
 منهج اإلمام أبي يعلى في مسنده

 :ترجمة اإلمام أبي يعلى الموصلي

اإلمام الحافظ، شيخ اإلسالم، أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى ابن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي الموصلي، محدث : هو
 .الموصل، وصاحب المسند والمعجم

 .بخمس سنين، وأعلى إسناداً منهولد في ثالث شوال سنة عشر ومائتين، فهو أكبر من النسائي 

 .لقي الكبار، وارتحل في حداثته إلى األمصار باعتناء أبيه وخاله محمد ابن أحمد بن أبي المثنى، ثم بهّمته العالية

 :شيوخه

أحمد بن حاتم الطويل، وأحمد بن جميل، وأحمد بن عيسى التستري، وأحمد بن إبراهيم الموصلي، وأحمد بن منيع، وأحمد ابن 
حمد بن أيوب، وإبراهيم بن الحجاج السامي، وإبراهيم ابن الحجاج النيلي صاحب سالم بن أبي مطيع، وإبراهيم بن محمد بن م

عرعرة، وإبراهيم بن عبد اهلل الهروي، وإبراهيم بن زياد سبالن، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وإسحاق بن موسى الخطمي، وإسحاق 
إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، وأبي إبراهيم إسماعيل الترجماني، وإسماعيل بن عبد اهلل بن  ابن إسماعيل الطاَلقاني، وأبي معمر

 .خالد القرشي، وأيوب بن يونس البصري

 :تالميذه

وجعفر , وبشر بن الوليد الكندي، وبشر بن هالل، وبسام بن يزيد النقال, وهيب، واألزرق بن علي أبي الجهم، وأمية ابن بسطام
وحوثرة بن أشرس العدوي، والحسن بن عيسى بن ماسرجس، , ك، وجبارة بن المغلس، وجعفر بن حميد الكوفيبن مهران السبا

وخلف بن , والحكم بن موسى، والحارث بن مسكين، والحارث بن سريج، وحفص ابن عبد اهلل الحلواني، وحجاج بن الشاعر
وروح بن عبدالمؤمن المقرئ، والربيع , لضبي، وداود بن رشيدوداود بن عمرو ا, هشام البزار، وخالد بن مرداس، وخليفة بن خياط

وأبي خيثمة زهير بن حرب، وزكريا بن يحيى زحمويه، وزكريا بن يحيى الرقاشي، وزكريا بن يحيى الكسائي الكوفي، وأبي , بن ثعلب
 .الربيع الزهراني

ي، وسليمان بن محمد المباركي، وسعيد بن عبد وأبي الربيع سليمان بن داود الختلي، وأبي أيوب سليمان بن داود الشاذكون
, وشيبان بن فروخ, الجبار، وسعيد بن أبي الربيع السمان، وسعيد بن مطرف الباهلي، وسريج بن يونس، وسهل ابن زنجلة الرازي

 والصلت بن مسعود الجحدري، وصالح بن مالك الخوارزمي، 

جمحي، وعبد اهلل بن سلمة البصري، عن أشعث بن براز الهجيمي، وعبد اهلل وعبد اهلل بن محمد بن أسماء، وعبد اهلل بن معاوية ال
بن عون الخراز، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعبد اهلل بن بكار البصري، وعبد اهلل بن عمر مشكدانة، وعبيد اهلل بن عمر القواريري، 

زدي، وأبي نصر عبد الملك بن عبد العزيز وعبيد اهلل بن معاذ، وعبد الرحمن بن سالم الجمحي، وعبد الرحمن بن صالح األ
التّمار، وعبد الواحد بن غياث، وعبد الغفار بن عبد اهلل بن الزبير، وعبد األعلى بن حماد الّنرسي، وعلي بن الجعد، وعلي بن 

، وعثمان بن حمزة المعولي، وعلي بن المديني، وعمرو الناقد، وعمرو بن الحصين، وعمرو بن أبي عاصم النبيل، وعيسى بن سالم
 .وكامل بن طلحة, وقطن بن نسير, والفضل بن الصباح, وغسان بن الربيع, أبي شيبة
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ومصعب بن عبد اهلل، ومنصور بن أبي مزاحم، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن سعيد القطان، ومحمد بن جامع العطار 
، وأبي كريب محمد بن العالء، ومحمد بن خالد الطحان، وضعفه، ومحمد بن عبد اهلل بن نمير، ومحمد بن بكار مولى بني هاشم

 .ومحمد بن عبد اهلل بن عمار الموصلي

 .ونعيم بن الهيصم

 ".معجمه " وهدبة بن خالد، ويحيى بن معين، ويحيى بن أيوب المقابري، ويحيى الحماني، وخلق كثير سواهم، مذكورين في 

 :ثناء العلماء عليه وعلى مسنده

إنما : أن والد أبي عبد اهلل بن مندة رحل إلى أبي يعلى، وقال له: أخبرنا هبة اهلل األبرقوهي عّمن ذكره: دينيقال أبو موسى الم
 .رحلت إليك إلجماع أهل العصر على ثقتك وإتقانك

 .ثقة مأمون: سألت الدارقطني عن أبي يعلى، فقال: وقال السلمي

 .م أبو يعلى التميميومنه": تاريخ الموصل " قال يزيد بن محمد األزدي في 

 ...كان من أهل الصدق واألمانة، والدين والحلم: فذكر نسبه وكبار شيوخه، وقال

وهو كثير الحديث، صنف المسند وكتباً في الزهد، والرقائق، وخّرج الفوائد، وكان عاقاًل، حليمًا صبورا، حسن : إلى أن قال
ما أحلى : ما تمتع متمتع بمثل ذكر اهلل، قال داود عليه السالم: سمعت سفيان يقول: سمعت ابن قدامة: األدب، سمعته يقول

 .ذكر اهلل في أفواه المتعبدين

" مسند " كيف تفضِّله و : أنه كان يفضل أبا يعلى الموصلي على الحسن بن سفيان، فقيل له: وقد بلغنا عن أبي عمرو بن حمدان
 .احتسابًا، والحسن بن سفيان كان يحدث اكتساباً  ألن أبا يعلى كان يحدث: الحسن أكبر، وشيوخه أعلى ؟ قال

 .هو من المتقنين المواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعة: وقد وّثق أبا يعلى؛ أبو حاتم البستي وغيره، قال ابن حبان

 .على الوجه إال مسند أبي يعلى، ألنه كان يحدِّث هلل عز وجل" مسنداً " ما سمعت : وقال ابن عدي

 .من كتبه قّل ما يفوته من الحديث: أبي يعلى ويقول" مسند " سمعت أبا إسحاق بن حمزة يثني على : المقرئقال ابن 

 .أبو يعلى أحد الثقات األثبات، كان على رأي أبي حنيفة: وقال الحافظ عبد الغني األزدي

 .نعم، ألنه أخذ الفقه عن أصحاب أبي يوسف: قلت: قال الذهبي

 .علي بن المثنى بن عيسى بن هالل بن دينار التميمي، أبو يعلى، أحد الثقات، مات سنة سبع وثالث مئة أحمد بن: قال ابن مندة

 .وبينه وبين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثة أنفس: وقد وصف أبو حاتم البستي أبا يعلى باإلتقان والدين، ثم قال

قرأت المسانيد كمسند العدني، ومسند : التميمي الحافظ يقولسمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل : قال أبو سعد السمعاني
 .أحمد بن منيع، وهي كاألنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع األنهار
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الذي " المسند " الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه، فإنه كبير جدًا، بخالف " مسنده " صدق، وال سّيما : قلت
 .عمرو بن حمدان عنه، فإنه مختصررويناه من طريق أبي 

 :مصّنفاته

 .وقد خّرج لنفسه معجم شيوخه في ثالثة أجزاء: قال الذهبي" المعجم "  - 1

 :ولمسند أبي يعلى روايتان": المسند "  - 2

المطالب ): رواية طويلة رواها أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ، عن أبي يعلى، وهي التي اعتمد عليها ابن حجر في: األولى 
 (.المسند الكبير)، في تخريج زوائدها على الكتب الستة، وتسمى هذه الرواية بـ (إتحاف المهرة)، والبوصيري في (العالية

المقصد العلي في زوائد : )رواية قصيرة رواها أبو عمرو بن حمدان، وهذه الرواية هي التي اعتمد عليها الهيثمي في كتابيه: والثانية
 (.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)و ( ليأبي يعلى الموص

والرواية القصيرة هي التي وصلت إلينا، وقد أتم تحقيقها األستاذ حسين أسد في ثالثة عشر مجلدًا، مع ثالثة مجلدات للفهارس،  
 .كما ُحقِّقت في عدد من الرسائل العلمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود

 (.11/171)والذهبي في السير , "ريخ موصل تا" ذكره األزدي في ": الفوائد "  - 3

 (.1/134)ذكره الدكتور فؤاد سزكين في تاريخ التراث ": المفاريد "  - 1

 (.11/171)والذهبي في السير , "تاريخ الموصل " ذكره األزدي في ": الزهد والرقائق "  - 5

وأّن منه نسخة خطّية , "المفاريد"تحقيقه لكتاب ذكره عبد اهلل الجديع في مقدمة ": حديث محمد بن بشار عن شيوخه "  - 6
 .في الظاهرية يعمل على تحقيقها

 :وفاته

 .عاش أبو يعلى إلى أثناء سنة سبع وثالث مئة، فقده أبو الحسين بن المنادي في رابع عشر جمادى األولى: قال الذهبي

ومات معه في سنة سبع .وعاش سبعًا وتسعين سنة وانتهى إليه علو اإلسناد، وازدحم عليه أصحاب الحديث،: قلت: قال الذهبي
 .اهـ...((كالحافظ: عّدة من الكبار

وحضر جنازته , كان أبو يعلى من أهل الصدق واألمانة والدين والحلم؛ غّلقت أكثر األسواق يوم موته: قال يزيد بن محمد األزدي
 .من الخلق أمر عظيم

  

مقدمة تحقيق مسند أبي يعلى , (741 -747/  2)تذكرة الحفاظ , (111 -171/  11)سير أعالم النبالء : مراجع الفقرة
 (.11)مقدمة عبد اهلل الجديع في تحقيقه لكتاب المفاريد ص , (16-1/11)إلرشاد الحق 
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 :المسند المطبوع ومنهجه

 .كما سيأتي من كالم الذهبي, ة ومطولةمختصر : ، وله روايتان"المسند " أما اسم الكتاب فهو 

 .مرويات اإلمام أبي يعلى مرتبة على مسانيد الصحابة: أما موضوعه فهو

 :وأما فيما يتعلق بمرتبته بين المسانيد ودرجة أحاديثه

على  -يعلى  محقق الرواية المختصرة لمسند أبي-حسين سليم أسد : يعتبر مسند أبي يعلى من المسانيد الجامعة، وقد نّبه محققه
قرأت المسانيد كمسند العدني، ومسند أحمد بن َمنيع، : "قّلة األحاديث الضعيفة فيه، ويقول إسماعيل بن محمد التميمي الحافظ

صدق، وال سيما مسنده الذي عند أهل : "، وقد علق الذهبي فقال"وهي كاألنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع األنهار
" ن المقرئ عنه، فإنه كبير جدًا، بخالف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن َحْمدان عنه، فإنه مختصرأصبهان من طريق اب

. 

 .حديثًا أغلبها من المرفوع( 7555: )صحابيًا، وبلغ عدد أحاديثه( 214: )وقد بلغ عدد الصحابة الذين أخرج لهم في المسند

 .ثالثيات؛ إال أن في أسانيدها ضعفاً ( 6)وبلغت ثالثياته كما قال محققه إرشاد الحق 

 :طريقة ترتيبه

 :رّتب اإلمام أبو يعلى المرويات على مسانيد الصحابة، ورتب مرويات المكثرين منهم على التراجم في الغالب، حيث

 .إال عثمان رضي اهلل عنه  -بدأ الرجال بمرويات العشرة  - 1

 .ثم بمرويات مجموعة من الصحابة المقلِّين 

جابر بن عبد اهلل، ثم عبد اهلل بن عباس، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة، ثم عبد اهلل بن مسعود، ثم : المكثرين من الصحابة، وهمثم 
 .ابن عمر، ثم أبو هريرة رضي اهلل عنهم 

اهلل بن  الفضل بن عباس، وفاطمة، والحسن والحسين، وعبد: ثم بمجموعة من قرابة النبي صلى اهلل عليه وسلم وآل بيته وهم
جعفر، وعبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنهم، ثم بمجموعة من الصحابة المقلين أيضًا والذي يظهر أنه اعتبر أهل القبائل منهم، وذكر 

 .معهم بعض المبهمين 

 .-إال عائشة رضي اهلل عنها حيث تقدَّمت مع المكثرين  -في الغالب  -ثم عاد إلى النساء وبدأهن بأمهات المؤمنين 

 ثم ببقية النساء، والمبهمات  

 . ثم عاد إلى الرجال
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، وقد ترجم -مثالً  -رتب مرويات المكثرين بحسب الرواة عنهم، وهذا يظهر في مسند جابر بن عبد اهلل ، وأنس بن مالك  -2
 .بالرواة عن أنس في مسنده بعنوان ظاهر

عثمان رضي اهلل عنه، وقد جاء في : بعة، إال أنه لم تُذكر مروياتبدأ بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، بتقديم الخلفاء األر  - 3
َزروذي : "حاشية المخطوط، بعد نهاية مسند عمر بن الخطاب  -مسند عثمان رضي اهلل عنه لم يكن من سماع أبي سعد الَجنـْ

صحابة، والذي يظهر أنه ، ثم أورد مرويات بقية الرجال من ال"، عن أبي عمرو بن َحْمدان-محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
 .وآل البيت, كثرة المرويات، والقبائل، وأهل القرابة: اعتبر فيهم بعض األوصاف في الغالب، مثل

وضع مسند عائشة رضي اهلل عنها في مسانيد المكثرين، وأما بقية النساء، فذكرهّن مجتمعات في أواخر الكتاب تقريبًا،  - 1
 .وبدأهّن بأمهات المؤمنين في الغالب

، وختم الكتاب بمرويات مجموعة "  رجل غير ُمسمَّى عن النبي : "ترجم لمسانيد المبهمين والمبهمات، ومن ذلك قوله - 5
 .من رجال الصحابة رضوان اهلل عليهم، بعد نهاية مرويات النساء

د أنه يراعي إذا تكرر النص، أتت األحاديث تحت كل ترجمة، ال يربطها ترتيب معين، بل كل حديث وحدة قائمة بذاتها، بي - 6
 .أو ُوِجَد أكثر من نص من مرويات هذا المترجم تتناول موضوًعا واحًدا أن يجمع كلَّ ذلك في مكاٍن واحد

 :هذا؛ ويمكننا تسجيل المالحظات التالية على هذا الكتاب، وهي - 7

 .أنه لم يخرج مسنًدا لعثمان بن عفان - 1

 .في مسند صحابي آخر لكن يكون لصاحب الباب تعلق بموضوع الحديثأنه ربما خرج حديثًا لصحابي  - 2

 .أنه أّخر مرويات المقلِّين والنساء والمجاهيل إلى نهاية الكتاب - 3

  

 :أهم مميزات مسند أبي يعلى

 .يُعتبر من المصادر الحديثية األصيلة المسندة التي لها أثر في علوم الحديث إسنادًا ومتناً  -أ 

 .بة عدد من الصحابة، إذا ثبت اإلسناد إليهإثبات صح -ب 

 .احتواؤه على مجموعة من األحاديث الصحيحة والزائدة على مرويات الكتب الستة -ج 

  

 :روايات المسند

 :لمسند أبي يعلى روايتان على المشهور
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عن أبي يعلى الموصلي ، وهي  -هـ376محمد بن أحمد بن َحْمدان الِحيري ت : الرواية المختصرة، وهي رواية أبي عمرو: األولى
وهي التي حققها , "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " في كتابه  -هـ147الحافظ علي ابن أبي بكر الهيثمي ت  -التي اعتمد عليها 

   .حسين سليم أسد، ونشرتها دار المأمون للتراث

حمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن المقرئ األصبهاني م: ، وهي رواية أبي بكر"المسند الكبير"الرواية المطولة وُتسمى : الثانية
، والعالمة "المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي : " عن أبي يعلى الموصلي، واعتمد عليها الهيثمي في كتابه -هـ311ت 

ومختصره، " يد العشرة إتحاف السادة المهرة بزوائد المسان" ، في كتابه -هـ114أحمد بن أبي بكر الُبوصيري ت : أبو العباس
المطالب " وذكر ذلك في آخرهما ، واعتمد عليها أيضًا الحافظ ابن حجر في تتّبعه لما فات الهيثمي، وقد أودعها ابن حجر كتابه 

 ".العالية بزوائد المسانيد الثمانية 

 :أهميته وعناية أهل العلم به

المقصد "ه الحافظ نور الدين الهيثمي؛ فقد أفرد زوائده في كتاب سماه اعتنى بهذا الكتاب أهل العلم عناية بالغة، وأبرز من خدمَ 
يعني على الكتب الستة المعروفة، ثم ضّم إليها زوائد مسنَدي أحمد، والبزار، وزوائد معاجم الطبراني " األعلى في زوائد أبي يعلى

مجمع الزوائد "جه، ثم الحكم عليه في كتابه الشهير الثالثة، وجّرد أسانيد الجميع ورتبها على األبواب مع عزو كّل حديث إلى مخر 
المطالب العالية "، كما اعتنى به أيًضا الحافظ ابن حجر، ففَصل زوائده مع زوائد سبعة مسانيد أخرى في كتابه الفذ "ومنبع الفوائد 

 ".في زوائد المسانيد الثمانية

المنذري في : ـ السيما في كتب التخاريج ـ مع العزو إليه، فِمن ذلككما أكثر أهل العلم من االستفادة من هذا الكتاب والنقل عنه 
" فتح الباري " موضًعا، وابن حجر في ( 15)في أكثر من" نصب الراية " موضًعا، والزيلعي في ( 152)في أكثر من" الترغيب " 

 .يرهم الكثيروغ.. موضًعا ،( 141)في أكثر من" فيض القدير " موضًعا، والمناوي في ( 226)في أكثر من

 :طبعات الكتاب

، وطُبع -وهي رواية أبي عمرو بن َحْمدان عن أبي يعلى  -طبعة حسين سليم أسد بتحقيقه على حسب الرواية المختصرة  - 1
وبلغ عّد األحاديث حسب ترقيمه , مجلداً مع الفهارس  (16)هـ، في 1141الكتاب في دار المأمون للتراث، الطبعة األولى لعام 

فهرس لألحاديث، : وقد اعتنى المحقق بتحقيق النص، وتخريج األحاديث، وترقيمها، وأعد فهارس متنوعة، منها, (7555)
 .وفهرس للصحابة الذين روى لهم أبو يعلى في مسنده

( 6)في , هـ1141الطبعة األولى لعام , ومؤسسة علوم القرآن, صدر الكتاب عن دار القبلة, طبعة إرشاد الحق األثري - 2
 (.7517)وبلغ عّد األحاديث حسب ترقيمه , لداتمج

  

بستان , طرق التخريج بحسب الراوي األعلى: مقال بعنوان( 117)مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة العدد : مراجع الفقرة
األثري إرشاد الحق : مقدمة تحقيق المسند لـ, (1/21)حسين أسد : مقدمة تحقيق المسند لـ, (51-56)المحدثين للدهلوي ص 
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