
احلديث: كتاب  علوم  اختصار  لباعث احلثيث يف    ا
كثري: املؤلف  بن   ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

قال شيخنا اإلمام العالمة، مفيت اإلسالم، قدوة العلماء، شيخ احملدثني، احلافظ املفسر، بقية السلف الصاحلني، عماد 
ديث والتفسري بالشام احملروس، فسح اهللا لإلسالم الدين، أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الشافعي، إمام أئمة احل

  .احلمد هللا، والسالم على عباده الذين اصطفى: واملسلمني يف أيامه، وبلغه يف الدارين قصده ومرامه
قد اعتىن بالكالم فيه مجاعة من  -على قائله أفضل الصالة والسالم  -فإن علم احلديث النبوي " : أما بعد " 

  .ثاً، كاحلاكم واخلطيب، ومن قبلهما من األئمة، ومن بعدمها من حفاظ األمةاحلفاظ قدمياً وحدي
وملا كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه خمتصراً نافعاً جامعاً ملقاصد الفوائد، ومانعاً من مشكالت 

 -الصالح تغمده اهللا برمحته وكان الكتاب الذي اعتىن بتهذيبه الشيخ اإلمام العالمة، أبو عمر بن . املسائل الفرائد
من مشاهري املصنفات يف ذلك بني الطلبة هلذا الشأن، ورمبا ُعين حبفظه بعض املهرة من الشبان، سلكت وراءه، 

وقد ذكر من أنواع احلديث مخسة وستني، وتبع يف ذلك . واحتذيت حذاءه، واختصرت ما بسطه، ونظمت ما فرطه
أذكر مجيع ذلك، مع ما أضيف إليه من  -بعون اهللا  -وأنا . وري شيخ احملدثنياحلاكم أبا عبد اهللا احلافظ النيساب

وقد اختصرته " . باملدخل إىل كتاب السنن " الفوائد امللتقطة من كتاب احلافظ الكبري أيب بكر البيهقي، املسمى 
  .أيضاً حنو من هذا النمط، من غري وكس وال شطط، واهللا املستعان، وعليه االتكال

  ؟ 

  تعداد أنواع احلديث ذكر

صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلَّس، شاذ، منكر، 
ماله شاهد، زيادة الثقة، األفراد، املعلَّل، املضطرب، املْدَرج، املوضوع، املقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة 

من إجازة وغريها، معرفة كتابة احلديث وضبطه، كيفية رواية احلديث  كيفية مساع احلديث وإمساعه، وأنواع التحمل
وشرط أدائه، آداب احملدث، آداب الطالب، معرفة العايل والنازل، املشهور، الغريب، العزيز، غريب احلديث 

املرسل، ولغته، املسلسل، ناسخ احلديث ومنسوخه، املصحَّف إسناداً ومتناً، خمتلف احلديث، املزيد يف األسانيد، 
معرفة الصحابة، معرفة التابعني، معرفة أكابر الرواة عن األصاغر، املبج ورواية األقران، معرفة اإلخوة واألخوات، 

رواية اآلباء عن األبناء، عكسه، من روي عنه اثنان متقدم ومتأخر،من مل يرو عنه إال واحد، من له أمساء ونعوت 
مساء والكىن، من عرف بامسه دون كنيته، معرفة األلقاب، املؤتلف متعددة، املفردات من األمساء، معرفة األ

نوع آخر من ذلك، من نسب إىل غري أبيه، األنساب اليت . واملختلف، املتفق واملفترق، نوع مركب من اللذين قبله
ه، خيتلف ظاهرها وباطنها، معرفة املبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط يف آخر عمر

  .الطبقات، معرفة املوايل من العلماء والرواة، معرفة بلداهنم وأوطاهنم
وليس بآخر املمكن يف ذلك، فإنه قابل للتنويع إىل ما ال حيصى، : وهذا تنويع الشيخ أيب عمرو وترتيبه رمحه اهللا، قال

  .إذ ال تنحصر أحوال الرواة وصفاهتم، وأحوال متون احلديث وصفاهتا



إذ ميكن إدماج بعضها يف بعض، وكان . ذا كله نظر، بل يف بسطه هذه األنواع إىل هذا العدد نظرويف ه" : قلت " 
  .أليق مما ذكره

  .مث إنه فرق بني متماثالت منها بعضها عن بعض، وكان الالئق ذكر كل نوع إىل جانب ما يناسبه
وننبه على . لالختصار واملناسبة وحنن نرتب ما نذكره على ما هو األنسب، ورمبا أدجمنا بعضها يف بعض، طلباً

  .مناقشات ال بد منها، إن شاء اهللا تعاىل

  النوع األول

  الصحيح

  تقسيم احلديث إىل أنواعه صحة وضعفا

ً  
  .أن احلديث عند أهله ينقسم إىل صحيح وحسن وضعيف -علمك اهللا وإياي  -اعلم : قال
مر، فليس إال صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إىل هذا التقسيم إن كان بالنسبة إىل ما يف نفس األ" : قلت " 

  .إصالح احملدثني فاحلديث ينقسم عندهم إألى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفاً هو وغريه أيضاً

  تعريف احلديث الصحيح

أما احلديث الصحيح فهو احلديث املسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل : قال
  .، وال يكون شاذاً وال معلالًمنتهاه

مث أخذ يبني فوائده، وما احترز هبا عن املرسل واملنقطع واملعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما يف رواية نوع 
  . جرح

وقد خيتلفون يف بعض األحاديث، . وهذا هو احلديث الذي ُيحكم له بالصحة، بال خالف بني أهل احلديث: قال
  .ه األوصاف، أو يف اشتراط بعضها، كما يف املرسلالختالفهم يف وجود هذ

أنه املتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حىت ينتهي إىل رسول اهللا صلى : فحاصل حد الصحيح" : قلت " 
اهللا عليه وسلم، أو إىل منتهاه، من صحايب أو من دونه، وال يكون شاذاً، وال مردوداً، وال معلالً بعلة قادحة، وقد 

  .مشهوراً أو غريباً يكون
: أصحها: فعن أمحد وإسحق. وهو متفاوت يف نظر احلفاظ يف حماله، وهلذا أطلق بعضهم أصح األسانيد على بعضها

وعن حيىي . أصحها حممد بن سريين عن عبيدة عن علي: وقال علي بن املديين والفالس. الزهري عن سامل عن أبيه
. وعن البخاري، ومالك عن نافع عن ابن عمر. قمة عن ابن مسعودأصحها األعمش عن إبراهيم عن عل: بن معني

  .الشافعي عن مالك، إذ هو أجل من روي عنه: وزاد بعضهم

  أول من مجع صحاح احلديث



أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، وتاله صاحبه وتلميذه أبو احلسن : أول من اعتىن جبمع الصحيح" : فائدة " 
والبخاري أرجح، ألنه اشترط يف إخراجه احلديث يف . فهما أصح كتب احلديث. ابوريمسلم بن احلجاج لنيس

أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عند مساعه منه، ومل يشترط مسلم الثاين، بل اكتفى مبجرد : كتابه هذا
ر، خالفاً أليب ومن ههنا ينفصل لك النزاع يف ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول اجلمهو. املعاصرة

  .علي النيسابوري شيخ احلاكم، وطائفة من علماء املغرب
مث إن البخاري ومسلماً مل يلتزما بإخراج مجيع ما حيكم بصحته من األحاديث، فإهنما قد صححا أحاديث ليست يف 

  .كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغريه عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده، بل يف السنن وغريها

  دد ما يف الصحيحني من احلديثع

وبغري . سبعة آالف حديث ومائتان ومخسة وسبعون حديثاً: فجميع ما يف البخاري، باملكرر: قال ابن الصالح
  .حنو أربعة آالف: أربعة آالف ومجيع ما يف صحيح مسلم بال تكرار: املكرر

  الزيادات على الصحيحني

  .قل ما يفوت البخاري ومسلماً من األحاديث الصحيحة: بن األخرموقد قال احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب 
وقد ناقشه ابن الصالح يف ذلك، فإن احلاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثرية وإن كان يف بعضها مقال، إال أنه 

  .يصفو له شيء كثري
ا، أو لتعليلهما ذلك واهللا يف هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث ال تلزمهما، لضعف رواهتا عندمه" : قلت " 

  .أعلم
وقد خرجت كتب كثرية على الصحيحني، يؤخذ منها زيادات مفيدة، وأسانيد جيدة، كصحيح أيب عوانة، وأيب 

وكتب أخر التزم أصحاهبا صحتها، كابن خزمية، وابن حيان . بكر اإلمساعيلي، والربقاين، أيب نعيم األصبهاين وغريهم
  .درك بكثري، وأنظف أسانيد ومتوناًالبسيت، ومها خري من املست

وكذلك يوجد يف مسند اإلمام أمحد من األسانيد واملتون شيء كثري مما يوازي كثرياً من أحاديث مسلم، بل 
أبو داود، : والبخاري أيضاً، وليست عندمها، وال عند أحدمها، بل ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب األربعة، وهم

  .ماجةوالترمذي، والنسائي، وابن 
وكذلك يوجد يف معجمي الطرباين الكبري واألوسط، ومسندي أيب يعلى والبزار، وغري ذلك من املسانيد واملعاجم 

ما يتمكن املتبحر يف هذا الشأن من احلكم بصحة كثري منه، بعد النظر يف حال رجاله، وسالمته : والفوائد واألجزاء
وإن مل ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أيب زكريا حيىي وجيوز له اإلقدام على ذلك، . من التعليل املفسد

  .النووي، وخالفاً للشيخ أيب عمرو
ومل يتم، كان بعض " املختارة " وقد مجع الشيخ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدسي يف ذلك كتاباً مساه 

  .واهللا أعلم. احلفاظ من مشاخينا يرجحه على مستدرك احلاكم
وهو أوسع اخلطو يف شرح الصحيح، : الشيخ أبو عمرو بن الصالح على احلاكم يف مستدركه فقالوقد تكلم 

متساهل بالقضاء به، فاألوىل أن يتوسط يف أمره، فما مل جند فيه تصحيحاً لغريه من ألئمة، فإن مل يكن صحيحاً، فهو 
  . حسن حيتج به، إال أن تظهر فيه علة توجب ضعفه



اب أنواع من احلديث كثرية؛ فيه الصحيح املستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه يف هذا الكت" : قلت " 
وفيه احلسن والضعيف واملوضوع أيضاً، وقد اختصره شيخنا أبو . البخاري ومسلم أو أحدمها، مل يعلم به احلاكم

واهللا . ارب مائة حديثعبد اهللا الذهيب، وبني هذا كله، ومجع فيه جزءاً كبرياً مما وقع من املوضوعات وذلك يق
  .أعلم

  موطأ مالك

، " ال أعلم كتاباً يف العلم أكثر صواباً من كتاب مالك : " قول اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا" : تنبيه " 
وقد كانت كتب كثرية مصنفة يف ذلك الوقت يف السنن، البن جريح، وابن إسحق . إمنا قاله قبل البخاري ومسلم

  .وأليب قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن مهام، وغري ذلك -ة غري السري -
وقد . ، أجلها وأعظمها نفعاً، وإن كان بعضها أكرب حجماً منه وأكثر أحاديث" املوطأ " وكان كتاب مالك، وهو 

علمه واتصافه  وذلك من متام. طلب املنصور من اإلمام مالك أن جيمع الناس على كتابه، فلم جيبه إىل ذلك
  " .إن الناس قد مجعوا واطلعوا على أشياء مل نطلع عليها : " باإلنصاف، وقال

، " االستذكار " ، و " التمهيد " ومن أجود ذلك كتابا . ، وعلقوا كتباً مجة" املوطأ " وقد اعتىن الناس بكتابه 
ه من األحاديث املتصلة الصحيحة واملرسلة هذا مع ما في. للشيخ أيب عمر بن عبد الرب النمري القرطيب، رمحه اهللا

  .واملنقطعة، والبالغات الاليت ال تكاد توجد مسندة إال على ندور

  على الترمذي والنسائي" الصحيح " إطالق اسم 

. وهذا تساهل منهما" . اجلامع الصحيح : " وكان احلاكم أبو عبد اله واخلطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي
وقول احلافظ أيب علي بن السكن، وكذا اخلطيب البغدادي يف كتاب السنن . كثرية منكرة فإن فيه أحاديث

وإن شرطاً يف الرجال . إنه صحيح، فيه نظر: وإن له شرطاً يف كتاب السنن للنسائي. إنه صحيح، فيه نظر: للنسائي
يهم اجملروح، وفيه أحاديث ضعيفة إما عيناً أو حاالً، وف: فإن فيه رجاالً جمهولني. أشد من شرط مسلم غري مسلَّم

  " .األحكام الكبري " ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه يف 

  مسند اإلمام أمحد

فقول ضعيف، فإن فيه : إنه صحيح: وأما قول احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر املديين عن مسند اإلمام أمحد
البِرث األمحر عند محص، وغري ذلك، كما أحاديث ضعيفة، بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مرو، وعسقالن، و

  .نبه عليه طائفة من احلفاظ
أحاديث كثرية جداً، بل  -مع أنه ال يوازيه مسند يف كثرته وحسن سياقته  -مث إن اإلمام أمحد قد فاته يف كتابه هذا 

  .قد ثيل إنه مل يقع له مجاعة من الصحابة الذين يف الصحيحني قريباً من مائتني

  ة وغريهاالكتب اخلمس



وهكذا قول احلافظ أيب طاهر السلفي يف األصول اخلمسة، يعين البخاري ومسلماً وسنن أيب داود والترمذي 
قال ابن . وقد أنكره ابن الصالح وغريه. تساهل منه: إنه اتفق على صحتها علماء املشرق واملغرب: والنسائي
د بن ُحميد، والدارمي، وأمحد بن حنبل، وأيب كمسند عب. وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب املسانيد: الصالح

ألهنم . يعلى، والبزار، وأيب داود الطيالسي، واحلسن بن سفيان، وإسحاق بن راهويه، وعبيد اهللا بن موسى، وغريهم
  .يذكرون عن كل صحايب ما يقع هلم من حديثه

  التعليقات اليت يف الصحيحني

إهنا أربعة : يف صحيح البخاري، ويف مسلم أيضاً، لكنها قليلة، قيلوتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة 
  .عشر موضعاً
وما كان منها . أن ما علقه البخاري بصيغة اجلزم فصحيح إىل من علقه عنه، مث النظر فيما بعد ذلك: وحاصل األمر

  .حيح، ورمبا رواه مسلمبصيغة التمريض فال يستفاد منها صحة وال تنافيها أيضاً، ألنه وقع من ذلك كذلك وهو ص
باجلامع املسند الصحيح " وما كان من التعليقات صحيحاً فليس من منط الصحيح املسند فيه، ألنه قد وسم كتابه 

  " .املختصر يف أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 
  .وحنو ذلك، فهو متصل عند األكثر" زادين " ، أو " قال يل فالن كذا " أو " قال لنا " فأما إذا قال البخاري 

  .وحكي ابن الصالح عن بعض املغاربة أنه تعليق أيضاً، يذكره لالستشهاد ال لالعتماد، ويكون قد مسعه يف املذاكرة
فهو مما مسعه عرضاً " وقال يل فالن " إذا قال البخاري : وقد رده ابن الصالح، فإن احلافظ أبا جعفر بن محدان قال

  . ومناولة

: ، وقال" وقال هشام بن عمار : " ر ابن الصالح على أبن حزم رده حديث املالهي حيث قال فيه البخاريوأنك
  .أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار

وقد رواه أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سننه وخرجه الربقاين يف صحيحه، وغري واحد، مسنداً متصالً " : قلت " 
  .وهللا احلمد" األحكام " م بن عمار وشيخه أيضاً، كما بيناه يف كتاب إىل هشا

مث حكى أن األمة تلقت هذين الكتابني بالقبول، سوى أحرف يسرية، انتقدها بعض احلفاظ، كالدار قطين وغريه، مث 
جب استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من األحاديث، ألن األمة معصومة عن اخلطأ، فما ظنت صحته وو

  .وهذا جيد. عليها العمل به، ال بد وأن يكون صحيحاً يف نفس األمر
  .ال يستفاد القطع بالصحة من ذلك: وقد خالف يف هذه املسئلة الشيخ حميي الدين النووي وقال

مث وقفت بعد هذا على كالم " حاشية . " واهللا أعلم. وأنا مع ابن الصالح فيما عول عليه وأرشد إليه" :قلت " 
منهم : أنه نقل القطع باحلديث الذي تلقته األمة بالقبول عن مجاعات من األئمة: ا العالمة ابن تيمية، مضمونهلشيخن

القاضي عبد الوهاب املالكي، والشيخ أبو حامد االسفرائيين والقاضي أبو الطيب الطربي، والشيخ أبو إسحق 
و اخلطاب، وابن الزاغوين، وأمثاهلم من احلنابلة، الشريازي من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأب

كأيب إسحاق : وهو قول أكثر أهل الكالم من األشعرية وغريهم: " ومشس األئمة السرخسي من احلنفية قال
  " .وهو مذهب أهل احلديث قاطبة ومذهب السلف عامة : االسفرائيين، وابن فورك قال

  .افق فيه هؤالء األئمةفو. وهو معىن ما ذكره ابن الصالح استنباطاً



  النوع الثاين

  احلسن

  .وهو يف االحتجاج به كالصحيح عند احلمهور
عسر التعبري عنه وضبطه على . وهذا النوع ملا كان وسطاً بني الصحيح والضعيف يف نظر الناظر، ال يف نفس األمر

  .قصر عبارته عنهوذلك ألنه أمر نسيب، شيء ينقدح عنه احلافظ، رمبا ت. كثري من أهل هذه الصناعة
وعليه مدار أكثر احلديث، وهو : هو ما عرف خمرجه واشتهر رجاله، قال: فقال اخلطايب. وقد جتشم كثري منهم حده

  .الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء
. يففاحلديث الصحيح كذلك، بل والضع" ما عرف خمرجه واشتهر رجاله " فإن كن املعرف هو قوله " : قلت " 

أن أكثر احلديث من قبيل احلسان، وال هو : وإن كان بقية الكالم من متام احلد، فليس هذا الذي ذكره مسلماً له
  .الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء

  تعريف الترمذي للحديث احلسن

هتم بالكذب، وال يكون حديثاً أن ال يكون يف إسناده من ي: وروينا عن الترمذي أنه يريد باحلسن: قال ابن الصالح
  .شاذاً، ويروى من غري وجه حنو ذلك

وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه، وإن كان قد فُهم من 
هذا حديث حسن غريب، ال : فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول يف كثري من األحاديث" اجلامع " اصطالحه يف كتابه 

  .رفه إال من هذا الوجهنع

  تعريفات أخرى للحسن

احلديث الذي فيه ضعف قريب ُمحتمل، هو : وقال بعض املتأخرين: قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهللا
  .احلديث احلسن، ويصلح للعمل به

ن عن وكل هذا مستبهم ال يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي واخلطايب ما يفصل احلس: مث قال الشيخ
احلديث " : أحدمها : " الصحيح وقد أمعنت النظر يف ذلك والبحث، فتنقح يل واتضح أن احلديث احلسن قسمان

الذي ال خيلو رجال إسناده من مستور مل تتحقق أهليته، غري أنه ليس مغفالً كثري اخلطأ، وال هو متهم بالكذب، 
وكالم : مث قال. رج بذلك عن كونه شاذاً أو منكراًويكون ممنت احلديث قد روي مثله أو حنوه من وجه آخر، فيخ

  .الترمذي على هذا القسم ُيتنزل
  .واهللا أعلم. ال ميكن تنزيله ملا ذكرناه عنه" : قلت " 
ومل يبلغ درجة رجال الصحيح يف احلفظ . أن يكون رواية من املشهورين بالصدق واألمانة" : القسم الثاين : " قال

: وعلى هذا يتنزل كالم اخلطايب، قال: قال. نفرد به منكراً، وال يكون املنت شاذاً وال معلالًواالتقان، وال يُعد ما ي
  . والذي ذكرناه جيمع بني كالميهما



أن يكون حسناً، " : األذنان من الرأس " ال يلزم من ورود احلديث من طرق متعددة كحديث : قال الشيخ أبو عمر
املتابعات، يعين ال يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً، كرواية الكذابني واملتروكني، ألن الضعف يتفاوت، فمنه ما ال يزول ب

ومنه ضعف يزول باملتابعة، كما إذا كان راويه سيء احلفظ، أو روي احلديث عن حضيض الضعف إىل أوج احلسن 
  .واهللا أعلم. أو الصحة

  الترمذي أصل يف احلديث احلسن

ديث احلسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد يف كالم غريه من مشاخيه، وكتاب الترمذي أصل يف معرفة احل: قال
  .كأمحد، والبخاري، وكذا من بعده، كالدراقطين

  أبو داود من مظان احلديث احلسن

ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد : سنن أيب داود، روينا عنه أنه قال: ومن مظانه: قال
قال وروي عنه أنه يذكر يف كل باب أصح ما عرف . يئاً فهو صاحل، وبعضها أصح من بعضبينته، وما مل أذكر ش

  .فيه
  .وما سكت عنه هو حسن: ويروى عنه أنه قال" : قلت " 

فما وجدناه يف كتابه مذكوراً مطلقاً وليس يف واحد من الصحيحني، وال نص على صحته أحد، : قال ابن الصالح
  .فهو حسن عند أيب داود

كثرية جداً، ويوجد يف بعضها من الكالم، بل واألحاديث، ما " السنن " الروايات عن أيب داود بكتابه " :  قلت" 
ومن ذلك . وأليب عبيد اآلجري عنه أسئلة يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد. ليس يف األخرى

ما سكت عليه يف سننه فقط؟ أو مطلقاً؟  :فقوله وما سكت عليه فهو حسن. أحاديث ورجال قد ذكرها يف سنته
  .هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له

  كتاب املصابيح للبغوي

، من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدمها، وأن احلسن ما رواه أبو داود )املصابيح(وما يذكره البغوي يف كتابه : قال
ملا يف بعضها من : أنكر عليه النووي ذلكوقد . فهو اصطالح خاص، ال يعرف إال له: الترمذي وأشباههما
  .األحاديث املنكرة

  صحة اإلسناد ال يلزم منها صحة احلديث

  .واحلكم بالصحة أو احلسن على اإلسناد ال يلزم منه احلكم بذلك على املنت، إذ قد يكون شاذاً أو معلالً: قال

  قول الترمذي حسن صحيح



فمشكل، ألن اجلمع بينهما يف حديث واحد كاملعتذر، " ح هذا حديث حسن صحي. " وأما قول الترمذي: قال
  .ذلك باعتبار إسناد حسن وصحيح: فمنهم من قال

هذا حديث حسن صحيح غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه : " وهذا يرده أنه يقول يف بعض األحاديث" : قلت " 
. "  

يف هذا نظر أيضاً، فإنه يقول ذلك يف أحاديث و. هو حسن باعتبار املنت، صحيح بإعتبار اإلسناد: ومنهم من يقول
  .مروية يف صفة جهنم، ويف احلدود والقصاص، وحنو ذلك

فعلى هذا يكون ما يقول فيه . أنه يشرب احلكم بالصحة على احلديث كما يشرب احلسن بالصحة: والذي يظهر يل
ديث بالصحة احملضة أقوى أعلى رتبة عنده من احلسن، ودون الصحيح، ويكون حكمه على احل" حسن صحيح " 

  .واهللا أعلم. من حكمه عليه بالصحة مع احلسن

  النوع الثالث

  احلديث الضعيف

  .وهو ما مل جيتمع فيه صفات الصحيح، وال صفات احلسن املذكورة كما تقدم: قال
  .مث تكلم على تعداده وتنوعه العتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر، أو مجيعها

  .املوضوع، واملقلوب، والشاذ، واملعلل، واملضطرب، واملرسل، واملنقطع، واملعضل، وغري ذلك: إىلفينقسم جنسه 

  النوع الرابع

  املسند

. هو ما اتصل إىل منتهاه: وقال اخلطيب. هو ما اتصل إسناده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال احلاكم
فهذه أقوال . اهللا عليه وسلم، وسواء كان متصالً أو منقطعاًأنه املروي عن رسول اهللا صلى : وحكي ابن عبد الرب

  .ثالثة

  النوع اخلامس

  املتصل

أيضاً، وهو ينفي اإلرسال واالنقطاع، ويشمل ملرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، " املوصول : " ويقال له
  .واملوقوف على الصحايب أو من دونه

  النوع السادس

  املرفوع



 صلى اهللا عليه وسلم قوالً أو فعالً عنه، وسواء كان متصالً أو منقطعاً أو مرسالً، ونفي هو ما أضيف إىل النيب
  .هو ما أخرب فيه الصحايب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلطيب أن يكون مرسالً، فقال

  النوع السابع

  املوقوف

وغري متصل، وهو الذي يسميه كثري من  وقد يكون إسناده متصالً. ومطلقه خيتص بالصحايب، فيمن دونه إال مقيداً
  . أهنم يسمون املوقوف أثراً: وعزاه ابن الصالح إىل اخلراسانيني. أثراً: الفقهاء واحملدثني أيضاً

اخلرب ما كان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واألثر ما كان : وبلغنا عن أيب القاسم الفوراين أنه قال" : قال " 
  .عن الصحايب

" السنن واآلثار " ككتايب " بالسنني واآلثار " ومن هذا يسمي كثري من العلماء الكتاب اجلامع هلذا وهذا " : قلت " 
  .واهللا أعلم. للطحاوي، والبيهقي وغريمها

  النوع الثامن

  املقطوع

" املقطوع " ق وقد وقع يف عبارة الشافعي والطرباين إطال. وهو املوقوف على التابعني قوالً وفعالً، وهو غري املنقطع
  .على منقطع اإلسناد غري املوصول

، إن مل ُيضفه إىل زمان النيب صلى " نقول كذا " ، أو " كنا نفعل " وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحايب 
وحكم النيسابوري . إنه من قبيل املوقوف: فقال أبو بكر الربقاين عن شيخه أيب بكر اإلمساعيلي: اهللا عليه وسلم

  .عه، ألنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصالحبرف
يقال كذا " ، أو " كانوا يفعلون أو يقولون " ، أو " كنا ال نرى بأساً بكذا " ومن هذا القبيل قول الصحايب : قال

  .إنه من قبيل املرفوع" : يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وهو قول أكثر أهل . مرفوع مسند عند أصحاب احلديث" ذا هنينا عن ك" ، أو " أمرنا بكذا " وقول الصحايب 

" ، وقول أنس " من السنة كذا " وكذا الكالم على قوله . وخالف يف ذلك فريق، منهم أبو بكر اإلمساعيلي. العلم
  " .أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة 

  .ما كان سبب نزول، أو حنو ذلكوما قيل من أن تفسري الصحايب يف حكم املرفوع، فإمنا ذلك في: قال
، فهو " يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم " أو " ينميه " أو " يرفع احلديث : " أما إذا قال الراوي عن الصحايب

  .واهللا أعلم. عند أهل احلديث من قبيل املرفوع الصريح يف الرفع

  النوع التاسع

  املرسل



حديث التابعي الكبري الذي قد أدرك مجاعة من الصحابة وجالسهم،  :وصورته اليت ال خالف فيها: قال ابن الصالح
  " .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " كعبيد اهللا بن عدي بن اخليار، مث سعيد بن املسيب، وأمثاهلما، إذا قال

صغار التابعني  أنه ال يعد إرسال: وحكى ابن عبد الرب عن بعضهم. واملشهور التسوية بني التابعني أمجعني يف ذلك
  .مرسالً

  .واجلمهور من الفقهاء واألصوليني يعممون التابعني وغريهم. مث إن احلاكم خيص املرسل بالتابعني
قال رسول اهللا صلى : " املرسل قول غري الصحايب: قال أبو عمرو بن احلاجب يف خمتصره يف أصول الفقه" : قلت " 

  " .اهللا عليه وسلم 
  .د احملدثنيهذا ما يتعلق بتصوره عن

  " .املقدمات " وأما كونه حجة يف الدين، فذلك يتعلق بعلم األصول، وقد أشبعنا الكالم يف ذلك يف كتابنا 
وكذا حكاه ابن " أن املرسل يف أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار ليس حبجة " وقد ذكر مسلم يف مقدمة كتابه 

  .عبد الرب عن مجاهة أصحاب احلديث
وما ذكرناه من سقوط االحتجاج باملرسل واحلكم بضعفه، هو الذي استقر عليه آراء مجاعة : الحوقال ابن الص

  .حفاظ احلديث ونقاد األثر، وتداولوه يف تصانيفهم
  .واهللا أعلم. واالحتجاج به مذهب مالك وأيب حنيفة وأصحاهبما يف طائفة: قال
  .وهو حمكى عن اإلمامأمحد بن حنبل، يف رواية" : قلت " 
  .واهللا أعلم. ألنه تتبعها فوجدها مسندة: حسان، قالوا: أما الشافعي فنص على أن مرسالت سعيد بن املسيبو

أن مراسيل كبار التابعني حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو " والذي عول عليه كالمه يف الرسالة 
إال ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة، وال  اعتضدت بقول صحايب أو أكثر العلماء، أو كان املرسل لو مسى ال يسمي

  " .ينتهض إىل رتبة املتصل 
  .قال الشافعي، وأما مراسيل غري كبار التابعني فال أعلم أحد أقبلها

وأما مراسيل الصحابة، كابن عباس وأمثاله، ففي حكم املوصول، ألهنم إمنا يروون عن الصحابة، : قال ابن الصالح
  .واهللا أعلم .كلهم عدول، فجهالتهم ال تضر

وحيكى . وذكر ابن األثري وغريه يف ذلك خالفاً. وقد حكى بعضهم اإلمجاع على قبول مراسيل الصحابة" : قلت " 
  .هذا املذهب عن األستاذ أيب إسحاق االسفرائيين، الحتمال تلقيهم عن بعض التابعني

  .شاء اهللا تعاىل وقد وقع رواية األكابر عن األصاغر، واآلباء عن األبناء، كما سيأيت إن
" وغريه يسمس ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة " السنن الكبري " واحلافظ البيهقي يف كتابه " : تنبيه " 

  .واهللا أعلم. فإن كان يذهب مع هذا إىل أنه ليس حبجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضاً ليس حبجة" . مرسالً 

  النوع العاشر

  املنقطع

  .وفيه يف الفرق بينه وبني املرسل مذاهب: حقال ابن الصال
  .هو أن يسقط من اإلسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم: فمنهم من قال" : قلت " 



: " مبا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أيب إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعاً: ومثل ابن الصالح لألول
أن عبد لرزاق مل يسنعه من : أحدمها: فقيه انقطاع يف موضعني: قال ، احلديث،" إن وليتموها أبا بكر فقوي أمني 

أن الثوري مل يسمعه من أيب إسحاق، إمنا رواه عن : والثاين. الثوري، إمنا رواه عن النعمان بن أيب شيبة اجلندي عنه
  .شريك عنه
اللهم إين أسألك : " أوس، حديث مبا رواه أبو العالء بن عبد اهللا بن الشخري عن رجلني عن شداد بن: ومثَّل الثاين

  " .الثبات يف األمر 
املنقطع مثل املرسل، وهو كل ما ال يتصل إسناده، غري أن املرسل أكثر ما يطلق على ما رواه : ومنهم من قال

  .التابعي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
م، وهو الذي ذكره اخلطيب البغدادي وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهء وغريه: قال ابن الصالح

  .يف كفايته
وهذا . أن املنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، موقوفاً عليه من قوله أو فعله: وحكى اخلطيب عن بعضهم: قال

  .بعيد ريب واهللا أعلم

  النوع احلادي عشر

  املعضل

  .وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً ومنه ما يرسله تابع التابعي
وقد مساه اخلطيب يف " . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ومنه قول املصنفني من الفقهاء: ابن الصالح قال

  " .مرسالً " ، وذلك على مذهب من يسمى كل ما ال يتصل إسناده " مرسالً " بعض مصنفاته 
ال، : ملت كذا وكذا؛ فيقولع: ويقال للرجل يوم القيامة: " وقد روى األعمش عن الشعيب قال: قال ابن الصالح
فقد أعضله األعمش، ألن الشعيب يرويه عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : ، احلديث قال" فيختم على فيه 

  .فقد أسقط منه األعمش أنساً والنيب صلى اهللا عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضالً: قال
  " .اإلنقطاع " أو " اإلرسال " م وقد حاول بعضهم أن يطلق على اإلسناد املعنعن اس: قال
  .أنه متصل حممول على السماع، إذا تعاصروا، مع الرباءة من وصمة التدليس: والصحيح الذي عليه العمل: قال

  .وقد ادعى الشيخ أبو عمرو والداين املقريء إمجاع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد الرب أن يدعي ذلك أيضاً
وشنَّع يف خطبته على من يشترط مع املعاصرة اللقيَّ، حىت : عتمده مسلم يف صحيحهوهذا هو الذي ا" : قلت " 
إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن املديين، فإنه يشترط ذلك يف أصل صحة احلديث، وأما البخاري : قيل

و املظفر السمعاين مع وقد اشترط أب" . الصحيح " فإنه ال يشترطه يف أصل الصحة، ولكن التزم ذلك يف كتابه 
إن أدركه : وقال القابسي. إن كان معروفاً بالرواية عنه قُبلت العنعنة: وقال أبو عمرو الداين. اللقاء طول الصحابة

  .إدراكاً بيناً
، فيكون حمموالً على " عن فالن : " ، هل هو مثل وله" أن فالناً قال : " وقد اختلف األئمة فيما إذا قال الراوي

؟ كما فرق بينهما أمحد بن " عن فالن : " دون قوله" أن فالناً قال " ، حىت يثبت خالفه؟ أو يكون قوله االتصال
يف حكم " أن فالناً قال كذا " صيغة اتصال، وقوله " عن " حنبل ويعقوب بن أيب شيبة وأبو بكر الربدجيي، فجعلوا 



وممن نص على . كوهنما متصلني، قال ابن عبد الربوذهب اجلمهور إىل أهنما سواء يف . االنقطاع حىت يثبت خالفه
  .ذلك مالك بن أنس

عن رسول اهللا صلى اهللا " وقد حكى ابن عبد الرب اإلمجاع على أن اإلسناد املتصل بالصحايب، سواء فيه أن يقول 
  " . مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" أو " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ، أو " عليه وسلم 

وحبث الشيخ أبو عمرو ههنا إذا أسند الراوي ما أرسله غريه، فمنهم من قدح يف عدالته بسبب ذلك، إذا كان 
املخالف له أحفظ منه أو أكثر عدداً، ومنهم من رجح بالكثرة أو احلفظ، ومنهم من قبل املسند مطلقاً، إذا كان 

الزيادة : قهاء واألصوليني، وحكي عن لبخاري أنه قالوصححه اخلطيب وابن الصالح، وعزه إىل الف. عدالً ضابطاً
  .من الثقة مقبولة

  النوع الثاين عشر

  املدلس

  .أنه يروي عمن لقيه ما مل يسمع منه، أو عمن عاصره ومل يلقه، مومهاً أنه مسعه منه: أحدمها: والتدليس قسمان
: أمسعت منه هذا؟، قال: فقيل له" الزهري كذا قال : " كنا عند سفيان بن ُعيْينة، فقال: ومن األول قول ابن َخْشرم

  " . حدثين به عبد الرزاق عن معمر عنه " 

وكان شعبة أشد الناس إنكاراً لذلك، ويروى عنه أنه . وقد كره هذا القسم من لتدليس مجاعة من العلماء وذموه
  .ألن أزين أحب إيل من أن أدلس: قال

  .والزجروهذا حممول على املبالغة : قال ابن الصالح
  .التدليس أخو الكذب: وقال الشافعي

ومن احلفاظ من جرح من عرف هبذا التدليس من الرواة، فرد روايته مطلقاً، وإن أتى بلفظ االتصال، ولو مل يعرف 
  .أنه دلس إال مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رمحه اهللا

  .فيقبل، وبني ما أتى فيه بلفظ حمتمل، فريدوالصحيح التفصيل بني ما صرح فيه بالسماع، : قال ابن الصالح
  .ويف الصحيحني من حديث مجعة من هذا الضرب، كالسفيانني وألعمش وقتادة وهشيم وغريهم: قال
وغاية التدليس أنه نوع من اإلرسال ملا ثبت عنده، وهو خيشى أن يصرح بشيخه فريد من أجله، واهللا " : قلت " 

  .أعلم
فهو اإلتيان باسم الشيخ أو كنيته على خالف املشهور به، تعمية ألمره، وتوعرياً : يسوأما لقسم الثاين من التدل

للوقوف على حاله، وخيتلف ذلك باختالف املقاصد، فتارة يكره، كما إذا كان أصغر سناً منه، أو نازل الرواية، 
جل آخر من الثقات على وفق وحنو ذلك، وتارة حيرم، كما إذا كان غري ثقة فدلسه لئال يعرف حاله، أو أهم أنه ر

  .امسه أو كنيته
، وعن أيب " حدثنا عبد اهللا بن أيب عبد اهللا : " وقد روى أبو بكر بن جماهد املقرئ عن أيب بكر بن أيب داود فقال

  .واهللا أعلم. نسبه إىل جد له" حدثنا حممد بن سند : " بكر حممد بن حسن النقاش املفسر فقال
  .وقد كان اخلطيب هلجاً هبذا القسم يف مصنفاته: صالحقال الشيخ أبو عمرو بن ال



  النوع الثالث عشر

  الشاذ

  .وهو أن يروي الثقة حديثاً خيالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما مل يرو غريه: قال الشافعي
  .وقد حكاه احلافظ أبو يعلى اخلليلي القزويين عن مجاعة من احلجازيني أيضاً

أن الشاذ ما ليس له إال إسناد واحد، يشذ به ثقة أو غري ثقة، فيتوقف فيما شذ به : اظ احلديثوالذي عليه حف: قال
  .الثقة وال حيتج به، ويرد ما شذ به غري الثقة

  .هو الذي ينفرد به الثقة، وليس له متابع: وقال احلاكم النيسابوري
تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه حممد بن  ، فإنه" األعمال بالنيات " حديث : ويشكل على هذا: قال ابن الصالح

  .إبراهيم التيمي، وعنه حيىي بن سعيد األنصاري
إنه رواه عنه حنو من مائتني، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له : مث تواتر عن حيىي بن سعيد هذا، فيقال" : قلت " 

  .الكبري ابن مْندة متابعات غرائب، وال تصح، كما بسطناه يف مسند عمر، ويف األحكام
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع : " وكذلك حديث عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر: قال

  " .الوالء وعن هبته 
  " .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه اِملغفر : " وتفرد مالك عن الزهري عن أنس

  .يحني من هذه الوجوه املذكورة فقطوكل من هذه األحاديث الثالثة يف الصح
  .للزهري تسعون حرفاً ال يرويها غريه: وقد قال مسلم

  .يشاركه يف نظريها مجاعة من الرواة: وهذا الذي قال مسلم عن الزهري، من تفرده بأشياء ال يرويها غريه
لناس فهو الشاذ، يعين املردود أنه إذا روى الثقة شيئاً قد خالفه فيه ا: فإذن الذي قاله الشافعي أوالً هو الصواب

  .وليس من ذلك أن يروي الثقة ما مل يروا غريه، بل هو مقبول إذا كان عدالً ضابطاً حافظاً
  .واهللا أعلم. فإن هذا لو ُرد لرُدت أحاديث كثرية من هذا النمط وتعطلت كثري من املسائل عن الدالئل

  .واهللا أعلم. فإن فقد ذلك فمردود. فحديثه حسن: ابطوأما إن كان ملنفرد به غري حافظ، وهو مع ذلك عدلٌ ض

  النوع الرابع عشر

  املنكر

  .إن خالف راويه التقات فمنكر مردود، وكذا إن مل يكن عدالً ضابطاً، وإن مل خيالف فمنكر مردود: وهو كالشاذ
  .له ذلك لغةً ، وإن قيل" منكر " وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قُبِل شرعاً، وال يقال له 

  النوع اخلامس عشر

  يف االعتبارات واملتابعات والشواهد



أن يروى محاد بن سلمة عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثاً، : مثاله
عن النيب صلى أو غري حممد عن أيب هريرة، أو ير أيب هريرة . فإن رواه غري محاد عن أيوب أو غري أيوب عن حممد

  .اهللا عليه وسلم، فهذه متابعات
  .فإن روي معناه من طريق أُخرى عن صحايب آخر مسي شاهد املعناه

  . وإن مل يرو مبعناه أيضاً حديث آخر فهو فرد من األفراد

كما ما ال ُيغتفر يف األصول، :  -من الرواية عن الضعيف القريب الضعف " الشواهد واملتابعات " وُيغتفر يف باب 
ال يصلح " ، أو " يصلح لالعتبار : " وهلذا يقول الدارقطين يف بعض الضعفاء. يقع يف الصحيحني وغريمها مثل ذلك

  .واهللا أعلم" . أن يعترب به 

  النوع السادس عشر

  يف األفراد

أو " هل الشام تفرد به أ" أو ينفرد به أهل قُطر، كما يقال . تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، كما تقدم: وهو أقسام
  .واهللا أعلم. وقد يتفرد به واحد منهم، فيجتمع فيه الوصفان. أو حنو ذلك" احلجاز " أو " العراق " 

وقد مجعه احلافظ حممد بن طاهر يف إطراف . وللحافظ الدارقطين كتاب يف اإلفراد يف مائة جزء، ومل يسبق إىل نظريه
  .رتبه فيها

  النوع السابع عشر

  يف زيادة الثقة

ذا تفرد الراوي بزيادة يف احلديث عن بقية الرواة عن شيخ هلم، وهذا الذي يعرب عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة إ
  .فحكى اخلطيب عن أكثر الفقهاء قبوهلا، وردها أكثر احملدثني: أم ال؟ فيه خالٌف مشهور

  .إن احتد جملس السماع مل تقبل، وإن تعدد قُبلت: ومن الناس من قال
  .ُتقبل الزيادة إذا كانت من غري الراوي، خبالف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى: من قالومنهم 

إن كانت خمالفة يف احلكم ملا رواه الباقون مل ُتقبل، وإال قبلت، كما لو تفرد باحلديث كله، فإنه يقبل : ومنهم من قال
  .ى ذلك اإلمجاعوقد حكى اخلطيب عل. تفرده به إذا كان ثقة ضابطاً أو حافظاً

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " وقد مثَّل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة حبديث مالك عن نافع عن ابن عمر
من " : من املسلمني : " فقوله" . فرض زكاة الفطر من رمضان، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من املسلمني 

. ومل يتفرد هبا مالك. مالكاً تفرد هبا، وسكت أبو عمرو على ذلك وقد زعم الترمذي أن. زيادات مالك عن نافع
فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع، كما رواها مالك، وكذلك رواها البخاري وأبو داود 

  .والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه، كمالك
تفرد أبو مالك سعد بن طارق األشجعي " . جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً : " ومن أمثلة ذلك حديث: قال



عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورواه مسلم وابن ُخزمية " وتربتها طهوراً " بزيادة 
  .وأبو عوانة االسفرائيين يف صحاحهم من حديثه

  .وذكر أن اخلالف يف الوصل واإلرسال، كاخلالف يف قبول زيادة الثقة

  امن عشرالنوع الث

  املعلل من احلديث

  .معرفتنا هبذا كهانة عند اجلاهل: وهو فن خفي على كثري من علماء احلديث، حىت قال بعض حفاظهم
وإمنا يهتدي إىل حتقيق هذا الفن اجلهابذة النقاد منهم، مييزون بني صحيح احلديث وسقيمه، وُمعوجه ومستقيمه، كما 

فكما ال يتمارى هذا، كذلك يقطع ذاك مبا . د والسيوف، والدنانري والفلوس،مييز الصرييف البصري بصناعته بني اجليا
ذكرناه، ومنهم من يظن، ومنهم من يقف، حبسب مراتب علومهم وحذقهم واطالعهم على طرق احلديث، وذوقهم 

  .حالوة عبارة الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليت ال يشبهها غريها من ألفاظ الناس
ة ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيري لفظ أو زيادة باطلة أو جمازفة أو حنو ذلك، فمن األحاديث املروي

  .يدركها البصري من أهل هذه الصناعة
  .وبسط أمثلة ذلك يطول جداً، وإمنا يظهر بالعمل. وقد يكون التعليل مستفاداً من اإلسناد

وسائر احملدثني . لعلي بن املديين شيخ البخاري" كتاب العلل " ومن أحسن كتاب وضع يف ذلك وأجله وأفحله 
لعبد الرمحن بن أيب حامت، وهو مرتب على أبواب " كتاب العلل " وكذلك . بعده، يف هذا الشأن على اخلصوص

ويقع يف مسند احلافظ أيب بكر البزار من التعاليل ما ال يوجد يف غريه من . للخالل" كتاب العلل " الفقه، و 
مجع أزمة ما ذكرناه كله احلافظ الكبري أبو احلسن الدارقطين يف كتابه يف ذلك، وهو من أجل كتاب،  وقد. املسانيد

بل أجل ما رأيناه وضع يف هذا الفن، مل يسبق إىل مثله، وقد أعجز من يريد أن يأيت بعده، فرمحه اهللا وأكرم مثواه، 
تناوله للطالب، وأن تكون أمساء الصحابة الذين أن يرتب على ألبواب، ليقرب : ولكن يعوزه شيء ال بد منه، وهو

اشتمل عليهم مرتبني على حروف املعجم، ليسهل األخذ منه، فإنه مبدد جداً، ال يكاد يهتدي اإلنسان إىل مطلوبه 
  .واهللا املوفق. منه بسهولة

  النوع التاسع عشر

  املضطرب

وقد يكون تارة . دلة ال يترحح بعضها على بعضوهو أن خيتلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوه أُخر متعا
  .واهللا أعلم. وله أمثلة كثرية يطول ذكرها. يف اإلسناد، وقد يكون يف املنت

  النوع العشرون

  معرفة املدرج



  .أن تزاد لفظة يف منت احلديث من كالم الراوي، فحسبها من يسمعها مرفوعة يف احلديث، فريويها كذلك: وهو
  .يف الصحاح واِحلسان واملسانيد وغريها وقد وقع من ذلك كثري

  .وقد يقع اإلدراج يف اإلسناد، ولذلك أمثلة كثرية
  .وهو مفيد جداً" فصل الوصل، ملا أُدرج يف النقل : " وقد احلافظ أبو بكر اخلطيب يف ذلك كتاباً حافالً مساه

  النوع احلادي والعشرون

  معرفة املوضوع املختلق املصنوع

منها إقرار وضعه على نفسه، قاالً أو حاالً، ومن ذلك ركاكة ألفاظه، وفساد معناه، أو : ريةوعلى ذلك شواهد كث
  .جمازفة فاحشة، أو خمالفة ملا ثبت يف الكتاب والسنة الصحيحة

  .فال جتوز روايته ألحد من الناس، إال على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من جلهلة والعوام والرعاع
  .منهم زنادقة: م كثريةوالواضعون أقسا

ومنهم متعبدون حيسبون أهنم حيسنون صنعاً، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب، ويف فضائل األعمال، ليعمل 
  .هبا

وهؤالء طائفة من الكرَّامية وغريهم، وهم من أشر ما فعل هذا، ملا حيصل بضررهم من الغرر على كثري ممن يعتقد 
  .كل كذاب يف هذا البابصالحهم، فيظن صدقهم، وهم شر من 

وقد انتقد األئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم يف ُزبرهم، عراً على واضعي ذلك يف الدنيا، وناراً 
وهذا " . من كذب عليَّ متعمداً فلينبوا مقعده من النار : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وشناراً يف اآلخرة

  .متواتر عنه
وهذا من كمال جهلهم، وقلة عقلهم، وكثرة فجورهم ! حنن ما كذبنا عليه، إمنا كذبنا له: هلةقال بعض هؤالء جل

  .وافترائهم، فإنه عليه الصالة والسالم ال حيتاج يف كمال شريعته وفضلها إىل غريه
ج عنه ما وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي كتاباً حافالً يف املوضوعات، غري أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخر

  .كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ومل يهتد إليه
وقد حكي عن بعض املتكلمني إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه ال وجود له أصالً، أو أنه يف غاية 

" : وقد حاول بعضهم الرد عليه، بأنه قد ورد يف احلديث أنه عليه السالم قال!! البعد عن ممارسة العلوم الشرعية
. ، فإن كان هذا اخلرب صحيحاً، فسيقع الكذب عليه ال حمالة، وإن كان كذباً فقد حصل املقصود" سيكذب عليَّ 

وهذا !! فأجيب عن األول بأنه ال يلزم وقوعه إىل اآلن، إذ بقي إىل يوم القيامة أزمان ميكن أن يقع فيها ما ذكر
عند أئمة احلديث وحفاظهم، والذين كانوا يتضلعون من القول واالستدالل عليه واجلواب عنه من أضعف األشياء 

حفظ الصحاح، وحيفظون أمثاهلا وأضعافها من املكذوبات، خشية أن تروج عليهم، أو على أحد من الناس، رمحهم 
  .اهللا ورضي عنهم

  النوع الثاين والعشرون

  املقلوب



  .وقد يكون يف اإلسناد كله أو بعضه
اد للبخاري، حني قدم عليهم، إسناد هذا احلديث على منت آخر، وركبوا منت كما ركب مهرة حمدثي بغد: فاألول

عن سامل وهو : عن نافع، وما هو من حديث نافع: هذا احلديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سامل
وكل إسناد إىل  من القبيل الثاين، وصنعوا ذلك يف حنو مائة حديث او أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إىل إسناده،

متنه، ومل يُرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جداً، وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرمحه هللا 
  .وأدخله اجلنان

وقد نبه الشيخ أبو عمرو ههنا على انه ال يلزم من احلكم بضعف سند احلديث املعني احلكم بضعفه يف نفسه، إذ قد 
  . ان ينص امام على انه ال ُيروي إال من هذا الوجهيكون له إسناد آخر، اال

يكفي يف املناظرة تضعيف الطريق اليت أبداها املُناظر، وينقطع، إذ األصل عدم ما سواها، حىت يثبت " : قلت " 
  .واهللا اعلم. بطريق أُخرى

لك، إال يف صفات اهللا وجيوز رواية ما عدا املوضوع يف باب الترغيب والترهيب، والقصص واملواعظ، وحنو ذ: قال
  .عز وجل، ويف باب احلالل واحلرام

  . ابن مهدي، وأمحد بن حنبل، رمحهما اهللا -فيما ذكرناه  -وممن يرخص يف رواية الضعيف : قال

، " قال صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا : " وإذا عزوته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري إسناد فال تقل: قال
  .من األلفاظ اجلازمة، بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك يف صحته أيضاً وما أشبه ذلك

  النوع الثالث والعشرون

  معرفة من تقبل روايته

  ومن ال تقبل وبيان اجلرح والتعديل

املسلم العاقل البالغ، ساملاً من أسباب الفسق وخوارم املروءة، وأن يكون مع : وهو. الثقة الضابط ملا يرويه: املقبول
ك متيقظاً غري مغفل، حافظاً إن حدَّث من حفظه، فامهاً إن حدث على املعىن فان اختل شرط مما ذكرنا ردت ذل

  .روايته
وتثبت عدالة الراوي باشتهاره باخلري والثناء اجلميل عليه، أو بتعديل األئمة، أو اثنني منهم له، أو واحد على 

  .الصحيح، ولو بروايته عنه يف قول
كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل، حممول أمره على : وتوسع ابن عبد الرب، فقال :قال ابن الصالح

وفيما قاله : قال" . حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله : " العدالة، حىت يتبني جرحه، لقوله عليه الصالة والسالم
  .واهللا أعلم. اتساع غري مرضي

ذهب إليه قوياً، ولكن يف صحته نظر قوي، واألغلب عدم صحته لو صح ما ذكره من احلديث لكان ما " : قلت " 
  .واهللا أعلم

  .ويعرف ضبط الراوي مبوافقة الثقات لفظاً أو معىن، وعكسه عكسه
خبالف اجلرح، فإنه ال يقبل إال مفسراً، . والتعديل مقبول، ذكر السبب أو مل يذكر ألن تعداده يطول، فقبل إطالقه



املفسقة، فقد يعتقد اجلارح شيئاً مفسقاً، فيضعفه، وال يكون كذلك يف نفس األمر، أو الختالف الناس يف األسباب 
  .عند غريه، فلهذا اشترط بيان السبب يف اجلرح

، وحنو ذلك، " متروك : " ، أو" فالن ضعيف : " وأكثر ما يوجد يف كتب اجلرح والتعديل: قال الشيخ أبو عمرو
  .فإن مل نكتف به انسد باب كبري يف ذلك

  .بأنا إذا مل نكتف به توقفنا يف أمره، حلصول الريبة عندنا بذلك: وأجاب
أما كالم هؤالء األئمة املنتصبني هلذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غري ذكر أسباب، وذلك للعلم " : قلت " 

صح، ال سيما إذا أطبقوا مبعرفته، واطالعهم واضطالعهم يف هذا الشأن، واتصافهم باألنصاف والديانة واخلربة والن
فاحملدث املاهر ال يتخاجله يف مثل هذا وقفة يف . على تضعيف الرجل، أو كونه متروكاً، أو كذاباً أو حنو ذلك

ال يثبته أهل : " وهلذا يقول الشافعي، يف كثري من كالمه على األحاديث. موافقتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم
  .واهللا أعلم. ج به، مبجرد ذلك، ويرده، وال حيت" العلم باحلديث 

وهل هو املقدم؟ أو الترجيح بالكثرة أو . أما إذا تعارض جرح وتعديل، فينبغي أن يكون اجلرح حينئذ مفسراً
  .واهللا أعلم. األحفظ؟ فيه نزاع مشهور يف أصول الفقه وفروعه وعلم احلديث

فهل يتضمن تعديله ذلك : الثقة عن شيخوأما رواية . ويكفي قول الواحد يف التعديل والتجريح على الصحيح
والصحيح أنه ال يكون . إن كان ال يروي إال عن ثقة فتوثيق، وإال فال" : ثالثها ... " الشيخ أم ال؟ فيه ثالثة أقوال

، ال يكون ذلك توثيقاً له على " حدثين الثقة : " ولو قال. توثيقاً له، حىت ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه
  .وهللا احلمد. نه قد يكون ثقة عنده، ال عند غريه، وهذا واضحالصحيح، أل

  .وكذلك فُتيا العامل أو عمله على وفق حديث، ال يستلزم تصحيحه له: قال
ويف هذا نظر، إذا مل يكن يف الباب غري ذلك احلديث، أو تعرض لالحتجاج به يف فتياه أو حكمه، أو " : قلت " 

  .استشهد به عند العمل مبقتضاه
  .وحكم احلاكم املشترط العدالة تعديل باتفاق: ل ابن احلاجبقا

وأما إعراض العامل عن احلديث املعني بعد العلم به، فليس قادحاً يف احلديث باتفاق، ألنه قد يعدل عنه ملعارض أرجح 
  .عنده، مع اعتقاد صحته

ومن جهلت عدالته باطناً، ولكنه عدل يف . جمهول العدالة ظاهراً وباطناً ال تقبل روايته عند اجلماهري" : مسئلة " 
. فقد قال بقبوله بعض الشافعيني، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصالح: الظاهر، وهو املستور

  .واهللا أعلم. وقد حررت البحث يف ذلك يف املقدمات
ولكنه إذا كان يف عصر . احد علمناه فأما املبهم الذي مل يسم، أو من مسي وال تعرف عينه فهذا ممن ال يقبل روايته

وقد وقع يف مسند اإلمام أمحد . التابعني والقرون املشهود هلم باخلري، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء هبا يف مواطن
  .وغريه من هذا القبيل كثري واهللا أعلم

  . اية عدلني عنهوترتفع اجلهالة عن الراوي مبعرفة العلماء له، أو برو: قال اخلطيب البغدادي وغريه

بأن حكم له : وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغريه. ال يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه: قال اخلطيب
  .بالعدالة مبجرد هذه احلالة، واهللا أعلم

فأما من مل يرو عنه سوى واحد، مثل عمرو ذي مر، وجبار الطائي، وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنها : قالوا
واهلزهاز ابن ميزن، تفرد عنه الشعيب، قال : و إسحاق السبيعي، وجُري بن كليب، تفرد عنه قتادة، قال اخلطيبأب



  .وروى عنه الثوري: ابن الصالح
وقد روى البخاري ملرداس األسلمي، ومل يرو عنه سوى قيس بن أيب حازم، ومسلم لربيعة بن : وقال ابن الصالح

. وذلك مصري منهما إىل ارتفاع اجلهالة برواية واحد: قال. بن عبد الرمحن كعب، ومل يرو عنه سوى أيب سلمة
  .وذلك متجه، كاخلالف يف االكتفاء بواحد يف التعديل

لكن البخاري ومسلم إمنا اكتفياا يف ذلك برواية الواحد فقط، ألن هذين صحابيان، وجهالة . توجيه جيد" : قلت " 
  .علمواهللا ا. الصحايب ال تضر، خبالف غريه

وإذا مل يكفر، فإن استحل الكذب ُردت أيضاً، وإن مل . املبتدع إن كفر ببدعته، فال إشكال يف رد روايته" :مسئلة " 
والذي عليه . يستحل الكذب، فهل يقبل أو ال؟ أو يفرق بني كونه داعية أو غري داعية؟ يف ذلك نزاع قدمي وحديث

ال : عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه االتفاق، فقال األكثرون التفصيل بني الداعية وغريه، وقد حكي
  .جيوز االحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، ال أعلم بينهم فيه خالفاً

والقول باملنع مطلقاً بعيد، مباعد للشائع عن أئمة احلديث، فإن . وهذا أعدل األقوال وأوالها: قال ابن الصالح
واهللا . الدعاة، ففي الصحيحني من حديثهم يف الشواهد واألصول كثري كتبهم طافحة بالرواية عن املبتدعة غري

  .اعلم
أقبل شهادة أهل األهواء إال اخلطابية من الرافضة، ألهنم يرون الشهادة بالزور : وقد قال الشافعي" : قلت " 

ما؟ وهذا البخاري قد فلم يفرق الشافعهي يف هذا النص بني الداعية وغريه، مث ما الفرق يف املعىن بينه. ملوافقيهم
واهللا ! خرج لعمران بن حطان اخلارجي مادح عبد الرمحن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكرب الدعاة إىل البدعة

  .أعلم
فأما إن كان قد كذب يف . التائب من الكذب يف حديث الناس تقبل روايته، خالفاً أليب بكر الصرييف" : مسئلة " 

أنه ال تقبل روايته أبداً، : ح عن أمحد بن خنبل وأيب بكر احلميدي شيخ البخارياحلديث متعمداً، فنقل ابن الصال
  .من كذب يف خرب واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه: وقال أبو املظفر السمعاين

وقد حررت ذلك يف . ومن العلماء من كفر متعمد الكذب يف احلديث النبوي ومنه من حيتم قتله" : قلت " 
  .املقدمات

ال تقبل : فقال ابن املبارك وأمحد بن حنبل واحلميدي: من غلط يف حديث فبني له الصواب فلم يرجع إليهوأما 
إن كان عدم رجوعه إىل الصواب عناداً، فهذا يلتحق مبن كذب عمداً، وإال : روايته ايضاً، وتوسط بعضهم، فقال

  .فال واهللا أعلم
حيدث إال من أصل معتمد، وجيتنب الشواذ واملنكرات، فقد ومن ههنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فال 

  " .كفا باملرء إمثاً أن حيدث بكل ما مسع : " من تتبع غرائب احلديث كذب، ويف األثر: قال القاضي أبو يوسف
إذا حدث ثقة عن ثقة حبديث، فأنكر الشيخ مساعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصالح أنه ال تقبل " : مسئلة " 

ال أعرف هذا : ته عنه، جبزمه بإنكاره، وال يقدح ذلك يف عدالة الراوي عنه فيما عداه، خبالف ما إذا قالرواي
كحديث . وأما إذا نسيه، فإن اجلمهور يقبلونه، ورده بعض احلنفية. احلديث من مساعي، فإنه تقبل روايته عنه

قال ابن " . بغري إذن وليها فنكاحها باطل  أميا امرأة نكحت: " سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة
: " وكحديث ربيعة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة. فلقيت الزهري فسألته عنه؟ فلم يعرفه: جريج



  .حدثين ربيعة عين: مث نسي سهيل، آلفة حصلت له فكان يقول" . قضى بالشاهد واليمني 
  .قد مجع اخلطيب البغدادي كتاباً فيمن حدث حبديث مث نسيو. هذا أوىل بالقبول من األول" : قلت " 

أنه ال يكتب : هل تقبل روايته أمال؟ روي عن أمحد وإسحاق وأيب حامت: ومن أخذ على التحديث أجرة" : مسئلة " 
وترخص أبو نعيم الفضل بن دكني وعلي بن عبد العزيز وآخرون، كما تؤخذ األجرة . عنه، ملا فيه من خرم املروءة

وقد أفىت الشيخ أبو " . إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب اهللا : " لى تعليم القرآن، وقد ثبت يف صحيح البخاريع
  .إسحاق الشريازي فقيه العراق ببغداد أليب احلسني بن النقور بأخذ األجرة، لشغل احملدثني له عن التكسب لعياله

، وأدناها أن " ثقة " أو " حجة "  التعديل والتجريح أن يقال أعلى العبارات يف: قال اخلطيب البغدادي" : مسئلة " 
  " .كذاب : " يقال

ومث اصطالحات . وبني ذلك أمور كثرية يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها" : قلت " 
  .ألشخاص، ينبغي التوقيف عليها

، فإنه يكون يف أدىن املنازل وأردئها " فيه نظر "  ، أو" سكتوا عنه : " ومن ذلك أن البخاري إذا قال، يف الرجل
  .عنده، لكنه لطيف العبارة يف التجريح، فليعلم ذلك

" أو " حمله الصدق " أو " صدوق " إذا قيل : قال ابن أيب حامت. فهو ثقة" ليس به بأس " إذا قلت : زقال ابن معني
  .فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه" ال بأس به 

  .ال يترك الرجل حىت جيتمع اجلميع على ترك حديثه: الح عن أمحد بن صاحل املصري أنه قالوروى ابن الص
والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم مبا عرف من عباراهتم يف . وقد بسط ابن الصالح الكالم يف ذلك
  .واهللا املوفق. غالب األحوال، وبقرائن ترشد إىل ذلك

األهلية يف غالب أهل زماننا، ومل يبق إال مراعاة اتصال السلسلة يف اإلسناد،  وقد فقدت شروط: قال ابن الصالح
فينبغي أن ال يكون مشهوراً بفسق وحنوه، وأن يكون ذلك مأخوذاً عن ضبط مساعه من مشاخيه من أهل اخلربة هبذا 

  .واهللا أعلم. الشأن

  النوع الرابع والعشرون

  كيفية مساع احلديث وحتمله وضبطه

  .الصغار الشهادة واألخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما محلوه يف حال كماهلم، وهو االحتالم واإلسالميصح حتمل 
أن : والعادة املطردة يف أهل عهذه األعصار وما قبلها مبدد متطاولة. وينبغي املباراة إىل إمساع الولدان احلديث النبوي

بعد ذلك يسمى مساعاً، واستأنسوا يف ذلك حبديث حممود الصغري يكتب له حضور إىل متام مخس سنني من عمره، مث 
ورواه . أنه عقل جمَّة جمَّها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه من دلو يف دارهم وهو ابن مخس سنني: بن الربيع
. ييزوضبطه بعض احلفاظ بسن التم. وهو ابن أربع سنني: فجعلوه فرقاً بني السماع واحلضور، ويف رواية. البخاري

: وقال بعض. ال ينبغي السماع إال بعد العشرين سنة: وقال بعض الناس. أن يفرق بني الدابة واحلمار: وقال بعضهم
  .واملدار يف ذلك كله على التمييز، فمىت كان الصيب يعقل كتب له مساع. ثالثون: وقال آخرون. عشر

رأيت صبياً ابن أربع سنني قد محل إىل املأمون : قالوبلغنا عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري أنه : قال الشيخ أبو عمرو



  .قد قرأ القرآن ونظر يف الرأي، غري أنه إذا جاع يبكي
  :وأنواع حتمل احلديث مثانية

  القسم األول

  السماع

حدثنا : " فال خالف حينئذ أن يقول السامع: قال القاضي عياض. وتارة يكون من لفظ املسمع حفظاً، أو من كتاب
  " .ذكر لنا فالن " ، و " قال لنا " ، و " مسعت " و " : أنبأنا " ، و " نا أخرب" أو " 

وقد كان مجاعة من أهل العلم ال " : قال " ، " حدثين " ، و " حدثنا " مث " مسعت " أرفع العبارات : وقال اخلطيب
ابن املبارك، وهشيم بن بشري، ، ومنهم محاد بن سلمة، و" أخربنا " يكادون خيربون عما مسعوه من الشيخ إال بقوهلم 

  .ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق، وحيىي بن حيىي التميمي، وإسحاق بن راهويه، وآخرون كثريون
، ألنه قد ال يقصده باألمساع، " مسعت " أعلى من " أخربنا " و " حدثنا " وينبغي أن يكون : قال ابن الصالح

  .واهللا أعلم. خبالف ذلك
" أو " حدثنا " حدثين، فإنه إذا قال : " ذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقولبل ال: قلت" حاشية " 

  .واهللا أعلم. ، قد ال يكون قصده الشيخ بذلك أيضاً، الحتمال أن يكون يف مجع كثري" أخربنا 

  القسم الثاين

  القراءة على الشيخ حفظاً أو من كتاب 

ومستند العلماء . هبا سائغة عند العلماء، إال عند ُشذاذ ال يعتمد خبالفهموالرواية . عند اجلمهور" العرض " وهو 
وعن مالك وأيب حنيفة وابن أيب . وهي دون السماع من لفظ الشيخ. حديث ضمام بن ثعلبة، وهو يف الصحيح

أهل املدينة، مها سواء، ويعزى ذلك إىل أهل احلجاز والكوفة، وإىل مالك أيضاً وأشياخه من : وقيل. أهنا أقوى: ذئب
  .والصحيح األول، وعليه علماء املشرق. وإىل اختيار البخاري
" . حدثنا قراءة عليه " أو " أخربنا " أو " قرئ على فالن وأنا أمسع فأقر به " أو " قرأت " فإذا حدث هبا يقول 

يان بن عيينة، وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، والبخاري، وحيىي بن سعيد القطان، والزهري، وسف
أيضاً، ومنع من ذلك أمحد، والنسائي، وابن " مسعت " ومعظم احلجازيني والكوفيني، حىت إن منهم من سوغ 

  .املبارك، وحيىي بن حيىي التميمي
وبه قال الشافعي، ومسلم، والنسائي أيضاً، ومجهور املشارقة، بل " حدثنا " وال جيوز " أخربنا " والثالث أن جيوز 

قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إىل ذلك . إن أول من فرق بينهما ابن وهب: وقد قيل. ن أكثر احملدثنينقل ذلك ع
  .وهو الشائع الغالب على أهل احلديث: ابن جريج؛ واألوزاعي، قال

إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو حيفظ ذلك، فجيد قوي، وإن مل حيفظ والنسخة بيد موثوق به، " : فرع " 
فإن مل تكن نسخة إال اليت بيد القارئ . الصحيح املختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون، وهو عسر فكذلك، على

  .وهو موثوق به فصحيح أيضاً



وقال . وال يشترط أن يقر الشيخ مبا قُرئ عليه نطقاً، بل يكفي سكوته وإقراره عليه، عند اجلمهور" : فرع " 
قه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشريازي، وابن الصباغ، ال بد من استنطا: آخرون من الظاهرية وغريهم

  .إن مل يتلفظ مل جتز الرواية، وجيوز العمل مبا مسع عليه: قال ابن الصباغ. وسليم الرازي
: " ، فإن كان معه غريه" حدثين : " يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده: قال ابن وهب واحلاكم" : فرع " 

  " .أخربنا : " ، فإن قرأه غريه" أخربين : " ه على الشيخ وحده، وفيما قرأ" حدثنا 
، عند ابن " أخربين " أو " حدثين : " فإن شك أتى باملتحقق، وهو الوحدة. وهذا حسن فائق: قال ابن الصالح

  " .أخربنا " أو " حدثنا " يأيت باألدىن، وهو : الصالح والبيهقي، وعن حيىي بن سعيد القطان
  .وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب، ال مستحق، وعند أهل العلم كافة: بغداديقال اخلطيب ال

فمنع من ذلك إبراهيم احلريب وابن عدي وأبو إسحاق : اختلفوا يف صحة مساع من ينسخ أو إمساعه" : فرع " 
" . نا أخرب" وال " حدثنا " ، وال يقول " حضرت " وكان أبو بكر أمحد بن إسحاق الصبغي يقول . األسفرائيين

  .وجوزه موسى بن هارون احلافظ
  .وكان ابن املبارك ينسخ وهو يقرأ عليه

كتبت حديث عارم وعمرو بن مرزوق، وحضر الدارقطين وهو شاب، فجلس إمساعيل الصفار وهو : وقال أبو حامت
مالء فهمي لال: فقال! ال يصح مساعك وأنت تنسخ: له بعض احلاضرين: ميلي، والدارقطين ينسخ جزءاً، فقال

مثانية عشر حديثاً، مث سردها كلها عن : كم أملى الشيخ حديثاً إىل اآلن؟ فقال الدارقطين: خبالف فهمك، فقال له
  .ظهر قلب، بأسانيد ومتوهنا، فتعجب الناس منه، واهللا أعلم

حيان، ويرد وكان شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي، تغمده اهللا برمحته، يكتب يف جملس السماع، وينعس يف بعض األ
على القارئ رداً جيداً بيناً واضحاً، حبيث يتعجب القارئ من نفسه، أنه يغلط فيما يف يده وهو مستيقظ، والشيخ 

  .ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء! ناعس وهو أنبه منه
يداً من وكذلك التحدث يف جملس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة، أو كان السامع بع: قال ابن الصالح

وينبغي أن . مث اختار أنه يغتفر اليسري من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ من النسخ فالسماع صحيح. القارئ
  .ُيجرب ذلك باإلجازة بعد ذلك كله

أن حيضر جملس السماع من يفهم ومن ال يفهم، والبعيد من القارئ، والناعس، : هذا هو الواقع يف زماننا اليوم
وكل هؤالء قد كان . يان الذين ال ينضبط أمرهم بل يلعبون غالباً، وال يشتغلون مبجرد السماعواملتحدث، والصب

  .يكتب هلم السماع حبضرة شيخنا احلافظ أيب احلجاج املزي رمحه اهللا
ال تزجروهم، فانَّا : أنه زجر يف جملسه الصبيان عن اللعب، فقال: وبلغين عن القاضي تقي الدين سليمان املقدسي

  .ا مثلهممسعن
  .وكذا قال غري واحد من احلفاظ. يكفيك من احلديث مشه: وقد روي عن االمام العَلم عبدالرمحن بن مهدي أنه قال

. وبغريها من البالد، فيجتمع الفئام من الناس، بل األلوف املؤلفة، ويصعد املُستملي. وقد كانت اجملالس تعقد ببغداد
شايخ ما ميلون، فيحدث الناس عنهم بذلك، مع ما يقع يف مثل هذه اجملامع من على األماكن املرتفعة، ويبلغون عن امل

  .اللغط والكالم
وقد وقع هذا يف . أهنم كانوا يف حلقة إبراهيم إذا مل يسمع أحدهم الكلمة جيداً استفهما من جاره: وحكى األعمش

وإن قد تورع آخرون . للناسبعض األحاديث عن عقبة بن عامر، وجابر بن مسرة وغريمها، وهذا هو األصلح 



  .واهللا أعلم. وشددوا يف ذلك، وهو القياس
حىت ينادي : " وجيوز السماع من وراء حجاب، كما كان السلف يرون عن أمهات املؤمنني، واحتج بعضهم حبديث

  " .ابن أم مكتوم 
صورته، يقول  إذا حدثك من ال ترى شخصه فال ترو عنه، فلعله شيطان قد تصور يف: وقال بعضهم عن شعبة

، " رجعت عن إمساعك " ، أو " ال تروه عين : " إذا حدثه حبديث مث قال! وهذا عجيب وغريب جداً. حدثنا أخربنا
ال أجيز لفالن أن يروي عين : " وحنو ذلك، ومل يبد مستنداً سوى املنع اليابس، أو أمسع قوماً فخص بعضهم وقال

وقد حدث النسائي عن احلارث بن مسكني واحلالة . وال التفات إىل قولهفإنه ال مينع من صحة الرواية عنه، " شيئا 
  .هذه؛ وأفىت الشيخ أبو إسحاق األسفرائيين بذلك

  القسم الثالث

  اإلجازة

ونقضه ابن الصالح مبا رواه . والرواية هبا جائزة عند اجلمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي اإلمجاع على ذلك
وعزاه إىل مذهب الشافعي، وكذلك قطع باملنع . وبذلك قطع املاوردي. نه منع من الرواية هباأ: الربيع عن الشافعي

لو جازت الرواية باإلجازة بطلت الرحلة، وكذا : القاضي حسني بن حممد املروروذي صاحب التعليقة، وقاال مجيعاً
  .روي عن شعبة بن احلجاج وغريه من أئمة احلديث وحفاظه

احلريب، وأبو الشيخ حممد بن عبد اهللا األصبهاين، وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن  وممن أبطلها إبراهيم
  .مجاعة ممن لقيهم
هذه " أو " أجزتك أن تروي عين هذا الكتاب : " إجازة من معني ملعني يف معني، بأن يقول - ١: مث هي أقسام

اهرية، لكن خالفوا يف العمل هبا، ألهنا يف معىن املرسل فهذه جائزة عند اجلماهري، حىت الظ. وهي املناولة" . الكتب 
  .عندهم، إذا مل يتصل السماع

ما صح عندك، من " ، أو " أجزت لك أن تروي عين ما أرويه : " إجازة ملعني يف غري معني، مثل أن يقول - ٢
  .وهذا مما جيوزه اجلمهور أيضاً، رواية وعمالً" . مسموعايت ومصنفايت 

، " ملن قال ال إله إال اهللا " ، أو " للموجودين " ، أو " أجزت للمسلمني : " غري معني، مثل أن يقولاإلجازة ل - ٣
وقد اعتربها طائفة من احلفاظ والعلماء، فممن جوزها اخلطيب البغدادي، ونقلها عن " . اإلجازة العلمة " وتسمى 

يب العالء اهلمداين احلافظ، وغريهم من حمدثي شيخه القاضي أيب الطيب الطربي، ونقلها بكر احلازمي عن شيخه أ
  .املغاربة رمحهم اهللا

وليس منها ما يقع من االستدعاء جلماعة مسمني ال يعرفه اجمليز أو ال . اإلجازة للمجهول باجملهول، ففاسدة - ٤
واهللا . عدهتميتصفح أنساهبم وال عدهتم، فإن هذا سائغ شائع، كما ال يستحضر املسمع أنساب من حيضر جملسه وال 

  .أعلم
؛ فقد كتبه أبو الفتح حممد بن احلسني األسدي، " أجزت رواية هذا الكتاب ملن أحب روايته عين : " ولو قال

  .وسوغه غريه، وقواه ابن الصالح
فقد جوزها مجاعة، " ما جيوز يل روايته " أو " أجزتك ولولد ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب : " وكذلك لو قال



  " .أجزت لك وألوالدك وحلبل احلبلة : " بكر ابن أيب داود، قال لرجل منهم أبو
، فقد حكى اخلطيب جوازها عن القاضي أيب يعلى بن الفراء " أجزت ملن يوجد من بين فالن : " وأما لو قال

ى أن هذا يبىن عل: احلنبلي، وأيب الفضل ابن عمروس املالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، مث ضعف ذلك، وقال
اإلجازة إذن أو حمادثة، وكذلك ضعفها ابن الصالح، وأورد اإلجازة للطفل الصغري الذي ال خياطب مثله، وذكر 

قد جييز : ال تصح اإلجازة إال ملن يصح مساعه؟ فقال: إن بعض أصحابنا قال: اخلطيب أنه قال للقاضي أيب الطيب
وهو الذي رأينا كافة شيوخنا : جازة للصغري، قالمث رجح اخلطيب صحة اإل. الغائب عنه، وال يصح مساعه منه

واهللا . يفعلونه، جييزون لألطفال، من غري أن يسألوا عن أعمارهم، ومل نرهم أجازوا ملن مل يكن موجوداً يف احلال
  . أعلم

اول وقد ح. ، فاألول جيد، والثاين فاسد" أجزت لك أن تروي عين ما صح عندك مما مسعته وما سأمسعه : " ولو قال
  .خالف" وكلتك يف بيع ما سأملكه : " وفيما لو قال. ابن الصالح خترجيه على أن اإلجازة إذن كالوكالة

وممن نص على ذلك . وأما اإلجازة مبا يرويه إجازة، فالذي عليه اجلمهور الرواية باإلجازة على اإلجازة وإن تعددت
قال ابن . م األصبهاين، واخلطيب، وغري واحد من العلماءالدارقطين، وشيخه أبو العباس ابن عقدة، واحلافظ أبو نعي

ومنع من ذلك بعض من ال يعتمد به من املتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشهوا ذلك : الصالح
  .بتوكيل الوكيل

  القسم الرابع

  املناولة

، أو ميلكه إياه، أو " أرو هذا عين " : فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتاباً من مساعه، ويقول له
" ، ويسمى هذا " أرو عين هذا : " يعريه لينسخه مث يعيده إليه، ليأتيه الطالب بكتاب من مساعه فيتأمله، مث يقول

إن هذا إمساع عند كثري من املتقدمني، وحكوه عن مالك نفسه، والزهري، : وقد قال احلاكم" . عرض املناولة 
سعيد األنصاري، من أهل املدينة، وجماهد، وأيب الزبري، وسفيان بن عيينة، من املكيني، وعلقمة، وربيعة، وحيىي بن 

وإبراهيم، والشعيب، من أهل الكوفة، وقتادة، وأيب العالية، وأيب املتوكل الناجي، من البصرة، وابن وهب، وابن 
: قال ابن الصالح. مجاعة من مشاخيه القاسم، وأشهب، من أهل مصر، وغريهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن

  .وقد خطط يف كالمه عرض املناولة بعرض القراءة
أهنم مل يروه مساعاً، وبه قال : والذي عليه مجهور فقهاء اإلسالم، الذين أفتوا يف احلرام واحلالل: مث قال احلاكم

حيىي بن حيىي، والبويطي واملزين، الشافعي، وأبو حنيفة، وأمحد، وإسحاق، والثوري، واألوزاعي، وابن املبارك، و
  .واهللا أعلم. وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب

هذا مما ال فائدة فيه، : وأما إذا مل ميلكه الشيخ الكتاب، ومل يعره إياه، فإنه منحط عما قبله، حىت إن منهم من يقول
  .ويبقى جمرد إجازة

فهو كما لو ملكه أو : البخاري ومسلم، أو شيء من الكتب املشهورةأما إذا كان الكتاب مشهوراً، ك" : قلت " 
  .واهللا أعلم. أعاره إياه

فاملشهور أنه ال جتوز الرواية هبا، وحكى اخلطيب عن بعضهم جوازها، قال : ولو جتردت املناولة عن األذن يف الرواية



  .واهللا أعلم. هذا مساعهومن الناس من جوز الرواية مبجرد إعالم الشيخ للطالب أن : ابن الصالح
عند مجاعة من " حدثنا " و " أنبأنا " فهو أحسن، وجيوز " إجازة " ، فإن قال " أنبأناا : " ويقول الراوي باإلجازة

  .املتقدمني
" و " حدثنا : " وقد تقدم النقل عن مجاعة أهنم جعلوا عرض املناولة املقرونة باإلجازة مبنزلة السماع، فهؤالء يقولون

  .، بال إشكال" ا أخربن
وكان األوزاعي . بل مقيداً" أخربنا " وال " حدثنا " أنه ال جيوز إطالق : والذي عليه مجهور احملدثني قدمياً وحديثاً

  .بالتشديد" خربنا " خيصص اإلجازة بقوله 

  القسم اخلامس

  املكاتبة

  .بأن يكتب إليه بشيء من حديثه
وإن مل تكن معها إجازة، فقد جوز الرواية هبا أيوب، . املقرونة باإلجازة فإن أذن له يف روايته عنه، فهو كاملناولة

ومنصور، والليث، وغري واحد من الفقهاء الشافعية واألصوليني، وهو املشهور، وجعلوا ذلك أقوى من اإلجازة 
  .واهللا أعلم. اجملردة، وقطع املاوردي مبنع ذلك

  .مطلقاً واألحسن األليق تقييده باملكاتبة" حدثنا " و " نا أخرب: " وجوز الليث ومنصور يف املكاتبة أن يقول

  القسم السادس

  اإلعالم

  إعالم الشيخ أن هذا الكتاب مساعه من فالن

من غري أن يأذن له يف روايته عنه، فقد سوغ الرواية مبجرد ذلك طوائف من احملدثني والفقهاء، منهم ابن جريج، 
لو أعلمه بذلك وهناه عن روايته : د من املتأخرين، حىت قال بعض الظاهريةوقطع به ابن الصباغ، واختاره غري واح

  .عنه فله روايته، كما لو هناه عن روايته ما مسعه منه

  القسم السابع

  الوصية

فقد ترخص بعض السلف يف رواية املوصى له بذلك الكتاب عن املوصي، . بأن يوصى بكتاب كان يرويه لشخص
وهذا بعيد، وهو إما زلة عامل أو متأول، إال أن يكون : قال ابن الصالح. عالم بالروايةوشبهوا ذلك باملناولة وباإل
  .واهللا أعلم. أراد بذلك روايته بالوجادة

  القسم الثامن



  الوجادة

  . أن جيد حديثاً أو كتاباً خبط شخص بإسناده: وصورهتا

ويقع هذا أكثر يف مسند . ويسنده" ا فالن حدثن: وجدت خبط فالن: " فله أن يرويه عنه على سبيل احلكاية، فيقول
  .، ويسوق احلديث" حدثنا فالن : وجدت خبط أيب: " اإلمام أمحد، يقول ابه عبد اهللا

  .إذا مل يكن فيه تدليس يوهم اللقى" قال فالن : " وله أن يقول
  .هوانتقد ذلك على فاعل" أخربنا " أو " حدثنا " وجازف بعضهم فأطلق فيه : قال ابن الصالح

، " بلغين عن فالن : " أيضاً، ويقول" قال فالن " ، و " ذكر فالن : " وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغري خطه
  .واهللا أعلم. فيما مل يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه

  .والوجادة ليست من باب الرواية، وإ،ما هي حكاية عما وجده يف الكتاب" : قلت " 
  .فمنع منه طائفة كثرية من الفقهاء واحملدثني، أو أكثرهم، فيما حكاه بعضهم: وأما العمل هبا

  .ونقل الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل هبا
  .وقطع بعض احملققني من أصحابه يف األصول بوجوب العمل هبا عند حصول الثقة به: قال ابن الصالح
فلم : ار املتأخرة لتعذر شروط الرواية يف هذا الزمان، يعينوهذا هو الذي ال يتجه غريه يف األعص: قال ابن الصالح

  .يبق إال جمرد وجادات
: أي اخللق أعجب إليكم إمياناً؟ قالوا: " وقد ورد يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال" : قلت " 

منون والوحي ينزل عليهم؟ وكيف ال يؤ: املالئكة، قال وكيف ال يؤمنون وهم عند رهبم؟ وذكروا األنبياء، فقال
ثوم يأتون من بعدكم، : فمن يا رسول اهللا؟ قال: وكيف ال تؤمنون وأنا بني أظهركم؟ قالوا: فنحن، قال: قالوا

فيؤخذ منه . ، وقد ذكرنا احلديث بإسناده ولفظه يف شرح البخاري، وهللا احلمد" جيدون صحفاً يؤمنون مبا فيها 
  .واهللا أعلم. د الوجادة هلامدح من عمل بالكتب املتقدمة مبجر

  النوع اخلامس والعشرون

  كتابة احلديث وضبطه وتقييده

  " .من كتب عين شيئاً سوى القرآن فليمحه : " قد ورد يف صحيح مسلم عن أيب سعيد مرفوعاً
عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو سعيد، يف : وممن روينا عنه كراهة ذلك: قال ابن الصالح

  .مجاعة آخرين من الصحابة والتابعني
علي، وابنه احلسن، وأنس، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، يف مجع من : وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله: قال

  .الصحابة والتابعني
 وقد حترر هذا الفصل" اكتبوا أليب شاه : " وثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" : قلت " 

  .يف أوائل كتابنا املقدمات، وهللا احلمد
لعل النهي عن ذلك كان حني خياف التباسه بالقرآن، واألذن فيه حني أمن : قال البيهقي وابن الصالح وغري واحد

  .واهللا أعلم. ذلك



 وقد حكي إمجاع العلماء يف األعصار املتأخرة على تسويغ كتابة احلديث وهذا أمر مستفيض، شائع ذائع، من غري
  .نكري

أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض  -أو غريه من العلوم  -فإذا تقرر هذا، فينبغي لكاتب احلديث 
الطلبة، يف أصل الكتاب، نقطاً وشكالً وإعراباً، على ما هو املصطلح عليه بني الناس، ولو قيد يف احلاشية لكان 

  .حسناً
وقد رآه يكتب  -قال اإلمام أمحد البن عمه حنبل . الكتاب لغري عذرويكره التدقيق والتعليل يف . وينبغي توضيحه

  .ال تفعل، فإنه خيونك أحوج ما تكون إليه:  -دقيقاً 
أبو الزناد، وأمحد بن حنبل، وإبراهيم : وممن بلغنا عنه ذلك. وينبغي أن جيعل بني كل حديثني دائرة: قال ابن الصالح

  .احلريب، وابن جرير الطربي
  .قد رأيته يف خط اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل" : قلت " 

  .وينبغي أن يترك الدائرة غفالً، فإذا قابلها نقط فيها نقطة: قال اخلطيب البغدادي
آخر سطر واجلاللة يف أول سطر، بل " عبد " فيجعل " عبد اهللا بن فالن " ويكره أن يكتب : قال ابن الصالح

  .يكتبهما يف سطر واحد
: قال. حافظ على الثناء على اهللا، والصالة والسالم على رسوله، وإن تكرر فال يسأم، فإن فيه خرياً كثرياًولي: قال

وبلغين أنه كان يصلي : قال اخلطيب. وما وجد من خط اإلمام أمحد من غري صالة فمحمول على أنه أراد الرواية
  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم نطقاً ال خطاً

: ، يعين" عليه السالم " قال وال يقتصر على قوله . وليكتب الصالة والتسليم جملة ال رمزاً: قال ابن الصالح
  .واضحة كاملة" صلى اهللا عليه وسلم " وليكتب 

ال : ومن الناس من شدد وقال: قال. وليقابل أصله بأصل معتمد، ومع نفسه أو غريه من موثوق به ضابط: قال
  . فوض مردودوهذا مر:قال. يقابل إال مع نفسه

وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغري ذلك من االصطالحات املطردة 
  .ما أطال الكالم فيه جداً: واخلاصة

مهملة، من التحويل أو احلائل بني اإلسنادين، أو عبارة عن " ح " بني اإلسنادين، وأهنا " ح " وتكلم على كتابة 
  " .يث احلد" قوله 

واملشهور األول، وحكى بعضهم اإلمجاع . معجمة، أي إسناد آخر" خاء " ومن الناس من يتوهم أهنا " : قلت " 
  .عليه

  النوع السادس والعشرون

  صفة رواية احلديث

وحكاه عن . فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره: شدد قوم يف الرواية: قال ابن الصالح
  .يب حنيفة، وأيب بكر الصيدالين املروزي الشافعيمالك، وأ

واكتفى آخرون، وهم اجلمهور، بثبوت مساع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان خبط غريه، وإن غابت عنه 



  .النسخة، إذا كان الغالب على الظن سالمتها من التبديل والتغيري
، من غري تثبت وال نظر يف " هذا من روايتك : " لطالبوتساهل آخرون يف الرواية من نسخ مل تقابل، مبجرد قول ا

  .النسخة، وال تفقد طبقة مساعه
  .وقد عدهم احلاكم يف طبقات اجملروحني: قال
فيه :  -والسماع على الضرير أو البصري األمي، إذا كان مثبتاً خبط غريه أو قوله : قال اخلطيب البغدادي" : فرع " 

  .ن منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازهافمن العلماء م: خالف بني الناس
إذا روي كتاباً، كالبخاري مثالً، عن شيخ، مث وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو مل " : فرع آخر " 

فحكى اخلطيب عن عامة أهل احلديث أهنم منعوا من  -جيد أصل مساعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إىل صحتها 
لشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب وحممد بن بكر الربساين أهنما رخصا يف الرواية بذلك، ومنهم ا

  .ذلك
  .واهللا أعلم. وإىل هذا أجنح" : قلت " 

  .إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته واحلالة هذه: وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصالح فقال
كان اعتماده يف حفظه على كتابه فلريجع إليه، وإن كان من غريه فإن : إذا اختلف احلافظ وكتابه" : فرع آخر " 

وكذلك إذا خالفه غريه من . فلريجع إىل حفظه وحسن أن ينبه على ما يف الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة
  .واهللا أعلم. احلفاظ، فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري

فقد حكي :  -كتاب، أما خبطه أو خط من يثق به، ومل يتذكر مساعه لذلك  لو وجد طبقة مساعه يف" : فرع آخر " 
وبه يقول حممد  -واجلادة من مذهب الشافعي . أنه ال جيوز له اإلقدام على الرواية: عن أيب حنيفة وبعض الشافعية

اعه لكل حديث اجلواز، اعتماداً على ما غلب على ظنه، وكما أنه ال يشترط أن يتذكر مس -بن احلسن وأبو يوسف 
  .حديث أو ضبطه، كذلك ال يشترط تذكره ألصل مساعه

فال خالف أنه ال : فإن كان الراوي غري عامل وال عارف مبا حييل املعىن: وأما روايته احلديث باملعىن" : فرع آخر " 
  .جتوز له روايته احلديث هبذه الصفة

فقد جوز ذلك مجهور :  -وباملترادف من األلفاظ وحنو ذلك وأما إذا كان عاملاً بذلك، بصرياً باأللفاظ ومدلوالهتا، 
الناس سلفاً وخلفاً وعليه العمل، كما هو املشاهد يف األحاديث الصحاح وغريها، فإن الواقعة تكون واحدة، وجتيء 

  .بألفاظ متعددة، من وجوه خمتلفة متباينة
املعىن طائفة آخرون من احملدثني والفقهاء وملا كان هذا قد يوقع يف تغيري بعض األحاديث، منع من الرواية ب

  .واهللا أعلم. وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن مل يتفق ذلك. األصوليني، وشددوا يف ذلك آكد التشديد
" ، أو " أو حنو هذا : "  -إذا رووا احلديث  -وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي اهللا عنهم يقولون 

  " .قريباً منه  أو" ، " شبهه 
: وهل جيوز اختصار احلديث، فيحذف بعضه، إذا مل يكن احملذوف متعلقاً باملذكور؟ على قولني" : فرع آخر " 

  .اختصار األحاديث يف كثري من األماكن: فالذي عليه صنيع أيب عبد اهللا البخاري
ظ املغاربة، واستروح إىل شرحه وهلذا رجحه كثري من حفا. وأما مسلم فإنه يسوق احلديث بتمامه، وال يقطعه

وعلى . آخرون، لسهولة ذلك بالنسبة إىل صحيح البخاري وتفريقه احلديث يف أماكن متعددة حبسب حاجته إليه
  .هذا املذهب مجهور الناس قدمياً وحديثاً



أما . ء وحنوهحذف بعض اخلرب جائز عند األكثر، إال يف الغاية واالستثنا" : مسئلة : " قال ابن احلاجب يف خمتصره
إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها، فهذا سائغ، كان مالك يفعل ذلك كثرياً، بل كان يقطع إسناد احلديث إذا شك 

  . انقص احلديث وال تزد فيه: وقال جماهد. يف وصله

لعربية أن أخشى عليه إذا مل يعرف ا: " قال األصمعي. ينبغي لطالب احلديث أن يكون عارفاً بالعربية" : فرع آخر " 
" ، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يلحن " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار : " يدخل يف قوله

  " .فمهما رويت عنه وحلنت فيه كذبت عليه 
  .واهللا املوفق. وأما التصحيف، فدواؤه أن يتلقاه من أفواه املشايخ الضابطني

. يرويه السامع على الصواب، وهو حمكي عن األوزاعي، وابن املبارك، واجلمهور وأما إذا حلن الشيخ، فالصواب أن
قال ابن . يرويه كما مسعه من الشيخ ملحوناً: وحكى عن حممد ابن سريين وأيب معمر عبد اهللا بن سخربة أهنما قاال

أن : ثر األشياخأن الذي استمر عليه عمل أك: وعن القاضي عياض. وهذا غلو يف مذهب اتباع اللفظ: الصالح
ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، وال يغريوها يف كتبهم، حىت يف أحرف من القرآن، استمرت الرواية فيها على 

خالف التالوة، ومن غري أن جييء ذلك يف الشواذ، كما وقع يف الصحيحني واملوطأ، لكن أهل املعرفة منهم ينبهون 
ن جسر على تغيري الكتب وإصالحها، منهم أبو الوليد هشام بن ومنهم م. على ذلك عند السماع ويف احلواشي

  .وقد غلط يف أشياء من ذلك، وكذلك غريه ممن سلك مسلكه: قال. أمحد الكناين الوقشي، لكثرة مطالعته وافتنانه
  .واألوىل سد باب التغيري واإلصالح، لئال جيسر على ذلك من ال حيسن، وينبه على ذلك عند السماع: قال

  .أن أباه كان يصلح حلناً الفاحش، ويسكت عن اخلفي السهل: بد اهللا بن أمحد بن حنبلوعن ع
ومن الناس من إذا مسع احلديث ملحوناً عن الشيخ ترك روايته، ألنه إن تبعه يف ذلك، فالنيب صلى اهللا " : قلت " 

  .كعليه وسلم مل يكن يلحن يف كالمه، وإن رواه عنه على الصواب، فلم يسمعه منه كذل
وإذا سقط من السند أو املنت ما هو معلوم، فال بأس بإحلاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب، فال بأس " : فرع " 

  ).واهللا يعلم املفسد من املصلح: (وقد قال اهللا تعاىل. بتجديده على الصواب
ق من اجلميع، كما فعل فإن ركب السيا: وإذا روي احلديث عن شيخني فأكثر، وبني ألفاظهم تباين" : فرع آخر " 

كل حدثين طائفة : " الزهري يف حديث اإلفك، حني رواه عن سعيد بن املسيب وعروة وغريمها عن عائشة، وقال
فهذا سائغ، فإن األئمة قد تلقوه بالقبول، :  -، وساقه بتمامه " من احلديث، فدخل حديث بعضهم يف بعض 

  .كتبهم الصحاح وغريهاوخرجوه يف 
وهذا مما . وللراوي أن يبني كل واحدة منها عن األخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان، وحتديث وإخبار وإنباء

يعين به مسلم يف صحيحه، ويبالغ فيه، وأما البخاري فال يعرج على ذلك وال يلتفت إليه، ورمبا تعاطاه يف بعض 
  .األحايني، واهللا أعلم، وهو نادر

وهذا حمكي عن أمحد بن حنبل ومجهور . وجتوز الزيادة يف نسب الراوي، إذا بني أن الزيادة من عنده" : فرع آخر " 
  .واهللا أعلم. احملدثني

، ومنهم " أخرنا فالن : أخربنا فالن، قال: أخربنا فالن، قال: جرت عادة احملدثني إذا قرؤوا يقولون" : فرع آخر " 
  .وهو سائغ عند األكثرين ،" قال " من حيذف لفظة 

وما كان من األحاديث بإسناد واحد، كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب هريرة، وحممد بن عمرو عن 
فله :  -أيب سلمة عن أيب هريرة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهبز بن حكيم عن أبيه عن جده، وغري ذلك 



وبه إىل : " أو" . وباإلسناد : " كر اإلسناد عند أول حديث منها، مث يقولإعادة اإلسناد عند كل حديث، وله أن يذ
، مث له أن يرويه كما مسعه، وله أن يذكر عند كل حديث " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كذا وكذا 

  .اإلسناد
  .واهللا أعلم. واألمر يف هذا قريب سهل يسري" : قلت " 

: " مث قال" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا : " سناد كما إذا قالوأما إذا قدَّم ذكر املنت على اإل
فهل للراوي عنه أن يقدم اإلسناد أوالً ويتبعه بذكر منت احلديث؟ فيه خالف، ذكره اخلطيب : ، وأسنده" أخربنا به 

  .ابن الصالح
الشيخ بعد فراغ اخلرب، ألن من الناس من وهلذا يعيد حمدثو زماننا إسناد . واألشبه عندي جواز ذلك، واهللا أعلم

واهللا . يسمع من أثنائه بفوت، فيتصل له مساع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء، من تقدمي إسناده وتأخريه
  .أعلم

: ، وهو ضابط حمرر" حنوه " أو " مثله : " إذا روي حديثاً بسنده، مث أتبعه بإسناد آخر، وقال يف آخره" : فرع " 
نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال : ال، وقال الثوري: ل جيوز روايته لفظ احلديث األول بإسناد الثاين؟ قال شعبةفه

إذا قيل بالرواية على هذا املعىن فال : قال اخلطيب" . حنوه " ، وال جيوز يف " مثله " جيوز يف قوله : حيىي بن معني
  .واهللا أعلم. ار قول ابن معني، ومع هذا أخت" حنوه " أو " مثله " فرق بني قوله 

إىل آخره " أو " بطوله " ، أو " احلديث بتمامه " ، أو " احلديث : " أما إذا أورد السند وذكر بعض احلديث مث قال
فهل للسامع أن يسوق احلديث بتمامه على هذا اإلسناد؟ رخص يف ذلك : ، كما جرت به عادة كثري من الرواة" 

هم األستاذ أبو إسحاق األسفرائيين الفقيه األصويل، وسأل أبو بكر الريقاين شيخه أب بعضهم ومنع منه آخرون، من
  .إن كان الشيخ والقارئ يعرفان احلديث فأرجو أن جيوز ذلك، والبيان أوىل: بكر اإلمساعيلي عن ذلك؟ فقال

  .دة القويةوإذا جوَّزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق اإلجازة األكي" : قلت : " قال ابن الصالح
إن كان قد مسع احلديث املشار إليه قبل ذلك على الشيخ يف ذلك اجمللس أو يف غريه، : وينبغي أن ُيفصَّل، فيقال

  .واهللا أعلم. فتجوز الرواية، وتكون اإلشارة إىل شيء قد سلف بيانه وحتقق مساعه
اهر أنه ال جيوز ذلك، وإن جازت الرواية الظ: قال ابن الصالح" : بالرسول " " النيب " أو " الرسول " إبدال لفظ 

  .باملعىن، يعين الختالف معنييهما، ونقل عبد اهللا بن أمحد أن أباه كان يشدد يف ذلك
" وكتب " رسول " ضرب على " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " فكتب احملدث " النيب " فإذا كان يف الكتاب 

  .إن مذهبه الترخيص يف ذلكوهذا منه استحباب، ف: قال اخلطيب" . النيب 
  .أرجو أنه ال بأس به: سألت أيب عن ذلك؟ فقال: قال صاحل

الرواية !! " أما أنتما فال تفقهان أبداً: وروي عن محاد بن سلمة أن عفان وهبزاً كانا يفعالن ذلك بني يديه، فقال هلما
ي، وابن املبارك، وأيب زرعة، املنع من هل جتوز الرواية هبا؟ حكى ابن الصالح عن ابن مهد" : يف حال املذاكرة 

  .التحديث هبا، ملا يقع فيها من املساهلة، واحلفظ خوَّان
  .وهلذا امتنع مجاعة من أعالم احلفاظ من رواية ما حيفظونه إال من كتبهم، منهم أمحد بن حنبل: قال ابن الصالح

، وال يطلق ذلك فيقع يف نوع من التدليس " كرة يف املذا" ، أو " حدثنا فالن مذاكرة : " فإذا حدث هبا فليقل: قال
  .واهللا أعلم



وهذا صنيع مسلم يف ابن هليعة . وإذا كان احلديث عن اثنني، جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط آلخر ثقة كان أو ضعيفاً
  .واهللا أعلم. وأما أمحد بن حنبل فال يسقطه، بل يذكره. غالباً

  النوع السابع والعشرون

  آداب احملدث

  " .اجلامع آلداب الشيخ والسامع : " ألف اخلطيب البغدادي يف ذلك كتاباً مساهوقد 
  .وقد تقدم من ذلك مهمات يف عيون األنواع املذكورة

. أربعني سنة: وقال غريه. قال ابن خالد وغريه ينبغي للشيخ أن ال يتصدى للحديث إال بعد استكمال مخسني سنة
مالك بن أنس، ازدحم : ماً حدثوا قبل األربعني، بل قبل الثالثني، منهموقد أنكر القاضي عياض ذلك، بأن، أقوا

  .الناس عليه وكثري من مشاخيه أحياء
  .فإذا بلغ الثمانني أحببت له أن ميسك خشية أن يكون قد اختلط: قال ابن خالد

وسهل بن سعد،  بأن مجاعة من الصحابة وغريهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك،: وقد استدركوا عليه
احلسن بن عرفة، : وعبد اهللا بن أيب أوىف، وخلق ممن من بعدهم وقد حدث آخرون بعد استكمال مائة سنة، منهم

  .وأبو القاسم البغوي، وأبو إسحاق اهلجيمي، والقاضي أبو الطيب الطربي، أحد أئمة الشافعية، ومجاعة كثريون
  .ينبغي االحتراز من اختالطه إذا طعن يف السنلكن إذا كان االعتماد على حفظ الشيخ الراوي، ف

وأما إذا كان االعتماد على حفظ غريه وخطه وضبطه، فههنا كلما كان السن عالياً كان الناس أرغب يف السماع 
كما اتفق لشيخنا أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار، فإنه جاوز املائة حمققاً، مسع على الزبيدي سنة ثالثني . عليه
ائة صحيح البخاري، وامسه يف سنة ثالثني وسبع ومائة، وكان شيخاً كبرياً عامياً، ال يضبط شيئاً وال يتعقل وستم

كثرياً من املعاين الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس إىل السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه حنو من مائة 
  . ألف أو يزيدون

فإن عزبت نيته عن اخلري فليسمع، فإن . خالق حسن الطريقة، صحيح النيةوينبغي أن يكون احملدث مجيل األ: قال
  .طلبنا العلم لغري اهللا، فأىب أن يكون إال هللا: العلم يرشد إليه، قال بعض السلف

. بل كره بعضهم التحديث، ملن يف البلد أحق منه. ال ينبغي أن حيدث حبضرة من هو أوىل سناً أو مساعاً: وقالوا
  .يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين النصيحة وينبغي له أن

إذا حضر جملس : ال ينبغي عقد جملس التحديث، وليكن املسمع على أكمل اهليئات، كما كان مالك رمحه اهللا: قالوا
التحديث، توضأ، ورمبا اغتسل، وتطيب، ولبس أحسن ثيابه، وعاله الوقار واهليبة، ومتكن يف جلوسه، وَزبَر من 

  .يرفع صوته
بغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن، تربكاً وتيمناً بتالوته، مث بعده التحميد احلسن التام، والصالة على وين

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال . صلى اهللا عليه وسلم: وليكن القارئ حسن الصوت، جيد األداء، فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النيب قال

: وحسن أن يثين على شيخه، كما كان عطاء يقول. وإذا مر بصحايب ترضى عنهويرفع صوته بذلك، : اخلطيب



حدثين سفيان الثوري أمري املؤمنني يف احلديث وينبغي أن ال يذكر : وكان وكيع يقول. حدثين احلرب البحر ابن عباس
  .أحداً بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فال بأس

  النوع الثامن والعشرون

  آداب طالب احلديث

ينبغي له، بل جيب عليه، إخالص النية هللا عز وجل فيما حياوله من ذلك، وال يكن قصده عرضاً من الدنيا، فقد 
  .الزجر الشديد والتهديد األكيد على ذلك: ذكرنا يف املهمات

لبلدان، وليبادر إىل مساع العايل يف بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إىل أقرب البالد إليه أو إىل أعلى ما يوجد من ا
  .وهو الرحلة

إن اهللا ليدفع البالء عن هذه األمة : وقد ذكرنا يف املهمات مشروعية ذلك، قال إبراهيم بن أدهم رمحة اهللا عليه
  .برحلة أصحاب احلديث

  .وينبغي له أن يستعمل ما ميكنه من فضائل األعمال الواردة يف احلديث: قالوا
  .احلديث أدوا زكاة احلديث، من كل مائيت حديث مخسة أحاديثيا أصحاب : كان بشر بن احلارث احلايف يقول

  .إذا بلغك شيء من اخلري فاعمل به ولو مرة، تكن من أهله: وقال عمرو بن قيس املالئي
  .إذا أردت حفظ احلديث فاعمل به: قال وكيع

  .طان فيه نصيبإذا طال اجمللس كان للشي: قال الزهري. وال يطول على الشيخ يف السماع حىت يضجره: قالوا
وال يستنكف أن يكتب عمن هو : قالوا. ولُيفد غريه من الطلبة، وال يكتم شيئً من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك

  .ال ينُبل الرجل حىت يكتب عمن هو فوقه، ومن هو مثله، ومن هو دونه: قال وكيع. دونه يف الرواية والدراية
وليس : قال. ن وقته يف االستكثار من الشيوخ، جملرد الكثرة وصيتهاوليس مبوفق من ضيع شيئاً م: قال ابن الصالح

  .إذا كتبت فَقِمّش، وإذا حدثت ففتش: من ذلك قول أيب حامت الرازي
مث ال ينبغي لطالب احلديث أن يقتصر على جمرد مساعه وكتبه، من غري فهمه ومعرفته، فيكون قد : قال ابن الصالح

  .أتعب نفسه، ومل يظفر بطائل
  .حث على مساع الكتب املفيدة من املسايد والسنن وغريهامث 

  النوع التاسع والعشرون

  معرفة اإلسناد العايل والنازل

وملا كان اإلسناد من خصائص هذه األمة، وذلك أنه ليس أمة من األمم ميكنها أن تسند عن نبيها إسناداً متصالً غري 
  .اإلسناد سنة عمن سلف: فيه، كما قال اإلمام أمحد بن حنبلفلهذا كان طلب اإلسناد العايل مرغباً . هذه األمة

  .بيت خايل، وإسناد عايل: ما تشتهي؟ قال: وقيل ليحىي بن معني يف مرض موته
. وهلذا تداعت رغبات كثري من األئمة النقاد، واجلهابذة احلفاظ، إىل الرحلة إىل أقطاب البالد، طلباً لعلو اإلسناد

  .الرحلة بعض اجلهلة من العباد، فيما حكاه الرامُهرُمزي يف كتابه الفاصلوإن كان قد منع من جواز 



كلما طال اإلسناد كان النظر يف التراجم : وقال بعض املتكلمني. مث إن علو اإلسناد أبعد من اخلطأ والعلة من نزوله
  .واجلرح والتعديل أكثر فيكون األجر على قدر املشقة

  .علموهذا ال يقابل ما ذكرناه واهللا أ
  .وأشرف أنواع العلو ما كان قريباً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . فتلك أمور نسبية: فأما العلو بقربه إىل إمام حافظ، أو مصنف، أو بتقدم لسماع

: ، وهو" والبدل . " انتهاء اإلسناد إىل شيخ مسلم مثالً: ، وهي" املوافقة " وقد تكلم الشيخ أبو عمر هاهنا على 
" واملصافحة . " أن تساوي يف إسنادك احلديث ملصنف: ، وهو" واملساواة . " اءه إىل شيخ شيخه أو مثل شيخهإنته
  .عبارة عن نزولك عنه بدرجة حىت كأنه صافحك به ومسعته منه: وهي

. توهذه الفنون توجد كثرياً يف كالم اخلطيب البغدادي ومن حنا حنوه، قد صنف احلافظ ابن عساكر يف ذلك جملدا
  .وعندي أنه نوع قليل اجلدوى بالنسبة إىل بقية الفنون

فهذا اصطالح خاص، وماذا يقول هذا :  -إن العايل من اإلسناد ما صح سنده، وإن كثرت رجاله : فأما من قال
  .القائل فيما إذا صح اإلسنادان، لكن أقرب رجاالً؟ وهذا القول حمكي عن الوزير نظام امللك، وعن احلافظ السلفي

اللهم إال أن يكون رجال اإلسناد النازل أجل من . أما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إىل العلوو
  .رجال العايل، وإن كان اجلميع ثقات

األعمش عن أيب وائل عن؟ ابن مسعود، أو سفيان عن منصور إبراهيم : أميا أحب إليكم: كما قال وكيع ألصحابه
شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن : األعمش عن أيب وائل: األول، فقال: الواعن علقمة عن ابن مسعود؟ فق

  .فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ: إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود

  النع الثالثون

  معرفة املشهور

  .ند غريهم بالكليةوالشهرة أمر نسيب، فقد يشتهر عند أهل احلديث أو يتواتر ما ليس ع
  .مث قد يكون املشهور متواتراً أو مستفيضاً، وهو ما زاد نقلته على ثالثة

  .وهذا اصطالح منه. أن املستفيض أقوى من املتواتر: وعن القاضي املاوردي
  .، وحسناً" األعمال بالنيات " وقد يكون املشهور صحيحاً، كحديث 

وهذا كثري جداً، ومن نظر يف كتاب . و هي موضوعة بالكليةوقد يشتهر بني الناس أحاديث ال أصل هلا، أ
أربعة أحاديث تدور بني الناس : املوضوعات أليب الفرج بن اجلوزي عرف ذلك، وقد روي عن اإلمام أمحد أنه قال

" و " من آذا ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة " و " من بشر خبروج آذار بشرته باجلنة : " يف األسواق ال أصل هلا
  " .للسائل حق وإن جاء على فرس " و " حنركم يوم صومكم 

  النوع احلادي والثالثون

  معرفة الغريب والعزيز



فقد تكون يف املنت، بأن يتفرد بروايته راو واحد، أو يف بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة مل يقلها : أما الغرابة
  .وقد تقدم الكالم يف زيادة الثقة. غريه

بة يف اإلسناد، كما إذا كان يف أصل احلديث حمفوظاً من وجه آخر أو وجوه، ولكنه هبذا اإلسناد وقد تكون الغرا
  .غريب
  .ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفاً، ولكل حكمه: فالغريب

، كما " راً مشهو: " ، فإن رواه عنه مجاعة، مسي" عزيزاً : " فإن اشترك اثنان أو ثالثة يف روايته عن الشيخ، مسي
  .واهللا أعلم. تقدم

  النوع الثاين والثالثون

  معرفة غريب ألفاظ احلديث

  .وهو من املهمات املتعلقة بفهم احلديث والعلم والعمل به، ال مبعرفة صناعة اإلسناد وما يتعلق به
  .أبو عبيدة معمر بن املثىن: النضر بن مشيل، وقال غريه: أول من صنف يف ذلك: قال احلاكم

كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبها اخلطايب، : ن شيء وضع يف ذلكوأحس
  .فأورد زيادات

  .وقد صنف ابن األنباري املتقدم، وسليم الرازي، وغري واحد
  .هما اهللاالبن األثري، رمح" النهاية " وكتاب . للجوهري" الصحاح " كتاب : وأجل كتاب يوجد فيه جمامع ذلك

  النوع الثالث والثالثون

  معرفة املسلسل

أو يف . ، وحنو ذلك" أخربنا " ، أو " حدثنا " ، أو " مسعت " كما إذا قال كل منهم : وقد يكون يف صفة الرواية
بأن يقول حالة الرواية قوالً قد قاله شيخه له، أو يفعل فعالً فعل شيخه مثله، مث قد يتسلسل احلديث : صفة الراوي

  .من أوله إىل آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره
  .واهللا أعلم. ومع هذا فلما يصح حديث بطريق مسلسل. وفائدة التسلسل بعده من التدليس واالنقطاع

  النوع الرابع والثالثون

  معرفة ناسخ احلديث ومنسوخه

  .وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه
  .كتاب احلافظ الفقيه أيب بكر احلازمي رمحه اهللا: لناس يف ذلك كتباً كثرية مفيدة، من أجلهاوقد صنف ا

  . وقد كانت للشافعي رمحه اهللا يف ذلك اليد الطوىل، كما وصفه به اإلمام أمحد بن حنبل



، وحنو " زوروها كنت هنيتكم عن زيارة القبور ف: " مث الناسخ قد يعرف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كقوله
  .ذلك

أفطر : " وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السرية، وهو من أكرب العون على ذلك، كما سلكه الشافعي يف حديث
وذلك قبل الفتح، يف شأن جعفر بن أيب طالب، وقد قتل مبؤتة، قبل الفتح بأشهر، وقول ابن " احلاجم واحملجوم 

  .لم ابن عباس مع أبيه يف الفتح، وإمنا أس" احتجم وهو صائم حمرم : " عباس
، فلم يقبله كثري من األصوليني، ألنه يرجع إىل نوع من االجتهاد، وقد خيطئ " هذا ناسخ هلذا : " فأما قول الصحايب
  .وهو ثقة مقبول الرواية. ، ألنه ناقل" هذا كان قبل هذا : " فيه، وقبلوا قوله

  النوع اخلامس والثالثون

  معرفة ضبط ألفاظ احلديث

  متناً وإسناداً واالحتراز من التصحيف فيها
فقد وقع من ذلك شيء كثري جلماعة من احلفاظ وغريهم، ممن ترسم بصناعة احلديث وليس منهم وقد صنف 

  .العسكري يف ذلك جملداً كبرياً
  .وأكثر ما يقع ذلك ملن أخذ من الصحف، ومل يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك

ألن له كتاباً يف ! فغريب جداً: أ،ه كان يصحف قراءة القرآن: عن عثمان بن أيب شيبةوما ينقله كثري من الناس 
وأما ما وقع لبعض احملدثني من ذلك، فمنه ما يكاد . التفسري، وقد نقل عنه أشياء ال تصدر عن صبيان املكاتب

، مث أماله يف " فري يا أبا عمري، ما فعل الن: " أنه مجع طرق حديث: اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم
!! فافتضح عندهم، وأرَّخوها عنه" ! يا أبا عمري ما فعل البعري : " جملسه على من حضره من الناس فجعل يقول
صالة يف إثر صالة كتاب يف عليني " أنه أو ل يوم إجالسه أورد حديث : وكذا اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد

كتاب يف " م احلاضرون ما يقول، حىت أخربهم بعضهم بأنه تصحف عليه فلم يفه" ! كناز يف غلس : " ، فقال" 
  .وقد أورد الصالح أشياء كثرية. وهذا كثري جداً" !! عليني 

وقد كان شيخنا احلافظ الكبري اجلهبذ أبو احلجاج املزي، تغمده اهللا برمحته، من أبعد الناس عن هذا املقام، ومن 
وكان إذا . مثله يف هذا الشأن أيضاً -فيما نعلم  -ل مل يكن على وجه األرض أحسن الناس أدًء لإلسناد واملنت، ب

هذا من التصحيف الذي : تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خالف املشهور عنده، يقول
  .مل يقف صاحبه إال على جمرد الصحف واألخذ منها

  ؟ 

  النوع السادس والثالثون

  معرفة خمتلف احلديث

  .حنواً من جملد" األم " وقد صنف فيه الشافعي فصالً طويالً من كتابه 
  .وفيه ما هو غث، وذلك حبسب ما عنده من العلم. وكذلك ابن قتيبة، له فيه جملد مفيد



قد يكون حبيث ال ميكن اجلمع بينهما بوجه، كالناسخ واملنسوخ، فيصار إىل الناسخ ويترك : والتعارض بني احلديثني
وقد يكون حبيث ميكن اجلمع، ولكن ال يظهر لبعض اجملتهدين، فيتوقف حىت يظهر له وجه الترجيع بنوع  .املنسوخ

  .من أقسامه، أو يهجم فيفيت بواحد منهما، أو يفيت هبذا يف وقت، كما يفعل أمحد يف الروايات عن الصحابة
وجه؛ ومن وجد شيئاً من ذلك فليأيت ليس مث حديثان متعارضان من كل : وقد كان اإلمام أبو بكر بن خزمية يقول

  .ألؤلف له بينهما

  النوع السابع والثالثون

  معرفة املزيد يف متصل األسانيد

  .وهذا يقع كثرياً يف أحاديث متعددة. وهو أن يزيد يف اإلسناد رجالً مل يذكره غريه
  .ض ما ذكره نظرويف بع: قال ابن الصالح. وقد صنف احلافظ اخلطيب البغدادي يف ذلك كتاباً حافالً

ومثل ابن الصالح هذا النوع مبا رواه بعضهم عن عبد اهللا بن املبارك عن سفيان عن عبد اهللا بن يزيد بن جابر 
ال جتلسوا على : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حدثين بسر بن عبد اهللا مسعت أبا ادريس يقول

وهم ابن : ن ابن املبارك، فلم يذكروا سفيان، وقال أبو حامت الرازيورواه آخرون ع" . القبور، وال تصلوا إليها 
  .املبارك يف إدخاله أبا إدريس يف اإلسناد وهاتان زيادتان

  النوع الثامن والثالثون

  معرفة اخلفي من املراسيل

  " .املراسيل  بالتفصيل ملبهم" وقد صنف اخلطيب البغدادي يف ذلك كتابه املسمى . وهو يعم املنقطع واملعضل أيضاً
وهذا النوع إمنا يدركه نقاد احلديث وجهابذته قدمياً وحديثاً، وقد كان شيخنا احلافظ املزي إماماً يف ذلك، وعجباً 

  . من العجب، فرمحه اهللا وبل املغفرة ثراه

رى رجاله فإن اإلسناد إذا عرض على كثري من العلماء، ممن مل يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم، وقد يغتر بظاهره، وي
ثقات، فيحكم بصحته، وال يهتدي ملا فيه من االنقطاع، أو األعضال، أو اإلرسال، ألنه قد ال مييز الصحايب من 

  .واهللا امللهم للصواب. التابعي
كان رسول اهللا صلى اهللا : ومثَّل هذا النوع ابن الصالح مبا روى العوَّام بن حوشب عن عبد اهللا ابن أيب أوىف قال

مل يلق العوام ابن أيب أوىف، يعين فيكون : قال اإلمام أمحد" هنض وكرب : قد قامت الصالة: إذا قال باللعليه وسلم 
  .منقطعاً بينهما، فيضعف احلديث، الحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، واهللا أعلم

  النوع التاسع والثالثون

  معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني



 صلى اهللا عليه وسلم يف حال إسالم الراوي، وإن مل تطل صحبته له، وإن مل يرو عنه من رأى رسول اهللا: والصحايب
  .شيئاً

  .هذا قول مجهور العلماء، خلفاً وسلفاً
البخاري وأبو زرعة، وغري واحد ممن صنف يف أمساء : وقد نص على أن جمرد الرؤية كاف يف إطالق الصحبة

وهو " . الغابة يف معرفة الصحابة " سى املديين، وابن األثري يف كتابه الصحابة، كابن عبد الرب، وابن مندة وأيب مو
  .أثاهبم اهللا أمجعني. أمجعها وأكثرها فوائد وأو سعها

بذكر ما شجر بني الصحابة مما تلقاه من كتب " االستيعاب " وقد شان ابن عبد الرب كتابه : قال ابن الصالح
  .اآلخباريني وغريهم

  .إطالق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثاً أو حديثنيال بد يف : وقال آخرون
وروى شعبة عن موسى . ال بد من أن يصحبه سنة أو سنتني، أو يغزو معه غزوة و غزوتني: وعن سعيد بن املسيب

هل بقي من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد : قلت ألنس بن مالك: وأثىن عليه خرياً، قال. السبالين
  .رواه مسلم حبضرة أيب زرعة. ناس من األعراب رأوه، فأما من صحبه فالغريك؟ قال 

وهذا إمنا نفي فيه الصحبة اخلاصة، وال ينفي ما اصطلح عليه اجلمهور من أن جمرد الرؤية كاف يف إطالق الصحبة، 
ألفاظ وهلذا جاء يف بعض . لشرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاللة قدره وقدر من رآه من املسلمني

حىت " نعم، فيفتح لكم : " هل فيكم من رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقولون: تغزون فيقال: احلديث
  .احلديث بتمامه" من رأى من رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ذكر 

وسلم خري من عمر ليوم شهده معاوية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال بعضهم، يف معاوية وعمر بن عبد العزيز
  .بن عبد العزيز وأهل بيته

والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة واجلماعة، ملا أثىن اهللا عليهم يف كتابه العزيز، ومبا نطقت به السنة " فرع " 
 النبوية يف املدح هلم يف مجيع أخالقهم وأفعاهلم، وما بذلوه من األموال واألرواح بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .وسلم، رغبة فيما عند اهللا من الثواب اجلزيل، واجلزاء اجلميل
وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصالة والسالم، فمنه ما وقع عن غري قصد، كيوم اجلمل، ومنه ما كان عن اجتهاد، 

ان واالجتهار خيطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضاً، وأما املصيب فله أجر. كيوم صفني
  .اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إىل احلق من معاوية وأصحابه رضي اهللا عنهم أمجعني

  .قول باطل مرذول ومردود:  -الصحابة عدول إال من قاتل علياً : وقول املعتزلة
عن ابن بنته احلسن بن علي، وكان معه  -وقد ثبت يف صحيح البخاري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال 

  " .إن ابين هذا سيد، وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني : " املنرب على
" وظهر مصداق ذلك يف نزول احلسن ملعاوية عن األمر، بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية، ومسي 

ن طائفتان من املؤمنني وإ(وقال تعاىل " مسلمني " فسمي اجلميع : وذلك سنة أربعني من اهلجرة" . عام اجلماعة 
  .مع االقتتال" مؤمنني " فسماهم ) اقتتلوا فأصلحوا بينهما

ومجيعهم صحابة، فهم . مل يكن يف الفريقني مائة من الصحابة، واهللا أعلم: ومن كان من الصحابة مع معاوية؟ يقال
  . عدول كلهم



فهو : إال سبعة عشر صحابياً، ومسوهموأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم، ودعاويهم أن الصحابة كفروا 
والربهان على . من اهلذيان بال دليل، إال جمرد الرأي الفاسد، عن ذهن برد، وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد

خالفه أظهر وأشهر، مما علم من امتثاهلم أوامره بعده عليه الصالة والسالم، وفتحهم األقاليم واآلفاق، وتبليغهم عنه 
وهدايتهم الناس إىل طريق اجلنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنوع القربات، يف سائر  الكتاب والسنة،

األحيان واألوقات، مع الشجاعة والرباعة، والكرم واإليثار، واألخالق اجلميلة اليت مل تكن يف أمة من األمم 
. ن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبنياملتقدمة، وال يكون أحد بعدهم مثلهم يف ذلك، فرضي اهللا عنهم أمجعني، ولع

  .آمني يا رب العاملني
التيمي، " أيب قحافة " أبو بكر عبد اهللا بن عثمان : وأفضل الصحابة، بل أفضل اخللق بعد األنبياء عليهم االسالم

الناس خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومسي الصديق ملبادرته إىل تصديق الرسول عليه الصالة والسالم قبل 
ما دعوت أحداً إألى اإلميان إال كانت له كبوة، إال أبا بكر، فإنه مل : " كلهم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وقد ذكرت سريته وفضائله ومسنده والفتاوي عنه، يف جملده على حدة، وهللا احلمد" . يتلعثم 
  . طالبعمر بن اخلطاب، مث عثمان بن عفان، مث علي بن أيب: مث من بعده

حني جعل عمر األمر من بعده شورى بني ستة، فاحنصر يف عثمان وعلي، واجتهد . هذا رأي املهاجرين واألنصار
فيهما عبد الرمحن بن عوف ثالثة أيام بلياليها، حىت سأل النساء يف خدورهن، والصبيان يف املكاتب،فلم يرهم 

من قدم علياً على عثمان فقد أزرى : ه، وهلذا قال الدارقطينيعدلون بعثمان أحداً، فقدمه على علي، وواله األمر قبل
  .وصدق رضي اهللا عنه وأكرمه مثواه، وجعل جنة الفردوس مأواه. باملهاجرين واألنصار

وحيكى عن سفيان الثوري، لكن . والعجب أن ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إىل تقدمي علي على عثمان
  .ن وكيع بن اجلراح، ونصره ابن خزمية واخلطايب، وهو ضعيف مردود مبا تقدمونقل مثله ع. يقال أنه رجع عنه

  .مث بقية العشرة مث أهل بدر، مث أهل أحد، مث أهل بيعة الرضوان يوم احلديبية
بيعة الرضوان، وقيل غري ذلك : القبلتني، وقيل أهل بدر، وقيل" إىل " هم من صلى : وأما السابقون األولون، فقيل

  .واهللا أعلم
وقال أبو . روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورآه من املسلمني حنو من ستني ألفاً: قال الشافعي" : فرع " 

شهد معه حجة الوداع أربعون ألفاً، وكان معه بتبوك سبعون ألفاً، وقبض عليه الصالة والسالم عن : زرعة الرازي
  .مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة

  .أنس، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وعائشة: وأكثرهم رواية ستة: ن حنبلقال أمحد ب
وعبد اهللا بن عمرو، وأبو سعيد، وابن مسعود، ولكنه تويف قدمياً، وهلذا يعده أمحد بن حنبل يف العبادلة، " : قلت " 

  .د اهللا بن عمرو بن العاصعبد اهللا بن الزبري، وابن عباس، وابن عمر، وعب: العبادلة أربعة: بل قال
: ومن الولدان. إنه أول من أسلم مطلقاً: أبو بكر الصديق، وقيل: وأول من أسلم من الرجال األحرار" : فرع " 

: ومن األرقاء. زيد بن حارثة: ومن املوايل. إنه أول من أسلم مطلقاً، وال دليل عليه من وجه يصح: علي، وقيل
إهنا أول من أسلم مطلقاً، وهو ظاهر السياقات يف أول البعثة، وهو حمكي عن ابن : خدجية، وقيل: ومن النساء. بالل

عباس والزهري وقتادة وحممد بن إسحق بن يسار صاحب املغازي ومجاعة، وادعى الثعليب املفسر على ذلك اإلمجاع 
  .وإمنا اخلالف فيمن أسلم بعدها: قال
وكانت : أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي، قال علي بن املدينمث . وآخر الصحابة موتاً أنس بن مالك" : فرع " 



جابر، والصحيح أن جابراً : وقيل. آخر من مات مبكة ابن عمر: ويقال. وفاته مبكة فعلى هذا هو آخر من مات هبا
: وفةوبالك. أنس: وبالبصرة. السائب بن يزيد: وقيل. سهل ابن سعد: وقيل. مات باملدينة، وكان آخر من مات هبا

عبد اهللا بن احلارث بن : ومبصر. واثلة بن األسقع: وبدمشق. عبد اهللا بن بسر حبمص: وبالشام. عبد اهللا بن أيب أوىف
سلمة ابن : وبالبادية. رويفع بن ثابت: وأفريقية. العرس بن عمرية: اهلرماس بن زياد، وباجلزيرة: وباليمامة. جزء

  .رضي اهللا عنهم. األكوع

صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غريه من الصحابة له، وتارة وتعرف " : فرع " 
  .بروايته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مساعاً أو مشاهدة مع املعاصرة

 عن احتمل اخلالف، يعين ألنه خيرب: فقد قال ابن احلاجب يف خمتصره" : أنا صحايب : " فأما إذا قال املعاصر العدل
  .الحتمال خطأه يف ذلك" هذا ناسٌخ هلذا : " حكم شرعي، كما لو قال يف الناسخ

كنا عند رسول اهللا " ، أو " رأيته فعل كذا : " أو" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كذا " أما لو قال 
وهو ممن عاصره صلى اهللا عليه  فهذا مقبول ال حمالة، إذا صح السند إليه،:  -، وحنو هذا " صلى اهللا عليه وسلم 

  .وسلم

  النوع املوىف أربعني

  معرفة التابعني

ويف كالم احلاكم ما يقتضي إطالق التابعي على من لقي . من صحب الصحايب: التابعي: قال اخلطيب البغدادي
  .الصحايب وروى عنه وإن مل يصحبه

. ق اسم الصحايب على من رآه عليه السالممل يكتفوا مبجرد رؤيته الصحايب، كما اكتفوا يف إطال" : قلت " 
  .عظمة وشرف رؤيته عليه السالم: والفرق

سعيد : فذكر أن أعالمهمن روى عن العشرة، وذكر منهم. وقد قسم احلاكم طبقات التابعني إألى مخسة عشر طبقة
العطاردي، وأبا ساسان  بن املسيب، وقيس ابن أيب حازم، وقيس بن عباد، وأبا عثمان النهدي، وأبا وائل، وأبا رجاء

إنه مل يرو عن العشرة من التابعني سوى قيس : وعليه يف هذا الكالم دخل كثري،فقد قيل. حضني بن املنذر، وغريهم
  .واهللا أعلم. مل يسمع من عبد الرمحن بن عوف: وقال أبو بكر بن أيب داود. قاله ابن خراش. بن أيب حازم

، قوالً واحداً ألنه ولد يف خالفة عمر لسنتني مضتا أو بقيتا، وهلذا اختلف وأما سعيد بن املسيب فلم يدرك الصديق
إنه مل يسمع من أحد من العشرة سوى : أدرك عمر فمن بعده من العشرة، وقيل: يف مساعه من عمر، قال احلاكم

  .واهللا أعلم. سعد بن أيب وقاص، وكان آخرهم وفاة
ا يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم من أبناء الصحابة، كعبد اهللا بن أيب وبني هؤالء التابعني الذين ولدو: قال احلاكم

  .طلحة، وأيب إمامة أسعد بن سهل ابن حنيف، وأيب إدريس اخلوالين
أما عبد اهللا بن أيب طلحة فلما ولد ذهب به أخوه ُألمه أنس بن مالك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه " : قلت " 

، ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة، جملرد الرؤيا ولقد عدوا " عبد اهللا " مساه وسلم، فحنكه وبرك عليه، و
فيهم حممد بن أيب بكر الصديق، وإمنا ولد عند الشجرة وقت اإلحرام حبجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى اهللا 

ليه وسلم وال رآه، فعبد اهللا ابن أيب عليه وسلم إال حنواً من مائة يوم ومل يذكروا أنه أحضر عند النيب صلى اهللا ع



  .طلحة أوىل أن يعد يف صغار الصحابة من حممد بن أيب بكر واهللا أعلم
  .النعمان؛ وسويداً، ابين مقرن من التابعني، ومها صحابيان: وقد ذكر احلاكم

  .الذين أسلموا يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يروه: وأما املخضرمون، فهم
  .القطع فكأهنم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة" : اخلضرمة " و 

أبو عمرو الشيباين، وسويد بن غفلة، وعمرو بن ميمون، وأبو : وقد عد منهم مسلم حنواً من عشرين نفساً، منهم
 وممن مل: عثمان النهدي، وأبو احلالل العتكي، وعبد خري بن يزيد اخليْواين، وربيعة بن زرارة، قال ابن الصالح

  .أبو مسلم اخلوالين عبد اهللا ابن ثوب: يذكره مسلم
  .وعبد اهللا بن ُعكيم، واألحنف بن قيس" : قلت " 

أنه سعيد بن املسيب، قاله أمحد بن حنبل وغريه، وقال أهل : وقد اختلفوا يف أفضل التابعني من هو؟ فاملشهور
عطاء بن أيب : وقال أهل مكة.. و يس القرينأ: وقال بعضهم. علقمة، واألسود: وقال أهل الكوفة. احلسن: البصرة
  .رباح

رضي اهللا عنهم . وعمرة بنت عبد الرمحن، وأم الدرداء الصغرى. حفصة بنت سريين: وسيدات النساء من التابعني
  .أمجعني

سعيد بن املسيب، والقاسم بن حممد، وخارجة بن زيد، وعروة : الفقهاء السبعة باحلجاز، وهم: ومن سادات التابعني
سامل بن عبد اهللا بن عمر، وقيل أبو سلمة بن : بن الزبري، وسليمان بن يسار، وعبيد اهللا بن عتبة بن مسعود، والسابع

  . أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلرث بن هشام: عد الرمحن بن عوف، وقيل

وكذلك ذكروا . وقد عد علي بن املديين يف التابعني من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم
واهللا . يف الصحابة من ليس صحابياً كما عدوا مجاعة من الصحابة فيمن ظنوه تابعياً وذلك حبسب مبلغهم من العلم

  .املوفق للصواب

  النوع احلادي واألربعون

  معرفة رواية األكابر عن األصاغر

  .وقد يروي الكبري القدر أو السن أو مها عمن دونه يف كل منهما أو فيهما
ن أجل ما يذكر يف هذا الباب ما ذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته عن متيم الداري مما أخربه به وم

وكذلك يف صحيح البخاري رواية معاوية . واحلديث يف الصحيح. عن رؤية الدجال يف تلك اجلزيرة اليت يف البحر
  .ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق: حديثبن أيب سفيان عن مالك ابن ُيخامر عن معاذ، وهم بالشام، يف 

  .قال ابن الصالح وقد روى العبادلة عن كعب األحبار
  .وقد حكى عنه عمر، وعلي، ومجاعة من الصحابة" : قلت " 

قد روى الزهري وحيىي بن سعيد األنصاري عن مالك، ومها من شيوخه وكذا روى عن عمرو بن شعيب مجاعة من 
ولو سردنا مجيع ما وقع من ذلك لطال . فاللع أعلم. بضع وسبعون: عشرون، ويقال: ، قيلالصحابة والتابعني

  .الفصل جداً



وقد صح عن عائشة رضي : قال. ويف التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من املروي عنه: قال ابن الصالح
  " .ل الناس منازهلم أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ُننز: " اهللا عنها أهنا قالت

  النوع الثاين واألربعون

  معرفة املدبج

فمىت روى كل منهما عن . واكتفى احلاكم باملقارنة يف السند، وإن تفاوتت األسنان. وهو رواية األقران سناً وسنداً
ن حنبل كأيب هريرة وعائشة، والزهري وعمر بن عبد العزيز، ومالك واألوزاعي، وأمحد ب" . مدجباً " اآلخر مسي 

  .واهللا أعلم" . مدجباً " وعلي بن املديين، فما مل يرو عن اآلخر ال يسمى 

  النوع الثالث واألربعون

  معرفة األخوة واألخوات من الرواة

  .منهم علي بن املديين، وأبو عبد الرمحن النسائي: وقد صنف يف ذلك مجاعة
: هشام؛ وزيد بن ثابت وأخوه: ن العاص وأخوهعتبة، عمرو ب: عبد اهللا بن مسعود وأخوه: فمن أمثلة األخوين

أرقم، كالمها من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه : عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه: ومن التابعني. يزيد
  .أرقم: ُهزيل بن شرحبيل، وأخوه: أيضاً

ن زيد بن أسلم وعبد الرمح. عمر، وشعيب: عمرو بن شعيب وأخواه. سهل وعباد وعثمان بنو ُحنيف: ثالثة إخوة
  .أسامة، وعبد اهللا: وأخواه

  .وحممد، وصاحل -الذي يقال له عباد  -عبد اهللا : ُسهيل بن أيب صاحل وأخوته: أربعة أخوة
مسعت احلافظ أيب علي : قال احلاكم. سفيان بن ُعيينة وإخوته األربعة إبراهيم، وآدم، وعمران، وحممد: مخسة أخوة

  .كلهم حدثوا: يقول -وري يعين النيساب -احلسني بن علي 
كذا ذكرهم النسائي وحيىي بن . أنس، ومعبد، وحيىي، وحفصة، وكرمية: وهم حممد بن سريين وأخوته: ستة أخوة

فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان " كرمية " معني أيضاً، ومل يذكر احلافظ أبو علي النيسابوري فيهم، 
روى حممد بن سريين عن اخيه حيىي عن أخيه أنس عن موالهم أنس بن مالك معبد أكربهم، وحفصة أصغرهم، وقد 
  " .لبيك حقاً حقا، تعبداً ورقا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

سنان، وسويد، وعبد الرمحن، وعقيل، ومعقل، ومل يسم السابع، : النعمان بن مقرن وأخوته: ومثال سبعة أخوة
مل : إهنم شهدوا اخلندق كلهم، قال ابن عبد الرب وغري واحد: اهللا عليه وسلم، ويقالهاجروا وصحبوا النيب صلى 
  .يشاركهم أحد يف هذه املكرمة

ومثَّ سبعة أخوة صحابة، شهدوا كلهم بدراً، لكنهم ألم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أوالً باحلارث " : قلت " 
فأربعة منهم . وعامراً، مث عادت إىل احلارث، فأولدها عوناً بن رفاعة األنصاري، فأولدها إياساً وخالداً وعاقالً

أشقاء، وهم بنو البكري، وثالثة أشقاء، وهم بنو احلارث، وسبعتهم شهدوا بدراً مع رسول اله صلى اهللا عليه وسلم، 
  .ومعاذ ومعوذ، مث احتز رأسه وهو طريح عبد اهللا بن مسعود اهلذيل رضي اهللا عنهم



  بعونالنوع الرابع واألر

  معرفة رواية اآلباء عن األبناء

  .وقد صنف فيه اخلطيب كتاباً
وروت عنها أمها . أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة: وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي يف بعض كتبه

  .أم رومان أيضاً
  . عبد اهللا والفضل: روى العباس عن ابنيه: قال

  .ن ابنه املعتمر بن سليمانوروى سليمان بن طرخان التيمي ع: قال
  .وروى أبو داود عن ابنه أيب بكر بن أيب داود

وروى سفيان بن ُعيينة عن وائل بن داود عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن : قال الشيخ أبو عمرو ابن الصالح
قال " موثقة  أخروا األمحال، فإن اليد مغلقة، والرجل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال

  .ال يعرف إال من هذا الوجه: اخلطيب
وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري املقرئ عن ابنه أيب جعفر حممد ستة حديثاً أو حنوها، وذلك أكثر ما : قال

  .وقع من رواية أب عن ابنه
ر بسنده عن أيب إمامة مث روى الشيخ أبو عمر عن أيب املظفر عبد الرخيم بن احلافظ أيب سعد عن أبيه عن ابنه املظف

سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره " . احضروا موائدكم البقل، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية : " مرفوعاً
  .أبو الفرج بن اجلوزي يف املوضوعات، وأخلق به أن يكون كذلك

اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وأما احلديث الذي رويناه عن أيب بكر الصديق عن عائشة عن رسول: مث قال ابن الصالح
، فهو غلط، إمنا رواه أبو بكر عبد اهللا بن أيب عتيق، حممد ابن عبد " شفاء من كل داء : " أنه قال يف احلبة السوداء

  .الرمحن بن أيب بكر الصديق عن عائشة
قحافة، رضي  حممد ابن عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب: وال نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤالء: قال

  .وكذلك قال ابن اجلوزي وغري واحد من األئمة. اهللا عنهم
أمة أمساء بنت أيب بكر بن أيب قحافة، وهو أسن وأشهر يف الصحابة : ويلتحق هبم تقريباً عبد اهللا بن الزبري" : قلت " 

  .واهللا أعلم. من حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر
  .س عن ابن أخيهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقد روى محزة والعبا: قال ابن اجلوزي

. وروى ُمصعب الزبريي عن ابن أخيه الزبري بن بكَّار، وإسحاق ابن حنبل عن ابن أخيه أمحد بن حممد بن حنبل
  .وروى مالك عن ابن أخته إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب أويس

  النوع اخلامس واألربعون

  رواية األبناء عن اآلباء



وأما رواية االبن عن أبيه عن جده، فكثرية أيضاً، ولكنها دون األول، وهذا كعمرو بن شعيب بن . جداً وذلك كثري
حممد عبد اهللا ابن عمرو عن أبيه، وهو شعيب، عن جده، عبد اهللا بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب، ال ما 

  .الكبري والصغري عداه، وقد تكلمنا على ذلك يف مواضع يف كتابنا التكميل، ويف األحكام
ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن . َبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي عن أبيه عن جده معاوية: ومثل

  .واستقصاء ذلك يطول. كعب بن عمرو: جده، وهو عمرو ابن كعب وقيل
  .مة نفيسةوقد صنف فيه احلافظ أبو نصر الوايلي كتاباً حافالً، وزاد عليه بعض املتأخرين أشياء مه

واهللا . وقد يقع يف بعض األسانيد فالن عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر من ذلك، ولكنه قليل، وقل ما يصح منه
  .أعلم

  النوع السادس واألربعون

  معرفة رواية السابق والالحق

  .عنه متأخروهذا إمنا يقع عند رواية األكابر عن األصاغر مث يروي عن املروي . وقد أفرد له اخلطيب كتاباً
كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد تويف الزهري سنة أربع وعشرين ومائة، وممن روى عن مالك 

  .قاله ابن الصالح. زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري مبائة وسبع وثالثني سنة أو أكثر
لسراج أبو احلسن أمحد بن حممد اخلفاف وهكذا روى البخاري عن حممد بن إسحاق السراج، وروى عن ا

النيسابوري، وبني وفاتيهما مائة وسبع وثالثون سنة، فإن البخاري تويف سنة ست ومخسني ومائتني، وتويف اخلفاف 
  .كذا قال ابن الصالح. سنة أربع وتسعني وثالمثائة

وهو مما " . التهذيب " يف كتابه وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا احلافظ الكبري أبو احلجاج املزي " : قلت " 
  .يتحلى به كثري من احملدثني، وليس من املهمات فيه

  النوع السابع واألربعون

  معرفة من مل يرو عنه إال راو واحد

  من صحايب وتابعي وغريهم

  .وملسلم بن احلجاج تصنيف يف ذلك
ضرس، وحممد بن صفوان األنصاري، عامر بن شهر، وعروة بن ُم: تفرد عامر الشعيب عن مجاعة من الصحابة، منهم

هرم بن : إهنما واحد، والصحيح أهنما اثنان، ووهب ابن َخنَْبش، ويقال: وحممد بن صيفي األنصاري، وقد قيل
  .واهللا أعلم. خنبش

وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه وكذلك ُشتري بن . وتفرد سعيد بن املسيب بن حزن بالرواية عن أبيه
  . وعبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه. عن أبيه شكل بن محيد



وكذلك قيس بن أيب حازم، تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكني ابن سعد املزين، وصنابح بن األعسر، ومرداس بن 
  .وكل هؤالء صحابة. مالك األسلمي
  .شيئاً من هذا القبيلوقد ادعى احلاكم يف اإلكليل أن البخاري ومسلماً مل خيرجا يف صحيحهما : قال ابن الصالح

وقد أنكر ذلك عليه، ونقض مبا رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن املسيب عن أبيه، ومل يروه عنه غريه، ويف : قال
: يذهب الصاحلون" وروى البخاري من طريق قيس بن أيب حازم عن مرداس األسلمي حديث . وفاة أيب طالب
إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيلَّ : " لب، ومل يرو عنه غريه، حديثوبراية احلسن عن عمرو ابن تغ" األول فاألول 

وحديث رفاعة بن . ، ومل يرو عنه غري أيب بردة" إنه لُيغان على قليب : " وروى مسلم حديث األغر املزين" . منه 
وغري . عدويعمرو، ومل يرو عنه غري عبد اهللا بن الصامت، وحديث أيب رفاعة، ومل يرو عنه غري محيد بن هالل ال

  .ذلك عندمها
  .وهذا مصري منهما إىل أنه ترتفع اجلهالة عن الراوي واحد عنه: مث قال ابن الصالح

إن اشترط العدالة يف : ثالثها -أما رواية العدل عن شيخ، فهل هي تعديل أم ال؟ يف ذلك خالف مشهور " : قلت " 
  .شيوخه، كما لك وحنوه، فتعديل، وإال فال

فال تضر جهالة الصحايب، أل،هم كلهم عدول، خبالف غريهم، فال يصح ما استدرك به :  -تعديل  وإذا مل نقل أنه
  .واهللا أعلم. الشيخ أبو عمرو رمحه اهللا، ألن مجيع من تقدم ذكرهم صحابة

كاة أما تكون الذ: " محاد بن سلمة عن أيب الُعشراء الدارمي عن أبيه حبديث -فيما نعلم  -فقد تفرد : أما التابعون
  " .أمالو طعنت يف فخذها ألجزأ عنك : إال يف اللبة؟ فقال

وكذلك تفرد عمرو بن دينار، وهشام بن عروة، وأبو إسحاق . إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعياً: ويقال
  .عن مجاعة من التابعني:  -السبيعي، وحيىي ابن سعيد األنصاري 

  .شيوخ املدينة، مل يرو عنهم غريه وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من: وقال احلاكم

  النوع الثامن واألربعون

  معرفة من له أمساء متعددة

  .فيعتقد من ال خربة له أنه غريه:  -فيظن بعض الناس أهنم أشخاص متعددة، أو يذكر ببعضها، أو بكنيته 
هوراً به، أو يكنونه، وأكثر ما يقع ذلك من املدلسني، ُيغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مش

  .ليبهموه على من ال يعرفها، وذلك كثري
وقد صنف احلافظ عبد الغين بن سعيد املصري يف ذلك كتاباً، وصنف الناس كتب الكُىن، وفيها إرشاد إىل إظهار 

  .تدليس املدلسني
م من يصرح بامسه هذا، فمنه. حممد بن السائب الكليب، وهو ضعيف، لكنه عامل بالتفسري وباألخبار: ومن أمثلة ذلك
وهو : محاد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأيب النضر، ومنهم من يكنيه بأيب سعيد، قال ابن الصالح: ومنهم من يقول

  .الذي يروي عنه عطية العويف التفسري، مومهاً أنه أبو سعيد اخلدري
. رة، ينسبونه يف والءه إىل جهات متعددةوكذلك سامل أبو عبد اهللا املدين، املعروف بسبالن، الذي يروي عن أيب هري

  .واهللا أعلم. وهذا كثري جداً، والتدليس أقسام كثرية، كما تقدم



  النوع التاسع واألربعون

  معرفة األمساء املفردة

  والكىن اليت ال يكون منها يف كل حرف سواه

اب اجلرح والتعديل البن أيب وقد صنف يف ذلك احلافظ أمحد بن هارون الربدجيي وغريه ويوجد ذلك كثرياً يف كت
  . حامت، وغريه، ويف كتاب اإلكمال أليب نصر ماكوال كثرياً

" على وزن " بن عجيان " باجليم " أمجد " وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصالح طائفة من األمساء املفردة، منهم 
. " ، ذكره ابن يونس يف الصحابة" ان ُسفي" ورأيته خبط ابن الفرات خمففاً على وزن : قال ابن الصالح" : ُعليان 

جُبيب . " عن ُتبيع احلمريي ابن امرأة كعب األحبار" تدوم بن صبيح الكالعي . " تابعي" أوسط بن عمرو البجلي 
إنه " ، يقال " الدجني بن ثابت أبو الغصن . " تابعي" جيالن بن فروة أبو اجللد األخباري . " صحايب" بن احلارث 
، موىل " سندر اخلصي " . " ُسعري بن اخلمس " . " زِر بن حبيش . " واألصح أنه غريه: الصالح ابن: ُجحا، قال

" بن زيد أبور رحيانة " بالشني والغني املعجمتني " مشْغون . " صحايب" شكل بن محيد . " زنباع اجلذامي، له صحبة
" . " ُصنا يج بن األعسر . " صحايب "ُصدي بن عجالن أبو أمامة . " صحايب، ومنهم من يقول بالعني املهملة

بالعني " َعزوان . " ، يروي عن معاذ" أبو السليل القيسي البصري . " كلها بالتصغري" : ضريب بن نقري بن مسري 
. " صحايب" لُيب بن لبا . " صحايب" كلدة بن حنبل . " ، أحد الزهاد، تابعي" ابن السَّليل القيسي الرقاشي " املهملة 

وابِصة بن . " تابعي" نوف البِكايل . " صحايب" ُنبيشة اخلري . " ، رأى أنساً" ُمستمر بن الريان " . " زبار مللزة بن 
  .بريد عمر بن اخلطاب، بالدال املهملة، وقيل باملعجمة" مهذان " . " حبيب بن مغفل . " صحايب" معبد 

: ن احملدثني ال يوجد مثل أمساء آبائه؟ فاجلوابهل تعرفون رجالً م" مسئلة : " وقال ابن اجلوزي يف بعض مصنفاته
  .أنه ُمَسدَّد بن ُمسرْهد بن ُمسربل بن ُمغربل ابن ُمطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك األسدي

. من أصحاب ابن مسعود" معاوية بن سربة " ، وامسه " أبو العبيدين : " وأما الكىن املفردة فمنها: قال ابن الصالح
، من شيوخ األعمش وغريه، ال يعرف امسه، وزعم أبو نعيم " ابو املُدلة . " ، تقدم" دارمي أبو العشراء ال" 

أبو . " ، تابعي" عبد اهللا بن عمرو " : " أبو مراية العجلي " . " عبيد اهللا بن عبد اهللا املدين " األصبهاين أن امسه 
  .الدمشقي عن مكحول" حفص بن غيالن " : " معيد 

هو جمهول، ألنه مل يطلع على معرفته ومن روى : ي عنه حنو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزموقد رو" : قلت " 
! ومن حممد بن عيسى بن َسْورة؟: عنه، فحكم عليه باجلهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب اجلامع، فقال

ر صحايب، امسه واسم أبيه وكنيته من رجل من بين عبد الدا" : أبو السنابل عبيد ربه بن بعكك " ومن الكىن املفردة 
  .األفراد

مندل بن . " ، وقيل غري ذلك" مهران " الصحايب امسه " سفينة " وأما األفراد من األلقاب فمثل : قال ابن الصالح
مشكدانة " " مطني " . " عبد السالم " امسه : صاحب املدونة" سحنون سعيد " . " عمرو " امسه " : علي العنزي 

  .واهللا أعلم. ، يف مجاعة آخرين، سنذكرهم يف نوع األلقاب إن شاء اهللا تعاىل "اجلعفي 

  النوع املوىف مخسني



  معرفة األمساء والكىن

علي بن املديين، ومسلم، والنسائي، والدراليب، وابن مندة، واحلاكم : وقد صنف يف ذلك مجاعة من احلفاظ، منهم
  .كثري النفعأبو أمحد احلافظ، وكتابه يف ذلك مفيده جداً 

  .أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من ال يعرف امسه، ومنهم من خيتلف فيه: وطريقتهم
من ليس له اسم سوى الكنية، كأيب بكر بن " : أحدها : " وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصالح إىل أقسام عدة
وهكذا أبو . الفقهاء السبعة، ويكىن بأيب عبد الرمحن أيضاًعبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي املدين، أحد 

: وال نظري هلما يف ذلك، وقيل: قال اخلطيب البغدادي. بكر بن حممد بن عمرو بن حزم املدين، يكىن بأيب حممد أيضاً
  .ال كنية البن حزم هذا

وأبو . امسي كنييت: لأبو بالل األشعري شريك وغريه، وكذلك كان يقو: وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط
  .حصني ابن حيىي بن سليمان الرازي، شيخ أيب حامت وغريه

أبو ُمويهبة . " بالنون الصحايب" أبو أناس : " من ال يعرف بغري كنيته، ومل يوقف على امسه، منهم" : القسم الثاين " 
. عن أنس" أبو األبيض . " ه اهللاخلدري املدين، قتل يف حصار القسطنطينية، ودفن هناك رمح" أبو شيبة . " صحايب" 
بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء املثناة من فوق مضمومة، " أبو النَّجيب . " شيخ مالك" أبو بكر بن نافع " 

حملة : واملوقف. شيخ ابن وهب" أبو حريز املوقفي " . " أبو حرب بن أيب األسود . " وهو موىل عبد اهللا بن عمرو
  . مبصر

. لقباً" أبو تراب " علي بن أيب طالب، كنيته أبو احلسن، ويقال له : من له كنيتان، إحدامها لقب، مثاله" :  الثالث" 
. إنه كان يغضب من ذلك: لقب، حىت قيل" أبو الزناد " عبد اهللا بن ذكوان، يكىن بأيب عبد الرمحن، " أبو الزناد " 
حممد بن عبد الرمحن، يكىن بأيب " " أبو الرجال " الرمحن، و  حممد بن عبد الرمحن، يكىن بأيب عبد" أبو الرجال " 

، حيىي بن واضح، كنيته أبو " أبو ُتميلة . " لقب له، ألنه كان له عشرة أوالد رجال" أبو الرجال " عبد الرمحن، و 
" بو الشيخ أ. " يكىن بأيب بكر، ولقب بأيب اآلذان لكرب أذنيه. احلافظ عمر بن إبراهيم" أبو اآلذان . " حممد

العبدري احلافظ، " أبو حازم " لقب " أبو الشيخ " األصبهاين احلافظ، هو عبد اهللا بن حممد وكنيته أبو حممد، و 
  .قاله الفلكي يف األلقاب. لقب" أبو حازم " عمر بن أمحد، كنيته أبو حفص، و 

د، وكان عبد اهللا العمري يكىن بأيب من له كنيتان، كابن جريج، كان يكىن بأيب خالد، وبأيب الولي" : الرابع " 
  .القاسم، فتركها واكتىن بأيب عبد الرمحن

  .وكان السهيلي يكىن بأيب القاسم وبأيب عبد الرمحن" : قلت " 
أبو بكر، وأبو الفتح، : وكان لشيخنا منصور بن أيب املعايل النيسابوري، حفيد الفراوي ثالث كىن: قال ابن الصالح

  .علمواهللا أ. وأبو القاسم
زيد بن حارثة موىل : من له اسم معروف، ولكن اختلف يف كنيته، فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله" : اخلامس " 

أبو عبد اهللا، : أبو زيد، وقيل: أبو خارجة، وقيل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد اختلف يف كنيته، فقيل
  .وهذا كثري يطول استقصاؤه. أبو حممد: وقيل

اختلف يف امسه واسم أبيه على أزيد : من عرفت كنيته واختلف يف امسه، كأيب هريرة رضي اهللا عنه" :  السادس" 
وهذا كثري يف . من عشرين قوالً، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرمحن بن صخر، وصحح ذلك أبو أمحد احلاكم



  .الصحابة فمن بعدهم
: ، ويقال" شعبة " ، وصحح أبو زرعة وابن عبد الرب أن امسه اختلف يف امسه على أحد عشر قوالً" أبو بكر عيَّاش " 

  .ألن روي عنه أنه كان يقول ذلك: إن امسه كنيته، ورجحه ابن الصالح، قال
صاحل، : عمري، وقيل: امسه مهران، وقيل: من اختلف يف امسه ويف كنيته، وهو قليل، كسفينة، قيل" : السابع " 

  .أبو البختري: يلأبو عبد الرمحن، وق: وكنيته، قيل
: أبو عبد اهللا مالك، والشافعي، وأمحد بن حنبل، وأبو حنيفة: من اشتهر بامسه وكنيته، كاألئمة األربعة" : الثامن " 

  .وهذا كثري. النعمان ن ثابت
أبو . من اشتهر بكنيته دون امسه، وكان امسه معيناً معروفاً كأيب إدريس اخلوالين عائذ اهللا بن عبد اهللا" : التاسع " 

أبو . أبو الضحى مسلم بن صبيح. عمر بن عبد اهللا: أبو إسحاق السبيعي. عبد اهللا بن ثوب: مسلم اخلوالين
  .وهذا كثري جداً. سلمة بن دينار: أبو حازم. شراحيل بن آدة: األشعث الصنعاين

  النوع احلادي واخلمسون

  معرفة من اشتهر باالسم دون الكنية

األشعث بن قيس، : الشيخ أبو عمرو ممن يكىن بأيب حممد مجاعة من الصحابة، منهموهذا كثري جداً، وقد ذكر 
وثابت بن قيس، وجبري ابن مطعم، واحلسن بن علي، وحُويطب بن عبد العزى، وطلحة بن عبيد اهللا، وعبد اهللا بن 

، وعبد اهللا بن عمرو، حبينة، وعبد اهللا بن جعفر، وعبد اهللا بن ثعلبة ابن صعري، وعبد اهللا بن زيد صاحب األذان
  .وعبد الرمحن بن عوف، وكعب بن مالك، ومعقل بن سنان

  .وذكر من يكىن منهم بأيب عبد اهللا وبأيب عبد الرمحن
وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسماً عاشراً من األقسام املتقدمة يف النوع . ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جداً

  .قبله

  النوع الثاين واخلمسون

  األلقاب معرفة

مث . أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن الشريازي، وكتابه يف ذلك مفيد كثري النفع: وقد صنف يف ذلك غري واحد، منهم
  .أبو الفضل ابن الفلكي احلافظ

  .أن ال يظن أن هذا اللقب لغري صاحب االسم: وفائدة التنبيه على ذلك
ديث على سبيل التعريف والتمييز، ال على وجه الذم وإذا كان اللقب مكروهاً إىل صاحبه فإمنا يذكره أئمة احل

  .واهللا موفق للصواب. واللمز والتنابز
، " الضال " معاوية بن عبد الكرمي : رجالن جليالن لزمهما لقبان قبيحان: قال احلافظ عبد الغين بن سعيد املصري

  .يف جسمه، ال يف حديثه ، وإمنا كان ضعيفاً" الضعيف " وعبد اهللا بن حممد . وإمنا ضل يف طريق مكة



أبو النعمان حممد بن الفضل السدوسي، وكان عبداً صاحلاً بعيداً من " عارم " وثالث، وهو : قال ابن الصالح
  . الشرير املفسد: العرامة، والعارم

، لقب حملمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، وحملمد بن جعفر الرازي، روى عن أيب حامت الرازي" : غُنَدر " 
وحملمد بن جعفر بن ُدران . وحملمد بن جعفر البغدادي احلافظ اجلوال شيخ احلافظ أيب نعيم األصبهاين وغريه

  .البغدادي، روى عن أيب خليفة اجلمحي، ولغريهم
لقب لعيسى بن موسى التميمي أيب أمحد البخاري، وذلك حلمرة وجنته، روى عن مالك والثوري " : غُنجار " 

آخر متأخر، وهو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد البخاري احلافظ، صاحب تاريخ ُبخارى، تويف " جار غُن" و . وغريمها
  .سنة اثنيت عشرة وأربعمائة

  .لُقب به حممد بن عبد الرحيم شيخ البخاري، لقوة حفظه وحسن مذاكرته" : صاعقة " 
  .هو خليفة بن خياط املؤرخ" : شباب " 
  .، شيخ مسلمحممد بن عمرو الرازي" : ُزنيج " 
  .عبد الرمحن بن عمر" : رسته " 
  .هو احلسني بن داود املفسر" : ُسنيد " 
  .حممد بن بشار شيخ اجلماعة، ألنه كان بندار احلديث" : بندار " 
  .لقب أيب النضر هاشم بن القاسم شيخ اإلمام أمحد ابن حنبل" : قيصر " 
  .ري النحوي، روى عن زيد بن احلباب، وله غريب املوطأأمحد بن عمران البص: لقب جلماعة، منهم" : األخفش " 

أبو اخلطاب عبد احلميد بن عبد اجمليد، وهو : ويف النحويني أخافش ثالثة مشهورون، أكربهم: قال ابن الصالح
أبو : أبو احلسن سعيد بن مسعدة، راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث: الذي ذكره سيبويه يف كتابه املشهور، والثاين

  " .املُب؟رد " ، وحممد بن يزيد " ثعلب " سن علي بن سليمان، تلميذ أبوي العباس أمحد بن حيىي احل
  .لقب حملمد بن إبراهيم احلافظ البغدادي" : مربع " 
  .صاحل بن حممد احلافظ البغدادي" : جزرة " 
  .حممد بن صاحل البغدادي أيضاً" : كيلجة " 
  .فيجمع له بني لقبني" عالن ماغم : البغدادي احلافظ، ويقال علي بن احلسن بن عبد الصمد" : ماغم " 
  .لقب أيب عبد اهللا احلسني بن حممد بن حامت البغدادي احلافظ أيضاً" : عبيٌد العجل " 

  .وهؤالء البغداديون احلفاظ كلهم من تالمذة حيىي بن معني وهو الذي لقبهم بذلك: قال ابن الصالح
  .ن أصحاب وكيع، واحلسني بن أمحد، شيخ ابن عدياحلسن بن محاد، م" : سجادة " 
  .عبد اهللا بن عثمان، شيخ البخاري: لقب مجاعة، فمنهم" : عبدان " 

  .واهللا أعلم. فهؤالء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جداً

  النوع الثالث واخلمسون

  معرفة املؤتلف واملختلف

  يف األمساء واألنساب وما أشبه ذلك



  .ما تتفق يف اخلط صورته، وتفترق يف اللفظ صيغته ومنه
وقد صنف فيه كتب مفيدة، . وهو فٌن جليل، ومن مل يعرفه من احملدثني كثر عثارة، ومل يعدم خمجالً: قال ابن الصالح

  .من أكملها اإلكمال البن ماكوال، على إعواز فيه
وللحافظ أيب عبد . قريباً من اإلكمال فيه فوائد كثريةقد استدرك عليه احلافظ عبد الغين بن نقطة كتاباً " : قلت " 

  .كتاب مفيد أيضاً يف هذا الباب -من املشايخ املتأخرين  -اهللا البخاري 
" ، " غنام، عثام " ، " عباس، عياش " ، " حِزام، حَرام " ، " ُعمارة، وِعمارة " ، " سالم سالم " ومن أمثلة ذلك 

، " حبان، حيان " ، " جرير، حريز " ، " حارثة، جارية " ، " بشري، ُيسري، ُنسري "  ،" بشر، ُبسر " ، " بشار، يسار 
  .وحنو ذلك" . َعباد، ُعباد " ، " ُسريج، ُشريح " ، " رباح، رِياح " 

البزار، " ، " اخلياط، واحلناط، واخلباط " ، " احلمال، واجلمال " ، " العنسي، والعيشي، والعبسي : " وكما يقال
" اجلُريري، واجلَريري، واحلريري " ، " الثوري والتوز " ، " البصري والنصري " ، " األُبلي، واأليلي " ، " ز والبزا

  .، وما أشبه ذلك، وهو كثري" اهلمداين، واهلمذاين " ، " السَّلمي، والسُّلمي " ، 
  .ستعانوهذا إمنا يضبط باحلفظ حمرراً يف مواضعه، واهللا تعاىل املعني امليسر، وبه امل

  النوع الرابع واخلمسون

  معرفة املتفق واملفترق

  من األمساء واألنساب

  .وقد صنف فيه اخلطيب كتاباً حافالً
  .أن يتفق اثنان أو أكثر يف االسم واسم األب" أحدها : " وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساماً

ومل يسم أحد : ع علم العروض، قالواالنحوي البصري، وهو أول من وض: ستة، أحدهم" اخلليل بن أمحد : " مثاله
بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بأمحد قبل أيب اخلليل بن أمحد، إال أبا السفر سعيد بن أمحد، يف قول ابن معني، وقال 

  .فاهللا أعلم. سعيد بن حيمد: غريه
  .عباس العنربي ومجاعة أبو بشر املزين، بصري أيضاً، روى عن املستنري بن أخضر عن معاوية بن قرة، وعنه: الثاين

  . أصبهاين، روى عن روح بن عبادة وغريه: والثالث

  .روى عن ابن ُخزمية وطبقته. القاضي الفقيه احلنفي املشهور خبراسان: أبو سعيد السجزي: والرابع
  .أبو سعيد البسيت القاضي، حدث عن الذي قبله، وروى عن البيهقي: اخلاامس
  .شافعي، أخذ عن الشيخ أيب حامد اإلسفرائيين، دخل بالد األندلس أبو سعيد البسيت أيضاً،: السادس

  .القطيعي، والبصري، والدينوري، والطرسوسي: أربعة" أمحد بن جعفر بن محدان " : " القسم الثاين " 
  .أبو العباس األصم، وأبو عبد اهللا بن األخرم: اثنان من نيسابور" حممد بن يعقوب بن يوسف " 
عبد امللك بن حبيب، تابعي، وموسى بن سهل، يروي عن هشام بن : اثنان" بو عمران اجلوين أ" : " الثالث " 

  .عروة
القارئ املشهور، والسلمي الباجدائي صاحب غريب احلديث، تويف سنة أربع ومائتني، : ثالثة" أبو بكر بن عياش " 



  .وآخر محصي جمهول
  .أربعة" صاحل بن أيب صاحل " : " الرابع " 
أحدمها املشهور صاحب اجلزء، وهو شيخ البخاري، واآلخر : اثنان" حممد بن عبد اهللا األنصاري " : " اخلامس " 

  .ضعيف، يكىن بأيب سلمة
  .وهذا باب واسع كبري، كثري الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء يف أوقاته

  النوع اخلامس واخلمسون

  نوع يتركب من النوعني قبله

  .تابه الذي ومسه بتلخيص املتشابه يف الرسموللخطيب البغدادي فيه ك
  .بضمها، مصري يروي عن التابعني" موسى بن علي " بفتح العني، محاعة، " موسى بن علي : " مثاله
  " .املُخرَّمي " ومنه 
النحوي، إسحاق بن " أبو عمر الشيباين " و " ثور بن زيد الديلي احلجازي " ، و " ثَور بن يزيد احلمصي " ومنه 
  " .حيىي بن أيب عمرو السيَّباين " ار، و مر
  .احلدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي" عمرو بن زرارة " شيخ مسلم، و " عمرو بن ًزرارة النيسابوري " 

  النوع السادس واخلمسون

  يف صنف آخر مما تقدم

  .ا متقدم وهذا متأخرومضمونه يف املتشاهبني يف االسم واسم األب أو النسبة، مع املفارقة يف املقارنة، هذ
اجلُرشي، أدرك اجلاهلية وسكن الشام، وهو " يزيد بن األسود " خُزاعي صحايب، و " يزيد بن األسود : " مثاله

  .الذي استسقى به معاوية
  .، فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود" األسود بن يزيد " وأما 

  .محد، وهلم آخر بصري تابعيالدمشقي، تلميذ األوزاعي، شيخ اإلمام أ" الوليد بن مسلم " 
وقد وهم البخاري يف تسميته له يف تارخيه . فذاك مدين، يروى عنه الدراوردي وغريه" مسلم بن الوليد رباح " فأما 

  .واهللا أعلم" . بالوليد بن مسلم " 
بياناً حسناً، وقد وقد اعتىن شيخنا احلافظ املزي يف هتذيبه ببيان ذلك، وميز املتقدم واملتأخر من هؤالء " : قلت " 

  .وهللا احلمد" . التكميل " زدت عليه أشياء حسنة يف كتايب 

  النوع السابع واخلمسون

  معرفة املنسوبني إىل غري آبائهم



، ومها اللذان أثبتا أبا جهل يوم " عفراء " كمعاذ وُمعوذ، ابين . املنسوبون إىل أمهاهتم" : أحدها : " وهم أقسام
: " ، ويقال" َعوذ : " وهلم آخر شقيق هلما. ت ُعبيد، وأبوهم احلرث بن رفاعة األنصاريبدر، وأمهم هذه عفراء بن

  .فاهللا أعلم" . عوف : " وقيل" عون 
  .املؤذن، أبوه رباح" محامة " بالل بن 

امسه  :األعمى املؤذن أيضاً، وقد كان يؤم أحياناً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غيبته، قيل" أم مكتوم " ابن 
  .عمرو ابن قيس، وقيل غري ذلك: عبد اهللا بن زائدة، وقيل

  .صحايب" األْتبية : " وقيل" الُّتبيَّة " عبد اهللا بن 
  .واسم أبيهم وهب" دعد " سهل وصفوان، واسم بيضاء : وأخواه منها" بيضاء " ُسهيل ابن 

  .عبد اهللا بن املطاع الكنديأحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه " حسنة " ُشرحبيل ابن 
  .مالك بن القشب األسدي: ، وهي أمه، وأبوه" حبينا " عبد اهللا بن 

  .هي أمه، وأبوه ُبجري بن معاوية" حبته " سعد ابن 
  .، وأبوه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب" خولة " ، وامسها " احلنفية " حممد بن : ومن التابعني فمن بعدهم

  .هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة احلديث والفقه ومن كبار الصاحلنيإمساعيل بن ُعلية، 
فأما ابن ُعلية الذي يعزو إليه كثري من الفقهاء، فهو إمساعيل بن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعاً يقول " : قلت " 

  .خبلق القرآن
" َسلمة " هي أمه، واسم أبيه : عيد املصريهو ابن إسحاق ابن َهرَاسة، قال احلافظ عبد الغين ابن س" َهرَاسة " ابن 

.  
  " .أمية " هي أم أبيه : ، قال الزبري بن بكار" ُمنية " ومن هؤالء من قد ينسب إألى جدته، كيعلى ابن 

  . أم جده الثالث" واخلصاصية " ، " معبد " اسم أبيه " : اخلَصاصية " وبشري ابن 

ُسكينة " نا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي البغدادي، يعرف بابن ومن أحدث ذلك عهداً شيخ: قال الشيخ أبو عمرو
  .، وهي أم أبيه" 
، هي أم أحد أجداده األبعدين، وهو أمحد بن عبد " أبو العباس ابن تيمية " وكذلك شيخنا العالمة " : قلت " 

  .احلليم بن عبد السالم ابن أيب القاسم بن حممد بن تيمية احلرَّاين
 جده، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني وهو راكب على البغلة يركضها إىل حنو ومنهم من ينسب إىل

رسول اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد : وهو" أنا النيب ال كذب، أنا ابن عبد املطلب : " العدو، وهو ينوه بامسه يقول
  .املطلب

ح الفهري، أحد العشرة، وأول من لقب بأمري األمراء عامر بن عبد اهللا بن اجلرَّا: وكأيب ُعبيدة بن اجلراح، وهو
  .بالشام، وكانت واليته بعد خالد بن الوليد، رضي اهللا عنهما

  .جممع بن يزيد ابن جارية: ُمجمَّع ابن جارية، هو
  .عبد امللك بن عبد العزيز بن جُريج: ابن جُريج، هو
  .حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب: ابن أيب ذئب
  .ل، هو أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين أحد األئمةأمحد بن حنب

: أبو بكر بن أيب شيبة، هو عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة إبراهيم ابن عثمان العبسي، صاحب املصنف، وكذا أخواه



  .عثمان احلافظ، والقاسم
  .عبد الرمحن بن أمحد بن يونس بن األعلى الصديف: أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، هو

ابن : هو" األسود " املقداد بن األسود، وهو املقداد بن عمرو مب ثعلبة الكندي البهراين، و : وممن نسب إىل غري أبيه
  .عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه، وهو ربيبه، فتبناه، فنسب إليه

  .ينار بن واصلاحلسن بن د: زوج أمه، وقال ابن أيب حامت" دينار " احلسن بن واصل، و : احلسن بن دينار، هو

  النوع الثامن واخلمسون

  يف النسب اليت على خالف ظاهرها

إمنا : زعم البخاري أنه ممن شهد بدراً، وخالفه اجلمهور، قالوا" : البدري " كأيب مسعود ُعقبة بن عمرو : وذلك
  .سكن بدراً فُنسب إليها

  .ليهم، وقد كان من موايل بين مرةمل يكن منهم، وإمنا نزل فيهم، فنسب إ" : التيمي " سليمان بن طرخان 
  .بطن من مهدان، نزل فيهم أيضاً، وإمنا كان من موايل بين أسد" : الدَّاالين " أبو خالد 

  .إمنا نزل شعب اخلُوز مبكة" : اخلُوزي " إبراهيم بن يزيد 
  .وهم بطن من فزازة، نزل يف جبانتهم بالكوفة" : العرزمي " عبد امللك بن أبو سليمان 

  .بطن من عبد القيس، وهو باهلي، لكنه نزل عندهم بالبصرة" : الَعوَقي " بن سنان  حممد
أبو عمرو : وكذلك حفيده. شيخ مسلم، هو أزدي، ولكنه ُنسب إىل قبيلة أمه" : السُّلمي " أمحد بن يوسف 

  .الصويف" السلمي " أبو عبد الرمحن : حفيد هذا" . السلمي " إمساعيل بن ُنجيد 
  .لزومه له، وإمنا هو موىل لعبد اهللا بن احلارث بن نوفل" : موىل ابن عباس " قسم م: ومن ذلك

  .إمنا قيل له ذلك جللوسه عندهم" : احلَذَّاء " وخالد 
  .ألنه كان يأمل من فقار ظهره" : الفقري " ويزيد 

  النوع التاسع واخلمسون

  يف معرفة املبهمات

  من أمساء الرجال والنساء

  .حلافظ عبد الغين بن سعيد املصري، واخلطيب البغدادي، وغريمهاوقد صنف يف ذلك ا
يا رسول اهللا، احلج كل : أن رجالً قال: " وهذا إمنا يستفاد من رواية أخرى من طرق احلديث، كحديث ابن عباس

قاه أهنم مروا حبي لُدغ سيدهم، فر: " هو األقرع بن حابس، كما جاء يف رواية أخرى، وحديث أيب سعيد" . عام؟ 
  .يف أشباه هلذا كثرية يطول ذكرها. هو أبو سعيد نفسه" . رجل منهم 

بتحريرها، واختصر الشيخ حميي الدين النووي كتاب " جامع األصول " وقد اعتىن ابن األثري يف أواخر كتابه 
  .اخلطيب يف ذلك



  . من احملدثني وغريهموهو فن قليل اجلدوى بالنسبة إىل معرفة احلكم من احلديث، ولكنه شيء يتحلى به كثري
فوردت : عن فالن ابن فالن، أو عن أبيه، أو عمه، أو أمه: وأهم ما فيه ما رفع إهباماً يف إسناد كما إذا ورد يف سند

  .تسمية هذا املبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف، أو ممن ُينظر يف أمره، فهذا أنفع ما يف هذا

  النوع املوىف ستني

  لرواةمعرفة وفيات ا

  ومواليدهم ومقدار أعمارهم

  .من كذاب أو مدلس، فيتحرر املتصل واملنقطع وغري ذلك: لُيغرف من أركهم ممن مل يدركهم
  .ملا استعمل الرواة الكذب استعملنا هلم التأريخ: قال سفيان الثوري

  . إذا اهتمتم الشيخ فحاسبوه بالسنني: وقال حفص بن غياث

حممد بن حامت الكشي فحدث عن عبد ابن ُحميد، سألته عن مولده؟ فذكر أنه ُولد سنة ملا قدم علينا : وقال احلاكم
  .إنه يزعم أنه مسع منه بعد موته بثالث عشرة سنة: ستني ومائتني، فقلت ألصحابنا

شخصان من الصحابة عاش كل منهما ستني سنة يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم، ومها حكيم بن : قال ابن الصالح
عاش : أن حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام: وحكي عن ابن إسحق. حسَّان بن ثابت، رضي اهللا عنهماحزام، و

  .وال ُيعرف هذا لغريهم من العرب: قال احلافظ أبو نعيم. كل منهم مائة وعشرين سنة
وعشرين سنة، مل قد ُعمر مجاعة من العرب أكثر من هذا، وإمنا أراد أن أربعة نسقاً يعيش كل منهم مائة " : قلت " 

  .يتفق هذا يف غريهم
وأما سلمان الفارسي، فقد حكى العباس بن يزيد البحراين اإلمجاع على أنه عاش مائتني ومخسني سنة، واختلفوا فيما 

  .زاد على ذلك إألى ثالمثائة ومخسني سنة
تويف : اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى! وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهللا وفيات أعيان من الناس

  .وهو ابن ثالث وستني سنة، على املشهور، يوم االثنني الثاين عشر من ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلجرة
  .عن ثالث وستني أيضاً، يف مجادى األوىل سنة ثالث عشرة: وأبو بكر
  .عن ثالث وستني أيضاً، يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرين: وُعمر

مر أول من أرخ التأريخ اإلسالمي باهلجرة النبوية من مكة إىل املدينة، كما بسطنا ذلك يف سريته وكان ُع" : قلت " 
  .ويف كتابنا التأريخ، وكان أمره بذلك يف سنة ست عشرة من اهلجرة

  .قد بلغ التسعني، يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني: وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز الثمانني، وقيل
  .سنة أربعني، عن ثالث وستني يف قوليف رمضان : وعلي

  .وسن كل منهما أربع وستون سنة: قتال يوم اجلمل سنة ست وثالثني، قال احلاكم: وطلحة والزبري
  .سنة مخس ومخسني، وكان آخر من تويف من العشرة: وتويف سعد عن ثالث وسبعني

  .سنة إحدى ومخسني، وله ثالث أو أربع وسبعون: وسعيد بن زيد
  .سنة اثنتني وثالثني: ن بن عوف عن مخس وسبعنيوعبد الرمح



  .سنة مثاين عشرة، وله مثانون ومخسون، رضي اهللا عنهم أمجعني: وأبو عبيدة
يف سنة ثالث وسبعني، وعبد : سنة مثان وستني، وابن عمر وابن الزبري: فعبد اهللا بن عباس: وأما العبادلة" : قلت " 

بد اهللا بن مسعود فليس منهم، قاله أمحد بن حنبل، خالفاً للجوهري حيث وأما ع. سنة سبع وستني: اهللا بن عمرو
  .عده منهم، وقد كانت وفاته سنة إحدى وثالثني

  .أصحاب املذاهب اخلمسة املتبوعة" الثالث : " قال ابن الصالح
  .تويف بالبصرة، سنة إحدى وستني ومائة، وله أربع وستون سنة: سفيان الثوري

  .املدينة، سنة تسع وسبعني ومائة، وقد جاوز الثماننيوتويف مالك بن أنس ب
  .وتويف أبو حنيفة ببغداد، سنة مخسني ومائة، وله سبعون سنة

  .وتويف الشافعي حممد بن إدريس مبصر، سنة أربع ومائتني، عن أربع ومخسني سنة
  .وتويف أمحد بن حنبل ببغداد، سنة إحدى وأربعني ومائتني، عن سبع وسبعني سنة

وقد كان أهل الشام على مذهب األوزاعي حنواً من مائيت سنة، وكانت وفاته سنة سبع ومخسني ومائة، " : قلت " 
  .ببريوت من ساحل الشام، وله من العمر سبعون سنة

اإلسحاقية، : وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماماً متَّبعاً، له طائفة يقلدونه وجيتهدون على مسلكه، يقال هلم
  .ته سنة مثان وثالثني ومائتني، عن سبع وسبعني سنةوقد كانت وفا
ولد سنة أربع وتسعني ومائة، ومات ليلة : البخاري: أصحاب كتب احلديث اخلمسة" الرابع : " قال ابن الصالح

  .عيد الفطر سنة ست ومخسني ومائتني، بقرية يقال هلا خْرتنك
  .مخسني سنةتويف سنة إحدى وستني ومائتني، عن مخس و: ومسلم بن احلجاج

  .سنة مخس وسبعني ومائتني: أبو داود
  .بعده بأربع سنني سنة تسع وسبعني: الترمذي

  .سنة ثالث وثالمثائة: أبو عبد الرمحن النسائي
السنن األربعة : وأبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجة القزويين، صاحب السنن اليت كُِمل هبا الكتب الستة" : قلت " 

اعتىن بأطرافها احلافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا احلافظ املزي اعتىن برجاهلا وأطرافها، وهو  بعد الصحيحني، اليت
  .رمحهم اهللا. كتاب قوي التبويب يف الفقه، وقد كانت وفاته سنة ثالث وسبعني ومائتني

نة مخس ومثانني تويف س: أبو احلسن الدارقطين: سبعة من احلفَّاظ انتفع بتصانيفهم يف أعصارنا" : اخلامس : " قال
  .وثالمثائة، عن تسع وسبعني سنة

  .تويف يف صفر سنة مخس وأربعمائة، وقد جاوز الثمانني: احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري
  .يف صفر سنة تسع وأربعمائة مبصر، عن سبع وسبعني سنة: عبد الغين بن سعيد املصري
  .ست وتسعون سنةسنة ثالثني وأربعمائة، وله : احلافظ أبو نعيم األصبهاين

  .تويف سنة ثالث وستني وأربعمائة، عن مخس وتسعني سنة: الشيخ أبو عمر النَّمري: ومن الطبقة األخرى
  .تويف بنيسابور سنة مثان ومخسني وأربعمائة، عن أربع وسبعني سنة: مث أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي

  .ث وستني وأربعمائة، عن إحدى وسبعني سنةتويف سنة ثال: مث أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي
: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤالء مجاعة اشتهرت تصانيفهم بني الناس، وال سيما عند أهل احلديث" : قلت " 

  .وقد تويف سنة ستني وثالمثائة، صاحب املعاجم الثالثة وغريها: كالطرباين



  .تويف سنة سبع وثالمثائة: واحلافظ أيب يعلى املوصلي
  .تويف سنة اثنني وتسعني ومائتني: واحلافظ أيب بكر البزَّاز

  .تويف سنة إحدى عشرة وثالمثائة، صاحب الصحيح: وإمام األئمة حممد بن إسحاق بن خُزمية
  .وكذلك أبو حامت حممد بن ِحبَّان الُبسيت، صاحب الصحيح أيضاً، وكانت وفاته سنة أربع ومخسني وثالمثائة

  .ِعدي، صاحب الكامل، تويف سنة سبع وستني وثالمثائةواحلافظ أبو محد بن 

  النوع احلادي والستون

  معرفة الثقاة والضعفاء

  من الرواة وغريهم

  .وهذا الفن من أهم العلوم وأعالمها وأنفعها، إذ أنه تعرف صحة سند احلديث من ضعفه
: والبن ِحبَّان كتابان نافعان. يب حامتمن أنفعها كتاب ابن أ: وقد صنف الناس يف ذلك قدمياً وحديثاً كتباً كثرية

  .وكتاب الكامل البن عدي. أحدمها يف الثقاة، واآلخر يف الضعفاء
وتاريخ دمشق للحافظ أيب : تاريخ بغداد للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب: والتواريخ املشهورة، ومن أجلها

  .يزان شيخنا احلافظ أيب عبد اهللا الذهيبوم. وهتذيب شيخنا احلافظ أيب احلجاج املزي. القاسم بن عساكر
التكميل يف معرفة الثقات " وزدت يف حترير اجلرح والتعديل عليهما، يف كتاب، ومسيته . وقد مجعت بينهما

  .وهو من أنفع شيء للفقيه البارع، وكذلك للمحدث" . والضعفاء واجملاهيل 
بغيبة، بل ُيثاب بتعاطي ذلك إذا : ولكتابه واملؤنني وليس الكالم يف جرح الرجال على وجه النصيحة هللا ولرسوله

  .قصد به ذلك
ألن : أما ختشى أن يكون هؤالء الذين تركت حديثهم ُخصماءك يوم القيامة؟ قال: وقد قيل ليحىي بن سعيد القطَّان

 َتذب مل مل: يكون هؤالء خصمائي أحب إيل من أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خصمي يومئذ، يقول يل
  .الكذب عن حديثي؟

! وحيك: فقال له! أتغتاب العلماء؟: وقد مسع أبو تراب النخشيب أمحد بن حنبل وهو يتكلم يف بعض الرواة فقال له
  .هذا نصيحة، ليس هذا غيبة

أمحد بن : إن أول من تصدى للكالم يف الرواة شعبة بن احلجاج، وتبعه حيىي بن سعيد القطان، مث تالمذته: ويقال
  .بل، وعلي بن املديين، وحيىي بن معني، وعمرو بن الفالَّس، وغريهمحن

  .وقد تكلم يف ذلك مالك، وهشام بن عروة، ومجاعة من السلف
  " .الدين النصيحة : " وقد قال عليه الصالة والسالم

  .وقد تكلم بعضهم يف غريه فلم يعترب، ملا بينهما من العداوة املعلومة
كالم حممد بن إسحاق يف اإلمام مالك، وكذا كالم مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول : وقد ذكرنا من أمثلة ذلك

  .يف ذلك، وكذلك كالم النسائي يف أمحد بن صاحل املصري حني منعه من حضور جملسه

  النوع الثاين والستون



  معرفة من اختلط يف آخر عمره

هبت كتبه اختلط يف عقله، فمن مسع من هؤالء قبل كعبد اهللا بن هليعة، ملا ذ: إما اخلوف أو ضرر أو مرض أو عرض
  .اختالطهم قُبلت روايتهم، ومن مسع بعد ذلك أو شكَّ يف ذلك مل تقبل

وإمنا مسع ابن ُعيينة منه : عطاء بن السائب، وأبو إسحاق السَّبيعي، قال احلافظ أبو يعلى اخلليلي: وممن اختلط بأخرة
واملسعودي، وربيعة، . اع وكيع واملعاىف بن عمران منه بعد اختالطهوسعيد بن أيب ُعروبة، وكان مس. بعد ذلك

. وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتني، قاله حيىي القطان. وصاحل موىل التَّوأمة، وحصني ابن عبد الرمحن، قاله النسائي
دما َعمي، فكان ُيلقن، اختلط بع: وعبد الرزاق ابن مهَّام، قال أمحد بن حنبل. وعبد الوهاب الثقفي، قاله ابن معني

  . فيتلقن فمن مسع منه بعدما عمي فال شيء

وقد وجدت فيما رواه الطرباين عن إسحاق بن إبراهيم الدََّبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، : قال ابن الصالح
أو سبع وذكر إبراهيم احلريب أن الدبري كان عمره حني مات عبد الرزاق ست . فلعل مساعه كان منه بعد اختالطه

  .وعارم اختلط بأَخَرة. سنني
وممن اختلط ممن بعد هؤالء أبو قالبة الرقاشي، وأبو أمحد الغطريفي، وأبو بكر بن مالك القطيعي، َخرِف حىت كان 

  .ال يدري ما يقرأ

  النوع الثالث والستون

  معرفة الطبقات

  .ابعون بعدهم كذلكفمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، مث الت: وذلك أمر اصطالحي
فذكر بعد قرنه " خُري القرون قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم : " ويستشهد على هذا بقوله عليه السالم

  .قرنني أو ثالثة
  .ومن الناس من يقسم الصحابة إىل طبقات، وكذلك التابعني فمن بعدهم

  .ومنهم من جيعل كل قرن أربعني سنة
وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العالمة أيب عبد اهللا . بقات حممد بن سعيد كاتب الواقديومن أجل الكتب يف هذا ط

  .الذهيب رمحه اهللا وله كتاب طبقات احلافظ، مفيد أيضاً جداً

  النوع الرابع والستون

  معرفة املوايل من الرواة والعلماء

فيميز ذلك . هم صليبة، وإمنا هو من مواليهموهو من املهمات، فرمبا ُنسب أحدهم إىل القبيلة، فيعتقد السامع أنه من
  " .موىل القوم من أنفسهم : " ليعلم، وإن كان قد ورد يف احلديث

وكذلك " . الرياحي " وكذلك أبو العالية . وهو سعيد بن فَريوز، وهو موالهم" الطائي " أبو البختري : ومن ذلك
. ، وهو موىل لعبد اهللا بن صاحل كاتب الليث" قرشي ال" وكذلك عبد اهللا بن وهب " . الفَهمي " الليث بن سعد 



  .وهذا كثري
  .فإلسالم جده األعلى على يد بعض اجلُعفيني" موىل اجلُعفيني " أنه : فأما ما ُيذكر يف ترمجة البخاري

  .ُينسب إىل والء عبد اهللا ابن املبارك، بأنه أسلم على يديه، وكان نصرانياً: وكذلك احلسن بن عيسى املاسرجسي
، وهو محريي أصبحي صليبةً، ولكن " موايل التَّيميني " وقد يكون باحللف، كما يقال يف نسب اإلمام مالك بن أنس 

  .كان جده مالك بن أيب عامر حليفاً هلم، وقد كان عسيفاً عند طلحة بن عبد اهللا التيمي أيضاً، فنسب إليهم كذلك
أن عمر بن اخلطاب ملا : املوايل، وقد روى مسلم يف صحيحه وقد كان مجاعة من سادات العلماء يف زمن السلف من
ومن : ابن أبزى، قال: من استخلفت من أهل الوادي؟ قال: تلقاه نائب مكة أثناء الطريق يف حج أو عمرة، قال له

العلم إن اهللا يرفع هبذا : " أما إين مسعت نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يقول: رجل من املوايل، فقال: ابن أبزى؟ قال
  " .أقواماً ويضع به آخرين 

: طاوس، قال: عطاء، قال فأهل اليمن؟ قلت: من يسود مكة؟ فقلت: وذكر الزهري أن هشام بن عبد امللك قال له
ميمون بن : فأهل اجلزيرة؟ فقلت: يزيد بن أيب حبيب، قال: فأهل مصر؟ قلت: مكحول، قال: فأهل الشام؟ فقلت

: احلسن بن أيب احلسن، قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الضحَّاك بن مزاحم، قال :فأهل خراسان؟ قلت: مهران، قال
من : أمن العرب أم من املوايل؟ فيقول: إبراهيم النَّخعي، وذكر أنه يقول له عند كل واحد: فأهل الكوفة؟ فقلت

نابر والعرب حتتها، يا زهري، واهللا لتسودن املوايل على العرب حىت خيطب هلا على امل: املوايل، فلما انتهى قال
  .يا أمري املؤمنني، إمنا هو أمر اهللا ودينه، فمن حفظه ساد، ومن ضيَّعه سقط: فقلت

احلسن بن أيب احلسن : من هو سيد هذه البلدة؟ قال: وسأل بعض األعراب رجالً من أهل البصرة، فقال" : قلت " 
جتهم إىل علمه وعدم احتياجه إىل دنياهم، فقال حبا: فبم سادهم؟ فقال: نعم، قال: أموىلً هو؟ قال: البصري، قال

  .هذا لعمر أبيك هو الُسؤَدد: األعرايب

  النوع اخلامس والستون

  معرفة أوطان الرواة وبلداهنم

  .وهو مما يعتين به كثري من علماء احلديث، ورمبا ترتب عليه فوائد مهمة
  .تعني بلديه غالباً، وهذا مهم جليلمعرفة شيخ الراوي، فرمبا اشتبه بغريه، فإذا عرفنا بلده : منها

وقد كانت العرب إمنا ينسبون إىل القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم إىل شعوهبا ورساتيقها وبلداهنا، وبنو 
  . فلما جاء اإلسالم وانتشر الناس يف األقاليم، نسبوا إليها، أو إىل مدهنا أو قراها. إسرائيل إىل أسباطها

رية فله االنتساب إليها بعينها، وإىل مدينتها إن شاء، أو إقليمها، ومن كان من بلدة مث انتقل منها إىل فمن كان من ق
الشامي مث العراقي، أو الدمشقي مث : غريها فله االنتساب إىل أيهما شاء، واألحسن أن يذكرمها، فيقول مثالً

  .املصري، وحنو ذلك
واهللا سبحانه وتعاىل أعلم . إذا قام فيه أربع سنني فأكثر، ويف هذا نظر إمنا يسوغ االنتساب إىل البلد: وقال بعضهم
  .بالصواب

  .وله احلمد واملنة" اختصار علوم احلديث " وهذا آخر ما يسَّره اهللا تعاىل من 
  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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