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 سلني، سيدنا حممداألنبياء واملراحلمد هللا رب العلمني، والصالة والسالم على أشرف ا
  : الصادق األمني، وبعد

ال شك أنّ علم احلديث من أشرف العلوم وأجلها وأمهّها بعد كتاب اهللا عز وجلّ، فالسنة 
النبوية املشرفة هي املصدر الثاين للتشريع، وهي املبينة للقرآن الكرمي، وهي السبيل القومي لفهم 

جالء على مجعها ونقلها وروايتها، حىت اشتهروا ا الدين، لذلك عكف فريق من العلماء األ
 ملن بعدهم، وبزغ فجر تدوين احلديث بعد وصاروا حمدثي بلدام، وحافظي سنة رسول اهللا 

ذلك فصار احملدثون يدونونَ السنة يف كتب مستقلّة عرفت واشتهرت بكتب املتون، منها ما هو 
هو مرتب على أمساء الصحابة، ومنها ما جمع فيها مرتب على األبواب الفقهية، ومنها ما 

أحاديثُ باب معين، إىل غري ذلك من أصناف التدوين املعروفة، ومنها هذا اجلزء الذي سيتم 
حتقيقه يف هذا البحث، وهو جزء مهم مجع فيه مؤلّفُه عشرةَ أحاديث بأسانيد عالية، مواِفقَةً ملا 

فوقع يف نفس الباحث حتقيق هذا اجلزء وإخراجه للناس لريى أخرجه أئمة احملدثني يف كتبهم، 
  .النور، ألنه حسب البحث والسؤال ال يزال حبيس أدراج املكتبة ومل حيقق

 
   .ومبحثني متّ تقسيمه إىل مقدمة : اجلانب الدراسي:أوالً

أمهّية اإلسناد، : لثاينتعريف اإلسناد لغة واصطالحاً، وا: فاملبحث األول ضم مطلبني، األول
  .وعناية العلماء به، والكالم على علو السند

  . وصف املخطوط: التعريف بصاحب املخطوط، والثاين: فيه مطلبان، األولواملبحث الثاين 
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 متت كتابة النص كامالً كما ورد يف املخطوط، ومتّ ختريج األحاديث :التحقيق: ثانياً 
ة، ومتت ترمجة كل الرواة واألعالم املذكورين يف هذا اجلزء، الواردة فيه من الكتب التسع

واملوجودين يف اجلانب الدراسي أيضاً، ومتّ ضبط نصوص األحاديث بالشكل، ومتت إضافة أرقام 
، وعند ]  [لألحاديث تسهيالً على القارئ، وما متت إضافته على املنت وضع بني معكوفني هكذا 

طائف اإلسنادية الواردة يف أحاديث هذا اجلزء، وإبراز الصناعة التخريج متّ الكالم على اللّ
اإلسنادية فيه، وتفسري الكلمات الغريبة الواردة يف املتون، مثّ خامتة تضمنت أهم النتائج اليت توصل 

  .  إليها الباحث، وفهرس للمصادر واملراجع اليت متّ االعتماد عليها يف هذا البحث

ق والسداد، وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، إنه ويلّ ذلك هذا وأسأل اهللا التوفي
والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا ربّ  العلمني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

  .    واملرسلني
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، قال 1أسند يف اجلبل أي صعد فيه: مصدر الفعل الثالثي املزيد أسند، تقول:  اإلسناد لغة
  . 3فالن سند أي معتمد، وسند إىل الشيء من باب دخل، واستند إليه مبعىن :2الرازي

  ومسي السند سنداً ألن احلفاظ يعتمدون عليه يف احلكم على املنت بالصحة أو احلسن أو
  .  4الضعف

عرف بعض العلماء السند بأنه اإلخبار عن طريق املنت، واإلسناد بأنه  : السند اصطالحاً
  .5رفع احلديث إىل قائله، واحملدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء واحد

  .7حكاية طريق املنت: بأنه6 وعرفه ابن حجر

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/221): سند(لسان العرب مادة :   ينظر)(1
خمتار : له علم بالتفسري واألدب، من مؤلفاته  هو زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، من فقهاء احلنفية، و)(2

  .9/112: ، ومعجم املؤلفني6/55األعالم : ينظر. هـ666الصحاح، وروضة الفصاحة يف غريب القرآن، تويف بعد 
  . 316ص): سند(مادة :   خمتار الصحاح)(3
  . 30ص: املنهل الروي:   ينظر)(4
  . 1/28: ، تدريب الراوي30ص: املنهل الروي:   ينظر)(5
  هو شيخ اإلسالم وقاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين مث املصري، ولد سنة )(6

هـ، وهو صاحب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وله غريه الكثري من املصنفات العظيمة، تويف سنة 773
  . 1/363: ة، حسن احملاضر1/352: ذيل التقييد: ينظر. هـ852

  .37ص:   نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر)(7
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إنّ اهللا عز وجلّ أكرم هذه األمة خبصائص عدة، منها اإلسناد، إذ به حفظت السنة وحفظ 
الدين، وقد أدرك العلماء فضله وأمهيته فاعتنوا به أميا اعتناء، وأوصوا بضرورة االهتمام به، وكان 

وقعت الفتنة مبقتل عثمان  عدول، فلما الناس يف عهد الصحابة ال يسألون عن اإلسناد ألم كلهم
 بدأ الناس يسألون عن اإلسناد، وذلك لظهور بعض الفرق ـرضي اهللا عنه بن عفان ـ ا

  .السياسية واملذاهب املنحرفة

م يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا مسوا  :1ويف ذلك يقول ابن سريين
  .2يؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهملنا رجالكم، فينظر إىل أهل السنة ف

 بعد توفيق اهللا إلسناد وضرورة االعتماد عليه ـوما برح علماء احلديث يشيدون بفضل ا
عز وجلّ ـ يف قبول األخبار وردها، إذ من خالل السند يعرف ثبوت الكالم عمن نسب إليه من 

األحاديث من خالل كتبهم، ويف معرض كالمهم عن عدمه، ويربز ذلك جلياً يف تعامالم مع 
 : إذا حدث أتى باإلسناد وقال3اإلسناد واالهتمام به يف كتب املصطلح، فكان ابن شهاب الزهري

ال يصلح أن يرقى السطح إالّ بدرجة4.  

  .6ما ذهاب العلم إالّ ذهاب اإلسناد :5وقال اإلمام األوزاعي

طلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس فلوال اإلسناد و: 7وقال احلاكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هو حممد بن سريين األنصاري، أبو بكر بن أيب عمرة البصري موىل أنس بن مالك، مسع منه ومن عائشة، وروى عنه )(1

  .  483ص: ، التقريب3/283: تاريخ بغداد: ينظر. هـ110أشعث بن سوار ومالك بن دينار، تويف سنة 
2) 12ص: اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه  ذكره . 
  هو حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري القرشي، من بين زهرة، مسع أنساً وجابراً، وعنه مالك وابن )(3

  .  506ص: ، التقريب3/499: تاريخ اإلسالم. الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإتقانه: عيينة، قال عنه ابن حجر
  . 2/16: اجلرح والتعديل البن أيب حامت:   ينظر)(4
  هو عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو حيمد الشامي الدمشقي، أبو عمر األوزاعي، مسع أسامة بن زيد وبالل بن سعد، )(5

، 225ص: جامع التحصيل: ينظر. ثقة جليل فقيه: هـ، قال عنه ابن حجر157وعنه شعبة والثوري، تويف سنة 
 . 347ص: بالتقري

 . 1/360:   شرح علل الترمذي)(6
  هو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضبي، يعرف بابن البيع من أهل نيسابور، روى عن أبيه )(7

  . 9/89: ، وتاريخ اإلسالم3/509: تاريخ بغداد: ينظر. هـ405والدارقطين، وعنه الدارقطين والبيهقي، تويف سنة 



  

 
 

5

    م2020 ـ 6جملة قبس للبحوث والدراسات الشرعية ـ العدد 
   اٍلوععشر أحاديث موافقات 

منار اإلسالم، ولتمكن أهل اإلحلاد والبدع فيه بوضع األحاديث وقلب األسانيد، فإنّ األخبار إذا 
  .  1تعرت عن وجود األسانيد فيها كانت بتراً

 يضيق اال وغري ذلك الكثري من اآلثار اليت وردت عن العلماء يف االهتمام باإلسناد، مما
  .حلصرها هنا، ولكن ما ال يدرك كلّه ال يترك جلّه

 
يف البداية ال بد من تعريف السند العايل، فالسند العايل هو ما قلّ عدد رجاله، فمثالً لو 

 ذلك الراوي من مخسة رجال، ووقع مساع نفس احلديث لنفس كان بني الراوي وبني النيب 
أربعة رجال لكان السند الثاين عالياً، واألول  طريق يكون فيها عدد الرجال بينه وبني النيب 

نازالً، وفائدة العلو تكمن يف قوة السند، إذ كلما قلّ عدد الرواة كان اخللل واخلطأ يف الرواية 
  .2، وهكذاأبعد، فحديث يروى عن ثالثة رجال خري من حديث يروى عن أربعة

وقد رغّب العلماء يف طلب العلو يف السند كثرياً، وألجل ذلك استحبت الرحلة يف طلب 
، وروي أنه قيل 4طلب اإلسناد العايل سنة عمن سلف :3احلديث العايل، قال أمحد بن حنبل

  .5بيت خاٍل، وإسناد عاٍل: ما تشتهي؟ قال: ني يف مرض موتهليحىي بن مع

القرب من رسول اهللا :  إىل مخسة أقسام حسب ما ذكر ابن الصالح، فاألولوينقسم العلو
 بإسناد صحيح، وذلك أجلّ العلو.  

القرب من إمام من أئمة احلديث، وإن كثر العدد من ذلك اإلمام إىل رسول اهللا : والثاين
.  

عروفة العلو بالنسبة إىل رواية الصحيحني أو أحدمها، أو غريمها من الكتب امل: والثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعلو املستفاد من تقدم : العلو املستفاد من تقدم وفاة الراوي، واخلامس: املعتمدة، والرابع

  . 40ص:   معرفة علوم احلديث)(1
  .  2/94: ، تدريب الراوي49ص: ، نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر163ص: مقدمة ابن الصالح:   ينظر)(2
أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، الشيباين، املروزي، البغدادي، إمام احملدثني، والناصر للدين، :   هو)(3

البخاري، ومسلم، صاحب كتاب : السنة، والصابر ِفي احملنة، روى عن الشافعي، وابن عيينة، ومسع منهواملناضل عِن 
  .11/178: ، السري6/90: تاريخ بغداد: ينظر. هـ241املسند، وإليه ينسب املذهب احلنبلي، تويف سنة 

  . 163ص:   مقدمة ابن الصالح)(4
 . 160ص:   الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث)(5
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  .   1السماع

 واألحاديث الواردة يف هذا املخطوط أسانيدها عالية، وهي تندرج حتت القسم الثاين من 
 أصحاب الكتب الستة، أو أقسام العلو، إذ أراد الشيخ ذكر هذه األحاديث بأسانيد عالية إىل أحد

  . مسند أمحد

  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 167ــ163ص: مقدمة ابن الصالح:   ينظر)(1
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   : وثناء العلماء عليهامسه ونسبه: أوالً
 أمحد بن عبد هو عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن أيب بكر حممد بن إبراهيم بن

الرمحن بن إمساعيل بن منصور، السعدي الصاحلي، املقدسي األصل، احملدث الصاحل، والقدوة 
كان مولده يوم األحد ثاين عشر من  .1الزاهد، حمب الدين أبو حممد بن أيب العباس بن احملب

  . 2حمرم، سنة اثنتني ومثانني وستمائة بقاسيون

 احملدث الصادق مفيد اجلماعة حمب الدين عبد اهللا بن ومسعت من اإلمام: 3قال عنه الذهيب
وطلب بنفسه وكتب الكثري، وقرأ العايل والنازل، وأفاد ... أمحد بن احملب املقدسي احلنبلي، 

  .4وقد ألقي له احملبة يف النفوس خلريه وإخالصه وصالحه وفضله، اخلاصة والعامة

يعرب عنه كثرة، وانتقى لبعض شيوخه، وقرأ ماال : ل عنه أيضاً فيما نقله ابن حجروقا
  .5ونسخ عدة أجزاء، وطاب الثناء عليه

وعين ذا الشأن ومجع وخرج وأفاد ومسع أوالده وكان فصيحا بليغا : وقال احلسيين
سريع القراءة، إذا حضر مع مشيختنا ال يتقدمه أحد يف القراءة، وكان كثري التالوة متني 

  .6الديانة

  :تالميذهشيوخه و: ثانياً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، ذيل التقييد18ص: ، ذيل تذكرة احلفاظ4/200: ، تذكرة احلفاظ5/67: ذيل طبقات احلنابلة:   ينظر ترمجته يف)(1

  . 3/13: ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة2/24
بل املشرف على مدينة دمشق، وفيه عدة مغاور وكهوف، وفيها هو اجل: وقاسيون. 5/67: ذيل طبقات احلنابلة:   ينظر)(2

معجم : ينظر. آثار األنبياء، ويف سفحه مقربة أهل الصالح، وهو جبل معظّم مقدس يروى فيه آثار، وللصاحلني فيه أخبار
  .4/295: البلدان

فظ، له مؤلفات كثرية، وهو من رجال علم   هو حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهللا احلا)(3
  . 5/326: ، األعالم9/100: طبقات الشافعية: ينظر. هـ748هـ، وتويف سنة 673احلديث املربزين فيه، ولد سنة 

  . 4/200:   تذكرة احلفاظ)(4
  . 3/14:   الدرر الكامنة)(5
  . 18ص:   ذيل تذكرة احلفاظ)(6
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كان لإلمام حمب الدين الكثري من الشيوخ والتالميذ الذين أخذ عنهم وأخذوا عنه العلم، 
  .وسأكتفي بذكر اثنني من شيوخه واثنني من تالميذه، مع ترمجة خمتصرة هلم

  . أمحد بن شيبان، وابن البخاري:أوالً شيوخه

1/ديغلب بن حد بن شيبان بن تمين  أمحد بن شيبان، هو أَحالد ِند، بدرر، املُسرة، املعم
ائة يف رجب،  أَبو الْعباس الشيباين، الصاحلي، العطّار، مثّ اخلياط، ولد سنة سبع وتسعني ومخسم

، ومن عمر بن طَبرزذ فأكثر، ومجع كثري، وروى عنه ابن اخلباز وابن مسع من حنبل مجيع املسند
وكان شيخا حسنا، متواضعا، منقادا، صحيح : اهم، قال الذهيبتيِمية واملزي وخلق سو

 بدمشق قبل موته بتسعة أيام، ومسعه  مطبوعا، لَه شعر، ختموا عليه مسند اِإلمام أَحمدالسماع،
، وصلِّي عليه من الغد بعد صالة ـه685منه عدد كثري، تويف يف الثامن والعشرين من صفر سنة 

  . 1وعاش بضعاً ومثانني سنة. اجلمعة جببل قاسيون

علي بن أمحد بن عبد الواحد السعدي املقدسي الصاحلي احلنبلي، :  ابن البخاري، هو/2
فخر الدين، أبو احلسن، املعروف بابن البخاري، مسع املسند من حنبل، والسنن أليب داود، 

ديث سبعني سنة، واجلامع للترمذي، وشيئا كثريا من عمر بن طربزذ، وغريهم كثري، وروى احل
وكان فقيها، إماما، : ابن احلاجب، واحلافظ املنذري، وغريهم كثري، قال عنه الذهيب: مسع منه

، تويف سنة أديبا، ذكيا، ثقة، صاحلا، خريا ورعا، فيه كرم ومروءة وعقل وعليه هيبة وسكون
  .2ـه690

  .حممد بن حيىي املقدسي، والذهيب: ثانياً تالميذه
ىي بن حممد بن سعد بن عبد اهللا بن سعد بن مفلح بن عبد اهللا بن منري  هو حممد بن حي/1

كتب ما ال : املقدسي مث الصاحلي، مسع القاسم بن عساكر وأبا نصر بن الشريازي، قال احلسيين
ن عوايل احلديث، واألربعون جزء فيه م: حيصى وخرج خللق من شيوخه وأقرانه، من كتبه

   .3ـه759، تويف سنة حديثا

هو حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهللا التركماين األصل الفارقي مث :  الذهيب/2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/257: ، الوايف بالوفيات1/316: ، ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد15/536تاريخ اإلسالم، :   ينظر ترمجته يف)(1
  .  4/257: ، األعالم2/178: ، ذيل التقييد667 ـ15/665: تاريخ اإلسالم:   ينظر ترمجته يف)(2
  .  7/138: ، واألعالم6/37: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة:   ينظر ترمجته يف)(3
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، مسع الكثري جداً من مشايخ ـه673الدمشقي احلافظ أبو عبد اهللا مشس الدين الذهيب، ولد سنة 
: عصره، ورحل إىل القاهرة وأخذ عن علمائها، ومهر يف فن احلديث له مصنفات عظيمة منها

يخ اإلسالم، والعرب يف خرب من غرب، وسري أعالم النبالء، وتذكرة احلفاظ، وطبقات القراء، تار
وميزان االعتدال يف نقد الرجال، مناقبه أكثر من أن حتصى، وفضائله أكرب من أن حتصر يف 

  . 1ـ رمحه اهللا تعاىل ـ هـ748سطور، تويف سنة 

جنازته مشهودة، شيعه خلق كثري، ، وكانت ـه737تويف ابن احملب يف ربيع األول سنة 
  .2وكثر الثناء والتأسف عليه، ودفن بسفح قاسيون ـ رمحه اهللا تعاىل ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .5/66: والدرر الكامنة. 5/326: ، واألعالم9/100: طبقات الشافعية: ينظر:   ترمجته يف  ينظر)(1

  .  354ص: ذيل طبقات احلنابلة:   ينظر)(2
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 بسفح ـه731كَتب هذا املخطوط الشيخ حممد بن حيىي بن حممد بن سعد املقدسي، سنة 

 بن احملب، ومل أحصل إالّ على قاسيون، بعد أن مسعه كامالً من لفظ الشيخ أيب حممد عبد اهللا
نسخة واحدة للمخطوط، وهي نسخة املكتبة الظاهرية، وحتصلت عليها من خالل موقعها على 

نترنت، وهي كاملة غري منقوصة، وليس ا شطب أو حذف أو حواٍش وزيادات، وجاء اإل
يف كلّ  سطراً 22املخطوط يف مثان لوحات، وكتب خبط مشرقي واضح، ومتوسط عدد األسطر 

  .  كلمات6لوحة، ومتوسط عدد الكلمات يف كل سطر 

هذا وتعسر علي إجياد غريها، وحبثت وسألت ولكن مل أجد، وهذا املخطوط مل حيقق ومل 
ينشر حسب ما حبثت وسألت، وأسأل اهللا عز وجلّ أن يصاحبين التوفيق أثناء حتقيقه، وأن جيعل 

  .   ذلك والقادر عليههذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، إنه ويلّ

ويف هذا املخطوط مجلة من اللطائف والفوائد اإلسنادية العظيمة، اليت تؤكّد براعة الشيخ 
ابن احملب، ومتكنه من الصنعة احلديثية، وسيأيت تفصيل ذلك عند الكالم عن األحاديث بعد 

  .خترجيها كلٌّ على حدة أثناء التحقيق بإذن اهللا تعاىل
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء  بسم اهللا الرمحن الرحيم[

  ]:واملرسلني، سيدنا حممٍد الصادق األمني، وبعد

  : ِذكر الشيوخ املخرج عنهم يف هذا اجلزء على احلروف

أمحد بن عبد الواحد بن أمحد  أمحد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيباين، وعلي بن 
، وزينب بنت 1املقدسي بن البخاري، وحممد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد املقدسي

  .3، وزينب بنت مكي بن علي بن كامل احلراين2أمحد بن كامل بن عمر بن عثمان املقدسي

م العامل  جزء فيه عشر أحاديث موافقات عواٍل، عن مخسة من عوايل شيوخ الشيخ اإلما
األوحد، احلافظ البارع الزاهد، حمب الدين، بركة احملدثني، أيب حممٍد عبد اهللا بن الشيخ اإلمام بقية 
السلف، شهاب الدين أمحد بن اإلمام حمب الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن إبراهيم املقدسي 

  .عد املقدسي لهاحلنبلي، نفع اهللا بربكته، انتقاه حممد بن حيىي بن حممد بن س

اإلمام فخر الدين أبو احلسن علي بن أمحد بن :  أخربنا املشايخ الثالثة]احلديث األول[ 
عبد الواحد املقدسي، وبدر الدين أبو العباس أمحد بن شيبان بن تغلب الشيباين، وأم أمحد زينب 

أنبأ أبو : ، قالوا)ريينمساعاً على األول، وحضوراً على األخ( بنت مكّي بن علي بن كامل احلراين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
حممد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن املقدسي مشس الدين املعروف بابن الكمال احلنبلي، :   هو)(1

طوسي املوطأ رواية أيب مصعب إجازة، ومسع من أَِبي اليمن الِكندي، وأيب القاسم ابن حدث عن املؤيد بن حممد ال
احلرستاين، وغريهم كثري، روى عنه القاضي تقي الدين سليمان، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، وابن العطار، واملزي، 

  .1/156: ، ذيل التقييد15/617: تاريخ اإلسالم: ينظر ترمجته يف. وغريهم كثري
زينب بنت أمحد بن كامل ابن العلم، املقدسية، القابلة، أم أمحد، مسعت أبا جعفر بن طربزذ، وأبا عبد اهللا بن :   هي)(2

امرأة صاحلة مسنة، وِلدت يف سنة إحدى وستمائة، وكان هلا عبادة، وفيها : الزبيدي، ومسع منها ابن رشيد، قال الذهيب
قد مسع منها اجلماعة، وهلا إجازة من أسعد بن سعيد، وزاهر الثّقفي، وعبد الوهاب بن و. ديانة، وفيها لطف وخدمة

، درة احلجال ىف أمساء الرجال، أليب العباس 15/592: تاريخ اإلسالم: ينظر ترمجتها يف. هـ687، توفيت سنة سكينة
  . 1/277: املكناسي

زينب بنت مكي بن علي بن كامل احلراين أم أمحد، مسعت على حنبل بن عبد اهللا الرصايف مسند اإلمام أمحد بن :   هي)3(
أبو عبد اللَّه الِبرزايلّ، واملزي، وغريهم : حنبل وعلى عمر بن طربزد جامع الترمذي وسنن أيب داود، ومسع منها احلافظان

ساء العوابد الفقريات املتعفّفات، صاحبة أوراد ونوافل وأذكار، وتالوة وخشية وكانت من الن: كثري، قال عنها الذهيب
  .3/67: ، األعالم2/371: ، ذيل التقييد15/606: تاريخ اإلسالم: ينظر ترمجتها يف. واستغفار، رِضي اللّه عنها
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أنبأ اإلمام : ، وقال األوالن أيضا1ًحفص عمر بن حممد بن معمر بن طربزذ البغدادي الدارقزي
أنبأ القاضي أبو بكر حممد بن عبد الباقي : ، قاال2العالمة أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي

م بن عمر بن أمحد الربمكي الفقيه أنبا أبو إسحاق إبراهي: ، قال3بن حممد األنصاري البزاز
قال أنبأ أبو مسلم 5أنبأ أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز: ، قال4احلنبلي ،

يثنا : قال ،7، قال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن املثىن األنصاري6إبراهيم بن عبد اهللا الكج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبا : ؤدب بن طربزذ الدارقزي، مسععمر بن حممد بن معمر بن أمحد بن حيىي بن حسان أبو حفص بن أيب بكر امل:   هو)(1
: ابن النجار، واد ابن عساكر، وغريهم كثري، قال ابن خلكان: القاسم بن احلصني، وأبا غالب ابن البناء، ومسع منه

وكان عايل اإلسناد يف مساع احلديث، طاف البالد، وأفاد أهلها، وأحلق األصاغر باألكابر، وطبق األرض بالسماعات 
تاريخ : ينظر. تويف سنة سبع وستمائة ببغداد. وامتدت له احلياة فخال له العصر، وكان فيه صالح وخريواإلجازات، 

  .21/507: ، سري أعالم النبالء3/453: ، وفيات األعيان15/286: بغداد
قرئ، زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن سعيد بن عصمة بن محري الكندي، البغدادي، امل:   هو)(2

احلافظ : القاضي أيب بكر األنصاري، وأيب منصور القزاز، وغريهم كثري، ومسع منه: النحوي، اللغوي، احلنفي، ومسع من
الشيخ، اإلمام، العالمة، املفيت، شيخ احلنفية، وشيخ العربية، : عبد الغين، وابن نقطة، وغريهم كثري، قال عنه الذهيب

  . 3/57: ، األعالم22/34: سري أعالم النبالء: ينظر. هـ613 سنة ، تويفوشيخ القراءات، ومسند الشام
حممد بن عبد الباقي بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن :   هو)(3

 الطيب طاهر بن أيب إسحاق إبراهيم الربمكي، والقاضي أيب: احلارث بن عبد اهللا بن كعب بن مالك األنصاري، مسع من
وروى الكثري، وشارك : ابن عساكر، وابن اجلوزي، وغريهم كثري، قال الذهيب: عبد اهللا الطربي، وغريهم كثري، ومسع منه

تاريخ : ينظر. هـ535يف الفضائل، وانتهى إليه علو اإلسناد، وحدث وهو ابن عشرين سنة يف حياة اخلطيب، تويف سنة 
  . 20/32: الء، سري أعالم النب21/17: بغداد

إبراهيم بن عمر بن أمحد بن إبراهيم، أبو إسحاق الربمكي البغدادي، الفقيه احلنبلي، مسع أبا بكر القطيعي، وأبا حممد :   هو)(4
كتبنا عنه، وكان صدوقا : اخلطيب البغدادي، وأبو منصور الفراء، وغريهم كثري، قال اخلطيب: بن ماسي، ومسع منه

: تاريخ بغداد: ينظر. هـ445، تويف سنة  أمحد بن حنبل، وله حلقة الفتوى يف جامع املنصوردينا، فقيها على مذهب
  .9/667: ، تاريخ اإلسالم6/137

عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي، أبو حممد البزاز، مسع أبا مسلم الكجي، ويوسف بن يعقوب القاضي، حدث :   هو)5(
، تويف الشيخ، احملدث، الثقة املتقن:  أيب طاهر الدقاق، وغريهم كثري، قال الذهيبابن رزقويه، وحممد بن أمحد بن: عنه

 .16/253: ، سري أعالم النبالء9/415: تاريخ بغداد: ينظر.  هـ369سنة 
حجاج بن : إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم بن ماعز بن املهاجر، أبو مسلم البصري، املعروف بالكجي، مسع من:   هو)6(

البغوي، وابن السماك، وغريهم كثري، :  وأيب عاصم النبيل، ومسلم بن إبراهيم، والقعنيب، وغريهم كثري، ومسع منهمنهال،
: تاريخ بغداد: ينظر. هـ292، تويف سنة وثقه الدارقطين وغريه، وكان سرياً نبيالً، عاملاً باحلديث: قال الذهيب

  .2/146: ، تذكرة احلفاظ7/36
اهللا حممد بن عبد اهللا بن املثىن بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األنصاري، مسع ابن جريج، وشعبة، والكثري، أبو عبد :   هو)(7

، 9/533: سري أعالم النبالء: ينظر. ثقة: أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني وغريهم كثري، قال عنه ابن حجر: وروى عنه
  . 490ص: تقريب التهذيب
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 عمته لَطَمت جاِريةً فَكَسرت ثَِنيتها، فَعرضوا علَيِهم 3نَّ الربيعأَ :2، عن أنس رضي اهللا عنه1محيد
 ِبيا النوا، فَأَتوفَأَب فْووا الْعا، فَطَلَبوفَأَب شالْأَر ،ِرضالن نب سا أَنوهاَء أَخاِص، فَجِبالْقَص مهرفَأَم 

ِكتاب :  أَتكِْسر ِسن الرِبيِع، والَِّذي بعثَك ِبالْحق لَا يكْسر ِسنها، فَقَالَ يا أَنسفَقَالَ يا رسولَ اِهللا
  .4ِإنَّ ِمن ِعباِد اِهللا من لَو أَقْسم علَى اِهللا َألبره :اِهللا الْقَصاص، فَعفَا الْقَوم، فَقَالَ رسولُ اِهللا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يل البصري، أبو عبيدة اخلزاعي، ويقال السلمي، و يقال الدارمي، مسع أنس بن مالك، محيد بن أىب محيد الطو:   هو)(1

. هـ143، تويف سنة ثقة مدلّس: الثوري، وابن عيينة، قال عنه ابن حجر: واحلسن البصري، وغريهم كثري، ومسع منه
  .  181ص: ، تقريب التهذيب6/163: سري أعالم النبالء: ينظر

 بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو أنس بن مالك: هو  )(2
، يكىن أبا محزة، مسي باسم عمه أنس بن النضر، أمه أم سليم بنت بن اخلزرج بن حارثة األنصاري، خادم رسول اهللا 

هـ، وهو 93:هـ، وقيل92: هـ، وقيل91سنة ، تويف  عشر سنني، ودعا له النيب ملحان األنصارية، خدم النيب 
   .1/152: ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة1/109: االستيعاب يف معرفة األصحاب: ينظر. آخر الصحابة موتاً بالبصرة

ة ، وعم  هي الصحابية اجلليلة الربيع بنت النضر األنصارية اخلزرجية، أم حارثة بن سراقة املستشهد بني يدي رسول اهللا )3(
. أنس بن مالك، ومل تذكر املصادر تاريخ وفاا ـ حسب ما وقع بني يدي منها ـ، وليس هلا من احلديث إال القليل

 . 8/133: ، اإلصابة يف متييز الصحابة4/1838: االستيعاب: ينظر
، 4611برقم واجلروح قصاص، :   متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب تفسري القرآن، باب قوله تعاىل)(4

، وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات، باب إثبات القصاص يف األسنان، 6/52
، 4595، وأخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب الديات، باب القصاص من السن، برقم 3/1302، 1675برقم 

، وابن ماجه يف سننه، 6/338، 6931يف السن، برقم ، والنسائي يف سننه، يف كتاب القسامة، باب القصاص 2/607
  . 2/884، 2649يف كتاب الديات، باب القصاص يف السن، برقم 

: ينظر.  األرش وهو ما يأخذه املشتري من البائع إذا اطلع على عيب مل يره، ومنه أروش اجلراحات:ومعىن قوله
  .1/19: غريب احلديث البن اجلوزي

 بعض اللطائف اإلسنادية، منها االهتمام بألفاظ السماع واألداء من الشيخ حمب الدين، ونلحظ  يف إسناد هذا احلديثوورد
مساعاً على األول وحضوراً على األخريين، إذ بني من خالل هذا الكالم كيفية ... أخربنا املشايخ الثالثة : ذلك جلياً عندما قال

 الشيخ يقرأ وهو يسمع، وهذا من أعلى وأفضل طرق حتمل إن: أخذه للحديث عن شيوخه، فأخذه عن األول مساعاً، أي
احلديث عند احملدثني، وأخذه عن األخريين حضوراً، أي أنه قُِرئ عليهم وهو حاضر، وهذه هي الطريقة الثانية من طرق حتمل 

ء تدلّ على ضبط الراوي ملا احلديث، وتأيت بعد السماع يف األفضلية، ومما جتدر اإلشارة إليه أن ضبط هذه األلفاظ عند األدا
مسعه ضبطاً تاماً، وفيه أيضاً من اللطائف اإلسنادية أنه مجع بني األسانيد بطريقة العطف على الشيوخ، وهذه الطريقة يكثر من 

 وأم استعماهلا اإلمام مسلم يف صحيحه، وذلك عندما قال أخربنا املشايخ الثالثة فخر الدين أبو احلسن، وبدر الدين أبو العباس،
وقال األوالن يقصد أبا احلسن : قالوا أنبأ أبو حفص عمر بن حممد بن معمر بن طربزذ البغدادي، مثّ قال: أمحد زينب بنت مكّي

قاال، يقصد أبا اليمن : وأبا العباس أنبأ اإلمام العالمة أبو اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندي، مث مجع بني اإلسنادين بقوله
بن طربزذ، أنبأ القاضي أبو بكر، وساق اإلسناد واملنت، وهذا يعترب دليالً على قوة الصنعة اإلسنادية اليت متيز الكندي وأبا حفص ا

ا هذا اإلمام ـ رمحه اهللا تعاىل ـ، فاجلمع بني األسانيد يعترب من طرق اختصار األسانيد اليت جلأ إليها مسلم يف صحيحه ومل 
  .   شيوعها طريقة دقيقة وصعبة من طرق اختصار األسانيديكثر منها البخاري، وهي تعترب مع
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  .2 عن األنصاري، فوافقناه بعلو، وهو أحد ثالثياته1ريأخرجه البخا

أنّ : رضي اهللا عنه ـ وبه إىل األنصاري قال حدثين محيد عن أنس ـ]احلديث الثاين[
 يبالن ٍملَيس لَى أُملَ عخناً، فَقَال3َدِزيٍر حيما عأَى أَبفَر ، :مالُ أَِبي عا بٍم ملَيس ا أُمناً؟ يِزيٍر حي

  .4 أَبا عميٍر ما فَعلَ النغيرقَالَت يا رسولَ اِهللا مات نغريه، فَقَال رسولُ اِهللا 

  .5رواه اإلمام أمحد عن األنصاري، فوقع لنا موافقة عالية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي موالهم، أبو عبد اهللا البخاري، احلافظ، صاحب كتاب الصحيح، مسع :   هو)(1
أبو زرعة : ني منهمكبار العلماء كعلي بن املديين، وإسحاق بن راهويه، واإلمام أمحد بن حنبل، ومسع منه كبار احملدث

سري : ينظر. هـ256، تويف سنة جبل احلفظ، وإمام الدنيا يف فقه احلديث: الرازي، واإلمام مسلم، قال ابن حجر
  .468ص: ، وتقريب التهذيب12/391: أعالم النبالء

لبخاري، ومسع ابن احملب   وافق ابن احملب رمحه اهللا اإلمام البخاري يف مساع هذا احلديث عن األنصاري، الذي هو شيخ ا)(2
احلديث عن شيوخه وصوالً إىل الكجي إىل األنصاري والكجي يعترب من أقران البخاري يف مساعه هلذا احلديث من شيخ 
البخاري، وأشار ـ رمحه اهللا ـ إىل أن البخاري مسع احلديث بعلو عن األنصاري عن محيد عن أنس، وهو أحد ثالثياته، 

 ثالثة رجال فقط، فهي عالية بالنسبة إليه، فجمع ابن احملب بني ا االبخاري وبينه وبني النيب أي األحاديث اليت أخرجه
   . املوافقة للبخاري يف إخراج احلديث عن شيخه، وبني علو السند بالنسبة إليه يف هذا احلديث

الك بن النضر أيب أنس بن مالك أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب األنصارية، كانت حتت م:   هي)(3
ِفي اجلاهلية، فولدت له أنس بن مالك، فلما جاء اللَّه باإلسالم أسلمت مع قومها وعرضت اإلسالم علَى زوجها، فغضب 

 ِبيوروت عن الن ،اِريصو طلحة اَألنعليها، وخرج ِإلَى الشام، فهلك هناك، فتزوجها أَب أحاديث، وكانت من عقالء 
  . 8/408: ، اإلصابة4/1941: االستيعاب: ينظر. ساءالن

، 4969أبو داود يف سننه، يف كتاب األدب، باب ما جاء يف الرجل يتكىن وليس له ولد، برقم :   أخرجه ذا اللفظ)(4
 ، والنسائي يف سننه، يف كتاب عمل اليوم والليلة، باب التسليم على الصبيان والدعاء هلم وممازحتهم، برقم2/711

، 12957، وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، من مسند أنس بن مالك رضي اهللا عنه، برقم 9/132، 10091
20/282 .  

يا أبا :  ليخالطنا، حىت يقول ألخ يل صغريإن كان النيب : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، يقول: وبلفظ
، 8/30، 6129 باب االنبساط إىل الناس، برقم ، أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب األدب،عمري، ما فعل النغري

وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب اآلداب، باب استحباب حتنيك املولود عند والدته، ومحله إىل صاحل حينكه، برقم 
2150 ،3/1692  .  

:  غريب احلديث:ينظر. والنغري هو تصغري نغر، وهو طائر يشبه العصفور أمحر املنقار، وتصغر نغرياً واجلمع نغران
2/421 .  

وبه إىل : يف هذا احلديث من الصنعة اإلسنادية اختصار اإلسناد واالكتفاء باإلشارة إليه فقط، وذلك من خالل قوله  )(5
األنصاري، أي بنفس السند السابق الذي ساق به احلديث األول، فحذفه للتخفيف وجتنب التكرار، وأشار إليه إشارة فقط، 

ووافق ابن احملب اإلمام أمحد يف إخراج . ها احملدثون كثرياً يف كتب املتون، ال سيما أصحاب الصحيحنيوهي طريقة يستعمل
  .هذا احلديث عن شيخه األنصاري كما وافق البخاري باحلديث السابق، بنفس الكيفية، فجمع بني املوافقة والعلو
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 قراءة 1 وأخربنا الشيخ فخر الدين أبو احلسن علي بن أمحد بن البخاري]احلديث الثالث[
أنبأ أبو علي حنبل بن عبد اهللا بن سعادة : عليه، وأنا أمسع، يف سنة سبع ومثانني وستمائة، قال

أنبأ أبو القاسم هبة اهللا بن حممد بن  عبد الواحد بن احلصني :  قراءة عليه وأنا أمسع، قال2الرصايف
أنبأ أبو : ، قال4اعظأنبأ أبو علي احلسن بن علي بن حممد بن املذهب التميمي الو: ، قال3الشيباين

ثنا اإلمام أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن : ، قال5بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك القطيعي
 ،7ثنا حممد بن جعفر: حدثين أيب قال: ، قال6اإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين

، عن 11 طارق بن مرقع، عن10، عن عطاء9 يعين ابن أيب عروبة ـ، عن قتادة ـ8ثنا سعيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   تقدمت ترمجته)(1
إمساعيل بن : ة، أبو علي، وأبو عبد اهللا الواسطي، مث البغدادي، الرصايف، مسع من حنبل بن عبد اهللا بن فرج بن سعاد  هو)(2

. هـ604ابن الدبيثي، وابن النجار، وغريهم كثري، تويف سنة : السمرقندي، وأمحد بن منصور بن املؤمل، وحدث عنه
  . 11/431: ، السري259ص: التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد: ينظر

هللا بن حممد بن عبد الواحد بن احلصني أبو القاسم الشيباين، حدث عن أيب القاسم التنوخي، والقاضي أيب الطيب  هبة اهو  )(3
أبو الفضل حممد بن ناصر السالمي، وأبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين، وغريهم كثري، قال : وحدث عنه. الطربي، وغريهم

   .19/536 ، السري475التقييد ص: ينظر. هـ525، تويف سنة مسند اآلفاقالشيخ اجلليل، املسند، الصدوق، : عنه الذهيب
 احلسن بن علي بن حممد بن علي بن أمحد بن وهب بن شبيل بن فروة بن واقد، املعروف بابن املذهب، مسع   هو)(4

بن احلصني، تويف سنة اخلطيب البغدادي، وهبة اهللا : الدارقطين، وحممد بن إمساعيل الوراق، وحممد بن املظفر، ومسع منه
  .9/652: ، تاريخ اإلسالم8/393: تاريخ بغداد: ينظر. هـ444

 أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب بن عبد اهللا، أبو بكر القطيعي، مسع عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، وأمحد   هو)(5
، تويف الشيخ، العامل، احملدث، مسند الوقت: الدارقطين، وأبو بكر الربقاين، قال عنه الذهيب: بن علي األبار، ومسع منه

  . 16/210: ، السري5/116: تاريخ بغداد: ينظر. هـ368سنة 
 عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، احلافظ أبو عبد الرمحن، ابن اإلمام أيب عبد اهللا الذهلي الشيباين، مسع من أبيه ومن حيىي بن   هو)(6

  .  292ص: ، طبقات احلفاظ762/ 6: تاريخ اإلسالم: ينظر. هـ290 سنة البغوي، والنسائي، تويف: معني، ومسع منه
 وشعبة، وعنه اإلمام أمحد، وابن املديين، ى، املعروف بغندر، مسع السفيانني حممد بن جعفر اهلذىل موالهم، أبو عبد اهللا البصرهو  )(7

   .472 ص، والتقريب9/98السري : رينظ. هـ294، تويف سنة ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة: قال ابن حجر
 سعيد بن أىب عروبة مهران العدوي، أبو النضر، البصري، مسع األعمش، واحلسن البصري، وعنه الثوري، وشعبة، قال   هو)(8

: ينظر. هـ157، تويف سنة ثقة حافظ له تصانيف، كثري التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس يف قتادة: ابن حجر
  .239ص: ، التقريب6/413: السري

 قتادة بن دعامة السدوسي، أبو اخلطاب البصري، مسع أنساً، وابن املسيب، وعنه جرير بن حازم وأيوب السختياين،   هو)(9
  . 453ص: ، التقريب5/269: السري: ينظر. ثقة ثبت: تويف بعد املائة ببضع عشرة سنة، قال عنه ابن حجر

 وعثمان بن عفان، وعنه األعمش واألوزاعي، ي أو اجلمحي موالهم، مسع ابن عمرر عطاء بن أىب رباح، القرشي الفه هو)(10
  .391 ص، التقريب3/70ميزان االعتدال : ينظر. ثقة فقيه فاضل لكنه كثري اإلرسال: هـ، قال ابن حجر114تويف 

 =: ينظر. وليس له سوى هذا احلديثعطاء بن أَيب رباح، :  طارق بن املرقع احلجازي، مسع صفوان بن أمية، وروى عنه هو)(11
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 فَأَمر ِبقَطِْعِه، فَقَالَ يا رسولَ اِهللا قَد أَنَّ رجالً سرق بردةً فَرفَعه ِإلَى النِبي  :1صفوان بن أمية
  . 2سولُ اِهللا وهِب، فَقَطَعه ر فَلَولَا كَانَ هذَا قَبلَ أَنْ تأِْتيِني ِبِه يا أَبا: تجاوزت عنه، قَالَ

، عن 5، عن سمي4، ثنا سفيان3ثنا ابن منري:  وبه إىل اإلمام أمحد قال]احلديث الرابع[
لَا : قال رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قال 7، عن أيب سعيد6النعمان بن أيب عياش الزرقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
  . 281ص: ، التقريب :13/351ذيب الكمال

  هو الصحايب اجلليل صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي، وأخرج الترمذي من طريق )(1
هلم اإلسالم من عشر كان صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف اجلاهلية، ووصل : معروف بن خربوذ، قال

 اس باملدينة، مث أذن له النيببطون، ونزل صفوان على العب ا سنة ا حىت مات هـ43 يف الرجوع إىل مكّة، فأقام .
  .3/350: ، اإلصابة2/718: االستيعاب: ينظر

ن يأيت به اإلمام، برقم   أخرجه النسائي يف سننه، يف كتاب قطع السارق، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته، بعد أ)(2
، وأخرجه الطرباين يف 24/18، 15305، وأخرجه أمحد يف مسنده، من مسند صفوان بن أمية، برقم 7/9، 7324

، وصححه األلباين، يف صحيح وضعيف 8/50، 7337املعجم الكبري، يف باب الصاد، ما أسند صفوان بن أمية، برقم
  .10/451سنن النسائي، 

أخربنا الشيخ ابن : صنعة اإلسنادية اهتمام ابن احملب بألفاظ السماع واألداء، وذلك عندما قالويف هذا احلديث من ال
البخاري قراءة عليه وأنا أمسع، وهذا من األدلّة على أن احملدث ضابط ملا مسعه من شيخه ضبطاً تاماً، حىت لكيفية حتمله 

يث من شيخه، وفيه دليل على سالمة الراوي من وصمة وأخذه للحديث من الشيخ، بل وحىت السنة اليت مسع فيها احلد
  .التدليس

 عبد اهللا بن منري اهلمداين اخلاريف، أبو هشام الكويف، روى عن هشام بن عروة والثوري، وعنه أمحد بن حنبل وحيىي بن   هو)(3
:  التقريب،9/244: السري: ينظر. هـ199، تويف سنة ثقة صاحب حديث من أهل السنة: معني، قال ابن حجر

  .  327ص
 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا الكويف، مسع ز بن حكيم وثابت بن عبيد، وعنه روح بن عبادة   هو)(4

، 7/229: السري: ينظر. هـ161، تويف سنة ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة: وإبراهيم بن سعد، قال عنه ابن حجر
  .  244ص: التقريب

مواله؛ أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام الفقيه، وسعيد بن :  املدين، احلافظ، احلجة، حدث عن مسي  هو)(5
ابن عجالن، ومالك، وسفيان الثوري، وورقاء بن عمر، وسفيان بن عيينة، وآخرون، وثقه أمحد بن : املسيب، وروى عنه

، ذيب 5/462: السري: ينظر. ماء احلديث باملدينةهـ، وكان من عل131حنبل، وغريه، قتل يوم وقعة قديد، يف سنة 
  . 4/209: التهذيب

 النعمان بن أيب عياش، زيد بن الصامت و قيل زيد بن النعمان الزرقي األنصاري، أبو سلمة املدين، مسع جابر بن عبد   هو)(6
: ، التقريب34/466: يب الكمالذ: ينظر. ـه100اهللا وابن عمر، وعنه عبد اهللا بن دينار وحيىي بن سعيد، تويف قبل 

  . 564ص
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن األجبر، وهو خدرة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج األنصاري اخلدري،  هو)  (7

 اثنيت من مشهوري الصحابة وفضالئهم، وهو من املكثرين من الرواية، وأول مشاهده اخلندق، وغزا مع رسول اللَِّه 
  .2/213: ، أسد الغابة4/1671: االستيعاب: ينظر. ـه74ة غزوة، تويف سنة عشر
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اُهللا ِبذَِلك داعِبيِل اِهللا ِإالَّ بماً ِفي سوي دبع موصفاًيِريخ نِعيبِهِه سجو نع ارِم النوالْي 1 .  

، عن عبد اهللا بن اإلمام أمحد، 2أخرجهما اإلمام أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي
  .3فوقعا لنا موافقةً عاليةً غاليةً، ومها من أعز املوافقات وأعالها

، 6، عن ابن بريدة5، عن كهمس4تمرثنا مع:  وبه إىل اإلمام أمحد قال]احلديث اخلامس[
  .  8 ِست عشرةَ غَزوةًغَزا مع رسوِل اِهللا  : قال ـ رضي اهللا عنه ـ7عن أبيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2840 متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلهاد والسري، باب فضل الصوم يف سبيل اهللا، برقم  )(1

رر وال تفويت ، وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الصيام، باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه بال ض4/26
وأخرجه الترمذي يف سننه، يف كتاب اجلهاد، باب فضل الصوم يف سبيل اهللا، برقم  .2/808، 1153حق، برقم 

، 2564، وأخرجه النسائي يف سننه، يف كتاب الصيام، باب ثواب من صام يوماً يف سبيل اهللا، برقم 4/166، 1622
، 1/547، 1717باب يف صيام يوم يف سبيل اهللا، برقم ، وأخرجه ابن ماجه يف سننه، يف كتاب الصيام، 3/141

رواه بطريق االختصار، واملوافقة فيه  .17/307، 11210وأخرجه أمحد يف مسنده، من مسند أيب سعيد اخلدري، برقم 
ر يف هذا احلديث من الصنعة اإلسنادية التخريج، واختصا و.ألمحد ظاهرة، والعلو كاحلديث السابق، ألنه مسعه وهو صغري

  .  إىل آخره..  . أي بنفس إسناد احلديث السابق عن أمحد عن ابن منري)وبه: (احلديث هروباً من التكرار، فقالسند 
 أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر بن دينار، أبو عبد الرمحن النسائي، مسع عبد اهللا بن أمحد وعبيد بن وكيع، وعنه هو ) (2

    .80 ص، التقريب7/59تاريخ اإلسالم : ينظر. ـه303 السنن املشهورة، تويف سنة أبو علي احلافظ والدينوري، صاحب
يذكر ابن احملب أن هذين احلديثني أخرجهما اإلمام النسائي عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، ومن املعروف أن النسائي  ) (3

 إىل شيخ النسائي، ووافق ابن ، عن شيوخه وصوالـه686، ومسع ابن احملب هذين احلديثني سنة ـه303تويف سنة 
احملب اإلمام أمحد والنسائي يف إخراج هذا احلديث عن عبد اهللا بن أمحد عن أبيه، فوقع موافقة ملا أخرجاه، ولكن السؤال 
املطروح، املوافقة ظاهرة، فأين العلو؟ وقد أجاب ابن احملب عن هذا السؤال بقوله مسعت احلديث سنة ست ومثانني 

ه حينئذ مخس سنوات، إذ كان مولده سنة اثنتني ومثانني وستمائة، ويعترب مساعه عالياً ألنه وقع متقدماً يف وستمائة، وعمر
 وهو من يفهم اخلطاب ويرد اجلواب ـ يصح مساعه دون تقييد بسن،  صحيحاً ألن الصيب املميز ـالزمن، ويعترب مساعاً

مسة، فالعلو ظاهر، واملوافقة غري خفية، ويشري ابن احملب إىل أن وحىت من قيد بالسن منهم من قال يصح السماع من اخلا
  .  هذه املوافقة عالية لتقدم مساعه هلا، غالية، ملا فيها من فضل القرب من شيخ النسائي بالسند العايل القوي

 عبة وز بن حكيم، معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو حممد البصري، يلقب الطفيل ، موىل بىن مرة، مسع شهو ) (4
  . 539 ص، التقريب8/477السري : ينظر. ـه187وعنه اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه، وثقه ابن حجر، تويف سنة 

 كهمس بن احلسن التميمي، وقيل التيمي، أبو احلسن البصري، مسع برد بن سنان وعباس اجلريري، وعنه وكيع ويزيد هو ) (5
  .  462 ص، التقريب6/316السري : ينظر. ـه149نة بن هارون، وثقه ابن حجر، تويف س

 عبد اهللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي، أبو سهل املروزي، مسع أباه وأنس بن مالك، وعنه قتادة والشعيب، وثقه ابن هو ) (6
  .  297 ص، التقريب5/50السري : ينظر. ـه115، وقيل ـه105حجر، وتويف سنة 

بن احلصيب بن عبد اهللا بن احلارث األسلمي، أبو عبد اهللا، أسلم قبل بدر ومل يشهدها، وشهد  الصحايب اجلليل بريدة هو ) (7
  .1/209 ، أسد الغابة1/185 االستيعاب: ينظر. ـه63احلديبية، فكان ممن بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة، تويف سنة 

 =، وأخرجه 6/16، 4473، برقما النيب  متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب املغازي، باب كم غز )(8
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  .2 عن أمحد بن حنبل، فوقع لنا موافقة بعلو1أخرجه مسلم

 6 عن ابن عمر5 أخربين نافع4، عن عبيد اهللا3 وبه إىل أمحد قال ثنا حيىي]احلديث السادس[
أخرجه . 7أَنِت جِميلَة: غَير اسم عاِصيٍة، قال ـ رضي اهللا عنهما ـ أنّ رسول اهللا 

  .9 عن اإلمام أمحد، فوافقنامها بعلو8مسلم، وأبو داود
 وأخربنا الشيخ اإلمام احلافظ الزاهد مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن ]احلديث السابع[

قدسي، قراءة عليه وأنا حاضر، قال أنبأ اإلمام أبو اليمن زيد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد امل
احلسن بن زيد الكندي قراءة عليه وأنا حاضر، يف مجادى األوىل، سنة إحدى عشرة وستمائة، 

، سبط اخلياط، يف رمضان سنة ثالثني ومخسمائة 10أنبأ أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن أمحد: قال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =

، وأخرجه أمحد يف 3/1448، 1814، برقم مسلم يف صحيحه، يف كتاب اجلهاد والسري، باب عدد غزوات النيب 
  .  38/50، 22954مسنده، من مسند األنصار، من حديث بريدة األسلمي، برقم 

ري احلافظ صاحب الصحيح، مسع البخاري وابن حنبل،  مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، أبو احلسني النيسابوهو ) (1
تاريخ : ينظر. ـه261، تويف سنة ثقة حافظ إمام مصنف عامل بالفقه :وعنه الترمذي وابن أيب حامت، قال ابن حجر

  . 469ص: ، التقريب15/121: بغداد
  . يف هذا احلديث من اللطائف االختصار، والتخريج، واملوافقة ملسلم، والعلو ) (2
ما  : حيىي بن سعيد بن فروخ القطان، مسع اإلمام مالكاً وشعبة، وعنه ابن املديين وابن معني، وغريهم، قال اإلمام أمحدهو ) (3

 .  ، :6/135ذيب التهذيب7/589: السري: ينظر. ـه198، تويف سنة رأيت بعيين مثل حيىي بن سعيد القطان
 بن عمر بن اخلطاب القرشي، مسع نافعاً وعطاء، وعنه الثوري وابن عيينة، عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم:  هو )(4

  .  373ص: ، التقريب6/304: السري: ينظر. ـه140، تويف بعد سنة ثقة ثبت :وغريهم، قال عنه ابن حجر
 وعبيد اهللا بن عمر، قال  نافع أبو عبد اهللا املدين، موىل عبد اهللا بن عمر، روى عنه وعن أيب هريرة، وعنه اإلمام مالكهو ) (5

  . 559ص: ، التقريب5/95: السري: ينظر. ـه117، تويف سنة ثقة ثبت فقيه مشهور :عنه ابن حجر
هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي، أسلم مع أبيه وهاجر قبله، ومل يشهد بدراً لصغر سنه، وكان  ) (6

: االستيعاب: ينظر. ـه74، أو37، تويف سنة حابة اقتفاء واقتداء بسنة النيب كثري الرواية للحديث، ومن أكثر الص
  . 3/237: ، أسد الغابة3/950

، 3/1686، 2139أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب اآلداب، باب استحباب تغيري االسم القبيح إىل حسن، برقم ) (7
، وأخرجه الترمذي يف 2/706، 4952م القبيح، برقموأخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب األدب، باب يف تغيري االس

، وأخرجه أمحد يف مسنده، من مسند عبد اهللا بن عمر، 5/134، 2838سننه، يف كتاب األدب، باب تغيري األمساء، برقم
  . 8/310، 4682برقم

ابن راهويه وابن منيع،  سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد األزدي، أبو داود السجستاين احلافظ، مسع هو ) (8
  . 6/550: ، تاريخ اإلسالم10/75: تاريخ بغداد: ينظر. ـه275وعنه الترمذي وأبو عوانة، تويف سنة 

  .االختصار، والتخريج، واملوافقة ملسلم وأيب داود، والعلو: يف هذا احلديث من اللطائف ) (9
 = صريفيين والعكربي، وعنه السمعاين وابن اجلوزي، قال ابن أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن أمحد البغدادي، مسع الهو) (10
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أنبأ أبو :  قال1مد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن هزارمرد الصريفيينأنبأ أبو حم: ببغداد، قال
 ـ، ثنا داود ـ هو 3 هو البغويثنا عبد اهللا ـ: ، قال2احلسني حممد بن عبد اهللا ابن أخي ميمي

، عن 7، عن زيد بن أسلم6، عن أيب غسان حممد بن مطرف5 ـ ثنا الوليد بن مسلم4ابن رشيد
من أَعتق رقَبةً : قال  عن النيب 10، عن أيب هريرة9 سعيد بن مرجانة، عن8علي بن احلسني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
، تسهيل 20/131: السري: ينظر. ـه537، تويف سنة شيخ صاحلٌ دين، حسن اِإلقراء، يأكل من كَد يِده :السمعاين

  .2/568: السابلة ملريد معرفة احلنابلة
حمد بن امع بن جميب بن معبد بن حبر، أبو محمد الصريفيين، املعروف  عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه بن عمر بن أَهو ) (1

وكان : ، قال اخلطيبوالده ِبهزارمرد، ومسع أبا القاسم بن حبابة وأبا حفص الكتاين، وعنه اخلطيب البغدادي واحلميدي
تاريخ : ينظر. ـه469 ، تويف سنةخطيب صريفني، وقدم بغداد دفعات، وحدث ِبها، فكتبت عنه، وكان صدوقاً

  .  10/279: ، تاريخ اإلسالم11/380: بغداد
 :ينظر. ـه370 أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن هارون، ابن أخ ِميمي احلنبلي، مسع البغوي وغريه الكثري، تويف سنة هو ) (2

  . 2/166: ، طبقات احلنابلة4/483: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب
  حممد بن عبد العزيز بن املرزبان بن سابور بن شاهنشاه، أبو القاسم البغوي، مسع أمحد بن حنبل وعلي بنعبد اهللا بن: هو ) (3

. ـه317، تويف سنةثقة جبل، إمام من األئمة األثبات :املديين، وعنه الدارقطين وحيىي بن صاعد، قال عنه الدارقطين
 .11/271: ، السري11/325: تاريخ بغداد: ينظر

 داود بن رشيد اهلامشي، موالهم أبو الفضل اخلوارزمي، مسع معمر بن سليمان وحيىي بن سعيد األموي وعنه مسلم: هو ) (4
  . 198ص: ، التقريب9/338: تاريخ بغداد: ينظر. ـه239وأبو داود، وثقه ابن حجر، تويف سنة 

 مسع الثوري وابن جريج، وعنه أمحد بن حنبلهو الوليد بن مسلم القرشي، موالهم أبو العباس الدمشقي، موىل بين أمية،  ) (5
: ذيب الكمال: ينظر. ـه194، تويف سنة ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية :وإسحاق بن راهويه، قال ابن حجر

  .584ص: ، تقريب التهذيب31/86
 جالن وحممد بن املنكدر، حممد بن مطرف وقيل طريف، ابن داود بن مطرف الليثي، أبو غسان املدين، مسع حممد بن عهو ) (6

  .507ص: ، التقريب7/295: السري. ـه160وعنه الثوري وابن املبارك، وثقه ابن حجر، تويف بعد سنة 
 عبد اهللا يقال أبو عبد اهللا املدين الفقيه، موىل عمر بن اخلطاب، مسع جابر بن و زيد بن أسلم القرشي العدوي، أبو أسامة،هو ) (7

   .222 ص، التقريب316/ 5السري : ينظر. ـه136ري وابن عيينة، وثقه ابن حجر، تويف سنة وأنس بن مالك، وعنه الثو
  علي بن احلسني بن علي بن أىب طالب القرشي اهلامشي أبو احلسني، مسع علي بن طالب وابن عباس، وعنه هشام بن هو) (8

 السري ينظر. ـه93، تويف سنة هورثقة ثبت عابد فقيه فاضل مش :عروة وعبد اهللا بن دينار، قال عنه ابن حجر
  .400 ص، التقريب4/386

  سعيد بن مرجانة، أبو عثمان، موىل بين عامر بن لؤي، ومرجانة هي أمه، كان من علماء املدينة، حدث عن أيبهو)  (9
 تاريخ اإلسالم: ينظر. ـه97هريرة، وابن عباس، وروى عنه إمساعيل بن أيب حكيم وزيد بن أسلم، تويف سنة 

  .240ص: ، التقريب2/1103
 عبد الرمحن بن صخر الدوسي، اختلف يف امسه واسم أبيه اختالفاً كبرياً، وهو من أجالء الصحابة ومن أهل الصفة، هو) (10

 ، أسد الغابة4/1768االستيعاب : ينظر. ـه59ومن أكثر الصحابة رواية للحديث، أسلم عام خيرب، تويف سنة 
3/357 .  
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رواه مسلم عن  .1"أَعتق اُهللا عز وجلَّ ِبكُلِّ عضٍو ِمنها عضواً ِمنه ِمن الناِر، حتى فَرجه ِبفَرِجِه 
  .2داود هذا فوقع لنا موافقة عاليةً

ا الشيخة الصاحلة أم أمحد زينب بنت العلم أمحد بن كامل بن  وأخربتن]احلديث الثامن[
: عمر املقدسية، قراءة عليها وأنا حاضر، يف الثالثة يف رمضان، سنة أربع ومثانني وستمائة، قالت

أنبأ أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد : أنبأ أبو حفٍص عمر بن حممد بن معمر بن طربزذ البغدادي، قال
أنبأ أبو طاهر : ، قال4أنبأ أبو طالب حممد بن علي بن الفتح العشاري:  قال،3بن عمر احلريري

ثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز : ، قال5حممد بن عبد الرمحن بن العباس املخلّص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، عن علي بن حسني، عن عمرو بن 8، عن الزهري7، ثنا سفيان بن عيينة6البغوي، ثنا أبو بكر

 ، وأخرجه النسائي يف سننه، يف2/1147، 1509حيحه، يف كتاب العتق، باب فضل العتق، برقم أخرجه مسلم يف ص ) (1
 ، وأخرجه أمحد يف مسنده، من مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه، برقم5/9، 4868كتاب العتق، باب فضل العتق، برقم 

9562 ،15/346.   

 احملب وشيخه، وتفصيل ذلك أن شيخ ابن احملب اإلمام مشس الدينهذا احلديث من األحاديث العالية والعلو بين شيخ ابن  ) (2
، وأبو اليمن الكندي مسعه من شيخه ـه611املقدسي مسع احلديث من شيخه أيب اليمن زيد بن احلسن الكندي، وذلك سنة 

دي هي إحدى ومثانون  ببغداد، ونالحظ أن املدة الزمنية بني مساع احلديث وأدائه بالنسبة للكنـه530سبط ابن اخلياط سنة 
سنة، وهذا هو سر العلو يف هذا السند، وفيه من اللطائف أنّ الرواة ضبطوا وقت مساعهم له ضبطاً دقيقاً بالشهر والسنة، وأنّ 
الشيخ الكندي ضابط ملا يرويه ضبطاً تاماً، فسمع هذا احلديث وأداه بعد أكثر من مثانني سنة من مساعه له كما هو، وفيه من 

للطائف موافقة ابن احملب لإلمام مسلم يف رواية هذا احلديث عن شيخه داود بن رشيد، وفيه من اللطائف اإلسنادية أيضاً متييز ا
املهمل يف السند، إذ عرف ببعض الرواة الذين كان ميكن أن يلتبسوا بغريهم، فعرف بعبد اهللا فقال هو البغوي، وعرف بداود 

      .لة هذا اإلمام يف الصنعة احلديثية، وحتققّت يف هذا احلديث املوافقة ملسلم مع العلوفقال هو ابن رشيد، وهذا من جال

  أبو القاسم هبة اهللا بن أمحد بن عمر البغدادي، احلريري، مسع من أيب احلسن حممد بن عبد الواحد، وأيب إسحاقهو ) (3
،  املعمر، مسند القراء واحملدثنيالشيخ، اإلمام، املقرئ، :و موسى املديين، قال عنه الذهيبالربمكي، وعنه ابن عساكر وأب

  .27/134: ، الوايف بالوفيات19/593: السري: ينظر. ـه531تويف سنة 
 حممد بن علي بن الفتح بن حممد بن علي أبو طالب احلريب املعروف بابن العشاري، مسع من أيب حفص بن شاهني  هو) (4

  . 7/375 ، لسان امليزان4/179تاريخ بغداد : ينظر. ـه451تويف سنة ووثقه،  وعنه اخلطيب البغدادي والدارقطين،
 حممد بن عبد الرمحن بن العباس بن عبد الرمحن بن زكريا، أبو طاهر املخلص، مسع عبد اهللا بن حممد البغوي، وأبا بكر هو)  (5

: ينظر. ـه393، تويف سنة عمر، الصدوقالشيخ، احملدث، امل: قاين واألزهري، قال عنه الذهيببن أيب داود، وعنه الرب
  .16/478: ، السري3/558: تاريخ بغداد

  عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت، العبسي موالهم، أبو بكر بن أىب شيبة الكويف، مسع ابن علية وابن هو) (6
  .320ص: ، التقريب11/122: السري: ينظر. ـه235عيينة، وعنه البخاري ومسلم، وثقه ابن حجر، تويف سنة 

 املبارك  سفيان بن عيينة بن أىب عمران، ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف، املكي، روى عن الثوري واألعمش، وعنه ابنهو)  (7
وكان رمبا دلس لكن عن ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إال أنه تغري حفظه بأخرة، : بن أيب شيبة، قال عنه ابن حجروا

 .245ص: ، التقريب8/454: السري: ينظر. ـه198، تويف سنة ...الثقات 
 حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة القرشي الزهري، مسع أنساً وجابر، وعنه اإلمام هو ) (8

 = تاريخ: ينظر. ـه125، تويف سنة الفقيه احلافظ متفق على جاللته وإمامته: ك وابن عيينة، قال عنه ابن حجرمال
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لَا يِرثُ الْكَاِفر الْمسِلم، ولَا الْمسِلم : قال ، أنّ رسول اهللا 2سامة بن زيد، عن أ1عثمان
الْكَاِفر3.  

4أخرجه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة، فوقع لنا موافقة بعلو.  

ثنا أبو بكر، ثنا سفيان، عن : ثنا البغوي، قال:  وبه إىل املخلص، قال]احلديث التاسع[
هلْ : أَشرف علَى أَطٍَم ِمن آطَاِم الْمِدينِة، فَقَالَ ، عن أسامة، أن النيب 5روةالزهري، عن ع

  .6ترونَ ما أَرى؟ ِإني َألرى مواِقع الِْفتِن ِمن ِخلَاِل بيوِتكُم كَمواِقِع الْقَطِْر

  .7رواه مسلم عن أيب بكر على املوافقة

مام أبو احلسن، علي بن أمحد بن عبد الواحد، ابن البخاري،  وأخربنا اإل]احلديث العاشر[   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  =
  .  506ص: ، التقريب3/499: اإلسالم

 وعنه  عمرو بن عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشي األموي، أبو عثمان املدين، مسع من أبيه وأسامة بن زيد،هو ) (1
  .424ص: ، التقريب4/353: السري: ينظر. ابن املسيب، وعلي بن احلسني، وثقه ابن حجر

بن مثاين عشرة سنة، ا وهو ن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكليب، استعمله النيب  أسامة بهو)  (2
  .1/80: ، أسد الغابة1/75: االستيعاب: ينظر. وهو اِحلب بن اِحلب

 ، وأخرجه النسائي يف سننه، يف كتاب الفرائض،3/1233، 1614 أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الفرائض، برقم ) (3
 ، وأخرجه أمحد يف مسنده، من مسند أسامة بن زيد، برقم6/123، 6344 باب املوارثة بني املسلمني واملشركني، برقم

21766 ،36/100 .  

من اللطائف اإلسنادية الواردة يف هذا احلديث ـ بل من العجائب ـ أن اإلمام ابن احملب ذكر أن هذا احلديث قُرئ على  ) (4
، ويقصد أنه ـه684ت أمحد املقدسية، وهو يسمع، وذلك كما قال يف الثالث من رمضان سنة الشيخة أم أمحد زينب بن

مسعه وهو يف الثالثة من عمره وليس املقصود الثالثة من ليايل شهر رمضان املبارك، ألنه قرن ذلك بالتاريخ فقال سنة 
من العجائب إذ يعرف من خالل ، فعمره حينئذ ثالث سنوات، وهذا ـه682، ومعلوم أنّ مولده كان سنة ـه684

هذا الكالم اهتمام أهل ذلك الزمان بالعلم وطلبه يف سن مبكرة جداً، من حني يصح مساع الصيب، وخيتلف الناس يف هذا، 
فمنهم من يسمع على مخس سنني ومنهم دون ذلك أو أكثر، ويشهد هذا الكالم لإلمام ابن احملب بالنبوغ يف العلم، وعلو 

تمام أسرته بإمساعه العلماء وإجالسه يف حلقهم وهو صغري، ولالطالع على املزيد خبصوص صحة مساع الكعب فيه، واه
   .  1/384: ، والتبصرة والتذكرة للعراقي3/468: النكت على ابن الصالح للزركشي: الصيب، ينظر

ع عمرو بن العاص وابن عباس، وعنه  عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد القرشي األسدي، أبو عبد اهللا املدين، مس هو) (5
  .389ص: ، التقريب4/421 السري: ينظر. ـه94الزهري وابن املنكدر، وثقه ابن حجر، وتويف سنة 

، وأخرجه 3/21، 1878 متفق عليه، أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب فضائل املدينة، باب آطام املدينة، برقم ) (6
، وأخرجه 4/2211، 2885ط الساعة، باب نزول الفنت كمواقع القطر، برقممسلم يف صحيحه، يف كتاب الفنت وأشرا

    . 36/78، 21748أمحد يف مسنده، من مسند أسامة بن زيد، برقم

واألطم واحد . هذا احلديث كسابقه يف املوافقة ملسلم والعلو يف قدم مساعه من شيخ ابن احملب وعمره ثالث سنوات ) (7
  . 1/13: غريب احلديث: ينظر. ة كاحلصون ويقال له أجم أيضااآلطام وهي األبنية املرتفع
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مساعاً، وزينب بنت العلم أمحد بن كامل املقدسي، حضوراً، يف الثالثة يف تاسع عشر رمضان، سنة 
أنبأ أبو القاسم : أنبأ أبو حفص عمر بن حممد بن معمر املؤدب، قال: أربع ومثانني وستمائة، قاال

أنبأ أبو طالب حممد بن حممد بن : بد الواحد بن احلصني الشيباين، قالهبة اهللا بن حممد بن ع
ثنا : ، قال2أنبأ أبو بكٍر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي: ، قال1إبراهيم بن غيالن البزاز
، عن حممد بن 5، ثنا شعيب بن أيب محزة4، ثنا علي بن عياش احلمصي3إبراهيم بن اهليثم البلدي

من قَالَ ِحين يسمع النداَء، اللَّهم رب هِذِه : قال رسول اهللا :  قال7ن جابر، ع6املنكدر
الدعوِة التامِة، والصالَِة الْقَاِئمِة، آِت محمداً الوِسيلَةَ والْفَِضيلَةَ، وابعثْه مقَاماً محموداً الَِّذي 

 لَّتِإالَّ ح ،هتدعِةوامالِْقي موةُ يفَاعالش لَه8.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن بن عبد اهللا بن غيالن بن حكيم بن غيالن أبو طالب البزاز، مسع أبا بكر الشافعي، هو ) (1
: ينظر. ـه440سنة وأبا إسحاق إبراهيم بن حممد املزكي، وروى عنه اخلطيب البغدادي ووثقه، وابن خريون، تويف 

  . 17/598: ، السري4/382: تاريخ بغداد
 حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدويه، أبو بكر الشافعي البزاز احملدث، مسع أبا قالبة وحممد بن إمساعيل الترمذي، هو ) (2

. ـه354، تويف سنة وثق منهل ما كان يف ذلك الوقت أثقة جب: وابن شاهني، قال عنه الدارقطينوعنه الدارقطين 
  .6/224: ، األعالم8/76 تاريخ اإلسالم: ينظر

 إبراهيم بن اهليثم بن املهلب أبو إسحاق البلدي سكن بغداد، وحدث عن علي بن عياش، وآدم بن أيب إياس، وعنه  هو) (3
لسان و، 7/164: ريخ بغدادتا: ينظر. ـه278القاضي احملاملي، وحممد بن خملد، وثقه الدارقطين واخلطيب، تويف سنة 

 .1/382: امليزان
 علي بن عياش األهلاين، أبو احلسن احلمصي البكاء، مسع ابن عيينة والليث بن سعد، وعنه البخاري وأمحد بن حنبل،  هو) (4

  . 404ص: ، التقريب10/338: السري: ينظر. ـه219وثقه ابن حجر، تويف سنة 
بن اي األموي موالهم، أبو بشر احلمصي، مسع نافعاً وهشام بن عروة، وعنه بقية  شعيب بن أىب محزة، دينار القرش هو) (5

  . 267ص: ، التقريب7/187: السري: ينظر. ـه162الوليد والوليد بن مسلم، وثقه ابن حجر، تويف سنة
ابر، وعنه الثوري وابن عيينة،  حممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير القرشي التيمي، أبو عبد اهللا املدين، مسع أنساً وج هو) (6

 .508ص: ، التقريب5/353: السري: ينظر. ـه130وثقه ابن حجر، تويف سنة 
 جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي، من بين سلمة، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغري، ومل هو)  (7

مل أشهد بدرا، وال أحدا، منعين أيب، شهد :  قد روي عنه أنه قاليشهد األوىل، ذكره بعضهم يف البدريني، وال يصح، ألنه
، أسد 1/220االستيعاب : ينظر. ـه74 تسع عشرة غزوة، وكان من املكثرين لرواية احلديث، تويف سنة مع النيب 

  . 1/307 الغابة
، وأخرجه أبو داود يف سننه، 1/126، 614أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب األذان، باب الدعاء عند النداء، برقم ) (8

، وأخرجه الترمذي يف سننه، يف أبواب الصالة، 1/201، 529يف كتاب الصالة، باب ما جاء يف الدعاء عند األذان، برقم
، وأخرجه النسائي يف سننه، يف كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 1/413، 211باب ما يقول الرجل إذا أذّن املؤذّن، برقم

، وأخرجه ابن ماجه يف سننه، يف كتاب األذان والسنة فيه، باب ما يقال إذا 2/253، 1656د األذان، برقمباب الدعاء عن
    .22/461، 14619، وأخرجه أمحد يف مسنده، من مسند جابر بن عبد اهللا، برقم1/239، 722 أذّن املؤذن، برقم
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  .1 أخرجه البخاري عن علي بن عياش، فوقع لنا موافقةً عاليةً، وهللا احلمد واملنة

 جة عن مخسة من عوايل شيوخ الشيخ حمبآخر األحاديث العشرة املوافقات العوايل، املخر 
قدسي، يف ليلة االثنني، ثاين احملرم، سنة الدين ابن احملب، انتقاها حممد بن حيىي بن حممد بن سعٍد امل

  .   إحدى وثالثني وسبعمائة، بسفح قاسيون، واحلمد هللا رب العاملني

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمره ثالث سنني، حيث مسع احلديث من لفظ ابن هذا احلديث فيه من اللطائف تأكيد مساع ابن احملب من شيوخه و ) (1

البخاري، ومسعه بطريقة العرض من زينب بنت أمحد املقدسية، ومما تؤكده رواية هذا احلديث أن ابن احملب على الرغم 
من صغر سنه إال أنه ضبط كيفية مساعه للحديث، وفرق بني السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه وهو يسمع، وضبط 

وفيه من اللطائف اإلسنادية . لرواية باليوم والشهر والسنة، ويف هذا تأكيد لصحة مساعه، وأنه عاقل مميز ملا مسعهزمن ا
  . املوافقة للبخاري يف إخراج احلديث عن ابن عياش، مع علو السند
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احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت الرساالت، 

  .وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم من الثّقات

ه الرحلة املمتعة مع هذا اجلزء املفيد الذي ضم خنبةً من األحاديث الصحيحة وبعد هذ
العالية، ومع اإلمام ابن احملب، ودراسة سريته واالقتداء به يف طلب علو السند، واجللوس للعلم يف 

  :الصغر والكرب، توصل الباحث موعة ن النتائج منها

1/ السند اهتمام اإلمام ابن احملب بطلب علو.  

 جلوس ابن احملب لطلب العلم وهو صغري جداً وعمره ثالث سنوات كما صرح بذلك /2
  .أثناء سوقه لبعض األسانيد يف هذا اجلزء

  . االهتمام مبسألة علو السند، واالعتداد بذلك يف األعصار املتأخرة/3

ين من أصحاب  جمع ابن احملب يف هذا اجلزء بني علو السند، واملوافقة لعلماء آخر/4
  .الكتب التسعة يف إخراج هذه األحاديث عن شيوخهم

:  اهتمام ابن احملب بالصنعة اإلسنادية، وذلك جلي أثناء إخراج األحاديث، ومنها مثالً/5
اهتمامه جبمع طرق احلديث بأساليب االختصار، وحرصه على بيان كيفية مساعه للحديث وأدائه 

  .الكتب التسعةله، وخترجيه لتلك األحاديث من 

 ظهور قوة الضبط عند هذا اإلمام، وذلك ظاهر يف ضبطه لزمن مساع احلديث، باليوم /6
  . والشهر والسنة ـ على الرغم من صغر سنه حينئٍذ ـ

 اهتمام تالميذ ابن احملب بتركة هذا اإلمام العلمية، فاهتموا ذا اجلزء حفظاً وأداًء، /7
  .  تلميذه هو من نسخ اجلزء خبطه يعد أكرب دليل على ذلكونقلوه لنا كما مسعوه منه، وكون

ويف اخلتام فإنين ال أدعي الكمال فيما قدمت، ولكن حسيب أين حاولت، فما كان فيه من 
صواٍب فمن اهللا وحده، وأسأله تعاىل أن ينفع به كاتبه وقارئه وحمققه يف الدارين، وأن جيعله 

 .. خالصاً لوجهه الكرمي 
 َانحبسلَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْحو ِلنيسرلَى الْمع الَمسِصفُونَ وا يمِة عالِعز بر كبر )182الصافات(.  
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 القرطيب، حتقيق علي حممد البجاوي، دار اجليل، : االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب

  .م1992/ 1بريوت لبنان، ط
  ،م1989أسد الغابة يف معرفة الصحابة، البن األثري اجلزري، دار الفكر، بريوت لبنان.  
  اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر العسقالين، حتقيق عادل عبد املوجود، وعلي معوض، دار

  .ـه1/1415الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط
 م2002/ 15األعالم، للزركلي، دار العلم للماليني، ط.  
 دار ابن : أمحد شاكر، الناشر: باعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث، البن كثري، حتقيقال

  . م1/2008اجلوزي، القاهرة، ط
  ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، لشمس الدين الذهيب، حتقيق بشار عواد معروف

  .م2003/ 1الناشر دار الغرب اإلسالمي، ط
 م1/2002ي، بشار عواد معروف، الناشر دار الغرب اإلسالمي، طتاريخ بغداد، للخطيب البغداد.  
 اللطيف اهلميم،  عبد: التبصرة والتذكرة، لزين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي، حتقيق

  . م2002، 1ط لبنان، دار الكتب العلمية، بريوت،: ناشروماهر ياسني الفحل، ال
 صالح عويضة، دار الكتب : ، حتقيقتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، للسيوطي

  .م3/2002العلمية، بريوت لبنان، ط
  ،تذكرة احلفاظ، لشمس الدين الذهيب، حتقيق زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان

  .م1998/ 1ط
  ،تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة، صاحل عبد العزيز آل عثيمني، حتقيق بكر عبد اهللا أبو زيد

  .م1/2001الرسالة بريوت لبنان، طمؤسسة 
 م1/1986تقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، حتقيق حممد عوامة، دار الرشيد سوريا، ط.  
  التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد، البن نقطة احلنبلي، حتقيق كمال يوسف احلوت، دار

  .م1988/ 1الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط
 ذيب التهذيب، البن حجم1/1984ر العسقالين، دار الفكر بريوت لبنان، ط.  
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  ذيب الكمال يف أمساء الرجال، للمزي، حتقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بريوت
  .م1980/ 1لبنان، ط

 يد السلفي، : جامع التحصيل يف أحكام املراسيل، أليب سعيد العالئي، حتقيقمحدي عبد ا
  .  م1986/ 2ن، طعامل الكتب، بريوت لبنا: الناشر

  اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور رسول اهللا وسننه وأيامه، حملمد بن إمساعيل 
  .ـه1/1422البخاري، حتقيق حممد زهري بن ناصر، دار طوق النجاة، ط

 ط.أمحد حممد شاكر، دار إحياء التراث العريب، بريوت، د: اجلامع الكبري، سنن الترمذي، حتقيق .  
 عديل البن أيب حامت الرازي، طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حبيدر أباد اهلند، اجلرح والت

  .م1/1952بريوت لبنان، ط: ودار إحياء التراث العريب
 حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، حتقيق :

  . م1/1967دار إحياء الكتب العربية مصر، ط
 جال، أليب العباس املكناسي، الشهري بابن القاضي، حتقيق ددرحممد . ة احلجال يف أمساء الر

  .م1971/ 1دار التراث القاهرة، ط: األمحدي أبو النور، الناشر
 حممد عبد املعيد ضان، جملس : الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، البن حجر العسقالين، حتقيق

  .م1972/ 2، حيدر أباد، اهلند، طدائرة املعارف العثمانية
  ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد، حملمد أمحد الفاسي، حتقيق كمال يوسف احلوت، دار

  .م1/1990الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط
 ط.دار الكتب العلمية، د: ذيل تذكرة احلفاظ، أليب احملاسن حممد بن علي احلسيين، الناشر.  
  ،المي احلنبلي، ذيل طبقات احلنابلةلزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن الس

  .م1/2005مكتبة العبيكان، الرياض، ط: عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، الناشر: حتقيق د
 ط.حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د: سنن ابن ماجه، البن ماجة القزويين، حتقيق.  
 داود السجستاين، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت سنن أيب داود، أليب 

  .ط.لبنان، د
  ،السنن الكربى، أليب عبد الرمحن النسائي، حتقيق حسن عبد املنعم شليب، مؤسسة الرسالة

  .م2001/ 1بريوت لبنان، ط
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 ،شعيب سري أعالم النبالء، لشمس الدين الذهيب، حتقيق جمموعة من احملققني بإشراف 
  .م3/1985مؤسسة الرسالة، ط: األرناؤوط، الناشر

 حممود األرناؤوط، الناشر: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد احلنبلي، حتقيق :
  .م1/1986دار ابن كثري، دمشق، ط

 امرائي، الناشر: شرح علل الترمذي، البن رجب احلنبلي، حتقيقعامل الكتب، : صبحي الس
  .م3/1996بريوت لبنان، ط

 ـه1403/ 1طبقات احلفاظ، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط.  
 ط.حممد حامد الفقي، دار املعرفة بريوت لبنان، د: طبقات احلنابلة، البن أيب يعلى، حتقيق.  
 عبد الفتاح : دحممود حممد الطناحي، : ، حتقيق دطبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين السبكي

  .ـه2/1413دار هجر، ط: رحممد، الناش
 دار : عبد املعطي أمني القلعجي، الناشر: غريب احلديث، أليب الفرج ابن اجلوزي، حتقيق د

  .م1/1985الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط
 ـه1414: 3لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بريوت، ط.  
 دار البشائر اإلسالمية، عبد الفتاح أبو غدة،: لسان امليزان، البن حجر العسقالين، حتقيق 

  .م1/2002ط
 م1/1988خمتار الصحاح، للرازي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت لبنان، ط.  
  املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا ،لإلمام مسلم بن احلجاج 

  .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت لبنان
 شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، : مام أمحد بن حنبل الشيباين، حتقيقاملسند، لإل

  .م2001/ 1مؤسسة الرسالة، ط
 م2/1995معجم البلدان، لياقوت احلموي، دار صادر، بريوت لبنان، ط.  
 يد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2املعجم الكبري، للطرباين، حتقيق محدي عبد ا.  
 ط.مكتبة املثىن، بريوت لبنان، د: ، لعمر بن رضا كحالة الدمشقي، الناشرمعجم املؤلفني.  
 دار الكتب : السيد معظم حسني، الناشر: معرفة علوم احلديث، للحاكم النيسابوري، حتقيق
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  .م2/1977العلمية، بريوت لبنان، ط
 دار :مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث، أليب عمرو بن عبد الرمحن الشهرزوري، الناشر 

  .  م1/2006الفكر، بريوت لبنان، ط
 حميي الدين : املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي، البن مجاعة الكناين احلموي، حتقيق د

  .ـه2/1406:  دمشق، الطبعةدار الفكر،: لرمحن رمضان، الناشرعبد ا
 دار املعرفة، علي البجاوي، : ميزان االعتدال يف نقد الرجال، لشمس الدين الذهيب، حتقيق

  .م1/1963بريوت لبنان، ط
 دار الكوثر، بالقاهرة، : نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، البن حجر العسقالين، الناشر

  . م1/2012ط
  النكت على مقدمة ابن الصالح، لبدر الدين الزركشي، حتقيق الدكتور زين العابدين بن حممد

  .م1998 /1طلسعودية،  ا-دار أضواء السلف، الرياض: بال فريج، الناشر
  ،ات، للصفدي، حتقيق أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العريبالوايف بالوفي

  .م2000بريوت لبنان، د ط، تاريخ النشر 
 إحسان عباس، دار صادر، : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، حتقيق

  .م1/1990ط
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