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امللخص

علم الحديث دراية ورواية من أشرف العلوم وأجلها ،بل هو أجلها على اإلطالق بعد العلم بالقرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الطريق
المستقيم ،وعلم الحديث تتفرع تحته علوم كثيرة ومن تلك العلوم ،علم مصطلح الحديث وهو العلم الذي كشف عن مصطلحات وأسانيد

المحدثين التي يتداولونها في مصنفاتهم ودروسهم ،وكتاب االمم إليقاظ الهمم هذا كان واحدا من الكتب التي ألفت في علم مصطلح الحديث.

مال وال بنون إال من أتى هللا ٍ
بقلب سليم .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة
اجيا من هللا أ ْ
َن ينفعني به يوم الدين يوم ال ينفع ٌ
ر ً
والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
Summary
Modern science is a knowledge and narration from the most noble and longest of sciences, but it is absolutely
forever after knowledge of the Holy Qur’an, which is the origin of religion and the source of the straight
path, and modern science is branching under it many sciences and among those sciences, the science of the
term hadith is the science that revealed the terms and foundations of the modernists that they deliberate in
Their works, their lessons, and the book of nations to awaken this anxiety was one of the books written in
the science of hadith.
I hope that God will benefit me on the Day of Judgment, on the day that no money or money will benefit
from anything except those who bring God with a healthy heart.
And our final prayer is that praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon our master
Muhammad and his family and companions and those who follow them with charity until the Day of
Judgment

املقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،واشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،واشهد أن
محمدا عبده ورسوله ،المبعوث بالدين القويم ،وإماما للمتقين ،وحجة على الخالئق أجمعين .اما بعد ..علم الحديث دراية ورواية من أشرف

العلوم وأجلها ،بل هو أجلها على اإلطالق بعد العلم بالقرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ،وعلم الحديث تتفرع تحته
علوم كثيرة ومن تلك العلوم ،علم مصطلح الحديث وهو العلم الذي كشف عن مصطلحات وأسانيد المحدثين التي يتداولونها في مصنفاتهم
ودروسهم ،وكتاب االمم إليقاظ الهمم هذا كان واحدا من الكتب التي ألفت في علم مصطلح الحديث.قد رأيت أن نقدم لهذا الكتاب بدراسة

متوسطة دالة على سيرة العالم إبراهيم الكوراني ومنهجه في هذا الكتاب ،وجعلناها في المبحث األول سيرته الشخصية ،وحياته العلمية ،ودراسة
وافية عن الكتاب والمنهج الذي سرنا عليه ،وجعلنا المبحث الثاني عن تحقيق الكتاب ودراسته والتعليق عليه والكتاب قد طبع طبعة واحدة ولكن
ٍ
طبعة محققه متمي ٍزة ،فقسمت الكتاب الى
دون تحقيق بل اإلشارة بشكل قليل جدا الى ترجمة األلفاظ واألماكن فقط ،فأردت أ َْن أُشرك نفسي في
مال وال بنون إال من
اجيا من هللا أ ْ
َن ينفعني به يوم الدين يوم ال ينفع ٌ
اقسام ونشرت في مجالت لعدم استيعاب مجلة واحد عدد الصفحات ،ر ً
أتى هللا ٍ
بقلب سليم.وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم

الدين

املبحث األول التعريف حبياة املؤلف والنسخ املخطوطة ومنهجنا يف التحقيق
املطلب األول التعريف حبياة املؤلف
الفرع األول حياته الشخصية

أوال :اسمه ونسبه ومولده :هو الشيخ اإلمام العالم العالمة برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوردي الكوراني الشهرزوري الشهراني الشافعي،

المدني ،ولد سنة 1025ه بحسب ما ورد في كتب التراجم ،وذكر هذا العالم بنفسه في نهاية هذا الكتاب.

()1

ثانيا :لقبه وكنيته :اشتهر هذا العالم بلقب الكوراني نسبة الى قبيلته ،ولقب أيضا ببرهان الدين وهذا اللقب اشتهر في الوسط العلمي من

تالمذته ومن عاصره( ، )2ويكنى أبو الوقت ،وقيل أبو طاهر ،وقيل أبو محمد ،وقيل أبو إسحاق ،وقيل أبو العرفان ،وتعدد الكنى يدل أن لكل
كنيه تُطلق على جانب من جوانب هذا العالم العلمية والشخصية .

()3

الفرع الثاني حياته العلمية



 







االمم إليقاظ اهلمم

أوال :طلبه للعلم ورحالته :بلدة كوران نشطة علما السيما خرج منها الكثير من العلماء ،فكانت بلدة ثقافيه ودينيه ،واخذ العربية والتفسير والفقه

وأصوله والحديث وعلوم أخرى ،إال أن إبراهيم الكوراني درس على يد القليل جدا من علماء البلدة هم مال محمد شريف بن يوسف الكو ارني(،)4

وعبد الكريم بن أبي بكر الحسيني الكوراني( )6(.)5ارتحل إبراهيم الكوراني الى البلدان لطلب العلم فكانت محطته األولى بغداد سنة( 1055ه)،
فاخذ العلم من علمائها مدة من الزمن( ،)7ثم ارتحل الى الشام سنة (1057ه) ،فالتقى بمشايخها واخذ منهم الحديث)8(.ثم ارتحل إلى مصر

سنة 1062ه ،والتقى بعلمائها فاخذ منهم العلوم المختلفة ،خرج من مصر حاجاً الداء فريضة الحج ،وبعد إكمال الحج توجه إلى المدينة
فاستقر فيها واخذ من علمائها العلوم الى ان توفي فيها ،كان جبالً من جبال العلم بح اًر من بحور العرفان ،فهرع إليه الطالبون من البلدان
القاصية ،لألخذ والتلقي عنه ودرَّس بالمسجد الشريف النبوي.

()9

ثانيا :مؤلفاته

()10

 :ألف مؤلفات نافعة عديدة منهم من قال بلغت  50مؤلفا ،وقيل مئة مؤلف القليل منها مطبوع والباقي مخطوطات في

المكاتب العالمية واذكر منها  :إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف ،وإتحاف الزكى بشرح التحفة المرسلة إلى النبي ،واألسفار في أصل

استخارة أعمال الليل والنهار ،وإشراق الشمس بتعريف الكلمات الخمس ،وإفاضة العالم بتحقيق مسئلة الكالم ،اإللماع المحيط بتحقيق الكسب
الوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط ،وإنباه األنباه على تحقيق إعراب ال إله إال هللا ،وإيقاظ القوابل للتقرب بالنوافل ،وبلغة المسير إلى توحيد
العلى الكبير ،وتحقيق التوفيق بين كالمي أهل الكالم وأهل الطريق ،تكميل التعريف لكتاب في التصريف ،وجواب سؤاالت عن قول تقبل هللا،
وجواب العتيد لمسألة أول واجب ،والجواب المشكور عن السؤال المنظور ،وجوابات الغرأوية عن المسائل الجأوية الجهرية ،وحاشية شرح

األندلسية للقصيري ،وحسن األوبة في حكم ضرب النوبة ،وشرح العقيدة المسماة بالعقيدة الصحيحة ،وشرح العوامل الجرجانية ،والمصافحة تقبل
هللا تعالى ،وضياء المصباح في شرح بهجة األرواح ،وعجالة ذوي األنتباه بتحقيق إعراب ال إله إال هللا ،والعجالة فيما كتب محمد بن محمد

القلعي سؤاله ،وقصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل ،والقول الجلي في تحقيق قول اإلمام زين الدين بن علي ،والقول المبين في مسألة ،والمتمة
للمسألة المهمة وذيلها ،ومسألة التقاليد ،ومسالك األبرار إلى أحاديث النبي المختار ،والمسلك الجلي في حكم سطح الولي ،ومسلك السداد إلى
مسألة خلق أفعال العباد ،والنبراس لكشف االلتباس الواقع في األساس ،وغير ذلك من المؤلفات التي تنوف عن المائة  ،وكان جبالً من جبال

العلم  ،بح اًر من بحور العرفان.

الفرع الثالث

شيوخه :صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي( ،)11والعارف أبي المواهب أحمد ابن علي الشناوي( ،)12ومال محمد شريف بن يوسف

الكوراني( ،)13واالستاذ عبد الكريم بن أبي بكر الحسيني الكوراني( ،)14وأخذ بدمشق عن الحافظ النجم محمد بن محمد العامري الغزي(،)15
وبمصر عن أبي العزايم سلطان بن أحمد المزاحي( ،)16ومحمد بن عالء الدين( ،)17وغيرهم.

()18

الفرع الرابع

تالميذه :اشتهر ذكره وعال قدره وهرعت إليه الطالبون من البلدان القاصية لألخذ والتلقي عنه ودرس بالمسجد النبوي الشريف فكان لديه الكثير

من التالميذ.

()19

الفرع اخلامس

وفاته :توفي يوم األربعاء ،بعد العصر ،ثامن عشري شهر ربيع الثاني ،سنة إحدى ومائة وألف ،بمنزلة ظاهر المدينة المنورة ،ودفن بالبقيع،

رحمه هللا تعالى .

()20

املطلب الثاني التعريف بالكتاب
الفرع األول توثيق نسبته إىل مؤلفه

هذا الكتاب مقطوع بصحة نسبته الى العالم إبراهيم الكوراني رحمه هللا ،ويدل على ذلك داللة صحيحة األمور اآلتية:

 .1أن النسخ الثالث اتفقت على إثبات اسم ابراهيم الكوراني عليها.
 .2أن األسانيد التي في داخل الكتاب هي أسانيد ابراهيم الكوراني ،و اكثر شيوخه ذكر األسانيد عنه هو صفي الدين احمد بن محمد المدني(.)21
 .3تشابه األسلوب في كتابه هذا المصنف مع بقية مصنفات ابن الصالح.
 .4ذكر هذا المؤلف ونسبه إلى إبراهيم الكوراني أكثر المؤلفات األخرى.

()22
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 .5ويؤكد نسبته إلى إبراهيم الكوراني ،ذكر المؤلف نفسه في مقدمة كتابه ( فهذا (األمم إليقاظ الهمم) يتضمن رفع أسانيد الصحيحين والسنن

األربعة وما تيسر من كتب الحديث وغيره على وجه االختصار ال االكثار ،لركود الهمم عن النهوض لهذا الشأن في هذه االعصار).

الفرع الثاني نسخ املخطوطة

اعتمدت في عملي على نسختين خطيه ونسخه مطبوعة من غير تحقيق مع اإلشارة إلى االختالف بينهم بعد مقارنتها.

النسخة األولى :نسخة مكتبة دار النشر مصر ،وقد رمزنا إليها بـ( أ ).
•

الوصف :نسخه حسنه ،نسخ حسن ،بآخرها مقابلة وفيها (بلغ مقابلة بعضها في جامع  ...وبعضها في  ...بالشرقية يوم الخميس المبارك

•

عدد اللوحات53 :

 11صفر الخير سنة1113ه).
•

عدد االسطر للوحة الواحة25 :

•

اسم الناسخ :مجهول.

•

رقم الصنف 1213,1 :ك.

النسخة الثانية :نسخة مكتبة جامعة الرياض  ،وقد رمزنا إليها بـ( ب ).
•
•

الرقم العام.1589 :

المراجع :االعالم ،28/1 :هدية العارفين.25/1 :

•

الوصف :نسخه حسنه ،نسخ حسن ،بآخرها مقابلة وفيها (بلغ مقابلة بحسب المطابقة على اصله المنقول منه في مجالس اخرها عصر

•

الوصف المادي 50 :ق15 ،س  18 x24 ،سم.

•

تاريخ النسخ :ق  13ه.

يوم الخميس  24ذي الحجة سنة 1311ه بالمدينة المنورة).

•

اسم الناسخ :مجهول

النسخ الثالثة :نسخه مطبوعة بدون تحقيق  ،إشراف على الطباعة العالم محمد علي متع هللا اليأس ،وقد رمزنا إليها بـ( ج ).
دار الطباعة :دائرة المعارف.
المكان :حيدر أباد الهند.

سنة1328 :ه.

املطلب الثالث منهجي يف التحقيق

يمكننا أن نلخص منهج التحقيق الذي سرنا عليه و في تحقيقنا لكتاب " االمم إليقاظ الهمم " في ما يأتي:

 . 1حاولنا ضبط النص قدر المستطاع معتمدين على النسخ الخطية ،ومستعينين بما نثق به من الكتب والطبعات السابقة للكتاب ،مع مراجعة

المصادر المباشرة للمؤلف ،ككتب المتون واألسانيد ،وكتب الرجال على اختالف ألوانها.

 .2خرجنا اآليات الكريمات من مواطنها في المصحف ،مع اإلشارة إلى اسم السورة ورقم اآلية ووضعتها بين قوسين وبخط مصحف المدينة.

 .3خرجنا األحاديث النبوية الكريمة على الكتب التسعة ،بذكر اسم الكتاب الذي يعود إليه الحديث ثم ذكر الكتب االخرى حسب الوفيات ،وبينا
مواطن الضعف ،مستعينين بما ألفه األئمة األعالم جهابذة الحديث ونقاد األثر في هذا المجال.
 .4خرجنا أكثر نقوالته عن العلماء وذلك نعزوها إلى كتبهم.
 .5ترجمنا لألعالم الذين يذكرهم المصنف لفائدتها التي ال تخفى ،فترجمنا لبعضهم ترجمة مبسطة واآلخرين من الرواة ذكرنا فقط سنة وافتهم،
حسب الغاية من التعريف بأسانيد.

 .6وضعنا بين قوسين اسم لكتاب الذي يذكره المؤلف في وسط الصفحة ،ثم قمنا بدراسة نراها حسب اعتقادنا كافية كمدخل إليه في الهامش.
 .7قمنا بشكل النص شكال كامال.
 .8علقنا على المواطن التي نعتقد أنها بحاجة إلى مزيد إيضاح وبيان الصحيح من السقيم.
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 .9وضعنا األحاديث النبوية بين قوسي االقتباس (()) مع إضافة عليه ( )boldلتميزها عن غيرها ،ووضعت لقول صحابي وتابعي وعالم قوس

اقتباس () ،وكذلك وضع الرقام السنوات الذي يذكره المؤلف بين قوسي اقتباس ().

 .10وضعنا عالمات الفواصل( )،بين األسطر ،وكذلك وضع النقطة ( ).عند نهاية المقطع.
 .11أضفت الى كلمة (بن) حرف الف ،اذا وردت في بداية السطر (ابن).
الصفحة االولى من نموذج(أ)

الصفحة االخيرة من نموذج(أ)

الصفحة االولى من نموذج(ب)
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الصفحة االخيرة من نموذج(ب)



الصفحة االولى من نموذج(ج)



الصفحة االخيرة من نموذج(ج)
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املبحث الثاني دراسة وحتقيق وتعليق على النص احملقق

مقدمة املؤلف

بسم هللا الرحمن الرحيم

()23

الحمد هلل االول واالخر فمنه بدا واليه تنتهي سلسلة الممكنات ،الجواد المنعم المتواترة نعمه الظاهرة والباطنة على احاد اهل االرض

والسموات ،واشهد ان ال اله اال هللا الفرد القوي العزيز عالم السر واخفى الخفيات ،واشهد ان سيدنا محمدا عبده المرسل الموصول بالفوز من

صح له حسن اتباعه من البريات ،صلى هللا عليه وعلى اله االطهار واصحابه المهاجرين واالنصار في السكنات والحركات صالة وسالماً
البركات على االفاق واالنفس عدد خلق هللا بدوام هللا رفيع الدرجات ،اما بعد..

[فايضي]

()24

فهذا (االمم اليقاظ الهمم) يتضمن رفع اسانيد الصحيحين والسنن االربعة وما تيسر من كتب الحديث وغيره على وجه االختصار ال

االكثار ،لركود الهمم عن النهوض لهذا الشان في هذه االعصار ،سالكا فيها اوسط طريق وهللا ولي الهداية والتوفيق   .الجامع الصحيح

لالمام الحافظ الحجة شيخ الصنعة ابي عبدهللا محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه هللا تعالى )25( قرأت أطرافاً منه من أوله وأوسطه وآخره

على شيخنا االمام العارف باهلل صفي الدين احمد بن محمد المدني()26قدس سره وسمعت عليه أطرافاً من أوله ،وأجاز لي رواية سائرة بإجازته
الرْملِي( ،)27ح وقرأت طرفاً من أوله على أستاذي المحقق الزاهد مال محمد شريف بن مال يوسف القاضي
عن الشمس محمد بن احمد بن حمزة َ
()29
()28
اهوي([ )30الدويسي]( )31الصديقي روح هللا روحه( ،)32بإجازته عن
بن القاضي محمود بن مال كمال الدين الكردي الكوراني (/1ب) َ
الش ُ
()35
الح َكمي اليمني( ،)33عن الشيخ شهاب الدين احمد بن حجر الهيثمي ثم المكي( ،)34ح وسمعت أطرافاً من كتاب الصالة
الفقيه محمد بن علي َ
على مفتي دمشق الشيخ نجم الدين محمد بن الشيخ بدر الدين محمد بن الشيخ رضي الدين محمد العامري الغزي

()36

سنة (  )1059وسنة (  ،)1060واجازة لسائره عن والده البدر ابن الرضي( ،)38ح وقرأت طرفاً من كتاب التفسير

()39

الم َّزاحي االزهري
االق أر باالزهر الشيخ سلطان بن احمد بن سالمة بن إسماعيل َ

()40

ثم الدمشقي الشافعي

()37

على الفقيه الصالح استاذ

رحمه هللا تعالى ،وأجاز لي رواية سائره بقراءته لجميعه على

الشيخ شهاب الدين احمد بن الخليل السبكي( ،)41بقراءته لجميعه على الشيخ نجم الدين محمد بن احمد بن علي الغيطي

()42

السكندري االصل

القاهري المولد بروايته ،والشمس الرملي( ،)43وابن حجر المكي( ،)44والبدر الدمشقي( ،)45عن شيخ االسالم زين الدين زكريا بن محمد

االنصاري

()46

السنيكي القاهري االزهري ،عن شيخ االسالم حافظ العصر ابي الفضل احمد بن علي بن حجر الكناني العسقالني

()47

ثم

المصري ،عن ابي اسحاق ابراهيم بن احمد بن عبدالواحد التَُنوخي
عن المسند المعمر ابي العباس احمد بن ابي طالب الصالحي الحجار( )49سماعا عليه لجميعه ،عن الشيخ الصالح سراج الدين ابي عبدهللا
()48

البعلي االصل الدمشقي المنشا نزيل القاهرة المعروف بالبرهان الشامي،

الحسين بن المبارك ابن محمد ابن يحيى الربعي الزبيدي االصل البغدادي الدار(/2أ) والوفاة( ،)50سماعا منه الشيخ ابي الوقت عبد االول بن

عيسى السجزي الهروي( ، )51الصوفي قدس سره ،سماعا منه عن الشيخ ابي الحسن عبدالرحمن بن محمد بن المظفر الداودي( ،)52سماعا منه
عن ابي محمد عبد هللا بن احمد بن حمويه الحموي السرخسي( ،)53سماعا منه عن ابي عبدهللا محمد ابن يوسف اْلِف َرْبري( ،)54سماعا عن
مؤلفه ،سماعا ح واخبرنا عاليا السيد الصالح المعمر الصوفي عبدهللا بن مال سعد هللا الالهوري( )55نزيل المدينة المنورة زيدت شرفا ،سماعا
عليه ثالثياته وحديثين من رباعياته الملحقة بالثالثيات ،وهي التي بين البخاري وبين التابعي واحد ثم التابعي يرويه عن التابعي عن تابعي

اخر عن الصحابي او يرويه عن صحابي وهو عن صحابي اخر واجازة لسائره عن الشيخ قطب الدين محمد بن احمد النهروالي( ،)56عن والده
عالء الدين احمد بن محمد النهروالي( ،)57عن الحافظ نور الدين ابي الفتوح احمد بن عبد هللا بن ابي الفتوح الطاوسي( ،)58عن الشيخ المعمر

بابا يوسف الهروي( ،)59عن الشيخ المعمر محمد بن شاذبخت الفرغاني( ،)60عن الشيخ المعمر ابي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان
الفربري( ،)63عن مؤلفه

الختالني([ ،)61بسماعه عن]

()64

()62

رحمه هللا تعالى فبيننا وبين البخاري ثمانية ،واعلى اسانيد ابن حجر ان يكون بينه

وبين البخاري سبعة فباعتبار العدد كاني سمعته من الحافظ ابن حجر وصافحته ،وكان شيخنا الالهوري

()65

التنوخي

()66

وصافحه وبين وفاتيهما [مايتا سنة (/2ب) وبضع]

()67

رحمه هللا تعالى سمعه من

وثمانون فان الالهوري توفي بالمدينة سنة( )1083والتنوخي سنة()800

وهذا عال جدا ،واعلى اسانيد السيوطي الى البخاري ان يكون بينه وبين البخاري ثمانية فساويت فيه السيوطي وهلل الحمد وباالسناد ،قال

البخاري :حدثنا ابو نعيم هو الفضل ابن دكين( ،)68حدثنا عبدالرحمن بن سليمان [بن]

()69

عباس [ بن]

()72

سهل بن سعد

()73

الغسيل()70وهو من صغار التابعين ،عن [ابن]

()71

يعني الساعدي تابعي من الطبقة الرابعة قال :سمعت ابن الزبير رضي هللا عنهما على منبر مكة في

خطبته يقول :ايها الناس ان النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقول (( :لو ابن ادم اعطى واديا مألن من ذهب احب اليه ثانيا ،ولو اعطى
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ثانيا احب اليه ثالثا ،وال يسد جوف ابن ادم اال التراب ويتوب هللا على من تاب))

()74

المسموعات على الالهوري

()75

وهذا من الرباعيات التي في حكم الثالثيات واحد

رحمه هللا تعالى واعلى ما عند البخاري الثالثيات واطول أسانيده تساعي.

أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه هللا تعالى

الجامع الصحيح [ لالمام الحافظ الحجة ]

()76

()77

قرأت طرفاً منه

على الفقيه الصالح المقرئ الشيخ أبي العزائم سلطان بن احمد المزاحي( ، )78بقراءته قطعة كبيرة منه على الشيخ شهاب الدين احمد بن خليل
السبكي

()79

عن النجم الغيطي( ،)80عن الزين زكريا()81ح وسمعت طرفا منه على شيخنا العارف باهلل صفي الدين احمد بن محمد المدني

()82

قدس سره ،بسنده الى

()83

[الشيخ]

()84

الزين زكريا

()85

القاهري الحنفي( ،)86عن ابي الثناء محمود بن خليفة

عن مسند الديار المصرية (/ 3أ)عز الدين عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات

()87

من ]

()90

المنبجي( ،)88عن الحافظ شرف الدين عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي( ،)89باجازته [

ابي الحسن المؤيد بن محمد الطــوســي النيسابوري( ،)91بسماعه من فقيه الحرم ابي عبد هللا محمد بن الفــضل الف ـ ـ ـراوي( ،)92انا ابو

()93
الجـ ـُل ْوُدي( ،)94ثنا ابـو اسحاق ابراهيم بن
الحس ـ ـ ــين عبد ال ـغـافر بن مح ـمـ ــد بن ع ــبد ال ـغ ـ ــافـ ــر ال ـف ــارســي  ،انا ابو احــمد مح ـمــد بن عيسى ُ

الزاهد النيسابوري ،عن مؤلفه وبه الى مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد( ،)96ثنا ابو عوانة( ،)97عن زياد بن عالقة( ،)98عن

مـحـمد بن سفيان

()95

المغيرة بن شعبة ،ان النبي صلى هللا عليه واله وسلم صلى حتى انتفخت قدماه ،فقيل له :اتكلف هذا؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما

تأخر ،فقال ((افال اكون عبدا شكورا))()99وهذا من رباعياته وهو اعلى ما عنده.
سنن الحافظ ابي داود سليمان بن االشعث السجستاني رحمه هللا تعالى

()100

قدس سره بسنده الى ابن الفرات( ،)102عن ابي حفص

سمعت طرفا منه على شيخنا العارف باهلل صفي الدين احمد بن محمد المدني

()101

عمر بن الحسن بن مزيد ابن اميلة المراغي( ،)103عن الفخر ابي الحسن علي بن احمد بن عبد الواحد [ابن]( )104البخاري( ،)105عن ابي حفص
وابو االفتح مفلح بن احمد ابن

عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي( ، )106انا به الشيخان ابو البدر ابراهيم بن محمد بن منصور الكرخي

()107

محمد الدومي

()108

سماعا عليهما ملفقا( ، )109قاال انا بها الحافظ الكبير ابو بكر احمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي(/3()110ب) ،انا

ابو عمرو القاسم [بن]

()111

جعفر بن عبدالواحد الهاشمي( ،)112انا ابو علي محــمد بن احمد بن عــمرو الـلؤلؤي( ،)113انا

()114

ابو داود وبه الى

ابي داود حدثنا مســلم بن ابراهيم( ،)115ثنا عبدالسالم بن [ابي]()116حازم ابو طالوت( ،)117قال شهدت ابا برزة( ،)118دخل علي عبيدهللا بن زياد،
فحدثني فالن سماه مسلم( ،)119وكان في السماط

()120

فلما راه عبيدهللا قال ان محمديكم هذا الدحداح( ،)121ففهمها الشيخ فقال :ما كنت احسب

اني لقى في قوم من يعيروني بصحبة محمد صلى هللا عليه()122وسلم ،فقال :له عبيدهللا ان صحبة محمد صلى هللا عليه

()123

غير شين ،قال :انما بعثت اليك السالك عن الحوض سمعت رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم يذكر فيه شيئا ،فقال ابو برزة :نعم ال مرة

()124

وال ثنتين وال ثالثا وال اربعا وال خمسا فمن كذب به فال سقاه هللا منه ثم خرج مغضبا.

()125

وسلم لك زين

وهذا من الرباعيات التي في حكم الثالثيات وهو

اعلى ما عنده.
 الجامع للحافظ ابي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي [رحمه هللا تعالى]

()126

()127



قرأت طرفا منه على الفقيه الصالح استاذ االقراء في االزهر الشيخ ابي العزائم سلطان بن احمد المزاحي

()128

واجاز لي سائره وسمعت طرفا منه على شيخنا العارف باهلل صفي الدين احمد بن محمد المدني

()129

رحمه هللا تعالى سنة ()1061

[روح هللا روحه]

()130

بسندهما الى ابن

طبرزد( ، )131انا ابو الفتح عبدالملك بن ابي القاسم عبدهللا بن ابي سهل الكروخي( ،)132عن ابي عامر محمود بن القاسم االزدي( ،)133وابي
بكر احمد بن عبدالصمد التاجر الغورجي( ،)134وابي نصر عبدالعزيز بن احمد الهروي(/4أ) الترباقي( )135اال الجزء االخير وهو من اول مناقب
ابن عباس الى اخر الكتاب فسمعه الكروخي من ابي المظفر عبيدهللا بن علي بن [ يس]

()136

عبدالجبار بن محمد بن عبدهللا بن [ابي]

()138

الدهان الهروي

()137

قالوا جميعا ،انا ابو محمد

الجراح الجراحي المروزي( ، )139انا الشيخ الثقة االمين ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب

بن فضيل التاجر المحبوبي( ،)140عن الترمذي وبه الى الترمذي ،ثنا اسماعيل بن موسى الفزاري

()141

بن شاكر( ،)143عن انس بن مالك [رضي هللا عنه]

()144

قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

()145

ابن بنت

()142

السدي الكوفي ،ثنا عمر

وسلم (( :ياتي على الناس زمان الصابر

فيهم على دينه كالقابض على الجمر))( ،)146قال ابو عيسى :هذا حديث غريب من هذا الوجه ،وعمر بن شاكر شيخ بصري وقد روى عنه
غير واحد من اهل العلم انتهى ،وهذا وقع له ثالثيا وهو اعلى ما عنده ورويناه مسلسال بالصوفية

()147

الدين احمد ابن محمد المدني

()148

الصوفي ،عن شيخه العارف باهلل ابي المواهب احمد بن علي بن عبد القدوس العباسي الشناوي

()149

المدني الصوفي ،عن والده علي بن عبد القدوس العباسي الشناوي الصوفي

()150



في أكثره انا شيخنا العرف باهلل صفي
ثم

 ،عن شيخه العارف باهلل عبد الوهاب بن احمد الشعراوي
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الصوفي( ،)151عن شيخه ولي هللا زين الدين زكريا بن محمد القاهري الفقيه الصوفي( ،)152عن العارف باهلل ابي الفتح محمد بن زين الدين

()153

العثماني المراغي المدني الصوفي ،عن شيخه العارف باهلل شرف الدين اسماعيل(/4ب) بن ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي العقيلي الجبرتي

الزبيدي الصوفي( ،)154عن المسند المعمر ابي الحسن علي بن عمر الواني الصوفي( ،)155عن استاذ التحقيق ابي عبد هللا محيي الدين محمد
بن علي بن العربي الحاتمي

()156

عبدالوهاب بن علي[بن علي]

الطائي االندلسي ثم المكي ثم الدمشقي الصوفي ،عن االمام القطب الشيخ الثقة االمين شيخ الشيوخ ببغداد

()157

بن سكينة البغدادي الصوفي( ،)158عن أبي الفتح عبدالملك عبد هللا الكروخي الصوفي( ،)159عن شيخه

المحقق الحافظ ابي إسماعيل عبد هللا بن محمد األنصاري الهروي الصوفي( ،)160عن عبد الجبار الجراحي

()161

سنده .

 سنن الحافظ أبي عبد الرحمن بن احمد بن شعيب النسائي رحمه هللا تعالى 

()162

سمعت طرفا منه على شيخنا اإلمام صفي الدين احمد

()163

قدس سره ،بسنده السابق إلى التنوخي( ،)164بسماعه على أيوب بن نعمة

النابلسي([ ،)165أنبانا]( )166اسماعيل بن احمد العراقي( ،)167عن عبدالرزاق بن إسماعيل القومسي( ،)168أنا أبو محمد عبد الرحمن بن [حمد]

()169

الدوني( ،)170أنا أبو نصر احمد بن الحسين القاضي الدينوري المعروف بالكسار( ،)171أنا الحافظ ابو بكر احمد بن محمد بن إسحاق القاضي

الدينوري المعروف بابن السني( ، )172أنا النسائي ورويناه مسلسال بالصوفي بالسند السابق إلى الشيخ محي الدين ابن العربي

قدس سره،

()173

عن الحافظ ابي طاهر احمد بن محمد السلفي

()174

الصوفي ،عن ابي محمد عبد الرحمن بن [احمد]

()175

بن الحسن الدوني الصوفي الزاهد،

عن الكسار(/ 5أ) ،عن ابن السني ،عن النسائي والسلفي هو العاشر في هذا السند ويرويه شيخنا اإلمام صفي الدين احمد

()176

قدس سره ،عن

الرملي( ،)177عن زكريا( ،)178عن أبي الفتح المراغي( ،)179عن الشيخ إسماعيل الجبرتي( ،)180عن علي بن عمر الواني( ،)181عن الشيخ محي
الدين( ،)182عن السلفي( ،)183فالسلفي الثامن وباالسناد إلى النسائي قال انا محمد بن وهب( ،)184ثنا محمد بن سلمة( ،)185حدثني أبو عبد
الرحيم هو خالد بن يزيد الحراني( ،)186حدثني زيد بن أبي أنيسة( ،)187عن يزيد بن أبي حبيب( ،)188عن محمد بن مسلم الزهري( ،)189كتب
اليه يذكر أن عبيدهللا بن عبدهللا( ،)190حدثه ان زفر بن أوس بن الحدثان النصري

()191

حدثه ،ان أبا السنابل بن بعكك بن السباق

()192

قال:

(لسبيعة األسلمية ال تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر أقصى األجلين فأتت رسول صلى هللا عليه وسلم فسألته عن ذلك فزعمت أن
النبي صلى هللا عليه وسلم(( :افتاها أن تنكح أذا وضعت حملها)) وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفى زوجها وكانت تحت سعد بن خولة

فتوفى

()193

في حجة الوداع مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها)( ،)194وأخبرنا عاليا شيخنا

اإلمام صفي الدين احمد

()195

إسحاق التنوخي

()198

قدس سره عن الشمس الرملي( ،)196عن الزين زكريا( ،)197عن الحافظ ابن حجر قال :قرأت على الشيخ ابي

أن احمد بن أبي طالب( ،)199أخبرهم سماعاً عليه أنا عبدهللا بن عمر هو ابن اللتي( ،)200أنا ابو الوقت( ،)201أخبرنا ابو

عبدهللا (/5ب) محمد بن عبد العزيز الفارسي( ،)202أنا ابو محمد عبد الرحمن بن احمد الشريحي( ،)203أنا ابو القاسم عبد هللا بن محمد

البغوي( ،)204أنا ابو الجهم العالء بن موسى بن عطية الباهلي( ،)205أنا الليث بن سعد المصري( ،)206عن هشام بن عروة([ ،)207عن عروة](،)208
عن المسور بن مخرمة له وألبيه صحبة أن سبيعة األسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى فلم تلبث إال ليالي حتى وضعت فلما حلت خطبت
فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في النكاح حين وضعت فأذن لها فنكحت( ،)209قال الحافظ ابن حجر :هذا حديث صحيح أخرجه

البخاري( ،)210ومسلم( ،)211من طرق مطوالً ومختص اًر من حديث سبيعة األسلمية وأخرجه النسائي عن محمد بن وهب الحراني( )212يعني بسنده
السابق إلى سبيعة قال الحافظ ابن حجر وباعتبار العدد كأن شيخنا سمعه من النسائي وصافحه وبين وفاتيهما خمسمائة سنة إال يسي ار وهذا

في غاية العلو انتهى قلت وذلك أن التنوخي مات سنة ( )800كما قاله الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة) والنسائي مات سنة ( )303قلت
وباعتبار العدد كأن شيخنا صفي الدين

()213

قدس سره سمعه من السلفي( )214وصافحه والسلفي توفي سنة ( )576كما قاله ابن نقطة في التقييد

وشيخنا قدس سره توفي سنة ( )1071في ( ) 19ذي الحجة منها فبين وفاتيهما خمسمائة سنة إال يسي ار نحو خمس سنين وهذا في غاية العلو

وهلل الحمد.

سنن الحافظ ابي عبد هللا بن يزيد القزويني(/6أ) المعروف بابن ماجة رحمه هللا تعالى

()215

وماجة لقب يزيد والد محمد ال جده كما في القاموس( ،)216سمعت طرفاً منه على شيخنا اإلمام صفي الدين

()217

قدس سره أواخر سنة (،)1071

بسنده إلى الحافظ ابن حجر ،بقراءته على ابي الحسن علي بن أبي المجد الدمشقي( ،)218عن أبي العباس الحجار( ،)219عن أنجب بن أبي

السعادات( ، )220أنا ابو زرعة طاهر بن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي( ،)221أنا [ابو منصور محمد بن
الحسين]

()222



بن الهيثم

()223

[المقومي]( ،)224أنا ابو طلحة القاسم بن أبي البدر الخطيب( ،)225أنا ابو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن
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ماجة القزويني ،وبه إلى ابن ماجة قال وهو أول ثالثياته ثنا جبارة بن المغلس( ،)228ثنا

بحر القطان( ،)226أنا به مؤلفه ابو عبد هللا [بن]

()227

كثير بن سليم( ، )229قال سمعت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من أحب أن يكثر هللا خير بيته
فليتوضأ إذا حضر [غداه]

( )230

وإذا رفع)).

()231

الموطأ إلمام دار الهجرة نجم الهدى مالك بن أنس األصبحي رضي هللا عنه وشكر سعيه 

()232

سمعت طرفاً منه على شيخنا العارف باهلل صفي الدين احمد بن محمد المدني

()233

األنصاري روح هللا روحه ،عن الشمس الرملي( ،)234عن

الزين زكريا( ،)235عن الحافظ ابن حجر( ،)236عن المسند المعمر عمر بن حسن بن أميلة المراغي( ،)237عن عز الدين أحمد ابن إبراهيم بن

عمر الفاروثي( ،)238أنا [به]

()239

ابو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن أبي حفاظ المكناسي( ،)240أنا ابو الحسين محمد بن محمد بن سعيد بن

زرقون( ،)241باجاز من أبي عبدهللا احمد بن محمد بن عبد هللا بن غلبون [بن]()242الحصار الخوالني(/6()243ب) ،عن أبي عمرو عثمان بن
عن أبي عيسى يحيى بن عبدهللا بن يحيى بن يحيى بن يحيى( ،)245عن عم أبيه ابي مروان عبيدهللا بن يحيى بن

احمد القيجاطي

()244

يحيى( ،)246عن ابيه يحيى بن يحيى المصمودي الليثي( ،)247عن اإلمام الحافظ الحجة مالك بن أنس األصبحي ،وبه إلى اإلمام مالك قال في
الجامع ،النهى عن القول [بالقدر]( ،)249عن أبي الزناد هو عبد هللا بن ذكوان( ،)250عن األعرج هو عبد الرحمن بن هرمز(،)251

[كتاب]

()248

عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :تحاج آدم وموسى ،فحج آدم موسى ،فقال

( )252

له موسى :أنت آدم

الذي أغويت الناس ،وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال له آدم :أنت موسى الذي أعطاه هللا علم كل شيء ،واصطفاه على الناس برسالته ؟ قال:

نعم ،قال :افتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق))(.)253

والمراد بالقول [بالقدر]

()254

جحد القدر فجحد القدر منهي عنه ألن اإليمان بالقدر وان ما اصابك لم يكن ليخطئك وإن اخطأك لم يكن ليصيبك

واجب وإنما حج آدم موسى عليهما السالم ألن لوم موسى عليه السالم إنما يتجه على تقدير استقالل العبد في كسب أفعاله واالستقالل باطل

بنص ما شاء هللا ال قوة إال باهلل وينص وما تشاؤن إال أن يشاء هللا وما شاء هللا كان وما لم يشاء لم يكن وموسى عليه السالم كان يعلم ذلك
فإنه الذي قال فيه آدم عليه السالم [أعطاه هللا]

()255

قبل أن يخلق بأربعين عاماً كما في رواية أخرى

()257

لتغرق أهلها فلما ذكره الخضر[عليه السالم]

علم كل شي وخصوصاً اعترف [بأنه في التوراة كان مكتوبا]

()256

على آدم عليه السالم

لكنه كان حين اللوم ناسياً لذلك كما نسي(/7أ) ،وصية الخضر عليه السالم فقال اخرقتها

تذكر وقال ال تؤاخذني في بما نسيت وهنا لما ذكره آدم عليه السالم بالقدر السابق المستلزم

()258

لعدم االستقالل تذكر أن آدم عليه الصالة والسالم كان مضط اًر إلى اختيار ما صدر منه مما صار سبباً لالخراج من الجنة بنص التوراة ال

مستقال في االختيار وكلما كان كذلك لم يتجه اللوم فلهذا حج آدم موسى وأما ما يقال أن القدر السابق لو كان حجة للعاصي لبطل األمر

والنهي فجوابه أن آدم عليه السالم لم يحتج بالقدر ع لى أنه لم يرتكب المنهي المشار اليه في لوم موسى عليه السالم بقوله اهبطت الناس

بخطيئتك إلى األرض ففي بعض طرق الحديث هل وجدت فيها اي في التوراة وعصى آدم ربه فغوى قال نعم فاعترف هو كموسى عليهما
السالم [بان]

()259

هللا تعالى سماه معصية وبأنه ارتكب المنهي ولكنه قال انه كان مكتوباً علي من قبل أن أخلق فال بد من اعتبار كسبه فأنا

مضطر إلى اختياره ال مستقل فيه وليس [معناه]

()260

أن هذا العمل مع كونه ارتكابا للمنهي ليس بمعصية [لكوني]

()261

فإن هذا مما ال ينبغي أن يتوهم في حق كل مؤمن بالقدر من عامة المؤمنين [بإن]

()262

مضط اًر في اختياره

هلل الحجة البالغة فكيف يصطفي هللا آدم عليه السالم

هذا هو التحقيق في فهم الحديث )263(.وقيل انما حجة آدم ألن آدم أبوه ورد بأن هذا الكالم ال تحصيل فيه البتة فإن حجة [هللا]

()264

يجب

المصير اليها مع األب كانت أو مع االبن وقيل إنما حجة ألن الذنب(/7ب) في شريعة واللوم في أخرى ورد بأن هذا من جنس ما قبله [اذ]

()265

ال تأثير لهذا في الحجة بوجه وهذه األمة تلوم األمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليها بوجه مقبول وإن كان لم تجمعهم شريعة [فإن]

()266

مخالفة

األمر والنهي يالم عليها في كل شرع وقيل إنما حجة ألنه كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن ال ذنب له فال يجوز لومه ورد بأن
آدم لم يقل أتلومني على ذنب قد تبت منه فلم يجعله حجة على موسى وإنما قال أتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فيلزم من هذا

الغاء ما علق به النبي صلى هللا عليه وسلم وجه الحجة واعتبار ما الغاه فال يل تفت اليه وقيل إنما حجة ألنه المه في غير دار التكليف ورد
بأن هذا أيضاً فاسد ألن آدم لم يقل له لمتني في غير دار التكليف فيلزمه االلغاء واالعتبار المذكوران وبالجملة لم أقف في شيء من شروح
الحديث على وجه شاف في فهم الحديث سالم من االعتراض وما ذكرناه أوال هو التحقيق وباهلل التوفيق.

()267

الموطأ برواية اإلمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه هللا تعالى

()268
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قدس سره سماعاً عليه بطرف منه وأجازه للكل باجازته العامة من الشمس

أنا به شيخنا اإلمام صفي الدين بن احمد بن محمد المدني

()269

الرملي( ،)270عن شيخ اإلسالم الزين زكريا( ،)271عن المسند محمد بن مقبل الحلبي( ،)272عن الصالح محمد بن احمد بن ابراهيم ابن أبي
عمر المقدسي الحنبلي( ،)273عن الفخر أبي الحسن علي بن احمد بن البخاري( ،)274عن أبي الفتوح الحصري

()275

عبد الباقي ابن البطي

()276

بسماعه على أبي الفضل احمد بن الحسن بن خيرون

()277

بسماعه على محمد بن

وأبي الحسن علي بن الحسين بن أيوب( ،)278قاال أخبرنا

ابو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب( ،)279أنا به ابو علي محمد بن احمد بن الحسن الصواف( ،)280حدثنا به أبو علي بشر بن

موسى ابن صالح األسدي( ،)281حدثنا به ابو جعفر احمد بن محمد بن مهران النسوي( ،)282أنا به اإلمام محمد بن الحسن الشيباني( ،)283ح
وبه إلى الرملي( ،)284باجازته العامة من عبدالقادر بن محمد النخعي( )285الدمشقي( ،)286عن المعمر الشمس محمد بن عبد الرزاق االريحي

()287

عن الشهاب احمد بن عثمان الكلوتاتي

()288

باجازته عن عزالدين عبدالعزيز ابن محمد بن جماعة

()289

عن أبي الفضل احمد بن هبة هللا بن عساكر

()290

الزمخشري

()293

سنة ثالث وستين وسبعمائة باجازته

باجازته من زينب بنت عبد الرحمن

()291

الشقرية

()292

قال أخبرنا الشيخ زكي الدين الحافظ ابو عبد هللا الحسين بن محمد بن خسرو البلخي

()294

باجازتها من العالمة ابي القاسم

في منزلي بدرب السلسلة ببغداد عن

شيخه أبي الفضل احمد بن الحسن بن خيرون( )295وأبي الحسين علي بن الحسين بن أيوب البزار( )296بسندهما السابق انتهى وهلل الحمد].

()297

مسند اإلمام أبي عبد هللا محمد بن ادريس الشافعي [رضي هللا عنه]

()298

وشكر سعيه

()299

سمعت طرفا منه على شيخنا العارف باهلل صفي الدين احمد بن محمد المدني

()300

زكريا( ،)302عن الحافظ ابن حجر( ،)303عن الصالح بن أبي عمر

()304

قدس سره بإجازته من الشمس محمد الرملي( ،)301عن الزين

عن الفخر [ابن]

()305

البخاري( ،)306عن القاضي ابي المكارم احمد بن

محمد بن محمد بن عبد هللا اللبان( ،)307وأبي جعفر محمد بن احمد بن(/8أ) نصر الصيدالني( ،)308عن أبي علي الحسن بن احمد الحداد(،)309

عن الحافظ أبي نعيم احمد بن عبد هللا األصبهاني( ،)310عن أبي العباس محمد بن يعقوب األصم( ،)311أنا الربيع بن سليمان المرادي(،)312
أنا الشافعي وبه إلى الشافعي رضي هللا عنه قال وهو من ثالثياته وهو أعلى ما عنده أنا مالك( ،)313عن عبد هللا بن دينار( ،)314عن عبد هللا
بن عمر رضي هللا عنهما ( :قال بينهما ال ناس بقباء في صالة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أنزل عليه
الليلة قرآن ،وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها ،وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة )(.)315

الرسالة لإلمام أبي عبدهللا محمد بن أدريس الشافعي قدس سره 

()316

أخبرنا العارف باهلل صفي الدين احمد بن محمد المدني

()317

احمد الرملي

()319

الشرف

برواية األول عن الشيخ حسن الدنجيهي( ،)320عن الحافظ جالل الدين السيوطي قال :اخبرتني ام الفضل [هاجر]

()321

محمد بن محمد

()322

عن شيخه أبي المواهب احمد بن علي العباس الشناوي( ،)318والشمس محمد بن

()323

القرشي

()324

قالت :أخبرني بها السراج عمر بن محمد الكومي

سماعاً ،أنا ابو الحسن علي بن عبد

()325

المؤمن بن عبدالعزيز الحارثي( ،)326أنا إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي( ،)327وبرواية الثاني عن الزين زكريا

()328

حجر

()329

عن الصالح محمد بن احمد بن أبي عمر المقدسي ثم الصالحي

()330

ثم الصالحي

()331

قال هو وإسماعيل التنوخي أنا(/8ب) ابو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي الدمشقي

احمد األكفاني الدمشقي

عن الحافظ ابن

عن الفخر أبي الحسن علي بن احمد بن البخاري المقدسي
()332

()333

بنت

أنا األمين ابو محمد هبة هللا بن

أخبرنا ابو بكر محمد بن علي بن محمد السلمي( ،)334أنا ابو القاسم تمام بن محمد الرازي( ،)335وعبدالرحمن بن

عمر بن نصر الشيباني( ،)336قاال أنا ابو علي الحسن بن حبيب بن عبدالملك( )337الحضائري( ،)338الفقيه أنا الربيع بن سليمان بن عبد الجبار

المرادي المصري( ، )339انا الشافعي وبه إلى الشافعي قال ثنا سفيان بن عيينة( ،)340عن عبدالملك ابن عمير( ،)341عن عبد الرحمن بن عبد

هللا بن مسعود( ،)342عن أبيه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :نضر هللا عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ،فرب حامل فقه

غير فقيه ،ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ،ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم اخالص العمل هلل ،والنصيحة للمسلمين ،ولزوم جماعتهم

فإن دعوتهم تحيط من ورائهم))

()343

ح وباالسناد إلى الترمذي ،ثنا ابن أبي عمر( ،)344ثنا سفيان

()345

عن عبدالملك بن عمير( ،)346عن عبد

الرحمن بن عبد هللا بن مسعود( ،)347عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(( :نظر هللا ام ار سمع مقالتي فوعاها وحفظها ،وبلغها فرب
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ،ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم اخالص العمل هلل ،ومناصحة أئمة المسلمين ،ولزوم جماعتهم فإن الدعوة

تحيط من ورائهم))(.)348

 كتاب اعتقاد الشافعي للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 



()349
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باالسناد إلى الفخر ابن البخاري( ،)350عن الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي( ،)351وبه إلى الحافظ عبدالغني قال في باب(/9أ) اتباعه
صالح سلف األمة ومجانبة التأويل وترك التشبيه والتعطيل ،أنا ابو موسى هو محمد بن عمر المدني( ،)352الحافظ ثنا ابو العز احمد بن عبد

هللا بن كادش( ،)353فيما كتب إلي من بغداد ،أنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي العشاري( ،)354انبانا علي بن عبدالعزيز بن

مردك( ،)355انبانا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي( ،)356ثنا يوسف( )357بن عبد األعلى المصري( ،)358قال سمعت أـبا عبدهللا محمد بن ادريس
الشافعي رحمه هللا تعالى يقول(( :)359وقد سئل عن صفات هللا عز وجل وما ينبغي أن [يؤمن]
جاء بها كتابه وأخبربها رسول هللا صلى هللا عليه

()361

نزل به وصح عنده بقول

()364

كافر]

الرسول

()360

وسلم ال يسمع أحدا من خلق هللا قامت عليه الحجة إال اإليمان بها( ،)362إذ

()363

()366

فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل ألن علم ذلك ال يدرك بالعقل وال بالروية [والفكر]

()367

()368

اخبار]

()369

القرآن

وسلم فيما روى عنه العدل فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو [ باهلل

صلى هللا عليه

()365

به فقال :هلل تبارك وتعالى أسماء وصفات

[نحو ذلك

هللا سبحانه وتعالى ايانا أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله سبحانه :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ( ،)370وإن له يميناً بقوله سبحانه:ﭽ

ﯰ ﯱ ﯲﭼ( ،)371وإن له وجها بقوله تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ( ،)372وقوله عزوجل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﭼ ( ،)373وإن له قدما بقوله صلى هللا عليه وسلم(( :حتى يضع الجبار
المؤمن بقوله [صلى هللا عليه وسلم]

()376

الدنيا لخبر

فيها قدمه))

()375

للذي قتل (/9ب) في سبيل هللا أنه لقي هللا وهو يضحك اليه( ،)377وانه يهبط كل ليله الى السماء

رسول هللا صلى هللا عليه

()378

()374

يعني جهنم ،وإنه يضحك من عبده

()379

وسلم بذلك وانه ليس بأعور لقول

()380

وسلم إذ ذكر الدجال قال:

النبي صلى هللا عليه

()381

((انه اعور وان ربكم ليس بأعور))( ،)382وان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر ،وان هلل تعالى اصبعا
لقوله

()383

صلى هللا عليه

()384

وسلم (( :ما من قلب اال وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن [عز وجل]( ،)386()))385فإن هذه المعاني التي
وسلم مما ال يدرك حقيقة ذلك بالفكر

وصف هللا بها نفسه ووصف بها رسول هللا صلى هللا عليه

()387

احد]

()389

()388

والرؤية [وال يكفر بالجهل بها

اال بعد انتهاء الخبر اليه بها فأن كان الوارد بذلك يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع وجب الدينونة على سامعها بحقيقته

والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول هللا صلى هللا عليه()390وسلم ،ونحن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه( ،)391كما نفي ذلك عن نفسه

تعالى ذكره فقال :ﭽ ﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ( ،)392قال الحافظ عبدالغني :وهذا من االمام الشافعي دليل على ان كل ما جاء
عن هللا ورسوله مما نطق به الكتاب العزيز وصح النقل عن الرسول المصطفى االمين انه قائل به معتقد له غير راد له انتهى.
 كتاب االيمان للحافظ ابي بكر عبدهللا بن محمد بن ابي شيبه

()393

اخبرنا شيخنا العالمة صفي الدين احمد بن محمد المدني( ،)394عن الشمس الرملى( ،)395عن الزين زكريا( ،)396عن الجمال محمد بن ابراهيم

المرشدي(/10أ) المكي الحنفي( ،)397عن المجد محمد بن يعقوب الفيروز ابادي( ،)398قراءة عليه سنة ( )800بقراءته له على الشجاع عبد
الرحمن بن علي بن ابراهيم البعلي( ،)399عن الحافظ ابي الحسين علي بن محمد اليونيني( ،)400سماعا انا ابو الفضل جعفر بن ابي الحسن

علي بن هبة هللا المقري( ،)401انا ابو محمد عبد الواحد بن عسكر بن عبيد هللا النجار( ،)402بسماعه من ابي صادق مرشد بن يحيى بن القاسم
المديني( ، )403انا به ابو القاسم علي بن محمد بن علي ابن احمد الفارسي( ،)404انا به ابو محمد الحسن بن رشيق العسكري( ،)405انا به ابو
العالء محمد بن محمد

()406

بن جعفر الوكيعي الكوفي( ،)407ثنا به ابو بكر بن ابي شيبة( ،)408وبه الى ابن ابي شيبة قال :ثنا ابن علية(،)409

عن الحجاج بن عثمان( ،)410عن يحيى بن ابي كثير( ،)411عن هالل بن ابي ميمونه( ،)412عن عطاء هو ابن يسار( ،)413عن معاوية بن
الحكم السلمي قال :كانت لي جاريه ترعى غنما في اصل احد والجوانية فاطلعتها ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها ،قال :وانا رجل
من بني ادم اسف كما يأَسفون ،لكني صككتها صكه فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه()414وسلم فعضم ذلك علي فقلت يا رسول هللا اال اعتقها
قال(( :ائتني بها)) فقال لها((( :)415اين هللا)) قالت في السماء قال ((من انا)) قالت :انت رسول هللا قال(( :اعتقها فإنها مؤمنة))( ،)416قال
الجمال المرشدي

()417

اخرجه مسلم في الطب والصالة من صحيحه مقطعا( ،)418عن ابي بكر بن شيبة

()419

ومحمد بن الصباح

()420

كالهما،

عن ابن علية()421به ح وبه الى الزين زكريا( ،)422عن الحافظ ابن حجر( ،)423عن ابي هريرة عبد الرحمن بن الحافظ(/10ب) ابي عبدهللا

الذهبي()424عن والده الحافظ ابي عبدهللا محمد بن احمد الذهبي

()425

قال في كتاب العلو(،)426انا احمد بن ابراهيم الخطيب( ،)427ومحمد بن

احمد العقيلي( ،)428ومحمد بن المظفر( ،)429قالوا انا السخاوى( ،)430انا السلفي( ،)431انا الخليل بن عبدالجبار

()432

الحسن

()433

ابن جابر(،)434انا محمد بن علي النقاش(،)435ثنا القاسم بن الليث( ،)436ثنا المعافي بن سليمان( ،)437ثنا فليح بن سليمان(،)438

عن هالل بن علي( ،)439عن عطاء بن يسار( ،)440عن معاوية [بن]

()441



بقزوين ،انا علي بن

الحكم السلمي قال :كانت لي غنم ترعى بالعذيب

 

()442

بالعريض
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فكنت اتعهدها وفيها جارية لي سوداء فجئتها يوما ففقدت شاة من خيار الغنم فقلت اين الفالنة قالت اكلها الذئب فأسفت وانا من بني ادم

فضربت وجهها ثم ندمت على ما صنعت فذكرت لرسول هللا صلى هللا عليه

()443

وسلم فقال(( :اضربت وجهها)) وعظم ذلك تعظيما شديدا

فقلت :يا رسول هللا ان من توبتي ان اعتقها قال(( :ايتني بها قبل ان تعتقها)) فجئته بها فقال لها(( :من ربك)) قالت :هللا قال(( :واين هو))

قالت في السماء قال(( :فمن انا)) قالت :انت رسول هللا قال(( :اعتقها فإنها مؤمنه))( ،)444قال الذهبي :هذا حديث صحيح [ثم]

()445

قال

ففي الخبر مسئلتان احدهما :قول المسلم اين هللا ،وثانيهما :قول المسئول في السماء فمن انكر هاتين المسئلتين فإنما انكر على المصطفى

صلى هللا عليه

()446

وسلم انتهى.

(تنبيه)

نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري انه لم ينقل عن النبي صلى هللا عليه( )447وسلم وال عن (/11أ) احد من الصحابة من طريق [صحيح]

()448

التصريح بموجب تأويل شيء من ذلك يعني المتشابهات وال المنع من ذكره ومن المحال ان يأمر هللا نبيه [صلى هللا عليه وسلم]

()449

انزل اليه من ربه وينزل عليه ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

()450

ثم يترك هذا الباب فال يميز ما يجوز نسبته [اليه]

()451

بتبليغ ما

تعالى مماال يجوز مع

حثه على التبليغ عنه بقوله ليبلغ الشاهد الغائب حتى نقلوا اقواله وافعاله واحواله وما فعل بحضرته فدل على انهم اتفقوا على االيمان بها على
الوجه الذي اراده هللا تعالى منها ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ
بعدهم فقد خالف سبيلهم وباهلل التوفيق انتهى)453(.ونقل [ابن حجر]

()454

عن االمام الشافعي

()455

()452

فمن اوجب خالف ذلك

انه قال ( :ان هلل [تعالى]

()456

صفات وصف

هللا بها نفسه ووصف بها نبيه صلى هللا عليه()457وسلم مما ال يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية فنحن نثبت( )458هذه الصفات وننفي عنه التشبيه
كما ننفي ذلك عن نفسه فقال [تعالى]

()459

ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ ( ))460انتهى.

()461

وقد صح من حديث ابن مسعود [رضي هللا عنه]

()462

مرفوعا وامنوا بمتشابهة واالمر باإليمان بصفة هللا تعالى منه صلى هللا عليه وسلم دليل على اتصاف الحق تعالى بتلك الصفة في نفس االمر
وان لم يدركه العقل بنظره وهو عين الدليل على ان الدليل العقلي المعارض للدليل النقلي منتف في نفس االمر وان اتصاف الحق بذلك(/11ب)

مجامع للتنزيه فان العقل ال يستقل بإدراك نسبة المتشابه الى هللا تعالى على وجه مجامع للتنزيه فما ظنه بالفكر دليال معارضا شبهة ال دليل

فإجراء المتشابهات الواردة في الكتاب واالحاديث الصحيحة على ظواهرها كما هو مذهب السلف ال ينافي التنزيه عند الراسخين في العلم من
طريق الوهب االلهي [وبيان]

()463

ذلك ان ذات الحق تعالى هو الوجود المحض المجرد عن الماهية العدمية القائم بذاته المتعين بذاته الجامع

لجميع الكماالت لذاته الغني بذاته عن العالمين وكونه تعالى متعيناً بذاته يقتضي صحة ظهوره في اي صورة شاء من غير منافاة للتنزيه الن

تجليه في مظهر متعين بتعين زائد ال يغير تعينه الذاتي الن ما بالذات ال يزول وكلما لم يكن مغير الم يكن منافياً للتنزيه بليس كمثله شيء

ألنه تعالى لكونه غنياً عن العالمين ال يتقيد بشيء من الصور التي يتجلى فيها فليس شيء من لوازم ذاته فال يشبه بشيء من المخلوقات الن
كل مخلوق له صوره معينه اقتضاها اال ستعداد الذاتي [لماهيته]( )464فيتقيد بمقتضى االستعداد الذاتي وهللا تعالى سبحانه ال يتقيد بشيء من
الصور فال يشبه ما تقيد بصورة معينة فليس كمثله شيء في عين التجلي في الصورة وقد ثبت بالنقل المتواتر ان هللا سبحانه وتعالى يتجلى

في الصورة  .وقد تبين مجامعته للتنزيه بليس كمثله شيء فال حاجة الى تأويل شيء من المتشابهات مما ورد في الق اَرن واالخبار الصحيحة(/12أ)
مما هو من صفات التجلي في المظهر وافعاله كاالستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا والصعود والدنو والتدلي واالتيان والمجيء
واالنصراف واالقبال واالعراض واالستشراف والضحك والتبشبش وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة بل يؤمن بظواهرها مع التنزيه

بليس كمثله شيء اتباعاً للسلف من القرون الثالثة الصحابة والتابعين واتباع التابعين واالئمة االربعة والشيخ ابي حسن االشعري ،قال الشيخ
ٍ
مستو على عرشه كما قال :ﭽ ﮉ ﮊ
االشعري في كتابه الموجز(( :)465ان قال قائل ما تقول في االستواء قيل له نقول ان هللا عز وجل
ﮋ ﮌﭼ ( ،)466وقد قال :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ( ،)467وقال :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ ( ، )468وقال :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓﭼ ( ،)469وقال :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ( ،)470والسماوات فوقها العرش وكلما عال فهو سماء فالعرش اعلى السماوات
ٍ
مستو على العرش قوله صلى هللا عليه( )471وسلم(( :ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا)) الحديث(،)472
ثم قال ومما يؤكد ان هللا

وقال في كتابة مقاالت االسالميين بعد ذكره مقاالت الفرق ذكر مقاالت اهل السنة واصحاب الحديث جملة قولهم االقرار باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله وبما جاء عن هللا وما رواه الثقات عن رسول هللا صلى هللا عليه

()473

وسلم ال يردون من ذلك شيئاً وان هللا على عرشه كما قال ﭽ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ ( ،)474ثم قال ويقرون ان هللا يجيئ يوم القيامة كما قال(/12ب) :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ( ،)475الى ان قال وبكل
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ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب وما توفيقنا اال باهلل ،ثم قال قال اهل السنة واصحاب الحديث انه تعالى ليس بجسم وال يشبه االشياء وانه

ٍ
مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش [استوى الخ]
على العرش الخ ،وقال في كتابه االبانة( ،)476وان هللا

وتلخيص ذلك ان هللا

()477

من حيث ذاته ال مكان له وال جهة لمعناه الذاتي ولكن له االطالق في التجلي في اي مظهر شاء مع بقاء التنزيه بليس كمثله شيء فصح

االستواء على العرش على ظاهره بمقتضى التجلي في مظهر يقتضى ذلك وصح ان يكون له جهة فوق لكون العرش اعلى االجرام من غير

منافاة للتنزيه واذا صح االستواء على ظاهره مع بقاء التنزيه صح النزول كل ليلة الى السماء الدنيا في الثلث االخير حتى يطلع الفجر كما

تواتر النقل بذلك وكذا سائر المتشابهات وباهلل التوفيق [ قيوم االرض والسماوات]

()478

.

مسند االمام احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي هللا عنه وشكر سعيه

()479

سمعت طرفا منه على شيخنا االمام صفي الدين احمد

()480

روح هللا روحه ،بسنده السابق الى الفخر بن البخاري( ،)481انا ابو علي حنبل بن

عبدهللا بن الفرج المكبر( ،)482انا ابو القاسم( ،)483هبة هللا بن محمد بن عبد الواحد بن [الحصين]( ،)484انا ابو علي الحسن ابن علي التميمي
المذهب الواعظ( ،)485انا ابو بكر احمد بن جعفر القطيعي( ،)486ثنا عبدهللا بن االمام احمد( ،)487حدثني ابي( ،)488وبه الى االمام احمد ثنا
روح

()489

امالء علينا بغداد(/13أ) ،ثنا محمد بن ابي حميد( ،)490عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص(،)491عن ابيه( ،)492عن جده

سعد بن ابي وقاص رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم (( :من سعادة ابن ادم استخارته هللا عز وجل ومن سعادة

ابن ادم رضاه بما قضى هللا عز وجل ومن شقوة ابن ادم ترك استخارته هللا عز وجل ومن شقوة ابن ادم سخطه بما قضى هللا عز

وجل))( ، )493قال الحافظ زين الدين العراقي رواه البزار من رواية عامر بن سعد عن ابيه يعني فلم ينفرد به ابنه محمد( ،)494قال واما محمد بن
ابي حميد فقال فيه ابن عدي حديثه مقارب ولفظه مقارب الحديث من الفاظ التوثيق( ،)495وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري حديث سعد

اسناده حسن.

()496

 مسند الحافظ ابي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي رحمة هللا تعالى

()497

سمعت طرفا منه على شيخنا صفي الدين [احمد]

()498

سنة ( )1071واجاز لي رواية سائره بإجازته ،عن الشمس الرملي(،)500

قدس سره

()499

عن الزين زكريا( ،)501عن مسند الدنيا محمد بن مقبل الحلبي( ،)502جويرية بنت احمد الكردي الهكاري( ،)503انا ابو الحسن علي بن عمر

الكردي الهكاري( ،)504انا ابو المنجا عبد هللا بن عمر اللتي( ،)505حضروا الجميعة

()506

في الرابعة ،انا ابو الوقت( ،)507انا الداودي( ،)508انا

()513

(/13ب) وسلم قال(( :ان في الجنة لسوقا قالوا وما

السرخسي( ،)509انا ابو عمران عيسى بن عمر السمرقندي( ، )510انا الدارمي وبه الى الدارمي قال وهو من ثالثياته وهو اعلى ما عنده انا يزيد

بن هارون( ،)511انا حميد( ،)512عن انس رضي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه

هي قال كثبان من مسك يخرجون اليها فيتجمعون فيها فيبعث هللا عليهم ريحا فتدخلهم بيوتهم فيقول لهم اهلوهم لقد ازددتم بعدنا حسنا

ويقولون ألهليهم مثل ذلك))(.)514

مسند الحافظ ابي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي رحمه هللا 

()515

سمعت طرفأ منه على شيخنا االمام صفي الدين احمد قدس سره( ،)516وأجاز لي سائرة بسنده السابق الى الفخر بن البخاري( ،)517عن ابي
المكارم بن اللبان( ،)518وابي جعفر الصيدالني( ،)519قاال انا ابو علي الحداد( ،)520انا ابو نعيم الحافظ( ،)521ثنا عبد هللا ابن جعفر بن احمد
بن فارس االصبهاني( ،)522ثنا يونس بن حبيب العجلي( ، )523ثنا ابو داود الطيالسي وبه الى ابي داود ثنا حماد بن سلمة( ،)524عن يعلي بن
عطاء( ،)525عن وكيع بن حدس( ، )526عن ابي رنين هو لقيط بن عامر العقيلي قال كان النبي صلى هللا عليه

()527

وسلم يكره ان يسال فاذا

سأله ابو رزين اعجبه قال :قلت يا رسول هللا اين كان ربنا عز وجل قبل ان يخلق السموات واالرض قال (( :كان في عماء ما فوقه هواء وما

تحته هواء ثم خلق العرش على الماء))( ،)528رواه الترمذي عن احمد ابن منيع ثنا يزيد بن هارون انا حماد بن سلمه به

()529

عن ابي بكر بن ابي شيبة ومحمد بن الضحاك قاال ثنا يزيد بن هارون انا حماد بن سلمة به

()530

مسند الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكسي رحمه هللا تعالى

ورواه ابن ماجة

فوقع لنا بدال لهما عاليا وهللا الحمد .

()531

سمعت طرفا (/14أ) منه على شيخنا االمام صفي الدين احمد

()532

قدس سره ،بسنده السابق الى جويرية بنت الهكاري( ،)533انا ابو الحسن

الكردي( ،)534انا ابو المنجا بن اللتي( ،)535حضروا في الرابعة انا ابو الوقت( ،)536انا الداودي( ،)537انا السرخسي( ،)538انا ابراهيم ابن خزيم

الشاشي( ،)539انا عبد بن حميد وبه الى عبد بن حميد ثنا محمد بن الفضل هو السدوسي البصري( ،)540ثنا ديلم بن غزوان هو ابو غالب
[البرا]

()541

العبدي البصري( ،)542عن ميمون الكردي هو ابو بصير



()543

بفتح الموحدة ابن جابان ابي ميمون الكردي الصحابي ،عن ابي
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هو عبدالرحمن بن ٍ
[عل]( ، )545عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه واله وسلم (( :قال انما

عثمان النهدي

()544

اخاف عليكم كل منافق عليم يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور))

()546

ح وباألسناد الى الحافظ ابن حجر ،انا ابو العباس احمد بن ابي بكر

المقدسي( ،)547في كتابه( ،)548عن يحيى بن محمد ابن سعد( ،)549عن جعفر بن علي( ،)550عن محمد بن عبدالرحمن الحضرمي( ،)551عن
عبدالرحمن بن محمد بن عتاب( ،)552حدثني ابي( ،)553انا القاضي ابو ايوب سليمان بن خلف

()554

اجازة سنة  ، 446انا القاضي ابو عبدهللا

محمد بن احمد بن يحيى بن مفرج( ،)555ثنا محمد بن ايوب بن حبيب الرقي المعروف بالصموت( ،)556عن االمام ابي بكر احمد بن عمرو

بن عبد الخالق البزار( ،)557ثنا محمد ابن عبد الملك القرشي( ،)558ثنا ديلم بن غزوان( )559ثنا ميمون الكردي( ،)560عن ابي عثمان النهدي(،)561
عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال :حذرنا رسول هللا صلى هللا عليه

()562

وسلم(( :كل منافق عليم اللسان)) (.)563

مسند البزاز (/14ب) الملقب بالبحر الزخار

()564

()565
األرزي( ،)566ومحمد بن يحيى القطعي([ ،)567قاال]
بهذا السند اليه  ،قال حدثنا الحسن بن يحيى ُ

()568

ثنا الحجاج بن المنهال( ،)569ثنا

صالح المري( ،)570ثنا الحسن( ،)571عن انس عن النبي صلى هللا عليه( )572وسلم قال (( :يقول هللا تبارك وتعالى يا ابن ادم واحدة لك وواحدة
لي وواحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني ال تشرك بي شيئاً واما التي لك فما عملت من شيء او من عمل وفيتكه واما التي فيها
بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي االجابة))

()573

.

العجم الكبير للحافظ ابي القاسم سليمان بن احمد الطبراني رحمه هللا تعالى

()574

سمعت طرفا منه على شيخنا العارف باهلل صفي الدين احمد( ،)575قدس سره يسند الى الفخر بن البخاري( ،)576عن ابي جعفر الصيدالني(،)577

عن فاطمة بنت عبدهللا الجوزدانية( ،)578انا ابو بكر محمد بن عبدهللا بن ريذة االصبهاني( ،)579انا الطيراني وبه الى الطبراني ،ثنا الحسين بن

اسحاق التستري( ،)580انا حرملة بن يحيى( ،)581انا ابن وهب( ،)582اخبرني عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي( ،)583عن ابي هانى الخوالني(،)584

وسلم(( :ان اإليمان

عن ابي عبدالرحمن الحبلي( ،)585عن عب دهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه

()586

[سيخلق]

( )587

في جوف احدكم كما يخلق الثوب فسلوا هللا تعالى ان يجدد اإليمان في قلوبكم)) (.)588

العجم االوسط له

()589

رويناه عن شيخنا االمام احمد

()590

روح هللا روحه بهذا السند الى الصيدالني( ،)591انا ابو علي الحداد( ،)592انا ابو نعيم

()593

انا الطبراني وبه

الى الطبراني ثنا محمد بن علي الصائغ( ،)594انا احمد بن عمرو العالف(/15أ) الرازي( ،)595حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم( ،)596عن ابي

خلدة

()597

قال سمعت ميمون الكردي

()598

النبي صلى هللا عليه

()600

رسول هللا صلى هللا عليه

وهو عند مالك بن دينار

()599

فقال مالك بن دينار ما للشيخ ال يحدث عن ابيه فأن اباك قد ادرك

وسلم وسمع منه قال كان ابي ال يحدثنا عن النبي صلى هللا عليه

()602

()601

وسلم مخافة ان يزيد او ينقص وقال سمعت

وسلم يقول(( :من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))( ،)603قال الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع

الزوائد اسناده حسن ان شاء هللا تعالى(.)604

املصادر واملراجع

اإلبانة عن أصول الديانة :أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد هللا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى

األشعري (المتوفى324 :هـ) ،المحقق :د .فوقية حسين محمود ،دار األنصار – القاهرة ،الطبعة :األولى. 1397 ،

إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس :ابن زيدان عبد الرحمن بن محمد السجلماسي (المتوفى ،)1365:المحقق :الدكتور علي

عمر ،بقسم التاريخ والحضارة اإلسالمية ،بجامعة المنيا واإلمام بالرياض ،ومن الباحثين بمركز تحقيق التراث «سابقا» ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة  -جمهورية مصر العربية ،الطبعة :األولى 1429 ،هـ  2008 -م.

االحاطة في اخبار غرناطة :محمد بن عبد هللا بن سعيد السلماني اللوشي األصل ،الغرناطي األندلسي ،أبو عبدهللا ،الشهير بلسان الدين ابن
الخطيب (المتوفى776 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ

اإلرشاد في معرفة علماء الحديث :أبي يعلى الخليلي ،خليل بن عبد هللا بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني (المتوفى446 :هـ) ،المحقق:
د .محمد سعيد عمر إدريس ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى.1409 ،

اساس البالغة :ابي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (المتوفى538 :هـ) ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ  1998 -م
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االسامي والكنى  :أبو أحمد الحاكم (المتوفى 378 :هـ) ،تحتوي هذه النسخة من الكتاب على قسمين -1 :القسم المطبوع :يبدأ (بأبي إسحاق)
وينتهي (بأبي خنساء) .المحقق :يوسق بن محمد الدخيل الناشر :دار الغرباء األثرية بالمدينة الطبعة :األولى 1994 ،م -2 ،القسم المخطوط:

يبدأ (بأبي الدرداء) وينتهي (بأبي عكاشة) .وهذا القسم أثبتنا فيه أرقام أوراق المخطوط في بداية كل صفحة وجعلناه كجزء خامس للمطبوع.

االستيعاب في معرفة االصحاب :ابو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى463 :هـ) ،المحقق:

علي محمد البجاوي ،ار الجيل ،بيروت ،الطبعة :األولى1412،ه1992 -م.

أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخه أو بعد سماعه :الذهبي ( 748هـ) ،المحقق :عواد الخلف ،الناشر :مؤسسة الريان ،الطبعة :األولى

 1418هـ  1997 -م

االصابة في تمييز الصحابة :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،تحقيق :عادل أحمد عبد
الموجود وعلى محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى  1415 -هـ.

اعالم المغرب واالندلس في القرن الثامن :إسماعيل بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجي األنصاري النصري ،أبو الوليد ،المعروف بابن

األحمر (المتوفى807 :هـ) ،المحقق :الدكتور محمد رضوان الداية ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة :األولى 1396 ،هـ 1976 -م.
األعالم بما في قوله تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ من نسخ وأحكام :بحث منشور في مجلة قلعة زانست العلمية،
تصدر عن الجامعة اللبنانية – الفرنسية – اربيل كورستان العراق.
االعالم  :خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (المتوفى1396 :هـ) ،دار العلم للماليين ،الطبعة :الخامسة

عشر  -أيار  /مايو  2002م.

أعيان العصر وأعوان النصر :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى764 :هـ) ،المحقق :الدكتور علي أبو زيد ،الدكتور نبيل أبو

عشمة ،الدكتور محمد موعد ،الدكتور محمود سالم محمد ،قدم له :مازن عبد القادر المبارك ،دار الفكر المعاصر ،بيروت  -لبنان ،دار الفكر،

دمشق – سوريا ،الطبعة :األولى1418 ،هـ  1998 -م.
اكمال االكمال (تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال) :محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع ،أبو بكر ،معين الدين ،ابن نقطة الحنبلي
البغدادي (المتوفى629 :هـ)،المحقق :د .عبد القيوم عبد ريب النبي ،الناشر :جامعة أم القرى  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى.1410 ،

االكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب :سعد الملك ،أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال

(المتوفى475 :هـ) ،دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ،الطبعة :الطبعة األولى 1411هـ1990-م.

ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين :أبو علي الحسين بن محمد الغساني وكان َيكره أن يقال له الجياني (المتوفى498 :هـ)،
المحقق :د محمد زينهم محمد عزب ومحمود نصار ،دار الفضيلة  -القاهرة – مصر.
عد الَقرن ِ
بتر ِ
الثامن ِ
الهجري :إلياس بن أحمد حسين  -الشهير بالساعاتي  -بن سليمان بن مقبول علي
ع ال ُف َضالء َ
القراء ِفيما َب َ
إمتاَ ُ
اجم ّ
محمد تميم الزعبي ،دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ 2000 -
البرماوي ،تقديمَ :فضيلة المقرئ الشيخ َّ

م

انباء الغمر بابناء العمر :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ)

المحقق :د حسن حبشي ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،مصر1389،هـ1969 ،م.

االنساب  :عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد (المتوفى562 :هـ) ،المحقق :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي
اليماني وغيره ،مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ،الطبعة :األولى 1382 ،هـ  1962 -م.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون :إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى1399 :هـ) ،عنى بتصحيحه
وطبعه على نسخة المؤلف :محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين ،والمعلم رفعت بيلكه الكليسى ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت –

لبنان.

البداية والنهاية :أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى774 :هـ) ،المحقق :علي شيري ،دار إحياء
التراث العربي ،الطبعة :األولى  ،1408هـ  1988 -م.

البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع :محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :هـ) ،دار المعرفة – بيروت.
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بغية الطلب في تاريخ حلب :عمر بن أحمد بن هبة هللا بن أبي جرادة العقيلي ،كمال الدين ابن العديم (المتوفى660 :هـ) ،المحقق :د .سهيل

زكار ،دار الفكر.

ات ح ِد ِ
ِ ِ
ِ
يث ِ
اإل َمامِ َم ِال ِك ْب ِن أََنس :صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس في ُسَباعَّي َ
الدمشقي العالئي (المتوفى761 :هـ) ،حققه وعلق عليه :حمدي عبد المجيد السلفي ،عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة :األولى 1405 ،هـ 1985 -

م.
بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه وال كمله :أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن خلف بن فرج بن
صاف المراكشي المالكي المعروف بابن المواق (المتوفى 642 :هـ) ،دراسة وتحقيق وتعليق :الدكتور محمد خرشافي ،أصل الكتاب :أطروحة

دكتوراة للمحقق ،مكتبة أضواء السلف ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1425 ،هـ  2004 -م

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،المحقق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،المكتبة العصرية  -لبنان  /صيدا.

البلدان :أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (المتوفى :بعد 292هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت،
الطبعة :األولى 1422 ،هـ

بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين :رضي الدين أبو البركات محمد بن أحمد بن عبد هللا الغزي العامري الشافعي
(المتوفى 864 :هـ) ،ضبط النص وعلق عليه :أبو يحيى عبد هللا الكندري ،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
األولى 1421 ،هـ  2000 -م.

تاج العروس من جواهر القاموس :محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب بمرتضى ،ا َّلزبيدي (المتوفى1205 :هـ)،
المحقق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية.

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول :أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا الحسيني البخاري ِ
القَّنوجي

(المتوفى1307 :هـ) ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،الطبعة :األولى 1428 ،هـ  2007 -م.

تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) :أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي
(المتوفى233 :هـ) ،المحقق :د .أحمد محمد نور سيف ،دار المأمون للتراث – دمشق.

تاريخ ابن معين (رواية الدوري) :أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء ،البغدادي (المتوفى:

233هـ) ،المحقق :د .أحمد محمد نور سيف ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى– 1399 ،
.1979

تاريخ ابن يونس المصري :عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي ،أبو سعيد (المتوفى347 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة:
األولى 1421 ،هـ.

تاريخ اربل :المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي ِ
اإلربلي ،المعروف بابن المستوفي (المتوفى637 :هـ) ،المحقق :سامي بن سيد
خماس الصقار ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد للنشر ،العراق ،عام النشر 1980 :م.

تاريخ اسماء الثقات :أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين (المتوفى:

385هـ) ،المحقق :صبحي السامرائي ،الدار السلفية – الكويت ،الطبعة :األولى.1984 – 1404 ،

تاريخ اسماء الضعفاء والكذابين :أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين
(المتوفى385 :هـ) ،المحقق :عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،الطبعة :األولى1409 ،هـ1989/م.

تاريخ اصبهان :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (المتوفى430 :هـ) ،المحقق :سيد كسروي

حسن ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى 1410 ،هـ1990-م.

تاريخ االسالم ووفيات المشاهير واألعالم :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،المحقق:
عمر عبد السالم التدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،الطبعة :الثانية 1413 ،هـ  1993 -م.



 





االمم إليقاظ اهلمم



التاريخ االوسط  :احمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا (المتوفى256 :هـ) ،المحقق :محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي
 ,مكتبة دار التراث  -حلب  ,القاهرة ،الطبعة :األولى.1977 – 1397 ،

تاريخ اسماء الثقات :أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين (المتوفى:
385هـ) ،المحقق :صبحي السامرائي ،الدار السلفية – الكويت ،الطبعة :األولى.1984 – 1404 ،

التاريخ الكبير :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد هللا (المتوفى256 :هـ) ،الطبعة :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر

آباد – الدكن ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان.

تاريخ بغداد :ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى463 :هـ) ،المحقق :الدكتور بشار عواد معروف،
دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :األولى1422 ،هـ 2002 -م.

تاريخ جرجان :أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني (المتوفى427 :هـ) ،المحقق :تحت مراقبة محمد عبد المعيد

خان ،عالم الكتب – بيروت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م.

تاريخ دمشق :أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر (المتوفى571 :هـ) ،المحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415 ،هـ  1995 -م.

تاريخ عجائب االثار في التراجم واألخبار :عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ (المتوفى1237 :هـ) ،دار الجيل بيروت.

تاريخ علماء االندلس :عبد هللا بن محمد بن يوسف بن نصر األزدي ،أبو الوليد ،المعروف بابن الفرضي (المتوفى403 :هـ) ،عنى بنشره؛

وصححه؛ ووقف على طبعه :السيد عزت العطار الحسيني ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة :الثانية 1408 ،هـ  1988 -م

تاريخ علماء اهل مصر :يحيى بن علي بن محمد بن إبراهيم الحضرمي المعروف بابن الطحان (؟  416 -هـ) ،المحقق :أبو عبد هللا محمود

بن محمد الحداد ( 1374هـ ) دار العاصمة ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1408 ،هـ.

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم :أبو سليمان محمد بن عبد هللا بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر الربعي (المتوفى:
379هـ) ،المحقق :د .عبد هللا أحمد سليمان الحمد ،دار العاصمة – الرياض ،الطبعة :األولى.1410 ،

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه :ابو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،تحقيق :محمد علي

النجار ،مراجعة :علي محمد البجاوي ،المكتبة العلمية ،بيروت – لبنان.

تجريد االسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغداديُ :عَب ْيد هللا بن علي بن محمد بن محمد بن الحسين ابن الفراء،
أبو القاسم بن أبي الفرج بن أَِبي خازم ْابن القاضي أَِبي َي ْعَلى البغدادي ،الحنبلي (المتوفى580 :هـ) ،دراسة وتحقيق :د .شادي بن محمد بن

سالم آل نعمان ،مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة ،اليمن ،الطبعة :األولى 1432 ،هـ  2011 -م.

التحبير في المعجم الكبير :عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد (المتوفى562 :هـ) ،المحقق :منيرة ناجي

سالم ،رئاسة ديوان األوقاف – بغداد ،الطبعة :األولى1395 ،هـ1975 -م.

تحرير تقريب التهذيب :الدكتور بشار عواد معروف ،الشيخ شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان،
الطبعة :األولى 1417 ،هـ  1997 -م.

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك :إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي ،نجم الدين الحنفي (المتوفى:

758هـ) ،المحقق :عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي ،الطبعة :الثانية.

تحفة اللبيب من تكلم فيهم الحافظ ابن حجر من الرواة في غير «التقريب» :أبو عمرو نور الدين بن علي بن عبد هللا السدعي الوصابي،

قدم له :محمد بن عبد هللا اإلمام ،مكتبة ابن عباس للنشر والتوزيع ،المنصورة  -جمهورية مصر العربية ،الطبعة :األولى 1431 ،هـ -

 2010م.

تحفة المحبين واألصحاب في معرفة ما للمدنيين من األنساب :عبد الرحمن بن عبد الكريم الحنفي المدني الشهير باألنصاري (المتوفى:

1195هـ) ،المحقق :محمد العرويسي المطوي ،المكتبة العتيقة ،تونس ،الطبعة :األولى 1390 ،هـ  1970 -م.

تذكرة الحفاظ :محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ،دراسة وتحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة األولى 1419هـ-
1998م.
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ِ
الس ِ
ط ُة ِم ْن ِك َت ِ
التر ِ
َّ
يب ال َك َمال :مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي ،أبو عبد هللا ،عالء الدين
اق َ
اج ُم َّ
اب ِإ ْك َمال َت ْهذ َ
ِ
الح ِد ْيث  -جامعة الملك سعود،
ات َم ْر َحَلة
طالَّ ْب َو َ
اسةُ :
طالِ َب ْ
(المتوفى762 :هـ) ،تحقيق َ
الماجس ْتير (لعام ُ )1425 - 1424ش ْعَبة التَّْفس ْير َو َ
ْ
ود َر َ
إش َراف :دَ .علِي بن عبد هللا الصياح ،تقديم :د .محمد بن عبد هللا الوهيبي ،دار المحدث للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة:
ْ
األولى 1426 ،هـ.
بن َق ِائدة الهمداني الو ِ
بن َه ِادي ِ
ادع ُّي
بن ُمْقِب ِل ِ َ َ َ ْ َ
بل ُ
تراجم رجال الدارقطني في سننه الذين لم يترجم لهم في التقريب وال في رجال الحاكمُ :مْق ُ
(المتوفى1422 :هـ) ،دار اآلثار – صنعاء ،الطبعة :األولى1420 ،هـ1999 ،م
ترتيب المدارك وتقريب المسالك :أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى544 :هـ) ،المحقق :جزء  :1ابن تاويت الطنجي،

 1965م ،جزء  :4 ،3 ،2عبد القادر الصحراوي 1970 - 1966 ،م ،جزء  :5محمد بن شريفة ،جزء  :8 ،7 ،6سعيد أحمد أعراب -1981

1983م ،مطبعة فضالة  -المحمدية ،المغرب ،الطبعة :األولى.
تسمية شيوخ أبي داود :أبو علي الحسين بن محمد الجياني الغساني األندلسي ( 498هـ) ،المحقق  :أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني

زغلول ،دار الكتب العلمية [طبع مع كتاب التعريف بشيوخ حدث عنهم البخاري] الطبعة  :األولى  1418هـ  1998 -م.

تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من الفوائد) :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب

بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) ،المحقق :الشريف حاتم بن عارف العوني ،دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى

1423هـ.

تسمية من اخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما :أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،مؤسسة الكتب الثقافية  ,دار الجنان –

بيروت ،الطبعة :األولى.1407 ،

تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة ويليه «فائت التسهيل» :صالح بن عبد العزيز بن علي آل عثيمين الحنبلي مذهبا ،النجدي القصيمي

الب َرِدي ( 1320هـ  1410 -هـ) ،المحقق :بكر بن عبد هللا أبو زيد ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
ُ
األولى 1422 ،هـ  2001 -م
التعديل والتجريح  ,لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح :أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي
الباجي األندلسي (المتوفى474 :هـ) ،المحقق :د .أبو لبابة حسين :دار اللواء للنشر والتوزيع – الرياض ،الطبعة :األولى1986 - 1406 ،

تقريب التهذيب :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،المحقق :محمد عوامة ،الناشر :دار
الرشيد – سوريا ،الطبعة :األولى.1986 – 1406 ،

تقييد المهمل وتمييز المشكل :أبو علي الحسين بن محمد الغساني الجياني ( 498هـ) ،المحقق :علي بن محمد العمران ،ومحمد عزيز شمس
الناشر :دار عالم الفوائد ،الطبعة :األولى  1421هـ  2000 -م.

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد :محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع ،أبو بكر ،معين الدين ،ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوفى:

629هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الطبعة األولى  1408هـ  1988 -م

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية :الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني (المتوفى650 :هـ) المحققون :جـ  / 1حققه

عبد العليم الطحاوي ،راجعه عبد الحميد حسن ،السنة  1970م ،جـ  / 2حققه إبراهيم إسماعيل األبياري ،راجعه محمد خلف هللا أحمد ،السنة

 1971م ،جـ  / 3حققه محمد أبو الفضل إبراهيم ،راجعه د .محمد مهدي عالم ،السنة  1973م ،جـ  /4حققه عبد العليم الطحاوي ،راجعه
عبد الحميد حسن ،السنة  1974م ،جـ  / 5حققه إبراهيم إسماعيل األبياري ،راجعه محمد خلف هللا أحمد ،السنة  1977م ،جـ  / 6حققه محمد
أبو الفضل إبراهيم ،راجعه د .محمد مهدي عالم ،السنة  1979م مطبعة دار الكتب ،القاهرة.

تهذيب االسماء واللغات :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى676 :هـ) ،عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة
أصوله :شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ،يطلب من :دار الكتب العلمية ،بيروت  -لبنان

تهذيب التهذيب :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،مطبعة دائرة المعارف النظامية ،الهند،
الطبعة :الطبعة األولى1326 ،هـ.
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تهذيب الكمال في اسماء الرجال :يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي
(المتوفى742 :هـ) ،المحقق :د .بشار عواد معروف ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى1980 - 1400 ،

توضيح المشتبة في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم :محمد بن عبد هللا (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي
الدمشقي الشافعي ،شمس الدين ،الشهير بابن ناصر الدين (المتوفى842 :هـ) ،المحقق :محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة – بيروت،

الطبعة :األولى1993 ،م.
البستي (المتوفى354 :هـ) طبع بإعانة :و ازرة
الثقات :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
المعارف للحكومة العالية الهندية ،تحت مراقبة :الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية ،دائرة المعارف العثمانية بحيدر
آباد الدكن الهند ،الطبعة :األولى 1393 ،ه 1973 -م.

تاريخ الثقات :أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى الكوفى (المتوفى261 :هـ) ،دار الباز ،الطبعة األولى 1405هـ1984-م .

الس ْوُد ْوِني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي
الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة :أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُق ْ
طُل ْوَب َغا ُّ
الحنفي (المتوفى879 :هـ) ،دراسة وتحقيق :شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ،مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث

والترجمة صنعاء ،اليمن ،الطبعة :األولى 1432 ،هـ  2011 -م.

الجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال :المؤلف :خالد الرباط ،سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفالح] ،دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق

التراث ،الفيوم  -جمهورية مصر العربية ،الطبعة :األولى 1430 ،هـ  2009 -م.

الح ِميدي أبو عبد هللا بن أبي نصر
جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس :محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد األزدي الميورقي َ
(المتوفى488 :هـ) ،الدار المصرية للتأليف والنشر – القاهرة ،عام النشر1966 :م
الجرح والتعديل البن أبي حاتم :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى:

327هـ) ،طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  -بحيدر آباد الدكن – الهند ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :األولى 1271 ،هـ
 1952م.

جمهرة اللغة :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (المتوفى321 :هـ) ،المحقق :رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين – بيروت،
الطبعة :األولى1987 ،م.

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية :د .قاسم علي سعد ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ،دبي ،الطبعة :األولى 1423 ،هـ 2002 -
م.

الجواهر المضية في طبقات الحنفية :عبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرشي ،أبو محمد ،محيي الدين الحنفي (المتوفى775 :هـ) ،مير

محمد كتب خانه – كراتشي.

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر :شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد
السخاوي (المتوفى902 :هـ) ،المحقق :إبراهيم باجس عبد المجيد ،الناشر :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
األولى 1419 ،هـ  1999 -م
حلية األولياء وطبقات األصفياء :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (المتوفى430 :هـ) ،السعادة
 -بجوار محافظة مصر1394 ،هـ 1974 -م ،ثم صورتها عدة دور منها - 1 :دار الكتاب العربي – بيروت - 2 ،دار الفكر للطباعة والنشر

والتوزيع ،بيروت -3 ،دار الكتب العلمية -بيروت (طبعة 1409هـ بدون تحقيق).

خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر :محمد أمين بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي األصل ،الدمشقي (المتوفى:
1111هـ) ،دار صادر – بيروت.

الرجال :أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى الشهير بابن القاضى ( 1025 - 960هـ(
درة الحجال فى أسماء ّ
ّ
المحقق :الدكتور محمد األحمدى أبو النور ،دار التراث (القاهرة)  -المكتبة العتيقة (تونس) ،الطبعة :األولى 1391 ،هـ  1971 -م.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،المحقق :مراقبة

 /محمد عبد المعيد ضان ،مجلس دائرة المعارف العثمانية  -صيدر اباد /الهند ،الطبعة :الثانية1392 ،هـ1972 /م.
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الديباج المذهب في مصطلح الحديث (مطبوع مع شرح منال حنفي عليه) ُينسب لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى:
816هـ) ،مصحح بمعرفة لجنة :برئاسة الشيخ حسن اإلنبابي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده – بمصر ،باشر طبعه :محمد أمين
عمران ،عام النشر 1350 :هـ  1931 -م

ديوان االسالم :شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوفى1167 :هـ) ،المحقق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب

العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1411 ،هـ  1990 -م.
بن َق ِائدة الهمداني الو ِ
بن َه ِادي ِ
ادع ُّي (المتوفى1422 :هـ) ،الناشر :مكتبة صنعاء األثرية ،الطبعة:
بن ُمْقِب ِل ِ َ َ َ ْ َ
بل ُ
رجال الحاكم في المستدركُ :مْق ُ
الثانية 1425 ،هـ  2004 -م.

رجال صحيح البخاري :أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن ،أبو نصر البخاري الكالباذي (المتوفى398 :هـ) المحقق :عبد هللا الليثي ،دار
المعرفة – بيروت ،الطبعة :األولى.1407 ،

ويه (المتوفى428 :هـ) ،المحقق :عبدهللا الليثي ،دار المعرفة –
رجال صحيح مسلم :أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ،أبو بكر ابن َم ْن ُج َ
بيروت ،الطبعة :األولى.1407 ،
تقريظ للحافظ ابن حجر العسقالني على الرد الوافر :محمد بن أحمد بن محمد بن خير هللا ،أبو الفضل ،صفي الدين الحنفي األثري الحسيني
البخاري (المتوفى1200 :هـ) ،المحقق :محمد بن إبراهيم الشيباني ،مكتبة ابن تيمية – الكويت.

الرسالة الشافعي :أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

(المتوفى204 :هـ) ،المحقق :أحمد شاكر ،مكتبه الحلبي ،مصر ،الطبعة :األولى1358 ،هـ1940/م.

رفع اإلصر عن قضاة مصر :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،تحقيق :الدكتور علي

محمد عمر ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة :األولى 1418 ،هـ 1998 -م.

الروض المعطار في خبر األقطار :أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم ِ
الحميرى (المتوفى900 :هـ) المحقق :إحسان عباس ،مؤسسة

ناصر للثقافة  -بيروت  -طبع على مطابع دار السراج ،الطبعة :الثانية 1980 ،م.

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة :محمد بن عبد هللا بن حميد النجدي ثم المكي (المتوفى 1295 :هـ) ،حققه وقدم له وعلق عليه :بكر بن

عبد هللا أبو زيد ،عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1416 ،هـ -

 1996م

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر :محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني ،أبو الفضل (المتوفى1206 :هـ) ،دار
البشائر اإلسالمية ،دار ابن حزم ،الطبعة :الثالثة 1408 ،هـ  1988 -م.

سلم الوصول الى طبقات الفحول :مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني العثماني المعروف بـ «كاتب جلبي» وبـ «حاجي خليفة» (المتوفى 1067

هـ) ،المحقق :محمود عبد القادر األرناؤوط ،إشراف وتقديم :أكمل الدين إحسان أوغلي ،تدقيق :صالح سعداوي صالح ،إعداد الفهارس :صالح
الدين أويغور ،مكتبة إرسيكا ،إستانبول – تركيا ،عام النشر 2010 :م.

السلوك لمعرفة دول الملوك :أحمد بن علي بن عبد القادر ،أبو العباس الحسيني العبيدي ،تقي الدين المقريزي (المتوفى845 :هـ) ،المحقق:

محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية  -لبنان /بيروت ،الطبعة :األولى1418 ،هـ 1997 -م.

سنن ابن ماجة :أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى273 :هـ) تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.

سنن ابي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ِ
الس ِج ْستاني (المتوفى275 :هـ) ،المحقق :محمد
محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.
سنن الترمذي :محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (المتوفى279 :هـ) ،المحقق :بشار عواد معروف ،دار
الغرب اإلسالمي – بيروت 1998 ،م.

سنن الدارمي :أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي (المتوفى255 :هـ) ،تحقيق:
حسين سليم أسد الداراني ،الناشر :دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1412 ،هـ  2000 -م
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سنن النسائي :ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) ،تحقيق :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات
اإلسالمية – حلب ،الطبعة :الثانية.1986 – 1406 ،

سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو

األزدي ِ
الس ََ ِج ْستاني (المتوفى275 :هـ) ،المحقق :محمد علي قاسم العمري ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة،
المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1403 ،هـ1983/م.
سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني :علي بن عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالء المديني ،البصري ،أبو الحسن (المتوفى:

234هـ) ،المحقق :موفق عبد هللا عبد القادر ،مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة :األولى.1404 ،

سؤاالت حمزة للدار قطني :أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني (المتوفى427 :هـ) المحقق :موفق بن عبد هللا بن
عبدالقادر ،مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة :األولى.1984 – 1404 ،

سير اعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى 748 :هـ) المحقق  :مجموعة من المحققين

بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة  1405 ،هـ  1985 /م.

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (المتوفى1360 :هـ) علق عليه :عبد المجيد

خيالي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ 2003 -م.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب :لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي وفاة المؤلف  ،1089 :دار الكتب العلمية.

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ،دار الفكر  -بيروت – 1398 ،

 ،1978تحقيق  :محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية :طاشكبري زادة ،سنة الوفاة 968هـ ،دار الكتاب العربي ،سنة النشر 1395هـ1975 /م ،مكان
النشر بيروت.

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم :نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى573 :هـ) ،المحقق :د.حسين بن عبد هللا العمري -

مطهر بن علي اإلرياني  -د يوسف محمد عبد هللا ،دار الفكر المعاصر (بيروت  -لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية) ،الطبعة :األولى،
 1420هـ  1999 -م.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا

البخاري الجعفي (المتوفي 256ه) ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم

محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ.

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

(المتوفى261 :هـ) ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت
صفحة مكناس في ميوزك برينز .". MusicBrainz area ID.

الضعفاء الكبير :أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى322 :هـ) ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي ،دار
المكتبة العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى1404 ،هـ 1984 -م

الضعفاء البي زرعة( :ابو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية) الرسالة العلمية :لسعدي بن مهدي الهاشمي ،الناشر :عمادة البحث العلمي

بالجامعة اإلسالمية ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة1402 :هـ1982/م

الضعفاء والمتركون  :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) ،المحقق :محمود إبراهيم زايد ،دار
الوعي – حلب ،الطبعة :األولى1396 ،هـ

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع :شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى:

902هـ) ،منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت.

طبقات الخليفة بن الخياط :أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري (المتوفى240 :هـ) المحقق :د .أكرم ضياء

العمري ،دار القلم  ,مؤسسة الرسالة  -دمشق  ,بيروت ،الطبعة :الثانية.1397 ،
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طبقات الشافعية  :أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ،دار النشر  :عالم الكتب  -بيروت  1407 -هـ ،الطبعة  :األولى،
تحقيق  :د .الحافظ عبد العليم خان

طبقات الشافعية الكبرى  :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :هـ) ،المحقق :د .محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح
محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية1413 ،هـ.

الطبقات الكبرى  :عثمان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو ،تقي الدين المعروف بابن الصالح (المتوفى643 :هـ) المحقق :محيي الدين علي نجيب،
الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة :األولى1992 ،م

طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها :أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعروف بأِبي الشيخ األصبهاني
(المتوفى369 :هـ) المحقق :عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :الثانية1992 - 1412 ،

طبقات علماء الحديث :أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي (المتوفى 744 :هـ) تحقيق :أكرم البوشي ،إبراهيم
الزيبق ،الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان الطبعة :الثانية 1417 ،هـ  1996 -م

العبر في الخبر من غبر :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) المحقق :أبو هاجر محمد
السعيد بن بسيوني زغلول ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت
عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب :ابو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني ،زين الدين (المتوفى584 :هـ) ،حققه

وعلق عليه وفهرس له :عبد هللا كنون ،الناشر :الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،القاهرة ،الطبعة :الثانية 1393 ،هـ  1973 -م
عجالة ذوي االنتباه بتحقيق إعراب ال اله اال هللا:

العرف الشذي شرح سنن الترمذي :محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (المتوفى1353 :هـ) ،تصحيح :الشيخ محمود شاكر،

دار التراث العربي -بيروت ،لبنان ،الطبعة :األولى 1425 ،هـ 2004 -م

العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين :تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي (المتوفى 832 :هـ) ،المحقق :محمد عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :األولى 1998 ،م

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى 804 :هـ)،

المحقق :أيمن نصر األزهري  -سيد مهني ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولي 1417 ،هـ  1997 -م

العلل :علي بن عبد هللا بن جعفر السعدي بالوالء المديني ،البصري ،أبو الحسن (المتوفى234 :هـ) ،المحقق :محمد مصطفى األعظمي،

المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :الثانية.1980 ،

العلل ومعرفة الرجال :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ) ،المحقق :وصي هللا بن محمد

عباس ،دار الخاني  ,الرياض ،الطبعة :الثانية 1422 ،هـ  201 -م

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح األخبار وسقيمها :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى:
748هـ) ،المحقق :أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ،مكتبة أضواء السلف – الرياض ،الطبعة :األولى1416 ،هـ 1995 -م.

عيون االخبار :ابو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى276 :هـ) ،دار الكتب العلمية –بيروت 1418 ،هـ.

غاية النهاية في طبقات القراء :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى833 :هـ) ،مكتبة ابن تيمية ،عني

بنشره ألول مرة عام 1351هـ ج .برجستراسر.

الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض :عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل (المتوفى544 :هـ) ،المحقق:

ماهر زهير جرار ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األولى  1402هـ 1982 -م

فتح الباب في الكنى وااللقاب :أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َم ْن َده العبدي (المتوفى395 :هـ) ،المحقق :أبو قتيبة نظر
محمد الفاريابي ،مكتبة الكوثر  -السعودية – الرياض ،الطبعة :األولى1417 ،هـ 1996 -م

فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  ،دار المعرفة  -بيروت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه

وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين الخطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد
هللا بن باز
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فتح المغيث شرح الفية الحديث للعراقي :شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر ابن عثمان بن محمد السخاوي

(المتوفى902 :هـ) ،المحقق :علي حسين علي ،مكتبة السنة – مصر ،الطبعة :األولى1424 ،هـ 2003 /م.

الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني اإلدريسي ،المعروف
فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت :محمد َع ْبد َ
بعبد الحي الكتاني (المتوفى1382 :هـ) ،المحقق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي  ،الطبعة1982 ،2 :

فوات الوفيات :محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصالح الدين (المتوفى764 :هـ) ،المحقق:

إحسان عباس ،دار صادر – بيروت ،الطبعة :األولى ،الجزء ،1973 – 1 :الجزء1974 -4 ،3 ،2 :

قبول األخبار ومعرفة الرجال :أبو القاسم عبد هللا بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي (المتوفى 319 :هـ) ،المحقق :أبو عمرو الحسيني بن
عمر بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ  2000 -م

قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر :أبو محمد الطيب بن عبد هللا بن أحمد بن علي بامخرمةِ ،
الهجراني الحضرمي الشافعي (947 - 870

هـ)ُ ،عني به :بو جمعة مكري  /خالد زواري ،دار المنهاج – جدة ،الطبعة :األولى 1428 ،هـ  2008 -م.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ)،
المحقق :محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،الطبعة :األولى 1413 ،هـ -
 1992م
الكامل في التاريخ :أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،عز الدين ابن األثير

(المتوفى630 :هـ) ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1417 ،هـ 1997 /م

الكامل في ضعفاء الرجال :االمام الحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني شهرته :ابن عدي ،المحقق :عادل أحمد عبد الموجود ،علي محمد

معوض ،دار النشر :دار الكتب العلمية ،بيروت

«الصارم المنكي» :محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه (المتوفى1355 :هـ)،
السبكي ،تكملة
كشف المبدي لتمويه أبي الحسن
ّ
ُّ ّ
دراسة وتحقيق :د /صالح بن علي المحسن ،د /أبو بكر بن سالم شهال ،دار الفضيلة – الرياض ،الطبعة :األولى  1422هـ  2002 -م
كنوز الذهب بتاريخ حلب :أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل ،موفق الدين ،أبو ذر سبط ابن العجمي (المتوفى884 :هـ) ،دار القلم ،حلب،
الطبعة :األولى 1417 ،هـ

الكنى واالسماء  :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى261 :هـ) ،المحقق :عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،الناشر:
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى1404 ،هـ1984/م

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة :نجم الدين محمد بن محمد الغزي (المتوفى1061 :هـ) ،المحقق :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية،

بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1418 ،هـ  1997 -م

اللباب في تهذيب االنساب :أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،عز الدين ابن

األثير (المتوفى630 :هـ) ،دار صادر  -بيروت

لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :هـ) ،الناشر :دار
صادر – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ

لسان الميزان :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،المحقق :دائرة المعرف النظامية – الهند،
مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية1390 ،هـ 1971/م

المتفق والمفترق فيمن ذكر بكنيته من الرواة في الكتب الستة(مستلة من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية) :يوسف بن جودة

يس يوسف الداودي ،دار األندلس للطباعة  -شبين الكوم ،مصر

البستي
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
(المتوفى354 :هـ) ،المحقق :محمود إبراهيم زايد ،دار الوعي – حلب ،الطبعة :األولى1396 ،هـ
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المجمع المؤسس للمعجم المفهرس :شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بـ «ابن حجر العسقالني»

( 852 - 773هـ) ،تحقيق :الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي ،دار المعرفة – بيروت ،الطبعة :األولى( ،جـ  1413 / )1هـ 1992 -
م( ،جـ  1415 / )4 - 2هـ  1994 -م

مجمع بحار االنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار :جمال الدين ،محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الَفتَِّني الكجراتي (المتوفى:
986هـ) ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،الطبعة :الثالثة 1387 ،هـ 1967 -م

مختصر سنن أبي داود :الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (المتوفى 656 :هـ) ،المحقق :محمد صبحي ابن حسن حالق (أبو مصعب)
[خرج أحاديثه وضبط نصه وعلق عليه ورقم كتبه وأحاديثه وقارن أبوابه مع المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي الشريف «ووضع حكم

المحدث األلباني على األحاديث» «بطلب من صاحب مكتبة المعارف  -الرياض حيث أنه صاحب الحق في ذلك»] ،مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1431 ،هـ  2010 -م
مختصر فتح رب األرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب األنساب :عباس بن محمد بن أحمد بن السيد رضوان المدني الشافعي (المتوفى:

1346هـ)  ،مطبعة المعاهد بجوار قسم الجمالية ،مصر 1345 ،هـ  1926 -م

المخصص :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى458 :هـ) ،المحقق :خليل إبراهم جفال ،دار إحياء التراث العربي –

بيروت ،الطبعة :األولى1417 ،هـ 1996م

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان :أبو محمد عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي

(المتوفى768 :هـ) ،وضع حواشيه :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ  1997 -م

مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع :عبد المؤمن بن عبد الحق ،ابن شمائل القطيعي البغدادي ،الحنبلي ،صفي الدين (المتوفى:

739هـ) ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة :األولى 1412 ،هـ

مسند أبي داود الطيالسي بحيدر آباد الدكن ،مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ،سنة  1321هـ ،وطبع بنفس االسم بتحقيق الدكتور
محمد بن عبد المحسن التركي ،وصدر عن دار هجر ،مصر ،سنة  1419ه ،وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها)،توثيق نسبة الكتاب إلى

مؤلفه) ثبتت نسبة هذا السفر الجليل إلى اإلمام الطيالسي رحمه هللا.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى241 :هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط

 -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1421 ،هـ 2001 -

مسند البزار -البحر الزخار :ا بو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي المعروف بالبزار (المتوفى292 :هـ)،
المحقق :محفوظ الرحمن زين هللا( ،حقق األجزاء من  1إلى  ،)9وعادل بن سعد (حقق األجزاء من  10إلى  ،)17وصبري عبد الخالق الشافعي

(حقق الجزء  ،)18مكتبة العلوم والحكم  -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م)

مسند الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى:

204هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،صححت هذه النسخة :على النسخة المطبوعة في مطبعة بوالق األميرية والنسخة المطبوعة في
بالد الهند 1400 ،هـ

المعجم في مشتبه أسامي المحدثين :أبو الفضل عبيدهللا بن عبد هللا بن أحمد بن يوسف الهروي (المتوفى405 :هـ) ،المحقق :نظر محمد

الفاريابي ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى1411 ،
تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من الفوائد) :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب
بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) ،المحقق :الشريف حاتم بن عارف العوني ،دار عالم الفوائد  -مكة المكرمة ،الطبعة :األولى

1423هـ
مصباح األريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب :أبو عبد هللا محمد بن أحمد المصنعي العنسي ،قرظه وقدم له :محمد بن

عبد الوهاب الوصابي ،مكتبة صنعاء األثرية ،اليمن  -الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،مصر ،الطبعة :األولى 1426 ،هـ  2005 -م (جـ

 2009 :4م)
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معجم أسر بريدة :محمد بن ناصر العبودي ،دار الثلوثية للنشر والتوزيع ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1431 ،هـ -

 2010م

المعجم االوسط :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى360 :هـ) ،المحقق :طارق بن عوض هللا
بن محمد  ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين  -القاهرة

معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (المتوفى626 :هـ) ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة :الثانية1995 ،

م

معجم محدثي الذهبي :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 748هـ ،تحقيق د روحية عبد الرحمن السويفي ،دار الكتب العلمية ،سنة

النشر 1413هـ 1993 -م ،مكان النشر بيروت – لبنان
معجم السفر :صدر الدين ،أبو طاهر ِ
السَلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسَلَفه األصبهاني (المتوفى576 :هـ) ،المحقق:
عبد هللا عمر البارودي ،المكتبة التجارية  -مكة المكرمة

معجم الشيوخ الكبير :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،المحقق :الدكتور محمد
الحبيب الهيلة ،الناشر :مكتبة الصديق ،الطائف  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :األولى 1408 ،هـ  1988 -م
معجم الشيوخ  :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى771 :هـ) ،تخريج :شمس الدين أبي عبدهللا ابن سعد الصالحي الحنبلي

 759 - 703هـ ،المحقق :الدكتور بشار عواد  -رائد يوسف العنبكي  -مصطفى إسماعيل األعظمي ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة :األولى
2004

معجم الصحابة  :أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي بالوالء البغدادي (المتوفى351 :هـ) ،المحقق :صالح بن سالم

المصراتي ،الناشر :مكتبة الغرباء األثرية  -المدينة المنورة ،الطبعة :األولى1418 ،

المعجم الكبير  :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى360 :هـ) ،المحقق :حمدي بن عبد المجيد

السلفي ،دار النشر :مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،الطبعة :الثانية

المعجم المختص بالمحدثين :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،تحقيق :د .محمد
الحبيب الهيلة ،مكتبة الصديق ،الطائف ،الطبعة :األولى 1408 ،هـ 1988 -م

معجم المفسرين «من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر»  :عادل نويهض ،قدم له :مفتي الجمهورية اللبنانية َّ
الش ْيخ حسن خالد ،مؤسسة
ُ
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1409 ،هـ  1988 -م
معجم المؤلفين :عمر رضا كحالة ،مكتبة المثنى  -بيروت ،دار إحياء التراث العربي بيروت

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع :أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي (المتوفى487 :هـ) ،عالم الكتب،

بيروت ،الطبعة :الثالثة 1403 ،هـ

معجم متن اللغة( :موسوعة لغوية حديثة) :أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق) ،دار مكتبة الحياة – بيروت ،عام النشر:

[ 1380 - 1377هـ] ،جـ  1و  1377 /2هـ  1958 -م ،جـ  1378 /3هـ  1959 -م ،جـ  1379 /4هـ  1960 -م ،جـ  1380 /5هـ
 1960 -م

معرفة الصحابة  :أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني (المتوفى430 :هـ) ،تحقيق :عادل بن

يوسف العزازي ،دار الوطن للنشر ،الرياض ،الطبعة :األولى  1419هـ  1998 -م

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  :محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد هللا ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة

األولى  ، 1404 ،تحقيق  :بشار عواد معروف  ,شعيب األرناؤوط  ,صالح مهدي عباس

المعلم بشيوخ البخاري ومسلم :أبو بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون (المتوفى  636هـ) ،المحقق :أبو عبد الرحمن عادل بن سعد ،الناشر:
دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى

معيار االختيار في ذكر المعاهد والديار :محمد بن عبد هللا بن سعيد السلماني اللوشي األصل ،الغرناطي األندلسي ،أبو عبد هللا ،الشهير

بلسان الدين ابن الخطيب (المتوفى776 :هـ) ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة 1423 ،هـ



 





االمم إليقاظ اهلمم



المعين في طبقات المحدثين :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،المحقق :د .همام
عبد الرحيم سعيد ،دار الفرقان  -عمان – األردن ،الطبعة :األولى1404 ،
مغاني االخبار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين

العينى (المتوفى855 :هـ) ،تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1427 ،هـ -

 2006م
المغني في الضعفاء :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) المحقق :الدكتور نور الدين
عتر.
المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد :إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (المتوفى884 :هـ)،
المحقق :د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،مكتبة الرشد  -الرياض – السعودية ،الطبعة :األولى1410 ،هـ 1990 -م

المقفي الكبير :تقي الدين المقريزي (المتوفى 845 :هـ =  1440م) ،المحقق :محمد اليعالوي ،دار الغرب االسالمي ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
الثانية 1427 ،هـ  2006 -م

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه الصحيح) :أبو أحمد عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن محمد ابن
مبارك بن القطان الجرجاني (المتوفى365 :هـ) المحقق :د .عامر حسن صبري ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت ،الطبعة :األولى1414 ،

منادمة األطالل ومسامرة الخيال :عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى1346 :هـ) المحقق :زهير

الشاويش ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :ط1985 ،2م

المنتخب في معجم شيوخ  :عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،أبو سعد (المتوفى562 :هـ) دراسة وتحقيق :موفق

بن عبد هللا بن عبد القادر ،دار عالم الكتب ،الرياض ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ 1996 -م.
ِ
ِ ِ
بن مح َّم ٍد ِ
بن األ َْزَه ِر ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
الص ِرْيِف ْيِن ُّي،
الع َرِاق ُّيَّ ،
اق ِإ ْب َراهْي ُم ُ
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور :تق ُّي الد ْي ِن ،أ َُبو ِإ ْس َح َ
بن أ ْ
َح َم َد ِ ُ َ
الح ْنَبلِ ُّي (المتوفى641 :هـ) المحقق :خالد حيدر ،دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع1414 ،هـ
َ

الكسي ويقال له :ال َكشي بالفتح واإلعجام (المتوفى249 :هـ)
المنتخب من مسند عبد بن حميد :أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر َ
المحقق :صبحي البدري السامرائي  ,محمود محمد خليل الصعيدي ،مكتبة السنة – القاهرة ،الطبعة :األولى1988 - 1408 ،

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم :عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ،دار صادر – بيروت ،الطبعة األولى 1358 ،
منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث :شير علي عمر ،وقف السالم ،الطبعة :األولى  1425هـ  2005 -مـ

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي :يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري الحنفي ،أبو المحاسن ،جمال الدين (المتوفى874 :هـ)،
حققه ووضع حواشيه :دكتور محمد محمد أمين ،تقديم :دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ،الهيئة المصرية العامة للكتاب

المؤتلف والمختلف :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى385 :هـ)،

تحقيق :موفق بن عبد هللا بن عبد القادر ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت ،الطبعة :األولى1406 ،هـ 1986 -م

موطأ االمام مالك :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (المتوفى179 :هـ) ،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :محمد

فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان 1406 ،هـ  1985 -م

ميزان االعتدال في نقد الرجال :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (المتوفى748 :هـ) ،تحقيق :علي محمد
البجاوي ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1382 ،هـ  1963 -م
نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق الحوينيُ :جمع من كتب :الشيخ أبي إسحاق الحويني ،جمعه
ورتبه :أبو عمرو أحمد بن عطية الوكيل ،الناشر :دار ابن عباس ،مصر ،الطبعة :األولى 1433 ،هـ  2012 -م
نزهة األلباب في األلقاب :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى852 :هـ) ،المحقق :عبد العزيز محمد

بن صالح السديري ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األولى1409 ،هـ1989-م

اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم المسمى بـ (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) :عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي

الحسني الطالبي (المتوفى1341 :هـ) ،دار ابن حزم  -بيروت ،لبنان ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ1999 ،م
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نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق :محمد بن محمد بن عبد هللا بن إدريس الحسني الطالبي ،المعروف بالشريف االدريسي (المتوفى560 :هـ)،

عالم الكتب ،بيروت ،الطبعة :األولى 1409 ،هـ

نسبة ومنسوب :مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني ،بدون ناشر ،الطبعة :األولى 1435 ،هـ  2014 -م

نظم العقيان في أعيان األعيان :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (المتوفى911 :هـ) ،المحقق :فيليب حتي ،المكتبة العلمية

 -بيروت

النهاية في غريب الحديث واألثر :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير

(المتوفى606 :هـ) ،المكتبة العلمية  -بيروت1399 ،هـ 1979 -م ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد الطناحي

نهر الذهب في تاريخ حلب :كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي ،الشهير بالغزي (المتوفى1351 :هـ) ،دار القلم ،حلب،
الطبعة :الثانية 1419 ،هـ

الع ْي َد ُروس (المتوفى1038 :هـ) ،دار الكتب العلمية –
النور السافر عن أخبار القرن العاشر :محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد هللا َ
بيروت ،الطبعة :األولى1405 ،
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين :إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى1399 :هـ) ،طبع بعناية
وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  ،1951أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان.

الوافي بالوفيات :صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي (المتوفى764 :هـ) ،المحقق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء
التراث – بيروت1420 ،هـ2000 -م

الوجيز في ذكر المجاز والمجيز :صدر الدين ،أبو طاهر ِ
السَلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ِسَلَفه األصبهاني (المتوفى:
576هـ) ،المحقق :محمد خير البقاعي ،دار الغرب اإلسالمي  -بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1991 - 1411 ،
وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (المتوفى:
681هـ) ،المحقق :إحسان عباس ،دار صادر – بيروت.

وفيات قوم من المصريين ونفر سواهم من سنة  :375إبراهيم بن سعيد النعماني  -بالوالء  -المصري ،أبو إسحاق اْل َحبَّال (المتوفى482 :هـ)،
المحقق :محمود بن محمد الحداد ،دار العاصمة – الرياض ،الطبعة :األولى1408 ،

الوفيات  :تقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السالمي (المتوفى774 :هـ) ،المحقق :صالح مهدي عباس  ,د .بشار عواد معروف ،مؤسسة
الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى1402 ،

اهلوامش
( )1ينظر :ديوان اإلسالم ،158/4 :وسلك الدرر ،5/1 :وتاريخ عجائب اآلثار ،117/1 :والبدر الطالع ،11/1 :فهرس الفهارس،494/1 :
واألعالم للزركلي ،35 :ومعجم المؤلفين ،196/8 :ومعجم المفسرين ،11/1 :واألعالم بما في قوله تعالى :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ من نسخ وأحكام ،279:وعجالة ذوي االنتباه بتحقيق إعراب ال اله إال هللا.315 :
( )2ينظر :سلك الدرر ،5/1 :وتاريخ عجائب اآلثار.177/1 :
( )3ينظر :ديوان اإلسالم ،158/4:وسلك الدرر ،5/1 :وتاريخ عجائب اآلثار ،117/1:والبدر الطالع ،11/1 :فهرس الفهارس،494/1 :
واألعالم للزركلي ،35 :ومعجم المؤلفين ،196/8 :ومعجم المفسرين.11/1 :

( )4توفي سنة 1078ه ،ينظر :خالصة االثر ،280/2:وهدية العارفين ،290/2 :وإيضاح المكنون ،142/1 :ومعجم المفسرين «من صدر
اإلسالم وحتى العصر الحاضر».537/2 :
( )5توفي سنة 1050ه ،ينظر :معجم المؤلفين ،314/5:معجم المفسرين ،296/1 :والموسوعة الميسرة.1288/2 :
( )6ينظر :الرحلة العياشية ،479/1 :والبدر الطالع.11/1 :

( )7ينظر :سلك الدرر ،5/1 :وتاريخ عجائب االثار ،117/1 :معجم المؤلفين ،21/1 :والموسوعة الميسرة ،28/1 :واألعالم بما في قوله
تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ من نسخ وأحكام ،279:وعجالة ذوي االنتباه بتحقيق إعراب ال اله اال هللا.315 :
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( )8ينظر :المصادر نفسها.
( )9ينظر :المصادر نفسها.
( )10ينظر :ديوان اإلسالم ،158/4:وسلك الدرر ،5/1 :وتاريخ عجائب اآلثار ،117/1:والبدر الطالع ،11/1:فهرس الفهارس،494/1:
واألعالم للزركلي ،35 :ومعجم المؤلفين ،196/8:ومعجم المفسرين ،11/1:واألعالم بما في قوله تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﭼ من نسخ وأحكام ،279:وعجالة ذوي االنتباه بتحقيق إعراب ال اله إال هللا.315 :
( ) 11هو اإلمام العارف صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس المدعة عبد النبي القشاشي المقدسي ،األصل المدني الدار ،المتوفى بها سنة
1071ه ،ينظر :خالصة االثر في اعيان القرن الحادي عشر ،337/3 :وفهرست الفهارس.970/2 :

( )12توفي سنة 1028ه ،ينظر :خالصة االثرفي اعيان القرن الحادي عشر ،243/1 :واالعالم للزركلي ،181 :معجم المؤلفين.12/2 :
( )13سبق ترجمته.
( )14سبق ترجمته.

( )15توفي سنة 935ه ،ينظر :االعالم للزركلي ،56/7 :ومعجم المؤلفين ،184/11 :معجم المفسرين.626/2 :

( )16توفي سنة 1075ه ،ينظر :خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،210/2 :وديوان االسالم ،10/3 :واالعالم للزركلي،108/3 :
ومعجم المؤلفين ،238/4 :و إمتاَع الُفضالء بتَ ار ِجم القراء ِفيما بعد الَقرن ِ
الثامن ال ِهجري ،46/2 :والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير
َ َ
ُ َ
واإلقراء والنحو واللغة «من القرن األول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم».981/1 :
( )17قطب الدين أبو عبد هللا محمد بن عالء الدين أبي ا لعباس أحمد بن شمس الدين محمد بن أحمد بن جمال الدين قاضي خان بن بهاء

الدين محمد النهروالي األصل ،نسبة إلى نهروالة بلدة من توابع كجرات الهند ،الالري المكي الدار والوفاة الحنفي القادري طريقة ،توفي سنة

988ه وقيل 990ه ،ينظر :النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،342 :وسلم الوصول إلى طبقات الفحول ،95/3 :وفهرست الفهارس:
.944/2

( )18ينظر :سلك الدرر ،5/1 :وتاريخ عجائب اآلثار ،117/1:والبدر الطالع ،11/1:وفهرس الفهارس ،494/1 :واألعالم للزركلي،35 :
ومعجم المؤلفين ،196/8 :ومعجم المفسرين.11/1 :
( )19ينظر :المصادر نفسها.
( )20ينظر :ديوان اإلسالم ،158/4 :وسلك الدرر ،5/1 :وتاريخ عجائب اآلثار ،117/1 :والبدر الطالع ،11/1 :فهرس الفهارس،494/1 :
واألعالم للزركلي ،35 :ومعجم المؤلفين ،196/8 :ومعجم المفسرين ،11/1 :واألعالم بما في قوله تعالى :ﭼ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ من

نسخ وأحكام ،279:وعجالة ذوي االنتباه بتحقيق إعراب ال اله إال هللا.315 :
( )21سبق ترجمته.

( )22ينظر :ديوان اإلسالم ،158/4 :وسلك الدرر ،5/1 :وتاريخ عجائب اآلثار ،117/1 :والبدر الطالع ،11/1 :فهرس الفهارس،494/1 :
واألعالم للزركلي ،35 :ومعجم المؤلفين ،196/8 :ومعجم المفسرين ،11/1 :واألعالم بما في قوله تعالى :ﭼ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ من

نسخ وأحكام ،279:وعجالة ذوي االنتباه بتحقيق إعراب ال اله إال هللا.315 :
( )23زياد في نسخة ب ( وبه نسنعين) .
( )24في نسخة ب (فائض).

( )25هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ،الشهير ِب ْاسم (صحيح البخاري) ،طبع

الكتاب بعدة طبعات منها( :ط .طوق النجاة) [أبيض وأسود] عن الطبعة األميرية نسخة اليونيني بروايات األصيلي ،وأبي ذر الهروي ،والسجزي،

وابن عساكر  ،سنة النشر1422:ه ،عدد المجلدات( ،9:ط .المكنز) (معتمداً على ط .السلطانية) ،عدد المجلدات ،3 :عدد الصفحات:

،1625

(ط  .دار التأصيل) ،سنة النشر ،2012 – 1433 :عدد المجلدات( ،10 :ط  .دار ابن كثر) ت :مصطفى ديب البغا سنة النشر،1987 :
عدد المجلدات ،6 :رقم الطبعة ،3 :عدد الصفحات( ،3172 :ط  .األفكار(المحقق :أبو صهيب الكرمي ،سنة النشر ،1998 - 1419 :عدد

المجلدات ،1 :عدد الصفحات( ،1753 :ط .العامرة  -تركيا( ،سنة النشر1315 :ه ،عدد المجلدات ،9 :عدد الصفحات ،2042 :أجزاء
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وفهارس ضمن  3مجلدات( .ط .البشرى( -،كراتشي ،سنة النشر ،2016 - 1437 :عدد المجلدات ،4 :عدد الصفحات ،3416 :تم دمج
المجلدات في ملف واحد للتسلسل(،ت :العطار( ،المحقق= :صدقي جميل العطار ،دار الفكر ،عدد المجلدات ،1:رقم الطبعة ،1:عدد

الصفحات،1994 :

(ت :علوش) (معتمداً على ط .السلطانية) ،المحقق :عبدالسالم بن محمد عمر علوش ،دار الرشد ،سنة النشر ،2006 - 1427 :طبعة
معتمدة على النسخة السلطانية المعتمدة على النسخة اليونينية ومصححة على عدة نسخ ومرقمة األحاديث واألبواب وفقاً للمعجم المفهرس

وتحفة األشراف.

( )26سبق ترجمته.

( )27محمد بن احمد بن حمزة محمد بن أحمد بن حمزة ،شمس الدين الرملي :فقيه الديار المصرية في عصره ،ومرجعها في الفتوى .يقال له:
الشافعي الصغير .ومولده ووفاته بالقاهرة .توفي سنة 1004ه ،ينظر :خالصة االثر في اعيان القرن الحادي عشر ،342/3 :االعالم للزركلي:

 ،7/6معجم المؤلفين.255/8 :

الر ْملى :بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها الالم ،هذه النسبة إلى بلدة من بالد فلسطين وهي قصبتها يقال لها الرملة ،كان بها جماعة من
َ
العلماء والصلحاء ،وكان بها الرباط للمسلمين ،وكان يسكنها جماعة من العلماء الصالحين للمرابطة بها ،ينظر :االنساب للسمعاني،169/6 :

معجم البلدان.69/3 :

( )28ينظر :ترجمته في صفحة 3 :هامش .1

( )29كوران :ضم الكاف والواو ،وسكون النون ،من قرى اسفرايين جبلية صغيرة تقع بين هضبتين عاليتين ،في أسفل جبل كوران ،وتتبع ناحية

كوخرد )بالفارسية :بخش كوخرد( من توابع مدينة بستك وتقع في محافظة هرمزگان في جنوب إيران ،ينظر :معجم البلدان.489/4 :

اهوي :هو نسبة الى بفتح الشين المعجمة وضم الهاء وفي آخرها الياء المنقوطة ،هذه النسبة إلى شاهويه وهو اسم لجد أبى بكر
(َ )30
الش ُ
محمد بن أحمد بن على بن شاهويه ،القاضي الفارسي الفقيه الشاهويى ،من أهل فارس ،ينظر :االنساب للسمعاني.46/8 :
( )31في نسخة ب (الديوسي) ،قلت :الصحيح هو (الرويسي) ،سبق ترجمته.
( )32زياد نسخة ج (رحمه هللا).

( )33محمد بن الفقيه علي بن محمد الحكمي ،كان فقيها بارعا ،عارفا مجتهدا ،درس بعد أبيه بمدرسة الميلين بزبيد ،ولم تزل ذريته يتوارثون
التدريس فيها مدة طويلة ،ولم أقف على تاريخ وفاته ،ينظر :قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر.268/5 :

( )34علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح نور الدين أبو الحسن الهيثمي القاهري الشافعي الحافظ ويعرف بالهيثمي،
توفي سنة 807ه ،ينظر :الثقات للعجلي ،41 :وذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،229/2:وانباء الغمر بابناء العمر ،309/2 :والضوء
االمع.200/5 :

( )35يقصد به كتاب الصالة من الجامع الصحيح للبخاري.
( )36توفي سنة 1061ه ،ينظر :خالصة االثر ،189/4 :وفهرس الفهارس ،669/2 :االعالم للزركلي.63/7 :
( )37زياد في نسخة ج( :رحمه هللا تعالى)

( )38توفي سنة 984ه ،ينظر :معجم المفسرين «من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر».626/2 :
( )39يقصد به كتاب التفسير من الجامع الصحيح للبخاري.
( )40سبق ترجمته.

( )41توفي سنة 1032ه ،ينظر :خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،185/1 :واالعالم للزركلي ،122/1 :ومعجم المؤلفين:
.215/1

( )42توفي سنة 984ه ،ينظر :شذرات الذهب البن العماد ،403/8:والتقاط الزهر من نتائج الرحلة والسفر في اخبار القرن الحادي عشر:
.365
( )43سبق ترجمته.
( )44سبق ترجمته.
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( )45سبق ترجمته.

السَن ْيكي ثم القاهري األزهري الشافعي قيل توفي سنة
( )46قاضي القضاة زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ُّ
925ه وقيل توفي سنة 926ه ،ينظر :النور السافر ،111 :والكواكب السائرة ،206-199/1 :وسلم الوصول الى طبقات الفحول،113/2 :
وشذرات الذهب.138/8 :
( )47توفي سنة 852ه ،ينظر :نظم العقيان ،44 :وسلم الوصول ،181/1 :وتذكرة الحفاظ ،69/5 :وشذرات الذهب .269/7

( )48توفي سنة 800ه ،ينظر :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،416/1 :وغاية النهاية في طبقات القراء ،7/1 :والسلوك لمعرفة دول
الملوك ،422/5 :والدرر الكامنة ،9/1 :وكنوز الذهب بتاريخ حلب ،35/1 :وسلم الوصول الى طبقات الفحول.53/5 :
التنوخي :نسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر وأقاموا هناك فسموا تنوخا ،والتنوخ اإلقامة،

ينظر :االنساب للسمعاني ،90/3 :وعجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب ،33 :واللباب في تهذيب األنساب.225 :

( ) 49شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان الديرمقرني ،ثم الصالحي الحجار المعروف بابن
الشحنة ولد سنة 624ه توفي سنة 730ه ،ينظر :معجم الشيوخ الكبير للذهبي ،118/1 :وتحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك،15 :
ِ
الس ِاق َ ِ ِ ِ
والتَّر ِ
طاي ،26 :وقالدة النحر في وفيات أعيان الدهر ،195/6 :وسلم الوصول إلى طبقات
اج ُم َّ
لم ْغَل َ
يب َ
طةُ م ْن كتَاب ِإ ْك َمال تَ ْهذ َ
الك َمال ُ
الفحول ،122/1 :وشذرات الذهب البن العماد.93/6 :
( )50توفي سنة 631ه ،ينظر :تاريخ االسالم ،40/14 :وسير اعالم النبالء ،358/22 :والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء
والنحو واللغة.760/1 :

( )51عبد األول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق ،مسند الوقت ،أبو الوقت بن أبي عبد هللا السجزي األصل ،الهروي ،الماليني،
الصوفي ،توفى 553 :ه ،ينظر :إكمال االكمال البن نقطة ،315/3 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،386 :وتاريخ اإلسالم/12 :
 ،63وسير اعالم النبالء.303/20 :
( )52أَبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أَحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم بن شيرزاذ الداودي ،المؤتلف
والمختلف البن القيسراني ، 173 :اإلمام ،العالمة ،الورع ،القدوة جمال اإلسالم ،شيخ خراسان علما ،توفي سنة 467ه ،وإكمال االكمال البن

نقطة ،588/2 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،335 :والمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ،341 :طبقات الفقهاء الشافعية:
 ،538/1وتاريخ االسالم ،249/10 :والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.102/1 :
( )53توفي سنة 381ه ،ينظر :إكمال االكمال البن نقطة ،358/2 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،321 :وتاريخ االسالم،520/8 :
وسير اعالم النبالء ،492/16 :وسلم الوصول ،201/2 :وشذرات الذهب البن العماد.427/4 :
( )54أبو عبد هللا محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر اْلِف َرْبري ،حدث عن البخاري بالجامع الصحيح وسمع من شيوخ اخرين ،وكان
ثقة ورعا ،توفي سنة 320ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،125:والكامل في التاريخ ،13/7 :وتاريخ اربل ،327/2 :وفيات
االعيان ،290/4 :العبر في الخبر من غبر ،9/2 :وتاريخ االسالم ،375/7 :وسير اعالم النبالء ،351/11 :واعالم للزكلي.147/7 :
اْل ِفَرْبري :المشهور بكسر الفاء وقيل فتحه بعضهم والراء وسكون الباء المنقوطة بواحدة وبعدها راء أخرى ،هذه النسبة إلى فربر ،وهي بلدة على
طرف جيحون مما يلي بخارا ،أقمت بها أياما في انصرافي من ما وراء النهر ،ينظر :االنساب للصنعاني ،170/10 :الروض المعطار في
خبر األقطار.440 :
( )55توفي سنة 1083ه ،ينظر :نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ،577/5 :فهرس الفهارس. 949/2 :

الالهوري :نسبة الى (لوهور) او (َل َه ُاوور) :وهي مدينة عظيمة بغربي البنجاب من پاكستان شهيرة ،ينظر :معجم البلدان ،26/5:و مراصد
االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ،1212/3:ونسبة ومنسوب.725:

( )56سبق ترجمته.

( )57ينظر :الضوء الالمع ،166/2 :ونزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.306/4 :
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( )58أحمد بن عبد هللا بن عبد القادر بن عبد الحق بن عبد القادر الحكيم بن محمد بن عبد السالم نور الدين أبو الفتوح بن الجالل أبي الكرم
بن أبي الفتوح بن أبي الخير الطاوسي نسبة لطاوس الحرمين األبرقوهي األصل الشيرازي الشافعي ولد 790ه ،وتوفي نحو سنة 871ه،
صاحب كتاب(جمع الفرق لرفع الخرق) ،ينظر :نزهة الخواطر ،234/3 :وفهرست الفهارس ،912/2 :الرحلة العياشية.108-107/1 :

( )59يوسف بن عبد هللا الضياء بن الجمال الهروي ويعرف ببا يوسف ،المشهور بصيدلة ،ومعناه :ثالث مئة سنة؛ ألنه عاش هذا القدر مع
سبع سنين زيادة عليه ،لقيه الطاووسي في سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة بمنزله في ظاهر هراة وذكر له أنه زاد سنه على ثلثمائة سنة بسبع

قر عليه
سنين واستظهر الطاووسي لذلك بأن عدة من شيوخ بلده قالوا نحن رأيناه من طفوليتنا على هيئته اآلن وأخبرنا آباؤنا بمثل ذلك وحينئذ أ

الطاووسي شيئا باإلجازة العامة وهللا أعلم ،ينظر :التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،482 :الضوء الالمع،319/10 :
وفهرست الفهارس.955/2 :
( )60لم اقف على ترجمة له مستوفاة
( )61لم اقف على ترجمة له مستوفاة
( )62في نسخة ج (بسماعه على).
( )63سبق ترجمته.
( )64يقصد به (االمام البخاري) ،وهذا االسناد عن طريق المعمرين فيه عله:
أ .تفرد الطاوسي في هذا االسناد ولم يشاركه احد.

ب .الجهالة في الرواة من بعد الطاوسي ،فبابا يوسف من المستحيل في العادة ان يعمر طويال أي  307سنة ولو سلمنا بصحة تعميره فالرواية
عنه باالجازة العامة الهل العصر ،وان بابا يوسف ليس من اهل العلم والرواية في شيء ،واعتقد الطاوسي أنه أدرك حياة الفرغاني الذي أجاز

أهل عصره فروى عنه الطاوسي بهذه االجازة العامة ألهل العصر وذلك كما تفيده عبارة السخاوي باإلجازة العامة ،وكذلك جهالة محمد بن
شاذبخت ،ويحيى بن عمار الختالني.

( )65سبق ترجمته.
( )66سبق ترجمته.

( )67في نسخة ج (مئتا سنة وبضعة)
( )68ينظر :تهذيب الكمال ،211/23 :وتقريب التهذيب ،446 :وغيرها.
( )69سقط في نسخة (ب) ،وفي نسخة ج (ابن).

( )70ينظر :الطبقات الكبرى الن سعد ،588/7 :وتاريخ ابن معين رواية الدارمي ،186 :والتاريخ الكبير للبخاري ،289/5 :وغيرها
( )71سقط في نسخة (ج)
( )72في نسخة ب (ابن)

( )73ينظر :التاريخ الكبير ،3/7 :وتقييد المهمل وتمييز المشكل ،352/2 :وتهذيب الكمال ،212/14 :وغيرها.
( )74صحيح البخاري :كتاب الرقاق ،باب ما يتقى من فتنة المال ، 93/8 :رقم الحديث(.)6438
( )75سبق ترجمته.
( )76في نسخة ج (للحافظ الحجة االمام)

( )77هو المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشهير ِب ْاسم (صحيح مسلم) ،هناك طبعات
كثرة لصحيح مسلم منها قديمة وجديدة وسوف اذكر فقط الطبعات الجديدة ،طبعة دار النوادر وهي ِ
معتمدة على الطبعة التركية العامرة وتقع
في أربعة مجلدات ،وطبعة دار المعرفة بتحقيق خليل مأمون شيحا وتقع في مجلد واحد ،وطبعة دار قرطبة بتحقيق نظر الفاريابي وتقع في

مجلد واحد ،وطبعة بيت األفكار الدولية بتحقيق أبي صهيب الكرمي وتقع في مجلد واحد ،وطبعة دار التأصيل بتحقيق مركز البحوث التابع
للدار وتقع في سبعة مجلدات ،وطبعة دار الفكر بتحقيق صبحي جميل العطار وتقع في مجلد واحد ،وطبعة جمعية المكنز اإلسالمي بتحقيقهم

وتقع في مجلدين ،وطبعة مؤسسة الرسالة ناشرون بتحقيق عزالدين ضلي وعماد الطيار وياسر حسن وتقع في مجلد واحد ،وطبعة دار المنهاج

بتحقيق محمد زهير بن ناصر وهي مصورة عن الطبعة التركية العامرة.
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( )78سبق ترجمته.
( )79سبق ترجمته.
( )80سبق ترجمته.
( )81سبق ترجمته.
( )82سبق ترجمته.

( )83كلمة (بسنده الى) هنا من الصناعة الحديثية للكوراني في ذكر االسناد وهو االختصار في ذكر االسناد.
( )84زيادة في نسخة (ج).
( )85سبق ترجمته.
( )86عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسين بن الشيخ اإلمام المحدث المعمر المسند الرحلة القاضي عز الدين بن القاضي
ناصر الدين الحنفي ،المعروف بابن الفرات ،توفي سنة 851ه ،ينظر :المنهل الصافي ،252/7 :والضوء الالمع ،186/4 :وسلم الوصول

الى طبقات الفحول.273/2 :
( )87محمود بن خليفة بن محمد بن خلف بن عقيل ،المحدث الثقة الرحال شمس الدين أبو الثناء المنبجي ثم الدمشقي الحنبلي التاجر السفار،
توفي سنة 768ه  ،ينظر :المعجم المختص بالمحدثين ،276 :معجم الشيوخ الكبير للذهبي ،327/2 :والوفيات البن رافع ،310/2 :وذيل
التقييد في رواة السنن واألسانيد ،274/2 :والرد الوافي ،125 :والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.80/6 :

(م ْنِبج ) وهي مدينة في شمال شرق محافظة حلب في شمال سوريا ،على بعد  30كم غرب نهر الفرات و80
( )88المنبجي :نسبة الى مدينة َ
كم من مدينة حلب ،ذكر بعضهم ان لفظة منبج سريانية محرفة عن منبغ ومعناها المنبع سميت بهذا االسم لوجود عين عظيمة فيها تعرف

لما غلب على الشام وسماها (من به) أي أنا أجود ،فعربت فقيل لها منبج ،ولقد زار مدينة
باسم الرام ،وذكر آخرين أن أول من بناها كسرى َّ

منبج الخليفة هارون الرشيد" ثم سماها (ا لعواصم) ألنها تعصم المسلمين من العدو الروماني ،وجعلها مدينة العواصم ،أي عاصمة العواصم،
ينظر :معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع ،1265/4:ومعجم البلدان،205/5:ومراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع:
 ،1316/3ونهر الذهب.395 :

( )89توفي سنة 705ه ،ينظر :طبقات علماء الحديث ،262/4 :وتذكرة الحفاظ ،179/4 :وفوات الوفيات ،409/2 :وطبقات الشافعية
للسبكي.102/10 :
( )90في نسخة ج (عن).
( )91توفي سنة 617ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،356 :وفيات االعيان ،345/5 :وأسماء من عاش ثمانين سنة بعد
شيخه أو بعد سماعه ،91 :تاريخ االسالم ،532/13 :وغاية النهاية في طبقات القراء ،159/3 :وسلم الوصول إلى طبقات الفحول.361/3 :

( )92توفي سنة 617ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،103 :وتاريخ االسالم ،512/11 :وسير أعالم النبالء،417/14 :

وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي  ،166/6 :وسلم الوصول إلى طبقات الفحول ،220/3 :واالعالم للزركلي.330/6 :

الفراوي :نسبة إلى فراوة ،وهي بليدة على الثغر مما يلي خوارزم يقال لها «رباط فراوة» بناها أمير خراسان عبدهللا ابن طاهر في خالفة المأمون،
خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين ،ينظر :األنساب للسمعاني ،166/10:معجم البلدان.245/4 :

( )93توفي سنة 448ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،346 :والمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ،395 :وتاريخ
االسالم ،709/9 :وسير أعالم النبالء ،19/18 :وسلم الوصول.287/2 :

( )94محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور النيسابوري ،وفي تقييد ابن نقطة عن جماعة هو :محمد بن عيسى بن عمرويه،
وعن آخرين :هو محمد بن عيسى بن عمرويه بن منصور» توفي سنة 368ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،99 :و تاريخ
االسالم ،298/8 :وسير اعالم النبالء ،320/12 :الوافي بالوفيات ،208/4 :وسلم الوصول الفحول ،321/4 :وشذرات الذهب.67/3 :
(جلود) بفتح الجيم رسم القرية ،قرية بإفريقية أو بغداد أو الشام ،أو محلة بنيسابور ،
الجلودي :نسبة الى (جلود) جاءت على وجهين األول َ
قال بذلك ابن السكيت وتلميذه ابن قتيبة في أدب الكاتب ،وقال علي بن حمزة البصري :سألت أهل إفريقية عن جلود هذه التي ذكرها يعقوب
فلم يعرفها أحد من شيوخهم ،وقالوا إنما نعرف كدية الجلود ،وهي كدية من كدى القيروان ،قال :والصحيح أن جلود قرية بالشام معروفة ،والثاني
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(جلود) بالضم جمع جلد ،قال أبو سعيد السمعاني :نسبة إلى الجلود جمع جلد .وقال أبو عمرو بن الصالح ونقله النووي في شرح مسلم:
ُ
عندي أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور .وفي التبصير للحافظ :قد اختلف في جيم راوي صحيح مسلم ،فاألكثر على أنه بالضم ،وقال
الرشاطي :هو بالفتح على الصحيح وكذا وقع في رواية أبي علي المطري .وتعقبه القاضي عياض بأن األكثر على الضم ،وأن من قاله بالفتح
اعتمد على ما قاله ابن السكيت .قلت :وهو عجيب؛ ألن أبا أحمد من نيسابور ال من إفريقية ،وعصره متأخر عن عصر الفراء وابن السكيت

بمدة ،فكيف يضبط من لم يجىء بعد .والحق أن راوي مسلم منسوب إلى سكة الجلود بنيسابور ،فهو بالضم ،انتهى .ينظر :الغنية فهرست

شيوخ القاضي عياض ،36 :االنساب للسمعاني ،308/3 :ومعجم البلدان ،156/2 :والمنهاج في شرح صحيح مسلم(بشرح النووي)،29/1:
وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ،343/1 :وتاج العروس.511/7 :

( )95توفي سنة 308ه ،ينظر :تلخيص تاريخ نيسابور ،40 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،186 :وتاريخ االسالم ،130/7 :وقالدة
النحر في وفيات أعيان الدهر.35/3:
( )96ابو رجاء البغالنى البلخى مولى ثقيف ،توفي سنة 240ه ،ينظر:التاريخ الكبير للبخاري ،195/7 :رجال صحيح مسلم،151/2 :
والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،140/7 :فتح الباب في الكنى واأللقاب ،314 :وتاريخ بغداد.481/14 :

( )97الوضاح بن عبد هللا اليشكري الواسطي البزاز مشهور بكنيته ،ثقة ثبت ،توفي سنة 176ه ،ينظر :الجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال:
 ،397/19وتاريخ الثقات ،464 :وتاريخ جرجان ،481 :وتهذيب الكمال ،441/30 :وطبقات علماء الحديث ،348/1 :وتاريخ االسالم:
 ،774/4وتهذيب التهذيب.116/11 :
( )98زياد بن عالقة أبو مالك الغطفانى الثعلبي كوفى ،توفي سنة 125ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،313/6 :والجامع لعلوم اإلمام أحمد –
الرجال ،60/17 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،540/3 :والثقات البن حبان ،258/4:ورجال صحيح مسلم ،222/1 :وتهذيب التهذيب:

.380/3
( )99صحيح مسلم :كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،باب إكثار االعمال واالجتهاد في الصالة ،2171/4 :رقم الحديث ،)2819( :وينظر
تخريجه :مسند احمد :مسند الكوفيين ،حديث المغيرة بن شعبة ،)18243(176/30 :وصحيح البخاري :كتاب التهجد ،و قيام النبي صلى هللا
عليه وسلم الليل حتى ترم قدماه ،)1130(50/2 :وسنن ابن ماجه :كتاب اقامة الصالة والسنة فبها ،باب ما جاء في طول القيام في الصلوات

 ،)1419(456/1 :سنن الترمذي.)412(534/1 : ، :
()100

سنن

ابي

داود ،طبع

في

المطبعة

الكاستيلية بجزأين

بمصر سنة

1280

هـ

بعناية

الشيخ نصر

الهوريني

رحمه هللا ،وذكر بروكلمان أنه طبع في دهلي بالهند سنة  ، 1272 - 1271وطبع في الهند بدلهي بجزأين مع شروح على الهامش سنة

 ،1283وطبع في دهلي fجزء واحد منه مع شروح على الهامش سنة 1890م وعدد صفحاته  ، 168وطبع في لكناو بجزء واحد سنة 1840

 ،وطبع في لكناو سنة  1888 – 1877م ،وطبع في حيدر آباد بجزء واحد سنة  1321هـ ،وصفحاته  ، 393وطبع في لكناو بجزأين مع

شرح ألبي الحسنات محمد الفنجاني وذلك سنة  1318هـ ،وذكر بروكلمان أيضا أنه طبع في القاهرة بهامش شرح الموطأ للزرقاني سنة
 1310هـ  1320 -هـ  ،وطبع في الهند بأربعة أجزاء مع شرح واسع جيد وهو "عون المعبود " سنة  ، 1323فقد ذكر الشارح األستاذ العظيم

اآلبادي أنه ظفر بإحدى عشرة نسخة من سنن أبي داود وكلها من رواية اللؤلؤي إال نسخة واحدة فهي من رواية ابن داسة  ،وطبع في مصر سنة

 1371هـ  1952 -م طبعة سقيمة تجارية في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وكتب على هذه الطبعة  ( :تعليقات لفضيلة األستاذ الشيخ أحمد

سعد علي من علماء األزهر الشريف ) كذا كتب على الورقة الغالف ،والجدير بالذكر أن التعليقات نادرة وهي قليلة القيمة العلمية  ،وهذه
الطبعة جمعت مساوئ عدة من رداءة الورق وسوء الحرف وازدحام الصفحات وخلوها من الترقيم والتنقيط وقد ظهرت في جزأين صفحات األول

 595وصفحات الثاني  ، 680وطبعة محمد محيي الدين عبد الحميد طبع هذا الكتاب على ورق صقيل وبحرف جميل بتحقيق األستاذ محمد

محيي الدين عبد الحميد رحمه هللا  ،وطبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت ،عدد األجزاء  ،4 :مصدر الكتاب  :وز اررة األوقاف المصرية وأشاروا
إلى جمعية المكنز اإلسالمي.

( )101سبق ترجمته.
( )102سبق ترجمته.
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( )103توفي سنة 778ه ،ينظر :معجم الشيوخ للسبكي ،312 :وذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،237/2 :وغاية النهاية في طبقات
القراء ،104/3 :و الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،187/4 :والمجمع المؤسس للمعجم المفهرس.625/2 :
( )104في نسخة ب (بن).
( )105علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور ،الشيخ اإلمام ،الصالح ،الورع ،المعمر ،مسند العالم،
فخرالدين ،أبو الحسن ابن العالمة شمس الدين أبي العباس المقدسي ،الصالحي ،الحنبلي المعروف بابن بالبخاري ،توفي سنة  690هـ ،ينظر:

تاريخ االسالم ،665/15 :ومعجم محدثي الذهبي ،112 :الوافي بالوفيات ،121/20 :وذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،178/2:والمقصد
األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد ،210/2 :وشذرات الذهب.413/5 :

( )106أبو حفص الدارقزي ,مسند الشاميين .روى الكثير لكن أكثر سماعه مع أخيه وبإفادته ,لكن صحح سماعاته ابن الدبيثيَ ،وابن نقطة.
وقال لي شيخنا ابن الظاهري :إن عمر كان يخل بالصلوات .وقد وهاه ابن النجار من قبل دينه هللا يسامحه .وقال أبو شامة :كان خليعا ماجنا.
وقال ابن الدبيثي كان سماعه صحيحا على تخليط فيه .توفي سنة 607ه .ينظر :لسان الميزان.329/4 :

( )107ثقة صالحا صحيح السماع توفي سنة 539ه .ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،192 :وتاريخ االسالم ،703/11 :وسير
اعالم النبالء ،468/14 :وطبقات الشافعين ،587 :و العقد المذهب.295:
( )108أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد بن علي بن عثمان بن القاسم الدومي الوراق :،توفي سنة 537ه ،ينظر :إكمال الكمال البن نقطة:

 ،612/2والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،462 :وتاريخ االسالم ،679/11 :وسير اعالم النبالء.24/15 :
ٍ
ومتعد .مزيد بحرف)َ ،لَّفْق ُت ،أَُلِفق ،المصدرَ :تْلِف ٌ َّ
طَل َب أ َْم ًار َفَل ْم ُي ْد ِرْك ُهَ.لَّف َق َب ْي َن
(َ )109لَّف َق[ -لفق]( ،فعل :ثالثي .الزم
َّج ُل"َ :
يقَ .لف َق الر ُ
ُ
يث"َ :ز ْخرَفهَ ،زَّوره ،م َّوهه ِباْلب ِ
ضَّده" :حب َكها ،أ َْنسجها ِ
اط ِلَ .لَّفق تُهم ًة ِ
ض َّدهُ  .ينظر :معجم
ط َرَف ْي ِهما َوَب ْي َن ُه َما ِباْل ِخ َيا َ
الثَّْوَب ْي ِن" :أل ََم َ
ط ِةَ.لَّف َق اْل َح ِد َ
َ ُ َُ َ َ ُ َ
َ ََ
ُ ََ َ
َ َْ
متن اللغة ،196/5 :والتكملة والذيل والصلة ،148/5 :ومجمع بحار االنوار .496/4 :اما عند اهل الحديث فمعنى هذا المصطلح  :أن يكون
الراوي سمع نصف كتاب من شيخ ونصفه من شيخ آخر وكال الشيخين سمعاه من شي ٍخ واحد  .ينظر :فتح المغيث ،211/3 :ومنهج اإلمام

أحمد في إعالل األحاديث.372/1 :

( )110توفي سنة  463ه  ،صاحب المؤلفات منها تاريخ بغداد.
( )111في نسخة ب (ابن).
( )112القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب ،أبو
عمر الهاشمي من أهل البصرة .كان ثقة أمينا ،توفي سنة 414ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،462/14 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد،428 :

وأسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخه أو بعد سماعه ،55 :وتاريخ االسالم ،241/9 :وطبقات الشافعية الكبرى.310/5 :
( )113ثقة  ،توفي سنة 333ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،49 :وبغية النقاد النقلة ،303/1 :وتاريخ االسالم،671/7 :
وسير اعالم النبالء.508/11 :

( )114زياد في نسخة ج(بها).

( ) 115مسلم بن إبراهيم ويكنى أبا عمرو ،مولى لألزد ،وكان يعرف بالشحام ،وكان ثقة كثير الحديث ،توفي بالبصرة سنة  ،222ينظر:
الطبقات الكبرى البن سعد ،304/7 :وطبقات خليفة بن الخياط ،397/1 :الثقات للعجلي ،427 :الجرح والتعديل البن ابي حاتم،180/8 :
الثقات البن حبان.157/9:
( )116سقط في نسخة (ب).

( )117هو عبد السالم بن شداد ،ينظر :التاريخ الكبير للبخاري ،64/6 :وتهذيب الكمال ،64/18:والكاشف ،652 :وتاريخ االسالم،133/4 :
وتهذيب التهذيب.316/6 :

َّللاِ
( )118نضلة بن عبيد ،أَبو برزة األَسلمي ،وهو نضلة بن عبيد بن عابد ،ويقال :نضلة بن عمرو ،ويقال :نضلة بن ع َّ ِ
ويقالَ :عبد َّ
َ
بدَّللاُ ،
ُ
ُ
َُ
َُ ُ
َْ
َُ
ِ
ويقال غير ذلك في اسمه وفي نسبه،
بن نضلة بن الحارث بن حبان بن ربيعة بن دعبل بن أنس ْبن خزيمة ْبن مالك ْبن سالمان بن أ َْسَل َمُ .
وهو معروف بكنيته.أسلم قديما ،وشهد فتح مكة مع رس ِ
َّللاِ صلى هللا عليه وسلم ،وروى عنه أنه قال :أنا قتلت ابن خطل تحت أستار الكعبة.
ول َّ
ََ َُ
َُ
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توفي سنة 64ه ،ينظر :الطبقات الكبرى البن سعد ،223/4 :والتاريخ الكبير ،للبخاري ،118/8 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم،499/8 :
ومعجم الصحابة البن قانع ،29/3 :االستيعاب في معرفة االصحاب.1495/4 :
( )119في مسند االمام احمد بذكر الرجل المجهول في السند ،فيشبه أن الفالن هو العباس الجريري ،حدثنا عبدالصمد ،حدثنا عبد السالم أبو

طالوت ،حدثنا العباس الجريري أن عبيد هللا بن زياد قال ألبي برزة :هل سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم ذكره قط يعني الحوض؟ قال :نعم
ال مرة وال مرتين ،فمن كذب به فال سقاه هللا منه ،مسند االمام احمد ،اول مسند البصريين. )19807( 43/33 :

( )120وكان في السماط :المراد جماعة كانوا جلوسا عن جانبيه  ،ويقال بين السماطين أي الصفين ،وقوله كان في السماط أي الصف من
الناس :ينظر :شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،3200/5 :و النهاية في غريب الحديث واألثر ،401/2 :ولسان العرب،325/7 :

ومجمع بحار األنوار.117/3 :
( )121الدحداح :هو القصي السمين ،ينظر :جمهرة اللغة ،186/1 :والمخصص ،347/1 :اال ان هناك رواية
(إن محمديكم هذا لدحداح) عند المنذري :مختصر سنن أبي داود:كتاب السنة ،باب الحوض.)4582(292/3 :

( )122زياد في نسخة ج (وآله).
( )123زياد في نسخة ج (وآله).
( )124زياد في نسخة ج (وآله).

( .)125سنن ابي داود :كتاب السنة ،باب في الحوض ،)4749( 238/4 :قال المنذري  :في إسناده رجل مجهول ،ينظر :مختصر سنن
أبي داود ،292/3 :وفي مسند االمام احمد ،اول مسند البصريين ،)19807( 43/33 :حدثنا عبدالصمد ،حدثنا عبد السالم أبو

طالوت ،حدثنا العباس الجريري أن عبيدهللا بن زياد قال ألبي برزة  ، ......وقال الشيخ شعيب األرناءوط :إسناده صحيح
( )126سقط في نسخة (ج).

( )127سنن ابي داود ،كتاب جامع الترمذي طبع م ار اًر ،فطبع في بوالق الطبعة األولى سنة ألف ومائتين واثنين وتسعين ( 1292هـ) في
مجلدين صغيرين ،وهذه من أنفس الطبعات وأدقها وأتقنها ،وطبع في الهند م ار اًر ،طبعوه الهنود وعلقوا عليه طبعات طيبة ،ويوجد من طبعة
بوالق نسخة للشيخ أحمد الرفاعي المالكي ،اعتنى بها وقرأها وأقرأها في األزهر ،وعلق عليها ،وصحح في مواضع ،وضبط بالشكل بحيث

طبع الرابع
طبع الجزء الثالث من الكتاب مع طبعة الشيخ أحمد شاكر بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ،ثم بعد ذلك ُ
صارت نسخته فريدة ،و ُ

طبع الكتاب بعد ذلك بتحقيق وتعليق وترقيم وفهرسة دقيقة لعزة عبيد الدعاس،
والخامس بتحقيق إبراهيم عطوة عوض ،وتحقيقه مجرد نشر ،ثم ُ
في حمص في عشرة أجزاء ،وهذه الطبعة مخدومة ،وعليها تعليقات ،فطبعة الشيخ بشار هي أفضل الطبعات الموجودة اآلن باعتبار أنها كاملة،

وإال لو كملت طبعة الشيخ أحمد شاكر لما داناها شيء ،فالمجلدان اللذان طبعهما الشيخ أحمد شاكر ما لهما نظير ،وإذا أضيف إليهما تحقيق
بشار عواد ضمنا أن الكتاب صحيح.
( )128سبق ترجمته.
( )129سبق ترجمته.
( )130في نسخة ج (قدس سره).
( )131سبق ترجمته.
( )132توفي سنة 548ه ،ينظر :الثقات البن حبان ،101/7 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد.355 :
ال َكُروخى :بفتح الكاف وضم الراء المخففة وبالخاء المعجمة :نسبة إلى كروخ وهى بلدة بنواحى هراة من مدن خراسان خرج منها جماعة من
أهل العلم ،ينظر :معجم متن اللغة.44/5 :
( )133توفي سنة 478ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،442 :والمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ،489:وتاريخ
االسالم ،587/10 :وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي.327/5 :

( )134توفي سنة 481ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،127 :وتاريخ االسالم ،487/10 :وسير اعالم النبالء.100/14 :

ورِج ُّي :الضم ثم السكون ثم فتح الراء ،وجيم ،وأهل هراة يسمونها غورة :قرية على باب مدينة هراة ،بنظر :معجم البلدان ،216/4 :وتاج
اْل ُغ َ
العروس.279/13 :



 





االمم إليقاظ اهلمم



( )135في النسخ الثالثة اسم االب (عبدالعزيز بن احمد)  ،ولكن في كتب التراجم جميعها اسم االب (عبدالعزيز ابن محمد) ،الترجمة هو:

عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم بن ثمامة بن الليث بن الخضر أبو نصر الترياقي الهروي ،توفي سنة 483ه ،ينظر :التقييد لمعرفة

رواة السنن والمسانيد ،362 :وتاريخ االسالم ،523/10 :سير اعالم النبالء.99/14 :
( )136في نسخة ب (يسر) ،وفي نسخة ج (ياسين).

( )137توفي سنة 548ه ،ينظر :التقييد لمعرفة ،360 :والعرف الشذي شرح سنن الترمذي.14/1 :
( )138سقط في نسخة (ب)
( )139توفي سنة412ه ،ينظر :اكمال االكمال البن نقطة ،134/2 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،347 :وطبقات علماء الحديث:
.249/3

( )140توفي سنة 346ه ،ينظر :التقييد لمعرفة ،47 :وتاريخ االسالم ،837/7 :وسير اعالم النبالء ،103/12 :وسلم الوصول،283/5 :
ورجال الحاكم في المستدرك ،166/2 :والروض الباسم.872/2 :

الم ْحُبوبي :بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الباء الموحدة وفي آخرها باء أخرى بعد الواو ،هذه النسبة إلى محبوب ،وهو اسم لجد
ُ
المنتسب إليه ،ينظر :االنساب للسمعاني.112/12 :

( )141توفي سنة 245ه ،ينظر :الطبقات لكبرى البن سعد ،412/6 :والتاريخ االوسط ،382/2 :والثقات البن حبان ،104/8 :واالسامي
والكنى للحاكم.168/1 :

( )142قال عبد هللا سمعت أبي يقول سألت إسماعيل بن موسى عن قرابته من السدي فأنكر أن يكون ابن ابنته وإذا قرابته منه بعيدة ،الجرح
والتعديل البن ابي حاتم.196/2 :

( )143قال أبو حاتم :ضعيف يروي عن أنس المناكير ،وضعفه اكثر العلماء  ،ينظر :الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،115/6 :وتهذيب
الكمال ،384/21 :والكاشف ،63/2 :والمغني في الضعفاء ،468/2 :وتهذيب التهذيب،459/7 :

( )144سقط في نسخة (ج)

( )145زيادة في نسخة ج (وآله).

( )146سنن الترمذي ،ت :بشار ،ابواب الفتن ،باب ،96/4 :رقم الحديث( ،)2260والحديث ضعيف لوجود الراوي عمر بن شاكر فقد حكم
عليه اغلب العلماء بالضعف.

( )147الصوفية :يقال :كان آل صوفة يجيزون الحاج من عرفات أي يفيضون بهم ،ويقال لهم :آل صوفان وآل صفوان وكانوا يخدمون الكعبة

ويتنسكون ولعل الصوفية نسبوا إليهم تشبيهاً بهم في النسك والتعبد أو إلى أهل الصفة فقيل :مكان الصفية الصوفية بقلب إحدى الفاءين واواً
للتخفيف أو إلى الصوف الذي هو لباس العباد وأهل الصوامع ،ينظر :اساس البالغة ،564/1 :واالنساب للسمعاني.348/8 :

( )148سبق ترجمته.
( )149سبق ترجمته.

( )150توفي سنة 1028ه ،ينظر :خالصة االثرفي اعيان القرن الحادي عشر ،243/1 :واالعالم للزركلي ،181 :ومعجم المؤلفين.12/2 :
( )151عبد الوهاب بن أحمد بن علي أحمد بن محمد بن ذوقا بن موسى بن أحمد السلطان ينتهي نسبه إلى محمد ابن الحنفية رضي هللا
تعالى عنه الشيخ العالم العارف الشعراني نسبة إلى قرية أبي شعرة المصري الشافعي الصوفي ،يقال له الشعراني والشعراوي ايضا .توفي سنة

973ه ،ينظر :الكواكب السائرة ،157/3 :سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،316/2 :واالعالم للزركلي ،180/4 :ومعجم المؤلفين.218/6 :
( )152سبق ترجمته.
( )153توفي سنة  859ه ،ينظر :نظم العقيان في أعيان األعيان ،139 :فهرس الفهارس.554/2 :

( )154توفي سنة  806ه ،ينظر :الضوء الالمع ،282/2 :وقالدة النحر ،377/6 :البدر الطالع.139/1 :
طالب ،ينظر :االنساب للسمعاني.339/9 :
العقيلي :ينسبة ِإَلى عقيل بن أبي َ

الجبرتي :وتكتب أيضا جبرة نسبة إلى الجبرت ،بلدة معروفة من جهة بالد الحبشة في السواحل الشرقية بناها قوم من بني مخزوم ومن بني
عقيل أسست بعد انتهاء عصر الخالفة الراشدة وبداية عصر األمويين والعباسيين ،وكان االغلبية منهم عرب واحباش تعود انساب العرب الي
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بنو هاشم ( ادارسة  -عقيليون  -بنو مخزوم ) وبقية من مختلف قبائل العرب  ،ينظر :تحفة المحبين واألصحاب في معرفة ما للمدنيين من
األنساب ،151 :ومنادمة األطالل ومسامرة الخيال.20 :
الزبيدي :بضم الزاى وفتح ا لباء المنقوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بنقطتين من تحتها وفي آخرها دال مهملة ،هذه النسبة إلى زبيد وهي قبيلة
قديمة من مذحج أصلهم من اليمن ،ينظر :االنساب للسمعاني.263/6 :

( )155المعروف بابن الصالح ،توفي سنة 727ه ،أي عن عمر ناهز اثنتين وتسعين سنة  ،ينظر :ذيول العبر ،152/6 :والتراجم الساقطة

من كتاب ِإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ، 25 :واعيان العصر ،465/3 :والوافي بالوفيات ،244/21 :والدرر الكامنة ،107/4 :ودرة
الحجال.212/3 :

ان قلعة قريبة من نواحي تفليس تعمل بها البسط ،ينظر :معجم البلدان ،24/5 :مختصر فتح رب األرباب بما أهمل في لب اللباب
الوانيَ :ل َو ُ
من واجب األنساب.65 :
( )156توفي سنة 638ه ،ينظر :شذرات الذهب ،488/7 :وسلم الوصول إلى طبقات الفحول ،105/5 :وفهرس الفهارس.316/1 :
( )157سقط في نسخة (ج).
( )158عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد هللا األمين أبو أحمد بن سكينة الصوفي ،توفي سنة 607ه ،ينظر :تاريخ بغداد،259/15 :
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،373 :وإكمال اإلكمال البن نقطة ،183/3 :وتاريخ اربل ،244/2 :وسير اعالم النبالء،502/21 :

والوافي بالوفيات.206/19 :وغاية النهاية في طبقات القراء.480/1 :
( )159سبق ترجمته.

( )160أبو إسماعيل عبد هللا بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور بن مت األنصاري الهروي ,من ذرية أبي
أيوب األنصاري ,رضي هللا عنه ،توفي سنة 481ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،322 :والمنتخب من كتاب السياق لتاريخ
نيسابور ،311 :وطبقات علماء الحديث ،376/3 :وتذكرة الحفاظ.252/3 :
( )161سبق ترجمته.

( ) 162سنن النسائي ،قد طبع سنن النسائي عدة طبعات تتفاوت في الجودة والضبط العلمي ،وكلها تدور في تسميتها بين "سنن النسائي" و
"المجتبى" ،ولعل أهم هذه الطبعات ما يلي :نسخة دهلي ،الهند 1281 ،هـ ،ومعه كتاب زهر الربى على المجتبى للسيوطي ،وحاشية السندي،

نسخة المطبعة الميمنية ،القاهرة 1312 ،هـ ،طبعة المكتبة التجارية الكبرى 1349 ،هـ ،وطبع مع شرح السيوطي وحاشية السندي ،باعتناء
الدكتور عبدالفتاح أبو غدة ،وقد صدر عن دار البشائر اإلسالمية  -بيروت 1409 ،هـ ،وطبع أيضا مع شرح السيوطي وحاشية السندي،

بتحقيق مكتب تحقيق التراث اإلسالمي ،وقد صدر عن دار المعرفة  -بيروت ،الطبعة األولى 1411 ،هـ  1991 -م.

( )163سبق ترجمته.
( )164سبق ترجمته.

( )165أيوب بن نعمة بن محمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر بن حسين بن حماد المقدسي الكحال ،الشيخ زين الدين أبو محمد ،توفي سنة
731ه ،ينظر :ذيول العبر ،116/6:ومعجم الشيوخ للذهبي ،186/1 :وأعيان العصر وأعوان النصر ،673/1 :ومعجم الشيوخ للسبكي:
 ،170ودرة الحجال فى أسماء الرجال.215/1 :
( )166في نسخة ج (حدثنا).

( )167إسماعيل ابن اإلمام المقرئ نزيل دمشق أبي العباس أحمد بن الحسين ،أبو الفضل ،الرشيد العراقي األواني ،ثم الدمشقي ،الحنبلي ،من
جباة دار الطعم ،توفي سنة 652ه ،ينظر :سير اعالم النبالء ،454/16 :وذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد.461/1 :
( )168عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد بن عثمان ،أبو المحاسن الهمذاني القومساني[ .الوفاة 580 - 571:هـ] ،ينظر :المعين في طبقات
المحدثين ،178 :وتاريخ االسالم.655/12 :

القومسيُ :قو ِم ُس هذه ناحية يقال لها بالفارسية «كومش»  ،وهي من بسطام إلى سمنان وهما من قومس ،وهي على طريق خراسان إذا توجه
العراقي إليها ،ينظر :البلدان لليعقوبي ،90 :واالنساب للسمعاني ،512/10 :ومعجم البلدان.414/4 :
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( )169هناك اختالف في نسخة (أ) و (ب) مكتوب (حمد) ،واسفل من هذه الكلمة باربعة اسطر مكتوب (احمد) ،وفي نسخة ج مكتوب(احمد)
 ،وفي المراجع العلمية منهم من كتب (حمد) ومنهم من كتب(احمد) وكالهما واحد.
( ) 170أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن إسحاق بن وشنة الدوني الصوفي وكان متقنا ثبتا
ثقة ،توفي سنة 501ه ،ينظر :معجم السفر ،178 :و التقييد لمعرفة ،337 :وتاريخ االسالم ،26/11 :وسير اعالم النبالء،221/14 :
والوافي بالوفيات.85/18 :

( )171توفي سنة 433ه ،ينظر :إكمال االكمال ،333/1 :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،136:ووتاريخ االسالم ،523/9 :وسير
اعالم النبالء.189/13 :
( )172توفي سنة 364ه ،ينظر:تاريخ دمشق ،215/5 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،170:وطبقات علماء الحديث ،133/3 :وتاريخ
االسالم ،224/8 :وسير اعالم النبالء.291/12 :

( )173ينظر :ترجمته في صفحة  30هامش ..10
( )174توفي سنة 576ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،46/21 :وتاريخ دمشق ،208/5 :والتقييد المعرفة ،176:وطبقات علماء الحديث،72/4 :
وتاريخ االسالم ،570/12 :وسير اعالم النبالء.271/15 :
( )175سبق ترجمته.
( )176سبق ترجمته.
( )177سبق ترجمته.
( )178سبق ترجمته.
( )179سبق ترجمته.
( )180سبق ترجمته.
( )181سبق ترجمته.
( )182سبق ترجمته.
( )183سبق ترجمته.
( )184محمد بن وهب بن أبي كريمة ،أبوالمعالي الحراني ،صدوق ،توفي سنة 243ه ،ينظر :تسمية مشايخ النسائي ،51 :والكاشف:
 ،229/2وتاريخ االسالم ،1252/5 :ونثل النبال بمعجم الرجال.290/3 :

َّللا الحراني ،ثقة ،توفي سنة 193ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،336/7 :سؤاالت محمد
َّللا الباهلي ،أبو عبد َّ
( )185محمد بن سلمة بن عبد َّ
بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني ،168 :والتاريخ االوسط ،267/2 :والثقات للعجلي ،404 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم.276/7 :
( )186خالد بن أبي يزيد وقيل بن يزيد أبو عبد الرحيم الحراني خال محمد بن سلمة ،ثقة  ،توفي سنة 144ه ،ينظر :تاريخ االسالم،227/9 :
والتاريخ الكبير ،182/3 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،361/3 :ورجال صحيح مسلم ،187/1 :وتاريخ بغداد.227/9 :

( )187توفي سنة 124ه ،ثقة ،ينظر :الجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال ،65/17 :والثقات للعجلي ،170 :وطبقات علماء الحديث:
 ،219/1الكاشف ،415 :وتاريخ االسالم ،417/3 :وتهذيب التهذيب.397/3 :
( )188توفي سنة 128ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،513/7 :والجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال ،534/19 :والتاريخ الكبير للبخاري:
 ،336/8والثقات للعجلي ،361/2 :والثقات البن حبان ،295 /3:وتذكرة الحفاظ ،129/1 :وتهذيب التهذيب.318 /11 :

( )189توفي سنة125ه ،ثقة  ،ينظر :الطبقات الكبرى ،348/5 :والجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال ،32/19 :والثقات للعجلي،253/2 :
وسؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل.121 :

( )190بن عتبة بن مسعود الهذلي ،أبو عبد هللا المدني ،ت  94أو  95هـ ،قال عنه ابي زورعة :مديني ،ثقة مأمون ،إمام ,ينظر :الطبقات

الكبرى البن سعد ،195/5 :الجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال= ،155/18:والتاريخ الكبير للبخاري ،385/5 :والثقات للعجلي،317 :
والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،319/5 :ورجال صحيح البخاري ,464/1 :وغيرها.
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( ) 191من بني نصر بن معاوية ،يقال :إنه أدرك النبي صلى هللا عليه وسلم وال تعرف له صحبة ،وال رؤية ،ينظر :معرفة الصحابة البي
نعيم ،1239/3 :وتهذيب الكمال ،352/9 :والكاشف ،404 :واالصابة ،518/2 :وتهذيب التهذيب.327/3 :
( )192أبو السنابل اسمه لبيد بن بعكك بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي ،أسلم أبو السنابل يوم فتح مكة ،وهو الذي خطب
سبيعة بنت الحارث األس لمية بعد وفاة زوجها سعد بن خولة ،وبقي أبو السنابل بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زمانا ،ينظر :الطبقات

الكبرى البن سعد ،67/6 :طبقات خليفة بن الخياط ،45 :والتاريخ الكبير للبخاي ،41/9 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،387/9 :وغيرها.

( )193زيادة في نسخة ج (عنها).

( )194السنن الكبرى للنسائي :كتاب الطالق ،وما استثني من عدة المطلقات 303/5 :رقم الحديث (.)5683
( )195سبق ترجمته.
( )196سبق ترجمته.
( )197سبق ترجمته.
( )198سبق ترجمته.
( )199سبق ترجمته.
( )200توفي سنة 635ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،217/15 :سير اعالم النبالء ،290/16 :و ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد،43/2 :
وتوضيح المشتبة ،358/7 :وغيرها.

( )201سبق ترجمته.

( )202أبو عبد هللا محمد بن أبي مسعود عبد العزيز الفارسي ،ثم الهروي ،الشيخ ،المسند ،الصدوق ،راوي (جزء أبي الجهم) ،ونسخة مصعب
الزبيري ،واألجزاء الستة من حديث ابن صاعد ،عن عبد الرحمن بن أبي شريح =الزاهد ،توفي سنة 472ه  ،ينظر :تاريخ اربل،223/2 :
وتاريخ االسالم ،433/10 :وسير اعالم النبالء ،472/13 :وشذرات الذهب :البن العماد ،433/3 :ومصباح األريب في تقريب الرواة الذين
ليسوا في تقريب التهذيب.190/4 :

( ) 203أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح أحمد بن محمد بن أحمد ابن يحيى بن مخلد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن ثابت األنصاري
المعروف بالشريحي ،توفي سنة 392ه ،ينظر :إكمال االكمال البن نقطة ،510/3 :وتاريخ االسالم ،714/8 :وسير اعالم النبالء.463/12 :
( )204صاحب مؤلفات منها معجم الصحابة ،توفي سنة 317ه  ،ينظر :تاريخ بغداد ،325/11 :وطبقات الحنابلة ،190/1 :والتقييد لمعرفة
رواة السنن والمسانيد ،312 :وتاريخ االسالم ،323/7 :وتذكرة الحفاظ ،217/2 :وسير اعالم النبالء .270/11 :

( )205توفي سنة 228ه صدوق  ،ينظر :االسامي والكنى ،112/3 :وفتح الباب في الكنى وااللقاب ،198 :وتاريخ بغداد،160/14 :
وتاريخ االسالم ،650/5 :وسير اعالم النبالء.520/8 :
( )206توفي سنة 175ه ثقة  ،ينظر :الطبقات الكبرى ، 517/7 :و الجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال ،519/18 :والضعفاء البي زرعة:
 ،360/2والجرح والتعديل ،179/7 :وتهذيب التهذيب ،465 -459 /8:وتذكرة الحفاظ.164 /1:

( )207توفي سنة 175ه ثقة ثبت  ،ينظر :الطبقات الكبرى ،375/5 :وطبقات الخليفة بن الخياط ،465 :و الجامع لعلوم اإلمام أحمد –
الرجال ،322/19 :والتاريخ الكبير للبخاري ،193/8 :والثقات للعجلي ،459 :وتاريخ بغداد ،56/16 :وتهذيب الكمال ،232/30 :وتذكرة
الحفاظ.108/1 :
( )208سقط من نسخة (ب).

( )209جزء أبي الجهم العالء بن موسى الباهلي ،)76(47 :وجزء يشتمل على ثمانية وخمسين حديثا وعلى أثر وعلى موعظة.)4(99 :
( )210صحيح البخاري:كتاب الطالق ،باب {وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطالق.)5320( 57/7 :]4 :
( )211ورواه مسلم في صحيحه من طريق ابي هريرة :كتاب الطالق ،وباب ْانِق ِ ِ ِ
ض ِع اْل َح ْم ِل:
ضاء عَّدة اْل ُمتََوَّفى َع ْن َها َزْو ُج َهاَ ،و َغ ْي ِرَها ِب َو ْ
َ
َ ُ
.)1485(1122/2
( )212سبق ترجمته.
( )213سبق ترجمته.
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( )214سبق ترجمته.
ار بالتواريخ1233 :هـ1273 ،هـ1889 ،م،
( )215سنن ابن ماجة ،هذا الكتاب طبع عدة طبعات من أشهرها ما يلي :طبع في دهلي مرًا
1905م ،وطبع في الهور 1311هـ ،وطبع في القاهرة 1313هـ ،وطبع بتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي ،صدرت عن عيسى الحلبي
1952م ،ثم صورت عدة مرار بتواريخ متباينة ،وطبع بتحقيق محمد مصطفى األعظمي ،صدرت عن و ازرة المعارف السعودية ،سنة 1403
أخير بدار الجيل ببيروت ،سنة 1418هـ ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د .بشار عواد معروف.
هـ ،وطبع ًا
( )216القاموس المحيط :مادة (م و ج).206 :
( )217سبق ترجمته.
( )218توفي سنة800ه ،ينظر :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،218/2 :وفهرس الفهارس.647/2 :
( )219سبق ترجمته.

( )220توفي سنة 635ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،145/15 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد.216 :
( )221توفي سنة 566ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،304 :وتاريخ اربل ،548/2 :وتاريخ االسالم.350/12 :
( )222سقط في نسخة ( أ ).
( )223توفي سنة 484ه :ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،63 :وطبقات علماء الحديث ،388/3 :والمعين في طبقات المحدثين:
 ،141وتاريخ االسالم ،536/10 :وسير اعالم النبالء.52/14 :

( )224في نسخة ب (القومي) وهوخطأ والصواب(المقومي) وهذا ما أثبت من خالل ترجمته في اغلب كتب السير والتراجم.
( )225القاسم بن أبي المنذر أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور أبو طلحة الخطيب القزويني (ت409ه) ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن
والمسانيد ،429 :والمقتنى في سرد الكنى ،330/1 :وتاريخ االسالم،144/9 :وغيرها.
( )226توفي سنة 345ه  ،ينظر :اكمال االكمال البن نقطة ،594/4 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،401 :وطبقات علماء
الحديث ،48/3 :وتذكرة الحفاظ ،50/3 :وغيرها.

( )227في نسخة ج (ابن).
( )228توفي سنة 241ه ،ضعيف  ،ينظر :الطبقات الكبرى ،378/6:و قبول األخبار ومعرفة الرجال ،195/2 :والجرح والتعديل البن ابي
حاتم ،550/2 :والكامل في ضعفاء الرجال ،443/2 :وتهذيب الكمال ،489/4 :والكاشف ،289 :وتهذيب التهذيب.57/2:

( )229توفي سنة ه ،ضعيف ،ينظر :تاريخ ابن معين ،122/4 :والضعفاء والمتركون للنسائي ،89 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم:
 ،152/7والكاشف ،144/2 :وتهذيب التهذيب.416/8 :
( )230في نسخة ب (غداؤه) وهو الصحيح كما هو موجود في سنن ابن ماجة
( )231سنن ابن ماجة :كتاب االطعمة ،باب الوضوء عند الطعام ،)3260(1085/2:والحديث ضعيف لوجود الراويين جبارة بن المغلس،
وكثير بن سليم ،فقد حكم عليهم اغلب العلماء بالضعف .

( )232مؤطا االمام مالك :أحسن طبعة للموطأ) برواية يحيى الليثي ( هي الطبعة التي حققها الدكتور بشار عواد معروف ،على عوز فيها،
ألنها غير مقابلة على نسخ خطية ،بل على نسخة واحدة بالعراق وتوجد نسخ من الموطأ في المغرب ترقى إلى القرن الخامس ،ونسخ أخرى
منقولة من أصول قديمة ،فكان أولى تحقيق الموطأ عليها ،أما الموطأ (برواية القعنبي) ،فلم يأت عبد المجيد التركي بشيء ،وقد مسخ الكتاب
مسخا= ،فقد اعتمد قطعة من موطأ القعنبي توجد بمصر ،خلط الناسخ بينها وبين رواية يحيى ،فكان يكمل النقص الموجود من رواية يحيى،

والنسخة المطبوعة قديما من رواية القعنبي(غالف) أحسن بكثير من طبعة التركي ،اما طبعة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(رواية يحيى

الليثي) سيئة جدا ،وفيها أخطاء كثيرة لم ينبه عليها المحقق ال من قريب وال بعيد ،وقد بين جملة منها الدكتور بشار في طبعته الجديدة.

( )233سبق ترجمته.
( )234سبق ترجمته.

( )235سبق ترجمته..
( )236سبق ترجمته.
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( )237سبق ترجمته.

( )238توفي سنة 694ه ،ينظر :المعجم المختصر بالمحدثين ،10 :وتاريخ االسالم ،782/15 :وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي،6/8 :
وذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد.292:

الفار ْوثي :هي قرية من قرى واسط ،ينظر :توضيحة المشتبة ، 12/7:وقد ذكر د .عبد الحكيم انيس مقالة نشرها على موقع االلوكة بعنوان
ُ
الفاروثي ال الفاروقي وال الفاروتي وال الفاروبي :قال  -تحرفت نسبة أحمد إلى "الفاروقي" في :الذيل على طبقات الحنابلة البن رجب .طبعة
حامد الفقي ،وجاءت على الصواب في طبعة الدكتور العثيمين ( ،)201/2ونبه على خطأ الطبعة السابقة ،والبرهان للزركشي (.)477/4
طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم ،وحصر الشارد من أسانيد محمد عابد (السندي) ( )698/2في موضعين .وجاءت على الصواب في (2

الس ْير والمساعي إلبراهيم الراوي ص( 41لم يذكر مكان الطبع وال تاريخه ،األعالم للزركلي
( .)700/طبعة مكتبة الرشد/ناشرون ،الرياض ،و َّ
وكانت جاءت على الصواب في الطبعة الثالثة ( ،)169/ 1وجاءت كذلك على الصواب في ترجمته فيه (،)86/1
( ،)174/1الطبعة العاشرة،
ْ

وتحرفت نسبته إلى "الفاروتي" في :الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر لبرهان الدين القادري ص .40وجاءت على الصواب في

( .119طبعة مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة) ،والمنح البادية في األسانيد العالية للفاسي ( ،)186/ 2وتحرفت إلى "الفاروبي" في :مناقب األسد
الغالب ...علي بن أبي طالب البن الجزري ص( 85تحقيق طارق الطنطاوي ،مكتبة القرآن ،القاهرة( ،وتحرفت النسبة عند ذكر أبيه "إبراهيم"

من الفاروثي "إلى" الفاروتي "في :المنح البادية ( ،)148/2وتحرفت النسبة عند ذكر جده الشيخ "عمر الفاروثي" إلى "الفاروقي "في :طبقات
األولياء البن الملقن ،ص( 96تحقيق نور الدين شريبة ،ط.)2

( )239سقط من نسخة (ج).
( )240توفي سنة 666ه ،ينظر :تاريخ االسالم ،130/15 :وبغية الوعاة ،435 :إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس،310/1 :
و الموسوعة الميسرة.119/1 :
=الم ْك ِ
ناسي :مكناس :مدائن عدة إحدى مدن الجمهورية التونسية ،تقع في والية سيدي بوزيد بالجنوب التونسي وتحديدا بالجهة الجنوبية من
ُ
والية سيدي بوزيد ،وسط سهل شاسعا بين غابات الزيتون تحيط بها.جبال من الجهات األربعة جنوب جبال بوهدمة ،شماال جبال قوالب ،شرقا
جبال الناظور و غربا جبال عرباط .وهي في طريق سال والطريق إليها من فاس إلى مدينة مغيلة .هي المسماة تاقررت وهي اآلن باقية على
حالها لم يدركها كبير تغير وهي مدينة حسنة مرتفعة ،ينظر :نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،245/1 :ومعيار االختيار في ذكر المعاهد
والديار ،166 :وصفحة مكناس في ميوزك برينز .". MusicBrainz area ID.

( )241مالحظة تعقبيه :هناك انقطاع بين ابن زرقون وابن الحصار الخوالني السباب االتية.
اوال -اختالط في االسم الذي سمع من ابن الحصار

* ( -الجد ) أبو الطيب،سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البر بن مجاهد األنصاري ،بطليوسي ،سكن إشبيلية ،ابن زرقون(ت520ه) ،أجاز
له أبوا عبد هللا :أحمد الخوالني ،ينظر :الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة.25/2 :

* ( -االبن ) أبو عبد هللا محمد بن أبي الطيب سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البر بن مجاهد ابن زرقون األنصاري األندلسي اإلشبيلي
المالكي( 586-502ه) ،أجاز له عام اثنتين وخمس مائة أبو عبد هللا أحمد ابن محمد الخوالني راوي الموطأ ،وفيها ولد أي ( 502ه) ،وتفرد
في وقته عنه ،ينظر :سير اعالم النبالء ،231/16 :والوافي بالوفيات ،86/3:واالعالم للزركلي.139/6 :

* ( -ابن االبن ) وهو المذكور في السند أبو الحسين محمد ابن اإلمام الكبير أبي عبد هللا محمد بن سعيد ابن أحمد ألنصاري ،اإلشبيلي،
ابن زرقون622-532( ،ه) ،ينظر :سير اعالم النبالء ،231/16 :وغاية النهاية في طبقات القراء ،240/2 :وقالدة النحر في وفيات أعيان
الدهر ،104/5 :وشذرات الذهب البن العماد.95/5 :
ثانيا :تفاوت االعمار

* -بين وفاة ابو الطيب سعيد بن أحمد بن سعيد  ،وابن الحصار(  12سنة) فهذا يدل على السماع.
* -بين والدة ابو عبد هللا محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد ووفاة ابن الحصار ( 6سنوات) فهذا يدل على السماع واجازته بهذا العمر.
* -ولده ابو عبدهللا محمد بن محمد سعيد بن أحمد بن سعيد ،بعد ( 24سنة ) من وفاة ابن الحصار.
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ثالثا :سمع من ابيه وليس من ابن الحصار بدليل :قال الجزري :وقع في أجايزنا أن إبراهيم بن وثيق ق أر عليه عن قراءته على محمد بن سعيد

وهو أبوه عن الخوالني وقراءته عليه صحيحة ,ق أر على أبيه أبي عبد هللا محمد بن سعيد بن زرقون ،غاية النهاية في طبقات القراء،240/2 :

( )242في نسخة ج (ابن) وهو الصواب.

( )243أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن غلبون الخوالني يعرف بابن الحصار ،توفي سنة 508ه ،ينظر :تاريخ
االسالم ،110/11 :وسير اعالم النبالء ،252/14 :والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.48/2 :

( )244أبو عمرو عثمان بن أحمد بن محمد بن يوسف المعافري ،القرطبي ،توفي سنة 431ه  ،ينظر :تاريخ االسالم ،506/9 :وسير اعالم
النبالء ،496/11:والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.74/7 :

القيجاطي :لم اجد هذا اللفظ ورد في كتب السير والمراجع اطلق على هذا الراوي ،فقد اطلق الذهبي على هذا الراوي لفظة (القيشطالي) بالشين

مشوبة بالجيم في تاريخ االسالم ،506/9 :وسير اعالم النبالء ،497/17 :اما السبكي فقد اطلق على هذا الراوي بـ(القيجطالي) في المعجم
الشيوخ ، 476 :اما ابن االحمر فقد اطلق على هذا الراوي ب(القبجطيلي) في اعالم المغرب واالندلس ،24 :اما السخاوي فقد اطلق على هذا

الراوي (القيشطيالي) ،في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،74/7 :فالغاية واحدة ولكن اختالف النقل او اللفظة لدى المصنفين.

( )245توفي سنة  367ه ،ينظر :تاريخ علماء االندلس ،189/2 :وتاريخ االسالم ،280/8 :وسير اعالم النبالء ،229/12 :واالحاطة في
اخبار غرناطة ،320/4 :والديباج المذهب.357/2 :
( )246توفي سنة 298ه :ينظر :تاريخ علماء االندلس ،293/1 :وجذوة المقتبس في ذكر والة األندلس ،268:وتاريخ االسالم،979/6 :
سير اعالم النبالء ،518/10 :والوافي بالوفيات ،277/19 :وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية.114/1:

( )247توفي سنة 233ه ،ينظر :تاريخ علماء االندلس ،176/2 :و وجذوة المقتبس في ذكر والة األندلس ،382:وبغية الملتمس في تاريخ
رجال أهل األندلس ،510 :وتاريخ االسالم.972/5 :
( )248في نسخة ج (كتابه).
( )249في نسخة ج (في القدر).
( )250توفي سنة 130ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،414/5 :والثقات للعجلي ،254 :الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،49/5 :والثقات البن
حبان ،6/7 :و ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين ،58 :وغيرها.

( )251توفي سنة 117ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،283/5:والثقات للعجلي ،300 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،297/5:رجال صحيح
مسلم ،423/1:وتهذيب االسماء واللغات ،305/1 :وتهذيب الكمال ،467/17 :وتاريخ االسالم ،273/3 :وتهذيب التهذيب.290/6 :
( )252في االصل اي في موطا مالك (قال).

( )253موطا االمام مالك :كتاب الجامع ،باب النهي عن القول بالقدر ،)2616(477/2/2 :وينظر تخريجه في :مسند االمام احمد :مسند
المكثرين من الصحابة :مسند ابي هريرة رضي هللا عنه= ،)8158(495/13 :وصحيح البخاري :صحيح البخاري :كتاب القدر ،باب تحاج
ادم وموسى عند هللا ،)6614(126/8 :وصحيح مسلم :كتاب القدر ،باب باب حجاج ادم وموسى عليهما السالم،)2652(2402/4 :
( )254في نسخة ج (في القدر).

( )255سقط في نسخة ب (هللا) ،وفي نسخة ج (واعطاه هللا) بزيادة الواو .
( )256في نسخة ج (بأنه كان مكتوبا في التوراة).
( )257ينظر ما اشرنا اليه في هامش  1من هذه الصفحة من تخريج للحديث.
( )258سقط من نسخة ج
( )259في نسخة ب (بأذن).
( )260في نسخة ج (منا).

( )261في نسخة ج (لكونه).
( )262في نسخة ج (فإن).
( )263ينظر :شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،13:والعلم الشامخ في ايثار الحق على االباء واالجداد.206 :
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( )264سقط في نسخة (ب)
( )265في نسخة ب (ان).
( )266فس نسخة ج (وإن)
( )267ينظر :شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل.14:

منقحة عدد األجزاء[ 1 :ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] تعليق وتحقيق :عبدالوهاب عبداللطيف.
( )268طبع في المكتبة العلميةَ ،م ِزَيدة َ
( )269سبق ترجمته.
( )270سبق ترجمته.
( )271سبق ترجمته.
( )272محمد بن الحاج مقبل بن عبد هللا الشمس أبو عبد هللا الحلبي القيم بجامعها والمؤذن 779( ،ه  870 -ه) ،ينظر :الضوء الالمع:
 ،53/10وفهرس الفهارس.549/2 :

( )273ولد  ، 684وتوفي سنة  780ه ،عن ًّ
ست وتسعين سنة وأشهر ،ينظر :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،34/1:والدرر الكامنة
في أعيان المائة الثامنة ،31/5:وتسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة.1181/3:
مالحظة تعقبيه :هناك انقطاع في السند وكما ياتي:

* -بين وفاة الراوي شيخ االسالم الزين زكريا (925ه) ،ووالدة محمد بن مقبل(779ه) ،حوالي ( )146سنة ،وهذا يدل عللى االنقطاع.
* -وايضا بين وفاة الراوي محمد مقبل (870ه) ،ووالدة محمد بن مقبل(684ه) ،حوالي ( )186سنة ،وهذا يدل عللى االنقطاع.
فاالسناد منقطع من هذا الطريق

( )274ينظر :ترجمته في صفحة 22 :هامش .3

( )275نصر بن محمد بن علي بن أبي الفرج ،أبو الفتوح بن أبي الفرج بن الحصري الوقاياتي ،توفي سنة 619ه :ينظر :تاريخ بغداد:
 ،182/21الوافي بالوفيات ،53/27 :و العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين ،156/6 :وذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،294/2 :وشذرات
الذهب البن العماد.82/5 :

( )276توفي سنة 564ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،43/15 :اكمال االكمال :البن نقطة ،417/1 :وسير اعالم النبالء ،204/15 :والوافي
بالوفيات ،173/3 :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد.147/1 :

( )277أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي بن الباقالني ،توفي سنة 488ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد،133:
وتاريخ اربل ،554/2 :وطبقات علماء الحديث ،398/3 :وتاريخ االسالم ،590/10 :وتذكرة لحفاظ.6/4:

( )278علي بن الحسين بن علي بن أيوب أبو الحسن البغدادي البزاز ،توفى سنة  492هـ ،ينظر :وتاريخ االسالم ،725/10 :وسير اعالم
النبالء ،527/17 :وغاية النهاية ،532/1 :وشذرات الذهب.397/3 :
( )279توفي سنة 428ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،420/12 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،376:وتاريخ االسالم.449/9 :
( )280توفي سنة  359ه ،ينظر :العلل ومعرفة الرجال ،93/1 :وتاريخ بغداد ،115/2 :طبقات الحنابلة ،64/2 :والتقييد لمعرفة رواة السنن
والمسانيد ،45:وسير اعالم النبالء ،184/16 :واالعالم للزركلي.310/5 :

( )281توفي 288ه ،ينظر :المتفق والمفترق ،531/1 :وتاريخ بغداد ،569/7 :طبقات الحنابلة ،121/1 :و التقييد لمعرفة رواة السنن

والمسانيد ،217 :وتاريخ اربل ،621/2 :وسير اعالم النبالء ،253/13 :والوافي بالوفيات.98/10 :
( )282مالحظة تعقبيه :ليس واضحا عما اذا كان هذا هو الشخص المقصود ،وتاريخ وفاته مجهول:
*-

ذكره

القرشي

الجواهر(،)122/1

والخطيب

البغدادي

في

التاريخ

(

)99/5

وصاحب

كتاب

تكملة

االكمال

بـ( احمد بن محمد بن مهران السوطي البغدادي) الذي حدث عن الفضل بن دكين ،وروى عنه ابو القاسم الطبراني .وقيل ان اسمه «احمد بن
محمد بن يحيى» ..

* -وذكره محقق كتاب المهيأ في كشف أسرار الموطأ في مقدمة التحقيق من ضمن تالمذة محمد بن الحسن الشيباني (أحمد بن محمد بن

مهران أبو جعفر راوي موطأ محمد بن الحسن رحمه هللا) ،بشكل مختصر من غير ذكر الوفاة ،وكذلك صاحب كتاب طبقات الحنفية(ص.)122



 





االمم إليقاظ اهلمم



* -لم يبينوا اهل كتب السير والتراجم انه اخذ عن محمد بن الحسن الشيباني ،عنه بشر بن موسى ابن صالح األسدي.
( )283توفي سنة 189ه ،لينه النسائي وغيره من قبل حفظه ،وينظر:الضعفاء البي زرعة ،41/1 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم،227/7 :
وطبقات الفقهاء ،135 :وتاريخ بغداد ،561/2 :وتاريخ اربل ،620/2 :تاريخ االسالم،954/4 :
( )284سبق ترجمته.
( )285هذا خطا والصواب هو(النعيمي) وهذا ما أثبت من خالل ترجمته في اغلب كتب السير والتراجم.

( )286عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن عبد هللا بن ُنعيم ،أبو المفاخر محيي الدين النعيمي الدمشقي الشافعي ،وله
مؤلفات منها الدارس في الدارس  ،توفي سنة 927ه ،ينظر :الضوء الالمع  ،293/4والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ،250/1 :االعالم
للزركلي ،43/4 :ومعجم المؤلفين ،301/5 :وشذرات الذهب البن العماد.380/8 :
( )287محمد بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن جساس االريحي782( ،ه874 -ه) ،عن نيف وتسعين سنة ،ويقال انه انصاري ،ينظر:
الضوء الالمع،54/8 :

َّللا الكلوتاتي ،الشهاب  ،ابو الفتح ،مسند العصر ،توفي سنة 835ه ،ينظر :الجواهر
( )288أحمد بن عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عبد َّ

والدرر ،294/1:والضور الالمع ،378/1 :وديون االسالم ،79/4 :واالعالم للزركلي ،167 :ومعجم المؤلفين ،311/1 :وشذرات الذهب:
.211/7

( )289توفي سنة  767ه ،ينظر :عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بن جماعة بن على بن حماعة بن حازم بن صخر الكنانى،
توفي سنة ه ،ينظر :العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين ،93/5 :و ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،131/2 :و طبقات الشافعية ـ البن
قاضى شهبة ،101/3 :والدرر الكامنة ،176/3 :و رفع اإلصر عن قضاة مصر ،243 :و بهجة الناظرين ،51 :والضوء الالمح.162/11:
( ) 290أحمد بن هبة هللا بن أحمد بن محمد بن الحسن ابن عساكر ،أبو الفضل الدمشقي ،توفي سنة 699ه ،ينظر :المعجم المختصر
بالمحدثين ،45:ومعجم الذهبي ،38 :وذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد.406/1 :

( )291توفي سنة 615ه ،ينظر :سير اعالم النبالء ،103/16 :وذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،369/2 :واالعالم للزركلي،66/3 :
ونثل النبال بمعجم الرجال ،596/4 :وتكملة االكمال.526/3 :
( )292هذا خطا والصواب هو(الشعرية) وهذا ما أثبت من خالل ترجمته في اغلب كتب السير والتراجم.
( )293توفي سنة 538ه :ينظر :تاريخ بغداد ،172/21 :والوجيز في ذكر المجاز والمجيز ،134 :وتاريخ اربل ،482/2 :وتاريخ االسالم:
 ، 397/11وقالدة النحر في وفيات أعيان الدهر.120/4:

( )294توفي سنة 526ه :ينظر :وسير أعالم النبالء ،404 /14الوافي بالوفيات  ،25 /13والجواهر المضية ،218/1والطبقات السنية/3:
.160
( )295سبق ترجمته..
( )296سبق ترجمته.

( )297زيادة في نسخة(ج) ،والذي تبدا من (الموطأ برواية اإلمام محمد  ...الى...بسندهما السابق انتهى وهلل الحمد).
( )298في نسخة ج (رحمه هللا تعالى).
( )299مسند االمام الشافعي :طبعة عدة طبعات منها :طبعة دا ر الكتب العلمية :صححت هذه النسخة على النسخة المطبوعة في مطبعة
بوالق االميرية ،والنسخة المطبوعة في الهند  ،ودار البشائر االسالمية :تحقيق رفعت فوزي ثالث مجلدات  ،2011ودار غراس :تحقيق
الدكتور ماهر ياسين الفحل.2004 ،

نجد أهل العلم ينسبون هذا المسند إلى غير اإلمام الشافعي  ،وأنه لم يؤلفه بنفسه ،بل التقطه بعض النيسابوريين من األم وغيرها من مسموعات
أبي العباس محمد بن يعقوب المعروف باألصم ،التي كان انفرد بروايتها عن الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي ،أو أنه من جمع أبي العباس

األصم نفسه ،قال الذهبي :مسند الشافعي لم يفرده الشافعي بل خرجه أبو جعفر محمد بن جعفر بن مطر ألبي العباس األصم مما كان يروى
عن الربيع عن الشافعي من كتاب األم وغيره ( تاريخ اإلسالم  ،)367 / 25وقال ابن الصالح :ومسند الشافعي المعروف؛ ليس من جمع
الشافعي وتأليفه  ،وإنما جمعه من سماعات األصم بعض أصحابه  ،وكذلك ال يستوعب جميع حديث الشافعي  ،فإنه مقصور على ما كان
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عند األصم من حديثه( طبقات الفقهاء الشافعية  ، )292/1وقال الحافظ ابن حجر في تعريفه بهذا الكتاب :مسند الشافعي رحمه هللا تعالى
وهو :عبارة عن األحاديث التي وقعت في مسموع أبي العباس األصم عن الربيع بن سليمان من كتاب األم والمبسوط التقطها بعض النيسابوريين
من األبواب ( ،المعجم المفهرس ص.) 39 :
( )300سبق ترجمته.
( )301سبق ترجمته.
( )302سبق ترجمته.
( )303سبق ترجمته.
( )304سبق ترجمته.
( )305في نسخة ب (بن).
( )306سبق ترجمته.

( )307توفي سنة 597ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،180:وتاريخ اربل ،229/2 :وسير اعالم النبالء ،453/15 :و سلم
الوصول إلى طبقات الفحول.98/4:
( )308توفي سنة603ه ،ينظر :تاريخ االسالم ،82/13 :وتذكرة الحفاظ ،120/4 :وسير اعالم النبالء ،14/16 :وذيل التقييد في رواة السنن

واألسانيد ،83/1:و نزهة األلباب في األلقاب.371/1 :

( )309توفي سنة 515ه ،ينظر :التحبير في المعجم الكبير ،177/1 :والمنتخب من معجم شيوخ السمعاني ،578:والتقييد لمعرفة رواة السنن
والمسانيد ،236 :وطبقات علماء الحديث ،37/4 :وتاريخ االسالم ،232/11 :وسير اعالم النبالء.193/17 :
( )310توفي سنة430ه ،ينظر :ينظر :تاريخ بغداد ،35/21 :وإكما االكمال البن نقطة ،333/3 :المنتخب من كتاب السياق ،95:ووفيات
االعيان ،91 :وتاريخ االسالم ،468/9 :وسير االعالم النبالء.155/13 :

( )311توفي سنة 346ه ،ينظر :اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،855/3 :وتاريخ دمشق ،287/56 :التقييد لمعرفة رواة السنن
والمسانيد ،123:وتاريخ اربل ،134/2 :وطبقات علماء الحديث ،51/3 :وطبقات الشافعيين.270 :
( )312توفي سنة 270ه ،الثقات البن حبان ،280/8 :و اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،428/1 :و تهذيب األسماء واللغات،188/1 :
ووفيات االعيان ،291/2 :وتهذيب الكمال.89/9 :

( )313مالك بن انس توفي 179سنة ه ،ينظر :الطبقات لخليفة بن الخياط ،479 :والجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال ،80/19:والثقات
البن حبان ،459/7 :وتاريخ االسالم.719/4 :
( )314توفي سنة 127ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،305/1:والتاريخ الكبير للبخاري ،81/5 :رجال صحيح البخاري ،403/1 :وسير أعالم
النبالء ،252 /5:وتاريخ اإلسالم ،147 /8:والوافي بالوفيات ،162 /17:ومرآة الجنان ،269 /1:وتهذيب التهذيب ،328 /2:وشذرات

الذهب.118 /2:

( )315مسند الشافعي :كتاب الصالة  ،باب استقبال الكعبة في الصالة ،)177(245/1 :وينظر تخريجه :موطا مالك :كتاب الجمعة ،باب
ما جاء في البصاق في القبلة ،)546(214/1 :مسند احمد :مسند بني هاشم ،مسند عبدهللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما:
 ،)5930(306/5وصحيح البخاري :كتاب الصالة ،باب ما جاء في القبلة ،ومن لم ير اإلعادة على من سها ،فصلى إلى غير القبلة:
 ،)403(89/1وسنن النسائي :كتاب الصالة ،باب استبانة الخطا بعد االجتهاد.)493(244/1 :
( )316الرسالة لالمام الشافعي :طبعت الرسالة طبعات كثيرة من أهمها ثماني طبعات ،هي :طبعة المطبعة العلمية عام1312 :هـ بتصحيح:

يوسف صالح محمد الجزماوي ،طبعة المطبعة الشرفية عام 1315 :هـ ،عن نسخة منقولة من خط الربيع ،الناشر :الشيخ سليم سيد أحمد

إبراهيم ش اررة القباني ،طبعة المطبعة األميرية =ببوالق عام1321:هـ مع كتاب األم للشافعي ،و قد طبعت على نفقة السيد أتحمد بك الحسيني
المحامي ،تحقيق :أبي األشبال أحمد محمد شاكر ،بتاريخ1358 :هـ ـ  1939م ،وقد طبعته مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،و قد أعاد تصوير
هذه النسخة دار الذخائر ،وال شك أنها من أفضل طبعات هذا الكتاب ،فال تذكر طبعات كتاب الرسالة إال و يذكر تحقيق العالمة :أحمد شاكر،

و قد اعتمد في تحقيقه على نسختين خطيتين ،و هما :النسخة التي اعتقد أنها بخط تلميذ الشافعي الربيع بن سليمان المرادي ،و أنها كتبت في
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إذنا بنسخها عام 265 :هـ ،وقد طبعته :دار الكتاب العربي،
حياة الشافعي ـ أي :قبل آخر رجب سنة 204 :هـ ،و قد كتب الربيع عليها ً
الطبعة الثانية  1421هـ ،و قد اعتمدا على تحقيق الشيخ أحمد شاكر ،و إن زادا توثيق بعض األقوال ،و استكمال تخريج األحاديث ،و بعض
التعليقات ،تحقيق :د .عبد الفتاح ظافر كبارة ،وقد طبعته :دار النفائس ،الطبعة الثانية  2010م ،وقد اعتمد فيها على تحقيق الشيخ أحمد

شاكر ،وزاد عليه بعض التعليقات األصولية ،و بيَّن قراءة اإلمام الشافعي ،و قد سبق إنه كان يق أر بقراءة عبدهللا بن كثير ،و ناقش الشيخ أحمد
شاكر في بعض الترجيحات الحديثية و الفقهية ،تحقيق :د .رفعت فوزي ،في أول تحقيقه لكتاب األم ،و قد حققه على نسختين خطيتين:

األولى :نسخة مكتبة أحمد الثالث ،و األخرى :نسخة المكتبة المحمودية ،باإلضافة لنسخة الشيخ أحمد شاكر ،لكنها لم يجعل النسخة التي
جعلها الشيخ أحمد شاكر أصالً ،بل عمل بطريقة النص المختار ،ولم يجعل نص الرسالة في فقرات مرقمة كما فعل الشيخ أحمد شاكر؛
ألمرين :األول :كبر حجم الرسالة .و اآلخر :أنها تقطع النص تحقيق :د .علي بن محمد بن ونيس ،وقد طبعته :دار ابن الجوزي ،الطبعة

األولى  1439هـ ،و قد اعتمد في تحقيقه على ست نسخ خطية ،و هي :نسخة من دار الكتب المصرية رقم ،6546 :نسخة من المكتبة

األزهرية برقم ،33087 :نسخة محفوظة بمكتبة برلين برقم ،or.otcms1827 :نسخة من مكتبة تشستر بيتي تحت مجموع رقم[ 3907 :
 101ـ  ،] 185نسخة من مصورات مكتبة تشستر بيتي تحت مجموع رقم ،3385 :نسخة من مصورات مكتبة تشستر بيتي تحت مجموع رقم:
 ،4751باإلضافة إلى طبعة الشيخ أحمد شاكر ،وباإلضافة إلى بعض ما يعتبر نسخ فرعية.

( )317سبق ترجمته.
( )318سبق ترجمته.
( )319سبق ترجمته.

( )320لم اجد اال هذا االسم :عبد الرزاق بن حسن الدنجيهي ثم القاهري الشافعي ،أحد صوفية ،توفي سنة 896ه ،ينظر :الضوء االالمع:
.193/4

الدنجيهي :دنجواى أو دنجية ،يرى البعض أن أصلها دير جواى ،وهى قرية كبيرة قديمة ربما ترجع إلى العصر الفرعونى ،وهى اآلن تابعة
لمركز شربين محافظة الدقهلية وتعتبر أكبر القرى التابعه لمركز شربين ،وقد كتب عنها ياقوت الحموي قي معجمه ،حيث كانت منطقة إدارية
كبيرة ما بين طلخا ودمياط قي العصرين االيوبى والمملوكى ،وكان يطلق على تلك المنطقة إقليم الدنجاوية ،ينظر :معجم البلدان،477/2 :
مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع.537/2 :

( )321في نسخة ج (هاجرة).

( )322هذا خطا في النسخ الثالثة  ،والصواب هو(الشريف) وهذا ما أثبت من خالل ترجمته في اغلب كتب السير والتراجم.

( )323هاجر بنت الشريف محمد بن محمد المقدسي االصل القاهري تسمى عزيزة ،توفيت سنة 874ه ،ينظر :الضوء الالمع،131/12 :
واالعالم للزركلي.57/8 :
( )324هذا خطا في النسخ الثالثة  ،والصواب هو(المقدسي) وهذا ما أثبت من خالل ترجمته في اغلب كتب السير والتراجم.

( )325توفي سنة 797ه ،ينظر :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،252/2 :و المجمع المؤسس للمعجم المفهرس.626/2:
( )326توفي سنة 728ه ،ينظر :أعيان العصر وأعوان النصر ،455/3:ومعجم الشيوخ ،289 :والوفيات ،438/1 :وذيل التقييد في رواة
السنن واألسانيد ،200/2 :والدرر الكامنة.93/4 :
( )327توفي سنة  672ه ،ينظر :طبقات علماء الحديث ،272/4 :وتذكرة الحفاظ ،188/4:وقالدة النحر.387/5 :
( )328سبق ترجمته.

( )329سبق ترجمته..
( )330سبق ترجمته.
( )331سبق ترجمته.
( )332توفي سنة 598ه ،ينظر :إكمال اإلكمال البن نقطة ،526/2 :و التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،220:تاريخ االسالم،1135/12 :
وسير اعالم النبالء ،450/15 :و ذيل التقييد في رواة السنن.489/1 :
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( )333هبة هللا بن أحمد بن محمد بن هبة هللا بن علي بن فارس بن األكفاني األمين أبو محمد بن أبي الحسين األنصاري الدمشقي المعدل،
توفي سنة524ه ،ينظر :تاريخ االسالم ،424/11 :وسير اعالم النبالء ،396/14 :الوافي بالوفيات ،134/27 :طبقات الشافعية،582 :
واالعالم للزركلي.70/8 :
( )334محمد بن علي بن محمد بن موسى بن عبد هللا أبو بكر السلمي الحداد المحاسبي ،توفي سنة 460ه ،وكان فيه تخليط عظيم وكان
يكذب يدعي شيوخا ما سمع منهم ويكذب الشيوخ أيضا وال يحسن بذلك  ،ينظر :ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ،229 :وتاريخ دمشق:

 ،387/54وتاريخ االسالم،93/10 :

( )335توفي سنة 414ه ،ينظر :ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ،144 :وتاريخ دمشق ،43/11 :وسير اعالم النبالء ،149/17 :والوافي
بالوفيات ،245/10 :وتذكرة الحفاظ ،68/1 :وقالئد النحر،331/3 :
( )336توفي سنة 410ه ،حدث عن أبي إسحاق بن أبي ثابت واتهم فيه ،وقيل عنه كان معتزليا  ،ينظر :ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم:
 ،139وتاريخ دمشق ،139/35 :تاريخ اربل ،402/2 :المغني في الضعفاء ،384/2 :ولسان الميزان.424/3 :

( )337توفي سنة 338ه ،ينظر :تاريخ دمشق ،49/13 :وبغية الطلب ،2308/5 :والمقفى الكبير ،200/3 :وسير اعالم النبالء،383/15 :
وتوضيح المشتبه ،250/3 :وتهذيب التهذيب ،81/1 :وشذرات الذهب.204/4:

( )338في تاريخ دمشق وسير اعالم النبالء :الحصائري ،وفي توضيح المشتبه :الحضائري ،والشذرات :الخضائري.

( )339توفي سنة 270ه ،ينظر :تسمية شيوخ أبي داود ،79:والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب ،21:وذيل ميزان االعتدال،101:
مغاني االخبار ،310/1 :وخالصة تهذيب التهذيب ،115 :وتحفة اللبيب.383/1 :
( )340توفي سنة 198ه ،حافظ فقيه حجة ،إال أنه تغير بآخره ،وكان ربما دلس لكن من الثقات ،ينظر :الطبقات الكبرى ،41/6 :الجرح
والتعديل البن ابي حاتم ،225/4 :والثقات البن حبان ،403/6 :وحلية األولياء ،270/7 :وتاريخ بغداد ،174/9 :وتذكرة الحفاظ،262/1 :
وتقريب التهذيب.138 :

( )341عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي ،ويقال الليثي ،المعروف بالقبطي ،قاضي الكوفة ،ثقة فقيه .تغير حفظه ،توفي سنة 136ه،
ينظر :الجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال ،124/18 :ورجال صحيح مسلم ،439/1:وتقييد المهمل وتمييز المشكل ،1133/3 :وتهذيب
الكمال ،370/18 :وتاريخ االسالم ،688/3 :وتهذيب التهذيب ،411/6 :وتحفة اللبيب.538/1 :

( )342توفي سنة79ه :كان ثقة قليل الحديث .وقد تكلموا في روايته عن أبيه بعدم السماع منه ،ينظر :الطبقات الكبرى البن سعد،218/6 :

تاريخ ابن معين رواية الدوري ،354/3 :والتاريخ الكبير للبخاري ،299/5 :الثقات للعجلي ،81/2 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم،248/5 :
وتهذيب االسماء.239/17 :
( )343الرسالة للشافعي ،401/1 :الحديث ضعيف الن فيه ضعفاء تكلموا فيهم العلماء كما بيناهم سابقا ،وينظر تخريجه في :مسند االمام
احمد :مسند المكثرين من الصحابة ،مسند عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه ،)4157(221/7 :سنن ابن ماجه :كتاب في االيمان وفضائل

الصحابة والعلم ،باب من بلغ العلم ،)232(85/1 :من طريق محمد بن جعفر ،عن شعبة بهذا اإلسناد.

( )344محمد بن يحيى بن ابي عمر ،توفي سنة 243ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،121 :و المعلم بشيوخ البخاري ومسلم:
 ،286وتهذيب الكمال ،639/26 :وطبقات علماء الحديث ،170/2 :الكاشف ،230/2 :وتهذيب التهذيب.518/9 :
( )345سبق ترجمته.
( )346سبق ترجمته.
( )347سبق ترجمته.
( )348سنن الترمذي :ابواب العلم ،باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ،)2658(331/4 :هذا حديث حسن صحيح.
( )349كتاب مفقود لحد االن ،وقد ذكر جزء هذا الكتاب الذهبي في تاريخ االسالم ،1203/12 :وسير اعالم النبالء،447/21 :
( )350سبق ترجمته.

( )351توفي سنة 600ه ،ينظر :وتاريخ جرجان ،81 :وتاريخ بغداد ،273/15 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،370 :وتاريخ اربل:
 ،419/2وتاريخ االسالم ،1203/12 :وسير اعالم النبالء.21/16 :
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( )352توفي سنة  581ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،46/15 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،86 :تاريخ اربل ،22/2 :وطبقات الشافعية
الكبرى ،160/6 :وسلم الوصول ،210/3 :واالعالم للزركلي.313/6 :
( )353أحمد بن عبيد هللا بن محمد بن عبيد هللا بن محمد بن أحمد ،أبو العز بن كادش ،السلمي البغدادي العكبري ،كان مخلطا كذابا ال
يحتج به ،واعترف بنفسه النه موضع الحديث وتاب ،توفي سنة 526ه= ،ينظر :تاريخ االسالم ،444/11 :وسير اعالم النبالء،386/14 :
وذيل ديوان الضعفاء ،17 :ولسان الميزان ،532 :وشذرات الذهب البن العماد.77/4 :

العكبري :بضم العين وفتح الباء وقيل بضم الباء أيضا هذه النسبة إلى عكب ار بلدة على الدجلة فوق بغداد من الجانب الشرقي ،ينظر :االنساب
للسمعاني.345/9 :

( )354توفي سنة 451ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،179/4 :وطبقا الحنابلة ،191/2 :وسير اعالم النبالء ،304/13 :واالعالم للزركلي:
 ،276/6وشذرات الذهب البن العماد.288/3 :

العشاري :بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة والراء بعد األلف ،وهذا لقب جده ألنه كان طويال فقيل له العشاري ،ينظر :االنساب
للسمعاني.306/9 :

( )355توفي سنة  387ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،482/13 :وتاريخ االسالم ،618/8 :ونثل النبال بمعجم الرجال ،553/2 :وشذرات الذهب
البن العماد ،124/3 :مصباح األريب في تقريب الرواة.386/2 :

( )356توفي سنة  327ه ،ينظر :طبقات الحنابلة ،55/2 :وتاريخ دمشق ،359/35 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،333 :وتاريخ
االسالم ،230/8 :وفوات الوفيات ،287/2 :والمقفى الكبير.48/4 :
( )357هذا خطا في النسخ الثالثة  ،والصواب هو(يونس) وهذا ما أثبت من خالل ترجمته في اغلب كتب السير والتراجم.
( )358ابو موسى يونس بن عبد األعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي المصري ،توفي سنة 264ه ،ينظر :رجال صحيح مسلم:
 ،368/2وتهذيب الكمال ،513/32 :وسير اعالم النبالء ،348/12 :وطبقات الشافعية الكبرى ،172/2:وقالدة النحر.584/2 :

( )359ينظر :طبقات الحنابلة ،283/1 :غاية االماني ،595/1:وكشف المبدي ،423 :وسأثبت الفروق هذا الكتاب طبقات الحنابلة البن
أبي يعلى النه اقدم من هذا الكتاب.
( )360في نسخة ب (يؤمر) .
( )361زياد في نسخة ج (وآله) .

( )362في النسخ الثالثة (إال اإليمان بها)  ،وفي الطبقات ال يوجد هذا الكالم.
( )363في النسخ الثالثة (اذ) ،وفي الطبقات (إن)
( )364في النسخ الثالثة (عنده بقول)  ،وفي الطبقات (عنه بقول)
( )365في النسخ الثالثة (الرسول)  ،وفي الطبقات (النبي)
( )366زيادة في نسخة ج (وآله).
( )367في نسخة ج (كافر باهلل).
( )368في نسخة ج (وبالفكر).
( )369في نسخة ب (نحو ذلك ،ذلك اخبار) في نسخة ب (ذلك باخبار).
( )370سورة المائدة.64 :
( )371سورة الزمر.67 :

( )372سورة القصص.88 :
( )373سورة الرحمن.27 :
( )374في النسخ الثالثة (الجبار) ،وفي الصحيحين(رب العزة) ،وفي الطبقات (الرب).

( )375صحيح البخاري :كتاب االيمان والنذور ،باب الحلف بعزة هللا ،)6661( 134 /8 :وصحيح مسلم :كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،

باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ،)2848( 2188 /4:كالهما من طريق قتادة عن أنس بن مالك.
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( )376سقط من نسخة (ج) .
( )377أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :يضحك هللا إلى رجلين يقتل أحدهما اآلخر يدخالن الجنة :يقاتل هذا في سبيل هللا ،فيقتل،
ثم يتوب هللا على القاتل ،فيستشهد)) ،صحيح البخاري :كتاب الجهاد ،باب الكافر يقتل المسلم ،)2826( 24 /4 :وصحيح مسلم :كتاب
اإلمارة ،باب بيان الرجلين يقتل أحدهما اآلخر يدخالن الجنة )1890(1504 /3:كالهما من طريق األعرج عن أبي هريرة.

( )378في النسخ الثالثة ( لخبر)  ،وفي الطبقات (بخبر)
( )379زياد في نسخة ج (وآله) .
( )380في النسخ الثالثة (لقول) ،وفي الطبقات (بقول)
( )381زياد في نسخة ج (وآله).

( )382صحيح البخاري :كتاب الفتن ،باب ذكر الدجال ،)7131( 60 /9:وصحيح مسلم :كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب ذكر الدجال
وصفته )2933( 2248 /4 :كالهما من طريق قتادة عن أنس بن مالك.

( )383في النسخ الثالثة (لقول) ،وفي الطبقات (بقول)
( )384زياد في نسخة ج (وآله).
( )385في نسخة ج (جل وعال).

( )386سنن ابن ماجه  :كتاب في االيمان وفضائل الصحابة ،باب فيما أنكرت الجهمية ،)199( 72/1:أخرج بنحو هذا اللفظ في :المسند
االمام أحمد ،مسند المكثرين من الصحابة ،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ،)6569(130/11:وصحيح مسلم :كتاب القدر ،باب تصريف
هللا تعالى القلوب.)2654( 2045/4 :
( )387زياد في نسخة ج (وآله)..
( )388في النسخ الثالثة (مما ال يدرك حقيقة ذلك بالفكر)  ،وفي الطبقات (مما ال يدرك حقيقته بالفكر)
( )389في نسخة ج (وال يكفر احد بالجهل بها) .
( )390زياد في نسخة ج (وآله) .
( )391في النسخ الثالثة (ونحن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه)  ،وفي الطبقات (ولكن يثبت هذه الصفات وينفي التشبيه)
( )392سورة الشورى11 :
()393

طبع

الكتاب

عدة طبعات

في:

المكتب

اإلسالمي ،بيروت ،تحقيق

العالمة

محمد ناصر

الدين

األلباني,

وفي دار التوحيد ،تحقيق يحيى بن علي الحجوري.
( )394سبق ترجمته.
( )395سبق ترجمته.
( )396سبق ترجمته.
( )397توفي سنة  839ه ،ينظر :الضوء الالمع ،241/6 :واالعالم للزركلي ،300/5 :والمجمع المؤسس للمعجم المفهرس.281/3 :
( )398توفي سنة  816ه ،ينظر :بغية الوعاة ،273/1 :والشقائق النعمانية ،21 :والتاج المكلل من الجواهر ،460 :والموسوعة.2491/3 :
( )399عبد الرحمن بن علي بن إبراهيم البعلبكي ،شجاع الدين ،توفي سنة 756ه ،ينظر :الدرر الكامنة ،125/3 :وذيول العبر،305/6 :
ومعجم الشيوخ للسبكي ،217 :وتسهيل السابلة.1113/2 :

( )400توفي سنة  701ه ،ينظر :ذيول العبر ،18/6 :معجم شيوخ الكبير ،40/2 :وتذكرة الحفاظ ،177 :وقالدة النحر ،7/6 :والتاج
المكلل ،250:وتسهيل السابلة ،923/2 :وشذرات الذهب2/6 :
( )401توفي سنة  636ه ،ينظر :طبقات علماء الحديث ،208/4 :وتذكرة الحفاظ  ،145/4وسير اعالم النبالء ،303/16 :ومعجم القراء
الكبار ،336 :وغاية النهاية في طبقات القراء ،193/1 :و ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد.496/1:

( )402توفي سنة  573ه ،ينظر :تاريخ اربل ،907/2 :تاريخ االسالم.525/12 :



 





االمم إليقاظ اهلمم



( )403توفي سنة  517ه ،ينظر :المعين في طبقات المحدثين ،152 :وتاريخ اإلسالم ،282/11 :وسير اعالم النبالء ،379/17 :ودول
اإلسالم ،44/2 :والعبر ،41/4 :وعيون التواريخ ،431/13 :وشذرات الذهب.57/4 :

( )404توفي سنة  443ه ،ينظر :تاريخ االسالم ،648/9 :وسير اعالم النبالء ،245/13 :ولسان الميزان.23/6 :
( )405توفي سنة 370ه ،ينظر :تاريخ علماء اهل مصر ،52:وميزان االعتدال ،490/1:ولسان الميزان ،45/3 :وقالدة النحر،211/3 :
تراجم رجال الدار قطني ،184 :وشذرات الذهب.71/3 :

( )406في النسخ الثالثة (محمد) هذا خطا  ،والصواب هو(احمد) وهذا ما أثبت في اغلب كتب السير والتراجم.
( )407توفي سنة 370ه ،ينظر :مشيخة النسائي ،95 :وتاريخ ابن يونس المصري ،187/2 :وتاريخ مولد العلماء ،630/2 :وتاريخ دمشق:
 ،24/51وتهذيب الكمال ،344/14:وتاريخ االسالم ،1012/6 :وسير اعالم النبالء ،86/11 :وتهذيب التهذيب.21/9 :
( )408توفي سنة 235ه ،هو صاحب كتاب المصنف في االحاديث واالثار.

( )409إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ،ابن علية ،توفي سنة 193ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،235/7 :والجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال:
 ،217/16وقبول األخبار ومعرفة الرجال ،25/2 :وتاريخ بغداد ،196/7 :وطبقات الحنابلة ،99/1 :وتهذيب الكمال ،23/3 :وتهذيب
التهذيب.275/1 :
( )410في النسخ الثالثة (الحجاج بن عثمان) هذا خطا  ،والصواب هو(الحجاج بن ابي عثمان الصواف) وهذا ما أثبت من خالل ترجمته في
اغلب كتب السير والتراجم.

الحجاج بن ابي عثمان الصواف ،توفي سنة 193ه ،ينظر :الثقات للعجلي ،109 :الضعفاء :ألبي زرعة ،856/3:الجرح والتعديل البن ابي
حاتم ،166/3 :الثقات البن حبان ،202/6 :ورجال صحيح مسلم ،154/1 :تهذيب الكمال ،443/5 :والكاشف ،313 :وتاريخ االسالم:
 ،842/3وسير اعالم النبالء.520/6 :
( )411توفي سنة 132ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،78/6:والجامع لعلوم اإلمام أحمد – الرجال ،449/19:والتاريخ الكبير للبخاري،301/8 :
والثقات للعجلي ،357/2:والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،125/9:وتهذيب التهذيب.268/11 :

( )412توفي سنة 125ه ،ينظر :التاريخ الكبير للبخاري ،204/8 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،76/9 :والثقات البن حبان،505/5 :
ورجال صحيح مسلم ،325/2 :وتهذيب الكمال ،343/30 :وتاريخ االسالم.546/3
( )413توفي سنة 103ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،131/5 :الكنة واالسماء لالمام مسلم ،720/2 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم،338/6 :
وتاريخ دمشق ،454/40 :وتاريخ االسالم.8/3 :

( )414زياد في نسخة ج (وآله).
( )415في نسخة ج (ائتني بها فجئته بها فقال لها) ،وفي صحيح مسلم ومسند االمام احمد (ائتني بها فأتيته بها فقال لها).

( )416االيمان البن ابي شيبة ،35 :وينظر تخريجه في  :مسند االمام احمد :احاديث رجال من اصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،حديث
معاوية بن الحكم السلمي ،)23767(184/39 :وصحيح مسلم :كتاب المساجد ،باب تحريم الكالم في الصالة ،)537( 381/1 :وسنن ابي
داود :كتاب الصالة ،باب تشميت العاطس في الصالة ،)930(244/1 :وكتاب االيمان والنذور ،باب في الرقبة المؤمنة.)3282(230/3 :
( )417سبق ترجمته.

( )418صحيح مسلم :كتاب المساجد ،باب تحريم الكالم في الصالة.)537( 381/1 :
( )419سبق ترجمته.
( )420توفي سنة 227ه ،ينظر :الثقات للعجلي ،6 :والكنى واالسماء لإلمام مسلم ،178/1 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم،289/7 :
والثقات البن حبان ،78/9 :من روى عنهم البخاري في الصحيح.188 :

( )421سبق ترجمته.
( )422سبق ترجمته.
( )423سبق ترجمته.

( )424توفي سنة 799ه ،ينظر :معجشيوخ السبكي ،219 :وذيل التقييد ،92/2 :والدرر الكامنة.131/3 :
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( )425توفي سنة 748ه ،صاحب المؤلفات من ضمنها تاريخ االسالم وسير اعالم النبالء.
( )426كتاب العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح األخبار وسقيمها :للذهبي ،كتاب في العقيدة ،المحقق أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود،
مكتبة أضواء السلف – الرياض1416 ،هـ 1995 -م .وطبعة في دار الكتب العلمية ،تحقيق محمد العزازي ،وطبعة دار الوطن ،تحقيق د.
عبد هللا بن صالح البراك1420 ،ه.

( )427أحمد بن إبراهيم بن سباع ضياء ،شرف الدين أبو العباس الفزاري المصري ثم الدمشقي الشافعي ،المقرئ النحوي المحدث خطيب
دمشق ،توفي سنة 705ه ،ينظر :المعجم المختص بالمحدثين ،7 :طبقات الشافعين.954 :

( )428محمد بن أحمد بن محمود بن محمد العدل المقرئ العالم زين الدين أبو عبد هللا العقيلي الدمشقي ابن القالنسي ،توفي سنة 698ه،

ينظر :تاريخ االسالم ،879/15 :ومعجم الشيوخ الكبير للذهبي ،160/2 :معجم القراء الكبار ،390 :وغاية النهاية.94/2 :

( )429محمد بن المظفر بن قايماز أبو عبد هللا السقطي  ،توفي سنة 699ه ،ينظر :تذكرة الحفاظ ،186/4 :معجم الشيوخ الكبير للذهبي:
.285/2
( )430علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب ،العالمة علم الدين ،أبو الحسن الهمداني ،السخاوي ،المصري ،توفي
سنة643ه ،ينظر :وفيات االيان ،340/3 :وتاريخ االسالم ،460/14 :ومعرفة القراء الكبار ،340 :وغاية النهاية ،568/1 :وطبقات
الشافعية ،116/2 :معجم المؤلفين ،209/7 :وشذرات الذهب ،221/5 :ومعجم المفسرين.378/1 :

السخاوي :بفتح السين المهملة والخاء المعجمة وبعدها ألف ،هذه النسبة إلى سخا ،وهي بليدة بالغربية من أعمال مصر ،وقياسه سخوي ،لكن

الناس أطبقوا على النسبة األولى ،ينظر :االنساب للسمعاني ،100/7 :واللباب في تهذيب االنساب ،109/2 :ونسبة ومنسوب. 478 :
( )431سبق ترجمته.

( )432توفي سنة505ه ،ينظر :المنتخب من كتاب السياق ،231 :بغية الطلب ،3378/7 :وسير اعالم النبالء ،260/17 :والوافي:
 ،246/13و الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.166/4 :

( )433في النسخ الثالثة (الحسن) هذا خطا  ،والصواب هو(الحسين) وهذا ما أثبت من خالل ترجمته في اغلب كتب السير والتراجم.
( )434أبو الحسن علي بن الحسين بن جابر التنيسي ،توفي سنة 454ه ،ينظر :وفيات المصريين ،87 :وتاريخ االسالم ،38/10 :ومصباح
االريب.134/4:
( )435توفي سنة 369ه ،ينظر :تاريخ دمشق ،265/54 :وتهذيب الكمال ،346/24 :وتاريخ االسالم ،312/8 :المقفي الكبير،139/6 :
وقالدة النحر ،210/3 :ومصباح االريب.190/3:

( )436توفي سنة304ه ،ينظر :تاريخ ابن يونس المصري ،173/2 :سؤالت حمزة للدار قطني ،250 :وتاريخ دمشق ،151/49 :وتهذيب
الكمال ،420/23 :وتاريخ االسالم ،81/7 :وتحرير تقريب التهذيب.173/3:
( )437توفي سنة 234ه ،ينظر :الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،400/8 :الثقات البن حبان ،199/9 :تهذيب الكمال ،146/28 :الكاشف:
 ،274/2وتاريخ االسالم ،943/5 :وتهذيب التهذيب.198/10 :

( )438توفي سنة168ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،485/5 :رجال صحيح البخاري ،610/2 :وتهذيب الكمال ،317/23 :وسير اعالم
النبالء ،587/17 :وتهذيب التهذيب ،303/8 :وقالدة النحر.233/2 :
( )439سبق ترجمته.
( )440سبق ترجمته.

( )441في نسخة ب (عن).
( )442العذيب :بضم أوله ،تصغير عذب :واد بظاهر الكوفة ،تصغير العذب :ماء عن يمين القادسية ،لبنى تميم ،بينه وبين القادسية أربعة
أميال ،منه إلى مفازة القرون فى طريق مكة ،والعذيب :ماء قرب الفرما من أرض مصر ،فى وسط الرمل ،والعذيب :موضع بالبصرة ،ينظر:

معجم ما استعجم من اسماء البالد ،927/3 :مراصد االطالع على اسماء االمكنة والبقاع.925/2 :
( )443زياد في نسخة ج (وآله).
( )444العلو للعلي الغفار.)49(28 :
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( )445سقط في نسخة (ب).
( )446زياد في نسخة ج (وآله) .
( )447زياد في نسخة ج (وآله) .
( )448في نسخة ب (صريح) وهو خطا.

( )449سقط في نسخة (ج) وغير موجودة في فتح الباري.
( )450سورة المائدة.3 :

( )451في نسخة ب (الى) وهو خطا.
( )452سورة الشورى.11 :
( )453فتح الباري :كتاب الفتن ،باب قول هللا تعالى ولتصنع على عيني.390/13 :
( )454زيادة في نسخة (ج).
( )455زيادة في نسخة (ج).
( )456زيادة في نسخة (ج).
( )457زياد في نسخة ج (وآله) .

( )458هذا خطا في النسخ الثالثة ،وفي االصل هو(هلل أسماء وصفات ال يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل
قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ألن علم ذلك ال يدرك بالعقل وال الرؤية والفكر فنثبت) وهذا ما أثبت من خالل كتاب فتح الباري :كتاب التوحيد،
باب قول وكان عرشه على الماء.407/13 :
( )459زيادة في نسخة (ج).
( )460سورة الشورى.11 :

( )461فتح الباري :كتاب التوحيد ،باب قول وكان عرشه على الماء.407/13 :
( )462زيادة في نسخة (ج).
( )463سقط في نسخة (ب).
( )464في نسخة ب (لما سبقه).

( )465كتاب الموجز :كتاب غير مطبوع وهللا اعلم ،صنفه أبو الحسن األشعري بعد رجوعة من االعتزال الموجز؛ وهو في ثالث مجلدات
كتاب مفيد في الرد على الجهمية والمعتزلة ومقاالت االسالميين ،وممن عزاها ألبي الحسن األشعري السيد مرتضى الزبيدي قال في (إتحاف
السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين(.
( )466سورة طه.5 :

( )467سورة فاطر.10 :
( )468سورة النساء.158 :
( )469سورة السجدة.5 :
( )470سورة الملك.16 :
( )471زياد في نسخة ج (وآله).

( )472عن أبي هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال (( :ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى
ثلث الليل اآلخر يقول :من يدعوني ،فأستجيب له من يسألني فأعطيه ،من يستغفرني فأغفر له )) ،ينظر تخريجه في  :صحيح البخاري:كتاب
التهجد ،باب الدعاء في الصالة من آخر الليل ،) 1145(53/2 :صحيح مسلم  :كتاب صالة المسافر وقصرها ،باب الترغيب في الدعاء
والذكر في آخر الليل.)168(521/1 :
( )473زياد في نسخة ج (وآله).
( )474سورة طه.5 :
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( )475سورة الفجر.22 :
( )476اإلبانة عن أصول الديانة للكتاب عدة طبعات متداولة ،طبع منها  :طبع في دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن الهند الطبعة
األولى تضمنت مجموع شرح الفقه األكبر للماتريدي ،وشرح الفقه األكبر ألبي المنتهى المغنيساوي ،والجوهرة المنيفة شرح وصية أبي حنيفة

واإلبانة ورسالة ابن درباس في الذب عن األشعري ،وضميمتين للمولوي عناية العلي الحيدرآبادي الحنفي ،وطبع في دار األنصار بتحقيق:

د .فوقية حسين محمود في القاهرة الطبعة األولى 1397هـ  ،وهي من أفضل الطبعات من ناحية جمع النسخ والضبط ،وطبع بتحقيق الشيخ

حماد بن محمد األنصاري ضمن مطبوعات الجامعة اإلسالمية بالمدينة =المنورة 1409هـ ،وفي دار ابن زيدون بيروت الطبعة األولى بدون

تحقيق ،وفي دار البصيرة مصر 1413هـ نسخة على مخطوطة الشيخ حماد ،بتحقيق نبيل صالح سليم ، 2003وتضمنت كتاب :صريح

السنة البن جرير الطبري ،وفي دار النفائس بيروت  1414هـ بتحقيق عباس صباغ ،وفي دار العلياء القاهرة  1428هـ بتحقيق أبي النصر

محمد بن عبد الهادي األثري ،وعليها تعليقات البن تيمية ،وهناك نسخة بدون تحقيق في دار الكتب العلمية بيروت  1418هـ.
( )477في نسخة ب(استوى الى آخره).

( )478في نسخة ج (نور االرض والسماوات).
طبع بحاشية المسند منتخب كنز
( )479طبع الكتاب عدة طبعات منها :الطبعة الميمنية القديمة ،إدارة أحمد البابي الحلبي ،سنة  1313هـ .و ُ

مصور
ًا
منفردا عن المنتخب من كنز العمال
العمال في سنن األقوال واألفعال للمتقي الهندي ،وطبعت مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر المسند
ً
فهرسا ألسماء
عنها ،ورقمت أحاديث المسند علي الحواشي ،وال تزال معظم إحاالت الباحثين المعاصرين إلى المسند عليها ،وصنع لها األلباني ً

فهرسا ألط ارف
الصحابة كان الستعماله الشخصي ،ثم طبعه المكتب اإلسالمي في أول المسند ،وتبعه غيره ،وصنع لها الشيخ حمدي السلفي ً
األحاديث واآلثار ،وقد أعادت عدةُ ٍ
جمعا تصويرًيا مع ترقيم أحاديثها ، .وطبعة مؤسسة الرسالة وهي طبعةٌ كاملةٌ في
دور جمع هذه الطبعة ً

الجملة ،صدر أول أجزائها عام 1413هـ 1993 -م وصدر آخر أجزائها عام 1421هـ 2001 -م ،بإشراف معالي الدكتور عبدهللا بن عبد

المحسن التركي ،وتحقيق فضيلة الشيخ شعيب األرنؤوط وجماعة ،وطبعة عالم الكتب :طبعةٌ كاملةٌ في الجملة صدرت عام 1419هـ -

1998م ،بتحقيق السيد أبي المعاطي النوري وأحمد عبد الرزاق عيد وجماعة ،في إحدى عشرة مجلدة ،منها مجلدة للمقدمة ،ومجلدتان للفهارس،
وهي طبعة مقابلة على عدة نسخ خطية ،طبعة دار الحديث – القاهرة ،تحقق :أحمد محمد شاكر 1416 ،هـ  1995 -م.

( )480سبق ترجمته.
( )481سبق ترجمته.

( ) 482الشيخ المسند أبو علي وأبو عبد هللا حنبل بن عبد هللا بن فرج بن سعادة الواسطي األصل البغدادي المولد والدار ،الرصافي المكبر،
توفي سنة 604ه ،ينظر :إكمال االكمال البن نقطة ،315/2 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،259 :وبغية الطلب ،2892/6 :سير
اعالم النبالء.239/17 :
( )483توفي سنة 525ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،191/21 :والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ،475 :واسماء من عاش ثمانين ،72 :وتاريخ
االسالم ،440/11 :وسير اعالم النبالء ،536/19 :والوافي بالوفيات.187/27:

( )484في نسخة ج (الحسين).
( )485توفي سنة 444ه ،ينظر :تاريخ بغداد ، 390/7:والمنتظم ،155/8 :والكامل في التاريخ ،592/ 9:واللباب ،187/3:والعبر،205/3:
ودول اإلسالم ،261/1:وميزان االعتدال ،510/1:والوافي بالوفيات ،121/12:والبداية والنهاية ،63/12:ولسان الميزان.236/2:

( )486وأبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب القطيعي من قطيعة الدقيق محلة في أعلى غربي بغداد توفي سنة 368ه،

ينظر :مشتبه اسامي المحدثين ،64 :سؤالت حمزة للدارقطني ،19 :المتفق والمفترق ،191/1 :تاريخ بغداد ،116/5 :طبقات الحنابلة،6/2:

تجريد االسماء والكنى.37/1 :
( )487توفي سنة 290ه ،ينظر :الجرح والتعديل ، 7/5:وتاريخ بغداد ،382/9:وتهذيب الكمال ، 285/14:وطبقات علماء الحديث:
 ،377/2وتذكرة الحفاظ ،172/2:وسير اعالم النبالء.516/13 :

( )488يقصد عن االمام احمد بن حنبل رحمه هللا.
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( )489روح بن عبادة بن العالء بن حسان بن عمرو بن راشد أبو محمد القيسي البصري ،توفي سنة 205ه ،ينظر :رجال صحيح البخاري:
 ،249وتاريخ بغداد ،385/9 :والتعديل والتجريح ،574/2 :وتهذيب الكمال ،238/9 :وتهذيب التهذيب.293/3 :
( )490محمد بن أبي حميد الزورقي .وبعضهم يقول :حماد بن أبي حميد ،وحماد لقب ،ضعفه اهل الجرح والتعديل ،ينظر :الطبقات الكبرى:
 ،452/5والتاريخ الكبير للبخاري ،70/1 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،233/7 :وتاريخ اسماء الضعفاء.164 :
( )491توفي سنة 134ه ،ينظر :الثقات للعجلي ،66 :والجرح والتعديل ،194/2 :والثقات البن حبان ،28/6 :ورجال صحيح البخاري:
 ،70/1ورجال صحيح مسلم ،61/1 :وتهذيب الكمال ،189/3 :رجال مسلم.61/1 :

( )492قتله الحجاج بعد الثمانين ،ينظر :الطبقات الكبرى ،167/5 :والتاريخ الكبير للبخاري ،88/1 :والثقات للعجلي ،404 :والجرح والتعديل
البن ابي حاتم ،261/7 :والثقات البن حبان ،354/5 :ورجال صحيح البخاري ،649/2 :ورجال صحيح مسلم ،181/2 :والكاشف،174/2 :
وتهذيب الكمال.110/8 :

( )493مسند االمام احمد ،مسند باقي العشرة من البشرين بالجنة ،مسند ابي اسحاق سعد بن ابي وقاص رضي هللا عنه ،54/3 :وإسناده
ضعيف ،لوجود محمد بن أبي حميد متفق على ضعفه ،وسنن الترمذي :ابواب القدر ،باب ما جاء في الرضا بالقدر.)2151(24/4 :

( )494مسند البزار -البحر الزخار :مسند سعد بن ابي وقاص رضي هللا عنه ،ما روى إسماعيل بن محمد بن سعد ،عن أبيه ،عن جده:
. 9 /4

( )495الكامل في الضعفاء.11/3 :
( )496فتح الباري.184/11 :
( )497مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) ،طبع الكتاب عدة طبعات اهمها :طبعة على الحجر في كوانبور سنة 1293هـ ،ثم في حيدر
آباد سنة 1309هـ ،ثم في دهلي 1337هـ على هامش المنتقى للمجد ،وكلها بدون تحقيق ،وطبعة بتحقيق محمد أحمد دهمان ،صدرت عن
دار إحياء السنة النبوية بالقاهرة ،سنة 1346هـ ،وطبعة بتخريج وتعليق وتحقيق عبد هللا هاشم يماني المدني ،صدرت عن دار إحياء السنة

النبوية بالقاهرة ،سنة 1404هـ ،وهي مصورة عن طبعة صادرة بفيصل آباد ،وطبعة بتحقيق فواز أحمد زمرلي ،وخالد السبع ،صدرت عن دار
الكتاب العربي ببيروت ،سنة 1407هـ ،وطبعة بتحقيق وشرح وتعليق مصطفى ديب البغا ،صدرت عن دار القلم بدمشق ،سنة 1412هـ،

وطبعة بتحقيق حسين سليم أسد ،وصدر عن دار المغني بالرياض ،ودار ابن حزم ببيروت ،سنة 1421هـ.

( )498سقط في نسخة(ب).
( )499سبق ترجمته.
( )500سبق ترجمته.
( )501سبق ترجمته.
( )502سبق ترجمته.

( )503جويرية بنت أحمد بن أحمد بن الحسين بن موسك أم الهناء وأم البر بنت الشيخ شهاب الدين الهكاري المصرية ،توفيت سنة 783ه،
ينظر :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،361/2 :والدرر الكامنة ،96/2 :وشذرات الذهب.279/6 :

الهكاري :بفتح الهاء والكاف المشددة وفي آخرها الراء ،هذه النسبة إلى الهكارية ،وهي بلدة وناحية عند جبل ،وقيل :جبال وقرى كثيرة فوق
الموصل من الجزيرة ،ينظر :االنساب للسمعاني.416/13 :

( )504علي بن نصر هللا بن عمر بن عبد الواحد القرشي المصري أبو الحسن نور الدين ابن الصواف الخطيب ،توفي سنة 712ه ،ينظر:
الوافي بالوفيات ،170/22 :ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ،225/2 :وتسهيل السابلة.66 :
( )505سبق ترجمته..

( )506على لفظ تصغير (الجمعة) أحد أيام األسبوع ،ينظر :معجم أسر بريدة.486/3 :
( )507سبق ترجمته.
( )508سبق ترجمته.
( )509سبق ترجمته.
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( )510توفي سنة 320ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن ،392 :وتاريخ االسالم ،391/7 :وسير اعالم النبالء. 487/14 :
( )511توفي سنة 206ه ،ينظر :الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،295/9 :وتاريخ بغداد ،493/16 :وتهذيب الكمال ،261/32 :وتاريخ
االسالم ،228/5 :وسير اعالم النبالء ،358/9 :وتذكرة الحفاظ.231/1 :
( )512توفي سنة142ه ،ثقة كثير الحديث إال أنه ربما دلس عن انس بن مالك ،ينظر :الطبقات الكبرى ،187/7 :والتاريخ االوسط،72/2 :
الثقات للعجلي ،136 :الثقات البن حبان ،148/4 :التعديل والتجريح.502/2 :

( )513زياد في نسخة ج (واله).

( )514سنن الدارمي :كتاب الرقاق ،باب في سوق الجنة ،)2883(1877/3 :قال المحقق الداراني :اسناده صحيح على شرط مسلم.
( )515طبع الكتاب عدة طبعات منها :طبع باسم :مسند أبي داود الطيالسي بحيدر آباد الدكن ،مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ،سنة
 1321هـ ،وطبع بنفس االسم بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي ،وصدر عن دار هجر ،مصر ،سنة  1419ه ،وهي الطبعة
التي اعتمدنا عليها)،توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه) ثبتت نسبة هذا السفر الجليل إلى اإلمام الطيالسي رحمه هللا.

( )516سبق ترجمته.
( )517سبق ترجمته.
( )518سبق ترجمته.
( )519سبق ترجمته.
( )520سبق ترجمته.
( )521سبق ترجمته.
( )522توفي سنة 346ه ،ينظر :التقييد لمعرفة رواة السنن ،314 :وتاريخ االسالم ،834/7 :والوافي بالوفيات ،58/17 :وشذرات الذهب:
.369/2

( )523توفي سنة 267ه ،ينظر :الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،237/9 :والثقات البن حبان ،290/9 :والتقييد لمعرفة رواة السنن،488 :
وتاريخ االسالم ،459/6 :وسير اعالم النبالء ،596/12 :ونثل النبال.605/3 :
( )524توفي سنة 217ه ،ينظر :الثقات للعجلي ،131 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،140/3 :والثقات البن حبان ،216/6 :ورجال
صحيح مسلم ،157 :والكاشف ،349 :وسير اعالم النبالء،444/7 :االعالم للزركلي.272/2 :

( )525توفي سنة 120ه ،ينظر :التاريخ الكبير للبخاري ،415/8 :الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،302/9 :الثقات البن حبان،652/7 :
رجال صحيح مسلم ،379/2 :وتهذيب الكمال ،393/32 :وتاريخ االسالم.342/3 :
( )526وكيع بن عدس ،ويقال :حدس ،أبو مصعب العقيلي الطائفي ،ينظر :الطبقات الكبرى ،55/6 :والتاريخ الكبير للبخاري،178/8 :
والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،36/9 :والثقات البن حبان ،496/5 :وتهذيب الكمال ،484/30 :والكاشف.350/2 :

( )527زياد في نسخة ج(واله).

( )528مسند ابي داود الطيالسي.)1189(418/2 :
( )529سنن الترمذي :ابواب تفسير القران ،باب ومن سورة هود )3109(139/5 :قال وهذا حديث حسن.
( )530سنن ابن ماجه :كتاب في االيمان وفضائل الصحابة والعلم ،باب فيما انكرت الجهمية.)184(64/1 :
( )531لم اجد لهذا الكتاب طبعة وال مخطوطة فقط مذكور من ضمن ترجمة عبد بن حميد ،وذكر أن المطبوع من مسند عبد بن حميد الكشي

هو منتخبه إلبراهيم بن خزيم الشاشي وليس المسند كامالً ،وبعض من يسمون )مسند عبد بن حميد( ،ب ــ(المنتخب من مسند عبد بن حميد)،

الم ْس َند الكبير الذي وقع لنا ُم ْنتَ َخ ُبه ،والتفسير ،وكان أحد الحفاظ بما وراء
قال الذهبي( :عبد بن حميد بن نصر ،أبو محمد الكشي ...صنف ُ
النهر) تاريخ االسالم ، 1175/5:وقال ابن حجر ( :مسند عبد بن حميد بن نصر الكسي ،ويسمى المنتخب ،وهو القدر المسموع إلبراهيم بن
خزيم من عنده ،وهو أعلى المسانيد التي وقعت لي ) المعجم المفهرس.134:

( )532سبق ترجمته.
( )533سبق ترجمته.
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( )534سبق ترجمته.
( )535سبق ترجمته..
( )536سبق ترجمته.
( )537سبق ترجمته.
( )538سبق ترجمته.

( )539توفي سنة 318ه ،ينظر :المؤتلف والمختلف ،329/1 :التقييد لمعرفة رواة السنن ،189 :وتاريخ االسالم ،380/7 :وسير اعالم
النبالء ،298/11 :ورجال الحاكم في المستدرك.100/1 :

( )540محمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم بن الفضل البصري توفي سنة 224هـ ،ينظر :التاريخ االوسط ،356/2 :والثقات للعجلي:
 ،239الكنى واالسماء لالمام مسلم ،333/1 :والمجروحين البن حبان ،311/16 :المعلم بشيوخ البخاري ومسلم ،289 :وطبقات علماء
الحديث ،34/2 :وتذكرة الحفاظ.300/1 :

( )541في نسخة ب(البر) ،وفي نسخة ج(البراء) وهو الصحيح.
( )542توفي سنة 180ه ،ينظر:التاريخ الكبير للبخاري ،249/3:والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،434/3 :والثقات البن حبان،291/6 :
والكاشف ،385 :وتاريخ االسالم ،617/4 :وتهذيب التهذيب.214/3 :

( )543توفي سنة 130ه ،ينظر :تاريخ ابن معين ،207 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،238/8 :وتهذيب الكمال ،236/29 :وتاريخ
االسالم ،539/3 :وتقريب التهذيب ،556 :وتهذيب التهذيب.394/10 :
( )544عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب ،توفي سنة 95ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،68/7 :العلل البن المديني ،64 :طبقات
الخليفة بن الخياط ،205 :والتاريخ االوسط للبخاري ،235/1 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،283/5 :ورجال صحيح البخاري،440 :
ورجال صحيح مسلم ،419/1 :وتهذيب الكمال.424/17 :

( )545في نسخة ب(علي) ،وفي نسخة ج(مل) وهو الصحيح.
( )546المنتخب من مسند عبد بن حميد :مسند عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،)11(32 :وينظر تخريجه في :مسند احمد :مسند الخلفاء
الراشدين ،مسند عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.)143(288/1 :
( )547احمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام أبو العباس المقدسي شهاب الدين
ابن العز الحنبلي توفي سنة 798ه ،ينظر :الدرر الكامنة ،124/1 :والمقصد واالرشاد ،78/1 :وتسهيل السابلة ،1210/3 :والسحب

الوابلة ،104/1:وشذرات الذهب.352/6:
( )548لم اقف على هذا الكتاب.
( )549توفي سنة 721ه ،ينظر :أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخه أو بعد سماعه ،110:والمعجم المختص بالمحدثين ،266 :وذيول
العبر ،323/6 :اعيان العصر ،577/5 :واالعالم للزركلي.166/8 :

( )550توفي سنة 636ه ،ينظر :تاريخ االسالم ،207/14 :وسير اعالم النبالء ،303/16 :وذيل التقييد في رواة السنن ،496/1 :ومعجم
المؤلفين ،143/3 :شذرات الذهب.179/5:

( )551توفي سنة 589ه ،ينظر :سير اعالم النبالء ،379/15 :وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ،126/6:والعقد المذهب ،335 :وطبقات
الشافعية البن شيبهة ،123/2 :ومعجم المؤلفين.138/10 :

( )552توفي سنة 520ه ،ينظر :بغية الملتمس ،357 :وطبقات علماء الحديث ،43/4 :وسير اعالم النبالء ،435/17 :والديباج المذهب:
 ،479/1والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ،300/6 :االعالم للزركلي.327/3:
( )553توفي سنة 462ه ،ينظر :ترتيب المدارك ،131/8 :وتاريخ االسالم ،168/10 :سير اعالم النبالء ،447/13 :الوافي بالوفيات:
 ،58/4جمهرة تراجم فقهاء المالكية ،1146/3:والموسوعة الميسرة.1182/2:

( )554توفي سنة 408ه ،ينظر :تاريخ االسالم ،129/9 :الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.101/5 :

هو(مَف ِرج) وهذا ما أثبت من خالل ترجمته في اغلب كتب السير والتراجم.
( )555في النسخ الثالثة (مفرح) وهو خطا  ،والصواب
ُ



 





االمم إليقاظ اهلمم



محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن ُمَف ِرج ،توفي سنة 380ه ،ينظر :تاريخ علماء االندلس ،92/2 :وتاريخ دمشق ،114/51 :وطبقات
علماء الحديث ،201/3 :وتاريخ االسالم ،482/8 :االعالم للزركلي.312/5:
( )556توفي سنة 341ه ،ينظر :تاريخ دمشق ،138/52 :وتاريخ االسالم ،771/7 :والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة.196/8 :
( )557توفي سنة 292ه ،صاحب كتاب المسند الكبير المعلل ،ينظر :طبقات المحدثين باصبهان ،386/3 :وتاريخ اصبهان،138/1:
وتاريخ بغداد ،548/5:وطبقات علماء الحديث ،364/2:وتاريخ االسالم.886/6:

( )558توفي سنة 244ه ،ينظر :تاريخ بغداد ،596/3 :وتهذيب الكمال ،19/26 :وسير اعالم النبالء ،143/9 :وتقريب التهذيب،494 :
وكنوز الذهب.83/2 :
( )559سبق ترجمته.
( )560سبق ترجمته.
( )561سبق ترجمته.
( )562زياد في نسخة ج (واَله).

( )563هذا حزء من حديث ولم اجد تخريجه من طريق محمد بن عبد الملك ،وقد جاء من طريق ميمون الكردي ،ينظر تخريجه في صفحة
56هامش.3

( )564طبعة هذا الكتاب دار العلوم والحكم وقد قام د  /محفوظ الرحمن زين هللا ،بتحقيق المجلدات من  ، 9 : 1وهو تحقيق بذل فيه جهد
واضح ثم قام مكتب الهدي بمحاولة السير على نفس منهج الدكتور محفوظ في التحقيق هو المجلد  14انتهى العمل في مسند البزار تعالى

وجاري عمل فهارس عامة للكتاب لصالح مكتبة العلوم والحكم بالمدينة.
( )565يقصد به بنفس اسناد الحديث السابق.

( )566توفي سنة 257ه ،ينظر :تهذيب الكمال ،336/6 :وتاريخ االسالم ،1121/5 :وتهذيب التهذيب.325/2 :

( )567توفي سنة 253ه ،ينظر :مشيخة النسائي ،100:والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،124/8 :والثقات البن حبان ،106/9 :المعلم

بشيوخ البخاري ومسلم ،285 :وتهذيب الكمال ،608/26 :والكاشف.229/2 :
( )568في نسخة ج( قال) وهو خطأ.

( )569توفي سنة 217ه ،ينظر :التاريخ الكبير للبخاري ،380/2 :الثقات للعجلي ،109 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،167/3 :والثقات
البن حبان ،202/8 :وتهذيب الكمال ،457/5 :وتهذيب التهذيب.206/2:

( )570توفي سنة 172ه ،ضعفه اكثر العلماء ،ينظر :الطبقات الكبرى البن سعد ،207/7 :والجامع لعلوم االمام احمد،364/17 :

والضعفاء والمتروكون للنسائي ،57 :الضعفاء الكبير للعقيلي ،199/2 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،396/4 :تاريخ اسماء الضعفاء
والكذابين ،109 :وتاريخ بغداد.415/10 :

( )571الحسن البصري ،توفي سنة 110ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،117/4 :والجامع لعلوم االمام احمد ،463/16 :والتاريخ الكبير للبخاري:
 ،289/2والثقات للعجلي ،113 :وتهذيب الكمال.95/6 :
( )572زياد في نسخة ج (واَله).

( )573مسند البزار -البحر الزخار :مسند ابي حمزة انس بن مالك رضي هللا عنه ،)6693(216/13 :قال البزار( :وهذا الحديث ال نعلم رواه
الحسن ،عن أنس إال صالح المري تفرد به أنس) والحديث ضعيف لوجود صالح المري فقد ضعفه اكثر العلماء.

( )574طبع الكتاب عدة طبعات :طبعة مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفيدار ،عدد األجزاء  ،25ويشمل
القطعة التي نشرها الحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد  ،13دار الصميعي ،الرياض1415 ،هـ 1994 -م ،وطبعة دار الكتب

العلمية ،بيروت ،وطبعة دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،وطبعة مطبعة األمة ،بغداد ،وطبعة دار المؤيد.

( )575سبق ترجمته.
( )576سبق ترجمته.

( )577سبق ترجمته.



 





االمم إليقاظ اهلمم



مالحظة تعقبيه:

 -1عدم حصول اللقاء او السماع بين ابن البخاري وابو جعفر محمد بن احمد بن نصير الصيدالني ،فحصل هنا تدليس.

 -2تاريخ وفاة ابو جعفر محمد بن احمد بن نصير الصيدالني ( ،)603وابن البخاري ولد(596ه) ،وتوفي سنة (690ه).

 -3الراوي الصحيح هو :عبد الواحد بن أبي المطهر القاسم بن الفضل ،أبو القاسم الصيدالني األصبهاني ،توفي سنة 605ه ،ينظر :تاريخ
االسالم ،116/13:وسير اعالم النبالء ،435/21:ونثل النبال.428/2:
( )578توفي سنة 524ه ،ينظر :التحبير في المعجم الكبير ،428/2 :والمنتخب في معجم شيوخ السمعاني ،1908 :واكمال االكمال البن
نقطة ،176/2:والتقييد لمعرفة رواة السنن ،497 :وتاريخ االسالم.404/11:
وزَدان ،بالضم ثم السكون ،وزاي ،ودال مهملة ،وألف ،ونون :قرية كبيرة على باب أصبهان يقال لها الجوزدانية بالنسبة
الجوزدانية :نسبة الى ُج ْ
وأهل أصبهان يقولون كوزدان ،ينظر :معجم البلدان.183/2 :

( )579توفي سنة 440ه ،ينظر :االكمال في رفع االرتياب ،175/4 :والتحبير في المعجم الكبير ،77/2 :والمنتخب في معجم شيوخ
السمعاني ،1380 :واكمال االكمال البن نقطة ،394/4:وتوضيح المشتبه.265/4 :

( )580توفي سنة 289ه ،ينظر :تاريخ االسالم ،739/6 :وطبقات الحنابلة ،142/1 :والمقصد االرشد ،343/1 :وتسهيل السابلة،225/1 :
ورجال الحاكم في المستدرك.316/1 :

التستري :نسبة إلى تُستَر بالضم ثم السكون ،وفتح التاء األخرى ،بلدة من كور االهواز من بالد خوزستان ،وقال الزجاجي :سميت بذلك ألن
رجال من بني عجل يقال له تستر بن نون افتتحها فسميت به ،ينظر :معجم البلدان.29/2 :

( )581توفي سنة 243ه ،ينظر :الجرح والتعديل البن ابي حاتم ،374/3 :تاريخ ابن يونس المصري ،113/1 :وتسمية من اخرجهم البخاري
ومسلم ،102 :ورجال صحيح مسلم ،177/1 :المقفي الكبير.149/2 :
( )582عبد هللا بن وهب بن مسلم توفي سنة 197ه ،ينظر :التاريخ الكبير للبخاري ،218/5 :تاريخ ابن يونس ،289/1 :رجال صحيح
مسلم ،432:وتهذيب الكمال ،277/16 :وتاريخ االسالم.1143/4 :
( )583توفي سنة 188ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،317/7 :والثقات للعجلي ،300 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،285/5 :وتاريخ ابن

يونس ،316/1 :والثقات البن حبان ،109/5 :وتاريخ دمشق.485/35 :

( )584توفي سنة 142ه ،ينظر :التاريخ الكبير للبخاري ،353/2 :الكنى واالسماء لالمام مسلم ،891/2 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم:
 ،321/2وتاريخ اسماء الثقات ،70 :والمقفى الكبير ،382/3 :وقالئد النحر ،151/2 :وتهذيب التهذيب.50/3 :

( )585توفي سنة 100ه ،ينظر :الطبقات الكبرى البن سعد ،517/9 :وتاريخ ابن معين ،142 :والتاريخ الكبير للبخاري ،226/5 :والجرح
والتعديل البن ابي حاتم ،197/5 :وتهذيب الكمال.316/16 :

( )586زياد في نسخة ج (واَله).
( )587في نسخة ب(سيخلق).

( )588المعجم الكبير للطبراني.)84(36/13 :
( )589طبع الكتاب عدة طبعات :صدر عن مكتبة المعارف بالرياض ،بتحقق محمود الطحان قدر ربع الكتاب ،سنة 1407هـ .إال أن لم يتم
الكتاب ،وإنما أخرج منه ثالثة أجزاء فحسب ،وهي تحتوي على ( ) 3000حديث فقط ،نحو ربع الكتاب ،ولم يتمه حتى اآلن ،ثم إن طبعته لم
تقع محققة كما ينبغي ،بل كثر فيها التصحيف والتحريف والسقط والزيادة وغير ذلك ،وصدرت عن دار الحرمين طبع بنفس االسم ،بتحقيق:

طارق بن عوض هللا بن محمد ،وعبد المحسن إب ارهيم الحسيني ،بالقاهرة ،سنة 1415هـ.
( )590سبق ترجمته.
( )591سبق ترجمته.
( )592سبق ترجمته.
( )593سبق ترجمته.



 





االمم إليقاظ اهلمم



( )594توفي سنة 291ه ،ينظر :الثقات البن حبان ،152/9 :والتقييد لمعرفة رواة السنن ،88 :وتاريخ االسالم ،1038/6 :وسير اعالم
النبالء ،459/10 :والعقد الثمين ،273/2 :ورجال الحاكم.260/2 :

( )595لم اجد له ترجمة ذكره فقط ابن حبان في الثقات وقال :شيخ يروي عن عبد الرحمن بن مغراء ،روى عنه يعقوب بن سفيان الفارسي،
وقال :كتبت عنه بمكة ،ينظر :الثقات البن حبان.22/8 :
مالحظة تعقبية:

أ-

لم اجد من خالل المتابعة في كتب التراجم ان احمد بن عمر العالف من ضمن شيوخ محمد بن علي الصائغ ،وال من ضمن تالميذ ابو

سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبيد.

ب -ذكر ابن حبان ان العالف يروي عن عبد الرحمن بن مغراء ،روى عنه يعقوب بن سفيان الفارسي فقط ،ولم يذكر غيرهم.

( )596عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبيد البصري أبو سعيد مولى بني هاشم نزيل مكة يلقب جردقة ،توفي سنة197ه ،ينظر :الكنى واالسماء
واالسماء لالمام مسلم ،365/1 :وتهذيب الكمال ،217/17 :والعقد الثمين ،37/5 :ونثل النبال ،294/2 :وتهذيب التهذيب،209/6 :

( )597خالد بن دينار البصري الخياط ،توفي سنة 152ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،275/7 :والتاريخ الكبير للبخاري ،147/3 :والثقات
للعجلي ،140 :والجرح والتعديل البن ابي حاتم ،327/3 :وتهذيب الكمال.56/8 :

( )598ينظر صفحة 55 :هامش .14

( )599هو أبو يحيى البصري الزاهد ،قال ابن حجر :صدوق عابد ،توفي سنة 123ه ،ينظر :الطبقات الكبرى ،243/7 :والتاريخ الكبير
للبخاري ،310/7 :وتاريخ دمشق ،393/56 :الكاشف.235/2 :

( )600زياد في نسخة ج (واَله).
( )601زياد في نسخة ج (واَله).
( )602زياد في نسخة ج (واَله).

( )603المعجم االوسط .)6213(210/6 :قال الطبراني( :لم َيرو هذا الحديث عن أبي خلدة إال أبو سعيد مولى بني هاشم ،وال ُيروى عن
أبي ميمون الكردي إال بهذا اإلسناد) ،وميون الكردي اختلف العلماء في توثيقه ،فذكر ابن حجر انه صدوق ،وايضا في االسناد راوي مجهول
لم يذكره اال ابن حبان وهو احمد بن عمر العالف ،فاالسناد ضعيف وهللا اعلم.

( )604المجمع ،148/1 :وقال الهيثمي في المجمع 242/7 :ايضا (:في إسناد الطبراني أحمد بن عمر العالف الرازي ولم أعرفه) ،فيكون
قد بناء الهيثمي حكمه بالحسن على االسناد كون المعروف على تلميذ العالف هو يعقوب بن سفيان الفارسي ال يروي إال عن ثقة.



 



