
احلديث: كتاب  لرحلة يف طلب    ا
بكر: املؤلف  بو  لبغدادي أ ثابت ا بن  بن علي   أمحد 

  ذكر الرحلة يف طلب احلديث واألمر هبا واحلث عليها وبيان فضلها

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ا الشيخ أخرب الشيخ األجل الثقة أبو احلسني عبد احلق بن عبد اخلالق بن أمحد بن عبد القادر بن حممد بن يوسف أنب

  أبو حممد سعد اهللا بن علي بن احلسني بن أيوب يف ربيع 

  اآلخر سنة ست ومخسمائة أنبأ الشيخ احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي قال 
أنبا أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن أمحد بن عثمان الطرازي بنيسابور ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ١

  ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا احلسن بن عطية مث أبو عاتكة  األصم
  عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اطلبوا العلم ولو بالصني فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ضعيف 

 @٧٣  @  

 @٧٤  @  

وثي ثنا أبو سهل أمحد بن حممد عبد اهللا بن زياد أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل املت - ٢
القطان ثنا حممد بن غالب التمتام وأنبا أبو احلسن العباس بن عمر بن العباس الكلوذاين أنبا عثمان بن أمحد الدقاق 
بن ثنا جعفر ابن هاشم وحممد بن غالب بن حرب قاال ثنا احلسن بن عطية زاد ابن الفضل البزاز ثنا أبو عاتكة زاد ا

الفضل طريف بن سلمان مث أتفقا على أنس قال العباس ابن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اطلبوا العلم 
  ولو بالصني فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيي بن عبد اجلبار السكري أنبا حيىي بن وصيف اخلواص ثنا عبد اهللا بن احلسن  - ٣
راين أنبا أبو بكر األعني وأخربنيه أبو احلسن علي بن محزة بن أمحد املؤذن بالبصرة ثنا أبو بكر أمحد بن عبيد اهللا احل

النهر ديري ثنا حممد بن يزيد الراسيب ثنا العباس بن أيب طالب ببغداد قاال ثنا احلسن بن عطية عن أيب عاتكة عن 
يه و سلم اطلبوا العلم ولو بالصني زاد العباس فإن طلب العلم أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

  فريضة على كل مسلم 

أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد احلرشي بنيسابور ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم مث  - ٤
البزاز أنبا أبو سهل أمحد بن إبراهيم بن مرزوق البصري مبصر وأنبأ أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان 

حممد بن عبد اهللا بن زياد ثنا حممد بن يونس وأنبا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد احلافظ بأصبهان ثنا أبو بكر 
  أمحد بن يوسف بن خالد ثنا حممد بن يونس بن موسى قاال 



اصم بن رجاء بن حيوة وأنبا أبو احلسن ثنا عبد اهللا بن داود اخلرييب عن عاصم ويف حديث حممد بن يونس قال مث ع
علي بن أمحد بن عمر املقري أنبأ حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد ثنا ابن داود قال 

مسعت عاصم ابن رجاء بن حيوة حيدث عن داود بن مجيل عن كثري بن قيس قال كنت جالسا مع أيب الدرداء يف 
اه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من املدينة مدينة الرسول حلديث بلغين أنك حتدثه عن رسول مسجد دمشق فأت

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قال وال جئت حلاجة قال ال 

  قال وال لتجارة قال ال 
  قال وال جئت إال هلذا احلديث قال ال 

قا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق قال فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سلك طري
اجلنة وإنا املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 

  الكواكب وإن العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض وكل شيء حىت احليتان 

  اء أن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبض وافر يف جوف املاء إن العلماء ورثة األنبي
  وهذا لفظ حديث األصم 

 @٨٠  @  

ورواه عبد الوهاب بن الضحاك العرضي عن إمساعيل بن عياش احلمصي عن عاصم بن رجاء بن حيوة كرواية  - ٥
وأبو حممد احلسن بن علي بن حممد اجلوهري قاال أنبا حممد  ابن داود أنباه أبو احلسن امحد بن حممد بن أمحد العتيقي

بن املظفر احلافظ ثنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي ثنا عبد الوهاب ابن الضحاك ثنا ابن عياش عن عاصم بن 
عن  رجاء بن حيوة عن داود بن مجيل عن كثري بن قيس قال جاء رجل من أهل املدينة إىل أيب الدرداء بدمشق يسأله

حديث بلغه حيدث به أبو الدرداء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له أبو الدرداء ما جاء بك جتارة قال ال 
قال وال جئت طالب حاجة قال ال قال وما جئت تطلب إال هذا احلديث قال ال قال فأبشر إن كنت صادقا فإين 

خيرج من بيته يطلب علما إال وضعت له املالئكة أجنحتها مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من رجل 
  رضا مبا يطلب وإال سلك اهللا به طريقا إىل اجلنة 

وإن العامل ليستغفر له من يف السموات واألرض حىت احليتان يف البحر ولفضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة 
  األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها وإمنا ورثوا العلم  البدر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة األنبياء إن

خالفه غسان بن الربيع الكويف عن ابن عياش فقال ما أنبا أبو حممد عبد اهللا بن أيب بكر بن شاذان وأبو عبد  - ٦
اهللا احلسني  اهللا حممد عبد الواحد بن حممد بن جعفر وأبو القاسم علي بن احملسن التنوخي قالوا أنبا القاضي أبو عبد

بن أمحد بن فهد املوصلي مث أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن ثنا غسان بن الربيع عن إمساعيل بن عياش عن عاصم بن 
رجاء بن حيوة عن مجيل بن قيس أن رجال جاء من املدينة إىل أيب الدرداء فسأله عن حديث فقال له أبو الدرداء ما 

  وساق احلديث بطوله جاء بك حاجة وال جئت يف طلب جتارة 



أخربنا أبو بكر أمحد بن طلحة بن أمحد بن هارون الواعظ وأبو عمرو عثمان بن حممد بن يوسف العالف قال  - ٧
أمحد ثنا وقال عثمان أنبا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا يعقوب بن يوسف القزويين ثنا حممد بن سعيد بن 

بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال املرادي فقال ما سابق ثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم 
جاء بك قلت ابتغاء العلم قال فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من خرج من بيته ابتغاء العلم 

  وضعت املالئكة أجنحتها له رضا مبا يصنع 

 @٨٤  @  

الواعظ بأصبهان ثنا سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين قال مسعت  أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن طلحة - ٨
أبا حيىي زكريا بن حيىي الساجي قال كنا منشي يف أزقة البصرة إىل باب بعض احملدثني فأسرعنا املشي وكان معنا رجل 

  ما جن متهم يف دينه فقال 
  ن موضعه حىت جفت رجاله وسقط ارفعوا أرجلكم عن أجنحة املالئكة ال تكسروها كاملستهزىء فما زال م

أخربنا أبو احلسني علي بن القاسم بن احلسن الشاهد بالبصرة ثنا أبو روق البهراين ثنا عبيد اهللا بن اجلهم  - ٩
األمناطي بالبصرة سنة تسع وأربعني ومائتني مث محزة بن ربيعة عن أيب مطيع معاوية بن حيىي قال أوحى اهللا تعاىل إىل 

  م أن اختذ نعلني من حديد وعصى من حديد واطلب العلم حىت تنكسر العصا وتنخرق النعالن داود عليه السال
أخربنا علي بن أمحد بن عمر املقري إجازة وحدثينه احلسن بن حممد اخلالل عنه قراءة ثنا إبراهيم بن أمحد بن  - ١٠

  ير الواسطي قال احلسن القرمنسيين ثنا أمحد بن حممد بن احلسن بن أيب محزة ثنا حممد بن وز

مسعت يزيد بن هارون يقول حلماد بن زيد يا أبا إمساعيل هل ذكر اهللا تعاىل أصحاب احلديث يف القرآن فقال نعم أمل 
تسمع إىل قوله عز و جل فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

  والفقه ورجع به إىل من وراءه فعلمه إياه فهذا يف كل من رحل يف طلب العلم 
أخربنا أبو القاسم األزهري واحلسن بن حممد اخلالل قاال ثنا حممد بن العباس اخلزاز ثنا عبد اهللا بن أيب داود  - ١١

  ثنا جعفر بن أيب سلمة ثنا عبد اهللا بن عمر ثنا الوليد بن بكري عن عمر بن نافع 
  تعاىل السائحون قال هم طلبة احلديث عن عكرمة موىل ابن عباس يف قوله 

أخربنا علي بن أمحد بن عمر املقري قراءة عليه أنبا إمساعيل بن علي اخلطيب ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  - ١٢
  قال 

سألت أيب رمحه اهللا عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجال عنده علم فيكتب عنه أو ترى أن يرحل إىل املواضع اليت 
  علم فيسمع منهم فيها ال

  قال يرحل يكتب عن الكوفيني والبصريني وأهل املدينة ومكة يشام الناس يسمع منهم 

أخربنا أبو القاسم رضوان بن حممد بن احلسن الدينوري ثنا أبو علي أمحد بن عبد اهللا األصبهاين قال مسعت  - ١٣
  د بن حنبل يقول أبا عبد اهللا بن حممد بن إسحاق العطار يقول مسعت عبد اهللا بن أمح

  مسعت أيب يقول طلب علو اإلسناد من الدين 



أخربنا أبو نعيم احلافظ أخربين حممد بن عبد اهللا الضيب يف كتابه قال حدثين أبو عمر عبد الواحد بن أمحد بن  - ١٤
  حممد بن عمر القرشي ثنا أيب ثنا جعفر الطيالسي قال 

شدا حارس الدرب ومنادي القاضي وابن احملدث ورجل يكتب يف مسعت حيي بن معني يقول أربعة ال تؤنس منهم ر
  بلده وال يرحل يف طلب احلديث 

اخربين حممد بن أيب القاسم األزرق أنبا أبو بكر حممد بن احلسن النقاش أن حممد بن عصام حدثهم مبرو قال  - ١٥
  مسعت عبد الرمحن بن حممد بن حامت قال 

  هللا تعاىل يرفع البالء عن هذه األمة برحلة أصحاب احلديث بلغين أن إبراهيم بن ادهم قال إن ا

أخربنا أبو منصور أمحد بن احلسني بن علي بن عمر بن حممد السكري ثنا حممد بن إمساعيل الوراق إمالء ثنا  - ١٦
  علي ابن حممد بن أمحد ثنا احلسن بن علي بن ياسر ثنا أبو بكر بن أيب عتاب األعني 

  رأيت ابن املبارك يف النوم فقلت ما فعل اهللا بك قال غفر يل برحليت يف احلديث  ثنا زكريا بن عدي قال

أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان أنبا عبد اهللا بن جعفر بن در ستويه النحوي ثنا يعقوب بن سفيان  - ١٧
  حدثين الفضل بن زياد قال 

ك أطلب للعلم منه رحل إىل اليمن وإىل مصر وإىل الشام قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا مل يكن يف زمان ابن املبار
  والبصرة والكوفة وكان من رواة العلم وأهل ذلك كتب عن الصغار والكبار 

  كتب عن عبد الرمحن بن املهدي وعن الفزاري ومجع أمرا عظيما 
  وقال يعقوب حدثين الفضل قال مسعت أمحد رمحه اهللا وقال له رجل  - ١٨

  ديث عمن ترى يكتب احل

  فقال له أخرج إىل أمحد بن يوسف فإنه شيخ اإلسالم 
أخربنا ابن الفضل ثنا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب قال حدثين أبو بكر بن عبد امللك ثنا عبد الرزاق ثنا  - ١٩

  معمر قال 
  قال يل أيوب إن كنت راحال إىل أحد فارحل إىل ابن طاوس وإال فالزم جتارتك 

سن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رزق البزاز أنبا إمساعيل بن علي اخلطيب وأبو علي بن أخربنا أبو احل - ٢٠
الصواف وأمحد بن جعفر بن محدان ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب رمحه اهللا ورضي عنه ثنا عبد الصمد ثنا 

  مهام ثنا عاصم بن هبدلة قال 
مان بن عفان وإمنا محلين على الوفادة لقي أيب بن كعب وأصحاب حدثين زر بن حبيش قال وفدت يف خالفة عث

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا ابن الفضل أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم عن أيب قطن عن أيب  - ٢١
  خلدة 

صلى اهللا عليه و سلم باملدينة بالبصرة فما نرضى  عن أيب العالية قال كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول اهللا
  حىت أتيناهم فسمعنا منهم 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ابن شاذان الصرييف بنيسابور أنبا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٢٢



  نس عن أيب العالية قال األصم ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو نوح قراد أنبا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أ
كنت أرحل إىل الرجل مسرية أيام ألمسع منه فأول ما أفتقد منه صالته فإن أجده يقيمها أقمت ومسعت منه وإن 

  أجده يضيعها رجعت ومل أمسع منه وقلت هو لغري الصالة أضيع 
بن أيب بكر بن شاذان قاال أنبا  أخربنا أبو عبد اهللا أمحد بن عبد اهللا بن احلسني بن إمساعيل احملاملي واحلسن - ٢٣

  حممد بن حممد بن أمحد بن مالك اإلسكايف مث أبو األحوص حممد بن اهليثم القاضي ثنا أبو سعيد اجلعفي 
مث وكيع قال كنت أرى ابن عون يف النوم من شوقي إليه وأنا أختلف إىل األعمش فلما مات األعمش رحلت إليه 

  فسمعت منه 

  أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين الفضل هو ابن زياد قال  أخربنا ابن الفضل - ٢٤
مسعت أبا عبد اهللا يقول ليس تضم إىل معمر أحدا إال وجدته فوقه رحل يف احلديث إىل اليمن وهو أول من رحل 

  فقال له أبو جعفر والشام فقال ال اجلزيرة 
عبد اهللا ابن مهدي البزاز أنبا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار ثنا  أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن - ٢٥

  أمحد بن منصور بن راشد ثنا علي بن احلسن أنبا أبو محزة عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال 
علم قال عبد اهللا والذي ال إله غريه لقد قرأت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بضعا وسبعني سورة ولو أ

  أحدا أعلم بكتاب اهللا مين تبلغين اإلبل إليه ألتيته 

أنبا بن الفضل أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ثنا ابن منري ثنا حيىي بن عيسى عن سفيان عن األعمش عن  - ٢٦
  مسلم عن مسروق قال 

تاب اهللا مين تبلغه اإلبل واملطايا قال عبد اهللا ما أنزلت آية إال وأنا أعلم فيما أنزلت ولو أين أعلم أن أحدا أعلم بك
  ألتيته 

أخربنا أبو احلسن حممد بن عبيد اهللا بن حممد احلناين أنبا علي بن حممد بن الزبري الكويف ثنا احلسن بن علي  - ٢٧
  بن عفان ثنا جعفر بن عون ثنا عيسى احلناط 

مة تنفعه فيما يستقبله من عمره رأيت عن الشعيب قال لو أن رجال سافر من أقصى الشام إىل أقصى اليمن فحفظ كل
  أن سفره ال يضيع 

أنشدين أبو علي احلسن بن علي بن حممد الوخشي احلافظ باصبهان قال أنشدين أبو الفضل العباس بن حممد  - ٢٨
 ال يطلب العلم إال بازل ذكر... وزينة املرء يف الدنيا األحاديث ... رحلت أطلب أصل العلم جمتهدا ... اخلرساين 

  فإمنا هذه الدنيا مواريث ... ال تعجنب مبال سوف تتركه ... وليس يبغضه إال املخانيث ... 

  ذكر رحلة نيب اهللا موسى صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم وفتاه يف طلب العلم 
دان أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب اخلوارزمي الربقاين قال قرأت على أيب العباس بن مح - ٢٩

حدثكم حممد بن نعيم بن عبد اهللا ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أنبا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه مسع 
  سعيد بن جبري يقول 

  قلت البن عباس إن نوفا البكايل يزعم أن موسى ليس بصاحب اخلضر إمنا هو موسى آخر 
  فقال ابن عباس كذب عدو اهللا 



بن كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن موسى عليه السالم قام يف بين إسرائيل قال ابن عباس حدثنا أيب 
خطيبا فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب اهللا عليه حيث مل يرد العلم إليه فقال عبد يل عند جممع البحرين وهو 

  أعلم منك 
  قال أي رب فكيف به 

  وت فهو مث قال تأخذ حوتا فاجعله يف مكتل فحيث ما فقدت احل
قال فأخذ حوتا فجعله يف مكتل مث انطلقا ميشيان معه فتاه يوشع بن نون حىت أتى الصخرة فنام واضطرب احلوت يف 

  املكتل فخرج منه فسقط يف البحر فأمسك اهللا عن احلوت املاء مثل الطاق وجاوز موسى فلما 

  استيقظ موسى نسي أن خيربه باحلوت 
  أنسانيه إال الشيطان إن أذكره اآلية  وقال له إين نسيت احلوت وما

فلما كان من الغد قال له موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلم جيد النصب حىت جاوز حيث أمره 
  اهللا 

قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارمها قصصا فرجعا يقصان آثارمها حىت انتهيا إىل الصخرة وكان للحوت سربا 
  فإذا رجل مسجى نائم فسلم موسى  وهلما عجبا

  فقال له اخلضر وأين بأرضك السالم أو قال بأرضي السالم الشك من اسحاق 
  فقال له موسى أنا موسى بين إسرائيل أتيتك لتعلمين مما علمت رشدا 

ين مما قال إنك على علم علمكه اهللا ال أعلمه وأنا على علم علمنيه ال تعلمه أنت قال فإين أتبعك على أن تعلم
  علمت رشدا 

  قال إنك لن تستطيع معي صربا وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا 
  قال ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا 

  قال فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكرا 
  واخلضر يريد أن يقلع لوحا فانطلقا ميشيان إىل الساحل فعرف اخلضر فحمل بغري نول يف السفينه فلم يفجأ إال 

  فقال موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 
  قال أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا 

  قال ال تؤاخذين مبا نسيت 
قال وكانت األوىل نسيانا قال وجاء عصفور فوقع على حرف من السفينة فنقر من البحر فقال له اخلضر ما نقص 

  إال مانقص العصفور من  علمي وعلمك من علم اهللا

  هذا البحر 
فلما خرجا من البحر أبصر غالما من الغلمان يلعب فتناوله فقطع رأسه فقال موسى أقتلت نفسا زكيه بغري نفس 

  لقد جئت شيئا نكرا 
  قال أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا 

  قال إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا 



قا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقال اخلضر فانطل
  هكذا بيده فأقامه 

  فقال له موسى أتينا أهل هذه القرية فلم يضيفونا فلو أختذت عليه أجرا 
  ال اآليات قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا أما السفينة ت

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وددنا أنه كان صرب حىت يقص علينا من خربمها 
  قال وكان ابن عباس يقرأ وأما الغالم فكان كافرا قال ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا 

و احلسن علي بن حممد بن شداد املطرز ثنا عبد أخربين أبو القاسم عبيد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا النجار ثنا أب - ٣٠
  اهللا 

  بن حممد بن عبد العزيز ثنا أبو الربيع الزهراين ثنا يعقوب القمي ثنا هارون بن عنترة عن أبيه 
  عن ابن عباس قال سأل موسى عليه السالم ربه فقال أي رب أي عبادك أحب إليك 

  قال الذي يذكرين وال ينساين 
  علم قال رب فأي عبادك أ

  قال الذي يبتغي علم الناس إىل علمه عسى أن يصيب كلمة هتديه إىل هدى أو ترده عن ردى 
  قال رب فأي عبادك أقضى 

  قال الذي يقضي باحلق وال يتبع اهلوى 
  قال ومن ذاك يا رب 

  قال ذاك اخلضر 

  قال وأين أطلبه 
  قال على الساحل عند الصخرة اليت ينقلب عندها احلوت 

سى يطلبه حىت كان منه ما ذكر اهللا تعاىل فانتهى موسى إليه عند الصخرة فسلم كل واحد منها على قال فخرج مو
  صاحبه 

  فقال له موسى إين أحب أن تصحبين 
  قال أنك لن تطيق صحبيت 

  قال بلى 
  قال فإن صحبتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكرا 

  أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا  فانطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها قال
  قال أمل أقل أنك لن تستطيع معي صربا 

  قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا 
  فانطلقا حىت إذا لقيا غالما فقتله 

  قال اقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئت شيئا نكرا قال 
  أمل أقل لك إنك لن تسطيع معي صربا 



  ك عن شيء بعدها فالتصاحبين قد بلغت من لدين عذرا قال إن سألت
  فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه 

  قال لو شئت الختذت عليه أجرا 
اهللا تعاىل فسار به يف البحر قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا قال فأخربه مبا قال 

  حىت انتهى إىل جممع البحور 
  قال يا موسى هل تدري أي مكان هذا قال ال 

  قال هذا جممع البحور ليس يف األرض مكان اكثر ماءا من هذا 
  قال وبعث ربك اخلطاف فجعل يستقى من املاء مبنقاره قال يا موسى كم ترى هذا اخلطاف رزئ من هذا املاء 

  ل ما رزىء قال ما اق
  قال فان علمي وعلمك يف علم اهللا كقدر ما محل هذا اخلطاف من هذا املاء 

  وقد كان موسى قد حدث نفسه بأنه ليس أحد اعلم منه أو تكلم به من مث أمر أن يأيت اخلضر 
  قال بعض آهل العلم أن فيما عاناه موسى من الدأب 

عاناة قصده مع حمل موسى من اهللا وموضعه من كرامته والسفر وصرب عليه من التواضع واخلضوع للخضر بعد م
  وشرف نبوته داللة على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله وحسن 

التواضع ملن يلتمس منه ويؤخذ عنه ولو ارتفع عن التواضع ملخلوق أحد بارتفاع درجة ومسو منزلة لسبق إىل ذلك 
  ن واحلرص عن موسى فلما اظهر اجلد واالجتهاد واالنزعاج عن الوط

االستفادة مع االعتراف باحلاجة إىل أن يصل من العلم إىل ما هو غائب عنه دل على انه ليس يف اخللق من يعلو على 
  عنها  ٠هذه احلال واليكرب

وقد رحل غري واحد من أصحاب رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم يف احلديث إىل البالد البعيدة وعدة من التابعني 
  د أخبارهم اليت أدت إلينا ذلك عنهم مبشيئة اهللا ومعونته بعدهم حنن نور

  ذكر من رحل يف حديث واحد من الصحابة االكرمني رضي اهللا عنهم أمجعني

اخربنا أبو بكر حممد بن امحد بن يوسف الصياد واحلسن بن أىب بكر قاال أنبا امحد بن يوسف بن خالد  - ٣١
بن حممد بن امحد ابن مالك اإلسكايف قاال ثنا احلارث بن حممد بن أىب أسامة  العطار وأنبا احلسن بن ايب بكر أنبا حممد

وأخربتنا أم الفرج فاطمة بنت هالل بن امحد الكرخي قالت أنا عثمان بن امحد بن عبداهللا الدقاق ثنا احلارث بن أىب 
  كي وحدثين أبو القاسم عبد اهللا أسامة التميمي ثنا يزيد بن هارون أنبا مهام بن حيىي عن القاسم بن عبد الواحد امل

ابن امحد بن علي السوذرجاين لفظا بأصبهان وسياق احلديث له ثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن املقري ثنا 
أبو يعلى املوصلي ثنا شيبان ثنا مهام ثنا القاسم بن عبد الواحد قال حدثين عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن أىب طالب 

بد اهللا حدثه قال بلغين عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلة اهللا عليه وسلم حديث مسعه من رسول أن جابر بن ع
اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل امسعه منه قال فابتعت بعريا فشددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حىت آتيت الشام 



  فإذا هو عبد اهللا بن أنيس األنصاري قال فأرسلت إليه جابرا على الباب 
  ل فرجع إيل الرسول فقال جابر بن عبد اهللا فقلت نعم قا

  قال فرجع الرسول إليه فخرج ايل فاعتنقين واعتنقته 
قال قلت حديث بلغين أنك مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املظامل مل أمسعه فخشيت أن أموت أو 

  متوت قبل أن أمسعه 
  يقول  فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  حيشر اهللا العباد أو قال حيشر اهللا الناس قال وأومأ بيده إىل الشام عراة غرال هبما 
  قلت ما هبما قال ليس معهم شيء 

قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا امللك أنا الديان ال ينبغي الحد من أهل اجلنة أن 
ة وال ينبغي ألحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل اجلنة يطلبه يدخل اجلنة وأحد من أهل النار يطلبه مبظل

  مبظلمة حىت اللطمة 
  قال قلنا كيف هو وإمنا نأيت اهللا تعاىل عراة غرال هبما 

  قال باحلسنات والسيئات 

 @١١٢  @  

بن عمر املقري  وهكذا رواه عبد الوارث بن سعيد التنوري عن القاسم بن عبد الواحد أخربناه علي بن أمحد - ٣٢
أنبا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد ثنا عبد الوارث عن القاسم بن عبد الواحد 

  عن عبد اهللا بن حممد ابن عقيل 
عن جابر بن عبد اهللا قال بلغين حديث عن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاشتريت بعريا 

  يه رحال مث سرت إليه شهرا حىت قدمت مصر قال فخرج إيل غالم أسود فقلت أستأذن يل على فالن فشددت عل
  قال فدخل فقال إن أعرابيا بالباب يستأذن 

  قال فاخرج إليه فقل له من أنت 
  قال فقال له أخربه أين جابر بن عبداهللا 

  قال فخرج إليه فالتزم كل واحد منهما صاحبه 
  قال فقال ما جاء بك 

قال حديث بلغين أنك حتدث به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف القصاص وما أعلم أحدا حيفظه غريك 
  فأحببت أن تذاكرنيه 

فقال نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا كان يوم القيامة حشر اهللا عباده عراة غرال هبما فيناديهم 
من قرب أنا امللك أنا الديان ال تظاملوا اليوم الينبغي الحد من أهل اجلنة  بصوت يسمعه من بعد منهم كما يسمعه

أن يدخل اجلنة وألحد من أهل النار قبله مظلمة وال ينبغي الحد من أهل النار أن يدخل النار وألحد من أهل اجلنة 
  قبله مظلمة حىت اللطمة باليد 

  هبما قالوا يا رسول اهللا وكيف وإمنا نأيت اهللا عراة غرال 



  قال من احلسنات والسيئات 
وروي عن أيب جارود العبسي عن جابر بن عبد اهللا أخربنيه عبد العزيز بن علي األرجي ثنا علي بن عمر ابن  - ٣٣

حممد احلريب ثنا حامد بن بالل البخاري ثنا حممد بن عبد اهللا املقري البخاري ثنا حيىي بن النضر ثنا عيسى غنجار عن 
  ن مقاتل بن حيان عن أيب جارود العبسي عمر بن الصبح ع

أن جابر بن عبد اهللا قال بلغين حديث يف القصاص وكان صاحب احلديث مبصر فاشتريت بعريا وشددت عليه رحال 
مث سرت شهرا حىت وردت مصر فسألت عن صاحب احلديث فدللت عليه وإذا هو باب الط فقرعت الباب فخرج 

و فالن فكست علي فدخل فقال ملواله بالباب أعرايب يطلبك فقال اذهب فقل له إيل مملوك له أسود فقلت ها هنا أب
من آنت فقلت أنا جابر بن عبد اهللا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فخرج إيل فرحب يب واخذ بيدي 

يه و سلم قلت حديث يف القصاص ال اعلم أحدا ممن بقي احفظ له منك فقال أجل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل
  يقول 

إن اهللا يبعثكم يوم القيامة حفاة عراة غرال وهو تعاىل على عرشه ينادي بصوت له رفيع غري فظيع يسمع البعيد كما 
يسمع القريب يقول انا الديان ال ظلم عندي وعزيت ال جياوزين اليوم ظلم ظامل ولو لطمة ولو ضربة يد على يد 

جر مل نكب احلجر وألسألن العود مل خدش صاحبه يف ذلك أنزل علي يف وألقتصن للجماء من القرناء وألسألن احل
  كتابه 

  ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس 

  شيئا 
مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أخوف ما أخاف على أميت من بعدي عمل قوم لوط أال فلتترقب أميت 

   ٤لنساء بالنساء العذاب إذا تكافأ الرجال بالرجال وا
أخربنا أبو نعيم احلافظ ثنا حممد بن أمحد بن احلسن ثنا بشر بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا ابن جريج  - ٣٤

قال مسعت أبا سعد األعمى حيدث عطاء بن أيب رباح قال خرج أبو أيوب إىل عقبة بن عامر وهو مبصر يسأله عن 
و سلم فلما قدم أتى منزل مسلمة بن خملد االنصاري وهو أمري مصر  حديث مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه

فأخرب به فجعل فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب قال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم مل يبق أحد 

بة فأخرب عقبة به فجعل مسعه غريي وغري عقبة فابعث من يدلين على منزله قال فبعث معه من يدله على منزل عق
فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب فقال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يبق أحد 
مسعه غريي وغري ك يف ستر املؤمن قال نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ستر مؤمنا يف الدنيا 

  مة فقال له أبو أيوب صدقت مث انصرف أبو أيوب على خربه ستره اهللا يوم القيا

  إىل راحلته فركبها راجعا إىل املدينة فما أدركته جائزة مسلمة ابن خملد إال بعريش مصر 
أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان الغزال وكان عبدا صاحلا ثنا أبو حممد جعفر بن حممد بن نصري  - ٣٥

  بشر بن موسى األسدي ثنا أبو عبد الرمحن املقري ثنا عبد الرمحن بن زياد قال  اخللدي إمالء ثنا أبو علي



حدثين مسلم ابن يسار أن رجال من األنصار ركب من املدينة إىل عقبة بن عامر وهو مبصر حىت لقيه فقال له أنت 
امة فقال نعم قال فكرب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ستر مؤمنا يف الدنيا ستره اهللا يوم القي

  األنصاري ومحد اهللا مث انصرف 
  أخربنا حممد بن أمحد بن يوسف الصياد أنبا أمحد ابن يوسف بن خالد ثنا احلارث بن حممد ثنا كثري بن هشام  - ٣٦

ثنا جعفر بن برقان ثنا حيىي أبو هاشم الدمشقي قال جاء رجل من أهل املدينة إىل مصر فقال حلاجب أمريها قل 
ألمري خيرج إىل فقال احلاجب ما قال لنا أحد منذ نزلنا هذا البلد غريك إمنا كان يقال استأذن لنا على األمري قال ل

ايته فقل له هذا فالن بالباب فخرج إليه األمري فقال إمنا أتيتك أسألك عن حديث واحد فيمن ستر عورة مسلم قال 
  عورة مسلم فكأمنا أحيا موءودة  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ستر

أخربين أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد الصرييف أنبا احلسني بن عمر الضراب ثنا حامد بن حممد بن شعيب  - ٣٧
البلخي ثنا شريح بن يونس ثنا هشيم عن سيار عن جرير بن حيان أن رجال رحل إىل مصر يف هذا احلديث ومل حيل 

  يه يف الدنيا ستر اهللا عليه يف اآلخرة رحلة حىت رجع من ستر على أخ

أخربنا أبو بكر الربقاين أنبا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي أنبا احلسني بن إدريس ثنا ابن عمار ثنا معن  - ٣٨
  بن عيسى أنبا مالك أن رجال خرج إىل مسلمة بن خملد مبصر يف حديث مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ربنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي بالبصرة ثنا أبو علي حممد بن أمحد بن أخ - ٣٩
عمرو اللؤلؤي ثنا أبو داود سليمان بن األشعث ثنا احلسن بن علي ثنا يزيد أنبا اجلريري عن عبد اهللا بن بريدة أن 

عبيد وهو مبصر فقدم عليه فقال أما إين مل آتك رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم رحل إىل فضالة بن 
زائرا ولكن مسعت أنا وأنت حديثا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا رجوت أن يكون عندك منه علم قال 

  ما هو قال كذا وكذا وساق احلديث 

أنبا عبد اهللا بن حممد أخربين أبو علي عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن فضالة احلافظ النيسابوري بالري  - ٤٠
السمذي النيسابوري ثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم اجلوربذي ثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح املصري قال مسعت 

  عمرو ابن أيب سلمة يقول قلت لألوزاعي أنا ألزمك منذ أربعة أيام ومل أمسع منك إال ثالثني حديثا 

ار جابر بن عبد اهللا إىل مصر واشترى راحلة وركبها حىت سأل عقبة قال وتستقل ثالثني حديثا يف أربعة أيام لقد س
  بن عامر عن حديث واحد وانصرف وأنت تستقل ثالثني حديثا يف أربعة أيام 

  ذكر الرواية عن التابعني واخلالفني يف مثل ذلك

تري الرزاز إمالء ثنا أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن رزق البزاز ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو ابن البخ - ٤١
جعفر بن هاشم البزاز العسكري ثنا علي بن حبر ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك بن أنس وأنبا حممد بن الفرج 
البزاز أنبا أمحد بن جعفر بن محدان ثنا عبد اهللا بن أمحد ثنا أيب ثنا عبد الرمحن قال مسعت مالكا قال قال سعيد بن 



  م والليايل يف طلب احلديث الواحد املسيب إن كنت ألسري األيا
  أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان أنبا  - ٤٢

عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين عبد العزيز ابن عبد اهللا األويسي ثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن سعيد 
يام قال مالك وكان سعيد بن املسيب ابن املسيب قال إن كنت ألسري يف طلب احلديث الواحد مسرية الليايل واأل

خيتلف إىل أيب هريرة بالشجرة وهو ذو احلليفة رواه خالد بن نزار عن مالك عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب 
  ورواه إسحاق بن حممد الفروي عن مالك انه بلغه عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب 

طالب ثنا حممد بن العباس اخلزاز ثنا أبو بكر بن أيب داود ثنا أما رواية خالد بن نزار فأخربين احلسن بن أيب  - ٤٣
أمحد بن صاحل ثنا خالد بن نزار عن مالك ابن أنس عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال إن كنت ألرحل 

  األيام والليايل يف طلب احلديث الواحد 

احلسن بن حممد الوراق ثنا أبو بكر أمحد ابن وأما رواية إسحاق بن حممد الفروي فأنبا أبو العالء حممد بن  - ٤٤
كامل القاضي ثنا أبو إمساعيل الترمذي ثنا إسحاق بن حممد الفروي ثنا مالك أنه بلغه عن حيىي بن سعيد عن سعيد 

  بن املسيب قال إن كنت ألسري الليايل يف احلديث الواحد 
  العباس حممد بن يعقوب األصم ثنا الربيع بن  أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل الصرييف ثنا أبو - ٤٥

سليمان املرادي ثنا أيوب بن سويد ثنا حيي بن زيد الباهلي من أهل البصرة وكان ثقة قال قال عبيد اهللا بن عدي بن 
اخليار أحد بين نوفل بن عبد مناف بلغين حديث عن علي خفت إن مات أال أجده عند غريه فرحلت حىت قدمت 

عن احلديث فحدثين وأخذ علي عهدا أال أخرب به أحدا ولوددت لو مل يفعل فأحدثكموه فلما كان  العراق فسألته
ذات يوم جاء حىت صعد املنرب يف إزار ورداء متوحشا قرنا فجاء األشعث بن قيس حىت أخذ بإحدى عضاديت املنرب مث 

اهللا عليه و سلم ما ليس عند غرينا قال علي ما بال أقوام يكذبون علينا يزعمون أن عندنا عن رسول اهللا صلى 
ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان عاما ومل يكن خاصا وما عندي عنه ما ليس عند املسلمني إال شيء يف قرين 

هذا فأخرج منه صحيفة فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه 
  قال له األشعث بن قيس دعها يا رجل فإهنا عليك ال لك صرف وال عدل ف

  فقال قبحك اهللا ما يدريك ما علي ال يل أضحت هزاله راعي الضأن هتزأ يب ماذا يريبك مين راعي الضأن 

أخربنا أبو القاسم عبيد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حممد احلريب ثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن زياد  - ٤٦
قري النقاش ثنا حممد بن خزمية بنيسابور ثنا بشر بن هالل ثنا جعفر عن علي بن زيد عن أيب عثمان قال بلغين عن امل

  أيب هريرة حديث أنه قال 

إن اهللا ليكتب لعبده املؤمن باحلسنة الواحدة ألف ألف حسنة فحججت ذلك العام ومل أكن أريد احلج إال للقائه يف 
رة فقلت يا أبا هريرة بلغين عنك حديث فحججت العام ومل أكن أريد احلج إال أللقاك هذا احلديث فأتيت أبا هري

قال فما هو قلت إن اهللا ليكتب لعبده املؤمن باحلسنة الواحدة ألف ألف حسنة فقال أبو هريرة ليس هكذا قلت ومل 



طي عبده املؤمن باحلسنة حيفظ الذي حدثك قال أبو عثمان فظننت أن احلديث قد سقط قال إمنا قلت إن اهللا ليع
  الواحدة ألفي ألف حسنة مث قال أو ليس يف كتاب اهللا تعاىل ذلك قلت كيف 

قال ألن اهللا يقول من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية والكثرية عند اهللا أكثر من ألفي 
  ألف وألفي ألف 

 بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين أخربنا حممد بن احلسني القطان أنبأ عبد اهللا - ٤٧
  معاوية بن صاحل وأنبا عبد العزيز بن علي الوراق وعلي 

ابن احملسن املعدل قاال أخربنا عبيد اهللا بن حممد بن سليمان املخرمي أنبا أبو بكر جعفر بن حممد الفريايب حدثين أمحد 
ا معاوية بن صاحل عن ربيعه بن يزيد قال مسعت ابن الديلمي يقول بلغين بن خالد هو اخلالل ثنا معن بن عيسى ثن

حديث عن عبد اهللا ابن عمرو بن العاص فركبت إليه إىل الطائف أسأله عنه وكان ابن الديلمي بفلسطني قال 
ال فدخلت عليه وهو يف حديقة له فوجدته خمتصرا بيد رجل كنا نتحدث بالشام أن ذلك الرجل من شربة اخلمر ق

فقلت له يا أبا حممد هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف شارب اخلمر شيئا قال فاختلج الرجل يده 
من يد عبد اهللا بن عمرو فقال نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من شرب اخلمر مل تقبل له صالة 

  أربعني صباحا 

يف بيت املقدس كألف صالة وإن القلم قد جف فقال عبد اهللا اللهم إين  قلت ما حديث بلغين عنك تقوله إن صالة
ال أحل هلم أن يقولوا إال ما مسعوا مين قاهلا ثالثا قال ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن 

مه فأعطاه إياه سليمان بن داود سأل اهللا ثالثا سأله ملكا ال ينبغي ألحد من بعده فأعطاه وسأله حكما يصادف حك
وسأله من أتى هذا البيت ال يريد إال الصالة فيه أن يغفر له هذا آخر حديث أيب صاحل وزاد معن وسياق احلديث له 

قال ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا خلق الناس يف ظلمة فأخذ نورا من نوره فألقى عليهم 
خيطئه ممن يصيبه فمن أصابه من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك  فأصاب من شاء وأخطأ من شاء فقد عرف من

  أقول إن القلم قد جف 

أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا حممد بن  - ٤٨
لب عبد اهللا بن عمرو بن مهاجر عن عروة بن رومي عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت املقدس أنه ركب يف ط

العاص إىل املدينة فسأل عنه فقالوا قد سار إىل مكة فاتبعه فوجده يف زرعه الذي يسمى الوهط قال ابن الديلمي 
   ١٣٨فدخلت عليه فقلت يا عبد اهللا ما هذا احلديث الذي بلغنا عنك 

 الكعبة قال اللهم إين ال أحل هلم قال ما هو قلت إنك تقول صالة يف بيت املقدس خري من ألف صالة يف غريها إال
أن يقولوا علي ما مل أقل إن سليمان حني فرغ من بيت املقدس قرب قربانا فتقبل منه فدعا اهللا بدعوات منهن اللهم 

أميا عبد مؤمن زارك يف هذا البيت تائبا إليك إمنا جاء يتنصل عن خطاياه وذنوبه أن تتقبل منه وتتركه من خطاياه 
  مه كيوم ولدته أ

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن أمحد بن بشار النيسابوري بالبصرة ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه  - ٤٩
  العسكري ثنا جعفر بن حممد القالنسي ثنا آدم بن أيب إياس 



علي بن ثنا شعبة وأنا أبو بكر الربقاين قال قرأت على أيب العباس بن محدان حدثكم احلسن بن علي السدي ثنا 
اجلعد أنبا شعبة ثنا املغرية بن النعمان قال مسعت سعيد بن جبري يقول اختلف فيها أهل الكوفة يف قوله تعاىل ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فرحلت فيها إىل ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه اآلية ومن 

  ما نسخها شيء واللفظ حلديث آدم  يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يف آخر مانزل

أخربنا حممد بن احلسني القطان أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان  - ٥٠
ثنا صاحل ابن صاحل بن حي اهلمذاين وكان خريا من ابنيه علي واحلسن وكان علي خريمها يريد من اآلخر قال جاء 

ا عنده فقال يا أبا عمرو إن ناسا عندنا يقولون إذا أعتق الرجل أمته مث تزوجها فهو كالراكب رجل إىل الشعيب وأن
بدنته قال الشعيب حدثين أبو بردة بن أيب موسى عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ثالثة يؤتون 

عليه و سلم فله أجران ورجل كانت  أجرهم مرتني الرجل من أهل الكتاب كان مؤمنا قبل أن يبعث النيب صلى اهللا
له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدهبا فأحسن تأديبها مث اعتقها وتزوجها فله أجران وعبد أطاع اهللا وأدى حق 

  سيده فله أجران 

  خذها بغري شيء فلقد كان الرجل يرحل يف أدىن منها إىل املدينة 
يعقوب ثنا أبو بكر ثنا سفيان قال مسعت عطاء حيدث عن عبد اهللا وأخربنا حممد بن احلسني أنبا عبد اهللا ثنا  - ٥١

ابن عبيد بن عمري ورمبا قال سفيان ال أدري ذكر فيه عن أبيه أم ال قال قيل البن عمر ما لنا ال نراك تستلم إال 
ات ورق هذين الركنني فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن استالم الركنني حيط اخلطايا كما يتح

  الشجر 

قال سفيان حدثين هبذا احلديث عطاء وأنا وهو يف الطواف قال فكأنه مل يرين أعجبت به فقال أتزهد يف هذا يا ابن 
  عيينة حدثت به الشعيب فقال لو رحل يف هذا احلديث كذا وكذا لكان أهال له 

ن إسحاق ثنا إبراهيم بن نصر ثنا أبو أخربنا حممد بن أمحد بن رزق أنبا عثمان بن أمحد الدقاق ثنا حنبل ب - ٥٢
إمساعيل املؤدب عن سعد بن إسحاق عن أبان عن احلسن قال رحلت إىل كعب بن عجرة من البصرة إىل الكوفة 

  فقلت ما كان فداؤك حني أصابك األذى قال شاة 

ا حممد بن املنهال أخو حدثين عبد اهللا بن أمحد السوذرجاين ثنا أبو بكر بن املقري ثنا أبو يعلى املوصلي ثن - ٥٣
حجاج ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة قال أقمت يف املدينة ثالثا ما يل هبا حاجة إال قدوم رجل بلغين عنه 

  حديث فبلغين انه يقدم فأقمت حىت قدم فحدثين به 

ن حبر ثنا عبد الرمحن بن أخربنا حممد بن أمحد بن رزق ثنا حممد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن هاشم ثنا علي ب - ٤٥
مهدي عن محاد بن زيد وأنبا ابن رزق أنبا عثمان بن أمحد ثنا حنبل ثنا أبو عبد اهللا ثنا عبد الرمحن عن محاد عن 

  أيوب قال قال أبو قالبة لقد أقمت باملدينة ثالثا مايل حاجة إال رجل يقدم عنده حديث فأمسعه منه 
سن احلرشي وأبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قاال ثنا أبو العباس حممد بن أنبا القاضي أبو بكر أمحد بن احل - ٥٥



يعقوب األصم ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا حممد بن املهلب احلراين ثنا عبد الرمحن بن عمرو احلراين ثنا حممد بن 
  الفضيل قال 

ان عمارة قد خرج إىل مكة فاكتريت قال يل مغرية مسعت من عمارة بن القعقاع حديثا ذكره عن إبراهيم قال وك
محارا فلحقته بالقادسية فحدثين عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم متر به الفتية 

من قريش فال يتغري لونه ومتر الفتية من أهل بيته فيتغري لونه فقلنا يا رسول اهللا ال نزال نرى منك ما يشق علينا متر 
الفتية من قريش فال يتغري لونك ومتر بك الفتية من أهل بيتك فيتغري لونك قال إن أهلي هؤالء اختارهم اهللا بك 

  لآلخرة ومل خيترهم للدنيا وسيلقون بعدي تطريدا وتشريدا وبالء شديدا 
اد بن عبد اهللا أنبا احلسن بن أيب بكر أنبا مكرم بن أمحد القاضي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن زي - ٥٦

  الرازي موىل بين هاشم ثنا عبد املؤمن بن علي ثنا ابن فضيل قال قال مغرية بن مقسم مسعت من 

عمارة بن القعقاع حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رأى الفتية من 
رج إىل مكة فاكتريت محارا فصرت إىل القادسية فلما رآين أهل بيته تغري لونه قال قال يل املغرية كان عمارة قد خ

قال ما جاء بك قال قلت حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال نعم حدثين 
وقال إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا نظر إىل الفتية من أهل بيته تغري لونه 

  إن أهل بييت هؤالء اختار اهللا هلم اآلخرة ومل خيتر هلم الدنيا وسيلقون بعدي تطريدا وتشريدا وذكر حديثا طويال 
أخربنا ابن الفضل أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثين حيوة ابن شريح ثنا الوليد بن مسلم  - ٥٧

د اهللا احلضرمي قال إن كنت ألركب إىل مصر من األمصار يف عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبي
  احلديث الواحد ألمسعه 

أخربنا حممد بن أمحد بن علي الدقاق ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي ثنا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد ثنا  - ٥٨
عن جعفر بن سليمان عن  ابن هبان وهو احلسني بن هبان العسكري ثنا سهل بن عثمان ثنا زيد بن احلباب العكلي

أبان ابن أيب عياش قال قال يل أبو معشر الكويف خرجت من الكوفة إليك إىل البصرة يف حديث بلغين عنك قال 
  فحدثته به 

  حدثنا أبو احلسني حممد بن عبد الرمحن بن عثمان  - ٥٩

عبيد حممد بن أمحد الناقد ثنا أبو التميمي بدمشق أنبا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف املياجني ثنا أبو 
حيىي حممد بن سعيد العطار الضرير قال مسعت نصر بن محاد الوراق يقول كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر فقلت 

  ثنا إسرائيل عن 

 @١٥٠  @  

عليه  أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عطاء عن عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعية اإلبل على عهد رسول اهللا صلى اهللا
و سلم فجئت ذات يوم والنيب حوله أصحابه فسمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء مث صلى ركعتني فاستغفر اهللا 

  إال غفر له 



فقلت بخ بخ فجذبين رجل من خلفي فالتفت فإذا عمر بن اخلطاب فقال الذي قبل أحسن فقلت وما قال قال قال 
 قيل له ادخل من أي أبواب اجلنة شئت قال فخرج شعبة فلطمين مث من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

رجع فدخل فتنحيت من ناحية قال مث خرج فقال ماله يبكي بعد فقال له عبد اهللا بن إدريس إنك أسأت إليه فقال 
يب شعبة انظر ما حتدث إن أبا إسحاق حدثين هبذا احلديث عن عبد اهللا بن عطاء عن عقبة بن عامر قال فقلت أل

إسحاق من عبد اهللا بن عطاء قال فغضب ومسعر بن كدام حاضر قال فقلت له لتصححن يل هذا أو ألخرقن ما 
كتبت عنك فقال يل مسعر عبد اهللا بن عطاء مبكة قال شعبة فرحلت إىل مكة مل أرد احلج أردت احلديث فلقيت 

  عبد اهللا بن عطاء فسألته فقال سعد بن إبراهيم حدثين 

بن أنس سعد باملدينة مل حيج العام قال شعبة فرحلت إىل املدينة فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته فقال  فقال يل مالك
احلديث من عندكم زياد بن خمراق حدثين قال شعبة فلما ذكر زيادا قلت أي شيء هذا احلديث بينما هو كويف إذ 

فسألته فقال ليس هو من بابتك قلت  صار مدنيا إذ صار بصريا قال فرحلت إىل البصرة فلقيت زياد بن خمراق
حدثين به قال ال ترده قلت حدثين به قال حدثين شهر بن حوشب عن أيب رحيانة عن عقبة بن عامر عن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم قال شعبة فلما ذكر شهر بن حوشب قلت دمر علي هذا احلديث لو صح يل مثل هذا عن رسول 

  حب إيل من أهلي ومايل والناس أمجعني اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أ

قال أبو حيىي قدم علينا املثىن بن معاذ بن معاذ وسألته عن هذا احلديث فقلت هل عندكم يعين له أصل  - ٦٠
  بالبصرة قال نعم حدثين بشر بن املفضل عن شعبة مبثل هذه الصفة 

الواسطي ثنا أسلم بن سهل حدثين عبد احلميد  أخربنا أبو نعيم احلافظ أنبا أبو بكر حممد بن جعفر بن الليث - ٦١
بن بيان قال مسعت هشيما يقول كنت أكون بأحد املصرين فيبلغين أن باملصر اآلخر حديثا فأرحل فيه حىت أمسعه 

  وأرجع 
حدثنا أبو القاسم سعيد بن حممد بن احلسن املرور وذي من لفظه بصيدا أنبا أمحد بن علي بن احلسن بن  - ٦٢

  شقائي بزبيد اليمن ثنا أمحد بن احلسن بن إسحاق بن عتبة أبو العباس إسحاق الك

الرازي ثنا إمساعيل بن حممود ثنا حممد بن كيسان ثنا هارون ابن املغرية عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن قال ال 
  تشتر مودة ألف رجل بعداوة رجل واحد قال هارون قدم علي ابن املبارك فجاء إيل وهو على 

  فسألين عن هذا احلديث فحدثته فقال ما وضعت رحلي من مرو إال هلذا احلديث الرحل 
حدثنا أبو بكر الربقاين أنبا عمر بن نوح البجلي ثنا أبو بكر أمحد بن عبد العزيز بن محاد املصري ثنا علي بن  - ٦٣

اهللا بن أمحد بن عبد األعلى  فضالة الصغدي ثنا أبو بكر الكلوذاين يعين حممد بن رزق اهللا وأنبا أبو القاسم عبيد
الرقي أنبا أبو احلسني عبد اهللا بن القاسم بن سهل الصواف باملوصل ثنا عبد اهللا بن زياد ثنا حممد بن رزق اهللا 
الكلوذاين واللفظ حلديث الربقاين ثنا زيد بن احلباب ثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن موسى بن علي 

موىل عمرو عن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فرق بني صيامنا وصيام أهل  اللخمي عن أبيه عن أيب قيس
  الكتاب أكلة السحر 



قال زيد بن احلباب فلما ذهبت ألقوم من جملس سفيان الثوري قال يل رجل أنا خلفت أسامة حيا باملدينة فركبت 
ري عنك عن موسى بن علي عن أبيه عن أيب راحليت وأتيت املدينة فلقيت أسامة فقلت حديث حدثنيه سفيان الثو

  قيس موىل عمرو عن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  فرق ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

قال نعم حدثين موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن أيب قيس موىل عمرو عن عمرو بن العاص عن النيب 
قال فرق ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر قال زيد فلما ذهبت ألقوم من صلى اهللا عليه و سلم 

جملس أسامة قال رجل أنا خلفت موسى بن علي حيا مبصر فركبت راحليت وأتيت مصر فجلست ببابه فخرج إيل 
  شيخ راكب على فرس 

قال ألك حاجة قال قلت نعم حديث حدثنيه سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عنك عن أبيك عن أيب قيس موىل 
  عمرو عن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فرق بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

سلم قال فرق بني صيامنا وصيام  فقال نعم حدثين أيب عن أيب قيس موىل عمرو عن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و
  أهل الكتاب أكلة السحر 

  أخربنا حممد بن أمحد بن علي الدقاق ثنا أمحد ابن إسحاق النهاوندي ثنا احلسن بن عبدالرمحن ثنا عمر بن  - ٦٤

إسحاق الشريجي ثنا أبو جعفر التمار قال مسعت الشاذكوين يقول دخلت الكوفة نيفا وعشرين دخلة أكتب 
أتيت حفص بن غياث فكتبت حديثه فلما رجعت إىل البصرة وصرت يف بنانة لقيين ابن أيب خدويه فقال يا احلديث ف

  سليمان من أين جئت قلت من الكوفة قال حديث من كتبت 

قلت حديث حفص بن غياث قال أفكتبت علمه كله قال نعم قال أذهب عليك منه شيء قلت ال قال فكتبت عنه 
ه عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضحى بكبش فحيل كان يأكل يف عن جعفر بن حممد عن أبي

سواد وينظر يف سواد وميشي يف سواد قلت ال قال فأسخن اهللا عينيك أيش كنت تعمل بالكوفة قال فوضعت 
  خرجي عند النرسيني ورجعت إىل الكوفة فأتيت حفصا فقال من أين قلت من البصرة 

  ان ابن أيب خدويه ذاكرين عنك بكذا وكذا فحدثين ورجعت ومل يكن يل حاجة بالكوفة غريها  قال مل رجعت قلت
أخربنا أبو احلسن حممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر أنبا طاهر بن حممد بن سهلويه النيسابوري ثنا أبو  - ٦٥

  حامد 

خلمس التميمي ثنا األعمش عن عبد امللك بن أمحد بن حممد الشرقي ثنا عبد الرمحن بن بشر ثنا مالك بن سعري بن ا
عمري واملسيب بن رافع عن وراد قال أملى علي املغرية بن شعبة كتابا إىل معاوية وقال مرة كتب به إىل معاوية إين 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا قضى الصالة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد 
على كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد قال طاهر مسعت وهو 

أبا حامد يقول مسعت صاحلا جزره يقول قدمت خراسان بسبب هذا احلديث حديث األعمش عن عبد امللك بن 
  عمري واملسيب بن رافع 



ل حممد بن عبد اهللا الكويف ثنا عبد اهللا بن أيب سفيان الشعراين ثنا أنبا أمحد بن جعفر القطيعي أنبا أبو املفض - ٦٦
إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا حيىي بن حسان ثنا عبد الرمحن ابن مهدي ثنا سفيان الثوري ثنا حيىي بن سعيد القطان 

ى اهللا عليه و سلم ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال ملا نزلت على رسول اهللا صل
هذه اآلية وتعزروه قال لنا رسول اهللا ما ذاك قلنا اهللا ورسوله أعلم قال لتنصروه قال أبو حممد ابن أيب سفيان مسعت 

  احلديث من إبراهيم 

ابن سعيد ببغداد مث ذكر يل هذا احلديث بالشام وقد دخل إىل الثغر فصرت إليه إىل عني زربة وكان قد سكنها يف 
ومخسني يف رحليت الثانية إىل الثغر فسألته عن هذا احلديث فرددين مرارا مث حدثين به لفظا كما قدمت  سنة ثالث

  من ذكره ومات يف هذه السنة قال أبو حممد وليس هذا احلديث اليوم عند أحد فيما أعلم 

  ذكر من رحل إىل شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ

  مراده 
نا حممد بن احلسني القطان أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا ابن أخرب - ٦٧

هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن الصناحبي أنه قيل له مىت هاجرت قال متوىف النيب صلى اهللا عليه و 
واهللا خلرب طويل أو جليل دفنا رسول اهللا صلى اهللا  سلم لقيين رجل عند اجلحفة فقلت اخلرب يا عبد اهللا فقال أي

  عليه و سلم أول من أمس 

أخربنا عبد اهللا بن أمحد بن علي السوذرجاين أنبا أبو بكر ابن املقري ثنا حممد بن احلسن بن علي بن حبر ثنا  - ٦٨
يب عن مرثد بن عبد اهللا عن أبو جعفر عمرو بن علي ثنا عبد اهللا بن منري ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حب

  عبد الرمحن بن عسيلة الصناحبي قال وفدت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبض وأنا باجلحفة 
  وقال ثنا عمرو بن علي قال مسعت ابن داود يقول أنبا حيىي بن مسلم أخو الضحاك  - ٦٩

  ض وأنا يف الطريق عن زيد بن وهب قال رحلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقب

أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن احلسني احملاملي أنبا حممد بن حممد بن أمحد بن مالك اإلسكايف ثنا أبو األحوص  - ٧٠
حممد بن اهليثم بن محاد القاضي قال مسعت حممد بن كثري يقول قال األوزاعي خرجت إىل احلسن وابن سريين 

  ين مريضا فدخلنا عليه نعوده فمكث أياما مث مات فوجدت احلسن قد مات ووجدت حممد بن سري

 @١٦٩  @  

 @١٧٠  @  

أنبا ابن الفضل أنبا عبد اهللا بن جعفر ثنا يعقوب قال قال أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه وأرضاه ثنا  - ٧١ - ١٧١
قال فمات عفان ثنا محاد بن سلمة قال قدمت مكة وعطاء بن أيب رباح حي قال فقلت إذا أنا أفطرت دخلت عليه 

  يف رمضان وكان ابن أيب ليلى يدخل عليه فقال يل عمارة بن ميمون الزم قيس بن سعد فإنه أفقه من عطاء 



  أخربنا أبو بكر حممد بن عمر النرسي أنبا حممد ابن عبد اهللا الشافعي ثنا هيثم بن جماهد  - ٧٢
جت إىل الكوفة مع أيب وأنا أريد أبا إسحاق ثنا عباس بن يزيد قال مات يزيد بن زريع سنة ثنتني ومثانني وقال خر

  اهلمداين فتلقتين جنازته 

أنبا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلرشي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ثنا اخلضر بن أبان  - ٧٣
ما اهلامشي بالكوفة قال مسعت علي بن عاصم يقول خرجت من واسط إىل الكوفة أنا وهشيم لنلقى منصورا فل

خرجت من واسط سرت فراسخ لقيين إما أبو معاوية وإما غريه فقلت أين تريد قال أسعى يف دين علي قال فقلت 
  ارجع معي فإن عندي أربعة آالف درهم أعطيك منها ألفني 

فرجعت فأعطيته ألفني مث خرجت فدخل هشيم الكوفة بالغداة ودخلتها بالعشي فذهب هشيم فسمع من منصور 
ودخلت أنا احلمام فلما أصبحت مضيت فأتيت باب منصور فإذا جنازة فقلت ما هذا قالوا جنازة  أربعني حديثا

منصور فقعدت أبكي فقال يل شيخ هناك يا فىت ما يبكيك قال قلت قدمت على أن أمسع من هذا الشيخ وقد مات 
فجعلت أكتب عنه  قال فأدلك على من شهد عرس أم ذا قلت نعم قال اكتب حدثين عكرمة عن ابن عباس قال

شهرا فقلت له من أنت رمحك اهللا قال أنت تكتب عين منذ شهر مل تعرفين أنا حصني ابن عبد الرمحن وما كان بيين 
  وبني أن ألقى ابن عباس 

  إال سبعة دراهم أو تسعة دراهم فكان عكرمة يسمع منه مث جييء فيحدثين 
ن الفضل قاال أنا دعلج بن أمحد قال أنبا ويف حديث ابن أخربنا حممد بن أمحد بن رزق وحممد بن احلسني ب - ٧٤

رزق قال ثنا أمحد بن علي اآلبار ثنا أبو عبيد اهللا عن ابن وهب قال دخلت املسجد فإذا الناس مزدمحون على ابن 
مسعان وإذا هشام بن عروة جالس فقلت امسع من هذا وأصري إليه فلما فرغت قام فأتيت منزله فقالوا هو راقد 

  ت أحج وأرجع فرجعت وقد مات فقل

أنبا القاضي أبو الفرج حممد بن أمحد بن احلسن الشافعي أنبا أمحد بن يوسف بن خالد العطار ثنا حممد بن  - ٧٥
  يونس القرشي قال مسعت ابن داود وهو عبد اهللا بن داود اخلرييب يقول 

ارا تلقاين نعي ابن عون فدخلين ما اهللا به كان سبب دخويل البصرة ألن ألقى ابن عون فلما صرت إىل قناطر بين د
  عليم 
أخربين أبو الفرج احلسني بن علي الطناجريي ثنا عمر بن أمحد الواعظ قال قرأت يف كتاب جدي ثنا روح  - ٧٦

بن الفرج ثنا هارون بن سعيد عن خالد بن نزار قال خرجت سنة مخسني ومائة بكتب ابن جريج ألوافيه فوجدته قد 
  تبه على داود بن عبد الرمحن العطار وسعيد بن سامل القداح مات فقرأت ك

أنبا ابن الفضل أنبا دعلج بن أمحد أنبا أمحد بن علي األبار ثنا عبد الرحيم بن حازم أبو حممد البلخي قال  - ٧٧
ن علي مسعت مكي وهو ابن إبراهيم يقول مل أطلب بعد سنة مخسني ومائة إال خرجت إىل الليث وابن هليعة وموسى ب

  فدخلتها يعين مصر وقد كان موسى بن علي مات قبلي بثالثة أيام 



وأخربنا ابن الفضل أنبا دعلج أنبا أمحد بن علي األبار ثنا حممد بن علي بن محزة قال مسعت علي بن احلسني  - ٧٨
  إسرائيل  ابن واقد يقول حججت سنة ستني ومائة فقدمت الكوفة فأردت إسرائيل فاستقبلين الناس فقالوا مات

أنبا أبو بكر أمحد بن حممد بن إمساعيل السقا احلريب ثنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا حممد ابن  - ٧٩
  عمرو الباهلي مبصر قال مسعت أبا عبداهللا بن أيب مقاتل البلخي مبصر يقول 

إذا هو قد مات فشكوت ذلك إىل قال أبو عبيد القاسم بن سالم دخلت البصرة ألمسع من محاد بن زيد فقدمت ف
  عبد الرمحن بن مهدي فقال مهما سبقت به فال تسبقن بتقوى اهللا عز و جل 

أخربنا أبو طاهر محزة بن حممد بن طاهر الدقاق ثنا أبو العباس الوليد بن بكر االندلسي ثنا علي بن أمحد بن  - ٨٠
عبد اهللا بن صاحل بن مسلم العجلي حدثين أيب قال  اخلصيب اهلامشي باطرابلس املغرب أبو مسلم صاحل بن أمحد بن

  أبو داود الطيالسي ثقة وكان كثري احلفظ رحلت إليه فأصبته قد مات قبل قدومي بأيام 

أخربنا احلسن بن أيب بكر أنبا أمحد بن حممد ابن عبد اهللا القطان ثنا عبد الكرمي بن اهليثم ثنا أمحد بن حممد بن  - ٨١
ثنا أبو العباس الوليد بن عبد العزيز بن عبدامللك بن عبد العزيز ابن جريج قال حدثتين أمي عن القاسم بن أيب بزة 

  جدي عبد امللك عن عطاء بن أيب رباح 
عن أيب الدرداء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فلق فيه إىل أذين هذه ورآين أمشي بني يدي أيب بكر 

  وعمر فقال 
  متشي بني يدى من هو خري منك يا أبا الدرداء أ

  فقلت ومن هو يا رسول اهللا 
  فقال أبو بكر وعمر ما طلعت الشمس وال غربت على أحد بعد النبيني واملرسلني خري من أيب بكر 

 @١٨٢  @  

  قال فحدثت احلميدي فقال يل اذهب بنا 

  ن مكة إليه حىت امسعه منه فقلت له منزله بالثقبة والثقبة على رأس ثالثة أميال م
فلما كان ذات يوم دفنا رجال من قريش باكرا مث قال يل احلميدي هل لك بنا يف الرجل قلت نعم فخرجنا نريده 
فلما كنا بقصر داود بن عيسى لقينا ابن عم له فقال يا أبا بكر أين تريد قال أردنا أبا العباس فقال يرحم اهللا أبا 

  العباس مات أمس 
ال أنا أمسعه منك فدخلنا على سعيد بن منصور وهو حيدث فلما افترق الناس دنا منه فقال احلميدي هذه حسرة مث ق

  فقال يل حدث أبا عثمان حديث اجلرجيي فحدثته 

  فقال سعيد قطع هذا كل علة 
  فقلت للحميدي ما قطع كل علة 

ال رسول اهللا صلى اهللا فقال يل إن أناسا يزعمون أن عليا من رسول اهللا وأنه ال يقاس به أحد من الناس فلما أن ق



  عليه و سلم ما قال علمنا أن عليا ليس بنيب وال مرسل فقطع كل علة 
  آخر الكتاب وصلى اهللا على حممد وآله وسلم 

 @١٨٦  @  

  استدراك الزيادات على كتاب الرحلة مما مل يذكره احلافظ اخلطيب

بكر اخلطيب شيئا من هذا النوع وهو كثري جدا  رحلة الصحابة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مل خيرج اإلمام أبو
الن كثريا من الصحابة كان يقصد النيب صلى اهللا عليه و سلم يرحل إليه ليتشرف بلقائه وحيمل عنه وصية أو خطبة 

  أو حديثا وكثري منهم رحلوا لسؤال النيب صلى اهللا عليه و سلم عن مسألة أشكلت عليهم 
  وإليك طرفا من ذلك 

بن مالك رضي اهللا عنه قال هنينا أن نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن شيء فكان يعجبنا  عن أنس - ٨٢
  أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله وحنن نسمع 

  فجاء رجل من أهل البادية فقال يا حممد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن اهللا أرسلك 
اهللا قال فمن خلق األرض قال اهللا قال فمن نصب هذه اجلبال وجعل فيها ما قال صدق قال فمن خلق السماء قال 

  جعل قال اهللا 
  قال فبالذي خلق السماء وخلق األرض ونصب هذه اجلبال آهللا أرسلك قال نعم 

  قال وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا قال نعم 
  زعم رسولك أن علينا زكاة يف أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آ هللا أمرك هبذا قال نعم قال و

  قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان يف سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آ هللا أمرك هبذا قال نعم 
  قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع 

  إليه سبيال قال صدق 
  قال والذي بعثك باحلق ال أزيد عليهن وال أنقص منهن  قال مث وىل

  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لئن صدق ليدخلن اجلنة متفق عليه 
وللبخاري عن أنس قال بينما حنن جلوس مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد دخل رجل على مجل  - ٨٣

النيب صلى اهللا عليه و سلم متكئ بني ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل فأناخه يف املسجد مث عقله مث قال هلم أيكم حممد و
األبيض املتكئ فقال له الرجل ابن عبد املطلب فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أجبتك فقال الرجل للنيب 

  صلى اهللا عليه و سلم إين سائلك فمشدد عليك يف املسألة فال جتد علي يف نفسك فقال سل عما بدالك 
  ال أسألك بربك ورب من قبلك آهللا أرسلك إىل الناس كلهم فقال اللهم نعم فق

قال أنشدك باهللا آهللا أمرك أن نصلي الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك باهللا آهللا أمرك أن 
  للهم نعم تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ا

  فقال الرجل آمنت مبا جاء به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بين سعد بن بكر 



  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما فما مسعنا بوافد قوم يقول أفضل من ضمام  - ٨٤
  أخرجه أمحد والطرباين يف حديث طويل 

  عن طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه قال  - ٨٥

ء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهل جند ثائر الرأس يسمع دوي صوته وال يفقه ما يقول حىت دنا جا
فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس صلوات يف اليوم والليلة فقال هل علي 

  غريها فقال ال إال أن تطوع 
  سلم وصيام رمضان قال هل علي غريه قال ال إال أن تطوع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  قال وذكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزكاة قال هل علي غريها قال ال إال أن تطوع 
  قال فأدبر الرجل وهو يقول واهللا ال أزيد على هذا وال انقص 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفلح إن صدق متفق عليه 
الرجل غري ضمام بن ثعلبة ألن ضماما سعدي بكري ذو عقيصتني أي ضفريتني كما يف املسند واملعجم الكبري  وهذا

  للطرباين وهذا جندي ثائر الرأس فهما خمتلفان موطنا وهيئة 

عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال أن وفد عبد القيس ملا أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من  - ٨٦
  لقوم أو من الوفد قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غري خزايا وال ندامى ا

فقالوا يا رسول اهللا أنا ال نستطيع أن تأتيك إال يف شهر احلرام وبيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر فمرنا بأمر 
  م عن أربع فصل خنرب به من وراءنا وندخل به اجلنة وسألوه عن األشربة فأمرهم بأربع وهناه

  أمرهم باإلميان باهللا وحده قال أتدرون ما اإلميان باهللا وحده قالوا اهللا ورسوله أعلم 
قال شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من املغنم 

ت ورمبا قال املقري وقال احفظوهن وأخربوا هبن من اخلمس وهناهم عن أربع عن احلنتم والدباء والنقري واملز ف
  وراءكم متفق عليه 

  وهذه املنهيات أوعية ينبذ فيها املسكر فنهاهم عما ينبذ فيها 
احلنتم اجلرة اخلضراء والدباء القرع اليابس يتخذ منه إناء للخمر والنقري جذع ينقر وسطه واملقري ماطلي بالقار 

  كاملزفت املطلي بالزفت 
عن أيب هريرة زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنهما اهنما قاال إن رجال من األعراب أتى رسول اهللا صلى اهللا  - ٨٧

  عليه و سلم فقال يا رسول اهللا أنشدك اهللا إال قضيت يل بكتاب اهللا 
  فقال اخلصم اآلخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب اهللا وائذن يل 

  ليه و سلم قل فقال رسول اهللا صلى اهللا ع
قال أن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته وإين أخربت أن على ابين الرجم فافتديت منه مبائة شاة ووليدة 

  فسألت أهل العلم فأخربوين أمنا على ابين جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم 
  بينكما  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ألقضني



  بكتاب اهللا الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إىل امرأة هذا فان اعترفت فارمجها 
  قال فغدا عليها فاعترفت فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرمجت متفق عليه 

ليه و سلم لسؤاله عن هذه الواقعة ليس له األعرايب هو ساكن البادية وقد رحل مع صاحبه إىل النيب صلى اهللا ع
  حاجة غريها 

  عسيفا على هذا أي أجريا عند هذا 
  الوليدة والغنم رد أي اجلارية اململوكة والغنم ترد إليك 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءه أعرايب فقال يا رسول اهللا إن امرأيت  - ٨٨
  د ولدت غالما اسو

  فقال هل لك من إبل قال نعم 
  قال ما ألواهنا قال محر 

  قال فيها من أورق قال نعم 
  قال فأىن ذلك قال أراه عرق نزعه 

  قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه 
  األورق األمسر 

  نزعه عرق جذبه الشبه إىل بعض أجداده بعامل الوراثة 
  ومن آثار الصحابة يف الرحلة 

  الدرداء لو أعيتين آية من كتاب اهللا فلم أجد أحدا يفتحها علي إال رجل بربك الغماد لرحلت إليه قول أيب  - ٨٩
  من رحالت التابعني ومن بعدهم 

  وفيها جاء هذا احلديث 
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل  - ٩٠

دون أحدا أعلم من عامل املدينة أخرجه الترمذي وسنه وصححه احلاكم على شرط مسلم ووافقه يطلبون العلم فال جي
  الذهيب 

عن عامر بن شراحيل الشعيب األمام التابعي أنه خرج إىل مكة يف ثالثة أحاديث ذكرت له فقال لعلي ألقى  - ٩١
  ه و سلم أخرجه الرامهرمزي رجال لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم أو من أصحاب النيب صلى اهللا علي

  عن علي بن املديين قال قيل للشعيب من أين لك هذا العلم كله  - ٩٢
  قال بنفي االعتماد والسري يف البالد وصرب كصرب اجلماد وبكور كبكور الغراب تذكرة احلفاظ 

  عن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أنه قيل له أيرحل الرجل يف طلب العلو  - ٩٣
هللا شديدا لقد كان علقمة واألسود يبلغهما احلديث عن عمر رضي اهللا عنه فال يقنعهما حىت خيرجا إىل فقال بلى وا

  عمر فيسمعانه منه علوم احلديث 
هذان اإلمامان اجلليالن من أئمة التابعني خيرجان من العراق إىل املدينة مسرية شهر لكي يسمعا من عمر حديثا 

  بلغهما عنه 



ما علمت أن أحدا من الناس كان أطلب لعلم يف أفق من اآلفاق من مسروق أخرجه عن الشعيب قال  - ٩٤
  الرامهرمزي وابن عبد الرب 

  وعن سفيان عن رجل أن مسروقا رحل يف حرف وأن أبا سعيد رحل يف حرف اخرجه ابن عبد الرب  - ٩٥
فما خرجت من مصر وهبا علم مكحول الدمشقي األمام قال كنت عبدا مبصر المرأه من بين هذيل فأعتقتين  - ٩٦

إال حويت عليه فيما أرى مث أتيت احلجاز فما خرجت منها وهبا علم إال حويت عليه فيما أرى مث أتيت العراق فما 
خرجت منها وهبا علم إال حويت عليه فيما أرى مث أتيت الشام فغر بلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا 

ا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل مسعت يف النفل شيئا قال نعم مسعت خيربين فيه بشيء حىت أتيت شيخ
حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم نفل الربع يف البدأة والثلث يف الرجعة أخرجه 

  أبو داود وابن ماجة 

  م ذكره الذهيب يف التذكره وعن ابن إسحاق قال مسعت مكحوال يقول طفت األرض يف طلب العل - ٩٧
أربدة التميمي التابعي راوي التفسري عن ابن عباس قال العجلي تابعي كويف ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات  - ٩٨

  وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب صدوق 
  د يف العلل روى عنه أبو إسحاق السبيعي األمام احلافظ أنه قال ما مسعت بأرض فيها علم إال أتيتها أخرجه أمح

  األمام احلافظ العلم علي بن املديين شيخ األمام البخاري قال  - ٩٩
  حججت حجة وليس يل مهه إال أن أمسع أخرجه الترمذي 

  األمام احلافظ عبد الرمحن بن األمام الكبري أيب حامت حممد بن إدريس قال  - ١٠٠
  مسعت أيب رمحه اهللا يقول 

من أغرب علي حديثا غريبا مسندا صحيحا مل أمسعه فله علي درهم يتصدق به  قلت على باب أيب الوليد الطيالسي
  وقد حضر على باب أيب الوليد خلق من اخللق أبو زرعة فمن دونه وإمنا كان مرادي أن يلقى علي ما مل أمسع 

أن يغرب به فيقولون هو عند فالن فأذهب فأمسع وكان مرادي أن أمسع منهم ما ليس عندي فما هتيأ ألحد منهم 
  علي حديثا تقدمة اجلرح والتعديل 

عن املؤمل بن إمساعيل إنه ذكر عنده احلديث الذي يروى عن أيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف فضل  - ١٠١
القرآن فقال لقد حدثين رجل ثقة مساه قال أتيت املدائن فلقيت الرجل الذي يروي هذا احلديث فقلت له حدثين 

  البصرة فإين أريد أن آتى 
  فقال هذا الرجل الذي مسعنا منه هو بواسط يف أصحاب القصب 

  قال فأتيت واسطا فلقيت الشيخ فقلت إين كنت باملدائن فدلين عليك الشيخ وإين أريد أن آتى البصرة 
  قال أن هذا الذي مسعت منه هو بالكالء 

  عبادان فأتيت البصرة فلقيت الشيخ بالكالء فقلت له حدثين فإين أريد أن آتى 
  فقال إن الشيخ الذي مسعناه منه هو بعبادان 

فأتيت عبادان فلقيت الشيخ فقلت له اتق اهللا ما حال هذا احلديث أتيت املدائن فقصصت عليه مث واسطا مث البصرة 



  فدللت عليك وما ظننت إال أن هؤالء كلهم قد ماتوا فأخربين بقصة هذا احلديث 
اس قد رغبوا عن القرآن وزهدوا فيه وأخذوا يف هذه األحاديث فقعدنا فوضعنا هلم فقال إنا اجتمعنا هنا فرأينا الن

  هذه الفضائل حىت يرغبوا فيه أخرجه اخلطيب يف الكفاية وابن اجلوزي 
احلافظ أبو جعفر أمحد بن محدان النيسابوري الزاهد العابد اجملاب الدعوة صاحب الكتاب اجلليل  - ١٠٢

  املستخرج على صحيح مسلم 
قال أبو عمرو بن الصالح رحل يف حديث واحد منه إىل أيب يعلى املوصلي ورحل يف أحاديث معدودة منه مل يكن 

  مسعها حىت مسعها 
وروينا أنه مسعه منه الشيخ القدوة أبو عثمان سعيد بن إمساعيل الزاهد احلريي فكان إذا بلغ منه موضعا فيه سنة مل 

  شرح مسلم البن الصالح  يستعملها وقف عندها إىل أن يستعملها

الفضل بن غامن اخلزاعي قاضي الري للرشيد وكان ممن مل جيب املعتزلة ومن وافقهم من احلكام إىل القول  - ١٠٣
  خبلق القرآن 

روى إبراهيم بن حممد املخرمي حدثنا الفضل بن غامن حدثنا مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده علي رضي 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قال يف اليوم مائة مرة ال إله إال اهللا امللك احلق املبني كان له  اهللا عنه قال قال رسول
  أمان من الفقر احلديث 

  قال الفضل بن غامن لو رحل يف هذا احلديث إىل خراسان لكان قليال اللسان 
  املسيب بن واضح السلمي التلمنسي  - ١٠٤

املسيب بن واضح يقول خرجت من قرية تلمنس أريد إىل مصر ابن هليعة قال احلسني بن عبد اهللا القطان مسعت 
  فأخربت مبوته امليزان واللسان 

  طرائف من رحالت احملدثني

نقدم إليك أخبارا لطيفة من طرائف رحالت احملدثني رضي اهللا عنهم واجزل مثوبتهم خنتارها من بني ما وقعنا عليه 
  ملناسبة موضوع هذا الكتاب 

  ثم بن مجيل البغدادي أبو سهل احلافظ نزيل إنطاكية اهلي - ١٠٥
ثقة صاحب سنة يغلط على الثقات قال سفيان بن حممد املصيصي شهدت اهليثم بن مجيل وهو ميوت وقد سجي حنو 

  القبلة فقامت جاريته تغمز رجليه أي لترى صحوه فقال اغمزيهما فاهللا يعلم أنه ما مشتا إىل حرام قط 
  احلديث وحتمل الكثري قال ابن سعد مسعت موسى بن داود يقول رحل وجتول يف طلب 

  أفلس اهليثم بن مجيل يف طلب احلديث مرتني 

  رمحة اهللا تعاىل  ٢١٣توىف سنة 
  يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي احملدث احلافظ  - ١٠٦

عه ورحلته و أفراد حديثه كان ممن مجع وصنف مع الورع والنسك والصالبة يف التمسك بالسنة قال احلاكم فأما مسا
  فأكثر من أن ميكن ذكرها 



  وقال أبو عبد الرمحن النهاوندي مسعت يعقوب بن سفيان يقول كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات 
وقال يعقوب أيضا قمت يف الرحلة ثالثني سنة وقال أبو زرعة الدمشقي قدم علينا رجالن من نبالء الناس أحدمها و 

  سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله أرحلهما يعقوب ابن 
  مات سنة سبع وسبعني ومائتني 

قال عبدان بن حممد املروزي رأيت يعقوب بن سفيان يف النوم فقلت ما فعل اهللا تعاىل بك قال غفر يل وأمرين أن 
  أحدث يف السماء كما كنت أحدث يف األرض 

  ث الذي أخرب به عن نفسه نسوقه عربة لطالب العلم ومن عنايات اهللا هبذا األمام يف طلبه للحديث هذا احلدي
قال حممد بن يزيد العطار مسعت يعقوب بن سفيان يقول كنت يف رحليت فقلت نفقيت فكنت أدمن الكتابة ليال وأقرأ 

  هنارا فلما كان ذات ليلة كنت جالسا أنسخ يف السراج وكان شتاء فنزل 

النقطاعي عن بلدي وعلى ما فاتين من العلم فغلبتين عيناي فنمت  املاء يف عيين فلم أبصر شيئا فبكيت على نفسي
فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النوم فناداين يا يعقوب مل أنت بكيت فقلت يا رسول اهللا ذهب بصري 

فتحسرت على ما فاتين فقال يل أدن مين فدنوت منه فأمر يده على عيين كأنه يقرأ عليهما مث استيقظت فأبصرت 
  فأخذت نسخي وقعدت أكتب 

حيىي بن معني بن عون املري الغطفاين موالهم أبو زكريا البغدادي إمام اجلرح والتعديل وأحد من انتهى  - ١٠٧
إليه علم احلديث يف عصره قال كتبت بيدي ألف ألف حديث قال األمام أمحد كان ابن معني أعلمنا بالرجال وقال 

  على حيىي ابن معني أبو سعيد احلداد الناس كلهم عيال 
وذكر ابن عدي أن والد حيىي خلف له ثروة ضخمة ألف ألف درهم ومخسني ألف درهم فأنفق ذلك كله على 

  احلديث ملا توسع يف طلبه ورحالته من أجله 
ومن لطائف أخبار رحالته هذه الرحلة اليت سافر فيها مع صديقه األمام أمحد بن حنبل من العراق إىل اليمن للسماع 

ن األمام عبد الرزاق ابن مهام الصنعاين حافظ اليمن ويف العودة أراد أن يدخل الكوفة ليخترب احلافظ أبا نعيم م
  الفضل بن دكني ويعرف حفظه وتيقظه ونباهته وكان يرافقهما 

  يف هذه الرحلة أمحد بن منصور الرمادي الثقة وهذا نصه يروي قصة هذا االختبار 
ي خرجت مع أمحد وحيىي إىل عبد الرزاق أخدمهما فلما عدنا إىل الكوفة قال حيىي ألمحد قال أمحد بن منصور الرماد

  أريد أخترب أبا نعيم فقال له أمحد ال تزيد الرجل إال ثقة 
فقال حيىي البد يل فأخذ ورقة وكتب فيها ثالثني حديثا من حديث أيب نعيم وجعل على رأس كل عشرة منها حديثا 

ا إىل أيب نعيم فخرج فجلس على دكان فأخرج حيىي الطبق فقرأ عليه عشرة مث قرأ احلادي ليس من حديثه مث جاءو
عشر فقال أبو نعيم ليس من حديثي اضرب عليه مث قرأ العشر الثاين وأبو نعيم ساكت فقرأ احلديث الثاين فقال 

وأقبل على حيىي فقال أما هذا ليس من حديثي اضرب عليه مث قرأ العشر الثالث وقرأ احلديث الثالث فانقلبت عيناه 
وذراع أمحد يف يده فأورع من أن يعمل هذا وأما هذا يريدين فأقل من أن يعمل هذا ولكن هذا من فعلك يا فاعل مث 

  أخرج رجله فرفسه فرمى به وقام فدخل داره 
  فقال أمحد ليحىي أمل أقل لك أنه ثبت 
  قال واهللا لرفسته أحب إيل من سفريت 



الرمحن بن أيب حامت قال مسعت أيب يقول بقيت بالبصرة يف سنة أربع عشرة ومائتني مثانية أشهر روى عبد  - ١٠٨
  وكان يف 

نفسي أن أقيم سنة فانقطع نفقيت فجعلت أبيع ثياب بدين شيئا بعد شيء حىت بقيت بال نفقة ومضيت أطوف مع 
بيت خال فجعلت أشرب املاء من اجلوع  صديق يل إىل املشيخة وأمسع منهم إىل املساء فانصرف رفيقي ورجعت إىل

مث أصبحت من الغد وغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه يف مساع احلديث على جوع شديد فانصرف عين 
  وانصرفت جائعا 

  فلما كان من الغد غدا علي فقال مر بنا إىل املشايخ 
  قلت أنا ضعيف ال ميكنين قال ما ضعفك 
  طعمت فيهما شيئا قلت ال أكتمك أمري قد مضى يومان ما 

  فقال قد بقي معي دينار فأنا أواسيك بنصفه وجنعل النصف اآلخر يف الكراء 
  فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار 

هـ كان أديبا فقيها  ٢٨٢احلافظ األمام اجلوال الفضل بن حممد بن املسيب البيهقي الشعراين املتويف سنة  - ١٠٩
  عابدا عارفا بالرجال 

  ن املؤمل قال اب
  كنا نقول ما بقي بلد مل يدخله الفضل الشعراين يف طلب احلديث إال األندلس تذكرة احلفاظ 

ـ  ٣١٥احلافظ البارع اجلوال الزاهد القدوة حممد بن املسيب بن إسحاق األرغياين املتويف سنة  - ١١٠   ه
د من مشاخينا يذكرون عنه أنه قال ما أعلم قال اإلمام أبو عبد اهللا احلاكم كان من العباد اجملتهدين مسعت غري واح

منربا من منابر اإلسالم بقي علي مل أدخله لسماع احلديث ومسعت أبا إسحاق املزكي يقول مسعت حممد بن املسيب 
يقول كنت أمشي يف مصر ويف كمي مائة جزء يف كل جزء ألف حديث ومسعت أبا علي احلافظ يقول كان حممد بن 

  كمه مائة ألف حديث كان دقيق اخلط وصار هذا كاملشهور من شأنه تذكرة احلفاظ  املسيب ميشي مبصر ويف
حمدث أصبهان األمام الراحل احلافظ الثقة أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي االصبهاين اخلازن املشهور  - ١١١

  هـ  ٣٨١بابن املقرىء املتويف سنة 
  ت ابن املقرىء يقول طفت الشرق والغرب أربع مرات مسع ماال حيصى كثره قال أبو طاهر أمحد بن حممود مسع

  وعن ابن املقرئ قال مشيت بسبب نسخة مفضل بن فضالة سبعني مرحلة ولو عرضت على خبار برغيف مل يقبلها 

  وقال أبو طاهر بن سلمة مسعت ابن املقرئ يقول دخلت بيت املقدس عشر مرات تذكرة احلفاظ 
ق بن حيىي بن منده األصبهاين الرحالة كان من أئمة هذا الشأن وثقاهتم ولد احملدث احلافظ حممد بن إسحا - ١١٢

سنة عشر وثالمثائة ومسع سنة مثاين عشرة وبعدها ورحل سنة ثالثني إىل نيسابور فأدرك أبو حامد بن بالل وكتب 
ن سليمان عن األصم حنوا من ألف جزء مث رحل إىل بغداد فلقي ابن البختري والصفار ولقي بدمشق خيثمة ب

وطبقته ولقي مبكة أبا سعيد بن األعرايب ومبصر أبا الطاهر املديين وببخارى ومرو وبلخ مجاعة وطوف األقاليم 
وكتب بيده عدة أمحال وبقي يف الرحلة حنوا من أربعني سنة مث عاد إىل وطنه شيخا فتزوج ورزق االوالد ويقال أنه 

لكتب واالجزاء قال ابن منده رمحه اهللا كتبت عن ألف شيخ رجع إىل بلده أصبهان قدمها أربعون محال من ا



قال الباطرقاين إمام األئمة  ٣٩٥وسبعمائة شيخ وكان من دعاة السنة وحفاظ األثر حدث بالكثري حىت تويف سنة 
  يف احلديث رمحه اهللا تذكرة احلفاظ 

  احلافظ العامل املكثر اجلوال أبو الفضل حممد بن طاهر بن  - ١١٣

ما كان على وجه األرض له نظري قال السلفي مسعت ابن طاهر يقول كتبت  ٥٠٧دسي املتويف سنة علي املق
  الصحيحني وسنن أيب داود سبع مرات باألجرة 

وقال أبو مسعود عبد الرحيم احلاجي مسعت ابن طاهر يقول بلت الدم يف طلب احلديث مرتني مرة ببغداد ومرة 
ذلك وما ركبت دابة قط يف طلب احلديث وكنت أمحل كتيب على ظهري  مبكة كنت أمشي حافيا يف احلر فلحقين

  تذكرة احلفاظ 
هـ من أحفظ  ٤٤٤احلافظ األمام علم السنة عبيد اهللا بن سعيد بن حامت أبو نصر السجزي املتويف سنة  - ١١٤

  أهل زمانه للحديث طوف اآلفاق يف طلب احلديث 
أيب نصر السجزي فدق الباب فقمت ففتحته فدخلت امرأة قال احلافظ أبو إسحاق احلبال كنت يوما عند 

  وأخرجت كيسا فيه ألف دينار فوضعته بني يدي الشيخ وقالت أنفقها كما ترى 
  قال ما املقصود 

  قالت تتزوجين وال حاجة يل يف الزوج ولكن ألخدمك 
مىت تزوجت سقط فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف فلما انصرفت قال خرجت من سجستان بنيه طلب العلم و

  عين هذا االسم وما أوثر 

  على ثواب طلب العلم شيئا تذكرة احلفاظ 
اإلمام الكبري اجلهبذ أبو حامت حممد بن إدريس بن منذر احلنظلي الرازي إمام احملدثني يف احلديث ويف اجلرح  - ١١٥

ـ رحلته من أطرف رحالت احملد٢٧٧والتعديل ومعرفة العلل والرجال املتويف سنة    ثني ه
  روى ابنه عبد الرمحن عنه يف كتابه تقدمة اجلرح والتعديل قال 

مسعت أيب يقول أول سنة خرجت يف طلب احلديث أقمت سبع سنني أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف 
فرسخ مل أزل أحصي حىت زاد على ألف فرسخ تركته أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إىل بغداد فماال أحصي كم 

ومن مكة إىل املدينة مرات كثرية وخرجت من البحرين من قرب مدينة صال إىل مصر ماشيا ومن مصر إىل  مرة
الرملة ماشيا ومن الرملة إىل بيت املقدس ومن الرملة إىل عسقالن ومن الرملة إىل طربية ومن طربية إىل دمشق ومن 

جعت من طرسوس إىل محص وكان بقي علي دمشق إىل محص ومن محص إىل انطاكية ومن انطاكية إىل طرسوس مث ر
شيء من حديث أيب اليمان فسمعت مث خرجت من محص إىل بيسان ومن بيسان إىل الرقة ومن الرقة ركبت الفرات 

  إىل بغداد وخرجت قبل خروجي إىل الشام من واسط 

نة أجول سبع سنني إىل النيل ومن النيل إىل الكوفة كل ذلك ماشيا كل هذا يف سفري األول وأنا ابن عشرين س
خرجت من الري سنة ثالث عشرة ومائتني يف شهر رمضان ورجعت سنة احدى وعشرين ومائتني تقدمه اجلرح 

  والتعديل 
وقال عبد الرمحن بن أيب حامت مسعت أيب يقول كنا يف البحر فاحتلمت فأصبحت وأخربت أصحايب به  - ١١٦



  ن أسبح فقالوا أنا نشد فيك حبال ونعلقك من املاء فقالوا يل اغمس نفسك يف البحر قلت إين ال أحسن أ
فشدوا يف حبال وأرسلوين يف املاء وأنا يف اهلواء أريد إسباغ الوضوء فلما توضأت قلت هلم أرسلوين قليال فأرسلوين 

  فغمست نفسي يف املاء قلت ارفعوين فرفعوين تقدمة اجلرح والتعديل 
  أيب يقول وقال عبد الرمحن بن أيب حامت مسعت  - ١١٧

ملا خرجنا من املدينة من عند داود اجلعفري صرنا إىل اجلار وركبنا البحر وكنا ثالثة أنفس أبو زهري املروروذي شيخ 
  وآخر 

نيسابوري فركبنا البحر وكانت الريح يف وجوهنا فبقينا يف البحر ثالثة أشهر وضاقت صدورنا وفين ما كان معنا 
الرب فجعلنا منشي أياما على الرب حىت فين ما كان معنا من الزاد واملاء فمشينا يوما من الزاد وبقيت بقية فخرجنا إىل 

وليلة مل يأكل أحد منا شيئا وال شربنا واليوم الثاين كمثله واليوم الثالث كل يوم منشي إىل الليل فإذا جاء املساء 
ياء فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا وقد ضعفت أبداننا من اجلوع والعطش والع

منشي على قدر طاقتنا فسقط الشيخ مغشيا عليه فجئنا حنركه وهو ال يعقل فتركناه ومشينا أنا وصاحيب النيسابوري 
قدر فرسخ أو فرسخني فضعفت وسقطت مغشيا علي ومضى صاحيب وتركين فلم يزل هو ميشي إذ بصر من بعيد 

 ونزلوا على بئر موسى صلى اهللا عليه و سلم فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاءوه قوما قد قربوا سفينتهم من الرب
  معهم املاء يف إداوة فسقوه وأخذوا بيده 

فقال هلم احلقوا رفيقني يل قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم فما شعرت أال برجل يصب املاء على وجهي ففتحت 
ربة شيئا يسريا فشربت ورجعت إيل نفسي ومل يروين ذلك القدر عيين فقلت اسقين فصب من املاء يف ركوة أو مش

فقلت اسقين فسقاين شيئا يسريا وأخد بيدي فقلت ورائي شيخ ملقى قال قد ذهب إىل ذاك مجاعة فاخذ بيدي وأنا 
ا امشي اجر رجلي ويسقيين شيئا بعد شئ حىت إذا بلغت إىل عند سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ واحسنوا إلين

  أهل السفينة فبقينا أياما حىت رجعت إلينا أنفسنا 

مث كتبوا لنا كتابا إىل مدينة يقال هلا راية إىل واليهم وزودونا من الكعك والسويق واملاء فلم نزل منشي حىت نفد ما 
ى به كان معنا من املاء والسويق والكعك فجعلنا منشي جياعا عطاشا على شط البحر حىت وقعنا إىل سلحفاة قد رم
البحر مثل الترس فعمدنا إىل حجر كبري فضربنا على ظهر السلحفاة فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض 

فأخذنا من بعض األصداف امللقى على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك األصفر فنتحساه حىت سكن عنا اجلوع 
  والعطش 

تاب إىل عاملهم فأنزلنا يف داره وأحسن إلينا وكان يقدم إلينا مث مررنا وحتملنا حىت دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الك
  كل يوم القرع ويقول خلادمه هايت هلم باليقطني املبارك فيقدم إلينا من ذاك اليقطني مع اخلبز أياما 

  فقال واحد منا بالفارسية ال تدعوا باللحم املشؤوم وجعل يسمع الرجل صاحب الدار 
  ن جديت كانت هروية فأتانا بعد ذلك باللحم فقال أنا أحسن بالفارسية فإ

  مث خرجنا من هناك وزودنا إىل أن بلغنا مصر تقدمة اجلرح والتعديل 

ويف اخلتام نقدم هذه النصوص الثالثة ألعالم من كبار األئمة عربة وذكرى ألوىل األلباب فيما بذله أجدادهم وما 
مي ديىن وحضاري ولنهيب بشبابنا أن تابعوا اخلطى واسلكوا أمثره جهادهم العلمي اخلالص هللا تعاىل من بنيان عل



سبيل االئتساء هبؤالء االسالف الكرام يف النهوض بعلوم اإلسالم وبث الوعي يف املسلمني على أساس من هداية 
  كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم 

حملدث احلافظ املفسر الصويف عامل العراق وواعظ النص األول لألمام ابن اجلوزي وهو األمام الكبري ا - ١١٨
اآلفاق عبد الرمحن بن علي بن حممد املشهور بابن اجلوزي صاحب التصانيف السائرة يف فنون العلم وجمموعها 

مائتان ونيف ومخسون كتابا ما بني رسالة صغرية وكتاب ضخم مثل زاد املسري يف علم التفسري وكان حيضر جمالس 
  الوزراء وعظه امللوك و

قال سبطه مسعت جدي يقول على املنرب كتبت باصبعي ألفي جملد وتاب على يدي مائة ألف وأسلم على يدي 
  عشرون ألفا 

وكان رمحه اهللا تعاىل حريصا على وقته اليضيع منه شيئا حىت كان إذا جاءه الزوار شغل نفسه مع احلدبث إليهم 
كتابة وبري األقالم وحنو ذلك وقد فسح اهللا يف عمره باخلري الكثري بأعمال بسيطة آلية مثل تقطيع الورق ليعده لل

  ه Bهـ رمحه اهللا و٥٩٧واألمد الطويل وتويف سنة 

  وهذا النص من كتابه الطريف النافع صيد اخلاطر قال فيه ما يلي 
املعاصي من تأملت أحوال الناس يف حالة علو شأهنم فرأيت أكثر اخللق تبني خارهتم حينئذ فمنهم من بالغ يف 

  الشباب ومنهم من فرط يف اكتساب العلم ومنهم من أكثر من اإلستمتاع باللذات 
فكلهم نادم يف حالة الكرب حني فوات اإلستدراك لذنوب سلفت أو قوى ضعفت او فضيلة فاتت فيمضي زمان 

 يكن له افاقة الكرب يف حسرات فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال واأسفاه على ما جنيت وان مل
  صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به 

فأما من انفق عصر الشباب يف العلم فإنه يف زمن الشيخوخة حيمد جين ما غرس ويلتذ بتصنيف ما مجع وال يرى ما 
  يفقد من لذات البدن شيئا باإلضافة اىل ما يناله من لذات العلم 

إدراك املطلوب ورمبا كانت تلك األعمال اطيب مما نيل منها كما  هذا مع وجود لذاته يف الطلب الذي كان تأمل به
  ... ورب امنية احلى من الظفر ... اهتز عند منين وصلها طربا ... قال الشاعر 

  ولقد تأملت نفسي باإلضافة اىل عشرييت الذين انفقوا أعمارهم يف اكتساب

  الدنيا وانفقت زمن الصبوة والشباب يف طلب العلم فرأيتين 
 يفتين مما نالوه إال ما لو حصل يل ندمت عليه مث تأملت حايل فإذا عيشي يف الدنيا اجود من عيشهم وجاهي بني مل

  الناس اعلى من جاههم وما نلته من معرفة العلم ال يقاوم 

  فقال يل إبليس ونسيت تعبك وسهرك 
جزى اهللا ... ريق ادت إيل صديق فقلت له أيها اجلاهل تقطيع األيدي ال وقع له عند رؤية يوسف وما طالت ط

  ... وان ترك املطايا كاملزاد ... املسري اليه خريا 
ولقد كنت يف حالوة طليب العلم القى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل الجل ما اطلب وأرجو كنت يف 

لى آكلها إال عند املاء زمان الصبا اخذ معي أرغفة يابسة فأخرج يف طلب احلديث واقعد على هنر عيسى فال اقدر ع
فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعني مهيت ال ترى أال لذة حتصيل العلم فامثر ذلك عندي أين عرفت بكثرة مساعي 



حلديث الرسول صلى اهللا عليه و سلم وأحواله وادابه وأحوال أصحابه وتابعيهم فصرت يف معرفة طريقه كابن 
  اجود 
د اهللا النيسابوري وهو اإلمام اجلليل احلافظ احلاكم أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا النص الثاين للحاكم ايب عب - ١١٩

  بن حممد النيسابوري املعروف بابن البيع 

هجري وطلب العلم من الصغر ورحل يف االفاق ومسع من شيوخ ال حيصون كثره زهاء ألفي شيخ  ٣٢١ولد سنة 
   ٤٠٥وتويف سنة 

جليال حافظا عارفا ثقة واسع العلم اتفق الناس على إمامته وجاللته وعظمة قدره وكان احلاكم آبو عبد اهللا إماما 
ورحل إليه من البالد لسعة علمه ودرايته واتفق العلماء على انه من اعلم األئمة الذين حفظ اهللا هبم هذا الدين 

تب القيمة خصوصا كتابه وكان احلاكم من ابرز األعالم الذي شيدوا بنيان التدوين يف علوم احلديث بتصنيف الك
  معرفة علوم احلديث 

قال الشيخ طاهر اجلزائري فيه فوائد مهمة رائعة ينبغي ملطالعي هذا الفن الوقوف عليها وقال ابن خلدون ومن 
  فحول علمائه يعين علوم احلديث وأئمتهم أبو عبد اهللا احلاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي هذبه وأظهر حماسنه 

  ن مطلع كتابه القيم معرفة علوم احلديث قال فيه ما يلي يف وصف احملدثني وهذا النص م
قوم سلكوا حمجة الصاحلني واتبعوا آثار السلف من املاضني ودمغوا أهل البدع واملخالفني بسنن رسول اهللا صلى اهللا 

تنعموا بالبؤس يف األسفار مع عليه وعلى آله أمجعني قوم آثروا قطع املفاوز والقفاز على التنعم يف الدمن واألوطار و
  مساكنة أهل العلم واألخبار وقنعوا عند 

مجع األحاديث واآلثار بوجود الكسر واألطمار قد رفضوا اإلحلاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك 
  فرشهم  من البدع واألهواء واملقاييس واآلراء والزيغ جعلوا املساجد بيوهتم وأساطينها تكاهم وبواريها

حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني ثنا عمر بن حفص بن 
غياث قال مسعت أيب وقيل له أال تنظر إىل أصحاب احلديث وما هم فيه قال هم خري أهل الدنيا وحدثين أبو بكر 

ق قال مسعت علي بن خشرم يقول مسعت أبا بكر بن عياش يقول حممد بن جعفر املزكي ثنا أبو بكر حممد بن إسحا
إين ألرجو أن يكون أصحاب احلديث خري الناس يقيم أحدهم ببايب وقد كتب عين فلو شاء أن يرجع ويقول حدثين 

  أبو بكر مجيع حديثه فعل إال أهنم ال يكذبون 
يف ال يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا قال أبو عبد اهللا ولقد صدقا مجيعا إن أصحاب احلديث خري الناس وك

بأسرها وراءهم وجعلوا غذاءهم الكتابة ومسرهم املعارضة واسترواحهم املذاكرة وخلوقهم املداد ونومهم السهاد 
واصطالءهم الضياء وتوسدهم احلصى فالشدائد مع وجود األسانيد العالية عندهم رخاء ووجود الرخاء مع فقد ما 

م بلذاذة السنة غامرة قلوهبم بالرضاء يف األحوال عامرة تعلم السنن سرورهم وجمالس طلبوه عندهم بؤس فعقوهل
  العلم حبورهم وأهل السنة قاطبة إخواهنم وأهل اإلحلاد والبدع بأسرها أعداؤهم 

النص الثالث واألخري لألمام اخلطيب البغدادي صاحب كتاب الرحلة نفسه من كتابه القيم شرف  - ١٢٠
  قال رمحه اهللا وأجزل مثوبته أصحاب احلديث 

وقد جعل اهللا تعاىل أهله يعين أهل احلديث أركان الشريعة وهدم هبم كل بدعة شنيعة فهم أمناء اهللا من خليقته 



والواسطة بني النيب صلى اهللا عليه و سلم وأمته واجملتهدون يف حفظ ملته أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياهتم 
وحججهم قاهرة وكل فئة تتحيز إىل هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى باهرة ومذاهبهم ظاهرة 

أصحاب احلديث فان الكتاب عدهتم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم ال يعوجون على األهواء وال 
خزنته وأوعية العلم يلتفتون إىل اآلراء يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم املأمونون عليه والعدول حفظة الدين و

ومحلته إذا اختلف يف حديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به فهو املقبول املسموع ومنهم كل عامل فقيه وإمام 
رفيع نبيه وزاهد يف قبيلة وخمصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب حمسن وهم اجلمهور العظيم وسبيلهم السبيل 

إلفصاح بغري مذاهبهم ال يتجاسر من كادهم قصمه اهللا ومن عاندهم املستقيم وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى ا
خذله اهللا ال يضرهم من خذهلم وال يفلح من اعتزهلم احملتاط لدينه إىل إرشادهم فقري وبصر الناظر بالسوء إليهم 

  حسري وإن اهللا على نصرهم لقدير 
  ه و سلم قال أخربنا أبو بكر عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النيب صلى اهللا علي

  ال يزال ناس من أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة 
قال علي بن املديين يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من 

د عند املعتزلة والرافضة خالفهم هم أهل احلديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم لوالهم مل جت
  واجلهمية شيئا من السنن 

قال أبو بكر وقد جعل رب العاملني الطائفة املنصورة حراس الدين وصرف عنهم كيد املعاندين لتمسكهم بالشرع 
املتني واقتفائهم آثار الصحابة والتابعني فشأهنم حفظ اآلثار وقطع املفاوز والقفار وركوب الرباري والبحار يف 

اس ما شرع الرسول املصطفى ال يعرجون عنه إىل رأي وال هوى قبلوا شريعته قوال وفعال وحرسوا سنته حفظا اقتب
ونقال حىت ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق هبا وأهلها وكم من ملحد يروم أن خيلط بالشريعة ما ليس منها واهللا تعاىل 

بأمرها وشأهنا إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دوهنا يذب بأصحاب احلديث عنها فهم احلفاظ ألركاهنا والقوامون 
  يناضلون أؤلئك حزب اهللا إال أن حزب اهللا هم املفلحون 

رحم اهللا أئمة هذا الدين وعلماءه احملدثني لقد كانوا يف األمم معجزة العلم والتاريخ جعلهم اهللا تعاىل وسيلة الحناز 
  وعده إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون 

نذكر القارئ يف هذا اخلتام أن استيعاب رحالت احملدثني وأخبارها ال ميكن إال يف جملدات كثرية ألهنم ما فيهم  وإنا
  رجل مل يرحل يف 

طلب احلديث والعلم وال يعترب حمدثا قط من مل يلق الشيوخ ويأخذ عنهم مهما عنعن ودندن إمنا هو واحد من مجلة 
  الوراقني 

يب يف الرحلة للحديث الواحد مث ما إستدركناه عليه ليس كل ما ورد يف ذلك بل هناك وأن ما أورده احلافظ اخلط
الكثري من أخبار هذا النوع من الرحلة فيما نرى حسب القارئ منه هذا القدر ليثري العربة والذكرى واإلعتزاز هبذا 

لزيارهتم أو اإلفادة من علمهم أو  التراث العظيم وليحفز اهلمم لالجتهاد يف طلب العلم والرحلة إىل لقاء العلماء
  تلقن مشائلهم وهديهم والسعي ال حياء حضارة هذه األمة اإلسالمية 

وهذا آخر ما تيسر تعليقه على كتاب الرحلة يف طلب احلديث للخطيب البغدادي رمحه اهللا وأجزل مثوبته وقع 
وثالمثائة وألف من هجرة خري الربية الفراغ منه يوم السبت خامس رمضان املبارك من شهور سنة أربع وتسعني 



  صلى اهللا عليه و سلم يوافقه احلادي والعشرون من أيلول لسنة أربع وسبعني وتسعمائة وألف 
وفقنا اهللا التباع كتابه وسنة رسوله ورفع لوائهما واهلمنا حمبة أئمة هذا الدين وعلماءه الفاضلني ومعرفة فضلهم 

  اجلزاء وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاهم عنا وعن العلم والدين خري 
  وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني 
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