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ملسو هيلع هللا ىلصمحبة النبي المصطفىٰ 

ا ُمتََسرتِّ الورٰى خرِي اهلدٰى رسوِل
ا ُمتََحرسِّ بدا قلٍب بٰل وعطًفا
ا ُمبرَشِّ يأ� اهللا بعفِو سواُه
َمتَْجرا اخلرِي من نف� َرحِبَْت وال
ُمنِْذرا يأتيَك حل% ما إذا أمنٌي
ْخرَبا

َ
أ ُشجوىَي عن وحايل ، رحايل

ُمْقِفرا الفضائل لُكِّ من رِصُت وأْن
ا َيَغرب% با�نوب وجًها تُبَيُِّض
َنيَْدرا الَمَحب%ِة غرَي ْث ْحرَتِ

َ
أ ولم

را َيَفط% قد املصطىٰف حبُبِّ وقلٌب
ْغُهرا

َ
أ اخلَدِّ يف َشق% َسِ£¢ وَدْمٌع

را تََضوُّ َفْفىَنٰ اكَد يٌل ِ
َ
حن وِجْسٌم

ا ُمتََحريِّ ُمْغَرًما بل لَكًِفا به
ويُْشرَتٰى يباُع ال رس¢ َ وُحيبِّ
را أتفك% أن قبل ِ̄ تا

َ
أ بِإْرٍث

ُمْزِهرا بمعناه َرْوًضا َغدا أن إىٰل
را ُسك% الَمرارة بعد ِمن ُه

%
وَحال

را َيَفط% قلٍب ِظلِّ يف ُحبِّه سوٰى
را ُمَزه% ا وَغرْثً ِشعًرا ¸ وُصْغُت
افرتٰى أو َجْهًرا خداه َمن وحاربُت
را ُمَعطِّ للحارضين بأنفاِسِه
ُمْشَهرا األرِض يف ُت رِصْ قد ُحبِِّه و½

إىٰل أهديتُها عذراَء َلَْت
ْ
اجن فلما

ونَظرًة رضاُه أرجو بها لعيلِّ
يل وليس ا�نوُب قليب ْعَقلَْت

َ
أ فقد

صاحلًا أْجِن لم القرِن نصَف وجاَوْزُت
واِعٌظ والشيُب بالشيِب كت%ِعْظ ولم
ببابه ُمِنيًخا Éإفال فأعلنُت
حيليت وقِل%ِة ضعيف بٰل ¯Ìو
ُمْشِفٍق نظرَة ياُه

ْ
َعل من ُل َؤمِّ

ُ
أ

َصبابًة ِهْمُت اخللِق خبرِي فإ¯
اجلَوٰى من تذوُب اكدت َكِبٌد Ðو
َسِخينًَة باتَْت األشواق من وعنٌي
ٌح ُمَقر% هاِد السُّ ُطول بٰل وَجْفٌن
ًِّها ُمتََول ُمْدَغًفا حُمِبÔا ُت

ْ
نََشأ

ٌن ُمتََمكِّ أضليُع يف به غرايم
ُحشاَشيِت يف الُمْصَطىَفٰ وُحبُّ ُت ْÙُِو
حبُّه ضاعِة بالر% ينمو زاَل وما
َكْوثَرا مُحَي%اُه من فَُؤادي ْسىَقٰ

َ
فأ

يل وليس الغرام يف حيا� قضيُت
ملدِحِه وفِكري أقاليم ْرُت وَسخ%
حلُبِِّه القلوِب أشواَق وَهي%ْجُت
ثًا حُمَدِّ عنه اِهللا بالَد ُت

ْ
وُجل

خافِتًا ِر
ْ
ك ا�ِّ خاِمَل إUه أتيُت



را ُمنَك% قبُل اجاس بني كنُت وقد
َكْوثَرا العلِم يف العرِش ُ ٰ̧ إ سقا¯
ا َغريِّ اككدر العلِم ألهل غدوُت
ا ُمَعربِّ âٍء لك َقْن به فرِصُت
حْبُرا

َ
أ الربي%ِة يف ِعليم ر وفج%

ٰى الرس% ُحل%َة أرتدي عزيًزا رجعُت
ا ُمَقرصِّ فيه كنُت قد إذ Éَلرأ
وَينُْظرا وحيب

ِّ
ُذيل يَرٰى أن æٰع

وَيْغِفرا َفُمن% أن جبُوٍد عساه
الَكرٰى يف َينَْصبُّ األرساُر به وجاءْت
ْصَفرا

َ
أ اكن نَبْتُها فِْكٍر حدائَق

أْخرَضا صاَر قد عر الشِّ بناِت وَغْرُس
را َيبَحُّ ِ ٰ̧ اإل ُحبِّ يف يزيُدَك

فًا ُمَعر% ُت ورِصْ ا Ôِعز به ُت
ْ
ونِل

وحِبُبِِّه خاوًيا إUه أتيُت
وحِبُبِِّه جاِهًال إUه أتيُت
َمقالًَة ريُغ

ُ
أ ال َعِييÔا وìنُت

فَصاَحٍة بُكلِّ املوٰ[ وأكرمين
حِبُبِِّه أ¯ غري ذUًال وجئُت
ِطئًا
ْ
ُمَطأ ُمْستَكينًا إUه أتيُت

جَظرٍة ُمْستَِميًحا إUه أتيُت
ِ ِ̧ جَوا خِفيًا إUه أتيُت
جانٍب لكِّ من األنواُر به ففاضْت
َسىَقٰ قد اكلغيِث اهللا رسوِل فُحبُّ
ُرواُؤها يَْزُهو اج%رْثِ رياُض فعادْت
وِرفعٌة ِعز¢ اهللا رسوِل وُحبُّ

ُّSَِْعُقوUبُو الُهَدى ا
َ
ٌد أ حُمَم%

 بيت900 ويه يف ملسو هيلع هللا ىلص) من قصيدة (مغا¯ ُرò األسماء) يف مدح اجيب 21الفصل (



المقدمة

من سبحانه . القاهر العظيم ، القادر القوي ، الظاهر اكاطن ، اآلخر األول هللا احلمد

عنه يعُزب ولم ، مبتداه من أمر بكل علمه أحاط ، حكيم خبري ، عليم واسع هل

شيئًا ابتدأ ما . واإلمجال بلاحكفصيل ، كمال لك سبحانه ¸ جيب إذ ، منتهاه إىٰل âٌء

بل الكون هذا يف األشياء أظهر ، وحكمته بعلمه إال ختمه وال ، وقدرته بإرداته إال

ونتائج ، بابا للكâء وجعل ، يتقدم وال قضاه عما يتأخر ال ، حمَكم عجيب ترتيب

وهو ، َخيف اخللق بل ه رِسُّ وقََدٍر ، üمق األزل يف بأمر احلوادث أجرى ، وأسبابا

ما بٰل حنمده . احلدث خلقه âء لك وصفة ، العبث عن مصون وتعاىل سبحانه

يف علينا أفاض ما بٰل ونشكره ، الفهم دقيق من ووهبنا ، العلم جليل من عل%منا

خاتم وسلم عليه اهللا صىل حممد سيدنا حبيبه أمة من جعلنا بأن ، اجعماء من األزل

آثار ننال أن نرجو ، متواترة خUة صحيحة بطرق ، إسناده بشجرة ووصلنا ، األنبياء

ورسولك عبدك بٰل وباِرْك وسلِّم صلِّ امهلل . واآلخرة اÙنيا يف وبر"تها أنوارها

ونبيك سيدنا حممد اجيبِّ األيم وبل آ¸ وصحبه أمجعني .

، املتداولة املرشفة السنة كتب أوائل جبمع املَحدثني من عدد اشتغل فقد ، بعد أما

لَِما . روايتها من ويتمكنوا ، أسانيدهم بها ليكتتصل ، والطالب العلماء بل تسهيًال

يثبت حٰ& وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول قال يقول أن ألحد جيوز ال أنه من ُعلم
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الرواية وجوه من بوجه ذلك ،)1(عنده احلديث ل حتمُّ طرق أجلِّ من واإلجازة .

، الشيخ بل عرضه أو لسماعه الوقت يتسع ال ما ل حتمُّ األصل يف منها والغرض

كتب حتمل طرق أحد اإلجازة صارت فثلك ، حمدودة واألوقات ، كثرية والكتب

أوائل بسماع اإلجازة اقرتنت وÌذا . خاصة الرشيف احلديث وìتب خمة العلم

اإلجازة تقو%ت ، الفوائد من بها يتعلق وما الكتب هذه مراتب إىٰل احكنبيه مع الكتب

بذلك يتعلق ما معرفة الطالب واستفاد ، كتاب لك من حلديث بالسماع باقرتانها

وصل وهل ، إUه املوصلة واألسانيد ونسخه ورواته وترتيبه اسمه حنو من الكتاب

اهللا أكرمين وقد . كتاب بكل يتعلق مما ذلك وغري وطبعاته منخرًما أو ا Ôتام إUنا

هنا وأعين ، للطلبة وÌقراًء الشيوخ بل قراءة األوائل كتب ببعض باالعتناء تعاىٰل

) العجلوىي حممد بن إسماعيل الفداء أ, احلافظ اإلمام :1162-1087أوائل املسماة (

السنبلية واألوائل ، املرسلني سيد أحاديث من حديثًا أربعني يف اخكمني اجلوهر عقد

) ، ويه كتب نافعة للطلبة . 1175لإلمام حممد سعيد سنبل امليك (-

، املتداولة املشهورة السنة كتب أواخر مجع إىٰل باحكوجه مدة منذ تعاىٰل اهللا أهلمين وقد

، دفتيه بني ما مجع كأنه فيكون ، ذلًكا كتاٍب لك طر½ للطالبرشفقراءة Uحصل

لكه يرُتك ال ُجلُّه يدَرك ال ما ،)2(إذ الكتاب به يُروٰى ا�ي اإلسناد يقوي مما وذلك .

)1(= يصح ال أنه بل العلماء "أمجع : فقال ، عليه اإلمجاع فهرسته يف اإلشبييل خري ابن نقل

بل ولو مرويÔا القول ذلك عنده يكون ح& وسلم عليه اهللا صىل اجيب قال : يقول أن ملسلم =

عن الضري رفع : سماها رسالة اإلمجاع هذا يف ال5الكتا¯ عبد السيد وألف . الرواية" وجوه أقل

إمجاع احلافظ ابن خري . 

يف)2( لفظها حققنا وقد ، الصواب هو هنا أثبتناه وما ، احكحريف بعض القاعدة هذه بل جرٰى

كتابنا حنت العلم . 
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هذا ، فحسب الكتاب أول قراءة بل أو اإلجازة بل فيه املقترَص اإلسناد بل ويقدمه

ملعني معني من باإلجازة املتصل الصحيح اإلسناد فإن وÌال ، الصحة يف تساويا إذا

الصحيح اجازل اإلسناد أن كما ، مقال فيه اكن إذا بالسماع املتصل بلاإلسناد م مقد%

مقدم بل اإلسناد العايل الضعيف .

، األربعينات مجع يف سبقين بمن مقتديًا ، األربعني األحاديث هذه جلمع فنََهْدُت

أمر من حديثًا أربعني أميت بٰل حفظ «من اجيبملسو هيلع هللا ىلص: حديث يف أدخل أن بهذا راجيًا

اÙين شهاب الفضل أبو قال . والعلماء» الفقهاء زمرة يف القيامة يوم اهللا بعثه دينها

ابن حديث من أربعينه و½ مسنده يف سفيان بن احلسن "رواه : العسقال¯ حجٍر ابن

العلل يف اجلوزي ابن أخرجها ، الصحابة من عرش ثالثة رواية من وروي ، عباس

خلصت وقد ، مفرد جزء يف عليه الالكم املنذر ابن وأفرد ، لكِّها ضعفها وبني% املتناهية

ليس ، جزء يف طرقه مجعُت ثم ، اإلمالء من عرش السادس املجلس يف فيه القول

ضعفه بل احلفاظ "اتفق : فيه اجووي اإلمام قال . قادحة" علة من تسلم طريق فيها

األئمة من عدًدا حُي9ٰ يكاد ال من به عمل فقد ذلك ورغم . طرقه" كرثت وÌن

األمر عموم يف فدخلت ، األربعني مجع كراهية عن نيهخاص¢ يرد لم إذ ، واحلفاظ

، الغائب» منكم الشاهُد «Uبلِّغ : ملسو هيلع هللا ىلص اجيب قول حنو يف احلديث رواية بل باحلث

بن خليل اÙين صالح سعيد أبو احلافظ وأشار . بذلك
ً
مشموال األربعني مجع فاكن

اÙمشيق(- العال? آخر761كيلكدي مأخٌذ "ثَم : فقال االستدالل يف آخر ٍع َمزْنَ إىل (

من األربعني عدد يف ما وهو ، املسالك هذه لسلوك سببًا ويكون ، ذلك إىل يرشد

األو[ هو املأخذ وهذا الرشعية األحاكم يف اعتباره وìرثة ، املعنوية اخلصوصيات

باحكقديم واألحرى" .
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املؤمنني أمري : احلديث هذا برìة رجاء األربعينات مجع ممن أن إىل نشري أن ويكيف

-) املبارك بن اهللا عبد احلديث (-181يف عيينة بن سفيان وحدثه ، بأربعني198) (

"وما : فقال ذلك عن فُسئل مرسوًرا عيينة ابن عند من مرة خرج أنه روي : حديثًا

مجع وممن . خبيًصا" وأطعمين حديثًا بأربعني عيينة ابن حدثين وقد ذلك من يمنعين

-) Éالطو أسلم بن حممد : (-242األربعينات النسوي سفيان بن واحلسن (303(

-) اآلجري بكر (-360وأبو اÙارقطين احلسن وأبو احلاكم385) اهللا عبد وأبو (

-) وقد405اجيسابوري . والعسقال¯ وا�هيب عساكر وابن واجووي واملنذري (

وصل عدد األربعينات املصنفة إىل حنو مخسمائة أربعني . 

كتب رواية يف يرغبون ا�ي العلم طلبة من بها ينتفع من ثواب أنال أن أرجو كما

منها ، إخراجها تيسري تعاىٰل اهللا أسأل أخرٰى أربعينات عدة Ðو . الرشيف احلديث

فضائل يف حديثًا وأربعون ، احلوض يف حديثًا وأربعون ، اكيت آل فضائل يف أربعون

بيت املقدس ، وأربعون حديثًا يف احكحذير من اخلوارج .

أوائلها اختار اليت الكتب عن أواخرها انتخبت اليت الكتب بعض اختلفت وربما

، منها املوجود آخر فاخرتت لكه يوجد لم املصنفات بعض أن كما . العجلوىي اإلمام

وصحيح ، منصور بن سعيد وسنن الزبار، ومسند ، يوسف أل, اآلثار كتاب : ويه

ابن خزيمة ، ومسند أ, َعوانة . 

. األخريين القرنني يف األسانيد مدار عليهم من بعض إىل أسانيدي بعض وهذه

من عرشة طريق من اÙهلوي العمري سعيد أ, بن الغين عبد بالشيخ أتصل : فأقول

الكتا¯ جعفر بن حممد سيدي امليكبن حممد السيد شيخنا عنهم جا أجاز ، تالميذه

) هم : 1393-1312احلسين اإلدري� (
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)1322-1261- يلع بن ظاهر الِوتري (

) 1322- حممد حبيب الرمحن الاكظيم الردولوي (-

) 1327-1252- أمحد بن حممد احلرضاوي (

) 1327- عبد اجلليل برادة (-

) 1329-1252- حممد أمني رضوان (

) 1335-1244- حممد بن سليمان حسب اهللا امليك (

) 1328-1258- فالح بن حممد الظاهري الَمْهنَوي (

) 1330- حممد بن سعيد بابصيل (-

 )1()1333-1268- عبد الكبري الكتا¯ (

-) H1337- أمحد الربزن (

لكهم عن الشيخ عبد الغين اÙهلوي . 

احلفيد الكزبري حممد بن الرمحن عبد العالمة اÙنيا مسند ثبت ونروي

حممد1184-1262( الشيخ الطبيب العالمة الشام مفيت عن وذلك ، بواسطتني خUًا (

) خبدين اليرس الغين1401-1307أ, عبد بن أمحد السيد الفتوى أمني جده عن ، (

) صالح)2()1307-1238خبدين حممد الشيخ املسند شيخنا وعن . الكزبري عن

) اخلطيب1401-1314اخلطيب اجرص أ, حممد السيد أبيه عم ابن عن ، (

هو واÙ املحدث الشهري السيد حممد عبد ال5 الكتا¯ . )1(

انظر يف حتقيق هذه اإلجازة احكعليق اآل� يف الكتاب السادس عرش وهو مسند الطيال� .)2(
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السيد1253-1324( املعمر عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد وعن . الكزبري عن (

) اجلزائري احلسين طالب أ, أمحد بن وبثالث1348-1251حممد . الكزبري عن (

املنطوق يف عرصه وÌمام ، العلوم حبر ، وتاÙنا وطارفنا ، وواÙنا شيخنا عن وسائط

احلسين SعقوUا إسماعيل بن إبراهيم حممد أ, اÙين برهان الشيخ واملفهوم

) (1406-1343اإلدري� اخلطيب هاشم حممد الشيخ العالمة عن ، (1304-1378، (

الشيخ العالمة عن واÙنا ويرويه . الكزبري عن اخلطيب اجرص أ, حممد السيد عن

حممد أ, اخلري امليدا¯ عن عبد اهللا بن درويش الر", السكري عن الكزبري . 

) القصاب وفا حممد الشيخ عن املحقق1397-1322وأرويه العالمة واÙه عن ، (

) القصاب القادر عبد اهللا1360-1264الشيخ عبد بن حممد بن حممد الشيخ عن ، (

) عن1316-1247اخلا¯ ، الكتا¯ امليك حممد السيد عن وأرويه . الكزبري عن ، (

-) العطار إبراهيم بن اÙين (1330حميي إبراهيم أبيه عن ، عن1232-1314) (

السيد عن ، الوتري ظاهر بن يلع السيد عن ، الكتا¯ امليك السيد وعن . الكزبري

-) امليك دحالن زيين بن (-1304أمحد امليدا¯ الغنييم الغين عبد والشيخ (1298، (

الكهما عن الكزبري .

) السندي األنصاري خبد حممد أسانيد من الشارد حرص ثبت )1257-1190وأروي

جده عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا عن وذلك : بواسطتني خUًا مؤلفه عن

) الكتا¯ إدريس بن جعفر اإلسالم السندي1323-1245شيخ خبد حممد عن ، (

ا
ُ
وقبوهل ، ثبته يف عنه بها الكتا¯ جعفر روٰى وقد ، العرص ألهل العامة باإلجازة

عن ، الكتا¯ امليك حممد شيخنا عن ويساويه . يقويانها بها بالرواية واحكرصيح

) املد¯ برادة اجلليل عبد األديب ،1327-1243العالمة السندي خبد حممد عن ، (

وأرويه . إجازته وشملته السندي خبد تالميذ من برادة اجلليل عبد العالمة و"ن
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اÙهلوي الغين عبد الشيخ تالميذ عن الكتا¯ امليك شيخنا عن وسائط بثالث

املذكورين ، عن اÙهلوي عن خبد السندي . 

باألمري الشهري املاليك السنباوي القادر عبد بن حممد بن حممد العالمة ثبت وأروي

-) املنورة1232الكبري املدينة حمدث عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا عن (

Mالُقو احلق عبد بن يلع احلسن أ, عن ، الَمهنوي الظاهري حممد بن فالح الشيخ

)Nا األعالم1294-1202احلَج% بالعلماء مسلسل وهو . الكبري األمري العالمة عن ، (

عن ونروي . العامة واإلجازة والسماع واألخذ باللقاء متصٌل ، بالرواية املعروفني

اكيطار أمني حممد الشيخ املعمر العالمة عن الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا

املرصي1234-1326( احكون� اخللييل احكمييم أمحد بن حممد الشمس عن ، (

السيد1267(- شيخنا وعن . الكبري األمري الشهري العالمة عن بمرص، احلنفية مفيت (

املد¯ الِوتري ظاهر بن يلع حممد السيد العالمة عن ، الكتا¯ امليك حممد

)1261-1322) املد¯ برادة اجلليل عبد واألديب العالمة1243-1327) عن الكهما ، (

) األزهري Éالشبا أمحد بن اهللا منة بن األمري1296-1213أمحد العالمة عن ، (

الكبري . والعالمة األمري الكبري أحد من عليهم مدار األسانيد .

العسقال¯ حجر بابن الشهري يلع بن أمحد الفضل أ, اÙين شهاب باحلافظ ونتصل

السيد773-852( عن وسائط بعرش روايتنا وأعالها أرشفها من ، عديدة طرق من (

، برادة اجلليل وعبد Hالربزن إسماعيل بن أمحد السيد عن ، الكتا¯ امليك حممد

عن ، الفال¯ العمري حممد بن صالح عن ،Hالربزن إسماعيل األول Ùوا عن الكهما

اهللا عبد احلجاز مسند عن ، املد¯ Sاملغر اهللا عبد بن حممد بن حممد اÙين شمس
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اكابيل اÙين عالء بن حممد اÙين شمس احلافظ عن ، اكرصي سالٍم ،)1(ابن املرصي
الَغيطيِّ أمحَد بن حممِد اÙين جنم عن ، السنهوري حممد بن سالم اججا أ, عن

-) (982الشافيع األنصاري حممد بن القاPزìريا اإلسالم شيخ عن ، (823-926، (

الشيخ العالمة عن وسائط بثما¯ به ونتصل . العسقال¯ الفضل أ, احلافظ عن

الرمحن عبد عن ، الغين عبد بن أمحد السيد جده عن ، خبدين اليرس أ, حممد

الرمحيت Sاأليو حممد بن مصطىف اÙين زين الرب"ت أ, عن ، الكزبري

حممد1135-1205( بن حممد اÙين جنم عن اجابل�، إسماعيل بن الغين عبد عن ، (

) الشافيع اÙمشيق العامري بن1061-977الغزي حممد اÙين بدر اإلمام أبيه عن ، (

) الشافيع اÙمشيق العامري الغزي حممد اÙين Pبن984-904ر زìريا عن ، (

حممد األنصاري ، عن احلافظ العسقال¯ . 

شيخنا عن ، وسائط بسبع هو العسقال¯ باحلافظ االتصال من جا يمكن ما وأبٰل

سعيد حممد بن يلع بن صالح بن أمحد الُمال املعمر عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد

-) اكغدادي (-1324السويدي السويدي سعيد حممد يلعبن جده عن ، عن1237) ، (

) الزبيدي مرتQاحلسيين اليرس1205-1145السيد أ, حممد الشيخ العالمة وعن ، (

بكري اÙيار اآلمدي مصطىف بن عمر عن ، الغين عبد بن أمحد جده عن ، خبدين

)1(" : ال5الكتا¯ عبد حممد السيد بهقال اجطق وسمعنا حنفظه كذا ، املوحدة اكاء بكرس وهو

: قال ، اخكانية املوحدة بضم ثبته يف امليك احلرضاوي أمحد الشهاب شيخنا وضبطه ، الشيوخ من

وهوغريب ، إفريقية أعمال من بالضم بابُل إىل بمرصنسبة املنوفية بمحافظة قرية (بابل) : أقول . "

إىل لفظها ضبط يف يُرجع ، فيها Ùو أنه إىل اكابيل للحافظ ترجم من بعض أشار ، (تال) مرìز تتبع

  نسمة .11000أهل مرص  يبلغ عدد ساكنها حنو 
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بن1262(- سابق بن أمحد املعمر عن ، الزبيدي احلسيين Qمرت السيد عن ، (

) الزعبيل عن1182-1068رمضان ، اكابيل اÙين عالء بن حممد اÙين شمس عن ، (

املرصي الوسييم حممد أمحد)1(املعمر اÙين شهاب الفضل أ, احلافظ عن ، خUًا

ابن حجر العسقال¯ . 

السنة كتب من وعدًدا حممد اإلمام وموطأ مالك اإلمام وموطأ الستة الكتب وأخذت

واكحر ، املدقق والعارف ، املحقق العالمة شيخنا عن والقراءة بالسماع املرشفة

وشيخنا أستاذنا تعاىٰل اهللا Ðو ، اجفس فقيه ، اجظار املتلكم Ðاألصو الفقيه ، املتدفق

حممد أ, الشيخ املاجد اإلدري� احلسين الرشيف ، الزاهد العارف الصو½ ، Ùالوا

) SعقوUا الصديق حممد بن إسماعيل بن بٰل1406-1343إبراهيم تعاىٰل اهللا أنزل (

احلديث كتب سماع بل بنا در% ا�ي اهللا رمحه فهو . والرضوان الرمحة شآبيب قربه

الرشيف ، ومأل أوقاتنا برسد الكتب عليه روايًة . 

احلافظ)1( به جازًما عنه أخذه "ذكر : الكتا¯ ال5 عبد السيد قال املرصي الوسييم حممد

خبط ترمجته "رأيت : وقال األثر خالصة يف املحيب أمني حممد ¸ وترجم . امللكل العقد يف الزبيدي

، سنني والزمه األنصاري زìرياء اإلسالم شيخ عن أخذ : فيها فقال اهللا فتح بن مصطىف الشيخ

كعادته ، �لك جيلُّه اكن زìرياء اإلسالم شيخ أن وبلغين . روايات عنه و¸ حجر ابن احلافظ وأدرك

يقول اكن أنه عنه اكابيل العالء بن حممد احلافظ شيخنا ونقل . حجر ابن احلافظ أدرك من لك مع

اجور عنه روى . فيه يتلكف والفقه ، طبعه والشعر ، فنُّه احلديث : حجر ابن احلافظ شأن يف

احلديث قراءة يرتك ال و"ن . كثرًيا األجهوري واجور اللقا¯ والربهان الشبشريي وسالم الزيادي

سنة وفاته و"نت ، وشتاًء ال1006صيًفا واستغرابه ، املدة هذه احكعمري املحيبُّ استغرب وقد . بمرص"

يستلزم اإلنكار ، خصوًصا مع رواية عدد من أعالم العلماء عنه" .
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اإلجازة مع القراءة فإن ، طريقه من األربعني هذه يف عليه قرأته ما أسانيد سقت وقد

الشيوخ من عدد عن الكتب من ذلك غري أسانيد وسقت . اإلسناد نزل وÌن أقوٰى

من أسوقه فيما أحترٰى وال . ورPعنهم تعاىل اهللا رمحهم باستجازته أجازوىي ا�ين

العلماء اخكقات أسانيد يف الزنول يف فإن ، بالعدد املطلق العلو طلب األسانيد

العمري ِسن%ة ابن حممد بن حممد املعم%ر طريق من أرِو ولم . ورشفًا ا Ôُعلو األعالم

ليس إذ ، اهلروي يوسف بابا املعمر أو ، Tاحلب العزيز عبد املعمر أو ، ¯
%
الُفال

املقصود يف الرواية هنا احكربك ، وÌنما احكحمل لكتب السنة بأسانيد متينة . 

يف ، دمشق يف الرشيف احلديث لكتب السماع جمالس بإحياء تعاىل اهللا أكرمين وقد

شهر يف الصحيحني الشام يف فقرأنا ، راجئة سوٌق السماع ملجالس فيه تكن لم وقت

سنة اخلتم1418رمضان احتفال و"ن ، العيد Uلة يف للرتمذي بالشمائل وختمناهما ،

اكخاري صحيح وأقرأت . تعاىل اهللا رمحه الرتìما¯ مصطىف الشيخ حرضه مشهوًدا

سنة بأمريكا اكUفورنية يف الورد W بمدينة الزيتونة معهد يف مع1421واملوطأ

بالد قصبة ُجَْدَرَة مدينة يف اكخاري صحيح أقرأت ثم . أشهر بضعة يف الوجزي الرشح

سنة سنة1423اإلجنلزي الشام يف اكخاري صحيح وأقرأت . أيام عرشة 1424يف

سنة مسلم صحيح ثم ، والطلبة العلم أهل من مائة حنو ،1426وحرضه أيام تسعة يف

الصحيح املسند قارئ إUه حيتاج فيما احكواشيح لطائف : بعنوان رسالة ¸ وألفت

سنة داود أ, سنن ثم ، ونيف ثالثمائة وحرضه ، الطلبة بل وحرضه1427وزعت

سنة الرتمذي جامع ثم ، ألف1428ستمائة وحرضه ، احلسن جامع يف أيام ثمانية يف

يف األوقاف وزارة قبل من املجالس هذه إقامة من منعنا ثم . الطالب من ومائتان

طرفًا إال سننالنسا? وقرأنا دمشق ريف يف عربيل مدينة إىل جمالسنا فنقلنا ، املدينة
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فيها قرأنا ذلك أثناء يف جمالس وعقدنا . إتمامه قبل الشام ملغادرة اضطررنا يسرًيا

الرتمذي وشمائل عياض Pللقا والشفا للنووي واألذاكر مرتني الصاحلني رياض

أبواب ش& يف اجفيسة واملصنفات احلديثية األجزاء من وعدًدا ، مرًة ثالثني حنو
َمنِْشْسرَتَ مدينة يف مرة الفائتة السنة هذه اكخاري صحيح قراءة أعدنا وقد . العلم

، مشهودة و"نتجمالس ، اخلتم جملس سوٰى أيام عرشة يف ، إستنبول مدينة يف ومرة

أن تعاىل اهللا نسأل . اكخاري) صحيح إىل (املدخل كتا, تأUف يف مدًة قبلها قضيت

يتقبلها منا ، وأن ينفعنا ومن حرضها بها ، ويعيينا بل متابعها . 

يف والطلبة واألئمة واملشايخ العلماء للسادة ، عجل بل الرسالة هذه مجعت وقد

رجب شهر من خلون Uاٍل لسبع وتمت ، إUها رحليت خالل ، موريشوس جزيرة

سنة وأطيب1441الفرد السالم وأزىك الصالة أفضل صاحبها بل ، اجبوية للهجرة

وجيعل بها وينفع يتقبلها أن تعاىل اهللا من راجيًا ، أمجعني وصحبه آ¸ وبل ، احكحية

مشاخينا صحائف و½ وأرشدنا وعل%منا وأدبنا ربانا ا�ي واÙنا صحيفة يف ثوابها

أحسن هلم وأو\ تعاىل اهللا رمحهم ، بمروياتهم وأجازونا بأسانيدهم وصلونا ا�ين

اجلزاء . إنه أرحم الرامحني وأكرم األكرمني ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني .

خادم العلم الرشيف

SعقوUحممد أبو اهلدى ا
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حديث الرحمة

من عدد من برشطه سمعناه وقد ، باألوUة املسلسل احلديث هو الرمحة حديث

بن سفيان إىل زماننا من احلقيقة األوUة برشط بالسماع مسلسل وهو ، الشيوخ

فمه من وحفظته منه سمعته قد فإ¯ ، عنه رPاهللا واÙنا إسناد بذكر ونبدأ . عيينة

و¸ . طالبه وأمام أمامه ترداده بل وحيملين يلع يردده وهو ، اÙنيا بل وعيت منذ

يف الفضل يرجع ولواÙنا ، شيًخا وعرشين ستة من سمعه فقد ، واسعة أسانيد فيه

العقلية العلوم يف خترجت وبه ، العاUة واإلجازات السماخت من حصلناه ما مجيع

واجقلية ، وبل يديه رمحه اهللا تعاىٰل سلكت يف الطريقة الشاذUة الفاسية . 

SعقوUا إسماعيل بن إبراهيم الشيخ املحقق العالمة واÙنا الرمحة حبديث حدثنا

الصقيل Wاملا بن الكبري عبد السيد حدثنا : قال ، منه سمعته حديث أول وهو

-) Éظاهر1388الفا بن يلع السيد حدثنا : قال ، منه سمعته حديث أول وهو (

) اÙهلوي1322-1261الوتري سعيد أ, بن الغين عبد الشيخ حدثنا : قال ، أول وهو (

) املجددي السندي1296-1235العمري خبد حممد حدثنا : قال ، أول وهو (

-) (-1257األنصاري األهدل سليمان بن الرمحن عبد حدثنا : قال ، أول وهو (1250(

حممد حدثنا : قال ، أول الِمزجاNوهو اخلالق عبد بن اهللا أمر حدثنا : قال ، أول وهو

-) امليك عقيلة أمحد الغين1150ابن عبد بن حممد بن أمحد حدثنا : قال ، أول وهو (

-) اÙميا^ اكنا العزيز1140ابن عبد بن حممد املعمر حدثنا : قال ، أول وهو (

حدثنا : قال ، أول وهو الرشيدي َقمُّوس ابن اخلري أبو حدثنا : قال ، أول وهو الزيادي
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احلافظ حدثنا : قال ، أول وهو األنصاري حممد بن زìريا Pالقا اإلسالم شيخ

: قال ، أول وهو العسقال¯ حجر بابن الشهري يلع بن أمحد الفضل أبو اÙين شهاب

الفتح أبو اÙين صدُر حدثنا أول وهو العرايق احلسني بن الرحيم عبد احلافظ حدثنا

)  وهو أول . 754حممُد بُن حممِد بِن إبراهيَم الَميُْدويمُّ احلنبيلُّ (-

( ح ) 

1ُّ̄ الَكت%ا جعفٍر بِن حممِد سيدي بن امليكُّ حممٌد السيُد بدمشَق املالكية مفيت وحدثنا .

) وهو أول حديث سمعته منه قال : 1393-1312احلسينُّ اإلدري�ُّ (

احلسيين2 ُّHَِْزن الرَبْ إسماعيل بن أمحُد السيُد املنورة املدينة يف الشافعية مفيت حدثنا .

) وهو أول قال : 1337(-

3-) ُّHي السيد إسماعيُل بُن زين العابديَن الربزنÙوهو أول قال : 1281. حدثنا وا (

4ُّ̄ %
الُفال العمريُّ نوٍح بن حممٍد بن صالُح الشيُخ املنورة املدينة حمدُث حدثنا .

) وهو أول قال : 1218(-

5) املد¯ ُّSاملغر اهللا عبد بِن حممِد بن حممُد اÙين شمُس حدثنا وهو1119-1201. (

أول قال : 

6-) امليك اكرصي سالم بن اهللا عبد اإلمام احلجاز مسند حدثنا أول1134. وهو (

قال : 

7-) املرصيُّ اكابيلُّ اÙين عالء بُن حممُد اÙين شمُس مرَص ُمسِند حدثنا وهو1077. (

أول قال : 

) وهو أول قال : 1021. حدثنا شهاب اÙين أمحد بن حممد الشليب احلنيف (-8
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9-) األنصاري حممد بن زìريا اإلسالم شيخ بن يوسف اÙين مجال حدثنا وهو987. (

أول قال : 

أمحد10 بن يلع بن إبراهيم اÙين برهان الفتح أبو قاPالقضاة اإلسالم شيخ حدثنا .

َقَشنْدي (
ْ
) وهو أول قال : 922-831الَقل

11Éاملقد الواسطيُّ اهللا سعد بن بكر أ, بن حممد بن أمحد اÙين شهاب حدثنا .

) وهو أول قال : 836(-

12-) احلنبيلُّ الَميُْدويمُّ إبراهيَم بِن حممِد بُن حممُد الفتح أبو اÙين صدُر حدثنا .754(

وهو أول قال : 

13ُّ̄ احلرا يَْقل الص% ابِن املنعم عبد بُن اللطيف عبُد اججيب أبو مرَص ُمسِنُد حدثنا .

) وهو أول قال : 587-672(

احلنبيل14ُّ اجلَْوزيِّ بابن املعروُف يلٍع بُن الرمحن عبد الفرج أبو احلافُظ حدثنا .

) وهو أول قال : 597-510اكغدادي (

سنة15 املتوٰ\ اجيسابوريُّ امللك عبد بِن أمحَد بُن إسماعيُل سعٍد أبو حدثنا .532

وهو أول قال : 

الشهري16 اجيسابوري يلٍع بِن امللك عبد بُن أمحُد صالٍح أبو احلافظ واÙي حدثنا .

) وهو أول قال : 470باملؤذن (-

الزيادي17ُّ حَمِْمٍش بِن حممِد بِن حممِد بُن حممُد طاهٍر أبو نَيْسابوَر ُمسِند حدثنا .

) وهو أول قال : 410(-

اُز (-18 ) وهو أول قال : 330. حدثنا أبو حامد أمحُد بُن حممِد بِن حيىي بن بالٍل الزَب%
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الَعبِْدي19ُّ احلكِم بِن برِش بُن الرمحن عبُد حممٍد أبو بمكَة الفقهاء شيخ حدثنا .

) وهو أول قال : 260(-

 وهو أول 198. حدثنا أمري املؤمنني سفياُن بُن ُقيَيْنََة املتوٰ\ سنة 20

 125. عن احكابيع اجلليل أ, حممٍد عمِرو بِن ديناٍر املتوٰ\ سنة 21

بِن22 عمِرو بِن اهللا عبد سيدنا موٰ[ املائة بعد املتوٰ\ قابُوٍس أ, اجلليل احكابيع عن .

العاص 

وقد23 عنهما العاصرPاهللا بِن عمرو بِن اهللا عبِد سيِدنا اجلليل الصحا, عن .

 قال : قال رسوُل اهللا صىل اهللا عليه وآ¸ وسلم : 72تو½ سنة 

َماء» . ْرِض يَْرمَحُُكْم َمْن يف الس%
َ
مْحن اْرمَحُوا َمْن يف األ امِحُوَن يَْرمَحُُهُم الر% «الر%

اهللاملسو هيلع هللا ىلصفيه رسول سيدنا وبني بيننا ، املتأخرين بني ا�هب سلسلة هو اإلسناد وهذا

ثالث وعرشون واسطة ، وهو مسلسل باألعالم املشاهري يف لك عرص . 

داود أبو منهم ، احلفاظ من مجاعة مسلسل غرَي أخرجه ، صحيح واحلديث

احكاريخ من الكىٰن يف اكخاري وأخرجه . احلاكم وصححه . ماجه وابن والرتمذي

يف شيبة أ, ابن بكر وأبو مسنده يف واحلُميدي املسند يف أمحد واإلمام الكبري

املصنف واكيهيق يف شعب اإليمان . 

(يرمُحكم) بالرفع إحداهما (يرمحكم) لكمة يف بروايتني هو للحديث وسماعنا

ومعناها اÙخء ، واخكانية (يرمحْكم) باجلزم جوابًا للطلب . 

Ùالوا العالمة عن ¸ روايتنا باألوUة املسلسل الرمحة حديث يف العاUة أسانيدنا ومن

امليدا¯ اخلري أ, حممد الشيخ العالمة عن ، أول وهو SعقوUا إبراهيم الشيخ
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)1293-1380-) السكري درويشالر", بن اهللا عبد عن ، أول وهو أول1329) وهو (

-) الكزبري حممد بن الرمحن عبد الفال¯1262عن حممد بن صالح عن ، أول وهو (

) Éاملقد بدير بن حممد عن الكزبري ويرويه ، السابق بالسند أول )1220-1160وهو

حديث أول وهو اÙميا^ مصطىف اجرص أبو شيخنا به حدثين : قال ، أول وهو

أمحد عن ، أول امليكوهو عقيلة أمحد بن حممد شيخنا به حدثين : قال ، منه سمعته

العزيز عبد بن حممد املعمر عن ، أول وهو الغين عبد بابن اÙميا^الشهري حممد ابن

بن زìريا عن ، أول وهو الرشيدي عموس بن اخلري أ, املعمر عن ، أول وهو املنو½

حجر بن أمحد اÙين شهاب الفضل احلفاظأ, خاتمة عن ، أول وهو األنصاري حممد

العسقال¯ وهو أول .

حممد بن فالح اليرس أ, الشيخ عن الكتا¯ امليك حممد السيد عن خUًا وأرويه

وهو القوMاألزهري احلق عبد بن يلع عن ، منه سمعه حديث أول وهو الظاهري

عن ، الظاهري فالح الشيخ ويرويه . أول وهو الكبري األمري حممد العالمة عن ، أول

) Éالسنو يلع بن حممد الكريم1276-1202السيد عبد بن عمر عن ، أول وهو (

-) امليك اÙمشيق1249العطار العطار اهللا عبيد بن أمحد الشهاب عن ، أول وهو (

-)1218) اجلينيين إبراهيم بن صالح عن ، أول وهو حممد1094-1170) عن ، أول وهو (

) Hالربزن الرسول عبد احلنبيل1103-1040ابن اكعيل اكايق عبد عن ، أول وهو (

-)1071) احلنبيل اُكهويت يونس بن منصور السعادات أ, عن ، أول وهو (1000-1051(

-) األنصاري زìريا بن يوسف اجلمال عن ، أول حديث987وهو أول وهو : قال (

سمعته منه . 
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Tاحلب حممد بن حسني السيد عن ، أول وهو الكتا¯ امليك حممد السيد به وحدثنا

)1258-1330-) اكار عيدروس بن اهللا عبد بن أمحد عن ، أول وهو (1311، أول وهو (

) وهو أول .1262-1184عن عبد الرمحن بن حممد الكزبري احلفيد  (

Éالَمْحِر محدان بن عمر الشيخ عن ، أول وهو امليكالكتا¯ حممد السيد به وحدثنا

اخلطيب1291-1368( القادر عبد بن اجرص أ, حممد السيد عن ، أول وهو (

بن1253-1324( يلع اÙين نور عن ، أول وهو الكزبري الرمحن عبد عن ، أول وهو (

) امليك الونا? الرب مرتQاحلسيين1212-1170عبد السيد احلافظ عن ، أول وهو (

أ, عن ، أول وهو الاكميل خليل حممد عن أيًضا الكزبري ويرويه . أول وهو الزبيدي

امليك الوUدي حممد اÙين شمس عن أول وهو العجلوىي حممد بن إسماعيل الفداء

وهو أول عن ابن اكنا اÙميا^ وهو أول . 

عن ، أول وهو الكتا¯ امليك حممد السيد عن ¸ سماعنا فيه العاUة أسانيدنا ومن

) اجابل� القدويم عودة بن صوفان اهللا عبد عن1330-1246الشيخ ، أول وهو (

) الشطي عمر بن الرحيبا¯1274-1205حسن سعد بن مصطىف عن ، أول وهو (

)1160-1243-) السفاريين أمحد بن حممد اÙين شمس عن ، أول وهو وهو1188) (

أول ، عن عبد اهللا بن سالم اكرصي وهو أول . 

عن ، أول وهو املد¯ براده اجلليل عبد عن امليكالكتا¯ حممد السيد شيخنا ويرويه

الشيخ عبد الغين اÙهلوي وهو أول ، عن الشيخ حممد خبد السندي  وهو أول . 

عن ، أول وهو املد¯ برادة اجلليل عبد عن امليكالكتا¯ حممد السيد شيخنا ويرويه

) اجلونفوري Éاكنار العمري اهلندي يلع عن1272-1225سخاوت ، أول وهو (

-) اÙهلوي أفضل بن إسحاق عبد1262حممد بن حفصعمر أ, عن ، أول وهو (
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السيد عن ، أول امليكوهو الونا? الرب عبد بن يلع اجور عن ، أول امليكوهو الرسول

) وهو أول . 1205-1145مرتQ احلسيين الزبيدي (

عن ، أول وهو املد¯ برادة اجلليل عبد عن امليكالكتا¯ حممد السيد شيخنا ويرويه

) اهلندي آبادي اإل¸ حممد شاه بن احلق عبد حممد عن1333-1255الشيخ ، أول وهو (

الشيخ جعفر بن يلع اهلندي ، عن حممد إسحاق بن أفضل اÙهلوي .

) Tاحلب حممد بن حسني عن الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا )1330-1258ويرويه

-) احلازيم نارص بن حممد الرشيف عن ، أول عبد1283وهو السيد عن ، أول وهو (

-) اUما¯ األهدل سليمان بن الشو"¯1250الرمحن يلع بن حممد وعن ، أول وهو (

) وهو أول . 1173-1250(

وهو العطاس احلسن بن أمحد العارف عن الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا ويرويه

-) Tوهو أول .1314أول ، عن عيدروس بن عمر احلب (

الرمحن عبد الشيخ املعمر العالمة اجلزائر مسند أيًضا الرمحة حبديث وحدثنا

) اجلزائر1431-1326اجلياليل مفيت حدثنا : قال ، منه سمعته حديث أول وهو (

سمعته حديث أول وهو احلفناوي إبراهيم بن حممد القاسم أبو الشيخ املعمر العالمة

-) احلفافاجلزائري ابن الرمحن عبد يلعبن اجلزائر مفيت عن ، ،1307منه أول وهو (

-) اكخاري الرضوي اهللا خري بن صالح حممد املسند العالمة ،1263عن أول وهو (

، أول امليكوهو الرسول عبد بن حفصعمر أبو ومسندها مكة خلم به حدثنا : قال

احلفاظالسيد خاتمة به حدثنا : قال ، أول امليكوهو الونا? الرب عبد يلعبن اجور عن

عقيل بن عمر حفٍص أ, عن ، أول وهو الزبيدي احلسيين Qمرت الفيض أبو

) وهو أول ، عن عبد اهللا بن سالم اكرصي . 1174-1102احلسيين العلوي السقاف (
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الكتاب األول صحيح البخاري

اجلعيف اكخاري إسماعيل بن حممد اهللا عبد أ, لإلمام ، اكخاري صحيح

املسند194-256( اجلامع : تعاىٰل اهللا رمحه مؤلفه ¸ وضعه ا�ي احكام وعنوانه . (

الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه . 

وÌجازة ألكرثه سماًخ اكخاري إسماعيل بن حممد لإلمام الصحيح اجلامع أروي

الفقيه مرصه يف والعارفني األوUاء وعمدة عرصه يف املحققني إمام عن بسائره

بن إبراهيم الشيخ Ùالوا العالمة الشاعر األديب اجظار اجحوي املتلكم Ðاألصو

) اإلدري� احلسين SعقوUا وهو1406-1343إسماعيل ، خترجت وبه قرأت وعليه (

الشهري احكلمسا¯ يَلِّس بن حممد بن أمحد الشيخ املحدث العالمة بل الصحيح سمع

) بن1379-1317باجلاويش اÙين بدر حممد الشيخ األكرب املحدث بل سمعه وهو ، (

) اÙمشيق Sاملغر احلسين صالح1354-1267يوسف بن القادر عبد الشيخ عن ، (

) اÙمشيق احلسين الشيخ1288-1221اخلطيب ابنه بل وَحِفَظه َده ورَسَ ، باإلجازة (

) اخلطيب اخلري أ, الستة1308-1247حممد الكتب األكرب املحدث عليه رسد كما ، (

عبد الشيخ الشامية اÙيار حمدث بٰل اخلطيب القادر عبد وقرأه . أمحد اإلمام ومسند

) باحلفيد املعروف الكزبري حممد بن شمس1262-1184الرمحن الشيخ واÙه عن ، (

) الكزبري الرمحن عبد بن حممد الرمحن1221-1140اÙين عبد الشيخ واÙه عن ، (

-) الكبري الكزبري اÙين زين حممد بن1185ابن يلع احلسن أ, الشيخ أبيه وخال (

) الكزبري اÙمشيق1165-1100أمحد املنيين يلع بن أمحد اÙين وشهاب (
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)1089-1172) اجابل� إسماعيل بن الغين عبد الشيخ عن واخكالثة ، (1050-1143، (

) الشافيع اÙمشيق العامري الغزي حممد بن حممد اÙين جنم عن1061-977عن ، (

الشافيع اÙمشيق العامري الغزي حممد رPاÙين بن حممد اÙين بدر اإلمام أبيه

اÙين)1()904-984( شهاب الفضل أ, احلافظ عن ، األنصاري حممد بن زìريا عن ،

) الشافيع املرصي الكنا¯ العسقال¯ حجٍر بابن الشهري يلٍع بن ثنا852-773أمحد ، (

) احك%نُوcاكعيل الواحد عبد بن أمحد بن إبراهيم إسحاق مسند800-709أبو ثنا ، (

حنة الشِّ بابن الشهري احلجار الصال5 طالٍب أ, بن أمحد العباس أبو اÙنيا

)624-730) الزبيدي َبيع الر% املبارك بن احلسني اÙين رساج حدثنا ، يف545-631) (

: قال ، قاسيون جبل بسفح املظفري باجلامع بدمشق وستمائٍة ثالثني سنة شواٍل

اهلروي ثم الصو½ السجزي شعيٍب بن æعي بن األول عبد الوقت أبو أخربنا

ثالٍث458-553( سنة وأول اثنتني سنة آخر يف ببغداد نسمع وحنن عليه قراءًة (

املظفر بن حممد بن الرمحٰن عبد احلسن أبو اإلسالم مجال أخربìم ، ومخسمائٍة

) Hاكوشن مخٍس467-374اÙاوودي سنة القعدة ذي يف ببوشنج عليه قراءًة (

الرَسخ� مَحُّوَيْه بن أمحد بن اهللا عبد حممٍد أبو أخربنا : قال ، وأربعمائٍة وستني

اهللا293-381( عبد أبو أخربنا ، وثالثمائٍة وثمانني إحدٰى سنة صفر يف عليه قراءًة (

) سنة املتوٰ\ الِفَربِْري إبراهيم بن برش بن صالح بن مطٍر بن يوسف بن )320حممد

أمري احلافظ احلجة اإلمام حدثنا ، وثالثمائٍة عرشة ست سنة التسعني بل نيف وقد

عن)1( الغزي اÙين بدر (ويروي الغزي حممد رPاÙين بن حممد رPاÙين )935-862واÙه

) الغزي أمحد اÙين شهاب بن حممد رPاهللا واÙه نعيم)864-811عن أ, اÙين شهاب واÙه عن

 عن احلافظ العسقال¯ .) 821أمحد بن عبد اهللا الغزي (-
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تعاىٰل اهللا رمحه اجلعيف اكخاري إسماعيل بن حممد اهللا عبد أبو . احلديث يف املؤمنني

بِفَربَْر سنة ثماٍن وأربعني ومائتني مرًة ، ومرًة سنة اثنتني ومخسني ، قال :

ِ;َْوِم الِقْسَط الَمَوازِيَن ﴿َونََضُع : تعاىل اهللا قول باب : احكوحيد "كتاب
القسطاس)1(الِقَياَمِة﴾ : جماهد وقال . يوزن وقوهلم آدم بين أعمال وأن

وأما ، العادل وهو املقسط مصدر القسط : ويقال ، بالرومية العدل
القاسط فهو اجلائر . 

عن القعقاِع بِن ُعمارَة عن ضيٍل
ُ
ف بن حممد حدثنا إشاكٍب بن أمحُد حدثين

عليه اهللا صىل اجيب قال : قال عنه اهللا yر هريرة zأ عن ُزرعَة zأ
وسلم : 

: املزيان يف ثقيلتان ، اللسان بل خفيفتان ، الرمحن إىل حبيبتان «لكمتان
سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم»" .  

اكخاري صحيح إبراهيم)2(وأروي الشيخ العالمة واÙنا عن ألكرثه وسماًخ قراءًة

) اإلدري� احلسين SعقوUامليك1406-1343ا حممد السيد بل ألكرثه بسماعه ، (

) . 47سورة األنبياء : اآلية ()1(

اليت)2( السلطانية الطبعة وأصحها ، وÌستنبول والقاهرة اهلند يف طبعات عدة الصحيح طبع وقد

اجواوي حسونة الشيخ األزهر بإرشافشيخ فصدرت ، بطباعتها اخكا¯ احلميد عبد السلطان أمر

، مرص يف ببوالق األمريية املطبعة يف ، األزهر علماء كبار من جلنة ومراجعة تعاىل اهللا رمحه

سنيت بني اكرصي1313-1311فصدرت سالم بن اهللا عبد نسخة عن طباعتها و"نت ، أجزاء تسعة يف

اهللا أكرمنا وقد ، مرات عدة الوقت ذلك منذ طباعتها وأعيدت . اUويين األصل بل ومقابلتها

تعاىل بإخدة إصدارها يف تسعة أجزاء يف دار توقيعات يف جدن . 
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) اإلدري� احلسين بن1393-1312الكتا¯ حممد السيد احلافظ واÙه بل ¸ بسماعه ، (

) الكتا¯ املد¯1345-1274جعفر الوتري ظاهر بن يلع السيد بل ¸ بسماعه ، (

)1261-1322 . (

( ح سمعه( من بل سماعنا مع منه بإجازتنا الكتا¯ امليك حممد السيد به وأخربنا

) الوتري ظاهر بن يلع السيد عن ، منه1322-1261عليه بإجازته من)1() سماعه مع

) املجددي العمري اÙهلوي الغين عبد الشيخ بل بسماعه ، عن1296-1235أبيه ، (

-) اÙهلوي أفضل بن إسحاق حممد العمري1262الشيخ العزيز عبد الشيخ عن ، (

-) أمحد1239اÙهلوي اهللا Ðو شاه اإلمام أبيه عن وتالميذه أبيه بل ¸ بسماعه ، (

) اÙهلوي العمري الرحيم عبد بن،)1176-1110ابن حممد طاهر أبو أخربنا : قال

سنة)1( بفاس األو[ : مرتني ألوالده الوتري من الكتا¯ جعفر بن حممد السيد 1297استجاز

سنة األو[ حجته يف أبيه1321واخكانية مع يكن لم إذ الوتري امليكالكتا¯ حممد السيد يلق ولم ،

سنة حجه يف صحبه وÌنما ، احلجة تلك سنة1325يف و½ وفيها عن1328، بالسماع أخذ بعدها وما

، ذلك ¸ وُحق ، الوتري عن بالرواية يفتخر الكتا¯ امليك شيخنا و"ن . احلجاز أعالم من مجاعة

محيد وقاPفاس الكتا¯ الكبري وعبد جعفر جده : منهم ، عنه الرواية يف أبيه شيوخ شارك فقد

-) .1327بنا¯ وامليك الزمزيم وابناه حممد وابنه جعفر : هم نسق يف ثالثة الوتري عن روى وقد . (

 وخش امليك بعده أزيد من سبعني سنة .

ظهرت فقد . العلو من عجائب وفيها ، تظهر تزال ما خUة إجازات الكتا¯ امليك السيد ولشيخنا

من عدد بل وعرثنا ، ¸ الغماري الصديق بن وحممد القدويم اهللا عبد إجازة سنوات بضعة منذ

بل حريًصا جعفر بن حممد السيد و"ن ، ألوالده اإلجازة منها كثري و½ واÙه إجازات نصوص
احِللِّ يف يلقيان اكنا من اإلجازات طلب عن ينقطعا لم وامليك الزمزيم أن كما ، هلم االستجازة

  والرتحال . وقد شارك شيخنا امليك السيد عبد ال5 الكتا¯ يف معظم شيوخه وخش بعده زمنًا .
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-) العجييم يلع بن حسن األرسار أ, عن ، الكورا¯ مسِند1113إبراهيم عن ، (

-) اخكعاليب اجلعفري حممد بن æعي واملغرب أمحد1082احلجاز بن سلطان عن ، (

-) األزهري Wا (-1075الَمز% السبيك خليل بن أمحد اÙين شهاب أخربنا (1032، (

-) الشافيع الَغيطيِّ أمحَد بن حممد اÙين جنم بن982عن زìريا اإلسالم شيخ عن ، (

-) األنصاري الشهري926حممد يلع بن أمحد اÙين شهاب الفضل أ, احلافظ عن ، (

) .852-773بابن حجٍر العسقال¯ الكنا¯ املرصي الشافيع (

ببوالق األمريية املطبعة يف املطبوعة اكخاري صحيح من السلطانية النسخة وأروي

سنة عن1313بمرص اUونينية بالنسخة املقابلة اكرصي سالم بن اهللا عبد نسخة عن

املنورة باملدينة الشافعية مفيت بل للصحيح بسماعه ، الكتا¯ امليك حممد السيد

-) Hالربزن إسماعيل ابن أمحد العابدين1337السيد زين بن إسماعيل واÙي ثنا ، (

-) H1281الربزن) العمري الفال¯ نوح بن حممد بن صالح ثنا ، ثنا1166-1218) (

) Sاملغر اهللا عبد بن حممد بن حممد اÙين سالم1201-1119شمس بن اهللا عبد عن ، (

) امليك املرشفة1134-1049اكرصي الكعبة جوف يف اكخاري صحيح قرأ وقد (

اعتمدت اليت الفروع من ونسخته ، سنًة عرشين حنو نسخته بتصحيح واشتغل

اكابيل اÙين عالء بن حممد اÙيِن شمُس احلافظ ثنا : قال ، السلطانية الطبعة عليها

) حممد1077-1000املرصي بن سالم اججا أ, عن ، احلرام املسجد يف منه سماًخ (

املاليك( (-1015-945السنهوري الشافيع الَغيطي أمحد بن حممد اÙين جنم ثنا (981، (

-) األنصاري حممد بن زìريا Pالقا اإلسالم شيخ أ,926عن احلافظ عن ، (

املرصي الكنا¯ العسقال¯ حجٍر بابن الشهري يلٍع بن أمحد اÙين شهاب الفضل

) السويداوي852-773الشافيع Éاملقد احلسن بن أمحد العباس أبو ثنا ، (
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)725-804) الرحيب الكنا¯ بكر أ, ابن قاسم اÙين زين ثنا ، عن666-749) ، (

) اUونيين حممد ابن يلع احلسني أ, اÙين رشف رساج701-621احلافظ حدثنا ، (

) الزبيدي َبيع الر% املبارك بن احلسني أراد631-545اÙين ومن . السابق باإلسناد (

) : كتابنا يف فسيجد اكخاري صحيح إىل أسانيدنا من املزيد إىلمعرفة املدخل

) ما يَنقع الُغل%ة وُيروي الظمأ ، ويشيف الغليل .صحيح اكخاري
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الكتاب الثاني صحيح مسلم

هو احكام وعنوانه اجيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم لإلمام ، مسلٍم :)1(صحيح

اهللا صىل اهللا رسول عن العدل عن العدل بنقل السنن من املخترص الصحيح املسند

عليه وسلم . 

قراءًة SعقوUا إبراهيم الشيخ واÙي الزهد وطود العلم حبر عن مسلٍم صحيح أروي

أمحد بن حممد السيد باهللا العارف العالمة أخربنا : قال ، ألكرثه وسماًخ عليه

) الشهري1381-1298اهلاشيم احكلمسا¯ يَلِّس بن حممد بن أمحد املحدث والعالمة (

-) ،1379باجلاويش داره يف اخكا¯ من وسماًخ ، األموي اجلامع يف األول من سماًخ (

اإلدري�سماًخ احلسين الكتا¯ إدريس بن جعفر بن حممد السيد املغرب حمدث عن

عليه ، عن حمدث املدينة املنورة السيد يلع بن ظاهر الِوتري املد¯  . 

ظاهر بن يلع السيد عن ، إجازة الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا به وأخربنا ( ح )

) املد¯ اÙهلوي1322-1261الوتري سعيد أ, بن الغين عبد الشيخ بل بسماعه ، (

) املجددي اÙهلوي1296-1235العمري الصيف ابن سعيد أ, أبيه عن ، (

)1196-1249-) اÙهلوي أفضل بن إسحاق حممد والشيخ عبد1262) الشيخ عن ، (

من)1( مسلم صحيح تسمية حتقيق يف كتبناه ا�ي الفصل يف اخرتناه ا�ي هو العنوان وهذا

عند مجعناها لطيفة رسالة ويه ، الصحيح املسند قارئ إUه حيتاج فيما احكواشيح لطائف : رساحكنا

 . 2006قراءتنا لصحيح مسلم املرة اخكانية بدمشق سنة 
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-) اÙهلوي العمري أمحد1239العزيز اهللا Ðو شاه اهلندية اÙيار كوìب أبيه عن ، (

) اÙهلوي العمري الرحيم عبد بن،)1176-1110ابن حممد طاهر أبو أخربنا : قال

الشهرزوري الكورا¯ حسن بن إبراهيم احلجاز حمدث أبيه عن ، الكورا¯ إبراهيم

)1025-1101-) األزهري Wا الَمز% أمحد بن سلطان عن ، بن1075) أمحد أخربنا ، (

Pالقا اإلسالم شيخ عن ، الغيطي أمحد بن حممد اÙين جنم عن ، السبيك خليل

-) األنصاري حممد بن بن926زìريا رضوان اج%عيم أ, احلافظ بل جلميعه بقراءته ، (

) العقيب اÙين852-769حممد شهاب الفضل أ, احلافظ بقراءة جلميعه بسماعه ، (

اخلتمبل جملس سوٰى جمالس أربعة يف العسقال¯ حجر ابن يلع بن أمحد الفضل أ,

املرصي َبيع الر% الُكويك ابن اللطيف عبد بن حممد بن حممد الطاهر أ, رشفاÙين

عبد737-811( بن حممد بن الرمحن عبد الفرج أ, اÙين زين بل ¸ بسماعه ، (

) الصال5 ثم Éاملقد احلنبيل اهلادي عبد بن جلميعه749-657احلميد بسماعه ، (

) Éاملقد اجابل� نعمة بن اÙائم عبد بن أمحد العباس أ, سماًخ668-575بل ، (

الزباز احلرا¯ صدقة حسن بن حممد بن يلع بن حممد اهللا عبد أ, بل جلميعه

الفضل487-584( بن حممد اهللا عبد أبو اÙين كمال الفقيه اإلمام أخربنا : قال ، (

) سنة يسمع وهو عليه قراءة الُفراوي أبو527الصاعدي الزيك الشيخ أخربنا : قال ، (

وأنا عليه قراءة عنه رPاهللا ُّÉالفار الغافر عبد بن حممد بن الغافر عبد احلسني

بن æعي بن حممد أمحد أبو أخربنا : قال ، وأربعمائة وأربعني ثمان سنة أسمع

أبو أخربنا : قال ، وثالثمائة وستني مخس سنة عنه اهللا Pر اجلُلودي َعمرويه

بن مسلم سمعت : قال الزاهد اجيسابوري سفيان بن حممد بن إبراهيم إسحاق

احلجاج رمحه اهللا تعاىٰل يقول -  إال يف ثالثة أفوات معلومة فباإلجازة أو الوجادة .
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يِف اْخَتَصُموا َخْصَماِن َذاِن ـٰ ﴿َه : تعاىل قو� يف باب : احكفسري "كتاب
 )1(َربِِّهْم﴾

قيِس عن ٍز
َ
جِمْل zأ عن هاشٍم zأ عن ُهشيٌم حدثنا ُزرارَة بُن َعمرو حدثنا

اْخَتَصُموا َخْصَماِن َذاِن ـٰ ﴿َه : إن% قسًما يقسم ذر� أبا سمعت : قال ُقَباٍد ابن
بُن وُعبيدةُ ويلع� محزةُ : بدٍر يوم برزوا ا�ين يف نزلت إنها َربِِّهْم﴾ يِف

احلارث ، وعتبُة وشيبة ابنا ربيعة والو;ُد بُن عتبَة . 

حدثنا ٰ املثىن% بن حممُد وحدثين ح و¢يٌع حدثنا شيبَة zأ بن بكر أبو حدثنا
بن قيِس عن ٍز

َ
جِمْل zأ عن هاشٍم zأ عن سفياَن عن مجيعا الرمحن عبد

حديث بمثل ، َخْصَماِن﴾ َذاِن ـٰ ﴿َه : لزنلت يقسم ذر� أبا سمعت : قال ُقَباٍد
 . )2(ُهشيٍم"

) . 19سورة احلج : اآلية ()1(

) .246/ 8 (1332صحيح مسلم ، دار الطباعة العامرة ، إسطنبول سنة )2(
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الكتاب الثالث سنن أبي داود

األشعث بن سليمان داود أ, لإلمام ، سنناملصطىف صحيح : وعنوانه ، داود سننأ,

) . 275-202السجستا¯ (

SعقوUا إسماعيل بن إبراهيم الشيخ احلجة اإلمام واÙي عن داود أ, سنن أروي

احكلمسا¯ حممد بن أمحد املحدث العالمة عن ، ألكرثه عليه اإلدري�قراءًة احلسين

بقراءته ، احلسين اÙين بدر الشيخ األكرب املحدث بل بقراءته ، باجلاويش الشهري

الكزبري حممد بن الرمحن عبد عن ، اخلطيب القادر عبد بن اخلري أ, حممد بل

)1184-1262) الكزبري الرمحن عبد بن حممد اÙين شمس أبيه عن ، (1140-1221، (

أمحد الشهاب عن ، سنبل سعيد حممد مكة مفيت عن ، الكردي سليمان بن حممد عن

) اجخيل حممد عن1130-1044ابن ، اكابيل اÙين عالء بن حممد اÙين شمس عن ، (

اإلسالم شيخ عن ، الغيطي أمحد بن حممد اÙين جنم عن ، السنهوري حممد بن سالم

املعروف حممد بن الرحيم عبد اÙين عز عن ، األنصاري حممد بن القاPزìريا

بن مزيد بن احلسن بن حفصعمر أ, اÙين زين املسند عن ، احلنيف الفرات بابن

) الَمرايغ قدامة778-679أميلة بن الواحد عبد بن أمحد بن يلع اÙين فخر عن ، (

) اكخاري ابن بالفخر الشهري Éبن690-596املقد حممد بن حفصعمر أ, عن ، (

الكرcوأبو منصور بن حممد بن إبراهيم اكدر الشيخان أنا : قال ، اكغدادي طربزذ

ثابت بن يلع بن أمحد بكر أبو احلافظ أنا : قاال ، حممد بن أمحد بن مفلح الفتح

يلع أبو أنا ، اهلاشيم الواحد عبد بن جعفر بن القاسم عمر أبو أنا ، اكغدادي اخلطيب
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السجستا¯ األشعث بن سليمان داود أ, اإلمام مؤلفه عن ، اللؤلؤي أمحد بن حممد

قال :

"كتاب األدب : باب يف الرجل يُسبُّ ا§هر 

عن سفيان حدثنا : قاال الرسح وابن سفيان بن الصباح بن حممد حدثنا
الزهري عن أz سعيد عن أz هريرة عن اجيب صىل اهللا عليه وسلم :

بيدي ، ا§هر وأنا ا§هر يسبُّ ، آدم ابُن يؤذيين : وجل عز اهللا «يقول
ماكن املسيب ابن عن : الرسح ابن قال . واجهار» الليل ب

ِّ
قل
ُ
أ ، األمر

 .  )1(سعيٍد ، واهللا أعلم"

 ) .458/ 5سنن أ, داود بتحقيق الشيخ حممد عوامة فسح اهللا تعاىل يف مدته ، ()1(
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الكتاب الرابع جامع الترمذي

) الرتمذي َسورَة بن æعي بن عيæحممد أ, لإلمام ، الرتمذي ،279-209سنن (

من املخترص اجلامع : ومعرفةالسننوعنوانه وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن

الصحيح واملعلول وما عليه العمل . 

بن إبراهيم اÙين برهان Ùالوا املحدث الفقيه العالمة الرتمذي جبامع أخربىي

-) ألكرثه عليه قراءة اإلدري� احلسين SعقوUا العالمة1406إسماعيل عن ، (

-) احكلمسا¯ حممد بن أمحد بدر1379الشيخ الشيخ األكرب املحدث بل بسماعه ، (

-) احلسين (-1354اÙين اخلطيب اخلري أ, حممد الشيخ بل بقراءته ، وÌجازته1307) (

-) اخلطيب صالح بن القادر عبد الشيخ أبيه ومن مسند1288منه عن الكهما ، (

) الكزبري حممد بن الرمحن عبد الشيخ اÙين1262-1184اÙنيا شمس أبيه عن ، (

-) الرمحن عبد بن (ت1221حممد اÙمشيق املنيين يلع بن أمحد اÙين شهاب عن ، (

1172-) اجابل� إسماعيل بن الغين عبد الشيخ العارف عن ، اإلمام1143) عن ، (

-) الغزي حممد بن حممد اÙين حممد1061جنم بن حممد اÙين بدر احلافظ أبيه عن ، (

-) (-984الغزي األنصاري حممد بن القاPزìريا اإلسالم شيخ عن ، عن926) ، (

-) العسقال¯ حجر بابن الشهري يلع بن أمحد الفضل أ, من852احلافظ بسماعه ، (

-) اكعيل cاحكنو أمحد بن إبراهيم إسحق اÙين800أ, بهاء من خUًا بإجازته ، (

-) عساكر بن حممود بن املظفر بن بن723القاسم حممد نرص القاPأبو نا : قال ، (

-) الشريازي اهللا (-682هبة صاعد بن سيار بن نرص الفتح أبو نا : قال ، (572، (
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-) األزدي القاسم بن حممود خمر أبو نا : بن488قال اجلبار عبد حممد أبو نا : قال ، (

-) املروزي Wاجلرا حمبوب412حممد بن أمحد بن حممد العباس أبو نا : قال ، (

-) Sاملحبو بن346املروزي æعي بن حممد æعي أبو احلافظ اإلمام نا : قال ، (

) قال يف آخر أبواب املناقب :279َسورة الرتمذي (-

"باب يف فضل الشام وا;من

عن السمان أزهر جدي حدثين السمان أزهر ابنة ابن آدم بن برش حدثنا
ابن عون عن نافٍع عن ابن عمر أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال : 

: قال ، جندنا و³ : قالوا . يمننا» يف جا امهللبارك . شامنا يف جا «امهللبارك
: قال ، جندنا و³ : قالوا . يمننا» يف جا وبارك ، شامنا يف جا بارك امهلل

«هناك الزالزل والفنت ، وبها - أو قال : منها - خيرج قرن الشيطان» . 

من الوجه هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا : ºعي أبو قال
بن اهللا عبد بن سالم عن أيًضا احلديث هذا روي وقد . عون ابن حديث

 . )1(عمر عن أبيه عن اجيب صىل اهللا عليه وسلم"

مصطىف)1( مطبعة ، عطوة وÌبراهيم اكايق عبد فؤاد وحممد شاكر أمحد حتقيق ، الرتمذي جامع

 ) .762/ 5 (1397اكا, احلليب ، القاهرة 
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الكتاب الخامس سنن النسائي

سنة املولود الن%سا? شعيب بن أمحد الرمحن عبد أ, احلافظ لإلمام ، الصغرى السنن

(215أو214( سنة املتوٰ\ ويعرف303) ، املجتىٰن وقيل ، fٰاملجت : كتابه وعنوان . (

املضموم وهو . علة إسناده يف ما تارً" الكربٰى السنن من اخترصه . الصغرٰى بالسنن

إىل الكتب الستة ، فإذا قيل : أخرجه النسا? فاملقصود يف هذا الكتاب .

بمرص أقام ، متقن "حافظ : الن%سا? اإلمام عن اإلرشاد كتاب يف اخللييل يعىٰل أبو قال

ر ، ورضيه احلفاظ ، وìتابه يضاف إىٰل كتاب اكخاري ومسلم وأ, داود .  وُقمِّ

من أحفظ اخكالثمائة رأس يف يكن "لم : اجبالء أعالم سري يف ا�هيب احلافظ وقال

أ, ومن داود أ, ومن مسلم من ورجا¸ وعلله باحلديث أحذق وهو ، النسا?

 . )1(عيæٰ ، وهو جاٍر يف مضمار اكخاري وأ, ُزرعة"

عن السنن راوي األمحر ابن عن بسنده الفهرست يف اإلشبييل خرٍي ابن وروى

: يقول - مكة مشايخ من شيًخا و"ن - امليك الرحيم عبد سمعت : قال املصنف

مصنف النسا? أرشف املصنفات لكها ، وما يف اإلسالم مثله".

اسَم طلق
َ
أ "قد : الصالح ابن كتاب بٰل اجكت يف العسقال¯ حجر ابن احلافظ وقال

احلسن وأبو ، َعدي بن أمحد وأبو ، اجيسابوري يلع أبو : النسا? كتاب بٰل الصحة

) .133/ 14سري أعالم اجبالء ()1(
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يعىٰل وأبو ، سعيد بن الغين وعبد ، منده وابن ، احلاكم اهللا عبد وأبو ، اÙارقطين

َكن ، وأبو بكر اخلطيب، وغريهم" . اخللييل ، وأبو يلع بن الس%

بن سعد "سألت : قال Éاملقد طاهر ابن احلافظ عن السري يف ا�هيب احلافظ ونقل

عبد أل, إن ، بين يا : فقال ، النسا? ضعفه قد : فقلت ، فوثقه رجل عن جنا¯ الز% يلع

الرمحن رشًطا يف الرجال أشد من رشط اكخاري ومسلم" .

الشيخ اجظار املتلكم Ðاألصو الفقيه العالمة بل الصغرى النسا? سنن أكرث قرأت

، SعقوUا Sالعر حممد بن احلسن حممد بن الصديق حممد بن إسماعيل بن إبراهيم

احكلمسا¯ حممد بن أمحد الشيخ املحدث العالمة عن ، عنه اإلدري�فأرويه احلسين

اهلاشيم أمحد بن حممد السيد وحا¸ بقا¸ تعاىل اهللا بل اÙال العارف والعالمة

اإلساليم الفتح معهد مؤسس الفرفور صالح حممد الشيخ Sاملر والعالمة

)1318-1407) احلسين اÙين بدر الشيخ األكرب املحدث عن ثالثتهم ، (1267-1354، (

) اخلطيب اخلري أ, حممد اخلطيب1308-1247عن القادر عبد أبيه عن ، (

احلسيين1221-1288( Qمرت السيد عن ، الكزبري حممد بن الرمحن عبد عن ، (

الزعبيل رمضان بن سابق بن أمحد املعمر عن ، شمس1182-1068()1(الزبيدي عن ، (

وفاته)1( تاريخ يف اختالفًا وجدت لكين ، اكابيل احلافظ عن الرواة بيقمن من آخر هو املعمر هذا

فهرس مرتQمن السيد ترمجة يف ال5الكتا¯ عبد السيد قال . آبائه أسماء وترتيب اسمه و½

عرام ابن رمضان بن سابق املعمر العالم عنه وأخذ Qٰمرت السيد لقيه من "وأبٰل : الفهارس

األهدل حيىي بن سليمان اÙين تيق السيد لشيخه كتبه كتاب يف احلافظ قال . الشافيع الزعبيل

سنة Ùو ألنه وأجازه اكابيل احلافظ أدرك : املذكور املعمر الزعبيل عن وفاته1068الزبيدي واكابيل

سنة1078سنة املذكور شيخنا وتو½ من1182، أبٰل الرجل فهذا ، البرشاوي شيخنا وفاة بعد

= ، األفراد بعض عليه حيرض باجلامع لطيف درس ¸ و"ن ، املرصية باÙيار سنًدا وجدته
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اÙين جنم عن ، السنهوري حممد بن سالم عن ، اكابيل اÙين عالء بن حممد اÙين

ابن الفضل أ, اÙين شهاب الفضل أ, احلافظ عن ، األنصاري زìريا عن ، الغيطي

احلافظ ترمجة يف أيًضا الكتا¯ وقال . بأحواهلم" الشتغاهلم القليل إال سنده لعلو يتفطن ولم =

بباب Ùاملتو الزعبيل الشافيع عزام بن رمضان بن سابق بن أمحد "عن : الفهارس فهرس من اكابيل

سنة املرصية القرى إحدى سنة1072زعبل :1172واملتوٰ\ قال ، يرويه ما سائر يف مشافهة ¸ إجازة

السياق وبهذا : امللكل العقد يف الزبيدي قال . يرويه ما سائر يف مشافهة إجازة اكابيل احلافظ أخربىي

: Éالفا العرايق زيان بن حممد أل, إجازته يف أيًضا وقال . مشاي£ مشايخ شيوcوأكرث ساويت

إال هذا يتفق ولم ، سنة مائة وÌسماعه سماعه بني املذكور شيخنا أن ويه ، لطيفة السند هذا و½

منها مرص gرش قرية : َزْقبَل "وأبو : فقال (زعل) العروس تاج يف Qٰمرت السيد وذكره . للحجار"

احلافظ أدرك ممن ، الشافيع ْقبَيل الز% سابق بن عرام بن رمضان بن أمحد اÙين زين املعمر شيخنا

سنة مات ، إجازته وشملته بن1169اكابيل سابق املعمر "وشيخنا : فقال سبق مادة يف وذكره . "

بن ملحمد إجازته يف وذكره . بعلو" عنه روينا ، اكابيل احلافظ أدرك ممن ْقبَيل الز% اٍم َعر% بن رمضان

" : فقال األشعري الربيع أمحد الشهاب بن عرامإسماعيل بن شعبان بن أمحد الشهاب شيخنا و

. بالسابق" الشهري مصطىفالزعبيل األستاذ وضبطها ، العروس تاج يف املهملة بالعني وردت وعرام

العالمة ترمجة يف املعمر هذا اجلرََبيتُّ وذكر . ترٰى كما والعرشين اخلامس اجلزء حمقق حجازي

من باخلرضي الشهري الرشيدي الشافيع يلع بن زهران بن حممد بن اÙين شمس بن يلع الشيخ

) اآلثار ثالث1186-1124عجائب سنة األزهر اجلامع قدم "ثم : الشيوخ بل قراءاته ًال مفصِّ فقال (

واخلطيب مرتني املنهج رشح العزيزي مصطىف الشيخ بل فسمع ، سنوات ثالث فجاور وأربعني

سابق بن أمحد الشيخ وبل ..... وأربعني ست سنة رجب يف واحكدريس باالفتاء وأجازه ، والشمائل

اآلثار (عجائب . مرتني" املنهج يف1/422الزعبيل الزعبيل شعبان بن أمحد املعمر اجلربيت وذكر . (

) سنة بن1185وفيات اهللا عبد الشيخ األديب املنhء املاهر اللغوي الفاضل العمدة "ومات : فقال (

شعبان بن أمحد املعمر الشيخ أخت ابن وهو ، املقاطعة بكاتب املعروف الشافيع احكلبا¯ منصور

 تقريبًا وأدرك الطبقة األوٰ[ من الشيوخ" .1098الزعبيل ، وÙ سنة 
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بن أيوب بل بسماعه ،cاحكنو أمحد بن إبراهيم إسحاق أ, عن ، العسقال¯ حجر

بن الرزاق عبد عن ، العرايق أمحد بن إسماعيل أنا : قال ، اجابل� اهللا نعمة

الصو½ وىي ُّÙا مَحٍْد بن الرمحن عبد حممد أبو أنا : قال ، الُقوَم� إسماعيل

ار427-501( املعروفبالَكس% ينوري ِّÙا احلسني بن أمحد نرص القاPأبو أنا : قال ، (

املعروفبابن433(- اÙينوري إسحاق بن حممد بن أمحد بكر أبو احلافظ أنا : قال ، (

اهللا رمحه النسا? شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو احلافظ مؤلفه أنا : قال ، ينِّ السُّ

تعاىٰل قال : 

"كتاب األرشبة : ذكر األرشبة املباحة 

بن محاد حدثنا : قال مو¼ بن أسد حدثنا : قال سليمان بن الربيع أخربنا
من َدٌح

َ
ق ُسليم ألم اكن : قال عنه اهللا yر أنٍس عن ثابت عن سلمة

: الرشاب لك% وسلم عليه اهللا اهللاصىل رسول فيه سقيت : فقالت ، ِقيداٍن
.)1(املاء ، والعسل ، واللنب ، واجبيذ"

وبعده ، املرفوع حكم � حديث آخر ولكنه ، اكاب يف حديث أول وهذا
مخسة أحاديث موقوفة ، آخرها : 

َمَة ُشرْبُ ابن اكن قال جرير أنبأنا : قال إبراهيم بن إسحاق ال)2(أخربنا
 . )3(يرشب إال املاء واللنب"

) . 335/ 8سنن النسا? حباشية السندي والسيو^ ، املطبعة املرصية ()1(

ث عن أنٍس وأ, الطفيل وعدد من احكابعني .144هو قاP الكوفة عبد اهللا بن شربمة (-)2( ) حد%

) . 336/ 8سنن النسا? ()3(
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الكتاب السادس سنن ابن ماجه

القزويين( ماجه بن يزيد بن حممد اهللا عبد أ, لإلمام ، ماجه .)1()273-209سننابن

حسن مع ، باألحاكم العتنائه م قُدِّ وÌنما ، الضعيفة األحاديثة فيه تكرُث كتاب وهو

العسقال¯ احلافظ عنه قال ، اخلمسة األصول بل الصحيح من زوائده وìرثة ، ترتيبه

وفيه ، والغرائب األبواب كثري ، جيد جامع السنن يف "كتابه : احكهذيب تهذيب يف

أحاديث مخسة وفيه ، الرباعيات من كثري ماجه سننابن و½ . ا" Ôجد ضعيفة أحاديث

ثالثية رواها عن ُجبارة بن الُمَغلِّس عن كثري بن سليم عن أنٍس رP اهللا عنه . 

بالكتب أحلقه من وأول . املوطأ ماكنه ووضع الستة الكتب من األثري ابن أخرجه وقد

Éاملقد القيرسا¯ ابن يلع بن طاهر بن حممد الفضل أبو احلافظ اخلمسة

الغين448-507( عبد احلافظ ثم ، الستة األئمة ورشوط ، الستة أطرافالكتب يف (

ابن عبد الواحد املقدÉ يف الكمال يف أسماء الرجال . 

بن إبراهيم حممد أ, Ùالوا العالمة شيخنا بل كعضه قراءة ماجه ابن سنن أروي

احلافظ إىل الرتمذي جامع يف املتقدم باإلسناد اإلدري� احلسين SعقوUا إسماعيل

أ, عن ،cاحكنو أمحد بن إبراهيم إسحاق أ, عن ، العسقال¯ حجر ابن الفضل أ,

أ, بن األجنب حممد عن ، حنة الشِّ الصال5ابن احلجار طالب أ, بن أمحد العباس

عندي)1( أصله زال وما ، تعاىل اهللا رمحه SعقوUا إبراهيم الشيخ العالمة واÙنا اخترصه وقد

خبطه . وقد قرأت عليه قسًطا صاحلًا من األصل . 

الكتاب السادس سنن ابن ماجه ﴿42﴾



-) احلمايم اكغدادي الرمحن عبد حممد635السعادات بن طاهر زرعة أ, عن ، (

-) É566املقد) الُمَقوِّيم القزويين احلسني بن حممد منصور أبو أنا : قال ، (398-487

:488أو قال ، وأربعمائة تسع سنة اخلطيب املنذر أ, بن القاسم طلحة أبو أنا : قال ، (

) القطان سلمة بن إبراهيم بن يلع احلسن أبو اإلمام345-254أنا مؤلفه أنا : قال ، (

احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن يزيد املعروف بابن ماجه القزويين رمحه اهللا تعاىل قال :

"كتاب الزهد : باب صفة اجلنة 

عن معاوية أبو حدثنا : قاال سناٍن بن وأمحد شيبة zأ بن بكر أبو حدثنا
عليه اهللا اهللاصىل رسول قال : قال هريرة zأ عن صالح zأ عن األعمش

وسلم :

فإذا . اجار يف ومزنل اجلنة يف مزنٌل : مزنالن � إال أحٍد من منكم «ما
ُهُم َِٰك

َ
وح
ُ
﴿أ : تعاىٰل قو� فذلك ، مزن� اجلنة أهُل ورث اجار فدخل مات

وَن﴾»"
ُ
 . )1(الَوارِث

) .10) . واآلية يه من سورة املؤمنون (1453سنن ابن ماجه ، حتقيق حممد فؤاد عبد اكايق (ص )1(
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الكتاب السابع الموطأ برواية يحيى الليثي

املد¯ األصب5 خمر أ, بن أنس بن مالك اهللا عبد أ, اهلجرة دار إلمام ، املوطأ

األندل�93-179( املصمودي اللييث كثري بن حيىي بن حيىي حممد أ, رواية . (

)152-234 . (

أمني حممد الشيخ املحقق العالمة عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا أخربنا

-) (-1335السفرجال¯ اجلوخدار سليمان بن حممد عن ، سعيد1297) الشيخ عن ، (

) يلع1259-1188احلليب بن شاكر حممد الشيخ عن ، خبدين ابن أمني حممد والشيخ (

) بالعقاد الشهري عن1222-1157العمري ، الكبري الكزبري الرمحن عبد عن ، (

) اÙمشيق احلنبيل اكعيل اكايق عبد بن حممد املواهب أ, الشام )1126-1043حمدث

الصال5( اخللويت أمحد بن أيوب عن ، بدمشق احلنابلة املعمر1071-994مفيت عن ، (

-) الفرPالصال5 الزبدا¯ األحدب بن إبراهيم اÙين مسند1010برهان عن ، (

اÙمشيق طولون بابن املعروف أمحد بن يلع بن حممد اÙين شمس اإلمام الشام

) الِمزِّي953-880الصال5 حممد بن حممد اÙين شمس الفتح أ, املسند عن ، (

-)906) املقدسية اهلادي عبد بنت خئشة حممد أم املسندة عن ، عن723-816) ، (

) احلجار الصال5 طالب أ, بن أمحد العباس أ, اÙنيا عن730-624مسند ، (

) اهلمذا¯ يلع بن جعفر الفضل أ, املقرئ أ,636-546اإلمام احلافظ اإلمام عن ، (

-) ليَِفِّ السِّ حممد بن أمحد الفضل576طاهر أ, Pالقا احلافظ اإلمام أخربنا ، (

-) موkاUحصيب بن الرواية544عياض أصول معرفة إىل اإلملاع كتابه يف قال (
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أخربنا املاليك، العباس أبو أخربنا : قال ذر أ, عن ، اخلوال¯ حدثنا : السماع وتقييد

ابن أخربنا ، يوسف بن عون أخربنا ، Éالسو الغصن أبو أخربنا ، حممد بن تميم

يا : ¸ فقال كسائه يف املوطأ حيمل رجل فجاءه ، أنس بن مالك عند كنت : قال وهب

فكيف : قال . فعلت قد : قال ، يل فأجزه وقابلته كتبته قد موطؤك هذا اهللا عبد أبا

أقول ، حدثنا مالك ، أو أخربنا مالك ؟ قال : قل أيهما شئت ".

فقيه الربا¯ العالمة اللييث حيىي بن حيىي برواية أنٍس بن مالك لإلمام باملوطأ أخربنا

اإلدري� احلسين SعقوUا إسماعيل بن إبراهيم الشيخ الرشيف واÙنا اجفس

احلسين1343-1406( الكتا¯ جعفر بن حممد امليكبن حممد والسيد تعاىل اهللا رمحه (

) ،1393-1312اإلدري� فإجازًة آخره من بيقيلع يسرًيا قسًطا إال األول بل قراءة ، (

كعضه سماًخ امليكالكتا¯ حممد السيد عن Ùالوا العالمة برواية ، اخكا¯ عن وÌجازة

حمدث واÙه عن سماًخ بروايته ، الكتا¯ امليك السيد من وبإجازيت ، بسائره وÌجازة

-) الكتا¯ جعفر بن حممد السيد ِث1345املغرب حمدِّ عن هو وÌجازته واÙه بسماع ، (

-) املد¯ الِوتري ظاهر بن يلع حممد السيد الشيخ1322احلجاز الكبري املحدث عن ، (

-) املد¯ ثم هلوي ِّÙا الُعمري ِديِّ املجدِّ سعيد أ, بن الغين واÙه1296عبد عن ، (

-) العمري اÙهلوي اÙين صيفِّ بن سعيد أ, بن1249اإلمام إسحاق حممد والشيخ (

-) امليك اÙهلوي أفضل عبد1262حممد اهلند رِساج ألمه اخكا¯ جدِّ عن الكهما ، (

-) اÙهلوي الُعمري الرحيم1249العزيز عبد بِن أمحَد اهلند كوìِب واÙه عن ، (

-) اÙهلوي العمري اهللا Ðو بشاه بن1176املعروف حممد الشيخ أخربنا : قال ، (

-) Sاملغر ودا¯ الرُّ سليمان بن حممد اهللا عبد أ, ،1094اإلمام عليه مين قراءًة (

-) احلنيف الُعَجييْمِّ يلع بن امليكحسِن احلرم شيَ£ِ بل جلميعه ومسند1113بسماعه (
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-) امليك اكرصي سالم بن اهللا عبد احلجاز1134احلجاز مسِند أخربنا : قاال ، (

-) اخكعاليب اجلعفري حممد بن æعي املسجد1082واملغرب يف لفظه من سماًخ (

األزهري Wا الَمز% أمحَد بِن ُسلطان العزائم أ, اإلمام بل جلميعه بقراءته ، احلرام

-)1075-) بيك السُّ خليل بن أمحد الشيخ بل بقراءته ، جنم1037) بل بقراءته ، (

-) الشافيع الَغيطيِّ أمحَد بن حممِد رشِف982اÙين اإلسالم شيخ بل بسماعه ، (

-) ِ̂ نبا السِّ حممٍد بن احلقِّ عبد أ,931اÙين املعمر اكدر بل جلميعه بسماعه ، (

-) النسابة املعروفبالسيد الشافيع احلسيين أيوب بن حممد بن احلسن ،866حممد (

-) احلسين حممد بن حسن السيد املحدث العالمة عمه بل جلميعه ،809بسماعه (

القي� جابر بن حممد اهللا عبد أ, اإلمام حلة الرُّ الوقت مسِند عن بسماعه

-) ّâِالطا?749الواِديا هارون بن حممد بن اهللا عبُد حممد أبو حدثنا : قال ، (

-) بن702القرطيب أمحد القاسم أبو حدثنا : قال ، عنه ث َحد% من آخُر وهو سماًخ (

-) القرطيب بيّق بن عبد625يزيَد أبو حدثنا : قال ، عنه حدث من آخُر وهو سماًخ (

) سنة بعد املتوٰ\ اخلزرNالقرطيب احلق عبد بن حممد من560اهللا آخُر وهو سماًخ (

-) القرطيب الِع الط% ابن مو[ فرٍج بن حممد حدثنا : قال ، عنه آخُر497حدث وهو (

مغيٍث بِن اهللا عبد بُن يونُس الوUد أبو األندلس شيخ حدثنا : قال ، عنه حدث من

-) القرطيب اُر ف% عي429æالص% أبو حدثنا : قال ، عنه َث حد% من آخُر وهو سماًخ (

-) القرطيب حيىي بن اهللا عبد بن :367حيىي قال ، عنه حدث من آخُر وهو سماًخ (

اللييث حيىي بن حيىي اإلمام بن اهللا ُعبيد مرواَن أبو األندلس ُمسِنُد أ, عم حدثنا

-) فقهاء298القرطيب شيخ واÙي أخربنا : قال ، عنه حدث من آخر وهو سماًخ (

-) القرطيب اللييث حيىي بن حيىي حممد أبو ،234األندلس عنه حدث من آخر وهو (
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أ, بن مالك بن أنس بن مالك األئمة إمام نة السُّ خلم اهلجرة دار إمام أخربنا : قال

) سنة املتوٰ\ األصب5املد¯ األبواب179خمر إال ، جلميعه سماًخ عنه رPاهللا (

وباب ، العيد إىل املعتكف خروج باب : ويه االعتاكف كتاب من األخرية اخكالثة

فإ¯ ، سماعها يف شككت فإ¯ : قال االعتاكف، يف اجاكح وباب االعتاكف، قضاء

القرطيب الرمحن عبد بن زياد اهللا عبد أ, الورع الزاهد األندلس فقيه عن أرويها

-) بشبطون من193املعروف بسماعه ، الرحلة قبل منه مجيعه سمعت كنت أل¯ ، (

اإلمام مالك قال :  

"باب أسماء اجيب صىل اهللا عليه وسلم 

صىل اجيب أن ُمطعٍم بن ُجبري بن حممد عن شهاٍب ابن عن مالك حدثين
اهللا عليه وسلم قال : 

z اهللا يمحو ا�ي Íاملا وأنا ، أمحد وأنا ، حممد أنا : أسماء مخسُة «يل
 . )1(الكفر ، وأنا احلارش ا�ي حيرش اجاس بل قديم ، وأنا العاقب»"

الرتاث)1( إحياء دار مصورة ، اكايق عبد فؤاد حممد بتحقيق احلليب اكا, مصطىف طبعة ، املوطأ

 ) .1004 (ص 1406العرS ، بريوت 
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الكتاب الثامن الموطأ برواية اإلمام محمد

املد¯ األصب5 خمر أ, بن أنس بن مالك اهللا عبد أ, اهلجرة دار إلمام ، املوطأ

) .189-131)  . رواية اإلمام حممد بن احلسن الشيبا¯ (93-179(

سيدنا بل جلميعه قراءًة الشيبا¯ احلسن بن حممد برواية مالك اإلمام موطأ أروي

SعقوUا إسماعيل بن إبراهيم الشيخ العالمة ومرشدنا ومربينا وأستاذنا وشيخنا

تعاىل اهللا الفقيه)1(رمحه العالمة عن ، اهلاشيم حممد الشيخ العالمة عن باإلجازة ،

اجلزائري)1( حداد مسعود الشيخ فوٍت بال Ùالوا العالمة بل حممد اإلمام موطأ سماع يف شارìين

فنقرأ دارنا إىل ويأ� الظهر مع املعهد من خيرج فاكن ، اإلساليم الفتح معهد يف طاًكا آنئذ و"ن ،

الفوائد الضبطوبعض مع روايٍة قراءَة القراءة و"نت . منه باقرتاح اÙرس و"ن والعرص، الظهر بني

وللطلبة املساجد يف دروسه معظم أن بل . الرواية علم أخذنا تعاىٰل اهللا رمحه Ùالوا العالمة وعن .

خمة دروًسا اكن : األول : أنواع اÙروس من عليه حرضته وما . فيها إماًما و"ن ، اÙراية يف اكنت

املغرب بني احلنيف والفقه الرشيف احلديث بدروس درويشباشا خيصجامع و"ن ، املساجد يف

والرتغيب الصاحلني ورياض اخلمسة الكتب : الرشح مع للعامة احلديث من فيه فأقرأ ، والعشاء

اكنت يومية دروس وهذه ، الصاحلني رياض العثمان جامع يف وأقرأ . وغريها والشفا والرتهيب

حرضت وقد ، واملتقدم واملتوسط املبتدئ منهم ، لطالبه خاصة دروس : اخكا¯ . سنوات تستغرق

الطلب يف رفقائنا ومن . الطلبة من لغريي مشارً" احلديث كتب من عدًدا اÙروس هذه يف عليه

: والفضل السن يف سبقونا ممن وnهم تعاىل اهللا رمحه Ùالوا العالمة دروس حيرضون اكنوا ا�ين

والشيخ سويد الرزاق عبد والشيخ اخلاÙي حممد والشيخ Ðصب5العدو والشيخ اآلذل حسن الشيخ

واÙكتور جنيب الوهاب عبد والشيخ رمضان أمحد صاغرNوالشيخ أسعد والشيخ نشوقا� موفق

= الستار عبد والشيخ صعبية حسني والشيخ املجد عدنان حممد والشيخ احلافظ مطيع حممد
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عن ، عليشاملاليك حممد الشيخ عن ، اÙاكيل موهوب بن القادر عبد الشيخ الزاهد

األمري القادر عبد بن حممد بن حممد العالمة واÙه عن ، الصغري األمري حممد العالمة

. )الكبري ح عن( ، الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا عن خUًا باإلجازة وأرويه

Mالقو احلق عبد بن يلع احلسن أ, عن ، الظاهري حممد بن فالح اليرس أ, الشيخ

) Nا ،1294-1202احلَج% الكبري األمري القادر عبد بن حممد بن حممد العالمة عن ، (

مسند عن ، الَمل%وي الفتاح عبد بن وأمحد اجلوهري احلسن بن أمحد الشهابني عن

اججا أ, عن ، اكابيل حممد اÙين شمس عن ، اكرصي سالم بن اهللا عبد احلجاز

اإلسالم شيخ عن ، الَغيطي أمحد بن حممد اÙين جنم عن ، السنهوري حممد بن سالم

أ, اÙين شهاب القضاة Pقا احلافظ عن ، األنصاري حممد بن زìريا Pالقا

إسحاق أ, عن ، الشافيع املرصي الكنا¯ العسقال¯ حجر ابِن يلع بن أمحد الفضل

طالب أ, بن أمحد العباس أ, اÙنيا مسند عن ، اكعيل cاحكنو أمحد بن إبراهيم

بن حممد الفتح أ, عن ، الَقطييع أمحد بن حممد احلسن أ, عن الصال5، احلجار

بن الغفار عبد طاهر أ, عن ، َخرُيون بن احلسن بن أمحد احلافظ عن ، اكايق عبد

أ, عن الصواف، ابن احلسن بن أمحد بن يلعحممد أ, عن ، املؤدِّب جعفر بن حممد

دروس : اخكالث واجوع . األحياء يف وبارك األموات اهللا رحم ، Sالعرkمو والشيخ الغربا =

إال اجاس فاعزتل املرض حياته من سنني مخس آخر يف عليه غلب وقد ، ألبنائه اÙار يف خاصة

درس قراءة اكن ما منها ، واجقلية العقلية العلوم يف ومتونًا ورسائل جمتات عليه فقرأت ، قليًال

Ùالوا العالمة بل مقروءا� يف ثبتًا مجعت وقد . ورسد رواية قراءة اكن ما ومنها ، وحتقيق ورشح

الكتب من Ùالوا العالمة بل قرأته فيما املصون واجلوهر املكنون اللؤلؤ : سميته تعاىل اهللا رمحه

والفنون ، وقد زادت بل مخسمائٍة بني جمت وجزء ورسالة ومنت . 
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اهللا عبد أ, اإلمام عن ، ِمهران بن حممد بن أمحد عن ، موkاألسدي بن برش يلع

حممد بن احلسن الشيبا¯ ، عن اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىٰل .   

بن اهللا عبد أن دينار بن اهللا عبد حدثنا مالك أخربنا : حممد اإلمام قال
عمر أخربه : أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال : 

مغرب إىل العرص صالة بني كما األمم من خال فيما كم
ُ
أجل «إنما

ً
عماال استعمل كرجل واجصارٰى ا;هود ومثُل َمثلكم و×نما الشمس..
فعملت : قال ؟ قرياط قرياٍط بل اجهار نصف إىل يل يعمل من : فقال
قرياط العرصبلقرياط إىل اجهار نصف من يل يعمل من : قال ثم . ا;هود
صالة من يل يعمل من : قال ثم . قرياط قرياٍط بل اجصارٰى فعملت ؟
يعملون ا�ين فأنتم أال ؟ قرياطني قرياطني الشمسبل مغرب إىل العرص
فغضب : قال . قرياطني قرياطني بل الشمس مغرب إىل العرص صالة من
ظلمُتكم هل : قال . عطاًء وأقلُّ

ً
عمال أكرث حنن : وقالوا واجصارٰى ا;هود

من حقكم شيًئا ؟ قالوا : ال . قال : فإنه فضيل أعطيه من شئت» . 

أال تعجيلها من أفضل العرص تأخري أن بل يدل احلديث هذا : حممد قال
يف املغرب إىل العرص بني مما أكرث العرص إىل الظهر بني ما جعل أنه ترٰى
بني مما أقل العرص إىل الظهر بني ما اكن العرص عجل ومن احلديث هذا
من أفضل العرص وتأخري العرص تأخري بل يدل فهذا املغرب إىل العرص
zأ قول وهو . صفرة ختالطها لم نقية بيضاَء الشمس دامت ما تعجيلها

حنيفة رمحه اهللا والعامة من فقهائنا رمحهم اهللا تعاىٰل".
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الكتاب التاسع مسند اإلمام أحمد

) ْهيل ا�ُّ الشيبا¯ حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أ, لإلمام ، .241-164املسند (

) اهللا عبد البنه زيادات جعفر290-213وفيه بن أمحد بكر أل, وزيادات ، (

) .368-237القطييع باجلنة املبرشين العرشة مسند أوهلا ، مسنًدا عرش ثمانية وفيه (

ما وأبٰل . به لالحتجاج صالح هو ما إال فيه يُدخل ولم . ألًفا أربعون أحاديثه وعدد

عنده يف األسانيد اخكالثيات ، وعددها ثالثمائة وثالثة وستون حديثًا . 

بن إبراهيم الشيخ وتاÙي وطار½ ، واÙي عن حنبل بن أمحد اإلمام مسند أروي

) اإلدري� احلسين SعقوUا واإلجازة1406-1343إسماعيل كعضه بالقراءة ، (

بن حممد السيد بن امليك حممد السيد املسند العالمة عن باإلجازة ونرويه ، بسائره

واÙه بل منه سماًخ اإلدري� احلسين الكتا¯ ظاهر)1(جعفر بن يلع السيد عن ،

أفضل بن إسحاق حممد عن ، اÙهلوي سعيد أ, بن الغين عبد عن ، املد¯ الوتري

الرحيم عبد بن أمحد اهللا Ðو أبيه عن ، اÙهلوي العمري العزيز عبد عن ، اÙهلوي

اÙين برهان أبيه عن ، الكورا¯ إبراهيم بن حممد طاهر أ, عن ، اÙهلوي العمري

عن ، الغزي حممد بن حممد اÙين جنم عن ، الشهرزوري الكورا¯ حسن بن إبراهيم

مقابل)1( األموي اجلامع Sجنو اللطاعني جبامع دمشق يف املسند قراءة جعفر بن حممد ابتدأ

الغين عبد الشيخ العالمة جمزُينا أبيه بصحبة املجالس تلك بعض حرض وممن ، رقية السيدة مرقد

: فقال للحارضين اإلجازة جعفر بن حممد السيد من طلب احلارضين بعض أن وأخربنا ، اÙقر

أجزتكم مجيًعا حٰ& هذا الغالم ، وأشار إىل عبد الغين اÙقر . 
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أ, بن الرمحن عبد اÙين جالل احلافظ عن ، الغزي حممد بن حممد اÙين بدر أبيه

) السيو^ الصالح911-849بكر عن ، احلليب مقبل بن حممد اÙنيا مسند عن ، (

بابن الشهري الواحد عبد بن أمحد بن يلع اÙين فخر عن ، عمر أ, بن أمحد بن حممد

اكايق عبد بن حممد بكر أ, عن ، الكندي احلسن بن زيد اUُمن أ, عن ، اكخاري

عبد أ, عن ، القطييع بكر أ, عن ، اجلوهري يلع بن احلسن عن ، األنصاري

الرمحن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  ، عن واÙه اإلمام أمحد .

بن جرير أخربنا : قال هارون بن يزيد ثنا zأ حدثين اهللا عبد "حدثنا
اٍد عن أبيه قال :  حازٍم قال : ثنا حممد بن يعقوَب عن عبد اهللا بن َشد%

: åالع æصال إحدى يف وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول علينا خرج
عليه اهللا اجيبصىل فتقدم . حسيًنا أو حسًنا حامل وهو العرص، أو الظهر
سجدة صالته ظهري بني فسجد ، فصىٰل ، للصالة كرب ثم ، فوضعه وسلم
اهللا صىل اهللا رسول ظهر بل الصيب فإذا èرأ رفعت éإ : قال ، أطاهلا
اهللاصىل قêرسول فلما . سجودي يف فرجعت ، ساجد وهو وسلم عليه
بني سجدت إنك ، اهللا رسول يا : اجاس قال الصالة وسلم عليه اهللا
ëيو أنه أو ، أمر حدث قد أنه ظننا ìح أطلتها سجدةً الصالة ظهري
أن فكرهت ، ارحتلين ابين ولكن% ، يكن لم ذلك «لك : قال ؟ إ;ك

عجله حì يقî حاجته»"
ُ
 . )1(أ

) .467/ 6 (1313املسند لإلمام أمحد ، املطبعة امليمنية ، القاهرة سنة )1(
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الكتاب العاشر مسند اإلمام أبي حنيفة

) الكو½ ثابت بن اجعمان حنيفة أ, األعظم لإلمام ، نعيم150-80املسند أبو مجعه . (

 . )1()430أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موk بن مهران األصبها¯ (-

اإلدري� احلسين SعقوUا إبراهيم الشيخ Ùالوا العالمة عن خUًا باإلجازة نرويه

)1343-1406) SعقوUا الرشيف حممد الشيخ عمه عن ، العالمة1282-1362) عن ، (

) العطار حامد بن بكري الغزي1320-1251الشيخ الغين عبد بن عمر عن ، (

-)1277-) اكغدادي السويدي سعيد حممد عن ، عقيلة1223) أمحد بن حممد عن ، (

-) اÙميا^ اكنا ابن حممد بن أمحد اÙين شهاب عن ، اÙين1117امليك صيف عن ، (

) اUمين الَعِجل ابن حممد بن أمحد الوفا الطربي1074-983أ, مكرم بن حيىي عن ، (

بن حممد أ, عن ، السخاوي الرمحن عبد بن حممد اÙين شمس احلافظ عن ، امليك

املرايغ أميلة بن مزيد بن احلسن بن حفصعمر أ, اÙين زين املسند عن ، املرصي

)679-778: قال ، اكخاري ابن الواحد عبد بن أمحد بن يلع اÙين فخر أنا : قال ، (

األصبها¯ أمحد بن احلسن يلع أبو أنا : قال ، الصيدال¯ أمحد بن حممد جعفر أبو أنا

) ، قال : أنا أبو نعيم جامع املسند قال : 515-419احلداد (

سنة)1( كتبت فريدة نسخة عن الكوثر540حققه مكتبة ونرشته ، الفاريا, حممد نظر ِمْسِب

سنة حممود1415الرياض بن حممد املؤيد أل, األعظم اإلمام مسانيد جامع يف داخل وهو .

-) دائرة655اخلوارزيم جملس يف طبع ، بعده ومجعت عنه رويت ، مسنًدا عرش مخسة ويه . (

 . 1332املعارف العثمانية بمدينة حيدر آباد اÙكن باهلند سنة 
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ىٰن
ُ
"باب الك

zأ بن عمُرو ثنا : اال
َ
ق معرٍش وأبو َعروبَة أبو ثنا إبراهيم بن حممد أخربنا

عن عيب الش% خمٍر عن رجٍل عن حنيفة zأ عن احلسن بن حممد ثنا عمٍرو
عليه ُ اب% صىل اهللا رسول اكن : قالت عنها اهللا yر خئشة عن مرسوٍق

وسلم يُِصيُب ِمْن وجوِهنا وُهَو صائٌِم" .
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الكتاب الحادي عشر سنن اإلمام الشافعي

) املطليب الشافيع إدريس بن حممد اهللا عبد أ, لإلمام ، السنن .204-150كتاب (

) الُمَزىيِّ إسماعيل بن حيىي بن إسماعيل إبراهيم أ, رواية264-175رواية . عنه (

) الطحاوي سالمة بن حممد بن أمحد جعفٍر أ, اإلسالم شيخ ابن321-239اإلمام (

 . )1(أخت الُمَزىي عنه

املاكرم أ, عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا عن الشافيع لإلمام السنن أروي

الكتا¯ حممد بن الكبري ()2(عبد اإلدري� األكرب1333-1268احلسين واملحدث (

) احلسين اÙين بدر الشرباجنويم1354-1267الشيخ السقا إبراهيم عن الكهما ، (

بن1212-1298( حممد بن حممد اهللا عبد أ, أبيه عن ، الصغري األمري حممد عن ، (

) الكبري األمري القادر (1232-1154عبد اكليدي حممد بن حممد عن ، (1096-1176، (

-) الزرقا¯ اكايق عبد بن حممد اهللا عبد أ, مرص حمدث احلافظ1122عن عن ، (

بن حممد اÙين بدر عن ، األجهوري يلع اÙين نور عن ، اكابيل اÙين عالء بن حممد

) القرايف (-1008-939حيىي األنصاري زìريا بن يوسف اÙين مجال عن ، (987، (

عن ، العسقال¯ حجٍر ابن الفضل أ, احلافظ عن ، األنصاري القاPزìريا أبيه عن

سنة)1( كتبت نسخة عن القبا¯ رشارة إبراهيم أمحد سيد سليم باملطبعة573نرشه وطبعه ،

 صفحة مع صفحتني للفهرس . 124 ، يف 1315الرشفية بالقاهرة سنة 

 هو واÙ السيد حممد عبد ال5 الكتا¯ ، روينا عنه بواسطة شيخنا السيد حممد امليك الكتا¯ .)2(
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املرصي الشيخة بابن املعروف الغزي أمحد بن الرمحن عبد الفرج أ, اÙين زين

-) قريش799احلسيين بن إبراهيم بن إسماعيل بن يلع احلسن أبو أنبأنا : قال ، (

بن652-732( العزيز عبد بن املحسن عبد عن ، بالسماع عنه حدث من آخر وهو (

) الصري½ ابن املخزويم وÌجازة658-579يلع منه األوٰ[ األجزاء للخمسة سماًخ (

-) األرتاWاألنصاري محد بن حممد اهللا عبد أبو أنبأنا : قال ، :601بسائره قال ، (

بن اكايق عبد أنبأنا : قال ، الفراء املوصيل احلسني بن عمر بن يلع احلسن أبو أنبأنا

أ, عن ، احلسيين محزة بن امليمون القاسم أبو أنبأنا : قال ، املقرئ أمحد بن فارس

. الشافيع اإلمام عن ، املزىي حيىي بن إسماعيل عن ، الطحاوي حممد بن أمحد جعفر

وأول أقول . الشافيع إىل باملرصيني مسلسل اإلسناد وهذا : العسقال¯ احلافظ قال

اإلسناد مسلسل بالشافعية إال الشيخ اجابل� فإنه حنيف .  

اهللا رمحه الشافيع حدثنا قال املزىي حدثنا الطحاوي] [هو أمحد "حدثنا
الَمقرُبي سعيد zأ بن سعيد عن سعيٍد بن حيىي عن أنٍس بن مالك أنبأنا

عن عبد اهللا بن أz قتادة األنصاري عن أبيه قال :

إْن ، اهللا رسول يا : فقال وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول إىل رجٌل جاء
عين اهللا ر أيُكفِّ مدبٍر غري

ً
ُمقبال حمتسًبا صابًرا اهللا سبيل يف تلُت

ُ
ق

الرجُل
%
øو فلما . «نعم» : وسلم عليه اهللا اهللاصىل رسول فقال ؟ خطاياي

: فقال القول عليه فأخد ؟» قلَت «كيف : فقال ، فُنودَي به مر
َ
أ أو ناداه
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الشافيع سنن آخر . السالم» عليه جربيل يل قال كذلك . ين ا§% إال ، «نعم
 . )1(رمحه اهللا رواية الطحاوي عن املزىي رy اهللا عنه"

)..117 (ص 1315السنن لإلمام الشافيع ، املطبعة الرشفية بالقاهرة سنة )1(
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الكتاب الثاني عشر  مسند اإلمام الشافعي

) املطليب الشافيع إدريس بن حممد اهللا عبد أ, لإلمام ، املسند .204-150كتاب (

األموي األصم يعقوب بن حممد العباس أبو سمعه ما وÌنما ، تصنيفه من هو وليس

) اجيسابوري (346-247الَمعقيل املرادي سليمان بن الربيع عن من174-270) (

عن الربيع رواها أحاديث أربعة إال ، واملبسوط األم كتابيه يف الشافيع عن احلديث

) عن الشافيع .  231يوسف بن حيىي اكويطي (-

شيخ جده عن الكتا¯ امليك حممد السيد من باإلجازة خUًا الشافيع مسند أروي

) الكتا¯ إدريس بن جعفر األنصاري1323-1245اإلسالم خبد حممد اإلمام عن ، (

ثبته1257-1190()1(السندي يف جعفر السيد عنه روٰى ألهل)2() العامة باإلجازة

اÙمشيق()1( احلمsثم عمر الشيخ املعمر الزاهد الربìة شيخنا عن كذلك )1406-1292ونروي

) Hالقاوق خليل بن حممد املحاسن أ, خبد1305-1224عن عن العرص ألهل العامة باإلجازة (

حبنكة حسن الشيخ شيخ وهو ، مرتَجم دمشق احلمsمعروفيف عمر الشيخ وشيخنا . السندي

رمحه Ùالوا العالمة زاره ، الشاغوري الرمحن عبد الشيخ شيوخ وأول ، اكدوية الطريقة يف امليدا¯

عرش بثمانية Ùالوا العالمة وفاة بعد وتو½ ، خمة فأجازنا فاستجازه خدمته يف وìنت تعاىٰل اهللا

ص الشام غرر كتابه يف اخلطيب العزيز عبد الشيخ (ذكره . السندي981يوًما خبٍد عن والرواية . (

إعالم ثبته يف بها والعمل السندي إجازة بقبول حكرصحيه ، أقوٰى الكتا¯ إدريس بن جعفر بواسطة

بعد من عنه يروي حفيده بيق وقد . وأسانيدها الروايات من جا بما وأساتيذها األعالم األئمة

وفاته سبعني سنة . 

)2(= وأسانيدها الروايات من جا بما وأساتيذها األعالم األئمة إعالم : جعفر الشيخ ثبت عنوان
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إبراهيم بن طاهر حممد عن ، سفر سعيد حممد عن ، الفال¯ صالح عن ، العرص

عن ، املد¯ حممد بن أمحد عن ، الكورا¯ حسن بن إبراهيم أبيه عن ، الكورا¯

) الشافيع املنو½ الرميل أمحد بن حممد اÙين اإلسالم1004-919شمس شيخ عن ، (

عن ، العسقال¯ حجر ابن اÙين شهاب الفضل أ, احلافظ عن ، األنصاري زìريا

، اكخاري ابن الواحد عبد بن أمحد بن يلع اÙين فخر عن ، عمر أ, ابن الصالح

نرص بن حممد جعفر وأ, اللبان ابن حممد بن أمحد املاكرم أ, Pالقا عن

عبد بن أمحد نعيم أ, احلافظ عن ، احلداد أمحد بن احلسن يلع أ, عن ، الصيدال¯

، سليمان بن الربيع عن ، األصم يعقوب بن حممد العباس أ, عن ، األصبها¯ اهللا

عن اإلمام الشافيع . 

ا لم يسمع الربيع من الشافيع :  "ومن كِتاب اختالِف يلع وعبِد اهللا مم%

رجٌل سأَل : قال زاذاَن عن َة ُمر% بن عمِرو عن ُشعبَة عن ي%َة
َ
ُعل ابن أخربنا

: فقال . " ِشْئَت إن يوٍم لك% تَِسْل
ْ
اغ : فقال ، الُغْسِل عن عنه رyاهللا عليúا

، اج%ْحِر ويوَم ، َة
َ
َعَرف ويوَم ، اجلمعة يوَم : قال ؟ الُغْسُل هو ا�ي الُغْسُل

ويوَم الِفْطِر" .

=   طبع بل احلجر بفاٍس ، وأعيدت طباعته بأخرة يف بريوت . 
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الكتاب الثالث عشر سنن الدارمي

) اÙاريم الرمحن عبد بن اهللا عبد حممد أ, لإلمام السنن كتاب ،255-181وهو (

سنن بل يقدمه العال? اÙين صالح احلافظ اكن جليل كتاب وهو . املسند ويسىم

 .)1(ابن ماجه لقلة األحاديث الضعيفة فيه . وفيه مخسة عرش حديثًا من اخكالثيات

بن إبراهيم الشيخ Ùالوا العالمة عن أو¸ من صالح لقسط قراءة اÙاريم سنن أروي

الرشيف حممد العارفالشيخ العالمة عمه عن ، تعاىل اهللا رمحه SعقوUا إسماعيل

) SعقوUا الصديق حممد ،1362-1282ابن بدمشق األموي اجلامع يف املالكية إمام (

) العطار حامد بن بكري الشيخ العالمة أمحد1320-1251عن بن حامد أبيه عن ، (

-) (1263العطار العطار عبيد بن أمحد اÙين شهاب أبيه عن ، عن1138-1218) ، (

) املنيين يلع بن أمحد اÙين شهاب العارفالشهري1172-1089اإلمام العالمة عن ، (

العامري الغزي حممد بن حممد اÙين جنم عن ، اجابل� إسماعيل بن الغين عبد

احلافظ اإلمام عن ، الغزي حممد بن حممد اÙين بدر احلافظ أبيه عن ، اÙمشيق

شمس اهللا عبد أ, اÙنيا مسند عن السيو^، بكر أ, بن الرمحن عبد اÙين جالل

-) احلليب الصري½ املؤذن اهللا عبد بن مقبل بن حممد بنت870اÙين جويرية عن ، (

-) اهلاكري الكردي ا783أمحد الُمنَج% أ, عن ، الكردي عمر يلعبن احلسن أ, عن ، (

) الليت بن عمر بن اهللا املظفر635-545عبد بن الرمحن عبد احلسن أ, عن ، (

 يف جزءين . 1349 نرشه املحقق الشيخ حممد أمحد دهمان بدمشق سنة )1(
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ويِبُّ احلَمُّ مَحُّوَيْه بن أمحد بن اهللا عبد حممد أبو أنا : قال ، Hاكوشن اÙاوودي

أعني بن محزة بن العباس بن عمر بن æعي عمران أبو أنا : قال ، الرسخ�ُّ

اÙاريم بهرام بن الرمحن عبد بن اهللا عبد حممد أبو مؤلفه به أنا : قال ، السمرقندي

السمرقندي قال : 

"كتاب فضائل القرآن : باب كراهية األحلان يف القرآن 

قرأ : قال األعمش عن إدريس بن اهللا عبد عن سعيٍد بن اهللا عبد أخربنا
: حممد أبو قال . أنٌس ذلك فكره ، األحلان هذه من بلحن أنٍس عند رجل

 بن أz اخلرضم" . )1(وقال غريه : قرأ غورك

اكنوا : قال حممٍد عن عوٍن عن ي%َة
َ
ُعل ابن عن سفياَن بن العباُس حدثنا

 . )2(يرون هذه األحلان يف القرآن حُمَْدثًة"

أبو)1( عنه وروى الصادق جعفر عن يروي اهللا عبد أبو أيًضا السعدي ِم احِلرْصِ بن ُغوَرك هو

املشتبه توضيح من والصواب ، تصحيف هنا وما . ا Ôجد ضعيف : اÙارقطين قال : Pالقا يوسف

) اÙين نارص .251-3/250البن للتصحيف اÙاريم سنن حمقق يتنبه ولم ، الرسالة مؤسسة طبعة (

) األنساب يف السمعا¯ أو2/224وذكره السعدي كنيته يف اخلالف وذكر اجلنان) دار طبعة

ُسغد إىل نسبه ومن سعد بين من هو عدي الس% ُغورك : يقول اكجيل مسعود أبو و"ن قال غدي السُّ

سمرقند فقد غلط .

 ) .474/ 2 (1349سنن اÙاريم ، طبعة دمشق )2(
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الكتاب الرابع عشر كتاب اآلثار

) Pالقا األنصاري إبراهيم بن يعقوب يوسف أ, لإلمام ، اآلثار .182-113كتاب (

يوسف أ, مسند (-)1(ويسىٰم اكغدادي يعقوب بن يوسف ابنه عنه رواه .192، (

، فيه مؤلفه وضعه ما آخر هذا وليس ، خمروم والكتاب . ضخم جمت بأنه ووصف

وÌنما هو آخر ما وصلنا منه . 

إبراهيم الشيخ Ùالوا العالمة وشيخنا سيدنا عن يوسف أل, اآلثار كتاب أروي

الورع احكيق العالمة عن ، بسائره وÌجازة كعضه قراءة تعاىل اهللا رمحه SعقوUا

وزيت بدبس الشهري احلافظ الوهاب عبد الشيخ بدمشق احلنفية فقيه الزاهد

)1311-1389) سويد أمني الشيخ العلوم حبر عن ، الشيخ1273-1355) العالمة عن ، (

السيد العالمة احلنفية مذهب يف املحققني خاتمة عن ، امليدا¯ الغنييم الغين عبد

-) احلسيين خبدين ابن عمر بن أمني بن1252حممد شاكر حممد الشيخ شيخه عن ، (

) بالعقاد الشهري العمري بن1222-1157يلع مصطىف اÙين زين الرب"ت أ, عن ، (

، اجابل� إسماعيل بن الغين عبد الشيخ الشهري اإلمام عن ، الرمحيت Sاأليو حممد

حممد بن زìريا اإلسالم شيخ عن ، الغزي اÙين بدر أبيه عن ، الغزي اÙين جنم عن

العسقال¯ حجر ابن يلع بن أمحد اÙين شهاب الفضل أ, احلافظ عن ، األنصاري

آباد)1( حيدر بمدينة العثمانية املعارف بدائرة وطبع ، األفغا¯ الوفا أبو عليه وعلق صححه

 ِمْسِب . 1355اÙكن باهلند سنة 
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أمري اÙين قوام أنا : قال صالح بن يلع بن حممد اجلريري اهللا عبد أبو به أنا : قال

حممد بن سعد بن أمحد الربهان أنا : قال اإلتقا¯ ذلزي بن عمر أمري بن اكتب

حممد اÙين حافظ احلرمني فخر أنا : قاال ْغنايق السِّ يلع بن حسني واحلسام اكخاري

أنا : قال الكردري الستار عبد بن حممد اإلمام أنا : قال اكخاري نرص بن حممد ابن

أبو أنا : قال الكرما¯ حممد بن الرمحن عبد أنا : قال اÙرميك الكريم عبد بن عمر

: قال ÉبوÙا زيد أبو أنا : قال الروزىي اهللا عبد أبو أنا : قال حممد بن احلسني بكر

أبو أنا : قال النسيف خرض بن احلسني يلع أبو أنا : قال وَسيِن رْشُ
َ
األ حفص أبو أنا

حفص أ, بن حممد اهللا عبد أبو أنا : قال احلارىب يعقوب بن حممد بن اهللا عبد حممد

الكبري قال : أنا أ, قال : أنا حممد بن احلسن الشيبا¯ تلميذ أ, حنيفة رمحه اهللا قال :

"حدثنا يوُسُف عن أبيه عن أz حنيفَة عن مَح%اٍد عن إبراهيم أنه قاَل : 

ُك فَيرْتُ ُب ويرُْضَ ، نفِسِه بل أمسَك إنما ، منه تأكْل فال اللكُب أكَل إذا
%ìح ترَْضَِبُه أن تستطيُع ال ألنَك ،

ْ
فلُك وأكَل اكازِيُّ َتَل

َ
ق و×ذا ، األكَل
َك األكَل" . َفرْتُ
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الكتاب الخامس عشر المستدرك

ابن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أ, احلافظ لإلمام ، الصحيحني بل املستدَرك كتاب

) اجيسابوري احلاكم رشط405-321اَكيِّع بل يه اليت األحاديث فيه مجع . (

. الصحيح يف احلسن إدراج مذهبه لكن ، أحدهما بلرشط أو ومسلم اكخاري

آخر يف صنفه أنه ذلك وسبب . موضوع منه وقليل ، ضعيف بصحته حكم مما وìثري

، منه األول اخلمس فيه ما وأحسن ، ذلك إتمام ¸ يتيرس ولم تنقيحه يف وبدأ ، عمره

وقدم . باإلجازة عنه روي وباقيه ، اكيهيق احلافظ تلميذه منه سمعه ا�ي وهو

. للحاكم املستدرك ثم حبان ابن صحيح ثم خزيمة ابن صحيح الصحة يف العلماء

فيه خالفه ما فمنها ، أحاديثه بل احلاكم أحاكم يف ونظَر ، ا�هيب خلصه وقد

وانتقده عليه ، ومنها ما أقره عليه أو سكت عنه . 

اهللا رمحه SعقوUا إبراهيم الشيخ Ùالوا العالمة عن للحاكم املستدرك كتاب أروي

عن ، امليدا¯ اخلري أ, حممد الشيخ عن ، بسائره وÌجازة منه لقسطصالح قراءة تعاىل

حممد بن الرمحن عبد اÙنيا مسند عن ، السكري الر", درويش بن اهللا عبد

إسماعيل بن الغين عبد عن ، Sاأليو الرمحيت حممد بن مصطىف عن ، الكزبري

احلافظ عن ، الغزي اÙين بدر احلافظ أبيه عن ، الغزي اÙين جنم عن ، اجابل�

مقبل بن حممد اÙنيا مسند عن السيو^، بكر أ, بن الرمحن عبد اÙين جالل

احلراوي اÙميا^ إدريس بن يوسف بن يلع بن حممد اÙين نارص عن ، احلليب

-)781) اÙميا^ خلف بن املؤمن عبد رشفاÙين احلافظ عن ، عن613-705) ، (
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أمحد الفضل أ, عن ، احلنبيل اكغدادي املقري ابن يلع بن احلسني بن يلع احلسن أ,

بن اهللا عبد بن يلع بن أمحد بكر أ, عن ، اخلراسا¯ الِميَهين سعيد بن طاهر ابن

آخر يف قال احلاكم اهللا عبد أ, عن ، اجيسابوري ثم الشريازي خلف بن عمر

كتاب األهوال :

بن مو¼ ثنا yالقا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار اهللا عبد أبو أخربنا
zأ بن اهللا عبد عن أيوب ثنا فاوي الطُّ الرمحن عبد بن حممد ثنا إسماعيل
: وجل عز قو� عن عنهما اهللا yر عباس ابن سأل

ً
رجال أن ُمليكة

وَن﴾ َيُعدُّ ا ِمم% َسَنٍة ِف
ْ
ل
َ
أ
َ
ك َربَِّك ِعْنَد يَْوًما فذكر)1(﴿َو×ِن% ؟ أنت من : فقال .

اَكَن ﴿يَْوٍم فما : عنهما رyاهللا عباٍس ابن فقال . و¢ذا كذا من رجل أنه
َسَنٍة﴾ َف

ْ
ل
َ
أ ِْسنَي

َ
مخ فقال)2(ِمْقَداُرهُ حكخربنا.. سأحكك إنما : الرجل فقال ؟

فكره . بهما أعلم اهللا ، كتابه يف وجل عز اهللا ذكرهما يومان : عباس ابن
اكخاري بلرشط صحيح حديث هذا . علم بغري اهللا كتاب يف يقول أن

ولم خيرجاه . 

تأ;ف ، املستدرك الصحيح اجلامع كتاب آخر وهو ، األهوال كتاب آخر
رمحه احلافظ محدويه بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد zأ اإلمام احلاكم
وآ� حممٍد سيدنا بل وسالمه وصالته ، وحده هللا واحلمد . تعاىٰل اهللا

 . )3(وصحبه أمجعني"

) . 47سورة احلج : اآلية ()1(

) . 4سورة املعارج : اآلية ()2(

) . 610/ 4 (1334املستدرك ، جملس دائرة املعارف العثمانية اجظامية ، حيدر آباد باهلند سنة )3(
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الكتاب السادس عشر مسند الطيالسي

اكرصي الطيال� اجلارود بن داود بن سليمان داود أ, لإلمام ، املسند كتاب

وÌنما133-204( ، تصنيفه من ليس أنه والصحيح ، ُصنِّف مسند أول إنه : فيه قيل . (

أنه روي ، احلفظ واسع الطيال� اكن . تلميذه حبيب بن يونس عن الراوي مجع من

حدث بأصبهان بأربعني ألف حديث وليس معه كتاب .

املعمر العالمة عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا عن الطيال� مسند أروي

Éالفا اكنا¯ السالم عبد بن حممد بن محيًدا املدعو أمحد العباس أ, قاPفاس

اكخاري1328(- الرضوي اهللا خري بن صالح حممد الشيخ الشهري املحدث عن ، (

العمري)1()1263(- امللك عبد Pالقا بن اÙين شمس بن اÙين رفيع عن ،

إجازته)1( نصبل وقد ، ثابتٌة باإلجازة الرضوي صالح حممد عن بنا¯ محيد قاPفاس رواية

الشيخ الشام لعالمة إجازته يف الكتا¯ جعفر بن حممد السيد احلافظ العالمة شيوخنا شيخ منه

فاس Pقا املشارك العالمة اجاسك الربìة املعمر الشيخ عنه أخذتها "وممن : فقال سويد أمني

ومن ، الكمه من واستفدت ، عديدة سنني جالسته . بنا¯ حممد بن محيد سيدي ونواحيها

[عبدمذاكراته السابق اجلماعة شيخ عن للعلم وأخذ ، العامة باإلجازة فأجازىي واستجزته ،

ملا اكخاري الرضوي اهللا خري السيد بن صالح حممد سيدي الشيخ وأجازه ، وغريه احلجريت] الرمحن

اخلاصة اإلجازة بني يعرفالفرق ، األسانيد يف حمقق عالمة جعفر بن حممد والسيد . لفاس" قدم

يُعلم هنا ومن . أحوا¸ من عنه به خيرب ما دقة تؤìد لشيخه ومالزمته ، العامة واإلجازة الصحيح يف

عن بالسماع "أخذ : للقاPمحيد ترمجته عند الفهارس فهرس يف ال5الكتا¯ عبد السيد قول أن

= الشيخ تالميذ بقية السنوÉالكهما أمحد بن وحممد احلمويم اÙين بدر اكلشيخ خUة طبقة
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-) آبادي احليدر اهللا1241القندهاري عبد بن حممد بن حممد اÙين شمس عن ، (

) Sاكرصي1201-1119املغر سالم بن اهللا عبد احلجاز مسند عن ، بن)1() حممد عن ،

بن حممد اÙين جنم عن ، السنهوري حممد بن سالم اججا أ, عن ، اكابيل اÙين عالء

اÙين عز عن ، األنصاري حممد بن القاPزìريا اإلسالم شيخ عن ، الغيطي أمحد

احلسن بن حفصعمر أ, اÙين زين املسند عن ، الفرات ابن حممد بن الرحيم عبد

) املرايغ أميلة بن مزيد بن778-679ابن أمحد بن يلع احلسن أ, اÙين فخر عن ، (

-) اكخاري بابن املعروف الواحد حممد690عبد بن أمحد املاكرم أبو أنا : قال ، (

أنا : قال ، نعيم أبو أنا : قال احلداد احلسن بن أمحد بن يلعاحلسن أبو أنا : قال ، اللبان

خم الرضوي صالح حممد الشيخ بل واحكفسري الصحيح وسمع ، بفاس سودة ابن احكاودي =

. الرضوي عن القاPمحيد رواية حق يف الصواب عن بعيد الستجازتهم" يوفق لم ولكن الستني

... عرصه أهل عن به انفرد مما عنده ما "وأبٰل : الشيوخ معجم الفاÉيف احلفيظ عبد قول وìذلك

وسماعه أيًضا بل الشيخ حممد صالح الرضوي اكخاري" .

اكمل الشيخ ابنه عند اكنت سويد أمني الشيخ للعالمة الكتا¯ جعفر بن حممد السيد وÌجازة

أمني الشيخ خلف واÙنا (و"ن درويشباشا جامع يف Ùالوا العالمة Ùرس معيًدا و"ن سويد أفندي

فاستعارها ، حنفيÔا) املدرس يكون أن فيه الواقف ورشط ، اجلامع هذا يف احكدريس يف سويد

العالمة الواÙ منه ونسخها خبط يده ، وقد كتبت عليها بعض احكعليقات وهيأتها للنرش . 

عن العرص ألهل العامة باإلجازة الفهري Éالفا احلفيظ عبد الشيخ Pالقا عن نروي وحنن

قاP فاس محيد بنا¯ باإلسناد املذكور . 

إىل)1( آخر طريق من اإلسناد هلذا مساٍو إسناٌد يعىٰل) أ, (مسند عرش اخكامن الكتاب يف وسيأ�

 رفيع اÙين القندهاري .
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أنا : قال حبيب بن يونس أنا : قال ، فارس بن أمحد بن جعفر بن اهللا عبد حممد أبو

أبو داود الطيال� قال يف آخر اجلزء احلادي عرش :

أبو حدثنا : قال مؤلفه] عن املسند راوي وهو حبيب [بن يونس "حدثنا
الُعرىي احلسن عن هيٍل

ُ
ك بن سلمة عن اخكوري سفيان حدثنا : قال داود

عن ابن عباس قال :

بل املطلب عبد بين أغيلمَة وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول منا قد%
اجلمرة ترموا ال ، بين% «أي : ويقول أفخاذنا يلطح فجعل ، مُجٍع من مجرات

 . )1(حì تطلع الشمس»"

آباد)1( حيدر مدينة يف اجظامية املعارفالعثمانية دائرة جملس طبعة ، الطيال� داود أ, مسند
) .  361 (ص 1321باهلند ، سنة 
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الكتاب السابع عشر البحر الزخار

عمرو بن أمحد بكر أ, احلافظ اإلمام تأUف ، الزخار باكحر املسىم الزبار مسند

-) العتيكالزبار اخلالق عبد الكبري292بن املعل%ل ويسىماملسند ، عن)1() ¸ تميزًيا ،

حفاظاÙنيا أحد "اكن : األصبها¯ الشيخ أبو تلميذه عنه قال . أيًضا ¸ الصغري املسند

حفاظ عليه اجتمع . باحلديث منه أعلم املديين بن يلع بعد يكن لم ُحيكأنه ، رأًسا

، حافًظا ثقة "اكن : اكغدادي اخلطيب وقال عنه". فكتبوا يديه بني فربìوا بغداد أهل

صنف املسند وتكلم بٰل األحاديث وبني عللها" .  

) اهليثيم بكر أ, بن يلع اÙين نور احلافظ أفرد الزبار807-735وقد مسند زوائد (

بل ورتبه الزبار) زوائد عن األستار (كشف : سماه كتاب يف الستة الكتب بل

، بمرص باخكانية حدث ثم ، بأصبهان باألوٰ[ ث حد% نسختان وملسنده . الفقه أبواب

ويه أكرب من األوٰ[ بكثري .

بدمشق)1( القرآن علوم مؤسسة مع باالشرتاك املنورة باملدينة واحلكم العلوم دار نرشته

سنة من بدًءا منه األوٰ[ الطبعة وصدرت . اهللا زين الرمحن حمفوظ د. بتحقيق ، /1409وبريوت

إىل1988 األول15ووصل املجت ويه ترìيا يف مال مراد مكتبة نسخة بٰل املحقق واعتمد . جمًتا

. اخلامس القرن يف كتبت أنها سوزìني فؤاد عن ونقل . عنه) رPاهللا مسعود ابن مسند (إىٰل

) رقم ، بالرباط العامة اخلزانة ،243ونسخة عنه رPاهللا أسيد أ, مسند إىل األول املجت ويه (

) بالرباط العامة باخلزانة ال5الكتا¯ عبد السيد أ,393ونسخة مسند من اخكا¯ املجت ويه ك)

سنة نسخت واخكالث اخكا¯ املجتان ويه األزهرية املكتبة ونسخة ، عباس ابن مسند إىل اليرس

) . 642)، ونسخة كوبرييل برتìيا ويه اجلزء السادس كتبت سنة (509(
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عن الفرفور صالح حممد الشيخ الكبري العالمة عن باإلجازة الزبار مسند أروي

اخلطيب صالح بن القادر عبد عن ، احلسين اÙين بدر حممد الشيخ األكرب املحدث

عبد1221-1288( بن حممد اÙين شمس أبيه عن ، الكزبري الرمحن عبد عن ، (

اجابل� الغين عبد عن ، الكبري الكزبري الرمحن عبد اÙين زين أبيه عن ، الرمحن

حممد بن زìريا عن ، الغزي اÙين بدر أبيه عن ، الغزي اÙين جنم عن ، اÙمشيق

بكر أ, بن أمحد العباس أ, عن ، العسقال¯ الفضل أ, احلافظ عن ، األنصاري

الرمحن عبد بن حممد بن يلع بن جعفر عن ، سعد بن حممد بن حيىي عن ، Éاملقد

القاPأبو أنا : قال ، أ, ثين : قال َعتاب ابن حممد بن الرمحن عبد عن ، احلرضيم

حيىي بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو أنا : قال ، عمرون بن خلف بن سليمان أيوب

ابن مفرح ، قال : نا حممد بن أيوب بن حبيب الرg املعروف بالصموت ، عن الزبار . 

وآخره يف املجت اخكامن عرش :

نا : قال معاوية أبو حدثنا : قاال يلع بن وعمرو املثىن بن حممد "حدثنا
إن : يقولون ناًسا إن : قالت خئشة عن األسود عن إبراهيم عن األعمش
اهللا صىل اهللا رسول رأيت فربما ، واملرأة واحلمار اللكب يقطعها الصالة
فأنَسلُّ احلاجة يل فيكون القبلة وبني بينه وأنا بالليل يصيل وسلم عليه
املوجود آخر وهذا . بوجيه] أستقبله [أن كراهية الرسير رجيَلِ قبل من

 . )1(منه"

) . 270-269/ 18اكحر الزخار ()1(

الكتاب السابع عرش اكحر الزخار ﴿70﴾



الكتاب الثامن عشر مسند أبي يعلىٰ

احكمييم املوصيل املثىٰن بن يلع بن أمحد يعىٰل أ, ر املعم% احلافظ اإلمام تأUف ، املسند

ومن210-307( . املديين بن ويلع معني وحيىيبن حنبل بن أمحد اإلمام شيوخه من . (

وأبو ينِّ السُّ وابن والطربا¯ حبان ابن حاتم وأبو الن%سا? احلافظ عنه الرواة أجلِّ

-) ِحي%ان بن حممد بن اهللا عبد األصبها¯ املقصود369الشيخ ، مسندان يعىٰل وأل, . (

منهما هنا هو الكبري . 

اهللا عبد أبو قال . أنفس" اهللاملسو هيلع هللا ىلصثالثة رسول وبني "بينه : حبان ابن تلميذه فيه قال

ثقتك بٰل العرص أهل إلمجاع إUك رحلت "إنما : يعىٰل أ, إىٰل َرحل وقد َمنَْده ابن

وأمانتك" . 

احكمييم الفضل بن حممد بن إسماعيل "سمعت : معا¯ الس% سعد أبو احلافظ قال

، اكألنهار ويه ، منيع بن أمحد ومسند العد¯ كمسند املسانيد قرأت : يقول احلافظ

 . )1(ومسند أ, يعىٰل اككحر يكون جمتمع األنهار"

عند ا�ي مسنده يف سيما وال ، صدق : "قلت : بقو¸ ذلك بٰل ا�هيب احلافظ وعق%ب

ا�ي املسند خبالف ، ا Ôجد كبري فإنه ، عنه املقرئ ابن طريق من ، أصفهان أهل

. )2(رويناه من طريق أ, عمرو بن محدان ، فإنه خمترص"

) . 20/ 1مقدمة مسند أ, يعىٰل ملحققه ()1(

) . 180/ 14 سري أعالم اجبالء لثهيب ()2(

﴿71﴾ الكتاب اخكامن عرش مسند أ, يعىٰل



 وفيها إسناد الكتاب :)1(وأول نسخة شهيد يلع اليت طبع الكتاب عنها

أبو أخربنا عليه قراءة الشحايم حممد بن طاهر بن زاهر القاسم أبو احلافظ "أخربنا

أمحد بن حممد عمرو أبو أخربنا قال اجلزنروذي حممد بن الرمحن عبد بن حممد سعد

بن يلع بن أمحد يعىٰل أبو اإلمام أخربنا قال عليه قراءة الفقيه احِلريي محدان ابن

 .)2(املثىٰن املوصيل باملوصل سنة ست وثالثمائة..."

) الكتا¯ امليك حممد السيد عن يعىل أ, مسند أ,1393-1312أروي الشيخ عن ، (

امليك العطار عثمان بن أمحد اÙين1345-1277()3(اخلري رفيع بن اÙين عليم عن ، (

بدمشق)1( للرتاث املأمون دار نرشته . أسد سليم حسني األستاذ أحاديثه وخرج حققه

الطبعة . اÙقاق) يوسف أمحد واألستاذ رباح العزيز عبد األستاذ املحقق األديب (وصاحبها

سنة إىل1404/1984األوٰ[ ترجع قديمة ويه ، ا Ôأم ترìيا يلعيف شهيد مكتبة نسخة املحقق واختذ .

بن عمر بن حممد الفضل أبو اÙين نارص : منهم مجاعة بٰل قرئت ، اهلجري السادس القرن بدايات

-) اكرصي سعد أ, بن ظافر بن بكر "وحدث711أ, : فيه العسقال¯ حجر ابن احلافظ قال . (

تيق اإلمام : املسند عليه سمع وممن . الطربي يلع بن منصور عن اÙبا¯ يعقوب عن يعىٰل أ, بمسند

-) الشافيع السبيك الاكيف عبد بن يلع بن756اÙين حممد بن حممد اÙين زين املعمر واملسند ، (

بن الرحيم عبد العرايق احلافظ : عليه سمعها وممن . اكلبي�نفسه بٰل وقرئت اكلبي�، إبراهيم

) . 807) ، وَختَنُه نور اÙين يلع بن أ, بكر اهليتيم (-806احلسني (-

) . 11-9/ 1مسند أ, يعىل املوصيل ()2(

ألهل)3( العامة باإلجازة بروايتنا وذلك ، أخرٰى بواسطة العطار اخلري أ, الشيخ عن ونروي

) الفهري Éالفا الطاهر حممد بن احلفيظ عبد القاPالشيخ العالمة عن1383-1296العرصعن (

) سنة معه تدبج ، تدبيًجا العطار اخلري أ, احلجة1324الشيخ ذي عرشمن الرابع Uلة وÙت وقد . (

) األحد1382سنة يوم اهللا رمحه Éالفا احلفيظ القاPعبد وتو½ (24) سنة من )1383رمضان

فدخلت يف إجازته  وقد قبلت اإلجازة منه رمحه اهللا تعاىل وجزاه عنا خري اجلزاء . 

الكتاب اخكامن عرش مسند أ, يعىٰل ﴿72﴾



) القندهاري القا1316P-1232القادري بن اÙين شمس بن اÙين رفيع واÙه عن ، (

اهللا عبد بن حممد بن حممد اÙين شمس عن ، القندهاري العمري امللك عبد

اÙين عالء بن حممد اÙين شمس عن ، اكرصي سالم بن اهللا عبد عن ، Sاملغر

أمحد بن حممد اÙين جنم عن ، السنهوري حممد بن سالم اججا أ, عن ، اكابيل

ابن الفضل أ, احلافظ عن ، األنصاري حممد بن زìريا اإلسالم شيخ عن ، الغيطي

عبد بن حممد بن بكر أبو أنا : قال ، الوراق عمر بن اهللا عبد عن ، العسقال¯ حجٍر

بن حممد اهللا عبد أبو أنا : قال ، الزبدا¯ املعايل بن حممد بن أمحد العباس وأبو اجلبار

، األندل� اخلري سعد بنت فاطمة عن ، اخلطيب املرداوي الفتح أ, بن إسماعيل

قالت : أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحايم ، باإلسناد املذكور يف النسخة . 

أن َسْعٍد بِن سهِل عن حازٍِم zأ عن � يلَعِ بُن عمُر حدثنا يِمُّ الُمَقد% "حدثنا
اجيب% صىل اهللا عليه وسلم قاَل : 

َيْيِه وما بني رجليِه , وأضَمُن � اجلنَة» . 
َ
«َمْن يَْضَمُن يل ما بني حل

املوصيل يعىل zأ مسند من احلريي محدان بن عمرو zأ عند اكن ما آخر
خلقه خري بل وسالمه وصلواته محده حق هللا واحلمد عليهما اهللا رمحة
من عرش اخكالث اجلزء آخر وهو وصحبه آ� وبل حممد حقه ومظهر

 . )1(مسند أz يعىل . وبه يتم الكتاب وهللا احلمد واملنة يف األوø واآلخرة"

) .549-548/ 13مسند أ, يعىل املوصيل ()1(

﴿73﴾ الكتاب اخكامن عرش مسند أ, يعىٰل



الكتاب التاسع عشر مصنف عبد الرزاق

احِلْمرَيي نافع بن َهمام بن الرزاق عبد بكر أ, احلافظ اإلمام تأUف ، املصنف

.. )1()211-126الصنعا¯ (

وÌجازة كعضه قراءة تعاىل اهللا رمحه Ùالوا العالمة عن الرزاق عبد مصنف أروي

-) Éالفا احلسيين الصقيل Wاملا بن الكبري عبد السيد عن ، عن1388بسائره ، (

أبيه عن ، اÙهلوي سعيد أ, بن الغين عبد الشيخ عن ، الوتري ظاهر بن يلع السيد

أبيه عن ، العمري العزيز عبد عن ، اÙهلوي أفضل بن إسحاق وحممد سعيد أ,

، املجددي اÙهلوي العمري الرحيم عبد بن أمحد اهللا Ðو شاه اهلندية اÙيار كوìب

حسن بن إبراهيم اÙين برهان أبيه عن ، الكورا¯ إبراهيم بن حممد طاهر أ, عن

بدر احلافظ أبيه عن ، الغزي حممد بن حممد اÙين جنم عن ، الشهرزوري الكورا¯

، األنصاري حممد بن القاPزìريا اإلسالم شيخ عن ، الغزي حممد بن حممد اÙين

بن يلعحممد أ, عن ، العسقال¯ حجر ابن أمحد اÙين شهاب الفضل أ, احلافظ عن

ابن يلع بن احلسني بن يلع احلسن أ, عن ، إبراهيم بن يونس عن ، الفاضيل أمحد

أ, بن الرمحن عبد القاسم أ, عن نارص، بن الفضل أ, عن ، احلنبيل اكغدادي املقري

سنة)1( جوهانسربغ يف العليم املجلس ونرشه ، األعظيم الرمحن حبيب الشيخ يف1390حققه

: بعنوان سنني بضع قبل ظهر وما . اآلن إىل يوجد لم ، األصول من خرٌم أو¸ و½ . عرشجمًتا أحد

القطعة املفقودة من املصنف ، هو نسخة مزورة مكذوبة موضوعة .

الكتاب احكاسع عرش مصنف عبد الرزاق ﴿74﴾



) منده ابن اهللا أنا470-381عبد : قال الكوìيب عمر بن حممد الفضل أبو أنا : قال ، (

أبو القاسم الطربا¯ ، قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم اÙبري ، قال : أنا عبد الرزاق .

كتاب اجلامع :قال يف آخر 

شعر اكن : قال أنٍس عن ثابٍت عن معمٌر أخربنا : قال الرزاق عبد "أخربنا
 . )1(اجيب صىل اهللا عليه وسلم إىل أنصاف أذنيه"

) . 471/ 11مصنف عبد الرزاق ()1(

﴿75﴾ الكتاب احكاسع عرش مصنف عبد الرزاق



الكتاب العشرون مسند الحميدي

امليك âالقر احلميدي الزبري بن اهللا عبد بكر أ, الكبري احلافظ لإلمام ، املسند

قال)1()219(- ، اكخاري شيوخ أجالء ومن ، عيينة ابن أصحاب كبار من وهو .

احلاكم : "اكن اكخاري إذا وجد احلديث عند احلميدي ال يعدوه إىٰل غريه" . 

السود عيون العزيز عبد الشيخ املحقق العالمة عن باإلجازة احلميدي مسند نروي

اللكنوي1335-1399( األنصاري اكايق عبد الشيخ عن ، محص يف الفتوٰى أمني (

)1286-1364) آبادي املراد اهللا أهل بن الرمحن فضل ر املعم% عن ، عن1208-1313) ، (

أبيه عن ، الكورا¯ طاهر أ, عن ، اÙهلوي اهللا Ðو شاه عن ، العمري العزيز عبد

عن ، الغزي اÙين جنم عن ، الكورا¯ حسن بن إبراهيم اÙين برهان احلجاز مسند

آسية عن السيو^، اÙين جالل احلافظ عن ، الغزي اÙين بدر احلافظ بنت)2(أبيه

) الطربي صالح بن اهللا بن873-796جار حممد بن إبراهيم اÙين برهان عن ، (

) الرسام اÙمشيق احلجار806-719صديق طالب أ, بن أمحد العباس أ, عن ، (

) اللطيف730-624الصال5 عبد طالب أبو أنا : قال ، الُقب%يِْطي)3() يلع بن حممد بن

اÙكن)1( آباد حيدر مدينة يف املعارفالعثمانية دائرة يف وطبع األعظيم الرمحن حبيب حققه

 يف جزءين أرقامهما يف الطبعة املصورة متسلسلة . 1382باهلند سنة 

) .1/ 12يف حرص الشارد : (خئشة بنت جار اهللا) ويه آسية ، وترمجتها يف الضوء الالمع ()2(

من)3( أصلحناها وحتريفات تصحيفات عدة اإلسناد بقية و½ ، الغين) (عبد الشارد حرص يف

املجمع املؤسس واملعجم املفهرس للحافظ العسقال¯ . 

الكتاب العرشون مسند احلميدي ﴿76﴾



اكاِجرْسا?641(- حنيفة بن حممد بن الغين عبد بن أمحد أنا : قال ، ماكتبة إجازة (

اخلياط563(- يلع بن أمحد بن حممد منصور أبو أنا : قال ، ومخسمائة ستني سنة (

املؤدب زيد بن جعفر بن حممد بن الغفار عبد طاهر أبو أنا : قال املقرئ

اكغدادي428-345( الصواف ابن احلسن بن أمحد بن حممد يلع أبو أنا : قال ، (

األسدي270-359( عمرية بن شيخ بن صالح موkبن بن برش احلسن أبو نا : قال ، (

 .) ، قال : أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي 288(-

خرًيا و,ن : قال صالح بن صالح ثنا : قاَل ُسْفَياُن ثنا : قاَل احُلَمْيديُّ حدثنا
عريفكم إنما : قال ، علينا تعر%ف : لرجل قالوا : قال الشعيب عن أبيه من
، انتهش ها : � قيل إذا ا�ي َحس

ْ
الِمل املكد األطلس األليُس األهيُس
 . )1(و×ذا قيل � : هات َحبَس . تم املسند"

و½ ، جلس حصله فإذا ، يأكله ما طلب يف يدور ا�ي هو الزخمرشي قال : األهيس

القاموس : الشجاع .

األليس : ا�ي ال يربح ، أي يدور يف طلب ما يأكله وال يفعل شيئًا سواه .

األطلس : األسود ، والوِسخ .

املكد : كذا يف األصل ، و½ الفائق للزخمرشي : األÙ ، وهو اخلصم الشحيح . 

َحس : احلريص ا�ي يأخذ لك ما قدر عليه . 
ْ
الِمل

انتهش : أخذ بأسنانه . 

) . 544مسند احلميدي (ص )1(

﴿77﴾ الكتاب العرشون مسند احلميدي



الكتاب الحادي والعشرون سنن سعيد بن منصور

اخلراسا¯ شعبة بن منصوٍر بن سعيد عثمان أ, احلجة احلافظ لإلمام ، السنن

-) ،227املروزي زيد بن ومحاد ، سعد بن والليث ، أنس بن مالك من سمع . (

أ, بن العزيز وعبد ،Pالقا ورشيك ، عيينة بن وسفيان ، عياض بن والفضيل

وصنف . واجلزيرة ومرص والشام والعراق احلجاز إىل ورحل ، كثري وخلق حازم

احلجاج بن ومسلم حنبل بن أمحد منهم خلق عنه وروٰى . تو½ وبها ، بمكة كتابه

وأبو داود واÙاريم صاحب السنن . 

الكتا¯ امليك حممد السيد شيخنا عن باإلجازة منصور بن سعيد سنن أروي

اÙمشيق1312-1393( اكيطار الغين عبد بن أمني حممد العالمة عن ، (

املرصي1326-1234( احكون� اخللييل احكمييم أمحد بن حممد الشمس عن ، (

القادر1267(- عبد بن حممد بن حممد الشهري العالمة عن ، بمرص احلنفية مفيت (

-) املاليك الكبري عن1232األمري ، املنرصمني القرنني يف اإلسناد مدار وعليه - (

-) اجلوهري احلسن بن أمحد الَمل%وي1182الشهابني الفتاح عبد بن وأمحد (

)1088-1181-) اكرصي سالم بن اهللا عبد اإلمام احلجاز مسِند عن ، عن1134) ، (

) اكابيل اÙين عالء بن حممد اÙين شمس اÙين1077-1000احلافظ شهاب عن ، (

السبيك( خليل بن (-1032-939أمحد الغيطي أمحد بن حممد اÙين جنم عن ، (981، (

) السنبا^ حممد بن احلق عبد الفضل أ, رشفاÙين احلافظ931-842عن عن ، (

بن عمر عن ، العسقال¯ حجر بابن الشهري يلع بن أمحد الفضل أ, اÙين شهاب
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) اÙمشيق اكالِ� سلمان بن أمحد بن بن803-732حممد حممد اÙين شمس عن ، (

) اÙائم عبد ابن أمحد بن بكر بن775-713أ, مسعود الفضل أ, عن جده عن ، (

-) الصفار اجادر بن اهللا املبارك586عبد بن الوهاب عبد الرب"ت أبو أنا : قال ، (

-) خريون462األنما^ بن أمحد بن احلسن بن أمحد الفضل أبو أنا : قال ، (

) املقرئ شاذان488-404اكغدادي ابن بكر أ, بن احلسن يلع أبو أنا : قال ، (

) الزباز دعلج425-339اكغدادي بن أمحد بن دعلج حممد أبو أنا : قال ، (

) (-351-259السجستا¯ الصائغ زيد بن يلع بن حممد أنا : قال ، نا291) : قال ، (

سعيد بن منصور بها .

، باهلند بومباي مدينة يف ، جزءين يف منصور بن سعيد سنن من اخكالث املجت طبع

حممد1403سنة اÙكتور اكتشف أن بعد األعظيم الرمحن حبيب الشيخ بتحقيق

بن سعد اÙكتور عرث ثم . بإستنبول كوبرييل مكتبة يف اخلطي أصله بل اهللا محيد

يه جند يف الصبي5 سعود بن حممد مكتبة يف أخرٰى نسخة بٰل احلَُميِّد اهللا عبد

وطبع ، احكفسري وìتاب القرآن فضائل كتاب منها حقق ، الكتاب من األخري اجصف

سنة الرياض يف األلوìة دار عن صدرت ، أجزاء ثمانية إUنا1433يف وصلت وقد .

صورة عن املخطوط ا�ي اعتمد عليه ، وآخره تام¢ ، فنقلنا منه آخر حديث ، وهو :

ُهشيم نا سعيد برش)1("نا أبو أن)2(نا عباٍس ابن عن جبري بن سعيد عن

)1() الواسطي السليم معاوية أبو خازم أ, بن بَشري بن اخكقات183-104هشيم احلفاظ أحد (

مثري ثبت :ثقة احكقريب يف حجر ابن احلافظ قال ، الستة الكتب أصحاب ¸ ج خر% ، األثبات

 احكدليس واإلرسال اخليف" .

)2(= جبري بن وسعيد الشعيب عن روى ، الواسطي ثم اكرصي اليشكري إياس بن جعفر هو
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إىل كتب الروم ملك هرقل أن وذلك . أشياء عن يسأ� إ;ه كتب معاوية
فكتب ، عباٍس ابن : فقيل ؟ يل من : معاوية فقال . ذلك عن يسأ� معاوية
الشمس فيه طلعت ا�ي املاكن وعن القوس وعن ة الَمَجر% عن يسأ� إ;ه
فباب املجرةُ أما : عباٍس ابن إ;ه فكتب . بعده وال ذلك قبل تطلع لم ثم
ا�ي املاكن وأما ، الغرق من األرض ألهل أماٌن فإنه القوس وأما ، السماءِ
من املاكن فإنه ذلك بعد وال ذلك قبل تطلع لم ثم الشمس فيه طلعت

 .)1(اكحر حيث انفلق كين إرسائيل ِمْسِب آخر كتاب السنن

وغريهم وطاووس وجماهد =،، وغريه الرازي حاتم أبو وثقه ، واحلفاظ األئمة أحد : ا�هيب قال

  .125 أو 124 أو 123مات سنة 

يف)1( ، منصور بن سعيد سنن من اخكا¯ للنصف الوحيدة اخلطية النسخة من األخرية الورقة من

سنة دمشق قرب نسخت ، جند يف ين الر% بتة جامع الصبي5إمام سعود بن حممد خبط784خزانة

-) السخاوي اهلواري الرمحن عبد بن مسعود بن ساري بن مساعد اÙين مقدمة819سعد وانظر . (

 ) .226-221 و 10حتقيق كتاب احكفسري من السنن لتكتور سعد بن عبد اهللا احلَُميِّد (ص 
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الكتاب الثاني والعشرون مصنف ابن أبي شيبة

شيبة أ, بن حممد بن اهللا عبد بكٍر أ, لإلمام ، واآلثار األحاديث يف املصنف

) الكو½ األحاديث)1()235-159العب� فيه مجع . والسنن األحاكم يسىم% وقد ،

وأقوال الصحابة واحكابعني مرتبًة بل أبواب الفقه . 

عن ، اخلطيب صالح حممد الشيخ املسند شيخنا عن شيبة أ, ابن مصنف أروي

مصطىف عن ، الكزبري حممٍد بن الرمحن عبد عن ، اخلطيب اجرص أ, حممد السيد

اÙين جنم عن ، اجابل� إسماعيل بن الغين عبد عن ، الرمحيت Sاأليو حممد ابن

) اÙمشيق العامري الغزي حممد بن بن1061-977حممد حممد اÙين بدر أبيه عن ، (

) الغزي (-984-904حممد القلقشندي يلع بن إبراهيم اÙين برهان عن ، (922، (

) الفرات ابن الرحيم عبد اÙين عز عبد851-759عن اÙين عز احلافظ عن ، (

) Éاملقد مَجاعة ابن حممد بن بن767-664العزيز إبراهيم بن أمحد جعفر أ, عن ، (

-) الغرنا^ العاصيم اخكقيف بن708الزبري أمحد احلسن أ, املغرب مسند عن ، (

) اإلشبييل األنصاري الرساج خري657-560حممد بن حممد بكر أ, خا¸ عن ، (

) العزيز575-502اإلشبييل عبد بن امللك عبد مروان أ, Pالقا الفقيه عن ، (

أ, عمه وابن حممد اهللا عبد وأ, أمحد عمر أ, وعميه أبيه عن ، مناولًة اللخيم

)1(. عوامة حممد الشيخ بتحقيق واخكانية ، باهلند السلفية اÙار يف األوٰ[ ، طبعتان منه صدرت

 ِمْسِب .  648 جمًتا سوى الفهارس . وأقدم النسخ اليت نرش عنها كتبت سنة 21وصدر يف 
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اهللا عبد أبو الفقيه به حدثنا : لكهم قالوا ، اهللا رمحهم حممد بن يلع بن اهللا عبد حممد

بن حممد بن اهللا عبد حممد أ, الراوية جده عن ،Nاكا اهللا عبد بن أمحد بن حممد

أ, ابن عن ، خَمَْت بن بيق به حدثنا قال يونس بن اهللا عبد حممد أبو به حدثنا يلع

شيبة . 

"كتاب اجَلَمل : ما ُذكر يف اخلوارج

أبيه عن عرفجة عن إسحاق zأ عن ل مفض% حدثنا قال آدم بُن حيىي حدثنا
، فليأخذه شيًئا عرف َمن : قال اجهر أهل عسكر يف بما يلع� ِ/ء ملا : قال

خذت"
ُ
خذوا إال قِدًرا ، قال : ثم رأيُتها بعُد قد أ

َ
 . )1(قال : فأ

) . 39098 احلديث رقم 462-461/ 21مصنف ابن أ, شيبة ()1(
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الكتاب الثالث والعشرون األدب المفرد

اكخاري إسماعيل بن حممد اهللا عبد أ, املؤمني أمري لإلمام ، املفرد األدب كتاب

) اآلداب256-194اجلعيف من مجلة فيه ، الفوائد كثري القدر جليل كتاب وهو . (

مذهبه أن يُعلم وبه ، الصحة فيه مؤلفه يشرتط ولم . غريه يف جمموعة جتدها قل%ما

جواز العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل واآلداب . 

SعقوUا إسماعيل بن إبراهيم الشيخ Ùالوا العالمة عن املفرد األدب كتاب أروي

حممد السيد ر املعم% من بإجازته ، بسائره وÌجازة كعضه قراءة ، تعاىٰل اهللا رمحه احلسين

إسماعيل بن أمحد السيد عن ، Éالفا احلسيين الصقيل Wاملا بن الكبري عبد

سفر بن سعيد حممد عن ، الفال¯ حممد بن صالح عن ، إسماعيل أبيه عن ،Hالربزن

بن إبراهيم اÙين برهان واÙه عن ، الكورا¯ إبراهيم بن طاهر حممد عن ، املد¯

شمس عن ، املد¯ âالقشا املد¯ حممد بن أمحد اÙين صيف عن ، الكورا¯ حسن

) الشافيع املنو½ الرميل أمحد بن حممد حممد1004-919اÙين بن القاPزìريا عن ، (

خليل بن أمحد عن ، العسقال¯ حجر ابن اÙين شهاب احلافظ عن ، األنصاري

أنا : الصال5قال احلجار طالب أ, بن أمحد العباس أ, اÙنيا مسند عن ، Éاملقد

، اكاجرا¯ الغين عبد بن أمحد أنا : قال ، القبيطي يلع بن حممد بن اللطيف عبد

يلع بن حممد العال القاPأبو أنا : قال ، ¯
%
اكاقِال احلسن بن حممد ذللب أبو أنا : قال

-) هارون431الواسطي ابن حامد بن احلسن بن حممد بن أمحد نرص أبو أنا : قال ، (
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العبق� ُحريث بن Ùخا بن اخلليل بن حممد بن أمحد اخلري أبو أنا : قال ، اجِّياَزيك

سنة اثنتني وعرشين وثالثمائة قال : حدثنا اكخاري .

ًفا (وهو اكاب رقم 
َ
) 644"باب ال يكن بغُضك تَل

بن زيد حدثنا قال جعفر بن حممد أخربنا قال مريم zأ بن سعيد حدثنا
أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب قال : 

أسلم بن زيد هو [القائل فقلت . تلًفا ُنْغُضَك وال ًفا
َ
لَك ُحبَُّك يَُكْن ال

بغضَت
َ
أ و×ذا ، الصيب َف

َ
لَك لَكِْفَت ْحَبْبَت

َ
أ إذا : قاَل ؟ ذاَك كيف : ألبيه]

أحببَت لصاحبك احكلف" . 
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الكتاب الرابع والعشرون السنن الكبرى للنسائي

الن%سا? شعيب بن أمحد الرمحن عبد أ, احلافظ اإلمام تصنيف ، الكربى السنن

 .)1() . وهو من أجل كتب احلديث215-303(

تأUف الكبري السنن كتاب جبميع أخربنا : أو¸ يف عنها نرش اليت النسخة وÌسناد

: عنه األمحر بن بكر أ, اإلمام رواية ، اهللا رمحه النسا? الرمحن عبد أ, اإلمام

بن عثمان عمرو أ, بن حممد عمرو أبو : املسند املحدث اخكقة العالم اإلمام الشيُخ

بابن املعروف املاليك الغرنا^ املرادي الرمحن عبد بن أمحد بن حيىٰي بكر أ,

ثالث سنة يف املحروسة دمشق ظاهر املبارìة بالربوة نسمع وحنن عليه قراءًة املرابط

حممد بن الزبري بن إبراهيم بن أمحد جعفر أبو جبميعه أنا : قال ، وسبعمائة وأربعني

ابنه بقراءة ، وفاًة ثم
ً
الغرنا^منشأ أصًال ُّ̄ اجلَي%ا العاصيم اخكقيف الزبري بن إبراهيم

من وشعبان رجٍب يف املحروسة غرناظة من األعظم باجلامع الزبري القاسم أ, الفقيه

أبو احلافظ اإلمام وسماع قراءة بني ما جبميعه أنا : قال ، وستمائة وتسعني ثالث سنة

بإرشاف)1( شليب املنعم عبد حسن أحاديثه وخرج حققه . الرسالة مؤسسة طبعة بل اعتمدنا

األو[ الطبعة . األناؤوط شعيب وصدر1421/2001الشيخ . للفهارس واثنان جمتات عرشة يف

سنة بريوت يف طبعت العلمية الكتب دار عن سليمان1411/1991كذلك الغفار عبد د. بتحقيق

سنة كتبت بالرباط امللكية اخلزانة بلخمطوطة اعتماًدا نرش . حسن كرسوي وسري ،759اكنداري

القاPأ, وبٰل ، الكتاب راوية األمحر ابن بل املسموع القاPعياض أصل بٰل مقابلة ويه

الوUد اكاN ، وبل نسخ أخرٰى . 
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سماًخ جبميعه أنا : قال ، بها بيتُّ الس% الشاري حممد بن يلع بن حممد بن يلع احلسن

اهللا عبيد بن اهللا عبد بن يلع بن حممد بن اهللا عبد حممد أبو العالمة الزاهد اإلمام

بن الرمحن عبد بن أمحد جعفر أ, احلافظ اإلمام بل مجيعه قرأت : قال ، احلجري

قراءة بني ما جبميعه أنا : قال ، بقرطبة بمسجده Nاكطرو اكارئ عبد بن حممد

اهللا عبد أ, احلافظ اإلمام موٰ[ فرج بن حممد اهللا عبد أبو احلافظ اإلمام وسماع

القاPأبو اإلمام جبميعه أنا : قال ، ع
%
ال الط% بابن ُعرف اككري حيىي بن حممد

مجيعه قرأت : قال ، ار ف% الص% ُعرفبابن القرطيب مغيث بن اهللا عبيد بن يونس الوUد

ابن هو األموي âالقر معاوية بن حممد بكر أ, األصيل احلافظ اإلمام بل

أمحد الرمحن عبد أبو احلجة العالمة اجاقد احلافظ اإلمام جبميعه أنبأ : قال ، األمحر

عليه سماًخ اهللا رمحه املؤلف الن%سا? اخلراسا¯ حبر بن سنان بن يلع بن شعيب ابن

بفسطاط مرص قال :

) القصاب وفا حممد الشيخ عن الكربٰى السنن أروي واÙه1397-1322وأنا عن ، (

) القصاب القادر عبد الشيخ املحقق بن1360-1264العالمة حممد الشيخ عن ، (

) اخلا¯ اهللا عبد بن عن1316-1247حممد ، الكزبري حممد بن الرمحن عبد عن ، (

) الرمحيت Sاأليو حممد بن ،1205مصطىف اجابل� إسماعيل بن الغين عبد عن ، (

بن1143(- حممد اÙين بدر احلافظ أبيه عن ، الغزي حممد بن حممد اÙين جنم عن (

أ, احلافظ عن ، األنصاري حممد بن القاPزìريا اإلسالم شيخ عن ، الغزي حممد

اUمن أ, بن حممد طاهر أ, عن ، العسقال¯ حجر ابن أمحد اÙين شهاب الفضل

أبو أنا : قاال املرابط، بن عثمان بن وحممد عمرو أ, بن عثمان عمرو أ, عن ، الربيع

) بالسند املتقدم يف السماع . 708جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري العاصيم (-
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"كتاب املالئكة هو آخر الكتب فيها ، وآخره حديث أz هريرة :

ا�ُّهيل مروان بن حممد عن نُعيم zأ عن حكيم بن عثمان بن حممد عن
عن أz حازم عن أz هريرة عن اجيب صىل اهللا عليه وسلم قال : 

احلسن وأن أميت نساء سيدةُ فاطمَة أن فبرشىي السماء من ملك «نزل
 . )1(واحلسني سيَِّدا شباب أهل اجلنة»"

) .429/ 10السنن الكربى للنسا? ، طبعة مؤسسة الرسالة ()1(
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الكتاب الخامس والعشرون صحيح ابن خزيمة

السليم خزيمة بن إسحاق بن حممد بكٍر أ, احلافظ اإلمام تأUف ، الصحيح

) اÙين)1()311-223اجيسابوري شمس احلافظ ذلك إىل أشار كما مفقود وأكرثه .

السخاوي الرمحن عبد بن كتاب902-831()2(حممد : عرصنا يف منه املوجود وآخر . (

املناسك : باب إباحة العمرة قبل احلج . 

الشهري العالمة عن ، امليكالكتا¯ حممد السيد العالمة عن خزيمة ابن صحيح أروي

بن صالح عن ، قاسم جده عن ، سعيد حممد أبيه عن ، القاسيم اÙين مجال الشيخ

) السلييم حممد بن يلع عن ، gسوÙا سيدي1200-1113حممد العارفالشهري عن ، (

احلافظ عن ، الغزي اÙين بدر أبيه عن ، الغزي اÙين جنم عن اجابل�، الغين عبد

أ, اÙين شهاب احلافظ عن ، األنصاري زìريا Pوالقا السيو^ اÙين جالل

حممد بن إبراهيم بن بكر أ, اÙين عماد عن ، العسقال¯ حجر ابن أمحد الفضل

-) üالفرائ بابن املعروف الصال5 Éاملقد العز اهللا803ابن عبد أبو أنا : قال (

) الصال5اÙمشيق الزراد ابن اهليجا أ, بن أمحد بن بن726-646حممد وحيىي ( (

، عسكر بن أمحد بن ويلع اكجدي الرمحن عبد بن أمحد بن وحممد سعد بن حممد

لم)1( خمروم وهو ، بريوت يف اإلساليم املكتب ونرشه األعظيم مصطىف حممد اÙكتور حققه

يوجد اكمًال . 

 ) .21-20الرسالة املستطرفة ، للسيد حممد بن جعفر الكتا¯ ، الطبعة اخلامسة (ص )2(
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بن حممد أنا : اآلخرون وقال ، اككري حممد بن احلسن يلع أبو أنا : األول قال

: قال ، اهلروي حممد بن املعز عبد روح أبو أنا : قاال ، Éِْ الرن% الفضل أ, بن اهللا عبد

الكنجرودي الرمحن عبد بن حممد سعد أبو به أنا : قال ، الشحايم طاهر بن زاهر أنا

سعيد املظفر وأبو حيىيالوراق بن حممد بن وحممد املقربي أمحد بن إبراهيم بن وأمحد

طاهر أ, عن مخستهم ، الغازي الفضل أ, ابن القاسم وأبو القشريي منصور ابن

الكتاب مصنف جده بل بسماعه ، خزيمة بن إسحاق بن حممد بن الفضل بن حممد

قال :

zأ ابن أخربىي وهٍب ابن ثنا : قاال نرص بن وحبر سليمان بن الربيع "ثنا
اهللا رسول أن خئشة عن أمه عن علقمة zأ ابن وهو علقمة عن الزناد

صىل اهللا عليه وسلم أمر اجاس خم حجة الوداع فقال : 

«من أحب أن يرجع بعمرة قبل احلج فليفعل» . 

بذكر فبدأ بهما وجل عز اهللا أمر إذ جنس من الفعلني أن بل وا§;ل
بأحدهما بالفعلني املأمور يبدأ أن جائز أن اآلخر قبل األمر يف أحدهما

يف" .  

[وهنا انتىه اجص يف املخطوطة األصل وهو خمرومة] . 
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الكتاب السادس والعشرون صحيح ابن حبان

جرٍح ثبوِت وال سندها يف قطع وجود غري من واألنواع احكقاسيم بل الصحيح املسند

بن حممد حاتم أ, احلافظ اإلمام تأUف ، ِحبان ابن بصحيح املشتهر وهو ، ناقليها يف

 . )1()354ِحب%ان احكمييم البُسيت (-

يفيد فريد بديع ترتيب بل حبان ابن رتبها ، حديث آالفومخسمائة سبعة حنو وفيه

املجتهد وذلك يف مخسة أقسام ، وجعل للك قسم أنواًخ ، ويه :

القسم األول : األوامر اليت أمر اهللا عباده بها ، ويه مائة وعرشة أنواع . 

والقسم اخكا¯ : اجوايه اليت نىه اهللا عباده عنها ، ويه مائة وعرشة أنواع . 

والقسم اخكالث : إخباره عما احتيج إىل معرفتها ، ويه ثمانون نوًخ .

والقسم الرابع : اإلباحات اليت أبيح ارتكابها ، ويه مخسون نوًخ .

والقسم اخلامس : أفعال اجيب ملسو هيلع هللا ىلص اليت انفرد بفعلها ، ويه ثمانون نوًخ .

يُستفاد ما فيها يورد ، (ذكر) اسم حتت حبان ابن يسوقها خاصة ترمجة حديث وللك

من احلديث كبيان نوع األمر واجيه ا�ي فيه . 

نرشته)1( ، دمري خالصآي واÙكتور سونمز يلع حممد اÙكتور بتحقيق حبان ابن صحيح طبع

 يف سبعة أجزاء .  1433دار ابن حزٍم يف بريوت سنة 
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Éالفار بَلبان بن يلع اÙين عالء األمري املحدث حبان ابن صحيح رتب وقد

-) حبان739املرصي ابن صحيح تقريب يف اإلحسان كتاب : بعنوان وهو ، وقد)1() .

: كتاب يف الصحيحني بل حبان ابن صحيح زوائد اهليثيم اÙين نور احلافظ مجع

) . 2647 ، وعدد هذه الزوائد ()2(موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان

السيد املعمر العارف عن الكتا¯ امليك حممد السيد عن حبان ابن صحيح نروي

سنة املولود اجلزائري احلسين طالب أ, بن أمحد بن مجادى1251حممد بعد املتوٰ\

سنة إبراهيم)3(1349اخكانية عن ، الكزبري حممد بن الرمحن عبد اÙنيا مسند عن ،

عرش)1( ستة يف األرناؤوط شعيب الشيخ بتحقيق بريوت يف الرسالة مؤسسة الرتتيب نرشت

بل جمتات تسعة يف املرصية الكتب دار يف اكملة نسخة عن طبع وقد . للفهارس اثنني مع جمًتا

 ِمْسِب. 823ثمانية منها وقف بتاريخ سنة 

نرشه الشيخ عبد الرزاق محزة وطبع يف املطبعة السلفية يف مرص . )2(

ل)3( حتص% ما هنا ونسوق ، الكتا¯ امليك السيد من إجازتنا يف جا املدخرة العوايل مجلة من هذا

عندنا من ترمجة هذا العلم الشهري فإنها غري معروفة وال جمموعة فنقول :

صهر وهو ، اجلزائري احلسين املختار بن املصطىف بن يلع طالب أ, بن أمحد بن حممد السيد هو

وأبوه ، خئشة السيدة ابنته زوُج اجلزائري املختار بن مصطىف بن اÙين حميي بن القادر عبد األمري

أمحد هو ابن عمِّ األمري .

سنة باجلزائر Ùثم1251و ، فاس إىل أبيه بصحبة القادر عبد األمري استسالم بعد املرتجم هاجر

الشيخ قال . ابنته فزوجه ، الشام إىل معه انتقل ثم فيها والزمه ، بورصة يف القادر عبد باألمري حلق

العالمة عمه البن بعث اجلزائري القادر عبد األمري أن به أثق من أخربىي "وقد : بكار اهلاشيم

، خئشة السيدة كريمته يعين ، تفاحة جعطيك وائتنا اغتسل : ¸ فقال طالب أ, بن حممد سيدي

بن اهلاشيم معسكر ملفيت والنسب احلسب جمموع (كتاب فوًرا" بها ودخل ، للشام وأتاه فاغتسل

=125 ص 1381بكار ، طبع تلمسان سنة   . (
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سنة من ابتداًء بورصة يف القادر عبد األمري بل املرتجم قرأ =1269، اكخاري اإلمام صحيح

يف الصغرٰى ورشح ، الل%ْمطي املبارك بن أمحد للعالمة العزيز عبد سيدي مناقب يف واإلبريز

الزائر حتفة (وانظر للمكودي األلفية ورشح ، Éللسنو حيث2/54احكوحيد األوٰ[ الطبعة من

Pللقا الشفا : الشام يف عليه وقرأ . الكتب) هلذه القادر عبد األمري واÙه إقراء حممد األمري ذكر

ابنعياض حميياÙين األكرب للشيخ املستوفز وُعقلة ، ميارة أمحد بن ملحمد املعني املرشد ورشح ،

اجلامع من وقسًما ، احكوحيد اكاجوريبلجوهرة حاشية الطنطاوي حممد الشيخ بل وقرأ . Sالعر

العجلونية األربعني وقرأ . واالستعارة اجحو يف ذلك للسبيكوغري اجلوامع للسيو^ومجع الصغري

الشيخ وأجازه . خمة إجازة وأجازه الكزبري الرمحن عبد الشيخ تلميذ اخلا¯ حممد الشيخ بل

) اÙمشيق املدور رمضان بن عبد1332-1278حسن الشيخ عن بروايته كنان يف الفتوى أمني (

الرمحن عبد الشيخ شيوخه ومن . وغريهم احلسين اÙين بدر والشيخ األزهري الرافيع القادر

العجلوىي . 

حممد السيد فيها عنه وأخذ ، الكتا¯ جعفر بن حممد السيد بل فيها تردد مدة احلجاز يف أقام

) الكتا¯ يرتددان1371-1305الزمزيم فاكنا ، بريوت سكن ثم . امليك حممد السيد شيخنا وأخوه (

الشيخ واÙنا عم بريوت يف عليه ويرتدد يزوره اكن وممن . العامة اإلجازة عنه وأخذا ، فيها عليه

) SعقوU1362-1282حممد الرشيف ا . (

يف الكتا¯ الزمزيم حممد الشيخ وذكر ، وفاته سنة نعلم وال . قاسيون جبل بسفح ودفن بدمشق تو½

سنة تو½ أنه العزوزي1348مذكراته Sالعر حممد للشيخ اخلطية إجازته يف ورد بما معاَرٌض وهو ،

 . فنجزم أنه تو½ بعد ذلك احكاريخ . 1349وتارخيها أوائل مجادى اخكانية سنة 

يُشار ممن و"ن ، الطريقة قادري خرفًا وصوفيÔا ، مشارً" وعالمة متمكنًا مالكيÔا فقيها املرتجم اكن

به اجتمع ، وÌجازات رواية صاحب و"ن ، كرامات صاحب والصاحلني األوUاء من باكنان إUه

) القاسيم اÙين مجال الشيخ العالمة عليه وأثىٰن منه اإلجازة1332-1283واستفاد عنه وأخذ . (

)Hالطن الغسال حممد بن احلسن : منهم العلماء أعالم من مجاعة قاسم1358-1270العامة وحممد (

) القاسيم اÙين (1358-1299خري الكتا¯ الزمزيم وحممد الغماري1305-1371) الصديق بن وأمحد (

=1393) وشيخنا حممد امليك الكتا¯ (-1382-1308) وحممد العرS العزوزي (1320-1380(  . (
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يف رحلته خالل به لقاءه القاسيم اÙين مجال العالمة ذكر سنة14= القعدة "و½1321ذي : فقال

من ، اخكغر نزيل اجلزائري احلسين طالب أبو حممد السيد العالمة األستاذ دار إىل انقلبنا املساء

ترٰى وال ، املجلس ذلك ميدان يف خيوهلا ترìض العلمية املذاكرات و"نت ، Ùعوته إجابة ، الشام

راجعناه ما أمهات من و"ن . أحبت ما وتراجع شاءت ما فتقطف ، مكتبته بل تنهال أيدي إال

من مجع ا�ي الكتاب ذلك ، الشاطيب اإلمام موافقات من الرابع اجلزء فيه الوقت معظم واستغرق

اخكانية املسألة يف فصو¸ من اإلخوان بل منه رسدت وقد . األكاب يبهج ما األصول مسائل بدائع

إذا كما ، اخلالف يف يتخري أن للمقت ليس أنه منها ، قواعُد ينبين األصل هذا وبل فصٌل : قو¸

بالنسبة القولني اجاس بعض يعد فقد ، املقت بل كذلك فوردت ، قولني بل املجتهدون اختلف

. إلخ خيالفه ما دون غرضه يوافق وما هواه فيتبع ، الكفارة خصال يف خُيري كما فيهما خمرًيا إUه

سنة دمشق ، القاسيم ظافر ، وعرصه القاسيم اÙين (مجال . مجيعه" اكلكتاب جًدا مهم والفصل

) . 159 ص 1385

والصو½ ، املحقق العالمة أيًضا يل أجاز "وممن : بقو¸ القاسيم اÙين خري قاسم حممد أخوه ووصفه

املدقق ، سيدي السيد حممد أبو طالب احلسين اجلزائري نزيل بريوت بارك املوٰ[ يف أجله" . 

برشه كما ، األصفر اهلواء من وحاميها بريوت برìة ، األشهر Ðالو" : بقو¸ العزوزي تلميذه وحاله

سنة عند الواقف ، بتالوته أوقاته ر املعمِّ ، اهللا لكتاب املستظهر ر املعم% العالمة ، األطهر اجيب بذلك

. املنورة املدينة يف
ً
أوال به اجتماعه وذكر . اجلزائري" اإلدري�احلسين طالب أبو حممد سيدي نبيه

يأمرونه ومرة ، الكرام املالئكة من الكريم القرآن يسمع "اكن أنه : كراماته من العزوزي وذكر

بالقراءة وهم يسمعون" . وذكر أشياء أخرٰى من كراماته . 

اكن ، اهللا بيت حجاج من كريم ضيف وبرفقيت ، مرض حالة يف و"ن مرًة زرته "ولقد : عنه وقال

سألين به وتربìنا يديه بني جلسنا فلما . فاس مدينة أهايل من العراقيني السادة من بييت يف
ً
نازال

كنت : قال . جدي جدُّ : فقال ؟ فالن منك يكون ما : ¸ فقال ، وبنسبه به فته فعر% ضييف عن

نصإجازته وساق . سنه" علو بل يدل مما وهذا ، إUها األوٰ[ هجرتنا عند بفاس داره جبوار ساكنًا

أن العزوزي ثبت قراءة من ويستفاد ، عليه الرتدد كثري و"ن . مشاخيه استفدنا ومنها ، ثبته يف ¸

دار املرتجم اكنت قبلة للعلماء واألدباء .            =
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الشاعر" ا�اكر الفاضل العالم الربìة "املسن : بقو¸ الزمزيم حممد السيد ووصفه يف= وقال .

: الكتا¯ جعفر بن حممد السيد بل املذكور تردد وÌىل املنورة املدينة يف به لقاءه إىل مشرًيا مذكراته

حميي ابن القادر عبد األمري أقرباء من ، احلسين طالب أبو حممد سيدي الشيخ وأتيناه إUنا أٰ~ "وممن

وقد . احلاتيم Sعر الفصوصالبن بل رشح و¸ ، واحكصوف العلم يف يد و¸ ، اجلزائري اÙين

عنه فأخذت بالشام جماورتنا أيام به اجتمعت ثم ، بها فأجازىي القادرية طريقته يف استجزته

الرمحن عبد الشيخ الربìة عن واألذاكر واألرسار والطرق العلوم من وغريها القادرية الطريقة

الشيخ عن يلعاحلموي حممد عن يأخذ أن وسلم عليه اهللا اجيبصىل أمره اÙمشيقوهذا العجلوىي

Pر اجليال¯ القادر عبد الشيخ ذرية من الكيال¯ احلموي يلع حممد الشيخ وعن الكزبري مسلم

الربìة املسن هو عنه "واملأخوذ : خبطه احلاشية يف الزمزيم السيد كتب ثم آبائه". وعن عنه اهللا

املختار بن مصطىف بن يلع بن أمحد بن طالب أبو حممد السيد الشاعر ا�اكر الفاضل العالم

خم Ùو ، بريوت مدينة نزيل أصًال خم1251اجلزائري اهللا رمحه ،1348وتو½ اآلخرة جبمادى لعله

ودفن بسفح قاسيون رمحه اهللا" . 

وحاله ، الصديق ابن مرويات يف العميق اكحر كتابه يف الغماري الصديق بن أمحد السيد وذكره

بريوت نزيل الشايم ثم اجلزائري طالب أ, بن يلع بن أمحد بن حممد الفقيه الفاضل بالعالمة

أربع سنة صفر شهر من والعرشين اخلامس األحد يوم بريوت يف بمزن¸ "زرته : وقال ، املاليك

حممد بن الرمحن عبد عن اخلا¯ حممد الشيخ ¸ أجاز كما ، خمًة مروياته يل وأجاز ، وأربعني

) . 285/ 1الكزبري بأسانيده ، وعن غريه من شيوخه املعروفني" (اكحر العميق 

Hالطن Sاملغر الغسال حممد بن احلسن الرحالة العالمة بريوت يف باملرتجم احكىٰق وممن

)1270-1358) سنة و"نت رحلته يف وذكره ، من1315) تلقانا أن بعد ساملني اكت "ودخلنا : فقال (

وأجل%ين . طالب أ, بن حممد احلاج سيدي الربìة الرشيف العالمة الفقيه الكرنتينة حممل أرباب

والِقرٰى" الضيافة فأحسن بيته إىل وأضافين , ورحب ، مرتQبنوأكرمين بالسيد لقاءه وذكر .

املتقدم عمه ابن "ومنهم : فقال املرتجم ذكر إىل رجع ثم ، القادر عبد األمري أخ ابن السعيد حممد

، والفتوى اجوازل يف الوقادة الصائبة والفكرة ، األقوٰى اكاع ذو ، إUه املشار العالمة آنًفا ا�كر

= مذهب حافظ ، اجاسك األخالق الكريم املتواضع اكيه، الفصيح واملجلس ، الروي واملورد

الكتاب السادس والعرشون صحيح ابن حبان ﴿94﴾



طالب أ, بن حممد احلاج سيدي اهللا عبد أبو ، املنيف القدر ذو ، العفيف الرشيف ، مالك =

املمزوجة الطنجوية (الرحلة . واالرتفاع" احكفوق من وزاده ، االنتفاع به اهللا أيد ، اجلزائري

ص املالكية سنة137،141باملناسك القاهرة يف الرشق زهراء بدار بيويم فيهم يلع حممد د. نرشها .

أ,2009 لتكتور اخكقايف اجلزائر تاريخ أيًضا وانظر . باحكحريف مليئة ا Ôجد سقيمة نرشة ويه ،

اهللا سعد الُمطالع578-5/577القاسم إحتاف يف سودة بن السالم عبُد الغسال للحسن وترجم .

العارشص اجلزء املغرب أعالم موسوعة : اجصال وذكر3068وسل األعالم الزريلكيف ¸ وترجم .

سنة والدته من1238أن مقلوبًة وأراها سنة1283، املسي5 باحكاريخ والدته ذكر فإنه ،1866،

اعتمدنا1283ويقابلها وقد ، مؤلفها والدة تاريخ يذكر لم الطنجية الرحلة حمقق أن العجيب ومن .

يف تاريخ والدته بل ما ذكره ابن سودة يف سل اجصال) . 

يف العزوزي Sالعر حممد الشيخ رصح فقد واسطة بال الكزبري الرمحن عبد عن املرتجم رواية أما

(ص العناية ذوي إحتاف وأجازىي69ثبته الكزبري الرمحن عبد الشيخ ثبت إيل "وأهدٰى : فقال (

) .168-165بروايته عنه عن مؤلفه" . وساق نص إجازته ¸ (ص 

، العامة باإلجازة يه الكزبري الرمحن عبد عن طالب أ, بن أمحد بن حممد السيد رواية بأن وجنزم

) سنة اآلخر ربيع يف اكن الشام إىل بيته وآل القادر عبد األمري وصول عبد1272فإن وفاة بعد (

-) الكزبري الكزبري1262الرمحن عن املرتجم رواية بل العزوزي نص لكن . سنني بعرش (

اكن املرتجم أن إىل ويشري ، اإلسناد هذا يقوي واسطة بال الكزبري عن عنه ثبته برواية ¸ وÌجازته

وأباح اإلجازة قبل وأنه ، اإلجازة هذه يف داخل وأنه ، العرص ألهل العامة الكزبري بإجازة خرفًا

العزوزي حكلميذه بها عنه يقويالرواية ومما . الشأن هذا يف املحققني العلماء من والعزوزي ،

اخلا¯ حممد الشيخ تلميذه عن أخُذه الكزبري الرمحن عبد العرصعن ألهل العامة باإلجازة روايتَه

القادر عبد األمري أن إUه اإلشارة جتب ومما . خمة إجازة وأجازه العجلونية األربعني عليه قرأ فقد

يف الكزبري الرمحن عبد الشيخ درس معه وحرض واÙه بصحبة وهو شبابه يف دمشق زار قد اكن

) . 304 ، 303/ 2صحيح اكخاري وسمع منه بعضه . (حتفة الزائر 

مدينة يف قاضيًا واÙه اكن فقد ، رفيع وجمد وَحَسٌب ، واحكصوف العلم يف خUة ماكنة وللمرتجم

= اكن كما ، وغريها قسنطية يف بيته أهل من رجًال عرش ستة القضاء وتو[ ، اجلزائر يف سطيف
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الغين عبد الشيخ جدهما عن ، اجابل� الغين عبد الشيخ حفيدي القادر وعبد

اإلسالم شيخ عن ، الغزي اÙين بدر أبيه عن ، الغزي اÙين جنم عن ، اجابل�

الفرات ابن الرحيم عبد اÙين عز اإلمام املسند عن ، األنصاري حممد بن زìريا

)759-851Éاملقد مَجاعة ابن حممد بن العزيز عبد اÙين عز احلافظ عن ، (

املعز664-767( عبد َروٍح أ, عن ، عساكر بن اهللا هبة بن أمحد الفضل أ, عن ، (

=     قريبًا من األمري عبد القادر اجلزائري بعد هجرته . 

) طالب أبو يلع املرتجم اخللف1258-1202وجدُّ تعريف يف احلفناوي ¸ ترجم ، شهري عالمة (

السالكفقال املجذوب ، واحلقيقة الرشيعة بني اجلامع الاكمل املحقق ، الفاضل العالم "الشيخ :

الشيخ بن مصطىف احلاج سيدي العالمة الشيخ الربìة بن طالب أبو يلع احلاج سيدي ، الطريقة

والرشيعة ، واملنقول املعقول بني جامًعا عنه رPاهللا اكن .. املختار سيدي الشيخ بن حممد سيدي

سيدي الشيخ أخيه حجر يف وترìه واÙه تو½ . مستحسنة وهيئة ، حسنة صورة ذا مهابًا ، واحلقيقة

من يلع و"ن . سنة" عرشة االثنيت حنو ذاك إذ وسنه القادر] عبد األمري Ùوا] اÙين حميي احلاج

اجلزائر (تاريخ . مشهودة مواقف ذلك يف و¸ ، الفرنسيني مع حروبه خالل األمري أخيه ابن أنصار

) . 106-105/ 8اخكقايف 

أ, يلع بن القادر عبد بن حممد بن أمحد طالب أبو : اسمه شاعر شهري عالمٌة عم� ابن وللمرتجم

) الراشدي اإلغري� مبادئ1307-1252طالب تلىٰق أنه أنه وذكر ، نسبه احلفناوي ساق هكذا (

خا¸ عن فيها وأخذ دمشق بل وورد املرتجم) Ùوا (وهو طالب أ, يلع بن أمحد عمه بل الفقه

، باجلزائر سطيف يف تو½ . أيًضا األمري عن وأخذ أcاألمري) (ابن السعيد حممد بن Qٰاملرت حممد

(طبعة احلفناوي القاسم أ, شيوخنا بعض لشيخ السلف برجال اخللف تعريف يف واسعة ترمجة ¸

سنة اهللا92-1324،2/87اجلزائر سعد القاسم أ, لتكتور اخكقايف اجلزائر تاريخ أيًضا وانظر . (

ففيه بعض أخبار علماء هذا اكيت . 
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) اهلروي حممد حممد618-522ابن بن يلع عن ، اجلرجا¯ سعيد أ, بن تميم عن ، (

السنجا, ، عن حممد بن أمحد بن هارون ، عن ابن حبان قال : 

تر¢نا ما ، نُوَرث «ال : ملسو هيلع هللا ىلص قو� أن زعم من قول املدحض اخلرب "ذكر
صدقة» تفرد به الصديق رy اهللا عنه ، وقد فعل : 

zأ ابن حدثنا بعسقالن اللخيم قتيبة بن احلسن بن حممد أخربنا
أوس بن مالك أخربىي الزهري عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا الرسي
قد إنه : فقال اخلطاب بن عمر إيل% أرسل : قال احلدثان ابن
فاقسمه برضخ هلم أمرنا قد و×نا ، قومك من أبيات أهل املدينة حرض
. املرء اقبضأيها : فقال ، غريي بذلك ُمْر املؤمنني أمري يا : فقلت . بينهم
الرمحن وعبد عثمان هذا : فقال يرفأ مواله جاءه إذ كذلك أنا فبينا : قال
أدري وال : قال - العوام بن والزبري وقاص zأ بن وسعد عوف بن
مكث ثم : قال . هلم ائذن : قال . عليك يستأذنون - ال أم طلحة أذكر

ساعة ثم جاء فقال : العباس ويلع� يستأذنان عليك ، فقال : ائذن هلما . 

هما - هذا وبني بيين اقض ، املؤمنني أمري يا : قال العباس دخل فلما
فقال . اجضري بين أموال من رسو� بل اهللا أفاء فيما خيتصمان حينئذ
، صاحبه من منهما واحد لك% وأرِْح املؤمنني أمري يا اقضبينهما : القوم

نُشُدكما
َ
أ : عمر فقال . خصومتهما طالت تقوم)1(فقد بإذنه ا�ي اَهللا

)1(: قو¸ عليه يدل ، للجماعة عمر وخطاب ، بلبان ابن وترتيب الصحيح من املطبوع يف كذا

احلديث الرزاق عبد مصنف يف كذلك ويه ، (أنشدكم) : اللكمة تكون أن فينبيغ (أتعلمون)

) . 9772رقم (
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تر¢نا ما نورث «ال : اهللاملسو هيلع هللا ىلصقال رسول أن أتعلمون ، واألرض السماوات
صدقة» ؟ قالوا : قد قال ذاك ، ثم قال هلما مثل ذلك فقاال : نعم . 

ملسو هيلع هللا ىلصبåء خصنبيه وعال جل اهللا إن : اليفء هذا عن أخرب¢م éفإ : قال
ْيِه
َ
َعل ْوَجْفُتْم

َ
أ َفَما ِمْنُهْم َرُسوِ�ِ ٰ بَلَ اُهللا اَء

َ
ف
َ
أ ﴿َوَما : فقال ، غريه يعطه لم

رَِ,ٍب﴾
َ
َوال َخْيٍل حازها)1(ِمْن ما واهللاِ ، اهللاملسو هيلع هللا ىلصخاصة لرسول هذه فاكنت

ìح فيكم وبث%ها ، بينكم َسَمها
َ
ق لقد ، عليكم استأثرها وال دونكم

حيبُس : معمر قال وربما - سنًة أهله بل ينفق فاكن ، املال بيقمن بيقما
اُهللا بض

َ
ق فلما ، اهللا ماِل جَمَْعَل بيق ما جيعل ثم - سنة أهله قوَت منها

اكن ما فيها أعمل ، اهللاملسو هيلع هللا ىلصبعده برسول øأو أنا : بكر أبو ملسو هيلع هللا ىلصقال رسو�
ظالًما فيها اكن أنه تزعمان وأنتما : قال والعباس يلع� بٰل أقبل ثم . يعمل

َوِ;ُتها ثم ، للحق تابٌع بار� صادٌق أنه يعلم واهللا ، أz)2(فاجًرا بعد
اهللا رسول فيها عمل ما بمثل فيها فعملت ، إماريت من سنتني بكر
فيها éأ يعلم واهللا ، فاجٌر ظالٌم فيها éأ تزعمان وأنتما ، بكر ملسو هيلع هللا ىلصوأبو

صادٌق بار� تابٌع للحق . 

، أخيه ابن من مرياثه يبتيغ - العباَس يعين - هذا éجاء : éجئتما ثم
éإ : لكما فقلت ، امرأته مرياث يسألين - عليúا يعين - هذا éوجاء
أن يل بدا ثم . صدقة» تر¢نا ما ، نورث «ال : ملسو هيلع هللا ىلصيقول اهللا رسول سمعت

) . 6سورة احلرش : اآلية ()1(

وهو)2( ، فوقه أحد إياها يوهلا لم إذ ،
ٌ
خطأ وهو تُها)

ِّ
Uُو) : اللكمة هذه الصحيح حمققا ضبط

اخلليفة ، وÌنما َوUَِها عمر باجتهاٍد منه اكجتهاد أ, بكر فيها رP اهللا عنهما . 
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عمل بما فيها حكعمالن ه
َ
وميثاق اهللا عهَد عليكما فأخذت ، إ;كما أدفَعه

ما وأنا بكٍر ملسو هيلع هللا ىلصوأبو اهللا رسوُل بٰل)1(فيها إ;نا ادفعها : فقلتما ، َوِ;ُتها
، واألرض السماواُت تقوم بإذنه وا�ي ، هذا غري قضاًء مين تريدان ، ذلك
فادفعاها عنها عجزتما كنتما إن . هذا غريِ بقضاٍء فيها بينكما îأق ال

إيل% . 

ثم ، يلع� بن حسِن بيد ثم ، يلع� يد يف فاكنت ، عليها يلع� فَغلب : قال
ثم ، حسٍن بن حسِن بيد ثم ، حسنٍي بن يلع بيد ثم ، يلع� بن حسنِي بيد

 .)2(بيد زيِد بن حسٍن . قال معمر : ثم اكنت بيد عبد اهللا بن احلسن"

وختم ابن حبان كتابه بعد هذا احلديث بهذه اخلاتمة :

من عليه الكتاب لنا أص% ما حسب بل فصلناها قد ، السنن أنواع آخر "فهذا

، مستق9ً نوٌع آخره إىل الكتاب أول من ذكرناها اليت األنواع يف وليس . تقاسيمها

منها نوع لك ألن ، ُمعاًدا أكرثه الكتاب السننلصار من فيه بما نوٍع لك ذكرنا لو ألنا

به لنستدرك نوع لك من نىَمٰ
َ
األ ذكر بل فاقترصنا ، األنواع سائر يف جوامُعه يدخل

بٰل يُوقَف أن جيب عما لنا وفص% ، ألفاظها من أشلك عما وìشفنا . منها وراء ما

معانيها ، بل حسب ما سهل اهللا ويرسه ، و¸ احلمد بل ذلك .

األخبار تلك اكنت وÌن ، ناقليها أجل من كثريًة أخباًرا املروية األخبار من ترìنا وقد

يف نظر ترìتُها أجله من ا�ي السبب الوقوفبل أحب فمن ، اجاس تداوهلا مشاهرَي

(ما َوUِتُها) ما : ظرٌف ، مدة والييت هلا وقيايم بها . )1(

) . 784-783/ 7صحيح ابن حبان ()2(
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ما حديثه ترìنا شيٍخ للك احكفصيل فيه جيد ُكتبنا ِمن املحدثني من املجروحني كتاب

سلوك وطلب ، �لك وعال جل اهللا وفقه إن ، َخَته عن الريَب وينيف ، صدَره يشيف

الصواب فيه دون متابعة اجفس لشهواتها ومساعدته إياها يف �اتها .

الوقوف أحب فمن ، أئمتنا بعُض فيهم قَدح قد جبماعة هذا كتابنا يف احتججنا وقد

األصوَل فيه جيْد اخكقات تاريخ من املخترص الكتاب يف فلينظر أسماءهم تفصيل بل

اإلطالق بل ٍث حمدِّ يف قادٍح قدح بل ج يعرِّ ال حٰ& ، عليها الكتاب ذلك بنينا اليت

من غري كشف عن حقيقة . 

بل اخلفاُء منها جا تبني% لِعلٍل ثقاٌت عدوٌل نقلها اليت املشاهري األخبار من ترìنا وقد

صح مروي� لك ونذكر ، األخبار علَل هذا بعد نُميل وÌنما ، جوامَعها اجاس من خلٍَم

أو لم يصح بما فيه من العلل إن يرس اهللا ذلك وسهله . 

بل ج احكعرُّ دون ، األعمال أسباب يف ىٰه اجُّ Ðأو مسالك سلك ممن اهللا جعلنا

بكل واالنقالِع ، بالطاخت الواليات أهل ساللم بل فارتىٰق ، واألقوال األوصاف

عما واحكجاوز ، احلسنات من يأ� ما بقبول عليه ل تَفض% حٰ& ، املزجورات عن اللكِّ

 . )1(يرتكب من احلَوبات ، إنه خري مسؤول ، وأفضل مأمول"

) . 785-784/ 7صحيح ابن حبان ()1(
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الكتاب السابع والعشرون المعجم الكبير

الطربا¯ أمحد بن سليمان القاسم أ, ر املعم% احلافظ الشهري لإلمام ، الكبري املعجم

)260-360()1( . 

حممد الشيخ العالمة الطبيب الشام مفيت عن باإلجازة للطربا¯ الكبري املعجم أروي

بن الغين عبد بن أمحد السيد الفتوٰى أمني جده عن ، احلسيين خبدين اليرس أ,

خبدين عن1307-1238()2(عمر ، احلفيد الكزبري الرمحن عبد اÙنيا مسند عن ، (

Sاأليو الرمحيت Sاأليو حممد بن بن)3(مصطىف الغين عبد الشهري العارف عن ،

اÙمشيق الغزي حممد بن حممد اÙين جنم اإلمام عن ، احلنيف اجابل� إسماعيل

اÙمشيق الغزي حممد رPاÙين بن حممد اÙين بدر احلافظ واÙه عن ، العامري

شهاب احلافظ عن ، األنصاري حممد بن القاPزìريا اإلسالم شيخ عن ، العامري

يف)1( كتاب25نرش ذلك بعد املحقق نرش وقد . السليف املجيد عبد محدي بتحقيق جزًءا

األحاديث الطوال للطربا¯ ملحًقا ¸ باملعجم وليس منه . 

والدته)2( عند اليرس أبا حممًدا الشيخ حفيده خبدين الغين عبد بن أمحد السيد إجازًةأجاز

ح رص% وقد . أشهر ببضعة والدته بعد اليرس أبو الشيخ فيها Ùو اليت السنة يف وتو½ ، خمة خطية

حبوث إىل احلريان مرشد كتابه مقدمة يف مرشد الشيخ أخوه جده من اليرس أ, الشيخ بإجازة

 .1406القرآن ، وقد اطلعت بل نص اإلجازة خبط املجزي يف مكتبة آل خبدين سنة 

اخلطيب)3( اجرص أ, حممد السيد عن اخلطيب صالح حممد الشيخ املسند عن روايتنا ويساويه

 عن عمر بن عبد الغين الغزي عن الرمحيت .
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فاطمة احلسن أم عن ، العسقال¯ حجر بابن الشهري يلع بن أمحد الفضل أ, اÙين

-) اÙمشقية احكنوخية املنجا ابن حممد محزة803بنت بن سليمان اÙين تيق عن ، (

) احلنبيل الصال5 Éالواحد715-628املقد عبد بن حممد اÙين ضياء أنا : قال ، (

) اعييل اجلُم% Éالصيدال¯643-596املقد أمحد بن حممد جعفر أبو أنا : قال ، (

)509-603-) اجلوزدانية اهللا عبد بنت فاطمة إبراهيم أم عن ، أبو524) أنا : قالت ، (

) احكاجر األصبها¯ ِريَذة بن اهللا عبد بن حممد الطربا¯440-346بكر أنا : قال ، (

قال : 

األعمشعن عن و¢يٌع ثنا شيبة zأ بن بكر أبو ثنا غنام بن عبيد "حدثنا
خرج : قالت َخب%اٍب بنت الفائåعن زيد بن الرمحن عبد عن إسحاق zأ
اهللا صىل اهللا رسول و,ن ، وسلم عليه اهللا صىل اجيب عهد يف غزاٍة يف zأ
، فتمتلئ جفنة يف حيلبها و,ن ، جا عزًنا فيحلب يتعاهدنا وسلم عليه

فلما قدم خباب اكن حيلبها ، فعاد ِحالبها األول . 

 .  )1(واهللا أعلم بالصواب ، وصىل اهللا بل سيدنا حممد وآ� وصحبه وسلم"

) .187/ 25املعجم الكبري للطربا¯ ()1(

الكتاب السابع والعرشون املعجم الكبري ﴿102﴾



الكتاب الثامن والعشرون المعجم األوسط

الطربا¯ أمحد بن سليمان القاسم أ, ر املعم% احلافظ الشهري لإلمام ، األوسط املعجم

)260-360()1( . 

حمدث عن ، الكتا¯ امليك حممٍد السيد شيخنا عن للطربا¯ األوسط املعجم أروي

) الطهطاوي القاسيم احلسيين حممد بن رافع أمحد السيد عن1355-1275مرص ، (

-) الطهطاوي العزيز عبد بن حممد حممد1320واÙه بن القاPيلع ألمه جده عن ، (

-) السنباوي1281الفريلغاألنصاري القادر عبد بن حممد بن حممد العالمة عن ، (

-) املاليك الكبري باألمري الشهري الَمل%وي1232املاليك الفتاح عبد بن أمحد عن ، (

حممد1088-1181( اÙين شمس عن ، اكرصي سالم بن اهللا عبد احلجاز مسند عن ، (

اإلسالم شيخ عن ، الغيطي اÙين جنم عن ، السنهوري حممد بن سالم عن ، اكابيل

يلع بن أمحد الفضل أ, اÙين شهاب احلافظ عن ، األنصاري حممد بن القاPزìريا

احكنوخية املنجا ابن حممد بنت فاطمة احلسن أم عن ، العسقال¯ حجر بابن الشهري

-) احلنبيل803اÙمشقية الصال5 Éاملقد محزة بن سليمان اÙين تيق عن ، (

اعييل628-715( اجلُم% Éاملقد الواحد عبد بن حممد اÙين ضياء أنا : قال ، (

سنة)1( القاهرة يف احلديث دار يف1417نرشته إسماعيل أمحد وسيد شعبان صالح أيمن بتحقيق

تسعة جمتات وخرش للفهارس .  

﴿103﴾ الكتاب اخكامن والعرشون املعجم األوسط



)596-643) الصيدال¯ أمحد بن حممد جعفر أبو أنا : قال ، أبو509-603) أنا : قال ، (

يلع احلداد قال : أنا أبو نعيم قال : أنا الطربا¯ قال :

احلسن ثنا أ, نا الوUد بن املنذر نا جماهد بن يعقوب حدثنا : قبله ا�ي احلديث "[يف

ابن أ, جعفر عن حممد بن ُجحادة] 

األخنس بن املغرية عن صياح بن فالن عن ُجحادة بن حممد عن وبه
بن سعيد وعنده ، الكوفة بل أمري وهو شعبة بن املغرية بل دخلنا : قال
بن زيد بن سعيد فقال ! يلع� من : فقال علقمة بن ُغنيم فدخل ، زيٍد

عمرو بن نفيل : سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول : 

 .)1(«أبو بكر يف اجلنة ، وعمر يف اجلنة ، ويلع يف اجلنة ، وعثمان يف اجلنة»"

) . 298-297/ 9املعجم األوسط للطربا¯ ()1(

الكتاب اخكامن والعرشون املعجم األوسط ﴿104﴾



الكتاب التاسع والعشرون المعجم الصغير

الطربا¯ أمحد بن سليمان القاسم أ, ر املعم% احلافظ الشهري لإلمام الصغري املعجم

 . )1() . من رواية الشيخ أ, بكر حممد بن عبد اهللا بن ِريَذة عنه260-360(

اهللا رمحه SعقوUا إبراهيم الشيخ Ùالوا العالمة عن للطربا¯ الصغري املعجم أروي

Sالعر حممد الشيخ املحدث العالمة عن ، بسائره وÌجازة كعضه قراءة تعاىٰل

احلسيين Hالربزن إسماعيل بن أمحد السيد عن ، كنان يف الفتوى أمني العزوزي

حممد بن صالح عن ،Hالربزن إسماعيل أبيه عن ، املنورة املدينة يف الشافعية مفيت

مسند عن ، Sاملغر اهللا عبد بن حممد بن حممد اÙين شمس عن ، الفال¯ نوٍح ابن

، اكابيل اÙين عالء بن حممد اÙين شمس عن ، اكرصي سالٍم بن اهللا عبد احلجاز

عن ، الغيطي أمحد بن حممد اÙين جنم عن ، السنهوري حممد بن سالم اججا أ, عن

ابن الفضل أ, اÙين شهاب احلافظ عن ، األنصاري حممد بن زìريا اإلسالم شيخ

اÙمشقية احكنوخية املنجا ابن حممد بنت فاطمة احلسن أم عن ، العسقال¯ حجر

-)803) احلنبيل الصال5 Éاملقد محزة بن سليمان اÙين تيق عن ، (628-715، (

) اعييل اجلُم% Éاملقد الواحد عبد بن حممد اÙين ضياء أنا : أنا643-596قال : قال ، (

سنة)1( باهلند دهيل مدينة يف األنصاري املطبع يف قديًما احلجر بل من288يف1311طبع صفحة

ونرشته عثمان حممد الرمحن عبد حققه ثم . أخرى رسائل ثالث معه وطبعت . الكبري القطع

 يف جزءين . 1388املكتبة السلفية باملدينة املنورة سنة 

﴿105﴾ الكتاب احكاسع والعرشون املعجم الصغري



) الصيدال¯ أمحد بن حممد جعفر أنا603-509أبو : قال ، احلداد يلع أبو أنا : قال ، (

أبو نعيم ، قال : أنا الطربا¯ قال :

األنبارية حسان بن الوضاح بنت ابن مو¼ بن حممد بنت ُسمانة "حدثتنا
السدوèحدثنا عقبة بن حممد مو¼حدثنا بن حممد zأ حدثين باألنبار
السليم احلارث بن احلكم عن ا§خء عطية حدثنا مُحران بن حممد
طريق من أخذ «من : يقول وسلم وآ� عليه اهللا صىل اهللا رسول سمعت

املسلمني شرًبا طوقه اهللا يوم القيامة من سبع أرضني» . 

: يقول zأ سمعت : تقول ُدكني بن الفضل نعيم zأ بنت ُصليحة سمعت
 . )1(القرآن الكم اهللا تعاىل غري خملوق"

) . 153-152/ 2املعجم الصغري للطربا¯ ()1(

الكتاب احكاسع والعرشون املعجم الصغري ﴿106﴾



الكتاب الثالثون سنن الدارقطني

، وسلم عليه اهللا صىل اجيب عن السنناملأثورة من الُمْجتَىَن : عنوانه ، سنناÙارقطين

اإلمام تأUف . ألفاظها يف هلا واختالفاجاقلني ، والسقيم منها الصحيح بل واحكنبيه

) اÙارقطين اكغدادي عمر بن يلع احلسن أ, الكبري فيه385-306احلافظ مجع ..(

فيه مجع فقد ، األحاديث علل يف كتابًا يكون أن إىل أقرب وهو . السنن غرائب

بيان يف وتكلم ، الفقهاء خالفبني عليها ينبين اليت املضطربة األحاديث من مجلة

عللها . 

شيخنا عن اÙارقطين سنن ،نروي بدمشق املالكية مفيت الكتا¯ امليك حممد السيد

يلع بن حممد السيد عن ، الظاهري حممد بن فالح الشيخ املنورة املدينة حمدث عن

الشارفاملازوىي ابن يلع بن حممد طالب أ, املعمر عن ، ليف الشِّ اخلطا, É1(السنو(

الشهرزوري1103-1233( الُكورا¯ حسن بن إبراهيم اÙين برهان عن ، (

َجا¯1025-1101( %Ùا املد¯ حممد بن أمحد اÙين صيف عن ، عرصه ألهل بإجازته (

) âالشافيع1071-991الُقشا املنو½ الرميل أمحد بن حممد اÙين شمس عن ، (

اÙين919-1004( عز عن ، األنصاري حممد بن القاPزìريا اإلسالم شيخ عن ، (

) احلنيف القاهري الفرات بابن املعروف الرحيم اÙين851-759عبد شمس عن ، (

) Hالَمنِب خليفة بن حممود اخكناء عبد767-687أ, اÙين رشف احلافظ عن ، (

)1(-) اخلطا, املختار بن القادر عبد يف1336ألف اخكابت الكوìب : كتاب وأسانيده ترمجته يف (

 أسانيد الشيخ أ, طالب .

﴿107﴾ الكتاب اخكالثون سنن اÙارقطين



اÙميا^( خلف بن املعروفبابن705-613املؤمن احلسني بن يلع احلسن أ, عن ، (

بنيلع حممد احلسني أ, عن ، الشهرزوري احلسن بن املبارك الكرم أ, عن ، الُمَقري%

املهتدي باهللا ، عن املؤلف قال :

َشبِيٍب بِن يلعِّ بُن احلسُن نا اُن الَقط% زياٍد بِن حممد بُن أمحُد "حدثنا
اهللا عبُد حدثنا : يقوُل يِم%

َ
ل السُّ ُصْدراَن بَن حممَد سمعُت : قاَل الَمْعَمِريُّ

السالم عليه يلع� عن ِجالٍس أو احلسِن عن
ٌ
عوف نا الُمراديُّ َمْيُموٍن ابُن

- َشك% ابُن َمْيُموٍن - أن اجيب% صىل اهللا عليه وسلم  قال لعيل� : 

ْبَقَة بني اجاِس»  «يا يلعُّ قد َجَعلُت إ;َك هذه الس%

قد éإ ، رُساقُة يا : فقال مالٍك بَن رُساقَة فدخ عنه اهللا yر يلع� فخرَج
ْبَقِة الس% هذه عنيقمن يف وسلم عليه اهللا صىل اجيب جعَل ما إ;ك َجعلُت
َها
ُ
َمْرِسل والِميطاُن : الرمحِن عبد أبو قال - الِميطاَن أتيَت فإذا ، ُقُنِقِك يف

حاِمٍل أو ، جاِم
ِّ
لِل ُمْصلٍح ِمْن هل : ا

ً
ثالث ناِد ثم ، اخليَل فُصف% - الغايِة ِمَن

عند ها
ِّ
َخل ثم ، ا

ً
ثالث ْ ربِّ

َ
فك أحٌد جُيِْبَك لم فإذا ؟ جَلل� طارٍح أو ، لُغالٍم

اخكاخكِة ، يُسعُد اهللا بَسْبقه من شاَء ِمن خلِقِه . 

عند ُمتقابلنِي رجلنِي يقيُم ا úخط وخيطُّ ، منتىهالغايِة عند يقعُد يلع� فاكَن
، الرجلنِي بني اخليُل وتمرُّ ، أرجلهما إبهايم بني طرفه ، اخلطِّ طرِف
أو ، أذٍن أو ، أذنيِه بطرِف بلصاحبِه الفرسنِي أحُد خرَج إذا : هلما ويقوُل
فإذا ، نصفنِي َسْبَقُهما فاجعال ُتما

ْ
ك
َ
َشك فإْن ، � ْبَقَة الس% فاجعلوا ِعذاٍر

َجَنَب وال َب
َ
َجل وال . َتنْيِ

نْ اخكِّ أصغِر ذليِة من الغايَة فاجعلوا َتنْيِ
ثِنْ رنتْم

َ
ق

وال ِشغاَر يف اإلسالِم" . 

الكتاب اخكالثون سنن اÙارقطين ﴿108﴾



الكتاب الحادي والثالثون مسند الشهاب

جعفر بن سالمة بن حممد اهللا عبد أ, احلافظ اإلمام تأUف ، الشهاب مسند

-) من)1()454القضايعاملرصي سمعته مما هذا كتا, يف مجعت "وقد : أو¸ يف قال .

من سلمت قد واألمثال واملواعظ واآلداب الوصايا يف احلكمة من لكمٍة ألَف حديٍث

فصاحة عن باحكأييد وبانت ، معانيها ف احكعسُّ عن وبُعدت ، مبانيها احكلكف

بعضها يتلو مرسودًة وجعلتها ، اكلغاء بالغة عن اجبوة بهدي وتمزيت ، الفصحاء

مائيت زدت ثم . األلفاظ تقارب حسب بل أبوابًا مبوبة ، األسانيد حمذوفة ، بعًضا

عنه مروية بأدعية الكتاب وختمت ، لكمة ومائيت لكمة ألف الكتاب فصار ، لكمة

عليه السالم ، وأفردت ألسانيد مجيعها كتابًا يرجع إUه يف معرفتها" . 

الشهاب كتاب تضمنه ما أسانيد فيه مجعت كتاب "هذا : الشهاب مسند يف قال ثم

أراد ومن ، هناك نظرها جمردة املتون أراد فمن . واآلداب واملواعظ األمثال من

مطالعة أسانيدها نظرها يف هذا الكتاب" . 

حممد السيد املحدث العالمة شيوخنا بعض شيخ ورتبه الشهاب مسنَد هذب وقد

، الشهاب أحاديث ترتيب يف الصعاب وتذUل األنوار قبس : وسماه العزوزي Sالعر

األبرار هداية سماه خمطوط رشح عليه و¸ ، تعاىٰل اهللا رمحه Ùالوا للعالمة ناو¸ اكن

رشح قبس األنوار .

 يف جزءين . 1405نرشته مؤسسة الرسالة بتحقيق محدي عبد املجيد السليف سنة )1(

﴿109﴾ الكتاب احلادي واخكالثون مسند الشهاب



عن SعقوUا إبراهيم الشيخ Ùالوا العالمة عن للقضايع الشهاب مسند أروي

سعيد الشيخ عن السكري اهللا عبد الشيخ عن امليدا¯ اخلري أ, حممد الشيخ العالمة

) بالعقاد الشهري العمري يلع بن شاكر حممد الشيخ عن ، عن1222-1157احلليب ، (

اكايق عبد بن حممد املواهب أ, الشام حمدث عن ، الكبري الكزبري الرمحن عبد

) اÙمشيق احلنبيل أمحد1126-1043اكعيل بن أيوب عن ، بدمشق احلنابلة مفيت (

الصال5( الزبدا¯1071-994اخللويت األحدب بن إبراهيم اÙين برهان املعمر عن ، (

-) بن1010الفرPالصال5 يلع بن حممد اÙين شمس اإلمام الشام مسند عن ، (

) الصال5 اÙمشيق طولون بابن املعروف الفتح953-880أمحد أ, املسند عن ، (

-) الِمزِّي حممد بن حممد اÙين الفضل906شمس أ, احلديث يف املؤمنني أمري عن ، (

، األزهري وي
%
احلَال عمر بن اهللا عبد عن ، العسقال¯ حجر ابن أمحد اÙين شهاب

القاسم أ, عن ، اÙمشيق يلع بن أمحد املعني عن ، الصنهاجية يلع بنت خئشة عن

هبة اهللا بن يلع اكوصريي ، عن حممد بن بر"ت اجحوي عن القضايع قال : 

بُن أمحد يِِّب الط% أبو أنا ِويُّ
َ
ْدف
ُ
األ حممٍد بُن الرمحن عبد القاسِم أبو "أنا

يزيَد بُن ُد
%
َخال نا َرْيٍب

ُ
ك أبو نا رَبِيُّ

الط% جعفٍر أبو نا اجُلَرْيِريُّ سليماَن
اجُلْعيفُّ نا رَشِيٌك عن األعمِش عن جماهٍد عن عبد اهللا بِن َقْمٍرو قاَل : 

َك
ُ
أسأل

ِّ
éإ «امهلل : فيقوُل يدُعو وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول اكَن

ا غرَي خُمٍْز وال فاِضٍح»" ú1(ِعيَشًة نَِقي%ًة ، وِميَتًة َسِوي%ًة ، وَمَرد( . 

) . 346/ 2مسند الشهاب للقضايع ()1(

الكتاب احلادي واخكالثون مسند الشهاب ﴿110﴾



الكتاب الثاني والثالثون السنن الكبرى للبيهقي

الشافيع اكيهيق احلسني بن أمحد بكر أ, احلافظ اإلمام تأUف ، الكربى السنن

كتبه)1()384-458( يف اكيهيق الزتم وقد . حديث ألف عرشين بٰل يزيد ما وفيها .

خمترص ترتيب بل والصغرٰى الكربٰى السنن رتب وقد . موضوًخ حديثًا ج خيرِّ ال أنه

) اجلويين اهللا عبد بن امللك عبد املعايل أ, احلرمنِي إمام عن روي . )478-419املزىي

املنَة فإن ، اكيهيق% بكر أبا إال ، ِمن%ٌة عليه وللشافيع إال شافيع� فقيه ِمن "ما : قال أنه

ìما¯ الرتُّ ابن احلنفية من ¸ ٰى وتصد% . مذهبه" نرصة يف حكصانيفه ، الشافيع بل ¸

) املارديين عثمان بن يلع اÙين عالء احلسن أبو قاPالقضاة فألف750-683وهو (

كتابه : اجلوهر اجيق يف الرد بل اكيهيق . 

الشيخ Ùالوا شيخنا واملنقول املعقول عالمة عن للبيهيق الكربى السنن أروي

بن حممد الشيخ عن ، بسائره وÌجازة كعضه قراءة تعاىل اهللا رمحه SعقوUا إبراهيم

) اهلاشيم (1381-1298أمحد سويد أمني الشيخ العالمة عن ، عن1273-1355) ، (

) امليدا¯ الغنييم الغين عبد حممد1298-1222العالمة بن الرمحن عبد عن ، (

-) الكبري األمري حممد العالمة عن ، احلفيد عن1232الكزبري ، ماكتبة إجازًة (

-) الشاذيل السقاط Éالفا Sالعر بن يلع احلسن أ, اÙين نور عن1183العارف ، (

سنة)1( باهلند اÙكن آباد حيدر مدينة يف العثمانية املعارف دائرة جملس عرشة1355نرشه يف

جمتات ضخام . 
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-) بنا¯ السالم عبد بن الفا1163Éحممد يلع بن القادر عبد السعود أ, عن ، (

-)1096Éالفا الغسا¯ اجعيم أ, بن حممد بن القاسم أ, ر املعم% فاٍس مسند عن ، (

-)1032-) املساري جمرب بن حممد العالمة عن ، ابن985) أمحد بن حممد عن ، (

) Éاملكنا الرمحن910-841ذلزي عبد بن حممد اÙين شمس احلافظ عن ، (

احلافظ عن ، العسقال¯ حجر ابن اÙين شهاب الفضل أ, احلافظ عن ، السخاوي

بن يلع بن حممد بنت العرب ست عن ، العرايق احلسني بن الرحيم عبد الفضل أ,

-) اكخاري بن ابن767أمحد الواحد عبد بن أمحد بن يلع اÙين فخر جدها عن ، (

عن ، اخلواري بن اجلبار عبد أنا : قال الصفار عمر بن اهللا عبد أنا : قال اكخاري

املؤلف قال : 

أبو ثنا سفياَن بُن احلسُن ثنا الو;ِد أبو أنبأ احلافُظ اهللاِ عبِد أبو "أخربنا
إذا : قال ِسريِيَن ابِن عن نُباتَة بِن ثرِيِ

َ
ك عن سليماَن بُن الُمْعَتِمُر ثنا بكٍر

ِغ الَمِحيَض اْسترَْبأها بثالثِة أشهٍر . 
ُ
اشرتى الرجُل الَوِصيَفَة لم َيْبل

هو اهللا عبد ثنا زهري بن أمحد بن حممد ثنا الو;د أنبأ اهللا عبد أبو وأخربنا
: قال جماهد عن الكريم عبد عن وسفيان مسعر عن و¢يع عن هاشم ابن
ثالثة : قال إبراهيم عن احلكم عن سعيد عن و¢يٍع وعن . أشهر ثالثة

أشهر . 

اهللا رمحهم قِالبة zوأ العزيز عبد بن وعمر وطاووس عطاٍء عن وروينا
 .)1(تعاىٰل"

) . 350/ 10السنن الكربٰى ()1(
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الكتاب الثالث والثالثون شعب اإليمان للبيهقي

اكيهيق احلسني بن أمحد بكر أ, احلافظ لإلمام ، اإليمان شعب يف املصنف اجلامع

)384-458()1( . 

القدويم عودة بن اهللا عبد عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد عن اإليمان شعب أروي

الشطي عمر بن حسن عن ، احلنبيل سعد)1274-1205(اجابل� بن مصطىف عن ،

السفاريين)1243-1160(الرحيبا¯ أمحد بن حممد ا§ين شمس عن ،)1114-1188، (

حممد بن æعي مهدي أ, عن ، اكرصي سالم بن اهللا عبد احلجاز مسند عن

-) اخكعاليب املاليك(-1082اجلعفري جهوري
ُ
األ حممد يلعبن اÙين نور عن ، (1066، (

السيو^، اÙين جالل احلافظ عن ، احلنيف َاي
ْ
جل
ُ
أ بن عمر اÙين رساج املعمر عن

-) الصري½ احلليب مقبل بن حممد صالح870عن وهو عمر أ, ابن الصالح عن ، (

عبد)1( العيل عبد بتحقيق اإليمان) لشعب (اجلامع بعنوان الرياض يف الرشد مكتبة نرشته

يف حامد سنة13احلميد منه اخكانية الطبعة صدرت ، للفهارس آخر جمت مع .1425/2004جمًتا

يف العلمية الكتب دار سنة7ونرشته اإليمان) (شعب بعنوان للفهارس واثنني 1410/1990جمتات

سنة اÙكن آباد حيدر يف العزيزية املطبعة يف قبل من وطبع . زغلول بسيوىي السعيد 1406بتحقيق

و½1986/ ، آباد املعارفحبيدر أنوار جلنة مدير اجقشبندي بك عزيز احلافظ هلا وقدم عليها علق

، الطبعة هذه بٰل أطلع ولم . حامد احلميد عبد العيل عبد بتحقيق ، باهلند بومباي يف السلفية اÙار

باحكعاون الرشد مكتبة أصدرتها وقد ، منها اخكانية الطبعة يه اعتمدناها اليت الرياض طبعة ولكن

يف ا Ôخم درًسا القزويين حفصعمر أل, خمترصه بإقراء تعاىٰل اهللا أكرمين وقد . السلفية اÙار مع

جامع احلسن بمدينة دمشق . 
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الصال5( Éاملقد أمحد بن حممد بن780-684اÙين أمحد بن يلع اÙين فخر عن ، (

) اكخاري ابن بالفخر الشهري Éاملقد قدامة بن الواحد أ,690-596عبد عن ، (

) اخلشاب الصفار يلع بن حممد طاهر456-381سعيد بن زاهر خراسان مسند عن ، (

) ، عن اإلمام اكيهيق قال :533-446الشحايم (

حممد أنا الفقيُه إسحاق بن أمحُد بكر أبو أنا احلافظ اهللاِ عبد أبو "أخربنا
عن صالٍح zأ بن سهيل عن سفيان أنا كثرٍي بن حممد أنا الرازي أيوَب ابن
: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال : قال هريرة zأ عن صالٍح zأ عن دينار بن اهللا عبد
، اهللا إال هل ال ها

ُ
أفضل شعبًة وسبعوَن بِْضٌع أو وستُّوَن بِْضٌع «اإليماُن

أخرجه . اإليمان» من شعبٌة واحلياُء . الطريق عن األذٰى إماطة وأدناها
من اكخاري وأخرجه ، الكتاب أول يف ذكرناه كما الصحيح يف مسلم

 . )1(وجه آخر عن عبد اهللا بن ديناٍر"

) .543/ 13اجلامع لشعب اإليمان ()1(
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الكتاب الرابع والثالثون شرح السنة

مسعود بن احلسني حممد أ, اÙين رìن السنة حميي اإلمام تأUف ، السنة رشح

 . )1()516-432اكغوي الفراء (

اÙين برهان حممد أ, الشيخ Ùالوا العالمة شيخنا عن للبغوي السنة رشح أروي

تعاىل اهللا رمحه احلسين SعقوUا إسماعيل بن ،)2(إبراهيم بسائره وÌجازة كعضه قراءة

نرشه املكتب اإلساليم يف مخسة عرش جزًءا وآخر للفهارس .)1(

سنة)2( من بدًءا والرضوان الرمحة عليه Ùالوا العالمة كتاب1401اشتغل أحاديث بتخريج

اÙين فخر السيد من بتلكيف ، نفسه للبغوي وسلم عليه اهللا صىل املختار اجيب شمائل يف األنوار

خزانة من الكتاب خمطوطة عنده و"نت احلسين اÙين بدر الشيخ األكرب املحدث حفيد احلسين

أ, الشيخ املحقق العالمة ابن خبدين عزيز حممد األديب األستاذ من بطباعته وبتعهد ، جده

يف املطبوعة املصنفات من عنده يكن لم ما بعض �لك Ùالوا العالمة فاقتىٰن . خبدين اليرس

، السنة رشح من طبعت قد اكنت جزًءا عرش وثالثة ، للبيهيق الكربى السنن منها ، احلديث

حديثًا صور قد و"ن احلميدي أربعةومسند يف خزيمة ابن وصحيح ، الرزاق عبد ومصنف ،

وغريها عليهأجزاء أقرأ كنت ما وìثرًيا ، يديه بني وأضعها مظانها من األحاديث أستخرج وìنت .

يل وحتقق ، األحاديث ختريج علم يف تمرست وبهذا . احلديث فيه ا�ي اكاب أو املقصود املوضع

أرشت وقد . واÙراية الرواية يف عزيزة فوائد منه واستفدت ، نادرة حديثية مصنفات من نبٍذ سماُع

بل احكعليق تعاىل اهللا رمحه أتم وقد . منها نبًذا عليه قرأت اليت الكتب من عدد إىل قبل من

والسيد لكنه ، الطبع جتارب تصحيح خالل مرتني الكتاب عليه وقرأت ، أحاديثه وختريج الكتاب

طباعة أرشفتبل وقد ، يطبع أن قبل مجيًعا توفوا خبدين عزيز حممد واألستاذ احلسين اÙين فخر

 الكتاب وقدمت ¸ وأعددت فهارسه ، فصدر عن دار الضياء ، ثم عن دار املكتيب بدمشق .
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) القادري احلسين اخلطيب هاشم حممد الشيخ العالمة السيد1378-1304عن عن ، (

الكزبري حممد بن الرمحن عبد الشيخ الشام حمدث عن ، اخلطيب اجرص أ, حممد

) احلنيف Sاأليو الرمحيت حممد بن مصطىف الشيخ عن ، أ,1205-1135احلفيد عن ، (

) الكورا¯ حسن بن إبراهيم بن حممد اÙين1145-1080الطاهر برهان أبيه عن ، (

املد¯ حممد بن أمحد اÙين صيف عن ، الشهرزوري الكورا¯ حسن بن إبراهيم

الشافيع املنو½ الرميل أمحد بن حممد اÙين شمس عن ، املد¯ âالقشا

أ,1004-919( احلافظ عن ، األنصاري حممد بن القاPزìريا اإلسالم شيخ عن ، (

فخر عن ، عمر أ, ابن الصالح عن ، العسقال¯ حجر ابن اÙين شهاب الفضل

سعد بن اهللا فضل عن ، اكخاري ابن الواحد عبد بن أمحد بن يلع احلسن أ, اÙين

احكوقا¯ ، عن حميي السنة احلسني بن مسعود اكغوي قال :

بن حممد طاهر أبو أنا املَنييعُّ حساَن بِن سعيد بُن حساُن يلع� أبو "أخربنا
أمحد نا القطاُن احلسني بن حممُد بكٍر أبو أخربنا ياديُّ الزِّ حَمِْمٍش بِن حممد
ما هذا : قال منب%ٍه بن ام هم% عن َمعمٌر أنا الرزاق عبد نا ليمُّ السُّ يوسَف ابن

حدثنا أبو هريرَة قال : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم :

. واملتجربيَن باملتكربين وثرُت
ُ
أ : اجاُر فقالت ، واجاُر اجلنُة ِت «حتاج%

قال ؟ تُهم وِغر% وَسَقُطهم اجاِس ضعفاُء إال يدخلين ال يل فما : اجلنُة وقالت
: للنار وقال . عبادي من أشاُء من بِك أرحُم رمحيت أنِت إنما : للجنة اهللا
منكما واحدٍة

ِّ
وللك . عبادي من أشاُء من بِك أعذب zعذا أنِت إنما

. ْط
َ
ق ْط

َ
ق : فتقول رجله فيها اهللا يضع ìٰح تمتلُئ فال اجار فأما . ِملُؤها
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. أحًدا خلقه من اُهللا يَظلم وال ، بعٍض إىل بعُضها ويُزوٰى ، تمتلُئ فهنالَك
وأما اجلنُة ، فإن اهللا ينشئ هلا خلًقا» . 

، حممد بن اهللا عبد عن [ اكخاري% [يعين حممد أخرجه ، بلصحته متفٌق حديث هذا

وأخرجه مسلٌم عن حممد بن رافٍع ، الكهما عن عبد الرزاق . 

تظهُر بها ألن رمحًة اجلنة َسىم% رمحيت» أنِت «إنما : وقو¸ . َحْسُب : قط» «قط قَْو¸:

من تعاىٰل اهللا فرمحة
%
وÌال . أشاُء» من بِك «أرحم : قال كما ، بلخلقه تعاىٰل اهللا رمحة

اسٌم وال ، حادثٌة صفٌة وتعاىٰل سبحانه هللا ليس ، موصوفًا بها يزل لم اليت صفاته

 ، وتقدست أسماُؤه . 
ُ
حادٌث ، فهو قديٌم جبميع أسمائه وصفاته جل جال¸

وتعاىل سبحانه اهللا ِصفات من احلديث هذا يف املذكوَران جل] [والرِّ والقدم : قلُت

أو الكتاب يف الَقبيل هذا من جاَء ما لك وìذلك . والتشبيه احككييف عن املزنه

عن واالمتناع فرض، بها فاإليمان ، واإلتيان واملHِء والعني واإلصبع اكUد ، السنة

، زائغ فيها واخلائض ، التسليم طريق فيها سلك من فاملهتدي . واجٌب فيها اخلوض

﴿لَيَْس : كبرًيا ا Ôعلو الظاملوَن يقوُل ا َقم% اهللا تعاىل . مشبِّه واملكيِّف ، ل معطِّ والُمنِكر

اَكِصرُي﴾ ِميُع الس% َوُهَو ٌء ْâَ وسالٌم)1(َكِمثِْلِه ، يصفوَن ا َقم% ة الِعز% ربِّ ربِّنَا ُسبَْحاَن .

وآ¸ األيمِّ اجيبِّ ٍد حُمَم% سيدنَا بل اهللا وصىل ، الَعاملني رب هللا واحلمد ، املرسلني بل

 .)2(أمجعني"

) .11سورة الشورٰى : اآلية ()1(

) .258-256/ 15رشح السنة للبغوي ()2(
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، فيه هلم جتربة وال ، الرش أبواب يف يدخلوا لم :ا�ين اجاس ِغرُة (وِغرتُهم) : قو¸

ليس ي
َ
أ كريم ِغر¢ املؤِمُن : احلديث "و½ : (غرر) العرب لسان يف جاء . اكُكله فهم

، ِغر¢ وفتاة ِغر¢ ف& : يقال . اخلَبِّ ضد وهو وUِِنه، النقياده ينَْخِدع فهو ، نُْكر بذي

للرش الفطنة وقلُة الَغرارُة َطبُْعه َمْن املحموَد املؤمن أن يريد ، َغرارًة َيَغرُّ َغِرْرَت وقد

حديث ومنه ، ُخلُق وحسن َكَرٌم ولكنه ، جهًال منه ذلك وليس ، عنه اكحث وترُك
الرشِّ قليلوا فهم ، مور

ُ
األ بوا جُيَرِّ لم ا�ين ه

ْ
اُكل أي ، اجاس ُة ِغر% يَْدُخليُن : اجلنة

فليس اÙنيا مور
ُ
أ وَغبََذ ملعاده َد والزتوُّ نفسه وÌصالَح اخلموَل آثَر مْن فإن% ، منقادون

ا فيما قََصد ¸ وال مذموًما بنوع من ا�م" . Ôِغر
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الكتاب الخامس والثالثون جامع بيان العلم وفضله

اجمري اهللا عبد بن يوسف عمر أ, احلافظ اإلمام تأUف ، وفضله العلم بيان جامع

)368-463. (

امليك حممد السيد شيخنا عن الرب عبد ابن للحافظ العلم بيان جامع كتاب نروي

اكغدادي السويدي سعيد حممد بن يلع بن صالح بن أمحد الُمال املعمر عن ، الكتا¯

-)1324-) السويدي سعيد حممد بن يلع جده عن ، (1237Qمرت السيد عن ، (

) الزبيدي السقاف(1205-1145احلسيين العلوي عقيل بن عمر عن ، (1102-1174، (

) اجِّخيل حممد بن أمحد اÙين شهاب احلجاز مسند العزيز1130-1040عن عبد عن ، (

-) الزمزيم العزيز عبد بن حممد املكرمة مكة مفيت واÙه عن امليك، ،1009الزمزيم (

-) امليك اهليتيم حجر بن أمحد اÙين شهاب اإلسالم شيخ ألمه جده عن973عن ، (

ابن الفضل أ, اÙين شهاب احلافظ عن ، األنصاري زìريا Pالقا اإلسالم شيخ

املرايغ( عمر بن احلسني بن بكر أ, اÙين زين عن ، العسقال¯ ،816-727حجر (

طاهر أ, عن ، الزاهد اهلادي عبد بن حممد عن ، خمتار بن صالح حممد أ, عن

ليَف ، عن أ, عمران موk بن أ, تليد ، عن احلافظ أ, عمر ابن عبد الرب . السِّ

فاتِِر ْضِل اج%َظِر يف الكتب ومَحِْد الِعنايِة بِا§%
َ
باٌب يف ف

إداَمُة : قال ؟ اَكالِذُر ما : اكخاريُّ إسماعيل بن حممد اهللا عبد أبو وُسئَِل
تِب . 

ُ
اج%َظِر يف الك

﴿119﴾ الكتاب اخلامس واخكالثون جامع بيان العلم وفضله



الكتاب السادس والثالثون كتاب الزهد البن المبارك

) املروزي املبارك بن اهللا عبد الرمحن عبد أ, لإلمام ، الزهد ،)1()181-118كتاب

 عنه . 246 أو سنة 245رواية احلسني بن احلسن بن حرٍب املروزي املتوٰ\ سنة 

العالمة عن بسائره وÌجازة لطرفمنه قراءة املبارك بن اهللا لعبد الزهد كتاب أروي

SعقوUا إسماعيل بن إبراهيم الشيخ ، واملفهوم املنطوق وÌمام ، العلوم حبر Ùالوا

) اإلدري� بن1406-1343احلسين الكبري عبد السيد املعمر عن ، تعاىل اهللا رمحه (

عبد عن ، امليك دحالن زيين بن أمحد السيد عن ، Éالفا احلسيين املاWالصقيل

بن صالح الشام مسند عن ، الرمحيت حممد بن مصطىف عن ، الكزبري الرمحن

-) الرودا¯ سليمان بن حممد عن ، اجلينيين حممد1094إبراهيم املعمر املسند عن ، (

اÙمشيقالصال5( اخلزرNاكلبا¯ اÙين بدر أمحد1083-1006ابن الشهابني عن ، (

اÙمشيق( العيثاوي يونس بن وأمحد املفل5الوفا? يلع مسند1025-941ابن عن ، (

اÙمشيق طولون بابن املعروف أمحد بن يلع بن حممد اÙين شمس اإلمام الشام

) الِمزِّي953-880الصال5 حممد بن حممد اÙين شمس الفتح أ, املسند عن ، (

حجر906(- ابن اÙين شهاب الفضل أ, احلديث يف املؤمنني أمري عن ، (

العباس أ, عن ، احلالوي يلع بن عمر بن اهللا عبد املعايل أ, عن ، العسقال¯

رمحه)1( اخلاÙي حممد شاكر أبو الشيخ املجاهد العامل العالم أهدانيها نسخة منه عندي اكنت

سنة حنو تعاىل بل1397اهللا منها قسطا فقرأت محاد بن الفنتجعيم كتاب بآخرها ، يسجن أن قبل

العالمة الواÙ رمحه اهللا تعاىل . 

الكتاب السادس واخكالثون كتاب الزهد البن املبارك ﴿120﴾



بن حممد بن عمر أنا : قال ، شيبان بن أمحد أنا : قال ، اجلوهري منصور بن أمحد

يلع بن احلسن حممد أبو أنا : قال ، اكنا بن احلسن بن أمحد ذللب أبو أنا : قال ، طربزذ

، حيويه بن العباس بن حممد عمر وأبو الوراق إسماعيل بن حممد أنا : قال ، اجلوهري

، املروزي احلسن بن احلسني أنا : قال ، صاعد بن حممد بن حيىي حممد أبو أنا : قاال

قال : أنا عبد اهللا بن املبارك قال :

الزهري عن جده عن صايفُّ الرُّ َمنيٍع zأ بن اج احلج% أخربنا احلسني حدثنا
اهللا رسول قال : قال هريرة أبا أن الرمحن عبد بن مَة

َ
َسل أبو حدثين : قال

شفاعًة دعويت أختبَئ أن أريُد وأنا ، دعوٌة «للكنيب� : وسلم عليه اهللا صىل
ألميت يوم القيامة» . 

: قال الزهري عن جده عن َمنيٍع zأ بن اج احلج% أخربنا احلسني حدثنا
عليه اهللا صىل اجيب عن جاريَة بن ِسيد

َ
أ بِن سفياَن zأ بن عمُرو أخربىي

وسلم حنوه . 

﴿121﴾ الكتاب السادس واخكالثون كتاب الزهد البن املبارك



الكتاب السابع والثالثون مسند إسحاق بن راهويه

 . )1()238-161املسند ، لإلمام احلافظ املجتهد إسحاق بن إبراهيم احلنظيل املروزي (

عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد العالمة شيخنا عن راهويه بن إسحاق مسند أروي

األزهري Éالشبا اهللا منة أمحد عن ، املد¯ الوتري ظاهر بن يلع السيد

الكبري1213-1296( األمري القادر عبد بن حممد بن حممد الشهري العالمة عن ، (

-) (1232املاليك احلفين سالم بن حممد اÙين شمس املاكرم أ, عن ، (1100-1181، (

) العجييم يلع بن حسن احلجاز مسند بن1113-1049عن أمحد اÙين صيف عن ، (

) âالقشا املد¯ الرميل1071-991حممد محزة بن أمحد بن حممد اÙين شمس عن ، (

أ,919-1004( احلافظ عن ، األنصاري حممد بن القاPزìريا اإلسالم شيخ عن ، (

شهاب بنت مريم æٰعي أم عن ، العسقال¯ حجر ابن أمحد اÙين شهاب الفضل

) األذريع أمحد أ,805-719اÙين عن ، العسقال¯ إسحاق أ, بن يونس عن ، (

-) احلنبيل اكغدادي املقري ابن يلع بن احلسني بن يلع الفضل643احلسن أ, عن ، (

) اكغدادي الساليم نارص بن ،550-467حممد منده بن اهللا عبد أ, القاسم عن ، (

بكر أبو أنا : قال ، النسوي اهللا عبد بن حممد بن العزيز عبد أمحد أبو أنا : قال

سنة)1( املنورة املدينة يف اإليمان مكتبة احلق1415نرشته عبد الغفور عبد اÙكتور بتحقيق

حسني بُّر اكلوâ يف مخسة أجزاء . 

الكتاب السابع واخكالثون مسند إسحاق بن راهويه ﴿122﴾



-) شريويه بن حممد بن اهللا عبد حممد أبو أنا : قال ، األزدي اهللا عبد بن ،305حممد (

قال : أنا إسحاق بن راهويه .

"آخر مسانيد النساء :

أخربنا جرير عن مكحوٍل قال : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : 

رب الص% ويمنُي اكيغ، اكيغعقوبًة وأرسُع ، الرحم صلُة ثوابًا اخلريِ «أرسُع
 . )1(الفاجرةُ تَدُع ا§ياَر بالقَِع»"

) .271-270/ 5مسند إسحاق بن راهويه ()1(

﴿123﴾ الكتاب السابع واخكالثون مسند إسحاق بن راهويه



الكتاب الثامن والثالثون المنتقى البن الجارود

احلافظ لإلمام ، وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول عن السنناملسندة من املنتىٰق كتاب

-) اجيسابوري اجلارود بن يلع بن اهللا عبد حممد أحاديث)1()307أ, يف وهو .

األحاكم ، الزتم مؤلفه فيه الصحة ، وقد سماه احلافظ ابن عبد الرب صحيًحا .

حممد بن فالح عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد عن اجلارود البن املنتىٰق نروي

) Éالسنو يلع بن حممد السيد عن ، اهللا1276-1202الظاهري عبد أ, املعمر عن ، (

-) Éالفا السليم الَمْعدا¯ خمر بن بنا¯1234حممد السالم عبد بن حممد عن ، (

الشهرزوري1163(- الكورا¯ حسن بن إبراهيم اÙين برهان احلجاز مسند عن ، (

اإلسالم1101(- شيخ عن ، الغري اÙين بدر أبيه عن ، الغزي اÙين جنم عن ، (

حجر ابن اÙين شهاب الفضل أ, احلافظ عن ، األنصاري حممد بن القاPزìريا

) الفاضيل أمحد بن حممد يلع أ, عن ، بن797-709العسقال¯ يونس عن ، (

) اكغدادي املقري ابن احلسني بن يلع احلسن أ, عن ، حممد643-545إبراهيم عن ، (

) الزاهد احلَميدي نرص أ, ابن حممد اهللا عبد أ, عن ، نارص عن488-420ابن ، (

سنة)1( باهلند آباد حيدر مدينة يف فهد1315طبع ابن حممد بن حممد احلافظ خبط نسخة عن

-)885) سنة كتبها سنة847) مرص يف نرش ثم . الفتاح1382) تيسري : كتاب مع لطيف جمت يف

ذلك بعد وطبع . املد¯ اUما¯ هاشم اهللا عبد السيد تأUف ، اجلارود البن املنتىق ختريج يف الودود

) سنة بالقاهرة احكقوى دار يف احلويين إسحاق أبو الشيخ ونرشه . مرات دار1427عدة ونرشته . (

احكأصيل حمقًقا عن الطبعة اهلندية . 

الكتاب اخكامن واخكالثون املنتىق البن اجلارود ﴿124﴾



) الرب عبد ابن عمر أ, اكا463N-368احلافظ ابن اÙائم عبد بن أمحد عن ، (

-) اإلشبييل ابن396اللخيم عن ، الزبيدي اهللا عبد بن احلسن عن ، أبيه عن ، (

اجلارود قال :

"باب الوجوه اليت خيرج فيها مال اليفء

قال حدثهم نافع بن اهللا عبد أن احلكم عبد بن اهللا عبد بن حممد أخربنا
عنه رyاهللا معاوية أن أبيه عن أسلم بن زيد عن سعد بن هشام حدثنا
� فقال ، عنهما اهللا yر عمر بن اهللا عبد جاءه ا úحاج املدينة قدم ملا
، املحررين عطاء حاجيت : � فقال ؟ الرمحن عبد أبا يا حاجتك : معاوية
بدأ Lٌء جاءه ما أول وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول رأيت éفإ

 . )1(باملحررين"

) . 367 (ص 1382املنتىٰق البن اجلارود طبعة مرص سنة )1(

﴿125﴾ الكتاب اخكامن واخكالثون املنتىق البن اجلارود



الكتاب التاسع والثالثون مسند أبي عوانة

-) اإلسفراييين إسحاق بن يعقوب عوانة أ, احلافظ لإلمام ، قال)1()316املسند .

فيه زاد لكن ، مسلم صحيح بل مستخرج "وهو : العسقال¯ الفضل أبو احلافظ

أثناء يف مستقلة كثرية أحاديث فيه ¸" : وقال . املتون" يف وقليًال األسانيد يف طرقًا

هو نورده وما . واملوقوف" أيًضا والضعيف واحلسن الصحيح فيها ويوجد ، األبواب

احلسن بن امللك عبد نعيم أ, أخته ابن رواية من واملسند . منه املوجود آخر

اإلسفرايين . 

بن أمحد الُمال املعمر عن ، الكتا¯ امليك حممد السيد عن َعوانة أ, مسند نروي

-) اكغدادي السويدي سعيد حممد بن يلع بن حممد1324صالح بن يلع جده عن ، (

-) السويدي بن1237سعيد أمحد املعمر عن ، الزبيدي مرتQاحلسيين السيد عن ، (

) الزعبيل رمضان بن اÙين1182-1068سابق عالء بن حممد اÙين شمس عن ، (

اÙين شهاب الفضل أ, احلافظ عن ، خUًا املرصي الوسييم حممد املعمر عن ، اكابيل

إبراهيم بن إسحاق عن ، العز بن بكر أ, بن أمحد عن ، العسقال¯ حجر ابن

ي الِمزِّ الرمحن عبد الزيك بن يوسف احلجاج أ, اÙين مجال احلافظ عن ، الصفار

بن654-742( القاسم بكر أ, عن ، اÙمشيق عساكر ابن أمحد الفضل أ, عن ، (

سنة)1( بريوت يف املعرفة دار .1419نرشته جمتات مخسة يف اÙمشيق خرف بن أيمن بتحقيق

 هجرية ويه خمرومة . 617نرش عن نسخة خطية كتبت سنة 

الكتاب احكاسع واخكالثون مسند أ, عوانة ﴿126﴾



الكريم عبد بن الواحد عبد بن الرمحن هبة األسعد أ, عن ، الصفار اهللا عبد

) الزاهد اكحريي546-460القشريي الرمحن عبد بن احلميد عبد عن ، ()1(

اجيسابوري ، عن أ, نعيم عبد امللك بن احلسن اإلسفرايين ، عن أ, َعوانة قال : 

"كتاب اللباس : باب اجيه عن الزتعفر واألمِر خبضاب اللحية وَصبغها

بن بكر ثنا : قال حنبل بن أمحد ثنا : قال شيبة zأ بن شيبة أبو حدثين
خضابنا اكن : قال أبيه عن األشجيع مالك zأ عن عوانة zأ عن ºعي

 . )2(بل عهد اجيب صىل اهللا عليه وسلم الَوْرَس والزعفران"

تصحف يف بعض األثبات إىل (اكحرتي) والصواب ما أثبتناه . )1(

) . 274/ 5مسند أ, َعوانة ()2(

﴿127﴾ الكتاب احكاسع واخكالثون مسند أ, عوانة



الكتاب األربعون عمل اليوم والليلة

إسحاق بن حممد بن أمحد بكر أ, احلافظ لإلمام ، والليلة اUوم عمل كتاب

 . )1()364اÙينوري الشافيع املعروف بابن السين (-

، الكتا¯ امليك حممد السيد عن ينِّ السُّ ابن للحافظ والليلة اUوم عمل كتاب أروي

عن ، الَمْهنوي الظاهري حممد بن فالح اليرس أ, الشيخ املنورة املدينة حمدث عن

خمر بن حممد اهللا عبد أ, املعمر عن ، ليَف الشِّ السنوÉاخلطا, يلع بن حممد السيد

-) Éالفا ليم السُّ (-1234الَمْعدا¯ بنا¯ السالم عبد بن حممد عن ، عن1163) ، (

-) احكامجوعيت حممد بن امللك عبد الوUد أ, العالمة1118قاPسجلماسة عن ، (

) Éالسو الِمرغيت سعيد بن بن1089-1007حممد اهللا عبد حممد أ, احلافظ عن ، (

-) Éالسجلما احلسين طاهر بن الرمحن1044يلع عبد بن حممد اÙين شمس عن ، (

) شهاب969-897العلقيم الفضل أ, احلافظ عن ، األنصاري حممد بن زìريا عن ، (

احلميد عبد بن بكر أ, بن أمحد العباس أ, عن ، العسقال¯ حجر ابن اÙين

Éاملقد األنصاري اهللا عبد بن سعد بن حممد بن حيىي أنا : قال ، احلنبيل Éاملقد

بن631-721( أمحد طاهر أبو احلافظ أنا : قال ، اهلمدا¯ يلع بن جعفر أنا : قال ، (

-) ليَِف السِّ األصبها¯ (-576حممد الَفْر� ُدلَف بن بدر اججم أبو أنا : قال ، (502(

سنة)1( بريوت يف األرقم دار حممد1418نرشته الشيخ ابن كوثر الرمحن عبد اÙكتور بتحقيق

خشق إليه الرَبىي .

الكتاب األربعون عمل اUوم والليلة ﴿128﴾



) الصو½ وىي ُّÙا احلسن بن مَحِْد بن الرمحن عبد حممد أنا501-427وأبو : قاال ، (

-) ار الَكس% ينوري ِّÙا احلسني بن نرصأمحد أمحد433القاPأبو بكر أبو أنا : قال ، (

ابن حممد بن إسحاق السين قال :

ثنا ، اجاقد مروان بن حيىي بن ز¢ريا حدثنا ، سهل بن عمرو "حدثين
zأ بن سعيد عن ، القواريري عن ، سلمة بن حممد ثنا ، عمرو بن اخلليل

بردة ، عن أبيه ، عن أz مو¼ رy اهللا عنه قال : 

وأنا ، وقرطاس دواة وميع ، شجرة ظل يف جالس éكأ املنام يف رأيت
والقرطاس ا§واةُ فسَجدِت ، السجدة بلغت ìح ﴿ص﴾ أول من أكتب
واحُرز ، وِزًرا بها احُطط امهلل : سجودهن يف َن

ْ
يُقل وسمعُتهن% ، والشجرة

أتيت استيقظُت فلما . ُكن% كما وُعْدَن ، أجًرا بها وأعِظم ، شكًرا بها
، رأيَت «خرًيا : فقال ، اخلرب فأخربتُه وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول
عندها ب

%
تََرق ، ُذكرت نيب� توبُة ، عيُنك ونامت نمَت ، يكون وخرًيا

ب»"
%
ب ما تََرق

ُ
 . )1(مغفرةً ، وحنن نرق

َفتَن%اُه َما غ%
َ
ك َداُووُد ﴿َوَظن% : داود سيدنا حق يف تعاىٰل اهللا قوُل نيب� بتوبة واملقصود : أقول

نَاَب﴾ [سورة ص 
َ
] . 24فَاْستَْغَفَر َرب%ُه َوَخر% َراِكًعا َوأ

) . 456عمل اUوم والليلة (ص )1(

﴿129﴾ الكتاب األربعون عمل اUوم والليلة
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