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╝ 

ومن  :-عفى اهلل عنه-َعبُد الَحِميِد بُن َيْحَيى بِن َزْيٍد الَحَجوِري الزُّْعُكِريقال أبو محمد 

تعاىل عيَل باب ذكر ما يتعؾق باإلسـاد أذكر بعض ما لدي من ذلك إن شاء اهلل بعد أن أذكر ما منَّ اهلل 

ادتوىف  شٍخنا اإلهام أبً عبذ الرحوي هقبل بي هادي الوادعًعذ  وجادة بدراسة أواخر صحقح مسؾم

ت استػدقد ( من كتاب الز والصؾة إىل آخر التػسر, ومن ادؼدمة حتى مـتصف كتاب احلقض و2533)

يف باب العؾل والرجال والػؼه بلقرص عبارة وأوضح إشارة, فؼد كان إمام عرصه  كثرا مـه رمحه اهلل

 ووحقد دهره يف هذا الباب .

شٍخنا العالهة أبً عبذ الرحوي ٌحٍى بي عذ يد  وجادة أخرىمرة ثم كان متام الؽتاب ودراسته 

فقام يتعؾق بادتون  كثراخؾقػة شقخـا الوادعي عذ دعوته, واستػدكا مـه  حفظه اهلل تعاىل علً الحجوري

وكان حػظه واسع  , ألكه كام ققل: ذلك الشبل من ذلك األسد,اريناستػادة كرجو كػعفا يف الدواألساكقد 

فؼد خترجت عذ يدهيام  فجزامها اهلل خر اجلزاء وباهلل التوفقق االصالع كثر االستـباط لؾػوائد من ادتون 

مـفام ففم صريؼة السؾف أصحاب احلديث وبغض صريق اخلؾف يف كثر من العؾوم والػـون واستػدكا 

 .وهلل احلؿد وادـة وبه التوفقق والعصؿة

الشٍخ عبذالوحسي وقد سؿعت بعض أبوابه وجادة عن شقخ مشاخيـا العالمة والبحر الػفامة  

 . حػظه اهلل وختم له باحلسـىالعباد البذر 

 العالهة ٌحٍى بي عثواى عظٍن آبادي الهنذيالشٍخ عن إجازة وأما من حقث األساكقد فلرويه 

 األهدلعبد الرمحن بن سؾقامن  السقد كذير حسني   اهلاشؿيالشقخ العالمة عبد احلق بن حمؿد 

احلافظ  الؼرايف  لـورا  الوواليتحمؿد بن عبد اهلل  ادغريب  سـةحمؿد بن حمؿد بن  القامين 

اإلمام  احلافظ أيب احلجاج ادزي  والده الرساج البؾؼقـي  العامل البؾؼقـي  السقوصي 
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حمؿد  مـصور بن عبد ادـعم  إبراهقم بن عؿر الواسطي   -شارح صحقح مسؾم - الـووي 

إبراهقم بن سػقان  حمؿد بن عقسى اجلؾودي عبد الغػار بن حمؿد الـقسابوري بن الػضل 

 ( كػسا.21رمحه اهلل. فقؽون بقـي وبني اإلمام مسؾم فقه ) حلجاجمسؾم بن ااإلمام  اجلؾودي 

الشقخ سؾقامن بن عبد الرمحن احلؿدان   شٍخنا ٌحٍى بي عثواى عظٍن آبادي الهنذيوعن 

 قراءًة عؾقه يف مؼدمته وبعض كتاب اإليامن إجازًة لؽؾه أيب عبد اهلل حمؿد بن يوسف السوريت  

الشقخ كارص  الشقخ حسني بن حمسن األكصاري القامين  الشقخ الػاضل حمؿد لطقب ادؽي 

 عبد الؼادر الؽوكباين قراءًة عؾقه جلؿقعه,  الشقخ العالمة حمؿد بن عيل الشوكاين  احلازمي 

بد اهلل بن سامل أبقه العالمة الشقخ ع سامل بن عبد اهلل البرصي  الشقخ حمؿد حقاة السـدي اددين 

الـجم حمؿد بن أمحد  أيب الـجا سامل السـوري  الشقخ حمؿد عالء الدين البابيل  البرصي 

الرشف أيب صاهر حمؿد  أيب الـعقم رضوان العؼبي  الزين زكريا بن حمؿد األكصاري  الغقطي 

حمؿد بن عيل بن صدقة   أمحد بن عبد الدايم أيب الػرج عبد الرمحن ادؼدد  بن الؽويك 

بضم  – حمؿد اجلؾودي أيب احلسني عبد الغافر  فؼقه احلرم حمؿد الػراوي الصاعدي  احلراين 

اإلمام احلافظ أيب احلسني مسؾم بن احلجاج إال  بن سػقان إبراهقم بن حمؿد    -اجلقم بال خالف

ثالثة أفوات يف ثالثة مواضع مل يسؿعفا إبراهقم بن حمؿد بن سػقان من مسؾم فروايته هلا عن مسؾم 

 ( كػسا.35فقؽون بقـي وبني مسؾم من هذه الطريق ) باإلجازة أو بالوجادة .

عن تبقني ذلك إجازاهتم وففارسفم  قال الشقخ حسني بن حمسن األكصاري: وقد غػل أكثر الرواة

بل يؼولون يف مجقع الؽتاب أخزكا إبراهقم بن حمؿد بن سػقان قال أخزكا مسؾم وهو خطل , كذا حؽاه بن 

 صالح كام كبه عذ ذلك اإلمام الـووي كاقاًل له عن ابن الصالح يف مؼدمة ذح مسؾم .
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 سعقد حمؿد بن عبد اهلل الؾؽـوي  العالمة أيب بي عثواى عظٍن آبادي  الشٍخ ٌحًٍوعن  

الشقخ  أخزكا والدي الشقخ إبراهقم الؽردي بؼراءته  قرأت عذ الشقخ أيب الطاهر  

 الـجم الغقطي  الشقخ شفاب الدين أمحد السبؽي  الصالح السؾطان بن أمحد ادزامحي, 

عيل بن  الصالح بن أيب عؿرو ادؼدد أيب الػضل احلافظ بن حجر  الزين زكريا األكصاري 

اإلمام أيب احلسني عبد الغافر بن حمؿد الػارد  الػروي  ادميد الطود  أمحد بن البخاري 

به أبو إسحاق أيب أمحد حمؿد بن عقسى اجلؾودي الـقسابوري قال  الـقسابوري سامعًا 

سامعًا سوى ثالثة أفواتة معؾومة أي: مواضع باإلجازة أو إبراهقم بن حمؿد بن سػقان الػؼقه الزاهد 

 ( كػسا21فقؽون بقـي وبقـه ) .مملػه أيب احلسني مسؾم بن احلجاج الؼشري الـقسابوري  الوجادة 

قال  شٍخنا العالهة هحوذ بي الشٍخ العالهة علً بي آدم بي هوسى اإلتٍوبً الولويوأرويه عن  

مشايخ كثر قراءًة وسامعًا وإجازة أخص مـفم والدي العالمة اجلؾقل والدراكة الـبقل الشقخ عيل بن  

هـ ( وله كقف وثامكون سـة رمحه اهلل تعاىل والشقخ عبد 23/9/2523آدم بن موسى ادتوىف يوم اخلؿقس )

بن عيل والشقخ حمؿد الباسط بن حمؿد بن حسن الـحوي البورين ادـاد والشقخ ادؼرئ ادحدث حقاة 

العالمة  زين بن حمؿد ياسني الداين قراءًة عؾقه دعظؿه وإجازًة عن الباقني رمحفم اهلل تعاىل أربعتفم 

ادؼرئ ادحدث الشقخ كبر أمحد بن عبد الرمحن العّدّي احلسـي أبًا العؼقيل أما الدّووي بؾدًا ادتوىف سـة 

والده بشر  والده حيقى بن بشر الّدّلّتّي  قى الّدّلّتّي العالمة عبد اجلؾقل بن حي هـ( 2491)

صػي الدين أمحد  السقد سؾقامن بن حيقى مؼبول  ادػتي  داوود بن أيب بؽر الّدّووي الّدّلّتّي 

أيب الـجاة  حمؿد بن عالء الدين البابيل  أمحد بن حمؿد الـخيل ادؽي  بن حمؿد مؼبول األهدل 

الؼايض زكريا بن حمؿد  كجم الدين حمؿد بن حمؿد بن أمحد الغقطي بن حمؿد السـفوري صالح 

أيب الطاهر حمؿد بن حمؿد بن عبد الؾطقف بن أمحد  أيب كعقم رضوان بن حمؿد العؼبي  األكصاري 

جمالس سوى احلافظ أمحد بن عيل الشفر بابن حجر العسؼالين يف أربعة  الؼاهري سامعًا جلؿقعه 
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أيب الػرج عبد الرمحن بن حمؿد بن عبد احلؿقد بن عبد اهلادي احلـبيل ادؼدد سامعًا  جمؾس اخلتم

حمؿد بن عيل بن حمؿد بن  الـابؾيس سامعًا جلؿقعه أيب العباس أمحد بن عبد الدائم  جلؿقعه عؾقه 

أيب احلسن عبد  ضل بن أمحد الػروي فؼقه احلرم أيب عبد اهلل حمؿد بن الػ حسن بن صدقة احلراين 

أيب  أيب أمحد حمؿد بن عقسى بن حمؿد اجلؾودّي الـقسابوري  الغافر بن حمؿد الػارد الـقسابوري 

به سوى ثالثة أفوات معؾومة  إسحاق إبراهقم بن حمؿد بن سػقان الػؼقه الزاهد الـقسابوري قال 

فقؽون بقـي  احلجة أبو احلسني مسؾم بن احلجاج رمحه اهلل تعاىل .فباإلجازة أو الوجادة مملػه احلافظ 

 ( كػسا.35وبقـه )

شقخه حمؿد رساج األيّن  العالمة حمؿد زين الداين   الشٍخ هحوذ بي علً بي آدموعن  

الشقخ  شقخه سعقد احلؾبي  شقخه حمؿود محزة أفـدي  يوسف بن إسامعقل البرويّت  

الشقخ ادسـد  عبد الرمحن بن حمؿد بن زين العابدين الؽزبري الدمشؼي الشامي   شاكر العؼادي

 ادسـد الشفاب أمحد ادؼرئ  والده ادحدث عبد الباقي البعيّل  أيب ادواهب حمؿد احلـبيّل 

اق ادعؿر أيب إسح الشقخ تؼي الدين اهلاشؿّي  الؼايض أمحد عن عبد العزيز بن ففد ادؽّي 

احلافظ  عيل بن احلسني بن ادؼّر  يوكس بن إبراهقم الدبود  إبراهقم بن صديق احلريري 

 احلافظ أيب الؼاسم عبد الرمحن بن حمؿد األصبفاين  أيب الػضل حمؿد بن كارص الػارد السالمي 

 م مسؾم رمحه اهلل تعاىل اإلما اإلمام ادؽي بن عبدان التؿقؿي  احلافظ أيب بؽر حمؿد الـقسابوري 

قال الشقخ عبد الباقي احلـبيل يف ثبته: هذا السـد من العوايل ألكه لقس بقــا وبني مسؾم إال أحد 

 ( كػسا31فقؽون بقـي وبني مسؾم رمحه اهلل ) عرش شقخًا اكتفى .

شقخه عبد احلق بن عبد  الشقخ حمؿد بن عبد اهلل الصومايل   الشٍخ هحوذ بي آدمعن و 

 سؾقامن بن الرمحن عبد السقد كذير حسني  أيب سعقد حسني بن عبد الرحقم وغره  الواحد 
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 الؼرايف الـور  الوواليت اهلل عبد بن حمؿد  ادغريب سـة بن حمؿد بن حمؿد  القامين األهدل

  ادزي احلجاج أيب احلافظ  البؾؼقـي الرساج والده  البؾؼقـي العامل  السقوصي احلافظ

  ادـعم عبد بن مـصور  الواسطي عؿر بن إبراهقم  -مسؾم صحقح شارح -  الـووي اإلمام

 بن إبراهقم  اجلؾودي عقسى بن حمؿد  الـقسابوري حمؿد بن الغػار عبد  الػضل بن حمؿد

 ( كػسا.31فقؽون بقـي وبقـه ) .رمحه اهلل تعاىل احلجاج بن مسؾماإلمام   اجلؾودي سػقان

وغري ذلك من األسانيد من طريق الشيخ حممد بن آدم وهي مثبته يف كتابه: )مواهب الصمد لعبده 
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