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 املقدمة

الربرة  احلمد هلل رب العاملني والصالة والصالم عىل سيدنا حممد بن عبد اهلل خاتم األنبياء واملرسلني، وعىل آله وأصحابه  

 الكرام وسلم تسليام كثريًا، وبعد

ها بخصيصة  فإن مم ل اهلل به هذه األمة عىل سائر األمم أن خصَّ اإلسناد، وجعله وسلية يلتحق هبا األحفاد باألجداد  ا فضَّ

عىل حفظ سنة نبيهم صلوات اهلل    - السلف منهم واخللف    - ا  ؤننة أفصح من نطق بالضاد. وقد اعتنى علاميف رواية س  

 المه عليه بأسانيدهم املتصلة إليه صىل اهلل عليه وسلم.  وس

الفقيه املحدث ومسند بلد  نا وأكثرهم اعتناء بحفظ األسانيد شيخ  األجالء وكان من أجل من أدركنا من هؤالء العلامء 

  ن اهلادي كرا  موسى بن عبداإلمام  يوسف بن عبد اهلل بن أيب بكر بن  الشيخ موالنا  الشيخ موالنا حممد طه بن  كيب تاون  

املصطفى صىل اهلل عليه وسلم. ولقد كان التزم    حممد   يني يف زمرة نبينا ل  وأحلقه مع والده وأجداده يف الع    رمحه اهلل تعال 

إال وجيمع له أحاديث متصلة بسنده إل رسول اهلل صىل اهلل  احلديث  عامل من علامء  إل كيب تاون  عىل نفسه أنه ال يأيت  

ة تلك األحاديث وال تأخذه  اءد له جملسًا لسامع تلك املجموعة من األحاديث. ومل يكن يمل يف قروسلم، ثم يعقعليه  

السآمة مع طول أسانيدها، بل يقرأ بكل نشاطة ويقظة فكأنه جالس معهم مشافهًة وعيانًا، وترى يف وجهه هبجة ورسورًا  

  قول   سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. وفيه ينطبق متاماً : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، أو عن ره يصل إل قول  امحين

 : بعضهم

 . صحبوا  هأنفاس   نفسه   يصحبوا مل  * وإن  النبي  أهل  و ه   احلديث أهل  

ختريج أسانيده وترتيبه عىل ترتيب املسند وعىل منوال املعجم الصغري للطرباين حيث أذكر  مجع و  عىل   وقد كنت عزمت

إل النبي صىل اهلل عليه وسلم. وكان أميل أن يكون عدد شيوخه أربعني    ه شيوخه حديثًا واحدًا متصال منمن  عن كل شيخ  

َّ هبا.    ،عن صحايبمسندًا  عن كل شيخ حديثًا    أخرجشيخًا حتى   وكنت أسميته حينذاك بـ  وذكرت أ منيتي هذه إليه فُس 

النبي" أي أربعون    "أربعون من أربعني عن أريعني برواية أربعني"  أو   "حتفة الريض بجمع أربعني حديثًا عن صحب 

ن تم هذا إال وقد  إال أنه يكمل ذاك العدد حينذاك. وما أ حديثًا من أربعني كتابًا عن أربعني صحابيًا برواية أربعني شيخاً 

وما أن جددت    رمحه اهلل تعال رمحة واسعة.   فانتقل إل الرفيق األعىل، فلبى شيخنا نداء ربه  جائت املقادير طاعة لرهبا،  
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فيه    اآليل الذي ضبطت    طامة أخرى، ما اهلل هبا عليم، فضاع مما ضاع احلاسوب  بنا  العزم يف إنجاز هذا األمل إال وتنزل  

سوف يكون أول    ا العمل أن لو عزم يل إنجاز هذوجددت عزمي علاًم بك األمنية. ثم ساومت نفيس  أسانيده فخابت تل

أسانيده إبقاًء لذكره  امليمون وحفاظًا  بعض  يف مجع  وأجدد عزمي    مجع بضاعتي املزجاةمن يصيبه نفعه إياي، فها هو أنا ذا أ

 حقني من أمة سيد املرسلني صلوات اهلل وسالمه عليه.  الال مه لنا وعىل ما قد قدَّ 

نا  كام كان أميل،  هنج يف مجع أسانيده هنج املعجم الصغري للطرباين،  حاولت أن أ وقد   حيث أذكر حديثًا عمن أخذ عنه شيخ 

ىل اهلل عليه  رمحه اهلل متصاًل سنده إل من أخرجه من مؤلفي الكتب احلديثية ثم منه إل صحايب من أصحاب رسول اهلل ص

وبدأت بشيوخه الذين تلقى منه مشافهة ثم شيوخه يف اإلجازات.  . إال أنه مل يكن من السهل استيفاء هذا الرشط وسلم

بأحاديث  ، فشيخنا رمحه اهلل تعال كان له االهتامم  الرسالة  وأوردت األحاديث التي هلا ميزة التسلسل يف سنده يف آخر

ابتعد الرواية    يف حني من دهره  مهب أود أن أنبه هنا أن بعض الشيوخ الذين كان يفتخر  كعادة املحدثني. وذات التسلسل  

ونسأله حسن    مجيعاً عنهم يف آخر عمره فلم أورد حديثهم هنا فلم أتركهم غفال بل للذي وقع منهم. عفى اهلل عنا وعنهم  

 اخلامتة. 

املبرشة بدًء من اخللفاء األربعة ثم الباقني من    أما منهجي يف اختيار احلديث فقد حاولت أن أستهل بأحاديث العرشة

العرشة، وبعدهم م ن له ميزة من بني سائر الصحابة مثل املكثرين والفقهاء وأهل بيته ريض اهلل عنهم، والغرض فيه  

الصاحلني   هم وذكر ففي ذكرالذين هم نجوم اهلدى،  التنوع واإلكثار يف ذكر أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، 

 تنزل الرمحة. 

األثبات، وحصول  مؤلفي  الفن وهذا  القصد يف مجع هذه األحديث مع أسانيدها املتصلة مع وقوع الكفاية بام عمله أهل  و

االقتداء بأفعاهلم، واالنتظام يف سلك    -  لسنةارشح  كام قال اإلمام البغوي رمحه اهلل يف مقدمة    -هو  فالغنية فيام فعلوه،  

أحد طرفيه متصل بصدر النبوة، والدخول يف غامر قوم جدوا يف إقامة الدين، واجتهدوا يف إحياء السنة، شفعا هبم، وحبا  

لطريقتهم، وإن قرصت يف العمل عن مبلغ سعيهم، طمعا يف موعود اهلل سبحانه وتعال عىل لسان رسوله صىل اهلل عليه  

   "م أن »املرء مع من أحب«. اهـوسل

حتفة األقران فيمن أخذ عنهم شيخي حممد طه  بدا يل أن أسمي هذا اجلمع الذي بمثابة الثبت له بـ    إبقاء لرتاث شيخنا،و

رمحه اهلل تعال. ومن اهلل أرجو أن جيعله يف ميزان حسناته وجيزيه عنا خري ما جازى أبًا عن أوالده وأستاذًا عن  كران  
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ته مع  ءر وضيق الوقت واحلاجة إل قراخ  وكان من الزم هذا اجلمع أن أقدمه برتمجة له حافلة، غري أن أشغال األ    طلبته.

األقران اضطررت أن أؤخرها إل الطبعات املستقبلة. فرتمجة مثل شيخنا ال تليق أن يتُسع إليه ثم ال يعطي حقه فإن  

 األمنية.  يل  نا املبجل.  فأسأل اهلل الذي ال خييب سائله أن حيقق  ذلك من ظلم األموات فضاًل عن شيٍخ من أمثال شيخ

الشيخ حممد أرشف مال زاده الذي لقبه  اخلري، وأخص الذكر   كل  لنا  ويدعو  وأخريًا أقدم جزيل شكري لكل من يأمل  

الذي مل يغتنم أحٌد فرصة االستفادة من الشيخ  جنيد آدم  والشيخ حممد أرشف بن الشيخ    ، مسند لينيشا  ـ باهلل  شيخنا رمحه  

 ، فاهلل جيزهيام خريي الدنيا واآلخرة. حفظهام اهلل مل يبخال عني نصيحتهام الذهبيةاملرحوم مما اغتنم هو. فهذان الشيخان 

 واهلل  أسأل أن يتقبله مني وينفع به العباد ويعفو عني وعن والدي هفوات الُس والعلن إنه قريب سميع الدعاء.  

 . وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إل يوم الدين وسلم تسلياًم كثرياً 

 وكتبه: 

 يعقوب بن يوسف عبد اهلل 

 سرتاند، كيب تاون، جنوب إفريقيا 

 هـ 1444يف ليلة  التاسع عرشة من ربيع اآلخر 

 م 2022املوافق للثالث عرش من نوفمرب 
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 احلديث األول

 من مسند أيب بكر ريض اهلل عنه 

 من صحيح اإلمام البخاري 

 برواية الشيخ املعمر نصري أمحد خان والشيخ عبد احلق األعظمي  

 

 قال شيخنا رمحه اهلل تعال: 

ْهري شيخ  النصف  األول  من صحيح البخاري  أخربنا   ين الب ل نْدش  ْ ، عن  1نا املعمر نصري أمحد بن عبد الشكور خان الرب 

شيخ اإلسالم موالنا حسني أمحد الفيض آبادي املدين، عن شيخ اهلند موالنا حممود احلسن بن ذي الفقار عيل العثامين  

سعيد   أيب  بن  الغني  عبد  الشاه  عن  النان وت وي،  عيل  أسد  بن  قاسم  حممد  موالنا  اإلسالم  حجة  عن  الديوبندي، 

مه الشاه عبد العزيز بن أمحد الدهلوي، عن والده اإلمام  املجددي، عن الشاه حممد إسحاق الدهلوي، عن جده أل

 ح: قطب الدين أمحد بن عبد الرحيم العمري الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي، 

الرمحن   فضل  موالنا   الشيخ  عن  األمروهي  الرمحن  عبد  الشيخ  عن  عاليًا  خان  أمحد  نصري  الشيخ  ويرويه 

الكنجمرادابادي عن الشيخ الشاه عبد العزيز بن أمحد الدهلوي، عن والده اإلمام قطب الدين أمحد بن عبد الرحيم  

ردي، عن والده اإلمام املحقق  العمري الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي، عن الشيخ أيب طاهر حممد   بن إبراهيم الك 

شايش املدين، عن الشيخ أيب   وراين املدين، عن الشيخ صفي الدين أمحد بن حممد الق  إبراهيم بن حسن الكردي الك 

نَّاوي، عن اإلمام الفقيه شمس الدين حممد بن أمحد الرميل، عن شيخ   املواهب أمحد بن عيل بن عبد القدوس الش 

ن يكي األنصاري، عن اإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، عن  اإلسالم ز كريا بن حممد الس 

ب يدي،   أيب إسحاق إبراهيم بن  أمحد التنوخي، عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب اجلحار، عن احلسني بن املبارك الزَّ

جزي اهلروي، عن أيب احلسن عبد الرمحن بن حممد بن املظفر الداوودي    عن أيب الوقت عبد األول بن عيسى الس 

 
ني  تلقى الشيخ موالنا نصري أمحد خان صحيح البخاري أوالً عن الشيخ موالنا إعزاز عيل األمروهي املعروف بشيخ األدب. كان الشيخ موالنا حس    1

جن الشي حسني أمحد خ  أمحد املدين يدرس البخاري يف دار العلوم بديوبند. لكن ملا كان الشيخ أمحد نصري خان يف آخر السنة التي يدرس فيها البخاري س 

انية عن الشيخ املدين لرأيه السيايس، فلام كان يف العام املقبل أطلق رساحته فأعاد تدريس البخاري. فتلقى الشيخ نصري أمحد خان صحيح البخاري مرًة ث

 موالنا حسني أمحد املدين رمحهم اهلل تعال رمحة واسعة.



5 
 

ْبري، عن أمري   ر  البوشنجي، عن أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن محُّويه الُسخيس، عن أيب عبد اهلل حممد بن يوسف الف 

 املؤمنني يف احلديث اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، قال:  

 ن ثابت، عن أنس، عن أيب بكر ريض اهلل عنه قال: حدثنا حممد بن سنان: حدثنا هام، ع

  بكر   أبا   يا   ظنك  ما : )فقال  ألبرصنا،   قدميه   حتت   نظر   أحدهم   أن   لو :  الغار  يفقلت للنبي صىل اهلل عليه وسلم وأنا  

 2( ثالثهام  اهلل باثنني

 وقال شيخنا رمحه اهلل تعال: 

احلق األعظمي، عن شيخ اإلسالم موالنا حسني أمحد املدين    عبد    الشيخ   من صحيح البخاري  الثاين    النصف  وأخربنا  

 بسنده إل البخاري رمحه اهلل تعال، قال: 

 أنس قال: حدثني أبو بكر ريض اهلل عنه قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد: حدثنا حبان: حدثنا هام: حدثنا ثابت: حدثنا 

  قدمه   رفع  أحدهم  أن  لو  اهلل،  رسول  يا :  قلت  املرشكني،  آثار  فرأيت  الغار،  يفكنت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم  

ـ ثالثهام  اهلل باثنني  ظنك ما : قال  رآنا،  3. اه

 

  

 
 يقع يف النصف األول من صحيح البخاريكتاب فضائل الصحابة، باب مناقب املهاجرين وفضلهم )وهو  2

. وكتاب التفسري يقع يف النصف الثاين من صحيح  {ثاين اثنني إذ ها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهلل معنا}كتاب التفسري، باب قوله تعال:   3

 البخاري 
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 احلديث الثان 

 من مسند عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 

 من صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج رمحه اهلل تعال 

 برواية الشيخ قمر الدين أمحد الُكوَرْكفوري 

 قال رمحه اهلل تعال: 

ْكفوري، عن الشيخ العالمة إبراهيم البلياوي، عن شيخ اهلند موالنا حممود احلسن   ور  أخربنا موالنا قمر الدين أمحد الك 

بن ذي الفقار عيل العثامين الديوبندي، عن اإلمام حممد قاسم بن أسد عيل الصديقي النان وت وي، عن الشاه عبد الغني بن  

حاق الدهلوي، عن جده ألمه الشاه عبد العزيز بن أمحد الدهلوي، عن والده  أيب سعيد املجددي، عن الشاه حممد إس

اإلمام قطب الدين أمحد بن عبد الرحيم العمري الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي، عن الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم  

وراين املدين، عن الشي ردي، عن والده اإلمام املحقق إبراهيم بن حسن الكردي الك  احي، عن  الك  خ سلطان بن أمحد املزَّ

يطي عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، عن العز عبد الرحيم بن حممد   بكي عن النجم الغ  الشيخ أمحد بن خليل السُّ

الفرات، عن حممود بن خليفة املنب جي، عن احلافظ رشف الدين عبد املؤمن بن خلف الدمياطي، عن أيب احلسن املؤيد  

راوي، عن أيب احلسن  بن حممد الطويس، عن   عبد الغافر بن حممد الفاريس عن  فقيه احلرم أيب عبد اهلل حممد بن الفضل الف 

  عيسى اجللودي عن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان النيسابوري عن اإلمام احلافظ أيب احلسني  أيب أمحد حممد بن

 ، قال: مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري رمحه اهلل تعال 

حدثني إسحاق بن منصور. أخربنا أبو جعفر حممد بن جهضم الثقفي. حدثنا إسامعيل بن جعفر عن عامرة بن غزية، عن  

 خبيب بن عبد الرمحن بن إساف، عن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، عن أبيه، عن جده عمر بن اخلطاب؛ قال: 

كرب اهلل أكرب. فقال أحدكم: اهلل أكرب اهلل أكرب. ثم قال: أشهد  إذا قال املؤذن: اهلل أ"قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  

أن ال إله إال اهلل. قال: أشهد أن ال إله إال اهلل. ثم قال: أشهد أن حممدا رسول اهلل. قال: أشهد أن حممدا رسول اهلل. ثم  

ال حول وال قوة إال باهلل. ثم قال:  قال: حي عىل الصالة. قال: ال حول وال قوة إال باهلل. ثم قال: حي عىل الفالح. قال:  

 4"دخل اجلنة – اهلل أكرب اهلل أكرب. قال: اهلل أكرب اهلل أكرب. ثم قال: ال إله إال اهلل. قال: ال إله إال اهلل، من قلبه  

 

 
 أخرجه مسلم: كتاب الصالة، باب استحباب القول مثل قول املؤذن 4
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 ديث الثالث احل

 من مسند سيدنا عثامن بن عفان ريض اهلل   

جستان املتوىف سنة    هـ  275من سنن اإلمام أيب داود سليامن بن األشعث السِّ

 نعمة اهلل األعظمي برواية الشيخ 

 قال رمحه اهلل تعال: 

املعرويف األعظمي، عن الشيخ فخر احلسن املرادآبادي، عن شيخ اهلند موالنا حممود احلسن  نعمة اهلل  أخربنا العالمة  

أمحد الكنكوهي، عن الشاه عبد الغني بن أيب سعيد املجددي، عن الشاه حممد إسحاق  الديوبندي، عن اإلمام رشيد  

الدهلوي، عن جده ألمه الشاه عبد العزيز بن أمحد الدهلوي، عن والده اإلمام قطب الدين أمحد بن عبد الرحيم  

ردي، عن والده اإلمام املحقق    العمري الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي، عن الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم الك 

شايش املدين، عن الشيخ أيب   وراين املدين، عن الشيخ صفي الدين أمحد بن حممد الق  إبراهيم بن حسن الكردي الك 

نَّاوي، عن اإلمام الفقيه شمس الدين حممد بن أمحد الرميل، عن شيخ   املواهب أمحد بن عيل بن عبد القدوس الش 

ن  يكي األنصاري، عن العز عبد الرحيم بن حممد ابن الفرات، عن أيب حفص عمر بن  اإلسالم زكريا بن حممد الس 

يلة املراغي، عن الفخر أيب احلسن عيل بن أمحد بن عبد الواحد الشهري بابن البخاري، عن أيب  احلسن بن مزيد بن أ م 

فل ح بن  حفص عمر بن حممد بن طربزد البغدادي، عن البدر إبراهيم بن حممد بن منصور الكرخي، و أيب الفتح م 

ومي، كالها عن اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي، عن القايض أيب   أمحد بن حممد الدُّ

عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلاشمي، عن أيب عيل حممد بن أمحد بن عمرو اللؤلؤي، عن اإلمام احلافظ  

 جستاين، قال:  أيب داود سليامن بن األشعث الس

حدثنا احلسن بن عيل احللواين، حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن محران  

رأيت عثامن بن عفان توضأ فأفرغ عىل يديه ثالثا فغسلهام، ثم متضمض واستنثر،  :  بن أبان مول عثامن بن عفان، قال

إل املرفق ثالثا، ثم اليُسى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى    و غسل وجهه ثالثا، وغسل يده اليمنى 
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توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال:    - صىل اهلل عليه وسلم    -ثالثا ثم اليُسى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول اهلل  

 5"من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صىل ركعتني ال حيدث فيهام نفسه، غفر اهلل ما تقدم من ذنبه "

 

  

 
 أخرجه أبو داود يف السنن: باب صفة وضوء النبي صىل اهلل عليه وسلم   5
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 احلديث الرابع 

 من مسند عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه  

 الرتمذي  اإلمام من جامع 

 برواية الشيخ املفتي سعيد أمحد البالنبوري 

 قال رمحه اهلل تعال: 

البلياوي، عن شيخ اهلند   البالنبوري، عن العالمة حممد إبراهيم  أخربنا العالمة املفتي سعيد أمحد بن يوسف 

احلسن الديوبندي، عن اإلمام رشيد أمحد الكنكوهي، عن الشاه عبد الغني بن أيب سعيد املجددي،  موالنا حممود  

عن الشاه حممد إسحاق الدهلوي، عن جده ألمه الشاه عبد العزيز بن أمحد الدهلوي، عن والده اإلمام قطب  

يب طاهر حممد بن إبراهيم  الدين أمحد بن عبد الرحيم العمري الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي، عن الشيخ أ

وراين املدين، عن الشيخ صفي الدين أمحد بن   ردي، عن والده اإلمام املحقق إبراهيم بن حسن الكردي الك  الك 

نَّاوي، عن اإلمام الفقيه شمس   شايش املدين، عن الشيخ أيب املواهب أمحد بن عيل بن عبد القدوس الش  حممد الق 

ن يكي األنصاري، عن العز عبد الرحيم بن  الدين حممد بن أمحد الرميل، عن   شيخ اإلسالم زكريا بن حممد الس 

يلة املراغي، عن الفخر أيب احلسن عيل بن أمحد   حممد ابن الفرات، عن أيب حفص عمر بن احلسن بن مزيد بن أ م 

ح عبد  بن عبد الواحد الشهري بابن البخاري، عن أيب حفص عمر بن حممد بن طربزد البغدادي، عن أيب الفت

احي   روخي، عن أيب عامر حممود بن القاسم األزدي، عن أيب حممد عبد اجلبار بن حممد اجلرَّ امللك بن عبد اهلل الك 

املروزي، عن أيب العباء حممد بن أمحد املحبويب، عن اإلمام الناقد أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي،  

 قال: 

ود الطياليس قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون  حدثنا حممود بن غيالن قال: حدثنا أبو دا

  رسول   كان:  قال  طالب،  أيب  بن  عيل قال: حدثني عمي، عن عبد الرمحن األعرج، عن عبيد اهلل بن أيب رافع، عن  

  السموات   ملء  احلمد  ولك  ربنا   محده،   ملن  اهلل  »سمع:  قال   الركوع   من  رأسه  رفع  إذا   وسلم   عليه  اهلل  صىل   اهلل

 6، وملء ما شئت من يشء بعد« بينهام ما   وملء واألرض،

 
 أخرج اإلمام الرتمذي باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، وقال: حديث عيل حديث حسن صحيح 6
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 احلديث اخلامس 

 ل ريض اهلل عنه   يفَ من مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نُ  

   النسائياإلمام من سنن 

 د حسن الكنكوهي وبرواية الشيخ موالنا حمم 

 قال رمحه اهلل تعال: 

حممود حسن بن حامد حسن الكنكوهي، عن موالنا عبد الرمحن الكاملبوري، عن اإلمام    موالنا   أخربنا املفتي األكرب

خليل أمحد بن جميد عيل األنصاري السهارنفوري، عن موالنا حممد مظهر النانوتوي، عن موالنا مملوك العيل النانوتوي،  

 الدهلوي، عن أيب طاهر الكردي،  عن رشيد الدين خان الدهلوي، عن الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن الشاه ويل اهلل

يمي، عن الشمس حممد بن العالء الباب يل، عن أيب النجا سامل بن حممد السنهوري، عن   ج  عن الشيخ حسن بن عيل الع 

قبي، عن أيب إسحاق إبراهيم   النجم حممد بن أمحد الغيطي، عن الزين زكريا األنصاري، عن الزين رضوان بن حممد الع 

بَّيطي، عن أيب  بن أمحد التَّن و خي، عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار، عن أيب طالب عبد اللطيف بن حممد الق 

وين 7احلسن الثوري زرعة طالب بن حممد بن طاهر املقديس، عن أيب حممد عبد الرمحن بن محد بن  نرص أمحد  ، عن أيب الدُّ

ار    حممدبن احلسني بن   ريالكسَّ ين و  ، عن اإلمام احلافظ أيب  الّسني  بن  إسحاق  بن  حممد  بن  أمحد  بكر  عن احلافظ أيب   الد 

 عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، قال:  

أخربنا حاجب بن سليامن، عن وكيع، عن شعبة، عن حر بن صياح، عن عبد الرمحن بن األخنس قال: شهدت سعيد  

ر من عيل شيئا فقال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول:  عند املغرية بن شعبة، فذك فيلن  بن زيد بن عمرو بن 

عرشة من قريش يف اجلنة: أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعيل يف اجلنة، وعثامن يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري    "

 8"يف اجلنة، وعبد الرمحن يف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد بن زيد بن عمرو  

 

 

 
  28األنساب املتفقة، ص: أي كان عىل مذهب سفيان الثوري، وكان آخر من حدث بكتاب السنن أليب عبد الرمحن النسائي عاليًا. كذا يف   7

 أخرج اإلمام النسائي يف السنن الكربى، كتاب املناقب 8
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 احلديث السادس  

 سيدنا الزبري بن العوام ريض اهلل عنه  من مسند

ـ 273من السنن لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني املتوىف سنة   ه

 الشيخ موالنا رياست عيل البِْجنُوري:  برواية  

 : رمحه اهلل تعال قال

موالنا القاري حممد طيب بن حممد أمحد القاسمي، عن اإلمام حممد أنور شاه  أخربنا موالنا رياست عيل الب ْجن وري، عن  

ظَّم شاه الكشمريي، عن شيخ اهلند موالنا حممود احلسن، عن موالنا رشيد أمحد بن هدايت أمحد الكنكوهي، عن   ع  بن م 

الدهلوي عن   الشاه حممد إسحاق بن حممد أفضل  الغني بن أيب سعيد املجددي، عن  الشاه عبد  الشاه عبد  جده ألمه 

العزيز الدهلوي، عن والده اإلمام الشاه ويل اهلل أمحد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، عن الشيخ أيب طاهر الكردي،  

أمحد بن حممد   بن  الدين حممد  الشيخ صفي  املدين، عن  وراين  الك  الكردي  إبراهيم بن حسن  املحقق  اإلمام  والده  عن 

شايش املدين، عن الشيخ   نَّاوي، عن اإلمام الفقيه شمس الدين حممد بن  الق  أيب املواهب أمحد بن عيل بن عبد القدوس الش 

ن يكي األنصاري، عن اإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين،   أمحد الرميل، عن شيخ اإلسالم زكريا بن حممد الس 

أيب طالب احلجار، عن األنجب بن أيب السعدات  عن أيب احلسن عيل بن أيب املجد الدمشقي، عن أيب العباس أمحد بن  

مي،   البغدادي، عن أيب زرعة طاهر بن احلافظ حممد بن طاهر املقديس، عن أيب منصور حممد بن احلسني بن اهليثم املقو 

ني،  عن أيب طلحة القاسم بن أيب املنذر اخلطيب القزويني، عن أيب احلسن عيل بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان القزوي

 ن اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه القزويني، قال: ع

بن   الرمحن  بن عبد  بن عيينة، عن حممد بن عمرو، عن حييى  العدين، حدثنا سفيان  أيب عمر  بن  حدثنا حممد بن حييى 

[ قال الزبري:  8]التكاثر:    {ملا نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم}عن أبيه، قال:    العوام  بن  الزبريحاطب، عن عبد اهلل بن  

 9"أما إنه سيكون"وأي نعيم نسأل عنه وإنام هو األسودان التمر واملاء، قال: 

 

 
 أخرج ابن ماجه يف السنن، باب معيشة أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم 9
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 احلديث السابع 

 من مسند سيدنا طلحة بن عبيد ريض اهلل عنه  

ـ 179من املوطأ لإلمام أيب عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي املتوىف سنة   ه

 برواية الشيخ السيد حممد بن علوي املالكي املكي  

 قال: 

أخربنا العالمة السيد حممد احلسن بن علوي املالكي املكي، عن والده السيد علوي بن عباس املالكي، عن الشيخ  

حممد عابد بن حسني املالكي، عن السيد أمحد زيني دحالن، عن الشيخ عثامن بن حسن الدمياطي، عن الشيخ حممد  

مد األمري الكبري، عن أيب احلسن عيل بن حممد السقاط، عن شارح املوطأ الشيخ حممد عبد الباقي الزرقاين،  بن حم

ري، عن الشمس حممد بن أمحد الرميل، عن شيخ اإلسالم   عن والده الشيخ عبد الباقي، عن النور عيل بن حممد األ جه 

، عن النجم حممد بن عقيل الباليس، عن حممد بن  زكريا األنصاري، عن احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين

هري، عن   ال يص، عن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن إسامعيل الزُّ ن، عن حممد بن حممد بن أيب الفتوح الد  عيل امل لق 

هري، الطُّْرط يش، عن أيب الوليد سليامن بن خلف    جده أيب الطاهر إسامعيل بن مكي، عن أيب بكر حممد بن الوليد الف 

الباجي، عن يونس بن عبد اهلل بن مغيث، عن حييى بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن حييى بن حييى، عن عم  

يس، عن إمام دار اهلجرة  أبيه عبيد اهلل بن حييى بن حييى، عن أبيه حييى بن حييى الليثي، عن زياد بن عبد الرمحن األندل

 أيب عبد اهلل مالك بن أنس،:  

أيب سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد اهلل يقول: جاء رجل إل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  عن  

ثائر الرأس يسمع دوي صوته، وال نفقه ما يقول. حتى دنا، فإذا هو يسأل عن اإلسالم. فقال له   من أهل نجد، 

، قال: هل عيل غريهن؟ قال: »ال. إال أن تطوع«،  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »مخس صلوات يف اليوم والليلة«

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »وصيام شهر رمضان«، قال: هل عيل غريه؟ قال: »ال. إال أن تطوع«، قال:  

وذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »الزكاة«. فقال: هل عيل غريها؟ قال: »ال. إال أن تطوع«، قال: فأدبر الرجل  

 10ول: واهلل ال أزيد عىل هذا، وال أنقص منه، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »أفلح الرجل إن صدق« وهو يق 

 
 أخرج اإلمام مالك يف املوطأ، كتاب الصالة، باب جامع الرتغيب يف الصالة   10
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 احلديث الثامن 

 من مسند سيدنا عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه 

ـ 241من املسند اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيبان املتوىف سنة    ه

  بن عبد السالم املباركفوري برواية الشيخ عبيد اهلل

 قال: 

أخربنا الشيخ عبيد اهلل بن عبد السالم املباركفوري، عن العالمة الشيخ عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري،  

القايض حممد بن عيل   الشوكاين، عن والده  القايض أمحد بن حممد  القايض حسني بن حمسن األنصاري، عن  عن 

عبد القادر بن أمحد الكوكباين، عن الشيخ حممد حياة بن إبراهيم السندي، عن سامل بن الشيخ  الشوكاين، عن الشيخ  

عبد اهلل بن سامل البرصي، عن والده املسند عبد اهلل بن سامل البرصي، عن الشمس حممد بن العالء البابيل، عن النور  

عن   الرميل،  بن محزة  أمحد  بن  الشمس حممد  عن  يَّادي،  الزَّ حييى  الرمحن  عيل  عبد  بن  الدين حممد  احلافظ شمس 

السخاوي، عن العز عبد الرحيم بن حممد ابن الفرات، عن أيب العباس أمحد بن حممد اجل وخي، قال: أخربتنا أم أمحد  

صايف، قال أخربنا أبو القاسم   ج الرُّ زينب بنت مكي احلرانية سامعًا، قالت أخربنا أبو عيل حنبل بن عبد اهلل بن الفر 

هلل بن حممد بن عبد الواحد الشيباين، قال أخربنا أبو عيل احلسن بن عيل التميمي، قال أخربنا أبو بكر أمحد بن  هبة ا

ط يعي، قال أخربنا أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل، عن والده اإلمام املجتهد أيب   جعفر بن محدان الق 

 عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، قال: 

  الرمحن   عبد  عن  أبيه،  عن  محيد،  بن  الرمحن  عبد  عن  الدراوردي،ا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن حممد  حدثن

  اجلنة،   يف   وعثامن  اجلنة،   يف   وعيل   اجلنة،   يف  وعمر   اجلنة،   يف  بكر  أبو  ":  قال  وسلم   عليه  اهلل   صىل   النبي   أن  عوف،  بن

رمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد بن زيد  ال  وعبد  اجلنة،  يف  والزبري  اجلنة،  يف  وطلحة

 بن عمرو بن نفيل يف اجلنة، وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة 
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 احلديث التاسع 

 من مسند أيب عبيدة بن اجلراح  ريض اهلل عنه   

ـ 255من املسند لإلمام أيب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي املتوىف سنة    ه

 برواية الشيخ عبد احلفيظ املكي 

 : قال

أخربنا الشيخ عبد احلفيظ بن ملك عبد احلق املكي، عن مسند العرص الشيخ حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين   

عن الشيخ صالح بن حممد الكلنتني، عن الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي ثم املكي، عن الشيخ أيب  

ن العطار املكي، عن الشيخ عمر بن عبد الكريم العطار، عن الشيخ حممد طاهر سنبل، عن أبيه  اخلري أمحد بن عثام

الشيخ حممد سعيد سنبل، عن أيب طاهر حممد بن إبراهيم الكردي املدين، عن الشيخ حسن بن عيل الع جيمي، عن  

ندي الشعراين، عن النجم حممد  الشمس حممد بن العالء البابيل، عن حممد بن حممد الشهري بحجازي الواعظ القلقش

بن أمحد الغيطي، عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، عن  احلافظ عيل بن أمحد بن حجر العسقالين، عن أيب إسحاق  

اللَّـت ي   عمر  بن  اهلل  عبد  ا  امل ن جَّ أيب  عن  احلجار،  الطالب  أيب  بن  أمحد  العباس  أيب  عن  التنوخي،  أمحد  بن  إبراهيم 

الوقت عبد األول بن عيسى اهلروي، عن أيب احلسن عبد الرمحن بن حممد الداوودي، عن أيب    البغدادي، عن أيب

حممد عبد اهلل بن أمحد الُسخيس، عن أيب عمران عيسى بن عمر السمرقندي، عن اإلمام احلافظ أيب حممد عبد اهلل  

 بن عبد الرمحن الدارمي، قال: 

ا إبراهيم بن ميمون، رجل من أهل الكوفة، حدثني سعد بن سمرة  أخربنا عفان، حدثنا حييى بن سعيد القطان، حدثن

  وسلم   عليه  اهلل  صىل   اهلل  رسول  به  تكلم  ما   آخر  يف  كان:  قال   اجلراح،  بن  عبيدةبن جندب، عن أبيه سمرة، عن أيب  

 وا هيود من احلجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب« »أخرج : قال
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 احلديث  العارش 

 ريض اهلل عنه    ص من مسند سعد بن أيب وقا 

 رواية اإلمام حممد بن احلسن الشيبان  من املوطإ 

 الَسنَْبهيل  اخلالقبرواية الشيخ عبد 

 قال:  

نْب هيل   عن موالنا إسالم احلق، عن اإلمام    –نائب رئيس دار العلوم بديوبند يف وقته   –أخربنا الشيخ عبد اخلالق الس 

 ح: حممد أنور الكشمريي، 

يعني  اإلمام    – وعن الشيخ حممد سامل بن العالمة املقرئ حممد طيب القاسمي، عن موالنا حسني أمحد املدين، كالها  

موالنا    عن شيخ اهلند حممود احلسن عن اإلمامني: حجة اإلسالم   – حممد أنور الكشمريي والشيخ حسني أمحد املدين  

حممد قاسم النانوتوي وقطب اإلرشاد موالنا رشيد أمحد الكنكوهي عن الشاه عبد الغني املجددي، عن الشاه حممد  

إسحاق، عن الشاه عبد العزيز عن الشاه ويل اهلل أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن الشيخ تاج الدين حممد بن عبد  

عن الشيخ خري الدين حممد بن أمحد الرميل، عن الشيخ أمحد    املحسن القلعي، عن الشيخ حسن بن عيل العجيمي، 

بابن   – كسلفه    –بن أمني الدين، عن والده الشيخ أمني الدين بن عبد العال، عن القايض عبد الرب بن حممد املعروف  

حنة، عن والده القايض شمس الدين حممد بن حممد ابن الشحنة احللبي، عن والده القايض حمب الدين حم مد بن  الش 

البابريت، عن العالمة قوام الدين حممد بن حممد   حممد ابن الشحنة احللبي، عن الفقيه أكمل الدين حممد بن حممد 

الدين حممد بن حممد بن نرص   غناقي، عن حافظ  الدين احلسني بن عيل الس  سام  العالمة ح  البخاري، عن  الكاكي 

رْ  زي  البخاري، عن شمس األئمة حممد بن عبد الستار الك  د ري، عن أيب الفتح نارص بن أيب املكارم عبد السيد املطر 

الزخمرشي   عمر  بن  حممود  القاسم  أيب  اهلل  جار  عن  خوارزم،  خطيب  املكي  أمحد  بن  املوفق  عن  اخلوارزمي، 

ُسو البلخي، عن احلافظ أيب الفضل أمحد بن احلسن ابن   اخلوارزمي، عن احلافظ أيب عبد اهلل احلسني بن حممد بن خ 

خريون البغدادي وأيب احلسن عيل بن احلسني بن أيوب املراتبي البغدادي، عن أيب طاهر عبد الغفار بن حممد بن 

جعفر املؤدب البغدادي، عن أيب عيل حممد بن أمحد بن احلسن ابن الصواف البغدادي، عن أيب عيل برش بن موسى  
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ادي، عن اإلمام حممد بن احلسن الشيباين رمحه اهلل  األسدي البغدادي، عن أيب جعفر أمحد بن حممد بن مهران البغد

 وريض عنه، قال: 

  »لقد :  يقول  وقاص،   أيب  بن  سعدأخربنا مالك، أخربنا حييى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن املسيب، يقول: سمعت  

 أحد«  يوم  أبويه   وسلم عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول يل  مجع
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 احلديث احلادي عرش  

 من مسند العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه  

 من املسند لإلمام الشافعي  

 برواية الشيخ احلبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ 

 قال: 

أخربنا العالمة احلبيب عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ ابن الشيخ أيب بكر سامل، عن احلبيب حممد بن علوي بن  

، عن احلبيب املسند عيدروس بن عمر احل بيش، عن احلبيب الفقيه عبد اهلل  شهاب الدين، عن احلبيب سامل بن حفيظ 

بن حسني بالفقيه، عن الشيخ عمر بن عبد الكريم العطار، عن الشيخ حممد طاهر سنبل، عن ولده الشيخ حممد  

حممد    سعيد سنبل، عن أيب طاهر الكردي عن أبيه الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراين، عن الصفي أمحد بن

شايش، عن أيب املواهب الشناوي، عن شمس الدين حممد بن أمحد الرميل، عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري،   الق 

عن احلافظ ابن حجر العسقالين، عن الصالح بن أيب عمر، عن الفخر بن البخاري، عن القايض أيب املكارم أمحد  

دالين، كالها عن أيب عيل احلسن بن أمحد احلداد، عن احلافظ  بن حممد اللبَّان، وأيب جعفر أمحد بن حممد بن نرص الصي

أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، عن أيب العباس حممد بن يعقوب األصم، عن الربيع بن سليامن املرادي، عن  

 اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، قال: 

ن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن عامر بن سعد، عن  أخربنا إبراهيم بن حممد، أخربين يزيد بن اهلاد، ع

إذا سجد العبد سجد معه سبعة   "العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه، أنه سمع النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: 

 . آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه
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 احلديث الثان عرش  

 من مسند سيدنا عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنه  

 من  مصنف عبد الرزاق بن مهام الصنعان  

 الشيخ حييى بن عبد الرزاق الغوثان يةبروا

 قال: 

أخربنا الشيخ حييى بن عبد الرزاق الغوثاين عن الشيخ حممد ياسني بن حممد الفاداين، عن الشيخ حممود بن رشيد  

الدمشقي، عن   احلافظ حممد  العطار  العطار، عن  أمحد  بن  الشيخ حامد  أبيه  العطار، عن  بن حامد  الشيخ بكري 

سليامن   بن  الشيخ حممد  عن  النخيل،  بن حممد  أمحد  الشيخ  عن  سنبل،  الشيخ حممد سعيد  عن  ب يدي،  الزَّ مرتىض 

الشهاب   يَّادي، عن  الزَّ بن حييى  النور عيل  ْوب ري، عن  الشَّ بن عمر  الرميل، عن  الروداين، عن حممد  أمحد بن محزة 

ج عبد الرمحن   ر  ي مي، عن احلافظ أيب الفضل أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين، عن أيب الف  احلافظ عثامن بن حممد الد 

بُّويس،  ي، عن أيب النون يونس بن إبراهيم الدَّ عن أيب احلسن عيل بن احلسني املقريَّ البغدادي، عن أيب   11بن أمحد الغز 

ميالفضل حمم ال  وكبي، عن احلافظ أيب    12د بن نارص السَّ ه، عن حممد بن عمر الك  نْد  عن عبد الوهاب بن حممد بن م 

ام الصنعاين، قال:   ب ري، عن احلافظ عبد الرزاق بن هَّ  القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، عن إسحاق بن إبراهيم الدَّ

  ابن قال حدثني حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبري، عن  عن الثوري وابن أيب سربة، عن عبد الرمحن بن احلارث،  

  الشمس،   زالت  حني   الظهر  يب   فصىل   البيت   عند  جربيل  أمني ":  -   وسلم   عليه  اهلل  صىل   –   اهلل   رسول   قال :  قال   عباس

  ثم   الصائم،   أفطر  حني  املغرب   يب  صىل   ثم   مثله،  يشء   كل  ظل  كان  حني   العرص،   يب  صىل   ثم  الرشاك،  بقدر  وكانت

حني غاب الشفق، ثم صىل يب الفجر حني حرم الطعام  والرشاب عىل الصائم، قال: ثم صىل يب الغد    العشاء  يب  صىل 

الظهر حني صار ظل كل يشء مثله، ثم صىل يب العرص حني صار ظل كل يشء مثليه، ثم صىل يب املغرب حني أفطر  

 
التي   –بتخفيف الباء    –، ال إل الدب وسية  –بتشديد الباء    –، فظهر أنه منسوب إل دبُّوس  639ص:  هارس  فهرس الفويعرف أيضا بالدبابييس عىل ما يف   11

سعاد احلظيظ ص:  يذكر السمعاين أهنا بلدة بني بخارى وسمرقند، وبتخفيف الباء ضبطه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وفيه ما فيه. منه رمحه اهلل تعال يف إ

70 

 سالم وهي بغدادنسبة إل دار ال 12
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ر، ثم التفت إيل، فقال: يا حممد، هذا وقت  الصائم، ثم صىل يب العشاء يف ثلث الليل األول، ثم صىل يب الفجر فأسف

 13"األنبياء قبلك، الوقت فيام بني هذين الوقتني

 

 

  

 
 أخرجه اإلمام عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الصالة، باب املواقيت  13
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 احلديث الثالث عرش 

 من مسند احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام  

 من السنن الكربى للحافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي  

 الشيخ رفعت فوزي عبد املطلببرواية 

 : رمحه اهلل تعال قال

أخربنا الشيخ الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب، عن الشيخ حممد احلافظ بن عبد اللطيف احلسيني احلسني إجازًة  

الدين   إبراهيم بن حسن  عن شيخ املحدثني باملرشق احلافظ بدر  الربهان  الشيخ   حممد بن يوسف احلسيني، عن 

السقا، عن الشيخ حممد بن حممد األمري الصنعاين، عن والده الشيخ أيب عبد اهلل حممد بن حممد األمري الكبري، عن  

عيل    الشيخ  نور الدين أيب احلسن عيل بن أمحد الصعدي العدوي املالكي، عن ابن عقيلة عن أيب االرسار حسن بن

يمي، عن صفي الدين أمحد بن حممد ج  القشايش بإجازته عن الشمس حممد بن أمحد الرميل، عن شيخ      بن حييى الع 

يلة   اإلسالم حممد زكريا األنصاري، عن العز عبد الرحيم بن حممد ابن الفرات، عن أيب حفص عمر بن حسن ابن أ م 

راوي، عن حممد بن إسامعيل الفاريس، عن اإلمام  لداملراغي، عن الفخر ابن البخاري، عن منصور بن عبد ا ائم الف 

ردي البيهقي، قال: ْوج   احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني اخل ُْس 

أخربنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد اهلل بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، أخربين يزيد بن أيب  

للحسن بن عيل: ما تذكر من النبي صىل اهلل عليه وسلم؟ قال: كان يقول:    مريم، قال: سمعت أبا احلوراء، قال: قلت 

 14" ريبة الكذب وإن  طمأنينة، الصدق فإن يريبك،  ال  ما   إل يريبك   ما  دع  "

 

  

 
 أخرجه اإلمام البيهقي يف السنن الكربي، كتاب البيوع، باب كراهة مباية من أكثر ماله من الربا 14
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 احلديث الرابع عرش 

 من مسند أنس بن مالك ريض اهلل عنه  

 من رشح السنة لإلمام البغوي  

 يوسف بن عبد اهلل بن أيب بكر بن موسى بن عبد اهلادي كران والده الشيخ موالنا برواية 

 : رمحه اهلل تعال قال

هاْنف وري، عن الشيخ   اْهج  أخربنا سيدي الوالد الشيخ موالنا يوسف بن عبد اهلل كران، عن املفتي مهدي حسن الش 

الرشيف حممد بن نارص احلازمي،  عبد اهلل بن حسني األنصاري، عن والده القايض حسني بن حمسن األنصاري، عن  

عن الوجيه عبد الرمحن بن سليامن األهدل، عن املفتي حممد بن سليامن الكردي، عن الشيخ حممد سعيد سنبل املكي،  

عن أيب طاهر الكردي املدين، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكوراين الكردي، عن الصفي أمحد بن حممد القشايش، عن  

نَّاوي،  عن الشمس حممد بن أمحد الرميل، عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، عن املسند حممد بن    أمحد بن عيل الش 

نوقاين، عن اإلمام حميي  مقبل احللبي، عن الصالح ابن أيب عمر، عن الفخر ابن البخاري، عن فضل اهلل بن حممد ال

اء البغوي، قال:   السنة احلسني بن مسعود الفرَّ

ليحي، أنا أمحد بن عبد اهلل النعيمي، أنا حممد بن يوسف، حدثنا حممد بن إسامعيل،  أخربنا عبد الواحد بن أمحد امل

:  وسلم  عليه  اهلل  صىل   اهلل  رسول  قال:  قال  مالك،  بن  أنسقال: وقال يل نعيم: قال ابن املبارك؛ عن محيد الطويل، عن  

  ذبيحتنا،  وذبحوا  قبلتنا،  واستقبلوا  صالتنا، وصلوا قالوها   فإذا اهلل، إال إله  ال: يقولوا حتى  الناس أقاتل أن أمرت  "

 15. قال البغوي: هذا حديث صحيح. "ؤهم وأمواهلم إال بحقها، وحساهبم عىل اهلل دما  علينا  حرمت فقد

 

  

 
 أخرجه البغوي يف رشح السنة، كتاب اإليامن،باب البيعة عىل اإلسالم ورشائعه  15
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 احلديث اخلامس  عرش  

 من مسند عبادة بن الصامت  

 من كتاب األحاديث املختارة للضياء املقديس،  

 علوي الكاف املكي برواية الشيخ السيد حامد بن 

 : رمحه اهلل تعال قال

أخربنا السيد حامد بن علوي الكاف، عن الشيخ حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين، عن أمة اهلل بنت عبد الغني  

عن أبيها عبد الغني بن أيب سعيد، عن حممد عابد بن أمحد عيل السندي، عن الوجيه عبد الرمحن بن سليامن األهدل،  

مد مرتىض الزبيدي، عن الشمس حممد بن حممد بن حجازي العشاموي، عن عبد اهلل بن سامل البرصي،  عن احلافظ حم

عن الشمس حممد بن العالء البابيل، عن سامل بن حممد السنهوري، عن حممد بن  عبد الرمحن العلقمي، عن اجلالل  

مُّيص الق  الرمحن بن أمحد  السيوطي، عن اجلالل عبد  بكر  الرمحن بن أيب  ابن أيب املجد، عن  عبد  ، عن أيب احلسن 

 سليامن بن محزة، عن احلافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقديس، قال: 

أن سعيد بن أيب الرجاء الصرييف أخربهم،    -بأصبهان    -أخربنا أبو عبد اهلل حممود بن أمحد بن عبد الرمحن الثقفي  

بن يعقوب بن إسحاق، أبنا جدي إسحاق بن إبراهيم، أبنا أمحد بن  أبنا عبد الواحد بن أمحد البقال، أبنا عبيد اهلل  

 : منيع )ح(

أن هبة اهلل أخربهم، أبنا احلسن، أبنا    - باحلريم    -وأخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن أيب نرص بن أيب حنيفة احلريمي  

 : أمحد، ثنا عبد اهلل، حدثني أيب )ح(

أن احلسني بن عبد امللك أخربهم، أبنا إبراهيم بن    –بأصبهان    – ي  أخربنا أبو املجد زاهر بن أمحد بن حامد الثقف

 منصور، أبنا حممد بن إبراهيم، أبنا أبو يعىل أمحد بن عيل املوصيل، ثنا زهري قالوا: ثنا وكيع. 

امت  قال أمحد بن منيع عن ابن اجلراح: ثنا املغرية بن زياد، عن عبادة بن نيس، عن األسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الص

ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إيل رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بامل، وأرمي عنها    مت  قال: »علَّ 

 فقال: )إن رسك أن تطوق هبا طوقا من نار فاقبلها«(.  – صىل اهلل عليه وسلم    –يف سبيل اهلل، فسألت النبي  
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ـ عليها(، وباقي ألفاظهم سواءيف رواية ابن منيع: )علمت أناسا( وعنده: )لو أرمي   . اه
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 احلديث السادس عرش  

 من مسند زيد بن حارثة ريض اهلل عنه  

 الكِّسِّ  بن محيد عبد  مسنداملنتخب من  من 

 برواية الشيخ حممد بن حممد عوامة احللبي نزيل املدينة املنورة 

 قال: 

عن مفتي الشام العالمة    16ضمن إجازته باألربعني العجلونية،   – الشيخ حممد بن حممد عوامة احللبي ثم املدين أنبأنا  

الشيخ حممد أيب اليُس عابدين، عن والده العالمة الشيخ حممد أيب اخلري عابدين، عن والده العالمة أمحد بن عبد  

عمر الشهري بابن عابدين الدمشقي، عن الشيخ حممد بن الغني عابدين، عن عمه فقيه الشام اإلمام حممد أمني بن  

 ح: عبد الرمحن الكزبري األوسط، عن والده الوجيه عبد الرمحن الكزبري الكبري، 

  – عن الشهاب أمحد بن عبيد العطار، كالها  –برواية أعىل من ذلك بدرجة   –و عن اإلمام حممد أمني ابن عابدين 

احي العجلوين، عن الشيخ إسامعيل بن حممد    – يعني الكزبري الكبري، وأمحد بن عبيد العطار   عن الشيخ عبد    اجلرَّ

الغزي، عن شيخ   البدر حممد بن حممد  الغزي، عن والده  النجم حممد بن حممد  النابليس، عن  الغني بن إسامعيل 

ألنصاري، عن احلافظ ابن حجر العسقالين، عن الربهان أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد التنوخي، عن  اإلسالم زكريا ا

أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار، عن احلسني بن املبارك الزبيدي، عن أيب الوقت عبد األول بن عيسى اهلروي،  

يم  عن أيب احلسن عبد الرمحن بن حممد الداوودي، عن أيب حممد عبد اهلل ب ز  ن أمحد الُسخيس، عن إبراهيم بن خ 

يس  
 ، قال: 17الشايش، عن اإلمام احلافظ أيب حممد عبد بن محيد الك 

 
عىل الشيخ حممد عوامة عندما زار بلد كيب تاون. وكاتب هذه السطور ممن حرض هذا املجلس   "األربعون العجلونية"عقد جملسًا لسامع  وكان قد   16

 واستفاد من الشيخ حممد عوامة.

هر يقال هلا كّس، أقمت هبا اثنى  هذه النسبة إل بلدة بام وراء الن -بكُس الكاف وتشديد السني املهملة   -، الكيس 11/108قال السمعاين يف األنساب 17

ملشهور »كش«  عرش يوما، وقد ذكر احلفاظ يف توارخيهم أن اسم هذه النسبة »ك س« بكُس الكاف والسني الغري املنقوطة، والنسبة إليها »كسى« ، غري أن ا

ن محيد بن نرص الكسى، وهو املعروف بعبد بن محيد، بفتح الكاف والشني املنقوطة، بقرب نخشب. قال: واملعروف من هذه البلدة أبو حممد عبد احلميد ب

  3/98إمام جليل القدر، ممن مجع وصنف. اهـ ومثله يف اللباب يف هتذيب األنساب لعز الدين ابن األثري: 
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حدثنا احلسن بن موسى، ثنا ابن هليعة، ثنا عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه  

النبي صىل اهلل عليه وسلم: »أن جربيل عل إليه فأراه الوضوء  زيد بن حارثة، عن  أتاه يف أول ما أوحي  يه السالم 

 والصالة، فلام فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح هبا فرجه« 
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 احلديث السابع عرش 

 من مسند  سيدنا أيب الدرداء عويمر بن عامر األنصاري ريض اهلل عنه  

ـ 307املوصيل املتوىف سنة املعجم لإلمام أيب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى من كتاب   ه

 برواية الشيخ خليل بن عثامن الندوي

 قال: 

عن موالنا حمبوب الرمحن الكريانوي األزهري عن الشيخ عمر بن محدان    18الشيخ موالنا خليل عثامن الندويأخربنا  

عن الشاه عبد الغني املجددي الدهلوي ثم املدين احلنفي، عن إسامعيل بن  املحريس عن الشيخ فالح بن حممد الظاهري  

، عن أيب طاهر  إدريس الرومي ثم املدين احلنفي، عن حممد طاهر بن حممد سعيد، عن والده الشيخ حممد سعيد سنبل 

ْوب ري   ر حممد بن عمر الشَّ الكردي، عن الشيخ عبد اهلل بن سامل البرصي، عن الشيخ حممد بن سليامن الروداين، عن املعمَّ

عن العز  ،  عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاريالعويف، عن النور عيل بن حييى الزيادي عن الشهاب أمحد بن محزة الرميل،  

يب روح عبد املعز بن حممد  أعن    ميله املراغي عن الفخر ابن البخاريأ رات عن أيب حفص عمر بن احلسن بن  ابن الف

اهلروي عن متيم بن أيب سعيد اجلرجاين، عن أيب سعيد حممد بن عبد الرمحن الكنجرودي، قال أخربنا حممد بن أمحد بن  

 : محدان، قال أخربنا أبو يعىل املوصيل رمحه اهلل تعال، قال 

قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الزيات، عن املغرية بن زياد، عن إسامعيل    صدٍق   حدثنا حممد بن جامع بن أيب كامل، شيخ  

هلل قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »يدخل فقراء أمتي  ا  رمحه  الدرداء،  أيب  عن  الدرداء،بن عبيد اهلل، عن أم  

 عاما أو أربعني خريفا« اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني 

 

  

 
بي 18 بحي  الفالح  مسجد  يف  الزهراء  فاطمة  مدرسة  لطالبات  البخاري  خلتم  جملس  عقد  حني  احلارضين  مع  اهلل   رمحه  شيخنا  هايتس  استجاز  لكان 

(Pelican Heights ) 
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 احلديث الثامن عرش 

 من مسند أسامة بن زيد ريض اهلل عنه   

 من مسند الشاميني لإلمام أيب القاسم سليامن بن أمحد الطربان

 املحدث موالنا يونس بن شبري اجلونفوري رمحه اهلل تعال الشيخ برواية 

 

 قال رمحه اهلل تعال: 

عن شيخ احلديث موالنا حممد زكريا بن الشيخ موالنا  أخربنا الشيخ املحدث موالنا يونس بن شبري عيل اجلونفوري  

ْهل وي، عن الشيخ موالنا خليل أمحد بن جميد عيل السهارنفوري،عن الشيخ عبد القيوم بن عبد احلّي   اْند  حممد حييى الك 

انوي، ، عن جده ألمه الشيخ اإلمام موالنا الشاه  مد أفضل الدهلوي ثم املكيعن الشيخ موالنا حممد إسحاق بن حمالب ْده 

عبد العزيز الدهلوي،عن والده املحقق قطب الدين أمحد بن عبد الرحيم الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي، عن الشيخ أيب  

وراين ، عن الشيخ صفي الدين  طاهر حممد بن إبراهيم الكردي عن والده املحقق الشيخ إبراهيم  بن حسن الكردي الك 

شايش، عن الشيخ أيب املواهب أمحد بن عيل الشناوي، عن الفقيه شمس الدين حممد بن أمحد الرميل،   أمحد بن حممد الق 

ج عبد الرمحن بن  عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري،   عن احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، قال: أنبأنا أبو الفر 

، قال: أنبأنا احلافظ أبو  أمحد الغزي، قال: أنبأ نا يونس بن أيب إسحاق العسقالين، عن أيب احلسن عيل بن احلسني ابن املقريَّ

العالء احلسن بن أمحد بن احلسن العطار، قال: أنبأنا أبو عيل احلداد، قال: أنبأنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو القاسم سليامن  

 بن أمحد الطرباين، قال: 

  أسامة أبو اليامن، أخربنا شعيب، عن الزهري، أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص، أنه سمع  حدثنا أبو زرعة، ثنا  

ب اهلل  عذَّ  رجزاً  كان »إنه: فقال الوجع،  هذا  يوما   ذكر  أنه  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول عن  سعدا حيدث  زيد،  بن

األخرى، فمن سمع به بأرض فال يقدمن عليه، ومن  به بعض األمم، ثم بقي منه يف األرض بقية، فتذهب املرة وتأيت  

 19وقع وهو بأرض فال خيرجنه الفرار منه« 

 

 
 4/240أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني:   19
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 احلديث التاسع عرش  

 من مسند متيم الداري ريض اهلل عنه  

 من مسند أيب يعىل املوصيل 

 تقي العثامنحممد الشيخ املفتي برواية 

 : رمحه اهلل تعال قال

حممد شفيع العثامين، عن الشيخ حممد ياسني الفاداين، عن الشيخ عمر بن محدان  أخربنا العالمة املفتي حممد تقي بن 

املحريس، عن الشيخ أمحد بن إسامعيل الربزنجي، عن والد الشيخ إسامعيل بن زين العابدين الربزنجي، عن الشيخ  

لشيخ إبراهيم بن حسن  صالح بن حممد الف الَّين، عن الشيخ حممد سعيد سفر، عن الشيخ أيب طاهر الكردي عن أبيه ا 

الكردي الكوراين، عن الصفي القشايش، عن الشمس الرميل، عن الزين زكريا األنصاري، عن العز عبد الرحيم بن  

يلة املراغي، عن الفخر أيب احلسن عيل بن أمحد بن   حممد ابن الفرات، عن أيب حفص عمر بن احلسن بن مزيد بن أ م 

عّز بن حممد اهلروي، عن متيم بن أيب سعيد اجلرجاين، عن   عبد الواحد الشهري بابن البخاري، عن أيب روح عبد الـم 

أيب سعيد حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي عن أمحد بن حممد بن محدان، عن احلافظ أيب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى  

 التميمي املوصيل، قال: 

ن أبى صالح، عن أبيه، عن عطاء بن يزيد،  حدثنا منصور بن أبى مزاحم، حدثنا إسامعيل بن عياش، عن سهيل ب

  الدين  إنام  النصيحة،  الدين  إنام  النصيحة،  الدين  إنام":  قال   –   وسلم  عليه  اهلل  صىل   –  النبي  أن  الدارى،يم  متعن  

 "وعامتهم املسلمني،  وألئمة ولكتابه، ولرسوله، هلل، ": قال  اهلل؟ رسول  يا   ملن: قالوا  ،"النصيحة
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 العرشون  احلديث 

 من مسند سفينة مول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 يب نعيم األصفهان  من حلية األولياء أل

 احلسن عيل احلسني الندوي  برواية الشيخ أيب

 قال: 

الرمحن   والعالمة عبد  الط ونكي،  العالمة حيدر حسن  الندوي، عن  أبو احلسن عيل احلسني  اإلمام  السيد  أخربنا 

ها عن حسني بن حمسن األنصاري، عن حممد بن نارص احلازمي، وحسن بن عبد الباري األهدل،  املباركفوري، كال

الكوكباين، عن سليامن بن حييى   القادر بن أمحد  الشوكاين، عن عبد  الشوكاين، عن حممد بن عيل  وأمحد بن حممد 

لبطَّاح األهدل، عن يوسف بن  األهدل، عن أمحد بن حممد األهدل، عن حييى بن عمر األهدل، عن أيب بكر بن عيل ا 

حممد البطَّاح األهدل، عن طاهر بن احلسني األهدل، عن عبد الرمحن بن عيل ابن الديبع، عن زين الدين الرشجي،  

عن نفيس الدين العلوي، عن أبيه، عن أمحد بن أيب اخلري الشامخي، عن عيل بن حممد بن املوصيل عن حييى بن حممد 

 احلداد، عن احلافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، قال: الثقفي، عن احلسن بن عيل 

حدثنا جعفر بن حممد بن عمرو، ثنا أبو حصني، ثنا حييى احلامين، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن مجهان،  

أن أخدم النبي صىل اهلل عليه وسلم ما عشت، فقلت:   ت عيلَّ عن سفينة، قال: اشرتتني أم سلمة وأعتقتني واشرتط  

 »أنا ما أحب أن أفارق النبي صىل اهلل عليه وسلم ما عشت« 
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 احلديث الواحد والعرشون 

 من مسند سيدنا أيب هريرة ريض اهلل عنه  

 من مسند أيب داوود الطيالّس  

 برواية السيد أمحد بن أيب بكر احلبيش

 قال: 

أنبأين السيد أمحد بن أيب بكر احلبيش عن الشيخ حممد عبد الباقي األنصاري، عن العالمة املعمر الشيخ فضل الرمحن  

بن أهل اهلل املرادآبادي، عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن والده املحقق الشيخ أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي،  

جي مي، عن الشمس حممد بن العالء البابيل، عن أيب النجا سامل  عن أيب طاهر الكردي، عن الشيخ حسن بن عيل الع 

بن حممد السنهوري، عن النجم حممد بن أمحد الغيطي، عن الزين زكريا األنصاري، عن العز عبد الرحيم بن حممد  

يلة املراغي، عن الفخر أيب احلسن عيل بن أمحد بن عبد   ابن الفرات، عن أيب حفص عمر بن احلسن بن مزيد بن أ م 

الواحد املعروف بابن البخاري، عن القايض أيب املكارم أمحد بن حممد اللبَّان، وأيب جعفر حممد بن أمحد بن نرص  

اد، عن احلافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، قال:   أخربنا أبو  الصيدالين، عن أيب عيل احلسن بن أمحد احلدَّ

قراءة عليه يف سنة أربع وأربعني وثالثامئة، قال: حدثنا أبو  بهاين،  األصحممد عبد اهلل بن جعفر بن أمحد بن فارس  

 : الطياليس، قال  بن داوود بن اجلارودسليامن  برش يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود

  بن   سعيد  عن  ،   الزهري   عن  ،   عمر   بن  اهلل   عبيد  عن  ،  الثوري   سفيان  حدثنا :  قال  داود  أبو  حدثنا :  قال   يونس حدثنا  

 اهلل عليه وسلم كرب عىل النجايش أربعا« صىل  النبي »أن  ،  هريرة   أيب  عن ،  املسيب 
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 احلديث الثان والعرشون   

 من مسند عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام،  

 من مسند احلارث بن أيب أسامة   

 لسيد حممد بن أيب بكر احلبيشبرواية ا

 قال: 

، عن الشيخ حممد  20احلبيش، عن والده الشيخ احلبيب أيب بكر بن أمحد بن حسني احلبيشأنبأين السيد حممد بن أيب بكر  

عن حممد  عبد الباقي األنصاري املدين، عن عباس بن صديق عن حممد عابد السندي، عن صالح بن حممد الفالين،  

الذخ الفايس، عن أيب  املكارم حممد بن أمحد بن يوسف  ائر حممد بن قاسم  سعيد سفر، عن عيل احلرييش عن أيب 

ار، عن أيب زكريا حييى بن حممد احلطاب، عن زين الدين حسني بن أيب بكر املراغي، عن   الغرناطي الشهري بالقصَّ

الفخر ابن البخاري، عن أيب جعفر حممد بن أمحد الصيدالين، عن أيب عيل حسن بن أمحد احلداد، عن احلافظ أيب  

محد بن يوسف بن خالد عن اإلمام احلافظ أيب حممد احلارث بن حممد بن أيب  نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، عن أ 

 أسامة البغدادي التميمي، قال: 

  وسلم   عليه   اهلل  صىل   النبي   إل   جاء   رجال  أن   عمر  ابنحدثنا اخلليل بن زكريا، ثنا عبد اهلل بن عون، حدثني نافع، عن  

ربك؟«    »أين:  هلا   قال :  قال  أعتقها؟  أن  يل  فيجوز   أعجمية   اجلارية   هذه   وإن  أعتقها   أن   نسمة  عيل   إين   اهلل   رسول   يا :  فقال

 قالت: يف السامء قال: »من أنا؟« قالت: أنت رسول اهلل فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »أعتقها فإهنا مؤمنة« 

 

 

  

 
  الدليل املشري إل ُفلك االتصال باحلبيب البشري صىل اهلل عليه وسلم وعىل آله ذوي الفضل الشهريوصحبه ذوي القدر الكبريهو صاحب   20
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 احلديث  الثالث والعرشون 

 من مسند جعفر بن أيب طالب ريض اهلل عنه  

ار البرصي املتوىف سنة  من  ـ 292املسند لإلمام أيب بكر أمحد بن عمرو البزَّ  ه

 الشيخ حممد بن عيل الصابون صاحب صفوة التفاسري  بروية

 

عن والده الشيخ مجيل عيل الصابوين والعالمة    21أنبأه الشيخ املفُس خادم القرآن والسنة الشيخ حممد عيل الصابوين

مفتي الديار  الشيخ حممد نجيب رساج الدين احلنفي احللبي والشيخ أمحد بن حممد الشامع احلنفي احللبي، كلهم عن  

احللبية الشيخ بكري بن أمحد الزبري احلنفي الشافعي احللبي األزهري، عن شيخ األزهر برهان الدين إبراهيم بن  

حممد الباجوري الشافعي املرصي، عن اإلمام حممد األمري الصغري املالكي املرصي، عن والده إمام املالكية حممد بن  

اإلمام عن  املرصي،  الكبري  األمري  احلسن  حممد  بن  وأمحد  امللَّوي،  الفتاح  عبد  بن  أمحد  املرصيني:  الشهابني  ني 

اجلوهري، كالها عن شيخيهام مسند احلجاز اإلمام عبد اهلل بن سامل البرصي الشافعي املكي، عن احلافظ شمس  

لكي املرصي،  الدين حممد بن عالء الدين صالح  الباب يل الشافعي املرصي، عن الشيخ سامل بن حممد السنهوري املا 

ن يكي   السُّ حممد  بن  زكريا  اإلسالم  شيخ  عن  املرصي،  الشافعي  يطي  الغ  أمحد  بن  حممد  الدين  نجم  اإلمام  عن 

العباس أمحد بن أيب بكر   أبو  قال: أخربنا  العسقالين،  ابن حجر  الفضل أمحد بن عيل  األنصاري، عن احلافظ أيب 

عبد  فر بن عيل، عن حممد بن عبد الرمحن احلرضمي، عن  املقديس يف كتابه، عن حييى بن حممد بن سعد، عن جع

إجازة يف  ن،  أنبأنا القايض أبو أيوب سليامن بن خلف بن عمرو  ، قال: حدثني أيب  ، قال: الرمحن بن حممد بن عتاب 

أنبأنا القايض أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حييى بن مفرج حدثنا حممد بن أيوب بن حبيب    ، قال: سنة ست وأربعامئة

ار، قال: موتي املعروف بالصَّ ق  الرَّ   ، عن اإلمام أيب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزَّ

حدثنا حممد بن املثنى، قال: نا معاذ بن معاذ، قال: نا ابن عون، قال: نا عمري بن إسحاق، قال: قال جعفر بن أيب  

 . أخاف أحدا حتى أموت، قال: فأذن له فأتى النجايش طالب: يا رسول اهلل ائذن يل أن آيت أرضا أعبد اهلل هبا ال 

 

 
 التيسري( و هـ )وثبته التحرير1441شعبان  8وحررت إجازته يف تركيا بتاريخ  21
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 والعرشوناحلديث الرابع  

 من مسند شداد بن أوس ريض اهلل عنه  

 تاريخ دمشق البن عساكر  من 

 برواية الشيخ حممد مطيع بن حممد واصل احلافظ 

 

عن مفتي الديار الشامية الشيخ الطبيب حممد أيب اليُس عابدين عن    22أنبأه الشيخ حممد مطيع بن حممد واصل احلافظ

والده مفتي الشام الشيخ أيب اخلري عابدين عن والده الشيخ أمحد بن عبد الغني عابدين عن عمه فقيه عرصه املسند  

لعجلوين، عن  الشيخ حممد أمني عابدين عن الشيخ أمحد بن عبيد العطار، عن مسند الشام الشيخ إسامعيل بن حممد ا 

الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم الكردي الكوراين، عن أبيه الشيخ املحقق إبراهيم بن حسن الكردي، عن صفي  

األنصاري، عن   الزين شيخ اإلسالم زكريا  الرميل، عن  الشمس  الشناوي، عن  املواهب  أيب  القشايش عن  الدين 

احلافظ الذهبي، قال أنبأنا أبو نرص حممد بن حممد بن حممد   احلافظ ابن حجر العسقالين، قال أخربنا أبو هريرة ابن

ابن الشريازي، عن جده حممد بن هبة اهلل الشريازي الدمشقي، عن اإلمام احلافظ أيب القاسم عيل بن احلسن بن هبة  

 اهلل ابن عساكر الدمشقي، قال: 

وهري أخربنا أبو احلسن عيل بن حممد بن  أخربنا أبو احلسن عيل بن عبد الواحد الدينوري أخربنا احلسن بن عيل اجل

أمحد بن كيسان النحوي حدثنا أبو حممد يوسف بن يعقوب بن إسامعيل بن محاد بن زيد نا عبد اهلل بن حممد بن أسامء  

  قال   سفر   يف   قوما   صحب  أنه  أوس  بن  شدادحدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مول أيب عيينة عن عبد اهلل عن  

فقال سمعت  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول اللهم إين أعوذ بك من رش ما صنعت وأبوء إليك بنعمتك عيل  

ـ وأبوء لك بذنبي فاغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت إما دخل اجلنة وإما قال غفر له  . اه

 

  

 
 من االتصاالت واألسانيد(  الكنز الفريد يف ترمجة العالمة حممد مطيع احلافظ وأعامله ومالَههـ )وثبته: 1440شوال  12وإجازته مؤرخة بتاريخ  22
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 احلديث اخلامس والعرشون

 من مسند أيب سعيد  اخلدري ريض اهلل عنه  

 من كتاب: عمل اليوم والليلة البن السني 

 23الشيخ عبد الرمحن كوثر برواية 

 قال شيخنا رمحه اهلل تعال للشيخ عبد الرمحن كوثر حفظه اهلل: 

آله وصحبه أمجعني،  بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل، وصىل اهلل وبارك عىل عبده ورسوله سيدنا حممد، وعىل  

 وبعد:

، عن  24فقد أخربكم والدكم موالنا الشيخ عاشق إهلي بن حممد صديق الربين الب لندشهري ثم املدين رمحه اهلل تعال 

عن الشيخ موالنا خليل أمحد بن جميد عيل  شيخ احلديث موالنا حممد زكريا بن حممد حييى الصديقي الكاندهلوي،  

السهارن توي  انوي،األنصاري األنبه  الب ْده  القيوم بن عبد احلّي  الشاه حممد إسحاق بن  فوري،عن موالنا عبد  عن 

، عن جده ألمه الشاه عبد العزيز بن أمحد الدهلوي،عن والده اإلمام قطب الدين أمحد بن عبد  حممد أفضل الدهلوي

ردي، عن والده اإلمام    عن الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيمالرحيم الشهري بالشاه ويل اهلل العمري الدهلوي،   الك 

ايش املدين، عن الشيخ أيب   ش  وراين ، عن الشيخ صفي الدين أمحد بن حممد الق  املحقق إبراهيم بن حسن الكردي الك 

نَّاوي، عن اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد الرميل، عن شيخ اإلسالم   املواهب أمحد بن عيل بن عبد القدوس الش 

ن يكي األنصاري، عن العز عبد الرحيم بن حممد ابن الفرات، عن أيب حفص عمر بن احلسن بن    زكريا بن حممد الس 

يلة املراغي، عن الفخر أيب احلسن عيل بن أمحد بن عبد الواحد املقديس الشهري بابن البخاري، عن أيب   مزيد بن أ م 

 
شعبان واليوم الذي يليه، عقد جملس لسامع هذا الكتاب عىل الشيخ عبد الرمحن كوثر بن الشيخ عاشق إهلي الربين البلندشهري املدين، ليلة النصف من   23

.  -وكذلك سائر ما صح من روايته  -ببلد سرتاند، كيب تاؤن، جنوب إفريقيا، فقرئ نصفه أو أكثره ثم أجاز باقيه نور األنوار  هـ يف مسجد1440سنة 

ته  ئليلة لذا رغب شيخنا رمحه اهلل يف قراوكان اجلامع ممن حرض وقرأ بعض أحاديثه، فلله احلمد. والشيخ عبد الرمحن كوثر ممن حقق كتاب عمل اليوم وال

 عليه.

 هذه صيغة العرض، وأقر الشيخ عبد الرمحن كوثر فاتصل السند عند علامء هذا الفن.  24
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يني،  بن حممد بن سه25الي من زيد بن احلسن بن زيد الكندي، عن أيب احلسن سعد اخلري  ل األنصاري األندليس الص 

وين،  ْد الدُّ  ح: عن أيب حممد عبد الرمحن بن مح 

وبه إل شيخ اإلسالم زكريا، عن اإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، عن أمحد بن أيب بكر بن عبد احلميد  

لفي، عن  املقديس، عن حييى بن حممد بن سعيد، عن جعفر بن عيل اهلمداين، عن احلافظ أيب ط اهر أمحد بن حممد الس 

وين  ركي األصفهاين، وعبد الرمحن بن محد الدُّ  ح: ، 26أيب النجم بدر بن د لف الف 

 ثم قال شيخنا للشيخ عبد الرمحن كوثر: 

عن الشيخ عمر بن محدان املحريس، عن الشيخ   27وأخربكم اإلمام املسند حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين املكي

أمحد بن إسامعيل الربزنجي، عن والده الشيخ إسامعيل بن زين العابدين الربزنجي، عن صالح بن حممد الف الَّين،  

بن   اجلزائر سعيد  وداين، عن مفتي  الرُّ بن سليامن  اإلمام حممد  ردي، عن  الك  عن حممد سعيد سفر، عن أيب طاهر 

ق دُّ  ري  إبراهيم  امل ْطغ  هارون  ابن  موسى  بن  عيل  احلسن  أيب  عن  ري،  املقَّ أمحد  بن  سعيد  تلمسان  مفتي  عن  ورة، 

ني، عن الشمس حممد بن عبد الرمحن السخاوي،   قَّ الت لمساين، عن أيب زيد عبد الرمحن بن عيل العاصمي الشهري بس 

وية الصاحلية الدم شقية، عن أم عبد اهلل عائشة بنت حممد عبد اهلادي  عن أم عبد الرزاق خدجية بنت عبد الكريم األ ْرم 

ج عبد الرمحن بن   الصاحلية الدمشقية، عن أم حممد زينب بنت الكامل أمحد بن عبد الرحيم املقدسية، عن أيب الفر 

لفي، عن عبد الرمحن بن محد الدوين، كالها   يعني بدر بن   – مكي الطرابليس، عن جده ألمه احلافظ أيب طاهر الس 

ينوري عن مؤلفه اإلمام احلافظ أيب    – وعبد الرمحن الدوين    دلف  ار الد  عن القايض أيب نرص أمحد بن احلسني الكسَّ

 بكر بن أمحد بن حممد بن إسحاق الدينوري الشهري بابن السني، قال: 

 
وهو سبق القلم ال حمالة، فهو سعد اخلري املحدث التاجر  "زيد اخلري"وقع يف النسخة التي أعدها شيخنا رمحه اهلل لقرائته عىل الشيخ عبد الرمحن كوثر   25

ال املعروف، قال عنه اإلمام الذهبي يف السري: سعد   دث، املتقن، اجلوال، الرحال،  األنصاري الشيخ، اإلمام، املحسهل  حممد بن  اخلري أبو احلسن بن  الرحَّ

اخلري  سعد  األنصاري، األندليس، البلنيس، التاجر. سار من األندلس إل إقليم الصني، فرتاه يكتب:  سهل بن سعد  حممد بن  اخلري بن  سعد  أبو احلسن  

 الة طبعة مؤسسة الرس 20/158األندليس، الصيني. وكان من الفقهاء العلامء. اهـ سري أعالم النبالء: 

ون، قرية من أعامل الدينور. 26  منسوب أل الدُّ

 أصله جزائري وهو ربيب الشيخ عمر بن محدان  –وقال الشيخ كوثر: وكذلك أخربنا الشيخ حممد محيدة   27
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باء، عن  أخربنا أبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي، حدثنا مسدد بن مُسهد، حدثنا محاد بن زيد، عن أيب الصه

إذا أصبح ابن آدم، فإن األعضاء    "فقال:    -أظنه رفعه  -سعيد بن جبري، عن أيب سعيد اخلدري، ريض اهلل عنه قال 

ـ تكفر اللسان وتقول: اتق اهلل فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا   . اه

 حفظه اهلل تعال فأقر الشيخ عبد الرمحن كوثر  
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 والعرشوناحلديث السادس 

 من مسند حفصة بنت عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام  

 سند املستخرج عىل صحيح مسلم  من امل

ـ  316لإلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني املتوىف سنة    اه

 برواية الشيخ السيد عبد الرمحن بن عبد احلي الكتان

 قال: 

  جددي، امل ي  نت الشاه عبد الغنخة أمة اهلل بيعن الش   28الكتاين، املعمر فوق املائة أنبأنا السيد عبد الرمحن بن عبد احلي  

أب ا نا الشاه عبد الغيهعن  صاري  نعابد بن أمحد األ  الفقيه املسند حممدعن العالمة    ، املدينثم    الدهلويجددي  ملي 

حممد بن عالء الدين املزجاجي،  عن والده  زجاجي،  عن الشيخ يوسف بن حممد بن عالء الدين امل    ،املدين دي  نالس

وراين، عن الشيخ عبد اهلل بن  ردي الك  عن والده عالء الدين املزجاجي، عن الشيخ املحقق إبراهيم بن حسن الك 

وداين، عن املسند أيب عبد اهلل بن حممد بن بدر الدين البلباين الصاحلي،   سامل البرصي، عن الشيخ حممد بن سليامن الرُّ

بن عيل امل فل حي الوفائي، عن الشمس حممد بن عيل ابن ط ْول ون الدمشقي، عن أم عبد الرزاق  عن الشهاب أمحد  

خدجية بنت عبد الكريم الصاحلية، عن املسندة أم عبد اهلل عائشة بنت حممد بن عبد اهلادي املقدسية الصاحلية، عن  

ي، عن أيب الفضل أمحد بن هبة اهلل ابن عساكر الدمشقي، عن   احلافظ أيب احلجاج يوسف بن الزكي عبد الرمحن امل ز 

شريي، عن عبد احلميد بن عبد   ار، عن هبة الرمحن بن عبد الواحد حفيد أيب القاسم الق  القاسم بن عبد اهلل الصفَّ

ي، عن عبد امللك بن احلسن اإلسفراي يني، عن احلافظ أيب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني،   الرمحن الب ْحرت 

 قال: 

   ا محاد بن احلسن أبو عبيد اهلل، قال: ثنا محاد بن مسعدة، عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر، أخربه: أّن حفصة حدثن

 كان يصيل ركعتني خفيفتني قبل أن تقام الصالة -صىل اهلل عليه وسلم -أن النبي "حدثته، ريض اهلل عنها  

 

 
م: وذلك باستجازة  1202هـ/1442يف صدد أسانيده التي مجعها حني عقد جملس سامع مسند أمحد عىل برنامج زوم سنة    –رمحه اهلل تعال    –قال شيخنا     28

 شيخنا الشيخ حييى الغوثاين. 
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 احلديث السابع والعرشون

 ا عنهمن مسند سيدتنا عائشة ريض اهلل 

 كتاب األدب املفرد  من 

 29الشيخ حممد أيوب السوريتبرواية 

 

أنبأه الشيخ العالمة حممد أيوب السوريت، عن الشيخ فخر الدين أمحد احلسيني الديوبندي اهلانفوري ثم املرادآبادي،  

أيب   موالنا  اإلسالم  حجة  اإلمام  عن  الديوبندي  العثامين  احلسن  حممود  موالنا  اهلند  شيخ  قاسم  عن  حممد  أمحد 

سعيد   أيب  بن  الغني  عبد  الشاه  الشيخ  عن  كالها  الكنكوهي،  أمحد  رشيد  مسعود  أيب  النبيه  والشيخ  النانوتوي، 

املجددي الدهلوي ثم املدين، والشيخ أمحد سعيد الدهلوي، والشيخ موالنا أمحد عيل السهارنفوري، ثالثتهم عن  

ده ألمه الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن والده اإلمام الشاه ويل  الشاه حممد إسحاق بن حممد أفضل الدهلوي عن ج

اهلل أمحد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، عن الشيخ أيب طاهر الكردي، عن والده اإلمام املحقق إبراهيم بن حسن  

شايش املدين، عن الشيخ أ  وراين املدين، عن الشيخ صفي الدين حممد بن أمحد بن حممد الق  يب املواهب  الكردي الك 

نَّاوي، عن اإلمام الفقيه شمس الدين حممد بن أمحد الرميل، عن شيخ اإلسالم   أمحد بن عيل بن عبد القدوس الش 

ن يكي األنصاري، عن اإلمام احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، عن أيب بكر بن عبد العزيز   زكريا بن حممد الس 

ل في،    بن حممد بن إبراهيم ابن مجاعة الكناين،  عن مكي بن مسلم بن عالَّن، عن احلافظ أيب طاهر أمحد بن حممد الس 

عن أيب غالب حممد بن احلسن الباقالين، عن القايض أيب العالء حممد بن عيل الواسطي، عن القايض أيب نرص أمحد  

عبد   أيب  اإلمام  عن  العبقيس،  حممد  بن  أمحد  اخلري  أيب  عن  كي،  الن ي از  احلسن  بن  حممد  إسامعيل  بن  بن  حممد  اهلل 

 البخاري، قال: 

حدثنا إسامعيل بن أيب أويس قال: حدثني مالك، عن حييى بن سعيد قال: أخربين أبو بكر بن حممد، عن عمرة، عن  

  حتى   باجلار  يوصيني  وسلم  عليه  اهلل  صىل   جربيل  زال  »ما :  قال  وسلم  عليه  اهلل  صىل   النبي  عن  عنها،  اهلل  ريض  عائشة

 سيورثه«  أنه  ظننت

 
 هـ 1439ربيع األول  21إجازته مؤرخة بتاريخ  29
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 احلديث الثامن والعرشون 

 من مسند سيدتنا أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان ريض اهلل عنهام 

ـ 463تاريخ بغداد لإلمام أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي املتوىف من   ه

 30برواية الشيخ املعمر حممد حسني البهاري 

 : رمحه اهلل تعال قال

حممد حسني الب هاري، عن موالنا مرتىض حسن اجل اْنْدبوري، عن شيخ اهلند موالنا حممد احلسن  أنبأنا الشيخ املعمر  

عن اإلمامني حممد قاسم النانوتوي ورشيد أمحد الكنكوهي، عن الشيخ عبد الغني بن أيب سعيد املجددي، عن الشاه  

ملحقق الشيخ  أمحد بن عبد الرحيم  حممد إسحاق الدهلوي، عن جده ألمه الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن والده ا

الشهري بويل اهلل الدهلوي، عن الشيخ وفد اهلل بن حممد بن سليامن، عن العالمة الشيخ حممد بن سليامن الروداين،  

ْيثاوي، عن حممد بن عيل ابن طولون، عن أم عبد الرزاق   عن حممد بن بدر الدين البلباين، عن أمحد بن يونس الع 

وية، عن عائشة بنت حممد املقدسية، عن أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي،  خدجية بنت عبد الك  ريم األ رم 

عن يوسف بن يعقوب بن املجاور، عن زيد بن احلسن الكندي، عن عبد الرمحن بن حممد القزاز، عن اإلمام احلافظ  

 أيب بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي، قال: 

لقطان وهالل بن حممد احلفار واحلسن بن أيب بكري البزاز. قالوا: حدثنا أمحد بن عثامن بن  حدثنا حممد بن احلسني ا 

حييى األدمي حدثنا حممد بن ماهان زنبقة قال نبأنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن النعامن بن سامل قال سمعت  

ىل اهلل عليه وسلم: »من صىل  ص  اهلل  رسول   قال :  قالت.  حبيبة  أم  عن   سفيان  أيبعمرو ابن أوس حيدث عن عنبسة بن  

ـ اثنتي عرشة ركعة يف يوم، تطوعا غري فريضة، بنى اهلل له بيتا يف اجلنة   . اه

 

  

 
 له رمحه اهلل تعال هبجة القلوب بأحاديث سيدنا أيب أيوب األنصارياحلديث الثامن من   30
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 احلديث التاسع والعرشون

 من مسند سيدتنا فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وريض اهلل عنها 

 من تفسري ابن جرير الطربي 

 عبد الوهاب املوصيل العراقي برواية الشيخ أكرم بن 

 : رمحه اهلل تعال قال

ائي، عن   أنبأين الشيخ أكرم بن عبد الوهاب املوصيل، عن السيد املسند صبحي بن جاسم احلسيني البدري السامرَّ

السيد حممد احلافظ بن عبد اللطيف احلسيني التجاين، عن السيد بدر الدين حممد بن يوسف احلسني الدمشقي، عن  

نْباوي   ا عن الشيخ حممد بن حممد األمري الصغري، عن والده الشيخ حممد بن حممد السُّ الشيخ إبراهيم بن حسن السقَّ

ْلاميس   ج  ْفناوي، عن الشيخ حممد بن عبد اهلل الس 
األزهري األمري الكبري، عن شيخ اجلامع األزهر حممد بن سامل احل 

لصغري بن عبد الرمحن بن عبد القادر الفايس، عن الشيخ حممد بن أمحد  الفايس املغريب ثم املدين، عن الشيخ حممد ا

الغرناطي األصل مفتي   القييس  القرصَّ  الشيخ أيب عبد اهلل حممد بن قاسم  كناس، عن  م  الفايس قايض  بن يوسف 

ويل، عن أيب عبد اهلل حممد بن أمحد ابن غازي العثامين ال  فايس، عن أيب  فاس، عن أيب العباس حممد بن احلسن التُّس 

اج النَّْفزي الفايس، عن أبيه أيب القاسم حممد بن حييى بن أمحد الُّساج، عن أبيه   عبد اهلل حممد بن حممد بن حييى الُسَّ

ويل، عن مسند   التُّسُّ النَّفرزي الفايس، عن أيب احلجاج يوسف بن احلسن  ندي  الرُّ اج  أيب زكريا حييى بن أمحد الُسَّ

جابرالواديايش، عن أيب احلكم عبد اهلل بن إبراهيم بن حييى بن جماهد اإلشبييل، عن أيب  املغرب الشمس حممد بن  

اج اإلشبييل، عن خاله مسند األندلس أيب بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اإلشبييل،   احلسني أمحد بن حممد الُسَّ

أ مفتي قرطبة  أبيه  عتَّاب بن حمسن، عن  بن  اهلل بن حممد  أيب حممد عبد  عتَّاب بن حمسن عن  بن  اهلل حممد  يب عبد 

عي، عن أيب الطيب أمحد بن سليامن بن  ناز  ف عبد الرمحن بن مروان األنصاري القرطبي الق  األندليس، عن أيب املطر 

 البغدادي، عن اإلمام احلافظ أيب جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي، قال:  31أمحد اجل ريري 

 
: ويقال  2/52. وقال السمعاين يف األنساب  5/292اجلريري: نسبة إيل شيخه ابن جرير الطربي، وكان فقيهًا عىل مذهبه، قاله اخلطيب يف تاريخ بغداد  31

رير الطربي. منه له: احلريري، باحلاء... فمن قال له: احلريري فينسبه إل بيع احلرير، ومن قال: اجلريري، باجليم، فألجل تفقهه عىل مذهب حممد بن ج

 ، )احلديث الثالث والثالثون( هبجه القلوب بأربعني حديثاً عن أيب أيوبرمحه اهلل تعال يف 
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سود املرصي، قال: ثنا ابن هليعة، عن عامرة بن غزية، عن حممد بن عبد الرمحن بن عمرو  حدثني املثنى، قال ثنا أبو األ

نت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالت: دخل رسول  ب فاطمة  أن حدثته  عيل، بن حسني بنت فاطمةبن عثامن، أن  

اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة، فناجاين، فبكيت، ثم ناجاين، فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك،  

فقلت: لقد عجلت أخربك بُس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فرتكتني، فلام تويف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،  

ها عائشة، فقالت: نعم، ناجاين فقال: »جربيل كان يعارض القرآن كل عام مرة، وإنه قد عارض القرآن مرتني،  سألت

نصف عمر الذي كان قبله، وإن عيسى أخي كان عمر عرشين ومائة سنة، وهذا يل    ه عمرووإنه ليس من نبي إال  

ملني بمثل ما رزئت، وال تكوين دون امرأة صربا«  ستون، وأحسبني ميتا يف عامي هذا، وإنه مل ترزأ امرأة من نساء العا 

ـ ، قالت: فبكيت، ثم قال: »أنت سيدة نساء أهل اجلنة إال مريم البتول« فتويف عامه ذلك  32. اه

 

 

  

 
 أخرجه الطربي يف تفسري قوله تعال: وإذ قالت املالئكة يا مريم إن اهلل اصطفاك وطهرك واصطفاك عىل نساء العاملني  32

تابعية   طالب:  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  بنت  عمهاوفاطمة  ابن  كانت حتت  طالب"ثقة.  أيب  بن  عيل  بن  احلسن  بن  مات  "احلسن  فلام  منه،  وأعقبت   ،

الراوي عنها   "حممد". زوجه إياها ابنها عبد اهلل بن حسن بن حسن، بأمرها، فأعقبت منه أوالًدا، منهم  "املطرف عبد اهلل بن عمرو بن عثامن"تزوجت

رواية منقطعة، ظاهرة اإلرسال،   -ها عن جدهتا فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  هنا. وعمرت فاطمة حتى قاربت التسعني. وروايت

ري ابن جرير ألن الزهراء ماتت بعد أبيها بستة أشهر، وكان ولدها احلسن واحلسني صغريين. فهذا احلديث ضعيف اإلسناد، هلذا االنقطاع. قاله حمقق تفس

 الطربي.
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 احلديث الثالثون  

 من مسند عامر بن يارس ريض اهلل عنه

 من كتاب معرفة السنن واآلثار لإلمام البيهقي 

 برواية الشيخ احلبيب حممد عبد الرمحن السقاف  

 قال: 

أنبأنا السيد حممد بن عبد الرمحن السقاف، عن السيدين حممد وأمحد ابني أيب بكر بن أمحد احلبيش، عن السيد حممد عبد  

اخلطايب عن   احلي بن عبد الكبري الكتاين عن والده السيد عبد الكبري الكتاين احلسني عن احلافظ حممد بن عيل السنويس 

أيب سليامن عبد احلفيظ بن حممد العجيمي مفتي مكة املرشفة وقاضيها عن شيخه املفتي عبد امللك املكي عن شيخه عبد  

القادر بن أيب بكر املفتي املكي عن الرشيفة املعمرة قريش الطربية عن الشيخ املعمر إبراهيم بن أمحد احلصاوي عن الشيخ  

يب الفضل حممد بن  أعن احلافظ العراقي عن  ،  احلافظ أمحد بن عيل ابن حجر العسقالينحممد بن إبراهيم الغمري عن  

الشيخ  سامعيل الفاريس عن  إسامعيل احلموي عن الفخر ابن البخاري عن منصور بن عبد املنعم الفراوي عن حممد بن  إ

 محد بن احلسني البيهقي، قال:  أيب بكر اإلمام أ 

أخربنا أبو عبد اهلل، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخربنا الربيع قال: أخربنا الشافعي قال :  

  اهلل  صىل   النبي  مع  »تيممنا :  قال  يارس  بن  عامرأخربنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن أبيه، عن  

 33املناكب«  إل وسلم، عليه

 

  

 
يف معرفة السنن واآلثار، باب االختالف يف كيفية التيمم. وقال: هذا حديث قد رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري،   أخرجه اإلمام البيهقي33

امر  عن أبيه، عن عثم سمعه من الزهري فرواه عنه ، وكان يقول أحيانا، عن أبيه، عن عامر، وأحيانا ال يقول: عن أبيه.  قال عيل بن املديني: قلت لسفيان:  

ـ   قال: أشك يف: أبيه. قال عيل: كان إذا قال: حدثنا مل جيعل عن أبيه. اه
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 احلديث الواحد والثالثون

 من مسند سيدنا حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه

 من كتاب شعب اإليامن لإلمام أيب بكر البيهقي  

 بن جعفر السقاف برواية الشيخ احلبيب موسى الكاظم  

 قال:  

احلبيب عمر  الشيخ  و  ،عن احلبيب عيل املشهور بن حممد بن حفيظ أنبأين السيد احلبيب موسى كاظم بن حممد بن جعفر  

عن الشيخ عمر بن محدان املحريس، عن الشيخ حممد بن عيل ظاهر  عن الشيخ حممد ياسني الفاداين،    بن حممد بن حفيظ

، عن جده ألمه الشيخ الشاه عبد العزيز  عن الشيخ حممد إسحاق بن الدهلوي   الوتري، عن الشيخ عبد الغني املجددي،

الدهلوي، عن والده املحقق الشاه ويل اهلل أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم بن حسن  

وراين املدين، عن والده املحقق الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراين، عن الصف  ي القشايش، عن أيب املواهب  الكردي الك 

الشناوي عن الشمس حممد بن أمحد الرميل، عن الزين زكريا بن حممد األنصاري شيخ اإلسالم، عن احلافظ أيب الفضل  

عن الصالح بن أيب عمر، عن الفخر بن البخاري، عن منصور بن عبد املنعم الفراوي،  أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين،  

 فاريس، عن اإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، قال: عن حممد بن إسامعيل ال

أخربنا أبو احلسني بن برشان أنا عيل بن حممد املرصي ثنا روح بن الفرج ثنا حييى بن بكري حدثني الليث عن خالد بن  

  رسول   حدثنا :  قال   أنه   اليامن  بن  حذيفة يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن أيب اجلهم عن سليامن الكاهيل عن اجلهني عن  

»أن األمانة نزلت يف جذر قلوب   حدثنا   . عليه وسّلم حديثني أما أحدها فقد رأيناه وأما اآلخر فنحن ننتظرهاهلل   صىّل   اهلل

»إن العبد ينام النومة فرتفع األمانة من قلبه وال يبقى منها   ثم حدثنا عن رفعها: الرجال فعلموا من القرآن ومن السنة«.

كجمر    -شك ابن بكري    -   أو كاملحل«-ل جالوكت ثم ينام النومة فرتفع األمانة من قلبه وال يبقى منها فيه إال كاملإال مثل  
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دحرجته عىل رجلك فرتاه منبرتا وليس فيه يشء فلبث الناس بعدي يف األسواق وليس فيهم رجل أمني حتى يقال: لقد  

ـ أنصحه وما أجلده وليس يف قلبه مثقال خردل من اإليامن.كان يف بني فالن رجل أمني ويقال للرجل ما أعقله وما   34اه

  

 
حديث حذيفة خمرج يف الصحيح من حديث  أخرجه اإلمام البيهقي يف شعب اإليامن، باب األمانات وما جيب من أدائها إل أهلها. وقال البيقهي:    34

 ه عنه غريب. اهـسليامن األعمش عن زيد بن وهب اجلهني عنه وهو من هذا الوج
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 احلديث الثان والثالثون

 من مسند سيدنا سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه  

 وهو من ثالثيات البخاري 

 برواية الشيخ موالنا أرشف بن فؤاد ملارا عن الشيخ موالنا قاسم بن حممد سيام رمحه اهلل  

 

، أخربنا شيخنا موالنا قاسم بن حممد بن موسى سيام، أخربنا موالنا عبد الرمحن  35أنبأه الشيخ موالنا أرشف بن فؤاد ملارا 

أكرب احلسيني األمروهي، عن حجة اإلسالم موالنا حممد  بن عناية اهلل الصديقي األمروهي، أخربنا موالنا أمحد حسن بن  

قاسم بن أسد عيل الصديقي النان وت وي، عن الشاه عبد الغني بن أيب سعيد املجددي، عن الشاه حممد إسحاق الدهلوي،  

 ح: عن جده ألمه الشاه عبد العزيز بن أمحد الدهلوي، 

 من ذلك بدرجتني موالنا اإلمام املرشد فضل الرمحن بن أهل  وقال موالنا عبد الرمحن األمروهي، وأخربنا بام هو أعىل 

رادابادي، عن الشيخ الشاه عبد العزيز بن أمحد الدهلوي، عن والده اإلمام قطب الدين أمحد بن عبد الرحيم   نجم  اهلل الك 

ردي، عن والد ه اإلمام املحقق إبراهيم  العمري الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي، عن الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم الك 

شايش املدين، عن الشيخ أيب املواهب أمحد   وراين املدين، عن الشيخ صفي الدين أمحد بن حممد الق  بن حسن الكردي الك 

نَّاوي، عن اإلمام الفقيه شمس الدين حممد بن أمحد الرميل، عن شيخ اإلسالم زكريا بن   بن عيل بن عبد القدوس الش 

ن يكي األن صاري، عن اإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، عن أيب إسحاق إبراهيم  حممد الس 

ب يدي، عن أيب الوقت عبد األول  بن  أمحد التنوخي، عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب احل جار، عن احلسني بن املبارك الزَّ

جزي اهلروي، عن أيب احلسن عبد الرمحن بن حممد ب ن املظفر الداوودي البوشنجي، عن أيب حممد عبد اهلل  بن عيسى الس 

ْبري، عن أمري املؤمنني يف احلديث اإلمام أيب عبد اهلل   ر  بن أمحد بن محُّويه الُسخيس، عن أيب عبد اهلل حممد بن يوسف الف 

 حممد بن إسامعيل البخاري، قال يف جامعه الصحيح:  

 
. وعقد هذا  ، كيب تاونس بلنيلشيتوذلك يف جملس من سلسلة جمالسه للرواية التي عقده شيخنا رمحه اهلل تعال يف مسجد إخوان املسلمني بحي م   35

آالء اهلل  عىل    -  أوالً   - . وكان القصد األسمى هلذا املجلس التذكري   م2021مايو    9املوافق لـ    هـ1442املجلس يف السادس والعرشين من رمضان سنة  

ف عىل تاريخ اإلسناد ببلد كيب تاون ثانيًا واالحتفال بعلو سند الشيخ    ،عىل مسلمي جنوب إفريقيا عامة وأهل كيب تاون خاصة  جل وعىل   ثم التعرُّ

 عقده شيخنا رمحه اهلل مشافهًة.   جملسآخر  وكان هذا املجلس قاسم بن حممد سيام ثالثًا. موالنا 
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بايعت النبي صىل اهلل عليه وسلم ثم    يد، عن سلمة ريض اهلل عنه قال:حدثنا املكي بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أيب عب

  ( .وأيضا : )قال   اهلل،   رسول   يا   بايعت   قد:  قلت:  قال.  تبايع   أال  األكوععدلت إل ظل الشجرة، فلام خف الناس قال: يا ابن  

ـ املوت عىل  يومئذ؟  تبايعون  كنتم يشء   أي  عىل  مسلم،  أبا  يا :  له  فقلت . الثانية فبايعته  36. اه

 

 ......................... 

  

 
ري، باب البيعة يف احلرب أال يفروا  36  ... رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والس 
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 املسلسالت 

 والثالثون الثالثاحلديث 

 من مسند سيدنا عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه 

 أيب بكر عبد اهلل بن الزبري القريش املكي من مسند احلميدي 

 وهو احلديث املسلسل باألولية

 الكنكوهي برواية الشيخ املفتي حممود حسن 

 : رمحه اهلل تعال قال

 ه منه، تأخربنا الشيخ موالنا املفتي حممود حسن بن حامد حسن األنصاري الكنكوهي وهو أول حديث سمع

 عن شيخ اإلسالم موالنا حسني أمحد بن حبيب اهلل الفيض آبادي املدين، وهو أول حديث سمعه منه، 

 عن شيخ اهلند موالنا حممود احلسن بن ذي الفقار عيل العثامين الديوبندي، وهو أول حديث سمعه منه،  

 عن حجة اإلسالم موالنا حممد قاسم بن أسد عيل الصديقي النانويت، وهو أول حديث سمعه منه، 

 معه منه، عن موالنا الشاه عبد الغني بن أيب سعيد املجددي الدهلوي ثم املدين، وهو أول حديث س

 عن موالنا الشاه حممد إسحاق بن حممد أفضل الدهلوي ثم املكي، وهو أول حديث سمعه منه، 

 عن موالنا الشاه عبد العزيز بن أمحد الدهلوي، وهو أول حديث سمعه منه، 

 عن اإلمام قطب الدين أمحد بن عبد الرحيم الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي، وهو أول حديث سمعه منه، 

 سيد العالمة عمر بن أمحد بن عقيل السقاف العلوي، وهو أول حديث سمعه منه، عن ال

 وهو أول حديث سمعه منه،  عن جده ألمه الشيخ عبد اهلل بن سامل البرصي، 

 عن الشيخ حييى بن حممد الشاوي، وهو أول حديث سمعه منه، 

ورة اجلزائري، دُّ  سمعه منه، وهو أول حديث   عن املفتي سعيد بن إبراهيم الق 

ي، وهو أول حديث سمعه منه،  ر   عن الشيخ سعيد بن حممد امل ـق 

اين، وهو أول حديث سمعه منه،  ْهر  ي الو   عن الشيخ أمحد بن حج 

 وهو أول حديث سمعه منه،   عن شيخ اإلسالم إبراهيم بن أمحد التازي

 معه منه، عن الشيخ أيب الفتح حممد بن أيب بكر بن احلسني املراغي، وهو أول حديث س

 عن احلافظ زين الدين أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي، وهو أول حديث سمعه منه، 
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 عن أيب الفتح حممد بن إبراهيم امليدومي، وهو أول حديث سمعه منه، 

اين، وهو أول حديث سمعه منه،  ج عبد اللطيف بن عبد املنعم احلرَّ ر   عن النجيب أيب الف 

 بد الرمحن بن عيل بن اجلوزي احلنبيل البغدادي، وهو أول حديث سمعه منه، عن احلافظ أيب الفرج ع

 وهو أول حديث سمعه منه،  عن أيب سعيد إسامعيل بن أيب صالح النيسابوري، 

 عن والده أيب صالح أمحد بن عبد امللك املؤذن النيسابوري، وهو أول حديث سمعه منه، 

ش  ْم   النيسابوري، وهو أول حديث سمعه منه، عن أيب طاهر حممد بن حممد بن حم 

 عن أيب حامد أمحد بن حممد بن بالل النيسابوري، وهو أول حديث سمعه منه، 

 عن عبد الرمحن بن ب رش بن احلكم بن حبيب العبدي النسابوري، وهو أول حديث سمعه منه، 

 نتهي التسلسل باألولية عىل الصحيح( عن اإلمام أيب حممد سفيان بن عيينة اهلاليل وهو أول حديث سمعه منه، )وإليه ي 

عن عمرو بن دينار عن أيب قابوس مول عبد اهلل بن عمرو بن العاص، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، ريض اهلل عنهام  

 عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: 

 ارمحوا من يف األرض يرمْحكم من يف السامء  -تبارك وتعال  –الرامحون يرمحهم الرمحن  

 يرحـُمكم من يف السامء.رواية:  ويف

 

عن كل من الشيخ املحدث موالنا حممد يونس بن شبري عيل اجلونفوري شيخ احلديث بمدرسة  وقد رواه شيخنا أيضًا  

 مظاهر العلوم بسهارنفور والشيخ عبد احلفيظ بن ملك عبد احلق املكي، كالها   

ْهل وي وهو أول حديث سمعا منه، عن شيخ احلديث موالنا حممد زكريا بن الشيخ موالنا حمم اْند   د حييى الك 

 عن الشيخ موالنا خليل أمحد بن جميد عيل السهارنفوري وهو أول حديث سمعه منه، 

انوي وهو أول حديث سمعه منه،   عن الشيخ عبد القيوم بن عبد احلّي الب ْده 

 ه، وهو أول حديث سمعه منعن الشيخ موالنا حممد إسحاق بن حممد أفضل الدهلوي 

 عن الشيخ موالنا الشاه عبد العزيز الدهلوي وهو أول حديث سمعه منه، 

 وهو أول حديث سمعه منه، ... به  عن والده املحقق قطب الدين أمحد بن عبد الرحيم الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي
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 والثالثون   الرابعاحلديث 

 من مسند سيدتنا أم سلمة ريض اهلل عنها  

 من صحيح البخاري وهو احلديث املسلسل باملحمدين يف أكثره

 برواية الشيخ حممد أمني رساج 

 : رمحه اهلل تعال قال

أنبأين الشيخ حممد أمني رساج )املدرس بجامع الفاتح بإستانبول(، عن الشيخ حممد زاهد بن احلسن الكوثري،  

صدر الدين القايض عن الشيخ حممد بن سليامن اجل وخدار، عن اإلمام الفقيه حممد أمني بن  عن الشيخ حممد  

لاميس، عن   ج  عمر )الشهري بابن عابدين الدمشقي(، عن الشيخ حممد بن شاكر العقاد، عن حممد بن عبد اهلل الس 

فناوي، عن حممد بن حممد الب ديري، عن حممد بن القاسم البقر
، عن حممد بن عالء  ئ ي املقرحممد بن سامل احل 

يط ي، عن حممد بن حممد   الدين البابيل، عن حممد حجازي بن عبد اهلل الواعظ الشعراوي، عن حممد بن أمحد الغ 

ْلـجي، عن احلافظ حممد بن عبد الرمحن السخاوي، عن تقي الدين حممد بن حممد بن فهد العلوي   العثامين الدَّ

عفيف عبد اهلل املخزومي )الشهري بابن الظهرية( عن أيب الفضل حممد بن عبد  املكي، عن مجال الدين حممد بن ال

الرمحن املالكي عن رشف الدين حممد بن حممد بن عيل بن حسني الطربي، عن والده أيب عبد اهلل حممد بن عيل 

لوان بن مهاجر املوصيل، عن أيب بكر حممد بن عيل بن يارس اجل   ـيَّاين،عن فقيه  الطربي، عن أيب املظفر حممد بن ع 

اوي، عن حممد بن عيل بن احلسني اخلبَّازي النيسابوري وأيب   ر  احلرم أيب عبد اهلل حممد بن الفضل الصاعدي الف 

ني، عن أيب عبد اهلل   يه  ْشم  سهل حممد بن أمحد بن عبد اهلل احلفيص املروزي، عن أيب اهليثم حممد بن مكي الك 

ْبري، ع ر 
ن اإلمام احلافظ أمري املؤمنني يف احلديث أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن  حممد بن يوسف بن مطر الف 

 قال:  - رمحهم اهلل وريض عنه   –إبراهيم البخاري  

الدمشقي: حدثنا حممد بن حرب: حدثنا حممد بن  37حدثني حممد بن خالد  : حدثنا حممد بن وهب بن عطية 

، عن عروة بن الزبري، عن زينب  [بن شهاب الزهري ا  ]وهو حممد بن مسلم  الوليد الزبيدي: أخربنا الزهري

 
 هو حممد بن حييى بن عبد اهلل بن خالد الذهيل 37
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أن النبي صىل اهلل عليه وسلم رأى يف بيتها جارية يف وجهها سفعة،    بنت أيب سلمة، عن أم سلمة ريض اهلل عنها:

 38( النظرة هبا  فإن هلا،اسرتقوا  فقال: ) 

 

  

 
أي سواٌد يف الوجه. واملراد أنه رأى يف وجهها موضعًا عىل  –بفتح السني وجيوز ضمها  –أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب رقية العني. والسفعة  38

 غري لونه األصيل. والنظرة هنا: العني. أي أ صيبت بالعني.    
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 والثالثون اخلامساحلديث 

 من مسند أم املؤمنني سيدتنا ميمونة بنت احلارث  اهلاللية ريض اهلل عنها 

 من السنن لإلمام حممد بن إدريس الشافعي    

 برواية الشيخ حممد أمني فقري حفظه اهلل تعال من كبار شيوخ كيب تاون

 سلسل بالفقهاء الشافعيةامل بالسند وهو

 قال رمحه اهلل تعال:  

عن السيد عيدروس بن سامل البار املكي،    39حممد أمني فقري، عن الشيخ حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين أنبأين الشيخ  

عن السيد حسني بن حممد احلبيش مفتي الشافعية بمكة املكرمة، عن الرشيف حممد بن نارص احلازمي، عن العالمة السيد  

سليامن بن حييى مقبول األهدل، عن السيد أمحد بن حممد    عبد الرمحن بن سليامن األهدل مفتي زبيد، عن والده السيد

رشيف األهدل، عن الشيخ أمحد بن حممد النخيل املكي، عن الشيخ عبد اهلل بن حممد الديري الدمياطي، والعالمة منصور  

وراين، ثالثتهم عن شيخ اإلقراء والتدريس   باألزهر  بن عبد الرزاق الطُّوخي، واإلمام إبراهيم بن حسن الكردي الك 

ادي  يَّ احي، عن العالمة نور الدين عيل بن حييى الزَّ  ح العالمة أيب العزائم سلطان بن أمحد امل زَّ

رين العالمة عمر بن أيب بكر باجنيد مفتي الشافعية بمكة املكرمة، والشيخ سعيد    ورواه الشيخ الفاداين عن الشيخني املعمَّ

ي الشهري بيامين، كالها عن السيد أمحد بن زيني دحالن مفتي الشافعية بمكة املكرمة، عن الشيخ عثامن بن حسن   ز  التَّع 

ْفن ي، عن  الدمياطي، عن شيخ األزهر العالمة عبد  اهلل بن حجازي الرشقاوي، عن شيخ األزهر اإلمام حممد بن سامل احل 

الب ْشب ييش، عن   الب ْشب ييش، عن عمه الشيخ أمحد بن عبد اللطيف  شيخ الشافعية بمرص العالمة عبد الرؤوف بن حممد 

يَّاد ل يس، عن النور عيل بن حييى الزَّ رْبام   ي، العالمة نور الدين عيل بن عيل الشَّ

 
من العلامء الذين أدركهم  :  نرش العبري من أسانيد الشيخ حممد أمني فقريقال شيخنا رمحه اهلل تعال يف الثبت الذي أعده للشيخ أمني فقري املوسوم بـ   39

مة، رمحه اهلل. ومل  لشيخ حممد أمني فقري بمكة الفقيه الشافعي مسند الدنيا العالمة الشيخ حممد ياسني الفاداين املكي شيخ دار العلوم الدينية بمكة املكرا

املكي، فقد قال الفاداين يف آخ به العالمة املسند الفاداين  أنه دخل يف عموم ما أجاز  العجالة يف األحاديث ر كتابه  يأخذ الشيخ أمني عنه مبارشة، غري 

هـ املطابق للثالث    1367وإجازته هذه مؤرخة بالثالثني من ذي احلجة سنة    "قد أجزت  هبا مجيع أهل عرصي ووقتي ممن أراد الرواية عني.":  املسلسلة

 فقري روايته عن الشيخ ياسني الفاداين... الخ  احلديث املسلسل بالشافعية، قتقع للشيخ حممد أمني  العجالةم. ومما يتضمنه كتابه 1948من نوفبمر سنة 
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عن اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد الرميل، عن والده املحقق شهاب الدين أمحد بن محزة الرميل، عن احلافظ جالل  

الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، وشيخ اإلسالم زكريا األنصاري، واحلافظ شمس الدين حممد بن عبد الرمحن  

يني، وبرواية الثاين والثالث  عن    –السيوطي وزكريا    –السخاوي، برواية األولني   الشيخ علم الدين صالح بن عمر الب ْلق 

ْسالن    –زكريا والسخاوي    – عن احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، كالها عن اإلمام رساج الدين عمر بن ر 

بكي، عن احلافظ رشف الدين عبد املؤم يني، عن اإلمام تقي الدين عيل بن عبد الكايف السُّ
ن بن رشف الدمياطي،  الب ْلق 

عن احلافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، عن العالمة أيب احلسن عيل بن املفضل اللخمي املقديس،  

لفي، عن اإلمام أيب احلسن عيل بن حممد إْلك يا اهلرايس الطربي، عن إمام احلرمني   عن احلافظ أيب طاهر أمحد بن حممد الس 

يني، عن القايض أيب بكر أمحد بن  عبد امللك بن عبد اهلل يني، عن والده الشيخ أيب حممد عبد اهلل بن يوسف اجل و   اجل و 

رْيي النيسابوري، عن أيب العباس حممد بن يعقوب األصم، عن الربيع بن سليامن املرادي ح   احلسن احل 

لعراقي، عن الشيخ عالء الدين عيل بن وباإلسناد إل احلافظ ابن حجر، عن احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني ا 

إبراهيم العطار، عن اإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النووي، عن الشيخ كامل الدين سالَّر بن حسن اإلربيل، عن الشيخ  

احلاوي   القزويني صاحب  الكريم  عبد  بن  الغفار  عبد  الشيخ  عن  الصغري،  الشامل  املروزي صاحب  بن حممد  حممد 

أيب القاسم عبد الكريم بن حممد الرافعي، عن والده الشيخ حممد بن عبد الكريم الرافعي، عن الشيخ    الصغري، عن اإلمام

املروزي، عن   القايض احلسني بن حممد  البغوي، عن  اء  الفرَّ القزويني، عن اإلمام احلسني بن مسعود  ْكداد بن عيل 
ل  م 

ْعل وكي، كالها عن اإلمام  اإلمام أيب بكر عبد اهلل بن أمحد القفال الصغري املروزي، وا إلمام أيب الطيب سهل بن حممد الصُّ

ْعل وكي، عن اإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة، عن الربيع بن سليامن املرادي   أيب سهل حممد بن سليامن الصُّ

 وأيب إبراهيم إسامعيل بن حييى املزين، عن اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، قال: 

ثنا سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق، عن عبد اهلل بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  حد

بعضه عيلَّ وبعضه عليه، وأنا حائض.  40يل يف مرٍط، صي
41 

 

 
ز أ و صوف أ و كتَّان يؤتزر ب ه  وتتلفع ب ه  املْ ْرأ ة. انظر املعجم الوسيط  40 اء من خ   امل ْرط: بكُس امليم، واحد مروط:  كس 

 باب ما جاء يف األذان  249/ 1أخرجه اإلمام الشافعي يف السنن:  41



53 
 

 والثالثون السادساحلديث 

 من مسند سيدنا أيب رافع مول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وريض اهلل عنه  

 من كتاب الرسالة لإلمام الشافعي    

 برواية الشيخ حبيب عيل كومبو الزنجباري 

 42وهو احلديث املسلسل باألفارقة واليمنيني

 

 قال رمحه اهلل تعال: 

ري الشريازي،  43الشيخ حبيب عيل كومبو أخربنا    م  عن  ،  عن السيد أمحد بن أيب بكر بن سميط،  عن الشيخ حسن بن ع 

،  عن والده الشيخ عبد اهلل بن أمحد باسودان،عن الشيخ حممد بن عبد اهلل باسودان،  الرمحن بن حممد املشهورالسيد عبد  

ده السيد عمر بن عبد الرمحن  العن و،عن عمه السيد حسن بن عمر البار،  عن السيد عمر بن عبد الرمحن بن عمر البار

،  عن القايض أمحد بن أيب بكر عيديد ،  ل بن حسن مجل الليلعن السيد سه ،  عن اإلمام عبد اهلل بن علوي احلداد،  البار

عن  ،  عن السيد أمحد رشيف بن عيل خرد،  عن القايض حممد بن حسن باعلوي،  عن الشيخ حممد بن إسامعيل بافضل

عن  ،  عن القايض حممد بن مسعود باشكيل،  عن الشيخ عبد اهلل بن أمحد باخمرمة،  الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن بافضل

عن اجلامل حممد بن أمحد  ،  عن أيب بكر بن حممد بن صالح اخلياط،  عن أيب بكر بن عيل اجلريري،  لقايض حممد سعيد كب ن ا

عن عيل بن مسعود  ،  عن عمرو بن عيل التباعي،  عن عيل بن إبراهيم البحيل ،  عن يوسف بن أيب القاسم األكسع،  الريمي

عن أيب بكر بن جعفر  ،  عن زيد بن عبد اهلل اليفاعي،  ى بن أيب اخلري العمراينعن حيي،  عن حممد بن عبد اهلل النزييل ،  الكثايب

امل خائي ،  امل خائي حي ،  عن والده جعفر بن عبد الرحيم  ب،  عن القاسم بن حممد اجل م  عن ابن  ،  عن أيب بكر بن املرضَّ

وذي،  املثنى رُّ ن أيب القاسم  ع،  لعباس بن رسيجعن أيب ا ،  عن الشيخ أيب إسحاق املروزي،  عن القايض أيب حامد املرو 

 األنامطي، عن املزين والربيع، عن إمامنا أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي املطلبي، قال: 

 
 الشافعي من طريق األفارقة واليمنيني وهو أيضًا سند الفقه  42

  2021/هـ1443كان من علامء زنجباري تويف رمحه اهلل تعال سنة  43
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ر بن عبيد اهلل أنه سمع عبيد اهلل بن أيب رافع حيدث عن أبيه أنَّ رسول اهلل قال   م  أخربنا سفيان عن سامل أبو النرْض مول ع 

َّ   ال    " ني 
مْ   أ ْلف  ك  د    اهلل   كتاب  يف  وجدنا   ما   أدري  ال   فيقول  عنه  هنيت   أو  به  أمرت   مما   أمري  من   األمر   يأتيه  أريكته   عىل   متكئا   أح 

ـ اتبعناه  44. اه

 

 

  

 
 حتقيق الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب 40أخرجه اإلمام الشافعي يف الرسالة، ص:  44
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 والثالثون  السابع احلديث 

 من مسند ابن عباس ريض اهلل عنهام  

 45من مسلسالت الشاه ويل اهلل الدهلوي 

 املسلسل بيوم العيدوهو احلديث 

 برواية الشيخ يونس اجلونفوري

 

 قال رمحه اهلل تعال: 

عن شيخ احلديث موالنا حممد زكريا بن الشيخ موالنا حممد  حدثنا الشيخ املحدث موالنا يونس بن شبري عيل اجلونفوري  

احلّي   عبد  بن  القيوم  عبد  الشيخ  السهارنفوري،عن  عيل  جميد  بن  أمحد  خليل  موالنا  الشيخ  عن  ْهل وي،  اْند  الك  حييى 

انوي، ، عن جده ألمه الشيخ اإلمام موالنا الشاه  مد أفضل الدهلوي ثم املكيعن الشيخ موالنا حممد إسحاق بن حمالب ْده 

شافهني   46عبد العزيز الدهلوي،عن والده املحقق قطب الدين أمحد بن عبد الرحيم الشهري بالشاه ويل اهلل الدهلوي، قال 

وراين املدين،    –أبو طاهر   عن الشيخ ، عيد فعاًل فإجازةً إن مل يكن يف يوم   -وهو حممد بن إبراهيم بن حسن الكردي الك 

النخيل املكي،   الباب يل    -أمحد بن حممد  الدين  الشيخ حممد بن عالء  قال: سمعت  يوم عيد فعاًل فإجازًة،  إن مل يكن يف 

باملسجد احلرام يف يوم عيد الفطر، عن أيب النجا سامل بن حممد السنهوري، عن الشمس حممد بن عبد الرمحن العلقمي،  

ل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، قال: أخربين احلافظ تقي الدين أبو الفضل حممد بن حممد بن  عن اإلمام جال

فهد اهلاشمي سامعًا عليه باملسجد احلرام يف يوم عيد الفطر بني الصالة واخلطبة، قال: أخربنا أبو حامد حممد بن عبد اهلل  

نصاري سامعًا عليه يف  نا أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عبد املعطي األبن ظ هرية سامعًا عليه يف يوم عيد الفطر، قال أخرب

ّي سامعًا عليه يف يوم عيد الفطر، قال أخربنا أبو   ر  يوم عيد الفطر، قال: أخربنا احلافظ أبو عمرو عثامن بن حممد التَّوز 

ي زّي  ي سامعًا عليه يف يوم عيد، قال:    احلسن عيل بن هبة اهلل اجل مَّ ل ف  سامعًا عليه يف يوم عيد، قال: أخربنا أبو طاهر الس 

ن ويّس ببغداد يف يوم عيد،   ح أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن عيّل اآلب 

 
 أخرج احلديث من كتب احلديث ثم أحل إل مسلسالت الشاه ويل اهلل الدهلوي  45

 الت الشاه ويل اهلل الدهلوي ص: وهو يف مسلس 46
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يس، قال: أخرب ْقب ٍل احللبي، عن حممد بن أمحد امل ـقد  نا أبو احلسن  قال السيوطي: وأنبأين عاليا بدرجتني أبو عبد اهلل بن م 

ذ  ز  ْ ل وك47بن البخاري، قال: أخربنا أبو حفص ابن ط رب  أي   – سامعًا عليه يف يوم عيد، قاال   ، قال: أخربنا أبو املواهب بن م 

ن ويّس وابن ملوك   رجان يف    –اآلب  يف بج  ْطر  : أخربنا القايض أبو الطيب الطربي يف يوم عيد، قال: أخربنا أبو أمحد بن غ 

، قال حدثني أبو عبيد اهلل أمحد بن حممد ابن أخت سليامن بن حرب يف يوم عيد، قال:  48حدثنا عيل بن داهر   يوم عيد، قال: 

يف يوم عيد، قال: حدثنا سفيان الثوري،  وكيع بن اجلراح  حدثنا برش بن عبد الوهاب األ م وي يف يوم عيد، قال: حدثنا  

دثنا عطاء بن أيب رباح، يف يوم عيد، قال: حدثنا ابن عباس، يف  يف يوم عيد، قال: حدثنا ابن جريج يف يوم عيد، قال: ح

يوم عيد، قال: شهدت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم عيد فطر، أو أضحى، فلام فرغ من الصالة، أقبل علينا  

اخلطبة،  بوجهه، فقال: »أهيا الناس، قد أصبتم خريا، فمن أحب أن ينرصف، فلينرصف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع  

 فليقم« . 

 49غريب هبذا السياق، ويف اإلسناد مقال قال السيوطي: 

 
 بالذال املعجم  –طربزذ   47

تعليقًا عىل هذا االسم، ما نصه: جاء هذا االسم يف جياد املسلسالت للسيوطي:    "ثالثة أحاديث مسلسلة"قال شيخنا حممد طه رمحه اهلل يف رسالته   48

ولعله الصواب، فهو الذي ذكره به ابن ماكوال يف اإلكامل  داهر.  . ويف مصادر أخرى:  للشاه ويل اهلل  الفضل املبنيوكذلك يف املصادر الناقلة عنه كـ  ذاهب.  

حيث رسد أسامء الرواة عن ابن أخت سليامن بن حرب، إال أنه سامه: عيل    1/330، وبه ذكره الذهبي يف ترمجة برش بن عبد الوهاب يف امليزان  4/160

. وكيفام كان فال يعرف، اللهم إال أن يكون هو عيل بن حممد بن الُسي الوراق  2/299،  1485  بن حممد بن داهر الوراق. وتبعه ابن حجر يف اللسان

 . 55، والربهان احليل يف الكشف احلثيث 6/25، 5496املتهم بالكذب، ذكره يف اللسان 

 احلديث عن ابن جريج عن عطاء عىل ثالثة أوجه: تعليقًا عىل قول السيوطي هذا، ما نصه: قلت: ورد هذا  ثالثة أحاديث مسلسلة  قال شيخنا يف رسالته   49

 األول: عن عطاء، عن ابن عباس، رفعه.  •

 تفرد به عيل بن داهر، عن ابن أخت سليامن بن حرب، عن برش بن عبد الوهاب، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، به.

 الثان: عن عطاء، عن عبد اله بن السائب، رفعه.  •

 1290، وابن ماجه: 3/185، والنسائي 1155ن جريج، وهو ثقة. وحديثه عند أيب داود: تفرد به الفضل بن موسى عن اب

 الثالث: عن عطاء مرسالً.  •

 وهذه الوجه الثالث هو الذي رجحه أبو داود والنسائي.  

 ثم قال رمحه اهلل تعال:  

كانه هو الذي  "(  32-2/31رش بن عبد الوهاب يف امليزان: )أما التسلسل الوارد فيه من برش بن عبد الوهاب إل ابن عباس، فقال الذهبي يف ترمجة ب

والقائل هو    –قلت    "وضعه، أو املنفرد به عنه، وهو أبو عبيد اهلل أمحد بن حممد بن فراس بن اهليثم الفرايس البرصي اخلطيب ابن أخت سليامن بن حرب.

عن    10/241كرابن عساكر يف ترمجة برش بن عبد الوهاب يف تاريخ دمشق  ولعل احلمل عىل ابن أخت سليامن بن حرب أول، فقد ذ  –شيخنا رمحه اهلل  

 واحلمل عىل عيل بن داهر أيضًا حمتمل، فاهلل أعلم. اهـ "كان صاحب خري وفضل."عيل بن احلسني البزاز أنه قال يف برش هذا: 
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 والثالثون الثامناحلديث 

 األنصاري ريض اهلل عنه  من مسند أيب قتادة 

 وهو احلديث املسلسل بيوم عاشور 

 برواية الشيخ الدكتور حييى الغوثان

 

 قال رمحه اهلل تعال: 

  رص أخربنا الشيخ الدكتور حييى بن عبد الرزاق الغوثاين الدمشقي املدين يف يوم عاشوراء، قال: حدثني مسند الع  

الشيخ حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين املكي يف يوم عاشوراء، قال: أخربنا حمدث احلرمني الرشيفني عمر بن  

أمح الشيخ  قال: أخربين  يوم عاشوراء،  املحريس يف  بايص  االزهريمحدان  الشَّ اهلل   نَّة  بم  الشهري  أمحد  يوم    د بن  يف 

نْب اوي املالكي يف يوم عاشوراء،   ح... عاشوراء، قال: أخربين األمري الكبري حممد بن حممد السَّ

وقال الشيخ الفاداين: وأخربين الشيخ حممد عبد الباقي األنصاري، والسيد عبد املحسن رضوان يف يوم عاشوراء،  

يف يوم    يف يوم عاشوراء، قال: أخربين العالمة حسن العدوي احل مزاوي   ربنا السيد حممد أمني رضوان املدينقاال: أخ

يف يوم عاشوراء، قال: أخربين أيب حممد األمري الكبري يف يوم عاشوراء،    عاشوراء، قال: أخربين حممد األمري الصغري

يوم عاش  الشهاب أمحد بن احلسن اجلوهري يف  البرصيقال: أخربين  يوم    وراء، قال: أخربين عبد اهلل بن سامل  يف 

وري يف    عاشوراء، قال: أخربين الشمس حممد بن العالء البابيل  نْه  يف يوم عاشوراء، قال: أخربنا سامل بن حممد السَّ

 50يطي يف يوم عاشوراء حيدث عن أمني الدين حممد أيب اجلود حممد بن أمحد الغ  يوم عاشوراء، قال: سمعت النجم  

بن عيسى   أمحد  بابن  بن  إمام جامع الشهري  قال:    النجار  يوم عاشوراء،  بن حممد  الغمري يف  الفخر حممد  أخربنا 

 ي  الد  بن حممد  السيوطي بقراءة احلافظ عثامن  
عبد الرمحن بن أمحد بن املبارك الشهري  يوم عاشوراء عن أيب الفرج  يف  ي  م 

 
و خطأ، فأبو اجلود كنية أمني الدين حممد بن أمحد نفسه. ففي وفيات  للشيخ الفاداين: حممد بن ايب اجلود، وهالعجالة  قال شيخنا رمحه اهلل تعال: ويف     50

وفيها أمني الدين أبو اجلود حممد بن أمحد عيسى بن النجار الشفعي الدمياطي ثم املرصي، اإلمام األوحد  ":  10/230شذرات الذهب  من    929سنة  

 اعتامدًا عىل ما يف الشذرات.   199ص: سد األرب املسمى ألمري الكبري ثبت اوقد صححه العالمة الفداين نفسه يف تعليقه عىل  "العالمة احلجة.
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عن أيب احلسن عيل بن إسامعيل بن قريش عن احلافظ زكي    52شوراء يوم عا الغزي ثم القاهري يف    51ةن حْ ابن الش  ب

الدين عبد العظيم املنذري عن أيب حفص عمر بن طربزد عن أيب بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد األنصاري عن 

ب  يعني ابن يعقو  – أيب حممد احلسن بن عيل اجلوهري عن أيب احلسن عيل بن حممد بن أمحد بن كيسان عن أيب يوسف  

عن أيب الربيع عن محاد بن زيد عن غيالن ابن جرير عن عبد اهلل بن معبد الزماين عن أيب قتادة أن النبي    53القايض   - 

 ".صيام يوم عاشوراء إن أحتسب عىل اهلل أن يكفر السنة التي قبلها " : صىل اهلل عليه وسلم قال

قال احلافظ املنذري: هذا حديث صحيح انفرد به مسلم، فرواه يف صحيحه مطوال عن حييى بن حييى التميمي وقتيبة  

 بن سعيد البلخي البغالين، عن محاد بن زيد.  

قال الشيخ الفاداين رمحه اهلل: هكذا روي مسلسال إل أيب الفرج ابن الشحنة كام يف مسلسالت ابن الطيب حيث مل  

قال ابن الطيب هو حديث صحيح    54سل فيام فوقه ورواه السيد عيل الوتري بالتسلسل إل يوسف القايض يذكر التسل

ـ   انفرد به مسلم والتسلسل فيه انقطاع ما، واألكثر يقول الراوي فيه سمعته يوم عاشوراء. اه

م   656عاشوراء سنة   وقال شيخنا رمحه اهلل تعال: ومما يستفاد من طبع ونرش جزء املنذري أنه حدث به يف يوم
ل  . فع 

ـ   أن التسلسل انقطع أوال عند ابن قريش، وثانيا بعد شيخه احلافظ املنذري، واهلل تعال أعلم. اه

 
ْحنة. وترددت املصادر  العجالةكذا يف  "علق هنا شيخنا رمحه بقوله:     51 بني الشحنة والشيخة. وصوب الدكتور املرعشيل   –مطبوعها وخمطوطها    –: ابن الش 

 للحافظ ابن أنه: ابن الشيخة. املجمع املؤسس للمعجمحمقق 

حنة )أو الشيخة( عن ابن قريش   199ص  ثبت األمري  قال شيخنا رمحه اهلل تعال: مال الشيخ الفداين يف تعليقه عىل     52 إل أن رواية أيب الفرج ابن الش 

حنة. وتابعه عىل ذلك العالمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة  منقطعة، وأن بينهام ا ملسند املعمر أبا العباس أمحد بن أيب طالب احلجار املعروف أيضا بابن الش 

 ، وذلك 715أو سنة    714. وهو منهام عجيب ملا عرف من دقة حتقيقهام. ذلك ألن أبا الفرج الغزي ولد سنة  287للكنوي ص  ظفر األمان  يف تعليقه عىل  

. وذلك  الرتغيب والرتهيببسبع عرشة سنة عىل األقل. وقد استند العالمة الفاداين فيام استظهر من االنقطاع إل سند   732قبل وفاة ابن قريش يف سنة 

ري أن كلمة  عن أيب الفرج الغزي عن ابن قريش. غالرتغيب  سند    13ص  املسلك اجليل من أسانيد حممد عيل بن حسني املالكي أعجب، فقد ساق هو يف  

ج سمع جزءا فيه جملس يف    2/113املجمع املسس  الفصل يف هذا الصدد للحافظ ابن حجر، فقد ذكر يف ترمجة شيخه أيب الفرج الغزي يف   أن أبا الفر 

عىل أيب احلسن عيل  بسامعه له    – وهو عني اجلزء الذي روي منه احلديث املسلسل بيوم عاشوراء    –فضائل عاشوراء: ختريج احلافظ زكي الدين املنذري  

ـ   بن إسامعيل بن قريش. اه

عن أيب يوسف القايض، وهو خطأ. والراوي هو القايض أبو حممد يوسف بن يعقوب األزدي البغدادي املتوىف سنة  العجالة:  علق عليه شيخنا قائال: يف   53

ـ  ، أي قبل182. أما القايض أبو يوسف صاحب اإلمام أيب حنيفة رمحهام اهلل فتويف سنة 297  هذا الراوي بأكثر من قرن. اه

 يف العجالة: أيب يوسف، وسبق الكالم فيه. منه رمحه اهلل تعال  54
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  التاسع والثالثونث احلدي

 من مسند سيدنا معاذ ريض اهلل عنه

 من املستدرك عىل الصحيحني لإلمام أيب عبد اهلل احلاكم النيسابوري 

 "إن أحبك"املسلسل بقول وهو احلديث 

 الغوثان حييى برواية الشيخ 

 قال رمحه اهلل تعال: 

ن عبد الرزاق الغوثاين بقرائتي عليه بمدينة كيب تاون، قال: أخربنا مسند العرص الشيخ علم الدين  بالشيخ حييى  أخربنا  

  اللكنوي،   الشيخ حممد عبد الباقي أبو الفيض حممد ياسني بن حممد عيسى الفاداين املكي، قال أخربنا الشيوخ األربعة:  

والد    أربعتهم عن   -   عيل بن فالح الظاهري، والشيخ  اينه  ْب نَّال  دٍ م  ـ خليفة بن ح  ، والشيخ  يس ر  حْ ـ  عمر محدان املالشيخ  و

نّوي  فالح بن حممد الظاهري    ة الشيخ العالم   اإلخري اجل ْغب بي    ويس ن السَّ اخلطَّايب  حممد بن عيل  اإلمام السيد  عن    ، املدين امل ه 

املكي، احلفيظ    ثم  عبد  اجلامل  يش  عن  ْرو  د  الغفور    املخدوم  عن  ،العجيمي بن  عبد  بن  هاشم  التَّّتوي  حممد  احلارثي 

الشيخ املعمر  عن    ، ويت احلنبيل ه  الب  بن أمحد بن عيل  عن املعمر حممد    ، يس  لُّ  الرب   يس  ر  مْ بن عيل النُّ   د  يْ ع    الشيخ   عن   ، نديالس  

عبد الرمحن بن أيب    يطي عن احلافظ جالل الدينالغ    حممد بن أمحد  نجم الدين  الشيخ  عن  ،البهويت   بن يوسف  عبد الرمحن

بادي الشهري ب  أيب الطيب أمحد بن حممد  الشهاب    السيوطي عنبكر   جازي األديب عن قايض  احل  بن عيل اخلزرجي الع 

ناين الب ْلب ييس    القضاة جمد الدين إسامعيل بن إبراهيم  
أيب سعيد  احلافظ صالح الدين  احلنفي عن  بن إبراهيم بن حممد الك 

ل دي   يك    املسند املعمر أيب القاسم   عنالقرايف،  وي  رم  األ    بن حامد   أمحد بن حممد   املقرئ الزاهد  عن  ،  الئيالعخليل بن ك 

لفي،عبد الرمحن بن مكي   أمحد بن حممد بن أمحد  أيب طاهر  جده ألمه  عن  الط راب ليس ثم اإلسكندراين سبط احلافظ الس 

ة   ل ف  يش  حممد بن عبد الكريمأيب سعيد  عن  اإلصبهاين ثم اإلسكندراين،  لفي  الس  امللقب بس  ش  عن أيب عيل  البغدادي،    بن ح 
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ن  أمحد    أيب بكر   عن  55البغدادي  بن شاذاناحلسن بن أمحد ا ْلام  احلافظ أيب بكر عبد اهلل بن حممد الشهري  عن    56، ادالنجَّ بن س 

 ر  اجل    بن عبد العزيز  عن احلسناأل م وي موالهم البغدادي،  ابن أيب الدنيا  ب
م  ك  عن احل    ،ييس ن الت    بن مسلم  عن عمرو   ،ي و 

 اب  ن عن الصُّ   ،يل  ب  عن أيب عبد الرمحن احل    ، ة بن مسلمب  قْ عن ع    ، حيْ ة بن رش   و  يْ عن ح    ،بدةبن ع  
ريض    – عن معاذ بن جبل    ،ي  ح 

  اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إين أحبك فقل    : قال  – اهلل عنه  

يا معاذ واهلل إن أحبك وأوصيك أن ال تدع يف دبر كل صالة أن تقول اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك  ":  ويف رواية أيب داود 

   ".وحسن عبادتك 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : فقلقال الصنابحي: قال يل معاذ: وأنا أحبك، 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك :قال أبو عبد الرمحن: قال يل الصنابحي: إين أحبك، فقل 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  :قال عقبة بن مسلم: قال يل أبو عبد الرمحن: إين أحبك، فقل 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك :قبة: إين أحبك، فقل قال حيوة بن رشيح: قال يل ع

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  : قال احلكم بن عبدة: قال يل حيوة: وأنت تعلم ما بيني وبينك، فقل

 .اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : قال التنييس: قال يل احلكم: وأنا أحبك، فقل

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك :يل التنييس: وأنا أحبك، فقل قال احلسن: قال 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك :قال ابن أيب الدنيا: قال يل احلسن: وأنا أحبك، فقل 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : قال أمحد بن سلامن: قال يل ابن أيب الدنيا: وأنا أحبك، فقل

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : ل ابن شاذان: قال لنا ابن سلامن: وأنا أحبكم، فقولواقا 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  :قال حممد بن عبد الكريم: قال لنا ابن شاذان: وأنا أحبكم، فقولوا 

 
 كادت كتب املسلسالت تتطابق عىل تسميته بأيب عيل عيسى بن شاذان البرصي، ومنها ما يزيد عليه وصفه بالقطان أو القصار. وكل ذلك أوهام.    55

مسند بغداد أبو عل احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن حممد بن شاذان، صاحب القصة املشهورة يف سالم النبي  فراوي املسلسل باملحبة ما هو إال 

د الكريم بن  صىل اهلل عليه وسلم عل يه، واملتكم عىل مذهب اإلمام أيب احلسن األشعري. وهو من الرواة عن أمحد بن سلامن النجاد، كام أن حممد بن عب

لروياة عنه. أما عيسى بن شاذان القطان فهوي برصي نزل مرص، وال يكنى أبا عل، وهو أقدم طبقة من أيب عل بن شاذان حيث أنه ح  شيش مذكور با

منه   .عام! فسبحان من ال يسهو  200. فبني وفاتيهام أكثر من    425، بينام كانت وفاة أيب عل بن شاذان سنة  240من شيوخ أبو داود، ومات بعد سنة  

 رمحه اهلل

ليامن    56 ار  –بالتصغري  –حترف يف كثري من املصادر إل س   . منه رمحه اهلل تعال -بالراء –والنَّجَّ
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 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  :فقولواقال السلفي: قال لنا حممد بن عبد الكريم: وأنا أحبكم، 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : قال ابن مكي: قال لنا السلفي: وأنا أحبكم، فقولوا

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : قال األرموي: قال يل ابن مكي: وأنا أحبك، فقل

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك :بك، فقل رموي: وأنا أحقال العالئي: قال يل األ  

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك :قال املجد احلنفي: قال لنا العالئي: وأنا أحبكم، فقولوا

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : : قال احلجازي: قال لنا املجد: وأنا أحبكم، فقولوا 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  :اب احلجازي: وأنا أحبكم، فقولواقال لنا الشهقال السيوطي:  

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتكقال النجم الغيطي: قال يل السيوطي:إين أحبك، فقل: 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتكقال عبد الرمحن البهويت: قال يل الغيطي: إين أحبك، فقل: 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إين أحبك، فقل: قال حممد البهويت: قال يل عبد الرمحن البهويت: 

يس: قال يل حممد البهويت:   . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إين أحبك، فقل: قال  عيد بن عيل النُّْمر 

يس: إين أحبك، فقل:   . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال حممد بن هاشم السندي: قال يل النُّمر 

يمي: قال يل السندي:  ج   . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إين أحبك، فقل:  قال عبد احلفيظ الع 

اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن  قل:  قال حممد بن عيل السنويس: قال يل عبد احلفيظ العجيمي: إين أحبك، ف

 . عبادتك

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إين أحبك، فقل:  اهري: قال يل السنويس: ظقال فالح بن حممد ال

ا الباقي  عبد  فالح،  بن  عيل  من  كل  فالٌح  لوقال  لنا  قال   النبهاين:  مح  د  بن  خليفة  املحريس،  محدان  بن  عمر  لكنوي، 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أحبكم، فقولوا: الظاهري، إين

:  – يعني علياًّ، عبد الباقي، عمر املحريس، خليفة النبهاين    – قال الشيخ ياسني الفاداين: قال يل كل من الشيوخ األربعة 

 . اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إين أحبك، فقل: 

اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك  قال الشيخ حييى بن عبد الرزاق الغوثاين: قال يل الشيخ ياسني الفاداين: إين أحبك، فقل:  

 . وحسن عبادتك

اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك  قال الشيخ حممد طه بن يوسف كران: قال لنا شيخنا حييى الغوثاين: إين أحبك، فقل:  

 . وحسن عبادتك
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اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن  : إين أحبكم، فقولوا:  57ه وأنا أقول حلارضي هذا املجلس ثم قال شيخنا حممد ط

 58. عبادتك

 

 

 

  

 
.  Street Oosteringتكرر عقد جملس التحديث هبذا احلديث من عند شيخنا رمحه اهلل تعال، وكثريًا ما كان حيدث الطلبة عند بيته القديم  يف شارع . 57

هـ املوافق لـ  1442وهلل احلمد. وكان آخر جملس حدث هبذا احلديث ليلة عيد الفطرمن سنة    –ن حرض أكثر هذه املجالس  وكاتب هذه السطور كان مم

وعقد هذا املجلس عرب برنامج الزوم فاشرتك فيه ما ال حيصون من العلامء والطلبة غري أن كاتب    Octopusم يف بيته الذي يف شارع  2021مايو    13

 اجللسة.  هذه السطور فاتته هذه

، وابن    109والنسائي يف عمل اليوم والليلة    1522وأبو داود    4  144/ 5قال شيخنا رمحه اهلل تعال خترجيا عىل هذا احلديث: هذا احلديث رواه أمحد   58

 ، كلهم من طرق ع ن عبد اهلل بن يزيد املقرئ؛ ور273/  1، واحلاكم يف املستدر ك  751خزيمة 

عبد اهلل بن يزيد املقرئ، وأبو عاصم   –من طريق عبد اهلل بن وهب؛ ثالثتهم    1135من طريق أيب عاصم النبيل ؛ والنسائي يف الكربى    247/    5واه أمحد  

يح به  –النبيل، وعبد اهلل بن وهب   ط الشيخني، ووافقه الذهبي. وصححه أيضا السخاوي يف اجلو  . عن حيوة بن ش    .اهر املكلةوصححه احلاكم عىل ش 

 التي مجعها هو نفسه رمحه اهلل تعالثالثة أحاديث مسلسلة اهـ من 
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 احلديث األربعون 

 وهو احلديث املسلسل بدعاء ختم املجلس 

 من األحاديث املسلسلة  العجالةكتاب من 

ـ 1411املتوىف   للشيخ علم الدين حممد ياسني بن حممد عيسى الفادان  ه

 برواية الشيخ حييى بن عبد الرزاق الغوثان حفظه اهلل تعال 

 قال رمحه اهلل تعال: 

فلام فرغ من القراءة دعا ألهل املجلس وختم بالدعاء، قال أخربنا   –الشيخ الدكتور حييى بن عبد الرزاق الغوثاين    ا أخربن

فلام فرغ من القراءة دعا ألهل املجلس وختم بالدعاء، قال أخربنا العالمة املسند السيد    – الشيخ حممد ياسني الفاداين  

ب ارة احلسني الصنعاين اليامين بمكة   جلس وختم بالدعاء، قال حدثنا  فلام فرغ من القراءة دعا ألهل امل  –حممد بن حممد ز 

نْدا ري،   فلام فرغ كل منهام من القراءة    –شيخ اإلسالم القايض عيل بن عيل اليامين الصنعاين، وعبد اهلل بن أمحد بن حممد اجل 

دعا لنا وختم املجلس بالدعاء، قاال: حدثنا العالمة السيد إسامعيل بن حمسن بن عبد الكريم إسحاق احلسني الصنعاين،  

، وعبد اهلل بن حممد    - فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء، قال: حدثنا السيد العالمة أمحد بن زيد الك ْبيس 

فلام فرغ كل منهام من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء قاال حدثنا شيخ اإلسالم القايض حممد    - ،  الشوكاينبن عيل  

الشوكاين  أبو احلسن عيل بن    فلام فرغ من  -،  بن عيل  النور  العالمة  قال حدثنا  بالدعاء  لنا وختم املجلس  القراءة دعا 

قال حدثنا حامد بن حسن    ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء    - ،  إبراهيم بن عامر الشهيد الصنعاين

د العالمة أمحد بن يوسف بن احلسني العلوي  قال حدثنا السي  ، فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  -،  شاكر

بالدعاء  فلام فرغ من  - ،  القاسمي احلسني  املجلس  لنا وختم  بن    ،القراءة دعا  إبراهيم  الدين  برهان  السيد  قال حدثنا 

،  ةارب  قال حدثنا السيد احلسني بن أمحد ز    ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء    -،  القاسم بن اإلمام املؤيد

فلام فرغ من القراءة    - ،  قال حدثنا عبد العزيز بن حممد احلبييش  ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  -

فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس    -،  أمحد اجلاللقال حدثنا السيد اهلادي بن    ،دعا لنا وختم املجلس بالدعاء

قال حدثنا عبد    ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  - ،  قال حدثنا عبد القادر بن زياد اخلواستي  ،بالدعاء
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ا السيد طاهر بن حسني  قال حدثن  ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  -،  العزيز بن تقي الدين احلبييش 

قال حدثنا الوجيه عبد الرمحن بن عيل بن حممد   ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  - ،  األهدل الزبيدي

قال حدثنا أبو العباس زين الدين أمحد بن أمحد    ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  -،  ع الشيباين ب  يْ بن الد  

قال حدثنا نفيس الدين سليامن    ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  - ،  ي بزبيدج  اللطيف الرشَّ    بن عبد

قال حدثنا املسند مجال    ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  - ،  بن إبراهيم العلوي البوالين الراشدي

قال حدثني والدي    ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  -،  الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن احلبييش

فلام فرغ    - ،  قال حدثنا أبو حفص عمر بن عيل الرشعبي بتعز اليمن ، فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء

،  قال حدثنا القايض أبو إسحاق إبراهيم بن أيب بكر حممد بن إبراهيم الطربي  ، دعا لنا وختم املجلس بالدعاء من القراءة 

قال حدثنا الفقيه أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب حرمي فتوح بن    ، فلام فرغ من املجلس دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  -

قال حدثنا رساج الدين أبو حفص عمر بن    ،ا وختم املجلس بالدعاءفلام فرغ من القراءة دعا لن  - ،  بنني الكاتب املكي

قال أخربنا أبو الطاهر املظفر حممد بن    ،فلام فرغ من القراءة دعا لنا وختم املجلس بالدعاء  -،  عبد املجيد امليانيش القريش

نا أبو احلسن جابر بن يارس خرب يل كذلك قال أام  عيل الشيباين الطربي كذلك قال أخربنا أبو الطاهر حييى بن حممد املح  

ول  ل  نا أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن هبْ خربلفي كذلك قال أنا أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن املخْ خرباحلنائي كذلك قال أ

نا مالك بن أنس خربنا عبد الرمحن بن مهدي كذلك قال أخربنا أيب اإلمام إسحاق بن هبلول كذلك قال أخربكذلك قال أ

نا عروة كذلك قال حدثتنا عائشة فلام فرغت من القراءة دعت لنا وختمت  خربحممد بن شهاب كذلك أ  نا خربكذلك قال أ

اللهم  "  :املجلس بالدعاء وقالت كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من جملسه يقول 

 "ال إله إال أنت. ،رم وأنت املؤخِّ دِّ وما أنت أعلم به منا أنت املقَ  نا وما أرسرنا وما أعلناْد أنا وما تعمَّ طَ ْخ اغفر لنا ما أَ 
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 اخلامتة

القول،   نافلة  هنا  أومن  الشافعي  ل  هأسانيدبعض  ورد  مذهب  لفقه  شيوخ  بعض  عن  املرحوم  شيخنا  استجازها  التي 

 :، فأقول وباهلل التوفيق الشافعي

نا رمحه اهلل تعال  سلسلة التفقه يف  عمر  بن حامد اجليالين مفتي   املذهب الشافعي ريض اهلل عنه العالمة السيد  أجاز شيخ 

الشافعية بمكة املكرمة وهو تفقه عىل والده السيد حامد بن عبد اهلادي اجليالين وهو تفقه عىل شيخ االسالم عبد اهلل بن  

وهو تفقه عىل   بغية املسرتشدينحب عمر الشاطري وهو تفقه برتيم عىل العالمة املفتي عبدالرمحن بن حممد املشهور صا 

ودان الكندي وهو تفقه عىل والده العالمة عبد اهلل بن أمحد باسودان ـ ومل حيرض لشيخي   العالمة حممد بن عبد اهلل باس 

 ـ ح  بقية هذه السلسلة احلرضمية  

باجنيد وحممد بن سعيد بابصيل  وتفقه عبداهلل بن عبد اهلل بن عمر الشاطر بمكة املكرمة عىل مجاعة منهم عمر بن أيب بكر  

كلهم تفقهوا عىل شيخ علامء مكة السيد أمحد بن زيني دحالن مفتي    -وسعيد بن حممد اليامين وأبو بكر الشطا الدمياطي  

الشافعية وهو تفقه عىل عثامن بن حسن الدمياطي وهو تفقه عىل عبد اهلل بن حجازي الرشقاوي )شيخ األزهر( وهو  

فناوي شيخ األزهر وهو تفقه عىل عبد الرؤوف بن حممد الب شب ييش  وهو تفقه عىل عّمه أمحد  تفقه عىل حممد بن سا  مل احل 

احي وهو تفقه عىل النور عيل بن حييى الزيادي وهو تفقه   بن عبد اللطيف البشبييش وهو تفقه عىل سلطان بن أمحد املزَّ

د بن محزة الرميل وهو تفقه عىل شيخ اإلسالم الزين  عىل الشمس حممد بن أمحد الرميل وهو بفقه عىل والده شهاب أمح

ن يك ي األنصاري وهو تفقه عىل علم الدين صالح بن عمر البلقيني وهو تفقه عىل والده رساج عمر   زكريا بن حممد السُّ

الد الكتَّاين وهو تفقه عىل تاج  بابن  املعروف  الدين عمر بن أيب احلرم  البلفيني وهو تفقه عىل زين  ين عبد  بن رسالن 

الرمحن بن ابراهيم الفزاري الشهري بابن الفركاح وهو تفقه عىل تقي الدين أيب عمرو عثامن بن عبد الرمحن الشهري بابن 

 الصالح وهو تفقه عىل والده صالح الدين عبد الرمحن بن عثامن الشهرزوري  

بن هبة اهلل ابن أيب عرصون املوصيل وهو تفقه  وتفقه والد ابن الصالح يف الطريقة العراقية عىل أيب سعد عبد اهلل بن حممد  

الفريوزابادي   يوسف  بن  عيل  بن  ابراهيم  إسحاق  أيب  الشيخ  عىل  تفقه  وهو  الفارقي  ابراهيم  بن  احلسن  أيب عيل  عىل 

الشريازي وهو تغفه عىل القايض أيب الطيب طاهر بن عبد اهلل الطربي وهو تفقه عىل الشيخ أيب حامد أمحد بن حممد  

اركي وهو تفقه عىل أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي  اإلسفرا ئيني وهو تفقه عىل أيب القاسم عبد العزيز بن عبد اهلل الدَّ
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وتفقه والد بن الصالح يف الطريقة اخلراسانية عىل أيب القاسم عمر بن حممد ابن الب زري اجلزري وهو تفقه عىل أيب    ح

 الطربي وهو تفقه عىل إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني  احلسن عيل بن جممد املعروف بإلكيااهلّرايس

وهو تفقه عىل والده الشيخ أيب حممد عبد اهلل بن يوسف اجلويني وهو تفقه عىل أيب بكر عبد اهلل بن حممد القفال املروزي  

سحاق املروزي وهو تفقه عىل أيب العبا س أمحد  الصغري وهو تفقه عىل أيب زيد حممد بن أمحد املروزي وهو تفقه عيل أيب إ

بن عمر بن رسيج وهو تفقه عىل أيب القاسم عثامن بن سعيد بن بشار األنامطي وهو تفقه عىل أيب إبراهيم إسامعيل بن  

قه اإلمام  حييى املزين وأيب حممد الربيع بن سليامن املرادي وها تفقها عىل اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي وتف

الشافعي يف فقه أهل مكة عىل مسلم بن خالد الزنجي وهو تفقه ابن جريج وهو تفقه عطاء بن ايب الرباح وهو عىل سيدنا  

 عبد اهلل بن عباس  

وتفقه اإلمام الشافعي يف فقه أهل املدينة عىل اإلمام مالك بن أنس وهو عىل ربيعة بن أيب عبد الرمحن وهو عىل نافع مواى  

 هو عىل سيدنا عمر بن اخلطاب  بن عمر و

وتفقه اإلمام الشافعي يف فقه أهل العراق عىل اإلمام حممد بن احلسن الشيباين وهو عىل اإلمام أيب حنيفة النعامن بن ثابت  

وهو عىل محاد بن أيب سليامن وهوعىل إبراهيم بن يزيد النخعي وهو عىل علقمة بن قيس واالسود بن يزيد وها عىل  

 هلل بن مسعود  سيدنا عبد ا

 وأخذ ابن عباس وابن عمر وابن مسعود العلم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

 

وكذلك أخذ شيخنا رمحه اهلل سند التفقه عىل مذهب اإلمام الشافعي عن الشيخ حممد أمني فقري القايض سابقًا ملجلس  

   59القضاء اإلسالمي بجنوب أفريقيا 

 : فقرينرش العبري من أسانيد الشيخ حممد أمني قال شيخنا رمحه اهلل تعال يف ف

 أخذ الشيخ حممد أمني فقري فقه اإلمام الشافعي  

 
شيخنا املرحوم عن الشيخ حممد أمني  أيضا  استجاز شيخنا رمحه اهلل تعال عن الشيخ حممد أمني فقري بعد أن أعد له الثبت  فأجازه. وقد استجاز لنا   59

 فقري.
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 م؛ 1967هـ/ 1387عن العالمة الشيخ أنعم بن نارص الرشعبي اليامين ثم املكي، املدرس بمدرسة الفالح، املتوىف سنة  

الشيخ أمحد بن عبد   العالمة  املتوىف سنة  وهو عن  الفالح هبا،  القايض بمكة املكرمة، واملدرس بمدرسة  اهلل نارضين، 

 م؛ 1950هـ/ 1370

وعني ثم املكي، مفتي الشافعية بمكة املكرمة؛   وهو عن العالمة الشيخ عمر بن أيب بكر باجنيد الدَّ

 بمكة املكرمة؛ وهو عن شيخ علامء احلرم املكي، العالمة السيد أمحد بن زيني دحالن، مفتي الشافعية 

 وهو عن الشيخ عثامن بن حسن الدمياطي، نزيل مكة املكرمة؛ 

 وهو عن الشيخ عبد اهلل بن حجازي الرشقاوي، شيخ األزهر؛ 

ْفناوي، شيخ األزهر؛   وهو عن الشيخ حممد بن سامل احل 

 وهو عن العالمة الفقيه عبد الرؤوف بن حممد الب ْشب ْييش شيخ الشافعية بمرص؛ 

 لشيخ أمحد بن عبد اللطيف الب ْشب ْييش؛ وهو عن عمه ا

احي؛   وهو عن العالمة سلطان بن أمحد امل زَّ

يَّادي؛   وهو عن العالمة نور الدين عيل بن حييى الزَّ

 وهو عن اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد الرميل؛ 

 وهو عن والده اإلمام شهاب الدين أمحد بن محزة الرميل؛ 

ن يكي األنصاري؛وهو عن شيخ اإلسالم زكريا بن  حممد الس 
60 

ينيوهو عن  ل م الدين صالح بن عمر الب ْلق   ؛ اإلمام ع 

يني؛  سالن الب ْلق   عن والده اإلمام رساج الدين عمر بن ر 

 
املتأخرين عىل سوق إسناد التفقه عىل املذهب الشافعي من طريق شيخ اإلسالم زكريا، عن احلافظ ابن حجر، عن  درج كثري من أصحاب األثبات     60

القزويني، ع الغفار  الصغري، عن عبد  الشامل  الكامل سالر، عن حممد بن حممد صاحب  النووي، عن  العطار، عن  ابن  العالء  العراقي، عن  ن الزين 

ل هلم عىل ذلك هو اخلرص عىل سند جيمع بني حمققي املذهب الرافعي والنووي. غري أهنم  خلطوا يف صنيعهم هذا بني  الرافعي... إلخ. ويظهر أن احلام

ين إال باملالزمة  احلديث املسلسل بالشافعية، وسلسلة التفقه. ففرٌق ما بني رواية حديث والتفقه، فاألول ال يتطلب إال دقائق معدودة، بينام ال يتم الثا

ين  ة. وقد حرصنا يف السلسلة املثبتتة أعاله عىل عالقة التلمذة مدة معتربة دون جمرد األخذ واللُّقي أو الرواية، وذلك بالرجوع إل دواوسنوات عديد

خلصوص ا االطبقات والرتاجم. بل إن الشيخ حممد بن  حممد صاحب الشامل الصغري غري معروف أصال إال يف حدود هذا السند. فال ينبغي االعتامد يف هذ

 عىل ما اشتهر يف أثبات املتأخرين، فأنَّى ملجرد الشهرة العارية عن دليل أن تنهض أمام حقائق أثبتها التاريخ؟. منه رمحه اهلل تعال
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ْتن اين؛   عن الشيخ زين الدين عمر بن أيب احلرم املعروف بابن الك 

ْركاح؛عن اإلمام تاج الدين عبد الرمحن بن إبراهيم الفزاري الشهري بابن   الف 

 عن اإلمام تقي الدين عثامن بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح؛

 عن والده الشيخ صالح الدين عبد الرمحن بن عثامن الشهرزوري؛

 الطريقة العراقيةوتفقه والد  اْبن  الصالح يف 

ون املوصيل؛  رْص   عىل اإلمام أيب سعد عبد اهلل بن حممد بن هبة اهلل ابن أيب ع 

 القايض أيب عيل احلسن بن إبراهيم الفارقي؛ وهو عىل 

 وهو عىل الشيخ اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي؛

 وهو عىل القايض أيب الطيب طاهر بن عبد اهلل الطربي؛ 

 61وهو عىل مجاعة منهم الشيخ أبو حامد أمحد بن حممد اإلسفراييني؛ 

كي؛ وهو عىل اإلمام أيب القاسم عبد العزيز بن عبد   اهلل الدار 

 وهو عىل اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي؛ 

 الطريقة اخلراسانية كام تفقه والد ابن الصالح يف 

ي؛  ر  ي اجل ز   عىل أيب القاسم عمر بن حممد ابن الب ْزر 

ايس الطربي؛   وهو عىل أيب احلسن عيل بن حممد املعروف بإلكيا اهلرَّ

يني؛وهو عىل إمام احلرمني أيب   املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجل و 

يني؛   وهو عىل والده الشيخ أيب حممد عبد اهلل بن يوسف اجل و 

 وهو عىل اإلمام أيب بكر عبد اهلل بن أمحد القفال الصغري املروزي؛

 وهو عىل اإلمام أيب زيد حممد بن أمحد املروزي، 

 
ْ 18/ 1  هتذيب األسامء واللغاتسند والد ابن الصالح يف الطريقتني مأخوذ من   61 يس،  . وقد ساق فيه سند القايض أيب الطيب، عن أيب احلسن املارس  ج 

لطريق أشهر  عن أيب إسحاق املروزي. وإنام أبدلناه بطريق القايض أيب الطيب، عن الشيخ أيب حامد، عن أيب القاسم الداركي، عن أيب إسحاق، ألن هذا ا

عىل أن القايض أبا 14-5/13  طبقات الشافعية الكربىوإن كان أطول، وألنه يدخل فيه شيخ الطريقة العراقية الشيخ أبو حامد. وقد نص السبكي يف  

يس أربع سنني بنيسابور قبل أن حيرض جملس الشيخ أيب حامد اإلسفراييني ببغداد. منه رمحه اهلل تعال ج  ْ  الطيب صحب أبا احلسن املارس 
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 وهو عىل اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد املروزي؛ 

يج؛   وهو عىل اإلمام أيب العباس أمحد بن عمر بن رس  

ار األنامطي؛  وهو عىل اإلمام أيب القاسم عثامن بن سعيد بن بشَّ

 وهو عىل اإلمام أيب إسامعيل إبراهيم بن حييى املزين؛ 

 وهو عىل اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي صاحب املذهب. 

 فقه أهل مكة  يف وتفقه إمامنا الشافعي ريض اهلل عنه 

 عىل مسلم بن خالد الزنجي؛  

 وهو عىل عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج؛ 

 وهو عىل عطاء بن أيب رباح؛

 وهو عىل حرب األمة سيدنا عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنه. 

 فقه أهل املدينة  كام تفقه اإلمام الشافعي يف 

 عىل إمام دار اهلجرة أيب عبد اهلل مالك بن أنس؛ 

 عىل ربيعة بن أيب عبد الرمحن؛  وهو

 وهو عىل نافع مول ابن عمر؛  

 وهو عىل سيدنا عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام. 

 وتفقه اإلمام الشافعي يف فقه أهل العراق 

 عىل اإلمام حممد بن احلسن الشيباين؛ 

 وهو عىل اإلمام أيب حنيفة النعامن بن ثابت؛

 وهو عىل محاد بن أيب سليامن؛ 

عي؛وهو   عىل إبراهيم بن يزيد النخ 

عي؛  وهو عىل علقمة بن قيس النخ 

 وهو عىل سيدنا عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه. 

وا العلم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.   وكلهم تلقَّ
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 صور بعض اإلجازات عن بعض الشيوخ  

لشيخنا رمحهام اهلل تعال:  صورة إجازة الشيخ املفُس حممد عيل الصابوين 
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إجازة الشيخ حممد مطيع احلافظ:
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