
  العلل الصغري للترمذي: كتاب 
بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: املؤلف   حممد 

  كتاب العلل 

مقدمة قال أبو عيسى مجيع ما يف هذا الكتاب من احلديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل العلم ما خال 
دينة واملغرب والعشاء من حديثني حديث بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع بني الظهر والعصر بامل

غري خوف وال سفر وال مطر وحديث النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد يف 
  الرابعة فاقتلوه وقد بينا علة احلديثني مجيعا يف الكتاب قال وما ذكرنا يف هذا الكتاب من اختيار الفقهاء 

من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به حممد بن عثمان الكويف  سند أقوال سفيان الثوري فما كان منه
ا حدثين به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي حدثنا حممد بن  حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان ومنه م

  يوسف الفريايب عن سفيان 
سحاق بن موسى األنصاري سند أقوال مالك بن أنس وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إ

حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس وما كان فيه من أبواب الصوم فأخربنا به أبو مصعب املدين عن 
  مالك بن أنس ومنه ما أخربنا به موسى بن حزام قاال حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك بن أنس 

ن املبارك فهو ما حدثنا به أمحد بن عبد األعلى عن أصحاب بن سند أقوال بن املبارك وما كان فيه من قول ب
ا روي عن بن وهب حممد بن مزاحم عن بن املبارك ومنه ما روي عن علي بن  املبارك عن بن املبارك ومنه م

احلسن عن عبد اهللا ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد امللك عن بن املبارك ومه ما روي عن حبان بن 
ذكرنا عن بن املبارك موسى عن    بن املبارك وله رجال مسلمون سوى من 

  سند أقوال الشافعي

وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخربنا به احلسن بن حممد الزعفراين عن الشافعي وما كان من الوضوء 
حدثنا يوسف بن حيىي والصالة فحدثنا به أبو الوليد املكي عن الشافعي ومنه ما حدثنا به أبو إمساعيل الترمذي 

  القرشي البويطي عن الشافعي وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا 
سند أقوال أمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وما كان من قول أمحد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما 

 ما يف أبواب احلج والديات واحلدود فإين مل أمسعه من أخربنا به إسحاق بن منصور عن أمحد وإسحاق إال
إسحاق بن منصور وأخربين به حممد بن موسى األصم عن إسحاق بن منصور عن أمحد وإسحاق وبعض كالم 

  إسحاق بن إبراهيم أخربنا به حممد بن أفلح عن إسحاق وقد بينا هذا على وجهه يف الكتاب الذي فيه املوقوف 

   األحاديث والرجالمصادر ذكر العلل يف

وما كان فيه من ذكر العلل يف األحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ وأكثر ذلك ما 
ناظرت به حممد بن إمساعيل ومنه ما ناظرت به عبد اهللا بن عبد الرمحن وأبا زرعة وأكثر ذلك عن حممد وأقل 



بالعراق وال خبراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة األسانيد كثري  شيء فيه عن عبد اهللا وأيب زرعة ومل أر أحدا
أحد أعلم من حممد بن إمساعيل قال أبو عيسى وإمنا محلنا على ما بينا يف هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل 

ا غري واحد من احلديث ألنا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا مث فعلناه ملا رجونا فيه من منفعة الناس ألنا قد وجدن
األئمة تكلفوا من التصنيف ما مل يسبقوا إليه منهم هشام بن حسان وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد 

بن أيب عروبة ومالك بن أنس ومحاد بن سلمة وعبد اهللا بن املبارك وحيىي بن زكريا بن أيب زائدة ووكيع بن 
لم والفضل صنفوا فجعل اهللا يف ذلك منفعة كثرية فترجو اجلراح وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم من أهل الع

هلم بذلك الثواب اجلزيل عند اهللا ملا نفع اهللا به املسلمني فبهم القدوة فيما صنفوا وقد عاب بعض من ال يفهم 
على أهل احلديث الكالم يف الرجال وقد وجدنا غري واحد من األئمة من التابعني قد تكلموا يف الرجال منهم 

ن البصري وطاووس تكلما يف معبد اجلهين وتكلم سعيد بن جبري يف طلق بن حبيب وتكلم إبراهيم النخعي احلس
يمان التيمي وشعبة  وعامر الشعيب يف احلارث األعور وهكذا روي عن أيوب السختياين وعبد اهللا بن عون وسل

وحيىي بن سعيد القطان ووكيع بن بن احلجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس واألوزاعي وعبد اهللا بن املبارك 
  اجلراح وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم من أهل العلم أهنم تكلموا يف الرجال وضعفوا 

  جواز احلكم على الرجال واألسانيد

وإمنا محلهم على ذلك عندنا واهللا أعلم النصيحة للمسلمني ال ظن هبم أهنم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة 
نا أن يبينوا ضعف هؤالء لكي يعرفوا ألن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعو وبعضهم إمنا أرادوا عند

كان متهما يف احلديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأراد هؤالء األئمة أن يبينوا أحواهلم شفقة 
موال قال وأخربين حممد على الدين وتثبيتا ألن الشهادة يف الدين أحق أن يثبت فيها من الشهادة يف احلقوق واأل

بن سعيد القطان حدثين أيب قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس  بن إمساعيل حدثنا حممد بن حيىي 
وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه هتمة أو ضعف أشكت أو أبني قالوا بني حدثنا حممد بن رافع النيسابوري 

عياش إن أناسا جيلسون وجيلس إليهم الناس وال يستأهلون قال فقال حدثنا حيىي بن آدم قال قيل أليب بكر بن 
جلس جلس إليه الناس وصاحب السنة إذا مات أحيا اهللا ذكره واملبتدع ال يذكره  أبو بكر بن عياش كل من 
حدثنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق أخربنا النضر بن عبد اهللا األصم حدثنا إمساعيل بن زكريا عن عاصم 

ن سريين قال كان يف الزمن األول ال يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عن اإلسناد لكي عن ب
يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع حدثنا حممد بن علي بن احلسن قال مسعت عبدان يقول 

اء فإذا قيل من حدثك بقي قال عبد اهللا بن املبارك اإلسناد عندي من الدين لوال اإلسناد لقال من شاء ما ش
حدثنا حممد بن علي أخربنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد اهللا بن املبارك حديث فقال حتتاج هلذا أر كان من 

آجر قال أبو عيسى يعين أنه ضعيف إسناده حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا وهب بن زمعة عن عبد اهللا بن املبارك 
ن دينار وإبراهيم بن حممد األسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان أنه ترك حديث احلسن بن عمارة واحلسن ب

الربي وروح بن مسافر وأيب شيبة الواسطي وعمرو بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونضر بن 
طريف هو أبو جزء واحلكم وحبيب احلكم روى له حديثا يف كتاب الرفاق مث تركه وقال حبيب ال أدري قال 

عبدان قال كان عبد اهللا بن املبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس فكان أخريا إذا أتى عليها أمحد بن عبدة ومسعت 



ال يذكره قال أمحد حدثنا أبو وهب قال مسوا لعبد اهللا بن املبارك رجال يتهم يف احلديث فقال  أعرض عنها وكان 
ال مسعت يزيد بن هارون ألن أقطع الطريق أحب إيل من أن أحدث عنه قال أخربين حممد بن موسى بن حزام ق

يقول ال حيل ألحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكويف حدثنا حممود بن غيالن حدثنا أبو حيىي 
ا رأيت أحدا أكذب من جابر اجلعفي وال أفضل من عطاء بن أيب رباح قال  احلماين قال مسعت أبا حنيفة يقول م

لوال جابر اجلعفي لكان أهل الكوفة بغري حديث ولوال محاد  أبو عيسى ومسعت اجلارود يقول مسعت وكيعا يقول
لكان أهل الكوفة بغري فقه قال أبو عيسى ومسعت أمحد بن احلسن يقول كنا عند أمحد بن حنبل فذكروا من 
جتب عليه اجلمعة فذكروا فيه عن بعض أهل العلم من التابعني وغريهم فقلت فيه عن النيب صلى اهللا عليه و 

قال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قلت نعم حدثنا أمحد بن احلسن حدثنا حجاج بن نصري حدثنا سلم حديث ف
املبارك بن عباد عن عبد اهللا بن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ل وقال استغفر ربك استغفر ربك عليه و سلم اجلمعة على من آواه الليل إىل أهله قال فغضب أمحد بن حنب
مرتني قال أبو عيسى وإمنا فعل هذا أمحد بن حنبل ألنه مل يصدق هذا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لضعف 
إسناده ألنه مل يعرفه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واحلجاج بن نصري يضعف يف احلديث وعبد اهللا بن سعيد 

ن جدا يف احلديث قال أبو عيسى فكل من روى عنه حديث ممن يتهم أو املقربي ضعفه حيىي بن سعيد القطا
يضعف لغفلته وكثرة خطئه وال يعرف ذلك احلديث إال من حديثه فال حيتج به وقد روى غري واحد من األئمة 

نا عن الضعفاء وبنيوا أحواهلم للناس حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن املنذر الباهلي حدثنا يعلى بن عبيد قال ل
سفيان الثوري اتقوا الكليب فقيل له فإنك تروي عنه قال أنا أعرف صدقه من كذبه قال وأخربين حممد بن 

ا مات احلسن البصري اشتهيت كالمه فتتبعته عن  إمساعيل حدثين حيىي بن معني حدثنا عفان عن أيب عوانة قال مل
ن فما أستحل أن أروي عنه شيئا قال أبو أصحاب احلسن فأتيت به أبان بن أيب عياش فقرأه علي كله عن احلس

عيسى قد روى عن أبان بن أيب عياش غري واحد من األئمة وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو 
عوانة وغريه فال تعترب برواية الثقات عن الناس ألنه يروي عن أيب سريين قال إن الرجل حيدثين فما أهتمه ولكن 

واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد اهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  أهتم من فوقه وقد روى غري
كان يقنت يف وتره قبل الركوع وروى أبان بن أيب عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد اهللا بن 
ان بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقنت يف وتره قبل الركوع هكذا روى سفيان الثوري عن أب

أيب عياش وروى بعضهم عن أبان بن أيب عياش هبذا اإلسناد حنو هذا وزاد فيه قال عبد اهللا بن مسعود وأخربتين 
أمي أهنا باتت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فرأت النيب صلى اهللا عليه و سلم قنت يف وتره قبل الركوع قال 

ادة واإلجتهاد فهذه حاله يف احلديث والقوم كانوا أبو عيسى وأبان بن أيب عياش وإن كان قد وصف بالعب
ال يقيم الشهادة وال حيفظها فكل من كان متهما يف احلديث  أصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صاحلا 

بالكذب أو كان مغفال خيطىء الكثري فالذي اختاره أكثر أهل احلديث من األئمة أن ال يشتغل بالرواية عنه أال 
بارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبني له أمرهم ترك الرواية عنهم أخربين موسى بن ترى أن عبد اهللا بن امل

حزام قال مسعت صاحل بن عبد اهللا يقول كنا عند أيب مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أيب شداد 
ا أشبه هذه األحاديث فقال له بن  األحاديث الطوال الذي كان يروي يف وصية لقمان وقتل سعيد بن جبري وم

  أخي أيب مقاتل يا عم ال تقل حدثنا عون فإنك مل تسمع هذه األشياء قال يا بين هو كالم حسن 



  التضعيف من جهة احلفظ

وقد تكلم بعض أهل احلديث يف قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من األئمة 
رووا قد تكلم حيىي بن سعيد القطان يف حممد بن عمرو مث جباللتهم وصدقهم وإن كانوا قد ومهوا يف بعض ما 

روى عنه حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن حممد العطار البصري حدثنا علي بن املديين قال سألت حيىي بن سعيد 
عن حممد بن عمرو بن علقمة قال تريد العفو أو تشدد فقال ال بل أشدد قال ليس هو ممن تريد كان يقول 

لمة وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب قال حيىي وسألت مالك بن أنس عن حممد بن عمرو فقال فيه أشياخنا أبو س
بن عمرو أعلى من سهيل بن أيب صاحل وهو عندي فوق عبد الرمحن بن  حنو ما قلت قال علي قال حيىي وحممد 

علت قلت كان يلقن حرملة قال علي فقلت ليحىي ما رأيت من عبد الرمحن بن حرملة قال لو شئت أن ألقنه لف
قال نعم قال علي ومل يرو حيىي عن شريك وال عن أيب بكر بن عياش وال عن الربيع بن صبيح وال عن املبارك 

بن فضالة قال أبو عيسى وإن كان حيىي بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤالء فلم يترك الرواية عنهم أنه 
ن حيىي بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل حيدث عن حفظه اهتمهم بالكذب ولكنه تركهم حلال حفظهم ذكر ع

مرة هكذا ومرة هكذا ال يثبت على رواية واحدة تركه وقد حدث عن هؤالء الذين تركهم حيىي بن سعيد 
القطان عبد اهللا بن املبارك ووكيع بن اجلراح وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم من األئمة قال أبو عيسى وهكذا 

يث يف سهيل بن أيب صاحل وحممد بن إسحاق ومحاد بن سلمة وحممد بن عجالن وأشباه تكلم بعض أهل احلد
هؤالء من األئمة إمنا تكلموا فيهم من قبل حفظهم يف بعض ما رووا وقد حدث عنهم األئمة حدثنا احلسن بن 

ا يف احلديث حدثنا علي احللواين أخربنا علي بن املديين قال قال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أيب صاحل ثبت
بن أيب عمر قال قال سفيان بن عيينة كان حممد بن عجالن ثقة مأمونا يف احلديث قال أبو عيسى وإمنا تكلم حيىي 
بن سعيد القطان عندنا يف رواية حممد بن عجالن عن سعيد املقربي أخربنا أبو بكر عن علي بن عبد اهللا قال قال 

ديث سعيد املقربي بعضها سعيد عن أيب هريرة وبعضها سعيد عن رجل حيىي بن سعيد قال حممد بن عجالن أحا
عن أيب هريرة فاختلطت علي فصريهتا عن سعيد عن أيب هريرة فإمنا تكلم حيىي بن سعيد عندنا يف بن عجالن 

هلذا وقد روى حيىي عن بن عجالن الكثري قال أبو عيسى وهكذا من تكلم يف بن أيب ليلى إمنا تلك فيه من قبل 
فظه قال علي قال حيىي بن سعيد القطان روى شعبة عن بن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ح

ليلى عن أيب أيوب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العطاء قال حيىي مث لقيت بن أيب ليلى فحدثنا عن أخيه 
سلم قال أبو عيسى ويروى عن بن أيب  عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و

ليلى حنو هذا غري شيء كان يروى شيئا مرة هكذا ومرة هكذا يعين اإلسناد وإمنا جاء هذا من قبل حفظه وأكثر 
من مضى من أهل العلم كانوا ال يكتبون ومن كتب منهم إمنا كان يكتب هلم بعد السماع ومسعت أمحد بن 

ول بن أيب ليلى ال حيتج به وكذلك من تكلم من أهل العلم يف جمالد بن احلسن يقول مسعت أمحد بن حنبل يق
سعيد وعبد اهللا بن هليعة وغريهم إمنا تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم وقد روى عنهم غري واحد 

لى ال حيتج من األئمة فإذا انفرد أحد من هؤالء حبديث ومل يتابع عليه مل حيتج به كما قال أمحد بن حنبل بن أيب لي
به إمنا عىن إذا تفرد بالشيء وأشد ما يكون هذا إذا مل حيفظ اإلسناد فزاد أو نقص أو غري اإلسناد أو جاء مبا 

  يتغري فيه املعىن 



  الرواية باملعىن

فأما من أقام اإلسناد وحفظه وغري اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا مل يتغري املعىن حدثنا حممد بن بشار 
بن األسقع حدثن ا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول عن واثلة 

قال إذا حدثناكم على املعىن فحسبكم حدثنا حيىي بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن أيوب عن حممد 
أمحد بن منيع حدثنا حممد بن بن سريين قال كنت أمسع احلديث من عشرة اللفظ خمتلف واملعىن واحد حدثنا 

عبد اهللا األنصاري عن بن عون قال كان إبراهيم النخعي واحلسن والشعيب يأتون باحلديث على املعاين وكان 
القاسم بن حممد وحممد بن سريين ورجاء بن حيوة يعيدون احلديث على حروفه حدثنا علي بن خشرم أخربنا 

عثمان النهدي إنك حتدثنا باحلديث مث حتدثنا به على غري ما  حفص بن غياث عن عاصم األحول قال قلت أليب
حدثتنا قال عليك بالسماع األول حدثنا اجلارود حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن احلسن قال إذا أصبت 
يمان قال مسعت جماهدا يقول  املعىن أجزاء حدثنا علي بن حجر أخربنا عبد اهللا بن املبارك عن سيف هو بن سل

ن احلديث إن شئت وال تزد فيه حدثنا أبو عمار احلسني بن حريث أخربنا زيد بن حباب عن رجل قال أنقص م
خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم أنا أحدثكم كل ما مسعت فال تصدقوين إمنا هو املعىن أخربنا احلسن 

ا يقول إن مل يكون املعىن واسعا فقد هلك الناس ق ال أبو عيسى وإمنا تفاضل أهل بن حريث قال مسعت وكيع
  العلم باحلفظ واإلتقان والتثبت عند السماع مع أنه مل يسلم من اخلطأ والغلط كبري أحد من األئمة مع حفظهم 

  تفاضل أهل العلم يف احلفظ

حدثنا حممد بن محيد الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال يل إبراهيم النخعي إذا حدثتين فحدثين 
ن أيب زرعة بن عمرو بن جرير فإنه حدثين مرة حبديث مث سألته بعد ذلك بسنني فما أخرم منه حرفا حدثنا أبو ع

بن سعيد القطان عن موسى عن منصور قال قلت إلبراهم ما لسامل بن أيب  حفص عن عمرو بن علي حدثنا حيىي 
ء بن عبد اجلبار حدثنا سفيان قال قال عبد اجلعد أمت حديثا منك قال ألنه كان يكتب حدثنا عبد اجلبار بن العال

امللك بن عمري إين ألحدث باحلديث فما أدع منه حرفا حدثنا احلسني بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق 
ه قليب حدثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي حدثنا  ا مسعت أذناي شيئا قط إال وعا أخربنا معمر قال قتادة م

ن دينار قال ما رأيت أحد أنص للحديث من الزهري حدثنا إبراهيم بن سعيد سفيان بن عيينة عن عمرو ب
اجلوهري حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أيوب السختياين ما علمت أحدا كان أعلم حبديث أهل املدينة بعد 

ن بن الزهري من حيىي بن أيب كثري حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد قال كا
أقول قد مسعته فيقول إن أيوب أعلمنا حبديث حممد بن سريين  عون حيدث فإذا حدثته عن أيوب خبالفه تركه ف

حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد اهللا قال قلت ليحىي بن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي أم مسعر قال ما 
مسعر من أثبت الناس حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن حممد قال حدثين أبو الوليد قال رأيت مثل مسعر كان 

مسعت محاد بن زيد يقول ما خالفين شعبة يف شيء إال تركته قال قال أبو بكر وحدثين أبو الوليد قال قال يل 
ة ما رويت عن رجل محاد بن سلمة إن أردت احلديث فعليك بشعبة حدثنا عبد بن محيد حدثنا أبو داود قال شعب

حديثا واحدا إال أتيته أكثر من مرة والذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشر مرار والذي رويت 



عنه مخسني حديثا أتيته أكثر من مخسني مرة والذي رويت عنه مائة أتيته أكثر من مائة مرة إال حيان البارقي فإين 
ه قد مات حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا عبد اهللا بن أيب األسود مسعت منه هذه األحاديث مث عدت إليه فوجدت

حدثنا بن مهدي قال مسعت سفيان يقول شعبة أمري املؤمنني يف احلديث حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد اهللا قال 
مسعت حيىي بن سعيد يقول ليس أحد أحيب إيل من شعبة وال يعدله أحد عندي وإذا خالفه سفيان أخذت بقول 

يان قال علي قلت ليحىي أيهما أحفظ لألحاديث الطوال سفيان أو شعبة قال كان شعبة أمر فيها قال حيىي سف
وكان شعبة أعلم بالرجال فالن عن فالن وكان سفيان صاحب أبواب حدثنا عمرو بن علي قال مسعت عبد 

ألوزاعي ومحاد بن زيد الرمحن بن مهدي يقول األئمة يف األحاديث أربعة سفيان الثوري ومالك بن أنس وا
ا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مين ما حدثين سفيان عن  حدثنا أبو عمار احلسني بن حريث قال مسعت وكيع

شيخ بشيء فسألته إال وجدته كما حدثين مسعت إسحاق بن موسى األنصاري قال مسعت معن بن عيسى القزاز 
 عليه و سلم يف الياء والتاء وحنومها حدثنا أبو يقول كان مالك بن أنس يشدد يف حديث رسول اهللا صلى اهللا

عيسى حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن قرمي األنصاري قاضي املدينة قال مر مالك بن أنس على أيب حازم وهو 
جالس فجازه فقيل له مل مل جتلس فقال إين مل أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول اهللا صلى 

سلم وأن ا قائم حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد اهللا قال قال حيىي بن سعيد مالك عن سعيد بن املسيب اهللا عليه و 
ا يف القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس كان  أحب إيل من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي قال حيىي م

بعين مثل حيىي بن سعيد مالك إماما يف احلديث مسعت أمحد بن احلسن يقول مسعت أمحد بن حنبل يقول ما رأيت 
القطان قال أمحد وسئل أمحد بن حنبل عن وكيع وعبد الرمحن بن مهدي فقال أمحد وكيع أكرب يف القلب وعبد 

الرمحن إمام مسعت حممد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول مسعت علي بن املديين يقول لو 
أعلم من عبد الرمحن بن مهدي قال أبو عيسى والكالم يف هذه  حلفت بني الركن واملقام حللفت أين مل أر أحدا

والرواية عن أهل العلم تكثري وإمنا بينا شيئا منه على اإلختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل 
  بعضهم على بعض يف احلفظ واإلتقان ومن تكلم فيه من أهل العلم ألي شيء تكلم فيه 

  القراءة على العامل

يما يقرأ عليه إذا مل حيفظ هو  قال أبو يه أو ميسك أصله ف عيسى والقراءة على العامل إذا كان حيفظ ما يقرأ عل
صحيح عند أهل احلديث مثل السماع حدثنا حسني بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق أخربنا بن جريج قال 

بن أيب رباح فقلت له كيف أقول فقال قد حدثنا سويد بن نصر بن  قرأت على عطاء  أخربنا علي بن احلسني 
واقد عن أيب عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على بن عباس من أهل الطائف يكتب من 

  كتبه فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر فقال إين بلهت هلذه املصيبة فاقرءوا علي فإن إقراري به كقراءيت عليكم 

  املناولة

احلسني بن واقد عن أبيه عن منصور بن املعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه حدثنا سويد بن نصر أخربنا علي بن 
بن إمساعيل يقول سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال  آخر فقال ارو هذا عين فله أن يرويه ومسعت حممد 



  القراءة اقرأ علي فأحببت أن يقرأ هو فقال أنت ال جييز القراءة وقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس جييزان 
 )  

  الفرق بني أخربنا وحدثنا

ا قلت حدثنا فهو ما  حدثنا أمحد بن احلسني حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي البصري قال قال عبد اهللا بن وهب م
ا مسعت وحدي وما قلت أخربنا فهو ما قرئ على العامل وأنا شاهد وما  مسعت مع الناس وما قلت حدثين فهو م

ا قرأت ع لى العامل مسعت أبا موسى حممد بن املثىن يقول مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول قلت أخربين فهو م
يه بعض حديثه فقلت له كيف تقول  حدثنا وأخربنا واحد قال أبو عيسى كنا عند أيب مصعب املديين فقرىء عل

  فقال قل حدثنا أبو مصعب 
 )  

  اإلجازة

العامل ألحد أن يروي ألحد عنه شيئا من حديثه فله  قال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم اإلجازة إذا أجاز
  أن يروى عنه 

  كتابة احلديث

حدثنا حممود بن غيالن حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أيب جملز عن بشري بن هنيك قال كتبت كتابا عن 
بن إمساعيل الواسطي حدثنا حممد بن احلسن ال واسطي عن أيب هريرة فقالت أرويه عنك فقال نعم حدثنا حممد 

عوف األعرايب قال قال رجل للحسن عندي بعض حديثك أرويه عنك قال نعم قال أبو عيسى وحممد بن 
احلسن إمنا يعرف مبحبوب بن احلسن وقد حدث عنه غري واحد من األئمة حدثنا اجلارود بن معاذ حدثنا أنس 

حديثك أرويه عنك قال نعم بن عياض عن عبيد اهللا بن عمر قال قال أتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من 
حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد اهللا عن حيىي بن سعيد قال جاء بن جريج إىل هشام بن عروة بكتاب فقال هذا 

حديثك أرويه عنك فقال نعم قال حيىي فقلت يف نفسي ال أدري أيهما أعجب أمرا قال علي سألت حيىي بن 
ضعيف فقلت إنه يقول أخربين فقال ال شيء إمنا هو  سعيد عن حديث بن جريج عن عطاء اخلراساين فقال

كتاب دفعه إليه قال أبو عيسى واحلديث إذا كان مرسال فإنه ال يصح عند أكثر أهل احلديث قد ضعفه غري 
  واحد منهم 

  احلديث املرسل

 بن أيب حدثنا علي بن حجر أخربنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أيب حكيم قال مسع الزهري إسحاق بن عبد اهللا
فروة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال الزهري قاتلك اهللا 

يا بن أيب فروة جنيئنا بأحاديث ليست هلا خطم وال أزمة حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد اهللا قال قال حيىي بن 



يب رباح بكثري كان عطاء يأخذ عن كل ضرب قال علي سعيد مرسالت جماهد أحب إيل من مرسالت عطاء بن أ
قال حيىي مرسالت سعيد بن جبري أحيب إيل من مرسالت عطاء قلت ليحىي مرسالت جماهد أحب إليك أم 

مرسالت طاوس قال ما أقرهبما قال علي ومسعت حيىي بن سعيد يقول مرسالت أيب إسحاق عندي شبه ال شيء 
ثري ومرسالت بن عيينة شبه الريح مث قال إي واهللا وسفيان بن سعيد قلت واألعمش والتيمي وحيىي بن أيب ك

ليحىي فمرسالت مالك قال هي أحب إيل مث قال حيىي ليس يف القوم أحد أصح حديثا من مالك حدثنا سوار بن 
عليه و  عبد اهللا العنربي قال مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول ما قال احلسن يف حديثه قال رسول اهللا صلى اهللا

سلم إال وجدنا له أصال إال حديثا أو حديثني قال أبو عيسى ومن ضعف املرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤالء 
األئمة حدثوا عن الثقات وغري الثقات فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غري ثقة قد تكلم احلسن 

ري حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثين البصري يف معبد اجلهين مث روى عنه حدثنا بشر بن معاذ البص
أيب وعمي قاال مسعنا احلسن يقول إياكم ومعبد اجلهين فإنه ضال مضل قال أبو عيسى ويروى عن الشعيب حدثنا 

احلارث األعور وكان كذابا وقد حدث عنه وأكثر الفرائض اليت تروهنا عن علي وغريه هي عنه وقد قال 
 الفرائض وكان من أفرض الناس قال ومسعت حممد بن بشار يقول مسعت عبد الشعيب احلارث األعور علمين

الرمحن بن مهدي يقول أال تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت جلابر اجلعفي بقوله ملا حكى عنه أكثر من 
ألف حديث مث هو حيدث عنه قال حممد بن بشار وترك عبد الرمحن بن مهدي حديث جابر اجلعفي وقد احتج 

يمان بع ض أهل العلم باملرسل أيضا حدثنا أبو عبيدة بن أيب السفر الكويف حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سل
األعمش قال قلت إلبراهم النخعي أسند يل عن عبد اهللا بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد 

  د اهللا اهللا فهو الذي مسيت وإذا قلت قال عبد اهللا فهو عن غري واحد عن عب

  االختالف يف تضعيف الرجال

قال أبو عيسى وقد اختلف األئمة من أهل العلم يف تضعيف الرجال كما اختلفوا يف سوى ذلك من العلم ذكر 
يمان وحكيم بن جبري وترك الرواية عنهم مث حدث  عن شعبة أنه ضعف أبا الزبري املكي وعبد امللك بن أيب سل

والعدالة حدث عن جابر اجلعفي وإبراهيم بن مسلم اهلجري وحممد بن شعبة عمن هو دون هؤالء يف احلفظ 
عبيد اهللا العرزمي وغري واحد ممن يضعفون يف احلديث حدثنا حممد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري 

حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدع عبد امللك بن أيب سليمان وحندث عن حممد بن عبيد اهللا العرزمي قال 
م قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد امللك بن أيب سليمان مث تركه ويقال إمنا تركه ملا تفرد نع

باحلديث الذي روى عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الرجل 
ري واحد من األئمة وحدثوا عن أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وقد ثبت عن غ

سليمان وحكيم بن جبري حدثنا أمحد بن منيع حدثنا هشام حدثنا حجاج وابن أيب  أيب الزبري وعبد امللك بن أيب 
ا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد اهللا تذاكرنا حديثه وكان أبو الزبري أحفظنا  ليلى عن عطاء بن أيب رباح قال كن

 بن أيب عمر املكي حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزبري كان عطاء يقدمين إىل للحديث حدثنا حممد بن حيىي
جابر بن عبد اهللا أحفظ هلم احلدي حدثنا بن أيب عمر حدثنا سفيان قال مسعت أيوب السختياين يقول حدثين أبو 

ه اإلتقان واحلفظ ويروى عن عبد الزبري وأبو الزبري وأبو الزبري قال سفيان بيده يقبضها قال أبو عيسى إمنا يعين ب



يمان ميزانا يف العلم حدثنا أبو بكر عن  اهللا بن املبارك قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد امللك بن أيب سل
بن سعيد عن حكيم بن جبري فقال تركه شعبة من أجل احلديث الذي روى يف  علي بن عبد اهللا قال سألت حيىي 

مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان  الصدقة يعين حديث عبد اهللا بن
يوم القيامة مخوشا يف وجهه قيل يا رسول اهللا وما يغنيه قال مخسون درمها أو قيمتها من الذهب قال علي قال 

حممود بن  حيىي وقد حدث عن حكيم بن جبري سفيان الثوري وزائدة قال علي ومل ير حيىي حبديثه بأسا حدثنا
غيالن حدثنا حيىي بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبري حبديث الصدقة قال حيىي بن آدم قال عبد اهللا 

ا حلكيم ال حيدث عنه شعبة  بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غري حكيم حدث هبذا فقال له سفيان وم
  د بن عبد الرمحن بن يزيد قال نعم فقال سفيان الثوري مسعت زبيدا حيدث هبذا عن حمم

  معاين االصطالح للترمذي

قال أبو عيسى وما ذكرنا يف هذا الكتاب حديث حسن فإمنا أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى ال 
يكون يف إسناده من يتهم بالكذب وال يكون احلديث شاذا ويروى من غري وجه حنو ذاك فهو عندنا حديث 

كتاب حديث غريب فإن أهل احلديث يستغربون احلديث ملعان رب حديث يكون حسن وما ذكرنا يف هذا ال
سلمة عن أيب العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول اهللا  غريبا ال يروى إال من وجه واحد مثل ما حدث محاد بن 

سلمة أما تكون الذكاة إال يف احللق واللبة فقال لو طعنت يف فخذها أجزأ عنك فهذا حديث تفرد به محاد بن 
عن أيب العشراء وال يعرف أليب العشراء عن أبيه إال هذا احلديث وإن كان هذا احلديث مشهورا عند أهل العلم 
وإمنا اشتهر من حديث محاد بن سلمة ال يعرف إال من حديثه فيشتهر احلديث لكثرة من روى عنه مثل ما روى 

و سلم هنى عن بيع الوالء وعن هبته وهذا حديث ال عبد اهللا بن دينار عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
نعرفه إال من حديث عبد اهللا بن دينار رواه عنه عبيد اهللا بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن 

عيينة وغري واحد من األئمة وروى حيىي بن سليم هذا احلديث عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر فوهم 
سليم والصحيح هو عبيد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر هكذا روى عبد الوهاب فيه حيىي بن 

بن عمر وروى املؤمل هذا احلديث عن  الثقفي وعبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن دينار عن 
  بل برأسه شعبة فقال شعبة لوددت أن عبد اهللا بن دينار أذن يل حىت كنت أقوم إليه فأق

  غرابة اإلسناد

قال أبو عيسى ورب حديث إمنا يستغرب لزيادة تكون يف احلديث وإمنا تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على 
ة الفطر  حفظه مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زكا

املسلمني صاعا من متر وصاعا من شعري قال وزاد مالك يف  من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من
هذا احلديث من املسلمني روى أيوب السختياين وعبيد اهللا بن عمر وغري واحد من األئمة هذا احلديث عن نافع 

عن بن عمر ومل يذكروا فيه من املسلمني وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن ال يعتمد على حفظه 
غري واحد من األئمة حبديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي وأمحد بن حنبل قاال إذا كان للرجل وقد أخذ 



عبيد غري مسلمني مل يؤد عنهم صدقة الفطر واحتجا حبديث مالك فإذا أراد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل 
يب وأبو هشام الرفاعي ذلك منه ورب حديث يروى من أوجه كثرية وإمنا يستغرب حلال اإلسناد حدثنا أبو كر

وأبو السائب واحلسني بن األسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن جده أيب بردة عن 
أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الكافر يأكل يف سبعة أمعاء واملؤمن يأكل يف معي واحد قال أبو 

من قبل إسناده وقد روى من غري وجه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه
هذا وإمنا يستغرب من حديث أيب موسى سألت حممود بن غيالن عن هذا احلديث فقال هذا حديث أيب كريب 
عن أيب أسامة وسألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فقال هذا حديث أيب كريب عن أيب أسامة مل نعرفه إال 

ديث أيب كريب عن أيب أسامة فقلت له حدثنا غري واحد عن أيب أسامة هبذا فجعل يتعجب وقال ما من ح
علمت أن أحدا حدث هذا غري أيب كريب وقال حممد كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا احلديث عن أيب أسامة يف 

نا شعبة عن بكري بن عطاء عن املذاكرة حدثنا عبد اهللا بن أيب زياد وغري واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار حدث
عبد الرمحن بن يعمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الدباء واملزفت قال أبو عيسى هذا حديث غريب 

من قبل إسناده ال نعلم أحدا حدث به عن شعبة غري شبابة وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من أوجه 
ملزفت وحديث شبابة إمنا يستغرب ألنه تفرد به عن شعبة وقد روى شعبة كثرية أنه هنى أن ينتبذ يف الدباء وا

وسفيان الثوري هبذا اإلسناد عن بكري بن عطاء عن عبد الرمحن بن يعمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
هشام  احلج عرفة فهذا احلديث املعروف عند أهل احلديث هبذا اإلسناد حدثنا حممد بن بشار حدثنا معاذ بن

حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري حدثين أبو مزاحم أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول قال رسول اهللا صلى 
سلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قرياط ومن تبعها حىت يقضى قضاؤها فله قرياطان قالوا يا  اهللا عليه و 

اهللا بن عبد الرمحن أخربنا مروان بن حممد عن معاوية رسول اهللا ما القرياطان قال أصغرمها مثل أحد حدثنا عبد 
بن سالم حدثين حيىي بن أيب كثري حدثنا أبو مزاحم مسع أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من تبع 
جنازة فله قرياط فذكر حنوه مبعناه قال عبد اهللا وأخربنا مروان عن معاوية بن سالم قال قال حيىي وحدثين أبو 

د موىل املهري عن محزة بن سفينة عن السائب مسع عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم سعي
حنوه قلت أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق قال حديث السائب عن 

اعيل حيدث هبذا احلديث عن عبد عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر هذا احلديث ومسعت حممد بن إمس
اهللا بن عبد الرمحن قال أبو عيسى وهذا حديث قد روى من غري وجه عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى 

سلم وإمنا يستغرب هذا احلديث حلال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و  اهللا عليه و 
حدثنا حيىي بن سعيد القطان حدثنا املغرية بن أيب قرة السدوسي قال مسعت سلم حدثنا أبو حفص عمرو بن علي 

أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول قال رجل يا رسول اهللا أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال اعقلها وتوكل 
قال عمرو بن علي قال حيىي بن سعيد هذا عندي حديث منكر قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا 

وجه ال نعرفه من حديث أنس بن مالك إال من هذا الوجه وقد روى عن عمرو بن أمية الضمري عن النيب ال
سلم حنو هذا    صلى اهللا عليه و 



خامتة وقد وضعنا هذا الكتاب على اإلختصار ملا رجونا فيه من املنفعة نسأل اهللا املنفعة مبا فيه وأن ال جيعله علينا 
  وباال برمحته آمني 
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