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 الفيض اجلاري يف طرق احلديث الُعشاري
 لإلمام جالل الدين السيوطي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ُعين به
 عبداحلكيم األنيس
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصحبه ومن وااله. وعلى آله ،والصالة والسالم على رسول هللا ،احلمد هلل

 ِمن  ه تخرجت  ، وقد اس-فيما أعلم- رش، مل يسبق له أن ن  يكتب اإلمام احلافظ السيوط  ِمن   هذا كتاب  ف :وبعد
وهذا الباب خمصص ملسائل  (.945للحافظ الداودي )ت:  "ترمجة العالمة السيوطي"كتاب الباب التاسع من  

 ابلتأليف.ونقَّحها وأفرَدها ]السيوطي[ مهمة حرَّرها 
 . وضوعا  م حديثا   "شارايتهع  "يف  السيوطي ذكرَ  حنة الذي قال إنَّ خ عبدالرب ابن الش  يعلى الش وهو رد  

فني، وهذا الثالث، ف فيه مؤلَّ ، وهو من خصوم السيوطي، وقد ألَّ 9211، وتويف سنة 851ولد سنة عبدالرب و 
"، وهذان -راب آيةيف إع- "، والثاين: "الكر على عبدالربفان: "رفع الشر ودفع اهلر الصادرين من عبدالربواملؤلَّ 

  فايت".ست مؤلَّ رِ ه  ، وأعرض عن األول يف "فِ 2ث بنعمة هللا"ذكرمها يف كتابه "التحد  الكتاابن 
 . 3لح"جابة إىل الص  إلصح يف االن  "يف مقامته  وله ذكر  

 توثيق نسبته:
ست رِ ه  فِ "و ،سلم"انم صلى هللا عليه و "جزء السالم من سيد األه يف النسبة إىل السيوطي، فقد ذكرَ  اثبت   والكتاب
  إلينا عن طريق تلميذه احلافظ الداودي. ، ووصلَ "مؤلفايت
 مصادره:

 ها على وفيات املؤلفني، وهي هذه:ها ورتبت  استخرجت  وقد ( مصدرا ، 42بلغت ) فيه إىل مصادر كثرية، رجعَ 
 (. 204مسند الطيالسي )-
 .(235) البن أيب شيبةف املصنَّ -
  (.241) مسند أمحد بن حنبل-
 (.243ابن أيب عمر ) 4[مسند]-
 (.249) يدمسند عبد بن مح  -
 (.256) صحيح البخاري-

                                                           
 (، وغريمها.273/  3ه يف "الضوء الالمع"، واألعالم )ترمجت   1
 .125ص انظر  2
 .199وهي ضمن "التحد ث بنعمة هللا". انظر ص  3
 ، واكتفى بذكر ابن أيب عمر.هذا املصدر دِ دمل حي 4
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 له.تاريخ ال-
 (.261) صحيح مسلم-
 (.273) سنن ابن ماجه  -
 (.275) سنن أيب داود-
 (.279) سنن الرتمذي-
 (.287) نة البن أيب عاصمالس  -
 (.292) زارمسند الب-
 (.304) إلسحاق بن إبراهيم املنجنيقي واآلابء عن األبناء رواية الكبار عن الصغار-
 (.307) مسند أيب يعلى-
 (.310) تفسري ابن جرير-
 (.327) تفسري ابن أيب حامت-
 (.354ان )صحيح ابن حب  -
 (.360) املعجم الصغري للطرباين-
 ه.املعجم األوسط ل-
 املعجم الكبري له.-
 (.365) ديالكامل البن عَ -
 (.385) ه البن شاهنيجزء ما قرب سند  -
  (.405) كما املستدرك للح-
 (.410) تفسري ابن مردويه-
 (.430) عيممعرفة الصحابة أليب ن  -
 (.463) اتريخ بغداد للخطيب-
- 

 
 امل

 
 .فرتق لهتفق وامل

  (.536) أليب القاسم إمساعيل بن أمحد السمرقندي هد  ما قرب سنجزء -
- 

 
 وقد وصفه وحده ابحلافظ الكبري.(. 571البن عساكر ) باعية األسانيديف األحاديث الس   يدفستبغية امل

 . داسيات لهالس  -
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 اتريخ دمشق له.-
 (.643) املختارة للضياء املقدسي-
 (.648) الدمشقي باعيات ليوسف بن خليلالس  -
 (.672) مانيات للنجيب احلراينالث  -
 (.748) املغين للذهيب-
 .امليزان له-
 (.790) بن الكويك ساعيات أليب جعفرالت  -
ولعل له صلة ابلعشارايت، فانظر ما له يف ذلك يف "اجلواهر  .شيوخه بعضل (852) حجر جه ابن  جزء خرَّ -

 .5والدرر" للسخاوي
  له. لسان امليزان-
  املطالب العالية له.-
 . دريب الرواي"كت الوفية" للبقاعي، وأورده يف كتابه "توهو يف "الن  ، مصدره ومثَّ كالم  البن حجر نقله ومل يذكر  -

 *** 
 يف سياقه: نظر  

: قالو املؤلف كان يطلع على مادة جديدة فيضيفها حيث وصل،  الرتتيب، ألنَّ  معد ن  مِ  فيه شيء  قد حصل 
 يف أثناء ذكرِ ة وواثل اخلدري عن أيب سعيدآخر  وطريقا   عن جابر الروايةَ  يف أربعة مواضع، وأضافَ "، "مث رأيت  

 وضع الزايدات يف مواضعها، وإعادة صياغة بعضوكان ينبغي حديث سهل بن سعد،  مث ذكرَ عن أنس،  الطرقِ 
وهم أحد  ،فيستويف الطرق عن أنس، مث يذكر الطرق إىل الصحابة اآلخرينبل إعادة ترتيب الكتاب، العبارات، 

  هذا يف التعليق. إىل أشرت  وقد ، -غري أنس-عشر صحابيا  
 اترخيه:
، "ن احملاضرةس  ح  "وال يف  ،"ث بنعمة هللاالتحد  "ذكر يف قائمة املؤلفات يف كتاب لكنه مل ي   ،اتريخ أتليفه ال أعلم  

 عنهما.  فهو متأخر  
*** 

  (، ومل أرها.136/1أخرى يف دار الكتب املصرية برقم ) خطية   كتاب نسخة  لول
                                                           

5 (2  /670-671.) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7 

***   
وهذا العنوان: "الفيض اجلاري" سبقه إليه سراج الدين البلقيين، فله "الفيض اجلاري على صحيح البخاري"، ذكره 

 السيوطي ونقل عنه يف كتابه "احلبائك يف أخبار املالئك". 
 يومسَّى به بعده العجلوين، فله: "الفيض اجلاري بشرح صحيح البخاري"، وعبداحلي الكتاين، فله: "الفيض اجلار 

 على ثالثيات البخاري".
***   
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 رمحه هللا:الداودي  قال  
صاحب الرتمجة  6الشحنة على "ع شارايت" بن  الرب الدين عبد   العالمة قاضي احلنفية سري   وقفَ  :فصل"

: قالَ : وما هو؟ فشارايته" حديثا  موضوعا ! فقيل لهويورد يف "ع   حافظ   : الشيخ  قالَ مع بعض الطلبة ف]السيوطي[ 
بلغ صاحَب ذلك على احلاضرين جمللسه، ف م ابلوضع. فمشىن اّت  يف سنده مَ  فإنَّ  رآين" ن  ل   ُطوىب"حديث 
وأرسله إىل السَّري  ،"الفيض اجلاري يف طرق احلديث الُعشاري"يف ذلك جزءا  مس اه :  ت ه فصنَّفَ قالَ الرتمجة م

ر جوااب .   فسكَت ومل حي 
  : -7واحلمدلةبعد البسملة -ه وهذه صورت  

*** 
ثنا: "معجمه الصغري"الطرباين يف  قالَ   حدَّثينبدهللا موىل أنس ع بن  الَقص اص ثنا دينار  يزيدأمحد بن  بن  حممد  حدَّ
  ط وىب: »صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول   قالَ : قالَ مالك  بن   أنس  

َ
 َمن  و  ،رآين َمن  أى ر  َمن  و  ،يب آَمنَ رآين و  ن  مل

 «. رآين َمن  رآى  َمن  رآى 
عنه دينار،  حديث أنس، رواه ِمن   ضعيف   هذا حديث  ": "جه لبعض شيوخهجزء خر  "حجر يف  بن  ا احلافظ   قالَ 

بة، وموسى الطويل، والثالثة    ضعفاء.  وأبو ه د 
 ،منيع بن   وأمحد   ،وأبو داود الطيالسي ،وأبو يعلى ،أيب أسامة بن   واحلارث   ،"مسنده"أمحد يف  وأخرجه اإلمام  

 حديث أيب أمامة الباهلي.  ِمن  والطرباين 
 حديث أيب سعيد اخلدري بنحوه.  ِمن  أيضا   وأخرجه أمحد  

 . انتهى. "وعلي بن أيب طالب ،ويف الباب عن ابن عمر
س، وهو كذلك، كما غري أن حديثِ  ِمن   قوله: "ضعيف ِمن  حديث أنس" نبََّه هبذا التقييد على أنه اثبت   قلُت:

عبارته،  ذكر  كما سن  "مستدركه"يف  حديث أيب أمامة وأيب سعيد، وكما صرَّح به احلاكم   ِمن  أشار إليه بوروده 
 عدة طرق، فال يَقدح فيه طريق دينار.  ِمن   احلديث اثبت   فمت  

بة"وقوله:   . "وموسى الطويل ،رواه عن أنس أيضا  أبو ه د 
                                                           

ق عليه الشيخ حممد زايد التكلة بع مفردا ، أخرجه وعلَّ ، وط  74-71ث بنعمة هللا" ص أورده السيوطي ضمن كتابه "التحد  العشارايت  6
 .144-127ضمن "جمموعة رسائل تراثية" )اجملموعة األوىل( ص

 عادة السوطي أن يقول: بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى. وقد جرت   7
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 . 9مهاوسأذكر   ،8وخامس   ،رواه عنه أيضا  راٍو رابع   قلُت:
 . "وعلي بن أيب طالب ،ويف الباب عن ابن عمر"وقوله: 
جر، وواثلة بن األسقع، وأيب عبدالرمحن ، وأيب هريرة، ووائل بن ح  10سـرويف الباب أيضا  عن عبدهللا بن ب   قلُت:

 من الصحابة.  11اجلهين، فهؤالء عشـرة  
  .من الصحابة رواية مجاعةٍ  ن  أخر مبعناه مِ  وله شواهد  
  ذلك كله:  وها أان أبنيِ   

 12عن أنس[ ]الطرق  -1
 كما تقدَّم.   "معجمه الصغري"فأخرجها الطرباين يف  :أّما رواية دينار

أان  ةي ابألبللحممد بن سهل األب   بن  : ثنا أبو عبدالرمحن مهام قالَ  ب سنده""جزء ما قرُ شاهني يف  بن  وأخرجها ا
 دينار به. 

 بن   و جعفر  ، واحلافظ فخر الدين أبباعياته""سُ خليل الدمشقي يف  بن   اج يوسف  وأخرجها احلافظ أبو احلج  
 طريق ابن شاهني. ودينار مرتوك.  ِمن   "تساعياته"الكويك يف 

                                                           
 مها سامل بن يغنم وحسان بن سنان، ويف رواية حسان نظر. 8
يوطي كما سيأيت، وهؤالء وقف عليهم السوهو احلباب بن فضالة،  ، واثمن وهو سعيد بن ميسرةوسادس وهو محيد الطويل، وسابع  9

 فيما بعد ومل يعدل العبارة.
 يف األصل: يسر. خطأ. 10
جزء السالم من يف " عد  ب عدهلاقد فقد زاد بعد  الصحابيني جابر بن عبدهللا وسهل بن سعد، وفاته تعديل العبارة. و بل اثنا عشر،  11

[، سيأيت ما فيهو ورواه أيضا  عن أنس يغَنم بن سامل وهو مرتوك، وحسان بن سنان، ]كذا قال، ": فقال "سيد األانم صلى هللا عليه وسلم
 واحلباب بن فضالة، ومحيد الطويل، ومعبد بن قيس ]كذا! والصواب: سعيد بن ميسرة[. 

 ،وجابر بن عبدهللا ،هيناجل الرمحنعبد وأيب ،وواثلة بن األسقع ،جرووائل بن ح   ،وأيب هريرة ،بسر عبدهللا بن قال: ويف الباب أيضا  عن
 وسهل بن سعد، فهؤالء اثنا عشر من الصحابة. 

وهلل  ،"احلديث العشاري ه : الفيض اجلاري يف طرقيتها يف جزٍء مس  ت  عوقد مج، خر مبعناه، فبلغت  طرق  ذلك حنو أربعني طريقا  أ وله شواهد  
  ".احلمد

، ولكنه "ترمجة العالمة السيوطي"ه "العشارايت" يف أول كتاب منعند إيراده هذا احلديث من "جزء السالم" هذا القول وقد نقل الداودي 
  .مل يصرح مبصدره

 العنوان من إضافيت. 12
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ستفيد يف األحاديث ال غية"بُ عساكر يف كتابه  بن  أبو القاسم  الكبري   فأخرجها احلافظ   :بةد  وأّما رواية أيب هُ 
 بة عن أنس بلفظ حديث دينار. د  مخسة طرق عن أيب ه   ِمن   باعية األسانيد"الس  

 بة مرتوك أيضا . د  . وأبو ه  باعياته""سُ خليل يف  بن  وأخرجها أيضا  ابن  شاهني وأبو احلج اج 
ريق هارون بن محيد ط ِمن   باعياته""سُ خليل يف  بن  اج فأخرجها ابن  شاهني وأبو احلج   :وأّما رواية موسى الطويل

 الذهلي عن موسى الطويل عن أنس به بلفظ رواية دينار. 
  ط وىب»طريق حممد بن سلمة عن موسى الطويل عن أنس بلفظ:  ِمن  وأخرجاه أيضا  

َ
  وىبط  رآين، و  ن  مل

َ
رأى  ن  مل

  ط وىبرآين، و  َمن  
َ
 ا ثالاث . وموسى مرتوك أيضا . قاهلَ « رآين َمن  رأى  َمن  رأى  ن  مل
جزء ما "أمحد السمرقندي يف  بن   فأخرجه احلافظ أبو القاسم إمساعيل   :الذي أشرت  إليه 13وأّما الراوي الرابع

ينار. ويغنم طريق يـَغ َنم بن سامل عن أنس بلفظ رواية د ِمن   باعياته""سُ خليل يف  بن  وأبو احلجاج  ب سنده"قرُ 
 مرتوك أيضا . 

ف النكر رواية الرتوكني ارتقى عن درجة الضعي ِمن  دت  طرقه احلديث إذا تعد   إن  احلافظ  ابن  حجر:  قالَ وقد 
  إىل درجة الضعيف الذي ليس مبنكر.

بل رمبا كثرت الطرُق حىت وصلته إىل درجة الستور والسيء احلفظ حبيث إذا ُوجد له طريق آخر فيه : قالَ 
 . 14. انتهىجمو  ذل  إىل درجة احلسنضعف  قريب  حمتمل  ارتقى مب

ربان أبو طاهر : أخباعياته""سُ خليل يف  بن  احلافظ أبو احلجاج  قالَ ف :الذي أشرت  إليه 15وأّما الراوي اخلامس
مد بن عبدالواحد بن حم بن  ع العكربي ببغداد أان أبو القاسم هبة هللا حممد بن أمحد بن محدويه البي   بن  إبراهيم 

ن التنوخي ابنتقاء حملس ِ ا بن  بقراءة احلافظ حممد بن انصر أان القاضي أبو القاسم علي  قراءة  عليه وأان أمسع  صني احل  
ضي أيب القاضي أيب طالب حممد بن القا بن  ثنا أبو حممد جعفر  -وِمن  خطِ ِه نقلت  -وري حممد بن علي الص  

ثنا جدي  372لفظه وحفظه يف سنة  ِمن  ي جعفر أمحد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان التنوخ
جدي حسان بن سنان يقول: رأيت أنس بن مالك بواسط  مسعت  إسحاق ثنا أيب  بن  القاضي أبو جعفر أمحد 

 هللا صلى هللا عليه وسلم.  منه أحاديث عن رسولِ  سمعت  ف

                                                           
 وهو سامل بن يغنم. 13
 (.76-75/  3انظر تدريب الراوي )قول ابن حجر يف "النكت الوفية" للبقاعي.  14
 هو حس ان بن سنان. ويف ذلك نظر  سأذكره. 15
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هللا  رسول  ا يف الدعوة اليت دع لنا أيب: دخلت   قالَ لنا جدي القاضي أبو جعفر:  قالَ حممد:  بن  لنا جعفر  قالَ 
  ط وىب: »صلى هللا عليه وسلم

َ
 «. رآين َمن  رأى  َمن  رآين، ورأى  َمن  رآين، ورأى  ن  مل

لبهلول أيب بكر األزرق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ا بن  وبه إىل أيب القاسم التنوخي أنبأ أبو احلسن أمحد 
 بن  د يعقوب وعم أيب القاضي أبو جعفر أمح بن  بكر يوسف  حفظه ثنا أيب أبو ِمن  بن حسان التنوخي إمالء 

 إسحاق بن البهلول: 
جدي  مسعت  : الَ ق -يعنيان إسحاق بن البهلول-جدي  حدَّثينأيب:  قالَ أيب و  حدَّثينالقاضي أبو جعفر:  قالَ 

هللا صلى  ول  رسيف الدعوة اليت دعاها  أنس بن مالك، فدخلت   إىل واسط فرأيت   حسان بن سنان يقول: قدمت  
  ط وىب»هللا عليه وسلم حيث يقول: 

َ
 . «رآين َمن  رأى  َمن  رأى  َمن  رآين، و  َمن  رأى  َمن  رآين، و  ن  مل

اضي عمر بن أمحد بن مهدي الدراقطين احلافظ قراءة  عليه ثنا الق بن  : أان أبو احلسن علي قالَ وبه إىل التنوخي 
سان بن سنان جدي ح مسعت  أيب إسحاق بن البهلول  مسعت  إسحاق بن البهلول التنوخي  بن  أبو جعفر أمحد 

  .أنس بن مالك بواسط يقول: رأيت  
أيب  عت  مسأخي البهلول بن إسحاق يقول:  مسعت  لنا القاضي أبو جعفر: و  قالَ لنا أبو احلسن الدارقطين:  قالَ 

 أنس بن مالك بواسط.  ول: رأيت  جدي حسان بن سنان يق مسعت  إسحاق بن البهلول يقول: 
ثنا صلى هللا  ا رسول  يف الدعوة اليت دعا هب لنا القاضي أبو جعفر: وكان أيب يقول: دخلت   قالَ : قالَ الدارقطين  حدَّ

  ط وىب»يعين قوله: - هللا عليه وسلم
َ
 . -«رآين َمن  رأى  َمن  رأى  َمن  و  ،رآين َمن  رأى  َمن  و  ،رآين ن  مل

ثني: قالَ وبه إىل التنوخي  ن سنان يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول بن حسان ب بن  ه أبو غامن حممد حدَّ
 أنس بن مالك.  إىل واسط فرأيت   : خرجت  قالَ ثنا أيب ثنا جدي إسحاق ثنا جدي حسان 

عليه  لى هللاصالنيب  فيه دعوة   أيب: كان جدي إسحاق يقول: أرجو أن أكون ممن سبقت   قالَ لنا أبو غامن:  قالَ 
  ط وىب»بقوله:  وسلم

َ
  ن  مل

َ
  َمن  رأى  ن  رآين، ومل

َ
 «. رآين َمن  رأى  َمن  رأى  ن  رآين، ومل

 . 16هذا احلديث كان مشهورا  عندهم على أنَّ  أجالء، ويف هذا داللة   هذه األسانيد أئمة   رجال  
 :عن أنس بنحوهر آخ وله طريق  

                                                           
نه ، إمنا فيها أنه رأى أنسا  وروى عمن أنسنفسه مسع هذا احلديث  حساان   أنَّ  الصريح   لكن ليس يف هذه األخبار التصريح   16

 املروي عنه. "طوىب"يشمله حديث  ، ورجا أن  أحاديثَ 
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صلى هللا  هللا رسول   قالَ : قالَ ناين عن أنس ر عن اثبت الب  سـ  شيم عن جِ : ثنا ه  "مسنده"يف  أمحد   اإلمام   قالَ 
  ط وىب: »عليه وسلم

َ
  ط وىبيب مرة، و  َمنَ رآين وآ ن  مل

َ
 «. يب سبع مرات َمنَ وآ 17يرينمل  ن  مل

  ط وىب»عنه بلفظ:  ضعيفٍ  خليل بسندٍ  بن  فرواه احلافظ أبو احلجاج  :وأّما حديث علي -2
َ
رآين، أو رأى  ن  مل

 «. رآين َمن  رأى  َمن  رآين، أو رأى  َمن  
 بلفظ دينار عن أنس.  داسيات"الس  عساكر يف " بن  ورواه احلافظ أبو القاسم 

 طريق آخر عن علي.  ِمن   "اترخيه"يف  ورواه اخلطيب  
أيب  بن  ا حدَّثينعا : م "الس نة"أيب عاصم يف  وابن   ،"مسنده"يد يف مح   بن   عبد   قالَ ف :وأّما حديث أيب سعيد -3

: ى هللا عليه وسلمصلهللا  رسول   قالَ : قالَ إسحاق عن أيب نضرة عن أيب سعيد  بن  شيبة ثنا وكيع ثنا إبراهيم 
  ط وىب»

َ
  ،رآين ن  مل

َ
  ،رآين َمن  رأى  ن  ومل

َ
هو هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، و «. رآين َمن  رأى  َمن  رأى  ن  ومل
 . احلديث صحيح   متَ  بلفظ حديث دينار عن أنس، فلتعلم أنَّ 

 "صحيحه"ن يف اب  حِ  بن  وا ،وأبو يعلى ،"مسنده"فأخرجه أمحد يف  :الذي بنحوه وأّما حديث أيب سعيد        
عيد أن رجال  من طرق عن در اج بن أيب اهليثم عن أيب س "تفاسريهم"مردويه يف  بن  وا ،أيب حامت بن  وا ،جرير بن  وا

  ط وىبهللا  : اي رسولَ قالَ 
َ
  ط وىب: »قالَ بك  َمنَ رآك وآ ن  مل

َ
  ط وىبمث  ط وىب مث ط وىبمث  ،يب َمنَ رآين وآ ن  مل

َ
 َمنَ آ ن  مل

 «. يب ومل يرين
فأخرجه أيضا  البخاري يف  :كر معهذ   َمن  حجر ألمحد و  بن  الذي عزاه احلافظ ا وأّما حديث أيب أمامة -4

طريق أمين  ِمن   الختارة""املقدسي يف  والضياء   ،"صحيحه"ان يف ب  حِ  وابن   ،"الس نة"أيب عاصم يف  وابن   ،"اترخيه"
  ط وىب: »صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول   قالَ : قالَ عن أيب أمامة 

َ
  ط وىبيب، و  َمنَ رآين وآ ن  مل

َ
يب ومل يرين  نَ آمَ  ن  مل

 «. سبع مرات
ذا هو أبو مالك ان: أمين هب  ابن  حِ  قالَ عن أمين عن أيب هريرة مرفوعا  مبثله، و ر وجه آخ ِمن   ِحب انوأخرجه ابن  

 أيب هريرة وأيب أمامة معا .  ِمن  وقد مسع هذا اخلرب  ،األشعري
 "الس نة" أيب عاصم يف وابن   ،"مسنديهما"يد يف مح   بن   وعبد   ،فأخرجه الطيالسي :وأّما حديث ابن عمر -5
  ط وىب»يقول:  هللا عليه وسلمصلى هللا  رسولَ  مسعت  طريق علي بن عمر عن انفع عن ابن عمر  ِمن  

َ
رآين  ن  مل

  ط وىبو  ،يب آَمنَ و 
َ
 ثالاث . طلحة ضعيف. « يب آَمنَ مل يرين و  ن  مل

                                                           
 كتبها الناسخ: يراين!  17
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والضياء يف  ،والطرباين ،"الس نة"أيب عاصم يف  بن  وا ،فأخرجه أبو يعلى :وأّما حديث عبدهللا بن بسر -6
ر  طريق شعبة عن حممد بن زايد األهلاين ِمن   "الختارة" صلى هللا عليه  هللا رسول   قالَ : قالَ عن عبدهللا بن ب س 

  ط وىب: »وسلم
َ
  ط وىبو  ،يب آَمنَ رآين و  ن  مل

َ
  ط وىبو  ،رآين َمن  رأى  ن  مل

َ
هلم  ط وىب ،يب آَمنَ ين و رآ َمن  رأى  َمن  رأى  ن  مل

 «. مآب وحسن  
يع مجَ  صاحل ثنا بن  إمساعيل ابلري  ثنا حيىي  18]بن[ حممد ثنا أبو بكر ثنا إمساعيل بن   "الستدرك":احلاكم  يف  قالَ و 

  .صلى هللا عليه وسلمبسر صاحب النيب  بن  ب ثنا عبدهللا وَ ثـ   بن  
ثنايع: و مجَ  قالَ   ثله. مب صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول   قالَ : قااَل معدان عن أيب أمامة  بن  خالد  حدَّ
 . "ا إىل الصحة ما ذكرانهوأقرهب   ،وي أبسانيد قريبة عن أنسر  ": 19احلاكم   قالَ 
 . ِحب انابن  كالمِ   ِمن  م ذكره فتقدَّ  :وأّما حديث أيب هريرة -7
  ط وىب»بلفظ:  "الكبري"فأخرجه الطرباين يف  :جروأّما حديث ابن حُ  -8

َ
هكذا  .«رآين َمن  ى رأ َمن  و  ،رآين ن  مل

  21أصل الرواية؟ ِمن  سخة أم أسقطت  من الن  ، فال أدري 20ملة الثالثةوإسقاط اجل وقع يف "معجمه" بذكر اجلملتني
  ط وىب»بلفظ:  اترخيه""عساكر يف  بن  فأخرجه ا :وأّما حديث واثلة -9

َ
  ،رآين ن  مل

َ
رأى  َمن  و  ،رآين َمن   رأى ن  ومل

 ويف سنده معروف اخلياط.  ،«رآين َمن  رأى  َمن  
بن عثمان بن  حممد بن   ثنا أمحد   "األوسط":فأخرجه الطرباين يف  :وأّما حديث أيب عبدالرمحن اجلهين -10

ن بن عقبة اجلهين عن عبدالرمح -وكان قد بلغ مئة وثنيت عشرة سنة-خالد أبو مروان العثماين ثنا انفع بن صيفي 
 َمن  رأى  َمن   وال ،رآين َمن  رأى  َمن  وال  ،رآين مسلم   النارَ  ال يدخل  : »قالَ  صلى هللا عليه وسلمعن أبيه عن النيب 

عامر  22بنبة عن عبدالرمحن بن عق" :قالَ و  ،ثنا أبو مروان به :"الس نة"أيب عاصم يف  بن  أخرجه ا .«رآين َمن  رأى 
  .على شرط احلسن هذا إسناد   ."عن أبيه

ب عن أيب اخلري طريقني عن يزيد بن حبي ِمن   واحلاكم   ،أيب ع مر بن  وا ،أيب شيبة بن  آخر حنوه أخرجه ا وله طريق  
قك واتبعك فماذا صدَّ بك و  آَمنَ  َمن   هللا أرأيتَ  : اي رسولَ قالَ رجال   مرثد بن عبدهللا عن أيب عبدالرمحن اجلهين أنَّ 

                                                           
 سقط من األصل. 18
 ".ب واهٍ وَ يع بن ثـ  التلخيص: "مجَ الذهيب قي وقد قال  (.6994يف الكالم على هذا احلديث ) 19
 يف األصل: بذكر اجلملتني إسقاط اجلملة الثانية! 20
 (.16418) "جممع الزوائد"(، ويف 17498وكذا يف النسخة املطبوعة ) 21
 (.1485يف األصل: أبو! وأثبت  ما يف كتاب "الس نة" ) 22
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له  ط وىب: »الَ ققك واتبعك ومل يرك؟ بك وصدَّ  آَمنَ  َمن  هللا أرأيتك  : اي رسولَ آخر   قالَ مث « له ط وىب: »قالَ له؟ 
  «. له ط وىبمث 

*** 
 طريقني آخرين:  حلديث أنس   مث رأيتُ 

أان أبو  ليه وأان أمسع  ع اثبت بن زيد الوكيل قراءة   بن  : أان أبو حامد عبدهللا انياته""ثُ اين يف احلر   النجيب   قالَ 
ي أبو حممد علي بن اثبت احلافظ أان القاض بن   حممد بن عبدالواحد القزاز أان أبو بكر أمحد   بن  منصور عبدالرمحن 

 بن   ملظفر  حممد بن معاذ بن مأمون املقرئ ثنا ا بن   سرتاابذي ثنا أبو بكر حممد  احلسني بن رامني اإلٍ  بن   احلسن  
  ط وىب: »صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول   قالَ : قالَ عاصم ثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك 

َ
 ط وىبو  ،رآين ن  مل

 
َ
  ط وىبو  ،رآين َمن  رأى  ن  مل

َ
 املظفر مرتوك.«. رآين َمن  رأى  َمن  رأى  ن  مل

بن ميسرة عن أنس بن  23سعيدسعيد العطار عن  بن  مصفى ثنا حيىي  بن  ": ثنا ا"الس نةابن  أيب عاصم يف  قالَ 
  ط وىب: »صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول   قالَ : قالَ مالك 

َ
: 24ديابن  عَ  الَ قسعيد العطار:  بن  حيىي «. رآين ن  مل

  هو بنيِ  الضعف.
***  
 حديث جابر:  ِمن  ألصل احلديث طريقاً آخر  مث رأيتُ  -11
طلحة بن  مسعت   إبراهيم بن بشر بن  املنذر احلزامي ثنا موسى  بن  : ثنا إبراهيم "الس نة"ابن  أيب عاصم يف  قالَ 
 النار   لن متسَّ » يقول: صلى هللا عليه وسلمهللا  رسولَ  مسعت  جابر بن عبدهللا يقول:  مسعت   :يقول 25راشخ

 . صحيح   هذا اإلسناد حسن   .«رآين َمن  رأى  َمن  رأى  َمن  وال  ،رآين َمن  رأى  ن  وال مَ  ،مسلما  رآين
طلحة  مسعت  : قالَ  إبراهيم بن كثري األنصاري بن  حبيب بن عريب البصري ثنا موسى  بن  الرتمذي: ثنا حيىي  قالَ و 

مسلما   النار   ال متس  »يقول:  صلى هللا عليه وسلمالنيب  مسعت  جابر بن عبدهللا يقول:  مسعت  يقول:  26راشخبن 
 «. رآين َمن  أو رأى  ،رآين

                                                           
 يف األصل: معبد. خطأ. 23
 (.193/  7يف الكامل ) 24
 حراش. خطأ.يف األصل:  25
 يف األصل: حراش. خطأ. 26
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 ،ينوقد رأيتَ  :وسىيل م قالَ و  :حيىي قالَ طلحة.  موسى: وقد رأيت   قالَ بن عبدهللا، و  جابرَ  طلحة: فقد رأيت   قالَ 
أهل احلديث عن  ِمن  واحد  املديين وغري   بن   وروى علي   ،27حسن   هذا حديث  " :الرتمذي قالَ وحنن نرجو هللا. 

 انتهى.  ."موسى هذا احلديث
*** 

 طريقاً آخر حلديث أنس:  مث رأيتُ 
 لثابيت أان أبو بكر أمحد  بن أمحد البخاري الفقيه ا عبدهللا بن  : أان أبو نصر أمحد فرتق"تفق والُ "الُ يف  اخلطيب   قالَ 
 بن   بواسط ثنا محيد   28املقرئعمر بن شوذب  بن  هللا علي بن أمحد بن الل اهلمذاين هبا ثنا أبو حممد عبد   بن  

: قالَ  هارون أان محيد الطويل عن أنس بن مالك بن   هالل اللبان الواسطي سنة ثالث وعشرين ومئتني ثنا يزيد  
  ط وىب: »صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول   قالَ 

َ
اخلطيب:  قالَ «. رآين َمن  رأى  َمن  ورأى  ،رآين َمن  ورأى  ،رآين ن  مل

 الل: سألين ابن   قالَ له حديث التفاحة،  ما رأيت   هالل هذا جمهول، وله أحاديث ال أبس هبا. وأنكر   بن   محيد  "
: ال أعلم  ع النيسابوري احلافظ عن البي   بن  أبو عبدهللا   هى. . انت"إال خريا   محيد بن هالل فقلت 

 . "هالل عن يزيد بن هارون مل يعرفه اخلطيب بن   محيد  ": "الُغين"الذهيب يف  قالَ و 
 . 29": جمهول"اللسانو "اليزان"يف  قالَ و 

***  
 30]رجع  إىل حديث أيب سعيد اخلدري[

 احلسني 31[بن  ] حممد العتيقي أان احلاكم أبو حامد أمحد   بن   أمحد  أيضا : أان فرِتق" تِفق والُ "الُ اخلطيب يف  قالَ و 
يزيد جار  بن   نا إبراهيم  عدي ث بن   احلارث بن حممد بن عبدالكرمي العبدي ثنا جدي ثنا اهليثم   بن   املروزي ثنا أمحد  

  ىبط و »: صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول   قالَ : قالَ األعمش ثنا أبو نصري ثنا أبو سعيد اخلدري 
َ
 ط وىب ،رآين ن  مل

 
َ
  ط وىبو  ،رآين َمن  رأى  ن  مل

َ
 «. رآين َمن  رأى  َمن  رأى  ن  مل

                                                           
 (.3858وفيه زايدة: غريب. انظر احلديث ) 27
 كأهنا يف األصل: املغريب!  28
 السيوطي بعد هذا إىل حديث أيب سعيد اخلدري. رجعَ  29
 إضافيت للتوضيح. ن  العنوان مِ  30
 سقط من األصل. 31
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أاب سعيد عن  بشر مسع هارون بن أيب إبراهيم عن أيب نصري مسع بن   : ثنا علي ثنا حممد  "اترخيه"البخاري يف  قالَ و 
  ط وىب: »قالَ  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

َ
  ط وىبو  ،رآين ن  مل

َ
  ط وىبو  ،رآين َمن  رأى  ن  مل

َ
 «. رآين َمن  رأى  َمن  رأى  ن  مل

ن يزيد الكويف عن أيب نصري إبراهيم ب بن   أيب األسود ثنا َعث ام   بن  هللا عبد   حدَّثينأيضا :  "اترخيه"البخاري يف  قالَ و 
 . 32مثله صلى هللا عليه وسلمعن أيب سعيد عن النيب 

***  
 33]رجع  إىل حديث وائلة بن األسقع[

عامر  بن  هللا عبد   دَّثينحالعالء الدمشقي  بن  هللا احلباب ثنا عبد   بن   : ثنا زيد  ف"ن  ص  "الُ ابن  أيب شيبة يف  قالَ و 
رآين  َمن   تزالون خبري ما دام فيكم ال»هللا صلى هللا وسلم:  رسول   قالَ : قالَ اليحصيب عن واثلة بن األسقع 

رأى  َمن  كم رآين وصاحبين، وهللا ال تزالون خبري ما دام في َمن  رأى  َمن  دام فيكم  خبري ما تزالون وصاحبين، وهللا ال
سلم، وكذا رجال م ِمن  القراء السبعة  عامر أحد   بن  هللا عبد   ،صحيح   هذا إسناد  «. رآين وصاحبين َمن  رأى  َمن  

 رجال البخاري.  ِمن  العالء  بن  هللا وعبد   ،احل باب بن  زيد 
*** 

 طريقاً آخر:  حلديث أنس  مث رأيُت 
ثنا :"رواية الكبار عن الصغار واآلابء عن األبناء"إبراهيم املنجنيقي يف  بن   أبو يعقوب إسحاق   قالَ   حممد   حدَّ
ثناوا: قالَ مرزوق  بن   مكرم العمي وإبراهيم   بن   مرزوق الباهلي وعقبة   بن   ابين عن  حدَّثين: الَ قيونس  بن   عمر   حدَّ

  ط وىب: »صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول   قالَ : قالَ احلباب بن فضالة عن أنس بن مالك 
َ
 ،رآين َمن  ورأى  ،آينر  ن  مل

  . 34«رآين َمن  رأى  َمن  ورأى 
***  
 35الصحايب سهل بن سعد[ ]حديث  -12

ون ثنا ه شيم عن أيب حيىي ع عبدالعزيز ثنا عمرو بن   بن   أمحد ثنا علي   بن   ": ثنا سليمان  "العرفةأبو ن عيم يف  قالَ و 
لى هللا عليه صعن عبداجلبار بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النيب  -ن املدينسليما بن   وهو ف ليح  -

                                                           
 السيوطي بعد هذا إىل حديث واثلة بن األسقع. رجعَ  32
 إضافيت للتوضيح. ن  مِ العنوان  33
 احلديَث ِمن  رواية الصحايب سهل بن سعد. :كر السيوطي بعَد هذاسيذ  34
 إضافيت للتوضيح. ن  العنوان مِ  35
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  ،للصحابة اغفر   اللهمَّ : »قالَ  وسلم
َ
 قالَ « رآين ن  رأى مَ  ن  ومل

َ
: فما قوله: ومل رأى  َمن  : قالَ آين؟ ر  َمن  رأى  ن  : قلت 

 رآهم. َمن  
 فصل
 شواهد هذا احلديث:  ِمن  و 

 مث الذين يلوهنم".   ،مث الذين يلوهنم ،ينر  حديث: "خري الناس ق   
 مث الثالث"، فهو مبعناه بال ش :  ،مث الثاين ،ن الذي أان فيهر  وحديث: "خري الناس الق  

  ط وىب"فقوله: 
َ
 أهل القرن األول.  هم الصحابة   "رآين ن  مل

 القرن الثاين.  هم التابعون، وهم الذين يلوهنم، وهم   "رآين َمن  رأى  َمن  "وقوله: 
 القرن الثالث.  التابعني، وهم الذين يلوهنم، وهم   هم أتباع   "رآين َمن  رأى  َمن  رأى  َمن  "وقوله: 

ثني معا : حديث فيه احلدي ، وأوردَ "ابب فضل القرون األ ول" :"الطالب العالية"حجر يف  بن  ا وقد ترجم احلافظ  
  ط وىب»احلديث، وحديث « ينر  رون قَـ خري الق  »

َ
 مدلوهلما ومؤدامها واحد.  احلديث ألنَّ « رآين ن  مل

 الصحابة:  من رواية مجاعة   ن  مِ مث الذين يلوهنم"  ،مث الذين يلوهنم ،ينر  : "خري الناس ق   وقد ورد حديثُ 
 حديث ابن مسعود.  ِمن  ماجه  بن  فأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي وا

 حديث أيب هريرة. ِمن  وأخرجه مسلم 
 صني. حديث عمران بن ح   ِمن  وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي 

 رية. بَ ه   بنِ  دةَ ع  حديث جَ  ِمن   "الختارة"وأخرجه الطرباين واحلاكم والضياء يف 
 حديث أيب برزة.  ِمن  وأخرجه الطرباين وأبو يعلى 

 حديث مجيلة بنت أيب جهل.  ِمن  وأخرجه الطرباين 
 حديث النعمان بن بشري.  ِمن  و  ،حديث مسرة بن جندب ِمن   "األوسط"وأخرجه يف 

 حديث بريدة.  ِمن  وأخرجه أمحد والضياء 
  :مث الثالث" ،مث الثاين ،ن الذي أان فيهر  وأّما حديث: "خري الناس الق  

 حديث عائشة.  ِمن  فأخرجه مسلم 
 حديث ابن مسعود.  ِمن  وأخرجه الطرباين 

 حديث بالل بن سعد.  ِمن  وأخرجه الطرباين والضياء 
 حديث عمر بن اخلطاب.  ِمن   "األوسط"وأخرجه الطيالسـي والطرباين يف 
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 حديث جابر بن عبدهللا.  ِمن  وأخرجه البزار 
 م فيه. الذي هو مبعىن احلديث املتكلَّ فهؤالء ثالثة عشـر صحابيا  رووا هذا احلديث 

على  37ةإليها هذه الشواهد زادت العشر  ت  فإذا ض مَّ  ،د طرقها مخسة وعشرين طريقا  بتعد   بلغت   36األوىل والطرق  
 مخسة وثالثني طريقا . 

 ،أبنائكم ِمن   تم خري  أن»ألصحابه:  قالَ أنه  صلى هللا عليه وسلمعن أنس عن النيب  إىل ذلك ما رواه البزار   وينضم  
 . 38«أبنائهم ِمن   وأبناؤكم خري  

، واإلمجاُ  اهُ العلم مبقتض قوُل أهلِ  :ممّا يقتضي صحة  احلديث"ه مجع  من العلماء: قالَ إىل ذلك ما  ضاف  وي  
على ما  ا مزية  وجعلوا هلول هي الفاضلة، األ   الثالثةَ  القرونَ  ، وقد أمجعت األمة  على أنَّ "مبضمونهِ  على العملِ 

أيب  الصحابة أفضل، مث قرن التابعني، مث قرن أتباع التابعني، وذكروا يف مناقب اإلمام قرنَ  بعدها، وأمجعوا على أنَّ 
صلى هللا عليه وهي أنه رأى َمن  رأى النيب  ،39األئمةهبا على سائر  بياان  لفضيلته اليت امتازَ  حنيفة هذا احلديثَ 

 . وسلم
 وذهب 

 
تج به إذا كان م   لَ سَ ر  طائفة  من العلماء إىل أنَّ امل   أهل القرون الثالثة الفاضلة. ِمن  له سِ ر  حي 

 فصل
كما نقلوا   ،د العلو ِ فيه لقص ت كلِ مَ  ن  طريق فيها مَ  ِمن  احلديث إذا كان اثبتا  عندهم يروونه  عادة  األئمة أنَّ  جرت  

 أين كنت   ِمن  : فقالَ ف -فيه وهو متكلَّم  - "الصحيح"عليه ختريج حديث سويد بن سعيد يف  يبَ سلما  عِ م   أنَّ 
 حفص بن ميسـرة بعلو؟  آيت بنسخةِ 

  .كان هلذا الغرض  أي طريقٍ  ِمن  بالوا بروايته هم بثبوت احلديث مل ي  نفس   فإذا اطمأنت  
طريق  ِمن  ثبوت احلديث ب له ثالثيا  وقلب ه مطمئن   طريق دينار لعلوه، فإنه وقعَ  ِمن   والطرباين روى هذا احلديثَ 

ثون بعده على خترجيه لذلك، ألنه وقعَ  غائلة دينار، مث أطبقَ  ِمن  فال خيشى  ،أخرى   احملدِ 
َ
مث  ،بعده رابعيا   ن  مل

 شاراي . لنا ع   وقعَ  إىل أن   ،مث تساعيا   ،مث مثانيا   ،مث سباعيا   ،مث سداسيا   ،مخاسيا  

                                                           
 وىب.حلديث: ط   36
 كذا! ولعل الصواب: العدة.  37
 ."فيه احلسن بن أيب جعفر وهو مرتوك" :(16382)قال اهليثمي يف "جممع الزوائد"  38
 
 يف األصل: األمة! 39
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حه ر، وصحَّ سحديث عبدهللا بن ب   ِمن  طريق أيب أمامة، و  ِمن  حيث رواه  "مستدركه"وقد أشار إىل ذلك احلاكم  يف 
بن بسر. فأشار  وعبدهللا ،ا إىل الصحة حديث أيب أمامةأبسانيد قريبة عن أنس، وأقرهب   : ر ويَ قالَ حديثهما و  ِمن  

 .  "غريهِ  روايةِ  ِمن   املتِ  ها وصحةِ مع ضعفِ  أنسٍ  حديثِ  أسانيدِ  إىل علو ِ 
 
 : قالَ هذا الكتاَب ف]السيوطي[ َخَتَم هبا صاحب  الرتمجِة  وهذه أبيات  : الد اودي[ قالَ ]
 

 رآين ن  ل   ُطوىبحديُث 
 معتمد  متُنُه صحيح  
 فكم رويناه ِمن  طريق  

 ها ضعيفاً يكن بعضُ  وإن  
 فإنه ابلقوي يُلفى
 وقد مض ى ذكُرها بديعاً 

 تلخيص  ما رووهذكرُت 
 غرسُت فيها للعلم غرساً 

 عدوّ   صديق  وِمن   فِمن  
 فاحذر  من اخلوض يف حديث  

 واسع  اطال    ما مل تكن  
 واذكر  إذا جئت  يوم  حش ر  
 فعن  قريب  َت ُل  قرباً 

 

 وم ن  رأى بعُد م ن  رآين 
 شأن  له جل  أي شانِ 
 فِمن  صحاح  وِمن  حسانِ 

 اثنِ  مل يثنهم عن عالهُ 
 معتضدًا عايل الكانِ 
 مش روحة احلال ابلبيانِ 
 موف ابإليضاح يف العاين

 للطالبني دانِ  جناهُ 
 ذل  جان  وذاك جانِ 
 وعنه كن حافظ  البنانِ 

 اجل نانِ  ي  مستبحرًا ممتل
 عن فلتة اللسانِ  ألُ ُتس  
 للكسِب ذا ارهتانِ  تكونُ 
 

 
*** 
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