
 

 

  
  الكتاب: األحاديث الستة العراقية

املؤلف: شرف الدين أبو املظفر يوسف بن احلسن بن بدر بن احلسن بن مفرج النابلسي الدمشقي  
  هـ)671الشافعي (املتوىف: 

  شمراين حتقيق: أيب عمار عبد هللا بن ضيف هللا ال
ن    اإلمارات العربية املتحدة -الناشر: الر

  م 1992- هـ1413الطبعة: األوىل، 
 [الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع] 

  بسم هللا الرمحن الرحيم ال إله إال هللا أعدها للِّقاء به 
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َِّ  َأْخَربََ َشْيُخَنا َشْيُخ اِإلْسالِم َشْرقًا َوَغْرً ِشَهاُب الدِّي -  1 َِّ ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد ا َِّ ُعَمُر ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد ا ِن أَبُو َعْبِد ا
ُ َعْنُه، ِبِقَراَءِيت َعَلْيِه ِيف اْلَمْسِجِد اْحلََراِم ِجتَاَه اْلَكْعَبِة،  َّ ُ َتْشرِيًفا وَ السَّْهَرَوْرِديُّ اْلَبْكِريُّ َرِضَي ا َّ َتْكِرميًا َوتـَْعِظيًما، قـُْلُت  زَاَدَها ا

، ِقَراَءًة َعَلْيِه ِيف سَ  ْبِليِّ َِّ ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن الشِّ َنَة ِستٍّ َوَمخِْسَني َوَمخِْس ِماَئٍة فََأقـَرَّ بِِه، قَاَل:  لَُه: َأْخَربَُكْم َأبُو اْلُمظَفَِّر ِهَبُة ا
اَل: َأْخَربَ أَبُو طَاِهٍر  ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ الزَّيـَْنِيبُّ، ِقَراَءًة َعَلْيِه ِيف َسَنَة َمثَاٍن َوِتْسِعَني َوَأْربَِع ِمائٍَة، قَ   َأْخَربََ الشَّرِيُف أَبُو َنْصرٍ 

َِّ َوُهَو اْبُن ُحمَمٍَّد  ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اْلَعبَّاِس اْلُمَخلُِّص، ِقَراَءًة َعَلْيِه ِيف َسَنَة ِتسْ  ثـََنا َعْبُد ا ِعَني َوَثالِث ِماَئٍة، قَاَل: َحدَّ
َبا َبِل ْبِن ِهالِل ْبِن َأَسٍد الشَّيـْ َِّ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َحنـْ ثـََنا أَبُو َعْبِد ا ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، َعنْ اْلبَـَغِويُّ، قَاَل: َحدَّ   ِينُّ، قَاَل: َحدَّ

ْعُت اْبَن َعيَّاٍش، يـَُقوُل: " َقِدَم َوْفُد َعْبِد اْلَقْيِس َعَلى   ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُشْعَبَة، قَاَل: َأْخَربَِين أَبُو َمحَْزَة، قَاَل: مسَِ َّ َِّ َصلَّى ا َرُسوِل ا
َِّ َعزَّ َوَجلَّ، قَاَل: " َتْدُروَن َما اِإلميَ  ِ ِإلميَاِن  ِ ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: َشَهاَدُة َأْن ال ِإَلَه ِإال  فَأََمَرُهْم  َّ َِّ َعزَّ َوَجلَّ؟ قَاُلوا: ا ِ اُن 

، َوِإقَاُم الصَّالِة، َوِإيَتاُء الزََّكاِة، َوَصْوُم رََمَضاَن، َوَأْن تـُْعطُوا ا َِّ ُ َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ا َّ    ". ْخلُُمَس ِمَن اْلَمْغَنمِ ا
  َرَواُه أَبُو َداُوَد، َعِن اِإلَماِم َأْمحََد، فـََوَقَع ُمَوافـََقةً 
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َرْأتُُه َعَلْيِه ِيف  -  2 ينَـَوِريُّ، قـَ ْجلَْعَفرِيَِّة ِمْن بـَْغَدادَ َأْخَربََ الشَّْيُخ الصَّاِلُح َأبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن َكَرِم ْبِن َأِيب اْحلََسِن الدِّ ِ ، قـُْلُت  َمْنزِلِِه 
َتْنيِ َوَمخِْسَني َوَمخِْس ِماَئٍة فََأقـَرَّ ِبِه، قَاَل:  َلُه: َأْخَربَُكْم أَبُو اْلَقاِسِم َنْصُر ْبُن َنْصِر ْبِن يُوُنَس اْلُعْكَربِيُّ، ِقَراَءًة َعَلْيِه ِيف رََجَب َسَنَة اثـْنَـ 

َِّ ْبُن َعْبِد اْلَوهَّ  ،  َأْخَربََ أَبُو ُحمَمٍَّد ِرْزُق ا ، قَاَل: َأْخَربََ أَبُو ُعَمَر َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َمْهِديٍّ اِب ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز التَِّميِميُّ
ِضيُب الدُّ  َِّ ُحمَمَُّد ْبُن َخمَْلٍد اْلَعطَّاُر اخلَْ َلَتْنيِ َخَلَتا  وِريُّ ِقَراَءًة َعَلْيِه فََأقـَرَّ ِبِه، قَاَل: َأْخَربََ أَبُو َعْبِد ا ِء ِلَليـْ ، ِقَراَءًة َعَلْيِه يـَْوَم الثُّالَ



اِلُد ْبُن َخمَْلٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِبالٍل، ِمْن َصَفَر َسَنَة َثالِثَني َوَثالِث ِمائٍَة، قَاَل: َحدَّثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َكَراَمَة، قَاَل: َحدَّثـََنا خَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ َعْن َشرِيِك  َّ َِّ َصلَّى ا َ َعزَّ َوَجلَّ، قَاَل: «َمْن   ْبِن َأِيب ِمنٍْر، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َّ ا

ْحلَْرِب، َوَما تـََقرََّب ِإَيلَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأحَ  ِ بُّ ِإَيلَّ ِممَّا اْفَرتَْضُت َعَلْيِه، َوَما يـََزاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب ِإَيلَّ  َعاَدى ِيل َولِيا فـََقْد آَذَنِين 
ُتُه َكْنُت َمسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر ِبهِ  لنـََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه، فَِإَذا َأْحبَـبـْ َا، َورِْجَلُه الَّ ِ ِيت َميِْشي ، َوَيَدُه الَِّيت يـَْبِطُش ِ

َها، فـََلِئْن َسأََلِين َعْبِدي ُألْعِطيـَنَُّه، َولَِئِن اْستَـَعاَذ ِيب ُألِعيَذنَُّه، َوَما تـََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَ  َ فَاِعُلُه تـََردُِّدي َعْن نـَْفِس اْلُمْؤِمِن،  َعَليـْ
  . َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأْكَرُه ُمَساَءتَُه، َوال بُدَّ لَُه ِمْنُه» 
  َرَواُه اْلُبَخاِريُّ، َعِن اْبِن َكَراَمَة، فـََوَقَع ُمَوافـََقةً 
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َربِيُّ، بِبَـْغَداَد، قـُْلُت لَُه: َأْخَربَُكْم قـََرْأُت َعَلى الشَّْيِخ َأِيب ُحمَمٍَّد َعْبِد اللَِّطيِف ْبِن َعْبِد اْلَوهَّاِب ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَغِينِّ الطَّ  -  3
َمخِْسَني َوَمخِْس ِماَئٍة فََأقـَرَّ بِِه، قَاَل: َأْخَربََ بُو ُحمَمٍَّد ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َعْبِد اْلَكِرِمي ْبِن اْلَماِدِح، ِقَراَءًة َعَلْيِه ِيف َشوَّاَل َسَنَة ِستٍّ وَ أَ 

، قَاَل: َأْخَربََ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن زُنـُْبوٍر اْلَورَّاُق، قَاَل:  الشَّرِيُف أَبُو َنْصٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ الزَّيْـ  َنِيبِّ اْهلَاِمشِيُّ
َبٍل، َوَجدِّ  ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َحنـْ َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِويُّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا َعْبُد ا زَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، َوُسَرْيُج ْبُن يُوُنَس،  ي، وَ َحدَّ

، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَالَ  ، َعْن َساملٍِ َنَة، َعِن الزُّْهِريِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َواْبُن اْلُمْقِرِئ، قَاُلوا: َأْخَربََ ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َّ : " َمرَّ النَِّيبُّ َصلَّى ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْحلََياُء ِمَن اِإلميَاِن ".  ِبَرُجٍل يَِعُظ َأَخاُه ِيف  َّ   اْحلََياِء، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا

  َجدُّ اْلبَـَغِويُّ اْلَمْذُكوُر ِيف اِإلْسَناِد ُهَو َأْمحَُد ْبُن َمِنيٍع. 
، َعِن اْبِن َمنِ  ِْمِذيِّ يٍع، َواْلَقْزِويِينُّ، َعِن اْبِن اْلُمْقِرِئ، فـََوَقَع ُمَوافـََقًة لَِثالثَِتِهْم، َوَهَذا ِمْن  َأْخَرَج َهَذا اْحلَِديَث ُمْسِلٌم، َعْن زَُهْريٍ، َوالرتِّ

َا   َأَعزِّ أَنـَْواِع اْلُمَوافـََقاِت َوَأْغَرِ
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َِّ ْبِن َأمحَْ  -  4 َعَلْيِه ِيف َمْنزِِلِه ِبَداِر  َد ْبِن َبْكَراَن الدَّاِهِريُّ، ِبِقَراَءِيت َأْخَربََ الشَّْيُخ اْلُمْسِنُد َأبُو اْلَفْضِل َعْبُد السَّالِم ْبُن َعْبِد ا
َِّ ْبِن َنْصِر ْبنِ  ، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع َسَنَة  اخلِْالفَِة ِمْن َمِديَنِة السَّالِم، قـُْلُت لَُه: َأْخَربَُكْم َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيِد ا الزَّاَغَوِينِّ

ْخَربََ أَبُو طَاِهٍر  ٍة فََأقـَرَّ ِبِه، قَاَل: َأْخَربََ الشَّرِيُف أَبُو َنْصٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ الزَّيـَْنِيبُّ، قَاَل: أَ اثـْنَـَتِني َوَمخِْسَني َوَمخِْس ِمائَ 
ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َصاِعٍد، قَاَل:  ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اْلَعبَّاِسيِّ اْلُمَخلُِّص، ِقَراَءًة َعَلْيِه َسَنَة ِتْسِعَني َوثَ  الِث ِماَئٍة، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َيزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع، قَاَل: حَ  ثـََنا َحيَْىي ْبُن َغْيالَن، قَاَل: َحدَّ ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن َسْهٍل، قَاَل: َحدَّ ، َعْن أََنِس ْبِن  َحدَّ ثـََنا ُسَلْيَماُن التـَّْيِميُّ دَّ
ُْم َمسَُلوا َأْعُنيَ الّرَِعامَ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعيـُنَـُهْم َأل َّ َا َمسََل النَِّيبُّ َصلَّى ا   ِء» . اِلٍك، قَاَل «ِإمنَّ

، َعِن اْلَفْضِل ْبِن َسْهٍل، َهَذا فـََوَقَع ُمَوافـََقةً  ِْمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ   َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم َوالرتِّ
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، بِِقَراَءِيت َعلَ َأخْ  -  5 ْيِه َوَذِلَك ِيف َمْنزِِلِه بِبَـْغَداَد، قـُْلُت  َربََ الشَّْيُخ اْلَعاِملُ أَبُو احلََْسِن ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن ُعَمَر ْبِن َخَلٍف اْلَقِطيِعيُّ
، ِقَراَءًة َعَلْيِه َوأَْنَت َتْسَمُع، ِيف ُمجَاَدى اآلِخَرَة  َلُه: َأْخَربَُكُم الشَّرِيُف أَبُو اْلَعبَّاِس َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبدِ   اْلَعزِيِز اْلَعبَّاِسيُّ اْلَمكِّيُّ

، ِقَراَءًة  ْبِن احلََْسِن ْبِن ُحمَمَّ َسَنَة ِإْحَدى َوَمخِْسَني َوَمخِْس ِمائٍَة فَأَقـَرَّ بِِه، قَاَل: َأْخَربََ أَبُو َعِليٍّ احلََْسُن ْبُن َعْبِد الرَّْمحَنِ  ٍد الشَّاِفِعيُّ
ُ ِيف َمْنزِِلِه، ِيف ُمجَاَدى اآلِخَرِة َسَنَة اثـْنَـَتْنيِ َوَسْبِعَني  َّ َ َأْمسَُع ِمبَكََّة، َحَرَسَها ا َوَأْربَِع ِماَئٍة، قَاَل: َأْخَربََ أَبُو اْحلََسِن َأْمحَُد ْبُن  َعَلْيِه َوَأ

َِّ ْبِن اْلفَ ِإبـَْراِهيَم ْبِن َأْمحََد ْبِن عَ  ثـََنا َأبُو َجْعَفٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن َعْبِد ا ، قَاَل: َحدَّ َقِسيُّ ْضِل اْلَمكِّيُّ ِليِّ ْبِن ِفَراٍس اْلَعبـْ
، ِقَراَءًة َعَلْيِه ِمْن ِكَتاِبِه ِيف ِذي احلِْجَِّة َسَنَة ِإْحَدى َوِعْشرِيَن َوَثالِث ِماَئٍة، يـُْبِليُّ ثـََنا أَبُو َصاِلٍح ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب اَألْزَهِر  الدَّ قَاَل: َحدَّ

ْبِن زُنـُْبوٍر َمْوَىل َبِين قَاِسٍم، قَاَل: َحدَّثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، قَاَل: َأْخربََ  ِ َِّ ْبُن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر،  اْلَمكِّيُّ اْلَمْعُروُف  ِين َعْبُد ا
، وََكاَنْت قـَُرْيٌش حتَْ قَاَل: قَالَ  َِّ ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َكاَن َحالًِفا َفال َحيِْلْف ِإال  َّ َِّ َصلَّى ا ِئَها، فـََقاَل: ال َحتِْلُفوا  َرُسوُل ا َ ِ ِلُف 
ِئُكْم ". َ ِ  

َبَة ْبِن َسِعيٍد، َوَعِليِّ ْبِن ُحْجٍر، َأْربـََعِتِهْم، َعْن ِإْمسَاِعيَل، فـََوَقَع َبَدال.  َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم َعْن َحيَْىي ْبِن َحيَْىي، َوَحيَْىي ْبِن أَيُّوَب،   َوقـُتَـيـْ
ِه، عَ  ،  ْن ُعَقْيٍل، َعِن الزُّْهِريِّ َوَأْخَرَجُه أَْيًضا ُمْسِلٌم، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُشَعْيِب ْبِن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ، َعْن َساملٍِ

َِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن َأبِيِه.   َعْن َأبِيِه َعْبِد ا
ْعتُُه ِمْن ُمْسِلٍم نـَْفِسهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَأّينِ مسَِ َّ  َما  َوَصاَفْحُتُه ِبِه، َوُهَو ُمَساَواًة ِلَشْيِخَنا، َوَقلَّ فَِباْعِتَباِر َهَذا اِإلْسَناِد ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ا

  يـََقُع ِيف َعْصِرَ َمَثُل َهَذا. 
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ُه: َأْخَربَُكْم أَبُو اْلَوْقِت َعْبُد اَألوَِّل ْبُن  َأْخَربََ أَبُو َحيَْىي زََكِرَّ ْبُن َأِيب احلََْسِن ْبُن َحسَّاٍن اْلَعْلِيبُّ، ِقَراَءًة َعَلْيِه بِبَـْغَداَد، ِقيَل لَ  -  6
َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ اْهلََرِويُّ، قَ ِعيَسى ْبِن ُشَعْيٍب  ْجِزيُّ فََأقـَرَّ ِبِه، قَاَل: َأْخَربََ َأبُو ِإْمسَاِعيَل َعْبُد ا اَل: َأْخَربََ َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن  السِّ

ثـََنا  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َحمُْبوٍب، قَاَل: َحدَّ ثـََنا  اْجلَرَّاِح، قَاَل: َحدَّ ثـََنا ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم، قَاَل: َحدَّ ِْمِذيُّ، قَاَل: َحدَّ َأبُو ِعيَسى الرتِّ
 َِّ ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َرُسوِل ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  اْبُن َأِيب ُفَدْيٍك، قَاَل: َأْخَربَِين َسَلَمُة ْبُن َوْرَداَن اللَّْيِثيُّ َّ «َمْن   َصلَّى ا

ِض اْجلَنَِّة، َوَمْن تـََرَك اْلِمَراَء َوُهَو حمُِقٌّ، ُبِينَ َلُه ِيف  ِطٌل، ُبِينَ لَُه ِيف ِرَ َ َوَسِطَها، َوَمْن َحُسَن ُخُلُقُه، ُبِينَ لَُه ِيف   تـََرَك اْلَكِذَب َوُهَو 
ِْمِذيُّ ِيف اْلِربِّ، َعْن ُعْقَبَة ْبِن مُ  ، َعِن اْبِن َأِيب ُفَدْيٍك، َوِمْن َطرِيِقِه ُسْقَناُه َكَما تـََرى. َأْعالَها» َأْخَرَجُه الرتِّ   ْكَرٍم اْلَبْصِريِّ

يًعا    ، َعِن اْبِن َأِيب ُفَدْيكٍ َوَأْخَرَجُه اْلَقْزِويِينُّ ِيف السُّنَِّة، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإبـَْراِهيَم ُدَحْيٍم، َوَهاُروَن ْبِن ُسَلْيَماَن، مجَِ
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7  -  ِ ثـََنا أَبُو َحيَْىي  ِإلْسَناِد قَاَل اْهلََرِويُّ: َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد اْجلَاُروِديُّ، قَاَل: َأْخَربََ َأبُو ِإْسَحاَق اْلقَ َو رَّاُب، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َأْمحَُد ْبُن  ْجِزيُّ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا أَبُو َداُوَد السِّ ، قَاَل: َحدَّ ثـََنا الشَّاِفِعيُّ، قَاَل: َحدَّثـََنا َماِلٌك، َعِن اْبِن  السَّاِجيُّ َبٍل، قَاَل: َحدَّ َحنـْ
  َعْجالَن، َعْن أَبِيِه، قَاَل: ِإَذا َأْغَفَل اْلَعاِملُ ال َأْدِري، ُأِصيَبْت َمَقاتُِلهُ 

َع ِفيِه ِمَن األَِئمَِّة َواْحلُفَّاِظ َوَحُسَن َمْعَناُه َمَع َوِجيِز لَْفِظِه، قـُْلُت  قَاَل ُخمَّرُِج َهِذِه اَألَحاِديِث: َلمَّا اْعَتَربُْت َهَذا األَثـََر، َوَما اْجَتمَ 
  ِفيِه: 



ِد ... َفُدوَنَكُه ِسراٌج يف الظَّالمِ    َأرى أَثـًَرا َعَلْيِه النُّوُر 
  َجتَمََّع فيِه ُحفَّاٌظ َعالُهْم ... ِإماٌم َعْن ِإماٍم َعْن ِإمامِ 

ُ: الطَّوِيلُ َوِممَّا َكتَـْبُت بِ  َّ   ِه ِإَىل بـَْعِض اِإلْخَواِن اْلُمَجاِورِيَن ِمبَكََّة َحَرَسَها ا
  َعلى َقْدِر َأْشَواِقي ِإليَك َسالمي ... وإْن بـَُعَدْت َداِري وَعزَّ ملامي
  تـَُروُح حتَِيَّايت َعَلْيَك وتـَْغَتدي ... كَأْرَواِح ِمْسٍك ِعْنَد َفضِّ ِختاِمي 

  ي ُكلَّ حٍني وحلَْظٍَة ... َكما الَوْجُد َوْجِدي والَغراُم َغراِميإليَك اْرتِياحِ 
  ِإال َهْل يـَُعوُد الشَّْمُل ُجمَْتِمًعا ِبُكْم ... وأَْنظُرُُكْم ِمْن قـَْبِل يـَْوِم ِمحاِمي
  وَأْغِفُر زَالِت الزَّماِن الَّيت َقَضْت ... ِبطوِل تَنائِيُكْم وفـَْوِت َمرامي

ِض َمجاِلُكْم ... فَيا نـَْيَل آماِيل وَبلَّ ُأواميوُأْرِتُع َطْريف يف    ِر
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