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 ث الرحمة المسلسل باألوليةحدي 
 ومظاهر عناية المحدثين به، والدالالت التربوية الرفيعة في ذلك

 أسامة السيد محمود محمد
 قسم الحديث وعلومه ،كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ،جامعة األزهر ، مصر.

 Albadr571@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 الملخص:
العليا في اإلسالم، وهذا الدين كله رحمة في أصوله وفروعه، وقد جعل اهلل إن قيمة الرحمة من القيم 

تعالى الرحمة عنوانه وشعاره، وبذل الحفااظ والمحادثون جداودا عبقرياة ناادرة لترسايم القايم العظماى 
  في الشريعة لدى طالب الحديث، وبناء منظومة أخالقدم وسلوكدم على ضوء ذلك

وسطا، ما بين المندج االستقرائي والمندج االستنباطي، حيث آخذ  ولقد سلكت في هذا البحث مسلكا
بأساسيات المندج االستقرائي، من تتبع جزئيات المسئلة التي أعالجدا، واالنطاالق مان الخااص إلاى 
العام، مع ضارب أمثلاة، واساتخالص النتاائج منداا، وصاوال إلاى حكام عاام، وآخاذ بأساسايات الماندج 

 م إلى الخاص، والحكم العام الناتج من ذلك.االستنباطي رجوعا من العا

وسابب اختيااار الموضااو  شادة اهتمااام الحفاااظ والمحادثين بدااذا الحااديث الشاري  علااى ماار األعصااار 
والدهور، وحرصدم على جعله أول ما يقر  سمع طالب الحاديث مان مرويااتدم، وتاواردهم علاى ذلاك 

الحاارص الباااله مااندم علااى تربيااة طلبااة جاايال ماان وراء جياال فااي مختلاا  أقطااار اإلسااالم، ممااا يظداار 
 الحديث على جعل قيمة الرحمة محور فدمدم للسنة المشرفة.

شدة الحاجة إلى إبراز قيمة الرحمة اليوم، في زمن برزت فيه تيارات التطر ، وقامت بتكفير النااس، 
حراقااه حياا، ممااا مسات م عااه وممارساة التفجيار والقتاال، وقطاع الرقاااب، وحابس اإلنسااان فاي قفاص وام

الحاجة عند الغيورين على السنة المشرفة إلى المسارعة ببياان الخطاورة الفادحاة فاي مسالكدم هاذا، 
براز أن الرحمة هي معدن الشريعة وشعارها وعنواندا األكبر.  وام

وماان أهاام النتااائج :. لاام يااد  المحاادثون بابااا ماان أبااواب خدمااة األخااالق المحمديااة الشااريفة إال وقااد 
خلق الرحمة، فقاد جعلاوه هيئاة مان هيئاات التسلسال وحاافظوا علاى ذلاك فاي  طرقوه، وهنا مثال على

مجالس الحديث والرواية، ونظموه وصاغوه شعرا، وأفردوه بالمؤلفات والتصاني ، إلى غير ذلك، مماا 
 يبين أندم سخروا كافة وجوه اإلفادة والتعليم في خدمة األخالق المحمدية.

 لمسلسل، األولية ،دالالت ، تربوية .الكلمات المفتاحية:حديث ، الرحمة ،ا
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Abstract: 

The value of mercy is one of the highest values in Islam, and this whole 

religion is a mercy in its origins and branches, and God has made mercy 

his title and motto, and the preservation and modernefforts have made 

rare genius efforts to establish the great values of sharia among students 

of hadith, and to build their morality system and behavior in the light of 

that.  

In this research, I have taken a middle ground, between the inductive and 

the inferred approach, taking the basics of the inductive approach, from 

following the part of the question i am dealing with, from starting from 

private to public, with examples, drawing conclusions from them, to 

general governance, and taking the basics of the inference approach back 

from the general to the private, and the resulting general judgement. 

The reason for the choice of the topic is the keen interest of the 

preservation and the modern suppalling on the course of the hurricane 

and the dor, and their keenness to make it the first thing that knocks the 

voice of the student of hadith from their narrations, and to get them to do 

so generation behind a generation in different countries of Islam, which 

shows the great eagerness of them to raise the students of hadith to make 

the value of mercy the focus of their understanding of the honorable year. 

The need to highlight the value of mercy today, at a time when the 

currents of extremism have emerged, and they have atone for people, 

bombing and killing, cutting off their throats, holding a human being in a 

cage and burning him alive, which has made it all the more urgent for 

those who are jealous of the Sunnah to quickly show the grave danger in 

their behaviour, and to show that mercy is the metal of sharia, its motto 

and its greatest title. 

Some of the most important results are: Here is an example of the 

creation of mercy, they made it a form of hierarchy and preserved it 

in the councils of hadith and novel, organized and drafted poetry, and 

singled it out in literature and descriptions, etc., which shows that they 

mocked all aspects of testimony and education in the service of 

Muhammadan morality. 

Keywords: Hadith, Mercy, Serial, Primary, Semantics, Pedagogical. 



 

 
527 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحماااد هلل رب العاااالمين، والصاااالة والساااالم علاااى سااايدنا محماااد سااايد األولاااين 
واآلخارين، وختااام األنبياااء والمرساالين، ورحماة اهلل تعااالى للعااالمين، اللداام صاال  
وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك سيدنا وموالنا محماد وعلاى آلاه 

 وصحبه وسلم تسليًما كثيرًا.
 أما بعد:

فاااحن حاااديث الرحماااة المشااادور باااين المحااادثين بالحاااديث المسلسااال باألولياااة: 
)الراحمون يرحمدم الرحمن تباارك وتعاالى، ارحماوا مان األرح يارحمكم مان فاي 
السماء( قد حظي على مدى الطبقات واألجيال واألزمان بعناية عظيماة مدهشاة 

يان بان عييناة رحماه اهلل من المحدثين والرواة والمسندين، فمن لدن اإلماام ساف
أطبااق المحاادثون علااى تصااديره وجعلااه أول مااا يقاار  ساامع طالااب الحااديث ماان 
لسااان شاايخه، واسااتفاح هااذا بااين أهاال الحااديث مشاارقا ومغربااا، وافتتحاات بااه 
مجااالس التحااديث واإلسااناد والراويااة، وأفااردت لااه المؤلفااات، باال لعلااه ماان أكثاار 

ساتقلة تتنااول الحاديث الماذكور مان األحاديث التي أفرد لدا المحدثون تاللي  م
 مختل  نواحيه على نحو من التفنن واإلبدا  في خدمته.

ويساتطيع الباحاث المتأمال بعااد اساتقراء وجداد أن يجمااع أطرافاا وبحوثاا شااريعة 
من أبعاد هذه العناية الفائقة مان المحادثين بداذا الحاديث الشاري ، ويارى فيداا 

ودالالت تربوية أخالقياة، مماا حملناي  أعرافا حديثية، ودقائق صناعية مندجية،
 على الندوح لدذا البحث.
 * سبب اختيار الموضو :

شادة اهتماام الحفااظ والمحادثين بداذا الحاديث الشاري  علاى مار األعصاار  -1
والدهور، وحرصدم على جعله أول ما يقر  سمع طالب الحديث من مرويااتدم، 

طاار اإلساالم، مماا يظدار وتواردهم على ذلك جيال من وراء جيال فاي مختلا  أق
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الحرص الباله ماندم علاى تربياة طلباة الحاديث علاى جعال قيماة الرحماة محاور 
 فدمدم للسنة المشرفة.

شاادة الحاجااة إلااى إبااراز قيمااة الرحمااة اليااوم، فااي زماان باارزت فيااه تيااارات  -2
التطااار ، وقامااات بتكفيااار النااااس، وممارساااة التفجيااار والقتااال، وقطاااع الرقااااب، 

حراقه حيا، مما مسات معاه الحاجاة عناد الغياورين وحبس اإلنسان في ق فص وام
على السنة المشارفة إلاى المساارعة ببياان الخطاورة الفادحاة فاي مسالكدم هاذا، 

براز أن الرحمة هي معدن الشريعة وشعارها وعنواندا األكبر.  وام
رصد جداود المحادثين ومنااهجدم فاي مظااهر عناايتدم بداذا الحاديث، مماا  -3

لية المحادثين الرصاينة المنيارة، وطرائاق تفكيارهم المحكماة يقرب الباحث إلى عق
 في خدمة الحديث النبوي الشري .

 * الدراسات السابقة:
الكتابات في قضية الرحمة عموما كثيرة، لكن الزاوية التي أتعرح لداا هناا هاي 
رصااد جدااود المحاادثين فااي خدمااة قضااية الرحمااة ماان خااالل مااداخل مبتكاارة ال 

بأن اعتاد المحدثون من لدن سفيان بن عيينة من بعاده سابق لدم فيدا، وذلك 
أن يجعلاااوا حاااديث الرحماااة أول ماااا يسااامعه الطالاااب مااان لساااان شااايخه علاااى 
اإلطالق، وقد اعتنى عدد من الحفاظ والمحدثين بأن يفرد كل واحد ماندم مؤلفاا 
مستقال لحاديث الرحماة المسلسال باألولياة، فماندم الحاافظ الساخاوي حياث قاال 

هر المكللااة(: )وأودعاات مااا عناادي ماان ذلااك فااي مصاان  مخااتص فااي: )الجااوا
، وغيره ممن أوردت ذكرهم موثقاا فاي فصال خصصاته لاذلك (1)بأحاديث الرحمة(
 في هذا البحث.

 * المندج المتبع في هذا البحث:

                                 
 /، ط: .46( الجواهر المكللة، في األخبار المسلسلة/ص1)
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ساالكت فااي هااذا البحااث مساالكا وسااطا، مااا بااين المااندج االسااتقرائي والمااندج 
ج االساااتقرائي، مااان تتباااع جزئياااات االساااتنباطي، حياااث آخاااذ بأساسااايات الماااند

المساائلة التااي أعالجدااا، واالنطااالق ماان الخاااص إلااى العااام، مااع ضاارب أمثلااة، 
واسااتخالص النتااائج مندااا، وصااوال إلااى حكاام عااام، وآخااذ بأساساايات المااندج 

 االستنباطي رجوعا من العام إلى الخاص، والحكم العام الناتج من ذلك.
تصاني  الحفاظ والمحدثين التي أفردوهاا فانطلقت إلى استقراء طرق الحديث، و 

 له، وما ندضوا إليه من ضبط إعرابه وألفاظه، ونظمه شعرا، وغير ذلك.
ملتزماا فاي العازو أن مااا كاان فاي الصاحيحين أو أحاادهما فاال حاجاة للنظار فااي 
سنده، وما كان في غيرهما فحني أقدم أحكاام الحفااظ علياه، ماع التادخل باالنظر 

 يستحق تدخال وتعقيبا.والدراسة فيما أراه 
ثم أنتقل إلاى الماندج االساتنباطي، فاأتوق  وقفاات تحليلياة مطولاة عناد بحاوث 
متعددة، فجاء هذا البحث نابعا من رصاد وجاوه احتياجاات النااس واساتخرا  ماا 
ينياار لدااا الطريااق ماان الساانة المشاارفة، فكااان االسااتنباط لفصااول هااذا البحااث 

 ال.ومعانيه نتا  تأمل على مدى سنوات طو 
 * خطة البحث:

جاااء البحااث فااي مقدمااة اشااتملت علااى أسااباب اختيااار الموضااو ، والدراسااات 
السااابقة، والمندجيااة المتبعااة فيااه، ومندجيااة تقساايمه وتبويبااه، ثاام قساامته إلااى 
باااابين: األول يشاااتمل علاااى فصاااول تتنااااول تعريااا  الحاااديث المسلسااال لغاااة 

الاذي خصصاات البحااث  واصاطالحا، وأهاام المؤلفاات فيااه، ثام أنتقاال الاى الحااديث
له، فأفرد فصال في تخريجه، وفصال في شواهده، وآخار فاي إعراباه وماا يتعلاق 
بذلك، والثاني يتناول الدالالت التربوية والمضامين األخالقية في ذلك كله: وهذا 

 تفصيل ذلك:
 الباب األول تخريج الحديث وجدود المحدثين حوله، وتحته عدة فصول:
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 كر من أسندهفصل في تخريج الحديث وذ
 فصل في الكالم على رجال سنده، وذكر أحكام الحفاظ والنقاد عليه

 فصل في شواهده
 فصل في سوق أسانيدي إلى هذا الحديث الشري 

 فصل في إعرابه
 فصل في ذكر أوهام وقعت فيه

 فصل في ذكر من أفرده بالتصني  من الحفاظ والمحدثين
 فصل في من صاغه شعرا من أئمة الحديث

الثااااني فاااي الااادالالت التربوياااة والمضاااامين األخالقياااة الكامناااة فاااي هاااذا  البااااب
 الحديث الشري  وجدود المحدثين حوله
 ثم خاتمة فيدا نتائج البحث وتوصياته.

ونساأل اهلل تعاالى التوفياق والمعوناة والساداد، وأن ينفعناا سابحانه بدادي النبااوة 
 الشري  والجليل.
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 الباب األول
 المحدثين حولهتخريج الحديث وجدود 
 فصل

 في تعري  الحديث المسلسل لغة واصطالحا
 * المسلسل لغة: 

تدور مادة التسلسل في اللغة على معنى االتصال، والتتاابع، والتاوارد، قاال ابان 
فاارس فاي: )معجام مقااييس اللغاة(: )وممااا حمال علياه السلسالة، ساميت بااذلك 

لاق، إذا جارى. ومااء ألندا ممتدة فاي اتصاال. ومان ذلاك تسلسال المااء فاي الح
 سلسل وسلسال وسالسل. قال األخطل:

 إذا خا  من نجم عليدا ظماءة * أمال إليدا جدوال يتسلسل
قال بعح أهل اللغة: السلسلة اتصاال الشايء بالشايء، وباذلك ساميت سلسالة 

، فأشاار إلاى اشاتمال (1)الحديد، وسلسلة البرق المستطيلة في عرح الساحاب(
 تصال.هذه المادة على معنى اال 

وقاااال القاضاااي عيااااح فاااي: )مشاااارق األناااوار(: )فتسلسااال ب م ع ن ااااه  السلساااال 
ير السلسبيل ه ي  اللينة السدلة ف ي ال حلق  قد ق ال وا ف ي ت ف س  والسلسلة من اللين و 

ن ااه سااميت السلساالة( م  ااال و  ت ص  ، فأشااار (2)الَّااذ ي تسلساال ف يااه  وأصاال السلساالة اال 
 هل اللغة تفيد معنى االتصال.إلى أن هذه المادة عند أ

قال الحافظ مرتضى الزبيدي في: )تا  العروس(: )"وتسلسل المااء فاي الحلاق: 
جاارى"، وسلساالته أنااا: صااببته فيااه. "والتسلساال: بريااق فرنااد السااي  ودبيبااه. 

                                 
م، 1191-هاااا1311/، ط: ط: دار الفكااار، القااااهرة، سااانة 3/46( معجااام مقااااييس اللغاااة/1)

 تحقيق عبد السالم هارون.
-التاراث، تاونس/، ط: المكتبة العريقة ودار 2/211( مشارق األنوار على صحاح اآلثار/2)

 م.1191القاهرة، سنة 
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وسااي " مسلساال: فيااه مثاال "السلساالة ماان الفرنااد. وقااال اباان األعرابااي: الباارق" 
ليه، وال يكاد يخل . وبرذون ذو" سالسال: إذا المسلسل: الذي "يتسلسل في أعا

رأيت في قوائمه شبه "السلسلة. ويقال للغالم الخفي  الروح:" سلسل، ولسلس، 
بالضم، عن ابن األعرابي. "وسلسل: إذا أكل" السلسلة، أي القطعة مان السانام، 
عن ابن األعرابي. "وسلسله: قيده" بالسلسلة، فدو "مسلسل. وقاال ابان حبياب: 

 سلسلة بن غنم، بطن من طيء. بنو"
والحديث المسلسل: مثل أن يقول المحدث: صافحت فالنا، قال: صافحت فالنا، 
هكذا إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال الصغاني: سمعت من األحادياث 
المسلساالة، بمكااة، حرساادا اهلل تعااالى، والدنااد، والاايمن، وبغااداد، مااا ينياا  علااى 

 غني أن أحدا اجتمع له هذا القدر من المسلسالت.أربعمائة حديث، ولم يبل
 الحمد هلل حمًدا دائًما أبًدا * أعطاني اهلل ما لم يعطه أحدا(

والمساامو  بشاارطه للحااافظ مرتضااى مندااا زيااادة علااى مئااة، وبقيتدااا تتصاال بااه 
بحجازة عامة أو خاصة، وقد فصل هو ذلك فقال في: )تا  العروس(: )وأشدرها 

وليااة، وقااد ألفاات فيدااا رسااالة حافلااة، سااميتدا: "المرقاااة الحااديث المسلساال باأل 
 العلية، في شرح الحديث المسلسل باألولية"، نافعة في بابدا.

وقااد وقعاات لنااا األحاديااث المسلساالة بشااروطدا مااا ينياا  علااى المئااة، ومااا هااو 
باإلجازة الخاصة والعامة، مما سمعتدا بالحرمين، واليمن، ومصر، والقدس، ماا 

 .(1)مائة وني ، والحمد هلل تعالى(يبله إلى أربع
وه اا يتَّصال ب ع ضاد ا ب اب ع ح ويعبار  ن ح  وفي المعجم الوسيط: )"السلسالة" حلقاات و 
م ا أشبه "محدثاة"،  ي اء المتتابعة ف ي ق ال سلسلة مقاالت أ و مؤلفات و  بد ا ع ن األ  ش 

اب وسلساالة ال جب اا ن ااه  ف ااي عاارح السَّااح  ااا اسااتطال م  ق م  ماان ال ب اار  ال نسااق ماان و 
ل بعضه ب ب ع ح "مج" " " سالسل  ال جب ال م تَّص 

                                 
 /.21/226( تا  العروس/1)
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ب الارَّد يء  ال و الثَّاو  س  "المسلسل": ي ق ال ثوب مسلسل رسم ف يه  صور ك د يئ ة  السال 
ااا تت ااابع ف يااه  الاارو اة إ ل ااى ر س ااول اهلل  يااث م  اد  ماان األ  ح  النسااج قااد رق ماان البلااى و 

ال و   سلم على ح  ل ي ه  و  ن و ه او  صلى اهلل ع  ادثن ي فاال  ان د م "ح  اد ة ك اأ ن ي ق اول كال م  اح 
 .(1)يبتسم"(

 * المسلسل في اصطالح المحدثين: 
قال الحافظ السخاوي في: )فتح المغيث(: )"المسلسل" وهو لغة: اتصال الشايء 
بعضااه باابعح، ومنااه سلساالة الحديااد. و"مسلساال الحااديث"، وهااو ماان صاافات 

لااه كلداام "واحاادا فواحاادا حاااال" أي: علااى حااال  اإلسااناد، "مااا تااواردا فيااه الاارواة"
 .(2)"لدم"(

قلت: فالمسلسل إذن هو ما توارد رجال إسناده واحًدا فواحًدا علاى حالاة واحادة، 
ساواء كانات تلااك الصافة للرواياة أو ل سااناد، وساواء كاان مااا وقاع فياه اإلسااناد 

كاناات صاافة  متعلًقااا بصاافة األداء، أو متعلًقااا باازمن الروايااة، أو مكاندااا، وسااواء
 .(3)الرواة قواًل أو فعاًل أو قواًل وفعاًل مًعا، وهذا ما عليه األكثرون

وهو إما أن يتسلسل بصفة قولية أو فعلية، أو هما معاا، أو يتسلسال بأوصاا  
فاي الااراوة أو نساابة فاايدم، أو يكااون مسلسااال بصاافة فااي الروايااة، أو زماندااا أو 

لاااراوي(: )والمسلسااال بصااافاتدم مكاندااا، قاااال الحاااافظ السااايوطي فااي: )تااادريب ا
 الفعلية، "كاتفاق أسماء الرواة"، كالمسلسل بالمحمدين.

"أو صفاتدم أو نسبتدم" فالثاني: "كأحاديث رويناها كل رجالداا دمشاقيون"، أو  
 مصريون، أو كوفيون، أو عراقيون.

                                 
 /، ط: .1/663( المعجم الوسيط/1)
م، تحقياق علاي 2663-هاا1626/، ط: مكتباة السانة، مصار، سانة 6/31( فتح المغيث/2)

 حسين علي.
 /.262/، المندج الحديث، قسم المصطلح /ص6/91( انظر: تدريب الراوي/3)
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"و" األول "كمسلسال الفقداااء" مطلقااا، أو الشااافعيين، أو الحفاااظ، أو النحاااة، أو 
 كتاب، أو الشعراء، أو المعمرين.ال

"وصفات الرواية" المتعلقة بصايه األداء "كالمسلسال بسامعت" فالناا، "أو أخبرناا 
فااالن، أو أخبرنااا فااالن واهلل"، أو أشاادد باااهلل لساامعت فالنااا يقااول ذلااك، كاال راو 

 مندم.
والمتعلقة بالزمان، كالمسلسل بروايته يوم العياد، وقاص األظفاار ياوم الخمايس، 

 ذلك. ونحو
 وبالمكان كالمسلسل بحجابة الدعاء في الملتزم.

وقااد جمعاات كتابااا فيمااا وقااع فااي سااماعاتي ماان المسلسااالت بأسااانيدها، وجمااع 
 .(1)الناس في ذلك كثيرا(

وقااد لخااص الحااافظ الساايوطي مسااائل باااب الحااديث المسلساال عنااد المحاادثين 
ه * قاد تاابعوا تلخيصا حسنا في: )ألفية الحديث( فقال: )هو الذي إساناده رجالا

 في صفة أو حاله
 قولية فعلية كليدما * لدم، أو اإلسناد فيما قسما

 وخيره الدال على الوص  ومن * مفاده زيادة الضبط زكن
 وقلَّ ما يسلم في التسلسل * من خلل، وربما لم يوصل  

 .(2)كأوليٍة لسفيان انتدى * وخيره مسلسل بالفقدا(
 * بعح المؤلفات في المسلسالت:

                                 
دمشاق،  -/، ط: دار الفكر المعاصار، ودار الفكار، بياروت292ص( انظر: علوم الحديث/1)

/، 2/462م، تحقيق األستاذ الدكتور نور الدين عتر، وتادريب الاراوي1114-ها1664سنة 
 /.6/31وفتح المغيث/

 /، ط: المكتبة العلمية، )د ت(، تحقيق األستاذ الشيم أحمد شاكر.11( ألفية الحديث/ص2)
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واهر المفصالت في األحاديث المسلسالت، للعالمة المحدث أباي القاسام بان الج
 ها. 462أحمد بن محمد األوسي ابن الطيلسان القرطبي ت

المسلسااالت، للحااافظ أبااي بكاار محمااد باان يوساا  األزدي المدلبااي جمااال الاادين 
 ها.443األندلسي عر  بابن مسدي ت

الحااافظ المحاادث شاامس الاادين الجااواهر المكللااة فااي األخبااار المسلساالة، ل مااام 
 ها.162أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت

المسلسالت الكبرى ل مام الحافظ الجالل أبي الفضل عبد الارحمن بان أباي بكار 
 ها.111السيوطي ت

 جياد المسلسالت، للحافظ السيوطي أيضا.
ة الفوائد الجليلة في مسلساالت ابان عقيلاة، للشامس محماد بان أحماد بان عقيلا

 المكي.
 المسلسالت، للعالمة اإلمام محمد بن الطيب الفاسي.

التعليقات الجليلاة علاى مسلساالت ابان عقيلاة، للحاافظ محماد مرتضاى الزبيادي 
 ها.1262ت

المناهاااال السلساااالة فااااي األحاديااااث المسلساااالة، محمااااد عبااااد الباااااقي األيااااوبي 
 ها.1346ت

الفااداني الفااداني  العجالة في األحاديث المسلسلة، لمسند العصر محمد ياساين
 ها.1616ت

وقااد عنااي كثياارون بتتبااع تصاااني  الحفاااظ والمحاادثين، إال أن أجااودهم تتبعااا، 
وأحسااندم استقصاااء، هااو صااديقنا الاادكتور عبااد اللطياا  محمااد الجيالنااي، فااي 
كتابه: )كتب المسلسالت عند المحادثين(، فأحصاى فياه أخباار مئتاي كتااب مان 

 وثمانين كتاًبا.كتب المسلسالت، عاين مندا أربعة 
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ومن فوائده الجمة التنبيه على الموجود مندا ومكان وجوده في خزائن 
المخطوطات، والمنشور مندا وبيانات نشره، مع ترتيب ذلك تاريخيا، فيبدأ 

 .(1)باألقدم ثم الذي بعده إلى العصر الحاضر

                                 
/، ط: مطبوعااات مكتبااة الملااك فدااد الوطنيااة، 21دثين/ص( كتااب المسلسااالت عنااد المحاا1)

 م.2663-ها1626الرياح، سنة 
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 فصل
 في تخريج الحديث وذكر من أسنده

رحمه اهلل تعالى في سننه قال: )حادثنا أباو * روى اإلمام أبو داود السجستاني 
بكر بن أبي شيبة، ومسدد المعناى، قااال: حادثنا سافيان، عان عمارو، عان أباي 
قابوس، مولى لعبد اهلل بن عمرو، عن عبد اهلل بن عمرو، يبله به النبي صلى 
اهلل عليه وسلم: "الراحمون يرحمدم الرحمن ارحموا أهل األرح يرحمكم من في 

 السماء. 
م يقاال مسااادد مااولى عبااد اهلل بااان عماارو وقااال: قاااال النبااي صاالى اهلل علياااه لاا

 . (1)وسلم(
* 

ورد الحااديث ماان مسااند ساايدنا عبااد اهلل باان عماارو، وتفاارد بااه عنااه مااواله أبااو 
قااابوس، وتفاارد بااه عاان أبااي قااابوس عماارو باان دينااار، وتفاارد بااه عاان عماارو 

 سفيان بن عيينة، 
راهيم البياااني المعاارو  بااابن إمااام قااال العالمااة المسااند الجلياال محمااد باان إباا

الصخرة في مشيخته تخريج الحافظ محمد بن رافه السالمي: )هذا حديث حسن 
غريب، تفرد به سفيان بن عيينة، عن عمرو بن ديناار، ولام ياروه غيار عمارو 

 .(2)بن دينار، عن أبي قابوس(
تماماه وقال الحافظ السخاوي: )وهو مما انفرد به ابن عيينة فمان فوقاه أعناي ب

ال فقد روى بعضه حبان   -ابان زياد الشارعبي  -بكسر المدملة ثم موحادة  -وام

                                 
 مكنز/، كتاب األدب، باب في الرحمة. 6163ح  2/121( سنن أبي داود/1)
( مشيخة محمد بن إباراهيم البيااني عار  باابن إماام الصاخرة/ص/، تخاريج الحاافظ محماد 2)

م، 2666-هااا1622بيااروت، ساانة -دمشااق باان رافااه السااالمي، ط: دار البشااائر اإلسااالمية،
 تحقيق محمد بن ناصر العجمي.
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ويقاال إناه صاحابي عان عباد اهلل بان عمارو بان العااص  -بالمعجمة والموحدة 
قااال ساامعت رسااول اهلل هللصاالى اهلل عليااه وساالما يقااول ارحمااوا ترحمااوا واغفااروا 

عيينة اشاتدر فارواه يغفر لكم أخرجه أحمد وعبد وغيرهما وسنده جيد وعن ابن 
عناه جماعاة انفارد بتسلساله مان بياندم عبااد الارحمن بان بشار بان الحكام وماان 

فدو إماا مخطاأ أو  -فضال عن جميعدم  -سلسله عن أحد ممن فوق سفيان 
 .(1)كذاب وهو من أصح المسلسالت إسنادا(

قلت: ثم استفاح من لدن ابن عيينة، فرواه عنه اإلمام أحمد كما فاي مسانده، 
أبي شيبة كما في مصنفه، والحميدي كما هو عند البخااري فاي: )التااريم وابن 

الكبيار(، وأباو بكار ابان أباي شايبة، ومسادد بان مسارهد كالهماا عناد أباي داود، 
ومحمد بن أبي عمر المكي كما هاو عناد الترماذي، وعباد الارحمن بان بشار بان 

ريم دمشق، الحكم، كما هو عند البيدقي في السنن الكبرى، وابن عساكر في تا
ليك بيان ذلك.  والرافعي في التدوين، وام

* أما رواية اإلمام أحمد عن سفيان فقد قاال فاي المساند: )حادثنا سافيان، عان 
عمرو، عن أباي قاابوس، عان عباد اهلل بان عمارو بان العااص، يبلاه باه النباي 
صاالى اهلل عليااه وساالم قااال: " الراحمااون ياارحمدم الاارحمن، ارحمااوا أهاال األرح 

ل السااماء، والاارحم شااجنة ماان الاارحمن، ماان وصاالدا، وصاالته، وماان ياارحمكم أهاا
 .(2)قطعدا، بتته"(

* وأما رواية ابن أبي شيبة عن سفيان فقد قال في مصنفه: )حدثنا سفيان بن 
عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس، ماولى لعباد اهلل بان عمارو، عان 

                                 
م، تحقياق: حساام 2661-هاا1622/، ط: دار العطاء، الرياح، سنة 61( البلدانيات/ص1)

 بن محمد القطان..
 مكنز/. 4462ح 3/1344( مسند أحمد/2)
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م: "الراحماون يارحمدم عبد اهلل بان عمارو، يبلاه باه النباي صالى اهلل علياه وسال
 .(1)الرحمن، ارحموا أهل األرح يرحمكم من في السماء"(
 ومن طريقه أسندها أبو داود في السنن كما سيأتي.

* وأمااا روايااة الحميااادي عاان سااافيان فقااد قاااال اإلمااام البخااااري فااي: )التااااريم 
الكبياار(: )وحاادثنا الحمياادى، عاان اباان عيينااة، عاان عماارو، ساامع أبااا قااابوس، 

قاال: "الراحماون يارحمدم  -صلى اهلل علياه وسالم-مرو، عن النبي سمع ابن ع
 . (2)الرحمن ارحموا من في األرح يرحمكم من في السماء"(

ومسادد بان مسارهد  -وقد سبق أنداا فاي مصانفه–* وأما رواية ابن أبي شيبة 
كالهما عن سفيان فقد قال اإلمام أبو داود في سننه: )حادثنا أباو بكار بان أباي 

د المعنى، قاال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي قابوس، ماولى شيبة، ومسد
لعبااد اهلل باان عماارو، عاان عبااد اهلل باان عماارو، يبلااه بااه النبااي صاالى اهلل عليااه 
 وسلم، "الراحمون يرحمدم الرحمن ارحموا أهل األرح يرحمكم من في السماء. 
ه لاام يقاال مسااادد مااولى عبااد اهلل بااان عماارو وقااال: قاااال النبااي صاالى اهلل عليااا

 . (3)وسلم(
* وأما رواية محمد بن أبي عمر المكي عن سافيان فقاد رواهاا اإلماام الترماذي 
في سننه مع زيادة، قال: )حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سافيان، عان عمارو 

صلى -بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد اهلل بن عمرو قال: قال رسول اهلل 
من، ارحماوا مان فاي األرح يارحمكم : "الراحمون يرحمدم الارح-اهلل عليه وسلم

                                 
/، ط: مكتباااة الرشاااد، الريااااح، سااانة 2/216( مصااان  ابااان أباااي شااايبة فاااي مصااانفه/1)

 ، تحقيق كمال يوس  الحوت.ها1661
/، ط: دائاارة المعااار  العثمانيااة، حياادر آباااد الاادكن، الدنااد، ساانة 1/46( التاااريم الكبياار/2)

 ها.1346
 مكنز/، كتاب األدب، باب في الرحمة. 6163ح  2/121( سنن أبي داود/3)
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من في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلدا وصله اهلل ومان قطعداا 
 .(1)قطعه اهلل"(، وقال: )حسن صحيح(

* وأما رواية عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن سافيان فقاد قاال البيدقاي فاي 
باالل، ثناا عباد )السانن الكبارى(: )أخبرناا أباو طااهر الفقياه، أنباأ أباو حاماد بان 

الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب بن مدران العبدي، ثناا سافيان بان عييناة، 
عن عمرو بن دينار، عن أبي قاابوس، ماولى لعباد اهلل بان عمارو بان العااص، 

صالى اهلل -عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عندما، أن رسول اهلل 
ارحماوا مان فاي األرح يارحمكم قال: "الراحمون يرحمدم الارحمن،  -عليه وسلم

 .(2)من في السماء"(
ورواها ابن عساكر مسلسال في )تاريم دمشق(: )حدثني أباو القاسام إساماعيل 
بن أحمد وهو أول حديث سمعته منه حدثني عبد اهلل بن سبعون بن يحيى بان 
أحمد السلمي القيرواناي أباو محماد مان لفظاه وحفظاه وهاو أول حاديث سامعته 

خطاه حادثني الشايم الحاافظ أباو نصار عبياد اهلل بان ساعيد بان منه وكتبه لاي ب
حاااتم الااوائلي السجسااتاني بمنزلااه بمكااة حرساادا اهلل فااي سااوق اللياال وهااو أول 
حديث سمعته منه نا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المدلبي نا أبو حامد أحماد 
 بن محمد بن بالل النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه ناا عباد الارحمن بان
بساار باان الحكاام وهااو أول حااديث ساامعته منااه نااا ساافيان باان عيينااة وهااو أول 
حديث سمعته منه نا عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عمرو بن العاص، 

                                 
مكنااز/، كتاااب الباار والصاالة، باااب مااا جاااء فااي رحمااة  2669ح 2/266( ساانن الترمااذي/1)

 مين.المسل
 مكنز/، كتاب األدب، باب في الرحمة. 6163ح  2/121( سنن أبي داود/2)
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عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قاال قاال رساول اهلل )صالى اهلل علياه وسالم( 
 .(1)الراحمون يرحمدم الرحمن يوم(
وين(: )ثنا والادي إماالء، ثناا أباو منصاور الخياام ورواه كذلك الرافعي في: )التد

في شعبان سنة تساع وعشارين وخمسامائة، وهاو أول حاديث سامعته مناه، ثناا 
أباااو صاااالح الماااؤذن، وهاااو أول حاااديث سااامعته مناااه، ثناااا األساااتاذ أباااو طااااهر 
الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه، ثنا أباو حاماد بان باالل البازاز، وهاو أول 

نا عبد الرحمن بان بشار العبادي، وهاو أول حاديث سامعته حديث سمعته منه، ث
منااه، عاان عماارو باان دينااار، عاان أبااي قااابوس مااولى لعبااد اهلل باان عماارو باان 

صالى اهلل -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عندما-العاص، عن عبد اهلل بن عمرو 
قال: "الراحمون يرحمدم الرحمن، ارحموا أهل األرح يرحمكم  -عليه وآله وسلم

 .(2)ماء"، وهذا أول حديث كتبته عن والدي رحمه اهلل إمالء(من في الس
ورواه كااذلك مسلسااال أيضااا الااذهبي فااي: )سااير أعااالم الناابالء(: )أخبرنااا أبااو 
الحسن علي بن أحمد الحسيني بقراءتي عليه باالثغر، وهاو أول حاديث سامعته 
منااه، أخبرنااا محمااد باان أحمااد القطيعااي ببغااداد، وهااو أول حااديث ساامعته منااه، 

 برنا عبد الحق اليوسفي، وهو أول حديث سمعته.أخ
)ح( وأخبرنااا عبااد الخااالق باان علااوان ببعلبااك، وعبااد الحااافظ باان باادران بنااابلس، 
قاال: أخبرنا أبو محمد بن قدامة، أخبرناا أحماد بان المقارب، قااال: أخبرناا جعفار 
بن أحمد السرا ، وهو أول حديث سمعناه منه، أخبرناا أباو نصار عبياد اهلل بان 

يد، وهو أول حديث سمعته منه، أخبرنا أبو يعلى المدلبي، وهاو أول حاديث سع
سامعته مناه، أخبرناا أباو حاماد بان باالل، وهاو أول حاديث سامعته مناه، حاادثنا 
عبد الرحمن بن بشر، وهو أول حاديث سامعته مناه، حادثنا سافيان بان عييناة، 

                                 
 /.21/11( تاريم دمشق/1)
 /.3/261( التدوين، في تاريم قزوين/2)
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 وهااو أول حااديث ساامعته ماان ساافيان، عاان عماارو باان دينااار، عاان أبااي قااابوس
 -مولى لعبد اهلل بن عمرو بن العاص، عن عبد اهلل بن عمرو: أن رساول اهلل 

قال: )الراحمون يرحمدم الرحمن، ارحماوا أهال األرح،  -صلى اهلل عليه وسلم 
 .(1)يرحمكم من في السماء"(

ثم أسانده مسلسااًل ساائر أصاحاب األثباات، والماؤلفين فاي المسلساالت، فماندم 
، (3)، والحاافظ الساخاوي فاي: )الجاواهر المكللاة((2)هشيم اإلسالم زكرياا فاي ثبتا

، واإلمااام (2)، والحااافظ الساايوطي فااي: )جياااد المسلسااالت((6)وفااي: )البلاادانيات(
، والشاامس محمااد باان عقيلااة (4)الجلياال الشااداب اباان حجاار الديتمااي فااي ثبتااه

، (1)، واإلمام األمير الكبير في ثبتاه: )ساد األرب((9)المكي في: )الفوائد الجليلة(
هاا 1242واإلمام عبد الرحمن بن محماد بان عباد الارحمن الكزباري الشاافعي ت 

في: )انتخاب العوالي والشيوخ مان فداارس شايخنا االماام المساند العطاار أحماد 
                                 

 /، 19/424( سير أعالم النبالء/1)
/، ط: دار البشااائر 42-29( ثباات شاايم اإلسااالم القاضااي زكريااا باان محمااد األنصاااري/ص2)

 م.2616-ها1631اإلسالمية، بيروت، سنة 
 /. 42-21( الجواهر المكللة، في األخبار المسلسلة/ص3)
م، تحقياق: حساام بان 2661-ها1622( البلدانيات/ص/، ط: دار العطاء، الرياح، سنة 6)

 محمد القطان.
م، 2662-هاااا1623/، ط: دار ناااور المكتباااات، جااادة، سااانة 93( جيااااد المسلساااالت/ص2)

 تحقيق: الشيم مجد أحمد سعيد مكي.  
/، ط: دار الفااتح، 164-12( ثبات شايم اإلسااالم ابان حجار الديتمااي المكاي الشاافعي/ص4)

 م، تحقيق الدكتور أمجد رشيد.2616-ها1632عمان، األردن، سنة 
/، ط: دار البشاائر اإلساالمية، بياروت، 29( الفوائد الجليلة، في مسلسالت ابن عقيلة/ص9)

 م، تحقيق محمد رضا قدوجي.2666-ها1621سنة 
: مطبعة 2/، ط199ثبت األمير الكبير المسمى: سد األرب من علوم اإلسناد واألدب/ص( 1)

 حجازي، القاهرة، )د ت(، بعناية وتعليقات مسند العصر محمد ياسين الفاداني.
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، وأساانده بشاارطه ماان طريقااه اإلمااام الشااداب اآللوسااي (1)باان عبيااد اهلل العطااار(
قااه بشاارطه: مسااند ، وتوسااع فااي إسااناده وسااوق طر (2)فااي: )غرائااب االغتااراب(

، ومسااند (3)الاادنيا الساايد عبااد الحااي الكتاااني فااي: )فداارس الفدااارس واألثبااات(
، وفاي (6)العصر محمد ياسين الفاداني في: )العجالة، فاي األحادياث المسلسالة(

 . (2)مسلسالته الكبرى: )بغية الحاضر والباد(
: )هااذا وقااال مسااند العصاار محمااد ياسااين الفاااداني فااي: )بغيااة الحاضاار والباااد(

المسلساااال مثبااااوت بدااااذا األداء واللفااااظ فااااي أكثاااار كتااااب الفدااااارس والمعاااااجم 
والمشيخات والمسلسالت، ولام يؤلا  العلمااء كتاًباا وضاعوه فاي المسلساالت إال 

، كالتذكار بأنه أول حديث سامعوه مان -مسنًدا مندم–ذكروه في مقدمة الكتاب 
زبيااادي، والبصاااري، أشاااياخدم فاااي األمصاااار، فاااذكره الشااانواني، الشااارقاوي، وال

والنخلااي، والكااوراني، والعجلااوني، النابلسااي، والقشاشااي، والخياااري، والشااناوي، 
والسخاوي، والسيوطي، الشمني، والعيني، وغيرهم من المتأخرين والمعاصارين، 
أحصينا ذلك في أكثر من أل  وثالثمائة ثبت، ذكره مؤلفه في أول كتابه أو في 

 .(4)فلة(آخره، وقلَّ من لم يذكره إال غ

                                 
( انتخااب العاوالي والشاايوخ مان فدااارس شايخنا االماام المسااند العطاار أحمااد بان عبيااد اهلل 1)

بياروت لبناان/ دمشاق ساورية، سانة  -عاصار/ دار الفكار /، ط: دار الفكر الم39العطار/ص
 ها، تحقيق الشيم محمد مطيع الحافظ.1116 -ها1616

/، ل مااام شااداب 361( غرائااب االغتااراب ونزهااة األلباااب فااي الااذهاب واإلقامااة واإلياااب/ص2)
 ها.1329الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي، ط: مطبعة الشابندر، بغداد، سنة 

 /.16-1/12درس الفدارس واألثبات/( ف3)
-هاا1662: دار البصاائر، دمشاق، سانة 2/، ط1( العجالة، فاي األحادياث المسلسالة/ص6)

 م.1112
 /.32-1/1( بغية الحاضر والباد/2)
 /.1/36( بغية الحاضر والباد/4)
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وساايأتي تعليااق علااى هااذا اإلحصاااء العجيااب ماان مسااند العصاار محمااد ياسااين 
الفاداني في فصال الادالالت التربوياة الكامناة فاي هاذا الحاديث الشاري  وجداود 

 المحدثين حوله.
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 فصل
 في الكالم على رجال سنده، وذكر أحكام الحفاظ والنقاد عليه

لوائال السادمي، ولاه ثاالث كناى: أما سيدنا عبد اهلل بن عمارو بان العااص بان ا
أبو محمد، وأبو عبد الارحمن، وأباو نصاير، بضام الناون، ولاد ألبياه، وأباوه ابان 
ثنتااي عشاارة ساانة، روى عنااه جماعااة ماان الصااحابة مااندم عبااد اهلل باان عماار، 
وكان عابدا صاواما قواماا حافظاا، كاان أباو هريارة يقاول: ماا أحاد أحفاظ لحاديث 

مني إال عبد اهلل بن عمارو، كاان يكتاب وأناا ال  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 أكتب.

واختل  في وفاة عبد اهلل بن عمرو، وفي الموضع الذي مات فياه علاى أقاوال، 
والذي قاله اإلمام أحمد بن حنبل: توفي ليالي الحرة في والية يزيد بان معاوياة، 
 وكانااات وقعاااة الحااارة ياااوم األربعااااء لليلتاااين بقيتاااا مااان ذي الحجاااة سااانة ثاااالث

 .(1)وستين
* وأما أبو قابوس مولى عبد اهلل بن عمرو: قال شيم اإلسالم ابن جماعة فاي 
مشااايخته: )وأباااو قاااابوس، ال يوقااا  لاااه علاااى اسااام، إال ماااا حكاااي عااان بعاااح 
المتأخرين األصابدانيين: أن اسامه المبارد، وقاابوس معنااه جميال الوجاه حسان 

 .(2)اللون(
ن مااواله عبااد اهلل باان عماارو: وقااال الحااافظ الااذهبي: )أبااو قااابوس  د، ت  عاا

حديث: الراحمون يرحمدم الارحمن، ال يعار ، تفارد عناه عمارو بان ديناار، وقاد 
 .(3)صحح خبره الترمذي(

                                 
/، وتدااااذيب 3/91/، وسااااير أعااااالم الناااابالء/6/142( اإلصااااابة، فااااي تمييااااز الصااااحابة/1)

 /.2/339التدذيب/
 /.1/2( مشيخة ابن جماعة/2)
 /.12/263/، وتدذيب التدذيب/6/243( ميزان االعتدال/3)
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وخالصااة القااول فيااه أنااه ذكااره البخاااري فااي موضااعين فااي "التاااريم الكبياار" فااي 
األسااماء )ساااماه قابوسااا(، وفاااي )الكنااى(، وذكاااره اباان أباااي حاااتم فاااي )الجااارح 

، ولاام يااذكرا فيااه جرحااا وال تعااديال، اباان حبااان فااي )الثقااات(، وصااحح والتعااديل(
 .(1)حديثه الترمذي والحاكم

فتصحيح الترمذي والحاكم له توثيق له، وكذلك ذكار ابان حباان لاه فاي الثقاات، 
ثاام إطباااق األئمااة كالااذهبي والعراقااي واباان حجاار والسااخاوي والساايوطي وغياارهم 

 دهم لتوثيقه.على تصحيح هذا الحديث يعرب عن اعتما
* وأماااا عمااارو بااان ديناااار المكاااي، كنيتاااه أباااو محماااد، روى عااان جماعاااة مااان 

 الصحابة مندم ابن عمرو، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر.
وكان حافظا، ثبتا، قال شاعبة بان الحجاا : ماا رأيات أحادا أثبات مان عمارو بان 

 دينار ال الحكم، وال قتادة.
مثاال ذلااك، وقااال نعاايم باان حماااد وقااال باان المااديني عاان باان مداادي عاان شااعبة 

سمعت بن عيينة يذكر عن بن أبي نجيح قال ما كان عندنا أحاد أفقاه وال أعلام 
 .(2)من عمرو بن دينار، زاد غيره: ال عطاء وال مجاهد وال طاوس

 مات أول سنة ست وعشرين ومائة، وقد جاوز التسعين.
لياه مان ذلاك قاول قال الحافظ السخاوي في: )فتح المغيث(: )وأكثار ماا وقفناا ع

اباان عيينااة: حاادثنا عماارو باان دينااار، وكااان ثقااة ثقااة تسااع ماارات، وكأنااه سااكت 
 .(3)النقطا  نفسه(

وأما شيم اإلسالم اإلمام سفيان بن عييناة بان أباي عماران الداللاي، كنيتاه أباو 
محمد، واسم جده أبي عمران ميماون، وهاو كاوفي ساكن مكاة، وبداا ماات عادة 

                                 
 /، .1/211/، والجرح والتعديل/2/211/، والثقات/1/46/، و/9/116( التاريم الكبير/1)
 /.1/21( تدذيب التدذيب/2)
 /.2/112( فتح المغيث/3)
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ة، ودفاان بااالحجون، وكااان مولااده ساانة ساابع رجااب ساانة ثمااان وتسااعين ومائاا
 ومائة، وأدرك ستة وثمانين من التابعين.

روى عناااه األكاااابر مثااال األعماااف، ومساااعر، وسااافيان الثاااوري، وابااان جاااريج، 
وشااعبة، واباان المبااارك، ووكيااع، ويحيااى باان سااعيد القطااان، وعبااد الاارحمن باان 

يى بن معاين، مددي، وحماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني، ويح
سحاق بن راهويه.  وام

 وكان ابن وهب يقول: ما رأيت أعلم بكتاب اهلل من سفيان بن عيينة.
وقااال أبااو يوساا  الغسااولي الزاهااد: دخلاات علااى ساافيان باان عيينااة وبااين يديااه 

 قرصان من شعير، فقال لي: يا أبا يوس  إندما طعامي منذ أربعين سنة.
و ابن أخياه قاال: كنات معاه بجماع وحكى عنه الحسن بن عمران بن عيينة، وه

آخر حجة حجدا فقال: قد وافيات هاذا الموضاع سابعين مارة أقاول فاي كال مارة: 
اللدم ال تجعله آخر العدد من هذا المكان، وقاد اساتحييت مان اهلل مان كثارة ماا 

 أسأله، فرجع فتوفي في السنة الداخلة.
 وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار.

عنه: ماا رأيات أحادا مان النااس فياه مان آلاة العلام ماا  وقال الشافعي رضي اهلل
 .(1)في سفيان بن عيينة

 *الحكم على سند هذا الحديث: 
بالنظر في رجال سنده، وفي أحوالدم، وفي صايه التحمال واألداء، فاحن الحاديث 
حسن، بل صحيح، وقد تضافرت أحكام الحفاظ األئمة النقاد علاى الحاديث علاى 

ه ومحسن، فقاد: صاححه اإلماام الحاافظ أباو عيساى ذلك، فدم ما بين مصحح ل
 الترمذي كما سبق نقله وعزوه.

 .(1)وصححه اإلمام الحاكم في: )المستدرك(
                                 

 /.122-6/119( وانظر: تدذيب التدذيب/1)
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وصااححه الحااافظ الضااياء المقدسااي، قااال فااي: )األحاديااث المسلسااالت(: )هااذا 
 حديث مشدور صحيح(. 

ته وصححه شيم اإلسالم بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة كما في مشيخ
 .(2)تخر  العلم البرزالي، قال: )هذا حديث صحيح(

وصااححه الحااافظ الااذهبي فااي: )معجاام الشاايوخ الكبياار(، قااال: )حااديث صااحيح، 
أخرجه أبو داود عن مسدد وأبي بكر ابن أبي شيبة، وأخرجه الترمذي عان ابان 
أبي عمر العدني، ثالثاتدم عان سافيان بنحاوه، ولاي فياه عادة طارق، وقاد حكام 

 .(3)ظ أبو عيسى(بصحته الحاف
العااوالي( لااه وهااو مخطااوط، 6وصااححه الحااافظ الشاامس اباان الجاازري فااي جاازء 

فقاال:  )هاذا حاديث حسان صاحيح(، ثاام قاال بعاد ساطور: )قلات: وهاذا الحااديث 
 أصح حديث رويناه من المسلسالت مطلقا(.

وصاااححه الحاااافظ النقااااد الماااتقن الااازين العراقاااي فاااي: )األربعاااين العشااااريات 
 .(6)السامية(

حساانه الحااافظ اباان ناصاار الاادين الدمشااقي فااي: مجااالس فااي تفسااير قااول اهلل و 
تعالى: )ل ق د  م نَّ اهلل  على المؤمنين إ ذ  ب ع ث  فيدم ر س واًل من أنفسدم(
(1). 

                                                                             
-هاا1611/، ط: دار الكتب العلمياة، بياروت، سانة 6/192على الصحيحين/ ( المستدرك1)

 م.1116
/، ط: دار الغاارب اإلسااالمي، 1/13( مشاايخة قاضااي القضاااة شاايم اإلسااالم اباان جماعااة/2)

 م، تحقيق الدكتور موفق عبد اهلل عبد القادر.1111-ها1661بيروت، سنة 
لطاائ ، المملكاة العربياة الساعودية، /، ط: مكتبة الصاديق، ا1/23( معجم الشيوخ الكبير/3)

 م، تحقيق محمد الحبيب الديلة.1111-ها1661سنة 
: دار ابان حازم، بياروت، سانة 2ضمن مجمو / ط 122( األربعين العشاريات السامية/ص6)

 م.1112-ها1612
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 .(2)وحسنه اإلمام الحافظ ابن حجر في: )األربعين المتباينة(
( 3)حاديث حسان(وصححه الحافظ السخاوي، قال: في: )الجواهر المكللة(: )هذا 

 وقال أيضا: )إنه صحيح باعتبار ما له من متابعات وشواهد(.
وصاححه الحاافظ الساايوطي، قاال فااي: )بغياة الوعااة(: )حااديث صاحيح مسلساال 

 .(6)باألولية(
، ثم عقب على (2)وحسنه شيم اإلسالم زكريا في ثبته، قال: )هذا حديث حسن(

 من المتابعات والشواهد(.تصحيح الحاكم بقوله: )وهو كذلك باعتبار ما له 
وصححه العالمة المحدث المال علي القاري، قال: )مرقاة المفاتيح(: )وقد صح: 

 .(4)"الراحمون يرحمدم الرحمن"(
وقاااد جمعااات هناااا أحكاااامدم ملخصاااة مااان كتاااابي المسااامى: )سلسااالة األحادياااث 

 الصحيحة التي صححدا حفاظ األمة ونقادها( يسر اهلل إتمامدا بخير.
 

                                                                             
اًل مان ( مجالس في تفسير قول اهلل تعالى: )ل ق د  م نَّ اهلل  على المؤمنين إ ذ  ب ع اث  فايدم ر س او 1)

: دار اليسار، المديناة المناورة، ودار 2/، ط136(/ص146أنفسدم()سورة آل عماران، اآلياة 
 م.2616-ها1631المندا ، جدة، سنة 

 /.14( اإلمتا ، باألربعين المتباينة السما /ص2)
 ( الجواهر المكللة، في األخبار المسلسلة/ص/.3)
-هاااا1316لباااي، مصااار، سااانة /، ط: مطبعاااة عيساااى الباااابي الح2/314( بغياااة الوعااااة/6)

 م.1142
/، ط: دار البشااائر اإلساااالمية، 41( ثباات شاايم اإلساااالم زكريااا بااان محمااد األنصااااري/ص2)

 م، تحقيق محمد إبراهيم الحسين.2616-ها1631بيروت، سنة 
 /.4/2426( مرقاة المفاتيح/4)
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 فصل
 شواهده في

وردت للحديث شواهد عن عدد من الصحابة مندم: أبو هريرة، وجريار بان عباد 
اهلل البجلااي، وأبااو سااعيد الخاادري، وعبااد اهلل باان عماار، وعبااد اهلل باان مسااعود، 

 . (1)وأسامة بن زيد، ورواية أخرى عن عبد اهلل بن عمرو، وغيرهم
 :  * أما حديث أبي هريرة
بااااب رحماااة الولاااد وتقبيلاااه -تااااب األدب ، ك«صاااحيحه»فأخرجاااه البخااااري فاااي 

 .(2)ومعانقته
باااب رحمتاه صاالى اهلل علياه وساالم -كتاااب الفضاائل  –« صاحيحه»وم سالم فااي 

ق بَّاال  ر س ااول  اللَّااه  »، ولفااظ البخاااري: (3)بالصاابيان والعيااال وتواضااعه وفضاال ذلااك
ن د ه  األ   ل يٍّ و ع  س ن  ب ن  ع  لَّم  الح  س  ل ي ه  و  لَّى اهلل  ع  ال ًساا، ص  يم يُّ ج  اب ٍس التَّم  ق ر    ب ن  ح 

ًدا، ف ن ظ ر  إ ل ي اه  ر س اول  اللَّاه   ن د م  أ ح  ل د  م ا ق بَّل ت  م  ف ق ال  األ ق ر   : إ نَّ ل ي ع ش ر ًة م ن  الو 
 : لَّم  ث مَّ ق ال  س  ل ي ه  و  لَّى اهلل  ع  م  »ص  م  ال  ي ر ح  ادة لفاظ ، وعند مسالم بزيا« م ن  ال  ي ر ح 

م  »التأكيد  م  ال  ي ر ح   «. إ نَّه  م ن  ال  ي ر ح 
 :  *وأما حديث جرير

                                 
دَّث ن ا م ح  3242رقم 1/62( ومن ذلك ما  أخرجه البزار في مسنده /1) اال ح  /، قال ح  مَّد  ب ان  ص 

ان  ال ح   ، ع  ب ي ار  اد  ب ان  الزُّ مَّ ، ع ان  م ح  ال يُّ اٍر النَّد ش  ، ق اال  ن اا أ ب او ب ك  ن ف ايُّ : ن ا ال ح  ، ق ال  ، ب ن  ال ع وَّام  س ان 
س لَّم ، ق ال   ل ي ه  و  لَّى اهلل  ع  ي  اللَّه  ع ن ه ، ع ن  النَّب ي  ص  ي ٍن، ر ض  ر ان  ب ن  ح ص  م  م  : »ع ن  ع  م ن  ال  ي ر ح 

م   وقااد «. رواه الباازار وفيااه ماان لاام أعرفااه(:»361/ 1قااال الديثمااي فااي المجمااع )«. ال  ي اار ح 
 أعرضت عن إيراد هذه الطرق الضعيفة اعتماًدا على الروايات الثابتة . 

/، كتاااب األدب، باااب رحمااة بالولااد 2449، 2421، رقاام 2232/ 2( صااحيح البخاااري/2)
 ه. وتقبيله ومعانقت

/، كتاااب الفضااائل، باااب رحمتااه صاالى اهلل عليااه 2311، رقاام 6/1161( صااحيح مساالم/3)
 وسلم بالصبيان والعيال وتواضعه. 



 

 
573 

 .(1)باب رحمة الناس والبدائم-كتاب األدب  –« صحيحه»فأخرجه البخاري في 
باااب رحمتااه صاالى اهلل عليااه وساالم -كتاااب الفضااائل –« صااحيحه»ومساالم فااي 

ااان  ال  ي ااار ح  ». ولفاااظ  مسااالم: (2)الصااابيان والعياااال ااازَّ م  اااه  اهلل  ع  م  ، ال  ي ر ح  م  النَّااااس 
لَّ  ج   «. و 

 : * وأّما حديث أبي سعيد الخدري 
اادَّث ن ا  (3)« المسااند»فأخرجااه أحمااد فااي  اادَّث ن ا م ع او ي ااة )أي اباان هشااام(، ح  قااال ح 

يٍد  يَّة ، ع ن  أ ب ي س ع  ، ع ن  ف ر اٍس، ع ن  ع ط   ش ي ب ان 
اادَّث ن ا (6)باااب ماان ال ياارحم ال ي اارحم  –« األدب المفاارد »والبخاااري فااي  ، قااال : ح 

دَّث ن ا م ع او ي ة  ب ن  ه ش اٍم به .  : ح  ء  ق ال  مَّد  ب ن  ال ع ال   م ح 
باااب مااا جاااء فااي الرياااء والساامعة -فااي أبااواب الزهااد-«جامعااه»والترمااذي فااي 

ادَّث ن ا م ع او ي اة  ب ان  ه ش ااٍم باه.... وقا(2) : ح  ي اٍب ق اال  ه اذ ا »ال الترماذي : عن أبي ك ر 
ه   ج  س ٌن غ ر يٌب م ن  ه ذ ا الو  يٌث ح  د   «. ح 

وهاو  -أي العاوفي  -رواه أحمد، وفيه عطية : »(4)«المجمع»قال الديثمي في 
 «.ضعي  وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح

: وقاد تكلام العلمااء فاي عطياة الع اوفي بسابب حفظاه وتدليساه، وقاد لخَّاص  قلت 
صادوق ي خطاىء كثيارًا وكاان شايعًيا م دل ساا»قوله : حاله ابن حجر ب

، ولكان «(9)
                                 

 /، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبدائم. 2421رقم 2/2232( صحيح البخاري/1)
/، كتاااب الفضااائل، باااب رحمتااه صاالى اهلل عليااه 2311رقاام 1161/ 6( صااحيح مساالم/2)

 صبيان. وسلم ال
 /.11342رقم 19/624( المسند/3)
 /.12رقم 69( األدب المفرد/ص:6)
 /، أبواب الزهد، باب ما جاء في الرياء.2311رقم 6/211( سنن الترمذي/2)
 /.114/ 1( مجمع الزوائد/4)
 /.6412ترجمة رقم  313( تقريب التدذيب/ص 9)
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الشواهد المتقدمة الواردة في الصحيحين تشدد  له، وت بي ن عادم خطئاه فاي هاذه 
 .   (1)الرواية ؛ ولذا حكم عليه  محققو المسند بأنه صحيح لغيره

 *وأما حديث ابن عمر رضي اهلل عندما:
رمي. قا(2)« مسنده»فأخرجه البزار في  مد بن ع بد اهلل المخ  دَّثنا م ح   ل ح 

يل بن محمَّد الم ل طي . (3)«المعجم الكبير»والطبراني في   ، قال :حدثنا ف ض 
ادَّثنا  كالهما )محمد بن عبد اهلل المخرمي ، وف ضيل المل طي ( عان أباي ن عايم، ح 

يس ى. به .   ش ر يٌك، ع ن ع بد اللَّه  ب ن  ع 
لبخاري ما يفيد بأن شريك بان عباد اهلل لعلاه أخطاأ فاي ولكن نقل الترمذي عن ا

جعله  هذا الحديث من مسند عبد اهلل بن عمر من هذا الطريق ، والصواب أناه 
، وقاد اختلا  فياه علاى عطياة الع اوفي فارواه  من حديث أبي ساعيد الخادري 

شريك بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عيسى عن عطياة العاوفي عان ابان عمار ، 
 مسند عبد اهلل بن عمر .  فجعله من

ان  أ ب اي  يَّاة ، ع  ان  ف ار اٍس، ع ان  ع ط  ، ع  ادَّث ن ا ش اي ب ان  وقد رواه م ع او ي ة  بان  هشاام ، ح 
يٍد   (6)«المسند»كما عند أحمد في   س ع 
: بعاد ذكار الحاديث (2)للترمذي )بترتيب أبي طالب القاضاي(« العلل الكبير»ففي 
يَّاة ، ع ان  ابان عمار، ..ق اال  ش ار يٌك: ع ا» قال:  يس اى، ع ان  ع ط  ن  ع ب ي اد  اللَّاه  ب ان  ع 

يث   اد  اًدا )أي البخااري( ع ان  ه اذ ا ال ح  مَّ لَّم . س أ ل ت  م ح  س  ل ي ه  و  لَّى اهلل  ع  ع ن  النَّب ي  ص 

                                 
 /.11342رقم 19/624( المسند/1)
 /. 2666 رقم12/21( المعجم الكبير/2)
 /.13144رقم  13/141( المسند/3)
 / وقد تقدم.11342( المسند/رقم 6)
 /.313( العلل الكبير/ص 2)
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ان  أ   يَّاة ، ع  يث  ع ط  اد  ح  . و  ار  يَّة ، ع ن  اب ن  ع م  : ه ك ذ ا يق ول  ش ر يٌك ع ط  يٍد فق ال  ب اي س اع 
حُّ  ن د ي أ ص   «. ع 

ب اد ان   (1)«المعجام الكبيار»* وأخرجه الطبراني في  ادَّث ن ا ع  مان وجاه آخار قاال :ح 
بَّاان  ،  ي اى ب ان  ز  ار  ب ان  ي ح  ادَّث ن ا ب ك  ، ح  يُّ اق  ال ق ل وس  دَّث ن ا ي ع ق وب  ب ن  إ س ح  م د ، ح  ب ن  أ ح 

ن د ٌل ، ع ن  ي ز يد   دَّث ن ا م  ٍد ، ع ن  اب ن  ع م ر  ، ق اال  : ق اال  ح  اه  ي اٍد ، ع ن  م ج  ب ن  أ ب ي ز 
لَّم  :  س  ل ي ه  و  لَّى اللَّه  ع  م  »ر س ول  اهلل  ص  م  ال  ي ر ح   «.م ن  ال  ي ر ح 

ن دل بان علاي الع ناز ّي، وهاو ضاعي ،كما قاال الحاافظ ابان حجار فاي       وفيه م 
 .(2))التقريب(

 .مسعود * وأما حديث ابن 
قااال: حاادثنا عثمااان باان خالااد باان  (3)«المعجاام األوسااط»فأخرجااه الطبرانااي فااي 

عمرو الّسلفي قال: نا إبراهيم بن العالء قال: نا إسماعيل بن عياف، عان أباي 
ش يبة الرُّه او ي  ، عن زيد بان أباي أ ن ي س اة  ، عان أباي إساحاق، عان أباي عبيادة، 

م  النَّااس  »لى اهلل عليه وسلم قال: عن ابن مسعود أن ر س ول  اللَّه  ص م ن  ل م  ي ر ح 
ااه  اللَّااه   م  ي ااد  ب اان  أ ب ااي أ ن ي س ااة ، إ الَّ أ ب ااو «. ل اام  ي ر ح  اان  ز  يث  ع  ااد  و  ه ااذ ا ال ح  وقااال ل اام  ي اار 

يل  ب ن  ع يَّافٍ  .و قال الديثمي في  م اع  : (6)« مجمع الزوائد»ش ي ب ة ، ت ف رَّد  ب ه : إ س 
 «.سناده حسنوام » 

 : *وأما حديث أسامة بن زيد 

                                 
 /.  13611رقم 12/663( المعجم الكبير/1)
 /.262( تقريب التدذيب/ص 2)
 /.3921رقم6/162( المعجم األوسط/3)
 /. 119/ 1( مجمع الزوائد/6)
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بااب قاول النباي صالى اهلل  -كتااب الجناائز –« صاحيحه»فأخرجه البخااري فاي 
إذا كاااان النَّاااو ح مااان « ي عاااذَّب الميااات بااابعح بكااااء أهلاااه علياااه»علياااه وسااالم: 

 .(1)سنته
، بقصاة فاي (2)باب البكااء علاى الميات–كتاب الجنائز –« صحيحه»ومسلم في 
م  اهلل  »ه عندهما أوله، ولفظ اا ي ار ح  ه ، و ام نَّم  ب ااد  ع ل د اا اهلل  ف اي ق ل اوب  ع  اٌة ج  م  ه  ر ح  ه ذ 

م اء   ه  الرُّح  ب اد   «.م ن  ع 
* وأمااا الروايااة األخاارى ماان حااديث عبااد اهلل باان عماارو باان العاااص رضااي اهلل 

 عندما: 
 .(3)«جزئه الحديثي»فقد أخرجدا الحسن بن موسى األشيب في  

 .(2)«المعجم الكبير». والطبراني في (6)« المسند»قه أخرجه أحمد في ومن طري
، وهاشااام بااان (4)أيًضاااا عااان يزياااد بااان هاااارون « المساااند»وأخرجاااه أحماااد فاااي 

 .(9)القاسم
، قاال : حادثنا يزياد بان (1)وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في )المنتخاب(

 هارون .
 بن عثمان القرشي.من طريق محمد  (1)والبخاري في )األدب المفرد(

                                 
ب الجناائز، بااب قاول النباي صالى اهلل علياه /، كتاا1226رقم  1/631( صحيح البخاري/1)

 وسلم: "يعذب الميت ببعح بكاء أهله عليه".
 /، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت.123رقم 2/432( صحيح مسلم/2)
 /. 26رقم  94( جزء موسى بن أشيب/ص:3)
 /. 9661رقم 11/411( المسند/6)
 /.16291رقم 421|13( المعجم الكبير/2)
 /.4261رقم 11/11( المسند/4)
 /.4262رقم 11/166( المسند/9)
 /. 326رقم  131( المنتخب/ص:1)
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 عن أبي اليمان.  (2)والفسوي في )المعرفة والتاريم(
 . (3)ومن طريقه البيدقي في )شعب اإليمان(

 من طريق علي بن عياف.  (6)وأخرجه الخطيب البغدادي في )تاريم بغداد(
ستتدم: )الحسان بان موساى األشايب، ويزياد بان هاارون، وهاشام بان القاسام ، 

ياز  ي ع ن اي ومحمد بن عثمان القرشاي ر  ، وأباو اليماان، وعلاي بان عيااف(  عان ح 
و ب ان   ار  ب اد  اهلل  ب ان  ع م  ي د )الشرعبيٍ(، ع ن  ع  بَّان  ب ن  ز  ب ّي، ع ن  ح  اب ن ع ث م ان  الرَّح 

: ن ب اار ه  ي ق ااول  ل ااى م  االَّم  ع  س  ل ي ااه  و  االَّى اهلل  ع  ااي، أ نَّااه  س اام ع  النَّب اايَّ ص  ااوا » ال ع اص  م  ار ح 
ل   اا   ال ق او  اٌل أل  ق م  ي  وا ي غ ف ار  اهلل  ل ك ام   ، و  ف ر  م وا، و اغ  ت ر ح 
ين  (2) ، الَّاذ  ين  ار  اٌل ل ل م ص  ي  ، و 

ل م ون   ل ى م ا ف ع ل وا و ه م  ي ع  ون  ع  رُّ  «. ي ص 
: رواه أحماد، ورجالاه رجاال الصاحيح غيار (4)وقال الديثمي في )مجمع الزوائاد(

: (9)، ووثقه ابن حبان(، وقال السَّاخاوي فاي )البلادانيات(حّبان بن يزيد الشرعي
 )سنده جّيد(.

 وعليه فدذه شواهد صحيحة، وأدلة صريحة تشدد لدذا الحديث، واهلل أعلم. 
 

                                                                             
 /.316رقم 191( األدب المفرد/ص: 1)
 /.2/222( المعرفة والتاريم/2)
( فاااي الخاااامس والسااابعين مااان شاااعب اإليماااان، وهاااو بااااب فاااي رحااام الصاااغير وتاااوقير 3)

 /. 11622رقم 9/694الكبير/
 /.112/ 1( تاريم بغداد/6)
ين  (: »161/ 6« )الندايااة فااي غريااب الحااديث»قااال اباان األثياار فااي  (2) ااما  الَّااذ  ش اابَّه أس 

ااا ي فاار   مَّ ااي ش ااي ًئا م  فظونااه وي ع ملااون ب ااه  باأل قمااا  الَّت ااي ال  ت ع  ل  و ال  ي ع ونااه وي ح  اات معون الق ااو  ي س 
ل ي د ا م جازًا، ك م ا ي م ّر الشَّراب ف   تيازًا ف يد ا، ف ك أ نَّه  ي ّمر ع   «.ي األ ق ما  اج 

(4()16 /111.) 
 (. 61( )ص: 9)
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 فصل
 في سوق أسانيدي إلى هذا الحديث الشري 

حاادثني العالمااة الجلياال الشاايم علااي جمعااة مفتااي الااديار المصاارية فااي الجااامع 
، والعالماة السايد محماد بان إباراهيم بان عباد الباعاث الساكندري األزهر الشاري 

الكتاني الحسيني في اإلسكندرية، والعالمة الكبير األديب الراوية الماتقن الشايم 
، وهو أول حاديث سامعته ماندم (1)محمد عبد الرحيم بن جاد بدر الدين األزهري

ضاافية، غيار مارة، قاال ثالثاتدم: حادثنا العالما ة المحادث السايد أولية حقيقية وام
عبد اهلل بن الصديق الغماري، وهو أول حديث سمعناه منه، حدثنا محماد بدااء 
الااادين أباااو النصااار القااااوقجي وهاااو أول حاااديث سااامعته مناااه، حااادثنا أباااي أباااو 

 وهو أول حديث سمعته منه.  (2)المحاسن محمد بن خليل القاوقجي
د الحمصاي، وهاو )ح( وحدثني السيد عبد الرحمن بان عباد العزياز عياون الساو 

أول حديث سمعته منه، حدثنا والدي وهو أول حديث سمعته مناه، حادثنا عمار 
وهااو أول حااديث ساامعته  (6)، ومحمااد عبااد الباااقي اللكنااوي(3)حماادان المحرسااي

 مندما.

                                 
( أساانيده فااي ثبتااه المساامى: أسااانيد العزيااز باااهلل، الفقياار إلااى عفااو ربااه ورضاااه العالمااة 1)

-هاااا1634/، ط: دار البصاااائر، القااااهرة، سااانة 13-11عباااد الااارحيم جااااد بااادر الااادين/ص
 م.2612

-2تار المسادلة، عان األحادياث المسلسالة/ص( وسنده في مسلسالته المسماة: رفع األس2)
 /، مخطوط، تحت يدي نسخة منه.4
( وساانده فااي ثبتااه: إتحااا  اإلخااوان، باختصااار مطمااح الوجاادان، فااي أسااانيد الشاايم عماار 3)

/، تخااريج مسااند العصاار محمااد ياسااين الفاااداني، ط: دار البصااائر، 134-132حماادان/ص
 م.1112-ها1664دمشق، سنة 

/، 9-6ته المساماة: المناهال السلسالة، فاي األحادياث المسلسالة/ص( وسنده في مسلسال 6)
 ط: دار إحياء علوم الحديث، دمشق، )د ت(.
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، وهااو (1))ح( وحادثني المسااند الشايم أكاارم عبااد الوهااب محمااد أماين الموصاالي
محماد ياساين الفااداني وهاو أول  أول حديث سمعته مناه أولياة إضاافية، حادثنا

حديث سمعته مناه، حادثنا محماد عباد البااقي اللكناوي وهاو أول حاديث سامعته 
منه، حدثنا علم الادين صاالح بان عباد اهلل العباساي الساناري المكاي، وهاو أول 
حديث سمعته مناه، حادثني أباو المحاسان محماد بان خليال القااوقجي وهاو أول 

 حديث سمعته منه.
ليا شيخنا الصالح المعمر البركاة، أباو البركاات محماد بان ساعد )ح( وحدثني عا

بن بدران الدمياطي الشاذلي القاوقجي في بيته، في كفر سعد البلد، في دمياط، 
وهو أول حديث سمعته منه أولياة حقيقياة، قاال: حادثنا محماد بدااء الادين أباو 
 النصااار القااااوقجي وهاااو أول حاااديث سااامعته مناااه، حااادثنا أباااي أباااو المحاسااان

، وهو (2)القاوقجي وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا محمد عابد السندي
 أول حديث سمعته منه.

)ح( وحدثني العالماة الفقياه الجليال الشايم السايد: أحماد بان عباد اهلل بان عباد 
، والعالماة األدياب محماد بان علاي عجاالن (3)العزيز الرقيمي القاديمي الحسايني

لجلياال الساايد: قاساام باان إبااراهيم باان حساان البحاار الصاانعاني، والعالمااة الفقيااه ا

                                 
/، 121-124( وسنده في ثبته المسامى: المقتطا  مان إجاازات العاراقيين وأساانيدهم/ص1)

 ها، تحت يدي نسخة منه أرسلدا لي مؤلفدا.1622ط: )د ن(، سنة 
/، ط: مكتباة 236ر الشاارد، مان أساانيد محماد عاباد/ص( وسنده في ثبته المسامى: حصا2)

 ها، تحقيق خليل عثمان السبيعي.1626الرشد، الرياح، سنة 
( وسالسل شيوخه وأسانيده في ثبته: لحظ المدا الريمي، في أسانيد شيخنا أحمد الرقيماي 3)

ي القااديمي، )د ن(، )د ت(، تخااريج تلميااذه محمااد النبياال باان محمااد نااور باان أحمااد التكروناا
 البكي، تحت يدي نسخة منه.
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، وهو أول حديث سمعته مندم أولية حقيقياة، قاالوا: حادثنا (1)القديمي الحسيني
قاااال األول والثالاااث مندماااا سااانة - (2)العالماااة الشااايم حسااان محماااد المشااااط

وهو أول حديث سامعناه مناه، حادثنا عمار حمادان المحرساي، وهاو  -ها1316
حاادثنا عبااد الكبياار الكتاااني، وهااو أول حااديث ساامعته  أول حااديث ساامعته منااه،

منااه، حاادثنا عبااد الغنااي الاادهلوي، وهااو أول حااديث ساامعته منااه، حاادثنا محمااد 
عابااد السااندي، وهااو أول حااديث ساامعته منااه، حاادثنا الوجيااه عبااد الاارحمن باان 

، وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا أمر اهلل بن عبد الخاالق (3)سليمان األهدل
 وهو أول حديث سمعته منه. المزجاجي، 

وهاو  (6))ح( وحدثنا شيخنا مسند الحجااز محماد بان علاوي بان عبااس الماالكي
أول حااديث ساامعته منااه أوليااة حقيقيااة، حاادثنا المعماار عبااد الكبياار باان محمااد 
الصااقلي الماااحي وهااو أول حااديث ساامعته منااه، حاادثنا علااي باان ظاااهر الااوتري 

هاا، وهاو أول حاديث سامعته 1219ة المدني، حدثنا أحمد منة اهلل األزهري سان
منه، حدثنا اإلمام محمد األمير الكبير، والعالمة عبد الرحمن بن محمد الكزباري 

 الحفيد.

                                 
( وسالساال شاايوخه وأسااانيده فااي ثبتااه: إتحااا  الاادهر، فااي أسااانيد قاساام باان إبااراهيم باان 1)

 حسن البحر، )د ن(، تحت يدي نسخة منه.
جاازات وأساانيد الشايم 2) ( وسالسل شيوخه وأساانيده فاي ثبتاه: الثبات الكبيار فاي مشايخة وام

/، ط: مؤسسااة الفرقااان للتااراث 111و، 136، و112حساان باان محمااد المشاااط المكااي/ص
 م.2662-ها1624اإلسالمي، سنة 

( وسالساااال شاااايوخه وأسااااانيده فااااي ثبتااااه: الاااانفس اليماااااني، فااااي إجااااازة القضاااااة بنااااي 3)
 م.1191/، ط: مركز األبحاث والدراسات اليمانية، صنعاء، سنة 293-241الشوكاني/ص

-12لمسلساالت واألساانيد/ص( وسنده في ثبته المسمى: الطاالع الساعيد، المنتخاب مان ا6)
 ها.1612/، ط: مطابع الصفا، مكة المكرمة، سنة 14
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، والعالماة (1))ح( وحدثنا العالمة السايد إباراهيم صاالح الحسايني مفتاي نيجيرياا
السااايد محماااد بااان إباااراهيم بااان عباااد الباعاااث الساااكندري الكتااااني الحسااايني فاااي 

ة وهااو أول حااديث ساامعته منااه، وحدثنيااه بااالوجدين الرفااع والجاازم، اإلسااكندري
، قااالوا: حاادثنا العالمااة الشاايم (2)والعالمااة الساايد مصااطفى أبااو سااليمان الناادوي

محمد الحاافظ التيجااني باالوجدين، وهاو أول حاديث سامعته مناه، حادثنا مساند 
 الدنيا اإلمام السيد محمد عبد الحي الكتاني. 

سند الدنيا سيدي عبد الرحمن بن محمد عبد الحي الكتااني )ح( وأخبرنا عاليا م
، وهاو (3)قراءة عليه وهو يسمع في بيتاه فاي مديناة فااس فاي المغارب األقصاى

أول، أولية حقيقية، حدثكم والادكم مساند الادنيا سايدي عباد الحاي الكتااني وهاو 
أول، حااادثني باااه عالياااا مساااند الشاااام عباااد اهلل بااان دروياااف الساااكري الحنفاااي 

قي، وهو أول حاديث سامعته مناه بدمشاق، قاال: حادثنا باه محادث الشاام الدمش
 وهو أول. (6)ومسنده الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري

                                 
، 641( وسنده في ثبته المسمى: المفيد في ذكر اإلجاازة بابعح أمداات الكتاب واألساانيد/1)
/، )د ن(، أهدانيه مؤلفه، وفي ثبته: الطود الشامم، في ذكر بعح األسانيد إلاى مان 412و

)د ن(، )د ت(، وفاي ثبتااه: الشار  الباااذخ، بعاد الطااود /، 69رويات عااندم مان المشااايم/ص
/، ط: مؤسسااااة الساااايادة للطباعااااة والنشاااار، أبوجااااا، نيجيريااااا، ساااانة 21-1/62الشااااامم/
 م.2611-ها1666

/، ط: نادوة 221-229( وسنده في ثبته: إتحا  ذوي العناية، بقطرة من علم الرواية/ص2)
 م.2619-ها1631العلماء للطباعة، المنصورة، مصر، سنة 

( وسنده في كتاب: أوائل مسند العصر الشيم عبد الرحمن الكتاني ومعاه أجاود مسلساالت 3)
/، ط: دار المقتاااابس، دمشااااق، سااااوريا، ساااانة 96-41الشاااايم عبااااد الاااارحمن الكتاااااني/ص

 م.2611-ها1666
/ ويليااه إتحااا  الطالااب السااري، بأسااانيد الوجيااه 32( وساانده فااي ثبتااه: ثباات الكزبااري/ص6)

 العصر محمد ياسين الفاداني ، ط: دار البصائر، دمشق، )د ت(.الكزبري، لمسند 
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)ح( وحدثنا الحبيب محمد بن أبي بكر بن أحمد بن حساين الحبشاي، وهاو أول 
حديث سمعته منه أولية حقيقية، حدثنا أبي الحبيب أبو بكر بن أحمد الحبشي، 

حدثنا السيد محمد عبد الحي الكتاني وهو أول، قال: حادثني بحاديث  وهو أول،
األولية بشرطه بركة مكة وزاهدها النور أباو العلاي حساين بان محماد الحبشاي، 

 عن أحمد بن عبد اهلل البار، وهو أول، عن الوجيه الكزبري.
-رحمه اهلل تعالى- (1))ح( وحدثني شيخنا المسند الشيم حسين أحمد عسيران

ته في أبو ظبي، وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا العالمة الجليل محمد ، لقي
العربااي باان محمااد مداادي العاازوزي أمااين الفتااوى فااي لبنااان، وهااو أول حاادثنا 

 العالمة المعمر الجليل عبد المحسن األسطواني.
فاي  (2))ح( وحدثني عاليا شيخنا المسند الشايم محماد مطياع الحاافظ الدمشاقي

أول حااديث ساامعته منااه، أوليااة حقيقيااة، حاادثنا العالمااة  بيتااه فااي دبااي، وهااو
هاا، وهاو أول حاديث سامعته 1313المعمر الجليل عباد المحسان األساطواني ت

هااا، وهااو أول حااديث ساامعته منااه، حاادثنا  1362منااه، حاادثنا محمااود حماازة ت
محدث الديار الشاامية ومساندها عباد الارحمن بان محماد الكزباري الحفياد، وهاو 

منه، حدثني به شايخنا المحادث بادر الادين محماد بان أحماد أول حديث سمعته 
المقدسي، وهو أول حديث سمعته منه، حدثني مصطفى أبو النصر الادمياطي، 

 وهو أول حديث سمعته منه.
)ح( وكتااب بااه إلاااي األسااتاذ الشااايم المسااند أكااارم عبااد الوهااااب محمااد أماااين  

ه عن الماال صاالح الموصلي مندا، وهو أول ما كتب به إلي، وأخبرني أنه يروي

                                 
/، ط: )د ن(، ساانة 6( وساانده فااي ثبتااه: منااة الاارحمن، فااي أسااانيد حسااين عساايران/ص1)

 م.1119-ها1611
( وسنده في ثبته: الكنز الفريد، في ترجمة العالمة محمد مطيع الحافظ وأعماله وماله من 2)

 م.2611ر البشائر اإلسالمية، بيروت، سنة االتصاالت واألسانيد/ص/، ط: دا
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البااقري وهااو أول، عاان شايخه وعاام والااده نجاام الادين الصااديقي وهااو أول، عاان 
والده الشيم أحمد الصديقي، وهو أول، عن شايخه الماال يحياى المازوري، وهاو 

 أول، عن شيخه محمد بن الشيم عبد الرحمن الكزبري.
بان قال المزجاجي ومصطفى الادمياطي ومحماد الكزباري: حادثنا الشامس محماد 

أحمااد باان عقيلااة المكااي وهااو أول حااديث ساامعته منااه، حاادثنا أحمااد باان محمااد 
الاادمياطي الشاادير بااابن عبااد الغنااي وهااو أول حااديث ساامعته منااه فااي المسااجد 

هاا، حادثنا محماد بان عباد 1163النبوي بالمدينة المنورة في ربيع األول، سانة 
ثنا أبااو العزيااز المنااوفي المصااري األزهااري، وهااو أول حااديث ساامعته منااه، حااد
ربياع  12الخير عمر بن عماوس الرشايدي، فاي الجاامع األزهار، بالقااهرة، فاي 

هااا، وهااو أول حااديث ساامعته منااه، ، حاادثنا شاايم اإلسااالم 1663األول، ساانة 
هاا، وهاو 111زكريا بن محمد األنصاري الشافعي، بقرية سنيكة، بمصار، سانة 

علاي الشادير باابن أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا اإلمام الحافظ أحمد بان 
 حجر العسقالني الكناني المصري وهو أول حديث سمعته منه.

)ح( وحاادثني شاايخنا العالمااة أبااو عبااد الاارحمن محمااد باان هاشاام باان محمااود 
السيوطي الحنفي في بيتاه بأسايوط مان صاعيد مصار، وهاو أول حاديث سامعته 

وهو أول  ،(1)منه، حدثنا العالمة المحدث عبد الفتاح بن محمد أبو غدة الحلبي
وهااو أول حااديث  (2)حااديث ساامعته منااه، حاادثنا العالمااة محمااد زاهااد الكااوثري

 سمعته منه.

                                 
( وساااانده فااااي ثبتااااه: إمااااداد الفتاااااح، فااااي أسااااانيد ومرويااااات الشاااايم عبااااد الفتاااااح )أبااااو 1)

 م.1111-ها1611/، ط: مكتبة اإلمام الشافعي، الرياح، سنة 291-291غدة(/ص
/، ط: مكتاااب 11-9( وسااانده فاااي ثبتاااه: التحريااار الاااوجيز، فيماااا يبتغياااه المساااتجيز/ص2)

م، بعناياة العالماة الشايم عباد الفتااح 1113-هاا1613وعاات اإلساالمية بحلاب، سانة المطب
 أبو غدة.
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)ح( وحدثنا القاضي الحبيب حسين بن محمد بن عباد اهلل ماديحج بااعلوي فاي 
بيتاه فاي بناي يااس، وهاو أول حاديث سامعته مناه، حادثنا باه العالماة المحادث 

بأساانيده، وهاو يروياه عان  الحبيب علاي بان محماد بان يحياى بااعلوي األزهاري
 العالمة الشيم محمد زاهد الكوثري.

قال الكوثري: حدثنا يوس  بن الحسين التكوشي، عن محمد بان علاي التميماي 
 .(1)التونسي، عن محمد األمير الكبير

)ح( وحاادثني المسااند الحبيااب أبااو بكاار باان سااقا  باان عماار باان شااداب الاادين 
ظبي، والقاضاي الحبياب حساين بان الحضرمي الشافعي في محل نزوله في أبو 

محمااد باان عبااد اهلل مااديحج باااعلوي فااي بيتااه فااي بنااي ياااس، وهااو أول حااديث 
سمعته مندما، قااال: حادثنا الحبياب ساالم بان جنادان، وهاو أول حاديث سامعناه 
منااه، حاادثنا الحبيااب أحمااد باان عبااد اهلل باان طالااب العطاااس، وهااو أول، حاادثنا 

حادثنا عثماان بان حسان الادمياطي، وهاو  اإلمام أحمد زيناي دحاالن، وهاو أول،
وهااو أول،  -ماادار أسااانيد المصااريين واألزهااريين–أول، حاادثنا األمياار الكبياار 

، (2)حدثنا الشداب أحمد بان الحسان الجاوهري، عان عباد اهلل بان ساالم البصاري
 وهو أول.

)ح( وحادثنا األساتاذ الشايم حبياب اهلل قربااان علاي المظااهري المادني فاي بيتااه 
المنااااورة، ومصااااطفى أبااااو سااااليمان الناااادوي المنصااااوري فااااي مكتبااااه بالمدينااااة 

بالمنصورة، وأبو محماد القاادري الويلتاوري الدنادي فاي مخادوم آبااد فاي الاديار 

                                 
: مطبعاة 2/، ط199( وسنده في ثبتاه المسامى: ساد األرب مان علاوم اإلساناد واألدب/ص1)

 حجازي، القاهرة، )د ت(، بعناية وتعليقات مسند العصر محمد ياسين الفاداني.
/، ط: دار التوحياااد للنشااار، 42عرفاااة علاااو اإلساااناد/ص( وسااانده فاااي ثبتاااه: اإلماااداد، بم2)

 م، تحقيق العربي الدائز الفرياطي.2664-ها1629الرياح، سنة 
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، والعالمة إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا فاي القااهرة، وشاارح (1)الدندية
قااراءة البخاااري العالمااة المحاادث المفتااي جمياال أحمااد حسااين المظاااهري الماادني 

-عليه في بيته بالمدينة المنورة، وهو أول حديث سمعته مندم أولية حقيقية، 
شايم الحاديث  -قال األوالن واألخيران: حدثنا، وقاال الثالاث: أخبرناا قاراءة علياه

محماااد زكرياااا الكانااادهلوي، وهاااو أول حاااديث سااامعته مناااه، حااادثنا خليااال أحماااد 
عباد القياوم البادهانوي وهاو السدارنفوري، وهو أول حديث سمعته منه، أخبرناا 

أول حديث سمعته منه، حدثنا الشااه محماد إساحاق الادهلوي، وهاو أول حاديث 
سمعته منه، أخبرنا جدي ألماي عباد العزياز الادهلوي، وهاو أول حاديث سامعته 

، وهااو أول حااديث ساامعته منااه، (2)منااه، أخبرنااا والاادي الشاااه ولااي اهلل الاادهلوي
ول حديث سمعته منه، أخبرنا عبد اهلل بان حدثنا عمر بن أحمد بن عقيل وهو أ

 سالم البصري.  
)ح( وحااادثني شااايخنا العالماااة المفتاااي السااايد الشاااري  إباااراهيم صاااالح مفتاااي 
نيجيريااا، وهااو أول حااديث ساامعته منااه، أوليااة حقيقيااة، والعالمااة الشاايم عبااد 
الغفور البلوشي السندي، بأولية إضافية، قاال: حادثنا العالماة السايد علاوي بان 

اس المالكي وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا العالماة محماد علاي حساين عب
المالكي، وهو أول، حدثنا العالماة المعمار محماد إباراهيم أباو خضاير الادمياطي 
الماادني الشااافعي، وهااو أول، حاادثنا محمااد صااالح الرضااوي، وهااو أول، حاادثنا 

                                 
( وساااانده فااااي مسلسااااالته المسااااماة: الزبرجااااد األخضاااار، فااااي مسلساااال حااااديث النبااااي 1)

 / )د ن(، )د ت(.4-3األنور/ص
نباي األماين صالى ( وسنده في مسلسالته المسماة: الفضال المباين، فاي مسلسال حاديث ال2)

هاااا، بعناياااة 1611/، دار الكتااااب ديوبناااد ياااوبي، الدناااد، سااانة 36-32اهلل علياااه وسااالم/ص
 العالمة الشيم محمد عاشق إلدي البرني ثم المدني.
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ي، وهاو أول، محمد رفيع القندهاري، وهو أول، حدثنا محمد بن عبد اهلل المغربا
 حدثنا عبد اهلل بن سالم البصري.

)ح( وحدثني شيخنا محمد حسني تمرين بن جفري البنجري في بيته في مديناة 
بنجااار باااارو، وأحماااد شاااعراني بااان محماااد طياااب البنجاااري فاااي بيتاااه فاااي مديناااة 
مرتااافورا، وأحمااد فدمااي زماازم البنجااري المااالكي فااي مدينااة كونداسااانج، ومحمااد 

في مدينة بنجار ماساين، ومحماد ذكاوان بان عباد الحمياد  شكري أون س البنجري
فااي قريااة  1البتاااوي فااي مدينااة جاكرتااا، وأبااو بكاار أحمااد الكاناادبرمي المليباااري

كارنتور قرب مدينة كاليكوت، والشيم سعد سعد رزق جاويف الكفراوي األزهري 
ل في بيتاه فاي القااهرة، والسايد إباراهيم الخليفاة األحساائي فاي القااهرة، وهاو أو

حااديث ساامعته مااندم، كلداام ساامعه بشاارطه ماان مسااند العصاار محمااد ياسااين 
الفاداني، بأسانيده المذكورة فاي أوائال )العجالاة، فاي األحادياث المسلسالة(، بال 

هاا، مجلاس العالماة الفااداني 1616قال األخير: )وقد حضرنا في جمادى سانة 
مجلاس مان في ختم سنن أبي داود في مكة فسمعنا مسلسال األولياة فاي هاذا ال

بضااعة وعشاارين نفسااا(، والفاااداني يرويااه عاان الشاايم علااي باان فااالح الظاااهري 
الماادني، والمقاارش الشااداب أحمااد باان عبااد اهلل المخلالتااي الشااامي ثاام المكااي، 
والعالمااة الفلكااي الشاايم خليفااة باان حمااد النبداااني، والمقاارش الشاايم إبااراهيم باان 

السايد عباد الحاي بان عباد موسى الخزامي السوداني ثم المكي، واإلماام الحاافظ 
الكبير الكتاني الفاسي، قال: وهو أول حديث أرويه عندم، عن أبي اليسر فالح 

 بن محمد الظاهري المدني وهو أول حديث سمعوه منه.
لقيته في القاهرة -)ح( وحدثني العالمة الشيم أحمد محمد نور سي  المديري 

حدثنا العالمة الشايم  ، وهو أول حديث سمعته منه،-ودبي، في بيته ومدرسته

                                 
/، ط: 1وسنده في مسلسالته المسماة: فيضان المسلسلة، في بيان اإلجازة المتداولة /ص 1

 م1111-1611يرال، الدند، سنة مركز الثقافة السنية، كارنتور، كاليكوت، ك



 

 
575 

محمااد العربااي التباااني وهااو أول حااديث ساامعته منااه، حاادثنا حماادان الونيسااي 
القسنطيني وهو أول حديث سمعته منه، حادثنا فاالح الظااهري وهاو أول حاديث 
سمعته منه، حدثنا السيد محمد بن علي السنوسي الخطابي الشلفي، وهاو أول 

باد الكاريم العطاار وهاو أول، حديث سامعته مناه، حادثنا أباو حفاص عمار بان ع
عن السايد أباي الحسان علاي الوناائي وهاو أول، عان البرهاان إباراهيم النمرساي 
وهاااو أول، عااان عياااد بااان علاااي النمرساااي وهاااو أول، عااان عباااد اهلل بااان ساااالم 

 البصري.
)ح( وأخبرنااا األسااتاذ الشاايم مصااطفى أبااو سااليمان الناادوي الحساايني األشااعري 

وهو يسمع، أخبركم شيم الحديث موالنا محماد الشافعي، وهو أول، قراءة عليه 
زكريا الكاندهلوي، وهو أول، حدثنا العالماة المحادث خليال أحماد السادارنفوري، 
وهااو أول، حاادثنا الشاايم اإلمااام محمااد مظداار النااانوتوي الحنفااي القااادري، وهااو 
أول، حاادثنا الشاايم اإلمااام مملااوك العلااي، وهااو أول، حاادثنا الشاايم رشاايد الاادين 

لوي، وهو أول، حادثنا الشايم عباد العزياز الادهلوي، وهاو أول، حادثنا خان الده
الشاه ولي اهلل الدهلوي، وهو أول، حدثني السيد عمر بن أحمد بن عقيل، وهو 
 أول، حدثني الشيم عبد اهلل بن سالم البصري، وهو أول حديث سمعته منه. 

باو عثماان قال البصاري: حادثنا محماد بان ساليمان الروداناي وهاو أول، حادثنا أ
سعيد بن إبراهيم الجزائري المعرو  بقادُّورة، وهاو أول، حادثنا  أباي عثماان بان 
التلمساااني المقَّااري، عاان أحمااد حجااي الااوهراني، عاان إبااراهيم باان محمااد التااازي، 

 عن أبي الفتح محمد بن الزين أبي بكر المراغي.
عقااوبي )ح( وحاادثنا العالمااة المسااند المجااود محمااد أبااو الداادى باان إبااراهيم الي

الحسني وهو أول حديث سمعته منه، في القاهرة وفي كوااللمبور، حدثنا عالياا 
شيخنا مفتي المالكية في بالد الشام رئيس رابطة العلماء بدا، العالمة الشاري  
القطب، السيد محمد المكي بن سيدي محمد بن شيم اإلسالم جعفر بن إدريس 



 

 
577 

ه منااه، قااال حاادثنا مفتااي الكتاااني الحسااني اإلدريسااي وهااو أول حااديث ساامعت
الشافعية في المدينة المنورة السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي الشافعي، قال: 
حادثنا والاادي الساايد إساماعيل باان زياان العاباادين وهاو أول حااديث ساامعته منااه، 
قال: حدثنا محدث المدينة المنورة الشيم صالح بن محمد الفالني العمري، قاال 

محمد المغربي وهو أول حديث سامعته مناه، قاال حدثنا شمس الدين محمد بن 
حدثنا مسند الحجاز اإلمام عبد اهلل بن سالم البصري صاحب: )اإلمداد، لمعرفاة 
علو اإلسناد( وهو أول حديث سمعته مناه، قاال حادثنا الحاافظ محماد بان عاالء 
الدين البابلي المصري وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا اإلمام سالم بان 

السندوري المالكي وهو أول حديث سمعته مناه، قاال: حادثنا اإلماام نجام محمد 
الاادين محمااد باان أحمااد الغيطااي الشااافعي وهااو أول حااديث ساامعته منااه، قااال: 

 حدثنا شيم اإلسالم زكريا بن محمد األنصاري الشافعي.
)ح( وحاادثني األسااتاذ أكاارم عبااد الوهاااب الموصاالي وهااو أول، حاادثنا األسااتاذ 

عباد اهلل بان عباد الارحمن الغناام الموصالي ثام البغادادي وهاو الشيم محمد بان 
أول حاديث سامعته مناه، حادثنا بااه العالماة الشايم يوسا  النبدااني وهااو أول، 

 حدثنا المعمر الشمس محمد الدمندوري وهو أول.  
 1)ح( وحدثنا الحبيب أحمد بن أباي بكار بان أحماد بان حساين الحبشاي بااعلوي

هلل فدعق في ثغر جدة، وهو أول حديث سامعته في مجلس صديقنا السيد عبد ا
منااه، حااادثنا عالياااا عماار حمااادان المحرساااي وعباااد القااادر توفياااق شااالبي سااانة 

ها، وهو أول حديث سمعته مندما، قاال: حدثنا أبو النصر الخطيب وهاو 1341
أول، حاادثني والاادي، وهااو أول، حاادثنا والاادي عبااد القااادر الخطيااب وهااو أول، 

مااد الشاايم خلياال الخشااة، وهااو أول، حاادثنا الشاايم حاادثني جاادي ألمااي أبااو مح

                                 
/، 221وساانده فااي ثبتااه: طيااب الااذكر، فااي ثباات وأسااانيد أحمااد باان أبااي بكاار الحبشااي/ص 1

 م.2612جمعه واعتنى به عمر بن سرا  بن أحمد حبيب اهلل، ط: دار الفتح، األردن، سنة 
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محمااد خلياال الكاااملي، وهااو أول، حاادثنا شاايم الحااديث بالااديار الشااامية الشاايم 
إسااماعيل العجلااوني وهااو أول، حاادثنا الشاايم عبااد الغنااي النابلسااي، وهااو أول، 
عن النجم الغزي، وهو أول، عن والده محمد بدر الدين، وهو أول، حادثنا شايم 

 يا، وهو أول، حدثنا الحافظ ابن حجر وهو أول حديث سمعته منه.اإلسالم زكر 
قال ابان حجار والازين المراغاي: حادثنا اإلماام عباد الارحيم بان الحساين العراقاي 
الحافظ، وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا اإلمام صدر الدين محمد بن محماد 

 بن إبراهيم الميدومي الحنبلي، وهو أول حديث سمعته منه.
ثنا الشيم المعمر محمد فؤاد طه الزباداني الدمشاقي، وهاو أول حاديث )ح( وحد

ساامعته منااه، حاادثنا المحاادث األكباار اإلمااام الشاايم محمااد باادر الاادين الحسااني، 
وهو أول حديث سمعته منه، أخبرنا البرهان السقا خطيب الجامع األزهر ومادار 

أول، حادثني أسانيده، وهو أول، أخبرنا ثعيلب بن ساالم الفشاني الضارير، وهاو 
الشااداب أحمااد باان عبااد الفتاااح الملااوي، وهااو أول، حاادثنا عبااد اهلل باان سااالم 
البصري، حدثني الحافظ محماد عاالء الادين الباابلي وهاو أول، حادثني الشاداب 
أحمد بن محمد الشبلي وهو أول، حدثني جمال الدين يوس  بن شايم اإلساالم 

بان أحماد القلقشاندي وهاو  زكريا وهو أول، حدثني جمال الدين إبراهيم بن علي
أول، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي وهو أول، حدثنا صادر الادين 
الميدومي، وهو أول، قال: أخبرنا اإلمام أبو النجياب ابان الصايقل الحراناي وهاو 
أول حااديث ساامعته منااه، قااال: أخبرنااا اإلمااام أبااو الفاار  عبااد الاارحمن باان علااي 

وهو أول حاديث سامعته مناه، قاال: أخبرناا أحماد  الشدير بابن الجوزي الحنبلي
بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال: أخبرنا والدي عباد 
الملااك باان إسااماعيل المااؤذن النيسااابوري وهااو أول حااديث ساامعته منااه، قااال: 
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وهاو  (1)أخبرنا اإلمام أبو طاهر محمد بن محمد بن محماد بان محماف الزياادي
ه منه، قال: حدثنا اإلمام أبو حامد أحمد بان محماد بان يحياى أول حديث سمعت
 .(2)بن بالل البزاز

)ح( وحدثنا شيخنا محمد حسني تمرين بن جفاري البنجاري فاي بيتاه فاي بنجار 
باارو، وشاايخنا أحمااد شاعراني باان محمااد طياب البنجااري فااي بيتاه فااي مرتااافورا، 

ا محماد ذكاوان وشيخنا محمد شكري أون اس البنجاري فاي بنجار ماساين، وشايخن
باان عبااد الحميااد البتاااوي، وهااو أول حااديث ساامعته مااندم، قااالوا: حاادثنا مسااند 
العصر محمد ياسين الفاداني، حدثنا به الشيم علي بن فالح الظاهري المادني، 
والمقاارش الشااداب أحمااد باان عبااد اهلل المخلالتااي الشااامي ثاام المكااي، والعالمااة 

مقاارش الشاايم إبااراهيم باان موسااى الفلكااي الشاايم خليفااة باان حمااد النبداااني، وال
الخزامي السوداني ثم المكاي، واإلماام الحاافظ السايد عباد الحاي بان عباد الكبيار 
الكتاني الفاسي وهو أول حديث أروياه عاندم، عان أباي اليسار فاالح بان محماد 

                                 
ق اد  م انَّ ( قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في: مجالس في تفسير قول اهلل تعاالى: )ل  1)

اهلل  علااااااى المااااااؤمنين إ ذ  ب ع ااااااث  فاااااايدم ر س ااااااواًل ماااااان أنفسدم()سااااااورة آل عمااااااران، اآليااااااة 
/: )الزيااادي: باازاي مكسااورة، تليدااا مثناااة تحاات مفتوحااة، ثاام ألاا ، ثاام دال 334(/ص146

مدملااة مكسااورة لياااء النسااب، نساابة إلااى محلااة بنيسااابور يقااال لدااا: مياادان زياااد باان عبااد 
ة تاأتل  ماع الزباادي تساطيرا، وتختلا  معاه نطقاا وتحريارا، وهاي بفاتح الرحمن، وهاذه النساب

ب ااد بان كعاب  الزاي، يليدا موحدة مخففة، والباقي سواء، نسبة إلى بطن ذي الكاال ، اسامه ز 
 بن حجر بن األسود بن الكال (.

اهلل   ( قال الحافظ ابن ناصر الدين أيضا في: مجالس في تفسير قول اهلل تعاالى: )ل ق اد  م انَّ 2)
/: 334(/ص146على المؤمنين إ ذ  ب ع ث  فايدم ر س اواًل مان أنفسدم()ساورة آل عماران، اآلياة 

)البزاز: بفتح الموحدة، وزايين، بيندما أل ، األولاى مشاددة، نسابة إلاى عمال الباز، والتجاارة 
ره، فيه، وهذه النسبة تأتل  مع البزار نظرا وشكال، وتختل  معه نطقا وحاال، وهاذه باالراء آخا

 نسبة إلى عمل دهن بزر الكتان وبيعه(.
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، وهااو أول، عاان الساايد محمااد باان علااي السنوسااي الخطااابي 1الظاااهري الماادني
 الشلفي، وهو أول.

، قااراءة عليااه وهااو (2)سااماحة الساايد نااافع باان العربااي السنوسااي)ح( وأخبرنااي 
يسمع، وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا عمي محي الدين بن الشري  أحمد 
السنوسااي، وهااو أول، حاادثنا أبااي وهااو أول، حاادثنا عمااي محمااد المداادي وهااو 
أول، حاادثنا اإلمااام محمااد باان علااي السنوسااي الخطااابي وهااو أول، حاادثنا أبااو 

ن عبااد الكااريم العطااار، وهااو أول، عاان اإلمااام محمااد باان الطيااب حفااص عماار باا
المغربااي ثاام الماادني، وهااو أول، عاان اإلمااام أبااي العباااس أحمااد باان محمااد باان 
ناصر الدرعي واإلمام أباي األسارار حسان بان علاي بان يحياى العجيماي المكاي، 
 وهو أول، قاال: حدثنا به اإلمام زين العابدين الطبري، وهاو أول حاديث سامعناه
منه بالمقام من المسجد الحرام، قال: حادثنا باه والادنا اإلماام محياي الادين عباد 
القادر بن محمد، وهو أول، قال: أخبرني جدي يحيى بن مكرم، وهو أول، قال: 
أخبرنااي بااه جاادي محمااد المحااب الطبااري األوسااط، وهااو أول، قااال: أخبرنااي بااه 

برنااي بااه عبااد اهلل باان اإلمااام محمااد المحااب الطبااري األخياار، وهااو أول، قااال: أخ
أسعد اليافعي، وهو أول، قال: أخبرني باه إماام األئماة إباراهيم الرضاي الطباري، 
وهااو أول، قااال: أخبرنااي بااه الحااافظ الكبياار أحمااد المحااب الطبااري األكباار، وهااو 
أول، عن عماه اإلماام أباي الحسان علاي بان أباي بكار الطباري، وهاو أول، عان 

                                 
/، ط: مطبعاة 22وأسانيده في مسلسل األولية فاي ثبتاه: حسان الوفاا، إلخاوان الصافا /ص 1

 ها.1323شركة المكارم، اإلسكندرية، سنة 
( وسااانده موصاااول بالساااما  إلاااى جاااده اإلماااام محماااد بااان علاااي السنوساااي، وسااانده فاااي 2)

/، ط: مطاااابع دار الكتااااب اللبنااااني، 12-11ر/صمسلساااالته المساااماة: المسلساااالت العشااا
-هاا1666: دار السنوساي للتاراث اإلساالمي، سانة 2م، وط1141-هاا1311بيروت، سنة 

 م.2611
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ي  اليمناي، وهاو أول، عان الشايم أباي الشيم محمد بن إسماعيل بن أبي الص
الحسن المقدسي، وهو أول، عن الفقيه أبي عبد اهلل الديباجي، وهاو أول، عان 
أبااي بكاار باان شاابل، وهااو أول، عاان عماار الدهسااتاني، وهااو أول، قااال: أخبرنااي 

، وهااو أول، قااال أخبرنااي حماازة باان عبااد العزيااز (1)محمااد باان محمااد الريااونجي
 المدلبي. 

زيااادي وحمازة المدلباي: حاادثنا أباو حاماد أحمااد بان محماد باان قاال أباو طااهر ال
يحيى بن بالل البزاز وهو أول حديث سمعته منه، قاال: حادثنا اإلماام أباو بشار 
عبااد الاارحمن باان بشاار باان الحكاام العباادي وهااو أول حااديث ساامعته منااه، قااال: 
حاادثنا أمياار المااؤمنين ساافيان باان عيينااة، وهااو أول حااديث ساامعته منااه، وهنااا 

األولية، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن أبي قاابوس ماولى سايدنا عباد تنقطع 
اهلل باان عماارو باان العاااص رضااي اهلل تعااالى عندمااا، عاان ساايدنا عبااد اهلل باان 

: )الراحماون عمرو بن العاص رضاي اهلل تعاالى عندماا قاال: قاال رساول اهلل 
 يرحمدم الرحمن، ارحموا من في األرح يرحمكم من في السماء(.

                                 
/: )ورياونج بالكسار، ويقاال: 2/462( قال الحاافظ مرتضاى الزبيادي فاي: )تاا  العاروس(/1)

لمذكور فاي المسلسال راونج، وهي قرية من قرى نيسابور، مندا محمد بن محمد الريونجي، ا
باألولية، ذكره صاحب المراصد وابن السمعاني وابن األثير وغيارهم(، هاو أباو بكار محماد بان 
عبااد اهلل باان قااريف الريااونجي النيسااابوري الااوراق، ساامع ماان الحساان باان ساافيان وجماعااة، 
وساامع منااه الحاااكم النيسااابوري، وأبااو عبااد الاارحمن الساالمي، قااال عنااه الحاااكم: )أبااو بكاار 

ونجي: كان كثير الحديث، حسن الخط، صدوقا فاي الرواياة، سامع قبال الثالثمائاة، وأكثار الري
عن الطبقة الثانية، قرأت عليه مسند الحسن بن سافيان فاي المساجد الجاامع سانة إحادى أو 
اثنتين وخمسين وثالثمائة، وسمع خلق كثير بقراءتي عليه، وعندي بخطه جملة، تاوفي ياوم 

ن مااااان شاااااعبان، سااااانة اثنتاااااين وساااااتين وثالثمائاااااة(، وانظااااار: الخمااااايس، الراباااااع والعشاااااري
 /.4/223األنساب/
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وارد رواته من سفيان بن عيينة إلى طبقة شيوخنا على أن يكون هو أول وقد ت
 ما يسمعه الطالب من أستاذه من الحديث النبوي.

وبداااذه الديئاااة المتصااالة المسلسااالة سااامعته مااان جماعاااة مااان شااايوخي، مااان 
المصااريين، والحجااازيين، والشااوام، والحضااارم، والدنااود، والجاااويين، والمغاربااة، 

من غيرهم، فلقد سمعته بشارطه مان كثيارين ساوى الساادة ممن ذكرتدم سابقا و 
 الشيوخ المذكورين هنا.



 

 
557 

 

 فصل
 في إعرابه

اشتدر في إعراب هاذا الحاديث مبحاث نحاوي مدام، أال وهاو الخاال  فاي جملاة 
)يااارحمكم(، هااال هاااي باااالجزم جواباااا للمااار، أو أنداااا باااالرفع، فتكاااون الجملاااة 

حااوي أو بياااني، علااى الفاارق مسااتأنفة، ثاام يتفاااوت كالمداام هاال هااو اسااتئنا  ن
 المشدور بين االستئنا  النحوي واالستئنا  البياني.

هااذا ماان حيااث الصااناعة النحويااة، أمااا ماان حيااث الروايااة فقااد وقااع الحااديث  
مسموعا بالوجدين، حتى سمعته بالوجدين: الرفع والجزم من جملاة وافارة ممان 

ن كان بعح المحدثين يقوي رواية ال  رفع.رويت الحديث عندم، وام
قاااال العالماااة العجلاااوني فاااي: )كشااا  الخفاااا(: )روي "يااارحمكم" مرفوًعاااا علاااى 
االسااتئنا  البياااني، ويجااوز جزمااه لوقوعااه فااي جااواب األماار، لكاان ذكاار فااي: 
"اإلسعا " أن الرواية بالرفع، وكذا نقله البيلوني عان العماادي علاى أن الجملاة 

 .(1)دعائية، فاعرفه(
إلمااام الشااداب اآللوسااي صاااحب )روح وماان أوسااع ماان تعاارح لدااذا المبحااث ا

المعاني(، قال رحمه اهلل تعالى في رحلته الحافلة المساماة: )غرائاب االغتاراب(: 
)واختلاا  فااي الروايااة فااي: "ياارحمكم"، هاال هااي بااالرفع أو بااالجزم، فقااال فااي: 
"اإلساااعا ": "الروايااااة باااالرفع كمااااا قالاااه البرهااااان العماااادي، فالجملااااة دعائيااااة 

 ه عن النجم الغزي.مستأنفة، ونقل مثل
وفي ثبت العجلوني أنه ال يمتنع الجزم في جواب األمار. والظااهر أناه أراد عادم 

 االمتنا  في الصناعة. 
وقال العالمة أبو الفتوح علاي بان مصاطفى الميقااتي الادبا  فاي رساالة متعلقاة 

 بدذا الحديث: "إن يرحمكم مجزوم على أنه جواب األمر". 
                                 

 /.1/122( كش  الخفا ومزيل اإللباس/1)
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ر الزركشي في تذكرته عن جزء ابن الصالح"، ثم نقل ثم قال: "هكذا ضبطه البد
 كالم النجم الغزي. وأن الرواية بالرفع، ثم قال: "شواهد الحديث تقتضي الجزم". 
وقااال الحااافظ الشاايم محمااد الكزبااري الدمشااقي: جاازم بعااح المسااندين المتقنااين 
بأن الجزم أي في جاواب األمار هاي الرواياة. ومان أجااز الرفاع علاى أن الجملاة 
دعائيااة مسااتأنفة فحنمااا يااتم لااه لااو ثباات روايااة. وهااو لاام يثباات كمااا تلقينااا عاان 

 المشايم العظام اها.
وقال المسند أحمد العطار: أخبرني صاحبنا الشيم محمد الجاوهري المصاري أن 
والده الشداب أحمد أل  رسالة في هاذا الحاديث، ونقال فيداا أن الرواياة جااءت 

على كٍل فرواية الرفاع أبلاه كماا يظدار بالتأمال" بالوجدين اها. ثم قال العطار: "و 
 اها.
ووجه األبلغياة باأن رحمتاه تعاالى علاى الرفاع تكاون مطلقاة، غيار مرتباة علاى  

شيء، بخالفدا على الجزم، فحن الكالم عليه في معناى الشارط، أي: إن ترحماوا 
من في األرح يرحمكم من في السماء، وال يعكر على أبلغية الرفع إفادة الجازم 
الترغيب في رحمة مان فاي األرح؛ ألن هاذه اإلفاادة إنماا تفياد بالغاة الجازم ال 

 أبلغيته اها. 
ولعاال لقائااٍل أن يقااول: أن المنساااق إلااى الااذهن الجاازم فااي جااواب األماار، ألنااه 
األكثاار فااي األفعااال المضااارعة الواقعااة بعااد فعاال األماار وأن الرفااع وجعاال الجملااة 

 دعائية مما قل بعد ألمر. 
دعاء معنًى على ما يقتضيه السوق معلق علاى رحماة مان فاي األرح ثم إن ال

فال تكون رحمة مان فاي الساماء لمان يارحم مان فاي األرح مجزوماًا بداا علاى 
 الرفع، كالجزم بدا على الجزم، فيضع  أمر الترغيب على ذلك. 

وجعل الجملة على الرفع مقطوعاة عماا قبلداا لفظاًا ومعناًى علاى معناى يارحمكم 
ن لاام ترحمااوا" يأباااه الااذوق السااليم، ماان فااي الساام اء مطلقااًا، أي "إن رحمااتم وام
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والذهن المستقيم، وال يرضى الفكر النقاد، أن يحمل عليه كالم أفصح من نطاق 
 بالضاد. 

ويزياد مااا ذكاار وضااوحًا إن فاي صاادر الحااديث تعليااق الحكام بالمشااتق وهااو كمااا 
ره علاى رواياة الجازم قالوا يفيد علية مبدأ االشتقاق فيكون الجملاة التاي فاي آخا

كالمتفرعة على الجملة األولى. إال أناه لام ياؤت بالفااء لظداور ذلاك ال كماا قيال 
أندا كالتأكيد للجملة األولى ولذا فصلت عندا ولم توصل بدا. وقولدم التأسايس 
خير من التأكيد ال يستدعي حمل كل كالم عليه بال متاى اقتضاى المقاام التأكياد 

 .(1)ه دقيق. وباالعتناء حقيق(كان هو الخير. فتأمل فحن
قاااال اإلماااام عباااد الااارحمن بااان محماااد بااان عباااد الااارحمن الكزباااري الشاااافعي ت 

هااا فااي: )انتخاااب العااوالي والشاايوخ ماان فدااارس شاايخنا االمااام المسااند 1242
العطار أحماد بان عبياد اهلل العطاار(: )قاال شايخنا العجلاوني فاي ثبتاه: قاال فاي 

كم كمااا قااال البرهااان العمااادي، فالجملااة اإلسااعا : روايااة الحااديث برفااع ياارحم
دعائية مستأنفة، ونقل مثله عن الحافظ النجم الغزي، قال: وال يمتنع الجزم فاي 

 جواب األمر. 
أقول: ومقتضى قوله "وال يمتنع الجازم" أن الرواياة الثابتاة باالرفع وعادم امتناا  

 الجزم إنما هو من حيث الصناعة ال الرواية.
لشيم محماد الجاوهري المصاري أن والاده شايخنا الشاداب لكن أخبرني صاحبنا ا

أحمااد ألاا  رسااالة فااي هااذا الحااديث، ونقاال فيدااا أن الروايااة جاااءت بااالوجدين 
 انتدى.

                                 
/، ل مااام شااداب 362( غرائااب االغتااراب ونزهااة األلباااب فااي الااذهاب واإلقامااة واإلياااب/ص1)

 .ها1329الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي، ط: مطبعة الشابندر، بغداد، سنة 
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 .(1)وعلى كٍل فرواية الرفع أبله كما يظدر بالتأمل، واهلل أعلم(
قال العالمة الشايم محماد زاهاد الكاوثري فاي: )التحريار الاوجيز(: )والرفاع أقاوى 

 .(2)جزم رواية، وأبله دراية(من ال
قاااال الحاااافظ ابااان ناصااار الااادين الدمشاااقي: )إن قولاااه صااالى اهلل علياااه وسااالم: 

فيكاون إخباارا  -وهو الظااهر–"الراحمون يرحمدم الرحمن" إن كان معناه كلفظه 
ن كاان –أن الارحمن عاز وجال يارحم الاراحمين مان عبااده، ويحتمال أن معنااه  وام

نبي صلى اهلل عليه وسلم للاراحمين، كماا يقاال: الدعاء من ال -لفظه لفظ الخبر
اهلل يغفاار لفااالن، وهااذه إحاادى مراتااب ألفاااظ الاادعاء، وهااي ثااالث مرتبااة علااى 

 األفعال الثالثة:
إحداها بلفظ الطلب، كقوله: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفاي اآلخارة حسانة وقناا 

 عذاب النار(".
  رحمه اهلل، رضي اهلل عنه.والثانية بلفظ الماضي، كقوله: غفر اهلل له،  
والثالثاااة: بلفاااظ المساااتقبل، كقولاااه: يغفااار اهلل لاااه، ومناااه الحاااديث علاااى هاااذا   

 االحتمال:)الراحمون يرحمدم الرحمن(
والمراتب الثالث جائزٌة في الدعاء، وقد تعرح اإلمام أبو العباس أحمد بن أبي  

ا نداجي المصاري القرافاي الع لى إدريس بن عبدالرحمن بن عبد اهلل بن ي ل اين  الصُّ
 إلى أن المرتبة الثانية أبله  من األ خريين فقال: "الدعوات"المالكي في كتابه 

األدب الثااامن: أن يكااون الطلااب بصاايغة الماضااي، فااحن أصاال الطلااب أن يكااون  
بصيغة األمر، لكن ليس من لوازم األمر حصول مأموره فاي الوجاود، وأبلاه مان 

تقبل؛ وأبلااه ماان هااذه الصاايغة صاايغة الخباار هااذه الصاايغة صاايغة الخباار المساا

                                 
( انتخااب العاوالي والشاايوخ مان فدااارس شايخنا االماام المسااند العطاار أحمااد بان عبيااد اهلل 1)

 /.31العطار/ص
 /.1( التحرير الوجيز، فيما يبتغيه المستجيز/ص2)
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يااان بوقااو  متعلقااه، بخااال  المسااتقبل، فكااان  الماضااي؛ ألن الماضااي شاادد الع 
التفاؤل بحصول المطلوب بداذه الصايغة أكثار. فقولناا لزياد: ياديم اهلل ساعادتك، 
م ساعادتك، وقولنااا: أدام اهلل ساعادتك، أبلااه مان قولنااا:  أبلاه ماان قولناا: اللداام أد 

يم سعادتك، وكان صلى اهلل عليه وسلم يحبُّ الفاأل ويكاره الط ي ارة، فيكاون اهلل يد
 التفاؤل بلفظي الخبر مطلوبًا شرعًا. انتدى.

وفي هذا نظر، ألن غالب األدعية المأثورة بصيغة الطلب، فتكون هذه الصيغة  
 .(1)أبله  وأكثر، ال كما قاله القرافي. واهلل أعلم(

 

                                 
( مجالس في تفسير قول اهلل تعالى: )ل ق د  م نَّ اهلل  على المؤمنين إ ذ  ب ع اث  فايدم ر س اواًل مان 1)

 /.334(/ص146مران، اآلية أنفسدم()سورة آل ع
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 فصل
 فيهفي ذكر أوهام وقعت 

الوهم األول: ينتدي التسلسل باألولية إلى سفيان بن عييناة، وهاو يروياه عمان 
فوقه موصوال بدون تسلسل، ووقع الوهم لابعح الارواة فياه، فأمضاى التسلسال 
فيه إلى منتداه، وقاد نباه الحفااظ إلاى هاذا، فقاال الحاافظ الساخاوي: )وهاو مماا 

ال بعاد ساطور: )وعان ابان انفرد به ابن عيينة فمن فوقه أعناي بتماماه(، ثام قا
عيينة اشتدر فرواه عنه جماعة انفرد بتسلسله من بيندم عبد الرحمن بن بشر 

فدو  -فضال عن جميعدم  -بن الحكم ومن سلسله عن أحد ممن فوق سفيان 
 .(1)إما مخطأ أو كذاب وهو من أصح المسلسالت إسنادا(

ضادم كامال السلسالة وقال الحافظ السيوطي في: )تدريب الاراوي(: )وقاد رواه بع
 .(2)فوهم فيه(

وقال مسند العصر محمد ياسين الفاداني في: )بغية الحاضر والباد(: )وقد رواه 
بعضدم كامل السلسلة، فوهم به، قال الحاافظ التقاي ابان فداد: "وأظان أو الاوهم 

 . (3)وقع فيه من الحميدي، والصيمري المذكورين في سنده"(
فظ الناقااد المحاادث المسااند األوحااد أبااي الربيااع الااوهم الثاااني: قااال اإلمااام الحااا

سليمان بن موسى بن سالم الكالعي في: )جزء فياه المسلساالت مان األحادياث 
واآلثااار(: )قااال أبااو عبااد اهلل محمااد باان أحمااد: كااذا وقااع فااي النسااخة المساامو  
مندا: أبو قابوس، عن عمرو، هذا ال شاك فياه أناه وهام، والصاحيح: عان عباد 

العاصاي، كاذلك رواه النااس قاديما وحاديثا، وساقط أيضاا مان  اهلل بن عمرو بان

                                 
م، تحقياق: حساام 2661-هاا1622/، ط: دار العطاء، الرياح، سنة 61( البلدانيات/ص1)

 بن محمد القطان..
 /.2/463( تدريب الراوي/2)
 /.1/31( بغية الحاضر والباد/3)
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األصاال ذكاار عبااد الاارحمن باان بشاار باان الحكاام، حساابما علاام عليااه، والصااحيح 
 .(1)ثبوته، وال يتصل اإلسناد إال به(

الااوهم الثالااث: قااال الحااافظ الكالعااي فااي مسلسااالته: )هااذا حااديث مشاادور ماان 
موقوفاا علياه، ومرفوعاا إلاى حديث عبد اهلل بن عمارو بان العاصاي، روي عناه 

النبي صلى اهلل عليه وسالم(، ثام سااقه مان طارق مرفوعاا، ثام أسانده مان أحاد 
تلك الطرق بعيندا موقوفا، ثم قال: )هكذا رويناه موقوفا من هذه الطرياق، وقاد 
 قدمناه مرفوعا مندا بعيندا، ومن غيرها أيضا، وال أعلم ممن جاء الوق  فيه(.

ي محمااد باان إبااراهيم باان جماعااة فااي مشاايخته: )وهااو قااال شاايم اإلسااالم القاضاا
حديث مشدور من حديث سفيان بان عييناة، رواه عناه اإلماام أحماد بان محماد 
باان حنباال، وأبااو بكاار عبااد اهلل باان الزبياار الحمياادي، ومحمااد باان عباااد المكااي، 
وغيارهم، ورواه أيضاا، عاان سافيان أبااو أحماد بشاار بان مطاار الواساطي، إال أنااه 

 .(2) بن عمرو(وقفه على عبد اهلل
فأفاد أنه اختل  فيه على سفيان بان عييناة، فارواه عناه األكثارون مان األئماة 
والثقات من أصحابه كأحمد بن حنبل والحميادي وغيارهم باالرفع، وخاالفدم بشار 

 بن مطر الواسطي، فرواه عن سفيان موقوفا، فالحكم لحديثدم المرفو . 
ي ثبته: )ساد األرب(: )ووقاع فاي بعاح الوهم الرابع: قال اإلمام األمير الكبير ف

طارق هاذا الحااديث ابان الجااوزي، فجعلاه صاااحب المانح هااو الاواعظ المشاادور، 
ونقل شيخنا الجوهري عن البصري عن شيم اإلسالم زكرياا أن هاذا بضام الجايم 

 .(3)وليس هو الواعظ(

                                 
 ( والجزء المذكور الذي ألفه في مسلسالته مخطوط تحت يدي نسخة منه.1)
 /.1/16شيم اإلسالم بدر الدين بن جماعة/ ( مشيخة قاضي القضاة2)
: مطبعة 2/، ط199( ثبت األمير الكبير المسمى: سد األرب من علوم اإلسناد واألدب/ص3)

 حجازي، القاهرة، )د ت(، بعناية وتعليقات مسند العصر محمد ياسين الفاداني.
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وقد عقب عليه شيم مشايخنا مسند العصر محماد ياساين الفااداني فاي هاامف 
سدا بقوله: )قلت: إن القول بأن ما جاء في هاذا الساند بضام الجايم الصفحة نف

وأنه ليس هو الواعظ المشدور قول وهم ال اعتمااد علياه، علاى أناه ال محاذور 
ها، إذ قد قدمنا أن عباد 219من أن يكون هو الواعظ المشدور، المتوفى سنة 

الجاوزي  ها، فيكون عمره وقت وفااة الاواعظ ابان219اللطي  الحراني ولد سنة 
نحو عشر سنوات، وقد قدمنا أيضا أن الحراناي رحال باه أباوه فأسامعه مان ابان 

 الجوزي ومن غيره فافدم(.
قلت: ومما يؤكد هذا أن ابن الجوزي يرويه في مسلسالته بالسند الماذكور هناا 
سااواء بسااواء، فدااو صاااحب السااند جزمااا، ومسلسااالت اباان الجااوزي مخطوطااة، 

 تحت يدي نسخة مندا.
الخااامس: زيااادة لفااظ تبااارك وتعااالى ليساات ماان الروايااة، باال هااي ماان  * الااوهم

األدب الالئق، قال اإلمام اآللوسي في: )غرائب االغتراب(: )والتنزيه وهو تباارك 
وتعالى زاده كثيرون، مندم صاحب المنتخب، وهو المسمو  من بعح الشيوخ، 

مان كتابياه: والموجود في أثبات بعضدم، وممن ذكاره العاار  الكاوراني فاي كال 
"المسالك" و"اإلتحا "، ومحمد بن سليمان المغرباي فاي ثبتاه، وابان عقيلاة فاي 
مسلسااالته، وأسااقطه آخاارون، مااندم اباان الجااوزي فااي عقااود ال لااي، والجااالل 
السيوطي في جيااد المسلساالت، وساقط مان ثبات الشايم عباد البااقي الحنبلاي، 

شيم أحمد العطار، لكن ومن ثبت الشيم إسماعيل العجلوني، وكذلك من ثبت ال
 .(1)قال: "وفي أخرى زيادة "تبارك وتعالى" بين قوله: "الرحمن" و"ارحموا"(

وقال شيخنا العالمة السيد محماد علاوي الماالكي فاي: )الطاالع الساعيد(: )هكاذا 
سمعناه من جمياع مشاايخنا بزياادة لفاظ "تباارك وتعاالى"، وأساقطه ابان الجازري 

                                 
ل مااام شااداب /، 362( غرائااب االغتااراب ونزهااة األلباااب فااي الااذهاب واإلقامااة واإلياااب/ص1)

 ها.1329الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي، ط: مطبعة الشابندر، بغداد، سنة 
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وغياارهم، واألصاال أنااه لاايس ماان الروايااة فااي والساايوطي ومحمااد عابااد السااندي 
نما األدب كتابة الثناء على اهلل تعالى عند ذكر اسمه نحو: عز وجال،  شيء، وام
وتبارك وتعالى، وجل وعال، سواء كان ثابتا في أصل ساماعه أو ال، وياتلفظ باه 
القاااري، ألنااه ثناااء يثنيااه ال كااالم يرويااه، وكااذلك الصااالة والتسااليم علااى النبااي 

 عليه وسلم عند ذكره، وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء صلى اهلل
وسائر األخيار، ومان العلمااء مان يارى التقياد فاي ذلاك بالرواياة، فيكتفاي باذكره 

 .(1)لفظا من غير أن يكتبه في األصل إال عند ثبوته رواية(
مان * الوهم السادس: ذكر مسند الدنيا السيد عبد الحي الكتاني أن مان جملاة 

، فعقااب عليااه العالمااة (2)أفاارد هااذا الحااديث بالتااألي : منصااور باان سااليم الاارازي
الشيم محمد عوامة قائال: )لكن منصور بن سليم الرازي لم أق  له علاى ذكار، 
وأخشى أن يكون حصل فيه سبق ذهن من منصور بان ساليم اإلساكندراني ابان 

ومعجام الشايوخ، هاا، صااحب تااريم اإلساكندرية، 493العمادية، المتاوفى سانة 
 .(3)واهلل أعلم(

وهاااذا الاااذي توسااامه العالماااة الشااايم عواماااة يتأياااد بقاااول الحاااافظ ابااان حجااار: 
)المسلسل باألولية بطرقه، تخريج حافظ اإلسكندرية لنفسه، قرأته بشارطه علاى 
أبي عبد اهلل محمد بن علي بن أحمد بن هبة اهلل بان الباوري اإلساكندري، بداا، 

                                 
 /.13( الطالع السعيد، المنتخب من المسلسالت واألسانيد/ص1)
 /.1/16( فدرس الفدارس واألثبات/2)
( مااان تعليقاتاااه علاااى كتااااب: مجاااالس فاااي تفساااير قاااول اهلل تعاااالى: )لقاااد مااان اهلل علاااى 3)
 /.11مؤمنين( للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي/صال
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مد بن أبي بكر بن عبد المنعم بان علاي بان ظااهر بسماعه له بشرطه على مح
 .(1)بن مبادر، بسماعه له بشرطه على منصور بن سليم(

                                 
/، ط: مؤسسااة الرسااالة، بيااروت، ساانة 1/142( المعجاام المفداارس، والمجمااع المؤسااس/1)

 م.1111-ها1611
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 فصل
 في ذكر من أفرده بالتصني  من الحفاظ والمحدثين

وقد أفرده الحفاظ والعلماء بمؤلفات يجمعاون فيداا طرقاه، ويتكلماون فيداا علاى 
ساااام إسااااماعيل باااان أحمااااد فوائااااده، فمماااان أفاااارده بالتااااألي : مااااندم: أبااااو القا

 .(2)، ومندم: محدث الدنيا الحافظ أبو طاهر السلفي(1)السمرقندي
ومندم ابن العمادية منصور بان ساليم االساكندراني، وجعلاه عادد مان الماؤلفين 

، والصااواب كمااا ساابق خااواتيم الفصاال السااابق قباال (3)منصااور باان سااليم الاارازي
المسلسال باألولياة بطرقااه، صافحات أناه اإلساكندراني، قااال الحاافظ ابان حجاار: )

تخااريج حااافظ اإلسااكندرية لنفسااه، قرأتااه بشاارطه علااى أبااي عبااد اهلل محمااد باان 
علااي باان أحمااد باان هبااة اهلل باان البااوري اإلسااكندري، بدااا، بسااماعه لااه بشاارطه 
على محمد بن أبي بكر بن عبد المنعم بن علي بن ظااهر بان مباادر، بساماعه 

 .(6)له بشرطه على منصور بن سليم(
ندم: الحافظ أبو عمرو ابن الصالح، له فيه جزء: )حاديث الرحماة المسلسال وم

باألولية وطرقه(، وهو المجلس األول من أماليه، حدث به عناصر ابن المدتار 
كمااا فااي )ذياال التقييااد( للفاسااي، وقااال مسااند الاادنيا عبااد الحااي الكتاااني فااي: 

جماعاااة مااان  )فدااارس الفداااارس(: )وقاااد أفااارد هاااذا الحاااديث بالتاااألي  ألهميتاااه
، وجازء ابان الصاالح (2)المحدثين كابن الصالح، وهاو عنادي فاي نحاو كراساين(

                                 
 /.1/16( فدرس الفدارس واألثبات/1)
 /.11( الرسالة المستطرفة/ص2)
 /.1/16( فدرس الفدارس واألثبات/3)
/، ط: مؤسسااة الرسااالة، بيااروت، ساانة 1/142سااس/( المعجاام المفداارس، والمجمااع المؤ 6)

 م.1111-ها1611
 /.1/16( فدرس الفدارس واألثبات/2)
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هااذا ماان مسااموعات الحااافظ السااخاوي كمااا أشااار إليااه غياار ماارة فااي: )الضااوء 
 .(1)الالمع(

، قاااال الحاااافظ ابااان حجااار: )المسلسااال (2)وماااندم شااايم اإلساااالم التقاااي السااابكي
برنياه العالماة مجاد الادين محماد باألولية للشيم تقي الادين السابكي لنفساه، أخ

بن يعقوب الشيرازي بوادي زبيد من لفظه، حدثنا العالمة تقي الدين أبو الحسن 
علي بن عبد الكافي السبكي به، وقرأته على سارة بنت السبكي قالت أنبأنا أبي 

 .(3)به(
ومماان أفاارده بالتصااني  أيضااا الحااافظ شاامس الاادين الااذهبي فااي جاازء سااماه: 

، فااي الحااديث المسلساال(، قااال الحااافظ السااخاوي فااي: )فااتح )العااذب السلساال
المغيث(: )وقد جمع طرق هذا الحديث الحافظ الذهبي في جزء سمعناه، ساماه: 

 .(6)"العذب السلسل، في الحديث المسلسل"(
وأفاارده بالتصااني  الحااافظ اباان ناصاار الاادين الدمشااقي، والساارا  اباان الملقاان،  

 ، (2)والحافظ العراقي، وولده أبو زرعة
ومماان أفاارده بالتصااني  كااذلك شاايم اإلسااالم الحااافظ اباان حجاار، لااه فيااه جاازء 
سااماه: )المسلساال باألوليااة، بطاارٍق عليَّااة(، نساابه إليااه الحااافظ تقااي الاادين اباان 

، بال ذكار أناه قاراه علياه، وأناه (4)فدد في: )لحظ األلحاظ، بذيل طبقات الحفاظ(
فظ ابن حجر لم يستوعب طرقاه سمع منه طرقا أكثر مما فيه، مما يفيد أن الحا

                                 
 /.12/93/، و/1/166( الضوء الالمع/1)
 /.12( الرسالة المستطرفة/ص2)
 /.1/142( المعجم المفدرس، والمجمع المؤسس/3)
/، وفدااااااااارس الفداااااااااارس 12/، والرساااااااااالة المساااااااااتطرفة/ص6/66( فاااااااااتح المغياااااااااث/6)
 /.1/16ألثبات/وا
 /.12( كما في: الرسالة المستطرفة/ص2)
 /، ط: حسام القدسي، دمشق.332( لحظ األلحاظ، بذيل طبقات الحفاظ/ص4)
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وأسااانيده إلااى هااذا الحااديث، ولعلااه أشااار إلااى ذلااك فااي العنااوان حينمااا أفاااد أن 
المذكور في جزئه هذا هو طرقه العوالي في هذا الحديث، فتبقى له طرق أخرى 

 ليست على هذا الشرط.
وأبااو الفااتح اللخمااي فااي: )العقااد المفصاال، فااي الحااديث المسلساال(، قااال مسااند 

السيد عبد الحي الكتاني في: )فدرس الفداارس( عناد كالماه علاى حاديث  الدنيا
األولياااااة هاااااذا: )وأباااااي فاااااتح اللخماااااي، لاااااه: "العقاااااد المفصااااال، فاااااي الحاااااديث 

 .(1)المسلسل"(
هااا لااه فيااه جاازء سااماه: )بااذل الدمااة، فااي أحاديااث 162والشاامس السااخاوي ت

التااألي ، الرحمااة( جمااع فيااه كاال مااا يتعلااق بدااذا الحااديث ورجالااه، وماان أفاارده ب
وماان ضاامنه فااي الاانظم، كمااا نااص هااو نفسااه علااى ذلااك فااي كتابااه: )الجااواهر 

 .(2)المكللة(
والحااافظ أبااو عبااد اهلل محمااد باان عبااد اهلل القضاااعي اباان األبااار األندلسااي فااي: 
)المااورد السلساال، فااي حااديث الرحمااة المسلساال(، قااال فااي: )معجاام أصااحاب 

يته مسلسال من طرق مذكورة القاضي أبي علي الصدفي(: )وهذا الحديث قد رو 
في غير هذا الموضع وكلفني من أوجب حقاه وأوثار وقفاه تخاريج أساانيده فياه 
وجمع طرقه المتصلة فاجتمع لي من ذلك جزء وساميته باا"المورد السلسال، فاي 

 . (3)حديث الرحمة المسلسل"، وهنالك من الكالم عليه ما انتدت معرفتي إليه(
هاااا، لاااه )العاااروس المجلياااة، فاااي أساااانيد 1266والعالماااة الصااافي البخااااري ت

 الحديث المسلسل باألولية(، خرجه له الحافظ محمد مرتضى الزبيدي.

                                 
 /.1/16( فدرس الفدارس واألثبات/1)
 /.46( الجواهر المكللة، في األخبار المسلسلة/ص2)
 /.211( معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي/ص3)
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ومندم العالمة الشمس محمد الجوهري له تألي  في هذا الحاديث، قاال الكتااني 
، أي (1)فاااي: )فدااارس الفداااارس(: )والشااامس الجاااوهري المصاااري وهاااو عنااادي(

 تأليفه هذا عندي. 
 الشيم عطا اهلل المكي له تألي  فيه كذلك.  ومندم العالمة

وماااندم العالماااة الحاااافظ السااايد محماااد مرتضاااى الزبيااادي، لاااه فياااه عااادة أجااازاء 
حديثية، مندا: )المرقاة العلية، في شرح الحديث المسلسل باألولية(، أشار إليه 
فااي أماليااه، فيمااا رأيتااه فااي مخطوطدااا، ومندااا: )المواهااب الجليااة، فيمااا يتعلااق 

قاال مساند  ألولية(، ومندا: )الددية المرتضية، فاي المسلسال باألولياة(بحديث ا
الاادنيا ساايدي عبااد الحااي الكتاااني: )والحااافظ مرتضااى الزبياادي، لااه فيااه أربعااة 

 .(2)مؤلفات(
هااا، فااي كتابااه: )مزيااد النعمااة، فااي 1226ومااندم العالمااة هبااة اهلل التاااجي ت

 .(3)له من علومحديث الرحمة(، وهو شرح على حديث األولية بما يحتم
والعالماااة المحااادث القاضاااي محماااد بااان عباااد العزياااز الجعفاااري المجلاااي شااادري 

 ها، له: )المكلل باألولوية، في المسلسل باألولية(.1326الدندي ت
ومسند الدنيا الحافظ سايدي محماد عباد الحاي الكتااني، أفارد لاه غيار تصاني ،  

، بل قال: (6)حديث األولية(مندا: )ارتقاء الدمم العلية، إلى ما علق بالبال على 

                                 
 /.1/16األثبات/( فدرس الفدارس و 1)
 /.1/16( فدرس الفدارس واألثبات/2)
/، والفدااااارس الشاااااامل للتاااااراث العرباااااي اإلساااااالمي 1/211( علمااااااء دمشاااااق وأعيانداااااا/3)

 /.3/1632المخطوط/
( نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، وبذيله عقد الجوهر، في علماء الرباع 6)

-هااا1629دار المعرفااة، بيااروت، ساانة  /، ط: 1219األول ماان القاارن الخااامس عشاار/ص
 م.2664
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)ولنا فيه عدة رساائل بساطنا فيداا القاول فاي طرقاه ورواياتاه ومعنااه ولطائفاه، 
 .(1)كتبناها في األوائل(

هاااا، لاااه: )الخالصاااة 1343والعالماااة المحااادث محماااد حبياااب اهلل الشااانقيطي ت
 .(2)النافعة العلية، المؤيدة بحديث الرحمة المسلسل باألولية(، مطبو 

هااا، فااي: )إتحااا  ذوي الدماام 1616عصاار محمااد ياسااين الفاااداني، تومسااند ال
 العلية، بالكالم على الحديث المسلسل باألولية(.

هااا فااي: 1616والعالمااة الفقيااه عبااد اهلل باان سااعيد اللحجااي الشااافعي المكااي ت
 .(3))إعانة رب البرية، على جمع تراجم الحديث المسلسل باألولية(

عباد العزياز بان الصاديق الغمااري، أفارده بجازء:  والعالمة المحادث النقااد السايد
 )التحفة العزيزية، في حديث الرحمة المسلسل باألولية(، طبع. 

ومندم األستاذ الشيم أحماد ساالم كاريم القطعااني فاي: )ناوار العشاية، أساانيدنا 
 في حديث الرحمة المسلسل باألولية(، مطبو .

وانتدااء بطبقتنااا ماان أمثااال: أخينااا وصااديقنا الشاايم ياساار المزروعااي فلااه فيااه: 
 . (6))إخالص النية، في الحديث المسلسل باألولية، مطبو 

                                 
 /.1/16( فدرس الفدارس واألثبات/1)
م، تحاات ياادي نسااخة منااه، ثاام طبااع ماارة 1124( طبااع ضاامن مجمااو ، دون ناشاار، ساانة 2)

/، ط: دار البشااير، عمااان، األردن، 414-499أخارى ضاامن كتااب رسااائل أوالد مااا ياأبى/ص
 م.2663سنة 

صاااااول، إلاااااى شااااامائل الرساااااول صااااالى اهلل علياااااه ( منتداااااى الساااااول، علاااااى وساااااائل الو 3)
م، ومكاااة المكرماااة فاااي الفكااار 2661-هاااا1621: دار المنداااا ، سااانة 6/، ط1/21وسااالم/

/، ط: دار الكتاااب 212اإلسااالمي فاااي القااارنين الرابااع عشااار والخاااامس عشاار الدجاااريين/ص
 م.2616العلمية، بيروت، سنة 

 م.1111-هأ1626( ط: دار البشائر اإلسالمية، بيروت، سنة 6)
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وأخينااا وصااديقنا المسااند الكااريم أبااي أنااس أسااامة الساايد عبيااد التياادي فلااه فيااه 
 .، وغيرهم كثير(1)مؤل  سماه: )التا  المكلل، في حديث الرحمة المسلسل(

                                 
 ( مخطوط، تحت يدي نسخة منه، أهدانيه مؤلفه.1)
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 فصل
 في من صاغه شعرا من أئمة الحديث

وصااااغه شاااعرًا وضااامنه فاااي الااانظم جماعاااات، ماااندم الحاااافظ أباااو القاسااام ابااان 
عساااكر، والحااافظ العراقااي، والحااافظ اباان حجاار، ورضااوان العقبااي، والبااارزي، 
وشيم اإلسالم القاضي زكريا، وابن حجر الديتمي الفقيه، والشداب المنصوري، 

 ، وغيرهم كثير.ومحمد البدي األزهري
 فمندم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر، حيث قال:

ي ر محتشما ي ر ي ا ذ ا اللب مغتنما * و ال  تكن من ق ل يل ال خ   ب ادر إ ل ى ال خ 
جب اإلفضال والكرما ت و   واشكر لموالك م ا أوالك من نعم * فالشكر يس 

م  بقلبك خلق اهلل وارعدم * ف ح نَّم ا يرحم الرَّ  م ن من رحماو ار ح  ح 
(1). 

 * ومندم الحافظ زين الدين العراقي، قال:
ما ... وال الفقير إذا يشكو لك الع دما  إن  كنت  ال ترحم المسكين إن ع د 

ما نَّما يرحم الرحمن  من ر ح  فكي  ترجو من الرحمن رحمته ... وام
(2). 

 * ومندم ولده الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي، قال:
 مة واسعة * في الدنا ثم في الواقعهإن ترد رح 
 .(3)فارحم الخلق طرا تجد * راحما رحمته واسعة 

* ومندم الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحماه اهلل تعاالى، قاال: واآلن نخاتم 
 بأبيات قلتدا في معناه:

                                 
 /.42( الجواهر المكللة، في األخبار المسلسلة/ص1)
 /.292( النفس اليماني، في إجازة القضاة بني الشوكاني/ص2)
( عزاهما إليه أيضا اإلمام الوجياه عباد الارحمن بان ساليمان األهادل فاي: الانفس اليمااني، 3)

/، ط: مركاز األبحااث والدراساات اليمانياة، صانعاء، 291اني/صفي إجازة القضاة بني الشوك
 م.1191سنة 
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 خير العلوم كتاب اهلل فاعن به * وبعده سنة المختار إنسانا
 * وابدأ بأولدا في السمع تبياناخذها بنقل ثقات واعملنَّ بدا 

 مسلسال برواة أوال سمعوا * هذا الحديث الذي معناه أحيانا
 الراحمون عباد اهلل يرحمدم * بفضله ربنا الرحمن إحسانا

 قال ارحموا كل أهل األرح يرحمكم * من في السماء تعالى اهلل رحمانا
 صلى وسلم رب العالمين على * نبي رحمته المخصوص قرآنا

يماناكذ  ا على آله والصحب أجمعدم * والتابعين لدم عقدا وام
ما د ر س ت  سنة المختار في مٍل * ال خيب اهلل سعيا مندم  كانا
(1). 

 * ومندم: الحافظ أبو الفضل بن حجر، قال:
ما ... جاءنا يرحمه من في السَّما  إّن من  يرحم  أهل  األرح  قد ع د 

يرحم  الرحمن  مّنا الرُّحمافارحم  الخلق  جميعًا إّنما ... 
(2). 

 * ومندم الحافظ رضوان العقبي، قال:
ن ن  وال تسمع كالم  الع ذَّل    الحبُّ فيك  مسلسٌل باألّول ... فاح 

ه العلي ارحم  عباد  اهلل يا من قد عال ... من يرحم  السُّفالء يرحم 
(3). 

 * ولشيم اإلسالم القاضي زكريا رحمه اهلل تعالى: 
 بته: )وأنشدت لنفسي في معناه:قال في ث

 من يرحم أهل الّسفل يرحمه العلي
ك الولي( فارحم جميع الخلق يرحم 
(1). 

                                 
( مجالس في تفسير قول اهلل تعالى: )ل ق د  م نَّ اهلل  على المؤمنين إ ذ  ب ع اث  فايدم ر س اواًل مان 1)

 /.61(/ص146أنفسدم()سورة آل عمران، اآلية 
ط: دار البشاائر اإلساالمية،  /،42( عزاهما إلياه تلمياذه شايم اإلساالم زكرياا فاي ثبتاه/ص2)

 م، تحقيق محمد بن إبراهيم الحسين.2616-ها1631بيروت، سنة 
 /.42( عزاهما إليه تلميذه شيم اإلسالم زكريا في ثبته/ص3)
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قااال اإلمااام الوجيااه عبااد الاارحمن باان سااليمان األهاادل فااي: )الاانفس اليماااني(: 
)وقيل: ليس لشيم اإلسالم زكريا من الشعر غير هذا البيت، ويارد باأن العالماة 

ترجم له ترجماة مبساوطة، لاوح فيداا باذكر ماا اتفاق  ابن فدد المكي في تاريخه
له ولنوابه من المحنة لما ولي القضاء، وأورد له أربعة أبيات، وكاذا ذكار شايم 

 .(2)اإلسالم نفسه في شرح اللب بيتين له، ضمندما ما يباخ من الغيبة(
 * وممن نظمه الشداب المنصوري:

 دمنا الفداء  يا ملوك  الجمال نحن أ سارى ... في هواكم وقد ع
 فارحمونا فحنَّما يرحم اللا ... اه تعالى من خلقه الرحماء  

 وقال أيضًا:
ل ق  بمن يظلم أن ي ظلما ... وبالذي يرحم أن ي رحما  أخ 

 من لم يكن يرحم بالقلب من  ... في األرح لم يرحمه من في السَّما
 وقال أيضًا:

 في النعيم مقيماإن ت ر د  أن تكون  من رحمة اللا ... اه قريبًا و 
 .(3)فارحم  الناس  رأفًة واع  عندم ... إنَّما يرحم  الرحيم الرحيما

* وممن نظمه شيم اإلسالم اإلمام ابن حجار الديتماي الفقياه، قاال فاي ثبتاه:  
 )ومن ذلك قولي مرة:

 ارحم عباد اهلل يرحمك الذي * عم الخالئق جوده ونواله
 .(1)لرحمن جل جالله(فالراحمون لدم نصيب وافر * من رحمة ا

                                                                             
 /.42( ثبت شيم اإلسالم القاضي زكريا بن محمد األنصاري/ص1)
األبحاااااث /، ط: مركااااز 291( الاااانفس اليماااااني، فااااي إجااااازة القضاااااة بنااااي الشااااوكاني/ص2)

 م.1191والدراسات اليمانية، صنعاء، سنة 
( عزاهااااا إليااااه الحااااافظ الساااايوطي فااااي: االزدهااااار، فيمااااا عقااااده الشااااعراء ماااان األحاديااااث 3)

 واآلثار/ص/، 
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 * وممن نظمه الخطيب النويري فقال: 
 ساااااامعنا حااااااديثًا مساااااانًدا ومسلساااااااًل * بااااااأّول مساااااامو  لنااااااا قااااااد تسلسااااااال

ح  عن سفيان دون تسلسل * إلى خير مبعوث من الناس أرسال  وص ح 
ه ذو العال  .(2)بقول ارحموا خلق اإلله لترحموا * ومن يرحم اهل األرح ي رحم 

 الدين القيراطي، قال:* ومندم برهان 
 لي فيك حب أول * أرويه من طرق عليَّه
 .(3)فحديث حبي في هواك مسلسل باألوليه

* وممن نظمه أيضا: العالمة الشيم علي بن أحمد بن علي بن عمر بن أحمد 
باان أبااي بكاار باان سااالم نااور الاادين الكالعااي الحميااري اليماااني المكااي مولاادا 

عجمااة وتحتانياة ثاام مدملاة المقاارش، حيااث الشاافعي، ويعاار  باابن الشااوائطي بم
 قال: 

 بادر إلى الخير يا ذا اللب واللسن * واشكر لربك ما أولى من المنن
 وارحم بقلبك خلق اهلل كلدم * ينلك رحمته في الموق  الخشن

 وقال أيضا:
 بادر إلى الخير يا ذا اللب واسع به * لكل خل تراه ناله العدما

 .(6)* تنال رحمته في موق  عظما واشكر لربك ما أعطيت من نعم
 ومندم: الكمال محمد بن محمد البارزي كاتب السر، قال:

                                                                             
/، ط: دار الفاااتح، 166-11( ثبااات شااايم اإلساااالم ابااان حجااار الديتماااي المكاااي الشاااافعي/1)

 رشيد. م، تحقيق الدكتور أمجد2616-ها1632عمان، األردن، سنة 
 /.292( النفس اليماني، في إجازة القضاة بني الشوكاني/ص2)
 /.293( النفس اليماني، في إجازة القضاة بني الشوكاني/ص3)
/، ط: 2/196( سااااقدا الحاااافظ الساااخاوي ساااماعا مناااه، كماااا ذكااار فاااي الضاااوء الالماااع/6)

 منشورات مكتبة دار الحياة، بيروت.
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 عليك بتقوى اهلل سرًا وجدرًة * ألنك مسؤول وربك عالم
 .(1)وال تخف إال اهلل وارحم عباده * فرحمته ذخر لمن هو راحم
 ومندم: خاتمة الفقداء العالمة محمد أمين بن عابدين، قال:

   الضعي  ونصره * فما عمل إال به اهلل يعلمعليك بحسعا
 وكن راحمًا أهل البسيطة كلدم * فمن يرحم المخلوق ال شك يرحم

 وقوله أيضًا:
 أيدا الناس أطيعوا ربكم * وصلوا القربى جميعًا والرحم

 .(2)وارحموا من في األراضي إنما * يرحم الرحمن منكم من رحم
يل العجلاوني، بال نقال ماع نظماه نظام وممن نظمه أيضا العالمة الشايم إساماع

أحد شيوخه وأحد تالمذته للحديث، قال في: )كشا  الخفاا(: )وقلات كاالغير فاي 
 البيتين ومشيرا إلى الحديث المسلسل باألولية في البيت الثالث فافدم:

 كن يا أ خي رحيم القلب طاهره * يرحمك موالك بل يؤنسك إيناسا
 يرحم اهلل من ال يرحم الناسا ففي الصحيحين ما معناه متصال * ال

 والراحمون روى األشياخ مرتفعا * باألولية في التحديث نبراسا
 ولشيخنا العار  عبد الغني:

 لقد أتانا حديث عن مشايخنا * مسلسال أوليا قد رويناه 
 قال النبي صالة اهلل دائمة * مع السالم عليه عند ذكراه 

 نرويه بمعناه  الراحمون هم الرحمن يرحمدم * برحمة منه
 من كان يرحم من في األرح يرحمه * من في السماء تعالى الراحم اهلل

 ولصديقنا وخريجنا السيد أحمد البدنسي: 

                                 
/، ل مااام شااداب 361الااذهاب واإلقامااة واإلياااب/ص ( غرائااب االغتااراب ونزهااة األلباااب فااي1)

 ها.1329الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي، ط: مطبعة الشابندر، بغداد، سنة 
 /.361( غرائب االغتراب ونزهة األلباب في الذهاب واإلقامة واإلياب/ص2)
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 روينا عن مشايخنا حديثا * إلى ابن عيينة باألولية 
 عن المختار صلى اهلل ربي * عليه في الغداة مع العشية

 السنية إذا نحن رحمنا أهل أرح * فيرحمنا برحمته  
 .(1)وذا معنى الحديث فكن رحيما * تنل من فضله الرتب العلية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 /.1/116( كش  الخفا ومزيل اإللباس/1)
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 الباب الثاني
 في الدالالت التربوية والمضامين األخالقية

 الكامنة في هذا الحديث الشري  وجدود المحدثين حوله
اشتمل هذا الحديث الجليل على دالالت تربوية جليلاة، وعلاى مضاامين أخالقياة 

لية، سواء في نفس نص كالم النبوة، أو فاي مظااهر عناياة المحادثين رفيعة عا
بااه، وكيفيااة تقااديمدم لااه، واعتماااده وتصااديره فااي الراويااة، ممااا يبااين دقااة فداام 
المحاادثين، وشاافو  نظاارهم فااي اختيااار القاايم العليااا واألخااالق الكباارى للشاار  

 ه.الشري ، لتكون هي المنظور الذي يفدم طالب الحديث الشر  من خالل
وسو  أتناول في هذا الباب شيئا من تلك الدالالت األخالقية والتربوية الرفيعة، 

 وأسوق من كالم المحدثين وعباراتدم ما يشدد لذلك ويوضحه:
 الداللة األولى: 

ساابب حاارص المحاادثين علااى جعاال هااذا الحااديث هااو أول مااا يساامعونه لطالااب 
نفااس طالااب الحااديث  الحااديث، وعنااايتدم بتسلسااله واالسااتفتاح بااه هااو تدااذيب

بمعنااى الرحمااة: قااال اإلمااام عبااد الاارحمن باان محمااد باان عبااد الاارحمن الكزبااري 
ها في: )انتخاب العوالي والشيوخ من فداارس شايخنا االماام 1242الشافعي ت 

المسند العطار أحمد بن عبيد اهلل العطار(: )فوائد تتعلق باه: األولاى فاي حكماة 
ث سماعا وكتابة فاي مؤلفااتدم المسلسالة قاال اختيار الرواة االبتداء بدذا الحدي

البرهاان الكااوراني الماادني فااي كتابااه مساالك األباارار إلااى أحاديااث النبااي المختااار 
أحاادها أن اهلل تعااالى  -ولنسااتفتح بحااديث الرحمااة المسلساال باألوليااة لوجااوه أ 

 خاطب نبيه صلى اهلل عليه وسلم بقوله هللوما أرسلناك إال رحمة للعالمينا
ل مخلوق ومنه خلق بقية الكائنات فكان أول سلسالة الكائناات فناساب ونوره أو

 أن يكون حديث الرحمة العام المتعلق بمن في األرح أول األحاديث
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ثانيدا ما دل عليه الحديث القدسي من سبق الرحمة بقوله سبقت رحمتي  -ب 
 غضبي فناسب أن يسبق حديثدا أيضا

ة بعاد التوحياد فعان ابان عبااس كماا ثالثدا تقدم كتابة الحاق لسابق الرحما -  
رواه الديلمي أول شايء خطاه اهلل فاي الكتااب األول أنناي أناا اهلل ال إلاه إال أناا 
ساابقت رحمتااي غضاابي فماان شاادد إال إلااه إال اهلل وأن محماادا رسااول اهلل فلااه 
الجنة فناسب أن يكون حديث الرحمة متصفا بأولية كتابة الخلاق لاه كماا كانات 

 .(1)لية كتابة الحق لدا(الرحمة متصفة بأو 
وقال اإلماام محماد بان علاي السنوساي: )وسار البداياة بحاديث الرحماة أن يعلام 
طالااب العلاام أن رحمااة اهلل تعااالى للرحماااء ماان خلقااه، فياارحم نفسااه بتقااوى اهلل 
باتبا  أوامره واجتناب نواهيه، والوقو  عند حادوده، مشاتغال بماا يعيناه، مقابال 

 .على ربه، معرضا عما سواه
ثم يرحم غيره، فينصح للعام والخااص، ويارحم المبتلاى والمعاافى، ويشافق علاى 
القريااب والبعيااد، وعلااى نفسااه، وذلااك ماان أصااول الاادين، فقااد قااال عليااه الصااالة 
والسااالم "إنمااا الاادين النصاايحة"، فااحذا اسااتقام للعبااد هااذا األصاال ماان الاادين فقااد 

 .(2)استقام له سائره(
يد محماااد عباااد الحاااي الكتااااني فاااي: )فدااارس وقاااال مساااند الااادنيا اإلماااام السااا

الفدارس(، عقب سوق أساانيده إلاى هاذا الحاديث: )وتداولتاه األماة واعتناى باه 
أهل الصناعة، فقدموه في الرواية على غيره ليتم لدم بذلك التسلسل كما فعلناا، 
وليقتدي به طالب العلم فيعلم أن مبنى العلم على التراحم والتاوادد والتواصال، ال 

                                 
فدااارس شايخنا االماام المسااند العطاار أحمااد بان عبيااد اهلل ( انتخااب العاوالي والشاايوخ مان 1)

 /.31العطار/ص
-هاا1311/، ط: مطاابع دار الكتااب اللبنااني، بياروت، سانة 12( المسلسالت العشار/ص2)

 م.1141
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التاادابر والتقاااطع، فااحذا شااب الطالااب علااى ذلااك شاابت معااه نعاارة التعااار  علااى 
والتااراحم فيشااتد ساااعده بااذلك، فااال يشاايب إال وقااد تخلااق بالرحمااة وعاار  غيااره 
بفوائدها ونتائجدا فيتأدب الثاني بأدب األول، وعلاى اهلل فاي اإلخاالص والقباول 

 .(1)المعول(
 *الداللة الثانية: 

نماا قال شيم اإلسالم الحافظ  ابن حجر في: )فاتح البااري( فاي شارح حاديث: )وام
يرحم اهلل من عباده الرحماء(: )والرحماء جمع رحيم، وهاو مان صايه المبالغاة، 
ومقتضاه أن رحمة اهلل تختص بمان اتصا  بالرحماة وتحقاق بداا، بخاال  مان 
فيه أدنى رحمة، لكن ثبت في حديث عباد اهلل بان عمارو عناد أباي داود وغياره: 

يارحمدم الارحمن"، والراحماون جماع راحام، فيادخل كال مان فياه أدناى "الراحمون 
 .(2)رحمة(

 المضمون التربوي في ذلك: 
الرحماء جمع رحيم، صفة مشبدة من الرحمة، أما اسم الفاعل: "راحم" فجمعداا 

 راحمون، كالعلماء جمع عليم، أما عالم فجمعدا عالمون.
ها من لزم الرحماة فلام تنفصال والصفة مشبدة تفيد اللزوم والثبوت، فرحيم معنا

عنه، أما اسم الفاعل فال يفيد سوى مطلق االتصا  بالرحماة، ساوى قامات باه 
 ولزمته، أو انحسرت عنه بعد ذلك.

فحديث أسامة بن زيد: )إنما يرحم اهلل من عباده الرحماء( جاءت فياه الرحمااء 
لنااظر جمع رحيم، التي هاي صافة مشابدة، تقتضاي المبالغاة، فربماا فدام مناه ا

فيااه أن الرحمااة اإللديااة تخااتص بماان لاازم الرحمااة وداوم عليدااا حتااى صااارت ال 
تنفك عنه، لكن حديث الرحمة المسلسل: )الراحمون يرحمدم الرحمن( جااء فياه 

                                 
 /.1/13( فدرس الفدارس واألثبات/1)
 /.3/121( فتح الباري/2)
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لفظ )الراحمون( الذي هو جمع راحم وليس جمع رحيم، وراحم أوسع من رحايم، 
عال، لزماه وداوم علياه إذ اسم الفاعل كما قلنا يطلق على كل من صادر مناه الف

 أو لم يلزمه.
فمن لطا  اهلل بعبااده أن رحمتاه ال تخاتص بكامال التخلاق بالرحماة، بال يشامل 
اهلل بدا من كانت فيه أدنى رحمة، وقد قرر قال اإلمام القساطالني فاي: )إرشااد 
السااااري( هاااذا المعناااى وأكَّاااده، فقاااال: )وألباااي ذر، فحنماااا "يااارحم اهلل مااان عبااااده 

نماااا"، كافاااة، ورفاااع علاااى أنداااا  الرحمااااء"، نصاااب علاااى أن، "ماااا" فاااي قولاااه: "وام
موصولة، أي: إن الذين يرحمدم اهلل من عباده الرحماء، جماع رحايم مان صايه 
المبالغة، ومقتضاه أن رحمته تعالى تختص بمن اتص  بالرحمة، وتحقاق بداا، 
بخال  من فيه أدنى رحمة. لكن ثبت في حديث عبد اهلل بن عمرو، وعناد أباي 

د وغيره: الراحمون يرحمدم الرحمن، والراحمون: جمع راحم، فيادخل فياه كال داو 
 .(1)من فيه أدنى رحمة(

وكااذلك فعاال العالمااة المناااوي فااي: )فاايح القاادير( فقااال: )"إنمااا ياارحم اهلل ماان" 
بيانية "عباده الرحماء" بالنصب على أن ما في "إنماا" كافاة، وباالرفع علاى أنداا 

م، وهااو ماان صاايه المبالغااة، وقضاايته أن رحمتااه موصااولة، والرحماااء جمااع رحااي
 تعالى تختص بمن اتص  بالرحمة الكاملة، بخال  من فيه رحمة ما. 

لكاان قضااية خباار أبااي داود: "الراحمااون ياارحمدم اهلل" شااموله، ورجحااه الاابعح، 
نما بوله في األول ألن ذكر لفاظ الجاللاة فياه دال علاى العظماة، فناساب فياه  وام

 .(2)التعظيم والمبالغة(

                                 
 /.2/662( إرشاد الساري/1)
 /.3/1( فيح القدير/2)
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فماان شاار  الرحمااة وكمالدااا أن ماان تخلااق بدااا أي تخلااق كااان، حصاال لااه ماان 
رحمة اهلل تعالى نصيب، فكي  بمان ترقَّاى فاي معارجداا، ولزمداا، ورساخت فاي 

 نفسه، وصارت له سجية، فصار رحيما ال راحما فقط.
 *الداللة الثالثة: 

ا قااال الحااافظ اباان ناصاار الاادين الدمشااقي: فااي شاارحه لاابعح لطااائ  مااتن هااذ
الحااديث: )فماان فوائااد مااتن الحااديث: أن الجاازاء ماان اهلل تعااالى عاااجال وآجااال، 
يكاااون مااان جااانس ماااا كاااان ابااان آدم عاااامال، لقولاااه صااالى اهلل علياااه وسااالم: 

 "الراحمون يرحمدم الرحمن".
ومندا: اإلشارة إلى أن الجزاء على األعمال، يكون أعظم مما يخطار فاي الباال، 

فاي ساياق قولاه: "الراحماون يارحمدم الارحمن"، لذكر اسم الرحمن تبارك وتعالى 
ألن الاارحمن علااى أحااد األقااوال فااي تفسااير معناااه أنااه ذو الرحمااة التااي ال غايااة 

 .(1)بعدها(
 المضمون التربوي في ذلك:

اااب  اهلل تعاااالى عبااااده فاااي الرحماااة، ويعلاااق بداااا هممدااام، بمختلااا  وساااائل  ي رغ 
اهلل تعاالى ذكاره الحكايم،  الترغيب، بماا فاي ذلاك إشاارات لطيفاة حكيماة يضامندا

ويجاري بداا بياان أفصاح مان نطاق بالضااد، علياه صالوات اهلل وتساليماته، وقااد 
اشاتمل كاالم الحاافظ ابان ناصار الادين علاى اساتنباط إشاارتين باديعتين انقادحتا 

 له، والحتا من ثنايا البيان النبوي المعظم.
ملدم بمثل ما يعاملون أما األولى فدي تعليق الدمم بالرحمة إذا علموا اهلل سيعا

ن شااقوا علاايدم شااق علاايدم، فااحذا تشااربت  بااه عباااده، فااحن رحمااوهم رحمداام، وام
األفدااام أن الجاازاء ماان جاانس العماال، وأن تخلقداام بالرحمااة للعباااد ساايكون بابااا 

                                 
في تفسير قول اهلل تعالى: )ل ق د  م نَّ اهلل  على المؤمنين إ ذ  ب ع اث  فايدم ر س اواًل مان  ( مجالس1)

 /.623(/ص146أنفسدم()سورة آل عمران، اآلية 
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لحصول الرحمة لدم، فحن نفوسدم تنقااد للرحماة، وتنحااز إليداا، وترغاب فيداا، 
 وتميل إليدا.

التعبير باسم اهلل الرحمن، عند الحديث عن جزاء الرحمة، وأما الثانية فدي سر 
دون بقياااة أساااماء اهلل الحسااانى، وفيداااا الكثيااار مماااا يقتضاااي الرحماااة واللطااا  
واإلكرام، مما يشير إلى تعظيم ثواب المتخلق بالرحمة، ألن اهلل يجازياه بوصافه 

كاون الرحمن، والرحمن معناهاا عظايم الراحماة ودائمداا، فاالجزاء الصاادر عناه ي
 بالغا في العظمة والفخامة مبلغا ال تحيط به العقول.

فيكااون الاانص النبااوي الحكاايم قااد ساالك مساالك الترغيااب فااي الرحمااة بالصااياغة 
البيانياااة البديعاااة المحكماااة، التاااي تحااارك النفاااوس إلاااى الرحماااة بلطااا  تعبيرهاااا 

 الكاش  للنفوس عن المعاني الشريفة السامية.
 *الداللة الرابعة: 

ة المااال علااي القاااري فااي: )مرقاااة المفاااتيح(: )"وعاان عبااد اهلل باان قااال العالماا
عمرو" : بالواو "رضاي اهلل عندماا قاال: قاال رساول اهلل صالى اهلل علياه وسالم: 

ألندم مظاهره، ومتخلقون بأخالقه "ارحماوا مان «" : الراحمون يرحمدم الرحمن»
الخلااق  فااي األرح": قااال الطيبااي: أتااى بصاايغة العمااوم، ليشاامل جميااع أصاانا 

 فيرحم البر والفاجر والناطق والبدم والوحوف والطير اها. 
وفيااه إشااارة إلااى أن إيااراد "ماان" لتغليااب ذوي العقااول لشاارفدم علااى غياارهم أو 
للمشاكلة المقابلاة بقولاه: "يارحمكم مان فاي الساماء": وهاو مجازوم علاى جاواب 

الساماء، أو األمر، وفي نسخة بالرفع أي: من ملكه الواسع وقدرته البااهرة فاي 
 .(1)من أمره نافذ في السماء واألرح، فدو من باب االكتفاء(

 المضمون التربوي في ذلك: 

                                 
 /.1/3113( مرقاة المفاتيح/1)
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من وما الشرطيتان تفيدان العموم، أما االستفداميتان فتفيدان العموم كذلك عند 
الجمدااور، أمااا الموصااولتان فقااد قااال اإلمااام الزركشااي فااي: )البحاار المحاايط(: 

ن أندماا ليساا مان العماوم، فحناه قياد "مان" بالشارطية، )وظاهر كالم إمام الحرمي
 ذكره في مسألة عمومدا للمذكر والمؤنث.

ومقتضااى كااالم الجميااع أندمااا إذا كانتااا موصااولتين فليسااتا للعمااوم، وبااه صاارح 
ن كانتااا بمعنااى " الااذي والتااي " فدمااا  األسااتاذ أبااو منصااور البغاادادي، فقااال: "وام

بما تناوال فاي المعرفاة واحادا وربماا تنااوال حينئذ معرفة، وليستا للجنس، ولكن ر 
  وكااذلك قااال 62جمعااا، كقولااه تعااالى: هللومااندم ماان يسااتمعون إليااكا  يااونس: 

سليم الرازي في "التقريب"، فحن وردا معرفتين بمعنى الذي لم يدال على العموم"، 
 هذا لفظه.

" وهو ظاهر كالم القاضي عبد الوهاب في " الملخص "، والقاضي أبي بكر فاي 
 التقريب "، فحندما قيدا العموم بالشرطيتين واالستفداميتي فقط. 

: -عليااه السااالم  -لكاان مثاال الغزالااي فااي " المستصاافى " لعمااوم " ماان " بقولااه 
وهااو تصااريح بعمااوم الموصااولة، وهااو الزم « علااى اليااد مااا أخااذت حتااى تؤديااه»

اهللا  للجميااع فااي مسااألة تااأخير البيااان فااي قولااه: هللإنكاام ومااا تعباادون ماان دون
  وسااؤال اباان الزبعاارى، وعليااه جاارى القرافااي واباان الحاجااب واباان 11 األنبياااء: 

الساااعاتي والصاافي الدناادي، ونقلااه القرافااي عاان صاااحب " التلخاايص " يعنااي 
النقشااواني، وأنكاار ذلااك األصاافداني، وقااال: وجاادت كتاااب " التلخاايص " مصاارحا 

 بخال  ذلك، وأندما إذا كانتا موصولتين ليستا للعموم.
وقال بعح الحنفية " من " تعم في الشرط واالستفدام عموم األفراد، وفي الخبر 
بمعنى الموصولة عموم الشمول، فحذا قلت: من زارني فأعطه درهما استحق كل 
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ذا قال: أعاط مان فاي هاذه الادار درهماا، اساتحق الكال درهماا  من زاره العطية؛ وام
 .(1)واحدا(

ري على أن من الموصاولة تفياد العماوم، وقد جرى الطيبي وتبعه المال علي القا
وعليه يتخر  معنى تربوي بديع في فدم الحديث، وهو أن قوله صالى اهلل علياه 
وسلم: )ارحموا من األرح( جاء فيه باسام الموصاول، فلام يقال ارحماوا البشار، 
أو الناااس، أو اإلنااس والجاان، أو الحيااوان، باال اسااتعمل االساام الموصااول ماان، 

كل ما على ظدر األرح من إنس وجن، مؤمن ومعرح، بر فأفاد عموم األمر ل
وفاجر، ووحف وطير، وهو استنباط حسن، يتخلق معه المكل  باتسا  الرحمة 

 لتشمل الخالئق جميعا ممن هو على ظدر األرح.
لكاان يطاارأ علااى ذلااك سااؤال، وهااو ساار العاادول عاان االساام الموصااول مااا، الااذي 

فااادت تخصاايص الرحمااة بااالعقالء، يشاامل العاقاال وغيااره، إلااى ماان، التااي ربمااا أ
ويجاب عنه بأنه اختار من تغليبا للعقالء لشر  منزلتدم، وألندم أولى بالرحمة 

 لشر  العقل، بعد ترسيم توجيه الرحمة للجميع.
 *الداللة الخامسة: 

قال اإلمام القسطالني في: )إرشاد السااري(: )فاحن قلات: ماا الحكماة فاي إساناد 
سناده في حديث أبي داود المذكور إلى فعل الرحمة في حديث البا ب إلى اهلل، وام

 الرحمن؟.
أجاااب الخااويّي، بمااا حاصااله: أن لفااظ الجاللااة دال علااى العظمااة، وقااد عاار  
باالستقراء أنه حياث ورد يكاون الكاالم مساوًقا للتعظايم، فلماا ذكرهاا ناساب ذكار 
ماان كثاارت رحمتااه وعظماات، ليكااون الكااالم جارًيااا علااى نسااق التعظاايم بخااال  

                                 
-هاااا1616/، ط: دار الكتباااي، القااااهرة، سااانة 6/11( البحااار المحااايط فاااي أصاااول الفقاااه/1)

 م.1116
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الحديث اآلخر، فحن لفظ الرحمن دال على العفو، فناسب أن ياذكر معاه كال ذي 
 .(1)رحمة(

 المضمون التربوي في ذلك: 
يشااير رحمااه اهلل إلااى أن حااديث أبااي ذر لفظااه: )فحنمااا "ياارحم اهلل ماان عباااده 
الرحماء"(، وأن حاديث عباد اهلل بان عمارو لفظاه )الراحماون يارحمدم الارحمن(، 

ركياب، فأساند الرحمااة فاي حاديث أباي ذر إلاى اسام الجاللااة فلمااذا غااير فاي الت
 األعظم: )اهلل(، وأسندها في حديث الرحمة المسلسل إلى اسمه )الرحمن(؟

والجااواب أن هااذا يشااير إلااى معنااى تربااوي جلياال، حيااث إن حااديث أبااي ذر عباار 
بلفااظ )الرحماااء(، وهااي جمااع )رحاايم(، صاافة مشاابدة، كمااا ساابق بيانااه وبيااان 

ل صافحات، ورحايم تفياد الثباوت والمالزماة، فداي أبلاه مان راحام، النكتة فيه قب
التي تفيد مطلق االتصا  بالرحمة، فلما كان الحديث هنا عن )رحيم( التي هي 
صاافة مشاابدة تفيااد الثبااوت والمالزمااة، ناسااب أن يتجلااى اهلل بااالجزاء باساامه 

 اله.األعظم )اهلل(، ليقابل عظمة رسوخدم في الرحمة بعظمة جالله وعظيم نو 
أما حديث الرحماة المسلسال فقاد اساتعمل اسام الفاعال )الراحماون( جماع راحام، 
فيدخل فياه مان كاان عناده أدناى رحماة كماا عبار الحاافظ ابان حجار فيماا سابق 
نقله، فناسب أن يتجلى اهلل تعاالى فاي جزائاه باسامه الارحمن، الاذي يفياد عظام 

مزياد الترغياب فاي  رحمته لمن تحرك قلبه بأدنى معنى من الرحمة، فيكاون فياه
 دقائق الرحمة فكي  بجالئلدا.

 *الداللة السادسة: 
قاااال اإلماااام عباااد الااارحمن بااان محماااد بااان عباااد الااارحمن الكزباااري الشاااافعي ت 

هااا فااي: )انتخاااب العااوالي والشاايوخ ماان فدااارس شاايخنا االمااام المسااند 1242
الزاهاد العطار أحمد بن عبيد اهلل العطار(: : )ذكر شيم شيوخنا العار  الغاار  

                                 
 /.2/662( إرشاد الساري/1)
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الصاااوفي الماااولى إليااااس الكاااوراني فاااي إجازتاااه لشااايخنا الكزباااري أن األحادياااث 
 المسلسلة باألولية ثالثة:

 أحدها: حديث عبد اهلل بن عمرو المشدور.
-أنه قال: سمعت رساول اهلل  -رضي اهلل عنه-وثانيدا: حديث أنس بن مالك 

توضاأ إذا حضار يقول: "من أحب أن يكثر خيار بيتاه فلي -صلى اهلل عليه وسلم
ذا رفع"، رواه ابن ماجه  .(1)غداه هو وام
-قاال: قاال رساول اهلل  -رضاي اهلل عناه-وثالثدا: حديث عبد اهلل بان مساعود 

: "يجمع اهلل العلماء يوم القيامة، فيقاول: "إناي لام أجعال -صلى اهلل عليه وسلم
ت لكام حكمتي في قلوبكم إال وأناا أرياد بكام الخيار، اذهباوا إلاى الجناة، فقاد غفار 

 .(2)على ما كان منكم"، رواه اإلمام أبو حنيفة في مسنده(
                                 

( ورد من مسانيد أنس بان مالاك، وابان عبااس، أماا حاديث أناس فقاد رواه ابان ماجاه فاي 1)
سااااندي/، كتاااااب األطعمااااة، باااااب الوضااااوء عنااااد الطعااااام، واباااان عاااادي فااااي  2/361سااااننه/
/، 266/، وأماااا حاااديث ابااان عبااااس فقااد رواه ابااان المقااارش فاااي معجماااه/ص9/111الكاماال/

/، وفااي سااند اباان ماجااه كثياار باان سااليم 1/322والخطياب فااي تلخاايص المتشااابه فااي الرساام/
الضبي البصري المدائني، ضعفه ابن المديني، وأبو حاتم، وقال النساائي: متاروك، وقاال أباو 

/، وقد ساق ابن عدي في الموضع الماذكور قبال 3/662زرعة: واه، وانظر: ميزان االعتدال/
ياروى عان كثيار بان  سطور مان الكامال هاذا الحاديث مان منااكير كثيار، ثام قاال: )وعاماة ماا

سليم ع ن أ ن س ه و  هذا الذي ذكرت، ولم يبق له إالَّ الشيء اليسير، وهذه الروايات ع ن أ ن س 
 عامتدا غير محفوظة(.

( ورد الحديث من مسانيد ابن مسعود وابن عباس، وأبي أمامة وأبي واثلة معا، أما حديث 2)
/، عاان حماااد، عاان 4حصااكفي/ح اباان مسااعود فحنااه مااروي فااي: مسااند أبااي حنيفااة روايااة ال

إبراهيم، عن علقمة، عن عباد اهلل بان مساعود يرفعاه، وأماا حاديث ابان عبااس فقاد رواه ابان 
/، حدثنا محمد بن سليمان الحراني، ثنا علاي بان أحماد 92شاهين في الترغيب والترهيب/ص

الجرجاااني، بحلااب، ثنااا خااداف باان مخلااد، ثنااا سااالم باان عبااد اهلل الصاافار، عاان موسااى باان 
مير، عن عكرمة، عن ابن عباس يرفعه، وأما حاديث أباي أماماة وأباي واثلاة فقاد رواه ابان ع
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قاال اإلمااام اآللوسااي فاي: )روح المعاااني(: )روى اإلمااام أباو حنيفااة فااي مساانده 
يجماع اهلل »عن ابن مسعود قال: قال رساول اهلل صالى اهلل تعاالى علياه وسالم: 
وأناا أرياد بكام  العلماء يوم القيامة فيقول: إناي لام أجعال حكمتاي فاي قلاوبكم إال

 « .الخير اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم
 .(1)وذكر العار  الياس الكوراني أنه أحد األحاديث المسلسلة باألولية(

 المضمون التربوي في ذلك: 
تعددت األقوال في األحاديث المسلسلة باألولية، فذكر العلماء كما سبق أن هاذا 

ث، لكاان الحااديثين اآلخاارين الااذين قياال فيدمااا ذلااك لاام محكاايف فااي ثالثااة أحادياا
يشتدرا اشتدار حاديث الرحماة فاي تسلساله، وال فاي استفاضاته، وال فاي عناياة 
المحاادثين المحققااة بالتصاادير بااه، وال فااي اسااتفتاح مجااالس التحااديث والسااما  
به، وال في إفراد الكتب والمؤلفاات لاه، فلعال التسلسال وقاع جزئياا فاي الحاديثين 

خرين في طبقات محدودة، مماا ال يقاارن بعشار معشاار ماا أطباق المحادثون اآل
على إحاطة حديث الرحمة به من االهتمام والعناية والجدود العلمية، طبقة مان 
وراء طبقة في مشارق األرح ومغاربدا، مع بقااء ذلاك حتاى اتصالت بناا الياوم 

ألعصاار، مماا روايته على نفس النحو الذي وقع ألئماة الحاديث عبار كال تلاك ا
يدل على االنتقاء الواعي المقصود، وعلى االختيار الدقيق مان المحادثين للقايم 

                                                                             
/، ترجماة عثماان بان عباد الارحمن الجمحاي بصاري، والرافعاي فاي: 4/299عدي في الكامل/

/، وقااال اباان عاادي: )وهااذه األحاديااث لعثمااان التااي ذكرتدااا 6/19التاادوين فااي تاااريم قاازوين/
ماا عامتدا ال يوافقه عليدا الث قات، وله غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه مناكير، إما إسنادا وام

/: )وهااذا منكاار، لاام يتااابع عليااه 1/326متنااا(، وقااال اباان القيسااراني فااي )ذخياارة الحفاااظ(/
 الثقات(.

 /.16/223( روح المعاني، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/1)
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واألخالق التي يريدون لدا أن تصنع الفدم المؤسس لطالب الحديث والشاريعة، 
 وأن قيمة الرحمة عظيمة جدا، وأندا قاعدة هرم األخالق.

 *الداللة السابعة: 
تفسايره: )فاي الفاتحاة كلمتاان مضاافتان إلاى قال اإلمام الراغب النيسابوري فاي 

بسم اهلل لبداية األماور، والحماد اهلل لخاواتيم « الحمد هلل»و « بسم هلل»اسم اهلل 
شكر، ببسم اهلل أستحق الرحمة رحمان « والحمد اهلل»ذكر، « بسم اهلل»األمور، 

 الدنيا، وبالحمد هلل أستحق رحمة أخرى رحيم اآلخرة. 
فالربوبياة « مالاك ياوم الادين« »رب العاالمين»اسامان هلل كلمتان أضي  إليدماا 

ب ك م  قال وا ب لى"  األعرا :   ، والملك لنداياة حاالدم: 192لبداية حالدم: "أ ل س ت  ب ر 
"  غااافر: ااد  ال ق دَّااار  م  ل لَّااه  ال واح  اان  ال م ل ااك  ال ي ااو   ، وبيندمااا اساامان مطلقااان 14"ل م 

الارحمن، ارحماوا مان فاي األرح يارحمكم مان  لوسط حالدم: "الراحمون يرحمدم
 .(1)في السماء"(

ويؤكااده قااول اإلمااام اباان عرفااة فااي تفساايره: )قولااه تعااالى: )و اتَّق ااوا اللَّااه  ل ع لَّك اام  
( ولم يقل: لعلكم تفلحون، إشارة إلى قوله  م ون  صالى اهلل علياه وعلاى آلاه -ت ر ح 

لح  إنماا*  باالتراحم بياندم، : "الراحمون يارحمدم الارحمن"، فااألمر بالصا-وسلم
 .(2)والشفقة والحنان، ليكون ذلك سببا في رحمة اهلل لدم(

 المضمون التربوي في ذلك: 
أشاااار اإلماااام الراغاااب إلاااى أن أحاااوال المكلفاااين دائااارة ماااا باااين ابتاااداء وتوساااط 

الحماااد هلل رب وانتدااااء، واالبتاااداء مااان عناااد رب العاااالمين، بوصااا  الربوبياااة: )
مالااك يااوم نتداااء إلااى مالااك يااوم الاادين بوصاا  الملااك المطلااق: )(، واال العااالمين
(، وكل ما بين هذين محكوم بوصا  لمن الملك اليوم هلل الواحد القدار(، )الدين

                                 
 /.1/124( غرائب القرآن، ورغائب الفرقان/1)
 /.6/39تفسير ابن عرفة/ (2)
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الرحماة، ولاذلك كارر الللااه تعاالى الرحماة مارتين، فقااال فاي البساملة: )بساام اهلل 
حيم(، فالوصا  الرحمن الرحيم(، ثم وسط بين البدء والختام بقوله: )الرحمن الر 

المتوسااط بااين )رب العااالمين(، وبااين )مالااك يااوم الاادين( هااو )الاارحمن الاارحيم(، 
فمنااذ أن باادء اهلل تعااالى خلااق األكااوان إلااى أن ينقضااي الخلااق جعاال اهلل تعااالى 
الوصاا  األغلااب األظداار هااو الرحمااة، ولااذلك أماار اهلل تعااالى المكلفااين جميعااا 

 في األرح يرحمكم من في السماء(.بالتخلق بذلك الخلق األعظم: )ارحموا من 
ولاااذلك فقاااد انقااادح لاااي أن حاااديث الرحماااة المسلسااال باألولياااة هاااذا ينااازل مااان 
األحاديث النبوية منزلة البسملة من الذكر الحكايم، فالرحماة هاي قاانون عماران 

 األكوان من بدء الخليقة إلى انقضاء أمرها.
 الداللة الثامنة: 

ث الفاصااال(: )بااااب مااان اساااتثقل إعاااادة قاااال اإلماااام الرامدرمااازي فاااي: )المحاااد
الحديث: حدثنا أبي، ثنا عبد اهلل بن محمد الزهري، ثناا سافيان بان عييناة، عان 
عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد اهلل بن عمرو قال: قاال رساول 
اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم: "الراحمااون ياارحمدم اهلل، فااارحموا ماان فااي األرح 

قااالوا "لساافيان": يااا أبااا محمااد، أعااده فقااال: ساامعت  ياارحمكم ماان فااي السااماء"
 .(1)الزهري يقول: "إعادة الحديث أشد من نقل الصخر"(

 المضمون التربوي في ذلك:
كااان ماان اآلداب واألعاارا  الجاريااة بااين القاادماء ماان أهاال الحااديث أن هممداام 
العظام وحضور أذهاندم، وشدة ندوضدم لتعظيم كالم النبوة كاان يحملدام علاى 

نتباه واجتما  الذهن والخاطر واإلصغاء بالكلياة عناد مجلاس التحاديث وسارد اال 
أسانيده ومتونه، وكانوا يرون أن طلب إعادة الحديث بعد سرده يشير إلى عادم 

 القيام بذلك الواجب من التعظيم الكامل.
                                 

 /.6/623/، وتاريم بغداد/244( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي/ص1)
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ولذا قال الرامدرمزي بعادها: )قاال أحماد بان زياد بان الحاريس: ثناا الحساين بان 
بااد الاارزاق، ثنااا معماار، عاان قتااادة قااال: "تكرياار الحااديث يااذهب مداادي، ثنااا ع

 .  (1)بنوره"(
وقال الجاحظ في البيان والتبيين: )سفيان بان عييناة، عان الزهاري قاال: "إعاادة 
الحااديث أشااد ماان نقاال الصااخر"، وقااال بعااح الحكماااء: "ماان لاام ينشااط لحااديثك 

 .(2)فارفع عنه مؤونة االستما  منك"(
عناى الجلياال ماان كاالم اإلمااام الزهااري، ولاذا أتبعااه بالعبااارة ففدام الجاااحظ هااذا الم

المااذكورة لاابعح الحكماااء، والتااي تحااث علااى النشاااط وندااوح الخاااطر وغايااة 
 التبجيل واالهتمام واإلصغاء للكالم المعظم.

قال األستاذ الشيم عبد الباسط بن موسى بان محماد بان إساماعيل العلماوي ثام 
فاي: )العقاد التلياد(: )قاال الزهاري: "إعاادة  ها111الموقت الدمشقي الشافعّي ت

الحديث أشاد مان نقال الصاخر"، وال ينبغاي أن يقصار فاي اإلصاغاء والاتفدم، أو 
يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيم ما قاله؛ ألن ذلك إساءة أدب، بل 
يكااون مصااغيا لكالمااه، حاضاار الااذهن لمااا يساامعه ماان أول ماارة، وكااان بعااح 

مثل هذا إذا استعاده، وي زب ره عقوبة له، أما إذا لم يسمع كاالم المشايم ال يعيد ل
الشاايم لبعااده أو لاام يفدمااه، مااع اإلصااغاء إليااه واإلقبااال عليااه، فلااه أن يسااأل 

 .(3)الشيم إعادته أو تفديمه، بعد بيان عذره بسؤال لطي (
وعليه فقد تضافرت منظومة اآلداب العظيمة واألخالق القويماة عناد المحادثين، 

فوا الدمااة إلااى تثقياا  جنااان طالااب الحااديث بالرحمااة حيااث تااواردوا علااى فصاار 

                                 
 /.249( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي/ص1)
 ها.1623/، ط: مكتبة الدالل، بيروت، سنة 1/162( البيان والتبيين/2)
/، 122فياد والمساتفيد/ص( العقد التليد فاي اختصاار الادر النضايد، أو المعياد فاي أدب الم3)

 م، تحقيق الدكتور مروان عطية.2666-ها1626ط: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، سنة 
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لاى تثقيا  جناناه بمعناى تعظايم  االستفتاح بحديث األولية وأطبقوا علاى ذلاك، وام
لقاء السمع عند سرد كالماه  شعائر اهلل، وتوقير جناب النبوة، وحضور الذهن وام

ي صافحات المشر ، حتى كأن كالماه الشاري  صالى اهلل علياه وسالم يانقف فا
 الخواطر والبواطن نقشا، بما يغني عن استعادة الحديث.

 *الداللة التاسعة: 
ي ة عشر ة: قد تت ع لَّق  اد  قال شيم اإلسالم اإلمام العز بن عبد السالم: )الفائدة ال ح 
اااي بأوصاااا  الجبلياااة ال  ي صاااح اكتساااابدا، ف تكاااون ت ل اااك   اااائ ص األ  مااار و النَّد  ص  خ 

ااان  الخصاااائص م ت ع لق اااة اااب، تعبيااارا باسااام السَّاااب ب ع  ل اااة ت حااات ال كس  بلثارهاااا الدَّاخ 
م ة، والحلم، واألناة، والجود،  ذ ل ك  كالرأفة، و الرَّح  ال م س ّبب، وبالمثمر ع ن ث م ر ته، و 
والسخاء، واللين، و ال حي اء، والجبن، و ال بخل، والحرص، والشاح، وضايق العطان، 

 األوصا  الجبلية المحمودة والمذمومة. والفظاظة، والغلظة، وغير ذلك من
فااأمره بالرحمااة ومدحااه للااراحم أماار بلثااار الرحمااة، ماان اإلحسااان إلااى المرحااوم، 

: "ارحماااوا مااان فاااي األرح يااارحمكم مااان فاااي -صااالى اهلل علياااه وسااالم-فقولاااه 
السماء" معناه: "عاملوهم معاملة الراحم"، وقولاه: "الراحماون يارحمدم الارحمن"، 

صالى -"، وقولاه إن إباراهيم لحلايملم واألناة في قوله تعاالى: "وكذلك المدح بالح
ألشااج عبااد القاايس: "إن فيااك لخصاالتين يحبدمااا اهلل: الحلاام  -اهلل عليااه وساالم

 .(1)واألناة"(
 المضمون التربوي في ذلك:

األمر باألوصا  الجبلياة لايس أمارا بتحصايلدا ذاتداا، ألنداا حاصالة فاي الطباع 
أمار بلثارهاا، فقولاه: "ارحماوا مان فاي األرح" لايس جبلًة، إنما هو في حقيقتاه 

أمرا بتحصيل الرحمة التاي وصا  جبلاي، بال الماراد تحرياك وجودهاا فاي الطباع 

                                 
 /.191( اإلمام، في بيان أدلة األحكام/ص1)
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بحيث تفيح عندا آثارها، التي تصل إلاى المرحاوم، لتحقياق معاملتاه بمقتضاى 
 ذلك.

وكذلك القول في سائر الصفات الجبلياة الراساخة فاي الطباع، محماودة كانات أو 
 ة.مذموم

ويسااتفاد ماان هااذا أن طالااب الحااديث والمكلفااين عمومااا ال يكتفااى مااندم بتحاارك 
معاني الرحمة فاي القلاوب، حتاى تنفعال بداا جاوارحدم وتفايح عاندم، إذ لايس 
المقصود تحصيلدا لوجودها في الطبع، بل المراد تعديتدا وتحريكدا، حتى تبارز 

 آثارها وتصل إلى الخلق.
د الساالم أن الغضاب ربماا ثاار فاي نفاس العباد فحاصل كالم اإلمام العاز بان عبا

لكنااه كاا  نفسااه عاان الفتااك بالناااس حااال الغضااب، فااال يؤاخااذ حينئااذ بحضااور 
يقاعدااا علااى  الغضااب فااي الاانفس، إذ المااراد كاا  الغضااب عاان بااروز آثاااره وام

 الناس.
وكذلك الصفات المحمودة في المقابل، فكاأن العباد ال يثااب الثاواب الكامال علاى 

ة فااي نفسااه، باال يحصاال الثااواب الكاماال بتحويلدااا ماان أماار حضااور خلااق الرحماا
 طبعي جبلي، إلى حال فياح تصل آثار للكوان من حولنا.

وهااذا المعنااى فيااه مضاامون تربااوي رفيااع، يحااول العباااد والمكلفااين ماان أناااس 
تتحدث نفوسدم بالرحمة ويكتفون بذلك، إلى أناس متراحمين، تظدر مقتضايات 

  الرحمة وآثارها في سلوكدم.
 *الداللة العاشرة: 

سابق أن تقلاات قاول مسااند العصاار محماد ياسااين الفاااداني فاي: )بغيااة الحاضاار 
والباااد(: )هااذا المسلساال مثبااوت بدااذا األداء واللفااظ فااي أكثاار كتااب الفدااارس 
والمعااااجم والمشااايخات والمسلساااالت، ولااام يؤلااا  العلمااااء كتاًباااا وضاااعوه فاااي 

، كالتااذكار بأنااه أول -ًدا مااندممساان–المسلسااالت إال ذكااروه فااي مقدمااة الكتاااب 
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حاااديث سااامعوه مااان أشاااياخدم فاااي األمصاااار، فاااذكره الشااانواني، والشااارقاوي، 
والزبياادي، والبصااري، والنخلااي، والكااوراني، والعجلااوني، والنابلسااي، والقشاشااي، 
والخيااري، والشاناوي، والسااخاوي، والسايوطي، والشامني، والعينااي، وغيارهم ماان 

ا ذلاك فاي أكثار مان ألا  وثالثمائاة ثبات، ذكاره المتأخرين والمعاصرين، أحصاين
 .(1)مؤلفه في أول كتابه أو في آخره، وقلَّ من لم يذكره إال غفلة(

وهذا اإلحصاء العجيب من مسند العصر محمد ياساين الفااداني حتاى ياذكر أناه 
اطلع على أكثر من أل  وثالثمائة ثبت أحصاها ألجل ذلاك، ياذكرني باالساتقراء 

افظ ابان حجاار حاول: )حاديث األعمااال بالنياات( لحصار رواتااه الاذي قاام بااه الحا
عن يحيى بن سعيد األنصاري، حيث ذكر الحافظ ابن حجر أناه تتباع ذلاك علاى 
مدى سنوات منذ طلب الحاديث حتاى طاالع فاي ذلاك أكثار مان ثالثاة آال  جازء 

  حديثي.
ى قال الحافظ ابن حجر في: )فتح الباري(: )قد تواتر عن يحيى بن ساعيد، فحكا

محمد بن علي بن سعيد النقااف الحاافظ أناه رواه عان يحياى مئتاان وخمساون 
نفسًا، وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فجاوز الثالثمئة، وروى أباو موساى 
الماااديني عااان بعاااح مشاااايخه ماااذاكرة عااان الحاااافظ أباااي إساااماعيل األنصااااري 

 الدروي، قال: كتبته من حديث سبعمئة من أصحاب يحيى. 
أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الرواياات المشادورة واألجازاء قلت: وأنا 

 . (2)المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المئة(
ثام زاد ذلااك توضاايحا وتفصايال فقااال فااي: )التلخاايص الحبيار( بعااد أن ذكاار كااالم 

ت على أكثار أبي إسماعيل الدروي: )قلت: تبعته من الكتب واألجزاء، حتى مرر 
 .(1)من ثالثة آال  جزء، فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقًا(

                                 
 /.1/36( بغية الحاضر والباد/1)
 /.1/11( فتح الباري/2)
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 المضمون التربوي في ذلك: 
مااام المحاادثين 1616مسااند العصاار محمااد ياسااين الفاااداني تااوفي ساانة  هااا، وام

هاااا، فباااين وفاتيدماااا خمسااامئة وثمانياااة 122الحاااافظ ابااان حجااار تاااوفي سااانة 
ح ال يغلاق، فداذا العالماة الفااداني وخمسون سنة، لكن الدمم العوالي باب مفتو 

يااأتي بعااد الحااافظ اباان حجاار بنحااو سااتة قاارون، ثاام يقتاادر علااى هااذا االسااتقراء 
والتتبع الممتد على مدى سنوات وعقاود، ويطاالع أكثار مان ألا  وثالثمئاة ثبات 
ماان أثبااات المحاادثين والمسااندين، وهااو يقيااد مالحظاتااه وبحوثااه حااول حااديث 

تشااابدا بشااايم اإلساااالم الحاااافظ ابااان حجااار وهاااو الرحماااة المسلسااال باألولياااة، م
يتصفح ويطالع أكثر من ثالثمئة جزء حديثي وهو يقيد بحوثه ومالحظاته حاول 
طاارق حااديث: )األعمااال بالنيااات(، فينبغااي لطالااب الحااديث أن يااندح للتشاابه 
بدااؤالء األعااالم، وأن يعلااق همتااه بدممداام، وأن يسااابق فااي هااذا المياادان، وأال 

م والدمااام، بااال إن أهااال الحاااديث إلاااى طبقاااة المعاصااارين يظااان انقطاااا  المكاااار 
 كالفاداني ما زالوا قادرين على التتبع الصبور واالستقراء الواسع. 

 *الداللة الحادية عشرة: 
ذكرت  في الداللة السابقة كالم الحافظ ابن حجر حول تتبعه لطرق الحديث مان 

، وأوردت هاذا موثقاا الرواياات المشادورة، واألجازاء المنثاورة، مناذ طلاب الحاديث
من )فتح الباري(، لكن الحافظ في هذا الموضع من الفتح لم يذكر إحصاء لعدد 
التصاااني  واألجاازاء التااي طالعدااا فااي ذلااك، لكنااه رحمااه اهلل أتااى بفائاادة زائاادة 
حسااانة يباااين فيداااا ذلاااك عنااادما أعااااد الكاااالم فاااي نفاااس القضاااية فاااي كتاباااه: 

لعه في ذلك يزيد علاى ثالثاة آال  جازء )التلخيص الحبير(، فأفاد فيه أن ما طا
 حديثي، مما نقلته موثقا أيضا عقب نقل كالمه السابق من )فتح الباري(.

                                                                             
تحقياق  م،1112-هاا1614/، ط: مؤسسة قرطبة، مصر، سنة 1/12( التلخيص الحبير/1)

 حسن عباس قطب.
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 المضمون التربوي في ذلك:
أنه الباد فاي كال قضاية مان تتباع مجماو  كاالم العاالم حولداا، فلعلاه تكلام حاول 

ائدة، القضية في مواضع متعددة من تصانيفه، ولعله نثر في كل موضع فائدة ز 
فلاو قصار المحاادث همتاه علاى أخااذ كالماه ماان موضاع واحاد لفاتااه خيار كثياار، 
فينبغي علاى طالاب الحاديث أن يكاون صابورا علاى المطالعاة الواساعة الجارفاة، 
وأن يدمن النظر، وأن يصبر على التتبع، وأن يجمع أطارا  كاالم العلمااء حاول 

ى حدة مان مجماو  كل قضية، بل يرتقي إلى جمع أطرا  كالم على كل إمام عل
 تصانيفه.

 *الداللة الثانية عشرة: 
دخلاات عنااد شاايخنا العالمااة المحاادث الشاايم حبيااب اهلل قربااان علااي المظاااهري 
المدني في بيته في المدينة المنورة، في أول لقاء لي به، فرحاب وهاف وباف، 
ثم شرعت أنقل له التحياة مان بعاح علمااء مصار ممان حملاوني التحياة إلياه، 

وقااال لااي: اساامع مسلساال األوليااة قباال أن يأخااذنا الكااالم ويفوتااك فقطااع كالمااي 
 شرطه.

ثم دخلت عليه في منزلاه فاي المديناة المناورة، بعاد نحاو سابع عشارة سانة مان 
ذلك اللقاء األول، وقبيل وفاته بأيام قالئال، وكاان مريضاا جادا فاي فراشاه، وقاد 

ار ساريرة احتجب عان النااس ولام يعاد يساتقبل أحادا مناذ مادة، فلماا جلسات جاو 
أدركاات شااادة مرضااه، فساااألته فااي مساااألة علميااة تلطيفاااا وصاارفا لخااااطره مااان 
الماارح، فدمااس لااي فااي غايااة الجدااد: ال تسااألني فأنااا مااريح كمااا تاارى، ساال 

 غيري.
 المضمون التربوي في ذلك: 

الحرص العظيم مان المحادث علاى لفات نظار طالاب الحاديث إلاى األهام واألولاى 
مااا يحاارص عليااه أهاال الحااديث، وعاادم انتظااار ممااا يخشااى فواتااه، وتنبيدااه إلااى 
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السؤال من الطالب، وفي هذا كرم علمي، وسخاوة نفس ببذل المعرفاة، وتفطاين 
 للطالب وتوسيع لمداركه.

عطاء المعرفة قبل السؤال، وهو نفساه  ثم ها هو الشيم حريص على المبادرة وام
عاان يصار  همام طااالب العلام عاان ساؤاله عناد حصااول الماريح الشااديد الزائاد 

الطاقااة والمقاادرة، فيجتمااع ماان هااذا الموقاا  وذاك حاارص عظاايم عنااد المحاادثين 
نصا  عظيم مان الانفس باالتوق  علاى التقريار والمباحثاة عناد  على اإلفادة، وام

 حصول العارح الصار  عن المقدرة. 
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 النتائج
قيمة الرحمة من القيم العليا في اإلسالم، وهذا الدين كله رحمة في  -1

 وقد جعل اهلل تعالى الرحمة عنوانه وشعاره.أصوله وفروعه، 
بذل الحفاظ والمحدثون جدودا عبقرية نادرة لترسيم القيم العظمى في  -2

الشريعة لدى طالب الحديث، وبناء منظومة أخالقدم وسلوكدم على 
 ضوء ذلك. 

للمحدثين جدود مطوية ومفرقة في بطون الكتب ربما ال يتاح ألحد أن  -3
محدا الدقيقة إال من خالل استقراء واسع يطلع على تفاصيلدا ومال

لجدودهم في كل باب من أبواب علوم الحديث الشديدة االتسا  
 واالنتشار.

باب الحديث المسلسل يشتمل على جوانب عظيمة ومضيئة من جدود  -6
المحدثين، ويبرز المعاني الجليلة التي شغلت أذهاندم، وحرصوا 

 ئاتدا وصورها وكيفياتدا.عليدا، وتتابعوا على نقلدا وتوريثدا بدي
لم يد  المحدثون بابا من أبواب خدمة األخالق المحمدية الشريفة إال  -2

وقد طرقوه، وهنا مثال على خلق الرحمة، فقد جعلوه هيئة من 
هيئات التسلسل وحافظوا على ذلك في مجالس الحديث والرواية، 
ونظموه وصاغوه شعرا، وأفردوه بالمؤلفات والتصاني ، إلى غير 
ذلك، مما يبين أندم سخروا كافة وجوه اإلفادة والتعليم في خدمة 
األخالق المحمدية، بحيث ال يبقى أحد قط يمكن أن ينشرح صدره 

 لددي النبوة من مدخل معين ال مددوه له.
ما زال للمحدثين عادات وهيئات وكيفيات حرصوا عليدا أشد الحرص،  -4

دا وترتيبدا وتبويبدا، وحافظوا عليدا أتم المحافظة، نحتا  إلى جمع
لمزيد من التأمل واإلفادة في وجوه االبتكار واإلبدا  عندهم في 
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استخرا  أبواب من خدمة الحديث ربما لم تكن مطروقة عند من 
 قبلدم. 
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  التوصيات
جمع األجزاء الحديثية التي أفردها الحفاظ والمحدثون لدذا الحديث  -1

سلسلة أجزاء حديثية  الشري  والعمل على إخراجدا وطباعتدا في
 متتابعة.

االستمرار من قبل المحدثين المعاصرين في التألي  على هذا النمط  -2
بحفراد البحوث والمؤلفات حول األحاديث الجامعة التي عليدا مدار 

 اإلسالم، مما يبرز مكارم الشر  الشري  وأنواره.
ة فيه إحياء المجالس الحديثية لرواية هذا الحديث بسنده، ومنح اإلجاز  -3

لطالب العلم، حفاظا على المعنى الجليل الذي حافظ عليه 
 المحدثون من لدن اإلمام سفيان بن عيينة فمن بعده.

أهمية عناية العلماء والباحثين األزهريين على تقديم هذه المعاني  -6
النافعة للثقافة الشائعة، بحيث يكون هناك مزيد من الجدود في 

يفزيون ووسائط التواصل التدريس والمحاضرات وبرامج التل
االجتماعي في الشبكة العنكبوتية )االنترنت( مما يمكندم من 
إشاعة معاني الرحمة والصدق والجمال وكافة األخالق الشريفة في 

 كل تلك الوسائط
وهذا ختام هذا البحث، ونسأل اهلل جل جالله أن يرزقنا كمال التوفيق في الفدام 

عاة فاي الدادي النباوي الشاري ، وصالى اهلل والكش  واإلبانة عن الكناوز المود
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
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 فدرس المراجع
 )أ(

إتحا  اإلخوان، باختصار مطمح الوجدان، في أساانيد الشايم عمار حمادان،  -
تخااريج مسااند العصاار محمااد ياسااين الفاااداني، ط: دار البصااائر، دمشااق، ساانة 

 م.1112-ها1664
الدهر، في أسانيد قاسم بن إباراهيم بان حسان البحار، مان جمعاه، )د إتحا   -

 ن(، تحت يدي نسخة منه
إتحاا  ذوي العناياة، بقطارة مان علاام الرواياة، للشايم مصاطفى أباو سااليمان  -

 م.2619-ها1631الندوي، ط: ندوة العلماء للطباعة، المنصورة، مصر، سنة 
ألي  ياساار باان إبااراهيم إخااالص النيااة، فااي الحااديث المسلساال باألوليااة، تاا -

 م.1111-هأ1626المزروعي، ط: دار البشائر اإلسالمية، بيروت، سنة 
هاا(، المحقاق: محماد فاؤاد عباد 224األدب المفرد، ل مام البخاري )المتاوفى: -

 م. 1111 – 1661بيروت، سنة  –: دار البشائر اإلسالمية 3الباقي، ط
لاادين العراقااي، /ضاامن مجمااو / األربعااين العشاااريات السااامية، للحااافظ زياان ا -
 م.1112-ها1612: دار ابن حزم، بيروت، سنة 2ط
األربعين المتباينة بشرط السما ، للحافظ ابن حجار، ط: دار الكتاب العلمياة،  -

 م.1119-ها1611بيروت، سنة 
أسانيد العزيز باهلل، الفقير إلى عفاو رباه ورضااه العالماة محماد عباد الارحيم  -

ج مؤمن كماال الداشامي، ط: دار البصاائر، القااهرة، سانة جاد بدر الدين، تخري
 م.2612-ها1634

إمداد الفتاح، فاي أساانيد ومروياات الشايم عباد الفتااح )أباو غادة(، لفضايلة  -
الشااايم محماااد عباااد اهلل الرشااايد، ط: مكتباااة اإلماااام الشاااافعي، الريااااح، سااانة 

 م.1111-ها1611
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هلل باان سااالم البصااري، ط: دار اإلمااداد، بمعرفااة علااو اإلسااناد، للعالمااة عبااد ا -
م، تحقياااق العرباااي الااادائز 2664-هاااا1629التوحياااد للنشااار، الريااااح، سااانة 

 الفرياطي.
انتخاب العوالي والشيوخ من فدارس شيخنا االماام المساند العطاار أحماد بان  -

بياروت لبناان/ دمشاق  -عبيد اهلل العطاار، ط: دار الفكار المعاصار/ دار الفكار 
 ها، تحقيق الشيم محمد مطيع الحافظ.1116 -ها1616سورية، سنة 

األنساااب، ل مااام عبااد الكااريم باان محمااد الساامعاني، ط: دار الفكاار، بيااروت،  -
 م، تحقيق: عبد اهلل عمر البارودي.1111سنة 
أوائل مسند العصر الشيم عبد الرحمن الكتاني ومعه أجود مسلسالت الشيم  -

مسااماني، ط: دار المقتااابس، عبااد الااارحمن الكتاااني، للااادكتور محمااد ححاااود الت
 م.2611-ها1666دمشق، سوريا، سنة 

 )ب(
البحر المحيط في أصول الفقه، ل مام بدر الدين محمد بن بدادر الزركشاي،  -

 م.1116-ها1616ط: دار الكتبي، القاهرة، سنة 
بغية الحاضر والباد في المسلسالت، لمساند العصار محماد ياساين الفااداني،  -

 منه.مخطوط، عندي نسخة 
بغية الوعاة، في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جالل الدين السيوطي، ط:  -

 م.1142-ها1316مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، سنة 
-هااا1622البلاادانيات، للحااافظ السااخاوي، ط: دار العطاااء، الرياااح، ساانة  -

 م، تحقيق: حسام بن محمد القطان.2661
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 )ت(
هاا، ط: التاراث 1262افظ محمد مرتضاى الزبيادي تتا  العروس، ل مام الح -

م، تحقيااق: العالمااة محمااود محمااد 1113-هااا1613العربااي، الكوياات، ساانة 
 الطناحي، وجماعة من العلماء.

تاريم بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطياب البغادادي )المتاوفى:  -
 –ب اإلسالمي ها(، تحقيق: الدكتور بشار عواد معرو ، الناشر: دار الغر 643

 م.2662 -ها 1622بيروت، الطبعة: األولى، 
التاااريم الكبياار، ل مااام البخاااري، ط: دائاارة المعااار  العثمانيااة، حياادر آباااد  -

 ها.1346الدكن، الدند، سنة 
التحرياار الااوجيز، فيمااا يبتغيااه المسااتجيز، للعالمااة محمااد زاهااد الكااوثري، ط:  -

م، بعناياة العالماة 1113-هاا1613مكتب المطبوعات اإلساالمية بحلاب، سانة 
 الشيم عبد الفتاح أبو غدة.

تقريااب التدااذيب، ألبااي الفضاال أحمااد باان علااي حجاار العسااقالني )المتااوفى:  -
ساااوريا، الطبعاااة:  –هاااا(، المحقاااق: محماااد عواماااة، الناشااار: دار الرشااايد 122

 م.1114 –ها 1664األولى، 
إلمام المحدثين الحاافظ التلخيص الحبير، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  -

م، تحقياق حسان 1112-ها1614ابن حجر، ط: مؤسسة قرطبة، مصر، سنة 
 عباس قطب.

 )ث(
ثباات شاايم اإلسااالم زكريااا باان محمااد األنصاااري، ط: دار البشااائر اإلسااالمية،  -

 م، تحقيق محمد إبراهيم الحسين.2616-ها1631بيروت، سنة 
شااافعي، تصاانيفه، ط: دار ثباات شاايم اإلسااالم اباان حجاار الديتمااي المكااي ال -

 م، تحقيق الدكتور أمجد رشيد.2616-ها1632الفتح، عمان، األردن، سنة 
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جاازات وأساانيد الشايم حسان بان محماد المشااط  - الثبت الكبيار فاي مشايخة وام
 م.2662-ها1624المكي، ط: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، سنة 

يد الوجياه الكزباري، لمساند ثبت الكزبري، ويليه إتحا  الطالب الساري، بأساان -
 العصر محمد ياسين الفاداني، ط: دار البصائر، دمشق، )د ت(.

) ( 
جزء فيه أحاديث الحسن بن موسى األشيب، ألبي  علاي الحسان بان موساى  -

هاااا(، تحقياااق: خالاااد بااان قاسااام 261األ شاااي ب البغااادادي، القاضاااي )المتاااوفى: 
اإلماااارات، الطبعاااة: األولاااى، الفجيااارة،  -الاااردادي، الناشااار: دار علاااوم الحاااديث 

 م.1116 – 1616
الجاواهر المكللاة، فااي األخباار المسلسالة، للحااافظ الساخاوي، ط: دار الفااتح،  -

م، تحقيااق الاادكتور كمااال عبااد الفتاااح 2611-هااا1632عمااان، األردن، ساانة 
 فتوح.

جياااد المسلسااالت، للحااافظ الساايوطي، ط: دار نااور المكتبااات، جاادة، سااانة  -
 تحقيق: الشيم مجد أحمد سعيد مكي. م، 2662-ها1623

 )ح(
حساان الوفااا، إلخااوان الصاافا، للعالمااة المحاادث فااالح الظاااهري الحجااازي، ط:  -

  ها.1323مطبعة شركة المكارم، اإلسكندرية، سنة 
حصر الشارد، من أسانيد محمد عابد، ل مام محمد عابد الساندي، ط: مكتباة -

 ثمان السبيعي.ها، تحقيق خليل ع1626الرشد، الرياح، سنة 
 )ر(

رسائل أوالد ما ياأبى، اإلماام محماد الخضار بان ماا ياأبى الشانقيطي، واإلماام  -
محمااد العاقااب باان مااا يااأبى الشاانقيطي، واإلمااام محمااد حبيااب اهلل باان مااا يااأبى 

 م.2663الشنقيطي، ط: دار البشير، عمان، األردن، سنة 
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أباي المحاسان محماد  رفع األستار المسدلة، عن األحاديث المسلسلة، ل مام -
 بن خليل القاوقجي، مخطوط، تحت يدي نسخة منه.

 )ز(
الزبرجد األخضر، في مسلسال حاديث النباي األناور، للعالماة الشايم أباي محماد 

 القادري الويلتوري، )د ن(، )د ت(، تحت يدي نسخة منه، أهدانيدا مؤلفدا.
 )س(

: 2ر الكبيااار، طساااد األرب مااان علاااوم اإلساااناد واألدب، ل ماااام محماااد األميااا -
مطبعة حجاازي، القااهرة، )د ت(، بعناياة وتعليقاات مساند العصار محماد ياساين 

 الفاداني.
ها(، 291، لمحمد بن عيسى الترمذي )ت. «سنن الترمذي»الجامع الكبير = -

 م.1111تحقيق: بشَّار عوَّاد معرو ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت: 
 )ف(

للعالمة المفتي إبراهيم صاالح الحسايني،  الشر  الباذخ، بعد الطود الشامم، -
-هاااا1666ط: مؤسساااة السااايادة للطباعاااة والنشااار، أبوجاااا، نيجيرياااا، سااانة 

 م.2611
ردي الخراسااااني،  - ج  و  ااار  س  ش اااعب اإليماااان، ألباااي بكااار أحماااد بااان الحساااين الخ 

هااا(، حققااه: الاادكتور عبااد العلااي عبااد الحميااد حامااد، 621البيدقااي )المتااوفى: 
شااد للنشاار والتوزيااع بالرياااح بالتعاااون مااع الاادار الساالفية الناشاار: مكتبااة الر 

 م.  2663 -ها  1623ببومباي بالدند، الطبعة: األولى، 
 )ص(

صااحيح البخاااري، المساامَّى بالجااامع المسااند الصااحيح المختصااار ماان أمااور  -
رسااول اهلل صاالى اهلل عليااه وساالم وس ااننه وأيَّامااه، ل مااام محمااد باان إسااماعيل 
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ا(، تحقيااق: مصاطفى دياب الب غااا، ط: دار ابان كثيار، ساانة ها224البخااري )ت. 
 ها.1622

صااحيح مساالم المساامَّى بالمسااند الصااحيح المختصااار بنقاال العاادل عاان العاادل  -
ا  الق ش ايري )ت. «إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،  ل مام مسلم بن الحجَّ

لتااراث م(، دار إحياااء ا1149هااا(، تحقيااق: محمااد فااؤاد عبااد الباااقي )ت. 241
 العربي، بيروت، د.ت.

 )ح(
الضااوء الالمااع، فااي أعيااان القاارن التاسااع، للحااافظ الشاامس محمااد باان عبااد 

 ها، ط: منشورات مكتبة دار الحياة، بيروت.162الرحمن السخاوي ت
 )ط(

الطااالع السااعيد، المنتخااب ماان المسلسااالت واألسااانيد، تخااريج مسااند الحجاااز  -
: مطااابع الصاافا، مكااة المكرمااة، ساانة العالمااة الساايد محمااد علااوي المااالكي، ط

 ها.1612
الطود الشامم، في ذكر بعح األسانيد إلاى مان رويات عاندم مان المشاايم،  -

 للعالمة المفتي الشيم إبراهيم صالح الحسيني، )د ن(، )د ت(.
طيب الذكر، في ثبت وأساانيد أحماد بان أباي بكار )الحبشاي(، جمعاه واعتناى  -

 م.2612اهلل، ط:دار الفتح، األردن، سنة به عمر بن سرا  بن أحمد حبيب 
) ( 

العجالة، في األحاديث المسلسلة، لمسند العصر محماد ياساين الفااداني، ط:  -
 م.1112دار البصائر، دمشق، سنة 

العقد التليد في اختصار الدر النضيد، أو المعياد فاي أدب المفياد والمساتفيد،  -
ن إسااماعيل العلمااوي ثاام للسااتاذ الشاايم عبااد الباسااط باان موسااى باان محمااد باا
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-ها1626الموقت الدمشقي الشافعّي، ط: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، سنة 
 م، تحقيق الدكتور مروان عطية.2666

هااا(،رتبه علااى 291علاال الترمااذي الكبياار، ألبااي عيسااى الترمااذي، )المتااوفى: -
كتااب الجااامع: أبااو طالااب القاضااي، تحقيااق صاابحي السااامرائي ، الناشاار: عااالم 

 ها.1661بيروت، الطبعة: األولى، ها.  –الكتب ، مكتبة الندضة العربية 
علاااوم الحاااديث، ل ماااام الحاااافظ أباااي عمااارو ابااان الصاااالح، ط: دار الفكااار  -

م، تحقياااق 1114-هاااا1664دمشاااق، سااانة  -المعاصااار، ودار الفكااار، بياااروت
 األستاذ الدكتور نور الدين عتر.

) ( 
الاذهاب واإلقاماة واإليااب، ل ماام شاداب غرائب االغتراب ونزهاة األلبااب فاي  -

الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني األلوسي، ط: مطبعة الشابندر، بغداد، سنة 
 ها.1329

) ( 
فتح المغيث، بشرح ألفية الحديث، للحافظ شمس الدين السخاوي، ط: مكتبة  -

 م، تحقيق: الشيم علي حسين علي. 2663-ها1626السنة، القاهرة، سنة 
ل المبااين، فااي مسلساال حااديث النبااي األمااين صاالى اهلل عليااه وساالم، الفضاا -

ل مااااام الشاااااه ولااااي اهلل الاااادهلوي، دار الكتاااااب ديوبنااااد يااااوبي، الدنااااد، ساااانة 
 ها، بعناية العالمة الشيم محمد عاشق إلدي البرني ثم المدني.1611

فدرس الفدارس واألثبات، ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلساالت، لمساند  -
ر محماااد عباااد الحاااي الكتااااني، ط: دار الغااارب اإلساااالمي، بياااروت، سااانة العصااا
 ها، تحقيق: إحسان عباس.1662

الفوائاااد الجليلاااة، فاااي مسلساااالت ابااان عقيلاااة، ط: دار البشاااائر اإلساااالمية،  -
 م، تحقيق محمد رضا قدوجي.2666-ها1621بيروت، سنة 
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ر أحماااد فيضاااان المسلسااالة، فاااي بياااان اإلجاااازة المتداولاااة للشااايم أباااي بكااا -
الكاناادبرمي، ط: مركااز الثقافااة الساانية، كااارنتور، كاااليكوت، كياارال، الدنااد، ساانة 

 م1611-1111
 )ك(

كتاااب المسلساااالت عناااد المحااادثين، للااادكتور عباااد اللطيااا  الجيالناااي، ط:  -
 م.2663-ها1626مطبوعات مكتبة الملك فدد الوطنية، الرياح، سنة 

ع الحااافظ وأعمالااه ومالااه ماان الكنااز الفريااد، فااي ترجمااة العالمااة محمااد مطياا -
االتصااااالت واألساااانيد، جمعاااه الااادكتور محماااد أكااارم النااادوي، ط: دار البشاااائر 

 م.2611اإلسالمية، بيروت، سنة 
 )ل(

لحظ المدا الريمي، في أسانيد شيخنا أحمد الرقيمي القديمي، تخاريج تلمياذه  -
(، تحاات محمااد النبياال باان محمااد نااور باان أحمااد التكرونااي البكااي، )د ن(، )د ت

 يدي نسخة منه.
 )م(

مجالس في تفسير قول اهلل تعالى: )ل ق د  م نَّ اهلل  على المؤمنين إ ذ  ب ع ث  فيدم  -
( للحااافظ اباان ناصاار الاادين 146ر س ااواًل ماان أنفسدم()سااورة آل عمااران، اآليااة 

: دار اليساااار، المدينااااة المنااااورة، ودار المندااااا ، جاااادة، ساااانة 2الدمشااااقي، ط
 م.2616-ها1631

مجمااع الزوائااد ومنبااع الفوائااد، ألبااي الحساان نااور الاادين علااي باان أبااي بكاار  -
هااا(، المحقااق: حسااام الاادين القدسااي، الناشاار: مكتبااة 169الديثمااي )المتااوفى: 

 م.1116ها،  1616القدسي، القاهرة، عام النشر: 
المعجاااام األوسااااط، ألبااااي القاساااام سااااليمان باااان أحمااااد الطبرانااااي )المتااااوفى:  -

 القاهرة. –رمين ها(، ط: دار الح346
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هاا(، 346المعجم الكبير، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراناي )المتاوفى:  -
 القاهرة. –: مكتبة ابن تيمية 2تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط

المعجم المفدرس، والمجمع المؤسس، لشيم اإلسالم الحافظ ابن حجار،، ط:  -
م، تحقياااق محماااد شاااكور 1111-هاااا1611مؤسساااة الرساااالة، بياااروت، سااانة 

 المياديني.
معجاام مقاااييس اللغااة، ل مااام اباان فااارس، ط: ط: دار الفكاار، القاااهرة، ساانة  -

 م، تحقيق عبد السالم هارون.1191-ها1311
هاا(، تحقياق: 299المعرفة والتاريم، ليعقوب بن سفيان الفسوي، )المتوفى:  -

 1661بعة: الثانية، أكرم ضياء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الط
 م.  1111 -ها
المستدرك على الصحيحين، ل مام الحافظ أبي عباد اهلل الحااكم النيساابوري،  -

 م.1116-ها1611ط: دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 
المسلسالت العشرة في األحاديث النبوية، ل ماام محماد بان علاي السنوساي،  -

: دار 2م، وط1141-هااا1311نة ط: مطااابع دار الكتاااب اللبناااني، بيااروت، ساا
 م.2611-ها1666السنوسي للتراث اإلسالمي، سنة 

هاااا(، المحقاااق: شاااعيب 261المساااند ، ل ماااام أحماااد بااان حنبااال، )المتاااوفى:  -
عادل مرشد، وآخرون إشرا : د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،  -األرنؤوط 

 م.  2661 -ها  1621ط: مؤسسة الرسالة، سنة 
المنشاااور باسااام البحااار الزخاااار، ألباااي بكااار  البااازار )المتاااوفى: مساااند البااازار، -

هاااا(، المحقاااق: محفاااوظ الااارحمن زيااان اهلل، وآخااارون، ط: مكتباااة العلاااوم 212
 م.1111المدينة المنورة، سنة  -والحكم 

مشااارق األنااوار علااى صااحاح اآلثااار ل مااام القاضااي عياااح، ط: المكتبااة  -
 م.1191القاهرة، سنة -العريقة ودار التراث، تونس
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مشيخة قاضي القضاة شايم اإلساالم ابان جماعاة، تخاريج الحاافظ البرزالاي،  -
م، تحقيااق الاادكتور 1111-هااا1661ط: دار الغاارب اإلسااالمي، بيااروت، ساانة 

 موفق عبد اهلل عبد القادر.
مشيخة محمد بان إباراهيم البيااني عار  باابن إماام الصاخرة، تخاريج الحاافظ  -

بيااروت، ساانة -البشااائر اإلسااالمية، دمشااق محمااد باان رافااه السااالمي، ط: دار
 م، تحقيق محمد بن ناصر العجمي.2666-ها1622

معجااام الشااايوخ الكبيااار، للحاااافظ الاااذهبي، ، ط: مكتباااة الصاااديق، الطاااائ ،  -
م، تحقيااق محمااد الحبيااب 1111-هااا1661المملكااة العربيااة السااعودية، ساانة 

 الديلة.
سااانيد، للعالمااة المفتااي المفيااد فااي ذكاار اإلجااازة باابعح أمدااات الكتااب واأل -

 الشيم إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، )د ن(، أهدانيه مؤلفه.
المقتط  من إجازات العراقيين وأسانيدهم، للشيم الادكتور أكارم عباد الوهااب  -

هاااا، تحااات يااادي نساااخة مناااه 1622محماااد أماااين الموصااالي، ط: )د ن(، سااانة 
 أرسلدا لي مؤلفدا.

إلساالمي فاي القارنين الراباع عشار والخاامس عشار مكة المكرمة فاي الفكار ا -
الدجااريين، تاااألي  حمااد عباااد الكااريم دواح الحسااايني، ط: دار الكتااب العلمياااة، 

 م.2616بيروت، سنة 
المناهااال السلسااالة، فاااي األحادياااث المسلسااالة، للعالماااة محماااد عباااد البااااقي  -

 اللكنوي، ط: دار إحياء علوم الحديث، دمشق، )د ت(.
لاى وساائل الوصاول، إلاى شامائل الرساول صالى اهلل علياه منتدى الساول، ع -

 م،2661-ها1621: دار المندا ، سنة 6وسلم للعالمة عبد اهلل اللحجي، ط
منااة الاارحمن، فااي أسااانيد حسااين عساايران، تااألي  المسااند األسااتاذ الشاايم  -

 م.1119-ها1611حسين أحمد عسيران، ط: )د ن(، سنة 
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 )ن(
القرن الرابع عشر، وبذيله عقاد الجاوهر، فاي  نثر الجواهر والدرر في علماء -

علماء الربع األول من القرن الخامس عشار، يوسا  عباد الارحمن المرعشالي، 
 م.2664-ها1629ط:  دار المعرفة، بيروت، سنة 

النفس اليماني، في إجازة القضاة بني الشوكاني، ل مام الوجيه عبد الرحمن  -
لدراساااات اليمانياااة، صااانعاء، سااانة بااان ساااليمان األهااادل، ط: مركاااز األبحااااث وا

 م.1191
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