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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  مقدمة 

  
احلمد هللا حنمده ونستعينه ونسـتغفره ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا مـن 

  ه اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله يهد
     أما بعد 

ا وكـــل  د فـــإن أصـــدق احلـــديث كتـــاب اهللا وخـــري اهلـــدي هـــدي حممـــ وشـــر األمـــور حمـــدثا
حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار وإين أثناء عملي يف موسوعيت يف فضائل 
سور وآيات القرآن واليت أكـاد أن أقـول قـد انتهـت حبمـد اهللا وقفـت علـى هـذا اجلـزء بتقـدير 

لم عـن علــل مـن اهللا عزوجـل وأنــا أحبـث يف املخطوطـات وجدتــه وثيقـا بعملــي حيـث أنـه يــتك
حديث من أحاديث الفضائل فكان البد يل من دراسته دراسة وافية ألضمنه كتايب ففعلـت 
وكان فيه من الطرق مامل أجـده يف غـريه إال أنـه أيضـا أغفـل طرقـا للحـديث وقفـت عليهـا يف 
غريه ومل أسـتفض يف التخـريج واحلكـم إرجـاء إىل التخـريج واحلكـم الـذي يف املوسـوعة ولكـين 

بيــــان املخــــرجني مــــن طــــرق املصــــنف وبيــــان املوافقــــات واملخالفــــات ألنــــه املتعلــــق اهتممــــت ب
باملخطوطة ومل أزد يف احلكم على اإلسناد وأما احلكم على احلديث وثبوته من الطريق بعينـه 

فة إىل فموضــوعه املوســوعة وهــي يف طريقهــا إىل القــارئ إنشــاء اهللا تعــاىل وهــذا اجلــزء باإلضــا
يـتكلم فيـه أعـين علـم العلـل فهـو جـزء حـديثي يـرى النـور ألول مــرة  أمهيـة وعظـم العلـم الـذي

يقـف عليهـا إال النـادر مـن طـالب العلـم فإحيـاؤه   البعد أن كان يف عـداد املخطوطـات الـيت
مل حيــظ بــه تــراث غــريه فللــه احلمــد واملنــة فهــاك  لرتاثنــا اإلســالمي الــذي حظــي بتوثيــقإحيــاء 

توي على نبذة يف العلـل الـذي هـو موضـوع هـذا الكتاب وبني يديه وبعض يديه مقدمات حت
املصـــنف   توثيـــق نســـبة الكتـــاب للخطيـــب البغـــدادي   أمهيـــة هـــذه الكتـــب العلميـــة ترمجـــة 

ذا    اخلطيب البغدادي ترمجة رجال إسناد النسخة إسنادي إىل اخلطيب البغدادي 
  زء وغريه من مصنفاته صور لثالث ورقات من املخطوطة كوصف للنسخة . اجل
  صلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وسلم و 
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        احملقق  حممد بن رزق بن طرهوين 
  هـ ١٤٠٦

  املدينة املنورة 
   ١٧٨٣ص.ب : 

        
  نبذة عن فن العلل الذي هو يف موضوع هذا املصنف      

  العلة لغة : املرض ، وهلا معان أخرى ولكن ماذكرناه هو األصل يف املعىن االصطالحي . 
وال تعلـــق بـــاجلرح وهـــو : ســـبب خفـــي قـــادح يف احلـــديث وظـــاهره الســـالمة منـــه  واصـــطالحا

املشــهور . وأطلقهــا بعضــهم علــى مــا يتعلــق جبــرح الــراوي ، والــبعض علــى مــا لــيس قــادح يف 
  الصحة ، ونقل عن الرتمذي أنه جعل النسخ علة . 

ر ويصــح أن يقـــال : حـــديث معلـــل ومعـــل ، واختلـــف يف معلـــول وهـــو موجـــود يف كـــالم أكثـــ
األئمـــة كالبخـــاري والرتمـــذي وابـــن عـــدي والـــدارقطين وغـــريهم وهـــو صـــحيح مـــن جهـــة اللغـــة 
خالفا ملن كره ، وهو من قوهلم : عل الشئ أي أصابته علة . وقد وقع استعماله يف قصيدة  

  بعض أهل اللغة . كعب وصححه 
  

  أمهية هذا الفن وطرق معرفته : 
حــب إيل مــن أكتــب عشــرين حــديثا قــال ابــن مهــدي : ألن أعــرف علــة حــديث هــو عنــد أ

  ليست عندي . 
وقال اخلطيب البغـدادي مؤلـف كتابنـا : السـبيل إىل معرفـة علـة احلـديث أن جيمـع بـني طرقـه 

م من احلفظ ومنزلتهم من اإلتقان والضبط .    وينظر يف اختالف رواته وتعترب مبكا
بعـض حفــاظهم : وقـال ابـن كثـري : وهـو فـن خفـي علـى كثـري مـن علمـاء احلـديث حـىت قـال 

ـــذا كهانـــة عنــد اجلاهـــل وقـــال : إمنــا يهتـــدي إىل حتقيـــق هــذا الفـــن اجلهابـــذة النقـــاد  معرفتنــا 
  أ.هـ منهم . 

والعلـــة : إمـــا أن تكــــون يف اإلســـناد أو يف املـــنت أو فيهمــــا معـــا ولـــذلك تفاصــــيل يراجـــع هلــــا 
  الكتب املذكورة يف آخر تلك النبذة . 
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  عضها صنف خاصا يف هذا العلم وبعضه أدمج فيها .املؤلفات يف العلل : كثرية جدا ب
فأول من صنف فيها تصنيفا خاصا سـفيان بـن عيينـة مـن روايـة ابـن املـديين وأمحـد بـن حنبـل 
والفالس والبخاري والذهلي ومسلم بن احلجاج ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة والرتمـذي وابـن 

ابــــن عبـــــد اهلــــادي وابــــن حجـــــر أيب حــــامت واحلــــاكم النيســــابوري والـــــدارقطين وابــــن اجلــــوزي و 
  العسقالين . 

مثل علل ابن املديين وعلل أمحـد بـن حنبـل والعلـل الصـغري وقد طبع عدة كتب يف هذا الفن 
للرتمذي مع شرحه البن رجب احلنبلي وعلـل ابـن أيب حـامت وعلـل الـدارقطين ثـالث جملـدات 

  منه . 
هــــذا اللهــــم إال خمطوطــــا  ومل أقــــف علــــى أحــــد أفــــرد حــــديثا بالتصــــنيف يف عللــــه غــــري كتابنــــا

ـــا هـــذا مبراحـــل ولـــذا يف  للجرجـــاين يف علـــة احلـــديث املسلســـل يف يـــوم العيـــد وهـــو دون كتابن
  فكتابنا ذو أمهية خاصة يف هذا الباب . 

  وأجل كتب العلل هو كتاب الدارقطين كما قال ابن كثري . 
البــن لكامــل وأمــا الكتــب الــيت تضــمنت كالمــا يف العلــل فكثــرية جــدا ومــن أعظمهــا كتــاب ا

  عدي واحمللى البن حزم وغريمها كثري . 
  توثيق نسبة الكتاب للخطيب البغدادي       

  أوال : إسناد النسخة إىل اخلطيب كما هو على طرة اجلزء . 
  ثانيا : مجع شيوخ مصنف هذا اجلزء من شيوخ اخلطيب املعروفني . 

  ثالثا : بعض أحاديث اجلزء عند اخلطيب يف تارخيه . 
: ذكــر هــذا الكتــاب يف مؤلفــات اخلطيــب الطحــان يف رســالته يف الــدكتوراه الــيت درس رابعــا 

ا : (اخلطيب وأثره يف علوم احلديث)    فيها تلك املؤلفات وعنوا
  فقال : 

  ن التابعني وذكر طرقه واختالف وجوهه . الكتاب الثامن : حديث الستة م
  أشهر من ذكره من املصنفني : 

  ي شهبة وهو يف التاريخ وهو خمطوط) . شهبة (يعين ابن قاض -١
  الذهيب يف التذكرة (ومل أجده فلعله وهم يف عزوه له) .  -٢
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  ابن اجلوزي يف املنتظم .  -٣
  ياقوت يف معجم األدباء .  -٤

    
عـن وجودهـا سـوى نسـخة الظاهريـة والـيت صـورت مث يف وصف النسخة املخطوطة ومل يـذكر 

  نسختنا هذه . 
  

  اب العلمية أمهية هذا الكت      
  أول كتاب خيرج يف الكالم على علل حديث واحد .  -
 إنه من مصنفات اخلطيب البغدادي وهو من هو يف علم احلديث ومصطلحه .  -
 إنه ال يوجد للخطيب كتاب يف العلل مستقل على ما أعلم وهذا يسد هذه الثغرة. -
 عض . حيوي فائدة عظيمة يف أسلوب الرد العلمي ومناقشة العلماء بعضهم لب -
 اشتمل على طرق مل تأت يف غريه وفوائد تدل على سعة علم اخلطيب البغدادي .  -
وعلــو مهــتهم الــذب عنــه  النــيب يــدل علــى مــدى اعتنــاء العلمــاء القــدامى حبــديث  -

 وحتقيق القول فيه . 
يــدل علـــى أن هـــذا االعتنـــاء لـــيس شــامال ألحاديـــث األحكـــام فحســـب بـــل هـــو يف  -

فيـه النـاس ، فـإن كـل جـزئ يف حـديث واحـد وهـو قـل  الفضائل وغريهـا ممـا يتسـاهل 
 هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن . 

هذا اجلزء يتكلم عن حديث فيه نكتة حديثية عجيبة وهـي وجـود سـتة مـن التـابعني  -
 يف سند واحد وهو أمر نادر وغريب فاستحق الدراسة . 

  
  ترمجة اخلطيب البغدادي 

كثــري والكثــري حــىت أفــرده الــبعض يف مؤلــف خــاص  قــد ســبق إىل ترمجــة ذلــك اإلمــام اجلهبــذ ال
(اخلطيــب البغــدادي مــؤرخ بغــداد وحمــدثها) والطحــان يف كاألســتاذ يوســف العــش يف كتابــه 

يف أكثر من سـبعني رسالته يف الدكتوراه (اخلطيب وأثره يف علوم احلديث) وترجم له العمري 
جـاء بـه هـؤالء وخصوصـا  وال أظـن أنـين سـآيت بأفضـل ممـا صـفحة يف كتابـه (مـوارد اخلطيـب)
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يف هذه العجالة ، ولذا فقد آثرت أن أضيف إىل مكتبة القـارئ ترمجـة للخطيـب مـن مصـدر 
قـــد أديـــت خدمـــة لطـــالب العلـــم وأتيـــت بفائـــدة هـــم يف  خمطـــوط مل يـــر النـــور بعـــد ، فـــأكون

حاجـــة إليهـــا ووقـــع اختيـــاري علـــى كتـــاب (خمتصـــر يف طبقـــات علمـــاء احلـــديث) البـــن عبـــد 
  رمحه اهللا تعاىل :  اهلادي ، قال

اخلطيــب اإلمــام احلــافظ الكبــري األوحــد حمــدث الشــام والعــراق أبــو بكــر أمحــد بــن علــي بــن 
ثابت بن أمحد بـن مهـدي البغـدادي صـاحب التصـانيف ، ولـد سـنة اثنتـني وتسـعني وثـالث 

ذا الشأن ورحل فيه إىل األقاليم وأول مساعه يف سنة ثالث وأربعمائة .    مئة وعين 
احلســن مــن الصــمت األهــوازي وأبــا احلســني بــن املتــيم وأبــا عمــر بــن مهــدي  مســع أبــا

واحلســني بــن احلســن اجلــواليقي وابــن رزقويــه وابــن أيب الفــوارس وهــالال احلفــار وإبــراهيم 
بــن خملــد البــاقحري ومــن عنــده ببغــداد ورحــل ســنة اثنــيت عشــرة إىل البصــرة فســمع أبــا 

وعلـي بـن القاسـم الشـاهد واحلسـن بــن  (ابـن جعفـر اهلـامشي روايـة السـنن عمـر القاسـم
ومسع بنيسابور أبا القاسم) عبد الرمحن بن حممد السراج والقاضي أبـا علي النيسابوري 

بكــر احلــريي وبأصــبهان أبــا احلســن بــن عبدكويــه وحممــد بــن عبــد اهللا بــن شــهريار وأبــا 
مــــذان حممــــد بــــن عيســــى ، ومســــع  نعــــيم احلــــافظ ، وبالــــدينور أبــــا نصــــر الكســــار ، و

الكوفــة والــري واحلــرمني ودمشــق والقــدس وصــور وغــري ذلــك وكــان قدومــه إىل دمشــق ب
ســـنة مخـــس وأربعـــني وأربعمائـــة مث حـــج مث قـــدم الشـــام ســـنة إحـــدى ومخســـني فســـكنها 

  إحدى عشرة سنة . 
والفقيـه نصــر املقدسـي وأبــو  ريونخــحـدث عنـه الربقــاين أحـد شــيوخه وأبـو الفضــل بـن 

لكتـــاين وأبـــو نصـــر بـــن مـــاكوال وعبـــد اهللا بـــن أمحـــد عبـــد اهللا احلميـــدي وعبـــد العزيـــز ا
بـــن  الســمرقندي وأبـــو بكـــر بــن اخلاضـــبة وأيب النرســـي وأبـــو القاســم النســـيب وهبـــة اهللا

وعبــد الكــرمي بــن محــزة وطــاهر بــن ســهل اإلســفرائيين وهبــة اهللا بــن عبـــد اهللا  األكفــاين
د الشـــيباين وأبـــو الســـعادات أمحـــد بـــن أمحـــد املتــوكلي وعبـــد الـــرمحن بـــن حممـــالشــروطي 

  ز وأبو منصور بن خريون املقرئ وخلق يطول ذكرهم . القزا
  وكان من كبار الشافعية تفقه علي بن أيب احلسن احملاملي والقاضي أيب الطيب . 
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قــال ابــن النجــار : نشــأ ببغــداد وقــرأ القــرآن بالروايــات وتفقــه وعلــق شــيئا مــن اخلــالف 
  ي القاضي . وآخر من حدث عنه بالسماع حممد بن عمر األرمو 

سـنة ثـالث واستشـرت الربقـاين يف الرحلـة إىل وقال اخلطيـب : أول مـا مسعـت يف احملـرم 
عبــد الــرمحن بــن النحــاس مبصــر أو اخلــروج إىل نيســابور فقــال : إن خرجــت إىل مصــر 
فـــإن فيهـــا رجـــل واحـــد فـــإن فاتـــك ضـــاعت رحلتـــك وإن خرجـــت إىل نيســـابور ففيهـــا 

بــــن مــــاكوال : كــــان أبــــو بكــــر اخلطيــــب آخــــر مجاعــــة . فخرجــــت إىل نيســــابور وقــــال ا
يف وتفننــا  األعيــان ممــن شــاهدناه معرفــة وحفظــا وإتقانــا وضــبطا حلــديث رســول اهللا 

عللــــه وأســــانيده وعلمــــا بصــــحيحه وغريبــــه وفــــرده ومنكــــره ومطروحــــه مث قــــال ومل يكــــن 
ـــدارقطين مثلـــه وســـألت الصـــوري عـــن اخلطيـــب وأيب نصـــر الســـجزي  للبغـــدادين بعـــد ال

  نا . تفضيال بي
  وقال مؤمتن الساجي : ما أخرجت بغداد بعد الدار قطين مثل اخلطيب . 

قال أبو علي الربداين : لعل اخلطيب مل ير مثل نفسه . وقال الفقيه أبـو إسـحاق الشـريازي و 
: أبــو بكــر اخلطيــب يشــبه بالــدار قطــين ونظرائــه يف معرفــة احلــديث وحفظــه . وقــال شــجاع 

افظ مل نــدرك مثلــه . وقــال أبــو احلســن اهلمــذاين : مــات الــذهلي : اخلطيــب إمــام مصــنف حــ
طبـاء أال يـرووا حـديثا هذا العلم بوفاة خلطيب وقد كان رئيس الرؤسـاء تقـدم إىل الوعـاظ واخل

اجلزيـــة عـــن  حـــىت يعرضـــوه علـــى أيب بكـــر اخلطيـــب وأظهـــر بعـــض اليهـــود إســـقاط النـــيب 
فقال : هذا مزور فقيل له مـن أيـن  اخليابرة وفيه شهادة الصحابة فعرضه الوزير على أيب بكر

أنت قلت هذا ؟ قال : ألن فيه شهادة معاوية وهو إمنا أسـلم عـام الفـتح وفيـه شـهادة سـعد 
  بن معاذ وقد مات قبل خيرب بسنتني . 

وقــال أبــو ســعد الســمعاين : كــان اخلطيــب مهيبــا وقــورا ثقــة متحريــا حجــة حســن اخلــط كثــري 
وخـرج : قرأ مبكة الصحيح على كرمية يف مخسـة أيـام الضبط فصيحا ختم به احلفاظ ، وقال 

مــن بغــداد بعــد فتنــة البساســريي إىل الشــام مسعــت اخلطيــب مســعود بــن حممــد مبــرو مسعــت 
الفضل بن عمر النسوي يقول : كنت يف جامع صور عند اخلطيـب فـدخل عليـه علـوي ويف  

جــة يل فيــه . كمــه دنــانري فقــال : هــذا الــذهب تصــرفه يف مهماتــك . فقطــب وقــال : ال حا
 فقال : كأنك تستقله ونفض كمه على سجادة اخلطيب وقال : هي ثالمثائة دينار  
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عز خروجه ، وذل العلوي وهو جيمع  فخجل اخلطيب وأخذ سجادته وراح ، فما أنسى
  الدنانري . 

كتــــب األدب   دمشــــق حبلقتــــه جبــــامع وقــــال أبــــو زكريــــا التربيــــزي : كنــــت أقــــرأ علــــى اخلطيــــب
ت أسكن منارة اجلامع فصعد إيل وقال : أحببـت أن أزورك فتحـدثنا سـاعة املسموعة له وكن

ـذه أقالمـا وقـام ، فـإذا مخسـة دنـانري مث صـعد  مث أخرج ورقة وقال : اهلدية مسـتحبة ، اشـرت 
  مرة أخرى ووضع حنوا من ذلك وكان إذا قرأ احلديث يسمع صوته يف آخر اجلامع . 

ـا عـز الدولـة أحـد األجـواد وتقـرب منـه فـانتفع وقال ابن شافع : خرج اخلطيب فقد صـور  و
  انتهى إليه احلفظ واإلتقان وعلوم احلديث . به وأعطاه ماال كثريا 

لفضـــل بـــن خـــريون أو غـــريه أن قـــال ابـــن عســـاكر : مسعـــت احلســـني بـــن حممـــد حيـــدث عـــن ا
اخلطيــب ذكــر أنــه ملــا حــج شــرب مـــن مــاء زمــزم ثــالث شــربات وســأل اهللا ثــالث حاجـــات 

ـا ، والثانيـة آخذا باحل ديث (ماء زمزم ملا شرب له) فاحلاجة األوىل أن حيدث بتاريخ بغداد 
: أن ميلــي احلــديث جبــامع املنصــور ، والثالثــة : أن يــدفن عنــد بشــر احلــايف ، فقضــى اهللا لــه 

   ذلك . 
وذكـر أبـو الفــرج اإلسـفرائيين أن اخلطيـب كــان معهـم يف احلــج فكـان خيـتم كــل يـوم مث جيتمــع 

س وهـو راكـب فيقولـون حـدثنا ، فيحـدث . وقـال عبـد احملسـن الشـيحي : عادلــت عليـه النـا
  اخلطيب من دمشق إىل بغداد فكان له يف كل يوم وليلة ختمة . 
تة ومخســـون مصـــنفا مث ســـرد وقـــال الســـمعاين : مسعـــت مـــن ســـتة عشـــر مـــن أصـــحابه ولـــه ســـ

  أكثرها .
  وقد أنشد السلفي لنفسه : 

  ألذ من الصيب الغض الرطيب         ـطيب تصانيف ابن ثابت اخل
              بيب ـرياضا للفىت اليقظ الل            ن حواهـاـم يراها إذ رواها

  بقلب احلافظ الفطن األريب        ويأخذ حسن ما قد صاغ منها 
  يوازي كتبها بل أي طيـب        فأية راحة ونعيـم عـيـش 
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مــن ذكــرت فيــه أقاويــل النــاس مــن وقــال أبــو حممــد األبنوســي : مسعــت اخلطيــب يقــول : كــل 
  جرح وتعديل فاالعتماد على ما أخرت . 

وقـال ابـن طـاهر : سـألت هبـة اهللا بـن عبـد الـوارث الشـريازي : هـل كـان اخلطيـب كتصــانيفه 
احلفـظ ؟ قــال : ال ، إذا سـألناه شــيئا أجابنــا بعـد أيــام وإن أحلحنــا عليـه غضــب ، كانــت يف 

  له بادرة وحشة . 
خروجه من دمشق إىل صور أنه كان خيتلف إىل صيب ملـيح فـتكلم فيـه  وقد قيل : إن سبب

الناس وبلغ ذلك أمري البلد وكان رافضيا متعصبا فأمر بقتلـه فشـك منـه بعـض العلويـة وأشـار 
ا مدة . فأمر بذلك فذهعلى األمري بإخراجه من البلد    ب بصور وأقام 

ســني فقصـد صـور وكـان يــزور مخقـال ابـن السـمعاين : خـرج مــن دمشـق يف صـفر سـنة سـبع و 
منهـــا القـــدس ويعـــود إىل أن ســـافر إىل العـــراق ســـنة اثنـــني وســـتني . وقـــال املـــؤمتن الســـاجي : 

  حتاملت احلنابلة على اخلطيب حىت مال إىل ما مال إليه . 
وقـال أبــو منصــور علــي بــن علــي األمـني : كتــب اخلطيــب إىل القــائم : (إين) إذا مــت يكــون 

  يل حىت أفرقه على من شئت فأذن له ففرقه على احملدثني .  مايل لبيت املال فليؤذن
حدثها قـال : دخلـت علـى اخلطيـب يف مرضـه فقلـت وقال ابن ناصر : حدثتين أمي أن أيب 

لــه يومــا يــا ســـيدي إن ابــن خــريون مل يعطـــين مــن الــذهب شــيئا الـــذي أمرتــه أن يفرقــه علـــى 
هــذه بــارك اهللا لــك فيهــا . أصــحاب احلــديث فرفــع اخلطيــب رأســه مــن املخــدة وقــال : خــذ 

  فكان فيها أربعون دينارا . 
وقال مكي الرميل : مرض اخلطيب يف رمضان من سنة ثالث وسـتني إىل أن أشـد بـه احلـال 
يف أول ذي احلجــة ومــات يــوم ســابعه وأوصــى إىل أيب الفضــل ابــن خــريون ووقــف كتبــه علــى 

بــو احلســني ابــن املهتــدي بــاهللا يــده وفــرق مالــه يف وجــوه الــرب وشــيعه القضــاء واخللــق وأمهــم أ
  ودفن جبنب بشر احلايف . 

  
  .  ٣/١١٤٤)سقط استدركناه من التذكرة ١(
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قــال ابــن خــريون : دفــن ببــاب حــرب وتصــدق مبالــه وهــو مئتــا دينــار ، وأوصــى أن يتصــدق 
الذي    بثيابه وكان بني يدي جنازته مجاعة ينادون (هذا الذي كان يذب عن رسول اهللا 

وخــتم  ) هــذا الــذي كـان حيفــظ (حـديث) رســول ذب علــى رسـل اهللا كـان ينفــي الكـ
  على قربه عدة ختمات .

كتـاب مجاعـة أن احلـافظ أبـا بكـر مـات يف سـابع ذي احلجـة وقال عبد العزيـز الكتـاين : ورد  
  وكان أبو إسحاق الشريازي ممن محل جنازته . 

قائمـــا حبـــذائي وقــال علـــي بــن احلســـني بــن جـــدا : رأيـــت بعــد مـــوت اخلطيــب كـــأن شخصــا 
  فقال يل ابتداء : انزل وسط اجلنة حيث يتعارف األبرار . فأردت أن أسأله عن اخلطيب 

وقال غيث األرمنازي : قال مكي الرميلـي : كنـت ببغـداد نائمـا يف ليلـة ثـاين عشـر مـن ربيـع 
األول سـنة ثــالث وسـتني فرأيــت كأنـا عنــد اخلطيـب لقــراءة تارخيـه علــى العـادة والشــيخ نصــر 

 ألت عنــه فقيــل هــذا رســول اهللا بــراهيم املقدســي عــن ميينـه وعــن ميــني نصــر رجــل فسـبـن إ
  جاء ليسمع التاريخ فقلت يف نفسي : هذه جاللة أليب بكر .

  قال غيث : أنشدنا اخلطيب لنفسه : 
  ألمر  دنيـاك   واملعاد       إن كنت تبغي الرشاد حمضا 

  إن اهلوى جامع الفساد      فخالف النفس يف هواهـا 
هذا ومن أراد االستفاضة إىل معرفة هذا اإلمام اجلليل فيمكنه الرجوع إىل سري أعالم النبالء 

وـقــد ذكــــر املمحقــــق يف احلاشــــية عــــدة مراجــــع قــــد ترمجــــت منهــــا تــــذكرة احلفــــاظ  ١٨/٢٧٠
ر ه بالــــذكواملســـتفاد مـــن ذيـــل تـــاريخ بغـــداد والــــوايف وطبقـــات الســـبكي وقـــد خصصـــت هـــذ

  د ذكر غريها فلرتاجع هناك .يف ترمجة اإلمام وقإلطالتها 
  

  . ٣/١١٤٤سقط استدركناه من التذكرة  )١(
     أ   ٢٠٣-٢٠٢-٢٠١خمتصر يف طبقات احلديث البن عبد اهلادي  )٢(
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  إسناد احملقق هلذا اجلزء 

  قال أبو األرقم حممد بن رزق بن طرهوين غفر اهللا له ولوالديه : 
ذا اجلزء وغريه من مؤلفـات اخلطيـب  شـيخنا املنـافح عـن السـنة محـود  –ه اهللا رمحـ -أخربنا 

بن عبد اهللا بن محود التوجيري إجازة عن الشيخ سليمان بن عبد الرمحن احلمدان إجـازة عـن 
قي عن الشيخ حممـد ن طرق منها عن البدر السكري الدمشالشيخ حممد عبد احلي إجازة م

حممـد األمــري املصــري بـن التميمــي املصـري والوجيــه عبـد الــرمحن الكزبـري كليهمــا عـن الشــيخ 
عبـد القـادر الفاسـي عـن عن السـقاط عـن ابـن سـعادة عـن أمحـد بـن احلـاج عـن أيب الربكـات 

والـــده علـــي عـــن والـــده يوســـف بـــن حممـــد الفاســـي عـــن أيب عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن 
اليســيتيين عــن رزوق وابــن غــازي كليهمــا عــن أيب عبــد اهللا القــدري عــن أيب عبــد اهللا الغســاين 

اسي عن القاضي ابن حممد الغماز اخلزرجي عن الرضـى الطـربي عـن أيب خـري عـن عبـد املكن
عن القاضي احملـاملي عـن العزيز بن سعادة عن أيب عبد اهللا بن سعادة عن أيب علي الصديف 

  اخلطيب البغدادي به ويل إليه طرق أخرى وفيما ذكرته كفاية واحلمد هللا رب العاملني .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رجال إسناد النسخة ترمجة         
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الصـــائن هبـــة اهللا بـــن احلســـن بـــن هبـــة اهللا بـــن عبـــد اهللا : صـــائن الـــدين أبـــو احلســـن  -
  الدمشقي الشافعي ابن عساكر أخو احلافظ . 

فقـه وبـرع ومسـع مـن هــ مسـع مـن النسـيب علـي بـن إبـراهيم وطبقتـه وت ٤٤٨ولد سنة 
 أيب علي املهدي وأيب علي بن نبهان وعدة . 

حش وعلى أمحد بـن خلـف صـاحب (املقنـع) يف القـراءات على أيب الو قرأ بالروايات 
وقـــرأ األصـــول والنحـــو ومســـع الكثـــريون ودرس بالغزاليـــة وحـــدث بطبقـــات بـــن ســـعد 

  عرضت عليه خطابة دمشق وأىب أن ينوب عن خاله القاضي يف احلكم . 
بـو وأ حدث عنه أخوه احلافظ ابن عساكر وابن أخيه القاسم وابن أخيه زيـن األمنـاء

القاسـم ابـن صرصـري وسـيف الدولـة حممــد بـن غسـان ومكـرم بـن أيب الصـقر واملفــيت 
  هـ  ٥٦٣فخر الدين ابن عساكر ومجاعة ، تويف يف شعبان سنة 

  وكتب خبطه من العلم شيئا كثريا ، قال السبكي : وكان إماما ثقة ثبتا دينا ورعا . 
  .  ) ٤/٣٢١، طبقات الشافعية  ٢٠/٤٩٥( سري أعالم النبالء 

حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن أيب العالء السلمي املصيصي مث الدمشقي أبو                                                      -    
  عبد اهللا ، ترجم له احلافظ بن عساكر أخو تلميذه املذكور سابقا فقال :       

اهللا بــن أيب القاســم بــن أيب  و عبــد( حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن علــي بــن أمحــد أبــ  
ل مســع أبــاه وأبــا بكــر اخلطيــب وأبــا القاســم السيمســاطي وعبــد الــدائم املعــد  العالء 

وعبد العزيز الكتـاين وأبـا احلسـني مكـي املصـري وأبـا القاسـم احلنـائي وأبـا  بن احلسن
احلســن بــن أيب احلديــد وأبــا علــي احلســني بــن أمحــد بــن املظفــر بــن أيب حريصــة وأبــا 

طـــالب وعبــد اجلليـــل بــن عـــد اجلبــار املـــروزي ونصــر بـــن إبــراهيم املقدســـي  نصــر بــن
وحدث بقطعة من كتب اخلطيب مسعت منه شـيئا يسـريا وكـان ثقـة ) . مث روى عنـه 

سـئل أبـو عبـد اهللا عـن مولـده فقـال : حديثا وأثرا عنه عن اخلطيب بسـنده مث قـال : 
ربعــني وأربعمائــة وتــويف ثالث خلــون مــن ذي احلجــة مــن ســنة مخــس وأعــاء لــألربليلــة ا

مضان سنة ست عشـرة ومخسـمائة قبـل صـالة لعشرين من شهر ر يوم األحد الرابع وا
الة . حضـرت دفنـه والصـو العصـر ببـاب الفـراديس الظهر ودفن من يومـه بعـد صـالة 

  ) .  ١٥أ//٣٨٥انظر تاريخ دمشق ق (
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   ه :لهذا وقد وصفه تلميذه الشيخ الصائن أخو احلافظ بن عساكر بقو           
  ألمني وترضى عنه . الشيخ ا

وقــد تــرىب الشـــيخ أبــو عبــد اهللا الســـلمي يف بيــت العلــم وترعـــرع يف كنفــه فوالــده هـــو 
اإلمام الفقيه املفيت مسند دمشـق الشـافعي الفرضـي أبـو القاسـم بـن أيب العـالء وكـان 

ألكـابر بد اهللا الصالة عليه يف حضرة العلماء اعفقيها ثقة . وملا تويف والده توىل أبو 
 .  

ــــــبالء  ، الشــــــذرات  ٤/٣، طبقــــــات الشــــــافعية  ١٩/١٢( انظــــــر : ســــــري أعــــــالم الن
  ) .  ١٢/أ/٢٦٥، تاريخ دمشق ق  ٢/٣٥٥، العرب  ٣/٣٨١
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  ه واختالف وجوهه طرق جزء يف حديث الستة من التابعني وذكر

  تصنيف الشيخ اإلمام احلافظ 
  ب البغدادي أيب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطي

  رضي اهللا عنه 
  به عنه 

  حممد بن علي  الشيخ األمني أبو عبد اهللا حممد بن علي بن
  السلمي املصيصي 

  رضي اهللا عنه 
  مساع 

  هلبة اهللا بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني 
  الشافعي 

  نفعه اهللا بالعلم 
  

  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رب أعين برمحتك 

قــال  –رضــي اهللا عنــه  -خ األمــني أبــو عبــد اهللا حممــد بــن علــي بــن أيب العــالء الشــي
 – بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي حدثنا الشيخ اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن علي

يف ســلخ مجــادى اآلخــرة مــن ســنة اثنــني ومخســني وأربعمائــة قــال :  –رضــي اهللا عنــه 
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فـأنكره حيـىي بـن معـني وبيــان  ذكـر حـديث رواه معـاذ العنـربي عـن شـعبة بـن احلجـاج
  علته واختالف وجوهه . 

أخربنــا أبــو علــي احلســن بــن أيب بكــر بــن شــاذان أبنــاء أبــو احلســن أمحــد بــن  - ١
ثنــا إســحاق بــن نيخــاض الطيــيب ثنــا حممــد بــن أيــوب بــن حيــىي ابــن الضــريس 

ابـن  بـن عبـد العزيـزوأخربنـا أبـو احلسـن طـاهر ا عبيد اهللا بن معاذ العنربي ح
ن بـــن ســـفيان البســـوي ثنـــا ثنـــا إســـحاق بـــن ســـعد بـــن احلســـ ءعيســـى الـــدعا

بــرهيم أيب ثنــا شــعبه عــن علــي بــن مــدرك عــن إجــدي عبيــد اهللا بــن معــاذ ثنــا 
 النخعـــي عـــن ربيـــع بـــن خثـــيم عـــن ابـــن مســـعود قـــال : قـــال رســـول اهللا 

أيعجـز أحــدكم أن يقــرأ كــل ليلــة بثلـث القــرآن ؟ قــالوا : ومــن يطيــق ذلــك ؟ 
   أحد . واللفظ حلديث ابن شاذان . قال : بلى . قل هو اهللا

  
  رجال السند  )١(
احلســن بــن أمحــد بــن إبــراهيم بـــن شــاذان : أبــو علــي مســند العــراق قـــال  -

اخلطيــــب : كــــان صــــحيح الســــماع صــــدوقا وقــــال ابــــن رزقويــــه : ثقــــة وقــــال 
  األزهري : أبو علي أوثق من برأ اهللا يف احلديث . 

  ) ١٧/٤١٥، سري أعالم النبالء  ٧/٢٧٩تاريخ بغداد (
قـال خطيــب مل أمحـد بـن إسـحاق بـن نيخــاب الطيـيب : الشـيخ الصـدوق  -

   نسمع فيه إال خريا . 
  ) ١٥/٥٣٠، سري أعالم النبالء  ٤/٣٥(تاريخ بغداد 

حممد بن أيوب بن حيىي بن الضريس الرازي : صاحب كتاب فضائل القرآن احلافظ  -
  .احملدث الثقة قال أبو حامت : ثقة، وقال اخلليلي مثله 

  ) ١٣/٤٤٩( سري أعلم النبالء                        
بــن نصــر العنــربي : أبــو عمــرو البصــري ثقــة حــافظ اذ ٨عبيــد الللــه بــن معــاذ بــن مــع -

  ) .٢٢٧(التقريب 
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طاهر بن عبد العزيز بن عيسى بن سيار أبـو احلسـن الـدعاء : يعـرف بـابن احلصـري  -
، ســـري ٦/٤٠١يخ بغـــداد قـــال اخلطيـــب كـــان عبـــدا صـــاحلا مســـتورا صـــدوقا . ( تـــار 

 ) .  ٥١/٣٦٥أعالم النبالء 
،  ٦/٤٠١إســحق بــن ســعد بــن احلســن بــن ســفيان : وثقــة التنــوخي (تــاريخ بغــداد  -

 ) ١٥/٣٦٥سري أعالم النبالء 
و العباس صاحب املسند قال احلاكم: احلسن بن سفيان البسوي : اإلمام احلافظ أب -

فهـم والفقـه واألدب وقـال ابـن الحمدث خراسان يف عصره مقدما يف الثبت والكثـرة و 
حبــــان : كــــان احلســــن ممــــن رحــــل وصــــنف وحــــدث علــــى تــــيقظ مــــع صــــحة الديانــــة 
والصالبة يف السـنة وقـال الـرازي : لـيس للحسـن يف الـدنيا نظـري (سـري أعـالم النـبالء 

١٤/١٥٧ ( 
معـاذ بـن معـاذ بـن نصـر بـن حسـان العنـربي : أبـو املثـين البصـري القاضـي ثقـة مــتقن  -

 ) ٣٤٠(التقريب 
شعبة بن احلجاج بن الـورد العتكـي مـوالهم : أبـو بسـطام البصـري ثقـة حـافظ مـتقن  -

 ) ١٤٥(التقريب أمري املؤمنني يف احلديث 
 ) ٢٤٨علي بن مدرك النخعي : أبو مدرك الكويف ثقة (التقريب  -
 ) ٢٤إبراهيم بن يزيد بن عيسى النخعي : أبو عمران الكويف فقيه ثقة (التقريب  -
م بـــن عائـــذ الثـــوري : أبـــو يزيـــد الكـــويف ثقـــة عابـــد خمضـــرم (التقريـــب الربيـــع بـــن خيـــث -

١٠١ ( 
عبــد اهللا بــن مســعود بــن غافــل اهلــذيل أبــو عبــد الــرمحن مــن الســابقني األولــني مناقبــه  -

 ) ١٨٩مجة (التقريب 
  ختريج احلديث : 

، ابـــن  ٢٦أخرجــه مـــن طريـــق عبيـــد اهللا بـــن معـــاذ عـــن أبيـــه النســـائي يف اليـــوم والليلـــة ق 
، أبـو نعــيم يف  ١٠/٢٥٦، الطــرباين يف الكبـري  ٢٥٥/أ ، ابـن السـين ١١٠س ق الضـري
  وانظر احلديث اآليت .  ٧/١٦٨،  ٢/١١٧احللية 

  درجة احلديث : 
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  إسناده صحيح . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أبنــا أبــو مســلم بــن مهــران أبنــا  أخربنــا القاضــي أبــو العــالء حممــد بــن علــي الواســطي -٢

لنسفي ثنا أبو علي صاحل بن حممد ثنا عبيد اهللا بن معـاذ أبنـا أيب عبد املؤمن بن خلف ا
عن شعبة عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي عـن الربيـع بـن خثـيم عـن عبـد اهللا بـن 
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قــال : أيعجــز أحــدكم أن يقــرأ ثلــث القــرآن كــل ليلــة قــالوا : ومــن  مســعود عــن النــيب 
  يطيق ذاك قال : قل هو اهللا أحد . 

وســئل –ل هــذا غلــط ، ومسعــت حيــىي بــن معــني ن : مسعــت أبــا علــي يقــو قــال عبــد املــؤم
فقال : خطأ ، والصـواب حـديث الربيـع بـن خثـيم عـن عمـرو بـن ميمـون عـن ابـن  -عنه

  أيب ليلى عن امرأة من األنصار عن أيب أيوب . 
  
  ) رجال السند ٢(

لعلـم حممد بن علي بن أمحد : أبـو العـالء الواسـطي قـال اخلطيـب : كـان مـن أهـل ا -
بــالقراءات ورأيــت أليب العــالء أصــوال عتقــا مساعــه فيهــا صــحيح وأصــوال مضــطربة ، 

  ) ٢/٦١٨، املغين  ٣/٩٥قال الذهيب صاحب ختليط ال يوثق به .(تاريخ بغداد 
عبد الـرمحن بـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن مهـران : أبـو مسـلم البغـدادي اإلمـام احلـافظ  -

 الفــوارس : كــان ثبتــا زاهــدا مــا رأينــا مثلــه القــدوة شــيخ اإلســالم قــال ابــن أيبالثبــت 
،  ١٠/٢٩٩وقال اخلطيب : كان متقنا حافظا مـع ورع وزهـد وتـدين (تـاريخ بغـداد 

  ) . ١٦/٣٣٥سري أعالم النبالء 
عبــد املــؤمن بــن خلــف بــن طفيــل : اإلمــام احلــافظ القــدوة أبــو يعلــى الظــاهري كــان  -

عــا ناســكا كثــري العلــم (ســري أعــالم منــافرا ألهــل القيــاس قــال الــذهيب : كــان ثريــا متب
  ) ١٥/٤٨٠النبالء 

صـــاحل بـــن حممـــد بـــن عمـــرو : أبـــو علـــي األســـدي البغـــدادي امللقـــب جـــزرة اإلمـــام  -
احلــافظ الكبــري احلجــة قــال الــدارقطين : كــان ثقــة حافظــا غازيــا وقــال اخلطيــب كــان 

  صدوقا ثبتا . 
  ) ١٤/٢٣، سري أعالم النبالء  ٩/٣٢٢(تاريخ بغداد 

  :  التخريج
  انظر احلديث السابق . 

  درجة احلديث : 
  إسناده ضعيف لضعف أيب العالء . 
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أخربين أبو الفضل عبيـد اهللا بـن أمحـد بـن علـي الفـزاري أبنـا عبـد الـرمحن بـن عمـر  -٣

اخلـالل ثنـا حممـد بـن أمحـد بـن يعقـوب بــن شـيبة ثنـا جـدي حـدثين أمحـد بـن العبــاس 
ريا حيىي بـن معـني : حـدث معـاذ بـن معـاذ حبـديث مـا لـه أصـل وال قال : قال أبو زك
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؟ قال : نعرفـه . قـال  رواه شعبة ! فقال رجل : أي شيء هو ؟ فقال : ما تصنع به
قـال أمحـد بـن العبـاس : عـن  –: حدث عن شعبة عن علي عن مدرك عـن إبـراهيم 

الربيـع بـن  علقمة عن عبد اهللا ، قال جدي : أمحد بن العباس وهم فيه جعل مكـان
قـال : قـل  عن عبد اهللا عن النـيب  –خثيم علقمة يف حكايته عن حيىي بن معني 

هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن . قال ابن معني : وكان يف أصل كتـاب معـاذ ولـيس 
بشـيء ومل يســمعه منـه أحــد وال حـدث بــه أحـد إال عبيــد اهللا وهـو صــحيح يف كتابــه 

  وليس بشيء . 
واه عبيد اهللا بن معاذ عـن أبيـه عـن شـعبة عـن علـي بـن مـدرك قال جدي : وهكذا ر   

وهـذا إسـناد صـحيح وال   يع بن خثيم عن عبـد اهللا عـن النـيبعن إبراهيم عن الرب
أعلم أحدا رواه عن شعبة ، مـن هـا هنـا أنكـره حيـىي وقـد بلغـين أن أبـا حبـر البكـراوي 

  قد رواه عن شعبة فإن كان هذا صحيحا فاحلديث صحيح غريـب . 
  ) رجال السند ٣(   

عبيد اهللا بن أمحد بن علي الفزاري : أبو الفضل الصرييف يعرف بابن الكويف قـال  -
اختالف اخلطيـــب : كـــان مساعـــه صـــحيحا وكـــان مـــن حفـــاظ القـــرآن مـــن العـــارفني بـــ

  ) . ١٠/٣٨٨القراءات (تاريخ بغداد 
ب : كــان عبـد الــرمحن بــن عمــر بــن محــة اخلــالل : أبــو احلســني املعــدل قــال اخلطيــ -

  ) .١٠/٣٠١ثقة وكذا قال العتيقي (تاريخ بغداد 
حممـد بــن أمحــد بـن يعقــوب بــن شـيبة : أبــو بكــر السدوسـي قــال اخلطيــب : كــان  -

  ) . ١/٣٧٣ثقة (تاريخ بغداد 
يعقــــوب بــــن شــــيبة بــــن الصــــلت : احلــــافظ الكبــــري الثقــــة أبــــو يوســــف السدوســــي  -

، سـري أعــالم  ١٤/٢٨١داد صـاحب املسـند الكبـري وثقــه اخلطيـب وغـريه (تــاريخ بغـ
   ) . ١٢/٤٧٦النبالء 

أمحـــد بـــن العبـــاس : هنـــاك عـــدة يف هـــذه الطبقـــة ذكـــرهم اخلطيـــب يف التـــاريخ ومل  -
  يتضح يل أيهم املراد هنا . 
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  ] وهو كما قال فإن أحدا مل يروه من طريق علقمة عن ابن مسعود . ١[
  منه .] بل مسعه منه ولده وكونه يف أصل كتابه يؤكد تثبيته ٢[
  .  ٥ضا عثمان بن حممد النشيطي يأيت برقم ورواه أي ٤] يأيت برقم ٣[
رجالــه  ٧/١٤٨ســند صــحيح وقــال يف جممــع الزوائــد  ٦/٤١٤] قــال يف الــدري ٤[

  ية الطرباين من طريق) رجال الصحيح غري عبد اهللا بن أمحد وهو ثقة إمام (يعين روا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جه فاختلف فيه . وقد روي هذا احلديث من غري من و 
رواه منصور بن املعتمر وهو من أثبت أهل الكوفة عـن هـالل بـن يسـاف عـن الربيـع 
بن خثيم عن عمرو بن ميمون عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى عـن امـرأة مـن األنصـار 

وهــذا عنــدن هــو الصــحيح وال نعلمــه روي  عــن أيب أيــوب األنصــاري عــن النــيب 
  حديث أطول إسنادا منه . 
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يب حذيفـــة عــــن ســــفيان الثــــوري عــــن إمساعيـــل بــــن أيب خالــــد عــــن هــــالل بــــن ورواه أ
وهــذا أيضــا فيمــا نــرى خطــأ ألن أبــا نعــيم  يســاف فجعلــه ابــن مســعود عــن النــيب 

عيـل بـن ايب خالـد عـن هـالل بـن يسـاف الفضل بـن دكـني رواه عـن الثـوري عـن إمسا
ة فقــد أكثــر عــن أيب مســعود األنصــاري قــال : مــن قــرأ قــل يــا أيهــا الكــافرون يف ليلــ

  وأطيب . 
وهكذا رواه يعلى بن عبيد وعبد اهللا بن منري عن إمساعيل بن أيب خالد كما رواه أبـو 
نعــيم عــن الثــوري وال أحســب احلــديث الــذي رواه أبــو حذيفــة عــن الثــوري إال هــذا 

  الذي رواه أبو نعيم ويعلى وابن منري . 
  
مــذي روايــة زائــدة عنــه ] اختلــف علــي منصــور فيــه اختالفــا شــديدا وقــد رجــح الرت ١[

فقال هذا حديث حسن وال نعرف أحدا روى هذا احلديث أحسـن مـن روايـة زائـدة 
وتابعــة علـــى روايتـــه إســـرائيل والفضـــيل بـــن عيــاض وقـــد روى شـــعبة وغـــري واحـــد مـــن 

  ) . ٥/١٦٧الثقات هذا احلديث عن منصور واضطربوا فيه . (اجلامع 
ال أعـرف يف احلـديث الصـحيح  ٢٦: ق ] وهكذا قال النسـائي يف اليـوم والليلـة ٢[

  إسنادا أطول من هذا . 
] يبدوا أن األمر كذلك ألن أبا حذيفة روى هذا احلديث عن زائدة عن منصور ٣[

  عن عبد الرمحن عن امرأة من األنصار عن أيب أيوب مرفوعا . عن هالل عن الربيع 
لـــه خلـــط فيبـــدوا أنـــه كـــان عنـــده حـــديث أيب مســـعود كروايـــة البـــاقني ولكـــن حـــدث 

  بسبب دخول اإلسنادين يف بعض واهللا أعلم . 
ويزيــد عــن أيب عبيــد يف ] وأيضـا رواه عــن إمساعيــل مبتابعــة يعلــى وابـن منــري هشــيم ٤[

  فضائله كما سيأيت بيانه عند سوق األحاديث . 
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وروى هذا احلديث أيضا شريك عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبـد اهللا 
  يف قراءة قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن .  بن مسعود عن النيب 

وخالفـه شــعبة فــرواه عــن أيب قـيس عــن عمــرو بــن ميمـون عــن أيب مســعود األنصــاري 
  . عن النيب 

وحديث شعبة هـذا أصـح مـن حـديث شـريك ألن إمساعيـل بـن أيب خالـد قـد سـلك 
سـعود وإن كـان قـد خالفـه بإسناد احلديث هذا الطريق عن أيب مسعود ال عن ابـن م

  يف اللفظ غري أن محادا قد رواه عن عاصم عن زر عن ابن مسعود موقوفـا . 
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  انتهى كالم يعقوب بن شيبة .
فقـد  قال الشيخ أبو بكر : أما حديث معاذ بن معاذ عن شعبة عن علي بـن مـدرك

ن تــابع معــاذا عــن روا يتــه أبــو حبــر البكــراوي كمــا ذكــر يعقــوب أنــه بلغــه وعثمــان بــ
  حممد النشيطي . 

وأما حديث منصور بن املعتمر عن هالل بن يساف فقـد اختلـف فيـه علـى منصـور 
فرواه زائدة بـن قدامـة الثقفـي وفضـيل بـن عيـاض كالمهـا عـن منصـور عـن هـالل عـن 

  الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون . 
  
ريج ] كان شريك يشك يف هذا احلديث أحيانـا ويقـول أراه بـن مسـعود وانظـر ختـ١[
)٢٣. (   
] وأيضا روى غندر هذا احلديث عن شـعبة عـن أيب قـيس عـن عمـرو بـن ميمـون ٢[

  ) . ٢٥) ، (٢٤عن ابن مسعود وانظر ختريج (
  ) .٢٢) ، (٢١) ، (٢٠) ، (١٩] انظر حديث (٣[
  .)٤] انظر حديث رقم (٤[
  ) .٥] انظر حديث رقم (٥[
  كذا ؛ ه هتكن أكثر أصحابه على رواي] اختلف على زائدة فيه ول٦[

فرواه ابن مهدي واحلسني اجلعفي وحيىي بن أيب بكري ومعاوية بن عمرو وأبو حذيفـة 
  .) ٩) ، (٦هكذا وانظر ختريج حديث (

يــأيت يف كمــا   عمــرو ي فقــال زائــدة عــن منصــور عــن هــالل عــنورواه حســني بــن علــ
  ) . ٨حديث (

ســـيأيت يف ورواه بـــن مهـــدي بـــنفس الســـند األول ولكـــن وقفـــه علـــى أيب أيـــوب كمـــا 
  ) . ٧حديث (
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وبعـــض الـــرواه عـــن فضـــيل قـــدم يف اإلســـناد عمـــرا علـــى الربيـــع فقـــال عـــن هـــالل بـــن 
يسـاف عــن عمــرو بــن ميمــون عــن الربيــع بــن خثــيم وأرســله فلــم يــذكر أبــا أيــوب فيــه 
والصواب عن الربيع عن الربيع عن عمرو عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن امرأة مـن 

  .  ليلى عن امرأة من األنصار عن أيب أيوب عن النيب ار عن أيب األنص
وذكر يعقوب بن شيبة أنه أطول إسناد روي واألمر على ذلك فقد اجتمع فيـه سـتة 

  من التابعني بعضهم عن بعض : 
  فأوهلم : منصور بن املعتمر له من الصحابة عبد اهللا بن أيب أوىف األسلمي . 
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درك علـــي بـــن أيب طالـــب ومســـع أبـــا مســـعود عقبـــة بـــن والثـــاين : هـــالل بـــن ســـياف أ
  عمرو األنصاري . 

  ث : الربيع بن خثيم من كبار أصحاب عبد اهللا بن مسعود . لوالثا
والرابــع : عمــرو بــن ميمــون األودي أدرك اجلاهليــة مث أســلم ومســع عمــر بــن اخلطــاب 

  وعبد اهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل . 
  يلى مسع عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب . واخلامس : عبد الرمحن بن أيب ل

  مرأة األنصارية اليت مل تسلم .  اال والسادس :
هذا الراوي هو علي بن األزهر الرازي وقد خالف حممـد بـن زيـاد وعبيـد اهللا  )١(

ويوسف بن مروان الذين رووه بتقدمي عمرو على الربيع وذكروا فيه أبا أيوب 
 ) . ١١وانظر ختريج رقم (

ألنصــارية : قـال الرتمــذي بعــد أن سـاق اإلســناد عــن عبـد الــرمحن عــن املـرأة ا )٢(
أيب ليلى عن امرأة وهي امرأة أيب أيوب مث قال وروى بعضهم عـن عـن امـرأة 

   ) .    ٥/١٦٧أيب أيوب عن أيب أيوب ( اجلامع 
ا امرأة أيب أيوب وللحديث قصة مطولة  فاألرجح واهللا أعلم أنا صحابية وأ

أبـا أيــوب أتاهـا فقـال : أال تــرين مـا جــاء بـه رســول اهللا  تؤيـد ذلـك وفيهــا أن
  ؟ قالــت : رب خــري قــد أتانــا بــه رســول اهللا  فمــا هــو ؟ قــال : قــال

  أيعجز أحدكم ... احلديث . 
  

وخــالف شــعبة بلــن احلجــاج زائــدة وفضــيال ويف روايــة هــذا احلــديث رواه عــن 
يمـون عـن منصور عن هالل بن سياف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بـن م

  امرأة عن أيب أيوب . 
نقص من إسناده عبد الرمحن بن أيب ليلى كـذلك رواه عـن شـعبة عـن غنـدر 
. غـــري أن بعـــض الـــرواه عـــن غنـــدر نقـــص مـــن إســـناده رجلـــني ابـــن أيب ليلـــى 

  وعمرو بن ميمون وقال : عن الربيع بن خثيم عن امرأة عن أيب أيوب . 
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الثـوري عـن الربيـع بـن خثـيم ورواه سعيد بـن مسـروق والـد سـفيان عـن منـذر 
  ليس بينهما أحد . 

وروى هـذا احلـديث حصـني بـن عبـد الــرمحن السـلمي عـن هـالل بـن يســاف 
  خالف رواية منصور عنه .

رواه هـــالل عـــن عبـــد الـــرمحن عـــن أيب ليلـــى لـــيس بينهمـــا أحـــد أو رجـــل مـــن 
  .   األنصار عن رسول اهللا 

  
  ) . ١٢وأيضا حجاج وانظر حديث رقم ( )١(
   ) .  ١٤الرواة ابن خالد وانظر رقم (يعين ببعض  )٢(

             
   
  
        

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                   
  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/

