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الزين أبو حممد عبد الرمحن بن العماد أيب بكر بسم هللا الرمحن الرحيم رب أعن أخربان 
أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن أمحد يف كتابه إيل غري مرة أخربان ابن زريق احلنبلي 

) ح وكتب إيل  797صفر سنة  24يوم السبت مساعا يف ابن عبد احلميد املقدسي 
قالوا : أبو إسحاق احلرملي وأبو حممد البقري وأبو العباس الرسالين األشياخ الثالثة : 

إذان مطلقا قاال : أخربان احلافظ أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب أخربان 
أبو العباس أمحد بن عبد  الشيخ اإلمام العامل العالمة البارع األوحد القدوة احلافظ

: بقراءيت عليه يف مجادى اآلخرة سنة الذهيب قال احلليم بن عبد السالم ابن تيمية 
. قال : احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور  721

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له . 
عبده ورسوله أرسله حممدا ال إله إال هللا وحده ال شريك له ونشهد أن  ونشهد أن

حممد ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون . وصلى هللا على 
 وآله وصحبه وسلم تسليما .

 
 احلديث األول 
قدسي اإلمام زين الدين أبو العباس أمحد بن عبد الدائم بن نعمة ابن أمحد املأخربان  

أبو الفرج عبد املنعم بن عبد الوهاب بن سعد أخربان  667قراءة عليه وأان أمسع سنة 
قراءة أبو القاسم علي بن أمحد بن حممد بن بيان الرزاز قراءة عليه أخربان بن كليب 

أخربان أبو احلسن حممد بن حممد بن حممد ] بن إبراهيم [ بن خملد البزاز عليه أخربان 
احلسن بن عرفة بن يزيد حدثنا ل بن حممد بن إمساعيل الصفار أبو علي إمساعي

قال الرباء ابن عازب عن أيب إسحاق السبيعي عن أبو بكر بن عياش حدثين العبدي 
خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا ابحلج . قال : فلما قدمنا : } 
رسول هللا قد أحرمنا ابحلج قال : فقال الناس : اي اجعلوا حجكم عمرة قال : مكة 
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فكيف جنعلها عمرة ؟ . قال : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انظروا الذي 
عائشة آمركم به فافعلوا قال : فردوا عليه القول فغضب مث انطلق حىت دخل على 

رضي هللا عنها غضبان فرأت الغضب يف وجهه فقالت : من أغضبك أغضبه هللا قال 
من حديث النسائي وابن ماجه { . رواه ب وأان آمر ابألمر وال أتبع : ومايل ال أغض

. وتويف يوم االثنني اثمن رجب سنة  575مولده يف صفر سنة أيب بكر ابن عياش 
668 . 

 
 احلديث الثاين

كمال الدين أبو نصر عبد العزيز بن عبد املنعم ابن اخلضر بن أخربان الشيخ املسند   
 669عليه وأان أمسع يف يوم اجلمعة سادس شعبان سنة  قراءةشبل بن عبد احلارثي 

احلافظ أبو حممد القاسم بن احلافظ أيب القاسم علي بن احلسن أخربان دمشق جبامع 
أبو الفضائل انصر أخربان  596قراءة عليه يف ربيع اآلخر سنة بن هبة هللا بن عساكر 

؛ بن مقاتل السوسي  بن حممود ابن علي القدسي الصائغ وأبو القاسم نصر بن أمحد
أبو حدثنا أبو احلسن علي بن أمحد بن زهري املالكي قراءة عليهما قاال : أخربان 

أبو بكر حممد بن عبد الرمحن أخربان احلسن علي بن حممد بن شجاع الربعي املالكي 
عقبة بن علقمة حدثنا العباس بن الوليد حدثنا خيثمة حدثنا بن عبيد هللا القطان 

قال : قال عبد هللا بن عمرو عن عطية بن قيس عن ن عبد العزيز سعيد بحدثنا 
إين رأيت عمود الكتاب انتزع من حتت وساديت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } 

 -إذا وقعت الفنت  -اإلميان أال إن الشام فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إىل 
 . 672. وتويف يف شعبان سنة  589{ . مولده سنة ابلشام 
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 احلديث الثالث 
قراءة اإلمام تقي الدين أبو حممد إمساعيل بن إبراهيم بن أيب اليسر التنوخي أخربان 

قراءة عليه أبو طاهر بركات بن إبراهيم اخلشوعي أخربان  669عليه وأان أمسع يف سنة 
أبو احلسني طاهر بن أخربان أبو حممد عبد الكرمي بن محزة بن اخلضر السلمي أخربان 
أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد أخربان بن علي بن حممود احملمودي العاين أمحد 

حدثنا أبو عمرو احلسن بن علي بن احلسن العطار حدثنا الرحيم بن بنت الكاغدي 
وكيع ابن اجلراح بن حدثنا إبراهيم بن عبد هللا بن عمر بن بكري بن احلارث القيسي 

قال قال : أيب سعيد ] اخلدري [ عن أيب صاحل عن األعمش عن مليح الرواسي 
يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟ نوح يدعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } 

فيقول : نعم فيدعى قومه فيقال هلم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أاتان من نذير وما 
{ فذلك قوله : } وأمته حممد : من يشهد لك ؟ فيقول : لنوح أاتان من أحد فيقال 

. تويف  589{ . قال : الوسط العدل " . مولده سنة ذلك جعلناكم أمة وسطا وك
 . 672يف صفر سنة 

 
 احلديث الرابع

الفقيه سيف الدين أبو زكراي حيىي بن عبد الرمحن بن جنم ابن عبد الوهاب أخربان  
وأبو عبد هللا حممد  669قراءة عليه وأان أمسع يف يوم اجلمعة عاشر شوال سنة احلنبلي 

بن عبد املنعم بن القواس واملؤمل بن حممد البالسي وأبو عبد هللا حممد بن أيب بكر 
وأبو العباس أمحد بن شيبان وأبو بكر بن حممد اهلروي وأبو زكراي يف التاريخ العامري 

حيىي ابن أيب منصور بن الصرييف وأبو الفرج عبد الرمحن بن سليمان البغدادي 
وزينب بنت مكي وست الرحيم وابن العسقالين  والشمس بن الزين والكمال عبد

أبو حفص عمر بن حممد ابن طربزذ : أخربان وزينب وابن شيبان . قال األول العرب 
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فقال : ابن الصرييف زاد زيد بن احلسن الكندي : أخربان وابن شيبان . وقال الباقون 
القاضي ا : أخربان قراءة عليه قالو وأبو حممد عبد العزيز بن معايل بن غنيمة بن منينا 

أبو إسحاق أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد بن عبد هللا األنصاري 
أبو حممد عبد هللا بن إبراهيم بن أيوب بن أخربان إبراهيم بن عمر بن أمحد الربمكي 

حممد بن عبد هللا حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد هللا بن مسلم الكجي حدثنا ماسي 
عمته لطمت جارية الربيع بنت النضر : أن أنس عن } محيد دثين حاألنصاري 

فكسرت سنها فعرضوا عليهم األرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا فأتوا النيب صلى هللا عليه 
فقال : اي رسول هللا انكسر سن أنس بن النضر وسلم فأمرهم ابلقصاص فجاء أخوها 

كتاب هللا القصاص أنس  اي  -: قال  -؟ والذي بعثك ابحلق ال تكسر سنها الربيع 
إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا فعفا القوم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

. وتويف يف شوال  592. مولده سنة األنصاري عن البخاري { . أخرجه ألبره . 
 . 672سنة 

 
 احلديث اخلامس 

 بكر بن عبد الواسع اهلروي أبو حممد أبو بكر ابن حممد بن أيبأخربان احلاج املسند 
محيد قال حدثين األنصاري واملذكورون بسندهم إىل  668يف رابع ربيع األول سنة 

انصر أخاك ظاملا أو مظلوما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } أنس عن 
قال : قلت : اي رسول هللا أنصره مظلوما فكيف أنصره . ظاملا ؟ قال : متنعه من 

. هشيم عن عثمان بن أيب شيبة عن البخاري { . أخرجه اك نصرك إايه الظلم فذ
وقال : حسن  -كما أخرجناه   -األنصاري عن حممد بن حامت عن الرتمذي وأخرجه 

أبو اليمن قراءة عليه أخربان مشس الدين بن أيب عمر صحيح . وأخربان به الشيخ 
 . 673. وتويف يف رجب سنة  594) فذكره . مولده سنة الكندي 
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 احلديث السادس

الشيخ املسند زين الدين أبو العباس املؤمل بن حممد بن علي ابن حممد بن علي أخربان 
واملذكورون بسندهم إىل  669قراءة عليه وأان أمسع سنة بن منصور بن املؤمل البالسي 

قال : قال رسول هللا أنس بن مالك عن سليمان التيمي قال : حدثين األنصاري 
{ . رواه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . عليه وسلم } صلى هللا 

 602. مولده سنة أنس عن عبد العزيز بن صهيب مبعناه من رواية البخاري ومسلم 
 . 677وقيل ثالث . وتويف يف رجب سنة 

 
 احلديث السابع 

مد بن الشيخ العدل رشيد الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر حممد بن حمأخربان 
األنصاري واملذكورون بسندهم إىل  669قراءة عليه وأان أمسع سنة سليمان العامري 

عطس عند النيب صلى هللا عليه وسلم قال : } أنس بن مالك حدثين التيمي حدثنا 
أو فشمته ومل يشمت  -أحدمها ومل يشمت اآلخر  -أو فشمت  -رجالن فشمت 

جالن فشمت أحدمها ومل تشمت اآلخر فقيل : اي رسول هللا عطس عندك ر  -اآلخر 
إن هذا محد هللا فشمته وأن هذا مل حيمد هللا فقال :  -أو فشمته ومل تشمت اآلخر  -

عن مسلم . ورواه سفيان الثوري عن حممد بن كثري عن البخاري { . رواه فلم أمشته . 
ذي . تويف يف التيمي . كالمها عن حفص بن غياث عن حممد بن عبد هللا بن منري 

 . 682احلجة سنة 
 

 احلديث الثامن
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كمال الدين أبو زكراي حيىي بن أيب منصور بن أيب الفتح بن أخربان اإلمام العامل الزاهد   
أبو العباس أخربان  668قراءة عليه يف شوال سنة رافع بن علي احلراين ابن الصرييف 

أبو منصور عبد الرمحن قراءة عليه وأان أمسع أخربان أمحد بن حيىي بن بركة ابن الديبقي 
قراءة عليه يف حادي عشرين مجادى األوىل بن حممد بن عبد الواحد بن احلسن القزاز 

إمالء أبو جعفر حممد بن أمحد بن حممد بن عمر ابن املسلم املعدل أخربان  534سنة 
أبو الفضل أخربان  463يف صفر سنة أيب بكر اخلطيب من لفظه ابستمالء شيخنا 

أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن أخربان عبد الرمحن بن حممد الزهري عبيد هللا بن 
أيب سهيل عن إمساعيل بن جعفر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بن املستفاض الفراييب 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيب هريرة عن أبيه عن انفع بن مالك بن أيب عامر 
 { .وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان آية املنافق ثالثة : إذا حدث كذب قال : } 

 
 احلديث التاسع 

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن سليمان أخربان الشيخ الفقيه اإلمام العامل البارع 
أبو اليمن زيد أخربان  668قراءة عليه وأان أمسع سنة بن سعيد بن سليمان البغدادي 

د هللا احلسني بن علي بن أمحد بن أبو عبقراءة عليه أخربان بن احلسن بن زبد الكندي 
أبو طاهر حممد بن أخربان أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن النقور أخربان املقري 

أبو حدثنا يونس حدثنا حيىي حدثنا  390سنة عبد الرمحن بن العباس املخلص 
هنى قال : } أيب هريرة عن حممد بن عمري عن أشعث بن أيب الشعثاء عن األحوص 

: أن يلبس الرجل الثوب هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيعتني وعن لبستني رسول 
الواحد ويشتمل به ويطرح أحد جانبيه على منكبه وحيتيب يف الثوب الواحد . وأن 

حبران  585{ . مولده سنة يقول : انبذ إيل ثوبك وأنبذ إليك ثويب من غري أن يقلبا 
 .بدمشق  670. وتويف يف شعبان سنة 
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 ث العاشراحلدي

شرف الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد املنعم بن عمر بن عبد هللا بن غدير أخربان  
قاال : وأبو احلسن ابن البخاري  675قراءة عليه وأان أمسع سنة بن القواس الطائي 

أبو عبد هللا قراءة عليه أخربان أبو العباس اخلضر بن كامل ابن سامل السروجي أخربان 
أبو اليمن الكندي : أخربان الفخر البخاري . وقال بن أمحد املقري احلسني بن علي 

أبو قاال : أخربان أبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر السمرقندي أيضا أخربان 
أبو احلسني حممد بن أخربان احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد هللا بن النقور 

عبد هللا حدثنا أخي ميميي الدقاق عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا بن هارون ابن 
زيد بن أسلم عن أيب غسان حممد بن مطرف عن الوليد بن مسلم حدثنا داود حدثنا 

عن النيب صلى هللا عليه أيب هريرة عن سعيد بن مرجانة عن علي بن احلسني عن 
من أعتق رقبة أعتق هللا عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار وسلم قال : } 

ورواه داود بن رشيد عن حممد بن عبد الرحيم عن البخاري { رواه ه بفرجه حىت فرج
عمر بن عن ابن اهلاد عن الليث عن قتيبة عن الرتمذي نفسه . ورواه داود عن مسلم 

وتويف يف ربيع اآلخر سنة  602. ولد سنة سعيد بن مرجانة عن علي بن احلسني 
682 . 

 
 احلديث احلادي عشر

أبو عبد هللا حممد بن بدر بن حممد بن يعيش لحاء املسندون أخربان املشايخ الص 
اجلزري وأبو العباس أمحد بن شيبان وأبو الفضل إمساعيل بن أيب عبد هللا بن 

 675قراءة عليهم وأان أمسع يف شعبان سنة وزينب بنت أمحد بن كامل العسقالين 
قراءة عليه وحنن دي أبو حفص عمر بن حممد بن طربزذ البغدابقاسيون قالوا : أخربان 
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أبو القاسم عبد هللا بن أمحد بن عبد القادر بن يوسف وأبو منصور عبد نسمع أخربان 
الرمحن بن حممد بن عبد الواحد القزاز وأبو الفتح عبد هللا بن حممد بن حممد 

أبو جعفر حممد بن أمحد بن حممد بن ؛ قراءة عليهم وأان أمسع قالوا : أخربان البيضاوي 
أبو أخربان أبو طاهر حممد بن عبد الرمحن بن العباس املخلص أخربان املعدل املسلم 

حدثنا عبد هللا بن مطيع حدثين القاسم عبد هللا بن حممد ابن عبد العزيز البغوي 
عبد العزيز بن عبد حدثنا صاحل بن مالك : وحدثين البغوي . قال إمساعيل ابن جعفر 

أنس . عن محيد . كلهم عن يزيد بن هارون : وحدثين جدي حدثنا البغوي قال هللا 
دخلت اجلنة فإذا أان بقصر من ذهب فقلت : أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : } 
فظننت أين أان هو فقلت : ومن هو ؟ قريش : ملن هذا القصر ؟ فقالوا : لشاب من 

 . 675. تويف يف شعبان سنة البن مطيع { . واللفظ عمر بن اخلطاب قالوا : 
 

 احلديث الثاين عشر
زين الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن أيب الفرج أخربان الفقيه اإلمام العامل العامل  

عرف اببن السديد األنصاري احلنفي قراءة عليه يف بن أيب طاهر بن حممد بن نصر 
قراءة عليه وأخربتنا أبو اليمن زيد ابن احلسن بن زيد الكندي أخربان  675رجب سنة 

القاضي أبو . قاال : أخربان أبو حفص ابن طربزذ قالت : أخربان ب بنت مكي زين
أبو احلسن علي بن إبراهيم أخربان بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد بن األنصاري 

أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي حدثنا بن عيسى الباقالين 
أنس عن محيد الطويل حدثنا رة عون بن عماحدثنا حممد بن موسى القرشي حدثنا 

الصائم ابخليار ما بينه وبني قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } بن مالك 
 وله ثالث وسبعون سنة 677{ . تويف يف مجادى األوىل سنة نصف النهار 
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 احلديث الثالث عشر
يم بن أمحد كمال الدين أبو إسحاق إبراهأخربان الشيخ اإلمام املقرئ الرئيس الفاضل   

 674قراءة عليه وأان أمسع يف رمضان سنة بن إمساعيل بن فارس التميمي السعدي 
القاضي أبو بكر حممد بن عبد أخربان أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي أخربان 

 455سنة أبو احلسني حممد بن أمحد بن حسنون النرسي أخربان الباقي األنصاري 
أبو القاسم عبد هللا بن حممد حدثنا عبد الرمحن املخلص أبو طاهر حممد بن أخربان 
شريح بن يونس وحممد بن يزيد اآلدمي وابن البزار وهارون بن عبد هللا حدثنا البغوي 

عن خالد بن معدان عن حبري بن سعد عن معاوية بن صاحل عن معن قالوا : حدثنا 
املسر ابلقرآن  سلم } قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و عقبة بن عامر اجلهين 

{ . أخربانه عاليا بدرجة ويوافقه كاملسر ابلصدقة واجلاهر ابلقرآن كاجلاهر ابلصدقة 
الصفار أخربان ابن خملد حدثنا ابن بيان أخربان ابن كليب أخربان أمحد بن عبد الدائم 

.  596) فذكره . مولده سنة حبري عن إمساعيل بن عياش حدثنا ابن عرفة حدثنا 
 . 676يف صفر سنة وتويف 

 
 احلديث الرابع عشر

زين الدين أبو العباس أمحد بن أيب اخلري سالمة بن إبراهيم بن أخربان اإلمام املسند  
قلت له  675الدمشقي بقراءيت عليه وأان أمسع يف ربيع األول سنة سالمة بن احلداد 

ة وقرئ على والدي إجاز أبو سعيد خليل ابن أيب الرجاء بن أيب الفتح الراراين : أخربك 
أبو علي أخربان الراراين أخربان يوسف بن خليل أخربك  666سنة حبران وأان أمسع 

أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن أخربان احلسن بن أمحد بن احلسن احلداد 
احلارث بن أيب حدثنا أبو بكر أمحد بن يوسف بن خالد أخربان إسحاق احلافظ 

رأى رسول هللا صلى قال : } أنس عن محيد حدثنا ن بكر عبد هللا بحدثنا أسامة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 11 

هللا عليه وسلم حبال ممدودا بني ساريتني من سواري املسجد . قال : ما هذا احلبل ؟ 
فلتصل ما قالوا : اي رسول هللا فالنة تصلي ما عقلت ؛ فإذا غلبت أخذت به قال : 

وتويف يف يوم عاشوراء  609{ . مولده يف ربيع األول سنة عقلت ؛ فإذا غلبت فلتنم 
 678سنة 

 
 احلديث اخلامس عشر 

أبو حممد القاسم بن أيب بكر ابن قاسم بن غنيمة أخربان العدل املسند أمني الدين 
اإلربلي وأبو بكر ابن عمر بن يونس املزي احلنفي وأبو عبد هللا حممد بن حممد بن 

أبو احلسن األول : أخربان . قال  677؛ قراءة عليهم وأان أمسع سنة سليمان العامري 
أبو القاسم عبد . وقال اآلخران : أخربان حممد بن الفضل بن أمحد الفراوي عن املؤيد 

أبو احلسني عبد الغافر إجازة أخربان الفراوي قراءة عليه أخربان الصمد بن احلرستاين 
أبو أمحد حممد بن عيسى ابن عمرويه أخربان ابن حممد بن عبد الغافر الفارسي 

مسلم بن احلجاج حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان أخربان جللودي ا
. محاد كلهم عن خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراين وقتيبة بن سعيد  حدثنا القشريي 

حممد قال : قال أبو هريرة حدثنا حممد بن زايد عن محاد بن زيد : حدثنا خلف قال 
الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن أما خيشى سلم } صلى هللا عليه و صلى هللا عليه وسلم 

أو قبلها إبربل وتويف يف  595يف سنة اإلربلي { ولد حيول هللا رأسه رأس محار 
 . 680وتويف يف شعبان سنة  593سنة املزي وولد  680مجادى األوىل سنة 

 
 احلديث السادس عشر 

مد عبد هللا بن حممد بن قاضي القضاة مشس الدين أبو حمأخربان الشيخ اإلمام العامل 
وأبو العباس ابن عالن  667قراءة عليه وأان أمسع يف سنة عطاء بن حسن احلنفي 
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أبو علي حنبل بن عبد هللا بن الفرج الرصايف قالوا : أخربان وأبو العباس ابن شيبان 
أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن عبد الواحد بن احلصني الشيباين قراءة عليه أخربان 

أبو بكر أمحد أخربان أبو علي احلسن بن علي بن حممد بن املذهب التميمي ربان أخ
أبو عبد الرمحن عبد هللا بن اإلمام أيب حدثنا بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي 

أيب أمحد بن حممد رضي هللا عنه حدثين عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين 
يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه عمر مسعت  عبد هللا بن دينارعن سفيان حدثنا 

نقص من أجره كل يوم  -إال كلب ماشية أو كلب قنص  -من اقتىن كلبا وسلم } 
 . 673. وتويف يف مجادى األوىل سنة  595{ . مولده سنة قرياطان 

 
 احلديث السابع عشر

ن أبو حممد عبد مشس الديأخربان الشيخ اإلمام العامل العالمة الزاهد قاضي القضاة  
قراءة عليه وأان الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي 

قالوا : وابن شيبان وابن العسقالين وابن احلموي بقاسيون  667أمسع يف شعبان سنة 
أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن عبد أخربان أبو حفص عمر بن حممد بن طربزذ أخربان 
أبو طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن البزاز أخربان ابن احلصني الواحد 
حممد بن سلمة الواسطي حدثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي أخربان 

أيب عن } أيب عثمان النهدي عن سليمان التيمي حدثنا بن هارون حدثنا يزيد 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم وكان رضي هللا عنه قال : كنا مع رسو موسى األشعري 

قال :  -القوم يصعدون عقبة أو ثنية فإذا صعد الرجل قال : ال إله إال هللا وهللا أكرب 
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بغلته يعرضها يف  -أحسبه قال أبعلى صوته 

غائبا . مث  إنكم ال تنادون أصم والأاب موسى اجلبل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي 
أال أدلك على كلمة من كنوز اجلنة .  -أاب موسى أو اي  -عبد هللا بن قيس قال : اي 
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{ مولده سنة قال قلت : بلى اي رسول هللا قال : قل : ال حول وال قوة إال ابهلل 
 . 682. وتويف يف سنة  597

 
 احلديث الثامن عشر

 حممد بن إمساعيل بن عثمان بن جمد الدين أبو عبد هللاأخربان املسند األصيل العدل  
 667قراءة عليه وأان أمسع يف شعبان سنة املظفر بن هبة هللا بن عساكر الدمشقي 

قراءة عليه احلافظ أبو حممد القاسم بن علي ابن احلسن بن هبة هللا بن عساكر أخربان 
عليه .  قراءةابن البخاري التاجر موىل أبو الدر ايقوت ابن عبد هللا الرومي أخربان 

أخربان ابن طربزذ قاال : أخربان وإمساعيل بن العسقالين زينب بنت مكي وأخربتنا 
القاضي أبو بكر األنصاري وأبو بكر أمحد بن األشقر الدالل وأبو غالب حممد بن 

أبو حممد عبد هللا . قالوا مجيعهم : أخربان أمحد بن قريش وأبو بكر أمحد بن دحروج 
أبو طاهر حممد بن عبد قراءة عليه حدثنا هزار مرد الصريفيين  بن حممد بن عبد هللا بن

أبو القاسم عبد هللا بن حدثنا  393املخلص إمالء يف شعبان سنة الرمحن بن العباس 
عن احلسن حدثنا مبارك ابن فضالة حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حممد بن البغوي 

يوم اجلمعة إىل جانب كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيطب قال : }  أنس 
خشبة مسندا ظهره إليها . فلما كثر الناس قال : ابنوا يل منربا له عتبتان فلما قام 

: وأان أنس على املنرب خيطب حنت اخلشبة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . قال 
يف املسجد فسمعت اخلشبة حتن حنني الواله فما زالت حتن حىت نزل إليها فاحتضنها 

اخلشبة حتن إذا حدث هبذا احلديث بكى مث قال : اي عباد هللا احلسن وكان  فسكتت
{ . إىل رسول هللا شوقا إليه ملكانه من هللا عز وجل فأنتم أحق أن تشتاقوا إىل لقائه 

 . 699. وتويف يف ذي القعدة سنة  587مولده سنة 
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 احلديث التاسع عشر
ن أبو الغنائم املسلم ابن حممد بن مشس الديأخربان الشيخ اإلمام الصدر الرئيس  

وأبو احلسن بن البخاري  680قراءة عليه وأان أمسع يف سنة املسلم بن عالن القيسي 
القاضي أبو قراءة عليه أخربان أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي قاال : أخربان 

بن  أبو حممد احلسن بن عليحدثنا بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد األنصاري 
أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك إمالء أخربان حممد بن احلسن اجلوهري 

أيب عن أيب صاحل عن األعمش حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن موسى حدثنا القطيعي 
الصوم يل وأان قال هللا عز وجل : قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } هريرة 

به من أجلي والصوم جنة وللصائم فرحتان : فرحة يدع شهوته وأكله وشر أجزي به 
حني يفطر وفرحة حني يلقى هللا عز وجل وخللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح 

 . 680. وتويف يف سادس ذي احلجة سنة  594{ . ولد سنة املسك 
 

 احلديث العشرون 
يد بن الصانع عماد الدين أبو حممد عبد الرمحن بن أيب الصعر بن السأخربان الرئيس 

وأبو العز يوسف بن يعقوب بن اجملاور  676قراءة عليه وأان أمسع يف سنة األنصاري 
قراءة عليه أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي قالوا : أخربان واملسلم بن عالن 

قراءة عليه أخربان أبو منصور عبد الرمحن بن حممد بن زريق القزاز الشيباين أخربان 
أبو عمر عبد أخربان احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي 

القاضي أبو عبد هللا احلسني بن حدثنا الواحد بن حممد بن عبد هللا بن مهدي 
هشام بن عروة عن ابن عيينة حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا إمساعيل احملاملي 

مكة النيب صلى هللا عليه وسلم ملا جاء إىل أن رضي هللا عنها } عائشة عن أبيه عن 
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البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي { . رواه دخلها من أعالها وخرج من أسفلها 
 . 679. تويف يف رمضان سنة أيب موسى عن والنسائي 

 
 احلديث احلادي والعشرون

ني أبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن حيىي بن علوي بن احلسأخربان  
أبو جعفر حممد بن أخربان  680قراءة عليه وأان أمسع يف رجب سنة الدرجي القرشي 

أبو علي احلسن بن أمحد بن إجازة أخربان أمحد بن نصر بن أيب الفتح الصيدالين 
احلافظ أخربان أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق أخربان احلسن احلداد 

يقول : ] سفيان بن عيينة قال مسعت أمحد بن فارس أبو حممد عبد هللا بن جعفر بن 
فقال يل : ما جاء صفوان بن عسال املرادي قال : أتيت زر عن } عاصم حدثنا [ 

بك ؟ قلت : جئت ابتغاء العلم . قال : فإن املالئكة تضع أجنحتها لطالب العلم 
املسح على اخلفني بعد  -أو صدري  -رضا مبا يطلب . قلت : حك يف نفسي 

لغائط والبول فهل مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك شيئا ؟ قال : ا
أن ال ننزع خفافنا ثالثة أايم ولياليهن  -أو مسافرين  -نعم كان أيمران إذا كنا سفرا 

إال من جنابة ؛ ولكن من غائط أو بول أو نوم . قلت : هل مسعته يذكر اهلدى ؟ 
حممد  إذ انداه أعرايب بصوت له جهوري فقال : اي قال : نعم بينا حنن معه يف مسري

فأجابه على حنو من كالمه : هاؤم قال : أرأيت رجال حيب قوما ومل يلحق هبم ؟ قال 
. مث مل يزل حيدثنا أن من قبل املغرب اباب يفتح هللا عز وجل املرء مع من أحب : 

بله وذلك قول هللا للتوبة مسرية عرضه أربعون سنة وال يغلق حىت تطلع الشمس من ق
 599{ . . اآلية . ولد سنة { يوم أييت بعض آايت ربك ال ينفع نفسا إمياهنا : } 

 . 671. وتويف يف صفر سنة 
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 احلديث الثاين والعشرون
جنيب الدين أبو املرهف املقداد بن أيب القاسم هبة هللا ابن املقداد بن علي أخربان  

أبو حممد عبد العزيز بن حممود بن املبارك بن  قراءة عليه وأان أمسع أخربانالقيسي 
أبو إسحاق أخربان أبو بكر حممد بن عبد الباقي األنصاري قراءة عليه أخربان األخضر 
حممد بن عبد هللا حدثنا أبو مسلم الكجي حدثنا أبو حممد بن ماسي أخربان الربمكي 

هللا صلى هللا  قال : قال رسولأنس بن مالك عن سليمان التيمي حدثين األنصاري 
 . -{ أو قال ثالث ليال  -ال هجرة بني املسلمني فوق ثالثة أايم عليه وسلم } 

 
 احلديث الثالث والعشرون

بقراءيت عليه يف سنة أبو عبد هللا حممد بن عامر بن أيب بكر الغسويل أخربان اإلمام  
أبو أخربان قراءة عليه أبو الربكات داود بن أمحد بن حممد بن مالعب أخربان  682

أبو الغنائم عبد الصمد قراءة عليه أخربان الفضل حممد بن عمر بن يوسف األرموي 
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي أخربان بن علي بن حممد بن املأمون 

صاحل بن حامت بن حدثنا عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي حدثنا الدارقطين 
عن } الزهري عن معمر عن عبد الرزاق حدثين يمان املعتمر بن سلحدثنا وردان 

أعطيت فالان وفالان ومنعت فالان عن أبيه قال : قلت : اي رسول هللا عامر بن سعد 
وقد قارب  684{ . تويف يف مجادى اآلخرة سنة . قال : أو مسلم وهو مؤمن 
 الثمانني .

 
 احلديث الرابع والعشرون

علي بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد  فخر الدين أبو احلسنأخربان الشيخ  
 681قراءة عليه وأان أمسع سنة الرمحن بن إمساعيل بن منصور بن البخاري املقدسي 
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أبو احملاسن حممد بن  أخربان  667سنة مشس الدين عبد الرمحن بن أيب عمر والشيخ 
ر أبو حممد طاهر بن سهل بن بشقراءة عليه أخربان كامل بن أمحد التنوخي 

حدثنا أبو القاسم احلسني بن احلسن بن حممد بن إبراهيم احلنائي أخربان اإلسفراييين 
أبو احلسن عبد الوهاب بن الوليد بن موسى بن راشد بن خالد بن يزيد بن عبد هللا 

قراءة عليه وأان أبو بكر حممد بن خرمي بن مروان العقيلي من لفظه أخربان الكاليب 
مالك بن حدثنا هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة السلمي أبو الوليد أمسع أخربان 

: أن رسول هللا أنس بن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة حدثنا أنس 
جزء من ستة وأربعني الرؤاي احلسنة من الرجل الصاحل صلى هللا عليه وسلم قال : } 

.  595سلخ سنة  . ولد يفمالك عن القعنيب عن البخاري { . رواه جزءا من النبوة 
 . 690وتويف يف ربيع اآلخر سنة 

 
 احلديث اخلامس والعشرون

قراءة عليه وأان أمسع أبو العباس أمحد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيباين أخربان  
أبو قراءة عليه أخربان أبو حفص عمر بن حممد بن طربزذ البغدادي أخربان  684سنة 

قراءة عليه وحنن نسمع أخربان د هللا بن البناء غالب أمحد بن احلسن بن أمحد بن عب
قراءة عليه يف أبو حممد احلسن بن علي بن حممد بن احلسن بن عبد هللا اجلوهري 

قراءة أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي أخربان  452رمضان سنة 
أبو ا حدثنأبو علي بشر بن موسى بن صاحل األسدي عليه وأان حاضر أمسع حدثنا 

رضي هللا عنه كنا إذا عبد هللا قال : قال } شقيق بن سلمة عن األعمش حدثنا نعيم 
صلينا خلف النيب صلى هللا عليه وسلم قلنا : السالم على هللا دون عباد هللا السالم 

السالم على فالن وعلى فالن . فالتفت إلينا النيب صلى هللا جربيل وميكائيل على 
فإذا صلى أحدكم فليقل : التحيات هلل والصلوات  هو السالم عليه وسلم فقال : هللا
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. السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته . السالم علينا وعلى عباد هللا والطيبات 
البخاري { . أخرجه عبده ورسوله حممدا الصاحلني أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن 

. شقيق كالمها عن منصور  عن بة شععن غندر عن ابن املثىن عن مسلم وأخرجه 
 . 685. وتويف يف صفر سنة  599مولده سنة 

 
 احلديث السادس والعشرون

بقراءيت أبو حيىي إمساعيل بن أيب عبد هللا بن محاد بن عبد الكرمي العسقالين أخربان  
وأبو العباس بن شيبان واجلمال أمحد بن أيب بكر احلموي وأبو  681عليه يف سنة 
أبو حفص عمر بن قالوا : أخربان لبخاري وعلي بن حممود بن شهاب احلسن بن ا

هبة هللا بن حممد بن احلصني الشيباين قراءة عليه أخربان حممد بن طربزذ البغدادي 
أبو بكر حممد بن أخربان أبو طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن البزار أخربان 

سن علي بن احلسن بن عبدويه اجلرار أبو احلأخربان عبد هللا بن إبراهيم الشافعي 
كان رسول هللا صلى قال : }  أنس عن محيد حدثنا عبد هللا بن بكر السهمي حدثنا 

هللا عليه وسلم يف طريق ومعه أانس من أصحابه فعرضت له امرأة فقالت : اي رسول 
اي أم فالن ؛ اجلسي يف أدىن نواحي السكك حىت أجلس هللا يل إليك حاجة فقال : 

عبد هللا بن بكر عن أمحد { . رواه ففعلت ؛ فجلس إليها حىت قصت حاجتها يك إل
ابن ومولد  682. وتويف يف رمضان سنة  599يف الرابعة سنة ابن العسقالين . مسع 

 . 680وتويف يف رمضان سنة  595يف سنة شهاب 
 

 احلديث السابع والعشرون 
عبد الرحيم بن عبد امللك بن  الشيخ اجلليل الصاحل كمال الدين أبو حممدأخربان 

وأبو العباس بن  680قراءة عليه وأان أمسع يف صفر سنة يوسف بن قدامة املقدسي 
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القاضي قراءة عليه أخربان أبو حفص عمر بن حممد بن طربزذ البغدادي أخربان شيبان 
أبو بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد البزار وأبو املواهب أمحد ] بن حممد [ بن عبد 

القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد هللا الطربي قاال : أخربان امللك بن ملوك الوراق 
عن مسلم بن إبراهيم حدثنا أبو خليفة حدثنا حممد بن أمحد بن الغطريف أخربان 

قال : قال رسول هللا ابن عباس عن سعيد بن املسيب عن قتادة عن هشام وشعبة 
{ متفق عليه . ولد يف حدود لعائد يف قيئه كاالعائد يف هبته  صلى هللا عليه وسلم } 

 . 680. وتويف يف مجادى األوىل سنة  598سنة 
 

 احلديث الثامن والعشرون
الشيخ الثقة زين الدين أبو بكر حممد بن أيب طاهر إمساعيل بن عبد هللا بن أخربان  

وأبو حامد ابن  668قراءة عليه وأان أمسع يف رجب سنة عبد احملسن األمناطي 
أبو القاسم عبد الصمد بن حممد قالوا أخربان صابوين والرشيد حممد بن حممد العامري ال

أخربان أبو حممد طاهر بن سهل بن بشر اإلسفراييين أخربان بن أيب الفضل احلرستاين 
أبو احلسن أمحد بن عبد هللا بن أخربان أبو احلسني حممد بن بكر بن عثمان األزدي 

أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن احلجاج دثنا ابنتقاء خلف احلافظ حزريق 
سفيان بن حدثنا أبو عمرو احلارث بن مسكني قراءة عليه حدثنا بن رشدين املهدي 

عن أبيه . أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : } سامل عن الزهري عن عيينة 
وكان { . ويسقطان احلبل . فإهنما يلتمسان البصر اقتلوا احليات وذا الطفيتني واألبرت 

وهو يطارد حية فقال  -زيد بن اخلطاب أو  -أبو لبابة يقتل كل حية فرآه ابن عمر 
هبة هللا بن حممد احلارثي والشيخ مشس . أخربان به له : قد هني عن دواب البيوت 

أخربان األرموي أخربان ابن مالعب قالوا : أخربان الدين بن أيب عمر وأمحد بن شيبان 
بشر أخربان أبو بكر املطريي حدثنا أبو أمحد الفرضي أخربان القاسم بن البسري أبو 
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 684وتويف يف ذي احلجة سنة  609) فذكره . ولد سنة سفيان حدثنا بن مطر 
 .ابلقاهرة 

 
 احلديث التاسع والعشرون

اإلمام مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن عبد امللك بن عثمان بن أخربان  
وأبو العباس بن شيبان وإمساعيل بن العسقالين  681سنة د هللا بن سعد املقدسي عب

وقال اآلخران : أخربان أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي قال األوالن : أخربان 
القاضي أبو بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد . قاال : أخربان أبو حفص ابن طربزذ 

قراءة عليه عمر بن احلسني بن إبراهيم بن حممد اخلفاف أبو القاسم أخربان األنصاري 
قراءة أبو الفضل عبد هللا بن عبد الرمحن بن حممد الزهري أخربان  447وأان أمسع سنة 
حدثنا حممد بن سليمان بن حبيب حدثنا حممد بن هارون حدثنا  373عليه يف سنة 

ال ه وسلم قال : } : عن النيب صلى هللا عليابن عمر عن عطاء عن سعيد بن راشد 
 . 689. وتويف يف ذي القعدة سنة  606{ . مولده سنة يقيم إال من أذن 

 
 احلديث الثالثون 

جنم الدين أبو العز يوسف بن يعقوب بن حممد بن علي اجملاور أخربان األصيل املسند 
أبو قاال : أخربان واملسلم بن عالن  680قراءة عليه وأان أمسع يف احملرم سنة الشيباين 

أبو منصور عبد الرمحن بن قراءة عليه أخربان اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي 
احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب أخربان حممد بن زريق القزاز الشيباين 

علي بن احلسن بن حدثين أبو عبد هللا احلسني بن حممد بن احلسن املؤدب أخربان 
أبو بكر حممد بن جعفر بن سعيد اجلوهري البغدادي دثنا حأبسرتاابد املثىن العنربي 

ومجاعة أبو عمر بن مهدي . وأخربان اخلطيب . قال احلسن بن عرفة حدثنا أبرجان 
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إمساعيل بن حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا إمساعيل بن حممد الصفار قالوا : أخربان 
قال : قال  رضي هللا عنهماابن عمر عن انفع عن موسى بن عقبة حدثنا عياش 

{ . ال يقرأ اجلنب وال احلائض شيئا من القرآن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } 
عن ابن ماجه . ورواه ابن عرفة وابن حجر عن الرتمذي رواه اجلوهري لفظ حديث 

قراءة عليه أمحد بن عبد الدائم . وأخربان عاليا إمساعيل . كلهم عن هشام بن عمار 
أبو احلسن بن خملد أخربان أبو القاسم بن بيان أخربان ن كليب ] أبو [ الفرج بأخربان 
 690. وتويف يف ذي القعدة سنة  601) فذكره . مولده يف سنة الصفار أخربان 

 
 احلديث احلادي والثالثون 

مجال الدين أبو حامد حممد بن علي بن حممود بن أمحد أخربان الشيخ اإلمام احلافظ 
أبو القاسم أخربان  668ليه وأان أمسع يف رمضان سنة قراءة عبن علي بن الصابوين 

مجال اإلسالم أبو قراءة عليه أخربان عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل احلرستاين 
أبو عبد أخربان  526سنة احلسن علي بن املسلم بن حممد بن علي بن الفتح السلمي 
أبو احلسن علي ربان أخهللا احلسن بن أمحد بن عبد الواحد بن حممد بن أيب احلديد 

أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أيب الصعب أخربان بن موسى بن احلسني 
عبد حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو بن عبد هللا بن صفوان البصري حدثنا 

عن اليت الزهري قال : سألت األوزاعي عن الوليد بن مسلم حدثنا الرمحن بن إبراهيم 
أن : } عائشة عن عروة هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : أخربين  استعاذت من رسول

فدان منها قالت : أعوذ ابهلل منك اببنة اجلون ملا أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
: مل يروه من األئمة يف احلديث غري أبو زرعة { . قال قال : احلقي أبهلك تطليقة 

 . 680القعدة سنة . وتويف يف ذي  604. مولده سنة األوزاعي 
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 احلديث الثاين والثالثون
بقراءيت عليه وأان اجلمال أمحد بن أيب بكر بن سليمان الواعظ بن احلموي أخربان  

أبو حممد عبد أيضا أخربان  681وقراءة عليه يف سنة  680أمسع يف رجب سنة 
 610ة قراءة عليه وأان أمسع يف سناجلليل بن أيب غالب بن أيب املعايل بن مندويه 

أبو قراءة عليه أخربان أبو احملاسن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن النقور البزار أخربان 
أبو القاسم عبد هللا بن حممد حدثنا القاسم عبيد هللا بن حممد بن إسحاق بن حبابة 

من  أبو عثمان طالوت بن عباد الصرييف حدثنا  315يف سنة بن عبد العزيز البغوي 
يقول : مسعت رسول هللا صلى أاب أمامة الباهلي مسعت بن جبري فضال كتابه حدثنا 

: إذا حدث أحدكم فال اكفلوا يل بست أكفل لكم ابجلنة هللا عليه وسلم يقول : } 
يكذب وإذا اؤمتن فال خين وإذا وعد فال خيلف . غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم 

 . 687حلجة سنة { . ولد يف حدود سنة ستمائة وتويف يف ذي اواحفظوا فروجكم 
 

 احلديث الثالث والثالثون
مشس الدين أبو غالب املظفر بن عبد الصمد بن أخربان الشيخ األمني الصدوق  

وأبو حممد عبد  684قراءة عليه وأان أمسع يف مجادى اآلخرة سنة خليل األنصاري 
الرمحن بن أمحد بن عباس الفاقوسي وأبو عبد هللا ] حممد [ بن حممد بن سليمان 

القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل ابن احلرستاين أخربان العامري 
أبو احلسني حممد أخربان أبو حممد طاهر بن سهل بن بشر بن أمحد اإلسفراييين أخربان 

أبو احلسن حممد بن أمحد بن حدثنا بن مكي بن عثمان بن عبد هللا األزدي املصري 
أبو جعفر أمحد بن حممد بن حدثنا د الغين بن سعيد عبابنتقاء العباس األمخيمي 

طلحة بن أيب حدثين عبد هللا بن وهب حدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا سالمة 
: عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيب هريرة حدثه عن سعيدا املقربي أن سعيد 
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عود هللا كان إمياان ابهلل وتصديق مو من احتبس فرسا يف سبيل هللا عز وجل قال : } 
{ . تويف يف مجادى األوىل سنة شبعه وريه وروثه وبوله حسنات يف ميزانه يوم القيامة 

وله مخس  682يف شعبان سنة الفاقوسي وعمره اثنان ومثانون سنة . وتويف  688
 وسبعون سنة .

 
 احلديث الرابع والثالثون 

بد هللا بن حممد بن الشيخ اإلمام حميي الدين أبو حفص عمر بن حممد بن عأخربان 
. قاال : وأبو حامد الصابوين  682بقراءيت عليه وأان أمسع سنة أيب عصرون التميمي 

أبو حممد أخربان أبو القاسم عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل احلرستاين أخربان 
القاضي أخربان أبو احلسني حممد بن مكي األزدي أخربان طاهر بن سهل اإلسفراييين 

أبو القاسم حدثنا  390سنة علي بن حممد بن إسحاق بن يزيد احلليب  أبو احلسني
حيىي بن حدثنا عبد الرمحن بن جابر الكالعي حدثنا عبد الصمد بن سعيد القاضي 

قال أيب هريرة عن أيب سلمة عن الزهري عن العالء بن سليمان حدثنا صاحل الوحاظي 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من  إن هللا ال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } 

ولكن يقبض العلماء . فإذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا الناس 
ابن طربزذ أخربان أبو احلسن بن البخاري { وأخربانه عاليا بغري علم فضلوا وأضلو 

مساعيل حممد بن إحدثنا علي بن إبراهيم الباقالين أخربان القاضي أبو بكر أخربان 
سويد بن حدثنا أبو بكر حممد بن حممد بن سليمان الواسطي إمالء حدثنا الوراق 
عبد عن أبيه عن هشام بن عروة عن مالك بن أنس وحفص بن ميسرة حدثنا سعيد 

. مولده سنة هشام من حديث البخاري ومسلم ) فذكره . أخرجه هللا بن عمرو 
 . 682. وتويف يف اثلث ذي القعدة سنة  599
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 احلديث اخلامس والثالثون 
نفيس الدين أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن علي بن جرير أخربان أقضى القضاة 

مشس الدين عبد الرمحن والشيخ  679قراءة عليه وأان أمسع يف سنة احلارثي الشافعي 
أبو الربكات داود بن أمحد بن مالعب . قالوا : أخربان بن أيب عمر وأمحد بن شيبان 

قراءة اإلمام أبو الفضل حممد بن عمر بن يوسف األرموي قراءة عليه أخربان ادي البغد
سنة أبو القاسم علي بن أمحد بن حممد بن البسري أخربان  546عليه وأان أمسع سنة 

أبو حدثنا أبو أمحد عبيد هللا بن حممد بن أمحد بن أيب مسلم الفرضي أخربان  465
أبو أمحد بشر بن مطر أخربان  333سنة بكر حممد بن جعفر بن أمحد املطريي 

عن أبيه : عن سامل عن الزهري عن سفيان بن عيينة بسر من رأى حدثنا الواسطي 
: رجل آاته هللا القرآن فهو ال حسد إال يف اثنتني النيب صلى هللا عليه وسلم قال : } 

ليل وآانء النهار يقوم به آانء الليل وآانء النهار ورجل آاته هللا ماال فهو ينفقه آانء ال
 وله ثالث وسبعون سنة . 680{ . تويف يف صفر سنة يف حقه 

 
 احلديث السادس والثالثون 
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن الكمال عبد الرحيم بن أخربان الشيخ اإلمام الزاهد 

عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن ومشس الدين عبد الرمحن بن الزين أمحد بن عبد 
الشريف أبو . قاال : أخربان  681؛ قراءة عليهما وأان أمسع يف سنة املقدسيان  امللك

أبو األسعد هبة قراءة عليه أخربان الفتوح حممد بن حممد بن حممد بن عمرون البكري 
أخربان جدي الرمحن بن عبد الواحد بن أيب القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو العباس السراج  أخربانأبو احلسني اخلفاف أخربان 
الذي تفوته إن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : } ابن عمر عن انفع عن الليث 
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. وتويف يف مجادى األوىل  607{ . ولد يف سنة فكأمنا وتر أهله وماله صالة العصر 
 . 688سنة 

 
 احلديث السابع والثالثون

م اخلري ست العرب بنت حيىي بن قامياز بن عبد هللا التاجية أأخربتنا الشيخة الصاحلة  
وأبو العباس بن شيبان وابن  681قراءة عليها وأان أمسع يف رمضان سنة الكندية 

أبو حفص عمر بن حممد بن . قالوا : أخربان العسقالين وأبو احلسن بن البخاري 
ن بن أمحد بن عبد هللا أبو غالب أمحد بن احلسقراءة عليه وحنن نسمع أخربان طربزذ 

أبو حممد احلسن بن علي بن حممد أخربان  524قراءة عليه وأان أمسع سنة بن البناء 
أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك قراءة عليه أخربان بن احلسن اجلوهري 

حنظلة بن أيب عن أبو عاصم النبيل حدثنا حممد بن يونس بن موسى حدثنا القطيعي 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يغتسل من : } عائشة عن اسم القعن سفيان 

{ . أخرجه مث أيخذ حفنة لشق رأسه األيسر جنابة فيأخذ حفنة لشق رأسه األمين 
. ولدت يف أيب عاصم عن أيب موسى الزمن عن البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

 . 684. وتوفيت سنة  599سنة 
 

 ون احلديث الثامن والثالث
أم العرب فاطمة بنت أيب القاسم علي بن أيب حممد أخربتنا الشيخة اجلليلة األصيلة 

القاسم بن أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا بن عبد هللا بن احلسني بن عساكر 
وست العرب بنت وأبو العباس بن شيبان  681قراءة عليها وأان أمسع يف رمضان سنة 

قراءة عليه وحنن أبو حفص عمر بن حممد بن طربزذ أخربان  . قالوا :حيىي بن قامياز 
أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن احلصني نسمع أخربان 
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قراءة عليه أبو طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن قراءة عليه أخربان الشيباين 
قراءة عليه يف سنة يسابوري أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي النأخربان 
جعفر بن حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو القاسم حممد بن إسحاق أخربان  354

مطران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أنس عن } اثبت عن سليمان 
فقلت له : مل صنعت هذا اي رسول هللا ؟ قال : إنه فحسر عن رأسه حىت أصابه املطر 

 . 683. وتوفيت يف شعبان سنة  598{ ولدت سنة وجل  حديث عهد بربه عز
 

 احلديث التاسع والثالثون 
أم أمحد زينب بنت مكي بن علي بن كامل احلراين أخربتنا الصاحلة العابدة اجملتهدة 

؛ قراءة عليهم وفاطمة بنت علي بن عساكر وأمحد بن شيبان وإمساعيل بن العسقالين 
أبو غالب أمحد أخربان ن حممد بن طربزذ البغدادي أبو حفص عمر ب. قالوا : أخربان 

أبو حممد احلسن بن علي بن حممد اجلوهري أخربان بن احلسن بن أمحد بن البناء 
أبو قراءة عليه حدثنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي أخربان 

عن شعبة ا حدثنسليمان بن حرب حدثنا مسلم إبراهيم بن عبد هللا بن مسلم البصري 
بن رسول هللا صلى هللا عليه إبراهيم قال : ملا مات الرباء مسعت } عدي بن اثبت 

عن البخاري { . رواه له موضع يف اجلنة وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 . 688. وتوفيت يف شوال سنة  598. ولدت يف سنة سلمان بن حرب 

 
 احلديث األربعون

قراءة أم حممد زينب بنت أمحد بن عمر بن كامل املقدسية ة أخربتنا الشيخة الصاحل 
وأبو عبد هللا بن بدر وأبو العباس بن شيبان وابن  684عليها وأان أمسع سنة 

قالوا ابن البيضاوي والقزاز وابن يوسف أخربان ابن طربزذ . قالوا أخربان العسقالين 
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احلسن حدثنا عبد هللا بن حممد أبو القاسم أخربان املخلص أخربان ابن املسلمة أخربان 
سليمان بن يسار عن أسامة بن زيد عن عيسى بن يونس حدثنا بن إسرائيل النهرتريى 

كان رسول هللا صلى هللا عليه زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت : }  أم سلمة عن 
وتوفيت يف  601. ولدت سنة { وسلم يصبح جنبا من غري احتالم مث يتم صومه 

 . 687 شوال سنة
 

 وهللا أعلم
 مت نسخه عن طريق موقع اإلسالم

 شبكة مشكاة اإلسالمية
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