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 بسم اهللا الرمحن الرحيم    
موالنا  −حسبأفيام  −سالة قام بطبعها ألول مرة    رفان هذه ال −احلمد للله وكفي وسالم عيل عباده الذين اصطفي  أما بعد

هنا طبعت ثانيا يف مرص, أكليل املطابع (التي كانت اوال يف ررسا ثم انتقل ايل هبرانج) وبلغني إ مطبعة يفنور حممد الررساوي 
ن أعهـد ايل مكتبـة أحبـة األ ت نسخ الطبعتني فال تكاد توجـد نسـخة يف الـبالد وال يف غريهـا فأشـار عـيل بعـضذوقد نف

ا وكانـت عنـدي نسـخة مـن الطبعـة اهلنديـة وعليهـا ن تقوم بنرشها لكي يتيرس اقتناؤها ملن اراد االستفادة منهأاألعظمي 
تعليقات يف بعض املواضع بخط الشيخ عبد احلق املهاجر, وكان يف تلك الطبعـة بعـض األخطـاء املطبعيـة فأصـلحتها ثـم 

 قدمتها اىل املكتبة لنرشها فتلقتها بالقبول والرضا, فها هي تلك الطبعة الثالثة من الرسالة يف أيديكم .
 ملرجو ممن وقف عليها ان ال ينساين يف دعواته الصاحلة واحلمد هللا أوال وآخرا .وا         

 
 وانا احلقري 

 حبيب الرمحن األعظمي
 اعظم كده (اهلند) −منو 
 ه 1382مجاد اآلخرة   22
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
عهُ  ,هل الزيغ والعنادأوحفظة للرشيعة املطهرة من  ,باداد والعِ بّ وجعل علامءها مرجعا للعُ  ,احلمد هللا الذي خص هذه األمة املحمدية بعلو االسناد       م ونوّ
صيل , عن جربئيل األمني عن رب العاملني ىفتلق ,مجعنيأسيد اخلالئق  ىلإثم  ,الصحابة املكرمني ىلإ, ثم التابعني حفظة ونقاد وجعل سندهم متصال اىل ىلإ

 مجعني .أوآهلم وصحبهم , بينير النئسا اهللا عليه وعىل
وائـل أمن  أسمعه شيأُ مني ان  أعىلطلب مني من له حسن ظن يب وهو  ,بن املرحوم الشيخ حممد سنبلإاهللا حممد سعيد  ما بعد فيقول العبد الفقري اىلأ          

خلص مما ذكـر , فأحببت ان أُ ن حتصيل املرامعفيه طول  ,لكني وجدت تأليفا لبعض األعالم ,هال لذلكأكن أن مل إو ,كتب احلديث املشهورة فأجبته لذلك
 تاركا لباقية روما لالختصار وليقرأ  يف جملس واحد ألهل االستبصار. أول حديث من كل تأليف سطّره  فيه,

يب طـاهر ابـن العالمـة الشـيخ أالشـيخ حممـد  ,الشهري يف ذلك الشأن موالنا ين سمعت بعض أوائل تلك الكتب عىلإ ,فاقول مستعينا بامللك الديان          
 ريض اهللا عـنهم,ثبت شيوخه  حال التفصيل عىلأو ,وكتب يل االجازة بخطه الرشيف املبارك ,لف ومائة وأربع وأربعنيأاملدين ثم الكردي يف سنة  1مبراهيإ

ـ لّيسِ عـن شـيخه خامتـة  , الشـافعيوسمعت بعض تلك الكتب كامال وبعض بعضها من الشيخ املفيد موالنا الشيخ عيد ابن املرحـوم عـيل األزهـري الربُ
 2ائة وسبعة وعرشـينلف ومأة بني يديه من سنة اءوتارة قر ,سامل املكي ثم البرصي وكان سامعي منه تارة  بناملحدثني ببلد اهللا األمني موالنا الشيخ عبد اهللا

وكان من مجلة مـا سـمعته  ,جازتهإهنا دخلت يف عموم أال إلكن بعض الكتب التي سنذكر مل أسمعها منه ومل أقرأها عليه  ,لف ومائة وستة وثالثنيأسنة  اىل
جر  اهليتمـي حي ورشح األربعني للشيخ ابن تقان يف علوم القرآن لالمام احلافظ السيوطجر العسقالين واإلحصابة يف أسامء الصحابة للحافظ ابن عليه اإل

وشيخنا عيد املذكور أيضا يروي عن مشائخ أجالء غريه كالرشنباليل الشافعي والزرقاين املالكي والشيخ حممـد البقـري  ,وبعض اجلامع الصغري للسيوطي
جازة عامة بجميـع مروياتـه سـيدي الشـيخ أمحـد إ وممن أجازين ريض اهللا عنه,املقري بسندهم املتصل ايل شيخ االسالم زكريا االنصاري بسنده كام يف ثبته 

 النِخيل بسنده املعروف يف ثبته .         
بـن األحنـف  4املغريةبن براهيم إسامعيل بن إمام أيب عبد اهللا حممد بن اإل ىلإيب الوقت ثم أ ىلإ 3فاقول بذلك السند املتصل املعروف بثبتهم املالوف .1

رسـول اهللا  إىلآله وصحبه وسلّم كيف كان بـدء الـوحي  سيدنا حممد وعىل اهللا عىل بسم اهللا الرمحن الرحيم وصىل :قال ,اجلعفي موالهم البخاري رمحة هللا
الوقت عبد األول بن عييس بن شـعيب بـن  أبو 5أخربنا ,)نا أوحينا اليك كام أوحينا ايل نوح والنبيني من   بعدهإ(وقول اهللا جل ذكره:  ,صىل اهللا عليه وسلم

مـام مجـال قيـل لـه: أخـربكم اإل ,سـامئةمخثالث ومخسني و ةسحاق السجزي الصويف اهلروي قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد يف آخر سنة اثنتني وأول سنإ
ة نونحـن نسـمع سـ 6بن سهل بن احلكم الداؤدي قراءة عليه ببوشنج ذد بن أمحد بن معاؤاالسالم أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد بن املظفر بن حممد بن دا

مام أبو عبـد اهللا حممـد أخربنا اإل ,وثامنني وثالثامئة حدإة الرسخيس ونحن نسمع سنة يأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن محّو 7,ثالث وستني وأربعامئة

                                                 
 له ثبت ويسمي االمم ال يقاظ اهلمم     1
 كذا يف األصل 2
 أي املنسوب 3
ل للبخاري اجلعفي موىل اجلعفني واجلعفي نسبة إىل جعفي بن أسلم املغرية عىل يد اليامن اجلعفي وايل بخار فنسب إليه نسبة والء عمال بمذهب من ير أن من أسلم عىل يد شخص كان والئه له ولذا قي 4

 رية أبو حيّ من اليمن, حممد عبد احلق عفى عنهسعد العش
بيدي 5  قائله الرساج احلسني بن املبارك الزَ
 بوشنج بلدة بقرب هراة خراسان  6
 يف نسخة مخس وستني 7
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براهيم إسامعيل بن إمام أبو عبد اهللا حممد بن , أخربنا اإلري بفربر سنة ست عرشة وثالثامئةبراهيم البخاري الفربإبن يوسف بن مطر بن صالح بن برش بن 
تني بفربربن املغرية بن األ ة ,حنف اجلعفي موالهم البخاري رمحه اهللا مرّ ة سـنة اثنتـني ومخسـني ومـائتني قـال حـدثنا  ,سنة ثامن وأربعني ومائتني مـرّ ومـرّ

ثـي يقـول يبن سعيد األنصاري قال أخربين حممد بن ابراهيم التيمي أنه سمع علقمة بـن وقـاص الل يىسفيان قال نا حي ال نااحلميدي (عبد اهللا بن الزبري) ق
امـرئ مـا نـو لكـل  نام األعامل بالنيات وانام:(إيقول صىل اهللا عليه وسلماملنرب يقول سمعت رسول اهللا  عىل ريض اهللا تعاىل عنهسمعت عمر بن اخلطاب 

 .)ليهإما هاجر  امرأة ينكحها فهجرته إىل ىلإدنيا يصيبها أو  ىلإفمن كانت هجرته 
يامن واإلسالم واإلحسان حدثني أبو ة كتاب اإليامن باب اإللكتابه أول حديث منه وهو يف ترمج ىل اإلمام مسلم بن احلجاجإوبالسند املتقدم  .2

وحدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي وهذا حديثه ثنا أيب ثنا كهمس  حبن يعمرَ  يىعبد اهللا بن بريدة عن حيخيثمة زهري بن حرب ثني و كيع عن كهمس عن 
فانطلقت أنا ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين  القدر بالبرصة معبد اجلهني قال:  بن يعمر قال كان أول من قال يف ىيعن ابن بريدة عن حي
داخال  ريض اهللا عنهفوفِّق لنا عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب  ,هؤالء يف القدراً من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فسألناه عام يقول فقلنا لو لقينا أحد

قِبَلنا ناس يقرؤن نه قد ظهر إعبد الرمحن  ايلّ فقلت يا أبإفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه واألخر عن شامله فظننت أن صاحبي سيكل الكالم ناملسجد فاكت
مني  ءمنهم وأهنم برا يءذا لقيت أولئك فأخربهم أين برإفقال يل:  9هنم يزعمون أن ال قدر وأن األمر اُنُفأمن شأهنم و تالعلم وذكر 8القرآن ويتقفرون

ويف رواية كله خريه ورشه ثم قال حدثني أيب عمر  ,بِل اهللا منه حتي يؤمن بالقدروالذي حيلِف به عبد اهللا بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قَ 
ال يُري  ,شديد سواد الشعر ,ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثيابإذات يوم  صىل اهللا عليه وسلمقال : بينام نحن عند رسول اهللا  ريض اهللا عنهبن اخلطاب 

 عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد احلديث .
لسننه أول حديث منه يف ترمجة كتاب الطهارة ((باب  ريض اهللا عنهجة أيب داؤد سليامن بن األشعث السجستاين مام احلاإلىل إوبالسند املتقدم  .3

مة عن املغرية التخيل عند قضاء احلاجة)) حدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن حممد عن حممد بن عمرو عن أيب سل
 ذا ذهب املذهب أبعد . إكان  صىل اهللا عليه وسلمأن النبي  عنهريض اهللا بن شعبة 
بقراءة سننه املسامة باجلامع أوله أبواب الطهارة عن  ريض اهللا عنهحممد بن عييس بن سورة الرتمذي عيسى االمام احلجة أيب يل إوبالسند املتقدم  .4

وحدثنا هناد  حور)) حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سامك بن حرب ((باب ما جاء ال تقبل صلوة بغري طه  صىل اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
 ,ال تقبل صالة بعري طهور( :قال صىل اهللا عليه وسلمعن النبي  ريض اهللا عنهحدثنا وكيع عن ارسائيل عن سامك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر 

لول  .   )والصدقته من غُ
قراءً  إبقراءة سننه املسامة باملجتبى  احلافظ الناقد أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النسائي ريض اهللا تعاىل عنهاإلمام ىل إو بالسند املتقدم  .5

ا سفيان عن الزهري أوله كتاب الطهارة ((تأويل قوله تعايل : اذا قمتم اىل الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم اىل املرافق)) أخربنا قتيبة بن سعيد قال حدثن
ضوئه حتي ي غسلها ثالثا فان عن أيب سلمة عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف وَ

 أحدكم ال يدري أين باتت يده).

                                                 
 معناه يطلبونه ويتبعونه 8
 أنف بضم اهلمزة والنون أي مستأنف مل يسيق قدرُ العلم من اهللا تعاىل وإنام يعلمه بعد وقوعه 9
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باع سنة رسول اهللا صىل اللع عليه وسلم )) حدثنا أبو (( باب ات يد بن ماجة القزوينيزاالمام احلجة أيب عبد اهللا حممد بن ي ىلإو بالسند املتقدم  .6
فخذوه وما  بكر بن أيب شيبة قال حدثنا رشيك عن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال قال رسول اهللا صىل اهللا وسلم: (ما أمرتكم به

 هنيتكم عنه فانتهوا).

عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن الدارمي السمرقندي لكتابه املسند الذي أوله ((باب ما كان عليه الناس قبل  10مام احلجة أيبو بالسند املتقدم اىل اإل .7
قال قال  ريض اهللا عنهأخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا  من اجلهل والضاللة )) صىل اهللا عليه وسلممبعث النبي 

خذ بام كان عمل يف اجلاهلية ومن أساء يف االسالم أُخذ باألول امن أحسن يف االسالم مل يؤ:(مل يف اجلاهلية قالعذ الرجل بام خارجل يا رسول اهللا أيؤ
 .)واآلخر
أوله ((وقوت الصالة)) , تصحيحه أهل كل زمان الذي اتفق عىلمالك بن أنس ملوطئه  ,نأيف كل ش ةمام احلجة القدوإلىل اإوبالسند املتقدم  .8
ر الصالة إعن مالك بن أنس عن  ىيبرواية حي ر الصالة يوما فدخل عليه عروة بن الزبري فأخربه أن املغرية بن شعبة أخّ بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخّ

صىل رسول اهللا  فصىل ,فقال ما هذا يا مغرية أليس قد علمت أن جربيل نزل فصىل ريض اهللا عنهيوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود األنصاري عليه 
صىل اهللا عليه رسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم, ثم صىل فصىلرسول اهللا  صىل اهللا عليه وسلم, ثم صىل فصىلرسول اهللا  فصىل ثم صىل اهللا عليه وسلم,

دث به يا عروة أن جربيل هو الذي أقام علم ما حتأفقال عمر بن عبد العزيز  )هبذا أمرت(ثم قال: صىل اهللا عليه وسلم, رسول اهللا  وسلم, ثم صىل فصىل
ي حيدث عن أبيه قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي ركذلك كان بشري بن أيب مسعود األنصا :وقت الصالة قال عروة صىل اهللا عليه وسلمللنبي 

 أن تظهر. كان يصيل العرص والشمس يف حجرهتا قبل  صىل اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  صىل اهللا عيه وسلم
عن االمام مالك وغريه: بسم اهللا الرمحن الرحيم وصىل اهللا عىل  إىل اإلمام احلجة اهلامم صاحب أيب حنيفة حممد بن احلسن ملوطئهوبالسند املتقدم  .9

ي هاشم عن عبد اهللا بن سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ((باب وقوت الصالة)) قال حممد بن احلسن أخربنا مالك بن أنس عن يزيد بن زياد موىل بن
لك مثليك, رافع موىل أم سلمة ريض اهللا عنها أنه سأله عن وقت الصالة فقال أبو هريرة أنا أخربك صلِّ الظهر اذا كان ظلك مثلك, والعرص اذا كان ظ

 لصبح بغلس .  وصل ا ,واملغرب اذا غربت الشمس, والعشاء ما بينك وبني ثلث الليل, فان نمت إىل نصف الليل فال نامت عيناك
عنه عبد اهللا  املتعددة بحسب جامعيها فمسند رواه أيب حنيفة االمام األعظم واحلرب املقدم ملسانيده اخلمسة عرشىل إوبالسند املتقدم املتصل  .10
صفهاين وخامس بجمع حممد بن ن املظفر ورابع بجمع أيب نعيم األوثالث بجمع حممد ب ,للحة بن حممد بن جعفر الشاهد العدوآخر رواه عنه ط ,األستاذ

ي وثامن بجمع عمر بن احلسن األُشناين ؤالباقي بن حممد األنصاري وسادس بجمع عبد اهللا بن عدي اجلرجاين وسابع بجمع احلسن بن زياد اللؤلعبد 
و البلخي وحادي عرش بجمع أيب يوسف  رسَ يسمي نسخة أيب يوسف وثاين عرش وتاسع بجمع أيب بكر الكالعي وعارش بجمع حممد بن احلسني حممد بن خُ

ظَمه عن التابعني فلهذا سمي اآلثار ورابع عرش بجمع أبنه محاد عنه أي عن والده أيب عْ حنيفة وخامس  وثالث عرش بجمع االمام حممد الشيباين أحدمها مُ
ترتيب أبواب الفقه من باب  رزمي مولداً مرتباً هلا عىلاخلوا 11عرش بجمع أيب القاسم السعْدي ومجيعها مجعها يف كتاب واحد حممد بن حممود العريب حمتداً 

يشء من ل يف ذكر واأل ,هذه بابا فيام يتعلق بااليامن فصار هذا الباب هو أول املسانيد لكنه جعل كاملقدمة بابني الطهارة ايل باب املواريث لكنه قدم عىل
عُرش الكتاب فصار اجلامع للمسانيد هو تسعة أعشار  13, وقد استوىفايل جامعيها  12وصولةأسانيد هذا اجلامع وطرقه املفضائله وأجاد فيها, والثاين يف ذكر 

                                                 
 صوابه أبو حممد عبد اهللا , موالنا عبد احلق 10

 املجتهد األصل كام يف القاموس  11
 يف هامش األصل بخط الشيخ عبد احلق املوصلة 12
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الثاين يف  ,احلسنات والتحذير عن السيئات أربعة فصول الفصل األول يف التحريض عىل الكتاب أوهلا ((الباب الثالث فيام يتعلق بااليامن)) وهو يشتمل عىل
عن عبد اهللا بن  ريض اهللا عنهالفصل األول قال أبو حنيفة  ,الرابع يف الفضائل ,و أصحابه صىل اهللا عليه وسلمااليامن والتصديق والتأيس بأخالق النبي 

صىل اهللا عليه النبي  ىلإفوعا ثم أورده من طريق آخر مر ,حبك اليشء يعمي ويصم :أنه قال صىل اهللا عليه وسلمصاحب رسول اهللا  ريض اهللا عنهأنيس 
 . وسلم

 من رواية الربيع بن سليامن الرازي أوله بجمع أيب العباس أمحد االمام اجلليل املطلبي النبيل حممد بن ادريس الشافعي ملسنده ىلإوبالسند املتقدم  .11
فوان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن األزرق أن املغرية بن بردة صبن يعقوب األصم ((كتاب الطهارة)) أخربنا مالك بن أنس عن  14(حممد)

فقال يا رسول اهللا انا نركب البحر ونحمل  صىل اهللا عليه وسلميقول سأل رجل رسول اهللا  ريض اهللا عنهوهو من بني عبد الدار أخربه أنه سمع أبا هريرة 
أنا به عطشنا أفنتوضّ   .    )هور ماءه احلل ميتتههو الطَ : (أ بامء البحر فقال رسول اهللامعنا القليل من املاء فان توضّ

يقول قال املزين قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك  ىيف سننه برواية اسامعيل بن حي 15وبالسند اليه .12
شاء وأقيمت الصالة فابدؤا شاء).  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: (اذا حرض العَ  بالعَ

 ريض اهللا عنهيف رواية ولده عبد اهللا عنه مسند أيب بكر الصديق عبد اهللا امللقب بعتيق  الورع الزاهد املمجد ملسندهأمحد االمام  ىلإوبالسند املتقدم  .13
قال حدثنا عبد اهللا بن نمري قال أنا اسمعيل يعني ابن  ,قال عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل حدثني أيب أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد من كتابه

نكم تقرؤن هذه اآلية ((يا أهيا الذين آمنو عليكم أنفسكم إعليه ثم قال : يا أهيا الناس  اهللا وأثنى فحمد ريض اهللا عنهأيب خالد عن قيس قال قام أبو بكر  
 . )ذا  رأؤا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابهإن الناس (إ :يقول ليه وسلمصىل اهللا عذا اهتديتم)) وانا سمعنا رسول اهللا إاليرضكم من ضل 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ((باب الوضوء)) عن حممد بن احلسن  ,يل االمام اهلامم حممد بن احلسن الشيباين لكتابه املسمي باآلثارإوبالسند املتقدم  .14
ريض اهللا عنه أنه توضأ فغسل يديه مثنى ومتضمض واستنشق مثنى وغسل األسود بن يزيد عن عمر بن اخلطاب أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن ابراهيم عن 
 . رجليه مثنىوغسل  ذراعيه مثنى مقبال ومدبراً ومسح رأسه مثنى

كتاب الطهارة حدثنا احلسني بن اسامعيل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم  أيب احلسن عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني لسننه ىلإوبالسند املتقدم  .15
عبد اهللا املعدل أمحد أسامة ح وحدثنا أبو قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو عبيدة بن أيب السفر الدورقي قال حدثنا أبو أسامة ح وحدثتا أمحد بن عيل بن العالء 

أبو أسامة ح وحدثنا أبو بكر النيسابوري عبد اهللا بن حممد بن زياد قال حدثنا حاجب بن ة قال حدثنا قال حدثنا حممد بن عباد ,بن عمر بن عثامن بواسط
ئِل رسول  ريض اهللا عنهعن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه  بريسليامن قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الزليد بن كثري عن حممد بن جعفر بن الز قال سُ

وقال ابن أيب السفر مل حيمل  ء)مل ينجسه يش 16ذا كان املاء قلتني: (إعن املاء يكون بأرض الفالة وما ينوبه من السباع والدواب فقال وسلم صىل اهللا عليهاهللا 
 اخلبث وقال ابن عبادة مثله .

قال حدثنا محد بن يوسف بن خالد ((كتاب االيامن)) حدثنا أ االمام احلافظ أيب نعيم يف كتابه املستخرج عيل صحيح مسلم ىلإوبالسند املتقدم  .16
نا أبو عبد الرمحن احلارث بن أيب أسامة قال حدثنا أبو عبد الرمحن املقرئ عبد اهللا بن يزيد ح وحدثنا أبو عيل بن الصواف قال حدثنا برش بن موسى قال حدث

                                                                                                                                                                                
 يف نسخة استغرق, الشيخ عبد احلق 13
 يف هامش األصل بخط الشيخ عبد احلق صوابه حممد 14
 أي إىل الشافعي 15
البعرب قال املاء وردي عن علامئنا مخسني رطال بالبغدادي , فالقلتان مخسامئة رطل وقيل ستامئة وقال القايض القلة التي يستسقي هبا ألن اليد تقلها, وقيل القلة ما يقله قيل القلة اجلرة الكبرية التي تسع مأتني و 16

  الشك.خرب القلتني صحيح وإسناده ثابت وإنام تركناه ألنا ال نعلم ما القلتان وألنه روي ( قلتني أو ثالثا ) عىل



 
6

ر القريش قال ىاملقرئ قال حدثنا كهمس بن احلسن عن عبد اهللا بن بريدة األسلمي عن حيي كان أول من قال يف القدر معبد اجلهني بالبرصة  بن يعمَ
جاجاً فلام قدمنا قلنا لو لقينا بعض أصحاب النبي  ي حُ ِ ريْ فسألناه عام يقول هؤالء القوم يف  صىل اهللا عليه وسلمفالنطلقت أنا ومحيد بن عبد الرمحن احلُمَ

 آخر ما مر يف صحيح مسلم .  نفته أنا وصاحبي اىلفاكت فأتيناه فسلمنا عليه ريض اهللا عنهمر القدر فلام دخلنا املسجد اذا نحن بعبد اهللا بن ع
يشَ يف سننه 17أيب مسلموبالسند املتقدم ايل  .17 قال احلافظ أبو مسلم يف ((باب فضل الصدقة)) وهو أول الثالثيات حدثنا عمرو بن حممد العثامين  الكَ

أرضاً ميتة فله فيها  ىمن أحي: (قال صىل اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  ريض اهللا عنهامأنه أخربه عن جابر بن عبد اهللا قال حدثنا عبد اهللا بن نافع األنصاري 
 .)منها فهو له صدقة 18أجر وما أكلت العافية

حصني بن عبد  ((باب األذان)) وهو أول سننه حدثنا هشيم بن بشري قال حدثنا احلافظ الكبري سعيد بن منصور يف سننهيل إوبالسند املتقدم  .18
بعث رجاال فيقوم لقد مهمت أن أ( :إهتم للصلواة كيف جيمع الناس هلا فقال صىل اهللا عليه وسلمالرمحن قال أخربنا عبد الرمحن بن أيب ليىل أن رسول اهللا 

ًهلمّ  أطم من آطام املدينة فيُؤذِّن كل واحد منهم عىل كل رجل منهم من يليه فلم يعجبه ذالك فذكروا الناقوس فلم يعجبه ذلك فانرصف عبد اهللا بن زيد مهتامّ
سقف املسجد عليه ثوبان أخرضان ينادي باألذان  فقال يا رسول اهللا رأيت رجال عىل فأُري األذان يف منامه فلام أصبح غدا صىل اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

فلام بلغ حى عىل الفالح قال قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا  أكرب الإله إال اهللا  ثم قعد قعدة ثم عاد فقال مثل قوله األول ,نى مثنى األذان كلهفزعم أنه أذّن مث
بن زيد فاستحييت فأعجب  فقام عمر بن اخلطاب فقال يا رسول اهللا وأنا قد أطاف يب الليلة مثل الذي أطاف به فقال ما منعك أن ختربنا فقال سبقني عبد اهللا

 بذلك املسلمون فكانت سنة بعد وأمر بالال فأذن.
اخلالء)), قال  كتاب الطهارة ((ما يقول الرجل إذا دخل ىل ابن أيب شيبة يف مصنفه وهو أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبةإوبالسند املتقدم  .19

أعوذ باهللا من ( :إذا دخل اخلالء قال عنه قال كان النبي صىل اهللا عليه وسلم: مالك ريض اهللاحدثنا هشيم بن بشري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن 
 اخلبث واخلبائث).

يف حديث إنام األعامل بالنيات أخربنا أبو سعيد أمحد  اإلمام البغوي الفراء حمي السنة احلسني بن مسعود يف كتاب رشح السنةىل إوبالسند املتقدم  .20
قال حدثنا احلافظ قال أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا األصبهاين  نا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عباس اخلطيب احلميدي قال أخرب

يْهني واللفظ له قال  ىقال حدثنا القعنبى عن مالك عن حيي إسامعيل بن إسحاق القايض مَ شْ بن سعيد ح وأخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أيب تربة الكُ
بن حممود قال أخربنا  أخربنا أبو طاهر حممد بن أمحد بن احلارث قال أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الكسائي الباباين قال أخربنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا

ي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر  ىبارك عن حيياملهللا اخلالل قال أخربنا عبد اهللا بن بن عبد ا مأبو إسحاق إبراهي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمّ
رته له فهجاهللا ورسو رء ما نو فمن كانت هجرته اىلوإنام لكل أم ,إنام األعامل بالنياتصىل اهللا عليه وسلم: (قال قال رسول اهللا  ريض اهللا عنهبن اخلطاب 

  ).دنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته ايل ما هاجر اليه رته اىلومن كانت هج ,اهللا ورسوله اىل
قالوا: يا رسول  )وددت أين رأينا إخواننا: (قالصىل اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا  ريض اهللا عنهله عن أيب هريرة يف املصابيح ليه إتقدم امل دوبالسن .21

 .   )وأنا فرطهم عىل احلوض بل أنتم أصحايب وإخواننا الذين يأتون بعدُ : (ألسنا إخوانك قال ,اهللا

                                                 
رصة فكان يقول هاتو الكج وهو اجلص وقد أكثر منه فقيل له إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم بن باغر بن كش الكجي الكيش وإنام قيل له الكجي بالكاف وتشديد اجليم ألنه كان يبني دارا باجلص  يف الب 17

 الكجي وإنام قيل له الكيش نسبة إىل جده األعىل كش
 ق انسان أو هبيمة أو طائر, عبد احلقالعافية كل طاب رز 18
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قال يف حديث اإلستعفار عقب صالة ركعتني من ((مسند أيب بكر  مام احلافظ أيب داؤد الطياليس يف كتابه املسمي بمسندهاإل ىلإوبالسند املتقدم  .22
سمعت علياَ الصديق)) وهو أوله حدثنا شعبة قال أخربنا عثامن بن املغرية قال سمعت عىل بن ربيعة األسدي حيدث عن أسامء أو ابن أسامء الفزار قال 

أن  وصدق أبو بكر حديثا ينفعني اهللا بام شاء أن ينفعني قال عيل وحدثني أبو بكر صىل اهللا عليه وسلميقول كنت إذا سمعت من رسول اهللا  ريض اهللا عنه
ركعتني ثم يستغفر اهللا إال غفر له ثم تال هذه اآلية ((والذين إذا فعلوا فاحشة  ويصيلأ ما من عبد يذنب ذنباَ ثم يتوض: (قال صىل اهللا عليه وسلمرسول اهللا  

 . )ء أو يظلم نفسه )) اآلية)) الخ واآلية األخر ((ومن يعمل سو
أوله مسند أيب بكر الصديق أخربنا يزيد بن هارون أخربنا  يف مسنده املسمى باملنتخب 20بن محيد بن نرص الكِيسِّ  19احلافظ عبد وبالسند املتقدم إىل .23

تقرؤن هاذه اآلية ((يا أهيا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل  ريض اهللا عنه:إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب بكر الصديق 
 .)إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا عىل يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه( :يقول صىل اهللا عليه وسلمإذا اهتديتم )) إين سمعت رسول اهللا 

وهو غري مرتب يف مسند عبد اهللا بن عمر أوله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا  هللا يف مسندهث أيب حممد بن أيب أسامة رمحه اراحلا وبالسند املتقدم إىل .24
 ,املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده( صىل اهللا عليه وسلم:قال قال رسول اهللا  ريض اهللا عنهامزكريا بن أيب زائدة عن الشعبي عن عبد اهللا بن عمر 

 .)واملهاجر ما هنى اهللا تعاىل عنه
ريض برواية أمري املؤمنني عمر بن اخلظاب  ريض اهللا عنهاحلافظ الثقة أيب بكر البزار رمحه اهللا يف مسند أيب بكر الصديق  اإلمامالسند املتقدم إىل وب .25
قال ملا تأيّمت  عنه ريض اهللامعمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر عن عمر بن اخلظاب  أخربناحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال  اهللا عنه

نيس باملدينة قال عمر فلقيت عثامن بن عفان فعرضت  صىل اهللا عليه وسلم قد شهد بدراً فتويفبن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي  21حفصة من خُ
أريد أن عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت عثامن فلم يرجع إيلّ شيئأً فقال سأنظر يف أمري فلبثت ليايل ثم لقيني فقال إين ال 

مت أبو بكر فلم إيلّ شيئاً فكنت عليه أوجد مني عىل اتزوج يف يومي هذا ثم لقيت أبا بكر فعرضت عليه حفضة فقلت إن شئت أنكحتك بنت عمر فص
ني ليايل ثم خظبها إيلّ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وخدت عيلّ حني عرضت عيلّ حفصةَ وما منعفلبثت  ,عثامن

 فيش رس رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ولو توكها قبلتها أو نكحتها .إال كنت علمت أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قد ذكر حفصة فلم أكن ا
حدثنا احلسن بن شبيب قال حدثنا هشيم قال حدثنا كوثر قال حدثنا  ريض اهللا عنه أيب يعىل املَوصيل يف مسند أيب بكر الصديقوبالسند املتقدم إىل  .26

من شهد أن ال إله ( :الذي نحن فيه قال 22قال قلت يا رسول اهللا ما نجاة هذ األمر عنه ريض اهللاحكيم عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن أيب بكر الصديق 
 .23)إال اهللا فهو له نجاة

 ريض اهللا عنهايف أوله حدثنا بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عامرة بن أيب حفصة عن عكرمة عن عائشة  يف معجمهليه إوبالسند املتقدم  .27
وماء )و ما كان ?(: صىل اهللا عليه وسلمأخربين عن ابن عمي ابن جدعان قال النبي قالت قلت يا رسول اهللا   ,و يكرم اجلار ,24قالت قلت : كان ينخر الكَ

                                                 
 هو عبد احلميد بن نرص الكِيسِّ املعروف بعبد بن محيد, موالنا حممد عبد احلق عم فيضهم 19
  املعجمة, منه عم فيضهم .لكاف والشنيبكرس الكاف وتشديد السني املهملة هذه النسبة إىل كس وهي مدينة بام وراء النهر بقرب نخشب وأكثر ما يقوهلا من العلم عنده كيش بفتح ا 20
 كزير, قاموس 21
 الك فيها والركون إىل شهواهتا, مرقاةجيوز أن يراد ما عليه املؤمن أي عام نتخلص من النار وهو خمتص هبذ الدين, وان يراد ما عليه الناس من غرور الشيطان وحب الدنيا والته 22
 اهللا عليه وسلم: (من قبل مني الكلمة التي عرضتها عىل عمي فردها فهي له نجاة) إنتهى, حرضت موالنا حممد عبد احلق عم فيضهم ويف رواية أمحد ما نجاة هذا األمر فقال رسول اهللا صىل 23
 الكوماء أي الناقة العظيمة السنام 24
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دي األمانة قال, ويطعم الطعام ,ويفك العاين ,ويصل الرحم ,ويويف بالذمة ,ويصدق احلديث ,ويقري الضيف هل قال يوما واحدا أللهم إين أعوذ ( :ويُؤَ
 الكافر بعمله . عوهذا أورده يف أول املعجم لعدم إنتفا) فال إذاً ( :هنم قالجقلت ال وما كان يدري ما  )نار جهنم بك من

يف حديث القيام بالقرآن وفضل رشيح احلرضمي وهو أول اجلزء  احلافظ أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن مبارك احلنظيل املروزي وبالسند املتقدم إىل .28
أن رشحياً احلرضمي ذكر عند رسول  ريض اهللا عنهامد يللحافظ املذكور قال أخربنا يونس عن الزهري قال أخربنا السائب بن يز 25قاقمن كتاب الزهد والر

 .  )ذاك رجل ال يتوسد القرآن( :فقال صىل اهللا عليه وسلماهللا 
صن من لدغ العقرب وغريها حقال رمحه اهللا يف حديث الت ))احلافظ أيب عبد اهللا احلكيم الرتميذي يف كتابه ((نوادر األصولوبالسند املتقدم إىل  .29

عن سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال قال رجل يا رسول اهللا ما وهو أول األصل األول حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس 
قلت حني أمسيت: أعوذ بكلامت اهللا التامات كلها من رش ما خلق مل يرضك نمت البارحة, قال: (من أي يشء?) قال: لدغتني عقرب فقال: (أما إنك لو 

 شيئ إن شاء اهللا تعاىل).
أوله ((باب تأويل قول اهللا  صىل اهللا عليه وسلمألنه ألفه يف األدعية الواردة عنه  أيب القاسم الطرباين يف كتابه املسمى بالدعاءىل إوبالسند املتقدم  .30

لعزيز قال حدثنا تعاىل أُدعوين أستجب لكم اآلية)) حدثنا عبد اهللا بن حممد سعيد بن أيب مريم قال حدثنا حممد بن يوسف الفريايب ح وحدثنا عيل بن عبد ا
صىل اهللا قال قال رسول الله ريض اهللا عنهعامن بن بشري أبو حذيفة قاال حدثنا سفيان عن منصور عن ذَر بن عبد اهللا املردُهبي عن يُسيع احلرضمي عن الن

 ثم قرأ أُدعوين اآلية . )العبادة هي الدعاء( عليه وسلم:
وأوله أخربنا القايض أبو بكر أمحد بن  احلافظ أيب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي لكتابه املسمى ((اقتضاء العلم العمل))وبالسند املتقدم إىل  .31

احلُريثي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال ثنا األسود بن عامر قال حدثنا احلسن بن أمحد 
قدما عبد ال تزول ( صىل اهللا عليه وسلم:قال قال رسول اهللا  ريض اهللا تعاىل عنهأبو بكر بن عياش عن األعمش عن سعيد بن عبد اهللا عن أيب برزة األسلمي 

 .  )وعن جسمه فيام أباله ,وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ,وعن علمه ماذا عمل فيه ,يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيام أفناه
سود عن عروة بن الزبري قال حدثنا ابن هليعة عن أيب األ أوله حدثنا ابن أيب مريم اإلمام احلافظ حيى بن معني املري رمحه اهللاوبالسند املتقدم إىل  .32

اإلسالم فأسلم أهل مكة كلهم وذلك قبل أن تفرض  صىل اهللا عليه وسلمقال لقد أظهر رسول اهللا  ريض اهللا تعاىل عنهامعن املسور بن خمرمة عن أبيه 
كثرة الناس حتى قدم رؤس قريش الصالة حتى إن كان ليقرأ بالسجدة فيسجد فيسجدون القوم وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق املقام ل

 الوليد بن املغرية وأبو جهل وغريمها وكانوا بالطائف يف أرضهم فقالوا: أتدعون دينكم ودين آبائكم فكفروا . 
يه صىل اهللا علقال كان شعر رسول اهللا  ريض اهللا عنهأخربنا معمر عن ثابت عن أنس اإلمام احلجة عبد الرزاق الصنعاين وبالسند املتقدم إىل  .33

 إىل أنصاف أذنيه وهو آخر مصنفه . وسلم
ه ((وأنزلنا من ؤكتاب الطهارة ((باب التطهري بامء البحر)) قال اهللا جل ثنا اإلمام احلافظ أيب بكر البيهقي يف سننه الصغروبالسند املتقدم إىل  .34

ماء بحر  ,إدريس الشافعي ظاهر القرآن يدل عىل أن كل ماء طهور السامء ماء طهورا)) وقال تعاىل ((فلم جتدوا ماء فتيمموا)) قال أبو عبد اهللا حممد بن
حديث يوافق ظاهر القرآن يف إسناده من ال أعرفه ثم ذكر احلديث الذي أخربنا به أبو عبد اهللا حممد بن  صىل اهللا عليه وسلموغريه قد روي فيه عن النبي 
ى قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا الربيع بن سليامن قال أخربنا الشافعي قال يى بن إبراهيم بن حممد بن حييعبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حي

                                                 
 ) األعظمي180−11 الفتح (قال احلافظ الرقاق والرقائق مجع رقيقة وسميت هذه األحاديث بذلك ألن يف كل منها ما حيدث يف القلب رقة كذا يف 25
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 وأخربنا أبو عيل احلسني بن حممد بن حممد بن عيل الروذباري يف كتاب السنن قال أخربنا أبو بكر حممد بن عبد الرزاق املعروف بابن داسة حأخربنا مالك 
 متام السند مع احلديث مر يف مسند الشافعي رمحه اهللا.  ,حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالكامن بن األشعث السجستاين قال حدثنا أبو داؤد سليبالبرصة قال 

أة بام البيهقي يف سننه الكربوبالسند املتقدم إىل  .35 تى جزء وجزئني يف ((باب عدة أم الولد إذا تويفِّ عنها سيدها)) وهو آخر السنن أخربنا ئاملجزّ
 :عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن جماهد قال 26هري قال ثنا عبد اهللا هو ابن هاشم عن وكيعزد اهللا قال أنبأنا أبو الوليد حدثنا حممد بن امحد بن أبو عب

وعند  ,للشافعي فيام ذهب إليهعلم أن البيهقي يف سننه حاول ذكر ما يدل اسعيد سنبل حممد لكن يقول       إنتهى ما يف سنن البيهقي .  ,عدهتا ثالثة أشهر
بحيضة وال يسمى عدة فلعله أراد إذا توىف سيدها ثم تزوجت ثم طلقها زوجها تعتد  أري اختالف أن أم الولد إذا مات سيدها عنها تُستربغالشافعي من 

 .اىلتع حيننئذ بثالثة أشهر ألهنا صارت حرة بموت سيدها , واحلديث يدل ظاهره ملذهب أيب حنيفة رمحه اهللا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال  إيل أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي يف ((دالئل النبوة ))وبالسند املتقدم  .36

نا حممد بن يونس قاال القايض قال حدثنا أبو عيل حامد بن حممد اهلروي قال حدث 27وحدثنا أبو بكر أمحد بن احلسني ححدثنا العباس بن حممد الدوري 
نيف أن رجال رضيراً أتى النبي  28حدثنا عثامن بن عمر قال حدثنا شعبة عن أيب جعفر اخلطمي قال سمعت عامرة بن خزيمة بن ثابت حيدث عن عثامن بن حُ

ل فادعه قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن اهللا قا تإن شئت أخرت ذلك وهو خري  لك وإن شئت دعو(فقال أدع اهللا يل أن يعافيني قال:  صىل اهللا عليه وسلم
نبي الرمحة يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب يف  صىل اهللا عليه وسلملك وأتوجه إليك بنبيك حممد أللهم إين أس(االوضؤ ويصيل ركعتني ويدعو هبذا الدعاء 

 زاد حممد بن يوسف يف روايته فقال فقام وقد أبرص . )للهم شفعه يفّ احاجتي فتقضيها يل 
ى بن أسد وعبد السالم بن أيب يقال رمحه اهللا حدثنا عيل بن حرب وزكريا بن حي 29أيب عوانة يف مستخرجه عىل صحيح مسلمالسند املتقدم إىل وب .37

عىل النصح لكل  صىل اهللا عليه وسلميقول بايعت رسول اهللا  ريض اهللا عنهفروة النصيبي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن عالقة قال سمعت جريراً 
 مسلم فأنا لكم ناصح.

بّان البُستي لكتابه املسمى بالتقاسيم واألنواعوبالسند املتقدم إىل  .38 قال يف أوله أخربنا احلسن بن سفيان قال حدثنا حممد بن  أيب عبد اهللا حممد بن حِ
 صىل اهللا عليه وسلمقال قدم وفد عبد القيس عىل رسول اهللا  تعاىل عنهامريض اهللا أيب بكر املقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال نا أبو مجرة عن ابن عباس 

إليه مَن ورائنا  عُ فقالوا يا رسول اهللا : إنا هذا احلي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مرض وال نخلص إليك إال يف شهر حرام فمرنا بامر نعمل به وند
 ,وأهناكم عن الدباء ,وأن تؤدوا مخس ما غنمتم ,وإيتاء الزكوة ,وإقام الصالة ,ه إال اهللا وأن حممداً رسول اهللاآمركم بأربع اإليامن باهللا شهادة أن ال إل(قال:

 .)واملقري ,والنقري ,واحلنتم
قال  ,زاعي بمكةأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق اخل ,وهو أوله احلافظ احلجة احلاكم أيب عبد اهللا يف كتاب اإليامنوبالسند املتقدم إىل  .39

أيب ميرسة قال حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب قال حدثني ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب بن حدثنا عبد اهللا بن أمحد 
 . )خلقا أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم( صىل اهللا عليه وسلم:ل اهللا وقال قال رس ريض اهللا عنهصالح عن أيب هريرة 

                                                 
ا عن عطاء وطاؤس وعمر بن عبد العزيز وأيب قالبة سقط من األصل وقد استدركناه من النسخة املطبوعة وفيها عقيب هذا األثر وعن وكيع عن سعيد عن احلكم عن إبراهيم قال ثالثة أشهر, وروين 26

 ) األعظمي350−10رمحهم اهللا (
 يف نسخة احلسن 27
 ) األعظمي281ص  3املطبوع (سعيد) والصواب شعبة كام يف الرتمذي (ج يف األصل  28
 وقع يف املطبوعة (عىل صحيح يف مستخرجه) خطأ, األعظمي 29
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قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنى أيب قال  أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن خزيمة رمحه اهللاوبالسند املتقدم إىل  .40
صلوا (ملغرب ركعتني ثم قال: صىل قبل ا صىل اهللا عليه وسلم حدثه أن رسول اهللا ريض اهللا عنهحدثنا حسني املعلم عن عبد اهللا بن بريدة أن عبد اهللا املزين 

 أن حيسبها الناس سنة .  30( كراهية ) )يف الثالثة ملن شاء( :ثم قال )قبل املغرب ركعتني
قال أخربنا احلسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن املبارك قال أنا  اإلمام احلافظ أيب بكر اإلسامعييل يف صحيحهوبالسند املتقدم إىل  .41

وأخربنا القاسم بن  حوأخربين جعفر بن حممد الفريايب قال حدثنا مزاحم بن سعيد قال أخربنا عبد اهللا بن املبارك قال أخربنا يونس  حري يونس عن الزه
بة عن ابن عن الزهري قال أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عت زكريا قال ثنا أمحد بن منصور قال حدثنا عيل بن احلسني قال حدثنا ابن املبارك عن يونس

جربئيل عليه السالم  جربئيل وكانأجود البرش وأجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه صىل اهللا عليه وسلمكان رسول اهللا  :قال ريض اهللا تعاىل عنهامعباس 
 أجود باخلري من الريح املرسلة. صىل اهللا عليه وسلميلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدراسه القرآن قال فلرسول اهللا 

قال رمحه اهللا يف باب حفظ اللسان واشتغاله بذكر اهللا تعاىل وهو أوله  اإلمام احلجة أيب بكر السني يف ((عمل اليوم والليلة ))وبالسند املتقدم إىل  .42
إذا أصبح  :ظنه رفعه قالأ ريض اهللا عنهقال حدثنا أبو خليفة قال أنا مسدد قال ثنا محاد بن زيد عن أيب الصهباء عن سعيد بن جبري عن أيب سعيد اخلدري 

ل حدثنا حممود ابن آدم فان األعضاء تكفر اللسان وتقول إتق اهللا فينا فان إستقمت إستقمنا وإن اعوججت اعوججنا حدثنا حممد بن عبيد اهللا بن الفضل قا
آخر  :قال ريض اهللا عنهعن معاذ بن جبل  ربن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبري بن نفري عن مالك بن خيام

أن متوت ولسانك رطب من ذكر اهللا ( قلت يا رسول اهللا: أخربين بأحب األعامل إىل اهللا عزوجل قال: صىل اهللا عليه وسلمكلمة فارقت عليها رسول اهللا 
 .)تعاىل

املشتمل عىل البخاري ومسلم  جامع األصول وجممع الزوائد)) احلافظ الشيخ حممد بن سليامن املغريب ((جلمع الفوائد منوبالسند املتقدم إىل  .43
ومسند اإلمام أمحد ومسند أيب يعىل املوصيل ومسند البزار ومعاجم الطرباين الثالثة وأول  والرتمذي والنسائي وابن ماجة واملؤطأ ومسند الدارمي وأيب داؤد
من شهد أن ال إله إال اهللا ( صىل اهللا عليه وسلم:قال قال رسول اهللا  ريض اهللا عنهن الصامت حديث فيه بعد الرتمجة بكتاب اإليامن ((فضل اإليامن)) عبادة ب

أدخله اهللا اجلنة عىل ما  ,واجلنة حق والنار حق ,وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه ,وأن عيسى عبد اهللا ورسوله ,وحده الرشيك له وأن حممداً عبده ورسوله
من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا حرم اهللا عليه (وللرتمذي  ,للشيخني )دخله اهللا من أبواب اجلنة الثامنية أهيا شاءأ(ويف رواية  )كان من العمل

صىل  لكن تلقيته إجازة وسامعا من سيدي اسيد عمر بن أمحد بن عقيل عن الشيخ عبد اهللا بن سامل البرصي عن مؤلفه إىل أصحاب األصول إىل النبي ),النار
 .متتباطناً وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم أمجعني وواحلمد هللا أوال وآخراً وظاهراً  اهللا عليه وسلم

      
 يف آخر النسخة املطبوعة بإكليل املطابع (اهلند)     املكي ظمي وجدت بخط الشيخ عبد احلق املهاجر قال األع

ن أمحد لكن بالسند املتقدم إجازة فالشيخ حممد أبو طاهر والشيخ عيد املذكوران بواسطة وشيخنا أمحد النِخيل عن مؤلفه وأما شيخنا السيد عمر ب      
وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل  صىل اهللا عليه وسلمه ألمه الشيخ عبد اهللا البرصي عن مؤلفه إىل أصحاب األصول إىل النبي فسامعا عنه أي مجيعا عن جد

والده الفقيه باملروة بعد الزوال يوم ثالث عرش رمضان يف بيت مالصق ملسجد عن كتبه الفقري إىل اهللا حممد سعيد بن الشيخ حممد سنبل  ,آله وصحبه وسلم
 إنتهى.وسبعني الف ومائة  1170عند منارة السليامنية سنة  صىل اهللا عليه وسلمبي الن

                                                 
 ) ففيه (كراهية أن يتخذوها) ويف سنن أيب داؤد و (خشية), األعظمي157ص  1سقط من األصل , وقد استدركناه من عند البخاري ج( 30
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تعاىل عنهم بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم عىل رسول اهللا وصحبه وبعد فيقول الفقري احلقري عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول عفا اهللا         
بط موالنا  31مة الفهامة املتقي الناسك موالنا وسيدنا الشيخ حممد إسحاقأنه قد سمع عيلّ مجيع هذا املؤلف العال ابن موالنا حممد أفضل الدهلوي سِ

روايتي له عن املولوي عبد العزيز العالمة الشهري بقراءة غريه عيل وهو يسمع وقد أجزته بجميع ما أومى إليه هذا التأليف عن التصانيف والتأليف بحق 
زت املذكور جطاهر ابن العالمة الشيخ حممد سعيد سنبل عن والده حممد سعيد سنبل املذكور مؤلف هذا التأليف بسنده وأصله بل وأشيخنا العالمة حممد 

 عنده أن يل روايته واهللا ينفعه وينفع به اجلميع من حزبه وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم أمجعني .  موالنا إسحاق بكل ما ثبت
 عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول  ,1241حرره يف ذي احلجة احلرام                                         

 
الدهلوي  32أما بعد فيقول عبده الراجي لرمحته حممد قطب الدين , بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمني     

أتْ عليه وأنا أسمع نزيل مكة املعظمة زاده رِ ا اهللا رشفا إين سمعت هذه الرسالة عن أستاذي وسيدي موالنا حممد إسحاق رمحه اهللا تعاىل أو قَرأتُ عليه أو قُ
وي حممد عبد إين أجزته بكل مرويايت ثم قرأ عيلّ هذه الرسالة العالمة الفهامة املتقي الورع املول هموم إجازته أعني كتب يل بخطعأشك فيه لكنها داخلة يف 

بكل ما يف هذه الرسالة وغريمها مما أجازين موالنا املرحوم أللهم وفقه ويل ملا حتب وترىض واجعل خامتتنا عىل السعادة وأدخلنا يف  تهله آبادي فأجزاإلاحلق 
بَل شفاعته فينا سبحا زمرة أتباع سيدنا وموالنا حممد صىل اهللا عليه عه لنا واقْ فِّ ن ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني وسلم يوم القيامة وشَ

 حممد عبده قطب الدين     واحلمد هللا رب العاملني.
  

رحوم بعبد الغفار بن الشيخ امل دعوإىل رمحة اهللا أبو األنوار امل 33رفيقول العبد املفتق ,أما بعد ,نحمده ونصيل عىل رسوله الكريم ,بسم اهللا الرمحن الرحيم
بستان العلوم والفنون والراغب , ي من أزهار البستاننن العزيز احلفي املجتإ ,يوم الينفع مال والبنون والجاه ,اهللا جعلهام اهللا غر اجلباهاألواه حممد عبد 

جيبه منها  بإفعام ,والشجرة املثمرة حتى فاق يف العلوم والفنون عىل األقران ,هو مع حداثة سنه وغضاضة غصنه قد هز الدوحة املورقة ,إليها باجلنان
بِّي وفلذ كبدي ,واألردان قد تردد إيلّ وامتثل بني يديّ طالباً لإلجازة لرسالة  ,وي األعظميئأعني املولوي حبيب الرمحن بن املولوي حممد صابر امل حِ

عامل اجلليل والفاضل النبيل واملهاجر النزيل هتا عيلّ وإسامعها إيايَ فأجزته كام أجازين الءاألوائل ملوالنا حممد سعيد بن املرحوم الشيخ حممد سنبل بعد قرا
آبادي يف الرابع من ذيقعدة سنة إحد وعرشين وثالثامئة بعد ألف من اهلجرة النبوية بمكة املكرمة  بحرم ربه اهلادي احلاج احلافظ موالنا عبد احلق اإلله

 ة ما أجازين به موالنا شيخ الدالئل املهاجر النزيل بمكة . زادها اهللا تعظيام وترشيفا حني كنت نازال هبا ألداء فريضة احلج (وهذه) صور
 
حلق بن موالنا فيقول امللتجي بحرم ربه اهلادي حممد عبد ا ,وبعد ,والسالم عىل رسول اهللا وآله وصحبه ةحلمد هللا والصالا   بسم اهللا الرمحن الرحيم  

ل موالنا له آبادي عاملهام اهللا بفضله العميم أنه قد قرأ عىلّ مجيع هذا املؤلَّف العالمة الفهامة املتقي الناسك الفاضل اجلليل واحلرب النبيالشيخ شاه حممد اإل
العالمة املفرس  املولوي حممد عبد الغفار سلمه اهللا الستار فأجزته بجميع ما أومى إليه هذا التأليف من التصانيف والتآليف بحق روايتي له عن شيخنا
ن عبد الكريم املحدث موالنا حممد قطب الدين الدهلوي املكي عن موالنا الشهري يف اآلفاق موالنا حممد إسحاق الدهلوي املكي عن موالنا العالمة عمر ب

                                                 
 الشيخ عمر بن عبد الكريم1247وتوىف سنة  1240ق ألول مرة سنة قد حج الشيخ حممد إسحا 31
 1279تويف بمكة املكرمة سنة  32
 يف أصل مطبوعة األعظمي (املفتاق) وأحسبها املفتقر كام أثبتها أعاله. 33



 
12

د سنبل املذكور مؤلف هذا التأليف بن عبد الرسول عن شيخه موالنا العالمة حممد طاهر بن العالمة الشيخ حممد سعيد سنبل عن والده الشيخ حممد سعي
واجلوامع بسنده وأصله بل وأجزت املذكور موالنا املولوي حممد عبد الغفار سلمه اهللا الستار بكل ما ثبت عنده أن يل روايته من سائر كتب احلديث 

تفسري وعلومه كعلوم احلديث وأصوهلام وسائر والسنن واملسانيد واألجزاء واملشيخات واملستخرجات واملستدركات واملسلسالت وغري ذلك ومن كتب ال
املكي وموالنا  املؤلفات يف املنقول واملعقول وبجميع األوراد واألذكار وغريمها إجازة عامة تامة كام أجازين موالنا العالمة حممد قطب الدين الدهلوي

والنا حممد إسحاق عن الشيخ عبد العزيز عن والده احلرضة الشيخ ويل اهللا العالمة الشاه عبد الغني الدهلوي املدين وغريمها عن موالنا الشهري يف اآلفاق م
وذلك يف الرابع من ذي القعدة سنة  ,بالعجالة النافعة وغريها ةوالرسالة املسام ,واليانع اجلني ,واإلنتباه ,إىل آخر السند املشهور املذكور يف حرص الشارد

واحلمد هللا أوال وآخرا وظاهراً وباطناً  بمكة املكرمة زادها اهللا تعظيام وترشيفا وإجالال ومهابة النبويةإحد وعرشين وثلثامئة بعد ألف من اهلجرة 1321
                                                                                            حممد عبد احلق   قه حممد وآله وصحبه وسلم تسليام كثرياً كثرياً .لتعاىل عىل خري خ صىل اهللاو
عىل صاحبها  ةمن اهلجرة النبوي 1341وكانت هذه اإلجازة مني إياه بعد القراءة والسامع بثالث جلسات يف أوئل صفر يوم اإلثنني لتسع خلون منه سنة  

 فار احلنفي النقشبندي املئوي األعظمي. أجازه بفمه ونمقها بقلمه ثم سجلها بخامته أبو األنوار حممد عبد الغ   ألف صلوة وحتية من رب الربية .
     ه 1310أبو األنوار حممد عبد الغفار عفا عنه 

       
أمحد قال حبيب الرمحن األعظمي : وقد أجازين الشيخ املذكور موالنا حممد عبد الغفار مشافهة بجميع ما تصح له روايته عن شيوخه موالنا رشيد 

وموالنا عبد احلق وغريهم رمحهم اهللا من كتب الصحاح واجلوامع والسنن واملسانيد واملسلسالت وغريها من  الكنكوهي وموالنا أرشف عىل التهانوي
 جماميع احلديث واألوارد واألذكار وغريها.      


