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 الملخص 
 هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده,وبعد: الحمد

فهذا البحث الموسوم "بجزء فيه مجلس أمالي أبي القاسم هبة اهلل بن الحسن 
الاللكائي" مجلس فيه عشرة نصوص يرويها الحافظ بإسناده مع الكالم عليها 
وهو من أعلى حديثه ولم يقتصر فيه على الصحيح بل ذكر فيه ما يستغرب 

لتعليق عليها وهو ما يميز هذا المجلس عن غيره,وليس له إال نسخة مع ا
خطية فريدة فيما أعلم, ولم أرها منشورة, ولم أقف للحافظ على مجلس آخر 
من أماليه؛ مما دفعني إلى تحقيقه والتعليق عليه خدمة للسنة وتنويها بالحافظ 

الحمد هلل رب وجهوده في خدمتها.جعله اهلل خالصا لوجهه, نافعا لعباده, و 
 العالمين.
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Part of the council of the amal hafiz abu alqasim the gift 

of god ibn alhassan al-lkai 

Khaled bin mohmmad alsulem lnvestigation and study 

Assistant professor  in the department of the year qassim 

university 
Kmsu2007@gmail.com 
All perfect praise be to Allah, The Lord of the Worlds. I 

testify that there is none worthy of worship except Allah, 

and that Muhammad, ( peace be upon him and may  

Allaah exalt his mention ) is His slave and Messenger. 

This research tagged "part of the dictations sessions of 

Abu Alkasem Hibatullah Ibn Alhassan Allalikaiy" which 

is a session that has ten textes narrated by Alhafiz with 

his predication and his speech on it and it is one of his 

highest narrations. He didn't mention only the true 

hadith but he also mentioned what is odd too commenting 

on them and this is what characterises and distinguishes 

this session from the others. It has only one unique hand 

copyright as I know and I haven't seen it published 

before and I haven't found another dictation session for 

Alhafiz and this is what pushed me to check it out and 

commenting on it serving The Sunnah and mentioning 

Alhafiz and his efforts in serving it. May Allah make it 

purely seeking only his satisfaction anduseful for his 

slaves and all perfect praise be to Allah, The Lord of the 

Worlds. 
Kay word: the amal  , the council , hafiz abu alqasim . ibn 

alhassan al-lkai 
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 لرحيمبسم اهلل الرحمن ا

 مقدمة  
 الحمد هلل رب العالمين والصالة على أشرف األنبياء والمرسلين,وبعد:

بليغ دين اهلل ونشر سنة فإن من أجل القربات وأعظم المهمات على العلماء ت
ن من أكثرها نفعا وأبلغها أثرا إمالء  نبيه  بشتى السبل وكافة الوسائل وا 

الحديث على الطلبة إمالًء, وقد درج على هذا كثير من العلماء والحفاظ 
وخصصوا أوقاتا لمجالسهم وكان من جملة هؤالء أبو القاسم هبة 

وهو مجلس نادر فهو على صغر الحسن الطبري المشهور بالاللكائي  بن اهلل
حجمه تضمن فوائد فرائد, وال يزال حسب علمي لم ينشر بعد مع أهميته 

 فأحببت المشاركة في تحقيقه فكان هذا البحث.
 أهداف البحث:

 التعريف بالحافظ الاللكائي ومصنفاته وتخريجاته. .1
 إبراز جانب من جوانب خدمته رحمه اهلل للسنة. .2
 تبقى من آثاره. القيام ببعض حقه ونشر ما .3
 التعليق على النص بما يوضحه ويكشف غموضه. .4

 منهج البحث:
 سأسير في هذا البحث على المنهج االستقرائي الوصفي التحليلي النقدي.

 : منهج العمل
 أواًل:ترجمة الحافظ ومصنفاته:

أتتبع كل ما كتب عن الحافظ الاللكائي ومصنفاته في كتب التراجم  .1
 برامج واألثبات من خالل الحاسب.والمشيخات والرجال وال

 ألخص في هذه الدراسة ما يفيد في التعريف به وبمصنفاته. .2
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أقوم بترجمة شيوخه الذين روى عنهم المصنف في هذا المجلس بإيجاز   .3
مثبتا إياها في ترجمته عند الكالم على شيوخه لئال يطول التعليق على 

 النص.
 ثانيا:نسخ النص:

سنادها ل .1 لتأكد من صحتها والتحقق من ثبوتها دراسة النسخة وا 
 لممليها.

قراءة المجلس عدة مرات للتعرف على طريقة الناسخ في كتابة  .2
 الحروف, والتأكد من سالمة النسخة.

نسخ المخطوطة باإلمالء المعهود اليوم ولو خالف رسم الناسخ, مع  .3
الترقيم لألحاديث ووضع عالمات الترقيم للفقرات ثم المقابلة على 

 وطة عدة مرات.المخط
التأكد من صحة كتابة األحاديث وأسماء الرواة رسما وضبطا بمراجعة  .4

 المصادر.
البحث عن نسخة أخرى غير المعتمد عليها أو مجالس للحافظ غير  .5

 هذا المجلس.
 ثالثا: التعليق على النص:

أقوم بدراسة إسناد المصنف راويا راويا حاكما عليه بعد تعيين الرواة  .1
لهم وال أثبت في الدراسة إال من كان له أثر في ضعف والنظر في حا

الخبر, وأجمل الكالم على بقيتهم تجنبا للتطويل مع بيان َمن ورد 
 مهمال أو مكنى في اإلسناد من غير المشهورين.

 أبدأ بالتخريج بمن روى هذا المجلس أو من طريق المصنف. .2
إياها على  ثم أخرجه من المصادر التي تلتقي بإسناد المصنف مرتبا  .3

 المتابعات التامة ثم القاصرة مبتدئا بالستة.
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أكتفي في التخريج بالطريق التي أوردها الحافظ عن الصحابي من  .4
 غير تتبع للطرق والشواهد طلبا لالختصار.

 توثيق المصادر التي عزا إليها المصنف والتأكد من صحة النقل. .5
 : خطة البحث

 ة وفهارس:وفيها مقدمة وقسمان نظري وعملي وخاتم
 فالمقدمة فيها أهداف البحث ومنهجه ومنهج العمل وخطته.

 والقسم األول النظري: وفيه تعريف بالمملي والمملى وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول: التعريف الموجز بالحافظ أبي القاسم الاللكائي,ومصنفاته 

 وتخريجاته وفيه مطلبان:
 .المطلب األول: ترجمة موجزة عن الاللكائي

 المطلب الثاني:تعريف موجز بمصنفاته وتخريجاته.
 المبحث الثاني: تعريف بهذا المجلس ومنهج الحافظ فيه,وفيه مطلبان:

 المطلب األول:التعريف بهذا المجلس.
 المطلب الثاني:منهج الحافظ فيه. 

المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية ودراسة إسنادها ونماذج منها,وفيه 
 ثالثة مطالب:

 مطلب األول:وصف النسخة الخطية.ال
 المطلب الثاني:دراسة إسناد النسخة.

 المطلب الثالث:نماذج منها.
 القسم الثاني العملي: وفيه التحقيق والتعليق. 

 الفهارس: 
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المبحث األول: التعريف الموجز بالحافظ أبي القاسم الاللكائي,ومصنفاته 
 وتخريجاته وفيه مطلبان:

 وجزة عن الاللكائي:المطلب األول:ترجمة م
 اسمه وكنيته وَنَسبه وِنْسَبته: 

كما اتفقت عليه كتب  القاسم أبو ,منصور بن الحسن بن اهلل هبةهو 
ولعله أراد أن ُيعرِّف به ال  (2)غير أن السمعاني كناه بأبي محمد (1)التراجم

 صدوقا، ثقة مأموناأن يكنيه؛ فإن ولده محمد كان مشهورا 
 بخالف القاسم فلم أر له ترجمة فيما بين يدّي. (3)مكثرا من الحديث

,ثم انتقل إلى الري (4) طبريال اهلل فلذا يقال أحيانا:هبة؛رستانبَ طَ وأصله من 
  (5).الرازيفنسب إليها فيقال 

 .(6), ولكنه لم ينسب إليهافاستوطنها بغداد قدمثم 

                                 
 أعالم سير ,(111/ 3) الحفاظ تذكرة ,(111/ 15) المنتظم ,(101/ 16) بغداد تاريخ(1)

 .(111/ 1) شهبة يقاض البن الشافعية طبقات ,(411/ 11) النبالء

 .(460/ 13) األنساب(2)

 ذيمولده في . البغدادي ثم الاللكائي الطبري سمالقا أبي الحافظ ابن بكر أبو محمدهو  (3)
(. انظر: ترجمته ه 412من سنة) األولى جمادى فيهـ(,وتوفي 401) سنة الحجة
 ,(261: ص) المذهب حملة طبقات في المذهب العقد, (460/ 13) األنسابفي 
 .(346/ 10) اإلسالم تاريخ

 .(13/ 4) البلدان معجم, (23/ 4) ,(62/ 1) األنساب,(101/ 16) بغداد تاريخ (4)
 الممتدة( لُبرزأ) بجبال اليوم يعرف مّما معظمها ويتألف عالية، جبال ذات منطقة َطَبرْستانو 

 .(401 :ص) الشرقية الخالفة بلدان.قزوين لبحر الجنوبي الساحل حذاء في

 (611/ 15) والنهاية البداية,(413: ص) والمسانيد السنن رواة لمعرفة التقييد(5)
 ة على غير قياس.والنسب

 .(311: ص) الشافعيين طبقات ,(101/ 16) بغداد تاريخ(6)



 

 
7272 

 النسبة ههذ,و (1) النسب ياء بعدها آخره في بهمزة بالاللكائي وعرفواشتهر 
 .(2)النعال صانع: أي ؛األرجل في تلبس التي وهي اللوالك، بيع إلى

 فهمه ومعرفته:
حتى صار معدودا في كبار اإلسفراييني، حامد أبي على الشافعي فقه درس 

 . (3)فقهائهم مذكورا في طبقاتهم
وهو عالم بالحديث حافظ له, مطلع على العلل,عارف بأحوال الرواة وأنسابهم 

 يوما الطبري اهلل هبة جاءني: قال البرقاني، حدثني هم,قال الخطيب:ووفيات
 أخرج مسلما أن تعليقه في الدمشقي مسعود أبو ذكر: لي فقال النهار، نصف
 طريق من,ثالث المنافق آية : النبي عن هريرة، أبي حديث الصحيح في

 لي تخرجه أن فأريد هريرة، أبي عن أبيه، عن سهيل، عن جعفر، بن إسماعيل
 مبيضا، الحديث مكان فرأيت صحيحي، في فنظرت: البرقاني قال كتابك، من
 ترجمته، في مسعود أبو غلط قد: اهلل هبة فقال عندي، الحديث ليس: له فقلت
نما  أبي عن أبيه، عن سهيل، أبي عن جعفر، بن إسماعيل عن الحديث هذا وا 
 ما على األمر فإذا تفنظر : البرقاني قال مالك، بن نافع هو سهيل وأبو هريرة،
 .قال
 بهذا آخر حديثا ذكرف تعليقه، في أيضا الواسطي خلف غلط وقد: البرقاني قال 

نما سهيل، عن جعفر، بن إسماعيل ترجمة في وجعله اإلسناد  أبي عن هو وا 
 .(4)سهيل

                                 
 .(451/ 13) األنساب,(101/ 16) بغداد تاريخ(1)

 .(401/  3) اللباب ,(451/ 13) األنساب(2)

 الشافعية طبقات ,(311: ص) البن كثير الشافعيين طبقاتانظر على سبيل المثال:(3)
 .(111/ 1) شهبة يقاض البن

 .(101/ 16) بغداد اريخت(4)
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وكان الخطيب رحمه اهلل كثيرا ما يفزع إليه ويرتضي قوله ويسلم له, ومن ذلك: 
 المقانعي نصر بن موسى من سمع أنه يذكر كانالرازي  اعيلإسم بن محمدأن 

 ألبي ذلك ذكرتقال الخطيب ف ومائتين، وسبعين ثالث سنة جرير صاحب
 نصر بن موسى: فقال الحافظ، الطبري منصور بن الحسن بن اهلل هبة القاسم
 أدركه، إسماعيل بن محمد يكون أن وأنكر الرازيين، كبار عنه حدث قديم شيخ
 .(1)عنه روايته في وكذبه

وقد تكرر ذلك للخطيب رحمه اهلل مع رواة آخرين فحين يسأل شيخه الاللكائي  
عنهم يجد عنده ما يشفي صدره, ويروي ظمأه؛ فلذا تراه كثيرا ما يورد كالم 

  (2)شيخه في الرواة.
 (3)فال غرو بعد ذلك أن يكون من النقاد الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل.

عنايته بالعلل, وحفظه للطرق, ومعرفته بالتفرد فشيء قد بزَّ به أقرانه وأما 
وتقدم به على كثير من حفاظ عصره كما سترى شيئا منه في هذه األمالي على 
قلتها فال يورد حديثا إال تكلم عليه, ومن طالع تخريجه لفوائد أبي القاسم 

  (4)الحرفي تبين له ذلك على الحقيقة.
  مكانته العلمية:
 (5).ويحفظ يفهم وكان عنه، كتبناقال الخطيب:

                                 
 (314/ 2) بغداد تاريخ(1)

 (410/ 4) ,(315/ 4) ,(614/ 3) ,(45/ 3) بغداد تاريخانظر شيئا من ذلك في  (2)
 (11 /122), (13 /221), (5 /212), (5 /335), (1 /331), (11 /445), (13 /

243.) 

 (.544) والتعديل الجرح في قوله يعتمد من ذكر(3)

, 156, 153, 116, 101, 105, 11, 13جموع فوائد الحرفي )ص انظر مثال م( 4)
111.) 

 ,(101/ 16) بغداد تاريخ(5)
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 .(1)حافظا فهما ثقة انك:الذهلي فارس بن شجاعقال 
 .وصنف سمع الحديث، من المكثرين المتقنين الحفاظ أحد كان:السمعاني وقال
 في الدَّبَّاغ ابن ذكره بغداد، محدث الفقيه، الحافظ اإلمام: الهادي عبد ابن وقال

 . (2)الحفاظ من التّاسعة الطبقة
 المجود، الحافظ، اإلمام،وعده الذهبي في الحفاظ, ووصفه في "السير" بقوله:"

 (3)".المذهب في وبرع حامد، أبي بالشيخ تفقهه...وقت في بغداد مفيد...المفتي
  :شيوخه
  (4).كثيرًا خلًقا سمع": المنتظم" في الجوزي ابن قال
 عشرات عن روى": السُّنَّة أهل اعتقاد أصول شرح" مقدمة في الغامدي. د وقال

 وثمانين مائة يقارب به عنهم روى الذين األشخاص عدد إذ أنّ  العلماء
 .(5)شخًصا

 أبومحمد النديم وهو  بن وربما دلس شيوخه تدليس أسماء فيقول حدثنا علي
كما أشار إلى  الصيدالني خزفه بن الحسن بن محمد بكر أبي بن علي الحسن

  (6) ذلك خميس الحوزي.
وهو أمر يلحظه كل من اعتنى بشيوخه فإنه يجد مشقة بالغة في تعيين مراده 
وذلك أنه كثيرا ما يقتصر على االسم واسم األب من دون نسبة وربما نسبه إلى 

                                 
 .(413: ص) والمسانيد السنن رواة لمعرفة التقييد(1)

 .(211/ 3) الحديث علماء طبقات(2)

 .(411/ 11) النبالء أعالم سير,(111/ 3)تذكرة الحفاظ  (3)

 .(111/ 15) واألمم الملوك تاريخ في المنتظم(4)

(5 )(1/16.) 

 بعد أملى صدوقا مكثرا وكانوقال: (61 -60: ص) الحوزي لخميس السلفي سؤاالت(6)
 كالنديم ومعه الملك لفخر مداخال وكان وأربعمائة تسع سنة في مات أن لىإ األربعمائة

 .به يدلس الاللكائي القاسم وأبو
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غير ما يشتهر به ولم يخف محقق الكتاب الشيخ أبو مالك الرياشي الصعوبات 
 (1)التي واجهته من جراء هذا الصنيع

ترجمة هنا على من روى عنهم في هذا المجلس طلبا وسأقتصر في ال
 لالختصار وهم ثمانية, أسوقهم على ترتيب حروف المعجم:

 األصبهاني علي أبو ,(3)لهوْ قَ  (2)خرشيد بن محمد بن عمر بن أحمد .1
 (4)هـ(.314)ت

 وعبد الحضرمي، هارون بن محمد حامد وأبا الشيعي، منصور بن محمد سمع
 .الجوزجاني العالء بن علي بن وأحمد لنيسابوري،ا زياد بن محمد بن اهلل
 محمد بن أحمدو  ,الحافظ األصبهاني نعيم وأبو ,الميداني الوهاب عنه عبد روى

 وحدث طويال دهرا بغداد سكن قد وكان ،"األصول حسن ثقة كانوقال:"العتيقي 
روى عنه المصنف هنا  .مات حتى بها وأقام فنزلها مصر إلى انتقل ثم بها،
 يث الثالث.الحد

                                 
 (.1/31المصنف رحمه اهلل ) ( وذكر قبله مثاال آخر لتدليس1/31دراسة المحقق )( 1)

 ,(111/ 1) أصبهان أخباركذا وقع في كثير من المطبوعات بالدال المهملة كما في (2)
وغيرهما, من غير تعرض لضبطها, وضبط الذهبي الخاء  (411/ 5) بغداد تاريخ

 شيذرَ وخَ والراء بالفتح مع التخفيف ولم يتعرض إلهمال آخره أو إعجامه ونص عبارته:"
نما مضبوطا، وجدته هكذا - وثانيه أوله بفتح -  ."والتثقيل بالضم الطلبة أفواه على وا 

 ؛ كذا وقع في مطبوعته بالذال المعجمة فاهلل أعلم.(10/ 11) النبالء أعالم سير
نما  وجدير بالذكر أن المصنف لم يذكر في نسبه:"خرشيد قوله" في سائر الروايات عنه وا 

صفهاني أحيانا. انظر شرح أصول اعتقاد أهل ينتهي به إلى محمد وربما ذكر األ
 (.331( ,)13السنة )

 ؛َقْوله خرشيد اْبن َلهُ  َفُيَقالكذا ضبطها ابن حجر ضبط قلم في ترجمة أخرى ثم قال:"(3)
 (105/ 2) األلقاب في األلباب نزهة "َكَذِلك َوَلْيَس  ,مركب َأنه فيظن

 .(14/ 5) تاريخ دمشق ,(411/ 5) بغداد تاريخ(4)
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 (1)[هـ 310 - 311: الوفاة. ]الخير أبو رفاعة، بن زيد .2
 .اللغة كتب األنباري وابن دريد، ابن عن بخراسان روى
 الاللكائي، يعني اهلل، هبة القاسم أبا سمعت كذابا؛ كان: فقال الخطيب، ذكره
 ".فيه القول وأساء بالري، رأيته: يقول

نما روى عنه المصنف هنا شعرا فيه ح كمة, وهو النص األخير من هذا وا 
 المجلس.
 القاسم أبو النيسابوري, زياد بن علي بن عبداهلل بن محمد بن عبداهلل .3

  (3)هـ(311لمعدل )تا ,(2)ذيمِّ السِّ 
 عنه حدث ,الشرقي بن حامد وأبا خالد بن حمدون بن محمد بكر أبا سمع
 . "صحيحة أصول من حدثوقال:" الحاكم

 يث الخامس.روى عنه المصنف هنا الحد
                                 

 .(451/ 1) تاريخ بغداد(1)

 الخبز من نوع وهو بفتحها، وقيل المكسورة الميم وتشديد,السين بكسر( سمذ) إلى نسبة(2)
 (216/ 1) األنساب .الناس لخواص يصنع األبيض

 .(104/ 1) اإلسالم تاريخ ,(211/ 1) األنساب,(11 ص) نيسابور مختصر تاريخ(3)
علي السمذي ابن بنت الدورقي الراوي عن ابن  بن محمد بن وهو غير أبي محمد عبد اهلل

هـ( فرق بينهما الحاكم  366راهويه المتوفى سنة )ت  بن شيرويه راوي مسند إسحاق
في تاريخ نيسابور؛فإنه حين ذكر هذا وكناه بأبي محمد ذكر بعد أحد عشر ترجمة 

خ وحين أورده السمعاني نقال عن كتاب تاري شيخ المصنف وكناه بأبي القاسم ,
نيسابور فرق بينهما بالوفاة أيضا ,فهذا أقدم وفاة من شيخ المصنف, ومما يدل على 

 ذلك أيضا أني رأيت المصنف يروي عن صاحب ابن شيرويه بواسطة واهلل أعلم. 
,شرح أصول اعتقاد أهل السنة (11 ص) نيسابور مختصر تاريخينظر:
 .(256/ 1)(,األنساب رسم )السمذي(, تاريخ اإلسالم 662_661)

وقد خلط بينهما غير واحد من المحققين منهم ابن نقطه, وابن ناصر الدين رحمهم اهلل. 
 .(111/ 5) المشتبه توضيح ,(313: 65/ 2) التقييد
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 310: )ت زيو المر  الحسين أبو يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي .4
 (1)(هـ

 خالد بن وأحمد الرازي، حاتم أبي بن الرحمن عبد محمد أبي عن أكثر 
 األصول صحيحوقال الذهبي:" .الخليلي يعلى أبو عنه أكثرو  الحروري،
 ".مكثر ثقة ,والسماع

 تاسع.وروى عنه المصنف هنا الحديث الثامن وال
 الفارسي محمد أبو كوهي، بن يعقوب بن يوسف بن الحسن بن كوهي .5

 .(2)(هـ 313 )ت
 هارون بن محمد حامد وأبي الفرائضي، الليث أبي أخي أحمد عن حدث

 .الحضرمي
 القاسم وأبو,الصيمري اهلل عبد أبو يانوالقاض األزجي، العزيز عبد عنه حدث

 .الخطيب وثقه .رهموغي الوكيل، عبدالواحد بن وأحمد التنوخي،
 روى عنه المصنف هنا الحديث الرابع.

 البغدادي المخلص طاهر أبو، العباس بن عبدالرحمن بن محمد .6
(305_313)(3) 
 .العراق ومحدث وقته، مسند الصدوق، المعمر المحدث، الشيخ

 ,داود أبي بن بكر أبيو  ،أبي القاسم البغوي منسمع 
 .وغيرهم صاعد بن محمد بن يحيىو 

                                 
 .(665/ 1) اإلسالم تاريخ,(611/ 2) للخليلي اإلرشاد(1)

  (130/ 1) تاريخ اإلسالم ,(523/ 14) تاريخ بغداد(2)

/ 1) لمخلصياتمقدمة المحقق ل (،410-411/ 16) السير,(551/ 3) بغداد تاريخ(3)
1).  
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 مكثرا صالحا صدوقا ثقة كان األزهري، وأبوالقاسم البرقاني، أبوبكر: نهع حدث
 .الحديث من

 روى عنه المصنف الحديث األول.
 البيع (1)الحسن أبو البزار, نامشْ خُ  بن جعفر بن عبد الرحمن بن محمد .1

 (2) هـ( 312البغدادي )ت
 حمدويه بن ومحمد الخزاز، غيالن بن اهلل عبد بن محمد: سمع
 ,وغيرهما.يالمروز 
 البسري، ابن القاسم أبوو  ,األزهري القاسم وأبو البرقاني، بكر أبو: عنه حدث
 محمد بن أحمد,و البرقاني وثقه .األبنوسي أحمد بن محمد الحسين وأبو

  .العتيقي
 روى عنه المصنف الحديث الثاني.

 زرعة أبي وراق جعفر وأب ,الساويمحمد  بن علي بن محمد  .1
  (3).الرازي

                                 
/ 61)جاءت تكنيته )أبو الحسين( في مواضع في سياق إسناد من تاريخ دمشق ( 1)

61).  

ولم يذكرا في نسبه:جعفرا وهو  (111/ 1) تاريخ اإلسالم (,551/ 3) بغداد تاريخ(2)
اني, وفي عشرين موضعا معروف في نسبه كما ورد عند المصنف هنا في الحديث الث

من كتابه "شرح أصول السنة" غير أن المصنف ال يذكر في نسبه "خشنام", وجمع 
ابن عساكر بين "جعفر" وبين "خشنام" في مواضع متعددة أثناء سوقه ألسانيد من 

 بنوسياآل أحمد بن محمد الحسين يوأب البسري، ابن القاسم يأبطريقه من رواية 
 عنه.

من  مسلم بن ,ومحمد (36/ 31) دمشق تاريخمة أبي زرعة الرازي من له ذكر في ترج(3)
 .(441/ 26) الكمال تهذيب
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واره, وابن أبي حاتم, وحدث  بن مسلم بن ومحمد أبي زرعة الرازي,و روى عن
عنه المصنف هنا في الحديث السادس والسابع, كما روى عنه في شرح 

  (1)أصول أهل السنة في عشرة مواضع تقريبا كلها بروايته عن ابن أبي حاتم.
 :تالميذه
 لبغداديا بكر أبو مهدي بن أحمد بن ثابت بن علي بن أحمد: عنه وروى
 أبو زكريا بن الحسين بن علي بن وأحمدُ  الحفاظ، وخاتمة التصانيف صاحب
 منصور بن الحسن بن اهلل هبة بن ومحمَّد الصوفي البغدادي الطريثيثي بكر

الحسين البيهقي وخلق  بن وأبو بكر أحمدالطبري، الاللكائي بن بكر أبو الطبري
  .(2)كثير
 :وفاته

  (3)هـ(.411لوفيات أنه توفي سنة ) اتفقت مصادر الرواة وكتب ا
في مدينة الدينور؛كما  رمضان شهر من خلون لست   الثالثاءوبالتحديد في يوم 

,وتلميذه الخطيب, (4)العتيقي محمد بن أحمدنّص على ذلك صديقه الحافظ 
  (5).له لحاجةكان  إليها هجو خر وزاد: أن 

 القاسم أبا رأيت: الق العكبري، جدا بن الحسين بن علي حدثنيقال الخطيب:
 غفر: قال بك؟ اهلل فعل ما: فقلت المنام، في الطبري الحسن بن اهلل هبة
  (1).بالسنة: يقول خفية، كلمة قال به فكأني بماذا؟: قلتُ .لي

                                 
 ( 11تنبيه:تصحفت "الساوي" إلى اليساوي" في ) (1)

 ( تصحفت النسبة في المطبوع إلى "الشاوي".142(,)654وفي رقم )

 (111/ 3) الحفاظ تذكرة(2)

 البداية ,(104/ 1) التاريخ في الكامل ,(111/ 15) واألمم الملوك تاريخ في المنتظم(3)
 .(236/ 2) غبر من خبر في العبر (611/ 15) هجر ط والنهاية

 (151: ص) ووفياتهم العلماء مولد تاريخ ذيل(4)

 .(101/ 16) بغداد تاريخ(5)
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 مؤلفاته وتخريجاته:  المطلب الثاني:
 المنية عاجلته ولكن كثيرة، أشياء فيه فصنف بالحديث، وعنيقال ابن كثير:"

  (2)".كتبه أكثر تنتشر أن قبل
 أوال:مؤلفاته:

جماع  والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح  .1 من الكتاب والسنة وا 
  (3).الصحابة والتابعين ومن بعدهم كذا سماه الفاسي

 وهو الذي على صفحة عنوان المخطوط كما أفاده محققه وبه طبع الكتاب د
أحمد الرياشي  مصري ثمكمال ال بن نشأتثم أعاد طبعه ،(4)حمدان سعد أحمد

 .(5) بهذا العنوان
وكذا سماه شيخ اإلسالم ابن تيمية من دون ذكر آخره حيث عزا إليه 

 أصول شرح في المشهور كتابه في الاللكائي القاسم أبو الحافظ قالبقوله:
 ,(6) "والجماعة السنة أهل اعتقاد

"السنة"  " وسماه غير واحد بكتاب (1)السنة :شرحوسماه الخطيب, والذهبي
  (1)منهم ابن كثير,و ابن حجر.

                                                                             
 .(420/ 11) النبالء أعالم سير ,(111/ 3) الحفاظ تذكرة ,(101/ 16) بغداد تاريخ(1)

 .(611/ 15) نهايةوال البداية(2)

 .(340/ 2) ,(416 ,(221/ 1) واألسانيد السنن رواة في التقييد ذيل(3)

(4)(1/101) 

ونشرت الثاني دار  .م1111/ هـ1401 األولى الطبعة,طيبة دارنشرت التحقيق األول (5)
 هـ.1436البصيرة, ونشرت الثالث دار النصيحة عام 

سب هذه التسيمة لشيخ اإلسالم من المحققين ولم أر أحدا ن (650/ 6) الكبرى الفتاوى(6)
الثالثة للكتاب وأقدم التحقيقات لهذا الكتاب اقتصر في إيراد هذه التسمية على بعض 

 المعاصرين واقتصر بعضهم عن ابن تيمية بتسميات أخرى للكتاب كما سيأتي.

 .(420/ 11) النبالء أعالم سير ,(111/ 3) الحفاظ تذكرة,(101/ 16) بغداد تاريخ(1)
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وسماه بعض العلماء بتسميات أخرى ولعلهم أرادوا مضمون الكتاب ووصفه ال 
 (2)حقيقة التسمية.

 (3)كما يقول ابن القيم.الكتب  أجل من وهو
  (4).السنن .2

 كتابا وصنف: وفرق الخطيب وغيره بينه وبين الذي قبله ونص عبارة الخطيب
 شرح في وكتابا الصحيحين، في من أسماء معرفة في اوكتاب السنن، في

 .السنة
واهلل أعلم بحقيقة الحال وعلى كل فلم أر نقال عنه في الكتب التي وقفت عليها 
والذي وقفت عليه معزوا إليه بهذا االسم إنما هي تسمية أخرى لشرح أصول 

 االعتقاد.
الظاهرية حديث  سزكين بهذا االسم "السنن" وقال إنه في لهأما ما ذكره  
,وتردد فيه الزركلي (5)هـ(511( ورقة كتبت سنة )200) 1( ج325)

 – والجماعة السنة أهل أصول حجج"  بروكلمن سماه اّلذي لعلهوقال:
؛فهو وهم والصواب أن السنن وحجج أصول أهل السنة كلها أسماء لشرح (6)"خ

اعتمد محقق السنة الذي تقدم وعلى هذه النسخة بالرقم الذي ذكره سزكين 
  (1)الكتاب أحمد حمدان في تحقيقه.

                                                                             
 (521/ 1) للمعجم المفهرس المؤسس المجمع ,(611/ 15) والنهاية البداية(1)

 (.133_1/131مقدمة محقق الكتاب د أحمد حمدان )( 2)

 (111/ 2) اإلسالمية الجيوش اجتماع(3)

 .(111/ 3) الحفاظ تذكرة ,(101/ 16) بغداد تاريخ(4)

 (1/3/212تاريخ التراث )( 5)

 .(11/ 1)األعالم (6)

 (. 1116( وأضاف له أنه نسخة أخرى برقم )1/124شرح أصول االعتقاد )( 1)
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 .(1)ومما يدل على ذلك تسميته بالسنن في بعض السماعات 
وهو ال يريد غير ما  (2)وكذا سماه شيخ اإلسالم ابن تيمية في بعض المواضع

تقدم بدليل أنه سماه في مواضع باسمه المعروف كما تقدم وسماه في أخرى 
  (3)أصول السنة. 

 شجاعجد للمصنف منذ وقت مبكر غير الكتاب السابق كما صرح بهذا بل ال يو 
  (4).السنة إال الحديث من يءش عنه يخرج ولم المنية عاجلتهبقوله: الذهلي

فلم يصلنا شي من مصنفاته غيره,وغير كرامات األولياء, ومجلس من أماليه 
 وهو هذا المجلس.

 (5)عز وجل.  اهلل أولياء كرامات  .3
ن يراه ملحقا بالكتاب األول شرح أصول االعتقاد ولم يذكر له من الباحثين م

ونص عليه  (1)بروكلمان وسزكين إال نسخة واحدة في مكتبة ليبزج االلمانية
                                 

جاء في آخر ورقة من المخطوط وجدت على أصل شيخي أبقاه اهلل ما هذه صورته (1)
سمع جميع كتاب "السنن" ألبي القاسم الحافظ المعروف بالاللكائي رحمه اهلل على 

هاوي...ثم عدد جماعة الشيخ أبي طاهر السلفي أبو محمد عبدالقادر الر 
مسرور المقدسي وهذا خطه في مجالس متفرقة  بن علي بن عبدالواحد بن وعبدالغني

نصر الحراني وهو  بن هـ(,ونقله على الوجه عبدالعزيز511أواخرها في شعبان سنة )
راويه عن الرهاوي عن أبي طاهر عن الطريثيثي عن مصنفه كما في صورة الجزء 

وبعده طباق آخر يحمل التسمية نفسها وكان السماع على  األول, وبعده طباق آخر
جميع النميري الحراني بإجازته لجميع الكتاب من أبي  بن علي بن أبي علي علوان

عبدالباقي ابن البطي سماعه من أبي بكر الطريثيثي, مؤرخ في سنة  بن الفتح محمد
 هـ(.643)

 .(53/ 6) الفتاوى مجموع(2)

 .(334/ 6) الكبرى الفتاوى(3)

 .(304/ 1) اإلسالم تاريخ ,(414: ص) والمسانيد السنن رواة لمعرفة التقييد(4)

 .(136/ 13) المؤلفين معجم(5)
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محققه د أحمد حمدان رحمه اهلل بأنه ال يوجد غيرها وعنها طبع الكتاب 
مفردا,لكنه خالفهما في كونه ملحقا ورجح أن يكون كتابا مستقال بدالئل 

  (2).ذكرها
ثم طبع بتحقيق أبو مالك الرياشي ملحقا بكتاب أصول االعتقاد معتمدا على 

 نسخة أخرى.
  (3).الصحيحين في من أسماء معرفة .4

 (4).ومسلم البخاري رجالكذا ذكره الخطيب, وسماه ابن نقطة:
نما ينقلون عنه نقال في رواة  وأفاد منه كثيرون من غير تصريح بالتسمية وا 

 لشيخان أخرج لهم ا
فنقل منه ابن المواق محتجا بما ورد فيه متعقبا على ابن القطان في تسمية 

  (5)راو.
 , (6)الكمال تهذيبوهو من موارد المزي في 

وظاهر من طبيعة هذه النقوالت أن الكتاب نفيس وفيه ترجيح عند االختالف 
 (1)في تعيين الراوي

صه حتى تعلم قيمة الكتاب وال يزال الكتاب بحاجة إلى جمع ما تفرق من نصو 
وما الجديد الذي أضافه؟ وما منهج مصنفه فيه؟ وحتى يتسنى للناظر الموازنة 

 بينه وبين غيره ممن صنف في هذا الباب. 
                                                                             

 (.1/3/212(, تاريخ التراث )3/330تاريخ األدب العربي )(1)

 (.63-61كرامات األولياء )ص:( 2)

 .(111/ 3) الحفاظ تذكرة,(101/ 16) بغداد تاريخ(3)

 (25: ص) والمسانيد السنن رواة ةلمعرف التقييد(4)

 .(145/ 2) النقلة النقاد بغية(5)

(6()2 /311), (25 /164). 

  .(234/ 1) حجر البن الباري فتح(1)
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 .الخطاب بن عمر كتاب شرح .5
  الذي بعثه إلى نصارى الشام بعد المصالحة. وهو شرح لكتاب عمر  

 منصور بن الحسن بن اهلل هبة قاسمال أبو وقالأفاد منه ابن القيم حيث قال:
وهو كتاب أورد فيه األحاديث باألسانيد فيما (1)...فذكره بهذا العنوانفي الطبري

 (2)يظهر من نقل ابن القيم 
 مجلس من أماليه وهو مجلسنا هذا وسيأتي عنه حديث خاص. .6

 تنبيهات فيما نسب إليه من المصنفات:
م عبدالرحمن الخرقي التنبيه األول:جزء فيه فوائد أبي القاس

 هـ( 334عبداهلل المتوفى  بن الحسين بن )عمر
هكذا ذكره الدكتور فؤاد سزكين بالخاء وخلط بينه وبين الخرقي الفقيه 
الحنلبي فأورده أواًل في المصنَّف الرابع من مصنفات الاللكائي وأحال 

من فصل الحنابلة( وبالرجوع إلى اإلحالة ذكر  2كتاب  11على رقم 
هـ( قال 334الحسين ) بن لكتاب الثاني للخرقي أبو القاسم عمرفي ا

توجد مختارات من كتابه"فوائد" برواية أبي القاسم الاللكائي انظر رقم 
 .(3)( من فصل الشافعية20)
الدكتور أحمد حمدان كالمه مقرا له في مقدمة تحقيقه لشرح وتبعه  

 . (4) أصول االعتقاد وكرامات األولياء
–ه تصحف عليه أوال ثم بنى عليه التصور بأن أبا القاسم الحرفيوالظاهر أن

هو أبو القاسم  -بالفاء صاحب الفوائد التي خرجها له الاللكائي كما سيأتي

                                 
 .(1211/ 3) الذمة أهل أحكام(1)

 .(1305 ,1215/ 3)وانظر  ,(1211/ 3) الذمة أهل أحكام(2)

 (.236, 1/3/212تاريخ التراث )(3)

 (. 41ولياء )ص:( وكرامات األ 1/12)(4)
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الخرقي الفقيه الحنبلي صاحب المختصر وهما شخصان مختلفان بين وفاتيهما 
 .قرابة مائة سنة, فالخرقي قديم لم يلحقه الاللكائي

( 61ي: األمالي للاللكائي المجلس األربعون الظاهرية مجموع )التنبيه الثان
(112-114) 

 (1)هكذا ذكره أصحاب فهرس مؤسسة آل البيت.
وبعد التأكد والرجوع إلى هذا المجلس فإذا هو ألبي الحسين هبة 

 الشافعي. اهلل هبة بن الحسن بن اهلل
لاللكائي كهذا جاء اسمه واضحا على صفحة العنوان وهذا شخص آخر غير ا

يوافقه في االسم واسم األب ويخالفه في الكنية والجد والنسب والبلد والطبقة 
األكبر  عساكر بنا القاسم أبي الحافظ أخو عساكر، ابن الدين صائنفهذا هو 

(411-563.) 
 وحدث الكثير، سمع واألدب، والحديث بالفقه عارفا كان: الدبيثي ابن قال

 (2).وأملى
 الحافظ الفقيه أنبأ معجمه في القرشي علي بن عمر محاسنال أبو الحافظ قالو 
 من أحسنه ما أكثر لي حصل فمنه الدمشقي الحسن بن اهلل هبة الحسين أبو
 . (3) خيرا عني وجزاه اهلل رحمه الشأن هذا

 :لاّللكاِئيِّ  الّصحاح الفوائد التنبيه الثالث:

                                 
( وأعادوا ذكر هذا الموضع أيضا في ضمن مصنفات الاللكائي في الملحق 1/245)( 1)

 عند ذكر كشاف المصنفين.

 .(364/ 15) ملحق مع تاريخ بغداد (المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي2)

 السنن اةرو  لمعرفة التقييد.وانظر:(11: ص) الحنفي أسد بن الخالق لعبد المعجم(3)
 ط النبالء أعالم سير ,(66/ 21) دمشق تاريخ ختصرم ,(411: ص) والمسانيد
 .(415/ 20) الرسالة
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 إلينا وَصل َما لثالثهكذا سماها الدكتور سعود الجربوعي وأوردها في الفصل ا
 األلبانيّ  مصادر منوأفاد أنه  عليه الوقوف لي يتيسر ولم ِمنه، بعض أو تاما،
 (1) (6/43 ،3/101 الصحيحة السلسة: )في

 في الطبري اهلل هبةوبعد الرجوع إلى الموضع المذكور وفيه عزو الحديث إلى 
 عبد حدثني صالح بن معاوية طريق من( 2/  132/  1" ) الصحاح الفوائد" 

 الحمق بن عمرو سمعت: قال أبيه عن الحضرمي نفير بن جبير بن الرحمن
 يلزمه مسلم شرط على صحيح حديث: " الطبري وقال. به مرفوعا الخزاعي
 . (2)" إخراجه

نسبه  (3)وهذا الكالم بحروفه في الجزء األول من فوائد الحرفي تخريج الاللكائي
زء بعينه وقف عليه الدكتور سعود وعرف به األلباني هنا إلى مخرجه وهذا الج

 (4) لكن ظن أن ما يعنيه األلباني غير ما تقدم عنده.
 ثانيا: تخريجاته وانتخابه على غيره من الحفاظ: 

كان معروفا رحمه اهلل بحسن االنتخاب ممن كتب الناُس الحديَث بانتخابهم,قال 
 الفتح أبو أدركناه ممن ببغداد، الشيوخ على ينتقي كان: البغدادي لخطيبا

 .(5)الطبري الحسن بن اهلل هبة القاسم وأبو الفوارس أبي بن أحمد بن محمد
 يعلم أنه البغدادي لخطيبوكانت طريقته في االنتخاب كما حكاها عنه تلميذه ا

  (6).الحديث إسناد أول على بخط صغير بالحمرة

                                 
 .(211/ 1) المهروانيات(1)

 (.3/101السلسة الصحيحة )(2)

(3 )(26.) 

 (.1/111المهروانيات )( 4)

 (151/ 2) البغدادي للخطيب السامع وآداب الراوي ألخالق الجامع(5)

 .(151/ 2) السامع وآداب الراوي خالقأل الجامع(6)
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كما تراه في  وربما زاد على مجرد االنتخاب وعلق على الحديث بكالم نفيس
 ومن هؤالء الذين انتخب عليهم:  (1)تخريجه لفوائد الحرفي

. (2)هـ(423-336) الُحْرفيّ  عبيدهلل بن عبدالرحمن القاسم وأب .1
 خرج عليه عدة أجزاء وهي:

  الفضل أبي الّشريف: والغرائب،برواية الّصحاح الفوائدالجزء األول من 
 .عنه األنصاريّ  عبدالسالم بن محمد

 صورة وعنه( 131_121)311مكتبة الظاهرية حديث  محفوظ في
  (3)(ف 5052(، )أ11 -أ65) 550: اإلسالمّية بالجامعة

وعلى مصورة الجامعة اإلسالمية اعتمد الشيخ حمزة الجزائري في تحقيق هذا 
الدار األثرية ضمن مجموع الكتاب ضمن مجموع أبي القاسم الحرفي نشرته 

 .أبي القاسم الحرفي
  الفضل بن القاسم: رواية, الحرفيّ  القاسم أبي ئدفواجزء من 

 . له اّلاللكائيّ : انتخاب عنه، الثقفي
 , (11_1( من ورقة )11في الظاهرية مجاميع ) الكتاب من تاّمة نسخة توجد
من رواية أبي ، ،(4)( أ121 -ب110) 155: اإلسالمّية بالجامعة صورة وعنها

 .مخلوف الحميري بن شاكر بن عبد اهلل محمد

                                 
 انظر ما تقدم عند الكالم على فهمه ومعرفته.( 1)

 .(612/ 11) بغداد تاريخ(2)

(, مقدمة محقق 262المنتخب من مخطوطات الحديث في الظاهرية لأللباني )ص (3)
_ 121(.,مقدمة المحقق لمجموع أبي القاسم الحرفي )ص 1/111) المهروانيات

121.)  

(, مقدمة محقق 262لمنتخب من مخطوطات الحديث في الظاهرية لأللباني )ص ا (4)
_ 121,مقدمة المحقق لمجموع أبي القاسم الحرفي )ص (231/ 1) المهروانيات
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 وعنها، (114_164( من ورقة )10في الظاهرية مجاميع ) أخرى نسخة وله
وهي من رواية أبي الفضل  (1)(أ14 -أ1) 532: اإلسالمّية بالجامعة صورة
 أبي البركات الهمداني.  بن أبي الحسن علي بن جعفر

( من رواية أبي عبد اهلل 1551وله نسخة ثالثة في دار الكتب المصرية )
 هيم الخيري.إبرا بن محمد

محمد السلفي,  بن ثالثتهم)الحميري,والهمداني,والخيري( عن أبي الطاهر أحمد
 عن الرئيس أبي عبد اهلل الثقفي عن الحرفي.

وعندي صور من هذه النسخ الثالث _بحمد اهلل_ وقمت بمقابلة سريعة بينها 
في ترتيب  فلم أر بينها تفاوتا كبيرا وال اختالفا ظاهرا ال في عدد األحاديث وال

 .(2)أحاديثها وال في قدر كالم المخرج على نصوصها
أبو وعلى صورة الجامعة اإلسالمية من النسختين اعتمد محقق الكتاب الشيخ 

لدار األثرية ضمن مجموع أبي حمزة الجزائري حفظه اهلل,ونشرته اعبد اهلل 
 .القاسم الحرفي

وعلى نسخة الدار الكتب المصرية وحدها اعتمد األخ 
عثمان في تحقيقه لهذا الجزء, ونشرته دار الفاروق ضمن  بن محمد بن الدخ

 مجموع فيه ستة أجراء حديثية.
فائدة: نص ابن حجر رحمه اهلل أن هذا هو الجزء الثاني من حديث الحرفي 

 الجزء وعين بدايته ونهايته وساقه بسنده من طريق رابعة إلى السلفي فقال:
 (1).الاللكائي ءانتقا الحرفي حديث من الثاني

                                                                             
121.) 

 المصادر السابقة( 1)

وأشار شيخ مشهور حسن في تقديمه لعمل المحقق الشيخ حمزة الجزائري أن له نسخة ( 2)
 ب( مجموع أبي القاسم الحرفي )صفحة ب(.22564برقم ) في دار الكتب المصرية
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 من حديث الحرفي.  الرابع الجزء 
وهو من تخريج أبي القاسم الاللكائي بيقين  (2)سماه بهذا وسمعه ابن حجر, 

 كما سيأتي.
ولم أقف عليه في الفهارس التي رجعت إليها ولم يشر أحد فيما رأيت إلى 
وجوده لكني وقفت على قطعة خطية فيها خرم من األول محفوظة في 

( كتب على أعلى الورقة األولى منها:"قطعة 20-1)ق  62ية مجموع الظاهر 
فنسبها األلباني رحمه اهلل إلى  (3)في الحديث وفيه حديث اإلسراء وغيره"

السلفي وذكرها ضمن مصنفاته بعنوان:جزء من حديثه, وقال: نسخة مخرومة 
األول, في آخرها سماع لجماعة على السلفي منهم كاتب السماع 

هـ(,وتبعه ياسين السواس في فهرس 514خلف سنة ) بن محمد بن عبداهلل
 (4)مجاميع العمرية.

والحقيقة أن هذه القطعة من رواية السلفي ال من حديثه وال يمكن نسبتها إليه 
بحال وذلك أن الشيوخ الذين يروي عنهم صاحب الجزء يستحيل أن يدركهم 

مسين سنة وبعد تأمل طويل السلفي فبين والدته ووفاة أكثرهم قرابة أكثر من خ
تبين لي أن هذه القطعة هي ما تبقى من الجزء الرابع من حديث الحرفي ودلني 

 على هذا عدة أمور:
أن شيوخه صاحب الجزء هم شيوخ الحرفي المعروفين الذين روى  -1

 عنهم في سائر حديثه.

                                                                             
 .(261: ص) المفهرس المعجم(1)

 .(261: ص) المفهرس المعجم(2)

 /أ(.1)ق 62مجموع ( 3)

( 301(, فهرس مجاميع العمرية )ص:401المنتخب من مخطوطات الظاهرية)ص:( 4)
 "!بعنوان "حديث أبي الطاهر السلفي جزء منه وفيه حديث اإلسراء وغيره
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أن كالم المخرج على األحاديث يماثل تماما كالم الاللكائي في األسلوب  -2
 نفس ومستعمال العبارات التي يستعملها دائما في تخريجاته.وال

والذي جعلني أقطع به جزما ما وقفت عليه في السماع المدون في  -3
آخر النسخة حيث ورد فيها: وسمع هذا الجزء على أبي علي 

يوسف البرزالي...وصح  بن يوسف األوقي...محمد بن أحمد بن حسن
هـ( 623بيع األخر سنة )ذلك وثبت يوم الجمعة حادي عشر شهر ر 

بالمسجد األقصى من القدس الشريف نقلته من مختصرا من خط ابن 
 الدخيمسي.

ثم بعد ذلك وقفت على ثبت ابن الدخيمسي نفسه وما سمعه في بيت  -4
أحمد األوقي ومعه رفيقه البرزالي وهو  بن المقدس على أبي علي حسن
بيت المقدس كان يوم وذكر أن وصولهم إلى  (1)مخطوط محفوظ في التيمورية

ثم قال:"وقرأت عليه وسمع  (2)هـ(623االثنين سابع شهر ربيع اآلخر سنة )
رفيقنا يوم الجمعة الحادي عشر من الشهر الجزء الرابع من الفوائد الصحاح 

عبيداهلل الحرفي تخريج  بن والغرائب األفراد من حديث أبي القاسم عبدالرحمن
لاللكائي سماعه من السلفي أخبرنا الحسن ا بن أبي القاسم هبة اهلل

 (3)علي الطريثيثي عنه. بن عبداهلل األنصاري,وأبو بكر أحمد بن محمد
عن السلفي بهذا  وقد روى عبدالغني المقدسي حديثا في الدعاء -5

 اإلسناد مصرحا بأنه بانتقاء أبي القاسم الاللكائي موردا عقبه كالمه عليه. 

                                 
 (.215حديث )( 1)

 /أ(261)ق( 2)

 /أ(.216)ق( 3)
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م عليه بحروفه ضمن القطعة المتبقية وهذا الحديث بسنده ومتنه مع الكال
 (1)فالحمد هلل على توفيقه.

ولم أر لحديث الحرفي المسماة فوائد الحرفي بتخريج الاللكائي غير هذه األجزاء 
وهي كما هو معلوم غير أمالي الحرفي وهي أحد عشر مجلسا وليس , الثالثة

بداهلل آل ع بن فيها تخريج فيما رأيت, حققها وقام بدراسة عنها د محمد
 عامر,ونشرتها الدار األثرية.

 البغداديّ  األموّي، بشران بن اهلل عبد بن محمَّد بن عليّ  الحسين أبو .2
 هـ(415)
  عبداهلل أبيالرئيس : رواية فوائدمن ال والثاني األولخرج له 

ونص على انتقاء . له اّلاللكائيّ : وانتقاء عنه، الثّقفيّ الفضل  بن القاسم
  (3),والعالئي.(2)لذهبيالاللكائي لهما ا

 وعنها,(حديث 1551: )المصرّية الكتب بدار جزأين في للكتاب تاّمةوله نسخة 
 .(ف 2111: )اإلسالمّية بالجامعة صورة

: الجزء األول والثاني من فوائد ابن بشران عن شيوخه وطبع بهذا العنوان 
 (4) .)ضمن مجموع مطبوع باسم الفوائد البن منده!(

                                 
وهو غير المطبوع له بعنوان:الترغيب في الدعاء والحث -(/ب152)الدعاء الجزء األول (1)

،حديث  -عليه  الدَُّعاءِ  ِفي َواْرَفُعوا َفاْدُعوا َدَعْوُتمْ  ِإَذا":  اللَّه َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأَنس 
 /أ(.11", وقارن بهذا الجزء )ق َلهُ  ْكرِهَ ُمْستَ  ال اللَّهَ  َفِإنَّ 

 .(505/ 15) الرسالة ط النبالء أعالم سير(2)

 .(511/ 2) الفوائد إثارة(3)

لبنانالطبعة:  -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ,(تحقيق: خالف محمود عبد السميع4)
تبدأ وهي الرسالة الحادية عشرة والثانية عشرة من الكتاب و  هـ 1423األولى، 
-1/111( من )154)-(512[ من المخطوط حديث رقم )166]-[124باللوحة ]

 ( وليس فيه كالم على األحاديث.245
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  من الفوائد الحسان العوالي المنتقاة من األمالي انتقاء الجزء األول
الحسن أبي القاسم الطبري الحافظ,رواية الرئيس الثقفي عن  بن هبة اهلل

 ابن بشران رواية السلفي عنه.
, وعنها صورة في  (1)(211-212) 11له نسخة في الظاهرية مجموع 

ة اإلمام مجموع (,ونسخة في جامع1046(,و)6016الجامعة اإلسالمية برقم )
 .(2)(212-264( من الورقة )2121برقم )

ولكن بعد االطالع عليهما  (3)تنبيه مهم: لم أر من فرق بين هذا والذي قبله
والمقارنة بينهما ظهر لي أنها ال تتفقان في األحاديث, ولعل االشتباه حصل 

يث بسبب أن الراوي عن ابن بشران في الجزئين واحد, مع تقارب العنوانين ح
 إن كال منهما مسمى بالفوائد لكن هذا الفوائد من األمالي واهلل أعلم.

 (4)وهو غير ما وصلنا من أماليه أيضا.
تنبيه آخر مهم أيضا: يجب التفريق بين أبي الحسين علي بن محمد بن بشران 

بشران وهو صاحب مجالس  بن محمد بن هذا وبين أخيه أبي القاسم عبدالمللك
وقد رأيت من خلط بينهما من أكابر المحققين من أمثال األلباني األمالي الكثيرة 

                                 
 (.1/1/461تاريخ التراث )( 1)

 (.2/1210فهرس آل البيت )(2)

/ 1) لمهروانيات(,ومقدمة د سعود الجربوعي ل1/1/461انظر مثال تاريخ التراث )( 3)
ي الكالم على الجزء المتقدم والصواب أنهما جزءان حيث ذكرا هذه النسخ ف (212

 مختلفان.

مجموع كتاب ( وطبع ضمن 11مجلسان من أماليه في الظاهرية مجموع )-1وصلنا ( 4)
ونشرته  أبي عبد اهلل حمزة الجزائريتحقيق سلوك طريق السلف وستة أجزاء أخرى 

  .الدار األثرية
أبي  بن بشران والثاني عن أبي الفتح نب جزء فيه مجلسان أحدهما عن أبي الحسين -2

 /ب(.10-/أ15) 1الفوارس رواية أبي عبداهلل البايناسي عنهما في الظاهرية مجموع 
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وتبعه محققه أبو عبيدة --رحمه اهلل في المنتخب من مخطوطات الظاهرية 
فلم يفرد ألبي الحسين هذا ترجمة! ونسب بعض ما له  -مشهور حسن سلمان

 ألخيه أبي القاسم! ومن ذلك جعله الجزء األول من األمالي الذي تقدم ذكره
 .(1)بانتقاء الاللكائي ألخيه فينتبه لذلك

 الحسين أبو األزرق، الفضل بن محمد بن الحسين بن محمد .3
 (.هـ415). القطان

  (2).لسمعانينص على انتخابه عليه الخطيب البغدادي, والذهبي,وا
 طاهر، أبي بن الفرج بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد .4

 (.ه 415) البياض بابن ويعرف .الدقاق البغدادي اهلل عبد أبو

 (3).الاللكائي بانتقاء عنه كتبت: الخطيب قال

                                 
من أمالي أبي القاسم والصواب أنهما  11( وكذا جعل المجلسين في المجموع 41)ص:( 1)

 ( فأعرض عن ذكره.1ألبي الحسين,وفاته رحمه اهلل المجلس في المجموع )
ق الشيخ مشهور حسن على األمالي أن له نسخة في دار الكتب المصرية حديث وعل

نما هذا الفوائد ألبي الحسين. 1551)  (,كذا قال حفظه اهلل! وا 

  (452/ 10),األنساب(262/ 1) تاريخ اإلسالم,(44/ 3) تاريخ بغداد(2)

  .(260/ 1) تاريخ اإلسالم,(3)



 

 
7222 
 

 :ومنهج الحافظ فيه,وفيه مطلبانالمبحث الثاني:التعريف بهذا المجلس 
 المطلب األول:التعريف بهذا المجلس:

أ(:"مجلس من مجالس أبي 120:ُعنون المجلس على الورقة األولى )تسميته
الحرفي ومجلس من مجالس أبي القاسم هبة  عبيداهلل بن القاسم عبدالرحمن

الحسن الاللكائي رواية ابن قيداس عنهما وعنه أبي الطاهر السلفي  بن اهلل
 (1)صمدون الصوري عنه.  بن سعداهلل بن فاضل بن سماع لعلي

فابتدأ بذكر مجلس الحرفي فلما فرغ قال:مجلس من مجالس أبي القاسم 
 (2)الاللكائي الحافظ.
: هذا المجلس ثابت النسبة إلى الحافظ الاللكائي ودل على ليهثبوت نسبته إ
 هذا عدة أمور:

 األول: ما جاء على ورقة العنوان المتقدم. 
الثاني: ما جاء في صدر المجلس من تصريح راويها بقوله: حدثنا أبو القاسم 

 منصور الطبري الحافظ إمالء. بن الحسن بن هبة اهلل
تحت العنوان من ثبوتها وصحة سماع راويها  الثالث: ما كتبه السلفي بخطه

 عنه كما سيأتي في دراسة النسخة.
الرابع: نسبته إليه في بعض المصادر والتخريج من طريق هذا المجلس كما 

 في تخريج الحديث النص األول واألخير.
الخامس:أن شيوخه الذين روى عنهم في هذا الجزء هم من شيوخه  

وكذا الكالم على األحاديث هو َنَفس الحافظ المعروفين في سائر مصنفاته 
 نْفُسه.

                                 
( تنبيه ووقع في المطبوعة 262الحرفي )ص:لمزيد وصفها انظر مقدمة محقق أمالي ( 1)

 في نسب راويها حمدون والصواب صمدون بالصاد. 

 /ب(121)( 2)
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إلى ابن قيداس فلكونه من روايته كما  (1)وأما كونه نسب في بعض المصادر
 سيأتي في المبحث التالي.

 المطلب الثاني:منهج الحافظ في هذا المجلس:

  ساق المصنف فيه عشرة نصوص بأسانيده عن شيوخه مصدرا
 نصوص كانت بصيغة أخبرنا.األول بقوله حدثنا وبقية ال

  اشتملت هذه النصوص على ثمانية أحاديث,وخبرا
 الحسين,وختم ذلك بالشعر. بن لعلي

  :راعى الحافظ في ترتيب هذه النصوص أمرين مهمين األول
ستة وسائط فقط  مسألة العلو فبدأ بحديثين بينه وبين النبي 

ته وال وهذا غاية في العلو وهي أعال ما عند المصنف في مصنفا
يكاد يروي بهذا اإلسناد إال نادرا وبقية األحاديث المرفوعة في هذا 
المجلس ساقها بسبع وسائط إال حديثا واحدا رواه بثماني وسائط 

 وهو أنزل ما عنده هنا.
  األمر الثاني: أنه راعى في الترتيب الصحة فبدأ بالصحيح ثم ما

د مسلم ثم يستغرب فقدم حديثين في الصحيحين ثم حديث من أفرا
حديث من أفراد البخاري ثم رجع للمتفق عليه ثم ذكر ثالثة 
أحاديث غرائب ,غرابة األولين منها إسنادية ومتونهما محفوظة 

 مشهورة, وأما الثالث فالغرابة فيه سندا ومتنا.
  كان من منهج المصنف أن يعلق على كل حديث منها بعدما

مسة األولى يسوقه بسنده مصرحا بالصحة في األحاديث الخ
 وبالغرابة في الثالثة الباقية.

                                 
 (.142المنتخب من مخطوطات الظاهرية )ص ( 1)
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  وكان من منهجه في الخمسة األولى اإلشارة إلى تخريج البخاري
ومسلم أو أحدهما للحديث موضحا موضع التقائهما معه في 

 إسناده الذي يسوقه.
المبحث الثالث: وصف النسخة الخطية ودراسة إسنادها ونماذج منها وفيه 

 ثالث مطالب:
 :ل: وصفهاالمطلب األو

لهذا المجلس نسخة خطية واحدة فيما وقفت عليه محفوظة بدار الكتب 
وهذا المجلس  (1)/ب(123-/أ120( من الورقة )63الظاهرية مجموع رقم )

جاء في ضمن مجلس آخر للحرفي وجاء عنوانه على الورقة األولى 
عبيداهلل الحرفي  بن أ(:"مجلس من مجالس أبي القاسم عبدالرحمن120)

الحسن الاللكائي رواية ابن  بن لس من مجالس أبي القاسم هبة اهللومج
قيداس عنهما وعنه أبي الطاهر السلفي سماع 

 .صمدون الصوري عنه بن سعداهلل بن فاضل بن لعلي
وجاء في فهرس مجاميع العمرية وصف المجموع الكلي وهذا المجلس ضمن 

( 213( رسالة في الحديث وغيره في )21مجموع يشتمل على )
( سطرا,وهو مجموع حديثي جيد كتب بخطوط 21-1ورقة,ومسطرته من )

مختلفة وفي أزمنة متباعدة بعضه بخط الحافظ عبدالغني المقدسي...ثم عدد 
  (2)جماعة.

                                 
( أن المجلس ينتهي بورقة 311-311تنبيه ذكر في فهرس مجاميع العمرية )ص:(1)

مختلف ورقة فيها  ( وهذا ليس بدقيق بل ينتهي كما أثبته وما بعده بخط125)
 المسلسل بالتشبيك ,ثم ورقة فيها أشعار مروية عن األصمعي.

 (.316-315فهرس مجاميع العمرية )ص:(2)



 

 
7227 

والغريب أنه لم يذكر ناسخ هذا المجلس وراويه وهو من أقدم تلك النسخ 
 فسبحان من ال يسهو. 

فاضل  بن راويها عنه:علي فناسخها من أصل شيخه أبي طاهر هو
هـ (,كما جاء 511الصوري,وكتبها بخط معتاد وذلك في شهر رجب من سنة )

 .(1)ذلك مقيدا في آخر المجلس بخطه
 سماعات النسخة:

وقع في الورقة األولى عقب العنوان:قرأ هذين المجلسين علّي:الولد أبو الحسن 
الجزء وكتب أبو صمدون الصوري ومعه من سماه في آخر  بن فاضل بن علي

أحمد األصبهاني في شهر رجب سنة إحدى  بن محمد بن الطاهر أحمد
 وخمسين وخمسمائة في اإلسكندرية.

وكتب تحته بخط مختلف رواية القاضي الفقيه األجل العدل المتصدر بالجامع  
مخلوف الحميري عن  بن عيسى بن شاكر بن العتيق بمصر أبي عبداهلل محمد

 الحافظ أبي طاهر األصبهاني إجازة. الشيخ اإلمام األجل
وفي آخر ورقة من المجلس ما نصه:قرأت هذا الجزء من أوله على سيدنا 
الشيخ الفقيه اإلمام الحافظ فخر األئمة جمال الحفاظ أبي طاهر 

إبراهيم األصبهاني رضي اهلل عنه  بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد
محمد اللخمي,وأبو  بن عبدالعزيز بن فسمعه الفقيه أبو القاسم عبدالرحمن

عبدالكريم القروي,وأبو الحسين  بن أحمد بن عبداهلل محمد
محلوف اللخمي  بن عبداهلل بن علي...,وأبو الفتوح... بن الحسين بن يحيى

أبي القاسم...بن توهيب,وكتب  بن الشافعي,وأبو الطاهر إسماعيل

                                 
(, 311-311/ب(. ولمزيد وصفها انظر: فهرس مجاميع العمرية )ص:123)ق( 1)

( تنبيه ووقع في المطبوعة من األمالي في 262ومقدمة محقق أمالي الحرفي )ص:
 مدون, والصواب صمدون بالصاد. نسب راويها:ح
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في شهر رجب من صمدون الصوري الشافعي  بن سعد اهلل بن فاضل بن علي
سنة إحدى وخمسين وخمسمائة,والحمد هلل حق حمده,وصلواته على سيدنا 

 .(1)محمد نبيه وسالمه
 : المطلب الثاني:دراسة إسناد النسخة

 طاهر أبو قيداس، بن محمد بن أحمد بن محمدراويها عن ممليها هو 
 (.هـ 411 ): (2)الحطاب

سمع من و  ربعمائة،أو  عشر سنة رمضان في ولد.(3)أيضا  التوثيويقال له 
 الاللكائي الحسن بن اهلل وهبة الحرفي اهلل عبيد بن الرحمنعبد

 روىو  بشران بن محمد بن علي من أجازة له وكانت الخالل الحسن بن ومحمد
 .(4). السلفي طاهر أبو عنه

 (.هـ 516 أحمد السلفي األصبهاني ) بن محمد بن وعنه: أبو الطاهر أحمد
 من سمع المكثرين المحدثين وخاتمة معمرينال المسندين بقية

 الخطاب أبي,و  الدوني حمد بن عبدالرحمن,و الثقفي الفضل بن القاسم
 في,الطريثيثي بكر وأبي ,الطيوري ابن الحسين وأبي البطر بن أحمد بن نصر
 حافظا كانير,و الكث وكتب تغرب اآلفاق في جواال وكان غفير وجم كثير خلق
 عاليا النازل عادله حتى وعمر وأشياخه أقرانه نهم سمع متقنا ضابطا ثقة

 .(5) سنة وسبعين نيفا اإلسالم في وحدث
                                 

 /ب(.123)( 1)

 .(501/ 2) المشتبه بتحرير المنتبه تبصيربالحاء المهملة نص عليه ابن حجر في ( 2)

 .(651/ 1) المشتبه توضيح ,(434/ 2) نقطة البن اإلكمال إكمال غربي بغداد محلة(3)

 الوافي ,(101/ 10) تاريخ اإلسالم ,(14/ 11) واألمم الملوك تاريخ في المنتظم(4)
 .(41/ 2) بالوفيات

 معجم ,(111: ص) والمسانيد السنن رواة لمعرفة التقييد,(201/ 5) تاريخ دمشق(5)
 .(63/ 4) الحفاظ تذكرة ,(41: ص) الصدفي علي أبي القاضي أصحاب
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 ثم الصوري الحسن أبو، (1)دونمْ صَ  بن سعداهلل بن فاضل بن عليوعنه: 
 (.هـ603)النحوي المقرئ المصري

 أبي اإلمام من وسمع الغافقي، جعفر بن أحمد القاسم أبي على القراءات قرأ
 الفتوح أبي الشريف من وبمصر. العثماني ومن فأكثر، ةسلف بن طاهر
 . كثير وخلق الحسن، بن ناصر
 معرفة له فاضال وكان وللناس، لنفسه الكثير كتب: المنذري العظيم عبدقال 

 وتصدربه تخرجوا وبتهذيبه انتفعوا, السلفي أصحاب من جماعةو  حسنة،
 ..(2)سمعُت منه وحدث بمصر، العتيق بالجامع

 النحو في فاضالً  وكان الدار مصري األصل صوري وهون خلكان: قال اب 
 .(3)يكتبه لما والضبط خطال حسن ,والقراءات

                                 
 في تحرفو  (514/ 3) نقطة البن اإلكمال إكمالنص على هذا التقييد ابن نقطة في (1)

 .المهملة بالحاء «حمدون» لىإبعض المصادر 

 .(10/ 13) تاريخ اإلسالم/2التكملة لوفيات النقلة )(2)

 .(211/ 1)وفيات األعيان (3)
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 ورقة العنوان   المطلب الثالث:نماذج منها:

 
 بداية مجلس الحافظ الاللكائي
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  آخر المجلس
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 القسم الثاني: النص المحقق
لطبري الحافظ منصور ا بن الحسن بن حدثنا أبو القاسم هبة اهلل .1

العباس المخلص,نا  بن عبدالرحمن بن إمالء,نا محمد
عبيداهلل الزيادي,نا  بن زياد بن صاعد,نا محمد بن محمد بن يحيى

صهيب,عن  بن سعيد,عن عبدالعزيز بن عبدالوراث
:أقيموا الصفوف؛فإني أراكم خلف مالك,قال:قال رسول اهلل  بن أنس
 (1).ظهري

,وأخرجه مسلم عن (2)هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي معمر المنقري
 (1) فروخ,جميعا عن عبد الوارث. بن شيبان

                                 
, روى البصري اهلل عبد أبو الزيادي اهلل عبيد بن زياد بن محمدرواته كلهم ثقات ما عدا (1)

: وقال ،(114/ 1) الثقات في حبان ابنُ  ذكرهله البخاري في موضع واحد مقرونا,و 
 . منده ابنُ  ضعَّفه,و "أخطأ ربما"

 تقريبال , (111/ 2) الكاشف قال الذهبي وابن حجر:"صدوق", زاد ابن حجر:"يخطيء".
 .(411: ص)

 ولم يتفرد به فقد توبع على روايته عن عبد الوارث كما نص عليه المصنف. 
 قراءة يداس،ق بن أحمد بن محمد طاهر يأبعن  (11) نيربعفي األ  المقرب ابنأخرجه 

تنبيه وقع في المطبوع "ابن  .مائة وأربع تسعينة سن األول ربيع في به فأقر عليه،
" متصحفا والصواب أنه "ابن قيداس" وهو راوي هذه النسخة عن الحافظ كما ميداس
 تقدم.

 ( بمثله. 1361) المخلصياتفي  -شيخ الحافظ الاللكائي-وأخرجه أبو طاهر المخلِّص 
 عن المغلس بن محمد بن جعفر ( من طريق1002) شيوخه معجمفي  اكرعس ابنوأخرجه 

 به مثله. الزيادي زياد بن محمد

, أخرجه عمرو التميمي المنقري،موالهم،أبو معمر المقعد البصري بن عبد اهللواسمه: (2)
( عنه به 111,)باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها,كتاب األذانفي البخاري 
 بلفظه.
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محمد  بن جعفر البزار,نا سعيد بن عبد الرحمن بن أخبرنا محمد .2
أبي إسرائيل,نا عبدالوارث,نا  بن ,نا إسحاق(2)]الحنَّاط[
يقول في  صهيب,عن أنس,قال: سمعت رسول اهلل  بن عبدالعزيز

 (3).الثوم:من أكل من هذه الشجرة فال يقرْبنَّا,وال يصلينَّ معنا
,وأخرجه مسلم عن (4)هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي معمر

 .(5)دالوارثشيبان,جميًعا عن عب

                                                                             
 ولفظه:)أتموا الصفوف(بدل )أقيموا(. (434) 1(

؛نصَّ عليه ابن ماكوال في مشددة نون بعدها ,مهملةال حاءهذا الصواب في رسمها بال( 2)
  تصحفت في األصل إلى )الخياط( بالخاء المعجمة والياء المثناة. ،(216/ 3) اإلكمال

عدا  في إسناده:شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة,وبقية رواته ثقات ما 3(
 فيه تكلَّم وقدثقة, بغداد، نزيل,المروزي راكاَمجْ  ابن إبراهيم إسرائيل أبي بن إسحاق
 ,(311/ 2) الكمال تهذيب .تورعا يقف كان,قال الذهبي القرآن في لوقفه بعُضهم
 .(112/ 1) االعتدال ميزان ,(234/ 1) الكاشف

 ع عن عبد الوارث كما ذكر المصنف.توب وقد 

 رجل   سألولفظه: ( 156) ,اب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراثب,(كتاب األذان4)
 أكل من:  النبي قال: فقال الثوم؟ في يقول  اهلل نبي سمعت ما: مالك بن أنس
 .معنا يصلين ال: أو يقربنا فال الشجرة هذه من

ارث به (, عن ُمَسدَّد عن عبدالو 5451) وأخرجه في األطعمة ,باب ما يكره من الثوم والبقول
::َما َسِمْعَت النَِّبيَّ   ِفي الثُّوِم؟ َفَقاَل: َمْن َأَكَل َفاَل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا.  بلفظ: ِقيَل أِلََنس 

كذا قال المصنف رحمه اهلل أن مسلما أخرجه عن شيبان, عن عبد الوارث؛ ولم أر ذلك  5(
نما أخرجه مسلم في فيما رأيت من هذا الطريق في صحيح مسلم, ولم يعزه إليه أحد ؛وا 

 -َوُهَو اْبُن ُصَهْيب   -، َعْن َعْبِداْلَعِزيِز -( من طريق ابن ُعَليََّة 562موضع واحد )
، َعِن الثُّوِم َفَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  : َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة َفاَل َقاَل: ُسِئَل َأَنس 

(, تحفة 1115انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي)َيْقَرْبَنا َواَل ُيَصلِّ َمَعَنا. و 
 (.1006األشراف )
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محمد األصبهاني,أنا  بن عمر بن أخبرنا أحمد .3
سهل  بن إسماعيل المقرئ األدمي,نا الفضل بن محمد بن أحمد

جعفر المدائني,نا ورقاء,عن  بن األعرج,نا محمد
 عبد اهلل,قال: قمت خلف النبي  بن المنكدر,عن جابر بن محمد

 (1).فأخذ أذني فجعلني عن يمينه
يوسف الشاعر,عن  بن هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حجاج

 (2)جعفر المدائني. بن محمد

                                 
 في وليس له المدائني، جعفر بن محمد غير ثقات رجاله.و اليشكري عمر ابن هو: ورقاء(1)

 بأس ال: أحمد اإلمام قال الحديث، حسن صدوق وهو الواحد الحديث هذاغير  مسلم
 يكتب: حاتم أبو وقال الثقات، في نحبا ابن وذكره بأس، به ليس: داود أبو وقال به،

 .به يحتج وال حديثه
 بشيء عنه أحدث أوال قط، شيًئا عنه أرو لم ولكن منه، سمعت قد: مرة أحمد اإلمام وقال

 . لين فيه صدوق: حجر ابن الحافظ وقال البر، عبد وابن قانع، ابن وضعفه أبًدا،
 ،(411/ 3)الميزان ،(10/ 25) الكمال تهذيب ،(222/ 1)والتعديل الجرح: انظر

 .(412ص)التقريب
 أوثق هو من وخالفه ، النبي خلف جابر موقف ذكر حيث الحديث هذا في أخطأ وقد 

 . النبي يسار عن كان جابر موقف أن فذكر -سيأتي كما الطيالسي وهو -منه
 مسلم صحيح على المستخرج المسندأخرجه من الوجه الذي ذكره المصنف أبو نعيم في 

 النبي مع كنتبه بلفظ: سهل بن الفضلعن  ,التستري زهير ابنمن طريق  (1154)
 ثوب في فصلى وقام فتوضأ فجاء وضوءا له ووضعت لحاجته ذهب ثم فأسرعت 

 .يمينه عن فجعلني فأدارني خلفه فقمت طرفيه بين مخالفا واحد

 الشاعر, مطوال. بن عن حجاج (166) مسلم (2)
أخرجه أبو العباس الثقفي السراج الشاعر: بن ن حجاج*وقد تابع مسلما في الرواية ع
 (.25/12المزي في تهذيب الكمال )

 حليةومن طريقه أخرجه أبو نعيم في  _ (14111) أحمد*وتابع حجاجا عليه اإلمام  
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يوسف الفارسي,أنا أبو حامد  بن الحسن بن أخبرنا ُكْوهي .4
رزق اهلل,نا  بن هارون الحضرمي,نا محمد بن محمد
المنكدر,عن  بن حمدأبي حمزة,أخبرني م بن عياش,ناشعيب بن علي
 :من قال حين يسمع النداءعبداهلل,قال:قال رسول اهلل  بن جابر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت محمًدا الوسيلة 
والفضيلة,وابعثه مقاما محموًدا الذي وعدته إال حلت له الشفاعة يوم 

 (1)القيامة.
 .(2)عياش الحمصي بن هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن علي

                                                                             
 المدائني جعفر يأب(_ عن 5151) الكبرى السننفي لبيهقي وا ,(221/ 1) األولياء
  .بنحو لفظ مسلم ،به جعفر بن محمد

 ومن( _1122فأخرجه في المسند) الطيالسي داود وأب*وخالف أبا جعفر عن ورقاء: 
 مسلم صحيح على المستخرج المسندوأبو نعيم في  (1511)عوانة  أبو أخرجه طريقه

 شك_ كالهما أو ,النضر أبي سالم أو المنكدر بن محمد عن ورقاء، _عن (1154)
 عن فقمت يصلي وهو  النبي إلى تانتهي: »قال اهلل، عبد بن جابر عن _ورقاء
 «طرفيه بين خالف قد واحد، ثوب في يصلي فرأيته يمينه، عن فجعلني, يساره

 طريق من(،6034) داود وأبو(، 3010) مسلم*وأخرجه 
في ضمن حديث -ولفظ مسلم  جابر عن الصامت، بن عبادة بن الوليد بن عبادة
 أقامني حتى فأدارني بيدي خذفأ ، اهلل رسول يسار عن قمت حتى جئت ثم:-طويل
 ،فأخذ اهلل رسول يسار عن فقام جاء ثم فتوضأ، صخر بن جبار جاء ثم يمينه، عن

 .خلفه أقامنا حتى فدفعنا جميعا، بيدينا  اهلل رسول

 إسناد المصنف رواته كلهم ثقات. 1(

 باب (,وفي التفسير,باب614) ,النداء عند الدعاء باب كتاب األذان, البخاري صحيح 2(
(.وعنده في الموضعين:"حلت له 4111,){محمودا مقاما ربك يبعثك أن عسى: }قوله

 .دون " إال " شفاعتي"
 السراجو  (211) الترمذيو  _,(521) داود أبو(_ومن طريقه 14111) أحمد وأخرجه اإلمام
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زياد النيسابوري,أنا  بن علي بن محمد بن أخبرنا عبد اهلل .5
هاشم,نا  بن عبدان,نا عبداهلل بن مكي

المنكدر,عن  بن مهدي,ناسفيان,عن محمد بن عبدالرحمن

                                                                             
_وقرن معه  البخاري عسكر ابن سهل بن محمدعن  (51د )مسنفي ال

وهو أبو إسحاق الجوزجاني, _وقرن معه  يعقوب بن إبراهيمالترمذي_:
(, 610) لنسائي, وازنجويه، بن الملك عبد بن ومحمد ,توبة أبي بن محفوظالسراج_:

 ابنو  ,(122) ماجه ابنو  , ,النسائي منصور بن عمروعن  (1656)الكبرىوفي 
 _وقرن معه ابن ماجه_:،الذهلي يحيى بن محمدمن طريق  (1611) حبان

 السنةفي  عاصم أبي ابنو  ,الحسين أبي بن ومحمد لدمشقي،ا الوليد بن العباس
 بكر وأبو  ه,وار  بن مسلم بن محمد( عن 16) النبي على الصالةوفي  (,126)

لطبراني وا البلدي، الهيثم بن إبراهيم إسحاق يأب عن (403) الغيالنياتفي  الشافعي
عن أبي  ,(430) الدعاءو  (,610) الصغير المعجمو  (,4654) األوسط المعجمفي 
 السنن(, و 1133) الكبرى السنن في ,والبيهقيعمرو بن الرحمن الدمشقي عبد زرعة

كلهم الطائي، عوف بن محمد من طريق (41) الكبير الدعوات(,و 216) الصغير
)اإلمام أحمد,وابن عسكر,والجوزجاني,ومحفوظ,وابن 
زنجويه,وعمرو,والذهلي,والعباس,وابن أبي الحسين,وابن 

عياش به نحوه زاد  بن عوف( عن علي بن وأبوزرعة,ومحمدواره,والبلدي,
 ".الميعاد تخلف ال إنكعوف وحده في آخره:" بن محمد
 رواه أحدا نعلم ال المنكدر، بن محمد حديث من غريب حسن حديث جابر حديثقال الترمذي:
 .حمزة أبي بن شعيب غير

 أبي بن شعيب إال درالمنك بن محمد عن الحديث هذا يرو لمقال الطبراني في األوسط:
  عياش، بن علي: به تفرد حمزة،

 .اإلسناد بهذا إال جابر عن يروى وال
وقد .شعيب أفراد من وهو ...غريب ثابت صحيح:العوالي األبدال األربعون عساكر ابنقال 

 الترمذي علل شرح (,2011تكلم في الحديث بسبب ذلك انظر العلل البن أبي حاتم )
 .(265/ 5) رجب بنال الباري فتح,(162/ 2)
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.فأنا (1)؟:هل لكم أنماطعبد اهلل,قال:قال لي رسول اهلل  بن جابر
ري عنك أنماطك,فتقول:ألم يقل رسول اهلل  -يعني امرأته-أقول لها أخِّ

.(2):إنها ستكون؟!فأدُعها 
العباس,وأخرجه مسلم عن  بن هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عمرو

 (3)مهدي. بن المثنى جميعا عن عبدالرحمن بن محمد

                                 
 في النهاية .رقيق خمل له لطيف البسط من ضرب وهو ،-بفتحتين -نمط جمع: أنماط(1)

 .(111/ 5) الحديث غريب

من شيوخ .أبو محمد الطوسي العبدي حيان بنهاشم هو ا بن ؛عبد اهللصحيح إسناده(2)
  .الثوري سعيد ابن هو: سفيان(.و 3625) الكمال تهذيب مسلم

 ومسلم (3631بخاري في كتاب المناقب باب عالمات النبوة في اإلسالم )أخرجه ال (3)
ولم يسق مسلم لفظه من هذا الوجه وأحال على لفظ وكيع عن  (40( )2013)

 سفيان الذي قبله.
 يكون وأنى: قلت ؟أنماط من لكم هل:  النبي قال: قال ، جابر عنولفظه عند البخاري  

 أخري - امرأته يعني - لها أقول فأنا .األنماط لكم نسيكو إنه أما: قال األنماط؟ لنا
 .فأدعها ؟!األنماط لكم ستكون إنها: النبي يقل ألم: فتقول أنماطك، عني

عن  بشار، بن محمد طريق من( 5111) الشعب في والبيهقي (2114) الترمذي وأخرجه*
 .نحوه مهدي،به بن الرحمن عبد

 أحمد,و  وكيع، طريق من (14226) أحمد,و (40( )2013) مسلم*وأخرجه 
كالهما )وكيع,وعبدالرزاق(  الرزاق عبد طريق من (,1556)عوانة  أبو(,و 14132)

 عن الثوري به نحوه.
 ومسلم(، 5161) ,للنساء ونحوها األنماط بابفي كتاب النكاح, البخاري وأخرجه*

(، 5515) الكبرى وفي، (3316) والنسائي(، 4145) داود وأبو(، 31( )2013)
 وابن (,1555) عوانة وأبو(، 2015)و( 1111) يعلى وأبو(,1262) ميديالحو 

وليس .بنحوه به المنكدر، بن محمد عن عيينة، بن سفيان طريق من( 6613) حبان
 ".صحيح حسن حديث هذاقال الترمذي:" المرأته. فيه قول جابر 
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أبي حاتم,نا أبو ُبَجْير  بن ا عبدالرحمنعلي الساوي,أن بن أخبرنا محمد .6
أبي أمية,أبو عمرو  بن عمرو بن جابر المحاربي,نا عبداهلل بن محمد

سليمان,عن  بن البصري_قدم علينا سنة سبع ومائتين_,عن جعفر
قلت:يا  مالك,قال:قال أبو بكر الصديق  بن ثابت البناني,عن أنس

إلى قدميه أبصرنا تحت رسول اهلل ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر 
:ما ظنك باثنين اهلل قدميه,_أعني المشركين_ فقال رسول اهلل 

 (1).ثالثهما

                                 
 روى:حاتم أبي بن, قال االبصري عمرو أبو أمية أبي بن عمرو بن اهلل عبدفي إسناده: (1)

 جابر بن محمد بحير أبو عنه روىي,و القم ويعقوب الضبعي سليمان بن جعفر عن
 عنه أبي سألت,البصرة من ومائتين سبع سنة الكوفة علينا قدم :قال الكوفي المحاربي

 عنه نكتب فلم البصرة قدومنا بدو في الكوفة ىإل خرج بالبصرة أدركته شيخ هذا: فقال
 ح له الحاكم. وهو معروف روى القراءة عن غير واحد.وصح .أمره أخبر وال

/ 1) القراء طبقات في لنهايةا غاية (,5410) المستدرك (120/ 5) والتعديل الجرح 
431). 

أبي أمية الذي وقع منسوبا إلى جده في حديث آخر عند  بن واألقرب انه هو عبداهلل
في المستدرك منسوبا إلى الدارقطني في سننه بدليل أن الحاكم أخرج الحديث بعينه 

ذا تبين أنهما عين واحدة فهو ليس بالقوي كما قال الدارقطني عقب  أبيه كما هنا وا 
 المستدرك (,1012) الدارقطني سنن حديثه: ابن أبي أمية ليس بالقوي.

 . 16153) المهرة إتحاف(,111)
بي أمية ولم يشر أنه أ بن تنبيه: علما أن الذهبي الميزان لم يذكر في الميزان إال عبداهلل 

أبي أمية وأعرض عن ذكر ابن عمرو بالكليه فلم يترجم له.  بن عمرو بن هو عبداهلل
(2/313 .) 

في  (2304) البغدادية المشيخة من ينوالعشر  السابع*أخرجه أبو الطاهر السلفي في 
 ِبِقَراَءِتي ،َقْيَداس   بن َطاِهرِ  َأُبو أنافوائد عبدالعزيز األزجي بإسناد هذه النسخة قائال:

ْلَكاِليُّ  نا: َقالَ  َعَلْيِه،  فذكره بحروفه كما هنا.ِإْمالًء، اْلَحاِفظُ  الالَّ
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سليمان,عن ثابت البناني, عن أنس,ال  بن هذا حديث غريب من حديث جعفر
 (1)أبي أمية عنه. بن عمرو بن نعلم رواه غير عبداهلل

                                                                             
 ِهَبةُ  اْلَقاِسمِ  َأُبو َأْخَبَرَناعبدالعزيز األزجي,  *وأخرج قبله من طريق

، َمْنُصور   بن اْلَحَسنِ  بن اللَّهِ   .َلْفِظهِ  ِمنْ  ِإْمالءً  الطََّبِريُّ
عن أبي الطاهر السلفي مثبتا إياه في  -راوي هذه النسخة-فاضل  بن وهو ما رواه علي

حدثنا  /أ( عند بداية إسناد هذا الحديث بقوله:122الحاشية اليسرى في أسفل لوحة )
المختار الهاشمي,حدثنا  بن قال: حدثنا محمد السلفي طاهراإلمام الحافظ أبو ال

 الحديث. علي األزجي, حدثنا الاللكائي بهذا بن عبدالعزيز

 أبي مسندفي  المروزي علي بن أحمدوقد وقفت له على متابعتين عن جعفر؛فأخرجه  (1)
 دمشق تاريخفي  عساكر ابنوهو ابن موسى الخفاف,و  ( عن بشار14) الصديق بكر
سليمان  بن كالهما )بشار,وسعيد( عن جعفر هبيرة بن سعيدمن طريق  (15/ 30)

 به نحوه. 
يق شيًئا؛لثالثة أسباب: األول: ضعف رواتهما فبشار: ضعيف كثير وهاتان ال تفيد هذا الطر 
 (.152الغلط.التقريب)ص:

 ,"العلم أهل أنكرها أحاديث روى بالقوي ليس: "حاتم أبو عنه قالهبيرة المروزي  بن وسعيد 
 أو يضعها كان كأنه الثقات عن بالموضوعات يحدث ما كثيًرا" حبان ابن عنه قالو 

  ".بحال به االحتجاج يحل ال ،فيها فيجيب له توضع
"؛ مما ثَاِبت   َوَقالَ : َقالَ موسى من قول جعفر:"  بن الثاني: ما وقع في إسناد رواية بشار

: نظريشعر أن جعفر لم يسمع هذا الحديث من ثابت ,وجعفر ممن عرف بالتدليس.ا
 .(41/ 3) الميزان لسان (,324 /1) المجروحين ,(11/ 4) والتعديل الجرح

يحيى تفرد بالحديث عن  بن أن همام -كما سيأتي-ث:أن غير واحد من النقاد نصوا الثال
 ثابت, وهو يدل ضمنا أن ما عداه غير محفوظ.

 يحيى عن ثابت به نحوه:  بن والحديث محفوظ صحيح عن همام
في و  ,(3653) وفضلهم المهاجرين مناقب باب في كتاب فضائل الصحابة , البخاري أخرجه

 ألنصار,كتاب مناقب ا
سورة براءة  -كتاب تفسير القرآن في و ,(3122) المدينة إلى وأصحابه  النبي هجرة باب
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أبي حاتم, نا  بن علي الساوي,قال:أنا عبدالرحمن بن رنا محمدوأخب .1
جابر المحاربي,نا أسباط,عن األعمش,عن  بن أبو ُبَجْير محمد

                                                                             
 الترمذي ,(2311) ومسلم، (4663) ي الغارفباب قوله ثاني اثنين إذ هما  -
 من (36) البزارو  (,23) الصحابة فضائل (, وفي11في المسند ) أحمدو  (,3016)

 .به همام، عن طرق
 ."به تفرد همام حديث من يروى إنما ,غريب صحيح حسن حديث ذاهقال الترمذي:"
",وقال ثقة وهمام الوجه، هذا من إال بكر، أبي عن يروى نعلمه ال الحديث وهذاوقال البزار:"

 أبي عن إال  النبي عن يروى نعلمه ال الحديث وهذا:"(113/ 1)في موضع آخر 
 وحده، همام إال ثابت عن رواه لمنع وال الطريق، هذا غير طريقا له نعلم وال بكر،
 ".بحديثهم يحتج الذين عداد في وجعلوه حديثه واحتملوا العلم أهل عنه روى قد وهمام

 من صحيح حديث هذا:"(135/ 1) لحنائياتوقال الحافظ عبد العزيز النخشبي في تخريجه ل
 أسلم بن ثابت محمد أبي عن ,البصري العوذي يحيى بن همام بكر أبي حديث
 تفرد :ويقال...الصديق بكر أبي عن ,األنصاري مالك بن أنس حمزة أبي عن ,نانيالب
 عن ,سليمان بن جعفر عن ,المروزي هبيرة بن سعيد تابعه وقد,ثابت عن ,همام به

 ."أعلم واهلل همام رواه كما ثابت
 فرادأ في معدود صحيح الحديث وهذا:"(15_14/ 30) دمشق تاريخوقال ابن عساكر في 

 ,ثابت عن ,يحيى نب همام
..." ثم ثابت عن ,سليمان بن جعفر عن,العامري هبيرة بن سعيد مالك أبي عن روي وقد

 هبيرة. بن ساق ما تقدم من متابعة سعيد
يحيى فهو  بن وال يفرح بها لشدة ضعف سعيد كما تقدم بل كل طريق من غير رواية همام 

به  ثابت، عن هدبة، عن: يالعدو  علي بن الحسن رواهوهم أو مسروق, ومن ذلك ما 
 نحوه.

 عن سنان بن ومحمد وحبان، عفان به يحدث حديث وهذاقال ابن عدي معلقا على روايته:
 من همام نسخة وعندنا ,هدبة عند الحديث وليس هدبة على العدوي فألزقه همام
 الرجال ضعفاء في الكامل .الحديث هذا فيه وليس شيوخ جماعة عن عنه هدبة رواية

 (.4511) الحفاظ ذخيرة ,(111/ 3)
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,وعن أبي صالح,عن أبي إبراهيم,عن علقمة,عن عبداهلل,عن النبي 
َءاَن ۡ  ِإنَّ ُقر ۡ  رِ ۡ  َفجۡ  َءاَن ٱلۡ  َوُقر﴿في هذه اآلية هريرة,عن النبي 

قال:تشهده مالئكة  [11]اإلسراء:﴾11ا ۡ  ُهودۡ  َمش ِر َكانَ ۡ  َفجۡ  ٱل
 .(1)الليل,ومالئكة النهار

 .(2)هذا غريب,والمحفوظ عن أبي صالح,عن أبي هريرة   
                                 

 يهم ربماوثقه غير واحد وأخرج له الجماعة إال أنه  الهمداني نصر ابنفيه أسباط,وهو ( 1)
 ,فهو صدوق كثير الخطأ.العقيلي جعفر أبو قاليء كما الش في
 ,(115/ 1) االعتدال ميزان,(351/ 2) تهذيب الكمال ,(111/ 1) للعقيلي الكبير الضعفاء

 .(11: ص) التهذيب تقريب
 والظاهر أن ذكر اإلسناد األول من أخطائه وبيانه في التعليقة التالية.

كالم الحافظ يفيد أن طريق األعمش عن إبراهيم غير محفوظ؛ وذلك لتفرد أسباط عن (2)
براهيم هو النخعي ,وعلقمة هو ابن  -كما سيأتي-األعمش بذكر طريق إبراهيم  وا 

 . دقيس النخعي ,وعبداهلل هو ابن مسعو 
ووجه ثاني من الغرابة تفرد المحاربي عن أسباط بذكر علقمة في إسناد هذا الحديث, 

 وابن (.2/414والمحفوظ عن إبراهيم عن عبداهلل من غير واسطة؛كذا أخرجه أحمد )
 أسباط. كالهما بن عن عبيد (33/ 15) تفسيروابن جرير في ال ,(610) ماجة

 .فذكره عن ابن مسعود إبراهيم، عن األعمش، عن أسباط، ( عنوعبيد أحمد،)
 صحيح، حديث" :(421/ 1) ت ماجه ابن سننفي تعليقه على  األرنؤوطقال الشيخ 
براهيم ثقات، رجاله األول اإلسناد  اهلل، عبد يدرك لم نا  و  النخعي، يزيد ابن وهو- وا 
 قال أنه عنه ثبت ألنه ؛عنه مراسيله األئمة من جماعة صحح -مسعود ابن وهو

ذا سميت، الذي فهو اهلل، عبد عن رجل عن حدثتك إذا: لالعمش  عبداهلل، قال: قلت وا 
. (211/ 1) رجب ابن للحافظ"  العلل شرح " في كما عبداهلل، عن واحد غير عن فهو
 ".علقمة عنه المكثرين مسعود ابن أصحاب ومن: قلنا

ه عن األعمش كذا قال رحمه اهلل وليس الشأن في هذا؛إنما الشأن أن أسباط قد تفرد ب
 وخالفه من هو أحفظ وأخص باألعمش منه وهو شعبة كما سيأتي.

رأسا وليس في  أسباط عن أبيه ولم يذكروا طريق إبراهيم بن ورواه جماعة عن عبيد 
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 القراءة جزء في البخاري أخرجهروايتهم إال طريق األعمش عن أبي صالح؛هكذا 

 البزارو  (,11123(,و)11221) الكبرى في والنسائي ,(3135) والترمذي(,153)
به  أسباط بن عبيد عن( ,والبزاروالنسائي والترمذي، البخاري،)(,أربعتهم 1214)

  نحوه.
 .صحيح حسن حديث هذاقال الترمذي:
 .أسباط إال األعمش عن اللفظ بهذا رواه نعلم ال الحديث وهذاوقال البزار:

اب عبيد كما في بعض النسخ والصو أسباط، بن اهلل عبدتنبيه:ووقع في مطبوعة البخاري:
ونبه عليه شيخنا محمد إسرائيل الندوي في كتابه تحفة األنام في تخريج جزء القراءة 

 ((.1,حاشية )311خلف اإلمام )ص:
 عن مسهر، بن علي من طريق( 1414) خزيمة وابن ,( 3135) الترمذي وأخرجه

 . النبي عن سعيد، وأبي,  هريرة أبي عن,  صالح أبي عن األعمش،
 ...فذكرهغريب غريب، بخبر السعدي حجر بن علي حدثنا: خزيمة ابن قال
]يعني أبا ذكوان عن ]يعني األعمش[سليمان عن شعبة وروى(: 60: ص)البخاري قال

 ]يعني أن رواية شعبة عن األعمش بالوقف ولم يرفعه[قوله هريرة أبي عن صالح[
 أبي عن األعمش عن يحيى بن والقاسم ]يعني ابن غياث[وحفص مسهر بن علي وقال

]وهذا فيه زيادة ذكر أبي سعيد  اهلل رسول عن هريرة وأبي سعيد أبي عن صالح
 [وهو الخدري 

وشعبة أحفظهم,ولعل هذا الوجه هو األصح من هذا الطريق وقد صح الحديث عن أبي 
المسيب ,وأبي سلمة عنه لكن جاء فيه ذكر اآلية من قول  بن هريرة من طريق سعيد

 تفضل:يقول  اهلل رسول سمعت: قالولفظه: ولم يرفعه إلى النبي  هريرة أبي 
 الليل، مالئكة وتجتمع جزءا، وعشرين بخمس وحده، أحدكم صالة الجميع، صالة

َءاَن ۡ ِإنَّ ُقر﴿: شئتم إن فاقرؤوا: هريرة َأبو يقول ثم,الفجر صالة في النهار، ومالئكة
 .[11راء:]اإلس﴾11ا ۡ ُهودۡ ِر َكاَن َمشۡ َفجۡ ٱل
 . حمزة أبي بن شعيبمن طريق ( 1411) مسلمو  ،(641) البخاري أخرجه

 شهاب ابن عن( ومعمر، شعيب) كالهما,راشد بن َمعَمرمن طريق ( 4111)والبخاري وحده 
واللفظ .فذكراه عوف، بن الرحمن عبد بن سلمة وأبي المسيب، بن سعيد عن الزُّْهري،



 

 
7222 

يعقوب الرازي,أنا عبد  بن أحمد بن محمد بن أخبرنا علي .1
ِإْسَماِعيَل، َنا  بن َشبََّة، َنا ُمَؤمَّلُ  بن أبي حاتم, َنا ُعَمرُ  بن الرحمن

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  بن ِعاَلَقَة، َعْن ُأَساَمةَ  بن ُشْعَبُة، َعْن ِزَيادِ   َشِريك 
ما كرهت أن يراه الناس فال تفعله إذا خلوت :. 

وعنه غير  ,عالقة,ال نعلم رواه عنه غير شعبة بن ب عن زيادهذا حديث غري
  (1)مؤمل.

                                                                             
 للبخاري.

بي هريرة وأن االستشهاد باآلية من قوله, وأن ذكر اآلية في ولعل هذا هو المحفوظ عن أ
 مدرج, واهلل أعلم. -على فرض صحة رفعه-رواية المصنف

أخرجه  وكذا جاء االستشهاد باآلية من قول ابن مسعود من وجه آخر ولم يرفعه
(,وابن 1302منصور في سننه ) بن وسعيد ,(155/ 1) رهتفسيفي  سالم بن يحيى

: قال ، مسعود ابن عن عبيدة، أبي عن,من طرق (35/ 15)ير جرير في التفس
 ۡ رِ ۡ َفجۡ َءاَن ٱلۡ َوُقر ﴿ :شئتم إن اقرءوا: وقال,والمغرب الصبح صالة عند الحرسان يتدارك
 .سالم بن واللفظ ليحيى .[11]اإلسراء:﴾11ا ۡ ُهودۡ ِر َكاَن َمشۡ َفجۡ َءاَن ٱلۡ ِإنَّ ُقر

ن لم يدرك أباه لكن كان مختصا بحديثه وروايته عنه لها حكم  وأبو عبيدة هو ابن مسعود وا 
 .(544/ 1) الترمذي علل شرح االتصال.

ن لم يصح رفعهما-وتفسير اآلية منهما بهذا  قول صحابيين في التفسير وهم أعلم  -وا 
 الناس بالقرآن. 

ورواته ثقات إال أن مؤمل سيء الحفظ ,وقد تفرد بهذا الحديث كما قال المصنف فلم (1)
ذا كان هذا كذلك فقد أقف  : الَمْروزي نصر بن محمد قالعليه من غير هذا الوجه؛وا 
 كثيرَ  الحفظ، َسيئ كان أَلنه ؛فيه ويَتثَبَّتَ  يَتوقَّفَ  َأن وجب بحديث، انفرد ِإذا المَؤمَّل
، شيخ   ُسنِّي، ِإسماعيل، بن ُمَؤمَّل: الفسوي سفيان بن يعقوب وقال. الغلط  جليل 
 له، يعرفون مشيختنا كان: يقول عليه، الثناء ُيحسن ربح بن سليمان سمعتُ 

 عن المناكير َيروي ُمنكر، فِإنه...َأصحابه حديث ُيشبه ال حديثه َأن إال به، ويوصون
 .عذًرا له نجعل لكنا ِضعاف عن المناكير هذه كانت فلو َأشد، وهذا شيوخنا، ثقات
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الوليد فيما كتب  بن أخبرنا علي,أنا عبدالرحمن,أخبرني أبو بدر عباد  .1
, نا إبراهيم  إلى رجل جاء بشار الرمادي,نا سفيان,قال: بن إليَّ

 قلِ طَ فانْ : قال .فيك ووقع آذاكَ  قد فالًنا إن: له فقال الحسين بن علي
: قال أتاه فلما _لنفسه سينتصر أنه ير يُ  وهو_ معه فانطلق ,إليه بنا

ن لي، اهلل فغفر يا هذا إن كان ما قلَت فيَّ حًقا  فيَّ  قلتَ  ما كان وا 
 (1).لك اهلل فغفر باطالً 

                                                                             
 .(116/ 21) الكمال تهذيب (,52/ 3) والتاريخ المعرفة(,514/ 2) الصالة قدر تعظيم 
: ص)(,وفي روضة العقالء 403ومع ذلك فقد صححه ابن حبان فأخرجه في صحيحه ) 

 ,عنُزَهْير   بن َيْحَيى بن َأْحَمدعن  (_,1313_ومن طريقه الضياء في المختارة ) (26
 (.َخَلْوتَ  ِإَذا َتْفَعْلهُ  َفاَل  َشْيًئا ِمْنكَ  اهللُ  َكرِهَ  َمابه ,ولفظه عندهما:) َشبَّةَ  ْبنُ ا
في  السنة قوام, و سليمان بن عمر بن محمدمن طريق  (أ/ 10) الفوائد في الفالكيوأخرجه 

 به نحوه. مؤملكالهما عن  عصام؛ بن أحمد( من طريق 101) والترهيب الترغيب

 صفةسفيان هو الثوري ولم يدرك زمنها ولم يسم من حدثه. وأوردها ابن الجوزي في (1)
 عن سفيان بمثله. (354/ 1) الصفوة

, (315/ 41) دمشق تاريخوجاءت هذه القصة من وجه آخر بسياق آخر مطوال في 
/ 4) النبالء أعالم سيرو  ,(1141/ 2) اإلسالم تاريخو  ,(311/ 20) الكمال تهذيبو 

 بين كان: قال المدني، يعقوب أبو حدثني: الشيباني األعلى عبد بن أحمد قال(311
 إلى حسن بن حسن فجاء: قال األمر، بعض حسين بن علي وبين حسن بن حسن
 وعلي: قال له قاله إال أمرا ترك فما المسجد، في أصحابه مع وهو حسين بن علي

 إليه، فخرج بابه، عليه فقرع منزله، في أتاه الليل كان فلما حسن، فانصرف ساكت،
ن لي اهلل فغفر لي، قلت فيما صادقا كنت إن أخي يا: علي له فقال  فغفر كاذبا نتك وا 
 حتى وبكى خلفه من فالتزمه فلحقه حسن فاتبعه: قال,وولى عليكم، السالم لك اهلل
 قلت مما حل في وأنت: علي فقال تكرهه، أمر في نحدث ال جرم ال: قال ثم له، رثى
 .يل
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 ,دريد بن الحسن بن محمد أخبرني ,قال:رفاعة بن زيدأخبرنا  .10
 :فأنشد قال يكره ما رجل عن األصمعيَّ  بلغ :قال ,(1)حاتم أبي عن

 (4)طرقُ أُ  حين عندها وقر (3)ذنيّ أُ ب*  لي يقال حتى العوراء (2)على يضِ غْ وأُ  
  لقُ عْ وأَ  رُّ مَ أَ  فيه في (5)بِ االصَّ  من*  هُ أردتُ  لو حاضر جواب وعندي 

كراًما حياءً   (1)يمزق (6)الذي عرض في خير وال*  أصونه لعرضي وا 
 (1) ملصق اللوم به مذموما وآخذ*  مهذبا ذميُ  ال اضً رْ عِ  هأأعطي 

آخر المجلس والحمدهلل رب العالمين,وصلواته على سيدنا محمد النبي 
 المصطفى وآله أجمعين.

                                 
/ 12) الكمال تهذيب .األديب اللغوي السجستاني عثمان بن محمد بن سهلاسمه:(1)

201). 

 غرروفي  ألصل ووقع في تاريخ دمشق بإسناده عن ابن قيدوس راوي الجزء,كذا في ا( 2)
 :)عن(.(136: ص) الواضحة الخصائص

 ".بأذنيه" :(136: ص) الواضحة الخصائص غرروقع في (3)

 ".ينطق"(:136: ص) الواضحة الخصائص غرروقع في (4)

 .(111/ 12) اللغة تهذيب .مر شجر: الصاب(5)

(بالزاي كذا من غير ما يسبق بال النافية!  ولعل يزال) عساكرووقع في مطبوعة ابن (6)
 .(136: ص) الواضحة الخصائص غرركما في  "يظلّ األظهر: "

. والياء غير منقوطة (136: ص) الواضحة الخصائص غرركذا وقع عند ابن عساكر,و ( 1)
 في األصل.

 اهلل عبد أبو حدثني القيسي الحسين أبو حدثني (101/ 52) تاريخ دمشق(1)
 طاهر أبو الشيخ أنبأنا البخاري محمد بن إسماعيل بن محمد
 الشيخ حدثنا مرة غير عليه بقراءتي الخباز قيداس بن محمد بن أحمد بن محمد
 بابن المعروف الفقية الطبري منصور بن الحسن بن اهلل هبة القاسم أبو الحافظ

 فذكره. الاللكائي
 .(136: ص) الواضحة الخصائص غررفي  وبينوجاء ذكر البيتين األول والثالث غير منس
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صمدون من أصل نسخة الشيخ اإلمام  بن سعداهلل بن فاضل بن وكتب علي
إبراهيم السلفي  بن محمد بن حمدأ بن محمد بن الحافظ أبي طاهر أحمد

األصبهاني رضي اهلل عنه ,وذلك في شهر صفر سنة إحدى وخمسين 
 وخمسمائة.والحمد هلل حق حمده.
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 خاتمة
بعد العيش مع هذا المجلس والتعليق عليه تبين لي عدة أمور ألخصها في 

 اآلتي:
 الها مكانة الحافظ الاللكائي العلمية وسعة اطالعه ومعرفته بالسنة ورج

فليس هو إمام في العقيدة حسب بل هو إمام في الحديث أيضا وحافظ 
 وناقد بصير بالعلل واألسانيد والمتون.

  أن في هذه المجالس الصغيرة نفائس من الفوائد والتعليالت قد ال توجد
 في المطوالت.

  أهمية تحقيق المخطوطات المتعلقة بالسنة والمبادرة إلى نشرها
ة األجزاء المسندة والمعللة لإلفادة منها في والتعليق عليها خاص

استلهام المنهج النقدي والتعرف على طرائقهم في التعليل واكتساب 
 الخبرة في النقد.
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 فهرس المصادر والمراجع
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة البن حجر,مجمع الملك فهد 

 هـ. 1415، 1لطباعة المصحف الشريف )بالمدينة( ط
إثارة الفوائد المجموعة في اإلشارة إلى الفرائد المسموعة لصالح الدين أبي 

هياس الزهراني,مكتبة  بن هـ(,ت: مرزق161كيكلدي العالئي ) بن سعيد خليل
 1425, 1العلوم والحكم,ط

هـ(,ت: 151أبي بكر ابن قيم الجوزية ) بن اجتماع الجيوش اإلسالمية لمحمد
 هـ.1401، 1مطابع الفرزدق التجارية,طعواد عبد اهلل المعتق,

األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما,لضياء الدين 
هـ(,ت: معالي األستاذ 643عبد الواحد المقدسي ) بن أبي عبد اهلل محمد
، 3دهيش, دار خضر للطباعة والنشر ,ط بن عبد اهلل بن الدكتور عبد الملك

 هـ. 1420
أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية  بن لذمة لمحمدأحكام أهل ا

 .1411، 1أحمد البكري, رمادى للنشر,ط بن هـ(,ت: يوسف151)
هـ(,ت: سيد 430عبد اهلل األصبهاني ) بن أخبار أصبهان ألبي نعيم أحمد 

 ه. 1410، 1كسروي حسن, دار الكتب العلمية,ط
ي بدمشق,ألبي القاسم األربعون األبدال العوالي المسموعة بالجامع األمو 

ناصر العجمي,الناشر:  بن هـ(,ت: محمد511الحسن ابن عساكر ) بن علي
 هـ. 1425، 1دار البشائر اإلسالمية,ط

الُمَقرِِّب الَبْغَداِدّي  بن أربعون حديثا عن أربعين شيخا في أربعين أَلُبي َبْكر  َأْحَمدُ 
 ه. 1420 ،1عياض الشالجي, دار ابن حزم،ط بن هـ(,ت: صالح563) 

عبداهلل الخليلي  بن اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ألبي يعلى خليل
 هـ.1401، 1هـ(,ت: د. محمد سعيد عمر إدريس,مكتبة الرشد,ط446)
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, 15هـ(, دار العلم للماليين,ط1316محمود الزركلي )  بن األعالم لخير الدين
 م.2002مايو 

ف في األسماء والكنى اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختل
هـ(,دار 415ماكوال ) بن جعفر بن هبة اهلل بن واألنساب, ألبي نصر علي

 هـ.1411, 1الكتب العلمية,ط
عبد الغني ابن  بن إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال( لمحمد

هـ(,ت د.عبدالقيوم عبدرب النبي,جامعة أم 621نقطة الحنبلي البغدادي )
 .1410 ،1القرى,ط

هـ(,ت 162قليج الحنفي، ) بن إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال,مغلطاي
, 1إبراهيم,دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر,ط بن محمد,وأسامة بن عادل

 .  هـ 1422
هـ(,ت: د 423عبيداهلل الحرفي) بن أمالي الحرفي ألبي القاسم عبدالرحمن

 ثريةعبداهلل آل عامر, الدار األ  بن محمد
هـ(,ت عبد 562محمد السمعاني ) بن األنساب ألبي سعد عبد الكريم

 هـ. 1312 1يحيى المعلمي,مجلس دائرة المعارف العثمانية،,ط بن الرحمن
حديث(، وعنها صورة بالجامعة  1551فوائد ابن بشران.دار الكتب المصرّية: )

 ف( 2111اإلسالمّية: )
هـ(,ت:د عبد 114كثير ) بن عمر بن البداية والنهاية ألبي الفداء إسماعيل

 هـ. 1411، 1عبد المحسن التركي, دار هجر,ط بن اهلل
وأغفله أو ألم به فما تممه وال « البيان»بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب 

هـ(,ت:د.  642أبي بكر المعروف بابن المواق ) بن كمله,ألبي عبد اهلل محمد
 هـ. 1425، 1رياض,طمحمد خرشافي,مكتبة أضواء السلف، ال
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لكي لسترنج,نقله للعربيه كوركيس عواد,مؤسسة  بلدان الخالفة الشرقية
 هـ.1405, 2الرسالة,ط

هـ(,ت: 631أحمد اإِلربلي، المعروف بابن المستوفي ) بن تاريخ إربل للمبارك
سيد خماس الصقار,وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشيد للنشر،  بن سامي
 م 1110العراق,
خ األدب العربي,لبروكلمان, المنظمة العربية للتربية والثقافة ,من مطبوعات تاري

 م.1113الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
أحمد الذهبي  بن تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير واألعالم,ألبي عبد اهلل محمد

 م. 2003، 1هـ(,ت: د بشار عّواد معروف,دار الغرب اإلسالمي,ط141)
, 1سعود,ط بن العربي للدكتور فؤاد سزكين,جامعة اإلمام محمد تاريخ التراث

 هـ1411
هـ(,ت: د. بشار 463علي الخطيب البغدادي ) بن تاريخ بغداد ألبي بكر أحمد

 هـ1422، 1عواد معروف, دار الغرب اإلسالمي,ط
هـ(,ت: 511الحسن ابن عساكر ) بن تاريخ دمشق ألبي القاسم علي

 هـ. 1415الفكر, غرامة العمروي,دار بن عمرو
حجر العسقالني  بن علي بن تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ألحمد

 هـ(,ت:محمد علي النجار152)
 المكتبة العلمية.

عبد الرحمن المزي  بن تحفة األشراف بمعرفة األطراف, ألبي الحجاج يوسف
 هـ.1403, 2هـ(,ت:عبدالصمد شرف الدين,المكتب اإلسالمي،,ط142)

((.مكتبة 1,حاشية )311تخريج جزء القراءة خلف اإلمام )ص: تحفة األنام في
 هـ1430, 1المنار دلهي,ط
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هـ(, دار الكتب 141أحمد الذهبي ) بن تذكرة الحفاظ ألبي عبد اهلل محمد
 هـ.1411, 1العلمية,ط

محمد األصبهاني  بن الترغيب والترهيب ألبي القاسم بقوام السنة، إسماعيل
 هـ. 1414, 1شعبان,دار الحديث,ط نب صالح بن هـ(,ت: أيمن535)

هـ(,ت: د. 214نصر الَمْرَوِزي ) بن تعظيم قدر الصالة ألبي عبد اهلل محمد
 .1406، 1عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي,مكتبة الدار,ط

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن, ألبي جعفر 
عبد المحسن التركي,دار  بن هـ(,ت: د. عبد اهلل310جرير الطبري ) بن محمد

 هـ. 1422، 1هجر للطباعة والنشر, ط
هـ(,ت الدكتورة هند 200سالم التيمي ) بن سالم ليحيى بن تفسير يحيى

 شلبي,دار الكتب العلمية، 
 هـ. 1425, 1ط

هـ(,ت: محمد 152حجر العسقالني ) بن علي بن ألحمد التهذيب تقريب
 هـ.1406، 1عوامة, دار الرشيد,ط

عبد الغني ابن نقطة الحنبلي  بن عرفة رواة السنن والمسانيد,لمحمدالتقييد لم
 هـ. 1401, 1هـ(,ت: كمال يوسف الحوت,دار الكتب العلمية,ط621)

عبد القوي المنذري  بن التكملة لوفيات النقلة التكملة ألبي محمد عبد العظيم
 هـ.1405, 3هـ(,ت:د. بشار عواد, مؤسسة الرسالة, ط 656)
عبد الرحمن المزي  بن ل في أسماء الرجال ألبي الحجاج يوسفتهذيب الكما 
 هـ.1400, 1هـ(,ت: د. بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة ,ط142)

هـ(,ت:محمد عوض 310األزهري الهروي ) بن أحمد بن تهذيب اللغة لمحمد
 م. 2001, 1مرعب,دار إحياء التراث العربي,ط
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بهم وألقابهم وكناهم لشمس توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسا
هـ(,ت: محمد نعيم 142عبد اهلل ابن ناصر الدين الدمشقي ) بن الدين محمد

 م.1،1113العرقسوسي,مؤسسة الرسالة,ط
ثبت ابن الدخيمسي نفسه وما سمعه في بيت المقدس على أبي علي  

 (.215حديث ) أحمد األوقي ومعه رفيقه البرزالي.في التيمورية بن حسن
 هـ(,دائرة المعارف العثمانية 354حبان الُبستي ) بن بي حاتم، محمدالثقات أل

 . ه 1313, 1ط
هـ(,ت:د. بشار 211عيسى الترمذي، ) بن الجامع الكبير ألبي عيسى محمد
 م. 1111عواد معروف,دار الغرب اإلسالمي,

علي الخطيب  بن الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع ألبي بكر أحمد
 (هـ463البغدادي )

 ت: د. محمود الطحان,مكتبة المعارف.
هـ(.طبعة 321محمد الرازي ) بن الجرح والتعديل البن أبي حاتم عبد الرحمن

 ه. 1211، 1مجلس دائرة المعارف العثمانية,ط
الجزء األول من الفوائد الصحاح والغرائب واألفراد ألبي القاسم 

 هـ(,423عبيداهلل الحرفي) بن عبدالرحمن
عبد السالم األنصاري, ت:أبي عبد اهلل  بن أبي الفضل محمدرواية: الشريف 

 م 2001، 1حمزة الجزائري,الدار األثرية ضمن مجموع أبي القاسم الحرفي,ط
الجزء األول والثاني من فوائد ابن بشران عن شيوخه )ضمن مجموع مطبوع 
باسم الفوائد البن منده( ت: خالف محمود عبد السميع, دار الكتب العلمية، 

 هـ. 1423, 1ط
الجزء األول والثاني من فوائد ابن بشران عن شيوخه مصورة في الجامعة 

 حديث(. 1551ف(عن دار الكتب المصرّية: ) 2111اإلسالمّية: )
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 .62الجزء الرابع من حديث الحرفي, الظاهرية مجموع 
إسماعيل البخاري،  بن جزء القراءة خلف اإلمام ألبي عبد اهلل محمد

 هـ. 1400, 1ل الرحمن الثوري، المكتبة السلفية,طهـ(,ت: فض256)
فتوح لحميدي  بن أبي نصر محمد بن الجمع بين الصحيحين ألبي عبد اهلل

 هـ.1423، 2هـ(,ت: د. علي حسين البواب,دار ابن حزم,ط411)
عبد اهلل األصبهاني  بن حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم أحمد

 ه.1314هـ(, السعادة بجوار محافظة مصر، 430)
ُمَحمَِّد الِحنَّاِئي  بن الحنائيات )فوائد أبي القاسم الحنائي( أَلبي الَقاِسِم الُحَسْينُ  
هـ(تخريج: النخشبي,ت: خالد رزق محمد جبر أبو النجا,أضواء 451)

 هـ. 1421، 1السلف,ط
هـ(,ت:مصطفى عبد 360أحمد الطبراني ) نب الدعاء ألبي القاسم سليمان

 هـ.1413، 1القادر عطا, دار الكتب العلمية ,ط
عبدالواحد المقدسي  بن الدعاء الجزء األول ألبي محمد عبدالغني

 (.156-131)ق  101هـ(,نسخة خطية في الظاهرية مجموع 600)
عبد  بن هـ(,ت: بدر451الحسين البيهقي ) بن الدعوات الكبير ألبي بكر أحمد

 م. 2001, 1اهلل البدر, غراس للنشر والتوزيع,ط
طاهر المقدسي  بن ذخيرة الحفاظ )من الكامل البن عدي( ألبي الفضل محمد 

، 1هـ(,ت: د. عبد الرحمن الفريوائي, دار السلف,ط501ابن القيسراني )
 هـ. 1416

ي أحمد الذهب بن ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ألبي عبد اهلل محمد
ت: عبد الفتاح «,أربع رسائل في علوم الحديث»هـ( )مطبوع ضمن كتاب 141)

 هـ، 1410، 4أبو غدة, دار البشائر ط
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ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد ألبي الطيب المكي 
هـ(,ت: كمال يوسف 132علي الحسني الفاسي ) بن أحمد بن محمد

 هـ.1410, 1الحوت,دار الكتب العلمية,ط
 ملحق مع تاريخ بغداد الدبيثي البن بغداد ذيل تاريخ 

أحمد الكتاني  بن ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ألبي محمد عبد العزيز
 هـ.1401، 1هـ(,ت: د. عبد اهلل أحمد سليمان الحمد,دار العاصمة,ط466)
(,تحقيق محمد الفاسي,من منشورات 131الرحلة المغربية للعبدري )ص 

 م(1161 جامعة محمد الخامس,عام
حبان الُبستي  بن روضة العقالء ونزهة الفضالء ألبي حاتم محمد

 هـ(,ت:محمد محي الدين عبد الحميد,دار الكتب العلمية.354) 
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ألبي عبد الرحمن محمد 

 هـ1414, 1هـ(,مكتبة المعارف,ط1420ناصر الدين األلباني )
هـ(,ت: محمد 211عمرو الشيباني ) بن أبي عاصم أحمد بن رالسنة ألبي بك

 هـ.1400، 1ناصر الدين األلباني,المكتب اإلسالمي ط
هـ(,ت: شعيب 213يزيد القزويني ) بن سنن ابن ماجه ألبي عبد اهلل محمد

 هـ. 1430، 1األرنؤوط ,دار الرسالة العالمية,ط
هـ(,ت:شَعيب 215)األشعث السِِّجْستاني  بن السنن ألبي داود سليمان

 هـ. 1430, 1األرنؤوط, دار الرسالة العالمية,ط
هـ(,ت: شعيب 315عمر الدارقطني ) بن سنن الدارقطني ألبي الحسن علي

 هـ. 1424، 1االرنؤوط, مؤسسة الرسالة,ط
هـ(,ت: عبدالمعطي 451الحسين البيهقي ) بن السنن الصغير ألبو بكر أحمد

 هـ1410، 1مية، كراتشي ـ باكستان,طأمين قلعجي,جامعة الدراسات اإلسال
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هـ(,ت: محمد 451الحسين البيهقي ) بن السنن الكبرى ألبو بكر أحمد
 هـ. 1424، 3عبدالقادر عطا,دار الكتب العلمية،,ط

شعيب النسائي  بن سنن النسائي الصغرى =المجتبى ألبي عبد الرحمن أحمد
 1406, 2مية طهـ(,ت:عبدالفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات اإلسال303)

 هـ.
هـ(,ت: 303شعيب النسائي ) بن سنن النسائي الكبرى ألبي عبد الرحمن أحمد

 شعيب األرناؤوط
 هـ. 1421، 1مؤسسة الرسالة ,ط

عبد اهلل آل  بن هـ(,ت: د. سعد221منصور ) بن السنن ألبي عثمان سعيد
 حميد, دار الصميعي 

 هـ. 1411، 1ط
هـ( عن جماعة من أهل 510وزي)سؤاالت الحافظ السِّلفي لخميس الحَ 
 هـ،.1403، 1واسط,ت: مطاع الطرابيشي,دار الفكر,ط

هـ(,ت: 141أحمد الذهبي ) بن سير أعالم النبالء ألبي عبد اهلل محمد 
، 3مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط,مؤسسة الرسالة,ط

 هـ. 1405
يبة,الطبعة األولى شرح أصول اعتقاد أهل السنة التحقيق األول دار ط

م. الثاني دار البصيرة, ت:نشأت كمال, وطبع بتحقيق أحمد 1111هـ/ 1401
 هـ.1436الرياشي في دار النصيحة عام 

رجب الحنبلي  بن أحمد بن شرح علل الترمذي لعبد الرحمن
 هـ.1401, 1هـ(,ت:د.همام عبدالرحيم سعيد, مكتبة المنار,ط115)

هـ(,ت:مختار أحمد 451الحسين البيهقي ) بن شعب اإليمان ألبي بكر أحمد
 الندوي، 
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 هـ. 1423, 1مكتبة الرشد ط
حبان الُبستي  بن صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان , ألبي حاتم محمد

 هـ.1414, 2هـ(,ت:شعيب األرنؤوط,مؤسسة الرسالة ,ط354)
هـ(,ت: د. 311خزيمة ) بن إسحاق بن صحيح ابن خزيمة ألبي بكر محمد

 األعظمي,المكتب اإلسالمي. محمد مصطفى
 صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 

إسماعيل البخاري,ت: محمد  بن وسننه وأيامه ألبي عبداهلل محمد
 هـ.1422, 1ناصر الناصر, دار طوق النجاة,ط بن زهير

ل اهلل صحيح مسلم =المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسو
 

هـ(,ت:محمد فؤاد 261الحجاج القشيري النيسابوري ) بن ألبي الحسين مسلم
 عبدالباقي,دار إحياء التراث العربي.

علي الجوزي  بن صفة الصفوة ألبي الفرج عبد الرحمن
 علي, دار الحديث،  بن هـ(,ت:أحمد511)

 هـ.1421
عمرو  بن دأبي عاصم أحم بن الصالة على النبي البن أبي عاصم ألبي بكر

 1415, 1هـ(,ت: حمدي عبد المجيد السلفي,دار المأمون ,ط211الشيباني )
 هـ.

هـ(,ت:عبد المعطي 322عمرو العقيلي ) بن الضعفاء الكبير,ألبي جعفر محمد
 هـ.1404, 1أمين قلعجي, دار المكتبة العلمية,ط

عمر األسدي الشهبي  بن محمد بن طبقات الشافعية البن قاضي شهبة أحمد 
 هـ.1401, 1هـ(,ت: د. الحافظ عبد العليم خان,عالم الكتب,ط151لدمشقي)ا

هـ(, ت:أنور 114كثير ) بن عمر بن طبقات الشافعيين ألبي الفداء إسماعيل
 .م2004 1الباز، دار الوفاء,ط
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 144عبد الهادي ) بن أحمد بن عبداهلل محمد يبأل طبقات علماء الحديث
 .هـ 1411، 2,طؤسسة الرسالة,مأكرم البوشي ,ت:هـ(

هـ(,ت: 141أحمد الذهبي ) بن العبر في خبر من غبر ألبي عبد اهلل محمد
 بسيوني زغلول,دار الكتب العلمية. بن محمد السعيد

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب البن الملقن سراج الدين 
هـ(,ت:أيمن نصر األزهري,  104أحمد الشافعي المصري ) بن علي بن عمر

 هـ.1411, 1العلمية,طدار الكتب 
هـ(,ت: 321محمد الرازي ) بن العلل البن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمن
عبد اهلل الحميد, مطابع  بن فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد

 هـ.1421، 1الحميضي,ط
غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير ابن الجزري،  

هـ(,مكتبة ابن تيمية, عني بنشره ألول مرة 133يوسف ) بن محمد بن محمد
 هـ ج. برجستراسر.1351عام 

غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة ألبي إسحق برهان الدين 
هـ(,ت: إبراهيم شمس الدين,الناشر: دار 111إبراهيم الوطواط ) بن محمد

 هـ.1421، 1الكتب العلمية,ط
هـ(,ت: 354عبد اهلل الشافعي البزَّاز ) بن الفوائد )الغيالنيات( ألبي بكر محمد

 هـ.1411, 1حلمي كامل أسعد عبد الهادي,دار ابن الجوزي,ط
عبد الحليم ابن تيمية الحراني  بن الفتاوى الكبرى لتقي الدين أبي العباس أحمد

 هـ 1401، 1هـ(, دار الكتب العلمية,ط121)
رجب  بن أحمد بن فتح الباري شرح صحيح البخاري لزين الدين عبد الرحمن

 هـ(115الحنبلي )
 هـ. 1411، 1شعبان وآخرون, دار الحرمين,ط بن ت: محمود
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حجر العسقالني, ت:محب  بن علي بن فتح الباري شرح صحيح البخاري ألحمد
 الدين الخطيب
 ه1311دار المعرفة، 

هـ(,ت:د. وصي 241حنبل ) بن محمد بن فضائل الصحابة ألبي عبد اهلل أحمد
 هـ.1403، 1باس, مؤسسة الرسالة,طاهلل محمد ع

الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي,مؤسسة آل البيت,المجمع الملكي 
 م 1111, 1لبحوث الحضارة اإلسالمية,ط

محمد القاضي نسخة خطية  بن الجزء من فوائد الفالكي أبي عبداهلل الحسين
 (.12-11)ق 133محفوظ في الظاهرية مجموع رقم 

هـ(,رواية: 423عبيد اهلل الُحْرفي ) بن م الحرفي عبد الرحمنفوائد أبي القاس
الفضل الثقفي,ت:أبي عبد اهلل حمزة  بن الرئيس أبي عبد اهلل القاسم

 م 2001، 1الجزائري,الدار األثرية ]ضمن مجموع أبي القاسم الحرفي[,ط
أحمد  بن الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, ألبي عبداهلل محمد

 هـ.1413، 1هـ(,ت:محمد عوامة,دار القبلة,ط141ذهبي )ال
محمد  بن الكامل في التاريخ لعز الدين ابن األثير علي

، 1هـ(,ت:عمر عبد السالم تدمري,دار الكتاب العربي،,ط630الجزري)
 هـ.1411

هـ(,ت: عادل 365عدي الجرجاني ) بن الكامل في ضعفاء الرجال ألبي أحمد
 أحمد عبد الموجود

 ه.1411، 1العلمية,طالكتب 
الحسن الاللكائي  بن كرامات أولياء اهلل عز وجل ألبي القاسم هبة اهلل

 هـ.1423، 1حمدان الغامدي,دار طيبة,ط بن سعد بن هـ(,ت: أحمد411)
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محمد الجزري  بن اللباب في تهذيب األنساب لعز الدين ابن األثير علي
 هـ(,دار صادر.630)

هـ(,ت: 152حجر العسقالني ) بن علي بن لسان الميزان ألبي الفضل أحمد
 م. 2002، 1عبدالفتاح أبو غدة, دار البشائر اإلسالمية,ط

المجروحين المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين,ألبي حاتم 
هـ(,ت:محمود إبراهيم 354حبان التميمي، الدارمي، الُبستي ) بن محمد

 هـ.1316، 1زايد,دار الوعي,ط
 152حجر العسقالني ) بن علي بن لمعجم المفهرس ألحمدالمجمع المؤسس ل

 -هـ  1413, 1هـ(,ت:د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي,دار المعرفة,ط
 .هـ 1415

تيمية الحراني  بن عبد الحليم بن تقي الدين أبو العباس أحمدل مجموع الفتاوى
مجمع الملك فهد لطباعة ,قاسم بن محمد بن عبد الرحمن,ت:هـ(121)

 .هـ1416لشريف،المصحف ا
هـ(,ت: روحية 111مكرم ابن منظور ) بن مختصر تاريخ دمشق لمحمد

 ،1النحاس، دار الفكر,ط
 هـ.1402

محمد الخليفة  بن تلخيص أحمدمختصر تاريخ نيسابور 
 النيسابوري,ت:د.بهمن كريمي,كتابخانه ابن سينا طهران.

أحمد  بن محمدألبي عبداهلل  المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي 
دار  ,مصطفى عبدالقادر عطا ملحق مع تاريخ بغداد,ت: هـ(141الذهبي )

 .هـ 1411، 1,طالعلمية الكتب
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عبد الرحمن المخلص  بن المخلصيات وأجزاء أخرى ألبي طاهر محمد
هـ(,ت:نبيل سعد الدين جرار,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة 313)

 هـ 1421، 1قطر,ط
عبد اهلل النيسابوري  بن ى الصحيحين ألبي عبد اهلل الحاكم محمدالمستدرك عل

 .1411, 1هـ(,ت: مصطفى عبد القادر عطا,دار الكتب العلمية ,ط405)
هـ(,ت: شعيب 212علي المروزي ) بن مسند أبي بكر الصديق ألبي بكر أحمد

 األرناؤوط,المكتب اإلسالمي.
حسين سليم أسد,دار  هـ(,ت:301الموصلي ) بن المسند ألبي يعلى أحمد

 .1404, 1المأمون,ط
حنبل الشيباني  بن محمد بن مسند اإلمام أحمد ألبي عبد اهلل أحمد

 ه.1421، 1هـ(,ت: شعيب األرنؤوط وآخرون,مؤسسة الرسالة,ط241)
عمرو البزار  بن مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ألبي بكر أحمد 
، 1وآخرون,مكتبة العلوم والحكم,ط هـ(,ت: محفوظ الرحمن زين اهلل،212)
 م(.2001 -م1111)

هـ(,ت:حسن سليم 211الزبير الحميدي ) بن مسند الحميدي ألبي بكر عبد اهلل
 أسد, دار السقا، 

 م.1116، 1ط
إسحاق اإلسفراييني  بن مستخرج أبي عوانة ليعقوب

 هـ.1411، 1عارف الدمشقي, دار المعرفة,ط بن هـ(,ت:أيمن316)
هـ(,ت:د. 204داود البصرى ) بن داود الطيالسي سليمان المسند ألبي

 ه.1411، 1عبد المحسن التركي, دار هجر,ط بن محمد
هـ(,ت: إرشاد 313إسحاق النيسابوري ) بن المسند للسراج ألبي العباس محمد

 هـ. 1423باكستان,  –الحق األثري,إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد 
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هـ(,ت:أحمد فريد 516أحمد السلفي) بن محمدالمشيخة البغدادية ألبي طاهر 
 هـ.1432, 1أحمد,دار الرسالة القاهرة,ط

عبد اهلل  بن بن األبار، محمدال معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي
 ,هـ(651القضاعي )

 .هـ1420, 1,طمكتبة الثقافة الدينية
هـ(,ت: 360أحمد الطبراني ) بن المعجم األوسط أبي القاسم سليمان

 عوض اهلل,دار الحرمين. نب طارق
هـ(,دار 626عبد اهلل الحموي ) بن معجم البلدان ألبي عبد اهلل ياقوت

 م 1115، 2صادر,ط
َلفي ) بن معجم السفر ألبي طاهر أحمد هـ(,ت: عبد اهلل عمر 516محمد السِّ

 البارودي,المكتبة التجارية.
(,ت: محمد هـ360أحمد الطبراني ) بن المعجم الصغير ألبي القاسم سليمان 

 هـ.1405، 1شكور محمود الحاج أمرير,المكتب اإلسالمي,ط
 هـ(,مكتبة المثنى.1401رضا كحالة ) بن معجم المؤلفين لعمر

هـ(,ت:الدكتورة 511الحسن ابن عساكر ) بن معجم الشيوخ ألبي القاسم علي
 وفاء تقي الدين
 هـ.1421, 1دار البشائر,ط

هـ(,ت:نبيل سعد الدين جرَّار,دار 564أسد الحنفي ) بن المعجم لعبد الخالق
 البشائر اإلسالمية

 ه.ـ1434, 1ط
هـ(,ت:د. 211سفيان الفسوي، ) بن المعرفة والتاريخ: ألبي يوسف يعقوب
 هـ. 1401, 2أكرم ضياء العمري,مؤسسة الرسالة،,ط
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ناصر الدين  بن المنتخب من مخطوطات دار الكتب الظاهرية لمحمد
 هـ 1422, 1ن,دار المعارف,طاأللباني,ت:مشهور حسن سلما

علي الجوزي  بن المنتظم في تاريخ األمم والملوك ألبي الفرج عبد الرحمن
 هـ1412، 1هـ(,ت:محمد عبدالقادر عطا،دار الكتب العلمية،,ط511)

المهروانيات = الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب ألبي القاسم 
علّي  بن أبي بكر أحمدهـ(,تخريج:الحافظ 461محمد المهرواني، ) بن يوسف

عيد الجربوعي,الجامعة اإلسالمية  بن هـ(,ت:د. سعود463الخطيب البغدادّي )
 ه.ـ 1422، 1بالمدينة المنورة ط

علي المقريزي  بن المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار لتقي الدين أحمد
 هـ.1411، 1هـ(,دار الكتب العلمية,ط145)

أحمد الذهبي  بن ألبي عبداهلل محمدميزان االعتدال في نقد الرجال,
 هـ.1312, 1هـ(,ت: علي محمد البجاوي,دار المعرفة,ط141)

هـ(,عبد 152حجر العسقالني )  بن علي بن نزهة األلباب في األلقاب ألحمد
 هـ.1401، 1العزيز محمد السديري,مكتبة الرشد,ط

محمد  بن كالسعادات المبار  يمجد الدين أب,لالنهاية في غريب الحديث واألثر
 ,محمود محمد الطناحي,و طاهر أحمد الزاوىت: ,هـ(606الجزري ابن األثير )

  .هـ1311المكتبة العلمية،
هـ(,ت:أحمد 164أيبك الصفدي ) بن الوافي بالوفيات لصالح الدين خليل

 ه.1420األرناؤوط وتركي مصطفى,دار إحياء التراث,
محمد ابن خلكان  بن أحمدوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين 

 هـ(,ت: إحسان عباس,دار صادر.611)
 


