
لسماع: كتاب  ا وتقييد  ية  وا لر ا أصول    اإلملاع إىل معرفة 
ليحصيب: املؤلف  ا بن موسى  عياض  لقاضي   ا

  اإلملاع إىل معرفة اصول الرواية وتقييد السماع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وسلم 
  فقه اهللا قال الفقيه القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصىب و

  احلمد هللا الذي هدى لطاعته وأهلم وعلم اإلنسان مامل يكن يعلم 
أسأله شكر ما من به وأنعم وعقىب خري يكمل هبا نعماه وخيتم وصلواته على حممد نبيه صلى اهللا عليه و سلم وعلى 

  آله وسلم وبعد 
اع والرواية وتبيني أنواعها عند أهل أيها الراغب يف صرف العناية إىل تلخيص فصول يف معرفة الضبط وتقييد السم

  التحصيل والدراية وما يصح منها وما يتزيف وما يتفق فيه من وجوهها وخيتلف 
فإىن مبا علمته من حرصك على هذا الطريق ومتيزك إىل هذا الفريق وإيثارك علم األثر على سواه وهتممك بتقييد 

  ألفاظ احلديث 

جه احلق وصوابه وأتيت بيت العلم من بابه وسلكت يف ذلك مسلك كل وتفهم معناه وأنك سددت مبذهبك هذا لو
مشهور مذكور وأحببت من العلم ما حيبه الذكور فإن علم الكتاب واألثر أصل الشريعة الذي إليه انتماؤها واساس 

  علومها الذى عليه يرتفع تفريع فروعها وبناؤها 
  ب الفصول والفروع وهو علم عذب املشرب رفيع املطلب متدفق الينبوع متشع

  فأول فصوله معرفة أدب الطلب واألخذ والسماع 
  مث معرفة علم ذلك ووجوهه وعمن يؤخذ 

  مث اإلتقان والتقييد 
  مث احلفظ والوعى 

مث التمييز والنقد مبعرفة صحيحه وسقيمه وحسنه ومقبوله ومتروكه وموضوعه واختالف روايته وعلله وميز مسنده 
  صوله من مرسله وموقوفه من مو

  مث معرفة طبقات رجاله من الثقة واحلفظ والعدالة واجلرح والضعف واجلهالة والتقدم والتأخر 
  مث ميز زيادات احلفاظ وغريهم فيه وفصل املدرج أثناءه من أقوال ناقليه 

  مث معرفة غريب متونه وتفسري ألفاظه 
لتفقه فيه واستخراج احلكم واألحكام من مث معرفة ناسخه من منسوخه ومفسره من جممله ومتعارضه ومشكله مث ا

  نصوصه ومعانيه وجالء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها ووفق خمتلفها على الوجوه املفصلة وتنزيلها 
  مث النشر وآدابه وصحة املقصد يف ذلك للدين واحتسابه 

  وكل فصل من هذه الفصول علم قائم بنفسه وفرع باسق على أصل علم األثر وأسه 
  منها تصانيف عديدة وتآليف مجة مفيدة  ويف كل



ومل يعنت أحد بالفصل الذي رغبته كما جيب وال وقفت فيه على تصنيف جيد فيه الراغب ما رغب فأجبتك إىل بيان 
  ما رغبت من فصوله ومجعت يف ذلك نكتا غريبة من مقدمات علم األثر وأصوله 

ديث وشرف أهله ووجوب السماع واألداء له ونقله وقدمت بني يدى ذلك أبوابا خمتصرة يف عظم شأن علم احل
  واألمر بالضبط والوعى واإلتقان 

  وختمته بباب يف أحاديث غريبة ونكت مفيدة عجيبة من آداب احملدثني وسريهم وشوارد من اقاصيصهم وخربهم 
  واهللا تعاىل أسأل توفيقا ىل ولك وعونا يسدد ملا يرضيه عملى وعملك 

  حلديث والسنن وإتقان ذلك وضبطه وحفظه ووعيهباب يف وجوب طلب علم ا

  قال الفقيه القاضى املؤلف رضى اهللا عنه 
الخفاء على ذى عقل سليم ودين مستقيم بوجوب ذلك واحلض عليه ألن أصل الشريعة اليت تعبدنا هبا إمنا هي 

الذي ال يأتيه الباطل من بني  متلقاة من جهة نبينا صلوات اهللا عليه وسالمه إما فيما بلغه من كالم ربه وهو القرآن
  ) إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون ( يديه وال من خلفه والذي تكفل اهللا حبفظه فقال جل وعز 

وهبذا الوجه ارتفع حبمد اهللا فيه اللبس واطمأنت لصحة مجيعه كل نفس ونقل بالتواتر كافة عنه ومل يقع بني فرق 
  املسلمني خالف يف حرف منه 

وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحى ( ذلك ما أخرب به من وحى اهللا إليه وأوامره ونواهيه وقد قال تعاىل  مث بعد
  ) يوحى 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم ( وغري ذلك من سننه وسائر سريه ومجلة أقواله وأفعاله وإقراره قال اهللا تعاىل 
  ) عنه فانتهوا 

  بالتطلب والرواية والبحث والتنقري عنه والتصحيح له وكل هذا إمنا يوصل إليه ويعرف 
ورحم اهللا سلفنا من األئمة املرضيني واألعالم السابقني والقدوة الصاحلني من أهل احلديث وفقهائهم قرنا بعد قرن 

لهم فلوال اهتباهلم بنقله وتوفرهم على مساعه ومحله وأحتساهبم يف إذاعته ونشره وحبثهم عن مشهوره وغريبه وتنخي
لصحيحه من سقيمه لضاعت السنن واآلثار والختلط األمر والنهى وبطل االستنباط واالعتبار كما اعترى من مل 
يعنت هبا وأعرض عنها بتزيني الشيطان ذلك له من اخلوارج واملعتزلة وضعفة أهل الرأى حىت انسل أكثرهم عن 

بعوا السبل وعدلوا عن الطريق وبنوا أمرهم على غري الدين وأتت فتاويهم ومذاهبهم خمتلة القوانني وذلك ألهنم ات
  اآلية ) أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار ( أصل وثيق 

  اآلية ) فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ( وقد قال تعاىل 
  طلب السنن فهذا أصل يف وجوب طلب العلم والرحلة يف 

وقال عليه السالم فيما أخربنا به القاضي احلافظ أبو علي احلسني ابن حممد رمحه اهللا قراءة مين عليه قال أخربنا 
  الشيخ اإلمام أبو الفضل أمحد بن أمحد األصبهاين قال أخربنا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا 

بن أمحد القطان أخربنا عبد اهللا بن عمر بن أبان أخربنا احلافظ قال أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر أخربنا بنان 
شعيب بن إبراهيم أخربنا سيف بن عمر عن أبان بن إسحق األسدى عن الصباح بن حممد عن أىب حازم عن أىب 



  سعيد اخلدري قال 
سدوه وإنه ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيها الناس إىن قد تركت فيكم الثقلني كتاب اهللا وسنىت فال تف

  تعمى أبصاركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما أخذمت هبما 
  حدثنا القاضى الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن عيسى والشيخ الصاحل 

أبو على احلسن بن طريف قاال أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن سعدون قال أخربنا أبو بكر حممد بن على عن أىب عبد 
 احلافظ حدثنا أبو جعفر حممد بن على الشيباىن أخربنا أمحد بن حازم بن أىب غرزة أخربنا ضرار اهللا حممد بن عبد اهللا

بن صرد أخربنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن عبد اهللا بن عبد اهللا األسدى عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
  قال 

  يسمع منكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن 
  حدثنا القاضى الشهيد أبو على بقراءتى عليه قلت له حدثكم 

أبو احلسني بن عبد اجلبار وأبو الفضل أمحد بن خريون قاال أخربنا أبو يعلى أمحد بن عبد الواحد عن أىب على احلسن 
افظ أخربنا حممد بن بن حممد السنجى عن أىب العباس حممد بن أمحد بن حمبوب أخربنا أبو عيسى حممد بن سورة احل

حيىي أخربنا حممد بن يوسف عن ابن ثوبان هو عبدالرمحن ابن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أىب كبشة 
  السلوىل عن عبد اهللا بن عمرو قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلغوا عىن ولو آية وحدثوا عن بىن إسرائيل وال حرج ومن كذب على متعمدا 
  أ مقعده من النار فليتبو

حدثنا القاضى أبو عبد اهللا بن عيسى والشيخ أبو على بن طريف عن ابن سعدون عن أىب بكر املطوعى عن أىب عبد 
اهللا احلاكم قال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبداحلكم أخربنا ابن وهب أخربىن 

  ام بن حكيم مسلمة بن على عن زيد بن واقد عن حز

  قال مسعت أنس بن مالك يقول مسعت رسول رسوالهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  حدثوا عىن كما مسعتم وال حرج أال من افترى على كذبا متعمدا بغري علم فليتبوأ مقعده من النار 

امت بن حممد الطرابلسى أخربنا الشيخ أبو على احلسني بن حممد الغساىن احلافظ من كتابه قال أخربنا أبو القاسم ح
قال أخربنا أبو حممد عبد امللك ابن احلسن الصقلى أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري احلافظ أخربنا 

  أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو عتبة أمحد بن الفرج أخربنا بقية بن الوليد 

ل أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن قاسم أخربنا أبو حممد بن وحدثنا القاضى حممد بن إمساعيل قراءة مىن عليه قا
عباس أخربنا أبو القاسم اجلوهرى قال أخربنا أبو احلسن على بن أمحد بن إسحاق أخربنا عمرو بن أمحد بن عمرو 

بن بن السرح أخربنا ابن أىب السرى أخربنا بقية بن الولد واللفظ حلديث ابن أىب السرى أخربنا شعبة عن عمر 
  سليمان بن عاصم ابن عمر بن اخلطاب عن عبد الرمحن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرءا مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه عنا كما مسعه فرب حامل فقه 
  غري فقيه 



  هو أفقه منه  ومن غري هذا الطريق ورب حامل فقه إىل من
  ومن روايتنا عن الترمذى فرب مبلغ أوعى له من سامع 

حدثنا أبو حممد عبد الرمحن بن عتاب الفقيه أخربنا حامت بن حممد أخربنا على بن خلف الفقيه أخربنا حممد بن أمحد 
ا أبن عون عن ابن املروزى أخربنا حممد بن يوسف الفربرى أخربنا حممد بن إمساعيل أخربنا حممد أخربنا بشر أخربن

  سريين عن عبد الرمحن بن أىب بكرة عن أبيه قال 
  ذكر النىب صلى اهللا عليه و سلم وذكر خطبته يوم النحر وىف آخره 

  ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه 
اهللا بن أىب جعفر اخلشين قراءة قال وحدثنا الشيخ أبو حبر سفيان بن العاصى األسدى مساعا والفقيه أبو حممد عبد 

  األسدى حدثنا أبو الليث نصر بن احلسن السمرقندى وقال اخلشىن أخربنا أبو على احلسني بن على 

الطربى قاال أخربنا عبدالغافر الفارسى أخربنا أبو أمحد بن عمرويه بن اجللودى أخربنا إبراهيم بن سفيان أخربنا 
بن أىب شيبة وحممد بن مثىن وحممد بن بشار وألفاظهم متقاربة قال أبو بكر أخربنا  مسلم بن احلجاج أخربنا أبو بكر

غندر عن شعبة وقال اآلخران أخربنا حممد بن جعفر أخربنا شعبة عن أىب مجرة وذكر عن ابن عباس حديث وفد عبد 
  القيس بكماله وما أمرهم به وهناهم عنه وقال يف آخره احفظوه وأخربوا به من وراءكم 

  كذا يف رواية ابن أيب شيبة 
  وقال غريه من ورائكم 

  باب يف شرف علم احلديث وشرف أهله

  تقدم يف أول الباب قبله من كالمنا فيه ومكانه من الشرع ومكان أهله غنية 
حيىي حدثنا القاضى أبو على أخربنا أبو الفضل األصبهاىن أخربنا أمحد بن عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن 

الطلحى أخربنا أبو حصني حممد بن احلسني بن حبيب القاضى أخربنا أبو الطاهر أمحد بن عيسى بن عبد اهللا بن حممد 
بن عمر بن على بن أىب طالب أخربنا ابن أىب فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 

  عبد اهللا بن عباس قال 
علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اللهم ارحم خلفائى قلنا يا رسول مسعت على بن أىب طالب يقول خرج 

  اهللا ومن هم خلفاؤك قال الذين يأتون من بعدى يروون أحاديثى ويعلموهنا الناس 

وأخربنا قال أخربنا أبو الفضل قال أخربنا أبو نعيم أخربنا حممد بن إبراهيم أخربنا أبو عروبة أخربنا على بن ميمون 
  خربنا إسحاق ابن إبراهيم احلنيىن أخربنا كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال أ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء قيل يا رسول 
  اهللا فمن الغرباء قال الذين 



  س حييون سنيت من بعدي ويعلموهنا النا
أخربىن أبو احلسن يونس بن مغيث الفقيه قرأت عليه حدثكم أبو القاسم حامت بن حممد الطرابلسى قال أخربنا أبو 

  حفص عمر بن حممد اجلهىن 
وأخربنا احلاكم بقرطبة أبو القاسم أمحد بن بقى مما قرأت عليه وهو حاضر يسمع وقال حدثنا به أبو العباس أمحد بن 

  عمر أخربنا 

مد بن أمحد املكى قال أخربنا أبو بكر حممد بن احلسني أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار أخربنا أبو أبو بكر حم
  حممد جعفر بن حممد اخلندقى أخربنا حممد بن إبراهيم السائح أخربنا عبد اجمليد بن عبد العزيز 

  جبل قال ابن أىب رواد عن أبيه عن عطاء بن أىب رباح عن ابن عباس عن معاذ بن 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حفظ على أمىت أربعني حديثا من أمر دينها بعثه اهللا يوم القيامة يف زمرة 
  العلماء والفقهاء 

وأخربنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر إمالء أخربنا القاضى أبو اإلصبغ بن سهل أخربنا أبو القاسم الطرابلسى 
  أمحد بن  أخربنا أبو احلسن

إبراهيم بن فراس أخربنا أبو عبد اهللا إبراهيم بن رمحون بن هارون السنجارى أخربنا أنس بن سلم أخربنا خملد بن 
  مالك أخربنا إسحاق بن جنيج عن عطاء عن ابن عباس قال 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  نار من حفظ على أمىت ىف السنة أربعني حديثا كنت له شفيعا من ال

  أخربنا أبو طاهر أمحد بن حممد األصبهاىن احلافظ من كتابه 

أخربنا الشيخ أبو احلسني الطيورى قال أخربنا أبو احلسن على ابن أمحد الفاىل أخربنا القاضى أبو عبد اهللا أمحد بن 
  إسحاق بن خربان 

أخربنا حممد بن أمحد بن سهل  النهاوندى أخربنا القاضى أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزى
  الرازى أخربنا بشر بن آدم أخربنا حممد بن عبد اهللا العتىب أخربنا سعيد بن حممد اخلصاف عن الزهرى قال 

  ال يطلب احلديث من الرجال إال ذكراهنا وال يزهد فيه إال إناثها 
  وىف غري هذه الرواية احلديث ذكر حيبه ذكور الرجال 

بد اهللا حممد بن عيسى فيما قرىء عليه وأنا أمسع والشيخ أبو على التاهرتى بقراءتى عليه قاال أخربنا القاضى أبو ع
أخربنا أبو عبد اهللا حممد ابن سعدون القروى أخربنا أبو بكر الغازى أبو بكر الغازى أخربنا أبو عبد اهللا احلاكم 

أمحد بن حنبل وسئل عن معىن هذا  مسعت حممد بن على اآلدمى مبكة يقول مسعت موسى بن هارون يقول مسعت
  احلديث يريد قوله صلى اهللا عليه و سلم ال يزال ناس من أمىت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة 



وىف رواية البخارى طائفة من أمىت ظاهرين حىت يأتيهم أمر اهللا وهم ظاهرون وحنوه عند مسلم من رواية ابن أيب 
  شيبة يف حديث املغرية 

من رواية معاوية ال تزال طائفة من أمىت قائمة بأمر اهللا ال يضرهم من خذهلم أو خالفهم حىت يأتى أمر اهللا وهم و
  ظاهرون على احلق 

  فقال أمحد إن مل تكن هذه الطائفة أصحاب احلديث فال أدرى من هم 
  وقد قال أبو عبد اهللا البخارى هم أهل العلم 

خربنا املبارك بن عبد اجلبار أخربنا أبو احلسن الفاىل أخربنا القاضى أبو عبد اهللا أخربنا أبو طاهر احلافظ مكاتبة أ
النهاوندى أخربنا القاضى ابن خالد أخربنا عبدان بن أمحد بن أىب صاحل حدثنا أبو حامت الرازى أخربنا عبيد بن 

  هشام أخربنا عطاء بن أىب مسلم قال 
قوم يطلبون هذا احلديث وحييون هذه السنة وكم أنتم يف الناس واهللا  كان األعمش يقول ال أعلم هللا قوما أفضل من

  ألنتم أقل من الذهب 
  قال ابن خالد وأخربنا عبد اهللا بن غنام الكوىف حدثنا على بن حكيم األودى قال مسعت وكيعا يقول 

  ند اهللا مسعت سفيان الثوري يقول ماشى أخوف عندى من احلديث وال شيء أفضل منه ملن اراد به ما ع
أخربنا أمحد بن حممد بن غلبون عن أبيه قال أخربنا القاضى أبو الوليد هو ابن الفرضى أخربنا أبو احلسن بن جهضم 

  أخربنا أبو بكر أمحد بن على أخربنا أمحد بن مروان اخلزاعى أخربنا صاحل بن أمحد قال 
عتصم إىل أىب فقال له كلم ابن أىب دؤاب فأعرض مسعت أىب يقول ما الناس إال من قال حدثنا وأخربنا ولقد التفت امل

  عنه أىب بوجهه قال كيف أكلم من مل أره على باب عامل قط 
  حدثنا القاضى ابو على الصدىف احلافظ قال أخربت ببغداد عن رجل 

  مل يكن عنده غري حديث واحد فكان قلما يوجد وحده إال وعنده من يسأله عن ذلك احلديث ويرويه عنه 
القاضى أبو بكر حممد بن عبد اهللا املعافرى قراءة منه على بلفظه أخربنا أبو حممد هبة اهللا بن أمحد األكفاىن  أخربنا

  أخربنا عبد العزيز ابن حممد الكتاىن الدمشقى احلافظ أخربنا أبو عصمة نوح بن نصر 

خلزرجى وأبا بكر حممد بن عيسى الفرغاين قال مسعت أبا املظفر عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن جربيل بن مت ا
البخارى يقوالن مسعنا أبا ذر عمار بن حممد بن خملد التميمى يقول مسعت أبا املظفر حممد ابن أمحد بن حامد بن 

  الفضيل البخارى يقول 
أىب ملا عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن زيد اهلمداىن عن قضاء الرى ورد خبارى لتجديد مودة كانت بينه وبني 

  الفضل البلعمى فنزل يف جوارنا فحملىن معلمى أبو إبراهيم إسحق 

  ابن إبراهيم اخلتلى إليه وقال له أسألك أن حتدث هذا الصىب مبا مسعت من مشاخيك 
  قال ماىل مساع 

  قال فكيف وأنت فقيه فما هذا 
راية األخبار ومساعها فقصدت قال ألىن ملا بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسى إىل معرفة احلديث ومعرفة الرجال ود



حممد بن إمساعيل البخارى ببخارى صاحب التاريخ واملنظور إليه يف معرفة احلديث وأعلمته مرادى وسألته اإلقبال 
  على يف ذلك فقال يل يا بىن ال تدخل يف أمر إال بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره 

  ادير ما سألتك عنه فقلت له عرفىن رمحك اهللا حدود ما قصدتك له ومق
فقال ىل اعلم أن الرجل ال يصري حمدثا كامال يف حديثه إال بعد أن يكتب أربعا مع أربع كأربع مثل أربع يف أربع عند 

  أربع بأربع على أربع عن أربع ألربع 
  وكل هذه الرباعيات ال تتم له إال بأربع مع أربع 

  فإذا متت له كلها هان عليه أربع وابتلى بأربع 
  ذا صرب على ذلك أكرمه اهللا يف الدنيا بأربع وأثابه يف اآلخرة بأربع فإ

  قلت له فسر ىل ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات من قلب صاف بشرح كاف وبيان شاف طلبا لألجر الواىف 
بة فقال نعم أما األربعة اليت حتتاج إىل كتبتها هي أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وشرائعه والصحا

ومقاديرهم والتابعني وأحواهلم وسائر العلماء وتوارخيهم مع أمساء رجاهلم وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم كالتحميد مع 
اخلطب والدعاء مع الرسل والبسم مع السور والتكبري مع الصلوات مثل املسندات واملرسالت واملوقوفات 

فراغه وعند شغله وعند فقره وعند غناه باجلبال  واملقطوعات يف صغره وىف إدراكه وىف كهولته وىف شبابه عند
والبحار والبلدان والربارى على األحجار واألصداف واجللود واألكتاف إىل الوقت الذي ميكنه نقلها إىل األوراق 
عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه وعن كتاب أبيه يتيقن أنه خبط أبيه دون غريه لوجه اهللا تعاىل طالبا 

  ه والعمل مبا وافق الكتاب منها ونشرها بني طالبيها وجمتنيها والتأليف يف إحياء ذكره بعده ملرضات
  مث ال تتم له هذه األشياء إال بأربع من كسب العبد أعىن معرفة 

  الكتابة واللغة والصرف والنحو مع أربع هى من إعطاء اهللا تعاىل أعىن القدرة والصحة واحلرص واحلفظ 
األشياء هان عليه أربع األهل والولد واملال واملوطن وابتلى بأربع مشاتة األعداء ومالمة األصدقاء  فإذا متت له هذه

  وطعن اجلهالء وحسد العلماء 
  فإذا صرب على هذه احملن أكرمه اهللا يف الدنيا بأربع بعز القناعة وهبيبة النفس ولذة العلم وحياة األبد 

أراد من إخوانه وبظل العرش يوم ال ظل إال ظله وبسقى من أراد من حوض وأثابه يف اآلخرة بأربع بالشفاعة ملن 
  نبيه صلى اهللا عليه و سلم وجبوار النبيني يف أعلى عليني يف اجلنة 

فقد أعلمتك يا بىن جممال مجيع ما كنت مسعته من مشاخيى متفرقا يف هذا الباب جممعا فأقبل اآلن على ما قصدتين له 
  أو دع 

  ه فسكت متفكرا وأطرقت نادما فلما رأى ذلك مىن قال قال فهالىن قول
وإال تطق احتمال هذه املشاق كلها فعليك بالفقه الذى ميكنك تعلمه وأنت يف بيتك قار ساكن ال حتتاج إىل بعد 

  األسفار ووطء الديار وركوب 

  ه بأقل من عز احملدث البحار وهو مع ذا مثرة احلديث وليس ثواب الفقيه بدون ثواب احملدث يف اآلخرة وال عز
قال فلما مسعت ذلك نقض عزمى يف طلب احلديث وأقبلت على دراسة الفقه وتعلمه إىل أن صرت متفقها فلذلك مل 

  يكن عندى ما أمليه على هذا الصىب يا أبا إبراهيم 



  عند غريك  فقال له أبو إبراهيم إن هذا احلديث الواحد الذى ال يوجد عند غريك خري للصىب من ألف حديث جيده
قال الفقيه القاضى أبو الفضل وشبيه مبذهب البخارى يف هذا اخلرب ما رواه بعض شيوخنا عن أىب زرعة الرازى أنه 

  قال عليكم بالفقه فإنه كالتفاح اجلبلى يطعم 

حممد أخربنا حممد بن إمساعيل قال قرأت على الفقيه أىب القاسم عبد الرمحن بن قاسم عن أىب حممد عبد الرمحن بن 
بن عباس عن أىب القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا الغافقى قال أخربنا حممد بن أمحد الذهلى أخربنا موسى بن هارون 

  أخربنا إسحاق بن عمر بن سليط أخربنا جنم ابن فرقد العطار حدثنا أبو هارون قال 
ليه و سلم إن رسول اهللا صلى كنت إذا دخلت على أىب سعيد اخلدرى يقول مرحبا بوصية رسول اهللا صلى اهللا ع

  اهللا عليه و سلم قال لنا 

إن الناس لكم تبع وسيأتيكم أو سيأتونكم قوم من أقطار األرض يتفقهون فإذا رأيتموهم فاستوصوا هبم خريا 
  وعلموهم مما علمكم اهللا ومن غري هذا الطريق فإذا جاءوكم فألطفوهم وحدثوهم 

  وأبو القاسم خلف بن إبراهيم اخلطيب وأبو عمران موسى بن أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عتاب 

أىب تليد وغريهم إجازة قالوا أخربنا أبو عمر بن عبد الرب أخربنا عبد الرمحن بن حيىي أخربنا أمحد بن سعيد حدثنا 
ان بن إسحاق بن إبراهيم أخربنا حممد بن على بن مروان أخربنا حممد بن عبد العزيز بن أىب رزمة قال مسعت عبد

  عثمان يقول مسعت ابن املبارك يقول 
  ليكن األمر الذى تعتمدون عليه هو األثر وخذوا من الرأى ما يفسر لكم احلديث 

  قال وأخربنا ابن أىب رزمة أخربىن أىب أخربنا عبد اهللا بن املبارك عن سفيان قال 
  إمنا الدين باآلثار 

عبد اهللا حممد ابن أمحد القاضى املالكى حدثىن عبد اهللا بن حممد قال وأخربنا عبد اهللا بن عبد املؤمن أخربنا أبو 
وإنه لذكر ( اهلمداىن أخربنا عبد اهللا ابن محدان أخربنا سعيد بن عمرو بن أىب سلمة عن أبيه عن مالك يف قوله تعاىل 

  قال هو قول الرجل حدثىن أىب عن جدى ) لك ولقومك 
احلسني الصريىف أنشدنا أبو عبد اهللا احلافظ الصورى أنشدنا أبو احلسني بن أخربنا احلافظ أبو على أخربنا الشيخ أبو 

  مجيع أخربنا أبو عبد اهللا بن عطاء أنشدنا حممد بن الزبرقان 
  ) نعم املطية للفىت اآلثار ... دين النىب حممد أخبار ( 
  ) فالرأى ليل واحلديث هنار ... ال ختدعن عن احلديث وأهله ( 
  ) والشمس طالعة هلا أنوار ... ىت سبل اهلدى فلرمبا سلك الف( 

  وأخربنا رمحه اهللا قال أخربنا الصريىف قال أنشدنا الصورى لنفسه 
  ) عائبا أهله ومن يدعيه ... قل ملن أنكر احلديث وأضحى ( 
  ) أم جبهل فاجلهل خلق السفيه ... أبعلم تقول هذا ابن ىل ( 
  ) رهات والتمويه من الت... أيعاب الذين هم حفظوا الدين ( 
  ) راجع كل عامل وفقيه ... وإىل قوهلم وما قد رووه ( 



قرأت خبط الشيخ أىب عبد اهللا حممد بن أىب نصر نزيل بغداد مما كتبه للقاضى أىب بكر بن عمران وأجازنا ذلك عنه 
  غري واحد مما أنشد لنفسه 

  ) عند احلجاج وإال كان يف ظلم ... زين الفقيه حديث يستضىء به ( 
  ) الح احلديث له يف الوقت كالعلم ... إن تاه ذو مذهب يف قفر مشكلة ( 

  وخبطه أيضا لنفسه 
  ) روض وأهل احلديث املاء والزهر ... الناس نبت وأرباب العلوم معا ( 
  ) فال شهود له إال االىل ذكروا ... من كان قول رسول اهللا حاكمه ( 

 املعافرى قال أخربىن أبو احلسني الطيورى عن أىب بكر اخلطيب قال وأخربنا القاضى أبو بكر حممد بن عبد اهللا
أنشدىن أبو على احلسن بن شهاب العكربى قال أنشدىن أبو عامر احلسن بن حممد النسوى أنشدىن أبو زيد الفقيه 

  لبعض علماء شاش 
  ) إال احلديث وإال الفقه يف الدين ... كل العلوم سوى القرآن زندقة ( 
  ) وما سوى ذلك وسواس الشياطني ... تبع ما كان حدثنا والعلم م( 

أخربنا أمحد بن حممد احلافظ فيما أذن ىل باحلديث به عنه قال أخربنا أبو احلسني الصريىف قال حدثنا الفاىل أخربنا ابن 
  ن املبارك خربان القاضى أخربنا ابن خالد قال أنشدنا عزيز بن مساك الكرماىن وكان من حفاظ احلديث لعبد اهللا ب

  ) قد قيدت بفصاحة األلفاظ ... مالذتى إال رواية مسند ( 

  ) ومذكرات معاشر احلفاظ ... وجمالس فيها على سكينة ( 
  ) من رهبم برعاية وحفاظ ... نالوا الفضيلة والكرامة والنهى ( 
بكر حممد بن احلسن بن عبد أخربنا القاضى أبو على قال أخربنا أبو القاسم خلف بن عمر الباجى قال أنشدنا أبو ( 

  الوارث قال أنشدنا أبو عمرو املقرى لنفسه 

  ) األنام صحب احلديث ... نور البالد وزين ( 
  ) ضالل كل خبيث ... لوالهم ما علمنا ( 
  ) من السقيم الرثيث ... وال علمنا صحيحا ( 
  ) نسعى بكل حثيث ... فنحن فيما لديهم ( 
  ) مبثوث من ربنا ... لكى نفوز بذخر ( 

  قال املؤلف 
  ) حمض النصيحة للمريد الراغب ... يا طالب العلم استمع قول امرىء ( 
  ) إال املضل عن الطريق الالحب ... العلم يف أصلني ال يعدومها ( 
  ) قد أسندت عن تابع عن صاحب ... علم الكتاب وعلم اآلثار الىت ( 
  ) سل وغرائب مبساند ومرا... جاءت هبا األثبات عنهم واعتنت ( 

  ) خطأ الغيب وزور وضع الكاذب ... حىت نفت طعن الغوى وميزت ( 
  ) مسر الرماح والح ضوء الثاقب ... فأتت كما انتظم الوشاح وثقفت ( 



  ) وملا علمنا سنة من واجب ... لوال روايتهم ملا اتصلت بنا ( 
  ) والرأى مطرح البعد جانب ... منها مثار الفقه وهى دليله ( 
  ) لسماعه مبشارق ومغارب ... أشدد عليه يد الضنانة وارحلن ف( 
  ) وتفز بعدن يف نعيم دائب ... وأنو اإلله به تعش يف غبطة ( 

  باب يف آداب طالب السماع وما جيب أن يتخلق به

جيب أوال على كل طالب علم قبل الشروع فيه التخلق بأخالق أهله والتزام زيهم والتأدب بأدب محلته ولزوم 
لسكينة والوقار والبكور لطلبه واملواظبة عليه وإخالص النية هللا فيه والتواضع ملن يأخذ عنه وتعظيمه وتوقريه ا

والصرب على ما يلقاه منه أو من رفقائه من جفاء وانتقاد من يأخذ عنه والبحث عن حاله قبل األخذ عنه واختياره 
  املشاهري من أهل العلم والدين 

قراءة عليه قال أخربنا أبو الفضل األصبهاىن قال أخربنا أبو نعيم احلافظ أخربنا أبو حممد بن  أخربنا القاضى الشهيد
حيان أخربنا أمحد بن حيىي بن زهري أخربنا حممد بن سفيان بن أىب الزرد أخربنا عباد بن حرب عن عبد اهللا بن أىب 

  محيد عن أىب املليح عن ابن عباس 

  لم قال اعتموا تزدادوا حلما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
أخربنا القاضى الشهيد وغريه فيما أجازنيه واللفظ له قال أخربنا أبو احلسني الصريىف أخربنا أبو احلسن على بن أمحد 

أخربنا القاضى أبو عبد اهللا أمحد بن إسحاق أخربنا القاضى أبو حممد بن خالد أخربنا موسى بن زكريا أخربنا أمحد 
  املصرى أخربنا مطرف قال بن عبد الرمحن 

مسعت مالك بن أنس يقول قلت ألمى أذهب فأكتب العلم فقالت ىل أمى تعال فالبس ثياب العلماء مث أذهب 
  فأكتب فألبستىن ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسى وعممتىن فوقها مث قالت اذهب اآلن فاكتب 

عيم أخربنا أمحد بن بندار أخربنا أبو بكر بن أىب عاصم حدثنا وأخربنا رمحه اهللا أخربنا أمحد بن أمحد أخربنا أبو ن
  احلوضى أخربنا حيىي بن صاحل عن حممد بن عبد امللك األنصارى عن نافع عن ابن عمر قال 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تواضعوا ملن تعلمون منه العلم وتواضعوا ملن تعلمونه 

بن حممد بن إسحاق يف كتابه إلىأخربنا حممد بن حفص الطالقاىن مبصر أخربنا  قال وأخربنا أبو نعيم أخربنا أمحد
  صاحل بن حممد 

الترمذى أخربنا سليمان بن عمرو عن شريك بن عبد اهللا بن اىب منر عن سعيد بن املسيب عن على بن أىب طالب 
  قال 

يه إذا كسل وال تأخذ بثوبه إذا هنض وال إن من حق العامل أال تكثر عليه بالسؤال وال تعنته يف اجلواب وال تلح عل
تشر إليه بيدك وال تفش له سرا وال تغتابن عنده أحدا وال تطلنب عثرته فإن زل انتظرت أوبته وقبلت معذرته وأن 
توقره وتعظمه هللا وال متش أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إىل خدمته وال تتربمن من طول صحبته فإمنا هو 

تنتظر ما يسقط عليك منها منفعة وإذا جئت فسلم على القوم وخصه بالتحية واحفظه شاهدا وغائبا  مبنزلة النخلة
وليكن ذلك كله هللا فإن العامل أعظم أجرا من الصائم القائم اجملاهد يف سبيل اهللا وإذا مات العامل ان انثلمت يف 



  تشيعه املالئكة من السماء  اإلسالم ثلمة إىل يوم القيامة ال يسدها إال خلف مثله وطالب العلم
وأخربنا أبو حممد بن عتاب قال حدثىن أىب عن أىب حممد عبد اهللا ابن ربيع عن أىب بكر بن معاوية عن أىب عبد الرمحن 
النسائى قال أخربنا إمساعيل بن مسعود أخربنا خالد قال أخربنا شعبة أن زياد ابن عالقة حدثهم قال مسعت أسامة بن 

  شريك يقول 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا أصحابه عنده كأن على رءوسهم الطري  أتيت
وأخربنا القاضى الشهيد أخربنا أبو الفضل عن اىب نعيم قال أخربنا أمحد إجازة عن ابن أىب داود أخربنا احلسني بن 

ى عن أىب بردة عن أىب موسى عن حيىي ابن كثري العنربى أخربنا أىب أخربنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن أسلم املنقر
النىب صلى اهللا عليه و سلم أنه بينما يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم عنه فقال ما أشخص 

  أبصاركم عىن 

أخربنا حممد بن إمساعيل أخربنا ابن قاسم أخربنا ابن عباس أخربنا اجلوهرى أخربنا الذهلى أخربنا جعفر الفرياىب 
  موسى األنصارى حدثىن إبراهيم بن قرمي األنصارى قاضى املدينة قال  حدثنا إسحاق ابن

مر مالك بن أنس على أىب حازم وهو حيدث فجاوزه فقيل له فقال إىن مل أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ 
  حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا قائم 

و نعيم أخربنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر أخربنا مسلم بن سعيد أخربنا القاضى الشهيد أخربنا أمحد بن أمحد أخربنا أب
  أخربنا جماشع ابن عمرو أخربنا كثري بن سليم مسعت أنس بن مالك يقول 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اطلبوا احلديث يوم األثنني واخلميس فإنه ميسر لصاحبه 
  وىف حديث آخر 

   أن يبارك ألمىت يف بكورها وجيعل ذلك يوم اخلميس اغدوا يف طلب العلم فإىن سألت اهللا
أخربنا القاضى أبو عبد اهللا حممد بن عيسى وأخربنا القاضى أبو على الصدىف والقاضى أبو عبد اهللا بن محدين وغري 

 واحد قالوا أخربنا أبو العباس العذرى مساعا وإجازة قال أخربنا أبو احلسن بن فهر املصرى أخربنا أبو القاسم
  اجلوهرى أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن الورد حدثىن العباس أخربنا أبو الربيع أخربنا ابن وهب قال 

  مسعت مالكا يقول 
  حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة ويكون متبعا آلثار من مضى 

أخربنا الفاىل أخربنا ابن خربان أخربنا ابن  أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد احلافظ كتابة أخربنا أبو احلسني احلمامى
  خالد أخربنا الساجي أخربنا أمحد بن مدرك حدثىن حرملة قال مسعت الشافعى يقول 

ال يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملك وغىن النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم 
  أفلح 

   البحر واخلطيب أخربنا الشيخ أبو األصبغ عيسى بن أىب



أبو القاسم خلف بن إ براهي م والشيخ أبو العباس أمحد بن خليفة اخلزاعى وغري واحد قالوا كلهم حدثتنا الصاحلة 
كرمية بنت أمحد املروزية مبكة حرسها اهللا عن أيب اهليثم حممد بن مكى عن حممد ابن يوسف قال أخربنا حممد بن 

  إمساعيل قال 
  لعلم مستحى وال مستكرب قال جماهد ال يتعلم ا

  باب ما يلزم من إخالص النية يف طلب احلديث وانتقاد من يؤخذ عنه

  وقال صلوات اهللا عليه إمنا األعمال بالنيات ) وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين ( قال اهللا تعاىل 
دثىن أىب أخربنا أمحد بن ثابت الواسطى أخربنا الشيخ أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن حمسن بقراءتى عليه قال ح

أخربنا عبد اهللا ابن إبراهيم أخربنا أبو أمحد بن حممد بن يوسف اجلرجاىن وحممد ابن حممد املروزى قاال أخربنا حممد 
  بن يوسف أخربنا حممد 

لتيمى أنه مسع علقمة ابن إمساعيل قال أخربنا احلميدى أخربنا سفيان أخربنا حيىي ابن سعيد أخربىن حممد بن إبراهيم ا
  بن أىب وقاص يقول مسعت عمر بن اخلطاب على املنرب يقول 

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى احلديث 

نمرى أخربنا ابن عبد وحدثنا أبو الوليد هشام بن أمحد الفقيه بقراءتى عليه أخربنا أبوعلى الغساىن أخربنا أبو عمر ال
املؤمن أخربنا أبو بكر بن داسة أخربنا أبو داود السجستاىن أخربنا أبو بكر ابن أىب شيبة أخربنا شريح بن النعمان 

أخربنا فليح عن أىب طويلة عبد اهللا ابن عبد الرمحن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم 

  به غرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة ٤علم علما مما يبتغى به وجه اهللا ال يتعلمه إال لصيب من ت

أخربنا غري واحد من شيوخنا عن أىب احلسني بن عبد اجلبار البغدادى قال أخربنا أبو احلسن الفاىل حدثنا القاضى 
أخربنا حسن بن قتيبة حدثىن حممد بن إسحاق ابن خربان أخربنا ابن خالد أخربنا أىب أخربنا أمحد بن حازم الغفارى 

  عن مساك بن حرب أنه قال 
  طلبنا هذا األمر ال نريد به اهللا فلما بلغت منه حاجىت دلىن على ما ينفعىن وحجزىن عما يضرىن 

  وروى حنوه سفيان بن عيينة وجماهد وغريمها مبعناه 
نا أبو بكر النيسابورى أخربنا احلاكم أخربنا أبو سهل أخربنا القاضى أبو عبد اهللا التميمى أخربنا ابن سعدون أخرب

الترمذى أخربنا حممد بن صاحل الترمذى أخربنا إمساعيل بن سيف حدثىن حممد بن عبد الواحد بن أمين مسعت يونس 
  بن عبيد يقول 

  إن للحديث فتنة فاتقوا فتنته 

  قال القاضى رضي اهللا عنه 
ص النية فيه وأن يكون طلبه ليعلم ما يلزمه من سنه نبيه صلى اهللا عليه فيجب على الطالب ل هذا الشأن من إخال



  و سلم وشرائع دينه وحيىي نقلها وجيدد رمسها لئال تندرس بتركه وترك غريه 
مث ليعمل هبا ويبلغها غريه حىت تتصل أسانيدها ويشتهر نقلها وليحصل له ما وعده اهللا ورسوله لطالىب العلم وحامليه 

ه من النعيم والفوز العظيم ال ليحصل بذلك املنازل واخلطط وينال بعد الصيت وشهرة الذكر باحلفظ والعاملني ب
  وعلو اإلسناد واملعرفة باإلتقان والنقد 

  وال يعتمد األخذ عن أهل اجلاه والظهور متلقا هلم ليصل بذلك إىل دنياهم ويتوسل هبم إىل من فوقهم 
واملعرفة به والضبط له فإن وجد من اجتمعت فيه هذه اخلصال من الدين  ويكون أخذه عن أهل الثقة ملا ينقلون

  والعلم واالتقان فقد ظفرت يداه حباجته 
وإن مل يكن إال من فيه بعضها فليجتنب من ال دين له فإن أخذه عنه عناء إذ ال يوثق مبا عنده وال حيتج به لنفسه وال 

  لغريه 
اآلية واشتراطه تعاىل الرضا والعدالة ) لذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها ا( واألصل فيه قول اهللا تعاىل 

  يف الشهداء وكذلك جيتنب من ال ضبط عنده ومن عرف بكثرة الوهم وسوء احلفظ فإنه من منط األول 

الظواهر  وليبحث عن حقيقة من يظهر منه خري وعلم لئال يكون على بدعة وهوى فيشربه إياه ويلقنه له ويرويه من
اليت حيتج هبا على بدعته وأباطيل األحاديث املوضوعة مما يضره وينبز بعد بصحبته له فقد أضر ذلك جبماعة من أهل 

  هذا الشأن 
أخربنا القاضى احلافظ أبو على أخربنا أبو الفضل احلداد أخربنا أبو نعيم احلافظ قال أخربنا حممد بن على بن حبيش 

م بن مساور أخربنا سريج بن يونس أخربنا أصرم ابن غياث عن سعيد بن سنان عن هارون قال أخربنا أمحد بن القاس
  بن عنترة عن أىب هريرة 

قال أبو نعيم أخربنا شافع بن حممد أخربنا يعقوب بن حجر أخربنا حممد بن سليمان أخربنا يزيد بن هارون عن محيد 
  عن أنس قال 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه إن هذ

  ومل يرفعه أبو هريرة 
  وقد رواه حممد بن معاوية من حديث أىب سعيد مرفوعا 

  قال أبو نعيم احلافظ والصحيح وقوفه على حممد بن سريين 
  وقد روى مثله عن مالك بن أنس 

يىن أخربنا حيىي بن حممد بن أىب الصفرياء وأخربنا قال أخربنا أبو الفضل أخربنا أبو نعيم أخربنا حممد بن احلسن اليقط
  أخربنا إبراهيم بن املنذر أخربنا معن قال 

مسعت مالكا يقول ال تأخذوا العلم عن أربعة وخذوا ممن سواهم ال يؤخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى 
ن كنت ال تتهمه الناس وال من صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه وال من كذاب يكذب يف أحاديث الناس وا

  بكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال من شيخ له عبادة وفضل إذا كان ال يعرف احلديث 
  وأخربنا رمحه اهللا قال أخربنا أبو بكر بن عبد الباقى 



لقاسم البغدادى أخربنا أبو الفتح عبد اجلبار بن عبد اهللا األردستاىن أخربنا أبو عبد الرمحن السلمى أخربنا أبو ا
حسان بن حممد الفقيه أخربنا حممد بن املنذر اهلروى أخربنا أبو أمية الطرطوسى والرمادى قاال أخربنا أبو الوليد 

  الطيالسى قال أخربنا زهري بن حممد عن موسى بن وردان عن أىب هريرة قال 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل

  باب مىت يستحب مساع الطالب ومىت يصح مساع الصغري

قال القاضى أما صحة مساعه فمىت ضبط ما مسعه صح مساعه وال خالف يف هذا وصح األخذ عنه بعد بلوغه إذ ال 
  يصح األخذ عن الصغري ومن مل يبلغ وقد حدد أهل الصنعة يف ذلك أن أقله سن حممود ابن الربيع 

قال أخربنا أبو القاسم حامت بن حممد أخربنا أبو احلسن القابسى أخربنا أبو زيد حممد بن  أخربنا أبو حممد بن عتاب
أمحد املروزى أخربنا أبو عبد اهللا الفربرى أخربنا حممد بن إمساعيل البخارى أخربنا حممد بن يوسف أخربنا أبو مسهر 

  حدثىن حممد بن حرب 

  ل حدثىن الزبيدي عن الزهرى عن حممود بن الربيع قا
  عقلت من النىب صلى اهللا عليه و سلم جمة جمها يف وجهى وأنا ابن مخس سنني من دلو 

  وترجم البخارى عليه مىت يصح مساع الصغري 
  وىف غري هذه الرواية وهو ابن أربع سنني 

  وتابع أبا مسهر على قوله مخس سنني ابن مصفى وغريه وخالفهم غريهم فقال أربع 

السن أقل ما حيصل به الضبط وعقل ما يسمع وحفظه وإال فمرجوع ذلك للعادة ورب ولعلهم إمنا رأوا أن هذا 
  بليد الطبع غىب الفطرة ال يضبط شيئا فوق هذا السن ونبيل اجلبلة ذكى القرحية يعقل دون هذا السن 
با عمر حممد وقد أخربنا القاضى أبو على الصدىف عن أىب منصور املالكى عن أىب بكر اخلطيب البغدادى أن القاضى أ
  بن يوسف احلمادى كان حيدث عن جده يعقوب بن إمساعيل بن محاد حبديث لقنه وهو ابن أربع سنني 

  وقد قال سفيان جلست إىل الزهرى وأنا ابن ست عشرة سنة 
  وقال الزهرى ما رأيت أحدا يطلب هذا الشأن أصغر منه 

   وملشايخ احملدثني اختيار يف وقت إمساع الشباب وأمرهم بذلك
فحدثنا أمحد بن حممد من كتابه قال أخربنا أبو احلسني الطيورى قال أخربنا أبو احلسن الفاىل أخربنا القاضى ابن 

  خربان أخربنا 

  القاضى ابن خالد قال حدثىن حممد بن عبد اهللا مسعت أبا طالب بن نصر يقول مسعت موسى بن هارون يقول 
  عشرين وأهل الشام لثالثني أهل البصرة يكتبون لعشر سنني وأهل الكوفة ل

  وقال سفيان يكمل عقل الغالم لعشرين 
قال ابن خالد وقال أبو عبد اهللا الزبريى يستحب كتب احلديث من العشرين ألهنا جمتمع العقل وأحب إىل أن 

  يشتغل قبل حبفظ القرآن والفرائض 



  ومسعت بعض شيوخ العلم يقول الرواية من العشرين والدراية من األربعني 
حدثنا أبو عبد اهللا اخلوالىن قال حدثىن أىب عن أمحد بن سعيد عن سعيد عن عثمان قال أخربنا يونس عن ابن وهب 

  عن امساعيل ابن رافع يرفعه قال 
  من تعلم علما وهو شاب كان كوشم يف حجر ومن تعلم بعد ما يدخل يف السن كان ككاتب على ظهر املاء 

ن عن سعيد بن أىب سعيد عن أىب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد رفع هذا احلديث حممد بن عجال
  قال 

  من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم يف حجر وذكر بقية احلديث 

  وعن احلسن طلب احلديث يف الصغر كالنقش يف احلجر 
  وقد نظم هذا يف شعر 

ن حممد ابن هشام قال أنشدىن على بن عمر بن موسى فأخربنا أبو عبد اهللا أخربنا أبو عمر احلافظ قال أنشدىن أمحد ب
  القاضى قال أنشدىن أبو احلسني حممد بن عبد اهللا املقرى قال أنشدىن أبو عبد اهللا نفطويه لنفسه يف أبياته 

  ) ولست بناس ما تعلمت يف الصغر ... أراىن أنسى ما تعلمت يف الكرب ( 
  ) يه العلم كالنقش قي احلجر اللفي ف... ولو فلق القلب املعلم يف الصبا ( 

  باب أنواع األخذ وأصول الرواية

قال القاضى رضى اهللا عنه إعلم أن طريق النقل ووجوه األخذ وأصول الرواية على أنواع كثرية وجيمعها مثانية 
ا ضروب وكل ضرب منها له فروع وشعوب ومنها ما يتفق عليه يف الرواية والعمل ومنها ما خيتلف فيه فيهما مجيع

  أو يف أحدها كما سنوضحه إن شاء اهللا تعاىل 
  أوهلا السماع من لفظ الشيخ 

  وثانيها القراءة عليه 
  وثالثها املناولة 

  ورابعها الكتابة 
  وخامسها اإلجازة 

  وسادسها اإلعالم للطالب بأن هذه الكتب روايته 
  وسابعها وصيته بكتبه له 

  وثامنها الوقوف على خط الراوى فقط 
  نتكلم على كل ضرب من هذه الضروب ونقسمها ونبني صحيحها من سقيمها وها حنن 

١   

  الضرب األول السماع من لفظ الشيخ -



وهو منقسم إىل إمالء أو حتديث وسواء كان من حفظه أو القراءة من كتابه وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند 
  األكثرين 

ثنا وأخربنا وأنبأنا ومسعت فالنا يقول وقال لنا فالن وذكر لنا وال خالف أنه جيوز يف هذا أن يقول السامع منه حد
  فالن 

ومل يره مجاعة من احلجازيني أرفع وسوؤا بينه وبني القراءة و العرض على العامل وروى هذا عن مالك وحكاه عن 
  أئمة املدينة وروى عنه أيضا وعن غريه أن القراءة على الشيخ أعلى مراتب احلديث 

بو عبد اهللا أمحد بن حممد بن غلبون عن أىب ذر اهلروى باإلجازة عن الوليد بن بكر قال مسعت أبا بكر حدثنا الشيخ أ
  حممد بن حممد البخارى يقول مسعت حممد بن يعقوب البيكندى يقول مسعت إسحاق بن احلسن 

ك على أصح من قراءتى ابن ميمون احلرىب يقول مسعت عبد اهللا بن مسلمة القعنىب يقول قال ىل مالك بن أنس قراءت
  عليك 

وأخربنا أبو طاهر احلافظ من كتابه أخربنا الطيورى أخربنا الفاىل أخربنا ابن خربان أخربنا ابن خالد حدثنا عبد اهللا 
  بن أمحد أخربنا يوسف بن مسلم قال 

وإذا قال ىل موسى بن داود القراءة أثبت من احلديث وذلك أنك إذا قرأت على شغلت نفسى باإلنصات لك 
  حدثتك غفلت عنك 

٢   

  الضرب الثاىن القراءة على الشيخ -

وسواء كنت أنت القارىء أو غريك وأنت تسمع أو قرأت يف كتاب أو من حفظ أو كان الشيخ حيفظ ما يقرأ عليه 
  أوميسك أصله وال خالف أهنا رواية صحيحة 

وز يف السماع من لفظ الشيخ ام ال وهل هي واختلف هل هي مساع جيوز فيها النقل ب حدثنا وأخربنا وأنبأنا ما جي
  مثل السماع أو دونه أو فوقه يف الرتبة 

فمذهب معظم علماء احلجاز والكوفة التسوية بينهما وهو مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من أهل املدينة وعلمائها 
  حيىي بن سعيد القطان وابن عيينة والزهرى يف مجاعة 

  و ابن عباس قاال قراءتك على العامل كقراءته عليك وروى مثله عن على بن أىب طالب 
  وهو مذهب البخارى 

وأكثر احملدثني يسمونه عرضا ألن القارىء يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعرض القرآن على إمامه وحكاه 
  البخارى عن احلسن والثورى ومالك أهنا إجازة 

  وذكر احلجة لذلك حبديث ضمام وقوله للنىب آهللا 

  ذا وكذا فيقول نعم أمرك بك
  قال البخارى فهذه قراءة على النىب صلى اهللا عليه و سلم أخرب هبا ضمام قومه فأجازوه 

  قال واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فالن ويقرأ على املقرىء فيقول القارىء أقرأىن فالن 



وأبوا من تسميتها مساعا ومسوها عرضا وأبوا من  وذهب مجهور أهل املشرق وخراسان إىل أن القراءة درجة ثانية
  إطالق حدثنا فيها 

وإىل هذا ذهب أبو حنيفة يف أحد قوليه والشافعى وهو مذهب مسلم بن احلجاج وحيىي بن حيىي التميمى وقد تقدم 
  ملالك أيضا وغريه أهنا أرفع من السماع وأصح 

اهلامشى قال أخربنا أبو القاسم الصدىف وأبو العباس بن نفيس أخربنا القاضى أبو على أخربنا حممد بن حيىي بن هاشم 
قاال حدثنا أبو القاسم اجلوهرى أخربنا أمحد بن احلسن أخربنا فهر بن سليمان أخربنا عبد اهللا بن يوسف قال مسعت 

   مالكا يقول وسئل فقيل له العرض أحب إليك أم السماع قال بل العرض قيل فتقول يف العرض حدثنا قال نعم
أخربنا أمحد بن حممد اخلوالىن الشيخ الصاحل عن أىب ذر إجازة قال أخربنا الوليد بن بكر قال مسعت أبا بكر حممد بن 

  أمحد البخارى 

اخلوالىن يقول مسعت الوزان يقول مسعت سهل بن املتوكل يقول مسعت ابن أىب أويس يقول مسعت مالكا يقول 
  السماع عندنا على ثالثة أضرب 

  اءتك على العامل أوهلا قر
  الثاىن قراءته عليك 

  والثالث أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول اروه عىن 
قال وكان مالك حيتج يف هذا بأن الراوى رمبا سها أو غلط فيما يقرؤه بنفسه فال يرده عليه الطالب السامع ذلك 

ة الراوى وجاللته وإما أن يكون غلطه يف الغلط خلالل ثالث إما ألن الطالب جاهل فال يهتدى للرد عليه وإما هليب
  موضع صادف اختالفا فيجعل خالفا تومها أنه مذهبه فيحمل اخلطأ صوابا 

قال وإذا أقرأ الطالب على الراوى فسها الطالب أو أخطأ رد عليه الراوى لعلمه مع فراغ ذهنه أو يرد عليه غريه 
  ممن حيضره ألنه الهيبة للطالب 

  يف اخلالف إن صادف بغلطه موضع اختالف فالرد عليه متوجه  وال يعد له أيضا مذهب
وكان مالك رمحه اهللا قال لنافع القارىء وقد شاوره ليتقدم إماما يف مسجد النىب صلى اهللا عليه و سلم احملراب 

  موضع حمنة فإن زللت يف حرف وأنت إمام حسبت قراءة محلت عنك 
ة من قراءتك أو مساعك بقراءة غريك أو كان الشيخ حيفظ حديثه أو فهذا حكم مرتبة القراءة على ضروهبا املتقدم

  ميسك أصله وإمساك األصل هنا أثبت لئال يغفل ويذهب الوهم فيذكر الكتاب 
  فإن كان الشيخ ال ميسك كتابه هو وإمنا ميسكه عليه ثقة عارف سواه وإن كان الشيخ حيفظ حديثه فاحلال واحدة 

ا فرأى بعضهم أن هذا مساع غري صحيح وإليه حنا اجلويىن من أئمتنا األصوليني وإن كان ال حيفظه فاختلف ههن
  وتردد فيه القاضى 

  ابن الطيب وأكثر ميله إىل املنع 
  وأجازه بعضهم وصححه إذا كان ممسك الكتاب موثوقا به وهبذا عمل كافة الشيوخ وأهل احلديث فيه 

مساك الشيخ نسخته إذ ال فرق بني االعتماد على بصر وأما القراءة يف أصل الشيخ فهي للقارىء صحيحة كإ
  الشيخ أو مسعه 



  وهذا كله على مذهب من يرى التسهيل يف السماع على ما يذكر يف الباب بعد هذا 
وأما على مذهب أهل النظر والتحقيق يف التشديد فيه ال سيما على مذهب من ال يرى التحدث باإلجازة واملناولة 

  ا فيضيق عليه الباب جد
وأما مىت كان ممسك األصل على الشيخ أو القارىء غري ثقة وال مأمون على ذلك أو غري بصري مبا يقرؤه فال حيل 
السماع والرواية هبذه القراءة إذ مل يبق طريق الثقة مبا مسع هبذه القراءة ال حقيقة وال مساحمة إال أن يكون الشيخ 

  حيفظ حديثه 

ع املوطأ على مالك بقراءة حبيب كاتبه لضعفه عندهم وأنه كان خيطرف وقد ضعف أئمة الصنعة رواية من مس
  األوراق حني القراءة ليتعجل وكان يقرأ للغرباء 

وقد أنكر هذا اخلرب على قائله حلفظ مالك حلديثه وحفظ كثري من أصحابه احلاضرين له وأن مثل هذا مما ال جيوز 
  ختطرف عليه األوراق وال يفطن هو وال من حضر  على مالك وأن العرض عليه مل يكن من الكثرة حبيث

لكن عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغفلة والسهو عن احلرف وشبهه وما ال خيل باملعىن مؤثرة يف تصحيح السماع 
كما قالوه وهلذه العلة مل خيرج البخارى من حديث ابن بكري عن مالك إال القليل وأكثر عنه عن الليث قالوا ألن 

  كان بقراءة حبيب وقد  مساعه

  أنكر هو ذلك 
وشرط يف صحة احلديث بالقراءة بعض الظاهرية وبه عمل مجاعة من مشايخ أهل املشرق وأئمتهم إقرار الشيخ عند 
متام السماع بأنه كما قرىء عليه فيقول نعم وأىب احلديث من اشترطه إذا مل يكن هذا التقرير وىف صحيح مسلم عن 

  يث غريه هذا التقرير حيىي عن مالك ومن حد
  وقد أنكره مالك ملن قرره أيضا وقال أمل أفرغ لكم نفسى ومسعت عرضكم وأقمت سقطه وز هللا 

  والصحيح هذا وأن الشرط غري الزم ألنه ال يصح من ذى دين إقرار على اخلطأ ىف مثل هذا فال معىن للتقرير بعد 

  وهذا مذهب اجلمهور من احملدثني والفقهاء والنظار 
  عل املروى عن مالك وأمثاله يف فعل ذلك التأكيد ال اللزوم ول
٣   

  الضرب الثالث املناولة -

  وهي أيضا على أنواع 
أرفعها أن يدفع الشيخ كتابه الذى رواه أو نسخه منه وقد صححها أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها وكتبها خبطه 

ىن ويدفعها إليه أو يقول له خذها فانسخها وقابل هبا مث أو كتبت عنه فعرفها فيقول للطالب هذه روايىت فاروها ع
اصرفها إىل وقد أجزت لك أن حتدث هبا عىن أو اروها عىن أو يأتيه الطالب بنسخه صحيحة من رواية الشيخ أو 

  جبزء من حديثه فيقف عليه الشيخ ويعرفه وحيقق مجيعه وصحته وجييزه له 
  زلة السماع فهذا كله عند مالك ومجاعة من العلماء مبن



أخربنا أبو طاهر األصبهاين مكاتبة قال حدثىن أبو احلسني الطيورى أخربنا أبو احلسن الفاىل أخربنا ابن خربان أخربنا 
  ابن خالد أخربنا أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن هبلول أخربنا إمساعيل بن إسحاق مسعت إمساعيل بن أىب أويس يقول 

راءتك على العامل أو قال احملدث مث قراءة احملدث عليك مث أن يدفع إليك سألت مالكا عن أصح السماع فقال ق
  كتابه فيقول أرو عىن هذا 

  وىف رواية أخرى السماع عندنا على ثالثة أضرب احلديث املتقدم وهى رواية صحيحة عند معظم األئمة واحملدثني 
مرى وحيوة بن شريح والزهرى وهشام بن وهو مذهب حيىي بن سعيد األنصارى واحلسن واألوزاعي وعبيد اهللا الع

عروة وابن جريح وحكاه احلاكم عن أىب بكر بن عبد الرمحن وعكرمة وجماهد والشعىب والنخعى وقتادة يف مجاعة 
  عذهم من أئمة املدينة والكوفة والبصرة ومصر وهو قول كافة أهل النقل واألداء والتحقيق من أهل النظر 

أخربنا ابن القاسم أخربنا ابن عباس أخربنا اجلوهرى أخربنا أمحد بن احلسن أخربنا أمحد وقد حدثنا حممد بن إمساعيل 
  بن زكريا العائذى أخربنا الزبري بن بكار حدثىن حممد بن الضحاك عن مالك ابن انس قال 

ه من كلمىن حيىي بن سعيد األنصارى فكتب له من أحاديث ابن شهاب فقال له قائل فسمعها منك قال هو كان أفق
  ذلك 

  ومن غري هذا الطريق بل أخذها عىن وحدث هبا 
وهذا بني ألن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع واثبت ملا يدخل من الوهم على السامع واملسمع واألصل 

  عندهم يف ذلك من األثر اعتماد عمال النىب صلى اهللا عليه و سلم يف البالد على كتبه إليهم 
ى أبو عبد اهللا التميمى أخربنا أبو عبد اهللا بن سعدون أخربنا املطوعى أخربنا احلاكم أبو عبد اهللا أخربنا أخربنا القاض

أبو بكر إسحاق الفقيه أخربنا على بن عبد العزيز أخربنا أمحد بن حممد ابن أيوب أخربنا إبراهيم بن سعد عن صاحل 
  بن كيسان قال قال ابن شهاب 

اهللا أن ابن عباس أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث بكتابه إىل كسرى مع  أخربىن عبيد اهللا بن عبد
  عبد اهللا بن حذافة وأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين إىل كسرى 

ة خنلة وحجتهم أيضا يف كتابه لعبد اهللا بن جحش كتابا وختم عليه ودفعه إليه ووجهه يف طائفة من أصحابه إىل جه
  وقال له ال تنظر ىف 

  الكتاب حىت تسري يومني مث انظر فيه وانفذ ملا فيه وال تكرهن أحدا على النفوذ معك 
  وروى عن األوزاعى أنه أجاز املناولة وفعل ذلك وروى عنه أنه يعمل هبا وال حيدث هبا 

  ا إن شاء اهللا قال القاضى ولعل قوله هذا فيما مل يأذن يف احلديث به عنه كما يأتى بعد هذ

  نوع آخر

  من املناولة أن يعرض الشيخ كتابه ويناوله الطالب ويأذن له ىف احلديث به عنه مث ميسكه الشيخ عنده وال ميكنه منه 
فهذه مناولة صحيحة أيضا تصح هبا الرواية والعمل على ما تقدم لكن بعد وقوع كتاب الشيخ ذلك للطالب بعينه 

  أو انتساخه 



  حيح كتابه مىت أمكنه بكتابه أو بنسخه وثق مبقابلتها منه نسخه منه أو تص
وعلى التحقيق فليس هذا بشىء زائد على معىن اإلجازة للشىء املعني من التصانيف املشهورة واألحاديث املعروفة 

له لكن املعينة وال فرق بني إجازته إياه أن حيدث عنه بكتاب املوطأ وهو غائب أو حاضر إذ املقصود تعيني ما أجاز 
قدميا وحديثا شيوخنا من أهل احلديث يرون هلذا مزية على اإلجازة وال مزية له عند مشاخينا من أهل النظر 

والتحقيق خبالف الوجوه األول ألن دفعه كتابه إليه ومتليكه إياه حىت حيدث منه أو ينتسخه مبنزلة حتديثه إياه وإمالئه 
  عليه يف التحقيق حىت كتب احلديث أو حفظه 

وهذا الوجه اآلخر وإن كان يتوصل به إىل املراد عند ظفره بالكتاب املناول فقد قلنا إنه ال فرق بينه وبني إجازته 
  لذلك الكتاب إذا عني له امسه وإن مل حيضر ألنه إذا ظفر به أيضا صحت روايته له عنه 

٤   

  الضرب الرابع الكتابة -

  حديثه  وهو أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من

أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدا للطالب حبضرته أو من بلد آخر وليس يف الكتاب وال يف املشافهة والسؤال إذن 
  وال طلب للحديث هبا عنه 

فهذا قد أجاز املشايخ احلديث بذلك عنه مىت صح عنده أنه خطه وكتابه ألن يف نفس كتابه إليه به خبط يده أو 
من ذلك أقوى إذن وهبذا قال حذق األصوليني واختاره احملاملى من أصحاب الشافعى قال  إجابته إىل ما طلبه عنده

  وذهب ناس إىل أنه ال جتوز الرواية عنه وهذا غلط 
حدثنا الشيخ احلسن بن طريف النحوى قال أخربنا أبو عبد اهللا ابن سعدون القروى أخربنا أبو بكر الغازى أخربنا 

  قال مسعت أبا بكر بن حممد بن إمساعيل الفقيه قال عن أبو عبد اهللا احلافظ احلاكم 

أىب شعيب احلراىن عن جده أخربنا موسى بن أعني عن شعبة قال كتب إىل منصور حبديث مث لقيته بعد ذلك مث سألته 
  عن ذلك احلديث وىف غري هذا الطريق فقلت أقول حدثىن فقال أليس قد حدثتك إذا كتبت إليك فقد حدثتك 

  سألت أيوب عن ذلك فقال صدق إذا كتب إليك فقد حدثتك هبا قال شعبة ف
  فهؤالء ثالثة أئمة رأوا ذلك 

وقال البخارى وذكر املناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إىل البلدان إن عبد اهللا بن عمر وحيىي بن سعيد ومالك بن 
  أنس رأوا ذلك جائزا 

قوهلم كتب إىل فالن قال أخربنا فالن وأمجعوا على العمل وقد استمر عمل السلف ممن بعدهم من املشايخ باحلديث ب
  مبقتضى هذا التحديث وعدوه يف املسند بغري خالف يعرف يف ذلك وهو موجود يف األسانيد كثري 

قال القاضى أبو حممد بن خالد إذا تيقن أنه خبطه فهو ومساعه و اإلقرار منه سواء ألن الغرض من اخلط كما باللسان 
  لضمري فإذا وقعت مبا وقعت فكله سواء التعبري عن ا

حدثنا أمحد بن حممد احلافظ من كتابه قال أخربنا أبو احلسني الصريىف أخربنا أبو احلسن الفاىل أخربنا أبو عبد اهللا بن 
خربان أخربنا القاضى أبو حممد بن خالد أخربنا الساجى أخربنا مجاعة من أصحابنا أن الشافعى ناظر إسحاق بن 



ابن حنبل حاضر يف جلود امليتة إذا دبغت فقال الشافعى دباغها طهورها واستدل حبديث ميمونة هال راهوية و
  انتفعتم بإهاهبا 

فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا النىب صلى اهللا عليه و سلم ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب أشبه 
  أن يكون ناسخا حلديث ميمونة ألنه قبل موته بشهر 

ال الشافعى هذا كتاب وذاك مساع فقال إسحاق كتب النىب صلى اهللا عليه و سلم إىل كسرى وقيصر وكان فق
  حجة عليهم فسكت الشافعى 

٥   

  الضرب اخلامس اإلجازة -

  إما مشافهة أو إذنا باللفظ مع املغيب أو يكتب له ذلك خبطه حبضرته أو مغيبه 
  غيب إلثبات النقل أو اخلط واحلكم يف مجيعها واحد إال أنه حيتاج مع امل

  مث هى مع ذلك على وجوه ستة 
أعالها اإلجازة لكتب معينة وأحاديث خمصصة مفسرة إما يف اللفظ والكتب أو حمال على فهرسة حاضرة أو 

  مشهورة 
  فهذه عند بعضهم اليت مل خيتلف يف جوازها وال خالف فيه أهل الظاهر وإمنا اخلالف منهم يف غري هذا الوجه 

  سوى بعضهم بني هذه وبني ضرب املناولة ومساه أبو العباس ابن بكر املالكى يف كتابه الوجازة مناولة وقال إنه  وقد

  حيل حمل السماع والقراءة عند مجاعة من أصحاب احلديث قال وهو مذهب مالك 
فها وادعى فيه إلمجاع وقال القاضى أبو الوليد الباجى ال خالف يف جواز الرواية باإلجازة من سلف هذه األمة وخل

  ومل يفصل وذكر اخلالف يف العمل هبا 
وقال اإلمام أبو املعاىل اجلويىن يف كتابه الربهان يف اإلجازة ملا صح من مسموعات الشيخ أو لكتاب عينة تردد 
هو  األصوليون فيه فذهب ذاهبون إىل أنه ال يتلقى باإلجازة حكم وال يسوغ التعويل عليها عمال ورواية واختار

  التعويل على ذلك مع حتقيق احلديث وقال أبو مروان الطبىن 

  إمنا تصح اإلجازة عندى إذا عني اجمليز للمجاز ما أجاز له فله أن يقول فيه حدثىن 
وعلى هذا رأيت إجازات أهل املشرق وما رأيت خمالفا له خبالف إذا أهبم ومل يسم ما أجاز وال حيتاج يف هذا لغري 

  صول الشيخ مقابلة نسخته بأ
حدثنا اخلوالىن عن أىب ذر قال أخربنا أبو العباس املالكى أخربنا متيم بن حممد أخربنا أبو الغصن السوسى أخربنا عون 

  بن يوسف أخربنا ابن وهب قال 
كنت عند مالك بن أنس فجاءه رجل حيمل املوطأ يف كسائه فقال له يا أبا عبد اهللا هذا موطؤك قد كتبته وقابلته 

  ىل قال قد فعلت قال فكيف أقول حدثنا مالك أو أخربنا مالك قال قل أيهما شئت  فأجزه



  وأخربنا اخلوالىن قال أخربىن أبو عمرو املقرىء حدثىن على بن حممد الربعى أخربنا زياد بن يونس قال 
  قال عيسى بن مسكني اإلجازة رأس مال كبري وجائز أن يقول حدثىن فالن وأخربىن فالن 

  اىنالوجه الث

أن جييز ملعني على العموم واإلهبام دون ختصيص وال تعيني لكتب وال أحاديث كقولك قد أجزت لك مجيع روايىت 
  أو ما صح عندك من روايىت 

فهذا الوجه هو الذى وقع فيه اخلالف حتقيقا والصحيح جوازه وصحت الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئني تعيني 
  روايات الشيخ 

يقها وصحة مطابقة كتب الراوى هلا وهو قول األكثرين واجلمهور من األئمة والسلف ومن جاء ومسموعاته وحتق
بعدهم من مشايخ احملدثني والفقهاء والنظار وهو مذهب الزهرى ومنصور بن املعتمر وأيوب وشعبة وربيعة وعبد 

ة أصحاب احلديث وهو الذى العزيز بن املاجشون واألوزاعى والثورى ومالك وابن عيينة ومجلة املالكيني وعام
  استمر عليه عمل الشيوخ وقووه وصححه أبو املعاىل واختاره هو وغريه من أئمة النظار احملققني 

  مسعت أبا حممد عبد الرمحن بن حممد بن عتاب بن حمسن الفقيه يقول مسعت أىب يقول 
الشيخ إن كان هو القارىء ويغفل  ال غىن يف السماع من اإلجازة ألنه قد يغلط القارىء ويغفل الشيخ أو يغلط

  السامع فينجرب له ما فاته باإلجازة 
  وقد وقفت على تقييد مساع لبعض نبهاء اخلراسانيني من أهل املشرق بنحو ما أشار إليه ابن عتاب فقال 

  مسع هذا اجلزء فالن وفالن على الشيخ أىب الفضل عبد العزيز 

  ومل يصغ إليه أن يروى عنه على الصحة إبن إمساعيل البخارى وأجاز ما أغفل وصحف 
  وهذا منزع نبيل يف الباب جدا 

ؤأخربنا أمحد بن حممد من كتابه وإذنه أخربنا عبد بن أمحد ابن غفري أخربنا الوليد بن بكر أخربنا أمحد بن حممد بن 
  سهل العطار باإلسكندرية قال 

  يف النقل من السماع الردى كان أمحد بن ميسر يقول اإلجازة عندى على وجهها خري وأقوى 
ومل خيالف ىف ذلك إال بعض أهل الظاهر وقلة من املشيخة فمنعوا الرواية هبا وحكى ذلك عن الشافعى وبعض 

  أصحابه 
اختلف من أجاز الرواية هبا يف وجوب العمل مبقتضاها وما روى هبا فاجلمهور على صحة ذلك كما تقدم وذهب 

  العمل هبا بعض أهل الظاهر إىل أنه ال جيب 

وما روى عن مالك من خالف ذلك يف مساع ابن وهب فعلى الكراهية وتعظيم شأن العلم وهو قوله رأيت مالكا 
  فعله 

قال ومسعته مرة وقد سئل عن مثل هذا فقال ما يعجبىن وأن الناس يفعلونه قال وذلك أهنم طلبوا العلم لغري اهللا 
  لقليل يريدون أن يأخذوا الشىء الكثري يف املقام ا

  ومثل هذا قول عبد امللك بن املاجشون لرسول اصبغ بن الفرج يف ذلك قل له إن كنت تريد العلم فارحل له 



أو يكون ذلك ملا أخربنا به أو حبر سفيان بن العاصى األسدى قال أخربنا أمحد بن عمر أخربنا أبو ذر اهلروى أخربنا 
  أبو العباس املالكى قال 

ن يكون الفرع معارضا باألصل حىت كأنه هو وأن يكون اجمليز عاملا مبا جييز ثقة يف دينه ملالك شرط يف اإلجازة أ
  وروايته معروفا بالعلم وأن يكون اجملاز من أهل العلم متسما به حىت ال يضع العلم إال عند أهله 
قسا ومل خيدم قال وكان يكرهها ملن ليس من أهله ويقول إذا امتنع من إعطاء اإلجازة أحدهم حيب أن يدعى 

  الكنيسة يضرب هذا املثل يف هذا 
قال القاضى املؤلف رضى اهللا عنه أما الشرطان األوالن فواجبان على كل حال يف السماع والعرض واإلجازة 

  وسائر طرق النقل إال اشتراط العلم فمختلف فيه 
  قال أبو عمر احلافظ الصحيح أهنا ال جتوز إال ملاهر بالصناعة 

  ال يشكل إسناده  وىف شيء معني
أخربنا أبو على اجلياىن فيما كتب به إىل قال أخربنا أبو عمر بن عبد الرب أخربنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد 

أخربنا حممد بن على ابن احلسن مسعت أبا بكر حممد بن عبد اهللا بن بزدان الرازى يقول مسعت أبا العباس عبد اهللا 
  اد يقول كنا عند أىب األشعث أمحد بن املقدام العجلي إذ جاءه بن عبيد اهللا الطيالسى ببغد

  قوم يسألونه إجازة كتاب قد حدث به فأملى عليهم 
  ) رسول إليكم والكتاب رسول ... كتاىب إليكم فافهموه فإنه ( 
  ) هلم ورع يف فهمهم وعقول ... وهذا مساعى من رجال لقيتهم ( 
  ) لون ما قد قلته وأقول تقو... فإن شئتم فارووه عىن فإمنا ( 

  الوجه الثالث

  قال القاضى رضي اهللا عنه اإلجازة للعموم من غري تعيني اجملاز له 

وهي على ضربني معلقة بوصف وخمصوصة بوقت أو مطلقة فأما املخصوصة واملعلقة بقولك أجزت ملن لقيىن أو 
أو لبىن هاشم أو قريش واملطلقة أجزت جلميع لكل من قرأ على العلم أو ملن كان من طلبة العلم أو ألهل بلد كذا 

  املسلمني أو لكل أحد 
  فهذه الوجوه تفترق وىف بعضها اختالف 

فذهب القاضى ببغداد أبو الطيب الطربى إىل أن هذا كله يصح فيمن كان موجودا من أهل ذلك البلد ومن بىن 
  هاشم ومجاعة املسلمني وال يصح ملن مل يوجد بعد ممن هو معدوم 

ب القاضى بالبصرة أبو احلسن املاوردى إىل منعها ىف اجملهول كله من املسلمني من وجد منهم ومن مل يوجد وذه
  وكذلك يأتى على قوليهما يف طلبة العلم عليه فيمن وجد منهم ومن مل يوجد 

  وذهب أبو بكر اخلطيب إىل جواز ذلك كله وإليه ذهب غري واحد من مشايخ احلديث 



إسحاق إبراهيم بن جعفر قال أخربنا القاضى أبو األصبغ عيسى بن سهل قال سألت الفقيه أبا عبد حدثنا الفقيه أبو 
اهللا بن عتاب أن أقرأ عليه كتاب مسلم وكان حيمله عن أىب حممد عبد اهللا بن سعيد الشنتجاىل فقال ىل قد أجاز 

  يه سواء الكتاب أبو حممد ابن سعيد لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم فأنت وأنا ف

قال القاضى املؤلف رضى اهللا عنه وقد رأيت أنا إجازة القاضى أىب األصبغ املذكور خبطه لكل من طلب عليه العلم 
  ببلدنا 

وهؤالء ثالثة جلة فقهاء رأوا هذا من أهل قطرنا واختالفهم فيه مبىن على اختالفهم يف الوقف على اجملهول ومن ال 
  فإن الفقهاء اختلفوا يف ذلك حيصى كالوقف على بىن متيم وقريش 

فقالت طائفة ذلك يصح وهو مذهب أصحابنا املالكيني وحممد ابن احلسن وأىب يوسف وأحد قوىل أصحاب الشافعى 
  قالوا ومن أجاز الوقف كان أحق به كما لو قال على الفقراء واملساكني وهم ال حيصون 

إىل جهالة فأما إذا كان هذا على العموم ملن يأخذه  والقول اآلخر ال يصح ألنه ال يتعني املوقوف عليه وعادت
احلصر والوجود كقوله أجزت ملن هو اآلن من طلبة العلم ببلد كذا أو ملن قرأ على قبل هذا فما أحسبهم اختلفوا 

  يف جوازه ممن تصح عنده اإلجازة وال رأيت منعه ألحد ألنه حمصور موصوف كقوله ألوالد فالن أو إخوة فالن 

  لرابعالوجه ا

  قال القاضى رضى اهللا عنه اإلجازة للمجهول 
وهي على ضروب فأما ملعني جمهول يف حق اجمليز ال يعرفه فال تضره بعد إجازته له جهالته بعينه إذا مسى له أو مساه 

  يف كتابه أو نسبه على ما نص عليه كما ال يضره عدم معرفته إذا حضر شخصه للسماع منه 
  ملة كقوله أجزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر ال غري وأما جمهول مبهم على اجل

  فهذا ال تصح الرواية هبا وال تفيد هذه اإلجازة إذ ال سبيل إىل معرفة هذا املبهم وال تعيينه 

وأما إن تعلقت اجلهالة بشرط ومتيزت بصفة أو تعيني أوال كقوله أجزت ألهل بلد كذا إن أرادوا أو ملن شاء أن 
شاء فالن فهذا قد اختلف فيه وقد وقعت إجازته لبعض من تقدم وبإجازته قال أبو بكر اخلطيب  حيدث عىن أو ملن

الشافعى وأبو الفضل بن عمروس املالكى وأبو يعلى بن الفراء احلنبلى والقاضى أبو عبد اهللا الدامغاىن احلنفى وروى 
  مثله عن حممد بن امحد بن يعقوب بن شيبة وغريه ممن تقدم 

  لقاضى أبو الطيب الطربى والقاضى أبو احلسن املاوردى والشافعيان ومنع ذلك ا
  واحتج احملتج هلذا القول ألنه حتمل حيتاج إىل تعيني املتحمل 

حدثنا الشيخ أبو احلسن على بن أمحد الربعى عن أىب بكر اخلطيب فيما أجازنيه عنه مشافهة قال حدثنا أبو الفضل 
 كان يف كتاب أىب احلسني عبد الرمحن بن عمر اخلالل إجازة كتبها حممد بن أمحد عبيد اهللا ابن أمحد بن على الصريىف

  بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسى نسختها 
يقول حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة قد أجزت لعمر بن أمحد اخلالل وابنه عبد الرمحن بن عمر وخلتنه على بن 



ك مساعه من املسند وغريه وقد أجزت ذلك ملن أحب عمر فلريووه عىن إن احلسن مجيع ما فاته من حديثى مما مل يدر
  شاءوا 

  قال اخلطيب ورأيت مثل هذه اإلجازة لبعض الشيوخ املتقدمني املشهورين غريه 

  الوجه اخلامس

 اإلجازة للمعدوم كقوله أجزت لفالن وولده وكل ولد يولد له أو لعقبة وعقب عقبة أو لطلبة العلم ببلد كذا مىت
  كانوا أو لكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم 

  فهذا مما اختلف فيه أيضا 
فأجازها معظم الشيوخ املتأخرين وهبا استمر عملهم بعد شرقا وغربا وإليه ذهب من الفقهاء أبو الفضل بن عمروس 

  القاضي أبو عبد اهللا الدامغاىن احلنفي ، البغدادى املالكى وأبو يعلى بن الفراء احلنبلى 

واختلف فيها قول القاضى أىب الطيب الطربى من الشافعية وأجازها غريه منهم وهو اختيار الشيخ أىب بكر بن ثابت 
  البغدادى ومنع ذلك املاوردى 

  قال الشيخ اخلطيب أبو بكر احلافظ فيما حدثنا به عنه أبو احلسن على بن أمحد الربعى الشافعى باإلجازة 
يف ذلك قوال وال بلغىن عن املتقدمني يف ذلك رواية سوى ما حدثنا أبو احلسني أمحد  مل أجد ألحد من شيوخ احملدثني

  بن على بن احلسني قال مسعت أبا بكر أمحد بن إبراهيم بن شاذان يقول 
  مسعت أبا بكر بن أىب داود وسئل عن اإلجازة فقال قد أجزت لك وألوالدك وحلبل احلبلة قال يريد من مل يولد بعد 

يزين هلا القياس على الوقف عند القائلني بإجازة الوقف على املعدوم من املالكية واحلنفية وألنه إذا صحت وحجة اجمل
  اإلجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفريق األقطار فكذلك مع عدم اللقاء وبعد الزمان وتفريق األعصار 

  الوجه السادس

  اجمليز بعد  قال الفقيه القاضى أبو الفضل اإلجازة ملا مل يروه

فهذا مل أر من تكلم عليه من املشايخ ورأيت بعض املتأخرين والعصريني يصنعونه إال أىن قرأت يف فهرسة الشيخ 
  األديب الراوية أىب مروان عبد امللك بن زبادة اهللا الطبين قال 

ما رواه إىل تارخيها وما كنت عند القاضى بقرطبة أىب الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله اإلجازة له جبميع 
يرويه بعد فلم جيبه إىل ذلك فغضب السائل فنظر إىل يونس فقلت له يا هذا يعطيك ما مل يأخذه هذا حمال فقال 

  يونس هذا جواىب 
قال القاضى املؤلف رضى اهللا عنه وهذا هو الصحيح فإن هذا جييز مبا ال خرب عنده منه ويأذن يف احلديث مبا مل 

  يبيح مامل يعلم هل يصح له اإلذن فيه فمنعه الصواب كما قال القاضى يتحدث به بعد و

  أبو الوليد يونس وصاحبه أبو مروان 
وعلى هذا فيجب على اجملاز له يف اإلجازة العامة املبهمة إذا طلب تصحيح رواية الشيخ كما قدمنا أن يعلم أن هذا 



ه بعد تاريخ اإلجازة فيحتاج ههنا إىل ثبوت فصل ثالث مما رواه قبل اإلجازة إن كان الشيخ ممن يعلم مساعه وطلب
  وهو تاريخ مساعه زائدا إىل الفصلني اللذين ذكرنامها هنالك 

وقد تقصينا وجه اإلجازة مبا مل نسبق إليه ومجعنا فيه تفاريق اجملموعات واملسموعات واملشافهات واملستنبطات حبول 
  اهللا وعونه 

  لنقل والرواية إن شاء اهللا تعاىل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونرجع إىل ذكر ما بقى من ضروب ا

  الضرب السادس

وهو إعالم الشيخ الطالب أن هذا احلديث من روايته وأن هذا الكتاب مساعه فقط دون أن يأذن له يف الرواية عنه 
  أو يأمره 

  مينعه بذلك أو يقول له الطالب هو روايتك أمحله عنك فيقول له نعم أو يقره على ذلك وال 
فهذا أيضا وجه وطريق صحيح للنقل والعمل عند الكثري ألن اعترافه به وتصحيحه له أنه مساعه كتحديثه له بلفظه 
وقراءته عليه إياه وإن مل جيزه له وبه قال طائفة من أئمة احملدثني ونظار الفقهاء احملققني وروى عن عبيد اهللا العمرى 

أهل الظاهر وهو الذى نصر واختار القاضى أبو حممد بن خالد واحلافظ وأصحابه املدنيني وقالت به طائفة من 
  الوليد بن بكر املالكى وغريمها وهو مذهب عبدامللك بن حبيب من كرباء أصحابنا وهبا 

نعى عليه من مل يبلغ معرفته يف روايته عن أسد بن موسى وكان أعطاه كتبه ونسخها فحدث هبا عنه ومل جيزه إياها 
  نت ال جتيز اإلجازة فكيف حدث ابن حبيب عنك ومل يسمع منك فقيل ألسد أ

قال إمنا طلب مىن كتىب ينتسخها فال أدرى ما صنع وحنو هذا ومل جيز النقل والرواية هبذا الوجه طائفة من احملدثني 
  وأئمة األصوليني 

ستؤذن يف ذلك مل يأذن وجعلوه كالشاهد إذا مل يشهد على شهادته ومسع يذكرها فال يشهد عليها إذ لعله لو ا
لتشكك أو ارتياب يداخله عند التحقيق واألداء أو النقل عنه خبالف ذكرها على غري هذا الوجه فكذلك النقل عنه 

للحديث وهو اختيار الطوسى من أئمة األصوليني لكن حمققو أصحاب األصول ال خيتلفون بوجوب العمل بذلك 
سنذكره يف اخلط إن شاء اهللا تعاىل وقال القاضى أبو حممد بن خالد وإن مل جتز به الرواية عند بعضهم على ما 

  بصحتها وصحة الرواية والنقل هبا 
قال حىت لو قال له هذه روايىت لكن ال تروها عىن مل يلتفت إىل هنيه وكان له أن يرويها عنه كما لو مسع منه حديثا 

  مث قال له ال تروه عىن وال أجيزه لك مل يضره ذلك 
اضى املؤلف رضى اهللا عنه وما قاله صحيح ال يقتضى النظر سواه ألن منعه أال حيدث مبا حدثه ال لعلة وال قال الق

  ريبة يف احلديث ال تؤثر ألنه قد حدثه فهو شيء ال يرجع فيه 
  وما أعلم مقتدى به قال خالف هذا يف تأثري منع الشيخ ورجوعه عما 

أىن قرأت يف كتاب الفقيه أىب بكر بن أىب عبد اهللا املالكى القروى  حدث به من حدثه وأن ذلك يقطع سنده عنه إال
  يف طبقات علماء إفريقية عن شيخ من جلة شيوخنا أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه ألمر يقمه عليه 



أشهد  وكذلك فعل مثل هذا بعض من لقيته من مشايخ األندلس املنظور إليهم وهو الفقيه أبو بكر بن عطية فإنه
  بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه هلوى ظهر له منه وأمور أنكرها عليه 

  ولعل هذا ملن فعله تأديب منهم وتضعيف هلم عند العامة ال ألهنم اعتقدوا صحة تأثريه واهللا أعلم 
  وقياس من قاس اإلذن يف احلديث يف هذا الوجه وعدمه على اإلذن 

ادة على الشهادة ال تصح إال مع االشهاد واإلذن يف كل حال إال إذا مسع يف الشهادة وعدمها غري صحيح ألن الشه
  أداؤها عند احلاكم ففيه اختالف واحلديث عن السماع والقراءة ال حيتاج فيه إىل إذن بإتفاق 

  فهذا يكسر عليهم حجتهم بالشهادة يف مسألتنا هنا وال فرق 
وه ويشترط يف الشاهد أوصاف ال تشترط يف الراوى ويضر وأيضا فإن الشهادة مفترقة من الرواية يف أكثر الوج

  الرجوع عنها خبالف اخلرب وألن الشاهد لو نسى شهادته أو شك فيها بعد أن كان نقلت عنه 

مل يصح نقلها وال جازت شهادة الفرع لضعف شهادة األصل عند اجلميع واخلرب جيوز فيه نقل الفرع مع شك 
ء من املالكية والشافعية واحلنفية ومجاعة احملدثني واألصوليني وهو مروي عن األصل ونسيانه عند مجهور الفقها

السلف املتقدم ومل خيالف فيه إال الكرخى وبعض متأخرة احلنفية أصحابه وألن الشهادة ال تنقل حبضرة شاهد األصل 
صح بتزكية شاهد الفرع وإمكانه من أدائها عندنا ويصح اخلرب عن راويه مع شهوده وإمكان مساعه منه وألنه ال ي

لشاهد األصل ويصح بتزكية الراوى ملن روى عنه فهما مفترقان وال فرق يف التحقيق بني مساعه كتابا عليه أو 
عرضه والشيخ ساكت عند من ال يشترط التقرير وهم اجلمهور واحملققون وال بني أن يدفع إليه كتابا ذكر له أنه 

  إليه أو كتب إليه بأحاديث خبطه وإن مل جيزها له روايته أو اعترف له به وإن مل يدفعه 
أخربنا أمحد بن حممد أخربنا عبد بن أمحد أخربنا الوليد بن بكر أخربنا زياد بن عبد الرمحن اللؤلؤى أخربنا حممد بن 

  حممد اللخمى أخربنا حيىي بن عمر أخربنا هارون بن سعيد األبلى قال مسعت أنس بن عياض 

  بن عمر يعىن العمرى يقول  يقول مسعت عبيد اهللا
كنا نأتى الزهرى بالكتاب من حديثه فنقول له يا أبا بكر هذا من حديثك فيأخذه فينظر فيه مث يرده إلينا ويقول نعم 

  هو من حديثى 
  قال عبيد اهللا فنأخذه وما قرأه علينا وال استجزناه أكثر من إقراره بأنه من حديثه 

وعبيد اهللا العمرى أحد أئمة وقته باملدينة يف آخرين من أقرانه أهبمهم من  فهذا مذهب الزهرى إمام هذا الشأن
أصحاب الزهرى ومن هم إال مالك وابن عمه أبو أويس وحممد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد 

  وطبقتهم 

ىت أعطيتها فالنا هي قال الواقدى قال ابن أىب الزناد شهدت ابن جريج جاء إىل هشام بن عروة فقال له الصحيفة ال
  حديثك قال نعم 

  قال الواقدى مسعت ابن جريج بعد ذلك يقول أخربنا هشام ابن عروة 
٧   

  الضرب السابع الوصية بالكتب -



  وهو أن يوصى الشيخ بدفعه كتبه عند موته أو سفره لرجل 
نوعا من اإلذن وشبها من  وهذا باب أيضا قد روى فيه عن السلف املتقدم إجازة الرواية بذلك ألن يف دفعها له

  العرض واملناولة وهو قريب من الضرب الذى قبله 
أخربنا القاضى أبو على وغريه واللفظ لغريه قالوا حدثنا أبو احلسني املبارك بن عبد اجلبار الصريىف قال أخربنا أبو 

  احلسن على بن أمحد أخربنا أمحد بن اسحاق القاضى أخربنا أبو حممد 

  رمحن الرامهرمزى أخربنا يوسف بن يعقوب أخربنا عارم أخربنا محاد بن زيد عن أيوب قال احلسن بن عبد ال
  قلت حملمد هو ابن سريين إن فالنا أوصى ىل بكتبه أفأحدث هبا عنه قال نعم مث قال ىل بعد ذلك ال آمرك وال أهناك 

  قوها قال محاد وكان أبو قالبة قال ادفعوا كتىب إىل ايوب إن كان حيا وإال فاحر
٨   

  الضرب الثامن اخلط -

  وهو الوقوف على كتاب خبط حمدث مشهور يعرف خطه ويصححه 

  وإن مل يلقه وال مسع منه أو لقيه ولكن مل يسمع منه كتابه هذا وكذلك كتب أبيه وجده خبط أيديهم 
  فهذا ال أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه ب حدثنا وأخربنا وال من يعده معد املسند 

ى استمر عليه عمل األشياخ قدميا وحديثا يف هذا قوهلم وجدت خبط فالن وقرأت يف كتاب فالن خبطه إال من والذ
  يدلس فيقول عن فالن أو قال فالن ورمبا قال بعضهم أخربنا وقد انتقد هذا على مجاعة عرفوا بالتدليس 

طوعى أخربنا أبو عبيد اهللا احلاكم أخربنا أخربنا حممد بن إمساعيل أخربنا القاضى حممد بن خلف أخربنا أبو بكر امل
  حممد بن صاحل 

  القاضى حدثنا املستعيىن أخربنا عبد اهللا بن على املديىن عن أبيه قال قال عبد الرمحن بن مهدى 
  كان عند خمرمة كتب ألبيه مل يسمعها منه 

  قال واحلكم بن مقسم عن ابن عباس إمنا مسع منه أربعة أحاديث والباقى كتاب 

حكى أن إسحاق بن راشد قدم الرى فجعل يقول أخربنا الزهرى فسئل اين لقيته فقال مل ألقه مررت ببيت املقدس و
  فوجدت كتابا له 

وقد ذكرنا قبل يف احلكاية الغريبة عن البخارى جواز حديثه عن كتاب أبيه خبطه ولعله فيما اعترف له أبوه أنه من 
به فيكون من ضرب اإلعالم بالرواية دون اإلذن الذى قدمناه أو يكون هذا روايته ومل يسمعه منه مث وثق بعد بكتا

مذهبا للبخارى وبعضده إجازة احلديث بوصية الكتب املروية عن ابن سريين وأيوب ألن ترك كتابه البنه كوصيته 
  من وجه به لغريه وإن كان يف الوصية كما قدمنا إشعار زائد يفهم منه أن حيدث هبا عنه فقاربت املناولة 

مث اختلفت أئمة احلديث والفقه واألصول يف العمل مبا وجد من احلديث باخلط احملقق إلمام أو أصل من أصول ثقة 
مع اتفاقهم على منع النقل والرواية به فمعظم احملدثني والفقهاء من املالكية وغريهم ال يرون العمل به وحكى عن 



ظار أصحابه وهو الذى نصره اجلويىن واختاره غريه من أرباب الشافعى جواز العمل به وقالت به طائفة من ن
  التحقيق وهذا مبىن على مسألة العمل باملرسل 

وحكى القاضى أبو الوليد الباجى أنه روى للشافعى أنه جيوز أن حيدث باخلرب حيفظه وإن مل يعلم أنه مسعه قال 
  ه وحجته أن حفظه ملا يف كتابه كحفظه ملا مسعه فجاز له أن يروي

وال نور وال هبجة هلذه احلجة وال ذكرها عن الشافعى أحد من أصحابه ولعله ما قدمنا عنه من العمل به ال الرواية 
واهللا أعلم إال أن يكون إمنا أراد أنه وجده خبطه ومل حيقق مساعه إال ما وجده خبطه وهى مسئلة اختلف فيها 

  األصوليون فيحتمل أن يكون 

  وحجته تدل عليه وسنذكر املسئلة بعد إن شاء اهللا تعاىل غري النقلة خبطه حبفظه 
  هذه وفقنا اهللا وإياك ضروب النقل مفصلة مبينة األصول والفروع مفسرة ملراتب اإلمجاع واالختالف 

  وها حنن نذكر اختالف العلماء يف العبارة عن النقل بضروهبا واملختار من ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

  قل بوجوه السماع واألخذ واملتفق يف ذلك واملختلفباب يف العبارة عن الن

  فيه واملختار منه عند احملققني وعند احملدثني 
قال القاضى اإلمام املؤلف رضى اهللا عنه ال خالف بني أحد من الفقهاء واحملدثني واالصوليني جبواز اطالق حدثنا 

  قراءته وإمالئه وأخربنا وأنبأنا ونبأنا وخربنا فيما مسع من قول احملدث ولفظه و
وكذلك مسعته يقول أو قال لنا وذكر لنا وحكى لنا وغري ذلك من العبارة عن التبليغ إال شيء حكى عن إسحاق 

  بن راهويه أنه اختار أخربنا يف السماع والقراءة على حدثنا وأهنا أعم من حدثنا 
  وتابعه على ذلك طائفة من أصحاب احلديث اخلراسانيني 

اهللا ومعظم علماء احلجازيني والكوفيني ان حدثنا وأخربنا واحد وأن ذلك يستعمل فيما مسع من ومذهب مالك رمحه 
  لفظ الشيخ فيما قرىء عليه وهو يسمع 

  وهو مذهب احلسن والزهرى يف مجاعة واختيار البخارى 
هاء املدنيني واختلف يف ذلك عن أىب حنيفة وابن جريج والثورى وهو مذهب متقدمى أهل املدينة وهو مذهب الفق

  وأصحاب مالك جبملتهم وذكر مالك أنه مذهب متقدمى أئمة أهل املدينة 
حدثنا الفقيه أبو عبد اهللا حممد بن عيسى التميمى عن أمحد بن عمر فيما كتبه له خبطه عن على بن فهر املصري قال 

نا على بن حيون أخربنا عمرو بن أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا الغافقى أخربنا أمحد بن احلسن أخرب
  سواد قال 

  مسعت ابن وهب يقول قلت ملالك إذا مسعت األحاديث منك تقرأ على وأقرأ عليك كيف أقول 
  قال إن شئت فقل حدثنا وإن شئت فقل أخربنا 

  وىف رواية ابن بكري وإن شئت فقل حدثىن أو أخربىن قال وأراه قال وإن شئت فقل مسعت 

  ابن عيينة حدثنا وأخربنا وأنبأنا ومسعت واحد وذكر البخارى عن 
  وأجاز بعضهم يف القراءة مسعت فالنا وهو قول روى عن الثورى 



وقد تقدم من فرق بني القراءة والسماع ومن وافق بينهما وترجيح مالك القراءة عليه على السماع منه وحجته يف 
  ذلك 

يف القراءة وأجازوا فيه أخربنا ليفرقوا بني الضربني قالوا وال  وأىب مجهور اخلراسانيني وأهل املشرق من إطالق حدثنا
تكون أخربنا إال مشافهة ويصح أخربنا يف الكتاب والتبليغ أال ترى أنك تقول أخربنا اهللا بكذا وأخربنا رسوله وال 

  تقول حدثنا 
فقد أطلق ) من اهللا حديثا  من أصدق( وبقوله ) اهللا نزل أحسن احلديث ( وحيتج اآلخرون يف رد هذا بقوله تعاىل 

  فقد سوى بني هذه األلفاظ ) قد نبأنا اهللا من أخباركم ( وقال ) يومئذ حتدث أخبارها ( فيه لفظ احلديث وقال تعاىل 

وروى هذا املذهب من التفريق عن أىب حنيفة أيضا وهو قول الشافعى وحكاه ابن البيع عن األوزاعى والثورى وهو 
   آخرين وقالوا إن أول من أحدث الفرق بني هذين اللفظني ابن وهب مبصر مذهب مسلم بن احلجاج ىف

وقال آخرون يقول حدثنا وأخربنا إال فيما مسع من الشيخ وليقل قرأت أو قرىء عليه وأنا أمسع وإىل هذا حنا ابن 
  املبارك وحيىي ابن حيىي التميمى والنسائى وابن حنبل يف آخرين 

يب يف ملة من أهل النظر والتحقيق إىل اختيار الفصل بني السماع والقراءة فال يطلق وذهب القاضى أبو بكر بن الط
حدثنا إال فيما مسع ويفيد يف غريه مبا قرأ بأن يقول حدثنا أو أخربنا قراءة أو فيما قرىء عليه وأنا أمسع أو قرأت 

  عليه ليزول إهبام اختالط أنواع األخذ وتظهر نزاهة الراوى وحتفظه 
  لح مشايخ احملدثني على تفريق يف هذا وقد اصط

  فحدثنا الشيخ أبو عامر حممد بن أمحد قال أخربنا القاضى 

  أبو عبد اهللا حممد بن خلف بن سعيد عن أىب بكر حممد بن على النيسابورى عن أىب عبد اهللا حممد بن البيع قال 
ذى يأخذه من احملدث لفظا وليس معه الذى اختاره يف الرواية وعهدت عليه مشايخ وأئمة عصرى أن يقول يف ال

  أحد حدثىن فالن 
  وما يأخذه من احملدث لفظا ومعه غريه حدثنا 

  وما قرىء على احملدث بنفسه أخربىن 
  وما قرىء عليه وهو حاضر أخربنا 

  وما عرض عليه فأجاز له روايته شفاها يقول فيه أنبأىن 
   وما كتب إليه احملدث من مدينته ومل يشافهه كتب إىل

أخربنا القاضى الشهيد بقراءتى عليه قال أخربنا اإلمام أبو القاسم البلخى هو ابن شافور أخربنا الفارسى أخربنا أبو 
القاسم اخلزاعى أخربنا اهليثم بن كليب أخربنا أبو عيسى احلافظ أخربنا أمحد هو ابن احلسن أخربنا حيىي بن سليمان 

  اجلعفى املصرى قال 

  حدثنا فهو ما مسعت مع الناس قال ابن وهب ما قلت 
  وما قلت حدثىن فهو ما مسعت وحدى 

  وما قلت أخربنا فهو ما قرىء على العامل وأنا شاهد 
  وما قلت أخربىن فهو ما قرأت على العامل 



قال القاضى عياض وأخربنا هو وغري واحد عن أىب احلسني ابن عبد اجلبار البغدادى باإلجازة قال أخربنا على بن 
ال أخربنا أمحد بن اسحاق قال أخربنا احلسن بن عبد الرمحن قال أخربنا العباس بن يوسف الشكلى قال أمحد ق

  أخربنا العباس بن الوليد بن مزيد حدثىن أىب قال 
  قلت لألوزاعى ما قرأته عليك وما أجزته ىل ما أقول فيهما 

  قال ما أجزت لك وحدك فقل فيه خربىن 
  قل فيه خربنا وما أجزته جلماعة أنت فيهم ف

  وما قرأت على وحدك فقل فيه أخربىن 
  وما قرىء يف مجاعة أنت فيهم فقل فيه أخربنا 

  وما قرأته عليه وحدك فقل فيه حدثىن 
  وما قرأته على مجاعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا 

وقد اشرنا إىل  وذهب مجاعة إىل إطالق حدثنا وأخربنا يف اإلجازة وحكى ذلك عن ابن جريج ومجاعة من املتقدمني
من سوى بينهما وبني القراءة والسماع على ما تقدم وحكى ابو العباس ابن بكر املالكى يف كتاب الوجازة أنه 

  مذهب مالك وأهل املدينة 
وحق ما قال عن مالك فإنه إذا جعل املناولة مساعا كالقراءة كما تقدم فيما روينا عنه قبل صح فيه حدثنا وأخربنا 

قدمنا معىن النقل واإلذن فيه وأنه ال فرق بني القراءة والسماع والعرض واملناولة للحديث يف جهة  فإذا روعى كما
  اإلقرار واإلعتراف بصحته وفهم التحديث به وجب استواء العبارة عنه مبا شاء 

ا لكن وقد ذهب إىل جتويز ذلك من ارباب األصول اجلويىن لكن قال ليس حدثىن وأخربين مطلقا يف اإلجازة خلف
  ليست عندى عبارة مرضية الئقة بالتحفظ والصون فالوجه البوح باإلجازة 

  ومنع إطالق حدثنا يف اإلجازة غريه من األصوليني مجلة 
  وقال شعبة يف اإلجازة مرة تقول أنبأنا وروى عنه أيضا أخربنا 

  يه كتب إىل ل'واختار أبو حامت الرازى أن تقول يف اإلجازة باملشافهة أجاز ىل وفيما كتب إ

  وذهب أبو سليمان اخلطاىب إىل أن يقول يف اإلجازة أخربنا فالن أن فالنا حدثه ليبني هبذا أنه إجازة 
وأنكر هذا بعضهم وحقه أن ينكر فال معىن له يتفهم به املراد وال اعتيد هذا الوضع يف املسألة لغة وال عرفا وال 

  اصطالحا 
صل مثل هذا عن بعض أهل الظاهر قال وال تقل إن فالنا قال حدثنا فالن ألن وذكر أبو حممد بن خالد يف كتابه الفا

  هذا ينيبء عن السماع 
وهذا مثل األول وكالم من اصطلح فيما يريده مع نفسه إال لو اجتمع أهل الصنعة على هذا الوضع ليجعلوه فصال 

  وعلما لإلجازة ملا أنكر 
  ار بعض األلفاظ دون بعض وقد كان للسلف يف هذه العبارة اختيار يف إيث

  فمنهم من كان ال يقول إال أخربنا 
  ومنهم من كان ال يقول إال حدثنا 



  ومنهم من كان يقوهلما معا 
فممن كان ال يقول إال أخربنا عروة بن الزبري وابنه هشام وابن جريج ىف آخرين ومن بعدهم ابن املبارك وعبد 

  الرزاق وأبو عاصم يف آخرين 
ول إال حدثنا مالك بن أنس وهو املروى عن على بن أىب طالب يف أحاديثه وهو اختيار الكثري منهم وممن كان ال يق

  مع جتويز مالك غري هذا وإمنا هذا على إيثار بعض األلفاظ 
( وقال ) قد نبأنا اهللا من أخباركم ( وقال ) يومئذ حتدث أخبارها ( واألكثر على التسوية فيهما وقد قال اهللا تعاىل 

  ) نبئوىن بعلم إن كنتم صادقني ( وقال ) ا نبأها به قالت من أنبأك هذا فلم
  وقال عليه السالم حدثوىن ما هى 

  وقال أخربىن هبن آنفا جربيل 
  وقال أال أخربكم خبري دور األنصار 

  وقال حدثىن متيم الدارى ىف أحاديث كثرية من استعماله عليه السالم اللفظني 

   ذلك بني السماع وغريه وقد ذكرنا مذهب من فصل يف
وكل ما تقدم من االصطالحات واالختيارات ال تقوم لترجيحها حجة إال من وجه االستحسان للفرق لطرق األخذ 

  واملواضعة لتمييز أهل الصنعة أنواع النقل 
حلديث به عنه وقد رأيت للقدماء واملتأخرين قوهلم يف اإلجازة أخربنا فالن إذنا وفيما أذن ىل فيه وفيما أطلق ىل ا

  وفيما أجازنيه 
  ب به إىل إن كان أجازه خبطه لقيه أو مل يلقه وبعضهم يقول فيما كت

وبعضهم يقول فيما كتب به إىل إن كان كتب له من بلد وفيما كتب ىل إذا كان إجازة وبعضهم يقول حدثنا كتابة 
  ومن كتابه 

  والتمييز إذا أمكن أمجل باحملدث وهو الذى شاهدته من أهل التحرى يف الرواية ممن أخذنا عنه 
تحقيق فال فرق إذا صحت األصول املتقدمة وأهنا طرق للنقل صحيحة وأن العبارة فيها حبدثنا وأما من جهة ال

  وأخربنا وأنبأنا سواء 

ألنه إذا مسعه منه فال شك يف إخباره به وكذلك إذا قرأه عليه فجوزه له أو أقره عليه فهو إخبار له به حقيقة وإن مل 
أذن له فيه كله إخبار حقيقة وإعالم بصحة ذلك احلديث أو الكتاب  يسمع من فيه كلمة منه فكذلك إذا كتبه له أو

  وروايته له بسنده الذى يذكره له فكأنه مسع منه مجيعه 
  قال القاضى هذا مقتضى اللغة وعرف أهلها حقيقة وجمازا وال فرق فيها بني هذه العبارات 

حلف ليخربن أو ليحدثن بكذا وال نية له فأشار وعلى التسوية أو التفريق يف هذا جاء اختالف مسائل الفقهاء فيمن 
أو كتب هل هو حانث على كل حال وهو مقتضى مذهبنا على اجلملة أو ال حينث إال باملشافهة وهو مذهب 

  الطحاوي 



والقوالن عندنا فيمن حلف على الكالم يف اإلشارة والكتاب أو التفريق بني احلديث واخلرب فيحنث يف اخلرب وال 
  ديث ألن مقتضاه املشافهة حينث يف احل

  وهذا قول حممد بن احلسن ويظهر من مذهبنا أيضا وباهللا التوفيق 

  باب يف حتقيق التقييد والضبط والسماع ومن سهل يف ذلك وشدد

قال الفقيه القاضى املؤلف رضى اهللا عنه الذى ذهب إليه أهل التحقيق من مشايخ احلديث وأئمة األصوليني والنظار 
أن حيدث احملدث إال ما حفظه يف قلبه أو قيده يف كتابه وصانه يف خزانته فيكون صونه فيه كصونه يف أنه ال جيب 

قلبه حىت ال يدخله ريب وال شك يف أنه كما مسعه وكذلك يأتى لو مسع كتابا وغاب عنه مث وجده أو أعاره ورجع 
منه وال يف ضبط كلمة وال وجد فيه تغيريا إليه وحقق أنه خبطه أو الكتاب الذى مسع فيه بنفسه ومل يرتب يف حرف 

فمىت كان خبالف هذا أو دخله ريب أو شك مل جيز له احلديث بذلك إذ الكل جممعون على أنه ال حيدث إال مبا حقق 
وإذا ارتاب يف شىء فقد حدث مبا مل حيقق أنه من قول النىب صلى اهللا عليه و سلم وخيشى أن يكون مغريا فيدخل يف 

  عنه بالكذب وصار حديثه بالظن والظن أكذب احلديث  وعيد من حدث

وقد هاب السلف الصاحل من الصحابة رضوان اهللا عليهم احلديث مبا مسعوه من فلق فيه وحفظوه عنه خمافة جتويز 
النسيان والوهم والغلط على حفظهم وال تأثري يف الشرع للتجويزات فكيف مبا ال حيقق ويبىن على الظن وسالمة 

هلذا قال مالك رمحه اهللا فيمن حيدث من الكتب وال حيفظ حديثه ال يؤخذ عنه أخاف أن يزاد يف كتبه الظاهر و
  بالليل وقد قال مبثل هذا مجاعة من أئمة احلديث وشددوا يف األخذ 

 أخربنا حدثنا أبو الطاهر أمحد بن حممد بن سلفة احلافظ مكاتبة أخربنا املبارك بن عبد اجلبار أخربنا أبو احلسن الفاىل
القاضى ابن خربان أخربنا القاضى ابن خالد أخربنا عبد اهللا بن أمحد الغزاء أخربنا يوسف ابن مسلم أخربنا خلف بن 

  متيم قال 
كتبت عن سفيان عشرة آالف حديث أو حنوها فكنت استفهم جليسى فقلت لزائدة يا أبا الصلت إىن كتبت عن 

  سفيان 

  ال حتدث إال مبا حتفظ بقلبك وتسمع بأذنك قال فألقيتها  عشرة آالف حديث أو حنوها فقال ىل
  قال وحدثنا أبو حفص الواسطى أخربنا عباس الدورى قال قراد 

  مسعت شعبة يقول إذا مسعت من احملدث ومل تر وجهه فال ترو عنه 
 إمنا هي وذكر عن سفيان الثورى يف اجلماعة يسمعون والكتاب عند بعضهم وهو عندهم ثقة هل يصدقونه قال ال

  مبنزلة الشهادة 

  حدثنا أمحد بن حممد اخلوالين عن أبيه عن أىب عمر أمحد ابن حممد بن سعيد قال 
  كتب القاضى منذر بن سعيد إىل أىب على البغدادى يستعري منه كتاب الغريب املصنف هبذه األبيات حيث يقول 

  ) وصدغه املتعطف ... حبق رمي مهفهف ( 
  ) ن الغريب املصنف م... ابعث إىل جبزء ( 



  فقضى أبو على حاجته وأجابه بقوله 
  ) بفيك أى تألف ... وحق در تألف ( 

  ) حوى الكتاب املصنف ... البعثن مبا قد ( 
  ) إليك ما كنت اسرف ... ولو بعثت بنفسى ( 

  وبلغىن بالغا أنه بعد ذلك مل يسمع يف الكتاب ملغيبه عنه 
  األلفاظ يف قصة أخرى مع احلكم أمري املؤمنني املرواىن وقد مسعت أن ذلك إمنا كان يف كتاب 

وحكى أبو عبد اهللا احملاملى عن أىب حنيفة وبعض الشافعية فيمن وجد مساعه يف كتاب ومل يذكر أنه مسعه أنه ال جيوز 
  له روايته حىت يتذكر مساعه وهو قول اجلويىن 

  سف جواز ذلك وحكاه أبو املعاىل وهو الذى اختار هو وحكى احملاملى عن أكثر الشافعية وحممد بن احلسن وأىب يو
واخلالف فيه مبىن على اخلالف يف شهادة اإلنسان على خطه بالشهادة إذا مل يذكرها وإن كان أولئك ال يقولون 
  جبوازها يف الشهادة وأجازوها هنا قالوا ألن الشهادة مبنية على التغليظ والتشديد واخلرب مبىن على حسن الظاهر 

ملساحمة وأنه ال يشترط فيه ما يشترط يف الشهادة قالوا مع اعتماد السلف الصاحل على كتب النىب صلى اهللا عليه وا
  و سلم والرجوع إىل اخلط وهذا غري مسلم هلم ملا قدمناه 

وكذلك اختلفوا يف إذا حقق السماع من ثقة ونسى ممن مسعه فحكى عن بعض األصوليني جواز روايته وأومأ إليه 
  شافعى وأنكره احملققون إذ ال يصح له تسمية من مسعه منه إال على اإلرسال ولعله مراد من أجازه ال

  باب من سهل يف ذلك

  قال القاضى اإلمام املؤلف رضى اهللا عنه 
ذهب كثري من احملدثني من الصدر األول فمن بعدهم من طوائف من الفقهاء إىل ترك التشديد يف األخذ واملساحمة 

  ناء فيه على التسهيل فيه والب
وما أراهم ذهبوا يف ذلك إال بناء على صحة اإلجازة وأن احلضور من الشيخ واإلعالم بأن هذا الكتاب روايته مقنع 

يف األداء والنقل مث جاءت بعد ذلك القراءة والسماع قوة وزيادة كاملناولة وإال فالتحقيق أال حيدث أحدا إال مبا 
فلو أنه ال جيوز إال السماع أو القراءة على الوجه املشترط ملا صح يف النقل إال ما تقدم  حقق وال خيرب إال مبا يتقن

من التشديد لكن إذا صح اخلرب والرواية كما قدمنا بالعرض واملناولة واإلجازة واإلقرار واإلعالم مل تضر املساحمة يف 
صول واملقابلة بكتاب الشيخ وهلذا قال الفقيه القراءة إذ هي شيء زائد على جواز ما تقدم إذا صحت املعارضة باأل

أبو عبد اهللا بن عتاب فيما ذكرنا أن ابنه الفقيه أبا حممد أخربنا به عنه أنه ال غىن عن اإلجازة مع القراءة وقول ابن 
  ميسر 

  الفقيه اإلجازة عندى خري من السماع الردىء 
قبل فيصححون مساع األعجمى واألبله والصىب الذين  وعلى هذا عمل الناس لليوم يف أقطار األرض وسرية املشايخ

ال يفقهون ما يقرأ وحيضر السامع بغري كتاب مث يكتبه بعد عشرات من الشهور أو السنني من كتاب ثقة مسع منه 
  ولعل الضبط يف كثري منه خيالف كتاب الشيخ أو ما قرىء عليه 



على هذا تسامح الشيوخ يف جمالس اإلمالءات وتبليغ وحكيت املساحمة فيه عن ابن عيينة وابن وهب ومن بعدهم و
  املستملني عن الشيخ ملن بعد وتذكري السامعني بعضهم من بعض 

حدثنا القاضى الشهيد أخربنا أبو الفضل أمحد بن أمحد أخربنا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا أخربنا احلسن بن حممد بن 
  ربنا نوح بن قيس أخربنا يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال كيسان أخربنا يوسف القاضى أخربنا نصر بن على أخ

كنا قعودا مع النىب صلى اهللا عليه و سلم فعسى أن نكون ستني رجال فيحدثنا احلديث مث يريد احلاجة فنتراجعه بيننا 
  فنقوم كأمنا زرع يف قلوبنا 

  وحدثنا أمحد بن حممد بن سلفة كتابة قال أخربنا الصريىف 

 أخربنا ابن خربان أخربنا ابن خالد أخربنا أمحد أخربنا سعيد بن عبد الرمحن أخربنا الطباع مسعت أبا أخربنا الفاىل
  حفص يقول 

  كنا عند محاد بن زيد فذهب إنسان بعيد عليهم فقال ليستفهم بعضكم بعضا 
  لقابسى قال قرأت خبط الشيخ الفقيه أىب عبد اهللا مكى بن عبد الرمحن القرشى كاتب الفقيه أىب احلسن ا

قعدت انسخ وحنن نسمع من الشيخ أىب احلسن فحكى أن محزة الكناىن هنى بعضهم عن النسخ وهو يسمع مث سكت 
  يعىن أبا احلسن ومل ينهىن ومل يأمرىن بالتمادى 

وحدثونا عن أمحد بن عمر العذرى أن بعض شيوخه وأراه أبا احلسن بن بندار القزويىن كان يكثر نومه حني السماع 
شق عليهم كثرة تنبيهه وإيقاظه فعمد بعض السامعني وأعد قرطاسا فيه قطع حالوة شديدة العقد صعبة على املضغ ف

فكان إذا رأى الشيخ يغازله النوم وتأخذه السنة أدخل يف فيه قطعة من تلك القطع فيشتغل الشيخ بلوكها وتوقظه 
ثانية فعل به مثل ذلك فاستراحوا من تعب إيقاظه حالوهتا وشدة مضغها حىت إذا فنيت ومضت مدة وغازله النوم 

  ومشقته عليه وعليهم هبذه احليلة ومن إفساد السماع بتركه ونومه وشكرت هذه الفعلة لفاعلها واستنبل فيها 
  وقد بلغىن أن أبا ذر اهلروى كان يتكلم يف مساع 

أباها حيضرها معنا عند أىب اهليثم وهى كرمية بنت أمحد املروزية من أىب اهليثم الكشميهىن ويستضعفه ويقول إن 
  صغرية ال تضبط السماع أو حنو هذا 

  باب يف التقييد بالكتاب واملقابلة والشكل والنقط والضبط

  قال الفقيه القاضى املؤلف رضى اهللا عنه 
شيخ أبو على حدثنا القاضى أبو عبد اهللا بن عيسى والفقيه أبو الوليد هشام ابن أمحد بقراءتى عليه قاال حدثنا ال

احلافظ قال أخربنا أبو عمر احلافظ حدثنا ابن عبد املؤمن أخربنا ابن داسة أخربنا أبو داود أخربنا مسدد وأبو بكر 
بن أىب شيبة قاال أخربنا حيىي بن عبيد اهللا بن األخنس عن الوليد بن عبد اهللا بن أىب مغيث عن يوسف بن ماهك عن 

  عبد اهللا بن عمرو قال 
ل شىء أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أريد حفظه وذكر احلديث وأنه ذكر ذلك للنىب كنت أكتب ك

  صلى اهللا عليه و سلم فقال له أكتب 



حدثنا القاضى أبو على الصديف أخربنا أبو الفضل األصبهاىن أخربنا أبو نعيم احلافظ أخربنا على بن هارون أخربنا 
د اجلبار أخربنا عبد اهللا بن املثىن حدثىن مثامة عمى أن أنس بن مالك قال لبنيه موسى بن هارون أخربنا سعيد بن عب

  قيدوا العلم بالكتاب 
  قال موسى اتفق األنصارى ومسلم بن إبراهيم وسعيد على هذا يف قول أنس ورفعه عبد احلميد وال يصح رفعه 

  ة وقد روى كتابه العلم عن النىب صلى اهللا عليه و سلم يف أحاديث كثري
وروى إجازة ذلك وفعله عن عمر وعلى وأنس وجابر وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو واحلسن وعطاء وقتادة وعمر 

  ابن عبد العزيز وسعيد بن جبري يف أمثاهلم ومن بعد هؤالء ممن ال يعد كثرة 
  ووقع عليه بعد هذا االتفاق واإلمجاع من مجيع مشايخ العلم وائمته وناقليه 

  صدر األول خالف ألحاديث وردت يف ذلك وكان فيه يف ال
أخربنا الشيخ احلافظ أبو على احلسني بن حممد اجلياىن فيما أذن ىل فيه وقرأته على الفقيه أىب الوليد عنه قال أخربنا 

ابن عبد الرب أخربنا ابن عبد املؤمن أخربنا ابن داسة أخربنا أبو داود أخربنا نصر ابن على أخربىن أبو أمحد أخربنا 
  كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهللا ابن حنطب قال 

دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا بكتبه فقال له زيد إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم أمرنا أال نكتب شيئا من حديثه فمحاه 

الفضل بن خريون حدثنا أبو يعلى ابن حدثنا القاضى الشهيد أبو على بقراءتى عليه قال أخربنا أبو احلسني وأبو 
زوج احلرة أخربنا أبو على السنجي أخربنا أبو العباس املروزى أخربنا أبو عيسى الترمذي أخربنا سفيان بن وكيع 
  أخربنا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أىب سعيد هو اخلدرى قال 

  اهللا عليه و سلم يف الكتابة فلم يأذن لنا  استأذنا النىب صلى
وروى كراهة ذلك عن أىب موسى وابن عمر وأىب سعيد اخلدرى ومجاعة بعدهم لذلك وخمافة االتكال على الكتاب 

  وترك احلفظ ولئال يكتب شيء مع القرآن 
  ومنهم من كان يكتب فإذا حفظ حما 

  سانيد وقلة احلفظ وكالل األفهام واحلال اليوم داعية للكتابة النتشار الطرق وطول األ
  وأما النقط والشكل فهو متعني فيما يشكل ويشتبه 

حدثنا أبو على الغساىن احلافظ املعروف باجلياىن كتابه والفقيه أبو عمران بن أىب تليد واخلطيب أبو القاسم خلف بن 
أخربنا أبو عمر بن عبد الرب احلافظ قال  إ براهيم املقرى والفقيه أبو حممد بن عتاب وغريهم من كتابة وأجازة قالوا

أخربنا خلف بن أىب جعفر أخربنا أبو عمر بن حزم أخربنا أمحد بن خالد أخربنا مروان بن عبد امللك أخربنا أبو 
  الطاهر أخربنا بشر بن بكر عن األوزاعى قال 

  مسعت ثابت بن معبد يقول نور الكتاب العجم وقد روى من قول األوزاعى 
  هم إمنا يشكل ما يشكل وقال بعض

  وأما النقط فال بد منه 
  وقال آخرون جيب شكل ما أشكل وما ال يشكل 



وهذا هو الصواب ال سيما للمبتدىء وغري املتبحر يف العلم فإنه ال مييز ما أشكل مما ال يشكل وال صواب وجه 
  اإلعراب للكلمة من خطائه 

  الف وسئل كيف ضبطه يف هذا احلرف وقد أمهله بقى متحريا وقد يقع النزاع بني الرواة فيها فإذا جاء عند اخل
وقد وقع اخلالف بني العلماء بسبب اختالفهم يف اإلعراب كاختالفهم يف قوله عليه السالم ذكاة اجلنني ذكاء أمه 

  فاحلنفية ترجح فتح ذكاة الثانية على مذهبها يف أنه يذكى مثل ذكاة أمه 
  جح الرفع السقاطهم ذكاته وغريهم من املالكية والشافعية تر

  وكذلك قوله عليه السالم ال نورث ما تركناه صدقة 
  اجلماعة ترجح روايتها برفع صدقة على خرب املبتدأ على مذهبها يف أن األنبياء ال تورث 

وغريهم من اإلمامية يرجح الفتح على التمييز ملا تركوه صدقة أنه ال يورث دون غري ما ترك صدقة وإذا كان هذا 
  مل يكن فرقا بينهم وبني غريهم ومل يكن معىن لتخصيصه األنبياء وقد أجاز النحاس نصبه على احلال 

  وكذلك قوله يف احلديث هولك عبد بن زمعة 
  رواية اجلماعة رفع عبد على النداء أو اتباع ابن له على الوجهني يف نعت املنادى املفرد من الضم والفتح 

  االبتداء أي هو الولد لك عبد وتنصب ابن زمعة على النداء املضاف  واحلنفية ترجح تنوين عبد على

يف كثري مما ال حيصى من هذا فإذا أمهله السامع إذ مل ينتبه لوضع اخلالف فيه فإذا نوزع يف إعرابه وضبطه ورجع إىل 
  كتابه فوجده مهمال بقى متحريا أو جسر على الضبط بغري بصرية ويقني 

بن عبد امللك بن سراج اللغوى احلافظ قراءة عليه من شيخنا االستاذ أىب احلسن على بن  حدثنا أبو احلسني سراج
أمحد املقرى وأنا أمسع قال حدثىن أىب قال حدثىن أبو عمرو السفاقسى أخربنا أبو عبد اهللا الفسوي أخربنا أبو 

  سليمان اخلطاىب 

  ديث فقال وذكر قوله عليه السالم نضر اهللا امرء امسع مقالىت فوعاها احل
كيف يؤديها كما مسعها من مل يتقن حفظها ومل حيسن وعيها وكيف يبلغها من هو أفقه منه وهو مل ميلك محلها فهو 

  مغتصب الفقه حقه قاطع لطريق العلم على من بعده 
  أخربنا أبو احلسن على بن مشرف بن مسلم األمناطى 

نا أبو زكريا البخارى أخربنا أبو حممد عبد الغىن بن سعيد من كتابه إىل ومسعته على احلافظ أىب على عنه قال أخرب
  احلافظ أخربنا أبو عمران موسى بن عيسى احلنفى قال مسعت أبا إسحاق النجريمى إبراهيم ابن عبد اهللا يقول 

  أوىل األشياء بالضبط أمساء الناس ألنه ال يدخله القياس وال قبله شيء يدل عليه وال بعده شيء يدل عليه 
ربنا الشيخ أبو على اجلياىن احلافظ وأبو عمران موسى ابن أىب تليذ الفقيه وغري واحد إجازة وكتابة قالوا أخربنا وأخ

أبو عمر احلافظ أخربنا خلف بن قاسم احلافظ أخربنا أبو امليمون بن راشد الدمشقى أخربنا أبو زرعة عبد الرمحن بن 
  عمرو الدمشقى قال مسعت عفان بن مسلم يقول 

  ت محاد بن سلمة يقول ألصحاب احلديث وحيكم غريوا يعىن قيدوا واضبطوا مسع
  قال ابو زرعة ورأيت عفان بن مسلم حيض أصحاب احلديث على الضبط والتقييد إذا أخذوا عنه 



  قال أبو على احلافظ روى عن عبد اهللا بن إدريس الكوىف قال 
ن على كتبت أسفله حور عني لئال أغلط يعىن فيقرأه أبا ملا حدثىن شعبة حبديث أىب احلوراء السعدى عن احلسن اب

  اجلوزاء لشبهه به يف اخلط 

  وأبو احلوراء باحلاء والراء هو ربيعة بن شيبان 
  وأما أبو اجلوزاء باجليم والزاى فهو أوس بن عبد اهللا الربعى عن ابن عباس 

  سائى وأبو اجلوزاء مثله أيضا أمحد بن عثمان النوفلى من شيوخ مسلم والن
  وهكذا جرى رسم املشايخ وأهل الضبط يف هذه احلروف املشكلة 

والكلمات املشتبهة إذا ضبطت وصححت يف الكتاب أن يرسم ذلك احلرف املشكل مفردا يف حاشية الكتاب قبالة 
فوقه أو حتته احلرف بإمهاله أو نقطه أو ضبطه ليستبني أمره ويرتفع اإلشكال عنه مما لعله يومهه ما يقابله من األسطار 

  من نقط غريه أو شكله ال سيما مع دقة الكتاب وضيق األسطار فريتفع بإفراده اإلشكال 
وكما نأمره بنقط ما ينقط للبيان كذلك نأمره بتبيني املهمل جبعل عالمة اإلمهال حتته فيجعل حتت احلاء حاء صغرية 

  ء وهو عمل بعض أهل املشرق واألندلس وكذلك حتت العني عينا صغرية وكذلك الصاد والطاء والدال والرا
  ومنهم من يقتصر على مثال النربة حتت احلروف املهملة 

  ومنهم من يقلب النقط يف املهمالت فيجعله أسفل عالمة إلمهاله 
  ومن أهل املشرق من يعلم على احلروف املهملة خبط صغري فوقه شبه نصف النربة 

  تر فيما ذكره لنا بعض شيوخنا وقال حممد بن عبد امللك الزيات يف صفة دف

  ) شكا ملرتاب وال ملفكر ... وأرى وشوما يف كتابك مل تدع ( 
  ) ندب اخلدش تلوح بني األسطر ... نقط وأشكال تلوح كأهنا ( 

  وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعينة ال بد منها 

ه أو نسخة حتقق ووثق مبقابلتها باألصل وتكون مقابلته لذلك وال حيل للمسلم التقى الرواية ما مل يقابل بأصل شيخ
  مع الثقة املأمون ما ينظر فيه فإذا جاء حرف مشكل نظر معه حىت حيقق ذلك 

وهذا كله على طريق من سامح يف السماع وعلى من جييز إمساك أصل الشيخ عليه عند السماع إذ ال فرق بني 
  تقليد هلذا الثقة ملا يف كتاب الشيخ إمساكه عند السماع أو عند النقل ألنه 

وأما على مذهب من منع ذلك من أهل التحقيق فال يصح مقابلته مع احد غري نفسه وال يقلد سواه وال يكون بينه 
وبني كتاب الشيخ واسطة كما ال يصح ذلك عنده يف السماع فليقابل نسخته من األصل بنفسه حرفا حرفا حىت 

رضتها به ومطابقتها له وال ينخدع يف اإلعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة يكون على ثقة ويقني من معا
  نعم وال على 

  نسخ نفسه بيده ما مل يقابل ويصحح فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والنظر يزيغ والقلم يطغى 
لقاضى أبو عبد اهللا أخربنا أبو طاهر احلافظ من كتابه أخربنا الشيخ أبو احلسني أخربنا على بن أمحد أخربنا ا

النهاوندى أخربنا القاضى أبو حممد الرامهرمزى أخربنا حممد بن عبد اهللا السراج أخربنا أبو مهام أخربنا إمساعيل بن 



  عياش عن هشام بن عروة قال قال ىل أىب أكتبت قلت نعم قال قابلت قلت ال قال مل تكتب يا بىن 
عتاب وغريه قالوا أخربنا يوسف بن عبد اهللا قال أخربنا عبد الوارث  أخربنا أبو عمران بن أىب تليد وأبو حممد بن

  أخربنا قاسم أخربنا أمحد بن زهري أخربنا احلوطى أخربنا بقية عن األوزاعى قال 
  مثل الذى يكتب وال يعارض مثل الذى يدخل اخلالء وال يستنجى 

  وروى مثله عن حيىي بن أىب كثري 
  ل وقد روى عن زيد بن ثابت أنه قا

كنت أكتب الوحى عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ميلى على فإذا فرغت قال أقرأه فأقرؤه فإن كان فيه 
  سقط أقامه 

  ولبعض الشعراء يف هذا 
  ) واحرسه من وهم ومن سقط ... املح كتابك حني تكتبه ( 
  ) ما أنت معصوما من الغلط ... واعرضه مرتابا بصحته ( 

  حلاق للنقصباب التخريج واإل

  قال الفقيه القاضي اإلمام أبو الفضل عياض املؤلف رضى اهللا عنه 
أما ختريج امللحقات ملا سقط من األصول فأحسن وجوهها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط مبوضع النقص 

مث يبدأ يف احلاشية  صاعدا إىل حتت السطر الذى فوقه مث ينعطف إىل جهة التخريج يف احلاشية انعطافا يشري إليه
باللحق مقابال للخط املنعطف بني السطرين ويكون كتاهبا صاعدا إىل أعلى الورقة حىت ينتهى اللحق يف سطر هناك 

أو سطرين أو أكثر على مقداره ويكتب آخره صح وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح رجع وبعضهم يكتب 
  انتهى اللحق 

وهو اختيار القاضى أىب حممد بن خالد من أهل املشرق ومن وافقه على  واختار بعض أهل الصنعة من أهل أفقنا
  ذلك أن يكتب يف آخر اللحق الكلمة املتصلة به من األم ليدل على انتظام الكالم 

وقد رأيت هذا يف غري كتاب خبط من يلتفت إليه وليس عندى باختيار حسن فرب كلمة قد جتىء يف الكالم مكررة 
صحيح فإذا كررنا احلرف آخر كل حلق مل يؤمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره مرتني وثالثا ملعىن 

  فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال 
والصواب التصحيح عند آخر متام اللحق وال فرق بني آخر سطر من اللحق وبني سائر سطور الكالم يف انتظام 

  اللحق 
ئال جيد بعده نقصا وإسقاطا آخر فإن كنا كتبنا األول نازال إىل وفائدة كتابه صاعدا يف احلاشية إىل أعلى الورقة ل

  أسفل وجدنا احلاشية به مألى فلم جند حيث خنرجه 
فإن كنا كتبنا كل ما وجدنا صاعدا فما وجدناه بعد ذلك من نقص وجدنا ما يقابله من احلاشية نقيا إلحلاقه ولذلك 

ن خرجت إىل جهة الشمال رمبا وجدت يف السطر نفسه خترجيا جيب أن يكون التخريج أبدا إىل جهة اليمني ألنك إ
آخر فال ميكن إخراجه أمامه ألنه كان يشكل التخرجيان فيضطر إىل إخراجه إىل جهة اليمني فتلتقى عطفة ختريج 

  جهة 



  الشمال مع عطفه ختريج ذات اليمني أو تقابلها فيظهر كالضرب على ما بينهما من الكالم أو يشكل األمر 
ا كانت العطفة األوىل إىل جهة اليمني وخرجت الثانية إىل جهة الشمال مل يلتقيا فأمن من اإلشكال لكن إذا كان وإذ

النقص يف آخر السطر فال وجه إىل خترجيه إىل جهة الشمال لقرب التخريج من اللحق وسرعة حلاق الناظر به 
  خترجيه لليمني هلذه العلة وللعلة األوىل وألمننا من نقص بعده كما إذا كان يف أول السطر فال وجه إال 

وذهب بعضهم إىل أن مير عطفة خط التخريج من موضع للنقص داخل الكتاب حىت يلحقه بأول حرف من اللحق 
  باحلاشية ليأتى الكالم واخلط كاملتصل 

  بعض األصول  وهذا فيه بيان لكنه تسخيم للكتاب وتسويد له ال سيما إن كثرت اإلحلاقات والنقص وقد رأيته يف
وأما كل ما يكتب يف الطرر واحلواشى من تنبيه أو تفسري أو اختالف ضبط فال جيب أن خيرج إليه فإن ذلك يدخل 

اللبس وحيسب من األصل وال خيرج إال ملا هو من نفس األصل لكن رمبا جعل على احلرف املثبت هبذا التخريج 
  كالضبة أو التصحيح ليدل عليه 

لقيته ممن يعتىن هبذا الشأن أن كتب احلكم املستنصر باهللا خرجت إىل أهل بيت املقابلة والنسخ وقد حدثىن بعض من 
  بقصره برسوم منها بعض ما ذكرناه 

قال لنا القاضى الشهيد أبو على مسعت أبا يوسف عبد السالم ابن بندار القروى يقول أنشدىن الشريف أبو على 
  د بن حنبل حممد بن أمحد ابن أىب موسى اهلامشى ألمح

  ) يضجر من مخسة يقاسيها ... من طلب العلم واحلديث فال ( 
  ) وعند نشر احلديث يفنيها ... دراهم للعلوم جيمعها ( 
  ) وكثرة اللحق يف حواشيها ... يضجره الضرب يف دفاتره ( 
  ) من أثر احلرب ليس ينقبها ... يغسل أثوابه وبزته ( 

  لف رضى اهللا عنه وقال القاضى اإلمام أبوالفضل املؤ
  ) حمكم النقل متقن التقييد ... خري ما يقتىن اللبيب كتاب ( 
  ) فصح التبيض بالتسويد ... خطه عارف نبيل وعاناهم ( 
  ) ال وال عابه حلاق املزيد ... مل خينه إتقان نقط وشكل ( 
  ) طرر صففت ببيض اخلدود ... فكان التخريج يف طرنيه ( 
  ) ويناديك نصه من بعيد  فيناجيك شخصه من قريب( 
  ) واختربه جتده أنس املريد ... فاصحبنه جتده خري جليس ( 

  باب يف التصحيح والتمريض والتضبيب

  قال الفقيه القاضى 
أما كتابة صح على احلرف فهو استثبات لصحة معناه وروايته وال يكتب صح إال على ما هذا سبيله إما عند حلقه 

وشكل مشكله ليعرف أنه صحيح هبذه السبيل قد وقف عليه عند الرواية واهتبل أو إصالحه أو تقييد مهمله 
  بتقييده 

فأن كان اللفظ غري صحيح يف اللسان إما يف إعرابه أو بيانه أو فيه اختالل من تصحيف أو تغيري أو نقصت كلمة 



أو لألختصار وتبيني عني  من اجلملة أخلت مبعىن أو بتر من احلديث ماال يتم إال به إما لتقصري يف حفظ روايه
احلديث بلفظة منه ال بإيراده على وجهه وهو الباب الذى يسميه أهل الصنعة اال راف أو بتقدمي أو تأخري قلب 
مفهومه ونثر منظومة فهذا الذى جرت عادة أهل التقييد أن ميدوا عليه خطا أوله مثل الصاد وال يلزق بالكلمة 

  نه ضبة ويسمونه متريضا وكأهنا صاد التصحيح كتبت مبدهتا وحرفت املعلم عليها لئال يظن ضربا ويسمو

حاؤها ليفرق بينها وبني ما صح لفظا ومعىن وذلك أنه صح من جهة الرواية وضعف من جهة املعىن فلم يكمل عليه 
ه التصحيح وكتب عليه هذا عالمة على مرضه ولئال يرتاب يف صحة روايته ويظن الناظر يف كتابه مهما وقف علي
يوما ملحونا أو مغريا أنه من ومهه وغلطه ال من صحة مساعه فنبه بالتمريض عليه على وقوفه عليه عند السماع 
ونقله على ما هو عليه ولعل غريه قد خيرج له وجها صحيحا ويظهر له يف صحة معناه ولفظه حجة مل تظهر هلذا 

  ففوق كل ذى علم عليم 
حات ملثل هذا لبعض املتجاسرين وأكثرهم من احملدثني واملتأخرين ما قال القاضى وهلذا قد شاهدنا من اإلصال

  الصواب فيما أنكروه وعني اخلطأ ما أصلحوه ومن وقف على ما رمسناه من ذلك يف كتابنا 

  املسمى مبشارق األنوار على صحاح اآلثار شهد له بصحة ما ادعيناه 
ى نزيل بغداد اخربىن أبو حممد احلسني بن على املصرى قال قرأت خبط الشيخ أىب عبد اهللا حممد بن أىب نصر احلميد

أخربنا أبو مروان عبد امللك بن زيادة اهللا بن على التميمى قال أخربنا أبو القاسم إبراهيم ابن حممد بن زكريا 
  القرشى الزهرى هو ابن اإلفليلى اللغوى قال 

ح بصاد وحاء أن ذلك عالمة لصحة احلرف لئال كان شيوخنا من أهل األدب يتعاملون أن احلرف إذا كتب عليه ص
يتوهم متوهم عليه خلال وال نقصا فوضع حرف كامل على حرف صحيح وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء 
كان عالمة أن احلرف سقيم إذ وضع عليه حرف غري تام ليدل نقص احلرف على اختالل احلرف ويسمى ذلك 

  ا ال يتجه لقراءة كما أن الضبة مقفل هبا احلرف أيضا ضبة أى أن احلرف مقفل هب

  باب يف الضرب واحلك والشق واحملو

أخربنا أمحد بن حممد األصبهاىن من كتابه أخربنا الصريىف أخربنا أبو احلسن الفاىل أخربنا النهاوندى أخربنا القاضى 
  أبو حممد ابن خالد قال 

ضروب عليه بل خبط من فوقه خطا جيدا بينا يدل قال أصحابنا احلك هتمة وأجود الضرب أال يطمس احلرف امل
  على إبطاله ويقرأ من حتته ما خط عليه 

  مسعت شيخنا أبا حبر سفيان بن العاصى األسدى حيكى عن بعض شيوخه أنه كان يقول 
كان الشيوخ يكرهون حضور السكني جملس السماع حىت ال يبشر شيء ألن ما يبشر منه قد يصح من رواية أخرى 

ع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا يف رواية اآلخر فيحتاج وقد يسم
إىل إحلاقه بعد أن بشره وهو إذا خط عليه وأوقفه من رواية األول وصح عند اآلخر اكتفى بعالمة اآلخر عليه 

  بصحته 



ط عليه لكن يكون هذا اخلط خمتلطا واختلفت اختيارات الضابطني يف الضرب فأكثرهم على ما تقدم من مد اخل
  بالكلمات املضروب عليها وهو الذى يسمى الضرب والشق 

  ومنهم من ال خيلطه ويثبته فوقه لكنه يعطف طرف اخلط على أول املبطل وآخره ليميزه من غريه 
دائرة  ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا يف الكتاب بل حيوق على الكالم املضروب عليه بنصف

  وكذلك يف آخره 
وإن كثر فرمبا فعل ذلك يف أول كل سطر وآخر من املضروب عليه للبيان ورمبا اكتفى بالتحويق على أول الكالم 

يف آخره ومثل هذا يصلح فيما صح يف بعض الروايات وسقط من ) إىل ( وآخره ورمبا كتب عليه ال يف أوله و 
  بعالمة من ثبتت له فقط أو بإثبات ال و إىل فقط  بعض حديث أو من كالم وقد يكتفى مبثل هذا

  وأما ما هو خطأ حمض فالتحويق التام عليه أوحكه أوىل 
ومن األشياخ احملسنني لكتبهم من يستقبح فيها الضرب والتحويق ويكتفى بدائرة صغرية أول الزيادة وآخرها 

ن عدد كذلك تشعر هنا خبلو ما بينهما ويسميها صفرا كما يسميها أهل احلساب ومعناها خلو موضعها عندهم ع
  عن صحة 

  واختلف أهل اإلتقان من أهل هذا الشأن يف احلرف إذا تكرر واحتاج إىل الضرب على أحدها وإبطاله ايها أوىل به 
  فقال بعضهم أوالمها باإلبقاء األول ألنه صحيح ويبطل الثاىن ألنه هو اخلطأ واملستغىن عنه 

  قاء أجودمها صورة وأحسنهما كتابة وقال آخرون أوالمها باإلب
وأرى أنا إن كان احلرف تكرر يف أول سطر مرتني أن يضرب على الثاىن لئال يطمس أول السطر ويسخم وإن كان 

تكرر يف آخر سطر وأول الذى بعده فليضرب على األول الذي يف آخر السطر وإن كانا مجيعا يف آخر سطر 
من سالمة أوائل السطور وأواخرها أحسن يف الكتاب وأمجل له إال إذا فليضرب على األول أيضا ألن هذا كله 

اتفق آخر سطر وأول آخر فمراعاة األول من السطر أوىل وهذا عندى إذا تساوت الكلمات يف املنازل فأما إن كان 
ذلك كان  مثل املضاف واملضاف إليه فتكرر أحدمها فينبغى أال يفصل بينهما يف اخلط ويضرب بعد على املتكرر من

أوال أو آخرا وكذلك الصفة مع املوصوف وشبه هذا فمراعاة هذا مضطر للفهم ورمبا أدخل الفصل بينهما 
  بالضرب واإلتصال إشكاال وتوقفا فمراعاة املعاىن واالحتياط هلا أوىل من مراعاة حتسني الصورة يف اخلط 

قشى أخربنا أبو عمر أمحد بن حممد املعافرى قال قال أخربنا سفيان بن العاصى األسدى أخربنا القاضى أبو الوليد الو
  حممد ابن سحنون أخربنا موسى أخربنا جرير عن منصور قال كان إبراهيم النخعى يقول 

من املروءة أن يرى يف ثوب الرجل وشفتيه مداد قال وىف مثل هذا دليل على جواز لعق الكتاب بلسانه وكان 
  سحنون رمبا كتب الشىء مث لعقه 

  حترى الرواية واجملىء باللفظ ومن رخص للعلماء يف املعىن ومن منعباب 

ال خالف أن على اجلاهل واملبتدىء ومن مل ميهر يف العلم وال تقدم يف معرفة تقدمي األلفاظ وترتيب اجلمل وفهم 
غري لفظه املسموع املعاىن أن ال يكتب وال يروى وال حيكى حديثا إال على اللفظ الذى مسعه وأنه حرام عليه التعبري ب

إذ مجيع ما يفعله من ذلك حتكم باجلهالة وتصرف على غري حقيقة يف أصول الشريعة وتقول على اهللا ورسوله ما مل 
  حيط به علما 



وقدميا هاب الصحابة رضوان اهللا عليهم فمن بعدهم احلديث عن النىب صلى اهللا عليه و سلم وتبديل اللفظ 
   عليه و سلم على ذلك وأمر بإيراد ما مسع منه كما مسع املسموع منه وحض النىب صلى اهللا

حدثنا القاضى احلافظ أبو على احلسني بن حممد الصدىف مساعى عليه قال حدثنا القاضى أبو الوليد الباجى قال 
  أخربنا أبو ذر اهلروى 

نا أبو عبد اهللا البخارى أخربنا أخربنا أبو إسحاق وأبو اهليثم وأبو حممد قالوا أخربنا أبو عبد اهللا الفربري قال أخرب
  مسدد أخربنا معتمر مسعت منصورا عن سعد بن عبيدة حدثىن الرباء بن عازب قال 

  قال ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين مث قل 

إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى إال اللهم أسلمت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك وأجلأت ظهرى 
  إليك آمنت بكتابك الذى أنزلت وبنبيك الذى أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعله آخر ما تقول 

  فقلت أستذكرهن ورسولك الذى أرسلت فقال ال ونبيك الذى أرسلت 
قاضى أبو احلسن النهاوندى أخربنا القاضى وأخربنا قال أخربنا املبارك بن عبد اجلبار أخربنا على بن أمحد أخربنا ال

  أبو حممد 

الرامهرمزى أخربنا أبو جعفر احلضرمى أخربنا عبد اهللا بن عمر بن أبان أخربنا حفص أخربنا األعمش أخربنا عمارة 
  بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد قال 

و سلم فإذا قال قال رسول اهللا صلى  كان عبد اهللا بن مسعود ميكث السنة ال يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  اهللا عليه و سلم أخذته الرعدة ويقول أو هكذا أو حنوه أو شبهه 

وقال صلوات اهللا وسالمه عليه نضر اهللا امرءا مسع مقالىت فوعاها فأداها كما مسعها فرب مبلغ أوعى من سامع 
  ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه 

لف السلف وأرباب احلديث والفقه واألصول هل يسوغ ذلك ألهل العلم فيحدثون على املعىن أوال يباح هلم مث اخت
  ذلك 

فأجازه مجهورهم إن كان ذلك من مشتغل بالعلم ناقد لوجوه تصرف األلفاظ والعلم مبعانيها ومقاصدها جامع ملواد 
  املعرفة بذلك وروى عن مالك حنوه 

من احملدثني والفقهاء ومل جييزوا ذلك ألحد وال سوغوا إال اإلتيان به على اللفظ نفسه يف ومنعه آخرون وشددوا فيه 
حديث النىب صلى اهللا عليه و سلم وغريه وروى حنوه عن مالك أيضا وشدد مالك الكراهية فيه يف حديث النىب 

سلم فأحب إىل أن يؤتى به  صلى اهللا عليه و سلم وروى عنه يف مساع أشهب أما يف حديث النىب صلى اهللا عليه و
  على ألفاظه ورخص فيه يف حديث غريه وىف التقدمي والتأخري وىف الزيادة والنقص 

ومحل أئمتنا هذا من مالك على االستحباب كما قال وال خيالفه أحد ىف هذا وأن األوىل واملستحب اجملىء بنفس 
  اللفظ ما استطيع 

م أخربنا ابن عباس أخربنا أبو القاسم الغافقى أخربنا الذهلى اخربنا حدثنا حممد بن أمحد القاضى أخربنا ابن قاس



  جعفر أخربنا إسحاق بن موسى مسعت معن بن عيسى يقول 
  كان مالك يتقى يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الباء والتاء وحنومها 
بن عثمان حدثىن حيىي بن أيوب أخربنا  وحدثنا بسنده عن الغافقى قال أخربنا أبو إسحاق ابن شعبان حدثىن إبراهيم

  سعيد بن عفري قال مسعت مالك بن أنس يقول 

  أما حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأحب أن يؤتى به على ألفاظه 
وما قاله رمحه اهللا الصواب فإن نظر الناس خمتلف وأفهامهم متباينة وفوق كل ذى علم عليم كما قال رسول اهللا 

ه و سلم ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه فإذا أدى اللفظ أمن الغلط واجتهد كل من بلغ إليه فيه صلى اهللا علي
  وبقى على حاله ملن يأتى بعد وهو أنزه للراوى وأخلص للمحدث 

وال حيتج باختالف الصحابة يف نقل احلديث الواحد بألفاظ خمتلفة فإهنم شاهدوا قرائن تلك األلفاظ وأسباب تلك 
يث وفهموا معانيها حقيقة فعربوا عنها مبا اتفق هلم من العبارات أذ كانت حمافظتهم على معانيها الىت األحاد

  شاهدوها واأللفاظ ترمجة عنها 
وأما من بعدهم فاحملافظة أوال على األلفاظ املبلغة إليهم الىت منها تستخرج املعاىن فما مل تضبط األلفاظ وتتحرى 

  على املعىن احنل النظم واتسع اخلرق  وتسومح يف العبارت والتحدث
وجواز ذلك للعامل املتبحر معناه عندى على طريق االستشهاد واملذاكرة واحلجة وحتريه يف ذلك مىت أمكنه أوىل كما 

  قال مالك وىف األداء والرواية آكد 
  وكذلك اختلفوا يف احلديث ببعض احلديث وفصل منه واستخراج 

مبا بقى كاختالفهم يف احلديث على املعىن وهذا أحب ألهل العلم بتفاصيل الكالم ومجله نكته منه وسنة ال تعلق هلا 
  وقد تقصينا الكالم يف هذا يف كتاب اإلكمال لشرح كتاب مسلم بن احلجاج يف الصحيح 

 ١٨٢     

  باب يف إصالح اخلطأ وتقومي اللحن واالختالف يف ذلك

  اهللا عنه  قال الفقيه القاضى أبو الفضل عياض املؤلف رضى
حدثنا الفقيهان أبو حممد عبد اهللا بن أىب جعفر اخلشىن وعبد الرمحن ابن حممد بن عتاب بقراءتى عليهما قاال أخربنا 

  أبو القاسم حامت بن حممد قال أخربنا أبو احلسن القابسى الفقيه قال مسعت أبا احلسن بن هشام املصرى يقول 
 احلديث فقال إن كان شيئا تقوله العرب وإن كان يف غري لغة قريش فال سئل أبو عبد الرمحن النسائى عن اللحن يف

يغري ألن النىب صلى اهللا عليه و سلم كان يكلم الناس بلساهنم وإن كان ماال يوجد يف كالم العرب فرسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم ال يلحن 

احلافظ بسماعى عليهما قال حدثنا أبو مروان بن  حدثنا القاضى أبو عبد اهللا التميمى والوزير أبو احلسني بن سراج
  سراج احلافظ قال حدثىن 



أبو عمر بن أىب السفاقسى قال أخربنا أبو عبد اهللا الفسوى أخربنا أبو سليمان البسىت اخلطاىب قال حدثىن حممد بن 
  معاذ أخربنا بعض اصحابنا عن أىب داود السنجى قال مسعت األصمعى يقول 

على طالب العلم إذا مل يعرف النحو أن يدخل يف مجلة قول النىب صلى اهللا عليه و سلم من إن أخوف ما أخاف 
  كذب على فليتبوأ مقعده من النار ألنه مل يكن يلحن فمهما رويت عنه وحلنت فيه كذبت عليه 
الفاىل أخربنا  أخربنا أمحد بن حممد من كتابه أخربنا أبو احلسني بن احلمامى قال أخربنا أبو احلسن على بن أمحد

القاضى أبو عبد اهللا أمحد ابن إسحاق أخربنا أبو حممد بن خالد القاضى أخربنا احلسني بن إدريس أخربنا بشر بن 
  معاذ أخربنا أبو معاذ موىل لقريش أخربنا شريك عن جابر عن الشعىب قال 

  ال بأس أن يقوم اللحن يف احلديث 

نا أبو زرعة الدمشقى أخربنا الوليد بن عتبة أخربنا الوليد بن مسلم مسعت قال وأخربنا حممد بن أمحد بن حممويه أخرب
  األوزاعى يقول 

  أعربوا احلديث فإن القوم كانوا عربا 
  وعن األوزاعى أيضا ال بأس بإصالح اللحن يف احلديث 

  وروى مثل هذا عن مجاعة من السلف فمن بعدهم 
عتاب عن يوسف ابن عبد اهللا قال أخربنا عبد الوارث أخربنا قاسم  أخربنا عطاء وابن املبارك وابن معني أخربنا ابن

  حدثنا ابن وضاح حدثنا يوسف بن عدى حدثنا عثام بن على عن األعمش عن عمارة عن أىب معمر قال 
  أىن ألمسع احلديث حلنا فأحلن كما مسعت 

  عمارة عن أىب معمر قال وأخربنا احلضرمى أخربنا حممد بن العالء أخربنا عثام بن على عن األعمش عن 
  إىن ألمسع احلديث حلنا فأحلن كما مسعت 

قال القاضى املؤلف رضى اهللا عنه الذى استمر عليه عمل أكثر األشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم ومسعوها وال 
  يغريوهنا من كتبهم حىت 

الوة اجملمع عليها ومل جيىء يف الشاذ أطردوا ذلك يف كلمات من القرآن استمرت الرواية يف الكتب عليها خبالف الت
من ذلك يف املوطأ والصحيحني وغريها محاية للباب لكن أهل املعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة 

  وىف حواشى الكتب ويقرءون ما ىف األصول على ما بلغهم 
أبو الوليد هشام بن أمحد الكناىن  ومنهم من جيسر على اإلصالح وكان أجرأهم على هذا من املتأخرين القاضى

الوقشى فإنه لكثرة مطالعته وتفننه كان يف األدب واللغة وأخبار الناس وأمساء الرجال وأنساهبم وثقوب فهمه وحدة 
ذهنة جسر على اإلصالح كثريا ورمبا نبه على وجه الصواب لكنه رمبا وهم وغلط يف أشياء من ذلك وحتكم فيها مبا 

  ه يف حديث آخر ورمبا كان الذى أصلحه صوابا ورمبا غلط فيه واصلح الصواب باخلطأ ظهر له أو مبا رآ
  وقد وقفنا له من ذلك يف الصحيحني والسري وغريها على أشياء كثرية وكذلك لغريه ممن سلك هذا املسلك 

ريق األشياخ أسلم ومحاية باب اإلصالح والتغري أوىل لئال جيسر على ذلك من ال حيسن ويتسلط عليه من ال يعلم وط
  مع التبيني فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع وينبه عليه ويذكر وجه صوابه إما من جهة العربية أو النقل 



أو وروده كذلك يف حديث آخر أو يقرؤه على الصواب مث يقول وقع عند شيخنا أو يف روايتنا كذا أو من طريق 
   عليه و سلم مامل يقل فالن كذا وهو أوىل لئال يقول على النىب صلى اهللا

وأحسن ما يعتمد عليه يف اإلصالح أن ترد تلك اللفظة املغرية صوابا ىف أحاديث أخرى فإن ذاكرها على الصواب 
  يف احلديث أمن أن يقول عن النىب صلى اهللا عليه و سلم مامل يقل 

ى بن السكن البغدادى ىف انتقائه خبالف إذا كان إمنا أصلحها حبكم علمه ومقتضى كالم العرب وهذه طريقة أىب عل
روايته لصحيح البخارى فإن أكثر متون أحاديثه وحمتمل روايته هى عنده متقنة صحيحة من سائر األحاديث األخر 

  الواقعة يف الكتاب وغريه 

جوه وقد نبه أبو سليمان اخلطاىب على ألفاظ من هذا يف جزء أيضا لكن أكثر ما ذكره مما أنكره على احملدثني له و
  صحيحة يف العربية وعلى لغات منقولة واستمرت الرواية به وليس الرأى يف صدر واحدا 

  وممن كان يأىب تغيري اللحن نافع موىل بن عمر وحممد بن سريين وأبو الضحى وغريهم 

  باب ضبط اختالف الروايات والعمل يف ذلك

   قال الفقيه القاضى اإلمام أبو الفضل عياض املؤلف رضى اهللا عنه
هذا مما يضطر إىل اتقانه ومعرفته ومتييزه وإال تسودت الصحف واخلطت الروايات ومل حيل صاحبها بطائل وأوىل 

ذلك أن يكون األم على رواية خمتصة مث ما كانت من زيارة األخرى أحلقت أو من نقص أعلم عليها أو من خالف 
حرف منه لالختصار ال سيما مع كثرة اخلالف  خرج يف احلواشى وأعلم على ذلك كله بعالمة صاحبه من أمسه أو

والعالمات وإن اقتصر على أن تكون الرواية امللحقة باحلمرة فقد عمل ذلك كثري من األشياخ وأهل الضبط كأىب 
  ذر اهلروى و أىب احلسن 

  ه القابسى وغريمها فما أثبت هلذه الرواية كتبته باحلمرة وما نقص منهما مما ثبت لألخرى حوق هبا علي
وقد يقتصر بعض املشايخ على جمرد التخريج والتحويق والشق إلحدى الروايتني ويكل األمر إىل ذكره وما عقده 
مع نفسه من ذلك وقد رأيت أبا حممد األصيلى التزم ذلك يف كثري من كتابه يف صحيح البخارى الذى خبطه وما 

  وقع فيه على أىب زيد املروزى وقيد فيه روايته 

  أمحد اجلرجاىن الذى عليها أصل كتابه فما سقط ألىب زيد ومل يروه عنه شق عليه خبطه أو حوق عليه ورواية أىب 
  وما سقط هلما معا شق عليه خبطني ليظهر سقوطه هلما 

  وما اختلفا فيه أثبت عليه اسم صاحبه 
على ظهر جزئه أو آخره وال يغفل املهتبل هبذا عند كثرة العالمات واختالف الروايات تقييد ذلك أول دفتره أو 

  والتعريف بكل عالمة ملن هذه 

لئال ينسى وضع تلك العالمات مع طول الزمن وكرب السن واختالل الذكر فتختلط عليه روايته ويتشكل عليه 
  ضبطه 

ومن الصواب أال يتساهل الناظر يف ذلك وال يهمله فرمبا احتاج إن أفلح إىل ختريج حديث أو تصنيف كتاب فال 



  على رواية من يسنده إليه إن مل يهتبل بذلك فيكون من مجلة أصناف الكاذبني  يأتى به
والناس خمتلفون يف إتقان هذا الباب اختالفا يتباين وألهل األندلس فيه يد ليست لغريهم وكان إمام وقتنا يف بالدنا 

بطهم هلا وأقومهم حلروفها يف هذا الشأن احلافظ أبو على اجلياىن شيخنا رمحه اهللا من أتقن الناس بالكتب وأض
  وأفرسهم ببيان مشكل أسانيدها ومتوهنا وأعانه على ذلك ما كان عنده 

من األدب وإتقانه ما احتاج إليه من ذلك على شيخه الشيخ أىب مروان ابن سراج اللغوى آخر أئمة هذا الشأن 
  ه وتقييده عليه وكثرة مطالعته وصحبته للحافظ أىب عمر بن عبد الرب آخر أئمة األندلس يف احلديث وأخذه عن

  وناهيك من إتقانه لكتابه الذى ألفه على مشكل رجال الصحيحني 
  وكان قرينه وكنيه شيخنا القاضى الشهيد عارفا مبا جيب من ذلك جدا لكنه مل يهتبل بكتبه اهتباله 

  نعى عليه وكان القاضى أبو الوليد الكناىن ممن أتقن رمبا تكلف يف اإلصالح والتقومي بعض ما 

  باب رفع اإلسناد يف القراءة والتخريج والعمل فيه

  قال الفقيه القاضى أبو الفضل املؤلف رضى اهللا عنه 
  فاعلم أوال أن مدار احلديث على اإلسناد فيه فيه تتبني صحته ويظهر اتصاله 

نا الفقيه أبوعبد اهللا بن حدثنا القاضى أبو عبد اهللا التميمى واألديب أبو على النحوى بسماعى عليهما قاال أخرب
سعدون قال أخربنا أبو بكر الغازى قال أخربنا أبو عبد اهللا بن البيع أخربنا أبو العباس السيارى أخربنا أبو املوجه 

  حممد بن عمرو أخربنا عبدان قال 
  مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول 

  اإلسناد من الدين لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء 
اديث املفردات فال إشكال يف ذكرها من أول أسانيدها من ذكر من حدث هبا الشيخ إىل أن تنتهى منتهاها فأما األح

  كما مسعها أو رواها 
  وأما األجزاء والدفاتر فال بد من إعالم الشيخ بروايته فيه وعمن رواه 

  ويذكر سنده مث يقرأ اجلزء إن كان هو القارىء بنفسه أو يقرؤه غريه عليه 
من يقرأ السند أول الكتاب أو أول كل جملس أو يقول بعد قراءته له يف أول الكتاب يف سائر اجمللس ومنهم 

  وبسندك املتقدم 
مث مىت احتاج السامع بعد إىل ختريج حديث داخل الدفتر قال فيه حدثنا فالن وذكر السند الذى مضى له أول 

ا استمر عليه العمل عند األكثر وفيه ضرب من التجوز الكتاب وهو إمنا مسع السند أو قرأه يف أول حديث وهذا مم
واملساحمة والتعويل على إخباره أوال أن مجيع ما يف الدفتر عىن هبذا اإلسناد الذى ذكرت لك أو الذى قرأته على 

وهو نوع من اإلذن واإلجازة يف اإلخبار هبذا السند فتأمله واتفاقهم عليه وجتويز التخريج لسائر األحاديث به 
  يصحح صحة التحدث باإلجازة 

وشدد يف ذلك بعض حمدثى أهل الشرق وأىب من احلديث هبذا على هذا الوجه ورآه دلسه حىت مسع كل حديث 
بسنده كله فإذا احتاج إىل التخريج ملا مل يأخذه كذلك اضطر أن يبني فيقول حدثنا فالن قال أخربنا فالن ويذكر 

  ن أو نسخة السند مث يقول جبزء كذا أو حبديث فال



عن فالن منها حديث كذا أو يقول حدثنا فالن عن فالن بأحاديث منها وكذا ذكر مسلم يف نسخة حديث مهام 
عن أىب هريرة يف صحيحه فيقول بعد ذكر سنده إىل مهام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها ويذكر 

  احلديث الذى يريد خترجيه منها يف الباب 
  ري من املصنفني وكذلك فعل كث

ومنهم من أخذ بالرسم األول وهو اجلمهور وأصول أهل خراسان كثريا ما جتد فيها جتديد األسانيد يف أول كل 
  حديث 

وحدثنا أبو حبر سفيان بن العاص األسدى قال حدثىن أبو الليث نصر بن احلسن الشاشى قال أخربنا عبد الغافر بن 
ن عمرويه قال أخربنا إبراهيم بن سفيان قال أخربنا مسلم ابن احلجاج حدثنا حممد الفارسى قال أخربنا أبو أمحد ب

حممد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن مهام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اهللا صلى 
دكم يف اجلنة أن يقول اهللا عليه و سلم وذكر أحاديث منها وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أدىن مقعد أح

  له متن فيتمىن ويتمىن فيقول له 

  هل متنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما متنيت ومثله معه 
  قرأت خبط الشيخ أىب عمر بن عبد الرب احلافظ مما نسبه للقعنىب 

  ) عن األشياخ متضح الطريق ... إذا مل يكن خرب صحيح ( 
  ) لك يا صديق  فإىن ناصح... فال ترفع به رأسا ودعه ( 
  ) أشد على من ثكل الشقيق ... وإسقاط املشايخ من حديث ( 
  ) له نور بإسناد وثيق ... وما يف األرض خري من حديث ( 

  باب مىت يستحب اجللوس لإلمساع وسن احملدث ومىت ميتنع

  قال الفقيه القاضى أبو الفضل عياض املؤلف رضى اهللا عنه 
لغ العدل العاقل الضابط ملا مسعه العارف به حني أدائه صحيح متفق عليه لكنه إعلم أن السماع من املسلم البا

اختلف اختيارات أهل هذا الشأن مىت يستحب اإلنتصاب هلذا والتصدر له إما ألجل كمال عقله وإجتماع أشده 
  وانتهاء كهولته ووقت مسته أو لتوىف أشياخه ومزامحته من أخذ عنه كما 

افظ من كتابه قال أخربنا أبو احلسن الصريىف البغدادى قال أخربنا أبو احلسن الفاىل أخربنا أخربنا أمحد بن حممد احل
ابن خربان أخربنا ابن خالد أخربنا أىب أخربنا إبراهيم بن أىب العنبس أخربنا احلسني بن قتيبة قال قال سفيان الثورى 

  لسفيان بن عيينة مالك ال حتدث فقال أما وأنت حى فال 

  الثورى على شاب حيدث فقال اللهم ال تقل حياتى قال ومر 
قال القاضى أبو حممد بن خالد والذى يصح عندى من طريق األثر والنظر يف احلد الذى إذا بلغه الناقل حسن به أن 

  حيدث استيفاء اخلمسني ألهنا انتهاء الكهولة وفيها جمتمع األشد قال الشاعر 
  ) اولة الشئون وجنذىن حم... أخو مخسني جمتمع أشدى ( 

قال وليس ينكر أن حيدث عند استيفاء األربعني ألهنا حد االستواء ومنتهى الكمال وفيها بعث النىب صلى اهللا عليه 



  و سلم 
  قال القاضى اإلمام املؤلف رضى اهللا عنه 

  واستحسانه هذا ال يقوم له حجة مبا قال وكم من السلف املتقدمني 

نته إىل هذا السن وال استوىف هذا العمر ومات قبله وقد نشر من احلديث والعلم ماال ومن بعدهم من احملدثني من مل ي
  حيصى 

  هذا عمر بن عبد العزيز توىف ومل يكمل األربعني 
  وسعيد بن جبري مل يبلغ اخلمسني 

  وكذلك ابراهيم النخعى 
  وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس ابن نيف وعشرين وقيل 

  نكدر وغريهم ونافع وحممد بن امل - ٢
  وقد مسع منه ابن شهاب حديث الفريعة 

  وتوىف ابن شهاب سنة أربع وعشرين ومائة وسن مالك حني موته حنو الثالثني وحديث ابن شهاب عنه قبل هذا 
  وكذلك حممد بن إدريس الشافعى قد أخذ عنه العلم يف سن احلداثة 

  وانتصب لذلك يف آخرين من أئمة املتقدمني واملتأخرين 
  قد أنشد بعض البغدادين و
  ) ال تقصر بالفىت املرزوق ذهنا ... إن احلداثة ( 
  ) فيفوق أكربمنه سنا ... لكن تذكى قلبه ( 

وقال القاضى أبو حممد فإذا تناهى العمر فأحب إىل أن ميسك يف الثمانني ألنه حد اهلرم والتسبيح والذكر وتالوة 
  ابت العقل جمتمع الرأي حمتسبا يف احلديث فأرجو له خريا القرآن أوىل بأبناء الثمانني إال من كان ث

  قال القاضى اإلمام املؤلف رضى اهللا عنه 
واحلد يف ترك الشيخ التحديث التغري وخوف اخلرف وإال فأنس ابن مالك وغريه من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم قد محل 

منهم املائة وبلغها بعضهم ونيف عليها كعبد اهللا بن أىب أوىف  عنهم وحدثوا وقد تيقوا على هذا العدد وقارب كثري
  وواثلة بن األسقع وسهل بن سعد الساعدى وأىب الطفيل الكناىن 

وكذلك من بعدهم من التابعني وأئمة املسلمني قد بلغ كثري منهم الثمانني وأكثر من ذلك وماتوا وهم حيدثون 
  ن أقطار األرض يرحلون إليهم من املتقدمني وكانوا يرون ذلك من أفضل أعماهلم والناس م

  واملتأخرين كمالك بن أنس توىف وهو ابن حنو من سبع ومثانني وقيل أكثر من هذا 
  وعطاء بن أىب رباح توىف وهو ابن مثان ومثانني 



  والليث بن سعد نيف على مثانني 
  أبو عمرو بن العالء يف عدد كثري وكذلك عطاء اخلراساىن وجماهد والسبيعى وابن عيينة و سليمان بن حرب و 

  وشريك بن عبد اهللا توىف وقد نيف على املائة 
  وكذلك القاضى شريح و على بن اجلعد توىف وهو ابن ست وتسعني 

  واألصمعى و معمر بن املثىن توفيا وقد قاربا املائة 
  و أبو القاسم البغوى توىف وهو ابن حنو مائة سنة 

  ابن مائة سنة وثالث سنني وأبو إسحاق اهلجيمى حدث وهو 

فيمن ال يتعد من أهل الشرق والغرب وهلم جرا إىل من عاصرناه ولقيناه ممن بلغ هذه األعمار ومل تنقطع الرحلة 
  إليه من األقطار 

حدثنا أبو عامر بن إمساعيل أخربنا أبن قاسم أخربنا ابن عباس أخربنا أبو القاسم الغافقى أخربنا الذهلى أبو طاهر 
  ا جعفر أخربنا أبو قدامة عبيد اهللا بن سعيد قال مسعت عبد الرمحن بن مهدى يقول أخربن

  ما أدركت أحدا إال وهو خياف هذا احلديث إال مالك بن أنس ومحاد بن سلمة فإهنما كانا جيعالنه من أعمال الرب 
  وقال مالك إمنا خيرف الكذابون 

ودور على رأسه مائة وثالث دورات فعرب له أنه يعيش سنني  وكان أبو إسحاق اهلجيمى رأى يف منامه أنه قد تعمم
  بعددها فحدث بعد بلوغه املائة وقرأ عليه القارىء يوما 

  ) كالكلب حيمى جلده بروقه ... إن اجلبان حتفه من فوقه ( 
عقله  وأراد اختبار حسه وصحة ذهنه فقال له اهلجيمى قل الثور يا ثور فإن الكلب ال روق له ففرح الناس بصحة

  وجودة حسه 

وإمنا كره من كره ألصحاب الثمانني احلديث ألن الغالب على من بلغ هذا السن اختالل اجلسم والذكر وضعف 
احلال وتغري الفهم وحلول اخلرف فحذر املتحرى من احلديث يف هذا السن خمافة أن يبدأ به التغري واإلختالل فال 

  يفطن له إال بعد أن جازت عليه أشياء 
قاسم بن أصبغ حمدث قرطبة وراويتها وشيخها حيدث وقد أسن وخنق التسعني وال ينكر شيء من حاله فمر  وكان

يوما يف أصحابه ولقيهم محل حطب على دابة فقال ألصحابه تنحوا بنا عن طريق الفيل فكان أول ما عرف من 
  اختالل ذهنه وذلك قبل موته بنحو ثالث سنني 

  وقد قال الشاعر 
  ) قد أحوجت مسعى إىل ترمجان ... ني وبلغتها إن الثمان( 
  ) وكنت كالصعدة حنت السنان ... وبدلتىن بالشطاط احلىن ( 
  ) إال لساىن وحبسىب لسان ... ومل تدع يف ملستمتع ( 

  وليست هذه احلالة بالالزمة لكل من بلغها وقد اعترى ذلك من مل يبلغها 
  أنشدىن األمري أنشدنا أبو احلسن على بن أمحد املقدسى قال 



  أبوالفتيان بن حيوس الدمشقى لنفسه 
  ) دعا يل أسريى واهنضا حيث شئتما ... وقد قالت السبعون للهو والصبا ( 

هذه أكرمك اهللا فصول وأبواب انتخبناها يف هذا الكتاب وأتينا منها باحملض اللباب مما حيتاج إليه طالب علم 
ه ويضطر إليه يف علم مآخذه ومبادئه وأتينا يف ذلك من املعقول واملنقول احلديث يف طلبه ويلتزمه من وظائفه وآداب

  ما يعترف املنصف باإلجابة فيه 
وها حنن خنتم الكتاب بباب جامع لفوائد من احلديث وشوارد من سري أهله ونوادر من اآلثار تتعلق باحلديث وعلمه 

  وحماسن من آداب املشايخ يف مساع احلديث ونقله 

  ثار مفيدة وآداب محيدةباب جامع آل

حدثنا القاضى أبو عبد اهللا التميمى أخربنا ابن سعدون أخربنا املطوعى أخربنا احلاكم أخربنا أبو على احلسني بن 
على احلافظ أخربنا حممد بن سعيد بن بكر الرازى أخربنا حممد بن عبد اهللا املديىن أخربنا معن بن عيسى أخربنا مالك 

  ال بن أنس عن ابن شهاب ق
إن هذا العلم أدب اهللا الذى أدب به نبيه عليه السالم وأدب به النىب صلى اهللا عليه و سلم أمته أمانة اهللا إىل رسوله 

  ليؤديه على ما أدى إليه فمن مسع علما فليجعله إمامه وحجة فيما بينه وبني اهللا تعاىل 
ل أخربنا أبو القاسم بن مفرج الصديف وأبو العباس أخربنا القاضى أبو على الصدىف أخربنا حممد بن حيىي بن هاشم قا

  بن نفيس املصرى قاال أخربنا أبو القاسم اجلوهرى أخربنا أمحد بن حممد املدىن أخربنا 

يونس أخربنا سفيان عن خالد بن أىب كرمية عن عبد اهللا بن املسور أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ئب العلم فقال له النىب صلى اهللا عليه و سلم ما صنعت يف رأس العلم قال وما رأس فقال أتيتك لتعلمىن من غرا

العلم قال هل عرفت الرب قال نعم قال فما صنعت يف حقه قال ما شاء اهللا قال هل عرفت املوت قال نعم قال فما 
  أعددت له قال ما شاء اهللا قال فاذهب فأحكم ما هنالك وتعال نعلمك من غرائب العلم 

  حدثنا به عن سفيان عن السدى بن إمساعيل عن الشعىب أن على بن أىب طالب قال و

خذوا عىن هؤالء الكلمات فلو رحلتم فيهن املطى حىت تنضوه مل تبلغوه أن ال يرجو العبد إال ربه وال خيشى إال ذنبه 
علم واعلموا أن الصرب من وال يستحى إذا كان ال يعلم أن يتعلم وال يستحى إذا سئل عما ال يعلم أن يقول ال أ

  اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد وال خري يف جسد ال رأس له 
وأخربنا رمحه اهللا قال أخربنا احلميدى أخربنا أبو احلسني ابن املهتدى أخربنا أبو حفص بن شاهني أخربنا احلسن بن 

  ن املتوكل عن عبد الرمحن بن مهدى قال صدقة أخربنا امحد بن أىب خيثمة قال أخربنا على بن املديىن حدثىن أيوب اب
ال يكون إماما أبدا من أخذ بالشاذ من العلم وال يكون إماما يف العلم من روى عن كل أحد وال يكون إماما يف 

  العلم من روى عن كل ما مسع قال واحلفظ اإلتقان 
على بن حبيش أخربنا حيان بن إسحاق وحدثنا القاضى أبو على أخربنا محد بن أمحد أخربنا أبو نعيم أخربنا حممد بن 

  البلخى أخربنا حممد بن الفضل أخربنا أصرم بن حوشب أخربنا اخلزرج بن أشيم عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال 
  كانوا يؤمرون أو كنا نؤمر أن نتعلم القرآن مث السنة 



  مث الفرائض مث العربية احلروف الثالثة يعىن اجلر والنصب والرفع 
أمحد بن حممد من كتابه أخربنا أبو احلسن أخربنا على ابن أمحد أخربنا أمحد بن إسحاق أخربنا احلسن بن عبد  أخربنا

الرمحن قال أخربنا أبو عمر بن سهيل الفقيه أخربنا حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا األصبهاىن أخربنا مصعب الزبريى 
  قال 

  وإمساعيل ابىن أىب أويس  مسعت مالك بن أنس وقد قال البىن أخته أيب بكر
  أرا كما حتبان هذا الشأن وتطلبانه يعىن احلديث قاال نعم قال إن أحببتما أن تنتفعا وينفع اهللا بكما فأقال منه وتفقها 

  قال ونزل ابن ملالك بن أنس من فوق ومعه محام قد غطاه فعلم مالك أنه قد فهمه الناس فقال 
  مهات واخلري خري اهللا ال خري اآلباء واآلمهات األدب أدب اهللا ال أدب اآلباء واأل

قال احلسن وأخربنا أبو عبد اهللا بن الربى أخربنا عبد اهللا بن جعفر ابن حيىي بن خالد الربمكى الرجل الصاحل أخربنا 
  معن بن عيسى عن مالك ابن أنس أراه عن عبد اهللا بن إدريس عن شعبة بن احلجاج عن سعد بن إبراهيم عن أبيه 

عمر بن اخلطاب حبس بعض أصحاب النىب صلى اهللا عليه و سلم فيهم ابن مسعود وأبو الدرداء فقال قد أكثرمت أن 
  احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قال أبو عبد اهللا بن الربى يعىن حببسهم منعهم احلديث ومل يكن لعمر حبس 
ن بن قاسم عن أىب حممد عبد الرمحن بن حممد بن عباس عن أىب حدثنا حممد بن إمساعيل أخربنا أبو القاسم عبد الرمح

  القاسم عبد الرمحن ابن عبد اهللا الغافقى أخربنا حممد بن زريق أخربنا احلارث أخربنا ابن القاسم قال 
  مسعت مالكا يقول ليس العلم بكثرة الرواية إمنا العلم نور يضعه اهللا يف القلوب 

  نجريمى أخربنا العتىب قال وأخربنا أمحد بن احلسن ال

  أخربنا الربيع قال مسعت الشافعى يقول كان مالك إذا شك يف بعض احلديث طرحه كله 
حدثنا القاضىالشهيد قال أخربنا أمحد بن أمحد أخربنا أبو نعيم احلافظ قال أخربنا حبيب بن احلسن أخربنا حممد بن 

  سفيان عن سيف عن جماهد قال  سعيد الصريىف أخربنا زهري بن قمري أخربنا قبيصة أخربنا
  أنقص من احلديث أحب إىل من أن أزيد فيه 

قال وأخربنا حممد بن على بن حبيش أخربنا إسحاق بن عبد اهللا ابن سلمة أخربنا حممد بن سهل بن عسكر أخربنا 
  أبو صاحل الفراء قال مسعت ابن املبارك يقول 

  ابتلى بثالث إما أن ميوت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع سلطانا ما انتخبت على عامل قط إال ندمت ومن خبل بالعلم 
  قال وأخربنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان أخربنا ابن أىب داود أخربنا أمحد بن الفتح قال مسعت بشر بن احلارث يقول 

  إذا أردت أن تلقن العلم فال تعص 
حلسني الطيورى أخربنا أبو احلسن الفاىل أخربنا القاضى حدثنا أمحد بن حممد أبو طاهر احلافظ من كتابه أخربنا أبو ا

  النهاوندى أخربنا 

أبو حممد بن خالد أخربنا عمر بن حممد بن نصر الكاغدى أخربنا أبو سعيد األشج حدثىن يونس بن بكري عن حممد 
  بن إسحاق عن الزهرى قال 

  عند غري أهله  إن للحديث آفة ونكدا وهجنة فآفنه نسيانه ونكده الكذب وهجنته نشره



حدثنا القاضى أبو عبد اهللا التميمى والشيخ أبو على التاهريت قاال أخربنا ابن سعدون القروى أخربنا أبو بكر 
  املطوعى أخربنا أبو عبد اهللا احلاكم قال مسعت أبا حممد الثقفى يقول مسعت جدى يقول 

ة يتكلم يف غري العلم إال أىن حضرته يوما وقيل له جالست أبا عبد اهللا املروزى أربع سنني فلم أمسعه طول تلك املد
  عن ابنه إمساعيل وما كان يتعاطاه لو وعظته أو زجرته فرفع رأسه مث قال أنا ال أفسد مروءتى بصالحه 

حدثنا القاضى الشهيد أخربنا املبارك بن عبداجلبار وأمحد بن خريون قاال أخربنا أبو يعلى البغدادى قال أخربنا أبو 
سنجى أخربنا أبو العباس بن حمبوب أخربنا أبو عيسى الترمذى أخربنا أبو على بن خشرم أخربنا حفص بن على ال

  عتاب عن عاصم األحول 
  قلت ألىب عثمان النهدى إنك حتدثنا باحلديث مث حتدثنا به ثانية على غري ما حدثتنا 

  قال عليك بالسماع األول 
  بن مهدى أخربنا عبد الرزاق وأخربنا معمر قال قتادة وحدثنا به عن أىب عيسى قال أخربنا احلسن 

  ما مسعت أذناى شيئا قط إال وعاه قلىب 
أخربنا أبو حممد بن عتاب قال أخربنا يوسف بن عبد اهللا أخربنا حممد بن رشيق أخربنا أبو علي احلسن بن على بن 

نا حيىي ابن حيىي أخربنا ابن وهب عن داود مبصر أخربنا على بن أمحد بن سليمان أخربنا إبراهيم بن يعقوب أخرب
  يونس بن يزيد قال قال ىل ابن شهاب 

يا يونس ال تكابد العلم فإن العلم أودية فإيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع األيام واللياىل وال 
   واأليام تأخذ العلم مجلة فإن من رام أخذه مجلة ذهب عنه مجلة ولكن الشيء بعد الشيء مع اللياىل

  قال وأخربنا عبد الوارث أخربنا قاسم أخربنا أمحد بن زهري أخربنا أبو الفتح نصر بن املغرية قال قال سفيان 
  أول العلم االستماع مث اإلنصات مث احلفظ مث العمل مث النشر 

  ربيع بن سليمان قال أخربنا أبو عبد اهللا بن حممد أخربنا حممد بن أمحد بن حيىي أخربنا أبو احلسن بن هبز أن ال
مسعت الشافعى يقول من حفظ القرآن عظمت حرمته ومن طلب الفقه نبل قدره ومن وعى احلديث قويت حجته 

  ومن نظر يف النحو رق طبعه ومن مل يصن نفسه مل يصنه العلم 
د العزيز حدثنا عيسى بن سعيد املقرى عن ابن مقسم قال مسعت أمحد بن نائل الزعفراىن يقول مسعت على بن عب

  يقول مسعت أبا عبيد يقول 
  ما ناظرىن رجل قط وكان مفننا يف العلوم إال غلبته وال ناظرىن ذو فن واحد إال غلبىن يف فنه ذلك 

  قال القاضى 
  ونقلت من خط القاضي أيب عبداهللا بن أىب نصر احلميدى وأجازىن عنه 

ا اهللا والقاضى أبو عبد اهللا الصدقى وغريمها قال اإلمام أبو نصر بن أىب مسلم النهاوندى مكاتبة من مكة حرسه
أخربنا الشريف أبو إبراهيم أمحد بن القاسم بن ميمون احلسيىن قال أخربنا جدنا امليمون بن محزة أخربنا أبو جعفر 

  الطحاوى أخربنا أمحد بن أىب عمران أخربنا عاصم ابن على أخربنا املسعودى عن عون بن عبد اهللا قال 
  ء يتواصون بثالث ويكتب بعضهم إىل بعض أنه من أصلح سريرته أصلح اهللا عالنيته كان الفقها

  ومن أصلح ما بينه وبني اهللا أصلح اهللا ما بينه وبني الناس 



  ومن عمل لآلخرة كفاه اهللا الدنيا 
بن سلمة اآلمدى وخبطه أخربنا أبو حممد بن عبد العزيز بن أمحد الكناىن إمالء أخربنا القاضى أبو عبد اهللا احلسني 

  أخربنا األمري أبو حممد عبد اهللا بن عثمان الثقفى قال مسعت جدى أبا القاسم حممد بن عبد الرمحن قال 
تقدم إىل إمساعيل بن إسحاق القاضى رجالن من أصحاب احلديث فادعى أحدمها على اآلخر مساعا يف كتابه وأنه 

فأقر فقال القاضى إن كان مساعه يف كتابك خبطك لزمك  يلتمسه لينسخه فأىب عليه فسأل القاضى املدعى عليه
  باحلكم وإن كان مساعه يف كتابك خبطه فأنت 

باخليار يف دفعه ومنعه وقال لآلخر إذا أعارك أخوك كتبه لتنسخها فال تعذبه فإنك تطرق على نفسك منعك مما 
  تستحق فرضيا وقاما 

  ل وقد روينا مثل هذه احلكاية والفتيا عن غري إمساعي
أخربنا أمحد بن حممد مكاتبة أخربنا الصريىف أخربنا الفاىل أخربنا ابن خربان أخربنا ابن خالد أخربنا احلسن بن عثمان 

  التسترى أخربنا أبو زرعة الرازى قال 
ادعى رجل على رجل بالكوفة مساعا منه إياه فتحا كما إىل حفص ابن غياث وكان على قضائها فقال لصاحب 

  لينا كتبك فما كان من مساع هذا الرجل خبطك ألزمناك وما كان خبطه أعفيناك منه الكتاب أخرج إ
قال ابن خالد سألت أبا عبد اهللا الزبريى عن هذا فقال ال جيىء يف هذا الباب حكم أحسن من هذا ألن خط 

  صاحب الكتاب دال على رضاه وقال غريه ليس بشيء 
  قال القاضى املؤلف رضى اهللا عنه 

   كون مساعه يف كتابه هذا خبط صاحب الكتاب أو خبطه ال فرق بني

إذا كان الكتاب فيه مبعرفته وإذنه إذا جعل رضاه بذلك دليال على إباحته لإلنتساخ فإن كان العرف عندهم هذا 
فيهما أوىف أحدمها فنعم وإال فالقول ما قال غريمها إذ ال حيكم لكتب السماع يف الكتاب بأكثر من شهادته بصحة 

  اعه وأما زائد على ذلك فال إال أن يضاف إىل ذلك عرف فيحكم به على ما تقدم واهللا أعلم مس
حدثنا القاضى الشهيد قراءة عليه أخربنا أبو الفضل األصبهاىن أخربنا أبو نعيم األصبهاىن أخربنا عبد اهللا بن حممد بن 

بن حفص البصرى أخربنا أيوب بن يزيد حدثىن  عثمان أخربنا عبد اهللا بن حممد الزطين أخربنا أبو األصبغ بن شبيب
  يونس بن يزيد قال 

  قال ىل ابن شهاب يا يونس إياك وغلول الكتب قلت وما غلوهلا قال حبسها 
مسعت شيخنا سفيان بن العاصى األسدى حيكى عن شيخه القاضى أىب الوليد الكناىن فيما يغلب على ظىن أنه كان 

عنده بعدد ورقاته أياما مث ال يساحمه بعد ويقول هذه الغاية إن كنت أخذته للدرس إذا أعار كتابا ألحد إمنا يتركه 
  والقراءة فلن يغلب أحدا حفظ ورقة يف كل يوم 

  وإن أردته للنسخ فكذلك وإن مل يكن هذا وال هذا فأنا أحوط بكتاىب وأوىل برفعه منك 
ت أبا على بن الصواف يقول مسعت عبد اهللا بن وحدثنا القاضى أبو على حدثنا األصبهاىن قال قال أبو نعيم مسع

  أمحد بن حنبل يقول 
  ما رأيت أىب على حفظه حدث من غري كتاب إال أقل من مائة حديث 



  قال وأخربنا أبو بكر بن خالد أخربنا حممد بن يونس قال مسعت عبد اهللا بن داود يقول 
  مسعت األعمش يقول السكوت جواب 

فر أخربنا إمساعيل بن عبد اهللا أخربنا احلسن بن واقع أخربنا ضمرة عن ابن شؤذب عن قال وأخربنا عبد اهللا بن جع
  مطر قال 

  العلم أكثر من مطر السماء ومثل الذى يروى عن عامل واحد كرجل له امرأة واحدة فإذا حاضت بقى 
زى أخربنا أبو أمحد بن عدى قرأت على أىب حبر رمحه اهللا حدثكم أبو العباس أخربنا أبو العباس أمحد بن احلسني الرا

  اجلرجاىن 

قال مسعت أمحد بن عمر بن بسطام يقول مسعت أمحد بن سيار يقول كنت أنا وحممد بن حيىي عند على بن حجر 
  نسأله فأنشأ يقول 

  ) أتقومي عليها نقوم فننهض ... الغاية القصوى الىت تأمالهنا ( 
  على ابن حجر الزيادة فأنشأ يقول  قال ومسعت احلسن بن سفيان يقول سأل أصحاب احلديث

  ) حديثا حديثا لست زائدكم حرفا ... لكم مائة يف كل يوم أعدها ( 
  ) به طالب منكم على قدره صرفا ... وما طال منها من حديث فإنىن ( 
  ) وإال فجيئوا من حيدثكم ألفا ... فإن أقنعتكم فامسعوها صرحية ( 

  قال احلسن ومسعت على بن حجر يقول 
  ) يف كل يوم سوى ما يفاد ... وظيفتنا مائة للغريب ( 
  ) أحاديث فقه صحاح جياد ... شريكيه أو هشيمية ( 

  حدثنا القاضى أبو على الصديف قال مسعت شيخنا أبا حممد التميمى احلنبلى يقول 

  يقبح بكم أن تستفيدوا بنا مث تذكرونا وال تترمحوا علينا 
تبة قال أخربنا أبو عمر ابن عبد الرب النمرى أخربنا أمحد بن قاسم املقرى أخربنا حدثنا الشيخ أبو على اجلياىن مكا

  ابن حبابة أخربنا ابو القاسم البغوى أخربنا عبد اهللا بن عمر القواريرى مسعت حيىي ابن سعيد القطان يقول 
  قال شعبة كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد 

د احلداد أخربنا أمحد ابن عبد اهللا أخربنا سليمان بن أمحد أخربنا أنس بن وحدثنا القاضى الشهيد قراءة أخربنا أمح
سلم أبو عقيل اخلوالىن أخربنا عتبة بن رزين األهلاىن مسعت إمساعيل بن عياش يقول حدثىن حممد بن زياد األهلاىن عن 

  أىب أمامة الباهلى قال 
تاب اهللا تعاىل فهو مواله ينبغى له أال خيذله وال يستأثر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من علم عبدا آية من ك

  عليه 
وحدثنا حممد بن إمساعيل أخربنا ابن قاسم أخربنا ابن عباس أخربنا الغافقى أو القاسم قال أخربنا أبو إسحاق يعىن 

  ابن شعبان حدثىن حممد ابن أمحد عن يونس عن ابن وهب قال قال ىل مالك 

وال حتمل ألحد على ظهرك فقد كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنياه وأخسر منه يا عبد اهللا أد ما مسعت 
  من باع آخرته بدنيا غريه 



قال وأخربنا أبو طالب عمر بن الربيع اخلشاب أخربنا هشام ابن صاحل أخربنا حممد بن كثري أخربنا سلم اخلواص 
  قال يقتدى من قول العامل ما يقتدى من فعله 

  ا وينشد يف هذ
  ) ينفعك علمى وال يضررك تقصريى ... امسع لقوىل وال تنظر إىل عملى ( 

  أخربنا القاضى أبو على أخربنا بن أىب نصر قال قرأت على 

  أىب الربكات احلسني بن إبراهيم بن الفرات قال أخربنا أبو حممد عبد الغىن ابن سعيد قال 
رفة الصحيح الذي صنعه أبو عبد اهللا بن البيع النيسابورى محل إىل عمر بن داود النيسابورى كتاب املدخل إىل مع

فوجدت فيه أغالط فأعلمت عليها وأوضحتها يف كتاب فلما وصل الكتاب إليه أجابىن على ذلك بأحسن جواب 
وشكر عليه أمت شكر وذكر يف كتابه إىل أنه ال يذكر ما استفاده من ذلك أبدا إال عىن وذكر يف كتابه إىل أن أبا 

  س حممد بن يعقوب األصم حدثهم قال أخربنا العباس بن حممد الدورى قال مسعت أبا عبيد يقول العبا
من شكر العلم أن تستفيد الشىء فإذا ذكر قلت خفى على كذا وكذا ومل يكن ىل به علم حىت أفادىن فالن فيه كذا 

  وكذا فهذا شكر العلم 
  بن املهتدى وأخربنا قال أخربنا احلميدى قال أخربنا ابو احلسني 

  أخربنا أبو حفص بن شاهني قال أخربنا إمساعيل بن على بن إمساعيل قال 
بلغىن أن ابن املبارك حضر عند محاد بن زيد مسلما عليه فقال أصحاب احلديث حلماد بن زيد يا أبا امساعيل تسأل 

ا امساعيل أحدث وأنت حاضر قال أبا عبد الرمحن حيدثنا فقال ىل يا أبا عبد الرمحن حدثهم فقلت سبحان اهللا يا أب
أقسمت لنفعلن أو حنوه فقال ابن املبارك خذوا أخربنا أبو إمساعيل محاد بن زيد فما حدث حبرف إال عن محاد يعىن 

  يف ذلك اجمللس أدبا 
  وناهيك من فعل محاد أيضا ومن أدب احلاضرين يف رغبتهم حلماد 

ازة أخربنا خلف ابن قاسم أخربنا سعيد بن عثمان بن السكن أخربنا امحد بن حممد عن أىب عمر بن عبد الرب إج
أخربنا أبو العباس أمحد ابن عبد اهللا الفرائضى أخربنا حممد بن مالك اخربنا عباس الدورى أخربنا ابن نوح قال 

  مسعت شعبة يقول 
  إذا رأيت احملربة يف بيت إنسان فارمحه فإن كان يف كمك شيء فأطعمه 

 بن أىب نصر فيما كتبه مفيدا للقاضى أىب بكر بن عمران وحدثنا غري واحد عنه قال أخربنا قرأت خبط أىب عبد اهللا
  أبو عبد اهللا حممد بن عقيل اخلراساىن أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد أخربنا 

 ٢٣٠     

بن عياض قال اخلرائطى قال أخربنا العباس بن عبد اهللا الترقفى قال أخربنا أبو يزيد الفيض بن إسحاق عن الفضيل 
  قال عبد اهللا ابن سالم لكعب 

  ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد إذ وعوه وعقلوه 
  قال الطمع وشره النفس وطلب احلوائج 

  قلت لفضيل فسر ىل قول كعب 



  قال يطمع الرجل يف الشيء فيطلبه فيذهب عليه دينه 
شيء وتكون لك إىل هذا حاجة وإىل هذا حاجة فإذا وأما الشره فشره النفس يف هذا وىف هذا حىت ال حيب أن يفوته 

قضاها لك خرم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك وخضعت له فمن حبك للدنيا سلمت عليه إذا مررت به 
وعدته إذا مرض مل تسلم عليه هللا ومل تعده هللا فلو مل تكن لك إليه حاجة كان خريا لك مث قال هذا خري لك من مائة 

  الن حديث عن فالن وف
  وحدثنا التاهرتى بقراءيت عليه أخربنا ابن سعدون أخربنا 

  املطوعى أخربنا ابن البيع قال مسعت أمحد بن اخلضر الشافعى يقول مسعت جعفر بن أمحد احلافظ يقول 
كنا يف جملس حممد بن رافع يف منزله قعودا حتت الشجرة وهو مستند إليها يقرأ علينا وكان إذا رفع يف اجمللس أحد 

صوته أو تبسم قام فلم يقدر أحد منا على مراجعته قال فوقع ذرق طائر على يدى وقلمى وكتاىب فضحك خادم من 
خدم طاهر بن عبد اهللا وأوالده معنا يف اجمللس فنظر إليه حممد بن رافع فوضع الكتاب فانتهى ذلك اخلرب إىل 

ان فقال واهللا ما أملك يف الوقت شيئا أمحله السلطان فجاءىن اخلادم عند السحر ومعه محال على ظهره بيت سام
إليك غري هذا وهو هدية لك فإن سئلت عىن فقل ال أدرى من تبسم فقلت افعل فلما كان من الغد محلت إىل باب 

  السلطان فربأت 

  اخلادم مث بعث السامان بثالثني دينارا فاستغنيت به يف اخلروج إىل العراق 
بن أمحد أخربنا أبو نعيم احلافظ أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز أخربنا  حدثنا القاضى الشهيد أخربنا محد

  عبيد اهللا العيشى أخربنا هشام بن زياد أخربنا حممد بن كعب القرظى عن ابن عباس قال 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كلموا باحلكمة عند اجلهال فتظلموها وال إن عيسى عليه السالم قام يف بىن إسرائيل فقال يا بىن إسرائيل ال تت
  تضعوها عند غري أهلها فتكتموها وىف غري هذه الرواية وال متنعوها من أهلها فتظلموهم 

  أخربنا أبو على اجلياىن من كتابه قال أنشدىن بعض شيوخى 
  ) وال تلقه إال إىل كل منصف ... صن العلم وارفع قدره وارع حقه ( 
  ) فأنت به من حيث ميمت تكتف ... كل آفة وخطه حيطك اهللا من ( 

أخربنا أمحد بن حممد احلافظ من كتابه قال أخربنا أبو احلسني الطيورى قال أخربنا أبو احلسن الفاىل قال أخربنا 
القاضى ابن خربان قال أخربنا القاضى ابن خالد قال أخربنا حممد بن خالد الراسىب أخربنا بندار أخربنا عبد الرمحن 

  لك عن الزهرى عن سعيد بن املسيب قال إن كنت ألسري ثالثا يف احلديث الواحد عن ما

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد اخلشىن قال أخربنا أبو على احلسني بن على الطربى وحدثنا أبو حبر بن العاصى 
أمحد اجللودى أخربنا ابن األسدى قال أخربنا أبو الفتح السمرقندى قاال أخربنا عبد الغافر الفارسى أخربنا أبو 

  سفيان أخربنا مسلم بن احلجاج أخربنا حيىي بن حيىي أخربنا عبد اهللا بن حيىي بن أىب كثري عن أبيه قال 
  ال يستطاع العلم براحة اجلسم 

وحدثىن القاضى أبو على عن املبارك بن عبد اجلبار عن أىب احلسن على بن أمحد عن أىب عبد اهللا النهاوندى عن أىب 
مد احلسن بن عبد الرمحن عن الساجى قال أخربنا الربيع أو حدثت عنه أن الشافعى جيزىء الليل ثالثة أجزاء حم



  الثلث األول يكتب والثاىن يصلى والثالث ينام 
حدثنا القاضى أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن ابن عبد الرحيم بن أمحد الكتامى بلفظه قال حدثىن 

  قال حدثىن أىب عبد الرمحن قال حدثىن أىب عبد الرحيم قال أخربنا أىب حممد 

أبو حممد بن أىب زيد الفقيه بالقريوان قال حدثىن أبو بكر حممد بن حممد بن اللباد أن حممد بن عبدوس صلى الصبح 
  بوضوء العتمة ثالثني سنة مخس عشرة من دراسة ومخس عشرة من عبادة 

  قال القاضى 
للقاضى الشهيد شيخنا أىب على رمحه اهللا فاستغربه وقال ىل مسعت أبا حممد عبد اهللا بن حممد بن ذكرت هذا اخلرب 

  إمساعيل يعرف بابن فورتش قاضى سرقسطه يقول 
رأى ابن عبدوس يف النوم قائال يقول له خمضت فجنب فقصها على عابر وقته فقال له ندبت للعمل فقال أي عمل 

موعة فقال له العابر ما أراك ندبت إال ملا هو أنفع لك أو حنو هذا فانفرد باملنستري سنة أفضل من اشتغاىل بتأليف اجمل
  وتوىف رمحه اهللا بعد سنة 

وأخربنا أبو احلسن على بن أمحد الشافعى وأبو عبد اهللا حممد ابن قطرى النحوى عن أىب بكر أمحد بن ثابت اخلطيب 
  عدى بن عمر أىب نصر البغدادى من ناشيده ألىب القاسم بن نباته الس

  ) ورعىي يف السرى روض السهاد ... أعاذلىت على إتعاب نفسى ( 
  ) فأهون فائت طيب الرقاد ... إذا شام الفىت برق املعاىل ( 

  قرأت خبط الشيخ ابن أىب نصر احلافظ نزيل بغداد فيما حدثىن به القاضى أبو على عنه من قوله 
  ) فاشغل زمانك يف فقه وىف أثر  ...الفقه يف الدين باآلثار مقترن ( 
  ) بقاصد اهللا فوق الشمس والقمر ... فالشغل بالفقه واآلثار مرتفع ( 

أخربنا أمحد بن حممد من كتابه أخربنا الطيورى أخربنا الفاىل أخربنا ابن خربان أخربنا ابن خالد حدثىن عبد الرمحن 
  اب القناد قال مسعت سفيان الثورى يقول املازىن حدثين هارون بن إسحاق أخربنا حممد بن عبد الوه

  لو علمت أن أحدا يطلب احلديث هللا لصرت إليه يف بيته فحدثته 
  قال ابن خالد وأخربنا عبد اهللا بن أمحد بن سعدان أخربنا سعيد ابن رمحة األصبحى قال 

األشياخ فقيل له قد غلبنا كنت أسبق إىل حلقة عبد اهللا بن املبارك بليل مع أقراىن ال يسبقىن أحد وجيىء هو مع 
  عليك هؤالء الصبيان فقال 

  هؤالء أرجى عندى منكم أنتم كم تعيشون وهؤالء عسى اهللا أن يبلغ هبم 
  قال وأخربنا موسى بن زكريا أخربنا زياد بن عبيد اهللا بن خزاعى مسعت سفيان بن عيينة يقول 

رحنا إىل املسجد لصالة الظهر وصرت إىل باب املسجد كان أىب صريفيا بالكوفة فركبه الدين فحملنا إىل مكة فلما 
إذا شيخ على محار فقال ىل يا غالم أمسك على هذا احلمار حىت أدخل املسجد فاركع فيه فقلت ال واهللا ما أنا 

بفاعل حىت حتدثىن فقال وما تصنع باحلديث واستصغرىن فقال حدثىن بن جابر عبد اهللا وأخربنا ابن عباس فحدثىن 
أحاديث فأمسكت محاره وجعلت أحتفظ ما حدثىن به فلما صلى وخرج قال ما نفعك ما حدثتك به حبستىن  بثمانية



فقلت حدثتىن بكذا وحدثتين بكذا فرددت عليه مجيع ما حدثىن به فقال بارك اهللا فيك تعاىل غدا إىل اجمللس فإذا هو 
  عمرو بن دينار 

يم بن احلسن العالف حدثىن العالء بن احلسني أخربنا سفيان بن قال وأخربنا مهام بن حممد العبدى وأخربنا إبراه
عيينة حبديث فقلت له ليس هو يا أبا عبد اهللا كما حدثت قال وما علمك يا قصري قال فسكت عنه هنية مث قلت يا 

ث كما أبا عبد اهللا أنت معلمنا وسيدنا فإن كنت أومهت فال تؤاخذىن فسكت هنية مث قال يا أبا عبد الرمحن احلدي
  ذكرت أنت وأنا أومهت 

  قال وأخربنا على بن حممد بن احلسني أخربنا حممد بن هارون املوصلى أخربنا عبيد اهللا بن جناد قال 
  عرضت البن املبارك فقلت له أمل على فقال أقرأت القرآن فقلت نعم فقرأت عشرا 

  فقال هل علمت ما اختلف الناس فيه من الوقوف واالبتداء 
  لناس بالوقف واالبتداء فقال مدهامتان قلت آية قلت أبصر ا

قال فاحلديث مسعته من أحد غريى قلت نعم قال فحدثىن قال فحدثته يف املناسك بأحاديث فقال أحسنت هات 
  ألواحك فأخرجت 

  مث قال يل من أين أنت قلت من بغداد 
  قال قم قلت هل رأيت إال خريا قال قم 

  متلى على وتفتيين وتغنيىن أقوهلا أربعا  قلت امرأته طالق ثالثا إن قمت أو
  قال اكتب 

  ) وأمسى بعد يف الزهاد ... أيا القارىء الذى لبس الصوف ( 
  ) ليس بغداد منزل العباد ... الزم الثغر والتواضع فيه ( 
  ) ومناخ للقارىء الصياد ... إن بغداد للملوك حمل ( 

  قلت من الناس قال العلماء 
  لزهاد قلت من امللوك قال ا

  قلت من الغوغاء قال هرمنة وخزمية بن خازم 

  قلت من السفلة قال من باع دينه بدنيا غريه 
قال وأخربنا أبو جعفر احلضرمى أخربنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلى أخربنا الفضل بن موسى عن حممد بن عبيد اهللا 

  عن أىب إسحاق قال 
ه فال يفهم فقال أتدرى ما مثلك مثلك مثل بغل هرم حطم كان خيتلف شيخ معنا إىل مسروق وكان يسأله فيخرب

  جرب دفع إىل رائض فقيل له علمه اهلملجة 
قال وأخربنا إبراهيم بن حممد أخربنا عبد اهللا بن شبيب أخربنا يعقوب بن محيد بن كاسب حدثىن عبد امللك بن عبد 

  العزيز املاجشون قال 

  ثالثة أحاديث حيدثه هبا فقال مالك إعرضها إن كانت لك حاجة حضرت مالكا وأتاه رجل من الصوفية فسأله عن 
  فقال يا أبا عبد اهللا إن العرض ال جيوز عندنا 



فقال له مالك أنت أعلم فأتاه مرارا كل ذلك يقول له إعرضها إن كانت لك حاجة فيقول له العرض ال جيوز عندنا 
ه مث قال ورب هذا القرب ال أدعها أو حتدثىن بثالثة فلما أراد أن يقوم وثب إليه الصوىف فلزم مضربة كانت حتت

  أحاديث 
  فقال مالك لرجل من جلسائه ليتك يا أبا طلحة دخلت بيىن وبينه فإىن أرى به ملما 

  فقال أبو طلحة ما أرى بالرجل ملما يا أبا عبد اهللا إن رأيت أن حتدثه هبذه األحاديث الثالثة 
   فقال مالك هات فسأله فحدثه واختصرته

  حدثنا حممد بن إمساعيل القاضى أخربنا أبو القاسم بن قاسم عن حممد 

ابن عباس عن أىب القاسم اجلوهرى قال أخربنا أبو احلسن على ابن شعبان أخربنا أمحد بن مروان أخربنا عمري بن 
  مرداس أخربنا مطرف ابن عبد اهللا قال 

تسل وتطيب ولبس ثيابا جددا مث حيدث قال غريه كان مالك إذا حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اغ
  إجالال حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقول ليليىن منكم أولو األحالم والنهى 

أخربنا أمحد بن حممد أخربنا املبارك أخربنا على بن أمحد أخربنا أمحد بن إسحاق أخربنا ابن خالد قال أخربنا إبراهيم 
  ى قال مسعت أمحد بن القاسم صاحب أىب عبيد قال مسعت احلسن ابن أىب الربيع يقول بن عبد الوهاب األبزار

كنا على باب مالك بن أنس فخرج مناد فنادى ليدخل أهل احلجاز فما دخل إال أهل احلجاز مث خرج فنادى 
ن فينا محاد ليدخل أهل الشام فما دخل إال أهل الشام مث خرج فنادى ليدخل أخل العراق فكنا آخر من دخل وكا

بن أىب حنيفة فلما دخل قال السالم عليكم ورمحة اهللا وإذا مالك بن أنس جالس على الفرش واخلدم قيام بأيديهم 
  املقارع قال فأومأ 

  الناس بأيديهم إليه أسكت فقال وحيكم أىف الصالة حنن فال نتكلم 
  بن عمر فحدثهم بعشرين حديثا قال فسمعت مالكا يقول أستخري اهللا ثالثا مث قال أخربىن نافع عن ا

  قال يف غري هذه الرواية مث أخذتنا املقارع فأخرجنا 
حدثنا القاضى الشهيد أخربنا أبو بكر بن اخلاضبة البغدادى أخربنا أبو الفتح اجلوهرى أخربنا أبو عبد الرمحن 

ل مسعت قطن ابن إبراهيم السلمى مسعت عبد الرمحن ابن حممد املعدل يقول مسعت حممد بن عبد اهللا احلريى يقو
  يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلى يقول 

جاء فىت إىل سفيان بن عيينة من خلفه فجبذه فقال يا سفيان حدثىن فالتفت سفيان فقال يا فىت إنه من جهل أقدار 
  الناس فهو بقدر نفسه أجهل 

الفالىأخربنا ابن خربان أخربنا ابن خالد أخربنا أخربنا أمحد بن حممد أخربنا أبو احلسني الصريىف أخربنا أبو احلسن 
  إسحاق بن أىب حسان األمناطى أخربنا هشام بن عمار أخربنا الوليد عن سعيد 

أن هشام بن عبد امللك سأل الزهرى أن ميلى على بعض أوالده شيئا من احلديث فدعا بكاتب وأملى عليه أربعمائة 
  نتم يا أصحاب احلديث فحدثهم هبا أراه واهللا حديث فخرج الزهرى من عند هشام فقال اين أ

أعلم لئال خيص أهل الدنيا دوهنم مث لقى هشاما بعد شهر أو حنوه فقال للزهرى يريد اختباره إن ذلك الكتاب قد 
  ضاع قال ال عليك فدعا بكاتب فأمالها عليه مث قابل هشام بالكتاب األول فلم يغادر حرفا واحدا 



اهللا التميمى بقراءتى عليه وأبو احلسني سراج ابن عبد امللك احلافظ قاال أخربنا أبو مروان أخربنا القاضى أبو عبد 
بن سراج عن أىب القاسم الزهرى عن أىب زكريا بن عابد أخربنا أمحد بن خالد أخربنا على بن عبد العزيز أخربنا أبو 

ن عن األحنف بن قيس عن عمر بن عبيد القاسم بن سالم أخربنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون عن ابن سريي
  اخلطاب قال 

  تفقهوا قبل أن تسودوا 
  قال أبو عبيد يقول ما دمتم صغارا قبل أن تصريوا سادة رؤساء منظورا إليكم فتستحيوا من الطلب فتبقوا جهالء 

  وقد قال جماهد لن ينال العلم مستحى وال مستكرب 

  م بيوتكم وأزواجكم عن ذلك وقال غري أىب عبيد معناه قبل أن تتزوجوا فتشغلك
وىف مثل هذا قال أبو الفرج بن هندو الكاتب فيما حدثىن به الشيخ األديب أبو عبد اهللا الزبيدى عن أىب بكر أمحد 

  بن ثابت احلافظ مما أنشده له 
  ) يسمو إليهن الوحيد الفارد ... ما للمعيل وللمعاىل إمنا ( 
  ) نات النعش فيها راكد وأبو ب... فالشمس جتتاب السماء وحيدة ( 

حدثنا القاضى أبو على الصدىف أخربنا الفضل األصبهاىن أخربنا أمحد بن عبد اهللا األصبهاىن أخربنا أمحد إجازة أخربنا 
  الصوىف أخربنا أمحد بن جناب أخربنا عيسى بن يونس عن األعمش قال 

أنفه فإذا مس أنفه مل يطمع أحد منا أن يسأله عن  كنت آتى إبراهيم فيحدثنا وكانت العالمة فيما بيننا وبينه أن ميس
  شيء 

أخربنا ابو طاهر األصبهاىن مكاتبة قال أخربنا أبو احلسني البغدادى الطيورى أخربنا أبو احلسن الفاىل أخربنا أبو عبد 
ح العطار أخربنا اهللا النهاوندى أخربنا أبو حممد بن خالد الرامهرمزى أخربنا سهل بن موسى أخربنا عبد اهللا بن الصبا

  أبو على احلنفى أخربنا قرة بن خالد قال 
  كان احلسن يظهر عند السكتة يعىن إذا سكت عن احلديث فيكون هجرياه سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم 

  وكان هجريى ابن سريين إذا سكت عن احلديث أن يقول اللهم لك الشكر 
  وة إالباهللا وكان الضحاك يقول عند سكوته ال حول وال ق

  ) أال إىل اهللا تصري األمور ( وكان هجريى قتادة إذا سكت 
  قال وأخربنا عبد اهللا بن معدان أخربنا أمحد بن حرب أخربنا 

  حسن اجلعفى قال ذكر طعمة ابن غيالن قال 
هل اللهم كان احلسن إذا أراد أن يفارق أصحابه قال اللهم بارك لنا فيما تقلبنا إليه من قول أو عمل ومال وأ

  اجعلها نعمة مشكورة مشهورة مبلغة إىل رضوانك واجلنة وأجعله متاع وإميان وزاد إميان 
حدثنا القاضى الشهيد مساعا من لفظه أخربنا العذرى أبو العباس أخربنا أبو ذر اهلروى مسعت أبا زرعة عبيد اهللا بن 

  عثمان يقول 
  وانصرفنا مسعت أبا بكر النقاش يدعو هبذا الدعاء إذا فرغنا 



  عمر اهللا قلوبكم بذكره وألسنتكم بشكره وجواركم خبدمته وال جعل على قلوبكم ربانية ألحد من خليقته 
  وحدثنا رمحه اهللا قال أخربنا أبو الفضل األصبهاىن قال أخربنا 

عبد احلكم أخربنا  أبو نعيم احلافظ أخربنا أبو عمر العثماىن أخربنا بن مكرم أخربنا حممد بن سهل أخربنا عبد اهللا بن
  بكر بن مضر عن عبيد عن خالد بن أىب عمران عن نافع قال 

كان ابن عمر إذا جلس جملسا مل يقم حىت يدعو جللسائه هبذه الكلمات وزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كان يدعو هبن جللسائه 

   اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك ومن طاعتك

  ما تبلغنا به جنتك ومن اليقني ما هتون به علينا مصائب الدنيا 
اللهم متعنا بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وال تسلط علينا 

  من ال يرمحنا 
  ذا فرغنا وال يكاد يغبه وكان شيخنا القاضى الشهيد رمحه اهللا يستعمل هذا الدعاء يف آخر جمالسه إ

  قال القاضى املؤلف رضى اهللا عنه وأبقى لنا مدته وحرس علينا بركته 
  هذا منتهى ما علقناه من غرضك املطلوب وأودعناه من الفوائد ما يصور األمساع والقلوب 
ديه ويرضيه وخيلص وسألت جامع الناس ليوم ال ريب فيه أن جيمع أهواءنا املتفرقة يف أودية الدنيا على ما يزلف ل

أعمالنا لوجهه ومامل يكن منها له فيصرفه لذلك بلطفه وتالفيه وخيتم جلميعنا باحلسىن قبل اخنرام األجل وفراق الدنيا 
  ويستعملنا مبا علمنا ما دام العمل ميكننا 

  وكتبه لنفسه خبط يده موسى بن عمران بن موسى بن عياض اليحصىب عنا 
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