أربعون حدٌثا ً نبوٌا ً بؤسانٌدها
من أربعٌن كتابا ً
بؤسانٌد شٌخنا أبً النجٌب الشٌخ عبد هللا بن الشٌخ محمد نجٌب بن محمد
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً حفظه هللا تعالى ونفعنا به وبعلومه
آمٌن
ألفها واختارها ورتبها وجمعها بؤسانٌدها
تلمٌذه الراوي عنه المعتز باهلل صفً الدٌن أحمد بن محمد سردار
الحلبً الشافعً عفا هللا عنهم آمٌن .
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل رب العالمٌن  ،والصالة والسالم على سٌدنا محمد رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم أشرف المرسلٌن  ،وعلى آله وأصحابه وتابعٌهم
بإحسان إلى ٌوم الدٌن :
وبعد ٌ :قول العبد المفتقر إلى رحمة هللا وعفوه ومغفرته ورضوانه المعتز
باهلل صفً الدٌن أبو محمد عالء الدٌن أحمد ابن محمد سردار الحلبً
الشافعً  :لقد اتصل بً كثٌر من الناس بمدٌنة حلب ومنهم بعض طلبة
العلم الشرٌف فً مدارسها الشرعٌة بعد أن اطلعوا على الثبتٌن :
الدرر والجواهر الغوالي من علوم األسانٌد العوالً  ،وإعالم الطلبة
الناجحٌن فٌما عال من أسانٌد الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن  ،وطلبوا منً أن
أقدم لهم كتابا ً ٌضم أربعٌن حدٌثا ً عن سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
بؤسانٌد الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن  ،كً ٌطلعوا على صلته برسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم عن طرٌق أسانٌده إلٌه .
فرأٌت هذا الطلب صعبا ً علً فً بادئ األمر  ،وبعد اإللحاح استجبت
للطلب فً جمع أربعٌن حدٌثا ً نبوٌا ً من أربعٌن كتابا ً  ،اقتداء باألئمة
الماضٌن والعلماء السابقٌن  ،فاستخرت هللا عز وجل واقتفٌت أثرهم سالكا ً
طرٌقتهم  ،ومن تشبه بقوم فهو منهم  ،ولما قٌل :
إن التشبه بالكرام فالح .

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

وأسؤل هللا تعالى أن ٌوفقنً فً إنجاز هذه المهمة من جمع أربعٌن حدٌثا ً
من أربعٌن كتابا ً بؤسانٌدها من شٌخنا حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُلخكع
حُٔلَٔ حُلو ٚ٤حأل ٢ُٞٛأر ٢حُ٘ـ٤ذ حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ حُؼخٍف رخهلل  ٢ُٝهللا
حُ٘٤ن ٓلٔي ٗـ٤ذ َٓحؽ حُي ٖ٣حُلٔ ٢٘٤حُلِز ٢حُل٘ل ، ٢حفظه هللا ورعاه
 ،وعافاه بعٌن عناٌته وشفاه  ،ومتعه بالصحة والعافٌة وألبسه ثوبٌهما إلى
ٌوم لقائه  ،وجعل الجنة مؤواه ومثواه  ،وذلك بؤسانٌده إلى سٌدنا محمد
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،بناء على الطلب المشار إلٌه حسب
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إشارتهم  ،وٌتم النفع إن شاء هللا وبإذنه تعالى بهذا المجهود لً وله ولهم ،
إنه خٌر مسإول  ،وأرجى مؤمول .
وكتب :
مدٌر المكتبات الوقفٌة اإلسالمٌة بحلب
أحمد محمد سردار الحلبً الشافعً
المإرخ المحدث المجاز من بالد الشام
والهند وباكستان ومصر والمغرب والٌمن والحجاز
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ثبت كشف بٌان فً الشٌوخ الذٌن أخذ عنهم الشٌخ
عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً
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والده المحدث العالمة المسند المفسر الفقٌه األصولً المتكلم المتعبدالناسك التقً الورع العارف باهلل ولً هللا الشٌخ محمد نجٌب بن
محمد سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً المتوفً سنة 1373هـ
الرواي والتحدٌث وبه تخرج .
ة
بحلب  .وهو عمدته فً
األستاذ الفاضل الناظم الشاعر األدٌب األرٌب مدٌر مدرسة الفالح– السلطانٌة – الشٌخ محمد خٌر بن مصطفى اسبٌر الحلبً الحنفً
المتوفً سنة  1390هـ بحلب .
المحدث العالمة المسند المإرخ البارع الجهبذ الشٌخ محمد راغببن محمود الطباخ الحنفً المتوفى سنة  1370هـ بحلب .
المحدث العالمة المسند الرحلة برهان الدٌن الشٌخ إبراهٌم بن سعدهللا الفضلى الختنى ثم المدنً الحنفً المتوفً سنة  1389هـ بالمدٌنة
المنورة ودفن فً البقٌع .
المحدث العالمة المسند الفقٌه الكبٌر أصوالً وفروعا ً المصدرالمعتمد أبو محمد الحسن الحسٌب النسٌب سٌدي السٌد علوي بن
عباس بن عبد العزٌز الحسنً اإلدرٌسً الشهٌر بالمالكً المكً
المتوفً سنة  1391هـ بمكة المكرمة .
المحدث العالمة المسند السٌد محمد مكً بن الحافظ السٌد محمد بنجعفر الكتانً الحسنً الفاسً المغربً ثم الدمشقً المالكً المتوفى
سنة  1393هـ بدمشق .
المحدث العالمة المسند الثبت القاضً أبو علً الشٌخ حسن بنمحمد بن عباس بن علً بن عبد الواحد المشاط المكً المالكً
المتوفى سنة  1399هـ بمكة المكرمة .
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- 8المحدث العالمة المسند القارئ الحافظ عز الدٌن الشٌخ عبد العزٌز
بن محمد علً عٌون السود الحمصً الحنفً المتوفى سنة  1399هـ
 ،بحمص .
- 9المحدث العالمة المسند شٌخ الحدٌث محمد زكرٌا بن محمد ٌحٌى
بن إسماعٌل الكاندهلوي ثم المدنً الحنفً المتوفى سنة  1402هـ
بالمدٌنة المنورة ودفن فً البقٌع .
 - 10المحدث العالمة المسند محدث الدٌار الهندٌة شٌخنا الشًخ
حبٌب الرحمن األعظمً الهندي الحنفً المتوفى سنة 1412هـ
بالهند .
 - 11المحدث العالمة المسند المعمر المفتً شٌخنا السٌد عبد القادر
ابن أحمد بن عبد الرحمن السقاف الحسٌنً الحضرمً ثم الحجازي
الشافعً ()1

 1قلت  :لقد تدبج شٌخنا الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،مع كل من السٌد
علوي بن عباس المالكً الحسنً المكً ومع السٌد محمد مكً الكتانً الح سنً الفاسً ثم
الدمشقً المالكً والشٌخ عبد العزٌز عٌون السود الحمصً والشٌخ حبٌب الرحمن األعظمً ،
والسٌد الشٌخ حسن بن محمد المشاط المكً والشٌخ محمد زكرٌاء ا لكاندهلوي ثم المدنً والشٌخ
إبراهٌم الختنً المدنً الحنفً  ،ولقد شاركته فً ثالثة من المشاٌخ المذكورٌن وهم :
الشٌخ محمد راغب الطباخ والشٌخ حبٌب الرحمن األعظمً الهندي والسٌد عبد القادر السقاف
الحسٌنً الحضرمً ثم الحجازي الشافعً .
اهـ من مذكرات المإلف وسماعٌاته
.
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رواٌته لحدٌث الرحمة المسلسل باألولٌة
قال شٌخنا حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُلخكع حُٔلَٔ حُلو ٚ٤حأل٢ُٞٛ
أر ٢حُ٘ـ٤ذ حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ حُؼخٍف رخهلل  ٢ُٝهللا حُ٘٤ن ٓلٔي
ٗـ٤ذ َٓحؽ حُي ٖ٣حُلٔ ٢٘٤حُلِز ٢حُل٘ل : ٢طلبت من الشٌخ محمد
خٌر بن محمد بن مصطفى اسبٌر الحلبً الحنفً رحمه هللا تعالى أن
ٌحدثنً بالحدٌث المسلسل باألولٌة الحقٌقٌة  ،وأن ٌجٌزنً به ،
فؤجازنً به وأسمعنً إٌاه وهو أول حدٌث سمعته منه  ،قال – محمد
خٌر اسبٌر – فإنً سمعته سماعا ً وإجازة من شٌخنا الشٌخ ٌوسف
بن مصطفى داده الحلبً  ،وهو أول حدٌث سمعته منه  ،قال :
حدثنً به مفتً دمشق شٌخنا الشٌخ محمد عطاء هللا ابن إبراهٌم
الكسم الدمشقً  ،وهو أول حدٌث سمعته منه  ،قال  :حدثنً به
المحدث المسند المعمر بدر الدٌن الشٌخ عبد هللا ابن دروٌش
السكري الدمشقً  ،وهو أول حدٌث سمعته منه  ،قال  :حدثنً به
سماعا ً مفتً بٌروت الشٌخ عبد اللطٌف بن فتح هللا البٌروتً  ،وهو
أول حدٌث سمعته منه  ،قال  :حدثنً به الشٌخ المنجً الطرابلسً ،
وهو أول حدٌث سمعته منه  ،قال  :حدثنً به محدث البالد الشامٌة
الشٌخ إسماعٌل بن محمد العجلونً الدمشقً  ،وهو أول حدٌث
سمعته منه  ،قال فً ثبته  :حدثنا شٌخنا محمد الولٌدي المكً  ،وهو
أول حدٌث سمعته منه حٌن اجتماعً به فً مكة المشرفة فً دار
الخٌزران فً سنة ثالث وثالثٌن ومائة وألف حٌن حججت  ،قال :
وهو أول حدٌث سمعته من شٌخنا أحمد بن محمد البنا الدمٌاطً ،
قال  :وهو أول حدٌث سمعته من الشٌخ محمد بن عبد العزٌز
المنوفً المعمر  ،قال  :وهو أول حدٌث سمعته من أبً الخٌر بن
عموس الرشٌدي  ،قال  :وهو أول حدٌث سمعته من شٌخ اإلسالم
زكرٌاء  ،قال  :وهو أول حدٌث سمعته من الحافظ ابن حجر
العسقالني قال  :حدثنا الحافظ زٌن الدٌن العراقً وهو أول حدٌث
سمعته منه  ،قال  :حدثنا أبو الفتح محمد المٌدومً  .وهو أول
حدٌث سمعته منه  ،قال  :حدثنا أبو الفرج عبد اللطٌف بن عبد
المنعم الحرانً  ،وهو أول حدٌث سمعته منه  ،قال  :حدثنا أبو
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الفرج عبد الرحمن الجوزي  .وهو أول حدٌث سمعته منه  ،قال :
حدثنً أبو سعٌد إسماعٌل النٌسابوري  ،وهو أول حدٌث سمعته منه
 ،قال  :حدثنا والدي أحمد أبو صالح المإذن  .وهو أول حدٌث
سمعته منه  ،قال  :حدثنا أبو طاهر محمد الزٌادي  ،وهو أول حدٌث
سمعته منه ،قال  :حدثنا أحمد بن محمد البزاز  ،وهو أول حدٌث
سمعته منه  ،قال  :حدثنا عبد الرحمن بن بشر النٌسابوري  ،وهو
أول حدٌث سمعته منه  ،قال  :حدثنا سفٌان ابن عٌٌنة  ،وهو أول
حدٌث سمعته منه  ،عن عمرو بن دٌنار  ،عن أبً قابوس مولى عبد
هللا بن عمرو بن العاص  ،عن عبد هللا ابن عمرو بن العاص قال :
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :
[ الراحمون ٌرحمهم الرحمن ارحموا من فً األرض ٌرحمكم من
فً السماء ] ()1
وفً رواٌة  [:ارحموا أهل األرض ٌرحمكم من فً السماء ]
ٌرحمكم :
قال فً اإلسعاف  :بالرفع فً الرواٌة كما قاله البرهان العمادي
الحلبً  .فالجملة دعائٌة مستؤنفة  .ونقل مثله عن النجم محمد بن
محمد الغزي الدمشقً  ،وال ٌمتنع الجزم عربٌا ً  ،ولكن الرواٌة
جاءت بالرفع عن سٌد المرسلٌن وحبٌب رب العالمٌن سٌدنا محمد
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،واالتباع أولى .
وهذا الحدٌث عظٌم مروي عن أئمة حفاظ  ،وفٌه تحرٌك لسلسلة
الرحمة من أول وهلة  ،وقال البرهان الشٌخ إبراهٌم بن حسن
الكورانً ثم المدنً فً كتابه  :مسالك األبرار إلى أحادٌث النبً
المختار  :إن الحافظ العراقً قال فً رواٌة بلفظ :

 1قلت  :ذكر الشٌخ أٌوب بن أحمد الخلوتً الدمشقً فً ثبته فقال  :إن له شواهد من حدٌث
أسامة بن شرٌك  ،وأسامة بن زٌد  ،وأشعث بن قٌس  ،وجابر بن عبد هللا  ،وعبادة بن الصامت
 ،وعبد هللا بن عمر  ،والمغٌرة بن شعبة  ،والنعمان بن بشٌر  ،وواثلة بن األسقع  .وأبً أمامة
الباهلً  ،وأبً الدرداء  ،وأبً ذر  ،وأبً سعٌد  ،وأبً هرٌرة  ،وعبد الرحمن بن عوف ،
والخلٌفة أبً بكر الصدٌق  ،وأمٌري المإمنٌن عمر وعلً رضً هللا عنهم أجمعٌن .
اهـ من مطالعات المإلف وتحقٌقاته .
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[ الراحمون ٌرحمهم الرحمن – تبارك وتعالى – ارحموا من فً
األرض ٌرحمكم من فً السماء ]  .هذا حدٌث صحٌح أخرجه أبو
داود عن أبً بكر بن أبً شٌبة إلى آخر ما نقله .
قال اإلمام الشمس أبو الخٌر محمد بن عبد الرحمن السخاوي :
أخرجه البخاري فً الكنى  ،واألدب المفرد  ،والحمٌدي واإلمام
أحمد فً مسندٌهما  ،واإلمام البٌهقً فً شعب اإلٌمان  ،وأبو داود
فً سننه  ،والترمذي فً جامعه وقال  :حسن صحٌح  ،والحاكم فً
مستدركه وصححه  ،وهو كذلك بحسب ماله من المتابعات والشواهد
ولخاتمة الحفاظ الشهاب أبً الفضل أحمد بن علً بن حجر
العسقالنً :
آن أن ٌرحمه من فً السما
إن من ٌرحم أهل األرض قد
ٌرحم الرحمن منا الرحما
فارحم الخلق جمٌعا ً إنما
قلت  :ذكرت حدٌث الرحمة المسلسل باألولٌة هذا ألن شٌخنا أبا
النجٌب سمعه من الشٌخ محمد خٌر اسبٌر الحلبً الحنفً وقرأه علٌه
وأجازه به فهو ٌروٌه باألولٌة الحقٌقٌة  ،وقد رأٌت إجازته بصفحة
كبٌرة الحجم وهً محفوظة عند شٌخنا أبً النجٌب  ،وأما مروٌاته
عن الشٌوخ بالرواٌة والدراٌة واألسانٌد فهم من ذكرتهم فً أول هذا
الجزء من أربعٌن حدٌثا ً أخذتها من أربعٌن كتابا ً  ،وعمدته فً
الرواٌة والتحدٌث قراءة وسماعا ً وإجازة :
والده المحدث العالمة المسند الكبٌر الفقٌه األصولً المتكلم أبو
محمد وأبو عبد هللا العارف باهلل ولً هللا الشٌخ محمد نجٌب بن
محمد سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً رحمه هللا تعالى ورضً
عنه .
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الحدٌث األول
من صحٌح اإلمام البخاري
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ المفسر الفقٌه األصولً أبو
النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،عن شٌخه
المحدث العالمة المسند أبٌه الشٌخ محمد نجٌب بن محمد سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،والشٌخ محمد راغب بن محمود الطباخ الحلبً
الحنفً  ،كالهما عن شٌخٌهما أبً اإلسعاد وأبً اإلقبال حافظ عصره
ومسنده السٌد محمد عبد الحً بن عبد الكبٌر الكتانً الحسنً الفاسً
المغربً  ،وهو عالٌا ً عن العالمة المعمر أحمد بن المنال صالح السوٌدي
البغدادي الشافعً  ،فٌما كتب إلٌه من مكة المشرفة عام حجه عن نادرة
المتؤخرٌن السٌد محمد مرتضى الزبٌدي الحسٌنً الحنفً  ،بإجازته لجده
وذرٌته عن المعمر محمد ابن محمد ابن سنة العمري الفالنً  ،عن الشٌخ
أحمد بن محمد العجل الٌمنً  ،عن قطب الدٌن محمد بن أحمد النهروالً ،
عن أبً الفتوح أحمد الطاوسً  ،عن المعمر بابا ٌوسف الهروي عن محمد
بن شاذبخت الفرغانً  ،عن المعمر أبً لقمان ٌحٌى بن عمار بن مقبل بن
شاهان الختالنً  ،عن أبً عبد هللا محمد بن ٌوسف الفربري  ،عن اإلمام
أبً عبد الها محمد بن إسماعٌل البخاري رضً هللا عنه قال :
حدثنا الحمٌدي عبد هللا بن الزبٌر  ،قال  :حدثنا سفٌان  ،قال  :حدثنا ٌحٌى
بن سعٌد األنصاري  ،قال  :أخبرنً محمد بن إبراهٌم التمٌمً أنه سمع
علقمة بن وقاص اللٌثً ٌقول  :سمعت عمر بن الخطاب رضً هللا تعالى
عنه على المنبر ٌقول :
سمعت رسول هللا رضً هللا عنه ٌقول :
[ إنما األعمال بالنٌات  ،وإنما لكل امرئ ما نوى  ،فمن كانت هجرته إلى
دنٌا ٌصٌبها أو إلى امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه ].
قلت  :وذكره اإلمام النووي فً األربعٌن بلفظ  [:إنما األعمال بالنٌات ،
وإنما لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى
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هللا ورسوله  ،ومن كانت هجرته لدنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى
ما هاجر إلٌه ]
رواه إماما المحدثٌن أبو عبد هللا محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم ابن المغٌره
بن بردزبه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري
النٌسابوري .
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الحدٌث الثانً
من صحٌح اإلمام مسلم
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،عن شٌخه أبٌه العارف باهلل الشٌخ محمد نجٌب
بن محمد سراج الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،والشٌخ محمد راغب بن محمود
الطباخ الحلبً الحنفً  ،كالهما عن شٌخٌهما المحدث األكبر المسند فً
الدنٌا العالمة الشٌخ محمد بدر الدٌن بن السٌد ٌوسف الحسنً الدمشقً
الشافعً  ،عن أبٌه جمال الدٌن أبً المحاسن السٌد ٌوسف بن عبد الرحمن
الملقب ببدر الدٌن الحسنً المغربً البٌبانً ثم الدمشقً  ،عن شٌخه الشٌخ
محمد بن محمد األمٌر الكبٌر المصري المالكً  ،عن الثبت نور الدٌن أبً
الحسن الشٌخ علً بن محمد العربً السقاط الفاسً ثم المصري المالكً ،
عن البرهان الشٌخ إبراهٌم بن موسى الفٌومً المصري  ،عن الشهاب
أحمد بن أحمد الفرقاوي المصري المالكً  ،عن النور أبً الحسن الشٌخ
علً بن محمد األجهوري المصري المالكً  ،عن النور أبً الحسن الشٌخ
علً بن أبً بكر القرافً المصري عن اإلمام الحافظ جالل الدٌن عبد
الرحمن بن أبً بكر السٌوطً المصري الشافعً  ،عن القاضً علم الدٌن
صالح بن عمر البلقٌنً  ،عن البرهان إبراهٌم بن أحمد التنوخً  ،عن
التقً سلٌمان بن حمزة المقدسً  ،عن أبً الحسن علً بن الحسٌن
المعروف بابن المقٌر البغدادي ثم المصري  ،عن الحافظ أبً الفضل محمد
بن ناصر السالمً  ،عن الحافظ أبً القاسم عبد الرحمن بن محمد
المعروف بابن منده العبدي األصبهانً  ،عن الحافظ أبً بكر محمد بن
عبد هللا الشٌبانً الجوزقً النٌسابوري  ،عن أبً الحسن مكً بن عبدان
التمٌمً النٌسابوري  ،عن اإلمام الحجة أبً الحسٌن مسلم بن الحجاج
القشًري النٌسابوري رضً هللا عنه قال فً أول صحٌحه بعد المقدمة :
كتاب اإلٌمان :
حدثنا أبو خثٌمة زهٌر بن حرب قال  :حدثنا وكٌع  ،عن كه مس  ،عن عبد
ي هللا بن معاذ العنبري
هللا بن برٌدة  ،عن ٌحٌى بن ٌعمر [ح] وحدثنا عبد
11

وهذا حدٌثه قال  :حدثنا أبً  ،قال  :حدثنا كهمس عن ابن برٌدة  ،عن
ٌحٌى بن ٌعمر قال  :كان أول من قال فً القدر بالبصرى معبد الجهنً ،
قال  :فانطلقت أنا وحمٌد ابن عبد الرحمن الحمٌري حاجٌن أو معتمرٌن ،
فقلنا  :لو لقٌنا أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فسؤلناه
لن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضً
عما ٌقول هإالء فً القدر  ،فوفق ا
هللا عنهما داخالً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبً أحدنا عن ٌمٌنه واآلخر عن
شماله  ،فظننت أن صاحبً سٌكل الكالم إلً فقلت  :أبا عبد الرحمن إنه
ظهر قبلنا ناس ٌقرإون القرآن وٌتقفرون العلم  ،وذكر من شؤنهم وأنهم
ٌزعمون أن ال قدر  ،وأن األمر أنف  ،قال  :فإذا لقٌت أولئك فؤخبرهم أنً
بريء منهم وأنهم براء منً  ،والذي ٌحلف به عبد هللا بن عمر لو أن
ألحدهم مثل أحد ذهبا ً فؤنفقه ما قبل هللا منه حتى ٌإمن بالقدر  ،ثم قال :
حدثنً أبً عمر بن الخطاب قال  :رٔ٘٤خ ٗلٖ ؿِ ّٞػ٘ي ٍٓ ٍٞهللا ٠ِٛ-
هللا ػًِ -َّٓٝ ٚ٤حص  ّٞ٣اً ِ١غ ػِ٘٤خ ٍؿَ ٗي٣ي ر٤خ ٝحُؼ٤خد ٗي٣ي ٓٞحى
حُ٘ؼَ ال  َٟ٣ػِ ٚ٤أػَ حُٔلَ ٝال ٣ؼَك٘ٓ ٚخ أكي كظ ٠ؿِْ اُ ٠حُ٘ز- ٠
 ٠ِٛهللا ػِ -ِْٓٝ ٚ٤كؤٓ٘ي ًٍزظ ٚ٤اًٍُ ٠زظٟٝٝ ٚ٤غ ًل ٚ٤ػِ ٠كوٌٚ٣
ٝهخٍ ٣خ ٓلٔي أهزَٗ ٠ػٖ حإلٓالّ .كوخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛ-هللا ػِ-ِْٓٝ ٚ٤
« حإلٓالّ إٔ طٜ٘ي إٔ ال اُ ٚاال هللا ٝإٔ ٓقٓيح ٍٓ ٍٞهللا ٝطو ْ٤حُٜالس
ٝطئص ١حًُِخس ٝط٠ٍٓ ّٜٞخٕ ٝطلؾ حُز٤ض إ حٓظطؼض آُ ٚ٤ز٤ال .هخٍ
ٛيهض .هخٍ كؼـز٘خ ُٔ٣ ٚؤُٜ٣ٝ ٚيه .ٚهخٍ كؤهزَٗ ٠ػٖ حإلٔ٣خٕ .هخٍ « إٔ
طئٖٓ رخهلل ٓٝالثٌظًٝ ٚظزٝ ٍِٚٓٝ ٚحُ ّٞ٤ح٥هَ ٝطئٖٓ رخُويٍ هَٙٗٝ َٙ٤
» .هخٍ ٛيهض .هخٍ كؤهزَٗ ٠ػٖ حإلكٔخٕ .هخٍ « إٔ طؼزي هللا ًؤٗي طَحٙ
كبٕ ُْ طٌٖ طَح ٙكبَٗ٣ ٚحى » .هخٍ كؤهزَٗ ٠ػٖ حُٔخػش .هخٍ « ٓخ حُٔٔجٍٞ
ػٜ٘خ رؤػِْ ٖٓ حُٔخثَ » .هخٍ كؤهزَٗ ٠ػٖ أٓخٍحطٜخ .هخٍ « إٔ طِي حألٓش
ٍرظٜخ ٝإٔ طَ ٟحُللخس حُؼَحس حُؼخُش ٍػخء حُ٘خء ٣ظطخ ُٕٞٝك ٠حُز٘٤خٕ » .محٍ
ػْ حٗطِن كِزؼض ِٓ٤خ ػْ هخٍ ٍ٣ « ١خ ػَٔ أطيٍ ٖٓ ١حُٔخثَ » .هِض هللا
 ٍُٚٞٓٝأػِْ .هخٍ « كبٗ ٚؿزَ َ٣أطخًْ ٣ؼٌِْٔ ى» ٌْ٘٣
ٍٝح ٙحإلٓخّ ِْٓٔ رٖ حُلـخؽ حُو٘ ١َ٤كٛ ٢ل٤ل ٚػٖ ٓ٤يٗخ ػَٔ رٖ
حُوطخد ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ، ٚػٖ ٣َ١ن ُٝي ٙػزي هللا رٖ ػَٔ ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ
رؼي إٔ ٓؤُ ٚحرٖ رَ٣يس ٝكٔ٤ي ػٖ حُويٍ  ،كظزَأ ٓ٘ ْٜػزي هللا رٖ ػَٔ ،
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ٝهخٍ ُٜٔخ ٝ :اٗ ْٜرَآء ٓ٘ ، ٢ػْ أهْٔ رخهلل حرٖ ػَٔ رؤًٗ ُٞ ٚخٕ ألكيْٛ
ٓؼَ أكي ًٛزخً كؤٗلو ٚكٓ ٢ز َ٤هللا  ،كبٗ ٚال ٣وزَ ٓ٘ ٚكظ٣ ٠ئٖٓ رخُويٍ ٝمحٍ :
كيػ٘ ٢أر ٢ػَٔ رٖ حُوطخد ٔ٣ ،ظيٍ ر ٚػِ ٠حإلٔ٣خٕ رخُويٍ ٝ ،إٔ حُْحثَ
 : ٞٛؿزَ َ٣ػِ ٚ٤حُٜالس ٝحُٔالّ ٣ ،ؼِْ حُٜلخرش ٝؽ َْٛ٣ػٖ ً٤ل٤ش
حُٔئحٍ ٝحُظؤىد ر٣ ٕ٢ي ١حُٔخىس حُؼِٔخء ُالٓظلخىس ٓ٘ٝ ، ْٜر٤خٕ أكٌخّ حُيٖ٣
حُل٘٤ق ُِِٔٔٔ ٖ٤أؿٔؼ. ٖ٤

حُلي٣غ حُؼخُغ
ٖٓ ٖٓ٘ حإلٓخّ أر ٢ىحٝى
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ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،عن شٌخه أبٌه العارف باهلل الشٌخ محمد نجٌب
بن محمد سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،والشٌخ محمد راغب
الطباخ الحلبً الحنفً ً ،الٔٛخ ػٖ ٗ٤ؤٜ٤خ حُ٘٤ن ًخَٓ رٖ أكٔي حُل٘زِ٢
حُٔٞهض حُلِز ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ حُل٘زِ ٢حُٔٞهض
حُلِز ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُ٘٤ن ػزي حَُكٖٔ حُل٘زِ ٢حُٔٞهض حُلِز، ٢ػٖ أرٚ٤
حُ٘٤ن ػزي هللا ٓٞكن حُي ٖ٣حُلٌِ ٢حُل٘زِ ٢حُٔٞهض حُلِز ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُٔليع
حُؼالٓش حُٔٔ٘ي أرٓ ٢لٔي حُ٘٤ن ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي هللا حُ٘خٓ ٢ػْ حُلِز٢
حُل٘زِ ، ٢ػٖ ٓلٔي رٖ ػزي حُـِ َ٤رٖ أر ٢حُٔٞحٛذ حُٔٞحٛز ٢حُل٘زِ٢
حُزؼِ ٢حُيٓ٘و ، ٢ػٖ ؿي ٙأر ٢حُٔٞحٛذ حُ٘٤ن ٓلٔي رٖ ػزي حُزخه ٢حُل٘زِ٢
حُيٓ٘و ، ٢ػٖ أر ٚ٤طو ٢حُي ٖ٣حُ٘٤ن ػزي حُزخه ٢رٖ ػزي حُزخه ٢حُزؼِ٢
حُيٓ٘و ٢حُل٘زِ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚأر ٢كل٤ٗ ٚن حإلٓالّ ػَٔ رٖ ٓلٔي
حُوخٍ ١حُيٓ٘و ، ٢ػٖ حُزيٍ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حُـِ ١حُيٓ٘و ، ٢ػٖ طو٢
حُي ٖ٣أر ٢رٌَ حرٖ ػزي هللا حرٖ هخ ٢ٟػـِ ٕٞحُيٓ٘و [ ٢ػٖ ػالء حُيٖ٣
أر ٢حُلٖٔ ػِ ٢رٖ أكٔي أِٓ٤ش ] ػٖ حُلوَ أر ٢حُلٖٔ ػِ ٢رٖ أكٔي
ػَ ف رخرٖ حُزوخٍ ١حُٔويٓ ٢حُل٘زِ ، ٢ػٖ أر ٢كل ٚػَٔ رٖ ٓلٔي رٖ
ٓؼَٔ ػَف رخرٖ ١زٍِى حٍرـيحى ، ١هخٍ  :أهزَٗخ ارَح ْ٤ٛرٖ ٍٜٓ٘ٞ
حٌَُهٔٓ ٢خػخً ألًؼَٛخ ٝاؿخُس رخُزخه ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُلخكع أر ٞرٌَ أكٔي
رٖ ػِ ٢رٖ ػخرض حُوط٤ذ حُزـيحى ، ١ػٖ أر ٢ػَٔ حُوخْٓ رٖ ؿؼلَ
حُٜخٕٓ ، ٢ػٖ أر ٢ػِٓ ٢لٔي رٖ أكٔي حُِئُئ ، ١ػٖ حإلٓخّ حُلخكع أر٢
ىحٝى ِٓٔ٤خٕ رٖ حألٗؼغ حألُى ١حُٔـٔظخٗ ٢ٍٟ ٢هللا ػ٘ ٚهخٍ ك ٢أٍٝ
ًٓ٘٘ [: ٚظخد حُطٜخٍس رخد حُظوِ ٢ػ٘ي ه٠خء حُلخؿش ]  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ
ِٓٔٔش حُوؼ٘ز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػزي حُؼِ٣ ِ٣ؼ٘ ٢حرٖ ٓلٔي  ،ػٖ ٓلٔي ٣ؼ٘٢
حرٖ ػَٔ ٝ ،ػٖ أرِٔٓ ٢ش ػٖ حُٔـَ٤س رٖ ٗؼزش  :إٔ حُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِٚ٤
ً ِْٓٝخٕ اًح ًٛذ حٌُٔٛذ أرؼي  .هِض ٝ :كٍٝ ٢ح٣ش ر٘لْ حُزخد هخٍ أرٞ
ىحٝى  :كيػ٘خ ٓٔيى رٖ َٓٔٛي  ،هخٍ  :كيػ٘خ ػ ٠ٔ٤رٖ  ، ْٗٞ٣هخٍ  :كيػ٘خ
 1قلت  :ما بٌن القوسٌن الزمة  .ألن ابن قاضً عجلون لم ٌدرك ابن البخاري المقدسً وإنما
أدركه ابن أمٌلة وقد أخذته من مسند عبد الباقً الحنبلً إلى مسند ا إلمام الشافعً  .اهـ من
تحقٌقات المإلف .
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آٔخػ َ٤رٖ ػزي حُِٔي  ،ػٖ أر ٢حُِر ، َ٤ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا  :إٔ حُ٘ز٢
 ٠ِٛهللا ػًِ ِْٓٝ ٚ٤خٕ اًح أٍحى حُزَحُ حٗطِن كظ ٠ال َ٣ح ٙأكي .

حُلي٣غ حَُحرغ
ٖٓ ؿخٓغ حُٖٔ٘ ُإلٓخّ حُظٌَٓ١
15

ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً  ،ػٖ ػٔيط٤ٗٝ ٚو ٚرخُظلي٣غ ٝحَُٝح٣ش أر ٚ٤حُؼخٍف رخهلل
حُ٘٤ن ٓلٔي ٗـ٤ذ َٓحؽ حُي ٖ٣حُلٔ ٢٘٤حُلِز ٢حُل٘ل ، ٢ػٖ ػٔيطٚ
رخَُٝح٣ش ٝحُظلي٣غ حُ٘٤ن رٌَ ١رٖ أكٔي حُِرَ ١حُلِز ٢حألُ ١َٛحُ٘خكؼ٢
حُل٘ل ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُزَٛخٕ ارَح ْ٤ٛرٖ ٓلٔي حُزخؿ ، ١ٍٞػٖ حُْ٘ٔ
ٓلٔي رٖ ٓلٔي حألٓ َ٤حُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُ٘ ٍٞأر ٢حُلٖٔ حُ٘٤ن ػِ ٢رٖ أكٔي
حُٜؼ٤ي ١حُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي حرٖ ػوِ٤ش حٌُٔ ، ٢ػٖ أر٢
حُزوخء حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ػِ ٢حُؼـ ٢ٔ٤حٌُٔ ، ٢ػٖ حُٔؼَٔ أكٔي رٖ ٓلٔي
حُؼـَ حُ ، ٢٘ٔ٤ػٖ حإلٓخّ ٣ل ٠٤رٖ ٌَّٓ حُطزَ ١حٌُٔ ، ٢ػٖ ؿي ٙحُٔلذ
حألهٓ َ٤لٔي رٖ ٓلٔي حُطزَ ١حٌُٔ ، ٢ػٖ حُوخ ٖ٣ُ ٢ٟحُي ٖ٣أر ٢رٌَ رٖ
د أر١ ٢خُذ
حُلٔ ٖ٤حَُٔحؿ ٢حُٔيٗ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُٔٔ٘ي حُٔؼَٔ أكٔي ٕ
حُلـخٍ  ،هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُٔ٘ـخ ػزي هللا رٖ ػَٔ حرٖ حُِظ ، ٢ػٖ أر٢
حُٞهض ػزي حأل ٍٝرٖ ػ ٠ٔ٤حُٔـِ ، ١هخٍ  :أهزَٗخ حُوخ ٢ٟأر ٞػخَٓ
ٓلْ ٝى حرٖ حُوخْٓ رٖ ٓلٔي حألُى ، ١هخٍ  :أهزَٗخ أرٓ ٞلٔي ػزي حُـزخٍ رٖ
ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُـَحك ٢حَُٔ ، ١ُٝهخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ
ٓلٔي رٖ ٓلزٞد رٖ ك َ٤٠حُٔلزٞر ٢حَُٔ ، ١ُٝهخٍ  :أهزَٗخ حُلخكع أرٞ
ػٓ ٠ٔ٤لٔي رٖ ػ ٠ٔ٤رٖ ٍٓٞس حُظٌَٓ ٢ٍٟ ١هللا ػ٘ ٚهخٍ :
كيػٖ آٔخػ ٍ٢رٖ ٓ ٠ٓٞحُلِحٍ ١حرٖ ر٘ض حُٔي ١حٌُٞك ٢كيػ٘خ ػَٔ رٖ
ح
ٗخًَ ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚهخٍ  :هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِٚ٤
٣ [: ِْٓ ٝؤط ٢ػِ ٠حُ٘خّ ُٓخٕ حُٜخرَ ك ْٜ٤ػِ ٠ىً ٚ٘٣خُوخر ٞػِ٠
حُـَٔ ]
هخٍ أر ٞػ ٠ٔ٤حُظٌٌَٓٛ : ١ح كي٣غ ؿَ٣ذ ٖٓ ٌٛح حُٞؿ ٝ ٚػَٔ رٖ ٗخًَ
ٗ٤ن ر ١َٜهي ٍ ٟٝػ٘ ٚؿٝ َ٤حكي ٖٓ أ َٛحُؼِْ .
هِض ٌٛ :ح حُلي٣غ ٖٓ حُؼالػ٤خص ُِ ْ٤ُٝ ،ظٌَٓ ١كي٣غ ػالػ ٢ؿ ، َٙ٤كٜٞ
كي٣غ ٝحكي .
حُلي٣غ حُوخْٓ
ٖٓ ٖٓ٘ حإلٓخّ حُ٘ٔخث٢
16

ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُٔ٘خ٣ن حُٔليػ ٖ٤حُٔٔ٘ي: ٖ٣
رَٛخٕ حُي ٖ٣حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛرٖ ٓؼي هللا حُل ٢ِ٠حُوظ٘ ٢حُٔيٗٝ ، ٢حُٔ٤ي
حَُ٘٣ق ػِ ١ٞرٖ ػزخّ حُٔخٌُ ٢حُلٔ٘ ٢حٌُٔٝ ، ٢حُٔ٤ي حَُ٘٣ق ٓلٔي
ٌٓ ٢رٖ حُٔ٤ي ٓلٔي رٖ ؿؼلَ حٌُظخٗ ٢حُلٔ٘ ٢حُلخٓ ٢حٍٓـَر ٢ػْ حُيٓ٘و٢
حُٔخٌُٝ ، ٢حُوخ ٢ٟأر ٢ػِ ٢حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ٓلٔي حُٔ٘خ ١حٌُٔ ٢حُٔخٌُ، ٢
ٝحُؼِ حُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣حرٖ ٓلٔي ػِ ٢ػ ٕٞ٤حُٔٞى حُلٔ ٢ٜحُل٘ل: ٢
هٔٔظ ْٜػٖ ٓليع حُلَٓ ٖ٤حَُ٘٣ل ٖ٤أر ٢كل ٚحُ٘٤ن ػَٔ رٖ كٔيحٕ
حُٔلَٓ ٢حُٔيٗ ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُٔؼَٔ حُٔ٤ي أكٔي رٖ آٔخػ َ٤حُزَُٗـ٢
حُٔيٗ ، ٢ػٖ أر ٚ٤أر ٢حُ٘ َٜحُٔ٤ي آٔخػ َ٤رٖ ُ ٖ٣حُؼخري ٖ٣حُزَُٗـ٢
حُٔيٗ ، ٢ػٖ حُٔليع حُٔٔ٘ي حُ٘٤ن ٛخُق رٖ ٓلٔي حُلالٗ ٢حُٔيٗ ٢حُٔخٌُ٢
 ،ػٖ حُٔٔ٘ي حَُح٣ٝش حُٔؼَٔ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حُٔؼَٝف رخرٖ ٓ٘ش حُؼَٔ١
حُلالٗ ، ٢ػٖ حُٔٔ٘ي حَُح٣ٝش حُٔؼَٔ أر ٢حُٞكخء أكٔي رٖ ٓلٔي حُؼـَ حُ٢٘ٔ٤
 ،ػٖ حإلٓخّ ٣ل ٠٤رٖ ٌَّٓ حُطزَ ١حٌُٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ؿي ١حإلٓخّ
ٓلذ حُي ٖ٣حألهٓ َ٤لٔي – رٖ ٓلٔي – حُطزَ ١حٌُٔ ، ٢ػٖ حُوخ ٢ٟحُِٖ٣
أر ٢رٌَ حرٖ حُلٔ ٖ٤حَُٔحؿ ٢حُٔيٗ ، ٢ػٖ حُٔٔ٘ي حُٔؼَٔ أر ٢حُؼزخّ أكٔي
حرٖ أر١ ٢خُذ حُلـخٍ ربؿخُط ٚػٖ حُٔٔ٘ي ػزي حُِط٤ق رٖ ٓلٔي رٖ ػِ٢
رٖ حُوز٤ط ٢رٔٔخػ ٚػِ ٠أرٍُ ٢ػش ١خ َٛرٖ ٓلٔي رٖ ١خ َٛحُٔويٓ، ٢
ػٖ أرٓ ٢لٔي ػزي حَُكٖٔ رٖ أكْ ى حُي ، ٠ٗٝهخٍ  :أهزَٗخ حُوخ ٢ٟأكٔي
رٖ حُلٔ ٖ٤حُي ١ٍٞ٘٣حُٔؼَٝف رخٌُٔخٍ  ،هخٍ  :أهزَٗخ حُلخكع حُوخ٢ٟ
أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ آلخم حُي ١ٍٞ٘٣حُٔؼَٝف رخرٖ حُٔ٘ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ
حُلخكع أر ٞػزي حَُكٖٔ أكٔي حرٖ ػِ ٢رٖ ٗؼ٤ذ حُ٘ٔخث ٢ٍٟ ٢هللا ػ٘ٚ
هخٍ ك ٢أ: ٚ٘٘ٓ ٍٝ
ًظخد حُطٜخٍس
طؤ َ٣ٝه ُٚٞطؼخُ {: ٠اًح هٔظْ اُ ٠حُٜالس كخؿِٔٞح ٝؿٝ ٌْٛٞأ٣ي ٌْ٣اُ٠
حَُٔحكن } ح٣٥ش
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أهزَٗخ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي هخٍ كيػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ حُِ ١َٛػٖ أرِٔٓ ٢ش ػٖ أر٢
َ٣َٛس إٔ حُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِ ِْٓ ٝ ٚ٤هخٍ [ :اًح حٓظ٤وع أكيًْ ٖٓ ٗ ٚٓٞكال
٣ـْٔ ٣ي ٙكٟٞٝ ٢ث ٚكظ٣ ٠ـِٜٔخ ػالػخ كبٕ أكيًْ ال ٣يٍ ١أ ٖ٣رخطض ٣ي] ٙ

حُلي٣غ حُٔخىّ
ٖٓ ٖٓ٘ حإلٓخّ حرٖ ٓخؿٚ
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ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً  ،ػٖ حٍٓ٘خ٣ن حُٔليػ ٖ٤حُٔٔ٘ي: ٖ٣
حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛرٖ ٓؼي هللا حُل ٢ِ٠حُوظ٘ ٢حُْىٗٝ ، ٢حُٔ٤ي ػِ ١ٞحرٖ ػزخّ
حُٔخٌُ ٢حُلٔ٘ ٢حٌُٔٝ ، ٢حُٔ٤ي ٓلٔي ٌٓ ٢حٌُظخٗ ٢حُلٔ٘ ٢حُلخٓ ٢ػْ
حُيٓ٘وٝ ، ٢حُوخ ٢ٟأر ٢ػِ ٢حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ٓلٔي حُٔ٘خ ١حٌُٔ ٢حُٔخٌُ٢
ٝ ،ػِ حُي ٖ٣حُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣ػ ٕٞ٤حُٔٞى حُلٔ ٢ٜحُل٘ل : ٢هٔٔظْٜ
ػٖ ٗ٤وٓ ْٜليع حُلَٓ ٖ٤حَُ٘٣ل ٖ٤أر ٢كل ٚحُ٘٤ن ػَٔ رٖ كٔيحٕ
حُٔلَٓ ٢حُٔيٗ ٢حُٔخٌُ ، ٢هخٍ :كيػ٘خ حُٔ٤ي أكٔي رٖ آٔخػ َ٤حُزَُٗـ٢
حُٔيٗ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُٔ٤ي أكٔي رٖ ُ ٢٘٣ىكالٕ حٌُٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ
أكٔي رٖ ٓلٔي حُيٜٓٞؿ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ػزي هللا رٖ كـخُ ١حَُ٘هخ، ١ٝ
هخٍ  :أهزَٗخ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ ٓخُْ حُلٖك ٢حألُ ، ١َٛهخٍ  :أهزَٗخ حُٜ٘خد
أكٔي رٖ ٓلٔي حُوِ٤ل ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حُزي ١َ٣حُيٓ٤خ، ٢١
هخٍ  :كيػ٘خ حُٔال ارَح ْ٤ٛحرٖ كٖٔ حٌٍُٞحٗ ٢ػْ حُٔيٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ
حُٜل ٢أكٔي رٖ ٓلٔي حُو٘خٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي
حَُِٓ ٢حُٜـ ، َ٤هخٍ  :كيػ٘خ مح ٢ٟحُو٠خس ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ، ١
هخٍ  :أهزَٗخ حُلخكع أر ٞحُل َ٠أكٔي رٖ ػِ ٢حرٖ كـَ حُؼٔوالٗ ، ٢هخٍ :
د حُلـخؽ ٓٞ٣ق
كيػ٘خ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػَٔ حُزـيحى ، ١هخٍ  :أهزَٗخ أ ٝ
رٖ ػزي حَُكٖٔ حُِٔ ١حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر ٢ػَٔٝ
رٖ هيحٓش حُٔويٓ ، ٢محٍ  :كيػ٘خ أرٓ ٍٜٞ٘ٓ ٞلٔي رٖ حُلٔ ٖ٤حُٔو، ٢ٓٞ
هخٍ  :كيػ٘خ أرِ١ ٞلش حُوخْٓ رٖ أر ٢حٌٍُٔ٘ حُوط٤ذ  ،هخٍ كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ
ػِ ٢رٖ ارَح ْ٤ٛرٖ ِٓٔش حرٖ رلَ حُوطخٕ  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػزي هللا حُلخكع
ٓلٔي رٖ ٣ِ٣ي حُٔؼَٝف رخرٖ ٓخؿ ٚحُوِ ٢ٍٟ ٢٘٣ٝهللا ػ٘ ٚهخٍ  :كيػ٘خ
ؿذحٍس حرٖ حُٔـِْ  .هخٍ كيػ٘خ ًؼ َ٤رٖ ِٓ ْ٤هخٍ ٔٓ :ؼض أْٗ رٖ
ٓخُيٍ ٢ٟهللا ػ٘٣ ٚو : ٍٞهخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ ( : ِْٓ ٝ ٚ٤إ ٌٙٛ
حألٓش َٓكٓٞش  .ػٌحرٜخ رؤ٣يٜ٣خ  .كبًح ًخٕ  ّٞ٣حُو٤خٓش ىكغ اٍُ ًَ ٠ؿَ ٖٓ
حٍُِٔٔٔ ٖ٤ؿَ ٖٓ حًَُٔ٘ . ٖ٤ك٤وخٍ ٌٛح كيحإى ٖٓ حُ٘خٍ )

حُلي٣غ حُٔخرغ
ٖٓ ٓ١ٞؤ حإلٓخّ ٓخُي ٍٝح٣ش ٣ل ٠٤رٖ ٣ل ٠٤حُِ٤ؼ٢
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ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُٔ٘خ٣ن حُٔليػ ٖ٤حُٔٔ٘ي: ٖ٣
حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛرٖ ٓؼي هللا حُل ٢ِ٠حُوظ٘ ٢حُْىٗٝ ، ٢حُٔ٤ي ػِ ١ٞحرٖ ػزخّ
حُٔخٌُ ٢حُلٔ٘ ٢حٌُٔٝ ، ٢حُٔ٤ي ٓلٔي ٌٓ ٢حٌُظخٗ ٢حُلٔ٘ ٢حُيٓ٘و، ٢
ٝحُوخ ٢ٟأر ٢ػِ ٢حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ٓلٔي حُٔ٘خ ١حٌُٔ ٝ ، ٢حُ٘٤ن ػزي
حُؼِ ِ٣ػ ٕٞ٤حُٔٞى حُلٔ ٢ٜحُل٘ل : ٢هٔٔظ ْٜػٖ ٗ٤وٓ ْٜليع
حُلَٓ ٖ٤حَُ٘٣ل ٖ٤أر ٢كل ٚحُ٘٤ن ػَٔ رٖ كٔيحٕ حُٔلَٓ ٢حُٔيٗ٢
حُٔخٌُ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُٔ٤ي أكٔي حرٖ آٔخػ ٍ٢حُزَُٗـ ٢حُٔيٗ ، ٢هخٍ :
أهزَٗخ حُٔ٤ي أكٔي رٖ ُ ٢٘٣ىكالٕ ٌٓش  ،هخٍ كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ كٖٔ
حُيٓ٤خٌٓ َ٣ِٗ ٢١ش  ،هخٍ كيػ٘خ ػزي حُٔ٘ؼْ رٖ أكٔي حُؼٔخى ١حألُ١َٛ
حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1224ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػ ٠ٔ٤حُيكَ ١حُٔ، ١َٜ
هخٍ  :كيػ٘خ ٓخُْ رٖ ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ١َٜحُ٘خكؼ ، ٢هخٍ  :كيػ٘ ٢أر، ٢
هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػالء حُي ٖ٣حُزخرِ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓخُْ حرٖ ٓلٔي
د
حُٔ٘ ، ١ٍٜٞهخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ أكٔي حٍؿ٤ط ، ٢هخٍ كيػ٘خ ػزي حُلن ٕ
ٓلٔي حُٔ٘زخ ، ٢١هخٍ  :كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٓلٔي حرٖ أٞ٣د حُ٘ٔخرش حُؼِ١ٞ
حُلٔ ، ٢٘٤هخٍ  :كيػ٘خ أرٓ ٞلٔي حُلٖٔ حُؼِ ، ١ٞهخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػزي هللا
ٓلٔي رٖ ؿخرَ حُٞحى٣خٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٓلٔي ٛخٍ ٕٝحُوَ١ز، ٢
هخٍ  :أهزَٗخ حُوخ ٢ٟأر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ٣ِ٣ي حُوَ١ز ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ
ٓلٔي رٖ ػزي حُلن حُوٍِؽ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ كَف
ٓ ٠ُٞحرٖ حُطالع  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُ٤ُٞي  ْٗٞ٣رٖ ػزي هللا رٖ ٓـ٤غ
حُٜلخٍ  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػ٣ ٠ٔ٤ل ٠٤رٖ ػزي هللا رٖ ٣ل ٠٤رٖ ٣ل ٠٤رٖ
٣ل ٠٤حُِ٤ؼ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػْ أر ، ٢أرَٝٓ ٞحٕ ػز٤ي هللا حرٖ ٣ل ٠٤رٖ ٣ل٠٤
حُِ٤ؼ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ٝحُي٣ ١ل ٠٤رٖ ٣ل ٠٤حُِ٤ؼ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حإلٓخّ أرٞ
ػزي هللا ٓخُي رٖ أْٗ حألٛزل ، ٢ػٖ ػزي هللا رٖ أر ٢رٌَ رٖ ػَٔ ٝرٖ
كِّ  ،ػٖ أر ، ٚ٤ػٖ ػَٔ ٝحرٖ ِٓ ْ٤حٍُِه ٢حألٜٗخٍ ، ١ػٖ أر ٢كٔ٤ي
حُٔخػي ١حألٜٗخٍ ٢ٍٟ ١هللا طؼخُ ٠ػ٘ ٚهخٍ :
[اٗ ْٜهخُٞح ٣ :خ ٍٓ ٍٞهللا ً٤ق ٗ ٢ِٜػِ٤ي ؟ كوخٍ  :هُٞٞح [حُِ َٛ ْٜػِ٠
ٓلٔي ٝأُٝحؿ٣ًٍٝ ٚظًٔ ٚخ ٤ِٛض ػِ ٠آٍ ارَحٝ ْ٤ٛرخٍى ػِٓ ٠لٔي
ٝأُٝحؿ٣ًٍٝ ٚظًٔ ٚخ رخًٍض ػِ ٠آٍ ارَح ْ٤ٛاٗي كٔ٤ي ٓـ٤ي ]
ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق أهَؿٓ ٚخُي ك ٢حُٔ١ٞؤ رٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ٖٓ
كي٣غ أر ٢كٔ٤ي ٍٝٝ ،ح ٙحُزٜ٤وٝ ٢حٍٗ٤وخٕ حُزوخٍ ٖٓ ِْٔٓٝ ١كي٣ؼ ٚرِلع
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آهَ ٍٝٝ ،ح ٙحإلٓخّ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ك٘زَ ك٘ٔٓ ٢يٝ ، ٙأٛلخد حُٖٔ٘
حألٍرؼش ػ٘ ٚرؤُلخظ ػِٓ ٠ؼ٘خ. ٙ

حُلي٣غ حُؼخٖٓ
ٖٓ حُٔ١ٞؤ ٍٝح٣ش ٓلٔي رٖ حُلٖٔ
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ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُٔ٘خ٣ن حُٔليػ ٖ٤حُٔٔ٘ي: ٖ٣
ارَح ْ٤ٛرٖ ٓؼي هللا حُوظ٘ ٢حُٔيٗٝ ، ٢حُٔ٤ي ػِ ١ٞحرٖ ػزخّ حُٔخٌُ٢
حُلٔ٘ ٢حٌُٔٝ ، ٢حُٔ٤ي ٓلٔي ٌٓ ٢حٌُظخٗ ٢حُلٔ٘ ٢حُيٓ٘و ٢حُٔخٌُٝ ، ٢
أر ٢ػِ ٢حُوخ ٢ٟحُ٘٤ن كٖٔ رٖ ٓلٔي حُٔ٘خ ١حٌُٔ ٢حُٔخٌُٝ ، ٢حُ٘٤ن
ػزي حُؼِ ِ٣ػ ٕٞ٤حُٔٞى حُلٔ ٢ٜحُل٘ل : ٢هٔٔظ ْٜػٖ ٗ٤وٓ ْٜليع
حُلَٓ ٖ٤حَُ٘٣ل ٖ٤أر ٢كل ٚحُ٘٤ن ػَٔ رٖ كٔيحٕ حُٔلَٓ ٢حُٔيٗ٢
حُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي كٔ ٖ٤حرٖ ٓلٔي حُلز٘ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي ػ٤ي ٍ ّٝرٖ
حُٔ ٢أرٞ
ػَٔ حُلز٘ٛ – ٢خكذ ػوي حُٞ٤حه٤ض حُـ٣َٛٞش – هخٍ  :أهزَٗ ٢ى
حُٔٞحٛذ  ،ػزي هللا رٖ كٔ ٖ٤رٖ ػزي هللا رِلو ، ٚ٤هخٍ  :كيػ٘خ ٝحُي ١حُٔٔ٘ي
حُلٔ ٖ٤رٖ ػزي هللا رِلو ، ٚ٤هخٍ  :كيػ٘ٝ ٢حُي ١حُٔ٤ي ػزي هللا رٖ ػِ١ٞ
رِلو ٚ٤هخٍ  :كيػ٘خ حُٔ٤ي حإلٓخّ ػ٤ي ٍ ّٝرٖ ػزي حَُكٖٔ رِلو ، ٚ٤هخٍ :
كيػ٘خ ٝحُي ١حُٔ٤ي ػزي حَُكٖٔ رِلو ، ٚ٤محٍ  :كيػ٘خ ٝحُي ١حُٔٔ٘ي حٌُزَ٤
حُٔ٤ي ػزي هللا رٖ أكٔي رِلو ٚ٤حُؼِ ، ١ٞهخٍ  :كيػ٘خ ٛل ٢حُي ٖ٣أكٔي رٖ
ٓلٔي حُو٘خٗ ٢حُٔيٗ ٢ك ٢حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُٔٞحٛذ أكٔي
رٖ ػِ ٢حُ٘٘خ ١ٝحُؼزخٓ ٢حُٜخٗٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘ ٢أر ٢أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ
ػزي حُوي ّٝحُؼزخٓ ٢حُٔويٓ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ أكٔي حُيٗـ ، ٢ٜ٤هخٍ
 :أهزَٗخ ؿالٍ حُي ٖ٣ػزي حَُكٖٔ رٖ أر ٢رٌَ حُٔ ، ٢١ٞ٤هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي
رٖ ػِ ٢حُوخ٣خط ، ٢هخٍ كيػ٘خ َٓحؽ حُي ٖ٣أر ٞكل ٚػَٔ رٖ ػِ ٢رٖ حُِٔوٖ
 ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُلظٞف ٓٞ٣ق رٖ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حُيال ، ٢ٛهخٍ  :كيػ٘خ
صه ٢حُي ٖ٣أر ٞحُلٖٔ ٣ل ٠٤رٖ ٓلٔي رٖ طخٓظ٤ض حُِٞحط ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أرٞ
حُلٖٔ ٣ل ٠٤رٖ ٓلٔي رٖ ػِ ٢رٖ حُٜخٗغ  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُوخ ٢ٟأر ٞحُلَ٠
حُوخ ٢ٟػ٤خ ٝرٖ ٓ ٠ٓٞرٖ ػ٤خ ٝحُ٤لٜز ٢حُٔخٌُ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أرٞ
ػِ ٢حُـٔخٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػَٔٓٞ٣ ٝق رٖ ػزي هللا حَُ٘ٔ ١حُوَ١ز، ٢
هخٍ  :كيػ٘خ أر ًٍ ٞػزي حَُكٖٔ رٖ أكٔي حُ ، ١َٜٝهخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػِ٢
حُٜٞحف  ،هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي حرٖ ٓلٔي رٖ َٜٓحٕ  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ
حُلٖٔ حُ٘٤زخٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘ٓ ٢خُي رٖ أْٗ آخّ ىحٍ حُٜـَس  ،ػٖ ػزي هللا
رٖ أر ٢رٌَ رٖ فُّ  ،ػٖ أر ، ٚ٤ػٖ ػَٔ ٝرٖ ِٓ ْ٤حٍُِه ٢أٗ ٚهخٍ :
أهزَٗ ٢أر ٞكٔ٤ي حُٔخػي ١حألٜٗخٍ: ١
هخٍ  :هُٞٞح [حُِ َٛ ْٜػِ٠
[أٗ ْٜهخُٞح٣ :خ ٍٓ ٍٞهللا ً٤ق ٗ ٢ِٜػِ٤ي ؟ ف
ٓلٔي ٝأُٝحؿ٣ًٍٝ ٚظًٔ ٚخ ٤ِٛض ػِ ٠آٍ ارَحٝ ْ٤ٛرخٍى ػِٓ ٠لٔي ٝ
أُٝحؿ٣ًٍٝ ٚظًٔ ٚخ رخًٍض ػِ ٠آٍ ارَح ْ٤ٛاٗي كٔ٤ي ٓـ٤ي] ٌٛح آ٘خى
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ػِ  ِ٣كً ٢ظخد حُٔ١ٞؤ رَٝح٣ش حُوخٓ ٢ٟلٔي رٖ حُلٖٔ حُ٘٤زخٗ ، ٢ػٖ
حإلٓخّ ٓخُي ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ .

حُلي٣غ حُظخٓغ
ٖٓ ًظخد ح٥ػخٍ ُٔلٔي رٖ حُلٖٔ
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ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا بن محمد نجٌب سراج
الدٌن الحلبً الحنفً ،ػٖ ٗ٤و٘خ حُْ٘ٔ حُزلخػش حُٔئٍم حُٔٔ٘ي حُ٘٤ن ٓلٔي
ٍحؿذ رٖ ٓلٔٞى حُطزخم حُلِز ٢حُل٘ل ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش
حُٔٔ٘ي حُٔؼَٔ حُ٘٤ن ٓلٔي ًخَٓ رٖ ٓلٔي حُٜزَح ١ٝحُلٔ ٢٘٤حُلِز٢
حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ ٗ٤و٘ٔٓ ٚي حَُ٘م أر ٢حُو َ٤حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ ػِ٢
ؿٔخٍ حُؼطخٍ حألكٔي ١حٌُٔ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي ٓلٔي رٖ اىٍ ، ْ٣ػٖ حُٞؿٚ٤
حُٔلظ ٢حُٔ٤ي ػزي حَُكٖٔ رٖ ِٓٔ٤خٕ حألٛيٍ حُلٔ ٢٘٤حُِر٤ي ١حُ٘خكؼ، ٢
هخٍ  :أهزَٗخ حُٔ٤ي أر ٞحُلٓ ٞ٤لٔي َٓط ٠٠رٖ ٓلٔي حُِر٤ي ١رٔ، َٜ
هخٍ  :كيػ٘خ حُٔؼَٔ ٓلٔي رٖ حُلٖٔ حُٞكخث ٢حُٔ ، ١َٜهخٍ  :كيػ٘خ حُٔؼَٔ
ٓلٔي رٖ ٓٞ٣ق حُط ٢ُٗٞٞحُوخ ، ١َٛهخٍ  :كيػ٘خ ػزي حُٛٞخد رٖ أكٔي
حُ٘ؼَحٗ ، ٢هخٍ كيػ٘خ ؿالٍ حُي ٖ٣ػزي حَُكٖٔ رٖ أر ٢رٌَ حُٔ ، ٢١ٞ٤هخٍ
 :أٗزؤٗ ٢حُؼالٓش ريٍ حُيٓ ٖ٣لٔٞى رٖ – أكٔي – حُؼ ٢٘٤ك ٢ػٔ ّٞاؿخُط، ٚ
هخٍ  :أٗزؤٗخ ؿزَ َ٣حرٖ ٛخُق حُزـيحى ، ١هخٍ  :أٗزؤٗخ أر ٞك٘٤لش أًٓ َ٤خطذ رٖ
أٓ َ٤ػَٔ رٖ ؿخُ ١حإلطوخٗ. ٢
[ف] ٝهخٍ حُٔٝ : ٢١ٞ٤أٗزؤط٘ ٚ٤ػخُ٤خً أّ حُل َ٠ر٘ض ٓلٔي حُٔويٓ ، ٢هخُض :
أٗزؤٗخ ٓلٔي رٖ ػِ ٢رٖ ٛخُق حُل٘ل ، ٢هخٍ  :أٗزؤٗخ – أر ٞكٖ٣لش أًٓ َ٤خطذ
– حإلطوخٗ ، ٢هخٍ  :أٗزؤٗخ أكٔي رٖ أٓؼي حُزوخٍٝ ، ١كٔخّ حُي ٖ٣كٖٔ٤
حُٔـ٘خه ، ٢هخال  :أهزَٗخ كخكع حُيٓ ٖ٣لٔي رٖ ٓلٔي رٖ ٗ َٜحُزوخٍ، ١
أٗزؤٗخ ْٗٔ حألثٔش ٓلٔي رٖ ػزي حُٔظخٍ حٌَُىٍ ، ١هخٍ  :أٗزؤٗخ ريٍ حُيٖ٣
ػَٔ رٖ ػزي حٌَُ ْ٣حُ ، ٢ٌٍٓٞهخٍ  :أٗزؤٗخ أر ٞحُل َ٠ػزي حَُكٖٔ رٖ
ٓلٔي حٌَُٓخٗ ، ٢أٗزؤٗخ أر ٞرٌَ حُلٔ ٖ٤رٖ ٓلٔي حألٍٓخر٘ي ، ١هخٍ  :أرٞ
ػزي هللا حُِ ، ٢ُٗٝهخٍ  :أٗزؤٗخ أر٣ُ ٞي حُير ، ٢ٓٞهخٍ  :أٗزؤٗخ أر ٞكل– ٚ
ػَٔ – حألٓظَ ، ٢٘ٗٝهخٍ  :أٗزؤٗخ حُوخ ٢ٟأر ٞػِ ٢حُلٔ ٖ٤رٖ هَ٠
حُ٘ٔل ، ٢هخٍ أٗزؤٗخ أر ٞرٌَ ٓلٔي رٖ حُل َ٠حُزوخٍ ١حُل٘ل ، ٢هخٍ  :أٗزؤٗخ
أرٓ ٞلٔي ػزي هللا رٖ ٓلٔي رٖ ٣ؼوٞد حُلخٍػ ، ٢هخٍ  :أٗزؤٗخ أر ٞػزي هللا
ٓلٔي رٖ أر ٢كل ٚحٌُز ، َ٤هخٍ  :أهزَٗخ ٝحُي ١أر ٞكل ٚحٌُز َ٤أكٔي رٖ
كل ٚحُل٘ل ، ٢هخٍ :
أٗزؤٗخ ٓلٔي رٖ حُلٖٔ حُ٘٤زخٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞك٘٤لش حُ٘ؼٔخٕ حرٖ ػخرض ،
هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ كز٤زش  ،هخٍ ٔٓ :ؼض أرخ حُيٍىحء ٛخكذ ٍٓ ٍٞهللا
 ٠ِٛهللا ػِ٣ ِْٓٝ ٚ٤و : ٍٞرٔ٘٤خ أٗخ ٍى٣ق ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِِْٓٝ ٚ٤
هخٍ ٣ [ :خ أرخ حُيٍىحء ٖٓ ٜٗي إٔ ال اُ ٚاال هللا ٝأٗ ٍٍٞٓ ٢هللا ٝؿزض ُٚ
حُـ٘ش  ،هخٍ  :هِض ُٝ : ٚإ ُٗٝ ٠إ َٓم ؟ كٌٔض ػ٘ ، ٢ػْ ٓخٍ ٓخػش ػْ
هخٍ ٜٗ ٖٓ :ي إٔ ال اُ ٚاال هللا ٝأٗ ٍٍٞٓ ٢هللا ٝؿزض ُ ٚحُـ٘ش ،هِض ٝ :إ
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ُٗٝ ٠إ َٓم ؟ هخٍ ٝ :إ ُٗٝ ٠إ َٓم ػٍِ ٠ؿْ أٗق أر ٢حُيٍىحء .
هخٍ  :كٌؤٗ ٢أٗظَ اُ ٠أٛزغ أر ٢حُيٍىحء حُٔزخرش  ٢َٓ٣رٜخ اُ ٠أٍٗزظ] ٚ
وىذا حديث حسن صحيح أخرجو محمد بن الحسن في كتابو  :اآلثار ،
وأخرجو اإلمام الطبراني في المعجم الكبير  ،ورواه اإلمام أحمد في مسنده ،

وقد وقع ىذا الحديث ثالثياً لإلمام محمد بن الحسن الشيباني  ،ولو ثالثيات
كثيرة غير ىذا قي كتابيو :

اآلثار والموطأ من طريق اإلمامين أبي حنيفة النعمان وأبي عبد اهلل مالك

وغيرىما .

 1قلت  :قوله  :فكؤنً أنظر إلى أ صبع أبً الدرداء إلخ هو  :عبد هللا بن حبٌبة الراوي عنه وقوله
إلى أرنبته ٌ :عنً طرف أنفه .
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الحديث العاشر

من سنن اإلمام محمد بن إدريس الشافعي
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً ،ػٖ ٗ٤و٘خ حُْ٘ٔ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُٔئٍم
حُزلخػش حُ٘٤ن ٓلٔي ٍحؿذ حُطزخم حُلِز ٢حُل٘ل، ٢عن شيخو مسند الديار
المصرية السيد أحمد رافع بن محمد القاسمي الحسيني الطيطاوي المصري

الحنفي  ،قال  :أخبرنا عمي بن محمد الفرغمي األنصاري  ،قال  :أخبرنا
أبو ىريرة داود ابن أحمد القمعي الميدومي األصل  ،قال  :أخبرنا أبو

الفيض محم د مرتضى بن محمد الزبيدي  ،قال  :أخبرنا محمد بن منصور

األطفيحي  ،قال  :حدثني أبي  ،قال  :حدثنا الشمس محمد بن عالء الدين

البابمي المصري  ،قال  :حدثنا الشياب أحمد بن محمد الشيير بابن الشبمي

 ،قال  :حدثنا الشمس محمد بن أحمد الرممي  ،قال  :حدثنا القاضي

زكرياء بن محمد األنصاري  ،قال  :حدثنا العز عبد الرحيم بن محمد ابن
الفرات الحنفي  ،قال  :أخبرنا محمود بن خميفة المنبجي  ،قال  :أخبرنا

الشرف عبد المؤمن بن خمف الدمياطي  ،قال  :حدثنا منصور بن سميم

اليمداني  ،قال  :أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي  ،قال  :أخبرنا عبد اهلل

بن جرير الكاتب  ،قال  :أخبرنا الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد

السمعاني المروزي  ،قال  :أخبرنا أبو منصور القاضي أحمد بن محمد

الحازمي السرخسي إجازة  ،قال  :أخبرنا القاضي أبو محمد عبد اهلل بن

عمر األكفاني  ،قال  :أخبرنا أحمد بن محمد الدامغاني  ،قال  :حدثنا أبو
جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي  ،قال  :حدثني خالي أبو إبراىيم

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني  ،قال :
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أخبرنا اإلمام محمد بن إدريس الشافعي  ،قال  :أخبرنا سفيان ابن عيينة ،

عن الزىري – محمد بن مسمم ابن شياب القرشي – قال  :سمعت أنس بن
مالك رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  [:إذا
حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء ]

إسناده صحيح وىو مخرج في كتاب السنن لإلمام الشافعي  ،وىو أول

أحاديثو فييا برواية المزني يروى عنو أبو جعفر الطحاوي .
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الحديث الحادي عشر

من مسند اإلمام الشافعي رواية الربيع المرادي
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً ،ػٖ ٗ٤و٘خ حُ٘٤ن ٓلٔي ٍحؿذ رٖ ٓلٔٞى حُطزخم
حُلِز ٢حُل٘ل ، ٢عن شيخو المحدث المؤرخ أبي عبد اهلل السيد محمد بن
جعفر الكتاني الحسني الفاسي المغربي المالكي  ،عن شيخو نور الدين أبي

الحسن عمي بن ظاىر الوتري المدني  ،عن الشياب أحمد منة اهلل الشباسي
األزىري المصري المالكي  ،عن شيخو الشمس محمد بن محمد األمير

الكبير المصري األزىري المالكي  ،عن شيخو الثبت نور الدين أبي الحسن

عمي بن أحمد الصعيدي المالكي  ،عن شيخو الشمس محمد ابن أحمد ابن
عقيمة المكي  ،عن شيخو الشياب أبي العباس أحمد ابن محمد النخمي

المكي الشافعي  ،قال  :حدثنا أحمد بن سميمان القرشي الصنيمي المصري

 ،قال  :أخبرنا أبو الحسن عمي بن محمد األجيوري  ،قال  :حدثنا شمس
الدين محمد بن أحمد الرممي الشافعي  ،قال  :حدثنا شيخ اإلسالم زكرياء

بن محمد األنصاري  ،قال  :حدثنا أبو الفضل أحمد بن عمي ابن حجر
العسقالني  ،قال  :حدثنا الصالح – محمد بن أحمد – بن أبي عمر

المقدسي الدمشقي  ،قال  :حدثنا فخر الدين أبو الحسن عمي بن أحمد
السعدي المقدسي الشيير بابن البخاري الدمشقي الحنبمي  ،قال  :حدثنا

محمد بن أحمد ابن عبد اهلل الصيدالني  ،قال  :حدثنا أبو العباس محمد

بن يعقوب األصم النيسابوري  ،قال :

حدثنا الربيع بن سميمان بن عبد الجبار المرادي  ،حدثنا أبو عبد اهلل بن

إدريس الشافعي  ،حدثنا سفيان بن عيينة  ،عن أبي الزناد – عبد اهلل بن

ذكوان القرشي المدني – عن عبد الرحمن – ابن ىرمز من موالي بني
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ىاشم – األعرج – المدني ثم اإلسكندري المصري – عن أبي ىريرة – عبد
الرحمن ابن صخر الدوسي – قال :

إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال  [:إذا ولغ الكمب في إناء أحدكم
فميغسمو سبع مرات إحداىن بالتراب ]

حديث صحيح مخرج في مسند الشافعي برواية الربيع  ،ورواه البييقي في
السنن الكبرى  ،والحاكم في المستدرك  ،والشيخان اإلمام البخاري واإلمام

مسمم في صحيحييما .
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الحديث الثاني عشر

من مسند اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً ،ػٖ ٗ٤و٘خ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُٔئٍم حُزلخػش حُْ٘ٔ
حُ٘٤ن ٓلٔي ٍحؿذ حُطزخم حُلِز ٢حُل٘ل ، ٢عن شيخو المحدث األديب
الناسك أبي المحاسن القاضي الشيخ يوسف بن إسماعيل النبياني البيروتي

الشافعي  ،عن السيد أحمد بن حسن العطاس الحسيني الحضرمي الشافعي

 ،عن شيخو السيد أحمد ابن زيني دحالن المكي  ،قال  :حدثنا محمد بن
أحمد الدميوجي  ،قال  :حدثنا عبد المنعم بن أحمد العمادي األزىري

المتوفي سنة  1234ىـ  ،قال  :حدثنا محمد بن عيسى الدفري  ،قال :

حدثنا المال حسين بن محمد بن مراد بن عمي المرادي الحسيني البمخي
البخاري بدمشق  ،قال  :حدثنا محمد بن فضل اهلل بن محب الدين المحبي

الدمشقي  ،قال  :حدثنا أبو إسحاق إبراىيم بن سميمان بن محمد الجنيني

الدمشقي بدمشق  ،قال  :حدثنا خير الدين بن أحمد ابن نور الدين العممي
األيوبي الفاروقي الرممي المتوفي بدمشق سنة  1081ىـ  ،قال  :حدثنا

اإلمام أحمد بن محمد بن أمين الدين عبد العال الدمشقي  ،قال  :حدثنا

والدي محمد األنصاري  ،قال  :حدثنا عمر بن محمد بن محمد بن فيد
العموي األصفوني  ،قال  :حدثنا والدي أبو الفضل تقي الدين محمد بن

محمد بن فيد المكي  ،قال  :حدثنا أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد

عمي الجزري الدمشقي  ،قال  :أخبرنا أبو حفص عمر بن أميمة المراغي ،
قال  :حدثنا فخر الدين عمي بن أحمد المعروف بابن البخاري المقدسي
الحنبمي  ،قال  :حدثنا أبو عمي حنبل بن عبد اهلل بن الفرج الرصافي

المكبر  ،قال  :أخبرنا أبو القاسم ىبة اهلل بن محمد بن عبد الواحد بن
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الحصين الشيباني  ،قال  :أخبرنا أبو بكر الحسن بن عمي التميمي عرف

بابن المذىب الواعظ  ،قال  :حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمد بن
مالك القطيعي  ،قال  :حدثنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن

حنبل  ،قال :

حدثني أبي اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل  ،قال  :حدثنا أبو اليمان  ،قال

 :حدثنا إسماعيل بن عياش  ،عن ثعمبة بن مسمم الخثعمي  ،عن أبي بن

كعب مولى ابن عباس  ،عن عبد اهلل بن عباس بن عبد المطمب رضي اهلل

عنيما عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قيل لو  :يا رسول اهلل لقد أبطأ
عنك جبريل عميو السالم  ،فقال  [:ولم ال يبطئ عني وأنتم حولي ال
تستنون وال تقممون أظفاركم وال تقصون شواربكم وال تنقون رواجبكم ]

ىذا حديث حسن أخرجو اإلمام أحمد في مسنده بيذا المفظ واإلسناد ورواه

البييقي في سننو  ،وابن الل وسمويو في مسنده  ،وتمام الرازي في فوائده .

الحديث الثالث عشر
 1الرواجب واحدها راجبة  ،هً ما بٌن عقد األصابع من داخل  ،والعقد المتشنجة فً ظاهر
األصابع  .اهـ النهاٌة  /197/2وفً الحدٌث كراهة إطالة األظافر  ،وأن المالئكة ال ٌحضرون
مجلسا ً فٌه قوم ٌطٌلون شواربهم وال ٌقلمون أظافرهم اهـ من مطالعات المإلف
31

من المستدرك عمى الصحيحين لإلمام الحاكم
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔظيرؾ ٓؼ ٚأرٓ ٢لٔي حُلٖٔ ٓ٤ي ١ػِ ١ٞرٖ
ػزخّ رٖ ػزي حُؼِ ِ٣حُٔخٌُ ٢حُلٔ٘ ٢حٌُٔ ٢عن شيخو الشريف السيد
محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الكتاني الحسني الفاسي  ،عن
أبيو  ،عن الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد أحمد الدىموي المدني  ،عن

شيخو المحدث العالمة المسند الشيخ محمد عابد بن أحمد األنصاري

السندي ثم المدني  ،قال  :حدثنا السيد عبد الرزاق البكاري بزبيد المحمية ،
قال  :أخبرنا السيد أحمد بن محمد شريف مقبول األىدل  ،قال  :حدثنا

السيد أحمد بن إدريس الحسني  ،قال  :حدثنا السيد محمد بن أبي بكر بن
أحمد الشمي العموي بمكة  ،قال  :أخبرنا محمد بن عالء الدين البابمي في

المسجد الحرام  ،قال  :أخبرنا أحمد بن أبي بكر النسفي الخزرجي الشيير

بعقود اإلمام المتوفي بمصر سنة  1007ىـ  ،قال  :أخبرنا الجمال يوسف

بن عبد اهلل األرميوني  ،قال  :أخبرنا جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
السيوطي قال  :أنبأنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن الحسن السمني

التميمي اإلسكندري  ،قال  :أخبرنا العز عبد الرحيم بن محمد الشيير بابن
الفرات المصري الحنفي  ،قال  :أخبرنا محمود ابن خميفة المنبجي  ،قال :
أخبرنا عبد المؤمن بن خمف الدمياطي  ،قال  :أخبرنا أبو الحسن عمي بن

الحسين ابن المقير البغدادي – ثم المصري الحنبمي – قال  :أخبرنا أحمد

بن طاىر المييني  ،قال  :أخبرنا أحمد بن عمي بن خمف الشيرازي  ،قال :
أخبرنا أبو عبد اهلل – محمد بن عبد اهلل  -الحاكم النيسابوري  ،قال  :حدثنا
أبو زكرياء يحيى بن محمد بن عبد اهلل العنبري  ،قال  :حدثنا أبو عبد اهلل

محمد بن إبراىيم العبدي  ،قال  :حدثنا موسى بن أيوب النصبي  ،قال :
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حدثنا الوليد بن مسمم  ،قال  :حدثنا شعيب  ،عن أبي الزناد –عبد اهلل بن

ذكوان القرشي المدني – عن عبد الرحمن بن ىرمز األعرج  ،عن أبي
ىريرة رضي اهلل عنو قال :

قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم :
[إ هلل طٔؼش  ٝطٔؼ ٖ٤حٓٔخً ّ حثش اال ٝحكيحً ٖٓ أكٜخٛخ ىهَ حُـ٘ش اٗٝ ٚطَ
٣لذ حُٞطَ (  ٞٛهللا ) حٌُ ١ال اُ ٚاال  ٞٛحَُكٖٔ حَُك ْ٤حُِٔي حُويّٝ
حُٔالّ حُٔئٖٓ حُٔ ٖٔ٤ٜحُؼِ ِ٣حُـزخٍ حُٔظٌزَ حُوخُن حُزخٍٟء حٍُٜٔٞ
حُـلخٍ حُوٜخٍ حُٛٞخد حَُُحم حُلظخف حُؼِ ْ٤حُوخر ٞحُزخٓ ٢حُِط٤ق حُوزَ٤
حُؼِ ْ٤حُؼظ ْ٤حُـل ٍٞحٌُ٘ ٍٞحُؼِ ٢حٌُز َ٤حُلل٤ع حُٔـ٤غ حُلٔ٤ذ حُـَِ٤
حٌَُ ْ٣حَُه٤ذ حُٔـ٤ذ حُٞحٓغ حُلٌ ْ٤حُوخك ٞحَُحكغ حُٔؼِ حٌٍُٔ حُٔٔ٤غ
حُز َ٤ٜحُلٌْ حُؼيٍ حُٞىٝى حُٔـ٤ي حُزخػغ حُ٘٤ٜي حُلن حُ َ٤ًٞحُو١ٞ
حُٔظ ٖ٤حُ ٢ُٞحُلٔ٤ي حُٔل ٢ٜحُٔزيٟء حُٔؼ٤ي حُٔل ٢٤حُْٓ٤ض حُل ٢حُوّٞ٤
حُٞحؿي حُٔخؿي حُٞحكي حُٜٔي حُوخىٍ حُٔوظيٍ حُٔويّ حُٔئهَ حأل ٍٝح٥هَ
حُظخ َٛحُزخ ٖ١حُٞحُ ٢حُٔظؼخُ ٢حُزَ حُظٞحد حُٔ٘ظوْ حُؼل ٞحَُإٝف ٓخُي
حُِٔي ً ٝحُـالٍ  ٝحإلًَحّ حُٔؤ ٢حُـخٓغ حُـ٘ ٢حُٔـ٘ ٢حُٔخٗغ حُ٠خٍ حُ٘خكغ
حُ٘ ٍٞحُٜخى ١حُزي٣غ حُزخه ٢حُٞحٍع حَُٗ٤ي حُٜز] ٍٞ
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق حإلٓ٘خى ٓوَؽ ك ٢حُٔٔظيٍى ػِ ٠حُٜل٤لُ ٖ٤إلٓخّ أر٢
ػزي هللا ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُلخًْ حُ٘ٔ٤خر ٌٙٛٝ ، ١ٍٞحألٓٔخء حُلٔ٘٠
حُٞحٍىس كٝ ، ٚ٤كٍٝ ٢ح٣ش أهَ ٟحهظالف ك ًًَ ٢أٓٔخء ُٔ٤ض كٌٛ ٢ح
حُلي٣غ ًِٜٝ ،خ ٖٓ أٓٔخء حُٜلخص ٝك ٢حُوَإٓ .

حُلي٣غ حَُحرغ ػَ٘
ٖٓ ٖٓ٘ حإلٓخّ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيحٍٓ٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔظيرؾ ٓؼ ٚحُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي
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أرٓ ٢لٔي حُلٖٔ حُٔ٤ي ٓ٤ي ١ػِ ١ٞرٖ ػزخّ حُٔخٌُ ٢حُلٔ٘ ٢حٌُٔ ، ٢ػٖ
حُٔليع حٌُز َ٤حُ٘٤ن ٓلٔي كز٤ذ هللا حرٖ ػزي هللا حُ٘٘و٤ط ٢حُٔخٌُ٢
حُٔيٍّ ك ٢حُٔٔـي حُلَحّ حٌُٔ ٢ػْ حُٔ ، ١َٜػٖ حُ٘٤ن ػزي حُٔـ٤ي رٖ
ٓلٔي حَُ٘ٗٞر ٢حألُ ، ١َٛػٖ حُٔ٤ي كٖٔ رٖ ىٍ ٖ٣ٝحُلٔ٘ ٢حُو٢٘ٔ٣ٞ
حُٔ ١َٜحألُ ، ١َٛهخٍ  :أهزَٗخ حُ٘٤ن أكٔي رٖ أكٔي رٖ ؽٓؼش حُزـ٢َٓ٤
حُٔ ١َٜحُ٘خكؼ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ٓلٔي رٖ  -ػ – ٠ٔ٤حُيكَ ، ١هخٍ :
أهزَٗخ ٓخُْ رٖ ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ، ١َٜهخٍ  :كيػ٘ ٢أر ٢حُؼل٤ق ػزي هللا
رٖ ٓخُْ حُز ، ١َٜهخٍ  :كيػ٘خ ػزي حُِٔي رٖ ٓلٔي حُؼٜخٓ ٢حُٔـَر ٢ػْ
حُْ ً ٢رٌٔش  ،هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٓؼ٤ي رخه٘ َ٤حُل ٢َٓ٠حٌُٔ ٢ك٢
حُٔٔـي حُلَحّ رٌٔش حٌَُٔٓش  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػزي حُٔؼط ٢رخًؼَ٤
حٌُ٘ي ١حُل َ٣ِٗ ٢َٓ٠حُٜ٘ي  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٗ٤ن حإلٓالّ ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي
حألٜٗخٍ ١رٔٔٓ َٜخػخً ٖٓ ُلظ ، ٚهخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ٓوزَ حُلِز، ٢
هخٍ  :كيػظ٘خ ؿ٣َ٣ٞش ر٘ض أكٔي حٌُٜخٍ ، ١هخُض  :كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ
ػَٔ حٌَُى ١حٌُٜخٍ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُٔ٘ـخ ػزي هللا رٖ ػَٔ حُِظ ، ٢هخٍ
 :كيػ٘خ أر ٞحُٞهض ػزي حأل ٍٝرٖ ػ – ٠ٔ٤حُٔـِ – ١حُ ، ١َٜٝهخٍ  :كيػ٘خ
ػذ حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي رٖ حُٔظلَ حُيحٝى ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ أكٔي
ى
حٍُْهٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػ ٠ٔ٤رٖ ػَٔ حَُٔٔ ه٘ي ، ١هخٍ :
كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ حُل َ٠حُيحٍٓ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُ٤ُٞي
كيػٖ ا٣خّ رٖ ِٓٔش هخٍ
ح
حُط٤خُٔ ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػٌَٓش رٖ ػٔخٍ هخٍ
:كيػ٘ ٢أر ٢هخٍ  :أر ٍٍٞٓ َٜهللا  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓ ٝ ٚ٤رَٔ رٖ ٍحػ٢
حُؼ٣ َ٤ؤًَ ر٘ٔخُ ٚكوخٍ ًَ [:ر٘٤ٔ٤ي هخٍ ال أٓظط٤غ هخٍ ال حٓظطؼض هخٍ كٔخ
ِٛٝض  ٚ٘٤ٔ٣اُ ٠ك] ٚ٤
ٌٛح كي٣غ أهَؿ ٚحُيحٍٓ ٢ك ٚ٘٘ٓ ٢رٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ٍٝٝ ،ح ِْٔٓ ٙك٢
ٛل٤ل ْٔ٣ ُْٝ ٚحَُؿَ ٍٝٝ ،ح ٙحُزوخٍ ١ك ٢حألىد حُٔلَى ٝ ،أر ٞىحٝى ،
ٝحرٖ أر٤ٗ ٢زش ك ٢حُٜٔ٘ق ٝ ،حإلٓخّ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ك٘زَ ك٘ٔٓ ٢ي، ٙ
ٝحإلٓخّ حُظٌَٓ ١ك ٢ؿخٓؼ – ٚأ ١ؿخٓغ حُٖٔ٘ – ٝحُ٘ٔخث ٢ك. ٚ٘٘ٓ ٢

حُلي٣غ حُوخْٓ ػَ٘
ٖٓ ٖٓ٘ حإلٓخّ حُلخكع ػِ ٢رٖ ػَٔ حُيحٍهط٘٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُلو ٚ٤حٌُزَ٤
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أرٓ ٢لٔي حُلٖٔ ٓ٤ي ١حُٔ٤ي ػِ ١ٞرٖ ػزخّ حُٔخٌُ ٢حُلٔ٘ ٢حٌُٔ، ٢ػٖ
ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي أر ٢حُل ٞ٤حُ٘٤ن ػزي حُٔظخٍ رٖ ػزي حُٛٞخد
حُزٌَ ١حُٜي٣و ٢حُي ١ِٞٛحٌُٔ ٢حُل٘ل ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُ٘٤ن كخُق رٖ
ٓلٔي حُظخٓ ١َٛليع حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس  ،هخٍ  :أهزَٗخ حألٓظخً أر ٞػزي هللا
ٓلٔي رٖ ػِ ٢حُٔ٘ ٢ٓٞحُوطخر ٢حُــزٞر ٢حُٔخٌُ ، ٢محٍ  :أهزَٗخ حُٔٔ٘ي
ريٍ حُيٓ ٖ٣لٔي رٖ ػخَٓ حُٔؼيحٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُٔ٤ي أر ٞحُلٓ ٞ٤لٔي
َٓط ٠٠رٖ ٓلٔي حُِر٤ي ١رٔ ، َٜهخٍ  :كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ؿخى هللا
حُز٘خٗ ٢حُٔـَر ٢حُٔظٞكِ٤ُ ٢ش حُؼالػخء كٛ /5 /٢لَ ٓ٘ش ٛ 1198ـ  ،هخٍ :
كيػ٘خ ػِ ٢رٖ ػزي هللا حُٜؼ٤ي ١رٔ ، َٜهخٍ  :كيػ٘خ أكٔي رٖ أكٔي
حَُ ٢ٓٝحُٔلط ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1041ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ٓالٓش
حُز٘ٞكَ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ٗ٤ن حإلٓالّ ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١هخٍ :
كيػ٘خ حُؼِ ػزي حَُك ْ٤رٖ ٓلٔي حُٔؼَٝف رخرٖ حُلَحص حُل٘ل ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ أر ٞحُؼ٘خء ٓلٔٞى حرٖ هِ٤لش حُٖٔرـ ٢حُيٓ٘و ٢حُظخؿَ حُٔظٞك٘ٓ ٢ش
ٛ 767ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ ػزي حُٔئٖٓ رٖ هِق حُيٓ٤خ ٢١حُٔظٞكًٝ 15 ٢
حُوؼيس حُلَحّ ٓ٘ش ٛ 705ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ حُلٔ ٖ٤حَُ٘٤ٜ
رخرٖ حُٔو َ٤حُزـيحى ١ػْ حُٔ ١َٜحُل٘زِ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحٌَُّ حُٔزخٍى
حُلٖٔ رٖ ػِ ٢رٖ كظلخٕ حُ٘ ١ٍَُٜٝحُزـيحى ١هَحءس ػِٝ ٚ٤أٗخ أٓٔغ ك٢
ُِٓ٘ ٚرزـيحى ك ٢آهَ ٗ٠ٍٓ َٜخٕ ٓ٘ش ٛ 546ـ هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػِ٢
رٖ ٓلٔي رٖ ػز٤ي هللا حرٖ ػزي حُٜٔي رٖ حُٜٔظي ١رخهلل حُؼزخٓ ٢حُٜخٗٔ٢
حُٔؼَٝف رخرٖ حُـَ٣ن حُزـيحى ١حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 465ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُلخكع
أر ٞحُلٖٔ عُ ٢رٖ ػَٔ رٖ أكٔي رٖ ٜٓي ١حُيحٍهط٘ ٢حُزـيحى ١حُ٘خكؼ، ٢
هَحءس ػِٝ ٚ٤أٗخ أٓٔغ رزـيحى  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ آٔخػ َ٤حُلخٍٓ ، ٢هخٍ
 :كيػ٘خ أر ٞػَٔ ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُز ١َٜرلِذ  ،هخٍ  :كيػ٘خ كـخؽ رٖ
ٗ ، َ٤ٜهخٍ  :كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ػزي حَُكٖٔ  ،ػٖ ػطخء رٖ أرٍ ٢رخف  ،ػٖ
حرٖ ػَٔ ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ هخٍ :
هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِِٞٛ [: ِْٓٝ ٚ٤ح ػِ ٖٓ ٠هخٍ ال اُ ٚاال هللا
ِٞٛٝح هِق ٖٓ هخٍ ال اُ ٚاال هللا ] .
ٌٛح كي٣غ ٓنطِق كٛ ٢لظٝ ٚكٌٔ ، ٚأهَؿ ٚحُيحٍهط٘ ٢ك ٚ٘٘ٓ ٢رٌٜح
حُِلع ٝحإلٓ٘خى  ،ك ٢رخد ٛلش ٖٓ طـ ُٞحُٜالس ٓؼٝ ٚحُٜالس ػِ، ٚ٤
ٍٝٝحَ١ ٖٓ ٙم ٓظؼيىس ًِٜخ ٖٓ كي٣غ حرٖ ػَٔ ٍٝٝ ،ح ٙأرٗ ٞؼ ْ٤ك٢
حُلِ٤ش ٝ ،حُوط٤ذ ك ٢طخٍ٣و ٚػٖ أرٗ ٢ؼ. ْ٤
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حُلي٣غ حُٔخىّ ػَ٘
ٖٓ حُٔؼـْ حُٜـُ َ٤إلٓخّ أر ٢حُوخْٓ حُطزَحٗ٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
حٍ
الحلبً الحنفً ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُلو ٚ٤حٌُز َ٤حُٔؼظٔي ك ٢حُي١
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حُٔويٓش ٝؿَٛ٤خ حُ٘ َ٤ٜأرٓ ٢لٔي حُلٖٔ ٓ٤ي ١ػِ ١ٞرٖ ػزخّ حُٔخٌُ٢
حُلٔ٘ ٢حٌُٔ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔ٤ي ػ٤يٍ ّٝرٖ ٓخُْ حُزخٍ حٌُٔ ، ٢ػٖ أرٚ٤
حُٔ٤ي ٓخُْ رٖ ػ٤يٍ ّٝحُزخٍ حٌُٔ ٢حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي أكٔي رٖ ُ٢٘٣
ىكالٕ حٌُٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي رٖ ٓلٔي حُيٜٓٞؿ ٢حُٔ ١َٜهيّ كخؿخً
رٌٔش  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػِ ٢حُ٘٘ٞحٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُ٘٤ن ػ ٠ٔ٤رٖ
أكٔي حُزَح ، ١ٝػٖ حُ٘٤ن ٓلٔي رٖ ػ ٠ٔ٤حُيكَ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ٓخُْ رٖ
أكٔي حُ٘لَح ، ١ٝهخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حُزي ١َ٣حُيٓ٤خ ، ٢١هخٍ :
كيػ٘خ ارَح ْ٤ٛرٖ كٖٔ حٌٍُٞحٗٓ ٢ليع حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس  ،كيػ٘خ حُٔال ٓلٔي
َٗ٣ق رٖ حُٔال ٓٞ٣ق حُٜي٣و ٢حَُ٘ٝحٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػِ ٢رٖ
ٓطَ حُلٌٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُلو ٚ٤أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ كـَ حُ٤ٜؼٔ ٢حٌُٔ، ٢
هخٍ  :كيػ٘خ حُوخ٣ًَُ ٢ٟخء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ طو ٢حُيٖ٣
أر ٞحُلٓ َ٠لٔي رٖ ٓلٔي ػَف رخرٖ كٜي حُٜخٗٔ ٢حٌُٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ
حُٔٔ٘ي ٓلٔي رٖ ػَٔ رٖ ػِ ٢حُل٘ل ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُلَّ ٓلٔي رٖ
ٓلٔي رٖ ٓلٔي حُوالٗٔ ، ٢هخٍ  :أهزَط٘خ حُٔٔ٘يس ىحٍ ٓئٓٔش هخط ٕٞحر٘ش
أر ٢رٌَ رٖ أٞ٣د  ،هخُض  :أٗزؤط٘خ أّ ٛخٗت ر٘ض أكٔي رٖ ػزي هللا حُلخٍهخٗ٤ش ،
هخُض  :أٗزؤٗخ ٓؼَٔ رٖ ػزي حُٞحكي رٖ حُلخهَ حُوَٗ ، ٢هخٍ  :أهزَط٘خ كخٔ١ش
ر٘ض ػزي هللا رٖ أكٔي حُـُٞىحٗ٤ش .
(ف) ٝهخٍ حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛرٖ كٖٔ حٌٍُٞحٗٓ ٢ليع حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس  :كيػ٘خ
حُٜل ٢أكٔي رٖ ٓلٔي حُو٘خٗ ٢حُٔيٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي
حَُِٓ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُوخ٣ًَُ ٢ٟخء حرٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١ػٖ ػِ حُيٖ٣
ػزي حَُك ْ٤رٖ ٓلٔي حُٔؼَٝف رخرٖ حُلَحص حُٔ ١َٜحُل٘ل ، ٢ػٖ أر٢
كل ٚػَٔ رٖ حُلٖٔ رٖ أِٓ٤ش حَُٔحؿ ، ٢ػٖ حُلوَ أر ٢حُلٖٔ ػِ ٢رٖ
أكٔي ػَف رخرٖ حُزوخٍ ١حُٔويٓ ٢حُيٓ٘و ٢حُل٘زِ ، ٢ػٖ أر ٢ؿؼلَ ٓلٔي
رٖ أكٔي حُ٤ٜيالٗ ، ٢ػٖ حُ٘٤وش كخٔ١ش ر٘ض ػزي هللا رٖ أكٔي حُـُٞىحٗ٤ش ،
هخُض  :أهزَٗخ ٓلٔي رٖ ػزي هللا رٖ ٌٍ٣س حُٞر ٢حُظخؿَ حألٛزٜخٗ ، ٢هخٍ :
أهزَٗخ أر ٞحُوخْٓ حُطزَحٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ِْٔٓ ٞحألٜٗخٍ ، ١ػٖ كٔ٤ي ،
ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :إ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤هخٍ
 [:حٗ َٜأهخى ظخُٔخً أٓ ٝظِٓٞخً  ،كوِض ٣ :خ ٍٓ ٍٞهللا أٗٓ َٜٙظِٓٞخً
كٌ٤ق أٗ َٜٙظخُٔخً ؟ هخٍ  :طَى ٙػٖ حُظِْ كبٕ ًُي َٜٗس ٓ٘ي ُ. ] ٚ
كي٣غ ٛل٤ق أهَؿ ٚحُطزَحٗ ٢ك ٢حُٔؼـْ حُٜـ َ٤رٌٜح حُِلع ٝ ،حإلٓ٘خى ،
ٍٝٝح ٙحُزوخٍٝ ِْٔٓٝ ١حرٖ ٓخؿٝ ٚأر ٞىحٝى ٝحُظٌَٓٝ ١ؿٝ ، َْٛ٤أهَؽ
حرٖ كٜي َ١ه ٚك١ َ٣ً ٢زوخص حُللخظ ك ٢طَؿٔش حَُ ٢ٟحُطزَ. ١
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حُلي٣غ حُٔخرغ ػَ٘
ٖٓ حُٔؼـْ حألُ ٢ٓٝإلٓخّ حُطزَحٗ٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُٔ٤ي ٓلٔي ٌٓ ٢رٖ
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حُٔ٤ي ٓلٔي رٖ ؿؼلَ حٌُظخٗ ٢حُلٔ٘ ٢حُلخٓ ٢ػْ حُيٓ٘و ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ أرٚ٤
 ،ػٖ حُ٘ ٍٞأر ٢حُلٖٔ ػِ ٢رٖ ظخ َٛحُٞطَ ١حُٔيٗ ، ٢ػٖ حُٜ٘خد أكٔي
ٓ٘ش هللا حُ٘زخٓ ٢حُٔ ١َٜحألُ ١َٛحُٔخٌُٝ ، ٢حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي
حُظٔ ٢ٔ٤حُوِ ٢ِ٤حُْ ً ، ١َٛالٔٛخ ػٖ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حألٓ َ٤حٌُزَ٤
حُٔ ١َٜحألُ ١َٛحُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُٜ٘خر : ٖ٤أكٔي رٖ ػزي حُلظخف حُِٔ١ٞ
ٝأكٔي رٖ حُلٖٔ حُـً ، ١َٛٞالٔٛخ ػٖ ٗ٤ؤٜخ ػل٤ق حُي ٖ٣أرٓ ٢خُْ
حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ١َٜحٌُٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ
ػالء حُي ٖ٣حُزخرِ ٢هخٍ  :أهزَٗخ ِٓٔ٤خٕ حرٖ ػزي حُيحثْ حُزخرِ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ
حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي حَُِٓ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُوخ٣ًَُ ٢ٟخء رٖ ٓلٔي
حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :أهزَٗخ حُؼِ ػزي حَُك ْ٤رٖ ٓلٔي ػَف رخرٖ حُلَحص
حُٔ ١َٜحُل٘ل ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُؼ٘خء ٓلٔٞى رٖ هِ٤لش حُٔ٘زـ ، ٢هخٍ :
كيعٗخ ػزي حُٔئٖٓ رٖ هِق حُيٓ٤خ ، ٢١هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ
حُلٔ ٖ٤حُٔؼَٝف رخرٖ حُٔو َ٤حُزـيحى ١ػْ حُٔ ١َٜحُل٘زِ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ
ٓ َٜرٖ ك َ٠حألٓلَحث٘ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي رٖ ػِ ٢رٖ ػخرض حُوط٤ذ
حُزـيحى ، ١هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ ػزي هللا حٌُخؿي ، ١هخٍ :
كيػ٘خ أر ٞحُوخْٓ ِٓٔ٤خٕ رٖ أكٔي حُطزَحٗ. ٢
(ف) ٝهخٍ حرٖ حُزوخٍ ١حُٔويٓ ٢حُيٓ٘و ٢حُل٘زِ ، ٢كيػ٘خ أر ٞؿؼلَ ٓلٔي
رٖ أكٔي حُ٤ٜيالٗ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞػِ ٢حُلٖٔ رٖ أكٔي حُليحى
حألٛزٜخٗ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُلخكع أرٗ ٞؼ ْ٤أكٔي رٖ ػزي هللا حألٛزٜخٗ، ٢
هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُوخْٓ ِٓٔ٤خٕ رٖ أكٔي حُطزَحٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ
ػِ ٢حُٜخثؾ  ،هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي حرٖ ػَٔ حُؼالف حَُحُ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ أرٞ
ٓؼ٤ي ٓ ٠ُٞر٘ٛ ٢خْٗ  ،ػٖ أر ٢هِيس  ،هخٍ ٔٓ :ؼض ٓ ٕٞٔ٤حٌَُىٞٛٝ ١
ػ٘ي ٓخُي رٖ ى٘٣خٍ  ،كوخٍ ٓخُي رٖ ى٘٣خٍ ٓخ ُِ٘٤ن ال ٣ليع ػٖ أر ، ٚ٤كبٕ
أرخى هي أىٍى حُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِٔٓٝ ِْٓٝ ٚ٤غ ٓ٘ ، ٚهخٍ ً :خٕ أر ٢ال
٣ليػ٘خ ػٖ حُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِٓ ِْٓٝ ٚ٤وخكش إٔ ٣ِ٣ي ٝ ،هخٍ :
ٓٔؼض ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ٣ ِْٓٝ ٚ٤وًٌ ٖٓ [: ٍٞد ػِ ٢كِ٤ظزٞأ ٓوؼيٙ
ٖٓ حُ٘خٍ ]
ٌٛح كي٣غ أهَؿ ٚحإلٓخّ أر ٞحُوخْٓ حُطزَحٗ ٢رٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خىٍٝٝ ،ح ٙأرٞ
ٗؼ ْ٤ك ٢حُلِ٤ش ػٖ حإلٓخّ حُطزَحٍٗٝٝ ، ٢ح ٙحُوط٤ذ ك ٢طخٍ٣و ٚػٖ أر٢
ٗؼٝ ْ٤أر ٢حُلٖٔ حٌُخؿيً ، ١الٔٛخ ػٖ أر ٢حُوخْٓ حُطزَحٗ ٢ربٓ٘خىٌٛ ٙح .
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حُلي٣غ حُؼخٖٓ ػَ٘
ٖٓ حُٖٔ٘ حٌُزَُ ٟإلٓخّ أر ٢رٌَ حُزٜ٤و٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا بن الشٌخ محمد نجٌب
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُٔ٤ي
ٓلٔي ٌٓ ٢رٖ حُٔ٤ي ٓلٔي رٖ ؿؼلَ حٌُظخٗ ٢حُلٔ٘ ٢حُلخٓ ٢ػْ حُيٓ٘و٢
حُٔخٌُ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُ٘٤ن طٞك٤ن حألٞ٣ر ٢حُيٓ٘و٢
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 ،ػٖ حرٖ هخُ ٚحُٔ٤ي ٓلٔٞى رٖ ٗٔ٤ذ حُلِٔح ١ٝحُلٔ ٢٘٤حُيٓ٘و ٢حُل٘ل٢
ٝ ،حُوخ ٢ٟحُ٘٤ن ٓؼ٤ي رٖ ٓلٔي أٓ ٖ٤حألٓطٞحٗ ٢حُيٓ٘و ٢حُل٘ل، ٢
ًالٔٛخ ػٖ حُٞؿ ٚ٤حُ٘٤ن ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي حٌُِرَ ١حُٜـ َ٤حُيٓ٘و٢
ػْ حٌُٔ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي ٓلٔي َٓط ٠٠رٖ ّ كٔي حُِر٤ي ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ٓخُْ
كيػٖ أر ٞحُ٤٠خء ػِ ٢رٖ ػِ٢
ح
رٖ ٓلٔي حُ٘لَح ١ٝحألُ ، ١َٛهخٍ :
حُ٘زَحّ ٍّ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ حُ٘ ٍٞػِ ٢رٖ ٣ل ٠٤حُِ٣خى ، ١هخٍ  :كيػ٘خ
حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي حَُِٓٝ ، ٢حُٜ٘خر : ٖ٤أكٔي رٖ ٓلٔي حُوِٞ٤ر، ٢
ٝأكٔي رٖ هخْٓ حُؼزخى ، ١ػالػظ ْٜهخٍٝح  :أهزَٗخ ٕ٣ن حإلٓالّ حُوخ٢ٟ
ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :أهزَٗخ ٓٔ٘ي حُيٗ٤خ ٓلٔي رٖ ٓوزَ
حُلِز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُٜالف – ٓلٔي رٖ أكٔي – رٖ أر ٢ػَٔ حُٔويٓ، ٢
هخٍ  :كيػ٘خ حُلوَ أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ أكٔي ػَف رخرٖ حُزوخٍ ١حُٔويٓ٢
حُل٘زِ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞرٌَ حُلخكع ٓلٔي رٖ ػزي هللا رٖ كز٤ذ حُؼخَٓ١
 ،هخٍ  :كيػ٘خ هخ ٢ٟحُو٠خس أر ٞػِ ٢آٔخػ َ٤رٖ أكٔي حُلٔ ٖ٤حُزٜ٤و. ٢
(ف) ٝهخٍ حُلوَ حرٖ حُزوخٍ ١حُٔويٓ ٢حُل٘زِ : ٢كيػ٘خ أر ٞحُوخْٓ ػزي
حُٜٔي رٖ ٓلٔي حُلَٓظخٗ ، ٢ػٖ أر ٢حُوخْٓ ُح َٛرٖ ١خ َٛرٖ ٓلٔي
حُ٘لخًٓ ، ٢الٔٛخ – آٔخػ َ٤رٖ أكٔي ُٝح َٛحُ٘لخٓ – ٢ػٖ ٝحُي حألٍٝ
حإلٓخّ حُلخكع أر ٢رٌَ أكٔي رٖ حُلٔ ٖ٤حُزٜ٤وُٝ ، ٢حى حأل ٍٝرو : ُٚٞكٔ٤خ
هَأص ػِ ، ٚ٤هخٍ  :أٗزؤٗخ ٝحُيٝ ، ١هخٍ حُؼخٗ : ٢أٗزؤٗخ حُلخكع  ،هخال  :أٗزؤٗخ
حإلٓخّ حُلخكع أر ٞرٌَ أكٔي رٖ حُلٔ ٖ٤حُزٜ٤و ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞػزي هللا
حُلخًْ  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞرٌَ أكٔي رٖ آلخم حُلو ، ٚ٤هخٍ  :أٗزؤٗخ ٓلٔي رٖ
أكٔي رٖ حُ٘ ، َ٠هخٍ  :كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش رٖ ػَٔ ، ٝهخٍ  :كيػ٘خ ُحثيس  ،ػٖ
أر ٢ؿ٘خد حٌُِز ، ٢ػٖ ٣ِ٣ي رٖ حُزَحء رٖ ػخُد  ،ػٖ أر ٢ٍٟ ٚ٤هللا ػ٘ٚ
هخٍ ً٘ :خ ؿِٓٞخً ك ٢حُٔ ّٞ٣ ٠ِٜأٟل ٠كؤطخٗخ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِٚ٤
 ، ِْٓٝكِْٔ ػِ ٠حُ٘خّ  ،ػْ هخٍ :
[ إ أٔ٘ٓ ٍٝي ٌٛ ٌْٓٞ٣ح حُٜالس  ،هخٍ  :كظويّ كًٍ ٠ِٜؼظ ٖ٤ػْ ِْٓ ػْ
حٓظوزَ حُ٘خّ رٞؿٝ ٜٚأػط ٠هٓٞخً أ ٝػٜخً كخطٌؤ ػِٜ٤خ كلٔي هللا ٝأػ٘ ٠ػِٚ٤
]()
ٌٛح كي٣غ كٖٔ أهَؿ ٚحُزٜ٤و ٢ك ٢حُٖٔ٘ حٌُزَ ٟرًٚح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ،
ٍٝٝح ٙحُلخًْ ك ٢حُٔٔظيٍى هخثالً ٛ :ل٤ق حإلٓ٘خى ػِٜٔ١َٗ ٠خ أ ٝأكئٛخ
ٍٝٝ ،ح ٙحرٖ ٓخؿ. ٚ
 1قلت  :وفً هذا الحدٌث جواز للخطٌب إذا خطب أن ٌتوكؤ على نحو عصا ً أو قوس أمام الناس
أو ٌؤخذ بٌده طرف المنبر الذي يخطب علٌه  ،وهذا كله جائز.
اهـ المإلف .
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حُلي٣غ حُظخٓغ ػَ٘
ٖٓ ًظخد حألٓٔخء ٝحُٜلخص ُإلٓخّ حُزٜ٤و٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُٔ٤ي ٓلٔي ٌٓ ٢رٖ
حُٔ٤ي ٓلٔي رٖ ؿؼلَ حٌُظخٗ ٢حُلٔ٘ ٢حُلخٓ ٢ػْ حُيٓ٘و ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ
ٗ٤و ٚحُ٘٤ن ٓلٔي أٓ ٖ٤رٖ ٓلٔي ٓ٣ٞي حُيٓ٘و ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُـٜزٌ حُ٘٤ن
ٓلٔي رٖ ٜٓطل ٠حُط٘طخ ١ٝػْ حُيٓ٘و ٢حألُ ، ١َٛػٖ حُٞؿ ٚ٤حُ٘٤ن
ػزي حَُكٖٔ حٌُِرَ ١حُٜـ َ٤حُيٓ٘و ٢ػْ حُٔخٌُ ، ٢ػٖ ٗ٤وٓ ٚلٔي رٖ
ٓلٔي حألٓ َ٤حٌُز َ٤حُٔخٌُ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُؼزض ٗ ٍٞحُي ٖ٣أر ٢حُلٖٔ ػِ٢
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رٖ أكٔي حُٜؼ٤ي ١حُٔ ١َٜحُٔخٌُ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي
حرٖ ػوِ٤ش حٌُٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػِ ٢حُؼـ ٢ٔ٤حًُْ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ
حُٔ٤ي ُ ٖ٣حُؼخري ٖ٣رٖ ػزي حُوخىٍ حُطزَ ١حٌُٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘ٝ ٢حُي١
حُٔ٤ي ػزي حُوخىٍ رٖ ٓلٔي رٖ ٣ل ٠٤حُطزَ ١حٌُٔ ، ٢ػٖ ؿي ٙحإلٓخّ ٣ل٠٤
رٖ ٌَّٓ حُطزَ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ حُٔوخ ، ١ٝهخٍ :
كيػ٘خ أر ٞحُل َ٠أكٔي رٖ ػِ ٢حرٖ كـَ حُؼٔوالٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ارَحْ٤ٛ
رٖ أكٔي حُظ٘ٞه ٢حُ٘خٓ ٢ػْ حُٔ ، ١َٜهخٍ  :أهزَٗخ حُٔؼَٔ أرَٜٗ ٞ
ٓلٔي حرٖ حُؼٔخٍ ٓلٔي رٖ أرٓ َٜٗ ٢لٔي حُلخٍٓ ٢حأل َٛحُيٓ٘و٢
حُِٔ ، ١هخٍ كيػ٘خ ؿي ١أرٓ َٜٗ ٞلٔي حرٖ حُؼٔخٍ ٓلٔي حرٖ ٛزش هللا رٖ
ٓلٔي رٖ ٣ل ٠٤رٖ كل َ٤حَُ٘٤حُ ، ١هخٍ  :أهذٍٗخ أر ٞحُوخْٓ ػِ ٢رٖ
حُلٖٔ رٖ ٛزش هللا حُ٘ َ٤ٜرخرٖ ػٔخًَ حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُلٖٔ
ػز٤ي هللا رٖ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ حُلٔ ٖ٤حُزٜ٤و ، ٢هخٍ  :أهزَٗ ٢ؿي ١حُلخكع
أر ٞرٌَ أكٔي رٖ حُلٔ ٖ٤حُزٜ٤و ٢هَحءس ػِ ٚ٤كؤهَ ر ، ٚهخٍ  :أهزَٗخ أرٞ
ًَُ٣خء حرٖ آلخم حًُِٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر َٜٓ ٞرٖ ُ٣خى حُوطخٕ  ،هخٍ :
أهزَٗخ أر ٞػٞف ػزي حَُكٖٔ رٖ َُٓٝم  ،هخٍ  :أهزَٗخ ًؼ َ٤رٖ ٘ٛخّ ،
هخٍ  :أهزَٗخ ؿؼلَ رٖ رَهخٕ  ،ػٖ ُ٣ي رٖ حأل ، ْٛػٖ أرَ٣َٛ ٢س ٍ٢ٟ
هللا ػ٘ ، ٚػٖ حُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤أٗ ٚهخٍ :
[ إ هللا ال ٘٣ظَ اُٝ ًٍْٞٛ ٠أٓٞحٌُْ  ٌُٖٝاٗٔخ ٘٣ظَ اُ ٠هِٞرٌْ
ٝأػٔخٌُْ ]
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق حإلٓ٘خى ٓوَؽ كً ٢ظخد حألٓٔخء ٝحُٜلخص ُإلٓخّ أكٔي
رٖ حُلٔ ٖ٤حُزٜ٤و ٢رٌٜح حُِلع ٝحُٔ٤خم .

حُلي٣غ حُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ ًظخد حألىد حُٔلَى ُإلٓخّ حُزوخٍ١
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُٔ٤ي ٓلٔي ٌٓ ٢رٖ
حُٔ٤ي ٓلٔي رٖ ؿؼلَ حٌُظخٗ ٢حُلٔ٘ ٢حُلخٓ ٢ػْ حُيٓ٘و ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ أرٚ٤
 ،ػٖ ٗ٤و ٚحُؼالٓش حُٔلَٔ حُ٘٤ن ػزي حُلٌ ْ٤حألكـخٗ ٢حُيٓ٘و ، ٢ػٖ
حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُوخٗ ٢حُيٖٓه ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚ٤حُٔليػٖ٤
حُٔٔ٘يٝ : ٖ٣ؿ ٚ٤حُي ٖ٣حُ٘٤ن ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي حٌُِرَ ١حُٜـَ٤
حُيٓ٘وٝ ، ٢حُ٘٤ن ٜٓطل ٠رٖ أكٔي حُٔزِ ٢حُط٘طخ ١ٝحًُٔ ١َٜالٔٛخ
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ػٖ ٗ٤ؤٜ٤خ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حألٓ َ٤حٌُز َ٤حُٔخٌُ ٢ػٖ ٗ٤و ٍٞٗ ٚحُي ٖ٣أر٢
حُلٖٔ ػِ ٢رٖ ٓلٔي حُؼَر ٢حُٔوخ ١حُلخٓ ٢ػْ حُٔ ١َٜحُٔخٌُ ، ٢ػٖ
حُؼل٤ق أرٓ ٢خُْ حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ١َٜحٌُٔ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُْ٘ٔ
ٓلٔي رٖ ػالء حُزخرِ ، ٢ػٖ أر ٢ػزي حَُكٖٔ ٓلٔي كـخُ ١حُٞحػع
حُٔ ٞٛٝ ، ١َٜػخُ٤خً ػٖ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حرٖ أًٍٔخّ حُٔ ، ١َٜػٖ
ٗ٤و ٚحإلٓخّ حُلخكع أكٔي رٖ ػِ ٢حرٖ كـَ حُؼٔوالٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ
حَُ٘ف أر ٞرٌَ رٖ ػزي حُؼِ ِ٣رٖ حُزيٍ ٓلٔي رٖ ارَح ْ٤ٛرٖ ؿٔخػش ،
رٔٔخػ ٚػِ ٠ؿي ٙحُزيٍ ٓلٔي رٖ ارَح ، ْ٤ٛهخٍ  :أهزَٗخ ر ٚأر ٞحُليحء
آٔخػ َ٤رٖ ٓلٔي حُؼَحه ٢ٌٓٝ ، ٢رٖ ِْٓٔ رٖ ػالٕ ً ،الٔٛخ ػٖ حُلخكع
ٛيٍ حُي ٖ٣أر١ ٢خ َٛأكٔي رٖ ٓلٔي حُِٔل ٢حُزـيحى ١ػْ حالٌٓ٘يٍ١
حُٔ ، ١َٜهخٍ  :أهزَٗخ أر ٞؿخُذ ٓلٔي رٖ حُلٖٔ رٖ أكٔي حُزخهالٗ ، ٢هخٍ
 :أهزَٗخ حُوخ ٢ٟأر ٞحُؼالء ٓلٔي رٖ ػِ ٢رٖ أكٔي حُٞحّ ، ٢١هخٍ  :أهزَٗخ
أر َٜٗ ٞأكٔي رٖ ٓلٔي رٖ حُلٖٔ حُ٘٤خًُ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُو َ٤أكٔي
حرٖ ٓلٔي حرٖ حُوِ َ٤حُؼزؤ ٢حٌَُٓخٕ ١هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػزي هللا حُزوخٍ، ١
هخٍ  :كيػ٘خ ٓٔيى  ،هخٍ  :كيػ٘خ رَ٘ رٖ حُٔل ، َ٠هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ
ػؼٔخٕ رٖ ك٤ظْ  ،ػٖ َٓٔس رٖ كٗٞذ  ،ػٖ أٓٔخء ر٘ض ٣ِ٣ي ٍ ٢ٟهللا
ػٜ٘خ هخُض  :هخٍ حُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِ [ : ِْٓٝ ٚ٤أال أهزًَْ رو٤خًٍْ ؟ هخُٞح :
رِ ، ٠هخٍ  :ح ٌُ ٖ٣اًح ٍإٝح ًًَ هللا  ،أكال أهزًَْ رَ٘حًٍْ ؟ هخُٞح  :رِ، ٠
هخٍ  :حُٔ٘خإ ٕ ٝرخُ٘ٔٔ٤ش  ،حُٔلٔي ٕٝر ٖ٤حألكزش  ،حُزخؿ ٕٞحُزَآء حُؼ٘ض ]
()
ٌٛح كي٣غ أهَؿ ٚحُزوخٍ ١ك ٢حألىد حُٔلَى رٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ٍٝٝ ،حٙ
أرٗ ٞؼ ْ٤ك ٢حُلِ٤ش رٔؼ٘خٝ ، ٙأر ٞرٌَ حَُٔ ١ُٝكً ٢ظخد ك٠خثَ حأل٤ُٝخء
رؤُلخظ ٓظوخٍرش .

 1قوله  :العنت  :المشقة والفساد والهالك واإلثم والغلط والخطؤ والزنا  ،كل ذلك قد جاء وأطلق
العنت علٌه  ،والحدٌث ٌحتمل كلها  ،والبرآء  :جمٌع بريء  ،وهو والعنت منصوبان مفعوالن
للباغٌن  .اهـ النهاٌة
من مطالعات المإلف .
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حُلي٣غ حُلخىٝ ١حُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ ٛل٤ق حإلٓخّ حُلخكع أر ٢ػٞحٗش حُ٘ٔ٤خر١ٍٞ
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُوخ ٢ٟأر٢
ػِ ٢حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ٓلٔي حُٔ٘خ ١حٌُٔ ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚ٤حُٔليػٖ٤
حُٔٔ٘ي : ٖ٣حُٔ٤ي ػ٤يٍ ّٝحرٖ ٓخُْ حُزخٍ حٌٍٓٝ ، ٢حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ ٓلٔي
ؿخُ ١حًٌُٔ ، ٢الٔٛخ ػٖ ٗ٤ؤٜ٤خ حُٔليع حُٔ٤ي كٔ ٖ٤رٖ ٓلٔي حُلز٘٢
حٌُٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ٝحٍى ١حُٔ٤ي ٓلٔي رٖ كٔ ٖ٤حُلز٘ٓ ٢لظٌٓ ٢ش  ،هخٍ
 :أهزَٗخ حُٔ٤ي حإلٓخّ ٓ٘ ٍٜٞرٖ ٓٞ٣ق رٖ ٓلٔي حُزي ١ٍ١رخُٔي٘٣ش  ،هخٍ :
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أهزَٗخ حُٔ٤ي ػزي هللا رٖ ؿ٘يحٕ رٖ ػزي هللا حُٔؼَٝف رخرٖ ٓخُْ حُؼِ١ٞ
حُل ٢َٓ٠هيّ اُ٘٤خ حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ٓ٘ش ٛ 1199ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُٔ٤ي َٜٓ
رٖ أفٓي رٖ ٓ َٜؿَٔ حُِ َ٤حُؼِ ١ٞحُل ٢َٓ٠حُٔظٞك ٢رخُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس
ٓ٘ش ٛ 1152ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُٔ٤ي ٓلٔي رٖ أر ٢رٌَ حُِ٘ ٢حُؼِ ١ٞحُظَ٢ٔ٣
حٌُٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػالء حُي ٖ٣حُزخرِ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ِٓٔ٤خٕ رٖ
ػزي حُيحثْ حُزخرِ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي حَُُّ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ
ٝحُي ١حُٜ٘خد أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ كِٔس حَُِٓ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػزي
حَُكٖٔ حُٔوخ ، ١ٝهخٍ  :كيػ٘خ حُٔٔ٘ي ٓلٔي حرٖ ٓوزَ حُلِز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ
حُٜالف – ٓلٔي رٖ أكٔي – رٖ أر ٢ػَٔ حُٔويٓ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ
أكٔي حٌُٛز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُل َ٠أكٔي رٖ ٛزش هللا رٖ طخؽ حألٓ٘خء
حُيٓ٘و ٢هَحءس ػِ ، ٚ٤هخٍ  :أهزَٗخ حُوخْٓ رٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ حُ٘خكؼ، ٢
هخٍ  :أهزَٗخ حُٔٔ٘ي ٛزش حَُكٖٔ رٖ ػزي حُٞحكي رٖ أر ٢حُوخْٓ حُو٘، ١َ٤
هخٍ  :أهزَٗخ أرٓ ٞلٔي حُزلظَ ، ١هخٍ  :أهزَٗخ أرٗ ٞؼ ْ٤حألُى ، ١هخٍ :
كيػ٘خ حُلخكع أر ٞػٞحٗش ٣ؼوٞد رٖ آلخم رٖ ارَح ْ٤ٛرٖ ٣ِ٣ي حإلٓلَحث٘٢
حُ٘ٔ٤خر ، ١ٍٞهخٍ  :أهزَٗخ أكٔي رٖ حألُ ، َٛهخٍ  :أهزَٗخ أر ٞأٓخٓش  ،ػٖ
ػزي هللا ػٖ ٗخكغ  ،ػٖ حرٖ ػَٔ ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ هخٍ  :هخٍ ٍٓ ٍٞهللا
 ٠ِٛهللا ػِ [: ِْٓٝ ٚ٤حُٔظزخ٣ؼخٕ رخُو٤خٍ ٓخ ُْ ٣ظلَهخ]
ٌٛح حُلي٣غ ّ هَؽ كٛ ٢ل٤ق أر ٢ػٞحٗش ٝ ،أهَؿ ٚأ٠٣خً حألثٔش  :حُ٘٤وخٕ
حُزوخٍ ِْٔٓٝ ١كٛ ٢ل٤لٜٔ٤خ ٝ ،حإلٓخّ حُ٘خكؼ ٢ك ٢حألّ ٝ ،حإلٓخّ أكٔي
رٖ ٓلٔي رٖ ك٘زَ ك٘ٔٓ ٢ي. ٙ

حُلي٣غ حُؼخٗٝ ٢حُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ ًظخد حُٔ٘ظوُِ ٠لخكع حرٖ حُـخٍٝى
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُوخ ٢ٟأر٢
ػِ ٢حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ٓلٔي حُٔ٘خ ١حٌُٔ ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُٔؼَٔ حُ٘٤ن ٓلٔي
رٖ ػزي هللا رٖ ارَح ْ٤ٛحُؼو ١ٍٞحُٔ ١َٜحألُ ، ١َٛػٖ ٓ٘خ٣و ٚحُٔليػٖ٤
حُٔٔ٘ي: ٖ٣
حُ٘٤ن ٓق ٓي رٖ ٓلٔي حألٓ َ٤حُٜـ َ٤حُٔ ١َٜحُٔخٌُٝ ، ٢حُ٘٤ن كٖٔ
حُؼي ١ٝأر ٢ػِ ٢حُلِٔح ١ٝحُٔ ١َٜحُٔخٌُٝ ، ٢حُزَٛخٕ حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛرٖ
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ٓلٔي حُزخؿ ١ٍٞحُٔ ١َٜحُ٘خكؼ : ٢ػالػظ ْٜػٖ ٗ٤و ْٜحُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ
ٓلٔي حألٓ َ٤حٌُز َ٤حُٔخٌُ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُؼزض ٗ ٍٞحُي ٖ٣أر ٢حُلٖٔ حُ٘٤ن
ػِ ٢دٕ أكٔي حُٜؼ٤ي ١حُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي حرٖ ػوِ٤ش
حٌُٔ ، ٢ػٖ أر ٢حُزوخء حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ػِ ٢حُؼـ ٢ٔ٤حٌُٔٝ ، ٢حُٜ٘خد
أكٔي رٖ ٓلٔي حُ٘وِٝ ، ٢ػل٤ق حُي ٖ٣حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز١َٜ
حٌُٔ ، ٢ػالػظ ْٜػٖ ٗ٤و ْٜحُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ حُؼالء حُزخرِ ٢رٌٔش  ،هخٍ :
كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػِ ٢رٖ ٓط َ٤حُلٌٔ ٢حُٔ٤خٗ ٢اؿخُس  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُلوٚ٤
أكٔي رٖ ٓلٔي حُ٘ َ٤ٜرخرٖ كـَ حُ٤ٜظٔ ٢حٌُٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُـٔخٍ حُٔ٤ي
ٓٞ٣ق رٖ ػزي هللا حألٍٓ ، ٢ٗٞ٤هخٍ  :كيػ٘خ حُـالٍ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر ٢رٌَ
حُٔ ، ١١ٞ٤هخٍ  :كيػ٘خ هخْٓ حرٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ حٌُ٣ٞي  ،هخٍ  :كيػ٘خ أرٞ
ػزي هللا حُلخكع ٓلٔي حرٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ حٌُٛز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ارَح ْ٤ٛرٖ
آٔخػ َ٤اؿخُس  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞؿؼلَ – ٓلٔي رٖ أكٔي – حُ٤ٜيالٗ، ٢
هخٍ  :أهزَط٘خ كخٔ١ش ر٘ض ػزي هللا رٖ أكٔي حُـُٞىحٗ٤ش  ،هخُض  :أهزَٗخ ٓلٔي
رٖ ٌٍ٣س حُ٠ز ٢حُظخؿَ حألٛزٜخٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُوخْٓ ِٓٔ٤خٕ رٖ أكٔي
حُطزَحٗ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ أرٓ ٞلٔي حُلخكع ػزي هللا رٖ ػِ ٢رٖ حُـخٍٝى حُ٘ٔ٤خر ، ١ٍٞهخٍ :
كيػ٘خ آلخم رٖ ٓ٘ ، ٍٜٞهخٍ  :كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي ، ١ػٖ ٓل٤خٕ
 ،ػٖ ػِؤش رٖ َٓػي  ،ػٖ ِٓٔ٤خٕ رٖ رَ٣يس  ،ػٖ أر ٚ٤هخٍ ً :خٕ ٍٍٓٞ
هللا  ٠ِٛهللا ػِ٣ ِْٓٝ ٚ٤ظٟٞؤ ػ٘ي ًَ ٛالس  ،كِٔخ ًخٕ  ّٞ٣حُلظق طٟٞؤ
ٔٓٝق ػِ ٠هل ٚ٤ك ٠ِٜحُِٜٞحص رٟٞٞء ٝحكي  ،كوخٍ ػَٔ رٖ حُوطخد :
[ ٣خ ٍٓ ٍٞهللا اٗي كؼِض ٗ٤جخً ُْ طٌٖ طلؼِ ، ٚهخٍ  :اٗ ٢ػٔيحً كؼِظ٣ ٚخ ػَٔ ]
ٌٛح كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق أهَؿ ٚحرٖ حُـخٍٝى ك ٢حُٔ٘ظو ٠رٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى
ٍٝٝ ،ح ٙحإلٓخّ أكٔي ك٘ٔٓ ٢يٝ ٙحرٖ أر٤ٗ ٢زش ك ٢حُٜٔ٘ق ٝ ،ػزي حَُُحم
ك ٢ؿخٓؼٝ ، ٚأٛلخد حُٖٔ٘ حألٍرؼش – أر ٞىحٝى ٝحُظٌَٓٝ ١حُٖٓخثٝ ٢حرٖ
ٓخؿٝ – ٚحُزوخٍ ١كٛ ٢ل٤لٝ ، ٚحُلخًْ ك ٢حُٔٔظيٍى ٝ ،حُزٜ٤و ٢كٚ٘٘ٓ ٢
ٝؿ. َْٛ٤

47

حُلي٣غ حُؼخُغ ٝحُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أر ٢ىحٝى حُط٤خُٔ٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُوخ ٢ٟأر٢
ػِ ٢حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ٓلٔي حُٔ٘خ ١حٌُٔ ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع
حُؼالٓش حُٔٔ٘ي أر ٢كلٓ ٚليع حُلَٓ ٖ٤حَُ٘٣ل ٖ٤ػَٔ رٖ كٔيحٕ
حُٔلَٓ ٢حُٔيٗ ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي ٓلٔي أر ٢حُ٘ َٜرٖ ػزي حُوخىٍ
حُوط٤ذ حُيٓ٘و ، ٢ػٖ حُٔؼَٔ ٓلٔي ػَٔ رٖ ػزي حُـ٘ ٢حُـِ ١حُيٓ٘و، ٢
ػٖ حُٔ٤ي ٓلٔي َٓط ٠٠حُِر٤ي ١ص ٛ 1205ـ هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ٓلٔي
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حُوَٓ ٢حُٔويٓ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ أكٔي حُوِ ، ٢ِ٤هخٍ  :كيػ٘خ حُوخ٢ٟ
حرٖ أر٣َٗ ٢ق حُٔ ، ١َٜهخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي حرٖ ػزي حُٜخى ١حُلٜخٍ، ١
كيػٖ حُـالٍ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر ٢رٌَ حُٔ ، ١١ٞ٤هخٍ  :كيػ٘خ ٓٔ٘ي
ح
هخٍ :
حُيٗ٤خ ٓلٔي رٖ ٓوزَ حُلِز ٢اؿخُس  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ارَح ْ٤ٛحُٜخُل٢
 ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػزي هللا ٓ -لٔي رٖ أكٔي – حٌُٛز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي رٖ
ٓالٓش ًظخرش  ،هخٍ  :أٗزؤٗخ ٓٔؼٞى حُـٔخٍ ٝأر ٞحٌُٔخٍّ أكٔي رٖ ؿؼلَ حرٖ
حُِزخٕ حُظ ، ٢ٔ٤هخال  :كيػ٘خ أر ٞػِ ٢حُلٖٔ رٖ أكٔي رٖ حُلٖٔ حُليحى
حُٔوَة  ،هخٍ  :كيػ٘خ أرٗ ٞؼ ْ٤حُلخكع – أكٔي رٖ ػزي هللا حألٛزٜخٗ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ رٖ أكٔي كخٍّ حألٛزٜخٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ  ْٗٞ٣رٖ
كز٤ذ رٖ ػزي حُوخ َٛحُؼـِ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ أر ٞىحٝى ِٓٔ٤خٕ رٖ ىحٝى رٖ حُـخٍٝى حُط٤خُٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػَٔٝ
رٖ ػخرض  ،ػٖ أر ، ٚ٤ػٖ أر ٢كخهظش  ،هخٍ ٔٓ :ؼض ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ
ٍ ٢ٟهللا ػ٘٣ ٚوُ : ٍٞحٍٗخ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤كزخص ػ٘يٗخ
ٝحُلٖٔ ٝحُلٔٗ ٖ٤خثٔخٕ  ،كخٓظٔو ٠حُلٖٔ كوخّ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِٚ٤
 ِْٓٝاُ ٠هَرش ُ٘خ كـؼَ ٣ؼَٜٛخ ك ٢حُويف ػْ ٔ٣و ، ٚ٤كظ٘خ ُٚٝحُلٖٔ٤
َُ٘٤ر ٚكٔ٘ؼٝ ٚريأ رخُلٖٔ  ،كوخُض كخٔ١ش ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘خ ٣ :خ ٍٓ ٍٞهللا
ًؤٗ ٚأكزٜٔخ اُ٤ي ؟ كوخٍ  [:ال  ٌُٚ٘ٝحٓظٔو ٠أَٓ ٍٝس  ،ػْ هخٍ ٍٓ ٍٞهللا
ٝأكٔذ هخٍ :
ٙ
 ٠ِٛهللا ػِ : ِْٓٝ ٚ٤اٗٝ ٢ا٣خى ٖ٣ٌٛٝ
ٌٛٝح حَُحهي – ٣ؼ٘ ٢ػِ٤خً –  ّٞ٣حُو٤خٓش كٌٓ ٢خٕ ٝحكي ] ( )
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق أهَؿ ٚحُط٤خُٔ ٢ك٘ٔٓ ٢ي ٙرٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ٍٝٝ ،حٙ
– ٓلٔي رٖ أكٔي – حُيٝالر ٢كً ٢ظخد  :حٌٍُ٣ش حُطخَٛس ٝ ،أر ٞحُوخْٓ
حُطزَحٗٝ ، ٢حُلخكع حرٖ ٓ٘ي. ٙ

 1وفً ه ذا الحدٌث  :فضل آل البٌت ومكانة العترة الطاهرة النبوٌة من جدهم سٌدنا رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ٌوم القٌامة.
اهـ المإلف
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حُلي٣غ حَُحرغ ٝحُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ ًظخد حُٖٔ٘ ُِلخكع أر ِْٔٓ ٢حٌُـ٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُوخ ٢ٟأر٢
ػِ ٢حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ٓلٔي حُٔ٘خ ١حٌُٔ ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔؼَٔ حُ٘٤ن
ػَٔ رٖ أر ٢رٌَ رخؿ٘٤ي حٌُ٘ي ١حُل ٢َٓ٠حٌُٔ ٢حُ٘خكؼ ٞٛٝ ، ٢ػخُ٤خً ػٖ
حُٔ٤ي أكٔي رٖ ُ ٢٘٣ىكالٕ حٌُٔ ٢حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ حُ٘٤ن ػَٔ رٖ ػٝٞ
رخٓلظخف حُلخٍػ ٢حُل ٢َٓ٠حُ٘خكؼ ٞٛٝ ، ٢ػٖ ٓٔخكش حُٔلظ ٢حُٔ٤ي ػزي
حَُكٖٔ رٖ ِٓٔ٤خٕ حألٛيٍ  ،ػٖ أر ٚ٤حُٔ٤ي ِٓٔ٤خٕ رٖ ٣ل ٠٤حألٛيٍ  ،ػٖ
حُٜل ٢حُٔ٤ي أكٔي رٖ ٓلٔي َٗ٣ق ٓوز ٍٞحألٛيٍ ،
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ػٖ هخُ ٚػٔخى حُي ٖ٣حُٔ٤ي ٣ل ٠٤حرٖ ػَٔ ٓوز ٍٞحألٛيٍ ،ػٖ حُٔ٤ي أر٢
رٌَ رٖ ػِ ٢رٖ ٓلٔي حُزطخف حألٛيٍ  ،ػٖ ػٔ ٚحُـٔخٍ حُٔ٤ي ٓٞ٣ق حرٖ
ٓلٔي حُزطخف حألٛيٍ  ،ػٖ حُؼالٓش حُـِ َ٤حُٔ٤ي ١خ َٛرٖ كٔ ٖ٤حألٛيٍ ،
ػٖ حُلخكع ٝؿ ٚ٤حُي ٖ٣ػزي حَُكٖٔ رٖ ػِ ٢حُٔؼَٝف رخرٖ حُي٣زغ حُ٘٤زخٗ٢
حُِر٤ي ١حُ ٢٘ٔ٤حُ٘خكؼ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ ُ ٖ٣حُي ٖ٣أكٔي رٖ أكٔي حَُ٘ؿ ٢حُِر٤ي ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ٗل ْ٤حُيٕ١
ِٓٔ٤خٕ رٖ ارَح ْ٤ٛحُزٞالٗ ٢حُؼِ ، ١ٞهخٍ  :كيػ٘خ ٝحُي ، ١هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي
رٖ أر ٢حُو َ٤رٖ ٓ٘ ٍٜٞحُ٘ٔخه ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ آلخم
رٖ أر ٢رٌَ حُطزَ ١رٌٔش  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ حُلخكع ػِ ٢رٖ ٓلٔي رٖ
ؿي٣ي حُؼِ ١ٞحٌُٔ ٢رٌٔش حٌَُٔٓش  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ
حُٔٔؼٞى ١حُٔ٘ـي ٢ٜ٣حُيٓ٘ؤٓ ٢خػخً ػِ ٚ٤ريٓ٘ن كٛ 18 ٢لَ ٓ٘ش 548
ٛـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُوخ ٢ٟأر ٞرٌَ ٓلٔي رٖ ػزي حُزخه ٢حألٜٗخٍ ١حُوٍِؿ٢
هخ ٢ٟحُٔخٍٓظخٕ رزـيحى  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُوخ ٢ٟأر ٞرٌَ ٓلٔي رٖ ػزي حُزخه٢
حألٜٗخٍ ١حُوٍِؿ ٢هخ ٢ٟحُٔخٍٓظخٕ رزـيحى ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞرٌَ حُلخكع
أكٔي دٕ ػِ ٢رٖ ػخرض حُوط٤ذ حُزـيحى ، ١هخٍ  :أهزَٗخ ٓلٔي رٖ ػَٔ رٖ
رٌ ، َ٤هخٍ  :أهزَٗخ ػَٔ رٖ ٓلٔي رٖ كٔ٤ي رٖ رٜظش أر ٞكل ٚحُٔ٤خٗ٘٢
حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 367ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُلخكع أر ِْٔٓ ٞارَح ْ٤ٛرٖ ػزي هللا رٖ
كيع ػَٔٝ
ِٓٔٔش حٌُـ٣ٝ ٢وخٍ حٌُ٘ ٢حُٔظٞك ٢رزـيحى ٓ٘ش ٛ 222ـ هخٍ ٗ :خ
رٖ ٓلٔي حُؼؼٔخٕ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٗخكغ حألٜٗخٍ : ١أٗ ٚأهزَٙ
ؿخرَ رٖ ػزي هللا حألٜٗخٍ ٢ٍٟ ١هللا ػٜ٘ٔخ  :إٔ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِٚ٤
 ِْٓٝهخٍ :
ُ ٚأؿَ ٓٝ .خ أًِض حُؼخك٤ش ٜٓ٘خ كٛ ُٚ ٜٞيهش ]
[ ٖٓ أك٤خ أٍٟخً ٓ٤ظش ف
 ٖ٘ٓ ١حإلٓخّ أر ِْٔٓ ٢ارَح ْ٤ٛرٖ ػزي
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق حإلٓ٘خى ٓ ،وَؽ ف
هللا حٌُـ ٢أ ٝحٌُ٘ ٢حُز ٞٛٝ ، ١َٜأ ٍٝأكخى٣ؼ ًًَٙ ٚك ٢رخد كَ٠
حُٜيهش  ٞٛٝ ،أ ٍٝػالػ٤خطٝ ، ٚأهَؿ ٚحإلٓخّ حُوخ ٢ٟأرٓٞ٣ ٞق ٣ؼوٞد رٖ
ارَح ْ٤ٛحألٜٗخٍ ١حٌُٞك ٢حُزـيحى ١كً ٢ظخر : ٚحُوَحؽ .
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حُلي٣غ حُوخْٓ ٝحُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أرٗ ٢ؼ ْ٤حرٖ ػي ١حُـَؿخٗ٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُوخٍة حُٔوَة
حُلخكع ػِ حُي ٖ٣حُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣رٖ ٓلٔي ػِ ٢ػ ٕٞ٤حُٔٞى حُلٔ٢ٜ
حُل٘ل ، ٢ػٖ ٗ٤وٓ ٚليع حُلَٓ ٖ٤حَُ٘٣ل ٖ٤أر ٢كل ٚحُ٘٤ن ػَٔ رٖ
كٔيحٕ حُٔلَٓ ٢حُٔيٗ ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي أكٔي رٖ آٔخػ َ٤حُزَُٗـ٢
حُٔيٗ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي أكٔي رٖ ُ ٢٘٣ىكالٕ حٌُٔ ، ٢ػٖ ٓٔخكش حُٔلظ ٢حُ٘٤ن
ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ َٓحؽ حٌُٔ ٢حُل٘ل ، ٢ػٖ كوَ حُٔخٌُ٤ش حُ٘٤ن
ٛخُق رٖ ٓلٔي حُلالٗ ٢حُٔيٗ ٢حُٔخٌُ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُٔؼَٔ ٓلٔي رٖ
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ٓلٔي رٖ ٓ٘ش حُؼَٔ ١حُلالٗ ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1186ـ  ،هخٍ  :أهزَٗخ
حَُ٘٣ق أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُٞحٝالٗ، ٢
هخٍ  :أهزَٗخ حُٔؼَٔ ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ أًٍٔخّ حُٔ ١َٜحُل٘ل ٢هخٍ :
كيػ٘خ حُٔؼَٔ ػزي حُٞحكي رٖ ارَح ْ٤ٛحُلٜخٍٔٗ – ١زش اُ ٠كٜخٍ ٓي٘٣ش
ػظٔ٤ش رخُٜ٘ي – هخٍ  :كيػ٘خ حُلخكع ؿالٍ حُي ٖ٣ػزي حَُكٖٔ رٖ أر ٢رٌَ
حُٔ ، ٢١ٞ٤هخٍ  :كيػظ٘خ ٍؿذ ر٘ض أكٔي حُوِ٤ـ ، ٢هخُض  :أهزَط٘خ ٓخٍس
ر٘ض ػِ ٢حُٔزٌ ، ٢هخُض  :أهزَط٘خ ُ٘٣ذ ر٘ض أكٔي رٖ حٌُٔخٍ ػزي حَُك، ْ٤
هخُض  :أهزَٗخ ػزي حُوخُن رٖ حألٗـذ حُظٔظَ ، ١هخٍ  :أهزَٗخ ٝؿ ٚ٤رٖ
١خ َٛحُ٘لخًٓ ٢ظخرش  ،هخٍ  :أهزَٗخ ٣ؼوٞد رٖ أكٔي حَُ٤ٜكٔٓ ٢خػخً ،
ٛ 13 ١لَ ٓ٘ش ٛ 386ـ ،
هخٍ  :أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ أكٔي حُٔوِي ١آالء ف
هخٍ :
أهزَٗخ أرٗ ٞؼ ْ٤ػزي حُِٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػي ١حُلو ٚ٤حألٓظَحرخًَ٣ِٗ ١
ؿَؿخٕ حُـَؿخٗ ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 323ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر٣ُ ٞي ػَٔ رٖ ٗزٚ
حُز ، ١َٜهخٍ  :كيػ٘خ ػزي حُٛٞخد حُؼول ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أٞ٣د  ،ػٖ أر٢
هالرش  ،ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚهخٍ :
[ أَٓ رالٍ إٔ ٘٣لغ حألًحٕ ٞ٣ٝطَ ك ٢حإلهخٓش ] ( )
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق أهَؿ ٚحرٖ ػي ١حألٓظَحرخً ١ػْ حُـَؿخٗ ٢ك٘ٔٓ ٢يٙ
رٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ٍٝٝ ،ح ٙحإلٓخّ حُ٘خكؼ ٢ك ٢حألّ ٝك٘ٔٓ ٢يٝ ، ٙحإلٓخّ
أكٔي ٝحُلخكع حُط٤خُٔ ٢ك٘ٔٓ ٢ئٜ٣خ ٝ ،حرٖ ٗ٤زش كٜ٘ٓ ٢لٝ ، ٚحُطزَحٗ٢
كٓ ٢ؼـٔ ٚحٌُزٝ َ٤ؿ. َْٛ٤

حُلي٣غ حُٔخىّ ٝحُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أرٓ ٢لٔي ػزي رٖ كٔ٤ي
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن الحسٌنً
الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُوخٍة حُٔوَة حُلخكع
ػِ حُي ٖ٣حُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣رٖ ٓلٔي ػِ ٢ػ ٕٞ٤حُٔٞى حُلٔ ٢ٜحُل٘ل، ٢
ػٖ ٗ٤وٓ ٚليع حُلَٓ ٖ٤حَُ٘٣ل ٖ٤أر ٢كل ٚحُ٘٤ن ػَٔ رٖ كٔيحٕ
حُٔلَٓ ٢حُٔيٗ ٢حُٔخٌُ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي أكٔي رٖ آٔخػ َ٤حُزَُٗـ ٢حُٔيٗ، ٢
ػٖ حُٔ٤ي أكٔي رٖ ُ ٢٘٣ىكالٕ حٌُٔ ، ٢ػٖ حُ٘٤ن ػؼٔخٕ رٖ كٖٔ
 1وفٌه  :تشفٌع األذان وبه قال جمهور أهل العلم  .وقال أبو حنٌفة ٌ :شفع األذان واإلقامة .
اهـ المإلف .
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حُيٓ٤خٌٓ َ٣ِٗ ٢١ش حٌَُٔٓش حٌُٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حألَٓ٤
حٌُز َ٤حُٔخٌُ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أكٔي حرٖ حُلٖٔ حُٔوِ ٢ٗٝحُـ ، ١َٛٞهخٍ :
أهَٗخ ٓلٔي رٖ ك َ٠هللا حُٔلز ٢حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :أٗزؤٗخ ارَح ْ٤ٛرٖ ِٓٔ٤خٕ
حُـ٘ ٢٘٤حُيٓ٘و ٢حُل٘ل ، ٢هخٍ  :أٗزؤٗخ حُلو ٚ٤حُٔلون ه َ٤حُي ٖ٣رٖ أكٔي رٖ
ٗ ٍ ٞحُي ٖ٣ػِ ٢حألٞ٣ر ٢حُؼِ ٢ٔ٤حَُِٓ ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1081ـ  ،هخٍ :
أٗزؤٗخ حُٔ٤ي أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػزي حُؼخٍ حُلٔ ٢٘٤حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :أٗزؤٗخ
ٗ٤ن حإلٓالّ ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :أٗزؤٗخ أر ٞػزي هللا ٓلٔي
حٌُٜخٍ ، ١هخُض  :أهزَٗخ
س
رٖ ٓوزَ حُلِز ، ٢هخٍ  :أهزَط٘خ ؿ٣َ٣ٞش ر٘ض أكٔي
أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ ػَٔ حٌَُى ، ١هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُٔ٘ـخ – ػزي هللا رٖ
ػَٔ – حُِظ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُٞهض ػزي حأل ٍٝرٖ أكٔي حُٔـِ ، ١هخٍ :
أهزَٗخ أر ٞحُلٖٔ – ػزي حَُكٖٔ حرٖ ٓلٔي – رٖ ٓظلَ حُيحٝى ، ١هخٍ :
أهزَٗخ أرٓ ٞلٔي ػزي هللا رٖ أكٔي حَُٔهٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ارَح ْ٤ٛرٖ
هِ ْ٣حُ٘خٗ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ ػزي رٖ كٔ٤ي  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ حُل َ٠حُٔي ٢ٓٝحُز، ١َٜ
كيػ٘خ ى ِْ٣رٖ ؿِٝحٕ أر ٞؿخُذ حُزَحء حُؼزي ، ١ػٖ ٓ ٕٞٔ٤حٌَُى ، ١ػٖ
أر ٢ر َ٤ٜرٖ ؿخدحٕ  ،ػٖ أر ٢ػؼٔخٕ حُٜ٘ي ، ١ػٖ ػَٔ رٖ حُوطخد
ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚهخٍ :
هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ [: ِْٓٝ ٚ٤اٗٔخ أهخف ػِ٘ٓ ًَ ٌْ٤خكن ػِ٣ ْ٤ظٌِْ
رخُلٌٔش ٣ٝؼَٔ رخُـ] ٍٞ
آ٘خى ٌٛح حُلي٣غ ال رؤّ رٓ ٞٛٝ ، ٚوَؽ ك٘ٔٓ ٢ي حُلخكع ػزي رٖ كٔ٤ي ،
ٗٔزظ ٚآُ ٠ي٘٣ش هَد َٓٔه٘ي حٍَٓٔه٘يٛ ١خكذ حُٔٔ٘ي ٌٛح ٝحُظلَٔ٤
ُِوَإٓ  .طٞك٘ٓ ٢ش ٛ 249ـ

حُلي٣غ حُٔخرغ ٝحُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ حُٔٔ٘ي حٌُزُ َ٤إلٓخّ حُلخكع حُزِحٍ
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُوخٍة حُٔوَة
حُلخكع ػِ حُي ٖ٣حُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣رٖ ٓلٔي ػِ ٢ػ ٕٞ٤حُٔٞى حُلٔ٢ٜ
حُل٘ل ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُلخكع أر ٢حُل ٞ٤حُٔ٤ي أكٔي
رٖ ٓلٔي حُٜي٣ن حُـٔخٍ ١حُلٔ٘ ٢حُٕ٢ؿ ٢حُٔـَر ٢ػْ حُٔ ١َٜحُٔخٌُ٢
حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ حُ٘٤ن ٓلٔي آخّ رٖ ارَح ْ٤ٛرٖ ػِ ٢حُٔوخ حٍٓ ١َٜحُ٘خكؼ٢
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 ،ػٖ أر ، ٚ٤ػٖ ٗ٤و ٚحإلٓخّ حٌُٜٔد ٓلٔي رٖ ٓخُْ رٖ ٗخ َٛحُل٘٘٢
حُٔؼَٝف رخُ٘٤ن ػؼِ٤ذ  ،ػٖ حُٜ٘خد أكٔي رٖ حُلٖٔ حُـ ، ١َٛٞهخٍ :
أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ١َٜحٌُٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أكٔي رٖ ٓلٔي
حُو٘خٗ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أكٔي حرٖ ٓوز ٍٞحُٔط٤لش حَُٔحٝع ١حُٔ٤خٗ ، ٢هخٍ
 :أهزَٗخ ػِ ٢رٖ أكٔي رٖ ػَحم  ،هخٍ  :كيػ٘خ ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ١
 ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُل َ٠أكٔي رٖ ػِ ٢حرٖ كـَ حُؼٔوالٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ
أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ أر ٢رٌَ حُٔويٓ ٢كً ٢ظخر ، ٚهخٍ  :كيػ٘خ ٣ل ٠٤رٖ
ٓلٔي حرٖ ٓؼي  ،هخٍ  :كيػ٘خ ؿؼلَ رٖ ػِ ٢حُٜٔيحٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي
حرٖ ػزي حَُكٖٔ حُل ، ٢َٓ٠هخٍ  :كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي رٖ ػظخد ،
هخٍ  :كيػ٘ ٢أر ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُوخ ٢ٟأر ٞأٞ٣د ِٓٔ٤خٕ حرٖ هِق اؿخُس
ٓ٘ش ٛ 446ـ  ،هخٍ  :أهزَٗخ حُوخ ٢ٟأر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ٣ل٠٤
رٖ ٓلَف  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي دٕ أٞ٣د رٖ كز٤ذ حَُه ٢حُٔؼَٝف
رخُٜٞٔص هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞرٌَ حُلخكع أكٔي رٖ ػَٔ رٖ ػزي حُوخُن حُزِحٍ
 ،هخٍ  :كيػ٘خ ارَح ْ٤ٛرٖ ٓؼ٤ي حُـ ، ١َٛٞهخٍ  :كيػ٘خ ٍ٣لخٕ رٖ ٓؼ٤ي ،
هخٍ  :كيػ٘خ ػزخى رٖ ٓ٘ ، ٍٜٞػٖ أٞ٣د  ،ػٖ أر ٢هالرش  ،ػٖ أر ٢أٓٔخء ،
ػٖ ػٞرخٕ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ، ٚهخٍ :
هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ [: ِْٓٝ ٚ٤اًح ًخٕ  ّٞ٣حُو٤خٓش ؿخء أ َٛحُـخ٤ِٛش
٣لِٔ ٕٞأٝػخٗ ْٜػِ ٠ظ ٍْٜٛٞكٔ٤ؤٍُ ْٜر ْٜػِ ٝؿَ ك٤وٍ ُٕٞٞر٘خ ُْ
طََٓ اُ٘٤خ ٍٓٞالً ٣ ُْٝؤط٘خ ُي أَٓ  ُٞٝأٍِٓض اُ٘٤خ ٍٓٞالً ٌُ٘خ أٞ١ع
ػزخىى ك٤وٍ ُْٜ ٍٞر : ْٜأٍأ٣ظْ إ أَٓطٌْ رؤَٓ طط٤ؼ ٢ٗٞك٤وٗ : ُٕٞٞؼْ
ك٤ؤَٓ ْٛإٔ ٣ؼٔيٝح ؿ ْٜ٘ك٤يهِ ٚٗٞح ك٘٤طِو ٕٞكظ ٠اًح ىٜٗ٘ٓ ٞخ ٝؿيٝح ُٜخ
طـ٤ظخً ُٝكَ٤حً كَؿؼٞح اٍُ ٠ر ْٜك٤وٍ : ُٕٞٞر٘خ أهَؿ٘خ ٜٓ٘خ أ ٝأؿَٗخ ٜٓ٘خ
ك٤و ُْٜ ٍٞأُْ طِػٔٞح أٗ ٢إ أَٓطٌْ رؤَٓ طط٤ؼ ٢ٗٞك٤ؤهٌ ػًُِ ٠ي
ٓٞحػ٤و ْٜك٤و : ٍٞحػٔيٝح اُٜ٤خ كخىهِٛٞخ ك٘٤طِو ٕٞكظ ٠اًح ٍأٛٝخ كَهٞح ٜٓ٘خ
كَؿؼٞح كوخُٞح ٍ :ر٘خ كَه٘خ ٜٓ٘خ ٝال ٗٔظط٤غ إٔ ٗيهِٜخ ك٤و : ٍٞحىهِٛٞخ
ىحهَ " ٖ٣كوخٍ حٍٗز ٠ِٛ ٢هللا ػِ ُٞ " : ِْٓٝ ٚ٤ىهِٛٞخ أَٓ ٍٝس ًخٗض
ػِ ْٜ٤رَىحً ٓٝالٓخً ]
ٌٛح كي٣غ أهَؿ ٚحُزِحٍ ك٘ٔٓ ٢ي ٙحٌُز َ٤رٌٜح حُِلع ٝحإلّٗخى ٝ ،هخٍ حُزِحٍ
ٓٝ :ظٖ حُلي٣غ ؿٓ َ٤ؼَٝف اال ٖٓ ٌٛح حُٞؿ َٙٝ٣ ُْ ، ٚػٖ أٞ٣د اال
ػزخى ٝ ،ال ػٖ ػزخى اال ٍ٣لخٕ رٖ ٓؼ٤ي .
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حُلي٣غ حُؼخٖٓ ٝحُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ ٓٔ٘ي حإلٓخّ حُلخكع أر ٢رٌَ حُلٔ٤ي١
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُوخٍة
حُٔوَة حُلخكع ػِ حُي ٖ٣حُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣رٖ ٓلٔي ػِ ٢ػ ٕٞ٤حُٔٞى
حُلٔ ٢ٜحُل٘ل ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحإلٓخّ حُلخكع حُٔليع حُٔٔ٘ي أر ٢حُلٞ٤
حُٔ٤ي أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ حُٜي٣ن حُـٔخٍ ١حُلٖٔ ١حُط٘ـ ٢حُٔـَر ٢ػْ
حُٔ ١َٜحُٔخٌُ ٢حُ٘خكؼ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حألًزَ حُٔٔ٘ي ك ٢حُيٗ٤خ
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حُؼالٓش أر ٢حُٔؼخُ ٢حُ٘٤ن ٓلٔي ريٍ حُي ٖ٣رٖ ٓٞ٣ق حُلٔ٘ ٢حُيٓ٘و٢
حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُِحٛي حُ٘٤ن ِٓ ْ٤رٖ هَِ٤
حُٔٔٞط ٢حُيٓ٘و ٢حُل٘ل ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُؼالٓش حٍٗ٤ن أكٔي ِْٓٔ رٖ ػزي
حَُكٖٔ حٌُِرَ ١حُيٓ٘و ٢حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ أرٝ ٚ٤ؿ ٚ٤حُي ٖ٣حُ٘٤ن ػزي
حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي حٌُِرَ ١حُٜـ َ٤حُيٓ٘و ٢ػْ حٌُٔ ٢حُ٘خكؼ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ ٜٓطل ٠رٖ ٓلٔي حَُكٔظ ٢حألٞ٣ر ٢حألٜٗخٍ ١حُيٓ٘و ٢ػْ حٌُٔ، ٢
هخٍ  :كيػ٘خ ػزي حُـ٘ ٢رٖ آٔخػ َ٤حُ٘خرِٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ٗـْ حُيٓ ٖ٣لٔي
رٖ ريٍ حُيٓ ٖ٣لٔي رٖ ٍ ٢ٟحُيٓ ٖ٣لٔي حُـِ ١حُؼخَٓ ١حُيٓ٘و ، ٢هخٍ :
أهزَٗخ ٝحُي ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ؿالٍ حُي ٖ٣ػزي حَُكٖٔ رٖ أر ٢رٌَ حُٔ٢١ٞ٤
 ،هخٍ  :أٗزؤٗخ أر ٞحُؼزخّ أكٔي رٖ ػزي حُوخىٍ حُ٘خ ، ١ٝهخٍ  :أهزَٗخ ػزي
حُٛٞخد رٖ ػِ ٢رٖ ػزي حٌُخك ٢حُٔزٌ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ
أكٔي حٌُٛز ٢حُلخكع  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓللٞظ رٖ ٓؼظٞم حُزِحٍ ٓٔخػخً ػِ ٚ٤ك٢
ٓ٘ش ٛ 693ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ ػزي حُِط٤ق رٖ ٓلٔي  ،هخٍ  :أهزَٗخ ػزي حُـخكَ
حرٖ ٓلٔي حُٔئىد  ،هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞػِٓ ٢لٔي رٖ أكٔي حُٜٞحف  ،هخٍ :
أهزَٗخ رَ٘ رٖ ٓ ٠ٓٞحألٓي ، ١هخٍ  :كيػ٘خ حُلٔ٤ي ٞٛ ١حإلٓخّ حُلخكع أرٞ
رٌَ ػزي هللا رٖ حُِر َ٤حُوَٗ ٢حألّى ١حٌُٔ ٢حُٔظٞك ٢رٌٔش ٓ٘ش ٛ 219ـ ،
هخٍ  :كيػ٘خ ٓل٤خٕ  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞكخُّ أٗٔٓ ٚغ ٓ َٜرٖ ٓؼي ٍ ٢ٟهللا
ػ٘ ٚهخٍ  :هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ [ : ِْٓٝ ٚ٤رؼؼض أٗخ ٝحُٔخػش ُٖٓ ٌٜٙ
 ٌٙٛكؤٗخٍ ٓل٤خٕ رخُٔزخرش ٝحُٓٞطٌٌٛ ٠ح ]
كي٣غ ٛل٤ق ٓوَؽ ك٘ٔٓ ٢ي حإلٓخّ حُلخكع أر ٢رٌَ حُلٔ٤ي ١حُوَٗ٢
حألٓي ١حٌُٔٝ ٢أهَؿ ٚحإلٓخّ أر ٞؿؼلَ ٓلٔي رٖ ؿَ َ٣حُطزَ ١ك٢
طلٔٝ َٙ٤ؿ. َٙ٤

حُلي٣غ حُظخٓغ ٝحُؼَٕ٘ٝ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أر٣ ٢ؼوٞد حرٖ ٍحٚ٣ٞٛ
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا سراج الدٌن
الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ حُ٘٤ن حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي ٗ٤ن حُلي٣غ
حُ٘٤ن ٓلٔي ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي ٣ل ٠٤حٌُخٗي ١ِٞٛػْ حُٔيٗ ٢حُل٘ل ، ٢ػٖ
ٝحُي ٙحُ٘٤ن ٓلٔي ٣ل ٠٤رٖ آٔخػ َ٤حٌُخٗي ، ١ِٞٛػٖ حُ٘٤ن ٍٗ٤ي أكٔي
رٖ ٛيح٣ش أكٔي حألٜٗخٍ ١حَُحٓل ١ٍٞػْ حٌٌُ٘ ، ٢ٛٞػٖ حُلـش رٜـش
حُٔليػ ٖ٤حُ٘٤ن ػزي حُـ٘ ٢رٖ أرٓ ٢ؼ٤ي أكٔي حُي ١ِٞٛحُٔيٗ ، ٢ػٖ ٓليع
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حُلـخُ ٘ٔٓٝي حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس حُ٘٤ن ٓلٔي ػخري رٖ أكٔي حألٜٗخٍ١
حُٔ٘ي ١ػْ حُٔيٗ ٢حُل٘ل ، ٢ػٖ حُٔ٤ي أكٔي رٖ ِٓٔ٤خٕ حُٜـخّ  ،ػٖ حُٜل٢
أكٔي رٖ ٓلٔي َٗ٣ق ٓوز ٍٞحألٛيٍ  ،ػٖ ٗ٤و ٚحإلٓخّ حُلخكع ػل٤ق حُيٖ٣
أرٓ ٢خُْ حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ١َٜحٌُٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُْ٘ٔ ٓلٔي
رٖ حُؼالء حُزخرِ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓخُْ رٖ ٓلٔي حُٔ٘ ، ١ٍٜٞهخٍ  :كيػ٘خ حُ٘ـْ
ٓلٔي رٖ أكٔي حُـ٤ط ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُوخ٣ًَُ ٢ٟخء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ١
 ،هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞآلخم ارَح ْ٤ٛرٖ ٛيهش حُٔويٓ ٢حُٜخُل ٢حُٔظٞك٢
ٓ٘ش ٛ 852ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ ػزي حُٛٞخد حرٖ ػِ ٢حُٔزٌ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ارَح ْ٤ٛحُٔٔ٘ي حُٔويٓ ٢اًٗخً هخٛخً  ،هخٍ :
أهزَٗخ حُِْٔٔ رٖ ٓلٔي رٖ ػالٕ حُو ، ٢ٔ٤هخٍ  :أهزَٗخ ُ٣ي رٖ حُلٖٔ
حٌُ٘ي ، ١هخٍ  :أهزَٗخ أر ٍٜٞ٘ٓ ٞػزي حَُكٖٔ رٖ ٍُ٣ن حُوِحُ  ،هخٍ :
أهزَٗخ أكٔي رٖ ػِ ٢حُوط٤ذ حُزـيحى ، ١هخٍ  :أهزَٗخ حُلْٕ حرٖ حُلٖٔ٤
رٖ ٍحٓ ٖ٤حألٓظَحرخً ١حُوخ ، ٢ٟهخٍ  :أهزَٗخ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ر٘يحٍ
حألٓظَحرخً ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ آلخم حُٔيح ، ٢٘٣هخٍ :
كيػ٘خ حُ٤ُٞي رٖ ٗـخع  ،هخٍ  :كيػ٘ ٢طو٤ش  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُلخكع أر٣ ٞؼوٞد
آلخم رٖ ارَح ْ٤ٛحُٔؼَٝف رخرٖ ٍح ٚ٣ٞٛحُل٘ظِ ٢حُظٔ ٢ٔ٤حَُٔ. ١ُٝ
(ف)  ٚ٣َٝ٣ٝرخُٔ٘ي حُٔخٍ اُ ٠حُوخ٣ًَُ ٢ٟخء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١ػٖ
ٗ٤و ٚحُلخكع أكٔي رٖ ػِ ٢حرٖ كـَ حُؼٔوالٗ ، ٢ػٖ حُٔؼَٔ رَٛخٕ حُيٖ٣
ارَح ْ٤ٛرٖ أكٔي حُظ٘ٞهٝ ، ٢أر ٢حُلٖٔ ػِ ٢رٖ ٓلٔي رٖ أر ٢حُٔـي
حُيٓ٘وً ، ٢الٔٛخ ػٖ أر ٢حُلٖٔ ػِ ٢رٖ ٓلٔي رٖ ٍّىٝى حُز٘يٗ٤ـ٢
ٝ،أرٓ َٜٗ ٢لٔي رٖ ٓلٔي حرٖ ٓلٔي رٖ ٛزش هللا حَُ٘٤حًُ ، ١الٔٛخ ػٖ
أر ٢حُؼزخّ أكٔي رٖ  ْٗٞ٣حُزـيحىٝ ، ١أر ٢حُلٔ ٖ٤رٖ ٓٔؼٞى رٖ رًَش ،
ًالٔٛخ ػٖ أر ٢حُو َ٤أكٔي رٖ آٔخػ َ٤رٖ ٓٞ٣ق حُطخُوخٗ ، ٢ػٖ أر٢
ٓلٔي ٛزش هللا رٖ ٓؼ٤ي  ،ػٖ ٛزش هللا حُٔؼَٝف رخٍٓٞكن حُٜؼِ ، ٢ًٞػٖ
أر ٢ػِ ٢حُلٖٔ رٖ أر ٢حُوخْٓ رٖ كل ، ٚ٣ٜٞػٖ أرٓ ٢ؼ٤ي ػزي حَُكٖٔ رٖ
كٔيحٕ رٖ ٓلٔي حُ٘ ) ( ١َٜٝػٖ أرٓ ٢لٔي ػزي هللا رٖ ٓلٔي رٖ ػِ ٢رٖ
ُ٣خى حٌُٔٔ ) ( ١ػٖ أرٓ ٢لٔي ػزي هللا حرٖ ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ
 1قلت  :رأٌت وقرأت فً نسخ ثبت محمد بن محمد األمٌر الكبٌر سد األرب من علوم اإلسناد
واألرب  :النفروي بفاء بعد النون وهو خطؤ  .والصواب  :النصروي بصاد مهملة بعد النون
نسبة إلى جده نصروٌه .
ً
 2قلت  :السمذي  :بكسر السٌن المهملة وتشدٌد المٌم أٌضا وقٌل بفتحها آخره الذال المعجمة نسبة
إلى  :سمذ  ،وهو  :نوع من الخبز األبٌض الذي ٌعمل لخواص الناس  ،وعرف بهذه النسبة ألن
جده علً بن زٌاد ورد إلى نٌسابور مع عبد هللا بن طاهر وعمل له هذا النوع من الخبز  ،وبقً
النعت هذا على أبنائه .
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َٗ ٚ٣ٝرٖ أٓي حُوَٗ ٢حُٔطِز ٢حُ٘ٔ٤خرٝ ، ١ٍٞأر ٢رٌَ ٓلٔي رٖ ارَحْ٤ٛ
رٖ ٗ َٜحألٛلٜخٗٔٛٝ ٢خ ٝطو٤ش هخُٞح  :كيػ٘خ حُلخكع أر٣ ٞؼوٞد آلخم حرٖ
ارَح ْ٤ٛحُٔؼَٝف رخرٖ ٍح ٚ٣ٞٛحُل٘ظِ ٢حُظٔ ٢ٔ٤حَُٔ ، ١ُٝهخٍ :
كيػ٘خ حُٔؼظَٔ ِٓٔ٤خٕ  ،ػٖ حرٖ ؿ٠خ ػٖ أر ، ٚ٤ػٖ ػِؤش رٖ ػزي هللا ػٖ
أر ، ٚ٤هخٍ  ٍٍٞٓ ٠ٜٗ [:هللا  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤ػٖ ًَٔ ٌٓش حُِٖٔٔٔ٤
حُـخثِس اال ٖٓ ٣ؤّ ] ( )
ٌٛح كي٣غ أهَؿ ٚآلخم حرٖ ٍح ٚ٣ٞٛحُظٔ ٢ٔ٤حَُٔ ١ُٝك٘ٔٓ ٢ي ٙرٌٜح
حُِلع ٝحإلٓ٘خى  ٞٛٝ ،كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق ٍٝح ٙحإلٓخّ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ
ك٘زَ ك٘ٔٓ ٢يٝ ، ٙحإلٓخّ حُزٜ٤و ٢كً ٢ظخد حُوالك٤خص ٝؿ. َٙ٤

حُلي١ع حُؼالػٕٞ
ٖٓ ٜٓ٘ق حُلخكع ػزي حَُُحم
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ ٗ٤ن حُلي٣غ حُؼالٓش حُٔٔ٘ي
ٓلٔي ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي ٣ل ٠٤حٌُخٗي ١ِٞٛػْ حُٔيٗ ٢حُل٘ل ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُ٘٤ن
ٓلٔي ٣ل ٠٤رٖ آٔخػ َ٤حٌُخٗي ، ١ِٞٛػٖ حُ٘٤ن ٍٗ٤ي أكٔي حألٜٗخٍ١
حٌٌُ٘ ، ٢ٛٞػٖ حُ٘٤ن ػزي حُـ٘ ٢رٖ أرٓ ٢ؼ٤ي أكٔي حُي ١ِٞٛحُٔيٗ ٢حُل٘ل٢
 ،ػٖ أرُ ٢حٛي آٔخػ َ٤حرٖ اىٍ ْ٣حَُ ٢ٓٝحإلٓالٓزٝ ، ٢ُٞحُ٘٤ن ٓلٔي
 1وفً هذا الحدٌث النهً عن كسر الدراهم والسكك  ،وقد أفتى عبد هللا بن عمر بن الخطاب ،
وعبد هللا بن الزبٌر رضً هللا عنهم  :بقطع ٌد من كسرها  ،ذكر ذلك أبو ٌعلى فً األحكام
السلطانٌة .
اهـ من مطالعات المإلف .
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ػخري رٖ أكٔي حألٜٗخٍ ١حُٔ٘ي ١ػْ حُٔيًٗ ، ٢الٔٛخ ػٖ كنٍ حُٔخٌُ٤ش
حُ٘٤ن ٛخُق رٖ ٓلٔي حُلالٗ ٢حُؼَٔ ١حُٔيٕ ١حُٔخٌُ ، ٢ػٖ ٗ٤وٓ ٚلٔي
ٓؼ٤ي رٖ ٓلٔي أٓٓ ٖ٤لَ حُٔيٗ، ٢ػٖ حُٔٔ٘ي أر١ ٢خٓ َٛلٔي رٖ ارَحْ٤ٛ
حٌُُٞحٗ ٢حُٔيٗ ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي رَٛخٕ حُي ٖ٣حُ٘٤ن
ارَح ْ٤ٛرٖ كٖٔ حٌٍُٞحٗ ٢ػْ حُٔيٗ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٜل ٢حُ٘٤ن أكٔي رٖ
ٓلٔي حُو٘خٗ ٢حُٔيٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٝحُيٓ ١لٔي رٖ  ْٗٞ٣حُو٘خٗ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي حَُِٓ ٢حُٜـ ، َ٤هخٍ  :كيػ٘خ حُوخ٣ًَُ ٢ٟخء
رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ) ( ١هخٍ  :أهزَٗخ حُؼِ ػزي حَُك ْ٤رٖ ٓلٔي حُٔؼَٝف
رخرٖ حُلَحص حُل٘ل ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي رٖ ٓلٔي حُـٞه ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ
حُلوَ ػِ ٢رٖ أكٔي حُٔؼَٝف رخرٖ حُزوخٍ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُ٣ُ ٖٔ٤ي رٖ
كٖٔ حٌُ٘ي ، ١هخٍ  :كيػ٘خ حرٖ ٓؼَٔ  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػزي حُزخه، ٢
هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي رٖ ػِ ٢حُوط٤ذ  ،هخٍ  :أهزَٗخ أرٓ ٞلٔي حُلٖٔ رٖ
حُلٔ ٖ٤رٖ ٍحٓ ٖ٤حألٓظَحرخً ١رَٔٔه٘ي  ،هخٍ  :كيػ٘خ أرٓ ٞلٔي ػزي هللا رٖ
آلخم حُٔيحث٘ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أرٔٛ ٞخّ حُ٤ُٞي رٖ ٗـخع  ،هخٍ  :كيػ٘خ رو٤ش
رٖ حُ٤ُٞي  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر٣ ٞؼوٞد آلخم رٖ ارَح ْ٤ٛرٖ ٓوِي رٖ ارَحْ٤ٛ
حَُٔ ١ُٝحُل٘ظِ ٢رَٔ ، ٝهخٍ :
كيػ٘خ أر ٞرٌَ حُلخكع ػزي حَُُحم رٖ ٔٛخّ رٖ ٗخكغ حُٜ٘ؼخٗ ٢حُٔ٤خٗ٢
حُلٔٞٓ ١َ٤ال ، ْٛهخٍ  :أٗزؤٗخ ٓؼَٔ  ،هخٍ أٗزؤٗخ حرٖ ٗـ٤ق  ،ػٖ ٓـخٛي ،
ػٖ حرٖ ػزخّ ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ هخٍ  :إ كخٔ١ش ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘خ هخُض ٣ [ :خ
ٍٓ ٍٞهللا ُٝؿظ٘ ٢ػخثالً ال ٓخٍ ُ ، ٚمحٍ  :أطَ ٖ٤ٟإٔ هللا طؼخُ ٠حِ١غ اُ٠
أ َٛحألٍ ٝكخهظخٍ ٜٓ٘خ ٍؿِ ٖ٤كـؼَ أكئٛخ أرخى ٝح٥هَ رؼِي ] ٣ؼ٘: ٢
ػِ٤خً حرٖ أر١ ٢خُذ .
ٌٛح كي٣غ كٖٔ أهَؿ ٚػزي حَُُحم كٜ٘ٓ ٢ل ٚرٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ،
ٍٝٝح ٙآلخم حرٖ ٍح ٚ٣ٞٛك٘ٔٓ ٢ي ٙػٖ ػزي حَُُحم رٌٜح حإلٓ٘خى ٍٝٝ ،حٙ
حرٖ ػي ١كً ٢خِٓ ٚػٖ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ػٖ حرٖ ٍحٍٝٝ ، ٚ٣ٞٛح ٙحإلٓخّ
أكٔي رٖ ك٘زَ ك٘ٓ ٢خهذ كخٔ١ش حَُِٛحء ٝ ،أرٗ ٞؼ ْ٤ك ٢حُلِ٤ش رٔؼ٘خٝ ٙأرٞ
 1قلت  :قرأت فً أصل السند المار فرأٌت الشمس محمد الرملً عن الحافظ السخاوي  ،وهذا
توهم من الرواي فإن محمداً الرملً لم يدرك السخاوي ألنه توفً سنة  902هـ وولد محمد
الرملً سنة  919هـ وه و روى عن القاضً زكرٌاء بن محمد األنصاري المتوفً سنة  926هـ
 ،وكان أبوه أحمد الرملً من تالمٌذه  ،لذلك ذكرت فً السند محمد الرملً عن زكرٌاء ذكرت
هذا للمعرفة به كً ال ٌكون السند منقطعا ً.
اهـ من تحقٌقات المإلف .
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أكٔي حُؼٌَٔ ١ك٘ٔٓ ٢يٝ ٙحإلٓخّ ؿؼلَ حُٜخىم ك٘ٔٓ ٢ي ٙػٖ آرخث ٚػٖ
ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػ٘ٝ ، ْٜحرٖ أر٤ٗ ٢زش ك ٢حُٜٔ٘ق .
ِ٘ٛٝخ

حُلي٣غ حُلخىٝ ١حُؼالػٕٞ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أر٣ ٢ؼِ ٠حُٔ٢ِٛٞ
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ ٗ٤ن حُلي٣غ حُؼالٓش حُٔٔ٘ي
حُ٘٤ن ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي ٣ل ٠٤حٌُخٗي ١ِٞٛػْ حُٔيٗ ٢حُل٘ل، ٢
ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُ٘٤ن هِ َ٤أكٔي رٖ حُ٘خٓ ٙـ٤ي ػِ٢
حُٜٔخٍ ٗلٛ ١ٍٞخكذ رٌٍ حُٔـٜٞى ػِ ٖ٘ٓ ٠أر ٢ىحٝى  ،ػٖ حُٔ٤ي أكٔي
رٖ ُ ٢٘٣ىكالٕ حٌُٔ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚأر ٢ػَٔ ٝحُ٘٤ن ػؼٔخٕ رٖ كٖٔ
حُيٓ٤خ ، ٢١ػٖ ٕ٣وٓ ٚلٔي رٖ ٓلٔي حألٓ َ٤حٌُز َ٤حُٔ ١َٜحُٔخٌُ ، ٢ػٖ
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ٗ٤و ٚحُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ ٓخُْ حُل٘ل ، ٢ػٖ حُْ٘ٔ أر ٢كخٓي ٓلٔي رٖ ٓلٔي
حُزي ١َ٣حُلٔ ٢٘٤حُيٓ٤خ ، ٢١ػٖ حُزَٛخٕ حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛرٖ كٖٔ حٌٍُٞحٗ٢
ػْ حُٔيٗ ، ٢ػٖ حُٜل ٢أكٔي رٖ ٓلٔي حُو٘خٗ ٢حُٔيٗ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أكٔي
رٖ عُ ٢رٖ ػزي حُوي ّٝحُ٘٘خ ، ١ٝهخٍ  :أهزَٗخ أر ، ٢ػٖ حُٜ٘خد أكٔي رٖ
ٓلٔي حرٖ كـَ حُ٤ٜضٓ ٢حٌُٔٝ ، ٢حُ٘٤ن ػزي حُٛٞخد رٖ أكٔي حُ٘ؼَحٗ، ٢
ًالٔٛخ ػٖ حُوخ٣ًَُ ٢ٟخء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :أهزَٗخ حُؼِ ػزي
حَُك ْ٤رٖ ٓلٔي ػَف رخرٖ حُلَحص حُٔ ١َٜحُل٘ل ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أرٞ
كل ٚػَٔ رٖ حُلٖٔ حرٖ أِٓ٤ش حَُٔحؿ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُلوَ أر ٞحُلٖٔ
ػِ ٢رٖ أكٔي حُٔؼَٝف رخرٖ حُزوخٍ ١حُٔويٓ ٢حُل٘زِ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أرٞ
ٍٝف ػزي حُٔؼِ رٖ ٓلٔي حُ ، ١َٜٝهخٍ  :أهزَٗخ طٔ ْ٤رٖ أرٓ ٢ؼ٤ي
حُـَؿخٗ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أرٓ ٞؼ٤ي ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ حٌُ٘ـَٝى ، ١هخٍ
 :أهزَٗخ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ كٔيحٕ  ،هخٍ :
كيػ٘خ حُلخكع أر٣ ٞؼِ ٠أكٔي رٖ ػِ ٢رٖ ٣ل ٠٤رٖ ػ ٠ٔ٤رٖ ٛالٍ حُظٔ٢ٔ٤
حُٔ ، ٢ِٛٞهخٍ  :كيػ٘خ ػَٔ رٖ حُل ، ٖ٤ٜهخٍ  :كيػ٘خ حرٖ ػالػش  ،ػٖ
ط٤ٜ٘ق  ،ػٖ ٓـخٛي  ،ػٖ أرَ٣َٛ ٢س ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚهخٍ :
هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ ٖٓ [: ِْٓٝ ٚ٤كلع ػِ ٠أٓظ ٢أٍرؼ ٖ٤كي٣ؼخً كٔ٤خ
٘٣لؼ ٖٓ ْٜأَٓ ى ْٜ٘٣رؼغ  ّٞ٣حُو٤خٓش ٖٓ حُؼِٔخء ٝ ،ك َ٠حُؼخُْ ػِ ٠حُؼخري
رٔزؼ ٖ٤ىٍؿش  ،هللا أػِْ ٓخ ر ًَ ٖ٤ىٍؿظ] ٖ٤
كي٣غ كٖٔ ٓوَؽ ك٘ٔٓ ٢ي حُلخكع أر٣ ٢ؼِ ٠أكٔي رٖ ػِ ٢حُٔ٢ِٛٞ
حُظٔ ٢ٔ٤ر ٌٜح حُِلع ٍٝٝ ،ح ٙح٥ؿَ ١كً ٢ظخد حهظالف حُؼِٔخء رٔ٘يٖٓ ٙ
كي٣غ أرَ٣َٛ ٢س ٝحرٖ ػزخّ ٝأْٗ رٖ ٓخُي رٔؼ٘خ ٢ٍٟ ٙهللا ػ٘. ْٜ

حُلي٣غ حُؼخٗٝ ٢حُؼالػٕٞ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أر ٢رٌَ رٖ أر٤ٗ ٢زش
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ ٗ٤ن حٍكي٣غ حُؼالٓش حُٔٔ٘ي
حُ٘٤ن ٓلٔي حرٖ ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي ٣ل ٠٤حٌُخٗي ١ِٞٛػْ حُٔيٗ ٢حُل٘ل، ٢
ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُ٘٤ن هِ َ٤أكٔي رٖ حُ٘خٓ ٙـ٤ي ػِ٢
حُٜٔخٍ ٗل ١ٍٞػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُ٘٤ن أًَّ ٗخ ٙحٌُخً ، ١ٍٞػٖ
ٗ٤و٘ٔٓ ٚي ح٥كخم حُؼالٓش حُ٘٤ن ٓلٔي آلخم رٖ ٓٞالٗخ ٓلٔي أكَ٠
حُؼَٔ ١حُي ١ِٞٛػْ حٌُٔ ، ٢ػٖ ؿي ٙألَٓٓ ٚحؽ حُٜ٘ي حُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣رٖ
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حُ٘خ ٙأكٔي حُؼَٔ ١حُي ، ١ِٞٛػٖ أر ٚ٤حُ٘خ ٢ُٝ ٙهللا حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػزي
حَُك ْ٤حُؼَٔ ١حُلخٍٝه ٢حُي ١ِٞٛحُل٘ل ، ٢ػٖ حُ٘٤ن ٓخُْ رٖ ػزي هللا
حُز ١َٜحٌُٔ ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ١َٜحٌُٔ ، ٢هخٍ  :أٗخ
حُٔ٤ي ػِ ٢رٖ ػزي حُوخىٍ حُطزَ ١حٌُٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ٝحُي ١حُٔ٤ي ػزي
حُوخىٍ رٖ ٓلٔي حُطزَ ١حٌُٔ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي
حَُِٓ ، ٢هخٍ  :أٗخ حُوخ٣ًَُ ٢ٟخء حرٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :أٗخ حُؼِ
ػزي حَُك ْ٤رٖ ٓلٔي حرٖ حُلَحص حُٔ ١َٜحُل٘ل ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُلخكع
أرَ٣َٛ ٞس ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي حٌُٛز ٢حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ٝحُي١
حُلخكع أر ٞػزي هللا ْٗٔ حُيٓ ٖ٣لٔي رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ رٖ هخٔ٣خُ رٖ ػزي
هللا حٌُٛز ٢حُلخٍه ٢حُيٓ٘و ٢حُٔظٞكّٗ ٢ش ٛ 748ـ ػٖ ٘ٓ 75ش  ،هخٍ :
أهزَٗخ أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ػطخء هللا رٖ حُٔظلَ حإلٌٓ٘يٍحٗ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٌٓ٘ٓ ٢ش  ٙ 646ـ  ، ،هخٍ  :كيػ٘خ هِق رٖ ػزي
حُِٔي حُلخكع  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞرٌَ حُٔوخ ، ١َٛهخٍ  :أٗزؤٗخ أكٔي رٖ ػِ٢
حُلِٞحٗ ، ٢هخٍ  :أٗزؤٗخ ١خ ٍ ٙرٖ ػزي هللا حُوخ ، ٢ٟهخٍ  :كيػ٘خ أر ٞأكٔي
ٓلٔي رٖ أكٔي حرٖ حُلٔ ٖ٤رٖ حُوخْٓ رٖ حَُٔ ١رٖ حُـ ْٜرٖ حُـطَ٣ق
حُـَؿخٗ ٢حُؼزي ، ١هخٍ :
كيػ٘خ أر ٞرٌَ ػزي هللا رٖ ٓلٔي رٖ أر٤ٗ ٢زش حُؼزٔٞٓ ٢ال ْٛحٌُٞك ٢رزـيحى
 ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُل َ٠كخطْ رٖ حُِ٤غ حُـ ، ١َٛٞهخٍ  :كيػ٘خ كٔخى رٖ
أر ٢كِٔس حُ ، ١ٌَ٘٤هخٍ  :كيػ٘خ ػِ ٢رٖ حُلٔ ٖ٤رٖ ٝحهي  ،هخٍ  :أٗزؤٗ٢
أر ، ٢ػٖ ػزي هللا رٖ رَ٣يس  ،ػٖ أر ، ٚ٤ػٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ٍ ٢ٟهللا
ػ٘ ٚأٗ ٚهخٍ :
٣خ ٍٓ ٍٞهللا ٓخ ُي أكٜل٘خ  ُْٝطوَؽ ٖٓ ر ٖ٤أظَٜٗخ ؟  ،هخٍ ً [:خٗض ُـش
آٔخػ َ٤ىٍٓض كـخء رٜخ ؿزَ َ٣كللظٜ٘٤خ كللعطٜخ ]
ٌٛح كي٣غ كٖٔ حإلٓ٘خى  ،أهَؿ ٚأر ٞرٌَ حرٖ أر٤ٗ ٢زش ك٘ٔٓ ٢يٝ ، ٙأرٞ
أكٔي حُـطَ٣ل ٢ك ٢ؿِثٝ ، ٚحرٖ ػٔخًَ ك ٢طخٍ٣وٝ ٚؿًًَٙٝ ، َْٛ٤
حُـالٍ حُٔ ٢١ٞ٤كً ٢ظخد حُِٔ َٛرٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ٗوالً ػٖ ؿِء حُلخكع
أر ٢أكٔي حُـطَ٣لٌٌٛ ٢ح .
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حُلي٣غ حُؼخُغ ٝحُؼالػٕٞ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أر٣ًَُ ٢خء حُلٔخٗ٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ ٗ٤و٘خ ٓليع حُي٣خٍ حُٜ٘ي٣ش
حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُ٘٤ن كز٤ذ حَُكٖٔ حألػظٔ ٢حُٜ٘ي ١حُل٘ل ، ٢ػٖ ٗ٤وٚ
حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي أر ٢حألٗٞحٍ حُ٘٤ن ٓلٔي ػزي حُـلخٍ حُٔج ١ٞحُٜ٘ي١
 ،ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُ٘٤ن ػزي حُلن حإلُ ٚآرخى ، ١ػٖ حُ٘٤ن هطذ
حُيٓ ٖ٣لٔي رٖ أكٔي حُي ١ِٞٛحٌُٔ ، ٢ػٖ ٓٔ٘ي ح٥كخم حُ٘٤ن ٓلٔي آلخم
رٖ ٓٞالٗخ ٓلٔي أك َ٠حُي ١ِٞٛػْ حٌُٔ ، ٢ػٖ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي أر٢
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كل ٚحُ٘٤ن ػَٔ رٖ ػزي حٌَُ ْ٣حُؼطخٍ حٌُٔ ، ٢ػٖ ٗ٤وٓ ٚلٔي ١خَٛ
رٖ ٓلٔي ٓؼ٤ي ٓ٘زَ حٌُٔ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُ٘٤ن ٓ٘ ٍٜٞحُٔ٘١ٍٜٞ
حألُ ، ١َٛػٖ أر ٢حَُر٤غ حُٖ٣ن ِٓٔ٤خٕ حألٜٗخٍ ، ١ػٖ حُ٘٤ن ػزي حُل٢
حَُ٘ٗزالُ ٢حُٔ ، ١َٜػٖ أر ٢حُ٤٠خء حُ٘٤ن ػِ ٢رٖ ػِ ٢حُ٘زَحِٓٔ٢
حُٔ ١َٜحُ٘خكؼ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػِ ٢رٖ ارَح ْ٤ٛحُلِز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٍٗٞ
حُي ٖ٣أر ٞحُلٖٔ حُ٘٤ن ػِ ٢رٖ ٣ل ٠٤حُِ٣خى ، ١هخٍ  :كيػ٘خ أكْ ى رٖ ٓلٔي
حُٔؼَٝف رخرٖ كـَ حُ٤ٜضٓ ٢حٌُٔ ، ٢ػٖ حُوخ ٖ٣ُ ٢ٟحُي ٖ٣أر٣ ٢ل٠٤
ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ ٓٔ٘ي حُيٗ٤خ كوَ كِذ ٓلٔي رٖ
ٓوزَ حُلِز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُٜالف ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ أر ٢ػَٔ حُٔويٓ٢
حُل٘زِ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ أكٔي حٌُٛز ٢حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أكٔي
رٖ آلخم دهَحءط ٢ػِ ، ٚ٤هخٍ  :أهزًَْ حُلظق حرٖ ػزي هللا  ،هخٍ  :أهزَٗخ
ٛزش هللا رٖ حُلٔ ، ٖ٤هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُلٔ ٖ٤رٖ حُ٘و ، ٍٞهخٍ  :كيػ٘خ
ػ ٠ٔ٤رٖ ػِ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُوخْٓ حُلخكع ػزي هللا رٖ ٓلٔي حُزـ، ١ٞ
هخٍ :
كيػ٘خ حُلخكع أر٣ًَُ ٞخء ٣ل ٠٤رٖ ػزي حُلٔ٤ي حُلٔخٗ ٖٓ – ٢طٔ – ْ٤حٌُٞك٢
حُٔظٞك ٢ك٠ٍٓ ٢خٕ ٓ٘ش ٛ 228ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ َٗ٣ي  ،كيػ٘خ ٓ٘، ٍٜٞ
كيػ٘خ ٍرؼ ٢رٖ هَحٕ  ،ػٖ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ ًَّ هللا ٝؿ ٜٚهخٍ :
ٓٔؼض ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ٣ ِْٓٝ ٚ٤و [: ٍٞال طٌٌرٞح ػِ ، ٢كٖٔ ًٌد
ػِٓ ٢ظؼٔيحً كِِ٤ؾ حُ٘خٍ ]
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق أهَؿ ٚحُلخكع أر٣ًَُ ٞخء ٣ل ٠٤رٖ ػزي حُلٔ٤ي حُلٔخٗ٢
حٌُٞك ٢ك٘ٔٓ ٢ي ٙرٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ٍٝٝ ،ح ٙحإلٓخّ أكٔي ٝؿ. َٙ٤

حُلي٣غ حَُحرغ ٝحُؼالػٕٞ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أر ٢حُوخْٓ حُزـ١ٞ
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ ٗ٤و٘خ ٓليع حُي٣خٍ حُٜ٘ي٣ش
حُؼالٓش حُ٘٤ن كز٤ذ حَُكٖٔ حألػظٔ ٢حُٜ٘ي ١حُل٘ل، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع
حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُ٘٤ن ٓلٔي أٗٗ ٍٞخ ٙحرٖ ٓؼظْ ٗخ ٙحُٜخٗٔ ٢حُوَٗ٢
حٌُ٘ٔ ١َ٤حُل٘ل ) ( ٢ػٖ حُؼالٓش ٗ٤ن حُٜ٘ي ٓلٔٞى كْٕ حُيٞ٣ر٘ي ، ١ػٖ
 1قلت  :ذكر شٌخنا الشٌخ محمد عاشق إلهً البرنً المحدث العالمة المسند المتعبد الناسك
الفقٌه الكبٌر الخاشع الحنفً المفتً فً كتابه  :العناقٌد الغالٌة فً األسانٌد العالٌة ص ( ) 131أن
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ٗ٤و ٚ٤حُٔليػ ٖ٤حُٔٔ٘يٓ : ٖ٣لٔي هخْٓ حُ٘خٗٞط٤ٍٗٝ ، ١ٞي أكٔي حألٜٗخٍ١
حًٌٌُ٘ ، ٢ٛٞالٔٛخ ػٖ ٗ٤ؤٜ٤خ رٜـش حُٔليػ ٖ٤حُ٘٤ن ػزي حُـ٘ ٢حرٖ أر٢
ٓؼ٤ي أكٔي حُي ١ِٞٛحُٔيٗ ٢حُل٘ل ، ٢ػٖ أر ٚ٤أرٓ ٢ؼ٤ي أكٔي رٖ حُٜل٢
ػزي حُؼِ ِ٣حُي٘ٔٓٝ ، ١ِٞٛي ح٥كخم حُ٘٤ن ٓلٔي آلخم رٖ ٓٞالٗخ ٓلٔي
أك َ٠حُي ١ِٞٛػْ حًٌُٔ ، ٢الٔٛخ ػٖ ؿي حُؼخٗ ٢ألٓ ٚحُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣رٖ
أكٔي حُؼَٔ ١حُي ، ١ِٞٛػٖ أر ٚ٤حُ٘خ ٢ُٝ ٙهللا حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػزي حَُكْ٤
حُي ، ١ِٞٛػٖ ٗ٤و ٚأر ٢حُطخٓ َٛلٔي رٖ ارَح ْ٤ٛحٌٍُٞحٗ ٢حُٔيٗ ، ٢ػٖ
ٓ٘خ٣و ٚحُٔليػ ٖ٤حُٔٔ٘ي ، ٖ٣أر ٚ٤رَٛخٕ حُي ٖ٣حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛرٖ كٖٔ
حٌٍُٞحٗ ٢ػْ حُٔيٗٝ ، ٢حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ػِ ٢حُؼـ ٢ٔ٤حٌُٔٝ ، ٢حُ٘٤ن أكٔي
رٖ ٓلٔي حُ٘وِ ٢حٌُٔٝ ، ٢حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ١َٜحٌُٔ : ٢أٍرؼظْٜ
ػٖ ٗ٤و ْٜحُٔيٍّ رخُٔٔـي حُلَحّ ُٔيس ِ٣ٞ١ش حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ حُؼالء
حُزخرِ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ِٓٔ٤خٕ رٖ ػزي حُيحثْ حُزخرِ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُ٘ـْ
ٓلٔي رٖ أكٔي حُـ٤ط ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ًَُ٣خء حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :أهزَٗخ أرٞ
حُل َ٠حَُٔؿخٗ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُوٓ َ٤لٔي رٖ ٓلٔي حُـٍِ١
حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :أهزَط٘خ ٓض حُؼَد ر٘ض ٓلٔي حُٔؼي٣ش  ،هخُض  :أهزَٗخ
أد ػزي هللا ٓلٔي حرٖ أكٔي حٌُٛز ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُٔؼخُ ٢حألرَه، ٢ٛٞ
ٝ
هخٍ  :أهزًَْ حُلظق رٖ ػزي حُٔالّ  ،هخٍ  :أهزَٗخ ٛزش هللا رٖ حُلٔ ، ٖ٤هخٍ :
أهزَٗخ أر ٞحُلٔ ٖ٤رٖ حُ٘و ، ٍٞهخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُوخْٓ ػ ٠ٔ٤حرٖ ػِ٢
آالء  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُوخْٓ حُلخكع ػزي هللا رٖ ٓلٔي حرٖ ػزي حُؼِِ٣
حُزـ ، ١ٞهخٍ  :كيػ٘خ ٣ل ٠٤رٖ ػزي حُلٔ٤ي حُلٔخٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػِ ٢رٖ
ٓٔ ، َٜػٖ ٛخُق رٖ كزخٕ  ،ػٖ أر ٢رَ٣يس  ،ػٖ أر ٚ٤هخٍ  :ؿخء ٍؿَ اُ٠
ه ّٞك ٢ؿخٗذ حُٔي٘٣ش كوخٍ :
إ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤هي أَٓٗ ٢إٔ أكٌْ ك ٌْ٤رَأٝ ٢٣ك٢
أٓٞحٌُْ ٝكًٌ ٢ح ًٌٝح ًٝ ،خٕ هطذ حَٓأس ٓ٘ ْٜك ٢حُـخ٤ِٛش كؤرٞح إٔ
ِٝ٣ؿ ، ٙٞػْ ًٛذ كظ ٍِٗ ٠ػِ ٠حَُٔأس  ،كزؼغ حُو ّٞاُ ٍٍٞٓ ٠هللا ٠ِٛ
هللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤كوخٍ ًٌ :د ػي ٝهللا  ،ػْ أٍَٓ ٍؿالً كوخٍ  :إ ٝؿيط ٚك٤خً
كخهظِٝ ، ٚإ ٝؿيط ٚحً
ٓ٤ضكلَه ٚرخُ٘خٍ  ،كخٗطِن كٞؿي ٙهي ُيؽ كلَه ٚرخُ٘خٍ ،
كؼ٘ي ًُي هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػًٌِ ٖٓ [: ِْٓٝ ٚ٤د ػِٓ ٢ظؼٔيحً كِ٤ظزٞأ
ٓوؼي ٖٓ ٙحُ٘خٍ ]
من شٌوخ حبٌب الرحمن األعظمً  :الشٌخ محمد أنور الكشمٌري  ،وإننً أعرف من شٌوخه
الذٌن ذكرهم فً إجازته لً هم  :أبو األنوار والشٌخ عبد الحق المهاجر المكً  ،وكرٌم بخش ،
وشبٌر أحمد  ،وأصغر حسٌن  ،وشٌخنا المفتً الشٌخ محمد عاشق أعلم فً هذا الموضوع ،
لذلك ذكرته هنا من شٌوخه.
اهـ من تحقٌقات المإلف
66

ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق أهَؿ ٚحُلخكع أر ٞحُوخْٓ حُزـ ١ٞك٘ٔٓ ٢ي ٙرٌٜح حُِلع
ٝحإلٓ٘خى ٍٝٝ ،ح ٙأر ٞأكٔي ػزي هللا رٖ ػي ١حُـَؿخٗ ٢كً ٢ظخر : ٚحٌُخَٓ
كٓ ٢ؼَكش حُ٠ؼلخء ٝحُٔظَ ٖٓ ٖ٤ًٝحَُٝحس .
ٍٝٝح ٙحُوخ ٢ٟحُٔؼخك ٠رٖ ًَُ٣خ رٖ ٣ل ٠٤حُـَ ١َ٣أر ٞحُلَؽ حُزـيحى ١ك٢
ًظخر ٚحُـِٓ ْ٤ؼَ ٗلٔٛٞخ .
ٝأهَؽ حإلٓخّ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ ك٘زَ حُ٘٤زخٗ ٢حُزـيحىٝ ، ١حُلخكع أر ٞرٌَ
ػزي هللا رٖ ٓلٔي رٖ أر٤ٗ ٢زش حًٍٞكٝ ، ٢حُلخكع أر ٞىحٝى ِٓٔ٤خٕ رٖ ىحٝى
حُط٤خُٔ ٢كٔٓ ٢خٗ٤ي. ْٛ
ٍٝٝح ٙحُ٘٤وخٕ  :حإلٓخّ حُزوخٍٝ ، ١حإلٓخّ ِْٓٔ كٛ ٢ل٤لٜٔ٤خ ٝ ،حإلٓخّ
أر ٞػزي حَُكٖٔ أكٔي رٖ ػِ ٢رٖ ٗؼ٤ذ حُ٘ٔخث ٢كٝ ، ٚ٘٘ٓ ٢حإلٓخّ أرٞ
ػٓ ٠ٔ٤لٔي رٖ ػ ٠ٔ٤حُظٌَٓ ١ك ٢ؿخٓؼ ٚحُٔٔٔ : ٠ؿخٓغ حُٖٔ٘ ،
ٝحُق حكع أرٓ ٞلٔي ػزي هللا رٖ ػِ ٢رٖ حُـخٍٝى حُ٘ٔ٤خر ١ٍٞكً ٢ظخر: ٚ
حُٔ٘ظوٝ ، ٠أر ٞأكٔي رٖ ػي ١حُـَؿخٗ ٢ك ٢حٌُخَٓ ٖٓ كي٣غ أْٗ رٖ ٓخُي
ٝأهَؿ ٚحُزوخٍ ١ك ٢ػالػ٤خط ٚػٖ ِٓٔش رٖ حألًٞع رِلع ٣ ٖٓ [:وَ ػِٓ ٢خ
ُْ أهَ كِ٤ظزٞأ ٓوؼي ٖٓ ٙحُ٘خٍ ] ًٌُٝي حإلٓخّ أر ٞىحٝى ِٓٔ٤خٕ رٖ حألٗؼغ
حألُىٝ ، ١حإلٓخّ حُ٘ٔخث ٢ك ٢حُٔـظزٝ ، ٠حإلٓخّ أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ٣ِ٣ي
حرٖ ٓخؿ ٚحُوِ ٖٓ ٢٘٣ٝكي٣غ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٝحُِر َ٤رٖ حُؼٞحّ ٍ ٢ٟهللا
ػ٘. ْٜ
ٝحإلٓخّ ِْٓٔ كٛ ٢ل٤ل ٖٓ ٚكي٣غ أرَ٣َٛ ٢س ٝ ،حإلٓخّ حُظٌَٖٓٓ ١
كي٣غ ػِ ٢ٍٟ ٢هللا ػ٘ٝ ، ٚحإلٓخّ أكٔي ٝحإلٓخّ حرٖ ٓخؿ ٖٓ ٚكي٣غ
ؿخرَ ٝأرٓ ٢ؼ٤ي حُويٍ ٢ٍٟ ١هللا ػٜ٘ٔخ .
ٝحإلٓخّ أر ٞػ ٠ٔ٤حُظٌَٓٝ ١حإلٓخّ أر ٞػزي هللا حرٖ ٓخؿ ٚػٖ ػزي هللا رٖ
ٓٔؼٞى ٍ ٢ٟهللا ػ٘ٝ ، ٚحإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ك٘ٔٓ ٢يٝ ، ٙحإلٓخّ أر ٞػزي
هللا حُلخًْ حُ٘ٔ٤خر ١ٍٞػٖ هخُي رٖ ػَكطش ٣ُٝي رٖ أٍهْ ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ
ٍٝٝح ٙحإلٓخّ أكٔي ػٖ ِٓٔش رٖ حألًٞع ٝػوزش رٖ ػخَٓ ٓٝؼخ٣ٝش رٖ أر٢
ٓل٤خٕ ٍٝٝ ،ح ٙحإلٓخّ حُطزَحٗ ٢كٓ ٢ؼـٔ ٚحٌُز َ٤ػٖ حُْحثذ رٖ ٣ِ٣ي ،
ٔ٤ِٓٝخٕ رٖ هخُي حُوِحػ٤ٜٛٝ ، ٢ذ حَُ١ٝ ، ٢ٓٝخٍم رٖ أِٗ١ٝ ، ْ٤لش
رٖ ػز٤ي هللا ٝ ،ػزي هللا رٖ ػزخّ ٝ ،ػزي هللا رٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ٝ ،ػظزش
رٖ ؿِٝحٕ ٝ ،حُؼَّ رٖ ػَٔ٤س ٝ ،ػٔخٍ رٖ ٣خَٓ ٝ ،ػَٔحٕ رٖ حُلٖ٤ٜ
ٝ ،ػَٔ ٝرٖ كَ٣غ ٝ ،ػَٔ ٝرٖ ػزٔش ٝ ،ػَٔ ٝرٖ َٓس حُـ، ٢ٜ٘
ٝحُٔـَ٤س رٖ ٗؼزش حُؼول٣ٝ ، ٢ؼِ ٠رٖ َٓس ٝ ،أر ٢ػز٤يس ػخَٓ رٖ ػزي هللا
رٖ حُـَحف حُلٝ ، ١َٜأر ٠ٓٞٓ ٢ػزي هللا رٖ ه ْ٤حألٗؼَ ٢ٍٟ ١هللا
ػ٘. ْٜ
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ٍٝٝح ٙحُلخكع أر ٞىحٝى حُط٤خُٔ ٢ك٘ٔٓ ٢ي ٙػٖ حُزَحء رٖ ػخُد ٓٝؼخً رٖ
ؿزَ ٗٝ ،ز ٢٤رٖ َٗٝ ٢٣أر. ٕٞٔ٤ٓ ٢
ٍٝٝح ٙحإلٓخّ حٍكخكع أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ ػَٔ حُيحٍهط٘ ٢حُزـيحى ١ك٢
حألكَحى ػٖ أرٍ ٢ه٤ش ٝػزي هللا رٖ حُِرٝ َ٤أرٍ ٢حكغ ٝ ،أّ أ ٖٔ٣رًَش
حُلز٘٤ش ٍ ٢ٟهللا ػ٘. ْٜ
ٍٝٝح ٙأر ٞحُوخْٓ حُ٘لخ ١حُؼَحه ٢حُؼِ ١ٞك٘ٔٓ ٢ي ٙػٖ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ
ُٝٝي ٚ٣حُلٔ٘ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘. ْٜ
ٍٝٝح ٙحُلخكع أر ٞػِ ٢حُلٖٔ رٖ ٓلٔي حُؼالٍ حُؼَحه ٢ك٘ٔٓ ٢ي ٙػٖ ػِ٢
رٖ أر١ ٢خُذ ًَّ هللا ٝؿ. ٜٚ
ٍٝٝح ٙحُلخكع أرٓ ٞلٔي ٣ل ٠٤رٖ ٓلٔي حُٔؼَٝف رخرٖ حُٜخػي حُٜخٗٔ٢
رخُٞالء حُزـيحى ١ك ٢ؿِث ٚػٖ أر ٢رٌَ حُٜي٣ن ٝػَٔ رٖ حُوطخد ٓٝؼي
رٖ أرٝ ٢هخٝ ، ٙكٌ٣لش رٖ حُٔ٤خٕ ٓٝ ،ؼ٤ي رٖ ُ٣ي ٍ ٢ٟهللا ػ٘. ْٜ
ٍٝٝح ٙحُلخكع أرٔٓ ٞؼٞى أكٔي رٖ حُلَحص حُ٠ز ٢حَُحُٝ ١حألٛزٜخٗ ٢ك٢
ؿِث ٚػٖ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٍ ٢ٟهللا ػ٘. ٚ
ٍٝح ٙٝحإلٓخّ حُلخكع أر ٞرٌَ أكٔي رٖ ػَٔ حُزِحٍ ك٘ٔٓ ٢ي ٙػٖ ٓؼ٤ي رٖ
ُ٣ي ٍ ٢ٟهللا ػ٘. ٚ
ٍٝٝح ٙأر ٞأكٔي ػزي هللا رٖ ػي ١ك ٢حٌُخَٓ ػٖ أٓخٓش رٖ ُ٣ي ٝرَ٣يس
ٓٝل٘٤ش ٝأر ٢هظخىس .
ٍٝٝح ٙحُلخكع أرٗ ٞؼ ْ٤كً ٢ظخد حُٔؼَكش ػٖ ؿ٘يع رٖ ػَٔٓٝ ، ٝؼي رٖ
حُٔيكخّ ٝ ،ػزي هللا رٖ ُؿذ .
ٍٝٝح ٙحإلٓخّ أر ٞػزي هللا حُلخًْ ك ٢حُٔيهَ ػٖ ػؼٔخٕ رٖ كز٤ذ .
ٍٝٝح ٙحإلٓخّ حُزٜ٤و ٢ػٖ ؿِٝحٕ ٝأرً ٢ز٘ش .
ٍٝٝح ٙحُلخكع أر ٞحُلٔ ٖ٤ػزي حُزخه ٢رٖ هخٗغ حُزـيحى ١كٓ ٢ؼـٔ ٚػٖ ػزي
هللا رٖ أر ٢أٝك. ٠
ٍٝٝح ٙحُوط٤ذ ك ٢طخٍ٣وٝ ٚحدٕ ٓؼي ك١ ٢زوخط ٚػٖ ِٓٔخٕ حُلخٍٓٝ ٢أر٢
أٓخٓش حُزخ ٢ٍٟ ٢ِٛهللا ػٜ٘ٔخ .
ٍٝٝح ٙحُوالٗٔ ٢ك ِٚ٣ً ٢ػٖ ٓ َٜرٖ ك٘٤ق ٍ ٢ٟهللا ػ٘. ٚ
ٍٝٝح ٙحُوالٍ ك ٢ؿخٓؼ ٚػٖ أّ ِٓٔش ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘خ .
ٍٝٝح ٙحرٖ حُ٘ـخٍ ٝحرٖ حُٔٔؼخٗ ٢كِٜٔ٣ً ٢خ ػِ ٠طخٍ٣ن رـيحى ػٖ ػخث٘ش
ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘خ .
ٍٝٝح ٙحرٖ حُـ ١ُٞكٓ ٢ويٓش حُٟٔٞٞػخص ػٖ أرٝ ًٍ ٢أر٠ٓٞٓ ٢
حُـخكوٍٝٝ ٢ح ٙحُلخكع أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ ؿي٣ي حُؼِ ١ٞك٘ٔٓ ٢ي ٙػٖ ػِ٢
ٝأرَ٣َٛ ٢س ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ .
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حُلي٣غ حُوخْٓ ٝحُؼالػٕٞ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أر ٢حَُٔ٘ٛ ١خى
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ ٗ٤و٘خ ٓليع حُي٣خٍ حُٜ٘ي٣ش
حُؼالٓش حُ٘٤ن كز٤ذ حَُكٖٔ حألػظٔ ٢حُٜ٘ي ١حُل٘ل ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع
حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُ٘٤ن أٛـَ كٔ ٖ٤رٖ حُٔ٤ي ٓلٔي كٔٗ ٖ٤خ ٙحُيٞ٣ر٘ي، ١
ػٖ ٗ٤ن حُٜ٘ي حُ٘٤ن ٓلٔٞى كٖٔ حُيٞ٣ر٘ي ، ١ػٖ محْٓ حُ٘خٗٞط٤ٍٗٝ ١ٞي
أكٔي حًٌٌُ٘ ، ٢ٛٞالٔٛخ ػٖ حُ٘٤ن ػزي حُـ٘ ٢رٖ أرٓ ٢ؼ٤ي أكٔي حُي١ِٞٛ
 ،ػٖ حُ٘٤ن ٓلٔي ػخري رٖ أكٔي حألٜٗخٍ ١حُٔ٘ي ١ػْ حُٔيٗ ، ٢هخٍ :
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أهزَٗخ حُٞؿ ٚ٤حُٔلظ ٢حُٔ٤ي ػزي حَُكٖٔ رٖ ِٓٔ٤خٕ حألٛيٍ  ،هخٍ  :أهزَٗخ
ٝحُي ١حُٔ٤ي ِٓٔ٤خٕ رٖ ٣ل ٠٤حألٛيٍ  ،هخٍ  :أهزَٗخ حُٜل ٢أكٔي رٖ ٓلٔي
َٗ٣ق ٓوز ٍٞحألٛيٍ  ،هخٍ  :أهزَٗخ هخُ ٢حُؼالٓش حُٔ٤ي ػٔخى حُي٣ ٖ٣ل٠٤
رٖ ػَٔ ٓوز ٍٞحألٛيٍ  ،هخٍ  :أهزَٗخ حُٔ٤ي أر ٞرٌَ رٖ ػِ ٢رٖ ٓلٔي
حُزطخف حألٛيٍ  ،هخٍ  :أهزَٗخ ػٔ ٢حُٔ٤ي ٓٞ٣ق رٖ ٓلٔي حُزطخف حألٛيٍ ،
هخٍ  :أهزَٗخ حُؼالٓش حٍؿِ َ٤حُٔ٤ي ١خ َٛرٖ كٔ ٖ٤رٖ ػزي حَُكٖٔ حألٛيٍ ،
هخٍ  :أهزَٗخ حُلخكع ٝؿ ٚ٤حُي ٖ٣ػزي حَُكٖٔ رٖ ػِ ٢حُ٘ َ٤ٜرخرٖ حُي٣زغ
حُ٘٤زخٗ ٢حُِر٤ي ١حُ٘خكؼ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُلخكع ٓلٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ
حُٔوخ ، ١ٝهخٍ  :أهزَٗخ حُلخكع أر ٞحُل َ٠حُٜ٘خد أكٔي رٖ ػِ ٢حرٖ
كـَ حُؼٔوالٗ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُٜالف ٓلٔي رٖ أكٔي حرٖ أر ٢ػَٔ
حُٔويٓ ٢حُل٘زِ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞػزي هللا حُلخكع ٓلٔي رٖ أكٔي حٌُٛز٢
ريٓ٘ن  ،هخٍ  :أهزَٗخ أكٔي رٖ ٛزش هللا  ،هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُوخْٓ رٖ أر٢
ّػ٤ي ٝؿ ، َٙ٤هخٍٝح  :إ ٛٝزش رٖ ١خ َٛأهزًَْ  ،هخٍ  :أهزَٗخ ػزي حٌَُْ٣
رٖ ٞٛحُٕ حُو٘ ١َ٤حُ٘ٔ٤خر ، ١ٍٞهخٍ  :أهزَٗخ أكٔي رٖ ٓلٔي  ،هخٍ :
أهزَٗخ أر ٞحُؼزخّ حُؼول ، ٢هخٍ :
أهزَٗخ حُلخكع أر ٞحَُٔ٘ٛ ٟخى رٖ حَُٔ ٟرٖ ٜٓؼذ حُظٔ ٢ٔ٤حُيحٍٓ٢
حٌُٞك ٢حُؼَحه ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ ػزي هللا رٖ حُٔزخٍى  ،ػٖ ٓؼَٔ  ،ػٖ
حُِ ، ١َٛػٖ ػزي هللا رٖ ػغُزش ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚهخٍ :
هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػُِ ِْٓٝ ٚ٤وظِ ٠أكي :
[ ُِٓ ْٛٞريٓخث ْٜكبٗ ٌِْ٣ ) ( ًِْ ْ٤ُ ٚك ٢هللا اال ٣ؤط ّٞ٣ ٢حُو٤خٓش ٣يٓ٠
ُ ُٕٞ ٚٗٞحُيّ ٣ٍٝل٣ٍ ٚق حُٔٔي ] .
كي٣غ ٛل٤ق ٓوَؽ ك٘ٔٓ ٢ي ٘ٛخى رٖ حَُٔٝ ١كٞحثي حرٖ حُٔزخٍى ،
ٍٝٝح ٙحإلٓخّ حُ٘ٔخث ٢ك ٢حُٔـظز ٠ػٖ ٘ٛخى .

 1وكلم  :بفتح فسكون – الجرح  ،والمراد به  :العضو الجرٌح .
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حُلي٣غ حُٔخىّ ٝحُؼالػٕٞ
ٖٓ ٓٔ٘ي حُلخكع أر ٢ػزي هللا ٓطٖ٤
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً  ،ػٖ ٗ٤و٘خ ٓليع حُي٣خٍ حُٜ٘ي٣ش
حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُ٘٤ن كز٤ذ حَُكٖٔ حألػظٔ ٢حُٜ٘ي ١حُل٘ل، ٢ػٖ ٗ٤وٚ٤
حُؼالٓظ ٖ٤حُٔليػ ٖ٤حُْ ّٗي ْ٣ًَ : ٖ٣روٖ ٗٝز َ٤أكٔي ً ،الٔٛخ ػٖ ٗ٤ن
حُٜ٘ي حُ٘٤ن ٓلٔٞى كٖٔ حُيٞ٣ر٘ي ، ١ػٖ هخْٓ حُ٘خٗٞط٤ٍٗٝ ، ١ٞي أكٔي
حًٌٌُ٘ ، ٢ٛٞالٔٛخ ػٖ حُ٘٤ن عري حُـ٘ ٢حُي ١ِٞٛحُٔيٗ ، ٢ػٖ أر ٚ٤أر٢
ٓؼ٤ي حُ٘٤ن أكٔي رٖ حُٜل ٢ػزي حُؼِ ِ٣حُي٘ٔٓٝ ، ١ِٞٛي ح٥كخم حُ٘٤ن
ٓلٔي آلخم رٖ ٓٞالٗخ ٓلٔي أك َ٠حُي ١ِٞٛػْ حًٌُٔ ، ٢الٔٛخ ػٖ ؿي
حُؼخٗ ٢ألٓ ٚحُ٘٤ن ػزي حُؼِ ِ٣رٖ أكٔي حُؼَٔ ١حُي، ١ِٞٛػٖ أر ٚ٤حُ٘خ٢ُٝ ٙ
هللا حُ٘٤ن أكٔي رٖ ػزي حَُك ْ٤حُي ، ١ِٞٛػٖ أر ٢حُطخٓ َٛلٔي رٖ ارَحْ٤ٛ
حٌٍُٞحٗ ٢حُٔيٗ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚأر ٢حُزوخء حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ػِ ٢حُؼـ٢ٔ٤
حٌُٔ ، ٢ػٖ حُٔؼَٔ أكٔي رٖ ٓلٔي حُؼـَ حُ ، ٢٘ٔ٤ػٖ حُٔؼَٔ حإلٓخّ ٣ل٠٤
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رٖ ٌَّٓ حُطزَ ١حٌُٔ ، ٢ػٖ حُْ٘ٔ أر ٢حُوٓ َ٤لٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ
حُٔوخ ١ٝحُٔ ١َٜػْ حُٔيٗ ٢حُ٘خكؼ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ
ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُؼي ١ٝحُٔ ١َٜهخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػِٓ ٢لٔي رٖ أكٔي رٖ
حُٜٔي ١حالٌٓ٘يٍ ١حُٔ ، ١َٜهخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ أر ٢رٌَ
رٖ ػؼٔخٕ ػَف رخرٖ ٍُ ٖ٣حُلِز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُلخكع أر ٞحُوخْٓ ًُ٢
حٍىٓ ٖ٣لٔي رٖ ٓٞ٣ق حُزَُحُ ٢حإلٗز ٢ِ٤ػْ حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي
رٖ أر ٢حُلٔ ٖ٤ػِ ٢رٖ أكٔي حُٜٞك ٢حُوَ١ز ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػزي
هللا رٖ ٓلٔٞى حُطخث ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُلخكع أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ػزي حُٞحكي
حُيهخم  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػِ ٢حٌَُحٗ ٢حَُ٘حر ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُلخكع
ٓلٔي رٖ آلخم رٖ ٣ل ٠٤رٖ ٓ٘ي ٙحُؼزي ١حألٛزٜخٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُلخكع
أرٓ ٍٜٞ٘ٓ ٞلٔي رٖ ٓلٔي حُزخٍٝىً ١خطذ حُٞحهي ، ١هخٍ :
كيػ٘خ حُلخكع أر ٞػزي هللا ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُِٔوذ ٓط ٖ٤حُل ، ٢َٓ٠هخٍ :
كيػ٘خ حُلخكع أر ٞرٌَ ٓلٔي رٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا رٖ حُٔؼ٘ ٠حُزـيحى ، ١هخٍ :
كيػ٘خ ٓلٔي رٖ رَ٘  ،هخٍ  :كيػ٘خ أرٓ َٜٓ ٞلٔي رٖ ػَٔ حُوٍِؿ٢
حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :كيػ٘ٓ ٢لٔي حرٖ ٓ ، ٖ٣َ٤هخٍ  :كيػ٘ٓ ٢لٔي رٖ ٓلٔي
رٖ ػزي هللا رٖ ؿلٖ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚهخٍ  :كيػ٘خ أرٓ ٢لٔي رٖ ػزي هللا رٖ
ؿلٖ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ، ٚػٖ ٍٓ ٍٞهللا  َٟٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤أٗ َٓ ٚك٢
حُٔٞم رَؿَ ٌٓ٘ٞف كوٌ ٙكوخٍ ُ [: ٚؿ ٢كوٌى كبٜٗخ ػٍٞس ] .
ٌٛح كي٣غ ُْ  َٙٝ٣ػٖ ٓلٔي رٖ ػزي هللا رٖ ؿلٖ اال ُٝيٓ ٙلٔي رٖ ٓلٔي
رٖ ػزي هللا رٖ ؿلٖ ٝ ،ػ٘ٓ ٚلٔي رٖ ٓٓ ٞٛٝ ، ٖ٣َ٤وَؽ ك٘ٔٓ ٢ي
حُلخكع أر ٢ػزي هللا ٓلٔي رٖ ػزي هللا حُِٔوذ  ٖ٣٢ٓ :حُل. ٢َٓ٠
ٍٝٝح ٙحُلخكع حُٔئٍم حرٖ ٓ٘ي ٙك ٢طخٍ٣وٓٝ ٚخم ر ٚكٌٛ ٢ح حُِلع ٝحألىحء ،
ٍٝٝح ٙحإلٓخّ حُزوخٍٓ ١ؼِوخً كٛ ٢ل٤ل. ٚ
ٝأر ٞكخطْ حَُحُ ١ك ٢حألؿِحء ٝ ،حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ٝحُلخكع حُط٤خُٔ٢
ك٘ٔٓ ٢ئٜ٣خ ٝ ،حإلٓخّ حُلخًْ ك ٢حُٔٔظيٍى ػِ ٠حُٜل٤ل. ٖ٤
ٍٝٝح ٙحإلّ حّ حُظٌَٓ ١ك ٢ؿخٓؼٛٝ ٚلل ١َٝٓ ٞٛٝ ، ٚأ٠٣خً ِٓٔٔالً
رخُٔلٔيٍ ًَٝ ، ٖ٣حٍٝ ٖٓ ٝحط ٚحٓٔٓ : ٚلٔي .
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حُلي٣غ حُٔخرغ ٝحُؼالػٕٞ
ٖٓ ًظخد ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِلو ٚ٤حُطلخ١ٝ
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً ،ػٖ ٗ٤و٘خ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي
حُٔؼَٔ حُٔ٤ي ػزي حُوخىٍ رٖ أكٔي حُٔوخف حُلٔ ٢٘٤حُل ٢َٓ٠ػْ حُلـخُ١
حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ ٝحُي ٙحُٔ٤ي أكٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ حُٔوخف حُلٔ٢٘٤
حُل ٢َٓ٠حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ حُٔ٤ي أكٔي رٖ كٖٔ حُؼطخّ حُلْ٢٘٣
حُل ٢َٓ٠حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔ٤ي أكٔي رٖ ُ ٢٘٣ىكالٕ حٌُٔ ، ٢ػٖ
ػؼٔخٕ رٖ كٖٔ حُيٓ٤خ ٢١ػْ حٌُٔٝ ، ٢ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓلٔي حٌُِرَ١
حُٜـ َ٤حُيٓ٘و ٢ػْ حًٌُٔ ، ٢الٔٛخ ػٖ ٗ٤ؤٜخ ٓلٔي رٖ ٓلٔي حألَٓ٤
حٌُز َ٤حُٔ ١َٜحُٔخٌُ ، ٢ػٖ ٗ٤و ٍٞٗ ٚحُي ٖ٣أر ٢حُلٖٔ حُ٘٤ن ػِ ٢رٖ
ّ كٔي حُؼَر ٢حُٔوخ ١حُلخٓ ٢ػْ حُٔ ١َٜحُٔخٌُ ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1183ـ ،
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هخٍ  :كيػ٘خ ارَح ْ٤ٛرٖ ٓ ٠ٓٞحُل ، ٢ٓٞ٤هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ٓلٔي
حَُ٘ٗزالُ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ َٗ٣ق حُي ٖ٣أك٘ي ١رٖ ػزي هللا حُٔ ١َٜحألُ١َٛ
 ،هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي رٖ ػ ٠ٔ٤رٖ ػالد رٖ ؿٔ َ٤حٌُِز ، ٢هخٍ  :فىػ٘خ
حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ أكٔي حَُِٓ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ ًَُ٣خء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ حُؼِ ػزي حَُك ْ٤رٖ ٓلٔي
ػَف رخرٖ حُلَحص حُٔ ١َٜحُل٘ل ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔٞى رٖ هِ٤لش حُٔ٘زـ٢
 ،هخٍ  :كيػ٘خ َٗف حُي ٖ٣ػزي حُٔئٖٓ رٖ هِق حُيٓ٤خ ، ٢١هخٍ  :كيػ٘خ
ٓ٘ ٍٜٞرٖ ِٓ ْ٤حُٓٚيحٗ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ػَٔ حُوط٤ؼ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ
ؿَ َ٣حٌُخطذ  ،هخٍ  :أهزَ أرٓ ٞؼي – ػزي حٌَُ ْ٣رٖ ٓلٔي – حُٔٔؼخٗ– ٢
حَُٔ – ١ُٝهخٍ  :أهزَٗخ حُوخ ٢ٟأر ٍٜٞ٘ٓ ٞأكٔي رٖ ٓلٔي حَُٔهٔ، ٢
هخٍ  :كيػ٘خ ٓلٔي رٖ ػِ ٢حَُٔهٔ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ حُوخ ٢ٟػزي هللا رٖ ػَٔ حألًلخٗ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ أكٔي رٖ ٓلٔي ٓ٘ ٍٜٞحُيحٓـخٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞؿؼلَ أكٔي رٖ
ٓلٔي رٖ ٓالٓش رٖ ِٓٔش حألُى ١حُطلخ ١ٝحُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 321ـ  ،هخٍ :
كيػ٘خ  ْٗٞ٣رٖ ػزي حألػِٓٝ ٠لٔي رٖ ػزي هللا رٖ حُلٌْ  ،هخال :
كيػ٘خ ٓلٔي رٖ آٔخع َ٣رٖ كي٣ي  ،ػٖ ػزي حُِٔي رٖ ٣ِ٣ي رٖ ٓلٔي رٖ أر٢
رٌَ رٖ كِّ  ،ػٖ أر ، ٚ٤ػٖ ػَٔس ر٘ض ػزي حَُكٖٔ  ،ػٖ ػخث٘ش ٍ٢ٟ
هللا ػٜ٘خ هخُض  :هخٍ حُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِ [: ِْٓٝ ٚ٤أهِٞ٤ح ً ١ٝحُ٤ٜجآص
ٛلٞحط ْٜاال كيحً ٖٓ كيٝى هللا ]( )
كي٣غ ٛل٤ق أهَؿ ٚأر ٞؿؼلَ حُطلخ ١ٝك ٌَ٘ٓ ٢ح٥ػخٍ ٝحُزوخٍ ١ك٢
حألىد حُٔلَى ٝ ،أر ٞىحٝى ٝؿ. َْٛ٤

 1قلت  :قوله صلى هللا علٌه وسلم  :ذوي الهٌئآت أي أصحاب الخصال الحمٌدة والمراد هنا :
أهل المروءة التً تؤبى علٌهم الطباع وتج مح بهم اإلنسانٌة واأللفة أي ال ٌرضون ألنفسهم نسبة
الفساد والشر  ،والهفوة تغفر لهم أما الحدود إذا ثبتت علٌهم وجبت  ،والحقوق البشرٌة تإدى ،
والهفوات بٌن العبد وبٌن الرب سبحانه وتعالى  ،معفو عنها إذا قرنت بالتوبة واالستغفار والندم
اهـ من تعلٌقات المإلف .
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حُلي٣غ حُؼخٖٓ ٝحُؼالػٕٞ
ٖٓ ًظخد حُلخكع حُٔئٍم أر ٢رٌَ حُوط٤ذ
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً ،ػٖ ٗ٤و٘خ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي
حُٔؼَٔ حُٔ٤ي ػزي حُوخىٍ رٖ أكٔي حُٔوخف حُلٔ ٢٘٤حُل ٢َٓ٠ػْ حُلـخُ١
حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُٔ٤ي أكٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ حُٔوخف حُلٔ ٢٘٤حُل٢َٓ٠
حُ٘خكؼ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔ٤ي ػِ ٢رٖ ٓلٔي رٖ كٔ ٖ٤حُلز٘ ٢حُؼِ ١ٞحُلٔ٢٘٤
حُل ٢َٓ٠حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ أر ، ٚ٤ػٖ ٗ٤و ٚحُ٘٤ن ػَٔ رٖ ػزي حٌَُْ٣
حُؼطخٍ حٌُٔ ، ٢ػٖ حُ٘٤ن ٓلٔي ١خ َٛرٖ ٓلٔي ٓؼ٤ي ٓ٘زَ حٌُٔ ، ٢ػٖ
أرٓ ٚ٤لٔي ٓؼ٤ي رٖ ٓلٔي ٓ٘زَ حٌُٔ ، ٢ػٖ أر ٢حُطخٓ َٛلٔي رٖ ارَحْ٤ٛ
حٌٍُٞحٗ ٢حُٔيٗ ٢حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛرٖ كٖٔ حٌٍُٞحٗ ٢ػْ
حُٔيٗٝ ، ٢حُ٘٤ن كٖٔ رٖ ػِ ٢حُؼـ ٢ٔ٤حٌُٔٝ ، ٢حُ٘٤ن أكٔي رٖ ٓلٔي
حُ٘وِ ٢حٌُٔٝ ٢حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ١َٜحٌُٔ : ٢أٍرؼظ ْٜػٖ
حُْ٘ٔ ٓلٔي رٖ حُؼالء حُزخرِ ٢حُٔ ، ١َٜهخٍ  :أهزَٗخ أكٔي رٖ ٓلٔي
حُـ٘ ، ٢ٔ٤هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي رٖ هخْٓ حُؼزخى ، ١هخٍ كيػ٘خ ٗخ َٛحُيٖ٣
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حُطزال ١ٝحُٔ ، ١َٜهخٍ  :أمرَٗخ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر ٢رٌَ حُٔ ، ٢١ٞ٤هخٍ
 :أٗزؤٗخ ٓلٔي رٖ ٓوزَ حُلِز ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ حُٜالف – ٓلٔي رٖ أكٔي –
رٖ أر ٢ػَٔ حُٔويٓ ، ٢هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ أكٔي حُٔؼي، ١
هخٍ  :أهزَٗخ أر ٞحُ ٖٔ٤طخؽ حُي٣ُ ٖ٣ي رٖ حُلٖٔ حٌُ٘ي ، ١هخٍ  :أهزَٗخ أرٞ
ٓ٘ ٍٜٞػزي حَُكٖٔ رٖ ٓ٘ ٍٜٞحُوِحُ  ،هخٍ :
أهزَٗخ حُلخكع حُٔئٍم أر ٞرٌَ أكٔي رٖ ػِ ٢رٖ ػخرض حُوط٤ذ حُزـيحى١
حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 463ـ  ،هخٍ :
أٗزؤٗخ أر ٞحُلَؽ حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ ٢حُط٘خؿ ، ١َ٤هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ
حُلٔ ٖ٤حألٗزخٍ ، ١هخٍ  :كيػظ٘خ ٓ٘٤ش حٌُخطزش ؿخٍ٣ش أّ ُٝي حُٔؼظٔي آالء ٖٓ
ُلظٜخ  ،هخُض  :كيػ٘ٓ ٢لٔي رٖ آلخم رٖ ٣ل ٠٤حُ٘ل ١ٞحُٔؼَٝف رخُٗٞخء
كيػٖ ػَٔ رٖ ٗؼزش  ،هخٍ :
ح
 ،هخٍ  :كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػَٔ حٍُٞحم  ،هخٍ :
كيػ٘خ أر ٞؿٔخٕ ٓلٔي حرٖ ٣ل ، ٠٤هخٍ  :كيػ٘خ ػزي حُؼِ ِ٣رٖ ػَٔحٕ  ،ػٖ
ارَح ْ٤ٛرٖ آٔخػ َ٤رٖ أر ٢كز٤زش  ،ػٖ ىحٝى رٖ حُل ، ٖ٤ٜػٖ حألػَؽ –
ػزي حَُكٖٔ رٖ  – َِٓٛحُٔيٗ ٢ػْ حالٌٓ٘يٍ ١حُٔ ١َٜحُٔظٞك٘ٓ ٢ش
ٛ 117ـ  ،ػٖ أرَ٣َٛ ٢س – ػزي حَُكٖٔ رٖ ٙهَ حُي – ٢ٓٝهخٍ  :هخٍ
ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ [: ِْٓٝ ٚ٤حُٔوخء ٗـَس ك ٢حُـ٘ش كٖٔ ًخٕ ٓو٤خً
أهٌ رـٜ٘ٓ ٖٜخ كِْ ٣ظًَ ٚحُـ ٖٜكظ٣ ٠يهَ حُـ٘ش ٝ ،حُ٘ق ٗـَس ك٢
حُ٘خٍ كٖٔ ًخٕ ٗل٤لخً أهٌ رؼ٠خً ٖٓ أؿٜخٜٗخ كِْ ٣ظًَ ٚحُـ ٖٜكظ٣ ٠يهِٚ
حُ٘خٍ ]
ٌٛح كي٣غ آ٘خى ٙال رؤّ رٓ ٝ ٙٝ ، ٚوَؽ ك ٢طخٍ٣ن حُوط٤ذ حُزـيحىُٚٝ ١
ٗخٛي ٍٝح ٙأرٗ ٞؼ ْ٤ك ٢حُلِ٤ش ٝؿ َٙ٤رٔؼ٘خ. ٙ
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حُلي٣غ حُظخٓغ ٝحُؼالػٕٞ
ٖٓ ًظخد كِ٤ش حأل٤ُٝخء ُِلخكع أرٗ ٢ؼْ٤
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً ،ػٖ ٗ٤و٘خ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي
حُٔؼَٔ حُٔ٤ي ػزي حُوخىٍ رٖ أكٔي حُٔوخف حُلٔ ٢٘٤حُل ٢َٓ٠ػْ حُلـخُ١
حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُٔ٤ي أكٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ حُٔوخف حُلٔ ٢٘٤حُل٢َٓ٠
حُٔ ٢ػ٤يٍ ّٝرٖ ػَٔ
حُ٘خكؼ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي ى
حُلز٘ ٢حُل ٢َٓ٠حُ٘خكؼ ٢طٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1314ـ  ،ػٖ ػٔ ٚحُؼالٓش حُٔ٤ي
ٓلٔي رٖ ػ٤يٍ ّٝحُلز٘ ٢حُلٔ ٢٘٤حُل ٢َٓ٠حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ حُ٘٤ن
ٛخُق رٖ ٓلٔي حُلالٗ ٢حُٔيٗ ، ٢ػٖ حُْ٘ٔ ٓلٔي ٓؼ٤ي رٖ ٓلٔي أٖٓ٤
ٓلَ حُٔيٗ ، ٢ػٖ أر ٢حُطخٓ َٛلٔي رٖ ارَح ْ٤ٛحٌٍُٞحٗ ٢ػْ حُْىٗ ، ٢ػٖ
أرٝ ٚ٤كٖٔ حُؼـ ٢ٔ٤حٌُٔٝ ، ٢أكٔي حُ٘وِٝ ، ٢ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز١َٜ
حٌُٔ : ٢أٍرؼظ ْٜػٖ ٓلٔي رٖ ػالء حُي ٖ٣حُزخرِ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أكٔي رٖ أر٢
رٌَ حُ٘ٔل ٢حُوٍِؿ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ – أر ٞحإلٓيحى – ارَح – ْ٤ٛرٖ ارَحْ٤ٛ
– حُِوخٗ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُـٔخٍ حُٔ٤ي ٓٞ٣ق رٖ ػزي هللا حألٍٓ ، ٢ٗٞ٤هخٍ :
كيػ٘خ حُـالٍ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر ٢رٌَ حُٔ ، ٢١ٞ٤هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞػزي هللا
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حرٖ أر ٢حُلٖٔ حُز٘يهيحٍ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ ٓلٔي رٖ أر٢
حُٔـي حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞرٌَ حُيٓ٘و ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ٓٞ٣ق رٖ
هِ ٍ٢حُلخكع حُيٓ٘و ٢ػْ حُلِز ٢حُل٘زَ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ رٖ أر٢
ٓ٘ ٍٜٞحُو٤خ ، ١هخٍ  :كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ أكٔي حألٛلٜخٗ ٢حُليحى  ،هخٍ :
كيػ٘خ حُلخكع حُٔئٍم حُؼوش حَُح٣ٝش أرٗ ٞؼ ْ٤أكٔي رٖ ػزي هللا رٖ أكٔي
حألٛزٜخٗ ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 430ـ  ،هخٍ  :كؼ٘خ كخٍٝم رٖ ػزي حٌُزَ٤
حُوطخر ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ِْٔٓ ٞارَح ْ٤ٛرٖ ػزي هللا حٌُ٘ ٢أ ٝحٌُـ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ ِٓٔ٤خٕ رٖ كَد  ،هخٍ  :كيػ٘خ كٔخى رٖ ُ٣ي  ،ػٖ أٞ٣د  ،ػٖ أر٢
هالرش  ،ػٖ أر ٢أٓٔخء  ،ػٖ ػٞرخٕ ٍ ٢ٟهللا ػ٘ ٚهخٍ  :هخٍ ٍٓ ٍٞهللا
 ٠ِٛهللا ػِ: ِْٓٝ ٚ٤
[إ هللا ُ ٢ُ ٟٝحألٍ ٝكَأ٣ض ٓ٘خٍهٜخ ٓٝـخٍرٜخ ٝإ ِٓي أٓظ٤ٓ ٢زِؾ ٓخ
ُٜ٘ٓ ٢ُ ١ٝخ ٝأػط٤ض ًِ٘ ٖ٣حألكَٔ ٝحألرٝ ٞ٤اٗٓ ٢ؤُض ٍر ٠ألٓظ ٢إٔ
ال ِٜ٣يٝح رٔ٘ش ػخٓش ٝال  ٢ِٔ٣ػِ ْٜ٤ػيٝحً ٖٓ ٓٞح ْٛكٔ٤ظز٤ق ر٠٤ظٝ ْٜإ
ٍد ١ػِ ٝؿَ هخٍ ٣ :خ ٓلٔي اٗ ٢اًح ه٤٠ض ه٠خء كبٗ ٚال َ٣ى  ٍٝٝحؿظٔغ
ػِ ٖٓ ْٜ٤رؤم١خٍٛخ كظ ٌٕٞ٣ ٠رؼٔ٣ ْٜ٠ز ٢رؼ٠خ ِٔ٣ٝي رؼ٠خً ٝكظ٠
 ٌٕٞ٣رؼ٣ ْٜ٠ل٢ء رؼ٠خً ٝاٗٔخ أهخف ػِ ٠أٓظ ٢حألثٔش حُٔٝ ٖ٤ِ٠اًح ٝهغ
ػِ ْٜ٤حُٔ٤ق ُْ َ٣كغ ػ٘ ّٚاُ ّٞ٣ ٠حُو٤خٓش ٝال طن ّٝحُٔخػش كظُ١ ٠لن ك٢
ٖٓ أٓظ ٢رخًَُٔ٘ٝ ٖ٤كظ ٠طؼزي هزخثَ ٖٓ أٓظ ٢حألٝػخٕ ٝاٗ ٌٕٞ٤ٓ ٚك٢
أٓظًٌ ٢حر ٕٞػالػِ٣ ًِْٜ ٕٞػْ أٗٗ ٚزٝ ْٜ٤أٗخ هخطْ حُ٘ز ٖ٤٤ال ٗز ٢رؼيٝ ٟال
طِحٍ ١خثلش ٖٓ أٓظ ٢ػِ ٠حُلن ظخ ٖ٣َٛال  ٖٓ َْٛ٠٣مًُ ْٜأ ٝهخُلْٜ
كظ٣ ٠ؤط ٢أَٓ هللا ]
ٌٛح كي٣غ كٖٔ  ،أهَؿ ٚأرٗ ٞؼ ْ٤ك ٢حُلِ٤ش ك ٢طَؿٔش أر ٢هالرش رٌٜح
حُِلع ٝحإلٓ٘خى ٝ ،هخٍ حُلخكع أرٗ ٞؼٌٛ ، ْ٤ح كي٣غ ػخرض ٖٓ كي٣غ أٞ٣د
ػٖ أر ٢هالرش ك ٚ٤أُلخظ طلَى رٜخ ػٖ حُ٘ز ٠ِٛ ٢هللا ػِ ٖٓ ِْٓٝ ٚ٤رٖ٤
حُٜلخرش ػٞرخٕ ٔ٣ ُْٝ ،وٜخ ػٖ ػٞرخٕ ٌٛح حُٔ٤خم اال أر ٞأٓٔخء حَُٔٛز، ٢
ٝال ػ٘ ٚاال أر ٞهالرش ٝرؼ ٞأُلخظ ٚأهَؿ ٚحإلٓخّ حُزوخٍ ١كٛ ٢ل٤ل، ٚ
ٝحإلٓخّ ِْٓٔ ٝحإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ٝ ،حُلخكع حرٖ أر٤ٗ ٢زش ك٘ٔٓ ٢ئٜ٣خ ،
ٝحُط٤خُٔٝ ، ٢أر ٞىحٝى ك ٢حُٔالكْ .
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حُلي٣غ حألٍرؼٕٞ
ٖٓ ًظخد ػَٔ حُٝ ّٞ٤حُِِ٤ش الرٖ حُٔ٘٢
ٌروٌه شٌخنا المحدث العالمة المسند الحافظ أبو النجٌب الشٌخ عبد هللا
سراج الدٌن الحسٌنً الحلبً الحنفً ،ػٖ ٗ٤و٘خ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي
حُٔؼَٔ حُٔ٤ي ػزي حُوخىٍ رٖ أكٔي حُٔوخف حُلٔ ٢٘٤حُل ٢َٓ٠ػْ حُلـخُ١
حُ٘خكؼ ، ٢ػٖ أر ٚ٤حُٔ٤ي أكٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػِ ٢حُٔوخف حُلٔ٢٘٤
حُل ٢َٓ٠حُ٘خكؼ، ٢ػٖ ٗ٤و ٚحُٔليع حُؼالٓش حُْٔٗي حُٔ٤ي ػ٤يٍ ّٝرٖ
ػَٔ حرٖ ػ٤يٍ ّٝحُلز٘ ٢حُل ٢َٓ٠حُ٘خكؼ ٢حُٔظٞك٘ٓ ٠ش ٛ 1314ـ ،
ػٖ ػٔ ٚحُٔ٤ي ٓلٔي رٖ ػ٤يٍ ّٝحُلز٘ ٢حُلٔ ٢٘٤حُل ٢َٓ٠حُ٘خكؼ٢
حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1247ـ  ،ػٖ حُ٘٤ن ػزي حُزخه ٢رٖ ٓلٔي ٛخُق حُ٘ؼخد
حألٜٗخٍ ١حُٔيٗ ، ٢ػٖ حُ٘٤ن ٓلٔي رٖ ػزي حٌَُ ْ٣حُوخىٍ ١حَُ٘٤ٜ
رخُٔٔخٕ حُٔيٗ ٢حُ٘خكؼ ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1189ـ  ،ػٖ حُٔ٤ي ٜٓطل ٠رٖ
ًٔخٍ حُي ٖ٣حُزٌَ ١حُٜي٣و ٢حُيٓ٘و ٢ػْ حُٔ ١َٜحُل٘ل ، ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش
ٛ 1162ـ  ،ػٖ حُؼل٤ق أرٓ ٢خُْ حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ ٓخُْ حُز ١َٜحٌُٔ٢
حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1134ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٓ٘ ٍٜٞرٖ ػزي حَُُحم حُٝ٢ه٢
حُٔ ١َٜحُ٘خكؼ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ حُٔٔ٘ي ٗ ٍٞحُي ٖ٣ػِ ٢رٖ ٣ل ٠٤حُِ٣خى١
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حُٔ ١َٜحُ٘خكؼ ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 1024ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ ٜٗخد حُي ٖ٣أرٞ
حُؼزخّ أكٔي حُِٔوذ ػَٔ٤س حُزَُٔ ٢حألُ ، ١َٛهخٍ  :أهزَٗخ ٗ٤ن حإلٓالّ
حُوخ٣ًَُ ٢ٟخء رٖ ٓلٔي حألٜٗخٍ ١حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 926ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ
حُؼِ ػزي حَُك ْ٤رٖ ٓلٔي ػَف رخرٖ حُلَحص حُٔ ١َٜحُل٘ل ٢حُٔظٞك٘ٓ ٢ش
ٛ 851ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞكل ٚػَٔ رٖ حُلٖٔ رٖ أِٓ٤ش حَُٔحؿ ، ٢هخٍ :
كيػ٘خ أر ٞحُلٖٔ ػِ ٢رٖ أكٔي رٖ ػزي حُٞحكي حُٔؼَٝف رخرٖ حُزوخٍ١
حُٔويٓ ٢حُل٘زِ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ طخؽ حُي ٖ٣أر ٞحُ٣ُ ٖٔ٤ي رٖ حُلٖٔ حٌُ٘ي١
حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 613ـ  ،هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞكل ٚػَٔ رٖ ٓلٔي رٖ ٓؼَٔ –
حُٔؼَٝف رخرٖ ١زَُى حُٔظٞك٘ٓ ٢ش ٛ 607ـ رزـيحى ػٖ طٔؼ٘ٓ ٖ٤ش ٓٝزؼش
أٗ ، - َٜهخٍ  :كيػ٘خ ارَح ْ٤ٛرٖ ٓلٔي رٖ ٓ٘ ٍٜٞحٌَُه ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ
أٞ٣د رٖ ٗؼٔش هللا حُ٘خرِٔ ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ أر ٞحُليحء آٔخػ َ٤رٖ أكٔي
حُؼَحك ، ٢هخٍ  :كيػ٘خ ػزي حَُُحم رٖ آٔخػ َ٤حُو ، ٢ٔٓٞهخٍ  :كيػ٘خ ػزي
حَُكٖٔ رٖ أكٔي حُي ، ٢ٗٝهخٍ  :أهزَٗخ أر َٜٗ ٞأكٔي رٖ حُلٔ ٖ٤حُي١ٞ٘٣
حٌُٔخٍ  ،هخٍ :
كيػ٘خ أكٔي رٖ ٓلٔي رٖ آلخم حُي ١ٍٞ٘٣حُٔؼَٝف رخرٖ حُٔ٘ ٢حُٔظٞك٢
ٓ٘ش ٛ 364ـ  ،هخٍ :
أهزَٗخ أر ٞػَٝرش  ،هخٍ  :كيػ٘خ حُٔٔ٤ذ رٖ ٝحٟق  ،هخٍ  :كيػ٘خ كـخؽ رٖ
ٓلٔي  ،عٕ حرٖ ؿَ٣ؾ  ،ػٖ آلخم رٖ ػزي هللا حرٖ أرِ١ ٢لش  ،ػٖ أْٗ
رٖ ٓخُي حألٜٗخٍ ٢ٍٟ ١هللا ػ٘ ٚهخٍ  :هخٍ ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِٚ٤
 [: ِْٓٝاًح هَؽ حَُؿَ ٖٓ ر٤ظ ٚكوخٍ  :رْٔ هللا طًِٞض ػِ ٠هللا ال كٝ ٍٞال
هٞس اال رخهلل ك٤وخٍ ُ : ٚك٘٤جٌ ٝه٤ض ٛٝي٣ض ًٝل٤ض  ،هخٍ  :كٔ٤ظلٍٙ ٢
حُ٘٤طخٕ ك٤اله٤ٗ ٚ٤طخٕ آهَ ك٤و٤ً : ُٚ ٍٞق رَؿَ هي أٝهٛٝ ٢يًٝ ١ل٢
]( )
ٌٛح كي٣غ ٍٝح ٙحُلخكع أر ٞرٌَ أكٔي رٖ ٓلٔي حرٖ حُٔ٘ ٢كً ٢ظخر : ٚػَٔ
حُٝ ّٞ٤حُِِ٤ش رٌٜح حُِلع ٝحإلٓ٘خى ٍٝٝ ،ح ٙحُطزَحٗ ٢ك ٢حُيػخء ٝ ،حإلٓخّ
حُظٌَٓ ١ك ٢ؿخٓؼٝ ٚهخٍ  :كٖٔ ؿَ٣ذ ٝ ،أر ٞىحٝى ك. ٚ٘٘ٓ ٢
ٍٝٝح ٙحرٖ كزخٕ كٛ ٢ل٤لٝ ، ٚحُيحٍهط٘ ٢ك. ٚ٘٘ٓ ٢

 1وفً هذا الحدٌث ما ٌقال عند الخروج من البٌت كما ذكره السٌد محمد مرتضى الزبٌدي فً
إتحاف السادة المتقٌن شرح كتاب إحٌاء علوم الدٌن لإلمام الغزالً المتوفً سنة  505هـ ،
وعلٌه عمل السلف والخلف من الصحابة والتابعٌن واألئمة والفقهاء والمتعبدٌن وبه سلك السادة
العلوٌون فً حضرموت وهجر.
اهـ من مطالعات المإلف .
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ٝحُلٔي هلل حٌُ ١ر٘ؼٔظ ٚطظْ حُٜخُلخص ٜ٘ٓٝ ،خ ٌٛح حُ٘ؼٔش حُظٝ ٢كو٘ ٢هللا
ػِ ٝؿَ ُظٔخٜٓخ ٝطٌِٔظٜخ ٝكخء ٓ٘٤ُ٘ ٢و٘خ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُلوٚ٤
حُل٘ل ٢أٞٛالً ٝكَٝػخً حُلخكع حُٔلَٔ أر ٢حُ٘ـ٤ذ ػزي هللا رٖ حُؼخٍف رخهلل
 ٢ُٝهللا حُ٘٤ن ٓلٔي ٗـ٤ذ حرٖ ٓلٔي َٓحؽ حُي ٖ٣حُلٔ ٢٘٤حُلِز ٢حُل٘ل، ٢
كلظ ٚهللا ٖٓ ًَ ٌَٓٝ ٙٝأٍدٓ ٚػٞر ٢حُٜلش ٝحُؼخك٤ش  ،اٗ٤ٔٓ ٚغ هَ٣ذ
ٓـ٤ذ ٝ ،ال كٝ ٍٞال هٞس اال رخهلل حُؼِ ٢حُؼظ ٠ِٛٝ ، ْ٤هللا ػِ٤ٓ ٠يٗخ
ٓلٔي ٝػِ ٠آُٛٝ ٚلز ٚأؽٓؼٝ . ٖ٤آهَ ىػٞحٗخ إٔ حُلٔي هلل ٍد حُؼخُٔ. ٖ٤
كِذ
 ّٞ٣حُٔزض ٓ َٜٗ ٖٓ 23لَّ حُلَحّ
ٓ٘ش ٛ ٖٓ 1415ـَس ٓ٤ي حألٗخّ
ػِ ٚ٤أك َ٠حُٜالس ٝحُٔالّ
ًٝظذ :
ٓي َ٣حٌُٔظزخص حُٞهل٤ش حإلٓالٓ٤ش رلِذ
أكٔي ٓلٔي َٓىحٍ حُلِز ٢حُ٘خكؼ٢
حُٔئٍم حُٔليع حُٔـخُ ٖٓ رالى حُ٘خّ
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ٝحُٜ٘ي ٝرخًٔظخٕ ٝ َٜٓٝحُٔـَد ٝحُٝ ٖٔ٤حُلـخُ

رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُكْ٤
حُلٔي هلل ٝكيٝ ، ٙحُٜالس ٝحُٔالّ ػِ ٖٓ ٠ال ٗز ٢رؼيٝ ، ٙػِ ٠آُٛٝ ٚلزٚ
ٝحٌُ ٖ٣حطزؼٞح ٛيٝ ، ٚ٣طخرؼ ْٜ٤ربكٔخٕ آُ ُٚ ّٞ٣ ٠خ رؼي. ٙ
ٝرؼي  :كوي أؿِص اؿخُس هخٛش رٔخ طلظ ١ٞػِ ٌٙٛ ٚ٤حُ٘ٔوش ٖٓ أٍرؼٖ٤
كي٣ؼخً أهٌٛخ ٓئُلٜخ ٖٓ أٍرؼً ٖ٤ظخرخً ألٍرؼٓ ٖ٤ئُلخً ٝ ،رـٔ٤غ حٌُظذ
حًٌٍُٔٞس رؤٓخٗ٤ي ١آُ ٠ئُلٜ٤خ ٝ ،ػ٘ ْٜرؤٓخٗ٤ي ْٛاُ٤ٓ ٠يٗخ ٍٓ ٍٞهللا
 ٠ِٛهللا ػِٝ ، ِْٓٝ ٚ٤أؿِص اؿخُس ػخٓش رٔخثَ َٓ٣ٝخط : ٢أهخٗخ ك ٢هللا
حُٔلذ حألٝح. ٙ
ٝأٗ ٢ٛٝلٔٝ ٢ا٣خ ٙرٔالُٓش حُظو ٟٞك ٢حٍُْ ٝحُ٘ـٝ ، ٟٞأٍؿ ٞإٔ ال
ٔ٘٣خٗٛ ٖٓ ٢خُق ىػٞحط ٚك ٢هِٞحطٝ ٚؿِٞحط ٖٓٝ ، ٚحُيػٞحص حُٜخُلش ك٢
حألٝهخص حَُحرلش ٝ ،أٓيٗخ رخُٔيى حألٓ٘ٝ ، ٠هظْ ُ٘خ رخُلٔ٘ ٠ِٛٝ ، ٠هللا
ػِ٤ٓ ٠يٗخ ٓلٔي ٝػِ ٠آُٛٝ ٚلزٝ ٚحُظخرؼٝ ٖ٤طخرؼ ْٜ٤أؿٔؼٝ ، ٖ٤آهَ
ىػٞحٗخ إٔ حُلٔي هلل ٍد حُؼخُٔ. ٖ٤
حُٔـ: ِ٤
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ٍٝح٣ش حُٔئُق ُألكخى٣غ حُٞحٍىس
كٌٛ ٢ح حٌُظخد  :أٍرؼ ٕٞكي٣ؼخً
ٖٓ أٍرؼً ٖ٤ظخرخً
رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُكْ٤
حُلٔي هلل ٍد حُؼخُٔٝ ، ٖ٤حُٜالس ٝحُٔالّ ػِ٤ٓ ٠يٗخ ٓلٔي ٝػِ ٠آُٚ
ٛٝلز ٚأؿٔؼٝ ، ٖ٤رؼي ُ :وي ؿٔؼض ٍٝطزض ٝحهظَص أٍرؼ ٖ٤كي٣ؼخً ٖٓ
أٍرؼً ٖ٤ظخرخً ٓٝ ،وض أٓخٗ٤ي ٗ٤و٘خ حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُلخكع حُٔلَٔ
حُٔظٌِْ حُلو ٚ٤حأل ٢ُٞٛأر ٢حُ٘ـ٤ذ حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ حُؼخٍف رخهلل حُ٘٤ن
ٓلٔي ٗـ٤ذ َٓحؽ حُي ٖ٣حُلٔ ٢٘٤حُلِز ٢حُل٘ل ، ٢ػٖ حُٔ٘خ٣ن حُٔليػٖ٤
حُٔٔ٘ي ٖ٣حًًٌَُ ٖ٣ط ْٜطل٤ٜالً كٔ٤خ طويّ ٝ ،هٜٜض حأل ْٜ٘ٓ ٍٝرَٝح٣ظٚ
ػ٘ ٚأكخى٣غ حَُكٔش حَُِٔٔٔ رخأل٤ُٝش  ،ػْ ًًَص ٌَُ ٗ٤ن ٖٓ حُ٘ٞ٤م
أٍرؼش ٖٓ حألكخى٣غ ٝ ،حُ٘ٞ٤م ػَ٘س  ،كزِـض أٍرؼ ٖ٤كي٣ؼخً ٝ ،هي أهٌطٜخ
ٖٓ حٌُظذ حُظًًَ ٢طٜخ  ٢ٛٝأٍرؼً ٕٞظخرخً ألٍرؼ ٖٓ ٖ٤حُٔئُل ٖ٤حألثٔش ،
ٝحألكخى٣غ حُظ ٢حٗظو٤ظٜخ ٖٓ حٌُظذ حًٌٍُٔٞس ك ٢ػ٘خٜ٘٣ٝخ  ،رٖ٤ص ىٍؿش ًَ
ٜٓ٘خ ٍٝ ٖٓٝح ٖٓ ٙحألثٔش ٌُُ ،ي أه: ٍٞ
اٗ٘ ٢أٍ ٌٙٛ ١ٝحألكخى٣غ حألٍرؼ ٖٓ ٖ٤أٍرؼً ٖ٤ظخرخً رؤٓخٗ٤يٛخ ػٖ ٗ٤و٘خ
حُٔليع حُؼالٓش حُٔٔ٘ي حُلخكع أر ٢حُ٘ـ٤ذ حُ٘٤ن ػزي هللا رٖ حُؼخٍف رخهلل
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 ٢ُٝهللا حُ٘٤ن ٓلٔي ٗـ٤ذ َٓحؽ حُي ٖ٣حُلٔ ٢٘٤حُلِز ٢حُل٘ل، ٢ػٖ
حُٔ٘خ٣ن حًٌُٔ ٖ٣ٍٞك ٢أٌٛ ٍٝح حٌُظخد  ْٜ٘ٓٝ ،رؤٓخٗ٤ي ْٛعٕ ٗٞ٤ه ْٜاُ٠
حألثٔش حُٔئُل ٖ٤ألٍرؼ ٖٓ ٖ٤حٌُظذ حًٌٍُٔٞس ٝ ،ػ٘ ْٜرؤٓخٗ٤ي ْٛاُ٤ٓ ٠يٗخ
ٓلٔي ٍٓ ٍٞهللا  ٠ِٛهللا ػِ ِْٓٝ ٚ٤حٌُ ١ال ٘٣طن ػٖ حُٗ ٌٙٛٝ ، ٟٜٞؼٔش
ؿٔٔ٤ش أٗؼٜٔخ هللا ػِ ، ٢حُِ ْٜأٗؼٔض كِى .
ٝرلٌْ اؿخُط ٢ُ ٚأٍ ١ٝػ٘ ٚؿٔ٤غ ٓوَٝآطٞٔٔٓٝ ٚػخط٣َٝٓٝ ٚخطٝ ٚػزظ: ٚ
اػالّ حُطِزش حُ٘خؿل ٖ٤كٔ٤خ ػال ٖٓ أٓخٗ٤ي حُ٘٤ن ػزي هللا َٓحؽ حُي، ٖ٣
ًٌُٝي أٍ ١ٝػ٘ ٚؿٔ٤غ ٓئُلخط ٚحُٔطزٞػش ٝحُٔوط١ٞش ٓٝخ ٔ٣ظـي ٜٓ٘خ ،
ٝهي ٖٓ هللا طؼخُ ٠ػِ ٢كؤُ٤ٗ ْٜو٘خ إٔ ٣ـ ٢ِٗ٤رخَُٝح٣ش ٝحُظلي٣غ هَحءس
ٍٝٝح٣ش ٝىٍح٣ش ٝ ،حُلٔي هلل ػِٓ ٠خ أػطٝ ٠أٗؼْ ًُ ،ي ك ٍٞهللا ٣ئطٖٓ ٚ٤
٘٣خء ٝهللا ً ٝحُل َ٠حُؼظٓ ، ْ٤خ طٞك٤و ٢اال رخهلل ػِ ٚ٤طًِٞض ٍ ٞٛٝد
حُؼَٕ حُؼظٝ ، ْ٤ال كٝ ٍٞال هٞس اال رخهلل حُؼِ ٢حُؼظٝ ْ٤هللا كٔز٘خ ٗٝؼْ
حُ ٠ِٛٝ ، َ٤ًٞهللا ػِ٤ٓ ٠يٗخ ٓلٔي ٝػِ ٠آُ ٚحُطخٝ ٖ٣َٛأٛلخر ٚحُـَ
حُٔ٤خٓٝ ٖ٤حُظخرؼ ُْٜ ٖ٤ربكٔخٕ اُ ّٞ٣ ٠حُيٝ ، ٖ٣آهَ ىػٞحٗخ إٔ حُلٔي هلل
ٍد حُؼخُٔ. ٖ٤
ًٝظذ حُٔئُق أكٔي ٓلٔي َٓىحٍ حُلِز ٢حُ٘خكؼ٢
حُلَّٜ
حُٟٔٞٞع
حُٔويٓش
ػزض ً٘ق ٓ٘خ٣ن ٗ٤و٘خ ػزي هللا َٓحؽ حُيٖ٣
ٍٝح٣ظُ ٚلي٣غ حَُكٔش حَُِٔٔٔ رخأل٤ُٝش
حُلي٣غ حألٛ ٖٓ . ٍٝل٤ق حإلٓخّ حُزوخٍ١
حُلي٣غ حُؼخٗٛ ٖٓ . ٢ل٤ق حإلٓخّ ِْٓٔ
حُلي٣غ حُؼخُغ  ٖ٘ٓ ٖٓ .حإلٓخّ أر ٢ىحٝى
حُلي٣غ حَُحرغ  ٖٓ .ؿخٓغ حُٖٔ٘ ُإلٓخّ حُظٌَٓ١
حُلي٣غ حُوخْٓ  ٖ٘ٓ ٖٓ .حإلٓخّ حُ٘ٔخث٢
حُلي٣غ حُٔخىّ  ٖ٘ٓ ٖٓ .حإلٓخّ حرٖ ٓخؿٚ
حُلي٣غ حُٔخرغ ١ٞٓ ٖٓ .ؤ حإلٓخّ ٓخُي ٍٝح٣ش ٣ل ٠٤رٖ ٣ل ٠٤حُِ٤ؼ٢
حُلي٣غ حُؼخٖٓ  ٖٓ .حُٔ١ٞؤ ٍٝح٣ش ٓلٔي رٖ حُلٖٔ
حُلي٣غ حُظخٓغ ً ٖٓ .ظخد ح٥ػخٍ ُٔلٔي رٖ حُلٖٔ
حُلي٣غ حُؼخَٗ  ٖ٘ٓ ٖٓ .حإلٓخّ ٓلٔي رٖ اىٍ ْ٣حُ٘خكؼ٢
حُلي٣غ حُلخى ١ػَ٘٘ٔٓ ٖٓ .ي حإلٓخّ حُ٘خكؼٍٝ ٢ح٣ش حَُر٤غ حَُٔحى١
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حُلي٣غ حُؼخٗ ٢ػَ٘٘ٔٓ ٖٓ .ي حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ
حُلي٣غ حُؼخُغ ػَ٘ ٖٓ .حُٔٔظيٍى ػِ ٠حُٜل٤لُ ٖ٤إلٓخّ حُلخًْ
حُلي٣غ حَُحرغ ػَ٘  ٖ٘ٓ ٖٓ .حإلٓخّ ػزي هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ حُيحٍٓ٢
حُلي٣غ حُوخْٓ ػَ٘ ٕٖٓ ٖٓ .حإلٓخّ حُلخكع ػِ ٢رٖ ػَٔ حُيحٍهط٘٢
حُلي٣غ حُٔخىّ ػَ٘  ٖٓ .حُٔؼـْ حُٜـُ َ٤إلٓخّ أر ٢حُوخْٓ حُطزَحٗ٢
حُلي٣غ حُٔخرغ ػَ٘  ٖٓ .حُٔؼـْ حألُ ٢ٓٝإلٓخّ حُطزَحٗ٢
حُلي٣غ حُؼخٖٓ ػَ٘  ٖٓ .حُٖٔ٘ حٌُزَُ ٟإلٓخّ أر ٢رٌَ حُزٜ٤و٢
حُلي٣غ حُظخٓغ ػَ٘ ً ٖٓ .ظخد حألٓٔخء ٝحُٜلخص ُإلٓخّ حُزٜ٤و٢
حُلي٣غ حُؼًَ٘ ٖٓ . ٕٝظخد حألىد حُٔلَى ُإلٓخّ حُزوخٍ١
حُلي٣غ حُلخىٝ ١حُؼَ٘ٛ ٖٓ . ٕٝل٤ق حإلٓخّ حُلخكع أر ٢ػٞحٗش
حُ٘ٔ٤خر١ٍٞ
حُلي٣غ حُؼخٗٝ ٢حُؼًَ٘ ٖٓ . ٕٝظخد حُٔ٘ظوُِ ٠لخكع حرٖ حُـخٍٝى
حُلي٣غ حُؼخُغ ٝحُؼَ٘٘ٔٓ ٖٓ . ٕٝي حُلخكع أر ٢ىحٝى حُط٤خُٔ٢
حُلي٣غ حَُحرغ ٝحُؼًَ٘ ٖٓ . ٕٝظخد حُٖٔ٘ ُِلخكع أر ِْٔٓ ٢حٌُـ٢
حُلي٣غ حُوخْٓ ٝحُؼَ٘٘ٔٓ ٖٓ . ٕٝي حُلخكع أرٗ ٢ؼ ْ٤حرٖ ػي ١حُـَؿخٗ٢
حُلي٣غ حُٔخىّ ٝحُؼَ٘٘ٔٓ ٖٓ . ٕٝي حُلخكع أرٓ ٢لٔي ػزي رٖ كٔ٤ي
حُلي٣غ حُٔخرغ ٝحُؼَ٘ ٖٓ . ٕٝحُٔٔ٘ي حٌُزُ َ٤إلٓخّ حُلخكع حُزِحٍ
حُلي٣غ حُؼخٖٓ ٝحُؼَ٘٘ٔٓ ٖٓ . ٕٝي حإلٓخّ حُلخكع أر ٢رٌَ حُلٔ٤ي١
حُلي٣غ حُظخٓغ ٝحُؼَ٘٘ٔٓ ٖٓ . ٕٝي حُلخكع أر٣ ٢ؼوٞد حرٖ ٍحٚ٣ٞٛ
حُلي٣غ حُؼالػٜ٘ٓ ٖٓ . ٕٞق حُلخكع ػزي حَُُحم
حُلي٣غ حُلخىٝ ١حُؼالػ٘ٔٓ ٖٓ . ٕٞي حُلخكع أر٣ ٢ؼِ ٠حُٔ. ٢ِٛٞ
حُلي٣غ حُؼخٗٝ ٢حُؼالػ٘ٔٓ ٖٓ . ٕٞي حُلخكع أر ٢رٌَ رٖ أر٤ٗ ٢زش
حُلي٣غ حُؼخُغ ٝحُؼالػ٘ٔٓ ٖٓ . ٕٞي حُلخكع أر٣ًَُ ٢خء حُلٔخٗ٢
حُلي٣غ حَُحرغ ٝحُؼالػ٘ٔٓ ٖٓ . ٕٞي أر ٢حُوخْٓ حُزـ١ٞ
حُلي٣غ حُوخْٓ ٝحُؼالػ٘ٔٓ ٖٓ . ٕٞي حُلخكع أر ٢حٍُْ٘ٛ ١خى
حُلي٣غ حُٔخىّ ٝحُؼالػ٘ٔٓ ٖٓ . ٕٞي حُلخكع أر ٢ػزي هللا ٓط. ٖ٤
حُلي٣غ حُٔخرغ ٝحُؼالػً ٖٓ . ٕٞظخد ح٥ػخٍ ُِلو ٚ٤حُطلخ١ٝ
حُلي٣غ حُؼخٖٓ ٝحُؼالػً ٖٓ . ٕٞظخد حُلخكع حُٔئٍم أر ٢رٌَ حُوط٤ذ
حُلي٣غ حُظخٓغ ٝحُؼالػً ٖٓ . ٕٞظخد كِ٤ش حأل٤ُٝخء ُِلخكع أرٗ ٢ؼْ٤
حٍكي٣غ حألٍرؼً ٖٓ . ٕٞظخد ػَٔ حُٝ ّٞ٤حُِِ٤ش الرٖ حُٔ٘٢
حإلؿخُس َُِح١ٝ
حُلَّٜ
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