


 

 

 

 

 

 

 زءضُم 

ََلم ِمن ؾَمقِِّد إََكام  اًمسَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 ًمشقخ اإلؾمَلم طماومظ اًمعرص سمؼقة اعمجتفدين

 ضمَلل اًمدين أيب اًمػضل قمبد اًمرمحن اًمسقوـمي اًمشاومعي

 هـ 999شمـ

 

 شارياشمه)ضمزء كػقس ذم اعمسؾسل سماعمصاومحة, وقموازم مصـِّػه وقمُ 

 يـنم ٕول مرة وهلل احلؿد قمن كسخة كادرة(

 

 اقمتـى سمه

 

 سمن أمحد سمن حمؿود آل رطمابحمؿد 

 همػر اهلل ًمه وًمواًمديه وعمشاخيه وجلؿقع اعمسؾؿلم



سمسم اهلل اًمرمحن اًمرطمقم 

 قمغم قمباده اًمذين اصطػى هلل, وؾمَلمٌ  احلؿدُ 

اًمرمحن سمن كور اًمدين أيب احلسن قمكم  طمدصمـي اًمشقخ ضمَلل اًمدين أسمو هريرة قمبدُ -9

 ؾؼن, سمن ؿمقخ اإلؾمَلم رساج اًمدين أيب طمػص قمؿر اسمن اعم

 ي, ـِّ ؿُ وؿمقخـا ؿمقخ اإلؾمَلم شمؼي اًمدين أمحد سمن اًمؽامل حمؿد سمن حمؿد اًمش  -2

 راهمي,واًمشقخ كارص اًمدين أسمو اًمػرج سمن اإلمام زين اًمدين أيب سمؽر سمن احلسلم اعمَ -3

 ن ًمػظفم, واًمشفاب أسمو اًمطقب أمحد سمن حمؿد احلجازي مِ -4 

 اوي,ـَ سمن حمؿد اعمُ  وؿمقخـا ؿمقخ اإلؾمَلم ذف اًمدين أسمو زيمريا حيقى-5

 وؿمقخـا ؿمقخ اإلؾمَلم قمز اًمدين أمحد سمن إسمراهقم اًمؽـاين احلـبكم, -6

 وأم اًمػضل هاضمر سمـت اًمنمف حمؿد سمن حمؿد اًمؼدد, -7 

 واحلاومظ شمؼي اًمدين أسمو اًمػضل حمؿد سمن حمؿد سمن ومفد, -8

 ووًمداه: أسمو سمؽر -9

 وقمؿر, -91

 وأسمو طمامد حمؿد, -99

 وًمدا أيب اخلػم سمن فمفػمة ؾمامقما قمؾقفم,  وأسمو قمبد اهلل حمؿد-92

 واًمزيمي أسمو سمؽر سمُن صدىمَة اعُمـاوي, -93

 أسمو اًمػضل حمؿد سمن حمؿد اعمرضماين,  واًمؽامُل -94

 وأم هاينء سمـت أيب احلسن اهلوريـي-95



 سمؼراءيت قمؾقفم,  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته من يمل مـفم-

 ىمال إول: 

 أكا ضمدي,  

 -وهو أول  طمديث ؾمؿعته مـه-

 وىمال اًمشؿـي:

 , 1أكا كارص اًمدين ؾمؾقامن سمن قمبد اًمـارص اإلسمشقطي 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 وىمال اعمـاوي: أكا أسمو ـماهر حمؿد سمن حمؿد سمن اًمؽويك, 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 وىمال احلـبكم: 

 أكا أسمو اًمطاهر سمن اًمؽويك, وظمازم اجلامل قمبد اهلل سمن قمكم اًمؽـاين,  

 -يث ؾمؿعته مـفاموهو أول طمد-

 وىماًمت هاضمر: 
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: قريٌة من ُقَرى الغربقَِّة...إلخ.   إِْبِشقُط، بالَؽْْسِ

قؾت: وهو مما يستدرك عذ كتاب )لب الؾباب( لؾعالمة السقوصي، وقد مجعت شقئا كثرا مما فاته وفات 

 أصوَله يف ذيل عؾقه سؿقته: )غـقة ذوي األلباب يف تؽؿقل كتب األكساب(، يْس اهلل كرشه.



اًمرطمقم سمن  أكا  واًمدي أكا اًمشقخ رساج اًمدين اسمن اعمؾؼن واحلاومظان: أسمو اًمػضل قمبدُ  

 احلسلم اًمعراىمي, وأسمو احلسن قمكم سمن أيب سمؽر اهلقثؿي

واًمؼاضقان: صدر اًمدين حمؿد سمن إسمراهقم اعُمـاوي اًمشاومعي وجمد اًمدين إؾمامقمقل اسمن  

ـػي, وحمؿد ومريم وًمدا اًمشفاب أمحد إذرقمي, واإلمام زين احل اًمؽـاينإسمراهقم 

اًمدين أسمو سمؽر سمن احلسلم اعمراهمي واًمنمف أسمو سمؽر اسمن ىمايض اعمسؾؿلم قمز اًمدين قمبد 

 اًمعزيز سمن ىمايض اًمؼضاة سمدر اًمدين سمن مجاقمة

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته من يمل مـفم -

 وىمال اًمتؼي اسمن ومفد: 

سمن مثبت, واًمعَلمة سمرهان اًمدين إسمراهقم سمن موؾمى  أكا أسمو اًمعباس أمحد سمن حمؿد 

جمد اًمدين حمؿد سمن يعؼوب  وأسمو سمؽر سمن احلسلم اعمراهمي, واًمعَلمة 2إسمـاد

 صاطمب )اًمؼاموس( سماديزآاًمػػمو

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته من يمل مـفم -

 وىمال وًمداه واسمـا أيب اخلػم سمن فمفػمة: 

 أكا  أسمو سمؽر سمن احلسلم اعمراهمي 

 -ل طمديث ؾمؿعـاه مـهوهو أو-

 وىمال أسمو اًمػرج اسمن اعمراهمي : 

 أكا واًمدي 
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صمت سمه قمـه ذم هذا اًمقوم-  -وهو أول طمديث طُمدِّ

 وىمال أسمو سمؽر سمن صدىمة: 

  اًمنمف اًمؼددأكا احلاومظان: اًمعراىمي واهلقثؿي, واًمؼمهان إسمـاد, و

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته من يمل مـفم-

 وىمال اعمرضماين: 

 سمن مثبتأكا أسمو اًمعباس  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه -

:  وىمال اًمشفاب احلجازي 

 أكا احلاومظ أسمو اًمػضل اًمعراىمي

, ومل يوضمد ما يدل قمؾقه, ومنن مل يؽن ؾمؿعه مـه  -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه -

 ومنضمازًة.

 ىماًموا يمؾفم ؾموى اًمنمِف سمن مجاقمة وصاطمب )اًمؼاموس(: 

 دوميأكا أسمو اًمػتح حمؿد سمن حمؿد سمن إسمراهقم اعمق

 -ؿعـاه مـهوهو أول طمديث ؾم -

 وىمال اًمنمف سمن مجاقمة:

 أكا ضمدي 

 -ه قمؾقهوهو أول طمديث طمرضشمُ -

 ىمآ: 

 أكا اًمـجقب أسمو اًمػرج قمبد اًمؾطقف سمن قمبد اعمـعم احلراين



 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه -

 أكا أسمو اًمػرج قمبد اًمرمحن سمن قمكم اسمن اجلوزي 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 ح

96-ا سمدرضمة مسـُد اًمدكقا أسمو قمبد اهلل حمؿد سمن مؼبل احلؾبي قمن  قماًمقً وأكبلين

اًمصَلح حمؿد سمن أمحد سمن أيب قمؿر قمن اًمػخر أيب احلسن قمكم سمن أمحد اسمن اًمبخاري 

قمن اسمن اجلوزي أكا اإلماُم أسمو ؾمعد إؾمامقمقل سمُن أيب صاًمح أمحَد سمن قمبد اعمؾك 

 اًمـقساسموري اعممذن

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه -

 صمـا واًمدي  

 وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 اًمزيادي  3صمـا أسمو ـماهر حمؿد سمن حمؿد سمن حمِؿش

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 صمـا أسمو طمامد أمحد سمن حمؿد سمن حيقى سمن سمَلل اًمبزاز

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 ح

 وىمال اًمعَلمة جمُد اًمدين صاطمب )اًمؼاموس(: 
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  أكا ؿمقخ اإلؾمَلم شمؼي اًمدين اًمسبؽي 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 أكا احلاومظ ذف اًمدين قمبُد اعمممن سمن ظمؾف اًمدمقاـمي 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه -

 ح

 وأكبلين قماًمقا حمؿُد سمن مؼبل قمن أيب قمبد اهلل حمؿد سمن قمكم احلراوي قمن اًمدمقاـمي

 أكا أسمو احلسن قمكم سمن هبة اهلل اسمن اجلؿقزي 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 حلاومُظ أسمو ـماهٍر أمحُد سمن حمؿد اًمسؾػيأكا ا 

 -وهو أول طمديث طمرضشُمه قمؾقه -

 أكا ضمعػر سمن أمحد اًمرساج سمبغداد 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 كمياًمواأكا احلاومظ أسمو كرص قمبقد اهلل سمن ؾمعقد  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه -

 ح

 وىماًمْت أم هاينء:

 أكا أسمو اًمعباس أمحد سمن حمؿد اًمطؼمي  

 -أول طمديث ؾمؿعته مـهوهو -



 أكا اًمشقخ قمػقف اًمديِن قمبد اهلل سمن أؾمعد اًمقاومعي  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 أكا اًمريض اًمطؼمي  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 أكا اعمحب أمحد سمن قمبد اهلل اًمطؼمي

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 أكا اًمتؼي أسمو احلسن قمكم سمن أيب سمؽر اًمطؼمي 

 -عته مـهوهو أول طمديث ؾمؿ-

 أكا اًمتؼي أسمو قمبد اهلل حمؿد سمن إؾمامقمقل سمن أيب اًمصقف اًمقؿـي  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 أكا احلاومظ أسمو احلسن قمكم سمن اعمػضل اعمؼدد  

 .-وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 ح

  وأكبلين قماًمقا سمثَلث درضمات حمؿد سمن مؼبل قمن حمؿد سمن قمكم احلراوي قمن

ومظ زيمي اًمدين اعمـذري قمن أيب احلسن سمن اعمػضل صمـا اًمنمف اًمدمقاـمي قمن احلا

 اًمؼايض أسمو حمؿد قمبد اهلل سمن قمبد اًمرمحن اًمديباضمي

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 صمـا أسمو سمؽر حيقى سمن إسمراهقم سمن قمؿر سمن ؿمبل  



 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 صمـا قمؿر سمن أيب احلسن اًمدهقستاين 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه -

 و سمؽر حمؿد سمن حمؿد سمن أمحد اًمريوكجيصمـا أسم 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 :واًموايكمىمال هو  

 أكا أسمو يعكم محزة سمن قمبد اًمعزيز اعمفؾبي 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعـاه مـه-

 صمـا أسمو طمامد أمحد سمن حمؿد سمن حيقى سمن سمَلل اًمبزاز  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 عبدي صمـا قمبد اًمرمحن سمن سمنم سمن احلؽم اًم 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 صمـا ؾمػقان سمن قمققـةَ  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته قمن ؾمػقان-

قمن قمؿرو سمن ديـار قمن أيب ىماسموس مومم قمبد اهلل سمن قمؿرو سمن اًمعايص قمن قمبد اهلل سمن   

 قمؿرو سمن اًمعايص ريض اهلل قمـفام أن رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ىمال:

 ن ذم إرض يرمحؽم من ذم اًمسامء.رك وشمعامم, ارمحوا مَ شمبا اًمرامحون يرمحفم اًمرمحنُ  

 وذم همػم ـمريق اًمـجقب: 

 ارمحوا أهَل إرض. 



  وىمرأُت قمغم أيب اًمػضل سمن ومفد سمِؿـَى 

 -وهو أول طمديث ىمرأشُمه قمؾقه هبا-

 ًمه:  ىمؾُت  

 أظمؼميمم أسمو احلسن قمكم سمن أمحد اعمؽي 

 -وهو أول طمديٍث مسؾسل ىمرأشَمه قمؾقه-

 أسمو سمؽر حمؿد سمن قمبد اهلل سمن اعمحب.أكا احلاومظ  

 ح

,وأكبلين قماًمقا حمؿد سمن مؼبل 

وىمايض اًمؼضاة كظام اًمدين قمؿر سمن مػؾح يمَلمها قمن اسمن اعمحب أكا حمؿد سمن -97 

 طمضوًرا  اعمفتاريوؾمف سمن 

 -وهو أول طمديث طمرضشُمه قمؾقه-

 أكا اإلمام شمؼي اًمدين أسمو قمؿرو قمثامن سمن اًمصَلح  

 -مـه وهو أول طمديث ؾمؿعته-

 أكا أسمو اعمظػر قمبد اًمرطمقم اسمن احلاومظ أيب ؾمعد اسمن اًمسؿعاين   

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 أكا اإلمام أسمو ـماهر حمؿد سمن حمؿد سمن اًمسـجي 

 -4وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه إن ؿماء اهلل شمعامم-
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 صمـا أؾمعد سمن أمحد سمن حمؿد سمن طمقان اًمػسوي 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 ظ أسمو صاًمح أمحد سمن قمبد اعمؾك اعممذن صمـا احلاوم 

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 صمـا أسمو ـماهر حمؿد سمن حمؿد سمن حمؿش اًمزيادي  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 صمـا أسمو طمامد أمحد سمن حمؿد حيقى سمن سمَلل اًمبزاز  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 صمـا قمبد اًمرمحن سمن سمنم سمن احلؽم  

 -مـه وهو أول طمديث ؾمؿعته-

 صمـا ؾمػقان سمن قمققـة  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 صمـا قمؿرو سمن ديـار  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه

 قمن أيب ىماسموس مومم قمبد اهلل سمن قمؿرو  

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 قمن قمبد اهلل سمن قمؿرو

 -وهو أول طمديث ؾمؿعته مـه-

 ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم:  



 , ارمحوا من ذم إرض يرمحؽم من ذم اًمسامء.-قمز وضمل- فم اًمرمحنُ اًمرامحون يرمح

 :ىمال اسمن اًمصَلح 

 ضمدا,  هؽذا رواه ًمـا أسمو اعمظػر ِمن )اعمائتلم( ٕيب ـماهر اًمسـجي, وهو همريٌب  

ب أو أسُمت  أن هذا ؾمفٌو ـَوأسمو ـماهٍر هذا ومَؿن وموىمه ٓ مطعن ومقفم, ومع هذا وملطمِس 

 , ومؾقس شمصح  هذه اًمسؾسؾةُ هبذه اًمصـاقمةِ  معرومةٍ  أوظمطل صدر قمن سمعضفم قمن ىمؾةِ 

 سمؽامهلا ِمن وضمٍه ما. اكتفى

  

 

98-إضمازًة قمن أيب هريرة اسمن احلاومظ  5أكشدين ظمؾقل سمن قمبد اًمؼادر اًمـاسمؾيس

 ه ىمال: أيب قمبد اهلل اًمذهبي قمن أيب كرص حمؿد سمن حمؿد سمن اًمشػمازي قمن ضمدِّ 

 ػسه:أكشدكا احلاومظ أسمو اًمؼاؾمم سمن قمسايمر ًمـ

 وٓ شمؽْن من ىمؾقل اًمُعرف حمتشام ***سمادْر إمم اخلػم يا ذا اًمؾب مغتـام 

 وماًمشؽُر يستوضمب اإلومضال واًمَؽرما ***واؿمؽر عموٓك ما أوَٓك ِمن كعٍم 

 ومنكام يرطمُم اًمرمحن َمن رمحا***ومارطمم سمؼؾبك ظمْؾق اهلل وارقمفمُ 

99-يب اًمػضل وأكشدين اًمػخر أسمو سمؽر سمن أمحد اعمرؿمدي إضمازًة قمن احلاومظ أ

 اًمعراىمي قمن احلاومظ شمؼي اًمدين سمن راومع ىمال:

 أكشدين أمحد سمن قمبد اًمرمحن اًمؽتبي ًمـػسه: 
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 َمن ذم اًمسامء ومباقمْد قمـك َوؾمواؾما ***اًمرامحون عمن ذم إرض يرمحفْم 

 **ٓ يرطمُم اهلل َمن ٓ يرطمم اًمـاؾما*ـك إذا وىمل: أقموذ  سمرب اًمـاس مِ 

ل:وأكشدين اًمشفاب احلجازي ِمن ًمػظه ىما 

 أكشدين احلاومظ أسمو اًمػضل اًمعراىمي ًمـػسه: 

 وٓ اًمػؼػم إذا يشؽو ًمك اًمعَدما ***إْن يمـَت ٓ شمرطمم اعمسؽلم إن قمدما 

 وإكام يرطمم اًمرمحن من رمحا؟! ***ومؽقف شمرضمو ِمن اًمرمحن رمحته 

21- وأكشدين احلاومظ أسمو اًمػضل سمن طَمجر ًمـػسه إضمازًة ظماصة ومقام أظمؼمين َمن

 :6ومعامة, ومل أرو قمـه ؿمقئا اطمتقاـماأصمق سمه, ومنن مل شمؽن 

ام***إْن َمن يرطمُم أهل إرض ىمد   ضماَءكا يرمحه َمن ذم اًمسَّ

 يرطمُم اًمرمحن مـا اًمرمحا***ومارطمم اخلؾق مجقعا إكام 

:وأكشدين اًمشفاب اعمـصوري ًمـػسه 

 وسماًمذي يرطمُم أن ُيرمحا***أظمؾِْق سمَؿن يظؾُم أن ُيظؾام 

 ض مل يرمحه َمن ذم اًمسامذم إر***َمن مل يؽن يرطمم سماًمؼؾب من 

:وأكشدين أيضا ًمـػسه 

 ذم هوايمم وىمد قمدمـا اًمػداءا***يا مؾوَك اجلامل كحن أؾمارى

 شمعامم ِمن ظمؾؼه اًمرمحاءا ***ومارمحوكا ومنكام يرطمم اهلل

:وأكشدين أيضا ًمـػسه 

                                                 

  يل مؼال عن رواية العالمة السقوصي عن احلافظ ابن حجر مـشور عذ األلوكة.  6



 ىمريبا, وذم اًمـعقِم ُمؼقام ***إن شمؽن داٍن ِمن رمحة اهلل

 يرطمُم اًمرطمقُم اًمرطمقامإكام ***ومارطمم اًمـاس رأومًة واقمف قمـفمْ 

 :وأكبئت قمن أيب احلسن اًمسَلمي ىمال 

 أكشدكا أسمو إؾمحاق اًمػوـمي ًمـػسه:

 هْ قَّ ؾِ أرويه ِمن ـمرق قمَ ***زم ومقك طمبٌّ أوٌل 

 هْ مسؾسٌل سمإوًمق كَ ***وطمديُث صدىمْي ذم هوا

)اًمػضل اعمرضماين إضمازًة قمن أيب هريرة سمن احلاومظ أيب قمبد اهلل  7أظمؼمين)أسمو

أكا أمحد سمن إؾمحاق أكا قمبد اًمسَلم سمن ؾمفل أكا ؿمفردار سمن ؿمػمويه أكا اًمذهبي أكا أيب 

أمحد سمن قمؿر سمن اًمبقِّع أكا محقد سمن اعملمون أكا أسمو سمؽر أمحد سمن قمبد اًمرمحن اًمشػمازي ذم 

 يمتاب )إًمؼاب(:

صاطمب ؾمفل  اًمصّباحأكا أسمو سمؽر حمؿد سمن أمحد سمن يعؼوب صمـا حمؿد سمن احلسن سمن  

قمن احلسن  ـمؾقققمن إؿمعث سمن  ؾمواروكس اًمتسؽمي قمن حمؿد سمن سمن قمبد اهلل سمن ي

 قمن قمبد اهلل سمن مسعود  اًمعرين قمن مرَة اهلْؿداين

 ريض اهلل قمـه ىمال:

مجعـا رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ذم سمقت مقؿوكة, وكحن صمَلصمون رضمَل, ومودقمـا  

 وىمال : ,وؾمؾم قمؾقـا ودقما ًمـا ووقمظـا

 عدي اًمسَلم إوَل ومإول إمم يوم اًمؼقامة.متي سمَ اىمرؤا قمغم َمن ًمؼقتم ِمن أ
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 رضماًمه صمؼات ؾموى احلسن اًمعرين. 

 سمه, وىمد أظمرضمه من هذا اًمطريق أمحد سمن مـقع ذم )مسـده(, ًمؽن اًمعرين مل يـػردْ  

 ومؼد أظمرضمه اًمبزار من ـمريق اسمن إصبفاين قمن مرة, صمم ىمال: 

 . اكتفىمتؼارسمةٌ  ةَ قمن مر , وإؾماكقدُ ن همػم وضمهٍ ُروي هذا قمن مرة مِ  

 رشمؼي احلديُث إمم درضمة احلسن.وهبذا يَ  

 أظمؼمين ؿمقخـا ؿمقُخ اإلؾمَلم شمؼي اًمدين اًمشؿـي 

ىماؾمم سمن قمبد اًمرمحن سمن اًمؽويك ىمراءًة قمؾقفام ىمآ: أكا أسمو اًمطاهر اسمن -29و 

اًمؽويك أكا أسمو إؾمحاق سمن إسمراهقم قمكم اًمؼطبي طمضورا ذم اًمراسمعة أكا قمبد اهلل حمؿد 

زويـي أكا اًمصائن أسمو سمؽر سمن إسمراهقم أكا أسمو اعمجد حمؿد سمن احلسلم اًمؼَ  ويياخلُ يزيد سمن 

 ذم )ضمزئه اعمشفور(: اًمشحاذيسمن قمبد اعمؾك 

أكا اًمؼايض أسمو احلسن قمكم سمن حمؿد سمن إؾمامقمقل سمن أيب زرقمة أكا أسمو مـصور قمبد  

ن كجقد سمن قمبد اًمؽريم  اًمرمحن سمن قمبد اهلل اًمبزازي صمـا أسمو حمؿد قمبد اعمؾك سمن حمؿد سم

اًمبغوي أكا أسمو اًمؼاؾمم قمبد اهلل سمن محقد سمن قمبدان اعمـبجي صمـا قمؿرو سمن ؾمعقد صمـا أمحد 

 سمن دهؼان صمـا ظمؾف سمن متقم ىمال:

 دظمؾـا قمغم أيب هرمز كعوده ومؼال: 

 كعوده, ومؼال:-ريض اهلل قمـه-دظمؾـا قمغم أكس سمن ماًمك  

ظمزا وٓ  سُت قمؾقه وؾمؾم, ومام مِس رؾمول اهلل صغم اهلل  صاومحت سمؽػي هذه يمفَّ  

 ن يمػه صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم.مِ  أًملمَ  اطمرير



 ؾـا ٕكس سمن ماًمك:ىمُ  

 صاومِْحـا سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم, ومصاوَمَحـا. 

 ىمال ظمؾف سمن متقم: 

 ىمؾـا ٕيب هرمز: 

 ـا.صاومحـا سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا أكس سمن ماًمك ومصاومحَ  

 د سمن دهؼان:ىمال أمح 

 ىمؾـا خلؾف سمن متقم: 

 صاومحـا سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا أسما هرمز ومصاومحـا. 

 ىمال قمؿرو سمن ؾمعقد: 

 ىمؾـا ٕمحد سمن دهؼان:  

 صاومحـا سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا ظمؾف سمن متقم, ومصاومحـا.

 ىمال اسمن قمبدان: 

 ىمؾـا ًمعؿرو سمن ؾمعقد:  

 حـا.صاومحـا سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا أمحد سمن دهؼان ومصاوم

 ىمال قمبد اعمؾك سمن كجقد: 

 :ىمؾـا ٓسمن قمبدان 

 صاومحـا سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا قمؿرو سمن ؾمعقد ومصاومحـا. 

 ىمال أسمو مـصور: 

 ىمؾـا ًمعبد اعمؾك سمن كجقد: 



 صاومحـا سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا اسمن قمبدان ومصاومحـا. 

 ىمال أسمو احلسن اسمن أيب زرقمة: 

 ىمؾت ٕيب مـصور: 

 حت هبا أسما حمؿد سمن كجقد ومصاومحـي.صاومحـي سماًمؽف اًمتي صاوم 

 ىمال أسمو سمؽر اًمشحاذي:

 ىمؾت ٕيب احلسن:

 صاومحـي  سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا أسما مـصور ومصاومحـي. 

 ىمال أسمو اعمجد:  

 :ىمؾت ٕيب سمؽر

 صاومحـي سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا أسما احلسن, ومصاومحـي. 

 ىمال اخلويي: 

 :ىمؾت ٕيب اعمجد 

 ا أسما سمؽر ومصاومحـي.صاومحـي سماًمؽف اًمتي صاومحت هب 

 ىمؾت ًمؾخويي: 

 صاومِح إسمراهقم سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا أسما اعمجد ومصاومحه. 

 ىمال أسمو اًمطاهر: 

 :ىمؾت إلسمراهقم 

 صاومحـي سماًمؽف اًمتي صاومحك هبا اخلويي ومصاومحـي. 

 ىمال ؿمقخـا اًمشؿـي وىماؾمم: 



 ىمؾـا ٕيب اًمطاهر: صاومحـا سماًمؽف اًمتي صاومحت هبا إسمراهقم ومصاومحـا. 

 :ًمشقخـا اًمشؿـي وىماؾمم ىمؾت 

 . 8صاومحاين سماًمؽف اًمتي صاومحتام هبا أسما اًمطاهر, ومصاومحاين 
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 احلديث الثامن

 مسؾسل بادصافحة

شقخـا اإلمام الشؿـي، وقاسم بن الؽويك، قراءة عؾقفام، قاال: أخزكا أبو الطاهر بن الؽويك، قال: أخزين 

 ادجد أبو أخزكا: قال اخلويي، أخزكا أبو إسحاق إبراهقم بن عيل، حضورا يف الرابعة، قال: أخزكا أبو عبد اهلل

 زرعة، أيب بن احلسن أبو أخزكا: قال حاذي،الش إبراهقم بن بؽر أبو أخزكا: قال الؼزويـي، احلسني بن حمؿد

 حدثـا: قال كجقد، بن ادؾك عبد أخزكا: قال البزاز، الطزي اهلل عبد بن الرمحن عبد مـصور أبو أخزكا: قال

 حدثـا: قال سعقد، بن عؿر حدثـا: قال ادـبجي، محقد بن عبدان الؼاسم أبو

 مالك بن أكس عذ دخؾـا: فؼال كعوده، هرمز أيب عذ دخؾـا: قال متقم، بن خؾف حدثـا: قال دهؼان، بن أمحد

 ألني حريرا، وال خزا، مسست فام وسؾم، عؾقه اهلل صذ اهلل رسول كف هذه بؽػي صافحت»: فؼال كعوده،

 . «وسؾم عؾقه اهلل صذ كػه من

 وسؾم، عؾقه اهلل صذ اهلل رسول هبا صافحت التي بالؽف صافحـا: مالك بن ألكس فؼؾـا: هرمز أبو قال

 .فصافحـا

 .فصافحـا أكسا، هبا صافحت التي بالؽف صافحـا: هرمز أليب قؾـا: خؾف: قال

 .فصافحـا هرمز، أبا هبا صافحت التي بالؽف صافحـا: خلؾف قؾـا: دهؼان بن أمحد قال

 .فصافحـا متقم، بن خؾف هبا صافحت التي بالؽف صافحـا: دهؼان بن ألمحد قؾـا: سعقد بن عؿر قال

 .فصافحـا دهؼان، بن أمحد هبا صافحت التي بالؽف صافحـا: سعقد بن لعؿرو قؾـا: عبدان لقا

 .فصافحـا سعقد، بن عؿر هبا صافحت التي بالؽف صافحـا: لعبدان قؾـا: ادؾك عبد: قال

 .فصافحـا عبدان، هبا صافحت التي بالؽف صافحـا: ادؾك لعبد قؾت: مـصور أبو قال

 .فصافحـا ادؾك، عبد هبا صافحت التي بالؽف صافحـا: مـصور أليب قؾت: زرعة أيب بن احلسن أبو قال



 أظمرضمه اسمن قمسايمر واسمن اًمـجار ذم )شمارخيفام( مسؾسَل.

إضمازًة قمن أمحد سمن أيب سمؽر  اًمؽـاينسمـت اجلامل قمبد اهلل سمن قمكم  أظمؼمشمـي كشوانُ -22 

اًمتوزري قمن احلاومظ أيب سمؽر سمن  سمن قمبد احلؿقد سمن ىمدامة اعمؼدد قمن قمثامن  سمن حمؿد

 مسدي ذم )مسؾسَلشمه(:

 ىمال: 

 صاومحت أسما قمبد اهلل حمؿد سمن قمبد اهلل اًمـػزاوي هبا ىمال: 

 10سماإلؾمؽـدرية 9صاومحت أسما احلسن قمكم سمن ؾمقف اخلرضي 

                                                                                                                                                 

 .فصافحـي مـصور، أبا هبا صافحت التي بالؽف صافحـي: احلسن أليب قؾت: الشحاذي بؽر أبو قال

 .فصافحـي احلسن، أبا هبا صافحت التي بالؽف صافحـي: بؽر أليب قؾت: ادجد أبو قال

 .فصافحـي بؽر، أبا هبا صافحت التي بالؽف صافحـي: جداد أليب قؾت: اخلويي قال

 .فصافحـي ادجد، أبا هبا صافحت التي بالؽف إبراهقم صافح: لؾخويي ققل

 .فصافحـي اخلويي، هبا صافحت التي بالؽف صافحـي: إلبراهقم قؾت: الطاهر أبو قال

 .فصافحـا إبراهقم، هبا تصافح التي بالؽف صافحـا: الطاهر أليب قؾـا: وقاسم الشؿـي، شقخـا قال

 .فصافحاين الطاهر، أبا هبا صافحتام التي بالؽف صافحاين: وقاسم لؾشؿـي، قؾت

 (:تارخيه) يف عساكر ابن أخرجه

 البغوي كجقد بن حمؿد بن ادؾك عبد حمؿد أيب عن الطزي، اهلل عبد بن الرمحن عبد مـصور أيب صريق من 

  . اكتفىمسؾسال

 يف هامش األصل احلرضي بالػتح والسؽون كسبة إىل احلرض بؾد.... 9

/ 91ْغُر األَْعَظُم ببالِد ِمْْصَ كام يف الؼاموس والتاج. يـظر التاج مادة:)سؽـدر( )الثَّ تػتح مهزهتا وتؽْس:  10
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 ىمال اسمن مسدي:

وصاومحت أيضا أسما اًمؼاؾمم قمبد اًمرمحن اسمن أيب اًمػضل اعماًمؽي سماإلؾمؽـدرية ىمال:  

 ؿمبل سمن أمحد سمن ؿمبل ىَمدم قمؾقـا.صاومحت 

 ىمال يمل واطمد مـفام: 

 ىمال: 11صاومحت أسما حمؿد قمبد اهلل سمن مؼبل سمن حمؿد اًمعجبي 

 صاومحت حمؿد سمن اًمػرج سمن احلجاج اًمسؽسؽي ىمال: 

 صاومحت أسما مروان قمبد اعمؾك سمن أيب مقرسة ىمال: 

 صاومحت أمحد سمن حمؿد اًمـػزي  هبا  ىمال: 

 صاومحت أمحد إؾمود ىمال: 

 صاومحت ممشاد اًمديـوري ىمال: 

 صاومحت قمكم سمن اًمرزيـي اخلراؾماين ىمال: 

 صاومحت قمقسى اًمؼصار ىمال: 

 صاومحت احلسن اًمبرصي ىمال: 

 صاومحت قمكم اسمن أيب ـماًمب ريض اهلل قمـه ىمال: 

 :صاومحت رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم ىمال 

 صاومَحت يمػي هذه رسادىماِت قمرش ريب قمز وضمل. 
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 :ديْس ىمال اسمن مَ  

 ن هذا اًموضمه... ىمال:ٓ كعؾؿه إٓ مِ  ٌب همري 

 صوذم. وهذا إؾمـادٌ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 َت زم قُمشارية إطماديث اًمثَلصمة اًمتي وىمع 

احلديث إول 

  ُاًمدكقا أسمو قمبد اهلل حمؿد سمن مؼبل احلؾبي إضمازًة قمن اًمصَلح حمؿد  أظمؼمين مسـد

قمن أيب اًمؼاؾمم قمبد  سمن أمحد سمن إسمراهقم سمن أيب قمؿر اعمؼدد أكا قمكم سمن أمحد اعمؼدد

وأسمو   اجلوزذاكقةاًمواطمد سمن اًمؼاؾمم اًمصقدٓين أكا أم إسمراهقم وماـمؿة سمـت قمبد اهلل 

اًمػضل ضمعػر سمن قمبد اًمواطمد اًمثؼػي ؾمامقما قمؾقفام ىمآ: أكا أسمو سمؽر حمؿد سمن قمبد اهلل 

أكا أسمو اًمؼاؾمم ؾمؾقامن سمن أمحد سمن أيوب اًمطؼماين ذم  ريذهسمن أمحد سمن إسمراهقم سمن 

 عمعجم اًمصغػم(:)ا

ويمان  -صمـا أسمو قمؿرو زياد سمن ـمارق 273طمدصمـا قمبقد اهلل اسمن رماطمس اًمؼقيس ؾمـة  

 ىمال: -ىمد أشمت قمؾقه مائة وقمنمون ؾمـة

 ؾمؿعت أسما ضمرول زهػم سمن رصد اجلشؿي يؼول: 

كا رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم يوم طمـلم يوم هوازن وذهب يػرُق اًمسبي   عما أرَسَ

عر: واًمشاء وملشمقته وملك  شلت أىمول هذا اًمشِّ

 ومنكك اعمرء كرضموه وكـتظُر ***اْمـن قمؾقـا رؾمول اهلل ذم يمرٍم 

 مشتت ؿمؿؾفا ذم دهرها همػمُ ***ىمد قماىمفا ىمدر  امـن قمكم سمقضةٍ 

 قمغم ىمؾوهبُم اًمغامء واًمغؿر***أسمؼت ًمـا اًمدهر هتاكا قمغم طمَزن 

 إن مل شمداريمفُم كعامء شمـنمها** يا أرضمح اًمـاس طمؾام طملم خيتؼمُ 

 إذ وموك متؾوه من حمضفا اًمدرر***غم كسوة ىمد يمـت شمرضعفاامـن قم



 وإذ يزيـك ما شملشمـي وما شمذرُ ***إذ أكت ـمػل صغػم يمـت شَمرضعفا 

 اًمدررُ  حمضفاإذ وموك متأله من ***إذ يمـَت ـمػَل صغػما يمـت شمرضعفا

 مـا, ومنكا معنم زهر ِق واؾمتبْ ***ٓ دمعؾـَّا يمؿن ؿماًمت كعامته 

 ا سمعد هذا اًمقوم مدظمرُ وقمـدك***إكا ًمـشؽر ًمؾـعامء إْذ يمػرت 

 من أمفاشمك, إن اًمعػو مشتفر***وملًمبس اًمعػو َمن ىمد يمـت شمرضعه 

 قمـد اهلقاج إذا ما اؾمتوىمد اًمنمرُ ***يا ظمػم من مرطمت يمْؿت اجلقاد سمه

 هذي اًمؼمية إذ شمعػو وشمـترُص ***إكا كممل قمػوا مـك شمؾبسه 

 يوم اًمؼقامة إذ هيدى ًمك اًمظػر***قمػا اهلل قمام أكت راهبه  وماقمف

 ىمال:

 ومؾام ؾمؿع اًمـبي صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم هذا اًمشعر ىمال: 

 ما يمان زم وًمبـي قمبد اعمطؾب ومفو ًمؽم, وىماًمت ىمريش: 

 ما يمان ًمـا ومفو هلل و ًمرؾموًمه. 

 وىماًمت إكصار:

 ما يمان ًمـا ومفو هلل و ًمرؾموًمه. 

:ىمال اًمطؼماين 

 اهلل سمن رماطمس. د سمه قمبقدُ ٓ ُيروى قمن زهػم إٓ هبذا اإلؾمـاد, شمػرَّ  

 :)وىمال احلاومظ أسمو اًمػضل سمن طمجر ذم )قمشارياشمه 



هذا طمديٌث طمسن همريب, رواه أسمو احلسلم سمن ىماكع ذم )معجؿه( قمن قمبقِد اهلل سمن  

 رماطمس قمن قمبقد اهلل.

 ورواه احلاومظ ضقاء اًمدين اعمؼدد ذم )اعمختارة(, وىمال: 

 سمن ـمارق,  زهػم مل يذيمره اًمبخاري وٓ اسمن أيب طماشمم ذم )يمتاسمقفام(, وٓ زياد 

هذه اًمؼصة  وىمد روى حمؿد سمن إؾمحاق قمن قمؿرو سمن ؿمعقب قمن أسمقه قمن ضمده كحوَ 

 واًمشعِر, وؾماىمه من ـمريق اًمطؼماين.

 :ىمال احلاومظ اسمن طمجر 

رطموا, وىمد وٓ أقمؾم ًمؾحاومظ ذم ضقاء اًمدين ذم شمصحقحه ؾمؾػا, ًمؽن رواشمه مل ُي  

 ًمتضعقػه. رصح يمل مـفم سماًمسامع من ؿمقخه, ومفو ومرٌد همريب ٓ وضمهَ 

 وأما ىمول اإلمام أيب قمؿر سمن قمبد اًمؼم ذم )آؾمتقعاب(:

ىمد روى هذه اًمؼصة قمبقد اهلل سمن رماطمس قمن زياد سمن ـمارق قمن زياد سمن رصد سمن 

 زهػم سمن رصد قمن أسمقه قمن ضمده زهػم سمن رصد أيب ضمرول. اكتفى

ى كعؾم ومام أقمؾم ًمه متاسمعا قمغم ذًمك, وٓ ؾماق إؾمـاده إمم قمبقد اهلل سمن رماطمس طمت

 ن زاد هذين ذم إؾمـاده.طمال مَ 

 وىمد رواه قمن اسمن رماطمس اعمذيمور: 

 أسمو اًمؼاؾمم اًمطؼماين -9

 وأسمو ضمعػر أمحد سمن إؾمامقمقل سمن اًمؼاؾمم سمن قماصم, -2

 وأسمو ؾمعقد أمحد سمن حمؿد سمن زياد سمن إقمرايب احلاومظ اًمزاهد, -3



 اًمعسؽري,  حمؿويهوأسمو سمؽر حمؿد سمن أمحد سمن -4

 أمحد سمن زيمريا,  وأسمو احلسلم-5

 وإمػم سمدر احلاممي, -6

 واحلسن سمن زيد اجلعػري, -7

 وحمؿد سمن إسمراهقم سمن قمقسى اعمؼدد, -8

 وقمبقد اهلل سمن قمكم اخلواص,-9

 ومفمٓء قمدد من اًمثؼات رووه قمن قمبقد اهلل سمن رماطمس: 

  ...طمدصمـا زياد ىمال: ؾمؿعت أسما ضمرول

ن اًمواطمد ٓ ؾمقام اًمؽثػم أومم سماحلػظ مِ  إمم اًمصواب, واًمعددُ  أن ىموهلم أىمرُب  واًمظاهرُ 

 م, وهو مل ُيَس 

 اًمذهبي ذم )اعمقزان( ذم شمرمجة قمبقد اهلل سمن رماطمس: وأما ىموُل 

را, ما رأيُت ًمؾؿتؼدملم ومقه ضمرطما, وما هو سمؿُ   عتؿد قمؾقه, صمم رأيُت ويمان معؿَّ

 ًمؾحديث اًمذي رواه قمؾًة ىمادطمة.

 ُقمبد اًمؼم ذم ؿمعر زهػم: ىمال أسمو قمؿر سمن 

قمبقد اهلل سمن رماطمس قمن زياد سمن ـمارق قمن زياد سمن رصد سمن زهػم قمن أسمقه قمن رواه 

رضمؾلم مـه, وما ىمـع سمذًمك  اهلل إمم اإلؾمـاد, وملؾمؼطَ  ضمده زهػم سمن رصد, ومعؿد قمبقدُ 

 طمتى رصح سملن زياد سمن ـمارق ىمال:

 طمدصمـي زهػم . اكتفى



اسمن قمبد اًمؼم, وًمقس وهم أن اجلؿقع من يمَلم اًمذهبي يُ  , وؾمقاُق ومفذا حتّؽٌم سمَل دًمقلٍ 

ىموًمه: ومعؿد, ومن ىموًمه: ومعؿد إمم آظمره ىماًمه  يمذًمك, سمل اكتفى يمَلم اسمن قمبد اًمؼم ىمبَل 

 ػا سمه احلديث,ضعِّ قمبد اًمؼم, ومُ  ا قمغم ما طمؽاه اسمنُ اًمذهبي من قمـد كػسه سماكقً 

 وىمد ىمدمـا أن ىمول اسمن قمبد اًمؼم مل يسـده,  

 لم اًمعراىمي ذم آظمر )إرسمعلم ؿمقخـا احلاومظ أيب اًمػضل اسمن احلس وأما ىموُل

 اًمعشارية(:

 إن هذا احلديث ومقه إؾمؼاط رضمؾلم, 

 وىمد أورده احلاومظ اًمنميف قمز اًمدين احلسقـي ذم )صمامكقات اًمـجقب(, 

 واحلاومظ أيب اًمػتح اًمقعؿري ذم )صمامكقات ممكسة ظماشمون(و)ؾمباقمقاهتا(. اكتفى.

 ومنكه ىمؾد ذم ذًمك احلاومظ اًمذهبي.

 سمن طمجر قمغم هذا احلديث.اكتفى يمَلم احلاومظ ا 

:ىمؾت 

وىمد واومق اًمذهبيَّ اًمـاُس, وملورد هذا احلديث ذم )قموازم اًمريمن اًمطاوود( من ـمريق 

 اًمطؼماين مؼّرا قمؾقه.

 

 

 

 



احلديث اًمثاين 

:وسماإلؾمـاد اعمايض إمم اًمطؼماين 

صمـا ضمعػر سمن محقد سمن قمبد اًمؽريم سمن ومروخ سمن ديزخ سمن سمَلل سمن ؾمعد إكصاري 

 ي ىمال: طمدصمـي ضمدي ٕمي: قمؿر سمن أسمان سمن مػضل اعمدين ىمال: اًمدمشؼ

أراين أكس سمن ماًمك اًموضوء, أظمذ ريموة وموضعفا قمغم يساره, وصب قمغم يده اًمقؿـى 

ومغسؾفا سمَل ماء, صمم أدار اًمريموة قمغم يده اًمقؿـى, ومتوضل صمَلصما صمَلصما, ومسح سمرأؾمه 

ه: ىمد مسحت أذكقك, صمَلصما, وأظمذ ماءا ضمديدا ًمسامظمقه, ومؿسح ؾمامظمقه, ومؼؾت ًم

 ن اًموضمه, صمم ىمال:ومؼال : يا همَلم إهنام عمن اًمرأس, ًمقس مها مِ 

 ؟أو أقمقد قمؾقك أو ومفؿَت  يا همَلم, هل رأيَت  

 ومؼؾت:  

 ىمد يمػاين, وىمد ومفؿُت, ىمال:

 هؽذا رأيت رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم يتوضل. 

:ىمال اًمطؼماين 

 هذا . مل يرو قمؿر سمن أسمان قمن أكس طمدصمـا طمديثا همػم

:)وىمال احلاومظ اسمن طمجر ذم )قمشارياشمه 

 هذا طمديث همريب من هذا اًموضمه, وقمؿر سمن أسمان ذيمره اسمن طمبان ذم )اًمثؼات(.

 

 



احلديث اًمثاًمث 

 وسماإلؾمـاد إمم اًمطؼماين:

صمـا حمؿد سمن أمحد سمن يزيد اًمؼصاص صمـا ديـا سمن قمبد اهلل مومم أكس: طمدصمـي أكس سمن 

 رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم:  ماًمك ريض اهلل قمـه ىمال: ىمال

 ن رآين.ن رأى مَ ن رأى مَ ن رأى من رآين, ومَ ـمويب عمن رآين وآمن يب, ومَ 

:ىمال احلاومظ اسمن طمجر 

 :هذا طمديث ضعقف من طمديث أكس. رواه قمـه 

 ديـار  -9

 وأسمو هدسمة -2

 وموؾمى اًمطويل, -3

 واًمثَلصمة ضعػاء, 

وأسمو داود  ,وأسمو يعكم ,ؾمامةواحلارث سمن أيب أ, وأظمرضمه اإلمام أمحد ذم )مسـده(

 واًمطؼماين من طمديث أيب أمامة اًمباهكم.  ,وأمحد سمن مـقع ,اًمطقاًميس

 وأظمرضمه أمحد أيضا من طمديث أيب ؾمعقد اخلدري سمـحوه.

 وذم اًمباب قمن اسمن قمؿر, وقمكم سمن أيب ـماًمب . اكتفى.

:ىمؾت 

 :ورواه أيضا قمن أكس

 , وهو مؽموك.ؾماملٍ  سمنُ  يغـمُ  -9



 ن, وطمسان سمن ؾمـا-2

 واحلباب سمن ومضاًمة, -3

 قد اًمطويل, ومُح -4

 ومعبد سمن ىمقس.-5

 :قمن اوذم اًمباب أيض

 قمبد اهلل سمن سمرس  -6

 وأيب هريرة-7

 ووائل سمن طمجر -8

 وواصمؾة سمن إؾمؼع -9

 وأيب قمبد اًمرمحن اجلفـي -91

 وضماسمر سمن قمبد اهلل  -99

 وؾمفل سمن ؾمعد,-92

 ومفمٓء اصمـا قمنم من اًمصحاسمة. 

سمؿعـاه, ومبؾغت ـمرق ذًمك كحو: أرسمعلم ـمريؼا, وىمد مجعُتفا ذم ضمزء وًمه ؿمواهد أظمر 

 ؾمؿقته:

 , وهلل احلؿد. 12)اًمػقض اجلاري ذم ـمرق احلديث اًمعشاري(
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ن رواية هبا ذم قمؿري ىمط, ٕهنا مِ  شارية, وما طمدصمُت قمُ  رَ ُأظَم  َث واقمؾم أن زم أطمادي

 د يؼوًمون:أيب ؾمعقد اًمعدوي قمن ظمراش قمن أكس, وظمراش واًمعدوي يمذاسمان, واًمـؼا

 ٓ ُيػرح سمعوازم ظمراش وأرضاسمه. 

 :قمغم ما ًمه أصل من همػم رواية ظمراشأن أؾموىمفا هـا, وأكبه  وىمد رأيُت 

 أكبلين حمؿد سمن مؼبل قمن اًمصَلح سمن أيب قمؿر قمن اًمػخر سمن اًمبخاري قمن احلاومظ

ا أيب حمؿد قمبد اًمعزيز سمن حمؿود سمن إظمرض أكا أسمو اًمؼاؾمم إؾمامقمقل سمن أمحد احلاومظ صمـ

أسمو حمؿد قمبد اهلل سمن حمؿد اًمرصيػقـي صمـا أسمو طمػص قمؿر سمن إسمراهقم سمن أمحد اًمؽـاين 

صمـا أسمو ؾمعقد احلسن سمن قمكم اًمعدوي صمـا ظمراش قمن أكس ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل 

 صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم:

 .ـةاًمصوم ضُم 

:وسمه قمن أكس ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 ومنكه زم وأكا أضمزي سمه. ,: يمل قمؿل اسمن آدم ًمه إٓ اًمصومىمال اهلل قمز وضمل 

:وسمه قمن أكس ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 إن ًمؾجـة سماسما ُيدقمى اًمريان, ٓ يدظمل مـه إٓ اًمصائؿون. 

:وسمه قمن أكس ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 شمبعه أظمر. ؾب أطمدمهااحلقاء واإليامن ذم ىمرن واطمد, ومنذا ؾُم  

:وسمه قمن أكس ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 



أول ما يـزع من اًمعبد احلقاء, ومقصػم مؼقتا ممؼتا, صمم يـزع مـه إماكة, ومقصػم ظمائـا  

ن قمـؼه, ومقصػم خموكا, صمم شمـزع مـه اًمرمحة ومقصػم ومظا همؾقظا, وخيؾع دين اإلؾمَلم مِ 

 ؿمقطاكا ًمعقـا مؾعوكا.

 ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم: وسمه قمن أكس 

من ىمال: ؾمبحان اهلل وسمحؿده يمتب اهلل ًمه أًمف أًمف طمسـة, وحما قمـه أًمف أًمف ؾمقئة, 

 ن زاد زاده اهلل.ورومع ًمه أًمف أًمف درضمة, ومَ 

:وسمه قمن أكس ىمال 

ظمرج رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم: ذات يوم قمغم أصحاسمه, ومؼال: من زم اصمـتلم  

جلـة, ومؼال أسمو هريرة: ومداك أيب وأمي أكا أضؿـفام ًمك, ما مها؟, ومؼال ضؿـت ًمه ا

 رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم: 

 ن ضؿن زم ما سملم حلققه ورضمؾقه ضؿـت ًمه اجلـة.مَ 

ذم )شمساقمقات اًمشفاب اًمواؾمطي(, وهي ًمـا  اًمدين رضوانُ  هذا ما أورده اعمحدث زينُ 

 ن ذًمك.قمشارية يمام شمرى, وهي أيمثر مِ 

قمن اًمصَلح سمن أيب قمؿر قمن اًمػخر سمن اًمبخاري  ين حمؿد سمن مؼبل إضمازةً أظمؼم

 قمن اعمميد سمن قمبد اًمرطمقم أكا زاهر سمن ـماهر اًمشحامي ؾمامقما قمؾقه ذم )مخاؾمقاشمه( ىمال:

أكا اًمشقخ أسمو ؾمعد حمؿد سمن قمبد اًمرمحن إديب أكا أسمو سمؽر حمؿد سمن حمؿد سمن أمحد سمن 

سمور ؾمؿعت أسما ؾمعقد احلسن سمن قمكم سمن زيمريا اًمبغدادي اعمؼريء سمـقسا اًمطراريقمؿر 

 يؼول: 394سمن صاًمح سمن زومر اًمعدوي سمبغداد ؾمـة 



مررت سماًمبرصة, ومنذا ؿمقخ يمبػم ىمد ؾمؼط طماضمباه قمغم قمقـقه, ومؼؾت: من هذا؟ ىماًموا: 

  أكس سمن ماًمك.ممهذا ظمراش سمن قمبد اهلل مو

 ىمؾت: يمم ًمه من اًمسـلم؟

 ىماًموا: صمَلصمون ومائة ؾمـة,  

 أرسمعون ومائة ؾمـة,  وىمال سمعضفم:

ىمؾام  يؽتبون, واًمباىمي كظارٌة, وملظمذُت  إًمقه, وسملم يديه مجاقمةٌ  اًمـاس ودظمؾُت  ومزامحُت 

 , وهي هذه:333, وذًمك ذم ؾمـة من يد رضمل, ويمتبُت قمـه هذه إطماديَث 

:طمدصمـا أكس سمن ماًمك ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 اًمـظر إمم اًموضمه اًمؼبقح يورث اًمؽؾح.اًمـظر إمم اًموضمه احلسن يؾو اًمبرص, و 

 :وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 ؼه ومتطعم حلؿه اًمـار.وظُمؾُ  ق امريء مسؾمٍ ن اهلل ظَمؾْ ما طمسَّ 

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 سان اًموضموه.اًمتؿسوا اخلػم قمـد طمِ 

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 اعمسؾم. لم يؽسوه اهلل اعمرءَ اجلامًمَ  أطمدُ  احلسنُ  عرُ اًمشَّ 

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 ظامفا من وراء صمقاهبا ومؼد أومطرقمِ  ن شململ ظَمؾق امرأة طمتى يتبلم ًمه طمجمُ مَ 

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 



 اًمصوم ضُمـة.

وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم: 

ًمؾصائم ومرطمتان: ومرطمة قمـد إومطاره, وومرطمة طملم يؾؼى رسمه قمز وضمل, وخلؾوف ومم 

 اًمصائم أـمقب قمـد اهلل من ريح اعمسك.

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 قمؿل اسمن آدم ًمه إٓ ًمؾصوم, ومنكه زم وأكا أضمزي سمه. يؼول اهلل: يمل  

وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم: 

 إن ًمؾجـة سماسما يؼال ًمه : اًمريان ٓ يدظمل مـه إٓ اًمصائؿون.

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 ن صام يوما شمطوقما, ومؾو أقمطي مأل إرض ذهبا ما ورم أضمره دون يوم احلساب.مَ 

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 اهلل من اًمـار ؾمبعلم ظمريػا.من صام يوما واطمدا ذم ؾمبقل اهلل سماقمده 

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 ما مررت ًمقؾة أرسي يب سمؿأل من اعمَلئؽة إٓ ىماًموا: يا حمؿد ُمْر أمتك سماحلجامة.

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 ن ؿمؽر زاده اهلل, ًمؼوًمه قمز وضمل : ًمئن ؿمؽرشمم ٕزيدكؽم.مَ 

 :ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم:وسمه ىمال 

 ن ضؿن زم ما سملم حلققه ورضمؾقه ضؿـت ًمه اجلـةمَ 



:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

ن ىمال: ؾمبحان اهلل وسمحؿده يمتب ًمه أًمف أًمف طمسـة, وحمي قمـه أًمف أًمف ؾمقئة, مَ 

 ًمه,ورومع ًمه أًمف أًمف درضمة, ومن زاد زاده اهلل, ومن اؾمتغػر همػر اهلل  

ومن ىمرأ مائة آية يمتب من اًمؼاكتلم, ومن ىمرأ مائة آية مل يؽتب من اًمغاومؾلم, ومن ىمرأ  

 صمَلصمامئة آية مل حياضمه اًمؼرآن, 

 ومن ضؿن اصمـتلم ضؿـت ًمه اجلـة, ومؼال أسمو هريرة:

 ومداك أيب وأمي يا رؾمول اهلل أكا أضؿـفام, ومام مها؟ 

 ومؼال اًمـبي صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم:

 لم حلققه وما سملم رضمؾقه ضؿـت ًمه اجلـة.من ضؿن زم ما سم 

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 من مل يشؽر اًمـاس مل يشؽر اهلل قمز وضمل.

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 من أًمؼى ضمؾباب احلقاء ومَل همقبة ًمه.

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

  من اًمعبد احلقاء...احلديث.أول ما يـزع اهلل

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 احلقاء واإليامن ذم ىمرن...احلديث, وىمد شمؼدما.

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 



 احلقاء ظمػم يمؾه.

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 طمقايت ظمػم ًمؽم ومويت ظمػم ًمؽم, 

 قايت وملطمدصمؽم وأطمذريمم وأطمزن ًمؽم, أما طم

آصمـلم واخلؿقس, ومام يمان من قمؿل  وأما مويت ظمػم ًمؽم, ومتعرض قمكم أقمامًمؽم قمشقةَ 

 اهلل ًمؽم مـه. صاًمح محدت اهلل قمؾقه, وما يمان من قمؿل دء اؾمتغػرُت 

:وسمه ىمال: ىمال رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم 

 متحاسملم. ما ضاق جمؾُس 

 اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم:وسمه ىمال: ىمال رؾمول 

 اـمؾبوا اخلػم قمـد ِصباح اًموضموه.

ومفذه صمَلصمة وقمنمون طمديثا هي مخاؾمقة ًمزاهر, وهي قمشارية ًمـا, ومنن سمقــا وسمقـه أرسمعة 

 رضمال, وهو ظمامس, إٓ أن هذا اإلؾمـاد ذم هماية اًموهاء واًمسؼوط.

 سمن قمكم سمن زيمريا اًمعدوي: احلسنىمال ذم )اعمقزان( ذم شمرمجة 

سمن قمدي: يضع احلديث, روى قمن ظمراش قمن أكس أطماديث, وطمدث قمن ىمال ا

ما طمدث سمه إٓ اًمؼؾقل  ن هم, وطمدث قمن اًمثؼات سماًمبواـمقل, وقمامةُ درى مَ مجاقمة ٓ يُ 

 أكه اًمذي وضعفا. موضوقمات, ويمـا كتفؿه, سمل كتقؼنُ 

 ىمال اًمدارىمطـي: مؽموك

 :وىمال محزة اًمسفؿي: ؾمؿعت أسما حمؿد احلسن سمن قمكم اًمبرصي يؼول



أسمو ؾمعقد اًمعدوي يمذاب قمغم رؾمول اهلل صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم يؼول قمؾقه ما مل يؼل, 

 طمدصمه قمن أكس. ظمراؿمازقمم ًمـا أن 

 , وىمال.13ومفوكهوذيمره اسمن طمبان 

 .!ًمعؾه طمدث قمن اًمثؼات سمإؿمقاء اعموضوقمات ما يزيد قمغم أًمف طمديث

:ىمال اًمذهبي 

 ىمؾقل احلقاء, ما يـظر ومقام يػؽميه,  هذا ؿمقٌخ  

:)وذم )ًمسان اعمقزان 

 ىمال ؾمؾؿة سمن اًمؼاؾمم: 

 يمان أسمو ظمؾقػة يصدىمه ذم روايته ويوصمؼه.

:ىمال احلاومظ اسمن طمجر 

 ن إئؿة ذًمك.مِ  أطمدٌ  مل يسؿعْ 

  وأما ظمراش,*

 ومؼال ذم )اعمقزان(:

 أيب ؾمعقد اًمعدوي اًمؽذاب. همػمُ  سمه ما أشمى مٌ قمدَ  ؾماىمطٌ 

:ىمال اسمن طمبان 

 ر, ٓ حيل يمتب طمديثه إٓ ًمَلقمتبا

 وىمال اسمن قمدي: زقمم أكه مومم أكس. اكتفى

                                                 

 لعؾفا فوهـه. 13



 :وىمال احلاومظ اًمسؾػي 

 ظمراشِ  مَّ صمُ  اًمغرِب  أؿمجِّ   ُك وإومْ ***ويغـمٍ  وسمرْسٍ  كسطورٍ  اسمنِ  طمديُث 

 اًمؼقيس ؿِمْبه وَمراشِ  سمةَ أيب هدْ ***ةٍ سمشمرْ  وكسخةُ  ديـارٍ  وكسخةُ 

*** 

:واقمؾم أن ذم هذه إطماديث ما ًمه أصل من همػم هذا اًمطريق 

ًمصوم ضمـةومحديث: ا. 

 رواه اًمبخاري وهمػمه من طمديث أيب هريرة,  

واًمـسائي من طمديث معاذ سمن ضمبل, ومن طمديث قمائشة, ومن طمديث قمثامن سمن أيب 

 اًمعايص, ومن طمديث أيب قمبقدة, 

 ورواه اًمطؼماين من طمديث أيب أمامة وواصمؾة, 

 من طمديث ضماسمر سمن قمبد اهلل. (ؿمعب اإليامن)ورواه اًمبقفؼي ذم 

 ال اهلل: يمل قمؿل اسمن آدم ًمه إٓ اًمصوم ومنكه زم وأكا أضمزي سمه. ىم :وطمديث 

 رواه اًمبخاري ومسؾم واًمـسائي من طمديث أيب هريرة

سماب اًمريان :وطمديث. 

 ؾمفل سمن ؾمعد ثرواه اًمبخاري ومسؾم من طمدي 

احلقاء واإليامن ذم ىمرن...احلديث . :وطمديث 

 ديث أيب موؾمى,رواه اًمطؼماين ذم )إوؾمط( من طمديث اسمن قمباس, ومن طم

 ورواه احلايمم واًمبقفؼي من طمديث اسمن قمؿر 



أول ما يـزع من اًمعبد احلقاء ... احلديث. :وطمديث 

 رواه اسمن ماضمه من طمديث اسمن قمؿر كحوه. 

 َن ضؿن زم ما سملم حلققه ورضمؾقه ضؿـت ًمه اجلـة.وطمديث: م 

 رواه اًمبخاري من طمديث ؾمفل سمن ؾمعد, 

 طمديث ضماسمر.واًمبقفؼي ذم )ؿمعب اإليامن( من  

ما طمسن اهلل ظمؾق امريء مسؾم ... احلديث. :وطمديث 

 رواه اًمبقفؼي واًمطؼماين ذم )إوؾمط( من طمديث أيب هريرة. 

سان اًموضموهاًمتؿسوا اخلػم قمـد طمِ  :وطمديث. 

 )ورد من رواية قمدة من اًمصحاسمة من ـمرق يمثػمة مجعتفا ذم  
ٍ
 ػرد,مُ  (ضمزء

 صحقح. نٌ ه قمـدي طمَس ومتـُ  

ر أطمد اجلامًملماًمشع :وطمديث. 

 (.مسـد اًمػردوس)رواه اًمديؾؿي ذم  .ورد من طمديث قمكم 

ن صام يوما ذم ؾمبقل اهلل سماقمده اهلل من اًمـار ؾمبعلم ظمريػامَ  :وطمديث. 

 رواه اًمبخاري ومسؾم واًمؽممذي واًمـسائي من طمديث أيب ؾمعقد,  

 .ورواه اًمؽممذي واًمـسائي واسمن ماضمه من طمديث أيب هريرة

ر ت ًمقؾة أرسي يب قمغم مأل من اعمَلئؽة إٓ ىماًموا زم: يا حمؿد مُ وطمديث: ما مرر

 أمتك سماحلجامة.

 رواه اسمن ماضمه من ـمريق آظمر قمن أكس, 



 ورواه اًمؽممذي وطمسـه من طمديث اسمن مسعود,  

 ورواه اًمؽممذي وطمسـه واسمن ماضمه من طمديث اسمن قمباس.

 َن ؿمؽر زاده اهللوطمديث: م. 

ود سمؾػظ: من أقمطي اًمشؽر أقمطي اًمزيادة, ٕن اهلل رواه اًمبقفؼي من طمديث اسمن مسع 

 .14"ًمئن ؿمؽرشمم ٕزيدكؽم"شمعامم يؼول: 

 . وطمديث: من ىمرأ مائة آية إمم ىموًمه مل حياضمه اًمؼرآن 

 سمن قمبقد,  رواه اًمبقفؼي من طمديث متقم اًمداري وومضاًمةَ 

 وًمه ؿمواهد يمثػمة.

من مل يشؽر اًمـاس مل يشؽر اهلل :وطمديث. 

 مذي من طمديث أيب ؾمعقد, رواه أمحد واًمؽم 

 واسمن ضمرير ذم )هتذيب أصمار( من طمديث أيب هريرة, 

 واًمطؼماين من طمديث ضمرير, 

 )وًمه ـمرق أظمرى مجعفا سمعُض احلػاظ ذم 
ٍ
 .(ضمزء

قبة ًمه. ن أًمؼى ضمؾباب احلقاء ومَل همِ مَ  :وطمديث 

 رواه اًمبقفؼي ذم )ؾمــه( من ـمرق أظمرى قمن أكس

احلقاء ظمػم يمؾه :وطمديث. 

 سؾم من طمديث قمؿران سمن طمصلمرواه م 
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طمقايت ظمػم ًمؽم ومويت ظمػم ًمؽم...احلديث. :وطمديث 

 رواه اعمقوومارىمي ذم )معجؿه( من ـمريق آظمر قمن أكس,  

 رؾمَل.ورواه اسمن ؾمعد ذم )ـمبؼاشمه( قمن سمؽر سمن قمبد اهلل مُ 

 آظمر اجلزء, وهلل احلؿد.
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