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 المجلس المئة من أمالي الحافظ السيوطي

 

 على عباده الذين اصطفى.  احلمد هلل وكفى، وسالم   

احلافظ   شارك  فقد  )   وبعد:  وألقى  النبوي،  احلديث  إمالء  مسرية  يف  السيوطي  الدين  جملًسا، 155جالل   )

 :1حسب التفصيل اآلت 

"يف يوم اجلمعِة مستهلِّ سنة اثنتني وسبعنَي ومثاين مئة ابتدأ إمالَء احلديِث باجلامع الطولوينِّ، وكان لإلمالِء من  

 . 2( حنو عشريَن سنةً 528حني انقطَع مبوِت حافظ احلفاِظ أيب الفضل بن حجر سنة )

 وأول َمن أملى احلديَث باجلامِع الطولوينِّ الربيع  بن سليماَن صاحب  اإلمام الشافعيِّ رضي اهلل عنه. 

واختاَر السيوطي كوَن اإلمالِء يوم اجلمعِة بعد الصالِة على خالِف ما كان عليه احلفاظ  الثالث  الذين أملوا يف  

وول العراقيُّ،  القرِن:  اتّباعً هذا  الثالثاِء،  يوِم  بكرَة  ميلوَن  فإهنم كانوا  حجر،  وابن  للحف    اد ه،  املتقدِّمني  منه  اِظ 

 كاخلطيِب البغداديِّ، وابن السمعاينِّ، وابن عساكَر، فإهنم كانوا ميلوَن يوم اجلمعِة بعد الصالِة.  

 مطلقًة. ا فأملى أربعَة عشَر جملسً 

 

 ف من "التحدُّث بنعمة اهلل" لشيخه السيوطي. العالمة السيوطي" للداودي، وهو نقَل بتصرُّ ف يسري من "ترمجة بتصرُّ  منقول   1
   . أال ننسى إمالء احلافظ السخاوي لكن جيب   2

يف »الضوء الالمع ألهل القرن    االمالء حىت أحياه«. انظر ترمجته انقطع  وقد انتقد السخاويُّ السيوطي  لقوله »أنه بعد موت ابن حجر  
 (. 68/ 4ع« )التاس
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وإهنا لكبرية إال على  ﴿ حتِة ونصِف حزٍب من سورة البقرِة، إىل قوله تعاىل: على الفا امث أملى ستًة وستنَي جملسً  

 [، يتعر ض  لألحاديِث وتفاسري الصحابِة املسندِة.  45]البقرة:  ﴾ اخلاشعني 

مث وقع الطاعون  بالديار املصريِة فاشتغل كلٌّ بنفسِه، فقطَع اإلمالَء يف شعبان سنة ثالٍث وسبعنَي ومثاين مئة بعد  

 ا سواء.أن أملى مثاننَي جملسً 

، فأعاَده  يف يوم اجلمعة ثاين عشر ربيع األول سنة أربٍع وسبعنَي ومثاين مئة، فأملى مخسًة  3مث حج  فيها ورجعَ 

 للغزايلِّ. "الدر ة الفاخرِة يف كشف علوم اآلخرِة" يف ختريج أحاديِث  4ا وأربعنَي جملسً 

 مث قطَع اإلمالَء مدًة مديدًة.  

بيك    تاين وهو احملدِّث  البارع  الفاضل  الصاحل  شهاب الدين أبو الفضِل أمحد بن األمرِي  -سأله بعض  تالمذتِه  مث  

مثاٍن    -5ياسيُّ اإل أوِل سنِة  فأعاَده يف  إمالٍء،  بعينه جملَس  يَر قطُّ  فيه، ومل  وبراعتِه  باحلديِث  لشغفِه  إعادتِه  يف 

  .مطلقًة، مث قطَعه" افأملى ثالثنَي جملسً  6ومثانني ومثاين مئة، 

 

 يف "التحدُّث".   ليست   ، السيوطي تلك السنة هذه فائدة عن حجِّ  3
ا قول َمن  قال: إن "الدرة الفاخرة" موضوعة على الغزايل فليس كما قال، فقد  أمّ "(:  2/13قال السيوطي يف "احلاوي للفتاوي" )   4

القرط منهم  إليه األكابر  الفضل بن حجر يف  ب نسبها  أبو  الصفحة والورقة حبروفها، ومنهم خامتة احلفاظ  منها   يف "التذكرة"، وينقل 
املوجودة اآلن مشتملة  على ألفاظ ركيكة وأشياء غري مستقيمة اإلعراب، والذي يظهر  أن    " الدرة"، نعم  " ختريج أحاديث الشرح الكبري"

وا، وقد نقل احلافظ  ابن  حجر يف التخريج عنها   ذلك من تغيري النساخ؛ لكثرة تداول أيدي العوام عليها، فزادوا فيها ونقصوا وحر فوا وغري 
يف سنة أربع وسبعني ]ومثاين مئة[    امخسني جملسً يف    ا فيها اآلن فكأنه ممّا أسقطه النُّساخ، وقد أمليت  عليها خترجيً   ا ليس موجودً   ا شيئً 

 ". ار، وبي نت  ما له أصل  وما ال أصَل لهحر رت  فيه ما وقع فيها من األحاديث واآلث
 أخرى«.  مخسنيفأمليت  مثانني جملًسا مث  (: » 582/ 2وقال يف »تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي« )

5  
َ
 (. 2/800ما يتعلق به يف ترمجة أبيه األمري تاين بيك يف ) (، ومثََ 278-1/277" )باملعجم املعنون   جمع املفننانظر ترمجته يف "امل
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الراوي"  : "بتخريج اإلمالء وحتريره يف كراسة، مث منلي حفظًا،  7وكانت عادته يف اإلمالء كما قال يف "تدريب 

 وذلك غاية اإلتقان". ،وإذا جنز قابله اململي معنا على األصل الذي حّررناه

*** 

فرأيت   وهو يف )أشراط الساعة وتغرّي الزمان(،  اجمللس املئة،    :وِمن ذلكوقد وقفت  على بعض جمالس إمالئه،  

 ه إلعطاء تصوٍُّر عن جمالس السيوطي تلك. نشرَ 

ب(،  122-أ119(، )الورقة  5294يف مكتبة الفاتح يف إسطنبول برقم )   لهه عن نسخٍة ضمن جمموعٍ ج  رـِ وأ خ  

األحاديثَ  عزوت   وعل  والنقولَ   وقد  يف،  الواردة  )جمح(  لفظة  سيما  ال  التعليق،  يقتضي  ما  على  بعض    قت  

 أحاديث اجمللس. 

عجمي  حبان، وم    ه ِمن  مسند أمحد، وجامع الرتمذي، ومسند البزار، وكتاب اجملروحني البن وهو قد استقى مادتَ 

الكبري واألوسط، وصحاح اجلوهري،   للسليماين،  الطرباين  ، واخلطيب  ]احتمااًل[  ومشيخة اآلبنوسيوالضعفاء 

 وختمه ببيتني من شعره.   البغدادي، ومسند الفردوس، واملوضوعات البن اجلوزي، وجممع الزوائد للهيثمي.

فقال يف ترمجته: »وكذا در س مجًعا من العوام جبامع ابن  وقد ذكر السخاوي إمالَء السيوطي يف معرض النقد  

لي  طولون، بل صار   سن شيًئا«على  مي  النقد انصب على احلضور، ومل  8بعضهم مم ن ال ُي  الواضح أن  . ومن 

 
 
 فلم يسعه نقدها. - وهي علنية -، ولعله اطلع على بعض اجملالس ى بشيءٍ لَ م  يذكر امل

 

 . ( 499-1/497)ويف هذه النوبة أنشد الشاعر  القادري قصيدته يف مدح السيوطي. انظرها يف "حسن احملاضرة"  6
7 (2/582 .) 
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 آخر:ناقد   األوجاقي موقف  وكان للشيخ  

الشاذيل يف ترمجة شيخه العابدين"  يقول  الدين األوجاقي : " "هبجة  الشيخ  تقيُّ  ال يعجبه   -رمحه اهلل-  9وكان 

ويقول: وِمن  أين  أحد  يف زمانه بعَد شيخه شيخ اإلسالِم ابن حجر، وكان ُيطُّ على الشيِخ جالل الديِن كثريًا  

 ؟  أتى هلذا العلم 

ضر  إمالَء الشيخ جالِل الدين احلديَث جبامع طولون فيقول له الشيخ  تقيُّ  وكان الشيخ  سليمان اخلضرييُّ ُيَ 

أمالها له  اليوم، فإذا قرأَ عليه األحاديَث اليت  10شيخ سليمان! تعاَل أمسعين ما أماله لكم هذا الصبُّ  الدين: يا  

 ها يف غايِة الكماِل والتحريِر وعدِم اخلطأ يف شيء منها أصاًل فيهزُّ رأَسه  ويسكت". الشيخ  وجدَ 

 . 11يف تتبع هذه اجملالس ومجعها، والعناية هبا ونشرها والعونَ  التوفيقَ تعاىل اهلل من وأرجو 

*** 

  

 

 (. 66/ 4الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ) 8
 . 910(، تويف سنة 1/234(، و"الكواكب السائرة" )188/ 4الالمع" )هو عبد الرحيم بن حممد، له ترمجة يف "الضوء  9

 سنة.  (23)ه  مر  وع   بدأ السيوطي اإلمالءَ  10
 كان قد ن شر "اجمللس احلادي والتسعون يف ذمِّ املكس" نشرًة حمرفًة.  11

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7 
 

 ( ئةالمجلس الم)

اإل الشيخ  أمايل  اجملتهد جالل  من  احلافظ  عبدمام  الفضل  أيب  اإل   الدين  بن  الدين  الرمحن  العالمة كمال  مام 

 . آمني السيوطي الشافعي رمحه اهلل 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 له وصحبه وسلم على سيدنا حممد وآ وصلى اهلل  

سالم تقي  شيخ اإل  ،ال مبوتهالكم  خصال    فنت  د    ن  ومَ   ،وانهأ  نادرة    ،زمانه  وحيد    العالمة    نا اإلمام  ين شيخ  أخربَ 

أنبا أبو احلسن بن صاحل    ،هلل بن علي الكناينعبد اأنبا    ،ءت عليهبقرا رمحه اهلل    12ين م  محد بن حممد الشُّ الدين أ

 .نبا زينب بنت مكيأ ،الدمشقي

وكتبَ  اإل  د  نِ س  م    ا عاليً   إيل    ح  على  أ  ق  وملحِ   ،القطالدنيا  باألجداد  ابو  األحفاد  مقبل  عبد  بن  حممد  هلل 

وهو آخر    -أنبا أبو احلسن بن أمحد البخاري -عنه  ثَ حد    ن  آخر مَ   و وه  -عن الصالح بن أيب عمرو  ،13احللب

  بوبكر أنبا أ  ،أنبا أبو علي التميمي  ،أنبا أبو القاسم بن احلصني   ،صايفبو علي الرُّ أنبا أ  :قاال  -ث عنهحد    ن  مَ 

 .ثنا سعيد ،لرمحنعبد ابو ثنا أ ،حدثين أيب  ، بن اإلمام أمحد بن حنبلهللعبد اثنا  ،القطيعي

 

 . 82ص   " املنجم يف املعجم"ترمجته يف   12
 . 217ص  " املنجم"ترمجته يف   13
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 لوا   وحامل    ، الوجود  مجال    ، سالمشيخ اإلنا قاضي القضاة  خربين شيخ  ح وأ
 
  ناد  سنزل إ  ن  ومَ   ،بلِ ط  ء املذهب امل

  الشافعي سقى اهلل    لبلقيينيب حفص اابن شيخ االسالم سراج الدين أ  14ء قاببو الالدين أ  م  علَ   الفقه مبوته درجةً 

 . ثراه

 .بن امللقن ا  سالم سراج الدينبن أيب احلسن بن شيخ اإل  15الدين أبو هريرة والشيخ جالل  

 .16ل حممد بن حممد بن فهد اهلامشي بو الفضواحلافظ أ

إجازةً   عبدبو  وأ وآخرون  الصاحلي  احلسن  بن  أ  اهلل حممد  اسحعن  البعلييب  أمحد  بن  بن    ،اق  نصر  أبو  أنبا 

بو علي  أنبا  أ  ،ء احلسن بن أمحد العطاربو العال احلافظ أبا  نأ  ،لرشيدعبد ا حلميد بن  عبد اعن    ،اإذنً الشريازي  

 .داداحل

أنبا الطرباين يف    ،عيمأنبا أبو ن    ، عن احلداد  ،أبو املكارم التيمي  أناأنب  ،إىل ابن البخاري  ا ح وبالسند املذكور عاليً 

أ  :17"األوسط" طاهرثنا  بن  بن    ،محد  حرملة  جدي  وهب  ،ُيىيثنا  ابن  أ  ،ثنا  أيب  بن  سعيد    ، يوب حدثين 

لنا يف   ك  اللهم بارِ  :ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالعن نافع عن ابن عمر أ ،ء لرمحن بن عطا عبد احدثين 

 .شامنا ويف ميننا

 

 . 126ص  " املنجم"ترمجته يف   14
 . 139ص  " املنجم"ترمجته يف   15
 . 214ص  " املنجم"ترمجته يف   16
 (. 1889( برقم ) 2/249املعجم األوسط ) 17
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  ا ي  20ويف شرقنا   :فقال الرجل  .لنا يف شامنا ويف ميننا  ك  اللهم بارِ   :فقال .رسول اهلل  اي  19ويف شرقنا   :18فقال رجل  

اهلل بارِ الل  :فقال  .رسول  ميننا  ك  هم  يطلع  ه  ن  مِ   ن  إ  ،لنا يف شامنا ويف  أعشار    ،الشيطان  قرن    نالك  تسعة  وبه 

 . ضال  الع   ء  الدا  21به و  ،فرالك  

حديث ابن عون  من  22خرجه الرتمذيوأ ،إال ابن عطاء وهو ثقة ،ورجاله رجال الصحيح ،صحيح   ا حديث  هذ

 . بنحوهعن نافع 

عن    ،عن خالد بن معدان  ،حدثين حبري بن سعد  ،حدثين بقية   ، حدثنا حيوة بن شريح  :23د مح وبه إىل اإلمام أ

  حصينة    ،عددهم  كثري    ،سهمأب  هنم شديد  اليمن فإ  أهلَ   لعن  ا رسول اهلل    اي  : قال  رجاًل   ن  إ  : عبد أنه قال  عتبة بن

 .24اهلل صلى اهلل عليه وسلم األعجمني  رسول  مث لعن   .ال  :فقال .حصوهنم

الطرباين يف  أ  ،حسن    هذا حديث   األعج  سول  ر   نَ لعَ   :بلفظ  25" الكبري"خرجه  اهلل عليه وسلم    :ني ماهلل صلى 

 .فارس والروم

 . ء بن السائبعن عطا ،بو عوانةثنا أ ، ثنا ُيىي بن محاد :مام أمحدىل اإلوبه إ

 

 يف املخطوط: الرجل!  18
 املطبوع: مشرقنا.  " املعجم األوسط"يف   19
 املطبوع: مشرقنا.  " املعجم األوسط"يف   20
 املخطوط: وإنه! يف  21
 (. 3953( برقم )5/733)  "اجلامع "يف   22
 (. 17647( برقم ) 29/194)  " املسند"يف   23
 )ط الرسالة(: األعجميني.   " مسند أمحد" يف   24
 (. 304( برقم ) 17/123املعجم الكبري ) 25
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وبه الطرباين إ  ح  بنثن  :26ىل  حممد  ا  ا  إ  ،احلضرمي  هللعبد  بن  إبراهيم  بن    ،الرتمجاين  27مساعيل ثنا  ثنا شعيب 

السائبعن عطا  ،صفوان أ  ،ء بن  النب صلى اهلل عليه وسلم  ،روهلل بن عمعبد اعن    ،بيهعن  ن كلبة  إ  :عن 

  ، بطنهايف    هاؤ  راجِ   29فعوى  ،الليلةنبح ضيفنا  ال أ  :فقالت  ها ضيف  فضاف أهلَ ،  28خمج كانت يف بين اسرائيل  

 .ها على علمائها بعدكم يستعلي سفهاؤ  ن  تون مِ يأ مثل أمةٍ مثل هذه الكلبة  منهم: إن   إىل رجلٍ وحي فأ

 .30هاءَ ها علما: يقهر سفهاؤ  محدظ أولف

 . ن محادال ُيىي بة إ نيب عواومل يروه عن أ ،وأبو عوانة ،شعيب الء إ روه عن عطامل يَ  :الطرباين قال

 بو عوانة. وأ ،حبان  شعيب وثقه ابن   :قلت  

خم  وقوله جيم  معجمةٍ   خباءٍ -  ج:  حامل    31-مث  األصمعي "  :32"الصحاح"ويف    ،أي  خمجَ قالي    :قال  إذا    ها: 

 ."هاجامعَ 

 

 (. 5609( برقم )5/377)  "األوسطاملعجم "(، و14480( برقم )573/ 13)  "الكبري املعجم "يف   26
 : إمساعيل بن إبراهيم. "األوسط "و " الكبري":  يف املعجمني  27
 وسيأت ما فيه.   !كذا 28
 يف املخطوط: وعوى.  29
 املطبوع: أحالمها.  " مسند أمحد" يف   30
  (: 240/  1كذا قال! وهو غريب، والذي يف كتب احلديث واللغة غري هذا، قال ابن األثري يف »النهاية« )  31

 
 "امل

 
قرب  جح: احلامل امل

والد   دنا  ومنه  اليت  إن  ها...  جم    احلديث:  إسرائيل  بين  بطنها كلبة كانت يف  يف  جراؤها  فعوى  أصل    .ًحا،  على  باهلاء  جمحة  ويروى: 
 التأنيث". 

32 (2/373 .) 
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  ، ثنا حجاج بن حممد  ،ثنا ُيىي بن معني   ،محد بن بشري الطيالسيحدثنا أبو أيوب أ   :قال  33وبه إىل الطرباين 

  ن  ن أشراط الساعة أمِ   إن    :مسعت أبا هريرة يقول  ،أيب علقمة عن    ،خربين حممد بن احلارثأ  ،34يج عن ابن جر 

عارياتتلب  ثياب    وتظهرَ   ،مني األ  نَ و  وي    ،اخلائن  ؤمتنَ وي    ،والشح    ،حشالف    يظهرَ  نساء كاسيات  وتعلو    ،سها 

 .الكعبة نعم وربِّ  :قال ؟ بِّ ن حِ مِ  هلل بن مسعود مسعتَ عبد اك يا كذاأ  .العوايل التحوت  

التحوت    :قلنا الغا  هل  وأ  ،الالرج  سول  ف    :قال  ؟ وما  فوق  فَ ر  يـ    ،35مضة البيوت  هل  أ  والوعول    ،36صاحليهمعون 

 . الصاحلة البيوت

الصحيح  ،بعضه  " لصحيحا" ويف    ،صحيح    هذا حديث   بن سفيان وهو  ال حممد  إ   ،ورجاله رجال  احلارث  بن 

 .ثقة

عن    ،لرمحنعبد ا زفر بن  حدثين    ،ويسأيب  عيل بن أا ثنا إمس  ،علي بن املبارك الصنعايننا  ث  :37ىل الطرباين وبه إ

  : نه قال ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيب هريرة ععن أ  ،عن سعيد بن جبري  ،38ة بوالبن    يمانلحممد بن س

  ،الوعول    كَ لِ وهت  ،اخلائن  ؤمتنَ وي    ،األمني   نَ و  وي    ،ل  والبخ  ،الفحش    حىت يظهرَ   والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة  

 . وت  التح رَ وتظه

 

 (. 748( برقم )1/228)  " املعجم األوسط"يف   33
 يف املخطوط: جرير.  34
 املخطوط: املتغامضة. يف  35
 : صاحلهم. املخطوطيف  36
 (. 3767برقم )( 4/121)  " املعجم األوسط"يف   37
 يف املخطوط: وائلة!  38
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 ؟ ت  و حلتوما ا  ،رسول اهلل وما الوعول   اي :واقال

 .علم هبمقدام الناس ال ي  الذين كانوا حتت أ  :وت  ، والتحهمالناس وأشراف   وجوه   :الوعول   :قال

بن سليمان فلم  ال حممد  ورجاله ثقات إ  :40مي، قال احلافظ أبو احلسن اهليثهالصحيح بعض    39يف   حديث  هذا  

 .أعرفه

  ، عن مبارك بن فضالة   ،42خ ثنا حبيب بن فرو   ،ثنا حممد بن ُيىي بن كثري  ،لرمحنعبد اثنا حممد بن    :41ليهوبه إ

احلسن   أعن  قالبك  يبعن  ع  :رة  اهلل  صلى  اهلل  رسول  وسلميلقال  الساع  :ه  تقوم  يسودَ   ة  ال    قومٍ   كل    حىت 

 .منافقوهم

 .عرفهمل أ :43مي، وحبيب قال اهليثثقه مجاعةومبارك و   ،حسن   حديث  هذا 

 .45"الكبري"والطرباين يف  ،44ار خرجه البزّ أ  ،ابن مسعودن حديث مِ  له شاهد    :قلت  

 

 وليس فيه واو.  ، من "جممع الزوائد"  يف املخطوط: ويف. والنقل   39
 (. 7/273)  "جممع الزوائد"يف   40
 (. 7/355)  " املعجم األوسط"يف   41
 يف املخطوط: فروح!  42
 (. 7/277)  "جممع الزوائد"يف   43
 (. 1434( برقم )4/265)  " املسند"يف   44
وفيه حسني بن قيس    ،(: "رواه البزار والطرباين وفيه قصة 276/ 7)  "جممع الزوائد "(. وقال اهليثمي يف  10/9771املعجم الكبري )  45

 وهو مرتوك". 
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  ، ثنا أيب  ،بكر أمحد بن سعيد القاري الرازي  ثنا أبو   ،ثنا حممد بن عمر بن سلم  :عيميب نأ  إىلسناد املاضي  اإلبو 

األ أبو  اخلثنا  بن عفانزهر  إ  ،صيب  علية،امسثنا  بن  أيوب  عيل  احلسني   ،عن  أ  ،عن  قالعن  هريرة  قال    :يب 

وسلم عليه  اهلل  اهلل صلى  السموا   :رسول  السبعواأل  ،عليهن   ن  ومَ   ،فيهن  ن  ومَ   ،السبع  ت  بكت    ن  ومَ   ،رضون 

 .الهبه اجل   تلعب   وعاملٍ  ،افتقر وغيني  ،ذل  لعزيزٍ   ،عليهن ن  ومَ  ،فيهن

  .هب يب علي احلدادعن أ " مسند الفردوس"رجه الديلمي يف خأ  ،غريب   هذا حديث  

نس  فهمان عن أمن طريق عيسى بن    46"تاريه"حبان يف    وابن    ،"ءالضعفا "بو الفضل السليماين يف  وأخرجه أ

 وع  ، افتقر  قومٍ   وغين    ،ذل  قومٍ   عزيزَ   :ارمحوا من الناس ثالثةً   :بلفظ  ،يرفعه
ً
  احلمل فيه على   :وقال  .بني جهال  ا امل

 .وال ُيتج به ،عيسى

 .47ل به اجلها تالعب  يَ  :نس بلفظمن طريق مسعان بن مهدي عن أ  خلطيب  خرجه اوأ

 .ومسعان جمهول :48قال ابن اجلوزي 

 :ا بلفظعن ابن عباس مرفوعً   ءعن عطا  ،عن ابن جريج  ،ا من طريق وهب بن وهبيضً أ  49حبان  وأخرجه ابن  

 
ً
 . ووهب كذاب .بيان  يتالعب به الص اعامل

 

 (. 2/43) " كتاب اجملروحني"ينظر  46
يف    47 أجده  بغداد " مل  اخلطيب  فلي    " تاريخ  إىل  السيوطي  وعزاه  )يف  نظر،  فقال  املوضوعة«  األحاديث  يف  املصنوعة  /  1»الآلىلء 

ب حدثنا عمار بن عبد اجمليد حدثنا حممد بن مقاتل الرازي عن أيب العباس جعفر  (: »)اخلطيب( أنبأنا عبد الغفار بن حممد املؤدِّ 193
 اجلهال«. به    يتالعب  ا  وفقيهً  ، وعزيز قوم ذل  ، غين قوم افتقر  :ثة ا: ارمحوا ثالبن هارون عن مسعان بن مهدي عن أنس مرفوعً 

 (. 1/237)  "املوضوعات "يف   48
 (. 2/334)  "اجملروحني "يف   49
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مساعيل بن حممد بن  مسعت إ  :قال احلاكم  ،ضيل بن عياضالف  هذا من قول  عرف  منا ي  وإ "  :50اجلوزي  قال ابن  

 ."فذكره .ال الفضيلق  :بن منصور يقولمسعت سعيد  :مسعت جدي يقول :يقول الفضل 

أنبا  :ل األول  قا51بالقاهرة   اهلوريينيب احلسن  هاين بنت أ  وأمُّ   ،فضل اهلامشي باملسجد احلرامبو الأ  أخربين احلافظ  

الزرنديأ الفرج  أ  :والثانية  ،بو  العباس  أنبا  أ  :قاال  ،املكيبو  العالأنبا  أنبا    ،أنبا سليمان بن محزة  ،ئيبو سعيد 

بن علي السِّ   ،جعفر  بدران  ،يلف أنبا  بن  بن علي  أمحد  أ  ،أنبا  اآلأنبا  احلسني  بن  أ  52وسينببو  عبد  نبا حممد 

عن    ،بن عروةعن هشام    ، ثنا وكيع  ، ملؤمنعبد ا ثنا علي بن    ،براهيمأنبا أبو بشر إمساعيل بن إ  ،ينوريالد  لرمحن  ا

 .يف الشعر حكمة إن   :قال رسول اهلل عليه وسلم  :شة رضي اهلل عنها قالتعن عائ ،أبيه

 : فهو الذي يقول  ايرحم اهلل لبيدً  :شةعائ وقالت   :قال

 جربِ األ  كجلدِ   فٍ يف خلَ  وبقيت      فهمكنايف أ  عاش  ي  الذين  ذهبَ 

 بِ غَ ش  مل يَ  ن  قائلهم وإ عاب  وي           53ذلةً ــــــــــــــــــــــــوم  ون خيانةً لك  أيت

 

 ؟ازماننا هذ أدركَ كيف لو   البيدً   يرحم اهلل   :شةعائ قالت    :قال عروة

 ؟ زماننا هذا ت  أدركَ شة كيف عائ يرحم اهلل   :قال عروة
 

 (. 1/237)  "املوضوعات "يف   50
 . 264-257وهو احلديث الثالث والعشرون ص  "، جياد املسلسالت "رواه عنها يف   51
 (. 200( برقم )105/ 2)  "مشيخته " يف   52
 يتأكلون خيانًة ومشحًة.    ذ كَر هذا الشطر بألفاٍظ متعددٍة، والذي يف "مشيخة اآلبنوسي":  53
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 ؟ زماننا هذا أدركَ أيب كيف لو   يرحم اهلل   :قال هشام

 ؟ زماننا هذا  أدركَ كيف لو   اهشامً  يرحم اهلل   :ال وكيعق

 ؟زماننا هذا  أدركَ كيف لو   اوكيعً  يرحم اهلل   :املؤمن بن عبد قال علي

 ؟ ننا هذا زما أدركَ ا كيف لو علي   يرحم اهلل   :بشر بو أقال 

 ؟ زماننا هذا  أدركَ أبا بشر كيف لو  يرحم اهلل   :ورينيقال الد  

 ؟ زماننا هذا أدركَ وري كيف لو نيه الد  يرحم الل   :بو احلسني قال أ

 ؟ زماننا هذا أدركَ ه أبا احلسني كيف لو  يرحم الل   :قال ابن بدران

 ؟ زماننا هذا أدركَ ابن بدران كيف لو    يرحم اهلل   :فيلقال السِّ 

 ؟ زماننا هذا  أدركَ لفي كيف لو  السِّ  يرحم اهلل   :جعفر  قال

 ؟ زماننا هذا أدركَ لو  يف ا كجعفرً  يرحم اهلل   :قال سليمان

 ؟ زماننا هذا  أدركَ ليمان كيف لو س يرحم اهلل   :يال العالئق

 ؟ زماننا هذا أدركَ ئي كيف لو العال يرحم اهلل   :بو العباسالزرندي وأقال 

 ؟ زماننا هذا أدركَ الزرندي كيف لو  يرحم اهلل   :الفضلبو قال احلافظ أ

 زماننا هذا؟  أدركَ ا العباس كيف لو أب يرحم اهلل   :ينم هاأ قالت  و 
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 ؟54زماننا هذا الزمان اخلبيث ا أدرككيف لو هاين   م  أبا الفضل وأ  اهلل    يرحمِ  :قلت  

 :كمد  شِ ن  وأ  

 جلو الصدى الذي ي بالبشر   خرج  ي  =  صالح    فقسم   قسمان   الناس  

  55ادنك    الإ ج  خر  ال ي   ث  خب  =  والذي  ،ا حقيق   هذا الذي طاب  

***  

 

 

 . 264، وقد اكتفى به يف "جياد املسلسالت" ص قبله ليته اكتفى مبا قاله َمن   54

 غري ما وجه".  وفيه: "قال العالئي: صحيح التسلسل. وقد وقع كذلك ِمن   ، ليس البيتان يف "جياد املسلسالت" 55
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