
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 بقلم

الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي

 



 تذكير النابهين 1 

 
 

 مقدمةال
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شررو  ننفسرنا ومرن اريأام ننمامنرا مرن هلل رده اهلل 
نبرده فال هادي مه، ونش د نن ال إمه إال اهلل وحده ال شرهللك مه ونش د نن حممردا   لفال مضل مه، ومن هللضل

 ".كره املشركون  ميظ ره نلى امدهللن كله ومو" ودهللن احلقن اله باهلدى  - صلَّى اهلل نليه والَّم -و اومه 
نررو  امتوحيررد وا  ررران إ   وميخرررا امنررا  مررن امظلمررام إ  امنررو ، مررن ولمررام امشررر  وام فررر وا  ررل

 .وامعلم
 :فقال     ،ة وند اهلل وندا  قاطعا  حبفظ اجاء بأنظم  اامة وننالها م انة، وهلذه امعظمة وهذه امل ان

 (.ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن ) 
واهتمرا   ج رود نظيمرة ل ما قامت بره اممرة ا ارالمية مرن ومتحقيق هذا اموند امقاطع امصادق كان ك

فرا امقرران امعظريم ص امصردو  واملصراح  بامغ ال هللعرر  امقرل منره ممرة مرن اممرم وال مردهللن مرن امدهللران حب
 . وتالوته اناء امليل ونطرا  امن ا  ص اخللوام وا لوام وص امبيوم واملساجد واملعاهد

واالهتمرررا  بد اارررتة وتفسررراه واارررتنباع نح امررره واالنتبرررا  بقصصررره ونم امررره ونظاتررره، وامترررأمي  ص شررر  
 .غوهللة وبالغية وتا خيية وغاهامن م ،وتبني بالغته وإنجازه ،امعلو  اميت ختدمه

وكان هلا شرأن  ،حوهلا حبثوال كلمة من كلماته إال وقد دا   فما من او ة من او ه، وال اهللة من اهللاته،
 .ونبأ

وننزمره  ،وننرال م انتره - صرلوام اهلل وارالمه نلري م -وقد شر  اهلل حممردا اراا امنبيرني ونكرر  امرارل 
وشرررم مررا  ترراا إ  شررررم  ،اررند إميررره م مررة بيرران مررا ص امقررران مرررن إ ررالفأ ،املنرررزمة ام ر ررة امرريت هللسررتحق ا

 .وتفصيل
 .(1)اآلهللة( َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم )  :قال تعا 

حوامرره وج رراده مبررا ناررند إميرره مررن واجررم نكمررل قيررا  بأقوامرره ونفعامرره ون - صررلَّى اهلل نليرره واررلَّم -فقررا  

                           
  (.44)او ة امنحل اهللة ( 1)
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 .إال هامك ال هللزهللغ نن الى احملجة امبيضاء ميل ا كن ا ها امعظيم وااته امعطرة ح  تر  امنا  ن
 :-نليررره وارررلَّم صرررلَّى اهلل -ونارررند تبليرررغ تلرررك امرارررامة امعظيمرررة، إ  ارررا نمرررة نارجرررت ملنرررا ، فقرررال 

 ".(2) فليبلغ الشاهد الغائب"  ،"(1) بلغوا عني ولو آية "
وتلقرت ذمرك  ،صحابة ام را  بتبليغ تلك امراامة ونداء تلك اممانة، نلرى نحسرن اموجروه ونقوم رافقا  ام

اممررة ا اررالمية جرريال نررن جيررل حرر  وصررلت إمينررا غضررة طرهللررة، ومررن تررزال كررذمك حرر  هللررأذن اهلل هلررذا امعررا  
 .بامزوال، ومشمس حياة امبشرهللة بامفول

حه ملقرررران، حبظ رررا امررروافر مرررن ونرررد اهلل متنررررزهللله وذكرررره بيررران امرارررول وشرررر  :ومقرررد حظيرررت امسرررنة املط ررررة
ما وند             باحلفا، فإهنا وامقران ام رمي من مش اة واحدة وضياع شئ من ا وهي بيانه وشرحه هللناص

 .اهلل به من حفا ملقران ام رمي
 .وإذن فامسنة داالة ص ذمك اموند امصادق باحلفا وامضمان امكيد

فيررذ ذمررك امونررد مررا نررراه ونلمسرره مررن ج ررود بررذمت حلفظ ررا وصرريانت ا وامررذود نررن ف رران مررن مظرراهر تن
 .حياض ا

 .ارم طرفك ص ذمك امرتاث امعظيم، وقلم صفحاته مرتى امعجم امعجاب، وما هللدهش اممباب
وتابعره ص نشررام ام ترم فسرتجد ننره مرا مرن نر  إال  ،واذ ما شأت من نصرو  هرذه امسرنة املط ررة

 .وناذ وإنطاء ود ااة وحتليل وااتنباع وتعليل ومتحي  وحتقيق ومه شأن وني شأن، 
ومقرررد ننرررد اهلل حلفرررا هرررذه امسرررنة املط ررررة وصررريانت ا  جررراال صرررنع م نلرررى نينررره ونمررردهم بشررر  املواهرررم 
امنفسررية وامعقليررة، وامررذكاء املتوقررد، واحلفررا املسررتونم لررا هللب ررر امعقررل، وهللسررتنفد امعجررم، و عررل ص املطلررع 

مرا ننردوا هرذا ا نرداد امعجيرم إال مغاهللرة ارامية  نحواهلم ما  أل قلبه هللقينا بأن هرالالء امعبراقرةنلى نابا هم و 
 .(ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن )هي إنفاذ وند اهلل ام رمي 

ن مالمفرام قيمرة لتلفرة ف ان من اثا  هالالء امعظماء ما تزار به امل تبام ا االمية اميو  وقبل اميو  مر
 .وهي ادمة امسنة املط رة ،املناهج واملواضيع متحدة امغاهللة

فمالمفررررررام وضررررررعت نلررررررى املسررررررانيد، وجوامررررررع واررررررنن نلررررررى امبررررررواب امعقا دهللررررررة وامتا خييررررررة وامفق يررررررة 
ومسررتخرجام ونجررزاء وختر ررام وشررروم، وتررأمي  ص املوضررونام وص امنااررت واملنسرروج، وص ترروا هللت امرجررال 

وتعرردهللل م، وص طبقررام حفرراو م وبيرران منررازهلم وذكررر شرريوا م ومررن ناررذ نررن م مررع ذكررر وفيررام  وجرررح م
                           

 (.214-202-2/151)، حم (1/111)، دي (7/114)، م (1441)حدهللث  قم ج امنبياء  (1)

   .(47)، حدهللث  قم ج ص امعلم( 2)
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ومسلسررالم، ونارررى ص امعلررم ص ا ملررة، ومعرراجم ومشرريخام ونهررل  مررن ناصرررهم مررن احلفرراي واملسررندهللن
 .(1)غرهللم احلدهللث ونارى ص نلل اماانيد من حيث ا  اال واموصل وامرفع واموق 

               ا ص امررررردنيا واآلاررررررة وهللسرررررعى ب رررررل ميحرررررم هلرررررذه اممرررررة كرررررل مرررررا هللرفرررررع مرررررن شرررررأهن إن املسرررررلم امصرررررادق
مررا هللسررتطيع إ  مررا هللرردفع هررذه اممررة إ  حتقيررق هررذه امغاهللررة، وهللررد   ننرره ال شرريء نوجررم نلرري م ونحرررى بررأن 

نلمرا  ونمررال    قرق هلرم هرذه امغاهللرة هرو امعرودة ا رادة إ  امتمسرك ب تراب  برم وارنة نبري م واالحتفراء بمرا
وانتقررادا ، وامسررا نلررى طرهللقررة ناررالف م ص كررل ذمررك ومررن ذمررك االهتمررا  بررذه امسررنة امعظيمررة وحفظ ررا ص 

 .صدو هم وفق  ا وامعمل با ص كل شأون حياهتم فيخرا من ا امفق اء وامعباد واحملدثون احلفاي
 

 .؟فما هي الوسائل التي ينبغي البدء بها والسعي لتحقيقها

 :الجواب
صررررلى اهلل نليرررره -حفررررز اهلمررررم ملحرررراق بررررأنال  احلرررردهللث وحفاورررره ص االهتمررررا  حبرررردهللث  اررررول اهلل  .1
وحفظه وامتفقه فيه وامعمل به، وتعليمه امنا  ونشره ميتسنم املسلمون م انة نارالف م فيخررا مرن م  -والم

 .امنال  احلفاي وا  ابذة امنقاد

ث مسومرررره ام سررررا  ونميرررران امبصررررا ر إبعرررراد شرررربو ام سررررل واخلمررررول نررررن شررررباب اممررررة امررررذي هللنفرررر .2
وقاصري اهلمم ونهل امهواء امذهللن هللومهرون امنرا  نن زمران االهتمرا  حبفرا احلردهللث وامعناهللرة بد اارة نارانيده 

 رون، فعلى اممة نند هرذه امصرنا ونقد  واته وجرح م وتعدهللل م بل وجرم غاهم وتعدهللل م قد و  من ق
ص نظررر هررالالء مررن امليررادهللن  امرريت كرران امسررل  هللسررل وهنا مهنررا نصرربحت نن تنررا  ونال تف ررر ص اررلو  امليررادهللن

 .امل ل ة نو من املستحيالم فيجم احلجر واحلظر نلى من هللسل  ا نو هللف ر ص الوك ا

 .وال هللتحقق هذا إال بتوفا وهتيأة امبيأام امصاحلة واحلر  امشدهللد نلى حتقيق هذه امغاهللة .1

ونصررول امرردهللن ودو  واهررم وامررذكاء مررن كليررام احلرردهللث املومررن امسرربل إ  ذمررك ااتيررا  نصررحاب  .4
وامد اارررة ا رررادة  ،اهلل نليررره وارررلمصرررلى اهلل احلررردهللث وغاهرررا وتررروجي  م ملعناهللرررة امقوهللرررة حبفرررا ارررنة  ارررول 

ام ملرردة ال تقررل نررن نشررر معلوم ررا وتفرررهللغ م مررذمك مررع ا شرررا  امرردقيق نلرري م ومتررابعت م ا ررادة باالاتبررا  
بني هرذه امفأرام  تغرق ا حمضري املاجستا وامدكتو اة، وكم ات ون امفروق امعلميةاملدة اميت هللسانوام وهي 

                           
 ".بني ا مامني مسلم وامدا قطين  "ناذم هذا املطلع من مقدميت م تاب  (1)
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امل تمررة بد ااررة امسررنة ونلوم ررا وبررني حمضررري امراررا ل واضررحة بادهللررة، وال هللشررغل هررذه امفأررام بغررا مررا فرغرروا 
 .وهيأوا مه

امسررنة  هتيأررة نامررة مسررا ر املسررلمني مينخرررع شرر  نصررنا  امنررا  وااصررة امذكيرراء مررن م ص طلررم .5
ونلوم رررا واالهترررا نلرررى حسررراب ننفسررر م نرررن طرهللرررق املررردا   واملسررراجد و رررددون امنشررراع ص امررررحالم إ  
نلمرراء امسررنة وامتوحيررد وتسرر ل هلررم هررذه امرررحالم ابتغرراء وجرره اهلل وحبررا  ص نشررر ا  اررال  وامسررنة ص ن جرراء 

 .امعا 

نهل امعزا م حب ا  ن جرو نن  فرزهم إ  ومتحقيق هذه امغاهللة نزجي إ  طالب احلدهللث وامسنة وغاهم من 
ا ررد ص طلررم امعلررم وامعناهللررة ام برراة بسررنة نبرري م ونلوم ررا اقتفرراء  آلثررا  ناررالف م ام رررا  مررن ن مررة احلرردهللث 

وذكرر فرإن )وحفاي امسنة امسابقني وامالحقني امقا مني با نلما  ونمال  وانتقادا  ومن جا  ومن براب امرذكرى 
 .(امذكرى تنفع املالمنني

ملحافا امذهيب، ذم م ام تراب امعظريم امرذي دون فيره "  (1)تذكرة احلفاي" هذا امبحث اارتته هلم من 
ترررراجم حفررراي امسرررنة ون مت رررا نلرررى طبقرررام بلغرررت إ  نصرررره إحررردى ونشررررهللن طبقرررة هللرررذكر في رررا نحرررواهلم 

 .ومروهللاهتم وشيوا م وتالميذهم
نلررى طررالب امعلررم وامسررنة تصررو  هررذه  حيررث اارررتم مررن كررل طبقررة ن بعررة نو  سررة مررن احلفرراي ميسرر ل

 .امطبقام نلى ااتال  وامتداد نصو ها
وميد كوا مدى ترابط وتسلسل هذه امطبقرام واتصرال وتسلسرل نارانيدها إ  هللومنرا هرذا نلرى قلرة وغربرة 

 .ص امطبقام امااة
هللغررر  ص ال هللررزال اهلل "  :-صررلى اهلل نليرره واررلم-وهررذا االتصررال وامتسلسررل مصررداق مقررول  اررول اهلل 

وال هللتحقرق هرذا اموصر  وام نراء إال ملرن هللعترين برامقران وامسرنة نلمرا  "  هرذا امردهللن غرارا هللسرتعمل م ص طانتره
 .ونمال  وانتقادا  
 ".وند اهلل احلق واهرهللن ح  هللأيت  ال تزال طا فة من نميت نلى " :-صلى اهلل نليه والم-ومقومه 

 .اممة امسابقني وامالحقنيوهذا ال هلل ون إال مهل احلدهللث بش ادة نلماء 
قمررت بررذمك تسرر يال  نلررى امقررراء ومعررل ذمررك هللقررودهم إ  االطررالع امشررامل نلررى كررل مررا دونرره امررذهيب 

 .وغاه من امطبقام املستونبة  ميع حفاي اممة

                           
 .من ذهللل طبقام احلفاي ملحسيين وطبقام احلفاي ملسيوطي وغامها ونكملت هذا امبحث( 1)
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 .الطبقات 

 :ومن املناام نن نارد ص طليعة هذا امبحث ما هللتيسر ذكره من املالمفام ص هذا امنوع
 .سلم بن احلجاامم مإلما  امطبقا -1 
 .امرمحن امنسا ي امطبقام مإلما  نيب نبد - 2 
 .اهلل حممد بن اعد امطبقام ام ربى ميب نبد - 1 
 .حممد بن إد هللس امرازي ااوطبقام امتابعني ميب ح - 4 
 .طبقام امرواة ميب نمرو اليفة بن اياع - 5 
 .ن ن مان امموي موالهم امقرطيبوطبقام امقراء ميب نمرو ن مان بن اعيد ب - 4 
 .بن حياناوطبقام امصف انيني ميب امشيت  - 7 
 .م  جزء ميب امفضل نلي بن احلسني امفل ينطبقام امرجال ص  - 8 
 .طبقام احلفاي ملذهيب - 1 
 .اهلادي طبقام نلماء احلدهللث البن نبد -10 
 .طبقام احلفاي ملسيوطي،وغاها لا هلل  ر - 11 

 .(105-104) : راامة املستظرفةانظر ام
 

  :تعريف الطبقة  
وامطبقررة هررم امقررو  املتشرررابون وقررد هلل ونرران مررن طبقرررة بانتبررا  ومررن طبقتررني بانتبرررا  كررأنس وشررب ه مرررن 
نصاغر امصحابة هم مع امعشرة ص طبقة امصحابة ونلى هرذا امصرحابة كل رم طبقرة وامترابعون ثانيرة ونتبران م 

إ   (1)امسرروابق ت ررون امصررحابة بضررع نشرررة طبقررة كمررا تقررد ، و ترراا امنرراور فيررهثام ررة، وهلررم جرررا، وبانتبررا  
 .معرفة املواميد واموفيام، ومن  ووا ننه و وى نن م

 :أقول 
  ،ب رررر امصررردهللق نبرررو وقرررد جعرررل امرررذهيب امصرررحابة ام ررررا  كل رررم طبقرررة واحررردة هررري امو  ونلرررى  ناررر م

                           
 . امضما هللعود إ  نوع امطبقام (1)
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 .-م ن عني ضي اهلل نن -وباقي امعشرة  ،ونلي ،ون مان ،ونمر
 .وجعل امتابعني ثالث طبقام كربى وواطى وصغا  امتابعني، وندمج بعض م ص نتباع امتابعني

          ،ومسررررررروق بررررررن امجرررررردع ونيب مسررررررلم اخلرررررروالي ،فعلررررررى  ن  ام ررررررربى مررررررن امتررررررابعني نلقمررررررة بررررررن قرررررريس
 .واعيد بن املسيم ،امرمحن بن غنم ونبد

برن ا  جرابر  امشرع اء ونبرو ،تابعني ونلى  نا م احلسن امبصرريامواطى من ام: وامطبقة ام ام ة ننده هي
-         مرد برن اراهللن وحم، وارعيد برن جبرا ،ونلي برن احلسرني ،وإبراهيم امنخعي ،زهللد، وإبراهيم امتيمي

 .- مح م اهلل  يعا  
واحل رم  ،إارحاق امسربيعي ونبرو ام ام ة من امتابعني ونلى  نا م م حول وامزهري: وامطبقة امرابعة وهي
 ونبررو             ،وقتررادة بررن دنامررة، وامقااررم بررن ليمرررة، امعزهللررز، ونمرررو بررن مرررة بررن نتيبررة، ونمررر بررن نبررد

 .- حم اهلل ا ميع–جعفر امباقر 
برن ااهلل  نير  واربعون إمامرا  ونلرى  نار م نبيرد مام رربى مرن نتبراع امترابعني وهر: وامطبقة اخلامسة وهري

 ضري اهلل ننره -ن اخلطاب، ونقيل بن اامد امموي مرن مرواع ن مران نمر بن حف  بن ناصم بن نمر ب
وجعفررر امصررادق،  ،وحممررد بررن نجررالن ،وهشررا  امداررتوا ي، وهللررونس بررن هللزهللررد وحممررد بررن اموميررد امز بيرردي –
 .ومامك بن ننس ا ما  ،وافيان ام و ي ،حنيفة، وابن جرهللج واموزاني، وشعبة بن احلجااونبو 

موارررطى مرررن نتبررراع امترررابعني وهرررم تسرررعة واررربعون إمامرررا  وندمرررج فررري م مرررن  نى وامطبقرررة امسادارررة وهررري ا
برن ا   امررمحن برن نيب امزنراد، وهشريم  ونبرد ،امواحد واالثنني من امصحابة، ونلى  نا م امفضيل برن نيرا 

 دنب بنا         وإبراهيم بن اعد بن إبراهيم  ،وإمسانيل بن نيب ك ا ،امحو  اال  بن اليم ونبو ،بشا
 ،بررن نيينررةا واررفيان  ،اهلل امطحرران واامررد بررن نبررد ،وهللزهللررد بررن ز هللررع ،وإمسانيررل بررن نيررا  ،امرررمحن بررن نررو 

 .وهللزهللد بن ها ون ،ونبد اهلل بن املبا   ،ب ر بن نيا  ونبو
 

بررن ا      امررمحن نبردامتررابعني ونرددهم ك را ونلرى  نار م امصرغرى مرن نتبراع : وهري (1)وامطبقرة امسرابعة
 ،وحجاا بن حممرد امنرو  ،اموا ث ونبد امصمد بن نبد ،احلافا، ووهم بن جرهللر بن نبيدوهللعلى  ،م دي

وا ما  حممرد برن إد هللرس  ،امرمحن بن امقاام ونبد ،داود امطيامسي ونبو ،ونبونامر امعقدي، وحسني ا عفي

                           
 . ونددهم ك ا اقتصرم من م نلى امنال  وندهتم ما ة نفس: قال امذهيب  (1)

هرم هشرا  برن ام لريب، ونبرو نبيردة، املسمون ص هذه امطبقة ما ة واتة، م ن ثالثة من م ميسروا مرن حفراي احلردهللث و : قال امعالمة املعلمي
 .وامفراء، واثنان   هللرتجم هلما ومها شبابة، ونبو حذهللفة، وواحد ضعي  و  هللستو  تر ته وهو امواقدي
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 .امشافعي
ونلرى  نار م ا مرا   كبرا  اآلارذهللن نرن تبرع امتبراع: وامطبقة ام امنرة ونردهتم ما رة ونشررون نفسرا  وهرم

 ونبرو           وارعيد برن منصرو ، ابو ي، و ىي بن  ىي امتميمي امنيس ،اهلل بن امزبا احلميدي ونبد ،نمحد
ومسرردد بررن مسرررهد، وحممررد بررن اررعد صرراحم ، و ررىي بررن ب ررا، نبيررد امقااررم بررن اررال ، ونعرريم بررن محرراد

 .بن إبراهيمااحاق إو  ،ب ر بن نيب شيبة ونبو ،نيونلي بن املدهللين و ىي بن مع ،امطبقام، وحيوة بن شرهللو
ونلرى  نار م  ،تبراع ونردهتم ما رة وارتة ننفرساموارطى مرن اآلارذهللن نرن تبرع ام: وامطبقة امتااعة وهي
برن ارعيد ا    وحممرد برن نارلم امطواري، ونمحرد ، امررمحن امردا مي اهلل برن نبرد ونبرد ،حممد بن  ىي امذهلي

ونبرو ز نرة امررازي، ونبرو حراا امررازي، ومسرلم ، مد برن إمسانيرل امبخرا يوحم، بن صخر، وحجاا بن امشانر
 .ونبو داود امسجستاي  بن احلجاا

صررغا  اآلاررذهللن نررن تبررع امتبرراع ومررن ناصرررهم نو د مررن م احلررافا امررذهيب تسررعة : وامطبقررة امعاشرررة وهررم
اهلل حممرد برن هللزهللرد  نبرد نبروو  ،وتسعني نفسا  من م بقري برن دلرد وحممرد برن نيسرى برن ارو ة ا مرا  امرتمرذي

واحلرافا صراب برن حممرد  ،ب رر برن نيب ناصرم نبرو واحلرافا، بن ماجة، واحلافا نمحد برن ارلمة  فيرق مسرلما
 .- حم اهلل ا ميع-ب ر امبزا   جز ة، وحممد بن نصر املروزي ونبو

اررا "  :-واررلمصررلى اهلل نليرره -وال شررك نن نهررل هررذه امعصررو  نفضررل لررن جرراء بعرردهم مقررول امنرريب 
ذ امررذهللن هلللرروهنم ذ هللررأيت بعرردهم قررو  هللشرر دون وال هللستشرر دون وهللنررذ ون وال  امنررا  قررري ذ امررذهللن هلللرروهنم
 ".هللوفون وهلل  ر في م امسمن 

ووجود هذه امصنا  امردهللأة ص املتأارهللن ال هللنفي وجرود ك راهللن مرن امايرا  وامعلمراء امفق راء واحلفراي 
ال          ال تررزال طا فررة مررن نمرريت نلررى احلررق ورراهرهللن"  :-لمصررلى اهلل نليرره وارر-ام بررا  برردميل قومرره 

 ".هللضرهم من اذهلم وال من اامف م ح  هللأيت وند اهلل تعا  
 ب      ففرري كررل نصررر مررن م ك رررة وقررد ذكررر احلررافا امررذهيب وغرراه ام  ررا وام  ررا مررن م واحلمررد هلل  
 .امعاملني

 :وهنا ال بد من بيان نمرهللن
 .وننه اصيصة من اصا   هذه اممة احملمدهللةبيان نمهية ا اناد  .1
 .بيان من هو احلافا نند نهل احلدهللث .2

وهرو إمرا نن    وا اناد هو امطرهللق املوصلة إ  املنت، واملنت هو غاهللرة مرا هللنت ري إميره ا ارناد مرن ام رال  
 ،وام راي املوقرو  ،نو إ  غاه من صحايب نو تابعي  فامول املرفروع -صلى اهلل نليه والم-هللنت ي إ  امنيب 
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وام امررث املقطرروع، ومررن دون امتررابعي فيرره م لرره ني مررن نتبرراع امتررابعني فمررن بعرردهم، انظررر امنرررزهة البررن حجررر 
( 57-58.) 

وغررراه وا ررررم  -صرررلى اهلل نليررره وارررلم-وا ارررناد مرررن اصوصررريام هرررذه اممرررة ص حررردهللث  ارررول اهلل 
 .وامتعدهللل من موازمه

 .اممة مهية ا اناد، وكونه من اصوصيام هذهوقد نوه ندد ك ا من امعلماء بأ
 :محمد ابن حزم مبيناً وجوه النقل عند المسلمين قال أبو

وحنن إن شاء اهلل تعا  نذكر صرفة وجروه امنقرل امرذي ننرد املسرلمني م ترابم ودهللرن م ذ ملرا نقلروه نرن " 
 تعرررا  فيعرفرررون نهللرررن نقرررل ارررا ر ن مرررت م حررر  هللقررر  نليررره املرررالمن وام رررافر وامعرررا  وا اهرررل نيانرررا  إن شررراء اهلل

 :امدهللان من نقل م فنقول وباهلل تعا  امتوفيق
 :ما ذكرنا هللنقسم نقساما  اتة إن نقل املسلمني م ل

شيء هللنقله نهل املشرق واملغرب نن نم اهلم جيال  جيال  ال خيتل  فيه مالمن وال كافر منص  غا : نوهلا
ال هللشرر ون وال خيتلفررون ص نن صرراح  ص شرررق ام   وغربررا املمعانررد ملمشرراهد وهررو امقررران امل ترروب ص 

نوحرى بره إميره ونن مرن اتبعره نعارذه ننره   -نرز وجرل-نبرد املطلرم نترى بره وناررب نن اهللاهلل برن  حممد بن نبد
وال كرافر         كذمك ذ نعاذ نن نومأك ح  بلغ إمينرا ومرن ذمرك امصرلوام اخلمرس فإنره ال خيتلر  مرالمن

ه صالها بأصحابه كل هللو  وميلة ص نوقاهتا املع ودة وصالها كذمك كل من اتبعه نلى دهللنه وال هللشك نحد نن
حيث كانوا كل هللو  ه ذا إ  اميو  ال هللشك نحد ص نن نهل امسند هللصلوهنا كما هللصلي ا نهرل امنردمس ونن 

وال مررالمن وال ال خيتلرر  كررافر هررل امرريمن، وكصرريا  شرر ر  مضرران فإنرره نهررل ام مينيررة هللصررلوهنا كمررا هللصررلي ا ن
وصامه معه كل من اتبعه ص كل بلد كل نرا  ذ   -صلَّى اهلل نليه والَّم-هللشك نحد ص ننه صامه  اول اهلل 

كذمك جيال  جيال  إ  هللومنا هذا، وكاحلج فإنه ال خيتل  مالمن وال كافر وال هللشك نحد ص ننره نليره امسرال  
كرل نرا  ص شر ر واحرد معررو    امفاقل نفق من حج مع نصحابه و نقا  املنااك، ذ حج املسلمون من ك

إ  اميرررو  وكجملرررة امزكررراة، وكسرررا ر امشررررا ع امررريت ص امقرررران مرررن حتررررمي امقرا رررم وامليترررة واخلنررررزهللر وارررا ر شررررا ع 
 .ا اال  وكآهللاته من شق امقمر ودناء امي ود اميت متىن املوم واا ر ما هو ص ن  امقران مقروء ومنقول

وال ننررد امنصررا ى مررن هررذا امنقررل شرريء نصررال ي من نقل ررم مشرررهللعة امسرربت واررا ر  امي ررود (1)ومرريس نررن
شرا ع م إمنا هللرجعون في ا إ  امتو اة وهللقطع نقل ذمك ونقرل امترو اة إطبراق م نلرى نن نوا ل رم كفرروا برأ ع م 

                           
 .كذا ومعل امصواب نند  (1)
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بررد نوثرران هررو وبرررا ا مررن دهللررن مواررى ونبرردوا اموثرران نالنيررة دهررو ا  طررواال  ومررن احملررال نن هلل ررون ملررك كررافر نا
بشررهللعة  نو دنرا إ  اهلل تعرا  هللشرتغلون بسربت ونمته كل ا معره كرذمك هللقتلرون امنبيراء وخينقروهنم وهللقتلرون مرن

 .مضافة إ  اهلل ابحانه تعا  نن هذا ام ذب امذي ال شك فيه
وهللقطع بامنصا ى نن م ل هذا ند  نقل م إال نن  سة  جال فقرط وقرد وضرو ام رذب نلري م إ  مرا 

 .نا من ام ذب امذي ص امتو اة وا جنيل امقاضي بتبدهللل ما بال شكنوضح
  -صررلَّى اهلل نليرره واررلَّم-شرريء نقلترره ام افررة نررن م ل ررا حرر  هللبلررغ اممررر كررذمك إ   اررول اهلل : وام رراي

ك  ا من اهللاته ومعجزاته اميت و رم هللو  اخلندق وص تبو  حبضرة ا ريش وك  را مرن مناارك احلرج وكزكراة 
 وامرب وامشعا وامو ق وا بل وامذهم وامبقر وامغنم ومعاملته نهل ايرب وغا ذمك لرا خيفرى نلرى امعامرةامتمر 

وميس نند امي ود وامنصا ى من هذا منقل شيء نصال منه هللقطع بم دونه وإمنا هللعرفه كوا  نهل امعلم فقط 
 امطرروال ونررد  اهللصررال ام افررة إ دون امنقررل امررذي ذكرنررا قبررل مررن إطبرراق م نلررى ام فررر امرردهو   مررا قطررع بررم

 .نيسى نليه امسال 
خيرررب كررل واحررد  -صررلَّى اهلل نليرره واررلَّم-مررا نقلرره ام قررة نررن ام قررة كررذمك حرر  هللبلررغ إ  امنرريب  :والثال   

مرا      ام امذي نارربه ونسربه وكل رم معررو  احلرال وامعرني وامعدامرة وامزمران وامل ران نلرى نن نك رر إمن م ب
مررن طرررق  انررة مررن  -صررلَّى اهلل نليرره واررلَّم-وا  إمررا إ   اررول اهلله منقررول نقررل ام ررجرراء هررذا افرريء فإنرر

وإما إ  امصاحم ونما إ  امتابع وإما إ  إما  ناذ نن امتابع هللعر  ذمك مرن   - ضي اهلل نن م-امصحابة 
ملني دون اررا ر امعراملني وهررذا نقرل ار  اهلل تعررا  بره املسركران مرن نهررل املعرفرة برذا امشررأن واحلمرد هلل  ب 

نهررل امللررل كل ررا ونبقرراه ننرردهم غضررا  جدهللرردا  نلررى قرردمي امرردهو  مررذ ن بعما ررة نررا  و سررني نامررا  ص املشرررق 
هللرحررل ص طلبرره مررن ال  صررى نررددهم إال اررامق م إ  اآلفرراق امبعيرردة وهللواوررم  ،واملغرررب وا نرروب وامشررمال

 ب امعاملني فال تفوهتم       واحلمد هلل لي م حفظه ننلى تقييده من كان امناقد قرهللبا  منه قد تو  اهلل تعا  
هللقحرم فيره كلمرة موضرونة  زمة ص كلمة فما فوق ا ص شيء  من امنقل إن وقعت محدهم وال   رن فاارقا  نن
  غاهرررررا واحلمرررررد هلل  ب وهلل تعرررررا  امشررررر ر وهرررررذه امقسرررررا  ام الثرررررة امررررريت نأارررررذ دهللننرررررا من رررررا وال نتعرررررداها إ

 .كر بقية امقسا  فال نطيل بذكرهاوذ . (1)"امعاملني
 :بكر الخطيب البغدادي وقال أبو 
 مسعت نبا :قالن قال حدثنا صاب بن نمحد احلافا امعزهللز امبزاز بمذا ناربنا حممد بن نيسى بن نبد" 

                           
 (.81-81 )امفصل ص امللل وامهواء وامنحل  (1)
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  هللعط ا من قبل ا ا اناد وامنسراب ن اهلل ا  هذه اممة ب الث نشياءبلغين ن :ب ر حممد بن نمحد هللقول
 ". نراب وا

 ررىي بررن حرردثنا إبررراهيم بررن حممررد  :قررال ،ب ررر حممررد بررن املظفررر بررن نلرري امرردهللنو ي املقرررىء ناررربي نبررو
برن ا مسعرت حممرد برن حراا  :امررمحن امردغوع امسراسري هللقرول امعبا  حممد برن نبرد مسعت نبا :قال ،املزكي

 محرررد مرررن اممرررم كل رررا، قرررد  م ومررريس إن اهلل نكرررر  هرررذه اممرررة وشررررف ا وفضرررل ا با ارررناد: املظفرررر هللقرررول
        إارررناد وإمنرررا هررري صرررح  ص نهللررردهلل م، وقرررد الطررروا ب ترررب م نابرررا هم، ومررريس ننررردهم متييرررز برررني وحررردهلل  م 

ما نزل من امتو اة وا جنيل لا جاءهم به ننبيااهم، ومتييز بني مرا نحلقروه ب ترب م مرن امابرا  امريت نارذوا نرن 
 .غا ام قام

ّ  احلرردهللث مررن ام قررة املعرررو  ص زمانرره، املشرر و  بامصرردق واممانررة نررن م لرره حرر  وهررذه اممررة إمنررا ترعررن  
تتنررراهى نابرررا هم، ذ هللبح رررون نشرررد امبحرررث حررر  هللعرفررروا امحفرررا فرررامحفا وامضررربط فامضررربط، وامطرررول 

 .دامسة ملن فوقه لن كان نقل دامسة
مزمل، وهللضبطوا حروفه وهللعردوه نردا  ذ هلل تبون احلدهللث من نشرهللن وج ا  ونك ر ح  هلل ذبوه من امغلط وا

 .ف ذا من ننظم نعم اهلل تعا  نلى هذه اممة
نستوزع اهلل ش ر هرذه امنعمرة، ونسرأمه امت بيرت وامتوفيرق ملرا هللقررب منره وهللزمر  مدهللره و سر نا بطانتره إنره 

 .(1)"وعّع محيد
  

                           
ملسرخاوي بتحقيرق وتعليرق امشريت (  1/111) تو املغيرث ملخطيرم امبغردادي وفر( 74) قرم ( 40 )انظر شر  نصحاب احلدهللث   (2)

 .  نلي حسني نلي
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 :الحي الكتاني قال الشيخ عبد
 :املرهللرردهللن ملقاضرري نيب ب ررر بررن امعررريب املعررافري مررا نصرره وص شرررم االاررم ام رراي نشررر وما ررة مررن اررراا"

واهلل نكرر  هررذه اممرة با اررناد،  هللعطرره نحرد غاهررا، فاحرذ وا نن تسررل وا مسررلك امي رود وامنصررا ى فتحرردثوا 
ملت مرة إمري م واافضرني ملنررزمت م، ومشررتكني مرع نعمة اهلل نن ننفس م، مطرّقني بغا إاناد فت ونوا اامبني 

 ".و اكبني مسنت م اهلل وغضم نلي م  معن مقو  

  :أقول 
 .وص ا اناد امعاع وامنازل
فإمرا نن هللنت ري  واملسرند مرفروع صرحايب بسرند وراهره االتصرال، فرإن قرل نردده: " قال احلافا ابن حجرر

 . نو إ  إما  ذي صفة نلية -صلى اهلل نليه والم-إ  امنيب 
 .فامول امعلو املطلق وام اي امنسيب

 .املوافقة وهي اموصول إ  شيت نحد املصنفني من غا طرهللقه وفيه
وفيه امبدل وهو اموصول إ  شيت شيخه كذمك، وفيه املساواة وهي ااتواء ندد ا ارناد مرن امرراوي إ  
ااره مع إاناد نحد املصنفني، وفيه املصافحة وهي االاتواء مع تلميذ ذمك املصن ، وهللقابل امعلو بأقسرامه 

 (.51-57 )نظر نزهة امنظر ا" امنرزول 
وامبانررث احل يرررث مررع ااتصرررا  نلرررو  ( 147-158 )وانظررر ترررد هللم امررراوي نلرررى تقرهللررم امنرررواوي  

 (.451-2/441)احلدهللث البن ك ا 
وملا كان ا اناد من اصا   هذه اممرة وذمرك ننره مريس نمرة مرن اممرم   ن را نن : " قال ابن ك ا 

 .ه اممة، فل ذا كان طلم ا اناد امعاع مرغبا فيهتسند نن نبي ا إانادا متصال غا هذ
ما   :ا اناد امعاع انة نمن ال ، قيل ميحىي بن معني ص مر  موته: قال ا ما  نمحد بن حنبل 

 .بيت ااع وإاناد ناع :تشت ي؟ قال
د طلبرا  معلرو وهلذا تدانت  غبام ك ا من ام مرة امنقراد وا  ابرذة احلفراي إ  امرحلرة إ  نقطرا  امربال 

 (.445-2/441) "ااتصا  نلو  احلدهللث" ا اناد 
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وأسانيدها تأخرين في العناية بالسنة هود المنظرات قاصرة من بعض الناس إلى ج
 .وعلومها

ني ( 748)وهو لن توص ( 1/4)ص مقدمة امليزان ص نقد امرجال  -رحمه اهلل-قال الحافظ الذهبي 
 .ص منتص  امقرن ام امن

 : د نن بني نبا ام ا رم وامتعدهللل ومراتب اقال بع
وكذمك من قد ت لم فيه من املتأارهللن ال نو د من م إال مرن قرد تبرني ضرعفه واتضرو نمرره مرن امررواة إذ " 

امعمدة ص زماننا ميس نلى امرواة بل نلى احملدثني واملفيدهللن وامذهللن نرفت ندامت م وصدق م ص ضبط نمساء 
ننه ال بد من صون امراوي وارته، فاحلد امفاصل بني املتقرد  واملترأار هرو  ن  ارنة  امسامعني، ذ من املعلو 

 ".ثالمثا ة 
 :أقول

ف ررم ننررا  مررن قومرره فاحلررد امفاصررل بررني املتقررد  واملتررأار هررو  ن  ثالمثا ررة نن نصررر امرواهللررة انت ررى بن اهللررة 
ن غيبررة النت رراء نارربابه، ومررا نلررم امقرررن ام امررث، ني بانت رراء هررذا امعصررر انت ررى ا رررم وامتعرردهللل، فررا رم اآل

برن ا       كا مرا  نمحرد -نلرى ن مرة امنقرد وا ررم وامتعردهللل  صروفية ص انرتاضر مهالالء نهنم هللرددون ف رر ام
 .بأن هذا ا رم من باب امغيبة -حنبل

 .محد وغاه بأن هذا من باب امنصيحة ال من باب امغيبةنفيجيب م ا ما  
مة واحملردثني قرد انقلرم  نارا  نلرى نقرم ونن مرن ج املترأارهللن مرن احملردثني وذهم ننا  إ  نن وضع ام

لرررام  ملرررن ج املتقررردمني، ونحررردثوا ضرررجة كرررربى برررامفرق برررني مرررن ج املتقررردمني واملترررأارهللن، وكرررال امصرررنفني   
 . هللف موا كال  احلافا امذهيب ومقصوده و  هللعلموا جب ود املتأارهللن

مرن املترأارهللن ال نو د مرن م إال مرن قرد تبرني ضرعفه واتضرو نمرره مرن قرد ت لرم فيره : " انظر إ  قومره .1
ف ررررذا هللفيرررد نن امنقرررد مسررررتمر مرررن املتررررأارهللن ص املترررأارهللن وننررره ال هللررررزال هنرررا   واة هللررررروون " مرررن امررررواة 

احلدهللث ونقاد من نهل احلردهللث هللالحقروهنم مبتدنرة كرانوا نو غرا مبتدنرة، ونن امرذهيب ال هللرو د مرن هرذا 
د و ر نمره وتبني ضعفه، ني ننه هللعر  نن ك ا مرن املرت لم فري م وهرذا هللردل نلرى إال  من ق  امصن 

 .نن املتأارهللن اا رهللن ص مضما  امنقد ص مضما  ناالف م

فإنه هللردل نلرى " واملفيدهللن  إذ امعمدة ص زماننا ميس نلى امرواة بل نلى احملدثني : " وانظر إ  قومه .2
رواة مرريس نلررى املسررتوى املطلرروب فإنرره  رررب هررذا امررنق  فرري م نن امرواهللررة مسررتمرة وإن كرران ك ررا مررن امرر
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وجود احملدثني واملفيدهللن من امعدول امصادقني امذهللن هللضبطون مسراع امسرامعني مرن نومأرك امررواة وغراهم 
من هالالء امسامعني ايصبحون مستقبال  من امرواة ومن احملدثني واملفيدهللن من نهرل احلردهللث ال هللقبلرون 

امراوي فالن وامراوي فالن بل ال برد مرن ثبروم مسران م، وثبروم مسران م  صرل مبرا  دناوى امسماع من
 .قيده وضبطه املفيدون واحملدثون امعدول امضابطون

برراملروءة، فررال دررال هم فررال هللظ ررر مررن م فسررق وال مررا خيررل وامرررواة املشررا  إمرري م ال بررد مررن صرروهنم وارررت 
 .-صلى اهلل نليه والم-ل اهلل اماالق ص  واهللة حدهللث  او ملفساق واملست رتهللن ب

 هللبلرررغ امررررواة كمرررال  ص اشرررتاع امعدامرررة وامضررربط، وإن  ني نن املتررأارهللن ارررا رون نلرررى مرررن ج املتقررردمني
دامررة احملرردثني واملفيرردهللن امررذهللن تترروفر فرري م امعدمني ف ررذا امررنق  فرري م  ررربه وجررود امضرربط املشرررتع ننررد املتقرر

 مسانرام امسرامعني فرامعربة برالالء   ب امعاملني ومرن ننمراهلم ضربطواحلمد هللوامضبط وهم ك رة ص كل زمان 
 .امقاصرهللنبامرواة ال 

 :أقول
وهذا امف م اخلاطيء هلذهللن امصنفني املشا  إميه الفا  هو من ننظم اماباب اميت دفعتين إ  امقيا  بذا 

وناررانيدها د ااررة  -واررلمصررلى اهلل نليرره -امبحررث ميررد   هررالالء وغرراهم االهتمررا  امقرروي بسررنة  اررول اهلل 
وحفظررا  و واهللررة نمررر ااررتمر ص هررذه اممررة واررو  هللسررتمر إ  نن هللرفررع امقررران مررن صرردو  امنررا  واملصرراح  

 .إنذا ا  بقيا  امسانة
وهو واحد من احلفراي امنقراد امرذهللن ولروا  افعرني  اهللرة -ولا هللالكد ما نقول و بط ما هللزنمون نن امذهيب، 

 . فنوهناقد كتم ص ش  -امسنة ونلوم ا
إ  ن ده، وهرو هللرروي نشررام امحادهللرث " تذكرة احلفاي " ف تم ص إبراز ننال  امسنة وحفاو ا  .1

 .-صلى اهلل نليه والم-بإاناده من شيواه إ   اول اهلل 

ني شريواه، حيرث بلرغ نرددهم نمفرا  ون بعرني شريخا ، هللرروي ص هرذا " معجرم امشريوج ام برا " نم   .2
 .-صلى اهلل نليه والم-من شيخه إ   اول اهلل يت حدهلل ا  املعجم نن كل ش

نلى نناهللة كباة بامسنة هذا امعدد من شيواه وص نصره هللدل وقد هللبني د جة نلوه ص بعض امرواهللام، و 
 .امنبوهللة

بلرغ نردد  جرال هرذا املعجرم تسرعني وثالمثا رة شريت، وهرو ص هرذا  ،ونم  املعجم املخرت  باحملردثني .1
 .ندامة نو جرمام تاب هللبني حال امشيت من 

 .مل ل مبنه وننا معتذ  مستغفر من ام ناء وامذ ، نا   بامتقصا، غفر اهلل: وقال ص ااره
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برررني في رررا مرررا ص امررررواة مرررن جررررم " دهللررروان امضرررعفاء "و " املغرررين " و " امليرررزان ص نقرررد امرجرررال " ونمررر  
 .بامبدنة نو بغاها

عة نشرررر دلررردا ، هللرررذكر نهرررل امعدامرررة بعررردامت م، مرررن  واة وغررراهم ص ارررب" ارررا ننرررال  امنررربالء " ونمررر  
 .وافروحني من  واة ومبتدنني مبا في م من جرم

ف رذه امنمررال ام برراة تردل نلررى ااررتمرا  امعناهللرة بامسررنة امنبوهللررة نارانيد ومتونررا و واة ومررا هللتبرع ذمررك مررن 
 .جرم وتعدهللل

         ن ررررد احلررررافا ام امررررث إ  وهنررررا  مررررن قررررا  ندمررررة امسررررنة مررررن حفرررراي اممررررة وننالم ررررا مررررن  ن  امقرررررن 
 .ابن حجر وشيواه ومد اته، قاموا بذمك ص معاجم ومشيخام ومالمفام نار

 (1)برن املقرريء ومعجرم نيب ب رر( 1277)، بلرغ نردد شريواه فيره (141)ف نا  معجم ابرن امنررايب م
م          قطرين  وامسرنن وامعلرل ملردا ( 171)ومعجرم ا مسرانيلي م( 240)ومعاجم امطرباي ام الثرة م 

واملخترررا ة ( 458)وامسرررنن ام رررربى وامصرررغرى واملعرفرررة وامبعرررث ودال رررل امنبررروة ملحرررافا امبي قررري م ( 185)
، هللروي كل هرالالء وغراهم لرن   نذكررهم امحادهللرث بأارانيدهم إ   ارول اهلل (442)ملضياء املقداي م 

ابقان وقول بعض م، إنره   هللبرق إال  واهللرة وهذا وغاه هللدحض ما هللدنيه امصنفان امس-صلى اهلل نليه والم-
  .(2)ام تم 

بلرغ نردد شريواه فيره واحردا ( 571)معجم امشيوج ملحافا نيب امقاارم ابرن نسراكر م : ومن املعاجم
صلى -       هللروي فيه نن كل شيت بإاناده إ   اول اهلل ( 1421)ونشرهللن شيخا  واتما ة ونم  شيت 

 .-اهلل نليه والم
ثالثرررة معررراجم، معجرررم ملشررريخته بأصرررب ان، ومعجرررم ملشررريخته ( 574)اهر امسرررلفي موملحرررافا نيب طررر

 .ببغداد وهو كبا ص  سة وثالثني جزءا
-هللرروي فيره نرن بعرض شريواه بأارانيد منفسره إ   ارول اهلل ( 1511)ومعجم امسفر بلرغ شريواه فيره 

 .-صلى اهلل نليه والم

                           
 . بلغ ندد شيواه نم  وثالمثا ة وابعة واتني شيخا (1)

 
نعرررم إن املترررأارهللن هلل تمرررون برواهللرررة ام ترررم بأارررانيدهم وهلرررم امثبرررام ام  ررراة برواهللرررام كترررم امسرررابقني مرررن صرررحام ومسرررانيد ومعررراجم  (2)

ومالمفررراهتم مرررن  -صرررلى اهلل نليرره وارررلم-م مرررا زامرروا هللرررروون امحادهللرررث مرررن شرريوا م إ   ارررول اهللومشرريخام ونجرررزاء ومرررع ذمررك هررر
 .وااي امقا يء فيما نجتزاه من تذكرة احلفاي منوذجا مذمك. مشيخام وغاها مليأة بذمك
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 .نلى نمساء امصحابةونشرهللن معجما غا املعاجم  نو د احلافا ابن حجر ص املعجم املف ر  اام اثنني
 :ومن املشيخام

بن ا        امفوا د املنرتخبة امعواع نن امشيوج ام قام املعروفة بامغيالنيام تأمي  نيب ب ر حممد  -1
 (.154)اهلل امشافعي م  نبد
 (.474)مشيخة نيب طاهر بن نيب امصقر امنبا ي م  -2

 (.525)محد امرازي م اهلل حممد بن ن ومشيخة نيب نبد -1

 بررنا          ملقاضري نيب ب رر حممرد " نحادهللرث امشرريوج ام قرام " واملشريخة ام رربى املسرماة برر  -4
تضرررمن مرررن شررريواه ام قرررام ارررتة وثالثرررني واررربعما ة شررريت حسرررم ( 525)نبررد امبررراقي امنصرررا ي م 

صرررلى اهلل نليررره - تررررقيم احملقرررق هللرررروي في رررا نرررن هرررالالء امشررريوج نحادهللرررث بأارررانيد مرررن م إ   ارررول اهلل
 .وبعض اآلثا  وتضمنت اتة وثالثني وابعما ة حدهللث ونثر -والم

مرن امشريخام هللرروي  وثرالث امريت تضرمنت ارتة ومثرانني شريخا( 517)ومشيخة ابرن ا روزي م  -5
وقررررد هللبررررني نلرررروه برررربعض هررررذه  ،-صررررلى اهلل نليرررره واررررلم -نررررن م امحادهللررررث بأاررررانيده إ   اررررول اهلل

 .اماانيد

خترررهللج  ررال امرردهللن ( 410)امواحررد املقدارري م  ا ي نلرري بررن نمحررد بررن نبرردومشرريخة ابررن امبخرر -4
هللرروي في را امحادهللرث بأارانيده مرن شريواه إ   ارول اهلل ( 414)نمحد بن حممد امظاهري احلنفري م 

، بلغ ندد شيواه مثانية واتني شيخا وبلغ ندد شيخاته اتا من امنسوة، وهو -صلى اهلل نليه والم-
 .- محه اهلل-شيواه هلل  ر من امطرق نن 

بلغ نردد شريواه ثالثرة واربعني شريخا  ( 711)ومشيخة قاضي امقضاة بد  امدهللن بن  انة م  -7
 .وهللتواع ص ذكر طرق احلدهللث -صلى اهلل نليه والم-هللروي نن م امحادهللث من م إ  امنيب 

 .وبقى مشيخام ومعاجم ك اة ميس هنا حمل ااتيفا  ا

فقد ذكرر فيره نرددا  كبراا   - محه اهلل-املعجم املف ر  ملحافا ابن حجر  ومن ن اد االاتزادة فلاجع إ 
مررن املعرراجم واملشرريخام وام بعينررام واملسلسررالم وكررذا مررن امجررزاء وامفوا ررد مررا هللقررا ب نمرر  جررزء وفا رردة، 

 :وكل ا ص ادمة امسنة امنبوهللة، وهنا  نحادهللث ام بعينام
م         ابرن نسراكر  ختررهللج احلرافا ،قراة امررواةام بعون حدهلل ا  مرن املسراوام مسرتخرجة نرن ث -1
 .مشيخه امفراوي( 571)

 .ام بعون ص احلث نلى ا  اد ملحافا ابن نساكر -2
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 .ام بعون امبدال امعواع ملحافا ابن نساكر نهللضا   -1

 (.574) كتاب ام بعني امبلدانية ملحافا نيب طاهر امسلفي م  -4

امرمحن املقريء  ي  نفي  امدهللن نيب امفرا حممد بن نبدكتاب ام بعني ص ا  اد وافاهدهللن تأم -5
 (.418)م 

 (.728)ام بعون مشيت ا اال  ابن تيمية م  -4

 (.804)كتاب ام بعني امعشا هللة ملحافا نيب امفضل امعراقي م  -7

 - حرررم اهلل ا ميرررع -(852)االمتررراع برررام بعني املتباهللنرررة بشررررع امسرررماع ملحرررافا ابرررن حجرررر م  -8
مررع تررأار  -صررلى اهلل نليرره واررلم-ن بعينرره بأاررانيده مررن شرريواه إ   اررول اهلل  وكل ررم هللررروي نحادهللررث

 .زمن م وقد خيتا  بعض م اماانيد امعواع

ص ام بعينررام بلغررت  سررة و سررني  " كتابرره املعجررم املف ررر  " وقررد نقررد احلررافا ابررن حجررر فصررال  ص 
 . كتابا  

 ااتعرضرررت ا، وغامرررم منررراهج املعررراجم وقرررد بينرررت ملقرررا يء مرررن ج نصرررحاب املعررراجم واملشررريخام امررريت
 .واملشيخام واملسلسالم ال تبعد نن هذا املن ج

 :كال  امذهيب من ا مالمفام ندة بأاانيدها كما هللستفاد من( 400)امغين م  ونم  احلافا نبد
 .ضهد ص امسنن ص حنو ما يت جزء   هللبيكتاب هناهللة املرا -1
 .كتاب املواقيت ص دلد -2

 .كتاب ا  اد ص دلد -1

 .امروضة ص ن بعة نجزاء -4

 .فضا ل اا امربهللة ص دلد -5

 .امذكر جزءان -4

 .ا اراء جزءان -7

 .كتاب امصفام جزءان -8

 .كتاب فضل م ة ص ن بعة نجزاء -1

  .(1)كتاب املصبام ص مثانية ون بعني جزءا  مشتمل نلى نحادهللث امصحيحني -10

                           
 .ومعله كاملستخرا نلي ما :نقول( 1)
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 .و تصاني  ك اة جزء جزء: قال امذهيب

 :إانادقال امذهيب ولا نمفه بال 

 .امعمدة جزءان -1
 .امح ا  اتة جزاء -2

 .ام مال نشرة دلدام -1

 .د   امثر تسعة نجزاء -4

  (.4/1174)رة احلفاي انظر تذك " وكان نما املالمنني ص احلدهللث: قال امذهيب
ودا  نلرى امشريوج  ونرين باحلردهللث ونسرت امجرزاء(: " 4/1414)ابن تيمية قرال ننره امرذهيب ص تر تره 

 ".و  ا اال  ونلم ام ال  وغا ذمكرع ص امرجال ونلل احلدهللث وفق ه وص نلوارا وانتقى وب
 :أقول

إن شيت ا اال  من نشد امنا  نلى نهل ام ال  واملنطق وكتبه مليأة بامرد نلي م، إمنرا اطلرع نلرى نلرم 
 .نتقا ه  هللذكر امذهيب ختر اته وا ام ال  ميعر  فساده وفساد نصومه مي دم ا نن معرفة، ومع اما 

 .-صلى اهلل نليه والم-وقد ذكرم مه ام بعني اميت ارج ا بأاانيده إ  امنيب 
 :(4/8441)الذهبي في ترجمة المزي  وقال

هتررذهللم " كترراب  ونمررا معرفررة امرجررال ف ررو حامررل موا  ررا وامقررا م بأنبا  ررا،  تررر امعيررون م لرره نمررل.. ."
مطررا  ص بضرعة ومثرانني جرزءا ، واررا منفسره ونملرى ص ما يت جزء و سني جزءا ، ونمرل كتراب ا" ام مال 

 ".وميت امذهيب بني بعض ا " دامس ونوضو مش الم ومعضالم ما ابق إمي ا ص نلم احلدهللث و جامه 
 :أقول

، -صررلى اهلل نليرره واررلم-وهررو ص هتررذهللم ام مررال قررد خيرررا نحيانررا  نحادهللررث بأاررانيده إ   اررول اهلل 
امريت نمالهرا إمنرا هللروهلل را بأارانيدها  فقة كانت نو بدال ناميا، وامظراهر نن افرامسموا: وهللبني مامه في ا من نلو

 .-صلى اهلل نليه والم-إ   اول اهلل 
 :وهو هللتحدث نن ا مالء( 142 " )تد هللم امراوي " قال احلافا امسيوطي ص 

ي فافتتحره ارنة ارت وقد كان ا مالء د   بعد ابن امصالم إ  نواار نهللا  احلافا نيب امفضل امعراقر" 
 .وتسعني وابعما ة، فأملى ن بعما ة دلس وبضعة نشر دلسا  إ  انة موته انة ات ومثامنا ة

 .ذ نملى ومده إ  نن مام انة ثنتني و سني نك ر من نم  دلس وكسرا ؟
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 .(1)من نم  دلس  نن مام انة ثنتني و سني نك ر ذ نملى شيت ا اال  ابن حجر إ
 . نشرة انة فافتتحته نول انة ثنتني وابعني، فأمليت مثانني دلسا  ذ  سني نارى ذ د   تسع

 (1/252) انظر فتو املغيث  ،ونملى امسخاوي اتما ة دلس
  :أقول

وكررل هررذه ا  ررود امرريت قامررت بعررد امقرررن ام امررث، ناطقررة شرراهدة بااررتمرا  احتفرراء نلمرراء احلرردهللث بسررنة 
 .تأميفا ص داالم ش نبي م وناانيدها حفظا  ود اهللة و 

تبعت رررا مبوضررروع هرررذا نو ثبرررام هرررذا كتبرررت هرررذه املقدمرررة امررريت تلقررري ضررروءا  نلرررى هرررذه ا  رررود امعظيمرررة و 
بردن  مرن امطبقرة احلادهللرة نشررة فراي مرن كرل طبقرة مرن طبقرام احلفراي امبحث امذي اارتم فيره  لرة مرن احل

 .اوهلا وا جحا  إمنا نزل باإ  امطبقة امرابعة وامعشرهللن فما بعدها من امغمط إمنا تن
ناررأل اهلل نن هللنفررع بررذا ا  ررد امضررعي  ونن  علرره اررببا  ص دفررع طررالب امعلررم إ  شرردة االهتمررا  بسررنة 
نبررري م حفظرررا  هلرررا ومارررانيدها وامتمييرررز برررني صرررحيح ا وارررقيم ا وامعمرررل مبرررا تضرررمنته مرررن نقا رررد ونبرررادام 

 .ومعامالم ومناهج إكماال  ملساة ناالف م ام را 
 

 :تعريف الحافظ –ثانياً 
 .قد نطلق احملدثون نمقابا  نلى امعلماء باحلدهللث

فأنالها نما املالمنني ص احلدهللث وهرذا مقرم   هللظفرر بره إال امفرذاذ امنرواد  امرذهللن هرم ن مرة هرذا امشرأن 
 .واملرجع إمي م فيه

 ...وامدا  قطين كشعبة بن احلجاا وافيان ام و ي وإاحاق بن  اهوهلله ونمحد بن حنبل وامبخا ي
جراز نن هللطلرق  ذ هللليه احلافا، وقد بني احلافا املزي احلد امرذي إذا انت رى إميره امرجرل ص هرذه امنصرا 

 : فقال" احلافا " نليه 
فأقل ما هلل ون نن هلل رون امرجرال امرذهللن هللعررف م وهللعرر  تررا  م ونحرواهلم وبلرداهنم نك رر مرن امرذهللن ال " 

 ".هللعرف م مي ون احل م ملغامم 
فأما احملدث ص نصررنا ف رو مرن اشرتغل باحلردهللث  واهللرة ود اهللرة، و رع : " بن ايد امنا اقال نبو امفتو و 

                           
، وقد بلغت نشرهللن ومأيت دلس، ااتغرقت دلدهللن وامماع املطلقرة بلغرت ومن نماع احلافا نتا ج امف ا  ص خترهللج نحادهللث امذكا  (1)

 . سني وما ة دلس ص دلدهللن
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 . واته واطلع نلى ك ا من امرواة وامرواهللام ص نصره ومتيز ص ذمك ح  نر  حظه واشت ر ضبطه
كررل   مررا هللعرفرره مررنطبقررة بعررد طبقررة حبيررث هلل ررون فررإن تواررع ص ذمررك حرر  نررر  شرريواه وشرريوج شرريواه 

        وامبانررررررث احل يررررررث ( 11-10 )تررررررد هللم امررررررراوي انظررررررر " ا   لرررررره، ف ررررررذا هررررررو احلررررررافا طبقررررررة نك ررررررر لرررررر
(2/412-411.) 

 :ملحافا شروع ص نر  احملدثني إذا اجتمعت ص امراوي مسوه حافظا  وهي: " وقال احلافا ابن حجر
 .امش رة بامطلم واماذ من نفواه امرجال ال من امصح  -1
 .قام امرواة ومراتب مواملعرفة بطب -2

واملعرفة برامتجرهللو وامتعردهللل ومتييرز امصرحيو مرن امسرقيم حر  هلل رون مرا هللستحضرره مرن ذمرك نك رر  -1
          ملحررررافا "امن ررررت نلررررى كترررراب ابررررن امصررررالم" لررررا ال هللستحضررررره مررررع ااتحضررررا  ام  ررررا مررررن املتررررون 

 (.248 )ابن حجر 

 
 :منهجي في هذا العمل

ى نرررن م ه ونقلررره امرررذهيب ص صررراحم امرت رررة مرررع ذكرررر شررريواه امرررذهللن تلقرررنو د ص كرررل تر رررة مرررا قامررر -أ 
هللن وغراهم امرذهللن توفروا نرا  ، ومرع ذكرر وفيرام امنرال  مرن احملردثني واملسرندوتالميذه امرذهللن نارذوا ننره

 .(1)وفاته
ص ذمررك امعصررر مررن  ميحصررل ملقررا يء تصررو  ص ا ملررة ملعصررر امررذي نررا  فيرره املرررتجم مرره ومررن شررا كه

 .ب ونقرانشيوج وطال

نارأل اهلل نن هللوفرق اممررة ونلماءهرا وح ام ررا ملتمسرك ب تراب  بررم وارنة نبرري م وامسرا و اء ناررالف م 
 .ام را  وإحياء من ج م ص االهتما  بامسنة ونلوم ا

اخل ني امطبقرة احلادهللرة ..(12)، ع (11)ن مز م ل طبقة حبر  امطراء مرع ذكرر  قم را ه رذا ع  -ب 
 .نشرة وه ذانشرة وامطبقة ام انية 

نذكر ا زء وامصحيفة من تذكرة احلفاي ميس ل  جوع امقرا يء إ  ني تر رة شراء، وكرذا نفعرل ص  -ج 
 .امنقل من طبقام احلفاي ملسيوطي وغاها

 .نصحو بعض املخامفام ا مال ية –د 
                           

 .وقد نحذ  من بعض امرتاجم ما ال خيل بامرت ة وما ال تدنو احلاجة إميه وهو قليل( 1)
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بصرراحم بإاررناده مررن شرريخه مرررو اع    (1)مررن نررادة احلررافا امررذهيب ننرره هللررروي ص كررل تر ررة حرردهلل ا   -ه    
 .-امنيب صلَّى اهلل نليه والَّم- امرت ة ونحد ام تم املش و ة كامصحيحني وغامها إ  نن هللصل إ 

 .وهللقصد ص امغامم بيان نلوه امنسيب إ  نحد ام مة
فررأقو  ببيرران هررذا امعلررو ومررا تضررمنه مررن موافقررة مرره ومشرريخه امررذي  وى ننرره ذمررك احلرردهللث وقررد نصرررم 

تسمى بدال  ونحيانا ال نصرم بذمك موضوم اممر ونبني د جة احلدهللث من صحة نو  نحيانا بأن هذه املوافقة
 . ضع 

نن هللرررزقين ا اررال  ص امقررول وامعمررل وام بررام نلررى احلررق وامسررنة، إن  يب مسررميع  ناررأل اهلل جررل ونررال
 . امدناء
 
 
 
 
 
 

                           
 .وقد هللو د ص بعض امرتاجم حدهلل ني فأقتصر نلى د ااة واحد من ما (1)
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 .اختيارهممقصود وهو تراجم الحفاظ الذين تم وقد آن األوان للشروع في ال

 (88ط( )881)ابن المنذر ت  -8
  :فقال ،(218-8/217)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

وصراحم  شريت احلرر  ،امنيسرابو ىب رر حممرد برن إبرراهيم برن املنرذ   وحد نبروما احلافا امعالمة امفقيه" 
كترراب و  ،شرررا  ص ااررتال  امعلمرراءوكترراب ا  ،ك ترراب املبسرروع ص امفقرره :ام تررم امرريت   هللصررن  م ل ررا

 .وغا ذمك ،ا  اع
 .وكان دت دا ال هللقلد نحدا ،وامدميل وكان غاهللة ص معرفة االاتال 

       وامربيررررع  ،احل ررررم بررررن نبررررد اهلل وحممررررد بررررن نبررررد ،وحممررررد بررررن إمسانيررررل امصررررا غمسررررع حممررررد بررررن ميمررررون، 
 .والقا ك اا ،بن اليمانا

 ،واحلسررن بررن نلرري بررن شررعبان ،ياطيوحممررد بررن  ررىي بررن نمررا  امرردم ،ب ررر بررن املقررر  نبررو حرردث ننرره
 .واارون ،وناوه احلسني بن نلي

 .اازي ص طبقام امفق اء امشافعيةإاحاق امش ه امشيت نبووندّ 
            حرررردثنا  ،ننررررا نلرررري بررررن هبررررة اهلل ةننررررا ام نرررردي اررررنة مثرررران واررررتما ة كتابرررر ،املررررنعم ناربنررررا نمررررر بررررن نبررررد

مررام مب ررة اررنة  ،بررن إبررراهيم بررن املنررذ  امنيسررابو يحممررد   رررب ومررن م نبررو :قررال -  محرره اهلل -إاررحاق  نبررو
  كتبرره املوافررق إواحترراا  ،امعلمرراء كتبررا   هللصررن  نحررد م ل ررا وصررن  ص ااررتال  ،تسررع نو نشررر وثالمثا ررة

 .نلم نمن ناذ امفقهنوال  ،واملخام 
ون ج  ،المثا ةوث ات نشرة بن نما  مقيه ومسع منه ص انةافإن  ،  هللصوما ذكره نبوإاحاق من وفاته 

 .وامول ميس بشيء،ه انة مثان نشرةبن امقطان امفااي وفاتا
 :امذهيب هنا حدهلل ني نحدمها احلدهللث اآليتننه  وى 
 :-  محه اهلل -قال 

 ،اشريدإمسانيرل برن ا  ننرا رىي ام قفري  ننرا ،نيب ننرا ،امررمحن برن حممرد ة بنت امرضرى نبردوناربتنا اد 
ب ررر  نبررو ننررا ،حممررد بررن إبررراهيم احلررافا ننررا ،امرررزاق بررن نمررر نبررد ننررا: قرراموا ،انررةو  ،واررعيد بررن نيب امرجرراء
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نرن إارحاق  ،نارربي مامرك ،برن وهرمانرا  ،احل م نبداهلل بن  نا حممد بن نبد ،حممد بن إبراهيم بن املنذ 
صرلَّى هلل قرال  ارول ا :هللقرول  نهللروب امنصرا ي ه مسرع نبراننرنن  افع بن إارحاق  ،اهلل بن نيب طلحة بن نبدا

 :اهلل نليه والَّم
 ." ا ط نو امبول فال هللستقبل امقبلة بفرجه وال هللستدبرهاغ  امإإذا ذهم نحدكم " 
   ". قد  وى امنسا ي مرافع هذا حدهلل ا ،وإاناده جيد ، خيرجوه ص ام تم 

ا حردهلل ا قرد  وى امنسرا ي مرافرع هرذ ،  خيرجوه ص ام ترم وإارناده جيرد"  :-  محه اهلل - قول الذهبي
." 

 :أقول
 .قد  وى امنسا ي حدهللث نيب نهللوب هذا بسياق نطول من هذا امسياق

ناربنا حممد برن ارلمة واحلرا ث برن مسر ني قرراءة "  :(2)حدهللث  ،(1/21)ص اننه  - محه اهلل-قال 
 افرع برن  نرن ،اهلل برن نيب طلحرة نرن إارحاق برن نبرد حردثين مامرك :قرال ،نن ابرن امقاارم ،نليه وننا نمسع

 وقرد قرال ،ما ند ي كير  نصرنع برذه ام ررابيس واهلل :هللقول ،نهللوب امنصا ي وهو مبصر احاق ننه مسع نباإ
  :- صلى اهلل نليه والم - اول اهلل 
 ." إذا ذهم نحدكم إ  امغا ط نو امبول فال هللستقبل امقبلة وال هللستدبرها" 

 ،ص ام اشر  وثقره امنسرا ي م  و افرع برن إارحاق املردي قرال امرذهيب  ،وإاناد امنسا ي هذا صرحيو
 .ثقة من ام ام ة م   :وقال احلافا
 ".نن نيب نهللوب به ،نن نطاء بن هللزهللد ،سا ي من طرهللقني اارهللن إ  امزهريذ  واه امن

 . ام رابيس  ع كربا  واملراد با ام ن 
 :وهنا ثالثة أمور

 :نهللوب وهو مبصر هللقول إنه مسع نبا قول  افع بن إاحاق - أحدها 
امشررا  فوجرردنا فلمررا قرردمنا "  :قررال ،وى هررذا احلرردهللثنهللرروب ملررا    امصررحيحني نن نبرراواملشرر و  كمررا ص " 

 ".بنيت قبل امقبلة فننحر  ونستغفر اهلل  مراحيض
 (.244)ص امط ا ة حدهللث  ،ومسلم ،(114)حدهللث  ،امصالةص  ،صحيو امبخا يانظر 

نقبرة برن نرامر  حردهللث واحرد ميسرمعه مرنإ  مصرر مرن نجرل  -  ضي اهلل ننره -نهللوب  ومقد  حل نبو
 .-  ضي اهلل ننه -

وننرره مبجرررد مسانرره ملحرردهللث امررذي  حررل مررن نجلرره كررر  اجعررا  إ   ،م مبصرررقرروم ررن امقصررة تفيررد ننرره   هلل
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 .املدهللنة
فيحتمررل ننرره نررزل ( 15،14) قررم  ،(118 )ملخطيررم امبغرردادي " امرحلررة ص طلررم احلرردهللث " انظررر 

 .د إال هذه ام رابيس فقال هذا ام ال فلم   ،مب ان ما مبصر ميتوضأ
 ،فريم ن ننره وقرع مره هرذا ص امبلردهللن معرا ،امرواهللتنيقال وع امدهللن امعراقي ص شرم نيب داود ال تناص بني 

 (. 1/22)انظر شرم امنسا ي ملسيوطي .. .قد  كال من ما فرنى مراحيض ما إ  امقبلة
 ." م تم  خيرجوه ص ا"  :امذهيب قول - األمر الثاني

 :أقول
 .قد ارجه امنسا ي كما ترى

 ".قد  وى امنسا ي مرافع هذا حدهلل ا  "  :قومه -والثال  
  .وهو هذا احلدهللث :أقول

املوافقرة   هرذه وقد حصلت هنا موافقة ملحافا امذهيب مع ا ما  امنسا ي ص ا ما  مامك كمرا حصرلت
 .مإلما  ابن املنذ 
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 (88ط( )878)الطحاوي ت  -7
   :فقال ،(188-101ص )تذكرة الحفاظ ه الذهبي في رجم لت
بررن اررلمة  حممررد بررن اررالمة محررد بررنن جعفررر نبررو ،دهللعررةامب ا مررا  امعالمررة احلررافا صرراحم امتصرراني " 

 .وطحا من قرى مصر ،امزدي احلجري املصري امطحاوي احلنفي
وحممرد  ،يسرى برن م ررودون ،امنلى وهللونس بن نبد ،امغين بن  فانة ونبد ،ىها ون بن اعيد امهلللمسع 
 .وطبقت م ،وحبر بن نصر ،احل م ن نبداهلل ب بن نبد

          ،وهللوارررر  امليرررراجني ،محررررد ام يمرررريناحلسررررن حممررررد بررررن  ونبررررو ،محررررد بررررن امقااررررم اخلشررررابن  وى ننرررره
امعزهللررز بررن حممرررد ا رروهري قاضررري  ونبرررد، امرروا ث امزجرراا ونمحرررد بررن نبرررد ،وامطرررباي ،ب ررر برررن املقرررىء ونبررو
فتفقه بامقاضري نيب  ،  امشا  انة مثان واتني وما تنيإارا ، واارون ،وحممد بن ب ر بن مطروم ،دامصعي

 .ااز  وبغاه
 .ناقال  خيل  م له ،فقي ا ،ثبتا ،وكان ثقة ،ومد انة ابع وثالثني وما تني :بن هللونساقال 

وص  ،وص امشرررروع اءجعفررر ص اارررتال  امعلمررر صرررن  نبرررو :قلرررت"  :-  محرره اهلل -قررال ا مرررا  امرررذهيب 
ف رران  ،بررن نيب نمررران احلنفرريا مررانو  بررن ناررت املررزياوهررو  ،(1)وكترراب معرراي اآلثررا  ،يمظررح ررا  امقررران امعن

 ." قاضي امدهللا  املصرهللة بعد امقاضي ب ا 
نرن بضرع ومثرانني  ،وثالمثا رة مام نبوجعفر ص مست ل ذي امقعدة انة إحدى ونشررهللن :بن هللونساقال 

 .انة
 :أقول
برن اامروا ث  نمحرد برن نبرد ب رر شيت مصرر نبرو :وفاة ندد من امنيان من م -  محه اهلل -مذهيب اذكر 

 .جرهللر اماواي امعسال
احلسرن حممرد برن نروم ا ندهللسرابو ي نحرد  ونبرو ،ارعيد برن حممرد نارو امرزبا احلرافا وببغداد نبرو ن مران

 .وم حول امباوتى ،امثبام
   :حدهلل ني نحدمها احلدهللث اآليت ذ  وى امذهيب بإاناده إ  امطحاوي

 حممرد ا روهري نبرو ننرا امبراقي حممرد برن نبرد ننرا ،نمر بن حممد ننا ،يهامرمحن بن حممد امفق ننبأنا نبد" 
نررن  ،نرن نيب ارلمة ،نرن نيب امنضرر ،نرا مامرك نرا امشرافعي ،نرا املرزي ،نرا امطحراوي ،برن املظفررنرا ا ،(امرالء)

                           
 . -صلى اهلل نليه والم  -ثا  وهو هللروى امحادهللث ص مصنفاته بأاانيده إ   اول اهلل وكتاب مش ل اآل( 1)
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 :هنا قامتننا شة 
 ،ال هللصررو  وهللفطررر حرر  نقررول ،هللصررو  حرر  نقررول ال هللفطررر - صررلَّى اهلل نليرره واررلَّم - كرران  اررول اهلل" 

هللتره نك رر صرياما نا   ومر ،اات مل صيا  ش ر قط إال  مضران - صلَّى اهلل نليه والَّم -وما  نهللت  اول اهلل 
 ".  منه ص شعبان
 :أقول

 ،قررنم نلرى مامرك :قرال ،ىين  رحدثنا  ي بر :قال ،هذا احلدهللث بذا ا اناد  واه مسلم ص صحيحه
 .به -  ضي اهلل نن ا -نن نا شة  ،امرمحن بن نبدنن نيب المة  ،اهلل نيب امنضر مو  نمر بن نبيدنن 

 .وهي حاصلة ملذهيب وهذه موافقة ملطحاوي - محه اهلل-امطحاوي مع مسلم ص مامك  جتمعفا
 ،وامنسررررا ي ص امصررررو  ،(748)هللث حررررد ،وامرتمررررذي ص امصرررريا  ،(228-4/227)و واه ا مررررا  نمحررررد 

 .ال من طرهللق نيب المة ،نن نا شة ،اهلل بن شقيق نبد كل م من طرهللق ،(2141)حدهللث 
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 (88ط( )872)بن أبي حاتم ت ا -8
 :فقال ،(187-8/174)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

            حممررررد   نيب حررررااامرررررمحن بررررن احلررررافا ام بررررا حممررررد نبررررد شرررريت ا اررررال  نبررررو ،امناقرررردا مررررا  احلررررافا  "
ومررد اررنة  ،د ب حنظلررة بررامري  إ ن احلنظلرري نسرربةإ :وقيررل ،بررن إد هللررس بررن املنررذ  امتميمرري احلنظلرري امرررازيا

 .فأد   اماانيد امعامية ،وا حتل به نبوه ،ن بعني
ونس وهللر ،ونمحرد برن ارنان امقطران ،واحلسرن برن نرفرة ،ونلري برن املنرذ  امطرهللقري ،ارعيد امشرج مسع نبا 

برن اوحممرد  ،وحممرد برن حسران امز ق ،وحجاا برن امشرانر ،وحممد بن إمسانيل اممحسي ،امنلى بن نبدا
 .  هللرحل إ  ارااانم نه  ،واال ق بامقاميم ،ز نة ونبا ،وابن وا ة ،امللك بن زجنوهلله نبد
محررد ن نبرروو  ،ونلرري بررن مررد   ،امشرريت بررن حيرران ونبررو ،وهللوارر  امليرراجني ، وى ننرره حسررينك امتميمرري 
وإبرراهيم ونمحرد  ،اهلل امصرب اي ومحرد برن نبرد ،اهلل بن حممد بن ناد ونبد ،ونمحد بن حممد امبصا ،احلاكم
 .واارون ،ونلي بن حممد امقصا  ،وإبراهيم بن حممد امنصراباذي ،حممد بن هللزداذ ابنا

امفقرره صررن  ص  ،فررة امرجررالومعر  ان حبرررا ص امعلررو وكرر ،ناررذ نلررم نبيرره ونيب ز نررة: هللعلررى اخلليلرري قررال نبررو
 .بدالممن ا وكان زاهدا هللعد ،وااتال  امصحابة وامتابعني

ه ومر ،وكتابره ص امتفسرا نردة دلردام ،قضي مه بامرتبة املنيفرة ص احلفراكتابه ص ا رم وامتعدهللل هلل :قلت
 .ى إمامتههللدل نل مصن  كبا ص امرد نلى ا  مية

ن نبراه  نوهللرروي  ،ج امرة قرط امررمحن ذكرر ننره نبرد ا لن نرر ما  نهللت نحد: محد امفرضينقال نلي بن 
 .ر  مه ذنبانن ال ؟امرمحن من هللقوى نلى نبادة نبد: وهللقول، امرمحن نبدكان هللتعجم من تعبد 

 .امفضل بن شاذان قرنم امقران نلى طلم احلدهللث ح ن  هللدنين نيب :بن نيب حاااقال 
قرد   -  محره اهلل - كران : امررمحن م ص تر رة نمل را معبردطيراحلسن نلي برن إبرراهيم امررازي اخل قال نبو

 .إميهكساه اهلل باء ونو ا هللسر به من نظر 
ت فسر نيب فلما بلغنا ذا احلليفة احتلم ، انة  س و سني وما احتلمت بعد حل يب نيب :مسعته هللقول

 .حيث ند كت حجة ا اال 
 .املقر  امرمحن  نبدومسعت ص هذه امسنة من حممد بن نيب :قال

في ررا  نأكررل شرر ر  نكنررا مبصررر ارربعة  :قررال ،بررن نيب حررااامحررد اخلرروا زمي   رري نررن نومسعررت نلرري بررن 
 ،هررو نليررل :و فيررق ع شرريخا فقرراموا ننرراهللومررا  فأتينررا ،هنا نررا نرردو  نلررى امشرريوج وبامليررل ننسررت ونقابررل ،قررةمر 
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زل ترربعررض امشرريوج فمضررينا فلررم  امبيررت حضررر وقررت دلررس إ فلمررا صرررنا  ،فاشرررتهللناها ننجبتنررافرنهللررت مس ررة 
 .براحة ا سدال هللستطاع امعلم  :ذ قال ، نتفر  نشوهلله  فأكلناه نيا ،هللنضى ننامسم ة ثالثة نهللا  وكاد 

 .اتني وما تني انة وحج مع حممد بن محاد امط راي ، حل مع نبيه: احلسن ذ قال نبو
 قرال ع نبرو ،ارنة ن برع وارتني نصرب ان  إذ  حرل  ،امشا  ومصر انة اثنترني وارتني إ ذ  حل بنفسه 

 :اموميرد امبراجي قرال نبرو ،هللعمل برا مرا شراء إميهحاا فسلم نفسك نيب بن اإذا صليت مع  :اهلل امقزوهللين نبد
 .حافا ، ثقةابن نيب حاا

 .مام ص احملر  انة ابع ونشرهللن وثالمثا ة :قلت
             ،إاررررحاق املزكرررررى نبررررو ننررررا ،بررررن غررررريالنا ننررررا ،برررررن احلصررررنيا ننررررا ،ذبررررن طررررربز ا ننرررررا :قرررراموا ،ننبأنررررا  انررررة

                ،نررررا شررررعبة ،ننبسررررةنررررا امفضررررل بررررن  ،نررررا هررررا ون بررررن محيررررد اموااررررطي ،امرررررمحن بررررن حممررررد احلنظلرررري نبررررد ننررررا
  :-صلَّى اهلل نليه والَّم  -قال امنيب  :قال ،نن جده نن نبيه ،نن نمرو بن شعيم ،نن احل م

 ". نو ن ضه  ها ا  نحق بسقم دا"
 ".                   بدال ناميا ا ي نن اياع امسنة نن ها ون فوقعغرهللم جدا  واه امنس

 ". غرهللم جدا   " :قوله
وذمرك نن هررذا احلردهللث مرن طرهللررق نمررو بررن شرعيم وغرراه معررو  ننرره  ،هللرهللرد بره امغرابررة ص هرذا ا اررناد

 .نن نمرو بن شعيم نن نمرو بن امشرهللد
برن انن نمررو  ،املعلم حسني بإاناده إ ( 4258) قم  ،(4/11)ص امسنن ام ربى  فقد  واه امنسا ي

 .-صلَّى اهلل نليه والَّم  -نن امنيب ،نن نبيه ،نن نمرو بن امشرهللد ،شعيم
برن ا   نرن نمررو  ،املعلرم حسرني :من هرذا اموجره( 11718) قم  ،(10/124)و واه ص ام ربى نهللضا  

 . نبيه نن ،نن نمرو بن امشرهللد ،شعيم
برن ا    نمررو نرن   ج ررعهللج  بإاناده إ  اموميد بن مسلم نن ابرن  ،(11721)و واه ص هذا املوضع برقم 

 .نن نمرو بن امشرهللد به ،شعيم
 .(11724)حدهللث  ،نن نمرو بن شعيم به ،ج رعهللج  وبإاناده إ  إمسانيل بن إبراهيم نن ابن 
نرن  ،نرن شرعبة ،ننبسرةنرن امفضرل برن  ن برن محيرد،نرن هرا و  ،ذ  واه امنسا ي من طرهللق زكرهللا بن  ري

 .نن جده به ،نن نبيه ،نن نمرو بن شعيم ،نتيبة احل م بن
 .فااتغربه امذهيب من هذا اموجه

برن ا    اهلل  برن نمرران نرن نبرد املعراىهللالكد  ني امذهيب نن امنسا ي قد  وى هذا احلردهللث بإارناده إ  
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 .(11711) حدهللث ،به نن نمرو بن امشرهللد ،امرمحن بن هللعلى نبد
 حدهللث، امرمحن بن هللعلى به اهلل بن نبد نن نبد ،امرمحن بن م دي نن نبد ،و واه نن حممد بن بشا 

(11720). 
 .(11721)حدهللث  ،نن نمرو بن امشرهللد به ،امرمحن نن هللعلى بن نبد ،وبإاناده إ  افيان

 .  واهلل ننلم ،ما قامه امذهيب من غرابة هذا ا اناد صحةفظ ر 
هللقصد ننه وقرع مره نروع مرن ننرواع امعلرو وهرو مرا هللسرميه نهرل " فوقع منا بدال ناميا  " :-  محه اهلل -قومه 

 .ص شيت شيخه وهو االمتقاء مع صاحم ام تاب كامنسا ي ،احلدهللث بامبدل
               ،ام نرررررراي ةامررررررذهيب مررررررن طرهللررررررق نحررررررد تالميررررررذ امنسررررررا ي كررررررابن امسررررررين نو محررررررز  احلرررررردهللث مررررررو  واهف ررررررذا 
 .ملا وصل إ  ها ون إال بسبعة من امرواة نن ها ون بن محيد ،نن شيخه زكرهللا بن  ي ،نن امنسا ي

 .بينما هو قد وصل إميه من طرهللق ابن نيب حاا بستة فقط
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 (88ط )( 881)ت  علي بن حمشاذ -4
  :فقال ،(188 -8/188)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

 ،وامفضل امشرعراي مسع احلسني بن امفضل  ،يسابو ي صاحم امتصاني احلسن امن احلافا ام با نبو "
 .وإمسانيل امقاضي واال ق ،وإبراهيم بن دهللزهللل ،واحلا ث بن نيب ناامة

 ،وامح را  ص مرا تني وارتني جرزءا ،ومره املسرند ص ن بعما رة جرزء ،احلراكم وقروره وبرامغ ص تعظيمره هونن
 .وامتفسا ص نشر دلدام

برن او وى ننره  ،منره( ص امرواهللرة وامتصرني )نثبت  ما  نهللت ص مشاخينا :وقال نمحد احلاكم  وى ننه نبو
 .طاهر بن حممش ونبو ،منده

 .ما نلمت نيب تر  قيا  امليل :وقال ومده
 .-  محه اهلل تعا  -مام ص شوال انة مثان وثالثني وثالمثا ة 

 :أقول
 .احلاكم ننه  من طرهللق تلميذه ،اآليتحلدهللث ذا افرنهللت نن نارا مه ه ، خيرا مه امذهيب حدهلل ا   
 :(1/422)ال احلاكم ص املستد   ق
اموهراب  حردثنا مسردد حردثنا نبرد :قراال ،وحممرد برن نهللروب ،امل رىن حردثنا نبرو ،حدثنا نلي بن محشاذ" 

 صرلى اهلل نليره -ل  ارول اهلل قرا :قرال نن ننرس برن مامرك ،نن نيب قالبة ،حدثنا اامد احلذاء ،ام قفي
 .احلدهللث.... ن حم نميت بأميت نبو ب ر"  :- والم
 :أقول

 .إن ص هذا ا اناد نلوا  البن محشاذ وتلميذه احلاكم
 (.228)وكانت وفاته انة  ،إذ نن مسددا  من شيوج امبخا ي ونيب داود
 .وبني نلي بن محشاذ وبني مسدد  او واحد

وهررذه مصررافحة  داود ص امرواهللررة نررن مسرردد امبخررا ي ونبررا( 118)وشررا   شرريخا ابررن محشرراذ املترروى اررنة
 .داود قد  وهللا هذا احلدهللث حلمشاذ مو كان امبخا ي ونبو
وملحراكم   ،وهرذا نروع مرن ننرواع امعلرو هلل سرمى ننرد نهرل احلردهللث باملصرافحة ،ف أنره مقي مرا وصرافح ما

 .نلو تبعا  معلو شيخه
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 (88ط (  )804)اهلل النيسابوري ت  عبد ابن األخرم أبو -8
 :فقال ،(188-184/ 8)له الذهبي في تذكرة الحفاظ ترجم 

 ،مارررر ابرررن ا اهلل حممرررد برررن هللعقررروب برررن هللواررر  امشررريباي امنيسرررابو ي نبرررد نبرررو ام بررراا مرررا  احلرررافا  "
 .حممد بن  ىي امذهليوصلى نلى جنازة ومد انة  سني وما تني،  ،وهللعر  نبوه بابن ام رماي

برن ا و رىي  ،اموهراب امفرراء وحممرد برن نبرد ،اهلل امسعدي بن نبدوإبراهيم  ،مسع نلي بن احلسن اهلالع
 . نه ما  حل وال مسع إال بنيسابو م ،واال ق بعدهم ،واشنا  بن امصدهللق ،حممد امذهلي حي ان

برن ا     و رىي  ،اهلل احلراكم نبرد ونبو ،وحسان بن حممد امفقيه ،ب ر بن إاحاق امصبغي  وى ننه نبو
 .وكان من ن مة هذا امشأن ،واال ق ك ا ،د بن إاحاق بن مندهموحم ،إبراهيم املزكي

نلررى  صررن  مسررتخرجا    فررا وهللف ررم ،بررن امشرررقياكرران صررد  نهررل احلرردهللث ببلرردنا بعررد  :قررال احلرراكم
 .نن خيرا كتابا نلى صحيو مسلم ففعل واأمه نبو امعبا  امسراا ،وصن  املسند ام با ،امصحيحني

هللعررين املسررتخرا  - هررذا ام تررابذهررم نمررري ص  ررع  :غررا مرررة هللقررول اهلل نبررد مسعررت نبررا :قررال احلرراكم
من حقنا نن جن رد ص  :وهللقول ،ومسعته هللند  نلى تصنيفه املختصر امصحيو املتفق نليه - نلى كتاب مسلم
ومرره كررال   ،مررا ناررذ نليره حلررن قررط ،اهلل مررن نحنرى امنررا  نبررد نبررو وكران :إ  نن قررال احلرراكم ،زهللرادة امصررحيو
 .لل وامرجالحسن ص امع

 ،اهلل برن هللعقروب نلرى كافرة نقرانره دنبر نبرا برن از رة هللقرد اكران   :مسعت حممد برن صراب برن هرانئ هللقرول
 .وإذا شك ص شيء نرضه نليه ،رد نليههللوهللعتمد قومه ص ما 

اهلل  نبرد ننرا نبرو  ،احلرافا طراهر ننرا نبرو ،حممرد برن إارحاق امفا اري بامقرافرة ننرا ،ناربنا نمحد بن املالهللرد
 نرا حممرد ،ا رةارنة ن برع وثالمث برن هللعقروب احلرافا اهلل حممرد نبرد ننا نبرو ،ننا نمحد بن مواى امصاص ، قفيام
 ،نرن نا شرة ،نرن نبيره ،امررمحن برن امقاارم نن نبرد ،نا  ىي بن اعيد ،نا جعفر بن نون ،اموهاب بن نبدا

 ."   امبيت  وطيبته مبىن قبل نن هللزو حرامه حني نحر الا   طيبت  اول اهلل"  :قامت
 .ارة انة ن بع ون بعني وثالمثا ةبن امار  احلافا ص  ادى اآلاتوص 

              وحمرررردث دمشررررق امزاهررررد ،احلسررررني نمحررررد بررررن ن مرررران بررررن ثوبرررران ووفي ررررا مررررام شرررريت امقررررراء ببغررررداد نبرررر
سررما  بررن ام ن مران بررن نمحرد نمرررو ومسررند بغرداد نبررو ،ارحاق بررن إبرراهيم بررن هاشررم امذ نريهللعقرروب إ نبرو

      ومسرررند حلرررم حممرررد  ،ب رررر حممرررد برررن نمحرررد برررن احلرررداد ام نررراي شررريت امشرررافعية وفقيررره مصرررر نبرررو ،امررردقاق
ن حممرد امعنرربي زكرهللرا  رىي بر نبرو واملفسرر احملردث امعالمرة ،ن احلسن امتميمري امبغردادي امعرال بن نيسى با
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 .امنيسابو ي
 ." هللقع منا من نواميه ص ام قفيام وغاها

 :أقول
حدهللث  ، واه ا ما  امبخا ي ص كتاب املبا  بنحوه ،دهللث امذي  واه امذهيب نن طرهللق ابن امار واحل

 :املرنة زوج ا بيدها يمرباب تطي -  محه اهلل -قال  ،(5122)
         ،امرررررمحن بررررن امقااررررم نبررررد ناربنررررا ،ناربنررررا  ررررىي بررررن اررررعيد ،اهلل ناربنررررا نبررررد ،حرررردثنا نمحررررد بررررن حممررررد

  :قامت -  ضي اهلل نن ا -ة نن نا ش ،نن نبيه
 ". بيدي حلرمه وطيربته مبىن قبل نن هللفيض - صلى اهلل نليه والم - طيربت امنيب" 

 :فقال ،(2484) قم  ،(5/117)و واه ا ما  امنسا ي ص اننه 
         حرررردثنا  ررررىي  :قررررال اهلل بررررن منررررا ننبأنررررا نبررررد :قررررال ،بررررن جعفررررر امنيسررررابو ي ناربنررررا حسررررني بررررن منصررررو 

 .امرمحن بن امقاام به نبد نن ،ن اعيدبا
امبخرا ي وامنسرا ي ص شريت شريت شريخ ما  رىي برن ارعيد  :فقد اجتمع ا ما  ابن امار  مع ا مرامني

حيرررث وصرررل ابرررن امارررر  إ  امنصرررا ي  ،وهرررذا نلرررو نررراد  م لررره ،امنصرررا ي امرررذي هللعرررد مرررن صرررغا  امترررابعني
وقرد هللسرمى هرذا  ،مرن غرا طرهللرق امبخرا ي وامنسرا ي ا يمنره وصرل إ  امنصري وهللسرمى بردال  ،برجلني فقط
 .امنوع باملوافقة
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 (87ط ( )884)بكر الشافعي ت  أبو -8
 :فقال ،(118 -110/ 8)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

 ،اهلل برن إبرراهيم برن نبدوهللره امبغردادي امشرافعي امبرزاز حممد برن نبرد امعراق ا ما  احلجة املفيد حمدث" 
 .ص انة اتني وما تني (1)لبّ مومده جب

وحممرد  ،برن نليرةانصرحاب  فسمع مرن موارى برن ار ل اموشراء اامترة  ،ونول مسانه انة ات وابعني
برن ا وحممرد  ،وحممرد برن امفررا امز ق ،قالبرة امرقاشري ونبرا ،املسمعي اامتة نصحاب  ىي امقطانبن شداد ا

 ،ومرن بعردهم فرأك ر ،ب رر برن نيب امردنيا ونبرا ،امقاضيوإمسانيل  ،اهلل بن  وم املدا ين ونبد ،ا  م امسمري
نلري برن  ونمر بن شاهني ونبرو ،حدث ننه امدا قطين ،وغا ذمك ،  مصرإوا حتل ص احلدهللث إ  ا زهللرة و 

 .والق ك ا ،طامم بن غيالن ونبو ،امللك بن بشران ونبد ،اهلل بن احملاملي ونمحد بن نبد ،شاذان
ه  نى دلسرا ننربرن للرد احردثين  ،شريوااو  رع نبوابرا  ،حسرن امتصراني  ،تراثب ،كران ثقرة :قال اخلطيرم

 ،اررأل امرردا قطين نررن نيب ب ررر امشررافعي :وقررال محررزة امسرر مي ،بررن صررانداقررد كتررم نررن امشررافعي ص حيرراة 
   امذي هو ام قة املأمون :وقال امدا قطين ،ما كان ص ذمك اموقت نحد نوثق منه ،جبل ،أمونم ،ثقة :فقال
 .حبال هللغمز

 .حلجة انة ن بع و سني وثالمثا ةمام ص ذي ا :قلت
نمرر  نران :قراموا ،وااررون ،امررمحن برن حممرد امفقيره ونبرد ،واملسرلم برن حممرد ،امسال  محد بن نبدنننبأنا 
 :من ا ،من حدهلل ه ابأحد نشر جزء نبو ب ر امشافعي ننا ،بن غيالنا ننا ،بن احلصنيا ننا ،بن حممد
 نننه األ نرن  جرل نرذ  ننن نامر  ،نن إمسانيل ،نا هللعلى وهللزهللد ،بن ا  م امسمريحدثنا حممد  :قال
مرررا   إذا كرران نرررا  قابررل فلاكرررم :برررن نبرررا اقررال   :قرررال ذ  كررم ،نصررر  امطرهللرررقام عبرررة فمشررى  إ  شرري 
 ." ومينحر بدنة وميمش ما  كم ،مشى

 :أقول
حيرث وصرل إ  نيب ب رر امشرافعي املتروى  ،(748)إن ص هذا ا اناد نلوا  ملحافا امذهيب املتوى انة 

 .ب الثة من امرواة( 154)انة ن بع و سني وثالمثا ة 
 وهررو مررن ،(144)اررنة  حيررث وصررل إ  إمسانيررل بررن نيب اامررد املترروى ،وفيرره نلررو ميب ب ررر امشررافعي

 . بعةبأ - ما ضي اهلل نن  - وإ  ابن نبا  ث وصل إميه باثنني من امرواة فقطحي ،امتابعنيصغا  
                           

ّبل بفتو ا يم وتشدهللد امباء وضم ا، بليدة بني امنعمانية ووااط با انم امشرقي، معجم امبلدان مياقوم احلموي (1)  .جع
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 .بسبعة من امرواة - ما ضي اهلل نن  -حيث وصل إ  ابن نبا   ،وفيه نلو نهللضا  ملذهيب
 

 (87ط( )844)علي الحافظ ت  أبو -2
 :فقال ،(408-8/407)ترجم له الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 

  .ا اال  احلسني بن نلي بن هللزهللد بن داود امنيسابو ي نحد ج ابذة احلدهللث حمدث ا ما " 
مسع إبرراهيم  ،واملذاكرة وامتصني  ،فا وا تقان وامو عهو واحد نصره ص احل :اهلل احلاكم نبد قال نبو 

برررن ا      واحلسرررني  ،محرررد احلرررافانوجعفرررر برررن  ،اهلل برررن شررراوهلله ونبرررد ،ونلررري برررن احلسرررني ،برررن نيب طامرررم
 ونبررا     ،ام رروص امقتررام وحممررد بررن جعفررر ،واحلسررن بررن اررفيان ،امرررمحن امسررامي بررن نبررد وحممررد ،إد هللررس

ونمرران  ،ن امفررا امغرزي صراحم  رىي برن ب راواحلسن ب ،وحممد بن نصا مسند نصب ان ،اليفة ا محي
واال ق مرن طبقرت م  ،ونبدان امهوازي ،هللعلى املوصلي ونبا ،امرمحن امنسا ي نبد ونبا ،بن مواى بن داشع

 . بالوا زهللرة وا نرااان واحلجاز وامشا  وامعراق ومصر
وكررران ص حداثتررره هللشرررتغل  ،ول مسانررره كررران ص ارررنة ن برررع وتسرررعنيون ،ومرررا تنيمومرررده ارررنة اررربع واررربعني 

 .من ذكا ه فنصحه بعض امعلماء ونشا  نليه بطلم امعلم ملا شاهد ،بامصنانة
اليفررة وهررو هلل رردد وكرريال مرره  اوحضرررم نبرر ،هررراة ص اررنة  ررس وتسررعني إ دالررت  :ونررن نيب نلرري قررال

 .قم نين ،اهلل حكال نصل بل ننت :فقال ،نصلحك اهلل ،ال :فيقول ؟ د هللا م عتعو  :وهللقول
نليه مرن حدهلل ره  ىكان ال خيف :قال وبإتقانهنلي معجبا بأيب هللعلى املوصلي  كنت ن ى نبا :قال احلاكم

يررد اموم بامبصرررة نبررا مد  مررن بشررر بررن اموميررد  ،نيب هللوارر  ومرروال اشررتغامه بااررتماع كتررم امقاضرري ،اميسررا إال
 .امطيامسي واليمان بن حرب

ارا  ،وال هللفي مبذاكرته نحد من حفاونا ال هللطاق مذاكرته ،نلي باقعة ص احلفا كان نبو :قال احلاكم
ب رر  هلل رون نبرو نن إالحفرا منره نومرا برا نحرد  وقد صن  و ع فأقرا  ببغرداد ،  بغداد ثانيا ص انة نشرإ

كترم نرين   :هللقرول ينلر ومسعرت احلرافا نبرا ،منره نحفراببغرداد ما  نهللت  :نلي هللقول  مسعت نباإيف ،ا عايب
 .بن جوصا  لة اوكتم نين ،حممد بن صاند غا حدهللث ص املذاكرة نبو

اهلل  نبرد ونبرو ،ومهرا نكررب منره اموميرد امفقيره ونبرو ،امصربغيمحرد برن إارحاق ن ب ر وحدث ننه نبو :قلت
 .وطا فة اواهم ،امرمحن امسلمي نبد ونبو ،طاهر بن حممش ونبو ،اهلل احلاكم نبد ونبو ،هبن مندا

مررن احلفرراي كتواضررعه ميب نلررري  محررردبررن نقرردة هللتواضررع امرررا  نهللررت  :قررال نبرروب ر بررن نيب دا   احلررافا



 تذكير النابهين 14 

 .امنيسابو ي
ونيب  ،ن محرزةبرونيب إارحاق  محرد امعسرالناجتمعت ببغداد مع نيب  :نلي هللقول ومسعت نبا :قال احلاكم

فمررا زامرروا يب حرر   ،فامتنعررت ،نمررل مررن حرردهللث نيسررابو  دلسررا :فقرراموا ،يبونيب ب ررر ا عررا ،بررن نصررر طامررم
 .ن محزة ص حدهللث واحدابما نجاب واحد من م ص حدهللث من ا اوى  ،نمليت نلي م ثالثني حدهلل ا

 .ا  م ذبإم :احلسن امدا قطين نن نيب نلي امنيسابو ي فقال اأمت نبا :امرمحن امسلمي نبد قال نبو
 ،طراهر امسرلفي نبرا مسعرت ،احلسرني ناري نبرو ننرا ،نيب ننرا ،نن امقاام بن نلري ،حممد نبأي املسلم بنن

نلي امنيسرابو ي  مسعت نبا :بن منده هللقولامسعت  ،محد بن امفضل امباطرقاينمسعت  ،محدنمسعت غامن بن 
 .وما حتت ندمي امسماء نصو من كتاب مسلم :قال -منه  نحفاوما  نهللت  - هللقول

          مررررن نحفررررامرررا  نهللررررت ص ااررررتال  احلررردهللث وا تقرررران  :مسعررررت نيب هللقررررول :ن منرررردهامرررررمحن بررر قرررال نبررررد
 .نيب نلي امنيسابو ي
نررن  ،مرن إبرراهيم :ميب نلري امنيسررابو ي ب رر بررن داود هللقرول مسعررت نبرا :ب رر امبرري قرال امقاضري نبررو

 :فقرال ،نن إبراهيم امنخعري ،إبراهيم بن نامر امبجلي نن، بن ط مان إبراهيم :فقال ؟ نن إبراهيم ،إبراهيم
 .نلي نحسنت هللا نبا
فح يت هرذا  :قال ،حاي حفظه ،ما  نهللت ص نصحابنا م ل ا عايب :نلي هللقول كان نبو  :قال احلاكم

 .نلى احلقيقة ناتاذينلي هذا وهو  هللقول نبو :فقال ،ميب ب ر
 .توص ص  ادى امو  انة تسع ون بعني وثالمثا ة :قال احلاكم
 :قال ،احلدهللث اآليت نحدمها ،ه امذهيب حدهلل ني وى نن

          وننرررا ( م)  نرررا زهللررن اممنررراءن ،محررد برررن هبررة اهللنوناربنرررا  ،غسررران حممرررد بررن ننررا ،ناربنررا حممرررد بررن حررراز 
 ننرا                ،محرد املرالذنننلري برن  ننرا اعيد برن ار ل ننا :قاموا ،م ر  امقرشي ننا ،نلي ا وهري نبو
برن انرا ارليمان  ،حممرد برن نلري برن احلسرن امرقري ننرا ،برن نلري احلرافا احلسرني ننرا ،ن امسلميامرمح نبد نبو

نرن  - ضري اهلل ننره  –نرن نيب هرهللررة  ،نرن نبيره ،نرن امعرالء ،منرا  وم برن امقاار ،بن نليةانا  ،نمرو امرقي
  :قال - صلَّى اهلل نليه والَّم -امنيب 

فرررإذا فعلررروا ذمرررك  ،يب ومبرررا جأرررت بررره وهللالمنررروا اهلل إال امررره ال نننقاترررل امنرررا  حررر  هللشررر دوا  نننمررررم "  
 ". حبق ا وحسابم نلى اهلل إالنصموا مين دماءهم ونمواهلم 

 :أقول
سلم ص  وم وقد اجتمع مع م برجلني إمسانيل بن نليةحيث وصل إ   ،يص هذا ا اناد نلو ميب نل
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وهرررذه املوافقرررة  ،وهللسرررمى موافقرررة ،ى بررردالوهرررذا امنررروع مرررن امعلرررو هللسرررم ،برررن امقاارررم شررريت شررريت شررريت مسرررلم
نيب حررراا ص ا ررررم وامتعررردهللل نو ده ابرررن  ،امرقرررى نمررررو إال نن ص هرررذا ا ارررناد ارررليمان برررن ،حاصرررلة ملرررذهيب

وذكرررره امرررذهيب ص ترررا هللت ( 8/280)كترررم ننررره نيب بامرقرررة وذكرررره ابرررن حبررران ص ام قرررام   :وقرررال (4/111)
 .(241)وى انة وذكر ننه ت( 250-241)ا اال  ص وفيام 

 ،ص ا  ران و واه ا مرا  مسرلم ،منه حردهللث متفرق نليره يوضع  هذا ا اناد ال هللالثر نلى صحة املنت
 . واها مسلم وغاه من طرقومه شواهد  ،(21)حدهللث 
 (1/72)تررا هللت بغررداد  ،نرره ثقررةإ :فقررال امرردا قطين ننرره ،مررا امررراوي ننرره حممررد بررن نلرري بررن احلسررن امرقررىن

 .(114)كانت ص انة   وذكر نن وفاته
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 (87ط)( 880)ت الطبراني  -1
 :فقال ،(482-8/487)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

محرد برن نهللروب برن مطرا املخمري نامقاارم ارليمان برن  نبرو ،احلفاي بقيةاحلافا ا ما  امعالمة احلجة " 
 ،ث وابعني وهلم جرا مبردا ن امشرا ومسع ص انة ثال ،اتني وما تني ومد انة ،امشامي امطرباي مسند امدنيا

وحدث نن نم  شيت  ،وغا ذمك ،وا زهللرة ،ونصب ان مبصرةوا ،وام وفة ،وبغداد ،ومصر ،واميمن ،واحلرمني
 .نو هللزهللدون

ف أنه نفرده ص مصرن  واملعجرم اموارط ص  ،وهو املسند اوى مسند نيب هرهللرة ،وصن  املعجم ام با
ف ررو نظررا   ،مهللررأيت فيرره نررن كررل شرريت مبررا مرره مررن امغرا ررم وامعجا رر ،اررت دلرردام كبررا  نلررى معجررم شرريواه

 ،فإنره تعرم نليره ،هرذا ام تراب  وحري :وكران هللقرول ،يره فضريلته وارعة  واهللترهبرني ف ،كتاب امفرراد ملردا قطين
 .وفيه كل نفيس ونزهللز ومن ر
ان وكرران مررن فرارر ،وصررن  نشررياء ك رراة ،وهررو نررن كررل شرريت مرره حرردهللث واحررد ،وصررن  املعجررم امصررغا

وإد هللرس  ،وإارحاق امردبري ،قفريونباز نرة ام  ،مسع هاشم بن مرثرد امطررباي ،هذا امشأن مع امصدق واممانة
بررن داود اومقرردا   ،امبغررويامعزهللرز  ونلري بررن نبررد ،امرر ) وحفرر  بررن نمرر اررنجة ،بشررر بررن موارىو  ،امعطرا 
نيب  بررنا       مررد بررن اررعيد اهلل بررن حم ونبررد (نبررد امرررمحن امنسررا ي ونبررا ،و ررىي بررن نهللرروب امعررال  ،امرررنيين
 .وكان هللروي نن دحيم وغاه ،و حل به ،وحر  نليه ص صباه نبوه ،ونظراءهم ،مرمي

 .هللةونمه ن او  ،مومد امطرباي بع ا ص صفر من انة اتني
وكترررراب  ،وكترررراب امسررررنة وكترررراب نشرررررة امنسرررراء ،وكترررراب املنااررررك ،ومرررره كترررراب امرررردناء ص دلررررد كبررررا

ونمرل نارانيد  ،وكتراب مسرند ارفيان ،وكتراب مسرند شرعبة ،وكتاب دال رل امنبروة ،د ب امنواوكتا ،امطواالم
تفسررا كبررا ونشررياء    ومرره ،وكترراب امرمرري ،اب اموا ررلترروك ،ومرره كترراب حرردهللث امشرراميني ، انررة مررن ام بررا 

 .ق  نلي ان
           ،وهررررالالء مررررن شرررريواه ،ونمحررررد بررررن حممررررد امصررررحا  ،وابررررن نقرررردة ،اليفررررة ا محرررري حرررردث ننرررره نبررررو

         ،محرررد برررن املرزبرررراننواحلسررررني برررن  ،نمرررر حممررررد برررن احلسرررني امبسرررطامي وامفقيررره نبرررو ،ب رررر برررن مردوهللرررره ونبرررو
برن ااحلسرني  ونبرو ،نعريم احلرافا ونبرو ،محرد ا را ودينحممد بن  امفضل ونبو ،نيب نلي امذكواي نب ب ر ونبو

 ،نصرحابهب رر برن  هللرذة اامترة  ونبو ،محد امصفا نامرمحن بن  ونبد ،اهلل بن ش رهللا  وحممد بن نبيد ،فادشاه
 .هللروي ننه با جازة امذكوايامرمحن بن  وبقي بعده نامني نبد
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معجمررره  .ما ترررا جرررزء ،معجمررره:احلرررافا  رررىي برررن منرررده - مساهرررا و  هللرررر نك رهرررا - ذكرررر تواميررر  امطررررباي
 .دلرردام ،مسررند امشرراميني .ثالثررون جررزءا ،مسررند امعشرررة .دلررد ،معجمرره امصررغا .ثررالث دلرردام ،امواررط
 ،امتفسا .مسند نا شة .كبا ،نيب هرهللرة مسند .نشرة نجزاء ،وا دهف .دلد ،معرفة امصحابة .دلد  ،امنواد 
 ،ةحردهللث امنمشر .دلرد ،حدهللث شعبة .دلد ،امطواالم .دلد ،امسنة (امدناء) .دلد ،دال ل امنبوة .كبا
 ،امراهللررة .نجررزءا ،مسررند نيب ذ  .جررزء ،نشرررة امنسرراء .دلررد ،وبنهللرر .دلررد ،نشرريبا .دلررد ،اموزانرري  .دلررد
امرد  .جزء ،امرد نلى املعتزمة .جزء ،امفرا ض .جزء ،فضل  مضان .جزء ،موهللةام (امعلم) .،جزء ،ا ود .جزء

 .جرزء - صرلى اهلل نليره وارلم -امصرالة نلرى امرارول  .جرزء ،امعرزاء ،م را   امارالق .جرزء ،نلى ا  مية
 ،امزهرري نرن ننرس .جرزءان ،تفسرا احلسرن .جرزء ،ينذ  امرر  .جرزء ،فضل امعلم .جزء ،امغسل .جزء ،املأمو 
حردهللث مامرك  .حدهللث  ىي بن نيب ك ا .مسند نيب إاحاق امسبيعي .جزء ،بن املن د  نن جابرا .جزءان

د ارع حردهللث نيب .حردهللث مسرعر .حدهللث محرزة امزهللرام .ةحدهللث  بيع .حلسن نن ننسما  وى ا .بن دهللنا 
مررن امسرره  .مررن امسرره نبرراد .بررن جحررادةامسررند  .جررزء ،امنرروم .جررزء ،يطرررق حرردهللث مررن كررذب نلرر .امبقررال
فضررل  .مسررند  وم بررن امقااررم . فيررع (بررناامعزهللررز  نبررد) .امعزهللررز نمررر بررن نبررد نابررا  .مررن امسرره شررعبة .نطرراء

 ،وطلحررررررة بررررررن مصررررررر  ،بررررررن غزهللررررررةامسررررررند نمررررررا ة  .- صررررررلى اهلل نليرررررره واررررررلم -نم ررررررام امنرررررريب  .ن رمررررررة
 .جررزء ،نبرران بررن تغلررم .جررزء ،غرا ررم مامررك .رو بررن امعررالءنحادهللررث نيب نمرر .كبررا ،مسررند امعبادمررة.و انررة

برن ا مسرند .نزءاجر ،فضرا ل ام بعرة امراشردهللن .ث امع لريمسرند احلرا   .ةوصية نيب هرهللر  .حرهللث بن نيب مطر
مسررند  .هللرروب ا فرهللقرريمسررند نيب ن .نشرررة امنسرراء .اممررا ةكترراب   .كترراب امط ررا ة .امشررربة كترراب.نجررالن

 .ونشياء ندة ،مسند زافر. زهللاد ا صا 
 .ثالثني انة امبوا يكنت ننا  نلى  :فقال ،األ امطرباي نن ك رة حدهلل ه :قال امذكواي

وقرال  ،ارتني ارنة ذ قردم ا فاارتوطن ا ،اي نصب ان انة تسرعني ومسرع وارافردال امطرب  :نعيم قال نبو
وجعرل مره معلومرا مرن دا   إميرهنلري برن  ارتم امعامرل وضرمه  فقبلره نبرو ،شررقرد  امطررباي ارنة ن :بن مردوهللها

 .مام نن  إوكان هللتناومه  ،اخلراا
برن  ارتم مرن فرا   ننطراي  سرما ة املرا قرد   :مسعت امطررباي :اموهاب امسلمي نبدبن  نمر قال نبو

 ،بربعض امشريء فخرجرت - ضري اهلل نن مرا- نارذ هللرت لم ص نيب ب رر ونمرر نمررهفلما كان ص اارر  ،د هم
 .بعد إميهو  نند 
ص امرردنيا كحررالوة امرروزا ة  نوررنمررا كنررت : بررن امعميررد هللقررولاع اماررتاذ مسرر :بررن فررا   صرراحم املغررةاقررال 

وكرران امطرررباي هللغلبرره ب  رررة ، في ررا حرر  شرراهدم مررذاكرة امطرررباي ونيب ب ررر ا عررايب حبضررريت ننرراوامرهللااررة امرريت 



 تذكير النابهين 18 

ننرردي حرردهللث مرريس ص  :قررال ا عررايب نن  إ ،نصررواهتماترره حرر  ا تفعررت وكرران نبررو ب ررر هللغلبرره بفطن ،حفظرره
فقررررال  ،(وحرررردث حبرررردهللث)اررررليمان بررررن نهللرررروب  ننررررا ،اليفررررة نبررررو ننررررا: هررررام قررررال :فقررررال ،ننرررردي إالامرررردنيا 

 ننفرروددم  ،فخجررل ا عررايب ،فامسعرره مررين ناميررا ،اليفررة اررليمان بررن نهللرروب ومررين مسعرره نبررو ننررا :(امطرررباي)
 .وفرحت كفرحه ،امطرباي ننانت وك ،  ت ناموزا ة

 نبرد ناربتنرا فاطمرة بنرت  ،محرد امصريداليننن نيب جعفر حممرد برن  ،بن نيب اخلا و انة كتابةاناربنا 
 ،نررا إارررا يل ،نررا امفرهللرايب ،اهلل برن حممررد بررن نيب مررمي نبررد نرا ،امقااررم امطرررباي نبرو ننررا ،بررن  هللرذةا ننرا ،اهلل

صرلَّى اهلل  -نلرى ن رد  ارول اهلل  امررنة ارجرت نننرن نبيره  ،ا رلنن نلقمة برن و  ،نن مسا  بن حرب
 :فصاحت فانطلق فمر نلي ا  جل فقامرت ،فقضى حاجته من ا ترهللد امصالة فلقي ا  جل - نليه والَّم

 ،هررو هررذا ،نعررم :قامررت؟  هررذا :فقرراموا ،اررذوا ذا  امرجررل امررذي ونررتأف ،ذا  امرجررل فعررل يب كررذا وكررذا
نررا ن :فقررال ،قررا  صرراحب ا امررذي وقررع نلي ررا ،فلمررا نمررر برره - ى اهلل نليرره واررلَّمصررلَّ  -  امنرريب إتوا برره أفرر

مقررد  :فقررال ؟ نر ررهن :فقرراموا، وقررال مراررر قرروال حسررنا ،ادن مررين فقررد غفررر اهلل مررك"  :فقررال ،صرراحب ا
 ". تاب توبة مو تابا نهل املدهللنة قبل من م

 واه نرن امرذهلي نرن حممرد برن هللوار  صرححه امرتمرذي و  ،نلرى نظافرة إارناده هذا حدهللث من رر جردا  
 ." فوقع منا بدال ناميا

  :أقول
نرد  ضربط  اوهللره وقلبره مربعض ااتن ر احلافا امذهيب هذا احلدهللث برذا امسرياق امرذي هللردل نلرى  -1

تلك امنصو  امدامة نلى وجوب إقامة احلرد  ولامفته ملنصو  امصحيحة وما تضمنرته من فقه ،معانيه
 .نلى امزاي ومو تاب

ارريما إذا نحضررر مرردى ال  وكررذمك وجرروب إقامررة احلررد نلررى امسررا ق ،ا ص حرردهللث مررانز وامغامدهللررةكمرر  
 .ا ما  نو نا به

 .وكذمك وجوب إقامة احلد نلى امقاذ  واحملا ب إن قد  نليه قبل توبته 
برررجم امرجررل امررذي نغرراث املرررنة  -وحاشرراه –نمررر امنرريب صررلَّى اهلل نليرره واررلَّم دنرروى وفيرره مررع امارر   
َوالَّ ِذيَن يَ ْرُم وَن  } :اهلل تعرا  كمرا ص قرول ننره ز  برا بردون انررتا  منره نو ن بعرة شر ود نواهرادجرد مب

تَ ْقبَ ُلوا َلُهْم َشَهاَدًة أََبداً َوُأْولَِئَك ال اْلُمْحَصَناِت ثُمَّ َلْم يَْأُتوا بَِأْربَ َعِة ُشَهَداء فَاْجِلُدوُهْم َثَمانِيَن َجْلَدًة وَ 
 .(4 النور ) {اِسُقوَن ُهُم اْلفَ 

وهرو مرا هللسرمى بردال  ننرد احملردثني وهرو اموصرول با ارناد  ،م وقع ملرذهيب نلرو ص هرذا ا ارنادنع -2
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امرذي  وى هرذا احلردهللث نرن حممرد واملصرن  هنرا هرو ا مرا  امرتمرذي  ،(1)امعاع إ  م ل شيت املصرن 
 .ن هللونس بن نيب إاحاق بهنن إارا يل ب ،نن حممد بن هللوا  امفرهللايب، بن  ىي امنيسابو يا

 او  ةحيث وصل إ  امفرهللايب بوااط ،ص هذا ا اناد( هر140)ووقع امعلو نهللضا  ملطرباي املتوى انة 
براو واحد نال وهو حممد بن ( هر271)انة  كما وصل إميه امرتمذي املتوى ،واحد وهو ابن نيب مرمي

  .امرتمذي ملا وصل إ  امفرهللايب إال باثنني ومو  وى امطرباي احلدهللث من طرهللق ، ىي امنيسابو ي
 .وملذهيب نهللضا  نلو اار إ  ا ما  امطرباي حيث وصل إميه بعدد قليل وهم ن بعة

 .بنظافة هذا ا اناد :هللالاذ نلى امذهيب قومه -1   
مصرري   :اهلل بن حممد برن ارعيد برن نيب مررمي وهو نبد ،وقد قال ابن ندي ص نحد  جال هذا ا اناد

فأحسرنا وننرا برابن " :ذ قرال ،وااق من طرهللقه حردهلل ا  ناطرأ ص إارناده ومتنره ، دث نن امفرهللايب بامبواطيل
 .نيب مرمي ننه دال مه حدهللث ص حدهللث إن   هلل ن تعمد

 .وااق ابن ندي بعض من رام ابن نيب مرمي
نو     مرا خيررا مرن  ناره اهلل بن حممد بن اعيد بن نيب مرمي إما نن هلل ون مغفال  ال هللرد ي ونبد :ذ قال

انظرررر ام امرررل البرررن نررردي  ،غرررا حمفررروي هرررا هنرررا -نهللضرررا  -فرررإي  نهللرررت مررره غرررا حررردهللث لرررا   نذكرررره  ،هللتعمرررد
(4/255-254 .) 

 ،(2/411) وص امليرررزان  (1128) قرررم  ،(1/151)ص املغرررين  مررررمي امرررذهيب نفسررره ابرررن نيبوقرررد ضرررع  
 رردث بامباطيررل فإمررا نن هلل ررون "  :قررال ابررن نرردي :حيررث قررال ص تر ترره،(4/118)وانظررر مسرران امليررزان 
 ".مغفال  نو ننه هللتعمد 

بعررررد نن ارررراق  - محرررره اهلل-قررررال  ،(475-4/474)وهررررذا احلرررردهللث نو ده امنسررررا ي ص امسررررنن ام ررررربى 
ذ ارراق  واهللررة نلقمررة بررن وا ررل مررن ، ل ص قصررة امرررنة شرربي ة بررذه امقصررةمررن طرهللررق نيب نمامررة بررن ارر  ا  حرردهلل 
 ،نن مسرا  ،نن ناباع بن نصر ،بن طلحة امقناد نن نمرو بن محاد ،بن حممد احلراي ىيرهللق حممد بن  ط

 .نن نلقمة بن وا ل به
 .نجودها حدهللث نيب نمامة مرال :ذ قال

وقررررال امررررذهيب ص  (1514) توقرررر  فيرررره نمحررررد كمررررا ص امعلررررل مرررره  ،وص هررررذا ا اررررناد ناررررباع بررررن نصررررر
 .توق  فيه نمحد :ام اش 

                           
 .نو إ  شيت شيت املصن  (1)
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 ".صدوق ك ا اخلطأ هللغرب " :ن حجر ص امتقرهللموقال احلافا اب
وقررال فيرره  ، مرري بررامرفض صرردوق :قررال فيرره احلررافا ابررن حجررر ص امتقرهللررم ،وفيرره نمرررو بررن محرراد ام رروص

 .هللرتفضصدوق  :امذهيب ص ام اش 
بررراب مرررا جررراء ص املررررنة إذا اارررت رهت نلرررى امرررز  واحلررردهللث  واه ا مرررا  امرتمرررذي ص ارررننه ص احلررردود ، 

رررراب و اي  "  :قررررال ،(1454)  قررررم ،(1/122-121)      حرررردثنا حممررررد : قررررال ،حرررردثنا حممررررد بررررن  ررررىي امنرَّي سع
رررعا ايلع  ،بررن هلل وا رر ع ا ررر ب   :قررال نررن إاا  عررا   بررن حع

ررةع بررن وعا اررل  ام  ان ررداي   ،حرردثنا مسا نعنَّ  ي نررن نبيرره ،نررن نعل قعمع
رردا  اررول املَّررها  ررت  نلررى نع   رررعنعة  اعرعجع ررا ،ةع الت راهللررد  امصَّرر -نليرره واررلَّم  صررلَّى اهلل -ام  لل ررا ج عج ررلف فت فرعترعلعقَّاهع
تعررره  من رررا فعصعررراحعت  فعررران طعلعقع  رررلف  ،فرعقعضعررى حعاجع ا :فقامرررت ،وعمعررررَّ نلي ررا  عج  رررذع ا وعكع رررذع رررلع فرعععرررلع يبا كع   إانَّ ذعا ع امرَّج 

راهللنع  ا إانَّ ذعا ع امرَّج لع  :فقامت ،وعمعرَّم  باعاصعابعة  من ام م  عاجا ا وعكعذع رذ وا امرَّج رلع امرذي  ،فرعععلع يبا كعذع فعان طعلعق وا فعأعاع
را فلمرا  -صرلَّى اهلل نليره وارلَّم-فعرأعترعو ا بارها  عا رولع املَّرها  ،نعرم هرو هرذا :فقامرت ،وعنَّت  نعنَّه  وعقعرعع نلي را وعنعترعو هع

بر  عا امذي وعقععع نلي ا ،نعمعرع باها ماير ر جعمع  اهللا  :فقال ،قا  صعاحا بر  ع ذهيب فرعقعد  ا "هلا  :فقال ، عا ولع املَّها ننا صعاحا
 ".غعفعرع اهلل معكا 

رررررلا قعرررررو  رررررن ا ال  وقرررررال مالرَّج  رررررلا امرررررذي وعقعرررررعع نلي رررررا ،حعسع بعرررررة  "  :وقرررررال ".ا     ررررروه   " :وقرررررال مالرَّج              مقرررررد تعرررررابع ترعو 
ل  ام معداهللنعةا معق بالع من م  ".مو تعابرع عا نعه 

رداهللثف حعسعرن :سعىناي قال نبو هرذا حع
يوف  (1) ف  رر  مسرع مرن نبيره وهرو  ،غعراهللرمف صعرحا رة  برن وعا ارلا برن ح ج  وعنعل قعمع

برعر  من نبد معع  من نبيه ا  عبَّا ا بن وعا ال  وعنعب د   نعك   .ا  عبَّا ا   هللعس 
 :أقول

فرإن هرذا وهرم  "فلمرا نمرر بره مراجم"  :املررنة حدهللث امرتمذي حسن إال قومه ص حق امرجل امرذي نغراث
 . نه هللعا   ما ابق ذكره من امنصو ي مدون شك 

                           
 .من  جال مسلم وام بعة وبقية ا اناد ثقام من نجل مسا  ونلقمة فإهنما صدوقان( 1)
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 (87ط( )880)اآلجري ت بكر  أبو   – 4
 :فقال ،(8/488)ترجم له الحافظ الذهبي في التذكرة 

امشرررهللعة ص  اهلل امبغرردادي مصررن  كترراب  ب ررر حممررد بررن احلسررني بررن نبررد احملرردث امقرردوة نبررو ا مررا " 
 .كوغا ذم ،وام بعني ،امسنة

وجعفرا  ،ونمحد بن  ىي احللواي ،وال  بن نمرو امع ربي ،شعيم احلراي ونبا ،يمسلم ام ج مسع نبا
 .وطا فة اواهم ،امفرهللايب
 نبرو وناروه ،احلسرني برن بشرران ونبرو ،امنحرا  برن نمرر امررمحن برن ونبرد ،احلسن احلمرامي نبو ننه ى و 
 .ملغا بةوالق ك ا من احلجاا وا ،نعيم احلافا ونبو ،امقاام

 .وإتباعوكان ناملا نامال صاحم انة  ،وكان داو ا مب ة
 .- محة اهلل نليه-ا ة توص مب ة ص احملر  انة اتني وثالمث ،هللنا ثقة مه تصاني كان دّ   :قال اخلطيم

انة    مبزاز نا املبا   بن نلي ان ،نا زهللن اممناء احلسن بن حممدن ،محد بن هبة اهللنامفضل  نا نبونارب " 
          ،ب رررر اآلجرررري نبرررو نررران ،نرررا نبرررد امللرررك برررن حممررردن ،نرررا نلررري برررن حممرررد امعرررال ن ،اررربع و سرررني و سرررما ة

نرن مطرر   ،قبيصرة برن امليرث اماردي نرا ،نرا حممرد برن نبيرد احملرا يب ،ب ر حممد بن امليث ا وهري نا نبو
  :قال - ضي اهلل ننه-نن نلي  ،نن احلا ث ،نن نيب إاحاق ،بن طرهلل ا

 ". هللرفع امرجل صوته بامقراءة قبل امعتمة وبعدها نن -صلَّى اهلل نليه والَّم  -ى  اول اهلل هن
 :أقول
حردثنا "  :- محره اهلل - قرال ،(441) قرم  ،(2/10)هذا احلردهللث نارجره ا مرا  نمحرد ص مسرنده  -1

 .به - ضي اهلل ننه- ينن نل ،نن احلا ث ،نن نيب إاحاق ،نن مطر  ،حدثنا اامد ،ال 
 .نن اامد به( هللعين ابن ها ون)زهللد حدثنا هلل :قال ،(752) قم  ،(2/148)و واه ص 

 .اهلل امنو  وهو ضعي  وص إاناده احلا ث بن نبد
ص شيت شيت  حيث اجتمع با ما  نمحد ،ص هذا ا اناد نلو مإلما  اآلجري بامنسبة مإلما  نمحد -2

مررن امرررواة آلجررري قررد وصررل إ  مطررر  ب الثررة شرريخه نال وهررو مطررر  بررن طرهللرر  وذمررك كمررا ترررى نن ا
 .(1)ا ما  نمحد وصل إميه باثننيص حني نن قط ف
 واه        - ضري اهلل ننره-امول نرن نيب ارعيد اخلرد ي  ،صرحيحان ملعنراهشاهدان  هلذا احلدهللث -1

                           
 .وهذا امعلو من نوع امبدل، وهو حاصل ملذهيب (1)
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 :قال ،(1/14)ا ما  نمحد ص مسنده 
نررن نيب اررعيد  ،امرررمحن ن نيب اررلمة بررن نبرردنرر ،نررن إمسانيررل بررن نميررة ،ثنررا معمررر ،امرررزاق حرردثنا نبررد

  :قال ،اخلد ي
 ،وهو ص قبرة مره ،فسمع م   رون بامقراءة ،ص املسجد -صلَّى اهلل نليه والَّم  -انت    اول اهلل " 

وال هللرفعن بعض م نلى بعرض ص  ،فال هللالذهللن بعض م بعضا  ، نال إن كل م مناا  به: وقال ،ف ش  امستو 
 ".مصالة نو قال با ،امقراءة

 .نن معمر به( 4214) قم  ،(2/418)امرزاق ص مصنفه  ونارجه نبد
 ،احلسرررن برررن نلررري حررردثنا :قرررال ،(1112)حررردهللث  ،ص امصرررالة ،(2/81)نه داود ص ارررن ونارجررره نبرررو

 .امرزاق به حدثنا نبد
 :قال ،(1/11)ونارجه امبي قي ص امسنن ام ربى

حدثنا حممرد  ،حممد بن زهللادحدثنا احلسني بن  ،عدلقوب امنبنا احلسن هللع ،اهلل احلافا نبد ناربنا نبو" 
 .امرزاق به بنا نبدن :قال ،حدثنا حممد بن  ىي ،بن  افع

قرال ، (2/14)مسرنده  نارجه ا ما  نمحرد ص -  ضي اهلل ننه -اهلل بن نمر  وامشاهد اآلار نن نبد
 :-  محه اهلل -

 ضرري اهلل  - اهلل بررن نمررر نبررد نررن، امل رريدقة نررن صرر ،نررن معمررر ،ثنررا  بررام ،حرردثنا إبررراهيم بررن اامررد
نمررا إن نحرردكم إذا قررا  ص  " :فقررال انت رر  واطررم امنررا  - صررلَّى اهلل نليرره واررلَّم -نن امنرريب  - نن مررا

 ". به وال   ر بعض م نلى بعض بامقراءة ص امصالة  فليعلم نحدكم ما هللناجي ،امصالة فإنه هللناجي  به
 ،هرو امصررنعاي ثقررة وإبررراهيم برن اامررد ،صرردقة برن هللسررا  امل رري ثقرةصردقة امل رري هرو  ،وإارناده صررحيو

 .و بام هو ابن زهللد امصنعاي ثقة
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 (87ط(  )828)اإلسماعيلي ت   -80
 :فقال ،(488-8/442)ترجم له الحافظ الذهبي في التذكرة 

 انيليمحررد برررن إبرررراهيم برررن إمسانيررل برررن امعبرررا  ا مسرررنب رررر  ا مررا  احلرررافا ام برررت شرريت ا ارررال  نبرررو" 
 .ا رجاي كبا امشافعية بناحيته

برن اومحرزة  ،احللروايومسع انة تسع ومثانني وبعدها من إبرراهيم برن زهرا  ،ومد انة ابع وابعني وما تني
واحلسرن  ،وحممد برن  رىي املرروزي ،بن مسروق ونمحد بن حممد ،وهللوا  بن هللعقوب امقاضي ،حممد ام اتم

بن احلسن بن ا وحممد  ،(1)وابن نيب شيبة ،ضرمياهلل احل وحممد بن نبد ،وجعفر بن حممد امفرهللايب ،بن نلوهلله
 .والق ،از ة وابن       ونيب هللعلى  ،ونبدان ،وبلول بن إاحاق امنبا ي ،ونيب اليفة ا محي ،ةمسان

هذبره ص  -ضري اهلل ننره   -وصن  امصحيو ونشياء ك اة من  لت را مسرند نمرر  ،(2)رويومه معجم م
ن هلللحقرروا نن املتررأارهللن نلررى إهللررا  مررن أوجزمررت برر ا مررا طامعترره ونلقررت منرره وابت رررم حبفررا هررذا  ،دلرردهللن

 .املتقدمني ص احلفا واملعرفة
 ونبررو ،واحلسررني بررن حممررد امباارراي ،حرراز  امعبرردوي ونبررو ،ومحررزة امسرر مي ،امربقررايو احلرراكم  ننرره حرردث

 ،امواحرد برن منرا املعردل ونبرد ، يا رجرا سحممرد برن إد هللر ب رر واحلافا نبرو ،حلسن حممد بن نلي امطربيا
  .والق اواهم ،امرمحن بن حممد امفا اي ونبد ،نمر نبو وابط ا مسانيلي

نيب ب رر ا مسرانيلي  إ   حرلن ننكنرت نزمرت غرا مررة  :مسعرت امردا قطين هللقرول ،زة بن هللوار قال مح
 . زقنفلم 

       كررران امواجرررم ملشررريت نيب ب رررر :هللقرررول حممرررد احلسرررن برررن نلررري احلرررافا بامبصررررة ومسعرررت نبرررا :قرررال محرررزة
كترررم ومغرررزا ة نلمررره وف مررره   فإنررره كررران هللقرررد  نليررره م  ررررة مرررا كررران ،هللصرررن  منفسررره ارررننا وخيترررا  و ت رررد نن

 .نو كما قال هللتبع غاه ننهللتقيد ب تاب حممد بن إمسانيل فإنه كان نجل من  ننوما كان هللنبغي مه  ،وجالمته
واملررررروءة  جل ررررم ص امرهللااررررةن ،نصررررره وشرررريت احملرررردثني وامفق رررراء كرررران ا مسررررانيلي واحررررد :قررررال احلرررراكم

 .ني ونقال  م فيهوال اال  بني نلماء امفرهللق ،وامسخاء
امفضل جعفرر برن امفضرل برن امفررام مبصرر نرن ا مسرانيلي واراته  مين اموزهللر نبوأا :قال محزة امس مي

 ،وختر رره نلررى كترراب امبخررا ي ،قلررنيو ررع مررن املسررانيد وامل ،ف نررت ناررربه مبررا صررن  مررن ام تررم ،وتصررانيفه

                           
 (.1/441)ابن نيب شيبة هنا هو حممد بن ن مان بن نيب شيبة امذي توص انة ابع وتسعني وما تني نن ني  ومثانني انة، امليزان  (1)
 . موهو مطبوع ص دلدهللن، نشر م تبة امعلو  واحل (2)
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 .مقد كان  زق من امعلم وا اه وامصيت احلسن :وقال ،فيعجم من ذمك ،و يع ااته
ص كران مقردما   :وقراموا ،برن املظفرر   رون جرودة قرراءة نيب ب رراومسعت  انة مرن م احلرافا  :قال محزة
 .إذا حضر دلسا ال هللقرن غاه كان ، يع افامس
كتبررت ص صررغري ا مررالء نطرري ص اررنة ثررالث ومثررانني ومررا تني وع  :ب ررر ص معجمرره نبررووقررال  :قلررت

        امفقرره ومرررده ب ررر حرررر  نليرره نهلرره ص امصررغر وقرررد ناررذ ننرره  نبررا ننف ررذا هللررردمك نلررى  ،هللومأررذ اررت اررنني
 .اعد ونلماء جرجان نبو

      صررراند  ننرررا ،امواحرررد برررن نبررردمسرررعود  ننرررا ،حممرررد امفقيررره نبرررو ننرررا ،ناربنرررا إمسانيرررل برررن نمررراة املقداررري
  :قال ،ا مسانيلي ننا ،محزة بن هللوا  احلافا ننا ،نلي بن حممد ا رجاي ننا ،بن ايا ا

مرا       وقبرول ،و اله وكتبه ،ومال  ته ،مذهم نهل احلدهللث ا قرا  باهلل نن -  مح م اهلل -انلموا " 
 .ال معدل نن ذمك ، وما صحت به امرواهللة نن  اول اهلل ،نطق به كتاب اهلل
الرق  ،موصو  بصرفاته امريت وصر  برا نفسره ووصرفه برا نبيره ،اهلل مدنو بأمسا ه احلسىن ننوهللعتقدون 

 .وذكر اا ر االنتقاد ،وااتوى نلى امعر  بال كي  ،وهللداه مبسوطتان بال انتقاد كي  ،اد  بيده
 .نمقاه ننفمام قبل  نيب ب ر وهو حي إ  حلت قاصدا  :امطيم امطربي قال امقاضي نبو

ملا و د نعي حممد بن نهللوب امرازي ب يرت وصررات ومزقرت امقمري  ووضرعت  :ومسعته هللقول :قال محزة
منعتمرروي  ،حممررد بررن نهللرروبإّع نعرري  :قلررت ؟مررا نصررابك :فرراجتمع نلرري نهلرري وقرراموا ،(1)امرررتاب نلررى  نارري

، برن ارفيانا           احلسرن  إ نسرا   إ صحبوي اراعنذنوا ع ص اخلروا و نوي و فسلّ : قال ،إميهاال حتال 
 .وج ه إ ونشا  ، و  هلل ن هاهنا شعرة

، وال هللسرد مسرده احلسرن ص امعلرو، وب بن امضررهللس ص ارنة ن برع وتسرعنيكان موم حممد بن نهلل :قلت
 .قربا ينامعراق ص انة ات وتسعني ص صحبة بعض  إ وارجت  :قال ،مقي بامعراق نظراءه: نعم

ص ارررنة  إمرررالءمحرررد برررن اامرررد امررردامغاي نكتبرررت نطررري نرررن : مسعرررت ا مسرررانيلي :امسررر مي قرررال محرررزةو 
 .ذكر صو تهنوال ، بن ات اننيانا نثالث ومثانني وما تني و 

 .عة اماانيد وامتفرد ببالد امعجمقد  ع مع إمامته ص نلم احلدهللث وامفقه  ف :قلت
 .المثا ة نن ن بع وتسعني انةوث مام ص  جم ص غرته من انة إحدى وابعني: وقال محزة

ومفيت ، نن ما ة وانتني ،صطخرأامعبا  احلسن بن اعيد املطوني ب وفي ا مام شيت امقراء نبو :قلت

                           
 .غفر اهلل مه، معله فعل هذا قبل نن هللعلم بتحر ه: نقول  (1)



 تذكير النابهين 45 

 محررد املررروزينزهللررد حممررد بررن  وامعالمررة امقرردوة نبررو، اهلل بررن إاررحاق بررن امتبرران املررام ي حممررد نبررد امقرراوان نبررو
 .-  محة اهلل نلي م ن عني - مد بن افي  امصوص شيت بالد فا  اهلل حم نبد وامقدوة نبو، شيت امشافعية

برن ا حممرد  ننرا، حممد بن قدامة انة ات نشررة وارتما ة نبو ننا، امرمحن امعدل ناربنا إمسانيل بن نبد
        ، ررىي بررن ثابررت بررن بنرردا  ننررا، حممررد نبررو ننررا ،م وناربنررا إمسانيررل ،نبررو امفضررل بررن ارراون ننررا، نبررد امبرراقي

، نا ناصم بن نلي، حممد بن  ىي بن اليمان نا، ب ر ا مسانيلي نا نبو ،ب ر امربقاي نبو ننا :قاال ،نيب ننا
 :قال ،بزىنامرمحن بن  نن نبد ،نن ذ  ،نن احل م، نا شعبة

كنرا ص اررهللة   نّرانترذكر  نمرا: نمرا  برن هللاارر فقرال ،جنبرت فلرم نجرد املراءن إي :نمر فقال إ جاء  جل 
  ،فذكرم ذمك ملنيب ، ص امرتاب وصليت نا فتمع تنما نو ، ما ننت فلم تصلأف، نا وننتن جنبتأف

 ." ذ مسو بما وج ه وكفيه، إمنا كان هلل فيك ه ذا وضرب ب فيه ام   ونفت في ما: " فقال
وهللقرررول  نررن احل رررم ،نرررن شرررعبة ،امنضرررر برررن  يررل و واه، نارجرره امشررريخان مرررن وجرروه نرررن شرررعبة ه ررذا

 هللا       :فقال ،نما  هللا  اتق اهلل :فقال نمر، د فيهوزا، بزىنامرمحن بن  دبن نبا وقد مسعته من :احل م فيه
 .به نحدا ن شأت ملا جعل اهلل نلي من حقك ال نحدثإنما املالمنني 

هرذا مريس  نن: وا رواب؟  فيحرل مره كتمران امعلرم؟ ن هللقرول م رل هرذا ننكي  اا  معمرا   :قال بعض م
  نمرر برذا طرال وإمنراوحدث ص دلس نما املالمنني  واتصل وهلل احلمد بنا، إنه حدث بهمن كتمان امعلم ف

 ." ومأال هللتشاغل امنا  به نن امقرانأ، معلمه بأنه كان هللن ى نن ا ك ا  من احلدهللث او  اخلط
 :أقول

 .نعم نارجه امشيخان من وجوه
 .حدثنا شعبة نن احل م به: عن اد  قالفنما امبخا ي 

 .ناربنا شعبة به :ه نن حجاا قالذ نارج
 .حدثنا شعبة به :ذ نارجه نن اليمان بن حرب قال

 .ذ نارجه نن حممد بن ك ا نن شعبة به
 .ذ نارجه نن مسلم نن شعبة به

 .ذ نارجه نن حممد بن بشا  نن غند  نن شعبة به
 (.141، 142، 141، 140، 111، 118) :انظر امتيمم نحادهللث ام قا  اآلتية

وهرو شرعبة بواارطة  ،حيرث وصرل إ  شريت شريت امبخرا ي، فيه نلو مإلمسانيلي بامبدل ص  س طررقف
 .وهذا امعلو حاصل ملذهيب ،وناصم بن نلي ومها حممد بن  ىي ،اثنني فقط
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واربعني وثالمثا رة إحردى  حيث وصل إ  ا مسانيلي املتروى ارنة ،(748)وفيه نلو ملذهيب املتوى انة 
 .فقط اةبأ بعة من امرو 

نرن  رىي ، اهلل برن هاشرم امعبردي نن نبرد( 148)ص صحيحه ص باب امتيمم، حدهللث ونارجه مسلم 
 .نن شعبة ،بن اعيد امقطانا

 .نن شعبة ،نن امنضر بن  يل ،ونن إاحاق بن منصو 
حيررث وصررل بإاررناده إ  شررعبة برراثنني كمررا وصررل مسررلم إ  شررعبة  ،فوقررع مإلمسررانيلي برردال  ناميررا  جرردا  

 .ننيباث
 ،نرن نلري برن ار ل امرملري مرن طررهللقني( 125،124)حدهللث  ،ص امط ا ة ،ص اننهداود  ونارجه نبو

 .نن شعبة -امنو  -حدثنا حجاا هللعين 
 .ونن مسدد نن  ىي بن اعيد نن شعبة

 .حاصل ملذهيب وهذا امعلو ،فوقع مإلمسانيلي بدال  ناميا  جدا  مع نيب داود كما وقع مه مع مسلم
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 (87ط( )818) لحافظ الدارقطني تا  - 88
 :فقال ،(448-8/448)ترجم له الذهبي في التذكرة 

محررد بررن م رردي امبغرردادي احلررافا ناحلسررن نلرري بررن نمررر بررن  ا مررا  شرريت ا اررال  حررافا امزمرران نبررو" 
 .مومده انة ات وثالمثا ة ،صاحم امسنن امش ا

برن ااهلل  ونلري برن نبرد ،وابرن نراوز، ن د هللردوابر، واحلضررمي، وابرن صراند، وابرن نيب داود ،ومسع امبغروي
محرد نجعفرر  ونبرا، نمرر امقاضري ونبرا، نلي حممرد برن ارليمان املرام ي ونبا، وحممد بن امقاام احملا يب، مبشر

طامرم  ونبرا         ،ونمحد بن امقاام امفرا ضري ،وبد  بن اهلي م امقاضي ،وابن زهللاد امنيسابو ي ،بن امب لول
 .وااطو غداد وامبصرة وام وفة واال ق بب، احلافا

 .(امفا قة ) وصن  امتصاني  ،وا حتل ص ك ومته إ  مصر وامشا 
، ب ر امربقاي ونبو، امغين امزدي واحلافا نبد، ومتا  امرازي، حامد ا افراهلليىن ونبو، حدث ننه احلاكم

 بررن نبرردا طرراهر  ونبررو، سررنامقااررم بررن احمل ونبررو حممررد اخلررالل ونبررو، نعرريم امصررب اي ونبررو، ذ  اهلررروي ونبررو
حممررد  ونبررو      ،امقااررم محررزة امسرر مي ونبررو، ب ررر بررن بشررران نبرروو  ،امطيررم امطررربي وامقاضرري نبررو، امرررحيم
 .اواهم ونمم ،احلسني بن امل تدى باهلل ونبو، امصمد بن املأمون ونبد، احلسني بن اآلبنواي ونبو ،ا وهري

ونقمرت  ،وإمامرا ص امقرراء وامنحروهللني ،احلفا وامف رم وامرو عصا  امدا قطين نوحد نصره ص  :قال احلاكم
واررأمته نررن امعلررل  ،مررا وصرر  ع فصررادفته فرروق ،وك ررر اجتماننررا ،نشرر رص اررنة ارربع واررتني ببغررداد ن بعررة 

 . خيل  نلى ندمي ام   م له فأش د ننه  ،ومه مصنفام هللطول ذكرها ،وامشيوج
مرع  ،واملعرفرة بامعلرل ونمسراء امرجرال ،نلرم امثرر إميرهانت رى و  ،كان فرهللد نصره وإمرا  وقتره: وقال اخلطيم

نقررد  إ ن مرره في ررا مصررنفا ارربق فيرره إفرر مررن نلررو  كررامقراءام واالضررطالع ،امصرردق وام قررة وصررحة االنتقرراد
نره د   امفقره نبلغرين  ،ومرن ذمرك املعرفرة مبرذاهم امفق راء وتأاى امقراء به بعده  ،امبواب قبل فر  احلرو 

وحردثين محرزة برن  ،فقيل كان  فا دواوهللن  انرة، ا صطخرى ومن ا املعرفة باآلداب وامشعر نلى نيب اعيد
 .امتشيع إ وهلذا نسم  ،نه كان  فا دهللوان امسيد احلماينحممد بن طاهر 

 .بعده من امتشيعنما  :بن امذهيباقال 
لرررس إمسانيرررل امصرررفا  امررردا قطين حضرررر ص حداثتررره د ننبلغرررين  :قرررال ،وحررردثين امزهرررري: قرررال اخلطيرررم

مرالء ارال  ف مرى مإل: فقرال ،ال هللصرو مسانرك وننرت تنسرت: فقرال  جرل، ىلوقعد هللنست جزءا وامصفا   
احلرردهللث امول نررن فررالن  ،نملررى مثانيررة نشررر حرردهلل ا  : قررال ،ال ند ي: قررال ؟نحتفررا كررم نملررى امشرريت ،ف مررك
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نلرررى  ترررىنومرررر ص ذمرررك حررر   ،كرررذاوام ررراي نرررن فرررالن نرررن فرررالن ومتنررره كرررذا و  ،ومتنررره كرررذا وكرررذا ،نرررن فرررالن
 .نوكما قال  فتعجم امنا  منه ،امحادهللث

تُ زَكُّ وا  الفَ ) :قرال اهلل تعرا : فقرال ؟هل  نهللت م ل نفسك: ملدا قطين قلت :قال  جاء بن حممد املعدل
 .  ن  نحدا  ع ما  عت:فقال، فأحلحت نليهي (أَنُفَسُكمْ 

 ؟ننراف ي   ، هللر م ل نفسه  هو: فقال ؟امدا قطين ت م لهل  نهلل :قلت ملحاكم، ذ  احلافا وقال نبو
 .يب ذ ن نن ،نن نيب اموميد امباجى، ص تا خيه ( ب ر نبو) واها اخلطيم 
 .اتاذىن :امغين إذا ذكر امدا قطين قال وكان نبد

 .امدا قطين نما املالمنني ص احلدهللث :امطيم امطربي قال امقاضى نبو
كان امردا قطين ذكيرا إذا ذكرر شريأا مرن امعلرم ني نروع كران : قاام امزهريام قال ع نبو: وقال اخلطيم

فجررى ذكرر  ،نه حضرر مرع امردا قطين دنروةنمقد حدثين حممد بن طلحة امنعاع  ،وجد ننده منه نصيم وافر
 .ته بذمكلفاندفع امدا قطين هللو د نواد  امكلة ح  قطع نك ر مي ،امكلة

امفررتو  هللررا نبررا :فقررال، نو ااررم ،بررن نيب امفرروا   نررن نلررة حرردهللثاب  نهللررت امرردا قطين نجررا: قررال امزهررري
 .يميس بني امشرق وامغرب من هللعر  هذا غا 

 ؟نليررك امعلررل مررن حفظرره لررياحلسررن   هررل كرران نبررو: اررأمت امربقرراي: قررال اخلطيررم ص تر ررة امرردا قطين
 .نسخيتوننا امذي  عت ا وقرنها امنا  من  ،نعم: قال

 ننبرجررل غرهللررم واررأمه  احلسررن امبيضراوي وجراءه نبررو ،حضررم دلررس امرردا قطين: قررال ،وحردثنا امعتيقرري
نعررم امشرريء : فررأملى نليرره مررن حفظرره دلسررا هللزهللررد نحادهلل رره نلررى امعشرررهللن متررون  يع ررا ، لررى نليرره نحادهللررث

 .احلاجة نما اهلدهللة 
رة حردهلل ا فرأملى نليره مرن حفظره اربعة نشر إميهفقربه  ،فانصر  امرجل ذ جاءه بعد وقد نهدى مه شيأا

 .إذا جاءكم كرمي قو  فأكرموه: متوهنا
        وإذا شرررأت  ،ومقررروة امف رررم واملعرفرررة ،هنرررا خيضرررع ملررردا قطين ومسرررعة حفظررره ا رررامع مقررروة احلافظرررة :قلرررت

 .وهللطول تعجبك فإنك تندهش ،امعلل مه فطامع (امفرد)تبني برانة هذا ا ما   نن
 .من ام ال  إ ض ما شيء نبغ: مسعت امدا قطين هللقول :قال امسلمي

 إ  فتحراكموا –نن مرا   ضري اهلل-نفضرل مرن ن مران  ينلر: فقال قرو  ،ااتلفوا ببغداد: ربن طاهاقال 
ن مران نفضرل التفراق : وقلرت،   مردهللىن امسر ومنذ    ،ا مسا  اا :وقلت، فأمس ت: قال، امدا قطين

 ( رل)وهرو نول نقرد  ،قرول نهرل امسرنةوهرو  ،نلرى هرذا -صلَّى اهلل نليه وارلَّم- انة نصحاب  اول اهلل 
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 . من امرفض
نيب   قرر  نلرى :مرن امبغروي هللقرول فيمرا   هللسرمعه ،ملدا قطين مذهم افي ص امتدميس: بن طاهراقال 

  امبغروي وامردا قطين صريب  شرى الفنرا بيرده إكنرا منرر   :هللوار  امقروا قرال  ،حدث م فالن ،امقاام امبغوي
 . غي  نليه كامت

فقرررال مررره امدهللرررم ، ن امررردا قطين قررررن كتررراب امنسرررم نلرررى مسرررلم امعلررروينمسعرررت : افاذ  احلررر نبرررو: قرررال
ر وامدب تقررن م رل هرذا ام تراب مرع مرا فيره مرن امشرع ،جررن مرن ااصرى اماردناحلسرن  ننرت هللرا نبرا :املعيطي

اهلل امعلرروي كرران هللررروى  مسررلم بررن نبيررد :فقررال ،ح اهررا اخلطيررم نررن امزهررري؟ فررال هللالاررذ نليررك فيرره حلنررة
 .اب نن اخلضر بن داود نن امزبا تام

 ،ا ون ص وقتررهومواررى بررن هرر ،بررن املرردهللين ص زمانررهانلررى احلرردهللث  نحسررن امنررا  كالمررا   :امغررين قررال نبررد
 .وامدا قطين ص وقته

برن ا          فقرن امقرا ىء نسرا  ،يكنا نند امدا قطين وهو هللصل:مسعت  جاء بن حممد هللقول: امصو ي
نرون )فرتال امردا قطين  ،هللسرا :فقرال ،فسربو امردا قطين، شراب  : فقرال ،و امردا قطينفسرب ،فصاه بشاا   ،ذنلوق
 هللررا)فوقرر  امقررا ىء فررتال  ،فسرربو امرردا قطين ،بررن اررعيد وح ررى محررزة حنوهررا ونن امقررا ىء قرررن نمرررو ،(وامقلررم

 (.شعيم نصلوتك تأمر 
قطين ص اآلاررة فقيرل  نهللت كرأي نارأل نرن حرال امردا  : قال ،كوالنصر بن ما  حدثين نبو: قال اخلطيم

 .ذمك هللدنى ا ما  ص ا نة: ع
ونمحرررد برررن حممرررد  ،(وابرررن ثوبررران)وترررال نلرررى امنقرررا   ،برررن داهررردانارررذ امررردا قطين احلررررو  نرررن : قلرررت
 .  ص اار نهللامه مالقراء نهللضاوتصدّ  ،ونلى بن ذاوهلله امقزاز ،امدهللباجي

 .توى ص ثامن ذي امقعدة انة  س ومثانني وثالمثا ة
امصرمد  نبرد ننرا ،حممرد برن نمرر امقاضرى ننرا ،داود بن مالنم ننا ،إبراهيم بن نلي امفقيه إجازة ناربنا

نرا نلري  ،نرا حممرد برن حررب امنشرا ى ،اهلل برن مبشرر بن نبرد ( احلافا نا نلي نلي بن نمر ننا ) ،بن نليا
  :قال ،نن نلقمة ،نن إبراهيم ،نن ح يم بن جبا ،نن فطر ،بن هللزهللد امصدا يا

 ." د  بك من بعدين اممة اتغن" : -صلَّى اهلل نليه والَّم-امنيب  عإد ن  :نليقال 
تفرررد برره  ،- ضرري اهلل ننرره- نررن نيب شرربل نررن نلرري ،غرهللررم مررن حرردهللث نيب نمررران: وبره قررال امرردا قطين

وال نعلرم حردث بره غرا حممرد ، نرن فطرر ،وتفررد بره نلري امصردا ي ،اليفرة (فطرر برن)وتفررد بره ننره  ،ح يم
 ."وكان ثقة ،نن شيخنا إالو  ن تبه  ،رببن حا
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 .هذا احلدهللث شدهللد امضع  كما نشا  إ  ذمك امذهيب نن امدا قطين

برن ا      ح ريم  إذ ص إارناده ،فإنه ال هللفرم بره ،ذهيبامو نلو ملدا قطين  ههذا احلدهللث وإن كان فيإن  
 .جبا

 ." ن ر احلدهللثضعي  م :نمحد: قال"  :(1/581)قال امذهيب ص امليزان 
 .ميس بامقوي: وقال امنسا ي
 ".مرتو " :وقال امدا قطين

 .وقال ا وزجاي كذاب
 .وت لم فيه غا هالالء

نحادهلل ره ال : وقرال ابرن نردي من ر احلدهللث نن ام قام: حاا قال فيه نبو، وفيه نلي بن هللزهللد امصدا ي
 .نت نن ام قام من رنو مب ،إما نن هللأيت بإاناد ال هللتابع نليه ،تشبه نحادهللث ام قام

مرن  جرم كترم اهلل مره  من صا  هللوما" ومه حدهللث باطل وااق مه حدهلل ا  نن نلي : قلت :قال امذهيب
 (.1/142)امليزان " صو   نم  انة 

وم نرره  ننررد  ررىي ثقررة، كرران فطررر  :وقررال نمحررد" ثقررة شرريعي"  :معررنيابررن  فيررهقررال ، وفيرره فطررر بررن اليفررة
 .ثقة غا زا غ :وقال ا وزجاياشيب، 

وكران هرذا حرال هرذا احلردهللث  ،اراجه إثبام امعلو املشا  إميه كمرا هللظ ررإوحيث كان قصد امذهيب من 
وهرو احلردهللث        تحقرق بره امقصرد فإي  نهللت نن ناتا  حدهلل ا  صحيحا  مشر و ا  ملردا قطين هلل ،وحال  واته

 :اآليت
 :(82 -88ص )قال اإلمام الدارقطني في كتاب الطهارة 

م وثنرا  ،ناامة ثنا نبو ،امدو قي إبراهيمثنا هللعقوب بن  ،اهلل احلسني بن إمسانيل نبد ضي نبوثنا امقاحد
برن ااهلل املعردل نمحرد  نبرد م وثنرا نبرو نارامة ثنرا نبرو ،نبيردة برن نيب امسرفر ونرا نبرث ،نمحد بن نلي برن املعلري
بررن ا     ر نبرد اهلل بررن حممرد ب ر م وثنرا نبررو ،ناررامة ثنرا نبرو ،نرا حممررد برن نبررادةن ،نمررو برن ن مرران بواارط

برن انرن حممرد برن جعفرر  ،قرال ثنرا اموميرد برن ك را ،نارامة ثنرا نبرو ،ثنا حاجم بن اليمان ،زهللاد امنيسابو ي
نرن املراء  -صلَّى اهلل نليره وارلَّم-األ  اول اهلل  : قال ،نن نبيه ،اهلل بن نمر اهلل بن نبد نن نبد، امزبا

 ". إذا كان املاء قلتني   هللنجسه شيء"  :فقال، امسباع وامدواب هلل ون بأ   امفالة وما هللنوبه من
ذ اراقه مرن طررق ناررى تردو  كل را نلرى  ،برن نبرادة م لرهاوقرال  ،   مل اخلبث :بن نيب امسفراوقال 
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 .بلغ دمون ا مع هذه امطرق  سة نشرة طرهللقا  هللصل ص معظم ا  إ  نيب ناامة باثنني اثنني ،نيب ناامة
حردهللث  ،ص ارننه (255)امرمحن امدا مي املتوى ارنة  اهلل بن نبد حممد نبد ذا احلدهللث نبووقد  وى ه

 .نن اموميد بن ك ا حنوه ،ثنا نبو ناامة ،حدثنا  ىي بن حسان :قال، (728)
 .وهذا نلو هللسمى بدال  كما ال  بيانه ،حممد امدا مي ص شيت شيخه فوافق امدا قطين نبا

نرن اموميرد  ،نارامة حردثنا نبرو :قرال ،(1511) قرم  ،(1/242)يبة ص مصرنفه ب ر بن نيب شر و واه نبو
 .بن ك ا حنوها

وهررذا نلررو ، فحصررل ملرردا قطين امعلررو املسررمى باملوافقررة، حيررث وصررل إ  شرريت نيب ب ررر مررن غررا طرهللقرره
 .متفوق كان هللشد احملدثون إ  م له امرحال

واحلسرن  ،ون مران برن نيب شريبة ،مرد برن امعرالءحردثنا حم :فقرال ،(41) قم  ،( 1/51) داود  و واه نبو
 .نن اموميد بن ك ا به ،ناامة حدثنا نبو: قاموا ،وغاهم ،بن نلي

 ،ناررامة حرردثنا نبررو: قررال ،ناربنررا احلسررني بررن حرهللررث املررروزي :قررال، (128) قررم  ،(1/175)وامنسررا ي 
 .نن اموميد بن ك ا به

وغرررا  ،واحلسرررن برررن نلررري اخلرررالل ،حررردثنا هنررراد :قرررال، (44) قرررم  ،(1/108)و واه امرتمرررذي ص ارررننه 
 .نن اموميد بن ك ا به ،ناامة حدثنا نبو :قاموا ،واحد

- حرم اهلل ا ميرع - فحصل ملدا قطين بدل نال وافق هالالء ام مة ام الثة ص شيت شيخ م نيب ناامة
 .هذا امعلو املطلوب فليت احلافا امذهيب ارا حدهللث نيب ناامة هذا ميحصل مه ،
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 (88ط( )811)  ت يالجوزق - 87
  :فقال ،(8084-8/8088)ترجم له الذهبي في التذكرة 

حمردث           املعردل  امشريباياهلل برن حممرد برن زكرهللرا  ب ر حممد بن نبرد وحد نبواحلافا ا ما  ام" 
ن نيب إاررحاق إبررراهيم برر بررن ناررت احملرردثاوهررو  ،وصرراحم امصررحيو املخرررا نلررى صررحيو مسررلم ،نيسررابو 

 .حممد املزكى
وم ري  ،ونيب امعبرا  امردغوع ونن نيب نعيم بن ندي ا رجراي ،قليال    وى نن نيب امعبا  امسراا شيأا  

والرق   ،ونيب حاا اموارقندي ،وإمسانيل امصفا ، ونيب اعيد بن امنرايب ،ونيب حامد بن امشرقي ،بن نبدان
 .وصن  ،مع اامه وبرع وتقد  وكان قد  حل ،ك ا

 .ذ بعد ذا و ر مسانه من امسراا ،انتقيت مه فوا د ص نشرهللن جزءا :اكمقال احل
برن ا    وحممرد  ،ن مان اعيد بن حممد امبحراي ونبو ،اعيد ام نجرودي ونبو ، وى ننه احلاكم :قلت

 .واارون ،ونمحد بن منصو  بن ال  املغريب ،واعيد بن نيب اعيد امعيا  ،نلي اخلشاب
 ،هلل رون ثالمثا رة جرزء، ومه كتراب املتفرق ام برا ،ومه كتاب املتفق واملفرتق ،و وجوزق قرهللة من قرى نيساب
 .بن نبد امرمحن امصابوي  واه ننه نبو ن مان إمسانيل

 .ما كسبت به د مها ننفقت ص طلم احلدهللث ما ة نم  د هم :قال ،نيب ب ر ا وزقي نن يو و 
 .مسعناها بعلو ومه ن بعون حدهلل ا   :قلت

 .ومه اثنتان ومثانون انة ،وص ص شوال انة مثان ومثانني وثالمثا ةت :قال احلاكم
 برنا            املرنعم نبرد املظفرر نبرا نن ،نن زهللنم بنت نيب امقاام ،ناربتنا زهللنم بنت كندي ببعلبك

 ،اهلل ا روزقي احلرافا مرد برن نبردحم ب رر نبرو ننرا ،اعيد حممد برن نلري نبو ننا ،ام رمي امقشاي ناربهم نبد
برررن ا    اهلل  نبرررد ننرررا :قررراموا ،اهلل برررن حممرررد برررن امشررررقي ونبرررد ،وم ررري برررن نبررردان ،امعبرررا  امررردغوع نرررا نبرررون

قرال  ارول  :قرال - ضري اهلل ننره- نرن نيب هرهللررة ،نن اعيد برن املسريم ،نن امزهري ،نا افيان ،(1)هاشم
 ". امقسم حتلة إالتمسه امنا  ال  وم ملسلم ثالثة من امومد ف"  :-والَّم وامه صلَّى اهلل نليه - اهلل
 
 

                           
 .وهو من شيوج مسلم ص غا هذا احلدهللث (1)
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 :أقول

-       قرال ، (1251) قرم  ،(1/187)حه ص ا نرا ز ص صرحي، نارا هذا احلدهللث ا مرا  امبخرا ي
 .نن امزهري به ،حدثنا افيان ،حدثنا نلي :- محه اهلل

 .حيث وافق امبخا ي ص شيت شيخه افيان بن نيينة ،وهذه موافقه نامية ملجوزقي نو مس ا بدال
 .نن ابن ش اب به حدثىن مامك ،حدثنا إمسانيل: قال، (4454)حدهللث  ،ونارجه ص ام ان 

 .شيت شيت امبخا ي ،وهذه موافقة نامية نهللضا  ملجوزقي ص ا ما  مامك
 .نن امزهري به ،نن افيان ،(2/211)ونارجه ا ما  نمحد ص مسنده 
 .شيت ا ما  نمحد ،وهذه موافقة ملجوزقي ص افيان

ابرن            نرن  ،نرن ا مرا  مامرك ،نن  ىي بن  ىي ،(2412) قم  ،ه ا ما  مسلم ص امربجار ون
 .ش اب به

 .نن ابن ش اب به ،نن مامك ،ونارجه امرتمذي نن قتيبة
 .فوقع مه بدل نال ،فامتقى ا وزقي با مامني ص شيت شيخ ما مامك

 .به نن افيان ،وزها بن حرب ،قدونمرو امنا ،ونارجه مسلم نن نيب ب ر بن نيب شيبة
 .ملحافا امذهيب وهذه املوافقام حاصلة -نهللضا  -فوافق ا وزقي مسلما  ص شيت شيخه 
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 (88ط( )848)ابن منده ت  -88
  :، فقال(8088-8/8088)اإلمام الذهبي في تذكرة الحفاظ  له ترجم 
     شرريت نيب هللعقررروب إاررحاق بررن احلرررافاحمررردث امعصررر نبررو نبرررد اهلل حممررد بررن ام ا رروالا مررا  احلررافا " 

بن ا      بن ااتندا   وهو إبراهيم بن اموميد بن انده بن بطة ،نيب نبد اهلل حممد بن نيب زكرهللا  ىي بن منده
معبرد        ووالاه ،ارلم وقرت افتترام امصرحابة نصرب انوهو امرذي ن ،يل اام ااتندا  فازانوق ،ج ا  نت

 .ض ننمال نصب ان امصب اي امعبديمن امنواب نلى بعوكان  ،وكان دوايا ،امقيس

وكررران مرررن  ،و وى ومرررده  رررىي احلررردهللث وحفيرررده ،ومرررام ص دومرررة املعتصرررم ،حررردث منرررده بشررريء هللسرررا
برن اوابنره إارحاق  وى نرن نبرد اهلل  وقد مر هللروي ننه نبو امشيت ك اا ،مام انة إحدى وثالمثا ة ،احلفاي

ومرد  ،مام انة إحردى ون بعرني وثالمثا رة ،حلافا صاحم امرت ة م  ر ننهوابنه ا ،حممد بن امنعمان و انة
 .وقيل ص اميت تلي ا نبو نبد اهلل انة نشر وثالمثا ة

برن ا    وحممرد  ،وطا فة بأصب ان احلسن بن نيب هرهللرة يونبا نل ،مسع نباه ونم نبيه نبد امرمحن بن  ىي
 ،والقررا بنيسررابو  ،ونبررا حامررد بررن بررالل ،ونبررا نلرري امليررداي ،ونبررد اهلل بررن هللعقرروب ام رمرراي ،احلسررني امقطرران

ونبرا جعفررر  ،وطبقتره بامشرا  ،واي مرة برن ارليمان ،واهلير م برن كليررم بسرمرقند ،ونبرا ارعيد برن امنررايب مب رة
ونردة شريواه  ،وغرا ذمرك ،ونبرا امطراهر املردهللين وبابتره مبصرر ،ونردة ببغرداد ،وإمسانيل امصرفا  ،بن امبخرتيا

برررن نيب حررراا ا         ومرره إجرررازة مرررن احلرررافا نبررد امررررمحن  ،ونارررذ نررن م نمررر  واررربعما ة شررريت امررذهللن مسرررع
 ننومرا بلغنرا  ،ن بعرني محرال كانرت  إهنراحر  قيرل  نمحرالوملا  جرع مرن امرحلرة امطوهلللرة كانرت كتبره نردة  ،وغاه

مرع احلفرا واملعرفرة  ،رهللنوفررد امل  ر ،وكران اترا  امرحرامني ،وال  ع ما  رع ،نحدا من هذه اممة مسع ما مسع
 .وامصدق وك رة امتصاني 
ومترا   ،ونبرو ارعد ا د هللسري ،ونبرو نبرد اهلل غنجرا  ،ونبو نبرد اهلل احلراكم ،نبو امشيت حدث ننه شيخه

ونبرررو          ،ونمحرررد برررن حممرررود ام قفررري ،ونمحرررد برررن امفضرررل امباطرقررراي ،ونبرررو نعررريم ،ومحرررزة امسررر مي ،امررررازي
نبررد امرررمحن ونبررد : ونوالده ،محررد بررن و قرراءنحممررد بررن  ونبررو ن مرران ،بررن بنرردا  دمحررنامفضررل نبررد امرررمحن بررن 

 .واارون ،اموهاب ونبيد اهلل
 .مقاه اهلل  ضوانه ،ام مة ص احلدهللث إما نا نبو نبد اهلل  :قال امباطرقاي

 إ  ررررا نو في ونول ا حتامرررره قبررررل ام الثررررني ة،ا ررررنرررره مسررررع ص اررررنة مثرررران نشرررررة وثالمثننول مررررا  نهللررررت  :قلررررت
 .نيسابو 
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نيسابو  انة  رس  إ ذ جاءنا  ،وقد زاد زهللادة واهرة ،امتقينا ببخا ى انة إحدى واتني :قال احلاكم
 .وطنه إ وابعني ذاهبا 

        قر رررة إ تررررون  نال ،احلفررراي ص امررردنيا قرررد ا وحررردهلل ا ننرررال بنرررو منرررده  :قرررال شررريخنا نبرررو نلررري احلرررافا
وح رى غرا واحرد نرن نيب  .كان جبال مرن ا برال  :فقال ،بن مندهاا نعيم ذكر مه نب إن : وقيل، نيب نبد اهلل

بررن ا    نررن زاهررر  ،نررا امفخررر نلرري و انررةننبأ ،مررا  نهللررت م ررل نيب نبررد اهلل بررن منررده : إاررحاق بررن محررزة قررال
ة مشراهللت نباه كترم نرن ن بعر نننبد امرمحن بن نيب نبد اهلل  إ كتم   :قال ،نا احلسني بن نبد امللكن ،محدن

 .واهلي م بن كليم ،واي مة ،وامصم ،بن امنرايبا :وهمن بعة اال  جزء 
         مرررن نحفرررامرررا  نهللرررت نحررردا  :قرررال جعفرررر املسرررتغفري ،كتبرررت نرررن نمررر  واررربعما ة  :ومسعرررت نيب هللقرررول
 .(1)ن سة اال  م ت ون :قال ؟امشيتكم هلل ون مسانام   :اأمته هللوما ،نيب نبد اهلل بن منده

      مررن نمررر  شررريت نزهللررردكتبرررت نررن   :محرررد بررن جعفرررر احلررافانوقررال  ،يء نشررررة نجررزاء كبرررا املرررن  رر :قلررت
 .بن مندها من نحفاما في م 

 .نبو نبد اهلل بن منده ايد نهل زمانه: شيت هراةوقال نبو إمسانيل امنصا ي 
 .مرتني طفت امشرق وامغرب :مسعت نبا نبد اهلل هللقول :قال امباطرقاي

واارتوفينا ذكرر  ،ن اره نبرو نعريم ،ص الت ذي امقعدة ارنة  رس وتسرعني وثالمثا رة بن مندهاتوص  :قلت
برررن ا       جنرررم امررردهللن نيب نبرررد اهلل  نلرررى مقررري امعالمرررة نحتسررررومقرررد كنرررت  ،نيب نبرررد اهلل ص كتررراب ال منرررده

 .و  هللقع ع باالتصال ،بن منده نندهامجل نلو حدهللث  يمحدان ص انة ن بع وتسعني
نا نبد امقاد  بن نبد اهلل احلافا انة ن ،يه ص انة ن بع وتسعني واتما ةبن نيب منصو  امفق  ىي فأنبأنا
نرا نبرو ب رر حممرد ن ،نرا نيبن ،برن منردهنرا نبرو نمررو ن ،بو امفرا مسعود بن احلسن ام قفينا نن ،ما ة س وات

بررن ا    هللوارر   نررن ،رنررن نيب بشرر ،نررا هشرريم ،نررا نبررو صرراب  ررىي بررن واقررد ،بررن امقااررم بررن كرروص ام ررراي
هللرا  ارول اهلل هللرأتيين  :فقلرت -صرلى اهلل نليره وارلم- ارأمت  ارول اهلل :قرال ،نرن ح ريم برن حرزا  ،ماهك

  :فقال ؟فأبتانه مه من امسوقن ،نبيعهامرجل فيسأمين امبيع وميس نندي ما 
 ". ال تبع ما ميس نند  "

برن منرده واحلراكم ونبرد امغرين ااملفضرل هرم برن افأهل امطبقة ام امنة من كتراب ن بعرني امطبقرام ملحرافا 
 ". بن اعيد ونبو مسعود امدمشقيا

                           
 . طالن: املن  (1)
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 :أقول
 .هللث نلوا  جيدا  ملذهيب وابن مندهإن ص هذا احلد

 .ده بأ بعة، ووصل إ  هشيم بسبعةفلقد وصل امذهيب إ  ابن من
 .ذ نلى ا ما  نمحد وابن نيب شيبةف أنه تتلم ،صل ابن منده إ  هشيم باثنني فقطوو 

 :ذا احلدهللث ام مة اآلتية نمسااهموقد نارا ه
 .نن نيب بشر به ،نن هشيم ،(1/414) ، فقد  وى هذا احلدهللث ص مسندهنمحد بن حنبل -1

 .منده موافقة ممحد ص شيخه هشيم فالبن

افقررة معرره ص فالبررن منررده مو  .نررن هشرريم، (20754) قررم  ،(7/211)وابررن نيب شرريبة ص مصررنفه  -2
 .هشيم

 .نن هشيم به ،نن قتيبة ،(1212) قم  ،(2/514)وى هذا احلدهللث ص اننه امرتمذي فقد    -1

 .نن هشيم به ،نن زهللاد بن نهللوب ،(4411) قم ، (7/281)امنسا ي ص اننه  -4

نده وصرل إ  هشريم ومعلو إاناد ابن م شيم شيت شيخ ماوامرتمذي ص ه ،وافق ابن منده امنسا يفقد 
 .هشيم باثننيإ   مرتمذي وامنسا ياباثنني كما وصل 

 .وهذه املوافقام حاصلة ملذهيب ،سمى بدال  وافقة تامل وهذه      
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 (88ط( )404)عبد الغني بن سعيد ت  -84
 :فقال، (8080-8/8042)الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ  له ترجم

مررد نبررو حم بررد امغررين بررن اررعيد بررن نلرري بررن اررعيد بررن بشررر بررن مررروان احلررافا ا مررا  املررتقن امنسررابةن "
 .امناحيةمفيد تلك  ،امزدي املصري

منررره ص ارررنة اثنترررني ون بعرررني مسانررره  ،ونمحرررد برررن برررزاذ امسرررااص ،مسرررع مرررن ن مررران برررن حممرررد امسرررمرقندي
ونمحرد  ،ونمحرد برن إبرراهيم برن جرامع ،ونبرد اهلل برن جعفرر برن امرو د ،وإمسانيل برن هللعقروب ا رراب ،ا ةوثالمث

 .ومحزة بن حممد احلافا ،  وهللعقوب بن مبا ،بن إبراهيم بن نطية
 .وطبقت م ،ونيب اليمان بن زبر ،وامفضل بن جعفر املالذن ،وبامشا  من نيب ب ر املياجني

محررد نبررن  ونبررد امرررمحن ،ونبررو نبررد اهلل امقضرراني، و شررا بررن نظيرر  ، وى ننرره حممررد بررن نلرري امصررو ي
 .اوالق ك  ،ونبو إاحاق امنعماي احلبال ،ونبو نلي امهوازي ،امبخا ي

 .وكان نبوه من كبا  امفرضيني ،ا ةومد انة اثنتني وثالثني وثالمث
 :قرال  ؟مرن امعلرم اأمت امدا قطين ملا قد  من مصر هل  نهللرت ص طرهللقرك مرن هللف رم شريأا :قال امربقاي

 .وهللرفع ذكره ،نمرهوجعل هللفخم  ،هللقال مه نبد امغين كأنه شعلة نا  ،شابا مبصر إالما  نهللت ص طول طرهللقي 
 ،ارجنرا نودنره وب ينررا ملرا ن اد امردا قطين اخلرروا مرن ننردنا مرن مصرر :منصرو  برن نلري امطراواريقرال 
 .تب ون ونندكم نبد امغين بن اعيد وفيه اخلل  :فقال منا

 إعامصرررحيو بعرررث  إ ملرررا  ددم نلرررى نيب نبرررد اهلل احلررراكم اموهرررا  امررريت ص املررردال  :وقرررال نبرررد امغرررين
 . جل ناقلنه نفعلمت  ،هللش ري وهللدنو ع
مرا  نهللرت بعرد امردا قطين  ،ثقرة مأمونرا ،زمانه ص نلرم احلردهللث وحفظره إما  كان نبد امغين   :قال امعتيقي

 .م له
 .حفا من نبد امغين املصرين ما  نهللت بعد امدا قطين :قال امربقاي

 ،ينفقرررد  نلينرررا امررردا قط ،ابتررردنم بعمرررل كتررراب املالتلررر  واملختلررر  :قرررال ع نبرررد امغرررين :وقرررال امصرررو ي
 ،ننررك ناررذم نك ررره :فقلررت ،قرررنه ميسررمعه مررينن ننفلمررا فرغررت ننرره اررأمين  ،فأاررذم ننرره نشررياء ك رراة منرره

 .فقرنته نليه ،دمونا وفيه نشياء نن شيواك نو دتهوقد  ،فإنك ناذته نين مفرقا ،ال تقل هذا :فقال
شراء  إنال  :فقرال ؟نرهنحدث ن :فقلت ميب ذ  ،حافا متقن :فقال ،ذكر نبد امغين نبو اموميد امباجي

 .اهلل نلى معىن امتأكيد وذمك منه كان مه اتصال ببين نبيد
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 .ما ةتوص ص اابع صفر انة تسع ون بع :قال احلبال
 ،نن  اول اهلل  ونودي مه هذا ناص ام ذب ،حتدث با امنا  ،كان معبد امغين جنازة نظيمة  :وقيل

 :محرد برن املتريم امروانا امرذي قرال اخلطيرمنمحد بن حممد برن ن ومام معه ص امعا  مسند امعراق نبو احلسني
ذ  ،محررد بررن مواررى بررن امصررلت امهرروازينمحررد بررن حممررد بررن نونبررو احلسررن  ،قررد  مسانررا منررهنكتررم نررن ن  

ومسند وااط نبو احلسرن نلري  ،ومسند ارااان نبو حممد نبد اهلل بن هللوا  امصب اي امصوص، امبغدادي
ن ارم برن نيب املنرذ  اخلطيرم  اوي ارنومسرند قرزوهللن نبرو طلحرة امقا ،ة امصريداليبن حممد بن نلري برن ازفر

 .بن ماجةا
نرا ن  ،محد احلافاننا نبد امرحيم بن ن ،نا نلي بن احلسنين ،نن هبة اهلل بن نلي ،محد بن االمةن ننبأنا

نرا         ،هللا بن ندينا زكر  ،نا إبراهيم بن دنوقا ،نا نبو حف  نمر بن حممد امعطا ، ننبد امغين بن اعيد
 :قال ،نن ننس ،نن غامم امقطان نن ب ر ،بشر بن املفضل

 ،بسررط ثوبرره فررإذا ن اد نحرردنا نن هللسررجد نلررى ام   ،ص شرردة احلررر  كنررا نصررلي مررع  اررول اهلل" 
  ." فسجد نليه

 يعرا  ومسرلم نرن  رىي برن  رىي  ،نارجه ج نن مسردد وغراه ،بن اطا  فتحه امدا قطيناغامم هو 
 ." بشر حنوه نن

  :أقول
  .بشر بن املفضل امغين وامذهيب ملبخا ي ومسلم ص شيت شيخ ما نبدص هذا احلدهللث موافقة 

نيب اموميررد هشررا   مررن طرهللررق ،(امسررجود نلررى ام رروب ص شرردة احلررر)برراب  ،قررد  واه امبخررا ي ص امصررالةف
 ،(ب ص امصرالة ملسرجود بسرط ام رو ) وص براب  ،(185)حردهللث ،نرن بشرر برن املفضرل به ،بن نبرد امللركا

 .بشر بن املفضل به نن مسدد نن  ،(1208)حدهللث 
 . فضل بهنن بشر بن امل ،ونارجه مسلم نن  ىي بن  ىي
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 (88ط( )478)البرقاني ت  -88
 :فقال ،(8028-8/8024)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

برن نمحرد برن غامرم اخلروا زمي امربقراي نبرو ب رر نمحرد برن حممرد  ،ا ما  احلافا شيت امفق اء واحملردثني" 
 .شيت بغداد ،امشافعي

وطبقرررت م ، ونيب ب رررر برررن اهليررر م ،ومرررن نيب نلررري برررن امصررروا  ،مسرررع مرررن نيب امعبرررا  برررن محررردان نررروا ز 
برن ا    ومرن نيب نمررو  ،ومن حممرد برن نبرد اهلل برن  اوهللره برراة ،ومن نيب ب ر ا مسانيلي جبرجان ،ببغداد

 . وابن امنحسا  مبصرومن نبد امغين امزدي،  ،ومن نيب ب ر بن نيب احلدهللد بدمشق ،محدان بنيسابو 
 .وصن  امتصاني  وارا نلى امصحيحني

ونبرو   ،ونبرو إارحاق امشراازي امفقيره ،اخلطيرم و ،ونبرو ب رر امبي قري ،حدث ننه نبو نبد اهلل امصو ي
ونبررو          ،هر نمحررد بررن احلسررن ام رارريونبررو طررا ،واررليمان بررن إبررراهيم احلررافا ،امقااررم بررن نيب امعررالء

 .واارون ،وحممد بن نبد امسال  امشافعي امنصا ي ،و ىي بن بندا  ،امفضل بن ااون
مرره حررا مررن نلررم امعربيررة   ،نا فررا بامفقرره ،  نررر ص شرريوانا نثبررت منرره ،كرران ثقررة و نررا ثبتررا  :قررال اخلطيررم

 .ك ا
ونبيرد   ،وصرن  حردهللث ام رو ي وشرعبة ،ومسرلمصن  مسندا ضمنه ما اشتمل نليه صرحيو امبخرا ي 

وكرران  ،و  هللقطررع امتصررني  حرر  مررام، ومطررر امررو اق ،وبيرران بررن بشررر ،ونبررد امللررك بررن نمررا ،اهلل بررن نمررر
ع شر وة ز رنرادع اهلل ع نن هلل :مرن امفق راء امصرلحاءمسعته هللقرول مرجرل  ،منصر  اهلمة إميه ،حرهللصا نلى امعلم
 (1).فليس ع اهتما  إال به ،نلي فإن حبه قد غلم ،احلدهللث من قليب

 .  إذا مام ذهم هذا امشأن ،امربقاي إما  :وقال نبو امقاام امزهري
ما  نهللت ص نصحاب احلدهللث نك رر نبرادة : هللقول ،مد بن  ىي ام رماي امفقيهمسعت حم :وقال اخلطيم

هرو  :وقال نبو حممد اخلرالل ال :قال ؟هل  نهللت شيخا نتقن من امربقاي :واأمت امزهري قلت ،من امربقاي
 .هو ثقة حافا :وقال نبو اموميد امباجي ،ننا ما  نهللت شيخا نثبت منه: وقال اخلطيم ،نسيج وحده
 ،ومرد ارنة ارت وثالثرني وثالمثا رة وار ن بغرداد: فقرال ،بو إاحاق ص طبقرام امشرافعيةامشيت ن هوذكر 

ذ       ،تفقرره ص حداثترره وصررن  ص امفقرره :ذ قررال ،وبرا مررام ص نول  جررم اررنة  ررس ونشرررهللن ون بعما رة
 .فصا  فيه إماما ،اشتغل ص نلم احلدهللث

                           
 .هتما  بهنسأل اهلل نن هللرزقنا حم احلدهللث واال: نقول   (1)
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فضررانت امرردنانا وبقرري امررد هم فدفعترره إ   ،دالررت ااررفراهللني ومعرري ثالثررة دنررانا ود هررم :قررال امربقرراي
ف تبررت  ،فأكتبرره ونفرغرره بامعشرري ،وااررذ مررن بشررر بررن نمحررد جررزءا ،ف نررت ااررذ منرره كررل هللررو   غيفررني ،ابرراز
 .ونفد ما نند اخلباز فسافرم ،ثني جزءاثال

نقلت امربقاي من بيته ف ان معره ثالثرة وارتون : قال ،وكان صاحلا ،ثين نمحد بن غامنحد :قال اخلطيم
 .كل ذمك للوء كتبا  ،وصندوقان ،افطا

      وتررروص معررره ص امسررررنة ارررنة  رررس ونشررررهللن مسررررند امعرررراق نبرررو نلررري احلسررررن برررن نيب ب رررر نمحررررد  :قلرررت
         ومسرررند مهرررذان نبرررو ارررعيد نبرررد امررررمحن  ،ومررره اررربع ومثرررانون ارررنة ،إبرررراهيم برررن شررراذان امبغررردادي امبرررزازبرررن ا
       برررن حممرررد برررن  رررىي  نبرررد امررررمحنومسرررند دمشرررق نبرررو احلسرررن  ،برررن بنررردا  برررن شررربانة برررن حممرررد برررن نبرررد اهللا
 بررن نمرررران ا برران املرررزي وحمرردث دمشررق ومفيررردها نبررو نصرررر نبررد اموهرراب برررن نبررد اهلل ،بررن هللااررر ا ررروبريا

ومسرند نصرب ان نبرو  ،وال وصرن  كتبرا ك راةشرنبو نصرر برن ا بران ص  ناتاذناتوص  :قال ام تاي ،امشروطي
 .حممد بن نلي بن إبراهيم بن مصعم امتاجر ب ر

ة برن قدامررام قرال  ننررا نيب ،ننررا  رىي برن ثابرت ،ننرا نبرو حممررد برن قدامرة ،ناربنرا إمسانيرل برن نبررد امررمحن
قررنم نلرى نيب  ،ننرا نبرو ب رر نمحرد برن حممرد اخلروا زمي :قراال ،ننا نمحد بن احلسرن ،وننا حممد بن نبد امباقي

حدثين واقد بن  ،نا ناصم بن حممد ،نا نمحد بن هللونس، حدث م احلسن بن نلي امسري :امعبا  بن محدان
 :-لَّى اهلل نليه والَّمص-قال  اول اهلل : قال نبو هرهللرة :قال ،حدثين اعيد بن مرجانة ،حممد
 ." نتق امرن مسلما ااتنقذ اهلل ب ل نضو منه نضوا من امنا نن ا امر  مسلم  "

نبررد اهلل بررن جعفررر  فعمررد إ  نبررد مرره قررد ننطرراه برره ،نطلق باحلرردهللث إ  نلرري بررن احلسررنيأقررال اررعيد فرر
 .نشرة اال  فأنتقه

نرن  ،ميد بن مسلم نن حممد بن مطرر نن امو  ،نن داود بن  شيد ،نارجه امبخا ي نن حممد صانقة
ننردي  ،ف أن شيخنا مسعه من صاحم امفربري ،نن اعيد بن مرجانة ،نن نلي بن احلسني ،زهللد بن نالم

 ". قاي بامسماع امعاع وهلل املنةمصافحام امرب 
  :أقول

 : قال، (2517)حدهللث  ،نعم نارجه امبخا ي ص امعتق
       حررردثىن ارررعيد : قرررال حررردثىن واقرررد برررن حممرررد: قرررال ،مررردحررردثنا نمحرررد برررن هللرررونس، حررردثنا ناصرررم برررن حم

صرلَّى اهلل نليره -قرال امنريب : - ضي اهلل ننره-قال ع نبو هرهللرة : قال ،صاحم نلي بن حسني ،بن مرجانةا
 ." نتق امرن مسلما ااتنقذ اهلل ب ل نضو منه نضوا منه من امنا نن ا  جل "  :-والَّم
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 ،حرردثنا داود بررن  شرريد ،امرررحيم حرردثنا حممررد بررن نبررد: قررال، (4715)حرردهللث  ،ونارجرره ص ام فررا ام
        ،نرررن نلررري برررن حسرررني ،ارررلمننرررن زهللرررد برررن  ،نرررن نيب غسررران حممرررد برررن مطرررر  ،حررردثنا اموميرررد برررن مسرررلم
 .نن اعيد بن مرجانة به

 :- محه اهلل-قال ، (1501)حدهللث  ،ونارجه مسلم ص امعتق
برن انرن زهللرد ، نن حممد بن مطرر  نيب غسران املردي ،سلمحدثنا اموميد بن م ،وحدثنا داود بن  شيد" 

 وامرره صررلَّى اهلل نليرره -نررن  اررول اهلل  ،نررن نيب هرهللرررة ،نررن اررعيد بررن مرجانررة ،نررن نلرري بررن حسررني، اررلمن
 : قال - والَّم
 ." نتق اهلل ب ل نضو منه نضوا من امنا ننتق  قبة نمن " 

وص ا اناد ام راي وافرق  ، شيخه نمحد بن هللونسحيث وافق امبخا ي ص ،ففي هذا احلدهللث نلو ملربقاي
 .امبخا ي ص شيت شيخه داود بن  شيد

ننردي مصررافحام "  :بقومره وإميره نشررا  ،رواةبأ بعررة مرن امر حيررث وصرل إ  امربقراي ،وملرذهيب نلرو جيرد
 ." امربقاي بامسماع امعاع

      وهرررو حممرررد  ،صررراحم امفربرررري ف رررأن شررريخنا مسعررره مرررن :وإميررره نشرررا  بقومررره ،ونلرررو ترررابع معلرررو امربقررراي
 .نحد  واة امصحيو نن امبخا ي ،بن هللوا  امفربريا

نبا         فإن شيخه ،وهذه املصافحة حاصلة مه ،نبا ب ر امربقاي " شيخنا" : وامظاهر ننه هللقصد بقومه
حممرد برن مقري  رأن امربقراي ف ،امعبا  بن محدان امراوي نن احلسن بن نلي ص طبقة امفربري تلميذ امبخا ي

  .نوه نن ا امذهيب وهذه املصافحة واحدة من املصافحام ،هللوا  وصافحه
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 (88ط( )481)الاللكائي ت  - 88
 :، فقال(8018-8/8018)ترجم له الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 

حمررردث  ،احلرررافا امفقيررره امشرررافعي ،امقاارررم هبرررة اهلل برررن احلسرررن برررن منصرررو  امطرررربي امررررازي نبررروا مررا  " 
 . غدادب

ونبرا احلسرن  ونبرا طراهر املخلر  ،ونبرا امقاارم نيسرى برن نلري امروزهللر ،مسع جعفر بن نبد اهلل بن فنراكي
 .وتفقه بأيب حامد ا افراهلليين ،وطبقت م ،وامعالء بن حممد ،ونلي بن حممد امقصا  ،بن ا نديا

وكتابرررا ص  ،نيوكتابرررا ص  جرررال امصرررحيح ،وصرررن  كتابرررا ص امسرررنة ،كررران هللف رررم و فرررا  :قرررال اخلطيرررم
 .مثان نشرة ون بعما ة ارا إ  امدهللنو  فأد كه نجله با ص  مضان انة، وناجلته املنية ،امسنن

 .وغا واحد ،ونبو ب ر نمحد بن نلي امطرهلل ي ي ،حدث ننه نبو ب ر اخلطيم :قلت
 :فقلرت،   نهللرت هبرة اهلل امطرربي ص املنرا :قرال ،حدثين نلي بن احلسني بن جرد امع رربي :قال اخلطيم
 .كلمة افية بامسنة قال؟ مباذا: قلت ،غفر ع :فقال ؟ما فعل اهلل بك

وبنيسررابو   ،ه مررام بأصررب ان املسررند نبررو نلرري نمحررد بررن إبررراهيم بررن هللررزداد غررال  حمسررننتوص ارر :قلررت
 كرن      صراحم امتصراني  نبو إاحاق إبراهيم بن حممد برن إبرراهيم برن م رران ا ارفرا يين امعالمة اماتاذ

وبدمشق احملدث نبرو  ،واملسند ا ما  نبو امقاام نبد امرمحن بن حممد بن نبد اهلل امنيسابو ي امسراا ،امدهللن
  وبنسررا مفتي ررا نبررو ب ررر ،نرره كتررم بقنطررا  حرررب وقررد ضررع إوقيررل  د اموهرراب بررن جعفررر امليررداينبرر احلسررني

برن نمحرد ابرن حممرد  حلسرن حممردنبرو ا وببغرداد املسرند ،مسرع امصرم ونردة يحممد بن زها برن ناطرل امشرافع
برن نمحرد برن ا  معمرر وبأصرب ان شريت امصروفية نبرو منصرو  ،صاحم نلري برن امفضرل امسرقو ي بن امروزبان
 .بن امغمر امتميمي مقي ص  حلته امقطيعي وحمدث دمشق نبو احلسن م ي بن حممد ،حممد بن زهللاد

ننرا نمحرد برن حممرد احلرافا  ،كفر بن نبرد امللرننا مظ ،ناربنا نبد امرمحن بن نبد اموهاب امتنواي بام غر
ننا  :قاال         ،بن امبطياننا نبو امفتو  ،واتما ة ننا امشيت املوفق انة ات نشرة ،امعز بن امفراء ننام و 

نرا نبرو  :قراال ،ونمررو برن زكرا  ننرا نبرد اهلل برن مسرلم ،ننرا هبرة اهلل برن احلسرن احلرافا ،نمحد بن نلي امصوص
ثين شررهللك برن حرد ،نرا ارليمان برن برالل ،نرا اامرد برن للرد ،نا حممد بن ن مان بن كرامرة ،املينبد اهلل احمل
  :- هلل نليه وامه والماصلى  -  اول اهلل قال :قال ،نيب هرهللرة نن ،نن نطاء ،نبد اهلل
 ." من نادى ع وميا فقد اذنته باحلرب :إن اهلل تعا  هللقول "

نرا      ،ننرا ابرن م ردي ،ننرا  زق اهلل امتميمري ،دميننا نبد امعزهللرز امر ، بن اابو اننا  ،وناربناه امبرقوهي
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 .فقد اذنين :وقال ،نا ابن كرامة بذا ،ابن للد
ف ررالالء ام بعررة مررن  ،نررن ابررن كرامررةو واه نبررو امعبررا  ام قفرري  ،ن كرامررةبررا واه امبخررا ي ص صررحيحه نررن 

 ." نلى كربه مسند نمحدوهو لا انفرد به وميس هو ص (1)ام قام  ووه نن حممد
 :أقول

إذ بررني ، امبخرا ي ص شرريخه ابرن كرامرة ا مرا  حيررث وافرق ،ص هرذا احلردهللث نلرو جيررد مإلمرا  امالم را ي
 . ابن كرامة اثنني من امرواة فقطوبني  ا يمامال

                    (4502)، حررررررررردهللث ص امرقررررررررراق ، وقرررررررررد نارجررررررررره امبخرررررررررا يوملرررررررررذهيب نلرررررررررو ترررررررررابع معلرررررررررو امالم رررررررررا ي
 .ابن كرامة به نن

بسربعة  واة، حيرث وصرل إ  ابرن كرامرة  ،وملذهيب نلو اار بإارناده مرن طرهللرق امبرقروهي إ  ابرن كرامرة
 .موافقا ملبخا ي ص شيخه

                           
 . هللعين حممد بن كرامة( 1)
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 (88ط( )474)الطلمنكي ت -82
 :فقال ،(8800-8/8041)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

نرا   ،نبرد اهلل برن مرم برن  رىي املعرافري امندمسري برناحلافا ا ما  املقر  نبو نمرر نمحرد برن حممرد " 
 .اثنتني واتني وجدم مه ص انة ونول ما ،ا ةومد انة ن بعني وثالمث ،نهل قرطبة

برن ا   ونمحرد  ،ونيب نبرد اهلل برن مفررا ،ونيب ب رر امزبيردي ، وى نن نيب نيسى  ىي بن نبرد اهلل املي ري
 .وابن بشر امنطاكي ،وال  بن حممد اخلوالي ،بن نلي امباجيونيب حممد نبد اهلل بن حممد  ،نون اهلل

ونيب ب رر  ،و رىي برن احلسرني املطلريب باملدهللنرة ،وحج فأاذ نن نيب طاهر حممرد برن حممرد امعجيفري مب رة
       ،ونيب امقااررررم ا رررروهري ،ونيب امطيررررم بررررن غلبررررون ،ونيب ب ررررر امل نررررد  ،ونيب حفرررر  بررررن نرررررا  ،امدفرررروي

 .ماهانونيب امعالء بن 
و جرع إ   ،ونمحد برن  محرون وبامقاوان نن نيب حممد بن نيب زهللد ،وبدمياع نن حممد بن  ىي بن نما 

 .امندمس بعلم جم
وكان  نارا  ،وغاهم ،امندمسيونبد اهلل بن ا ل  ،ونبو حممد بن حز  ، وى ننه نبو نمر بن نبد امرب

ومعرفررة  ،وكرران ذا نناهللررة تامررة باحلرردهللث ،مرره ومعانيررهص نلررم امقررران حروفرره وإنرابرره ونااررخه ومنسررواه ونح ا
 .ااتقامةذا هدى ومست و  ،ناع ا اناد ،إماما نا فا بأصول امدهللانة ،حافظا ملسنن ،امرجال

برن اوحممرد  ،ونيب امطيم برن غلبرون ،امقراءة نرضا نن نيب احلسن امنطاكي ناذ :قال نبو نمرو امداي
قرال الر  برن  ،وكران فاضرال ضرابطا شردهللدا ص امسرنة ،ي و  هللقرن نليرهومسع من امدفو  ،احلسني بن امنعمان

نقررن  ،شدهللدا ص ذام اهلل ،غيو ا نلى امشرهللعة ،قامعا هلم ،نهل امهواء وامبدع كان ايفا دردا نلى  :بش وال
ه ذ اررا إ  ام غرر فتجرول فيره وانتفرع امنرا  بعلمر ،ون  مبسجد متعه ،امنا  احلدهللث حمتسبا وهللسمع احلدهللث
 .وقصد بلده ص اار نمره فتوى با

 :فقرال ،نن نبيه ارا نلينا امطلمن ي هللوما وحنن نقرن نليره ناربي إمسانيل بن نيسى بن بقي ا جازي
 : نهللت امبا حة من هللنشدي ص امنو قال  ؟مله هللرمحك اهلل :قلنا ،اقرنوا ونك روا فإي ال نجتاوز هذا امعا 

 هللرمحه امسوقة وامصيد          موا امرب بشيت ثوىراغتن
 ميس مه من بعده نيد         قد اتم امعمر بعيد مضى 

فقرا   ،كران زنررا ص إن را  املن رر: ، قالون بعما ة نامعا  ص ذي احلجة انة تسع ونشرهللفتوى ص ذمك 
وكررانوا  سررة  ،بأنرره حرررو ي هللرررى وضررع امسرري  ص صرراحلي امنررا  وشرر دوا نليرره ،نليرره طا فررة مررن املخررامفني
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امقاضرري حممررد بررن  وهررو ،ص نررا   ررس ونشرررهللن فنصررره قاضرري ارقسررطة ،وامنب رراء نشررر شرراهدا مررن امفق رراء
وترروص معرره ص امعررا  مقررريء بغررداد نبررو حممررد ، (1)بإاررقاع امشرر ود فأشرر د نلررى نفسرره  ،نبررد اهلل بررن فربررون

نبرو منصرو         وامارتاذ امعالمرة  ،نرن ن برع وتسرعني ارنة ،احلسن برن نلري برن امصرقر امبغردادي ام اترم
 وشريت امنردمس قاضري ا مانرة ،وكران هللشرتغل ص اربعة نشرر فنرا نبد امقاهر بن طاهر امبغردادي بأارفراهللني

ومقررريء نررن إحرردى وتسررعني اررنة،  ،نبررو اموميررد هللررونس بررن نبررد اهلل بررن حممررد بررن مغيررث بررن امصررفا  امقرررطيب
 .احلداد إمسانيل بن نمرو بن  اشد مصر

نيب        نرن ،نرن شررهللو برن حممرد ننا نمحد بن هللزهللرد امبقروي ص كتابره ، ون امطا يننبأنا نبد اهلل بن ها
برن ا   نرا حممرد  ،نرا حممرد برن نمحرد برن  رىي برن مفررا ننرا نمحرد برن حممرد امطلمن ري ،حممد بن حرز  احلرافا
نرن   ،قترادةنرن  ،نرا نيب ،نا معاذ بن هشا  ،نا حممد بن امل ىن ،نا نمحد بن نمرو امبزا  ،نهللوب بن امصموم
 : قال نن امنيب  اماود بن ارهللع

فيقرررول امصرررم جررراء ا ارررال  وال نمسرررع امرررذي مرررام ص امفررررتة  هللعرررر  نلرررى اهلل امصرررم واممحرررق واهلرررر  "
 .وذكر احلدهللث..." شيأا

                          نرررررررررررررن امارررررررررررررود  ،نرررررررررررررن امحنررررررررررررر  برررررررررررررن قررررررررررررريس ،وجررررررررررررراء نرررررررررررررن قترررررررررررررادة ،هرررررررررررررذا غرهللرررررررررررررم منقطرررررررررررررع
   ." وال مسع منه امحن  وم ن قتادة   هلللق

  :أقول

 .بأ بعة من امرواة (421)إن ص هذا احلدهللث نلوا  ملذهيب إذ وصل إ  نيب نمر امطلمن ي املتوى انة 
         كمررررا ارررريأيت  وفيرررره موافقررررة ملطلمن رررري مررررع ا مررررا  نمحررررد ص معرررراذ بررررن هشررررا  شرررريت شرررريت ا مررررا  نمحررررد

 .وهي موافقة ملذهيب نهللضا  
فمرن براب نو  نن    هلللرق امحنر  وال مسرع منره حيرث ،امذهيب هذا احلدهللث بقتادةوقد ضع  احلافا 

 .ال هللسمع هذا احلدهللث من اماود بن ارهللع
ن برا       ثنا معاذ  ،ثنا نلي بن نبد اهلل: قال ،(4/24)وقد  وى هذا احلدهللث ا ما  نمحد ص املسند 

صرلَّى اهلل  -نن نريب اهلل ن امارود برن اررهللع نر ،نرن امحنر  برن قريس ،نرن قترادة ،حردثين نيب: هشا ، قال
 :قال -نليه والَّم 

فأمرا  ،و جرل مرام ص فررتة ،و جرل هرر  ،و جرل نمحرق ، جرل نصرم ال هللسرمع شريأا  : (1)ن بعة هللو  امقيامة" 
                           

 .امذي ناقط ش ادة نهل ا فك وامزو  بأس ما صنع هالالء امظلمة، و حم اهلل هذا امقاضي امعدل (1)
 ( .1414) اجع امصحيحة مألمباي،  قم " هللدمون حبجة "  (1)
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 ب مقرد جراء ا ارال  وامصربيان  :فيقرول ونمرا اممحرق ، ب مقد جاء ا ارال  ومرا نمسرع شريأا   :امصم فيقول
 :ونمرا امرذي مرام ص امفررتة فيقرول ، ب مقد جراء ا ارال  ومرا ننقرل شريأا   :ونما اهلر  فيقول ،امبعرخيذفوي ب

فرو امرذي : قرال           ،فاارل إمري م نن ادالروا امنرا  ،فيأارذ مرواثيق م ميطيعنره ، ب ما نتاي مرك  ارول
 ".مو دالوها م انت نلي م بردا واالما  نفس حممد بيده

 .امحن  بن قيس حيث   هللسمعه قتادة من ،هذا امطرهللق ضع  ففي هذا احلدهللث من
 .نن نيب هرهللرة مرفونا   بإاناده إ  نيب  افع ،(4/24) واه نمحد  ،م ن مه شاهد من حدهللث نيب هرهللرة 

 .نن نيب اعيد اخلد ي حنوه مرفونا   ،ومه شاهد اار من طرهللق نطية امعوص
 م رن هللقروي بعضر ا بعضرا  فرتتقري ،ذه امطررق ضرع وص كرل هر ،ومعراذ (2)ومه شاهدان ااران نرن ننرس

 .إ  د جة احلسن
                        ( 1414) قرررررررررررررررم  ،( 411-1/418)انظرررررررررررررررر امصرررررررررررررررحيحة  ،وقرررررررررررررررد صرررررررررررررررححه امعالمرررررررررررررررة اممبررررررررررررررراي

  (.2448) قم  ،(405-5/401)و 

                           
،        نبد اموا ثنن  نن ميثزها بن حرب، حدثنا جرهللر،  اي مة حدثنا نبو: ، قال(4224)  قم (7/225)نارجه نبو هللعلى  (2)

 .وفيه ميث بن نيب اليم ضعي  ،نن ننس مرفونا  
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 (84ط( )444) أبو نصر السجزي ت -81
 :فقال ،(8870-8/8881)ترجم له الذهبي في التذكرة 

 ،احلررر  ومصررر نزهللررلاحلررافا ا مررا  نلررم امسررنة نبيررد اهلل بررن اررعيد بررن حرراا بررن نمحررد امرروا لي امب ررري " 
مامرة امرجرل وبصرره بامرجرال وهو كتاب طوهللرل ص معنراه دال نلرى إوصاحم ا بانة ام ربى ص مسأمة امقران 

 .وامطرق
وحممررد   ،ومحرزة امل لريب ،مفرضريونيب نمحرد ا ،ونيب نبررد اهلل احلراكم ،حردث نرن نمحرد برن فررا  امعبقسري

ونيب          ،ونلرري بررن نبررد امرررحيم امسوارري ،ونيب نمررر بررن م رردي ،بررن حممررد بررن حممررد بررن ب ررر اهلررزاي
بررن ا      ونبررد امصررمد  ،ونيب نبررد امرررمحن امسررلمي ،ونيب حممررد بررن امنحررا  ،احلسررني نمحررد بررن حممررد افرررب

 .وهذه امطبقةبن امنرايب ازها بن نيب جرادة احلليب صاحم 
 .ومصر ،وامعراق ،وامشا  ،واحلجاز ،فسمع نرااان ،وكانت  حلته بعد ام بعما ة

برن ا وإمسانيرل ، ونبرو معشرر املقرر  امطرربي ،وا ل بن بشر ا ارفراهللني ،حدث ننه نبو إاحاق احلبال
والرق  ،مسرراابرن نمحرد ا وجعفرر ،وجعفرر برن  رىي احل را  ،ونمحرد برن نبرد امقراد  اميوارفي ،احلسن امعلروي

 . وهو  اوي احلدهللث املسلسل بامومية ،اواهم
بررال نررن نيب نصرررر امسررجزي وامصررو ي نهلل مرررا نبرررا إاررحاق احل اررأمت احلررافا :ن طرراهر املقداررريابررل قررا
كنررت هللومررا ننررد نيب نصررر   :ذ قررال احلبررال،  كرران امسررجزي نحفررا مررن  سررني م ررل امصررو ي  :فقررال ؟نحفررا

فوضررعته بررني هللرردي  ،الت امرررنة ونارجررت كيسررا فيرره نمرر  دهللنررا فررد ،فقمررت ففتحترره ،امسررجزي فرردق امبرراب
وم ررررن  ،تتررررزوجين وال حاجررررة ع ص امررررزوا :تقامرررر ؟مررررا املقصررررود :قررررال كمررررا ترررررى  ننفق ررررا :وقامررررت ،امشرررريت

ارجرت مرن اجسرتان بنيرة طلرم امعلرم  :فلما انصرفت قرال ،ونن تنصر  ،بأاذ ام يس فأمرها ،مادمك
 .ا نوثر نلى ثواب طلم امعلم شيأاوم ،وم  تزوجت اقط نين هذا االام

وقد  وهللنا املسلسل من طرهللقه  -  محه اهلل تعا  -ما ة  احملر  انة ن بع ون بعني ون بعمام مب ة ص :قلت
 ." ص غا هذا ام تاب

 :أقول
                امنررررررررربالء  نرررررررررال نواحلررررررررردهللث املسلسرررررررررل امرررررررررذي ذكرررررررررره امرررررررررذهيب قرررررررررد نو ده بإارررررررررناده ص كتابررررررررره ارررررررررا 

 .ص تر ة امسجزي( 17/454-457)
وهرو نول حردهللث مسعتره  ،احلسيين بقراءيت نليه بام غر ناربنا نبو احلسن نلي بن نمحد: - محه اهلل-قال 
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وهرو  ،ناربنرا نبرد احلرق اميوارفي ،وهرو نول حردهللث مسعتره منره ،ناربنرا حممرد برن نمحرد امقطيعري ببغرداد ،منه
ناربنا  :قاال  ،ونبد احلافا بن بد ان بنابلس ،ان ببعلبكوناربنا نبد اخلامق بن نلو  (م)نول حدهللث مسعته 
وهرو نول حردهللث مسعنراه ، ناربنرا جعفرر برن نمحرد امسرراا :قراال ،ناربنا نمحد بن املقررب ،نبو حممد بن قدامة

وهررو نول  ،ناربنررا نبررو هللعلررى امل لرريب ،وهررو نول حرردهللث مسعترره منرره ،ناربنررا نبررو نصررر نبيررد اهلل بررن اررعيد ،منرره
 ،نبد امرمحن بن بشرر    حدثنا  ،وهو نول حدهللث مسعته منه ،ناربنا نبو حامد بن بالل ،منه حدهللث مسعته

نررن نمرررو بررن  ،حرردهللث مسعترره مررن اررفيانوهررو نول  ،حرردثنا اررفيان بررن نيينررة ،وهررو نول حرردهللث مسعترره منرره
 صررلَّى - نن  اررول اهلل ،نررن نبررد اهلل برن نمرررو ،مرو  معبررد اهلل بررن نمرررو برن امعررا  نررن نيب قررابو  ،دهللنرا 

  :قال - اهلل نليه والَّم
  ". هللرمح م من ص امسماء ،ا محوا نهل ام   ،امرامحون هللرمح م امرمحن"

 :أقول
 .هم ثالثة فقط حيث وصل إ  افيان بن نيينة بعدد قليل ،ص هذا ا اناد نلو ميب نصر امسجزي 

 .حدثنا افيان به: قال ،(2/140)ونارا هذا احلدهللث ا ما  نمحد 
 .يب نصر موافقة مإلما  نمحد ص شيخه افيانفأل

برررن نيب شررريبة ومسررردد حررردثنا نبرررو ب رررر : قرررال ،(4141)حررردهللث ، (5/211)و واه نبرررو داود ص ارررننه 
 .حدثنا افيان به :قاال ،املعىن

         منرررره وصررررل إ  اررررفيان مررررن طرهللررررق نبررررد امرررررمحن بررررن بشررررر  يففيرررره نلررررو امبرررردل ميب نصررررر مررررع نيب داود
 .وهللطلق نلى هذا امعلو املوافقة ،نيب داود شيخي ،ن نيب شيبة ومسددبنيب ب ر ال من طرهللق 

حرردثنا : قررال ،حرردثنا ابررن نيب نمررر: قررال، (1124)حرردهللث  ،(1/481)ونارجرره امرتمررذي ص جامعرره 
 .افيان به

 .فأليب نصر نلو امبدل مع امرتمذي نلى امتفصيل امسابق ص نيب داود
 .حدثنا افيان به :قال ،(5407) حدهللث ،(8/118) ،ونارجه ابن نيب شيبة ص مصنفه

 .ففيه موافقة ميب نصر مع ابن نيب شيبة ص شيخه افيان بن نيينة
ا مرا   ا واهر متابعرة م ن مبعض حدهلل ه" مقبول "  :ل احلافا فيهقا ،وص إاناد هذا احلدهللث نبو قابو 

بررن ا        اهلل  ان امشرررنيب نررن نبرردثنررا حبرر ،ننررا جرهللررر :قررال ،ثنررا هللزهللررد: قررال ،(2/145)نمحررد ص مسررنده 
ا محروا ترمحروا واغفرروا هللغفرر اهلل م رم، وهللرل مقمراع " : - صرلَّى اهلل نليره وارلَّم -نن امنريب  ،نمرو بن امعا 

قرال فيرره  ، جامرره ثقرام إال حبرران برن زهللررد"  وهررم هللعلمرون امقرول، وهللرل ملمصرررهللن امرذهللن هللصرررون نلرى مررا فعلروا
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 ".ثقة من ام ام ة "  :ابن حجر  وقال احلافا "شيت " :امذهيب
نرن  ،إ  شرعبة بإاناده (2417-2415)حدهللث  ،(407-2/404)امطرباي ام با  ا واه متابعةومه 

 صرلَّى اهلل نليره وارلَّم -قال  ارول اهلل : قال - ضي اهلل ننه-نن جرهللر  ،نن نيب وبيان ،اليمان امنمش
-:  

"            - ضي اهلل ننه-نن جرهللر د اار إ  نيب وبيان وبإانا" من ال هللرحم امنا  ال هللرمحه اهلل " 
 ".من ال هللرحم من ص ام   ال هللرمحه من ص امسماء 

امدمشررقي ص بعررض  وابررن ناصررر ،امعشررا هللامص  ،اهلل بررن نمرررو امرتمررذي وامعراقرري وصررحو حرردهللث نبررد
         بررررن محيررررد مررررن حرررردهللث ونبررررد  وميب قررررابو  متررررابع  وهللنرررراه ص مسررررندي نمحررررد: " وقررررالدامسرررره املخطوطررررة، 

 وملحدهللث شاهد نرناهلل بن نمرو مبعناه،  نن نبد حبان بن زهللد امشرنيب احلمصي نحد ام قام ادا  نيب
انظرررر "  - ضررري اهلل نرررن م-امررررمحن برررن نرررو   ونشررررهللن صرررحابيا  مرررن م نبررروب ر ونمرررر ون مررران ونبرررد نيررر 

 (. 125)حدهللث ، (411-2/410)ملعالمة اممباي  امصحيحة
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 (84ط( )488) اإلمام ابن عبد البر ت -84
 :فقال، (8887-8/8871)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

بررن ناصررم  ا مررا  شرريت ا اررال  حررافا املغرررب نبررو نمررر هللوارر  بررن نبررد اهلل بررن حممررد بررن نبررد امرررب" 
طيرم برأنوا ، وطلرم احلردهللث قبرل مومرد اخل ،امنمري امقرطيب، ومرد ارنة مثران وارتني وثالمثا رة ص  بيرع اآلارر

وحممرد برن نبرد  ،املرالمن ونبد اهلل برن حممرد برن نبرد ،ونبد اموا ث بن افيان ،حدث نن ال  بن امقاام
وارعيد  ،ونمحرد برن فرتو امراران ،و ىي بن وجره ا نرة ،ونبد اهلل بن حممد بن ناد ا  ين ،امللك بن صيفون

ونردة، ونجراز مره مرن مصرر املسرند نبرو  ،ونيب نمرر نمحرد برن احلسرو  ،واحلسني بن هللعقروب امبجراي ،بن نصر
نبيرد اهلل برن امسرقطي، واراد نهرل امزمران ص  واحلافا نبد امغين، ومرن م رة نبرو امقاارم ،امفتو بن ايبخت
 .احلفا وا تقان

 .  هلل ن بامندمس م ل نيب نمر ص احلدهللث:قال نبو اموميد امباجي
م ررال  نلررى فقررره احلرردهللث م لرره نصررال ف يررر  امتم يررد مصررراحبنا نيب نمررر ال ننلررم ص ا: بررن حررز اوقررال 

نحسن منه، وكتاب االاتذكا  وهو ااتصرا  امتم يرد، ومره توامير  ال م رل هلرا ص  رع معاني را، من را ام راص 
نلى مذهم مامك  سة نشر دلدا، ومن را كتراب االارتيعاب ص امصرحابة مريس محرد م لره، ومن را كتراب 

 .جامع بيان امعلم وفضله
ومررره كتررراب  ،االكتفررراء ص قرررراءة نرررافع ونيب نمررررو، وكتررراب بجرررة افرررامس نرررواد  وشرررعر ومررره كتررراب :قلرررت

ام الثررة امعلمرراء مامررك ونيب امرررواة، وكترراب االنتقرراء ملررذاهم  امتقصرري حلرردهللث املوطررأ، وكترراب ا نبرراه نررن قبا ررل
غرازي، وكتراب امقصرد وكتراب ام رىن، وكتراب امل ،حنيفة وامشرافعي، وامبيران ص ترالوة امقرران، وامجوبرة املونبرة

وكترراب امشررواهد ص إثبررام ارررب امواحررد، وكترراب ا نصررا  ص نمسرراء اهلل  ،واممررم ص ننسرراب امعرررب وامعجررم
 .وكتاب امفرا ض، وغا ذمك ،تعا 

 .حفا نهل املغربننبو نمر : مسعت نبا اموميد امباجي هللقول :قال ابن ا رة
        ،ننرررا نبرررو نبرررد اهلل برررن ز قرررون مسانرررا ،دحيرررة قرررراءة ننرررا ن مررران برررن حسرررن برررن ،ننبأنرررا نبرررو حممرررد ا زا رررري
حممرد نرا نبرو  :قراال ،برن دحيرة وننرا الر  برن بشر وال وابرن ا رداقال ( م) ،ننا مواى بن نيب تليد قراة نليه

 .ثنا نبو نمر بن نبد امرب ب تاب امتقصي :قاال ،بن نتابا
ونمحررد بررن اامررد  بررن حممررددنا م ررل قااررم   هلل ررن نحررد ببلرر: ولمسعررت ابررن نبررد امرررب هللقرر :وقررال امغسرراي

طلرم   وكران مرن امنمرر برن قاارط ،و  هلل ن ابن نبد امررب بردوهنما وال متخلفرا نن مرا: ا باب، قال امغساي
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وافرنت  ،ودنب ص طلم احلدهللث ،ومز  نبا اموميد بن امفرضي ،ومز  نبا نمر نمحد بن نبد امللك امفقيه ،وتقد 
وكان مع تقدمه ص نلم امثر وبصره بامفقه واملعاي مه  ،قدمه من  جال امندمسوبرع برانة فاق با من ت ،به

ذ حترررول إ  شررررق         ،جرررال نرررن وطنررره ف ررران ص امغررررب مررردة ،بسرررطة كبررراة ص نلرررم امنسرررم وامابرررا 
 .وع قضاء اشبونة مدة     امندمس فس ن دانية وبلنسية وشاطبة وبا توى، وذكر غا واحد نن نبا نمر 

وارنن نيب داود مسعره  ،برن امنررايب ننرهامسعه من ابرن صريفون ننرا  ،ننلى ما ننده كتاب امزنفراي: قلت
 .نلو ا اناد مامتهإبن دااه نن املالم ، وانت ى إميه مع اننا  بن نبد املالمنامن 

 ،ايونبررو نلرري امغسرر ونبررو احلسررن بررن مفرروز ،ونبررو حممررد بررن نيب قحافررة ،حرردث ننرره نبررو امعبررا  امرردال ى
       ونبررررو داود اررررليمان  ،وحممررررد بررررن فترررروم امنصررررا ي ،ونبررررو حبررررر اررررفيان بررررن امعررررا  ،ونبررررو نبررررد اهلل احلميرررردي

ذ  ،وكران نوال واهرهللرا نثرهللرا ،وكان دهللنا صينا ثقة حجة صراحم ارنة واتبراع ،واارون ،بن نيب امقاام املقر ا
 .صا  مام يا مع ميل ك ا إ  فقه امشافعي

قردمي  ،وبراخلال  وبعلرو  احلردهللث وامرجرال ،نرا  برامقراءام ،نمرر فقيره حرافا م  ررنبو : قال احلميدي
 .-  محة اهلل نليه - يل ص امفقه إ  نقوال امشافعي امسماع، 

ما ررررة  بيررررع اآلاررررر اررررنة ثررررالث واررررتني ون بعمررررام نبررررو نمررررر ميلررررة ا معررررة اررررلت : قررررال نبررررو داود املقررررر 
 . (1) واات مل  سا وتسعني انة و سة ننوا 

نررن تسررع  ،وفي ررا مررام اخلطيررم ببغررداد، ومسررند نيسررابو  نبررو حامررد نمحررد بررن احلسررن امزهررري: قلررت
نبرو        ومثانني انة، وامرر يس ام برا نبرو نلري حسران برن ارعيد املخزومري املتيعري املررو وذي، ومسرند مررو

بررن ا         لري بررن نلري ن ننبرو امغنرا م حممررد بر نمرر نبرد امواحررد برن نمحرد املليحرري اهلرروي، ومسرند بغررداد
وهرو اارر نصرحاب  ،نن ارت وتسرعني ارنة ،امدجاجي، واملعمر نبو ب ر بن نيب اهلي م نبد امصمد املروزي

نبو نلي حممد بن وشام مو  نيب متا  امزهللنيب  افضى معتزع ننده  نيب اعيد بن نبد اموهاب امرازي، واملسند
 ." نوال

 :اآليت وى مه امذهيب حدهلل ني نحدمها احلدهللث 
نا        ،بن هذهلللاننا  ،ننا نبو امقاام امرنيين ،ناربكم نلي بن االمة ،قرنم نلى نيب احلسني احلافا

نرا          ،نرا حممرد برن وضرام ،نرا قاارم برن نصربغ ،اعيد بن نصرر انن ،ننا نبو نمر بن نبد امرب ،نبو داود
   :قال ،نن جده ،نن نبيه ،اموميد بن نبادةنبادة بن  ناربي ،نن  ىي بن اعيد ،نا مامك ، ىي بن  ىي

                           
 .  ، في ون نمره  سا وتسعني وهذا واضو(441)، ووفاته (148)هذه امزهللادة اطأ، فإن والدته انة كذا و  (1)
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 نلررى امسررمع وامطانررة ص اميسررر وامعسررر واملنشررط وامل ررره - صررلَّى اهلل نليرره واررلَّم - باهللعنررا  اررول اهلل" 
 ." ونن نقول نو نقو  باحلق حيث ما كنا ال خنا  ص اهلل مومة ال م ونال ننازع اممر نهله

  :أقول
وملرذهيب نلرو ترابع  حيرث وصرل إ  ا مرا  مامرك بأ بعرة مرن امررواة ،امررب ص هذا احلدهللث نلرو البرن نبرد

 .م ين   نجد احلدهللث ص موطأ ا ما  مامك ،مه
 .وهو حدهللث صحيو متفق نليه
حررردثين  ،حررردثنا إمسانيرررل :قرررال( 7111)حررردهللث  ،ص كتررراب امح رررا  ،نارجررره امبخرررا ي ص صرررحيحه

 .نن  ىي بن اعيد به ،مامك
 : من ا ،من طرق( 1701) حدهللث ،كتاب ا ما ة  ،ص صحيحه ونارجه ا ما  مسلم

     ،ونبيرررد اهلل برررن نمرررر نرررن  رررىي برررن ارررعيد ،اهلل برررن إد هللرررس حررردثنا نبرررد ،حررردثنا نبرررو ب رررر برررن نيب شررريبة
 .نن جده به ،نن نبيه ،نن نبادة بن اموميد بن نبادة

شرريت  ،  ررىي بررن اررعيدومررع مسررلم ص ،فوقعررت مرره املوافقررة مررع امبخررا ي ص مامررك شرريت شرريت امبخررا ي
 .شيت شيت مسلم

 .  وملذهيب موافقة تابعة ملوافقة ابن نبدامرب  
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 (84)ط ( 481)ت  البيهقيالحافظ  -70
 : فقال ،(8888-8/8887)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

جررردي  ا مررا  احلررافا امعالمررة شرريت اراارران نبررو ب ررر نمحررد بررن احلسررني بررن نلرري بررن مواررى اخلسرررو" 
 .امبي قي صاحم امتصاني 

ونبرررا نبرررد اهلل  ،نبررا احلسرررن حممرررد برررن احلسرررني امعلررروي ومسرررع ،ومررد ارررنة ن برررع ومثرررانني وثالمثا رررة ص شرررعبان
ونبرا  ،ونبد اهلل بن هللوار  برن بانوهللره ،ونبا نلي امروذبا ي ،ونبا ب ر بن فو   ،ونبا طاهر بن حممش ،احلاكم

وابرررن هللعقررروب  ،ونبرررا احلسرررني برررن بشرررران ،ن حممرررد احلفرررا وهرررالل بررر ،والقرررا نرااررران ،نبرررد امررررمحن امسرررلمي
 .و انة بام وفة ،وجنام بن نذهللر ،(مب ة)وطا فة  ،واحلسن بن نمحد بن فرا  ،وندة ببغداد ،ا هللادي

بررل كرران ننررده احلرراكم فررأك ر  ،بررن ماجررةاوال اررنن  ،وال جررامع امرتمررذي ،و  هلل ررن ننررده اررنن امنسررا ي
 .وقوة ف مه وحفظه و   مه ص نلمه حلسن قصدهوب ،(ومسانيد)وننده نوال  ،ننه

، وامسررنن ام بررا نشررر دلرردام، من ررا اممسرراء وامصررفام وهررو دلرردان، ونمررل كتبررا   هللسرربق إ  حترهللرهررا
 ،دلردان وامسرنن امصرغا، ثالث دلردام ودال ل امنبوة ،وشعم ا  ان دلدان ،وامسنن واآلثا  ن بع دلدام

 ،واملدال دلرد، ونصو  امشافعي ثالث دلدام، واآلداب دلد ،واملعتقد دلد، وامبعث دلد، وامزهد دلد
وام بعرررررون  وام بعررررون ام ررررربى ،وكتررررراب اخلالفيررررام دلرررردان) ،دلررررد وامرتغيررررم وامرتهيررررم ،وامرررردنوام دلررررد

وكترم ندهللردة ال  ،وكتراب اماررى ،ومناقرم نمحرد دلرد ،ومناقرم امشرافعي دلرد ،(وجرزء ص امراهللرة ،امصغرى
 .رهانذك

 .متجمال ص زهده وو نه قانعا باميسا ،كان امبي قي نلى ااة امعلماء  :قال نبد امغافر ص تا خيه
إال نبا ب ر امبي قي فإن مه املنة  ةا من شافعي إال وملشافعي نليه منم :ونن إما  احلرمني نيب املعاع قال

 .امشافعي متصانيفه ص نصرة مذهبه نلى
امدهللن  ،نبو ب ر امبي قي امفقيه احلافا امصوع :- ص ذهللل تا هللت نيسابو  - فرقال نبو احلسن نبد امغا

وهللزهللرد نليره برأنواع  ،مرن كبرا  نصرحاب احلراكم وفررد نقرانره ص ا تقران وامضربط ،واحد زمانره ص احلفرا ،امو ع
 ،ا بررالو  ،وا حتررل إ  امعررراق ،وناررذ ص امصررول ،كتررم احلرردهللث وحفظرره مررن صررباه وتفقرره وبرررع  ،مررن امعلررو 
 .ب نم  جزء لا   هللسبقه إميه نحدوتواميفه تقا   ذ صن  ،واحلجاز

 .بني امحادهللث ووجه ا مع ،وبيان نلل احلدهللث ،وامفقه ، ع بني نلم احلدهللث
ونقردوا  ،إحردى ون بعرني طلم منه ام مة االنتقال من امناحية إ  نيسابو  مسماع ام تم فأتى ص انة
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 .قانعا باميسا وكان نلى ااة امعلماء، وحضره ام مة ،عرفةمه افلس مسماع كتاب امل
ننرا     ،ننرا حممرد برن إمسانيرل امفا اري ،ننبأتنا زهللنم بنت نبد امرمحن ،ناربنا نمحد بن هبة اهلل بن نمحد

نرا  ،نرا نبرو اموميرد ،ننرا نبرو ب رر برن حجرة ،ننا نمحرد برن نبيرد ،ننا نلي بن نمحد بن نبدان ،نبو ب ر امبي قي
 قرال  ارول اهلل :قامرت ،نرن نا شرة، ن حطرانبرنرن نمرران  ،نن صاب بن ارا ،مرو بن امعالء اميش رين
 :- صلَّى اهلل نليه والَّم -

      هللرررالتى بامقاضررري امعررردل هللرررو  امقيامرررة فيلقرررى مرررن شررردة احلسررراب مرررا هللتمرررىن ننررره   هللقرررض برررني اثنرررني ص" 
 . " مترة قط
 .يسابو  وحدث ب تبهحضر ص نواار نمره من بي ق إ  ن :قلت  

       ،فنقررررررل ص تررررررابوم ،ذ حضررررررره امجررررررل ص ناشررررررر  ررررررادي امو  مررررررن اررررررنة مثرررررران و سررررررني ون بعما ررررررة
 .هي ن  تلك امناحية وجرد واسر  ،هي ناحية من ننمال نيسابو  نلى هللومني من ا (ن ببي قففد)

 ،اهلل بررن حممررد بررن نمحرردنبيررد  ونبررو احلسررن ،حرردث ننرره شرريت ا اررال  نبررو إمسانيررل امنصررا ي با جررازة
حممرررد برررن إمسانيرررل  ونبرررو املعررراع ،ونبررو امقاارررم امشرررحامي ،ونبرررو نبرررد اهلل امفرررراوي ،وومررده إمسانيرررل برررن نمحرررد

برن ا      وناوه نبد احلميد  ،ونبد ا با  بن حممد اخلوا ي ،ونبد ا با  بن نبد اموهاب امدهان ،امفا اي
 .والق ك ا ،حممد

وفقيره     ،بن املقر اصاحم  نبد امرزاق بن نمر بن  ة امصب اي بو امطيموفي ا مام معه املسند ن
 ،برررن امفرررراء احلنبلررري وقرررد قرررا ب ام مرررانني ن حممرررد برررن الررر برررامعرررراق امقاضررري نبرررو هللعلرررى حممرررد برررن احلسرررني 

وصرراحم احمل ررم نبررو احلسررن نلررري بررن إمسررانيلي بررن ارريده املراررري  (1)وامعررا   فرررا امزجنرراي وهلللقررم برررأاي
  .امضرهللر

      مررررن كترررراب امطبقررررام اةهررررم امطبقررررة امعاشرررررة امارررر ،فررررابن نبررررد امرررررب واخلطيررررم وامبي قرررري وابررررن مرررراكوال
  ." بدن ام بعني بامزهري واتم بابن ماكوال، البن املفضل
 :أقول

 .حيث وصل إ  امبي قي ب الثة من امرواة، ص هذا احلدهللث نلو ملذهيب
 . مطيامسي ب الثة من امرواةحيث وصل إ  نيب اموميد ا ،ونلو ملبي قي

برن ا     نمررو  حردثنا: قرال ،(1544)حدهللث  ،وقد نارا هذا احلدهللث نبو داود امطيامسي ص مسنده

                           
 .كذا (1)
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 .            حدثنا صاب بن ارا به :قال ،امعالء اميش ري
ونلرررو اارررر  ،حيرررث اجتمرررع معررره ص شررريخه نمررررو برررن امعرررالء ،فللبي قررري موافقرررة مرررع نيب داود امطيامسررري

 . وصل إ  نمرو بن امعالء بأ بعة من امرواة حيث
 .ثنا نمرو بن امعالء به ،حدثنا اليمان بن داود :قال ،(4/75)ونارجه نمحد ص مسنده 

ونارجره . وهرذه املوافقرة حاصرلة ملرذهيب ،فللبي قي مع ا ما  نمحرد موافقرة ص شريخه نيب داود امطيامسري
حررررررردهللث  ،(1/102)اموارررررررط  امطررررررررباي صو ،(5055)حررررررردهللث  ،(11/411)ابرررررررن حبررررررران ص صرررررررحيحه 

(2411.) 
ارا جي معررو ، ونمررو  إال نن ص إاناده صاب بن ارا، اا جي مستو ، وشريخه نمرران برن حطران

  . بن امعالء اميش ري وهو مستو  نهللضا  
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 (84ط( )488)  ت البغدادي الخطيب -78

 :فقال ،(8848-8888/ 8) ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 
بررن م رردي  ا مررا  حمرردث امشررا  وامعررراق نبررو ب ررر نمحررد بررن نلرري بررن ثابررت بررن نمحررد ،فا ام بررااحلررا" 

 .صاحم امتصاني  ،امبغدادي
 ز ان من اواد امعراق لن مسع وقرن امقران وكان وامده اطيم قرهللة دع  ،ومد انة اثنتني وتسعني وثالمثا ة

 ،ذ نهلررم طلررم هررذا امشررأن ،ما ررةالث ون بعاررنة ثرر نمسعرره ص امصررغرفحررر  نلررى ومررده هررذا و  ،نلررى ام ترراي
 .وتقد  ص نامة فنون احلدهللث ،و ع واا م بتصانيفه امركبان وبرع وصن  ،و حل فيه إ  امقاميم

برن ا       واحلسرني  ،ونبرا احلسرني برن املتريم ،ونبا نمر بن م ردي ،مسع نبا احلسن بن امصلت امهوازي
واملوجرودهللن  ،وإبرراهيم برن للرد امبراارجي ،وهرالال احلفرا  ،يب امفروا  وابرن ن ،وابرن  زقوهللره ،احلسن ا رواميقي

 ، اوهللررة امسررنن    ن جعفررر اهلررا ي فسررمع نبررا نمررر امقااررم برر ،امبصرررة إ وا حتررل اررنة اثنرريت نشرررة  ،ببغررداد
 .واحلسن بن نلي امنيسابو ي ،ن امقاام امشاهدب ونلي

 .وطبقت ما ،وامقاضي نبا ب ر احلاي ،مسرااا (حممد)ومسع بنيسابو  نبا امقاام نبد امرمحن بن 
 ،(وطبقرت م)ونبرا نعريم احلرافا  ،وحممرد برن نبرد اهلل برن شر رهللا  ،ومسع بأصب ان نبا احلسرن برن نبدكوهللره

 .ومسع بامدهللنو  نبا نصر ام سا  وطا فة
، وغرا ذمررك ،وامقرد  وصررو  ،ودمشررق ،رمنيواحلر ،وامررري ،وبام وفرة، وبمرذان حممرد بررن نيسرى وطا فررة

ذ قررد  امشررا  اررنة إحرردى و سررني فسرر ن ا  ،ذ حررج ،ما ررةدمشررق اررنة  ررس ون بعررني ون بع إ وكرران ديأرره 
 .إحدى نشرة انة

ونبرد  ،ونبو نبرد اهلل احلميردي ،وامفقيه نصر املقداي ،ونبو امفضل بن ااون ، وى ننه امربقاي شيخه
وحممرررد برررن  ،واملبرررا   برررن امطيرررو ي ،رقنديمحرررد امسرررمنونبرررد اهلل برررن  ،ونبرررو نصرررر برررن مررراكوال ،امعزهللرررز ام تررراي
 ،بررن امكفررايا     وهبررة اهلل  ،ونبررو امقااررم امنسرريم ،ارريونيب امنرع ، ونبررو ب ررر بررن اخلاضرربة ،مرررزوق امزنفررراي

نصر اهلل بن حممرد      ونبو امفتو ،وحممد بن نلي بن نيب امعالء املصيصي ،محد بن قيس امغساننونلي بن 
ونبرررو  ،وهبرررة اهلل برررن نبرررد اهلل امشرررروطي ،ارررفراهلليينموطررراهر برررن اررر ل ا ،ن محرررزةونبرررد ام ررررمي بررر ،املصيصررري
 ،برن اراون املقرر اونبرو منصرو   ،ونبرد امررمحن برن حممرد امشريباي امقرزاز ،محرد املتروكلينمحد برن نامسعادام 

برن تفقره برأيب احلسرن  ،وكران مرن كبرا  امشرافعية، والق هللطول نردهم ،وهللوا  بن نهللوب اهلمذاي نزهللل مصر
  .احملاملي وبامقاضي نيب امطيم



 تذكير النابهين 77 

نبررد امرررمحن بررن امنحررا   إ وااتشرررم امربقرراي ص امرحلررة  ،نول مررا مسعررت ص احملررر  اررنة ثررالث: وقررال
ن فاتررك ضررانت إفرر ، جررل واحررد  إإمنررا خترررا    مصرررإن ارجررت إ :فقررال ،  نيسررابو إارررا ننو  ،مبصررر

ذاكرررررر امربقررررراي نوكنرررررت ك ررررراا  ،  نيسرررررابو إ فخرجرررررت، ففي رررررا  انرررررة   نيسرررررابو إن ارجرررررت إو  ، حلترررررك
 .مسعننا نوحدث نين و  ،وهللضمن ا  ونه بامحادهللث في تب ا نين

لرررن شررراهدناه معرفرررة وحفظرررا وإتقانرررا وضررربطا  ،كررران نبرررو ب رررر اخلطيرررم اارررر امنيررران  :برررن مررراكوالاقرررال 
بصرررحيحه وغرهللبررره وفررررده  ارررانيده ونلمرررانوتفننرررا ص نللررره و  ،- صرررلَّى اهلل نليررره وارررلَّم -حلررردهللث  ارررول اهلل 
 .ومن ره ومطروحه

ونيب نصررر امسرررجزي  واررأمت امصرررو ي نررن اخلطيررم ،و  هلل ررن ملبغرردادهللني بعرررد امرردا قطين م لرره :ذ قررال
 .ففضل اخلطيم تفضيال بينا
 .ما نارجت بغداد بعد امدا قطين م ل اخلطيم :وقال مالمتن امساجي

 .معل اخلطيم   هللر م ل نفسه :امربداي وقال نبو نلي
ص معرفرررة احلرررردهللث  نبرررو ب ررررر اخلطيرررم هللشرررربه بامررردا قطين ونظرا رررره :نبرررو إاررررحاق امشررراازي امفقيرررره وقرررال
 .وحفظه

 ،ك ررا امضرربط  ،حسررن اخلررط حجررة ،متحرهللررا ،ثقررة ،وقررو ا ،كرران اخلطيررم م يبررا  :قررال نبررو اررعد امسررمعاي
 .اتم به احلفاي ،فصيحا
 .وقرن مب ة نلى كر ة امصحيو ص  سة نهللا  :قال

شرر  نصرحاب  ،امسرابق وامالحرق ،ام فاهللرة ،ا رامع ،امترا هللت :مره ارتة و سرون مصرنفا :سرمعايقال ام
امفصررل  ،ترراع امتلخرري  ص نجررزاء ،تلخرري  املتشررابه دلررد كبررا ،املتفررق واملفرررتق دلررد كبررا ،احلرردهللث ديليررد
امفقيره واملتفقرره  ،ة دلررداممسرراء امل مر ،امتطفيررل ديليرد ،املوضررو دلرد ،امل مرل ص امل مررل دلرد ،واموصرل دلررد

هنرا نكتاب امبسملة و   ،امفنون ديليد ،يليدامبخالء د ،اماانيد دلد متييز متصل ،امرواة نن مامك دلد ،دلد
ااررم نبيرره ثالثررة  مررن وافقررت كنيترره ،غنيررة املقترربس ص متييررز امللترربس دلررد ،ا  ررر بررا جررزءان ،امفاحتررة جررزء مررن

 ، واهللررة امبنرراء نررن ابررا  م جررزء ،املب مررة جررزء ءمسرراما ء،ثالثررة نجررزااحليررل  ،دث ونسرري جررزءمررن حرر ،نجررزاء
مرررب م  ،االحتجررراا بامشرررافعي جرررزء ،اقتضررراء امعلرررم جرررزء ،امرحلرررة جرررزء ،املالتنررر  مت ملرررة املالتلررر  واملختلررر 

تقييرد امعلرم      نجرزاء، نمسراء املدمسرني ن بعرة ،امعمل بشاهد و ني جرزء ،مقلوب اممساء دلد ،املراايل دلد
صررو  هللررو   صررالة امتسرربيو جررزء ،مررا  وى امصررحابة نررن امتررابعني جررزء ،امقررول ص امنجررو  جررزء ،ثالثررة نجررزاء
 .إجازة اف ول جزء ،امشك جزء
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ن بعرة        مسرند حممرد برن اروقة  ،املالتلر  واملختلر  دلرد كبرا ،ومعجم امرواة نن شرعبة دلرد :قلت
غسررل              ،طرررق قرربض امعلررم ثالثررة نجررزاء ،نجررزاء امربانيررام ثالثررة ،املسلسررالم ثالثررة نجررزاء ،نجررزاء

 .وغا ذمك ،ا معة ثالثة نجزاء
نرا احلرافا  ،نرا حممرد برن مررزوق امزنفرراي ،نبرو طراهر احلرافا ننرا ،جعفرر ننرا ،ناربنا نبو نلي برن اخلرالل

 :قال ،نبو ب ر اخلطيم
ثباهتررا واجرااهررا نلررى إامسررل  ن مررا  وى من ررا ص امسررنن امصررحام مررذهم إفرر ،ام ررال  ص امصررفام نمررا
فخرجروا  ،قو  من امل بترني وحقق ا ،وقد نفاها قو  فأبطلوا ما نثبته اهلل ،ام يفية وامتشبيه نن ا يونف ،وواهرها
 .  ضرب من امتشبيه وامت يي إص ذمك 

 .فيه واملقصر ننه وامفصل إمنا هو الو  امطرهللقة املتواطة بني اممرهللن ودهللن اهلل بني امغاع
 .حذوه وم امه ذمكو تذى ص  ،ن ام ال  ص امصفام فرع ام ال  ص امذامنامصل ص هذا و 

إمنرا  ،ثبرام صرفاتهإف رذمك  ثبرام كيفيرةإوجرود ال  ثبامإ ب امعاملني إمنا هو  بامإثن نوإذا كان معلو  
 .ي ثبام حتدهللد وت يإال  ،ثبام وجودإهو 

 ،ن معررىن اميرد امقررد ةإوال نقرول  ،بت ررا اهلل تعرا  منفسررهثنمنرا هرري صرفام إف ،فرإذا قلنرا هلل هللررد ومسرع وبصررر
بصررا  امرريت هرري مسرراع وامهنررا جرروا م وال نشررب  ا بامهللرردي وامإوال نقررول  ،ىن امسررمع وامبصررر امعلررمن معررنوال 

 :ووجم نفي امتشبيه نن را مقومره تعرا ، ن امتوقي  و د باونقول إمنا وجم إثباهتا م ،دوام ملفعلنجوا م و 
 .( و  هلل ن مه كفوا نحد) ،( كم له شيءميس  ) 

 ،وتفقه ونلرق شريأا مرن اخلرال  ،وقرن امقران بامرواهللام ،نشأ ببغداد :بن امنجا  ص تر ة اخلطيماوقال 
 .واار من حدث ننه بامسماع حممد بن نمر ام موي امقاضي

نجيبررة بنررت وااررر مررن حرردث ننرره با جررازة مسررعود بررن احلسررن ام قفرري امررذي انفررردم بإجازترره  :قلررت
 .امباقدا ي

 .فتو ع امرجل نن ا ،ذ طعن نبو مواى املدهللين ص نقل إجازة اخلطيم ملسعود
 ،ي إذا مررت هلل ررون مرراع مبيررت املررالإ  امقررا م إكتررم اخلطيررم   :  نلرري بررن نلرري اممرراقررال نبررو منصررو 
 .ففرق ا نلى احملدثني ،مه فأذن ،فرقه نلى من شأتنفليالذن ع ح  

       :فقلرررت مررره هللومرررا م ص مرضرررهدالرررت نلرررى اخلطيررر :قرررال ،ن نيب حررردث اندثتين نمررري حررر :برررن ناصرررراقرررال 
فرفرررع  ،ن هللفرقررره نلرررى نصرررحاب احلررردهللثنمرتررره نبرررن اررراون   هللعرررط مرررن امرررذهم شررريأا امرررذي ان إهللرررا اررريدي 

 .ف ان في ا ن بعون دهللنا ا -با   اهلل مك في ا - اذ هذه :وقال ،اخلطيم  ناه من املخدة
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اشرتد بره احلرال  نن إ  مرر  اخلطيرم ص  مضران مرن ارنة ثرالث وارتني ص نصرفه :وقال م ري امرميلري
  .اابعهومام هللو   ،ص نول ذي احلجة

نرا ن ،ننرا نبرو امريمن ام نردي :قراموا ،بمامشريباي ص كترا ناربنا املسلم بن حممد ومالمل بن حممرد وهللوار 
ننرررا حممرررد برررن جعفرررر  ،محرررد امهررروازينن محرررد برررن حممرررد برررنننرررا  ،احلرررافا ننرررا نبرررو ب رررر ،نبرررو منصرررو  امشررريباي

نرن  ،نرن نارامة برن زهللرد ،نن نبيد اهلل بن نمرر ،نا  ىي بن زكرهللا بن نيب زا دة ،نرفة، نا احلسن بن املطاي
  :قال – صلَّى اهلل نليه والَّم - نن امنيب ،نن نيب هرهللرة ،بن مامك نرا 

  ." طرص امرقيق صدقة امف نن إالميس ص اخليل وامرقيق زكاة " 
 :أقول

حيرث وصرل إ   وملخطيرم نلرو ،حيرث وصرل إ  اخلطيرم ب الثرة ،ص إاناد هذا احلدهللث نلرو ملرذهيب
 .احلسن بن نرفة املتوى انة ابع و سني وما تني باثنني

بررن اص تر رة  ررىي بررن زكرهللرا بررن نيب زا ردة مررن طرهللرق نمحررد  ،(14/114)وقرد نارجرره اخلطيرم ص تا خيرره 
 .حممد امهوازي به

نرن      نرن ارليمان برن هللسرا   ،نن نبد اهلل برن دهللنرا  ،ص امزكاة ،(1/277)ونارجه مامك ص املوطأ 
 .نرا  به

 .فللخطيم نلو إ  مامك وموافقة ص شيت شيت شيخه
 :من طرهللقني ،(1441،1444)كاة حدهللث ونارجه امبخا ي ص امز 

 .به نن نرا  ،هللنا نن نبد اهلل بن د ،نن شعبة ،نن اد  -إحدامها 
 .نن نبيه به ،نن ا يم بن نرا  ،اعيدنن  ىي بن  ،نن مسدد -وام انية 

 .بخا ي ص نرا  من هاتني امطرهللقنيفللخطيم موافقة مع ام
 .من طرق إ  نرا  بن مامك ،(182)ث ونارجه مسلم ص صحيحه حدهلل

 .فللخطيم موافقة مع مسلم ص نرا 
 :من طرهللقني ،(1515،1514)حدهللث  ،(2/251)ونارجه نبو داود ص اننه 

 .نن نرا  به ،نن  جل نن م حول ،اهللمن طرهللق نبيد  -امو  
نرن  ،نرن ارليمان برن هللسرا  ،نرن نبرد اهلل برن دهللنرا  ،حردثنا مامرك ،نن نبرد اهلل برن مسرلمة -وام انية 
 .نن نيب هرهللرة مرفونا  حنوه ،مامك نرا  بن

 .يت نيب داودت شيت شفللخطيم موافقة مع نيب داود ص نبيد اهلل شي
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 .امطرهللق ام انية ص نرا  بن مامك موافقة ص معه ومه
حردهللث               انظرر ، نن نررا  برن مامرك بنحروه ،من طرق ،(5/15)ونارجه امنسا ي ص اننه 

(2470،2441،2448،2447). 
كمررا   فتبرني اف رول ص  واهللرة نيب داود ،نرن نررا  ،نررن م حرول ،نرن إمسانيرل برن نميرة ،وص بعرض طرقره

 .ونلى كل فللخطيم موافقة مع امنسا ي ص نرا  ،كما ترى  ،تبني من طرق نند ام مة
نيب كرهللرم حممرد برن امعرالء وحممرود  مرن طرهللرق ،(428)حردهللث  ،ص امزكراة ،هص جامعر ونارجه امرتمذي

نررا  نرن  ،نن اليمان برن هللسرا  ،نن نبد اهلل بن دهللنا  ،نن افيان وشعبة ،حدثنا وكيع :قاال ،بن غيالن
 .نن نيب هرهللرة مرفونا  بنحوه ،بن مامك

 .وهذه املوافقام حاصلة ملذهيب .ففيه موافقة ملخطيم مع امرتمذي ص نرا  بن مامك
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 (84ط( )418)شيخ اإلسالم أبو إسماعيل األنصاري ت  -77
 :فقال ،(8848-8/8818)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

 بررن نلرري بررن جعفررر  محرردنل نبررد اهلل بررن حممررد بررن نلرري بررن حممررد بررن امزاهررد نبررو إمسانيرر ا مررا احلررافا " 
 .- هلل ننه ضي ا -من ذ هللة نيب نهللوب امنصا ي  ،بن منصو  بن مت امنصا ي اهلرويا

ومسرع مرن  ،يحرنبرد ا برا  برن حممرد ا را يسرى مرنومسرع جرامع نيب ن ،ا رةومد انة ات وتسرعني وثالمث
برن ا    محرد ن ونيب منصو  ،محد ا ا ودينافا ن ى امفضل حممد بن واحل ،بن حممد امزدي نيب منصو  حممد

ونيب ، ونمحد برن نلري برن منجوهللره احلرافا ،وحممد بن جربهللل املاحى ،و ىي بن نما  امسجستاي ،ن ى امعالء
نصررحاب   ونمحررد بررن حممررد امسررليطى، ونلرري بررن حممررد بررن حممررد امطرررازى ،اررعيد حممررد بررن مواررى امصرراص

وصرررن   ،ونك رررر نرررن نيب هللعقررروب امقرررراب وطبقتررره ،و   ررردث ننررره مقاضرررى نيب ب رررر احلرررايومرررن ا ،امصرررم
وكرران  ،ونشررياء ،وكترراب منررازل امسررا رهللن ،وكترراب ذ  ام ررال  ونهلرره ،وكترراب امفررا وق ص امصررفام ،ام بعررني

 .مراموقد امتحن  ،ص امسنة ال هللتزمزل وطودا   ،املت لمني نننيوجذنا ص  ،ايفا مسلوال نلى املخامفني
 ،ال هللقرال ع ا جرع نرن مرذهبك نرضرت نلرى امسري   رس مررام :ومسعتره هللقرول برراة :برن طراهراقرال 

حفرررا اثرررىن نشرررر نمررر  حررردهللث ن :ومسعتررره هللقرررول ،اررر تنال : فرررأقول اامفرررك  رررن هللقرررال ع ااررر ت نمرررنم
 .اردها اردان

قبرررال ص فنرررون وصرررو ة ا  ،وواارررطة نقرررد املعررراي ،كررران إمسانيرررل ب رررر امزمررران  :قرررال نبرررو امنضرررر امفرررامي
وقررد    وال وزهللررر  ،وال مراقبررة مسررلطان ،غررا مداهنررة نصرررة امرردهللن وامسررنة مررن :من ررا، وننررواع احملااررن امفضررا ل

 ،فوقراه اهلل شررهم ،نطروا ا إهالكه إ ونمدوا  ،واعوا ص  وحه مرا ا ،قااى بذمك قصد احلساد ص كل وقت
 .وجعل قصدهم نقوى ابم ال تفاع شأنه

 .وفضا له ك اة ،وفسر امقران مدة ،ق ك اخترا به ال :قلت
و امررز  ،ذا ررق موجرردهم ،نرره مرروافق مننون وهللرردَّ  ،حترراد هللعظمررون كالمرره ص منررازل امسررا رهللنو نهللررت نهررل اال
 .ونصبة اثا  امسل  ،من دناة امسنة وهو ؟ن  هلل ون ذمك ،متصوف م امفلسفى

وإمنرا مرراده برذمك امفنراء امغيبرة نرن شر ود  ،ص منرازل امسرا رهللن نشرياء مرن حمرط احملرو وامفنراء ننوال  هللم 
 .و  هللرد ند  امسوى ص اخلا ا ،امسوى

ود ا نليره نسرا   (1)صرفق نليره صروفية امترابعنينوص ا ملة هذا ام تراب مرون اارر غرا اممنروذا امرذي 
                           

غفر اهلل مك من هم صوفية امتابعني ؟ وهل من ج وانتقاد صوفية امتابعني خيام  ام تراب وامسرنة ومرن ج وانتقراد امصرحابة ام ررا    نو  (1)
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لرد ص ومره د ،ومره قصريدة ص امسرنة مسعناهرا غامب را جيرد ،صرراع مسرتقيم إ واهلل هلل دى من هللشراء  ،احملدثني
 .نن ام روجى ننه ،ةجاز إنن ام ندي  ،بن امقوا ا مسعناه من  ،محد بن حنبلنمناقم ا ما  
برن اامصبو   ونبد ،بن امسمرقندي محدنونبد اهلل بن  ،وابن طاهر املقداي ،املالمتن امساجي هحدث نن

 ،د برن إمسانيرل امفراميونبو امفتو حممر ،وحنبل بن نلي امبخا ي، ونبد امللك ام روجى ،نبد امسال  اهلروي
ى  و واارر مرن     ،وااررون ،نبرد امول برن نيسرى امسرجزي ونبو اموقرت ،ونبد ا ليل بن نيب اعد املعدل

 .نصر بن ايا  ننه با جازة نبو امفتو
 (1)كان اهللرة ص مسران امترذكا وامتصرو   :فقال ،واأمت املالمتن نن نيب إمسانيل امنصا ي :قال امسلفي

 .ءمن االطني امعلما
 ،هللررروى ص دامسره نحادهللرث بامارانيد وهللن رى نرن تعليق را ننرره ،مسرع ببغرداد مرن نيب حممرد اخلرالل وغراه

برن ا   وقرد  وى فيره حردهلل ا نرن نلري  ،قررنم نليره كتراب ذ  ام رال  ،حافظا ملحردهللث ،وكان با نا ص املغة
وإبرراهيم هرو   ،نعرم :قرال ؟هرذا ه رذا :فقلرت مره ،نن إبراهيم برن مررزوق ،نن نيب نبد اهلل بن منده ،بشرى

 .اآلن ص كتابه نلى اخلطأ كذا إ وهو  ،شيت امصم وطبقته

  نسررخيتنب ررت نلي مررا ص ، وه ررذا اررقط نليرره  جررالن مررن حرردهلل ني لررجني مررن جررامع امرتمررذي :قلرت 
 .وهو نلى اخلطأ ص غا نسخة

مغرهللرررم مرررن احملررردثني فيبرررامغ ص وهللررررى ا ،وكررران هللررردال نلرررى اممرررراء وا برررابرة فمرررا هللبررراع برررم :قرررال املرررالمتن
ومسعترره  ،هللعررىن طلررم احلرردهللث ،هررذا امشررأن شررأن مررن مرريس مرره شررأن ارروى هررذا امشررأن :قررال ع مرررة ،إكرامرره
 .نه شيأا خيام  امسنةقال وإمنا تركته منه مسعت م ،هلل يتركت احلا  :هللقول

ف ران هللرأمر  ،هرم بصررهذ نن إ ارا شيت ا اال   مانة امفوا رد نطره  :قال احلسني بن نلي ام تىب
 .وقد تواضع بأن ارا ع فوا د و  هللبق نحد لن ارا ع اواه ،ص ما خيرجه ملن هلل تبه ننه وهللصحو هو

ومسعتره هللنشرد نلرى  ،ذكرره مرن ما رة واربعة تفااران فإمناهللقول إذا ذكر امتفسا  (2)مسعت :بن طاهراقال 
  :منربه

                                                                                       
ابة ص امتمسك بام تاب وامسنة نقيردة ومن جرا ونبرادة فرال دانري متسرميت م بامصروفية، وإن  هللوافقون امصح: هللوافق ذمك ؟ إن قلت 

 .    كانوا خيامفوهنم ص ذمك، في ون وصف م بامصوفية ذ  ال مدم كاخلوا ا وا  مية واملعتزمة
 د جتره مرع افاهردهللن امصرابرهللن ونفرا  حم اهلل نبا إمسانيل امطود امشامت امرافع مراهللة امسنة وافاهد امصابر و فرع اهلل: نقول  (2)

 .ننه ما اخندع به من امتصو 

 
 ".مسعته : "كذا ومعل نصله (1)
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 نا  نن هللتحنبلوافوصييت مل          ننا حنبلي ما حييت وإن نمت
قصرد نبرا نذ نزمرت نلرى امرجروع فوقرع ص نفسري نن  ،امصروص اخلرقراي قصدم نبا احلسن :ومسعته هللقول

وذمرك نن امسرلطان حممرودا ملرا دارل  ،وكان مقد  نهل امسنة بامري ،ونمتقيه ،بامري حاا بن اامو  احلافا
ن إف ان من دال امري هللعر  انتقاده نليهوك ،منع ام ل من امونا غا نيب حاا (1)با امباطنية وقتل ،امري

 ،امطرهللرق مرن نهل را فلمرا قربرت مرن امرري كران معري  جرل ص ،وإال منعره ، ضيه نذن مه ص ام ال  نلرى امنرا 
 نفا قركال  :وقرال ،ب ويب وهذه بدنة وناذ ،مسعت به مذهم ما :فقال ،حنبلي :فقلت ،فسأمين نن مذهيب

فقرال هرذا اررأمته  ،وكران مره ذمرك اميرو  دلرس نظريم ،دا ه إ فرذهم يب  ،فقلرت حراة، امشريت نيب حراا إ 
دنره ف رل مرن   هلل رن  :فقرال حنبلري ننراقرال  :قرال ؟ومرا ذا  :قرال ،مسع به قطننن مذهبه فذكر مذهبا   

 .فقلت امرجل كما وص  ع ومزمته نهللاما وانصرفت ،حنبليا فليس مبسلم
فراجتمع  ،مم ن االن قرد  هرراة معره وزهللرره نظرا  امللركنان امسلط نن ح ى ع نصحابنا :بن طاهراقال 

فلمرررا  ،فاارررتدناه امررروزهللر ،ومطامبتررره باملنررراورة ،ن مرررة امفررررهللقني احلنفيرررة وامشرررافعية ملشررر وى مرررن امنصرررا ي إميررره
وإن هلل ررن احلررق  ،مررذهبك إ ن هلل ررن احلررق معررك  جعرروا إفرر ،هررالالء قررد اجتمعرروا ملناورتررك إن :قررال ،حضررر
ومررا ص   :قررال      ينلررى مررا ص كمرر ننرراور :امنصررا ي وقررال  فقررا ،نو تسرر ت نررن م ترجررع نن فإمررا  مع ررم
وكررررران فيررررره  ،كمررررره اميسرررررا   إ كمررررره اميمرررررني وارررررنة  ارررررول اهلل ونشرررررا    إ كتررررراب اهلل ونشرررررا    :قرررررال ؟كمرررررك

محرد نومسعرت  ،(2)فلرم هلل رن فري م مرن نراوره مرن هرذه امطرهللرق، فنظر امروزهللر إمري م مسرتف ما هلرم ،امصحيحان
حضرم مع امشيت ملسال  نلى اموزهللر نظا  امللرك وكران نصرحابنا كلفروه  :هللقول، اجه ااد  امنصا يمنبن 

 .وذمك بعد احملنة و جونه من بلت إميهاخلروا 
وكررران هنرررا  ن مرررة مرررن امفررررهللقني  ،وجبلررره نكرمرررهفلمرررا دارررل نليررره  :قرررال ،بلرررت إ كررران قرررد غررررب   :قلرررت

                           
 . حم اهلل امسلطان حممودا  امذي ننز اهلل به ا اال  وامسنة، وقمع به نهل ا حلاد ونهل امضالل (2)
وهرم مررن نبعرد امنرا  نررن ام تراب وامسرنة ونررن  ه رذا هللعمرل نلمراء امسرروء وهرذا مرن ج م هللنتسرربون إ  امسرنة وإ  ن مت را،( 1)

وما نليه امسل  امصاب  -صلى اهلل نليه والم-نقيدة ام مة ومن ج م، و ا بون املتمس ني ب تاب اهلل وانة  اومه 
مع ادنا  م نهنرم نلرى ام تراب وامسرنة ونلرى مرن ج امسرل ، وم رن إذا جراء احلرق زهرق امباطرل وان شر  زهللف رم، انظرر  

مباطل وهرم متنرافرون وانظرر كير    هللرضروا االحت را  إ  ام تراب وامسرنة وكير  ارذهلم اهلل نلرى ك ررهتم كي   ع م ا
  :والطاهنم نما  ام تاب وامسنة ومن هللتمسك بما وهللعتز بما، قال تعا  

نر يعا وعهللرعو  ع هللرعق و   )       عش  عاد   إانَّا معنعنص ر    ا لعنعا وعامَّذاهللنع امعن وا صا احل عيعاةا امد   (.ام 
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 :قرال     ، مرا  نن نارألاهللرأذن امشريت  :فقرال امعلروي امدبوارى ،هللسأموه بني هللدي اموزهللر نن لىن (1)فاتفقوا
ال  :قرال جبرهن :فلمرا كران بعرد ارانة قرال مره امروزهللر ،فرأطرق امروزهللر ؟لعرن نبرا احلسرن امشرعريت   :قرال ،ال
ونن امنريب اميرو  مريس  ،ونن امقرران ص املصرح  ،اهلل ص امسرماء نن  هللعتقرد  مرن معننوإمنا  ،نر  نبا احلسنن

نسرمع مرا   نن   هرذا ن دا :فقرال امروزهللر ملسرا ل ،هللرت لم مرن هيبتره نن فلم   ن نحردا ،ذ قا  وانصر  ،بنيب
 إ فررو ه  واررا  مررن ،بصررلة والررع فلررم هللقبل ررا إميررهذ بعررث ؟  افعررل برره ننكرران هللررذكره بررراة بآذاننررا ومررا نسررى 

 .هراة
اجتمرررع  ،ص بعرررض قدماتررره هرررراةن ارررالن  نمرررمملرررا قرررد  امسرررلطان  :ومسعرررت نصرررحابنا برررراة هللقومرررون :قرررال

وقراموا و د امسرلطان وحنرن نلرى نرز  نن خنررا  ،ودالوا نلى نيب إمسانيل والموا نليره ،مشاهللت امبلد و ااااه
محلروا مع رم صرنما مرن حنرا  صرغاا  ننوكانوا قد تواطأوا نلى  ،نبدن بامسال  نليك ننفأحببنا  ،ونسلم نليه

وااررتغاثوا مررن  ،ودالرروا نلررى امسررلطان ،الوترره إ وقررا   ،رجررواوا وجعلرروه ص احملررراب حتررت اررجادة امشرريت
 ،وإن بعرث اآلن امسرلطان  رده ،اهلل نلرى صرو ته ننوننه هللرت  ص حمرابره صرنما هللرزنم  ،وننه دسم ،امنصا ي

فأارذوا امصرنم و جرع  ،فردالوا امردا  وقصردوا احملرراب ،فعظم ذمك نلى امسرلطان وبعرث غالمرا ومعره  انرة
فرررأتى فررررنى امصرررنم وامعلمررراء وامسرررلطان قرررد اشرررتد  ،فبعرررث امسرررلطان مرررن نحضرررر امنصرررا ي ،امغرررال  بامصرررنم

مسررت نررن ذا  :قررال    ، بررةعل مررن امصررفر شرربه املمررهررذا صررنم هللع :قررال ؟مررا هررذا :فقررال امسررلطان مرره ،غضرربه
وننرررك تقرررول إن اهلل نلرررى ، نرررك تعبرررد هرررذانإن هرررالالء هللزنمرررون  :قرررال؟ فعرررم هللسرررأمين امسرررلطان :قرررال ،نارررأمك
هنرم  نص قلرم امسرلطان   فوقرع ،اربحانك هرذا بتران نظريم :يصروم ج رو   ةفقرال امنصرا ي بصروم ،تهصو  

حنررن ص هللررد هررذا  :فقرراموا       اصرردقو  وهررددهم  :وقررال هلررم ،فررأمر برره فررأارا إ  دا ه م رمررا ،كررذبوا نليرره
كرررل ب رررل واحرررد مرررن م فرررأمر برررم وو  ،فأ دنرررا نن نقطرررع شرررره ننرررا ،امرجرررل ص بليرررة مرررن اارررتيال ه نلينرررا بامعامرررة

 .(2)وصاد هم ونهاهنم
مرن     :فقرال ،نيب املعاع ا روهللين دالت نيسابو  وحضرم نلى اماتاذ :قال نبو اموقت نبد امول  
 . ضي اهلل ننه :فقال ،ااد  امشيت نيب إمسانيل امنصا ي :قلت ؟ننت

 .من امنعا  امسع ترضى هذا ا ما  نن هذا ا ما  وإهللا  ومساع ام هذا ا ما  :قلت
مرن كترراب امبخررا ي  فيرردننيب نيسررى امرتمرذي ننرردي  كترراب :مسعرت نبررا إمسانيررل هللقرول :بررن طرراهراقرال 

                           
 .انظر كي  هللتحد وهللتفق نهل امهواء ضد نهل احلق وهللتنااون ما بين م من االفام ونداوام كما هللفعل و ثت م اميو  (1)
بأس ما فعل شيوج امسوء وامضالل، فعمل م هذا من نحط ونابث ننواع ام يد وامل ر ذ كي  نازاهم اهلل و د كيدهم ص : نقول  (2)

 .حنو هم
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وهذا كتراب  ،من هلل ون من نهل املعرفة امتامة  ما إالنامفا دة م قال مهنما ال هللصل إ  ؟ و  :قلت ،سلموم
 .قد شرم نحادهلل ه وبين ا فيصل إ  فا دته كل فقيه وكل حمدث

 .إما  حافا :فقال ،اأمت إمسانيل احلافا نن نبد اهلل بن حممد امنصا ي :بن امسمعايا قال
وكررران م تفيرررا مبرررا هللباارررط بررره  ،كررران مظ ررررا ملسرررنة دانيرررا إمي رررا حمرضرررا نلي رررا  :قرررال نبرررو ارررعد امسرررمعاي

اب وامسرنة مرن ام تر (1)ومرا كران هللتعردى إطرالق مرا و د ص امظرواهر ،ما كان هللأاذ من امظلمة شريأا ،املرهللدهللن
ص  ف رو مرين    فطعرن صّ  وترذكاي دلسري  هللرر  مرن :وقرال ،وغا مصرم مبا هللقتضيه تشربيه ،معتقدا ما صو

  .حل
وقرد جرراوز  ،تروص نبرو إمسانيررل ص ذي احلجرة ارنة إحردى ومثررانني ون بعما رة :وقرال نبرو امنضرر امفررامي   

 .ن بعا ومثانني انة
نبررو     ومسررند ارااران ،محررد برن نبررد امصرمد امغررو جى اهلرروينفي را ترروى  اوي ا رامع نبررو ب رر  :قلرت

بررن امحررد بررن حممررد نحممررد بررن  ومسررند نصررب ان نبررو ب ررر ،نمرررو ن مرران بررن حممررد بررن نبيررد اهلل احملمررى املزكررى
 .احلسن بن ماجة امبرى

نبرد     نارربكم ،حممد بن قا از امدقيقي واحلسن بن نلي امقالنسي ونلى نيب حممد احلرافا قرنم نلى
 ننررا  ،نبررد ا بررا  بررن ا رررام ننررا ،نبررد اهلل بررن حممررد امنصررا ي ننررا ،نبررد امول بررن نيسررى ننررا ،اهلل بررن نمررر
نرن      ،املن رد نرن حممرد برن  ،برن نيينرةاثنرا  ،نرا قتيبرة ،نرا نبرو نيسرى امرتمرذي ،محد بن حمبروبنحممد بن 

  :ال  اول اهلل ق :قال ،نن نبيه ،نن نبيد اهلل بن نيب  افع ،نيب امنضر اا 
ص كتاب هذا  به نو هنيت ننه فيقول   نجد هللأتيه اممر لا نمرم ن هلل تهنلى  نحدكم مت أا   نمفنيال " 

 ." اهلل
 ،نررن نصررر بررن نلرري (ق)وم ررن  واه  ،(د م ق) هارجررنبررن نيينررة اهررذا حرردهللث حسررن غرهللررم تفرررد برره 

 ." نبيد اهلل نن نبيه نن المننو زهللد بن   فقال نن اا  ،فلم  ود إاناده نن افيان
 
 

 :أقول
حيررث  ،مألنصررا ي ونلررو ،حيررث وصررل إ  امنصررا ي ب الثررة مررن امرررواة ،ص هررذا احلرردهللث نلررو ملررذهيب

                           
 .اذ بظواهر امقران وامسنة مع تنرزهلله اهلل نن مشابة املخلوقني هو احلق امذي نليه امسل  امصاب، فال تشبيه وال تعطيلام (1)
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 .وملذهيب نلو تابع إ  امرتمذي ،وصل إ  امرتمذي باثنني
 .من هذا امطرهللق ،(124-2/122)وقد نارجه امنصا ي ص كتابه ذ  ام ال  

 .اهد هللصو با هذا احلدهللثونارا مه متابعام وشو 
 . كما قال امذهيب ن طرهللق قتيبة بهم ،(2441)حدهللث  ،(4/158)ونارجه امرتمذي ص جامعه 
  :قال ،(405)حدهللث  ،(5/12)ونارجه نبو داود ص اننه 

     ، نرررن نيب امنضرررر حررردثنا ارررفيان :قررراال حنبرررل ونبرررد اهلل برررن حممرررد امنفيلررري، نمحرررد برررن حممرررد برررن حررردثنا
 . افع بهنيب  بن نن نبيد اهلل

 .فلألنصا ي موافقة مع نيب داود ص شيت شيخه افيان بن نيينة
 .وهذه املوافقة حاصلة ملذهيب
 :قال ،(11)حدهللث  ،(7-1/4)ونارجه ابن ماجة ص اننه 

  ،نن اا  نيب امنضر وزهللد بن نالم به ،حدثنا افيان بن نيينة ص بيته ،حدثنا نصر بن نلي ا  ضمي
 .كما قال امذهيب

  .حاصلة ملذهيب وهي وتسمى هذه املوافقة بدال ،فلألنصا ي مع ابن ماجة موافقة ص شيت شيخه
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 :منهمامسة عشرة وعدتهم أربعون حافظاً الطبقة الخ
 (88)ط( 418وقيل 428)ابن ماكوال ت  -78

  :فقال ،(8702-4/8708)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 
نبو نصر نلي بن هبة اهلل برن نلري برن جعفرر برن نلري برن حممرد برن دمر  امما ام با احلافا امبا ع " 

 ،بن امما ا واد نيب دم  امقاام بن نيسى امعجلري ا رباذقرا ى ذ امبغرداذى مصرن  ا كمرال وغرا ذمركا
 .مضر بن نزا  بن معد بن ندنان اينذ من  بيعة  ،ونجل بطن من ب ر بن وا ل

 .ونشرهللن ون بعما ة بع رباومدم ص شعبان انة اثنتني  :قال
ونبررا امطيررم  ،ونبررا طامررم بررن غرريالن ،ونبيررد اهلل بررن نمررر بررن شرراهني ،مسررع بشرررى بررن نبررد اهلل امفرراتىن

  ونبرد          ،ونبرا ب رر برن بشرران ،ونمحرد برن حممرد امعتيقري ،ونبا منصو  حممد بن حممد امسرواق ،امطربي
برن امقاارم ا        ونمحد  ،قاام احلنا ي وطبقته بدمشقونبا ام ،واال ق ببغداد ،امصمد بن حممد بن م ر 

احلفرررراي  ومقررررى ،وامسررررواحل ،وا زهللرررررة ،واراارررران وا بررررال ،ومسررررع مبررررا و اء امن ررررر ،املصررررري مبصررررربررررن ميمررررون 
 .وامنال 

 ،محرد امسرمرقندينونبرو حممرد احلسرن برن  ،وامفقيره نصرر املقداري ،حدث ننه نبرو ب رر اخلطيرم شريخه
برن اونبو نلري حممرد  ،وحممد بن طراان امرتكي ،واحلميدي ،وشجاع امذهلي ،حد امدقاقوحممد بن نبد اموا
 ،ونلررري برررن هبرررة اهلل برررن نبرررد امسرررال  ام اترررم، ونبرررو امقاارررم إمسانيرررل برررن امسرررمرقندي ،حممرررد برررن امل ررردى

  .واارون
نلري         ناررب  ،ناربنا احلافا نبو احلجاا امقضاني ننه قرن بام غر نلى حممد بن نبد اخلامق امموي

نرا نبرو نصرر نلري ن ،نرا نبرو امغنرا م امنراري احلرافان ،محرد برن حممرد احلرافاننا نبو طاهر ن ،بن املفضل احلافا
نرا  ،نرا نبرو حراز  امعبردوي ،محرد برن م ردىنحردثين نبرو ب رر  ،مسرع منره غراهنبن هبة اهلل امعجلي احلرافا و  

نرا زهررا بررن  ،محررد برن حنبررلننرا نبررو امفضرل صرراحم  ،نرا إبررراهيم بررن هللوار  اهلنسررجا ، نبرو نمرررو برن مطررر
نيب ب رر  نرن            نرا شرعبة ،نرا نيب ،نا نبيد اهلل برن معراذ ،نا نلي بن املدهللين ،نا  ىي بن معني ،حرب

  :قامت ،نن نا شة ،نن نيب المة ،بن حف 
 ." هللأاذن من  اوا ن ح  هلل ون كاموفرة -صلَّى اهلل نليه والَّم-كن نزواا امنيب " 
نرررا نبرررو امقاارررم  ،نرررا نبرررو امقاارررم احلرررافا ،نرررا نبرررو إارررحاق برررن اخلشرررونى ،نبأنيررره نبرررد امواارررع امبررررىن

          ،قررررال اهلسررررنجاي :وزاد ص ااررررره ،بررررن م رررردى محرررردنهررررو  :قلررررت ،نررررا نبررررو ب ررررر اخلطيررررم فررررذكره ،امنسرررريم
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 .فذكره ،ناه نبيد اهلل بن معاذ
نرن امفضرل  ،نرن إبرراهيم برن هللوار  ،محرد برن حنبرلنن محرد برن صراب برنو واه حممد بن  :قال اخلطيم

 .محدننن  ،بن زهللادا
 إعكترم   :القر ،نرا نبرو ب رر اخلطيرمن ،نا امسريناين ،ام ندي ننا :قاال ،وننا املالمل بن حممد وابن نالن

د برن حممرد نمحرنرا ن ،وحردثين نبرو نصرر نلري برن هبرة اهلل ننره ،محد بن امقاام بن ميمرون احلسريين مرن مصررن
بامرملررة بغرردادي اررنة  نررا مواررى بررن نيسررىن ،محررد بررن هللعلررى بررن نيسررى اموشرراءننررا ن ،امزهررر امسررمناوى بررنا

 :-مصلَّى اهلل نليه والَّ -قال  اول اهلل :قال ،نن ننس ،نن محيد، نا هللزهللد بن ها ون ، سني وما تني
 هللرت وامدهللره حترت مرن نب رى هرذا اميتريم امرذي وا :فيقول ،إذا ب ى اميتيم وقعت دمونه ص ك  امرمحن" 
  ." من نا ته فله ا نة ،ام رى

 .فإنه د ول (1)و جامه معروفون اوى مواى ،من ر جدا :قال اخلطيم
قرد   اروال  ،كان امما هللعر  باموزهللر اعد امللك بن مراكوال :قال شاوهلله ص طبقاته ،هو واضعه :قلت

حضرر  ، زمانه بعد اخلطيم نحد نفضل منهو  هلل ن ص ،بذا امشأن نين مسعت منه وكان حافظا متقنا ، امرا
 .دلسه ام با  من شيوانا ومسعوا منه

ووع نمرره قضرراء امقضرراة ببغررداد وهررو احلسررني  ،وز  نبرروه ملقررا م نمررا املررالمنني :بررن نسرراكراوقرال احلررافا 
  .ومدم ص ش ر شعبان انة إحدى ونشرهللن :قال .يبن نلا

            ،حررررر  نكشرررررفه وقرررررال ،نلرررررى ام تررررراب نحرررررامينو  إالمرررررا  اجعرررررت اخلطيرررررم ص شررررريء  :قرررررال احلميررررردي
 .حفظا كأنه هللقرن من كتاب ونجابين إالبن ماكوال ص شيء اوما  اجعت 

وصرن   ،برن مراكوال نارذ نليره ص كتابره املالتنر ا ننملرا بلرغ اخلطيرم  :قال نبو احلسن حممرد برن مررزوق
وقرال هرذا   خيطرر  ،أن ر و  هللقرر ونصرربن ماكوال اأمه اخلطيم نن ذمك فاوحضر ننده  ،ص ذمك تصنيفا

 .وهو ام تاب امللقم مبستمر اموها  ،إن امتصني  كان ص كمه فلما مام اخلطيم نو ره :وقيل ،عببا
 .بن ماكوال وإمامتهامل ته وهو كتاب نفيس هللدل نلى تبحر  :قلت
دارل مصرر ص  :وهللقرولمسعت نبرا إارحاق احلبرال  ردم نبرا نصرر برن مراكوال وهلل رىن نليره  :بن طاهراقال 
 .فلما نرفناه كان من امعلماء بذا امشأن ،فلم نرفع به  ناا ،زي ام تبة

 ،بررن مرراكوال مبيبررا حافظررا نا فررا هللرشررو ملحفررا حرر  كرران هللقررال مرره اخلطيررم ام رراياكرران   :قررال امسررمعاي
                           

امليرزان " إذا ب رى اميتريم وقعرت دمونره ص كر  امررمحن " مواى بن نيسى امبغدادي نن هللزهللد بن هرا ون نررب كرذب : " قال امذهيب فيه (1)
(4/214.) 
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 ،دهللني ص زمانه م لرهما كان ص امبغدا ،وكان حنوهللا دودا وشانرا مربزا جزل امشعر فصيو امعبا ة صحيو امنقل
 .طا  امدنيا ونقا  ببغداد

ظم ومره امرن ،وطلرم احلردهللث ونتقرن امدب ،نحم امعلم مرن امصربا :بن ماكوالابن امنجا  ص تر ة اقال 
 .وامن ر واملصنفام
  .ماذ امبيعة مه نلى مل  ا طمغان اخلان يمسرقند ونا ى إ باهلل  اوال  ينفذه املقتد

 ،فقررال ع اررذ جررز ني مررن احلرردهللث ،بررن مرراكوالااجتمعررت بررامما  :بررا   بررن امرردواتىقررال هبررة اهلل بررن امل
 .حامته امو  إ  ومتونه ماانيد امول ح  ن ده ،فاجعل متون هذا ا زء ماانيد ا زء اآلار

      ،جبرررل ال هللسررأل نرررن م لررره :فقررال ،ارررأمت نبررا امغنرررا م امنراررري نررن اخلطيرررم :قررال نبرررو طرراهر برررن اررلفة
 .كتابه  إ هللرجع  إالوما اأمته نن شيء فأجاب ص احلال  ،هللنا م لهما  ن

 ،بررن مرراكوالااررأمت شررجانا امررذهلي نررن  :قررال ،ا امسررلفيننرر ،نررا جعفرررن ،وناربنررا نبررو نلرري بررن اخلررالل
برن مراكوال طرهللرق ا  هلللرز   :وقرال مرالمتن امسراجي .ثصرن  كتابرا ص نلرم احلردهلل ،فقال كان حافظا ف مرا ثقرة

برن مراكوال كران مره ا ننمسعرت إمسانيرل برن امسرمرقندي هللرذكر  :بن نساكراقال  .هللنتفع بنفسهنهل امعلم فلم 
 .فقتلوه جبرجان انة ني  وابعني ون بعما ة ،ترا  نحداثنغلمان 

وقد كان اافر حنو كرمان ومعه لامي ه امتررا  فقتلروه ونارذوا  ،بن ماكوالاقتل احلافا  :بن ناصراوقال 
 .بن امنجا ا  ون بعما ة ه ذا نقلمامه ص انة  س وابعني

ص ارنة ارت نو اربع  مراإ برن مراكوال برامهوازاقترل  :برن ناصرر هللقرولامسعرت  :وقال نبو اعد امسرمعاي
 .ومثانني ون بعما ة

 .وقتل هنا  بعد ام مانني ،اوزاتان إ ارا من بغداد  :وقال امسمعاي
 .بعني وقيل انة ات ومثاننيقتل انة  س وا :وقال نبو امفرا بن ا وزي ص املنتظم

 .قتل ص انة تسع وابعني :وقال غاه
 .ص انة ابع ومثانني نوزاتان :وقيل

 .بن ال اناح ى هذهللن امقومني امقاضى 
 :ومن شعره

 ذل دتنمرام ذل إنروجانم ام          و  ايامك نن دا  نهنت با رق
 انه حطمرص نوط فاملندل امرطم          وا حل إذا كانت اموطان مضيعة 
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       :ومه
 فممسك دمع هللو  ذا  كساكبه           ا رلوبنراكت قرنا تبرا توافقرومل

 فراق امذي هتوهللنه فد كسا  به             فيا كبدى احلرى امبسى ثوب حسرة
 ،نرررا نررن نيب احلسررن بررن املقرررامسعرررت مررن نرردة ونجررازوا م ،بررن مرراكوالا هللعررز وقرروع حررردهللث اممررا :قلررت

 إميهنن كتاب نيب نصر امما  ،حممد بن اماضر كالمها نن حممد بن ناصر احلافا نا نن احلافا نيبا وننبأ
بررن ا نررا مظفررر ن ،بررن مرراكوالانررن  ،ننبأنررا نبررو احلسررن بررن امفررراء ، ترراحىننبأنررا ام ،محررد بررن اررالمةنوننبأنررا  م

امشاازي   محد بن نبد امرمحنن نان ،محد بن نلي احلافاننا جدي نبو ب ر ن ،بن اللااحلسن اهلمذاي ابط 
بررن نبررد انررا حممررد  ،إبررراهيم امبغررداذى بأنطاكيررة نررا نبررو ب ررر حممررد بررن ،نررا حممررد بررن نلرري بررن امشرراهن ،احلررافا

نررن  ،نررن فافرراه ،بررن جرررهللجانررن  ،نررا اررفيان ام ررو ي ،جنرريو نررا اامررد بررنن ،امرررمحن بررن حبررا احلمرراي مبصررر
  :قال -صلَّى اهلل نليه والَّم -نن امنيب ،-ن ا ن  ضي اهلل-نن نا شة  ،نن داهد ،امنمش
 ." ما قدموا إ قد نفضوا  فإهنمال تسبوا امموام " 

ونمررا  ،وقررال اممررا بررل هررو إمسانيررل ام نرردي شرريت مبقيررة ،معاوهللررة امضرررهللر فافرراه هررو نبررو :قررال امشرراازي
قررع منررا متصررال ناميررا ص  وو  ،نررن شررعبة ،وامرقرراق نررن اد  ونلرري ص ا نررا ز ،امبخررا ي احلرردهللث ففرري صررحيو

 .ح  كأي  وهللته نن امشاازي ،ووقع منا ننلى نمس د ا نهللضا ،ملشاازياممقاب  كتاب
 :أقول

حيررث وصرررل إميرره ص ا ارررناد امول  ،قررد وقررع امعلرررو بررذهللن ا ارررنادهللن ملحررافا امرررذهيب إ  ابررن مررراكوال
 .ووصل إميه ص ا اناد ام اي ب الثة ،باثنني فقط

حيث وصل إميره  ،(407)احلافا نمحد بن نبد امرمحن امشاازي املتوى انة ابع ون بعما ة  ومه نلو إ 
 .نمسة من امرواة

 :وذكر ننه وقع مه نلو ص إاناد هذا احلدهللث مرتني
 .ص كتاب اممقاب ملشاازي -إحدامها 
 .من طرهللق نارى ننلى من ا ح  كأنه  وى هذا احلدهللث نن امشاازي -وثانيت ما 

شريوج امرذهيب فلرم  فقد حب ت ننه ص امسا وص املعجم املخت  وص معجم ، ند ي نهللن نو ده امذهيبوال
 .نجده

نرن   ،حدثنا نبد امرمحن برن م ردي حردثنا شرعبة :قال ،(4/180)وقد  وى هذا احلدهللث ا ما  نمحد 
  :قال -صلى اهلل نليه والم- نن امنيب - ضي اهلل نن ا  -نن نا شة  ،نن داهد ،امنمش
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 .احلدهللث... .ال تسبوا امموام" 
 : قال ،(1111)حدهللث  ،ص ا نا ز ،و واه ا ما  امبخا ي ص صحيحه

 .نن داهد به ،نن امنمش ،حدثنا شعبة ،حدثنا اد 
 .نن امنمش به ناربنا شعبة ،حدثنا نلي بن ا عد:قال ،(4514)حدهللث ،وص كتاب امرقاق
          وهررررررو ،نررررررن بشررررررر ،ناربنررررررا محيررررررد بررررررن مسررررررعدة :قررررررال ،(1114)حرررررردهللث  ،(4/51)و واه امنسررررررا ي 

 .نن امنمش به ،نن شعبة ،ابن املفضل
وشرررم امسررنة  ،وامشررعم ملبي قرري وامسررنن ،وهررو لرررا ص نرردد مررن ام تررم امارررى كصررحيو ابررن حبرران

 .ملبغوي
 

 (88ط ( )441)أبو علي الغساني ت  -74
 :فقال ،(8788-4/8788)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

            .ا يا  امندمسي محدنحمدث امندمس نبو نلي احلسني بن حممد بن  ،احلافا ا ما  ام بت" 
وحررراا برررن حممرررد  ،ومحرررل نرررن ح ررريم برررن حممرررد احلرررداي ،ما رررةد ص احملرررر  ارررنة اررربع ونشررررهللن ون بعومررر

نيب   واحملردث ، نبرد اهلل برن نترابونيب ،ونيب شاكر نبد امواحرد امفراى ،ونيب نمر بن نبد امرب ،امطرابلسي
و  خيررا  ،ونردة ،ونيب امعبرا  برن دهلراث ،ونيب اموميد امباجى ،واراا بن نبد اهلل امقاضى ،نمرو بن احلذاء
صرن  ص ذمرك  ، بصراا بامعربيرة واملغرة وامشرعر وامنسراب ،وكران مرن ج ابرذة احلفراي امبصرراء ،مرن امنردمس

 قال هذا ونك ر منره ،وناذ ننه امنال  ،وتصد  جبامع قرطبة ،امنقل نليه ونوموا ص ،إميهو حل امنا   ،كله
 .ووصفوه با المة واحلفا وامنباهة وامتواضع وامصيانة نا ننه غا واحدنوقال  ،ال  بن بش وال

 ،نبررا نمررر بررن نبررد امرررب نن نررن نيب نلرري امغسرراي ،حرردثين نبررو ب ررر بررن طرراهر :قررال امسرر يلي ص امرررو 
ص كترررايب هللعرررىن  نحلقتررره إالذكرررره ننمسررراء امصرررحابة   ة اهلل ص ننقرررك مررر  ن ررررم نلرررى اارررم مرررننمانررر :قرررال مررره

 .االاتيعاب
 ،كان نبرو نلري مرن نكمرل مرن  نهللرت نلمرا باحلردهللث :مسعت احلسن بن مغيث قال :بن بش والا وقال

   معره  رواهللرة مرانا  كترم املغرة ونك رر مرن  واهللرة امشرعا  و رع مرن ارعة ام ،وحفظا مرجامه ،ومعرفة بطرقه
 رع كتابرا ص  جرال  ،ف تبره حجرة بامغرة ،وصحو من ام تم ما   هللصححه غراه مرن احلفراي ،ند كناه نحد

 .وهو كتاب حسن مفيد ناذه امنا  ننه" ومتييز املش ل تقييد امل مل" امصحيحني مساه 
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 .حلقته ةزمانمدة م مز  بيته ،مسعناه نلى امقاضى نيب نبد اهلل بن احلجاا ننه :بن بش والاقال 
 .وامع ما  ، وى ننه تقييده حممد بن حممد بن احل م امباهلى شيت امسلفي :قلت
نبرو و  ،ونبو نلي بن ار رة امصردص ،محد بن إبراهيم ا يا  امللقم بامبغدادينولن  وى ننه حممد بن  

برن نيب ا   محردننبرد امررمحن برن و  ،محرد برن مسرا  امغرنراطينونبرد اهلل برن  ،امعالء زهر بن نبد امللك امهللادى
برن نبررد اااررهم مسرند مررراكش حممرد  واال ررق ارواهم ،وهللوارر  برن هللبقرى امنحروي ،ميلرى امنصرا ي احلرافا
 .ما ةانة ابعني و س إ وبقى  ،مسع منه هذا صحيو مسلم، اهلل بن اليل امقيسي

 .مثان وتسعني ون بعما ة نةا نشرة ميلة الت من شعبان نبو نلي ص ميلة ا معة الثن  اتاذامتوى 
نبرو نلري  ننرا ،حممد بن حممرد امبراهلى ننا ،حممد امع ماي ننا ،جعفر بن نلي ننا ،ناربنا احلسن بن نلي

نرررا نبرررو امقاارررم امبغررروي إمرررالءا مب رررة ارررنة نشرررر  ،نرررا نبرررو ب رررر برررن إمسانيرررل ،ح ررريم برررن حممرررد ننرررا ،امغسررراي
  :قال  اول اهلل  نننن ننس  ،نن ثابت ،فضامة حدثنا املبا   بن ،هدبة بن اامد نا ،وثالمثا ة
 ." حبا مصاحبه شدمهانفضل ما نما حتاب  جالن ص اهلل إال كان " 

 :أقول
حيررث وصررل ، ونلررو ملجيرراي ،حيررث وصررل إ  ا يرراي بأ بعررة  واة ،ص إاررناد هررذا احلرردهللث نلررو ملررذهيب

وهررذا اماررا نلررو مطلررق ، بسرربعة -واررلمصررلى اهلل نليرره -وحيررث وصررل إ   اررول اهلل  ،إ  امبغرروي برراثنني
 .وامذهيب تابع مه ص هذا امعلو ،ملجياي

       ص تر رررررة هدبرررررة برررررن اامرررررد ( 1/1144)نو د ا يررررراي هرررررذا احلررررردهللث برررررذا ا ارررررناد ص تقييرررررد امل مرررررل 
 .نا نبو ب ر بن إمسانيل به :قال ،حدثنا ح م بن حممد"  :قال

 :قال ،(1051) قم  ،(271 )ونارجه نبو داود امطيامسي ص مسنده 
  :-نليه والم صلى اهلل-قال  اول اهلل  :نن ننس قال ،نن ثابت ،املبا   بن فضامة حدثنا"  
 ."ما حتاب  جالن ص اهلل إال كان نفضل ما نشدمها حبا  مصاحبه " 

 .حاصلة ملذهيب وهذه املوافقة ،فللجياي موافقة مع امطيامسي ص شيخه املبا   بن فضامة
 :قال( 1420)حدهللث  ،(4/141)رجه نبو هللعلى ص مسنده ونا

 .حدثنا مبا   بن فضامة به ،حدثنا نلي بن ا عد
 . وهي حاصلة ملذهيب وهذه املوافقة تسمى بدال   ،فللجياي مع نيب هللعلى موافقة ص شيت شيخه

 .مبا   بن فضامة به بإاناده إ ( 544)حدهللث  ،(2/125)ونارجه ابن حبان ص صحيحه 
بررن ا  ونقررره امعراقري مررع نن ص إاررناده مبررا    ،ووافقرره امررذهيب ،حلردهللث صررححه احلرراكم مررن هرذا اموجررهوا
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 ."صدوق هللدمس وهللسوي "  :قال فيه احلافا ص امتقرهللم ،فضامة
حدثنا ف و  إذا قال :وقال نبو ز نة ،وكان وكان قال نفان ثقة من امنسا "  :وقال امذهيب ص ام اش 

 ."ضعي   " :وقال امنسا ي ،ثقة
 .فانتفت ننه شب ة امتدميس ،حدثنا ثابت :حيث قال ،وقد صرم بسمانه نن ثابت نند ابن حبان

       انظرررررر امصرررررحيحة  ،ونفرررررى اممبررررراي هرررررذه امعلرررررة ،وقرررررد نو د مررررره امعالمرررررة اممبررررراي متابعرررررة ننل رررررا اخلطيرررررم
 .ونشا  إ  نن مه شاهدا  صحيحا   ،(450)حدهللث 

ونرررررررزاه إ  املعجرررررررم اموارررررررط ملطررررررررباي برررررررا زء  ،(1271)يحة بررررررررقم ذ نو د هرررررررذا امشررررررراهد ص امصرررررررح
 .وامصحيفة

( 5275) قرررم  ،(4/114)فقرررد وجررردم احلررردهللث ص اموارررط مرررن معررراجم امطررررباي  ،واممرررر كمرررا ذكرررر
إال كرران  ،مررا مررن  جلرني حتابررا ص اهلل بظ ررر امغيررم" كمرا ذكررر امشرريت اممبرراي نررن نيب امرد داء مرفونررا  بلفررا 

 ."اهلل نشدمها حبَّا  مصاحبه  نحب ما إ 
ونررن "      واه امطرررباي بإاررناد جيررد قرروي" :ونقررل نررن املنررذ ي قومرره ،ووثررق اممبرراي  جررال هررذا ا اررناد

                   ."وهو ثقة  ، جامه  جال امصحيو غا املعاى بن اليمان"  :اهلي مي ننه قال
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 (88 ط( )888)الوهاب ت  يحيى بن عبد بن مندها - 78
   :فقال، (8787-4/8780)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

برن ا         حممرد  احلافا امعا  املسند نبو زكرهللا  ىي بن نبد اموهاب بن احلرافا امشريت نيب نبرد اهلل" 
ونبيررد اهلل  ،مسررع نبرراه ونميرره نبررد امرررمحن احلررافا ،إاررحاق بررن حممررد بررن  ررىي بررن منررده امصررب اي امعبرردي

ونبررا امعبررا   ،ونبررا طرراهر بررن نبررد امرررحيم صرراحم نيب امشرريت ،بررن  هللررذة صرراحم امطررربايونبررا ب ررر  ،رامترراج
وإبررراهيم بررن منصررو  ارربط  ،وحممررد بررن نلرري ا صررا  ،ام قفرريونمحررد بررن حممررود  ،محررد بررن حممررد امقصررا ن

برن ا       محرد ن ر ونبا ب ،وا وزدا  ،وحممد بن نلي بن احلسني ،ونبا امفتو نلي بن حممد امدميلى ،حبروهلله
بررن ا      ونبررا امفضررل نبررد امرررمحن  ،احلسررن بررن حممررد امد بنرردي ونبررا اموميررد ،واررعيد امعيررا  ،منصررو  املغررريب

 .و انة ،نيب طامم بن غيالن ومه إجازة من ،والقا ك اا ،امبي قي  رونبا ب ،محد امرازي امزاهدن
مرن  ،ملطرربا  "املعجرم ام برا" سرموناته كترابومرن م ،ونملرى ببغرداد ،انة مثان وتسعني ون بعما رة حج

 .بن  هللذةا
 ،وابررن ناصررر ،ونلرري بررن نيب تررراب ،و ىي بررن نبررد امغررافر بررن امصرربا ،حرردث ننرره نبررد اموهرراب اممنرراطي

 .حممد بن إمسانيل امطراواي اارهم موتا ،والق ،ونبو حممد بن اخلشاب ،ونبد احلق اميوافي ،وامسلفى
واارع امرواهللرة ثقرة حرافا م  رر صردوق   ،وافرر امفضرل هرو جليرل امقرد  :قرالو  ،ذكره نبو ارعد امسرمعاي

و مانرة مرن  ،اررا امترا هللت منفسره ،نوحرد بيتره ص نصرره ،حسرن امسراة بعيرد مرن امت لر  ،ك را امتصراني 
فررأثىن نليره ووصررفه براحلفا واملعرفررة  ،وارأمت إمسانيررل برن حممررد احلرافا ننره ،ونجراز ع مسررموناته ،شريوانا
 .منده بدىء بيحىي واتم بيحىي بينبيت  :ومسعت حممد بن نيب نصر امفتوا  احلافا هللقول ،وامد اهللة

بررن امعمررر  إعوكتررم  ،مومررد  ررىي بررن منررده ص شرروال اررنة ن بررع وثالثررني ون بعما ررة :قرررنم نررط اميونررا تى
شريت امقرراء  وفي را مرام ،وقيرل تروى ص ثراي نشرر ذي احلجرة ،نه توى هللو  امنحر انة إحدى نشررةنامفاار 

نبرو طراهر       وشريت بغرداد ،اطيم قرطبة نبو امقاام ال  بن إبراهيم بن امنخا  نرن ن برع ومثرانني ارنة
برن حممرد ا      ومسرند نصرب ان نبرو امقاارم غرامن  ،محد بن نبد امقاد  بن هللوا  اميوارفيننبد امرمحن بن 

برن نب ران اامعرراق نبرو نلري حممرد برن ارعيد ومسرند  ،نن ن بع وتسرعني ارنة ،بن نبيد اهلل امربحي امصب اي
 .بن شاذانااامتة من مسع من  ،ام رجي ام اتم

 
 برنا       ثنا  ىي   ،نا نبو طاهر امسلفين ،بن طاهر نا نبد اموهابن ،ناربنا حممد بن هللوا  امدهللم
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نرا  ،إبرراهيم اخلرازن نا نبو ب رر حممرد برنن ،د بن حممودنمحنا نبو طاهر ن ،نبد اموهاب احلافا امالء بانتخا ى
 :بن بسراقلت معبد اهلل  ،ثنا حرهللز بن ن مان ،ثنا معاوهللة بن نمرو ،محد بن نمر بن هللوا  بن جوصان

كرران ص  نارره شررعرام "  :قررال؟ مررن شرريم  -واررلَّم وامرره صررلَّى اهلل نليرره-هررل كرران ص  ن   اررول اهلل 
 ." كان إذا ادهن هللتغينب بيض

  :أقول
 .ب الثة من امرواة اموهاب حيث وصل إ   ىي بن نبد ،ملذهيب إاناد هذا احلدهللث نلوص 
ونيب     مرن طرهللرق حجراا برن حممرد ( 188-4/187)ارا هذا احلدهللث ا مرا  نمحرد ص مسرنده نوقد 

بررن ا        قلررت معبررد اهلل  ،اهلل بررن بسررر نررن نبررد ،نررن حرهللررز بررن ن مرران ،كل ررم ،املغرراة وحسررن بررن مواررى
  :بسر

  ."كان بعنفقته شعرام بيض  " :قال؟،  -نليه والَّمصلَّى اهلل -هلل نشيخا  كان  اول ا
  .وهي حاصلة ملذهيب ،فللحافا  ىي بن منده موافقة مع ا ما  نمحد ص شيت شيواه

 :قال ،(25450)حدهللث  ،(8/127)ونارجه ابن نيب شيبة ص مصنفه 
 .نن حرهللز ،إاحاق بن اليمانحدثنا 

 .يت شيخه حرهللزفالبن منده معه موافقة ص ش
برن ا       حدثنا حرهللرز  حدثنا نصا  بن اامد :قال ،(1544) حدهللث  ،ونارجه امبخا ي ص املناقم

 .ن مان
 .فالبن منده موافقة مع امبخا ي  ص  شيت شيخه حرهللز

 .وهذه املوافقة حاصلة ملحافا ملذهيب
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 (88)ط( 888)ت  البغوي -78
  :فقال ،(8784-4/8782)في تذكرة الحفاظ  ترجم له الذهبي

امشررافعي بررن امفررراء  نبررو حممررد احلسررني بررن مسررعود بررن حممررد ،ا مررا  احلررافا امفقيرره افت ررد حمرري امسررنة" 
 . وغا ذمك "املصابيو" و "امت ذهللم" و "شرم امسنة"و "هلللز رمعا  امتن" صاحم

 ،املليحرى محردننبرد امواحرد برن  ونرن نيب نمرر وحدث ننه ،تفقه نلى امقاضى حسني صاحم امتعليقة
           ونلرررري بررررن هللوارررر  ا ررررروهللين ،محررررد امصرررراصنوهللعقررررروب بررررن  ،ونيب احلسررررن نبررررد امرررررمحن بررررن حممررررد امررررداودي

 .ونيب احلسن حممد بن حممد امشازى
 ،حممررد بررن حممررد امطررا ي ونبررو امفترروم ،اررعد امعطررا ى املعرررو  حبفرردةن وى ننرره نبررو منصررو  حممررد بررن 

كان ذا تعبد ونسك وقنانة  ،امعلماء امربانيني منفإنه كان  ،صده امصابتصانيفه مقوبو   مه ص  ،ونهل مرو
ومعرل حمري  ،وكران نبروه هللعمرل امفرراء وهللبيع را ،فصا  هللأكل را بزهللرت ،وكان هللأكل كسرة وحدها فعذموه ،باميسا
هلل برن نبرو امل رال  فضرل ا    واارر مرن  وى ننره با جرازة  ،وهلللقبونه نهللضا  كن امدهللن ،بلغ مثانني انة امسنة

امسنة مبدهللنة  وتوى حمي ،املقداي يونجاز مشيخنا امفخر نل ،امستما ةحدود  إ شيت حيي  ،حممد امتوقا 
 .شيخه امقاضى حسني نند ودفن ،و سما ة مرو امروذ ص شوال انة ات نشرة

برن ا   ناربنا نمر بن إبراهيم بن حسني ام اتم ونبد اخلامق بن نبد امسال  امشافعي ونمحد بن حممد 
 ،ونمحد بن نبرد احلميرد برن قدامرة واد رة بنرت امرضرى اعد وإمسانيل بن نبد امرمحن ونمحد بن نبد امرمحن

نرا ن ،ارعد امعطرا ى ارنة اربع وارتني و سرما ةننرا حممرد برن ن ،برن بررا  امصروص نا حممرد برن احلسرنين :قاموا
نررا ن ،محرردنبررن ا   نررا نبررو نلرري زاهررر ن ،دنررا نبررو احلسررن حممررد بررن حممررن ،حمرري امسررنة احلسررني بررن مسررعود امفقيرره

نره ننرن نبيره  ،نرن نبرد امررمحن برن نيب صعصرعة املرازي ،نرن مامرك ،نرا نبرو مصرعمن ،إبراهيم بن نبد امصمد
 :قال مه ن نبا اعيد اخلد ين ،ناربه
 ،فأذنرت بامصرالة فرا فع صروتك بامنرداء فرإذا كنرت ص غنمرك نو بادهللترك ،ن ا  حتم امغرنم وامبادهللرة إي"

 .ش د مه هللو  امقيامة إال ،وال شيء ،نسإوال  ،جن إنه ال هللسمع مدى صوتك نو صوم املالذنف
  ." -صلى اهلل نليه والم-قال نبو اعيد مسعته من  اول اهلل 

 
 

 :أقول
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 .إ  مامك به بإاناده( 2/271)هذا احلدهللث نارجه ا ما  امبغوي ص كتابه شرم امسنة 
نرن           ،نرن نبيره اهلل برن نيب صعصرعة امرمحن بن نبد ن نبدن ،(1/41)ونارجه مامك ص املوطأ 

 .نيب اعيد به
 .هلذا امعلو وملذهيب نلو تابع ،حيث وصل إ  مامك بأ بعة من امرواة ،ففيه نلو ملبغوي

نرن إارحاق برن هللوار   ،(1/45)و  .برهنرن مامرك  ،امررمحن نرن نبرد ،(1/15)ونارجه ا مرا  نمحرد 
 .به نن ا ما  مامك ،امز ق

  .فللبغوي موافقة مع ا ما  نمحد ص شيت شيخيه نال وهو ا ما  مامك
 .بهقال ناربنا مامك  اهلل بن هللوا  نن نبد ،(401)حدهللث  ،ونارجه ا ما  امبخا ي ص امذان

 .فللبغوي مع امبخا ي موافقة ص شيت شيخه مامك
      ننبأنررررا :قررررال ،حممررررد بررررن اررررلمة ناربنررررا :قررررال، (444)حرررردهللث  ،(2/12)ونارجرررره امنسررررا ي ص امذان 

 .نن مامك به ،ابن امقاام
 .معلو واملوافقاماتابع هلذا  وملذهيب نلو، مع امنسا ي ص شيت شيت شيخه مامكفللبغوي نلو باملوافقة 
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 (88ط( )888)أبو القاسم التيمى ت  -72
  :-رحمه اهلل  -قال ( 8717-4/8722)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

 يامقرشررري امتيمررر نبرررو امقاارررم إمسانيرررل برررن حممرررد برررن امفضرررل برررن نلررري ،افا ام برررا شررريت ا ارررال احلررر "
ومررد اررنة ارربع و سررني ، وغررا ذمررك صرراحم امرتغيررم وامرتهيررم، امللقررم بقرروا  امسررنة، امطلحرري امصررب اي

 .ما ةون بع
وابرن  ،  بن شر روهللهونبا منصو  ،وإبراهيم بن حممد امطيا ، ونا شة بنت احلسن ،مسع نبا نمرو بن منده

ونبرا ب رر برن  ،ةوابرن ارشريد قومر، برن منردهاونصرحاب  ،نبد امرمحن بن حممد بن زهللاد ونبا نيسى ،ا ما   ا 
 ،وبنيسابو  نبرا نصرر حممرد برن ار ل امسرراا وطبقتره ،وطبقته ،نبا نصر امزهللنيب   بغداد فلقيإو حل  ،مردوهلله

 .ونحواهلم ،لم ص امرجالوت  ،وصن  ،ونملى، و  انةوجا، ومسع بعدة مدا ن
برن ا    و رىي  ،ونبرو موارى املردهللين ،ونبو امقاام بن نسراكر ،وامسلفى ،حدث ننه نبو اعد امسمعاي

ونبررو         ،محررد امعبرردكوىنونبررو امفضررا ل حممررود بررن  ،ونبررد اهلل بررن حممررد بررن محيررد اخلبرراز ،حممررود ام قفررى
 .والق ،واملالهللد بن اماوة ،ىونبو افد زاهر ام قف ،جنيو فضل اهلل بن ن مان

، هوقردوة نهرل امسرنة ص زمانر ،نلمراء نصرره ونارتاذ ،ن مرة وقتره إمرا نبو امقاام احلرافا  :قال نبو مواى
ومرررام هللرررو   ،ذ فلرررج بعرررد مررردة ،ارررنة ن برررع وثالثرررني صرررمت ص صرررفرن، ص حرررال حياتررره ،حررردثنا ننررره  انرررة

نبرو جعفرر     وكران نبروه،   مر ل م ك ررةن رع    واجتمع ص جنازتره ،امضحى انة  س وثالثني و سما ة
اررنة إحرردى وتسررعني  ومررام ص ن امقررران نلررى نيب املظفررر بررن شرربيموقررر  مسررع مررن اررعيد امعيررا  صرراحلا و نررا
           .- ضي اهلل نن م- نحد امعشرة ،ووامده من نوالد طلحة :قال نن إ  ...ون بعما ة

 امقاارم برن نليرك ارنة نيب ومسرع مرن ،برن ن برع ارننيانرا نو ، ومسعرت مرن نا شرة :قرال: وقال نبرو موارى
وكرران نررزه ، وال نانررده نحررد إال ونصررره اهلل ،قرروال وال فعررال نلررم نحرردا نرراب نليررهنوال  :قررال، إحرردى واررتني

، من مل ه مهرل امعلرم ا  قد نالى دا  ، اتصل بمال هللدال نلى امسالطني وال نلى من ، امنفس نن املطامع
 .ننطاه امرجل امدنيا بأارها   هللرتفع ننده ومو مع افة ذام هللده

 .وكان  لى نلى امبدهلل ة، نملى ثالثة اال  و سما ة دلس
 .ص وقته م له ميس قليل ام ال  ، يل امطرهللقة، كان حسن االنتقاد: قال  ىي بن منده

حفرا نمحرد ن  بعرد ا مرا بغرداد إ ما  حرل  :مسعت ن مة بغداد هللقومون: قال نبد ا ليل بن حممد كوتاه
 .من ا ما  إمسانيل ونفضل



 تذكير النابهين 11 

نلم نحدا ص دهللرا  ا ارال  هللصرلو نال  :وقال نبو مواى املدهللين ص ذكر من هو نلى  ن  املا ة اخلامسة
 .إمسانيل احلافا إالمتأوهللل احلدهللث 

 .(1)ن امرجل ما كان ص  ن  املا ة قد اشت رإهذا ت ل  ف :قلت
 .نحدا  فا حفظي رينمما  نهللت ص  :نن إمسانيل قال يو و 
 وا نرراب واملعرايونمرا امتفسرا  ،وقرد قررن نبرو امقاارم بامرواهللرام نلرى  انرة مرن امقرراء :قال نبو موارى 

 .ص امبلد وامرااتيق ونما نلم امفقه فقد ارم فتاواه ة،وامفا اي فقد صن  فيه كتابا بامعربية
برن ا إمسانيرل  نبرو امقاارم وقرهللع دهرره بدهللع وقتهحدثنا ا ما  ام با  :نبو املناقم حممد بن محزة امعلوي

  .نيب امقاام تعبده وهتجده وهللذكر نن .فذكر حدهلل ا ،حممد
مرا كران هللتقدمره كبرا حر   وامعلرو  وكان ابنه نبو نبد اهلل ومد انة  سما ة ونشرأ وصرا  إمامرا ص املغرة 
وكران نملرى  لرة ، لغرة وجرهللران املسراننلرى نفسره ص اموكران نبروه هللفضرله ، ص امفصراحة وامبيران وامرذكاء نحد

قرال نبرو ، وبعرده نبروه، مام بمذان انة ات ونشرهللن ،ومه تصاني  ك اة مع صغره، من شرم امصحيحني
ص  "املوضرو" و       ومره تفسرا اارر ص ن برع دلردام" ا امع"فسا ص ثالث دلدام مساه ومه امت :مواى

اراة "وكتراب  ،دلرد "امسنة" وكتاب ،ص امتفسا نشر دلدام "داملعتم"ب وكتا، مامتفسا ص ثالث دلدا
 .ونشياء ك اة ،دلد "ياملغاز " و ،دلد "دال ل امنبوة"وكتاب  ،دلد ضخم "امسل 

 ،مررا  ص احلررردهللثإوهرررو  وننررره ناررذم هرررذا امقررد  ،ارررتاذى ص احلرردهللثنهررو  :قررال نبرررو اررعد امسرررمعاي
 ،كنرررت إذا ارررأمته نرررن املشررر الم نجررراب ص احلرررال ،وامارررانيدنرررا   بررراملتون  ،وامدب ،واملغرررة ،وامتفسرررا

مرا         :وكران نيب هللقرول ،ونملرى با رامع قرهللبرا مرن ثالثرة اال  دلرس ،وذهم نك رر نصرومه ص اارر نمرره
 .واملالمتن ببغداد ،بأصب ان (2) نهللت بامعراق من هللعر  احلدهللث وهللف مه غا اثنني إمسانيل ا وزي

 ،ومسعررت نبررا امقااررم احلررافا بدمشررق هلل ررىن نليرره ،واررأمته نررن نحرروال  انررة ،تلمررذم مرره :قررال نبررو اررعد
 .وقال  نهللته وقد ضع  وااء حفظه

كرران لررن هللضرررب برره امل ررل ص امصررالم   ،ال م ررل مرره ص وقترره ،كرران نرردمي امنظررا  :قررال امرردقاق ص  اررامته
 .وامرشاد

 .ومعرفة امرجال ،كان فاضال ص امعربية: وقال امسلفي

                           
هللظ ررر امت لرر  ص قررول نيب مواررى، و الهللسررتبعد مررا قامرره نررن نيب امقااررم، فإنرره كرران نلررى  ن   سررما ة ن بررع ون بعررني اررنة، ال : نقررول (1)

 .الايما وهو من امذكياء  امنوابغ
 .هللعين نبا امقاام امتيمي املرتجم مه هنا (2)
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ب رل  نا فرا ،ذاكرتره فرنهللتره حافظرا ملحردهللث ،مرا  نهللرت نحردا قرط م رل إمسانيرل :مر امعبد ينبو نا وقال
 نبرررا       ومسعرررت :ذ قرررال ،هرررذا امقرررول مرررن نيب نرررامر مسرررع امسرررلفي ،اارررتعجل نلينرررا بررراخلروا ،متفننرررا ،نلرررم

 .- محه اهلل تعا -ما قد  نلينا من ارااان م ل إمسانيل بن حممد  :هللقول احلسني بن امطيو ى
نن ابع واربعني  ،اي امفقيهذمحد بن اعد امعجلي اهلمنتوى معه ص انة  س امبدهللع نبو نلي  :قلت

نررن نيرر   ،وامعالمررة نبررو نبررد اهلل جعفررر بررن حممررد بررن م رري بررن نيب طامررم امقيسرري امقرررطيب املغرروي ،اررنة
 ،  جررامع امصررحاممالمرر ،واحملرردث نبررو احلسررن  زهللررن بررن معاوهللررة بررن نمررا  امعبررد ي امسرقسررطي ،ومثررانني اررنة

نبرد امواحرد  برنا        واملسند نبو منصو  نبد امرمحن بن حممرد  ،وابن نيب ذ  جاو  مب ة ومسع من امطربي
 ،محد امشراذهللااىنبن ا واملسند نبو امفتوم نبد اموهاب بن شاه  ،امشيباي امبغدادي وهللعر  بابن ز هللق امقزاز

نارروه نبرو منصررو  و  ،برد ا بررا  برن توبررة اماردي امع رربيمحررد برن حممررد برن ننواملسرند نبرو احلسررن حممرد برن 
نبرد امبراقى برن حممرد امنصرا ي احلنبلري امبرزاز وهللعرر   حممرد برن امدنيا امقاضرى نبرو ب رر ومسند ،نبد ا با 
  .بن نهللوب اهلمذاي نزهللل مرواوشيت امصوفية نبو هللعقوب هللوا   ،وبابن ص ر هبة (1)املراتان بقاضي

 ممريجردي  ننرا ،ثنرا  رىي برن حممرود ،حممرد برن نبرد اهلرادي نران ،بن حممود امفقيهناربنا حممد بن نمر 
      ثنررا حممررد  ،محررد بررن حممررد بررن املرزبررانن ننررا ،نبررد امرررمحن بررن حممررد بررن زهللرراد ننررا ،إمسانيررل بررن حممررد احلررافا

-    نرن نا شرة  ،نن امقاام ،نن نبيه ،ثنا إبراهيم بن اعد ،ثنا حممد بن اليمان ،بن إبراهيم بن احل ما
 :-صلى اهلل نليه وامه والم- قال  اول اهلل :قامت - ضي اهلل نن ا

 ". من نحدث ص نمرنا ما ميس منه ف و  د" 
  :أقول

 .ملذهيب نلو ص هذا ا اناد حيث وصل إ  نيب امقاام امتيمي ب الثة من امرواة
 ،(15)حرردهللث ( 1/11)"احملجررة  احلجررة ص بيرران" برره ونارررا نبررو امقااررم امتيمرري هررذا احلرردهللث ص كتا

 .حدثنا نبد امرمحن بن حممد بن زهللاد به :قال
-     ه احلجرة بامارانيد إ   ارول اهلل وا دهللر بامذكر نن هذا ا ما  احلافا هللرروي امحادهللرث ص كتابر

كترم  وكل را  " دال ل امنبروة " وكتاب " امرتغيم وامرتهيم " ، وكذمك هللصنع ص كتابه - صلى اهلل نليه والم
 .من ا ص دلدهللن كبا ، هللقع كل

: قرال ،نن إبراهيم بن ارعد حدثنا هللزهللد"  :قال ،(4/240)ونارا هذا احلدهللث ا ما  نمحد ص مسنده 
                           

هللرع دا  نرا  امفوا رد، هللرروي في را امحادهللرث بأارانيده مرن مه املشيخة ام ربى ص دلدهللن، د ااة وحتقيق امشرهلل  حاا امعروي، تشرر وتوز  (1)
 .، بلغ ندد شيواه ص هذه املشيخة اتة وثالثني وابعما ة شيت-صلى اهلل نليه والم-شيواه إ   اول اهلل 
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  :-صلى اهلل نليه والم-قال  اول اهلل  :قامت ،- ضي اهلل نن ا-نن نا شة ، نن امقاام، ناربي نيب
 ."من نحدث ص نمرنا ما ميس منه ف و  د " 
يب امقاام نلو بذا ا اناد حيث وصل إ  إبراهيم بن اعد بأ بعرة، ومره موافقرة مرع ا مرا  نمحرد ص فأل

 .شيت شيخه إبراهيم بن اعد
     حررررردثنا إبرررررراهيم  ،حررررردثنا هللعقررررروب: " قرررررال( 2417)حررررردهللث  و واه امبخرررررا ي ص صرررررحيحه ص امصرررررلو

 ."بن اعد به ا
 .إبراهيم بن اعد فأليب امقاام موافقة مع امبخا ي ص شيت شيخه
          نبرررررو جعفررررر حممرررررد حرررردثنا"  :قرررررال ،(1718)حرررردهللث  ،و واه مسررررلم ص صرررررحيحه ص كترررراب امقضرررررية

 .نن إبراهيم بن اعد به ،بن نون اهلالع  يعا  اهلل بن امصبام ونبد ا
م املوافقررا وهررذه ،حيررث وافقره ص شرريت شرريخه إبررراهيم بررن اررعديب امقااررم نلررو باملوافقررة مررع مسررلم، فرأل

 .- محه اهلل  -وهي حاصلة ملذهيب  ،مع ام مة ام الثة تسمى بدال  
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  (8)(88)ط ( 880)محمد بن ناصر بن محمد ت -71
 : فقال ،(8748-8714)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

 تروص ،امفضرل امسرالمى نبروحممد بن ناصر بن حممرد برن نلري برن نمرر احلرافا ا مرا  حمردث امعرراق   "
مومرده  ،ونحفظره اخلتمرة ،ونمسعره احلردهللث ،ف فله جده ممه امفقيه نبو ح ريم اخلرربى ،وهذا صغا نبوه شابا

 .ما ةص انة ابع واتني ون بع
ومامررررك  ،وناصررررم بررررن احلسررررن ،ونيب طرررراهر بررررن نيب امصررررقرنلرررري بررررن امبسررررري،  ومسررررع مررررن نيب امقااررررم

وابررن امبطررر  ،ونبررا نبررد اهلل امنعرراع ،د امررزهللنيبوطرررا ،و زق اهلل امتميمرري ،ونبررا امغنررا م بررن نيب ن مرران ،امبانياارري
باهلل ونىن بذا امفرن وبرامغ ص امطلرم بعرد نن  يوابن امل تد ،زل إ  نصحاب ا وهريرفمن بعدهم إ  نن هللن

 .وحصل امفقه وامنحو برع ص املغة
ت بقراءتره ومسعر يترو  تسرميع ،مرن نهرل امسرنة ال مغمرز فيره ضرابطا   كان ثقرة حافظرا   :بن ا وزياقال  
 .ارهللع امدمعة ،ك ا امذكر وكان ،وننه ناذم نلم احلدهللث ،وام تم ام با  ،محدنمسند 

وقرال صراحم  ،بن ا وزي نلرى امسرمعاي وقربو قومرهافرد  ،كان  م نن هللقع ص امنا  :قال امسمعاي
، جم ص امترا هللتمررتاذ هرو قرد احرتج ب المره ص ك را مرن ا ،عدل نفال هللفرق بني ا رم وامغيبرةاحلدهللث  رم وهلل

وال  ،ومريس اممرر كرذمك، إ  امتعصرم امبرا د نلرى احلنابلرة وهللنسربه ،نيب ارعد بن ا وزي  رط نلرىا ذ ناذ
نلرم بامترا هللت ونحفرا نفرأبو ارعد  ،فدع االنتصا  ،ص احلط نلى بعض امشيوج ،بن ناصر متعصما هللم نن 

 . ومن شيخك ،منك
ك ررا  ،نررا   برراملتون واماررانيد ،يمغررو  ،ثبررت ،مررتقن ،دهللررن ،حررافا ،إنرره ثقررة :بررن ناصررراقررال ص وقررد 

 .امقراءة وامنقل وهو صحيو ،(2)هللقع ص امنا  نننه  م نغا  ،امصالة وامتالوة
 .وابعني من نيب طاهر امنبا يونول مسانه ص انة ثالث 

بن اواحلافا  ،يينوابن هزا مرد امصرهللف ،كابن امنقو   ،كانت مه إجازام قد ة من  انة :بن امنجا ا قال

                           
 .ندد نصحاب هذه امطبقة  سة نشر نفسا من كبا  احلفاي - 1
دهللن، حافا، متقن، ثبت، كما ش د بذمك امسمعاي وامذهيب وغامها، وجرحه  ص كال  امسمعاي وامذهيب نظر قوي، فابن ناصر ثقة، - 2

ملن  رم ميس من باب امتعصرم واهلروى، وإمنرا هرو مرن براب امنصريحة وامتحرذهللر ومرن قرال غرا ذمرك فليبرني بامدمرة وقونره ص امنرا  
 . بدون وجه شرني، نما امدناوى بدون ندمة، فال هللالبه با وال هلللتفت إمي ا
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 .بن ماكوال ص  حلتهاناذها مه  ،وغاهم ،ماكوال
ص اررنة مثرران  ،قرررنم نررط احلررافا امضررياء نجرراز البررن ناصررر نبررو امقااررم نلرري بررن نبررد امرررمحن بررن نليررك

 .انةوامفضل بن احملم وارد  ، وفاطمة بنت امدقاق، ونبو صاب املالذن ،واتني ون بعما ة
والرر  ، وقرر  كتبرره متعففررا نظيفررا نزهررا، مترردهللنا فقرراا، حسررن امطرهللقررة، ثبتررا، كرران ثقررة: بررن امنجررا اقررال 
 .و  هللعقم، وثالثة دنانا ،ثيابا اليعا
 ،وامدهللانرة ،وا تقران ،وهللصرفونه براحلفا ،وغامهرا هلل  ررون ام نراء نليره ،وابرن اماضرر ،برن ار ينةامسعت 

 .لوامنواف ،واحملافظة نلى امسنن
 نيب        بررن ناصررر وابررن ا ررواميقي كانررا هللقرررءان امدب نلررى ا ننن هللررذكرو  شرريوايومسعررت  انررة مررن 

، وابرن ا رواميقي حمردث ا، بغرداد يمغرو  برن ناصرراخيررا : ف ان امنرا  هللقومرون، زكرهللا امتربهللزي وهللطلبان احلدهللث
 .فانع س اممر وانقلم

 ننن هللرد  :برن ناصررال قلت: بن ا ينة هللقولاقال ومسعت ، بن ناصر نهللضا  ناا ص املغةاقد كان  :قلت
وهذا شعر وحنرن حنتراا ، احلدهللث دانا يك دا ما تقرن نلإنفقال ، وشرحه ميب زكرهللا، قرن نليك دهللوان املتنيبن

 .وقرنم نليه ام تاب إميهفدفعت ا ، نيب  سة دنانا فأنطاي، نفقة إ 
، محررد ص امصررولن مررذهم إ  ذ انتقررل، يشررعر ن يبررن ناصررر معنررا ك رراا وهررو شررافعامسررع  :وقررال امسررلفي

 .إما وهو ثبت  وحسن معرفة وإتقانومه جودة حفا ، ومام نليه، وامفروع
 .قد  نصحاب احلدهللث ص وقته ببغدادهو م :وقال نبو مواى املدهللين

داررل نقررال بقيررت اررنني ال  ،ىي بررن احلسررني ننرره مسانرراوناربنيرره  رر، بررن ناصررراقرررنم نررط  :بررن امنجررا ا
تركرت  فقرال هللرا برين ،فجأت هللومرا مقررن احلردهللث ،تغلت بامدب نلى امتربهللزيواش ،مسجد نيب منصو  اخلياع
ومب رت  ،فعردم نليره ص ارنة اثنترني وتسرعني ،مي رون مرك إارناد ينرد واقررن نلر ،قراءة امقران واشتغلت بغاه

يررد ت لم ص كترراب امتم امقرراواي املرر إ وكنررت مرررا ا قررد مضرريت  ،نقررول ك رراا امل ررم بررني ع ني املررذاهم اررا
وجبنبرره ، نيب منصررو       إ فرنهللررت ص املنرا  كررأي قرد دالررت املسرجد ، نرن ذمررك وكررأن مرن هللررردي ،ملبراقال 

فسلمت نليه  ،نليه نو  وباء ،املون ى  د   ،ه نلى نمامته هللشبه ام ياب امرهللفيةا و دا ،ثياب بيض  جل نليه 
فلمرررا  - وامرره وارررلمصرررلى اهلل نليررره  -نررره  اررول اهلل نووقرررع ص نفسررري ملرجررل هيبرررة و  ،اموجلسررت برررني هللرردهلل 

فانتب رت ، ثرالث مررام نليك مبذهم هذا امشريت نليرك مبرذهم هرذا امشريت: وقال ع، إعجلست امتفت 
، مقرن نليه فقصصت نليه امراهللرا، امشيت إ وب رم  وامديتفقصصت ذمك نلى ، هللرج  وجسمي، مرنوبا
، وم رررن ال تعتقرررد انتقررراد امشرررعري، اتركررره قررول مررركنوال ، حسرررن إال  هللرررا ومررردي مرررا مرررذهم امشرررافعي: فقررال
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محررد بررن حنبررل ص ناميررو  نلررى مررذهم  ننررينونشرر د ا مانررة  نشرر د  وننررا، نصررفني نكررون ننفقلررت مررا ن هللررد 
وامتفقره نلرى مذهبره وذمرك ، محرد ومسرا لهنذ ناذم ص مساع كترم ، وفقك اهلل: فقال ع، امصول وامفروع

 .ص  مضان انة ثالث وتسعني

وابررن    ،وابررن ارر ينة ،وابررن ا رروزي ،وامسررمعاي ،ونبررو مواررى ،وابررن نسرراكر، نرره امسررلفي وى ن: قلررت
برن غنيمرة ا       وحممرد ،بن امبنراء امصروصوحممد  ،يوام ند ،و ىي بن امربيع امفقيه ،امرزاق ونبد ،اماضر
بررن وفررر بررن ا     ونمحررد  ،امقرراد  ن نبرردبررومواررى  ،محررد امناقرردنامعزهللررز بررن  ونبررد ،وداود بررن مالنررم ،امفقيرره
واارر مرن  وى ننره    ، واال رق، بن امما امسيد واحلسن، ونبو منصو  بن نفيجة ،ونمحد بن صرما ،هباة

بررن انررن ، بررن املقرراا         افرراو  ننرره قرررن نلررى  يبررن مسررداولررا خترربط فيرره  ،با جررازة نبررو احلسررن بررن املقررا
فقرد مرام قبرل  يواملليحر، فرذكر مرن ا عردهللام، ياملليحر محردننبرو نمررو نبرد امواحرد برن  ننبأنرا: قرال، ناصر
 .بن ناصر بأ بع اننيامومد 
  .بن ناصر ص ثاي نشر شعبان انة  سني و سما ةاتوى  

؟ مرا فعرل اهلل برك :فقلرت بن ناصررا نهللت  :قال ،نبو ب ر بن احلضرمي حدثين امفقيه :بن ا وزياوقال 
 .منك   يس م وايدهم يص زمانك نصحاب احلدهللثقد غفرم معشرة من : غفر ع وقال :فقال

 ،ص نشر امتسرعني بنيسابو  يوص انة  سني مام نبو ن مان إمسانيل بن نبد امرمحن امعصا د :قلت
واملسند نبو امفتو حممد  ، اوي امتا هللت امصغا ملبخا ي ،واملعمر اخلطيم نبو احلسن نلي بن حممد املش اي

برررن احلسرررن ا    ء امعرررراق نبرررو ام رررر  املبرررا   يومقرررر ، امسرررال  ام اترررم ببغرررداد برررن نلررري برررن هبرررة اهلل برررن نبرررد
وقاضى مصر  ،بل قبل ا ،ارااان امفقيه حممد بن  ىي صاحم امغزاع فيتوم ،مصن  املصبام ،امش رزو ي

 وامروانا نبرو زكرهللرا  رىي برن ،مصرن  كتراب امرذاا ر ص املرذهم ،نبو املعاع حممد بن  يع امقرشي امشافعي
 .با يإبراهيم امسلماا

بن ا محد نحممد بن  ننا ،حممد بن ناصر احلافا ننا ،محد بن وفرننن  ،بعلبكبناربتنا زهللنم بنت نمر 
حممرررد برررن نبرررد اهلل  ننرررا ،احلسرررني برررن ميمرررون امصررردص مبصرررر ننرررا ،نيب امصرررقر ارررنة ثرررالث واررربعني ون بعما رررة

 نننيب هرهللررة  نرن ،نرن نبيره ،نن اعيد املقرربي ،امليث ثنا ثنا قتيبة ،محد بن شعيم احلافانثنا  ،امنيسابو ي
  :قال -وامه والم صلى اهلل نليه  اول اهلل-

وتيتره وحيرا نوحراه اهلل نكران امرذي   وإمنا ،من اآلهللام ما م له امن نليه امبشر يوقد ننط إالما من نيب " 
 ." نك رهم تابعا هللو  امقيامة نكون ننفأ جو  إع
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 :أقول
      البررررن ناصررررر  ونلررررو ،حيررررث وصررررل إ  ابررررن ناصررررر بررررراوهللني فقررررط ،حلرررردهللث نلررررو ملررررذهيبهررررذا ا ص إاررررناد

 .فقطحيث وصل إ  امنسا ي ب الثة من امرواة 
وص     ( 7121)حدهللث  ،ص فضا ل امقران ،(7/241)وقد نارجه ا ما  امنسا ي ص امسنن ام ربى 

حرردثنا  ،قتيبررة بررن اررعيد حرردثنا :عنياملوضرر قررال ص ،(11044)حرردهللث  ،تفسررا اررو ة امنسرراء ،(10/75)
 .نن اعيد املقربي به ،امليث

 :قال ،(2/141)ونارجه ا ما  نمحد ص مسنده 
 ." نن اعيد بن نيب اعيد به ،ثنا امليث :قاال ،حدثنا هللونس وحجاا"

 .وهي حاصلة ملذهيب ،فالبن ناصر موافقه مع ا ما  نمحد ص شيت شيخه امليث
  :قال ،(4181)حدهللث  ،ص فضا ل امقران ،نارجه امبخا ي ص صحيحهو 

 .حدثنا اعيد املقربي به ،حدثنا امليث ،نبد اهلل بن هللوا  حدثنا
 .نن نبيه به ،نن اعيد ،حدثنا امليث ،امعزهللز حدثنا نبد :قال ،(7274)وص االنتصا  حدهللث 

 ،ملرررذهيب وهرررذه املوافقرررة حاصرررلة ،فالبرررن ناصرررر موافقرررة مرررع امبخرررا ي ص شررريت شررريخيه امليرررث برررن ارررعد
 .وتسمى بدال نهللضا  

  :قال ،(152)حدهللث  ،كتاب ا  ان ،ونارجه مسلم ص صحيحه
 .نن نبيه به ،نن اعيد بن نيب اعيد ،حدثنا امليث ،قتيبة بن اعيد حدثنا

  .فالبن ناصر موافقة ملسلم ص شيخه قتيبة
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 (88ط(  )828)ت  (8)يأبو طاهر السلف -74
 :فقال، (8804-4/8741)ظ ترجم له الذهبي في تذكرة الحفا

محرد برن حممررد برن إبررراهيم نمحررد برن حممرد بررن ننبرو طرراهر نمراد امردهللن  ،احلرافا امعالمرة شرريت ا ارال " 
كران نبرو   ي ومعنراه امغلريا امشرفة محردنوالفة مقم  رده  ،وجرواءان من حمال نصب ان ،واءا امصب اي ا ر  

بن ابع نشرة ارنة انا نصب ان ص نول انة اثنتني وتسعني و بأ كتبوا نين  :وقد قال ،طاهر ال  ر  نا  مومده
 .بن نشراذكر قتل نظا  امللك ص انة  س ومثانني وكنت ن :وقال نهللضا ،ميس ص وج ي شعرة ،نو حنوها
برن ا     نبرد امررمحن برن حممرد و  مسع امر يس امقاام بن امفضل ام قفى ،نول مسانه ص انة مثانني :قلت

نبرد  برن           وحممد بن حممد  ،وم ي بن منصو  امسال  ،بن حممد ا وهري واعيد ،هللوا  امقصرى
 .واال ق بأصب ان شتةنونبا امعبا  بن  ،ونبا مطيع امصحا  ،اموهاب املدهللين
 ،امطوارري ومررن نيب ب ررر وفرررم بلقيرره ،نصررر بررن امبطررر فسررمع مررن ،بغررداد اررنة ثررالث وتسررعني إ و حررل 

 ،ومب ة من احلسني بن نلي امطربي ،نيب امبقاء احلبال وبام وفة من ،قت موطب ،ىواحلسني بن نلي بن امبسر 
بن حممد بن امحد نمن نيب ب ر  وبزجنان ،وبامبصرة من حممد بن جعفر امعس ري ،وباملدهللنة نبا امفرا امقزوهللين

احررد وبررامرى مرن صراحم امبحررر نيب احملاارن نبرد امو  ،محرد بررن حممرد امعردلنوبمرذان مررن نيب غامرم  ،زجنوهللره
 ،ومبراغررة مررن اررعد بررن نلرري املصررري ،وبقررزوهللن مررن إمسانيررل بررن نبررد ا بررا  املررام ي ،بررن إمسانيررل امشررافعي

وبررأبر مررن نيب  ،نيب منصررو  حممررد بررن نبررد امرررمحن بررن غررزو وبن اونررد مررن ،وبدمشررق مررن نيب طرراهر احلنررا ي
برن ارعادة ا   مرن حممرد  وبسرلما  ،وبوااط من نيب نعيم برن زهللرزب ،اعيد نبد امرمحن بن مل ان امشافعي

برن حممرد برن ا      محرد نوبش رارتان مرن نيب امفرتو  ،وباحللة من حممد بن احلسن بن فدوهلله ام روى ،اهلالع
 .من نيب امقاام بن امفحا  امصقلي وبا ا ند هللة ،دمي شيد اآل

ص  وهررو ،ونسررت نطرره امصررحيو امسرررهللع ،ومسررع مررا ال هللوصرر  ك رررة ،وبقرري ص امرحلررة بضررع نشرررة اررنة
 ،ناقررردا ،حافظرررا ،اررراا ،دهللنرررا ،مت بترررا ،وكررران متقنرررا ،وغرررا ذمرررك ،وامعربيرررة ،وامفقررره ،غضرررون ذمرررك هللقررررن امقرررران

 .نلو ا اناد إميهانت ى  ،دموع امفضا ل
زهللرررد مرررن نمعجرررم ملشررريخة نصرررب ان ص دلرررد هلل ونرررون ، ومررره ثالثرررة معررراجم ،و وى احلفررراي ننررره ص حياتررره

 .(2) امبالد مساه معجم امسفر يومعجم مباق ،هو كباومعجم ملشيخة بغداد و  ،اتما ة شيت

                           
 (. 77-4/72)ترجم مه ابن نبد اهلادي ص طبقام نلماء احلدهللث  (1)
 .نشر امل تبة امتجا هللة ملصطفى امباز مب ة امل رمة (1)
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 إ  ،فاارتوطن ا  سرا وارتني ارنة ،إحردى نشررة   ا ا ند هللة ص انةإ كم من بلد صو  ص امبحر 
 .من نيب امصادق مرشد بن  ىي املدهللين وطبقته امقاهرة ملسماع إ مام ما ارا من ا اوى ارجته  نن

ومررام قبلرره بسررتني  وحرردث ننرره احلررافا حممررد بررن طرراهر ،وام بررا  ،فامسررع منرره نبررو نلرري امررربدا  احلررا
 ،وامضرياء برن هبرة اهلل برن نسراكر ،براذىاونبو امعز حممد برن نلري امللق ،واحملدث اعد اخلا امندمسي ،ناما

 .والق م ل م لن مام قبله ،يبرط  و ىي بن اعدون امق  
 .هرومام قبله بدع  ،وقد  وى ننه امقاضى نيا  با جازة

 ،بررد امقرراد  امرهرراويون ،و بيعررة اميمررىن ،ونلرري بررن املفضررل ،نبررد امغررين املقدارري ولررن  وى ننرره احلررافا
برن ا   واحلسن  ،وامفخر امفا اي ،ونبد امغافر احمللى ،بن ا باب يامقو  ونبد ،بن  احج املقدايا شيوجوام
ونبررد ، ونبررو امفضررل اهلمررذاي ،يونبررو امقااررم امصررفراو  ،ومرتضررى بررن حرراا ،وحممررد بررن نمرراد ،وقررىمحررد امن

 ،برن  واماونبد اموهراب  ،وامعلم بن امصابوي ،ومنصو  بن امدما  ،وهللوا  بن املخيلى ،امرحيم بن امطفيل
بن م ي اربط اونبو امقاام نبد امرمحن  ،ونبو امقاام بن  واحة ،ونبو احلسني بن ا ميزى وهللوا  امساوي

ن بررع    اررنةإاملسلسررل باموميررة  (1)...ونررا  ص حضررو  ،ىسررونبررو ب ررر حممررد بررن امسفاق ،واال ررق ،امسرلفي
 .وغا واحد با جازة ،وبقي بعدهم طا فة كع مان بن اطيم امقرافة ،و سني

 .هذه امطاقة من إالع اتون انة ما  نهللت منا ة ا ا ند هللة  :مسعته هللقول: قال اموقى
 ،  بغرداد ومره نشررون ارنةإواررا  ،يتما ة شردة شيوج احلافا بأصب ان فوق امستن: بن املفضلاقال 
 ،وكران هللرنظم امشرعر ،ومره تصراني  ك راة :قرال فمشيخته ص بغداد ص  سة وثالثرني جرزءا ،نو نك ر ،نو نقل

 ،برن ا رراما ونبرا اخلطراب  ،ونبرا منصرو  اخليراع ،بن اوا ان قال ومقي ص امقراءام ن إ  ،وهلل يم من  دحه
 .فرم بهن   ينط  هلل ن امصل  م : مسعته هللقول

وكررران نوحرررد زمانررره ص نلرررم احلررردهللث وننررررف م بقررروانني  ،ك رررا امبحرررث نمرررا هللشررر ل ،وكررران جيرررد امضررربط
 .وبذمك تفرد نن نبناء جنسه ،نتقادونلو اال ، ع بني نلو ا اناد ،امرواهللة وامتحدهللث

 ،ك را احلردهللث ،مه حا من امعربيرة ،نبو طاهر ثقة و ع متقن ثبت ف م حافا :قال امسمعاي ص امذهللل
  .حسن امبصاة فيه

محرد برن حممرد برن امفضرل نثنا نبرو امعرالء  ،ننبأنا  انة نمن مسع نبا اعيد نبد ام رمي بن حممد احلافا
كان نبو   :وكان من نهل امصنعة هللقول، مسعت نبا طاهر امصب اي ،مسعت حممد بن طاهر املقداي ،احلافا

                           
 .كذا  (2)
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 .هذا نو حنوه يمحد بن حف  احلدثن ثنا :يين هللقولاملام نن نيب اعد حاز  امعبدوي إذا  وى
ونجراز    مصرر إذ  كرم مرن صرو  ص امبحرر  ،وقد صرحم امسرلفي وامردي ببغرداد مردة :قال نبو اعد

 .ع
 .كان امسلفي ببغداد كأنه شعلة نا  ص امتحصيل :بن ناصر قالاونن 

مررع لامفترره هلرررم ص   لمرررة امنافررذةكرران مرره ننررد ملرررو  مصررر ا رراه وامقرروة وام :قررال نبررد امقرراهر امرهررراوي
وال       وال هللبررزق وال هللتررو    ا  و لررس ملحرردهللث وال هللشرررب مرراء ،وكرران ال هللبرردو منرره جفرروة محررد ،املررذهم

 ،رمهرابن الطان مصر حضر ننرده ميسرمع فشررع هللتحردث مرع نايره فز نبلغين  ،وقد جاوز املا ة ،هللبدو مه قد 
مرة  إال  فرجة إنه مدة مقامه با ا ند هللة ما ارا نوبلغين  ،ننتما تتحدثانو  ،نقرن احلدهللث وقال نهللش هذا 

 .وكان حليما ،تراه مطامعا ص شيء إالوما ت اد تدال  ،واحدة

وحرردثين  ،فررأكرموه وارردموه ،وادابرره ،فااتحسررنوا نلمرره وناالقرره ،وملررا داررل ام غررر  اه امفضررالء وام رررباء
حفرا نامسرلفي  :ومسعت بعض فضالء مهذان هللقرول امسلفي شيت امعلماء :قال ،بن شافعانن  يبعض  فقا 

 .احلفاي
تررزوا ص ا ارر ند هللة امرررنة  ،وفررر بامسررماع منررهنمسعررت بقررراءة امسررلفي مررن  انررة و   :بررن نسرراكراقررال 

برررن اوبررىن مررره امعررادل نلرري  ،وتصرررو  وصررا م مرره برررام غر وجاهررة ،وحصررلت مرره ثرررروة بعررد فقررر ،ذام بسررتان
 .ووق  نلي اإاحاق بن امسال  نما مصر مد اة 

 نهللتره منرع امقرراء  ،نزال مرن جروا ه من ررام ك راة ،ناهيا نن املن رر ،كان امرا باملعرو  :قال نبد امقاد 
 .اءة بدنة اقرءوا ترتيال فقراواوقال هذه امقر  ،بامحلان
نرا ن ،مرا هرذا ملريو وقرال ذ ذاكرم امسلفي فجعل هللرذكرها حفظرا ،حفظت نمساء وكىن :بن املفضلاقال 
 .ه ذا ينحد وحفظ با ص هذه امبلدة ال هللذاكريشيت ك
ومرررا حصرررل مررره مرررن املرررال خيرجررره ص  ،كررران امسرررلفي مغررررى جبمرررع ام ترررم :قرررال احلرررافا نبرررد امعظررريم 
 ،ف رانوا خيلصروهنا بامفرأ  ،منرداوة امبلرد فعفنرت وتلصرقت ،كان ننده ازا ن كتم ال هللتفر  ملنظر في ا،مثن ا

 .فتل  نك رها
 .انة اثنتني وابعني ختمينا ال هللقينا ولا شوهد نطه مومدي
فسرررانة  ،ثرررالث وتسرررعني دالرررت بغرررداد ص شررروال ارررنة :مسعرررت امسرررلفي هللقرررول :قرررال محررراد برررن هبرررة اهلل

فقلرررت قرررد جأرررت مرررن نصرررب ان  ،وكررران شررريخا نسررررا ،إميرررهفرررذهبت  ،برررن امبطررررا إال  هلل رررن ع هرررم  داررروع
فانترذ م  ،فقال نبصرر ذا ام لرم ،ئ من دماميلنا مت ناقرن وجعل امراء غينا فقرنم نليه و  : فقال ،مجلك
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 ذ قرنم نليه حنوا من  سة ونشرهللن جزءا ،وقرنم ابعة نشر حدهلل ا وارجت ،وب يت من قومه بامدماميل
 .و  هلل ن بذا 
 ،نبرو ارعد امسرمعاي بدمشرق ننشدنا ،نيب ننا ،نن امقاام بن نلي بن نساكر ،بن نالن إجازةاناربنا 

 :محد بن حممد احلافا منفسه مبيافا قنين ننشدنا نبو طاهر ،بن نلي ننشدنا نبو امعز حممد

 داع مإلتباعرركوا ا بترت           الرن نلم احلدهللث نلم  جإ
 اعرإذا نصبحوا غدوا ملسمو          تبوه ريل م كرن مرفإذا ج

 .بن نلي ننشدنا امسلفي فذكرمها نا جعفرن ،ننشدنا بعلو نبو احلسني اميونيىن
صبيحة ا معة اامس  بيع اآلار انت ارت  توى امسلفي :موجيه نيسى بن نبد امعزهللز املخميقال ا

وصرلى  ،امقرا ىء ىنلر يموتره وهرو هللررد املحرن اخلفر وحردث ميلرة ،ومره ما رة وارت ارنني ،وابعني و سما ة
  .امصبو ومام فجأة

   .كمل املا ة  مع ا ز  بأنه ،نو حنو ذمك ،نينتانني بل ما ة وا   هللبلغ ما ة وات :قلت
 .والدته انة اثنتني وابعني ون بعما ة تقرهللبا كانت :بن ال ان امقاضىاقال 

 اوي  ،امنيسرابو ي ارعيد برن احلسرني اهلرا ي امعبااري املرامري ومام معره ص امعرا  امشررهلل  نبرو املفراار
 ،زدي امدمشرقي برامحرد برن صرابر امنبرن  نبرو املعراع نبرد اهلل برن نبرد امررمحن واملسرند ،صحيو مسلم مبصر

حجررة  وامعالمررة ،بدمشررق ،بررن حممررد بررن نيب امعجررا ز امزدي نبررو امف ررم نبررد امرررمحن بررن نبررد امعزهللررز واملسررند
 .واارون ،نلي بن نبد امرحيم بن احلسني امعصا  امسلمي ببغداد امعرب نبو احلسن

بن ا     امقاام  نان حلافامحد بن حممد اننا ن ،محد بن حممد امبصرينا نن ،ناربنا نلي بن حممد احلافا
ثنرا     ،محردناهلل برن جعفرر برن  نرا نبردن ،محرد امقاضرى امرالءانمحد برن نبرد امررمحن برن ننا نبو ب ر ن ،امفضل

 -    قررال  اررول اهلل  :قررال ،نررن جررابر ،امررزبا نررن نيب ،ثنررا ارفيان ،يثنررا نبررو نررامر امعقررد ،محرد بررن نصررا ن
  :-صلَّى اهلل نليه والَّم

      ." هلل فري ام بعرة وطعرا  ام بعرة هلل فري ام مانيرة االثنرنيوطعرا   االثنرنيحرد هلل فري طعرا  اموا" 

 ." نارجه مسلم من حدهللث ام و ي
 
 

  :أقول
 .امرواة فقط حيث وصل إ  نيب طاهر امسلفي باثنني من ،ص هذا ا اناد نلو ملحافا امذهيب
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 .و ي نمسةوإ  افيان ام  ،ونلو ملسلفي حيث وصل إ  نيب نامر بأ بعة
      ،ابررررررن منررررررا حرررررردثنا: قررررررال ،(2051)حرررررردهللث  ،(1/1410)واحلرررررردهللث نارجرررررره مسررررررلم ص صررررررحيحه 

نررن  ،نيب امررزبا نررن ،نررن اررفيان حرردثنا نبررد امرررمحن ،حرردثنا اررفيان م وحرردثنا حممررد بررن امل ررىن ،حرردثنا نيب
 .- ضي اهلل ننه-جابر 

وهرررذه  ،وهررو اررفيان ام ررو ي خهحيررث اجتمررع معررره ص شرريت شرريت شرري ،فررأليب طرراهر موافقررة مررع مسررلم
 .املوافقة حاصلة ملذهيب

 :- محه اهلل-قال، (1/101)ونارجه ا ما  نمحد ص مسنده 
 :قرال ،- ضري اهلل ننره - نرن جرابر ،نرن نيب امرزبا، نرن ارفيان، ثنرا ارفيان م ونبرد امررمحن ،ثنا وكيع

 :-المصلى اهلل نليه و -قال  اول اهلل 
 .به ...طعا  امواحد هلل في االثنني "

  .وهي حاصلة ملذهيب حيث اجتمع معه ص شيت شيخه افيان ام و ي ،فأليب طاهر موافقة مع نمحد
 : قال ،(1820) قم  ،(1/408)ص جامعه و واه امرتمذي 

         نررررن  ،امنمررررش نررررن ،نررررن اررررفيان ،حرررردثنا نبررررد امرررررمحن بررررن م رررردي :قررررال، حرررردثنا حممررررد بررررن بشررررا 
 .نن جابر به ،نيب افيان

 .وهذه املوافقة حاصلة ملذهيب حيث اجتمع معه ص شيت شيت شيخه ،هر موافقة مع امرتمذيفأليب طا
 -صررلى اهلل نليرره واررلم -نارجرره مامررك ص املوطررأ كترراب صررفة امنرريب ،ومرره شرراهد مررن حرردهللث نيب هرهللرررة

 ،(1/407)وامرتمذي  ،(2058)ص امشربة  ومسلم ،(5112)وامبخا ي ص امطعمة حدهللث ، (2/128)
    .(2/244)ونمحد  ،(1820)حدهللث 
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        اللخمي األندلسي الحافظ أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز  -80
 (88ط)( 848)ت  بن الدباغا

 :فقال ،(8787-4/8880)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 
خمري وقيل إبراهيم بدل نمرر امل ،احلافا نبو اموميد هللوا  بن نبد امعزهللز بن هللوا  بن نمر بن فاة "

 .ال بل حمدث امندمس ،حمدث مراية ،امندمسي امندى
 ،هررو نحررد ام مررة امل رررة املتقنررني ص صررنانة احلرردهللث وج ابررذة امنقرراد :بررن امررزبا فقررالاااررتونم نابررا ه 

بن ا     وال  ،وابن نتاب ،محد بن حممد اخلوالينونك ر ننه ونن نيب نبد اهلل  ،انتمد نبا نلي بن ا رة
ونرول نليره  ، مامتره وإتقانره يونبد امقاد  بن حممرد امصردص وانتمرده امنرا  فيمرا قيرده ،نحا إبراهيم بن ام

وع اطابرة  نرزه امرنفس ،وكران مسحرا مرالثرا نلرى قلرة ذام هللرده ،ن مرة احملردثني بامنردمس وكان من اار ،ا لة
 .ذ وع قضاء دانية ،مراية وقتا

ونبرو       ،برن بشر والاننه  نك ر ،ومه توامي  ،دثنيهو اامتة ن مة احمل :قال نبو امعطاء وهم بن نذهللر
 .ب ر بن نيب  رة

 ،(1)ونارذ ننره  انرة مرن شريوانا ،والزمره طروهللال ، وى نرن نيب نلري امصردص ك راا :برن بشر والاوقال 
 ،وننمرا هم ،وثقراهتم ،وضرعفا  م ،ونزمراهنم ،ونمساء امرجرال ل نصحابنا وننرف م بطرهللقة احلدهللثوكان من ننب

و  ص و وكتررم نررن م شررر ،ك رراا مررن م يمقررر ،ومقرراء امشرريوج ،لرررة بتقييررد امعلررممررن نهررل امعناهللررة ام ام ،ثررا هموا
 .(2) ن مومده انة إحدى ومثانني ون بعما ةإ :وقال ع ،ذ اطم به وقتا ،  ببلدهامح ا
ونمحرد   ،وامروزهللر نبرو نبرد امللرك مرروان برن نبرد امعزهللرز امتجيريب امبلنسري ،برن بشر والاحدث ننره  :قلت

ومرره جررزء  ،واارررون ،وحممررد بررن نيب احلسررن بررن هررذهللل ،ونمحررد بررن اررلمة املررو قى ،بررن نيب املطررر  امبلنسرري
 .اته نهللت برناده وفيه كتم كبا  ك اة من مروهلل ،مطي  ص نمساء احلفاي نا   سا واتني انة

نبرو نبرد امللرك مرروان  ىنرا امقاضرن ،م لريبنرا نبرو اخلطراب نمرر برن حسرني ان ،ناربنا نبو احلسني اميونيىن
امطبقرة امو  مرن ن مرة  :قرال ،هللوار  برن نبرد امعزهللرز املخمري ثنا احلرافا نبرو اموميرد ،بن نبد امعزهللز امتجييبا

 .حممد بن مسلم بن ش اب امزهرى احملدثني

                           
 . انة شيوانا: ص امصلة  (1)

 (. 481 – 2/482)امصلة البن باش وال  انظر (2)
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 .ن اتم ا زء بأيب طاهر امسلفين  إفبدن به  :قلت
 قررررنه نلرررى ،وننلرررى شرريء ننرررده املوطررأ ،قبلرره ما ة كامرررذىن امرردبا  ص ارررنة اررت ون بعرررني و سرربررراترروى 

   صررراحم نيب نيسرررى  ،محرررد امقشرررطا ناخلررروالي ص حررردود ارررنة إحررردى و سرررما ة بسرررمانه مرررن ن مررران برررن 
 .بن نبد اهلل املي يا

وما ررة  ،واررنن نيب داود وامعلررل ملرردا قطين ،واملوطررأ ،واررنن امرردا قطين ،بررن ارر رة امصررحيحنياومسررع مررن 
ا ميررع  ،ذمرركوغررا  ،وجررامع امرتمررذي ،ومسررند امبررزا  ص تسررعني جررزءا   ،سدوارريجررزء مررن مسررند هللعقرروب ام

ومعظررم  ،بررن قررانعاومعجررم  ،وامسررنن ملبرراجى ،نرره مسررع منرره كترراب امغرررهللبني مل ررروىإحرر   ،مسعرره مررن نيب نلرري
بررن امسعرره مررن هللررونس  ومسررند نيب ب ررر بررن نيب شرريبة  ،بررن نترراباومسررع امنسررا ي مررن  ،بررن نيب اي مررةاتررا هللت 
 .مغيث

مسانرا  ،برن امردبا انرا نبرو اموميرد ن :قرال ،محرد برن نلري امقررطيبن جعفرر نرن نيب ،محرد برن ارالمةنفأنبأ  
بررن نيب جعفررر مسعرره منرره ابسررنده وام ترراب مسرراع امترراا  ،قرنترره نلررى اخلرروالي :قررال ، ميررع املوطررأ بقررراءة نيب
 ." احملدث نبو حممد احلرا رى

 :أقول
 .حدهللث   هللو د مه امذهيب ص تر ته ني
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 (88ط( )887)ت   السمعانيأبو سعد  -88
 :فقال ،(8884-4/8888)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

نيب    نبو ارعد نبرد ام ررمي برن احلرافا تراا ا ارال  معرني امردهللن  ،احلافا امبا ع امعالمة تاا ا اال " 
محرررد بررن حممررد بررن جعفرررر نا  بررن ب ررر حممررد بررن امعالمررة افت رررد نيب املظفررر منصررو  بررن حممرررد بررن نبررد ا برر

  إومحلررره وامرررده  ،ما ةومرررد ص شرررعبان ارررنة ارررت و سررر ،تصررراني صررراحم ام ،امتميمررري امسرررمعاي املرررروزي
 ،ونبيرد برن حممرد امقشراي ،فلحق حبضو ه املعمر نبد امغفا  بن حممد امشاازي ،نيسابو  ص اار انة تسع

 ،وترر ى مرع ننمامره فمرام نبروه ارنة نشرر ،ام رانى نيب منصو  حممد بن نلي نافلة وحضر مبرو نلى ،وندة
ومسررع مررن نيب  ،  امقرراميم امنا يررةإو حررل  ،ونررىن برره ،هررذا امشررأن إميررهذ حبررم ،وامفقرره ،وحفررا امقررران ،ونهلرره

واررعيد بررن نيب  ،واحلسررني بررن نبررد امللررك اخلررالل ،وطبقت مررا بنيسررابو  ،وزاهررر امشررحامى ،نبررد اهلل امفررراوي
ونمررر بررن إبررراهيم  ،وطبقترره ببغررداد ،ونيب ب ررر حممررد بررن نبررد امبرراقى امنصررا ي ،صررب انوطبقت مررا بأ ،امرجرراء

 .ومسرقند وبلت ،وببخا ى ،ونيب امفتو املصيصي بدمشق ،امعلوي بام وفة
 ،ونملرى،وونا ،ونفر  ،د  ،اررهللع ام تابرة مليح را ،ف مرا ،وكران ذكيرا ،ونمل املعجم ص نردة دلردام

حسرن امصرحبة ك را  ،دهللنا  يل امساة ،ندال ،حافظا حجة وااع امرحلةوكان ثقة  ،وكتم نمن دب ود ا
 .،احملفوي

وكران  ،وهرذا شريء  هللبلغره نحرد ،نردد شريواه اربعة اال  شريت ننمسعرت مرن هللرذكر  :بن امنجرا اقال 
مسع  ،ثقة صدوقا دهللنا ،وااع امرحلة ،حافظا ،مطي  املزام ورهللفا ،وامناشيد ،ك ا امنشوا  ،مليو امتصاني 

 .وحدثنا ننه  انة ،ونقرانه ،منه مشاخيه
برن اونبرد اموهراب  ،امقاارم وابنره ،ونبو امقاام بن نسراكر ، وى ننه ومده نبد امرحيم مفيت مرو :قلت
 ،ونبرررو امضررروء شررر اب امشرررذبا  ،ونبرررو  وم نبرررد املعرررز برررن حممرررد اهلرررروي ،ونبرررد امغفرررا  برررن منينرررا ،اررر ينة

 .فتو حممد بن حممد امصا غ والقام ونبو ،نبد املطلم احلليب وا فتخا 
 ،ما رة طاقرةن بع ،نلرى ترا هللت اخلطيرم " امرذهللل"  :من ا ،بن امنجا  من اطها نمساءهاذكر تصانيفه نقل 

 ،ا افا  نن امافا   س ونشرون طاقرة ،ندب امطلم ما ة و سون طاقة ، سما ة طاقة "تا هللت مرو" 
حتفرررة  ،معجرررم امشررريوج مثرررانون طاقرررة ،ان  سرررون طاقرررةمعجرررم امبلرررد ،ء  رررس نشرررر طاقرررةا مرررالء وا ارررتمال

امدب وااتعمال احلسم  ،نز امعزمة ابعون طاقة ،اهلداهللة  س ونشرون طاقة ،املسافر ما ة و سون طاقة
غسررل  ،امرردنوام امنبوهللررة  ررس نشرررة طاقررة ،امرردنوام ن بعررون طاقررة ،املنااررك اررتون طاقررة ، ررس طاقررام
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صرالة امتصربيو  ،دارول احلمرا   رس نشررة طاقرة ،ني  رس نشررة طاقرةنفانني امبسات ،اميدهللن  س طاقام
امراررررا ل  ،فضررررل امررردهللك  ررررس طاقرررام ،حتفررررة امعيرررد ثالثررررون طاقرررة ،امتحاهللرررا اررررت طاقرررام ،نشرررر طاقررررام

ص امتحبررا  ،اررلوة امحبرراب  ررس طاقررام ،صررو  امبرريض  ررس نشرررة طاقررة ،وامواررا ل  ررس نشرررة طاقررة
مقرا  امعلمراء برني هللردي اممرراء    ااكين امشرا   رس نشررة طاقرة إامغرا   فرع ،املعجم ام با ثالمثا ة طاقة

يم نرررزل ذكررررى حبيرررم  حرررل وبشررررى مشررر ،ام واملصرررافحة ثرررالث نشررررة طاقرررةو املسرررا ،طاقرررةإحررردى نشررررة 
 كرروب  ،فضررل اهلررر ثررالث طاقررام ،فوا ررد املوا ررد ما تررا طاقررة ،ما ة ما تررا طاقررةاممررا  اخلمسرر ،نشرررون طاقررة

ثالمثا رة و سرون  امنسراب ،وفيام املتأارهللن  رس نشررة طاقرة ،اهلرهللسة ثالث طاقام ،مابع طاقا امبحر
 ،  امضرريفان ارربعون طاقرررةإتقرردمي ا فرران  ،نررا  نررو  امبخررا ي نشرررون طاقررة ،اممررا  اررتون طاقررة ،طاقررة

ن برع  ب نرن كتابرة ام تراب فرع ام تيرا ،امررهللو ص امتجرا ة ،امصردق ص امصرداقة ،صالة امضحى نشر طاقام
  ااكن امعراق إمفتة املشتاق  ،امصالة ص طاقتني ختفي  ،  اموطان  س وثالثون طاقةإزوع رنام ،طاقام

 .فضل هللااني ص طاقتنيفضا ل امشا  ص طاقتني  ،من كنيته نبو اعد ثالثون طاقة ،ن بع طاقام
كتررراب امتحبرررا ترررراجم وذكرررر ص   ،  بيرررت املقرررد  وزا ه وامنصرررا ى هللومأرررذ والترررهإوقرررد ذهرررم نبرررو ارررعد 

ومررره ارررت  ، ة مبررررومال ص نومررره ارررنة اثنترررني وارررتني و سرررمرررام ص  بيرررع امو  ،طامعتررره ،شررريواه فأفررراد ونجررراد
 .و سون انة

واطيم  ، اوي جزء بيىب اهلرمثية نن ا ،نبد ا ليل بن نيب اعد املعدل وفي ا مام مسند هراة نبو حممد
ومسررند  ،نررن اررت وارربعني اررنة ،ن نبررد احلررا ثى امشررافعيدمشررق وفقي  ررا نبررو امربكررام اخلضررر بررن شرربل برر

امرذي ا حترل  ،نبد اهلرادي برن حممرد برن نبرد اهلل برن نمرر برن مرأمون امسجسرتاي اجستان ا ما  نبو نروهللة
برررن املاارررو ا  وفقيررره دمشرررق وفرضررري ا  رررال ام مررة نلررري برررن احلسرررن برررن احلسرررن  ،إميرره نبرررد امقررراد  امرهررراوي

ذ  ،وحمدث املشرق املعمر نبو شجاع نمر بن حممد بن نبرد اهلل امبسرطامي ،نةنن ن بع وابعني ا ،ام اليب
 .نن ابع ومثانني انة وامشيت نبو ناصم قيس بن حممد امسوهللقى بأصب ان ،امبلخي امفقيه

 ،ووانررا مصررر نبررو نبررد اهلل حممررد بررن إبررراهيم بررن ثابررت ام يررزا  ،نبررا احلسررن بررن امعررال  مقرري ص حجرره
مثران ومره مسراع ص ارنة  ،عاع حممد بن حممد بن حممد بن احلباب املحا  احلر ى امعطا ومسند بغداد نبو امل

واملسند نبرو امفضرل املبرا    ،املبا   بن نلي بن اضا امصاص ببغداد وامشيت نبو طامم ،ما ةوابعني ون بع
برن امبرا زى ا         واملسند نبو حممد نبد امواحد برن احلسرني ،بن صدقة امسمسا  مسع من طراد بن املبا  
نبرو  ومسرند امعرراق ،واملسند نبو احلسرن نلري برن م ردى اهلرالع امطبيرم بدمشرق ،مسع امنعاع وندة ،ببغداد
نبررو امفرررا  ومسررند اموقررت امررر يس ،نررن إحرردى وتسررعني اررنة ،هبررة اهلل بررن احلسررن بررن هررالل امرردقاق امقااررم
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 .نن ما ة انة ص  جم ،مسعود بن احلسن بن امقاام بن امفضل ام قفى امصب اي
 ننرا           ،نبد ام رمي برن حممرد نبو اعد ننا ،نبد املعز بن حممد إجازة ننا ،محد بن هبة اهللنناربنا 

ثنرا             ،زكرهللرا برن  رىي ثنرا ،يثنرا نبرو امعبرا  املعقلر ، رر احلراينبو ب ننا ،نبد امغافر بن حممد حضو ا
فلرم ؟ مرا ننرددم هلرا  :قرال ؟ هللرا  ارول اهلل مر  امسرانة :قرال  جرل :قرال ،نن ننرس ،نن امزهرى ،ةيينبن نا

 ". من نحببت فأنت مع :قال ،نه  م اهلل و اومهن إال هللذكر كباا
 :أقول

حيرررث  ،ونلرررو ملسرررمعاي حيرررث وصرررل إ  نيب ارررعد بررراثنني فقرررط ،ص إارررناد هرررذا احلررردهللث نلرررو ملرررذهيب
    افقرررة مرررع مسرررلم حيرررث اجتمرررع معررره ص شررريت شررريواه ارررفيان ومررره مو  ،وصرررل إ  ابرررن نيينرررة بأ بعرررة مرررن امررررواة

 .بن نيينةا
نبرو ب رر برن نيب شريبة  حردثنا :قومره :مرن طررق من را( 2411)حردهللث  ،واحلدهللث نارجه مسرلم ص امررب

برن ا       ان حردثنا ارفي :قراموا( واملفرا مرزها )  برن منرا ونمرو امناقد وزها برن حررب وحممرد برن نبرد اهلل
 .نن ننس به ،مزهرينن ا ،نيينة

 .حيث وصال إ   اول اهلل بعدد قليل ،وم ل من امسمعاي وامذهيب نلو مطلق
نرن          ،ناربنا نيب حدثنا نبدان :قال ،(4171)حدهللث  ،ص امدب ،و واه امبخا ي ص صحيحه

 .نن ننس بن مامك به ،نن اا  بن نيب ا عد ،نن نمرو بن مرة ،شعبة
  .من طرهللق امبخا ي موصل بعدد نك ر وكذمك امذهيبفلو  واه امسمعاي  
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 (88)ط ( 818)ت  أبو موسى المديني -87
 :فقال ،(8882-4/8884)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

 ،بررن نمررر امصررب اي محرردنحممررد بررن نيب ب ررر بررن نمررر بررن نيب نيسررى  ،احلررافا ام بررا شرريت ا اررال  "
 ،مسررع ام  رراذ  ،بانتنرراء نبيرره ومسررع حضررو ا   ة إحرردى و سررما ةومررد ص ذي امقعرردة اررن ،صرراحم امتصرراني 

 .بن انتنيانند نيب اعيد املطرز وهو  وحضو ه، و حل ونىن بذا امشأن
ونيب امفرتو حممرد  ،ونيب نلري احلرداد ،مربجرىا وغرامن ،ومسع مرن نيب منصرو  حممرد برن نبرد اهلل برن مندوهللره

برن ا    وحممرد  ،ونيب امرجراء حممرد برن نيب زهللرد ،امشررا ى بليرزةوحممد بن نبد اهلل  ،بن نبد اهلل بن او داتا
 ،احلصرني امبغردادي وهبة اهلل برن ،وهبة اهلل بن احلسن امبرقوهى ،ونيب زكرهللا بن منده ،طاهر املقداي احلافا

  .امتيمى وغاه بأيب امقاام وخترا وطبقت م
تقرد  ص هرذا امشرأن مرع نلرو  انت رى إميره ،امواارعةوامرواهللرة  ،واملعرفرة امتامرة ،مه امتصاني  امنافعة ام  راةو 
 .ا اناد

ونبرد   ،ونبد امغين بن نبد امواحرد ،ونبو ب ر حممد بن مواى احلازمى ،حدث ننه نبو اعد امسمعاي
اصرو نبرد وامن ،ونبو جنيو حممد بن معاوهللرة املقررىء ،وحممد بن م ي امصب اي ،امقاد  بن نبد اهلل امرهاوي

 .و وى ننه با جازة نبد اهلل بن بركام اخلشونى وطا فة ،نلي واارو امرمحن بن احلنب
  .إانادا وحفظا ،وشيت زمانه ،نا  نبو مواى ح  صا  نوحد وقته: قال امدبي ي

 .وهو ثقة صدوق ،مسعت منه وكتم نين :امسمعاي قال
  ذمرك احلفرا إما    صل محد ص زمانه وانضم حصل من املسمونام بأصب ان  :نبد امقاد  وقال
وهللنفررق  ،برره (1)مررع ام قررة وامعفررة مرره شرريء هللسررا هللرررتقو ،  ى في ررا نلررى املتقرردمنينومرره امتصرراني  امرريت  ،وا تقرران

 ،يمتنررعفرقرره نلررى مررن ترررى ف :وهللقررال مرره ،غررا واحررد مبررال فرررده إميرره نوصررىوال هللقبررل مررن نحررد شرريأا قررط  ،منرره
 نهللتررره  فرررا امصررربيان امقرررران ص  ،املبترررد وهللرشرررد  ،امصرررغا وام برررا هللقرررر نررره نوكررران فيررره مرررن امتواضرررع حبيرررث 

فمرا  نهللرت  ،حنوا من انة ونصر  إميهوترددم  فعلت ذمك مرة معه فزبر  ،وكان  نع من  شى معه ،امموام
 .لفيز رنبو مواى كن :هللقول (كوتاه)وكان نبو مسعود  ،منه وال مسعت ننه اقطة تعاب نليه

 (امطررواالم)وكترراب  ،مررذي ااررتد   برره نلرري نيب نعرريم احلررافاا (معرفررة امصررحابة)كترراب  :ومررن تصررانيفه
هللردل نلرى برانتره  (تتمة امغرهللبني)وكتاب  ،واملوضوع ،  م ل ا مع ك رة ما في ا من امواهىإو  هللسبق  ،جودها

                           
 .ومعله هللرتفق به( 1)
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وقرد نرر  مرن حفظره كتراب  ،ونشرياء وفنرون ،(نواع امتابعني)وكتاب  ،(املطا  ) وكتاب ،ص مسان امعرب
 .ملحاكم نلى إمسانيل احلافا (نلو  احلدهللث)

 نهللرت كرأن  ارول  :فسرأمين ارا ل نرن  اهللرا فقرال ،كنرت ص مدهللنرة اخلران :يقال احلسني بن بوحز امباو  
ن م رل هرذا إفر ،مرا  ال نظرا مره ص زمانرهإ اهللا   وم صدقت  إن :فقلت ،توى -صلَّى اهلل نليه والَّم-اهلل 

فمرا نمسرينا حر  جاءنرا اخلررب بوفراة احلرافا  :قرال ،د برن حنبرلونمحر ،وام رو ي، املنا    رى حرال وفراة امشرافعي
 .نيب مواى

هللفرغروا حر  جراء مطرر نظريم  نن  هلل رادوا  ،ملا مام نبرو موارى :ونن نبد اهلل بن حممد اخلجندي قال
 .وكان املاء قليال بأصب ان ،ص احلر امشدهللد

 رادى امو  ص ارنة إحردى ومثرانني توى احلافا نبرو موارى ص تاارع  :قال حممد بن حممود امروهللدش 
 .و سما ة
برن ا           واحلرافا نبرو ارعد حممرد  ،واحلرافا نبرد احلرق امزدي ،وى احلافا امس يليتوفي ا  :قلت

برن انبرو طراهر إمسانيرل برن م ري برن إمسانيرل  وا مرا  ،نن ن بع ومثانني انة ،نبد امواحد امصب اي امصا غ
 حررران( نهرل)وامقرردوة شريت  ،نررن ارت وتسرعني ارنة ،ص ا ار ند اي املرام يامعرو  امزهرررينيسرى برن نرو  

واملسررند نبرو امقااررم نبرد امرررمحن برن حممررد برن احلسررني امسرريب ذ  ،حيروة بررن قريس بررن  حرال امنصررا ي امزاهرد
واملسرررند نبرررو حممرررد نبرررد امررررزاق برررن نصرررر برررن املسرررلم امدمشرررقي  ،وهللعرررر  برررابن خنيسرررة مبصرررر ،املصرررري ا يرررا 

برن شراتيل ا    نن ن بع ومثانني انة ومسند امعراق نبو امفتو نبيد اهلل بن نبد اهلل بن حممرد برن جنرا  ،امنجا 
بررن إمسانيررل ا       مصررر نبررو ا يررو  نسرراكر بررن نلرري ومقررر  ،نررن اثنتررني وتسررعني اررنة ،امبغرردادي امرردبا 
ومسررند دمشررق  ،نشررى افرراو واحملرردث ا مررا  نبررو حفرر  نمررر بررن نبررد افيررد امقرشرري امليا ،امشررافعي امنحرروي

وامشريت امزاهرد  ،نرن ارت ومثرانني ارنة ،نبو افد امفضل بن احلسني بن إبراهيم احلماي املعرو  بامبانياارى
 .محد بن نلي احملمودى بن امصابوي مبصرننبو امفتو حممود بن 

 ننرا      ،وارتما ة نبد امرمحن بن جنم بن احلنبلي انة مثان ونشررهللن ننا ،ناربنا حممد بن نلي امصاحلي
برن ا       نبرو إارحاق  ننرا ،نبرو نعريم احلرافا ننرا ،نبرو نلري احلرداد ننا ،نبو مواى حممد بن نيب ب ر احلافا

بررن اثنررا حممررد بررن حممررد  ،وثنررا احلسررني بررن حممررد بررن  زهللررق اخليرراع ،نيب نعرريم إ وبرره  ( م)  نبرردان ننررا ،محررزة
نرن  ،نطيرة برن قريس ننرا ،نبرد امررمحن برن جرابر ننرا ،بن اامدصدقة  ننا ،هشا  بن نما  ننا :قاال ،اليمان

-نره مسرع  ارول اهلل ن كذبينواهلل ما   ،نو نبو مامك امشعري ناربي نبو نامر ،نبد امرمحن بن غنم امشعري
  :هللقول -نليه والَّم صلَّى اهلل
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ترروم  ،  جنرم نلرمإوا  زمن نقررومينر واملعراز  ،واخلمرر ،واحلرهللرر ،نقروا  هللسرتحلون احلرر مريتنمي ونن ص " 
و سرت  ،فيبيرت م اهلل تعرا  وهللضرع امعلرم نلري م ،فيأتي م  جل حلاجة فيقومون ا جرع إمينرا غردا ،نلي م اا حة

 ."(هللو  امقيامة إ )اارون قردة وانازهللر 
نرن نبرد  ،ىبشرر برن ب رر امتنيسر داود من طرهللرق نبو ونارجه،نن هشا  نن غا مساع ،نارجه امبخا ي

وغا ذمك مرن  ،وامشبابة ،وامزمر ،واملعاز  اام م ل ما هللعز  به كامطنبو  ،زهللد بن جابر بنحوهامرمحن بن هلل
  ." االم املالهى
 :أقول

وفيرره  ،فقررطمررن امرررواة  حيررث وصررل إ  نيب مواررى املرردهللين برراثنني ،ص إاررناد هررذا احلرردهللث نلررو ملررذهيب
وهرررذه املوافقرررة حاصرررلة  ،نمرررا  حيرررث اجتمرررع معررره ص شررريخه هشرررا  برررن ،موافقرررة ميب موارررى مرررع امبخرررا ي

 .ملذهيب
 ،هرم ن بعرة مرن امررواةو  حيث وصل إ  هشا  بن نما  شيت امبخا ي بعدد قليل ،وفيه نلو ميب مواى
 .وهذا امعلو حاصل ملذهيب

مرن طرهللرق هشرا   ،(5510)حردهللث  ،كتراب امشرربة  ،ونارا هذا احلدهللث ا ما  امبخرا ي ص صرحيحه
 كما ذكر امذهيب   بن نما  به

وطعررن فيررره ابررن حرررز  ونن ررر امعلمررراء نلرررى ابررن حرررز  وبينرروا بطرررالن دنرررواه وارراقوا نرررددا مررن طررررق هرررذا  
 : احلدهللث املتصلة ما بني متابعام وشواهد من ا 

  نبررو ب رررناررربي  ،اهلل احلررافا نبررو نبررد ناربنررا :قررال( 10/221)ص امسررنن ام ررربى نن امبي قرري وصررله 
 نرن نطيرة  ،ثنرا ابرن جرابر ،ثنرا صردقة برن اامرد ،ثنرا هشرا  برن نمرا  ،احلسرن برن ارفيان ننبأنرا ،اهلل بن نبدا
 .امرمحن بن غنم امشعري به نن نبد ،بن قيس ام اليبا

 :قرررال ،اهلل برررن صررراب حررردثنا نبرررد :قرررال ،متصرررال (1/105( )1)ونارجررره امبخرررا ي ص امترررا هللت ام برررا 
ننره  ،امررمحن برن غرنم نرن نبرد ،نرن مامرك برن نيب مررمي ،نرن حراا برن حرهللرث ،حدثين معاوهللة بن صراب

ميشربن نا  من نميت اخلمر هللسرموهنا "  :قال -صلَّى اهلل نليه والَّم-نبا مامك امشعري نن امنيب  مسع
بغرررا امس رررا، هللضررررب نلرررى  اواررر م باملعررراز  وامقينرررام خيسررر  اهلل برررم ام  ، و عرررل مرررن م امقرررردة 

 ".واخلنازهللر 
ا مرررررا  نمحرررررد ص مسرررررنده  نهللضرررررا نارج ررررراو  ن نمرررررا وهرررررذه متابعرررررة متصرررررلة تشررررر د حلررررردهللث هشرررررا  بررررر 
      نرررن مامرررك  ،حررردثين حررراا برررن حرهللرررث ،ثنرررا معاوهللرررة برررن صررراب ،ثنرررا زهللرررد برررن احلبررراب :فقرررال ،(5/142)
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 االفررة امضررحا  بررن قرريس وذكررر فتررذكرانا امطررالء ص ،كنررا جلواررا  مررع  بيررع ا رشررى  :بررن نيب مرررمي قررالا
صرلَّى اهلل نليره -حردثين نبرو مامرك امشرعري ننره مسرع امنريب  ،امرمحن بن غرنم االهلا نن نبد قال ،قصة
  :بقول -والَّم
  ." ميشربن نا  من نميت اخلمر هللسموهنا بغا امس ا" 

 ."مقبول  : "ابن حجر احلافا وقال فيه ،ذكره ابن حبان ص ام قام ،وص إاناده مامك بن نيب مرمي
 .معاوهللة بن صاب بهمن طرهللق  ،(4020)حدهللث  ،ص اننه ةونارجه ابن ماج

 .(4758)حدهللث  ،(15/140)ونارجه ابن حبان كما ص ا حسان 
 .معاوهللة بن صاب به كالمها من طرهللق(1411)حدهللث  ،(1/121)وامطرباي ص ام با 

نبررد       حردثنا  :فقرال ،(4024)حردهللث  ،ص كتراب املبرا  ،وناررا نبرو داود متابعرة ناررى متصرلة 
برن ا          حردثنا نطيرة  ،برن جرابر امررمحن برن هللزهللرد نن نبد ،شر بن ب رحدثنا ب ،اموهاب بن جندة

واهلل  رني ناررى  ،حدثين نبو نرامر نو نبرو مامرك :قال امرمحن بن غنم امشعري مسعت نبد :قال ،قيس
  :هللقول -صلَّى اهلل نليه والَّم - ننه مسع  اول اهلل  ،ما كذبين

اارون قردة وانرازهللر إ   ست من م  :واحلرهللر وذكر كالما قالميت نقوا  هللستحلون اخلمر مي ونن من ن" 
 ."هللو  امقيامة 

 .وهي متابعة مشيت هشا  بن نما  نال وهو صدقة بن اامد
حردهللث  جرل مرن نصرحاب  - محره اهلل  - فقرال ،(4/217)ومه شراهد نارجره ا مرا  نمحرد ص مسرنده 

  :-صلَّى اهلل نليه والَّم-امنيب 
 :قرال ،نيب ب رر برن حفر  نرن ،نن شعبة ،نن شعبة و حممد بن جعفر ،ن م ديامرمحن ب حدثنا نبد

-قرال  ارول اهلل  :قرال -صرلَّى اهلل نليره وارلَّم - مسعت ابن حماز  دث نن  جل من نصحاب امنيب
 :-صلَّى اهلل نليه والَّم

 ".إن نااا من نميت هللشربون اخلمر هللسموهنا بغا امس ا " 
  :قال ،(5458)دهللث ح ،(8/112)ونارجه امنسا ي 

 .وإاناده صحيو .نن شعبة به، ، نن اامد وهو ابن احلا ثىمنلا ناربنا حممد بن نبد
و وي هرررذا  :ذ قرررال .مرررن طرهللرررق شرررعبة بررره ،(584)حررردهللث  ،ونارجررره نبرررو داود امطيامسررري ص مسرررنده

            ،نررررن نبررررادة بررررن امصررررامت ،نررررن زهللرررراد بررررن امصررررمت ،نررررن ابررررن حماهللررررز ،احلرررردهللث نررررن نيب ب ررررر بررررن حفرررر 
    .-صلَّى اهلل نليه والَّم-نن امنيب 



 تذكير النابهين 120 

 .فظ ر بطالن دنوى ابن حز  وغاه نن ص إاناد حدهللث امبخا ي نن هشا  بن نما  انقطاع
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 (82) ط( 821)ت  (8) الحافظ أبو القاسم ابن بشكوال -88
  :فقال ،(8848-4/8884ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

برن بشر وال برن هللوار   بو امقاام ال  برن نبرد امللرك برن مسرعود برن موارىاحلافا ا ما  املتقن ن" 
 .ومد انة ن بع وتسعني ون بعما ة حمدث امندمس ومال ا ا ،بن داحة امنصا ي امندمسيا

  شرردونبررا اموميررد بررن  ونبررا حبررر بررن امعررا  ،ومسررع نبرراه ونبررا حممررد نبررد امرررمحن بررن حممررد بررن نترراب فررأك ر
 ،وامقاضررري نبرررا ب رررر برررن امعرررريب ،وشررررهللو برررن حممرررد ،ونبرررا امقاارررم برررن بقرررى ،طرهللررر ونبرررا اموميرررد برررن  ،امفقيررره

محررد نومررن بغررداد هبررة اهلل بررن  ،ونبررو امقااررم بررن منظررو  ،نبررو نلرري بررن ارر رة امصرردص ونجرراز مرره ،وطبقررت م
 .وصن  معجما منفسه ،امشبلي واارون

حجررة مقرردما نلررى نهررل  بوجوه ررا كرران متسررع امرواهللررة شرردهللد امعناهللررة بررا نا فررا :قررال نبررو نبررد اهلل امبررا 
زهللرد مرن نمسع امعاع وامنازل ونارند نرن شريواه  .ذاكرا مابا  امندمس ،نابا هللا تا خييا ،حافظا حافال ،وقته

 وحردثنا  انرة ننره ووصرفوه بصرالم امدالرة ،و حل إميه امنا  وناذوا ننه، ن بعما ة كتاب بني صغا وكبا
 ،نمر   سرني تأميفرا ص ننرواع امعلرم وطرول احتمرال ،امصرب ملطلبةوصدق  ،وصحة امتواضع ،واالمة امباطن

ونلرى هرذه  ،شبيلية قضاء بعرض ج اهترا نيابرة البرن امعرريب ونقرد امشرروع ذ اقتصرر نلرى نمسراع امعلرمأووع ب
 .وهي كانت بضانته ،امصنانة

ونبو  ، ر بن مسحونونبو ب ونبو امقاام امقنطري ،من م احلافا نبو ب ر بن اا ،وامرواة ننه ال  صون
 .وكل م مام قبله ،بن امضحا احلسن 

ونمحررد بررن نبررد افيررد  محررد بررن  شرردنمحررد بررن حممررد بررن نمحررد بررن حممررد بررن نومررن م نبررو امقااررم  :قلررت
ونمحرد  ،ونمحرد برن نيرا  املراري ،يبرن بقر محرد برن هللزهللردن ونبرو امقاارم ،ونمحرد برن حممرد برن امصرلع ،املامقي

بن ا     وحممد بن نبد اهلل ،وحممد بن إبراهيم بن صلتان ،ت بن حممد ام النيوثاب ،بن نيب حجة امقيسيا
ولرررن  وى ننررره  ،نبرررو نمررررو وناررروه ،ونبرررو اخلطررراب برررن دحيرررة ،وموارررى برررن نبرررد امررررمحن امغرنررراطي ،امصرررفا 

 .با جازة نبو امفضل اهلمذاي ونبو امقاام ابط امسلفي
كتراب  ،نشررة نجرزاء ( غروامض اممسراء املب مرة) ،هللنص دلرد ( برن امفرضرياصلة تا هللت ) :ذكر تصانيفه

 ،دلررد (احل اهللررام املسررتغربة)كترراب   ،ثالثررة نجررزاء (طرررق حرردهللث املغفررر) ،دلرردهللن (معرفررة امعلمرراء امفاضررل)
 ،ص جز ني (ذكر من  وى املوطأ نن مامك) ،(صلَّى اهلل نليه والَّماهلل بامصالة نلى نبيه  إ امقربة )كتاب 

                           
 (.1075) ، امرت ة (114/ 4) بن نبد اهلادي انظر تر ته نهللضا ص طبقام نلماء احلدهللث ال - 1
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 (نابرا  إمسانيرل امقاضرى) ،جرزء (نابرا  احملاارىب) ،جرزء (تر ة امنسرا ي) ،ص ثالثة نجزاء (نابا  امنمش)
 ،ثالثررررررة نجررررررزاء (قضرررررراة قرطبررررررة)جررررررزء  (نابررررررا  نيب املطرررررر  امقنررررررازنى) ،جررررررزء (بررررررن وهررررررمانابررررررا  ) ،جرررررزء

ء جررز  (برن نيينرةانابرا  ) ،جرزءان (برن املبرا  انابرا  ) (حردهللث مرن كرذب نلرى بطرقره) ،جرزء (املسلسرالم)
 .وغا ذمك ،ضخم

 ،تعا  هللرالثر اخلمرول وامقنروع بامردون مرن امعريش -اهلل ه مح-كان  :بن امزبا ومن ااوقد ااتونم تر ته 
واار من  وى ننه  :قال نن إ  -  كال  فيه من ابيل إح     د نحد  ،و  هللتدنس نطة حتط من قد ه

 .محد بن حممد امبلوىنامقاام  جازة دردة نبوإوب بن امسراا بسماع شيخنا نبو احلسني
ودفرن مبقرربة ا مرا   رىي  برع ومثرانني ارنة  نرن ن ،توى ص ثامن ش ر  مضان انة مثان واربعني و سرما ة

 .بن  ىي املي ي
وامشيت نبو  ،نن تسع وابعني انة ،محد بن نلي بن امرفاني بامبطا ونتوى زاهد امعراق امشيت  :وفي ا

       ومسررررند اموقررررت اطيررررم املوصررررل نبررررو امفضررررل  ،محررررد بررررن طرررراو  بدمشررررقن هبررررة اهلل بررررن طامررررم اخلضررررر بررررن
 ونرا  دمشرق قطرم امردهللن ،نرن اثنترني وتسرعني نامرا ،ص شر ر  مضران محد برن حممرد امطواريننبد اهلل بن 

 .مسعود بن حممد بن مسعود امنيسابو ي امشافعي
نبرد امررمحن برن م ري ارنة ارت  ننرا ،اناربنا نبو نبد اهلل حممد بن نطاء اهلل بن املظفر ا ارن د ا  بر

 ننرا    ،محرد برن نلري احللرواين ننرا ،نبو ب ر املعرافري ننا ،نن ال  بن نبد امللك احلافا ،ون بعني واتما ة
برن اإبرراهيم  ثنرا ،ثنرا نبرد امررمحن برن ارال  ،ثنا نبو اليفة ،يمحد امغطرهللفنهلل امقاضى ثنا نبو طاهر بن نبد ا

 :-صلَّى اهلل نليه والَّم-قال  اول اهلل  :نن ننس بن مامك قال ،هلمداينن نيب إاحاق ا ،ط مان
 ." نشرا صلَّى اهلل نليه والَّمفإنه من صلى نلي صالة  ،ينك روا امصالة نل" 

 :أقول
ونلررو البررن بشرر وال  حيررث وصررل إ  ابررن بشرر وال برراثنني فقررط ،هررذا ا اررناد نلررو ملحررافا امررذهيبص 

كمرررا ص مسررران امليرررزان ( 177)املتررروى ارررنة  برررن نمحرررد برررن احلسرررني امغطرهللفررري حيرررث وصرررل ب الثرررة إ  حممرررد
 ،(1/141)و  نجرررد هرررذا احلرردهللث إال ص طبقرررام امشرررافعية ملسرررب ى  وهررو مرررن ام قرررام امثبررام ،(5/15)
 ..(2217)حدهللث  ز امعمالروكن

 :بلفا ومه شاهد من حدهللث نبد اهلل بن نمرو بن امعا  
ذ  ،نلري مررة صرلَّى اهلل نليره نشررام رل مرا هللقرول ذ صرلوا نلري فانره مرن صرلى  إذا مسعتم املالذن فقوموا" 

 .احلدهللث.. .اموايلة فإهنا د جة ص ا نة فإهنا ال تنبغي إال معبد من نباد اهلل عالوا اهلل 
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 ،(521)و نبرررو داود كتررراب امصرررالة حررردهللث  ،(2/148)ونمحرررد  ،(184) واه مسرررلم كتررراب امصرررالة 
 .به نبد اهلل بن نمرو بن امعا   كل م من حدهللث ،(478)دهللث ح ،(2/25)وامنسا ي 

 
 (82ط( )814)ت الحازمى بكر محمد بن موسى  أبو -84

  :فقال ،(8888-4/8888)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 
بررن ن مرران بررن حرراز   نبررو ب ررر حممررد بررن مواررى بررن ن مرران بررن مواررى ،ا مررا  احلررافا امبررا ع امنسررابة" 
 .اهلمذاي
ومرررن شررر ردا  برررن شررراوهلله  ومسرررع مرررن نيب اموقرررت امسرررجزي حضرررو ا ،د ارررنة مثررران ون بعرررني و سرررما ةومررر
نيب    وقد  بغرداد فسرمع مرن  ،واحلافا نيب امعالء اهلمذاي ومعمر بن امفاار ،ونيب ز نة املقداي ،امدهلللمي

 امفضرل امطواري وباملوصرل مرن اخلطيرم نيب ،احلسني نبد احلق بن هللوا  ونبد اهلل بن نبرد امصرمد امعطرا 
ونبرررا  ،نبرررا امفرررتو اخلرقررري وبأصرررب ان ،وبامبصررررة حممرررد برررن طلحرررة املرررام ي ،وبواارررط مرررن نيب طامرررم احملتسرررم

 .(1)وصن  وجوده ،وكتم ام  ا ،وامشا  وا زهللرة ،وباحلرمني ،ونبا مواى احلافا ،امعبا  امرت 
امعلمراء ومتيرز وف رم وصرا  مرن  وجامس ،قد  بغداد وا ن ا وتفقه با ص مذهم امشافعي :قال امدبي ي

 ،صرن  ص احلردهللث نردة مصرنفام ،مرع زهرد وتعبرد و هللاضرة وذكرر ،اانيده و جامهنحفا امنا  ملحدهللث و ن
 .ح ا هللغلم نليه معرفة نحادهللث ام ،وكان ك ا احملفوي حلو املذاكرة ،ونملى ندة دامس

 كرران مررن ام مررة :ن امنجررا  فقررالبرراوذكررره  ،و  هللتمرره ،نملررى طرررق امحادهللررث امرريت ص امل ررذب وناررندها
 .امعاملني بفقه احلدهللث ومعانيه و جامه ،احلفاي

وكترررراب نجامررررة املبترررردىء ص امنسرررراب واملالتلرررر  واملختلرررر  ص نمسرررراء  ،نمرررر  كترررراب امنااررررت واملنسرررروج
 ،مالزمرا ملخلروة ،و نرا ،نابردا ،وكران ثقرة حجرة نبريال زاهردا ،وناند نحادهللث امل رذب ميب إارحاق ،امبلدان

 .وبث امعلم ند كه نجله شابا ،متصني وا
برو موارى هللفضرل نبرا ب رر ن كران شريخنا احلرافا :مسعت حممد بن حممد بن حممد بن غامن احلرافا هللقرول

 .حفا منهنما  نهللت شابا  :وهللقول ،نبد امغين املقداي ىاحلازمى نل
 .مام ص  ادى امو  انة ن بع ومثانني و سما ة

كترررراب ا كمررررال ص املالتلرررر   ن احلررررازمى كرررران  فرررران مررررة هللررررذكر مسعررررت بعررررض ام :بررررن امنجررررا اقررررال 
                           

 .معله جود (1)
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 .وكان هلل ر  نليه ،ومشتبه امنسبة ،واملختل 
ونط نيب اخلا امقزوهللين هللسأل احلرازمى مرا هللقرول اريدنا ا مرا  احلرافا ص كرذا وكرذا وقرد نجراب احلرازمى 

 .بأحسن جواب
 ،كرران احلررازمى ص  برراع امبرردهللع:صرراحلا مسعررت نبررا امقااررم املقرررىء جا نررا هللقررول وكرران :بررن امنجررا اقررال 

 ،ال تردفع اميره امليلرة برز ا ملسرراا :فقال امبدهللع ملخراد    امفجرإوكان هللدال بيته ص كل ميلة هللطامع وهلل تم 
فرردال بيترره وصرر  قدميرره و  هللررزل  ،النقطرراع امبررز ي فلمررا جررن امليررل انتررذ  اميرره اخلرراد   فلعلرره هللسرررتهللو امليلررة

 .وكان امشيت ارا ميعلم اربه فوجده ص امصالة ،مفجرن طلع ان  إهللصلى وهللتلو 
        نرررا حممرررد ن ،نرررا نبرررد اهلل برررن احلسرررن اخلطيرررم ارررنة اثنترررني ون بعرررني وارررتما ةن ،ناربنرررا نبرررو احلمرررد امرررو اق

 ،محرد ام اترمننرا حممرد برن ن ،محد امقرا ىءنقرنم نلى حممد بن ذاكر نارب  حسن بن  ،بن مواى احلافاا
ثنررا نبررو  ،      ثنررا غسرران بررن مضررر ،ثنررا امعبررا  بررن هللزهللررد ،نررا هللعقرروب بررن إبررراهيم امبررزازث ،نررا نلرري بررن نمرررن

  :اأمت ننس بن مامك ،المة
إنررك متسررأمىن نرررن  :فقررال ؟باحلمررد هلل  ب امعرراملنيهللسرررتفتو  -صررلَّى اهلل نليرره واررلَّم-نكرران  اررول اهلل 

ص ي هللصرررل -ى اهلل نليررره واررلَّمصررلَّ -نكرران  ارررول اهلل : قلرررت،   نحفظررره ومررا ارررأمين ننرره نحرررد قبلرركشرريء 
 .نعم :قال؟ امنعلني

 :أقول
حيررث وصررل إ  احلررافا احلررازمي برراثنني فقررط وملحررازمي نلررو إ   ،إاررناد هررذا احلرردهللث نلررو ملررذهيب ص

 .وهذا امعلو حاصل ملذهيب ،حيث وصل إميه ب الثة من امرواة فقط ،بن نمر وهو امدا قطين ينل
بلغ را ابرن حجرر ص امن رت مثراي ن - ضري اهلل ننره  -ة نرن ننرس وهذا احلردهللث قرد  وي مرن طررق ك را 

ابرن           وحردهللث نفري ا  رر  واه مسرلم وغراه وننلره بعرض امعلمراء مرن م  ،طرق وامتاارعة لتلر  في را
و رع احلرافا برني  ،برن حجرراشيت ا اال  ابن تيمية واحلافا  ولن دفع هذه امعلة ، هللسلم هلمو  ،امرب نبد

  :(2/751)ص امن ت  - محه اهلل  -مفاي املختلفة فقال هذه ام
  ."وا مع بني هذه اممفاي ل ن باحلمل نلى ند  ا  ر " 

  .(770-2/741)انظر ص امن ت  شواهدملحدهللث طرقا  و  وقد نطال احلافا ص هذا امبحث وااق
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 (82)ط ( 828)ت  بن خير اإلشبيلىأبو بكر  -88
 :فقال ،(8888/ 4)كرة الحفاظ ترجم له الذهبي في تذ 

نتقرن امقرراءام  نمر بن اليفة املمتو  ا شربيلى ا ما  احلافا شيت امقراء نبو ب ر حممد بن اا بن" 
وامقاضري نيب ب رر  ،ومرن نيب مرروان امبراجى ومسع منه ،واات  به ح  ااد نهل بلده ،نلى شرهللو بن حممد

وابررن  ،يبررن بقررا        ونيب امقااررم ،ن نمرره نيب ب رررزهللررز وابرروبقرطبررة مررن نيب جعفررر بررن نبررد امع ،بررن امعررريب
  .وطا فة اواهم وابن نيب اخلصال ،مغيث

 ال نعلرم نحردا   ،ما رة نفرس وشيواه نك ر من ،نه مسع من  فاقهإ  امغاهللة حبيث إكان م  را  :قال امبا 
 ،وكرران مقر ررا دررودا وحمرردثا متقنررا ،وا مسرراع ومحررل امنرا  ننرره ك رراا ،وتصررد  بإشرربيلية مإلقررراء ،مرن طبقترره م لرره

 .مأمونا ى ض وااع املعرفة ،هللبا حنوهللا مغوهللاند
مرع احلرا اموفرر مرن نلرم  و  هلل رن مره نظرا ص هرذا امشرأن ،ملا مام بيعت كتبه برأغلى اممثران مصرحت ا

  عنيونا  ثالثا وارب ،توص ص  بيع امول من انة  س وابعني و سما ة وكانت جنازته مش ودة ،املسان
  ." انة

 :أقول
 .  هللرو امذهيب ننه ني حدهللث

 .وهو مالم  امف راة املش و ة بف راة ابن اا
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 (82ط( )800)المقدسي ت عبد الغني الحافظ  -88
  :فقال ،(8818-4/8827)ترجم له الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 

حمرردث  ،احلررافا ا مررا  ،بررن نبررد امواحررد بررن نلرري بررن ارررو  بررن  افررع بررن حسررن بررن جعفرررنبررد امغررين " 
 .ذ امدمشقي امصاحلي احلنبلي صاحم امتصاني  ،ا اال  تقي امدهللن نبو حممد املقداي ا مانيلى

مرردة ص نول  ترره امشرريت املوفررق جبمانيررل واصررطحباومررد ص اررنة إحرردى ون بعررني و سررما ة هررو وابررن اام
 .اشتغاهلما و حلت ما

ونبرررا طررراهر  ،وطبقت مرررا ببغرررداد ،وابرررن امبطررري، برررن هرررالل وهبرررة اهلل، مسرررع نبرررا امل رررا   برررن هرررالل بدمشرررق
         ،ونبررررا امفضررررل امطوارررري باملوصررررل ،ومعلرررره كتررررم ننرررره نمرررر  جررررزء ،ننرررروا ونقررررا  نليرررره ثالثررررة  ،امسررررلفي بررررام غر

بن ا        ونلي  ،ونقرانه بأصب ان ،واحلافا نبو مواى املدهللين ،ونبد امرزاق بن إمسانيل امقومسا  بمذان
 .ام املى مبصرهبة اهلل 
 .وهللعبد اهلل ح  نتاه اميقني ،و دث ،وهللصن  ،وما زال هللنست ،وكتم ما ال هللوص  ك رة 

وابررن  ، وامضررياء، موفررق امرردهللن وامشرريت، ونبررد امقرراد  امرهرراوي، ونبررو مواررى،  وى ننرره ومررداه نبررو امفررتو
وإمسانيرل ، حامرد ام تراحى ونمحد برن، ون مان بن م ي امشا نى ،وابن نبد امدا م، وامفقيه اميونيىن، اليل

ن برررع    ارررنة إبقررري ، وهرررو اارررر مرررن مسرررع منررره، وحممرررد برررن م ل رررل ا يررر ، ونبرررد اهلل برررن نرررالق ،برررن نرررزون
  .محد بن نيب اخلا شيخنانوبقي بعده با جازة ، وابعني

مررن نهررل  ،زهللررر احلفرراوكرران غ، وصررن  ص احلرردهللث تصرراني  حسررنة، حرردث بررام  ا: بررن امنجررا اقررال 
نلررى  متمسرر ا بامسررنة، وكرران ك ررا امعبررادة و نررا: ن قررالن  إقيمررا جبميررع فنررون احلرردهللث ، وامتجوهللررد ،ا تقرران

فعقد مه دلس  ،وشنعوا نليه ،ت لم ص امصفام وامقران بشى نن ره نهل امتأوهللل من امفق اء، قانون امسل 
  إفرذهم  ،ربم مرن دمشرقن هللرنفشفع فيره نمرراء امكرراد نلرى  ،(1)بدا  امسلطان بدمشق فأصر ونباحوا قتله

 .  حني وفاتهإونقا  با اامال  ،مصر
قرل مرن قرد  نلينرا مرن امصرحاب  نفرا اهلل ننره :قرنم نط احلافا نيب مواى املدهللين هللقرول نبرو موارى 

وقرد وفرق  ،نبد امغين بن نبد امواحد املقداري زاده اهلل توفيقرا من هللف م هذا امشأن كف م ا ما  ضياء امدهللن
ومرررو كررران امررردا قطين ص  :ن قرررالن  إ ،امغلطرررام هللعرررىن امررريت ص كتررراب معرفرررة امصرررحابة ميب نعررريم متبيرررني هرررذه

 .وقل من تف م ص زماننا ملا ف مه ،امحياء ونم امه مصوبوا فعله
                           

 . هالالء امقو  هللفتون بقتل هذا ا ما  احلجة متمس ه بام تاب وامسنة وما نليه امصحابة ام را  وامتابعون هلم بإحسان وهللو( 1)
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فسرر ل اهلل  ،ال قليررل فلررو إوكرران ارررا ومرريس معرره  ،  نصررب انإذ اررافر احلررافا  :قررال احلررافا امضررياء
وكرران مرريس بررامبيض امم ررق  ،وحصررل بررا ام تررم ا يرردة ،فأقررا  بأصررب ان مرردة ،ليررهتعررا  مررن محلرره وننفررق ن

 ،كأن امنو  خيررا مرن وج ره ،تا  امقامة ،نظيم اخللق ،وااع ا بني كث املحية ،حسن ام غر ،  مسرةإ يل 
 .من ك رة ام تابة وامب اء ضع  بصره

اهللرة املرراد ص امسرنن وكتراب هن مصرحيحنيوصن  املصبام ص مثانية ون بعني جرزءا مشرتمل نلرى نحادهللرث ا
فضرا ل ارا امربهللرة  ،امروضرة ن بعرة نجرزاء ،كتراب ا  راد دلرد كتاب املواقيت دلرد ،ء   هللبيضهز حنو ما يت ج

  اممررروام إصرررالم امحيررراء  ،احملنرررة ثالثرررة نجرررزاء ،امت جرررد جرررزءان ،امرررذكر جرررزءان ا ارررراء جرررزءان ،دلرررد
غنيرة احلفراي ص  ،وتصاني  ك اة جزء جزء ،فضل م ة ن بعة نجزاء ،انامفرم جزء ،امصفام جزءان ،جزءان

 .ما ة جزء زهللد منناحل اهللام  ،مش ل اممفاي دلدان
 ،د   امثر تسعة نجرزاء ام مرال نشرر دلردام ،امح ا  اتة نجزاء ،مفه بال إاناد امعمدة جزءاننولا 

ال قرال هرو فرالن إوال هللسرأل نرن  جرل  ،مه وبينهال ذكره إوكان ال هلل اد نحد هللسأمه نن حدهللث  :ن قالن  إ
ص حردهللث حبضررة نيب   جرل نرازنين :مسعتره هللقرول ،فأقول كان نما املالمنني ص احلردهللث ،بن فالن وبني نسبته

 ،  نيب مواررى هللسررأمهإ ف تررم احلرردهللث ص  قعررة و فع ررا ،مرريس هررو فيرره :قلررت ،مواررى فقررال هررو ص امبخررا ي
 .فخجل امرجل ،ما هو ص امبخا ي :فقلت ؟ ما تقول :نبو مواى امرقعة وقال فناومين

فقرررال  جرررل حلررر     احلرررافا نبرررد امغرررينإجررراء  جرررل  :مسعرررت إمسانيرررل برررن وفرررر هللقرررول :وقرررال امضرررياء
مو قال نك ر مصدق وشاهدم احلرافا غرا مررة جبرامع دمشرق  :فقال ،نك حتفا ما ة نم  حدهللثنبامطالق 

فيقرن امحادهللث نلينا بأاانيدها  ،اقرن منا نحادهللث من غا ا زء هللسأمه بعض احلاضرهللن وهو نلى املنرب هللقول 
نبا حممرد نبرد       ومسعت  ،ناا  امعجم :فقال؟   ال تقرن دا ما من غا كتاب  :نن و ر قلبه وقيل مه
نبرررد امغرررين         هلل رررن بعرررد امررردا قطين م رررل احلرررافا  :مسعرررت امتررراا ام نررردي هللقرررول :امعزهللرررز امشررريباي هللقرررول

 .ياملقدا
 :  هللر احلافا نبد امغرين م رل نفسره وقرال  بيعرة اميمرىن :قال امفقيه حممود بن مها  مسعت ام ندي هللقول
كررل مررن  نهللررت مررن احملرردثني  :وقررال امضررياء .حفررا منررهنقررد  نهللررت نبررا مواررى املرردهللين وهررذا احلررافا نبررد امغررين 

نبرد امررمحن       عرث معنرا ابنره وب ،  مصررإوهو امذي حرضىن نلرى امسرفر  ،ما  نهللنا م ل نبد امغين :هللقول
هللوار   وحرر  ،  اراارانإ  نصرب ان و إارفر إمسانيرل برن وفرر وننطراه فسرا  وهرو  بن نشر ارننياوهو 

 .بن اليل نلى امرحلة
ذ هللطرول  ،و تمرع الرق وهللب رى امنرا  ك راا ،وكان هللقرن احلدهللث ميلة اخلميس وبعد ا معة جبامع دمشرق
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 .هلم امدناء
 ،ن هللقررن احلردهللثنهللرد ر قرد جراء احلرافا وهرو هلل :هللقرول ،مقرافةحلسن بن جنا نلى املنرب بامسعت اموانا نبا ا

فجلس نول هللو  جبرامع  ،وبعدها ننتم تعرفونه وحتصل م م امرغبة فيه ،ن حتضروا دلسه ثالث مرامنفاشت ى 
 :هللقرررول بررن جنررااذ مسعررت  ،وقرررن ناررررى ففرررم امنررا  برره ،وحضرررم فقرررن نحادهللررث بأاررانيدها حفظررا ،امقرافررة

وهلللقرن امقرران  امفجرر يكران هللصرل ،وكران ال هللضريع شريأا مرن زمانره :ن قرالن  إ ،حصل مرادى ص نول دلس
فينرررا  نومرررة  ،  قبيرررل امظ ررررإثالمثا رررة  كعرررة بامفاحترررة واملعررروذتني  يذ هللقرررو  فيتوضرررأ وهللصرررل ،و مبرررا مقرررن احلررردهللث

ذ هللنررا   ،  امعشرراءإ يكرران صررا ما وهللصررلفيفطررر إن   ،  املغررربإامظ ررر وهللشررتغل بامتسررميع نو امنسررت  يفيصررل
و مبررا توضررأ ارربع مرررام نو  ،  قرهللررم امفجرررإ يذ هللتوضررأ وهللصررل ،ي  نصرر  امليررل نو بعررده ذ هللتوضررأ وهللصررلإ

 .ذ هللنا  نومة هللساة قبل امفجر وهذا دنبه ،تطيم ع امصالة ما دامت ننضا ى  طبة :نك ر وهللقول
ال امقليرررل وكمرررل اهلل فضررريلته إميررره إال اررربقىن إ  ارررا إق ومرررا كنرررا نسرررتب ،املوفرررق كررران  فيقرررىقرررال امشررريت 

نرره   هللعمررر حرر  هللبلررغ نال إام  رراة و زق امعلررم وحتصرريل ام تررم  ،بابتال رره بررأذى نهررل امبدنررة وقيررام م نليرره
 .اغرضه ص  واهللت ا ونشره

ذ  نهللترره  ،ال ررموكرران ال تأاررذه ص اهلل مومررة  ،نو بلسررانه ،ال غرراه بيرردهإوكرران ال هللرررى من رررا  :قررال امضررياء
وكررران هلل سرررر  ،وكررران قوهللرررا فأارررذ امسررري  مرررن هللرررد امرجرررل ،مررررة هللرهللرررق  ررررا فسرررل صررراحبه امسررري  فلرررم خيررر 

 .امشبابام وامطنابا
 ،وقرا  ع وامترزمىن ودنروم مره ينقبرل نلر ،ال ا ميرلإما  نهللت منه  وامللك امعادل :وشاهدم نطه هللقول

مررا        :فقررال ،وذكررر نمررر امسررنة ،وال قصررو  افقررال مررا ننررد  تقصرر ،فقلررت ننرردنا قصررو  هللوجررم امتقصررا
 وبلغررين ننرره بعررد ذمررك ننرره ذكررر ننررده ،وال بررد ملنررا  مررن حااررد ننررد  شرريء هللعرراب ص نمررر امرردهللن وامرردنيا

 .ينه ناد قد دال نلنفخيل ع ي فقال ما  نهللت م ل فالن دال نل ،اءامعلم
وكرران بعضرر م  ،وت لمرروا فيرره ننررده ،اوكرران املبتدنررة قررد نوغررروا صررد  امعررادل نلررى احلرراف :قررال امضررياء

 .ن بعض م بذل ص قتل احلافا  سة اال  دهللنا نفسمعت  ، مبا هللقتله إذا دال نليه :هللقول
فجرراء احلررافا  ،د ا جرراون جعلرروا املالهررى ننررد :محررد امطحرران هللقررولنمسعررت نبررا ب ررر بررن  :قررال امضررياء
ذا  حررا  وال  :فقرال ،بةاوره ص امرد  وامشرباوصعد املنرب فجاءه  اول امقاضى هللطلبه مين ،ف سر ك اا من ا

ال بد من ديأك قد نطلت هذه امشرياء  :فقال ،قال فعاد امراول ،ن كان مه حاجة  ىء هوإ ،ميهإنمشي 
 .فخفنا من فتنة فما نتى نحد بعد ،فمضى امراول ،ضرب اهلل  قبته و قبة امسلطان :فقال ،نلى امسلطان

كان احلافا بأصب ان خيرا فيصط  امنرا  ص امسروق  :بأصب ان هللقولمسعت حممود بن االمة احلراي 
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 .من حب م مه و غبت م فيه هللعين ،ن  ل  ا ملل  انون اد  ،ومو نقا  بأص بان مدة ،ميهإهللنظرون 
ومسعرت  ،غرا مررة مقرد نوى نرين ،كرر  مرن احلرافاننحردا مرا  نهللرت  :مسعت بد  بن حممرد ا رذ ى هللقرول

وح رى  جرل ننره شراهد  ،  احلرافا بنفقرة وقمرو ك را ففررق ا ميرعإعث امفضل ب :اليمان امشعري هللقول
 .بعشا ه وهللطوى احلافا ص امفالء مبصر ثالث ميال هللالثر

 .فتو مه مبصر نشياء ك اة من امذهم وغاه :قال امضياء
د فقرد محرنارأمت اهلل نن هللررزقىن حرال ا مرا   :مسعت امرضى نبد امرمحن بن حممد ننره مسرع احلرافا هللقرول

 .ذ ابتلى بعد ذمك وامتحن :قال ، زقىن صالته
نيب نعريم ص مرا تني  نارذ احلرافا نبرد امغرين نلرى :نبا نبد اهلل بن نيب احلسن ا با ى هللقول مسعت ا ما 
 .فااتفى احلافا جندي ون اد هالكهفطلبه امصد  بن اخل   ،وتسعني موضعا

 .زا ال ص إإما نارجناه  :ومسعت حممود بن االمة هللقول
نهررل املوصررل وحبسررو   فأاررذ  ،كنررا نسررمع باملوصررل كترراب امضررعفاء ملعقيلررى  :ومسعررت احلررافا هللقررول

قررال فلررم  ،معلرره هللقتلررىن ونارررتهللو :فجرراءي  جررل طوهللررل بسرري  فقلررت ،مررن نجررل ذكررر  جررل فيرره يون ادوا قتلرر
ففتشروا ام تراب  ،برن امررب  فأارذ ام ررا  امرذي فيره ذكرر امرجرلاوكان هللسرمعه معره  ،ذ نطلقت ،هللصنع شيأا
 .فأطلق ،شيأا فلم  دوا

 ،كان احلافا هللقرن احلدهللث بدمشق و تمع اخللرق نليره  :محد مسعت امضياء هللقولنبن ناربنا نبد احلميد 
وهررذا قلبرره غررا حاضررر فلررم  ،وهللقرررن نلرري م احلرردهللث ف ررذا هللنررا  ،فحسررد وشرررنوا هللعملررون هلررم وقتررا ص ا ررامع

 ،جلرو  احلرافان هللعا بعد ا معرة حترت قبرة امنسرر وقرت نا امناصو فشرنوا ص م يدة فأمرو  ،تشت  قلوبم
امعقرل مرن   فداروا  جرال نراق ،  وامناصرو قرد فرر فلما كان ص بعرض امهللرا ،  امعصرإفأار احلافا معتاده 

جرررل وهررررب وارررىبء ص فضررررب امر  ،نرررك تقرررول ام رررذب نلرررى املنرررربإفقرررال ملناصرررو مرررا معنررراه  ،برررىن نسررراكر
 عررروا   ذ ،ال امفتنرررة وهرررم وهرررم وانتقرررادهمإوقررراموا هرررالالء احلنابلرررة مرررا قصررردهم  مرررواع  اإومشررروا  ،ام الارررة

اراع املوفرق  :مشراخينا فاحنرد وا ومسرع ،ن  ضرر نبرد امغريننوقراموا ملروا  نشرت ى  ،  امقلعرةإكرباءهم ومضوا 
ن ن فيرك فراتفق وحن ،جتىء فإنك حاداقعد ال  :وقاموا ملحافا ،امشمس وامفق اء وقاموا حنن نناورهم يانو 
وكررانوا قررد كتبرروا شرريأا مررن  ،فاحتررد ج ل ررم هللغرررى بررهنفنرراوروه وكرران  ،هنررم ناررذوا احلررافا و  هللعلررم نصررحابنان

قرد اتفرق امفق راء كل رم  :فقاموا ملوا  ،فلم هللفعل ،اكتم اطك :ذ قاموا مه ،وكتبوا فيه اطوط م ،انتقادهم
ال إن ال جتعرررل ص ا رررامع صرررالة نوقررراموا نرهللرررد  ،برررزهللنه وازانررره ود اوهرررذا خيرررام  فبعرررث امارررا ى فرفعررروا منررررب 
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إن   خيلونرا  :فجمع امناصو امسوقة وغاهم وقال ،(1)ومنعنا من صالة امظ ر ،ملشافعية وكسروا منرب احلافا
ومحرت احلنفيررة مقصررو هتم  ،فبلررغ ذمررك امقاضرى وكرران صرراحم امفتنرة فررأذن هلررم ،نصرلى صررلينا بغررا ااتيرا هم

فبقرري  ،  مصرررإوتوجرره  ،فأقررا  بررا مرردة ،  بعلبرركإاحلررافا ضرراق صررد ه ومضررى  إن ذ ،جبمانررة مررن ا نررد
ونفرذ  ،  دمشرق فصراد  احلرافا ونكرمرهإذ  د  ،اء امللك امفضل وناذ مصروج :ن قالن  إبنابلس مدة 

 ،ع مم ن  ا حة امسلطان كانت مترن ،وكان مبصر ك ا من املخامفني ،فتلقى بامبشر وا كرا  ،هللوصى به مبصر
وهرم  ،ذ نكرمره امعرادل وبقرى احلرافا مبصرر ،فطلرم ،واك رروا ننرده نلرى احلرافا ،ذ جاء امعادل وناذ مصر

 يتقررل ص دا ه ارربع ميررال فسررمعت امتقررذ ان ،فلمررا نك ررروا نررز  ام امررل نلررى إاراجرره ،ال هللرتكررون ام ررال  فيرره
قررال ع ام امررل هنررا فقيرره  : قررالبررن نيب ذكرررى اممررااحرردثين امشررجاع  :محررد بررن حممررد بررن نبررد امغررين هللقررولن

 :فقلرت ،فقال هو هو ،معله احلافا نبد امغين :فقلت ،ما ننرفه قال بلى هو حمدث :قلت (2)إنه كافر :قاموا
ف رل جراء إميرك نو  ،وننرت هنرا براب امردنيا ،واآلار هللطلرم امردنيا ،اآلارة نهلل ا امللك امعلماء نحدهم هللطلم

  .جزا  اهلل ااا كما نرفتىن :فقال ،هالالء  سدونه واهلل :ال قلت :قال ،ن ال إميك و قة
ف ترم نقرول كرذا مقرول اهلل كرذا ونقرول كرذا مقرول  ،ن هلل ترم انتقرادهنمرر ن احلافا ن  نبلغين  :قال امضياء

نهللرش نقرول ص هرذا  :قرال ،ح  فر  من املسا ل فلما وق  نلي ا ام امل ،كذا  -صلَّى اهلل نليه والَّم-امنيب 
 .لى ننهفخ و اومه هللقول بقول اهلل
نهللرن   :فقلرت ،ص امنرو   نهللت ناا  ام مرال نبرد امررحيم :محد بن حممد بن نبد امغين هللقول عنومسعت 

      ،مرررا ند ي :فقرررال؟ فقلرررت ن رررا نفضرررل احلرررافا نبرررد امغرررين نو امشررريت نبرررو نمرررر  ،فقرررال ص جنرررة نررردن؟ ننرررت 
وهرذا نصريىب منره ليه احلدهللث وهللن ر نليه امرد  ما احلافا ف ل ميلة  عة هللنصم مه كراى حتت امعر  هللقرن نن

 .(1)  كمهإونشا  
هللرررا نبرررد اهلل صرررل بنرررا  :فقرررال ع ووضرررأته وقرررت امصررربام ،مرررر  وامررردي نهللامرررا :مسعرررت نبرررا موارررى هللقرررول

 ،قلرت هنرا دواء تشررربهو  ،فصرليت با مانرة وصرلى معنررا جامسرا ذ قرال اقررن ننرد  نارري هللرس فقرنهترا ،وافر 
ما ننرت نرىن  :فقلت ،  وجه اهلل ام رميإقال اشت ى امنظر ؟ ما تشت ى شيأا  فقلتال املوم إفقال ما بقى 

                           
 .ه ذا هللفعل نهل امهوا وبرن اهلل ا ما  امشافعي من ج ل هالالء وضالهلم وفتنت م -1
   
بأس ما قاموا وافررتوا، ومرا نقمروا منره إال متسر ه ب تراب اهلل وارنة  ارومه اهلل صرلى اهلل نليره وامره وارلم  ومرا نليره امسرل  امصراب مرن  -2

 . امعقيدة واملن ج احلق

 
 . ص هذه امراهللا تأمل -1
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مره اال إال    قومروا  ،اذكرروا اهلل مرا هرذا  :ففرتو نينره وقرال ،وجرااا هللعودونره وجعلروا هللتحردثون ،قال بلى ، ا 
ه اهلل تعرا  هللرو  وقرد تروى  محر ،فقمت مناومه كتابا من جانم املسرجد فرجعرت ،ذ دال د ع امنابلسي ،اهلل

 .ما ةامول انة اتا ثنني ام اي وامعشرهللن من ش ر  بيع 
بررن ا ن بررع كرررا هللس بسررماننا مررن وتر رره احلررافا امضررياء ،وفي ررا ترروى املررذكو ون ص تر ررة امقااررم :قلررت
 .اوالن ننه
بن ا        حيد ة بن نمرنا ن ،د امغين بن نبد امواحد ص كتابهنن نب ،محد بن االمة امدمشقينننبأنا 

ثنرا  ،ثنا نبو جعفرر حممرد برن نمررو إمرالء ،بن حسنون محد بن حممدننا ن ،نا طراد بن حممدن ،إبراهيم امعلوي
نيب        نررن  ،ثابررت حرردثين حبيررم بررن نيب ،ثنررا نبررو اررنان ،ثنررا نبررو داود امطيامسرري ، ررىي بررن نيب طامررم

قرال  ،     فرإذا اطلرع نليره ننجبرىن ،امعمرل اررا نمرلنهللرا  ارول اهلل إي  :ن  جرال قرالننن نيب هرهللررة  ،صاب
  :-صلَّى اهلل نليه والَّم- اول اهلل 

 ." جران نجر امسر ونجر امعالنيةنمك  "
 . واه امنمش نن حبيم ون اله

 ." نن نيب داود ،نارجه نبو نيسى ص جامعه نن حممد بن امل ىن
  :أقول

ونلرو  ،ل إ  احلافا نبدامغين برجرل واحرد فقرطحيث وص ،ص إاناد هذا احلدهللث نلو ملحافا امذهيب
 .وهذا امعلو حاصل ملذهيب ،من امرواة نمسة حيث وصل إ  نيب داود امطيامسي ،امغين ملحافا نبد

 . (2410)حدهللث  ،(118  )نارا هذا احلدهللث نبو داود امطيامسي ص مسنده  
        حررررردثنا ،مرررررد برررررن امل رررررىنحررررردثنا حم :قرررررال ،(2184)حررررردهللث ( 4/112)ونارجررررره امرتمرررررذي ص جامعرررررة 

 .حدثنا نبو انان امشيباي به :قال ،نبو داود
وهرذه  ،مطيامسرينيب داود ا حيرث اجتمرع معره ص شريت شريخه ،امغرين موافقرة مرع امرتمرذي فللحافا نبد
 .املوافقة تسمى بدال

نا حردث :قرال ،ن بشرا حممرد بر حردثنا :قرال ،(4224) حردهللث ،(5/425)ص ارننه  ةونارجه ابن ماج
 .امشيباي به يد بن انان نبو انانحدثنا اع: قال ،نبو داود

وهرذه  ،مسرينيب داود امطيا حيرث اجتمرع بره ص شريت شريخه ،ةامغرين موافقرة مرع ابرن ماجر فللحافا نبد
 .املوافقة حاصلة ملذهيب

هذا حدهللث  :قد نشا  امرتمذي إ  هذا حيث قالو  ،من امصواب إ اامهي ومع هذا فاحلدهللث ضعي  
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صرررلَّى اهلل نليررره -نرررن امنررريب  ،وقرررد  وى امنمرررش وغررراه نرررن حبيرررم برررن نيب ثابرررت نرررن نيب صررراب (1)هللرررمغر 
 .ونصحاب امنمش   هللذكروا فيه نن نيب هرهللرة ،مراال   -والَّم

لا ام عال ما هذا احلدهللث فقرال :وقال امرتمذي نقبه بعره  فعإامنَّعرا مع  ،طلرع نليرهاإذا  :وقد فعسَّرع برعع ض  نعه  ع نعراه  فعأعن جع
بعه  ثرعنعاء  امنا  نليه بااخل عا ا   :ماقعو لا امنيب  ،نعن  هللر ع جا

اء  املَّها ص ام  ) ا (نعنر ت م  ش  عدع ب ه  ثرعنعاء  امنا  نليه هلاعذع ا هللرعر ج و با رعنعاءا امنا  نليه ،فرعير ع جا بعه   ،مامع فعأعمَّا إذا نعن جع
رررع ع  رررع ماي    ا  اهللعرراءف  ،وعهللر ععظَّررمع نليرره ،نلررى ذمرركمارريرعع لعمع امنررا  منرره اخل عير  ررذع ررلا ام عال ررما .فرع ع طلررع نليرره اإذا  :وقررال برعع ررض  نعه 
بعه   عجعاءع نعن  هللرعع معلع باععمعلاها  هعمف نعهلل ض ا ،فعأعن جع ا مه معذ    .فرعيع  ون  مه ما  ل  ن ج و اهام  فرع عذع

                           
 .وص بعض امنست حسن غرهللم( 1)
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 (82ط( )887)الرهاوي ت  عبد القادرالحافظ  -82
  :فقال ،(8814-4/8812)في تذكرة الحفاظ ترجم له الذهبي 

ومرررد بامرهرراء ارررنة اررت وثالثرررني  ،حمررردث ا زهللرررة ،احلررافا ا مرررا  امرحررال نبرررو حممررد امرهررراوي احلنبلرري"  
 ،فطلرم امعلرم ونقبرل نلرى احلردهللث فأنتقره ،وكان للوكا مبعض املواصلة امسفا هللن ،ونشأ باملوصل ،ما ةو س

 ،ونيب جعفر حممد بن احلسن امصريدالي ،واحلسن بن امعبا  امراتمى ،فسمع من مسعود بن احلسن ام قفى
 برن نيب اموفراءاونبرد امررحيم  ،ومعمرر برن امفراار ،وحممرود برن فو جرة وإمسانيرل برن شر رهللا  ،و جاء بن حامد

ونيب  ،وحممررد برن بنيمرران بمررذان ،واحلرافا نيب امعررالء ،ونقررراهنم بأصررب ان ،ونلري بررن نبرد امصررمد بررن مردوهللره
ومبرو مرن مسرعود برن حممرد  ،وحلق براة نبد ا ليل بن نيب اعيد اامتة نصحاب بيىب اهلرمثية ،املقداي ز نة

نبرد  وبسجسرتان مرن نيب نروبرة ،وطبقتره ،حممد برن نلري برن حممرد امطواري وبنيسابو  من نيب ب ر ،املروزي
 ،ونيب حممرد اخلشراب      حيبمحرد برن حممرد امرر نوببغرداد مرن نيب نلري  ،اهلادي بن حممد بن نبرد اهلل امزاهرد

 ،ونيب طامرررم احملتسرررم وباملوصرررل مرررن نيب امفضرررل امطواررري ،وبواارررط مرررن هبرررة اهلل برررن للرررد امزدي ،والرررق
ومبصرر مرن حممرد برن  ،وحممد بن بركرة امصرلحى ،وبدمشق من نيب امقاام احلافا ،و ىي بن اعدون امقرطيب

هللردل نلرى  ،ل ام بعني املتباهللنة اماانيد ص دلد كباونم ،وابن برى وبا ا ند هللة من امسلفي ،نلي امرحيب
ال هلل  رر  ،ص امرواهللرة نره كران نسررانال إ ،صراحلا ،مأمونرا ،ثقرة ،كران ناملرا :برن نقطرةاقرال  ،تبحره واعة نلمه

ارتم  ،متقنرا ،ك ا امتصرني  ،ك ا امسماع ثبتا ،كان حافظا :قال هللوا  بن اليل ،ال من نقا  نندهإننه 
 .هللثبه نلم احلد

 . اغبا ص االنفراد نن ن باب امدنيا ،كان حافظا ثقة :قال نبو حممد املنذ ي
 .و نا ،كان صاحلا م يبا زاهدا ناا ا اشن امعيش :وقال نبو شامة

 ،وامصرررهللفيىن وإمسانيررل بررن وفرررر ،وابررن اليررل ،وامضررياء ،وامزكررى امررربزاع ،بررن نقطررةاحرردث ننرره  :قلررت
بررن ا          بررو زكرهللررا ون ،ونبررو امعبررا  بررن نبررد امرردا م، ا  امنبررا يونبررد امرررمحن بررن ارر ،وامشر اب امقوصررى

ومره نوهرا  نب رت  ،وغراهم ،قل وامفقيره نبرو نبرد اهلل برن محردانيونبرد امعزهللرز برن امصر،يونرامر امقلع ،امصاص
 .ضعوت ر  ص تباهللن اماانيد ن بعة موا ،نلى مواضع من ا ص ام بعني مه ومع حفظه ومعرفته فغاه نتقن

 .ما ة ادى امو  انة اثنيت نشرة واتتوى احلافا امرهاوي حبران ص ثاي 
نبرد  (1)مسرع ،زهر بن نبد اموهاب امبغدادي امسبا  امصوص ص شروال فجرأةنمحد بن نوفي ا توص املسند 

                           
 .معل نصله مسع منه( 1)
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سند نبو امفضل وامل ،محد بن  ىي بن بركة بن امدهللبقى امبغدادي امبزازنواملسند نبو امعبا   ،اموهاب اممناطي
 ،بررن منينرراانبررو حممررد نبررد امعزهللررز بررن معررا  بررن غنيمررة  واملسررند امرحلررة ،اررليمان بررن حممررد بررن نلرري املوصررلي
وشيت امصعيد امقدوة نبو احلسن نلي  ،محد بن هبة اهلل اهلا ي املنصو ينوامشرهلل  نبو امفضل نبيد اهلل بن 

 وكمرال امردهللن ،نيب املعراع برن موهروب برن امبنراء امصروصوامشيت نبو نبرد اهلل حممرد برن  ،بن محيد بن امصبا 
موارى برن ارعيد برن هبرة اهلل  واملسند نبو امقاارم ،امسفا  يمد بن نلي بن املبا   بن احلالحلنبو امفتوم حم

 .بن امفرا  افاو ا     واملسند  ىي بن هللاقوم  ل اهلا ي ننده إمسانيل بن امسمرقنديقيبن امص
برن احلسرن نرا مسرعود ن ،ثنرا نبرد امقراد  برن نبرد اهلل احلرافا ،يب منصرو  امفقيره ص كتابرهناربنا  ىي برن ن

 ،نرا إبرراهيم برن نبرد اهلل امتراجرن :قراال ،محد امسمسرا نيا  وحممد بن نا إبراهيم بن حممد امطن ،امصب اي با
برن ا   ثنا حممرد  ،م بن امقاامثنا  و  ،ثنا هللزهللد بن ز هللع ،بن نيب مذنو اثنا  ،ثنا احلسني بن إمسانيل امقاضى

 :فقلرت ،ذ نتيتره نارأمه فمنعرين ،ذ نتيته نارأمه فمنعرىن ،نبا ب ر ناأمه فمنعىن نتيت :نن جابر قال ،املن د 
ن ننرا ن هللرد نو  ال إتيترىن مرن مررة نما ؟ دون من امبخل نوني داء ؟ بخلىن فقال نت ،إما نن تبخل وإما نن تعطيىن

 ." نمفا ونمفا ونمفا فأنطايقال  ،ننطيك نمفا
 :أقول

ونلرو            .امقراد  امرهراوي برجرل واحرد حيث وصرل إ  نبرد ،ص إاناد هذا احلدهللث نلو ملذهيب
 .نمسة من امرواة (180)ملرهاوي حيث وصل إ  هللزهللد بن ز هللع املتوى انة مثانني وما ة 

 .يإاناده قو  :وقال( 22/74)ونو د امذهيب هذا احلدهللث بذا ا اناد ص امسا 
ص املقترىن ص اررد  وذكرره امرذهيب ،م ن ص إاناده حممد بن نمرو بن نيب مرذنو    نقر  مره نلرى تر رة

 .و  هللذكر د جته (1725)ام ىن برقم 
ابررن املن ررد  جررابرا   مسررع  :ثنررا اررفيان قررال :قررال( 108-1/107)ونصررل هررذا احلرردهللث ص مسررند نمحررد 

 :-ليه والَّمصلَّى اهلل ن-قال  اول اهلل  :هللقول
فلمررا جرراء مررال امبحرررهللن بعررد وفرراة امنرريب  :قررال ،مررو جرراء مررال امبحرررهللن ننطيتررك ه ررذا وه ررذا وه ررذا "

، دهللن نو ندة فليأتنرا -ه والَّمصلَّى اهلل نلي-قال نبو ب ر من كان مه نند  اول اهلل  ،صلَّى اهلل نليه والَّم
نطيترك ن ممرو قرد جراء مرال امبحررهلل :قرال -وارلَّمصرلَّى اهلل نليره -اهلل إن  ارول  :قال فقلت، فجأت: قال

ذ نتيتره  ،فأارذم ،ال بعرض مرن مسعره فرو جردهتا  سرما ةفأاذم ق: قال ،فخذ: قال ،ه ذا وه ذا ثالثا
 :قرال ،ن تعطيرين وإمرا نن تبخرل نريننمرا إ :فقلرت ، نتيته ام ام ة فلم هللعطرينذ ذ نتيته فلم هللعطين  ،فلم هللعطين

 ."ننطيك      نن تين مرة إال وقد ن دمما اأم؟ من امبخل  نندو  تبخل نين وني داء: نقلت
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 .ونمفافأنطاي نمفا ونمفا : تذكرة قومهامواملن ر من حدهلل ه ص 
حررردثنا  ،حررردثنا نلررري :قرررال ،(1117)حررردهللث  ،ه ص كتررراب فرررر  اخلمرررسو واه امبخرررا ي ص صرررحيح

 فوجرردهتا ،فح ررى ع ح يررة وقررال نرردها طررول وفيررهبسررياق ن ...مسررع جررابرا   ،حرردثنا حممررد بررن املن ررد  ،اررفيان
 ."مرتني  اذ م ل ا : سما ة فقال

برن ا         حيث اجتمع معه ص شريت شريخه حممرد  ،ونلى كل حال فللرهاوي موافقة مع ا ما  نمحد
 .ابن املن د  عه ص  شيت شيت شيخهحيث اجتمع م ،ومه موافقة مع امبخا ي ،املن د 

حرردثنا  ،حرردثنا نمرررو امناقررد :قررال ،(2114)حرردهللث  ،امفضررا لكترراب  ،صررحيحه ونارجرره مسررلم ص
ا هرري فررإذ ،هتادفعررد ،نرردها :ذ قررال ع فح رري ع نبررو ب ررر مرررة" وفيرره  ،نررن ابررن املن ررد  ،اررفيان بررن نيينررة

 ."اذ م لي ا : فقال ، سما ة
 .نلى امتبخيل وال جواب نيب ب ر مه ،جابر ثالث مرام ءوميس ص حدهللث مسلم دي

  .امذهيبملحافا  وهذه املوافقام حاصلة ،ي موافقة مع مسلم ص شيت شيت شيخههذا وملرهاو 
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 (81ط) (880) الغني الحافظ ت أبو الفتح محمد بن عبد -81
  :فقال ،(8407-4/8408) ذكرة الحفاظ ترجم له الذهبي في ت

امواحررد بررن ارررو  هررو ا مررا  احملرردث املفيررد احلررافا نررز امرردهللن نبررو امفررتو حممررد بررن نبررد امغررين بررن نبررد " 
نتنراء نبيره ص ما ة ص نحرد امرربيعني ونشرأ ص صرغره باومد انة ات واتني و سر ،ي احلنبلياملقداي امصاحل

 ،ونصرر اهلل امقرزاز ،برن ن برع نشررة ارنة فسرمع مرن نيب امفرتو برن شراتيلا  بغرداد وهرو إفا حترل  ،هذا امشرأن
برررن ا       واخلضرررر  ،ق مرررن نيب املعررراع برررن صرررابرومسرررع بدمشررر ،نيب امفرررتو برررن املرررىن وتفقررره نلرررى ،وطبقت مرررا
بررن ا               ونيب امف ررم نبررد امرررمحن  ،وحممررد بررن محررزة بررن نيب امصررقر ،وامفضررل بررن امبانياارري ،طرراو 

ونيب          ،ومسرعود ا مرال ،وبأصب ان من نيب امفضا ل نبد امرحيم بن حممد بن ام اغذى ،نيب امعجا ز
 .وندة ،من نيب امقاام امبوصاي ومبصر امل ا   املبان

 ،واحلرررافا ضررياء امرردهللن وامشرر اب امقوصرررى ،ونررز امرردهللن نبررد امرررمحن ،محررردن وى ننرره ابنرراه تقرري امرردهللن 
 .واارون ،يفخر امدهللن نل وامشيت ،محن بن حممدوامشيت  س امدهللن نبد امر 

وكرران هللعررا   ،صررولوحصررل ام ،وااتنسررت ،ومسعنررا بقراءترره ام  ررا ،كتررم نطرره ك رراا :بررن امنجررا اقررال 
 ،نا فرا مبعانيره وغرهللبره ،ارناداإوكان من ن مة املسلمني حافظا ملحردهللث متنرا و  ،وهللفضل ،وهللفيد  نن امشيوج
 .مع ثقة ودهللانة وتودد ومروءة ،متقنا مرتاجم احملدثني

ة ثقر ،وكان نحسرن امنرا  قرراءة وناررن م ،فقي ا حافظا ذا فنون - محه اهلل-كان   :قال امضياء املقداي
مرره ذ ارراق  ،وكرران هللررت لم ص مسررا ل اخلررال  كالمررا حسررنا ،غزهللررر امدمعررة ننررد امقررراءة ،مسحررا جرروادا ،متقنررا

 .نه اعيد  محه اهللنامضياء منامام حسنة دامة نلى 
 .ما ةانة ثالث نشرة وات مام ص شوال

ارنة      افا حممرد برن احلر امعرزنارربكم  ،قرنم نلى نيب امعرب امقوصرى :قال منا  شيد بن كامل امفقيه
 .ما ة جبامع حرب فذكر حدهلل انشر وات

وتوص معه ص امعا  مسرند امشرا  امعالمرة تراا امردهللن نبرو امريمن زهللرد برن احلسرن ام نردي املقررىء امنحروي 
     نبررد اهلل بررن حممررد بررن نبررد اهلل بررن دلررى  وامقاضرري ثقررة امللررك نبررو حممررد ،نررن ثررالث وتسررعني اررنة ،احلنفرري

برن ا     نبرو حممرد نبرد امررمحن  ومسرند امنردمس ،صري امشافعي اطيم جامع احلاكمبن حسني امرملي املا
 .ا شبيلى  اوي صحيو امبخا ي نن شرهللو امزهريمحد نن بنلي 
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              ،نررررا نبررررد اهلل بررررن صررررابرن ،حلررررافا ص كتابررررهنررررا حممررررد بررررن نبررررد امغررررين ان ،ناربنررررا نمررررر بررررن نبررررد املررررنعم
نرن نبيرد اهلل  ،ثنرا امغراليب ،ثنرا امصروع ،محرد امفرضرينثنرا نبرو  ،ارليم برن نهللروب نران ،نا نبو امقاارم امنسريمن
وال     ن امتقروى هري امريت ال هللقبرل غاهراإفر ،  نامل مه اتق اهللإكتم نمر بن نبد امعزهللز :قال ،بن نا شةا

 ." ن اموانظني با ك ا وامعاملني با قليلإف ،نلي ا إالوال هلل اب  ،نهل ا إالهللرحم 
 :لأقو 
 .امغين براو واحد حيث وصل إ  حممد بن نبد ،ص هذا ا اناد نلو ملذهيب 

وهررذا  ،مررن امرررواة بأ بعررة( 115)م حيررث وصررل إ  امصرروع  ،امغررين وفيرره نلررو ملحررافا حممررد بررن نبررد
 .لذهيبمامعلو حاصل 

 
 (81ط ( )848)الضياء المقدسي ت  -84
 :فقال ،(8408-4/8408)تذكرة الحفاظ ترجم له الذهبي في 

حممرد برن نبرد امواحرد  نبرو نبرد اهلل ،امسنة ضرياء امردهللن شيتا ما  امعا  احلافا احلجة حمدث امشا  " 
 .صاحم امتصاني  امنافعة ،ذ امدمشقي امصاحلي احلنبلي ،محد بن نبد امرمحن امسعدي املقداينبن ا

ونيب      ،ملعراع برن صرابرنيب ا ومسرع مرن ،وشر دة ،ونجراز مره امسرلفي ،ومد انة تسع وارتني و سرما ة
ونيب        ،وطبقررت م بدمشررق ،و ررىي ام قفررى ،ونمررر بررن نلرري ا رروهللين ،ونمحررد بررن املرروازهللىن ،افررد امبانياارري

ونيب جعفرر         ،وطبقت مرا ببغرداد ،وابرن ا روزي ،واملبرا   برن املعطرو  ،وطبقته مبصر ،امقاام امبوصاي
 ونبررد ،وطبقترره بنيسررابو  ،واملالهللررد امطوارري ،اقي بررن ن مرران بمررذانونبررد امبرر ،وطبقترره بأصررب ان ،امصرريدالي

ومسرع برا مرا ال هللوصر       نصرب انإو حرل مررتني  ،ونيب املظفر بن امسمعاي مبررو ،املعز بن حممد امبزاز براة
ص هررذا  إميررهوكرران املرجرروع  ،(1)وجرررم ونرردل ،وصررحو ومررني ،وصررن  ،ونسررت ،وحصررل نصرروال ك رراة ،ك رررة
 .امشأن

 ،وثقررة ،نلمررا وحفظررا ،ونسرريج وحررده ،شرريخنا نبررو نبررد اهلل شرريت وقترره :تلميررذه نمررر بررن احلاجررم قررال
دت رردا ص  ،كرران شرردهللد امتحررري ص امرواهللررة ،هللرردل نليرره م لرري نن وهررو نكرررب مررن ،مررن امعلمرراء امربررانيني ،ودهللنررا

                           
وال اريما ن مرة امنقرد  هللرالمن برذمك كرل مرن نرر  امشررهللعة ا ارالمية ، ن شررهللعة ا ارال  إ  هللرو  امقيامرةم نا رم وامتعدهللل جزء ال هللتجز  (1)

 .وال تستقيم حياة امنا  دهللنا  ودنيا بدوهنما ،وامسنة
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 ،ه فررأطنبوا ص حقررره نهللرررت  انررة مرررن احملرردثني ذكررررو  ،اررر ل امعا هللررة متواضررعا ،منقطعرررا ،ك رررا امررذكر ،امعبررادة
 .دهللن ،حافا ،جبل ،ثقة :فقال ،ومدحوه باحلفا وامزهد اأمت امزكى امربزا  ننه

 ،ونفترره ،مررا  نهللررت م لرره ص نزاهترره ،تقرري ،و ع ،نررا  بامرجررال ،حجررة ،مررتقن ،حررافا :بررن امنجررا ا قررال
 .شيخنا امضياء ما  نهللت م ل :بن امنابلسياوقال امشر   ،وحسن طرهللقته

وامتقي بن  ،وابن اخلباز ،وامنجم امشعراوى ،وابن امفراء ،وابن املوازهللىن ،امقاضى تقي امدهللنثنا ننه  :قلت
وارررا   ،ونيسرررى امسمسرررا  ،ونبرررو ب رررر برررن نبرررد امررردا م، وامدشررر  ،وابرررن اخلرررالل ،ون مررران امنسررراا ،مرررالمن

  إوترروص  ،اررنة نررا  ن بعررا وارربعني ،(1)وتواميفرره ص امتررا هللت ام بررا وقررد ااررتوفيت ارراته ،واارررون ،امقاضررى
 .ما ةة انة ثالث ون بعني وات ضوان اهلل ص  ادى اآلار 

ن فاطمرة بنرت ن نرا نبرد امواحرد برن امقاارمن، برو نبرد اهلل احلرافانرا نن، اربنا ن مان بن إبرراهيم املقررىءن
 ،نمررو امبجلري ثنرا إمسانيرل برن ،ثنا حممود بن امفرا ،نا نبو امقاام امطرباين ،بن  هللذةانا ن ،نبد اهلل ناربهتم

 :-صلى اهلل نليه وامه والم- قال  اول اهلل :قال ،نن امرباء ،بن ثابت ينن ند ،ثنا فضيل بن مرزوق
كان م ينا   ،  زهللنة املرتفنيإومن مد نينه  ،حيل بينه وبني ش وته ص اآلارة من قضى هنمته من امدنيا" 

 ."نا نه اهلل من امفردو  حيث شاء ومن صرب نلى امقوم امشدهللد صربا  يال ،ص مل وم امسماء
 ." هذا حدهللث غرهللم إاناده متصل مني قال امطرباي تفرد به امبجلي

 :أقول
  .وهذا امعلو حاصل ملذهيب ،حيث وصل إ  امطرباي ب الثة ،ياءص إاناد هذا احلدهللث نلو ملض

ونو ده  .(2/108)وص امصررررررغا ،(7112)حرررررردهللث  ،(8/45)نارجرررررره امطرررررررباي ص املعجررررررم امواررررررط 
وبقيررة  ،وضررعفه ا م ررو  وثقرره ابررن حبرران ،وفيرره إمسانيررل بررن نمرررو"  :وقررال ،(10/248)اهلي مرري ص افمررع 

 . جامه  جال امصحيو
 :أقول

                           
 : فقال، (40/212)ذكر امذهيب مالمفام امضياء ص كتابه تا هللت ا اال   (1)
امحادهللررث املختررا ة ارررا من ررا تسررعني  ،فضررا ل امنمررال ص دلررد ،ا  ص ثررالث دلرردامكترراب امح ررا  هللعرروز قلرريال  ص حنررو نشرررهللن جررزء"  

كتراب  ،وهري امحادهللرث امريت تصرلو نن  رتج برا اروى مرا ص امصرحيحني ارج را مرن مسرموناته كتراب فضرا ل امشرا  ثالثرة نجرزاء ،جزءا  
كترراب ارررا  ،كتررراب امن رري نرررن اررم امصرررحاب ،نصررحاب احلرردهللث كترراب مناقرررم ،كترراب امنرررا  ،كترراب احلجرررة ،فضررا ل امقررران جرررزء

، ومه تصاني  ك اة ص نجزاء ندهللدة ال  ضري ذكرها ،وامشيت نيب نمر وغاهم ص ندة نجزاء املقاداة كاحلافا نبد امغين وامشيت املوفق 
 ". ومه كتاب املوافقام ص ني  و سني جزءا  ومه داميع ومنتخبام ك اة، 
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ل بررررن مرررررزوق يوفيرررره فضرررر .(2/110)ا رررررم وامتعرررردهللل" ضررررعي  احلرررردهللث: "قررررال نبررررو حرررراا ص إمسانيررررل
 ." بامتشيعو مي  صدوق هلل م: " امرقاشي، قال فيه احلافا ابن حجر

 
 (81ط )( 874)ت  الغني الحافظ اهلل بن عبد الحافظ أبو موسى عبد -40
 :فقال ،(8480-4/8401)تذكرة الحفاظ رجم له الذهبي في ت
نبد اهلل بن احلافا نبد امغين بن نبرد امواحرد برن نلري املقداري امصراحلي  ،امفقيه احلافا  ال امدهللن" 

 .ما ةومد انة إحدى ومثانني و س ،نبلياحل
احلرافا  ناروهو حل بره  ،ونيب طاهر اخلشونى ،زوىروإمسانيل ا ن ،ومسع من نبد امرمحن بن نلي اخلرقي

ونيب  ،واليررل امرررا ا  ،واملبررا   بررن املعطررو  ومسررعود ا مررال ،فسررمع مررن نبررد املررنعم بررن كليررم ،نررز امرردهللن
 ،  امعررراقإذ ا حتررل ثانيررا  ،اررعد اخلررا وابنررة ،نيب نبررد اهلل ام ترراحى ومبصررر مررن ،والررق ك ررا ،امل ررا   املبرران

 ،وإ بررل ،وباملوصررل ،واملالهللررد امطوارري بنيسررابو  ،ومررن منصررو  امفررراوي ،وذوهللرره ،فسررمع مررن نيب امفررتو املنرردا ى
وامفقره نلرى امشريت  ،وقررن امقرران نلرى نمره امشريت امعمراد ،ونفراد ،وصرن  ،وكتم نطه شيأا ك اا ،واحلرمني
 .امبقاء امضرهللروامعربية نلى نيب  ،املوفق

 ،مرتقن ،دهللرن ،ثقرة ،حرافا :فقرال ،اأمت احلافا ضياء امدهللن نرن نيب موارى :بن احلاجماقرنم نط 
ارررهللعة صررحيحة  كانررت قراءترره  :وقررال امضررياء ،متميررز ،دهللررن ،حررافا :فقررال ،امرردهللن امررربزا  ننرره يواررأمت زكرر

 ،كران متواضرعا م يبرا ،واممانرة ،ةص احلفرا واملعرفر نصررنا نحرد م لره   هلل رن ص :بن احلاجماوقال  ،مليحة
 .وافاهدة ،وامو ع ،مع امعبادة ،مه امقبول امتا  ،وافر امعقل ،مسحا،جوادا ،وقو ا 

 حل ثانيا ومشى نلى  جليه   ،وصا  نلما ص وقته ،واحلدهللث ،اشتغل بامفقه :قرنم نط احلافا امضياء
 .  م ل اإتفع امنا  مبجامسه اميت   هللسبق وان ،وصا  قدوة ،ك اا

       بررررن حرررراز  وامشررررمس اوامشررررمس  ،وامشرررريت امفخررررر ،وامشرررريت  ررررس امرررردهللن ،حرررردث ننرررره امضررررياء :قلررررت
وااررر مررن حرردث ننرره  ،ونرردة ،ابنررا امنابلسرري ،واررعد اخلررا ونصررر اهلل ،ونصررر اهلل بررن نيررا  ،بررن اموااررطيا

 .با جازة امقاضى تقي امدهللن احلنبلي
ومسعرت   وم نره ترا    ،و مواى حق االشتغال ما اربقه نحردمو اشتغل نب :جمنبو امفتو بن احلا قال 

 .ونصرب ان ،ص  حلتره بنيسرابو  ا روع وامعررى ،نبا نبرد اهلل احلرافا هللصر  مرا قاارى نبرو موارى مرن امشردا د
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فتغررا  ،امصراب إمسانيرل حرر  ارامط ،بررن احلرافا نحوامره مسرتقيمةاكران ا مرال  :قرال نبرو املظفرر بررن ا روزي
 .- محه اهلل تعا - وفيه مام ،صابومر  ص بستان ام

وكررران جرررم  ،و غرررم امنرررا  ص حضرررو ه ،نقرررد نبرررو موارررى دلرررس امترررذكا :قررررنم نرررط حممرررد برررن ارررال 
كان   :نبا امفرا بن امعالء امفقيه احلنبلي هللقول ومسعت ،وإو ا  ا زع ،هللطرز دلسه بامب اء واخلشوع ،امفوا د

 .  امسالطنيإنبو مواى ك ا امليل 
 .ما ةة اامس  مضان انة تسع ونشرهللن واتمام هللو  ا مع :ياءقال امض

فا ص اررنة مثرران ونشرررهللن نررا نبررد اهلل بررن نبررد امغررين احلررا ،ناربنررا نصررر اهلل بررن حممررد نبررو امفررتو احلررداد
نرا ارليمان ن ،محرد برن نبرد اهلل احلرافاننرا ن ،محرد احلردادننرا احلسرن برن ن ،نا اليل بن برد  امررا ا ن ،واتما ة

            نررررن  ،ن اررررلمةبررررثنررررا حممررررد  ،حممررررد بررررن وهررررم احلررررراي ثنررررا نبررررو املعرررراى ،محررررد بررررن شررررعيمنثنررررا  ،دمحررررنبررررن ا
مسعرت         نن نيب هرهللررة ،نن اعيد املقربي ،نن مامك بن ننس ،نن زهللد بن نيب ننيسة ،نيب نبد امرحيم

 :هللقول -وامه والم صلى اهلل نليه - اول اهلل 
 ،فاارررتحله قبرررل نن هللالارررذ ،نو جررراه ،نو مرررال ،ص نرررر  ،ننرررده مظلمرررة كانرررت مايررره   حرررم اهلل نبررردا   "

وإن   ت ررن مرره حسررنام وضررع مررن  ،ن كانررت مرره حسررنام ناررذ مررن حسررناتهإفرر ،ومرريس ذ دهللنررا  وال د هررم
 ." ايأام صاحبه نليه

 ." غرهللم صاب ا اناد فرد
 : أقول

 .غين بواحدام اهلل بن نبد حيث وصل إ  نبد ،ص إاناد هذا احلدهللث نلو ملذهيب
 .حاصل ملذهيب وهذا امعلو ،حيث وصل إ  امطرباي ب الثة ،امغين بن نبد ونلو معبد اهلل

      ،بررررن نيب ذ ررررما حرررردثنا: قررررال ،(2121)حرررردهللث  ،امطيامسرررري ص مسررررنده داحلرررردهللث نارجرررره نبررررو داو و 
 .نن نيب هرهللرة به ،نن اعيد بن نيب اعيد

 ،حرردثين اررعيد وحجرراا :قررال ،نررن مامررك ،ثنررا  ررىي :قررال ،(2/415)نمحررد ص مسررنده  ا مررا  ونارجرره
 .احلدهللث بنحوه ،-صلى اهلل نليه والم-نن امنيب  ،نن نيب هرهللرة ،نن اعيد املعىن ،ننا ابن نيب ذ م :قال

 .نفاحلدهللث صحيو ال ايما وا ما  نمحد قد  واه بإانادهلل
 :قال ،(2411)حدهللث  ،(4/218)ونارجه امرتمذي ص جامعه 

نرن  ،امررمحن نن نيب اامد هللزهللد بن نبد ،حدثنا احملا يب :قاال ،امرمحن ام وص صر بن نبدحدثنا هناد ون
 . نن نيب هرهللرة به ،نن اعيد املقربي ،زهللد بن نيب ننيسة
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نرن  ،نرن ارعيد املقرربي وقد  واه مامك بن ننس ،حدهللث حسن صحيو من حدهللث اعيد :نقبه وقال
 .نيب هرهللرة حنوه

وكران        صردوق خيطريء ك راا  " :قال فيه احلافا ،امرمحن ي هللزهللد بن نبدوص إاناده نبو اامد امداال
ص  "       : ، وقررال ابررن نرردي"وثقرره نبررو حرراا: "ص ام ررىن( 2/422)وقررال امررذهيب ص ام اشرر   ،"هللرردمس

 ".حدهلل ه مني
 .وكأن امرتمذي صححه بناء  نلى نن إاناده انتضد بإاناد مامك

        حيررررررث اجتمررررررع معرررررره ص شرررررريت شرررررريخه  ،موافقررررررة مررررررع نيب داود امطيامسرررررريإن ملطرررررررباي : ونارررررراا  نقررررررول
 .وموافقة مع ا ما  نمحد ص شيت شيخه مامك ،اعيد املقربي

وهذه املوافقام  ،حيث اجتمع معه ص شيت شيت شيت شيخه هللزهللد بن نيب ننيسة ،وموافقة مع  امرتمذي
 .وحاصلة ملذهيب ،امغين حاصلة ملحافا نيب مواى بن نبد
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 (81ط(  )848)الحافظ ابن النجار ت  -48
   :فقال ،(8474-4/8471)تذكرة الحفاظ  ترجم له الذهبي في

برن ا       حممرد برن حممرود  نبرو نبرد اهلل ،مفيد امعرراق حمرم امردهللن ،امعصراحلافا ا ما  امبا ع مال ج  "
 . ما ةانة مثان وابعني و س دصاحم امتصاني  وم ،احلسن بن هبة اهلل بن حماان بن امنجا  امبغدادي

 ،وابررن ا رروزي ،واملبررا   بررن املعطررو  ،وذاكررر بررن كامررل ،ونبررد املررنعم بررن كليررم ،ومسررع  ررىي بررن هللررو 
وترال بامرواهللرام  ،بن  رس نشررة ارنةاوهو  ونول نناهللته بامطلم ،ونول شيء مسع ومه نشر انني ،وطبقت م

وبنيسررابو  مررن  ،و انررة ،ن مررن نررني امشررمس ام قفيررةومسررع بأصررب ا وغرراه ،محررد بررن ارر ينةنام  رراة نلررى نيب 
و ررع  ،واال ررق ،بررن املفضررلاومبصررر مررن احلررافا  ،وبدمشررق مررن ام نرردي ،وبررراة مررن نيب  وم ،املالهللررد وزهللنررم

وااتد   نلى اخلطيرم  به وذهللل ،و ع تا هللت مدهللنة امسال  ،وارا مغا واحد ،وكتم امعاع وامنازل ،فأونى
 .واعة امرواهللة ،وامف م، وامنسك ،مع امدهللن وامصيانة ،من ننيان احلفاي ام قاموكان  ،ا ة جزءوهو ثالمث

 ،ونبررو احلسررن امغررراى ،ونبررو ب ررر امشرهللشررى ،ونبررو امعبررا  امفررا وثى ،حرردث ننرره نبررو حامررد بررن امصررابوي
وتقرى  ،وبا جرازة نبرو امعبرا  برن امظراهري ،وااررون ،اهلل برن امقرزاز احلردايونبو نبرد  ،ونبو احلسن بن بلبان

 .ونبو املعاع بن امبامسي ،امدهللن احلنبلي
واشررتملت مشرريخته نلررى ثالثررة اال   ،بررن امنجررا  ارربعا ونشرررهللن اررنةاكانررت  حلررة  :بررن امسررانىاقررال 

ز ا مرا  ص روكتراب كنر ،ذكر كل صحايب ومامره مرن احلردهللث ،نم  كتاب امقمر املنا ص املسند ام با ،شيت
وكتررراب  ،وكتررراب املتفرررق واملفررررتق ،برررن مررراكوالاواملختلررر  ذهللرررل بررره نلرررى  وكتررراب املالتلررر  ،امسرررنن وامح رررا 
 ،وكتاب جنة امناورهللن ص معرفرة امترابعني ،وكتاب املعجم ،وكتاب امعواع ،  اآلباء وامبلدانإننساب احملدثني 

ومره   ،نملره ص ارتة نشرر دلردا وقررنم نليره ذهللرل امترا هللت ،وكتراب ام مرال ص امرجرال ،وكتاب امعقد امفرا قى
وكتراب نزهرة امرو ى ص ذكرر ن   وكتاب  وضة امومياء ص مسرجد إهللليراء ،كتاب امد   ام مينة ص نابا  املدهللنة

ن ن  إ ،ناقرم امشرافعيوكتراب م ،وكتاب نيون امفوا د اتة نارفا  ،وكتاب امزها  ص ننواع امشعا  ،امقرى
مرن  - محره اهلل-وكران  ،و ثراه  انرة ، يز جنازترهامشرا ى متج عّ إووق  كتبه بامنظامية فنفذ  عّ إنوصى  :قال

  .حماان امدنيا
 .- محه اهلل تعا -ما ة مس شعبان انة ثالث ون بعني واتتوى ص اا

 
نرا نبرد املعرز ن ،افا ارنة ثرالث وثالثرني وارتما ةنرا حممرد برن حممرود احلرن ،محرد احلسرييننناربنا نلي برن 
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برن ا  محردننرا ن ،نارربهم هللوا  برن نهللروب امزاهرد نن ،نن نبد املعز ،محد بن هبة اهللنم وننا ،بن حممد براةا
نررا نبررو نصررر ن ،بررن نهللرروبنررا نبررد اهلل ن ،نررا حبيررم بررن احلسررنن ،بررن نبررد اهلل احلررافا محرردننررا ن ،نلرري احلررافا

- قرال  ارول اهلل  :قرال - ضري اهلل ننره-نرن نيب هرهللررة  ،نرن نطراء ،نن نلي بن احل م ،نا محادن ،امتما 
 :-والم وامهنليه صلى اهلل 
 . " ن مه اهلل تعا  بلجا  من نا  من كتم نلما نلمه اهلل" 

  :أقول
 .حيث وصل إميه براو واحد ، اناد نلو ملذهيب إ  ابن امنجا ص هذا ا

    نرررن نلررري  ،ثنرررا محررراد ،حررردثنا نبرررو كامرررل: قرررال ،(2/241)ا مرررا  نمحرررد ص مسرررنده  وى هرررذا احلررردهللث 
 :- صلَّى اهلل نليه والَّم -قال  اول اهلل  :قال ،نن نيب هرهللرة ،نيب  بام اء بننن نط ،بن احل ما

 ." م بلجا  من نا  هللو  امقيامة نف تمه  ،من األ نن نلم" 
 .فللحافا ابن امنجا  موافقة مع ا ما  نمحد ص شيت شيخه محاد بن المة

( 2/144) مسرنده  واه مررة ثام رة صو  ،ملفراابذا ا اناد وبذا ( 2/105)و واه مرة نارى ص املسند  
 .حدثنا محاد بن المة به ،حدثنا نفان :- محه اهلل-قال 

نرن        ننرا احلجراا  ،ثنرا حممرد برن هللزهللرد :ص املوضرعني قرال ،(508، 2/411) املسند نهللضا  و واه ص
  :قال -صلَّى اهلل نليه والَّم -نن امنيب  :نن نيب هرهللرة قال ،نطاء
 ."جاء هللو  امقيامة ملجما بلجا  من نا   علمهمن كتم نلما هلل" 

وهرذه املوافقرام حاصرلة  ،فقة مع ا ما  نمحد ص شيت شريت شريخه نطراء برن نيب  برامافالبن امنجا  مو 
 .ملذهيب

  :قال ،(2514)حدهللث  ، مسندهونارجه نبو داود امطيامسي ص
صرلَّى اهلل نليره  -منريب نرن ا هرهللررةنن نيب  ،نن نطاء ،بن احل م يثنا نل :قال ،حدثنا نما ة بن زاذان

 :قال -والَّم 
 . "ف تمه جيء به هللو  امقيامة ملجوما بلجا  من نا   من حفا نلما فسأل ننه" 

 .فالبن امنجا  موافقة مع نيب داود امطيامسي ص شيت شيخه نلي بن احل م
حردثنا : قرال ،ام روص حدثنا نمحد بن بدهللل بن قرهللش اميرامي :قال ،(4/187)اه امرتمذي ص جامعة و و 
ارول اهلل قرال   : نرن نيب هرهللررة قرال ،نرن نطراء ،احل رم نرن نلري برن ،نن نما ة برن زاذان ،اهلل بن منا نبد
 :-صلَّى اهلل نليه والَّم -
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 .  به... .نلم من األ نن " 
 .بن احل م يبن امنجا  موافقة مع امرتمذي ص شيت شيت شيخه نلفال

 ،ثنا محررادحررد، حرردثنا مواررى بررن إمسانيررل :قررال ،(1458)حرردهللث  ،(4/47)داود ص اررننه و واه نبررو 
 .بن احل م به يناربنا نل
 .حاصلة ملذهيب وهذه املوافقام ،ن امنجا  موافقة مع نيب داود ص شيت شيخه محاد بن المةبفال

 .ه شواهد ندهللدة ميس هنا حمل اردهاواحلدهللث صحيو ومروى ص مصاد  ك اة وم
  

 (  84ط ( )848)يف الدين المقدسي ت أبو العباس س -47
  :فقال ،(8442-4/8448)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

محد بن افد نيسى بن امشيت موفق ننبو امعبا   ،اي  امدهللن امصاب ،اموحد امبا ع ،ا ما  احلافا" 
 .املقداي امصاب احلنبلي ،محد بن حممد بن قدامةنامدهللن نبد اهلل بن 
برن ا            ونيب امقاام  ،اميمن ام ندي ومن نيب ،مسع من جده ام  ا ، س واتما ةمومده انة 

 بررنا            وببغررداد مرن امفررتو  ،وطبقرت م ،ونمحررد برن نبررد اهلل امعطررا  ،ونيب امربكررام املالنرى ،احلرارتاي
وكترررم امعررراع  ،وقرررتونيب ام ،برررن ناصررررا ونصرررحاب ،ونيب نلررري ا رررواميقي ،ونلررري برررن نو نررردان ،نبرررد امسرررال 

نررامال           ،نا فررا بررذا امشررأن ،ملرريو اخلررط ،متيقظررا ،ذكيررا ،حافظررا ،وكرران ثقررة ،و ررع وصررن  ،وامنررازل
مساد نهل زمانره  هطال نمر  ومو ،قواال باحلق ،نما ا باملعرو  ،وكان تا  املروءة ،صاحم نبادة وإنابة ،بامثر

 .وحماانه  ة ،ا وثالثني انةنا  مثاني ،فرمحه اهلل و ضي ننه ،نلما ونمال
حممرد برن نيب املعراع برن نبردون امصروص  ثنرا ،محرد برن نيسرى احلرافاننرا ن ،ناربنا نمحد بن حممد املالدب

ثنرا          ،ثنرا املخلر  نبرو طراهر ،نا نبرو امقاارم برن امبسررين ،ننا نبو ب ر امزاغو  :قاموا ،اهوغ ،بدمشق
        قررررال :قررررال ،نررررن ننررررس ،نررررن ثابررررت ،ثنررررا محرررراد بررررن اررررلمة :قرررراال ،ىثنررررا نبررررو نصررررر امتمررررا  وامعيشرررر ،امبغرررروي

 : اول اهلل 
 ." وحفت امنا  بامش وام حفت ا نة بامل ا ه" 

 .هذا حدهللث صحيو غرهللم
 ،نررن اامرره محيررد امطوهللررل وهللروهللرره نهللضررا محرراد ،نررن محرراد ،نارجرره مسررلم نررن نبررد اهلل بررن مسررلمة امقعنرريب

  .وهو ثبت ص محيد وثابت
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           دلررررردا كبررررراا ص امرررررررد نلرررررى احلرررررافا حممررررررد برررررن طررررراهر املقدارررررري  -  محررررره اهلل تعررررررا  -ي  نمررررر  امسررررر
وقرد ااتصررم هرذا ام تراب نلرى  ،بن طاهر ص صفوة نهل امتصرو اوص نماكن من كتاب   باحته ملسماع

 ."وانتفعت ك اا بتعاميق احلافا اي  امدهللن ،مقدا  امربع
  :أقول

 .وهو نمحد بن نيسى براو واحد ،حيث وصل إ  اي  امدهللن ،لو ملذهيبص إاناد هذا احلدهللث ن
وهرررذا امعلرررو حاصرررل  ،حيرررث وصرررل إ  نيب طررراهر املخلررر  ب الثرررة مرررن امررررواة ،وفيررره نلرررو مسررري  امررردهللن

 .ملذهيب
 .محاد بن المة حيث اجتمع معه ص شيت شيخه ،وفيه موافقة مسي  امدهللن مع ا ما  مسلم

 :قرال  ،(2822)حردهللث  ،كتاب ا نرة وصرفة نعيم را ونهل را ،صحيحه ونارا مسلم هذا احلدهللث ص
 .نن ثابت ومحيد به ،حدثنا محاد بن المة ،اهلل بن مسلمة بن قعنم حدثنا نبد

 ،نرن ثابرت امبنرا  ،ثنا محاد برن ارلمة ،حدثنا حسن :قال ،(1/151)ونارجه ا ما  نمحد ص مسنده 
 .نن ننس بن مامك به

 .نن ننس به ،نن ثابت ومحيد ،ثنا محاد ،ثنا غسان بن امربيع :قال ،(1/254)وص املسند 
 .ثنا ننس بن مامك به ،ا ثابت ومحيدنن :وقال ،ثنا محاد ،ثنا نفان :قال ،(1/284)وص املسند نهللضا  

 .تسمى بدال وهذه املوافقة ،بن المةفلسي  امدهللن موافقة مع ا ما  نمحد ص شيت شيواه محاد 
  :قال ،(2551)حدهللث  ،(4/111)جامعة  و واه امرتمذي ص

نرن محيرد  ،ناربنرا محراد برن ارلمة :قرال ،ناربنرا نمررو برن ناصرم :قرال ،امررمحن اهلل بن نبد حدثنا نبد
 .نن ننس به ،وثابت

 .هذا حدهللث حسن صحيو غرهللم من هذا اموجه :وقال
 .ص شيت شيت شيخه محاد بن المة فلسي  امدهللن موافقة مع امرتمذي

  :قال ،(718)حدهللث  ،(2/414)حبان ص صحيحه ا حسان  ونارجه ابن
 .ن مامك بهبنن ننس  ،حدثنا ثابت: قال ،ثنا نبو نصر امتما  :قال ،امل ىننمحد بن نلي بن  ناربنا

 .حاصلة ملذهيب وهذه املوافقام ،فلسي  امدهللن مع ابن حبان موافقة ص شيت شيت شيخه
وابرن حبران نقرم حردهللث  ،مسرلم نعقرم حردهللث ننرسنارجره  ،هرهللررة وملحدهللث شاهد من حردهللث نيب

 . ننس نهللضا  
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 (84ط( )888)عز الدين أبو محمد الرسعنى ت  -48
 :فقال ،(8488-4/8487)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

برن ااهلل  نبرد امررزاق برن  زق نرز امردهللن نبرو حممرد ،نرا  ا زهللررة ،املفسرامرحال احلافا  ،ا ما  احملدث" 
 .ال  ا ز ينيب ب ر بن 
وبدمشرق  ،وطبقتره ،ومسع ببغداد مرن نبرد امعزهللرز برن منينرا ،ما ةه برن  نني انة تسع ومثانني و سمومد

 ،و ع وصن  تفساا حسنا ،ونىن بذا امعلم ،وببلده من نيب افد امقزوهللين ،وطبقته ،من نيب اميمن ام ندي
ذا  ،وكان إمامرا متقنرا        - ضي اهلل ننه- وصن  كتاب مقتل امش يد احلسني ، نهللته هللروى فيه بأاانيده

 .فنون وندب
وبا جررازة نبررو املعرراع ، وغررا واحررد ،وامرردمياطي ص معجمرره ، وى ننرره ومررده امعرردل  ررس امرردهللن حممررد

كانرت مره حرمرة وافررة ننرد  ،وتأار نبد امغين بن نرروة املرأجن وكران قرد مسرع منره جرزء امنصرا ي ،امبرقوهي
 .حم املوصلامللك بد  امدهللن صا

وغاها من  ،ومسع بدمشق حفا املقنع  دي نبد امرازق امراعين :قال قرنم نط احلافا نمحد بن افد
وببغرداد مرن  ،وابن قدامرة ،ونيب امفتوم بن ا الجلي ،ونيب امقاام بن احلراتاي ،واخلضر بن كامل ،ام ندي
 .ونمر بن كر  امداهري
فقرررن نليرره  ررال امرردهللن  ،وقررد  مرررة دمشررق  ارروال ،د املطلررمفتخررا  نبررومسررع نهللضررا حبلررم مررن اال :قلررت

 .خلاوع مشيخة دا  احلدهللث باملوصل وكان من نونية امعلم وا ،ومه شعر  ا ق ،حممد بن امصابوي جزءا
نمحرد برن حممرد برن إبرراهيم  وفي را تروص بدمشرق ا مرا  فخرر امردهللن ،ما ةحدى واتني واتإتوص ص انة 

ذ               احلسررن بررن نلرري بررن منتصررر امفاارري واملسررند نبررو نلري ،ي نسررخة وكيررع او  برن  زمرران احلنفرريا
 امعسقالي امصل وشيت احلر  اخلطيم نبو امربيع اليمان بن اليل بن إبراهيم ام ناي ،ا ا ند اي ام تيب

نبررد  ل امردهللنواملفريت  را ،ما ةيانشرري احملردث قبيرل ام مرانني و سرروكران مومرده قبرل مرروم جرده ممره نمرر امل
نبرو امقاارم نبرد امررمحن برن  وشريت امقرراء تقري امردهللن ،ذ امدمشرقي احلنبلري امرمحن بن اا  بن  ىي امنبا ي

نبررد امغررين بررن       واملسررند ام بررا نثررا امرردهللن  ،ص شررواهلا مرهرر  بررن نبررد اهلل بررن  ررىي امفاشررري امشررافعي
برن إمسانيرل برن ا   واملسند نبو احلسن نلي  ،نني انةنن ات ومثا ،امناات امقباي املصري اليمان بن بنني
بررن شررجاع بررن ا       وشرريت امقررراء بقيررة امسررل  كمررال امرردهللن نلرري  ،ذ امدمشررقي احلنبلرري طلحررة املقدارري

نلرم امردهللن امقاارم       وشيت امقراء اري  املنراورهللن  ،نن تسع ومثانني انة ،اا  امعبااي املصري امضرهللر
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 .نن ن بع ومثانني انة ،د امندمسي املو قي بدمشقبن نمحد بن نيب امسدا
ننرا  ،نبرد امررزاق برن  زق اهلل باملوصرل ىقررنم نلر :قرال ،ا نبرد املرالمن احلرافانن ،ناربنا حممود بن نقيل

ننرا  ،ننرا نمحرد امنعيمري ،ننا نبرد امواحرد املليحري ،نا نبو حممد امبغوين ،اعدنننا حممد بن  ،حممد بن احلسني
نرن  نن نيب دلرز ،ننا نبو هاشم ،ثنا هشيم ،ثنا هللعقوب بن إبراهيم ،ثنا حممد بن إمسانيل ،حممد بن هللوا 
تعصعررم وا صا  عب اررم  )  إن هررذه اآلهللررة :مسعررت نبررا ذ  هللقسررم قسررما ،قرريس بررن نبرراد ررمعانا اا  ررذعانا اعص  ص  نزمررت ( هع
  .واموميد بن نتبة ، بيعةونتبة وشيبة ابين  ،ونبيدة بن احلا ث ،ونلي ،زةمح :و  بد امذهللن برزوا هلل

 .ثنا هشيم بذا ،ثنا حممود بن ادا  ،وقع منا هذا احلدهللث ص ثاي احملامليام ناميا بأ بع د جام
        ق انبرررد امررررز  ننشررردنا نرررز امررردهللن :قرررال ،ثنرررا نلررري برررن نبرررد امعزهللرررز ،ننشررردي حممرررود برررن نيب ب رررر امفقيررره

  :بن  زق اهلل منفسها
 ا واموانروشواي احل ظىرومأ م      ا منحفظت مفظا نظيم امونا هللوق

 هللظعن نلى امظلم هللظلل  اكد امسفن       من هلل ظم امغيا هللظفر بامظالل ومن
 نر ره و ر و و  حتا با حرتظ       ا امغليا والرن وامفرال تنظر امظ

 نرماء واحملرفر امظلرظامه ورن       اهر من   هللنتظر البترر تظرانظ
 حنرما ص امقران من امظاءام فامت       قد حصرمام رذه ن بع هللا صرف 

  :أقول
 :فقال ،(1141)ص املغازي  - محه اهلل-هذا احلدهللث ا ما  امبخا ي نارا 

بن ا       نن قيس  ،نن نيب دلز ،ناربنا نبو هاشم ،حدثنا هشيم ،حدثنا هللعقوب بن إبراهيم امدو قي
 .به.. .مسعت نباذ  هللقسم قسما :قال ،نباد

 :أقول
وهررو امبخررا ي بسررتة مررن  حيررث وصررل إ  حممررد بررن إمسانيررل ،ص هررذا ا اررناد نلررو ميب حممررد امراررعىن

 .وهذا امعلو حاصل ملذهيب ،امرواة
 ، ةحرردثنا نمررر بررن ز ا :فقررال (1011)صررحيحه ص تفسررا حرردهللث ونارررا احلرردهللث ا مررا  مسررلم ص 

 .نن نيب هاشم به ،حدثنا هشيم
 .تسمى بدال وهذه املوافقة ،خه هشيمع ا ما  مسلم ص شيت شيفأليب حممد امرنيين موافقة م

  :-  محه اهلل -وقال امذهيب 
 "  ثنا هشيم بذا  ،ثنا حممود بن ادا  ،وقع منا هذا احلدهللث ص ثاي احملليام ناميا  بأ بع د جام" 
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 .شيم بهنن ه ،ن شيخه حممود بن ادا ن احملاملي  وى هذا احلدهللث ص ثاي احملامليام نني ن
ومرره طرهللررق ااررر  ،ني نن امررذهيب وصررل إ  هشرريم مررن طرهللررق شرريخه بررذا ا اررناد بأحررد نشررر مررن امرررواة

 .جيد ملذهيب وهذا نلو ،ومنه إ  هشيم ندد  واته اتة فقط ،هللوصله إ  احملاملي
 .في ون قد نال بأ بع د جام كما ذكر

 
 (84)ط( 880)عز الدين أبو الفتح الدمشقي ت بن الحاجبا -44

 :فقال ،(8482-4/8488)تذكرة الحفاظ ترجم له الذهبي في 
 .نز امدهللن نبو امفتو نمر بن حممد بن منصو  امميين امدمشقي ،امطلبة نلم ،املفيداحلافا امعا  " 

 ،وموارررى برررن نبرررد اهلل ،برررن مالنرررم مرررن هبرررة اهلل برررن اخلضرررر برررن هبرررة اهلل برررن طررراو امسرررع وقرررت وفررراة 
ومرن  ،ومن امفتو برن نبرد امسرال  وطبقتره ببغرداد ،وطبقت م بدمشق ،نيب مقمةوابن  ،ومواى بن نبد امقاد 
 وكتررم امعرراع ،واحلررمني ،وحلررم ،واملوصررل ،وإ برل ،ومسررع با ارر ند هللة ،مبصرر هوحنررو  نبرد امقرروي برن احلبرراب

 ،اميت مسرع برا ونمل معجم امماكن ،ونمل املعجم نن نم  وما ة ومثانني شيخا ،وحصل امصول ،وامنازل
 .ونمل ام بعني املصافحام ،بامغ ص امطلمو 

وكانرت ، رع داميع ،حمصرال ،متيقظا ،وكان ف ما ،هللقال إنه   هللبلغ ن بعني انة :قال نبو حممد املنذ ي 
 .بن نساكراشرع ص تصني  تا هللت مدمشق مذهللال نلى تا هللت ، مه مهة جيدة

ونبرو      ،مسرع منره امزكري امرربزاع ،افرذ طلرم وار ،ارجه ااع امضياء :بن افد فقالاوذكره امسي   
 .وانتقى ك اا نلى املشاهللت ،مواى امرنيين وا مال بن امصابوي

وكران  ،صرا  نول هللرو  قردم ا ملرا قيرل مره امفرتو براق ،بن احلاجم حرني قرد  بغردادا نهللت  :بن افداقال  
وكرانوا هللتعجبرون  ،ان هللسمع وهلل ترمك ،وال فرت ال و نقا  ببغداد نش ر  ،لى امطلمهللصو  ك اا هللستعني به ن

 .منه ومن ك رة نلمه
 ،ما ة صاحبنا امشراب احلرافاوات توص ص ثامن نشر بن شعبان انة ثالثني :قرنم نط احلافا امضياء

قررد ف ررم   ،متيقظررا ،ثبتررا ،وكرران دهللنررا ارراا :قررال ،و  هللبلررغ ام بعررني ،نبررو حفرر  نمررر بررن احلاجررم بدمشررق
 .و ع

منصرو  برن مسررو  حاجرم  جرمده احلاجوكان  ،خه احلافا إبراهيم امصاهللفيينولن مسع منه شي :قلت
 .نمني امدومة ىصاحم بصر 
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وفي ررا ترروص امقاضرري برراء امرردهللن إبررراهيم بررن نيب اميسررر شرراكر بررن نبررد اهلل بررن حممررد امتنررواي املعمررري ذ 
بن ادمشقي احلنفي اهللدا  امبن إمسانيل بن اليمان  وامجل  س امدهللن ،نن  س واتني انة ،امدمشقي
بررن ا      وبامقررد  امزاهررد امعابررد نبررو نلرري احلسررن بررن نمحررد  ،ننررده امصررا ن ،نررن مثرران ومثررانني اررنة ،امسررال 

بن امما امسريد نلري برن مرتضرى امعلروي اوببغداد املسند نبو حممد احلسن  ،صاحم امسلفي هللوا  اموقي
برن ارا  ا      نبرد امعزهللرز برن نمحرد برن نمرر واملسرند صرفي امردهللن نبرو ب رر برن ،بن ناصرااحلسيين صاحم 

برن امعالمرة ا    نبرو امقاارم نلري  واملسرند ،ومه  س وابعون ارنة ،بن حممد بن باقا امبغدادي امتاجر مبصر
واطيررم بلررد  ،نررن مثررانني إال اررنة ،اررتنيب امفرررا نبررد امرررمحن بررن نلرري بررن حممررد بررن ا رروزي امبغرردادي امنا

وامللررك  ،وقررد حررج ومسررع مررن امسررلفي ،نلرري بررن حممررد بررن هللبقررى امنصررا ي سررنو هللومررة مررن امنرردمس نبررو احلن
وا مررا  احملرردث املفيررد نبررو  ،نررن إحرردى ومثررانني اررنة ،مظفرر امرردهللن كرروكربي بررن نلرري امرتكمرراي صرراحم إ بررل
وكران قرد حفرا نلرو      نرن إحردى ونشررهللن ارنة ،نبد اهلل حممد برن احلسرن برن ارا  برن ارال  امدمشرقي

برن نيب ب رر برن امنحرال ا       حممرد برن نمرر  واملسرند نبرو ب رر ،بن مالنرماوحدث نن  احلدهللث ملحاكم
واملسررند نبررو  ، بدمشررقوامدهللررم شررانر وقترره نبررو احملااررن حممررد بررن نصررر اهلل بررن غنررني ،امبغرردادي بررن اخليرراع

برن نبرد اهلل  برن جعفرراوامظ را نبرو جعفرر  رىي  ،برن إمسانيرل برن نيب امسرنان املوصرلي امشرافعي حممد املعاى
 .وابعني انة نن مثان  ،نيب نبد اهلل بن امدامغاي احلنفي امصوص حبلم بن قاضي امقضاة

    ننرررا نبررد امسررال  بررن نبررد امررررمحن  ،ننررا نمررر بررن حممررد احلررافا ،ناربنررا حممررد بررن نلرري احلررافا ص كتابررره
ن مومررده ص اررنة احلاجررم نبررن اذ قرررنم نررط . فررذكر حرردهلل ا مررن جررزء مرروهللن ،ننررا حممررود فو جرره ،بررن ارر ينةا

 ." ونا  ابعا وثالثني انة ما ةثالث وتسعني و س
 :أقول 

 .حيث وصل إ  نمر بن احلاجم براو واحد ،ومه نلو ص هذا ا اناد ،و  هللو د مه امذهيب حدهلل ا
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 (84ط( )888)شهاب الدين أبو شامة ت  -48
  :فقال ،(8487-4/8480)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

      نبررررد امرررررمحن بررررن إمسانيررررل  نبررررو امقااررررم ،امفنررررون شرررر اب امرررردهللن ذو ،امعالمررررة افت ررررد ،ا مررررا  احلررررافا "
 .منحوياملقر  ا ذ امدمشقي امشافعي ،بن إبراهيم بن ن مان املقدايا

 ،نلررم امرردهللن امسررخاوي امشرريت ىوكمررل امقررراءام وهررو حرردث نلرر ،ما ةمومررده اررنة تسررع وتسررعني و سرر
موفرق    ومسرع مسرند امشرافعي مرن امشريت  ،ونمحد بن نبد اهلل امسلمي ،اود بن مالنمومسع امصحيو من د

وحبرم إميره طلرم احلردهللث ارنة بضرع  ،نيسى بن نبرد امعزهللرز املقرر  ومسع با ا ند هللة من ،امدهللن املقداي
 ،اءاموبررع ص امقرر  ،ونتقرن نلرم املسران ،وطا فة ،ونيب إاحاق بن اخلشوني ،فسمع نوال من كر ة ،وثالثني

وكتراب  ،ص نابا  امردومتني ومه كتاب امروضتني ،وااتصر تا هللت دمشق مرتني ،ونمل شرحا نفيسا ملشاطبية
 ،ومشريخة احلردهللث بامردا  امشررفية ،وع مشيخة إقراء بامرتبة امشرفية ،وتصانيفه ك اة مفيدة ،امذهللل نلي ما

وشر اب  ،وشرر  امردهللن امفرراوي اخلطيرم        ،وبرهران امردهللن ا ار ند اي ، وى ننه امشيت نمحرد املبران
 ،تا كرا ملت لر  ،وكان مع برانتره ص امعلرو  متواضرعا ،وومده نبو اهلدي نمحد ،امدهللن ام فري ونلي بن امل يا 

 .كان فوق حاجبه امهللسر شامة كباة ،ثقة ص امنقل
ص ا مررا  كمرررال وفي ررا ترررو  - محررره اهلل تعررا -ما ة ااررع نشرررر  مضرران اررنة  رررس واررتني واررتترروص ص ت

 ،نرررن ارررت ومثرررانني ارررنة ،امشرررافعي اطيرررم دمشرررق ،نمحرررد برررن نعمرررة برررن نمحرررد برررن جعفرررر امنابلسررري ،امررردهللن
بن انبد اموهاب  وقاضي امقضاة تاا امدهللن ،نيب ب ر ام و اي بن إمسانيل بن حممد وامقدوة امزاهد نبو حممد
وامشريت ضرياء  ،برن نلري برن امقسرطالي واملفيت تاا امدهللن نلري برن نيب نبرا  نمحرد ،ال  بن بد  امعالمي

وامشريت  ،نن ن برع ومثرانني ارنة ،بن اطيم بيت اآلبا اامدهللن هللوا  بن نمر بن هللوا  بن  ىي املقداي 
 .نن إحدى ومثانني انة ،هللوا  بن م تو  بن نمحد امتفيسي احلو اي ذ امدمشقي  س امدهللن

وننرا  ،ما ة مانة  س وارتني وارت ،نيل امفقيهمساننا نبد امرمحن بن إ ،ناربنا نلي بن هللوا  املصري
وننرا  :قراال  ،ونبو امفتو بن امبطي ننا املبا   بن حممد ،ننا نبو حممد بن قدامة :قاال ،حممد بن نلي اموااطي

ثنا  ،ثنا ضمرة      ،ثنا حممد بن نمرو امباهلي ،ثنا نبو نبد اهلل احملاملي ،وننا نبو حممد امبيع ،نصر بن نمحد
  :قال ،نن ننس ،محيد

         ف ررران نلرررى دابرررةة مرررن ارررفر فررررنى جرررد  املدهللنررر -صرررلى اهلل نليررره وامررره وارررلم- مرررا دارررل  ارررول اهلل" 
 ." إاناده قوي ."إال حرك ا تباشرا باملدهللنة 
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 :أقول
 .  نجد هذا احلدهللث ص نماع احملاملي
 ،ةونلرو ميب شرام بأ بعرة( 110)حيرث وصرل إ  احملراملي م  ،ونلى كل ملرذهيب نلرو ص هرذا ا ارناد

 .حيث وصل إميه ب الثة
   : ومفظه ،(1802)حدهللث  ،ونصل هذا احلدهللث ص امبخا ي ص كتاب امعمرة

وإن   نوضرع ناقتره  ،فأبصرر د جرام املدهللنرة ،إذا قد  من افر -صلَّى اهلل نليه والَّم- كان  اول اهلل" 
  ."كانت دابة حرك ا 
 .حرك ا من حب ا :نما نن محيدزاد احلا ث بن  :قال نبو نبد اهلل

  :قال ننس ،(1145)حدهللث  ،ص كتاب امن امنارجه مسلم  ،وص حدهللث طوهللل 
صرررلَّى اهلل نليررره - و فرررع  اررول اهلل ،فرفعنررا مطينرررا ،هششررنا إمي رررا ،فانطلقنررا حررر  إذا  نهللنررا جرررد  املدهللنرررة"
 ". مطيته -والَّم
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 (70ط)( 822)ابن العمادية وجيه الدين أبو المظفر ت  -48
  :فقال ،(8484-4/8482)تذكرة الحفاظ ترجم له الذهبي في 

وجيره امرردهللن نبرو املظفررر منصررو  برن اررليم برن منصررو  برن فترروم اهلمررداي  ،امرحررال ا مرا  احلررافا املفيرد" 
 .ما ةومد انة ابع وات ،فعي حمتسم ام غرا ا ند اي امشا

 ،بررررن  وزبررررهامررررن  وص امرحلررررة ،طبقررررت مو  ،وجعفررررر اهلمررررداي ،وامصررررفراوي ،ومسررررع مررررن حممررررد بررررن نمرررراد
برن ا   وحبمراة مرن ،وبدمشرق مرن م رر  ،برن لترا  وبابتره ومبصرر مرن نلري ،وطبقت م ،وابن اخلازن ،وامقطيعي
 .بن امنعمان امتربهللزياومب ة من  ،محد بن صدهللق وحبران من،وحبلم من هللعيش امنحوي ، واحة

ونرررين باحلررردهللث وفنونررره  ،وغرررا ذمرررك ،ص دلررردهللن وترررا هللت بلرررده "ام بعرررني امبلدانيرررة" و ،وصرررن  املعجرررم
كتررم ننرره  ،وكرران حمسررنا إ  امرحامررة مررني ا انررم ،وكرران موصرروفا بامدهللانررة وام قررة واملررروءة ،وبامفقرره ،و جامرره

 ،و  خيلررر  بعرررده ص ام غرررر م لررره ،وغررراهم ،وامقاضررري ارررعد امررردهللن احلرررا ثي ،ونرررز امررردهللن احلسررريين ،امررردمياطي
 .وج ية امقاام ون ناوهلله ممه نيب مسعت م

بن ا          ننا نلي ،ننا منصو  بن اليم احلافا بقراءيت ،ناربنا نلي بن نبد احملسن اهلا ي ص كتابه
ثنررا       ،بررن املقرردا  ثنررا نمحررد ،نررا احلسررني بررن  ررىين ،ثنررا هررالل ،نررا طرررادن ،ننررا نمحررد بررن مقرررب ،نيب امفخررا 

نن وفرد نبرد  ،نرن نيب ارعيد اخلرد ي ،ثنرا نبرو نضررة ،قترادةنرن  ،ثنرا ارعيد برن نيب نروبرة ،اامد برن احلرا ث
هللررا  اررول اهلل إنررا حرري مررن  بيعررة وبيننررا  :قرراموا ،-صررلى اهلل نليرره وامرره واررلم- قرريس ملررا قرردموا نلررى  اررول اهلل

نيب         واه مسرررلم مرررن حررردهللث  ،احلررردهللث...وال نقرررد  نليرررك إال ص امشررر ر احلررررا  ،وبينرررك كفرررا  مضرررر
 .اعيد

نبو إاحاق إبرراهيم  وفي ا توص احملدث ،ما ةشرهللن من شوال انة ابع وابعني واتادي وامعتوص ص احل
واحملدث امصاحم شر  امدهللن  ،واتني انة نن  س ،بن حممد بن نبد امغين بن امنشو امقرشي امدمشقي

ء  شرريد وشرريت امقرررا ،مالمرر  تررا هللت امررد ،إمسانيررل بررن نمحررد بررن نلرري امشرريباي اآلمرردي املعرررو  بررابن امتيرريت
نن  س ومثرانني  ،وامفقيه زها بن نمر بن زها احلنبلي بز ع ،امدهللن نبو ب ر بن نيب امد  امل يين امدمشقي

 ،نن مثان وابعني انة ،وشيت احلنفية قاضي امقضاة  س امدهللن نبد اهلل بن حممد بن نطاء امذ ني ،انة
نحرد  واة املسرند نرن  ،برن امشراازي برة اهللوامجل جنرم امردهللن نلري برن نبرد امررمحن برن نمحرد برن حممرد برن ه

 ،مسع ناوه من هبة اهلل بن طراو  والرق ،وامفخر ن مان بن حممد بن احلاجم منصو  امميين مبصر ،حنبل
حممرد  وامعالمرة اموحرد نبرو احلسرني ،نمرر برن هللعقروب برن ن مران ا  بلري امرذهيب امصروص وامشيت تقي امدهللن
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وامشريت شرر   ،قاضري غرناطرة بن نبد امرمحن بن  بيع امشرعري امندمسريبن  ىي بن نبد امرمحن بن نمحد 
 .-  محة اهلل نلي م -امدهللن نصر بن نبد املنعم بن حوا ي امتنواي امدمشقي احلنفي 

ننرا نبرو ب رر برن نلري امعردل  ،برن امعمادهللرة برام بعني امبلدانيرة قرراءةاننرا  ،نمر بن حممد امعتريب كتم إع
 :قراال ،وننبأنا  ىي برن نيب منصرو  (م) ننا احلافا نبو حممد املصري ،بد امعزهللز اخلطيمننا حممد بن ن ،جبدة

ثنرا        ،ثنرا ام جري ،برن ماارياننرا  ،ننرا نبرو إارحاق امربم ري ،ننا نبو ب ر امنصرا ي ،ننا زهللد بن احلسن
  :نن ننس ،حدثين محيد ،امنصا ي
 بامقصرا  - وامره وارلم صرلى اهلل نليره -امنيب  ان ا فأمرهم نن امربيع نمته مطمت جا هللة ف سرم" 

". 
 :أقول
 ،ةحردثنا ابررن نليرر ،ثنا  ررىي برن نهللرروبحرد :قررال ،(18)حرردهللث  ،ه مسررلم ص ا  راناحلرردهللث نارجر هرذا

 -          حدثنا من مقري اموفرد امرذهللن قردموا نلرى  ارول اهلل  :قال ،نن قتادة ،حدثنا اعيد بن نيب نروبة
وذكرر احلردهللث  ،نرن نيب ارعيد ،نبرا نضررة وذكرر قترادة :قرال ارعيد ،امقريس مرن نبرد - مصلَّى اهلل نليه والَّ 
 .ص اياق طوهللل

 . حاصلة ملذهيب وهذه املوافقة ،فالبن امعمادهللة موافقة مع مسلم ص شيت شيت شيخه ابن نيب نروبة
 (.17) حدهللث ،ا  انونارجه نهللضا  من حدهللث ابن نبا  ص 

 (. 87)حدهللث  وص كتاب امعلم ،من حدهللث ابن نبا ( 51)حدهللث  ،ا  انونارجه امبخا ي ص 
 م    ،حردثنا محراد :قراال ،حدثنا اليمان برن حررب وحممرد برن نبيرد :قال ،ونارجه نبوداود ص امدنية

ابرن         نرن :وقرال مسردد ،مسعرت ابرن نبرا  :قرال ،نرن نيب  ررة ،حدثنا نباد بن نبراد ،وحدثنا مسدد
 .نبا  به
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 (70ط( )847) عردي تقي الدين أبو القاسم تاإلس -42
  :فقال ،(8422-8428)ترجم له الذهبي في التذكرة 

      نبيررد برررن حممرررد برررن نبرررا   مفيرررد امقرراهرة تقررري امررردهللن نبرررو امقاارررم ،ا اررعردي ا مرررا  احملررردث احلرررافا" 
 .بن حممدا

مع مرررن نلررري برررن لترررا  فسررر ،وحترررول إ  مصررر مرررع وامرررده ،ما ةده باارررعرد ارررنة اثنترررني ونشررررهللن وارررتمومرر
برن ا     وهبرة اهلل  ،ونردة ،وابرن  وام ،وابرن املقرا ،وهللوار  برن افتلري ،امصرا غ  واحلسن برن دهللنرا ،امعامري

 ،كتم ام  ا ،وطا فة بدمشق ،وامرشيد بن مسلمة ،وامسبط با ا ند هللة ،ومحزة امغزال ،حممد بن املقداي
برن اطامعرت مرن نملره مشريخة امقاضري  ،وانتخرم  مانرة ،وافقرةوبرع ص امتخررهللج ونمسراء امرجرال وامعراع وامل
بن امظاهري هلل ين نليه وهللقدمره نلرى اكان شيخنا  ،وكان ثقة صاحلا ،اخلوهللي وانتخبت من ذمك نشياء مفيدة

 ،واحللررريب ،واملرررزي واحلرررا ثي وابنررره ا مرررا   رررس امررردهللن ،وابنررره ن مررران برررن امظررراهريامسرررع منررره  ،ارررا ر امطلبرررة
 .وابن اامة ،يعمريوام ،وامربزاع
برن اوفي ا توص املسند كمال امردهللن نمحرد  ،ومه ابعون انة ،ما ةص شعبان انة اثنتني وتسعني وات توص

وشرريت امقررراء  ررال امرردهللن نبررو إاررحاق إبررراهيم بررن داود بررن وررافر  ،حممررد نبررد امقرراد  بررن امنصرريب احللرريب بررا
برن ا  قدوة مسند اموقت تقي امدهللن إبراهيم بن نلريوا ما  ام ،نن ابعني انة ،امعسقالي امفاضلي بدمشق

وامشيت امزاهد إبراهيم بن امشيت نبد اهلل بن هللونس ام مرين ذ  ،نمحد بن فضل بن اموااطي امصاحلي احلنبلي
وشرريت امقررراء بررام غر  ،وامصرراحم املنشرريء حمرري امرردهللن نبررد اهلل بررن نبررد امظرراهر ا ررذامي ام اتررم ،امصرراحلي

و اوي جرامع نيب نيسرى نبرو  ،د نبرد اهلل برن منصرو  برن نلري املخمري املعررو  براممسرنبو حممر م ني امدهللن
وامقاضي نز امدهللن نبرو امفرتو  ،ومه تسعون ناما ،نبد اهلل حممد بن إبراهيم بن ترجم بن حاز  املازي املصري

واملعمررر  ،ومرره إحرردى وارربعون اررنة ،نمررر بررن حممررد بررن امشرريت اماررتاذ نيب حممررد بررن نلرروان امارردي احللرريب
واملسند اي  امدهللن نلي بن امرضي  ،نن اثنتني وتسعني انة، امدهللن نلي بن حممود بن قرقني ببعلبك ناصر

 ." نن  س وابعني انة ،نبد امرمحن بن حممد احلنبلي امصاحلي
 .و  هللو د مه امذهيب ني حدهللث :أقول
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 ( 70ط( )208) المؤمن بن خلف ت الدمياطي عبد -41  
 :فقال ،(8424-4/8422)بي في تذكرة الحفاظ ترجم له الذه

نبرد       نبو حممرد  شيت احملدثني شر  امدهللن ،امفقيه امنسابة ،احلجةاحلافا  ،شيخنا ا ما  امعالمة" 
 .امتصاني  صاحم ،املالمن بن ال  بن نيب احلسن امتوي امدمياطي امشافعي

 ذ طلررررم احلرررردهللث فا حترررررل إ ، عوبررررر  ،وتفقرررره برررردمياع ،ما ةاررررنة ثررررالث نشرررررة واررررت مومررررده ص ااررررر
ومبصرر  ،ونردة ،ومنصرو  برن امردبا  ،وورافر برن شرحم ،فسرمع برا مرن نلري برن زهللرد امنسا اري ،ا ا ند هللة

وإبرراهيم برن  ،وببغرداد مرن نيب نصرر برن امعليرق ،وهللوا  بن افتلي وطبقرت م ،ونلي بن لتا  ،بن املقاامن 
ومسرع  ،بن اليرل محرل دابرة كتبرا ونجرزاءااومحل نن  ،وطا فة ،نيب امقاام بن  واحة وحبلم من ،والق ،اخلا

 .نيسى احلناع       وحبران من  ،ومبا دهللن من نبد اخلامق امنشتربي ،حبماة من صفية امقرشية
ومعجرم         ه وغرا  ،برن مسرلمةاوار ن دمشرق فرأك ر برا نرن  ،و رع فرأونى ،وكتم امعاع وامنازل 

 ،وااررع امفقرره ،غزهللررر املغررة ،جيررد امعربيررة ،متقنررا ،حافظررا ،وكرران صررادقا ،إنسرران ا ررةشرريواه هللبلغررون نمفررا وثالمث
 ،نقري امشريبة           ،ملريو امصرو ة ،حمببا إ  امطلبرة ،بساما ،متواضعا ،كيسا ،دهللنا ، ناا ص نلم امنسم

 .كبا امقد 
 امصالة اموارطى"  وكتاب ،مه " اخليل" وكتاب  ،"امسراجيام اخلمسة "  :من ا ،مسعت منه ندة نجزاء

 .مه "
حفا من نما  نهللت ص احلدهللث  :مسعت نبا احلجاا احلافا وما  نهللت نحدا نحفا منه هلذا امشأن هللقول

بررن ا    وقاضرري امقضراة نلررم امردهللن ،نررن امردمياطي ،وقررد حردثنا نبررو احلسرني اميررونيين ص مشريخته ،امردمياطي
ولن هللرروي ننره ا مرا  نبرو  ،دث نبو ام ناء املنبجيواحمل ،وقاضي امقضاة نالء امدهللن نلي امقونوي ،امانا ي

 ،وا مرا  قطرم امردهللن نبرد ام ررمي ،وا مرا  نلرم امردهللن امرربزاع ،وا ما  نبرو امفرتو اميعمرري ،حيان امندمسي
 .- محة اهلل نلي م ن عني -وا ما  تقي امدهللن امسب ي  ،وا ما  فخر امدهللن امنوهللري

ذي امقعرردة اررنة  ررس  فترروص ص ،فأصررعد إ  بيترره مغشرريا نليرره ،حلرردهللثترروص فجررأة بعررد نن قررر  نليرره ا
 .وكانت جنازته مش ودة، ما ةوابع

 .تال با نلى ام مال امعبااي امضرهللر ،ومن نلومه امقراءام امسبع
 ،وفي ا توص مفيت امبالد احللبية قاضري امقضراة  رس امردهللن حممرد برن حممرد برن بررا  امدمشرقي امشرافعي

        شررررر  امرررردهللن نبررررو احلسررررني  ررررىي بررررن نمحررررد  ومسررررند ا ارررر ند هللة املعمررررر املقررررر  اموحررررد ،نةنررررن مثررررانني ارررر
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برد      وشريت امقرراء حبمراة ،نن ات وتسعني انة ،ص شعبان بن نبد امعزهللز بن امصوا  ا ذامي املام يا
واطيرم  ،ني ارنةنرن اربع واربع ،امدهللن حممد بن نهللوب امتأذص احلليب احلنفي صاحم نيب نبرد اهلل امفااري

نررن  رررس     دمشررق وحمرردث ا وحنوهلل ررا ومقر  رررا شررر  امرردهللن نمحررد برررن إبررراهيم بررن اررباع امفرررراوي امشررافعي
ومسرندة مصرر ن   ،وحمدث مح  امقاضي بد  امدهللن حممد بن مسعود بن نهللوب احلليب امتوزي ،وابعني انة

  .مثانني انةنن بضع و  ،نبد اهلل زهللنم بنت اليمان بن إبراهيم بن  محة ا اعردهللة
برن ا      ونلي بن نيب امفضا ل ونبو امقاام ننا نلي بن نيب امفتو ،ناربنا نبد املالمن بن ال  احلافا

بررن ا     ننررا امقااررم  ،نمحررد بررن حممررد احلررافا ننررا :قرراموا ،ونبررو حممررد بررن نيب املنصررو  وابررن نيب محررزة نيب نلرري
برن اثنرا حممرد برن مسرلم  ،برن إبرراهيم برن ح ريم املردهلليننمحد بن حممرد  ننا ،ننا نلي بن حممد امفقيه ،امفضل
نررن         بررن شرر اب  رردثامسعررت  ،ثنررا نبررد اهلل بررن نبررد امعزهللررز ،ناصررم بررن هللزهللررد امعمررري حرردثين ،وا ة

  :قال - صلى اهلل نليه وامه والم -نن امنيب  - ضي اهلل ننه  -نن نيب نهللوب امنصا ي  ،نطاء بن هللزهللد
 ."وامنضال ،هلو امرجل مع امرنته وإجراء اخليل ،إال ثالثة امل و شيأاال حتضر املال  ة من  "
  ." نبد اهلل هو املي ي مدي ضعفه نبو حاا 

 :أقول
 نمسرة ،(270) م حيرث وصرل إ  ا مرا  حممرد برن مسرلم برن وا ة ،ص هذا ا اناد نلرو ملردمياطي 

ص تفسررا اررو ة ( 4/85)ص امررد  املن ررو  واحلرردهللث ذكررره امسرريوطي  ،وهررذا امعلررو حاصررل ملررذهيب ،مررن امرررواة
 -          نرن امنريب  - ضري اهلل ننره  -امنصرا ي  نهللروب نرن نيب ص فوا رده ام قفري وناررا :قرال ،امنفال
  :- والم نليه صلى اهلل
 .احلدهللث ....ال حتضر املال  ة" 

  :(2451) قم  ،(2/172)وقال اعيد بن منصو  ص اننه 
  :- نليه والم صلى اهلل -قال  اول اهلل  :قال ،نن داهد ،نمشنن ام ،نا نبو معاوهللة

 ". إن املال  ة ال حتضر من هلوكم إال امرهان وامرمي" 
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 (70ط( )848)ابن الظاهري جمال الدين ت  -44
 :فقال ،(8418-4/8424)ذكرة الحفاظ ترجم له الذهبي في ت

        حممررررد  نمحررررد بررررن  ررررال امرررردهللن نبررررو امعبررررا  ا مانررررةمفيررررد  ،شرررريخنا ا مررررا  احملرررردث احلررررافا امزاهررررد" 
 .بن نبد اهلل بن قيماز احلليب مو  امللك امظاهر غازي بن هللوا ا

 .ما ة حبلممومده ص شوال انة ات ونشرهللن وات
 ،وصرررفية احلموهللرررة وامضرررياء املقداررري ،وابرررن هللعررريش ،وابرررن  واحرررة ،وكر رررة ،وا  بلررري ،برررن املررريتا مسرررع مرررن

 ،ومررا دهللن ،ومصررر ،واحلرررمني ،والررق ك ررا حبلررم ودمشررق ،وامنشررتربي ،ارر  امسرراويوهللو  ،وشررعيم امزنفررراي
 ،مسع نوالده منه ،وارا  مانة ك اة ،وكتم شيأا ك اا ، بعي امبلدانن و ع ،ومح  ،وا ا ند هللة ،وحران

 ،حافظرا ،ااا  ،ثقة انوك ،وطبقت م ،وإمسانيل بن بات ني ،هوابن  وزب ،ومه إجازة من زكرهللا امعليب ،ونصحابه
وقررد تفقرره  ،ال هلللحررق ص جررودة االنتقرراء    ،واملصررافحام ،ابرراا باملوافقررام ،نتخررابملرريو اال ،ارر ل امعبررا ة
 ،وانقطراع ،وتعفر  ،وحيراء ،وكرر  ،ونفس زكية وكان ذا وقا  وا ينة وش ل تا   ،وتال بامسبع ،ميب حنيفة

نزمت نليه بزاوهللته  ،ما ة شيتواه هللبلغون ابعوشي ،إ  نن مام ،هللثما اشتغل بغا احلد ،قل من  نهللت م له
 .نحسن اهلل إميه ،وانتفعت بأجزا ه ،ك رم ننهنباملفس و 

 .وامرحامون ،واميعمري واحلليب ،وناذ ننه املزي ،زهللد من ما يت جزءنمسع منه احلافا نلم امدهللن 
ه ضررربة ارري  وكرران قررد جاءترر ،ما ةمررن  بيررع امول اررنة اررت وتسررعني واررتترروص ص امسرراد  وامعشرررهللن 

 .اهلل تعا  ه مح ،ف ان ص ننقه ميلة من ا ذ الم ،ووقع بني امقتلى ،نلى ننقه ص كا نة حلم
 ،نررن اررت ومثررانني اررنة ،وفي ررا ترروص املسررند زهللررن امرردهللن نمحررد بررن نبررد ام رررمي بررن غررازى امنالقرري مبصررر
 ،ي نررن مثرران وارربعني اررنةوامعالمررة ضررياء امرردهللن جعفررر بررن حممررد بررن نبررد امرررحيم احلسرريين امشررافعي املصررر 

نرن  ،وامقاضي تاا امدهللن نبد اخلامق بن نبرد امسرال  برن ارعيد برن نلروان املعرري ذ امبعلري امشرافعي شريخنا
 ،نفيرر  امرردهللن بررن نبررد امسررال  بررن حممررد بررن مررز وع امبصررري باملدهللنررة واحملرردث ا مررا  ،ثررالث وتسررعني اررنة

نررن  ررس واررتني  ،نررو  املقدارري احلنبلرري مبصررروقاضرري امقضرراة نررز امرردهللن نمررر بررن نبررد اهلل بررن نمررر بررن 
نن ثرالث  ،واحملدث ا ما  ضياء امدهللن بن نيسى بن  ىي بن نمحد امنصا ي امسبيت امصوص بامقاهرة ،انة

نررن اررت وارربعني  ،وا مررا   ررس امرردهللن حممررد بررن حرراز  بررن حامررد املقدارري امصرراحلي احلنبلرري ،ومثررانني اررنة
نرن ثرالث وارتني  ،برن إبرراهيم اممروي امشرافعي د برن نيب ب رر برن اليرلومفيت م ة نبرو نبرد اهلل حممر ،انة
ومره ن بررع  ، رىي بررن حممرد برن نبررد امصرمد برن امعرردل امسرلمي امزبرداي املقدارري برا وامفقيره حمرري امردهللن ،ارنة
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نررن ارربع  ،هللوارر  بررن نبررد اهلل بررن حممررد بررن نطرراء امذ نرري ذ امصرراحلي وامعرردل بررد  امرردهللن ،واررتون اررنة
 .نن إحدى وتسعني انة، نبو تغلم بن نمحد بن نيب تغلم امفا وثي امتاجر بدمشق واملعمر ،وابعني انة

برن  ننرا احلسرن ،ننرا نمحرد برن حممرد احلرافا ،ننرا نبرد اهلل برن احلسرني ،قرنم نلى نمحرد برن حممرد احلرافا
بن اثنا اماود  ، يثنا نبا  امدو  ،ننا حممد بن هللعقوب امصم ص كتابه ،ننا نمحد بن نبد اهلل احلافا ،نمحد
  :قال –  ضي اهلل نن ما -بن نمر انن  ،نن نافع ،نن نبد اهلل بن نمر ،ثنا هرمي بن افيان ،نامر
 ص نارفا ه فتجعرل برني هللدهللره هللصرلي إمي را -صلى اهلل نليه وامره وارلم-كانت احلربة تركز مع  اول اهلل"

". 
 :أقول

  :قال ،(2/18)نارا هذا احلدهللث ا ما  نمحد 
 :قال ،نن ابن نمر ،نافع نن ،اهلل دينن نب ،هرميننا  ،ناود بن نامرثنا 
ناررفا ه وتركررز بررني هللدهللرره  (1)زة ص امعيرردهللن صرحتمررل معرره امعنرر -صررلى اهلل نليرره واررلم-كرران  اررول اهلل " 

 ." فيصلي إمي ا
برن ا   حيث اجتمع معره ص شريخه نارود  ،نمحدا ما  فالبن امظاهري موافقة مع  ،وهذا إاناد صحيو

 .وهذه املوافقة حاصلة ملذهيب ،نامر
فرإن احلردهللث مرروي ص نردد مرن مصراد  امسرنة  ،اهلل بن نمرر نرن نرافع اطرأ نن نبد :وقومه ص امتذكرة

 .نن نافع ،نن نبيد اهلل بن نمر ا ما 
  .نن نافع بنحوه ،ناربي نبيد اهلل ،ناربي  ىي :فقال ،(2/11)نمحد ص مسندة ا ما  وقد  واه 

 .نن نافع بنحوه ،ناربي نبيد اهلل ،ىيناربي   :قال ا ما  نمحد (2/18)ص املسند و 
 :قالف ،(417)حدهللث  ،ص امصالة ،خا ي ص صحيحهونارجه ا ما  امب
صرلى اهلل نليرره  -نن امنريب  اهلل نرن نبررد ،نارربي نرافع ،نرن نبيررد اهلل ،حرردثنا  رىي :قرال ،حردثنا مسردد

  :- والم
  ." فيصلي إمي ا ه احلربةكانت تركز م" 

 .نبيد اهلل بن نمر ،فالبن امظاهري موافقة مع امبخا ي ص شيت شيت شيخه
  :فقال ،(501)حدهللث  ،ص امصالة ،ونارجه ا ما  مسلم ص صحيحه

                           
 .كذا ومعله وص (1)
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نبيد  حدثنا  ،حدثنا نيب (واملفا مه)م وحدثنا ابن منا  ،حدثنا نبد اهلل بن منا ،حدثنا حممد بن امل ىن
  :نن ابن نمر ،نن نافع ،اهلل

فيصرلي  ،فتوضع بني هللدهلله ،كان إذا ارا هللو  امعيد نمر باحلربة -صلى اهلل نليه والم -نن  اول اهلل" 
  ."وامنا  و اءه وكان هللفعل ذمك ص امسفر فمن ذ اختذها اممراء ،إمي ا

 .نبيد اهلل بن نمر ،فالبن امظاهري موافقة مع مسلم ص شيت شيت شيخيه
 :قال ،(141) حدهللث ،(111-2/112)ص اننه  ةبن ماجونارجه ا

 ،نرن ابرن نمرر ،نرن نرافع نرن نبيرد اهلل ،امل ريننبأنا نبرد اهلل برن  جراء : قال ،حدثين حممد بن امصبام
 .فيصلي إمي ا ،خترا مه حربة ص امسفر فينصب ا -صلى اهلل نليه والم -كان امنيب  :قال

وهررذه املوافقررام حاصررلة  يت شرريت شرريخه نبيررد اهلل بررن نمرررص شرر ةفالبرن امظرراهري موافقررة مررع ابررن ماجرر
 . ملذهيب
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 (70)ط ( 207)أبو الفتح ابن دقيق العيد ت  -80
  :فقال، (8414-4/8418)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

 بررن نلرري  حممررد نبررو امفررتو ،تقرري امرردهللن ،امعالمررة شرريت ا ارال  ،احملرردث احلررافا ،ا مرا  امفقيرره افت ررد" 
ومرد ص شرعبان  ،صراحم امتصراني  ،املرام ي وامشرافعي ،امصعيدي ،وهم بن مطيع امقشاي املنفلوطي بنا

  .انة  س ونشرهللن واتما ة بقرب هللنبع من احلجاز
واحلرافا زكري  ،وابط امسلفي بن ا ميزيانن  وحدث ،م نه شك ص كيفية اماذ ،بن املقاامسع من 

واررررا منفسررره ن بعرررني  ،ونيب امبقررراء اامرررد برررن هللواررر  برررد امررردا مبرررن ناوبدمشرررق مرررن  ،و انرررة قليلرررة ،امررردهللن
ومرو كمرل تصرنيفه وتبييضره  ،ونمرل كتراب ا مرا  ص امح را  ،وصرن  شررم امعمردة وكتراب ا ملرا  ،تسانية
ك رررا  واارررع امعلرررم ،وكررران مرررن نذكيررراء زمانررره ،ونمرررل كتابرررا ص نلرررو  احلررردهللث ، سرررة نشرررر دلررردا  ررراء ص 
مسعرت مرن مفظره  ،قل نن ترى امعيون م لره ،و نا ،وقو ا ،ااكنا ، با نلى االشتغالم ،مد ا ملس ر ،ام تم

وع قضررراء  ،وارررربة بعلرررل املنقرررول ،ومررره هللرررد طرررو  ص امصرررول واملعقرررول ،ونملرررى نلينرررا حررردهلل ا ،نشررررهللن حررردهلل ا
 .- ننه  ضي اهلل -وكان ص نمر امط ا ة واملياه ص هناهللة امواواة  ،إ  نن مام ،امدهللا  املصرهللة انوام

امقضراة نلرم امردهللن برن امانرا ي واحلرافا قطرم  يوقاض ، وى ننه قاضي امقضاة نالء امدهللن امقونوي 
 .وخترا به ن مة ،وطا فة اواهم ،امدهللن احلليب

ولرن فراق برامعلم وامزهرد نلرى  ،كان امشيت تقي امردهللن إمرا  نهرل زمانره :قال احلافا قطم امدهللن احلليب
 ،وهللضرررب برره امل ررل ص ذمررك ،متقنررا ص احلرردهللث ونلومرره ،حافظررا ،إمامررا ص امصررلني ،نا فررا باملررذهبني ،نقرانرره

وهللقطعه فيما بني  ،ال هللنا  امليل إال قليال ،دا م امذكر ،شدهللد اخلو  ،وامتحري ،وكان اهللة ص احلفا وا تقان
 .صره م لهص ن   هللر ،ونوقاته كل ا معمو ة ،ح  صا  امس ر مه نادة ،وهتجد ،وتالوة وذكر ،مطامعة

 ،وشرم مقدمة املطررزي ص نصرول امفقره ،وبيض منه قطعة كمل تسوهللد كتاب ا ما  ،صن  كتبا جليلة
وشرررم بعررض ا ملررا  شرررحا  ،وام بعررون   هللررذكر في ررا إال نررن نررا  ،ومرره ام بعررون ص امرواهللررة نررن  ب امعرراملني

 .امفقه م له   ن  ص كتم ،بن احلاجم ص امفقه ملامكاوشرم بعض لتصر  ،نظيما

ملرا طلرع إميره امشريت  وبلغرين نن امسرلطان حسرا  امردهللن ،ذ هللسرأل وهللعراد ،نزل نفسه من امقضاء غرا مررة
 .ك ا امرب هلم ،وكان ك ا امشفقة نلى املشتغلني ،وارا نن مرتبته ،قا  ملقيه
برررن  وام ان نتيتررره جبرررزء مسعرره مررر ،وامسرربط ،ونمحرررد برررن حممررد برررن احلبررراب ،وابررن  وام ،برررن ا ميرررزيامسررع 

وال       حقق امسرماع مره نوم ن ما  هو نطي حمقق :فقال ،ذ ندم إميه ،ح  انظر :فقال ،وامطبقة نطه
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وبلغين نن جده ممه امشيت ا ما  احملقق تقي امدهللن بن املقرتم وكان هللشردد  :إ  نن قال قطم امدهللن ،ذكرهن
 .وهللبامغ ،ص امط ا ة

شريخنا فخرر امردهللن نلري برن نبرد امرررمحن  ،وفي را تروص مفريت نرابلس ،تروص ص صرفر ارنة اثنترني واربعما ة
نرن بضرع ومثرانني  ،نبرد احلميرد برن نمحرد برن اروالن امبنراء بزمل را واملسرند ،بن نبرد املرنعم امنابلسري احلنبلريا

ذ     نمرر برن حممرد برن نمرر برن اواجرا إمرا  امفا اري  واملسند شر  امدهللن بقية امسل  نبو حفر  ،انة
برن ا    واملسرند اممرني برد  امردهللن نبرو نلري احلسرن برن نلري برن نيب ب رر  ،ومه تسع ومثانون انة ،امدمشقي

بررن ا    مواررى  واحملرردث امعالمررة جنررم امرردهللن ،ومرره ثررالث وارربعون اررنة وشرر ر ،هللررونس بررن اخلررالل امدمشررقي
برن ا امردهللن إبرراهيم  وشريت امقرراء اخلطيرم برهران ،شريت امعامليرة ،ن  ىي امصفراوي امصراحلي احلنبلريإبراهيم ب

برن ا رس امردهللن برن حممرد  واملسرند املقرر  ،فالم بن حممد بن حاا ا رذامي ا ار ند اي امشرافعي بدمشرق
برن ا   ومسرند برالد املغررب نبرو حممرد نبرد اهلل ،نرن ثرالث ومثرانني ارنة ،قا از مرو  بشرر امطحران امدمشرقي

 .ني انةنن تسع وتسع ،حممد بن ها ون امطا ي امقرطيب امدهللم
قررررنم نلرررى نيب احلسرررن نلررري برررن هبرررة اهلل امشرررافعي نن نبرررا طررراهر  :قرررال ،حرردثنا حممرررد برررن نلررري احلرررافا

 ،ننرا حممرد برن نبرد امللرك ،ننرا إمسانيرل امصرفا  ،ننرا نلري برن حممرد ،ننا امقاام بن امفضرل ،امسلفي ناربهم
 :اأمت ننسا قال ،ننا ناصم ،ننا هللزهللد بن ها ون

        فمررن  ،ال خيتلرري االهررا ،م ررا اهلل و اررومههرري حرررا  حرَّ  ،نعررم :قررال؟ دهللنررةامل     اررول اهللنحرررَّ 
 .هللعمل بذمك فعليه معنة اهلل واملال  ة وامنا  ن عني

 ." نارجاه من طرق نن ناصم امحول
 : أقول
 : قالف ،(1/111)هذا احلدهللث ا ما  نمحد ص مسنده نارا 

صرلَّى اهلل نليره  - نحرر   ارول اهلل :ارأمت ننرس برن مامرك :قرال ،ناربنا ناصرم ، وناحدثنا هللزهللد بن ه
فمرن فعرل ذمرك فعليره معنرة اهلل  ،ال خيتلرى االهرا ،هي حرا  حرم ا اهلل و اومه ،نعم: قال ،؟املدهللنة -والَّم 

 .واملال  ة وامنا  ن عني
 .وهذا احلدهللث من ثالثيام ا ما  نمحد

 .وهي حاصلة ملذهيب ،د هللزهللد بن ها ونالبن دقيق امعيد معه موافقة ص شيت ا ما  نمحف
  :قال( 1147)حدهللث  ص باب فضل املدهللنة ،ص احلج ،ونارا هذا احلدهللث ا ما  مسلم ص صحيحه
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ارأمت ننسرا  نحرر   ارول : قرال ،ناربنرا ناصرم امحرول ،حردثنا هللزهللرد برن هرا ون ،ربحرحدثين زها بن 
فمررن فعرل ذمررك فعليره معنررة  ،ال خيتلررى االهرا ،هرري حررا  ،نعرم :املدهللنرة؟ قررال –صرلَّى اهلل نليره واررلَّم  -اهلل 

   .اهلل واملال  ة وامنا  ن عني
 ،وتسرمى هرذه املوافقرة بردال ،والبن دقيق امعيد موافقة مرع ا مرا  مسرلم ص شريت شريخه هللزهللرد برن هرا ون

 .وهي حاصلة ملذهيب
 :قال ،(5/117)ونارجه احلافا امبي قي ص امسنن ام ربى 

وثنرا      ،ننا إمسانيرل برن حممرد امصرفا  ،اهلل بن بشران ببغداد سني نلي بن حممد بن نبدناربنا نبو احل
 .ننا ناصم به ،ثنا هللزهللد بن ها ون ،حممد بن نبد امللك

حيررث وصررل إ  شرريت امبي قرري ابررن بشررران ب الثررة مررن امرررواة  ،ففرري هررذا ا اررناد نلررو البررن دقيررق امعيررد
 .ص شيخه ابن بشران حيث اجتمع معه ،ع امبي قيوفيه موافقة البن دقيق امعيد م ،فقط

 .وهذا امعلو واملوافقة حاصالن ملذهيب
  :قال ،(7104)حدهللث  ،ص االنتصا  ،ونارجه ا ما  امبخا ي ص صحيحه

 :قلت منس :قال ،حدثنا ناصم ،حدثنا نبد امواحد ،حدثنا مواى بن إمسانيل
 ،ال هللقطرع شرجرها ،كرذا  مرا برني كرذا إ  ،نعرم :؟ قرالهللنرةاملد -صلى اهلل نليه وارلم  -نحرَّ   اول اهلل 

 ."من نحدث في ا حدثا  فعليه معنة اهلل واملال  ة وامنا  ن عني 
  :فأاربي مواى بن ننس ننه قال :قال ناصم

 ."نو اوى حمدثا  " 
حاصرررلة  ةوهرررذه املوافقررر ،فالبرررن دقيرررق امعيرررد موافقرررة مرررع امبخرررا ي ص ناصرررم شررريت شررريت شررريت امبخرررا ي

 .لحافا امذهيبم
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 (78)ط ( 844)شهاب الدين ابن فرح ت  -88

 :فقال ،(8440-4/8418)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 
شريت احملردثني شر اب امردهللن نبرو امعبرا  نمحرد برن فررم برن نمحرد  ،احلرافا امزاهرد ،شيخنا ا ما  امعرا " 

 .املخمي ا شبيلي امشافعي نزهللل دمشق
ومسررع مبصررر مررن شرريت امشرريوج نبررد  .ذ جنرراه اهلل وحررج ،ما ة ونارررته امفرررنجومررد اررنة ن بررع ونشرررهللن واررت

 ،وام رمرراي ،بررن نبررد امرردا ماوبدمشررق مررن  ،وا مررا  نررز امرردهللن بررن نبررد امسررال  وطبقت مررا ،امعزهللررز امنصررا ي
وف ررم  ،ذ نقبررل نلررى تقييررد اممفرراي ،ونررين بررذا امشررأن ،والررق اررواهم ،وابررن نيب اميسررر ،وفرررا  امعسررقالي

 ،نلمرا ،ونعرم امشريت كران حضررم دامسره ،قرراء ملحردهللث وفنونرهإوكانت مره حلقرة  ،ومذاهم امعلماء ملتونا
 .وقصدا ،وتعففا ،وصدقا، وثقة ،وااتبحا ا ،وااتحضا ا ،ودهللانة ،ووقا ا ،وفضال

ص تربرة  زمهريردا مفيردا مبنروانتقل إ   محة اهلل تعرا  مح ،واحلدهللث ،وكتم ام  ا من امفقه ،خترا به  انة
 .إذ ناذ امشا  ،ص  ادي اآلارة انة تسع وتسعني امللقبة انة قازان ،ن  امصاب مبطونا

مرررن م امعالمرررة  رررس امررردهللن حممرررد برررن نبرررد امقررروي املقداررري احلنبلررري  ،وفي رررا تررروص الرررق نظررريم بدمشرررق
 (1)ن املقرا شر يدابن نبد اهلل برن نيب احلسرن بر واملقريء امزاهد امشيت نبد امرمحن ،نن ابعني انة ،امنحوي

بن نبرد امعزهللرز ا     وامشيت ش اب امدهللن نمحد بن نبد اهلل  ،وقد جاوز امسبعني بوقعة قازان بوادي اخلزندا 
بررن نيب نصررر اواملعمررر نمررا احلرراا نمرراد امرردهللن هللوارر   ،نررن نيرر  ومثررانني اررنة ،بامصرراحلية (2)اميررونيين شرر يدا

بررن حممررد بررن اومفرريت احلنابلررة امشرريت امتقرري نبررد اهلل  ،اررنةنررن تسررعني  ،امشررقا ي امدمشررقي املرردفون بررامناب
 ونبرو ،وهدهللة بنت نبد احلميد بن حممد بن اعد وإبراهيم بن ننرب املا دايت اممسرر ،جبا ة املرداوي بامصاحلية

 ،جررررام واممرررا امتواشررري املعمرررر حسرررا  امررردهللن برررالل املغي ررري امارررود حامرررد برررن حممرررد احلرررراي مرررالذن مسرررجد
وقرد اجنفرل إمي را ونرد  بعرد  ،ما  امدهللن نمر بن نبد امرمحن امقزوهللين امشافعي مبصرإاة امشامية امقض يوقاض

ومرام امشريت نبرد امردا م برن  ،اموقعة قاضي امقضراة حسرا  امردهللن احلسرن برن نمحرد امررازي ذ امرومري احلنفري
ونبرد امررمحن برن  ،امردا م بن نبدا نمحد  وا اوان نلي ونمر ابنا زهللن امدهللن ،نمحد بن  بو افحي امصاحلي
 ،امروع برن نلري امسرماقي وامعمراد نبرد ، وامشيت نمحد برن زهللرد احلمرال امصراحلي ،نمر بن صومع امدهللرقانوي
 ،نررن  ررس ومثررانني اررنة ،بررن نسرراكرا نبررو امفضررل نمحررد بررن هبررة اهلل بررن نمحررد  ومسررند امشررا  شررر  امرردهللن

                           
 .هللرجى هلما امش ادة( 2)و ( 1)   
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وامشريت نلري برن مطرر  ،برن نروال امرصراصا شريت نمحرد وام ،واملالدب امصاب نيسى بن بركرة برن واع امصراحلي
وزوج را وابرن نم را  ،برن نمررو املنراوي امفرراءا      واملعمرة صرفية بنرت نبرد امررمحن  ،بن  بو افحي امبقلي

 ،ىبررن صصررر ا هللررروي نرن ،برن حممررد بررن افاهردااملعمرر إبررراهيم برن نيب احلسررن برن نمرررو امفررراء وامشريت نمحررد 
واملسرند  ،وامشرمس حممرد برن مظفرر برن قا راز امسرقطي ،حممد بن حممود بن املرراتيب واد ة بنت تقي امدهللن

وا مرا  نرز امردهللن  ،بن  وزبها اوي امصحيو نن  ،ذ امصاحلي ،نبو امعبا  نمحد بن اليمان بن نمحد احلراي
ق امدهللن نبرو املعراع حممرد برن حممرد ام با موف واخلطيم ،نبد امعزهللز بن حممد بن نبد احلق بن ال  املعدل

ومسررندة بعلبررك زهللنررم بنررت نمررر بررن كنرردي  ،وقررد قررا ب ام مررانني ،بررن امفضررل بررن حبرريش امن ررراي احلمرروي
واحملرردث مقررد   ،كمررال امرردهللن نبررد اهلل بررن نلرري بررن كبررا  ام ركرري نقيررم امسرربع واحملرردث املغرروي ،امدمشررقية
وامجرل مالهللرد امردهللن نلري برن  ،شر ام مانني حبصن امكررادص ن ،نلم امدهللن انجر امرتكي امدوادا ي ا يو 

ونمراد امرردهللن إبررراهيم بررن امقاضرري جنررم امردهللن نمحررد بررن حممررد بررن الرر   ،إبرراهيم بررن  ررىي بررن اطيررم نقربررا
وامعالمررة امرنجم نمحرد بررن  ،وموفرق امرردهللن حممرد برن هللوارر  املقداري احلنبلري امشراهد       ،امصراحلي املاارو

وا مرا   رس  ،مة امعزهللز اد رة بنرت هللوار  برن غنيمرة امبغردادينوام اتبة امعاملة  ،م ي امبعلب ي امشيعي
واملفيت ش اب امدهللن نمحد برن حممرد  ،بن محا ل بن غامن املقداي مد   امعصرونيةاامدهللن حممد بن اليمان 
شرر ص ن ،وامبد  حسرن برن نلري برن هللوار  برن هرود امندمسري امزاهرد ا حترادي ،بن جعوان امشافعي ك ال

نبرو ب رر برن  وامشريت حمري امردهللن ،نبرد امررمحن برن هرالل امزدي وامعدل شر  امدهللن نبد امعزهللز برن امسبعني
 ،واملفررريت  رررس امررردهللن حممرررد برررن امشررريت امفخرررر امبعلب ررري ،برررن نمرررر برررن اطيرررم بيرررت اآلبرررا ا     نبرررد اهلل 

نررن ن بررع وتسررعني  ،عبااررينبررد امقرراد  بررن نقيررل ام واملعمررر امشرررهلل   ررس امرردهللن حممررد بررن هاشررم بررن امب رراء
ومرد    ،نمحد بن نيب ب ر بن حممرد برن محرزة اهلمرذاي ذ امدمشرقي برن احلنبلري جنم امدهللن   وامطيم  ،انة

واملفيت  ال امدهللن  ،نن ني  ومثانني انة ،امقليجية امشيت باء امدهللن نهللوب بن نيب ب ر بن امنحا  احلنفي
وكبرا امعردول براء امردهللن  ،اجربقي امشرافعي وامرد امشريت امضرالبن نمرر برن ن مران امشريباي امبرانبد امرحيم 

     بن إبراهيم  وشيت امدباء  ال امدهللن نمر ،واتني انة نن ثالث ،بن هللوا  بن احلافا امربزاعا    حممد 
 ،تقي امردهللن حممرد برن ارعيد املردي اممسرر بامقراهرة واحملدث ،نن ن بع وتسعني انة ،بن حسني بن امعقيميا

وزهللررن امرردهللن حممررد بررن نبررد امغررين بررن نبررد ام رراص بررن احلراررتاي امررذهيب  ،يخنا احلسررا  اقررو  امفتخررا يوشرر
نبد امعزهللز      نز امدهللن  وامقاضي ،بن صباما منه حضر نلى ،وقد ني  نلى امسبعني ،املعرو  بامنحوي

بررن امصررد  اس امرردهللن حممررد واملفرريت ام بررا  رر ،بررن قاضرري امقضرراة حمرري امرردهللن بررن امزكرري مررد   امعزهللزهللررة ك ررال
وامشريت ا مرال نبيرد  ،وكران مرن نبنراء امتسرعني ،اب نن وامرده ص احل رمنوقد  ،اليمان بن نيب امعز احلنفي
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 بررن نلرري بررنا  واملسررند امبقيررة  ررس امرردهللن حممررد  ،نمحررد بررن نمررر املقدارري امعررال  نيب محررزة اهلل بررن ا مررال
برن  برن نلريا    امقاضري نبرو طامرم حممرد برن احلسرن  ومرام بتردمر ،برن امواارطي امصراحلي نمحد برن فضرل

نبرد اهلل برن حممرد    ومام بتونس شيت اموقت نبرو حممرد  ،نن ابع ومثانني انة ،إمسانيل امغساي امتدمري
برن نبرد اموهراب برن ا           حممرد  امصرد  زهللرن امردهللن  :ومرام مبصرر املشراهللت املسرندون ،املرجاي اموانا
وهبران برن حمفروي ا ررز ي ر واملعمر ،مس حممرد برن م ري برن نيب امرذكر امقرشري امرقرا وامشر ،احلبراب امسرعدي

وشرريخنا احملرردث بقيررة امسررل  شررر   ،حممررد بررن نبررد ام رررمي بررن نبررد امقرروي املنررذ ي  ونبررو امسررعود ،املررالذن
شرريت امدب  ومررام بسرربتة املغرررب امعالمررة ،ملصررري بررن امصرراصابررن نيسررى املخمرري  امرردهللن حسررن بررن نلرري 

ومررام بررامقاوان  ،ومرره  ررس وتسررعون اررنة ،احل ررم مامررك بررن نبررد امرررمحن بررن نلرري بررن املرحررل املررامقينبررو 
نرن  ،برن نلري امنصرا ي اماريديا    نبرد امررمحن برن حممرد  صاحم تا خي ا ا ما  احملدث املعمر نبرو زهللرد

 .ن بع وتسعني انة
ت م ص ترررا خيي ام برررا ما رررة ونيررر  ونثبررر ،فامرررذهللن ضررربطنا وفررراهتم ص هرررذه امسرررنة ارررنة قرررازان ملرررك امتترررا 

  .وال نظا مذمك ص تا خيي ام با ،وتسعون نفسا
 ،ونبرد املطير  برن امصريقل ننرا نبرد امعزهللرز برن حممرد ونمحرد برن نبرد امردا م ،ناربنا نمحد بن فررم امفقيره

ننا        ،مصفا نا إمسانيل بن حممد ا ،ننا حممد بن حممد ،ننا نلي بن بيان ،ثنا نبد املنعم بن كليم :قاموا
برن ا    نرن ارعد  ،نرن  اشرد برن ارعد ،نرن نيب ب رر برن نيب مررمي ،ننرا إمسانيرل برن نيرا  ،احلسن بن نرفرة

قل هو امقاد  نلى نن هللبعث نلي م نذابا من فوق م نو من حتت ) ص هذه اآلهللة  نن امنيب  ،نيب وقا 
  :فقال  اول اهلل ( نو هلللبس م شيعا   ن جل م
 ." بن نرفةانارجه امرتمذي نن  "او  هللأم تأوهللل  إهنا كا نة" 

  :أقول
 .وهذا امعلو حاصل ملذهيب ،حيث وصل إ  ابن نرفة بأ بعة من امرواة ،ص هذا احلدهللث نلو البن فرم

 (.77)حدهللث  ،(84)وقد نارجه ابن نرفة ص جز ه  
  :قال ،(171-1/170)ونارجه ا ما  نمحد ص مسنده 

ارأل  ارول  :قرال نن اعد نيب وقا  ،نن  اشد بن اعد ،نا نبو ب ر بن نبد اهللث ،حدثنا نبو اميمان
 .نن هذه اآلهللة به -صلى اهلل نليه والم  -اهلل 

 . مرمييبفالبن فرم موافقة مع ا ما  نمحد ص شيت شيخه نيب ب ر بن ن
  :قال ،(1044)حدهللث  ،(5/152)ونارجه امرتمذي ص جامعه 
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نرن  اشرد  ،نيب مررمي امغسراي نرن نيب ب رر برن ،حردثنا إمسانيرل برن نيرا  :قال ،حدثنا احلسن بن نرفة
  .نن اعد بن نيب وقا  به ،بن اعدا

 .وهي حاصلة ملذهيب ،ففيه موافقة البن فرم مع امرتمذي ص شيخه ابن نرفة
من  اشررد ي وفيرره انقطرراع  وهررو ضررعي  ،واحلرردهللث ضررعي  إذ ص إاررناده نبررو ب ررر بررن نيب مرررمي امغسرراي

برن ا           نن ارعد  ، اشد بن اعد"  :نبو ز نة كما قال ،اعد   هللسمع من اعد بن نيب وقا  بنا
 .هذا حدهللث غرهللم :وهلذا قال امرتمذي نقم إاراجه ،(1)نيب وقا  مرال

 

 (78)ط ( 817)شمس الدين بن جعوان األنصاري ت  -87
 :فقال ،(8447-4/8448)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

       ررررس امررردهللن حممررررد بررررن حممرررد بررررن نبرررا  بررررن نيب ب ررررر  ،جعرررروان ا مرررا  احلررررافا املررررتقن امنحررروي برررنا" 
ذ نرررين  ،بررن مامرركا نلرررى نحرررد مررن برررع ص امعربيررة ،مشررافعيبررن جعرروان بررن نبرررد اهلل امنصررا ي امدمشررقي اا

 .باحلدهللث
 ،و رررىي برررن امصررراص ،ونمحرررد برررن نيب اخلرررا ،وحممرررد امنشررري ،وابرررن نيب اميسرررر ،برررن نبرررد امررردا مامسرررع مرررن 

نيب وقرد قررن املسرند نلرى  ،وكترم وانتخرم ،وطا فرة ،وامعرز برن امصريقل ،نرن نرامر امقلعري ،ومبصر ،وطبقت م
وكان مليو  ،إال نن هلل ون ابق مسان ،قراءة نذبة فصيحة  هللأاذوا نليه في ا حلنة واحدة ،امغنا م بن نالن

 .م ننه احاد امطلبةكت ،ثبتا فيما هللقومه ،كيس امعشرة ،حسن امبزة امش ل
وفي را تروص ا مرا  شريت  ،توص قبيل ام  ومة ص اراد  نشرر  رادي امو  ارنة اثنترني ومثرانني وارتما ة

نرن  رس ومثرانني  ،ا اال   س امدهللن نبد امرمحن بن نيب نمر حممد بن نمحرد برن حممرد برن قدامرة احلنبلري
واحملردث ا مرا   رال  ،الي امصراحلي نحرد  واة املسرندواملسند إمسانيل بن نيب نبد اهلل بن محاد امعسرق ،انة

 ،وشريت امقرراء امعمراد املوصرلي ،نيب ب رر برن هللوار  برن حيرون امغسراي ا زا رري برن امدهللن نبرد اهلل برن  رىي
واملسند حمري امردهللن نبرو اخلطراب  ،نن ني  واتني انة ،ونبو احلسن نلي بن هللعقوب بن نيب زهران امشافعي

 ،نررن ثررالث ومثررانني اررنة ونشرر ر ،عالمررة نيب اررعد بررن نيب نصرررون امتميمرري امدمشررقينمررر بررن حممررد بررن ام
واملسند شر  امدهللن حممد بن نبرد  ،بن املقداي مد   امشامية واملفيت  س امدهللن حممد بن نمحد بن نعمة
د  رس امردهللن حممر     وامصد  نماد امدهللن حممرد برن امقاضري  ،املنعم بن نمر بن امقوا  امطا ي امدمشقي

                           
 (. 51 ) انظر املراايل البن نيب حاا  (1)
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واحملرردث امرحررال  ،بررن حممررد بررن هبررة اهلل بررن ليررل بررن امشرراازي امدمشررقي صرراحم اخلررط امبرردهللع بررن هبررة اهلل
وامرشريد حممرد برن نيب ب رر  ، س امدهللن حممد بن حممد بن حسني بن نبد  ام نجي امصوص ببيت املقد 

برن ارعيد امتميمري ا    د  ىي بن نلي برن حممر وامر يس حمي امدهللن ،بن حممد بن اليمان امعامري امدمشقي
نرن  ،ومقرريء امعرراق نبرو إارحاق إبرراهيم برن جرامع امقفصري امضررهللر ،نن ارت وارتني ارنة ،بن امقالنسي

-  محرة اهلل نلري م -          وامفقيه نبا  بن نمر بن نبدان امبعلي احلنبلي بامعقيبة  ،ات وابعني انة
.  

 :أقول
 .  خيرا مه ني حدهللث

 
 (78)ط ( 288)ثي الحنبلي ت أبو محمد الحار  -88

 :فقال ،(8448-4/8448)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 
مسرعود برن نمحرد  قاضي امقضاة اعد امدهللن نبو حممرد ،امشيت ا ما  امفقيه احلافا املتقن مفيد امطلبة" 

ص طلرررم  ونشرررأ ،ومرررد ارررنة اثنترررني و سرررني وارررتما ة ،بررن مسرررعود برررن زهللرررد احلرررا ثي امعراقررري املصرررري احلنبلرريا
وابرن      وبرام غر مرن ن مران برن نرو   ،والرق ،وابرن نرالق وامنجيرم احلرراي ،بن امربهراناومسع من  ،امعلم
 وحصرل امصرول ،وكترم ام  را ،طبقت مراو  ،ونيب زكرهللا بن امصاص ،نمحد بن نيب اخلا وبدمشق من ،امفرام

واطره  ،ونلرى امررتاجم فأحسرن وشرفي ،و جامره ،وت لم نلى احلردهللث ،وارا  مانة ،وتقد  ص هذا امشأن
ملريو  ،صرينا ،ثقرة متقنرا ،وكران نا فرا مبذهبره، شرحذم منره دلرس امتميمري فمرا مسرو بره ،قوي حلو معرو 

ود    ،وشرررم بعرررض امسرررنن ميب داود ،حرررج غررا مررررة ،كبرررا امقررد  وافرررر امتجمررل ،فصررريو امعبررا ة ،امشرر ل
وفي ا مام  ، ص ذي احلجة انة إحدى نشرة وابعما ةوانتقل إ  اهلل ،ووع امقضاء انتني ونصفا ،بأماكن

واملسررند فخررر امرردهللن  ،نررن ارت وتسررعني اررنة ،امبصررا امسرر مي امقوصرري املعمرر امزاهررد شرريخنا نمررر بررن نبرد
واملسندة ن  حممد فاطمة  ،نن اثنتني ومثانني انة ،إمسانيل بن نصر اهلل بن تاا اممناء بن نساكر امدمشقي

وقاضري محراة نرز امردهللن نبرد امعزهللرز برن  ،نرن ارت ومثرانني ارنة ،برن جروهر امبعلب يرة بنت إبراهيم بن حممرود
وشرريخنا امقرردوة  ررس  ،نررن مثرران وارربعني اررنة ،بررن نيب جرررادة احلنفرري بررن امعرردمي حممررد بررن نمحررد بررن هبررة اهلل

معرا   وشيخنا ا ،نن ن بع وابعني انة بدمشق ،نبو نبد اهلل حممد بن نمحد بن نيب نصر بن امدباهي امدهللن
واملسرند امعردل نمراد امردهللن  ،امينيز اموااطي بن شيت احلر ن نبد امرمحنا ما  نماد امدهللن نمحد بن إبراهيم ب
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 وامزاهرد نبرو امربكررام ،نررن ثرالث واربعني اررنة ،نبرو املعراع برن احملرردث ضرياء امردهللن نلرري برن حممرد امنابلسري
واملنشريء امفاضرلي  رال  ،ابع ومثانني ارنةنن  ،شعبان بن نيب ب ر بن نمر ا  بلي شيت مقصو ة احللبيني
وامدهللرم احملردث امفقيرره  ،نرن اثنتررني ومثرانني ارنة ،امردهللن حممرد برن ا رالل م رر  بررن نلري امنصرا ي املصرري

  .-  محة اهلل نلي م -ومه ات ومثانون انة  ، شيد امدهللن  شيد بن كامل بن  شيد احلرشي امرقي امشافعي
ننرا         ،ننرا نلري برن نمحرد ،املنعم بن نبد اموهاب ننا نبو امفرا نبد ،ناربنا مسعود بن نمحد احلافا

نرن      ،نرن موارى برن نقبرة ،ثنرا إمسانيرل برن نيرا  ،برن نرفرةاثنرا  ،ننا إمسانيل بن حممد ،حممد بن حممد
  :لقا ،نن  اول اهلل  ،بن نمرانن  ،نافع

 ." من امقران ال هللقرن ا نم وال احلا ض شيأا  " 
 .امرتمذي نن احلسن بن نرفةنارجه 
 :أقول

وهررذا امعلررو  ،حيررث وصررل إ  ابررن نرفررة بأ بعررة مررن امرررواة فقررط ،ص إاررناد هررذا احلرردهللث نلررو ملحررا ثي
 .حاصل ملذهيب

  :قال ،ونارجه امرتمذي ،(40)حدهللث  ،(74)واحلدهللث نارجه ابن نرفة ص جز ه   
نرن       ،نن مواى بن نقبة ،بن نيا  حدثنا إمسانيل :قاال ،حدثنا نلي بن حجر واحلسن بن نرفة

  :قال ،-صلَّى اهلل نليه والَّم  -نن امنيب ،نن ابن نمر ،نافع
 ."احلا ض وال ا نم شيأا  من امقران  نال تقر " 

 .وهي حاصلة ملذهيب ،فللحا ثي موافقة مع امرتمذي ص شيخه ابن نرفة
  :قال ،(515)حدهللث  ،(1/474)ص اننه  ةونارجه ابن ماج

 .به.. .نن نافع ،حدثنا مواى بن نقبة :قال ،حدثنا إمسانيل بن نيا  ،دثنا هشا  بن نما ح
  .وهي حاصلة ملذهيب ،ص شيت شيخه إمسانيل بن نيا  ةفللحا ثي موافقة مع ابن ماج

  :هومذا قال امرتمذي نقب ،م ن احلدهللث ضعي 
نن      ،نن نافع ،واى بن نقبةنن م ،حدهللث ابن نمر ال نعرفه إال من حدهللث إمسانيل بن نيا " 
 : قال -صلَّى اهلل نليه والَّم  -نن امنيب  ،ابن نمر
 ."ال هللقرن امقران ا نم واحلا ض " 
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ونهرررل امعرررراق  إن إمسانيرررل برررن نيرررا  هللرررروي نرررن نهرررل احلجررراز :ومسعرررت حممرررد برررن إمسانيرررل هللقرررول ....
ا حرردهللث إمسانيررل بررن نيررا  نررن نهررل إمنرر: كأنرره ضررع   واهللترره نررن م فيمررا هللتفرررد برره، وقررال ،نحادهللررث منرراكا

 ."امشا  
 :أقول

هللرتقرى برا إ  د جرة  وشواهد ،ونو د مه متابعام ،(1/117)ص اننه  ،مقد  وى هذا احلدهللث امدا قطين
 .ومعل مجل هذا قال مبدمومه نك ر امعلماء ،احلسن

  :قال امرتمذي نقم  واهللته هلذا احلدهللث
ومررن بعرردهم م ررل  وامتررابعني – صررلى اهلل نليرره واررلم -نرريب مررن نصررحاب ام ،وهررو قررول نك ررر نهررل امعلررم

  :قاموا ،وإاحاق ،ونمحد ،وامشافعي ،وابن املبا   ،افيان
و ار  ملجنرم واحلرا ض  اآلهللة واحلر  وحنو ذمركطر   ال تقرن احلا ض وال ا نم من امقران شيأا  إال

 .(1/75) ا امع"  ص امتسبيو وامت ليل
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 (78)ط ( 271) ت يةشيخ اإلسالم ابن تيم -84
  :فقال واحداً  حديثاً  وروى عنه ،(8441-4/8448)ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 

نراد ة   امزهرادنلرم  ،شريت ا ارال  ،املفسر امبرا ع ،افت د ،امناقد امفقيه ،امشيت ا ما  امعالمة احلافا" 
شرريت           لرريم بررن ا مررا  افت ررد نبررد احل تقرري امرردهللن نبررو امعبررا  نمحررد بررن املفرريت شرر اب امرردهللن ،امعصررر

 .نحد امنال  ،ا اال  دد امدهللن نبد امسال  بن نبد اهلل بن نيب امقاام احلراي
، بررن نبررد امرردا مافسررمع مررن  قررد  مررع نهلرره اررنة ارربع ،ومررد ص  بيررع امول اررنة إحرردى واررتني واررتما ة

ونسرررت  ،ونرررين باحلررردهللث ،والرررق ك رررا ،اوابرررن نيب اخلررر وابرررن امصررراص ،وام مرررال برررن نبرررد، وابرررن نيب اميسرررر
ونلرم  وص نلرو  ا ارال  ،وفق ه ،ونلل احلدهللث ،وبرع ص امرجال ،وارا وانتقي ودا  نلى امشيوج ،امجزاء
 ،وامشرجعان ام برا  ،وامزهراد امفرراد ومرن امذكيراء املعردودهللن ،وكران مرن حبرو  امعلرم ،وغرا ذمرك ،(1) ام ال 

حررردث  ،معل رررا ثالمثا رررة دلرررد ،وارررا م بتصرررانيفه امركبررران ،املوافرررق واملخرررام  نثرررىن نليررره ،وام رمررراء امجرررواد
وبقلعرررة  ،وا اررر ند هللة ،وحررربس بقلعرررة مصرررر وامقررراهرة ،مررررام يوقرررد امرررتحن ونوذ ،وام غرررر ،ومصرررر ،دمشرررقب

ص قانرة معرتقال ذ ج رز  ،وبرا تروص ص امعشررهللن مرن ذي امقعردة ارنة مثران ونشررهللن واربعما ة ،دمشق مرتني
إ  جنررم نايرره ا مررا  شررر  ودفررن  ،ز وا بسررتني نمفرراحررف ،فشرر ده نمررم ال  صررون ،جررامع امبلرردإ  ونارررا 

وقررد  ،و ثرري بعرردة قصررا د ،و  يررت مرره منامررام حسررنة -  مح مررا اهلل تعررا  -امرردهللن نبررد اهلل مبقررابر امصرروفية 
فمرا  نهللرت  ،رضرى ننرهوهلل فراهلل تعرا  هللسراحمه ،وهري مغمرو ة ص حبرر نلمره نيل من نرضه مجل را ىانفرد بفتاو 

  ؟ وهللرت  ف ان ماذا ،فيالاذ من قومه ،وكل نحد من اممة م له
 ،وابرن نيب امفرتو والرق ناربنا نمحد بن نبد احلليم احلافا غا مرة وحممد بن نمحد برن ن مران وابرن فررم

 ،برن كليرما         نرن ،ننا نبد املنعم بن كليرم م وننبأنرا نمحرد برن ارالمة ،ننا نمحد بن نبد امدا م :قاموا
 ،برن اليفرةاثنرا الر   ،ثنرا احلسرن برن نرفرة ،ننرا إمسانيرل برن امصرفا  ،ننا حممرد برن حممرد ،ننا نلي بن بيان
 اررول اهلل  قررال ع :قررال -  ضرري اهلل ننرره -بررن مسررعود انررن  ،نررن نبررد اهلل بررن احلررا ث ،نررن محيررد امنرررا

: 
 ."ك مشوهللافيخر بني هللدهلل ،فتنت به ،إنك متنظر إ  امطا ص ا نة "

بررن نبررد احملسررن احلسرريين  إبررراهيم بررن نمحررد ند هللة ا مررا  نبررو إاررحاق نررز امرردهللنوفي ررا ترروص مسررند ا ارر 
برن ا    ومسند امعراق شيت املستنصرهللة اموانا نفي  امدهللن حممد بن نبد احملسن  ،ومه تسعون انة ،امغراص

                           
 .إمنا د   نلم ام ال  ميعرفه، وميبني فساده وفساد نصومه، وقد نك ر من مناقشة كبا  نلماء ام ال  ص ندد من كتبه: نقول  (1)
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     وقاضررري امقضررراة  رررس امررردهللن حممرررد ،هررراحنو  نرررن تسرررعني ارررنة نو ،نيب احلسرررن امزجررري احلنبلررري برررن امررردوامييب
وامقاضررري امعررردل  رررال امررردهللن  ،برررن ن مررران برررن نيب احلسرررن برررن احلرهللرررري امنصرررا ي امدمشرررقي احلنفررري مبصررررا

ومفريت امعررراق امعالمرة ام بررا ، ن اثنتررني ومثرانني اررنةنر، برن قاضرري حرران بدمشررقهللوار  برن مظفررر برن نمحررد 
نررن  ،اد بررن ثابررت بررن امعرراقوع امشررافعي مررد   املستنصرررهللة ررال امرردهللن نبررد اهلل بررن حممررد بررن نلرري بررن محرر

نبرو حممرد نبرد امررمحن  وامفقيره املعمرر  رال امردهللن، من ا إحدى واربعني ارنة نف ، عني انة وثالثة نش رتس
 ."  - محة اهلل نلي م-نن تسع ومثانني انة  ،بن نمحد بن نمر بن نيب ب ر بن ش ر امصاحلي احلنبليا

  :أقول
حيررث ، ةومررن ذكررر معرره إ  احلسررن بررن نرفرر ،نلررو مشرريت ا اررال  ابررن تيميررةاحلرردهللث املررذكو  ص إاررناد 

 .وهذا امعلو حاصل ملذهيب ،وصلوا إميه نمسة من امرواة
 .نمسة ةحيث وصل إ  احلسن بن نرف ،لذهيب نلو من طرهللق نمحد بن االمةوم

 .به.. .ال  بن اليفة  واه نن ،(22)حدهللث  ،(51) ص جز ه   ةواحلدهللث نارجه ابن نرف
 ". صدوق " :قال امذهيب فيه ،فيه ال  بن اليفة ،وم ن احلدهللث ضعي 

 ". صدوق ااتلط ص اآلار : "وقال احلافا ابن حجر ص امتقرهللم
 .ةاار من  وى ننه احلسن بن نرف :وص ام واكم امناام

 ا  مررن كترراب املواررو  وإذا كرران هررذا هررو حررال هررذا احلرردهللث فررإي نحببررت نن نو د مشرريت ا اررال  حرردهلل
  .بأ بعني حدهلل ا  

  :- محه اهلل-قال
ناربنرا ا مرا  تقري امردهللن نبرو حممرد إمسانيرل برن إبرراهيم برن نيب اميسرر امتنرواي قرراءة  :احلدهللث ام امث "

نبررو  ناربنررا  ،ناربنررا نبررو طرراهر بركررام بررن إبررراهيم اخلشرروني قررراءة نليرره ،(هررر441)مسررع ص اررنة ننليرره وننررا 
نبرررو احلسرررني طررراهر برررن نمحرررد برررن نلررري برررن حممرررود  ناربنرررا ،م ررررمي برررن محرررزة برررن اخلضرررر امسرررلميا حممرررد نبرررد

حردثنا نبرو نمررو  ،ام اغردي صرو  برن نصرر برن نبرد امررحيم برن بنرتناربنرا نبرو امفضرل من ،احملمودي امعراي
حردثنا  ،ياحلسن بن نلي بن احلسن امعطا ، حدثنا إبراهيم بن نبد اهلل بن نمر بن ب ا برن احلرا ث امقيسر

ارول اهلل قرال   : قال ،نن نيب اعيد اخلد ي ،نن امنمش نن نيب صاب ،وكيع بن ا رام بن مليو امراااي
فيقرال  ،فيردنى قومره. نعرم: هرل بّلغرت؟ فيقرول: هللدنى نوم هللو  امقيامرة فيقرال مره": -صلَّى اهلل نليه والَّم-
 حممرد :من هللش د مك؟ فيقرول: فيقال منوم ،نحد وما نتانا من ،ما نتانا من نذهللر: هل بّلغ م؟ فيقومون: هلم
 ". امعدل :قال امواط [جعععل نعاك م  ن مَّة  وعاعطا   وعكعذعماكع ] :قومه فذمك ،ونمته
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 :أقول
 : - محه اهلل-قال ، (1/12)نارا هذا احلدهللث ا ما  نمحد ص مسنده 

 .به ...نن نيب اعيد اخلد ي ،نن نيب صاب ،حدثنا وكيع نن امنمش
 .يت ا اال  موافقة مع ا ما  نمحد ص شيخه وكيعفلش

برن احردثنا إارحاق : قرال ،(7141)حدهللث  ،ونارجه ا ما  امبخا ي ص صحيحه ص كتاب االنتصا 
 .نن نيب اعيد به ،نن نيب صاب ،حدثنا امنمش ،منصو ، حدثنا نبو ناامة

 . مشفلشيت ا اال  موافقة مع ا ما  امبخا ي ص شيت شيت شيخه امن
  :- محه اهلل-قال  (10140)، حدهللث (10/181)نن ام ربى ونارجه ا ما  امنسا ي ص امس
 .به.. .نن نيب اعيد نن نيب صاب ،نن امنمش ،نن نيب معاوهللة ،ناربنا حممد بن اد  بن اليمان

 . فلشيت ا اال  مع ا ما  امنسا ي موافقة ص شيت شيت شيخه اليمان امنمش
 (.1171)حدهللث ،(2/117) :ى ص مسندهونارجه نبو هللعل

 . نن نيب صاب به ،نن امنمش ،حدثنا جرهللر ،حدثنا نبو اي مة: قال
 : قال ،(4477)حدهللث ( 14/117)كما ص ا حسان  ،ونارجه ابن حبان ص صحيحه

 .حدثنا نبو اي مة به :قال ،حدثنا نبو هللعلى
   .شفلشيت ا اال  مع نيب هللعلى وابن حبان موافقة ص امنم
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  (78)ط ( 247)ت اإلمام أبو الحجاج المزي  -88 
   :فقال ،واحداً  وروى له حديثا( 8800-4/8441)الذهبي في تذكرة الحفاظ ترجم له 

هللوار  بررن امزكرري   رال امرردهللن نبرو احلجرراا ،امشررا حمردث  ،شريخنا ا مررا  امعرا  احلرررب احلرافا اموحررد "
 . ليب امدمشقي امشافعيذ ام ،نبد امرمحن بن هللوا  امقضاني

وتفقه قليال ذ نقبل نلى هذا  ،وحفا امقران ،ونشأ باملزة ،ومد بظاهر حلم انة ن بع و سني واتما ة
ذ نك ررر ننرره ومسرررع  ،بررن نيب اخلررا اررنة  ررس وارربعنيامسررع مررن نول شرريء كترراب احلليررة كلرره نلرررى  ،امشررأن
 ،ومسررع صررحيو مسررلم مررن ا  بلرري ،وام ندهللررة ،زذهللررةوامجررزاء امطرب  ،ومعجررم امطرررباي ،وام تررم امسررتة ،املسررند

ومسرررع  ،وهرررذه امطبقرررة ،ونيب ب رررر برررن اممنررراطي وغرررازي ،فسرررمع مرررن امعرررز احلرررراي ،و حرررل ارررنة ثرررالث ومثرررانني
ونظرر ص املغرة  ،ونست نطره امللريو املرتقن ك راا منفسره ومغراه ،وغا ذمك ،وبعلبك ،ومحاة ،وحلم ،باحلرمني

امعيررون    تررر،وامقررا م بأنبا  ررا ،ونمرا معرفررة امرجررال ف ررو حامررل موا  را ،وقرررن امعربيررة ،وم رر في ررا وص امتصرررهلل 
ونمررل كترراب امطرررا  ص بضررعة ومثررانني  ،نمررل كترراب هتررذهللم ام مررال ص مررا يت جررزء و سررني جررزءا ،م لرره
 ،مرا اربق إمي را ص نلرم احلردهللث و جامره ،مش الم ومعضالم ونوضو ،دامس ونملى ،وارا منفسه ،جزءا
ك ررا امسرر وم  ،ك ررا امعلررم حسررن اماررالق ،وكرران ثقررة حجررة ،وع املشرريخة بأمرراكن من ررا امرردا  امشرررفيةو 

وهرو ص ذمرك  ،وكران هللطرامع وهللنقرل امطبراق إذا حردث ،صرادق امل جرة   تعرر  مره صربوة ،قليل ام ال  جدا
وكرران  ،فضررالء ا مانررة برل هللرررد ص املررنت وا ارناد  دا مفيرردا هللتعجررم منره ،ال هلل راد خيفرري نليرره شريء لررا هللقرررن

ترافرق هرو وابرن تيميرة ك راا ص  ،ك را املشري ص مصراحله ،مقتصردا ص ملبسره ومأكلره ،حليما صبو ا ،متواضعا
وكان هللقرر  طرهللقرة امسرل  ص امسرنة وهللعضرد ذمرك مبباحرث نظرهللرة وقوانرد   ،وص امنظر ص امعلم ،مساع احلدهللث

 ،ومرع ذمرك فلره نمرل ك را ص املعقرول ،رك ا نالم ونو وجري بيننا دادالم ومعا ضام ص ذمك ت ،كالمية
وقررد مررز  ص  ،وحسرربة هلل مررع ني   ننلمرره نمرر  ص ذمررك شرريأا ،ومررا و اء ذمررك حبمررد اهلل إال حسررن إاررالمه

ومساحرة  ،وكران ذا مرروءة ،وحرط نليره ،فلما تبني مه احنالمره واحتراده ترربن منره ،وقت صحبة امعفي  امتلمساي
وما  نهللتره  (1)ك ا احملاان ومقد اذاه نبو احلسن بن امعطا  وابو ،باذال م تبه وفوا ده ونفسه ،وهللقنع باميسا
 .وخيتم مه باخلا ومنا امني ،وال فيمن اذاه واهلل هللسمو مه ،هللت لم فيه

برن ا         نن مسرعود  ،ناربنا نمحد بن االمة ص كتابه وحدثين ننه احلافا افود نبرو احلجراا ام لريب
برن ا          ثنا حممد برن ن مران ،بن االداثنا  ،ننا نبو نعيم احلافا ،ننا نبو نلي :قال ،نصو  ننبأهمنيب م

                           
  .كذا  -1
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 ،نرن إبرراهيم ،نرن ارعا برن اخلمرس نرن مغراة ،ننا نلي برن ن را  ،ثنا هللوا  بن هللعقوب امصفا  ،نيب شيبة
 .انصرهللو ا   :فقال ،نن امواواة  األ امنيب :قال ،نن نبد اهلل ،نن نلقمة

ومررريس  ،فوافقنررراه بعلرررو ،نرررن امصرررفا  ،نارجررره مسرررلم ،فررررادهرررذا حررردهللث حسرررن صرررحيو غرهللرررم مرررن ام
 .معلي وال ملصفا  ص صحيو مسلم اواهال و  ،مسعا

 ."–  محه اهلل تعا  -توص ص ثاي نشر صفر انة اثنتني ون بعني وابعما ة 
 :أقول

وهررذا امعلررو  ،حيررث وصررل إميرره برراثنني ،احلررافاص إاررناد هررذا احلرردهللث نلررو ملحررافا املررزي إ  نيب نعرريم 
 .حاصل ملذهيب

 (.111)ص كتاب ا  ان حدهللث  ،واحلدهللث نارجه ا ما  مسلم ص صحيحه
 ،نرن ارعا برن اخلامرس ،حردثين نلري برن ن را  ،حردثنا هللوار  برن هللعقروب امصرفا : -  محره اهلل -قال 

نرررن  -ى اهلل نليررره وارررلَّمصرررلَّ -امنررريب  ارررأل: ي قرررال اهلل نرررن نبرررد ،نرررن نلقمرررة ،نرررن إبرررراهيم ،نرررن مغررراة
 ".تلك حمض ا  ان": قال، امواواة

 ،املزي ص شيت مسرلم هللوار  برن هللعقروب امصرفا  هففي إاناد هذا احلدهللث موافقة بعلو ملذهيب ومشيخ     
نن املررزي شرريت امررذهيب قررد وصررل إ  شرريت مسررلم هللوارر  امصررفا  هررذا امعلررو امررذي نشررا  إميرره امررذهيب ووجرره 

 .وهذا نلو جيد وهو حاصل ملذهيب ،ن امرواة فقطنمسة م
ومررريس اممرررر  " ذا  صررررهللو ا  ررران"جررراء ص امرواهللرررة امررريت نو دهرررا امرررذهيب مرررن حررردهللث ابرررن مسرررعود : تنبيررره
نيب   إمنرا هرو نر  حردهللث" ا  ران  وقومره ذا  صررهللو" "تلك حمض ا  ان"فن   واهللة ابن مسعود  ،كذمك
ا ارربق نظررر مررن امررذهيب نو وامظرراهر نن هررذ ،ق حلرردهللث ابررن مسررعودكمررا هررو ص صررحيو مسررلم امسرراب ،هرهللرررة

   .واهلل ننلمابق قلم 
 :-  محه اهلل -ص اار تذكرته نقم تر ة احلافا املزي  -  محه اهلل -قال امذهيب 

ومعررل فرريمن   نررو دهم غفلررة نو نسرريانا مررن هررو ص  تبررة املررذكو هللن  ،وإ  هنررا انت ررى بنررا كترراب امتررذكرة"
فاارتونبت مرن  ،وقد كنت نمفت معجما ع خيت  مبن طلم هذا امشأن من شريواي و فراقي ،انلما وحفظ

 (1)."مه ند  نمل وبينت نحواهلم

                           
ه نمسرراء ن بعررة وتسررعني شرريخا وثالمثا ةشرريت، ومرره معجررم امشرريوج ني امررذي ذكررر فيرر(( املعجررم املخررت  باحملرردثني )) هللشررا إ  كترراب   (1)

= = ومن نادته ص معجم امشيوج نن هللروي م ل. شيواه، بلغ ندد شيواه فيه نم  شيت ون بعني شيخا ومعله بعد املعجم املخت 
 .وهذا ص امغامم -صلى اهلل نليه والم-شيت حدهلل ا بإاناده إ   اول اهلل 
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ارأاتا  مرن م  سرة  ،شريخا  نره امرذهللن مسرع مع رم ارتة وثالثرني اقر ذ ذكر بعد ذمك نددا  من شريواه ون
 . ص هذا امعمل نلى طرهللقيت

 :خترجتانتفعت و  ومقد) عة هالالءيقال ص طل
ومزمترره  ،بررن امشرريت امفقيرره ببعلبرركابشرريخنا ا مررا  امعررا  احملرردث احلررافا امشرر يد نيب احلسررني نلرري  -1

جيرررد املشرررا كة ص اممفررراي  ،حسرررن امد اهللرررة ،وكررران نا فرررا بقررروانني امرواهللرررة ،ونك ررررم ننررره ،نيفرررا واررربعني هللومرررا  
 .إحدى ومثانني انة نن ،وانتقل إ  اهلل تعا  ص  مضان انة إحدى وابعما ة ،وامرجال

وكرران        والررق  ،ونيب نصررر بررن امشرراازي ،وجعفررر ،وم ررر  ،وابررن املرريت ،بررن امزبيررديا وى منررا نررن 
  (.صاحم  حلة ونصول ونجزاء وكتم وحماان

مال ج امعصر نلم امردهللن نيب حممرد امقاارم  ،مفيد اآلفاق ،ومسعت ام  ا بقراءة ا ما  امعا  احلافا -2
مررع  ،وبفصرراحته وحسررن ندا رره ملحرردهللث هللضرررب امل ررل ،بررن احلررافا زكرري امرردهللن امررربزاع بررن حممررد بررن هللوارر 

 .وك رة امصول ،وامتواضع وحسن امبشر ،امفضيلة وا تقان
ومه ص  ،وطبقته ،ومسع من امشيت  س امدهللن ،وطبقته ،بن نبد امدا ماومد انة  س واتني ونجاز مه 

 .كبا ومعجمه ص دلدام   ،امطلم بضع و سون انة
 .-  محه اهلل تعا- (1)توص حمرما ص  ابع ذي احلجة احلرا  انة تسع وثالثني

بن ا   فخر امدهللن ن مان ،بقية امسل  شيت احلر  ،قريءومسعت من امشيت ا ما  احملدث املفيد امل -1
وحصررل  ،مررةقرررن ام تررم املطو  ،وكرران قررا   امطلبررة مبصررر دهرررا ،ذ املصررري املررام ي ،حممررد بررن ن مرران امترروز ي

فمررن بعرردمها  ،وامسرربط ،بررن ا ميررزيامسررع مررن  ،وام مررال بررن شررجاع ،بررن وثيررقاوتررال بامسرربع نلررى  ،امصررول
 .ح  ننه ناذ نن نم  شيت

 .- محه اهلل تعا -الث ومثانني انة توص ص  بيع اآلار انة ثالث نشرة وابعما ة مب ة نن ث
حممررد بررن حممررد  فررتو امرردهللن نيب امفررتو ،امبررا ع احلررافا امدهللررم ،ومسعررت مررع امشرريت امعالمررة احملرردث -4

 .صاحم امتصاني  ،املصري ،بن ايد امنا  اميعمري امندمسي امصلا
وحممرد  برن افراو  اوحلرق بدمشرق  ،ومسرع مرن امعرز وغرازي واال رق ،ومد ارنة إحردى واربعني ص اارهرا

   ،مبرا  رر ه   بصرا  ،ما هللنقلهوهو نلى حامه ثبت في ،وكتم نطه املنسوب ك اا ،بن مالمن وابن اموااطي
 محررره اهلل -        تررروص فجررراءة ص شرررعبان ص حرررادي نشررررة ارررنة ن برررع وثالثرررني واررربعما ة  ،نمسرررع منررره شررريأا

                           
 .ابعما ة هللعين بعد( 1)     
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 .-تعا 
زهللرررن امررردهللن نمرررر برررن حسرررن برررن نمرررر برررن حبيرررم  ،امعرررا  امرررر يس ،ومسعرررت مرررن امشررريت احملررردث -5

 .وحمتسب ا ،نزهللل حلم ،امدمشقي
برن ا وص امرحلرة مرن  ،وابرن امبخرا ي ،بن بلبران وابرن شربيباناومسع من  ،اتما ةومد انة ثالث واتني و 

 .زهللد من  سما ة نفسارجت مه معجما نن ن ،كتم وتعم  ،ذكياوكان  ،وامبرقوهي ،محدان
 .- محه اهلل-مام غرهللبا مبراغة ص انة ات ونشرهللن وابعما ة 

 .دهللة وامعشرهللنوحيث انت ت تذكرة احلفاي ملحافا امذهيب بامطبقة احلا
واحلرافا  ،واحلرافا ابرن ف رد ،وكان كل من احلافا  رس امردهللن نيب احملاارن احلسريىن امدمشرقي امشرافعي

امرررذهللل ملحسررريين ومرررن طبقرررام نحببرررت نن نكمرررل هرررذا امعمرررل مرررن  ،امسررريوطي قرررد ذهللرررل نلرررى ترررذكرة احلفررراي
 .فأترجم من كل طبقة فمونة من احلفاي ،نلى طرهللقيتاحلفاي ملسيوطي 
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 (77)ط ( 284)الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس ت  -88
 :فقال( 81-88ص)ترجم له الحافظ أبو المحاسن الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ 

نيب   فتو امدهللن نبو امفتو حممرد برن ا مرا  احلجرة  ،امدهللم امبا ع املتقن ،ا ما  امعالمة احلافا املفيد" 
برررن اررريد امنرررا  امندمسررري اميعمرررري ابرررن نمحرررد برررن نبرررد اهلل نمررررو حممرررد برررن حرررافا املغررررب نيب ب رررر حممرررد 

ومسررع مررن  ،و انررة ،ونجرراز مرره امنجيررم نبررد املطيرر  ،ومررد اررنة إحرردى وارربعني واررتما ة ،املصررري امشررافعي
ومسرع  ،دمشق مياع وفاة ابرن امبخرا ي فلرم هللد كرهوقد   ،والق ،وابن اممناطي ،وغازي احلالوي ،امعز احلراي
كترم نطره  ،هو نحد ن مرة هرذا امشرأن :قال امذهيب ،والق ،وامتقي اموااطي ،د بن مالمنوحمم ،ابن افاو 
 ،كرريس احملاضرررة ،وكرران حلررو امنرراد ة ،وقررال امشررعر امبرردهللع ،وصررن  ونلررل وفرررع ونصررل، وارررا ،امللرريو ك رراا
 .ونجاز ع مروهللاته ،ومسعت بقراءته ،جامسته

وكرران نثرهللررا ص املعتقررد  ،ة ودفررن بامقرافررة بعمامررام فجررأة ص حررادي نشررر شررعبان اررنة ن بررع وثالثررني وارر
(1) م اهلل تعا  و اومه

. 

ومررام نررا  وفاترره مبصررر املعمررر قاضرري امقضرراة  ررال امرردهللن اررليمان بررن نمررر امذ نرري امشررافعي  :قلررت
ذ قضراء  ،حدث نن ابن نبد امدامي و انة وو  قضاء مصرر ارنة ،نن تسع ومثانني انة ،املعرو  بامز ني

ومررام حبمرراة امفقيرره امقرردوة جنررم امرردهللن نبررد امرررمحن بررن احلسررن املخمرري امقبررايب  ،ابررن صصررري دمشررق بعررد
بن قاارم اومام مبصر وكيل بيت املال املعمر املفيت دد امدهللن حرمي  ،نن ات واتني انة ،احلنبلي امزاهد

ماي ومرررام امصررراحم  رررس امررردهللن نررردنان امسرررل ،مرررد   قبرررة امشرررافعي مرررام ص نشرررر امتسرررعني ،امفاقواررري
 ." ص نشر ام مانني هللقال ندى ص املصاد ة نمفي نم  د هم ،مبصر

                           
: قال ابرن حجرر . إال ننه   هلل مل( امفوم امشذي ص شرم امرتمذي ) و( نيون امثر ص املغازي وامسا ) ومن مالمفاته : "قال احملشي  (1)

 ".ومو اقتصر نلى فن احلدهللث من ام ال  نلى اماانيد م مل م ن قصده نن هللتبع شيخه ابن دقيق امعيد فوق  دون ما هللرهللد 
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 (77)ط ( 284)علم الدين البرزالي ت  -82
 :فقال( 78-81) ترجم له الحافظ الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ 

امقاارم برن حممرد  امردهللن نبرو حممردنلرم  ،ومال اه ومفيرده ،حمدث امشا  ،امشيت ا ما  احلافا امعمدة" 
ومرررد ص  رررادى اآلاررررة ارررنة  رررس  .امدمشرررقي امشرررافعي ،ا شررربيلي امصرررل ،هللواررر  برررن حممرررد امرررربزاع برررنا

وهلرم جررا حر  مرام ص  ابرع ذي احلجرة ارنة تسرع  ،ة ومسع ص انة ثالث وابعني واتما ،ة واتني واتما
وابرررن             ،وامشررريت  رررس امررردهللن ،ونمحرررد برررن نيب اخلرررا ومسرررع نبررراه ،ة حمرمرررا نلررري  وثالثرررني واررربعما

ونرن الرق مرن نصرحاب  ،ونك ر نن م ،وابن امد جي ،وامعز احلراي ،وامقاام ا  بلي ،وابن نالن ،امبخا ي
وابرن  ،وابرن امرنب       ،نصحاب ابن مالنم ذ نن الق من ،وحنبل وابن احلراتاي ،وام ندي ،ابن طربزد
ذ نررن  ،وابررن باقررا ،وابررن املرريت ،مزبيررديوابررن ا ،ذ نررن الررق مررن نصررحاب ابررن امصرربام ،وغرراهم ،نيب مقمررة

ذ نررررن امعرررردد ام بررررا مررررن نصررررحاب نصررررحاب  ،وابررررن نسرررراكر ،اال ررررق مررررن نصررررحاب نصررررحاب امسررررلفي
 ،وحلرررم ،وامقرررد  ،ودمشرررق ،ومصرررر ،ونقرانررره وفضرررالء زمانررره بررراحلرمني ،وابرررن كليرررم واخلشررروني ،امبوصررراي

وابرن  ،وابرن نيب اميسرر ،امنجيرم نبرد املطير و  ،ونجراز مره ابرن نبرد امردامي ،ونردة مرداهللن ،واا ند هللة ،ومحاة
وكتم ام  ا مرن ام ترم  ،حنو ثالثة اال  شيت والق ك ا مبعجمه بامسماع وبا جازة ،وابن نالق ،نزون
وحردث ننره الرق ص  ،ومسرع منره طوا ر  ،ونقرانره ،واررا خللرق مرن شريواه ،وامجزاء امعاميرة املفيردة ،املطومة
  .نحسن اهلل جزاءه     ووق  كتبه ونجزاءه ،ح  مام وحج مرام ،وبعد وفاته ،حياته

ونبرو احلجرراا املرزي بقرراءيت نلررى كرل واحررد من مرا ص شرروال ارنة مثرران  ،ناربنرا احلرافا نبررو حممرد امررربزاع
 ،ناربنررا حنبررل امرصرراص: (1)ناربنررا املسررلم بررن نررالن ونبررو احلسررن بررن امبخررا ي قررال :قرراال ،ة وثالثررني وارربعما
قررال  ،قررال ناربنررا نبررو ب ررر امقطيعرري ،قررال ناربنررا نبررو نلرري بررن املررذهم ،امقسررم بررن احلصررني قررال ناربنررا نبررو

 ،حردثنا مامرك :قرال ،قرال حردثنا امشرافعي :قرال ،قرال حردثين نيب ،حدثنا نبد اهلل بن ا ما  نمحد برن حنبرل
-ضي اهلل ننره  -              نن نيب اعيد اخلد ي  ،نيب نمحد نن نيب افيان مو  ،نن داود بن احلصني

 ،ص  ا  امنخرررل     واملزابنرررة اشررررتاء امتمرررر برررامتمر  ،واحملاقلرررة ،املزابنرررة هنرررى نرررن ن  ارررول اهلل إ :"قرررال ،
  " واحملاقلة اات راء ام   باحلنطة

ابرن وهرم كالمهرا  نرن ،برن امسررمو واه مسرلم نرن نيب امطراهر  ،نرن نبرد اهلل برن هللوار  ، واه امبخا ي
  .نن مامك

                           
 .قاال وامظاهر (1)
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 ،برن  ا رلنبرد املرالمن برن اخلطيرم نبرد احلرق  وفاة شريخنا هرذا نرا  بغرداد صرفي امردهللن وقد مام نا 
وشررم احملرر  ص  ،طلرم احلردهللث ونمرل معجمرا، نن إحدى ومثانني انة ،احلنبلي مد   امبشاهللة ،امبغدادي
ومرام مبصرر قاضري  ،ومره نظرم جيرد ،وامشر  برن نسراكر ،وحدث نن نبد اهلل بن نيب احلسن ،اتة نافا 

ومرام  ،نرن اربع واربعني ارنة ،حلم فخر امدهللن ن مان بن اخلطيم حسرني برن نلري برن ن مران امشرافعي
ص نصرر   رررادى  ،ا قليمرررني جررالل امررردهللن حممررد برررن نبررد امررررمحن امقررزوهللين امشرررافعيبدمشررق قاضررري قضرراة 

ص  نررراب ،وختررررا بررره الرررق ،ونررراور ،ود   ،ونفررر  ،ومرررد باملوصرررل وتفقررره ،ومررره ثرررالث وتسرررعون ارررنة ،امو 
ذ قضراءها ذ قضراء امردهللا  املصررهللة إحردى  ،ذ وع اطابرة دمشرق ،امقضاء مايه إما  امدهللن والبن صصري

ومرام امقاضري ا مرا  امزاهرد برد  امردهللن  ،وغراه ،حدث نن امفرا وثي ،ذ نقل إ  قضاء دمشق ،نشرة انة
نرن ثرالث وارتني  ،برن امصرا غنبو اميسر حممد بن قاضي امقضاة نز امدهللن حممد برن نبرد امقراد  امنصرا ي 

وكران نرر  نليره قضراء  ،ذ ترر  ،باملسرجد امقصرى (1)حدث نرن ابرن شريبان وامفخرر وطا فرة اطرم ،انة
مرن نبنراء  ،ومرام مبصرر املعمرر موفرق امردهللن نمحرد برن نمحرد برن حممرد امشرا ني ،دمشق وجاءه امتقليرد فرامتنع

ومررام بدمشررق املفرريت زهللررن امرردهللن  ،م رري وهررو ااررر مررن حرردث نررن جررد نبيرره حممررد بررن ن مرران بررن ،امتسررعني
ومرام  ،وامفسروج ،ووع امعقرود ،حردث بامصرحيو نرن امقاارم ا  بلري ،نن مثران وارتني ارنة ،نباد احلنبلي

 ،نبررد امقرراد  ا يلرري      بررن نبررد امعزهللررز بررن امشرريت  ة امقرردوة  ررس امرردهللن حممررد بررن حممرردشرريت بررالد ا زهللررر 
 رس امردهللن حممرد برن         ومرام امعردل  ،نن امفخر وغراه حدث ،نن تسع ومثانني انة ،ببالد انجا 

  وى نن إبراهيم ،ومه إحدى ومثانون انة ،صاحم امتا هللت ام با ص واط امسنة ،إبراهيم ا ز ي امدمشقي

 ." - محه اهلل تعا -وكان به صمم  ،ن نمحد وامفخر بن امبخا يب
 .إن احلدهللث املذكو  انفا :أقول

 (: 1/8)ص مسنده نارجه ا ما  نمحد
نرن نيب ارفيان  ،ود برن احلصرنيانرن د ،مامركننبأنرا  ،(هللعرين امشرافعي )حدثنا حممرد برن إد هللرس   :فقال

  :نن نيب اعيد اخلد ي ،مو  نيب نمحد
اشررتاء ام مرر برامتمر ص  او   ةواملزابنر ،املزابنة واحملاقلرة نن هنى -صلَّى اهلل نليه والَّم-نن  اول اهلل " 

 ."حملاقلة اات راء ام   باحلنطة وا ،امنخل
 :أقول

                           
 .معله واطم - 1
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وهررذا  ، حيررث وصررل إ  ا مررا  نمحررد بسرربعة مررن امرررواة ،ص إاررناد هررذا احلرردهللث نلررو ملحررافا امررربزاع 
     حررردثنا  :قرررال (2184)حررردهللث  ،ونارجررره ا مرررا  امبخرررا ي ص امبيررروع ،امعلرررو حاصرررل ملحرررافا احلسررريين

        ،نيب نمحرررردنررررن نيب اررررفيان مررررو   ،ود بررررن احلصررررنيانررررن د ،قررررال ناربنررررا مامررررك ،نبررررد اهلل بررررن هللوارررر 
واملزابنرة اشررتاء ، هنرى نرن املزابنرة واحملاقلرة -صرلى اهلل نليره وارلم-نن  ارول اهلل  ،ي  د اخلدينيب اع نن

 ."ام مر بامتمر ص  او  امنخل 
 ،مامرك حيرث اجتمرع معره ص شريت شريخه ،وص هذا احلردهللث بردل ملحرافا امرربزاع مرع ا مرا  امبخرا ي

 .وذمك حاصل ملحافا احلسيين ،وهذا امبدل قد هللسمى موافقة
 ،ناربنرررا ابرررن وهرررم ،وحررردثين نبرررو امطررراهر: قرررال ،(1544) حررردهللث  ،ونارجررره ا مرررا  مسرررلم ص امبيررروع

 .نن نبا افيان مو  نيب نمحد به ،نن داود بن احلصني ،ناربي مامك بن ننس
حيث اجتمع معه ص شيت شريت شريخه مامرك وهرذه  ،مسلمففي هذا ا اناد موافقة ملربزاع مع ا ما  

 .املوافقة حاصلة ملحافا احلسيين
       قرررال حررردثنا مطررررر   ،ىيقرررال حرررردثنا حممرررد برررن  رررر ،(2455) حررردهللث  ،ص اررررننه ةونارجررره ابرررن ماجررر

 .ود بن احلصني بهانن د ،حدثنا مامك :قال ،بن نبد اهللا
وهرذه املوافقرة ،حيرث اجتمرع معره ص شريت شريت شريخه مامك ،ةففيه موافقة ملربزاع مرع ا مرا  ابرن ماجر

 . حاصلة ملحسيين وتسمى بدال
 ونبرو      وابرن نمرر  ،وجرابر برن نبرد اهلل ،مرن م ابرن نبرا  ،وقد  وى هذا احلدهللث ندد من امصحابة

اررنن امرتمررذي و اررنن و  ،نيب داوداررنن و  ،ونحررادهلل  م ص امصررحيني ،و افررع بررن ارردهللج ،وزهللررد بررن ثابررت ،هرهللرررة
  .امنسا ي
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 (77)ط ( 282)أبو محمد بن المحب ت  -81
 : فقال،(80-74)ترجم له الحافظ الحسيني في تذييله على تذكرة الحفاظ ص 

برن احملرم  نبرو حممرد نبرد اهلل برن نمحرد  ،احملدث املفيد احلافا حمم امدهللن ،امشيت ا ما  امعا  امزاهد" 
ومرد ص احملرر  ارنة اثنترني ومثرانني  ،احلنبلري ،امصراحلي ،امصرل نبد اهلل بن نمحد بن حممد بن إبراهيم املقداي

ذ طلرم  ،و انرة مرن املوجرودهللن حينأرذ ،وبنت م ري ،وابن امعقاب ،ونمسعه نبوه من ابن امبخا ي ،ة واتما
 ،فمررن بعرردهم ،وامغسرروع ،وامشررر  بررن نسرراكرفررأك ر نررن نمررر امقرروا   ،سررعنيهررو بنفسرره ص اررنة مثرران وت

إذا حضرررر مرررع  ،بليغرررا اررررهللع امقرررراءة ،وكررران فصررريحا ،ومسرررع نوالده ،ونفررراد ،واررررا ،و رررع ،ونرررين برررذا امشرررأن
 . متني امدهللانة ،وكان ك ا امتالوة ،ال هللتقدمه نحد ص امقراءةوامذهيب وتلك احللبة  ،وامربزاع ،املزي :مشيختنا

وكانرت جنازتره  ،-ا  محره اهلل تعر-مام ص  بيع امول انة ابع وثالثرني واربعما ة ودفرن بقررب املوفرق 
 .حدث ننه امذهيب ص معجمه ،مش ودة

          ناربنرررررا :قرررررال ،ة ص ارررررنة  رررررس ونشررررررهللن واررررربعما ،مسانرررررا نليرررررهناربنرررررا نبرررررو احلسرررررن نلررررري ام ررررراكوي 
ناربنرا نبرو  :قرال ،وحردثنا احلرافا حمرم امردهللن املقداري هللومأرذ ،نبو امربكام نبد اهلل بن حممد املصرري إجرازة

حدثنا احلافا نبرو  :قال ،ناربنا نبو امفضل ا مال امسعدي :قاال ،ن حممد بن امقزاز بقراءيتحممد نبد اهلل ب
ناربنرا نلري برن  :قرال ،حدثنا نبو مطيع حممرد برن نبرد امواحرد املصرري إمرالء بأصرب ان :قال ،طاهر امسلفي

 :قراال ،برد امنلرىون  قرال حردثنا مسردد ،ناربنا نمحد بن ا ل امعسر ري بامبصررة :قال ، ىي بن نبد كوبه
قررال  اررول اهلل  :قررال        ،- ضرري اهلل ننرره-نررن نيب هرهللرررة  ،بيررهننررن  ،حرردثنا ارر يل :قررال ،حرردثنا اامررد

: 
      إال نن هللتغمررردي اهلل  وال ننرررا :قرررال ،وال ننرررت هللرررا  ارررول اهلل :قررراموا ،مرررا مرررن م مرررن نحرررد هللنجيررره نملررره" 

 ."منه برمحته
مبعنراه واامرد  ،- ضري اهلل ننره-نرن نيب هرهللررة  ،برن اراهللن مرن حردهللث حممرد ، واه مسلم ص صحيحه 

 ."- محه اهلل-هو احلذاء 
 
 
 

 :أقول
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نرن        ،ثنا اامد بن نبرداهلل ،ثنا نفان: قال ،(2/144)ث ا ما  نمحد ص مسنده نارا هذا احلدهلل
وال : قراموا ه مرا مرن م مرن نحرد هللنجيره نملر: "  ارول اهلل قال  :قال ،نن نيب هرهللرة  ،نن نبيه ،ا يل

 ."وال ننا إال نن هللتغمدي اهلل منه برمحة : قال ،ننت هللا  اول اهلل
 .حيث وصل إ  نيب طاهر امسلفي ب الثة ،ص هذا ا اناد نلو البن احملم :نقول

بررن احملررم موافقررة مررع ا مررا  نمحررد ص شرريت شرريخه اامررد بررن نبررد اهلل وال ،وهررذا امعلررو حاصررل ملحسرريين
 .فقة حاصلة ملحسيينامطحان وهذه املوا

 :من ا قومه ،من طرق( 2814)حدهللث  ،ص صفام املنافقني ،ونارا مسلم ص صحيحه
              قررررررال : قررررررال نررررررن نيب هرهللرررررررة  ،نررررررن نبيرررررره ،نررررررن ارررررر يل ،حرررررردثنا جرهللررررررر ،حرررررردثين زهررررررا بررررررن حرررررررب

  : اول اهلل 
 ". نن هللتدا كين اهلل منه برمحةإال وال ننا: قال ؟وال ننت هللا اول اهلل: ميس نحد هللنجيه نمله، قاموا" 
وهرذه املوافقرة حاصرلة  ،بن احملم موافقة مع ا مرا  مسرلم ص شريت شريت شريخه ار يل برن نيب صرابفال

 .ملحافا احلسيين
 مالحظة

 : قال احلافا احلسيين 
وهرو امرذي هللرروي نرن ار يل  ،وامصواب ننه اامد برن نبرداهلل امطحران "- محه اهلل-واامد هو احلذاء " 
مررن         واحلررذاء ،وارر يل مررن امساداررة ،وهررو مررن امطبقررة ام امنررة ننررد احلررافا ابررن حجررر ،نيب صرراببررن 

 .امطبقة اخلامسة
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 ( 77)ط ( 287)ابن الفخر ت -84
 :فقال ،(87-80) ترجم له الحافظ الحسيني في تذييله على تذكرة الحفاظ ص

امعالمررة  ررس امرردهللن نيب نبررد اهلل  ا مررا  نبررو حممررد نبررد امرررمحن بررن ،امرردهللن فخرررا مررا  امعررا  احلررافا "
ومد انة  س  ،ذ امدمشقي احلنبلي ،حممد بن ا ما  فخر امدهللن نيب حممد نبد امرمحن بن هللوا  امبعلب ي

بررن ا        ونمررر  ،ومسررع مررن تقرري امرردهللن اموااررطي ،وحضررر ص ام انيررة نلررى ابررن امبخررا ي ،ةا ومثررانني واررتم
 .والقا ،نساكر بن فسمع نبا امفضل ،ذ طلم بنفسه ،و انة ،امقوا 

وكترررم امعررراع  ،وطلرررم هرررذا امشرررأن وا حترررل فيررره مررررام ،تفقررره :قرررال شررريخنا احلرررافا نبرررو نبرررد اهلل امرررذهيب
وتروص ص  ،مسرع مرين ومسعرت منره، ونفراد اخلاصرة وامعامرة ،واررا ،وهلم جرا ،ة وامنازل من انة  س وابعما

  .ة ذي امقعدة انة اثنتني وثالثني وابعما

وقاضرري امشررا  نلررم امرردهللن امانررا ي  ،وصرراحم امتررا هللت وفي ررا مررام امللررك املالهللررد صرراحم محرراة :قلررت
  .وكبا اممراء ب تمر امساقي ،امشافعي

ناربنرررا  :قرررال ،ن حممرررد احلرررافابرررناربنرررا نبرررد امررررمحن  ،ناربنرررا احلرررافا نبرررو نبرررد اهلل امرررذهيب بقرررراءيت نليررره
ناربنررا حممررد بررن نلرري  :قررال ،ناربنررا حممررد بررن نمررر :قررال ،نررمناربنررا داود بررن مال :قررال ،إبررراهيم بررن نلرري

  حردثنا نبرو مهرا  :قرال ،ارم برن نصرراقرال حردثنا نمحرد برن امق ،ناربنرا نمرر برن نمحرد امروانا :قال ،امعبااي
  :قال ،- ضي اهلل نن ما-نن ابن نمر  ،نن نافع ،(1)نن نبد اهلل ،قال حدثنا إمسانيل بن نيا 

  ."هللنظر اهلل إميه هللو  امقيامة ي  ر ثوبه ايالء الامذ" :قال  اول اهلل 
نرن           ،(2)بشرر برن امفضرل نرن ،نن إمسانيل برن مسرعود ،و واه امنسا ي ،وغاه ،تابعه نبو ناامة

 .نن نروة ،و واه امبخا ي ،نبد اهلل بن نمر بنحوه
  :أقول

 ،وننبأنررا إمسانيرل بررن مسررعود :قرال، ( 5127) ، حرردهللثامزهللنررة ،( 204/  8) نسررا ي ص ارننهنارجره ام
صررلَّى اهلل نليرره -قررال  اررول اهلل : قررال ،نررن نبررد اهلل ،نررن نررافع ،يررد اهللحرردثنا نب: قررال ،حرردثنا بشررر: قررال
- : -والَّم

   ." إن امذي  ر ثوبه من اخليالء   هللنظر اهلل إميه هللو  امقيامة :قال نو ،من جر ثوبه"  
                           

 .امصواب نبيد اهلل بن نمر   (1)

 . امصواب بشر بن املفضل  (2)
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وهرذه املوافقرة حاصرلة ملرذهيب  ،شيت شيخه نبيد اهلل برن نمرر فالبن امفخر موافقة مع امنسا ي ص شيت
 .وملحسيين

        ومرررررن امررررررواة نرررررن  ،مرررررن طررررررق إ  نبيرررررد اهلل برررررن نمرررررر بررررره(2085)حررررردهللث  ،ونارجررررره ا مرررررا  مسرررررلم
 .ونبو ناامة ،ونبد اهلل بن منا ،بن اعيد امقطان  ىي: نبيد اهلل

وهررذه املوافقررة حاصررلة  ،نمررر شرريبت شرريت شرريوج مسررلمفالبررن امفخررر موافقررة مررع مسررلم ص نبيررد اهلل بررن 
 .ملذهيب واحلسيين

 .شواهد ومتابعام ك اة ص مصاد  امسنةاحلدهللث وهلذا 
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 (77)ط ( 241)ت  (8)الحافظ الذهبي -80
 :فقال( 81-84ص)ترجم له الحسيني في تذيليه 

 رس        ومفيرده ،ومال اره ، حمردث امشرا ،امشيت ا ما  امعالمة شيت احملدثني قدوة احلفاي وامقراء "
 ،امدمشررقي ،نبررد اهلل حممررد بررن نمحررد بررن ن مرران بررن قا رراز بررن نبررد اهلل امرتكمرراي امفررا قي امصررل نبرروامرردهللن 
 .املعرو  بامذهيب مصن  امصل ،امشافعي

ومسرررع  ،وهلررم جرررا ،ومسررع احلرردهللث ص اررنة اثنترررني وتسررعني ،ة بدمشررق  وارررتماومررد اررنة ثررالث وارربعني
وبامقررراهرة  ،ومبصرررر ا برقررروهي ،والرررق ،ونيب امفضرررل برررن نسررراكر ،يب حفررر  نمرررر برررن امقررروا بدمشرررق مرررن ن

ومب ة  ،وبنابلس امعماد بن بد ان ،وحبلم انقر امزهللين ،وببعلبك امتاا نبد اخلامق ،وبام غر امغراص ،امدمياطي
هم مرن شريواه ص وغرا  ،وحنبرل وابرن احلرارتاي ،وام نردي ،ونجاز مه الق من نصحاب ابن طرربزد ،امتوز ي

وفررع  ،وجرم ونردل ،وارا  مانة من شيواه ،معجمه ام با نزهللد من نم  ومأيت نفس بامسماع وا جازة
 ،وكتررم نلمررا ك رراا ،وانتقررى وااتصررر ك رراا مررن تررآمي  املتقرردمني واملتررأارهللن ،وااررتد   ونفرراد ،وصررحو ونلررل

وص ك ا من  ،يزان االنتدال ص نقد امرجالوصن  ام تم املفيدة فمن نطوهلا تا هللت ا اال  ومن نحسن ا م
وقرد ارا  جبملرة من را امركبران ص  ،تقا ب املا ة ومصنفاته ولتصراته وختر اته ،ترا ه ااتصا   تاا إ  حترهللر

ومشرررريخة  ،وع مشرررريخة امظاهرهللررررة قررررد ا ،وكرررران نحررررد امذكيرررراء املعرررردودهللن واحلفرررراي املررررربزهللن، نقطررررا  امبلرررردان
وهللصرن  حر  نضرر ص ارنة  ،وهللنتقي ،و  هللزل هلل تم      ،ون  امللك امصاب ،وامتن زهللة ،يةوامفاضل ،امنفيسية

ودفررن  ،ة بدمشررق ذي امقعرردة اررنة مثرران ون بعررني وارربعما     ثامررث  االثنررنيومررام ص ميلررة  ،إحرردى ون بعررني
اهلل بررن جربهللررل  وكرران قررد  ررع امقررراام امسرربع نلررى امشرريت نيب نبررد ،- محرره اهلل تعررا -مبقررربة امبرراب امصررغا 
مبررا اشررتمل نليرره كترراب امتيسررا ميب  ،فقرررن نليرره اتمررة جامعررة ملررذاهم امقررراء امسرربعة ،املصررري نزهللررل دمشررق

ومحرل ننره ام تراب وامسرنة اال رق واهلل تعرا  هللغفرر  ،وكتاب حرز امماي ميب امقاام امشاطيب ،نمرو امداي
 .مه

ناربنررا نبررو املعرراع  :قررال ،ة اررنة إحرردى ون بعررني وارربعماناربنررا احلررافا نبررو نبررد اهلل امررذهيب مسانررا نليرره 
امقاارم املبرا    ناربنرا نبرو :قرال ،ة مسانا نليره مبصرر ارنة  رس وتسرعني وارتما نمحد بن إاحاق امبرقوهي

 :قرال       ،ناربنا نبو امعبا  نمحد بن نيب غامرم امرو اق :قال ،ابن نيب احلسن بن نيب امقاام بن نيب ا ود

                           
 (.21)وامسيوطي من ع ( 21)انتربه احلسيين من ع  - (1)
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ناربنررا نبررو طرراهر حممررد بررن نبررد امرررمحن  :قررال ،و امقااررم نبررد امعزهللررز بررن نلرري بررن نمحررد اممنرراطيناربنررا نبرر
حرردثنا  :قررال ،حرردثنا نبررد امنلررى بررن محرراد امنرارري :قررال ،حرردثنا نبررد اهلل بررن حممررد امبغرروي :قررال ،املخلرر 

               امنرررررريب إن :قررررررال ،- ضرررررري اهلل ننرررررره-نررررررن نيب هرهللرررررررة  ،نررررررن نيب  افررررررع ،نررررررن ثابررررررت ،محرررررراد بررررررن اررررررلمة
قرال  ؟قرال نهللرن ترهللرد ،فلمرا نترى نليره ،فأ صرد اهلل نرز وجرل مبد جتره مل را ن  جال زا  ناا مه ص قرهللرةإ" :قال

 ،ال إال ني نحبرره ص اهلل تعررا  :قررال ،هررل مرره نليرك مررن نعمررة ترررب بررا :قررال ،ن دم نارا ع ص قرهللررة كررذا وكررذا
 " .ا نحببته فيه ن اهلل قد نحبك كمن، إي  اول اهلل إميك :قال

  .فوافقناه بعلو وهلل احلمد ، واه مسلم نن نبد امنلى

 شريخنا امعالمرةاا امدهللن نبو نصر نبد اموهراب ابرن وننشدنا ايدنا ا ما  امعا  امعالمة قاضي امقضاة ت
افا ننشدنا نبو نبد اهلل امرذهيب احلر :قال ،بن نبد ام اص امسب ياحلسن نلي  شيت ا اال  تقي امدهللن نبو

  :منفسه
 يم نلينا تو ربل شرونق      ن   هلل ن تو  شبايب كأ

 ا بعد هذهللن إال املصلىرفم      ومن ناهللن املنحىن وامنقى 
قاضري امقضراة وشريت امشريوج شرر  امردهللن نبرو نبرد اهلل حممرد ابرن  :وص انة مثان ون بعني مام بدمشق

ودفررن  ،نررن بضررع ومثررانني اررنة ،اموهرراب اهلمرردا  امقاضرري معررني امرردهللن نيب ب ررر بررن احلسررا  امفررر  بررن نبررد
وقاضي امقضاة امعالمة نماد امدهللن نبو احلسن نلي بن نمحد بن نبد امواحرد برن نبرد املرنعم  ،احلصىمبيدان 

وص  مضرران قتررل املررو   ،ص ذي احلجررة برراملزة نررن اررن ناميررة حرردث نررن امفخررر وغرراه ،امطراوارري احلنفرري
    ونا رررم دمشرررق اررري  امررردهللن هلللبغرررا اميحيررراوي  ،مبصرررر حممرررد برررن قرررالوون امسرررلطان امللرررك املظفرررر حررراجي برررن

حرردث نررن  ،نحررد نمررراء اممررو  بدمشررق ،واممررا حسررا  امرردهللن طرنطرراي امل منرردا  امناصررري ،ببلررد امقررابون
حردث نرن   ،واملعمر نبد امرمحن بن امفقيه نمحد بن حممد بن حممود املرداوي بقااريون ،نيسى املطعم وغاه

برن اوامتقري نمحرد برن امصرالم حممرد برن نمحرد برن برد   ،وطا فرة وابنرة كنردي وابرن جوشرت ني امدا مابن نبد 
نرر   ،ذ امدمشرقي ،واممرا جنرم امردهللن داود برن نيب ب رر برن حممرد امبعلري ،حدث نن امفخر ،ابع امبعلي
برن نبرد اهلل اإبرراهيم  واملعمر امزاهد نز امدهللن حممد بن امعز ،وغاه حدث نن امتاا نبد اخلامق ،بابن امغر 

حرردث  ،وطا فرة ،حردث نررن ابرن نبرد امردا م ،نررن  رس ومثرانني ارنة ،برن نيب نمرر اطيرم جرامع قااريون
وامصراحم تقري  ،حردث نرن امفخرر وغراه ،وفرا بن نلي بن صراب احلسريين ،وامسب ي وامذهيب نن امربزاع

 ."شابا امدهللن بن هالل ناور امدواوهللن بامشا  
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  :أقول
  :قال ،( 2/212)  احلدهللث ا ما  نمحد ص مسندهنارا هذا 
 :قال نن امنيب  نن نيب هرهللرة ،نن نيب  افع ،نن ثابت امبناي ،حدثنا محاد بن المة ،حدثنا هللزهللد

فلما مرر  ،فأ صد اهلل نزوجل ص مد جته مل ا ،ارا  جل هللزو  ناا مه ص اهلل نز وجل ص قرهللة نارى "
 :قرال ،ال :قال     ؟ فلنعمة مه نند  تربا :قال ،ال :؟ قالمقرابة :قال ،فالنا ن هللد: قال؟ نهللن ترهللد :قال ،به

 ."هلل إميك ننه  بك حببك إهللاه فيهي  اول افإ :قال ،إي نحبه ص اهلل :قال ،فلم تأتيه
 .ثنا ثابت به ،ثنا محاد ،ثنا نفان :قال ،( 2/408) ص مسنده  -نهللضا  -ونارجه ا ما  نمحد 

وهذا امعلرو حاصرل  ،اناد نلو ملذهيب حيث وصل إ  نيب طاهر املخل  نمسة من امرواةففي هذا ا 
  .وفيه موافقة ملذهيب مع ا ما  نمحد ص شيت شيخيه محاد بن المة ،ملحسيين

  :قال ،(2547) حدهللث  ،كتاب امرب  ،و واه مسلم ص صحيحه
 .به ...نن ثابت ،حدثنا محاد بن المة ،حدثين نبد امنلى بن محاد

وهرذه  ،حيث اجتمع معه ص شريخه نبرد امنلرى برن محراد امنراري ،وفيه موافقة ملذهيب مع ا ما  مسلم
  .املوافقة حاصلة ملحسيين

  :قال ،(128 ) ،ص امدب املفرد ،ا ما  امبخا ي ونارجه
 .نن ثابت بنحوه ،حدثنا محاد بن المة :قاال ،ومواى بن إمسانيل حدثنا اليمان بن حرب

 .وهذه املوافقة حاصلة ملحسيين ،موافقة ملذهيب مع ا ما  امبخا ي ص شيت شيخه محاد بن المة ففيه
 :قال ،( 572) حدهللث ،(2/211)، ا حسانونارجه ابن حبان ص صحيحه

بن ا        حدثنا محاد  :قال ،حدثنا نبد امنلى بن محاد :قال ،ناربنا اهلي م بن ال  امدو ي ببغداد
 .هب.. .المة
 .فيه موافقة ملذهيب مع ا ما  ابن حبان ص شيت شيخه نبد امنلى بن محادف

 .وهذه املوافقام تسمى بدال ،وهي حاصلة ملحسيين
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 (77)ط( 288)الحافظ ابن القيم ت -88
 س      نذان امعشاء توص صاحبنا امشيت االما  امعالمةص ميلة اخلميس ثامث نشر  جم وقت و "  

نليه بعد صالة امظ ر من امغد  يّ وصل ،وابن قيم ا ،ا وزهللةإما   ،ب ر بن نهللوب امز نيامدهللن حممد بن نيب 
 .- محه اهلل-ودفن نند وامدته مبقابر امباب امصغا  ،با امع االموي

ال ايما  ،وبرع ص نلو  متعددة ،ومد ص انة إحدى وتسعني واتما ة ومسع احلدهللث واشتغل بامعلم
ثنيت        بن تيمية من امدهللا  املصرهللة ص انة اوملا ناد امشيت تقي امدهللن  ،صلنينلم امتفسا واحلدهللث وام

فصا  فرهللدا  ،مع ما ال  مه من االشتغال ،نشرة وابعما ة الزمة إ  نن مام امشيت فأاذ ننه نلما  ا
ك ا امتودد ال   ،خللقوكان حسن امقراءة وا .وك رة االبت ال ،مع ك رة امطلم ميال وهنا ا ،ص بابه ص فنون ك اة
وال  ،امنا  إميه وكنت من نصحم امنا  مه ونحم ،وال هللستعيبه وال  قد نلى نحد ، سد نحدا والهللالذهلله

وكانت مه طرهللقة ص امصالة هللطيل ا جدا و د  كون ا  ،ننر  ص هذا امعا  ص زماننا نك ر نبادة منه
ومه من  ،- محه اهلل-زع نن ذمك ر هللرجع وال هللنفال ،وهلللومه ك ا من نصحابه ص بعض امحيان ،واجودها

واقتىن من ام تم ماال هللت يأ مغاه  ،وكتم نطه احلسن شيأا ك اا ،امتصاني  ام با  وامصغا  شيء ك ا
وامغامم نليه  ،ا ص دمونة ونمو ه ونحوامهنضوبا ملة كان قليل ام ،من كتم امسل  واخلل  هحتصيل نشر 

فتاء مبسأمة امطالق اميت ااتا ها امشيت تقي وقد كان متصدهللا مإل ،و محه ااحمه اهلل، ةاخلا واماالق امصاحل
وقد   ،وجرم بسبب ا فصول هللطول بسط ا مع قاضي امقضاة تقي امدهللن امسب ي وغاه ،امدهللن بن تيمية

امنا   وتزاحم ،ش دها امقضاة وامنيان وامصاحلون من اخلاصة وامعامة ،- محه اهلل-كانت جنازته حافلة 
 (247-14/244)امبداهللة وامن اهللة البن ك ا " - محه اهلل-وكمل مه من امعمر اتون انة  ،نلى محل نعشه

. 
  :شيوخه

ونبو   ،شيت ا اال  ابن تيمية ، وامتقي اليمان: ، فمن شيواههللذكر ابن ك ا شيواه وال مالمفاته  
، م تو ، وافد احلراي، وامصفي اهلندي بن، وإمسانيل وابن امشاازي ،واملطعم ،بن نبد امدا مب ر 

 .ب ر ونبوه نبو
 .ال  ومذاهم امسل اخلكان جريء ا نان، وااع امعلم، نا فا  ب: قال احلافا ابن حجر
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 : من ا ،مؤلفاته
 .اهلدي -1
 .إنال  املوقعني -2

 .بدا ع امفوا د  -1

 .طرق امسعادتني -4

 .شرم منازل امسا رهللن -5

 .وامقد امقضاء   -4

 .امصالة وامسال  نلى اا امنا  ص ا  فجالء ام -7

 .مصا د امشيطان  -8

 .مفتام دا  امسعادة  -1

 .حادي ام وام -10

 . فع اميدهللن  -11

 .نارى وتصاني  ،واملعطلة ا  مية نلى امصوانق املرالة  -12

 (.22-4/21) انظر امد   ام امنة
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  .الرحمن السيوطي من هنا سأكتفى بنقل تراجم الحفاظ من طبقات الحفاظ للحافظ عبد
 
 بترتيب السيوطي( 78)أو ( 77)ط ( 244)ابن عبد الهادي ت  -87

 :فقال ،(878-870)ص  ،ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ
 رس        ذو امفنرون ،املقرر  امنحروي املغروي ،احلرافا احلراذق امفقيره امبرا ع ،ا ما  اموحرد احملردث" 

امذكيراء ومرد ص نحرد  ،دامة املقداري احلنبلريامدهللن حممد بن نمحد بن نبد اهلادي بن هللوا  بن حممد بن ق
 ،ابرن تيميرة  وترردد إ  ،برابن مسرلم وتفقره ،وامطبقرة ،ومسرع مرن ابرن نبرد امردا م ، جم انة  س وابعما ة

 .وامعربية ،وامصول ،وم ر ص امفقه
فينحرررد    ،وفوا رررد نربيرررة كنرررت إذا مقيتررره ارررأمته نرررن مسررا ل ندبيرررة  ،مرررو نرررا  م ررران اهللررة :امصرررفدي قررال 

 .فيقبل منه ،وهللرد نليه ،وكنت ن اه هللواق  املزي ص نمساء امرجال ،كامسيل
وبرررع ص  ،وال ام بررا  حصررل مررن امعلررو  مررا ال هللبلغرره امشرريوج ،ناقرردا ،كرران حافظررا نالمررة  :وقررال ابررن ك ررا

 .صحيو امذهن ،حسن امف م جدا ،وكان جبال ص امعلل وامطرق وامرجال ،امفنون
 .وكذا قال امذهيب نهللضا ،ااتفدم منهما مقيته إال و  :قال املزي

وامرررد نلررى امسررب ي ص  ،وامح ررا  ص امفقرره ،وصررن  شرررحا نلررى امتسرر يل ،وامضرريا ية ،د   بامصررد هللة
ابررن       وام ررال  نلررى نحادهللررث لتصررر  ،واحملررر  ص ااتصررا  ا ملررا  ،"امصررا   املن رري"مسررأمة امزهللررا ة مسرراه 

وزاد  ،وااتصررر امتعليرررق البرررن ا ررروزي ،امتفسررا املسرررند   هللتمرررهو  ،وامعلرررل نلرررى ترتيررم كترررم امفقررره ،احلاجررم
 .نليه
 ."ومام ص  ادى امو  انة ن بع ون بعني وابعما ة  
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 بترتيب السيوطي( 77)ط ( 288)العالئي ت  -88
 :فقال( 874-871ص) ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ 

 ،م امردهللن نبرو ارعيد اليرل برن كي لردي امشرافعيامشيت ا ما  امعالمة احلافا امفقيه ذو امفنون صال" 
 .نا  بيت املقد 

والز  امربهررران امفرررزا ي  ،ومسرررع امتقررري ارررليمان وطبقتررره ،ومرررد ص  بيرررع امول ارررنة ن برررع وتسرررعني وارررتما ة
 ،نصرروميا   ،فقي ررا   ،جلرريال   ،متقنررا   ،حافظررا   ،حمرردثا   ،وكرران إمامررا   ،وبرررع ص امفنررون ،وخترررا برره وام مررال امزمل رراي

 .حنوهللا  
وتقرررد  ص هرررذا امشرررأن مرررع صرررحة امرررذهن  ،وامعلررل ،حرررافا هللستحضرررر امرجرررال :قررال امرررذهيب ص املخرررت 

  .وارنة امف م
نالمررة فيرره  ،ص نلررو  احلرردهللث وفنونرره (1)مفننررا ،وامنحررو ،وامصررول ،كرران إمامررا ص امفقرره  :وقررال احلسرريين

  .هو  خيل  بعده م ل ،نالمة ص املتون واماانيد ،نا فا بامرجال
 ،ارأل امسرب ي مرن ختلر  بعرد  ،نظرا ا ،ذكيا ،إماما ص امفقه وغاه ،كان حافا زمانه  :انويوقال ام

 .امعال ي :فقال
 ،من ررا اموشرري املعلررم فرريمن  وى نررن نبيرره نررن جررده نررن امنرريب  ،نمرر  ص احلرردهللث وغرراه مصررنفام

 .ونشياء ك اة حمر ة متقنة نافعة  ،ونلو  اهللام امفرا ض ،وامقواند املش و ة ،وام بعني ص ننمال املتقني
  .وغا ذمك ،وامتن رهللة ،وامصالحية بامقد  ،وامادهللة ،امناصرهللة :من ا ،وارا ود   بأماكن

مام حافا املشرق واملغرب صالم امدهللن امعال ري ص ثامرث احملرر  ارنة إحردى  :وقال ،ناذ ننه امعراقي
 ."واتني وابعما ة 

                           
 .كذا معله متقنا  - 1
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 (77)ط ( 224)ابن كثير ت  -84
 :فقال ،(880-874ص)ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ 

بن  ا      بن ضوء ا ما  احملدث احلافا ذو امفضا ل نماد امدهللن نبو امفداء إمسانيل بن نمر بن ك ا" 
 .ك ا امقيسي امبصروي

 .والزمه وبرع ،وخترا باملزي ،واخلتين ،ونجاز مه امواي ،ومسع احلجا  وامطبقة ،ومد انة ابعما ة
      وختررررهللج نحادهللرررث لتصرررر ،وختررررهللج ندمرررة امتنبيررره ،وامترررا هللت ،مررره امتفسرررا امرررذي   هللالمررر  نلرررى منطررره م لررره

وضرم إميره زوا رد  ،احلررو  و ترم مسرند نمحرد نلرى ،وشرع ص كتاب كبا ص امح ا    هللتمره ،ابن احلاجم
 .وغا ذمك ،وطبقام امشافعية ،ونلو  احلدهللث ،ومه مسند امشيخني ،ونيب هللعلى ،امطرباي
  .مام ص شعبان انة ن بع وابعني وابعما ة 

  .ثقة متفنن حمدث متقن ،احملدث امبا ع ،وقال امذهيب ص املخت  ا ما  املفيت
بعرد    وانتفرع بره امنرا   ،واا م تصانيفه ص امربالد ص حياتره ،كان ك ا االاتحضا : وقال ابن حجر

وإمنرا هرو  ،صيل امعواع ومتييز امعاع من امنازل وحنو ذمك من فنوهنمو  هلل ن نلى طرهللق احملدثني ص حت ،وفاته
 .من حمدثي امفق اء

واارتال  طرقرره و جامره جرحررا  ،ونللرره ،امعمردة ص نلررم احلردهللث معرفررة صرحيو احلرردهللث وارقيمه: قلرت
 ."امصول امل مة  ال من (1)ف و من امفضالم ،ونما امعاع وامنازل وحنو ذمك ،وتعدهللال
 
 
 

                           
مررن امنررا  إ  كررال، بررل هررذه اممررو  مررن امفضررا ل وام مرراالم واملميررزام، ومررن حررني تسرراهل امنررا  ص هررذه اممررو  ندى ذمررك ب  ررا ( 1)

ا  ل باحلدهللث ونلومه، ن  هللقر  امعلماء نن امرحلة ص طلم امعلو من انة امسل  ؟ وكم وكرم مرن نمرو  احملردثني كرانوا هللرحلرون ص 
 .-اامو اهلل امسيوطي  –طلم احلدهللث، ومن ننظم نهداف م طلم امعلو ص احلدهللث  ف و من مطامم احملدثني ال من امفضالم 
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 (77)ط ( 287)الزيلعي ت  -88

 :فقال ،(511 ) ترجم مه امسيوطي ص طبقام احلفاي 
          ا مرررررا  امفاضرررررل احملررررردث املفيرررررد  رررررال امررررردهللن نبرررررو حممرررررد نبرررررد اهلل برررررن هللواررررر  برررررن حممرررررد احلنفررررري " 

 بررنا نررالء امرردهللن  وامقاضرري ،زرشررا م ام نرر وناررذ نررن امفخررر امزهلللعرري ،ومسررع نصررحاب امنجيررم ،اشررتغل ك رراا
ونحادهللرررث  ،والز  مطامعررة كتررم احلررردهللث إ  نن ارررا نحادهللررث اهلداهللررة ،وابررن نقيررل وغرررا واحررد ،كمررايامرت 

 .وااتونم ذمك ااتيعابا بامغا ،ام شا 
 يننررره كررران هللرافقررره ص مطامعرررة ام ترررم احلدهلل يرررة يذكرررر ع شررريخنا امعراقررري: قرررال شررريت ا ارررال  ابرررن حجرررر

امعراقي متخرهللج نحادهللرث ا حيراء وامحادهللرث امريت هللشرا إمي را ف ،متخرهللج ام تم اميت كانا قد انتنيا بتخر  ا
 .ف ان كل من ما هللعني اآلار ،وامزهلللعي متخرهللج ام تابني املذكو هللن ،امرتمذي ص امبواب

 .(1)وابعما ةمام امزهلللعي ص حمر  انة اثنتني 
 ."وحمله ص امطبقة اآلتية إال ننه تقدمت وفاته فقدمته 

 (77)ط ( 288)الحافظ الحسيني ت  -88
 :فقال ،(888ص)الحفاظ له السيوطي في طبقاتترجم 

 احلافا  س امدهللن نبو احملاان حممد بن نلي بن احلسن بن محزة بن حممد امدمشقي امشرهلل  احلسيين
.  

 ،وطلم بنفسه فأك ر و حل ،ومسع من ابن نبد امدامي واملزي واال ق ،ومد انة  س نشرة وابعما ة
واملسند   جال امعشرة ام تم امستة واملوطأونم  امتذكرة ص  ،و ع  جال املسند ،وارا منفسه معجما

و تم امطرا  نلى بقام احلفاي ملذهيب         وذهللل نلى امعرب ونلى ط ،ومسند امشافعي ونيب حنيفة
نة مام ك ال ص شعبان ا       وشرع ص شرم انن امنسا ي وغا ذمك  ،ومه تعليق نلى امليزان ،اممفاي

 . س واتني وابعما ة

                           
 مام امزهلللعي ص حمر  انة اثنتني وابعما ة فيه نظر وامصوب ننه مام انة اثنتني واتني وابعما ة، قول امسيوطي ( 1)

 .ومعل هذا اخلطأ من امطابع نو امنااخني( 147  )وامذهللل ملسيوطي نفسه ( 110 )انظر امذهللل البن ف د 
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 ،مغلطاي وابن ك ا وابن  افع واحلسيين :األ احلافا نبو امفضل امعراقي نن ن بعة تعاصروا نهلل م نحفا
إن نواع م اطالنا وننلم م بامنساب مغلطاي نلى نغالع تقع منه ص  :فأجاب ومن اطه نقلت
ونقعدهم مطلم احلدهللث وننلم م  ،ك اونحفظ م ملمتون وامتوا هللت ابن   ،امف متصانيفه ومعله من اوء 

 .انت ى ،وننرف م بامشيوج املعاصرهللن وبامتخرهللج احلسيين وهو ندوهنم ص احلفا ،باملالتل  واملختل  ابن  افع
   

 (77)ط ( 224)ابن رافع السالمي ت  -82
  :فقال ،(884 ص) ،طبقات الحفاظترجم له السيوطي في 

برن ا      بن  افع بن هجر  بن حممرد برن شرافع  حممدنبو املعاع احلافا احملدث املش و  تقي امدهللن " 
 .حممد امسالمي

 ،امرردمياطي وغررراه نجررراز مرره ،ومسررع مرررن امتقرري اررليمان وغرراه ،ومررد ص ذي امقعرردة اررنة ن برررع وارربعما ة
وهرو ص غاهللررة  و ررع معجمره ص ن برع دلردام ،فرأك ر جرردا نرن شريوج مصرر وامشرا  ،وحبرم إميره هرذا امشرأن

 .ومه ذهللل نلى تا هللت بغداد البن امنجا  ،مشحون بامفوا د وا تقانامضبط 
 ." وابعما ة مام ص ثامن نشر  ادى امو  انة ن بع وابعني

 (78) ط( 248)الحافظ ابن رجب ت  -81
 :فقال ،(888)ص  ،ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ

بن ا     بن احلسن  مرمحن بن نمحد بن  جمهو ا ما  احلافا احملدث امفقيه اموانا زهللن امدهللن نبد ا" 
  .حممد بن مسعود امسالمي امبغدادي ذ امدمشقي احلنبلي

ونك رر  ونردة  ،ومسرع مرن نيب امفرتو امليردومي ،ومد ص بغداد ص  بيع امول انة ارت وثالثرني واربعما ة
 .االشتغال ح  م ر

 (1)وطبقام احلنابلة ،يوشرم قطعة من امبخا   ،وشرم نلل امرتمذي ،وصن  شرم امرتمذي
 ."مام ص  جم انة  س وتسعني وابعما ة  
 

                           
 .وجامع امعلو  واحل م، وشرم ام بعني امنووهللة، ونهوال امقبو  وغاها (1)
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 (78)ط ( 247)ابن مسلم القرشي ت  -84
 :فقال ،( 882ص ) ،ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ

كران   زهللرن امردهللن امقرشريبن اعيد بن نمر بن بد  امدمشقي امشريت  -بتشدهللد امال -نمر بن مسلم " 
ك رررا ا قبرررال نلرررى االشرررتغال   ،وهللشرررا   ص امعربيرررة ،وهللعرررر  نمسررراء امرجرررال ،ملترررون فرررا ا ،با نرررا ص امتفسرررا
مشرر و ا بقرروة احلفررا ونررد  امنسرريان وامقيررا  برراممر برراملعرو  وامن رري نررن املن ررر وكانررت مرره  ،واملطامعررة ال  ررل
د هللس وتفقرره وتعررا  نمررل املوانيررد وتصررد  ملترر ،ومررد ص شررعبان اررنة ن بررع ونشرررهللن وارربعما ة ،مسعررة وصرريت

 ." -  محه اهلل تعا  -مام ص ذي احلجة انة اثنتني وتسعني وابعما ة  ،وا فتاء
 

 (78)ط (  108) الحافظ سراج الدين البلقيني ت  - 20
 :فقال ،(881)ص  ،ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ

    برررو حفررر  نمرررر افت رررد ارررراا امررردهللن ن ،هرررو ا مرررا  امعالمرررة شررريت ا ارررال  احلرررافا امفقيررره ذو امفنرررون" 
 .بن  االن بن نصا بن صاب بن ش اب بن نبد اخلامق بن حممد بن مسافر ام ناي امشافعيا

وابرن      وابرن نبرد اهلرادي  ،ومسرع مرن ابرن امقمحرام ،ومد ص ثاي شعبان انة ن برع ونشررهللن واربعما ة
نررن ابررن نرردالن وامتقرري  قررهوناررذ امف ،والررق ال  صررون ،وامررذهيب ،ونجرراز مرره املررزي ،واارررهللن ،شرراهد ا رريش

ووع قضرراء امشررا  اررنة تسررع واررتني  ،إميرره  هللااررة املررذهم وا فترراءوانت ررت  ،وامنحررو نررن نيب حيرران ،امسرب ي
 ،ابرن طومرون     وامتفسرا جبرامع ،ووع ترد هللس اخلشرابية ،فباشرره دون امسرنة ،نوضا نن تاا امدهللن امسب ي

 .وغا ذمك وامظاهرهللة

 ،وامرتمررذي ،ومرره شرررم نلررى امبخررا ي ،وتضررمني ابررن امصررالم ا صررالمونمرر  ص نلررم احلرردهللث حمااررن 
 ." مام ص ناشر ذي امقعدة انة  س ومثامنا ة ،ونشياء نار
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 (78)ط ( 108)الفضل زين الدين العراقي ت أبو  -28

 :فقال ،(840-881)ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ ص 

برن ا       برن نبرد امررمحن  امدهللن نبد امرحيم بن احلسرنياحلافا ا ما  ام با امش ا نبو امفضل زهللن " 
ومرررد ص  ررادى امو  اررنة  ررس ونشرررهللن وارربعما ة مبنشرررأة  ،حررافا امعصررر ،نيب ب ررر بررن إبررراهيم امعراقرري

وهررو  وقررد  امقرراهرة ،وكرران نصررل نبيرره مررن بلرردة هللقررال هلررا  ازهللرران مررن نمررل ن بررل ،بررني مصررر وامقرراهرة امل ررراي
وقرال  (1)وهللقرال إنره بشرره بامشريت ،ومرن  لرت م امشريت تقري امردهللن امقنرا ي ،امصاحلني فنشأ ص ادمة ،صغا

ف ران   (2)نحرد املعتقردهللن بصرعيد مصرر ،مسه نبد امرحيم هللعين باام جرده امنلرى امشريت نبرد امررحيم امقنرا ي
وابرن  يشع نلرى ابرن شراهد ا رنمسرذ  ،انرا يوامتقي ام ،ونول ما نمسع احلدهللث نلى انجر ا اوع ،كذمك

 ،فرأك ر مرن امسرماع وتقرد  ص فرن احلردهللث ،ونحرم احلردهللث ،واشرتغل برامعلو  ،وامتقري امسرب ي نبد اهلرادي
 ،برررن  انرررةا        وامعال ررري وامعرررز  ،كامسرررب ي ،حبيرررث كررران شررريوج نصرررره هللبرررامغون ص ام نررراء نليررره باملعرفرررة

 ،امل مرررام ووصرررفه حبرررافا امعصررررونقرررل ننررره امشررريت  رررال امررردهللن ا ارررنوي ص  ،وغررراهم ،وامعمررراد برررن ك رررا
 :فقال ،ص تر ة ابن ايد امنا  ،وكذمك وصفه ص امطبقام

وشرع ص إكمامه حافا اموقت زهللن  ،قطعة من امرتمذي حنو دلدهللن -هللعين ابن ايد امنا   -وشرم 
  .، انت ىامدهللن امعراقي إكماال مناابا مصله

واملراايل  ،ون ت ابن امصالم ، اآلفاق وشرح ااميت اشت رم ص "اممفية"ومه من املالمفام ص امفن 
وبيض من ت ملة  ،ولتصره مساه املغين ص دلدة ،هللج نحادهللث ا حياء ص  س دلداموختر  ،ونظم االقرتام

ونظم غرهللم      ونظم من اا امبيضاوي ص امصول  ،شرم امرتمذي ك اا وكان نكمله ص مسودة نوكاد
  .ووع قضاء املدهللنة امشرهللفة ،ة ص نم  بيتونظم امساة امنبوهلل ،امقران

فأحيرا اهلل بره ارنة ا مرالء بعرد  ،وشرع ص إمالء احلدهللث من انة ارت وتسرعني :قال احلافا ابن حجر
وكانرت نماميره  لي ررا مرن حفظره متقنرة م ذبررة  :قررال احلرافا ،نن كانرت دا ررة فرأملى نك ررر مرن ن بعما رة دلرس

طا حرا  ،نرز  ام رال  ،ك را اموقرا  ، يرل امصرو ة ،وكان امشيت منو  امشيبة :قال ،حمر ة ك اة امفوا د احلدهلل ية
حسرن ،متواضعا ،ومرو نذاه قل نن هللواجه نحردا مبرا هلل رهره ،ك ا احلياء   ،اليم امصد  ،مطي  املزام ،ملت ل 

                           
إن كانت هذه امبشرى نن  اهللا ص امنو  فتحتمل، وإن كانت هذه امبشرى نن طرهللق امل اشفام امصوفية ف ي من دناواهم ونباطيل م  - 1

 (.وما تد ي نفس ماذا ت سم غدا  وما تد ي نفس بأي ن   متوم)منه ال هللعلم امغيم إال اهلل 
 . ني نن طرهللق ا  ال فيمن تدنى مه اموالهللة -2
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وكرران  ،ا  كررمإذ      وكرران ك ررا امررتالوة ،وكرران ال هللرررت  قيررا  امليررل بررل صررا  مرره كاملررأمو  ،امنرراد ة وامف اهررة
  .نيشه ضيقا

   نررررن  ينرررره  -نليرررره امسرررال -ص امنرررو  ونيسررررى  نهللررررت امنرررريب  :قرررال  فيقرررره امشررريت نررررو  امرررردهللن اهلي مررري
 .وامشيت زهللن امدهللن امعراقي نن هللسا ه

 ."ة مام ص ثامن شعبان انة ات ومثامنا 
 

 (78)ط ( 102)الحافظ نورالدين الهيثمي ت  -27
 :فقال ،(848ص)حفاظ ترجم له السيوطي في طبقات ال

 نيب        احلافا نو  امدهللن نبو احلسن نلي بن نيب ب ر بن اليمان بن نمر برن صراب  فيرق احلرافا" 
وكران  ،فسرمع  يرع مرا مسعره ،و افرق امعراقري ص امسرماع ،ومرد ارنة  رس وثالثرني واربعما ة ،امفضل امعراقري

ف رران إذا اررأل امعراقرري نررن حرردهللث  ،امحادهللررث وكرران  فررا ك رراا مررن متررون ،ص ادمترره مبامغررا ،مالزمررا مرره
وكرران امعراقرري  برره   ،ومرريس كررذمك وإمنررا احلفررا املعرفررة ،مرره ننرره نحفررا منرره برراد  إ  إهللررراده فرريظن مررن ال اررربة

ذ  ، ررع زوا ررد مسررند نمحررد نلررى ام تررم امسررتة ،وهللالمرر  مرره اخلطررم مل تررم ،وهللرشررده إ  امتصررني  ،ك رراا
ص كترراب  ةذ  ررع هررذه امسررت ،وامصررغا ،ذ امواررط ،معجررم امطرررباي ام برراذ  ،ذ نيب هللعلررى ،مسررند امبررزا 

ابرررن حبرران نلرررى       وزوا ررد صررحيو ،ومررره زوا ررد احلليرررة ،وت لرررم نلررى كرررل حرردهللث نقبرره ،حمذوفررة اماررانيد
 .وغا ذمك ،امصحيحني

قيا         ال هللرت  ،شدهللد ا ن ا  ملمن ر ،اليم امفطرة ،كان ااا ااكنا صينا: قال احلافا ابن حجر
 .امليل

 .مام ص تااع نشري  مضان انة ابع ومثامنا ة
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 .الطبقة الرابعة والعشرون
 (74) ط (  178) ولي الدين العراقي ت  - 28

 :فقال ،(848 ص)ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ

برن انبد امررحيم  ضلنبو ز نة نمحد بن احلافا ام با نيب امف ،احلافا ا ما  امفقيه امصوع املفنن هو" 
وانترررىن بررره وامرررده فأمسعررره ام  رررا مرررن نصرررحاب  ،ومرررد ص ذي احلجرررة ارررنة اثنترررني وارررتني واررربعما ة ،احلسرررني
 ،ونارذ نرن امربهران االبناارري ،والز  امبلقيرين ص امفقرره وغراه وختررا بره ،واارتملى نلرى نبيره ،وغراهم ،امفخرر

 ،نصرروميا ،فقي ررا حمققررا ،وكرران إمامررا حمرردثا حافظررا ،نررونوبرررع ص امف ،وغرراهم وامضررياء امقررزوهللين ،وابررن امللقررن
، امفقهص " امب جة " شرم و  ،نيب داود و  هللتم نكشرم ان ،صن  امتصاني  ام  اة امش اة امنافعة ،صاحلا

وشررررم  رررع ا وامرررع ص        ،"املن ررراا" و ،"امتنبيررره" و "امن رررت نلرررى احلررراوي" و" لتصرررر امل مرررام  " و
وشررم  ،وامن ت نلى من اا امبيضاوي ،مبيه "االقرتام" وشرم نظم  ،م امبيضاوي موامدهوشرم نظ ،امصول

ونملررى  ،ونشررياء ص احلرردهللث ،وامل مررام ،ون ررت امطرررا  ،وحاشررية نلررى ام شررا  ،تقرهللررم اماررانيد موامررده
 .ووع قضاء امدهللا  املصرهللة بعد ا الل امبلقيين ،نك ر من اتما ة دلس

 ." ان انة ات ونشرهللن ومثامنا ةمام ص اابع نشري شعب
 

 (74)ط ( 178)تقي الدين الفاسي ت  - 24
 :فقال ،(848_  844ص )ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ 

نبرو      امررمحن امل ري امشررهلل  تقي امدهللن حممد بن نمحد بن نلي بن حممد بن حممد بن نبد  احلافا" 
 ،وبرع ،و حل ،وإبراهيم بن امسال  ،نبو ب ر بن احملم ونجاز مه ،ومد انة  س وابعني وابعما ة ،امطيم
ووع  ،ترا هللت م رة :من را     وصرن  كتبرا  ،ونفر  ،ود   ،ونذن مه احلافا زهللن امدهللن بإقراء احلردهللث ،وارا

 .قضاء املام ية با
 ." و  خيل  باحلجاز بعده م له: قال ابن حجر ،ومام ص ثاي شوال انة اثنتني وثالثني ومثامنا ة
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 (74)ط ( 147) ناصر الدين ت ابن -28
 :فقال ،(848ص)ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ 

 .احلافا  س امدهللن حممد بن نيب ب ر بن نبد اهلل بن حممد امدمشقي" 
وجرود اخلرط نلرى طرهللقرة امرذهيب حبيرث صرا   راكي  ،وطلم احلردهللث ،ومد انة ابع وابعني وابعما ة

وصررا  حمرردث امرربالد  ،وخترررا برره صرراحبنا جنررم امرردهللن نمررر بررن ف ررد ،ةوصررن  تصرراني  حسررن ،اطرره غامبررا
 .امدمشقية

 ." مام ص  بيع اآلار انة اثنتني ون بعني ومثامنا ة
 

 (74)ط ( 148)ت البرهان الحلبي  - 28
 :فقال ،(848 -848) ص ،ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ

وهللعرر   ،ابط ابن امعجمي ،بلسي امصل امشافعياحلافا نبو اموفاء إبراهيم بن حممد بن اليل امطرا" 
  .ومد انة ثالث و سني وابعما ة ،بن امقو اب

      وصرررررا   ،وخترررررا ص امفرررررن باحلرررررافا نيب امفضرررررل امعراقررررري ،وغررررراهم ،ومسررررع  انرررررة مرررررن نصرررررحاب امفخرررررر
 ،تصرراني  ومره ،واررا مره صراحبنا احلررافا نبرو امقاارم نمرر برن ف رد معجمرا ،شريت امربالد احللبيرة برال مردافع

 .وشرم امشفاء ،من ا شرم امبخا ي
 ." ةمام انة إحدى ون بعني ومثامنا 
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 (74)ط ( 187)العسقالني ت ابن حجر الحافظ  -22
 : فقال ،(841-842ص)ترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ

قاضري          ،بل حافا امردنيا مطلقرا ،وحافا امدهللا  املصرهللة ،شيت ا اال  وإما  احلفاي ص زمانه" 
برن نمحرد ا           نبو امفضل نمحد بن نلي بن حممد بن حممد بن نلري برن حممرود  ،امدهللن ش ابامقضاة 

 .ذ املصري امشافعي ،ام ناي امعسقالي
ذ طلررم احلرردهللث مررن ،فبلررغ فيرره امغاهللررة ،ونررا  نوال امدب وامشررعر ،ومررد اررنة ثررالث وارربعني وارربعما ة

وبرررررع ص  ،و حررررل والز  شرررريخه احلررررافا نبررررا امفضررررل امعراقرررري ،ع ام  ررررافسررررم ،اررررنة ن بررررع وتسررررعني وارررربعما ة
فبلغ ررا وزاد  ،ح ررى ننرره شرررب مرراء زمررز  ميصررل إ  مرتبررة امررذهيب ص احلفررا ،وتقررد  ص  يررع فنونرره ،احلرردهللث
 .ذ اهلي مي ،ذ ابين نبو ز نة ،ابن حجر :قال ؟وملا حضرم امعراقي اموفاة قيل مه من ختل  بعد  ،نلي ا

وال              امومرني كشررم امبخرا ي امرذي   هللصرن  نحرد ص ،امتصاني  اميت نم امنفع باوصن  
وتقرهللرم  ،هتذهللم امت رذهللمو  ،وامتوفيق فيه نهللضا ،امتعليقق وامتشوهللق إ  وصل يليق امتعلوتغ ،ص اآلارهللن م له

وتعجيررل املنفعرررة  ،زولرنررونارررباب ام ،ون رررت ابررن امصررالم ،صررابة ص امصررحابةوا  ،ومسرران امليرررزان ،امت ررذهللم
ونملررى نك ررر مررن نمرر  ونشررياء ك رراة جرردا تزهللررد نلررى املا ررة  ،واملقرررتب ص املضررطرب ،واملررد ا ،برجررال ام بعررة

 ،وام شرا  ،واهلداهللرة ،واررا نحادهللرث امرافعري ،وامتد هللس بعدة نمراكن ،ووع امقضاء بامدهللا  املصرهللة ،دلس
مرا  ،وختا هللج ،ومه تعاميق ،وزوا د املسانيد ام مانية ،احلنبلي واملسند ،ونمل نطرا  ام تم امعشرة ،وامفردو 

 .احلفاي واحملدثون هلا إال حماوهللج
وال نارررتبعد نن هلل ررون ع منررره  ،وع منرره إجرررازة نامررة ،ترروص ص ذي احلجرررة اررنة اثنترررني و سررني ومثامنا رررة

وامفروز     حضرو  دامسره  وإن هلل رن فراتين ،وهللنوب ص احل م ننره ،فإن وامدي كان هللرتدد إميه ،إجازة ااصة
 ،وقرد غلرق بعرده امبراب ،واارتفدم منره ام  را ،فقد انتفعرت ص امفرن بتصرانيفه ،واماذ ننه ،بسماع كالمه

 .واتم به هذا امشأن
فأنشد  ،فلما وصل إ  املصلى نمطرم امسماء نلى نعشه ،وناربي امش اب املنصو ي ننه ش د جنازته

  :ص ذمك اموقت
 اضي امقضاة باملطررق            ىب ت امسحم نلقد 

 كان مشيدا من حجر               ركن امذيرواهند  ام
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 ،وناررر نه فسررريو جنتررره وغفرررر مررره وموامدهللررره ،وهرررذا اارررر مرررا وجدتررره مرررن ارررط املالمررر  تغمرررده اهلل برمحتررره
 .امني واحلمد هلل  ب امعاملني ،ومشاخيه و يع املسلمني

 
لحفظ من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر تكملة هذا البح  بذكر بعض من وصف با

 .الهجري أو من له عناية بالحدي  علما وعمالً ودعوة
قررال امشرريت نبررد احلرري ام ترراي  د ا نلررى إبررراهيم امبرراجو ي امررذي قررال كالمررا  معنرراه ال هللوجررد احلررافا ص 

 :زماننا
مرا  ى مرا هللصرل إميره وونرى وهو نجيم من احلرافا مرا دا  كمرا وصرفه بره احلرافا ابرن ا رز ي مرن  و " 

 .(1)فغا منقطع ،وكما وصفه به اخلفاجي من ننه من نك ر من  واهللة احلدهللث ونتقن ا ي تاا إميه اهر
 ،واميمنيررررني ،فمررررن طررررامع وتواررررع ص تتبررررع تررررراجم امشرررراميني واملصرررررهللني ،و  خيررررتم بامسرررريوطي وامسررررخاوي

امزمران ارال نمرن هللتصر  بأقرل مرا هللشررتع فريمن هللطلرق واملغا بة مرن امقررن امتاارع إ  اآلن    رد  ،واهلندهللني
 .نليه اام احلافا ص امنصر امااة

وا تقرران هلررذه امصررنانة  ،وغاهللررة مررا هللشرررتع فيرره ننرردي اآلن نن هلل ررون نلررى امقررل قررد اشررت ر بامتعرراطي
هللنقرل نو  بعرد جترهللبره نليره امصردق وامتحرري فيمرا ،في راونذنن من هللعترب إذنانه مقومره  ،وناذ ننه ،فأاذ في ا

ونرررر   ،وا مررره مسررراع م رررل ام ترررم امسرررتة واملسرررانيد ام بعرررة نلرررى نهرررل امفرررن املعترررربهللن ،عرررد امغرررو بو  ،هللقرررول
وترقرى إ  تردوهللن  ،وحواشري ا ،ب ابرن امصرالم وحواشريه وشرروم اممفيرةاكترود     ،االصطالم معرفة جيردة
واالاتيررا  وامرتجرريو ص  ،واررعة مذهبررهواالطررالع وامت ،نررر  فيرره با جررادة قلمرره نو ،معترررب ص امسررنة ونلوم ررا
ذ شره إ  امرواهللرة      مع اتساع ص امرواهللة حبيث ناذ نن شيوج إقليمه ما نندهم  ،ميادهللن االاتال  نظره

وحصرل  ،واموفيرام عونرر  امعراع وامنرازل وامطبقرام واخلطرو  ،نمن هم ص امقاميم امار بعد امرحلة إمري م
و ررع مررن ندوام امفررن ومتعلقاترره نك ررر مررا  ،واملشرريخام املفرقررة ،وامجررزاء ،عتررربةامصررول امعتيقررة واملسررانيد امل

ومرا ال هللستحضرره نرر  املظران مره  ،مع ضبطه وصونه هلا وااتحضا ه مغلم ما في ا ،  ن نن  صل نليه
 فمن حصل ما ي وهو نلى هذه احلامة من امتعاطي وا دمان واالنقطاع مه ،وهللشم وهللشيت ،من ا نلى امقل

 .ذكر نو حتقق وصفه ونعته به جاز نن هللوص  باحلفا نندي حبسم زمانه وم انه
نره مرن كبرا  نفلذمك ن دم نن ن شد  إ  من وقفت نلى وصفه مرن ام مرة املعترربهللن براحلفا وا تقران و 

                           
  .اموص  باحلافا هللعين (1)
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نو م ران   متعلم نن فضل اهلل ال هللنحصر بزمان  ،ووجد مع احلافا ابن حجر وبعده إ  اآلن ،حمدثي امزمان
 :ف و ابحانه هللعطي بال امتنان وال حتجا نليه من نهل امزمان ،نو ج ة من ا  ام

 

 :فمن أهل القرن التاسع
 .(1/245)انظر امبد  امطامع  ،(هر825)م اليمان بن إبراهيم امعلوي اميمين -1

 .(2/81)انظر امبد  امطامع  ،(هر840)م بن إبراهيم اموزهللر اميمينحممد  -2

 (.2/114)انظر امبد  امطامع  ،(هر824)ااي امل ي محممد بن نمحد بن ف د امف -1

 .(2/47)انظر امبد  امطامع  ،(هر871)مقطلوبغا املصري احلنفي قاام بن  -4

انظرررررر امضررررروء امالمرررررع  ،(هرررررر815)برررررن ن مررررران برررررن حممرررررد امشررررر اب ام رمررررراي احلنفررررري منمحرررررد  -5
(1/287). 

انظررر امبررد  امطررامع  ،(هررر841)ن اليررل ارربط ابررن امعجمرري مامرردهللن إبررراهيم بررن حممررد برربرهرران  -4
(1/28). 

  .(2/127)انظر امبد  امطامع  ،(هر812)امشافعي م يااميماحلرضي   ىي بن نيب ب ر امعامري -7

 .حممد بن نبد ا ليل امتنسي -8
 :ومن أهل القرن العاشر

 .(2/184)انظر امبد  امطامع  ،(هر102)م امسخاوي املصريحممد بن نبد امرمحن  -1
 (.1/128)انظر امبد  امطامع  ،(هر111)م امسيوطي املصريب ر  نبد امرمحن بن نيب  – 2
ارنة         ص  كران حيرا    ،امسخاوي بشيت احملدثني ومفيت املسرلمني فهوص ،امد ي املصرين مان  -1
(107).  
 .امد ي امصغا املصري -4
  .هللوا  بن شاهني املصري -5
   .امنجم ابن ف د امل ي -4
  .امعز ابن ف د -7
  .ربهان امقلقشنديام -8
  .امقسطالي املصري -1
  .امداودي املصري -10
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 .ا ند ينبو امفتو ا  -11
  .ع اميمينهللبابن امد -12
  .حممد بن نلي امشامي املصري -11
  .ابن امشماع احلليب -14
  .هللوا  بن نبد اهلادي امصاحلي امدمشقي -15
  .ابن طومون امدمشقي -14
  .اقني امعاصمي امفااي -17
 .امغيطي املصري -18

 :ومن أهل القرن الحادي عشر
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 .فرج شاه اهلندي -11 .دفني مصر
 :ومن أهل القرن الثاني عشر

 -4 .هللوار  اهلنردي -1 .نبرد اهلل برن ارا  امبصرري امل ري -2 .شرا م املواهرم ،امز قاي املصري -1
 -7 .برن إمسانيرل اممرا امصرنعاي حممرد -4 .ابن امطيم امشرركي -5 . ىي بن نمر مقبول امهدل اميمين

ابرن ارنة  -10 .حممرد امبخرا ي امنابلسري -1 .امفااي نبد امقاد  برن اليرل املردي -8 .نبو امعالء امعراقي
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 :ومن أهل القرن الثال  عشر
 .املردي صراب امفرالي -1 .دفني مصرر،ا رالل امسرباني -2 .نبو امفريض مرتضرى امزبيردي املصرري -1
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نول   حرر  نو  فرانظر كرال  ص حرر  امسره نو نسربته ،وقد تر ت هنرا  يرع هرالالء تر رة واارعة منااربة
  .(1)"هلا اام تعر  بهاام ف راته إن كان 

                           
 .(71-1/77)ف ر  امف ا   وامثبام ومعجم املعاجم واملشيخام واملسعلسعالم  (1)
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 :أقول
بنررره امشررريت نبرررد اهلل او  ،-  محررره اهلل -اموهررراب  ارررال  افررردد حممرررد برررن نبررردونرررذكر هنرررا ا مرررا  شررريت ا 

 نبرد        امشريت و  ،وامشيت اليمان بن نبرد اهلل برن ا مرا  حممرد ،امرمحن بن حسن امشيت نبد ،ونحفاده
لرن هلرم    ،وامشريت محرد برن نلري برن نتيرق وغراهم ،انوامشيت ارليمان برن ارحم ،امرمحن املطي  بن نبد

ومرن ج  ،وإنرالء كلمرة امتوحيرد ،وإنال ره ،وج راد نظريم ص نصررة ا ارال  ،نناهللة باحلردهللث وجتدهللرد مإلارال 
وامبرردع  وحما بررة امشررر  ،وإحيرراء نلررو  امسررنة ،سررنة وامرردنوة امقوهللررة إ  ذمرركبامونشررر امعمررل  ،امسررل  امصرراب

 .لا كان مه ننمق اآلثا  ونبعدها ص حياة املسلمني ،وامفساد ص ام  
وحممرد  وصردهللق حسرن اران  ،م رل امعالمرة نرذهللر حسرني ،وجرى دررى هرالالء نلمراء ص امشررق وامغررب

وامشريت  ،اررتىوثنراء اهلل اممر  ،امررمحن املبرا كفو ي ونبرد ،وامعظيم ابادي حممد  رس احلرق،بشا امس سواي
 .ء من امقا ة اهلندهللةهالال ،نبيد اهلل املبا كفو ي

وامشرريت   مشرريت حممرد بررن إبررراهيم ا ،وجررى دررراهم ص نصرررة امسرنة وإنالهنررا وامررذب نن ررا ونشرر نلوم ررا
 ،بررن بررازا زامعزهللرر وامشرريت نبررد ،وامشرريت حررافا احل مرري ،امرررمحن امسررعدي وامشرريت نبررد ،امقرنرراوي اهلل نبررد

وامشريت محرود  ،مشريت حممرد برن نبرد اهلل امصروماعوا ،وامشيت حممد بن ن يمرني ،امرمحن املعلمي وامشيت نبد
 .وهالالء من بالد احلرمني ،يامتو ر 

 .وامشيت حممد ناصر امدهللن اممباي وبجت امبيطا  من امشا 
وامشريت        وامشريت حممرد حامرد امفقري  ،وامشريت حممرد نبرد امررزاق محرزة، وامشيت نمحد حممرد شراكر

وامشريت بردهللع  ،وامشيت حممد إمسانيل امسرلفي ،شيت حممد ا اندمويوام ،وهالالء من نهل مصر ،نبو امسمو
 .ص اميمن يوامشيت مقبل بن هادي اموادن ،وهم من باكستان ،امدهللن امسندي

و نقررد وحتررذهللر وجرررم مهررل امبرردع وج رراد  ،وامثبررام وا جررازام ،ومل ررل نو املعظررم اهتمررا  باماررانيد 
 ،وص اهلنرد ،ص ا زهللررة ،وا امعرام ،واملدا   ،وام يام ،املعاهد إنشاء :ومن اثا هم ،نظيم ص إنالء امسنة

 .وذمك من حتقيق وند اهلل حبفا هذا امدهللن ،وبنجالدهللش ،وباكستان
 .الء الذين ذكروا بصورة مجملة تراجم مفصلة حسب ما يتيسر ليؤ ثم بدا لي أن أترجم له

 
 :من أهل القرن العاشرف
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 (80)ق ( 407)السخاوي ت  -21
ومررد ص  بيررع امول اررنة  ،امشررافعيبررن حممررد بررن نيب ب ررر امسررخاوي امقرراهري  نمررد بررن نبررد امرررمححمهررو 

وابرن ابرن حجرر  احلرافا :ونارذ امعلرم نرن نردد مرن امشريوج ،فا ص صغره ك اا  مرن املختصررامح ،(811)
ز  احلافا ابرن وال ،وابن اهلما ،وابن اضر ،وامشر  املناوي ،وصاب امبلقيين ،وا مال هشا  احلنبلي ،ضرا

 ،وامنررازل ومسررع امعرراع ،فيرره وتررد ب ،ب ليتررهأن ونقبررل نلررى هررذا امشرر ،وانتفررع برره وخترررا برره ص احلرردهللث ،حجررر
 ،ذ حرررج ونارررذ نرررن مشررراهللت م رررة ،حررر  بلغررروا ن بعما رررة شررريت ،ونواحي رررا ،مشررراهللت نصرررره مبصرررر نونارررذ نررر
واررا ر ج ررام  ،ودمشررق ،ودميرراع ،ليررلواخل ،وامقررد  ،ارر ند هللة وا حتررل إ  ا ،ذ نرراد إ  وطنرره ،واملدهللنررة
وحفررا مررن احلرردهللث مررا صررا  برره متفررردا  نررن نهررل  ،وفرراق فيرره امقررران ،أنوبرررع ص هررذا امشرر ،ومصررر ،امشررا 
 .وانتفع به امنا  ،شاخيه ومشاخي مونملى احلدهللث نلى ما كان نليه نادة نكابر م.. .،نصره

وامترررذكرة ص  ،شررريواه ص ثرررالث دلررردامص ترررراجم  و رررع كتابرررا  ا  مانرررة مرررن شررريواه نحادهللرررث، واررررَّ 
وختررررهللج نحادهللرررث  ،وت ملرررة ختررررهللج ابرررن حجرررر مألذكرررا  ،هللج ام بعرررني ملنرررووي ص دلرررد مطيررر وخترررر  ،دلررردام

 ،كتراب امردا  قطرين ص امعلرل  تلخري  وبلرو  اممرل ص ،وفتو املغيث بشرم نمفيرة احلردهللث ،امعامني ميب نعيم
امرررد         شررريخه احلرررافا ابرررن حجرررره امشررروكاي نلرررى كتررراب امضررروء امالمرررع فضرررلَّ  :من رررا ،ومالمفرررام ناررررى

 .ص دلد ،ص ذ  ابن نريب يبنوامقول امل ،ة ص نهل املا ة ام امنةام امن
وك را من را  ،وك رم مصنفاته فيه وص غاه ،وطا  امسه ص اآلفاق ،إنه انفرد بفنه: قال ابن ف د ص تر ته
 .طا  شرقا وغربا وشاما و نا

 .وامرفاق ،وامطلبة ،نه نلماء اآلفاق من املشاهللتوناذ ن
 .(187-2/184)انظر امبد  امطامع ، وتسعما ة  اثنتنيتوص انة 
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 (401) ت  األزهري الديمي محمد بن عثمان - 24
 امزهري، امد ي، امدهللن فخر نمرو نبو ،امسنة شيت احلافا املسند احملدث امعالمة، ا ما ، امشيت  

 ابن         تالمذة شافه نل وكان ،ومثامنا ة - امتاء بتقدمي - نشرة تسع انة ص مومده ،يامشافع املصري،
 .انت ى امنسا ي وغامم ،امش اب مسند نليه قرن: امسخاوي قال، - تعا  اهلل  محه - حجر

 قإاحا نيب امدهللن برهان احلرب املعمر املسند ا ما  امشيت نلى امبخا ي  يع قرن ننه هنط وقرنم
 امشيت نلى مسلم و يع ،امصاحلي احلنبلي إمسانيل بن إبراهيم بن صدقة امدهللن فتو امشيت بنا إبراهيم
      اهلل نبد حممد نيب امدهللن  ال احملدث ا ما  امشيت ابن حممد اهلل نبد نيب امدهللن  س املعمر املسند

 .امرشيدي ،اخلطيم احلرب إبراهيم امدهللن برهان إاحاق نيب ا اال  شيت بنا حممد بنا
 نناه امذي وهو ،حدهللث نم  نشرهللن  فا امد ي ن مان امشيت كان: امسيوطي امدهللن جالل وقال 

 :بقومه نهللضا   امسيوطي
 ملتطم واارامم من كبحر نلمي           ا بةرن رو رتع إن ملسخاوي قل
 مدميا من  شفا   نو امبحر من رفا  رغ         ذ فخ امسحاب غيث امد ي واحلافا

 ،امداوودي امدهللن  س وامشيت احلليب، فخر امفرا ونبو نون، بن امربهان من م ،ك اة  انة ننه وناذ
 . وغاهم ،ا االمبوع امعبااي امرحيم نبد امسيد ام رمي واملقريء
 انة      جم ثاي ا معة صالة بعد ،امموي با امع ،بدمشق غا بة نليه صلي ننه طومون ابن ذكر

 .تسعما ةو  مثان
وص ف ر  امف ا   وامثبام  ،(1/240)م امسا رة بأنيان املا ة امعاشرةانظر تر ته ص ام واك 

 .(410-1/401)ومعجم املعاجم واملشيخام واملسلسالم 
 



 تذكير النابهين 207 

 (80) ق ( 404)ت  الحنبلي المبرد بن حسن بن يوسف -10
 امدهللن  ال احملدث ،املصن  ،امعالمة ا ما  امشيت ،اهلادي نبد بن نمحد بن حسن بن هللوا  هو
 .احلنبلي ،امصاحلي املربد بابن امش ا
 ،حممد امشيت نلى ذ ،و انة ،احلنبلي امصفدي نمحد امشيت نلى امقران قرن ،ومثامنا ة ن بعني انة ومد
 تقي امشيت نلى املقنع وقرن ،مرام ثالث بامقران وصلى ،احلبال زهللن وامشيت ،امعس رهللني نمر وامشيت
 من م ،اال ق د و  وحضر ،املرداوي امدهللن نالء وامقاضي ،قند  بن امدهللن تقي وامشيت ،ا راني امدهللن

 ابن نصحاب من اال ق نن احلدهللث وناذ ،امز ني امدهللن برهان وامشيت ،مفلو بن امدهللن برهان امقاضي
 امدهللن اصرن وابن ،نمر نيب بن وامصالم ،احلراتاي بن وا مال ،امبامسي وابن ،امعراقي وابن ،حجر
 ومه ،وامتفسا ،(1)وامتصو  ،وامتصرهلل  ،امنحو ص وشا   ،وامفقه احلدهللث نلم نليه امغامم وكان ،وغاهم
 .بذا  ميس نظم ومه ،ونف  ود   ،نجزاء وغامب ا ،ك اة مالمفام
 .تعاميقه ص نليه وقفت ضخما   مالمفا   تر ته ص طومون بن امدهللن  س امشيت تلميذه نم  وقد

 ،قاايون بسفو ودفن ،وتسعما ة تسع انة احملر  نشر ااد  االثنني هللو  امرت ة صاحم وفاة وكانت
 ." -تعا  اهلل  محه -حافلة جنازته وكانت

البن             شذ ام امذهم و  ،(1/117) م امسا رة بأنيان املا ة امعاشرةانظر تر ته ص ام واك
 .(8/41)امعماد 
 

 

                           
  .نه معرو  مبحا بة امبدعإهذا بعيد ف -1
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 ( 80)ق ( 488)السيوطي ت  -18
نبررد امرررمحن بررن نيب ب ررر بررن حممررد بررن نيب ب ررر بررن نمررر بررن اليررل بررن نصررر بررن اخلضررر بررن اهلمررا   هررو

ونشررأ  هررر(841)ومررد ص نول ميلررة مسررت ل  جررم اررنة  ،احلررافا ام بررا صرراحم امتصرراني  ا ررالل امسرريوطي
 .ونمفية امنحو ،وبعض امصلي ،واملن اا امفرني ،وامعمدة ،حفا امقرانف ،هللتيما

 ،وامشرمين ،شرر  املنراويامو  ،م امبلقيينونلى امعلع  ،امشمس حممد بن مواى احلنفي ص امنحو وناذ نن
 .ك اة كامبقاني  ونن  انة ،ص فنون ندهللدة ،وام افياجي

كابر نلماء نصره مرن ونجاز مه ن ،وغاها ،واحمللة ،ودمياع ،واافر إ  امفيو  ،ومسع احلدهللث من  انة
 ،وصرن  امتصراني  املفيردة ،وبعرد صريته ،واشرت ر ذكرره ،ق امقرانوفا ،امفنون عيوبرز ص   ،اا ر اممصا 

وتصرانيفه ص كرل فرن مرن امفنرون  ،وا تقران ص نلرو  امقرران ،وامد  املن و  ص امتفسرا ،معني ص احلدهللثاكا 
 .وقد اا م ص امقطا  مسا امن ا  ،مقبومة

وامن ررت             ني ا صررابة ص معرفررة امصررحابة ونرر ،امنرررزول نارربابومررن مالمفاترره كترراب امنقررول ص 
وحتفررة امنابرره بتلخرري   ،وتررذكرة املالتسرري مبررن حرردث ونسرري ،ا إ  املررد اواملررد ع  ،امبرردهللعام نلررى املوضررونام

 ،ص نمسرراء املدمسررنيجررزء و  ،اررا  ص مناقررم بررين امعبررا وام ،ومررا  واه اموانررون ص نابررا  امطررانون ،املتشررابه
 .نحادهللث امرافعي ام باونشر امعبا ص خترهللج  ،مقابوكش  امنقاب نن ام

 .-  محه اهلل -توص انة إحدى نشرة وتسعما ة 
 .(114-1/128)انظر امبد  امطامع  
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 (10)ق (  122)م  امقلقشندي نلي بن براهيمإ -17
 شيت ةامقدو  امرحلة احلافا واحملدث ،اهلما  امعالمة ا ما  امشيت ،نمحد بن نلي بن إبراهيم هو
 ،امقاهري امقلقشندي امدهللن نالء امعالمة امشيت ابن وامربهاي ،ا ماع امفتو نبو امقضاة قاضي ا اال 
 .- تعا  اهلل  مح م - اموامد شيوج نجالء نحد امشافعي
 منفسه ار وا ،وغاهم احلنفي امفرام بن امدهللن نز واملسند ،حجر ابن احلافا من م ، انة نن ناذ
 وامتاا ،امليدومي ونصحاب ،اموااطي امش اب نن هللروي من اار إنه: امعال ي امبد  وقال ،حدهلل ا   ن بعني

 امل و قليل ،زاهدا   صاحلا   ناملا   كان: امشعراوي وقال ،وغاهم ام نانية ونا شة ،امغزنوي وامتقي ،امشراهللشي
  .هللأكل ال وام الثة اميومني   ث  مبا ح  اآلارة ننمال نلى مقبال   ،واملزام

 إال دا ه من خيرا ال وكان: قال ،وا قراء واملسانيد ،امستة ام تم ص امسند ونلو ،امر ااة إميه انت ت
 كل م امنا  هللصا وتطيلس بغلته  كم إذا وكان ،امكابر من نحد إ  تردد مه وميس ،شرنية مضرو ة
 انة امو   ادى ناشر  الثاءام هللو  مبصر وفاته وكانت ،نليه اميت بةرواهلي اخلشوع شدة من إميه هللنظرون
  .فوق امل ناة امتاء بتقدمي انة وتسعني إحدى نن امبول حبصر وتسعما ة ونشرهللن اثنتني

 ،ا مساع وحسن ،احلوا  االمة مع بصره ضع  نن بعد هللوما   تنق  وال تزهللد ال اواء: امعلماء قال
 .امقاهرة صحراء من احلدهللد باب  ااا امطوهللل برتبة ودفن ،امزهر با امع نليه وصلي فقاا   وتوص

 حافلة جنازته وكانت: قال - موته نند ني - فغربت ،مصر ص كانت امشمس وكأن: امشعراوي قال
 .- تعا  اهلل  محه - نيوامصاحل وامعلماء ،باممراء ااصة

 زيكم امسا رة بأنيان املا ة امعاشرة ملشيت جنم امدهللن حممد بن حممد امغتر ته ص ام وا انظر 
(1/108- 101) 
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 :من القرن الحادي عشر
 ( 88)ق ( 8044)ابن طاهر ت  -18
  .نبو حممد نبد اهلل بن نلي بن طاهر احلسين امسلجمااي ،هو امعالمة احملدث احلافا

ونظمرراء امعلمرراء، كرران ثاقررم زمانرره ص حفررا نهللررا   ،ارريدي نبررد اهلل مررن كبررا  امشرررفاء :اررعيديقررال امبو 
مسرران االنتقرراد  ،بتدانيررةذا بصرراة باملررذاهم امسررنية واال ،واررا امسررل  امصرراب ،بوننسرراب امعررر  ،امصررحابة

 .ةوهو هللروي ف ا   ك ا  ،نلى امفرق امباغية
 .إهنا حميطة بأاانيده ام  اة :اعيديقال امبو 

 .(1044)توص انة  
  .(4/224)وامنال  ملز كلي  ،(1/441)ف ر  امف ا    انظر 
 

 ( 88)ق  (8088)نجم الدين الغزي ت  -14
مسرند امردنيا ص  هو جنم امدهللن حممرد برن برد  امردهللن برن  ضرى امردهللن امغرزي امعرامري امدمشرقي امشرافعي

شرريت  ،املنفرررد بعلررو ا اررناد ،ملحررق امحفرراد بامجرداد ،ا مررا  املعمررر امرحلرة شرريت ا اررال  ،ومصررره ،نصرره
 .هر( 177)ومد بدمشق انة  ،ن مة احلدهللث

           ونرررررن شررررريت ا ارررررال  نيب امفضرررررل حممرررررد ،مشررررريت برررررد  امررررردهللن إجرررررازة ااصرررررةهللرررررروي نامرررررة نرررررن وامرررررده ا
ونن حمدث حلم حممود برن حممرد امبيلروي،  ونرن حمردث م رة امشرمس حممرد  ،حمم امدهللن امقاضي احلنفي

 .بن نبدامعزهللز امزمزمي امشافعيا
        امثرررررر واالصرررررة ، (2/441)انظرررررر ف رررررر  امف رررررا   " هرررررر( 1041)تررررروص ارررررنة   ،مررررره نررررردة مالمفرررررام

 (. 4/181)حيب ملم
 

 (88)ق ( 8022)البابلي ت  -18
 .نبو نبد اهلل حممد بن امعالء امبابلي املصري ،هو احلافا املسند امرحلة 

نحد امنرال  ص احلردهللث وامفقره، وهرو نحفرا نهرل نصرره ملترون : قال ننه اممني احمليب ص االصة امثر
 .وكان شيواه ونقرانه هللعرتفون مه بذمك ، ا واقيم احوصحي ،وننرف م جبرح ا و جاهلا ،امحادهللث
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وامشرريت نمحررد نيسررى  ،ومشرراخيه ص امعلررو  ال   رن حصرررهم، مررن م امشرريت حجرازي امرروانا: قرال احملرريب
 .وذكر شيواا  اارهللن ،وامشيت هللوا  امغزي، وامشيت نبد اهلل امنحرهللري ،وا مال هللوا  امز قاي ،ام ليب

 .بامتأمي ونفرد امزبيدي تر ته 
 ." اتفق نهل امعصر نلى تسميته باحلافا"  :وقال امزبيدي

 .(1077)توص انة  
 .(7/152)ملز كلي  وامنال  ،(4/11)واالصة امثر ملمحيب  ،(1/210)ا    انظر ف ر  امف 
 

 ( 88)ق ( 8044)الروداني  ت  - 18
    امررررروداي ذ امل رررري  ،بررررن امفااررررينبررررو نبررررد اهلل حممررررد بررررن اررررليمان  ،هرررو ا مررررا  املسررررند احملرررردث امرحررررال

ومرره  ،و ن  فيرره ،واحلجرراز وااررتوطنهواماررتانة،  ،وامشررا  ،وداررل مصررر ،وامواررط ،جررال ص املغرررب امقصررى
 .مي  ص امسنةآامت

اشررتمل (  ررع امفوا ررد  ررامع امصررول ودمررع امزوا ررد)املسررمى  ،ا مررع بررني ام تررم امسررتة وغاهررا: من ررا
ونيب   ،ونمحررد ،وامرردا مي ،نيب داود ومسررند ،واملوطررأ ،ي ومسررلم وبقيررة امسررتةنلررى نحادهللررث صررحيحي امبخررا  

 .(صلة اخلل  مبوصول امسل )وف راته  ،وغاها ةومعاجم امطرباي ام الث ،وامبزا  ،هللعلى املوصلي
 .(1/425)انظر ف ر  امف ا   ،(1014)توص انة 

 
لشهرانى إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكورانى الشهرزورى ا  -12

 (8808) الكردي ت 
 س ونشرهللن ونم  ببالد ش ران من جبال  هر( 1025)امشافعي ا ما  ام با افت د ومد ص انة 

 .ونشأ ص نفة طاهرة ،ام رد
نرضت مه وكان دنبه إذا  ،وغا ذمك ،واهليأة واهلنداة ،واحلساب ،واملنطق ،فأاذ ص بالده امعربية

ذ مسع  ،وامتفسا ،وامفقه ،وامصولوامبيان  ،املعاي صذ قرن  ،تقاناهللة ا فن نتقن ذمك امفن غ صمسأمة 
وترجم  ،اممم صوقد ذكر مشاخيه  ،واحلرمني ،واحلجاز ،ومصر ،كامشا  ،غا بالده صاحلدهللث نن  انة 
 .م ل واحد من م
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 .ح  قيل إهنا تني  نلى مثانني ،ومه مصنفام ك اة
 ،(حتا  املنيم امواه بفضل ا  ر بذكر اهللإ) و (مذهم امسل  حتا  اخلل  بتحقيقإ: )من ا

 ،(ام بعني امعوال موامع امرل ص)و ،(نمال بامنيامشرم حدهللث إمنا ام امرواهللام ص)و ،(نمال امف رإ)و
وقصد ) (إنراب ال إمه إال اهلل امنباه ص نباهإ)و ،(مسلك ا  شاد إ  امحادهللث اموا دة ص ا  اد)و

 .وغا ذمك (يلامسب
وانتفع به  ،وا ن بعد ذمك م ة املشرفة ،وامفا اية وامرتكية ،ونقرن باملغة امعربية ،وبرع ص  يع امفنون 
( 1101)انة   ص ثامن نشر ش ر  ادى امو  (مام)وناذوا ننه ص كل فن ح   ،و حلوا إميه ،امنا 
 .رقدواحدة وما ة ونم  ودفن بعد املغرب ببقيع امغهر 

نن جده ننه بامسماع من نالء امدهللن  ،نن هللوا  بن حممد بن نالء امدهللن نن نبيه ن وي (1)نناو 
 ."منه

  .(12-1/11)انظر تر ته ص امبد  امطامع  
 

                           
 .هللعين امشوكاي نفسه (1)
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 القرن الثاني عشر

 (8884) عبد اهلل بن سالم البصري ت  - 11
  بن حممد بن اا  بن نيسى نبد اهلل بن اا ،اماتاذ ام با ،مسند احلجاز نلى احلقيقة ال افاز" 

واملتوى انة  (1048 )نو (1041)نو  (1050)ومدفنا امشافعي املومود انة  ،امل ي مومدا   امبصري نصال  
 .هر(1114)

 .(ابك مه مام إما  احلدهللث) :واار بقومه ،( انلم احلدهللث ماتا) :ون ج بعض م وفاته بقومه
قد اتفقوا : - با ما  احملدث احلافا -بعد وصفه ملبصري  ،قال ننه احلافا مرتضى ص امتعليقة ا ليلة

 :وقال ننه امشيت إمسانيل بن امشيت حممد اعيد ا ر ص إجازته ملدمنيت ،نلى ننه حافا امبالد احلجازهللة
 .نما املالمنني ص احلدهللث

ننه     ر  زنم طلبة احل:" وناذ ننه ،وقد مقيه وقال ننه امشيت نبو امعبا  بن ناصر امد ني ص  حلته
 ."، اهروغاه من اا ر امعلو  ، احلدهللثفاق نهل احلرمني ص
ونندي منه نسخة مصححة نتيقة  ،طبع قرهللبا ص اهلند ،ص حنو ثالث كرا هللس (1)وام بت املذكو 

نبو امعبا  نمحد بن حممد اخلياع  امعالمة املال ج امضابط ،نتسخ ا ص املسجد احلرا  جتاه ام عبة املعظمةا
 ،وقرن با نلى امشيت نبد اهلل بن اا  هر(1124)نا    امفضل قاام بن إبراهيم امفااي نطهبن نيبا

 نارىمنه نسخة ونندي  ،واحلمد هلل ،وهي ص مل ي ،وكتم مه ص اارها ا جازة به بامتا هللت املذكو 
بد امسال  بناي حممد بن نابن امشيت نيب نبد اهلل  ميب حممد محدون نلي ا اط امشمس احلفين ديزا به

   .هر( 1144)بتا هللت
و ىي  ،امدمشقي وامشمس حممد بن نلي امل تيب ،وشيخه امبابلي ،نن نيسى ام عاميب ،هللروي فيه نامة

ومنصو   ،اهلل بن اعيد باقشا امل ي نبد و ،يونبد امللك امتجمونيت امسجلماا ،امشاوي املغريب
بن اونمحد  ،وامش اب نمحد امبنا امدمياطي ،ا مال امل يونلي بن نيب ب ر بن  ،ونمحد امبشبيشي ،امطواي

وحممد  ،ونلي بن نبد امقاد  امطربي ،وزهللن امعابدهللن امطربي ،ونبد امعزهللز امزمزمي ،اليمان امصيين
وهو من  ع ومده  (2)وغاهم من مشاهللت امطرهللق ،وحممد بن اليمان امرداي ،وامربهان ام و اي ،امشرنبالع
 .ا ا امشيت

                           
 .هللعين ا مداد مبعرفة نلو ا اناد  (1)
 .من مشاهللت احلدهللث :مو قلت (2)
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وو د  ،ونحلق امبناء وامحفاد بامجداد ،ر ص نومه نن وامده قد انت ى إميه ص هذا امزمان نلو ا انادذك
وكانت ناانيده مفرقة خيشى  ،وك ر اال حتال إميه من كل فج نميق ،مه طلم ا جازة من كل م ان احيق

ه من معا  تأميف       مسه تا خيا فجاء ا ،( ا مداد مبعرفة نلو ا اناد) فجمع ا ص كتاب مساه ،اند اا ا
 .غا قصد نلى ابيل االتفاق

كذا ص   ، (1122) انة ن امسه جاء تا خيا معا  تأميفه زادنوبعد نن ذكر امشيت امما ص ف راته 
ونلي ا نط امش اب نمحد بن امطاهر املراكشي  ، (1114)، ووجدم ص نسخة نارى انةنسخة بيدي

 ،      افليحر  (1124)نبد امقاد  املشرص مبينا حمل امرمز هو  امش نسخة شيخناب :دفني املدهللنة ما نصه
  .من اطه  .ره

حني ذكر ا مداد مسا  امبصري هذا  ،وص إجازة صاحبنا امش اب امعطا  ملشمس حممد نمني  ضوان
بن اامشيت نمر  وقد ااتصره من ثبت وامده املسمى نهللضا با مداد قامه ،وهو املتداول بني املشاهللت :قال

 .كما  نهللته نطه  (1)نبد امراول
وهذا ما  نسمع به قط وايأيت ص تر ة اا  امبصري ، من اطه ،راه ،وقد  نهللت ام با نهللضا :قلت

نو  ،فانظر هل ن اد امف ا   افاز با ،ننه نطلع احلافا امغريب امرباطي نلى ف ا   وامده ،من حر  امسني
 .نمفت مه نو ،امف ا   اميت نم  هو

 ذكرمها ص مشيخته ،وزهللن امشر  امطربهللتان مبا كة :ومن شيوج امبصري امذهللن هللرتجم هلم ص ا مداد
 .(امعقد امل لل)احلافا امزبيدي ص 

 ،ونبد احلي امب نسي وامشرباوي ،وامللوي ،تصل بامبصري فيما مه من طرهللق نغلم تالمذته كا وهريا
 ،واملنيين ،وامعلجوي ،وامسيد مصطفى امب ري ،ونلي بن امعريب امسقاع ،بن إمسانيل امماواحلافا حممد 

وإبراهيم بن اعيد  ،امرمحن نيدهللد احلسين بن نبدوحسن  ،اهلل بلف يه بانلويامرمحن بن نبد ونبد
المنني ابن نما امل            وا ما  حممد بن إاحاق  ،بن نمر اممني امزبيدي اهلل ونبد ،ا د هللسي
 ونبد ،وحممد بن حسن بن مهام امدمشقي ،اموهاب بن نلي امطربي وامشمس حممد بن نبد ،امصنعاي

ونيب احلسن امسندي  ،ونبد املنعم بن امتاا امقلعي امل ي ،ونيد بن نلي امنمراي ،امرمحن بن نالم احلسيين
 احملجوب املرغين اهلل ونبد  ونيب طاهر ام و اي  ،وامسبط نمر بن نقيل امل ي ،وابن نقيلة امل ي ،ام با

وحممد بن إبراهيم احلسيين  ،وامش اب نمحد بن حممد مقبول امهدل ،و ىي بن نمر امهدل ،امطا في

                           
  .امراول ب  ميتك قلت ابن نبد( 1) 
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 ،ونيب امعبا  بن ناصر امد ني ،ونلي امدبا  احلليب ،ونبد ام رمي امشرابايت احلليب ،نزهللل حلم ،امطرابلسي
 .وما هو نال كل م ننه إال نن في ا ما هو نازل

 ،وننلى ما حصل منا به من االتصاالم من طرهللق تلميذه امعالمة احملدث املسند املعمر"  :ام تاي قال
بست واتني  ،بعد موم امبصري (1201)اهلل املغريب املدي املتوى انة  امشمس حممد بن حممد بن نبد

 .تصال به بعلوالحصل منا ا ،فإنه متأار وفاته نن  يع نصحابه املذكو هللن ،انة
وزهللن        ،صاب بن نمر امفالي :وهم ،من طرهللق  سة من تالميذه ،اتصلت باملغريب املذكو  وقد

وابن  ،وحممد شاكر امعقاد امدمشقي ،امدكينو فيع امدهللن امقندها ي  ،امعابدهللن بن نلوي  ل امليل املدي
 .وغاهم ،امسال  امناصري امد ني نبد

نن  ،نمحد بن إمسانيل امربزجني ن وهلله نن امش اب ،دنينيوهو مسلسل بامل ،ومنقتصر هنا نلى ننالها
بن ا اهلل  نن ا مال نبد -نهللضا–ون وهلله  :م ،ننه اهلل املغريب نن حممد بن نبد ،نن صاب امفالي ،نبيه

 :م        ،نن املغريب املذكو  ننه ،نن نبيه نن امسيد زهللن امعابدهللن ،حممد بن صاب امبنا االا ند ي
نن املعمر حممد  ،م اتبة نن امشيت حممد اضر بن ن مان امرضوي احليد ابادي اهلندي هلما ومساو  

 ،نن امبصري ،اهلل املغريب نن حممد بن نبد ،نن  فيع امدهللن امقندها ي ،ش اب امدهللن امعمري املد ااي
نن  ،ذكو نن املعمر نليم امدهللن بن  فيع امدهللن امقندها ي امل ،هلم نن صاحبنا امش اب امعطا  ومساو   :م

نليم امدهللن     فإنه برواهللته نن  ،وهو ننلى ما حصل مصاحبنا امعطا  املذكو  ،نن امبصري ،نبيه نن املغريب
 .ونشياا م،املذكو  ااوى كبا  مشاخيه

 .( 1212)حبيد اباد ووالدته كانت انة (1114)وكانت وفاة شيخه املذكو  انة 
           نن املعمر،كالمها بدمشق  ،حممد نمني امبيطا و  ،اهلل امس ري مه نهللضا نن املعمرنبد ومساو  

كالمها نن   ،وامللوي نن امش ابني ا وهري ،نن امعالمة امما ام با ، س امدهللن حممد امتميمي املصري
 .امبصري ثبته

نن      ،نن امشيت اعيد احلليب امدمشقي ،اهلل امس ري امدمشقي نن املعمر نبد ،ون وهلله نهللضا ناميا
 .وا وهري كالمها ننه ،كالمها نن امللوي ،وامشيت شاكر امعقاد ، اب امعطا امش

     م ون وهلله  ،نن نبيه ننه ،بن حممد املواهيبنن إمسانيل  ،نن احلليب نهللضا ،نن امس ري ،ون وهلله
      ،بن تامر امقابسينن نيب ب ر ، امسال  امناصري نن ابن نبد ،نن امشيت امسنواي ،نن امشيت فاب

 .اهلل امسواي ننه ن نبدن
نن قاام بن نلي  ،نن حممد بن مصطفى امرمحيت ،امقاد  نن وامده نبد ،اهلل اخلطيم م ونن نصر
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 .اهلل امسواي امتونسي ننه نن نبد ،هللبزهللر امتونسي
نن  ،نن نمحد بن حسن احلنبلي ،نن امقاوقجي ،واليم املسويت وغامها ،اهلل اخلطيم م وناربنا نصر

 .نن امبصري ثبته ،املطي  امحسا ي نبد بن  اهلل نن نبد ،اهلل بن فاوز احلنبلي امحسا ي حممد بن نبد
 ،وهو مسلسل باهلندهللني وامقا ب، وإن كان نازال ،ومن نغرب ناانيدنا املتصلة بامبصري ونحسن

نن نلي  ،جناننن نبيه نلي امش ا مبا  ،باداهللتنا نن و ا امدهللن نمحد ام لي اهلندي كتابة من إمه ن و 
نن وامده  ،نن ابن نمه غال  قطم امدهللن امعبااي ،نن اامه حممد ن ل امعبااي ،جعفر ا مه بادي

 .نن امبصري ،نن حممد حياة امسندي ،حممد فاار امعبااي
تفرد ص م ة بإقراء  يع ام تم امستة ف  رم  :قال امشمس ابن نقيلة نن شيخه امبصري املرتجم

ما         وذكر فيه نيون  ،وشرم امبخا ي ،واات تابه هلا ،تشرم بأهللدي امنا  ب تابت موان ،امنست بإقرا ه
ونقرن  ،ووصل إ  ام لث وحنوه ،وفتو امبا ي ،ف و نبسط من امقسطالي ،وام رماي وغامها ،ص فتو امبا ي
 .وانت ت امرهللااة ص ذمك إميه ،املوطأ وغاه
ننه قرن صحيو امبخا ي ص جو   ،نن ا مال امبصري هذا ،ملوجيه امهدل (امنفس اميماي)وص 

وهذا  :قال ،"ضياء امسا ي" مساه ،نز نن هلللقى مه م ال ونن شرحه نلى امصحيو ،ام عبة املشرفة مرا ا
ومن مناقبه تصحيحه مل تم  :قال ،فإنه موافق معا  امشروع ص تأميفه ،االام كاد نن هلل ون من قبيل املعمى

ومن ننظم ا صحيو امبخا ي امذي وجد  :قال ،خته هللرجع إمي ا من  يع امقطا امستة ح  صا م نس
بعد  ،مسند نمحد       و ع  ،ناذ ص تصحيحه وكتابته حنوا من نشرهللن انة ،وزهللادة ،فيه ما ص اميونينية

 .وصححه وصا م نسخته نمة ااب ينن تفرق نهللاد

 .1121لسا نا  د 54وإقرااه ملسند نمحد ص امروضة امنبوهللة كان ص 
 ع مسند  :وقال امشيت ا ليل نمحد بن إد هللس امش ا بامشماع امصعيدي امل ي ص تر ة امبصري

نقل  ،وصحو منه نسخة صا م كعبة ملن نم ا ،وكاد نن هلل ون كاهلبا ،ا ما  نمحد بعد نن تفرق نهللادي ابا
ون ال ابنه  ،طا  ص اخلافقني انتشا ا  وانتشرم ص احلرمني  ،من ا امسادة امعلماء نسخا اا م ص اآلفاق
 .تقبل اهلل ب رمه امني ،امع مصرامبا  نسخة نوقفت بطيبة امشرهللفة ونارى جب

ومه شرم  :ملا ترجم ملبصري قال (تسلية امفالاد)وص احلطة نقال نن امسيد ازاد امبلجرامي اهلندي ص 
م ن  ،نن هلللقى مه م ل ص اا ر امشروم نزّ ومعمري مقد  ،نلى امبخا ي اا  ص امنفس واآلفاق اا امروم

 .وضن امزمان بإفاضة نوامه ،ضاق اموقت نن إكمامه
 نهللت ا نند  ،هي نصل امصول ملنست امشا عة ص اآلفاق ،وامنسخة اميت نسخ ا امشيت بيده امشرهللفة
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ها امشيت نن كان ناذ  ،من تالمذة امشيت تاا امدهللن امل ي ببلد ن كام ،موالنا حممد ناعد احلنفي امل ي
وال  ،امنسخة املبا كة حق ا نن ت ون ص احلرمني هذه :فقلت ملشيت حممد ناعد ،شرتاءومد املصن  باال

وم ن  ،هذا ام ال  حسن :فقال امشيت ،امدهللا  امشااعة إ ايما نن تنقل من ا إ  مواضع نارى ال هللنبغي
 نو نقاباد احتياطا ملا  نى من هيجان امفتنة ذ ن ال امشيت كتبه من ن كام إ  ،ما فا قت ا مفرع حمبيت هلا

 .ةبوااطة احلط ،روهي موجودة با إ  اآلن حفظ ا اهلل اه ،فوصلت امنسخة إ  نو نقاباد ،بتلك امبالد
اهلل بن اا  امبصري  نبدامشيت طاهر انبل نسخة  ، نهللت ص املدهللنة املنو ة نند احل يم املسند: قلت

 .هي هناهللة ص امصحة واملقابلة وامضبط واخلط امواضوو  ،نطه من امصحيو مثانية
 ،ميصحو نلي ا امنسخة امماهللة اميت طبعت هنا  من امصحيو ،وناربي ننه نحضرها إ  اآلاتانة

  يبسلفهوال ند ي من نهللن اتصلت  ،لي ا ضبطتون ،واآلفاق ،نلى املساجد ،احلميد وفرق ا امسلطان نبد
ونندي إجازة نطه نهللضا حملمد  ،اتم صحيو مسلم ملحافا امسخاويكما نندي كرااة نط امبصري ص 

احلافا نبو امفيض   وقال نن امبصري نهللضا ،(1127)وهي نامة بتا هللت  ،بن مصطفى امفراوي امدمشقي
ونلى هالالء ام الثة مدا  ناانيد احلرمني " :وامعجيمي امزبيدي ص إجازة مه بعد نن ذكره هو و فيقه امنخلي

  ."، اهروامبلدان امشااعة ،ل وما واالمها من امقطا  امنا يةب ،امشرهللفني
حمدث امعصر :" املصريوقال نن امبصري نهللضا احملدث املسند امشمس حممد بن نمحد ا وهري 

  .نما املالمنني ص احلدهللث ،امهومه وج بذه ،وإمامه
( 1/480)املصنفني وهدهللة امعا فني ونمساء املالمفني واثا   ،(111-1/111)انظر ف ر  امف ا  

 .(220-4/211) وامنال  ملز كلي 
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 ( 8817) الصنعاني  ت  -14
بن حفا امدهللن بن شر  امدهللن بن صالم  ينل بن حممدهو امسيد حممد بن إمسانيل بن صالم بن 

     محد بن  ىي بن محزة بن اليمان بن حممد بن ن ينل د هللس بنإبن احلسن بن امل دى بن حممد بن ا
بن ا يل ن امقاام بن إبراهيم بن إمساناهلل بن احلسني ب امرمحن بن  ىي بن نبد بن احلسن بن نبدبن محزة ا

 .-  ضى اهلل نن م - مطام بن نيب يإبراهيم بن احلسن بن احلسن بن نل
 .صاحم امتصاني  ا ما  ام با افت د املطلق ،ذ امصنعا  املعرو  بامما ،ام حال 

ذ انتقل مع وامده  ،تسع وتسعني ونم  ب حالن (1011) ادى اآلارة انة يلة ا معة نص ومد م
وامسيد  ،زهللد بن حممد بن احلسن وناذ نن نلما  ا كامسيد امعالمة، (1107 )إ  مدهللنة صنعاء انة

امعالمة نلي بن  يمقاضوا ،اموزهللر ياهلل بن نل نبد وامسيد امعالمة ،افشامعالمة صالم بن احلسني ام
 .سيحممد امعن

 ،وفاق امقران ،وبرع ص  يع امعلو  ،ونلماء املدهللنة ،وقرن احلدهللث نلى نكابر نلما  ا ،و حل إ  م ة
ال دميل  ما       وزهلل   ونمل بامدمة ونفر نن امتقليد ،وتظ ر باالجت اد ،وتفرد بر ااة امعلم ص صنعاء

 .وجرم مه مع نهل نصره اطوب وحمن ،نليه من اآل اء امفق ية

بن ا      ذ ص نهللا  ومده ا ما  املنصو  باهلل احلسني  ،ا ص نهللا  املتوكل نلى اهلل امقاام بن احلسنيمن 
وحفظه اهلل  ،وجتمع امعوا  مقتله مرة بعد نارى ،امعبا  بن احلسني ذ ص نهللا  ومده ا ما  امل دى ،امقاام

فااتمر كذمك إ    ،اخلطابة جبامع صنعاءوواله ا ما  املنصو  باهلل  ،وكفاه شرهم ،وم رهم ،من كيدهم
 .نهللا  ومده ا ما  امل دى

ف ا  نليه  ،نه   هللذكر ام مة امذهللن جرم امعادة بذكرهم ص اخلطبة امارىواتفق ص بعض ا مع ن
وتواندوا فيما بين م نلى قتله  ،ونضدهم  انة من امعوا  ، انة من ال ا ما  امذهللن ال ننسة هلم بامعلم

امقاد  ص نهللا   ،وكان من ننظم احملشدهللن مذمك امسيد هللوا  امعجمى ا مامى ،نرب هللو  ا معة املقبلةص امل
 فأ ال  مانة من نكابر  ،فبلغ ا ما  امل دى ما قد وقع امتواطأ نليه ،واملد   حبضرته ،ا ما  املنصو  باهلل

هللطرد امسيد هللوا  املذكو  ح   ونمر من ،ون ال مصاحم امرت ة نهللضا واجنه ،واجن م ،ال ا ما 
ذ ارا من  ،وبقى صاحم امرت ة حنو ش رهللن ، نت نند ذمك امفتنةسف ،خيرجه من امدهللا  اميمنية

 .اخلطابة غاه ووع ،امسجن
وكانت امعامة ترميه  ،وما زال ص حمن من نهل نصره ،وتصنيفا ،وإفتاء ،ملعلم تد هللسا وااتمر ناشرا  
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ع ومن صن ،واا ر كتم احلدهللث نامال مبا في ا ،ب ونه ناكفا نلى امم ام مستدمني نلى ذمك ،بامنصم
وحنو  ،كرفع اميدهللن وضم ما  ،ايما إذا تظ ر بفعل شئ من انن امصالةال ،هذا امصنع  مته امعامة بذمك

زهللد وال هللقيمون مه وزنا مع نهنم ص  يع هذه امدهللا  منتسبون إ  ا ما   ،وهللعادونه ،ذمك فإهنم هللنفرون ننه
 .وهو من امقا لني مبشرونية امرفع وامضم  يبن نل

 ،اميمنمنذ ارجت إ   ،وغاها ،هللقرنون كتم احلدهللث امم ام ،وكذمك ما زال ام مة من امزهللدهللة
وميس امذنم ص معاداة من كان   ،فامول ال هللن ره إال جاهل نو متجاهل ،ونقلوها ص مصنفاهتم امول

إذا قال هلم من مه هيأة  ،كل نانق  تباعنفإهنم  ،امعلمية  م بشئ من املعا  ملعامة امذهللن ال تعلق هل كذمك
إمنا امذنم  مانة قرنوا شيأا من  ،باطل :قاموا ،باطل :وإن قال ،حق: قاموا ،هذا اممر حق إن :نهل امعلم

ملشرهللعة بل من ا لامفة  يءنن املخامفة مش ،فظنوا مقصو هم ،كتم امفقه و   عنوا في ا وال نرفوا غاها
 ،امقطعي من قطعياهتا مع نهنم هللقرنون ص تلك ام تم لامفة نكابر ام مة ونصاغرهم ملا هو لتا  ملصنف ا

واام   ،جت ادبل إذا بلغ بعض معاصرهلل م إ   تبة اال ،وال هلل تدون إ  طرهللقة ،وم ن ال هللعقلون حقيقة
بل ملنافع دنيوهللة تظ ر  ،مك ميس ملقاصد دهللنيةذ ننوامغامم نلي م  ،شيأا باجت اده جعلوه اا جا نن امدهللن

نن من نن ر نلى نكابر امعلماء ما اام  املذهم من اجت اداهتم   ،نن هللشيع ص امنا  يوه ،ملن تأمل ا
من منافع  يءوت ون تلك امش رة مفيدة ص امغامم مش ، نن مذهم اآللبنيكان من ال  امشيعة امذا

 .امدنيا وفوا دها
ولامفة نهل امبيت فتسمع ذمك  ،و مي م بامنصم ،وثا رهللن ص ختطأة نكابر امعلماء ،فال هللزامون قا مني

منه قد نفق نلى نقوهلا صدق قومه وونوه من احملامني نن مذهم  ،فتظنه حقا وتعظم ذمك املن ر ،امعامة
بل اخلا ا  ،هو املخام  ملذهم ام مة من نهل امبيت ،موجدوا ذمك املن ر ،ومو كشفوا نن احلقيقة ،ام مة
 و  ،نفسه يونوجبوا نليه نن  ت د  ن ،مهنم  يعا حرموا امتقليد نلى من بلغ  تبة االجت اد ،إ ان منن 

وال خيرا نن  ،إ  صواب يواملقصر ال هلل تد ،وم ن املتعصم ننمى ،مةأمة دون مسأخيصوا ذمك مبس
 ر ة ص ام تم اميتهي حم ،يد نلى افت دمة حترمي امتقلأمع نن مس ،اممباب يمعتقده إال إذا كان من ذو 

مباح  ا هللتلقن ا امصبيان وهم ص  ص نول حبث من يبل ه ،هى مدا   صغا  امطلبة فضال نن كبا هم
 .امل تم

بلغ ذمك نهل  ،شاع ننه ننه ملا شاع ص امعامة ما ،متحانامومن  لة ما اتفق مصاحم امرت ة من اال
فاجتمع  ،وهم إذ ذا   رة اميمن امذهللن ال هللقو  هلم قا م ،حسني يوذو  ،حممد يجبل برع من ذو 

وارجوا نلى ا ما  امل دى ص جيو   ،ااا  م حسن بن حممد امعنسى امربطيومن ننظم    ،نكابرهم
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ونن  ،ونن صاحم امرت ة قد كاد هلل دمه ،نهنم اا جون منصرة املذهم ،ووصلت من م ام تم ،نظيمة
فما نفاد  ،و تبة ص امعلم ،ال نلي م امعلماء امذهللن هلم اربة باحلق ونهلهفرت  ،ا ما  مساند مه نلى ذمك

فعادوا  ،م  قر  ص كل نا نهنا حنو نشرهللن إقيل  ،واار اممر جعل هلم ا ما  زهللادة ص مقر اهتم ،ذمك
ل خيامفون ما ب ،وال هللعرفون من امدهللن إال  اوما ،منه ال مطمع هلم ص غا امدنيا ،وتركوا اخلروا ،إ  دهللا هم

وميسوا من  ،وامموال ،وااتحالل امدماء ،وامتحاكم إ  امطاغوم ،كقطع مااث امنساء  ،هو من امقطعيام
 .امدهللن ص و د وال صد 

 ،و تمع من م نمو  مالمفة هللدالون صنعاء ملقر ام هلم ص كل انة ،ومن حمن امدنيا نن هالالء امشرا 
 ،نن روا ذمك نليه ،نو هللتو   ،كأن هللرفع هللدهلله نو هللضم ا إ  صد ه  ،ةفإذا  نوا من هللعمل باجت اده ص امصال

ميت تقرن في ا كتم احلدهللث نلى نا  من اوهللتجمعون وهللذهبون إ  املساجد  ،وقد حتدث بسبم ذمك فتنة
 .وكل ذمك بسبم شياطني امفق اء امذهللن قدمنا ذكرهم ،امعلماء في اون امفنت

من فرو  ا اال  اوى بفر  وال هللقو   ،وال هللصو  يهم ال هللصلفأك ر  ،ونما هالالء امنراب ا فاة
 .امش ادتني نلى ما ص مفظه بما من نوا

وفي م نجم وتيه وااتخفا  بأهل  ،ننه دال  انة من م ،حر م فيه امرت ة يش ر امذامواتفق ص 
فرنى  جل  -حفظه اهلل-فوصلوا إ  باب موالنا ا ما   ،وقد كانوا هنبوا ص امطرقام ،صنعاء نلى نادهتم

ف ا   ، ا  ناذ بقرته امذيفسل من هي معه من نهل ب يل امسالم نلى ذمك  ،بقرة مه مع م فرا  ناذها
 ن بعما ةوهالالء حنو  ،وهم  انة قليلون من امعوا  ،نلي م نهل صنعاء امذهللن كانوا دتمعني ص باب اخلليفة

وكذمك اا ر دوابم  ، ل وهنا ميتاما مع م من ا مال  ذ بعد ذمك ناذوا ،فوقع امرجم هلالالء من امعامة
حنو ن بعة ننفا   وقتلوا من م ،ونك ر بنادق م واا ر االح م ،هنبوها نلى املسلمني ميتافضال نن امدواب 

وموال نن  ،وإ  حمالم قضاء احلاجة ،وما واع م إال امفرا  إ  املساجد ،وجنوا نلى  انة من م ،نو زهللادة
 ،زادهم اهلل ذمة ،فصا وا اآلن ص ذمة نظيمة ،ا  باد  بزجر امعامة نند ثو ان امفتنة ملا تركوا من م نحداخلليفة 

 .وقلل نددهم
وقرنوا نليه   ،وتظ روا بذمك ،باجت اده اونملو  ،وقد كان ك ر نتباع صاحم امرت ة من اخلاصة وامعامة

وكذمك وزهللره ام با  ،هللعجبه امتظ ر بذمك ي دبل كان ا ما  امل ، م  انة من امجناديوف ،كتم احلدهللث
 .يونماه ام با املا  امل د بن نلى امن مي، امفقيه نمحد

ووقعت ص نثناء ذمك فنت   ،وما زال ناشرا مذمك ص اخلاصة وامعامة غا مبال مبا هللتونده به املخامفون مه
 .كبا  وقاه اهلل شرها
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  .شرحه قبل نن هللق  نلى شرم املناوى، دلدام ص ن بعة ،ومن ا شرم ا امع امصغا مألايوطي -4

  .ومساه امتوضيو ،احلدهللث ملسيد ا ما  حممد بن إبراهيم اموزهللر ومن ا شرم امتنقيو ص نلو  -5

 .وشرح ا شرحا مفيدا ،ومن ا منظومة ام افل البن م ران ص امصول -4

ومه شعر  ،وقد نفرد ك اا من املسا ل بامتصني  مبا هلل ون  يعه ص دلدام ،ومه مصنفام غا هذه 
وامتوجع من  ،وغامبه ص املباحث امعلمية ،مد ص دلد عه ومده امعالمة نبد اهلل بن حم ،فصيو منسجم

 .وامردود نلي م ،نبناء نصره
شى  اجال وهو   (1204)وقد  نهللته ص املنا  ص انة ،وبا ملة ف و من ام مة افددهللن ملعا  امدهللن  

 :ننه قال وبينه كال  حفظت منه فدا  بيين  ، نهللته نزمت والمت نليه فلما  ،وننا  اكم ص  انة معي
ا إ  ما نصنعه ص قراءة نند ذمك ننه هللش بباعفخطر  ،دقق ا اناد وتأنق ص تفسا كال   اول اهلل 

 ،ال  صون       و تمع من امعوا  نا   ،وكان  ضر تلك امقراءة  انة من امعلماء ،ص ا امع يامبخا  
فأ دم نن نقول مه إنه  ،مأك امعوا  احلاضرونف نت ص بعض اموقام نفسر اممفاي احلدهلل ية مبا هللف م نو 

قد نلمت ننه هللقرن نليك  انة  :فباد  وقال قبل نن نت لم ،ال هللف مون بعض اممفاي امعربية  ضر  انة
ذ اأمته نند ذمك نن نهل  ، وتأنق ص تفسا كال   اول اهلل  ،وم ن دقق ا اناد ،وفي م نامة

ذ  ،امرمحن امشك مىن ينو بلغوا حبدهلل  م بني هللد ،م ا نةبلغوا حبدهلل   :فقال ،احلدهللث ما حاهلم ص اآلارة
واأمته نن تأوهللل  ،فقصصت ذمك نلى بعض من مه هللد ص امتعبا ،وفا قين ،إميه وضمين ،ب ى ب اء ناميا

فوقع من ذمك بعد تلك امراهللا  ،متحانمك شيء لا جرى مه من اال يال بد نن  ر  :فقال مضماامب اء و 
 .شرها كفى اهلل  ،وغرا م نجا م
ص هللو  ام الثاء ثامث ش ر شعبان  ،وما ة ونم  اثنتني ومثانني (1182)انة  - محه اهلل-وتوص   
 .من ا
 (.حممد ص جنان اخللد قد وصال ) :ونظم بعض م تا خيه ف ان ه ذا  
ا امسيد امعالمة نبد من م شيخن ،ومه تالمذة نبالء نلماء دت دون ،وتأافوا نليه ،و ثاه شعراء امعصر 

بن ا            ن صاب بمحد ، وامقاضى امعالمة نوامقاضى امعالمة نمحد بن حممد قاطن ،امقاد  بن نمحد
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بن ا      وامسيد امعالمة حممد بن إاحاق  ي،وامسيد امعالمة احلسن بن إاحاق بن امل د ،امرجال نيب
 .م احلصروغاهم لا ال  يط ب ، موقد تقدمت ترا  ،يامل د
ومام ص  ،جيدومه نرفان تا  وشعر  ،امراغبني ص امعمل ،ووامده كان من امفضالء امزاهدهللن ص امدنيا  

ومده صاحم امرت ة إذ ذا  وكان  ،ثنتني ون بعني وما ة ونم ا( 1142)نةاحلجة ا يثامث ش ر ذ
 .بش ا ة
 .(111-2/111)بد  امطامع امانظر  
 

 (8811) ت  (8)الصوفي ارينيالسفَّ  -40
ومد كما وجد ، بن اا  نبو نبد اهلل امنابلسي احلنبليحممد بن نمحد  ا ما  احملدث امبا ع امزاهدهو 

 قليال   ،واشتغل بامعلم ،وقرن امقران ص انة إحدى وثالثني ص نابلس ،ا هللنتقرهللبا بسفَّ  هر(1114)نطه انة 
نبد امقاد        فقرن با نلى امشيت  ،انواموم ث با قد   س  ،وا حتل إ  دمشق انة ثالث وثالثني

 ،وا قناع ملشيت مواى احلجازي ،من نومه إ  ااره قراءة حتقيق ،دميل امطامم ملشيت مرني احلنبلي امتغليب
وذاكره ص  ،وغاه لا كان هللقرن نليه ص اا ر ننواع امعلو  ،وحضره ص ا امع امصغا ملسيوطي بني امعشا ني

 ،ما  جع نن ا ومن ا ما   هللرجع موجود امصول اميت نقل من ا :شرحه نلى امدميل فمن اندة مباحث من 
 ي،ونجازه مبا ص ضمن ثبته امذي ارجه مه امشيت حممد بن نبد امرمحن امغز  ،وكان هلل رمه وهللقدمه نلى غاه

 .ص انة  س وثالثني
وا ما  نمحد وحضر د واه ص  ،بخا ي، وثالثيام امام بعني امنووهللة ،ونلى امشيت نبد امغين امنابلسي

 ،ونجازه نموما بسا ر ما  وز مه ومبصنفاته كل ا ،وتفساه امذي صنفه ص نلم امتصو  ،تفسا امقاضي
 .وذكر في ا مصنفاته ،مطومة إجازةوكتم مه 

 .وحضر د واه امعامة ونجازه ،امبخا يونلى امشيت نبد امرمحن افلد ثالثيام 
 إاوانوشيأا من  اا ل  ،بعض كتم احلدهللث ،امسال  بن حممد ام امليونلى امشيت نبد   
 .(2)امصفا

 .كتم املعقول  ،ميا  ام و ايتإونلى مال 

                           
  .من م له امبشر مسنة ومن ج امسل  إال ما ال هللسلممو قلت امسلفي مصبت من نقيدته ومالمفاته كل ا تنطلق من ام تاب وا( 1)  
 .هذه امقراءة منقد وبيان ما في ا من امضالل معل( 2) 
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 ،مع مراجعة شروحه املوجودة ص كل  جم ،امصحيو بطرفيه ،نيل بن حممد امعجلويامسإونلى امشيت 
من  وشيأا   ،وبعض ثالثيام نمحد ،يامبخا  وثالثيام  ،قامته بدمشقإمن كل انة مدة  ،و مضان ،وشعبان

مع مراجعة  ،ا حياءمن كتاب  وبعضا   ،وشيأا من ا امع ام باي وامعلقم ،يشرحه ملمناو و  ،ا امع امصغا
مع مطامعة بعض شروح ا وبعضا من شرم شذو   ،ص امعرو  وامندمسية ،خترهللج نحادهلل ه ملزهللن امعراقي

ومبا  وز مه  ،ونجازه ب ل ذمك ،ميا إوحاشية مال  ،يت نمف امامع حاشيته  ،وشرم  اامة اموضع ،امذهم
 . واهللته

وشرم امقطر  ،يملال جام وشرم ام افية ،مع ملمحلىشرم  ع ا وا ،ونلى امشيت نمحد بن نلي املنيين
 .وشرحه نلى منظومة اخلصا   امصغرى ملسيوطي ،وحضر د واه ملصحيو ،ملفاك ي

 .تب ا نطهجازة مطومة كإوقد نجازه ب ل ذمك 
 .ونول انن نيب داود ،مزكرهللا بعضا من شرم نمفية امعراقي يى امشيت حممد بن نبد امرمحن امغز ونل

حبضرة  لة من كبا  شيوج املذاهم  ،يمو غامم امصحيو با امع ام يمحد امغز نونلى قرهللبه امشيت 
 .ام بعة

 .نول صحيو مسلم ،ونلى امشيت مصطفى بن اوا 
 .وبعض ثالثيام نمحد ،امبخا يوثالثيام  ،باموميةاملسلسل  ،يت امشا ونلى حامد نفندي مف
 .ونوا ل ام تم امستة ،وميةنلى امشيت حممد حياة املسلسل بامفسمع باملدهللنة  ،وحج انة مثان ون بعني

ومصطفى بن هللوا   ،يوطه بن نمحد املبد ،ياملذهم مصطفى بن نبد احلق املبد وتفقه نلى شيت
 .وامشيت حممد امسلقيين وغاهم ،وامشيت املعمر امسيد هاشم احلنبلي  ،رحيم ام رميونبد ام ،ام رمي

مسع نليه ثالثيام  وامشيت نبد اهلل امبصروي ،مسع نليه نشياء ،حممد اخلليلي  امشيت :ومن شيواه
 .وامشيت حممد امدقاق ند كه باملدهللنة ،صل املصحونمحد مع املقابلة بام
وكتم مه  ،ونجازه مبا مه ،فالزمه وقرن نليه مصنفاته ،بامسيد مصطفى امب ري جتمعوا ،وقرن نليه نشياء

 .ار غا من ذكرمنومه شيوج  ،بذمك
  :ومه مالمفام من ا

 .ح ا  ملحافا نبد امغين ص دلدهللنشرم نمدة ام -1
 .وشرم ثالثيام نمحد ص دلد ضخم -2
 ."ااة امنيب املختا معا ا امنوا  ص "وشرم نونية امصرصرى احلنبلي مساه  -1
 .وحبر اموفا ص ااة امنيب املصطفى  - 4
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 .وغذاء اممباب ص شرم منظومة اآلداب  - 5
 .وامبحو  امزاارة ص نلو  اآلارة  - 4
  .وشرم امد ة املضية ص انتقاد امفرقة امثرهللة -7
 . وموا و امنوا  امسنية ص شرم منظومة نيب ب ر بن نيب داود احلا ية - 8
 قواال باحلق مقبال   ،ملبدنة ملسنة قامعا   ناصرا   ، يل امش ل ،ذا شيبة منو ة م يبا شيخا وكان املرتجم 

 .حمبا ص نهله ،مالزما نلى نشر نلو  احلدهللث ،مداوما نلى قيا  امليل ص املسجد ،نلى شأنه
شوال من انة مثان  امنوص هللو  االثنني ثمن انة مثان ون بعني إ  نن ت ،وهللفيد و يز ،وال زال  لي
 ،وك ر اما  نليه ،ودفن باملقربة امزا كنية ،وج ز وصلي نليه با امع ام با ،بنابلسونم  ومثانني وما ة 

  .ة محه اهلل  محة وااع ،و  خيل  بعده م له
 .(125-1/124)انظر نجا م اآلثا  ملجربيت 
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 عيالسيد سليمان بن يحيى بن عمر األهدل الزبيدي الشاف -48
 (8842)ت 

وبرع ص امعلو  ، وغاه ، وحممد بن نالء امدهللن املزجاجي،من م وامده ،ناذ نن  انة من ننيان بلده
 .فأاذ ننه امطلبة من نهل بلده وغاهم ،ون   نلى امتد هللس ،امعقلية وامنقلية
واجتمع  ،امشأنوتفرد بذا  ،و حل إميه امطلبة من اا ر امبالد ،امدهللا  اميمنية غا مدافع حمدثوصا  

 .ص ا  ام امزبيدهللة واملرجوع إميه ص  يع املش الم وهو املفيت ،من م  انة وافرة ،مدهلله اار نهللامه
ابع وتسعني وما ة ونم  قا  مقامه  (1117 )هللو  ا معة اامس نشر ش ر شوال انة وملا مام ص

 .حداثة انهمع  وا فتاء ،وويفة امتد هللس مده امعالمة نبد امرمحن اليمان، صو 
وفتاوهلله تصل  اآلن حيوهو  ،ونفعال اخلا ،وميل إ  امتعبد ،وامنقلية ،امعقليةومه شغلة كباة بامعلو  

 .كل ما هللرد نليه من امسالاالم نصو  ن مة مذهبه من امشافعية  ، هللنقل صوهى فتاوى متقنة ،إمينا
 .بدبامهللدل نلى تعلقه  ،معاهدة مشتملة نلى ن ر حسن عوقد كتم إ

 .ووامد املرتجم مه امسيد  ىي بن نمر هو مسند امدهللا  اميمينة
 .ومن بعده من املشتغلني بعلم امرواهللة نيال نليه ،اماانيد نفيس ومه دموع ص

 .فما بعدها (10 )امنفس اميماي و (  248 -247/ 1) امبد  امطامع  انظر
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 (88)ق ( 8700)البخاري  ت  -47
احلنفررري امثرررري  ،امبخرررا ي امصرررل وامشررر رة ،د برررن حممرررد برررن ارررا اهللحممرررد برررن نمحررر ،مسرررند امشرررا هرررو 
 .هر مطعونا( 1200)هر واملتوى انة ( 1154)نزهللل نابلس املومود انة  ،احملدث

برن ا         وحسن بن نبد امررمحن نيدهللرد نزهللرل لرا امريمن، وحممرد  ، وى نن اليمان بن  ىي امهدل
 .وغاهم ،ونبد اهلل بن مواى احلرهللري احمللي ،به امش ا بابن امسبتوحممد بن نبد    ،نالء امدهللن امزبيدي

مرن     ال نعلرم ص هرذا امعصرر  ،هللعر  فن احلدهللث معرفة جيردة"  :قال ننه احلافا امزبيدي ص معجمه
 .وإد ا  املعاي امغرهللبة ،وامف م امسرهللع ،مع ما ننده من قوة احلافظة ،هللدانيه في ا

ونثرررىن نليررره باالاتحضرررا  مررررتاجم امرجرررال  ،املرررتقن ،ناصرررري باحلرررافا احلجرررةووصرررفه ابرررن نبرررد امسرررال  ام
 .وامعلل
 .(1/214)انظر ف ر  امف ا    
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 :ومن أهل القرن الثال  عشر
 (88)ق ( 8708)ت  (8)شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب -48

          بررررن معررررد هررررو ا مررررا  حممررررد بررررن نبررررد اموهرررراب بررررن اررررليمان امتميمرررري هللنت رررري نسرررربه إ  مضررررر بررررن نررررزا
 .بن ندنانا

 ،وامعز رررة واملضررراء، امصرررادق املخلررر  ص دهللنررره ،وافررردد ام برررا صررراحم اهلمرررة امقعسررراء ،امعرررا  امنحرهللرررر
 .وملصدهللق وامعدو ،واملسلمني ،ومإلاال  ،ومراومه ،وم تابه ،وامناصو هلل

 ،بعقا رد ا ارال  وشررا عه فوجرد نمراضرا  تفترك ،وامعرا  ا ارالمي دفعه هذا امنصو مد ااة نحروال بلرده
 .وايااته وناالقه

 ،وايااريا  ، فصرا م نشرالء  نقا ردهللا   ،ومزقت را امهرواء ،وجد نمة قد غرق معظم را ص امبردع وامضرالالم
 :-نليه والم صلى اهلل -ونحواهلا قول امنيب  ،واجتمانيا ، هللصدق نلى واقع ا

، "حت ى ل و دخل وا جح ر ت ب التبعتم وه ،وذراعاً ب ذراع ،لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر" 
 :، وقومه.."اهلل أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم:" وقومه
وافترق ت النص ارى إل ى اثن ين وس بعين فرق ة وس تفترق  ،افترقت اليهود إل ى إح دى وس بعين فرق ة" 

، "الجماع ة :ق ال ؟واح دة، ق الوا م ن ه ي ي ا رس ول اهللأمتي إلى ثالث وسبعين فرقة كلها ف ي الن ار إال 
 ".من كان على ما أنا عليه وأصحابي:" وص  واهللة

كران     فما تركت اممة شريأا   - صلى اهلل نليه واّلم - قاملصدو عال  ما نارب به امصادق مقد حتقق ف
 إال           وفرا   وامررو  ص امعقا رد وامنمرال وامتقاميرد وامعرادام ،مرن امي رود وامنصرا ى ،نليه مرن قربل م

 .ما شاء اهلل
 ،مررن امقبررو  امرافضررية  اآلالوشررر  ص امعبررادة مت لرره  ،تعطيررل مصررفام اهلل هللتم ررل ص مرردا   هنررا وهنررا 

 ،وهللسرتنجدون ،هللستغي ون برم ،هلللجأ فأا  من امنا  إمي م ص امشدا د ،وغلو شنيع لز ص امومياء ،وامصوفية
حركرام ام رون  هرن  ،ونغرواث ،ون، مهنرم نقطرابوهللتصررفون ص ام ر ،بل هللعتقدون في م نهنم هللعلمرون امغيرم

 .وامنا  مبا في م امللو  هللعيشون حتت  محت م ونقمت م ،إشا هتم
واممرروال  ،امرردماء تسررفك ، ا زهللرررة امعربيررة ضررا بة نطنابرراوامفوضررى ص ،وامفسرراد امسياارري قررد ااررتح م

                           
  .معرو  نن معظم حياة هذا ا ما  كان ص امقرن ام اي نشر( 1) 
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 . ا وال حراوا  ل املطبق فحدث نن ،واخلو  املرنم وا وع ،وامنرا  تنت ك ،تن م
فشرمر نرن اراند ا رد تشرما امطبيرم امنطااري معرالا مرن  ،ند   هذا ا ما  كل هذه اممرا  املردهللة

وامعرررزة  ،صرررحت ا وقوهترررا وم انت رررا مرررن امسررريادة ،متسرررتعيد هرررذه افتمعرررام ،نهن رررت م هرررذه اممررررا  امفتاكرررة
 .وام رامة

وهرو    ،ه افتمعرام إال مرا جراء بره حممرد ال نالا هلذننه  –وهو اخلبا باممرا  وامدواء  -فأد   
وامسررنة امنبوهللررة املضرريأة، ذم ررم امرردواء امررذي ننقررذ اهلل برره امنررا  مررن اهلررال  املرراحق ص امرردنيا  ،ام ترراب اهلررادي

واذكررروا نعمررة اهلل نلرري م إذ كنررتم ننررداء فررأم  بررني قلرروب م فأصرربحتم بنعمترره إاوانررا  وكنررتم نلررى  ،واآلارررة
وننررزل مرن امقرران مرا هرو   ،فأنقرذكم من را كرذمك هللبرني اهلل م رم اهللاتره معل رم هتتردون شفا حفرة من امنا 

 .شفاء و محة ملمالمنني وال هللزهللد امظاملني إال اسا ا  
 ،مررررن ن اد اهلل برررره ارررراا ، و فضرررره مررررن قتلرررره اهلرررروى وا  ررررل ،فتقبلرررره بشررررغ  ،تقررررد  بررررذا امعررررالا امنرررراجع

 .وامقلم وامبيان ،وامسنان ،ي  املسانبل ال ا ،و  هلل ت  بذا امرفض ،وامضالل
صرررررب ام ررررا  احلرررررهلل  نلرررى نفررررع امنرررا  وشررررفا  م مررررن  ،فصررررب هررررذا ا مرررا  امطبيررررم امصرررادق املخلرررر 

 ،وبعررث دناترره هنررا وهنررا  ،ومرااررالته  ،ومالمفاترره ،وموانظرره ،ص د وارره وبياناترره ،نمراضرر م هللبلررغ حجررج اهلل
، وهللررأ ى امظرراملون "مررن هللرررد اهلل برره ارراا  هللفقرره ص امرردهللن" ه ارراا  فينفررع اهلل بررذا ا  رراد وامصرررب مررن هللرهللررد اهلل برر

 .ونفو ا   ،ونداء   ،املست ربون إال  فضا  
نو نغبيررراء  ،ومرررن ج رررالء متعررراملني ،واررررافيني ،انرررربى هرررالالء امظررراملون مرررن ايااررريني جررراهلني مسرررتبدهللن

سرلمني ونهرل امنحرل اماررى وارافرام ارخيفة هللسرخر من را امعقرالء مرن امل ،معقا د ضامة ،مقلدهللن متعصبني
 .  من امضامني

- رحمه اهلل–شيوخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب 
 :تلقى امعلم نلى ندد كبا من جلة امعلماء امنال  من م

 .نبوه امشيت نبد اموهاب بن اليمان -1
 .امشيت ش اب امدهللن املوصلي قاضي امبصرة -2
 .امشيت حسن ا االمبوع من نلماء امبصرة -1
 .امشيت نبد اهلل بن حممد بن نبد املطي  امشافعي امحسا ي -4
 .امشيت زهللن امدهللن املغريب -5
 .امشيت حسن امتميمي -4
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 .هر1145امشيت حممد حياة امسندي، وقد توص نا   -7
ل بيررت وقررد قررال ملشرريت حممررد بررن نبررد اموهرراب حينمررا  نى امنررا  هللتمسررحون وهللسررتغي ون ننررد قبررو  ا

  :تاميا ما ذا تقول ص هالالء؟ قال: وهللطوفون ،-ه والمصلى اهلل نلي-امراول 
 .( هالالء متربَّ ما هم فيه وباطل ما كانوا هللعملون إن) 
 .نسبة إ  قرهللة من قرى امبصرة امس ا افمونة ،امشيت حممد افموني -8
 .امشيت هللوا  ال اي  -1
د، واارررتفاد امشررريت مرررن امشررريت نبرررد اهلل برررن إبرررراهيم برررن اررري  ال اررري  مرررن نهرررل افمعرررة بنجررر -10

 .مصاحبته فوا د نظيمة
 :من طرهللقني" امرامحون هللرمح م امرمحن : " ونجازه امشيت نبد اهلل باحلدهللث املش و  املسلسل بامومية

  .وهللنت ي إ  ا ما  نمحد ،نن شيت ا اال  نمحد بن تيمية ،من طرهللق ابن مفلو: نحدمها 
نررن شرريخه شرريت ا اررال ، وهللنت رري  ،امعالمررة ابررن امقرريمنررن  ،مررن طرهللررق نبررد امرررمحن بررن  جررم: وام رراي

 .نهللضا  إ  ا ما  نمحد
مرن  ،قراءة ونلما  وتعليما   ،كما نجازه امشيت ب ل ما  واه امشيت نبد امباقي احلنبلي شيت نلماء نصره

ونيب  ،وامنسررا ي ،واررنن امرتمررذي ،وشررروم امصررحيحني ،وصررحيو مسرلم ،هفررصرحيو امبخررا ي بسررنده إ  مالم
وموطرأ ا مرا   ،ومسرند ا مرا  امشرافعي ،كل بسنده املتصل إ  املالم   ،ومالمفام امدا مي ،وابن ماجه ،داود
 .(1)إ  غا ذمك لا  واه امشيت نبد امباقي ،ومسند ا ما  نمحد ،مامك

– رحمه اهلل  –تالميذ اإلمام محمد بن عبد الوهاب 
 : امعلماء امجالء من م وخترا به ندد كبا من ،وقد هنل امعلم نلى هللدي امشيت

 .امشيت نمحد بن  اشد امعرهللين قاضي ادهللر -1
 .وامشيت نبد امعزهللز بن حسني ،امشيت محد بن حسني -2
 .وص ره ،امشيت محد بن إبراهيم قاضي مرام-1
 .ابن امشيت حممد بن نبد اموهاب يامشيت نل -4
 .امشيت حسني ابن امشيت حممد بن نبد اموهاب -5
 .يم ابن امشيت حممد بن نبد اموهابامشيت إبراه -4

                           
 (.142-1/141)ية قرون ملبسا  نلماء جند االل مثان( 1)    
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 . امشيت نبد اهلل ابن امشيت حممد بن نبد اموهاب -7
 .محد بن ناصر بن ن مان بن معمرامشيت  -8
 .امشيت نمحد بن اوهلللم -1
 .امشيت حسني بن نبد اهلل قاضي حر الء -10
 .امما اعود ابن ا ما  نبد امعزهللز -11
 .بين متيم امشيت اعيد بن حجي قاضي حوطة -12
 .امشيت نبد امرمحن بن  يس إما  امد نية -11
 .امشيت نبد امعزهللز بن اوهلللم قاضي امقصيم -14
 .امما نبد امعزهللز بن حممد بن اعود -15
 .امشيت حسن بن نبدان قاضي حر الء -14
 .امشيت نبد امعزهللز بن نبد اهلل احلصني قاضي اموشم -17
 .(1)ذ امحساء ،ضي امعيينةامشيت نبد امرمحن بن نامي قا -18

                           
 (.148-1/147)نلماء جند االل مثانية قرون ملبسا   -1
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 ،من املستحسن نن نتر  احلدهللث هنا مغاي نال وهو امعالمة امشيت نبرد امقراد  برن برد ان نالمرة امشرا 
برن نبرد ا      امعرا  امثرري وا مرا  ام برا حممرد:" ص تر ة ا ما  حممد بن نبد اموهاب - محه اهلل  -قال 

ونرن امشريت  ،فأارذ نرن امشريت نلري نفنردي امداغسرتاي ،مطلرم امعلرم ،زواحلجا ، حل إ  امبصرة ،اموهاب
وغاها نلى اصطالم  ،وغامها من امعلماء، ونجازه حمدثو امعصر ب تم احلدهللث ،احملدث إمسانيل امعجلوي
 .نهل احلدهللث من املتأارهللن

وهللقراو   ،و را ب امبردعنارذ هللنصرر احلرق  ،وبرع ص مرذهم نمحرد ،وملا امتأل واطعاب ه من اآلثا  ونلم امسنة
نلرى  ،نالصروا امعبرادة هلل وحرده (1)وامشرهللعة امسمحاء وننانه قرو  ،ما نداله ا اهلون ص هذا امدهللن احلني 
وإاال  اموحدانية وامعبادة كل ا بسرا ر ننوان را خلرامق  ،وامدنوة إميه ،طرهللقته اميت هي إقامة امتوحيد اخلام 
وتذ نوا بام سل نن طلم احلق  ،فوا ا مود نلى ما كان نليه اآلباءاخللق وحده، ف م إ  معا ضته قو  نم

ومررا نحق ررم  ،وجنررود احلررق ت ررافح م مرررتدهم إ  صرروابم ،وهررم ال هللزامررون إ  اميررو  هللضررربون نلررى ذمررك امرروتر
 :بقول امقا ل

 فلم هللضرها ونوهى قرنه امونل  كناطو صخرة هللوما  ميوهن ا  
 .(2)"هللن اهلل تعا  ح  توفاه اهلل تعا و  هللزل م ابرا  نلى امدنوة إ  د

 
               

                           
 .ونارته - محه اهلل –ونلى  نا م ا ما  حممد بن اعود  (1)
    . (1/142)ملشيت نبد اهلل بن نبد امرمحن بن صاب ال بسا  " نلماء جند االل مثانية قرون " انظر كتاب و  (2)

 
 

 جهاده في ميدان العلم 
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 عقيدة اإلمام محمد ومنهجه
 

       ونقيدة ن مة امسنة واهلدى  ،هو نلى نقيدة امسل  امصاب من امصحابة وامتابعني هلم بإحسان
وال  ،وامشفانة ،وامونيدوال ص اموند  ،روال ص ا  ان وام ف ،خيامف م ص شيء ال ص باب نمساء اهلل وصفاته

 .وال ص غاها ،ص نمر من اممو  امغيبية
 .واقتضى ذمك نصول نهل امسنة ومن ج م ،فره امسل  امصابوك ،وال هلل فر إال من كفره اهلل و اومه

وقرد برني  ،ال هللن ره إال ننمى امبصراة - وهلل احلمد -،وواضو وضوم امشمس ،وهذا شيء معرو  ننه
 .ء ص مالمفاهتم اخلاصة بامذب نن ا ما  حممد وص ثناهللا مالمفام نتبانه وننصا هذمك ندد من امعلما

هللررة و تبررة هللقصررر نن ررا ونهنررم مررن امفضررل وامفضررا ل ص غا ،وهللرررى فضررل م ونمررانت م ،وهللررواع ام مررة ام بعررة
 .املتطاول

 .ادةونهل امزهد وامعب ،وهللواع كافة نهل ا اال  ونلما ه من نهل احلدهللث وامفقه وامتفسا
فررال  رردث ص  ،وقررول لرررتع ،وهللرررى املنررع مررن االنفررراد نررن ن مررة امرردهللن مررن امسررل  املاضررني برررني مبترردع

 .وما ميس من نقوال نهل امعلم وامثر ،امدهللن ما ميس مه نصل هللتبع
مرن حتررمي دمراء املسرلمني ونمرواهلم  ،وجراء امونيرد نليره ،وصحت بره امابرا  ،وهللالمن مبا نطق به ام تاب

فقرد كرذب  ،ونهد ه امراول، ومن نسم إميه ارال  هرذا ،وال هللبيو من ذمك إال ما نباحه امشرع وننراض م
 .وايجزهلله اهلل ما وند به نم امه من املفرتهللن ،وقال ما ميس مه به نلم ،وافرتى

       "- محرره اهلل-حممررد بررن نبررد اموهررابا مررا   تيرراب نررن دنرروة الدحررر افرررتاءام نهررل امزهللررغ وا" انظركترراب
 .(17-15 )لي بيع املدات ملشي

 :مؤلفات اإلمام محمد منها
 .كتاب امتوحيد فيما  م من حق اهلل نلى امعبيد-1
  .كتاب ام با ر  -2
  .كتاب كش  امشب ام   -1
   .كتاب لتصر امساة امنبوهللة   -4
  .كتاب نصول ا  ان وفضا ل ا اال    -5
  .كتاب لتصر زاد املعاد   -4
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   .هللث نلى نبواب امفقهكتاب دموع احلد   -7
   .كتاب لتصر امشرم ام با   -8
 . كتاب لتصر ا نصا   -1
 .كتاب نحادهللث امفنت   -10
  .كتاب مسا ل ا اهلية   -11

 -             حممرد برن نبرد اموهراب ا مرا   تياب نرن دنروةافرتاءام نهل امزهللغ واالدحر " انظر كتاب
ال     ملشريت نبرد اهلل برن نبرد امررمحن  "نلمراء جنرد"وكتراب  ،(44  )ملشريت  بيرع املردالي   "- محه اهلل
 .(150-141  ) بسا  

 :دمونة مالمفام نارى هيومه غا هذه ام تم 
 .دلدام ن بعقسم احلدهللث ص  -1
 .امتفسا ولتصر زاد املعاد ص دلد -2
 .امفقه ص دلدهللن -1
 .ص دلد وامفتاوى -صلى اهلل نليه والم-لتصر ااة امراول  -4
 .واحلق مصنفاته ص دلد -5
 . اا ل شخصية ص دلد -4

 .ص امعقيدة وامعبادة واملن ج ،ونلى من ج امسل  امصاب ،وكل ا مستمدة من ام تاب وامسنة
 ثناء العلماء على اإلمام محمد وتأييدهم له بالحجة والبرهان

 :فمن هؤالء العلماء
 .نبد اموهابامشيت نبد اهلل ابن امشيت حممد بن  -1
 .امشيت حسني ابن امشيت حممد بن نبد اموهاب -2
 .( وضة امف ا  وامف ا )غنا  صاحم كتاب  بن امشيت حسني -1
امشرهلل  غامم من ا ما  نبد امعزهللز بن حممد فإنه حني طلم  ،امشيت محد بن ناصر بن معمر -4
 ،فذهم إمي م ،نبد امعزهللز وا ما  حممد فبع ه ا ما  ،بن اعود نن هللبعث إميه ناملا ملناورة نلماء م ةا

 .وكتم  اا ل ص امذود نن امدنوة امسلفية ،وناورهم وو ر نلي م
  .بن امشيت حممد بن نبد اموهابااليمان بن نبد اهلل  -5

فإنه حني نناد امشرهلل  غامم امطلم  ،امشيت نبد امعزهللز احلصني امناصري قاضي بلدان اموشم -4
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فبع ه ا ما  نبد امعزهللز بن حممد إمي م وزوده ا ما   ،اورة نلماء احلر  امشرهلل فيء نا  من جند ملن
ونفى نن ا امكاذهللم  ،هللوضو هلم في ا طرهللق دنوته  ،براامة إ  نلماء م ة ،حممد بن نبد اموهاب

 .وام اجي 

مصا  كان هو امذي هللتو  امرد وا جابة نلى شب ام نلماء ام  ،امشيت حممد بن نلي بن غرهللم -7
  .اميت توجه ضد امدنوة

 .(ننوان افد ص تا هللت جند)صاحم كتاب  ،اهلل بن بشر امشيت ن مان بن نبد -8
ومه قصيدة  ،وغاه (ابل امسال )صاحم كتاب  ،امصنعايامعالمة حممد بن إمسانيل امما  -1

  .مش و ة ص تأهلليد امشيت

مه قصا د وبعض امردود نلى  ،ل مرامامشيت نمحد بن دنيج بن نلي ام  اي نسبا من نه -10
 . لامفي امدنوة

    .ومه ثناء نلى دنوته ومه نبيام  ا عة ص  ثا ه ،امعالمة حممد بن نلي امشوكاي -11

 .اهلل بن نبد امرمحن نبا بطني امشيت نبد -12
 .ومن املتأارهللن امشيت نبد امرمحن بن حسن - 11
   .حسن امشيت نبد املطي  بن نبد امرمحن بن  -14
  .امشيت اليمان بن احمان  -15

  .امشيت محد بن نتيق -14

  .امشيت اعد بن محد بن نتيق -17

 .امشيت امعالمة نبد امعزهللز بن باز -18

    .ص نقد اموهابية ،مه  د نلى مقال ملدكتو  حممد امب ي ،امشيت حممد اليل هرا  -11

 .-عا  مح م اهلل ت- دود مفحمة ونجوبة مس تة  ،فل الالء
 : وهناك مؤلفات كتبت في الثناء على اإلمام محمد ودعوته والذب عنه منها 
  .كتاب صيانة ا نسان نن واواة دحالن تأمي  امعالمة امشيت حممد بشا امس سواي  اهلندي  -1
  .مصلو مظلو  مفرتى نليه ملشيت مسعود امندوي ،كتاب حممد بن نبد اموهاب  -2

ددد امقرن ام اي نشر املفرتى نليه ودحض تلك املفرتهللام تأمي   ،موهابامشيت حممد بن نبد ا -1
 .امعالمة نمحد بن حجر بوطامي امبنعلي

حممد بن نبد اموهاب  :ابن تيمية وشيت ا اال : من مشاها افددهللن ص ا اال  شيت ا اال  -4
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  امعالمة صاب بن فوزان نبذة نن حياهتما وج ادمها ومثرام دنوهتما تأمي -تعا   مح ما اهلل-
  .امفوزان

  .حياة امشيت حممد بن نبد اموهاب تأمي  حسني ال  ازنل -5

اهلل  نقيدة امشيت حممد بن نبد اموهاب امسلفية ونثرها ص امعا  ا االمي ملشيت صاب بن نبد -4
  .امعبود

      داد نبد امعزهللز إن ،كتاب دناوى املناو ني مدنوة امشيت حممد بن نبد اموهاب نر  ونقد  -7
 .بن حممد بن نلي امعبد املطي ا

 .نلي نبد احلليم حممود: امسلفية ودنوة امشيت حممد بن نبد اموهاب ملدكتو  -8

 . نو انتصا  املن ج امسلفي معبد احلليم ا ندي ،ا ما  حممد بن نبد اموهاب -1

 .حممد كمال  عة: تأمي  ،ربيةاموهاب اا ا ا زهللرة امع انتشا  دنوة امشيت حممد بن نبد -10

 .حممد بن اعد امشوهللعر: تصحيو اطأ تا خيي حول اموهابية ملدكتو  -11
 :من تمنها( بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب)وهناك مجموعة من البحوث باسم 

شيت كلمة ص إبراز دنوة ا ما  حممد ومزاهللاها ا صالحية واثا ها امطيبة ص حياة املسلمني مل  -1
 .- محه اهلل  -امعالمة نبد امعزهللز بن باز

حياة امشيت حممد بن نبد اموهاب واثا ه )حبث قيم ملشيت إمسانيل بن حممد امنصا ي باام  -2
  .امعلمية

  .حياة امشيت حممد بن نبد اموهاب واثا ه امعلمية ملشيت حممد بن نمحد امعقيلي -1

نلى ام تاب وامسنة ملعاع امشيت نبد امعزهللز بن حممد انتماد دنوة امشيت حممد بن نبد اموهاب  -4
  .بن إبراهيم ال امشيتا
  .بن نبد امرمحن امطر  انتماد فقه امشيت حممد بن نبد اموهاب نلى ام تاب وامسنة ملشيت صاب -5

 .-  محه اهلل -وقد كتم ص ااته مالمفام 
ملشيت        نوة ا ما  حممد بن نبد اموهاب تياب نن ددحر افرتاءام نهل امزهللغ واال"انظر تر ته ص 

 .(42 -11  )  بيع املدالي 
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 ( 8781)الفالني ت  -44 
امعمري  صاب بن حممد بن نوم بن نبد اهلل بن نمر ،ا ما  احملدث احلافا املسند امصوع امثريهو 

   .(1144) ومد انة  ،- ضي اهلل ننه  -نسبة إ  نمر بن اخلطاب 
ذ إ   ،ذ إ  تنب يت ،ثين نشر ناما  إ  تونس إ  باغيام امعلم ونمره إذا ذا  حنو ا حتل ص طل

 .هللأاذ نن نلماء هذه امبلدان ،ذ إ  مصر، ذ إ  املدهللنة ،ذ إ  تونس ،ذ إ  مراكش ،د نة
ومن م  ،اهلل امفالي ومن م اامه ن مان بن نبد ،ومن شيواه ابن انة امفالي وهو ننلى شيواه إانادا  

ومن م امشيت حممد اعيد افر احملدث  ،ومن م إبراهيم امبا  إجازة ،صاب بن حممد بن نبد امقاد  امعمري
 .ومن م ندد اارون هللروي نن م با جازة وهم ك ا ،وغاهم ،امش ا

ملحق  ،(1)وامف امة امذي ال  ا ى ،ال  ا ى ا ما  امذي"  :وصفه امشيت حممد نابد امسندي
 ."ربأالكاب امصاغر

 ." كاد نن هلل ون دت دا  "  :قال فيه امشمس امقاوقجي
ونثىن    ( هللعين صدهللق حسن اان ) "امدهللن اخلام  " تبة االجت اد، صاحم كتابببلوغه ولن جز  
  .ءنليه غا هالال
 :همن تصانيف

امسامية بعد  وتوثيق نرى املسلسالم ،ام ما  اميانع نو إحياء مراام اماانيد امعامية بعد اند اا ا
            ومه كتاب إهللقاي مهم ،وهو ثبته ام با ،وإهللضام امطرق اهلادهللة بعد افاء ننالم ا ،انفصام ا

   .امشا عة ص امقرى واممصا  امبدع منوامتحذهللر  قتداء بسيد امل اجرهللن وامنصا مال صا بام نوع
 .- محه اهلل  -وقد وص  امفالي بأنه مسند احلجاز 

وحلية امبشر ص ترا هللت امقررن ام امرث نشرر معبرد  ،فما بعدها( 2/101)ص ف ر  امف ا    تهتر انظر  
 .(2/722)امرزاق امبيطا  

                           
 .ىمعله ال هللبا   - 1
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 الوهاب  بن الشيخ اإلمام محمد بن عبداالشيخ سليمان بن عبد اهلل - 48
 (8788) ت  -رحمه اهلل  -

بن ا   امشيت اليمان  ،نصره  ال امزمانتاا  ،نوحد احلفاي ،هو احلافا احملدث امفقيه افت د ام قة
 .هر(1200)ومد انة  ،بن امشيت حممد بن نبد اموهاباامشيت نبد اهلل 

وحسنه  ،وصحيحه ،مه املعرفة امتامة ص احلدهللث و جامه ،واحلفا وامذكاء ،واحللم ،كان اهللة ص امعلم
 .وامفقه وامتفسا وامنحو ،وضعيفه

وكان حسن  ،وضرب به امل ل ص زمنه بامذكاء ،نكابر احلفاي وكان ص معرفة  جال احلدهللث هللسامي
 .ميس ص زمنه من هلل تم بامقلم م له ،اخلط

 :أخذ العلم
 .نن نبيه -1
 .وامشيت محد بن معمر  -2

 .ونن نمه امشيت حسني  -1

 .وامشيت نلي  -4

 .وامشيت حسني بن غنا   -5

 .وامشيت نبد اهلل بن فاضل  -4

 .وامشيت نبد امرمحن بن  يس  -7

 .اهلل امغرهللم وامشيت نبد  -8

 .حممد بن نلي امشوكاي :ونجازه امشيت  -1
ننا برجال احلدهللث : ننه ننه كان هللقول ىهللرو  ،و جامه ،كانت مه اميد امطو  ص احلدهللث  ،برع ص امفنون

اميت    صل  ،وامعلو  وامصفام احلميدة ،  هللر شخ  حصل مه من ام مال ،ننر  مين برجال امد نية
 .صغر انه نلى ،با ام مال مسواه

 ،وم نه   هلل مله، ومه حاشية نلى شرحه ،فمن بعده نيال نليه ،صن  شرم كتاب امتوحيد  ده
  .كان طلبة امعلم  فظونه نن و ر قلم  ،وامدال ل ص ح م مواالة نهل ا شرا 

ومن وق  نلى   ،ونجوبة فرقناها نلى حسم امرتتيم ،  هللنسج نلى منواهلا،و اامة ص ندد ا معة
 .وحسن امف م ،وامذكاء واحلفا ،ش د مه بامش امة وا ودة ،كالمه
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 -من م امشيت حممد بن الطان وغاه ي وكان  ،وغاهم ،ندد ك ا من نهل امد هللعة :أخذ عنه العلم
 ،فال هللتعاوم   يسا  ص اممر وامن ي ،ال تأاذه ص اهلل مومة ال م ،ناهيا نن املن ر ،امرا  باملعرو  - محه اهلل 

 .تصاغر ضعيفا  نتى إميه هللطلم فا دةوال هلل
وناجل نجل  ،فيامه من اطم ما ننظمه ،ب ت نليه امعيون بأارها ،احرتمته املنية ص ننفوان شبابه

 ،نكرمه اهلل بامش ادة ،نند إبراهيم باشا فقتله - محه اهلل  -مني به  ،ومصاب ما نكربه ونهومه ،ما نوجعه
 .امفردو  امنلى ونا نه - محه اهلل  - ،هر(1211)انة 

 .(184-14/184)انظر تر ته ص امد   امسنية 
 

 ( 8780) الشوكانى ت  -48
حسبما وجد نط وامده ص واط ومد  ،ذ امصنعاي ،حممد بن نلى بن حممد بن نبد اهلل امشوكايهو 

م  مبحل ثالث وابعني وما ة ون (1171) امقعدة انة ذي من ش ر ،ام امن وامعشرهللن ،هنا  هللو  االثنني
 ،وااتوطن ا ،ذا  قد انتقل وامده إ  صنعاء إذوهو هجرة شوكان وكان  ،ذكره ص تر ة وامده ،الفه املتقد 

فقرن امقران  ،ونشأ بصنعاء ،فومد مه صاحم امرت ة هنامك ،اخلرهلل  نهللا وم نه ارا إ  وطنه امقدمي ص 
وجوده نلى  انة من مشا ت امقران  ،اهلبل واتمه نلى امفقيه حسن بن نبداهلل ،نلى  انة من املعلمني

وام افية امشافية  ،يوامللحة ملحرهللر  ،يولتصر امفرا ض ملعصيفر  ،امل ديما  مإل ،ذ حفا امزها  ،بصنعاء
وبعض لتصر املنت ى البن  ،ما وامغاهللة البن ا  ،وامتلخي  ملقزوهللىن ،وامت ذهللم ملتفتازا  ،البن احلاجم

 ،نهللضا و اامة اموضع مه ،واداب امبحث ملعضد ،ومنظومة ا زاز ص امعرو  ، يومنظومة ا ز  ،احلاجم
ذ قبل شرونه ص امطلم كان   ،وبعض ا بعد ذمك ،وكان حفظه هلذه املختصرام قبل امشروع ص امطلم

  وداميع ،فطامع كتبا ندة ،وداميع امدب من نهللا  كونه ص امل تم ،ك ا االشتغال مبطامعة كتم امتوا هللت
وشرم امناوري ملختصر  ،ص شرم امزها  -  محه اهلل -         وقرن نلى وامده ،ذ شرع ص امطلم ،ك اة

بن  وامعالمة نمحد ،عالمة نبد امرمحن بن قاام املدايوقرن ص شرم امزها  نهللضا نلى امسيد ام ،امعصيفري
وطامت مالزمته مه  ،ونليه خترا ،ص امفقهوبه انتفع  بن احلرازيا   وامعالمة نمحد بن حممد ، ينامر احلدا

 ،وشرم امناوري ،وقرن نليه بيان ابن مظفر ،وحواشيه ،وكر  نليه قراءة شرم امزها  ،حنو ثالث نشرة انة
 .وحواشيه

بن افقرن امللحة وشرح ا نلى امسيد امعالمة إمسانيل  ،شرع ص قراءة امنحو ،وص نهللا  قراءته ص امفروع
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 واحلواشي ،مألزهريوشرح ا  وقواند ا نراب ،بن ا ما  امقاام بن حممدا احلسني بناحلسن بن نمحد 
نلى ام افية نلى امعالمة امقاام بن  وشرم امسيد املفيت ،يعالمة نبد اهلل بن إمسانيل امن م يعا نلى ام
 .واحد من ماونكمله من نومه إ  ااره نلى كل  ،يالمة نبد اهلل بن إمسانيل امن موامع ، ىي اخلوالي

 ،من نومه إ  ااره يعالمة نبد اهلل بن إمسانيل امن موحواشيه نلى ام ،نلى ام افية يوقرن شرم اخلبيص
إ   من نومه  ا اميوقرن شرم  ،امعالمة امقاام بن  ىي اخلوالي وكذمك قرنه من نومه إ  ااره نلى شيخنا

 .وبقى منه بقية هللساة ،ام بن  ىي اخلواليامعالمة امقا وقرن شرم امرضى نلى ام افية نلى ،ارها
وقرن شرم  ،نلى امعالمة امقاام بن  ىي اخلوالي ،وقرن شرم امشافية ملط  اهلل امغياث  يعا

 ،وشرم امت ذهللم ملشاازى ،زكرهللا نلى امعالمة نبد اهلل بن إمسانيل امن مي  يعا ملقاضياهللساغوجى 
 ،وشرم امشمسية ملقطم ،من نوهلما إ  اارمها ،ىي اخلوال واميزدي نلى شيخه امعالمة امقاام بن  

وشرم  ،واقتصر نلى امبعض من ذمك ،غريبوحاشيته ملشرهلل  نلى شيخه امعالمة احلسن بن إمسانيل امل
ندا  يعا ما  ،امتخلي  املختصر ملسعد وحاشيته ملط  اهلل امغياث نلى امعالمة امقاام بن  ىي اخلوالي

 .بن هادى نرهم يى امعالمة نلبعض املقدمة فعل
 .وملشرهلل  ،وحاشيته ملشليب ،وامشرم املطول ملسعد امتفتازاي نهللضا

وقرن ام افل  ،ونما حاشية امشرهلل  فما تدنو إميه احلاجة ،حاشية امشليبوكذمك  ،نما املطول فجميعه
نلى امعالمة امقاام بن  وشرم امغاهللة ،نلى امعالمة نبد اهلل بن إمسانيل امن مي  يعا ،وشرحه البن مقمان

 .وحاشيته مسيالن ، ىي اخلوال 
وكمل ذمك  ،وما تدنو احلاجة إميه من اا ر احلواشي ،وشرم امعضد نلى املختصر وحاشيته ملسعد

وحاشيته البن ن ى شرهلل  نلى شيخه ، وشرم  ع ا وامع ملمحلى ،امعالمة احلسن بن إمسانيل املغريبنلى 
واقتصر  ،وشرم املواق  امعضدهللة ملشرهلل  ،يوكذمك شرم امقال د ملنجر  ،بن نمحد امسيد ا ما  نبد امقاد 
 .بن حسني امقا ي قرن شرم ا ز هللة نلى امعالمة هاديو  ،نلى امبعض من ذمك

ومسع نوا له نلى امعالمة نبد  ،وقرن  يع شفاء امما احلسني نلى امعالمة نبد اهلل بن إمسانيل امن مي
 .وعامرمحن بن حسن امك
نبد       وضوء امن ا  نلى شرم امزها  نلى امسيد امعالمة  ،وحاشيته وختر ه ،وقرن امبحر امزاا 

 .و  هلل مال ،امقاد  بن نمحد
وبعد انقطان ا حاشيته ملسراا مع مراجعة غا ذمك من احلواشي  ،وحاشيته ملسعد ،وقرن ام شا 

 .مك إال فوتا هللساا ص اار ام لث امواطوا ذ ،نلى شيخه امعالمة احلسن بن إمسانيل املغر ى
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بن ابن إبراهيم بن نلى بن إبراهيم بن نمحد إ  ااره نلى امسيد امعالمة نلي ومسع امبخا ي من نومه 
نيا   وبعض شفاء امقاضي ،وبعض موطأ مامك ،وانن امرتمذي  يعا   ومسع صحيو مسلم  يعا   ،نامر

 ،امنسا يانن وبعض  ،وكذمك مسع منه بعض جامع امصول ،نلى امسيد امعالمة نبد امقاد  بن نمحد
وبعض شرم  ،وبعض املعا  ملخطايب ،يع انن ن ى داود وختر  ا ملمنذ يومسع   ،ةوبعض انن ابن ماج
وكذمك بعض املنتقى البن تيمية نلى امسيد نبد  ،عالمة احلسن بن إمسانيل املغريبابن  االن نلى ام

وفام بعض من      امعالمة احلسن بن إمسانيل املغريبع شرم بلو  املرا  نلى وكذمك مس ،امقاد  بن نمحد
 .نومه

  ونلى احلسن بن إمسانيل املغر ى ،بن نمحد بعض فتو امبا ي  مقادا نبدوكذمك مسع نلى امعالمة 
وامتنقيو ص نلو   ،امعالمة امقاام بن  ىي اخلواليوبعض شرم امعمدة نلى  ،عض شرم مسلم ملنوويب

وبعض  ،وامنخبة وشرح ا نلى امعالمة امقاام بن  ىي ،احلدهللث نلى امعالمة احلسن بن إمسانيل املغر ى
و يع شرح ا مه  ،و يع منظومة ا زاز ،نلى امعالمة نبد امقاد  بن نمحد ،وشرح ا مه ،نمفية امزهللن امعراقى

 ،مة امقاام بن  ىي اخلواليوحواشيه نلى امعال ،وشرم اداب امبحث ،ص امعرو  نلى شيخنا املذكو 
امسيد امعا   نلى  ،وطرهللقة ابن اهلامي ص املنااخة ،واملساحة ،واموصاهللا ،ض وامضربص امفرا  ،واخلامدي

نبد امقاد  بن        وبعض امقامو  نلى امسيد امعالمة  ،وبعض صحام ا وهري ، ىي بن حممد احلوثي
  .(فلك امقامو  ) مساه مع مالمفه امذي ،نمحد

 ،املسمونامامرت ة ومقرواته، ومه غا ذمك من هذا ما نم ن ارده من مسمونام صاحم 
 .واملقروام

فال هللدال حتت احلصر كما   ى ذمك دموع  ،ونما ما  وز مه  واهللته مبا ما معه من ا جازام
 .ذن من امبوهللنو  هللرحل منذا  نحدها ند  ا  ،وكانت قراءته ملا تقد  ذكره ص صنعاء اميمن ،ناانيده
 ،وناذه ننه امطلبة وت ر  ناذهم ننه ص كل هللو  من تلك ام تم ،  ص  يع ما تقد  ذكره َّ دوقد 

بل  مبا اجتمعوا نلى اماذ  ،فإذ فر  من كتاب قراءة ناذه ننه تالمذته ،وك اا ما كان هللقرن نلى مشاخيه
 ،واه ص اميو  وامليلة إ  حنو ثالثة نشر د اا  وكان هللبلغ د   ،ننه قبل نن هللفر  من قراءة ام تاب نلى شيخه

حد ح    هللبق نند ن ،تمر نلى ذمك مدةواا ،ما هللأاذه ننه تالمذته ومن ا ،من ا ما هللأاذه نن مشاخيه
م بامنسبة إ  كل واحد من م بل انفرد مبقروا ،ما  هلل ن من  لة ما قد قرنه صاحم امرت ة ،من شيواه

 إنذ  ،و  هلل ن قد ااتوى ما ننده ،فإنه مام ،المة نبد امقاد  بن نمحدامعنلى انفراده إال شيخه 
ف انوا هللأاذون ننه ص كل هللو  زهللادة نلى نشرة د و  ص فنون  ،صاحم امرت ة فر  نفسه  فادة امطلبة
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 ،واملعاي ،وامصر  ،وامنحو ،واحلدهللث وامصول ،امتفسا :واجتمع من ا ص بعض اموقام ،ةدمتعد
 .وا دل وامعرو  ،وامفقه ،واملنطق ،وامبيان

بل      ،بل ومن وفد إمي ا ،نهل مدهللنة صنعاء متالمذته هللفيت وإقرا ه ،وكان ص نهللا  قراءته نلى امشيوج
 ،وكادم امفتيا تدو  نليه من نوا  امنا  ،ذا  نحياء إذوشيواه  ،من امدهللا  امت امية يترد نليه امفتاو 

 .معشرهللن من نمره فما بعد ذمكمن حنو ا ر هللفيتوااتم ، مواواص
 مصنفاته 

 :صن  تصاني  مطوالم ولتصرام فمن ا
ن شده إ  ذمك  انة من شيواه كامسيد  ،شرم املنتقى كان تبييضه ص ن بع دلدام كبا  -1

وماتا قبل  ،منه ونر  نلي ما بعضا   ،امعالمة احلسن بن إمسانيل املغريبو  ،امعالمة نبد امقاد  بن نمحد
 .متامه
 .ن ا حاشية شفاء اموا  ص دلدوم -2

 .ص دلد ،وشرح ا امد ا ى املضية ،وامد   امب ية -1

 .ونة ص دلد وهذا ام تاب ص دلدوامفوا د افمونة ص امحادهللث املوض -4

 ،جعله كاملعجم مشيواه( وامتالمذة ام را  ،ا نال  باملشاهللت امنال  )،ومن املختصرام -5
  .وهللأيت من هذا ام تاب ،ا هللتقد وقد ذكر نكابرهم فيم ،وتالمذته

 .ذكر في ا ما متس احلاجة إميه وشرح ا ،نظم (بغية ام هللم من مغىن املبيم)و -4

 .وكان نظمه هلاتني املنظومتني ص نوا ل نهللا  طلبه ،و  هللبيض ،ونظم كفاهللة احملتا -7

 ،نوا  ،واملال  ة ،ذكر في ا الق امسموام وام   ، واملختصر امبدهللع ص اخللق اموايع -8
    وم نه  ،وت لم نلي ا فصا  ص دلد مطي  ،وارد غامم ماو د من اآلهللام وامحادهللث ،نسوا 

 .هللبيضه

 .من ا واب امشاص واملختصر ام اص -1

 .وطيم امنشر ص جواب املسا ل امعشر -10

 .ونقود امزبرجد ص جيد مسا ل نالمة ضمد -11

 .وامصوا   اهلندهللة املسلومة نلى امرهللا  امندهللة -12

 .اتجما اال ح ا ن  اامة ص -11

 .و اامة ص نح ا  امنفا  -14
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 .؟ و اامة ص كون تط ا ام ياب وامبدن من شرا ط امصالة ن  ال -15

 .ص امصالة و اامة ص ام ال  نلى وجوب امصالة نلى امنىب  -14

 .و اامة ص صالة امتحية -17

 .امفااق إمامةوامقول امصادق ص  -18

  .و اامة ص ناباب اجود امس و -11

 .(إبطال ندمة ا معتشني  امسمع ب)و -20

 .وامراامة امل ملة ص ندمة امبسملة -21

 .طالع ن باب ام مال نلى ما ص  اامة ا الل ص اهلالل من االاتاللاو  -22

 .شعا  ص داول  مضان ص امن ا إذا وقع ا  ،و اامة ص وجوب امصو  نلى من   هللفطر -21

 .و اامة ص زهللادة ثواب من باشر امعبادة مع مشقة -24

 .نجرة احلج من ام لث و اامة ص كون -25

 .نو فسخا ،و اامة ص كون اخللع طالقا -24

 .و اامة ص ح م امطالق ثالثا -27

 .يو اامة ص امطالق امبدن -28

 .و اامة ص نفقة املطلقة -21

 .وفيما هللقتضى امتحرمي من امرضاع ،امتحرمي معذ  يو اامة ص كون  ضاع ام با هللقتض -10

 .شاء اهلل إنغدا  و اامة ص من حل  ميقضني دهللنه -11

 .قبل قبضه يءو اامة ص بيع امش -12

 .وتنبيه ذوى احلجى ص ح م بيع امرجا -11

 .وشفاء امعلل ص ح م زهللادة ام من مجل امجل -14

 .اموالدو اامة ص اهليأة مبعض  -15

 .و اامة ص جواز ااتناد احلاكم ص ح مه إ  تقومي امعدول -14

 .اممحرواا ر ننواع  ،وامقول احملر  ص ح م مبس املعصفر -17

 .املسفر نن حترمي كل مس ر ومفرت وامبحث  -18

 .و اامة ص اموصية بام لث ضرا ا    -11

 .و اامة ص امقيا  ملواصل فرد امتعظيم  -40
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 .مبس احلرهللر نح ا و اا ل ص   -41

 .و اامة ص ح م املخابرة  -42

 ." ال ندوى وال طاة "امل رة بام ال  نلى حدهللث وإحتا   -41

 .و اامة ص ح م بيع املاء  -44

 .ان امذميني إذا مام نبواهمو اامة ص ح م صبي  -45

 .بن إمسانيل يل نلى مسا ل من امسيد امعالمة نلو اا   -44

 .دنوى اال اع نلى حترمي مطلق امسماع وإبطال ،و اامة ص ح م طالق امل ره  -47

 .و اامة ص ح م ا  ر بامذكر  -48

 .وما هللتعلق با من امضمان ،ونقود ا مان ص شأن حدود امبلدان  -41

 .مبعض نلماء احلجازو اامة نلى مسا ل   -50

 .؟ ص وقت معني نلى امقطع ن  ذمك هللتخل  إالو اامة ص ام سو  هل ال هلل ون   -51

 .وزهر امنسرهللن امفا و بفضا ل امعمرهللن  -52

 .امي ود نلى امتقاع امزبال با إجوحل ا ش ال ص   -51

 .ا ش الوا بطال مدنوى االاتالل ص حل   -54

 .املقال إ االوتفوهللق امنبال إ    -55

 .نلماء كوكبان بنيص مسا ل وقع االاتال  في ا  و اامة  -54

 .ماممواة امل داة من امحياء إ  و اامة ص حلوق ثواب امقراء  -57

  .وامتش يك نلى امتف يك معقود امتش يك  -58

 .إ  مذهم نهل امبيت ص صحم امنيب امغيب وإ شاد  -51

 .و فع ا نام نن ناص املبام  -40

 .امراهللة مسأمة وامبغية ص  -41

 . ح م املومدو اامة ص  -42

 .امراول من غا صحابة ،وامقول املقبول ص  د ارب اف ول  -41

 .ونمنية املتشوق ص حتقيق ح م املنطق  -44
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 .(1)وإ شاد املستفيد إ   فع كال  ابن دقيق امعيد ص ا طالق وامتقليد  -45

 .وامصوا   امقاطعة احلداد معال ق مقاالم ن باب االحتاد  -44

 .( من ولم إال ) وامبحث امللم بقومه تعا   -47

 .وجواب امسا ل نن تفسا تقدهللر امقمر منازل  -48

 .( وجانل امذهللن اتبعو  فوق امذهللن كفروا إ  هللو  امقيامة)وبل امغمامة ص تفسا   -41

 .وامبعد واحلا ل (2)فيما  وز بني ا ما  واملالا من اال تفاع واالحتفاي ،وحترهللر امدال ل  -70

 .وامتعذهللر ص امفرق بني املعذ ة ،وفتو امقدهللر  -71

 .امدفاتر بإانادامكابر  وإحتا   -72

  .وتنبيه امنال  نلى تفسا املشتب ام بني احلالل واحلرا   -71

 .و فع اخلصا  ص احل م بامعلم من امح ا   -74

 .امتوحيد إاال وامد  امنضيد ص   -75

 .امدالالم إهللضامنلى  ضامودفع االنرتا ،امدالالم نلى نح ا  اخليا ام وإهللضام  -74

 .واملسيو ،وامدجال ،ص تواتر ما جاء ص املنتظروامتوضيو   -77

   .وامحباث اموضية ص ام ال  نلى حدهللث حم امدنيا  ن  كل اطية  -78

  .وإشراق امناهللن ص بيان احل م إذا ختل  نن اموند نحد اخلصمني  -71

 .يص مبس امنساء احلل يوامقول ا ل  -80

 .وامحباث امبدهللعة ص وجوب ا جابة إ  ح ا  امشرهللعة  -81

 .وامقول املفيد ص ح م امتقليد  -82

 .املرقو  ص حترمي حلية امذهم نلى امعمو  واموشي  -81

 .وإ شاد امسا ل إ  دال ل املسا ل  -84

 .وكش  امرهللن نن حدهللث ذى اميدهللن  -85

 .ام اضي (1)وهداهللة امقاضي إ  جنو   -84

 .وإهللضام امقول ص إثبام امعول  -87

                           
 .(وامتقييد) كذا ومعله-1 
   .معله االخنفا   -2 
 . معله ختو  -1  
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 .واملمعة ص االنتداد بركعة من ا معة  -88

 .طلم ومنت ى ام بوندب ام  -81

م تاب اهلل جامعا بني  وقد هللعقم هذه املصنفام مصنفام ك اة هللطول تعدادها وهو اآلن  مع تفساا  
ذ من اهلل ومه احلمد بتمامه ص ن بعة دلدام   ،اهلل نن هللعني نلى متامه مبنه وفضله وهللرجو ،امدا هللة وامرواهللة

ن ص وهو اآل ،امفحول إ  حتقيق احلق من نلم امصول إ شادمساه  ،وشرع ص كتاب ص نصول امفقه ،كبا 
 .ا ذمك حبمد اهلل ص دلد ذ ،نمله ننان اهلل نلى متامه

امفتو امرباي ص  :ومسى ا ميع ،ذ حلق بعد ذمك قد  دلد ،وقد  ع من  اا له ثالث دلدام كبا 
 .ةو يع ذمك  اا ل مستقلة ونحباث مطوم ،فتاوى امشوكاي

 ،جعل ا نلى امزها  و اآلن هللشتغل بتصني  احلاشية اميتوه ،فتاوى املختصرة ال تنحصر نبدا  ونما ام
 وهى مشتملة نلى تقرهللر ما (امسيل ا را  نلى حدا ق امزها )ومساها  ،وقد بلغ في ا إ  كتاب ا ناهللام

 ،وحاشيته ،ن شرم ا اللواالنرتا  نليه م ،امتعر  مه يودفع ما اامفه وامتعر  ملا هللنبغ ،دل نليه امدميل
 ."فسيعر  قد ه من هللعرت  بامفضا ل وما وهم اهلل معباده من اخلا ،ننان اهلل نلى متامه إنوهذا ام تاب 

 .(هر1250)انة  - محه اهلل  -ام م
 .(221-2/214)انظر امبد  امطامع  
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الوهاب ت  الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد -42
(8718)  

احملفو  بعناهللة  ،مرجع امفق اء واملت لمني ،مفيد امطامبني ،احلرب امبحر امف امة ،معا  امعالمةهو ا ما  ا
وامحادهللرررث  ،وحمقرررق امعلرررو  امدهللنيرررة ،جرررامع ننرررواع امعلرررو  امشررررنية ،امعلرررم امربررراي وافررردد ام ررراي ، ب امعررراملني

 .وا ث امعلم كابر نن كابر ،واآلثا  امسلفية ،امنبوهللة
ناصرر شررهللعة اريد  ،نرا مفريت فررق ام ،ووراهرا بعرد نن كران غرابرا   ،غضرا بعرد نن كران دابررا   به  جع امعلم

برن نبرد ا   بن امشريت حممرد انبد امرمحن بن حسن  امشيت ،ب ص ا واب شيت ا اال املوفق ملصوا ،امنا 
 .با وشم ،ص بلد امد نية ،هر( 1114)ومد انة ،  اموهاب
  :وأخذ العلم عن 
  .ونمومته شيت حممدجده ام -1
 .اهلل وامشيت نبد -2
  .وامشيت نلي - 1
  .وامشيت حسني -4
  .ونن امشيت محد بن ناصر بن معمر  -5
  .اهلل بن فاضل وامشيت نبد -4
 .ص امفرا ض ،امرمحن بن  يس وقرن نلى امشيت نبد  -7
  .وص ا ز هللة نلى نمحد بن حسن احلنبلي  -8
  .ممة ص امنحو نلى امشيت حسني بن غنا وشرم امفاك ي نلى املت  -1

 :ومن فضال  م ،ذ مع ننمامه ،نن نلماء مصر إذ كان -نهللضا–وأخذ العلم 
  .امشيت حسن امقوهللسيين -1
  .وامشيت نبد اهلل اوهللدان  -2

 .وامشيت نبد امرمحن ا ربيت  -1

  .حممد بن حممود ا زا ري احلنفي :وناذ امعلم نن مفيت ا زا ر  -4

 .شيت مصر ص امقراءام، قرن نليه نول امقران ،إبراهيم امعبدي وقرن نلى امشيت  -5

  .وقرن نلى امشيت نمحد المونة ك اا  من امشاطبية، وشرم ا ز هللة -4
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 .وقرن نلى امشيت هللوا  امصاوي  -7

ونارررذ امعلرررم نهللضرررا نرررن  ،ونجرررازه  انرررة مرررن احملررردثني ،وامشررريت إبرررراهيم امبيجرررو ي شررررم اخلالصرررة  -8
 . هللن انام اوى هالالء املذكو 

وال   حرر    هلل ررن ص زمانرره نفقرره وال ن وع ،وامفررروع ،مرره اميررد امطررو  ص امصررول :-رحم  ه اهلل-وك  ان 
 .نزهد وال نتبع ملسنة منه

غزهللرررررر  ،ومرررررن نكرررررابر امسرررررل  وننالم رررررا ،وكررررران مرررررن ا برررررال امررررريت ال ترتقررررري ذ وهترررررا، وال هللنرررررال ارررررنام ا
معرضرررا  نرررن امررردنيا  ،  يرررع امفنرررون امدهللنيرررةإمامرررا ص ،شررردهللد امت برررت، حسرررن امسرررمت ،كامل امعقرررل،امفضرررل
ك را    جروادا  ارخيا   ،حسرن اخللرق واخللرق ،متواضعا  حمبا  ملطلبة واملساكني ،هينا  مينا  شجانا  م يبا   ،ونهل ا

 .وامدناء، كأن امنو  خيرا من وج ه ،امعبادة وامتضرع
كان نحلقه ي ااتصه اهلل بنصرر دهللنره،   نن امدنيا ما كان نصربه، وبامسل  ما كان نشب ه، وبامصاحلني ما

ون رع نلرى إمامتره ص امردهللن  ،واشت ر ذكره وانتشرر ،قا  مقا  نبوة ،و ضيه  قامة حجته ،وامقيا  حبفا انته
 .وشاع صيته ص امقطا  و ا له ،نهل جند واممصا 
 .ص مدحه ك اوما قاله األئمة 

 :-هلل محه ا-قال امشيت نبد امرمحن بن حممد بن مانع 
 ن ام ربرا  ناء نرن امدنربعيد ن  رانة        ال هللبعدنك اهلل من شيت طرف
 مرردود من امنردى هتك احلرنشد م   رذب        ر اهلل ش م م روي بأمرق
 ا ر امعمررلم ص اروناقى غرا  امع  را        ا دا بررد ملتد هللس واحلفرجت

 اد ة امعصرروحيد نره امترص حب و   ر غطمطم         رففي امفقه وامتفسا حب
 وكل فنون امعلم مبحر ن  ى نلى امبحر      ا  اهللة    و وامتأصيل قد صروص امنح

  رره ا ش ال نن مرتج امفرهللزهللو ب     رددا      وابا مسر يم نلى امفتيا ج
 عررن امشراث ندق مرقيق نحبربتح         فيضحى نوهلل  املش الم موضحا

*   *  * 
 نه ص امتوحيد هتذهللبه امذي         غدا بني تلك ام تم كام وكم امد فسل ن

 د رلحدهللن املعتدهللن نو  امغربه          من املرل مشربيه كروص  ده تش
 الها كما  لى دجا امليل بامفجررب ة          جرل هللأيت بتزوهللق شرإذا مبط

 ر وص كل قصررصرد فانت ت          تصانيفه ص كل مرففي كل إقليم مه ام
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 ذ رن اهلرقوه مرا مفرر ه مرراق جب له          وغرج امعروملا طغى نل
 ما هللرمي امرجيم ب اقم        فرام ابن جرجيس نلى امذل وامصغرر ماه ك
 سرروا  وباخلرض فو  بامبرودح ن منصو  بإ غا  حجة       اء ابروب
 لى احلصررر  هللسمو نوفضل إمه امع   رمه    ل معىن وص اهلل قسروص ك

 مررلى امغردل نرز  هللرداد فضله       وم ن ذا نرومست مبح  بعد تع
  :نمحد بن نلي بن مشر  بعد ثنا ه نلى امشيت حممد وقال الشيخ

 ن ننين حفيده        بنو  اهلدى هلل دي فمن ذا هللعادمهركذا نابد امرمح
 لهروهللناض  اتهروهللرل مترفيبط     هللنافو نن دهللن اهلدى كل مبطل    

وافتخرا  امعلمراء  ،مفيد امطامبني ،وامبحر امزاار امغزهللر ،هو امعا  امنحرهللر :ن مان بن بشر وقال الشيخ
جامع ننرواع  ،نمدة امسل  وبقية اخلل  ،احملفوي بعناهللة  ب امعاملني ،ومرجع امفق اء واملت لمني ،امرااخني

ومالهللرد شررهللعة  ،مفريت فررق امنرا  ،واآلثرا  امسرلفية ،نبوهللرةوامحادهللرث ام ،وحمقرق امعلرو  امدهللنيرة ،امعلو  امشررنية
 .ايد امنا 

  ،وقرامع امللحرردهللن ،  ريس املوحردهللن ،هرو ا مرا  امعرا  امفاضرل امقرردوة :إبرراهيم برن نيسررى وق ال الش يخ
ان مالزمررا  وكرر ،مرره اميررد امطررو  ص  يررع امعلررو  امدهللنيررة ،و نررا  تقيررا  نقيررا  صرراحلا   ،كرران إمامررا  با نررا  حمرردثا  فقي ررا  

ك را   ،اراكنا  وقرو ا   ،كر را  ارخيا    ،مرني ا انرم ،ك راا ا حسران ملطلبرة  ،معينا  نليره ،مرغبا  ص امعلم ،ملتد هللس
 .امعبادة

 .ومو تتبعنا حماانه وفضا له مطال املقا 
 :منها ،وله مصنفات شهيرة مقبولة 
  .كتاب فتو افيد شرم كتاب امتوحيد -1
  .نلى امتوحيد قرة نيون املوحدهللن حاشية -2

 .كش  ما نمقاه إبليس، نلى داود بن جرجيس دلد يو د نليه نهللضا غاه -1

 .كتاب ص امرد نلى ن مان بن منصو  دلد -4

 .ومه امرد وامردع نلى داود نهللضا   -5

 .مشا كة مع نمه امشيت نبد اهلل، ص  ده نلى امزهللدهللة -4

 .ااتصر قطعة من امعقل وامنقل -7

 .تفسا امفاحتة -8
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 . هو اهلل نحد لتصر تفسا قل -1

نك رر مرن دلرد،  ،ونصرا و ندهللردة ،و ارا ل ،ونجوبرة مفيردة ،ومه  دود لتصرام نلى ابن منصرو  وغراه
 .فرقناها ص موضع ا نلى حسم امرتتيم

 .نتفع بعلمه امفأا او  ،اة املسلمنيقض و   يس ف :وبالجملة
  :هوذ هللة ننمام ،من ذ هللته ،وامعلماء ،من امقضاة ،فممن أخذ عنه العلم 
  .وإمسانيل ،ابناه امشيت نبد املطي  -1
  .وامشيت نبد اهلل بن نبد املطي  -2

  .ابن امشيت حممد بن نبد اموهاب شيت حسن بن حسني امو  -1

 .وامشيت نبد امرمحن بن حصني -4

  .وابنه نبد امعزهللز -5

 .وامشيت نبد امللك -4

  .وابنه إبراهيم -7

  .وامشيت حسني بن محد بن حسني -8

 .بن حسني وامشيت حسني وحسن ابنا نلي -1

  .وامشيت نبد اهلل بن حسن بن حسني -10

  .وامشيت نبد اهلل بن حممد بن نلي -11

 .وغاهم لن   هللل امقضاء الق ،ونبناء امشيت نلي ابن امشيت -12
 :وأخذ عنه من القضاة والفقهاء

  .امشيت نبد امرمحن بن ناصر بن بشر -1
  .وامشيت نبد امعزهللز بن صاب بن مرشد -2

  .بن اليموامشيت حممد بن نبد اهلل  -1

  .وامشيت حممد بن نمر بن اليم -4

  .وامشيت صاب بن حممد امش ري -5

  .وامشيت زهللد بن حممد ال اليمان -4

  .وامشيت نبد امعزهللز بن شلوان -7

  .وامشيت نلي بن نبد امعزهللز بن اليم -8
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 .وامشيت إبراهيم بن نيسى وابنه نمحد -1

  .بن نبد اهلل بن نيسى وامشيت نلي -10

  . وامشيت نمر بن حممد بن هللوا -11

  .وامشيت نبد امرمحن بن حممد بن مانع -12

  .وامشيت نبد اهلل اخلرجي -11

  .وامشيت نبد اهلل املخضوب -14

 .وامشيت مرشد -15

  .وامشيت حممد بن نلي بن مواى -14

  .وامشيت نبد امعزهللز بن فرحان -17

 .وامشيت نيسى بن إبراهيم امش ري -18

  .وامشيت نيسى امزهللر -11

 .وامشيت امصاامي -20

  .وامشيت محد بن فا   -21

  .ت ن مان بن نبد ا با وامشي -22

  .وامشيت نبد اهلل بن نصا -21

  .وامشيت ناصر بن نيد -24

  .وامشيت حممد بن الطان -25

  .وامشيت نبد امرمحن بن محد ام ماي -24

  .وامشيت محد بن نتيق -27

  .وامشيت نبد اهلل بن جرب -28

  .وامشيت حممد بن إبراهيم بن اي  -21

  .ىيوامشيت نبد امعزهللز بن حسن بن   -10

  .إبراهيم هللن نجالن وامشيت حممد بن -11

  .وامشيت نبد اهلل بن نلي بن مراان -12

  .وامشيت محد بن نبد امعزهللز -11

 .وامشيت نبد امرمحن بن ندوان، وغاهم لن وع امقضاء -14
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حبيرث  ،نفع اهلل امطامم حبسن تعليمه ،ونما من ناذ ننه لن تأهل و  هللل امقضاء فخلق ك ا ال  صى
وو ررم اثرا   ،ضربت إميه ابراع ا برل مرن  يرع نرواحي جنرد واممصرا  ،ا  ال هلللبث إال هللساا  ح  هلل ون فا ق

 ،وحسن امردنوة ،وحسن اخللق ،وكان مش و ا بام ر  ،ومسا ر اممة ،وبذل نصحه مأل مة ،امربكة من تعليمه
اهلل مرع وهللبرذل هلرم لرا اومره  ،وكان هللتفقد طلبة امعلم وامفقراء ،وامقيا  بذمك نلما ونمال ،ومدهللنه ،وامغاة هلل

 .تعف  مش و 
       نشررررر ر مرررررن نرررررا  نلرررررى نلرررررم ي فرمحررررره اهلل وجرررررزاه نرررررن ا ارررررال  واملسرررررلمني ،وفضرررررا له وحماارررررنه ومناقبررررره

ال رم، وال نرذل نراذل ي ونمقري  ال تأارذه ص ذمرك مومرة ،وص ذام اهلل ،نحسن ا رزاء ي فلقرد برذل نفسره هلل
 .ما ال هللعر  مغاه ،نليه من امل ابة وا المة وامب اء

وصرلي  هرر، (1285)ارنة  ،ذي احلجرةمرن انيرة مثص  ،-وقد   وحره ونرو  ضرر ه تعا  اهلل  محه-توص 
ونصرراب املسررلمني مبوترره مررن  ،وحضررر جنازترره اال ررق ال  صررون ،نليرره بعررد طلرروع امشررمس ص مسررجد امعيررد

اءم امتعرازي مرن وجر ،حصل هلن من امفزع واحلزن ما هللعز وصرفه ،ح   بام اخلدو  ،احلزن وامب اء وامتوجع
 . يع امنوحي

 :عبد الرحمن بن محمد بن مانعقال الشيخ 
 ع احلمد وامش رروفو  بتسليم م  رادث اممر         داء امصرب ص حترد 

 رء ص حال  ز ه         ونعم امد ع امصرب ص امعسر واميسررفنعم احتساب امل
 دي إ  املسمع اموقرما هلل رن مبلغ         مشيع برا جاءنا مراءنا مرمقد ا

 لى  ررنادي وامفالاد نراذا هللرا ال         مبرفصخت مه مسعا ونحلحت ا
 لى امعمررا  امدهللن نوى نرره        بأن إمرأ اهلل شرادي ناطرل هللنرفقي
 ول من امشررا ما ذا هللقراء  من حنو دا ه         مفيه احلصرعي  جرفقلت ن
 ن جانم امقربروهيل نليه امرتب م    اوهللا     رراا امدهللن نصبو ثرفقال ا

 ن صربيروحر  نشواقا با نيل م    اكن       رل ارفأزنج من نمبابنا ك
*     *    * 

 ا  كامشربرما بنا صرونن امفضا  م       ل ا   رونهللقنت نن ام   مادم بأه
 غررا  نصيبوا نلى صرحيا ى كأهللت       قد ول نهل احلق من بعد موته    رم

 فتيت            وهللا نربيت الي غروب اماى جتريرليه ترا نرم جيت حق فيا
 د ررهللق امقلم نو ننة امصراعا ح     وهللا نضلعي ال تسأمي إن تصدنت      
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 ربرهللعيد نن امدنا  ناء نن ام   ن شيت طانة         ردنك اهلل مرفال هللبع
 منجوى إ  نا  امسر قيق مدى ا  فتا مطي  مدى امنجا        ا  دىر فيق م
  :نليه ذ قالوأطال في الثناء 
 د فقده          وهلل ين به امقا ي وهللدنو مه املقريرره بعري ذكسى  يرن

 ررا ر امدهرل         خللد حنرهللر اهلدى اران هللبقى بامفضا ل فاضرفلو ك
 ررع برهة          مزدناه من وقت به منت ى امعمرو  هللدفرل احملترنو امج

 ررمسمنا نفواا حتت  اهللاهتا اخلض   ود وجحفل        راحلت  تدفعه جننو 
 رردهلل ا من امارناقنا ال تفربأن     رال د      اهللا قرواق املنر ن نطروم

 لم قاصمة امظ رروموم نهيل امع      د موته     رمقد بان فينا امنق  من بع
 امن ي ا لة امط رل رفل في نلى نهرد وهى من نظامه         ف ان كسلك ق

 ذ را  من  لة امنرونقل ايا  امن رد بدم         ة قرف ذه نالمام امقيام
 رردع من كسرا ما تصرو رب من      راملني هلل يبرنا     ه امعرو إمررجرفن

 رررد باممرد تفريم ودود قر ح      ه     رلد إنرة اخلروهللس ن م ص جن
 .( 411-14/404) انظر تر ته ص امد   امسنية
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 من أهل القرن الرابع عشر
 (8870)السيد نذير حسين الدهلوي ت  - 41

 بنا            نذهللر حسني بن جواد نلي بن نظمة اهلل امعالمة ،امشيت ا ما  امعا  ام با احملدث هو
 .واحلدهللث ،املتفق نلى جالمته ونبامته ص امعلم ،نش احلسيين امب ا ي ذ امدهلوي اهلل

 -         بقرهللترره اررو ا كرردها مررن ننمررال بررا   ،اررنة نشرررهللن وقيررل  ررس ونشرررهللن ومررا تني ونمرر  ومررد
ذ ارافر إ  نظريم ابراد وند   برا امسريد ا مرا  امشر يد  ،وتعلرم اخلرط وا نشراء ،ونشأ با -ب سر املوحدة 

نبرد احلري برن   وامشريت ،ن نبد امغين امردهلويبامشيت إمسانيل  :وصاحبيه ،نمحد بن نرفان احلسين امربهلللوي
فسرافر ملعلرم  ،فمأل قلبه من ا  ان وغشيه نو  املعرفرة ،وما تني ونم  ،انة ابع وثالثني ،هبة اهلل امربهانوي

ذ اررافر إ  دهلرري ونقررا  ص مقامررام  ،وقرررن املختصرررام نلررى ننيرران تلررك امبلرردة ،ونقررا  ببلرردة إمرره ابرراد نهللامررا  
 .انة ثالث ون بعني ندهللدة ص نثناء امسفر ح  دال دهلي

وامعالمرة جرالل  ،وامشريت شرا حممرد امقنردها ي ،فقرن ام تم امد اية نلرى امسريد نبرد اخلرامق امردهلوي
نررررن امشرررريت كرامررررة امعلرررري ا ارررررا يلي صرررراحم امسرررراة  ،وناررررذ امصررررول وامبالغررررة وامتفسررررا ،امرررردهللن اهلررررروي

 ،دب نررن امشرريت نبررد امقرراد  امرامبررو يوام ،نررن امشرريت حممررد نررش امرردهلوي ،واحلسرراب ،واهليأررة ،اممحدهللررة
والز  د و  امشيت املسند إارحاق  ،ذ تزوا بابنة امشيت نبد اخلامق املذكو  ،وفر  من ذمك ص  س انني

ونجررازه امشرريت املررذكو  اررنة مثرران  ،بررن حممررد نفضررل امعمررري امرردهلوي ارربط امشرريت نبررد امعزهللررز بررن وع اهلل
 .فتصد  ملتد هللس وامتذكا وا فتاء ،م ة املشرفةو سني وما تني ونم  حني هجرته إ  
 .الايما امفقه وامصول إ  انة ابعني وما تني ونم  ،وفن ،ود   ام تم امد اية من كل نلم
فررت  اشرتغامه مبرا اروامها إال  ،ذ غلم نليه حم امقرران واحلردهللث ،وكان مه ذوق نظيم ص امفقه احلنفي

 .امفقه
فوجدتره إمامرا  جرواال  ص احلردهللث وامقرران حسرن  ،وثالمثا رة ونمر  ،نشرةوإي حضرم د واه انة اثنيت 

شردهللد امتعصرم نلرى مرن  ،وامتخشرع وامب راءوامرتالوة،  ك را امصرلوام  ،ميال وهنا ا ،مالزما ملتد هللس ،امعقيدة
بحانه نمررا  و زقره اهلل ار ،ال خيرا  ص اهلل مومرة ال رم ،ذا جرنة وجنردة ،متواضعا  حليما   ،مدانبا  مزاحا   ،اامفه
 .انت ت إميه   ااة احلدهللث ص بالد اهلند ،وامعجم ،ونفع بعلومه القا  ك اا  من نهل امعرب ،طوهللال  

 (ابتالؤه بالظالمين الحاسدين)
واهتمرره امنررا  برراالنتزال نررن نهررل امسررنة  ،لررن نوذي ص ذام اهلل ارربحانه غررا مرررة -  محرره اهلل -وكرران 
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فنقلرروه إ  بلرردة  ،فقرربض نليرره ا ن ليررز اررنة مثررانني نو إحرردى ومثررانني ،هلنرردوبرراخلروا نلررى والة ا ،وا مانررة
 ،فعررراد إ  دهلررري واشرررتغل بامرررد   ،ذ نطلقررروه ،فلبرررث ص امسرررجن ارررنة كاملرررة ، اومبنررردي مرررن ن   بنجررراب

 مرروه برراالنتزال  ،ذ إنرره ملررا  حررل إ  احلجرراز اررنة ثالمثا ررة ونمرر  ،كمررا كرران هللشررتغل بررا قبررل ذمررك  ،وا فررادة
 ،وبرأن امزكراة ميسرت ص نمروال امتجرا ة ،وبأن امن ام بامعمة واخلامة جا زة ،شحم اخلنرزهللر (2)هللقول حبلة (1)نهبأ

واارررتنطقه  ،فرفعررروا تلرررك امقصرررة إ  واع م رررة فقررربض نليررره امرررواع ،نرررن ذمرررك (1)وه رررذا  مررروه مبرررا هرررو برررريء
ما كفر امنا  ص امرزمن امسرام  كبرا  امعلمراء ك  ،ذ إنه ملا ناد إ  اهلند وكفروه ،ذ نطلقه ،وحبسه هللوما  وميلة

 . واهلل ابحانه دازهلل م ص ذمك ،(4)من ام مة افت دهللن
، وامدهللانررة، وامزهررد وامعلررم وامعمررل ونعمررة برراهرة مررن اهلل ارربحانه ص امتقرروى ،فررإن امشرريت كرران اهللررة ورراهرة

واحملبرة مره  ،اخلشرية مرن اهلل اربحانهو  ،وامصردق وقرول احلرق ،اتغناء نن امنا وامتوكل واال ،وامقنانة وامعفا 
اتفررق امنررا  لررن  زقرره اهلل ارربحانه حظررا  مررن نلررم امقررران واحلرردهللث نلررى  ،-صررلى اهلل نليرره واررلم-ومراررومه 

 .جالمته ص ذمك
وقد كترم ص جرواب نرن  ،وهلل ين نليه ، به حبا مفرطا   وكان شيخنا حسني بن حمسن امنصا ي اميماي

ونحتققره ص موالنرا امسريد  ،وننتقرده، إن امرذي ننلمره: نرذهللر حسرني املررتجم مره االال و د نليه ص حرق امسريد
بل  ،ومن نجل نلماء امعصر ،ومسند وقته ونوانه ،ننه فرد زمانه ،نذهللر حسني امدهلوي ،وامفرد اهلما  ،ا ما 

 ،مل بام تاب وامسرنةواملرشدهللن إ  امع ،وننه من اهلادهللن ،وتقواه ،وحلمه ،ص نلمه ،ال ثاي مه ص إقليم اهلند
ونقيدترره موافقررة  ،واملعلمررني هلمررا، بررل نجررل نلمرراء هررذا امعصررر احملققررني ص ن   اهلنررد نك رررهم مررن تالمذترره

 :معقيدة امسل  املوافقة مل تاب وامسنة ع
 وفي رؤية الشمس ما يغنيك عن زحل

ن  )          ،نليه فإن وبال حسده  اجع إميه واهللل  ،وامشر املخذول ،فدع ننك قول احلااد امعذول
فقرد  ،فمرن نرال مرن هرذا ا مرا  اهلرادي إ  ارنة ارا امنرا  ،( سدون امنا  نلرى مرا اتراهم اهلل مرن فضرله 

 :وما نحسن ما قال امقا ل ،باء باخلسران املبني

                           
  ."وبأنه " كذا ومعل امصواب   -1

  .كذا وامصواب حبل ية -2
ومرن ذمرك مرا هللفعلره نهرل امبردع وامتحرزب وامضرالل  امبدع بأهل امعلم وامفضل واهلردى ص كرل زمران وم رانو ه ذا هللفعل نهل امضالل  -1

  (. تشابت قلوبم) من كيل االفرتاءم وامكاذهللم وامشا عامبأهل امسنة اميو  

  .(تواصوا به بل هم قو  طاغون ن) نداء احلق ص كل زمان وم ان بأهل احلق واهلدى نه ذا هللفعل نهل امبغي وا فك  -4
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 نال قل ملن كان ع حاادا       نتد ي نلى من ناأم امدب
 ا وهمرم منك   تر  ع رأم نلى اهلل ص مل ه     نا

ي هرذا مرا ننلمره ونحتققره  وال تبرق مرن م نحردا   ،واارذل شرانأه ومعادهللره ،امل م زد هذا ا مرا  شررفا  ودردا  
انت رررى مرررا كترررم شررريخنا حسرررني برررن حمسرررن  -واهلل هللترررو  امسررررا ر ،سررريد نرررذهللر حسرررني نبقررراه اهللامص موالنرررا 
 .املذكو 

اد ذمرك م ران مره ص احلردهللث مرا ال هللقرد  نليره و  هلل ن ملسيد نذهللر حسني ك رة اشتغال بتأمي ، ومرو ن  
 :نش رها ،ومه  اا ل ندهللدة ،غاه

 .معيا  احلق -1
 .وواقعة امفتوى ودافعة امبلوى  -2

 .وثبوم احلق احلقيق -1

 .و اامة ص حتلي امنساء بامذهم  -4

 .كل ا باملغة ام دوهللة  -واملسا ل ام بعة  -5

  .امنيب عتبا وفالم اموع با -4

 .بامفا اي فتاوىودمونة ام -7

 .بامعريب -و اامة ص إبطال نمل املومد  -8

وورررين نهنرررا مرررو  عرررت مبلغرررت إ   ،فرررال ت ررراد نن حتصرررر ،ونمرررا امفتررراوى املتفرقرررة امررريت شرررانت ص امررربالد 
 .دلدام ضخا 

ومرن م  ،فلعل رم هللبلغرون إ  نمر  نفرس ،املعروفرون ،فم رم امعراملون امناقردون ،ونما تالمذته فعلى طبقام
ونهل هراتني امطبقترني هللبلغرون إ   ،ومن م من هلللي امطبقة ام انية ،و  ص بعض اموصا املقا بون بامطبقة ام

 .اآلال 
  :فمنهم، وأما أشهرهم في الهند  
 .ابنه امسيد امشرهلل  حسني املتوى ص حياته -1
ونبرد  ،ونبد امواحد ،ونبد ا با  ،وبنوه امتقياء حممداهلل امغزنوي امعا   املش و   نبدوامشيت   -2
 .اهلل

 .ومن م امشيت حممد بشا امعمري امس سواي  -1

 .نما نمحد احلسيين امس سواي ،وابنه ،وامسيد نما حسن  -4
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 .بادياوامشيت احملدث نبد املنان اموزهللر   -5

 .وامشيت حممد حسني شيت امبطاموي صاحم إاشانة امسنة  -4

 .وامعالمة نبد اهلل بن نبد امرحيم امغازهللربو ي  -7

 .امشرهلل  احلسىن امطوكي وامسيد مصطفى بن هللوا   -8

 .بادياوامسيد نما نلي بن معظم نلي احلسيين املليو   -1

 .وامقاضي طال حممد بن امقاضي حممد حسن امبشاو ي  -10

 .امقلعوى (1)راولاموامشيت غال   ب   -11

 .دهللانوي صاحم نون املعبودامواحملدث  س احلق بن نما نلي   -12

 .غريبوامشيت نبد اهلل بن إد هللس احلسين امسنواي امل  -11

 .وامشيت حممد بن ناصر بن املبا   امنجدي  -14

 .والق ال  صون ،امنجديوامشيت اعد بن محد بن نتيق   -15

  ثناء العلماء عليه
تر رة  وتررجم مره امشريت  رس احلرق املرذكو  ص مقدمرة غاهللرة املقصرود  ،قصرا د غرراءبوقد مدحه امعلمراء 

وهررو كترراب  ،(احليرراة بعررد املمررام)ملظفررر بررو ي كتابرره ونفرررد مرت ترره املومرروي فضررل حسررني امل رردانوي ا ،حافلررة
 .حافل بأابا ه ص املغة ام دوهللة

ارنة    ،وكترم ع ا جرازة بيرده ام ر رة ،إجرازة نامرة تامرة ع ونجراز ،وإي قد صحبته نهللاما ببلدة دهلري
 .اثنيت نشرة وثالمثا ة ونم 
      وثالمثا ررررة ونمرررر  ببلرررردة دهلرررري ثنررررني معشررررر ميررررال مضررررني مررررن  جررررم اررررنة نشرررررهللن وكانررررت وفاترررره هللررررو  ا 

  . امني ،(2) محه اهلل ونفعنا بربكاته
انظر تر ته ص نزهة اخلواطر وبجة املسامع وامنواور ملعالمرة امشررهلل  نبرد احلري برن فخرر امردهللن احلسرين 

(8 /417-501).  
 ( 8878) محمد بشير السهسواني ت  -44

     ،د   امررردهللن برررن صرررد  امررردهللن امعمرررري امس سررروايامشررريت امفاضرررل امعالمرررة احملررردث حممرررد بشرررا برررن بررر

                           
  .وهي تسمية ال هللقرها ا اال  ص امصل غال   اول  -1  
  .هذه ا ملة في ا توال غا مشروع -2   
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 .نحد امعلماء املش و هللن ببالد اهلند
ذ دارل م  نرال  ،واشتغل نهللامرا نلرى نلمراء بلدتره ،ومد ببلدة ا سوان انة ن بع و سني وما تني ونم 

وشرررم امسررلم  ،وقرررن نليرره امزواهررد ،والز  املفرر  واجررد نلرري بررن إبررراهيم احلنفرري امبنا ارري ،اررنة ثررالث وارربعني
وقررررن نلرررى احل ررريم نرررو  احلسرررن  ،ذ ارررافر إ  مت ررررا ،وغاها،وإهليرررام امشرررفاء ،وامشرررمس امبازغرررة ،ملقاضررري

ذ الز  امد    ،ذ دال دهلي وناذ احلدهللث نن امسيد احملدث نذهللر حسني احلسيين امدهلوي ،امس سواي
وهرري بلردة مشرر و ة  -تراء نجميرة  ب سرر امسررني امل ملرة ااررره -فرد   اررنة كاملرة ببلرردة ارل ت  ،وا فرادة
 ،وثالثرني ارنة ببلردة بوبرال ،براداو س نشرة انة ببلدة نكررب  ،ود   انة كاملة ببلدة ش سرا  ،من ااا 

 .ببلدة دهلي ونم  وبعد ذمك إ  انة ات ونشرهللن وثالمثا ة
       م ررررا ة تامررررة صمرررره  ،جيررررد امقر ررررة ،مفرررررع امررررذكاء ،تقيررررا  نقيررررا   ،و نررررا  صرررراحلا   ،وكرررران مررررن كبررررا  امعلمرررراء

 .نصول امفقه
وكان امسيد صردهللق حسرن امقنروجي  ،ذ وع نظا ة املدا   كل ا ،وع امتد هللس ص بوبال نول قدومه با

وارافر إ  م رة املبا كرة  ،وهو قرن برا نلرى شريخنا حسرني برن حمسرن امنصرا ي اميمراي ، رتمه غاهللة االحرتا 
  .وامشيت نمحد بن نيسى امشرقي ،امرمحن امس ا نبو ي فحج وناذ مب ة نن امشيت حممد بن نبد

 :ومه مصنفام من ا
 .صيانة ا نسان ص امرد نلى امشيت نمحد بن زهللن دحالن -1
 .وامقول احمل م  -2

  .وامقول املنصو   -1

 .وامسعي املش و   -4

 .وامسي  املسلول  -5

 .وامربهان امعجاب ص فرضية ن  ام تاب  -4

 .و اامة ص حتقيق امربا  -7

 . امرد نلى امقادهللايو اامة ص  -8

 .و اامة ص إثبام امبيعة املروجة -1

 .و اامة ص جواز امضحية إ  اار ذي احلجة -10

 ،وم رن امشريت كران  بره وهللعررت  بفضرله ،وكان ص تلك املسرأمة طرفرا  مشريخه حسرني برن حمسرن املرذكو 
 :قال، وقد كتم ص بعض م اتيبه إ  امشيت  س احلق صاحم نون املعبود وقد  نهللته نطه
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 -  وقرد مضرى  ،فقد كان ناملا  حمققرا  متمسر ا  بام تراب وامسرنة ،و حم اهلل ناانا امعالمة حممد بشا" 
  .انت ى ،ونا نه جنام جتري من حتت ا امهنا  ،اهلل  محة امبرا  ةإ   مح - محه اهلل 

 .مام بدهلي ص  ادى اآلارة انة ثالث ونشرهللن وثالمثا ة ونم 
 نزهة اخلواطر وبجة املسامع وامنواور ملعالمرة امشررهلل  نبرد احلري برن فخرر امردهللن احلسرين انظر تر ته ص

(8 /415-414). 
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 ( 8872) العالمة حسين بن محسن اليماني  ت  -800
  حسررني بررن حمسررن بررن حممررد بررن م رردي بررن نيب ب ررر بررن حممررد  ،امشرريت ا مررا  امعالمررة احملرردث امقاضرري

  حممررد بررن م رردي بررن حسررني بررن نمحررد بررن حسررني بررن إبررراهيم بررن إد هللررس  بررن ن مرران بررن حممررد بررن نمررر بررنا
برن ا  بن تقي امدهللن بن ابيع بن نامر بن نتبة بن ثعلبة بن نو  بن مامك بن نمررو برن كعرم برن اخلرز اا

  .اعد امنصا ي امصحايب
 . ونم م بعة نشر مضني من  ادى امو  انة  س ون بعني وما تني ،كانت والدته ببلدة احلدهللدة

وقررد بلررغ مررن امعمررر ثررالث  يررز شرررع ص قررراءة امقررران ام رررمي، واررتم ص حيرراة وامرردهيوبعررد بلوغرره اررن امتم
 .وم ث با مثاي انني ،وبعد وفاة وامده  حل إ  قرهللة املراونة ،نشرة انة

رع ذ شر ،حر  نتقنره حرق ا تقران ،وغراه بامفقره نلرى مرذهم ا مرا  امشرافعي ،اشتغل بعرد إتقران امنحرو
 :ص قراءة نلم احلدهللث نلى امرتتيم

وكل  ،ومسلم ،ذ نيب داود، ذ امرتمذي، ذ ا امع امصحيو ملبخا ي ،ذ امنسا ي ،انن ابن ماجة: نوال  
من ن    ،ذ توجه بعد ذمك إ  مدهللنة زبيد ،ذمك نلى شيخه امسيد امعالمة حسن بن نبد امبا ي امهدل

فقررررن نليررره  ،امسررريد امعالمرررة ارررليمان برررن حممرررد برررن نبرررد امررررمحن امهررردلوابرررن مفتي رررا  ،امررريمن إ  مفررريت زبيرررد
 .ونجازه إجازة كاملة نامة نطه امشرهلل  ،وابن امعريب ،كحزب ا ما  امنواوي  ،امصحام امستة وغاها

كو  قد ند   جده امسيد نبد امرمحن بن اليمان امهردل صراحم امرنفس ذ وامسيد اليمان بن حممد امل
و  هللررزل شرريخنا حسررني  ،وناررذ نررن  ررع مررن امعلمرراء ،ونررن نبيرره حممررد بررن نبررد امرررمحن ،هوناررذ ننرر ،اميمرراي

  .فإذا تأار ااتدناه إميه ،هللرتدد إميه كل انة مألاذ ننه
وصرل مرن مدهللنرة  ،ومن نعم اهلل نليه نن امشريت صرفي امردهللن نمحرد برن امقاضري حممرد برن نلري امشروكاي

وقرن نليه نطرافا  من امم رام  ،يخنا مدهلله والزمه مدة إقامتهصنعاء إ  احلدهللدة ممر اقتضى ذمك، فحضر ش
وننرررت ابرررين   نبرررو  تلميرررذ نيب  :وهللقرررول مررره ،وكررران  بررره حبرررا  شررردهللدا   ،ونجرررازه إجرررازة ااصرررة ونامرررة ،امسرررت

 .وتلميذي
فرراجتمع  ،الارريما م ررة شرررف ا اهلل تعررا  ،ومررن نعررم اهلل نليرره ننرره كرران ك ررا امرررتدد إ  احلرررمني امشرررهللفني

وكان امشرهلل  املذكو    ث مب ة املشرفة من ش ر  جم  ،مشرهلل  امعالمة احلافا حممد بن ناصر احلازميبا
فرأول مرا  ،ونول انة مقيه في را ارنة مثرانني ومرا تني ونمر  ،ف ان شيخنا هللالزمه كل انة ،إ  متا  نش ر احلج

نزهللرل بوبرال مره     ر امردهللن امب لريت ن قمربرنليه مسند امدا مي من نومه إ  ااره مع مشرا كة املفريت نهللروب  قرن
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 .ص ذمك وغاه ص تلك امسنة ومن بعدها
فقررررن نليررره نطرافرررا  صررراحلة مرررن  ،وكررران شررريخنا  ضرررر نليررره مرررن غررررة  جرررم إ  اارررر نشررر ر احلرررج ونهللامررره

ونحبه  ،ونجازه نطه امشرهلل  إجازة وافية كافية ،و يع املسلسالم ملعالمة نمحد بن نقيلة ،امم ام امست
 .ودنا مه بأدنية مرجوة امقبول إن شاء اهلل تعا  ،بة صافيةحم

بلردة مرن برالد امريمن قرهللبرة مرن احلدهللردة مسرافة  -بضم امال   -وع امقضاء ببلدة حلية  ،وشيخنا حسني
وهرو نن  جرل مرن  ،ن ا بواقعة وقعت نليرهموتو  با امقضاء حنو ن بع انني ذ ااتعفى  ،نو نك ر ،ثالثة نهللا 
طلم من جتا  املحيرة م سرا  غرا معرني  ،هللدة لن مدهلله احلل وامعقد من امترا  هللقال مه نمحد باشانواب احلد

ون اد  ،ونحضررر امعلمرراء نلررى ذمررك ،نلررى املالمررال امررذي هللسررتخرجونه مررن امبحررر مررن غررا نن هللعلررم مقرردا ه ومثنرره
إن   ت تم نلى هذه : مهقال و  ،فامتنع امشيت ح  إن امباشا املذكو  نحضر املدفع متخوهللفه ،من م امفتوى

افعل ما ن دم هذا ال هللضر قطعا  ال ننرد اهلل : فقال ،ن ميك بذا املدفع ح  هللصا جسمك نوصاال   ،امفتوى
وال ننررد  مررن موالنررا امسررلطان ص ذمررك ح ررم حتررتج برره  ،وال ص االصررطالم ،وال ص امعررر  ،وال ننررد امنررا 

وإن نمرر  ،فرأمره مطراع ،امسرلطان إذا نمرر مبرا نمرر اهلل بره فطانرة ،ومو فرضرنا نن ننرد  ص ذمرك ح مرا   ،نلينا
وهذا االاتعفاء مقد  ص  ،وحاشاه نن   م بغا كتاب نو انة ،فال طانة مه نلينا ،نال  ام تاب وامسنة

ونص ره ص امشمس ثالثة نهللا   ،ومنعه من امكل وامشرب ،فشدد نليه ثالثة نهللا  ،ادمت م من هذه امع دة
و  هللرر  نن   رم نرال  ام تراب         ،فتحمرل هرذه املشراق ،ونن ره كرل مرن نرفره ، تهح  تغام صو 

وذمررك بعررد  ررس اررنني مررن  ،ن   اهلنررد       فقررد   ،ومسررقط  نارره ،وتررر  وطنرره ،ونقرروال ام مررة ،وامسررنة
ذ نرراد  ،ذ  جررع إ  وطنرره ،ونقررا  بررا اررنتني ،فرردال بررو بررال ص ن ررد ارر ند  برري م ،امفتنررة امعظيمررة باهلنررد

  .ذ  جع إ  وطنه ،ن بع انوام       ونقا  ببلدة بو بال ،بعد  س انني ص ن د شاهج ان بي م
وكران ص مردة إقامتره هنامرك قرد طا صرريته ص  ،وتروطن ببلردة بررو برال ،ذ نراد إ  اهلنرد بعرد  رس ارنني

وإي  نهللرررت م  ،مرررن كبرررا  امعلمررراء وننوانررره كرررل نحرررد ،ونقرررر مررره برررامتفرد ص نلرررم احلررردهللث ، يرررع امقطرررا  اهلندهللرررة
مررن   ،وناررذ ننرره  انررة ،وهللعرتفررون با تفرراع د جترره نلرري م ،وهللسررتفيدون منرره ،وخيضررعون معلمرره ،هللتواضررعون مرره

وامشيت حممد بشا برن برد  امردهللن  ،ننياهنم كامسيد صدهللق حسن بن نوالد حسن احلسيين امبخا ي امقنوجي
نبرد امعزهللرز     وامشريت  ،وامشيت نبرد اهلل امغرازبيو ي ،دهللانويوامشيت  س احلق بن نما نلي ام ،امس سواي

وامشرريت طيررم بررن  ،بررادياواملومرروي وحيررد امزمرران احليررد   ،واملومرروي اررالمة اهلل ا ااجبررو ي ،امرررحيم ابررادي
والررق   ،وامشرريت امصرراب إاررحاق بررن نبررد امرررمحن امنجرردي ،ونبررو اخلررا نمحررد بررن ن مرران امل رري ،صرراب امل رري
 .لماءك ا من امع
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 ،قررد ناررذ ننرره شرريأا  ك رراا  مررن نلررم احلرردهللث ،وصررانه نمررا شررانه ،وهررذا امعبررد امضررعي  نصررلو اهلل شررأنه
 ،واررررنن نيب داود ،وجررررامع امرتمررررذي ،واحلصررررن احلصررررني ،فقرررررنم نليرررره نوميررررام امشرررريت حممررررد اررررعيد اررررنبل

ا نليرره كل ررا مررن قرنهترر ،وصررحيو ا مررا  حممرد بررن إمسانيررل امبخررا ي ،وصرحيو مسررلم بررن احلجرراا امنيسررابو ي
 .  نوهلا إ  اارها
 ،ةواررنن ابررن ماجرر ،ومسعررت بقررراءة غرراي نليرره اررنن امنسررا ي ، لررة صرراحلة مررن بلررو  املرررا  وقرررنم نليرره
 .وغاها ،واملش اة ،واملوطأ ،ومسند امدا مي

 واملسلسررل ،واملسلسررل باحملبررة ،كاحلرردهللث املسلسررل باموميررة  ،ومسعررت منرره ك رراا  مررن امحادهللررث املسلسررلة
واملسلسررررل بامصررررحبة  ،واملسلسررررل باملصررررافحة، واملسلسررررل باملشرررراب ة ،واملسلسررررل بيررررو  ناشررررو اء ،بيررررو  امعيررررد

 .وغاها
 .(1)وقد نجازي إجازة نامة تامة نفعنا اهلل بربكاته

ومو ن اد ذمك م ان مه ص احلدهللث مرا ال هللقرد  نليره  ،(2)وشيخنا حسني   هلل ن مه ك رة اشتغال بتأمي 
   رر       وم نره  ،وقد فاته ك را وذهرم ،ومباحث مطومة هي دمونة ص دلد ، ل حافلةومه  اا ،غاه

 .ومه تعليقام نلى انن نيب داود ،نلى  ع ذمك
 .و بين كحم اآلباء مألبناء ،زل ننديروكان هللن ،وقد كان ك ا امرتدد إ  بلدة م  نال ص اار نمره
ذ  حررل نن ررا إ  حبيررم   ،نو نقررل ،ونقررا  بررا حنررو شرر ر ،وقررد داررل م  نررال قبررل موترره بنحررو ن بعررة نشرر ر

فأقرا  ننرده حنرو  ،بعرد طلرم موالنرا حبيرم امررمحن برن حممرد تقري امشررواي ،(1)كنج قرهللة من ننمال نلي رذه
فلررم   ررث بررا إال حنررو  ،وص ااررر  ررادى امو  قررو  ايررا  اال حتررال من ررا إ  مدهللنررة بوبررال ،ن بعررة نشرر ر

 . محة اهلل ابحانهنتقل إ  ذ ا ، سة نشرة هللوما
اآلاررة نلرى نحسرن  ىوكران هللرو  ام الثراء ناشرر  راد ،وقبل وفاته بنحرو نشرر ارانام اررا مرن امبيرت

ذ دا  نلرى بيروم نوالده كراملودع  ،وطلم من م امدناء حبسن اخلتا  نند حلرول احلمرا  ،حامة ملالقاة نحبابه
وبعرد نن صرلى امعصرر و جرع إ   ،ر ص اميرو  املرذكو وكان ذمرك بعرد صرالة امظ رر إ  بعرد صرالة امعصر ،هلم

كرران هلررا ومررد ص   - ضرري اهلل نن ررا  -بيررت ومررده نبررد اهلل بررن حسررني نرضررت مرره مررذاكرة معرره ص نن اد ررة 
ا اهليررة هللسررمى بعبررد امعررزى ن  ال ؟ فررأمر ومررده املررذكو  بإحضررا  بعررض ام تررم امرريت كرران هللتخيررل حررل تلررك 

                           
 .هذه ا ملة في ا توال غا مشروع -1
  .(  بامتأمي )معله ن اد و كذا   -2
 .( نلي رة)ه ومعل -1
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فرن ض نبرد  ،فقرا ب ذمرك غرروب امشرمس ،نليره مرا شراء اهلل نن  لري من راونملرى  ،فأحضررها ،املسأمة من ا
ونلرى تلرك اموارادة قرد  ،اره قرد افرقرنوكان شيخنا مت أرا نلرى وارادة مره وإذا ب ،اهلل ملوضوء فتوضأ و جع

وإن جبينررره ميتفصرررد مرررن  ،برررال تغمررريض نينيررره (1)فاارررتلقى نلرررى و رررره لررردودة هللدهللررره و جليررره مغمضرررة ،نطررررق
وص  ،ميلررة ام بعرراء  وكانررت تلررك امليلررة ،بررد اهلل نا مررا فحركرره وإذا بروحرره قررد فا قررت جسرردهفظنرره ن ،امعرررق

وكان ذمك ص انة اربع ونشررهللن وثالمثا رة  ،ونودنوه ص  مسه ،ارجوا بنعشه ،معله قبيل امضحى ،صبيحت ا
 .(2) محه اهلل ونفعنا بربكاته ،ونم 

نواور ملعالمرة امشررهلل  نبرد احلري برن فخرر امردهللن احلسرين انظر تر ته ص نزهة اخلواطر وبجة املسامع وام
(8/111-115.) 

 

                           
 .  "مغمدة "  هكذا ومعل مراد  -1
 .امرجل هلل ر  هذه ا ملة امبدنية امع اما  هذ -2
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 ( 8822) الشيخ حافظ الحكمي ت  -808
         احل رررم نسررربة إ   ،احل مررري هرررو امعالمرررة امفرررذ احملررردث حرررافا برررن نمحرررد برررن نلررري برررن نمحرررد برررن نلررري

       برررن قحطررران رب وننظرررم قبيلرررة مرررن شرررعم ك رررالن برررن اررربأ برررن هللعررر ،برررن ارررعد امعشررراة مرررن مرررذحج نشررر را
 .هر(1142 ) ومد انة

 :أوصافه
مرحررا  مررع زمال رره   ،نشرريطا  صررحيحا  ص بدنره ،قروي امبنيررة ،افيرر  املحيررة ،نمسرر املررون ،هرو مربرروع امقامررة
 .كان هللدانب م وهللغلب م
وهللتجرول  ،ومسراندا  مره ص دنوتره ،كران مسراندا  ملشريت نبرداهلل ،وناهيرا  نرن املن رر ،وكان امرا  براملعرو 

وكان حافا مع امشيت نبداهلل مبنرزمة امروم من ا سرد ال  ،نلى مدا   امشيت نلى محا  اشرتاها هلذا امشأن
 .- محه اهلل  -خيام  مه نمرا  
 :طلبه للعلم

ابترردن امد اارة نلرى امشريت امقرنرراوي ص  ،واحلافظرة امقوهللرة ،هللتميرز امشريت حرافا مرن صررغره بامرذكاء احلراد
 .اته متقطعة الشتغامه برنيه امغنم موامدهللهوكانت د ا ،هر(1151)نا  

ومرررن م تلميرررذه حرررافا برررن نمحرررد احل مررري حتفرررة  ،ومقرررد نملرررى امشررريت نبرررد اهلل امقرنررراوي نلرررى تالميرررذه
 .فتعجم من ذمك زمالاه ،فحفظ ا امشيت ص نفس افلس ،امطفال

 .هر تفر  مطلم امعلم وا د فيه(1140)ذ من نول نا  
 ،نن شريخه امقرنراوي كران هلللقري نليره ونلرى زمال ره امرد   ،حافظتره وف مرهوقروة  ،فمن نجا رم ذكا ره

وذمرك  ،فيعيرده كمرا هلللقيره امشريت حرفرا حبرر  ،فإذا انت ى امشيت من امد   نمر حافظا بإنادته نلى زمال ره
 .ملا ننطاه اهلل من امذكاء اموقاد وامرغبة ص حتصيل امعلم

ذ  ،كررل ميلررة مررن بعررد صررالة امظ ررر جررزءا  مررن امقررران  كرران هللقرررن  ،وملررا داررل شرر ر  مضرران مررن ذمررك امعررا 
 .وهو املسجد امذي كان هللصلي فيه طلبة امعلم ،هللصلي به صالة امرتاوهللو حفظا جبمانة مسجد امشرا 

 .هر(1142)وااتمر ص طلم امعلم ميال وهنا ا ح  نا 
فقرد كران اهللرة ص  ،د ارةوال هللصدق ذمك إال من زاملره بامل ،وقد تفوق ص طلم امعلم ص ك ا من امفنون

 .احلفا وامذكاء
 .وص هذا امعا  كلفه امشيت بتأمي  نبذة ص نلم امتوحيد
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 ،ص معرفررة نلمرراء جنررد وغرراهم برره وكانررت اررببا   ،ف تررم حسررم طلررم شرريخه منظومررة ص نلررم امتوحيررد
ارروى  و  هللررد   امعلررم نلررى نحررد ،وامتررد هللس معررا   ،وه ررذا ااررتمر ص طلبرره ملعلررم ،(اررلم اموصررول ) وهرري 

كران      هرر (1147)وزوجره ابنتره نرا   ،إال ننره ملرا طلبره امشريت نبرد اهلل إ  م رة ،امشيت نبد اهلل بصامطة
 .- مح م اهلل  -هللقرن نلى امشيت نبد امرزاق نفيفي باحلر  مدة إقامته مب ة 

بعررد د   نليرره امشريت حررافا فرررتام متقطعرة نك رهررا  ،ومررن شرريواه نهللضرا حممررد نبررد امررزاق محررزة: قلرت
وكران مره د اران نلرى  ،هرر بقري امشريت حرافا ص م رة نك رر مرن ن بعرة نشر ر( 1147) وص نول نرا   ،احلرج

وص هرذه امفررتة ت رون امقرراءة ص امم رام  ،نوهلمرا وقرت امضرحى إ  صرالة امظ رر ،امشيت حممد نبد امرزاق
حيرث  - محره اهلل  -ت حرافا وامفرتة ام انية وهي ااصة بامشري ،امست هللقرن نحد امطالب وامشيت هللشرم هلم

 .هللد   نلى امشيت حممد نبد امرزاق ص نلو  املغة وااصة امبالغة
 .وقد ااتمر ص امد ااة نلى شيخه حممد نبد امرزاق كلما تيسر مه ذمك

وكران هللرزو ه ص  ،ااصرة ص نلرو  احلردهللث ،ود   امشيت حافا نهللضرا نلرى نبرد امررمحن املعلمري ص م رة
مرره هللرردفع إميرره مررن  ا  وكرران صرردهللق ،وننجررم هررو بامشرريت حررافا ،شرريت حررافا برراملعلميوقررد ننجررم ام ،امل تبررة

 .مالمفاته املخطوطة ما ال هللدفعه إ  غاه
وامشريت نبرد اهلل امقرنراوي نرا   ،امشيت حممد احل مي ننه ندى امعمرة مع نايه امشيت حافا (1)حدثين

تعال ندمرك نلرى  جرل هللعرد  :مايه حممد قال امشيت حافا ،وبعد نداء منااك امعمرة ،هر تقرهللبا( 1174) 
ووجرد ننرده دفررتا  صرغاا    قرد كترم  ،فدمره نلرى امشريت املعلمري ،احلاضررمن بقية نلماء احلردهللث ص امعصرر 

 .ما ننطيته  مو طلبه غا : وقال ،فدفعه إميه ،فطلبه امشيت حافا من شيخه ،فيه فوا د ص نلو  احلدهللث
ه وهرو واقر  نيخه نبرد اهلل امقرنراوي فأارذه امشريت نبرد اهلل وقرر و جع به إ  مقر ا نه ص م ة مرع شر

 .ح  نمته
           ونشرررررر  نلررررررى تصرررررحيو كتابرررررره  ،طلرررررع امشرررررريت املعلمررررري نلررررررى ك رررررا مررررررن كترررررم امشررررريت حررررررافااوقرررررد 

 .وكتم مه مقدمة جيدة ،(دميل ن بام امفالم)
 
 

 :هتالميذ

                           
  .امقا ل حدثين هو امشيت نمحد نلو  -1
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 :الطبقة األولى
 .امشيت نمحد حممد جابر املدالي -1
 .محد بن  ىي امنجميامشيت ن -2

 .امشيت حسن بن زهللد امنجمي -1

 .امشيت حسن بن  ىي محلي -4

   .امشيت ناصر الوفة طيا  مبا كي -5

 .امشيت إمسانيل حسن مذكو  -4

 .امشيت جابر بن المان بن جابر مدالي -7

 .امشيت جابر بن ناصر املدالي -8

 .امشيت حسني بن نمحد حسني امنجمي -1

 .امشيت حسني بن حممد شبا امنجمي -10

 .يت نلي بن محد نرهللشيامش -11

  .امشيت حممد بن حممد جابر املدالي -12

 .امشيت حممد بن  ىي امقري -11

 .امشيت منصو  بن منصو  بلول مدالي -14

 .امشيت مواى بن جابر امس لي -15

 .امشيت  ىي بن نلي شعيب -14

   :الطبقة الثانية
  .امشيت نلي بن قاام امفيفي -17
 .امشيت حممد صغا احملسن -18

 .  بن  ىي امفقيهامشيت إبراهيم بن هللوا -11

 .امشيت نمحد بن نمحد نلو  -20

  .امشيت جربهللل بن  ىي ح مي -21

  .امشيت احلسن بن نلي امع ربي -22

 .امشيت نلي بن مواى دال  -21

 .امشيت نلي بن هللوا  بن  ىي امفقيه -24
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 .امشيت غامم بن إبراهيم مواى غازي -25

 .امشيت حممد بن نمحد اراا مبا كي -24

 .امشيت حممد بن إمسانيل م دي فقيه -27

 .مد بن نقيل بن نمحد اهلمدايحم -28

 .امشيت منصو  بن غامن -21

 :الطبقة الثالثة  
 .امشيت إبراهيم بن حسن امشعيب -10

 .وامشيت زهللد بن حممد هادي -11

 .وامشيت نلي بن صدهللق نرهللشي -12

 .وامشيت نلي بن حممد نبو زهللد -11

 .وامشيت حممد بن ناصر احلازمي -14

 .وامشيت قاام امشمااي -15

 .وامشيت إبراهيم بن حممد الوفة -14

 .وامشيت حممد بن نبده جابر املدالي -17

 .وامشيت نمحد جابر املدالي -18

 .وامشيت إمسانيل بن نلي بن حممد شعيب -11

 .اهلل امهدل وامشيت نلي بن نبد -40

 .وامشيت امدكتو  نلي بن ناصر فق ي -41

 .وامشيت امدكتو   بيع بن هادي نما املدالي -42

 .وامشيت امدكتو  هادي بن نمحد طاميب -41

 .د طاميبوامشيت طاهر بن نمح -44

 .وامشيت نلي مدهللش جبوي -45

  .اهلل امقرناوي وامشيت حممد بن نبد -44

 .وامشيت حممد بن  ىي نلي فقيه ح مي -47

ومررن م املد اررون  ،ومررن م املد اررون ص املعاهررد ،وكررل هررالالء جل ررم قررد خترجرروا مررن ا امعررام ا اررالمية
 .ومن م امقضاة ونفع اهلل بم ومه احلمد ،ص ا امعة ا االمية
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 :اتهمؤلف

واحلقيقرة   هلل رن مره نظرا ص  ،وقد صن  في ا ن را  ونظمرا   ،كان امشيت حافا ناملا  با نا  ص جل امعلو 
 .وقد حوى هذا امعلم امغزهللر ص وقت مذكا ه اموقاد ،زمانه بذه املناطق

 ،وامفرررا ض وامتررا هللت ،ونصررومه ،وامفقرره ،ومصررطلو احلرردهللث ،واحلرردهللث ،ومرره مالمفررام ندهللرردة ص امتوحيررد
وهررري   ،ومرررن هرررذه املالمفرررام املطبررروع وغرررا املطبررروع ،واآلداب امعامرررة ،واموصررراهللا ،وامنصرررا و ،وامسررراة امنبوهللرررة

 : كامتاع
انت رى مرن  ،-صلى اهلل نليه والم-تباع امراول او  ،الم اموصول إ  نلم امصول ص توحيد اهلل -1

 .هر(1142)تأميفه نا  
 .معا ا امقبول شرم الم اموصول، ص دلدهللن -2

 .نظومة امليمية ص اموصاهللا امعلميةامل -1

 .-صلى اهلل نليه والم-نيل امسول ص تا هللت اممم وااة امراول  -4

 .هر1171ص نصول امفقه انت ى من تأميفه نا   ،وايلة احلصول إ  م مام امصول -5

 .امسبل امسوهللة ص فقه امسنن املروهللة، ص امفقه -4

ة املنصو ة االال وجواب ص امتوحيد، فر  مرن تسروهللده ننال  امسنة املنشو ة بانتقاد امطا فة امناجي -7
 .رابع نشر من امش ر املذكو امضه هنا  امحد يوفر  من تبي ،هر1145ثنني نول هللو  من شعبان هنا  ا 

  .ا وهرة امفرهللدة ص حتقيق امعقيدة -8

 .هر15/8/1145انت ى من تأميفه ص  ،ص نلم امفرا ض ،امنو  امفا ض من  س اموحي -1

 .هر5/2/1145انت ى من تأميفه ص  ،ص املصطلو ،ن بام امفالم ص حتقيق فن االصطالم دميل  -10

 .هر1144انت ى من تأميفه نا   ،ص املصطلو ،املالمال امل نون ص نحوال اماانيد واملتون -11

 .ص نصول امفقه ،امالمية ص امناات واملنسوج -12

، وقرد طبعرت هرذه املالمفرام رهر1147نرا   ،نصيحة ا اوان نن تعاطي امقام وامشمة وامداان -11
نلررى نفقررة امللررك  ،هررر1174و ،هررر1171مب ررة امل رمررة نررا   ،طبعت ررا امو  ص مطررابع امرربالد امسررعودهللة

 .وزنت دانا   ،اعود بن نبد امعزهللز

 .  تطبع ،مقر ام ص نصول امفقه -14

 .  تطبع ،مقر ام ص امساة امنبوهللة -15
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 .  تطبع ،مقر ام ص امنحو وامصر  -14

 .  تطبع ، ندب امسلو مقر ام ص -17

 .  تطبع ،اطبة منربهللة ص ا مع وامنياد -18

 .  تطبعامحادهللث ام الثية من امبخا ي، -11

وشرح ا امشيت زهللد بن حممد هرادي مردالي نحرد تالميرذه وهري  ،منظومة نن امعزو  نن امدنيا -20
 .مطبونة

 .  تطبع ،مفتام دا  امسال  بتحقيق ش اديت ا اال  -21

 .  هللطبع ،ل امفقهشرم امو قام ص نصو  -22

 .(  هللطبع ،ره1141حمفوي مدي بقلمي من نا  )شرم بعض امعوامل ص امنحو  -21

امن ضرة ا صرالحية ص جنروب اململ رة امعربيرة امسرعودهللة مصراحب ا " ااتقيت هذه املعلومام من كتراب 
تر تره امريت  ومرن ،بقلرم تلميرذه نمرر برن نمحرد جرردي املردالي"  فضيلة امشيت نبد اهلل برن حممرد امقرنراوي 

 حياته ومن جه ص تقرهللرر ،امشيت حافا بن نمحد احل مي) نمف ا امشيت نمحد بن نلي نلو  مدالي باام 
 .(امعقيدة ونشرها ص منطقة ا نوب

   .وننا ننر  ك اا لا ذكراه ص كتابي ما
 -       برا  ونرر  مزاهللراه امريت حبراه   اهلل ،وننا لن نر  امشريت حافظرا  نرن ك رم ود   نليره ونحبره

 .- محه اهلل 
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 ( 8818)الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ت  -807
ابرن          وامف امة امل يم امشيت حممد بن إبراهيم بن نبد املطير  برن نبرد امررمحن ،هو امعا  ا ليل

بيت نلم وشر   ص ،هر  مبدهللنة امرهللا ( 1111) ومد انة ،املطي  اهلل بن نبد اليفة امشيت نبد ،حسن
 .ودهللن

 يءوحفا مبراد ،وحفا امقران نظرا وهو ص امعاشرة ،ونشأ نشأة حسنة ، باه وامده إبراهيم نحسن تربية
وصرا  هللردا    ،حر  نكملره أا  فشري أا  فأارذ  فظره شري ،وفقد بصره وهو ص امساداة نشرة مرن نمرره ،امعلو 

 .ة امرهللا وكان نبوه قاضيا ص مدهللن ،و فا املتون ،وامده امقران
وامشريت      ،وامشريت محرد برن فرا   ،ومن نبرزهم امشريت ارعد برن محرد برن نتيرق ،والز  نلماء امرهللا 

 .منقطع امنظا ونقبل نلى امعلم إقباال   ،والز  نباه ونمه نبد اهلل ،نبد اهلل بن  اشد
      ت حيررررث كرررران اليفررررة امشرررري ،فصررررا  نلررررى حسررررن وررررن م ،ونبلرررره، وكرررران املشررررا ت معجبررررني بفرررررع ذكا رررره

 .فله فيه امباع امطوهللل ،مرفق  تاا ص   ااته إ  نا  هللرجع إميه لوك ،و  ااة امقضاء ،نبد اهلل ص ا فتاء
برل   ،واحلرر  امترا  نلرى امتخصر  ص امعلرو  امشررنية ،وحسن امتأايس مه ،فله امثر ام با ص امتعليم

 .واحلر  نلى تعلم امنا  دهللن م امذي ال جناة هلم إال به
وهيأرة    ،وهيأرة امتمييرز ،مرن ترو  امر اارة ص ا فتراء وامقضراء من م اآلن ،ننه الق ك اوقد أخذ العلم 

مررن اثررا       وغررا ذمررك ،واملستشررا ون ،ارراء اهليأرراما و   ،ومررن م املد اررون وامرردناة إ  اهلل ،كبررا  امعلمرراء
مرره نصرريم    شررك نن املسررند إميرره ذمرركوال  ، حررم اهلل امشرريت  محررة وااررعة وجررزاه نحسررن ا ررزاء ،طيبررة وجليلررة
 .كبا ص ذمك

نلى نن اهلل تعرا  وهبره نقرال  كبراا  وننطراه ف مرا   ،وننمامه ،كما تدل ااته وتصرفاته  ،وقد ن ع نا فوه
 .وف ره وما نبقاه مه من حوااه ،و زقه قوة ص بدنه ،دا  وصربا  لع ومنحه جع  ،ثاقبا    

 ،فصا م من ا هرذه امشخصرية ام براة ص نلم را ،اتت حياة امشيت ا ورو  و بع هذه املنو امربانية صاحع 
 .احل يمة ص تصرف ا ،امعظيمة ص ف رها

وننررده  ،  يسرره هررو فصررا  ملفترروى دا  ودلررس ،وناررند إ  مساحترره ا فترراء ص اململ ررة امعربيررة امسررعودهللة
نو  ،و مرن امردوا ر احل وميرةن ،اواء كان امسالال جاء من املقا  امسامي ،وامبحوث ،ننضاء متحضا امفتاوى

 .نو من امفراد ،من امقضاة
 .واملرااالم فبلغت ثالثة نشر دلدا   ،عت بعض هذه امفتاوى احملر ةوقد    
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ف ررو املرجررع ص دقيررق  ،وا اررالمية ،ص  يررع شررالوهنا امدهللنيررة ،مرجررع امرربالد - محرره اهلل  -كرران امشرريت  
وهررو      ، منليره املعتمرد ص كرل مررا هللشر ل نلري  ،ة اممررو وهررو  كرن م رني ننرد وال ،وجليل را ،هرذه اممرو 

 .نند امعامة املرضي  
وال  ،وال انغرالق ،وهو ص كل ذمك امرجل امذي هللسا إ  اهلل تعا  نلرى هنرج ارليم مسرتقيم، فرال  رود

 ّا سعروهلل   ،سرهوإمنرا هللسرا بنف ،عرة املنردفع و اء كرل نرانقوال هو ذمك ا مّ  ،وقو  ص وجه امتطو  امسليم احملمود
 .نمو ه نطى ثابتة ومتزنة

ونرد   ،نتردال ص اممرو و رم اال ،واخلرروا نرن املرن ج امرذي نليره ارلفه ،وهو هلل ره امشاذ مرن امقروال
 .وما الك نليه ناالف م لا مه مستند من امشرع ،  و  املسلمنياملخامفة فيما نليه 

 تالميذه
 .امشيت نبد اهلل بن حممد بن محيد -1
 .شيت نبد امعزهللز بن نبد اهلل بن بازام -2

 .امشيت إبراهيم بن اليمان ال مبا   -1

   .امشيت حسن بن نبد املطي  ال مانع -4

 .امشيت محد بن حممد بن جاار -5

 .امشيو محد بن حممد بن فرهللان -4

 .امشيت محود امعقالء -7

 .امشيت زهللد بن نبد امعزهللز بن فيا  -8

 .امشيت اعد بن  شود -1

 .امشيت اعد بن نبد امعزهللز بن  وهللشد -10

 .امشيت اعد بن غرهللر -11

 .امشيت اعد بن حممد بن مبا  -12

 .امشيت اليمان بن نبيد -11

 .امشيت صاب بن اليمان بن احمان-14

 .امشيت صاب بن نبد امعزهللز ال امشيت-15

 .امشيت صاب بن نلي بن غصون-14

 .امشيت صاب بن حممد بن حليدان-17
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 .ت نبد امرمحن بن احمانامشي-18

 .امشيت نبد امرمحن بن اعد امقاضي-11

 .امشيت نبد امرمحن بن اعد-20

 .امشيت نبد امرمحن بن اعد امفضلي-21

 .امشيت نبد امرمحن بن نبد املطي  ال امشيت-22

 .امشيت نبد امرمحن بن فا  -21

 .امشيت نبد امرمحن بن فرهللان-24

 .امشيت نبد امرمحن بن هو ل-25

 .امشيت نبد امرمحن بن نبد املطي  ال امشيت-24

 .امشيت نبد امرمحن بن حممد بن قاام-27

 .امشيت نبد امعزهللز نبو نباه-28

 .امشيت نبد امعزهللز بن زاحم-21

 .امشيت نبد امعزهللز بن شل وب-10

 .امشيت نبد امعزهللز بن صاب بن مرشد-11

 .امشيت نبد امعزهللز بن حسن ال امشيت-12

 .معزهللز بن حممد بن إبراهيم ال امشيتامشيت نبد ا-11

 .امشيت نبد امعزهللز بن ناصر بن مرشد-14

  .امشيت نبد املطي  بن إبراهيم ال امشيت-15
جررزءا  مرتبررة ترتيبررا ( 11)و ررع مرره  اررا ل وفترراوى بلغررت  ،هررر( 1184/ )24/1ص  -رحم  ه اهلل-ت  وفي 

ومرررا هللرررربط برررني  ،ا في رررا مرررن حسرررن ا ررروابوملررر ،ال هللسرررتغين نن رررا طامرررم امعلرررم ملرررا في رررا مرررن اموضررروم ،جيررردا
فقرد  -احلمرد   وهلل-وال تزال شرجرته اضرراء  ،وحل املشاكل وغا ذمك ،واحلاضر ص معرفة اممو  ،املاضي

  .في م اا وبركة و نحفادا   ال  نوالدا  
ال     ملشيت نبد اهلل بن نبرد امررمحن برن صراب ( نلماء جند االل مثانية قرون) كتاب   تر ته ص انظر
 .(475-14/474)وامد   امسنية ص امجوبة امنجدهللة (241-242/ 1) بسا  
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 (  8818)الشيخ عبد الرحمن المعلمي ت  -808
برن ا        امرمحن بن  ىي بن نلري  كما هللقال امشيت نبد ،هو امعالمة احملدث امناقد امفذ ذهيب نصره

 .نيب ب ر املعلمي امعتمي اميماي
 :دراسته

إ        وارافر مرع وامرده  ،ونلرى وامرده قرراءة متقنرة درودة ،ره امقرران نلرى  جرل مرن نشراتهقرن ص صرغ
 .بلدة نارى قبل نن خيتم امقران

ذ طلرم امعلرم نلرى امفقيره امعالمرة ا ليرل  ،حر  شردا فيره ،ذ اشتغل بد ااة امنحو ص ندد من ام تم
 ،نليررره ص امفقررره نوقرررر  ،فالزمررره مالزمرررة تامرررة ،لرررموكررران متبحررررا  ص امع ،نمحرررد برررن حممرررد برررن ارررليمان املعلمررري

 .وامنحو ،وامفرا ض
 :أعماله

فررواله   ااررة  ،وامتحررق بررا ندمررة امسرريد حممررد ا د هللسرري نمررا نسررا( 1121)ذ ا حتررل إ  جيررزان اررنة 
بشرريت     وندمرره مقبرره  ،ونلمرره وزهررده ،وملررا و ررر مرره مررن و نرره ،وهررذا هللرردل نلررى منرررزمة نلميررة كبرراة ،امقضرراة

حرررر  ترررروى  ،وااررررتمر مررررع امسرررريد حممررررد ا د هللسرررري ،وكرررران إ  جانررررم امقضرررراء هللشررررتغل بامتررررد هللس ، اررررال ا
ذ ا حتررل إ   ،تغال  بامتررد هللس وامرروناشرروم ررث في ررا اررنة م ،فا حتررل إ  نرردن ،(هررر1141)ا د هللسرري اررنة 

 ،مررا هللتعلررق برراو  ،م تررم احلرردهللث احمصررح( حبيررد  ابرراد امرردكن ) ونررني ص دا رررة املعررا   امع مانيررة  ،اهلنررد
 .وامتا هللت ،ص امدب ،وغاها من ام تم
احلرر   ةنرني نمينرا مل تبر(  هرر1171)فوصل إمي ا ص نرا   ،ذ اافر من ا إ  م ة امل رمة ،وبقي با مدة
وطررالب  ،ص ادمررة  واد امل تبررة مررن املد اررني ،وإاررال حيررث بقرري بررا هللعمررل ب ررل جررد  ،امل رري امشرررهلل 

با ضرافة إ  اارتمرا ه ص  ،ناء امعاطر من  يرع  واد امل تبرة نلرى  يرع طبقراهتمح  نصبو موضع ام  ،امعلم
وحتقيق ررا متطبررع ص دا رررة املعررا   امع مانيررة باهلنررد، حرر  وافرراه امجررل احملتررو  صرربيحة هللررو   ،تصررحيو ام تررم

  ونرراد إ ،هررر بعررد نن ندى صررالة امفجررر ص املسررجد احلرررا (1184)اخلمرريس امسرراد  مررن شرر ر صررفر نررا  
 . - محه اهلل  -وتوص نلى ارهللره  ،م تبة احلر  حيث كان هللقيم

 (حيررد  ابرراد امرردكن)ومرره إجررازة مررن صررد  شررعبة امرردهللنيام وشرريت احلرردهللث ص كليررة ا امعررة امع مانيررة بررر 
 ،قرال في را بعرد امبسرملة واحلمرد هلل وامصرالة نلرى امنريب امنظرم ،امقدهللر حممد امصدهللقي امقراد ي امشيت نبد

  :-هلل نليهصلوام ا-
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مرن    قررن نلري  ،املعلمي امعتمي اميماي امرمحن بن  ىي امشيت نبد ،وامعا  امعامل ،إن امج امفاضل "
طررراهر        ووجدتررره  ،يتواارررتجازي مرررا  وهللتررره نرررن ناررراتذ ،(مصرررحيو مسرررل)و ،(صرررحيو امبخرررا ي)ابترررداء 

نهررال ملرواهللررة بامشررروع  ،ثقررة نرردال ،يررةجيررد املل ررة ص امعلررو  امدهللن ،حسررن امروهللررة ،طيررم امنررراق ،اماررالق
 ،(جررامع امرتمررذي) و ،(صررحيو مسررلم) و ،(صررحيو امبخررا ي )فأجزترره برواهللررة  ،املعتررربة ننررد نهررل احلرردهللث

 ."– ضي اهلل نن م  -ملامك ( املوطأ)و ،(امنسا ي)و ،(ةابن ماج)و ،(انن نيب داود)و
 :شيوخه

 .كوقد ذكر املالم  ذم ،نليه امقران ام رميوقد قرن  - محه اهلل  -امشيت  ىي بن نلي املعلمي -1

وقرد قررن نليره امقرران وامتجوهللرد وامنحرو واحلسراب واملغرة  – محره اهلل -امشيت حممد برن  رىي برن نلري -2
 .وقد ذكر ذمك ،امرتكية

 .وقد د   نليه امنحو ،نمحد بن مصلو امر ي -1

 .نمحد بن حممد بن اليمان املعلمي -4

وقررد  ررع مررا نمقرراه ا د هللسرري  ،عررض امفنررون وال ارريما امنحررود   نليرره ب ،حممررد بررن نلرري ا د هللسرري -5
 ."امماع امنحوهللة " من د و  ص امنحو ص كتاب مساه املعلمي بر 

"           قررن نليره  ،شيت احلدهللث ص كلية ا امعرة امع مانيرة ،نبد امقاد  حممد امصدهللقي امقاد ي -4
" و " جررامع امرتمررذي " ونجررازه نهللضررا  بررر  ،ونجررازه برواهللت مررا ،"صررحيو مسررلم " و " صررحيو امبخررا ي 
 ."املوطأ " و " انن امنسا ي " و " انن ابن ماجة"و " انن نيب داود 

"     ص مقدمرة  اررامته   - محره اهلل  -ذكرره املعلمري ،امشريت امعالمرة ارا  برن نبرد امرررمحن باصر ي -7
 .(2/ق" )امرد نلى حسن امضامعي 

 :تالميذه
 .حممد بن نلي بن حسن امرواقي -1
 .مشر  بن نبد ام رمي بن حمسن بن نمحد احملرايب -2

 .نبد ام رمي اخلراشي -1

 .نبد امرمحن بن حسن بن حممد شجاع امدهللن -4

 .نمحد بن حممد املعلمي -5

 .حممد بن نمحد املعلمي -4

 .نبد امرمحن بن نمحد املعلمي -7
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 .نبد اهلل بن نبد امرمحن بن نبد امرحيم املعلمي -8

 .حممد بن نبد امرمحن املعلمي -1

 .وويفة نافعة ص اميمن واململ ة امعربية امسعودهللة نو صاحم ،ما بني مد  وكل م 
 :مؤلفاته وما حقق من كتب

 :المطبوع منها ،مؤلفاته
 (.طليعة امتن يل مبا ص تأنيم ام وثري من امباطيل) -1
 .وهل  وز تأااه ،و اامة ص مقا  إبراهيم -2

 .((من امزمل وامتضليل وافازفة ،((نضواء نلى امسنة)) امنوا  ام اشفة مبا ص كتاب )و -1

نرا           نمقيت ص حفل ذكرى افتتام دا رة املعا   باهلنرد  ،ونمهيت ا ،وحماضرة ص كتم امرجال -4
 هر ( 1154) 

 :وتصحيحها والتعليق عليها فهي ،أما الكتب التي قام بتحقيقها
 .امتا هللت ام با ملبخا ي إ  ا زء ام امث – 1
 .البن نيب حاا امرازي ،  امبخا ي ص تا خيهواطأ ا ما  - 2
 .وتذكرة احلفاي ملذهيب – 1
 .وا رم وامتعدهللل البن نيب حاا امرازي – 4
 .وكتاب موضو نوها   ا مع وامتفرهللق ملخطيم امبغدادي -5
 .واملعاي ام با ص نبيام املعاي البن قتيبة  - 4
 .ة ملشوكايص امحادهللث املوضون ،وامفوا د افمونة  -7
 ،ملسررمعاي( امنسرراب) البررن مرراكوال و( ا كمررال ) كتابررا   ،وااررر مررا كرران هللقررو  بتصررحيحه – 1و  8

 .وشرع ص امساد  من كل من ما حيث وافاه امجل احملتو  ،وصل إ   سة نجزاء
مررع  وغاهررا  ،وتصررحيو نرردد مررن نم ررام كتررم احلرردهللث وامرجررال ،هررذا با ضررافة إ  اشرررتاكه ص حتقيررق

 (. اهلند) بر ( حيد  نباد) زمال ه ص دا رة املعا   امع مانية بر 
 :وأهمها 
 .ملبي قي( امسنن ام ربى ) -1
 (. مسند نيب نوانة) و -2
 .ملخطيم امبغدادي( ام فاهللة ص نلم امرواهللة) و -1
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 .البن ا وزي( صفة امصفوة ) و -4
 .البن ا وزي نهللضا( املنتظم) و -5
 .(رهللة امماع امشج) و  -4
بطررا    مفترام امسرعادة ومصربام امسريادة ص موضرونام امعلررو  ملمرو  نمحرد برن مصرطفى املعررو   -7

 .كربى زاده طبعة نو 
 .م مال امدهللن نيب احلسن امفا اي ،تنقيو املناور مذوي امبصا  وامبصا ر  -8
 .(في ا مراث ونشعا  ونابا  ومغة وغاها ) امماع اميزهللدهللة  -1
 .(قابل امصل وصححه ونلق نليه)  ،بن قدامةامفقه ملوفق امدهللن نمدة ا -10
  .ذ امدمشقي ،كش  املخد ام مزهللن امدهللن نبد امرمحن بن نبد اهلل املعلى  -11
 .شرم نقيدة امسفا هللين -12
 .موا د امظمآن إ  زوا د صحيو ابن حبان -11
 .(قيقه وإاراا حدهلل هشا   ص حت) البن تيمية  ،ا واب امباهر ص زوا  املقابر -14
 .ال بن حجر امعسقالي، ة ام امنةاامد   ام امنة ص ننيان امل -15
 .معبد احلي بن فخر امدهللن احلسيين ،نزهة اخلواطر وبجة املسامع وامنواور -14

 .ه محه اهلل ونا نه فسيو جنات ،وغا ذمك
 .من  د توثيق ابن حبان (1)هذا وقد نك ر اماتاذ: -ص كتابه امتن يل قال امشيت املعلمي 

 .وامتحقيق نن توثيقه نلى د جام
 .نو حنو ذمك ،(مستقيم احلدهللث) نو  ،(كان متقنا)كأن هللقول   ،نن هللصرم به :األولى
 .نن هلل ون امرجل من شيواه امذهللن جامس م واربهم :الثانية
 .ى نحادهللث ك اةحبيث هللعلم نن ابن حبان وق  مه نل ،نن هلل ون من املعروفني ب  رة احلدهللث :الثالثة
 .نن هللظ ر من اياق كالمه ننه قد نر  ذمك امرجل معرفة جيدة :الرابعة
 .ما دون ذمك :الخامسة
 .بل معل ا نثبت من توثيق ك ا من م ،ال تقل نن توثيق غاه من ام مة :فاألولى
 .لل واهلل ننلمواخلامسة ال هللالمن في ا اخل ،وامرابعة صاحلة ،مقبومة ،وام ام ة ،قرهللم من ا: والثانية

                           
   .هللعين ام وثري  -1
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                    هررررررذا تفصرررررريل دقيررررررق هللرررررردل نلررررررى معرفررررررة املالمرررررر  : قررررررال امعالمررررررة اممبرررررراي معلقررررررا نلررررررى هررررررذا ام ررررررال 
قرد     غرا ننره  ،وهرو لرا   ن ه  مغراه فجرزاه اهلل اراا ،ومت نره مرن نلرم ا ررم وامتعردهللل ،-تعرا  محه اهلل  -

وهللشرر د  ،ف ررو نلررى امغامررم د ررول ال هللعررر  ،د جررة اخلامسررةثبررت مرردي باملما اررة نن مررن كرران مررن م مررن ام
وغامهرا مرن احملققرني فرإهنم نراد ا مرا هللعتمردون نلرى توثيرق ابرن  ،وامعسرقالي  ،كامرذهيب  ،بذمك صرنيع احلفراي

 .بل واميت قبل ا نحيانا ،حبان وحده لن كان ص هذه امد جة
ارنة            هللرو  كنرت نارتاذ احلردهللث في را  ومقد نجرهللت مطالب ا امعة ا ارالمية ص املدهللنرة املنرو ة

ص    منفرررتو نلرررى ني  او: فقلرررت هلرررم ،(امارررانيد)ص بعرررض د و   ،جتربرررة نمليرررة ص هرررذا امشرررأن( 1182)
( امتقرهللم)و ،ملذهيب( امليزان ) ذ منفتو نليه ص   ،تفرد بتوثيقه ابن حبان( االصة تذهيم ام مال) كتاب

  :ههللقوالن في دمهافسنجملعسقالي 
هللعرين مررني احلرردهللث، ففتحنرا نلررى بضررعة ( مقبررول) وقرد هللقررول امعسررقالي فيره  ،(ال هللعررر ) نو ،(د رول) 

 .نو مقبول ،نو ال هللعر  ،إما د ول: كما قلت  فوجدناهم نندمها ،رد بتوثيق م ابن حبانمن امرواة تف
هلل ررون هررواه ص ذمررك  فإمنررا هللفعررل ذمررك حررني ،متوثيررق ابررن حبرران ،إال نن مررا ذكررر املالمرر  مررن  د ام رروثري

كررربعض   ،وهللتقبلررره حرررني هلل رررون احلررردهللث امرررذي فيررره  او وثقررره ابرررن حبررران هللوافرررق هرررواه ،وإال ف رررو هللعتمرررد نليررره
           (امحادهللررررث امضررررعيفة)  وقررررد كشررررفت نررررن صررررنيعه هررررذا ص كتررررايب ،(امتواررررل) امحادهللررررث امرررريت  وهللررررت ص 

 .(1/481)انظر امتن يل ملمعلمي  ،اهر( 21)  قم 
  :أقول

ص       نو غراه  رد  جرال نراقال فاضرال  اارت امقرد   ،وامذي هللقرن ملمعلمري كتابره امتن يرل ناء نليه ك ا وام
 .ووزن ام ال  مبيزان امشرع احملمدي وامعقل امنا امل تدي ،مد اة ص امت بت ،امعلم
 :-رحمه اهلل  -قال العالمة حماد بن محمد األنصاري و 
وننرررده  ،وضررربطا   ،وتعررردهللال   ،ص نلرررم امرجرررال جرحرررا   ،ننرررده بررراع طوهللرررلإن امشررريت نبررردامرمحن املعلمررري  "

 ."كما ننه ملم إملاما  جيدا  بامعقيدة امسلفية  ،وتصحيحا   ،مشا كة جيدة ص املتون تضعيفا  
( 472)وقررال اررلطان حمرري امرردهللن ص كترراب نلمرراء امعربيررة ص امدب امعررريب ص ن ررد االصررف جانية   

 :زهللز امزهللاديامع نقال  نن ماجد بن نبد
وامباحرررث احملقرررق امشررريت نبررردامرمحن برررن  رررىي  ،وامارررتاذ امناقرررد ،نالمرررة اموان ،هرررو نررراد ة امزمررران.. ."

 ،كرران با نررا  ص  يررع امعلررو .. .وفضررالء امرريمن ام بررا  ،كرران مررن نجررل امعلمرراء امربررانيني.. .املعلمرري اميمرراي
 ،ومره برانرة ص امبحرث ،وامتعليرق نلي را ،ام ترم ونبرغ ص تصرحيو ،وامرجال ،وامفنون ومت ر ص نلم امنساب
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صرحو  .. .ووقرا ع م ،وكان وااع االطالع نلى تا هللت امرجرال ،وتبحر ومتييز بني اخلطرأ وامصواب ،وامتحقيق
ك رراة امفوا ررد امعلميررة   ،وامتقررد ام امنافعررة ،ونلررق نلي ررا امتعليقررام امبسرريطة ،ك رراا  مررن املخطوطررام امقيمررة

 .".. .وامتا خيية
         ام لمررة امتعرهللفيررة م ترراب ص  -اهلل رحم  ه  –العالم  ة المحق  ق محم  د ناص  ر ال  دين األلب  اني  هوص  ف

  :بقومه - محه اهلل  -واميت كتب ا املعلمي ( امدب املفرد ) 
 ،هذا كال  جيد متني مرن  جرل ابرا برذا امعلرم امشررهلل  هللعرر  قرد  كترم امسرنة وفضرل ا :ونقول.. ."

 ... ".د اممةوتأثاها ص توحي
   :القادر محمد الصديقي القادري العالمة عبد قال عنه شيخه

نهرل  ،ثقرة نردل ،جيد املل رة ص امعلرو  امدهللنيرة ،حسن امرواهللة ،طيم امنراق ،وجدته طاهر اماالق" 
 ."ملرواهللة بامشروع املعتربة نند نهل احلدهللث 

 .- محه اهلل  -وام ناء نليه ك ا 
برن ا       بن نبد امررمحن  م نن امشيت املعلمي من مقدمة امتن يل بقلم نبد اهللااتقيت هذه املعلوما

 .بقلم ماجد بن نبد امعزهللز امزهللادي" نما ة امقبو  " ومن مقدمة كتاب  ،نبد امرحيم املعلمي
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 (8814) الشيخ عبد اهلل القرعاوي ت  -804
مرد برن نمحرد برن حممرد برن ن مران برن نلري اهلل برن حم هو املصلو ام با نحد نفرراد افرددهللن امشريت نبرد

 .بن جنيد امقرناوي امعنرزيا
 :منهم ،طلبه للعلم وشيوخه

 .امشيت حممد بن إبراهيم ال امشيت -1
 .وامشيت نبد اهلل بن اليم -2

 .وامشيت نمر بن اليم -1

 .وامشيت نبد اهلل بن مانع -4

 .وامشيت نبد ام رمي -5

 :أسفاره        
 .شر وابن دهيشوقرن نلى ابن ب ،اافر إ  امحساء

ذ        ،ص املرررة امو  نشرررة نشرر ر نو نك ررر ،يفررد   باملد اررة امرمحانيررة برردهل ،واررافر إ  اهلنررد مرررتني
إال بعرد       فلم هللصرل إ  ننيررزة  ،مهمفقطع امد ااة مستجيبا طانة  ،من نمه تطلم حضو هوصله كتاب 

 .نن فا قت نمه احلياة

 .ا فلم  د من امعلماء من هللروي غلتهوغامه ،وامشا  ،واافر إ  مصر
       وهي امشررر ادة مرررن شررريخه نمحرررد اهلل،وحررراز ا جرررازة ،وم رررث برررا ارررنتني ،ذ قرررا  برحلرررة ثانيرررة إ  اهلنرررد

 :قال في ا امشيت املذكو  ،ة قيمةوهي إجاز  ،بن نما امدهلوي امقرشيا
وإجازة نرن مشراهللت نجرالء  ،ومسانا ،إي نجزم معبد اهلل املذكو  نن هللروي نين كلما ناذم قراءة.. ." 
 محرره  -مرن نجل ررم شرريخنا امشرررهلل  ا مرا  اهلمررا  احملقررق ارريدنا نرذهللر حسررني امرردهلوي  ،واررادة كرررا  ،ننرال 
نن هللرررروي نرررين  يرررع مرررا ص هرررذه ام راارررة مرررن  ،فرررانلم ني قرررد نجرررزم معبرررد اهلل املرررذكو  :إ  نن قرررال -اهلل 

 ،نمسرراء امرجررال        ونوصرريه مبراجعررة ام تررم املالمفررة ص ،ملررد كنيام تررم املررذكو ة بأاررانيدها إ  مصررنفي ا ا
وكترررم مصرررطلو       ،وإهللضرررام معاني رررا ،وام ترررم املصرررنفة ص ضررربط اممفررراي املشررر لة ص مترررون امحادهللرررث

 .إ  اار إجازته ووصيته ،احلدهللث
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 :صفاته
نشررريطا ص  ،قررروي امبنيرررة، كرررث املحيرررة  ،مشرررربا  حبمررررة ،نبررريض املرررون ،مربررروع امقامرررة - محررره اهلل  -كررران 
ال هللسررتطيع نحررد مررن طالبرره ص ذمررك امزمرران نن هللقررو  مبررا هللقررو  برره مررن نشرراع نلمرري  ،قوهللررا ص بدنرره ،جسررمه
 .من امذكاء، وصحة امفرااة وافرا   ، منحه اهلل قسطا  ونملي

ص دنوترره إ  اهلل  حمتسرربا   ،صررابرا   للصررا   ،زاهرردا   ،و نررا   ،  ناملررا   ،كرران دانيررا  إ  اهلل باحل مررة واملررني وامرفررق
مرن      نمرا امفرروع فرال هللتقيرد في را مبرذهم  ،هللعتقرد نقيردة نهرل امسرنة وا مانرة ،كان الفي امعقيردة  ،تعا 

 .إذا صو احلدهللث ف و مذهيب ،مذهيب مذهم امسل  امصاب :فقد كان هللقول ،املذاهم ام بعة
 :نشاطه وإصالحاته في جنوب المملكة واليمن

فجرراء       ،وامبرردع  ،وا  ررل وامشررركيام ،تسررودها اخلرافررام ،غاهررا مررن امبلرردانكانررت منطقررة جررازان ك
  ،فأنشررأ ص نول نمررره مد اررة بصررامطة ،وبررذل ج ررودا نظيمررة ص تبدهللررد هررذه امظلمررام ،هررذا املصررلو ام بررا

 .- محه اهلل  -كان في ا م اال ملجد وا اال  ص امتعليم وتبليغ دنوة اهلل 
 :نهج هذه المدرسةم

 :طالبه إ  قسمنيقسم 
واداب املشري إ   ،وام الثرة امصرول ،وام بعرني امنووهللرة ،كان هللد ار م امتجوهللرد  ،املبتدان :القسم األول
 ،وامسرنة وامبدنرة ،وضوابط امفرق بني امتوحيد وامشر  ،وامقواند ام بع ،ون كاهنا وواجباهتا ،امصالة وشروط ا
 .وامعبادة وامعادة

وص  ،وقرراءة ص تفسرا ابرن ك را ،ف ران هللد ار م امقرران حفظرا ،مطالب ام برا ف م ا :ونما امقسم ام اي
وهللررد   حفظررا مررنت  ،وكترراب امتوحيررد البررن از ررة ،شرررحه فررتو افيررد ،كترراب امتوحيررد حفظررا وقررراءة  :امتوحيرد
 .شرحه ابل امسال  ةوقراء ،بلو  املرا  حفظا :وص احلدهللث ،وامعقيدة اموااطية ،امطحاوهللة

 .وموطأ مامك قراءة ،وابن ماجة ،وامرتمذي ،ونيب داود ،وانن امنسا ي ،ومسلم ،بخا يوص صحيو ام
وقررررراءة  ،امرحبيررررة حفظررررا :وص امفرررررا ض ،وقررررراءة امعرررردة شرررررم امعمرررردة ،امررررد   امب يررررة حفظررررا :وص امفقرررره

لررا ا و  ،هداهللررة املسررتفيد ومقدمررة ابررن ا ررز ي وحتفررة امطفررال :وص امتجوهللررد ،امشنشررو هللة وحاشررية امبرراجو ي
 .احلرو  كل ا حفظا

وقررراءة  ،ونمفيررة ابررن مامررك حفظررا ،واملتممررة ،وملحررة ا نررراب ،ونوامررل ا نررراب ،وص امنحررو امجروميررة
وص                ،وص امصرر  مرنت امبنراء والميرة امفعرال حفظرا ،وقطر امندى البرن هشرا  ،شرم ابن نقيل

 ،ملعراقي قرراءة زهة امنظر ومقدمة ابن امصالم مع نظم اون ،وخنبة امف ر حفظا ،امبيقونية :مصطلو احلدهللث
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ونرو  اميقرني ملخضرري قرراءة،  ،اراة ابرن هشرا : وص امتا هللت ،امو قام  ما  احلرمني حفظا: وص نصول امفقه
 .واحملفووام ،وا مالء واخلط واحلساب ،وص امدب وا نشاء

ه هررذا املصررلو ام بررا  نشرراء املرردا   منشررر ذ اجترر ،ودنرراة إ  اهلل ك ررر ،نلررم وخترررا نلررى هللدهللرره طررالب
 ، لرت منراطق ك راة ،فأنشأ حواع نمفني ومرا تني و سرني مد ارة ،وغاها ،امعلم وامتوحيد ص منطقة جيزان

 .وجنران ،وزهران وامطا   ،ومنطقة غامد ،من ا قرى جيزان
 :المدارس في اليمن

اهنم منشررر امعلررم فررذهبوا إ  بلررد ،نبنرراء امرريمن مررنوخترررا نلررى هللرردي امشرريت وتالميررذه ام بررا  نرردد ك ررا 
وكرران هلررا اثررا    ،فأنشررأوا مررذمك املرردا   ام  رراة امرريت بلغررت اررتا ومثررانني مد اررة ص منرراطق لتلفررة ،وامتوحيررد

 .وامشعوذة ،واخلرافام امشركية ،وإاراج م من ولمام ا  ل ،كباة ص تبصا امنا  بدهللن م
 .مع د  هللقا  هذه املدا   فتوقفت مع اما ذ هبت احل ومة اميمنية ص ذمك ا

 :وفاة الشيخ
 ،هرر بعرد قيامره بتلرك ا  رود ا صرالحية امعظيمرة(8/5/1181)هللو  ام الثراء املوافرق  - محه اهلل  -توص 

 .ونن هللرفع د جاته ص نليني ،ناتهنسأل اهلل نن  عل ا ص ميزان حس
ضرررة ا صرررالحية ص جنررروب اململ رررة امعربيرررة امن " اارررتقيت هرررذه امشرررذ ام مرررن املعلومرررام مرررن كتررراب 

بقلررم تلميرذه امشرريت نمرر بررن نمحرد جررردي  "امسرعودهللة مصراحب ا فضرريلة امشريت نبررد اهلل برن حممررد امقرنراوي 
 .-حفظه اهلل  -املدالي 

ومررع معرررفيت ب  ررا مررن  - محرره اهلل  -وننمامرره ا ليلررة  ،مررع معرررفيت بامشرريت امقرنرراوي وك ررا مررن ج رروده
 .و اااء هيأام ص اممر باملعرو  وامن ي نن املن ر ،ن نصبحوا دناة وقضاةتالميذه امذهلل

وهنرا  كتابران هللتحردثان نرن حيراة  ،وقد ااتوى جل ذمك نو كله امشيت نمر بن نمحد ص كتابه املرذكو 
ملشرريت نلرري بررن قااررم امفيفرري  -نحرردمها  ،وج رروده امعظيمررة ،امشرريت نبررد اهلل بررن حممررد امقرنرراوي وج رراده

 .و  منصم امقضاء ذ امعضوهللة ص هيأة امتمييز مب ةامذي ت
نحرررد تالميرررذ امشررريت امقرنررراوي وامرررذي كررران مرررن امررردناة إ  اهلل  ،ملوارررى برررن حاارررر امسررر لي -وام ررراي 

وكررران مررن املسررراندهللن ملشررريت نبررد اهلل ص صرررر   واترررم املد ارررني  ،واآلمرررهللن بررراملعرو  وامنررراهني نررن املن رررر
 .- محه اهلل  -ناطق وم افآم امطالب ص ندد من امل

امن ضرة ا صرالحية ص جنروب اململ رة امعربيرة امسرعودهللة مصراحب ا فضريلة امشريت نبرد اهلل ) انظر كتراب 
 .بقلم تلميذه نمر بن نمحد جردي املدالي( بن حممد امقرناوي هللرمحه اهلل ا
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 (84)ق ( 8847)الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة ت  -808

ذ  ،ل حممرد برن نبرد امررزاق برن محرزة برن إبرراهيم برن نرو  امردهللن برن محرزة املصرريهو امعالمة احملدث امنبي
 .امل ي

 ،مررن مبرراديء امعلررو  كاحلسرراب وتعلررم شرريأا   ،مررن نمررره ،نكمررل حفررا امقررران وهررو ص حنررو امرابعررة نشرررة
 .وا غرافيا ،وا مالء

 .بعد  س انوام فيهوخترا  ،فد   مقر اته حينأذ من لتل  امعلو  ،ذ امتحق با امع امزهر
تفسرا )املنرا  وامتفسرا املشرت ر باارم  صراحم ،ذ امتحق بدا  امدنوة وا  شاد امريت ننشراها  شريد  ضرا

 .(امقران احل يم 
 :ومن شيوخه

 .امشيت اليم امبشري -1
 .و شيد  ضا -2
 .وامشيت نبيد اهلل امسندي -1
 .وامشيت مصطفى امقاهللاي وغاهم -4

 .وص طليعت ا كتاب امتوال واموايلة ،كتم شيت ا اال  ابن تيميةواحلق ننه خترا نلى  
ومن مرا ومرن مالمفرام شريت  ،(امصرا   املن ري ص امررد نلرى امسرب ي) ما ننه تأثر ص بداهللة نمره ب تابك

حرر   ،ومعرفرة مررن ج امسرل  امصراب ،ومعرفررة  جامره ،ونارانيده ،ونلومره ،ا ارال  انطلرق إ  د اارة احلرردهللث
 ،مرن ج امسرل        وهللرد    ، واهللرة ود اهللرة ،فظرل طرول حياتره هللرد   احلردهللث وهللد اره ،فيره اخت قدمه 

 .- محه اهلل تعا   -و ا ب امبدع امشركية وغاها ح  مقى  به  ،وهللريب نليه
 :من تالميذه

 .امشيت نبد اهلل بن نبد امغين اياع اخلطيم باملسجد احلرا  -1
 .امشيت نلي بن حممد اهلندي -2

 .ن بن نبد امرمحن امصنيعامشيت اليما -1

 .امشيت احملدث حممد بن نبد اهلل امصوماع -4

 .امشيت إمسانيل بن حممد امنصا ي -5
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 .مدهللر دا  احلدهللث ،ذ امل ي ،بن نبد اهلادي امشاهللقي امسودايامشيت حممد بن نبد اهلل  -4

 .ذ امل ي ،امشيت  ىي بن ن مان بن حسني امعظيم نبادي -7

 .امدي امعبدعامشيت نبد اهلل بن اعدي امغ -8

 .امدكتو  حممد بن اعد امشوهللعر وغاهم -1

 :تضلعه في علم الحدي 
 ،وختا  رره ونللرره ،وناررانيده ،وإتقرران ملتونرره ،ذا حفررا ومعرفررة ،كرران حجررة ص نلررم احلرردهللث وإمامررا فيرره

 .مع مشا كته ص نلو  نارى ،وجرم  جامه وتعدهللل م
 :له مؤلفات منها

 ،وفضررا ل ا وح ررم تا ك ررا ،ونح ام ررا ،وننوان ررا ،بامصررالةهللتعلررق  ررع فيرره كررل مررا  ،كترراب امصررالة -1
 .مطبوع

 .مطبوع ،وهو  د نلى امقصيمي ،وامنصو  ،كتاب امشواهد -2

 .وقد طبع ،وامتابعني ،وبعض امصحابة ، اامة ص امرد نلى ام وثري ص طعنه ص نلماء امسنة -1

امرذي طعرن فيره  (ة احملمدهللرةنضواء نلرى امسرن)وهو  د نلى حممود نيب  هللة ص كتابه  ،ولمام نيب  هللة -4
 .مطبوع ،- ضي اهلل ننه  -وهتجم فيه نلى امصحايب ا ليل نيب هرهللرة  ،ص ام تم امصحام

 :افعة مثلنبتحقيق بعض الكتب ال –رحمه اهلل  –وقام 

 .طبع مبطبعة م ة امل رمة ،"بن بشر ننوان افد ص تا هللت جند ال" كتاب  -1
 .طبع مبطبعة دا  امعباد بباوم ،اقر اامة امتوحيد مإلما  نيب جعفر امب -2

 .مطبوع ،موا د امظمآن إ  زوا د ابن حبان -1

 .امبانث احل يث حتقيق وتعليقام نلى شرم ااتصا  نلو  احلدهللث ملحافا ابن ك ا -4

 .مطبوع ،تعليقام نلى احلموهللة ام ربى مشيت ا اال  ابن تيمية -5

 .يميةتعليقام نلى  اامة احلل  بامطالق مشيت ا اال  ابن ت -4

 .- محه اهلل  -ومه مالمفام وج ود نارى  

 ،اارررتقيت هرررذه املعلومرررام نرررن امشررريت نبرررد امررررزاق مرررن كتررراب نمفررره امشررريت حممرررد برررن نمحرررد اررريد نمحرررد
 .املد   بدا  احلدهللث اخلاهللة مب ة ص تر ة امشيت نبد امرزاق محزة
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 ه    ( 8847) أبو محمد عبد الحق الهاشمي ت  -808
      اررراق نسررربه إ  نمرررر  ،امواحرررد برررن حممرررد اهلرررا ي احلرررق اهلرررا ي برررن نبرررد نبرررو نبررردهرررو امعالمرررة احملررردث 

 .- ضي اهلل ننه  -طاب اخلبن ا
نشر ر شريواي امرذهللن اارتفدم مرن م  نذكرر مرن م ه نرا ،ونما مشاخيي ف  راون :–رحمه اهلل  –(8)قال
      متوحيررررررد وا  رررررران وصررررررحة نقا رررررردهم ص ا ،نتقررررررادهم مررررررذهم امسررررررل ال يونقرررررردم م نلررررررى غرررررراهم ،امعلررررررو 

وقرررد نجرررازو  بأارررانيدهم  ،واتبررران م ام تررراب وامسرررنة املط ررررة ،وهجررررهم امتقليرررد ،ومسرررا ل امصرررفام اآلهليرررة
 .وإجازة من م ،ومسانا   ،املذكو ة ص ثب  قراءة نلي م

 ،واملشررر اة ،قررررنم نليررره ك ررراا  مرررن كترررم امنحرررو ،فمرررن م شررريخنا نبرررو امقاارررم نيسرررى برررن نمحرررد امرانررري
 ،ومسعررت نليرره ك رراا  مررن ام تررم ،وكترراب اممسرراء وامصررفام ملبي قرري ،مررن تفسررا امطررربي ءجررزانو  ،حاموامصرر

 .ند حممود احلسن امدهللوبندي وغاهوكان من تالمذة شيت اهل
قرررررنم نليرررره  ،ومررررن م شرررريخنا نبررررو امفضررررل إمررررا  امرررردهللن بررررن حممررررد بررررن ماجررررة امقنررررربى امغررررزاع امسررررلماي

 ،وقرنم نليره مسرند ا مرا  نمحرد بتمامره ،ومسعت نليه امسنن ام الثة ،اودوانن نيب د ،امصحيحني بتمام ما
وغاهررا مررن ام تررم ص  ،وكتررم امبالغررة كرراملطول ملتفتررازا  ،وقرررنم نليرره امبيضرراوي ،وبعررض تفسررا ابررن جرهللررر

برررن حممرررد ا    وامشررريت نيب اخلرررا هللواررر   ،امقررراد  املررردهللانوى وكررران مرررن تالمرررذة امشررريت نبرررد ،واملغرررة ،امدب
 .بغداديام

مرن         وكران  ،حصلت منه ا جازة باملشراف ة ،اهلل امرهللااي ومن م شيخنا نبو امفضل حممد بن نبد
 .تالميذ شيت ام ل امسيد نذهللر امدهلوى

وك رراا  مررن   ،قرررنم نليرره املوطررأ مإلمررا  مامررك ،امرررب حممررد بررن نيب حممررد امغيطرري ومررن م شرريخنا نبررو نبررد
مرررن   وكرران ،واحلرردهللث ،ومسعررت نليرره ك ررراا  مررن كتررم امفقرره ،وامرردواوهللن ،كاملقامررام احلرهللرهللررة ،كتررم امدب

 .تالميذ شيت اهلند
وكران مرن  ،قررنم نليره نطرافرا  مرن صرحيو امبخرا ي ،اهلل امغيطي ومن م شيخنا نبو اميسا  حممد بن نبد

 .تالميذ احملدث امسيد نذهللر امدهلوى
ومسرند ا مرا   ،قررنم نليره صرحيو امبخرا ي ،ومن م شيخنا نمحد برن نبرداهلل برن ارا  امبغردادي املردي

برن اامررمحن  وهرو مرن تالمرذة امسريد نبرد ،ومه مشراهللت ك راون ،ونطرافا  من ام تم امارى ص احلدهللث ،نمحد
                           

 .- محه اهلل  -ترجم منفسه  (1)
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 .وكتم ع ا جازة نطه ،بن محيد امل ياهلل  وحممد بن نبد ،امرمحند نبا  بن نب
 .قرنم نليه نطرافا  من صحيو امبخا ي ،الهو ىاهلل ام ومن م شيخنا نبو إمسانيل إبراهيم بن نبد

وكررران مرررن  ،مسعرررت نليررره نطرافرررا  مرررن صرررحيو امبخرررا ي ،ومرررن م شررريخنا نبرررو حممرررد برررن حممرررود امطنافسررري
 .تالمذة امسيد نذهللر احملدث امدهلوي

وهو  ،ومسند ا ما  نمحد ،قرنم نليه نطرافا  من ام تم امستة ،بادياامتواب امقدهللر  ومن م شيخنا نبد
 .تالمذة امسيد نذهللر امدهلوي من

 ،قررنم نليره نطرافرا  مرن صرحيو امبخرا ي ،امعظريم ابرادي اهلل ن مران برن احلسرني ومن م شيخنا نبرو نبرد
 .وهو من تالمذة امسيد نذهللر حسني

 .حصلت منه ا جازة باملشاف ة ،ومن م شيخنا نبو احلسن حممد بن احلسني امدهلوي
 .حصلت منه ا جازة باملشاف ة ،تسرىومن م شيخنا نبو اموفاء اممر 

ومسررند ا مررا   ،قرررنم نليرره ام تررم امسررتة ،امرررحيم امبترراموى ومررن م شرريخنا نبررو اررعيد حسررني بررن نبررد
وكران مرن تالمرذة امسريد نرذهللر حسرني شريت  ،وكترم ع ا جرازة نطره ،واملسرانيد ،ونطرافرا  مرن املعراجم ،نمحد
 .ام ل

نرن       يوهرو هللررو  ،ليره نطرافرا  مرن صرحيو امبخرا يقررنم ن ،ومن م شيخنا حسني برن حيرد  اهلرا ي
 .حسني بن حمسن امنصا ي

              قررررررررنم نليررررررره  ،ياررررررر ند  ابررررررراداموهررررررراب ا  امترررررررواب برررررررن نبرررررررد ومرررررررن م شررررررريخنا نبرررررررو إد هللرررررررس نبرررررررد
 .نن حسني بن حمسن امنصا ي ،وهو هللروى نهللضا   ،صحيو امبخا ي

ومسعررت نليرره  ،قرررنم نليرره بعررض صررحيو امبخررا ي ،يومررن م شرريخنا نبررو حممررد هبررة اهلل بررن حممررود املررال
 .وهو هللروى نهللضا  نن امنصا ى ،وصحيو مسلم ،ومسعت نليه امسنن ام بعة ،بعضه

         قررررررنم نليررررره صرررررحيو امبخرررررا ي ،ومررررن م شررررريخنا اليرررررل برررررن حممرررررد برررررن حسرررررني بررررن حمسرررررن امنصرررررا ي
 .نن جده يوهو هللرو  ،باملسجد احلرا 

 .مسعت منه نطرافا  من صحيو امبخا ي ،مل يومن م شيخنا اعيد بن حممد ا
وكران مرن  ،ومسعرت منره ام  را ،قررنم نليره ك راا  مرن ام ترم ،ومن م شيخنا هبة اهلل نبو حممرد امل ردوى
 .تالمذة حسني بن حمسن امنصا ي اميماي

نهرل          نره نجرازإف ،ننره با جرازة امعامرة ين و  ،د نذهللر حسني احملدث امدهلوىامسيومن م شيخنا 
وحممرررد نابرررد  ،امررررمحن برررن ارررليمان اميمررراي مرررن م نبرررد ،نرررن ن بعرررة مرررن املشررراهللت ام برررا  يوهرررو هللررررو  ،نصرررره
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            نررررن امشررررراه يوهررررو هللرررررو  ،يامشررررراه إاررررحاق احملرررردث امرررردهلو  :ونكرررررب شرررريواه امررررذهللن قرررررن نلرررري م ،امسررررندي
       ،يامرررررحيم احملرررردث امرررردهلو  اهلل بررررن نبررررد نررررن وامررررده امشرررراه وع يوهررررو هللرررررو  ،يامعزهللررررز احملرررردث امرررردهلو  نبررررد

وقد ذكررم نارانيدي ص  ،املدي وانده مش و  مذكو  ص ثبت امشوكاي يوهو هللروى نن نيب امطاهر ام رد
 .ثب 

 ،وشررحه ملتفترازاي ،وامزجنراي ،كتراب امرز ادي  :مرن كترم امصرر  ،وقرأت على بعض ه ؤالء المش ايخ
 .وغاها ،ضيوشرح ا ملجا بردي وامر  ،وامشافية البن احلاجم
البررن           وام افيررة  ،وهداهللررة امنحررو ميب حيرران ،شرررم نوامررل ا رجرراي ملجررامي :ومررن كتررم امنحررو

وابن نقيرل  ،بن مامك وشروح ا البن امناوماونمفية  ،وامرضي ،وااتظ رم متن ا وشرح ا ملجامي ،احلاجم
ونوضرو           ،وامشرذ ام ،قطرروشررم ام ،وشرحه البن هللعيش ،ومفصل وامزاشري ،وام وي ،وامل ودي
 .وغاها ،وامشباه وامنظا ر ملسيوطي ،وكتاب ايبوهلله ،ومغىن املبيم البن هشا  ،املسامك

 ،ودهللررروان املتنرررريب ،ومحاارررة نيب متررررا  ،ومقامررررام امبررردهللع اهلمررررذاي ،مقامررررام احلرهللرررري :ومرررن كترررم امدب
 .وطامعت كتاب امغاي ميب فرا امصب اي ،ةودواوهللن شعراء ا اهلي ،ودهللوان حسان ،ونيب متا  ،وامبحرتي

 ،واملختصرر واملطرّول ملتفتررازاي ،وامتلخري  ملقرزوهللين ،مفترام امعلررو  ملسر اكي :ومرن كترم املعراي وامبيران
 .محزةوامطراز ميحىي بن  ،ونارا  امبالغة ملجرجاي ،ودال ل ا نجاز

وكنرت ال  ،وامسرلم وشرروحه ،امت رذهللموشررم  ،كاهللسراغوجي  ،وقرنم نلى بعض م كتم املنطق املش و ة
 .ما قرنته وما د اته بعد ،وما جعل اهلل ص قليب حبه ،ن غم ص هذا امعلم ص نوان امطلم
 ،ونصررول ابررن احلاجررم ،وكترراب ام  مرره ،ونصررومه  اررامة ا مررا  امشررافعي ،وقرررنم مررن نلررم فررروع امفقرره

 ،وشررم امل رذب ملنرووي ،املغرىن البرن قدامرةو  ،وطامعت املدونرة ام رربى مسرحنون ،ونصول امقاضي امبيضاوي
فرتو امقردهللر البرن      وطامعرت ،واهلداهللرة ملمرغينراي ،وشررم اموقاهللرة ،وام نرز ملنسفي ،وقرنم لتصر امقدو ي

وطامعت امعامل اة  ،وامتلوهللو وامتوضيو ،وشرم نو  امنوا  ،ونصول احلسامي ،وقرنم نصول امشاشي ،اهلما 
 .دون املتأارهللن ،نت نحم من كتم امفقه كتم ام مة امقدماءوك ،وغاها من امفتاوى

وام شررا   ،وامبيضرراوي ،وا المررني ،وابررن ك ررا ،وامبغرروي ،تفسررا ابررن جرهللررر وقرررنم نلررى بعررض املشرراهللت
 .وامد  املن و  ملسيوطي وامقرطيب ،وطامعت امفخر امرازي ،ملزلشري

وكترراب اممسرراء وامصررفام  ،ي مررع امشرررمونقيرردة امطحرراو  ،وقرررنم نلررى بعضرر م شرررم امعقا ررد امنسررفية
 .وطامعت كتم شيت ا اال  ابن تيمية ص مسا ل امعقا د وامتوحيد ،ملبي قي

 .وامشرهللفية نلى املشاهللت ،وقرنم امسراجية
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وتيسرا اموصرول البرن  ،واملصرابيو ملبغروي ،ومشر اة املصرابيو ملتربهللرزي ،ذ قرنم بلو  املرا  البن حجر 
وا ررامع  ،واملررن ج مرره ،وكنرررز امعمررال ملمتقرري ،ودمرروع امفوا ررد مل ي مرري ،البررن امثررا وجررامع امصررول ،امرردهللبع

 .وامرتغيم وامرتهيم ملمنذ ي ،ام با ملسيوطي
 ،ونمفيرررة امعراقررري مرررع شررررح ا ملمالمررر  وامسرررخاوي ،وقررررنم نلرررى املشررراهللت امنخبرررة البرررن حجرررر وشررررح ا

 .م امراوي ملسيوطيوتد هلل ،وكفاهللة اخلطيم امبغدادي ،وطامعت نمفية امسيوطي
 ،ميا  وامرررد ،ومسرررند امطيامسررري ،وامسرررنن ام بعرررة ،املوطرررأ وامصرررحيحني ،ذ نارررذم قرررراءة نلرررى املشررراهللت

 ،ومسرررند امشرررافعي،وارررنن امدا قطين ،واملسرررتد   ملحررراكم ،وامسرررنن ام رررربى ملبي قررري ،ومسرررند ا مرررا  نمحرررد
 ومسند          ،انبوصحيو ابن ح ،اومعجم امطرباي امصغ ،ومسانيد نيب حنيفة ،وامدب املفرد ملبخا ي

البررن      واملنتقررى  ،ومسررند نيب نوانررة ،وابررن نيب شرريبة ،ومصررن  نبررد امرررزاق ،وامفررردو  ،وامبررزا  ،ىنيب هللعلرر
واررنن  ،ومعجررم امطرررباي ام بررا ،ومشرر ل اآلثررا  ملطحرراوي ،وشرررم معرراي اآلثررا  ،واملختررا ة ملضررياء ،ا ررا ود

 .وغاها ،ومسند ابن  اهوهلله ،ن صحيو ابن از ةوحصلت قطعة م ،اعيد بن منصو 
وتقرهللرم  ،وامتجرهللرد ملرذهيب ،ونارد امغابرة البرن امثرا ،وا صابة البن حجرر ،وطامعت طبقام ابن اعد

وميررررزان  ،و جررررال امصررررحيحني ملقيسررررراي ،واخلالصررررة ملخز جرررري ،وهتررررذهللم امت ررررذهللم البررررن حجررررر ،امت ررررذهللم
ومسررران           ،وهترررذهللم املرررّزي ،وارررا امنررربالء ،كرة احلفرررايوكرررذمك ترررذ  ،وام اشررر  مررره ،نتررردال ملرررذهيباال

ونلل احلردهللث  ،وكتاب ا رم وامتعدهللل  البن نيب حاا ،وامتا هللت امصغا وام با ملبخا ي ،امليزان البن حجر
 ،واحلليررة ميب نعرريم ،وامبداهللررة وامن اهللررة البررن ك ررا ،وامرررو  ملسرر يلي ،وارراة ابررن هشررا  ،ونلررل امرردا قطين ،مرره
وترا هللت  ،وترا هللت ابرن امثرا ،وترا هللت نصرب ان ميب نعريم ،واخلطيم امبغدادي ،وابن نساكر ،تا هللت ابن جرهللرو 

وا كمرال البرن  ،وننسراب امسرمعاي ،وابرن ال ران ،وطبقرام امسرب ي ،واملنررتظم البرن ا روزي ،ابن الدون
 ،وام قرررام البرررن حبررران ،لعقيلررريوامضرررعفاء م ،وتبصرررا املنررررتبه البرررن حجرررر ،ومشرررتبه امنسررربة ملرررذهيب ،المررراكو 

 .وام امل البن ندي وغاها
و  رررة  ،وشرررحه ترراا امعرررو  ملزبيرردي ومقرراهلليس ابررن فررا   ،وقررامو  افررد ،وطامعررت صررحام ا رروهري

 ،وامفررا ق ملزلشررري ،وامن اهللررة البررن امثررا ،واملخصرر  البررن ارريدة ،ومسرران امعرررب البررن منظررو  ،ابررن د هللررد
 .بن قتيبة وغاهاوا ،ث البن اال وغرهللم احلدهلل

وشررررم   ،واملنررررتقى ملبررراجي ،وتلخررري  احلبرررا مررره ،وامد اهللرررة البرررن حجرررر ،وطامعررت نصرررم امراهللرررة ملزهلللعررري 
 ،وامزهللن زكرهللرا ،وامقسطالي ،وامعيين ،وشرم ام رماي ،وامتم يد مه ،اتذكا  البن نبد امربواال ،املوطأ ملز قاي

ونا ضرة امحرروذي  ،ومعررا  امسرنن ،واملن رل املرو ود ،املقصرودوغاهللررة  ،ونرون املعبرود ،وفرتو امبرا ي مرع املقدمررة
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وذي ،البن امعريب ومشا ق امقاضري نيرا   ،ونون امبا ي ملنواب ،وشرم امنووي ،وفيض امبا ي ،وحتفة امح 
وكررذمك  ،- مح ررم اهلل -   وتلميررذه ابررن امقرريم  ،وطامعررت نك ررر تصرراني  شرريت ا اررال  ابررن تيميررة ،وغاهررا

  .وننا نحبه ملناضلته نن احلدهللث ،بن حز توامي  احلافا ا
 عقيدته

فرإن نقيرديت هري نقيردة امسرل  امصراب مرن نهرل امسرنة وا مانرة مرن امفق راء  " :-رحمه اهلل -قال و 
 ،ومحل ررا نلررى وواهرمهررا مررن دون تأوهللررل وال حترهللرر  في مررا ،وهرري نقيرردة امعمررل بام ترراب وامسررنة ،واحملرردثني

 ،واحلمرررد هلل تعرررا  نلرررى نن جعلرررين حمبرررا ملسرررنة املط ررررة ،ادا ونمرررالفمرررذهيب هرررو مرررذهم نهرررل احلررردهللث انتقررر
وهجرم امتقليد مع تعظيم ام مة ام بعة وغاهم وتر  االنرتا  نلي م ص اجت ادهم مرع تقردمي امسرنة نلرى 

  ."امرني افرد 
  :ومن تأليفاتي

 غعطى نن  جال امصحيحني واملوطّأ-1
 .كش  امل

 .ومفتام املوطأ وامصحيحني -2
 .ومسند امصحيحني -1
 .ومصن  امصحيحني  -4
 .وشرم امصحيحني واملوطأ -5
 .وشرم تراجم امبخا ي-4
 .وشرم مسند ا ما  نمحد -7
 .وف راة مسند ا ما  نمحد -8
 .وتراجم  جال مسند نمحد -1
 .وتفسا امقران بامقران وامسنة -10
 .وامرد نلى ابن امرتكماي  -11
 . اميمايوشرم منظومة امما  -12
 .ونظم  جال امصحيحني  -11
 .بني امفصحى وامدا جةوامبدو  امعا جة   -14
 .وشرم مقدمة ا ما  مسلم  -15

 .وع مصنفام نارى ص لتل  املسا ل مذكو ة ص  اا لي بأمسا  ا
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 .هر 1182نماله نبو حممد نبد احلق بن نبد امواحد اهلا ي  بيع امول  
 - ذكرر فيره تر تره منفسره( نقيدة امفرقة امناجية ) رتجم مه مساه كتاب نمفه امل  ااتقيت هذه امرت ة من 

 .- محه اهلل 



 تذكير النابهين 281 

 من أهل القرن الخامس عشر
 (ه 8484)ت  يكفور المبار بن العالمة اعبيد اهلل  -802

حممررد بررن نمرران اهلل بررن حسررا   بررن امعالمررة حممررد بررن نبررد امسررال  بررن اررانانبررو احلسررن نبيررد اهلل  هررو
 .امدهللن

إحدى مدهللرهللام اموالهللة امشمامية  ،ببلدة مبا كفو  امتابعة ملدهللرهللة ننظم كره( هر1127)ومد ص احملر  انة 
 .ص اهلند( اتر بردهللش ) 

و امفا ارية امرا جرة ص املردا   امهليرة انرذا  ص املد ارة امعاميرة ببلردة مرالمن برالد  ،ود   كتم ام دهللرة
البررررن          واهلنداررررة نم ررررال ام افيررررة  ،وامفقرررره واملنطررررق ،وامدب ،وامصررررر  ،وكتررررم امنحررررو ،ننظررررم كررررره
شرررم و     ،وامسررراجية ص نلررم امفرررا ض ،وشرررم اموقاهللررة ومشرر اة املصررابيو ،وشرررح ا ملمررال جررامي ،حاجررم
نبرد  حممرد برن   نلرى وامرده امعالمرة  ،ونقليرد  ،ودهللوان املتنريب ،وشرم امشمسية املعرو  بامقطىب ،امت ذهللم

حينما كان هو مد ارا ص مد ارة ارراا امعلرو  بقرهللرة بونردهلل ا   - محه اهلل  -ة امبخا ي امسال  صاحم اا 
إ  دا  احلرردهللث امرمحانيررة     - محرره اهلل-ذ انتقررل مررع وامررده   ،ص اموالهللررة امشررمامية ،مررن قرررى مدهللرهللررة كونررده

فرد    ،نون امعلرمكل فن من ف    وخترا نلى نهللدي امااتذة املتخصصني ص  ،وكمل د ااته هنا  ،بدهلى
ة احملررردث نلرررى امعالمررر ،واملوطرررأ مإلمرررا  مامرررك ،امصرررحيحني مإلمرررامني امبخرررا ي ومسرررلم :مرررن كترررم احلررردهللث
 ،حسرني احملردث امردهلويتلميرذ امشريت امسريد نرذهللر  -ه اهلل محر -ذ امدهلوي  ،ب رهيامشيت نمحد اهلل امربتا

جرازة برواهللرة كترم احلردهللث وهري حمفوورة وقرد كترم هرو مره ا  ،وامشيت حسني بن حمسن امنصرا ي اخلز جري
  ،وكتررم امفقرره مررع نصررومه ،ونلررم ام ررال  ،واهليررأة ،وامفلسررفة ،وكتررم امعلررو  امعقليررة اآلميررة مررن املنطررق ،ننرردنا

 ،وامقاضي مبرا   ،وشرم امسلم ملموموي محد اهلل ،وامشمس امبازغة ،كشرم هداهللة احل مة ملصد  امشاازي
وامتلروهللو  ،ومسرلم ام بروم ،وشرم املطامع ،وشرم ا غميين ،وامتصرهللو ،واق وشرم امل ،وشرم امعقا د امنسفية

  ،ام رانبو ي وامتفسرا ملبيضراوي نلرى امعالمرة امشريت غرال   رىي ،وا ز ني امااهللن من اهلداهللرة ،مع امتوضيو
امشررريت  ىودهللررروان احلماارررة نلررر ،واملقامرررام احلرهللرهللرررة ،وجرررامع امرتمرررذي      ،وتفسرررا ا المرررني ،ونرررو  امنررروا 

واملقدمة  ،وانن نيب داود نلى امشيت نيب طاهر امب ا ي ،واهلدهللة امسعيدهللة  ،هنسوياحلافا نبد امرمحن امن عر 
وامفرروز ام بررا ص  ،جبررو يامعالمررة امشرريت نبررد امغفررو  ا ااوشرريأا مررن امشررمس امبازغررة نلررى  ،البررن الرردون

د ا  مرن شررم املطرامع نلرى امعالمرة امشريت ود   نهللضرا صر ،نصول امتفسا نلى امشيت حممد إاحاق اآل وي
 .وشيأا  من تفسا امبيضاوي نلى امعالمة احلافا حممد ام وجنراواع امبنجايب ،نبد اموهاب اآل وي
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مرن    ( 1145) وحصل امش ادة امعاملية من املد اة امرمحانية انة  س ون بعني بعرد اممر  وثالمثا رة 
 .اهلجرة

ومقدمرة      ،وقرد ا معتردا بره مرن شررم امنخبرة ،ملد ارية نوا رل جرامع امرتمرذيوقرن نهللضا ص نهللرا  امعطلرة ا
وامسرراجية ص نلرم امفررا ض نلرى ا مرا  احملردث امشريت نبرد امررمحن املبرا كفو ي صراحم حتفرة  ،ابن امصرالم
 .برواهللة كتم احلدهللث شفاها -  محه اهلل -ت ونجاز مه امشي - محه اهلل  -امحوذى 

 صراحم       نينره امشريت نطراء امررمحن  ،وجناحه ص االاتبا  دا ما  بامد جرة املمترازة ،ونظرا إ  ذكا ه
مررن امنفقررام مد اررا في ررا ص  واملت فررل  ميررع مررا حتترراا إميرره ،واملشررر  اموحيررد نلي ررا ،دا  احلرردهللث امرمحانيررة

 .نفس امسنة اميت خترا في ا
قرررد كررر  بصرررره قبرررل نن هلل مرررل  ، كفو يوكمررا هرررو معلرررو  مررردى ا اررروان نن امشررريت امجرررل احملررردث املبرررا

وفنونره هللسرانده ص نملره  ،وكان حباجة إ  نا  مه منااربة ااصرة بعلرو  احلردهللث ،(حتفة امحوذي ) شرحه 
مرررذمك فضررريلة وامررردنا امشررريت نبيرررد اهلل امرمحررراي املبرررا كفو ي  - محررره اهلل  -فااترررا  امشررريت املبرررا كفو ي  ،ذا 

فقضرررى مدهللررره  ،إميررره  - محررره اهلل  -ن نلرررى اقررررتام امشررريت املبرررا كفو ي فأ ارررله امشررريت نطررراء امررررمح ،ملسررراندته
مرررع زميليررره   -حتفرررة امحررروذي- ني اماررراهللن مشررررم جرررامع امرتمرررذيتني ارررا مسررراند مررره ص ت ميرررل ا رررز رانررر

وقررررن نليررره نطرافرررا  مرررن  ،وامعرررا  امشررريت حممرررد امالهرررو ي امبنجرررايب ،امفاضرررل امشررريت نبرررد امصرررمد املبرررا كفو ي
واالارررتفادة مرررن  ،وامترررأدب بآدابررره ،وبرررذل ج رررده ص االارررتغرا  مرررن حبرررا  نلومررره ،وغاهرررا ،سرررتةامصرررحام ام

وفرررو  إميررره ترررد هللس كتررررم  ،ذ اارررتدناه امشررريت نطرررراء امررررمحن ملترررد هللس ص دا  احلررردهللث امرمحانيررررة، فوا رررده
وطرررأ وامل ،ومإلمررا  مسررلم ،وامصررحيحني مإلمررا  امبخررا ي ،واررنن نيب داود ،ااصررة جررامع امرتمررذي ،احلرردهللث

فاشتغل بره إ  نن انقسرم اهلنرد إ  امردومتني امباكسرتان واهلنرد ص نغسرطس  ،مع ادمة ا فتاء ،مإلما  مامك
هجرررة مشرررفه امشرريت نبررد  وقفلررت دا  احلرردهللث امرمحانيررة مجررل  ،هررر(1144)  املوافررق معررا  (1147 )نررا 

 .(تان امباكس) إ  كراتشي  - مح ما اهلل  -اموهاب جنل امشيت نطاء امرمحن 
واملسرررا ل امشررررنية ملرررا نن فتررراواه ت رررون  ،وهرررو مرجرررع ملمسرررلمني فيمرررا هللشررر ل نلررري م مرررن اممرررو  امدهللنيرررة

"          وقرد طبرع ك را من را ص دلريت  ،ص ذمك مومرة ال رم وال هللباع ،مدنمة بامدال ل من ام تاب وامسنة
 .وغامها" مصبام " و " حمدث 

  املوافرررق (1148)امرررذي بأهللررردي امقرررا  ني ص نرررا   -املفررراتيو  مرنررراة -وقرررد بررردن ترررأمي  شررررم املشررر اة 
ونمر وامده امتقي امو ع امزاهد امشريت حممرد  -  محه اهلل -هر بأمر احلافا حممد زكرهللا امال لبو ي (1147)معا 
و ررد إفاقررة مررن اممرررا  امرريت  ،وهررو إ  اآلن مشررتغل برره حسرربما تسررنو مرره فرصررة -نطررال اهلل حياترره  -برراقر 
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إ  جانم  ده نلرى        -وت ميل امشرم ،نجل اهلل شفاءه ووفقه خلدمة انة  اومه -ه مدة طوهلللة الزمت
بيرران امشرررنة ص " من ررا  ،ومرره حبرروث قيمررة ص بعررض املسررا ل طبعررت ص نجررزاء ،املسررا ل امرريت ترررد إميرره كررل هللررو 
حبرررث بسررريط ص نقرررد و   ،نرررني في رررا حمرررل نذان اطبرررة ا معرررة مرررن املسرررجد" بيررران حمرررل نذان اطبرررة ا معرررة 

 .وغا ذمك ،امتأمني
معرررا     املوافرررق( هرررر1144)ارررنة امو  ص  مضررران : راموقرررد وفقررره اهلل مزهللرررا ة احلررررمني امشررررهللفني ن برررع مررر

نبررد    وفرردا إ  امللررك  ،مررع امعالمررة امشرريت اليررل بررن حممررد بررن حسررني بررن حمسررن امنصررا ي ، (1147)
د فقابررل اموفررد امللررك نبرر ،  احلرردهللث امهليررة باملدهللنررة املنررو ةص شررأن مد اررة دا -برررد اهلل مضررجعه  -امعزهللررز 
ومقى ص امرهللا  امشيت   ،-حفظه اهلل  -إذ ذا  جالمة امللك فيصل بن نبد امعزهللز  ونا به ص احلجاز ،امعزهللز

 ،ال امشريت   حسرن  برن وص امطا   نبرد اهلل ،ونمر بن حسن ،وحممد بن إبراهيم ،حممد بن نبد املطي 
ذ ص شروال حرني  جونره  ،نوال ص اارر  مضران وانتمرر ،وغراهم مرن املشرا ت ،هللنة نبد اهلل بن زاحرموص املد

، ذ إن وامرردنا ص نوا ررل ذي امقعردة ص نفررس امسررنةوجناحره في ررا  ،و جررع اموفرد بعررد قضرراء م مترره ،مرن املدهللنررة
نرن   (1154)معرا       هر املوافق(1175)نا   امشا م طامت حياته ص صحة ونافية قد ندى فرهللضة احلج

 ،  نيابرة(1171)املوافرق معرا   هرر(1111)ونرا   ، (1141)معرا  هرر املوافرق (1182)وبعده ص نرا   ،نفسه
 .امني ،نملهفقه  متا  وو  ،تقبل اهلل حجه ومد ص نجله

حفظرره اهلل  -مرنرراة املفرراتيو البنرره نبررد امرررمحنهررذه امرت ررة ملشرريت نبيررد اهلل مررن مقدمررة  قلررتن :أق  ول
 .- محه اهلل  -وكانت هذه امرت ة ص حياة صاحب ا امشيت نبيد اهلل  -وفقه و 

 .هر( 1414) ص نا    - محه اهلل  -ذ توص 
 :أقول
 نن     ومرن ننظرم نهدافره  فقرد كران هللرزو  ا امعرة امسرلفية ،رفت امشيت نبيد اهلل معرفرة جيردةقد نإي 

وص      هللزو نرررا ص ا امعرررة  ،تررردبني مرررن ا امعرررة ا ارررالميةهلللقررى امشررريت صررراب برررن حسرررني امعراقررري و بيعرررا  املن
 .ال هلللحق فيه ب ر  ناالقه وتواضعه امذينرفناه  ،منرزمنا

وكانررت ترردو  بيننررا وبينرره مسررا ل نلميررة تطرررم ملمناقشررة فنجررد مدهللرره اطالنررا  وااررعا  وحفظررا  قوهللررا  متلررك 
كمررا ننررره مررن جانبرره هللبادمنرررا تلررك املشرررانر   ،قرردهللرا  فمررا هللرررزداد ننرردنا إال حبرررا  وت ،املسررا ل امرريت تطررررم ملمناقشررة

مرا قررنه     فلقيت منه كل حفاوة واررو  ونجرازي إجرازة نامرة ص كرل  ،ومقد ز ته ص بلدته مبا كفو  ،نفس ا
 .-  محه اهلل  محة وااعة –ه من مصاد  امسنة وغاها عومس
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 (8488)بديع الدين الراشدي ت  -801
امسريد امشررهلل  نبرو حممرد بردهللع امردهللن  :نراع امرتبرة ،مفيرد امطلبرة ،يره امف امرةامشيت امعالمة احملدث امفق

شرراه بررن امسرريد شرراه إحسرران اهلل بررن  شررد اهلل شرراه بررن امسرريد امشرررهلل   شرريد امرردهللن شرراه بررن امسرريد امشرررهلل  
 .حممد هللااني شاه بن امسيد امشرهلل  حممد  اشد شاه امراشدي احلسيين

 :والدته ونشأته
وانتقرررل وامرررده امشررررهلل   ،وهررري مررروطن ابا ررره ،مرررن قررررى امسرررند" باجنرررده " بقرهللرررة هرررر (1142)ومرررد نرررا  

ونقرا  برا مد ارة امتحرق برا امشريت نبرو " د غراه شررهلل  " وناس قرهللة جدهللدة تسمى  ،إحسان اهلل شاه من ا
وال ترزال     ،وغاهرا مرن امعلرو  ،فتلقى في ا نلى بعض امشريوج مبراديء امعربيرة ،-صاحم امرت ة  -حممد 

فحفرا امقرران ام ررمي بنفسره ص نقرل  ،ومقد منَّ اهلل نلى امشيت جبودة احلفرا ،هذه املد اة موجودة إ  اآلن
ومررن غرهللررم مررا وقررع مرره ننرره حفررا اررو ة امنررو  نلررى  ،وكرران حينأررذ ابررن ثررالث ونشرررهللن اررنة ،مررن ن بعررة نشرر ر

 .و و  ا مال ص بعض نافا ه
 :شيوخه

وبعضر م با جرازة فمرن شريواه  ،بعضر م برامقراءة نلري م ،ل امعلرمتلقى امعلرم وامرواهللرة نرن ك را مرن نهر 
 :بامقراءة
 .امشيت احلافا نمني ام شي -1
 .(هر 1145)امشيت باء امدهللن اان ا الل نبادي م  -2

 .امشيت حممد شفيع املن يو امس رندي -1

 .نبد اهلل ام دهري -4

 .امشيت نبد ام رمي امنواب شامي -5

 .امشيت قطم امدهللن اهلاميجوي -4

 .وكان حمدثا  نالمة ،وهو ناوه امكرب ،م امدهللن شاه امراشديامشيت حم -7

 .امشيت حممد إمسانيل امبنت نريب -8

 .ذ ام راتشوي ،ذ املدي ،امشيت حممد امسندي اهلاال ي -1

 .امشيت حممد نو  نيسى ايلي -10

ن مرر فأاررذ ا جررازة مررع امقررراءة  ،إذ كرران حرهللصررا  نلررى نلررم ا اررناد ،ف ررم ك رراون ،نمررا شرريواه با جررازة
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 :من م ،"ثبته " ندة شيوج ذكرهم ص 

 .احملدث نبو اموفاء ثناء اهلل اآلمرتسري -1
 .(هر1111)احملدث نبو حممد نبد احلق بن نبد امواحد بن حممد بن هاشم اهلا ي املتوى   -2

 .امشيت حممد اليل بن حممد اليم اخلابو ي  -1

 :هجرته إلى مكة المكرمة ورحالته
ونترروه مرن كررل حرردب  ،وحررر  امطرالب نلررى تلقري امعلررم ننره ،ع صريتهوذا  ،بلغرت شرر رة امشريت اآلفرراق

ارررنة     ذ هررراجر إ  م رررة امل رمرررة ص نواارررر ،فأارررذ ننررره  انرررة ،وقرررد تصررردى ملترررد هللس ببلرررده ،وصررروب
وكران ص كرل  ،واحمللرى البرن حرز  ،ود   فيه ام تم امسرتة ،وجاو  بيت اهلل احلرا  ن بع انوام ،(هر1115)

 ،وقرن نليه امطلبة كترايب امتوحيرد ،هر1414وزا  ام وهللت نا   ،وذمك ملونا وا  شادانة هللذهم إ  بالده 
امو قررام ص نصررول " و ،البررن ك ررا" امبانررث احل يررث " وكترراب " صررحيو امبخررا ي " واالنتصررا  بامسررنة مررن 

 . ما  احلرمني ا وهللين مع شرح ا" امفقه 
 .وبالد املغرب وجزهللرة امعرب ،عراقوامشا  وام ،واهلند ،وااتجازه امنا  من بالد امسند

من ذمرك كتراب  ،ونواد ها من لطوطام ومطبونام ،وكان هللقتين م تبة ضخمة نامرة بأم ام ام تم
 ،فقد كان مدهلله نسخة منقومة نن نسخة م تبة نا   ح مت باملدهللنة املنرو ة ،ملطرباي" مسند امشاميني " 

نبرد افيرد امسرلفي   ونلي را انتمرد امشريت محردي  ،عرا هري اموحيردة ص ام ذ ملا فقد امصل صا م نسرخته
 .ص إاراا ام تاب وحتقيقه

 :مؤلفاته
وقررد تناومررت مالمفاترره  ،كتابررا  نغلب ررا ال هللررزال لطوطررا  ( 80)ومرره نك ررر مررن  ،ملشرريت هللررد طررو  ص امتررأمي 

 :من ا، تعاجل ك اا  من امقضاهللا امشرنية ،ومسا ل ش  ،وحتقيقاته فنونا  ندهللدة
  .ابة مع ا صابة ص ترتيم نحادهللث امبي قي نلى مسانيد امصحابةا ج -1
 ."االاتنباع امعجيم " وتفسا امقران املسمى  ،مقدمة امتفسا -2

 .امفتاوى امبدهللعية -1

 .جزء منظو  ص نمساء املدمسني -4

 .امصرهللو املم د ص وصل تعليقام موطأ ا ما  حممد -5

 .تراجم شيوج ا ما  امبي قي -4

 .ملبي قي مسند امسنن ام ربى -7
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 .امتبوهللم محادهللث تا هللت اخلطيم -8

 .غاهللة املرا  ص خترهللج جزء امقراءة ال  ا ما  -1

 .امقول املطي  ص االحتجاا باحلدهللث امضعي -10
 .ذ ذهللل نليه ، فع اال تياب نن ح م امصحاب -11
 ."وص امباب "  :حتفة امحباب ص خترهللج نحادهللث قول امرتمذي -12

بعرد  هرر (1414)شرعبان نرا   17هللرو   - محره اهلل  -قضرى امشريت  ،طراء امعلمريوبعد حيراة حافلرة بامع
 .- محه اهلل -مر  نقعده 

  . (18-1/14)محن املرنشلير انظر تر ته ص معجم املعاجم واملشيخام ملدكتو  هللوا  نبد ام
 :أقول

منصررو  ام ترراب بذكا رره املتوقررد وقرروة حافظترره وااتحضررا ه  – محرره اهلل  –شرريت برردهللعا  امإي قررد نرفررت 
 نموذاكرته ص ندد من املسا ل وقرر  ،غاهو م ة واملدهللنة وص املسجد احلرا  ص وجامسته مرا ا  وت را ا   ،وامسنة

وفيمرا  تره ومسرموناتهءا رل مقرو ة نامرة بفأجازي إجراز  " صحيو مسلم" وشيء من  "سال امابل "نليه ص 
 .نجيز فيه من مصاد  ص لنل  امفنون
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 (8470)عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ت الشيخ  -804
ومردم  ،برن نبرد اهلل ال براز ننرا نبرد امعزهللرز برن نبرد امررمحن برن حممرد"  :مرت را منفسره - محه اهلل-قال 

ذ نصرابين املرر  ص نيرين نرا   ،وكنت بصاا ص نول امد اارة ،هر(1110)مبدهللنة امرهللا  ص ذي احلجة انة 
واحلمرد  ،هرر(1150) ذ ذهم بام ليرة ص مسرت ل حمرر  مرن نرا  ،كهر فضع  بصري بسبم ذم( 1144) 
كما   ،وا زاء احلسن ص اآلارة ،نن هللعوضين ننه بامبصاة ص امدنيا -جل ونال  -وناأل اهلل  ،نلى ذمكهلل 

كمرا نارأمه اربحانه نن  عرل امعاقبرة  ،-صرلى اهلل نليره وارلم -يره حممرد وند بذمك اربحانه نلرى مسران نب
 .مدنيا واآلارةمحيدة ص ا

 ،ذ بردنم ص تلقري امعلرو  امشررنية ،وحفظت امقرران ام ررمي قبرل امبلرو  ،وقد بدنم امد ااة منذ امصغر
- :من ننالم م ،وامعربية نلى نهللدي ك ا من نلماء امرهللا 

          برررن نبرررد اموهررراب  برررن امشررريت حممرررداامشررريت حممرررد برررن نبرررد املطيررر  برررن نبرررد امررررمحن برررن حسرررن  -1
 .-  مح م اهلل-
)           حممد بن نبد اموهراب  بن امشيتاامشيت صاب بن نبد امعزهللز بن نبد امرمحن بن حسن  -2

 .- مح م اهلل  -( قاضي امرهللا  

  .(قاضي امرهللا ) امشيت اعد بن محد بن نتيق  -1

 (.وكيل بيت املال بامرهللا ) امشيت محد بن فا    -4

نرا          نلرم امتجوهللرد ص  نارذم ننره ،(من نلماء م ة امل رمرة) امشيت اعد وقا  امبخا ي  -5
 .هر( 1155)

وقررد الزمررت حلقاترره حنرروا مررن نشررر  ،مساحررة امشرريت حممررد بررن إبررراهيم بررن نبررد املطيرر  ال امشرريت -4
حيرث  ،هرر( 1157) هرر إ  ارنة ( 1147) وتلقيت ننه  يع امعلو  امشرنية ابتداء من انة  ،انوام

 . شحت ملقضاء من قبل مساحته
 .وتغمدهم  يعا  برمحته و ضوانه ،ع نفضل ا زاء ونحسنهجزى اهلل ا مي
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  :وقد توليت عدة أعمال هي
( 1157)وامتردم برني ارنيت ااتمرم ن بعة نشر نامرا  ونشر را امقضاء ص منطقة اخلرا مدة طوهلللة  -1

 هناهللرة وبقيرت إ  ،هرر( 1157) امتعيرني ص  رادى اآلاررة مرن نرا  وقرد كران ،هرر( 1171) هر إ  نرا  
 .هر(  1171)  نا 
) ارنة بامرهللرا  بعرد إنشرا  ا هرر وكليرة امشررهللعة ( 1172) امتد هللس ص املع د امعلمري بامرهللرا  ارنة  -2

نرا   انت رت صم وااتمر نملري نلرى ذمرك تسرع ارنوا ،وامتوحيد واحلدهللث ،هر ص نلو  امفقه( 1171
 .هر( 1180) 

املنصرم ملدهللنرة املنرو ة وبقيرت ص هرذا ة باهر نا با  مر يس ا امعرة ا ارالمي(  1181) نينت ص نا   -1
 .هر( 1110) إ  نا  

برن ا هرر بعرد وفراة   يسر ا شريخنا امشريت حممرد ( 1110) توميت   اارة ا امعرة ا ارالمية ص ارنة  -4
هررررر وبقيررررت ص هررررذا املنصررررم إ  اررررنة ( 1181) نررررا  ص  مضرررران  -هلل  محرررره ا -إبررررراهيم ال امشرررريت 

 .(هر1115)

ممررررر املل رررري بتعيررررين ص منصررررم امررررر يس امعررررا   دا ام امبحرررروث هررررر صررررد  ا14/10/1115وص  -5
 .وال نزال إ  هذا اموقت ص هذا امعمل ،وا  شاد ،وامدنوة ،وا فتاء ،امعلمية

 .وامتوفيق وامسداد ،ناأل اهلل امعون
ن مر       وع إ  جانم هذا امعمل ص اموقت احلاضر نضوهللة ص ك ا مرن افرامس امعلميرة وا ارالمية 

- :ذمك
 .نضوهللة هيأة كبا  امعلماء باململ ة -1
 .  ااة املجنة امدا مة ملبحوث امعلمية وا فتاء ص اهليأة املذكو ة -2

 .نضوهللة و  ااة افلس امتأايسي مرابطة امعا  ا االمي -1

 .  ااة افلس امنلى امعاملي ملمساجد -4

 .ا  ا االمي  ااة افمع امفق ي ا االمي مب ة امل رمة امتابع مرابطة امع -5

 .نضوهللة افلس امنلى ملجامعة ا االمية ص املدهللنة املنو ة -4

 .نضوهللة اهليأة امعليا ملدنوة ا االمية ص اململ ة -7
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-  :أما مؤلفاتي فمنها
 .امفوا د ا لية ص املباحث امفرضية -1
 (.توضيو املنااك) وامزهللا ة  ،وامعمرة ،م  ا من مسا ل احلج ،امتحقيق وا هللضام -2

وميلرة   ،ح رم االحتفرال باملومرد امنبروي)  ،وهللشتمل نلى ن برع مقراالم مفيردة ،تحذهللر من امبدعام -1
اراد  احلجررة امنبوهللرة املسرمى وت رذهللم امراهللرا املزنومرة مرن  ،وميلة امنص  من امشرعبان ،ا اراء واملعراا
 .(امشيت نمحد

 . اامتان موجزتان ص امزكاة وامصيا  -4

 .امعقيدة امصحيحة وما هللضادها -5

  .وكفر من نن رها ،-صلى اهلل نليه والم  -جوب امعمل بسنة امراول و  -4

 .وناالق امدناة ،امدنوة إ  اهلل -7

 .ونبذ ما اامفه ،وجوب حت يم شرع اهلل -8

 .ون ام امشغا  ،ح م امسفو  واحلجاب -1

 .نقد امقومية امعربية -10

 .ا واب املفيد ص ح م امتصوهللر -11

 .(دنوته وااته)  ،امشيت حممد بن نبد اموهاب -12

وجرروب نداء  -2   -صررلى اهلل نليرره واررلم-كيفيررة صررالة امنرريب   -1)  ،ثررالث  اررا ل ص امصررالة -11
 .(نهللن هللضع املصلي هللدهلله حني امرفع من امركوع  -1 ،امصالة ص  انة

 . -صلى اهلل نليه والم-نو ص  اول اهلل  ح م ا اال  فيمن طعن ص امقران، -14

 .  كتاب احلجوصلت في ا إ ،حاشية مفيدة نلى فتو امبا ي -15

إ          وإم ران امصرعود  سرية نلرى جرهللران امشرمس وار ون ام  واحل ، اامة امدمرة امنقليرة -14
 .ام واكم

 .وامعرافني ،نو صدق ام  نة ،إقامة امرباهني نلى ح م من ااتغاث بغا اهلل -17

 .ا  اد ص ابيل اهلل -18

 .امد و  امل مة معامة اممة -11

 .وامزهللا ة ،ةوامعمر  ،فتاوى تتعلق بأح ا  احلج -20

 ."واحلذ  من امبدع  ،وجوب مزو  امسنة -21
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 :أقول

 -حممرد برن ارعد امشروهللعر  ومقاالم ص ثالثني دلدا إ  اآلن بعمل وإشرا  امشريت ،ومه دموع فتاوى
 :وتفصيل ا كاآليت –حفظه اهلل 

 .امتوحيد وما هلللحق به ص نشرة دلدام -1
 .امصالة وما هللتعلق با ص اتة نجزاء -2

 .دلدامزكاة ص  -1

 .احلج ص دلدهللن -4

 .وا  اد ص دلد -امقسم اماا -احلج  -5

 .امعلم وامتفسا ص دلدهللن -4

  .احلدهللث ص دلدهللن -7

 .امدنوة إ  اهلل ص دلد -8

 .امبيوع ص دلد -1
 :(418-88/414)وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الدرر السنية 

 :- محه اهلل  -امشيت نبد امعزهللز بن نبد اهلل بن باز " 
احملبرروب  ،امررو ع امزاهررد ،احملفررو  بعناهللررة  ب امعرراملني ،املفيررد ملطررامبني ،واحملرردث امفقيرره ،هررو امعررا  ا ليررل

 .وون احلاقدهللننوقع ا اهلني  ،قد ايم اهلل بطول نمره ،املعمر ص طانة  ب امعاملني
 (1150)صرره ارنة ففقرد ب وكران بصراا ،مبدهللنرة امرهللرا  ،مرن اهلجررة 1110ص ارنة  - محه اهلل  -ومد 

 .نلى نلماء امرهللا ذ جد ص طلم امعلم  ،ن امبلو حفا امقران قبل ا ،هر
 :ومن أبرزهم

 .امشيت  حممد بن نبد املطي  -1
 .وامشيت صاب بن نبد امعزهللز ال امشيت  -2

 .وامشيت اعد بن نتيق  -1

 .وامشيت محد بن فا    -4

 .وامشيت حممد بن إبراهيم وغاهم  -5

 .هر 1157نني ص امقضاء انة  ،نية واملغة امعربيةوملا برز ص امعلو  امشر  
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ف رررو امقاضررري  ،و  هللنقطرررع نرررن امعلرررم وامتعلررريم مبرررا شرررغل بررره مرررن مناصرررم ص امقضررراء ص ني مدهللنرررة كررران
 ،واحلنررون نلررى ام امررل وامهللترررا  ،وامل ررر  ملضررريو  ،واملعلررم ،وا مررا  ،وامرررر يس ،واملصررلو ،وامدانيررة ،واملفرريت

 .اممو  اخلاة طة صوامواا ،ومطعم املساكني
 ،وااتيررا  املوضررونام واحملاضرررام ،مرره تأارريس كبررا ص امنرردوام ،نرردد فرري م اررا وبركررة نشررأ نلررى هللدهللرره

ال هللضرريع نليرره شرريء مررن  ،هللعجررز نررن إحصررا  ا املتتبررع هلررا ،ونشرررطة ندهللرردة ،و اررا ل ك رراة ،و ررر مرره كتررم
 .فما نحسن ونحلى وننظم حياته ،نوقاته

 ".ص طانة  به ومرضاته  ونمر نوقاته ،فصرب وصابر ،  نلى هنجه ص حياتهمه وم ل من اا ف نيأا  
 "     العزيز القول الوجيز في حياة شيخنا عبد" العزيز بن ناصر الباز في كتابه  قال الشيخ عبدو 
 :(88-88)ص 

 ،انيرررةفإنررره   هللرررنسع دو ه كعرررا  ود ،و وهلرررا ،وتنون رررا – محررره اهلل  -مساحتررره  مو غرررم تعررردد مسرررالوميا" 
 ،مرا برني  ارامة ،ف ان نن ناررا امعدهللرد مرن املالمفرام وام ترم امعلميرة امقّيمرة امريت فراق نرددها امسرتني كتابرا  

وهرو     وقرد بردن ص امترأمي   ،حتراا إميره اممرة ص هرذا امرزمنالرا  ،وغاهرا مرن ننرواع امعلرم امشررني ،وفتاوى
 .(1)ص اخلرا قا   
 

 :- تعالىرحمه اهلل  -أبرز شيوخه وتالميذه 
ضرررون ص نمررا امررذهللن   ،إ  ثالمثا ررة ،كرران امررذهللن  ضرررون د و  امشرريت ص ا ررامع ام بررا قرابررة املررا تني

 .إ   سما ة فيصلون ،وام بعاء ،ص املغرب امحد ،مسجد امماة اا ة
-         امعزهللرز برن براز  نبرد وهالالء بعض امشيوج وامتالميذ امذهللن نارذوا امعلرم نرن مساحرة امشريت 

 :وهم نلى امنحو امتاع - محه اهلل  -ا نك ر امنا  املتأثرهللن بوفاته وكانو  ،- محه اهلل 
 .امد  وهو من ،املستشا  بامدهللوان املل ي ،معاع امشيت  اشد بن صاب بن انني -1
وهو                     نمني نا  دلس اموز اء  ،اهلل امسا  امعزهللز بن نبد معاع اماتاذ نبد -2
  .امرهللا  من

                           
 .هر1420امعدد اخلامس  بيع امول  ،دلة امشباب (1)
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                     ارررررررررررابقا     ررررررررررريس دهللررررررررررروان املظرررررررررررا ،اهلل برررررررررررن ارررررررررررليمان املسرررررررررررعري معررررررررررراع امشررررررررررريت نبرررررررررررد -1
 .وهو من حوطة بين متيم

 .وهو من احلرهللق ،امعزهللز بن اليمان ال اليمان امشيت نبد -4

  ،       احمل مررررررة ام ررررررربى بامرررررردما  اررررررابقا  امقاضرررررري ص ،امشرررررريت حممررررررد بررررررن اررررررليمان ال اررررررليمان -5
 .ن احلرهللقوهو م

                         ،نضرررررررررررو هيأرررررررررررة كبرررررررررررا  امعلمررررررررررراء ارررررررررررابقا   ،اهلل برررررررررررن حسرررررررررررن برررررررررررن قعرررررررررررود امشررررررررررريت نبرررررررررررد -4
 .وهو من احلرهللق

وهرو                         يس احملاكم امشرنية ص امدما   ،امشيت حممد بن زهللد ال اليمان -7
 .من احلرهللق

برين       وهرو مرن حوطرة  ،ر  امروطيناملستشرا  براحل ،امرمحن امش ري اهلل بن نبد امشيت نبد -8
 .متيم

 .وهو من حوطة بين متيم ،امشيت اعد بن اليمان املسعري -1

 .وهو من حوطة بين متيم ،امعزهللز بن اليمان املسعري امشيت نبد -10

 .وهو من حوطة بين متيم ،امرمحن بن دلي امشيت نبد -11

وهو مررررن ، احمل مررررةملشررريت ص ا  كررران كاتبرررر  ،امعزهللررررز برررن اررررحمان امررررمحن بررررن نبرررد امشررريت نبررررد -12
 .امفالا

                    يررررررررررز ينمررررررررررل قاضررررررررريا  ص حم مرررررررررة امتم ،امشررررررررريت محرررررررررد بررررررررررن ارررررررررعد برررررررررن محررررررررررد برررررررررن نتيرررررررررق -11
 .امفالا وهو من

 .وهو من امفالا ،امشيت اعد بن محد بن نتيق -14

 .وهو من امفالا ،امشيت إبراهيم بن حممد بن ارنان -15
برن ا ا مرا  حممرد  مل حاميا  ناتاذا  ص جامعرة امشيت امدكتو  نبد امرمحن بن ناصر امربا ، هللع -14

 .وهو من امرهللا  ،اعود ا االمية

 .وهو من زهران ،مسفر بن اعد امزهراي -17

 .وهو من غامد ،حامد بن نمحد امغامدي -18

 .وهو من امد  ،- محه اهلل  -اعود بن حممد نشبان  -11

 ."وهو من امد  ،- محه اهلل  -اعد بن  شيد اخلرجي  -20
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 :ميذه بالمدينةتال ومن :أقول

 . ييبن  ناصر فق ينل امشيت امدكتو  -21

 .امشيت امدكتو   بيع بن هادي نما املدالي -22

 .امشيت نلي بن حممد هللتيم املدالي -21

 .امشيت هللااني حممد املدالي -24

 .امشيت امدكتو  هادي بن نمحد طاميب املدالي -25

 .امشيت نبد امرمحن بن نبيد اهلل املبا كفو ي من اهلند -24

 .ل امدهللن من امسودانامشيت امسركما -27

 .امشيت نمحد صاب امفلسطيين -28

 .امشيت نبد امعزهللز امشيشاي من ام دن -21

ص امسرنة امو  ص  وغاهم مرن زمال نرا امرذهللن د ار م امعالمرة ابرن براز ص شررم امطحاوهللرة البرن نيب امعرز
مفررريت      ة امعالمررة مرررر يس ا امعررة ا اررالمي هررر حرررني كرران في ررا نا بررا  ( 1181)ا امعررة ا اررالمية ص نررا  

 .اململ ة امعربية امسعودهللة امشيت حممد بن إبراهيم
 :أقولثم 

نرفرررت هرررذا ا مرررا  امعلرررم امفرررذ ص نلمررره ونملررره وناالقررره واهتمامررره برررأمر ا ارررال  واملسرررلمني، إي قرررد 
سرررخاء  رررد هلرررم هللرررد امعرررون املرررادي بدناهترررا ص مشرررا ق ام   ومغا برررا، واهتمامررره بامررردنوة امسرررلفية ونهل رررا و 

 .وهللتعر  نلى نحواهلم ومشاكل م فيسعى ص حل ا
 .وقبل زمانه بقرون واعة صد ه ال هلللحقه في ا نحد ص زمانه ،وناالقه ،وهللدنم م معنوهللا بعطفه

وااصرة طرالب امعلرم هللسرأهلم نرن نحرواهلم و يرم نلرى نارألت م وهللسرعى  ،ومقد كان بابه مفتوحا  ملنا 
 .ص حل مشاكل م اميت هللعرضوهنا نليه

وامررذب       وكنرت نزو ه فأجررد منرره وامرردا  حمبررا  م رمررا  واثقرا  مشررجعا  نلررى طلررم امعلررم وامرردنوة إ  اهلل  
 .نن امسنة ومن ج امسل  امصاب

كتاب   وكان لا هللد اه  ،لية امشرهللعةومقد كنت نحضر د واه حينما كنت ص امرهللا  حني امتحقت ب 
 .- محه اهلل  -حافا بن نمحد احل مي  مة امشيتملعال" امسبل امسوهللة ص فقه امسنن املروهللة " 

كان هللقرن نليه ص هذا ام تاب شاب فاضل امسه إبراهيم امشاجري من ج ة امقنفذة بعد صرالة امفجرر،  
 .وتنشط املد   ،كان هللقرن قراءة جيدة تشوق مالاتماع
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شريخه امعالمرة مفريت اململ رة  وملا ناست ا امعة ا االمية باملدهللنة امنبوهللة انتقرل إمي را نا برا  نرن   يسر ا
 .- محه اهلل  -امعربية امسعودهللة حممد بن إبراهيم ال امشيت 

فررزادم امصررلة واحملبررة بيننررا وبررني  ،وانتقررل إ  ا امعررة ا اررالمية نرردد مررن طررالب امعلررم ص كليررة امشرررهللعة
     هللررررد   ص وكرررران مررررع مررررا هللضررررطلع برررره مررررن ننمررررال هللقررررو  بامتررررد هللس ص املسررررجد امنبرررروي  ،هررررذا ا مررررا  امفررررذ

 .هللقرن نليه ابن نايه نبو نبد امرمحن نبد امعزهللز بن ناصر امباز ،بني امعشاءهللن (صحيو مسلم)
وكنرت نحضرر ك راا  ص هرذه امرد و ، ود ارنا ص امسرنة امو  مرن اريّن  ،ود   فرتة ص تفسرا ابرن ك را

امشريت نبرد   ذ نارند تد هللسر ا إ  ،ةا امعة ا االمية ص شرم امعقيدة امطحاوهللة البرن نيب امعرز احلنفري مرد
 .احملسن امعباد

ااتررا  نررددا  مررن هررالالء اخلررر ني ملتررد هللس باملع ررد  ،وملررا خترجنررا ص امسررنة امرابعررة مررن ا امعررة ا اررالمية
وقبل را ن ارلين ص دمونرة مرن طرالب ا امعرة ا ارالمية  -ننرا نحردهم  - امتابع ملجامعرة ا ارالمية ام انوي

 .ص امسودان ام ام ة بر ااة امشيت حممد بن نبد اموهاب امبناء ملدنوة إ  اهلل وحنن ص امسنة
ص منطقررة امليررث  ون اررلين مرررة وحنررن ص امسررنة ام ام ررة نو امرابعررة مررع دمونررة مررن امطررالب ملرردنوة إ  اهلل

 .وامقنفذة مدة ش ر تقرهللبا  
ل امشرريت صرراب بررن حسررني امعراقرري إ  وحينمررا كنررت مد اررا  ص املع ررد ام ررانوي ابتع ررين مررع زميلرره امفاضرر

ذ نعررود نهللررا  إ  اململ ررة، نعررود من ررا نهللررا  ا جررازام  ،اهلنررد ملتررد هللس ص ا امعررة امسررلفية ملرردة ثررالث اررنوام
 .هادي بن نمحد طاميب انية نو ام ام ة امشيت كما انتدب معي ص امسنة ام  ،امتد هللس

وااررتفاد مرررن هررذا املررن ج ك رررا مررن طرررالب  ،نررراهجومقررد ااررتفادم منرررا هررذه ا امعرررة امطيبررة ص وضررع امل
 .ونون ح  ص باكستان ،ا امعة امسلفية ص اهلند

إ  امرهللررا  بعررد وفرراة شرريخه ا مررا  حممررد بررن إبررراهيم ميتسررلم منصررم ا فترراء  - محرره اهلل  -وملررا انتقررل 
 .ااتمرم هذه امصلة واحملبة ،وامبحوث امعلمية وامدنوة إ  اهلل

كرّل    ونجلرس معره جلسرة ااصرة ص  ،وناالقره ،مزهللا ته واالاتفادة من غزهللر نلمره ف نت نشد امرحال
فأجرد منره امتفراهم امعراع امال رق بأم امره  ننر  نليه ما تواج ه امدنوة امسلفية مرن مشراكل اصروم ا ،زهللا ة

امسررلفية وبررذل ا  ررد فيمررا هللنفررع امرردنوة  ،واماررذ وا نطرراء ص ام ررال  ،وا صررغاء امررواني ،وامصررد  امرحررم
فقدتره ص   ،إّن امدنوة امسلفية قرد فقردم هرذا ا مرا  امملعري :واحلق هللقال ،- محه اهلل  - وهللدفع نن ا امضر 

ومنه هللسرتمد  ،وص اهلل امعو  ،وجترّن نلي ا ونلى دناهتا ح  افافيش امظال  ،كل م ان فقدانا ال نظا مه
 .امنصر وامعون
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ونشريد بره وبأاالقره ص ك را  ،مترع بره مرن امصرفام امعظيمرةمقد كنرت ومرا زمرت نحرم هرذا امرجرل ملرا هللت
من م ررل هرذا امرجررل وناالقره تفرر  نلررّي ص د واري ص امتوحيررد وغراه تررذّكره  يوك را مرن دامسرري ود واري

ل  ومرن ج امسر        فأحّث امشباب نن هللّتخذوا منره بعرد كتراب اهلل وارنة  ارومه  ،وتذّكر ناالقه ودامسه
 .ومعامالهتم ،وناالق مسنة ص دهللن م وناالق م ناوة ح

ارررالل (  11-10  )  "نهرررل احلرردهللث هرررم امطا فررة املنصرررو ة وامفرقررة امناجيرررة " ومقررد قلرررت ص كتررايب 
  : ّدي نلى حّط المان امعودة نلى نهل احلدهللث

ود ومحر       ،ف ل جتد ص امردنيا م رل امشريت ابرن براز وامع يمرني وامشريت نبرد امعزهللرز امسرلمان وامفروزان" 
وطررالب امعلررم       لمرراء هررذا امبلررد وك ررا مررن ن ...وال امشرريت ،ونبررد امرررزاق نفيفرري ،وامغرردهللان ،امتررو ري
 !؟من م

 .!وامبذل ص ابيل اهلل ؟ ،هل جتد م ل م ص اماالق وامعقيدة
 .متأتانا امطوا   وامحزاب بأم اهلم

 ،وحما بررة امشررر  وامبرردع ،ا ص ارربيل امتوحيرردومتأتانررا بأم ررال امشرريت اممبرراي وتالميررذه نلمررا بامسررنة وج رراد
ونلمرا   ،والقرا  ونقيردة ،ونم رال نلمراء اهلنردي كامشريت نبيرد اهلل املبرا كفو ي وإاوانره ص اهلنرد وباكسرتان دهللنرا  

 .ص ابيل اهلل وصربا  نلى امذى ،وصدنا  باحلق
 .!ونلّو اماالق  هام م ل م ص امدهللن! وهام م ل امشيت نبد امبا ي وإاوانه ص بنجالدهللش

ف يرر  ترمرري نهررل هررذا املررن ج بررامتحزب نلررى جررزء مررن امرردهللن وا فرراء وامغفلررة نررن واقررع اممررة ومررا هللرردبّر 
ص نقطرا  امردنيا كل را حر  ميعتقرد فيره ننره املتابع محروال املسرلمني وفي م امشيت امعالمة افاهد اميقا و  ،هلم

 .! "ال وهو امشيت ابن باز ؟ن م ان و اءها ،رهللت حركة إاالميةمو كانت ص امل
 :ما هللأيت يانا ص نمو  تتعلق بامدنوة وغاها من اوقد كان هلل تم إّع نح
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 (8470)الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي األلباني ت  -880

 .ث وامتوحيد وامسنة ص هذا امعصرهو ا ما  احملدث نحد ن مة احلدهلل
 :طلبه للعلم

ذ انتقررل ص ، بدمشررق ،نحلقره وامررده مبد اررة ا ارعا  اخلاهللررة االبتدا يرة ،قرا  ص دمشررقااررتقربه املننردما 
 .وفي ا نهنى امف  د ااته امومية (اا وجة)إ  مد اة نارى بسوق  نثناء هذه املرحلة من تلك املد اة
د  مررا هللررتعلم إال بقرر امد ااررة امنظاميررة ال فا رردة من رراي إذ كرران هللرررى نن هررذه ذ نارجرره وامررده مررن املد اررة

 .امطفل في ا امقراءة وام تابة
و كرز مره  ،وامصر  ،وامتجوهللد وتعلم امقران ام رمي ،ذ وضع مه من جا  نلميا  مركزا  د   من االمه امف 

 .!فقي ا  حنفيا   إذ كان هللرهللده وامدهنلى د ااة امفقه احلنفي ي 
 .كما د   نلى بعض املشاهللت وامعلماء من نصدقاء وامده

نوقررام   ف رران هللبحررث وهللقرررن ص ،حرر  وهررو ص هررذه امسررن املب رررة ،ع امشرريت بررامقراءة ال هللوصرر وكرران ومرر
 :ح  إي مسعته هللقول ،وكان ص بداهللة نمره هللقرن ص كل شيء ،فراغه
 ."وما ال هللقرن  ،ص نول نمري قرنم ما هللقرن" 

 :طلبه لعلم الحدي 
 :ره تقرهللبا  وهو إذ ذا  ص امعشرهللن من نم - محه اهلل  -هللقول امشيت 

ووقعرت  ،فاطلعرت نليره ذام هللو  الحظت بني ام تم املعروضة مدى نحد امبانة جزءا  من دلة املنرا " 
 ،ومآاررذه ،وهللشرا إ  حمااررنه ،ملغررزاع ( ا حيراء) فيره نلررى حبرث بقلررم امسريد  شرريد  ضرا هللصرر  فيره كترراب 

ذ نمضرري متررابع موضرروع  ،ا ررزء كلررهفاجتررذبين ذمررك إ  مطامعررة  ،ومول مرررة نواجرره م ررل هررذا امنقررد امعلمرري
 .(ا حياء ) خترهللج احلافا امعراقي نلى 

نلرى     حر  صرممت  فاارت واي ذمرك امتخررهللج امردقيق ،و نهللتين ناعى الاتأجا ه ي مي ال نملك مثنه
 ".نسخه

مرن  املغين نن محل امافا  ص امافا  ص خترهللج ما ص ا حياء) وهو  ،وقا  امشيت بنست هذا ام تاب
 محره  - وهو نول نمل حدهلل ي هللقو  به امشريت  ،و تبه ونسقه نحسن تنسيق ،نطه احلسن امدقيق( امابا  

 .وما زال ص م تبته إ  اآلن -اهلل 
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 ،وننجررم بررا ن ررا إنجرراب ،مبررا كانررت تنشررر مررن حبرروث ص امسررنةو  ،ومررن هنررا ا ترربط امشرريت مبجلررة املنررا 
 ،فأقبرل نلرى د اارة كترم احلردهللث وحتصريل ا بمرة ناميرة ،كتبرهونحرم   ،ونلى إثرر ذمرك جذبره نلرم احلردهللث

 .ونقلية نلمية ناد ة ،ونبو  واهر ،ووفقه اهلل نز وجل ص ذمك مبا حباه به من ذهن وقاد
إ           وحترول دكانره ،ونقبرل نلرى امعلرم ،تر  امعمرل ،ف ان إذا اكتسم من نمله ما هلل في حاجته

 .ملتقى مطلبة امعلم
وإن كانررت  -وهرو امرذي نشررأ ص بيأتره  ،كير  ملررك نلرم احلردهللث مررم وفرالاد هرذا امفرر !  واربحان اهلل
 :ومع ما كان هللسمع من وامده نندما  نى إقبامه نلى هذا امعلم! مذهبية –بيأة نلم وتدهللن 

 " !! نلم احلدهللث صنعة املفاميس ! هللا حممد " 
وإقبامررره نلرررى امعلرررم نجرررازه  ،امفررر وننررردما  نى مرررال ج حلرررم وحمررردث ا امشررريت حممرررد  اغرررم امطبررراج نبرررو  

 ".امثبام احللبية  امنوا  ا ليلة ص لتصر" وهي مذكو ة ص ثبته  ،مبروهللاته
وإمنرا  ،هري ال تعرين ع شريأا  "  :كران هللقرول نرن هرذه ا جرازة  – محره اهلل  -وميس من امارا  نن امشيت 

 ."نرد با فقط نلى احلاقدهللن 
 (1)ال ت سرم نصرحابا نلمرا   عرو  نن م رل هرذه ا جرازامذ من املإ ،امصوابو وهذا نني احلق  :قلت

 .ومع هذا ما زاموا ج اال  ن ا  ال مدهلل م نشرام ا جازام وكلنا هللعر  كم م
وهللغلرم نلرى  ،برل وال بعشررام ا جرازام ،ال هللقنرع بإجرازة ،اريطر احلقرد نلرى قلبره مرن وم ن املالكد نن

( 20/7/1420)كما ص مقرال بترا هللت   ،و مبا ا نب وامتخفي نهللضا   ،هالالء احلاقدهللن ا مع بني احلقد وا  ل
 .مر(21/10/1111)املوافق  هر

 :جلده في البح 
  :ونكتفي هنا مب امني اثنني – محه اهلل  –با ز جدا  ص حياة امشيت وهذا نمر 
  .قصة الورقة الضائعة :األول

 ترم امظاهرهللرة املنتخرم مرن لطوطرام ف رر  لطوطرام دا  ام" ص مقدمرة  – محره اهلل  –قال امشيت 
 :"احلدهللث 
ومريس ننردي متسرع مرن  ،  هلل ن ميخطر ص باع وضع م ل هذا امف ر  ي منه ميس مرن ااتصاصري" 

                           
كال إن ا جازام مل مة جدا  وإن كان فيمن هللأاذها ننا  من نهل ا  ل ف نا  من هللأاذها ملقاصد نظيمة من ا نن في ا حفاوا نلى  (1)

اماانيد : ة امنبوهللة وكما هللقال وحفاوا نلى ام تم اميت تضمنت هذه امسن -صلى اهلل نليه والم–السلة اماانيد إ   اول اهلل 
 .ننساب ام تم 
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  افيرر  فقررد ابتليررت مبررر  ،إذا ن اد شرريأا  هيررأ نارربابه -وتعررا تبررا    -وم ررن اهلل  ،اموقررت ميسرراندي نليرره
 ،وام تابرة ،وترر  امقرراءة ،فنصرحين امطبيرم املخرت  بامراحرة ،اثرين نشرر نامرا  منرذ نك رر مرن  ،نصاب بصرري

  .مقدا  اتة نش ر( تصليو امسانام ) وامعمل ص امل نة 
وتررزهللن ع نن  ،ذ ناررذم نفسرري تررراودي ،فرتكررت ذمررك كلرره حنررو نارربونني ،فعملررت بنصرريحته نول اممررر
 ،فترذكرم  ارامة لطوطرة ص امل تبرة ،حتهنصي –بزنمي  –نمال  ال هللناص  ،ننمل شيأا  ص هذه امعطلة اململة

  .  تطبع فيما ننلم هللومأذ ،ابن نيب امدنيا ملحافا :"ذ  املالهي " امس ا 
 ،وهللررأيت وقررت مقابلت ررا بامصررل ،؟ وحرر  هللررتم نسررخ ااملررانع مررن نن نكلرر  مررن هللنسررخ ا ع مررا :فقلررت

ال تسرتدني ج ردا  هللنراص اموضرع  فبإم راي هللومأرذ مقابلت را وهري ،هلل ون قد مضى زمرن ال برأ  بره مرن امراحرة
وكرررل ذمرررك نلرررى  ،ذ نطبع رررا ،وناررررا نحادهلل  رررا ،ذ نحقق رررا بعرررد ذمرررك نلرررى م رررل ،امصرررحي امرررذي ننرررا فيررره

 .!ال نشق نلى نفسي ي م يامفرت 
فأمرترره بررأن هللتررابع نسررخ ا حرر  هللنت رري  ،نبلغررين نن في ررا نقصررا   ،فلمررا وصررل امنااررت إ  منتصرر  امراررامة

قررّد ه بررأ بع صررفحام ص و قررة ن  و  ،فتأكرردم مررن امررنق  امررذي نشررا  إميرره ،لررى امصررلذ قابلت ررا معرره ن ،من ررا
 وكي    نين امع و  نلي ا ؟ ،فأاذ م نف ر في ا ،واحدة ص منتص  ام را 

وص كرل دلرد  من را "  دراميع " حترت ننروان  ،وامراامة حمفووة ص دلد من افلدام املوضونة ص امل تبة
 :فقلرت ص نفسري ،لتلفرة اخلطروع واملواضريع  وامرو ق مونرا  وقياارا   ،وام تم ،مراا لنلى امغامم ندهللد من ا

ة ب رل  غبر    فررنهللتين منردفعا  ! معل امو قرة امضرا عة قرد ااط را افل رد  ار وا ص دلرد اارر مرن هرذه افلردام 
 .نلى امتسلسلونشاع باح ا  نن ا في ا 

 ننررد  مرا نتعلررل برره يمررن   فررإذا مرا تذكرترره! نرا فيررهواموضرع امصررحي امررذي ن ،ونسريت نو تناارريت نفسرري
 ! بأن هذا امبحث ال هللنافيه ي منه ال هللصحبه كتابة وال قراءة مضنية  :م ل امقول

حملردثني  ،بعرض امرارا ل واملالمفرام ح  ناذ هللسررتني انتبراهي ننراوهللن ،وما كدم نجتاوز بعض افلدام
 ،ذ تطبرع  ،وحتقرق ،فرأمتىن مرو نهنرا تنسرت ،دا ارا  إهللاهرا ،افأق  نندها باح را  هلر ،وحفاي معروفني ،مش و هللن

فلرم ننردفع  ،فأجرد ام راي دون امول مر ال   ،وامجرزاء ،وم ين كنت نجدها ص غامم امحيان ناقصة امطرا 
امبررامغ ( افرراميع )وم ررن نب ررا  حرر  انت ررت دلرردام  ،وتابعررت امبحررث نررن امو قررة امضررا عة ،متسررجيل ا ننرردي

بيرد ني وجردتين ص نثنراء املتابعرة نارذم نارجل ص مسروديت ننراوهللن بعرض ام ترم  ،دلدا  (  152) نددها 
مرريت كانررت قبررل مررن نلررى بعررض امنررواق  اننررين ن رررم ص نثنرراء امبحررث في ررا  وشررجعين نلررى ذمررك ، اقتررين امرريت

 .نن امتسجيل امصوا  
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يطرت اطرأ ص دلرد مرن دلردام  معل ر :قلت ص نفسي ،وملا   نن ر نلى امو قة ص افلدام املذكو ة ا اا
حر  انت يرت من را  ،فأاذم نقلب ا دلدا  دلردا  (! حدهللث )واملسجلة ص امل تبة حتت ننوان  ،كتم احلدهللث

  .وم ين اجلت نهللضا  نندي ما شاء اهلل تعا  من املالمفام وامراا ل! دون نن نق  نلي ا 
 ،فأنتقل ص امبحث نن ا بني دلردام امل تبرة ،قةونمني ا باحلصول نلى امو   ،وه ذا   نزل ننلل امنفس
وامبرررامغ نررددها حنرررو  ،حرر  نتيرررت نلررى  يرررع املخطوطررام احملفوورررة ص امل تبررة ،و اررا ل ا مرررن نلررم إ  اارررر

 !نشرة اال  لطوع دون نن نحظى با 
هللس وام ررا   ،وهو نبا ة نرن م دارام مرن امو اق ،(امدشت ) ف نا  ما هللعر  بر ،وم ين   نهللأ  بعد

  .وم ن دون جدوى ،فأاذم ص امبحث في ا بدقة ونناهللة ،املتنونة اميت ال هللعر  نصل ا
قررد فررتو ع مررن و ا  ررا بابررا   -تبررا   وتعررا -وم ررين نظرررم فوجرردم نن اهلل ! وحينأررذ هللأسررت مررن امو قررة

وامرارا ل ص  ،موهرو نن ص امل تبرة امظاهرهللرة كنروزا  مرن ام تر ،طاملا كنت غافال  ننه كغراي ،نظيما  من امعلم
وفي را مرن نرواد  املخطوطرام امريت قرد ال  ،- مح رم اهلل تعرا -لتل  امعلو  امنافعرة امريت الف را منرا نجردادنا 

  .لا   هللطبع بعد،توجد ص غاها من امل تبام امعاملية
 وااررتح م ص قلرريب ااررتأنفت د ااررة لطوطررام امل تبررة كل ررا مررن نوهلررا إ  اارهررا، ،فلمررا تبررني ع ذمررك

فأارذم نارجل اآلن   ،ما انتقيت فقط مرن ام ترم امسابقة اميت اجلت في انلى ضوء جتربيت  ،ملمرة ام انية
حرر  ومررو   ،ي ال نتررر  شررا دة وال وا دة إال اررجلت الررا هللفيرردي ص ختصصرري تعلررق بعلررم احلرردهللث من رراكررل مررا هلل

 !من كتاب نو جزء د ول اهلوهللة ،كانت و قة واحدة
 .كان هللعدي بذمك كله ملمرحلة ام ام ة وامااة  -تبا   وتعا -وكأن اهلل 

وغرا  ،مرع نارانيده وطرقرهتخراا ما في ا من احلدهللث امنبروي واا ،وهي د ااة هذه ام تم د ااة دقيقة
  .ذمك من امفوا د

امرتقط نتفرا  مرن هرذه امفوا رد امريت نن رر نلي را نفوهللرا  فمرا كردم ننت ري  ،فإي كنت ص نثنراء املرحلرة ام انيرة
 ،ومرررررررذمك فقرررررررد  ررررررررم نرررررررن اررررررراند ا رررررررد .وجزءا  جزءا   ، ا ح  تشبعت بضرو ة د اات ا كتابا  كتابا  من

واارتخرجت من را  ،وال و قرة شرا دة إال قرنهترا ،ال ندع صحيفة إال تصفحت ا ،وااتأنفت امد ااة ملمرة ام ام ة
ص كرل دلرد حنرو  ،دلدا   فتجمع نندي با حنو ن بعني ،وحدهللث نبوي شرهلل  ،ما نن ر نليه من فا دة نلمية

  .مع ناانيده وطرقه    يع املصاد  اميت وجدته في امعزوا  إ ،ص كل و قة حدهللث واحد ،ن بعما ة و قة
 ،ومن هذه افلدام نغذي كل مالمفرايت ومشرا هللعي امعلميرة ،و تبت امحادهللث في ا نلى حرو  املعجم

ال ايما ص هذا امزمان امرذي  ،تيسر مك ر نهل امعلمامذي ال هلل ،اممر امذي هللساندي نلى امتحقيق امعلمي
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 ! وغاه من املطبونام  ،قنعوا فيه بامرجوع إ  بعض املختصرام ص نلم احلدهللث
مرررو   هلليسرررر اهلل ع هرررذه  ي مرررا كنرررت محصرررل نلي رررااحلدهلل يرررة امضرررخمة امررريت تررروفرم ننرررديف رررذه ام رررروة 

نن امو قة امضا عة  .تتم امصاحلام ي بنعمتهفاحلمد هلل امذ !امد ااة حب ا  
   امريت    وامجرزاء وام ررا هللس امقيمرة  ،ننين اكتشفت ص نثنا  را بعرض املالمفرام :وإن من مثراهتا املبا كة

امريت برا   رن    مذهاب امو قة امو  وغاها من را نو كاملة ،هلل ن من املعلو  اابقا  وجودها ص امل تبة نصال  
نو غررا  ،نو  مهررال امنااررت كتررم ذمررك نلررى نسررخته مررن ام ترراب املالمَّرر  شرر  نررن هوهللررة املالم رر  و نررادة ام

( بررروكلمن)ومررذمك افيررت نلررى  ،ذمررك مررن اماررباب امرريت هللعرف ررا نهررل االاتصررا  ص د ااررة املخطوطررام
بعرض امل مرام من را  وال برأ  مرن نن نذكرر هنرا ،فلرم هللررد هلرا ذكرر ص ف ا ار م إطالقرا   ،وغاه من املف راني

 :نلا  ضري اآل
 .  ملحافا اليمان بن إبراهيم امصب اي امللنجي( امصحيحني ) املستخرا نلى  -1
 .ملحافا نو  امدهللن اهلي مي( دمع امبحرهللن ص زوا د املعجمني )  -2

 .ميب امفرا ابن ا وزي( احلفاي )  -1

 .مشيت ا اال  ابن تيمية( ام لم امطيم )  -4

 .دايالبن قدامة املق( إثبام صفة امعلو هلل تعا  )  -5

 .البن امللقن( حتفة احملتاا إ  ندمة املن ج )  -4

 .ملنسا ي( امسنن ام ربى )  -7

 .ملجندي( فضا ل م ة )  -8

نو       ،وبعضر ا لرا نمتمرت بره بعرض ام ترم امريت كانرت ناقصرةامجزاء وام را هللس اميت اكتشرفت ا ونما 
 :وإميك بعض ا نلى ابيل امل ال ،ك ا واحلمد هلل  ءفشي ،د ومة اهلوهللة

 بن ا وزي ال( نح ا  امنساء )   – 1
    .ملذهيب( امضعفاء)  -2
 .ملقضاني( مسند امش اب)  -1
 .معبد امغين املقداي( امصالة)  -4
 .هالبن مند( تا هللت نصب ان)  -5
 .البن امعدمي( -صلى اهلل نليه والم-ام ال  نلى اتان امنيب )  -4
 يب اميمن ابن نساكرم(  -صلى اهلل نليه والم-جزء نعل امنيب )  -7
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 .البن إاحاق( املغازي)  -8
 .(1)صحيو ابن حبان -1
 :تباعه للسنةا

 ،(2)نحد كبا  امعلماء امعاملني بعلم م،   نر م له ص اتبانه ملسنة - محه اهلل  -مقد كان امشيت ناصر 
 ،املتبعرررني هلرررا ،امرررن فحرررول نلمررراء امسرررنة امناصررررهللن هلررر - محررره اهلل-ف رررو نحرررد افرررددهللن حبرررق إذ كررران امشررريت 

كمرا قرال   -حنسبه كذمك وال نزكي نلى اهلل نحردا  -ف ان ،امرافعني ملوا  ا ،املميزهللن مصحيح ا من اقيم ا
 .{امّله   ق ل  إان ك نت م  حت اب ونع امّلهع فعاتَّباع ويا    باب   م  } :-نز وجل-اهلل 

صرلى اهلل -شردهللد امفررم ب رل متبرع ملنريبل كران بر ،-صرلى اهلل نليره وارلم -إذ كان شدهللد ا تبراع ملنريب
-      ونلرى ارنة امنرريب  ،-نررز وجرل -نحرد كا نرا مررن كران نلرى كتراب اهلل كران ال هللقررد  قرول  ،نليره وارلم

نحرد           وكران هرذا امقيرد  ،مع نودة بام تاب وامسنة إ  ف م امسل  امصراب ،-صلى اهلل نليه والم
 . كا ز دنوته املبا كة

 .مبا ال هللدع داال ملشك ص ذمك ،تدل نلى شدة اتبانه ملسنة ونصرته هلا -  محه اهلل -وكتبه
إي حرني وضرعت هرذا املرن ج  " :هللقرول ،ونصرته هلا ،ونكتفي هنا بنقل واحد ننه ص بيان تعظيمه ملسنة

ال هللرضري    كنت نلرى نلرم ننره ارو    ،وجرهللت نليه ص كتيب -وهو امتمسك بامسنة امصحيحة  -منفسي 
ونقرال  املرو  إع،        ،سرنة امطعرننو ك ا مرن م نم ،او  هللوجه بعض مبل  ،امطوا   واملذاهم ذمك كل

من ن ضى امنا  ) ونن             وال بأ  من ذمك نلي، فإي ننلم نهللضا نن إ ضاء امنا  غاهللة ال تد  ، 
 .-صلى اهلل نليه والم-كما قال  اول اهلل ( بسخط اهلل وكله اهلل إ  امنا 

 :هلل د  من قالو 
 انن      ومو كنت ص غا  نلى جبل ونررامة طرن مقرومست بناا م

 ا  ااملا      ومو غاب نن م بني اافييت نسررومن ذا امذي هللنجو من امن
اريد    فحسيب ننين معتقد نن ذمك هو امطرهللق امقو  امذي نمر اهلل تعا  به املالمنني، وبينره نبينرا حممرد 

 -وفرري م ام مررة ام بعررة  ،ومررن بعرردهم ،اررل ه امسررل  امصرراب مررن امصررحابة وامتررابعني وهررو امررذي ،املراررلني
 ،إمي رراوامرجرروع  ،وكل ررم متفررق نلررى وجرروب امتمسررك بامسررنة -امررذهللن هللنتمرري إ  مررذاهب م   ررو  املسررلمني 

 ."وابيله نقو  ،ننظم -صلى اهلل نليه والم-فإن شأنه ،م ما كان امقا ل نظيما ،وتر  كل قول خيامف ا
                           

  .انظر مقدمة ف ر  لطوطام امظاهرهللة ملعالمة اممباي نفسه -1
 .فما كان نحرصه نلى اتباع امسنة – محه اهلل  –ال م ل امعالمة احملدث ابن باز إ -2
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مرن            ،مرن ج رود منشرر ارنن كانرت م جرو ة - محره اهلل  -وال خيفى نلى نحرد مرا بذمره امشريت
واطبررة           ،بعرردد  كعاهتررا وصررفاهتا( قيررا   مضرران) وصررالة امرررتاوهللو  ،ملصررلىاصررالة امعيرردهللن ص  :ذمررك

وحترهللرررك  ،خلررررو  ملسرررجودوا ،وامترررأمني ،واختررراذ امسررررتة ،كتسررروهللة امصرررفو   ،وك رررا مرررن صرررفة امصرررالة ،احلاجرررة
 .وغا ذمك.. .ا صبع ص امتش د

         وتنفلررررره قبررررل صرررررعود اخلطيررررم هللرررررو  ا معررررة، وا قبرررررال نلررررى اخلطيرررررم  ،ومررررن ذمرررررك نهللضررررا ك ررررررة تطونرررره
 .وقت اخلطبة

وغررا ذمررك مررن امسررنن امرريت نميتررت ص ك ررا مررن بررالد املسررلمني، وامرريت مررو قررا  نحررد جبمع ررا وذكررر ندمت ررا 
 .مطي   اءم ص كتاب

  :مؤلفات الشيخ
 -امل تبة ا االمية بامعدهللد من ام تم امنافعة املاتعة امريت ال ختلرو من را  - محه اهلل  -امشيت  نثرىمقد 

ي النررتاف م ا من نحر  امنا  نلرى اقتنراء كتبرهح  اصومه كانو  ،نو ااصة ،م تبة نامة -نو من بعض ا 
 .بعلمه

و  رروهنم  ،هللوصررون امطررالب بررا -ال نررن حرصرر م نلررى كتبرره فضرر -ونمررا نهررل ا نصررا  وامعرردل ف ررانوا 
 .نلى د اات ا ي وذمك ملا تتميز به من امفوا د امعدهللدة واميت ال توجد ص كتم غاه

 :وهذه الكتب نذكر منها ما يلي
 .(تأمي  ) نح ا  ا نا ز  -1
 .(تأمي  ) نح ا  امركاز  -2

 .(تأمي  ) اداب امزفا   -1

 .(تأمي  ) ث منا  امسبيل إ واء امغليل ص خترهللج نحادهلل -4

 .إزامة امدهش -5

 ( تأمي  ) إزامة امش و  نن حدهللث امربو   -4

 .(حتقيق ) إصالم املساجد من امبدع وامعوا د  -7

 .(حتقيق ) اقتضاء امعلم امعمل  -8

 .(تأمي  ) امجوبة امنافعة نن ناألة  نة مسجد ا امعة  -1

 (.حتقيق ) امحادهللث املختا ة  -10

 .( حتقيق) حتجاا بامقد  اال -11
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 .(حتقيق ) امح ا  معبد احلق  -12

 .(تأمي  ) امم ال امنبوهللة  -11

 .(حتقيق ) اآلهللام امبينام ص ند  مساع امموام نلى مذهم احلنفية امسادام  -14

 .(حتقيق ) ا  ان ال بن نيب شيبة  -15

 .(حتقيق ) ا  ان البن تيمية  -14

 .(حتقيق ) ا  ان ميب نبيد  -17

 .(تعليق ) امبانث احل يث  -18

 .نلى املواونة امفلسطينية امتعليق -11

 .(تأمي  ) امتعليقام ا ياد نلى زاد املعاد  -20

 .امتعليقام احلسان نلى ا حسان -21

 .(تأمي  ) امتعليقام نلى امروضة امندهللة  -22

 .(حتقيق ) امتن يل مبا ص تأنيم ام وثري من امباطيل  -21

 .(تأمي  ) ونح امه  ،امتوال ننوانه -24

 .(تأمي  )  تابفقه امسنة وام ام مر املستطاب ص  -25

  .(تأمي  ) احلدهللث حجة بنفسه  -24

 .(تأمي  ) امذب اممحد نن مسند نمحد  -27

ونمررز  املرررنة نن تسرررت وج  ررا وكفي ررا  ،وتعصررم ،وتشرردد ،امرررد املفحررم نلررى مررن اررام  امعلمرراء -28
 (.تأمي ) و  هللقنع بقوهلم إنه انة ومستحم  ،ونوجم

 .(تأمي  ) امرد نلى امتعقم احل يث  -21

 .وخترهللج معجم امطرباي امصغا ،ص ترتيمامرو  امنضا  -10

 .(حتقيق ) امش اب ام اقم ص ذ  اخلليل وامصاحم  -11

 .(خترهللج ) امصراع املستقيم  اامة فيما قر ه ام قام امثبام ص ميلة امنص  من شعبان  -12

 .(تأمي  ) وتعليق  ،امعقيدة امطحاوهللة شرم -11

 .(حتقيق ) بن نيب اي مة امعلم ال -14

 .(ق حتقي) ام لم امطيم  -15

 .(خترهللج ) املرنة املسلمة   -14
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 .(وتذهلليل  حتقيق) علني املسو نلى ا و بني وامن -17

 .(خترهللج ) املصطلحام ام بعة ص امقران  -18

 .(حتقيق ) بداهللة امسول ص تفضيل امراول  -11

 .(تأمي  ) حتذهللر امساجد من اختاذ امقبو  مساجد  -40

 .(تأمي  ) حترمي االم امطرب  -41

 .حتقيق انن نيب داود -42

 .(تأمي  ) نحادهللث مش لة امفقر خترهللج  -41

 .(تأمي  ) تصحيو حدهللث إفطا  امصا م  -44

 .(تأمي  ) تلخي  نح ا  ا نا ز  -45

 .(تأمي  )  -صلى اهلل نليه والم-تلخي  صفة صالة امنيب  -44

 .(تأمي  ) متا  املنة ص امتعليق نلى فقه امسنة  -47

 .(تأمي  ) تيسا انتفاع اخلالن برتتيم ثقام ابن حبان  -48

 .(تأمي  ) رنة املسلمة جلباب امل -41

 .(حتقيق ) حجاب املرنة ومباا ا ص امصالة  -50

 .(تأمي ) - ضي اهلل ننه  -كما  واها ننه جابر  -صلى اهلل نليه والم-حجة امنيب -51

 .(تأمي  ) وحجيته ص امعقا د وامح ا   ،حدهللث اآلحاد -52

 .(حتقيق ) حقوق امنساء ص ا اال   -51

  .(حتقيق ) حقيقة امصيا   -54

 .(تأمي  ) اجة اطبة احل -55

 .(تأمي  ) دفاع نن احلدهللث امنبوي  -54

 .(تأمي  )  اامة ص ح م املحية  -57

 .(حتقيق )  فع اماتا   بطال ندمة امقا لني بفناء امنا   -58

 .(حتقيق )  هللا  امصاحلني  -51

 .(تأمي  ) زوا د منتقى ابن ا ا ود  -40

فلرد امسرابع حترت او  (مطبروع 4 -1) امصحيحة وشيء مرن فق  را وفوا ردها السلة امحادهللث -41
 .(تأمي  )  ،وبه هللنت ي ام تابامطبع 
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امسررراد  ) مطبررروع (  5-1) السرررلة امحادهللرررث امضرررعيفة واملوضرررونة ونثرهرررا امسررريء ص اممرررة  -42
 (. تأمي )دلدا ( 14) وام تاب ( وامسابع حتت امطبع

 .(حتقيق ) شرم امعقيدة امطحاوهللة  -41

 (.مراجعة ) صحيو ابن از ة  -44

 .(تأمي   )صحيو ندب املفرد  -45

 .(ااتيا  وحتقيق ) صحيو امرتغيم وامرتهيم  -44

 .(تأمي  ) صحيو ا امع امصغا وزهللادته  -47

 .(تأمي  ) صحيو امساة امنبوهللة  -48

 .(تأمي  ) صحيو ام لم امطيم  -41

 .(تأمي  ) صحيو انن ابن ماجه  -70

 .(تأمي  ) صحيو انن نيب داود  -71

 .(تأمي  ) صحيو انن امرتمذي  -72

 .(ي  تأم) صحيو انن امنسا ي  -71

 .(تأمي  ) صحيو موا د امظمآن  -74

 .(حتقيق ) صفة امفتوى واملفيت واملستفيت  -75

 .(تأمي  )  -صلى اهلل نليه والم -صفة صالة امنيب -74

 .(تأمي  ) صالة امرتاوهللو  -77

 .(تأمي  ) صالة امعيدهللن ص املصلى اا ا امبلد هي امسنة  -78

 .صوم امعرب تسأل وحممد ناصر امدهللن  يم -71

 .(ج خترهلل) صيد اخلاطر  -80

 .(تأمي  ) ضعي  امدب املفرد  -81

 .(ااتيا  وحتقيق )ضعي  امرتغيم وامرتهيم  -82

 .(تأمي  ) ضعي  ا امع امصغا وزهللادته  -81

 .(تأمي ) ضعي  انن ابن ماجه  -84

 .(تأمي  ) ضعي  انن نيب داود  -85

 .(تأمي  ) ضعي  انن امرتمذي   -84
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 .(تأمي  ) ضعي  انن امنسا ي  -87

 .(تأمي  ) ضعي  موا د امظمآن  -88

 .(تأمي  ) الل ا نة ص خترهللج امسنة و -81

 .(تأمي  ) غاهللة املرا  ص خترهللج نحادهللث احلالل واحلرا   -10

 .(خترهللج ) فضا ل امشا  ودمشق -11

 .(حتقيق )  -صلى اهلل نليه والم -فضل امصالة نلى امنيب -12

 .(خترهللج ) فقه امساة ملغزاع  -11

 .(  تأمي) ف ر  املخطوطام احلدهلل ية ص م تبة اموقا  احللبية  -14

 .(تأمي  ) ف ر  لطوطام احلدهللث  -15

 .(تأمي  ) قامو  امبدع  -14

 .(تأمي  ) وقتله امدجال  -نليه امسال  -قصة نزول نيسى -17

 .(تأمي  ) قيا   مضان  -18

 .(تأمي  ) كتاب امصالة ام با  -11

 .(تأمي  ) كش  امنقاب    -100

 .(خترهللج ) كلمة ا اال  وحتقيق معناها    -101

 .(قيق حت) مفتة ام بد إ  نصيحة امومد  -102

 .(خترهللج ) ما دل نليه امقران لا هللعضد اهليأة ا دهللدة  -101

 .دموع امفتاوى -104

 .(ااتصا  وحتقيق ) لتصر امشما ل احملمدهللة   -105

 .(ااتصا  وحتقيق ) لتصر امعلو ملعلي امغفا   -104

 .(ااتصا  وتعليق ( ) 4-1) لتصر صحيو امبخا ي   -107

 .(ااتصا  وحتقيق ) لتصر صحيو مسلم  -108

 .(تعليق ) خلالل اميت اام  في ا اخلرقي مسا ل غال  ا  -101

 .(خترهللج ) مساجلة نلمية  -110

 .(حتقيق ) مش اة املصابيو  -111

 .(تأمي  ) منااك احلج وامعمرة   -112
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 .(تأمي  ) منرزمة امسنة ص ا اال    -111

 (.تأمي  ) مواونة نحادهللث امبيوع  -114

 .(تأمي  ) نصم افاني  منس  قصة امغرانيق  -115

 .(تأمي  ) ا االمية  نقد نصو  حدهلل ية ص ام قافة -114

 (.تأمي  ) وجوب اماذ حبدهللث اآلحاد ص امعقيدة   -117

حمرردث امعصررر حممررد ناصررر امرردهللن اممبرراي  بقلررم مسررا بررن نمررني ) يت هررذه املعلومررام مررن كترراب قااررت
 .(امزهاي 
  .ومالمفاته ،وع معرفة ب  ا من نحوامه وج وده 
    أقولو 

زهللر، واطالنه اموااع نن ك م إذ قد د ارين وزمال ري ص ا امعرة إي نرفت هذا امرجل امعظيم بعلمه امغ
ا االمية ثالث انوام ف ان من نبرز نلما  ا املرموقني بل هو واحرد مرن ثالثرة ص امد جرة امو  ص امعلرم 

وامشرريت  ،وامشرريت حممررد اممررني امشررنقيطي ،وامفضررل واماررالق نال وهررم امعالمررة امشرريت نبررد امعزهللررز بررن برراز
 .صر امدهللن اممبايحممد نا

اب هتافررت امررذب امعلميررة ا ذابررة هوكرران طررالب ا امعررة ا اررالمية هللت ررافتون نلررى امشرريت اممبرراي ودامسرر
 تمررع حومرره طررالب املرحلررة ا امعيررة وطررالب املرحلررة ام انوهللررة  و ،نلررى امعسررل مقرروة نا ضررته ونصررانة حجترره

  .نيتحيث كانت املد اتان ص ذمك اموقت متجاو  
امرد   فيحفظ را  ن ررارالل تد هللسره قوانرد نلرم احلردهللث ونلرم نصرول امفقره   ررهللنرتد هللسه متأنيا  وكان ص

 .امنبالء امذهللن هللعرفون قيمت ا وهللفق وهنا
 .ومقد نر  طالب امعلم هذه امقواند من فيه وااتفادوا من ا قبل نن هللد اوها ص بطون ام تم

 .ونقيدته مالمفام فمن ن اد امتواع فعليه با ونلمه مزاهللاه واملقا  ال  تمل ا طامة وقد نمفت ص
  .وال هلللتفت إ  طعن ا اهلني احلاادهللن احلاقدهللن نلى نظماء ا اال  افاهدهللن
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 (8477)الشيخ مقبل الوادعي ت  - 888

ا رردة قامشرريت مقبررل بررن هررادي بررن مقبررل بررن  درردد امرردنوة امسررلفية برراميمن ،افاهررد ،هررو امعالمررة احملرردث
 .- محه اهلل -ادني من قبيلة ال  اشد اهلمداي امو 

 .ونحزاب منحرفة ،وصوفية ،وشيونني ،من  وافض ،كان ايفا  مسلوال نلى نهل امباطل
د هللف    بدا  احلدهللث  وننشأ مد اة نلمية الفية بدماا مساها ،قا  بامدنوة امسلفية ص اميمن اا قيا 

 .ونمرهلل ية ،و نو وبية ،وإاالمية ،نربية ،بل من بلدان ك اة ،إمي ا طالب امعلم من نحناء اميمن
نفررع اهلل بررم ك رراا  وامرردنوة امسررلفية  ،وخترررا نلررى هللدهللرره نلمرراء ننشررأوا مرردا   ص نرردد مررن منرراطق امرريمن

 .نندهم قوهللة
وامزهررد ص امرردنيا مترروكلني هررم وطالبررم ام  رراون  ،و امعفررة ،ومدا ارر م مت ررل مرردا   امسررل  ص امنرررزاهة

 .نلى اهلل
هنرررم هللرررد كون نهررردا  هرررذه ونهللررردهلل م بأارررذ اممررروال مرررن املالاسرررام احلزبيرررة ي م ،ون ننفسررر موال هللدنسررر
وامسررنة و بط ررم بررروا   ،صررر  مررن هللسررتطيعون صرررفه نررن مررن ج امسررل  نهررل احلرردهللث :ومن ررااملالاسررام، 

 .امحزاب امضامة ومناهج م
ن هررادي امرروادني امررذي امشرريت مقبررل برر ا بررل امنرررزهلله امعفيرر  امزاهرردهلررم هررذه امسررنة احلسررنة ذم ررم  واررن

 .- محه اهلل  - والايما ا ما  نمحد ،هللذكرنا بساة امسل  امصاب
 طلبه للعلم

فررد   ب ليررة نصررول امرردهللن انتظامررا ،  ،ذ با امعررة ا اررالمية ،ع ررد احلررر  امل رريمبذ  ،طلررم امعلررم ص امرريمن
ذ نقبررل نلررى   ،معامليررة املاجسررتافي ررا حرر  حصررل نلررى امشرر ادة ا ذ واصررل د ااررته ،وب ليررة امشرررهللعة انتسررابا  

 .- محه اهلل  -وهللستمد من ا مالمفاته امقيمة  ،من اهللنر ل  ،، وكتم امرجالوامتفسا ،كتم امسنة
 :مشايخه

فمن مشراخيه ص املد ارة  ،وفنون متفرنة ،وص مدا   متنونة ،مقد تتلمذ امشيت مقبل نلى مشاهللت ندة
  :(مد اة امتشيع ) امو  
      هرررررو ننلرررررم شررررريعي ص امررررريمن وهللعتررررررب  :هللقرررررول ننررررره امشررررريت ،د امررررردهللن املالهللررررردينبرررررو احلسرررررني دررررر -1

 .ااتفاد منه ك اا  ص امنحو ص جنران ،حامل املذهم اهلادوي

  .إمسانيل حطبة -2
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  .حممد بن حسن املتميز -1

 .قاام بن  ىي شوهللل -4

 

 :آلخريناومن مشايخه 
 حررل مررن ا امعررة ا اررالمية قبررل نن  ،- محرره اهلل  -امعالمررة احملرردث حممررد ناصررر امرردهللن اممبرراي  -1

وقررد صررا  بعضرر م مررن  ،وهللنصررح م فرمبررا هللررأيت ،إال ننرره كرران هللررزو  طلبررة امعلررم ص املدهللنررة ،هللرردال ا امشرريت
وكررران امشررريت  ضرررر جلسررراته  ، انرررة امت فرررا فيبقرررى مع رررم ص مشررراددة حررر  هلل ررردهلل م اهلل نلرررى هللدهللررره

ة من احملاضررر هللتنرررزل نلررى مسررتوى احلاضرررهللن ف رران ال امعامرر" قوانررد ص احلرردهللث " اخلاصررة بطلبررة امعلررم 
 .هللتجه إ  امل تبة

"          كران  ضرر د واره ص   ،- محره اهلل  -اهلل برن براز  نبد امعزهللز بن نبرد (1)امعالمة امفقيه -2
 .ص احلر  املدي" صحيو مسلم 

تفاد منره ك راا  نو نك رر واار ،د   ننرده اربعة نشر ر ،- محره اهلل  -اهلل امصروماع  حممد برن نبرد -1
معرل نم امره قليرل ص معرفرة  جرال امشريخني  :هللقول ننه امشريت ،ومعرفة  جال امشيخني ،ص نلم احلدهللث
 اهر   .نو ميس مه م يل

وكررران هللتعجرررم مرررن إجابرررام امشررريت " امتحفرررة امسرررنية " ص  د اررره ،اهلل برررن حممرررد برررن محيررردنبرررد  -4
 .وننت انصر  :فقال ملشيت ،وكان هللتواع فتفرق امطالب ،وانرتاضاته

 .من مشاخيه ص امد ااام امعليا ،محاد بن حممد امنصا ي -5

 "      صرررحيو امبخرررا ي" مرررن مشررراخيه ص احلرررر  امل ررري د   ننرررده ص  ، رررىي برررن ن مررران امباكسرررتاي -4
 ."تفسا ابن ك ا " و " صحيو مسلم " و 

كران مره معرفرة قوهللرة  :من مشراخيه ص احلرر  امل ري هللقرول ننره امشريت ،نبد امعزهللز بن  اشد امنجدي -7
تيسا " وكان متشددا  ص امتضعي  ح  ننه نم   ،وهو ارهللج امزهر ،وهللنفر نن امتقليد ،بعلم احلدهللث

امصررحيو امررذي ص غررا : - محرره اهلل  -وكرران هللقررول  ،"امرروحيني ص االقتصررا  نلررى امقررران وامصررحيحني 
امصررحيو "  نزمررت نلررى تررأمي  امصررحيحني هللعررد نلررى امصررابع فبقيررت كلمترره ص ذهررين من رررا  هلررا حرر 

هرذا مرن  :وقرد نن رر نليره امشريت فقرال ،فرازددم هللقينرا  بربطالن كالمره" امصرحيحني  ص املسند لا مريس
 .ونما ننتم فلو تقرءون ص امتو اة وا جنيل ما منعت م ،نجل امعامة

                           
  .واحملدث -1 
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 .وص ني شيء هللطلم" ابل امسال  " صاحم معمرة د اه ص  ،امقاضي  ىي امشول -8

 .كان هللد اه فيما هللطلم  ،مرزاق امشاحذي احملوهلليتنبد ا -1

 .د   ننده ص نلم امفرا ض ،حممد امسبيل  -10

ااتفاد منه ص نلم احلدهللث وهو مرن مشراخيه ص امد اارام  ،- محه اهلل  -حممد اممني املصري   -11
 .امعليا

"           املردافع واملشرر  نلرى  ارامة املاجسرتا د   ننرده ص  ،امسيد حممد احل يم املصرري  -12
 .وهو من مشاخيه ص كلية امدنوة" ابل امسال  

قرروي  :مررن مشرراخيه ص كليررة امرردنوة د ارر م امتفسررا قررال فيرره امشرريت ،اموهرراب فاهللررد حممررود نبررد  -11
 .وحمقق

 .من مشاخيه ص مع د احلر  امل ي ،امعزهللز امسبيل نبد  -14

 .كان هللبغض امتقليد:هللقول امشيت ،بدهللع امدهللن امراشدي  -15

 .ن اهلالعحممد تقي امدهلل  -14

 .طه امزهللين  -17

 .نبد امعظيم فيا  -18

  .نبد احملسن امعباد تتلمذ نليه باماألة -11

كران اهللرة   :هللقول امشريت،امشيت حممد اممني امشرنقيطي، تتلمرذ نليره بامارألة ونرر  املشر الم  -20
وقرد نصرو امشريت حبضرو   ،من اهللام اهلل ص احلفا ما  نم نيين م له هللسرد امفوا د ارد ا دون نن هللتعترع

 . واه إال ننه كان هللالثر امع و  نلى ام تم وامقراءة اهلاد ةد

 اهر  .نلى نن نك ر ااتفاديت من ام تم فليبلغ امشاهد امغا م :هللقول امشيت
 :مؤلفاته

 :ونبواب متفرنة وإميك ما طبع من ا ،متشعبة وكتم امشيت ص فنون
 :في التفسير(  ن) 

 .  او ة املا دة وامباقي هللقو  به امطالبإ" تفسا ابن ك ا " حتقيق وخترهللج دلدهللن من  -1
 .امصحيو املسند من ناباب امنرزول -2

 :في العقيدة( ب)
 .امشفانة -1
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 .ا امع امصحيو ص امقد  -4

 .امصحيو املسند من دال ل امنبوة -5

 .نتزالصعقة امزمزال منس  نباطيل امرفض واال -4

 .امسيو  امباترة  حلاد امشيونية ام افرة -7

    .ننداء امسنة  هللا  ا نة ص امرد نلى -8

 .امطليعة ص امرد نلى غالة امشيعة -1

 .-صلى اهلل نليه والم-امقبة املبنية نلى قرب  اول اهلل حبث حول  -10

 .ا حلاد اخلميين ص ن   احلرمني -11

 .فتوى ص اموحدة مع امشيونيني -12

حاشرية نلرى امرارامة اموازنرة ملمعتردهللن  ،إ شاد ذوي امفطن  بعاد غالة امرروافض مرن امريمن -11
 .حىي بن محزةمي

 . دود نهل امعلم نلى امطاننني ص حدهللث امسحر -14

 .(1)املخرا من امفتنة -15

 .هذه دنوتنا ونقيدتنا -14

 .إهللضام املقال ص ناباب امزمزال -17

 :في الحدي  ومصطلحة( ج)
ص دلردهللن صرنعه نلرى نينره صرنع مرن طرم ملرن  ،امصحيو املسند لا ميس ص امصرحيحني  -18

 ."ا امع امصحيو لا ميس ص امصحيحني " ص اتة دلدام مساه  حم وقد  تبه ترتيبا  فق يا  
 .اميت   هللنبه نلي ا امذهيب ص  سة دلدام مع املستد   ،تتبع نوها  احلاكم ص املستد   -11
 .حتقيق ود ااة ا مزامام وامتتبع ملدا قطين -20
 .لدهللنص د ، جال احلاكم امذهللن ميسوا من  جال هتذهللم امت ذهللمتراجم  -21
وشرا كه بعرض  ،وال  جرال احلراكم ،تراجم  جال امدا قطين امذهللن ميسوا ص هتذهللم امت ذهللم -22

 .تالمذته
  .نشر امصحيفة ص ذكر امصحيو من نقوال ن مة ا رم وامتعدهللل ص نيب حنيفة  - 21

                           
 .(راءة امذمةب)   احل ومة امسعودبة ص مقال مساهوقد تراجع نن  نهلله ص (1)
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 .املقرتم ص نجوبة ناألة املصطلو - 24
  :السنة القائم على األحادي  النبوية فقهفي ( د) 

هنررج ص ترتيبرره وتبوهللبرره مررن ج إمررا  هررذه امصررنعة  ،ا ررامع امصررحيو لررا مرريس ص امصررحيحني -25
 .ص صحيحه - محه اهلل  -ا ما  امبخا ي 

 .صالتني ص امسفراما مع بني  -24
 .شرنية امصالة ص امنعال -27
 .االاتمناءحتفة امشباب امرباي ص امرد نلى ا ما  حممد بن نلي امشوكاي ص شأن  -28
 .حترمي اخلضاب بامسواد -21

  :متنوعات(  ه)
 .ص دلدهللن ،غا ة امشرطة نلى نهل ا  ل وامسفسطة -10
 .قمع املعاند وزجر احلاقد احلااد -11
 .حتفة افيم نلى ناألة احلاضر وامغرهللم -12
 .إجابة امسا ل نن نهم املسا ل -11
 .املصا نة -14
 .ضرام واخلطم امسنيةا نية ص احملا هامفواك -15
 .حترمي تصوهللر ذوام ام وام -14
 .امرحيم امطحان إقامة امربهان نلى ضالالم نبد -17 

 .امقول اممني ص بيان فضا و املذبذبني -18
 .قرة امعني بأجوبة امعاليب وصاحم امعدهللن -11
 .امرمحن مقبل بن هادي اموادني تر ة نيب نبد -40
 .دثامبانث نلى شرم احلوا  -41
 .ذ  املسأمة -42
 .مقتل امشيت  يل امرمحن امفغاي -41
 .فضا و ونصا و -44
 .اهلل امقرضاوي امربكان منس  جامعة ا  ان ومعه امرد نلى هللوا  بن نبد -45
 .- محه اهلل  -امعزهللز بن باز   ثاء امشيت نبد -44
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نيب          ة امعالمرة احملردث رت با باا ) ناذم هذه املعلومام نن امشيت مقبل نن كتاب  :أقول
  .بقلم نيب إبراهيم محيد بن قا د بن نلي امعتمي(  يادننبد امرمحن مقبل بن هادي امو 

  :أقول
       وامعقيرررررردة امصررررررحيحة وامزهررررررد ص امرررررردنيا،  ،وامعفررررررة ،وا اررررررال وقررررررد نرفررررررت هررررررذا امرجررررررل بامصرررررردق 

 . وام باوامرجوع إ  احلق نلى هللد امصغا ،واملن ج امسلفي امسليم
هللشر د برذمك كرل  ،فله ومتالميذه اثا  كباة ص شرعم امريمن ،وقد با   اهلل ص دنوته فأقبل نلي ا امنا 

 .ذي نقل ودهللن وإنصا 
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 الخالصة
إن     ا      هللنقطعروا ومرن هللنقطعرو   ارول اهلل جز هللتضو نن احلفاي املعتنني بسنة امعر  املو  امن هذ

ِإنَّ ا  }    كل ذمك من حتقيرق ونرد اهلل  ،مستمر   هللنقطع يد انة  اول اهلل ناونن االهتما  بأا ،شاء اهلل
 .{ َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُونَ 

ال تزال طائفة من أمتي عل ى الح ق ه اهرين ال يض رهم م ن "  :ومن حتقيق قول امصادق ملصدوق 
 ." خذلهم وال من خالفهم حتى يأتي وعد اهلل عزوجل

فلم   هذا وقد انتنيت برتاجم امقليل من حفاي احلدهللث امنبوي وننتذ  نن ام  ا وام  ا لن   نذكرهم 
إذ في م من ال هللقل منرزمة نن  -حاشاهم–هلم وامعياذ باهلل وال مدنو منازهلم  غمط ا نترك م زهدا  في م وال

 .من تر ت هلم بل في م من هو نفضل من ك ا لن ذكرهتم
 نن        ناأل اهلل امعلي امعظيم امرحيم  ،ع ذمك إ  ضعفي ونجزي وضيق شرطي ص هذا امبحثوهللرج

 .و ضوانه إن  بنا مسميع امدناء تها  شآبيم  محن هللسبل نلينا  يعون ،هللاهم برمحتههللتغمدنا وإ
 

وارحمني  عندك الذنوب إال أنت فاغفرلي مغفرة مننه ال يغفر إاللهم إني هلمت نفسي هلماً كثيراً و 
 .نك أنت الغفور الرحيمإ

 
 .وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

  ه 8471من عام  من شهر رجب/78كان الفراغ من هذا العمل في 
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 فهرس األحادي 
 

 141 .؟ املدهللنةصلى اهلل نليه والم    اول اهلل نحرَّ 
 18 .ادن مين فقد غفر اهلل مك

 88  . ك  امرمحنإذا ب ى اميتيم وقعت دمونه ص
 22  .ا ط نو امبول فال هللستقبل امقبلةغ  امإإذا ذهم نحدكم 

 122 .إذا مسعتم املالذن فقوموا م ل ما هللقول
 50 .إذا كان املاء قلتني   هللنجسه شيء

 44 . جل نصم ال هللسمع شيأا  : ن بعة هللو  امقيامة
 21 .ن حم نميت بأميت نبو ب ر
 48 .ر اهلل م ما محوا ترمحوا واغفروا هللغف

 42  .ص املسجد -صلَّى اهلل نليه والَّم  -انت    اول اهلل 
 124 .ص امنعلنيي هللصل -صلَّى اهلل نليه والَّم  -نكان  اول اهلل 
 122 .ينك روا امصالة نل

 42  .نما إن نحدكم إذا قا  ص امصالة فإنه هللناجي  به
 14  .اهلل إالال امه  نننقاتل امنا  ح  هللش دوا  نننمرم 

 42 .من نادى ع وميا فقد اذنته باحلرب: إن اهلل تعا  هللقول
 154 .إن املال  ة ال حتضر من هلوكم إال امرهان وامرمي

 184 .نن  جال زا  ناا مه
 151 .كان إذا ارا هللو  امعيد نمر باحلربة  - صلى اهلل نليه والم -نن  اول اهلل

اء  املَّها ص   112 .ام  نعنر ت م  ش  عدع
 170 .فيخر بني هللدهللك مشوهللا فتنت به، إنك متنظر إ  امطا ص ا نة،

 45 .إمنا كان هلل فيك ه ذا وضرب ب فيه ام   ونفت في ما
 145 .إهنا كا نة و  هللأم تأوهللل ا

 14 .ن ا  حتم امغنم وامبادهللة إي
 40 .من امنا نتق امرن مسلما ااتنقذ اهلل ب ل نضو منه نضوا نن ا امر  مسلم 
 72 .نلى امسمع وامطانة ص اميسر وامعسر -صلَّى اهلل نليه والَّم  -باهللعنا  اول اهلل 
 2 .بلغوا نين ومو اهللة

 144 .حفت ا نة بامل ا ه وحفت امنا  بامش وام
 7  .اا امنا  قري ذ امذهللن هلللوهنم ذ امذهللن هلللوهنم
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 181 .امذي  ر ثوبه ايالء
 48 .م امرمحنامرامحون هللرمح 
 140 .كانت مايه ننده مظلمة   حم اهلل نبدا  

 174 .تلك حمض ا  ان: األ امنيب صلَّى اهلل نليه والَّم نن امواواة قال
 174 .صرهللو ا  ان :فقال نن امواواة -صلى اهلل نليه والم  -األ امنيب 

 147 .مسعت نبا ذ  هللقسم قسما
 110 .طعا  امواحد هلل في االثنني

 11 .بيدي حلرمه وطيربته مبىن قبل نن هللفيض -صلى اهلل نليه والم  -طيربت امنيب 
 10 .حرامه حني نحر الا  -صلى اهلل نليه والم  - طيبت  اول اهلل

 151  .نن امربيع نمته مطمت جا هللة ف سرم ان انن ننس 
 151 .فانطلقنا ح  إذا  نهللنا جد  املدهللنة، هششنا إمي ا

 2 .امغا مفليبلغ امشاهد 
 41 .ن اممة اتغد  بك من بعدين -امنيب صلى اهلل نليه والم  -ن د إع: قال نلي
 151 .خترا مه حربة ص امسفر فينصب ا، فيصلي إمي ا - صلى اهلل نليه والم -كان امنيب 

 25  .هللصو  ح  نقول ال هللفطر -صلَّى اهلل نليه والَّم  -كان  اول اهلل 
 158  .حتمل معه امعنرزة ص امعيدهللن -ى اهلل نليه والم صل -كان  اول اهلل 

 15 .كان إذا ادهن هللتغينب كان ص  ناه شعرام بيض
 158  .-صلى اهلل نليه وامه والم  -كانت احلربة تركز مع  اول اهلل 
 158 .كانت تركز مه احلربة فيصلي إمي ا

 87 .اوا ن ح  هلل ون كاموفرةهللأاذن من    -صلَّى اهلل نليه والَّم  -كن نزواا امنيب 
 58  .ص شدة احلر - صلَّى اهلل نليه والَّم -كنا نصلي مع  اول اهلل 

 18 .مقد تاب توبة مو تابا نهل املدهللنة قبل من م
 111 .جران نجر امسر ونجر امعالنيةنمك 

 114 .مو جاء مال امبحرهللن ننطيتك ه ذا وه ذا وه ذا
 182  .ميس نحد هللنجيه نمله

 71  .ميس ص اخليل وامرقيق زكاة
 111 .ميشربن نا  من نميت اخلمر هللسموهنا بغا امس ا

 118 .واملعاز  واخلمر، واحلرهللر، نقوا  هللستحلون احلر، ميتنمي ونن ص 
 12 .حبا مصاحبه شدمهانفضل ما نما حتاب  جالن ص اهلل إال كان 

 150  .ةر فرنى جد  املدهللنمن افصلى اهلل نليه وامه والم ما دال  اول اهلل 
 104 .من اآلهللام ما م له امن نليه امبشر يوقد ننط إالما من نيب 
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 181 .ما من م من نحد هللنجيه نمله
 100 .من نحدث ص نمرنا ما ميس منه ف و  د

 41 .من ننتق  قبة ننتق اهلل ب ل نضو منه نضوا من امنا 
 181 .من جر ثوبه

 141 .مه جيء به هللو  امقيامة ملجوما بلجا  من نا من حفا نلما فسأل ننه ف ت
 141 .من األ نن نلم، ف تمه ن م بلجا  من نا  هللو  امقيامة
 118 .من قضى هنمته من امدنيا حيل بينه وبني ش وته ص اآلارة

 141 .من كتم نلما نلمه اهلل ن مه اهلل تعا  بلجا  من نا 
 41 .من ال هللرحم امنا  ال هللرمحه اهلل

 41 .هللرفع امرجل صوته بامقراءة قبل امعتمة وبعدها نن -صلَّى اهلل نليه والَّم  -هنى  اول اهلل 
 171 .هنى نن املزابنة

 85  .ن هلل تهنلى  نحدكم مت أا   نمفنيال 
 55 .ال تبع ما ميس نند 

 154 .ال حتضر املال  ة من امل و شيأا إال ثالثة
 4  .واهرهللن ال تزال طا فة من نميت نلى احلق

 10 .ما قدموا إ قد نفضوا  فإهنمال تسبوا امموام 
 4 .ال هللزال اهلل هللغر  ص هذا امدهللن غراا هللستعمل م ص طانته

 148 .ال هللقرن ا نم وال احلا ض شيأا من امقران
 52 .حتلة امقسم إالال  وم ملسلم ثالثة من امومد فتمسه امنا  

 74  .مة فيلقى من شدة احلسابهللالتى بامقاضي امعدل هللو  امقيا
 152 .هللا  اول اهلل إنا حي من  بيعة وبيننا وبينك كفا  مضر

 111 .نمل امعمل ارانهللا  اول اهلل إي 
 115 .هللا  اول اهلل م  امسانة

 171 .هل بّلغت: هللدنى نوم هللو  امقيامة فيقال مه
 45  .هللعر  نلى اهلل امصم واممحق واهلر 
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 فهرس المحتويات
 1 .............................................................................................................................................. المقدمة

 3 .......................................................................................... .فما هي الوسائل التي ينبغي البدء بها والسعي لتحقيقها؟

 5 ............................................................................................................................................ .الطبقات

 5 ....................................................................................................................................... :تعريف الطبقة

 11 ..................................................... .ا وعلومهانظرات قاصرة من بعض الناس إلى جهود المتأخرين في العناية بالسنة وأسانيده

 11 ........................................................................................................................... :تعريف الحافظ –ثانياً 

 11 ........................................................................................................................... :منهجي في هذا العمل

 11 ................................................................... .قد آن األوان للشروع في المقصود وهو تراجم الحفاظ الذين تم اختيارهمو 

 11 ............................................................................................................. (88ط( )881)ابن المنذر ت  -8

 12 .............................................................................................................. (88ط( )878)الطحاوي ت  -7

 12 .......................................................................................................... (88ط( )872)ابن أبي حاتم ت  -8

 11 ...................................................................................................... (88ط ( )881)علي بن حمشاذ ت  -4

 33 ..................................................................................(88ط (  )804)ابن األخرم أبو عبد اهلل النيسابوري ت  -8

 31 ..................................................................................................... (87ط ( )884)أبو بكر الشافعي ت  -8

 33 ....................................................................................................... (87ط( )844)أبو علي الحافظ ت  -2

 32 ............................................................................................................... (87ط( )880)الطبراني ت  -1

 21 .................................................................................................... (87ط( )880)أبو بكر اآلجري ت    – 4

 23 ........................................................................................................ (87ط(  )828)اإلسماعيلي ت   -80

 24 ................................................................................................. (87ط( )818)الحافظ الدارقطني ت   - 88

 51 ........................................................................................................... (88ط( )811) الجوزقي ت  - 87

 52 ............................................................................................................. (88ط( )848)ابن منده ت  -88

 54 ................................................................................................. (88ط( )404)عبد الغني بن سعيد ت  -84

 51 .............................................................................................................. (88ط( )478)ني ت البرقا -88

 21 ........................................................................................................... (88ط( )481)الاللكائي ت  - 88

 22 ............................................................................................................ (88ط( )474)الطلمنكي ت -82

 24 ................................................................................................... (84ط( )444)أبو نصر السجزي ت  -81

 43 .................................................................................................. (84ط( )488)اإلمام ابن عبد البر ت  -84
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 43 .................................................................................................... (84)ط ( 481)الحافظ البيهقي ت  -70

 42 ................................................................................................. (84ط( )488) ت  البغدادي الخطيب -78

 11 ............................................................................... (84ط( )418)شيخ اإلسالم أبو إسماعيل األنصاري ت  -77

 14 ............................................................................................... (88)ط( 418وقيل 428)ابن ماكوال ت  -78

 11 ................................................................................................... (88ط ( )441)أبو علي الغساني ت  -74

 12 ................................................................................... (88ط ( )888)بن عبد الوهاب ت ابن منده يحيى  - 78

 12 ............................................................................................................... (88)ط( 888)البغوي ت  -78

 11 ................................................................................................... (88ط( )888)أبو القاسم التيمى ت  -72

 131 ....................................................................................... )((88)ط ( 880)محمد بن ناصر بن محمد ت -71

 132 ............................................................................................... (88ط(  )828)ت  )(أبو طاهر السلفي -74

 111 ......................................... (88ط( )848)ابن الدباغ ت  حافظ أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز اللخمي األندلسيال  -80

 113 ............................................................................................... (88ط( )887)أبو سعد السمعاني  ت  -88

 112 ................................................................................................ (88)ط ( 818)موسى المديني ت أبو  -87

 111 ...............................................................................(82)ط ( 821)ت  )(الحافظ أبو القاسم ابن بشكوال  -88

 113 ................................................................................ (82ط)( 814)أبو بكر محمد بن موسى الحازمى ت  -84

 115 ........................................................................................ (82)ط ( 828)أبو بكر بن خير اإلشبيلى ت  -88

 112 ...................................................................................... (82ط( )800)الحافظ عبد الغني المقدسي ت  -88

 133 .......................................................................................(82ط( )887)الحافظ عبد القادر الرهاوي ت  -82

 132 ........................................................................... (81ط( )880)أبو الفتح محمد بن عبد الغني الحافظ ت  -81

 134 ................................................................................................. (81ط ( )848)الضياء المقدسي ت  -84

 131 ............................................................... (81ط ( )874)الحافظ أبو موسى عبد اهلل بن عبد الغني الحافظ ت  -40

 121 ............................................................................................... (81ط(  )848)لحافظ ابن النجار ت ا -48

 122 ................................................................................ (84ط ( )848)أبو العباس سيف الدين المقدسي ت  -47

 122 ..................................................................................... (84ط( )888)عز الدين أبو محمد الرسعنى ت  -48

 121 ....................................................................... (84)ط( 880)ابن الحاجب عز الدين أبو الفتح الدمشقي ت -44

 153 ............................................................................................ (84ط( )888)شهاب الدين أبو شامة ت  -48

 151 .............................................................................. (70ط( )822)ابن العمادية وجيه الدين أبو المظفر ت  -48

 152 .................................................................................. (70ط( )847)اإلسعردي تقي الدين أبو القاسم ت  -42

 155 ................................................................................... (70ط( )208)الدمياطي عبد المؤمن بن خلف ت  -41
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 154 ......................................................................................... (70ط( )848)ابن الظاهري جمال الدين ت  -44

 123 ......................................................................................... (70)ط ( 207)الفتح ابن دقيق العيد ت أبو  -80

 123 ............................................................................................(78)ط ( 844)شهاب الدين ابن فرح ت  -88

 122 ............................................................................... (78)ط ( 817)شمس الدين بن جعوان األنصاري ت  -87

 124 ...................................................................................... (78)ط ( 288)أبو محمد الحارثي الحنبلي ت  -88

 143 ........................................................................................... (78)ط ( 271)شيخ اإلسالم ابن تيمية ت  -84

 143 ........................................................................................ (78)ط ( 247)اإلمام أبو الحجاج المزي ت  -88

 144 ............................................................................... (77)ط ( 284)الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس ت  -88

 141 ............................................................................................... (77)ط ( 284)علم الدين البرزالي ت  -82

 111 ............................................................................................ (77)ط ( 282)أبو محمد بن المحب ت  -81

 113 ......................................................................................................... (77)ط ( 287)ابن الفخر ت -84

 115 ................................................................................................ (77)ط ( 241)ت )( الحافظ الذهبي -80

 111 ................................................................................................... (77)ط( 288)الحافظ ابن القيم ت -88

 113 ..................................................................... بترتيب السيوطي( 78)أو ( 77)ط ( 244)ابن عبد الهادي ت  -87

 111 ......................................................................................... بترتيب السيوطي( 77)ط ( 288)العالئي ت  -88

 111 .......................................................................................................... (77)ط ( 224) ابن كثير ت -84

 113 ............................................................................................................ (77)ط ( 287)الزيلعي ت  -88

 113 ................................................................................................. (77)ط ( 288)الحافظ الحسيني ت  -88

 112 ................................................................................................ (77)ط ( 224)ابن رافع السالمي ت  -82

 112 ................................................................................................ (78)ط ( 248)الحافظ ابن رجب ت  -81

 115 ................................................................................................ (78)ط  (247)ابن مسلم القرشي ت  -84

 115 .................................................................................. (78)ط (  108) الحافظ سراج الدين البلقيني ت  - 20

 112 ........................................................................................ (78)ط ( 808)الفضل زين الدين العراقي ت  -28

 114 ........................................................................................ (78)ط ( 102)الحافظ نورالدين الهيثمي ت  -27

 111 ............................................................................................ (74) ط (  178) ولي الدين العراقي ت  - 28

 111 ............................................................................................... (74)ط ( 178)تقي الدين الفاسي ت  - 24

 111 ...................................................................................................(74)ط ( 147)ابن ناصر الدين ت  -28

 111 .................................................................................................. (74)ط ( 148)البرهان الحلبي ت  - 28

 133 .................................................................................... (74)ط ( 187)الحافظ ابن حجر العسقالني ت  -22



 تذكير النابهين 112 

 135 ......................................................................................................... (80)ق ( 407)السخاوي ت  -21

 132 ........................................................................................ (401) عثمان بن محمد الديمي األزهري ت  - 24

 134 ............................................................................. (80) ق ( 404)يوسف بن حسن بن المبرد الحنبلي ت  -10

 131 .......................................................................................................... (80)ق ( 488)ي ت السيوط -18

 131 ..................................................................................... (80)ق (  477)براهيم بن علي القلقشندي ت إ -17

 113 ....................................................................................................... (88)ق ( 8044)ابن طاهر ت  -18

 113 ............................................................................................... (88)ق ( 8088)نجم الدين الغزي ت  -14

 113 .......................................................................................................... (88)ق ( 8022)البابلي ت  -18

 111 ...................................................................................................... (88)ق ( 8044)الروداني  ت  - 18

 111 ........................................... (8808) إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكورانى الشهرزورى الشهرانى الكردي ت   -12

 113 ............................................................................................... (8884) ي ت عبد اهلل بن سالم البصر  - 11

 111 ................................................................................................................ (8817) الصنعاني  ت  -14

 111 ....................................................................................................... (8811) السفَّاريني الصوفي ت  -40

 115 .............................................................. (8842)السيد سليمان بن يحيى بن عمر األهدل الزبيدي الشافعي ت  -48

 112 ....................................................................................................... (88)ق ( 8700)البخاري  ت  -47

 114 .......................................................................... (88)ق ( 8708)سالم محمد بن عبد الوهاب ت شيخ اإل -48

 132 .................................................................................................................... (8781)الفالني ت  -44

 134 ................................. (8788) ت  -رحمه اهلل  -الوهاب  الشيخ سليمان بن عبد اهلل ابن الشيخ اإلمام محمد بن عبد - 48

 131 ................................................................................................................. (8780) الشوكانى ت  -48

 122 ................................................................ (8718)الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ت  -42

 153 ............................................................................................. (8870)السيد نذير حسين الدهلوي ت  - 41

 152 ................................................................................................. (8878) محمد بشير السهسواني ت  -44

 151 .................................................................................... (8872) العالمة حسين بن محسن اليماني  ت  -800

 123 ................................................................................................. (8822) الشيخ حافظ الحكمي ت  -808

 121 .............................................................................. (8818)ن عبد اللطيف ت الشيخ محمد بن إبراهيم ب -807

 141 ........................................................................................... (8818)الشيخ عبد الرحمن المعلمي ت  -808

 141 .............................................................................................. (8814) الشيخ عبد اهلل القرعاوي ت  -804

 111 .......................................................................... (84)ق ( 8847)الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة ت  -808

 113 ...................................................................................... ه ( 8847) أبو محمد عبد الحق الهاشمي ت  -808



 تذكير النابهين 111 

 111 ..................................................................................... (ه 8484)عبيد اهلل ابن العالمة المباركفوري ت  -802

 111 .................................................................................................... (8488)بديع الدين الراشدي ت  -801

 115 ................................................................................... (8470)العزيز بن عبد اهلل بن باز ت  الشيخ عبد -804

 334 ...................................................................... (8470)الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي األلباني ت  -880

 311 .................................................................................................. (8477) الشيخ مقبل الوادعي ت - 888

 315 ......................................................................................................................................... الخالصة

 312 ................................................................................................................................ فهرس األحادي 

 311 ............................................................................................................................... فهرس المحتويات

 

 
 


