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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  

  رسالة يف الغناء امللهي أمباح هو أم حمظور
  
  
  

لى احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، وص: قال أبو حممد
  :اهللا على حممد خامت النبيني

أما بعد، أيدك اهللا وإياي بتوفيقه، وأعاننا بلطفه على أداء حقوقه، فإنك رغبت أن أقدم لك يف 
وأنا . الغناء امللهي، أمباح هو أم من احملظور، فقد وردت أحاديث باملنع منه وأحاديث بإباحته

اديث املبيحة له وأنبه على صحتها إن أذكر األحاديث املانعة وانبه على عللها، وأذكر األح
  .شاء اهللا، واهللا موفق للصواب

  :فاألحاديث املانعة
 عن عبد الرمحن بن سابط  )١( ما روى سعيد بن أيب رزين عن أخيه عن ليث بن أيب سليم - ١
 )٣( إن اهللا حرم املغنية وبيعها ومثنها وتعليمها واالستماع: عن النيب عليه السالم أنه قال )٢(
  .)٤( ليهاإ

  
  
  
  

                                                

 ٤٦٧: ٨التهذيب  راجع ما جاء عنه يف )١(

؛ ١٨٠: ٦(أنظر ترمجته يف التهذيب ) هـ١١٨(ثقة وتويف سنة وكان  عبد الرمحن بن سابط تابعي أرسل عن النيب) ٢(
 .)  ٣٦رقم 

 .االمساع:  يف نسخة أخرى  )٣(

 .٢٣٣: وتلبيس ابليس) ٣١:تفسري سورة(الرتمذي  احلديث يف سنن )٤(
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ثنا أبو املرجى ضرار : قال )١( وروى الحق بن حسني بن عمر أن ابن أيب الورد املقدسي - ٢

ثنا  )٣(ثنا أمحد بن سعيد عن حممد بن كثري احلمصي  )٢(اجليالين  بن علي بن عمري القاضي
قال : عن حممد بن احلنفية عن علي بن أيب طالب قال )٤( فضالة عن حيىي بن سعيد] بن[فرج 

إذا كان املال دوالً واألمانة : رسول اهللا إذا علمت أميت مخس عشرة خصلة حل ا البالء
مغنماً، والزكاة مغرماً وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه وجفا أباه، وارتفعت األصوات يف املساجد، 

ارف، وكان زعيم القوم أذهلم، وأكرم الرجل خمافة شره، ولبست احلرير واختذت القينات واملع
  .)٥( ولعن آخر هذه األمة أوهلا فليتوقعوا عند ذلك رحياً محراء ومسخاً وخسفاً 

ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم هو عبد الرمحن بن  )٦(وروى أبو عبيدة بن فضيل بن عياض  - ٣
عن كيسان موىل معاوية ثنا  )٧(بن عبد اهللا انبا عبد الرمحن بن العالء عن حممد بن املهاجر 

أال إن منهن : ى عن تسع وأنا أاكم عنهن] صلى اهللا عليه وسلم[ول اهللا معاوية أن رس
  .الغناء والنوح والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع واخلز واحلرير

 الغناء ينبت النفاق يف القلب: وروى سالم بن مسكني عن شيخ شهد ابن مسعود يقول - ٤
)٨(.  

إمساعيل بن عياش عن علي  العزيز األويسي عنثنا عبد  )٩(وروى عبد امللك بن حبيب  - ٥
ال حيل تعليم املغنيات وال : مسعت رسول اهللا يقول: )١٠( :بن زيد عن القاسم عن أيب أمامة قال

ومن الناس من {ومثنهن حرام، وقد أنزل اهللا ذلك يف كتابه . شراؤههن وال يبعهن وال اختاذهن

                                                

 ١٧٣٠: أيب الورد امسه عمران بن عبد اهللا، انظر لسان امليزان ابن )١(

: وحكى النبايت عن ابن حزم أنه قال ال يدرى من هو، قال النبايت) ٩١٣: يزانلسان امل(أبو املرجى ضرار بن علي ) ٢(
 .وهو كما قال

 .٥٧٢: انظر ترمجة حممد بن كثري يف لسان امليزان )٣(

 ٩٠٩: حيىي بن سعيد يف لسان امليزان )٤(

  .٤٢: وذم املالهي ٢٣٤: وتلبيس إبليس) ٣٨: فنت(احلديث يف سنن الرتمذي  )٥(
 .وضعفه ابن اجلوزي ووثقه الدارقطين وابن حبان). ٧٧٣انظر لسان امليزان (فضل  يف األصل )٦(

  .)٣٩٦: ٥( ١٢٧٨: حممد بن املهاجر يف لسان امليزان )٧(
 ١٥٨: ٤واية االرب  ٨٧: والسماع) ٥٧٩: ٢( ٤٧٥٦: هذا احلديث يف سنن أيب داود )٨(

وقد أفحش ابن حزم القول فيه ونسبه إىل الكذب : قال ابن حجر ٧٣٦: والتهذيب ١٧٤: انظر لسان امليزان )٩(
 )هـ٢٣٨تويف سنة (وتعقبه مجاعة بأنه مل يسبقه أحد إىل رميه بالكذب 

 .١٤٧: ٤واية األرب  ٨٧: انظر السماع )١٠(
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والذي نفسي بيده ما رفع ) ٦: لقمان( )١(} يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم
  .رفع رجل عقريته بالغناء إال ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره وظهره حىت يسكت

عن عبد اهللا ابن عمري بن حفص بن عاصم  )٢(وبه إىل عبد امللك بن حبيب عن األويسي  - ٦
  .إن املغين أذنه بيد شيطان يرعشه حىت يسكت: عاصم أن رسول اهللا قال

عن القاسم عن أيب  )٣( وبه إىل عبد امللك بن حبيب ثىن ابن معني عن موسى بن أعني - ٧
  .)٤(إن اهللا حرم تعليم املغنيات وشراءهن وبيعهن وأكل أمثان : أمامة أن رسول اهللا قال

ثنا عبد الرمحن بن يزيد  )٦(ثنا صدقة بن خالد )٥(قال هشام بن عمار : وذكر البخاري قال - ٨
ثنا عبد الرمحن بن غنم األشعري ثين أبو عامر أو  )٨(ثنا عطية بن قيس الكاليب )٧(يزيد بن جابر
ليكونن من أميت قوم يستحلون احلر : مسع النيب عليه السالم يقول] أنه[األشعري  أو أبو مالك

  .)٩( واحلرير واخلمر واملعازف
 محاد حبمص وروى ابن شعبان ثين ابراهيم بن عتمان بن سعيد ثين أمحد بن الغمر بن أيب - ٩

ويزيد بن عبد الصمد قاال ثنا عبيد بن هاشم احلليب هو أبو نعيم، ثنا عبد اهللا بن املبارك عن 
من جلس إىل قينة صب يف أذنيه : مالك عن حممد بن املنكدر عن أنس قال، قال رسول اهللا

  .يوم القيامة )١٠( اآلنك
ثنا عبيد اهللا القواريري ثنا عمران بن وبه إىل ابن شعبان ثين عمي ثنا أبو عبد اهللا الدوري  -١٠

ومن {عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قول اهللا عز وجل 
  .الغناء: قال} الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا

                                                

 .١٤٧: ٤واية األرب  ٨٧: انظر السماع )١(

: التهذيب(اهللا بن عمر العمري  ه روى عن عبدالعزيز بن عبد اهللا بن حيىي القرشي املدين الفقي األويسي هو عبد )٢(
٦٦٢.( 

  ).هـ١٧٧تويف ( ٥٨٥: أعني يف التهذيب انظر ترمجة موسى بن )٣(
املغنيات وال تشرتوهن يف  ال تبيعوا: وقد ورد) ١١: جتارات(بيع املغنيات انظر ابن ماجة  يف ي الرسول عن )٤(

 ).٥١: بيوع(الرتمذي 

 .٥١: ١١ب التهذي هشام بن عمار يف )٥(

 .٤١٤: ٤يف التهذيب جمالد، وترمجته:  يف نسخة أخرى  )٦(

 .٢٩٧: ٦الرمحن يف التهذيب  انظر ترمجة عبد )٧(

  ).هـ ١٢١وتويف عطية سنة  : 228 :٧( راجع التهذيب  )٨(
 .٣١٨: ٨انظر ارشاد الساري : البخاري يف اآلشرية ورد احلديث عند )٩(

واية  ٨٤: والسماع) ٤٥: رؤيا(والبخاري ) ١٩: لباس(وانظر الرتمذي  اص،االيك؛ الرص:  يف نسخة أخرى  )١٠(
 .١٥٥: ٤األرب 
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عن حامت بن  )٢( ثنا معاوية صاحل  )١( وروى ابن أيب شيبة أبو بكر ثنا زيد بن احلباب -١١
أنبأنا أبو مالك : دخل علينا عبد الرمحن بن غنم فقال: قال )٤( عن ابن أيب مرمي )٣( يثحر 

يشرب ناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها، : األشعري أنه مسع النيب عليه السالم يقول
  .)٥( تضرب على رؤوسهم املعازف والقينات خبسف اهللا م األرض

  .ى عن صوتني ملعونني، صوت نائحة، وصوت مغنية] تعاىل[أن اهللا : وحديث فيه -١٢
  :وكل هذا ال يصح منه شيء، وهي موضوعة

وكالمها ال ديري  )٦( أما حديث عائشة رضي اهللا عنها ففيه سعيد بن أيب رزين عن أخيه - ١
  .أحد من مها

وحيىي . وأما حديث علي رضي اهللا عنه فجميع من فيه إىل حيىي ابن سعيد ال يدير من هم - ٢
  .ن سعيد مل يرو عن حممد ابن احلنفية كلمة وال أدركهب

  .وأما حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه ففيه شيخ مل يسم وال يعرفه أحد - ٣
وأما حديث معاوية فإن فيه كيسان وال يدرى من هو، وحممد بن مهاجر وهو ضعيف؛  - ٤

  .وفيه النهي عن الشعر وهم يبيحونه
  .بن حبيب فكلها هالكةوأما أحاديث عبد امللك  -٧، ٦، ٥
  .وهو ضعيف، والقاسم وهو مثله )٧( فأما حديث أيب أمامة ففيه إمساعيل بن عياش - ٨
قال هشام بن عمار مث إىل : وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسنداً وإمنا قال فيه - ٩

  .أيب عامر أو إىل أيب مالك وال يدرى أبو عامر هذا
  .فهالكةوأما أحاديث ابن شعبان  -١٠

وأما حديث أنس فبلية ألنه عن جمهولني، ومل يروه أحد قط عن مالك من ثقات أصحابه،  - ٩
والثاين عن مكحول عن عائشة ومل يلقها قط وال أدركها، وفيه أيضاً من ال يعرف وهو هاشم 

                                                

 .والظن أنه مسع معاوية مبكة ألن معاوية أندلسي ٤٠٢: ٣التهذيب  انظر ترمجة زيد يف )١(

 .ويف توثيقه اختالف ٢٠٩: ١٠وترمجته يف التهذيب ) ١٨٥(صاحل عام  تويف معاوية بن )٢(

 .١٢٩: ٢وترمجته يف التهذيب  جريب، يف األصل )٣(

 .الذهيب ال يعرف من هو، وقال قول ابن حزم إنه ال يدرى) ٢١: ١٠(نقل يف التهذيب  :مالك مب أيب مرمي )٤(

ورد عند االمام أمحد وابن  "?يشرب الناس" ان احلديث) ٣١٨: ٨(وقال القسطالين ) ٢٢: فنت) انظر ابن ماجة )٥(
 .وابن أيب شيبة وتاريخ البخاري

 .حيث نقل كالم ابن حزم فيه ٩٨: يف لسان امليزان عن أبيه، انظر،: يف االصل )٦(

به يف أهل  تكلم فيه قوم ووثقه آخرون، وسئل عنه حيىي بن معني فقال ليس) ٥٨: التهذيب( إمساعيل بن عياش )٧(
 .ابه ضاع فخلط يف حفظه عنهمأهل احلجاز فإن كت وأما روايته عن: وقال آخر. الشام بأس، والعراقيون يكرهون حديثه
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يدرى من  بن ناصح وعمر بن موسى، وهو أيضاً منقطع، والثالث عن أيب عبد اهللا الدوري وال
  .هو
وأما حديث ابن أيب شيبة ففيه معاوية بن صاحل وهو ضعيف، ومالك ابن أيب مرمي وال  -١١

  .يدرى من هو
  .فسقط كل ما يف هذا الباب مجلة. وأما النهي عن صوتني فال يدري من رواه -١٢
ليس الغناء ف )١( بأنه} ومن الناس من يشرتي هلو احلديث{وأما تفسري قول اهللا تعاىل  -١٠

عن رسول اهللا، وال ثبت عن أحد من أصحابه، وإمنا هو قول بعض املفسرين ممن ال يقوم بقوله 
مث لو صح ملا كان فيه متعلق، ألن اهللا تعاىل يقول . حجة، وما كان هكذا فال جيوز القول به

ليضل به عن سبيل اهللا فهو إمث وحرام، ولو أنه  )٢( وكل شيء يقتىن} ليضل عن سبيل اهللا{
  .راء مصحف أو تعليم قرآن، وباهللا التوفيقش

: األنعام(} وقد فصل لكم ما حرم عليكم{فإذ مل يصح يف هذا شيء أصًال، فقد قال تعاىل 
وقال رسول اهللا ) ٢٩: البقرة(} هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً {وقال تعاىل ) ١١٩

من سأل [اس جرماً يف االسالم إن من أعظم الن"من طريق سعد ابن أيب وقاص، وطريقه ثابتة، 
فصح أن كل شيء حرمه تعاىل قد فصله لنا،  )٣(" مل جيرم فحرم من اجل مسألته] عن شيء

  .وما مل يفصل لنا حترميه فهو حالل
ثنا عبد اهللا بن وهب  )٥( قال ثين هارون بن سعيد األيلي )٤( وخرج مسلم بن احلجاج - ١

ه عن عروة بن الزبري عن عائشة أم املؤمنني، أن احلارث أن ابن شهاب حدث] ابن[عمرو وهو 
أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان يف أيام مىن وتضربان ورسول اهللا مسجى بثوبه، 

  .دعهما يا أبا بكر فإا أيام عيد: فنهرمها أبو بكر فكشف رسول اهللا عنه فقال
: ثه عن عروة عن عائشة قالإىل عمرو بن احلارث أن حممد بن عبد الرمحن حد )٦(وبه  - ٢

                                                

 .فإنه:  يف نسخة أخرى  )١(

 .اقتين: يفنت، اية األرب:  يف نسخة أخرى  )٢(

وختتلف روايته بعض الشيء عما  ٩٢: ٧ومسلم  ٩٥: ٩ورواه البخاري ) ١٥٤٥، ١٥٢٠(كرره أمحد يف مسنده )٣(
ن سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل إن أعظم املسلمني جرماً م"عما ورد هنا، وأقرا إىل ما رواه ابن حزم 

 ."مسألته

، وابن ماجة ١٧: ٢باب صالة العيدين، والبخاري باب سنة العيدين ألهل اإلسالم  ٢١: ٣انظر صحيح مسلم  )٤(
 .٣٧: والسماع ١٣٢: وبوارق االملاع) ٢١: نكاح(ماجة 

 .األيدي:  يف نسخة أخرى  )٥(

 .٣٨: والسماع) ٣٠ ،٢: عيدين(وانظر البخاري  ٢٢: ٣صحيح مسلم  )٦(
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دخل رسول اهللا وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، 
  .دعهما: فاقبل عليه فقال! مزمار الشيطان عند رسول اهللا: فدخل أبو بكر فانتهرين وقال

تا مبغنيتني، وليس: فإن قيل إن أبا أسامة روى هذا احلديث عن هشام بن عروة عن أبيه فقال فيه
أي ليستا مبحسنتني، : تغنيان، فأثبتت الغناء هلما فقوهلا وليستا مبغنيتني: قيل قد قالت عائشة

. مزمار الشيطان، فأنكر عليه ومل ينكر على اجلاريتني غناءمها: وقد مسع رسول اهللا قول أيب بكر
  .وهذا هو احلجة اليت ال يسع أحد خالفها وال يزال التسليم هلا

ثنا أمحد بن عبيد العداين ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن  )١( ى أبو داود السجستاينورو  - ٣
أذنيه  )٢( مسع ابن عمر مزماراً فوضع إصبعيه يف: عبد العزيز ثنا سليمان بن موسى عن نافع قال

كنت مع رسول : ال؛ فرفع إصبعيه وقال: الطريق، وقال يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال ونأى عن
فلو كان حراماً ما أباح رسول اهللا البن عمر مساعه، . مثل هذا )٣( فسمع مثل هذا، فصنع اهللا

وال أباح ابن عمر لنافع مساعه، ولكنه عليه السالم، كره لنفسه كل شيء ليس من التقرب إىل 
، والسرت املوشى على )٤( اهللا، كما كره األكل متكئاً والتنشف بعد الغسل يف ثوب يعد لذلك

عائشة وعلى باب فاطمة رضوان اهللا عليهما، وكما كره أشد الكراهية عليه السالم أن  )٥( سدة
وإمنا بعث عليه السالم منكراً للمنكر وآمراً باملعروف، فلو كان . أن يبيت عنده دينار أو درهم

فلم يفعل . ذلك حراماً ملا اقتصر عليه السالم أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر برتكه وبنهى عنه
أفضل، كسائر  )٦( ه السالم شيئاً من ذلك، بل أقره وتنزه عنه، فصح انه مباح وأن تركهعلي

  .فضول الدنيا املباحة، وال فرق
قال ثنا زهري بن حرب ثنا جرير ابن هشام بن عروة عن أبيه  )٧( وروى مسلم بن احلجاج - ٤

جاء حبش يزفنون يف املسجد يف يوم عيد، فدعاين رسول اهللا فوضعت رأسي : عن عائشة قال
  .)١( فجعلت أنظر إىل لعبهم حىت كنت أنا اليت انصرفت عن النظر به إليهم )٨( على منكبه

                                                

 .٥٩: والسماع ٥٢: وانظر ذم املالهي) ٥٧٩: ٢( ٢٣٨: ٧سنن أيب داود  )١(

  .على: يف مسند السجستاين )٢(
وهو : وصنع، ويف مسند أيب داود تعليقاً على هذا احلديث، قال أبو علي اللؤلؤي مسعت أبا داود يقول: يف األصل )٣(

 .حديث منكر

 .بعد الدلك والتصويب عن اية األرببثوبه :  يف نسخة أخرى  )٤(

 .سهوة: السدة هنا باب الدار أو البيت، أو شيء كالظلة على الباب؛ ويف اية األرب )٥(

 .وان الرتك له: اية األرب )٦(

 .٢٢: ٣انظر صحيح مسلم  )٧(

 .منكبيه: يف األصل )٨(
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 إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجليوروى سفيان الثوري وشعبة كالمها عن أيب  - ٥
كعب وثابت بن زيد كانوا يف العريش وعندهم غناء  أن أبا مسعود البدري وقرظة بن )٢(

إنه رخص لنا يف الغناء يف العرس، والبكاء على : فقالوا! هذا وانتم أصحاب رسول اهللا؟: فقلت
  .بت بن زيد ومل يذكر أبا مسعودثابت بن وديعة مكان ثا: امليت يف غري نوح، إال أن شعبة قال

عن رجًال قدم املدينة جبوار، فنزل : وروى هشام بن زيد ثنا حسان عن حممد بن سريين قال - ٦
انطلق إىل : على ابن عمر وفيهم جارية تضرب، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً، قال

: عليه، فأمر جارية فقال فأتى إىل عبد اهللا بن جعفر فعرضهن. رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا
حسبك سائر اليوم : خذي فأخذت حىت ظن ابن عمر أنه قد نظر إىل ذلك، فقال ابن عمر

من مزمور الشيطان، فبايعه مث جاء الرجل إىل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرمحن إين غنيت 
درهم، فإما  بتسعمائة درهم، فأتى ابن عمر مع الرجل إىل املشرتي فقال له إنه غنب يف تسعمائة

فهذا عبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا . بل نعطيها إياه: فقال. أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه
بن عمر رضي اهللا عنهما قد مسعا الغناء بالعود، وإن كان ابن عمر كره ما ليس من اجلد فلم 

  .ذلك أصالً مغنية كما ترى، ولو كان حرامًا ما استجاز  )٣( ينه عنه، وقد سفر يف بيع
ففي أي ذلك ) ٣٢: يونس(} فماذا بعد احلق إال الضالل{قال اهللا تعاىل : قال قائل )٤(فإن 

حيث يقع الرتوح يف البساتني وصباغ ألوان الثياب وكل ما هو من : يقع الغناء؟ قيل له )٥(
   املرء فإذا نوى" إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى: "؛ قال رسول اهللا)٦(اللهو

وقد قال أبو . لتقوى على طاعة اهللا عز وجل فما أتى ضالالً  )٧( بذلك ترويح نفسه وإمجاهلا
فال حيل حترمي شيء وال . من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده ومن كسرمها ضمنهما: حنيفة

جيوز أن إباحته إال بنص من اهللا تعاىل أو من رسوله عليه السالم ألنه إخبار عن اهللا تعاىل، وال 
ومن كذب علي متعمداً "الذي ال شك فيه، وقد قال رسول اهللا  )٨( خبرب عنه تعاىل إال بالنص

                                                                                                                                       

 .أنصرف عن النظر إليهم: يف الصحيح )١(

 .١٠٧: انظره يف التهذيب )٢(

 .بيه:  يف نسخة أخرى  )٣(

 .فقد،، والتصويب عن اية األرب:  يف نسخة أخرى  )٤(

 .فقرأ يف ذلك، والتصويب عن اية األرب:  يف نسخة أخرى  )٥(

 .اللغز:  يف نسخة أخرى  )٦(

 .وامجاعها:  يف نسخة أخرى  )٧(

 .بنص:  يف نسخة أخرى  )٨(
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  .)١( "فليبوأ مقعده من النار
ولقد أخربين بعض كبار أهل : رضي اهللا عنه )٢( قال أبو بكر عبد الباقي بن بريال احلجاري

اردة يف ذم الغناء واملنع من بيع أخذت النسخة اليت فيها األحاديث الو : أنه قال )٣( زمانه
املغنيات، وما ذكره فيها أبو حممد رضي اهللا عنه وضت ا إىل اإلمام الفقيه أيب عمر بن عبد 

ووقفته عليها أياماً ورغبته يف أن يتاملها، فاقامت النسخة عنده أياماً مث ضت إليه  )٤( الرب
  .ما أزيد فيها وما انقصوجدا فلم أجد : فقلت ما صنعت يف النسخة؟ فقال

  . متت رسالة الغناء حبمد اهللا وعونه
  
  
  
  

مت حبمد اهللا وفضله نسخ هذه الرسالة من كتاب رسائل ابن حزم للدكتور إحسان عباس وهي 
  .٢٣/٢/١٤٢٦من طبعة دار احلياة  يف تاريخ 

  
  
  

  ..نسخه 
  ..ابن متيم الظاهري 

  ..املشرف العام على منتديات أهل الظاهر 
www.aldahereyah.com  

  

                                                

 .٢٩: ١ب على النيب من صحيح البخاري انظر هذا احلديث يف باب إمث من كذ )١(

وصوابه أبو بكر عبد . أبو بكر بن حممد بن الباقي نوفل احلجاري واالسم حمرف حتريفاً شديداً : يف نسخة أخرى  )٢(
 ).٣٦٦: الصلة( ٥٠٢الباقي بن حممد بن سعيد بن بريال احلجاري نسبة إىل وادي احلجارة تويف سنة 

 .مانه:  يف نسخة أخرى  )٣(

هو يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري الفقيه احلافظ املكثر العامل بالقراءات وعلوم احلديث والرجال   )٤(
والرجال كان كثري الشيوخ على أنه مل خيرج عن األندلس لكنه مسع من أكابر أهل احلديث بقرطبة وغريها ومن الغرباء 

: ٤وترتيب املدارك  ٦٤٠: والصلة ٣٤٤: وترمجته يف اجلذوة. هـ ٤٦٠القادمني إليها، وله مؤلفات كثرية قيمة تويف سنة 
 .٧٦: ٧وابن خلكان  ٣٥٧: والديباج ١١٢٨: وتذكرة احلفاظ ٨٠٨
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  ..وستكون بإذن اهللا تعاىل مجيع رسائل اإلمام موجودة منسوخة يف املنتدى 
  .فنسأل اهللا تعاىل أن ينفع ا 

  ..مع مالحظة أن اهلوامش هي هوامش الدكتور إحسان عباس ومل أزد عليها شيء 
  ..واحلمد هللا رب العاملني 

  
  ..أخوكم 

  ..ابن متيم الظاهري 
 

 


