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 ونعوذُ بِاللَّه من شرورِ أَنفُِسنا ومن ،نْ الْحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفرهإِ

لَه إِلَّا  وأَشهد أَنْ لَا إِ، من يهده اللَّه فَلَا مضلَّ لَه ومن يضللْ فَلَا هادي لَه،سيئَات أَعمالنا
أصحابه وعلى آله وعليه  صلى اهللا محمدا عبده ورسولُهاللَّه وحده لَا شرِيك لَه وأَنَّ 

  .أمجعني
آل [ ﴾يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ﴿

  ].١٠٢: رانعم
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ ﴿

 كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللّه امحاَألرو اءلُونَ بِهسي تالَّذ قُواْ اللّهاتاًء ونِسا ورياالً كَثا رِجمهنم
  ].١: النساء [﴾رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر * يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سديدا ﴿
  ].٧١-٧٠: األحزاب[﴾لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

 دعا بأَم:  
 ي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشرخري اهلدي هد أصدق احلديث كتاب اهللا و فإنَّ

  .كل ضاللة يف النار وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة و،األمور حمدثاا
 دعا بخ احملدث عبد اهللا بن سامل البصرى       فهذه رسالة األوائل احلديثية للشي    :أَم

ىف طبعة حمققة على ست نسخ خطية وقد قمت بتحقيقها تلبية لرغبـة الـشيخ               
د التكلة حفظه اهللا تعاىل ، أسأل اهللا أن جيعل عملنا خالصاَ لوجهه             احملقق حممد زيا  

  .الكرمي 
  كتبه

  أبو شعبة فتحى بن أمحد القبيلى السنبادى املصرى
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 املكي منشأ البصري عيسى بن سامل بن حممد بن سامل بن اهللا عبدهو الشيخ   

  . الشافعى مذهباً مولدا
  

  :مولده
 هـ  ، وقال إمساعيل البابـاىن ولـد سـنة            ١٠٤٨قال الزركلى ولد عام     

  ١٠٤٨ أو ١٠٤٩ أو ١٠٥٠ولد سنة :  وقال الكتاىن ١٠٤٩
  
  :يوخه ش

 حممد والشمس البابلي شيخهوروى عن   له رواية بالعامة من عيسى الثعالىب       
 التجمـوعيت  امللـك  وعبد املغريب الشاوي وحيىي الدمشقي املكتيب علي بن

 وأمحـد  الطـوخي  ومنصور املكي باقشري سعيد بن اهللا وعبد السجلماسي
 الدمياطي لبناا أمحد والشهاب املكي اجلمال بن بكر أيب بن وعلي البشبيشي

 الطـربي  العابـدين  وزين الزمزمي العزيز وعبد الصيين سليمان بن وأمحد
 وحممـد  الكوراين والربهان الشرنباليل وحممد الطربي القادر عبد بن وعلي
  وغريهم الرداين سليمان بن

  :تالميذه
 البهنـسي  احلـي  وعبد والشرباوي وامللوي اجلوهريله تالميذ كثر منهم     

 مـصطفى  والسيد السقاط العريب بن وعلي األمري إمساعيل نب حممد واحلافظ
 وحسن باعلوي بلفكيه اهللا عبد بن الرمحن وعبد واملنيين والعجلوين البكري

                                 
 ، هداية العارفني ١/١٩٣هرس الفهارس للكتاىن  ، ف٤/٨٨ ترمجة املصنف ىف األعالم للزركلى )(1

١/٤٨٠  
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 بـن  اهللا وعبد اإلدريسي سعيد بن وإبراهيم احلسين عيديد الرمحن عبد بن
 الـصنعاين  املـؤمنني  أمري ابن إسحاق بن حممد واإلمام الزبيدي األمني عمر
 مهات بن حسن بن وحممد الطربي علي بن الوهاب عبد بن حممد الشمسو

 وعبـد  النمرسـي  علي بن وعيد احلسيين أسلم بن الرمحن وعبد الدمشقي
 املكـي  عقيلة وابن الكبري السندي احلسن وأيب املكي القلعي التاج بن املنعم

 املرغيت احملجوب اهللا وعبد الكوراين طاهر وأيب املكي عقيل بن عمر والسبط
 األهـدل  مقبـول  حممد بن أمحد والشهاب األهدل عمر بن وحيىي الطائفي
 الـشرابايت  الكرمي وعبد حلب نزيل الطرابلسي احلسيين إبراهيم بن وحممد
  الدرعي ناصر ابن العباس وأيب احلليب الدباغ وعلي احلليب

  
  :ثناء العلماء عليه 

 باإلمـام  للبـصري  وصـفه  بعد اجلليلة التعليقة يف مرتضى احلافظ عنه قال
  "احلجازية البالد حافظ أنه على اتفقوا قد: " احلافظ احملدث
: " للدمنيت إجازته يف سكر سعيد حممد الشيخ بن إمساعيل الشيخ عنه وقال
   ".احلديث يف املؤمنني أمري
 وأخـذ  لقيـه  وقد رحلته يف الدرعي ناصر بن العباس أبو الشيخ عنه وقال
 سـائر  مـن  وغريه احلديث يف احلرمني أهل فاق أنه احلرم طلبة زعم: " عنه

  "العلوم
  

   :تدريسه
 بـإقراء  مكـة  يف تفرد املترجم: " البصري شيخه عن عقيلة ابن الشمس قال -

 بكتابتـهم  النـاس  بأيدي وانتشرت بإقرائه النسخ فكثرت الستة الكتب مجيع
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 كرمـايت وال البـاري  فتح مايف عيون فيه وذكر البخاري وشرح هلا، واستكتابه
 وحنـوه،  الثلـث  إىل ووصب الباري، وفتح القسطالين من أبسط فهو وغريمها،

   ".ـاه إليه، ذلك يف الرياسة وانتهت وغريه، املوطأ وأقرأ
 قـرأ  أنـه  هذا البصري اجلمال عن األهدل للوجيه )١( "اليماين النفس " ويف -

 عز صحيحال على شرحه وأن مراراً، املشرفة الكعبة جوف يف البخاري صحيح
 من يكون أن كاد االسم وهذا: " قال " الساري ضياء " مساه مثال، له يلقى أن

 تـصحيحه  مناقبه ومن: " قال " تأليفه يف الشروع لعام موافق فإنه املعمى، قبيل
 ومـن : " قال " األقطار مجيع من إليها يرجع نسخته صارت حىت الستة، للكتب
 يف أخـذ  وزيـادة،  اليونينيـة  يف مـا  فيه وجد الذي البخاري صحيح أعظمها
 أيـادي  تفرق أن بعد أمحد مسند ومجع سنة، عشرين حنواًمن وكتابته تصحيحه

   ".ـ اه أمة، نسخته وصارت وصححه سبا
 يف املكـي  الـصعيدي  بالشماع الشهري إدريس بن  أمحد اجلليل الشيخ وقال -

 أن وكـاد  سـبا،  أيادي تفرق أن بعد أمحد اإلمام مسند مجع: " البصري ترمجة
 العلماء السادة منها نقل أمها، ملن كعبة صارت نسخة منه وصحح كاهلبا، يكون
 وأرسل اخلافقني، يف طار انتشاراً احلرمني، يف وانتشرت األفاق، يف سارت نسخاً
 بكرمـه  اهللا تقبـل  مصر، جبامع وأخرى الشريفة بطيبة أوقفت نسخة البار ابنه

   ".ـاه آمني،
  

  :مصنفاته  من 
  .جملدات ثَلَاث في البخارِي صحيح على السارى اءالضي-

                                 
  ٦٨ النفس اليماىن )(1
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 يف رسـالة  هـذه : " عليهـا  كتب رسالة "  و:قال الزركلى : رسالة األوائل   -
 تـسعة  وعدا األشياخ، عن أصوهلا رواية عن بتلقيها يكتفى النبوية، األحاديث
   "حديثا وعشرون

  سناد له ثبت مجعه له ابنه امسه اإلمداد مبعرفة علو اإل-
  

  :وفاته 
  ١٣٢٤ سنة وتسعني نيف عن وفاته وكانت
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  )أ( رمزت هلا ب٢٢٨٨ من جامعة الرياض رقم خطيةنسخة  -١
 وأهـداها   هـ١٣١٣ سنة    كتبها عفيفى حسيبو الرماىل    خطية نسخة   -٢

 )ب(للشيخ أمحد رافع الطهطاوى رمزت هلا ب
 )ج(مزت هلا بر ٦١٨٣ نسخة خمطوطة من جاعة امللك سعود رقمها -٣
 )د(نسخة خطية بآخرها اجازات رمزت هلا ب -٤
 )هـ(نسخة بآخرها اجازات رمزت هلا ب -٥
 ـا اجـازة للـسقا    ٣٣٠٦١٢ نسخة خطية من مكتبة األزهر برقم      -٦

 )و(وغريه رمزت هلا ب
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ـ  لَع و دمحا م نديى س لَ ع ى اهللاُ لَّص و نياملَِ الع ب ر  هللاِ دماحلَ ى آل ـ ه و صبِحه 
  .اهريِغَ وةت السبِت الكُلِائو أَن ميثُادح أَهذهفَ: دعا بم أَنيعمجأَ

 
 اللَّـه  عبد ىأَبِ  احلُجة أَمريِ املًؤمنِني فى احلَديث     الْحافظ الْإِمامِ إلَى   فبالسند املُتصلِ 

دمحنِ ميلَ باعمإِس ارِيخالْب ىفاجلُع   َقَال   :     ـابيمِ بحنِ الرمحمِ اِهللا الربِس: 
فُء كَانَ كَيديِ بحولِ إِلَى الوسر اللَّه  لُ ؟قَوو  اللَّـه :﴿  إ ـ  أو   ـ۞ٓ َٓ ۡ َۡ َ  ِ

ٖإ       أو     إ    ح ُ ٰ َ ِ ِٓ َٓ ۡ َۡ َ َ َ َ ۡ ِ وٱ   َ ّ ِ ِۚ  ِ     ـ هۦ  َۧ  ِ ۡ َ ۢ  ]١٦٣: النـساء [اآلية   ﴾َ
 اَألنـصارِي،  سعيد بن يحيى حدثَنا: قَالَ سفْيانُ، حدثَنا: قَالَ ، يدياحلُم حدثَنا
 اللَّيثـي،  وقَّـاصٍ  بـن  علْقَمةَ سمع أَنه التيمي، إِبراهيم بن محمد أَخبرنِي: قَالَ
  اللَّـه  رسولَ سمعت: يقُولُ )٢(املنبرِ ىعلَ اخلَطَّابِ بن عمر سمعت: يقُولُ
 إِلَى هجرته كَانت فَمن نوى، ما امرِئٍ لكُلِّ وإِنما بِالنيات، اَألعمالُ إِنما«: يقُولُ
  )١(»إِلَيه هاجر ما إِلَى فَهِجرته ،)٣(ينكحها امرأَة إِلَى أَو يصيبها، دنيا

                                 
  )أ( ثابتة ىف )(1
  ) ، دب( ليست ىف )(2
إىل دنيا )  ،وجا،(فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وىف )  ،هـ ،دب( ىف )(3

  يصيبها أو امرأة ينكحها
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 الْحجـاجِ  بـنِ  مـسلمِ  الْحسينِ ىأَبِ احلُجة   الْحافظ الْإِمامِ إلَى   وبِالسند املُتصلِ 
رِييالْقُش ورِىابسيالن        َيحِ قَالحالص هدنسى مف :ثَندو احةَ أَبثَميخ ريهز  ـنب 
   يعمر، بنِ يحيى عن بريدةَ، بنِ اِهللا عبد عن كَهمسٍ، عن وكيع، حدثَنا ،حربٍ

 حـدثَنا  أَبِـي،  حدثَنا - حديثُه وهذَا - الْعنبرِي معاذ بن اِهللا عبيد وحدثَنا )ح(
،سمنِ كَهنِ عةَ، ابديرب نى عيحنِ يب ،رمعلَ كَانَ: قَالَ يأَو ني قَالَ مرِ  فالْقَـد 
ةرصبِالْب دبعم ،نِيهالْج طَلَقْتا فَانأَن ديمحو نب  ـدبنِ  عمحالـر  ـرِييم٢(الْح( 
 ،  اِهللا سـولِ ر أَصـحابِ  من أَحدا لَقينا لَو: فَقُلْنا - معتمرينِ أَو - حاجينِ
اهأَلْنا )٣(فَسمقُولُ علَاِء يؤي هرِ، فالْقَد فِّقا فَولَن دباِهللا ع نب رمنِ عطَّـابِ  بالْخ 
 شـماله،  عن والْآخر يمينِه، عن أَحدنا وصاحبِي أَنا فَاكْتنفْته ،)٤(الْمسجِد داخلًا
تنبِي نَّأَ فَظَناحلُ صكيس الْكَلَام ،إِلَي ا:  فَقُلْتأَب دبنِ عمحالر هإِن قَد را ظَهلَنبق 

 أَنْ يزعمونَ وأَنهم شأْنِهِم، من وذَكَر الْعلْم، ويتقَفَّرونَ الْقُرآنَ، يقْرُءونَ )٥(ناسأُ
 مـنهم،  بـرِيءٌ  أَني فَأَخبِرهم أُولَئك لَقيت فَإِذَا«: قَالَ أُنف، الْأَمر وأَنَّ قَدر، لَا

مهأَنآُء وري بني ،»مالَّذو فلحي بِه دباِهللا ع نب رمع »أَنَّ لَو مهدأَحثْلَ لم دأُح 
                                                                                               

 يف، و١ قم يف كان بدء الوى إىل رسول اهللا  باب كبدء الوحيىف كتاب رواه البخاري  )(1
ال بالنية رقم عم إمنا األ باب قوله اإلمارةكتاب مسلم  يف  وغريه ، ورواه اإلميانكتاب 
 ، والترمذي  يف ٢٢٠١ باب فيما عىن به الطالق والنيات الطالق ، وأبو داود يف١٩٠٧

  .٥٨/٧٥ / ١، والنسائي  ١٦٤٧ فضائل اجلهاد
  اجلربى وهو تصحيف) أ ( ىف النسخة)(2
  فسألنا)  ، و ،هـ، دأ( ىف النسخة )(3
  )،و أ(ساقطة من  )(4
  ناس: كذا ىف املخطوطات وىف طبعات صحيح مسلم  )(5
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  احلديثيةاألوائل

 بـن  عمـر  أَبِي حدثَنِي: قَالَ ثُم »بِالْقَدرِ منيؤ حتى منه اُهللا قَبِلَ ما فَأَنفَقَه ذَهبا،
 رجـلٌ  علَينـا  طَلَع إِذْ يومٍ، ذَات  اِهللا رسولِ عند نحن )١(ابين: قَالَ الْخطَّابِ
يدداضِ شيابِ، بالثِّي يددش ادورِ، سعى لَا الشري هلَيع فَرِ، أَثَرالس لَاو رِفُهعـا  ينم 
،دى أَحتح لَسإِلَى ج بِيالن  ، دنفَأَس هيتكْبإِلَى ر ،هيتكْبر عضوو هلَـى  كَفَّيع 

،هذَيقَالَ فَخا: وي دمحنِي مبِرنِ أَخلَامِ، عولُ فَقَالَ الْإِسساِهللا ر   :» ـلَام٢(الْإِس( 
 وتـؤتي  الـصلَاةَ،  وتقيم ،  اِهللا رسولُ محمدا وأَنَّ اُهللا إِلَّا إِلَه لَا أَنْ تشهد أَنْ

 صدقْت،: قَالَ ،»سبِيلًا إِلَيه استطَعت إِن الْبيت وتحج رمضانَ، وتصوم الزكَاةَ،
 بِاِهللا، تؤمن أَنْ«: قَالَ الْإِميان، عنِ فَأَخبِرنِي: قَالَ ،ويصدقُه يسأَلُه، لَه فَعجِبنا: قَالَ

،هكَتلَائمو ،بِهكُتو ،هلسرمِ ووالْيرِ، والْآخ نمؤترِ وبِالْقَد رِهيخ  هـرشقَـالَ  ،»و :
،قْتدنِي: قَالَ صبِرنِ فَأَخع ،انسأَنْ«: قَالَ الْإِح بعتاَهللا د ككَأَن ،اهرفَإِنْ ت  لَـم 

كُنت اهرت هفَإِن اكرى: قَالَ ،»يتةُ ماعا«: قَالَ ،)٣(السئُولُ مسا الْمهنع لَمبِأَع  ـنم 
 الْحفَاةَ ىتر وأَنْ ربتها، الْأَمةُ تلد أَنْ«: قَالَ أَمارتها، عن فَأَخبِرنِي: قَالَ »السائلِ
 ثُـم  مليا، فَلَبِثْت انطَلَق ثُم: قَالَ ،»الْبنيان في يتطَاولُونَ الشاِء رِعاَء الْعالَةَ الْعراةَ
 جِبرِيلُ فَإِنه«: قَالَ أَعلَم، ورسولُه اُهللا: قُلْت »السائلُ؟ منِ أَتدرِي عمر يا«: قَالَ

اكُمأَت كُملِّمعي كُمين٤(»د(  
  

                                 
   كذا ىف املخطوطات وىف بعض طبعات الصحيح بينما)(1
  )ج( ساقطه من )(2
  فأخربىن عن الساعة : هكذا ىف املخطوطات وىف طبعات صحيح مسلم  )(3
، وأبو داود يف السنة  ٨رقم  باب معرفة اإلميان واإلسالم اإلميان كتاب رواه اإلمام مسلم يف  )(4

، ٢٦١٠رقم باب ما جاء ىف وصف جربيل والترمذي يف اإلميان  ،٤٦٩٥رقم باب ىف القدر 
  .٩٧ / ٨والنسائي يف اإلميان باب نعت اإلسالم 
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  احلديثيةاألوائل

 
 الناقداحلُجة أَبِـى داود سـلَيمانَ بـنِ اَألشـعث           الْحافظوبِالسند املُتصلِ إلَى    

  انِىتجِسالس     َقَال نِهناب:  ىف ستك ةارالطَّه   ، ابلِّي بخالت دناِء عقَض الْحةاج 
 عـن  محمـد،  ابن يعنِي الْعزِيزِ عبد حدثَنا الْقَعنبِي، مسلَمةَ بن اللَّه عبد حدثَنا،  

دمحنِي )١(معي نرٍو، ابمع نةَ، أَبِي علَمنِ سع ةريغنِ الْمةَ ببعش  »َّأَن  بِـيالن 
 َإِذَا كَان با ذَهبذْهلْم دع٣()٢(»أَب(  
  

 
 احلُجة أَبِى عيسى محمد بنِ عيسى بن سورةَ         الْحافظ الْإِمامِوبِالسند املُتصلِ إلَى    

  ىذمرالت     َعِ قَالى بِاجلَامماملُس نِهنى سف : ابوأَب  ةارالطَّه نولِ عساِهللا ر   ، 
ابا باَء ملُ الَ جقْبالَةٌ ترِ صيورٍ بِغا،  طُهثَنداءٍ  حجو رةُ )٤(أَببيقُت نب ،يدعقَـالَ  س :
   حربٍ بنِ سماك عن عوانةَ، أَبو حدثنا

 بنِ مصعبِ عن سماك، عن إِسرائيلَ، عن وكيع، حدثَنا: قَالَ هناد، وحدثَنا) ح(
،دعنِ سنِ عاب رمنِ ، عع بِيالن  ، َلُ الَ  «:قَالقْبالَةٌ تـرِ  صيـورٍ  بِغالَ طُهو 
   ».غُلُولٍ من صدقَةٌ

                                 
  )أ( ساقطة من )(1
   املخطوطات إذا ذهب أبعد ىف )(2
  الطهارةىف ، والترمذي ١رقم  باب التخلي عند قضاء احلاجة  الطهارةكتابرواه أبو داود  )(3

هذا حديث : وقال ٢٠رقم  كان إذا أراد احلاجة أبعد يف املذهب باب ما جاء أن النيب 
وابن  ، )١٨ / ١( باب اإلبعاد عند إرادة احلاجة  الطهارةكتاب، والنسائي   صحيححسن 
   ٣٣١ الطهارة باب التباعد للرباز رقم كتاب ماجة

  )ج( ليست ىف )(4
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  احلديثيةاألوائل

  )١(.بِطُهورٍ إِالَّ: حديثه في هناد قَالَ
  .وأَحسن الْبابِ هذَا في شيٍء أَصح الْحديثُ هذَا:قَالَ أَبو عيسى 

  .وأَنسٍ هريرةَ، وأَبِي أَبِيه، عن الْمليحِ، أَبِي عن الْبابِ وفي
  )٢(.الْهذَلي عميرٍ بنِ أُسامةَ بن زيد: ويقَالُ عامر، اسمه أُسامةَ بن الْمليحِ وأَبو

  
 

 الناقد أَبِى عبد اِهللا أَحمد بنِ شعيبٍ النـسائى        الْحافظ الْإِمامِلسند املُتصلِ إلَى    وبِا
       ىبتاةُ بِاملُجمى املُسرغنِ الصنى السف ابتك ةارالطَّه   ، أْوِيلُت  ـهلقَو   :﴿ 

ُإذا      إ  ٱ    ة       َِ ۡ َ ُِ ٰ  َُ ِ ِۡ ۡ ِ ا و      و       إ  ٱ   ا  َ ِ َ َ َ ُۡ َ ِ ۡ ُۡ ُ ََ ِ ۡ
َ ُ : املائدة[ ﴾ْ

 سـلَمةَ،  أَبِـي  عن الزهرِي، عن سفْيانُ، حدثَنا: قَالَ سعيد بن قُتيبةُ أَخبرنا ،   ]٦
نةَ أَبِي عريره ، َّأَن بِيالن   َقَظَ إِذَا«: قَاليتاس كُمدـ  أَح من  ،ـهموفَلَـا  ن 

سمغي هدي يف هوئضى وتا حِسلَهغفَإِنَّ ثَلَاثًا، ي كُمدرِي  لَا أَحـدي  ـنأَي  ـتاتب 
هد٣(»ي(  
  

                                 
  )ب( ساقطة من )(1
، ومسلم ىف كتاب الطهارة ) ١(الترمذى كتب الطهارة باب ما جاء ال تقبل صالة بغري طهور  )(2

، وابن ماجه كتاب الطهارة باب ال يقبل اهللا صالة بغري ) ٢٢٤(باب وجوب الطهارة رقم 
  ) ٤/١٩١(قى ، البيه) ٢٧٢(طهور رقم 

،  )٦/ ١(: رقم" إذا قمتم إىل الصالة" باب تأويل قوله تعاىل الطهارةكتاب النسائي يف  سنن )(3
 ، وأبو ٢٧٨رقم  الطهارةكتاب ، ومسلم يف ١٦٢ رقم  الوضوء كتابورواه البخاري  يف

 ، واملوطأ يف)٢٤(الطهارة رقم كتاب   ، والترمذي يف ١٠٣رقم  الطهارةكتاب داود يف 
  ).٢٤١/ ٢(واإلمام أمحد يف املسند  ، )١/٢١(  الطهارةتابك
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  احلديثيةاألوائل

 
 ماجـه   يد بنِ  أَبِى عبد اِهللا محمد بنِ يزِ       احلُجة الْحافظ الْإِمامِوبِالسند املُتصلِ إلَى    

: قَـالَ  شـيبةَ،  أَبِي بن بكْرِ أَبو حدثَنا)١( بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ      القُزوِينِى  
 قَـالَ : قَـالَ  ،هريـرةَ  أَبِي عن صالحٍ، أَبِي عن الْأَعمشِ، عنِ شرِيك، حدثَنا
  )٢(»فَانتهوا عنه نهيتكُم وما فَخذُوه، بِه أَمرتكُم ما«:   اللَّه رسولُ

 
 

جة الناقد أَيِى عبد اِهللا محمد بنِ عبـد الـرحمنِ           الْح الْإِمامِوبِالسند املُتصلِ إلَى    
 قَبـلَ  الناس علَيه كَانَ ما باب:  فى كتابِه املُسند قَالَ      الدارِمى السمرقَندى   

ثعبم بِيالن  نلِ مهالْج لَالَةالضا ونربأَخ دمحم نب ،فوسي نانَ، عفْيـنِ  سع 
 ذُأَيؤاخ اللَّه رسولَ يا: رجلٌ قَالَ: قَالَ  اللَّه عبد عن: وائلٍ أَبِي عن الْأَعمشِ،
 بِمـا  يؤاخـذْ  لَم الْإِسلَامِ في أَحسن من«: قَالَ )٣(الْجاهلية؟ في عملَ بِما الرجلُ
   )٤(»والْآخرِ بِالْأَولِ أُخذَ الْإِسلَامِ، في أَساَء ومن الْجاهلية، في عملَ كَانَ

  

                                 
  باب اتباع سنة رسول اهللا ) ج( ىف )(1
كتاب يف بألفاظ أخرى ورواه مسلم ، ) ١/٣ (  باب اتباع سنة رسول اهللا سنن ابن ماجه )(2

  ).٢/٤٢٨(، واإلمام أمحد ) ٥/١١١/٢٦١٩(  احلج كتاب ، والنسائي يف١٣٣٧رقم  احلج
  أيؤاخذ الرجل مبا عمل ىف اجلاهلية قبل االسالم) ب( ىف )(3
 سنن ابن ماجه رقم ١٢٠ ، مسلم رقم ٦٩٢١ ، ورواه البخارى رقم ١سنن الدارمى رقم  )(4

 ، سنن البيهقى رقم ٢/١٢١/٣٩٦ ، صحيح ابن حبان ١/١٥٦/٢٣٧ ، مسند أمحد ٤٢٤٢
١٨٢٩١  
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  احلديثيةاألوائل

 
 

 جة القُدوة يحيى بنِ يحيى اللَّيثى اَألندلُـِسى         الْح الْإِمامِوبِالسند املُتصلِ إلَى    
قُوتو لَاةنِ   الصنِ عع كمال نسِ، بأَن ننِ عابٍ، ابهأَنَّ ش رمع نب دبزِيـزِ  عالْع 

 أَخر شعبةَ بن الْمغريةَ أَنَّ فَأَخبره الزبيرِ، بن عروةُ علَيه فَدخلَ يوما، الصلَاةَ خرأَ
 هذَا ما: فَقَالَ الْأَنصارِي مسعود أَبو علَيه فَدخلَ - بِالْكُوفَة وهو - يوما الصلَاةَ

 ثُـم ،   اللَّه رسولُ فَصلَّى فَصلَّى، نزلَ جِبرِيلَ أَنَّ« علمت قَد يسأَلَ مغريةُ؟ يا
 صـلَّى،  ثُـم ،   اللَّه رسولُ فَصلَّى صلَّى، ثُم ،  اللَّه رسولُ فَصلَّى صلَّى،
. أُمرت بِهذَا: قَالَ مثُ »  اللَّه رسولُ فَصلَّى صلَّى، ثُم ،  اللَّه رسولُ فَصلَّى
 الَّـذي  هو جِبرِيلَ إِنَّ أَو عروةُ، يا بِه تحدثُ ما اعلَم: الْعزِيزِ عبد بن عمر فَقَالَ
ولِ أَقَامسرل اللَّه  قْت؟ ولَاةةُ قَالَ الصورع :ككَانَ كَذَل ريشب نأَبِي ب ودعسم 
الْأَن،ارِيثُ صدحي نع ةُ  قَالَ .أَبِيهورع :لَقَدنِي وثَتدةُ حشائع جوز  بِـيالن  ، 
  )١(»تظْهر أَنْ قَبلَ حجرتها، في والشمس الْعصر يصلِّي« كَانَ  اللَّه رسولَ أَنَّ

 
 

 أَبِى احلَسنِ على بنِ عمر بنِ أَحمد الدارقُطْنِى         الْحافظ الْإِمامِ إلَى   وبِالسند املُتصلِ 
 اللَّـه  عبد أَبو الْقَاضي ثنا ،   الطَّهارة كتاب: رحمه اُهللا فى كتابِ السننِ لَه قَالَ        

نيسالْح نيلَ باعمثنا ، إِس قُوبعي نإِ بيماهرب يقروو ثنا ، الدةَ أَبامأُس   

                                 
) ٣٩٤(وأبو داود رقم ) ٦١١رقم  ومسلم ،٥٢٢رقم ورواه البخاري ، ) ٤-٣/ ١(املوطأ  )(1

  )٢٤٥ / ١(والنسائي 
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  احلديثيةاألوائل

 أَبـو  ثنـا  ، السفَرِ أَبِي بن عبيدةَ أَبو نا ، )١(العالِء بنِ علي بن أَحمد وثنا )ح(
    أُسامةَ

 بن محمد أنا  ،بِواسطَ عثْمانَ بنِ عمرِو بن أَحمد الْمعدلُ اللَّه عبد أَبو وثنا )ح(
   أُسامةَ أَبو ثنا ، عبادةَ

 بـن  حاجِـب  ثنـا  ، النيسابورِي زِياد بنِ محمد بن اللَّه عبد بكْرٍ أَبو وثنا )ح(
 بـنِ  جعفَـرِ  بـنِ  محمد عن ، كَثريٍ بن الْوليد ثنا قَالَ ، أُسامةَ أَبو ثنا ، سلَيمانَ
  اللَّه رسولُ سئلَ: قَالَ ، أَبِيه عن ، عمر بنِ اللَّه عبد بنِ اللَّه عبد عن ، الزبيرِ
 إِذَا«:  فَقَـالَ  والدواب السباعِ من ينوبه وما ، )٢(الْفَلَاة بِأَرضِ يكُونُ الْماِء عنِ
 ، الْخبـثَ  يحملِ لَم: السفَرِ أَبِي ابن وقَالَ. »شيٌء ينجسه لَم قُلَّتينِ الْماُء كَانَ
  )٣(.مثْلَه عبادةَ ابن وقَالَ

  
 

 يـس ادرِ بنِ محمد اِهللا عبد ىأَبِ اجلَليلِ احلُجة النظَّارِ     الْإِمامِوبِالسند املُتصلِ إلَى    
يعافالش              ِاسبعِ أَبِى العمج ، هنى عاداملُر انملَينِ سبِيعِ بالر ةايرِو هدنسى مف 

 بـن  مالـك  أَخبرنا، كتاب الطَّهارة    أَحمد بنِ يعقًوب اَألصم رحمهم اُهللا تعالَى        
 أَنَّ الْـأَزرقِ،  ابنِ آلِ من رجلٍ سلَمةَ، بنِ سعيد عن لَيمٍ،س بنِ صفْوانَ عن أَنسٍ،
  هريـرةَ  أَبـا  سمع أَنه أَخبره الدارِ، عبد بنِي من وهو بردةَ، أَبِي بن الْمغريةَ

                                 
   والصواب الثابت ىف املنتعلىأمحد بن على بن امل) ج( ىف )(1
  فالة)  ،و ،هـدأ، ( ىف )(2
 ، سنن النسائى قم ٦٧، سنن الترمذى رقم ٦٣، سنن أىب داود رقم ) ٥-١( سنن الدارقطىن )(3

 ١٢٤٩ ، وصحيح ابن حبان ٨/٢١١/٤٦٠٥ ، مسند أمحد ٥١٧ ، سنن ابن ماجه رقم ٥٢
    ٧٥٨، سنن الدارمى رقم 
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 ونحملُ الْبحر نركَب إِنا ه،اللَّ رسولَ يا: فَقَالَ  اللَّه رسولَ رجلٌ سأَلَ: يقُولُ
 رسـولُ  فَقَالَ الْبحرِ؟ بِماِء أَفَنتوضأُ عطشنا، بِه توضأْنا فَإِنْ الْماِء، من الْقَليلَ معنا
اللَّه   :»وه ورالطَّه ،هاؤلُّ مالْح هتتي١(»م(  
  

  
 فـى    الربانِى و الصديقِ الثَّانِى أَحمد بنِ حنبـلَ          الْإِمامِوبِالسند املُتصلِ إلَى    

 ، قَالَ عبد اِهللا بن أَحمد       مسنده ، رِوايةَ ولَده عنه ، مسند أَبِى بكْرٍ الصديقِ           
 كتابِـه،  مـن  أَسد، بنِ هلَالِ بنِ حنبلِ بنِ محمد بن أَحمد أَبِي يحدثَنِبنِ حنبلَ   

 عن - خالد أَبِي ابن يعنِي - إِسماعيلُ أَخبرنا قَالَ نميرٍ، بن اِهللا عبد حدثَنا: قَالَ
 إِنكُم الناس، أَيها يا: قَالَ ثُم علَيه، ثْنىوأَ اَهللا فَحمد  بكْرٍ أَبو قَام :قَالَ قَيسٍ،

ــرؤونَ ــذه تقْ ــةَ ه ــ  ٱ  ــ ﴿ : الْآي    َ ِ  َ  َ ۖ ءا  ــ ا   ــ    أ  ــ    َ  ۡ ُۡ َُ ُۡ َ َ َ ْ ُ َ َ  
ۚ             إذا ٱ       ۡ ُ َ  ۡ َ ۡ َ  ِ َ ُ  ُ َ َ
 اِهللا رسـولَ  سمعنا ،وإِنا]١٠٥: املائدة[﴾ 

 ُقُولإِنَّ «: ي اسا إِذَا النأَور كَرنالْم فَلَم ،وهرغيي كشأَنْ أَو مهمعاُهللا ي قَابِهبِع 
«)٢(  

 عثْمـانَ  عن وسفْيانُ، مسعر حدثَنا قَالَ وكيع، حدثَناقَالَ عبد اِهللا حدثَنِى أَبِى ،       
 الْفَزارِي الْحكَمِ بنِ أَسماَء عن ،)٣(الْوالبِي ربِيعةَ بنِ علي عن ،الثَّقَفي الْمغرية بنِ

                                 
، والنسائي ٦٩والترمذي رقم ،  ٨٣، ورواه أبو داود رقم ) ١/١٩(مسند اإلمام الشافعي  )(1

، ١/١٨٦، والدارمي ٢/٢٣٧ ، ومسند اإلمام أمحد ١/٢٢اإلمام مالك يف املوطأ  و،١/١٧٦
  . حديث جابر من١٢٤٤، وابن حبان ٣٨٨ابن ماجه رقم أخجه و 

 ، ٢١٦٩، والترمذي ٤٣٣٨، وأخرجه أبو داود يف السنن ٩-٧-٥-١/٢مسند اإلمام أمحد  )(2
   ٤٠٠٥وابن ماجه 

األسدى الكوىف روى  والصواب الوالىب وهو على بن ربيعة الوالىب الواىل)  ،و ،هـأ،ب( ىف )(3
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نع يلع  ، َقَال :تإِذَا كُن تعمس نولِ مساِهللا ر  يثًادنِي حفَعـا  اُهللا نبِم 
 بكْرٍ أَبا وإِنَّ صدقْته، لي حلَف فَإِذَا استحلَفْته، غَيرِي عنه حدثَنِي وإِذَا منه، شاَء
 ثَنِيدح - قدصو وكْرٍ أَبب - هأَن عمس بِيالن  َا «: قَالم نلٍ مجر  ـذْنِبي 
 لِّييـص  ثُـم : سفْيانُ وقَالَ ويصلِّي،: مسعر قَالَ الْوضوَء، فَيحِسن فَيتوضأُ ذَنبا

  » لَه غُفَر إِلَّا اَهللا فَيستغفر ركْعتينِ،
 

 
 أَبِى مسلمٍ الكشى ، قَالَ احلَافظُ أَبو مسلمٍ فى بابِ فَـضلِ             وبِالسند املُتصلِ إلَى  

      اتيلُ الثُّالثأَو وه و قَةدالص ثَندا          ، حثَنـدقـالَ ح ، انِىثْمالع دمحنِ مرو بما ع
 أَنَّ رسولَ اِهللا     عبد اِهللا بن نافعٍ اَألنصارِى أَنه أَخبره عن جابِرِ بنِ عبد اِهللا             

  )١(»صدقَةٌ لَه يةُ فَهووما أَكَلَت الْعاف ، أَجر فَلَه فيها أَحيا أَرضا ميتةً من «:قَالَ 
  

 
بـاب اَألذَان وهـو     : وبِالسند املُتصلِ إِلَى احلَافظ الكَبِريِ سعيد بنِ منصورِ وقَالَ        

 الرحمنِ ، قَـالَ     ريٍ قَالَ حدثَنا حصني بن عبد     ، حدثَنا هشيم بن بش    أَولُ السننِ   
     ننِ بمحالر دبا عنربولَ اِهللا   أَخسأَبِى بِاللِ أَنَّ ر متاه لَاةلصل  ـفكَي  ـعمجي 

اسا، النلَى أُطْـمٍ     :فَقَالَ لَهع مهنم داحكُلُّ و قُوماالً فَيثَ رِجعأَنْ أَب تممه لَقَد 
 واركَفَـذَ   دينة فَيؤذنُ كُلُّ واحد منهم من يليه فَلَم يعجِبـه ذَلـك     من آطَامِ املَ  

                                                                                               
بن عبيد الطائى وسلمة عن على واملغرية بن شعبة وأمساء ابن احلكم الفزارى وروى عنه سعيد 

  بن كهيل وعثمان بن املغرية
   ٥٢٠٢، وابن حبان ١٣٧٩، والترمذي ٢/٢٦٧ ، والدارمي ٣/٣٠٤رواه اإلمام أمحد  )(1
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اقُوسالن     كذَل هجِبعي فَلَم  فرصفَان دبع اللَّه نب ديز متهاًم مهولِ لسر اللَّه  
، ي الْأَذَانَ فَأُرِيف ،هامنا أَ  مفَلَمحبا صا  : فَقَالَ   غَدولَيسر لَى    اللَّهالً عجر تأَير

   انبثَو هلَيع جِداملَس قْفـى اَألذَانَ          سثْنى مثْنم هأَن معفَز ى بِاَألذَانادني انرضأَخ 
  فَلَم ، كُلَّه    ةً ثُمدقَع دغَ قَعا فَر   ادل  )١(عثْلَ قَولَـى      فَقَالَ مع ىلَغَ حا بلِ ، فَلَماَألو ه

قَد قَامت الصالةُ اُهللا أَكْبـر      قَد قَامت الصالةُ    :  قَالَ   )٢(الفَالحِ حى علَى الفَالحِ   
 وأَنا قَد أَطَاف  اُهللا أكْبر ال إِلَه إِال اُهللا ، فَقَام عمر بن اخلَطَّابِ فَقَالَ يا رسولَ اِهللا                

 عبـد  سـبقَنِي : فَقَالَا تخبِرن أَنْ منعك ما: بِى اللَّيلَةَ مثْلُ الَّذى أَطَاف بِه ، فَقَالَ  
اللَّه نب ،ديز تييحتبِالالً          فَاس رأَمو دعةً بنس تمونَ فَكَانلاملُس كبِذَل جِبفَأُع ، 

  )٣(فَأَذَّنَ 
 

 
    ظامِ احلَافلِ إِلَى اِإلمصاملُت دنبِالسـنِ أَبِـى            وب دمحنِ ماِهللا ب دبكْرٍ عأَبِى ب ةاحلُج 

            ،فنلُ املُصأَو وهو ةارابِ الطَّهتك نولِ اخلَالِء مخد يثدى حةَ فبياشقُـولُ  مي 
 عـن  صهيبٍ، بنِ الْعزِيزِ عبد عن بشيرٍ، بن هشيم نا حدثَ الْخلَاَء دخلَ إِذَا الرجلُ
 مـن  بِاللَّـه  أَعـوذُ «: قَالَ الْخلَاَء دخلَ إِذَا  النبِي كَانَ: قَالَ مالك، بنِ أَنسِ

ثبالْخ ثائبالْخ٤(»و(  

                                 
  قام) أ( ىف )(1
     حى على الفالح مرة واحدة) ب(ىف )(2
ة ، وأخرجه ابن خزمي٥٠٦ أبو داود رقم رواه وأول اجلزء املفقود من سنن سعيد بن منصور، )(3

  .١/٢٣٢، وابن أيب شيبة خمتصرا ١/٣٩، والبيهقي ٣٨٣خمتصرا 
 ، وأبو داود رقم ٣٧٥رقم  ، ومسلم ١٤٢  رقم، أخرجه البخاري١/١املصنف البن أيب شيبة  )(4

  .٢٦٨، وابن ماجة ١/٢٠، والنسائي ٥، والترمذي رقم ٥
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بِالسلِ إِلَى  وصاملُت داإلمامِ   ن        همحر وِىغاِء البالفَر ودعسنِ منِ بياحلُس ةنىي السحم

 أَحمد )١(سعد أَبو أَخبرنااُهللا فى حديث إِنما اَألعمالُ بِالنيات وهو أَولُ الكتابِ          
نب دمحنِ ماسِ ببالْع يبطالْخ ،يديما الْحنربو أَخأَب دبع اللَّه دمحم  ـنب  ـدبع 
ظُ، اللَّهافو أَنا الْحأَب دبع اللَّه دمحم نب دبع اللَّه ،انِيبها اَألصيلُ  ناعـمإِس  ـنب 

اقحي، إِسا الْقَاضن ،بِينالْقَع نع ،كالم نى عيحنِ يب يدعس.  
 نـا  لَه، واللَّفْظُ الْكُشميهنِي، توبةَ أَبِي بنِ اللَّه عبد بن محمد بكْرٍ أَبو وأَخبرنا ح
 يعقُـوب  بن محمد الْحسنِ أَبو أَخبرنا الْحارِث، بنِ أَحمد بن محمد طَاهرٍ أَبو

يائسالْك ،انِيابو أَنا الْبأَب دبنِ عمحالر دبع اللَّه نب ،ودمحـو  أَنا مأَب  اقـحإِس 
يماهرإِب نب دبع اللُ، اللَّهأَنا الْخ دبع اللَّه نب ،كاربالْم نى عيحنِ يب ،يدعس نع 
دمحنِ مب يماهرا إِب،يميلت نةَ علْقَمنِ عقَّاصٍ بو ،يثاللَّي نع رمنِ عطَّـابِ،  بالْخ 
 فَمن نوى، ما امرِئٍلكُلِّ   وإِنما بِالنية، اَألعمالُ إِنما«:   اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ

تكَان هترجإِلَى ه إِلَى اللَّهو ،هولسفَهِ رهترإِلَى ج إِلَى اللَّهو ،هولسر نمو  ـتكَان 
هترجا إِلَى هينا دهيبصأَوِ ي أَةرام ايهحك٢(ن(، هترا إِلَى فَهِجم راجه هإِلَي«)٣(  

  
 

بِى داود الطَّيالسى رحمـه اُهللا فـى        أَ  احلَافظ احلُجةوبِالسند املُتصلِ إِلَى اِإلمامِ     
 وهو أَولُ   حديث اِإلستغفَارِ عقب صالة ركْعتينِ من مسند أَبِى بكْرٍ الصديقِ           

                                 
  سعد أبوسعيد والصواب أبو:  ىف مجيع النسخ)(1
  زوجهاوىف بعض الطبعات يت )(2
   وتقدم خترجيه،١/٥شرح السنة  )(3

 



ـــ عبداهللا بن سالم البصرىـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  
 

  احلديثيةاألوائل

  دنااملُسثَندةُ، حبعنِ: قَالَ شربانُ ىأَخثْمع نب ،ةريغالْم  تعمقَالَ س يلع نةَ ببِيعر 
يدثُ   ، الْأَسدحيناَء عماَء  ابن وأ أَسمأَس ارِيقَالَ ، )١(الْفَز :تعمـا  سيلع  
 أَنْ شـاءَ  بِما  اللَّه ينفَعنِي حديثًا  اللَّه رسولِ من سمعت إِذَا كُنت: يقُولُ

  اللَّـه  رسولَ أَنَّ ،  بكْرٍ أَبو وصدق بكْرٍ، أَبو نِيوحدثَ: علي قَالَ ينفَعنِي،
 إِلَّـا  اللَّـه  يستغفر ثُم ركْعتينِ، ويصلِّي يتوضأُ ثُم ذَنبا يذْنِب عبد من ما « :قَالَ
غَفَر ،لَه لَا ثُمت هذةَ هُوٱ  ـ  إذا    ـ ﴿   الْآي َ َ َ ِ َ ِ ۡا   ـ   أو    ـ ا أ  ـ    َ  ُ َ ُۡ ََ َْ ْٓ ُ َ َ ً ِ ٰ َ

ۡذ  وا ٱ         وا   ـ     ِ ِ ُ ُ ِ ْ ُْ َُ ۡ َ ۡ َ َ  َ : الْأُخرى والْآيةَ الْآيةَ،] ١٣٥: عمران آل [﴾َ
ۡ و        ﴿ َ َۡ َ ُ  ءا أو          ۥَ َ َ ۡ ُۡ َ ۡ ِ ۡ َ ً   )٢(الْآيةَ »] ١١٠: النساء [ ﴾ٓ
  

 
بِالسد      ويمنِ حب دبامِ علِ إِلَى اِإلمصاملُت دى        نمـسيو هدنسى مى فسرِ الكصبنِ ن

يم من مؤلَّفه قَالَ فـى حـديث        سموع ِإلبراهيم بنِ خز   املُنتخب ، وهو القَدر املَ    
 بـن  يزِيد حدثَنا:  وهو أَولُه ، قَالَ      بكْرٍ  اَألخذ علَى يد الظَّالمِ من مسند أَبِى        

 أَبِـي  عـن  حازِمٍ، أَبِي بنِ قَيسِ عن خالد، أَبِي بن إِسماعيلُ أَخبرنا: قَالَ هارونَ،
ِ    ـ  ٱ  ـ﴿  : الْآيـةَ  هذه تقْرُءونَ إِنكُم: قَالَ ،  الصديقِ بكْرٍ  َ  َ ْ ءا  ـ اَ َ  ُ َ َ 

ۚ      أ                   إذا ٱ  ـ     ۡ ۡ ُۡ َ  ۡ َ ۡ َ  ِ َ ُ ُ ُ ُ ََ َ ۖ َ ُۡ َ ] ١٠٥: املائدة [﴾ َ

                                 
روى عن على ابن أىب طالب ، وقال ،  هو أمساء بن احلكم الفزارى وما جاء ىف املخطوطات  )(1

وى عنه على بن ربيعة ومل يرو عن أمساء بن احلكم إال هذا الواحد وحديث آخر ر  :البخارى
  .ومل يتابع عليه 

،  وحسنة  ٤٠٦الترمذي  ، و١٥٢١ رقمرجه وأبو داود ، وأخ٢مسند أيب داود الطيالسي ص )(2
   ٢٤٥٤، وصححه ابن حبان ٥٦-٤٧-٢/ اإلمام أمحد رقم  ، و١٣٩٥ وابن ماجه 

 



ـــ عبداهللا بن سالم البصرىـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  
 

  احلديثيةاألوائل

 علَى يأْخذُوا فَلَم الظَّالم، رأَوا إِذَا الناس إِنَّ«: يقُولُ  اللَّه رسولَ سمعت وإِني
هيدي كشأَنْ أَو مهمعي اللَّه قَابِه١(»بِع(  

  
 

    ظامِ احلَافلِ إِلَى اِإلمصاملُت دنبِالساُهللا          و ـهمحةَ رامنِ أَبِى أُسب احلَارِث دمحأَبِى م 
    املُس ملس نم ملاملُس يثدى حبٍ قَالَ فترم رغَي وهو هدنسى مف  انِهـسل نمونَ مل

     دنلُ املُسأَو وهو هديةَ عنِ           ودائأَبِى ز ا بنكَرِيا زثَندونَ قَالَ حاره نب زِيدا يثَندح
 مـن  الْمسلم : » قَالَ رسولُ اِهللا :  قَالَ الشعبِى عن عبد اِهللا بنِ عمروٍ 

ملسالْم ملونَس نم اجِرهالْمو هديو انِهسل نم هنع ى اللَّهها نم رج٢(» ه(  
  

 
     الثِّقَة ظامِ احلَافلِ إِلَى اِإلمصاملُت دنبِالسارِ     وزكْرِ البـالَى    أَبِى بعاُهللا ت همحـا   ريمف 

 ، حدثَنا سلَمةَ بن شبِيبٍ قَالَ حدثَنا        ى أَولِ مسنده   ف روى عمر عن أَبِى بكْرٍ      
عنِ ابنِ عمر عن عمر بـنِ       عبد الرزاقِ قَالَ أَخبرنا معمر عنِ الزهرِى عن سالمٍ          

الـسهمى وكَـانَ مـن       خنيسِ بنِ حذَافَةَ  لَما تأَيمت حفْصةُ من     : اخلَطَّابِ قَالَ   
   بِىابِ النحأَص      ةينبِاملَد ىفوراً فَتدب هِدش قَدـانَ بـنِ   ، وثْمع يتفَلَق رمقَالَ ع

      ةَ فَقُلْتفْصح هلَيع تضرفَّانَ فَعفَقَالَ        : ع ، رمع تةَ بِنفْصح كتكَحأَن ئْتإِنْ ش
 :  ل ضال غَر     وِيجِ اآلنَ ، ثُمزى التى ف كْرٍ     لَقيتا بأَب      كتكَحأَن ئْتإِنْ ش لَه فقُلْت

                                 
 ، ٣٠٥٩ الترمذي رقم ، ٤٣٣٨، وأبو داود رقم ١املنتخب من مسند عبد بن حميد، رقم  )(1

  ٢، واإلمام أمحد يف املسند ٤٠٠٥وابن ماجة رقم 
، ٨/١٠٥، والنسائي ٢٤٨١ ، وأبو داود رقم ٤٠، ومسلم رقم ١٠رقم  رواه البخاري )(2

  .٢/١٦٣ومسند اإلمام أمحد 
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  احلديثيةاألوائل

  رمع تةَ بِنفْصى            ، حنم دجأَو هلَيع ئاً ، فَكُنتيش إِلَى جِعري كْرٍ فَلَموبأَب تمفَص 
      هطَبض خثُم ياللَي انَ ، فَلَبِثْتثْمعلَى ع   ا إِلَى   ولُ اللَّهسر      ، ـاهـا إِيهتكَحفَأَن 

لَعلَّك وجدت علَى حني عرضت علًى وما منعنِى إِِال أَنـى  :  أَبو بكْرٍ فَقَالَ    فَلَقيىن
 رسـولِ    قَد ذَكَر حفْصةَ فَلَم أَكُن ُألفْشى سر       قَد كُنت علمت أَنَّ رسولَ اِهللا       

  )١(. وِلَو تركَها قَبِلْتها أَو تزوجتهااِهللا 
  

 
    يـثادـى أَحاُهللا ف همحقَالَ ر هدنسى مى فلصلَى املَوعلِ إِلَى أَبِى يصاملُت دنبِالسو

 هشيم، حدثَنا شبِيبٍ، بن الْحسن حدثَنا  اِإلميان من مسند أَبِى بكْرِ الصديقِ       
: قَـالَ  الصديقِ، بكْرٍ أَبِي عن عمر، ابنِ عنِ نافعٍ، عن ،)٢(حكيمٍ بن كَوثَر حدثَنا
ا: قُلْتولَ يسر ا اللَّهاةُ مجذَا نرِ هي الْأَمالَّذ نح؟ نيهقَالَ ف :»نم شلَا أَنْ هِد إِلَه 
  )٣(»نجاةٌ لَه فَهو لَه، شرِيك لَا وحده اللَّه إِلَّا

 
 

         هللَى فَضع عماملُج ظامِ احلَافلِ إِلَى اِإلمصاملُت دنبِالسىأَبِو عبنِ دمحالر ـ ع باِهللا د 
 قَالَ فى حديث القيامِ بِالقُرآن وفضلِ شـريحِ          يزِاملرو الْحنظَلي كبارالْم بنِ

                                 
 ،  أمحد ىف مسنده ٤٠٠٥، وأخرجه البخارى رقم ١١٦ رقم ١/٢٢٧ البزار ىف مسنده )(1

   ، ١٣٧٤٩ ،  البيهقى ىف السنن الكربى رقم ٣٢٤٨ ، النسائى ىف سننه رقم ١/٢٣٦/٧٤
  نا حكيم والصواب كوثر بن حكيم ث:  ىف املخطوطات )(2
، وأمحد يف ٤ البزار يف مسنده رقم له شواهد ىف، ١٩ رقم ٢٨ /١ أيب يعلى الـموصلي مسند )(3

اهليثمى ىف جممع ، ١٤، وأبو بكر الـمروزي يف مسند أيب بكر الصديق رقم ١/٢٠١املسند 
  .يف إسناده كوثر وهو متروكو: يعلىو  أبرواه: وقال  ١/١٥الزوائد 
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  احلديثيةاألوائل

 أَخبرنِـي  ، الزهـرِي  عـنِ  ، يونساحلَضرمى وهو أَولُ اجلُزِء املَذْكُورِ أخربنا       
بائالس نب زِيدا أَنَّ ، يحيرش يمرضالْح ، ذُكر دنولِ عسر  اللَّـه  ، َفَقَـال :

»لٌ ذَاكجلَا ر دسوتآنَ ي١(»الْقُر(  
  

 
وبِالسند املُتصلِ إِلَى اِإلمامِ احلَافظ أَبِى عبداِهللا احلَكيمِ الترمذى رحمه اُهللا ، قَـالَ    

 نوادرِ اُألصولِ فى حديث التحصنيِ من لَدغِ العقْربِ وغَيرِها ، وهـو   فى كتابِ 
أَولُ اَألصلِ اَألولِ، حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد عن مالك بنِ أَنسِ عن سهيلِ بنِ أَبِـى                

ا رسولَ اِهللا ما نِمت البارِحةَ ، قَال         قالَ رجلٌ ي   صالحِ عن أَبِيه عن أَبِى هريرةَ       
أَما إِنك لَو قُلْت حني أَمسيت أَعوذُ       « :من أَى شيئ ، قَالَ لَدغَتنِى عقْرب ، قَالَ        

         لَقا خم رش نكُلِّها م اماتاِهللا الت اتمـالَى        بِكَلعـاَء اُهللا تيئٌ إِنْ شش ركضي لَم 
«)٢(  
  

 
الـدعاِء  وبِالسند املُتصلِ إِلَى اِإلمامِ أبِى القَاسمِ الطَّبراىن رحمه اُهللا فى كتـابِ             

َو ـ ل ﴿  : اللَّـه  قَـولِ  تأْوِيلِ باب   ، الَّذى أَلَّفَه جامعاً َألدعية رسولِ اِهللا        َ َ
ُر  ـ  ٱد ــ  ۡ ُ ُ ِ  أ ـ      ــ  إن ٱ  ـ   ــ    ون  ـ    ــ د َ  َ َُ ُِ ۡ َۡ َ ِ ۡ ََ َۡ ۡ َۡ َ ِ   ِ ۚ ِ

َ ٓ ِ 

                                 
، ١٣٠٧  رقم، وأخرجه النسائي يف السنن الكربى١٢١٠ رقم ٤٢٦الزهد والرقاق ص  )(1

  ٢٤/٥٠٠/١٥٧٢٤ورواه أمحد 
، وابن ماجة برقم ٣٨٩٨، وأبو داود رقم ٢٧٠٩، وأخرجه مسلم ٢نوادر األصول ص  )(2

  ٢١/٤٤/٦٦٨٨، واإلمام أمحد يف املسند ١٠٣٤٦، والنسائي رقم ٣٥١٨
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  احلديثيةاألوائل

َ      ن      دا      َِ ِ َ ُ َۡ ََ َ ُ  بـنِ  محمد بن اللَّه عبد حدثَنا ]٦٠: غافر[﴾  َ
يدعنِ سأَبِي ب ،ميرثنا م دمحم نب فوسي ،ابِييرالْف   

 منـصورٍ،  عن سفْيانُ، ثنا: قَالَا حذَيفَةَ، أَبو ثنا الْعزِيزِ، عبد بن علي اوحدثَن )ح(
نع نِ ذَرب دبع اللَّه ،بِيهرالْم نعٍ عيس١(ي( ،يمرضنِ الْحع انمعنِ النريٍ،  بـشب 
 َولُ قَالَ: قَالسر اللَّه   :»ُةادبالْع ياُء هعالد« ،  أَ  ثُـمقَـر :  ﴿ َو ـ ل َ َ

ِر  ـ  ٱد ــ   أ ـ      ــ  إن ٱ  ـ   ــ    ون  ـ    ــ د   َ ُ َُ ُِ ۡ َۡ َ ِ ۡ ََ َۡ ۡ ۡ  َ َ ُِ   ِ ۚ ِ
َ ٓ ِ ُ ۡ َ

َ      ن      دا      َِ ِ َ ُ َۡ ََ َ ُ   )٢(]٦٠: غافر [﴾  َ
  

  
 اخلَطيبِ البغدادى فى كتابِ اقْتـضاِء العلْـمِ         احلُجة إِلَى اِإلمامِ    وبِالسند املُتصلِ 

 أَحمـد  بـنِ  الْحـسنِ  بن أَحمد بكْرٍ أَبو الْقَاضي أَخبرنا: العملِ فى أَوله قَالَ     
،يشرالْح ورابسيو ثنا: قَالَ بِناسِ أَببالْع دمحم نب قُوبعي ،ما : قَالَ الْأَصثَنـدح 
دمحم نب اقحإِس ،انِيغا: قَالَ الصأَن دوالْأَس نرٍ، باما: قَالَ عنربو أَخكْرِ أَبب  ـنب 
 قَـالَ : قَالَ ،الْأَسلَمي برزةَ أَبِي عن اللَّه، عبد بنِ سعيد عن الْأَعمشِ، عنِ عياشٍ،
 عـن : أَربـعٍ  عن يسأَلَ حتى الْقيامة يوم عبد قَدما تزولُ لَا « :  اللَّه رسولُ

                                 
   وهو تصحيفعسبي)  ،هـ ،دب( ىف )(1
الدعاء هو " مقلوبة واألصل " العبادة هى الدعاء"  ورواية ١/٢٢كتاب الدعاء للطرباين )(2

 والترمذي ،١٤٧٩، وأبو داود ٧١٤أخرجه البخاري يف األدب الـمفرد كما " العبادة
،  وابن ماجه ٣٠/٢٩٧/١٨٣٥٢، وأمحد يف الـمسند  ٨٠١وأبو داود الطيالسي ، ٢٩٦٩
  ٨٩٠ن حبان ، وصححه اب٣٨٢٨
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  احلديثيةاألوائل

رِهما عيمف ،اهأَفْن نعو هلْماذَا علَ ممع ،يهف نعو هالم نم نأَي  هبـسـا  اكْتيمفو 
،فَقَهأَن نعو جِسها ميمف لَاه١(» أَب(  

 
 

وبِالسند املُتصلِ إِلَى اِإلمامِ احلَافظ الناقد احلجة أَبِى زكَرِيا يِحيى بنِ معنيِ املُـرى          
        ثَندقَالَ ح ميرأَبِى م ا ابنثَنداُهللا قَالَ ح همحهلَ  ر ا ابن نةَ ععي      ـنع دـوأَبِى اَألس 

          أَبِيه نةَ عمرحرِ بنِ مونِ املُسرِ عيبةَ بنِ الزورع   َـولُ اِهللا     : قَالسر رأَظْه لَقَد
               َى إِنْ كَـانالةُ حتالص ضفْرلَ أَنْ تقَب كذَلو مكَّةَ كُلُّهلُ مأَه لَمفَأَس اِإلسالم 

 أُ بِاملَسقْريقِ املَقَامِ           لَيضامِ وحالز نم دجأَنْ يِس مهضعب يعطتا يِسمونَ ودجسيف جِد
لكَثْرة الناسِ حتى قَدم رؤوس قُريشٍ ، الوليد بن املُغريةَ وأَبو جهـلٍ وغَيرهمـا               

يهِم ، فَقَالُوا تاضى أَرف فوا بِالطَّائكَانفَكَفَرواو كُمائآب يندو كُمينونَ دع٢(.د(  
  

 
حـديث   أَبِى بكْرِ عبد الرزاقِ فى مصنفه فـى  احلُجةوبِالسند املُتصلِ إِلَى اِإلمامِ   

 أَنسٍ عن ثَابِت، عن معمر، خبرناأَ: قَالَ وهو آخر املُصنف وِمن عواليه       شعرِه  
 :» ولِ اِهللاسر رعكَانَ ش هيأُذُن افص٣(.» أن(  

                                 
حديث حسن صحيح، :  وقال٢٤١٧، أخرجه الترمذي ١٦ – ١اقتضاء العلم والعمل  )(1

  .١١/١٠٢والطرباين يف املعجم الكبري 
 ٣٠٢، ٣٠١ ص٣ ، أخرجه البيهقى ىف معرفة السنن واآلثار ج٢١٢تاريخ حيىي بن معني رقم  )(2

  ،٢/٢٨٤، وانظر جممع الزوائد ٢٠/٥، والطرباين يف الكبري 
 ، وجامع معمر ٢٠/١٢٠/١٢٦٩٣ أخرجه غري واحد من طريق عبد الرزاق ففى مسند أمحد )(3

  ٢٣٣٨ه مسلم من طريق آخر رقم  ، وأخرج١٢٤٢ ، واملنتخب ٢٠٥١٩ بن راشد
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  احلديثيةاألوائل

  
 

وبِالسند املُتصلِ إِلَى اِإلمامِ البيهقى فى سننِه الكُبرى وهى مرتبةُ علَـى ترتيـبِ              
 رِ املُزصتخيلُ          ماجلَل امئَنيِ ، قَالَ اإلمزجٍء وزنِى ىف مائىت ج  ىقهيـى    الباُهللا ف همحر

 ، اِهللا عبد أَبو وأَخبرنا  وهو آخر السننِ   سيدها عنها توفِّي إِذَا الْولَد أُم عدةبابِ  
 عـن  هاشـمٍ  ابن هو اِهللا عبد ثنا ، زهيرٍ بنِ أَحمد بن محمد ثنا ، الْوليد أَبو أنبأ

 أَشهرٍ ثَلَاثَةُ"  :قَالَ مجاهد عن ، الْكَرِميِ عبد عن ، وسفْيانَ ، مسعرٍ عن ، وكيعٍ
")١(  

  
 

 أَبِى عوانةَ فى مستخرجِه علَى صحيحِ مسلمٍ ،         جةاحلُوبِالسند املُتصلِ إِلَى اِإلمامِ     
        هاتياعبر نم والَى وهعاُهللا ت همحاقَالَ رثَندح يلع نبٍ، برا حكَرِيزو نـى  بيحي 

 زِياد عن عيينةَ، بن سفْيانُ ثنا :قَالُوا النصيبِي فَروةَ أَبِي بن السلَامِ وعبد أَسد، بنِ
 لكُـلِّ  النصحِ علَى  اللَّه رسولَ بايعت«: يقُولُ جرِيرا سمعت: قَالَ علَاقَةَ بنِ

  )٢(»ناصح لَكُم فَأَنا مسلمٍ؛
  

 

                                 
  ٢١٨١٢ السنن الكربى )(1
، ٤٩٤٥، وأبو داود  ٥٦، ومسلم ٥٧، وأخرجه البخاري ١/٣٧ أيب عوانة تخرجمس )(2

  .٧٧٢٩نسائي ، وال١٩٢٥والترمذي 

 



ـــ عبداهللا بن سالم البصرىـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  
 

  احلديثيةاألوائل

 أَبِى بكْرٍ أَحمد بنِ احلُـسينِ البيهقـى         احلُجةمِ احلافظ   وبِالسند املُتصلِ إِلَى اِإلما   
﴿ : ثَنـاؤه  جلَّ اُهللا قَالَ، الْبحرِ بِماِء التطْهِريِ اب ب الطَّهارة كتابرحمه اهللا تعالَى    

َوأ     ِ   ََ ۡ َ ٗٱ    ء   ء َ ٓ َٓ ِ َ ٗ  ـ ر   ُ ْ  ـ   ـ وا ﴿   :وقَالَ] ٤٨: الفرقان [﴾   َ ُ ِ
َ ۡ َ َ

ٗ  ء ٓ ٗ      ا      َ ِ َ ْ ُ َ َ ٗا    ـَ ِّ  بـن  محمـد  اِهللا عبد أَبو قَالَ]. ٤٣: النساء[ ﴾  َ
رِيسإِد يعافالش   :رظَاه آنلُّ الْقُردلَى ياٍء كُلَّ أَنَّ عورٍ ماَء طَهرٍ محب هرغَيو 
قَدو وِير يهنِ فع النبِي  ٌيثدح قافوي رظَاه ،آني الْقُرف هادنإِس نلَا م ،رِفُهأَع 
ثُم يثَ ذَكَردالْح  اهنربي أَخو الَّذأَب دباِهللا ع دمحم نب دبظُ،  اِهللا عـافـو  الْحأَبو 

 الْعباسِ أَبو حدثَنا: قَالَا اُهللا رحمهما يحيى بنِ محمد بنِ إِبراهيم بن محمد زكَرِيا
دمحم نب ،قُوبعأنا ي بِيعالر نانَ، بملَيأنا س ،يعافأنا الش ،كالا منربأَخـو  وأَب 
يلع نيسالْح نب دمحنِ مب دمحنِ مب يلع ارِيوذْبالر رهمـي  اُهللا حـابِ  فتك 

 داسـةَ  بِـابنِ  الْمعـروف  الـرزاقِ  عبد بنِ بكْرِ بن محمد بكْرٍ أَبو أنا السننِ،
،ةرصو ثنا بِالْبأَب داوانُ دملَيس نب ثعالْأَش ،انِيتجِساِهللا بـنِ      قَا الس بدا عثَندلَ ح
 آلِ مـن  سـلَمةَ  بنِ سعيد عن سلَيمٍ، بنِ صفْوانَ عن مالك، عن ،  )٢()١( مسلَمةَ

 أَبا سمع أَنه أَخبره، الدارِ عبد بنِي من وهو بردةَ أَبِي بن الْمغريةَ أَنَّ الْأَزرقِ، ابنِ
 الْبحـر  نركَـب  إِنا اِهللا، رسولَ يا: فَقَالَ  اِهللا رسولَ رجلٌ سأَلَ: يقُولُ هريرةَ
 فَقَـالَ  الْبحرِ؟ بِماِء أَفَنتوضأُ عطشنا بِه توضأْنا فَإِنْ الْماِء من الْقَليلَ معنا ونحملُ

                                 
  جاء فيها مسلمة) ب( ىف مجيع النسخ عبد اهللا بن مسلم وهو تصحيف عدا نسخة )(1
هنا سقط وبعده : التصحيح من الناسخ قال ) ب( ىف املخطوطات مجيعها سقط ووجدت امش )(2

احلديث فهو من .. عن أبن ثوبان عن أبيه : احلديث ، وأما قوله ..مالك عن صفوان بن سليم 
يث مأخوذ من كتاب عمل اليوم والليلة البن السىن ولفظه حدثىن حممد بن عبداهللا سند حد

 ....  
مسلمة ىف سنن البيهقى اىل ابن من انتقال البصر عند النقل من ابن التصحيف ورمبا يكون هذا 

  .مسلم ىف سند ابن السىن 

 



ـــ عبداهللا بن سالم البصرىـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  
 

  احلديثيةاألوائل

 كَـثريٍ  أَبو الْجلَاح تابع وقَد )١(» ميتته الْحلُّ ماؤه الطَّهور هو  :»  اِهللا رسولُ
  )٢(سلَمةَ بنِ سعيد عن رِوايته، علَى سلَيمٍ بن صفْوانَ

  
 

 بنِ اللَّه عبد بن محمد حدثَنِي: قَالَ:وبِالسند املُتصلِ إِلَى اِإلمامِ ابنِ السنى
 ثَوبانَ عن أَبِيه ابنِعن  مسلمٍ، بن الْوليد حدثَنا خالد، بن محمود حدثَنا الْفَضلِ،

 قَالَ عن مكْحولٍ عن جبيرِ بنِ نفَريٍ عن مالك بنِ عامرٍ عن معاذ بنِ جبلٍ 
سا رهلَيع قْتفَار ةمكَل رولَ اِهللا آخ  بنِى بِأَحبِرولَ اِهللا أَخسا ري قُلْت

   انتهى.)٣(» أَنْ تموت ولسانك رطب من ذكْرِ اِهللا «:اَألعمالِ إِلَى اِهللا ، قَالَ 
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ، ٣٨٦ رقم  ، ابن ماجه٦٩ ، الترمذى ٨٣ ، وأخرجه أبو داود ١ السنن الكربى رقم )(1

   .١٢٤٣ ، ابن حبان ١٢/١٧١/٧٢٣٣،  أمحد ىف املسند ٥٩النسائى 
 ادعى وقد سلمة، بن سعيد غري ثقات رجاله إسناد وهذا: قال األلباىن ىف السلسلة الصحيحة   )(2

 إنه: قيل لكن حبان، وابن النسائي وثقه ذلك ومع صفوان، غري يروعنه مل جمهول أنه بعضهم
   للفائدة١/٨٦٤ انظر الصحيحة .بيانه يأيت عندي نظر وفيه كثري، أبو حاجلال أيضا عنه روى

، البخارى ىف خلق أفعال ٢٠/٩٣ ،  الطرباىن ىف الكبري ٨١٨رواه ابن حبان ىف صحيحه رقم  )(3
  ٤/٤٥٢ حسن هذا االسناد األلباىن ىف السلسلة الصحيحة ١/٧٢العباد 

 



ـــ عبداهللا بن سالم البصرىـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  
 

  احلديثيةاألوائل

ومما رأيته خبط األستاذ البصرى رمحه اهللا ونفعنا واملسلمني         : ىف مجيع النسخ    جاء  
 العاملني العاملني الشيخ أمحد اجلـوهرى       قد أجزت الشيخني الفاضلني   : به آمني   

اخلالدى والشيخ أمحد امللوى ذا الفهرست مما حواه من الكتب واملسانيد نفـع             
اهللا ما ووفقنا وإيامها لصاحل العمل وجنبا الزيغ والزلل واحلمد هللا رب العـاملني   
اً وصلى اهللا على سيدنا حممد النىب األمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كـثري           

  .إىل يوم الدين آمني
  وكتبه الفقري إليه تعاىل 

  عبد اهللا بن سامل بن حممد بن سامل البصرى املكى لطف اهللا به آمني
  
  
  
  
  
  
  

 

 


