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ABSTRACT 

 

The Arab-Islamic heritage is the glory of this nation and its wealth, and its great 

cultural inventory, which represents its great personality, its various types of 

sciences, its spiritual, intellectual and social dimensions, its historic turning point 

and its human presence in throughout the previous centuries. One of these 

heritages is the science of the manuscripts which is deemed as the most important 

inventory of this wealth and a main source to investigate in the Islamic history.  

The pioneers of this heritage have given great attention to the classification of 

encyclopedic classification of these sciences, and the names of classifiers, titles of 

literature, according to their chapters and classes and other classifications. It is also 

the main key in the study of manuscripts, the exploration of them, the approach of 

the available copies, and their interaction with each other, in order to reach the 

original text, in order to study it, study the apparent method of it. As well as the 

texts that nobody comments on them, as well as the study of the manuscript itself 

as a material document, and study Arabic Islamic lines and creative aspects of it. 

The aim of this paper is to identify the scientific methodological steps that benefit 

researchers in the field of research and investigation by highlighting (the missing 

manuscripts of Imam Ali bin Hamshath al-Nisabouri and methods of collecting 

their materials, applied models). 
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 امللخص

 

ا احلضاري الكبري الذي ميّثل شخصيتها العظيمة، جمد هذه إن الرتاث العريب اإلسالمي أنواع و  األمة وثروهتا، وخمزوُنه
ا التارخيي، وحضورها على املو والفكرية، واالجتماعية، وهها املختلفة، وأبعاَدها الروحية، علوم   تستو  اإلنتساي نقطةه حتوّلّ 

ها مصادر  عظممن أو  من أهم خزائن هذه الثروة، الذي يهعد املخطوطاتومن هذا الرتاث علم  خالل قرون قد مضت.
 رلك  ررري يف قد أولوا اهتماماً كبرياً للتصنيف املوسوعي ،الرتاث هذا روادوأن  تاريخ اإلسالمي،يف املنهج ال بحثلل

يف  تسياملفتاح الرئييضًا أورعد  ،خر ورصنيفاهتا األ وفق أبواهبا وفصوّلا، وعناوين املؤلفات ،وأمساء املصنفني ،العلوم
 ،ىل النص األصلاللوصول  ،ومقابلتها مع بعضها ،ومقاربة النتسخ املتوفرة منها ،والتنقي  عنها ،دراسة املخطوطات
  ،هتافضاًل عن دراسة املخطوطة لذا ،وصوكذا املتسكوت عنه يف النص ،االظاهر فيه ملنهجودراسة ا ،هبدف دراسته
    .االشكلية اإلبداعية فيه واحيوالن خطوطها العربية اإلسالمية،ودراسة  ،كوثيقة مادية

واالستقصاء  اليت رفيد الباحثني يف جمال البحثهتدف هذه الورقة إىل الوقوف على اخلطوات املنهجية العلمية 
من خالل رتسليط الضوء على )خمطوطات اإلمام علي بن محشاذ  النيتسابوري املفقودة وسبل مجع مادهتا مناذج 

 رطبيقية(.
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 :املقدمة
لبشري النذير، ااحلمد هلل احلكم العدل، اخلبري البصري، والصالة والتسالم على سيدان حممد، سيد أويل العلم واحلهْكم، 

وعلى آله وأصحابه وأرباعه التسائرين على ُنجه املنري، الذين قعدوا للتسنة املطهرة وعلومها القواعد، وضبطوا حلفظها  
كل شارد ووارد، وردوا عنها كيد كل مفرت وكائد، وحفظوها وحافظوا عليها من األقارب واألابعد، وبذلوا يف حتقيق 

 ذلك النفس والنفيس.
 أما بعد: 

ابلعلوم الشرعية من أجل القرابت، وأهم العبادات، وإن رأس هذه العلوم علوم التسنة النبوية املطهرة، وهي  االشتغالإن 
من أجلها وأحقها ابلتعلم والتعليم، وأوالها بكل اهتمام وعناية. فهي العلوم اليت عرفنا هبا معاي كتاب هللا، وبيان جممل 

نا مواقع اليت أدت لنا أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم وأمسعتنا منري حروفها، وأررآايره، ورفتسري حكمه وعظاره. وهي 
العرب، وبصررنا معامل االقتداء، ومثلت لنا فيها األسوة احلية يف شخصه صلى هللا عليه وسلم. وهي اليت حرست الدين، 

 ومحت الشريعة، من كذب الكاذبني، وافرتاء املبطلني، وجهل اجلاهلني.
 هذا األساس مت تقسيم الورقة إىل: مقدمة وثالثة مباحث: وعلى

 : دراسة حياة اإلمام علي بن محشاذ ، وبيان مكانته العلمية. املبحث األول

 : خمطوطات اإلمام علي بن محشاذ املفقودة. املبحث الثاين

 يقية.ذج رطب: مجع ما فقد من خمطوطات اإلمام علي بن محشاذ النيتسابوري من خالل منااملبحث الثالث

 ليها الباحث.إاخلامتة والنتائج اليت روصل 

 ، وبيان مكانته العلمية.محشاذدراسة ررمجة اإلمام علي بن  املبحث األول:

 )الذارية(: : ررمجة حياة اإلمام الشخصيةاملطلب األول
 امسه ونسبه:

 هو اإلمام علي بن محشاذ، بن سختويه بن نصرويه بن مهرويه بن أمحد بن كثري، أبو احلتسن التميمي 
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 .1محشاذ، النيتسابوريابن 
 كنيته:
 .2احلتسن(، وهذه الكنية قد اشتهر هبا بني العلماءأيب رمحه هللا ب ) ابن محشاذفقد كهيَن  

 مولده ونشأته: 
رمحه هللا سنة مثان ومختسني ومائتني بنيتسابور، ونشأ وررعرع هبا، وطل  العلم منذ حداثة سنه،  بن محشاذ ولد علي  

اضي،  احلتسني بن الفضل املفتسر، وإمساعيل القو  ،حممد بن أيوب بن الضُّرْيسو  ،فتسمع الفضل بن حممد الشعراي
 .3وطبقتهم، وحدث عنهم

 :سريته العلمية
 حياته:.1
لماء رمحه هللا يف نيتسابور، وجالس الع احلمشاذي، احملدث، املفتسر، احلافظ، العدل، الثقة، علي اإلماملقد عاش     

 من مسع ن ع، وكان حيدث وغريها ع للحديث، فتسمع من حمدثني ومفتسرين عظام من نيتسابورا فيها، وكان كثري التسم
 
تسن عبد هللا بن حممد، وقد رحل وطوف ، وأيب احله(202أيب بكر حممد بن زجنويه النيتسابوري )، مثل بنيتسابور منه

رمحه هللا فتسمع ابلرَّي من حممد بن مندة، وهبمذان إبراهيم بن ديزيل، وببغداد احلارث بن أيب أسامة، وحج سنة سبع 
 .4يوب العالف، ومسع بطوس املتسند من متيم بن حممد احلافظ، وأقران هؤالءأوسبعني، فتسمع مبكة من حيىي بن 

 شيوخه:.2

                                                           
. 7.ج1. حتقيق. الدكتور بشار عّواد معروف. دار الغرب اإلسالمي. ط ووفيات املشاهري واألعالمواتريخ اإلسالم م. 2002الذهيب)أ(. حممد بن أمحد.  (1)

 .  717ص
 . 279. ص 11. ج2. حتقيق. الشيخ شعي  األرانؤوط. مؤستسة الرسالة. ط سري أعالم النبالءم. 1791الذهيب)ب(. حممد بن أمحد. 
. الوادعي، مقبل بن هادي ابن مقبل بن قائدة 10. ص2. ج1وت: دار الكت  العلمية. ط بري  . رذكرة احلفاظ.م1779الذهيب)ت(. حممد بن أمحد. 

 .19. ص2. ج2م. مكتبة صنعاء األثرية. ط2002. رجال احلاكم يف املتستدركاّلمداي. 
ا. ومصطفى عبد القادر عطا. بريوت: دار . حتقيق. حممد عبد القادر عطاملنتظم يف اتريخ األمم وامللوكم. 1772اجلوزي. مجال الدين بن عبد الرمحن. ( 2)

. حتقيق. أبو هاجر حممد التسعيد بن بتسيوي زغلول. بريوت: دار العرب يف خرب من غرب. الذهيب. حممد بن أمحد. 77. ص12. ج 1الكت  العلمية. ط
 .11. ص2الكت  العلمية. ج

 .717. ص7جاتريخ اإلسالم.. و 22. ص12. ج سري أعالم النبالءالذهيب. ( 3)
 .22ص سري أعالم النبالء.الذهيب. ( 4)
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األدي ، إمام ه(، 270)رويف سنة:  بن الفضل بن عمري البجلي الكويف النيتسابوري أبو علي املفتسراحلتسني  .1
عصره يف معاي القرآن، قال احلاكم: أقدمه عبد هللا بن طاهر معه نيتسابور سنة سبع عشرة ومائتني وابتاع له 

أيب  مسعته حممد بن وقال:. رلك الداريعلم الناس العلم، ويفيت يف  الدار املشهورة به بدار عزرة، فتسكنها وبقي
القاسم املذكر يقول: مسعته أيب يقول: لو كان احلتسني بن الفضل يف بين إسرائيل لكان ممن يذكر يف عجائبهم، 

 .5ومسعته حممد بن يعقوب احلافظ يقول: ما رأيت أفصح لتسااًن من احلتسني بن الفضل
محد بن أه(، طوف ومسع: 270لطوسي روىف سنة:)متيم بن حممد بن طمغاج، احلافظ أبو عبد الرمحن ا .2

بن احنبل، وشيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، وطائفة؛ وعنه: أبو النضر الفقيه، وعلي بن محشاذ، وأبو عبد هللا 
 .6"املتسند الكبري على الرجال"األخرم، قال احلاكم: ومتيم حمدث ثقة، مصنف، مجع 

ائتني. هللا البجلي الرازي شيخ الرَّّي ومتسندها، ولد يف حدود امل حممد بن أيوب بن حيىي بن ضهريس، أبو عبد .2
مسع: متسلم بن إبراهيم، والقعنيب، وحممد بن كثري العبدي، وطبقتهم، وعنه: أبن أيب حامت ووثقه، وعلى بن 

 ه(، وله كتاب 272) شهراير، وأمحد بن إسحاق بن نيخاب الطّّييّب، وخْلق كثري، رويف يوم عاشوراء سنة:
فضائل القرآن"يف أربعة أجزاء مسعناه؛ وآخر من رو  حديثه عالياً أبو روح اّلروي، وكان ذا معرفة وحفظ، وعهلهّو "

 .7رواية، وثقه اخلليلي، وقال: هو حمدث أبن حمدث. قال: وجده حيىي من أصحاب سفيان الثوري
 تالميذه..2
ولد  الشافعي  األدي يتايالفقيه أبو طاهر الزَّ حممد بن حممد بن حممش بن علي بن داود بن أيوب بن حممد  .1

ه(، كان إمام أصحاب احلديث، وفقيههم، ومفتيهم بال مدافعة بنيتسابور، وكان إماما يف علم 217) سنة:

                                                           

 . الذهيب.297. ص12حتقيق. عمرو بن غرامة العمري. دار الفكر للطباعة والنشر.ج اتريخ دمشق.م. 1771ه/1211ابن عتساكر. علي بن احلتسن.  )5( 
. 2. ج1أبو غدة. دار البشائر اإلسالمية. ط. حتقيق. عبد الفتاح لتسان امليزانم. 2002. والعتسقالي. أمحد بن علي. 722. ص7جاتريخ اإلسالم. 

 .201ص
 .727. ص7. جاتريخ اإلسالمالذهيب)ب(. . 277. ص12ج سري أعالم النبالء.الذهيب)أ(.  (6( 
م. 2011هـ /1222. والتسودوي. قاسم بن قطلوبغا. 1019. ص7. جاتريخ اإلسالم . الذهيب)ب(.227. ص12. جسري أعالم النبالءأ(. )الذهيب  )7( 

. 9. ج1. حتقيق. شادي بن حممد بن سامل آل نعمان. اليمن: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية. طالثقات ممن مل يقع يف الكت  التسنة
 .177ص
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الشروط، وصنف فيه كتاابً، وله معرفة جيدة قوية ابلعربية، رو  عن: أيب العباس األصم، ومجاعة، وعنه: احلاكم، 
 .8ه(210) قبله، والبيهقي، والقشريي، وخلق، ومات يف شعبان سنة: وأثىن عليه، ومات

حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم، الضيب، الطهماي أبو عبد هللا احلاكم، النيتسابوري،  .2
 واملؤلفه( بنيتسابور، إمام أهل احلديث يف عصره، 221) احلافظ، املعروف أببن البيع، ولد يف ربيع األول سنة:

فيه الكت  اليت مل يتسبق إىل مثلها، كان عارفًا واسع العلم، رفقه مث طل  احلديث، وغل  عليه، فاشتهر به، 
ومسعه من مجاعة ال حيصون كثرة؛ فإن معجم شيوخه يقرب من ألفي رجل، حىت رو  عمن عاش بعده؛ لتسعة 

، «العلل»، و«الصحيحان»زء، منها: روايته، وكثرة شيوخه، وصنف يف علومه ما يبلغ ألًفا ومخس مئة ج
 معرفة». وأما ما رفرد إبخراجه، فـ«رراجم الشيوخ»، و«أمايل العشيات»، و«فوائد الشيوخ»، و«األمايل»و

 ، ورويف رمحه هللا يف نيتسابور يوم الثالاثء اثلث صفر سنة:«اتريخ علماء نيتسابور»و ،«احلديث علوم
 .9ه(201)
علي بن احلتسني بن عيتسى بن حممد أبن القاسم بن احلتسن بن زيد بن احلتسن حممد بن احلتسني بن داود بن  .2

دث عن: أيب حامد حَ  بن علي بن أيب طال ، التسيد أبو احلتسن، العلوي احلتسين النقي  جد النقباء بنيتسابور،
ه(، وعلي بن حممد بن 221) أمحد بن حممد بن احلتسن بن الشرقي النيتسابوري، إمالء عليه من حفظه سنة:

شاذ العدل، قال احلاكم: شيخ الشرف يف عصره، ذو اّلمة العالية، والعبادة الظاهرة، والتسجااي الطاهرة، وكان مح
يهتسأل أن حيدث فيأىب، مث أجاب آخراً، وعقدت له جملس اإلمالء، وانتقيت له ألف حديث، وكان يعد يف 

، يد احملدث الصدوق، متسند خراسانجملتسه ألف حمربة، فحدث وأملى ثالث سنني، وقال الذهيب: اإلمام التس

                                                           

. 2والنشر والتوزيع. ط حتقيق. د. حممود حممد الطناحي. هجر للطباعة طبقات الشافعية الكرب .هـ. 1212التسبكي. عبد الوهاب بن رقي الدين.  )8( 
. 272.ص1. حتقيق. د أمحد عمر هاشم. مكتبة الثقافة الدينية. جطبقات الشافعينيم.  1772هـ /  1212. وابن كثري. إمساعيل بن عمر. 200.ص2ج

 .21. ص7. ج11دار العلم للماليني. طم. األعالم.  2002خري الدين بن حممود. . والزركلي
. 72. ص2.ج1. حتقيق. مصطفى عبد القادر عطا. بريوت: دار الكت  العلمية.طاتريخ بغداد وذيولههـ.  1217ن علي. اخلطي  البغدادي. أمحد ب (9)

. التقييد ملعرفة رواة التسنن واملتسانيدم. 1799ه/ 1209. وابن نقطة. حممد بن عبد الغين. 107. ص11. جاملنتظم يف اتريخ امللوك واألمموابن اجلوزي. 
 .111. ص2.جوطبقات الشافعية. 71. ص1.ج1احلوت. دار الكت  العلمية. طحتقيق. كمال يوسف 
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أيًضا شيخ األشراف، وكان سيًدا نبياًل صاحلًا، مات فجأة يف مجاد  اآلخرة  احلتسي ، رئيس التسادة، وقال:
 .10ه(201سنة:)
 وفاته: .2
يتأه   يوم اجلمعة، يف الرابع عشر من شوال يف سنة مثان وثالثني وثالمثائة، وهو ابرفاق من ررجم له،  رمحه هللارويف 

 .11اىل صالة اجلمعة
قال احلاكم: قرأ علينا بكرة اجلمعة نصف جزء، مث قمنا نتأه  للصالة، فلما صلينا قعدت ساعة، فتسمعت منادي 

 .12فيههو قد دخل احلمام فمات  ينادي جبنازره، فصحت وقلت: هذا كذب، وإذا
 وفيه مطلب واحد:املبحث الثاين: 

 خمطوطات اإلمام علي بن محشاذ املفقودة.: ولاملطلب األ
وهو  يف احلديث، والتفتسري، واللغة، والعلوم األخر ، مصنفات كثرية، علي بن محشاذ رمحه هللاكان لإلمام لقد        

 من األئمة الذين برزوا يف علم احلديث، والتفتسري، فقد مجع:
 جزء، وكتبه خبط يده.، يف أربعمائة «املتسند الكبري» -1
  ،، يف مائتني وثالثني جزء« القرآنرفتسري» -2
لكن بعد البحث الطويل والتمحيص يف املكتبات العامة واخلاصة و  ؛13يف مائتني وستني جزء «األنوار»كتاب   -2

وحمركات البحث اإللكرتونية، وسؤال ذوي اخلربة من العلماء املختصني ابملخطوطات والكت ، مل جند بغيتنا يف العثور 
يء، عرف عنها ش يه القيمة ومل رلك املصنفات قق لنا فقدانحت فقدولو على جزٍء بتسيط من مصنفات هذا العامل اجلليل، 

                                                           
. التسلتسبيل م2011ه/1222. واملنصوري. انيف بن صالح. 27. ص7. جاتريخ اإلسالم. الذهيب)ب(. 79. ص 17. جسري أعالم النبالءالذهيب.  (10)

 .117. ص 1. ج1النقي يف رراجم شيوخ البيهقي. التسعودية: دار العاصمة للنشر والتوزيع. ط
حتقيق. أمحد األرانؤوط. بريوت: دار احياء الرتاث. الوايف يف الوفيات. م. 2000. والصفدي. خليل بن أبيك. 21. صسري أعالم النبالءالذهيب.  )11( 

. 1. ج1العلوم واحلكم. ط. حتقيق. سليمان بن صاحل اخلزي. التسعودية: مكتبة طبقات املفتسرينم. 1777. األدنه وي. أمحد بن حممد. 12. ص21ج
72. 

. التسعودية: دار العاصمة للنشر. الروض الباسم يف رراجم شيوخ احلاكمم. 2011. واملنصوري. انيف بن صالح.21. صالم النبالءع)سري أالذهيب.  (12(
 .710. ص 1. ج1ط

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما م. 1777ه/ 1217. واليافعي. عبد هللا بن أسعد. 77. ص 12ج  املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم.اجلوزي.  (13)
. عبد البداية والنهايةم. 2002هـ / 1222. وابن كثري. إمساعيل بن عمر. 227. ص 2. ج1بريوت: جار الكت  العلمية. ط  يعترب من حوادث الزمان.

 .202. ص11. ج1ر للطباعة والنشر. ط هللا بن عبد احملتسن الرتكي. دار هج
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ه(، والذي دمر معظمها، 120غري ذكرها يف كت  الرتاجم؛ ولعلها قد أهرلفت بتسب  الزلزال الذي ضرب نيتسابور عام )
 .14ه(، فأحرق ما بقي من املصنفات والكت  األخر  هناك717ومن مث أكمل خراهبا الغزو املغويل على نيتسابور عام )

 املبحث الثالث: وفيه مطلب واحد:
 بن محشاذ:مروايت اإلمام علي  ا مجع منتطبيقية ممالذج النما

ثنا َعْمرهو حدْفَيانه، ثنا سه حدثنا احْلهَمْيد يُّ، حدثنا ب ْشره ْبنه مهوَسى، حدثنا علي بن محشاذ، حد :األمنوذج األول
َعاَء َوَأْطَعَمين  َخز يَرًة يف  َدار ه ، حيهَدّ ثه عَ  :ْبنه د يَناٍر، قَالَ  يه ، َعْن مهَعاو يََة مسَ ْعته َوْهَ  ْبَن مهنَـبّ ٍه، يف  َدار ه  ب َصنـْ ْن َأخ 
فهوا يف  اْلَمتْسأََلة ، فـََواّللَّ  اَل َيتْسأَلهين  َأَحد  » قَاَل: ، َأنَّ َرسهوَل اّللَّ  ْبن  َأيب  سهْفَيانَ  ًئا، فـَتهْخر جههه َلهه م   اَل رـهْلح  ْنكهْم َشيـْ

هه، َوَأاَن َكار ه ، فـَيـهَباَركه َلهه يف  الَّذ ي أهْعط يه    .15«م ينّ  اْلَمتْسأََلةه، فَأهْعط يه  إ ايَّ
 ختريج احلديث:

 ، يف صحيحه عن سفيان بن عيينة.16وأخرجه اإلمام متسلم

 احلكم عليه:

 .17خيرجاه هبذه التسياقة، ووافقه الذهيباحلديث صححه اإلمام احلاكم، وقال: مل 

ألن رجاله ثقات. واحلديث أخرجه اإلمام متسلم، يف صحيحه من  ،صحيح هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 
 طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار هبذا التسياق، وقد وهم اإلمام احلاكم يف استدراكه ّلذا احلديث.

                                                           
. دمشق: أحداث التاريخ اإلسالمي برتري  التسننيم. 1772ه/1212الرتمانيين. د. عبد التسالم الرتمانيين. . و 717. ص7ج اتريخ اإلسالم.الذهيب.  )14)

 .722. ص2أوروسرتاد املزة. د. ط. ج
 .2272رقم احلديث .71. ص2. كتاب البيوع. جاملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  (15(
 . وبنحوه.1029. رقم احلديث719. ص2. كتاب الزكاة. ابب النهي عن املتسألة. جصحيح متسلممتسلم.  )16)
 .71. ص2. جخمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكمابن امللقن.  )17(
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، َوحمهَمَّده ْبنه أَيُّ حد، َعل يُّ ْبنه مَحَْشاٍذ اْلَعْدله  َحدََّثين   األمنوذج الثاين: ثنا مهوَسى حدوَب، قَااَل: ثنا ه َشامه ْبنه َعل يٍّ
ّ  »،  ثنا مَحَّاده ْبنه َسَلَمَة، َعْن اَثب ٍت، َعْن أََنسٍ حدْبنه إ مْسَاع يَل،  ر يَن قَالهوا ل لنَّيب  : َذَهَ  اأْلَْنَصاره  أَنَّ اْلمهَهاج 

تهمْ  َ َّلهْم َوأَثـْنَـيـْ أْلَْجر  كهلّ ه  قَاَل: اَل، َما َدَعْومتهه اّللَّ  .19. وعنه البيهقي18«اب 

 ختريج احلديث:

 ، بطرقهم عن محاد بن سلمة، عن اثبت البناي.22، والنتسائي21، وأبو داود20وأخرجه اإلمام البخاري

 احلكم عليه:

 . 23وشعي  األرنؤوطاحلديث صححه احلاكم، ووافقه الذهيب؛ واأللباي، 

 ، ألن رجاله ثقات.صحيح هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 

 

يُّ، أَنَّ مهوَسَى ْبَن إ مسَْ األمنوذج الثالث:  َشامه ْبنه َعل يٍّ التسَّدهوس  ، أَنـَْبَأان ه  ثـََنا علي بن محشاذ  اْلَعْدله اع يَل، َحدَّ
ثـَههْم قَاَل: حدثنا َجْعَفره ْبنه سهَلْيَمانَ  ، َعْن َأيب  َبْكر  ْبن  َأيب  مه َحدَّ  ّ وَسى، َعْن أَب يه ، أَنَّهه قَاَل ، َعْن َأيب  ع ْمرَاَن اجلَْْوي 
: مسَ ْعته َرسهوَل اّللَّ   :  َوههَو َمَصافّ  اْلَعدهوَّ َئة  »يـَقهوله : أَْنَت إ نَّ اجْلَنََّة حَتَْت ظ اَلل  التسُّيهوف  فـََقاَل َشابٌّ َرثُّ اّْلَيـْ

ْن َرسهول  اّللَّ  مسَ   َْصَحاب ه : التسَّاَلمه َعَلْيكهْم مثهَّ  ْعَت َهَذا م   َدَخَل ؟ قَاَل: نـََعْم، َفَكتَسَر َجْفَن َسْيف ه  َمَعهه، مثهَّ قَاَل أل 
 .24«يف  اْلق َتال  

                                                           
 .2279ديث. رقم احل72. ص2كتاب البيوع. ج  املتستدرك على الصحيحني.احلاكم.  )18(
 .9797. رقم احلديث270. ص11. رد التسالم. فصل فيمن يتسلم عليه وهو يف الصالة. جشع  اإلميانالبيهقي)أ(.  )19(

 .171. رقم احلديث79. ابب يف الشكر املعروف. صاآلدابالبيهقي)ب(.     
 . وبنحوه.217. رقم احلديث91ابب من مل جيد املكافأة فليدع له. ص األدب املفرد.البخاري.  )20(
 . وبنحوه.2912. رقم احلديث197. ص7كتاب األدب. ابب يف شكر املعروف. ج  سنن أيب داود.التسجتستاي.  )21(
 . وبنحوه.7729ث. رقم احلدي77. ص7كتاب عمل اليوم والليلة. ما يقول ملن صنع إليه معروفاً. ج  التسنن الكرب .النتسائي.  )22(
صحيح م. 1777ه/1219. والبخاري. حممد بن إمساعيل. 72. ص2ج خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكم.ابن امللقن.  )23(

 .117احلديث. رقم 77. ص2. حتقيق: حممد انصر الدين األلباي. دار الصديق للنشر والتوزيع. طاألدب املفرد لإلمام البخاري
 .2299. رقم احلديث90. ص2. كتاب اجلهاد. جاملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  )24(
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 حتريج احلديث:

 من طريق جعفر بن سليمان. ، يف صحيحه.25وأخرجه اإلمام متسلم

 يه:احلكم عل

 .27، وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب؛ وشعي  األرنؤوط26اإلمام الرتمذياحلديث حتسنه 

ني ، ألن رجاله ثقات. فيه سليمان بن جعفر، وثقه حيىي بن معصحيح هبذا اإلسنادأن احلديث يتبني لنا 
 شهور.موقال الذهيب: صدوق صاحل ثقة  .كان من الثقات املتقنني يف الرواايتو  :قال أبو حامتوالعجلي، و 

، انا مهوَسى ثحدثنا َسع يده ْبنه َأيب  َمْرََيَ، حدثنا عهبَـْيده ْبنه َشر يٍك اْلبَـزَّازه، حداألمنوذج الرابع:  ْبنه يـَْعقهوَب الزَّْمع يُّ
، أَْو » : ، قَاَل: قَاَل َرسهوله اّللَّ   َعْن َأيب  َحاز ٍم، َعْن َسْهل  ْبن  َسْعدٍ  َتان  اَل رـهَردَّان  ، الث نـْ َعاءه قَاَل: َقلَّ َما رـهَردَّان  دُّ

مه بـَْعضهههْم بـَْعًضا ع ْنَد النّ َداء ، َأْو ع ْنَد اْلَبْأس   نَي يـهْلح  َثين  ر ْزقه ْبنه َسع يد  ْبن  َعْبد  قَاَل مهوَسى ْبنه يـَْعقهوَب َوحَ  .«ح  دَّ
ُّ َعْن َأيب  َحاز ٍم َعْن َسْهل  ْبن  َسْعدٍ  ّ  ،  الرَّمْحَن  اْلَمَدي   .29. وعنه البيهقي28«َوحَتَْت اْلَمَطر  »قَاَل:  َعن  النَّيب 

 ختريج احلديث:

 . بطرقهم عن سعيد بن أيب مرَي.33، وابن خزمية32، وابن اجلارود31، وأبو داود30وأخرجه الدارمي

                                                           
 . 1702. رقم احلديث1111. ص2كتاب اإلمارة. ابب ثبوت اجلنة للشهيد. ج  صحيح متسلم.متسلم.  )25(
 .1717. رقم احلديث197. ص2ج سنن الرتمذي.الرتمذي.  )26(
. 207. ص21. جمتسند اإلمام أمحد بن حنبل. والشيباي. 90. ص2ج فظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكم.خمتصر استدراك احلاابن امللقن.  )27(

 .17129رقم احلديث
 .2122. رقم احلديث122. ص2. كتاب اجلهاد. جاملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  )28(
 .7217. رقم احلديث102.  ص2نزول الغيث. ج . ابب صالة االستتسقاء. ابب طل  اإلجابة عندالتسنن الكرب البيهقي.  )29(
 . ومبثله.1227. رقم احلديث777. ص2كتاب الصالة. ابب الدعاء عند األذان. ج  متسند الدارمي.الدارمي.  )30(
 . ومبثله.2120. رقم احلديث21.  ص2. كتاب اجلهاد. ابب الدعاء عند اللقاء. جسنن أيب داودالتسجتستاي.  )31(
 . ومبثله.1071. رقم احلديث277كتاب الطالق. ابب ما جاء يف الدعاء عند القتال. ص  املنتقى من التسنن املتسندة.النيتسابوري.  )32(
. من 217. رقم احلديث217. ص1. كتاب الصالة. ابب استحباب الدعاء عند األذان ورجاء إجابة الدعوة عنده. جصحيح ابن خزميةابن خزمية.  )33(

 له.طريق ابن أيب مرَي، به. ومبث
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 احلكم عليه:

، وحتسني سليم 35األرنؤوط. وحتسنه األلباي، وشعي  34احلديث صححه ابن اجلارود، واحلاكم، ووافقه الذهيب
ورجاله رجال الصحيح إال موسى، وهو مدي خمتلف فيه، ورزيق الذي أرى . وقال احلافظ ابن حجر: "أسد

  .36"إال موسى، وال رواية إال هذا احلديث ابلزايدة جمهول ال يعرف له راوٍ 

قد اتبعه احلفظ، ف، من أجل موسى بن يعقوب، وهو صدوق سيء حسن هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 
بن سعيد بن عبد الرمحن، وهو  رزيق. وفيه 37«مصنفه»مالك بن أنس، عن أيب حازم، عند عبد الرزاق يف 

 .احلديث يس له إال هذا، ولبن يعقوب موسى ، ومل يرو  عنه سو بزايدة جمهول ال يعرف، وقد جاء

ثـََنا إ مْسَاع يله ْبنه إ ْسَحاَق : األمنوذج اخلامس ثـََنا إ مْسَاع يله ْبنه َأيب  أهَوْيٍس، َحدَّ َحدَّ ثـََنا َعْبده الرَّمْحَن  ْبنه اْلَقاض ي، َحدَّ
ي َحْنظََلَة اْلَكار    َأنَّ َجدَّهه َرابَ  َأنَّ َرسهوَل اّللَّ  » ًحا َأْخبَـرَهه،َأيب  الزّ اَند ، َعْن أَب يه ، َعن  اْلمهَرقَّع  ْبن  َصْيف يّ  ْبن  َراَبٍح، َأخ 

  َلٍة، مم َّا َأَصاَب اْلمهَقدّ َمةه، و َغزَا َغْزَوًة َكاَن َعَلى مهَقدّ َمت ه ، ف يَها َخال ده ْبنه اْلَول يد  َفَمرَّ َراَبح  َوَأْصَحابههه َعَلى اْمرَأٍَة َمْقته
َها يـَتَـَعجَّبهوَن م ْن َخْلق َها، َحىتَّ حلَ َقههْم َرسهوله اّللَّ   َها، فـََقاَل: َها، َما َكاَنتْ فـَفَ  فـََوقـَفهوا َعَليـْ  رَّجهوا َلهه، َحىتَّ َنَظَر إ لَيـْ

َال د  ْبن  اْلَول يد  َفاَل يـهْقتـهَلنَّ  ْم: احلَْْق خب  ََحد ه  ، فـََقاَل أل  يًفا َهذ ه  رـهَقار له مثهَّ َنَظَر يف  وهجهوه  اْلَقْوم   . 38«ذهرّ يًَّة، َواَل َعتس 

 

 

 

                                                           
. 271، 272. ص7ج صحيح أيب داود.. واأللباي. 122. ص2. جخمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكمابن امللقن.  34

 .2120. رقم احلديث172. ص2. حتقيق: شعي . جسنن أيب داود. والتسجتستاي. 1227. رقم احلديث777. ص2ج متسند الدارمي.والدارمي. 
. حتقيق: سنن أيب داود. والتسجتستاي. 1227. رقم احلديث777. ص2ج متسند الدارمي.. والدارمي. 271، 272. ص7ج صحيح أيب داود.األلباي.  35

 .2120. رقم احلديث172. ص2شعي . ج
 .277. ص1. حتقيق: محدي عبد اجمليد. جنتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكارم. 2009ه/1227العتسقالي. أمحد بن علي.  36
 .1710. رقم احلديث271. ص1ج املصنف.الصنعاي.  37
 .2171. رقم احلديث122. ص2. ج . كتاب اجلهاد. وأما حديث عبد هللا بن يزيد االنصارياملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  38
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 ختريج احلديث:

 . بطرقهم عن عبد الرمحن بن أيب الزاند.42، والطرباي41، وابن حبان40والنتسائي، 39وأخرجه أمحد

 احلكم عليه:

 . 43احلديث صححه اإلمام احلاكم، ووافقه الذهيب؛ والبوصريي، وحتسني سليم أسد

 .44وحتسنه الشيخ األلباي، وشعي  األرنؤوط

، من أجل إمساعيل بن أيب أويس، وهو صدوق أخطأ يف أحاديث من حسن هبذا اإلسناد يتبني لنا أن احلديث
. ومن أجل عبد الرمحن بن أيب الزاند، فإنه صدوق 45، ورو  متسلم أيًضا عن رجٍل عنهلبخاريا نهع و ر حفظه، 

  رغري حفظه. 

، َوحمهَمَّده ْبنه َغال ٍ ، قَااَل:  األمنوذج السادس: ثـََنا أَبهو اْلمهثـَىنَّ ثـََنا َعْبده الرَّمْحَن  بْ َحدَّ ثـََنا َحدَّ يُّ، َحدَّ َباَرك  اْلَعْيش  نه اْلمه
، َعْن َأيب  الشَّْعثَاء ، َعن  ابن َعبَّاسٍ  ثـََنا شهْعَبةه، َعْن َأيب  اْلَعنـَْبس  َّ ضي هللا عنهمار  سهْفَيانه ْبنه َحب يٍ ، َحدَّ  ، َأنَّ النَّيب 

، « َّائَةٍ َجَعَل ف َداَء َأْهل  اجْلَاه ل ي  .46«ة  يـَْوَم بَْدٍر أَْرَبَع م 

 

 

                                                           
 . ومبثله.11772. رقم احلديث270. ص21متسند املكيني. حديث رابح بن الربيع. ج متسند اإلمام أمحد بن حنبل.الشيباي.  (39)
 . ومبثله.9172. رقم احلديث27.  ص9كتاب التسري. قتل العتسيف. ج  التسنن الكرب .النتسائي.  (40)
. 11ج النتساء والصبيان من أهل احلرب إذا.. ابب اخلروج وكيفية اجلهاد. ذكر اخلرب الدال على أن اإلحتسان يف رقري  صحيح ابن حبانابن حبان.  (41)

 . ومبثله.2797. رقم احلديث110ص
 . وبنحوه.2717. رقم احلديث72. ص1ابب الراء. رابح بن الربيع األسدي، أخو حنظلة الكار . ج املعجم الكبري.الطرباي.  (42)
مصباح الزجاجة ه. 1202. والبوصريي. أمحد بن أيب بكر. 122. ص2ج م.خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكابن امللقن.  (43)

 .172. ص2. ج2. حتقيق: حممد املنتقى الكشناوي. بريوت: دار العربية. طيف زوائد ابن ماجة
 .119.  ص7. جالتعليقات احلتسان على صحيح ابن حباناأللباي.  (44)
 . 210: ص1ج هتذي  التهذي .. العتسقالي. 122:  ص1. جيخ اإلسالماتر . والذهيب. 272. ص1.جالتاريخ الكبريالبخاري.  (45)
 . 2172. رقم احلديث121. ص2. كتاب اجلهاد. جاملتستدرك على الصحيحنياحلاكم.  (46)
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 ختريج احلديث:

 . بطرقهم عن شعبة بن احلجاج.50، والبيهقي49، والنتسائي48، والبزار47وأخرجه أبو داود

 احلكم عليه:

 . 51اختلف األئمة يف رصحيحه ورضعفه، فقد صححه اإلمام احلاكم، ووافقه الذهيب

 .52األرنؤوط، جلهالة أيب العنبسوضعفه الشيخ األلباي، والشيخ شعي  

"، واملنذري واحلافظ يف "التلخيص ،رواه أبو داود والنتسائي واحلاكم، وسكت عنه أبو داودوقال الصنعاي: 
  .53وهو مقبول ،ورجاله ثقات إال أاب العنبس

ف امسه فيه أبو العنبس، قيل: هو عبد هللا بن مروان، جمهول ال يعر  ضعيف هبذا اإلسناد، يتبني لنا أن احلديث
 عند الطرباي يف,  عن ابن عباس ،قد خولف فيه من بعض الثقاتو رواه,  مافييتابعه أحد ومل وال حاله، 

يَم، َعْن عَ  ، قاال:«األوسط يف التسنن»وابن املنذر يف  ،«لكبرياملعجم ا» ثـََنا إ ْسَحاقه ْبنه إ بـْرَاه  ، َعْن َحدَّ ْبد  الرَّزَّاق 
ُّ »َمْعَمٍر، َعْن قـََتاَدَة، قَاَل: َأْخبَـَري  عهْثَمانه اجْلََزر يُّ، َعْن ع ْكر َمَة، َعن  اْبن  َعبَّاٍس، قَاَل:  أب هَساَر  َبْدٍر،   فَاَد  النَّيب 

ٍد م    َعل يُّ ْبنه َأيب  كهاَلٍب، نـْههْم أَْربـََعَة آاَلٍف، َوقـََتَل عهْقَبَة ْبَن َأيب  مهَعْيٍط قـَْبَل اْلف َداء ، فـََقاَم إ لَْيه  وََكاَن ف َداءه كهلّ  َواح 
َية  اَي حمهَمَّده؟، قَاَل َرسهوله هللا : النَّاره  بـْ رًا، فـََقاَل: َمْن ل لصّ   . 54«فـََقتَـَلهه َصبـْ

                                                           
 . ومبثله.2771. رقم احلديث229. ص2كتاب اجلهاد. ابب يف فداء األسري ابملال. جسنن أيب داود. التسجتستاي.  )47(
 . ومبثله.1270. رقم احلديث217. ص11. جمتسند ابن عباس الزخار.البحر . البزار )48(

 . ومبثله.9707. رقم احلديث21. ص9. كتاب التسري. الفداء. جالتسنن الكرب . النتسائي )49(
. ومجاع أبواب 12927. رقم احلديث122. ص7. مجاع أبواب رفريق القتسم. ابب ما جاء يف مفاداة الرجال منهم ابملال. جالتسنن الكرب . البيهقي )50(

 . ومبثله. 19021. رقم احلديث117. ص7التسري. ابب ما يفعله ابلرجال البالغني منهم. ج
 .112. ص2ج اكم.خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلامللقن.  ابن )51(
 .2771. رقم احلديث229. ص2. جسنن أيب داود. والتسجتستاي. 222. ص2ج ضعيف أيب داود.. األلباي )52(
 .1921. ص2جفتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار. . الصنعاي )53(

األوسط يف التسنن واإلمجاع م. 1791ه/1201. حممد بن إبراهيم. بن املنذرا. و 12112. رقم احلديث207. ص11. جاملعجم الكبري. الطرباي )54(
 . 7721. رقم احلديث222. ص11. ج1. حتقيق: أبو محاد صغري بن حممد. الرايض: دار طيبة. طواالختالف
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ثـََنا زََكر ايَّ  األمنوذج السابع: ثـََنا حمهَمَّده ْبنه َغال ٍ ، َوحمهَمَّده ْبنه َشاَذاَن اجْلَْوَهر يُّ، قَااَل: َحدَّ ثـََنا اَحدَّ ، َحدَّ ْبنه َعد يٍّ
ثـََنا قـَْيسه ْبنه مهتْسل ٍم، َعْن َعْبد    ْبن  َأيب  أهنـَْيتَسَة، َحدَّ

َلى، َعْن أَب يه  اعهبَـْيده اّللَّ  ْبنه َعْمرٍو الرَّقّ يُّ، َعْن َزْيد  لرَّمْحَن  ْبن  َأيب  لَيـْ
 :بَـَر َمَع َرسهول  اّللَّ  »، قَاَل ا انـَْهَزَم اْلَقْومه، َوقـَْعَنا يف  ر َحاّل  ْم، فََأَخَذ النَّاسه َما َوَجدهوا م  َشه ْدته فـَْتَح َخيـْ ْن ، فـََلمَّ

ي، فـََلْم َيكهْن أب َ  َي اْلَمَواش  ، فـََلمَّا َرَأ  َذل َك َرسه جهزهٍر، قَاَل َزْيد : َوه  ْن َأْن فَاَرت  اْلقهدهوره ْلقهدهور ،   وله اّللَّ  ْسرََع م  أََمَر اب 
نَـَنا َفَجَعَل ل كهلّ  َعَشرٍَة َشاةً   .55«فَأهْكف َئْت، مثهَّ َقتَسَم بـَيـْ

 ختريج احلديث:

 عمرو الرقي.. بطرقهم عن عبيد هللا بن 58، وأبو يعلى57، والدارمي56وأخرجه اإلمام أمحد

 احلكم عليه:

أيب أنيتسة،  رواه زكراي بن عدي عنه، عن زيد بنفقد على عبيد هللا بن عمرو الرقي،  إسناده تلف يفاحلديث اخ
 جعل إال إنه ،اً عنه أيض عبد هللا بن جعفر الرقي، فرواهوخالفه . ، كما يف هذه الروايةعن قيس بن متسلم، به

احبكم . قال عبد هللا بن جعفر: بلغين أن ص«متسنده»، عند الدارمي يف مكان قيس بن متسلم بن عهتيبة احلكم
عندي  الدارمي الطريقني، وقال: الصواباإلمام  خرجأوقد كأنه يقول: إنه مل حيفظه. يقول: عن قيس بن متسلم:  
الشيخ و واحلديث صححه اإلمام احلاكم، ووافقه الذهيب؛ والبوصريي، واّليثمي، . 59ما قال زكراي يف اإلسناد

 . 60شعي ، إال أنه استطرد يف التفصيل، فلرياجع يف موضعه

                                                           
 .2702. رقم احلديث127. ص2. كتاب قتسم الفيء. واألصل من كتاب هللا عز وجل. جاملتستدرك على الصحيحني. احلاكم )55(
. 17019. رقم احلديث202. ص21. أول متسند الكوفيني. حديث أيب ليلى أيب عبد الرمحن بن أيب ليلى. جمتسند اإلمام أمحد بن حنبل. الشيباي )56(

 من طريق زكراي بن عدي، به. ومبثله.
 ومبثله. . 2112. رقم احلديث1701. ص2. كتاب التسري. ابب يف قتسمة الغنائم كيف رقتسم. ج. متسند الدارميالدارمي )57(
 . وبنحوه.720. رقم احلديث220. ص2. ج. أبو ليلى عن النيب متسند أيب يعلى. املوصلي )58(
 . 2112. رقم احلديث1701. ص2. ج. متسند الدارميالدارمي )59(
 املهرة بزوائد املتسانيد العشرة.إحتاف اخلرية . والبوصريي. 127. ص2ج خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكم.امللقن.  ابن )60(

. والشيباي. 2112. رقم احلديث1701. ص2. ج. متسند الدارميوالدارمي .227. ص1ج جممع الزوائد ومنبع الفوائد.اّليثمي. . و 197. ص1ج
 .17019. رقم احلديث202. ص21. جمتسند اإلمام أمحد بن حنبل
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ة، ، ألن رجاله ثقات. وقد اتبع غيالن بن جامع، زيد بن أيب أنيتسصحيح هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 
 .61«املعجم الكبري»عن قيس بن متسلم، عند الطرباي يف 

، ثنا َعْبده اّللَّ  ْبنه َأمحَْ حد األمنوذج الثامن: َبٍل، َحدََّثين  َأيب  ، أَنـَْبأَ ثنا َعْبده الحدَد ْبن  َحنـْ ، َعْن اَثب ٍت،  انرَّزَّاق  َمْعَمر 
َها، فَإ نَّهه َأْحَر  َأْن يـهْؤَدَم َأنَّ اْلمهغ ريََة ْبَن شهْعَبَة َخَطَ  اْمَرأًَة، فـََقاَل َرسهوله اّللَّ  »، َعْن أََنسٍ  : اْذَهْ  فَاْنظهْر إ لَيـْ
َنكهَما ْن مهَوافـََقت َها .«بـَيـْ َها َفذََكَر م   .62قَاَل: َفَذَهَ  فـََنَظَر إ لَيـْ

 ختريج احلديث:

 . عن معمر.67، والبيهقي66، والدارقطين65، وابن حبان64، وعنه ابن ماجه63وأخرجه عبد الرزاق

 احلكم عليه:

. 68تسن حديثه"ما أح"فقال: البناي،  عن اثبت ،بن معني يف رواية معمرحيىي و  بن حنبل، أمحداإلمام اختلف 
وأعل  .69حديث معمر عن اثبت مضطرب كثري األوهام" أيضاً: وقال. معمر عن اثبت ضعيف ابن معني:وقال 

 . 70الدارقطين احلديث، فقال: الصواب عن اثبت، عن بكر املزي

                                                           
 . 7227. رقم احلديث79. ص7. جاملعجم الكبري. الطرباي )61(
 .2777. رقم احلديث177. ص2كتاب النكاح. ج  املتستدرك على الصحيحني.. احلاكم )62(
. رقم 91حتقيق: جمدي التسيد إبراهيم. القاهرة: مكتبة القرآن. من أحكام اخلطبة. ص األمايل يف آاثر الصحابة.. عبد الرزاق بن مهام. الصنعاي )63(

 . ومبثله.122احلديث
. رقم 700. ص1. وج1971. رقم احلديث177. ص1. كتاب النكاح. ابب النظر إىل املرأة إذا أراد ان يتزوجها. جسنن ابن ماجه .القزويين )64(

 مطوالً.. 1977احلديث
. رقم 211.  ص7قبل. ج. كتاب النكاح. ذكر األمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة ان ينظر إليها اإلحتسان يف رقري  صحيح ابن حبانحبان.  ابن )65(

 مبثله.و  . 2022ديثاحل
 مبثلهو . 2722يث. رقم احلد272.  ص2كتاب النكاح. ابب املهر.ج. سنن الدارقطين .الدارقطين )66(
 ومبثله.. 2212. رقم احلديث10. ص2كتاب النكاح. ابب النظر إىل امرأة يريد نكاحها. ج  التسنن الصغري. أ(.)البيهقي  )67(
. رقم 121.  ص7مجاع أبواب الرتغي  يف النكاح وغري ذلك. ابب نظر الرجل إىل امرأة يريد أن يتزوجها. ج الكرب . التسنن البيهقي)ب(. 

 مبثله.و  .12299يثاحلد
  .177. ص2. حتقيق: أكرم ضياء العمري. بريوت: مؤستسة الرسالة. جاملعرفة والتاريخم. 1791ه/1201. يعقوب بن سفيان. الفتسوي )68(
 .221. ص10ج. التهذي  ذي هت .العتسقالي. ينظر )69(
 .127ص. 7ج العلل الواردة يف األحاديث النبوية. . الدارقطين.ينظر )70(
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أرجح،  ر، فهوعن أنس، أكث ،تلكن الرواة الذين رووه عن عبد الرزاق إبسناده عن اثبورعقبه األلباي، فقال: "
 . 71"أو شيخه معمر، وهللا أعلم ،إال أن يكون اخلطأ من عبد الرزاق

 .72، وحتسني سليم أسدواحلديث صححه اإلمام احلاكم، ووافقه الذهيب؛ والبوصريي ، وشعي  األرنؤوط

 ، ألن رجاله ثقات.صحيح هبذا اإلسناديتبني لنا أن احلديث 

 والنتائج :اخلامتة: التوصيات 
لقه نبينا حممد سلم على خريره من خأاحلمد هلل، محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما حي  ربنا ويرضى، وأصلي و 

 وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
به  الكرَي، وأن ينفعنوأن جيعله خالصاً لوجه ا ،بقبوله نان مين عليأورفضل إبمتامه، وأسال هللا  نافقد منَّ هللا علي

 .لدنيا واآلخرة، وينفع بهيف ا
ج املفقودة، وسبل مجع مادهتا مناذ  علي بن محشاذ  النيتسابوريخمطوطات اإلمام  ويف ُناية هذا البحث من

 ذكر بعض وأبرز نتائج البحث وفوائده، فمن ذلك:نحيتسن أن  رطبيقية
  ثقة من سادات ، وهو ه(229ه(، ورويف فيها سنة )219علي بن محشاذ يف نيتسابور سنة )اإلمام ولد

 .الث والرابع اّلجرينيوهو من علماء القرن الث ،أهل زمانه علماً وفضالً وحفظاً وإرقاانً وعدالً 
  ًة فقمنا ابلكشف عن بعض مزااي سري  وقد رناثرت يف أمات الكت ، ،إن سرية هذا اإلمام مل ردرس سابقا

 هذا اإلمام وررمجته، والتعريف مبخطوطاره اليت فقدت.
  ديث، وهو من األئمة الذين برزوا يف علم احلرمحه هللا ابلتصنيف والتأليف،  علي بن محشاذام اإلماعتىن

، يف مائتني «القرآن رفتسري»وجزٍء، وكتبه خبط يده، ، يف أربعة مائة «املتسند الكبري»والتفتسري، فقد مجع 
 لماً اثبتاً له.التفتسري عو  احلديث حىت أصبح علم األنوار يف مائتني وستني جزءٍ كتاب و  ،وثالثني جزءٍ 

 

                                                           
 .177. ص1ج سلتسلة األحاديث الصحيحة وشي من فقهها. . األلباي.ينظر )71(
. 2. جمصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة والبوصريي. .177. ص2ج خمتصر استدراك احلافظ الذهيب على متستدرك أيب عبد هللا احلاكم.امللقن.  ابن )72(

 .1977. رقم احلديث79ص. 2. جسنن ابن ماجه والقزويين. .2229. رقم احلديث119ص .7ج متسند أيب يعلى. واملوصلي. .100ص
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 حلارث بن ا، ومن أبرز هؤالء الثقات إن مجيع مروايت علي بن محشاذ عن الثقات العدول حىت لق  ابلعدل
 املثىن معاذ بن معاذ العنربي، واحلتسني بن املفضل الكويف.  ، وأيبأيب أسامة

 شيخ أو يزيد.  مائة قرابة واأكثر علي بن محشاذ من الشيوخ حىت بلغ 
 

 ،مات الكت أيف  التفتســــرييةو ومروايهتم احلديثة  ،العلماء املتناثرة ســــريهم هؤالءقصــــاء عن مثل ســــوصــــي ابلبحث واالنو 
 منه الباحثني وغريهم. ليتستفيد واحد بايف كت هاومجع ،وإخراجها

 

والدفاع عنها، ، وخدمتها  به، وسائر املتسلمني، وأن يهدينا إىل التمتسك بتسنة نبيه اوختاماً هللا أسال أن ينفعن
 وأخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. ،عليه رإنه ويل ذلك والقاد
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