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  الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي 

  مقدمة

بسم اهللا الرمحن الرحيم أخربنا الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن أيب العالء املصيصي بدمشق نا أبو بكر أمحد بن 
البغدادي احلافظ قدم علينا من لفظة رمحه اهللا تعاىل احلمد هللا الذي هدانا لدينه القومي  علي بن ثابت اخلطيب

وارشدنا إىل صراطه املستقيم وأهلمنا احلمد له على ما خولنا من جزيل نعمه وأجدنا نعمة علينا مضافة اىل سائر مننه 
للعمل مبا يقرب اىل مرضاته وأشهد أن ال إله  امحده محد معترف بالتقصري فيما يلزمه من شكر هباته وأسأله التوفيق

أال اهللا شهادة تبلغ معتقدها امله وخيتم اهللا لقائلها بالسعادة عمله وأشهد أن حممدا عبده املنتخب من بريته ورسوله 
الداعى خللقه اىل طاعته أرسله باحلق املبني وابتعثه بالشرع املتني فجلى غوامض الشبهات وأنار حنادس الظلمات 
وأباد حزب الكفر وانصاره وشيد اعالم الدين ومناره صلى اهللا عليه صالة يعطيه فيها أمنيته ويرفع هبا يف اآلخرة 
درجته وعلى إخوانه من النبني وآله األخيار املنتخبني وتابعيهم باإلحسان أمجعني اما بعد فإن اهللا تبارك وتعاىل أنقذ 

الضاللة بالكتاب الناطق والوحي الصادق املنزلني على سيد  اخللق من نائرة اجلهل وخلص الورى من زخارف
  الورى نبينا حممد املصطفى مث أوجب النجاة من النار وأبعد عن منزل 

الذل واخلسار ملن أطاعه يف إمتثال ما أمر والكف عما عنه هنى وزجر فقال ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه 
طاعة رسوله وطاعة رسوله يف اتباع سننه إذ هي النور البهي واألمر اجللي فأولئك هم الفائزون وطاعة اهللا يف 

واحلجة الواضحة واحملجة الالئحة من متسك هبا اهتدى ومن عدل عنها ضل وغوى وملا كان ثابت السنن واآلثار 
قوام لإلسالم اال وصحاح األحاديث املنقولة واالخبار ملجأ املسلمني يف األحوال ومركز املؤمنني يف األعمال إذ ال 

باستعماهلا وال ثبات لالميان اال بانتحاهلا وجب االجتهاد يف علم أصوهلا ولزم احلث على ما عاد بعمارة سبيلها وقد 
استفرغت طائفة من أهل زماننا وسعها يف كتب األحاديث واملثابرة على مجعها من غري أن يسلكوا مسلك املتقدمني 

حال الراوي واملروى ومتييز سبيل املرذول واملرضى واستنباط ما يف السنن من وينظروا نظر السلف املاضني يف 
االحكام وإثارة املستودع فيها من الفقه باحلالل واحلرام بل قنعوا من احلديث بامسه واقتصروا على كتبه يف الصحف 

ة وهان عليهم الدأب والكالل ورمسه فهم أغمار ومحلة أسفار قد حتملوا املشاق الشديدة وسافروا اىل البلدان البعيد
واستوطئوا مركب احلل واالرحتال وبذلوا األنفس واالموال وركبوا املخاوف واالهوال شعث الرؤس شحب 

األلوان مخص البطون نواحل االبدان يقطعون أوقاهتم بالسري يف البالد طلبا ملا عال من اإلسناد ال يريدون شيئا سواه 
ن ال تثبت عدالته ويأخذون ممن ال جتوز امانته ويروون عمن ال يعرفون صحة حديثه وال يبتغون اال إياه حيملون عم

  وال يتيقن ثبوت مسموعة وحيتجون 

مبن ال حيسن قراءة صحيفته وال يقوم بشيء من شرائط الرواية وال يفرق بني السماع واالجازة وال مييز بني املسند 
ذي حدثه حىت يستثبته من غريه ويكتبون عن الفاسق يف فعله واملرسل واملقطوع واملتصل وال حيفظ اسم شيخه ال



املذموم يف مذهبه وعن املبتدع يف دينه املقطوع على فساد اعتقاده ويرون ذلك جائزا والعمل بروايته واجبا إذا كان 
يهم ألهل السماع ثابتا واإلسناد متقدما عاليا فجر هذا الفعل منهم الوقيعة يف سلف العلماء وسهل طريق الطعن عل

البدع واالهواء حىت ذم احلديث واهله بعض من ارتسم بالفتوى يف الدين ورأى عند اعجابه بنفسه انه أحد األئمة 
اجملتهدين بصدوفه عن اآلثار اىل الرأي املرذول وحتكمه يف الدين برأيه املعلول وذلك منه غاية اجلهل وهناية التقصري 

كد الطلب ومعاناة ما فيه من املشقة والنصب وأعيتهم األحاديث ان  عن مرتبة الفضل ينتسب اىل قوم هتيبوا
حيفظوها واختلفت عليهم األسانيد فلم يضبطوها فجانبوا ما استثقلوا وعادوا ما جهلوا وآثروا الدعة واستلذوا 

سنونه ان الراحة مث تصدروا يف اجملالس قبل احلني الذي يستحقونه وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي ال حي
تعاطى أحدهم رواية حديث فمن صحف ابتاعها كفى مؤونة مجعها من غري مساع هلا وال معرفة حبال ناقلها وان 

حفظ شيئا منها خلط الغث بالسمني وأحلق الصحيح بالسقيم وان قلب عليه إسناد خرب أو سئل عن علة تتعلق بأثر 
ته فهو كاحلمار يف طاحونته مث رأى ممن حيفظ احلديث حتري واختلط وغيث بلحيته وامتخط تورية عن مستور جهال

ويعانيه ما ليس يف وسعه اجلريان فيه فلجأ اىل االزدراء بفرسانه واعتصم بالطعن على الراكضني يف ميدانه كما 
د أخربنا أبو بكر حممد بن عمر بن جعفر اخلرقي أنا امحد بن جعفر بن حممد بن سلم اخلتلي قال حدثنا أبو العباس امح

  بن على االبار قال رأيت باألهواز رجال 

حف شاربه وأظنه قد اشترى كتبا وتعبأ للفتيا فذكروا أصحاب احلديث فقال ليسوا بشيء وليس يسوون شيئا 
فقلت له أنت ال حتسن تصلى قال انا قلت نعم قلت أيش حتفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتحت 

قلت وأيش حتفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا وضعت يديك على الصالة ورفعت يديك فسكت ف
ركبتيك فسكت قلت أيش حتفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجدت فسكت قلت مالك ال تكلم أمل 
 أقل لك انك ال حتسن تصلى أنت امنا قيل لك تصلى الغداة ركعتني والظهر أربعا فالزم ذا خري لك من أن تذكر

أصحاب احلديث فلست بشيء وال حتسن شيئا فهذا املذكور مثله يف الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب 
اىل احلديث ومل يعلق به منه غري مساعه وكتبه دون نظره يف أنواع عمله واما احملققون فيه املتخصصون به فهم األئمة 

بة الرفيعة حفظوا على األمة احكام الرسول واخربوا على أنباء العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة واملرت
التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه وميزوا حمكمه ومتشاهبه ودونوا أقوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأفعاله وضبطوا 

مة من ظفره على اختالف األمور أحواله يف يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه ومأكله ومشربه حىت القال
ما كان يصنع هبا والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها وقوله عند كل فعل حيدثه ولدى كل موقف يشهده تعظيما 

لقدره صلى اهللا عليه و سلم ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزى اليه وحفظوا مناقب صحابته ومآثر عشريته وجاؤا 
 عناية أصحاب احلديث بضبط السنن ومجعها واستنباطها من بسري األنبياء ومقامات األولياء واختالف الفقهاء ولوال

معادهنا والنظر يف طرقها لبطلت الشريعة وتعطلت احكامها إذ كانت مستخرجة من اآلثار احملفوظة ومستفادة من 
  السنن املنقولة فمن عرف لإلسالم حقه وأوجب للدين حرمته أكرب أن حيتقر من عظم اهللا 

حجته وأبان فضيلته ومل يرتق بطعنه اىل حزب الرسول وأتباع الوحي واوعية الدين وخزنة شأنه واعلى مكانه واظهر 
العلم الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف كتابه فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضى اهللا عنهم ورضوا عنه وكفى احملدث 

ره ذلك فضل اهللا يؤتيه من شرفا ان يكون امسه مقرونا باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكره متصال بذك
يشاء واهللا ذو الفضل العظيم والواجب على من خصه اهللا تعاىل هبذه الرتبة وبلغه اىل هذه ملنزلة ان يبذل جمهوده يف 



تتبع آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسننه وطلبها من مظاهنا ومحلها عن أهلها والتفقه هبا والنظر يف احكامها 
يها والتأدب بآداهبا ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته من طلب الشواذ واملنكرات وتتبع والبحث عن معان

االباطيل واملوضوعات ويؤتى احلديث حقه من الدراسة واحلفظ والتهذيب والضبط ويتميز مبا تقتضيه حاله ويعود 
قال قرئ على أيب امحد احلسني بن  عليه زينه ومجاله فقد أخربنا أبو بكر امحد بن حممد بن امحد بن غالب اخلوارزمي

على التميمي وانا امسع حدثين حممد بن املسيب قال حدثنا أبو اخلصيب املصيصي امالء قال مسعت سعيد بن املغرية 
يقول مسعت خملد بن احلسني يقول إن كان الرجل ليسمع العلم اليسري فيسود به أهل زمانه يعرف ذلك يف صدقه 

مخسني الف حديث ال جتوز شهادته على قلنسوته أخربنا أبو بكر امحد بن حممد بن إبراهيم وورعه وانه لريوى اليوم 
األشناين بنيسابور قال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري 

صرة واللفظ له قال ثنا أبو روق اهلزاين قال أنبأ بن وهب وأخربنا أبو احلسني علي بن القاسم بن احلسن الشاهد بالب
قال ثنا حبر بن نصر اخلوالين قال ثنا بن وهب قال حدثين حيىي بن سالم عن عثمان بن مقسم عن املقربي عن أيب 

  هريرة قال قال رسول اهللا 

محد بن حممد بن امحد صلى اهللا عليه و سلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عامل ال ينفعه اهللا بعلمه أخربنا أبو احلسني ا
بن محاد الواعظ موىل بىن هاشم قال ثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول األزرق امالء قال حدثين 

جدي أبو يعقوب إسحاق بن البهلول قال ثنا سفيان ويعلى عن إمساعيل يعىن بن أيب خالد عن قيس عن عبد اهللا 
هللا صلى اهللا عليه و سلم ال حسد اال يف اثنتني رجل آتاه اهللا حكمة فهو رفعه يعلى ووقفه سفيان قال قال رسول ا

يقول هبا ورجل آتاه اهللا ما ال فهو ينفقه يف حقه وأنا اذكر مبشيئة اهللا تعاىل وتوفيقه يف هذا الكتاب ما بطالب 
ئطه وأشرح من احلديث حاجة اىل معرفته وبالتفقة فاقة اىل حفظه ودراسته من بيان أصول علم احلديث وشرا

مذاهب سلف الرواة والنقلة يف ذلك ما يكثر نفعه وتعم فائدته ويستدل به على فضل احملدثني واجتهادهم يف حفظ 
الدين ونفيهم حتريف الغالني وانتحال املبطلني ببيان األصول من اجلرح والتعديل والتصحيح والتعليل واقوال 

حتجاج باملراسيل والنقل عن أهل الغفلة ومن ال يضبط الرواية وذكر احلفاظ يف مراعاة األلفاظ وحكم التدليس واال
من يرغب عن السماع منه لسوء مذهبه والعرض على الراوي والفرق بني قول حدثنا وأخربنا وأنبأنا وجواز 

إصالح اللحن واخلطأ يف احلديث ووجوب العمل بأخبار اآلحاد واحلجة على من أنكر ذلك وحكم الرواية على 
وغلبة الظن واختالف الروايات بتغاير العبارات ومىت يصح مساع الصغري وما جاء يف املناولة وشرائط صحة الشك 

  اإلجازة واملكاتبة وغري ذلك مما يقف عليه من تأمله ونظر فيه إذا انتهى اليه وباهللا استعني وهو حسيب ونعم الوكيل 

  سنة رسول اهللا صلىباب ما جاء يف التسوية بني حكم كتاب اهللا تعاىل وحكم 

  ) اهللا عليه و سلم يف وجوب العمل ولزوم التكليف 
أخربنا أبو حممد احلسن بن على بن امحد بن بشار النيسابوري بالبصرة قال ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه 

حريز بن عثمان  العسكري قال ثنا سليمان بن عبد احلميد البهراين قال ثنا على بن عياش وأبو اليمان قاال حدثنا
قال حدثين عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي عن املقدام بن معد يكرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه 

قال أال اىن اوتيت الكتاب ومثله معه أال اىن قد أوتيت القرآن ومثله أال يوشك رجل شبعان على اريكته يقول 
حلوه وما وجدمت فيه من حرام فحرموه أال ال حيل لكم حلم احلمار عليكم هبذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأ



األهلى وال كل ذي ناب من السباع وال لقطة من مال معاهد إال ان يستغىن عنها صاحبها أخربنا أبو احلسني على 
ن جعفر بن بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل قال انا أبو جعفر بن عمرو بن البحتري الرزاز قال حدثنا حيىي ب

الزبرقان قال انا زيد بن احلباب قال ثنا معاوية بن صاحل قال أخربين احلسن بن جابر أنه مسع املقدام بن معد يكرب 
الكندي يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرم أشياء فذكر احلمر االنسية مث قال يوشك رجل متكئ 

نا وبينكم كتاب اهللا فما وجدنا حالال احللناه وما وجدنا حراما على اريكته حيدث باحلديث من حديثي فيقول بين
حرمناه أال وإن ما حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل ما حرم اهللا عز و جل أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا 

ن بن مهدى ح أيضا قال أنا دعلج بن أمحد قال ثنا بن شريويه قال ثنا إسحاق وهو بن راهويه قال أنا عبد الرمح
  وأخربين 

عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسي قال حدثنا أبو حفص عمر بن حممد بن على بن الزيات ح وأخربنا أبو احلسن على 
بن طلحة بن حممد املقرى وأبو احلسني امحد بن عمر بن روح النهرواين واللفظ حلديثهما قاال أنا أبو حفص بن 

ن ناحية قال ثنا عمرو بن على أبو حفص الصرييف قال ثنا عبد الرمحن بن مهدى الزيات قال ثنا عبد اهللا بن حممد ب
قال ثنا معاوية بن صاحل عن احلسن بن جابر قال مسعت املقدام بن معديكرب يقول حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

كتاب اهللا فما وجدنا سلم أشياء يوم خيرب مث قال يوشك رجل متكئ على اريكته حيدث حبديثى فيقول بيننا وبينكم 
فيه من حالل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وان ما حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل ما حرم 

اهللا عز و جل أخربنا أبو علي احلسن بن أيب بكر بن شاذان قال أنا مكرم بن أمحد بن حممد بن مكرم القاضى قال 
برد األنطاكي قال ثنا حممد بن عيسى يعىن بن الطباع قال ثنا أشعث بن شعبة  حدثنا حممد بن امحد بن الوليد بن

املصيصي قال حدثنا أرطاة بن املنذر قال مسعت حكيم بن عمري حيدث عن العرباض بن سارية ان النيب صلى اهللا 
ى اهللا عليه و عليه و سلم نزل خيرب ومعه من معه من اصحابه ومكر صاحب خيرب مكرا ماردا فأقبل اىل النيب صل

سلم فقال يا حممد ألكم ان تذحبوا محرنا وتأكلوا بقرنا وتضربوا نساءنا وتدخلوا بيوتنا فغضب النيب صلى اهللا عليه و 
سلم فقال يا بن عوف قم فاركب فرسك فناد يف الناس أال ان اجلنة ال حتل اال املؤمن وأن اجتمعوا اىل الصالة 

عليه و سلم مث قام فقال حبسب امرئ قد شبع وبطن وهو متكئ على اريكته ال  فاجتمعوا فصلى هبم النيب صلى اهللا
يظن ان هللا حراما إال ما يف القرآن واىن واهللا قد حرمت وهنيت ووعظت بأشياء اهنا ملثل القرآن أو أكثر ال أحل من 

  السباع كل ذي ناب وال احلمر االهلية وال أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب 

كل أمواهلم اال ما طابوا به نفسا وال ضرب نسائهم إذا اعطوا الذي عليهم أخربنا القاضى أبو بكر اال بإذن وال أ
امحد بن احلسن بن امحد احلريي بنيسابور قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال انا الربيع بن سليمان قال 

بن امحد بن إسحاق احلافظ بأصبهان قال ثنا أبو على  نا الشافعي قال انا سفيان ح وأخربنا أبو نعيم امحد بن عبد اهللا
حممد بن امحد بن احلسن الصواف ثنا بشر بن موسى قال ثنا احلميدي قال ثنا سفيان قال ثنا سامل أبو النضر عن 
عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ألفني أحدكم متكئا على اريكته يأتيه 

األمر من امرى مما أمرت به او هنيت عنه فيقول ال ندري ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه لفظ احلميدي أخربنا أبو 
احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان قال أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال 

الرمحن بن سهم األنطاكي قال ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن ثنا على بن امحد بن النضر قال ثنا حممد بن عبد 
أمساء بن خارجه بن حصن بن حذيفة بن بدر ح وأخربنا احلسن بن أيب بكر قال أخربنا عبد اهللا بن إسحاق اخلراساين 



إسحاق  قال ثنا أبو على احلسني بن امحد السراج قال ثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي قال ثنا أبو
الفزاري عن مالك بن أنس عن سامل أيب النضر عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه أيب رافع قال قال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم ال أعرفن الرجل يأتيه األمر مما أمرت به أو هنيت عنه فيقول ما ادرى ما هذا عندنا كتاب اهللا ليس 

سن بن حممد بن عبد اهللا بن حسنويه أبو سعيد األصبهاين هبا قال ثنا امحد بن هذا فيه واللفظ البن الفضل أخربنا احل
جعفر بن معبد السمسار قال ثنا عمر بن امحد بن السين أبو احلسني البغدادي قال حدثنا حممد بن اعني قال ثنا حممد 

بن املنكدر عن جابر بن بن عبد اهللا األنصاري قال ثنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن يزيد الرقاشي عن حممد 
  عبد اهللا قال قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعل أحدكم أن يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على اريكته فيقول دعونا من 
هذا ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعنا أخربين أبو القاسم األزهري قال حدثنا حممد بن املظفر احلافظ قال حدثنا امحد بن 

ن خالد العسكري قال ثنا حممد بن موسى الدواليب قال حدثنا عباد بن صهيب قال ثنا عباد بن كثري قال إبراهيم ب
ثنا حممد بن املنكدر قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال عسى رجل ان يبلغه 

القرآن فمن بلغه عىن حديث فكذب به أو عىن حديث وهو متكئ على اريكته فيقول ال أدرى ما هذا عليكم ب
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخربين احلسن بن أىب طالب قال ثنا عمر بن امحد بن عثمان الواعظ قال 
ثنا امحد بن إسحاق بن البهلول قال ثنا أىب قال ثنا مسرة بن حجر عن محزة بن أىب محزة النصييب عن عمرو بن دينار 

رضى اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما بال أصحاب احلشايا يكذبوىن عسى عن بن عباس 
أحدكم يتكىء على فراشه يأكل مما أفاء اهللا عليه فيؤتى حيدث عىن األحاديث يقول ال أرب يل فيها عندنا كتاب اهللا 

ر قال أنا أبو سهل امحد بن حممد بن عبد اهللا بن ما هناكم عنه فانتهوا وما أمركم به فاتبعوه أخربنا احلسن بن أيب بك
زياد القطان قال ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضى قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء قال ثنا جويرية بن أمساء عن 

مالك بن أنس عن الزهرى عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أخربه ان عبد اهللا بن عباس أخربه قال قال 
مر رضى اهللا تعاىل عنه ان اهللا تعاىل بعث حممدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ع

وعقلناها ووعيناها ورجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورمجنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان يقول رجل 
اهللا فإن الرجم يف كتاب اهللا تعاىل حق على من زىن إذا  واهللا ما جند آية الرجم يف كتاب اهللا فيترك فريضة أنزهلا

  أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه أو كان احلبل أو االعتراف 

أخربنا عبد اهللا بن حيىي السكري نا حممد بن امحد بن احلسن قال ثنا بشر بن موسى قال حدثنا احلميدي قال ثنا 
لنخعي عن علقمة ان امرأة من بىن أسد أتت عبد اهللا بن مسعود فقالت سفيان عن منصور بن املعتمر عن إبراهيم ا

انه بلغىن انك قلت ذيت وذيت والوامشة واملستومشة وإين قرأت ما بني اللوحني فلم أجد الذي تقول وإين ألظن على 
شيئا فقال هلا  أهلك منها قال فقال هلا عبد اهللا فادخلي فانظرى فدخلت فنظرت فلو تر شيئا مث خرجت فقالت مل ار

عبد اهللا أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا قالت بلى قال قال فهو ذاك أخربنا أبو سعيد 
حممد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصرييف بنيسابور قال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا حممد 

بادة قال ثنا األوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جربائيل ينزل على بن إسحاق الصغاين قال حدثنا روح بن ع
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياها كما يعلمه القرآن أخربنا أبو عبد اهللا 

ن عبد اهللا بن سليمان قال حممد بن امحد بن حممد بن امحد بن أيب طاهر الدقاق قال أنا أبو بكر النجاد قال ثنا حممد ب



ثنا سهل بن صاحل األنطاكي قال ثنا اهليثم بن خارجة قال ثنا اهليثم بن عمران قال مسعت إمساعيل بن عبيد اهللا يقول 
ينبغي لنا ان حنفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما حنفظ القرآن الن اهللا تعاىل يقول وما آتاكم الرسول 

  فخذوه 

  السنن لعموم حمكم القرآن وذكر احلاجة يف اجململ اىل التفسريباب ختصيص 

  ) والبيان 
  قال اهللا تعاىل يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فان كن 

نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان 
ن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث فكان ظاهر هذه اآلية يدل على ان كل والد يرث ولده كان له ولد فان مل يك

وكل مولود يرث والده حىت جاءت السنة بأن املراد ذلك مع اتفاق الدين بني الوالدين واملولودين وأما إذا اختلف 
ربنا أبو احلسن حممد بن امحد بن الدينان فإنه مانع من التوارث واستقر العمل على ماوردت به السنة يف ذلك أخ

حممد بن امحد بن رزق التاىن ببغداد وأبو حفص عمر بن امحد بن أىب عمر والبزاز بعكربا وأبو احلسن على بن امحد 
بن هارون املعدل بالنهروان قالوا حدثنا حممد بن حيىي بن عمر بن على بن حرب الطائي قال ثنا على بن حرب قال 

عن الزهرى عن على بن احلسني ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ثنا سفيان بن عيينة 
قال أنا حممد بن امحد بن احلسن الصواف قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا احلميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهرى 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال أخربين على بن حسني عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قا
سلم ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم وقال اهللا تعاىل يف املرأة يطلقها زوجها ثالثا فال حتل له من بعد حىت 
تنكح زوجا غريه واحتمل ذلك ان يكون املراد به عقد النكاح وحده واحتمل ان يكون املراد به العقد واالصابة 

املراد به اإلصابة بعد العقد أخربنا بذلك القاضى أبو بكر امحد بن احلسن بن امحد احلرشي قال  معا فبينت السنة ان
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال أخربين عبد اهللا بن وهب قال 

ائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثين عروة بن الزبري أن ع
  ان رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طالقها فنكحت بعده عبد الرمحن بن الزبري فجاءت رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم فقالت اهنا كانت حتت رفاعة فطلقها آخر ثالث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرمحن بن 
ثل هذه اهلدبة وأخذت هبدبة من جلباهبا قال فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزبري وانه واهللا ما معه اال م

ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعى اىل رفاعة ال حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته قالت وأبو بكر جالس 
فطفق خالد ينادى عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب احلجرة مل يؤذن له 

أبا بكر أال تزجر هذه عما جتهر به عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال اهللا تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته كثرت أو قلت حىت دلت السنة ان املراد به 

يمة ربع دينار فصاعدا واما من مل تبلغ قيمة سرقته هذا القدر فال قطع فيه بعض السراق وهو من بلغت سرقته يف الق
أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي بالبصرة قال حدثنا أبو على حممد بن أمحد بن 

ثنا قال أبو داود  عمرو اللؤلؤى قال ثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال ثنا امحد بن صاحل ووهب بن بيان قاال
وحدثنا بن السرح قال أنا بن وهب قال أخربين يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النيب صلى 



اهللا عليه و سلم قال تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا قال امحد بن صاحل القطع يف ربع دينار فصاعدا وملا 
نا منها على ما اوردناه أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ذكرناه نظائر كثرية يف الكتاب والسنة اقتصر

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال حدثنا روح بن عبادة قال ثنا 
ة قاضية األوزاعي عن مكحول قال القرآن أحوج اىل السنة من السنة اىل القرآن قال وقال حيىي بن أيب كثري السن

على الكتاب ليس الكتاب قاضيا على السنة أخربين عبد العزيز بن على الوراق قال ثنا عمر بن امحد الواعظ قال ثنا 
  امحد بن حممد 

بن إمساعيل قال ثنا الفضل بن زياد قال مسعت امحد بن حنبل وسئل عن احلديث الذي روى ان السنة قاضية على 
قوله ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه أخربنا أبو احلسن على الكتاب قال ما اجسر على هذا ان أ

بن امحد بن حممد بن بكران الفوى بالبصرة قال ثنا احلسن بن حممد بن عثمان الفسوي قال ثنا يعقوب بن سفيان 
ئيل ينزل على قال ثنا حممد بن عقبة قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن األوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جربا

النيب صلى اهللا عليه و سلم بالقرآن والسنة تفسر القرآن أخربنا أبو احلسن على بن امحد بن عمر املقرى قال نا 
حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا معاذ بن املثىن قال ثنا مسدد ح وأخربين احلسن بن أىب طالب وسياق 

بن إبراهيم بن محدان القاضى قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال ثنا  هذا احلديث له قال ثنا أبو بكر حممد
عبيد اهللا بن عمر القواريرى قال ثنا محاد بن زيد قال ثنا على بن زيد عن احلسن ان عمران بن حصني كان جالسا 

أرأيت لو وكلت أنت  ومعه أصحابه فقال رجل من القوم ال حتدثونا اال بالقرآن قال فقال له ادنه فدنا فقال
وأصحابك اىل القرآن أكنت جتد فيه صالة الظهر أربعا وصالة العصر أربعا واملغرب ثالثا تقرأ يف اثنتني أرأيت لو 
وكلت أنت وأصحابك اىل القرآن أكنت جتد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا واملروة مث قال اى قوم خذوا 

أخربنا احلسن بن أيب بكر قال نا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم اخلراساين قال  عنا فانكم واهللا إن ال تفعلوا لتضلن
ثنا إبراهيم بن اهليثم قال ثنا عفان قال ثنا سعيد بن زيد قال حدثنا احلسن ان رجال قال لعمران بن احلصني ما هذه 

قرآن من أين كنت تعلم ان األحاديث اليت حتدثوناها وتركتم القرآن قال أرأيت لو أبيت أنت واصحابك إال ال
صالة الظهر عدهتا كذا وكذا وصالة العصر عدهتا كذا وحني وقتها كذا وصالة املغرب كذا واملوقف بعرفة ورمى 

  اجلمار كذا واليد 

من أين تقطع أمن ههنا أم ههنا أم من ههنا ووضع يده على مفصل الكف ووضع يده عند املرفق ووضع يده عند 
ا ما حدثناكم واال واهللا ضللتم أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلريي قال ثنا أبو املنكب اتبعوا حديثن

العباس حممد بن يعقوب األصم قال انا العباس بن الوليد بن مزيد البريويت قال أخربين أيب قال حدثين األوزاعي عن 
ثنا من القرآن فاعلم انه ضال مضل قال أيوب السختياين انه قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحد

األوزاعي يقول اهللا تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه ومن يطع الرسول فقد اطاع اهللا ويدعوه اىل تأويل القرآن برأيه 
أخربنا حممد بن امحد بن رزق البزاز قال حدثنا مكرم بن امحد القاضى قال ثنا حممد بن احلسن اخلوارزمي قال مسعت 

ملديين يقول قال عبد الرمحن بن مهدى الرجل اىل احلديث أحوج منه اىل األكل والشرب وقال احلديث على بن ا
  تفسري القرآن 

  باب الكالم يف االخبار وتقسيمها



اخلرب هو ما يصح ان يدخله الصدق أو الكذب وينقسم قسمني خرب تواتر وخرب آحاد فاما خرب التواتر فهو ما خرب 
عددهم حدا يعلم عند مشاهدهتم مبستقر العادة ان اتفاق الكذب منهم حمال وان التواطؤ منهم به القوم الذين يبلغ 

يف مقدار الوقت الذي انتشر اخلرب عنهم فيه متعذر وان ما خربوا عنه ال جيوز دخول اللبس والشبهة يف مثله وان 
اخلرب عن قوم هذه سبيلهم قطع على أسباب القهر والغلبة واألمور الداعية اىل الكذب منتفية عنهم فمىت تواتر 

  صدقة واوجب وقوع العلم ضرورة واما اخلرب اآلحاد فهو ما قصر عن صفة التواتر ومل يقطع به العلم وان روته 

اجلماعة واالخبار كلها على ثالثة اضرب فضرب منها يعلم صحته وضرب منها يعلم فساده وضرب منها ال سبيل 
االمرين دون اآلخر اما الضرب األول وهو ما يعلم صحته فالطريق اىل معرفته ان مل اىل العلم بكونه على واحد من 

يتواتر حىت يقع العلم الضرورى به أن يكون مما تدل العقول على موجبه كاالخبار عن حدث األجسام واثبات 
ول تقتضي صحته وقد الصانع وصحة األعالم اليت اظهرها اهللا عز و جل على ايدى الرسل ونظائر ذلك مما أدلة العق

يستدل أيضا على صحته بان يكون خربا عن أمر اقتضاه نص القرآن او السنة املتواترة أو اجتمعت األمة على 
تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت مبوجبه ألجله واما الضرب الثاين وهو ما يعلم فساده فالطريق اىل معرفته 

ا واالدلة املنصوصة فيها حنو االخبار عن قدم األجسام ونفى الصانع وما ان يكون مما تدفع العقول صحته مبوضوعه
اشبه ذلك أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة املتواترة أو امجعت األمة على رده أو يكون خربا عن أمر من 

ة أو الدليل علم أمور الدين يلزم املكلفني علمه وقطع العذر فيه فإذا ورد ورودا ال يوجب العلم من حيث الضرور
بطالنه الن اهللا تعاىل ال يلزم املكلفني علما بأمر ال يعلم اال خبرب ينقطع ويبلغ يف الضعف اىل حد ال يعلم صحته 

اضطرارا وال استدالال ولو علم اهللا تعاىل ان بعض االخبار الواردة بالعبادات اليت جيب علمها يبلغ اىل هذا احلد 
اع اخلرب وبلوغه يف الوهى والضعف اىل حال ال ميكن العلم بصحته أو يكون خربا ألسقط فرض العلم به عند انقط

عن أمر جسيم ونبأ عظيم مثل خروج أهل اقليم بأسرهم على االمام أو حصر العدو ألهل املوسم عن البيت احلرام 
ية بتظاهر االخبار فال ينقل نقل مثله بل يرد ورودا خاصا ال يوجب العلم فيدل ذلك على فساده الن العادة جار

عما هذه سبيله وأما الضرب الثالث الذي ال يعلم صحته من فساده فإنه جيب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو 
كذبا وهذا الضرب ال يدخل اال فيما جيوز أن يكون وجيوز أن ال يكون مثل االخبار اليت ينقلها أصحاب احلديث 

الشرع املختلف فيها وامنا وجب الوقف فيما هذه حاله من االخبار  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احكام
لعدم الطريق اىل العلم بكوهنا صدقا أو كذبا فلم يكن القضاء بأحد االمرين فيها أوىل من اآلخر اال انه جيب العمل 

  مبا تضمنت من االحكام إذا وجد فيها الشرائط اليت نذكرها بعد إن شاء اهللا تعاىل 

  ى من قال جيب القطع على خرب الواحدباب الرد عل

بأنه كذب إذا مل يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو االستدالل ان قال قائل ما أنكرت من أن اخلرب إذا كان 
مرويا فيما يتعلق بالدين ومل يعلم ضرورة وال قامت على صحته حجة وجب القطع على كونه كذبا ألن اهللا تعاىل لو 

ا من دليل على ذلك وطريق اليه يقال له مل ال جيوز أن خيلينا من ذلك وفيه وقع اخلالف بل ما علم صدقه مل خيلن
أنكرت من وجوب كونه صدقا الن اهللا تعاىل لو علم انه كذب مل خيلنا من دليل على ذلك وىف اخالئه من ذلك 

ا الباب كحال الشهادة على دليل على انه صدق وال خمرج له من هذا السؤال مث يقال له ان حال اخلرب يف هذ
وقوع اجلائز املمكن ولو وجب ما قلته لوجب مىت عريت الشهادة املتعلق هبا حكم يف الدين من داللة الصدق ان 



يقطع على اهنا كذب وزور وهكذا جيب مىت مل يدلنا اهللا تعاىل على اميان اخللفاء والقضاء واالمراء والسعاة وكل 
ر الدين وعلى عدالتهم وطهارة سرائرهم ان جيب القطع على كفرهم وفسقهم ومىت نائب عن األئمة يف شيء من أم

مل يدلنا على صحته القياس يف احلكم وان احلق فيه دون غريه وجب القضاء على فساده وال جواب عن شيء من 
  ذلك 

القطع على  وان قال كما جيب القطع على كذب مدعى الرسالة مىت مل يكن معه علم دال على صدقه فكذلك جيب
كذب املخرب مىت مل تكن معه حجة تدل على صدقه يقال له ان كان هذا قياسا صحيحا فإنه جيب القطع بتكذيب 
مجيع آحاد الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة املسلمني مىت انفردوا باخلرب ومل تكن معهم داللة على صدقهم 

ياس مدعى النبوة وراوى اخلرب واحدا لوجب ان يكون يف وهذا خروج عن الدين وجهل ممن صار اليه ولو كان ق
الشهادة مثله وان يقطع على كل شهادة مل يقم دليل على صحتها أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر اهنا كذب 

وزور وهذا ال يقوله ذو حتصيل الن ذلك لو كان صحيحا مل جيز ألحد من حكام املسلمني ان حيكم بشهادة اثنني 
هادة أربعة وبشهادة من مل يقم الدليل على صدقة ألنه امنا حيكم بشهادة يعلم اهنا كاذبة مث الفرق بني خرب وال بش

مدعى الرسالة وبني خرب الواحد ان الرسول صلى اهللا عليه و سلم خيربنا عن اهللا تعاىل مبا ال نعلم اال من جهته وقد 
والقطع على طهارته ونقاء سريرته والعلم بأنه صادق يف مجيع ما خيرب أمرنا اهللا تعاىل بتعظيمه ظاهرا و باطنا ومواالته 

به فوجب مع تكليف ذلك ازاحة العلة فيما به يعلم حصول صدقة والقطع واال كان تكليفا للشىء مع عدم الدليل 
ربنا عنه مبا ال عليه وذلك حمال وخارج عن باب التعبد واما خرب الواحد فما تعبدنا فيه هبذا ألنه ليس خيربنا عما خي

يصح ان نعلمه اال من جهته وال هو خرب عن اهللا تعاىل وال حنن مأمورون بالقطع على طهارة سريرته والعلم بأنه 
صادق يف خربه بل امنا تعبدنا بالعمل خبربه مىت ظننا كونه صدقا فحاله يف ذلك كحال الشاهد الذي أمرنا بالعمل 

ة فيه وكما ال جيوز قياس الشهادة على ادعاء النبوة فكذلك ال جيوز قياس بشهادته دون اعتقاد شيء من هذه اجلمل
  اخلرب عليها وهذا واضح ال شبهة فيه 

  معرفة اخلرب املتصل املوجب للقبول والعمل

حدثين على بن امحد اهلامشي قال هذا الكتاب جدي عيسى بن موسى بن أىب حممد بن املتوكل على اهللا فقرأت فيه 
حممد بن داود النيسابوري قال مسعت حممد بن نعيم يقول مسعت حممد بن حيىي وهو الذهلي يقول  حدثين أبو بكر

وال جيوز االحتجاج اال باحلديث املوصل غري املنقطع الذي ليس فيه رجل جمهول وال رجل جمروح أخربين حممد بن 
مرو املستملى مسعت حيىي بن حممد بن امحد بن يعقوب قال أخربنا حممد بن نعيم الضيب احلافظ قال قرأت خبط أىب ع

حيىي يقول ال يكتب اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت يرويه ثقة عن ثقة حىت يتناهى اخلرب اىل النيب صلى اهللا 
عليه و سلم هبذه الصفة وال يكون فيهم رجل جمهول وال رجل جمروح فإذا ثبت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و 

فة وجب قبوله والعمل به وترك خمالفته قرأت يف كتاب أىب احلسني امحد بن قاج الوراق ثنا على بن سلم هبذه الص
الفضل بن ظاهر البلخي قال ثنا حممد بن غالب الكرابيسي قال ثنا مسلم بن عبد الرمحن البخلى وهو السلمي قال 

حيمل هذا احلديث عن صاحل عن طاحل وال عن ثنا عبد اهللا بن حممد االمام قال ثنا حممد بن يسار عن قتادة قال ال 
طاحل عن صاحل حىت يكون صاحل عن صاحل أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن الفضل بن نظيف الفراء يف كتابه إلينا من 
مصر قال حدثنا امحد بن حممد بن أيب املوت أبو بكر املكى قال قال لنا امحد بن زيد بن هارون امنا هو صاحل عن 



ن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن جربائيل وجربئيل عن صاحل وصاحل ع
  اهللا عز و جل 

  معرفة ما يستعمل أصحاب احلديث من العبارات

يف صفة االخبار واقسام اجلرح والتعديل خمتصرا وصفهم احلديث بأنه مسند يريدون ان إسناده متصل بني روايه 
ان أكثر استعماهلم هذه العبارة هو فيما اسند عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة واتصال  وبني من اسند عنه اال

اإلسناد فيه ان يكون واحد من رواته مسعه من فوقه حىت ينتهى ذلك اىل آخره وان مل يبني فيه السماع بل اقتصر 
سمعه ممن فوقه اال ان أكثر ما يوصف على العنعنة واما املرسل فهو ما انقطع إسناده بان يكون يف رواته من مل ي

باإلرسال من حيث االستعمال ما رواه التابعى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واما ما رواه تابع التابعى عن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم فيسمونه املعضل وهو اخفض مرتبة من املرسل واملرفوع ما أخرب فيه الصحايب عن قول 

و سلم أو فعله واملوقوف ما أسنده الراوي اىل الصحايب ومل يتجاوزه واملنقطع مثل املرسل اال  الرسول صلى اهللا عليه
ان هذه العبارة تستعمل غالبا يف رواية من دون التابعى عن الصحابة مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد اهللا بن 

ن مالك وما أشبه ذلك وقال بعض أهل عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد اهللا أو شعبة بن احلجاج عن أنس ب
  العلم باحلديث احلديث املنقطع ما روى عن التابعى ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله 

واملدلس رواية احملدث عمن عاصره ومل يلقه فيتوهم انه مسع منه أو روايته عمن قد لقيه ما مل يسمعه منه هذا هو 
شيوخ فمثل ان يغري اسم شيخه لعلمه بان الناس يرغبون عن الرواية عنه أو التدليس يف اإلسناد فأما التدليس لل

يكنيه بغري كنيته أو ينسبه اىل غري نسبته املعروفة من أمره ووصفهم ملن روى عنه انه صحايب يريدون انه ممن ثبتت 
األخبار عن أحوال صحبته لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والتابعى من صحب الصحايب فأما أقسام العبارات ب

الرواة فأرفعها ان يقال حجة أو ثقة وأدوهنا ان يقال كذاب أو ساقط أخربنا أبو سعد امحد بن حممد بن امحد بن عبد 
اهللا بن حفص بن اخلليل املاليين قال انا أبو أمحد عبد اهللا بن عدى احلافظ قال ثنا القاسم بن زكريا وحيىي بن صاعد 

وأمحد بن حممد بن سليمان القطان قالوا ثنا عمرو بن على ثنا عبد الرمحن بن مهدى قال وحممود بن موسى احللواين 
ثنا أبو خلدة قال فقال له رجل يا أبا سعيد أكان ثقة قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خريا وقال القاسم وكان 

بن شاذان قال أخربنا احلسني بن خيارا الثقة شعبة وسفيان أخربين احلسن بن أىب طالب قال ثنا امحد بن إبراهيم 
حممد بن عفري قال قال أبو جعفر امحد بن سنان كان عبد الرمحن بن مهدى رمبا جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف 

وهو رجل صدوق فيقول رجل صاحل احلديث أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن أمحد الواعظ قال ثنا أىب قال 
امحد بن أىب خيثمة قال قلت ليحىي بن معني انك تقول فالن ليس به بأس وفالن ثنا احلسني بن صدقة قال ثنا 

  ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة ال يكتب حديثه 

حدثين على بن حممد بن نصر الدينوري قال مسعت محزة بن يوسف السهمي يقول سألت أبا احلسن الدارقطين قلت 
ه إذا قلت فالن لني أيش تريد به قال ال يكون ساقطا متروك احلديث ولكن جمروحا بشيء ال يسقط عن العدالة ل

وقال أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي فيما أخربين به أبو زرعة روح بن حممد بن امحد القاضى إجازة 
أللفاظ يف اجلرح والتعديل على مراتب شىت فإذا شافهىن هبا أن على بن حممد بن عمر القصار أخربهم عنه وجدت ا

قيل للواحد انه ثقة أو متقن فهو ممن حيتج حبديثه وإذا قيل انه صدوق أو حمله الصدق أو ال بأس به فهو ممن يكتب 



نية وإذا حديثه وينظر فيه وهى املنزلة الثانية وإذا قيل شيخ فهو باملنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه اال انه دون الثا
قيل صاحل احلديث فإنه يكتب حديثه لالعتبار وإذا أجابوا يف الرجل بلني احلديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه 

اعتبارا وإذا قالوا ليس بقوي فهو مبنزلة األول يف كتب حديثه اال انه دونه وإذا قالوا ضعيف احلديث فهو دون 
ا متروك احلديث أو ذاهب احلديث أو كذاب فهو ساقط احلديث ال الثاين ال يطرح حديثه بل يعترب به وإذا قالو

  يكتب حديثه وهى املنزلة الرابعة 

  وصف من حيتج حبديثه ويلزم قبول روايته على اإلمجال دون التفصيل

د بن أخربنا أبو عبد اهللا امحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب قال أنا امحد بن جعفر بن حممد بن سلم اخلتلي قال ثنا امح
موسى اجلوهري ح وأخربنا أبو منصور حممد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز هبمذان قال ثنا أبو الفضل صاحل بن 

امحد بن حممد احلافظ لفظا قال ثنا حممد بن محدان الطرائفي قاال ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال يل قائل 
  م حىت يثبت عليهم خرب احدد يل أقل ما تقوم به احلجة على أهل العل

اخلاصة فقلت خرب الواحد عن الواحد حىت ينتهى به اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أو من انتهى به اليه دونه وال 
تقوم احلجة خبرب اخلاصة حىت جيمع أمورا منها ان يكون من حدث به ثقة يف دينه معروفا بالصدق يف حديثه عاقال مبا 

معاين احلديث من اللفظ أو ان يكون ممن يؤدى احلديث حبروفه كما مسعه الحيدث به على حيدث به عاملا مبا حييل 
املعىن ألنه إذا حدث به على املعىن وهو غري عامل مبا حييل معناه مل يدر لعله حييل احلالل اىل احلرام وإذا اداه حبروفه 

كتابه ان حدث من كتابه إذا شرك أهل فلم يبق وجه خياف فيه احالته للحديث حافظا ان حدث من حفظه حافظا ل
احلفظ يف احلديث وافق حديثهم بريئا من ان يكون مدلسا حيدث عمن لقى ما مل يسمع منه وحيدث عن النيب صلى 

اهللا عليه و سلم مبا حيدث الثقات خالفه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حىت ينتهى 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم أو اىل من انتهى به اليه دونه الن كل واحد منهم مثبت ملن حدثه احلديث موصوال اىل ا

مثبت على من حدث عنه فال يستغىن يف كل واحد منهم عما وصفت أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا أبو على حممد 
فان قال قائل فما احلديث الذي يثبت  بن امحد بن احلسن قال ثنا بشر بن موسى قال قال عبد اهللا بن الزبري احلميدي

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويلزمنا احلجة به قلت هو أن يكون احلديث ثابتا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم متصال غري مقطوع معروف الرجال أو يكون حديثا متصال حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه 

ا يعرفه من حدثنيه عنه حىت يصل اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وان مل يقل كل واحد الذي حدثين عنه فيكون ثابت
ممن حدثه مسعت أو حدثنا حىت ينتهى ذلك اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وان أمكن ان يكون بني احملدث واحملدث 

ى ذلك اىل النيب صلى اهللا عنه واحد أو أكثر الن ذلك عندي على السماع الدراك احملدث من حدث عنه حىت ينته
عليه و سلم والزم صحيح يلزمنا قبوله ممن محله إلينا إذا كان صادقا مدركا ملن روى ذلك عنه مثل شاهدين شهدا 

عند حاكم على شهادة شاهدين يعرف احلاكم عدالة اللذين شهدا عنده ومل يعرف عدالة من شهدا على شهادته 
شهدا عليه وال يقف عن احلكم جبهالته باملشهود على شهادهتما قال عبد اهللا فعليه إجازة شهادهتما على شهادة من 

فهذا الظاهر الذي حيكم به والباطن ما غاب عنا من وهم احملدث وكذبه ونسيانه وادخاله بينه وبني من حدث عنه 
ظهر لنا فال  رجال أو أكثر وما اشبه ذلك مما ميكن ان يكون ذلك على خالف ما قال فال نكلف علمه اال بشيء

  يسعنا حينئذ قبوله ملا ظهر لنا منه 



  ذكر شبهة من زعم أن خرب الواحد يوجب العلم وابطاهلا

أخربين أبو الفضل حممد بن عبيد اهللا بن امحد املالكي قال قرأت على القاضى أىب بكر حممد بن الطيب قال فاما من 
باطن فإنه قول من ال حيصل علم هذا الباب ألن العلم قال من الفقهاء أن خرب الواحد يوجب العلم الظاهر دون ال

من حقه ان ال يكون علما على احلقيقة بظاهر أو باطن اال بان يكون معلومه على ما هو به ظاهرا وباطنا فسقط هذا 
القول قال وتعلقهم يف ذلك بقوله عز و جل فان علمتموهن مؤمنات بعيد ألنه أراد تعاىل وهو اعلم فان علمتموهن 

 اظهارهن الشهادتني ونطقهن هبما وظهور ذلك منهن معلوم يدرك إذا وقع وامنا مسى النطق اميانا على معىن انه يف
دال عليه وعلم يف اللسان على اخالص االعتقاد ومعرفة القلب جمازا واتساعا ولذلك نفى تعاىل اإلميان عمن علم 

نوا ولكن قولوا أسلمنا اى قولوا استسلمنا فزعا من اسيافهم انه غري معتقد له يف قوله قالت األعراب آمنا قل مل تؤم
  قال واما التعلق يف أن خرب الواحد يوجب العلم فان اهللا تعاىل 

ملا أوجب العمل به وجب العلم بصدقه وصحته لقوله تعاىل وال تقف ما ليس لك به علم وقوله وان تقولوا على اهللا 
عىن تعاىل بذلك ان ال تقولوا يف دين اهللا ما ال تعلمون اجيابه والقول واحلكم به ماال تعلمون فإنه أيضا بعيد ألنه امنا 

عليكم وال تقولوا مسعنا ورأينا وشهدنا وأنتم مل تسمعوا وتروا وتشاهدوا وقد ثبت اجيابه تعاىل علينا العمل خبرب 
ة مبا يعلم ويقطع به ولو كان الواحد وحترمي القطع على انه صدق أو كذب فاحلكم به معلوم من أمر الدين وشهاد

ما تعلقوا به من ذلك دليال على صدق خرب الواحد لدل على صدق الشاهدين أو صدق ميني الطالب للحق واوجب 
القطع باميان االمام والقاضي واملفىت إذ ألزمنا املصري اىل احكامهم وفتواهم ألنه ال جيوز القول يف الدين بغري علم 

  بطل ما قالوه وهذا عجز ممن تعلق به ف

  باب ذكر بعض الدالئل على صحة العمل خبرب الواحد ووجوبه

قد أفردنا لوجوب العمل خبرب الواحد كتابا وحنن نشري اىل شيء منه يف هذا املوضع إذ كان مقتضيا له فمن أقوى 
بن احلسن بن  األدلة على ذلك ما ظهر واشتهر عن الصحابة من العمل خبرب الواحد أخربنا القاضى أبو بكر امحد

امحد احلريي قال أنا أبو على حممد بن امحد بن حممد بن معقل امليداين قال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن حيىي ثنا بشر بن 
عمر قال ثنا مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت اجلدة اىل أىب 

قال هلا مالك يف كتاب اهللا شيء وال علمت لك يف سنة رسول اهللا صلى اهللا بكر رضى اهللا تعاىل عنه تسأله مرياثها ف
عليه و سلم شيئا فارجعى حىت أسأل الناس فسأل الناس فقال املغرية بن شعبة حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ملغرية فأنفذ هلا سلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غريك فقام حممد بن مسلمة األنصاري فقال مثل ما قال ا
  أبو بكر مث جاءت 

اجلدة األخرى اىل عمر بن اخلطاب رضى اهللا تعاىل عنه تسأله مرياثها فقال مالك يف كتاب اهللا شيء وما القضاء 
الذي بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى به اال لغريك وما انا بزائد يف الفرائض ولكن هو ذلك السدس 

فهو لكما وأيتكما خلت به فهو هلا أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا املعدل قال انا على بن حممد  فان اجتمعتما فيه
بن امحد املصري قال ثنا بن أىب مرمي قال ثنا الفريايب قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال مسعت جبالة قال 

عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذها من مل يكن عمر أخذ من اجملوس اجلزية حىت شهد عبد الرمحن بن 



جموس هجر أخربنا احلسن بن أىب بكر قال انا أبو سهل امحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان قال ثنا إمساعيل بن 
إسحاق قال ثنا عبد اهللا يعىن بن مسلمة القعنيب عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة بن عمته زينب 

عب ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أىب سعيد اخلدري اخربهتا أهنا جاءت اىل رسول اهللا صلى اهللا بنت ك
عليه و سلم تسأله ان ترجع اىل أهلها يف خدرة فان زوجها خرج يف طلب أعبد له أبقوا حىت إذا كانوا بطرف 

اىل اهلي فان زوجي مل يتركىن يف منزل  القدوم حلقهم فقتلوه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ارجع
ميلكه وال نفقة فقالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم قالت فخرجت حىت إذا كنت يف احلجرة أو يف 

املسجد دعاين أو أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعيت له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف 
لقصة اليت ذكرت من شأن زوجي فقال امكثى يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله قالت قلت قالت فرددت عليه ا

فاعتددت فيه أربعة اشهر وعشرا فلما كان عثمان بن عفان أرسل اىل فسألين عن ذلك فأخربته فاتبعه وقضى به 
د البخترى أخربنا أبو احلسن على بن القاسم بن احلسن الشاهد قال حدثنا أبو احلسن على بن إسحاق بن حمم

  املادراىن قال ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادى قال ثنا شبابة بن سوار 

قال ثنا قيس بن الربيع عن عثمان بن املغرية عن على بن ربيعة عن أمساء بن احلكم الفزاري عن على بن أيب طالب 
مبا شاء منه وإذا حدثين غريى رضى اهللا عنه قال كنت إذا مسعت من النيب صلى اهللا عليه و سلم حديثا نفعىن اهللا 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ارض حىت حيلف يل انه مسعه من النيب صلى اهللا عليه و سلم وحدثين أبو بكر 
وصدق أبو بكر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من انسان يصيب ذنبا فيتوضأ مث يصلى ركعتني فيستغفر اهللا 

القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا فيهما اال غفر له أخربنا 
حممد بن إسحاق الصغاين قال ثنا عثمان بن صاحل السهمي قال ثنا بن هليعة عن أىب النضر عن عبد اهللا بن حنني انه 

أمري من أعطى بدينار مائة دينار قال قال رجل من أهل العراق لعبد اهللا بن عمر إن بن عباس قال وهو علينا 
فليأخذها فقال بن عمر مسعت عمر بن اخلطاب يقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول على املنرب الذهب 
بالذهب ربا اال مثال مبثل ال زيادة فيه وما زاد فيه فهو ربا فقال بن عمر فان كنت يف شك فسل أبا سعيد اخلدري 

با سعيد فقيل البن عباس ما قال بن عمر وأبو سعيد فاستغفر بن عباس اهللا وقال هذا رأى عن ذلك فانطلق فسأل أ
رأيته وحدثنا على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران قال انا على بن حممد بن امحد املصري قال ثنا عبد اهللا بن سعيد 

هللا بن عمر كان يكرى املزارع بن كثري بن عفري عن أيب صاحل عن الليث عن كثري بن فرقد عن نافع أن عبد ا
فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه هنى عن ذلك قال نافع فخرج اليه وأنا معه 

فسأله فقال رافع هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كراء املزارع فترك عبد اهللا كراءها أخربنا أبو احلسن 
  ن موسى بن هارون بن الصلت األهوازي امحد بن حممد بن امحد ب

قال انا أبو بكر حممد بن جعفر املطريي قال حدثين على بن حرب الطائي نا خالد بن يزيد عن سفيان الثوري ح 
وأخربنا القاضي أبو بكر احلريي قال ثنا حممد بن يعقوب األصم قال أنا الربيع بن سليمان قال انا الشافعي قال انا 

كالمها عن عبد امللك بن عمري قال مسعت عبد الرمحن بن عبد اهللا حيدث عن أبيه بن مسعود قال سفيان بن عيينة 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها وحفظها وعقلها مل يقل بن عيينة وعقلها وزاد 

الث ال يغل عليها قلب مؤمن اخالص العمل وأداها فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه اىل من هو افقه منه ث
هللا ومناصحة املسلمني ولزوم مجاعتهم فان رمحة اهللا حتيط من ورائهم لفظ حديث الثوري أنا حممد بن حممد بن عبد 



اهللا الكاتب قال انا امحد بن جعفر بن سلم قال أخربنا امحد بن موسى اجلوهري ح وانا حممد بن عيسى بن عبد 
قال ثنا صاحل بن امحد احلافظ قال ثنا حممد بن محدان الطرائفي قاال ثنا الربيع بن سليمان قال قال  العزيز اهلمذاين

الشافعي رمحه اهللا فلما ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اىل استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها 
حلجة على من أدى اليه ألنه امنا يؤدى عنه حالل واالمرؤ واحد دل على انه ال يأمر أن يؤدى عنه اال ما تقوم به ا

يؤتى وحرام جيتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة يف دين ودنيا قال الشافعي وأهل قباء أهل سابقة من 
األنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض اهللا عليهم استقباهلا ومل يكن هلم ان يدعوا فرض اهللا تعاىل يف القبلة اال مبا 

م عليهم به احلجة ومل يلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يسمعوا ما انزل اهللا عز و جل عليه يف حتويل تقو
القبلة فيكونوا مستقبلني بكتاب اهللا تعاىل أو سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم مساعا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه اىل ما أخربهم سلم وال خبرب عامة وانتقلوا خبرب واحد إذ كان ع
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه أحدث عليهم 

من حتويل القبلة قال الشافعي رمحه اهللا ومل يكونوا ليفعلوه ان شاء اهللا تعاىل خبرب واحد إال عن علم بان احلجة تثبت 
مثل هذا العظيم يف دينهم اال عن علم بان هلم احداثه وال يدعون مبثله إذا كان من أهل الصدق وال ليحدثوا أيضا 

ان خيربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا صنعوا منه ولو كان ما قبلوا من خرب الواحد عن رسول اهللا صلى اهللا 
ة ومل يكن لكم تركها عليه و سلم يف حتويل القبلة وهو فرض مما ال جيوز لقال هلم ان شاء اهللا تعاىل قد كنتم على قبل

اال بعد علم تقوم به عليكم حجة من مساعكم مىن أو خرب عامة أو أكثر من خرب واحد عىن قال الشافعي وبعث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر واليا على احلج يف سنة تسع وحضر احلج من أهل بلدان خمتلفني وشعوب 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا هلم وما عليهم وبعث على بن أىب متفرقة فأقام هلم مناسكهم وأخربهم عن رس
طالب يف تلك السنة فقرأ عليهم يف جممعهم يوم النحر آيات من سورة براءة ونبذ اىل قوم على سواء وجعل لقوم 

مددا وهناهم عن أمور فكان أبو بكر وعلى معروفني عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق وكان من جهلهما 
وأحدمها من احلاج وجد من خيربه عن صدقهما وفضلهما ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبعث واحد إال 

واحلجة قائمة خبربه على من بعثه اليه ان شاء اهللا تعاىل قال الشافعي وفرق النيب صلى اهللا عليه و سلم عماال على 
عث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن نويرة اىل عشائرهم نواحى عرفنا أمساءهم واملواضع اليت فرقهم عليها فب

لعلمه بصدقهم عندهم وقدم عليه وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث معهم بن سعيد بن العاص وبعث معاذ بن جبل 
اىل اليمن وأمره ان يقاتل مبن اطاعه من عصاه ويعلمهم ما فرض اهللا عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم ملعرفتهم 

مبعاذ ومكانه منهم وصدقه فيهم وكل من وىل فقد أمره بأخذ ما أوجب اهللا على من واله عليه ومل يكن ألحد عندنا 
يف أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق ان يقول أنت واحد وليس لك ان تأخذ منا ما مل نسمع رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم يقول انه علينا 

النواحى اليت بعثهم إليها بالصدق اال ملا وصفت من ان تقوم احلجة مبثلهم على من  وال أحسبه بعثهم مشهورين يف
بعثه اليه حدثت عن عبد العزيز بن جعفر احلنبلي قال انا أبو بكر امحد بن حممد بن هارون اخلالل قال حدثين عبد 

للتني تظاهرتا على النيب صلى اهللا امللك امليموين قال ثنا امحد بن حنبل حبديث بن عباس حني سأل عمر عن املرأتني ا
عليه و سلم يف احلديث قصة يقول فيها عمر وكان يل أخ يشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما واشهده يوما 

فإذا غبت جاءين مبا يكون من الوحي وما يكون من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت له يف هذا حجة خبرب 



نعم فاستحسنه قال اخلطيب وعلى العمل خبرب الواحد كان كافة التابعني ومن بعدهم من جيىء به الرجل وحده قال 
الفقهاء اخلالفني يف سائر امصار املسلمني اىل وقتنا هذا ومل يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك وال اعتراض عليه فثبت 

  نا اخلرب عنه مبذهبه فيه واهللا اعلم ان من دين مجيعهم وجوبه إذ لو كان فيهم من كان ال يرى العمل به لنقل إلي
  ) باب ما جاء يف أن احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقبل اال عن ثقة ( 

أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا املعدل قال أخربنا حممد بن عمرو بن البخترى الرزاز قال انا حيىي بن جعفر قال انا 
قال انا خالد بن زيد عن عامر بن سعد عن عقبة بن نافع القرشي وكان استشهد زيد بن احلباب قال نا بن هليعة 

بإفريقية وانه اوصى ولده فقال ال تقبلوا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال عن ثقة وال تدينوا وان 
عامر بن سعد وقد لبستم العباء وال يكتنب أحدكم شعرا يشغل قلبه عن القرآن هكذا قال عن خالد بن زيد عن 

أخربناه القاضى أبو العالء حممد بن على بن امحد بن يعقوب الواسطي قال انا على بن عبد الرمحن البكائي بالكوفة 
  قال انا عبد اهللا بن غنائم قال انا أبو كريب قال 

بن نافع القرشي نا زيد بن احلباب قال نا بن هليعة قال حدثين خالد بن يزيد السكسكي عن عماد بن سعد أن عقبة 
حني حضره املوت فقال لبنيه اوصيكم بثالث ال تأخذوا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال من ثقة 
وال تدانوا وان لبستم العباء وال يكتب أحدكم شعرا ليشغل قلبه عن القرآن ورواية أىب كريب الصواب أخربنا 

األصم قال انا الربيع بن سليمان املرادي قال انا الشافعي قال انا  القاضى أبو بكر احلريي قال نا حممد بن يعقوب
عمى حممد بن على عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال اىن ألمسع احلديث استحسنه فما مينعين من ذكره اال كراهية 

ه قد حدث به ان يسمعه سامع فيقتدى به أمسعه من الرجل ال أثق به قد حدثه عمن أثق به وأمسعه من الرجل أثق ب
عمن ال أثق به وقال سعد بن إبراهيم ال حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اال الثقات أخربنا أبو احلسن حممد 
بن امحد بن رزقويه البزاز قال ثنا أبو العباس عبد اهللا بن عبد الرمحن بن محاد العسكري امالء يف سنة مثان وثالثني 

األسفاطى قال ثنا على بن عبد اهللا قال قال بن عيينة عن مسعر قال مسعت سعد بن وثلثمائة قال ثنا العباس بن فضل 
إبراهيم يقول ال حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال الثقات وأخربنا أبو احلسن بن رزقويه أيضا قال انا 

ثنا سفيان ح وأنا أبو بكر حممد بن  أبو على إمساعيل بن حممد الصفار قال ثنا إبراهيم بن دنوقا قال ثنا أبو معمر قال
عمر بن جعفر اخلرقي قال أنا امحد بن جعفر اخلتلي قال ثنا امحد بن على االبار قال ثنا سريح بن يونس أبو احلارث 
قال ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر قال قال سعد بن إبراهيم امنا حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثقات 

  معمر عن سعد بن إبراهيم قال ال حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال الثقات  وىف حديث أىب

  ذم الروايات عن غري االثبات

  أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  نا أبو عتبة امحد بن الفرج قال نا بقية عن أىب العالء عن جماهد عن بن عباس
سلم هالك امىت بالعصبية والقدريه والرواية عن غري ثبت أخربنا احلسن بن أىب بكر قال أنا على بن عبد الرمحن بن 

عيسى الكوىف قال ثنا امحد بن حازم قال أنا حسن بن قتيبة قال ثنا عبد اهللا بن زياد يعىن بن مسعان عن عطاء عن بن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اخوف ما أخاف على امىت العصبية والقدرية والرواية عن غري عباس قال 

عدل أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال أنا عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا امحد بن عيسى اخلزاز قال ثنا حممد بن 



 بن أىب كثري عن عبد اهللا بن أىب قتادة عن أبيه إبراهيم الشامي قال ثنا سويد بن عبد العزيز عن األوزاعي عن حيىي
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هالك امىت يف ثالث يف القدرية والعصبية والرواية عن غري ثبت أخربين أبو 

وأنا  احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان قال أنا دعلج بن امحد املعدل قال أنا امحد بن على االبار ح
حممد بن عمر بن جعفر اخلرقي قال أنا امحد بن جعفر بن سلم اخلتلي قال ثنا امحد بن على االبار قال ثنا عبد اهللا بن 
عون اخلراز قال ثنا عفيف بن سامل املوصلي عن حممد بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عوف عن ربيعة بن أىب عبد 

ية والقدرية والرواية عن غري ثقة أخربنا القاضى أبو بكر احلريي قال ثنا الرمحن قال ثالث من توديع اإلسالم العصب
أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال أنا الربيع بن سليمان قال أنا الشافعي قال أنا سفيان عن حيىي بن سعيد قال 

ثلك بن امام هدى تسأل عن سألت ابنا لعبد اهللا بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له انا لنعظم ان يكون م
أمر ليس عندك فيه علم فقال أعظم واهللا من ذلك عند اهللا عز و جل وعند من عرف اهللا عز و جل وعند من عقل 
عن اهللا عز و جل أن أقول مبا ليس يل به علم أو أخرب عن غري ثقة آخر اجلزء األول بسم اهللا الرمحن الرحيم أخربنا 

على بن أىب العالء املصيصي بدمشق نا أبو بكر امحد بن على بن ثابت احلافظ البغدادي الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن 
  املعروف باخلطيب قدم علينا من لفظه قال 

  باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن األمور واالحوال

وجب مىت مل تعرف أمجع أهل العلم على انه ال يقبل اال خرب العدل كما انه ال تقبل اال شهادة العدل وملا ثبت ذلك 
عدالة املخرب والشاهد أن يسأل عنهما أو يستخرب عن احواهلما أهل املعرفة هبما إذ السبيل اىل العلم مبا مها عليه اال 
بالرجوع اىل قول من كان هبما عارفا يف تزكيتهما فدل على انه البد منه أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر 

بن عمرو اللؤلؤى ثنا أبو داود سليمان بن األشعث ثنا أبو كامل ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد اهلامشي ثنا حممد بن امحد 
يعىن احلذاء عن عكرمة عن بن عباس ان ماعز بن مالك اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال انه زىن فأعرض عنه 

  فأعاد عليه مرارا فأعرض عنه فسأل قومه أجمنون 

أفعلت هبا قال نعم فأمر به ان يرجم فانطلق به فرجم ومل يصل عليه وقد أخرب النيب صلى هو فقالوا ليس به بأس قال 
اهللا عليه و سلم بأن يف أمته ممن جيىء بعده كذابني فحذر منهم وهنى عن قبول رواياهتم وأعلمنا ان الكذب عليه 

لناقلني احتياطا للدين وحفظا ليس كالكذب على غريه فوجب بذلك النظر يف أحوال احملدثني والتفتيش عن أمور ا
للشريعة من تلبيس امللحدين أخربنا أبو نعيم احلافظ ثنا عبد اهللا بن جعفر بن امحد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا 

أبو داود وهو الطيالسي ثنا جرير بن حازم ثنا عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال خطبنا عمر بن اخلطاب 
نا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقامى فيكم فقال أكرموا أصحاىب مث الذين يلوهنم مث الذين باجلابية فقال قام في

يلوهنم مث يفشو الكذب حىت حيلف الرجل وال يستحلف ويشهد وال يستشهد أخربنا أبو احلسن على بن امحد بن 
وأخربنا احلسن بن أىب بكر انا عبد الرمحن عمر املقرى أنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ثنا معاذ بن املثىن ح 

  بن سيماء اجملرب 

ثنا امحد بن حممد بن عيسى الربيت قال ثنا مسدد نا حيىي بن سعيد عن شعبة عن مساك عن جابر بن مسرة قال مسعت 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ان بني يدي الساعة كذابني قال اخى ومسعت جابرا يقول قال رسول اهللا

صلى اهللا عليه و سلم فاحذروهم أخربنا على بن القاسم بن احلسن البصري قال ثنا على بن إسحاق املادراىن قال ثنا 



جعفر بن حممد الصائغ قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن حفص قال ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا صدقة بن املثىن قال ثنا 
كوفة واملغرية بن شعبة على سرير إذ جاء سعيد بن زيد بن عمرو بن رياح بن احلارث قال كنا يف املسجد األكرب بال

نفيل قال فأوسع له املغرية عند رجليه على السرير فقال سعيد بن زيد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
حممد بن  ان كذبا على ليس ككذب على أحد من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخربنا القاضى أبو بكر

عمر الداودي أنا على بن عمر احلافظ ثنا حممد بن خملد نا حممد بن غالب متتام قال مسعت عمر الناقد يقول دين 
حممد صلى اهللا عليه و سلم ال حيتمل الدنس يعىن الكذب أخربنا أبو سعد امحد بن حممد املاليين انا عبد اهللا بن عدى 

أمية ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد أو قال حدثين صاحب يل عن محاد  احلافظ نا امحد بن على املدائين نا أبو
بن زيد عن جعفر بن سليمان قال مسعت املهدى يقول أقر عندي رجل من الزنادقة انه وضع أربعمائة حديث فهى 

قال مسعت أبا جتول يف أيدى الناس أخربنا أبو منصور حممد بن عيسى اهلمذاين ثنا صاحل بن امحد التميمي احلافظ 
بكر حممد بن على الصيدالين بن أخت إبراهيم بن احلسني يقول مسعت إبراهيم بن احلسني خايل يقول كنا على باب 

عفان انا وأمحد وحيىي بن معني وأبو خيثمة وعد مجاعة فجاء غالم فقال ليحىي بن معني انظر اىل هذا احلديث 
علم أخربنا حممد بن عيسى نا صاحل نا احلسني بن على نا عبد الرمحن املوضوع فقال حيىي ان للعلم شبابا ينتقدون ال

  بن حممد وهو الرازي 

  احلنظلي نا أىب أخربين عبدة بن سليمان قال قيل البن املبارك هذه األحاديث املصنوعة قال يعيش هلا اجلهابذة 

  باب وجوب تعريف املزكى ما عنده من حال املسئول عنه

د بن احلسني بن حممد املتوثي ثنا أبو سهل امحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ثنا حممد أخربنا أبو احلسني حمم
بن غالب نا مسلم بن إبراهيم نا صدقة بن موسى الدقيقي نا مالك بن دينار عن عطاء عن أىب هريرة قال قال رسول 

مة بلجام من نار أخربنا احلسن بن أىب بكر انا اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه اجلم يوم القيا
امحد بن كامل القاضى نا امحد بن عبيد اهللا بن إدريس نا يزيد بن هارون انا احلجاج بن أرطاة عن عطاء عن أىب 

هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه جىء به يوم القيامة ملجما بلجام 
د انكر قوم ومل يتبحروا يف العلم قول احلفاظ من أئمتنا واوىل املعرفة من اسالفنا ان فالنا الراوي ضعيف من نار وق

وفالن غري ثقة وما اشبه هذا من الكالم ورأوا ذلك غيبة ملن قيل فيه ان كان األمر على ما ذكره القائل وان كان 
أبو حازم عمر بن امحد بن إبراهيم العبدوي احلافظ  األمر على خالفه فهو هبتان واحتجوا باحلديث الذي أخربنا

بنيسابور أنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن على بن زياد السمذى أنا حممد بن إبراهيم البوشنجى ثنا أمية بن 
بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أىب هريرة ان رسول اهللا صلى 

 عليه و سلم سئل ما الغيبة فقال ذكرك أخاك مبا يكره قال أفرأيت ان كان يف أخى ما أقول قال إن كان يف اهللا
أخيك ما تقول فقد اغتبته وان مل يكن فيه ما تقول فقد هبته وقال قائلهم يف ذلك شعر انشدنيه عبد العزيز بن أىب 

  احلسن القرميسيىن قال 

فيد قال أنشدين احلسن بن على الباغاىن من أهل املغرب قال أنشدين بكر بن محاد أنشدنا أبو بكر حممد بن امحد امل
فلو كان خريا ... ... وينقص نقصا واحلديث يزيد ... أرى اخلري يف الدنيا يقل كثريه ... الشاعر املغريب لنفسه 

سيسأل عنها واملليك ... والبن معني يف الرجال مقالة ... ... ولكن شيطان احلديث مريد ... كان كاخلري كله 



وأخربنا أبو القاسم رضوان ... وان تك زورا فالقصاص شديد ... فإن تك حقا فهى يف احلكم غيبة ... ... شهيد 
بن حممد بن احلسن الدينوري قال مسعت امحد بن حممد بن عبد اهللا النيسابوري يقول مسعت أبا احلسن على بن حممد 

ل العباسي يقول كنا عند عبد الرمحن بن أىب حامت وهو إذا يقرأ علينا كتاب البخاري يقول مسعت حممد بن الفض
اجلرح والتعديل فدخل عليه يوسف بن احلسني الرازي فقال له يا أبا حممد ما هذا الذي تقرؤه على الناس قال 

م ثقة أو غري ثقة كتاب صنفته يف اجلرح والتعديل قال وما اجلرح والتعديل قال أظهر أحوال أهل العلم من كان منه
فقال له يوسف بن احلسني استحييت لك يا أبا حممد كم من هؤالء القوم حطوا رواحلهم يف اجلنة منذ مائة سنة 

ومائىت سنة وأنت تذكرهم وتغتاهبم على أدمي األرض فبكى عبد الرمحن وقال يا أبا يعقوب لو مسعت هذه الكلمة 
األمر على ما ذهبوا اليه ألن أهل العلم أمجعوا على ان اخلرب ال جيب  قبل تصنيفى هذا الكتاب ملا صنفته قلت وليس

قبوله اال من العاقل الصدوق املأمون على ما خيرب به وىف ذلك دليل على جواز اجلرح ملن مل يكن صدوقا يف روايته 
فنا أخربنا أبو مع أن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد وردت مصرحة بتصديق ما ذكرنا وبضد قول من خال

احلسن حممد بن امحد بن حممد بن امحد بن رزق البزاز وأبو احلسني على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران السكري 
قاال أنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنا زكريا بن حيىي املروزي ثنا سفيان بن عيينة عن بن املنكدر مسع عروة بن الزبري 

  ذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ائذنوا له فبئس يقول حدثتنا عائشة أن رجال استأ

رجل العشريا وبئس رجل العشرية فلما دخل أالن له القول قالت عائشة يا رسول اهللا قلت له الذي قلت فلما 
دخل ألنت له القول قال يا عائشة ان شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه ففي قول 

يب صلى اهللا عليه و سلم للرجل بئس رجل العشرية دليل على ان أخبار املخرب مبا يكون يف الرجل من العيب على الن
ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة إذ لو كان ذلك غيبة ملا اطلقه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

س للناس احلالة املذمومة منه وهى الفحش فيجتنبوها ال انه أراد وامنا أراد عليه السالم مبا ذكر فيه واهللا اعلم ان بئ
الطعن عليه والثلب له وكذلك أئمتنا يف العلم هبذه الصناعة امنا اطلقوا اجلرح فيمن ليس بعدل لئال يتغطى امره 

لذي ذكرناه ال على من ال خيربه فيظنه من أهل العدالة فيحتج خبربه واإلخبار عن حقيقة األمر إذا كان على الوجه ا
يكون غيبة ومما يؤيد ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي أخربناه عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلرىف أنا حممد بن عبد 
اهللا الشافعي قال حدثين إسحاق بن احلسن احلريب ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب عن مالك ح وأخربناه احلسن بن 

مد بن عبد اهللا القطان حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضى حدثنا أبو مصعب ثنا أىب بكر واللفظ حلديثه أنا امحد بن حم
مالك بن أنس عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أىب سلمة بن عبد الرمحن عن فاطمة بنت قيس أن أبا 

مالك علينا من شيء  عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعري فتسخطته فقال واهللا
فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها ان تعتد يف بيت أم 

شريك مث قال اهنا امرأة يغشاها أصحايب اعتدى عند بن أم مكتوم فإنه رجل اعمى تضعني ثيابك فإذا حللت فآذنيين 
 سفيان وأبا جهم خطباىن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اما قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن أىب

أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك ال مال له انكحى أسامة بن زيد قالت فكرهته مث قال 
  انكحى أسامة بن 

جلرح للضعفاء من جهة زيد فنكحته فجعل اهللا فيه خريا كثريا واغتبطت به يف هذا اخلرب داللة على ان إجازة ا
النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن االحتجاج بأخبارهم ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا ذكر يف أىب 



جهم انه ال يضع عصاه عن عاتقه وأخرب عن معاوية انه صعلوك ال مال له عند مشورة استشري فيها ال تتعدى 
بعض نقلة السنن اليت يؤدى السكوت عن اظهارها عنهم وكشفها عليهم اىل املستشري كان ذكر العيوب الكامنة يف 

حترمي احلالل وحتليل احلرام واىل الفساد يف شريعة اإلسالم أوىل باجلواز وأحق باالظهار واما الغيبة اليت هنى اهللا تعاىل 
ها بقوله يا معشر من آمن عنها بقوله عز و جل وال يغتب بعضكم بعضا وزجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن

بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فهى ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد هبا الوضع 
منه والتنقيص له واالزراء به فيما ال يعود اىل حكم النصيحة واجياب الديانة من التحذير عن ائتمان اخلائن وقبول 

شهادة الكاذب وقد تكون الكلمة الواحدة هلا معنيان خمتلفان على حسب اختالف حال خرب الفاسق واستماع 
قائلها يف بعض األحوال يأمث قائلها وىف حالة أخرى ال يأمث مثال ذلك ما أخربنا أبو احلسني على بن حممد بن عبد اهللا 

و خيثمة ثنا عبد الرمحن بن مهدى عن املعدل أنا امحد بن حممد بن جعفر اجلوزي ثنا أبو بكر بن أىب الدنيا ثنا أب
سفيان عن على بن األقمر عن أىب حذيفة عن عائشة اهنا ذكرت امرأة وقالت اهنا قصرية فقال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم اغتبتيها وأخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه 
ن سفيان ثنا أبو اليمان أخربين شعيب قال وثنا حجاج عن جده عن الزهرى قال أخربين بن أىب النحوي ثنا يعقوب ب

  رهم الغفاري انه مسع أبا رهم وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذين بايعوه حتت 

فطفق رسول اهللا  الشجرة يقول غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة تبوك وساق احلديث اىل ان قال
صلى اهللا عليه و سلم يسألين عمن ختلف من بىن غفار فأخربته فقال إذ هو يسألين ما فعل النفر البيض وقال حجاج 
احلمر الطوال الثطاط فحدثته بتخلفهم فقال ما فعل السود اجلعد القطاط وقال حجاج القصار الذين هلم نعم بشبكة 

القصر لفظهما واحد ومعنامها خمتلف ألن عائشة قصدت العيب والذم شرح وذكر بقية احلديث فالكلمتان يف 
ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قصد التعريف والوصف أخربنا أبو نعيم احلافظ ثنا سليمان بن امحد بن أيوب 
عروة الطرباين ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال أخربين سعيد بن املسيب و

بن الزبري وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه 
و سلم حني قال هلا أهل اإلفك ما قالوا فربأها اهللا وكلهم حدثين بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى حلديثها من 

هم احلديث الذي حدثين وبعض حديثهم يصدق بعضا بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد من
وذكروا ان عائشة رضى اهللا عنها زوج الىن صلى اهللا عليه و سلم قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا 
أراد أن خيرج اىل سفر اقرع بني نسائه فايتهن خرج سهمها خرج هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معه وذكر 

ه وقالت فيه ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بن أىب طالب وأسامة بن زيد حني استلبث احلديث بطول
الوحي يستشريمها يف فراق أهله قالت فأما أسامة فأشار على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالذي يعلم من براءة 

وال نعلم اال خريا واما على فقال مل يضيق اهللا أهله وبالذى يعلم يف نفسه هلم من الود فقال يا رسول اهللا هم أهلك 
  عليك والنساء سواها كثري وان تسأل اجلارية تعرفك قالت فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بريرة فقال اى بريرة هل رأيت من شيء يريبك من أمر عائشة فقالت له بريرة والذي بعثك باحلق ان رأيت عليها 
ر من اهنا جارية حديثه السن تنام عن عجني أهلها فتأتى الداجن فتأكله يف استشارة النيب أمرا قط اغمصه عليها أكث

صلى اهللا عليه و سلم عليا وأسامة وسؤاله بريرة عما عندهم من العلم باهله بيان واضح انه مل يكن ليسأهلم اال 
ناقل خرب أو حامل أثر ممن ال  وواجب عليهم اخباره مبا يعلمون من ذلك فكذلك جيب على مجيع من عنده علم من



يبلغ حمله يف الدين حمل عائشة أم املؤمنني وال منزلته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منزلتها منه خبصلة تكون 
منه يضعف خربه عند اظهارها عليه وجبرحة تثبت فيه يسقط حديثه عند ذكرها عنه ان يبديها ملن ال علم له به 

ياه من الناصرين لدين اهللا الذابني الكذب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فياهلا منزلة ما ليكون بتحذير الناس إ
أعظمها أو مرتبة ما أشرفها وان جهلها جاهل وانكرها منكر أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي ثنا 

ام الرازي ثنا اجلارود بن يزيد عن هبز بن أبو العباس حممد بن امحد األثرم ثنا احلسن بن داود بن مهران ثنا هش
حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أترعون عن ذكر الفاجر حىت يعرفه الناس 

اذكروه مبا فيه حىت حيذره الناس أخربنا حممد بن احلسني القطان نا امحد بن عثمان بن حيىي اآلدمى ثنا حممد بن عبد 
ن ثنا جعدبة بن حيىي الليثي ثنا العالء بن بشر عن سفيان عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النيب اهللا بن سليما

صلى اهللا عليه و سلم قال ليس الفاسق غيبة أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران انا امحد بن حممد بن جعفر 
ىب طالب ثنا عبد امللك بن إبراهيم اجلدى ثنا الصلت اجلوزي ثنا أبو بكر بن أىب الدنيا ثنا حيىي بن جعفر وهو بن أ

بن طريف قال قلت للحسن الرجل الفاجر املعلن بفجوره ذكرى له مبا فيه غيبة له قال ال وال كرامة قال اجلوزي 
  ثنا حيىي بن أىب طالب 

األصم ثنا حممد بن  بإسناده مثله أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلريي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب
إسحاق الصغاين أنا حيىي بن أىب بكري ثنا الربيع بن صبيح عن احلسن قال كان يقول ليس ألهل البدعة غيبة أخربين 
أبو احلسن على بن امحد بن حممد بن داود الرزاز ثنا امحد بن سلمان النجاد ثنا جعفر بن حممد الصائغ ثنا عفان ثنا 

وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم يف احلديث أو ال حيفظه  حيىي بن سعيد قال سألت شعبة
قالوا بني امره للناس أخربنا أبو القاسم عبد اهللا بن امحد بن على السوذرجاىن بأصبهان أنا أبو بكر بن املقرى ثنا 

حممد األرموي بنيسابور قال حممد بن احلسن بن على بن حبر ثنا عمرو بن على ح وأخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
انا حممد بن عبد الرزاق بن زكريا اجلوزقى أنا مكي بن عبدان ثنا مسلم بن احلجاج ثنا عمرو بن على ثنا عفان قال 

كنا عند إمساعيل بن علية جلوسا قال فحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بثبت فقال الرجل اغتبته فقال 
ليس بثبت لفظ حديث مسلم أخربنا على بن طلحة بن حممد املقرىء أنا حممد بن  إمساعيل ما اغتابه ولكنه حكم انه

إبراهيم بن حممد بن يزيد الغازي أنا حممد بن حممد بن داود الكرخي ثنا عبد الرمحن بن يوسف بن خراش قال روى 
بعض من حضره حممد بن أىب خلف قال كنا عند بن علية فجاءه رجل فسأله عن حديث الليث بن أىب سليم فقال 

وما تصنع بليث بن أىب سليم وهو ضعيف احلديث مل ال تساله عن حديث أليوب قال فقال سبحان اهللا أتغتاب رجال 
من العلماء قال فقال بن علية يا جاهل نصحك ان هذا امانة ليس بغيبة أخربنا أبو نعيم احلافظ ثنا إبراهيم بن عبد 

ال مسعت أبا قدامة عبيد اهللا بن سعيد يقول مسعت عبد الرمحن بن مهدى اهللا املعدل ثنا حممد بن إسحاق الثقفى ق
  يقول مررت مع شعبة برجل يعىن حيدث فقال كذب واهللا لوال انه ال حيل يل ان أسكت عنه لسكت أو كلمة معناها 

ثنا صاحل بن امحد  أخربنا حممد بن جعفر بن عالن الوراق انا أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي ثنا عبد اهللا بن زياد
بن حنبل ثنا على املديين قال مسعت عبد الرمحن بن مهدى يقول ثنا محاد بن زيد قال كلمنا شعبة بن احلجاج انا 
وعباد بن عباد وجرير بن حازم يف رجل قلنا لو كففت عن ذكره فكأنه الن واجابنا مث مضيت يوما أريد اجلمعة 

قلت لكم فيه ال أراه يسعىن أخربنا أبو الوليد احلسن بن حممد الدربندى  فإذا شعبة ينادى من خلفى فقال ذاك الذي
انا أبو عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن سليمان احلافظ ببخارا أنا خلف بن حممد ثنا أبو بكر امحد بن عبد الواحد بن 



يا أبا بسطام كيف رفيل ثنا املسيب بن إسحاق قال مسعت عثمان بن محيد الدبوسى يقول قيل لشعبة بن احلجاج 
تركت علم رجال وفضحتهم فلو كففت فقال أجلوىن حىت أنظر الليلة فيما بيين وبني خالقى هل يسعىن ذلك قال 
فلما كان من الغد خرج علينا على محري له فقال قد نظرت فيما بيين وبني خالقى فال يسعىن دون ان أبني أمورهم 

ان قال انا امحد بن كامل القاضى قال حدثين أبو سعد اهلروي عن أىب للناس والسالم أخربنا حممد بن احلسني القط
بكر بن خالد قال قلت ليحىي بن سعيد القطان أما ختشى ان يكون هؤالء الذين تركت حديثهم خصماءك عند اهللا 

مل تعاىل قال قال ألن يكون هؤالء خصمائى أحب اىل من ان يكون خصمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
حدثت عىن حديثا ترى أنه كذب أخربنا أبو بكر الربقاين قال قرأت على إسحاق النعايل حدثكم عبد اهللا بن إسحاق 
املدائين ثنا يوسف بن الضحاك ثنا أبو سلمة ثنا حزم بن أىب حزم عن عاصم األحول قال كان قتادة يقصر بعمرو بن 

هاء ينال بعضها من بعض فقال يا أحول رجل ابتدع بدعة عبيد فجثوت على ركبىت فقلت يا أبا اخلطاب هذه الفق
  فيذكر خري من ان يكف عنه 

أخربنا امحد بن أىب جعفر القطيعي انا يوسف بن امحد الصيدالين مبكة ثنا حممد بن عمرو العقيلي قال ثنا املطلب بن 
ول تعالوا حىت نغتاب يف اهللا شعيب قال مسعت امحد بن حممد املكى يقول مسعت سفيان بن عيينة يقول كان شعبة يق

عز و جل أخربنا أبو احلسني حممد بن عبد الواحد بن على البزاز أنا أبو عبد اهللا حممد بن عمران بن موسى املرزباين 
أنا عبد اهللا بن حيىي العسكري ثنا العنزي ثنا سهل بن حبيب األنصاري ثنا أبو زيد األنصاري النحوي قال أتينا شعبة 

ليس هذا يوم حديث اليوم يوم غيبة تعالوا حىت نغتاب الكذابني أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل  يوم مطر فقال
القطان انا دعلج بن امحد املعدل انا امحد بن على االبار ثنا عبد الرمحن بن حازم أبو حممد البلخي قال مسعت مكي 

ال حىت نغتاب ساعة يف اهللا عز و جل يذكرون بن إبراهيم يقول كان شعبة يأتى عمران بن حدير يقول يا عمران تع
مساوى أصحاب احلديث أخربنا بن الفضل انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت 

احلسن بن الربيع قال قال بن املبارك املعلى بن هالل هو اال انه إذا جاء احلديث يكذب قال فقال له بعض الصوفية 
ن تغتاب فقال اسكت إذا مل نبني كيف يعرف احلق من الباطل أو حنو هذا من الكالم كتب اىل أبو يا أبا عبد الرمح

حممد عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي يذكر أن أبا امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا البجلي أخربهم قال انا أبو زرعة 
ويصحف فقال بني امره فقلت ألىب مسهر عبد الرمحن بن عمرو قال مسعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم 

اترى ذلك من الغيبة قال ال أخربين عبيد اهللا بن امحد بن عثمان الصرييف انا أبو بكر بن شاذان ثنا امحد بن مروان 
املالكي ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشيب إىل أىب فجعل أىب يقول فالن ضعيف فالن ثقة 

  اب يا شيخ ال تغتاب العلماء فالتفت أىب اليه فقال له وحيك هذا نصيحة ليس هذا غيبة فقال أبو تر

أخربنا حممد بن عمر الداودي انا على بن عمر بن امحد احلافظ ثنا حممد بن داود بن سليمان النيسابوري ثنا أبو 
جلرجاين يقول قلت ألمحد بن حنبل الفضل امحد بن عبد اهللا بن سلمة النيسابوري قال مسعت حممد بن بندار السباك ا

انه ليشتد على ان أقول فالن ضعيف فالن كذاب فقال امحد إذا سكت أنت وسكت انا فمىت يعرف اجلاهل 
الصحيح من السقيم أخربنا على بن امحد املقرى انا إمساعيل بن على اخلطيب ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال قلت 

يأتون الشيخ لعله ان يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خالف السنة أيسعىن ألىب ما تقول يف أصحاب احلديث 
  ان اسكت عنه أم أحذر عنه فقال أىب ان كان يدعو اىل بدعة وهو امام فيها ويدعو إليها قال نعم حتذر عنه 



  باب ما جاء يف تعديل اهللا ورسوله للصحابة

م كل حديث اتصل إسناده بني من رواه وبني النيب صلى اهللا وانه ال حيتاج اىل سؤال عنهم وامنا جيب فيمن دوهن
عليه و سلم مل يلزم العمل به اال بعد ثبوت عدالة رجاله وجيب النظر يف أحواهلم سوى الصحايب الذي رفعه اىل 
ياره هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اهللا هلم واخباره عن طهارهتم واخت

يف نص القرآن فمن ذلك قوله تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس وقوله وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهذا اللفظ وان كان عاما فاملراد به اخلاص وقيل وهو وارد يف 

ايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة الصحابة دون غريهم وقوله لقد رضى اهللا عن املؤمنني إذ يب
عليهم وأثاهبم فتحا قريبا وقوله تعاىل والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى اهللا 

بك اهللا عنهم ورضوا عنه وقوله تعاىل والسابقون السابقون أولئك املقربون يف جنات النعيم وقوله يا أيها النيب حس
  ومن اتبعك من املؤمنني وقوله تعاىل للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا 

ورضوانا وينصرون اهللا ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار واالميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم 
رون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤث

هم املفلحون يف آيات يكثر ايرادها ويطول تعدادها ووصف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصحابة مثل ذلك 
ثنا واطنب يف تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم فمن االخبار املستفيضة عنه يف هذا املعىن ما أخربنا أبو نعيم احلافظ 

عبد اهللا بن جعفر بن امحد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن منصور واألعمش عن إبراهيم عن 
عبيدة السلماين عن عبد اهللا بن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري امىت قرىن مث الذين يلوهنم مث الذين 

يشهدون قبل ان يستشهدوا وأخربنا أبو بكر امحد بن على بن حممد يلوهنم مث جيىء قوم تسبق امياهنم شهادهتم و
اليزدى احلافظ بنيسابور انا أبو عمرو حممد بن امحد بن محدان ثنا عبد اهللا بن حممد بن شريويه ثنا حممد بن بشار ثنا 

ه و سلم قال حممد بن جعفر ثنا شعبة عن أىب بشر عن عبد اهللا بن شقيق عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا علي
خريكم قرىن مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم قال أبو هريرة فال ادرى ذكره مرتني أو ثالثا مث خيلف من بعدهم قوم 
حيبون السمانة ويشهدون وال يستشهدون أخربنا احلسن بن أىب بكر ثنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم امالء قال ثنا 

سليمان بن داود ثنا منصور بن أىب األسود عن األعمش عن على بن مدرك عن حممد بن يونس قال ثنا أبو الربيع 
هالل بن يساف عن عمران بن حصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خري الناس قرىن مث الذين يلوهنم مث 

امحد بن احلسن الذين يلوهنم مث خيلف قوم تسبق امياهنم شهادهتم مث يظهر فيهم السمن أخربنا القاضى أبو بكر 
احلريي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ثنا امحد بن عبد اجلبار العطاردي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أىب 

  صاحل عن أىب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا أصحايب فوالذى 

نصيفه أخربنا القاضى أبو بكر احلريي أيضا ثنا  نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال
حممد بن يعقوب األصم ثنا بكر بن سهل الدمياطى ثنا عمرو بن هاشم البريويت ثنا سليمان بن أىب كرمية عن جويرب 
عن الضحاك عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهما اوتيتم من كتاب اهللا فالعمل به ال عذر 

يف تركه فان مل يكن يف كتاب اهللا فسنة مىن ماضية فان مل تكن سنة مىن ما ضية فما قال أصحايب ان ألحدكم 
أصحايب مبنزلة النجوم يف السماء فأيها أخذمت به اهتديتم واختالف أصحايب لكم رمحة أخربنا أبو بكر امحد بن حممد 



ن حممد بن عيسى الكاتب ثنا نعيم بن محاد ثنا عبد بن غالب اخلوارزمي أنا على بن حممد بن امحد الوراق ثنا محزة ب
الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم سألت ريب فيما اختلف فيه أصحايب من بعدي فاوحى اهللا اىل يا حممد إن أصحابك عندي 

م يف السماء بعضها اضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختالفهم فهم عندي على هدى مبنزلة النجو
أخربنا احلسن بن امحد بن إبراهيم ثنا أبو بكر الشافعي ثنا حممد بن هشام بن أىب الدميك ثنا إبراهيم بن زياد سبالن 

ضل بن الوليد العنزي قاال ثنا إبراهيم بن سعد قال قال الشافعي وحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن خلف املروزي ثنا الف
الزهرى عن بشر احلنفي عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا اختارىن واختار 

أصحايب فجعلهم أصهارى وجعلهم أنصاري وانه سيجىء يف آخر الزمان قوم ينتقصوهنم أال فال تناكحوهم أال فال 
فال تصلوا معهم أال فال تصلوا عليهم عليهم حلت اللعنة واألخبار يف هذا املعىن تتسع وكلها  تنكحوا إليهم أال

مطابقة ملا ورد يف نص القرآن ومجيع ذلك يقتضى طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فال حيتاج أحد 
  ق له فهو منهم مع تعديل اهللا تعاىل هلم املطلع على بواطنهم اىل تعديل أحد من اخلل

على هذه الصفة اال ان يثبت على أحد ارتكاب ما ال حيتمل اال قصد املعصية واخلروج من باب التأويل فيحكم 
بسقوط العدالة وقد برأهم اهللا من ذلك ورفع اقدارهم عنه على انه لو مل يرد من اهللا عز و جل ورسوله فيهم شيء 

هلجرة واجلهاد والنصرة وبذل املهج واالموال وقتل اآلباء واالوالد مما ذكرناه الوجبت احلال اليت كانوا عليها من ا
واملناصحة يف الدين وقوة اإلميان واليقني القطع على عدالتهم واالعتقاد لنزاهتهم واهنم أفضل من مجيع املعدلني 

ء وذهبت طائفة من واملزكني الذين جييؤن من بعدهم ابد اآلبدين هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقها
أهل البدع اىل ان حال الصحابة كانت مرضية اىل وقت احلروب اليت ظهرت بينهم وسفك بعضهم دماء بعض 

فصار أهل تلك احلروب ساقطى العدالة وملا اختلطوا باهل النزاهة وجب البحث عن أمور الرواة منهم وليس يف 
 حيتمل نوعا من التأويل وضربا من االجتهاد فهم مبثابة أهل الدين واملتحققني بالعلم من يصرف إليهم خرب ما ال

املخالفني من الفقهاء اجملتهدين يف تأويل االحكام الشكال األمر والتباسه وجيب ان يكونوا على األصل الذي قدمناه 
 بن امحد من حال العدالة والرضا إذ مل يثبت ما يزيل ذلك عنهم أخربنا أبو منصور حممد بن عيسى اهلمذاين ثنا صاحل

احلافظ قال مسعت أبا جعفر أمحد بن عبدل يقول مسعت امحد بن حممد بن سليمان التستري يقول مسعت أبا زرعة 
يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاعلم انه زنديق وذلك أن 

دى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اهللا صلى الرسول صلى اهللا عليه و سلم عندنا حق والقرآن حق وامنا أ
  اهللا عليه و سلم وامنا يريدون ان جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة واجلرح هبم أوىل وهم زنادقة 

  باب القول يف معىن وصف الصحايب انه صحايب والطريق اىل معرفة كونه صحابيا

  لى اخلطيب وأبو على بن الصواف قاال أخربنا حممد بن امحد بن رزق أنا إمساعيل بن ع

ثنا عبد اهللا بن محد حدثين أىب ثنا حجاج قال قال شعبة وأخربنا حممد بن احلسني بن الفضل أنا عبد اهللا بن جعفر بن 
درستويه أنا يعقوب بن سفيان قال قال امحد يعىن بن حنبل ثنا حجاج ثنا شعبة قال كان جندب بن سفيان أتى النيب 

ليه و سلم وان شئت قلت له صحبة وىف رواية يعقوب قد كان جندب بن عبد اهللا العلقى أتى النيب صلى اهللا ع
صلى اهللا عليه و سلم وان شئت قلت قد صحبه أخربنا احلسن بن على التميمي انا امحد بن جعفر بن محدان ثنا عبد 



ثابت أبو زيد القيسي عن عاصم األحول انه اهللا بن امحد بن حنبل حدثين أىب ثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسيب ثنا 
قال رأى عبد اهللا بن سرجس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري أنه مل يكن له صحبة أخربنا أبو بكر الربقاين انا 

أبو حامد امحد بن حممد بن حسنويه الغوزمى أنا احلسني بن إدريس األنصاري ثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال 
د بن حنبل عامر بن مسعود القرشي له صحبة قال ال أدرى قد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قلت ألمح

احلسني بن إدريس ومسعت أبا داود يقول مسعت مصعبا الزبريي يقول له صحبة يعىن عامر بن مسعود وكان أمري بن 
قال وليست للخطمى صحبة كان صغريا الزبري على احلرب بالكوفة وكان عبد اهللا بن يزيد اخلطمي على الصالة 

حني مات النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربين احلسني بن أىب احلسن الوارق ثنا عمر بن امحد الواعظ ثنا حممد بن 
إبراهيم ثنا حممد بن يزيد عن احلارث عن بن سعد عن الواقدي حممد بن عمر قال أخربين طلحة بن حممد بن سعيد 

كان سعيد بن املسيب يقول الصحابة ال نعدهم اال من أقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و  بن املسيب عن أبيه قال
سلم سنة أو سنتني وغزا معه غزوة أو غزوتني قال بن عمرو رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول اهللا صلى 

ب النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا عليه و سلم وقد أدرك احللم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صح
  ولو ساعة من هنار ولكن 

اصحابه على طبقاهتم وتقدمهم يف اإلسالم أخربنا حممد بن امحد بن رزق البزاز وعلى بن حممد بن بشر السكري 
ن قاال انا عثمان بن امحد بن عبد اهللا الدقاق ثنا احلسن بن عبد الوهاب بن أىب العنرب ثنا أبو جعفر حممد بن سليما
املقرى البصري قال حدثين عبدوس بن مالك العطار قال مسعت أبا عبد اهللا امحد بن حنبل وذكر من أصحاب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل بدر فقال مث أفضل الناس بعد هؤالء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ة أو رآه فهو من اصحابه له من الصحبة سلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساع

على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه ومسع منه ونظر اليه أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن احلسن أخو 
اخلالل انا إمساعيل بن حممد بن امحد بن حاجب الكشاىن ثنا حممد بن يوسف الفربرى قال قال حممد بن إمساعيل 

 صلى اهللا عليه و سلم أو رآه من املسلمني فهو من اصحابه حدثين حممد بن عبيد اهللا البخاري ومن صحب النيب
املالكي انه قرأ على القاضى أىب بكر حممد بن الطيب قال ال خالف بني أهل اللغة يف ان القول صحايب مشتق من 

ان أو كثريا كما ان الصحبة وانه ليس مبشتق من قدر منها خمصوص بل هو جار على كل من صحب غريه قليال ك
القول مكلم وخماطب وضارب مشتق من املكاملة واملخاطبة والضرب وجار على كل من وقع منه ذلك قليال كان أو 
كثريا وكذلك مجيع األمساء املشتقة من األفعال وكذلك يقال صحبت فالنا حوال ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة 

ثريه وذلك يوجب يف حكم اللغة اجراء هذا على من صحب النيب صلى فيوقع اسم املصاحبة بقليل ما يقع منها وك
اهللا عليه و سلم ولو ساعة من هنار هذا هو األصل يف اشتقاق االسم ومع ذلك فقد تقرر لالمة عرف يف اهنم ال 

 يستعملون هذه التسمية اال فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه وال جيرون ذلك على من لقى املرء ساعة ومشى معه
خطى ومسع منه حديثا فوجب لذلك ان ال جيرى هذا االسم يف عرف االستعمال اال على من هذه حاله ومع هذا 

فان خرب الثقة األمني عنه مقبول ومعمول به وان مل تطل صحبته وال مسع منه اال حديثا واحدا ومن الطريق اىل معرفة 
ا كان ثقة أمينا مقبول القول إذا قال صحبت النيب كونه صحابيا تظاهر االخبار بذلك وقد حيكم بأنه صحايب إذ

صلى اهللا عليه و سلم وكثر لقائي له فيحكم بأنه صحايب يف الظاهر ملوضع عدالته وقبول خربه وان مل يقطع بذلك 
كما يعمل بروايته عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم وان مل يقطع بسماعه ولو ردا قوله انه صحايب لرد خربه عن 

صلى اهللا عليه و سلم فان قيل أخبار الرسول له باحلكم خيفى وتفرده بالقول له وبصحبته ومطاولته ال تكاد  الرسول



ختفى قيل لعمرى اهنا ال ختفى وإذا قال انا صحايب ومل حيك عن الصحابة رد قوله وال ما يعارضه جاز أن يكون ممن 
ب إثباته صحابيا كما بقوله لذلك أو قول آحاد طالت صحبته وان مل يرو غريه طول صحبته وإذا كان كذلك وج

  الصحابة انه صحايب 

  باب القول يف حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط اليت توجب قبول روايته

البد ملن لزم قبول خربه من ان يكون على صفات قد تقدم ذكرها جممال وحنن نفصلها ان شاء اهللا تعاىل ونشرح ما 
وقت حتمل احلديث ومساعه مميزا ضابطا ألنه مىت مل يكن كذلك كان غري عامل مبا حتمله يتعلق هبا فاوهلا ان يكون 

وقت األداء وال ذاكر له ووجب ان يكون حاله فيما يؤديه كحاله يف مجيع ما حيكيه من أفعاله الواقعة منه يف حال 
قع منه حال الغلبة على عقله فال نقصه ومع عدم متييز وعلمه ومبثابة ما حيكيه اجملنون واملغلوب مما يعرف انه و

خالف ان ما هذه سبيله ال يصبح ذكره والعلم به والفصل بينه وبني غريه فوجب لذلك كون املتحمل وقت حتمله 
  عاملا مبا يسمعه واعيا ضابطا له 

يؤدى حىت تصح منه معرفته بعينه عند التذكر له كما عرفه وقت التحمل له فيؤديه كما مسعه بلفظه ان كان ممن 
احلديث بلفظه وان كان ممن يؤديه على املعىن فحاجته اىل مراعاة األلفاظ والنظر يف معانيها أشد من حاجة الراوي 
على اللفظ دون املعىن هذا إذا كان تعويله يف حتمله على حفظه فاما إذا كان شيء احلفظ فقد ذهب قوم من أهل 

السماع لكنه إذا اصغى وهو مميز صح مساعه وان مل حيفظ العلم اىل ان الضبط وقت التحمل ليس بشرط يف صحة 
املسموع ويقيده بالكتاب وارى حجتهم يف ذلك ما أخربنا احلسن بن أىب بكر أنا أبو سهل امحد بن حممد بن عبد اهللا 

قال حدثين القطان ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضى ثنا على يعىن بن عبد اهللا املديين ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي 
حيىي بن أىب كثري عن أىب سلمة عن أىب هريرة رضى اهللا عنه قال ملا فتح اهللا على رسوله مكة قام رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم فيهم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال ان اهللا حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني وامنا 
يوم القيامة ال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال حتل لقطتها اال ملنشد ومن  أحلت يل ساعة من هنار مث هى حرام اىل

قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما ان يفدى واما ان يقتل فقام رجل يقال له أبو شاه من أهل اليمن فقال يا رسول 
ال عباس يا رسول اهللا اال اهللا اكتبوا يل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اكتبوا أليب شاه فقام عباس أو ق

األذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال األذخر قال الوليد فقلت لالوزاعى ما قوله 
اكتبوا أليب شاه قال يقول اكتبوا خطبته اليت مسعها من النيب صلى اهللا عليه و سلم فأبو شاه ممن مل يكن حيفظ غري أنه 

واصغى اىل خطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صح مساعه إياها وأمر بكتبها له وقد اختلف أهل  ملا كان مميزا
  العلم أيضا يف التحمل قبل البلوغ فمنهم من صحح ذلك ومنهم من دفع صحته 

  باب ما جاء يف صحة مساع الصغري

ىب حامت ثنا على بن احلسن اهلسنجاىن ثنا أخربنا أبو بكر الربقاين انا حممد بن احلسن السروى انا عبد الرمحن بن أ
نعيم بن محاد قال مسعت بن عيينة يقول لقد أتى هشام بن حسان عظيما بروايته عن احلسن قيل لنعيم مل قال ألنه 

كان صغريا قل من كان يثبت احلديث على ما بلغنا يف عصر التابعني وقريبا منه اال من جاوز حد البلوغ وصار يف 
جملالسة العلماء ومذاكرهتم وسؤاهلم وقيل ان أهل الكوفة مل يكن الواحد منهم يسمع احلديث اال عداد من يصلح 



بعد استكماله عشرين سنة ويشتغل قبل ذلك حبفظ القرآن وبالتعبد وقال قوم احلد يف السماع مخس عشرة سنة 
هو عندنا الصواب أخربنا وقال غريهم ثالث عشرة وقال مجهور العلماء يصح السماع ملن سنه دون ذلك وهذا 

حممد بن امحد بن رزق انا جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي ثنا نعيم بن 
يعقوب قال مسعت أبا األحوص يقول كان الشاب يتعبد عشرين سنة مث يطلب الشيء من احلديث أخربين أبو 

بد الرمحن بن خشنام ثنا أبو عبد اهللا احملاملي ثنا حيىي بن حممد بن اعني قال القاسم األزهري ثنا أبو احلسن حممد بن ع
مسعت أبا عاصم يقول مسعت الثوري يقول كان الرجل إذا أراد أن يطلب احلديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة 

بن على اآلجري أخربنا امحد بن أىب جعفر القطيعي انا حممد بن عدى بن زحر البصري يف كتابه ثنا أبو عبيد حممد 
قال مسعت أبا داود سليمان بن األشعث يقول قال بن جريج لوكيع باكرت العلم وكان لوكيع مثاين عشرة سنة 

أخربين على بن امحد بن على املؤدب ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندى انا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزى 
سحاق كيف مل تكتب عن أىب نعيم قال كان أهل الكوفة ال خيرجون قال حدثين عدة من شيوخنا انه قيل ملوسى بن إ

  أوالدهم 

يف طلب احلديث صغارا حىت يستكملوا عشرين سنة قال بن خالد وحدثين حممد بن عبد اهللا قال مسعت أبا طالب 
م بن نصر يقول مسعت موسى بن هارون يقول أهل البصرة يكتبون لعشر سنني وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشا

لثالثني قال بن خالد قال أبو عبد اهللا الزبريي يستحب كتب احلديث يف العشرين ألهنا جمتمع العقل قال وأحب ان 
يشتغل دوهنا حبفظ القرآن والفرائض قلت قد حفظ سهل بن سعد الساعدي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا عليه و سلم ولو كان السماع ال أحاديث وكان يقول كنت بن مخس عشرة سنة بني قبض رسول اهللا صلى 
يصح اال بعد العشرين لسقطت رواية كثري من أهل العلم سوى من هو يف عداد الصحابة ممن حفظ عن النيب صلى 

اهللا عليه و سلم يف الصغر فقد روى احلسن بن على بن أىب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومولده سنة اثنتني 
اهللا بن الزبري بن العوام والنعمان بن بشري وأبو الطفيل الكناين والسائب بن يزيد واملسور من اهلجرة وكذلك عبد 

بن خمرمة وروى مسلمة بن خملد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان له حني قبض عشر سنني وقيل أربع 
هبا وهى بنت تسع وروت عشرة سنة وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عائشة وهى بنت ست سنني وابتىن 

عنه ما حفظته يف ذلك الوقت وروى عمر بن أىب سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له ادن يا غالم وسم اهللا 
وكل بيمينك مما يليك وروى معاوية بن قرة املزين عن أبيه قال كنت غالما صغريا فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اهللا بن جعفر بن أىب طالب كنت غالما العب فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و و سلم رأسي ودعا يل وقال عبد 
  سلم من سفر فاستقبلته فحملىن بني يديه 

وقال يوسف بن عبد اهللا بن سالم مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوسف وأقعدىن يف حجره ومسح على 
الصغر أنس بن مالك وعبد اهللا بن عباس وأبو سعيد  رأسي وممن كثرت الرواية عنه من الصحابة وكان مساعه يف

اخلدري وكان حممود بن الربيع يذكر أنه عقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وجهه من دلو كان 
  معلقا يف دراهم وتوىف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس سنني 

  ذكر بعض أخبار من قدمنا تسميته



د بن موسى بن الفضل بن شاذان الصرييف ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ثنا احلسن بن أخربنا أبو سعيد حمم
مكرم ثنا عثمان بن عمر انا ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان قال قلت للحسن بن على ما تذكر من رسول اهللا 

علتها يف يف فقال ألقها أما علمت صلى اهللا عليه و سلم قال محلىن على عنقه فأدخلىن غرفة للصدقة فأخذت مترة فج
انا ال حتل لنا الصدقة أخربنا امحد بن أىب جعفر حدثنا عبد الرمحن بن عمر بن أىب نصر الدمشقي ثنا أبو على بن 
حبيب قال مسعت الربيع بن سليمان يقول مسعت الشافعي رمحه اهللا وقد سئل عن عبد اهللا بن الزبري هل مسع من 

سلم شيئا قال نعم وحفظ عنه ومات النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو بن تسع سنني أخربنا  النيب صلى اهللا عليه و
على بن أىب على البصري انا امحد بن إبراهيم بن شاذان وحممد بن عبد الرمحن الذهيب قاال ثنا عبد اهللا بن عبد 

قال ولد النعمان بن بشري سنة اثنتني من  الرمحن السكري ثنا أبو يعلى املنقري ثنا األصمعي ثنا بن أىب الزناد عن أبيه
اهلجرة أخربنا أبو سعيد الصرييف قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب األصم يقول مسعت العباس بن حممد الدوري 
يقول مسعت حيىي بن معني يقول ليس يروى عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديث فيه مسعت 

  عليه و سلم اال يف حديث الشعيب فإنه يقول فيه مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول النيب صلى اهللا 

ان يف اجلسد مضغه والباقي من حديث النعمان امنا هو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس فيه مسعت قال حيىي 
سلم قلت قد أثبت له السماع  وأهل املدينة ينكرون ان يكون النعمان بن بشري قد مسع من النيب صلى اهللا عليه و

كافة األئمة من أهل النقل فال اعتبار بنفى من نفى ذلك أخربنا حممد بن أىب الفتح احلريب ثنا على بن عمر احلافظ ثنا 
حممد بن القاسم بن زكريا احملاريب ثنا عباد بن يعقوب ثنا ثابت بن الوليد بن عبد اهللا بن مجيع عن أبيه عن أىب الطفيل 

ت عام أحد وأدركت من حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثان سنني قال فطاف النيب صلى اهللا عليه قال ولد
و سلم على راحلته حول البيت واستلم احلجر مبحجنه وطاف بني الصفا واملروة على راحلته أخربنا أبو بكر 

نصاري ثنا عثمان بن أىب شيبة ثنا قاسم بن الربقاين ثنا أبو حامد امحد بن حسنويه اهلروي أنا احلسني بن إدريس األ
مالك عن اجلعد بن عبد الرمحن قال مسعت السائب بن يزيد يقول حج يب يف ثقل النيب صلى اهللا عليه و سلم وانا 
غالم أخربنا أبو حازم عمر بن امحد بن إبراهيم العبدوي انا القاسم بن غامن بن محويه املهليب انا حممد بن إبراهيم 

جى قال مسعت بن بكري يقول توىف النيب صلى اهللا عليه و سلم وابن الزبري بن مثان سنني واملسور بن خمرمة البوشن
كذلك أخربنا عبد العزيز بن على الوراق انا امحد بن إبراهيم بن احلسن ثنا أبو عمرو يوسف بن يعقوب النيسابوري 

ه قال مسعت مسلمة بن خملد يقول ولدت حني قدم النيب انا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن موسى بن على عن أبي
صلى اهللا عليه و سلم املدينة وقبض وانا بن عشر سنني خالف عبد الرمحن بن مهدى وكيعا فيه أخربنا حممد بن امحد 

ن بن رزق انا إمساعيل بن على اخلطيب وأبو على بن الصواف وأمحد بن جعفر بن محدان قالوا ثنا عبد اهللا بن امحد ب
  حنبل قال حدثين أىب ثنا 

عبد الرمحن بن مهدى ثنا موسى عن أبيه عن مسلمة بن خملد قال قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة وانا بن 
أربع سنني وتوىف وانا بن أربع عشرة أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 

اهللا بن عبد احلكم انا بن وهب أخربين سعيد بن عبد الرمحن وعبد الرمحن بن أىب الزناد عن  األصم انا حممد بن عبد
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم اهنا قالت تزوجىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلم وانا ابنة ست سنني متوىف خدجية وبىن يب وانا بنت تسع سنني فدخلت عل
وانا العب بالبنات وكان يل صواحب يلعنب معي فإذا رأين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استحيني وتقمعن فرمبا 



خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسريهن اىل أخربنا احلسن بن أىب بكر انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم 
وسى ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا الوليد بن كثري قال مسعت وهب بن كيسان أبا نعيم يقول الشافعي ثنا بشر بن م

مسعت عمر بن أىب سلمة قال كنت غالما يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكانت يدي تطيش يف الصحفة 
يك قال فما زالت تلك طعمىت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا غالم إذا اكلت فسم اهللا وكل بيمينك وكل مما يل

بعد وحدثنا على بن حممد بن عبد اهللا املعدل انا احلسن بن صفوان الربذعي ثنا أبو بكر بن أىب الدنيا ثنا حممد بن 
سعد قال عمر بن أىب سلمة يكىن أبا حفص توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو بن تسع سنني وقد حفظ عن 

و سلم وتوىف يف خالفة عبد امللك بن مروان باملدينة أخربنا احلسن بن على التميمي انا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
امحد بن جعفر بن محدان ثنا عبد اهللا بن امحد حدثين أىب ثنا حجاج يعىن بن حممد عن شعبة عن أىب إياس قال جاء أىب 

شعبة فقلنا له أصحبه قال ال ولكنه  اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو غالم صغري فمسح رأسه واستغفر له قال
  كان على عهده قد حلب وصر 

أخربنا أبو القاسم األزهري انا حممد بن القاسم اخلزاز أنا إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الكندي ثنا أبو موسى حممد 
بن جعفر قال كنت  بن املثىن ثنا أبو عاصم ثنا بن جريج أخربين جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه قال حدثين عبد اهللا

العب انا وقثم وعبيد اهللا فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فحملىن بني يديه ومحل قثما خلفه أخربنا أبو نعيم احلافظ 
ثنا عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس ثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن مسعود العبدي ثنا أبو نعيم ثنا حيىي بن أىب اهليثم 

يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوسف وأقعدىن يف حجره  العطار قال حدثين
ومسح على رأسي أخربنا أبو طالب حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيالن البزاز ثنا حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا 

د بن جبري عن بن عباس قال توىف إمساعيل بن إسحاق ثنا عمرو يعين بن مرزوق انا شعبة عن أىب بشر عن سعي
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وانا بن عشر سنني خمتون هكذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبري وخالفه أبو 

إسحاق السبيعي أخربنا القاضى أبو بكر احلريي انا أبو على حممد بن امحد امليداين ثنا أبو عبد اهللا حممد بن حيىي هو 
د عن شعبة عن أىب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال توىف رسول اهللا صلى اهللا عليه و الذهلي ثنا أبو داو

سلم وانا بن مخس عشرة سنة خمتون قال اخلطيب وهذا القول أصح من األول واهللا اعلم أخربنا بن الفضل القطان 
عبد الرمحن ثنا الوليد انا عبد الرمحن انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين سليمان بن 

بن منر اليحصىب قال قال الزهرى أخربين حممود بن الربيع األنصاري وزعم انه قد عقل عن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم وعقل جمة جمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وجهه من دلو معلق يف دارهم قال فتوىف رسول اهللا 

  سلم وهو بن مخس سنني ومن اخلالفني مجاعة احتج أهل العلم بروايتهم ما مسعوه قبل االحتالم  صلى اهللا عليه و

أخربنا عبيد اهللا بن امحد الصرييف انا على بن عمر احلافظ ثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن إسحاق املروزي ثنا 
على عاتقه فسمعت شبيال حيدث عن أنس إسحاق بن امحد بن خلف البخاري ثنا سعيد بن عامر قال محلىن خايل 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل اجلليس الصاحل مثل العطار احلديث أخربناه احلسن بن أىب بكر انا حممد بن 
جعفر بن اهليثم بن األنباري ثنا بن أىب العوام ثنا سعيد بن عامر ثنا شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك قال قال رسول 

عليه و سلم مثل اجلليس الصاحل مثل العطار ان مل تصب من عطره أو قال ان مل يعطك من عطره  اهللا صلى اهللا
أصبت من رحيه ومثل اجلليس السوء مثل القني ان مل حيرق ثوبك اصابك من رحيه أخربنا بن الفضل ثنا بن درستويه 

اهللا امحد بن حممد بن حنبل وذكر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين الفضل يعىن بن زياد قال مسعت أبا عبد 



سفيان بن عيينة فقال أخرجه أبوه اىل مكة وهو صغري فسمع من الناس عمرو بن دينار وابن أىب جنيح يف الفقه ليس 
تضمه اىل أحد يعىن أقرانه اال وجدته مقدما أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن خملد املعدل ثنا حممد بن امحد بن إبراهيم 

مد بن يونس ثنا نصر بن على قال حدثين أىب قال ذكر بن عيينة عند شعبة قال فقال رأيت ذلك احلكيمي ثنا حم
الغالم عند عمرو بن دينار وبيده ألواح وىف اذنه قرط من ذهب مسعت أبا احلسن حممد بن امحد بن رزقوية يذكر 

صل كتابه قال ثنا أبو على بن هذه احلكاية من حفظه مرارا غري أنه مل يقم اسنادها فكتبت اإلسناد بعد من أ
الصواف امالء من لفظه قال حدثين أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن عفري األنصاري قال مسعت امحد بن حممد بن 
راشد األصبهاين يقول قال بن عيينة أتيت الزهرى وىف اذىن قرط وىل ذؤابة فلما رآين جعل يقول واسنينة واسنينة 

لم أصغر من هذا أخربنا القاضى أبو العالء حممد بن على الواسطي أنا عبد اهللا بن ههنا ههنا ما رأيت طالب ع
  موسى السالمى 

فيما اذن لنا ان نرويه عنه قال مسعت عمار بن على اللورى يقول مسعت امحد بن النضر اهلاليل قال مسعت أىب يقول 
لس هتاونوا به لصغر سنه فقال سفيان كنت يف جملس سفيان بن عيينة فنظر اىل صيب دخل املسجد فكأن أهل اجمل

كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم مث قال يا نضر لو رأيتين وىل عشر سنني طوىل مخسة أشبار ووجهى كالدينار 
وانا كشعلة نار ثيايب صغار واكمامى قصار وذيلى مبقدار ونعلى كآذان الفار أختلف اىل علماء األمصار مثل 

أجلس بينهم كاملسمار حمربتى كاجلوزة ومقلميت كاملوزة وقلمى كاللوزة فإذا دخلت الزهرى وعمرو بن دينار 
اجمللس قالوا اوسعوا للشيخ الصغري قال مث تبسم بن عيينة وضحك قال امحد وتبسم أىب وضحك قال عمار وتبسم 

أبو  أمحد وضحك قال أبو احلسن السالمى وتبسم عمار وضحك قال القاضى وتبسم السالمى وضحك وتبسم
العالء وضحك وتبسم أبو بكر احلافظ وضحك وتبسم شيخنا أبو عبد اهللا وضحك قال سيدنا بن املقدسي وتبسم 
شيخنا االمام احلافظ أبو طاهر السلفي وضحك أخربنا على بن امحد بن عمر املقرى انا إمساعيل بن على احلطىب ثنا 

الصيب يف احلديث فقال إذا عقل وضبط قلت فإنه بلغين عن عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال سألت أىب مىت جيوز مساع 
رجل مسيته انه قال ال جيوز مساعه حىت يكون له مخس عشرة سنة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم رد الرباء وابن 
عمر استصغرهم يوم بدر فأنكر قوله هذا وقال بئس القول جيوز مساعه إذا عقل فكيف يصنع بسفيان بن عيينة 

وذكر أيضا قوما أخربنا احلسن بن على اجلوهري انا امحد بن جعفر بن محدان ثنا حممد بن يونس قال قال أبو ووكيع 
نعيم مسعت احلديث وانا بن أربع عشرة سنة حدثين أبو القاسم يعىن األزهري نا حممد بن عبد اهللا بن جامع الدهان 

  نا امحد 

لدوري يقول مسعت حيىي يعىن بن معني يقول حد الغالم يف كتاب بن على بن العالء قال مسعت عباسا وهو بن حممد ا
احلديث أربع عشرة سنة أو مخس عشرة سنة أو كما قال وحدثين األزهري ثنا بن جامع ثنا امحد بن على بن العالء 

أباه قال مسعت عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال قيل ألىب يف هذا فقال كيف تعمل بوكيع وغريه وأحسب عبد اهللا ان 
قال ان حد الغالم إذا ضبط ما يسمع قال امنا ذلك يف القتال يعىن بن مخس عشرة سنة أو كالما ذا معناه قرأت يف 
كتاب عبد اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الذي مسعه من امحد بن عمر األصبهاين عن أىب احلسني امحد بن جعفر 

أبو القاسم العبدي قال حدثين أبو داود السجستاين قال مسعت  بن عبيد اهللا املنادى قال حدثين عبد اهللا بن شعيب
احلسن بن على يعىن احللواين يقول مسعت يزيد يعىن بن هارون يقول مقدار الغالم عندنا يف احلديث ثالث عشرة 
ا سنة حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثين امحد بن حممد بن هارون اخلالل قال أخربين املروزي انه سأل أب



عبد اهللا يعىن امحد بن حنبل عن مساع الصغري مىت يصح قال إذا عقل وسئل عن إسحاق بن إمساعيل وقيل له اهنم 
يذكرون انه كان صغريا فقال قد يكون صغريا يضبط قيل له فالكبري وهو ال يعرف احلديث وال يعقل قال إذا كتب 

يكون الكبري يضبط كتابه غري أنه ال يعرف علل احلديث فال بأس ان يرويه قلت أراد أبو عبد اهللا بذلك ان 
األحاديث واختالف الروايات وال يعقل املعاين واستنباطها فمثل هذا يكتب عنه لصدقة وصحة كتابه وثبوت مساعه 
أخربنا احلسن بن على بن حممد التميمي انا امحد بن جعفر بن محدان ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل حدثين أىب ثنا على 

عبد اهللا وهو بن املديين ح وأخربنا أبو احلسن امحد بن عبد اهللا بن حممد األمناطي واللفظ له انا حممد بن املظفر بن 
  احلافظ 

ثنا امحد بن مكرم بن خالد الربيت ثنا على بن املديين ثنا حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي قال مسعت طلق 
رة أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم بصىب هلا فقالت يا رسول اهللا بن معاوية حيدث عن أىب زرعة عن أىب هري

ادع اهللا له فقد دفنت ثالثة فقال لقد احتظرت حبظار شديد من النار قال على بن املديين قال حفص مسعت هذا 
ع ومثانني ومائه احلديث منه منذ سبعني سنة ومل ابلغ عشر سنني قال على بن املديين مسعت هذا من حفص يف سنة سب

وأخربين عبد العزيز بن على ثنا أبو بكر حممد بن امحد بن حممد املفيد ثنا احلسن بن إمساعيل الربعي ثنا األخنس ثنا 
أبو بكر بن عياش قال قال رجل لالعمش هؤالء الغلمان حولك قال اسكت هؤالء حيفظون عليك أمر دينك أخربين 

اق النهاوندى انا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد قال حكى يل حاك أن على بن امحد املؤدب ثنا امحد بن إسح
األوزاعي سئل عن الغالم يكتب احلديث قبل ان يبلغ احلد الذي جترى عليه فيه األحكام فقال إذا ضبط اإلمالء 

الدكم جاز مساعه وان كان دون العشر واحتج حبديث سربة بن معبد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مروا أو
بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر قال بن خالد وهذه حكاية عن األوزاعي ال أعرف صحتها اال اهنا صحيحة 

االعتبار ألن األمر بالصالة والضرب عليها امنا هو على وجه الرياضة ال على وجه الوجوب وكذلك كتب احلديث 
عترب يف كتب احلديث البلوغ وال غريه بل يعترب فيه امنا هو للقاء وحتصيل السماع وإذا كان هذا هكذا فليس امل

احلركة والنضاجة والتيقظ والضبط قلت وقد تقدمت منا احلكاية عن بعض أهل العلم أن السماع يصح حبصول 
  التمييز واالصغاء حسب وهلذا بكروا باألطفال يف السماع من الشيوخ الذين 

مد بن خلف بن حممد بن جيان اخلالل قال مسعت أبا بكر عبد اهللا عال اسنادهم أخربنا على بن احملسن القاضى ثنا حم
بن حممد بن زياد النيسابوري يقول مسعت إبراهيم احلريب يقول مات عبد الرزاق وللدبرى ست سنني أو سبع سنني 

ن قلت روى الدبرى عن عبد الرزاق عامة كتبه ونقلها الناس عنه ومسعوها منه سألت القاضى أبا عمر القاسم ب
جعفر بن عبد الواحد اهلامشي قلت له يف اى سنة مسعت كتاب السنن من أىب على الؤلؤى فقال مسعته منه أربع 
مرات فحضرت أول مرة وهو يقرأعليه يف سنة أربع وعشرين وثلثمائة وكتب أىب يف كتابه حضر ابىن القاسم 

اللؤلؤى وانا امسع يف السنة الثالثة وىف  وقرىء عليه يف السنة الثانية وكتب أىب حضر ابىن القاسم وقرىء على
الرابعة وكتب أىب يف كتابه مسع ابىن القاسم وكان مولد أىب عمر يف رجب من سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة فعلى 
التقدير أنه مسعه يف آخر دفعة وله مخس سنني واعتد الناس بذلك السماع ونقل عنه الكتاب عامة أهل العلم من 

لفقهاء وغريهم قال طلحة بن على بن الصقر الكتاين قرأت على أىب عبد اهللا حممد بن امحد بن حفاظ احلديث وا
إبراهيم األصبهاين قال ثنا حممد يعىن بن إبراهيم بن حيىي بن احلكم بن احلزور الثقفي ثنا يعقوب الدورقي ثنا أبو 

ذا احلديث والقرآن وقال أبو عاصم ال عاصم قال ذهبت بابين اىل بن جريج وهو بن أقل من ثالث سنني حيدثه هب



بأس ان يعلم الصيب احلديث والقرآن وهو يف هذا السن وحنوه ومن أظرف شيء مسعناه يف حفظ الصغري ما أخربنا 
أبو العالء حممد بن احلسن بن حممد الوراق انا أبو بكر امحد بن كامل القاضى قال حدثين على بن احلسن النجار ثنا 

اهيم بن سعيد اجلوهري قال رأيت صبيا بن أربع سنني قد محل اىل املأمون قد قرأ القرآن ونظر يف الصاغاين ثنا إبر
  الرأي غري أنه إذا جاع يبكى مسعت القاضى أبا حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن األصبهاين يقول حفظت 

حلاضرين ال تسمعوا له فيما القرآن وىل مخس سنني ومحلت اىل أىب بكر املقرى ألمسع وىل أربع سنني فقال بعض ا
قرئ فإنه صغري فقال يل بن املقرىء اقرأ سورة الكافرون فقرأهتا فقال اقرأ سورة التكوير فقرأهتا فقال يل غريه اقرأ 
سورة واملرسالت فقرأهتا ومل أغلط فيها فقال بن املقرىء مسعوا له والعهدة على مث قال مسعت أبا صاحل صاحب أىب 

با امحد بن الفرات يقول أتعجب من انسان يقرأ سورة واملرسالت عن ظهر قلبه وال يغلط فيها مسعود يقول مسعت أ
وحكى أن أبا مسعود ورد أصبهان ومل تكن كتبه معه فأملى كذا وكذا الف حديث عن ظهر قلبه فلما وصلت 

ثنا امحد بن حممد بن عمران الكتب اليه قوبلت مبا أملى فلم خيتلف اال يف مواضع يسرية أخربين احلسن بن أىب طالب 
ثنا أبو القاسم عبيد اهللا بن امحد بن بكري التميمي قال سألت موسى بن هارون بن عبد اهللا احلمال ح وأخربين أبو 
احلسن حممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر انا أبو بكر حممد بن عبد الرحيم املازين قال مسعت أبا القاسم بن 

هارون قلت مىت يسمع الصيب زاد املازين احلديث مث اتفقا قال إذا فرق بني الدابة  بكري يقول سألت موسى بن
والبقرة أخربنا أبو على احلسني بن يوسف بن حممد بن اإلسكاف ثنا عمر بن امحد بن هارون املقرىء انا عبيد اهللا بن 

فرق بني البقرة واحلمار آخر  امحد التميمي قال سألت موسى بن هارون احلمال مىت يسمع الصيب احلديث قال إذا
اجلزء الثاين بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه االستعانة وعليه التكالن أخربنا الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن على بن أىب 

  العالء السلمي املصيصي بدمشق نا أبو بكر امحد بن على بن ثابت البغدادي احلافظ قدم علينا من لفظه قال 

  كان ينسخ وقت القراءة باب ما جاء يف مساع من

اختلف أهل العلم يف صحة ذلك وأخربنا أبو منصور حممد بن عيسى بن عبد العزيز اهلمذاين هبا قال ثنا أبو الفضل 
صاحل بن امحد احلافظ قال ثنا إبراهيم بن حممد قال ثنا أبو زرعة الدمشقي قال ثنا أبو مسهر قال ثنا سعيد بن عبد 

قال الذي يكتب ويسمع يقال له جليس العامل وأنا حممد بن عيسى قال ثنا صاحل بن العزيز عن سليمان بن موسى 
امحد قال مسعت أبا العباس الفضل بن احلسني يقول مسعت إبراهيم احلريب وسألته قلت الرجل يسمع وهو يكتب 

ا بكر بن إسحاق يصح مساعه قال ال حدثين حممد بن امحد بن يعقوب عن حممد بن نعيم الضيب احلافظ قال سألت أب
يعىن الصبغى عمن يكتب يف السماع فقال يقول حضرت وال يقول ثنا وال أخربنا حدثين أبو بكر حممد بن على بن 

إبراهيم الدينوري قال مسعت أبا القاسم بن عياد يقول سألت أبا امحد بن عدى احلافظ عن الرجل يسمع احلديث 
ا قال أخربنا على بن احلسن بن حممد الدقاق قال مسعت أبا ويكتب يف وقت مساعه أيصح مساعه فقال ال أو كم

  احلسني بن مسعون وكانوا يقرؤون عليه احلديث فرأى رجال ينسخ يف حال القراءة فقال له حضرت لتسمع 

أو لتنسخ وقال كن كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس حيدثنا ونسمع حديثه إذا فرغ من القراءة يقول 
لسماع فالن ينسخ أو يسمع أخربنا أبو منصور حممد بن عيسى اهلمذاين قال ثنا صاحل بن امحد قال الذي يكتب ا

مسعت أبا بكر حممد بن على يقول مسعت خايل إبراهيم بن احلسني يقول مسعت شاذ بن الفياض يقول مخ السماع 
لك الن القلب مشتغل عن ضبط ما يقرأ يف العينني هؤالء الذين منعوا صحة السماع يف حال الكتابة امنا ذهبوا اىل ذ



يف تلك احلال فاما إذا مل متنع الكتابة عن فهم ما يقرأ فالسماع صحيح وممن صحح السماع مع االشتغال بالكتابة 
عبد اهللا بن املبارك وحسبك به دينا وفضال وعلما ونبال وغري واحد من علماء السلف أخربنا أبو بكر الربقاين قرئ 

ايل وانا أمسع أخربكم عبد اهللا بن إسحاق املدائين قال حدثنا امحد بن موسى احلرامى قال ثنا حسن على إسحاق النع
بن على قال مسعت على بن املديين قال كنا عند جرير فجعلنا نتشدد يف شيء من السماع فقال أنتم افقه من بن 

وثنا على عن إسحاق األزرق قال كنت  املبارك لقد كنت أقرأ عليه وما ينظر يف الكتاب وهو ينسخ شيئا آخر قال
عند جويرب أساله وهو حيدثين وهشيم يف ناحية املسجد فما ظننته يريد السماع فلما فرغت قال هات مساعي أخربين 
أبو زرعة روح بن حممد القاضى الرازي مما اذن يل مشافهة ان ارويه عنه قال نا على بن حممد بن عمر القصار قال 

أىب حامت قال مسعت أىب يقول كتبت عند عارم وهو يقرأ وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ  ثنا عبد الرمحن بن
أخربين أبو احلسن حممد بن عبد الواحد قال أنا حممد بن عبد الرحيم املازين قال مسعت أبا القاسم بن بكري يقول 

ائز أخربنا احلسني بن يوسف بن وسألته يعىن موسى بن هارون عن الرجل يكتب يف اجمللس واحملدث يقرأ قال ج
حممد قال ثنا عمر بن امحد بن هارون املقرىء قال انا عبيد اهللا بن امحد التميمي قال سألت موسى بن هارون عن 

الرجل ينسخ يف اجمللس وهو يسمع قال ال بأس أخربنا احلسن بن أىب طالب قال ثنا امحد بن حممد بن عمران قال ثنا 
بن امحد بن بكري التميمي قال سألت موسى بن هارون بن عبد اهللا احلمال عن احملدث حيدث أبو القاسم عبيد اهللا 

  والرجل ينسخ هل له مساع فقال يل جائز 

  باب ما جاء فيمن مسع حديثا فخفى عليه يف وقت السماع حرف منه الدغام

  ) احملدث إياه ما حكمه 
دثنا حممد بن امحد بن عمرو اللؤلؤى قال ثنا أبو داود أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي قال ح

سليمان بن األشعث قال ثنا امحد بن حنبل قال ثنا عبد الرزاق قال انا بن جريح قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا 
مسدد يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى ان يقعد على القرب وأن يقصص ويبىن عليه وقال أبو داود ثنا 

وعثمان بن أىب شيبة قاال ثنا حفص بن غياث عن بن جريح عن سليمان بن موسى وعن أىب الزبري عن جابر هبذا 
احلديث قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى وأن يكتب عليه ومل يذكر مسدد يف حديثه 

أخربنا القاضى حممد بن على بن امحد الواسطي  أو يزاد عليه قال أبو داود خفي على من حديث مسدد حرف وأن
قال انا عبد اهللا بن حممد بن عثمان املزين احلافظ ح وثنا أبو طالب حيىي بن على بن الطيب الدسكري حبلوان لفظا 

قال انا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املقرىء بأصبهان انا وىف حديث أىب العالء حدثنا أبو يعلى امحد بن على بن 
ثىن املوصلي قال ثنا حيىي بن معني أبو زكريا قال ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أىب صاحل عن أىب هريرة قال امل

أبو يعلى مل افهم أبا هريرة كما أريد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أقال مسلما عثرته أقاله اهللا يوم 
  ن اخلالل وأبو بكر امحد بن فارس بن على القيامة أخربين أبو حممد احلسن بن حممد بن احلس

احلضرمي قال احلسن ثنا وقال اآلخر انا أبو حممد عبد اهللا بن عثمان الصفار قال انا أبو طالب على بن حممد بن 
اجلهم الكاتب قال ثنا صاحل بن امحد بن حنبل قال قلت أليب الشيخ يدغم احلرف يعرف انه كذا وكذا وال يفهم 

ذلك عنه قال أرجو أن ال يضيق هذا أخربنا أبو بكر الربقاين قال انا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه  عنه ترى ان يروى
اهلروي قال انا احلسني بن إدريس قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار قال كان وكيع سريع اللسان وكان يقول يف 



الرومي قال انا امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا كل حديث حدثنا ال يبني احلاء اال دثنا أخربنا بشرى بن عبد اهللا 
حممد بن جعفر الراشدي قال ثنا أبو بكر األثرم قال مسعت أبا عبد اهللا وهو امحد بن حنبل يسأل كان وكيع إذا 

أدغم خياف عليه التدليس فقال ال وكان رمبا يدغم كان يستعجل وكان يقول ثنا سفيان يف احلديث مث أمسعه يقول 
دثنا قال أبو عبد اهللا وكان إذا التقى العينان أو احلا آن ادغم أحدمها ووصف أبو عبد اهللا من ذلك غري فيه بعد ح

شيء وكانوا يضربون على ما يدغم قال أبو عبد اهللا وكنت انا اضرب قلت أليب عبد اهللا فتخاف ان يضيق هذا 
باألنبار يعىن لوكيع ان الناس يكتبون حدثنا سفيان على الناس فقال ارجو أن ال يضيق قال أبو عبد اهللا قالوا له ههنا 

فقال كالما أظنه دفع التدليس بلغين عن خلف بن سامل املخرمي قال مسعت بن عيينة يقول ثنا عمرو بن دينار يريد 
حدثنا عمرو بن دينار فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال ال أقول ألىن مل امسع من قوله حدثنا ثالثة أحرف لكثرة 

حام وهى ح د ث أخربنا أبو عمر وعثمان بن حممد بن يوسف العالف قال انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الز
الشافعي قال ثنا إسحاق بن احلسني قال مسعت حجاجا يعىن بن الشاعر يقول أليب عبد اهللا يا أبا عبد اهللا انه رمبا 

  ر تساهل التقت العينان عن عكرمة فال يبينه الشيخ فقال أمحد من أكث

  باب ما جاء يف استفهام الكلمة والشىء من غري الراوي كاملستملى وحنوه

أخربنا أبو بكر امحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي قال انا أبو امحد احلسني بن على النيسابوري قال انا حممد بن 
مجاعة من أصحابنا وانا  إسحاق بن خزمية قال أملى إسحاق بن موسى بن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي األنصاري على

حاضر اجمللس وكتبته خبطى غري اىن أخاف ان اكون أخذت بعض األلفاظ من املستملى أملى علينا عن أنس بن 
عياض قال ثنا عبيد اهللا بن عمر أخربين نافع موىل عبد اهللا عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ان 

يح الدجال أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية أخربنا أبو بكر الربقاين قال انا اهللا تعاىل ليس بأعور اال ان املس
حممد بن عبد اهللا بن مخريويه قال انا احلسني بن إدريس قال مسعت بن عمار وهو حممد بن عبد اهللا املوصلي يقول ما 

ن يف احملدث أخربين على بن امحد كتبت قط من يف املستملى وال التفت اليه وال ادرى اى شيء يقول امنا اكتب ع
املؤدب قال ثنا امحد بن إسحاق النهاوندى قال انا احلسن بن عبد الرمحن بن خالب قال ثنا عبد اهللا بن امحد الفراء 

قال ثنا يوسف بن مسلم ثنا خلف بن متيم قال مسعت من سفيان الثوري عشرة آالف حديث أو حنوها فكنت 
أبا الصلت اىن كتبت عن سفيان عشرة آالف حديث أو حنوها فقال يل ال حتدث  استفهم جليسى فقلت لزائدة يا

منها اال مبا حتفظ بقلبك ومسع اذنك قال فالقيتها قلت قد أجاز غري واحد من األئمة االستفهام من املستملى وحنوه 
ملعدل قال انا حممد بن اال ان املستحب عندي ان يبني ما حصل االستثبات فيه أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا ا

  امحد بن احلسن قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين أىب عن أىب معاوية قال كنا إذا قمنا من عند 

األعمش كنت أمليها عليهم قال أىب مثل األحدب ويعلى هؤالء يعىن الصغار وزعم جرير الرازي قال كنا نرقعها 
أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن عند األعمش يكتب ذا من ذا وذا من ذا 

درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت بشر بن األزهر النيسابوري يقول كان جرير عبد احلميد إذا ذكر 
عض مساعه من األعمش قال ديباج األعمش لوال انه مرقوع كنا إذا قمنا من عند األعمش رقعناه بعضنا من ب

لنصححها أخربنا امحد بن حممد بن امحد الروياين قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز قال انا أبو أيوب سليمان بن 
إسحاق اجلالب قال مسعت إبراهيم احلريب يقول ثنا أبو زرعة قال مسعت إبراهيم بن موسى الفراء الصغري قال مسعت 



ش مسعتها كما أحدثكم امنا كان األعمش يذكر اإلسناد جريرا يقول ليس هذه األحاديث اليت أحدثكم عن األعم
فيقول بعض اصحابه خرب هذا كذا وخرب هذا كذا فنكتبه عنهم ويذكر اخلرب فيقول بعض أصحابه إسناد هذا كذا 
وكذا فنكتبه عنهم قال إبراهيم فلما مسعت ذلك منه مل اكتب عنه عن األعمش شيئا قال إبراهيم احلريب فحدثت 

 فقال هكذا ينبغي أن يكون مساع أيب وابن فضيل ووكيع ونظرائهم مرقعا ولكن هؤالء كتموا ذلك بذلك بن منري
وذاك تكلم به أخربنا القاضي أبو العالء الواسطي قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان املزين قال أنا أبو يعلي املوصلي 

ه يقول رمبا خفي علينا احلرف فنسأل أصحابنا ما قال قال أبو حرب عبد الرمحن بن سالم مسعت محادا يعين بن سلم
كان فيخربونا فنكتبه أخربين حممد بن جعفر بن عالن الوراق قال انا أبو بكر حممد بن على بن جعفر بن حممد بن 

جابر العطار قال ثنا حممد بن إبراهيم الديبلي مبكة قال مسعت حسينا يعىن بن احلسن املروزي يقول مسعت عبد 
مهدى يقول كنا عند محاد بن زيد فسأله رجل فقال يا أبا إمساعيل كيف قلت فقال استفهم من يليك  الرمحن بن

  أخربين أبو القاسم األزهري قال ثنا عبد الرمحن بن عمر اخلالل قال ثنا حممد بن 

ن زيد فيقول امحد بن يعقوب بن شيبة قال ثنا جدي قال مسعت على بن املديين يقول كان الرجل رمبا استفهم محاد ب
له استفهم الذي يليك قرأت على بن الفضل القطان عن دعلج بن امحد قال انا امحد بن على االبار قال ثنا جماهد بن 

موسى قال مسعت بن عيينة وقال له أبو مسلم املستملي ان الناس كثري ال يسمعون قال تسمع أنت قال نعم قال 
مسعت هشيما وازدمحنا عليه يقول كان بعضهم يأخذ من بعض أخربنا  فامسعهم وقال االبار ثنا جماهد بن موسى قال

أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي يف كتابه إلينا قال أنا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن راشد 
امليمون البجلي قال ثنا أبو البجلي ح وأخربنا أبو بكر الربقاين قراءة قال انا حممد بن عثمان بن عبد اهللا قال ثنا أبو 

زرعة عبد الرمحن بن عمرو البصري قال أخربين عبد الرمحن بن إبراهيم قال مسعت شعيب بن إسحاق يقول يف 
استفهام الشيء الذي يسقط من احلديث فقال إذا حضر اجمللس اجزاه أخربنا أبو القاسم على بن حممد بن على 

نا جعفر بن حممد بن شاكر قال مسعت اخلليل بن كريز وكان ثقة مأمونا يقول األيادي قال أنا أبو بكر الشافعي قال ث
قال رجل لشريك أفهمىن يا أبا عبد اهللا قال ليس على أن افهمك امنا على أن أحدثك أخربنا حممد بن عيسى 

دثين امحد بن أىب اهلمذاين قال ثنا صاحل بن امحد احلافظ قال ثنا إبراهيم بن حممد قال ثنا أبو زرعة الدمشقي قال ح
احلواري قال استفهمت بن إدريس كلمة من حديث فأفهمنيها بعض أصحاب احلديث فقلت اىن أحب ان امسعه من 
فيه فقال عبد اهللا هو كما قال لك كذلك كنا يأخذ بعضنا عن بعض كتب إلينا عبد الرمحن بن عثمان الدمشقى ان 

ل ثنا امحد بن يونس قال ثنا حبان قال ثنا األعمش قال كنا جنلس اىل أبا امليمون البجلي أخربهم قال ثنا أبو زرعة قا
إبراهيم فتتسع احللقة فرمبا حيدث باحلديث فال يسمعه من تنحى عنه فيسأل بعضهم بعضا عما قال مث يروونه عنه 

نه من احلرف وما مسعوه منه قال أبو زرعة فرأيت أبا نعيم ال يعجبه هذا وال يرضى به لنفسه وأخربنا فيما سقط ع
الواحد واالسم مما مسعه من سفيان واألعمش فيستفهمه من اصحابه رواه عن اصحابه ال يرى غري ذلك واسعا له 
ورأيت أبا مسهر يفعل ذلك فيما محل عن سعيد بن عبد العزيز ورأيته يكره للرجل ان حيدث اال ان يكون عاملا مبا 

عثمان بن امحد الدقيقي قال ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنني قال حيدث ضابطا له قرأت على احلسن بن أىب بكر عن 
حدثين زكريا بن حيىي قال مسعت امحد بن حنبل وسأله رجل فقال يا أبا عبد اهللا الكلمة تسقط على أستفهمها من 

  املستملى قال إذا كانت كلمة جمتمعا عليها فال بأس 

  اوي وميزهباب ذكر بعض أحاديث من بني ما استثبت فيه غري الر



أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدى البزاز قال انا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار قال ثنا 
حممد بن جعفر لقلوق قال ثنا عبد اهللا بن متام قال ثنا داود يعىن بن أىب هند عن عامر عن جابر بن مسرة قال مسعت 

يقول ال يزال هذا الدين عزيزا اىل اثىن عشر خليفة قال فكرب الناس وضجوا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
كلمة خفية فقلت ألىب يا أبت ما قال قال كلهم من قريش أخربنا عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريب وعثمان بن حممد 

مة القعنيب عن مالك عن عبد العالف قاال انا أبو بكر الشافعي قال ثنا إسحاق بن احلسن قال ثنا عبد اهللا بن مسل
اهللا بن دينار عن بن عمر أنه قال أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل املدينة ان يهلوا من ذي احلليفة وأهل 

  الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن قال 

ى اهللا عليه و عبد اهللا هؤالء الثالث مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وحدثت أن رسول اهللا صل
سلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال نا أبو العباس حممد بن يعقوب 
األصم قال نا حممد بن هشام بن مالس النمريي قال نا مروان بن معاوية قال ثنا محيد عن أنس قال قدم ناس من 

صلى اهللا عليه و سلم لو خرجتم اىل ابل الصدقة فشربتم من الباهنا قال عرينة فاجتووا املدينة فقال هلم رسول اهللا 
قتادة وقد ذكر أبواهلا فخرجوا فلما صحوا قتلوا راعى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستاقوا اإلبل وانطلقوا 

هم أخربنا حممد بن هرابا فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل اعين
على احلريب قال انا على بن عمر احلافظ قال نا إبراهيم بن محاد قال نا العباس بن يزيد قال نا بشر بن املفضل قال نا 
محيد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للعرنيني حني أجتووا املدينة لو خرجتم اىل 

اهنا قال محيد وقال قتادة عن أنس وأبواهلا أخربنا امحد بن حممد بن غالب الفقيه قال نا حممد ابل الناس فشربتم من الب
بن جعفر البندار قال نا جعفر بن حممد الصائغ قال نا حممد بن سابق قال نا عاصم بن حممد عن أبيه قال قال رجل 

من عنده قال كنا نعد هذا نفاقا قال عاصم البن عمر انا ندخل على سلطاننا فنقول له ما نتكلم خبالفه إذا خرجنا 
وزاد اخى عن أبيه ان بن عمر قال على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا احلسن بن على التميمي قال 

انا أمحد بن جعفر بن محدان قال نا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين أىب قال ثنا حممد بن جعفر قال نا شعبة عن 
حرب قال مسعت جابر بن مسرة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ان بني يدي الساعة كذابني مساك بن 

قال مساك ومسعت أخى يقول قال جابر فاحذروهم أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدى قال 
  انا احلسني بن حيىي بن 

الواحد واللفظ حلديثه ألنه أمت قال انا على بن عمر الدارقطين قال ثنا  عياش القطان مث أخربنا أبو يعلى امحد بن عبد
احلسني بن حيىي بن عياش قال ثنا احلسن بن حممد الزعفراين قال ثنا حممد وهو بن الصباح قال ثنا شريك عن أىب 

ل سن لنا حصني عن مصعب بن سعد هكذا قال شريك وفهم أبو كامل مصعبا ومل أفهم قال طبقت فنهاىن أىب وقا
أن نضع أيدينا على الركب قلت أبو كامل هو مظفر بن مدرك حدثنا عبد العزيز بن على الوراق لفظا قال انا حممد 
بن أمحد املفيد قال ثنا امحد بن حيىي احللواين قال ثنا حممد بن معاوية النيسابوري قال ثنا سالم بن أىب مطيع عن قتادة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلسب املال والكرم التقوى قال احللواين  عن احلسن عن مسرة بن جندب قال قال
الكرم مسعته واحلسب مل امسعه أفهمىن بعض من حضر أخربنا احلسن بن أىب بكر قال أنا عبد اهللا بن إسحاق البغوي 

ل أتانا مصدق رسول اهللا قال انا على بن عبد العزيز قال ثنا أبو عبيد قال مسعت هشيما يذكر حديثا عن أىب وائل قا
صلى اهللا عليه و سلم وكان يأخذ من كل مخسني ناقة ناقة فأتيته بكبش يل فقلت خذ صدقة هذا فقال ليس يف هذا 



صدقة قال أبو عبيد وقد ذكر هشيم اسم الرجل الذي قبل أىب وائل فلم أفهمه عنه فسألت عنه غريه فقال هو 
سطي قال ثنا أبو احلسن امحد بن جعفر بن حممد اخلالل قال ثنا حممد بن امحد بن املغرية أخربنا القاضى أبو العالء الوا

هالل الشطوي قال ثنا أبو عمر سليمان بن أيوب الصريفيىن قال مسعت سفيان بن عيينة يقول يف حديث الزهرى 
لى اهللا عليه و سلم عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أىب هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد قالوا كنا عند النيب ص

فقال هذا الكالم من هذا احلديث مل امسعه من الزهرى قوله فسألت رجاال من أهل العلم فأخربوىن ان على ابىن جلد 
مائة وتغريب عام مل امسع هذا من الزهرى أخربين به صاحل بن أىب األخضر عنه قلت ومنت احلديث فيه طول وقد 

منه سوى هذه الكلمات اليت زعم أن صاحل بن أىب األخضر أخربه هبا عن  رواه سفيان عن الزهرى وذكر أنه مسعه
  الزهرى وهى يف نفس املنت ليست مفرده عنه 

  باب ما جاء يف الذمى أو املشرك يسمع احلديث

د هل يعتد بروايته إياه بعد إسالمه إذا كان ضابطا له أخربنا أبو القاسم عبد اهللا بن عبد العزيز الربذعي قال ثنا امح
بن إبراهيم بن احلسن قال انا حممد بن امحد بن أىب الثلج قال ثنا جدي قال ثنا حممد بن عمر الواقدي قال ثنا حممد 
بن عبد اهللا عن الزهرى عن سعيد بن املسيب عن عثمان بن عفان انه قال يف النصراين والصىب واململوك يشهدون 

لم هذا مث يشهدون هبا اهنا جائزة وهذا قول مالك وابن أىب شهادة فال تدعون هلا حىت يسلم هذا ويعتق هذا وحيت
ذئب فان ردت يف تلك احلال مث شهدوا هبا بعد أومل ترد فيشهدون هبا بعد جازت قلت وإذا كان هذا جائزا يف 
من الشهادة فهو يف الرواية أوىل ألن الرواية أوسع يف احلكم من الشهادة مع انه قد ثبتت روايات كثرية لغري واحد 

  الصحابة كانوا حفظوها قبل اسالمهم وأدوها بعده 

  فصل قد ذكرنا حكم السماع وانه يصح قبل البلوغ

واما األداء بالرواية فال يكون صحيحا يلزم العمل به اال بعد البلوغ وجيب أيضا ان يكون الراوي يف وقت ادائه 
  عاقال مميزا 

لقاضى أبو عمر القاسم بن جعفر قال ثنا حممد بن امحد والذي يدل على وجوب كونه بالغا عاقال ما أخربنا ا
اللؤلؤى قال ثنا أبو داود قال ثنا موسى بن إمساعيل قال ثنا وهيب عن خالد عن أىب الضحى عن على عن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم قال رفع القلم عن ثالث عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم وعن اجملنون حىت 

ن حال الراوي إذا كان طفال أو جمنونا دون حال الفاسق من املسلمني وذلك ان الفاسق خياف ويرجو يعقل وال
ويتجنب ذنوبا ويعتمد قربات وكثري من الفساق يعتقدون ان الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والتعمد 

قبول فخرب الطفل واجملنون أوىل بذلك له ذنب كبري وجرم غري مغفور فإذا كان خرب الفاسق الذي هذه حاله غري م
واألمة مع هذا جمتمعة على ما ذكرناه ال نعرف بينها خالفا فيه وجيب ان يكون وقت األداء مسلما ألن اهللا تعاىل 
قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن أعظم الفسق الكفر فإذا كان خرب املسلم الفاسق مردودا مع صحة اعتقاده 

أوىل وجيب ان يكون عدال مرضيا سليما عن اجلرح على ما نبينه بعد أخربنا أبو سعد املاليين قال  فخرب الكافر بذلك
انا عبد اهللا بن عدى احلافظ قال كتب اىل حممد بن أيوب قال انا أبو غسان يعىن زنيجا قال مسعت هبز بن أسد إذا 

عض وإذا ذكر اإلسناد فيه شيء قال هذا ذكر له اإلسناد الصحيح قال هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على ب



فيه عهدة ويقول لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم مث جحده مل يستطع أخذها منه اال بشاهدين عدلني فدين اهللا 
أحق ان يؤخذ من العدول أخربنا أبو القاسم األزهري قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن املطلب الشيباين قال مسعت 

بة يقول مسعت حممد بن عبد اهللا بن املبارك احلافظ يقول مسعت أبا نعيم الفضل بن دكني احلسن بن حممد بن شع
  يقول امنا هى شهادات وهذا الذي حنن فيه يعىن احلديث من أعظم الشهادات 

  باب الكالم يف العدالة واحكامها

األصم قال ثنا أبو احلسني حممد أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 
بن خالد بن خلى احلمصي حبمص قال ثنا بشر بن شعيب بن أىب محزة عن أبيه عن الزهرى قال أخربين محيد بن عبد 

الرمحن بن عوف أن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود قال مسعت عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه يقول إن اناسا كانوا 
هللا صلى اهللا عليه و سلم وان الوحي قد انقطع وامنا آخذكم اآلن مبا ظهر من يؤخذون بالوحى يف عهد رسول ا

أعمالكم فمن أظهر لنا خريا امناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء اهللا حياسبه فر سريرته ومن أظهر لنا سوءا مل 
د األهوازي قال ثنا احلسن بن نأمنه ومل نصدقه وان قال ان سريرتى حسنة أخربين أبو احلسني حممد بن احلسن بن امح

عبد اهللا بن سعيد العسكري قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن عامر الطائي قال ثنا على بن موسى الرضا عن أبيه عن 
جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن احلسني بن على رضى اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من 

هم فلم يكذهبم ووعدهم فلم خيلفهم فهو من كملت مروءته وظهرت عدالته عامل الناس فلم يظلمهم وحدث
ووجبت إخوته وحرمت غيبته أخربنا أبو احلسن على بن القاسم بن احلسن الشاهد بالبصرة قال ثنا أبو روق اهلزاين 

ن احلريي قال ثنا حممد بن النعمان بن شبل قال قال فضيل بن عياض ح وأخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلس
بنيسابور قال انا أبو حممد حاجب بن امحد الطوسي قال ثنا عبد الرحيم بن منيب قال ثنا الفضيل بن عياض عن 

منصور عن إبراهيم قال العدل يف املسلمني من مل يظن به ريبة وىف حديث حاجب عن إبراهيم قال كان يقال العدل 
 بن عبد العزيز الربذعي قال ثنا امحد بن إبراهيم بن احلسن قال انا بني املسلمني من مل يظهر فيه ريبة أخربنا عبد اهللا

  حممد بن امحد بن حممد بن عبد اهللا بن أىب الثلج ثنا جدي قال ثنا خلف بن الوليد 

اجلوهري قال ثنا أبو جعفر الرازي عن منصور عن إبراهيم قال العدل يف الشهادة الذي مل تظهر منه ربية أخربنا 
امللك بن حممد القرشي قال انا أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهرى قال ثنا عبيد اهللا بن عبد حممد بن عبد 

الرمحن السكري قال ثنا أبو زكريا حيىي بن عبد الغفار الكشي قال ثنا على بن إبراهيم املروزي قال سئل بن املبارك 
ب هذا الشراب وال تكون يف دينه خربة وال عن العدل فقال من كان فيه مخس خصال يشهد اجلماعة وال يشر

يكذب وال يكون يف عقله شيء أخربين امحد بن حممد بن امحد اجملهز قال ثنا عبد الرمحن بن عمر بن نصر بن حممد 
الدمشقي هبا قال ثنا أبو احلسني حممد بن عبد اهللا الرازي قال ثنا أبو العباس سلمان بن امحد بن الضحاك قال ثنا أبو 

غ حممد بن مساعه قال ثنا مهدى بن إبراهيم قال مسعت مالك بن أنس يقول مسعت الزهرى يقول مسعت سعيد االصب
بن املسيب يقول ليس من شريف وال عامل وال ذي سلطان اال وفيه عيب ال بد ولكن من الناس من ال تذكر عيوبه 

القطيعي قال انا على بن عبد العزيز من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله أخربنا امحد بن أىب جعفر 
الربذعي قال ثنا عبد الرمحن بن أىب حامت الرازي قال ثنا أبو العباس عبد اهللا بن حممد بن عمرو الغزى بغزة الشام 



قال مسعت البويطى قال قال الشافعي ال اعلم أحدا أعطى طاعة اهللا حىت مل خيلطها مبعصية اهللا اال حيىي بن زكريا عليه 
  م وال عصى اهللا فلم خيلق بطاعة فإذا كان االغلب الطاعة فهو املعدل وإذا كان االغلب املعصية فهو اجملرح السال

وجدى اضعاف اضعاف هزيل ... يف جد وىف هزل إذا شئت ... أنشدين أبو عبد اهللا حممد بن على الصوري لنفسه 
... قلت مهال ال تغرقوا يف مالمى ... ...  يف عتايب واكثروا فيه عذىل... عاب قوم على هذا وجلوا ... ... 

... ... رب حكم ميضى على غري عدل ... انا راض حبكمكم ان عدلتم ... ... واحكموا يل فيكم بغالب فعلى 
يقضى ... فانا العدل غري شك لدى االقوام ... ... سدادا تنسى نوادر جهلى ... فإذا كان غالب األمر من فعلى 

جنل إدريس معدن العلم واحلكم ... ... سيد ماجد عظيم احملل ... أفىت فقيه جليل وهبذا ... ... بذاك يل كل عدل 
وهو قول ... ... ذو الفضل واملكان االجل ... وبه قال بن املبارك عبد اهللا ... ... حليف العلياء اكرم جنلى ... 

ابدا ما استهل صوب هبطل ... م رمحة اهللا والسالم عليه... ... ومن ذا يرىب عليه بفضل ... االمام امحد من بعد 
حدثين أبو الفضل حممد بن عبيد اهللا املالكي انه قرأ على القاضى أىب بكر حممد بن الطيب قال والعدالة املطلوبة ... 

يف صفة الشاهد واملخرب هى العدالة الراجعة اىل استقامة دينه وسالمة مذهبه وسالمته من الفسق وما جيرى جمراه مما 
ه مبطل العدالة من افعال اجلوارح والقلوب املنهى عنها والواجب ان يقال يف مجيع صفات العدالة اهنا اتفق على ان

اتباع أوامر اهللا تعاىل واالنتهاء عن ارتكاب ما هنى عنه مما يسقط العدالة وقد علم مع ذلك انه ال يكاد يسلم 
 من كل ما وجب له عليه وان ذلك يتعذر املكلف من البشر من كل ذنب ومن ترك بعض ما أمر به حىت خيرج اهللا

فيجب لذلك ان يقال ان العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقى ما هنى عنه وجتنب الفواحش 
املسقطة وحترى احلق والواجب يف أفعاله ومعاملته والتوقى يف لفظه مما يثلم الدين واملروءة فمن كانت هذه حاله فهو 

عدل يف دينه ومعروف بالصدق يف حديثه و ليس يكفيه يف ذلك اجتناب كبائر الذنوب اليت يسمى املوصوف بأنه 
فاعلها فاسقا حىت يكون مع ذلك متوقيا ملا يقول كثري من الناس انه ال يعلم انه كبري بل جيوز أن يكون صغريا حنو 

ش املسلمني مبا ال يقطع عندهم على انه الكذب الذي ال يقطع على انه كبري وحنو التطفيف حببة وسرقة باذجنان وغ
كبري من الذنوب ألجل أن القاذورات وان مل يقطع على اهنا كبائر يستحق هبا العقاب فقد اتفق على أن فاعلها غري 

مقبول اخلرب والشهادة أما ألهنا متهمة لصاحبها ومسقطة له ومانعة من ثقته وأمانته أو لغري ذلك فان العادة موضوعة 
من احتملت امانته سرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت الكذب وأخذ الرشا على الشهادة ووضع الكذب على ان 

يف احلديث واالكتساب به فيجب ان تكون هذه الذنوب يف إسقاطها للخرب والشهادة مبثابة ما اتفق على انه فسق 
د اتفق على وجوب رد خرب فاعله يستحق به العقاب ومجيع ما اضربنا عن ذكره مما ال يقطع قوم على انه كبري وق

وشهادته فهذه سبيله يف انه جيب كون الشاهد واملخرب سليما منه والواجب عندنا أن ال يرد اخلرب وال الشهادة اال 
بعصيان قد اتفق على رد اخلرب والشهادة به وما يغلب به ظن احلاكم والعامل ان مقترفه غري عدل وال مأمون عليه 

خلرب ولو عمل العلماء واحلكام على ان ال يقبلوا خربا و ال شهادة اال من مسلم بريء من الكذب يف الشهادة وا
كل ذنب قل أو كثر مل ميكن قبول شهادة أحد وال خربه ألن اهللا تعاىل قد أخرب بوقوع الذنوب من كثري من انبيائه 

فاسق وشهادهتما وذلك خالف ورسله ولو مل يرد خرب صاحب ذلك وشهادته حبال لوجب ان يقبل خرب الكافر وال
  اإلمجاع فوجب القول يف مجيع صفة العدل مبا ذكرناه 

  باب الرد على من زعم أن العدالة هى إظهار اإلسالم وعدم الفسق الظاهر



الطريق اىل معرفة العدل املعلوم عدالته مع إسالمه وحصول أمانته ونزاهته واستقامة طرائقه ال سبيل إليها اال باختيار 
  ال وتتبع األفعال اليت حيصل األحو

معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة وزعم أهل العراق أن العدالة هى إظهار اإلسالم وسالمة املسلم من فسق 
ظاهر فمىت كانت هذه حاله وجب ان يكون عدال واحتجوا مبا أخربنا القاضى أبو عمر اهلامشي قال ثنا حممد بن امحد 

داود قال ثنا حممد بن بكار بن الريان قال ثنا الوليد يعىن بن أىب ثور قال أبو داود ح وثنا اللؤلؤى قال ثنا أبو 
احلسن بن على قال ثنا احلسني يعىن اجلعفي عن زائدة املعىن عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال جاء اعرايب اىل 

يعىن رمضان فقال أتشهد أن ال اله اال اهللا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اىن رأيت اهلالل قال احلسن يف حديثه 
قال نعم قال أتشهد أن حممد رسول اهللا قال نعم قال يا بالل اذن يف الناس فليصوموا غدا قالوا فقبل النيب صلى اهللا 

عليه و سلم خربه من غري أن خيترب عدالته بشيء سوى ظاهر إسالمه فيقال هلم ان كونه اعرابيا ال مينع من كونه 
وال من تقدم معرفة النيب صلى اهللا عليه و سلم بعدالته أو أخبار قوم له بذلك من حاله ولعله ان يكون نزل عدال 

الوحي يف ذلك الوقت بتصديقه وىف اجلملة فما نعلم ان النيب صلى اهللا عليه و سلم اقتصر يف قبول خربه على ظاهر 
اهللا عليه و سلم خربه ألنه أخرب به ساعة إسالمه  إسالمه حسب على ان بعض الناس قد قال امنا قبل النيب صلى

وكان يف ذلك الوقت طاهرا من كل ذنب مبثابة من علم عدالته واسالمه عدالة له ولو تطاولت به األيام مل يعلم 
بقاؤه على طهارته اليت هى عدالة واحتجوا أيضا بأن الصحابة عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن حتمل احلديث طفال 

اه بالغا واعتمدوا يف العمل باألخبار على ظاهر اإلسالم فيقال هلم هذا غري صحيح وال نعلم الصحابة قبلوا خرب وأد
أحد اال بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصالح طرائقه وهذه صفة مجيع أزواج النيب صلى اهللا 

  مل للحديث عنه عليه و سلم وغريهن من النسوة الالتى روين عنه وكل متح

صبيا مث رواه كبريا وكل عبد قبل خربه يف احكام الدين يدل على صحة ما ذكرناه ان عمر بن اخلطاب رد خرب 
فاطمة بنت قيس يف إسقاط نفقتها وسكناها ملا طلقها زوجها ثالثا مع ظهور اسالمها واستقامة طريقتها أخربنا 

ن امحد اللؤلؤى قال ثنا أبو داود قال ثنا نصر بن على قال أخربين القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر قال ثنا حممد ب
أبو امحد قال ثنا عمار بن رزيق عن أىب إسحاق قال كنت يف املسجد اجلامع مع األسود فقال أتت فاطمة بنت قيس 

ر احلديث عمر بن اخلطاب فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ال ندري أحفظت أم ال وهكذا اشته
عن على بن أيب طالب انه قال ما حدثين أحد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال استحلفته ومعلوم انه كان 

حيدثه املسلمون ويستحلفهم مع ظهور اسالمهم وانه مل يكن يستحلف فاسقا ويقبل خربه بل لعله ما كان يقبل خرب 
ليمني وكذلك غريه من الصحابة روى عنهم اهنم ردوا اخبارا كثري ممن يستحلفهم مع ظهور اسالمهم وبذهلم له ا

رويت هلم ورواهتا ظاهرهم اإلسالم فلم يطعن عليهم يف ذلك الفعل وال خولفوا فيه فدل على انه مذهب جلميعهم 
نه إذ لو كان فيهم من يذهب اىل خالفه لوجب مبستقر العادة نقل قوله إلينا ويدل على ذلك أيضا إمجاع األمة على ا
ال يكفي يف حالة الشهود على ما يقتضى احلقوق إظهار اإلسالم دون تأمل أحوال الشهود واختبارها وهذا يوجب 
اختبار حال املخرب عن الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحال الشهود جلميع احلقوق بل قد قال كثري من الناس 

جيب يف عدالة الشاهد فثبت مبا ذكرناه ان العدالة شيء  انه جيب االستظهار يف البحث عن عدالة املخرب بأكثر مما
زائد على ظهور اإلسالم حيصل بتتبع األفعال واختبار األحوال واهللا اعلم أخربنا عبيد اهللا بن امحد بن على أبو 
نا الفضل الصرييف ومحدان بن سلمان بن محدان أبو القاسم الطحان قاال انا حممد بن عبد الرمحن بن العباس قال ث



عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قاال ثنا داود بن رشيد قال ثنا الفضل بن زياد قال ثنا شيبان عن األعمش عن 
سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر قال شهد رجل عند عمر بن اخلطاب رضى اهللا تعاىل عنه بشهادة فقال له 

القوم انا اعرفه قال فبأى شيء تعرفه قال  لست اعرفك وال يضرك ان ال أعرفك ائت مبن يعرفك فقال رجل من
باألمانة والعدل قال فهو جارك األدىن الذي تعرف ليله وهناره ومدخله وخمرجه قال ال قال فمعا ملك بالدنيار 

والدرهم الذين هبما يستدل على الورع قال ال قال فرفيقك يف السفر الذي يستدل به على مكارم األخالق قال ال 
مث قال للرجل ائت مبن يعرفك أخربنا أبو الفرج احلسني بن على بن عبيد اهللا الطناجريى قال ثنا قال لست تعرفه 

عمر بن امحد بن عثمان الواعظ قال ثنا امحد بن حممد بن املغلس قال ثنا أبو مهام قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا 
عند عمر بن اخلطاب رضى اهللا تعاىل  مصاد بن عقبة البصري قال حدثين جليس لقتادة قال اثىن رجل على رجل

عنه فقال له عمر هل صحبته يف سفر قط قال ال قال هل ائتمنته على امانة قط قال ال قال هل كانت بينك وبينه 
مداراة يف حق قال ال قال اسكت فال أرى لك به علما أظنك واهللا رأيته يف املسجد خيفض رأسه ويرفعه أخربنا أبو 

نا عبد اهللا بن عدى احلافظ قال ثنا حممد بن امحد بن خبيت قال ثنا امحد بن حممد وراق حيىي بن سعيد املاليين قال ا
  معني قال مسعت عفان يقول قال يل أبو عاصم النبيل ما رأيت الصاحل يكذب يف شيء أكثر من احلديث 

  باب ذكر لفظ املعدل الذي حتصل به العدالة ملن عدله

ل الذي حتصل به العدالة ملن عدله فقال بعضهم املقبول يف ذلك ان يقول هو مقبول اختلف أهل العلم يف لفظ املعد
  الشهادة يل وعلى وقال آخرون يكفي ان يقول هو عدل رضا 

وقال غريهم جيب ان يقول هو عدل مقبول ومنهم من قال يكفيه ان يقول هو مقبول الشهادة وقال بعض أهل 
ذلك تعديال أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا املعدل قال انا عثمان بن امحد العراق إذا قال ال اعلم اال خريا كان 

الدقاق قال ثنا احلسن بن سالم السواق قال ثنا عفان بن مسلم ح وأخربنا احلسن بن على بن حممد التميمي قال انا 
قال ثنا محاد بن سلمة قال  امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين أىب قال ثنا عفان

انا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرمحن بن عوف قال أقطعىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعمر بن 
اخلطاب ارض كذا وكذا فذهب الزبري اىل آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان بن عفان رضى اهللا تعاىل عنه 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقطعه وعمر بن اخلطاب ارض كذا وكذا فقال ان عبد الرمحن بن عوف زعم أن رسو
واىن اشتريت نصيب آل عمر فقال عثمان عبد الرمحن جائز الشهادة له وعليه ولفظ احلديث البن حنبل وهو أمت 

ة أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال انا أبو زرع
الدمشقي قال ثنا امحد بن خالد قال ثنا حممد بن إسحاق عن مكحول عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس أن 

عمر بن اخلطاب قال لعبد الرمحن بن عوف أنت عندنا العدل الرضا فماذا مسعت وهذا القول كاف يف التزكية ألن 
والقول بأنه رضا تأكيد وفيه بيان انه من العدول الوصف بالعدالة جامع للخالل اليت قدمناها يف باب صفة العدالة 

الذي يرضون للشهادة ألن الرجل قد يكون عدال ساملا من الفسق وال يرتضى للشهادة ألجل غفلة فيه وضعف 
وكثرة سهو وقلة علم مبا يشهد به وما جيب أن يتحمله وذلك امجع مانع من قبول شهادته غري قادح يف أمانته أخربنا 

مد بن موسى الصرييف قال نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ قال حدثين أىب قال انا حممد أبو سعيد حم
بن حيىي قال ثنا أبو النعمان قال ثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة قال حدثين العدل الرضا األمني على ما تغيب 



ن قال انا أبو بكر الشافعي قال ثنا حممد بن سليمان عليه حيىي بن سعيد أخربنا حممد بن حممد بن إبراهيم بن غيال
قال ثنا خالد بن حيىي قال ثنا مسعر قال ثنا حبيب يعىن بن أىب ثابت أن عمر سأل عن رجل فقال رجل ال نعلم اال 

خريا قال حسبك وهذا القول مستمر على مذهب من يقول ان العدالة هى ظاهر اإلسالم مع عدم الفسق فاما 
مقبول الشهادة يل وعلى فقد ذكر القاضى أبو بكر حممد بن الطيب فيما حدثنيه حممد بن عبيد اهللا  القول بأنه

املالكي عنه انه ال حيتاج اليه ألنه قد يكون عدال مرضيا وان مل جيب قبول قوله وشهادته ملزكيه إذا كان بينهما من 
د يكون عدال ال تقبل شهادته عليه إذا كان النسب واخللطة ولطيف الصداقة ما مينع من قبول شهادته وكذلك ق

عدوا له قال والذي جيب عندنا يف هذا الباب ان يأتى املعدل من اللفظ يف التعديل ما يتبني به كونه عدال مقبول 
الشهادة فأى قول أتى به من ذلك يأتى على معىن قوله انه عدل رضا أو عدل مقبول الشهادة قبل وأجزأت تزكيته 

من األمة إمجاع ثابت وما يقوم مقامه على مراعاة لفظ خمصوص يف التعديل البد منه وال يقع اال به هذا اال ان يكون 
موجب القياس واملطلوب يف التعديل قلت وقد اسلفنا من القول عن عبد الرمحن بن أىب حامت يف ألفاظ تعديل 

  احملدثني وتنزيلها ما ال حاجة بنا اىل اعادته 

  ور بالعدالة والثقة واالمانة ال حيتاج اىل تزكيةباب يف احملدث املشه

  ) املعدل 
مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن احلجاج وأبا عمرو األوزاعي والليث بن 

  سعد ومحاد بن زيد وعبد اهللا بن املبارك وحيىي 

د بن هارون وعفان بن مسلم وأمحد بن حنبل وعلى بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدى ووكيع بن اجلراح ويزي
بن املديين وحيىي بن معني ومن جرى جمراهم يف نباهة الذكر واستقامة األمر واالشتهار بالصدق والبصرية والفهم ال 

يسأل عن عدالتهم وامنا يسأل عن عدالة من كان يف عداد اجملهولني أو اشكل امره على الطالبني أخربنا حممد بن 
بن رزق قال ثنا عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال مسعت أبا عبد اهللا وهو امحد بن  امحد

حنبل وسئل عن إسحاق بن راهويه فقال مثل إسحاق يسأل عنه إسحاق عندنا امام من أئمة املسلمني أخربنا أبو 
عبد الرمحن الشريازي قال مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن  بكر عبد اهللا بن على بن محويه اهلمذاين هبا قال انا امحد بن

امحد املستملى يقول مسعت عبد اهللا بن حممد بن طرخان يقول مسعت حممد بن عقيل يقول مسعت محدان بن سهل 
يقول سألت حيىي بن معني عن الكتابة عن أىب عبيد والسماع منه فقال مثلي يسأل عن أىب عبيد أبو عبيد يسأل عن 

دثين حممد بن عبيد اهللا املالكي انه قرأعلى القاضى أىب بكر حممد بن الطيب قال والشاهد واملخرب إمنا الناس ح
حيتاجان اىل التزكية مىت مل يكونا مشهورى العدالة والرضا وكان امرمها مشكال ملتبسا وجموزا فيه العدالة وغريها 

أقوى يف النفوس من تعديل واحد واثنني جيوز عليهما  والدليل على ذلك ان العلم بظهور سترمها واشتهار عدالتهما
الكذب واحملاباة يف تعديله واغراض داعية هلما اىل وصفه بغري صفته وبالرجوع اىل النفوس يعلم ان ظهور ذلك من 

حاله أقوى يف النفس من تزكية املعدل هلما فصح بذلك ما قلناه ويدل على ذلك أيضا ان هناية حال تزكية العدل ان 
يبلغ ظهور ستره وهى ال تبلغ ذلك ابدا فإذا ظهر ذلك فما احلاجة اىل التعديل أخربنا عبد الرمحن بن عثمان 

الدمشقي يف كتابه إلينا قال أنا أبو امليمون البجلي قال ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال أخربين عبد الرمحن بن 
  إبراهيم عن 



يؤخذ العلم اال عمن شهد له بالطلب قال أبو زرعة فسمعت أبا مسهر يقول الوليد بن مسلم قال قال بن جابر ال 
اال جليس العامل فان ذلك طلبه قلت أراد أبو مسهر هبذا القول ان من عرفت جمالسته للعلماء وأخذه عنهم اغىن 

  ظهور ذلك من امره أن يسأل عن حاله واهللا اعلم 

  باب ذكر اجملهول وما به ترتفع عنه اجلهالة

هول عند أصحاب احلديث هو كل من مل يشتهر بطلب العلم يف نفسه وال عرفه العلماء به ومن مل يعرف حديثه اجمل
اال من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وعبد اهللا بن أغر اهلمداين واهليثم بن حنش ومالك بن اغر 

يرو عنهم غري أىب إسحاق السبيعي ومثل وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كركم ومخر بن مالك هؤالء كلهم مل 
مسعان بن مشنج واهلزهاز بن ميزن ال يعرف عنهما راو اال الشعيب ومثل بكر بن قرواش وحالم بن جزل مل يرو 

عنهما اال أبو الطفيل عامر بن واثلة ومثل يزيد بن سحيم مل يرو عنه اال خالس بن عمرو ومثل جرى بن كليب مل 
دعامة ومثل عمري بن إسحاق مل يرو عنه سوى عبد اهللا بن عون وغري من ذكرنا خلق كثري يرو عنه اال قتادة بن 

  تتسع امساؤهم وأقل ما ترتفع به اجلهالة أن يروى عن الرجل اثنان فصاعدا من املشهورين بالعلم كذلك 

زكريا حيىي بن حممد بن حيىي أخربنا حممد بن امحد بن يعقوب انا حممد بن نعيم انا إبراهيم بن إمساعيل القارى نا أبو 
قال مسعت أىب يقول إذا روى عن احملدث رجالن ارتفع عنه اسم اجلهالة قلت اال انه ال يثبت له حكم العدالة 

  بروايتها عنه وقد زعم قوم ان عدالته تثبت بذلك وحنن نذكر فساد قوهلم مبشيئة اهللا وتوفيقه 

  ست تعديال لهباب ذكر احلجة على ان رواية الثقة عن غريه لي

احتج من زعم ان رواية العدل عن غريه تعديل له بان العدل لو كان يعلم فيه جرحا لذكره وهذا باطل ألنه جيوز أن 
يكون العدل ال يعرف عدالته فال تكون روايته عنه تعديال وال خربا عن صدقه بل يروى عنه ألغراض يقصدها 

قوم أحاديث أمسكوا يف بعضها عن ذكر أحواهلم مع علمهم كيف وقد وجد مجاعة من العدول الثقات رووا عن 
بأهنا غري مرضية وىف بعضها شهدوا عليهم بالكذب يف الرواية وبفساد اآلراء واملذاهب فمن ذلك ما أخربنا حممد بن 

احلسني بن الفضل القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين امحد بن 
اخلليل قال ثنا هارون بن معروف قال ثنا جرير عن مغرية عن الشعيب قال حدثين احلارث وكان كذابا أخربنا يوسف 

بن رباح بن على البصري قال انا امحد بن حممد بن إمساعيل املهندس مبصر قال ثنا أبو بشر حممد بن امحد الدواليب 
دثين أىب قال مسعت سفيان الثوري يقول ثنا ثوير بن أىب فاختة قال حدثين أبو عبد اهللا حممد بن أىب صفوان الثقفى ح

وكان من أركان الكذب أخربين عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قال انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم 
ان جمنونا الشافعي قال حدثنا جعفر بن حممد األزهر قال ثنا بن الغاليب قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا أبو روح وك

  وكان يعاجل اجملانني وكان كذابا أخربين احلسني بن على الطناجريى قال ثنا عمر بن امحد الواعظ قال ثنا عبد اهللا 

بن حممد البغوي قال حدثين امحد بن مالعب قال ثنا خمول بن إبراهيم وكان رافضيا أخربين على بن حممد بن احلسن 
لناقد قال ثنا أبو بكر القاسم بن زكريا املقرى قال ثنا على بن احلسني بن السمسار قال ثنا عمر بن حممد بن على ا

كعب وكان رافضيا أخربنا بن الفضل قال انا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا أبو بكر احلميدي 



بو احلسن على بن أىب قال ثنا سفيان ثنا عبد امللك بن اعني وكان شيعيا وكان عندنا رافضيا صاحب رأى أخربنا أ
بكر الطرازى بنيسابور قال أبو حامد امحد بن على بن حسنويه املقرىء قال ثنا أبو األزهر امحد بن األزهر قال ثنا 
بكر بن الشرود الصنعاين بصنعاء وكان قدريا داعية أخربنا حممد بن احلسني القطان قال ثنا دعلج بن امحد قال ثنا 

ثين حممد بن إمساعيل الضرير الواسطي قال مسعت يزيد بن هارون يقول ثنا شعبة عن امحد بن على االبار قال حد
شرقي بن قطامي حبديث عمر بن اخلطاب انه كان يبيت من وراء العقبة فقال شعبة محارى وردائى يف املساكني 

امحد قال ثنا صدقة ان مل يكن شرقي كذب على عمر قال قلت فلم تروى عنه أخربنا بن رزق قال أنا عثمان بن 
حنبل بن إسحاق قال مسعت عاصم بن على يقول مسعت شعبة يقول لو مل أحدثكم اال عن ثقة مل أحدثكم عن ثالثني 

أخربنا القاضى أبو عبد اهللا احلسني بن على الصيمرى قال ثنا أبو عبيد اهللا حممد بن عمر ان املرزباين قال حدثين 
د بن عمر األخبارى الكاتب قال ثنا الفضل بن مروان قال مضيت مع امحد بن حممد املكى قال ثنا أبو جعفر امح

املعتصم اىل على بن عاصم ليسمع منه فقال على بن عاصم ثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا فقلت يا أبا احلسن إذا 
ارة كان قدريا فلم تروى عنه فالتفت على اىل املعتصم فقال أال ترى كاتبك هذا يشغب علينا قال وهذا يف ام

  املعتصم قبل ان يلي اخلالفة 

فان قالوا هؤالء قد بينوا حال من رووا عنه جبرحهم له فلذلك مل تثبت عدالته وىف هذا دليل على ان من روى عن 
شيخ ومل يذكر من حاله أمرا جيرحه به فقد عدله قلنا هذا خطأ ملا قدمنا ذكره من جتويز كون الراوي غري عارف 

نه لو عرف جرحا منه مل يلزمه ذكره وامنا يلزم االجتهاد يف معرفة حاله العامل خبربه وألن ما بعدالة من روى عنه وأل
قالوه مبثابة من قال لو علم الراوي عدالة من روى عنه لزكاه وملا أمسك عن تزكيته دل على انه ليس بعدل عنده 

ار قال ثنا أبو غسان يعىن زنيجا قال نا جرير أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا دعلج قال ثنا امحد بن على االب
عن أىب فهر قال صليت خلف الزهرى شهرا وكان يقرأ يف صالة الفجر تبارك الذي بيده امللك وقل هو اهللا أحد 
فقلت جلرير من أبو فهر هذا فقال لص كان بشنست يعىن بعض قرى الري فقيل له تروى عن اللصوص قال نعم 

ربنا حممد بن جعفر بن عالن قال انا أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي احلافظ قال ثنا كان مع بعض السالطني أخ
أبو عروبة احلراين قال ثنا حممد بن موسى القطان قال ثنا أبو داود الطيالسي قال قال شعبة ال حتملوا عن سفيان 

عيب اجملنون فقال رجل لشعبة ثنا الثوري اال عمن تعرفون فإنه كان ال يبايل عمن محل انه حيدثكم عن مثل أىب ش
سفيان الثوري عن رجل فسألت عنه يف قبيلته فإذا هو لص ينقب البيوت أخربنا بن الفضل قال انا دعلج قال انا 

امحد بن على االبار قال ثنا مسلم بن عبد الرمحن البلخي عن مكي بن إبراهيم قال قال شعبة سفيان ثقة يروى عن 
الربقاين قال قرأت على بشر بن امحد االسفرائىن حدثكم عبد اهللا بن حممد بن سنان قال  الكذابني أخربنا أبو بكر

مسعت عمرو بن على يقول قال يل حيىي ال تكتب عن معتمر اال عمن تعرف فإنه حيدث عن كل فان قالوا إذا روى 
له كذلك مع معرفته بأنه غري ثقة الثقة عمن ليس بثقة ومل يذكر حاله كان غاشا يف الدين قلنا هناية امره ان يكون حا

  وقد ال يعرفه حبرج وال تعديل فبطل ما ذكروه 

  فصل إذا قال العامل كل من أروى لكم عنه وأمسيه فهو عدل رضا مقبول احلديث

كان هذا القول تعديال منه لكل من روى عنه ومساه وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرمحن بن مهدى أخربنا 
اهللا الرومي قال انا امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا حممد بن جعفر الراشدي قال ثنا أبو بكر األثرم بشرى بن عبد 



قال مسعت أبا عبد اهللا يعىن امحد بن حنبل يقول إذا روى عبد الرمحن عن رجل فروايته حجة قال أبو عبد اهللا كان 
ان يروى عن جابر يعىن اجلعفي مث تركه وهكذا إذا عبد الرمحن اوال يتسهل يف الرواية عن غري واحد مث تشدد بعد ك

قال العامل كل من رويت عنه فهو ثقة وان مل امسه مث روى عمن مل يسمه فإنه يكون مزكيا له غري أنا ال نعمل على 
ذا تزكيته اجلواز أن نعرفه إذا ذكره خبالف العدالة وسنبني ذلك يف حكم املرسل من االخبار إن شاء اهللا تعاىل فاما إ

عمل العامل خبرب من روى عنه ألجله فان ذلك تعديل له يعتمد عليه ألنه مل يعمل خبربه اال وهو رضا عنده عدل فقام 
عمله خبربه مقام قوله هو عدل مقبول اخلرب ولو عمل العامل خبرب من ليس هو عنده عدال مل يكن عدال جيوز األخذ 

نته ان يعمل خبرب من ليس بعدل عنده احتملت امانته ان يزكى بقوله والرجوع اىل تعديله ألنه إذا احتملت اما
  ويعدل من ليس بعدل 

  باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات احملدث اجلائز احلديث وما ينفرد

  ) مبعرفته أهل العلم 
لعقيلي أخربين حممد بن احلسن بن امحد األهوازي قال ثنا حممد بن إسحاق القاضى قال مسعت حممد بن إبراهيم ا

األصبهاىن يقول مسعت بن أىب عاصم يقول مسعت هارون املستملى يقول ثنا شاذان قال مسعت احلسن بن صاحل 
يقول كنا إذا اردنا ان نكتب عن الرجل سألنا عنه حىت يقال لنا أتريدون ان تزوجوه أخربنا أبو سعد املاليين قال انا 

عن حيىي بن معني قال كان حممد بن عبد اهللا األنصاري يليق به  عبد اهللا بن عدى قال انا زكريا الساجي قال حدثت
القضاء فقيل له يا أبا زكريا فاحلديث فقال للحرب أقوام هلا خلقوا وللدواوين حساب وكتاب قلت ما يعرف به 

صحة احملدث العدل الذي يلزم قبول خربه على ضربني فضرب منه يشترك يف معرفته اخلاصة والعامة وهو الصحة 
 بيعه وشرائه وامانته ورد الودائع وإقامة الفرائض وجتنب املآمث فهذا وحنوه اشترك الناس يف علمه والضرب اآلخر يف

هو العلم مبا جيب كونه عليه من الضبط والتيقظ واملعرفة بأداء احلديث وشرائطه والتحرز من ان يدخل عليه ما مل 
يعرفه اال أهل العلم هبذا الشأن فال جيوز الرجوع فيه اىل قول يسمعه ووجوه التحرز يف الرواية وحنو ذلك مما ال 

العامة بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه ومن قالوا 
  فيه خالف ذلك وجب التوقف عنه 

  رة الطلبفصل ومن مل يرو غري حديث أو حديثني ومل يعرف مبجالسة العلماء وكث

  ) غري أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرا كان أو عبدا 
وكذلك ان مل يكن من أهل العلم مبعىن ما روى مل يكن بذلك جمروحا ألنه ليس يؤخذ عنه فقه احلديث وامنا يؤخذ 

ناه أبو القاسم عبد الرمحن بن منه لفظه ويرجع يف معناه اىل الفقهاء فيجتهدون فيه بأرائهم والدليل على ذلك ما أخرب
امحد بن إبراهيم القزويين قال انا على بن إبراهيم بن سلمة القطان قال ثنا حممد بن يونس الكدميي قال ثنا عبد اهللا 
بن داود اخلرييب قال ثنا على بن صاحل عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه عبد اهللا 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه اىل من هو بن مسعود قال قا
احفظ منه ويبلغه من هو احفظ منه اىل من هو افقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه وقد قبل علماء السلف ما رواه 

قيل كيف يقبل خربا لعبد وليس هو النساء والعبيد ومن ليس بفقيه وان مل يرو أحدهم غري حديث أو حديثني فان 



من أهل الشهادة قلنا ال مجاع الناس على ذلك مع أن مجاعة من السلف اجازوا شهادة العبد العدل وألن الشاهد 
  يوافق املخرب يف بعض صفاته ويفارقه يف بعضها 

  باب ذكر ما يستوي فيه احملدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه

اهللا املالكي انه قرأ على القاضى أىب بكر حممد بن الطيب قال ال خالف يف وجوب قبول خرب حدثين حممد بن عبيد 
من اجتمع فيه مجيع صفات الشاهد يف احلقوق من اإلسالم والبلوغ والعقل والضبط والصدق واالمانة والعدالة اىل 

والذكر فاما ما يفترقان فيه  ما شاكل ذلك وال خالف أيضا يف وجوب اتفاق املخرب والشاهد يف العقل والتيقظ
فوجوب كون الشاهد حرا وغري والد وال مولود وال قريب قرابة تؤدى اىل ظنة وغري صديق مالطف وكونه رجال 
إذا كان يف بعض الشهادات وان يكون اثنني يف بعض الشهادات وأربعة يف بعضها وكل ذلك غري معترب يف املخرب 

ديق وغريه قلت فاما احلديث الذي أخربناه القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر الننا نقبل خرب العبد واملرأة والص
اهلامشي قال ثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم دستكونا قال ثنا القاسم بن نصر املخزمى قال ثنا حممد بن بكار اهلامشي 

  قال ثنا جعفر بن سليمان عن صاحل وهو بن حسان عن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تكتبوا العلم اال عمن جتوز شهادته فان حممد بن كعب القرظي عن بن عباس عن 
صاحل بن حسان تفرد بروايته وهو ممن اجتمع نقاد احلديث على ترك االحتجاج به لسوء حفظه وقلة ضبطه وكان 

واياته له يروى هذا احلديث عن حممد بن كعب تارة متصال وأخرى مرسال ويرفعه تارة ويوقفه أخرى وانا اسوق ر
على اختالفها عنه أخربين عبيد اهللا بن أىب الفتح قال ثنا على بن عمر احلريب قال ثنا أبو احلسن شعيب بن حممد 
الذارع قال ثنا بشر بن الوليد الكندي قال ثنا عمر أبو حفص عن صاحل بن حسان عن حممد بن كعب عن بن 

ذوا احلديث اال عمن جتيزون شهادته أخربين أبو حممد عبد عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تأخ
اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قال انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن حممد بن األزهر 

سان عن قال ثنا بن الغاليب املفضل بن غسان قال ثنا حيىي بن صاحل الوحاظى عن حفص بن عمر قال ثنا صاحل بن ح
حممد بن كعب عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تأخذوا احلديث اال عمن جتيزون شهادته 
أخربنا القاضى أبو احلسني امحد بن على بن أيوب وأبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن حيىي الصائغ بعكربا قاال نا حممد 

بن حرب قال ثنا أبو داود يعىن احلفري قال ثنا صاحل بن حسان عن  بن حيىي بن عمر بن على بن حرب قال ثنا على
حممد بن كعب قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال حتدثوا اال عمن تقبلون شهادته أخربنا أبو احلسني على بن 

خربىن عبد العزيز حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل قال انا عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا أبو العباس بن مطر ح وأ
بن على الوراق قال ثنا على بن عمر احلريب قال ثنا امحد بن احلسن بن عبد اجلبار قاال ثنا سريج بن يونس قال ثنا 
عمر بن عبد الرمحن زاد بن مطر أبو حفص األبار مث اتفقا عن صاحل بن حسان عن حممد بن كعب عن بن عباس 

ادته أخربنا أبو احلسن على بن القاسم بن احلسن الشاهد بالبصرة قال قال ال تأخذوا احلديث اال عمن جتيزون شه
ثنا على بن إسحاق املادراىن قال ثنا امحد بن حممد اخلليلي قال ثنا سليمان بن داود وزيد بن حيىي عن صاحل عن 

ناده وصح حممد بن كعب عن بن عباس قال ال تأخذوا العلم عمن ال جتوز شهادته على ان هذا احلديث لو ثبت إس
  رفعه لكان حمموال على أن املراد به جواز األمانة يف اخلرب بدليل اإلمجاع على ان خرب العبد العدل مقبول واهللا اعلم 

  باب القول يف العدد املقبول تعديلهم ملن عدلوه



على حقوق قال بعض الفقهاء ال جيوز أن يقبل يف تعديل احملدث والشاهد أقل من اثنني وردوا ذلك اىل الشهادة 
اآلدميني واهنا ال تثبت بأقل من اثنني وقال كثري من أهل العلم يكفي يف تعديل احملدث املزكى الواحد وال يكفي يف 
تعديل الشاهد على احلقوق اال اثنان وقال قوم من أهل العلم يكفي يف تعديل احملدث والشاهد تزكية الواحد إذا 

ذي نستحبه ان يكون من يزكى احملدث اثنني لالحتياط فان اقتصر على كان املزكى بصفة من جيب قبول تزكيته وال
تزكية واحد أجزأيدل على ذلك أن عمر بن اخلطاب قبل يف تزكية سنني أىب مجيلة قول عريفه وهو واحد حدثنا أبو 

ان بن نصر احلسن حممد بن امحد بن حممد بن امحد بن رزق امالء قال ثنا إمساعيل بن حممد هو الصفار قال ثنا سعد
قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى قال مسعت سنينا أبا مجيلة حيدث سعيد بن املسيب يقول وجدت منبوذا على 
عهد عمر بن اخلطاب فذكره عريفى لعمر فأرسل فدعاىن والعريف عنده فلما رآين مقبال قال عسى الغوير ابؤسا 

على ما أخذت هذا قال وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرىن قال العريف له يا أمري املؤمنني انه ليس مبتهم قال 
اهللا فيها قال هو حر ووالؤه لك وعلينا رضاعه ويدل على ذلك أيضا انه قد ثبت وجوب العمل خبرب الواحد فوجب 

لذلك ان يقبل يف تعديله واحد واال وجب ان يكون ما به ثبتت صفة من يقبل خربه آكد مما يثبت وجوب قبول 
العمل به وهذا بعيد ألن االتفاق قد حصل على ان ما به تثبت الصفة اليت بثبوهتا يثبت احلكم اخفض وانقص اخلرب و

يف الرتبة من الذي يثبت به احلكم وهلذا وجب ثبوت اإلحصان الذي بثبوته جيب الرجم بشهادة اثنني وان كان 
ان يكون أقوى مما تثبت به الصفة اليت عند الرجم ال يثبت بشهادة اثنني فبان بذلك ان ما يثبت به احلكم جيب 

ثبوهتا جيب احلكم وكذلك جيب ان يكون ما به تثبت عدالة احملدث انقص مما به يثبت احلكم خبربه واحلكم يف 
الشرعيات يثبت خبرب الواحد فيجب ان تثبت تزكيته بقول الواحد ولو أمكن ثبوهتا بأقل من تزكية واحد لوجب ان 

  ن ما به تثبت صفة املخرب اخفض مما به يثبت احلكم غري أن ذلك غري ممكن يقال بذلك لكى يكو

  باب ما جاء يف كون املعدل امرأة أو عبد أو صبيا

األصل يف هذا الباب سؤال النيب صلى اهللا عليه و سلم بريرة يف قصة اإلفك عن حال عائشة أم املؤمنني وجواهبا له 
البزاز قال انا أبو امحد محزة بن حممد بن احلارث الدهقان وعثمان بن امحد أخربنا أبو احلسن حممد بن امحد بن رزق 

بن عبد اهللا الدقاق وأمحد بن خلف بن مشس السابح قالوا ثنا عبد الكرمي بن اهليثم الديرعاقوىل قال ثنا إبراهيم بن 
ة بن الزبري وسعيد بن بشار قال نا سفيان عن حممد بن إسحاق ووائل بن داود عن الزهرى قال حدثين أربعة عرو

املسيب وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وعلقمة بن وقاص الليثي عن حديث عائشة وساق قصة اإلفك بطوهلا وقال 
  فيها فدعا رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم بريرة فقال هل علمت على عائشة شيئا يريبك أو رأيت شيئا تكرهينه قالت أمحى مسعى 
من طيب الذهب حدثين حممد بن عبد اهللا املالكي انه قرأ على القاضى أىب بكر حممد بن وبصرى عائشة اطيب 

الطيب قال ان قال قائل أفترون وجوب قبول تعديل املرأة العدل العارفة مبا جيب ان يكون عليه العدل وما به حيصل 
ف أو إمجاع ملنعناه وتركنا له اجلرح قيل أجل وال شيء مينع من ذلك من إمجاع أو غريه فلو حصل على منعه توقي

القياس وان كان أكثر الفقهاء من أهل املدينة وغريهم ال يقبل يف التعديل النساء وال يقبل فيه أقل من رجلني والذي 
يدل على ما قلناه أن أقصى حاالت العدل وتعديله ان يكون مبثابة املخرب واخلرب والشاهد والشهادة فإذا ثبت أن 

مقبول وانه إمجاع من السلف وجب أيضا قبول تعديلها للرجال حىت يكون تعديلهن الذي هو  خرب املرأة العدل



أخبار عن حال املخرب والشاهد مبثابة خربهن يف وجوب العمل به وكذلك إذا كان للنساء مدخل يف الشهادات يف 
ناه ان ال يقبل تعديلهن مواضع من االحكام جاز لذلك قبول تزكيتهن كما قبلت شهادهتن وجيب على هذا الذي قل

للشهود يف احلكم الذي ال يقبل فيه شهادهتن حىت جيرى رد التزكية يف ذلك جمرى رد الشهادة وجيب أيضا قبول 
تزكية العبد املخرب دون الشاهد ألن خرب العدل مقبول وشهادته مردودة والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية 

رب حىت تكون تزكيته مطابقة للظاهر من حاله والرجوع اىل قوله وانتفاء كل عدل ذكر وانثى حر وعبد لشاهد وخم
التهمة والظنة عنه اال ان يرد توقيف أو إمجاع أو ما يقوم مقام ذلك على حترمي العمل بتزكية بعض العدول املرضيني 

لكل شاهد وخمرب  فيصار اىل ذلك ويترك القياس ألجله ومىت مل يثبت ذلك كان ما ذكرناه موجبا لتزكية كل عدل
فان قيل ما تقولون يف تزكية الصيب املراهق والغالم الضابط ملا يسمعه أتقبل أم ال قيل ال ملنع اإلمجاع من ذلك 

وألجل أن الغالم وان كانت حاله ضبط ما مسع والتعبري عنه على وجهه فإنه غري عارف بأحكام افعال املكلفني وما 
فاسقا وامنا يكمل لذلك املكلف فلم جيز لذلك قبول تزكيته وألنه ال تعبد عليه به منها يكون العدل عدال والفاسق 

يف تزكية الفاسق وتفسيق العدل فان مل يكن لذلك خائفا من مأمث وعقاب مل يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق 
  وليس هذه حال املرأة والعبد فافترق األمر فيهما 

  الخبار به أم الباب القول يف سبب العدالة هل جيب ا

اختلف الناس يف تزكية املزكى ملن زكاه فقال قوم ال تقبل حىت يذكر املزكى السبب الذي ألجله ثبتت عدالة 
املزكى عنده ومن احلجة هلم يف ذلك ما أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن 

أنسا نا يقول ألمحد بن يونس عبد اهللا العمرى ضعيف قال امنا يضعفه درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت 
رافضي مبغض آلبائه ولو رأيت حليته وخضابه وهيأته لعرفت انه ثقة فاحتج امحد بن يونس على ان عبد اهللا العمرى 

ة بل يقبل على ثقة مبا ليس حجة ألن حسن اهليأة مما يشترك فيه العدل واجملروح وقال قوم ال جيب ذكر سبب العدال
اجلملة تعديل املخرب والشاهد وهذا القول أوىل بالصواب عندنا والدليل عليه إمجاع األمة على انه ال يرجع يف 

التعديل اال اىل قول عدل رضا عارف مبا يصري به العدل عدال واجملروح جمروحا وإذا كان كذلك وجب محل امره 
  يت اوجبت الرجوع اىل تزكيته يف التزكية على السالمة وما تقتضيه حاله ال

من اعتقاد الرضا به وأدائه األمانة فيما يرجع اليه فيه والعمل خبرب من زكاه ومىت اوجبنا مطالبته بكشف السبب 
الذي به صار عدال عنده كان ذلك شكا منا يف علمه بأفعال املزكى وطرائقه وسوء ظن باملزكى واهتاما له بأنه جيهل 

العدل عدال ومىت كانت هذه حاله عندنا مل جيب ان نرجع اىل تزكيته وال أن نعمل على تعديله  املعىن الذي به يصري
فوجب محل األمر على اجلملة فان قيل ما أنكرمت من وجوب استخبار املزكى عن سبب تعديله ال الهتامنا له باجلهل 

عدال فيجوز أن يعدله مبا ليس بتعديل  بطرائق املزكى وافعاله لكن الختالف العلماء يف ذلك فيما به يصري العدل
عند غريه يقال هذا باطل ومحل امره على السالمة واجب وأنه ما عدله اال مبا به يصري عدال عند بعض األمة ومثل 

ذلك إذا وقع ال يتعقب وال يرد ولو كان ما قلتموه من هذا واجبا لوجب إذا شهد شاهدان بان زيدا باع عمرا 
با نافذا يقع التملك به وانه قد زوجه وليته تزوجيا صحيحا ان يسأال عن حال البيع والنكاح سلعة بيعا صحيحا واج

وعن كل عقد يشهدان به ملا بني الفقهاء من اخلالف يف كثري من هذه العقود وصحتها ومتامها وملا اتفق أهل العلم 
ب العدالة كثرية يشق ذكر مجيعها على ان ذلك ال جيب كشفه للحكام وجب مثله يف مسألتنا هذه أيضا فان أسبا



ولو وجب على املزكى االخبار هبا لكان حيتاج اىل ان يقول املزكى هو عدل ليس يفعل كذا وال كذا ويعد ما جيب 
عليه تركه مث يقول ويفعل كذا وكذا فيعد ما جيب عليه فعله وملا كان ذلك يطول ويشق تفصيله وجب ان يقبل 

به فان قيل فيجب عليكم ترك الكشف عما به يصري اجملروح جمروحا وأن تقبلوا التعديل جممال من غري ذكر سب
اجلرح يف اجلملة يقال ال جيب ذلك ألن اجلرح حيصل بأمر واحد فال يشق ذكره والعدالة ال حتصل اال بأمور كثرية 

ن الذي يرجع اليه يف حسب ما بيناه واالخبار هبا جيرح فلذلك كان اإلمجال فيها كافيا على انا نقول أيضا ان كا
اجلرح عدال مرضيا يف اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة واجلرح واسباهبا عاملا باختالف الفقهاء يف أحكام ذلك 
قبل قوله فيمن جرحه جممال ومل يسأل عن سببه وسنشرح األمور اليت توجب اجلرح واختالف الناس فيها ونبينها 

اجلزء الثالث بسم اهللا الرمحن الرحيم اجلزء الرابع رب سهل وسلم حدثنا االمام فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل آخر 
  احلافظ أبو بكر امحد بن على بن ثابت اخلطيب قال 

  باب الكالم يف اجلرح واحكامه

أخربين أبو بكر امحد بن حممد بن امحد بن غالب الفقيه قال حدثين حممد بن امحد بن حممد بن عبد امللك اآلدمى قال 
نا حممد بن على األيادي قال ثنا زكريا بن حيىي بن عبد الرمحن حدثين امحد بن حممد البغدادي قال مسعت حيىي بن ث

معني يقول آلة احلديث الصدق والشهرة بطلبه وترك البدع واجتناب الكبائر ملا كان كل مكلف من البشر ال يكاد 
يقبل اال طائع حمض الطاعة ألن ذلك يوجب ان ال يقبل يسلم من ان يشوب طاعته مبعصية مل يكن سبيل اىل ان ال 

أحد وهكذا ال سبيل اىل قبول كل عاص ألنه يوجب ان ال يرد أحد وقد أمر اهللا عز و جل بقبول العدل ورد 
الفاسق فاحتيج اىل التفصيل لوصفهما وكل من ثبت كذبه رد خربه وشهادته ألن احلاجة يف اخلرب داعية اىل صدق 

هر كذبه فهو أوىل بالرد ممن جعلت املعاصى امارة على فسقه حىت يرد لذلك خربه والكذب على املخرب فمن ظ
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعظم من الكذب على غريه والفسق به أظهر والوزر به أكرب أخربنا أبو نعيم 

الفرات قال انا يعلى بن عبيد قال ثنا  احلافظ قال ثنا عبد اهللا بن جعفر بن امحد بن فارس قال ثنا أبو مسعود امحد بن
األعمش عن خيثمة عن سويد قال قال على بن أىب طالب رضى اهللا تعاىل عنه إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فواهللا ألن اخر من السماء احب اىل من ان اكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإذا حدثتكم 

رب خدعة أخربنا أبو احلسن على بن القاسم بن احلسن الشاهد البصري قال ثنا على بن إسحاق فيما بيننا فان احل
املادراىن قال ثنا أبو قالبة الرقاشي قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن جامع بن شداد قال مسعت عامر بن عبد 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما امسع اهللا بن الزبري حيدث عن أبيه قال قلت ألىب الزبري مايل ال أراك حتدث ع
فالنا وفالنا وابن مسعود قال واهللا يا بىن ما فارقته منذ أسلمت ولكين مسعته يقول من كذب على فليتبوأ مقعده من 
النار واهللا ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا ومن سلم من الكذب وأتى شيئا من الكبائر فهو فاسق جيب رد خربه 

اتى صغرية فليس بفاسق ومن تتابعت منه الصغائر وكثرت رد خربه وقد روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ومن 
  سلم يف بيان الكبائر ما حنن ذاكروه ان شاء اهللا تعاىل 

  ) باب ما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ذكر الكبائر ( 
 بن مهدى الفارسي قال انا أبو حممد عبد اهللا بن امحد بن إسحاق أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا



املصري اجلوهري قراءة عليه يف سنة تسع وعشرين وثالمثائة قال ثنا الربيع بن سليمان قال ثنا بن وهب قال أخربين 
  لم قال سليمان يعىن بن بالل عن ثور بن زيد عن أىب الغيث عن أىب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

اجتنبوا السبع املوبقات قيل يا رسول اهللا وما هى قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا اال باحلق 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتوىل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات حدثنا أبو بكر حممد بن عبد 

أبو بكر امحد بن سلمان النجاد قال ثنا إبراهيم بن عبد اهللا البصري قال ثنا  اهللا بن أبان اهلييت التغليب لفظا قال ثنا
حممد بن كثري قال انا سفيان الثوري عن منصور وواصل األحدب عن أىب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا 

ولدك خشية أن  قال قلت يا رسول اهللا أي الذنب أعظم قال ان جتعل هللا ندا وهو خلقك قال مث أي قال أن تقتل
يأكل معك قال مث أي قال أن تزاىن حليلة جارك قال مث تال النيب صلى اهللا عليه و سلم والذين ال يدعون مع اهللا إهلا 
آخر أخربنا أبو الفتح حممد بن امحد بن أىب الفوارس احلافظ قال انا أبو على حممد بن امحد بن احلسن الصواف قال 

ال انا احلسن بن على بن عفان قال ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن أىب وائل عن ثنا امحد بن هارون الربدجيى ق
عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الكبائر فقال ان تشرك باهللا وهو خلقك 

ن بن الصلت األهوازي قال وساق احلديث حنو ما تقدم أخربنا أبو احلسني امحد بن حممد بن امحد بن موسى بن هارو
انا حممد بن جعفر املطريي قال ثنا على بن حرب قال ثنا زيد بن أىب الزرقاء عن بن هليعة عن يزيد بن أىب حبيب عن 
حممد بن سهل حدثه عن أبيه سهل بن أىب حثمة قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول على املنرب الكبائر سبع 

والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وقذف احملصنة والتعريب بعد اهلجرة ومل يذكر  الشرك باهللا وقتل النفس
السابعة أخربنا أبو احلسن على بن امحد بن إبراهيم البزاز بالبصرة قال ثنا أبو على احلسن بن حممد بن عثمان 

مان بن داود قال حدثين الفسوي قال نا يعقوب بن سفيان قال ثنا احلكم بن موسى قال ثنا حيىي بن محزة عن سلي
  الزهرى عن أىب بكر بن حممد بن 

عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب اىل أهل اليمن بكتاب فكان فيه ان أكرب 
قوق الكبائر عند اهللا يوم القيامة اإلشراك باهللا وقتل النفس املؤمنة بغري حق والفرار يف سبيل اهللا يوم الزحف وع

الوالدين وأخربنا على بن امحد أيضا قال ثنا احلسن بن حممد بن عثمان قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا قبيصة قال 
ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن محيد بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وكيف يشتم الرجل والده قال يسب الرجل فيسب أباه أخربناه سلم ان من الكبائر ان يشتم الرجل والده قيل 
على بن القاسم الشاهد قال ثنا على بن إسحاق املارداىن قال ثنا أبو قالبة قال ثنا بشر بن عمر ح أخربنا أبو نعيم 

قاال ثنا  احلافظ واللفظ له قال ثنا عبد اهللا بن جعفر بن امحد بن فارس قال ثنا يونس بن حبيب قال ثنا أبو داود
شعبة عن عبيد اهللا وهو بن أىب بكر عن أنس قال سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الكبائر فقال اإلشراك باهللا 

وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أو قال قول الزور أخربنا امحد بن أىب جعفر القطيعي قال أنا عبيد اهللا 
بن منصور بن النضر الشيعي قال ثنا محيد بن مسعدة السامي قال ثنا بشر  بن امحد بن يعقوب املقرى قال ثنا حممد

بن املفضل قال ثنا اجلريري عن عبد الرمحن بن أىب بكرة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال 
وشهادة الزور أو  أحدثكم باكرب الكبائر قالوا بلى قال اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متكئا قال

قول الزور فما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوهلا حىت قلنا ليته سكت أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن 
حممد بن عبد اهللا السراج بنيسابور قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا عبيد اهللا بن سعيد بن كثري 



ين نافع يعىن بن يزيد عن يزيد وهو بن أىب حبيب عن سنان عن أنس بن مالك أن املصري قال حدثين أىب قال حدث
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال شهادة الزور من الكبائر سنان هذا هو األنصاري واسم أبيه عبد اهللا وقيل 

ب األصم قال ثنا العباس عمر واهللا اعلم أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقو
بن حممد الدوري قال ثنا حسني بن حممد ح وأخربنا حممد بن أىب الفوارس قال ثنا أبو على الصواف قال ثنا امحد بن 

هارون بن روح قال ثنا حممد بن إسحاق قال ثنا احلسن بن موسى األشيب واللفظ حلديثه قال ثنا أيوب بن عتبة 
لى اهللا عليه و سلم قال الكبائر سبع الشرك باهللا وعقوق الوالدين والزنا عن طيسلة عن بن عمر عن النيب ص

والسحر والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر املذكورة أو 
ثبت عليه  ما كان بسبيلها كشرب اخلمر واللواط وحنومها فعدالته ساقطة وخربه مردود حىت يتوب وكذلك إذا

مالزمته لفعل املعاصى اليت ال يقطع على اهنا من الكبائر وادامة السخف واخلالعة واجملون يف أمر الدين ويثبت ذلك 
عليه إذا أخرب به عدالن وصرحا باجلرح فان صرح عدل واحد مبا يوجب اجلرح فقد اختلف أهل العلم فيه فمنهم 

هم من قال يثبت ذلك ألن العدد ليس بشرط يف قبول اخلرب فلم يكن من قال ال يثبت كما ال يثبت يف الشهادة ومن
شرطا يف جرح الراوي وخيالف الشهادة ألن العدد شرط يف قبول الشهادة واحلكم هبا فكان شرطا يف جرح الشاهد 

  واهللا اعلم 

  باب القول يف اجلرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أوىل

د واالثنان وعد له مثل عدد من جرحه فإن اجلرح به أوىل والعلة يف ذلك اتفق أهل العلم على ان من جرحه الواح
  ان اجلارح خيرب عن أمر باطن قد علمه 

ويصدق املعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم مل تعلمه من اختبار امره وأخبار 
خرب به فوجب لذلك ان يكون اجلرح أوىل من التعديل املعدل عن العدالة الظاهرة ال ينفى صدق قول اجلارح فيما أ

أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا خالد بن خداش قال 
مسعت محاد بن زيد يقول كان الرجل يقدم علينا من البالد ويذكر الرجل وحيدث عنه وحيسن الثناء عليه فإذا سألنا 

ل بالده وجدناه على غري ما يقول قال وكان يقول بلدى الرجل اعرف بالرجل قلت ملا كان عندهم زيادة علم أه
خبربه على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته جعل محاد احلكم ملا علموه من جرحه دون ما أخرب به الغريب من 

ل ثنا بشر بن موسى قال قال عبد اهللا بن الزبري عدالته أخربنا أبو نعيم احلافظ قال انا حممد بن امحد بن احلسن قا
احلميدي فان قال قائل مل ال تقبل ما حدثك الثقة حىت انتهى به اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا انتهى إليك من 

ذلك من جرحه لبعض من حدث به وتكون مقلدا ذلك الثقة مكتفيا به غري مفتش له وهو محله ورضيه لنفسه فقلت 
انتهى اىل يف ذلك علم ما جهل الثقة الذي حدثين عنه فال يسعىن ان أحدث عنه ملا انتهى اىل فيه بل يضيق  ألنه قد

ذلك على ويكون ذلك واسعا للذي حدثين عنه إذا مل يعلم منه ما علمت من ذلك وكذلك الشاهد يشهد عند 
أخرى أو عند غريه فيسأل عنه فال يعدل  احلاكم فيسأل يف السر والعالنية فيعدل فيقبل شهادته مث يشهد عنده مرة

فريدها احلاكم بعد إجازته هلا ال يسعه اال ذلك وال يلزم احلاكم بعده ان جييزها إذا مل يعدل ان كان حاكم قبله 
وكذلك انا والذي حدثين انتهى اىل من علم ما جهل من ذلك وكالنا مصيب فيها فيما فعل قلت وألن من عمل 

املزكى ومل خيرجه بذلك عن كونه عدال ومىت مل نعمل بقول اجلارح كان يف ذلك تكذيب له  بقول اجلارح مل يتهم



ونقض لعدالته وقد علم ان حاله يف األمانة خمالفة لذلك وألجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل حبق وشهد 
ن شاهدى القضاء له شاهدان آخران انه قد خرج منه ان يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء احلق أوىل أل

يصدقان اآلخرين ويقوالن علمنا خروجه من احلق الذي كان عليه وانتما مل تعلما ذلك ولو قال شاهدا ثبوت احلق 
  نشهد أنه مل خيرج من احلق لكانت شهادة باطله 

  فصل إذا عدل مجاعة رجال وجرحه أقل عددا من املعدلني

عمل به أوىل وقالت طائفة بل احلكم للعدالة وهذا خطأ ألجل ما فان الذي عليه مجهور العلماء ان احلكم للجرح وال
ذكرناه من أن اجلارحني يصدقون املعدلني يف العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم مل تعلموه من باطن امره وقد 

هذا يعد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة املعدلني تقوى حاهلم وتوجب العمل خبربهم وقلة اجلارحني تضعف خربهم و
ممن تومهه ألن املعدلني وان كثروا ليسوا خيربون عن عدم ما أخرب به اجلارحون ولو اخربوا بذلك وقالوا نشهد أن 

هذا مل يقع منه خلرجوا بذلك من ان يكونوا أهل تعديل أو جرح ألهنا شهادة باطلة على نفى ما يصح وجيوز وقوعه 
  وان مل يعلموه فثبت ما ذكرناه 

  اجلرح هل حيتاج اىل كشف أم ال باب القول يف

حدثين حممد بن عبيد اهللا املالكي قال قرأت على القاضى أىب بكر حممد بن الطيب قال اجلمهور من أهل العلم إذا 
جرح من إال يعرف اجلرح جيب الكشف عن ذلك ومل يوجبوا ذلك على أهل العلم هبذا الشأن والذي يقوى عندنا 

ارح عاملا والدليل عليه نفس ما دللنا به على انه ال جيب استفسار العدل عما به ترك الكشف عن ذلك إذا كان اجل
  صار عنده املزكى عدال 

ألننا مىت استفسرنا اجلارح لغريه فامنا جيب علينا بسوء الظن واإلهتام له باجلهل مبا يصري به اجملروح جمروحا وذلك 
اليه وال جيب كشف ما به صار جمروحا وان اختلف آراء ينقض مجلة ما بنينا عليه امره من الرضا به والرجوع 

الناس فيما به يصري اجملروح جمروحا كما ال جيب كشف ذلك يف العقود واحلقوق وان اختلف يف كثري منها فالطريق 
يف ذلك واحد فاما إذا كان اجلارح عاميا وجب ال حمالة استفساره وقد ذكر أن الشافعي امنا أوجب الكشف عن 

ه بلغه ان انسانا جرح رجال فسئل عما جرحه به فقال رأيته يبول قائما فقيل له وما يف ذلك ما يوجب ذلك ألن
جرحه فقال ألنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه مث يصلى فقيل له رأيته يصلى كذلك فقال ال فهذا وحنوه جرح 

مسعت القاضى أبا الطيب طاهر بن عبد اهللا بالتأويل واجلهل والعامل ال جيرح أحدا هبذا وأمثاله فوجب بذلك ما قلناه 
بن طاهر الطربي يقول ال يقبل اجلرح اال مفسرا وليس قول أصحاب احلديث فالن ضعيف وفالن ليس بشيء مما 

يوجب جرحه ورد خربه وامنا كان كذلك ألن الناس اختلفوا فيما يفسق به فال بد من ذكر سببه لينظر هل هو 
ا إذا شهد رجالن بان هذا املاء جنس مل تقبل شهادهتما حىت يبينا سبب النجاسة فان فسق أم ال وكذلك قال أصحابن

الناس اختلفوا فيما ينجس به املاء وىف جناسة الواقع فيه قلت وهذا القول هو الصواب عندنا واليه ذهب األئمة من 
وغريمها فان البخاري قد حفاظ احلديث ونقاده مثل حممد بن إمساعيل البخاري ومسلم بن احلجاج النيسابوري 

احتج جبماعة سبق من غريه الطعن فيهم واجلرح هلم كعكرمة موىل بن عباس يف التابعني وكامسعيل بن أىب أويس 



وعاصم بن على وعمرو بن مرزوق يف املتأخرين وهكذا فعل مسلم بن احلجاج فإنه احتج بسويد بن سيد ومجاعة 
  عن عليهم غريه واشتهر عمن ينظر يف حال الرواة الط

وسلك وأبو داود السجستاين هذه الطريق وغري واحد ممن بعده فدل ذلك على اهنم ذهبوا اىل ان اجلرح ال يثبت 
اال إذا فسر سببه وذكر موجبه أخربين أبو بكر امحد بن سليمان بن على املقرى قال ثنا عبيد اهللا بن حممد بن امحد 

أيوب البزاز املعروف بالسابح قال ثنا امحد بن حممد بن عبد اهللا  بن على بن مهران قال أخربين امحد بن خلف بن
املنقري قال ثنا على بن عاصم قال ثنا شعبة قال احذروا غرية أصحاب احلديث بعضهم على بعض فلهم أشد غرية 
 من التيوس ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة ورمبا مسع بعضهم يف الراوي أدىن مغمز فتوقف عن االحتجاج

خبربه وان مل يكن الذي مسعه موجبا لرد احلديث وال مسقطا للعدالة ويرى السامع امنا فعله هو األوىل رجاء ان كان 
الراوي حيا ان حيمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة وان كان ميتا ان ينزله من نقل عنه منزلته فال 

ن من االحتياط للدين اشاعة ما مسع من األمر املكروه الذي يلحقه بطبقة الساملني من ذلك املغمز ومنهم من يرى ا
ال يوجب إسقاط العدالة بانفراده حىت ينظر هل له من اخوات ونظائر فان أحوال الناس وطبائعهم جارية على 

 إظهار اجلميل واخفاء ما خالفه فإذا ظهر أمر يكره خمالف للجميل مل يؤمن ان يكون وراء شبه له وهلذا قال عمر بن
اخلطاب رضى اهللا عنه يف احلديث الذي قدمناه يف أول باب العدالة من أظهر لنا خريا أمناه وقربناه وليس إلينا من 
سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءا مل نأمنه ومل نصدقه وان قال ان سريرتى حسنة أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن 

ى بن إبراهيم بن عيسى الصيدالين قال ثنا أبو يوسف القلوسى جعفر بن عبد الواحد اهلامشي قال ثنا أبو بشر عيس
قال مسعت أبا بكر بن أىب األسود يقول كنت أمسع األصناف من خايل عبد الرمحن بن مهدى وكان يف أصل كتابه 

قوم قد ترك حديثهم مثل احلسن بن أىب جعفر وعباد بن صهيب ومجاعة حنو هؤالء مث أتيته بعد ذلك بأشهر وأخرج 
   كتاب الديات فحدثين عن احلسن بن أىب جعفر فقلت يا خايل أليس كنت قد ضربت على اىل

حديثه وتركته قال بلى تفكرت فيه إذا كان يوم القيامة قام احلسن بن أىب جعفر فيتعلق يب فقال يا رب سل عبد 
نه بأحاديث أخربنا الرمحن بن مهدى فيم أسقط عدالىت فرأيت أن أحدث عنه وما كان يل حجة عند ريب فحدث ع

حممد بن احلسني القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت امحد بن صاحل وذكر مسلمة 
بن على فقال ال يترك حديث رجل حىت جيتمع اجلميع على ترك حديثه قد يقال فالن ضعيف فأما أن يقال فالن 

  ديثه متروك فال اال أن جيتمع احلميع على ترك ح

  باب ذكر بعض أخبار من استفسر يف اجلرح فذكر ما ال يسقط العدالة

أخربنا أبو بكر الربقاين قال قرئ على امحد بن جعفر بن مالك وانا امسع حدثكم عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال قلت 
د رأيت أنا حجاجا ألىب أن حيىي بن معني يطعن على عامر بن صاحل قال يقول ماذا قلت رآه يسمع من حجاج قال ق

يسمع من هشيم وهذا عيب يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكرب أخربنا أبو بكر حممد بن عمر بن بكري املقرى 
قال انا عثمان بن امحد بن مسعان الرزاز قال ثنا اهليثم بن خلف الدروى قال ثنا حممود بن غيالن قال سألت وهب 

ال مسع وقرأ كان ال مييز القراءة عن السماع أخربين عبد اهللا بن أىب بن جرير عن صاحل بن أىب األخضر ما شأنه ق
الفتح الفارسي قال حدثنا حممد بن العباس اخلزاز قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز حدثنا حيىي بن أيوب 

قال قلنا له مل قال العابد قال أبو عبيدة احلداد قال ثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من عشرين حديثا مث قال احموها 



ذكرت شيئا رأيته منه فقلنا أخربنا به أي شيء هو قال رأيته على فرس جيرى ملء فروجه أخربنا امحد بن حممد بن 
غالب قال قرئ على أىب القاسم النحاس وانا امسع حدثكم أبو طالب امحد بن نصر قال ثنا بن أىب عتاب األعني قال 

  ثنا حممد بن جعفر يعىن 

قال قيل لشعبة مل تركت حديث فالن قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه أخربنا حممد بن احلسني املدائين 
بن الفضل قال انا دعلج بن امحد قال انا امحد بن على االبار قال ثنا حممد بن محيد الرازي قال ثنا جرير قال رأيت 

جيب ان يكون احملدث والشاهد جمتنبني لكثري من مساك بن حرب يبول قائما فلم اكتب عنه وقد قال كثري من الناس 
املباحات حنو التبذل واجللوس للتنزه يف الطرقات واألكل يف األسواق وصحبة العامة األرذال والبول على قوارع 

الطرقات والبول قائما واالنبساط اىل اخلرق يف املداعبة واملزاح وكل ما قد اتفق على انه ناقص القدر واملروءة 
أن فعل هذه األمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة والذي عندنا يف هذا الباب رد خرب فأعلى املباحات ورأوا 

اىل العامل والعمل يف ذلك مبا يقوى يف نفسه فان غلب على ظنه من افعال مرتكب املباح املسقط للمروءة انه مطبوع 
ذب يف خربه وشهادته بل يرى اعظام ذلك وحترميه على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن ال حيمل نفسه على الك

والتنزه عنه قبل خربه وان ضعفت هذه احلال يف نفس العامل واهتمه عندها وجب عليه ترك العمل خبربه ورد شهادته 
ن أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن أمحد الواعظ قال ثنا أىب قال ثنا احلسني بن صدقة قال ثنا بن أىب خيثمة قال ثنا حيىي ب
معني عن وكيع قال قال شعبة لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم اكتب 
عنه مث كتبت عن رجل عنه قلت أال ترى أن شعبة يف االبتداء جعل لعبة الشطرنج مما جيرحه فتركه مث استبان له 

ك قول اجلارح ان فالن ليس بثقة حيتمل ان يكون صدقه يف الرواية وسالمته من الكبائر فكتب حديثه نازال وكذل
  ملثل هذا املعىن 

فيجب ان يفسر سببه أخربنا حممد بن عمر بن بكري قال انا عثمان بن امحد بن مسعان الرزاز قال ثنا هيثم بن خلف 
صوت قال ثنا حممود بن غيالن قال ثنا وهب بن جرير قال قال شعبة أتيت منزل املنهال بن عمرو فسمعت فيه 

الطنبور فرجعت فهال سألت عسى ان ال يعلم هو أخربنا على بن طلحة بن حممد املقرى قال ثنا أبو الفتح حممد بن 
إبراهيم الطرسوسى قال انا حممد بن حممد بن داود الكرخي قال ثنا عبد الرمحن بن يوسف بن خراش قال ثنا أبو 

لت للحكم بن عتيبة مل مل ترو عن زاذان قال كان كثري حفص عمرو بن على قال ثنا أمية بن خالد عن شعبة قال ق
الكالم أخربنا امحد بن أىب جعفر القطيعي قال ثنا حممد بن املظفر احلافظ قال ثنا على بن امحد بن سليمان قال ثنا 
هارون بن سعيد األبلى قال سألت أيوب بن سويد عن الذي كان شعبة يطعن به على احلسن بن عمارة فقال يل 

يقول ان احلكم بن عتيبة مل حيدث عن حيىي بن اجلزار اال ثالثة أحاديث واحلسن حيدث عن احلكم عن حيىي كان 
أحاديث كثرية قال فقلت ذلك للحسن بن عمارة فقال ان احلكم أعطاين حديثه عن حيىي يف كتاب ألحفظه فحفظته 

د اهللا امحد بن عبد اجلبار الصويف قال ثنا احلارث وأخربنا امحدد بن أىب جعفر قال ثنا حممد بن املظفر قال ثنا أبو عب
بن سريج قال ثنا هشيم قال قلت لشعبة مالك وأليب الربيع ما تريد منه قال حيدث عن أىب بشر بأحاديث ليست من 

حديثه قلت اى شيء هو قال حيدث عن أىب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عمر أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة 
ا عباد اهللا ال تتخذوا الروح غرضا قال قلت فأشهد على أىب بشر أنه حدثنيه قال انه قد أكثر انه قد يرموهنا فقال ي

  أكثر أخربنا امحد بن حممد بن امحد اجملهز قال انا حممد بن امحد بن إبراهيم بن امحد احلداد 



ىب يقول مسعت محاد بن زيد بتنيس قال ثنا بكر بن امحد بن حفص الشعراين قال ثنا هالل بن العالء قال مسعت أ
يقول لقيين شعبة ومعه طني قلت أين تريد قال صاحب املنكث قال قلت تصنع ماذا قال أستعدى على هذا الذي 

يكذب على أيوب أبو جرى قلت يف اى شيء قال كذا وكذا قلت حدثين أيوب فرمى بالطينة أخربنا حممد بن 
د الدقاق قال ثنا سهل بن امحد الواسطي قال ثنا أبو حفص عمرو بن احلسني بن حممد املتوثي قال انا عثمان بن امح

على قال انا أبو داود الطيالسي قال مسعت شعبة يقول مسعت من طلحة بن مصرف حديثا واحدا وكنت كلما 
بن أىب مررت به سألته عنه فقيل له مل يا أبا بسطام قال أردت أن انظر اىل حفظه فان غري فيه شيئا تركته أخربنا امحد 

جعفر قال انا أبو بكر حممد بن عدى بن زحر املنقري يف كتابه إلينا قال ثنا أبو عبيد حممد بن على اآلجري قال ثنا 
أبو داود سليمان بن األشعث قال ثنا احلسن بن على عن شبابة قال قلت أو قيل لشعبة ما شأن حسام بن مصك 

حيىي بن معني يقول ترك شعبة أبا غالب انه رآه حيدث يف  قال رأيته يبول مستقبل القبلة قال أبو داود مسعت
الشمس وضعه شعبة على انه تغري عقله أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن 

يعقوب األصم قال مسعت حممد بن على الوراق يقول سألت مسلم بن إبراهيم عن حديث لصاحل املزي فقال ما 
ذكروه يوما عند محاد بن سلمة فامتخط محاد قلت امتخاط محاد عند ذكره ال يوجب رد خربه ومثل تصنع بصاحل 

هذه احلكاية ما أخربين عبد اهللا بن حيىي السكري قال انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن 
حجاج بن الشاعر فبزق ملا سئل عنه وحدثنا حممد بن األزهر قال انا بن الغاليب قال وسئل حيىي يعىن بن معني عن 

  أبو طالب حيىي بن على بن الطيب الدسكري لفظا حبلوان قال انا أبو بكر 

بن املقرى بأصبهان قال ثنا حسني بن عبد اهللا بن خشيش املصري قال ثنا يزيد بن عبد الصمد قال ثنا أبو مسهر 
   بكر اهلذىل قال دعين ال اقىء قال ثنا مزاحم بن زفر قال قلنا لشعبة ما تقول يف أىب

  باب القول فيمن روى عن رجل حديثا مث ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا

  ) للمروى عنه 
إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضى حكما منا ألحكام فلم يعمل به مل يكن ذلك جرحا منه للشيخ ألنه حيتمل ان 

و قياس أو لكونه منسوخا عنده أو ألنه يرى أن العمل بالقياس يكون ترك العمل باخلرب خلرب آخر يعارضه أو عموم أ
أوىل منه وإذا احتمل ذلك مل جنعله قدحا يف راويه ومثل هذا ما أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي قال 

ة عن مالك عن ثنا أبو على حممد بن امحد اللؤلؤى قال ثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال ثنا عبد اهللا بن مسلم
نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما 

مل يتفرقا اال بيع اخليار فهذا رواه مالك ومل يعمل به وزعم انه رأى أهل املدينة على العمل خبالفه فلم يكن تركه 
ديث اآلخر الذي أخربناه القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي قال حدثنا أبو العمل به قدحا لنافع ومثله احل

العباس حممد بن يعقوب األصم قال حدثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى األنصاري قال ثنا إمساعيل يعىن بن أىب أويس 
ارع قال أخرب رافع بن خديج قال حدثين أىب عن حممد بن مسلم ان سامل بن عبد اهللا أخربه وسأله حممد عن كراء املز

عبد اهللا بن عمر أن عميه وقد كانا شهدا بدرا أخرباه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن كراء املزارع قال 
فترك عبد اهللا كراءها وقد كان يكريها قبل ذلك قال حممد فقلت لسامل أتكريها أنت فقال نعم قد كان عبد اهللا 

  ديث رافع بن خديج قال فقال سامل ان رافعا قد أكثر عن نفسه يكريها قال فقلت فأين ح



  باب يف أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية

أخربنا أبو حازم األعرج عمر بن امحد بن إبراهيم العبدوي بنيسابور قال انا أبو امحد حممد بن امحد بن الغطريف 
العزيز بن سالم قال ثنا امحد بن سعيد الدارمي قال ثنا أبو العبدي جبرجان قال انا احلسن بن سفيان قال ثنا عبد 

داود الطيالسي قال مسعت شعبة يقول مل يكن شيء احب اىل من ان أرى رجال يقدم من مكة فأسأله عن أىب الزبري 
حىت قدمت مكة فسمعت منه فبينا انا عنده إذ جاء رجل فسأله عن شيء فافترى عليه فقلت تفترى على رجل 

ل انه غاظىن قال قلت يغيظك فتفترى عليه فآليت ان ال أحدث عنه فكان يقول يف صدري منه أربعمائة ال مسلم قا
واهللا ال حدثتكم عنه بشيء ابدا أخربنا أبو بكر الربقاين قال قرأت على محزة بن حممد بن على املامطريى هبا حدثكم 

ذكر النضر بن مطرف فقال قال حيىي القطان مسعته حممد بن إبراهيم الغازي قال ثنا حممد بن إمساعيل البخاري و
يقول ان مل أحدثكم فأمى زانية قال حيىي تركت حديثه هلذا قرأت على القاضى أىب العالء الواسطي عن يوسف بن 

  إبراهيم اجلرجاين قال 

بكار بن أىب ميمونة  ثنا أبو نعيم بن عدى احلافظ قال ثنا أبو زيد حيىي بن روح احلراين قال سألت أبا عبد الرمحن بن
حراىن من احلفاظ ثقة كان خملد بن يزيد يسأله عن احلديث من حفظه مل مل تكتب عن يعلى بن األشدق قال خرجت 
اليه اىل ربض بن مالك وربض بن مالك هو خارج من حران فسألناه عن شيء من احلديث فقال كذا وكذا من بغل 

يكن وتكلم بالفحش فالتفت اىل صاحيب فقلت يف الدنيا انسان  تفليسى امحر مدور يف كذا وكذا من حدثكم ومل
يكتب على هذا فتركناه وما كتبنا عنه شيئا أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي يف كتابه إلينا قال انا 

لد قال قيل أبو امليمون البجلي قال ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال ثنا على بن عياش قال ثنا عطاف بن خا
لزيد بن أسلم عمن يا أبا أسامة قال ما كنا جنالس السفهاء وال نتحمل عنهم أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل 

القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا إبراهيم بن املنذر قال حدثين معن بن 
خذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك ال تأخذ من سفيه معلن بالسفه عيسى قال كان مالك بن أنس يقول ال تأ

وإن كان أروى الناس وال تأخذ من كذاب يكذب يف أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان ال يتهم ان 
يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال من صاحب هوى يدعو الناس اىل هواه وال من شيخ له فضل 

ذا كان ال يعرف ما حيدث قال إبراهيم بن املنذر فذكرت هذا احلديث ملطرف بن عبد اهللا اليسارى موىل وعبادة إ
زيد بن اسلم قال ما ادرى ما هذا ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت هبذا البلد يعىن املدينة 

يل ومل يا أبا عبد اهللا قال مل يكونوا مشيخة هلم فضل وصالح وعبادة حيدثون ما مسعت من واحد منهم حديثا قط ق
  يعرفون ما حيدثون 

  ) باب يف ان الكاذب يف غري حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترد روايته ( 
قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس يف ذلك وجيب ان يقبل حديثه إذا ثبتت توبته فأما الكذب على رسول اهللا صلى 

ث وادعاء السماع فقد ذكر غري واحد من أهل العلم انه يوجب رد احلديث ابدا وإن اهللا عليه و سلم بوضع احلدي
تاب فاعله حدثت عن عبد العزيز بن جعفر احلنبلي قال ثنا امحد بن حممد بن هارون اخلالل قال أخربين موسى بن 

حنبل عن حمدث كذب يف حممد الوراق قال حدثنا ابوعبدالرمحن عبيد اهللا بن امحد احلليب قال قال سألت امحد بن 
حديث واحد مث تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبني اهللا تعاىل وال يكتب حديثه ابدا أخربنا حممد بن امحد بن 



حسنون النرسي قال ثنا امحد بن منصور النوشرى قال ثنا حممد بن خملد بن حفص قال ثنا امحد بن حيىي بن أىب 
ل مسعت عبد العزيز بن أىب رزمة يقول قال عبد اهللا بن املبارك من عقوبة العباس اخلوارزمي قال ثنا بن قهزاذ قا

الكذاب ان يرد عليه صدقة أخربنا أبو احلسني على بن حممد بن عبد اهللا املعدل قال انا امحد بن حممد بن جعفر 
افع بن أشرس قال كان اجلوزي قال ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أىب الدنيا قال حدثين أبو صاحل املروزي قال ر

يقال ان من عقوبة الكذاب ان ال يقبل صدقه قال وانا أقول ومن عقوبة الفاسق املبتدع ان ال تذكر حماسنه أخربين 
أبو القاسم األزهري قال ثنا حممد بن جعفر النحوي قال ثنا أبو القاسم بن بكري التميمي قال ثنا حممد بن إمساعيل 

الفضل بن دكني قال سفيان الثوري من كذب يف احلديث افتضح قال أبو نعيم وانا الترمذي قال مسعت أبا نعيم 
  أقول من 

هم ان يكذب افتضح أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا أبو على حممد بن امحد بن احلسني قال ثنا بشر بن موسى قال 
جل ابدا قلت هو أن حيدث عن رجل قال عبد اهللا بن الزبري احلميدي فان قال قائل فما الذي ال يقبل به حديث الر

انه مسعه ومل يدركه أو عن رجل أدركه مث وجد عليه انه مل يسمع منه أو بأمر يبني عليه يف ذلك كذب فال جيوز 
حديثه ابدا ملا أدرك عليه من الكذب فيما حدث به قلت هذا هو احلكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به كما أخربنا 

انا عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا على يعىن بن املديين قال حممد بن امحد بن رزق قال 
مسعت حيىي وهو بن سعيد القطان حيدث عن سفيان قال قال يل الكليب قال يل أبو صاحل كل ما حدثتك به كذب 

بعد توبته مسعت القاضى فأما إذا قال كنت أخطأت فيما رويته ومل أتعمد الكذب فإنه ذلك يقبل منه وجتوز روايته 
أبا الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي يقول إذا روى احملدث خربا مث رجع عنه وقال كنت أخطأت فيه وجب قبوله 

ألن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق يف خربه فوجب ان يقبل رجوعه عنه كما تقبل روايته وإن قال كنت 
يف كتاب األصول انه ال يعمل بذلك اخلرب وال بغريه من روايته تعمدت الكذب فيه فقد ذكر أبو بكر الصرييف 

قرأت على احلسن بن على اجلوهري عن حممد بن عمران املرزباين قال ثنا حممد بن خملد قال مسعت جعفر بن امحد 
بن سام أبا الفضل وكان من عقالء الرجال يذكر عن حسني بن حبان قال قلت ليحىي بن معني ما تقول يف رجل 

ث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب احلديث ان هو رجع عنها وقال ظننتها فأما إذ أنكرمتوها ورددمتوها حد
على فقد رجعت عنها فقال ال يكون صدوقا ابدا امنا ذلك الرجل يشتبه له احلديث الشاذ والشىء فريجع عنه فأما 

قال خيرج كتابا عتيقا فيه هذه األحاديث فإذا األحاديث املنكرة اليت ال تشتبه ألحد فال فقلت ليحىي ما يربئه 
أخرجها يف كتاب عتيق فهو صدوق فيكون شبه له فيها وأخطأ كما خيطىء الناس فريجع عنها قلت فان قال قد 

ذهب األصل وهى يف النسخ قال ال يقبل ذلك منه قلت له فان قال هى عندي يف نسخة عتيقة وليس أجدها فقال 
  بكتابه العتيق مث قال هذا دين ال حيل فيه غري هذا هو كذاب ابدا حىت جيىء 

  فصل ومما يستدل به على كذب احملدث يف روايته عمن مل يدرك معرفة تاريخ موت

  ) املروي عنه ومولد الراوي 
كما أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل قال انا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين العباس بن 

بن صبح قال حدثين حيىي بن صاحل قال حدثنا عفري بن معدان الكالعي قال قدم علينا عمر بن موسى محص  الوليد
فاجتمعنا اليه يف املسجد فجعل يقول حدثنا شيخكم الصاحل فلما أكثر قلت له من شيخنا هذا الصاحل مسه لنا نعرفه 



مثان ومائة قلت فأين لقيته قال لقيته يف غزاة  قال فقال خالد بن معدان قلت له يف اى سنة لقيته قال لقيته سنة
ارمينية قال فقلت له اتق اهللا يا شيخ وال تكذب مات خالد بن معدان سنة أربع ومائة وأنت تزعم انك لقيته بعد 
دى موته بأربع سنني وأزيدك أخرى انه مل يغز ارمينية قط كان يغزو الروم أنبأ أبو سعيد املاليين قال انا عبد اهللا بن ع

اجلرجاين قال ثنا عبد الوهاب بن عصام بن احلكم قال ثنا إبراهيم بن اجلنيد قال ثنا موسى بن محيد قال ثنا أبو عمر 
اخلرساىن قال قال سفيان الثوري ملا استعمل الرواة الكذب استعملنا هلم التاريخ أو كما قال أبو عمر أخربنا أبو 

ا إبراهيم بن يوسف قال ثنا امحد بن أىب احلواري قال مسعت حفص بن نعيم احلافظ قال ثنا إسحاق بن امحد قال ثن
  غياث يقول إذا اهتمتم الشيخ فحاسبوه 

بالسنني يعىن احسبوا سنه وسن من كتب عنه وإذا أخرب الراوي عن نفسه بأمر مستحيل سقطت روايته مثال ذلك 
نبل بن إسحاق قال ثنا حيىي بن معني قال ثنا حيىي ما أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا عثمان بن امحد قال ثنا ح

بن يعلى قال قلت لزائدة ثالثة ال حتدث عنهم مل ال تروى عنهم قال ومن هم قلت بن أىب ليلى وجابر اجلعفي 
والكلىب قال اما بن أىب ليلى فبيىن وبينهم يعىن بىن أىب ليلى حسن ولست اذكره وأما جابر اجلعفي فكان واهللا كذابا 

ا الكليب فمرض مرضة وقد كنت اختلف اليه فسمعته يقول مرضت فنسيت ما كنت أحفظه فأتيت آل حممد وام
  صلى اهللا عليه و سلم فتفلوا يف يف فحفظت كل ما نسيت فقلت هللا على أن ال أروى عنك شيئا بعد هذا فتركته 

  باب ما جاء يف األخذ عن أهل البدع واألهواء واإلحتجاج بروايتهم

ل العلم يف مساع من أهل البدع واألهواء كالقدرية واخلوارج والرافضة وىف احتجاج مبا يروونه فمنعت اختلف أه
طائفة من السلف صحة ذلك لعلة اهنم كفار عند من ذهب اىل اكفار املتأولني وفساق عند من مل حيكم بكفر متأول 

الكافر والفاسق بالتأويل مبثابة الكافر  وممن ال يروى عنه ذلك مالك بن أنس وقال من ذهب اىل هذا املذهب ان
املعاند والفاسق العامد فيجب أن ال يقبل خربمها وال تثبت روايتهما وذهبت طائفة من أهل العلم اىل قبول أخبار 

أهل األهواء الذين ال يعرفون منهم استحالل الكذب والشهادة ملن وافقهم مبا ليس عندهم فيه شهادة وممن قال هبذا 
الفقهاء أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي فإنه قال وتقبل شهادة أهل األهواء اال اخلطابية من الرافضة  القول من

ألهنم يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم وحكى ان هذا مذهب بن أىب ليلى وسفيان الثوري وروى مثله عن أىب يوسف 
  القاضى 

أهل األهواء فأما الدعاة فال حيتج بأخبارهم وممن ذهب اىل ذلك وقال كثري من العلماء يقبل أخبار غري الدعاة من 
أبو عبد اهللا امحد بن حممد بن حنبل وقال مجاعة من أهل النقل واملتكلمني أخبار أهل األهواء كلها مقبولة وان كانوا 

سعد املاليين قال انا كفارا وفساقا بالتأويل ممن ذهب اىل منع قبول اخبارهم احتج مع ما قدمنا ذكره مبا أخربنا أبو 
عبد اهللا بن عدى احلافظ قال ثنا على بن احلسني بن عبد الرحيم قال ثنا امحد بن نصر املقرى العابد قال انا املبارك 

موىل إبراهيم بن هشام املرابطى ح وأخربين عبيد اهللا بن أىب الفتح قال ثنا على بن عمر احلريب قال ثنا حامت بن 
 حبيب بن املغرية الشاشي قال ثنا املبارك قال ثنا العطاف بن خالد عن نافع عن بن عمر احلسن الشاشي قال حدثين

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال يا بن عمر دينك دينك امنا هو حلمك ودمك فانظر عمن تأخذ خذ عن 
بن حممد بن إمساعيل املهندس  الذين استقاموا وال تأخذ عن الذين مالوا أخربنا يوسف بن رباح البصري قال ثنا امحد

مبصر قال ثنا حممد بن حممد بن األشعث الكوىف قال ثنا خالد بن عبد السالم قال ثنا الفضل بن املختار عن أىب 



سكينة جماشع بن قطبة قال مسعت على بن أىب طالب رضى اهللا عنه وهو يف مسجد الكوفة يقول انظروا عمن 
خربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن تأخذون هذا العلم فإمنا هو الدين أ

يعقوب األصم قال ثنا أبو أمية الطرسوسى قال ثنا يونس بن حممد قال ثنا مغيث قال ثنا الضحاك بن مزاحم قال ان 
األصم قال ثنا احلسن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه وأخربنا القاضى أبو بكر أيضا قال ثنا حممد بن يعقوب 

بن على بن عفان العامري قال ثنا أبو أسامة عن بن عون قال قال حممد بن سريين امنا هذا احلديث دين فانظروا 
عمن تأخذونه أخربنا أبو احلسني امحد بن عمر بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن الواثق باهللا قال حدثين جدي 

  ن وأبو بكر الفريايب قال قال ثنا أبو عمران موسى بن هارو

انا هدبة بن خالد قال ثنا مهدى بن ميمون قال مسعت حممد بن سريين يقول ان هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذونه وقال الفريايب يف حديثه فانظروا عمن تأخذون دينكم أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا املعدل انا حممد بن 

لك الدقيقي قال ثنا حممد بن إمساعيل السكري الكوىف قال ثنا محاد بن زيد قال عمر الرزاز انا حممد بن عبد امل
دخلنا على أنس بن سريين يف مرضه فقال اتقوا اهللا يا معشر الشباب وانظروا عمن تأخذون هذه األحاديث فاهنا من 

ثنا امحد بن على االبار قال  دينكم أخربنا أبو بكر حممد بن عمر بن جعفر اخلرقي قال انا امحد بن جعفر بن سلم قال
ثنا على بن ميمون الرقى العطار قال ثنا خملد بن احلسني عن هشام عن بن سريين قال ان هذا احلديث دين فانظروا 
عمن تأخذون دينكم أخربنا أبو طالب حممد بن احلسني بن امحد بن عبد اهللا بن بكري قال نا احلاكم أبو حامد امحد 

ذاين قال نا امحد بن حممد بن عمر بن بسطام قال نا امحد بن سيار قال انا النصر بن عبد اهللا بن احلسني بن على اهلم
املديين من مدينة الداخلة أبو عبد اهللا األصم قال ثنا إمساعيل بن زكريا عن عاصم عن بن سريين قال كان يف زمن 

سألوا عن اإلسناد ليحدث حديث أهل  األول الناس ال يسألون عن اإلسناد حىت وقعت الفتنة فلما وقعت الفتنة
السنة ويترك حديث أهل البدعة أخربنا حممد بن جعفر بن عالن الوراق قال انا أبو نصر منصور بن حممد بن منصور 
األصبهاىن ح وأخربنا امحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب قال قرئ على منصور بن حممد األصبهاىن وأنا امسع قال انا 

ن زيرك قال ثنا حممد بن محيد قال ثنا جرير عن عاصم قال مسعت بن سريين يقول كانوا ال إسحاق بن امحد ب
يسألون عن اإلسناد حىت كان بأخرة فكانوا يسألون عن اإلسناد لينظروا من كان صاحب سنة كتبوا عنه ومن مل 

  س الزاهد قال ثنا حممد يكن صاحب سنة مل يكتبوا عنه أخربنا احلسن بن أىب طالب قال ثنا يوسف بن عمر القوا

بن احلسن بن الفرج األمناطي قال قال على بن حرب من قدر أن يكتب احلديث اال عن صاحب سنة فاهنم يكذبون 
كل صاحب هوى يكذب وال يبايل أخربنا أبو الفضل عمر بن أىب سعيد اهلروي قال نا عبد العزيز بن جعفر احلريري 

ال ثنا أىب قال ثنا أبو عبد الرمحن املقرى قال مسعت بن هليعة يذكر أنه مسع ببغداد قال امحد بن إسحاق بن هبلول ق
رجال من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا احلديث عمن تأخذونه فانا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه 

ا امحد بن على االبار قال حديثا أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن الفضل القطان قال انا دعلج بن امحد قال ان
ثنا أبو نعيم احلليب قال ثنا أبو عبد الرمحن املقرى عن بن هليعة قال مسعت شيخا من اخلوارج وهو يقول ان هذه 

ألحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فانا كنا إذا هوينا أمرا صريناه حديثا وأخربنا بن الفضل قال انا دعلج 
 أبو أمية قال مسعت أبا بكر بن عياش يقول ما تركت الرواية عن فطر اال ملذهبه أخربنا انا امحد بن على قال حدثين

بن الفضل قال انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين امحد بن اخلليل قال ثنا 
كته قال ألنه رافضي قلت ان إسحاق قال أخربين شبابة بن سوار قال قلت ليونس بن أىب إسحاق ثوير ألى شيء تر



أباك روى عنه قال هو أعلم أخربنا بن الفضل قال انا دعلج قال انا امحد بن على االبار قال ثنا إبراهيم بن سعيد 
قال مسعت شبابة يقول قيل ليونس بن أىب إسحاق مل مل حتمل عن ثوير بن أىب فاختة قال كان رافضيا قال وأخربنا بن 

ال انا امحد بن على االبار قال ثنا عوام قال قال يل احلميدي كان بشر بن السرى جهميا ال الفضل قال انا دعلج ق
حيل ان يكتب عنه أخربنا أبو بكر الربقاين قال قرأت على امحد بن جعفر بن سلم حدثكم أبو العباس االبار قال ثنا 

 عروبة قال وكيف ال أقل الرواية عنه سويد بن سعيد قال قيل لسفيان بن عيينة مل اقللت الرواية عن سعيد بن أىب
  ومسعته يقول هو رأيي ورأى 

احلسن ورأى قتادة يعىن القدر أخربنا حممد بن عمر اخلرقي قال انا أبو بكر بن سلم قال ثنا امحد بن على االبار قال 
 وانظر ممن تأخذ ثنا حممد بن احلسني العامري قال ثنا خالد بن خداش قال ملا ودعت مالك بن أنس قال يل اتق اهللا

هذا الشان وأخربنا حممد بن عمر قال ثنا أبو بكر بن سلم ح وأخربين بن الفضل قال انا دعلج انا وقال بن سلم ثنا 
امحد بن على االبار ح وأخربنا امحد بن أىب جعفر قال ثنا حممد بن عثمان النفرى قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن زياد 

بن عبد األعلى قال ثنا بن وهب قال مسعت مالك بن أنس يقول ال يصلى خلف القدرية النيسابوري قاال ثنا يونس 
وال حيمل عنهم احلديث أخربين القاضى أبو عبد اهللا احلسني بن على الصيمرى قال ثنا حممد بن عمران املرزباين قال 

املعتصم خيتلف اىل على بن حدثين حممد بن حيىي قال ثنا احلسني بن حيىي قال مسعت الفضل بن مروان يقول كان 
عاصم احملدث وكنت امضى معه اليه فقال يوما حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا فقال له املعتصم يا أبا احلسن أما 

تروى أن القدرية جموس هذه األمة قال بلى قال فلم تروى عنه قال ألنه ثقة يف احلديث صدوق قال فان كان 
فقال له على أنت شغاب يا أبا إسحاق قلت وهذا االعتراض املذكور يف اخلرب اجملوسي ثقة فما تقول أتروى عنه 

الزم وال خالف ان الفاسق بفعله ال يقبل قوله يف أمور الدين مع كونه مؤمنا عندنا فبأن ال يقبل قول من حيكم 
والكافر األصلى  بكفره من املعتزلة وغريهم أوىل وقد احتج من ذهب اىل قبول اخبارهم بأن مواقع الفسق معتمدا

معاندان وأهل األهواء متأولون غري معاندين وبأن الفاسق املعتمد اوقع الفسق جمانة وأهل األهواء اعتقدوا ما 
  اعتقدوا ديانة ويلزمهم على هذا 

الفرق ان يقبلوا خرب الكافر األصلى فإنه يعتقد الكفر ديانة فان قالوا قد منع السمع من قبول خرب الكافر األصلى 
لم جيز ذلك ملنع السمع منه قيل فالسمع إذا قد أبطل فرقكم بني املتأول واملعتمد وصحح احلاق أحدمها باآلخر ف

فصار احلكم فيهما سواء والذي يعتمد عليه يف جتويز االحتجاج بأخبارهم اشتهر من قبول الصحابة أخبار اخلوارج 
ر عمل التابعني واخلالفني بعدهم على ذلك ملا رأوا من وشهاداهتم ومن جرى جمراهم من الفساق بالتأويل مث استمرا

حتريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن احملظوارت من األفعال وإنكارهم على أهل الريب 
والطرائق املذمومة ورواياهتم األحاديث اليت ختالف آراءهم ويتعلق هبا خمالفوهم يف األحتجاج فاحتجوا برواية عمران 

وهو من اخلوارج وعمرو بن دينار وكان ممن يذهب اىل القدر والتشيع وكان عكرمة إباضيا وابن أىب بن حطان 
جنيح وكان معتزليا وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام الدستوائى وسعيد بن أىب 

دام وكانوا مرجئة وعبيد اهللا عروبة وسالم بن مسكني وكانوا قدرية وعلقمة بن مرثد وعمرو بن مرة ومسعر بن ك
بن موسى وخالد بن خملد وعبد الرزاق بن مهام وكانوا يذهبون اىل التشيع يف خلق كثري يتسع ذكرهم دون أهل 

العلم قدميا وحديثا رواياهتم واحتجوا بأخبارهم فصار ذلك كاإلمجاع منهم وهو أكرب احلجج يف هذا الباب وبه 
  يقوى الظن يف مقاربة الصواب 



  ب ذكر بعض املنقول عن أئمة أصحاب احلديث يف جواز الرواية عن أهلبا

  ) األهواء والبدع 
قد أسلفنا احلكاية عن أىب عبد اهللا الشافعي يف جواز قبول شهادة أهل األهواء غري صنف من الرافضة خاصة وحيكى 

  حنو ذلك عن أىب حنيفة امام أصحاب الرأي وأىب يوسف القاضى 

 جعفر القطيعي قال انا على بن عبد العزيز الربذعي قال ثنا عبد الرمحن بن أىب حامت قال حدثين أخربنا امحد بن أىب
أىب قال أخربين حرملة بن حيىي قال مسعت الشافعي يقول مل أر أحدا من أهل األهواء أشهد بالزور من الرافضة أخربنا 

قال انا أبو أيوب سليمان بن إسحاق اجلالب قال  امحد بن حممد بن امحد الروياين قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز
مسعت إبراهيم احلريب يقول مسعت على بن اجلعد يقول مسعت أبا يوسف يقول اجيز شهادة أهل األهواء أهل 

الصدق منهم اال اخلطابية والقدرية الذين يقولون ان اهللا ال يعلم الشيء حىت يكون قال أبو أيوب سئل إبراهيم عن 
ل صنف من الرافضة وصفهم إبراهيم فقال إذا كان لك على رجل الف درهم مث جئت اىل فقلت ان يل اخلطابية فقا

على فالن الف درهم وأنا ال اعرف فالنا فأقول لك وحق اإلمام انه هكذا فإذا حلفت ذهبت فشهدت لك هؤالء 
واعظ قال ثنا حممد بن احلسن اخلطابية أخربين أبو بشر حممد بن عمر الوكيل قال ثنا عمر بن امحد بن عثمان ال

املقرى قال ثنا عبد اهللا بن حممود املروزي قال ثنا امحد بن مصعب قال ثنا عمر بن إبراهيم قال مسعت بن املبارك 
يقول سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرىن ان امسع اآلثار قال من كل عدل يف هواه اال الشيعة فان أصل عقدهم 

 عليه و سلم ومن أتى السلطان طائعا اما اىن ال أقول اهنم يكذبوهنم أو يأمروهنم مبا تضليل أصحاب حممد صلى اهللا
ال ينبغي ولكن وطأوا هلم حىت انقادت العامة هبم فهذان ال ينبغي ان يكونا من أئمة املسلمني واما من ترك الدعاة 

أبو بكر امحد بن حممد بن غالب  من أهل البدع ان يروى عنهم وروى عمن مل يكن داعية أو أفىت بذلك فأخربنا
اخلوارزمي قال فيما أجاز يل أبو العباس بن محدان ان حممد بن أيوب أخربهم قال انا حممد بن أبان قال مسعت عبد 

  الرمحن بن مهدى يقول من رأى رأيا ومل يدع اليه احتمل ومن رأى رأيا ودعا اليه 

عبيد اهللا بن حممد بن احلسني احلريب قال ثنا امحد بن سلمان  فقد استحق الترك أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن
النجاد قال ثنا عبد اهللا بن امحد قال حدثين الوليد بن شجاع قال ثنا على بن احلسن بن شقيق قال قلت لعبد اهللا 
 يعىن بن املبارك مسعت من عمرو بن عبيد فقال بيده هكذا اى كثرة قلت فلم ال تسميه وأنت تسمى غريه من

القدرية قال ألن هذا كان رأسا أخربنا امحد بن أىب جعفر قال انا يوسف بن امحد الصيدالين مبكة قال ثنا حممد بن 
عمرو بن موسى العقيلي قال ثنا حيىي بن عثمان قال ثنا نعيم بن محاد قال مسعت بن املبارك يقول وقيل له تركت 

وهم كانوا يف اعداده قال ان عمرا كان يدعو أخربنا  عمرو بن عبيد وحتدث عن هشام الدستوائى وسعيد وفالن
أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر قال انا حممد بن العباس اخلزاز قال انا امحد بن سعيد بن مرابة 

السوسي قال ثنا عباس بن حممد قال مسعت حيىي بن معني يقول ما كتبت عن عباد بن صهيب وقد مسع عباد من أىب 
بكر بن نافع وأبو بكر بن نافع قدمي يروى عنه مالك بن أنس قلت ليحىي هكذا تقول يف كل داعية ال يكتب حديثه 

ان كان قدريا أو رافضيا وكان غري ذلك من األهواء ممن هو داعية قال ال نكتب عنهم اال ان يكونوا ممن يظن به 
وال يدعو اليه أخربنا عبد الغفار بن حممد بن جعفر  ذلك وال يدعو اليه كهشام الدستوائى وغريه ممن يرى القدر

  املؤدب قال ثنا عمر بن امحد الواعظ قال 



مسعت عثمان بن عبدويه احلريب يقول مسعت إبراهيم احلريب يقول قيل ألمحد بن حنبل يا أبا عبد اهللا مسعت من أىب 
بكر الربقاين قال قرأت على على بن احلسني  قطن القدرى قال مل أره داعية ولو كان داعية مل امسع منه أخربنا أبو

الكراعى املروزي هبا حدثكم عبد اهللا بن حممود قال ثنا حممد بن عبد العزيز األبيوردى قال سألت امحد بن حنبل 
أيكتب عن املرجىء والقدرى قال نعم يكتب عنه إذ مل يكن داعيا وأخربنا الربقاين قال انا أبو حامد امحد بن حممد 

يه الغورمى قال انا احلسني بن إدريس األنصاري قال انا أبو داود سليمان بن األشعث السجزى قال قلت بن حسنو
ألمحد بن حنبل يكتب عن القدرى قال إذا مل يكن داعيا قلت إمنا منعوا ان يكتب عن الدعاة خوفا ان حتملهم 

باب الذي قبل هذا عن اخلارجى التائب الدعوة اىل البدعة والترغيب فيها على وضع ما حيسنها كما حكينا يف ال
قوله كنا إذا هوينا أمرا صريناه حديثا وأخربنا امحد بن حممد بن غالب قال انا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي 
قال انا احلسني بن إدريس قال ثنا بن عمار قال ثنا املعاىف عن بن هليعة عن أىب األسود قال حدثين املنذر بن اجلهم 

قد دخل يف األهواء مث نزع بعد ذلك وأنكره وكان ملا نزع يقول احذركم أصحاب األهواء فانا واهللا كنا  وكان
حنتسب اخلري يف ان نروى لكم ما يضلكم وأما من رأى ان يروى عن سائر أهل البدع واألهواء من غري تفصيل 

مد بن احلسني بن امحد األزدي احلافظ قال ثنا فأخربنا أبو جعفر حممد بن جعفر بن عالن الوراق قال انا أبو الفتح حم
حممد بن عبدة القاضى قال ثنا على بن املديين قال قلت ليحىي بن سعيد القطان ان عبد الرمحن بن مهدى قال انا 

  اترك من أهل احلديث كل من كان رأسا يف البدعة فضحك حيىي بن سعيد فقال كيف يصنع 

 كيف يصنع بابن أىب رواد وعد حيىي قوما امسكت عن ذكرهم مث قال حيىي بقتادة كيف يصنع بعمز بن ذر اهلمذاين
ان ترك عبد الرمحن هذا الضرب ترك كثريا أخربنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن امحد الزهرى اخلطيب الدينوري 

بن املديين لو  قال انا أبو القاسم على بن امحد بن على بن راشد قال ثنا امحد بن حيىي بن اجلارود قال قال على
تركت أهل البصرة حلال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعىن التشيع خربت الكتب قوله خربت الكتب 
يعىن لذهب احلديث أخربين أبو القاسم األزهري قال ثنا امحد بن إبراهيم بن شاذان قال ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي 

الواسطي قال قلت لعبد الرمحن بن مهدى مسعتك حتدث عن رجل  قال حدثين عمى قال ثنا سليمان بن امحد
أصحابنا يكرهون احلديث عنه قال من هو قلت حممد بن راشد الدمشقي قال ومل قلت كان قدريا فغضب وقال ما 
ل يضره أخربنا امحد بن حممد بن أمحد الروياين قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز قال انا سليمان بن إسحاق اجلالب قا
قال إبراهيم احلريب قيل ألمحد بن حنبل يف حديثك أمساء قوم من القدرية فقال هو ذا حنن حندث عن القدرية قيل 

إلبراهيم أكان حيدث عن القدرية فقال ال اعلم كان حيدث عن قوم عنهم أخربنا أبو عبد اهللا امحد بن حممد بن عبد 
مد املزكى النيسابوري قال ثنا حممد بن عبد الرمحن الدغويل قال اهللا الكاتب قال انا إبراهيم بن حممد بن حيىي بن حم

مسعت احلسني بن الفرج قال مسعت امحد بن حنبل وسألىن من بقى عندكم من أصحاب عبد اهللا قلت عبدان قال ما 
حاله قلت مذهبه مذهب اإلرجاء أخربه قال يكتب عنه وإن كان أخربنا حممد بن عمر بن بكري املقرى قال انا 

عثمان بن امحد بن مسعان الرزاز قال ثنا هيثم بن خلف الدوري قال ثنا حممود بن غيالن قال ثنا أبو الوليد الطيالسي 
  قال 

ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن أىب حسان األعرج وكان حروريا أخربنا امحد بن أىب جعفر قال انا حممد بن عدى بن زحر 
بن على اآلجري قال مسعت أبا داود سليمان بن األشعث يقول ليس يف البصري يف كتابه قال ثنا أبو عبيد حممد 

أصحاب األهواء أصح حديثا من اخلوارج مث ذكر عمران بن حطان وأبا حسان األعرج أخربنا أبو بكر الربقاين قال 



محاد املوصلي  انا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي قال انا احلسني بن إدريس وسألته يعىن حممد بن عبد اهللا بن
عن على بن غراب فقال كان صاحب حديث بصريا به قلت أليس هو ضعيف قال انه كان يتشيع ولست أنا بتارك 
الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر احلديث بعد أن ال يكون كذوبا للتشيع أو القدر ولست براو عن رجل ال 

أخربنا احلسن بن أىب بكر قال أنا حممد بن عبد اهللا يبصر احلديث وال يعقله ولو كان أفضل من فتح يعىن املوصلي 
بن إبراهيم الشافعي قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا احلميدي قال قال سفيان كان بن أىب لبيد من عباد أهل املدينة 
 وكان ثبتا وكان يرى ذلك الرأي يعىن القدر أخربين القاضى أبو عبد اهللا الصيمرى قال ثنا على بن احلسن الرازي

قال ثنا حممد بن احلسني الزعفراين قال ثنا امحد بن زهري قال مسعت حيىي بن معني وقيل له ان امحد بن حنبل قال ان 
عبيد اهللا بن موسى يرد حديثه للتشيع فقال كان واهللا الذي ال اله اال هو عبد الرزاق اغلى يف ذلك منه مائة ضعف 

من عبيد اهللا قرأنا على احلسن بن على اجلوهري عن أىب  ولقد مسعت من عبد الرزاق اضعاف اضعاف ما مسعت
عمر بن حيويه قال ثنا أبو الطيب حممد بن القاسم الكوكيب قال ثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد اخلتلي قال مسعت 

 حيىي بن معني ذكر حسينا األشقر فقال كان من الشيعة الغالية الكبار قلت وكيف حديثه قال ال بأس به قلت
  صدوق قال نعم كتبت عنه عن أىب 

كدينة ويعقوب القمى أخربنا حممد بن امحد بن يعقوب أخربنا حممد بن نعيم الضيب قال مسعت أبا عبد اهللا بن األحرم 
احلافظ وسئل مل ترك البخاري حديث أىب الطفيل عامر بن واثلة قال ألنه كان يفرط يف التشيع أخربنا حممد بن امحد 

مد بن نعيم الضيب قال مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب وسئل عن الفضل بن حممد الشعراين بن يعقوب انا حم
فقال صدوق يف الرواية اال انه كان من الغالني يف التشيع قيل له فقد حدثت عنه يف الصحيح فقال ألن كتاب 

مد بن نعيم قال مسعت أبا على استاذى مآلن من حديث الشيعة يعىن مسلم بن احلجاج أخربنا بن يعقوب قال انا حم
احلافظ يقول كان أبو بكر حممد بن إسحاق يعىن بن خزمية إذا حدث عن عباد بن يعقوب قال الصدوق يف روايته 

املتهم يف دينه قلت قد ترك بن خزمية يف آخر أمره الرواية عن عباد وهو أهل ألن ال يروى عنه حدثنا أبو نعيم 
حممد بن املظفر قال مسعت قاسم بن زكريا املطرز يقول وردت الكوفة وكتبت عن  احلافظ يف املذاكرة قال حدثين

شيوخها كلهم غري عباد بن يعقوب فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه وكان ميتحن من يسمع منه فقال يل من حفر 
 طالب البحر فقلت اهللا خلق البحر فقال هو كذلك ولكن من حفره فقلت يذكر الشيخ فقال حفره على بن أىب

رضى اهللا عنه مث قال من اجراه فقلت اهللا جمرى االهنار ومنبع العيون فقال هو كذلك ولكن من أجرى البحر فقلت 
يفيدىن الشيخ فقال اجراه احلسني بن على قال وكان عباد مكفوفا ورأيت يف داره سيفا معلقا وحجفة فقلت أيها 

ه مع املهدى قال فلما فرغت من مساع ما أردت ان امسعه منه الشيخ ملن هذا السيف فقال هذا يل اعددته ألقاتل ب
وعزمت على اخلروج من البلد دخلت عليه فسألين كما كان يسألين وقال من حفر البحر فقلت حفره معاوية 

  وأجراه عمرو بن العاص مث وليت من بني يديه وجعلت 

نا حممد بن امحد بن يعقوب قال انا حممد بن اعدو وجعل يصيح ادركوا الفاسق عدو اهللا فاقتلوه أو كما قال أخرب
نعيم قال مسعت أبا امحد الدارمي يقول سئل أبو بكر حممد بن إسحاق عن أحاديث لعباد بن يعقوب فامتنع منها مث 

  قال قد كنت أخذت عنه بشريطة واآلن فإين أرى إن ال أحدث عنه لغلوه 

  رواية عن الضعفاءباب يف اختيار السماع من األمناء وكراهة النقل وال



أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا عثمان بن امحد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن امحد قال ثنا 
الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن سليمان بن موسى قال قلت لطاوس ان أبا مرمي اخلصي حدثين وقد أدرك رسول 

حلىن على ملى أخربنا حممد بن جعفر بن عالن قال انا حممد بن احلسني اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال طاوس أ
األزدي قال حدثين على بن إبراهيم قال ثنا الربيع بن سليمان قال ثنا الشافعي قال انا عمى حممد بن على بن شافع 

ان يسمعه سامع  قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال اىن ألمسع احلديث استحسنه فما مينعين من ذكره اال كراهية
فيقتدى به وذاك اىن امسعه من الرجل ال اثق به قد حدث به عمن اثق به أو أمسعه من رجل اثق به عمن ال اثق به 

فأدعه ال أحدث به قال الشافعي كان بن سريين وإبراهيم النخعي وغري واحد من التابعني يذهبون اىل ان ال يقبلوا 
دا من أهل العلم باحلديث خيالف هذا املذهب وكان طاوس إذا حدثه احلديث اال عمن عرف وحفظ وما رأيت أح

رجل حديثا قال ان كان حدثك حافظ ملى وإال فال حتدث عنه أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان قال انا 
لك قال عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا أىب بكري قال حدثين بن وهب قال حدثين ما

دخلت على عائشة بنت سعد بن أىب وقاص فسألتها عن بعض احلديث فلم ارض ان آخذ عنها شيئا لضعفها قال 
مالك وقد أدركت رجاال كثريا منهم من أدرك الصحابة فلم اسأهلم عن شيء كأنه يضعف أمرهم أخربنا حممد بن 

نا امحد بن على االبار قال ثنا يونس بن عبد عمر بن جعفر اخلرقي قال انا امحد بن جعفر بن سلم اخلتلي قال ث
األعلى قال انا بن وهب عن مالك بن أنس قال أدركت عائشة بنت سعد بن أىب وقاص فاستضعفتها أخربنا حممد بن 

امحد بن رزق قال انا حممد بن احلسن بن زياد املقرى النقاش قال ثنا طاهر بن على بطربية قال ثنا نوح بن حبيب 
عا يقول ويل للمحدث إذا استضعفه صاحب حديث حدثين عبيد اهللا بن أىب الفتح قال حدثين عمر قال مسعت وكي

بن إبراهيم املقرى قال أنشدنا إبراهيم بن حبيش يا طالىب العلم والروايات ان الروايات ذات آفات ال تأخذوا العلم 
طوقوا األمانات أخربنا بن الفضل قال عبد  عن اخى هتم اال عن اجلائز الشهادات إذا رضيتم منه األمانة والدين له

اهللا بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت أبا بشر بكر بن خلف قال قال عبد الرمحن بن مهدى ال ينبغي 
للرجل ان يشغل نفسه بكتابه أحاديث الضعاف فان أقل ما فيه ان يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف 

  ت يفوته من حديث الثقا

  باب التشدد يف أحاديث األحكام والتجوز يف فضائل األعمال

قد ورد عن غري واحد من السلف انه ال جيوز محل األحاديث املتعلقة بالتحليل والتحرمي اال عمن كان بريئا من 
أبو سعد  التهمة بعيدا من الظنة واما أحاديث الترغيب واملواعظ وحنو ذلك فإنه جيوز كتبها عن سائر املشايخ أخربنا

  املاليين قال انا عبد اهللا بن عدى قال ثنا إسحاق بن إبراهيم 

بن إمساعيل الغزى قال ثنا أىب قال حدثنا رواد بن اجلراح قال مسعت سفيان الثوري يقول ال تأخذوا هذا العلم يف 
مبا سوى ذلك من  احلالل واحلرام اال من الرؤساء املشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فال بأس

املشايخ أخربنا أبو بكر الربقاين قال انا حممد بن احلسن بن حممد السروى قال انا عبد الرمحن بن أىب حامت قال ثنا أىب 
وعلى بن احلسن اهلسنجاىن قاال مسعنا حيىي بن املغرية قال مسعت بن عيينة يقول التسمعوا من بقية ما كان يف سنة 

واب وغريه ثنا حممد بن يوسف القطان النيسابوري لفظا قال انا حممد بن عبد اهللا بن حممد وامسعوا منه ما كان يف ث
احلافظ قال مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي يقول مسعت أبا العباس امحد بن حممد السجزى يقول مسعت 



 صلى اهللا عليه و سلم يف احلالل النوفلي يعىن أبا عبد اهللا يقول مسعت امحد بن حنبل يقول إذا روينا عن رسول اهللا
واحلرام والسنن واألحكام تشددنا يف األسانيد وإذا روينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف فضائل األعمال وما ال 

يضع حكما وال يرفعه تساهلنا يف األسانيد حدثت عن عبد العزيز بن جعفر انا أبو بكر امحد بن حممد بن هارون 
امليموين قال مسعت أبا عبد اهللا يقول أحاديث الرقاق حيتمل ان يتساهل فيها حىت جيىء شيء فيه  اخلالل قال أخربين

حكم أخربنا حممد بن امحد بن يعقوب قال انا حممد بن نعيم قال مسعت أبا زكريا العنربي يقول اخلرب إذا ورد مل حيرم 
تشديد أو ترخيص وجب االغماض عنه حالل ومل حيل حراما ومل يوجب حكما وكان يف ترغيب أو ترهيب أو 

  والتساهل يف رواته آخر اجلزء الرابع 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم رب سهل وسلم حدثنا أبو بكر امحد بن على بن ثابت اخلطيب البغدادي قال 

  باب ما جاء يف ترك السماع ممن اختلط وتغري

دقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا على وهو بن أخربنا حممد بن امحد بن رزق البزاز قال انا عثمان بن امحد ال
املديين قال مسعت حيىي يعىن بن سعيد القطان وذكر حنظلة السدوسي فقال قد رأيته وتركته على عمد فقلت ليحىي 

كان قد اختلط قال نعم أخربنا حممد بن احلسني املتوثي قال انا عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا سهل بن أىب سهل 
ي قال قال أبو حفص عمرو بن على وعنبسة القطان قد مسعت منه وجلست اليه وكان خمتلطا ال يروى عنه الواسط

أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا بندار عن 
األثرم قبل ان خيلط قال حممد قبل ان خيتلط حممد بن جعفر غندر وابن معاذ عن أبيه عن شعبة قال مسعت األشعث 

أخربنا احلسن بن أىب بكر قال انا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال ثنا عبد امللك بن حممد قال مسعت أبا 
عمر احلوضى يقول دخلت على سعيد بن أىب عروبة وانا أريد أن امسع منه فلما رآين قال األزد عريضة ذحبوا شاة 

طعموىن فأبيت ضربوىن فبكيت فعلمت انه خمتلط فلم امسع منه شيئا أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا املعدل مريضة ا
قال انا حممد بن عمرو بن البخترى الرزاز قال ثنا حممد بن إمساعيل السلمي قال مسعت أبا نعيم يقول دخلت 

ن أىب عروبة فوجدته قد تغري من قط زاد يف البصرة بعدما خرج الثوري من عندنا ودخل وكيع قبلى فأتيت سعيد ب
صف قبله أخربنا الشيخ الفقيه أبو القاسم على بن حممد املصيصي قال ثنا أبو بكر امحد بن على بن ثابت اخلطيب 

  البغدادي احلافظ قال 

أىب  فال أحدث عنه ومسعت من الثوري عن بن أىب عروبة فأخذت عن الثوري عنه وال أحدث عنه أخربنا احلسن بن
بكر قال انا امحد بن سلمان النجاد قال ثنا جعفر بن أىب عثمان قال مسعت حيىي بن معني يقول قلت لوكيع بن 

اجلراح حتدث عن سعيد بن أىب عروبة وامنا مسعت منه يف االختالط قال رأيتين حدثت عنه اال حبديث مستو أخربين 
عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال مسعت إبراهيم احلريب يقول  على بن امحد بن حممد بن داود الرزاز قال ثنا حممد بن

جئت عارم بن الفضل فطرح يل حصريا على الباب مث خرج اىل فقال يل مرحبا أيش كان خربك ما رأيتك منذ مدة 
... ... إيت محاد بن زيد ... أيها الطالب علما ... قال إبراهيم وما كنت جئته قبل ذلك فقال يل قال بن املبارك 

والقيد بقيد قال وجعل يشري بيده على أصبعه مرارا فعلمت انه قد اختلط ... مث قيده بقيد ... فاستفد علما وحلما 
فتركته وانصرفت أخربنا امحد بن أىب جعفر القطيعي قال ثنا يوسف بن امحد بن يوسف الصيدالين مبكة قال ثنا حممد 

اعيل يعىن الصائغ وعلى بن عبد العزيز قاال ثنا عارم أبو النعمان بن عمرو بن موسى العقيلي قال ثنا حممد بن إمس



قال على سنة سبع عشرة ومائتني قال ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن أنس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليس 
ل ثنا محاد بن المرىء شيء فاتقوا النار ولو بشق مترة قال العقيلي حدثنيه جدي قال انا عارم سنة مثان ومائتني قا

سلمة عن محيد عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر مثله قال جدي فحججت سنة مخس عشرة 
ورجعت اىل البصرة وقد تغري عارم فلم امسع منه بعد شيئا حىت مات ومات سنة أربع وعشرين ومائتني قال جدي 

  لم ارجع وحججت من قابل سنة مخس وعشرين ومائتني بعد موت عارم بسنة ف

اىل البصرة بعد وأخربنا امحد بن أىب جعفر قال ثنا يوسف بن امحد الصيدالين قال ثنا حممد بن عمرو العقيلي قال ثنا 
حممد بن إمساعيل قال قام رجل اىل عفان فقال يا أبا عثمان حدثنا حبديث محاد بن سلمة عن محيد عن أنس ان النيب 

ولو بشق مترة فقال له عفان ان اردته عن محيد عن أنس فاكتر زورقا بدرمهني  صلى اهللا عليه و سلم قال اتقوا النار
واحندر اىل البصرة حيدثك به عارم عن محيد عن أنس فأما حنن فحدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن ان النيب 

س الكدميي يروى عن صلى اهللا عليه و سلم قال اتقوا النار ولو بشق مترة قلت وقد كان أبو العباس حممد بن يون
عارم ما مسعه منه قبل اختالطه ويبني ذلك فإذا متيز للطالب ما مسعه ممن اختلط يف حال صحته جاز له روايته وصح 

العمل به أخربنا حممد بن احلسني بن حممد املتوثي قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي امالء قال ثنا إمساعيل 
دثنا عارم قال الشافعي وثنا حممد بن يونس قال ثنا حممد بن الفضل السدوسي سنة مثان بن إسحاق القاضى قال ح

ومائتني يف صحته قال ثنا سعيد بن زيد قال ثنا سعيد يعىن اجلريري قال اخذ أبو الطفيل بيدى وحنن نطوف بالبيت 
صفه يل قال أبيض مقصدا  فقال ال حيدثك اليوم أحد أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غريى قال قلت

مليحا قال إمساعيل يف حديثه قلت هل تنعت من رؤيته قال نعم مقصدا أبيض مليحا وكان عطاء بن السائب قد 
اختلط يف آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية األكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة ألن مساعهم منه كان يف 

اخريا أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن امحد بن احلسن قال ثنا  الصحة وتركوا االحتجاج برواية من مسع منه
حممد بن عثمان بن أىب شيبة قال ثنا على بن عبد اهللا املديين ح وأخربنا حممد بن امحد بن رزق قال ثنا عثمان بن 

بن السائب شيئا قط يف امحد قال ثنا حنبل قال ثنا على قال مسعت حيىي قال ما مسعت أحدا من الناس يقول يف عطاء 
حديثه القدمي قال على قلت ليحىي ما حدث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح هو قال نعم اال حديثني 

  كان شعبة يقول مسعتهما بأخرة عن زاذان 

  باب ذكر احلكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل املروي عنه فأنكره

حلسن احلريي قال انا أبو حممد حاجب بن امحد الطوسي قال ثنا حممد مثال ذلك ما أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن ا
بن حيىي يعىن الذهلي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا محاد بن زيد قال قلت أليوب هل مسعت من أحد مثل قول 

ن مسرة عن احلسن يف امرك بيدك قال اال مث قال اللهم اال شيئا كان حدثناه قتادة عن كثري هو بن أىب كثري موىل ب
أىب سلمة عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله فقدم علينا كثري فأتيته فسألته عنه فقال ما حدثت هبذا 

قط فأتيت قتادة فذكرت ذلك له فقال نسي وأخربين أبو بكر حممد بن املؤمل األنباري قال انا احلاكم أبو حامد 
نا حممد بن عبد الرمحن الدغويل قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن قهزاذ قال ثنا امحد بن احلسني بن على اهلمذاين قال ث

على بن احلسن قال ثنا أبو محزة عن األعمش عن حصني بن عبد الرمحن عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن 
فنهيتها عن ذلك مسعود قال استدانت ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالمثائة درهم ليس عندها وفاؤها 



فقالت اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من ادان دينا يريد اداءه اعانه اهللا عليه قال بن قهزاد ثنا 
حيىي احلماين قال ثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن حصني قال أبو بكر أتيت حصينا امسع هذا منه فقال انا مل 

األعمش فأخربته فقال كذب واهللا لقد حدثين حدثين حممد بن عبيد اهللا أحدث األعمش هبذا قال فرجعت اىل 
املالكي انه قرأعلى القاضى أىب بكر حممد بن الطيب قال ان قال قائل ما قولكم فيمن انكر شيخه ان يكون حدثه مبا 

رح ملن روى رواه عنه قيل ان كان إنكاره لذلك إنكار شاك متوقف وهو ال يدرى هل حدثه به أم ال فهو غري جا
عنه وال مكذب له وجيب قبول هذا احلديث والعمل به ألنه قد حيدث الرجل باحلديث وينسى انه حدث به وهذا 

غري قاطع على تكذيب من روى عنه وإن كان جحوده للرواية عنه جحود مصمم على تكذيب الراوي عنه وقاطع 
 يعمل بذلك احلديث وحده من حديث الراوي على انه مل حيدثه ويقول كذب على فذلك جرح منه له فيجب ان ال

وال يكون هذا اإلنكار جرحا يبطل مجيع ما يرويه الراوي ألنه جرح غري ثابت بالواحد وألن الراوي العدل أيضا 
جيرح شيخه ويقول قد كذب يف تكذيبه يل وهو يعلم انه قد حدثين ولو قال ال أدرى حدثته اوال لوقفت يف حاله 

م أىن ما حدثته فقد كذب وليس جرح شيخه له أوىل من قبول جرحه لشيخه فيجب ايقاف العمل فأما قوله انا اعل
هبذا اخلرب ويرجع يف احلكم اىل غريه وجيعل مبثابة ما مل يرو اللهم اال ان يرويه الشيخ مع قوله اىن مل أحدثه هلذا 

ري مأمون على اإلنسان فيتبادر اىل جحود الراوي فيعمل به بروايته دون رواية راويه عنه قلت وألجل ان النسيان غ
  ما روى عنه وتكذيب الراوي له 

  ذكر من كره من العلماء التحديث عن األحياء

أخربنا امحد بن عبد الواحد الدمشقي هبا قال أخربين جدي أبو بكر حممد بن امحد بن عثمان السلمي قال انا حممد 
قال انا عبد الرزاق عن إمساعيل عن بن عون قال قلت للشعىب أال بن يوسف اهلروي قال ثنا حممد بن محاد الظهراىن 

أحدثك قال فقال الشعيب أعن األحياء حتدثىن أم عن األموات قال قلت ال بل عن األحياء قال فال حتدثىن عن 
بن  األحياء أخربنا امحد بن حممد بن غالب قال مسعت أبا القاسم األبندوىن يقول مسعت أبا زكريا حيىي بن زكريا

حيويه النيسابوري مبصر يقول مسعت بن عبد احلكم يقول ذاكرت الشافعي يوما حبديث وأنا غالم فقال من حدثك 
به فقلت أنت فقال ما حدثتك به من شيء فهو كما حدثتك وإياك والرواية عن األحياء أخربين عبد اهللا بن حيىي بن 

ل ثنا امحد بن منصور الرمادي قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا عبد اجلبار السكري قال انا إمساعيل بن حممد الصفار قا
سفيان عن جابر قال سألت عامرا واحلكم عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراىن قال فقال عامر ليس بشيء وقال 

احلكم ميني يكفرها قال عبد الرزاق فقلت للثورى ان معمرا أخربنا عن بن طاوس عن أبيه انه قال إذا قال الرجل 
يهودي أو نصراىن أو جموسى أو كافر أو محارا وأخزاه اهللا وأشباه هذا فهى ميني يكفرها فأخذ بتالبيىب فقام اىل  هو

معمر فسأله عنه فحدثه به قال أبو بكر يعىن الرمادي مسعت عبد الرزاق يقول قلما مضى اىل معمر قلت ال ادرى 
ثوري قال فجاء حىت وقف عليه فقال يا أبا عروة لعل معمرا قد نسي هذا احلديث فأكون افتضحت على يدي ال

أخربك بن طاوس عن أبيه قال إذا قال الرجل هو يهودي أو نصراىن فذكر احلديث قال فقال له معمر نعم وحدثه 
  به فشكوت اىل معمر ما دخلىن قال فقال يل معمر إن قدرت ان ال حتدث عن رجل حي فافعل 

  الشواذ ورواية املناكري والغرائب من باب ترك االحتجاج مبن غلب على حديثه



  ) األحاديث 
أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي قال ثنا عبد الغافر بن سالمة احلمصي قال ثنا حيىي 

  بن عثمان قال ثنا حممد بن محري قال حدثين إبراهيم بن أىب عبلة قال من محل شاذ العلماء محل شرا كثريا 

نا امحد بن أىب جعفر قال انا على بن عبد العزيز الربذعي قال ثنا عبد الرمحن بن أىب حامت قال ثنا يونس بن عبد أخرب
األعلى قال مسعت الشافعي يقول ليس الشاذ من احلديث ان يروى الثقة حديثا مل يروه غريه امنا الشاذ من احلديث 

ربين حممد بن على املقرى قال انا أبو مسلم عبد الرمحن بن ان يروى الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم أخ
حممد بن عبد اهللا بن مهران قال انا عبد املؤمن بن خلف النسفي قال مسعت أبا على صاحل بن حممد يقول احلديث 

خيثمة الشاذ احلديث املنكر الذي ال يعرف أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي يف كتابه إلينا قال انا 
بن سليمان األطرابلسى قال ثنا عبد اهللا بن امحد الدورقي قال حدثين أبو الفتح البخاري قال ثنا بن علية قال قال 

شعبة ال جييئك احلديث الشاذ اال من الرجل الشاذ أخربنا أبو حازم عمر بن امحد بن إبراهيم العبدوي قال ثنا حممد 
جعفر بن حممد بن احلسني املعروف بالترك قال ثنا حيىي بن حيىي قال انا حممد  بن عبد اهللا بن إبراهيم السليطى قال ثنا

بن جابر عن األعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الكالم وغريب احلديث قلت وأكثر طالىب احلديث يف 
مبا وقع فيه هذا الزمان يغلب على ارادهتم كتب الغريب دون املشهور ومساع املنكر دون املعروف واالشتغال 

السهو واخلطأ من روايات اجملروحني والضعفاء حىت لقد صار الصحيح عند أكثرهم جمتنبا والثابت مصدوقا عنه 
مطرحا وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة وحملهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم يف تعلمه وهذا خالف ما 

ا املاضني وقد حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال انا أبو بكر كان عليه األئمة من احملدثني واألعالم من اسالفن
اخلالل قال انا على بن عثمان بن سعيد بن نفيل احلراين انه مسع أبا عبد اهللا يعىن امحد بن حنبل يقول شر احلديث 

  الغرائب اليت ال يعمل هبا وال يعتمد عليها 

د اهللا بن موسى اهلامشي قال ثنا بن مدينا قال مسعت املروزي وحدثنا عبد العزيز بن أىب احلسن القرميسىن قال انا عب
يقول مسعت امحد بن حنبل يقول تركوا احلديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم أخربنا حممد بن امحد بن 

د بن سهل رزق قال انا أبو بكر حممد بن احلسن بن زياد املقرى النقاش قال ثنا حممد بن عثمان بن سعيد قال ثنا حمم
بن عسكر قال مسعت امحد بن حنبل يقول إذا مسعت أصحاب احلديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم 
أنه خطأ أو دخل حديث يف حديث أو خطأمن احملدث أو حديث ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وسفيان 

بن عمر الوكيل قال ثنا عمر بن امحد بن فإذا مسعتهم يقولون هذا ال شيء فاعلم انه حديث صحيح أخربين حممد 
عثمان الواعظ قال ثنا حممد بن زكريا العسكري قال ثنا عمر بن شبة قال حدثين حممد بن سليمان بن أىب رجاء قال 
مسعت أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضى يقول من اتبع غريب احلديث كذب ومن طلب املال بالكيمياء افلس 

م تزندق أخربنا أبو احلسني على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل أخربنا أبو احلسن ومن طلب الدين بالكال
على بن حممد بن امحد املصري حدثنا حممد بن عمرو بن نافع قال ثنا نعيم بن محاد قال مسعت بن مهدى يذكر عن 

املعروفون فأكثر طرح حديثه شعبة قيل له من الذي يترك حديثه قال الذي إذا روى عن املعروفني ما ال يعرفه 
أخربين بن الفضل القطان قال أنا دعلج بن امحد قال انا امحد بن على االبار قال ثنا مؤمل أبو عبد الرمحن قال مسعت 
أبا نعيم يقول كان عندنا رجل يصلى كل يوم مخسمائة مرة سقط حديثه يف الغرائب أخربنا أبو سعد املاليين قال انا 

حلافظ قال ثنا حممد بن موسى احلضرمي قال ثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال عبد اهللا بن عدى ا



مسعت زهري بن معاوية يقول لعيسى بن يونس ينبغي للرجل ان يتوقى رواية غريب احلديث فاىن اعرف رجال كان 
ه كتاب زبيد االيامى يصلى يف اليوم مائيت ركعة ما افسده عند الناس اال رواية غريب احلديث ولقد أخذت من

فانطلقت به اىل زبيد فما غري علي فيه اال حرفا أخربين حممد بن امحد بن يعقوب قال انا حممد بن نعيم الضيب قال 
حدثين أبو احلسني حممد بن يعقوب قال ذكر ألىب بكر حممد بن إسحاق وهو بن خزمية أحاديث رواها حممد بن 

  املصري فقال قد كتبنا عن هذا الشيخ مبصر مث تركت حديثه لغلبة املناكري عليه  املسيب األرغياىن عن أىب حيىي الوقار

  باب ترك االحتجاج مبن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته

أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا دعلج بن امحد قال انا امحد بن على االبار قال ثنا امحد بن سنان قال كان 
ى ال يترك حديث رجل اال رجال متهما بالكذب أو رجال الغالب عليه الغلط أخربنا حممد بن عبد الرمحن بن مهد

جعفر بن عالن الوراق قال انا أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي قال ثنا أبو عروبة وعمران بن موسى قاال ثنا أبو 
فهذا ال خيتلف فيه وآخر يهم موسى حممد بن املثىن قال مسعت بن مهدى يقول الناس ثالثة رجل حافظ متقن 

والغالب على حديثه الصحة فهذا ال يترك حديثه وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه أخربنا أبو 
سعد املاليين قال أنا عبد اهللا بن عدى قال انا عمر بن سنان املنبجى قال ثنا قاسم السراج بطرسوس قال مسعت 

ن املبارك يقول يكتب احلديث اال عن أربعة غالط ال يرجع وكذاب وصاحب بدعة إسحاق بن عيسى يقول مسعت ب
وهوى يدعو إىل بدعته ورجل ال حيفظ فيحدث من حفظه أخربنا أبو بكر امحد بن سليمان بن على املقرى قال انا 

  ائي قال ثنا حممد بن بكران بن الرازي قال ثنا حممد بن خملد العطار قال حدثين عمر بن حممد بن احلكم النس

أبو مهام الوليد بن شجاع قال مسعت األشجعي يذكر عن سفيان الثوري قال ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا 
كان الغالب على الرجل احلفظ فهو حافظ وإن غلط وان كان الغالب عليه الغلط ترك أخربنا امحد بن حممد بن عبد 

نا امحد بن موسى اجلوهري ح وأخربنا حممد بن عيسى بن عبد اهللا الكاتب قال انا امحد بن جعفر بن سلم قال ث
العزيز اهلمذاين قال ثنا صاحل بن امحد احلافظ قال ثنا حممد بن محدان الطرائفي قال انا الربيع بن سليمان قال قال 
يف  الشافعي ومن كثر غلطه من احملدثني ومل يكن له أصل كتاب صحيح مل يقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط

الشهادة مل تقبل شهادته أخربنا أبو عبيد حممد بن أىب نصر النيسابوري قال مسعت حممد بن عبد اهللا احلافظ يقول 
مسعت حممد بن صاحل يقول مسعت امحد بن املبارك يقول مسعت احلسني بن منصور يقول سئل امحد بن حنبل عمن 

يدعو اليه أو كذاب فإنه ال يكتب عنه قليل وال كثري يكتب العلم فقال عن الناس كلهم اال عن ثالثة صاحب هوى 
أو عن رجل يغلط فريد عليه فال يقبل أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن امحد بن احلسني قال ثنا بشر بن 

موسى قال قال احلميدي فان قال قائل فما احلجة يف الذي يغلط فيكثر غلطه قلت مثل احلجة على الرجل الذي 
ى من أدركه مث يدرك عليه يف شهادته انه ليس كما شهد به مث يثبت على تلك الشهادة فال يرجع عنها يشهد عل

وألنه إذا كثر ذلك منه مل يطمأن اىل حديثه وإن رجع عنه ملا خياف ان يكون مما يثبت عليه من احلديث مثل ما رجع 
  ن معروفا بكثرة الغلط عنه وليس هكذا الرجل يغلط يف الشيء فيقال له فيه فريجع وال يكو

  باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة ان ذلك ال



  ) يضره 
  قد ذكرنا يف الباب الذي قبل هذا عن عبد اهللا بن املبارك وأمحد بن حنبل وعبد اهللا بن الزبري احلميدي 

  على احلكم يف من غلط يف رواية حديث وبني له غلطه فلم يرجع عنه وأقام

رواية ذلك احلديث انه ال يكتب عنه وإن هو رجع قبل منه وجازت روايته وهذا القول مذهب شعبة بن احلجاج 
أيضا أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا امحد بن عمر بن العباس القزويين قال ثنا حممد بن موسى احللواين قال 

د قال حدثين عبد الرمحن بن مهدى قال كنا عند شعبة حدثين حممد بن جعفر العسكري قال حدثين نعيم بن محا
فسئل يا أبا بسطام حديث من يترك قال من يكذب يف احلديث ومن يكثر الغلط ومن خيطىء يف حديث جمتمع عليه 

فيقيم على غلطه فال يرجع ومن روى عن املعروفني ما ال يعرفه املعروفون وليس يكفيه يف الرجوع ان ميسك عن 
ديث يف املستقبل حسب بل جيب عليه ان يظهر للناس انه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه كما رواية ذلك احل

أخربنا حممد بن على بن الفتح احلريب قال ثنا على بن عمر احلافظ قال ثنا أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد امالء 
سني ومائتني قال انا أبو عاصم قال ثنا قال ثنا أبو العالية إمساعيل بن اهليثم بن عثمان اليشكرى بالبصرة سنة مخ

عزرة بن ثابت عن علباء بن امحر اليشكرى عن أىب زيد األنصاري قال اتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
يل يا أبا زيد هل عندك من شيء قلت ما عندي اال خل قال هاته فنعم اال دام اخلل قال بن صاعد وهذا حديث 

عناه اال منه مث أخربين على بن احلسن بن حممد بن أىب عثمان الدقاق قال ثنا على بن عمر غريب اإلسناد ما مس
احلريري قال ثنا أبو عروبة قال ثنا أبو العالية إمساعيل بن اهليثم قال ثنا أبو عاصم عن عزرة بن ثابت عن علباء بن 

أبا زيد هل عندك من شيء قال قلت ما عندي امحر عن أىب زيد قال اتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا 
اال خل قال هاته فنعم اال دام اخلل قال علباء فما زلت احبه منذ مسعت أبا زيد يذكره عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ) و سلم قال أبو عروبة قال لنا أبو العالية حني حدثنا هبذا احلديث قد رجعت عنه 

بن هارون قال مسعت أىب يقول كان يزيد بن هارون يقول يف جملسه  حدثت عن دعلج بن امحد قال ثنا موسى
األعظم غري مرة حديث كذا وكذا أخطأت فيه أخربين على بن امحد بن على املؤدب قال ثنا امحد بن إسحاق 
الف النهاوندى قال انا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد قال ثنا مهام بن حممد العبدي قال ثنا إبراهيم بن احلسن الع
قال حدثين العالء بن احلسني قال ثنا سفيان بن عيينة حديثا يف القرآن فقال له عبد اهللا بن يزيد ليس كما هو 

حدثت يا أبا حممد قال وما علمك يا قصري قال فسكت عنه هنية مث قام اىل سفيان فقال يا أبا حممد أنت معلمنا 
نية مث قال يا أبا عبد الرمحن قال لبيك وسعديك قال وسيدنا فان كنت اومهت فال تؤاخذىن قال فسكت سفيان ه

احلديث كما حدثت أنت وأنا اومهت أخربنا أبو احلسني بن الفضل قال انا دعلج بن امحد قال انا امحد بن على 
االبار قال ثنا القاسم بن عيسى قال ثنا محاد بن زيد قال سألت سلمة بن علقمة عن شيء فرفع مث نظر اىل فقال ان 

ان يكذب صاحبك فلقنه مث رجع أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن سرك 
يعقوب األصم قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا حيىي بن معني قال حضرت نعيم بن محاد مبصر فجعل يقرأ 

فحدث عن بن املبارك عن بن عون أحاديث  كتابا من تصنيفه قال فقرأ منه ساعة مث قال ثنا بن املبارك عن بن عون
قال حيىي فقلت له ليس هذا عن بن املبارك فغضب وقال ترد على قال قلت إى واهللا أريد زينك فأىب ان يرجع قال 

فلما رأيته هكذا ال يرجع قلت ال واهللا ما مسعت أنت هذا عن بن املبارك وال مسعها بن املبارك من بن عون قط 



ان عنده من أصحاب احلديث وقام نعيم فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول وهى فغضب وغضب كل من ك
بيده أين الذين يزعمون ان حيىي بن معني ليس بأمري املؤمنني يف احلديث نعم يا أبا زكريا غلطت وكانت صحائف 

ن املبارك فغلطت فجعلت اكتب من حديث بن املبارك عن بن عون وامنا روى هذه األحاديث عن بن عون غري ب
  فرجع عنها 

أخربنا أبو بكر الربقاين قال انا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي قال انا احلسني بن إدريس قال قال بن عمار 
رددت على املعاىف بن عمران حرفا يف احلديث فسكت فلما كان من الغد جلس يف جملسه من قبل ان حيدث وقال 

ت حينئذ غالما امرد ما يف حليىت طاقة أخربنا أبو القاسم األزهري قال انا حممد ان احلديث كما قال الغالم قال وكن
بن العباس اخلزاز قال انا إبراهيم بن حممد الكندي قال انا أبو موسى حممد بن املثىن قال ثنا عبد الرمحن عن سفيان 

يوم القيامة ان جلودهم عن األعمش عن طلحة بن مصرف عن مالك بن عمرية عن مسروق قال ليودن أهل البالء 
كانت تقرض باملقاريض قال أبو موسى فبلغىن ان عبد الرمحن رجع عنه فقيل له انك قلت عن مالك بن عمرية قال 
نعم ومهت فيه وهو عن احلارث بن عمرية أخربنا امحد بن حممد بن غالب قال قرأت على أىب بكر امحد بن إبراهيم 

لى بن املثىن حيكى ان أبا معمر حدث باملوصل بنحو من الف حديث حفظا االمساعيلى مسعت أبا يعلى امحد بن ع
فلما رجع اىل بغداد كتب إليهم بالصحيح من أحاديث كان أخطأ فيها أحسبه قال حنو ثالثني أو أربعني انبأىن روح 

 قال ثنا أىب قال بن حممد أبو زرعة الرازي ان على بن حممد بن عمر القصار أخربهم قال ثنا عبد الرمحن بن أىب حامت
أخربين سليمان بن امحد الدمشقي قال قلت لعبد الرمحن بن مهدى أكتب عمن يغلط يف عشرة قال نعم قيل له يغلط 
يف عشرين قال نعم قلت فثالثني قال نعم قلت فخمسني قال نعم حدثين على بن حممد بن نصر الدينوري قال مسعت 

الدارقطين عمن يكون كثري أخطأ قال ان نبهوه عليه ورجع عنه فال  محزة بن يوسف السهمي يقول سألت أبا احلسن
  يسقط وان مل يرجع سقط 

  باب رد حديث أهل الغفلة

أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي قال انا أبو بشر عيسى بن إبراهيم بن دستكونا قال 
ن عثمان قال ثنا بن أىب زائدة عن حجاج عن عطاء عن بن عباس ثنا القاسم بن نصر يعىن املخرمي قال ثنا سهل ب

قال ال يكتب عن الشيخ املغفل أخربنا القاضى أبو العالء حممد بن على الواسطي قال انا أبو مسلم عبد الرمحن بن 
مد بن حممد بن عبد اهللا بن مهران قال انا عبد املؤمن بن خلف النسفي قال مسعت أبا على صاحل بن حممد يقول حم

خالد بن عبد اهللا الطحان صدوق غري أنه مغفل سئل حيىي بن معني عنه فقال صدوق قال أبو على كان أبوه خالد 
كتب أحاديث يسمعها فلم يسمعها فجعل ابنه هذا حيدث بتلك األحاديث حىت قيل له ان هذه أحاديث مل يسمعها 

سن قال ثنا بشر بن موسى قال قال عبد اهللا بن الزبري أبوك أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن امحد بن احل
احلميدي قال فما الغفلة اليت يرد هبا حديث الرضا الذي ال يعرف يكذب قلت هو أن يكون يف كتابه غلط فيقال له 

يف ذلك فيترك ما يف كتابه وحيدث مبا قالوا أو يغريه يف كتابه بقوهلم ال يعقل فرق ما بني ذلك أو يصحف ذلك 
حيفا فاحشا يقلب املعىن ال يعقل ذلك فيكف عنه أخربنا أبو بكر الربقاين قال انا بن مخريويه اهلروي قال انا تص

احلسني بن إدريس قال قال بن عمار نظرت يف كتب أىب مسعود الزجاج حىت اعلمت له على احلديث الغلط واخلطأ 
وفالن قال فضمن ان ال حيدث هبا قال مث جعل  وقلت ال حتدث بتلك األحاديث قال صححها اىل قال فصححتها انا



حيدث بتلك األحاديث غريى على ما صححتها له ومل يذكر تصحيحى لتلك األحاديث فإذا لقيته وسألته قال ال 
  أحدث هبا مث جعل حيدث هبا غريى قال بن عمار فأنا أحدث عن مثل هذا ال وال حبرف 

  باب رد حديث من عرف بقبول التلقني

و نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن امحد بن احلسن قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا احلميدي قال ثنا سفيان قال أخربنا أب
ثنا يزيد بن أىب زياد مبكة عن عبد الرمحن بن أىب ليلى عن الرباء بن عازب قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

مسعته حيدث به فيقول فيه مث ال يعود فظننت اهنم لقنوه  سلم افتتح الصالة فرفع يديه قال سفيان فلما قدمت الكوفة
وقال يل أصحابنا ان حفظه قد تغري وقالوا قد ساء أخربنا أبو احلسن حممد بن عبد العزيز بن إمساعيل التككى قال انا 

داود بن امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا إبراهيم بن إسحاق احلريب قال ثنا حممد بن الصباح اجلرجرائى قال ثنا 
الزبرقان عن مطر الوراق قال قال أبو األسود إذا سرك ان تكذب صاحبك فلقنه أخربنا بن الفضل القطان قال انا 
دعلج قال ثنا امحد بن على االبار قال ثنا وهب بن بقية قال مسعت محاد بن زيد يقول لقنت سلمة بن علقمة حديثا 

فلقنه أخربنا امحد بن أىب جعفر القطيعي قال انا حممد بن عدى  فحدثنيه مث رجع عنه وقال إذا سرك ان تكذب أخاك
بن زحر البصري يف كتابه قال ثنا أبو عبيدة حممد بن على اآلجري قال مسعت أبا داود سليمان بن األشعث يقول 
قل  عطاء بن عجالن بصرى يقال له عطاء العطار ليس بشيء قال أبو معاوية ووضعوا له حديثا من حديثي وقالوا له

حدثنا حممد بن حازم فقال ثنا حممد بن حازم فقلت يا عدو اهللا انا حممد بن حازم ما حدثتك بشيء أخربنا أبو نعيم 
احلافظ قال ثنا حممد بن امحد بن الصواف قال ثنا حممد بن عثمان بن أىب شيبة قال ثنا على بن عبد اهللا بن املديين 

قنته قبل فذاك بالء وإذا ثبت على شيء واحد فذاك ليس به بأس قال قال حيىي بن سعيد إذا كان الشيخ إذا ل
وأخربنا أبو نعيم قال ثنا حممد بن امحد بن احلسن قال ثنا بشر بن موسى قال قال احلميدي ومن قبل التلقني ترك 

من عرف  حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقني حادثا يف حفظه ال يعرف به قدميا وأما
  به قدميا يف مجيع حديثه فال يقبل حديثه وال يؤمن ان يكون ما حفظه مما لقن 

أخربنا أبو سعد املاليين قال انا عبد اهللا بن عدى احلافظ قال ثنا حممد بن عبد الوهاب بن هشام قال ثنا على بن 
لى بن أىب طالب يقول إذا طلق سلمة اللبقى قال ثنا أبو أسامة عن األعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول مسعت ع

الرجل امرأته ثالثا يف جملس واحد يرد اىل واحدة والناس عنقا وحدا يف ذلك يأتونه ويسمعون منه قال فأتيته 
فقرعت عليه الباب فخرج اىل شيخ فقلت له كيف مسعت من على بن أىب طالب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثالثا 

ىب طالب فإنه يرد اىل واحد فقلت له اىن مسعت هذا من على فأخرج اىل كتابه يف جملس واحد قال مسعت على بن أ
إذا فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما مسعت من على بن أىب طالب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثالثا يف جملس 

لصحيح هو هذا واحد فقد بانت منه وال حتل له حىت تنكح زوجا غريه قال قلت وحيك هذا غري الذي تقول قال ا
لكن هؤالء أرادوين على ذلك حدثنا حممد بن يوسف القطان النيسابوري لفظا قال انا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن 

محدويه احلافظ قال مسعت أبا نصر امحد بن سهل يقول مسعت صاحل بن حممد احلافظ جزرة يقول قال يزيد بن 
أنس بن مالك فخدعه بعض أصحاب احلديث فاشترى له  هارون كان عندنا شيخ بواسط حيدث حبديث واحد عن

كتابا من السوق يف أوله حدثنا شريك وىف آخره أصحاب شريك األعمش ومنصور وهؤالء فجعل حيدث يقول ثنا 
منصور وثنا األعمش قال فقيل أين لقيت هؤالء فأخذ كتابه فقيل لعلك مسعت هذا من شريك فقال الشيخ حىت 



ذا من أنس بن مالك عن شريك أخربنا أبو العالء حممد بن احلسن بن حممد الوراق قال أقول لكم الصدق مسعت ه
انا أبو بكر امحد بن كامل القاضى قال ثنا وكيع بن خلف عمن حدثه قال قال الواقدي خرجت يف فتية اىل العقيق 

ال فقلت هلم هذا الكالم اتنزه فرأينا قلة على جدار فقال بعضنا لبعض نتحذفها وللناضل سبق قال فتحاذفناها ق
يشبه احلديث فمروا بنا حىت ندخل على إبراهيم بن أىب حيىي قال فدخلنا عليه قال فقلت له أحدثك صدقة بن يسار 

عن بن عمر أن فتية خرجوا اىل العقيق فرأوا قلة على جدار فتحاذفوها وللناضل سبق قال فقال حدثين صدقة بن 
ف النيسابوري قال انا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلافظ قال حدثين امحد بن يسار عن بن عمر حدثنا حممد بن يوس

حسن األصبهاين عن بن أىب حامت قال مسعت أىب يقول دخلت الكوفة فحضرىن أصحاب احلديث وقد تعلقوا بوراق 
ادخلها عليه سفيان بن وكيع فقالوا افسدت علينا شيخنا وابن شيخنا قال فبعثت اىل سفيان بتلك األحاديث اليت 

  وراقه يرجع عنها فلم يرجع عنها فتركته 

  باب ترك االحتجاج مبن عرف بالتساهل يف مساع احلديث

أخربنا أبو بكر الربقاين قال أنا أبو حامد بن حممد بن حسنويه الغوزمى قال انا احلسني بن إدريس األنصاري قال ثنا 
قول رأيت بن وهب وكان يبلغىن تسهيله يعىن يف السماع أبو داود سليمان بن األشعث قال مسعت امحد بن حنبل ي

فلم اكتب عنه شيئا وحديثه حديث مقارب احلق أخربنا عبد اهللا بن عمر بن امحد الواعظ قال ثنا أىب قال ثنا حممد 
 بن أىب سعيد املقرى قال ثنا احلسني بن إدريس قال قال عثمان بن أىب شيبة رأيت عبد اهللا بن وهب انا وأبو بكر

وأظنه ذكر بن معني وابن املديين رأيناه عند بن وهب ينام نوما حسنا وصاحبه يقرأ على بن عيينة وابن وهب نائم 
قال فقلت لصاحبه أنت تقرأ وصاحبك نائم قال فضحك بن عيينة قال فتركنا بن وهب اىل يومنا هذا فقلت له لذا 

يء وذكر انه كان يصلى اىل جنبنا ويكون معنا يف السبب تركتموه قال نعم وتريد أكثر من هذا وهو عنده ال ش
موضع فما كتبنا عنه حديثا واحدا قال وذكروا ان هذا من أحسن مساعه أخربين أبو احلسن على بن حممد بن احلسن 

احلريب قال انا عبد اهللا بن عثمان الصفار قال انا حممد بن عمران بن موسى الصرييف قال ثنا عبد اهللا بن على بن 
ين قال مسعت أىب يقول قال يل بن وهب هات كتاب عمرو بن احلارث حىت اقرأه عليك فتركته على عمد عني املدي

  كان ردى األخذ 

  باب ترك االحتجاج مبن عرف بالتساهل يف رواية احلديث

العبدي أخربنا أبو حازم عمر بن امحد بن إبراهيم العبدوي قال انا أبو امحد حممد بن امحد بن الغطريف بن القاسم 
جبرجان قال ثنا أبو احلسن القافالئى قال ثنا الرمادي قال ثنا نعيم يعىن بن محاد قال مسعت حيىي بن حسان يقول جاء 

قوم ومعهم جزء فقالوا مسعناه من بن هليعة فنظرت فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث بن هليعة فجئت اىل بن 
حديثك وال مسعتها أنت قط فقال ما اصنع جييئوىن بكتاب  هليعة فقلت هذا الذي حدثت به ليس فيه حديث من

ويقولون هذا من حديثك فأحدثهم به قلت وكان عبد اهللا بن هليعة سيء احلفظ واحترقت كتبه وكان يتساهل يف 
االخذ وأي كتاب جاؤوا به حدث منه فمن هناك كثرت املناكري يف حديثه أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن 

الصواف قال ثنا حممد بن عثمان بن أىب شيبة قال ثنا على بن املديين قال قال حيىي بن سعيد قال يل بشر بن  امحد
سرى لو رأيت بن هليعة مل حتمل عنه حرفا حدثين حممد بن عبيد اهللا املالكي انه قرأ على القاضى أىب بكر حممد بن 

اهللا عليه و سلم رد خربه وبطلت شهادته ومن الطيب قال ومن عرف بوضع حديث واحد على رسول اهللا صلى 



عرف بكثرة السهو والغفلة وقلة الضبط رد خربه ويرد خرب من عرف بالتساهل يف حديث رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم وال يرد خرب من تساهل يف احلديث عن نفسه وأمثاله وفيما ليس حبكم يف الدين حدثنا حممد بن يوسف 

بن عبد اهللا احلافظ قال أخربين أبو النصر حممد بن عمر اخلفاف قال ثنا حممد بن املنذر اهلروي  القطان قال انا حممد
قال مسعت امحد بن واضح املصري يقول كان حممد بن خالد االسكندراىن رجال ثقة ومل يكن فيه اختالف حىت 

 اىل حممد بن خالد بنسخة ضمام ذهبت كتبه فقدم علينا رجل يقال له أبو موسى يف حياة بن بكري فذهب اليه يعىن
بن إمساعيل ونسخة يعقوب بن عبد الرمحن فقال أليس قد مسعت النسختني قال نعم قال فحدثين هبما فقال قد 

ذهبت كتيب وال أحدث هبما فما زال به هذا الرجل حىت خدعه وقال له النسخة واحدة فحدث هبما فكل من مسع 
  ح ومن مسع منه بعد ذلك فليس حديثه بذاك منه قدميا قبل ذهاب كتبه فحديثه صحي

  باب كراهة أخذ األجر على التحديث ومن قال ال يسمع من فاعل ذاك

أخربنا احلسن بن على بن حممد التميمي قال انا امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال ثنا 
ان احلسن ملا جلس حيدث أهدى له فرده وقال ان من جلس  أىب قال ثنا عبيد اهللا بن حممد قال ثنا سعيد بن عامر

مثل هذا اجمللس فليس له عند اهللا خالق أو قال فليس له خالق أخربين حممد بن عبد الواحد األكرب قال انا حممد بن 
حممد بن العباس اخلزاز قال انا حممد بن خلف بن املرزبان قال ثنا عبد الرمحن بن حممد قال ثنا حممد بن احلسني عن 

احلجاج قال كان رجل يسمع من محاد بن سلمة فركب حبر الصني فقدم فأهدى اىل محاد فقال له محاد اختر إن 
شئت قبلتها ومل أحدثك ابدا وان شئت حدثتك ومل اقبل اهلدية فقال ال تقبل اهلدية وحدثين فرد اهلدية وحدثه أخربنا 

ى بالبصرة قال ثنا أبو بكر حممد بن امحد بن حممويه العسكري أبو حممد احلسن بن على بن امحد بن بشار السابور
قال ثنا حممد بن عبد الرحيم اهلروي قال ثنا آدم بن أىب إياس العسقالين قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 

حممد بن نعيم  أنس عن أىب العالية قال يا بن آدم علم جمانا كما علمت جمانا أخربنا حممد بن امحد بن يعقوب قال انا
  الضيب قال مسعت حممد بن صاحل 

بن هانئ يقول مسعت إبراهيم بن حممد الصيدالين يقول كنت يف جملس إسحاق بن راهويه فسأله سلمة بن شبيب 
عن احملدث حيدث باالجر قال ال يكتب عنه مث قال إسحاق أخربنا حكام بن سلم الرازي قال انا أبو جعفر الرازي 

عن أىب العالية قال مكتوب يف الكتب علم جمانا كما علمت جمانا أخربنا القاضى أبو العالء  عن الربيع بن أنس
الواسطي قال ثنا أبو على عبد الرمحن بن امحد بن حممد السكري ببغداد قال ثنا امحد بن عبد الرمحن بن امحد 

ا سليمان بن حرب قال مل يبق أمر من األزدي قال ثنا مسبح بن حامت قال ثنا العباس بن عبد العظيم العنربي قال ثن
أمر السماء اال احلديث والقضاء وقد فسدا مجيعا القضاة يرشون حىت يولوا واحملدثون يأخذون على حديث رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدراهم أخربنا حممد بن عبد امللك القرشي قال انا أبو الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن 

نا أبو حممد بن صاعد ذكر سلمة بن شبيب قال سئل امحد بن حنبل أيكتب عمن يبيع احلديث الزهرى قال قال ل
قال ال وال كرامة أخربنا امحد بن حممد بن غالب قال قرأت على أىب القاسم بن النحاس حدثكم امحد بن بندار بن 

كتب عنه قلت امنا منعوا من إسحاق اهلمذاين قال مسعت أبا حامت الرازي وسئل عمن يأخذ على احلديث فقال ال ي
ذلك تنزيها للراوى عن سوء الظن به الن بعض من كان يأخذ األجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما مل 

يسمع ألجل ما كان يعطى وهلذا املعىن حكى عن شعبة بن احلجاج ما أخربنا أبو منصور امحد بن حممد بن إسحاق 



امحد قال انا أبو سعيد العدوى قال ثنا الصباح بن عبد اهللا قال مسعت شعبة يقول  املقرى قال ثنا عمر بن إبراهيم بن
ال تكتبوا عن الفقراء شيئا فاهنم يكذبون لكم وقال أخربنا أبو سعيد عن الصباح بن عبد اهللا قال مسعت شعبة يقول 

قال انا دعلج بن امحد قال انا اكتبوا عن زياد بن خمراق فإنه رجل موسر ال يكذب أخربنا حممد بن احلسني القطان 
امحد بن على االبار قال حدثين عوام بن إمساعيل قال مسعت على بن عاصم يقول قال يل شعبة عليك بعمارة بن أىب 
حفصة فإنه غىن ال يكذب قال فقلت كم من غىن يكذب وقال أخربنا االبار قال حدثين إمساعيل بن أىب كرمية قال 

ان شعبة بن احلجاج يقول لنا ال تكتبوا عن فقري وكان هو معسرا امنا كان يف عيال مسعت يزيد بن هارون يقول ك
  ختنه أو بن أخته وقد ترخص يف اخذ األجر على الرواية مع ما ذكرناه غري واحد من السلف 

  ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث

يب وأبو على بن الصواف وأمحد بن جعفر بن محدان ح أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال ثنا إمساعيل بن على اخلط
وأخربنا احلسن بن أىب بكر قال انا جعفر بن حممد بن امحد بن احلكم املؤدب قالوا ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال 
حدثين أىب قال ثنا إبراهيم بن خالد عن أمية بن شبل عن عمرو بن مسلم قال قدم عكرمة على طاوس فحمله على 

يب مثن ستني دينارا وقال أال أشتري علم هذا العبد بستني دينارا أخربنا أبو حازم العبدوي قال انا حممد بن امحد جن
بن الغطريف العبدي قال انا احلسن بن سفيان قال ثنا حممد بن محيد قال ثنا مهران عن سفيان عن عبيد اهللا بن أىب 

يقول ألحدهم اذهب فاعمل يل كذا مث تعال أحدثك أخربنا أبو  زياد قال كان جماهد إذا أتاه الذين يتعلمون منه
القاسم رضوان بن حممد بن احلسن الدينوري قال ثنا أبو حامت حممد بن عبد الواحد الشاهد بالري قال مسعت على 
بن أىب عمرو البلخي يقول مسعت احلسن بن إبراهيم الفسوي يقول مسعت على بن جعفر بن خالد يقول كنا خنتلف 

ىل أىب نعيم الفضل بن دكني القرشي نكتب عنه احلديث فكان يأخذ منا الدراهم الصحاح فإذا كان معنا دراهم ا
مكسرة يأخذ عليها صرفا أخربنا القاضى أبو نصر امحد بن احلسني بن حممد الدينوري هبا قال انا أبو بكر امحد بن 

بن شعيب النسائي قال انا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا  حممد بن إسحاق السين احلافظ قال انا أبو عبد الرمحن امحد
إمساعيل عن حيىي بن عتيق عن حممد بن سريين عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يبولن 
أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه قال أبو عبد الرمحن كان يعقوب ال حيدث هبذا احلديث اال بدينار وأخربنا 

قاضى أبو نصر أيضا قال ثنا أبو بكر بن السين قال مسعت أبا عبد الرمحن النسائي وسئل عن على بن عبد العزيز ال
املكى فقال قبح اهللا على بن عبد العزيز ثالثا فقيل له يا أبا عبد الرمحن أتروى عنه فقال ال فقيل له أكان كذابا فقال 

ه مبا سهل وكان فيهم انسان غريب فقري مل يكن يف مجلة من بره فأىب ال ولكن قوما اجتمعوا ليقرؤوا عليه شيئا وبرو
ان يقرأ عليهم وهو حاضر حىت خيرج أو يدفع كما دفعوا فذكر الغريب ان ليس معه اال قصعته فأمره بإحضار 
ان القصعة فلما احضرها حدثهم أخربنا القاضى أبو نصر قال مسعت أبا بكر يقول بلغين ان على بن عبد العزيز ك

يقرأ كتب أىب عبيد مبكة على احلاج فإذا عاتبوه يف األخذ قال يا قوم انا بني االخشبني إذا خرج احلاج نادى أبو 
  قبيس قعيقعان من بقى فيقول بقى اجملاورون فيقول أطبق 

  باب كراهة الرواية عن أهل اجملون واخلالعة

  ويه اهلروي قال انا احلسني أخربنا أبو بكر الربقاين قال انا حممد بن عبد اهللا بن مخري



بن إدريس قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار عن عبد الرمحن يعىن بن مهدى عن هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال 
كانوا إذا أرادوا أن يأخذ عن رجل نظروا اىل صالته وإىل مسته واىل هيئته أخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال انا 

زاز قال انا امحد بن سعيد بن مرابة قال ثنا العباس بن حممد قال مسعت حيىي بن معني وذكرت له حممد بن العباس اخل
شيخا كان يلزم سفيان بن عيينة يقال له بن مناذر فقال أعرفه كان صاحب حديث وكان يتعشق بن عبد الوهاب 

رب يف املسجد احلرام حىت تلسع الثقفى ويقول فيه االشعار ويشبب بالنساء وطردوه من البصرة وكان يرسل العقا
الناس وكان يصب املداد بالليل يف املواضع اليت يتوضأ منها حىت تسود وجوه الناس ليس يروى عنه رجل فيه خري 

أخربنا احلسن بن على بن حممد اجلوهري قال انا حممد بن العباس اخلزاز قال انا أبو الطيب حممد بن القاسم بن 
اهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد قال سألت حيىي بن معني عن حممد بن مناذر الشاعر فقال مل جعفر الكوكيب قال ثنا إبر

يكن بثقة وال مأمون رجل سوء نفى من البصرة وذكر منه جمنونا وغري ذلك قلت امنا يكتب عنه شعر وحكايات عن 
أبو سعد املاليين قال انا عبد اهللا بن  اخلليل بن امحد فقال هذا نعم كأنه مل ير هبذا بأسا ومل يره موضعا للحديث أخربنا

عدى احلافظ قال مسعت عبدان األهوازي يقول مسعت أبا داود السجستاين يقول انا ال أحدث عن أىب األشعث يعىن 
امحد بن املقدم قلت مل قال ألنه يعلم اجملان اجملون كان جمان البصرة يصرون صرر الدراهم ويطرحونه على الطريق 

  فإذا مر يعىن رجل وجيلسون ناحية 

بصرة أراد أن يأخذها صاحوا ضعها ليخجل الرجل فعلم أبو األشعث املارة بالبصرة هيئوا صرر زجاج كصررهم 
فإذا مررمت بصررهم فأردهتم اخذها فصاحوا بكم فاطرحوا صرر الزجاج اليت معكم وخذوا صرر الدراهم ففعلوا 

جعفر قال انا حممد بن عدى البصري يف كتابه قال ثنا أبو عبيد حممد ذلك فأنا ال أحدث عنه هلذا أخربنا امحد بن أىب 
بن على قال مسعت أبا داود يقول كان أبو عاصم حيفظ قدر الف حديث من جيد حديثه وكان فيه مزاح وكان بن 

  داود مييل اليه حلال الرأي يعىن رأى أىب حنيفة فلما بلغه مزاحه كان ال يعبأ به 

  مل يكن من أهل الضبط والدراية وان عرف بالصالح باب ترك االحتجاج مبن

  ) والعبادة 
أخربين عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قال انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن حممد 

لرمحن قال ان من بن األزهر قال ثنا بن الغاليب قال ثنا أبو سليمان شيخ من أهل املدينة عن ربيعة بن أىب عبد ا
إخواننا من نرجو بركة دعائه ولو شهد عندنا بشهادته ما قبلناها أخربنا أبو سعد املاليين قال انا عبد اهللا بن عدى 

قال ثنا عمر بن سنان قال ثنا إبراهيم بن سعد قال ثنا عفان قال قال حيىي بن سعيد ما رأيت الصاحلني يف شيء أشد 
أبو منصور حممد بن عيسى بن عبد العزيز اهلمذاين قال ثنا صاحل بن امحد احلافظ قال فتنة منهم يف احلديث أخربنا 

حدثين أىب قال قال حممد بن موسى احللواين قال حيىي بن سعيد القطان آمتن الرجل على مائة الف وال آمتنه على 
  حديث 

ال مسعت حممد بن إسحاق بن حزمية أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا على بن إبراهيم بن عيسى املستملى ق
يقول مسعت نصر بن على يقول ثنا األصمعي عن بن أيب الزناد عن أبيه قال أدركت باملدينة مائة كلهم مأمون ما 

يؤخذ عنهم شيء من احلديث يقال ليس من أهله أخربين عبد اهللا بن حيىي السكري قال انا أبو بكر الشافعي قال ثنا 
هر قال ثنا بن الغاليب قال ثنا أىب عن األصمعي عن بن أىب الزناد عن أبيه قال أدركت باملدينة جعفر بن حممد بن األز



كذا وكذا شيخا كلهم ثقة وكلهم ال يؤخذ عنه احلديث أخربين أبو احلسني على بن محزة بن امحد املؤذن بالبصرة 
ثنا أبو عبد اهللا حممد بن على بن إمساعيل قال ثنا أبو العالء امحد بن حممود بن حممد بن أىب سهل األصبهاين قال 

األبلى قال ثنا مقدام بن داود قال ثنا ذؤيب بن عمامة قال مسعت مالك بن أنس يقول أدركت مشايخ باملدينة أبناء 
سبعني ومثانني ال يؤخذ عنهم ويقدم بن شهاب وهو دوهنم يف السن فتزدحم الناس عليه أخربنا على بن امحد بن عمر 

ل ثنا امحد بن كامل القاضى قال ثنا أبو إمساعيل الترمذي قال مسعت بن أىب أويس يقول مسعت خايل مالك املقرى قا
بن أنس يقول ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لقد أدركت سبعني عند هذه األساطني وأشار اىل 

يه و سلم فما أخذت عنهم شيئا وإن مسجد الرسول صلى اهللا عليه و سلم يقولون قال رسول اهللا صلى اهللا عل
أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا اال أهنم مل يكونوا من أهل هذا الشان ويقدم علينا حممد بن مسلم بن 

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب وهو شاب فنزدحم على بابه أخربنا أبو سعد املاليين قال انا عبد اهللا بن عدى قال انا 
حممد بن العباس قال ثنا أبو طاهر امحد بن عمرو بن السرح قال حدثين خالد بن نزار أبو يزيد األيلي  العباس بن

هبذه الرسالة عن مالك بن أنس اىل حممد بن مطرف سالم عليك فاىن امحد إليك اهللا الذي ال اله اال هو اما بعد فاىن 
الذين ورثوه ممن كان قبلهم يقينا بذلك وال تأخذ  أوصيك بتقوى اهللا فذكره بطوله مث أخذه يعىن العلم من أهله

  كلما 
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ية: كتاب  وا لر ا علم  ية يف  لكفا   ا
لبغدادي : املؤلف  اخلطيب ا بكر  و  ثابت أب بن  بن علي   أمحد 

تسمع قائال يقوله فإنه ليس ينبغي ان يؤخذ من كل حمدث وال من كل من قال وقد كان بعض من يرضى من أهل 
حيىي قال انا أبو بكر الشافعي  العلم يقول ان هذا األمر دينكم فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم أخربين عبد اهللا بن

قال ثنا جعفر بن حممد بن األزهر قال ثنا بن الغاليب قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أىب قال مسعت احلسن يقول لقد 
أدركنا أقواما ما كانوا اال قرة عني لكل مسلم فما بقى اليوم أحد نأخذ عنه أخربنا أبو بكر امحد بن عمر بن أمحد 

جعفر بن حممد بن نصري اخللدي امالء قال ثنا عبد اهللا بن الصقر السكري قال ثنا إبراهيم بن املنذر  الدالل قال ثنا
قال ثنا معن وحممد بن صدقة أحدمها أو كالمها قال مسعت مالك بن أنس يقول ال يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن 

فيه معلن بالسفه وإن كان من أروى سوى ذلك ال يؤخذ من رجل صاحب هوى يدعو الناس اىل هواه وال من س
الناس وال من رجل يكذب يف أحاديث الناس وان كنت ال تتهمه ان يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وال من رجل له فضل وصالح وعبادة ال يعرف ما حيدث حدثين حممد بن يوسف القطان النيسابوري قال انا حممد 

انا أبو إسحاق إبراهيم بن إمساعيل القارى قال ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال ثنا  بن عبد اهللا بن حممد احلافظ قال
عمرو بن حممد الناقد قال مسعت وكيعا وسأله رجل فقال له يا أبا سفيان تعرف حديث سعيد بن عبيد الطائي عن 

رجل صاحل  الشعيب يف رجل حج عن غريه مث حج عن نفسه قال من يرويه قال وهب بن إمساعيل قال ذلك
  وللحديث رجال 

أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن امحد بن احلسن قال ثنا حممد بن عثمان بن أىب شيبة قال ثنا على بن عبد اهللا 
املديين قال وسألته يعىن حيىي بن سعيد القطان عن عمران العمى قال مل يكن به بأس ولكنه مل يكن من أهل احلديث 

عنه أشياء فرميت هبا أخربنا حممد بن جعفر بن عالن قال انا أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي  قال حيىي وقد كتبت
قال ثنا احلسن بن حممى قال ثنا خلف بن سامل عن عبد الرزاق عن بن عيينة قال كان بالكوفة شيخ صاحل عنده 

أخر فقيل له من أين هذا فقال من أربعة عشر حديثا يعرف هبا على انه مل يكن عنده غريها فلما كان بعد زادت 
  رزق اهللا عز و جل 

  باب الكالم يف احكام األداء شرائطه ذكر صفة من حيتج بروايته إذا كان حيدث

  ) حبفظه 
للرواية عن احلفظ شرائط حنن نذكرها مبشيئة اهللا ونشرح ما يتعلق هبا فأول شرائط احلافظ احملتج حبديثه إذا ثبتت 

عند أهل العلم بطلب احلديث وصرف العناية اليه ملا أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال ثنا  عدالته ان يكون معروفا
عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال ثنا سليمان بن امحد قال ثنا الوليد بن مسلم قال 

احلديث أخربنا إبراهيم بن خملد بن مسعت عبد الرمحن بن يزيد بن جابر يقول ال يؤخذ العلم اال عمن شهد به بطلب 
جعفر الفارسي قال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن امحد بن إبراهيم احلكيمي قال ثنا أبو العباس امحد بن بكر القصري قال 
ثنا حممد بن مصفى قال مسعت بقية يقول مسعت شعبة يقول خذوا العلم من املشتهرين أخربين على بن امحد املؤدب 

ن إسحاق النهاوندى قال انا احلسن بن عبد الرمحن قال ثنا عبد اهللا بن الصقر السكري قال حدثنا قال ثنا امحد ب



احلزامى يعىن إبراهيم بن املنذر قال مسعت أيوب بن واصل يقول مسعت عبد اهللا بن عون يقول ال نكتب احلديث اال 
  محد حممد بن امحد بن إبراهيم العسال قال ثنا ممن كان عندنا معروفا بالطلب أخربنا أبو نعيم قال ثنا القاضي أبو ا

جعفر بن عبد اهللا بن الصباح قال ثنا حممد بن عبد العزيز بن أىب رزمة قال ثنا النضر بن مشيل عن محاد بن خالد قال 
مسعت خارجة بن زيد بن ثابت يقول خذوا العلم عمن العلم بيشكه كذا قال لنا أبو نعيم والصواب معاذ بن خالد 

محاد وخارجة بن مصعب بدل خارجة بن زيد أخربنا أبو سعد املاليين قال انا عبد اهللا بن عدى قال انا جعفر بن بدل 
حممد الفريايب قال حدثين امحد بن إبراهيم قال بن عدى وحدثنا حممد بن موسى احللواين قال ثنا نصر بن على قال 

ينة مائة كلهم مأمون ال يؤخذ عنهم العلم كان يقال ليس ثنا األصمعي عن بن أىب الزناد عن أبيه قال أدركت باملد
هم من أهله أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال 
ثون حدثين حممد بن أىب زكري قال قال بن وهب وحدثين مالك قال أدركت هبذا البلد رجاال من بىن املائة وحنوها حيد
األحاديث ال يؤخذ منهم ليسوا بأئمة فقلت ملالك وغريهم دوهنم يف السن يؤخذ ذلك منهم قال نعم وجيب ان 

يكون حفظه مأخوذا عن العلماء ال عن الصحف أخربنا أبو حفص عمر بن حممد بن على بن عبيد اهللا بن إبراهيم 
د بن جعفر بن حيان قال ثنا بن أىب عاصم قال ثنا بن مصعب بن حممد بن شيبان األصبهاين قال ثنا عبد اهللا بن حمم

دحيم قال ثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال ال تأخذوا العلم من الصحفيني أخربنا 
أبو احلسن حممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر قال ثنا أبو العباس امحد بن حممد بن احلسني الرازي قال ثنا امحد 

  حممد بن احلسني الكاغذى قال ثنا أبو زرعة  بن

قال ثنا هشام بن عبد امللك احلمصي قال ثنا بقية قال مسعت ثور بن يزيد يقول ال يفىت الناس صحفى وال يقرئهم 
مصحفى أخربين على بن امحد بن على قال ثنا امحد بن إسحاق النهاوندى قال أنشدنا احلسن بن عبد الرمحن 

ال رواية هلم ومن بطون كراريس روايتهم لو ناظروا باقال يوما ملا غلبوا والعلم ان فاته إسناد لبعضهم يذكر قوما 
مسنده كالبيت ليس له سقف وال طنب والتصحيف واالحالة يسبقان اىل من اخذ العلم عن الصحف كما أخربنا 

قال انا أبو العباس بن عمار قال  حممد بن احلسني بن امحد األهوازي قال انا احلسن بن عبد اهللا بن سعيد العسكري
انا بن أىب سعد قال ثنا العباس ميمون قال قال يل بن عائشة جاءين أبو احلسن املدائين فتحدث حبديث خالد بن 

الوليد رضى اهللا عنه حني أراد أن يغري على طرف من أطراف الشام وقول الشاعر يف داللة رافع هللا در رافع أىن 
ىل سوى مخسا إذا ما سارها اجلبس بكى فقال اجليش فقلت لو كان اجليش لكان بكوا اهتدى فوز من قرا قر إ

وعلمت ان علمه من الصحف وأخربنا أبو بكر الربقاين قال ثنا يعقوب بن موسى أبو احلسني االردبيلى قال ثنا أبو 
الربذعي قال قلت ألىب زرعة عبد اهللا امحد بن طاهر بن النجم املياجني قال ثنا أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار 

عبيد اهللا بن عبد الكرمي بشر بن حيىي بن حسان قال خراساين من أصحاب الرأي وكان أعلى أصحاب الرأي 
خبرسان فقدم علينا وكتبنا عنه وكان يناظر واحتجوا عليه بطاوس فقال بالفارسية حيتجون علينا بالطيور قال أبو 

ق بن راهويه يف القرعة واحتج عليه إسحاق بتلك االخبار الصحاح فأفحمه زرعة كان جاهال بلغين انه ناظر إسحا
فانصرف ففتش كتبه فوجد يف كتبه حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم انه هنى عن القزع فقال ألصحابه قد أصبت 

  حديثا أكسر به ظهره فأتى إسحاق فأخربه فقال له إسحاق امنا هذا 



بعض ومن مسع احلديث وكتبه وأتقن كتابته مث حفظ من كتابه فال بأس بروايته القزع ان حيلق رأس الصيب ويترك 
أخربنا على بن حممد بن احلسن احلريب قال انا إبراهيم بن امحد بن جعفر اخلرقي قال نا عمر بن امحد بن على القطان 

عت جماهدا حيدث عن أىب قال ثنا حممد بن الوليد البسري قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن منصور قال مس
عياش الزرقي قال شعبة كتب به اىل وقرأته عليه ومسعته منه حيدث به ولكن حفظته من الكتاب ان النيب صلى اهللا 
عليه و سلم كان مصاف العدو بعسفان فذكر حديث صالة اخلوف بطوله أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا 

واف وأمحد بن جعفر بن محدان قالوا ثنا عبد اهللا بن امحد حدثين أىب حدثنا إمساعيل بن على اخلطيب وأبو على بن الص
عبد اهللا بن إدريس قال كان أىب يقول يل احفظ وإياك الكتاب فإذا حفظت فاكتب فان احتجت يوما أو شغل قلبك 

ىن املروزي قال وجدت كتابك أخربنا بن الفضل قال انا دعلج قال انا امحد بن على االبار قال ثنا أبو عمارة يع
مسعت وكيعا يقول وجدت يف كتايب وأما سفيان فكان حيفظ من كتابه مث جيىء فيحدثنا وجيب ان يكون ضابطا ملا 

مسعه وقت مساعه متحفظا على شيخه يف روايته من ان يدلسه له ان كان ممن يعرف بالتدليس فان شعبة كان يتحفظ 
بن حممد املتوثي قال انا عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا سهل بن امحد  على قتادة يف مثل ذلك أخربنا حممد بن احلسني

الواسطي قال ثنا عمرو بن على قال مسعت حيىي القطان يقول مسعت شعبة يقول كنت أجلس اىل قتادة فإذا مسعته 
لتدليس ال يقول مسعت فالنا وحدثنا فالن كتبت فإذا قال قال فالن وحدث فالن مل أكتب ورمبا كان الشيخ خبيث ا

  يظهره لكل أحد فيجب ان يكون حتفظه 

عليه أكثر وحترزه منه أشد أخربين أبو القاسم األزهري قال ثنا عبد الرمحن بن عمر اخلالل قال ثنا حممد بن امحد بن 
يعقوب بن شيبة قال ثنا جدي قال مسعت أبا األحوص البغوي ان شاء اهللا أو حدثنيه حسن بىن وهب عنه وذكر 

دليسه فقال جلست اىل جانبه وهو حيدث فجعل يقول أخربنا يرفع صوته مث يسكت فيقول فيما بينه وبني هشيما وت
نفسه فالن مث يرفع صوته داود عن الشعيب عن فالن عن فالن أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا عثمان بن امحد 

د يقول ينبغي يف هذا احلديث غري خصلة قال ثنا حنبل بن إسحاق قال قال على بن عبد اهللا مسعت حيىي بن سعي
ينبغي لصاحب احلديث ان يكون ثبت األخذ ويكون يفهم ما يقال له ويبصر الرجال مث يتعاهد ذلك أخربنا أبو 

احلسن حممد بن عبيد اهللا بن حممد احلنائي قال ثنا أبو على إمساعيل بن حممد الصفار امالء قال ثنا امحد بن مالعب 
أبا نعيم يقول ال ينبغي ان يؤخذ احلديث اال عن ثالثة حافظ له امني عليه عارف بالرجال مث  بن حيان قال مسعت

يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حىت يستقر له حفظه أخربنا حممد بن جعفر بن عالن قال انا أبو الفتح حممد بن احلسني 
محن بن مهدى يقول احلفظ هو اإلتقان األزدي قال ثنا احلسن بن على قال ثنا حممد بن املثىن قال مسعت عبد الر

وجيب ان يتثبت يف الرواية حال األداء ويروى ماال يرتاب يف حفظه ويتوقف عما عارضه الشك فيه أخربنا احلسن 
بن أىب بكر قال انا أبو احلسن امحد بن إسحاق بن منجاب الطييب قال ثنا حممد بن أيوب الرازي قال انا قتيبة بن 

ى قال ثنا الليث بن سعد عن عمرو يعىن بن احلارث ح وأخربنا على بن حممد بن على األيادي سعيد بن مجيل الثقف
قال انا امحد بن يوسف بن خالد العطار قال ثنا احلارث بن حممد قال ثنا قتيبة قال ثنا ليث بن سعد عن عمرو بن 

  احلارث عن حيىي بن ميمون احلضرمي ان أبا موسى 

اجلهين حيدث على املنرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحاديث قال أبو موسى ان الغافقي مسع عقبة بن عامر 
صاحبكم هذا حلافظ أو هالك ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان آخر ما عهد إلينا ان قال عليكم بكتاب 

لنار ومن حفظ شيئا فليحدث اهللا وسترجعون اىل قوم حيبون احلديث عىن ومن قال على ما مل أقل فليتبوأ مقعده من ا



به أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا سليمان بن امحد بن أيوب الطرباين قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى قال قرأنا 
على عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس ان عمر بن اخلطاب رضى 

د فاىن أريد أن أقول مقالة قد قدر أن اقوهلا ال ادرى لعلها بني يدي اجلى فمن وعاها اهللا تعاىل عنه قال أما بع
وعقلها وحفظها فليحدث هبا حيث تنتهى به راحلته ومن خشي ان ال يعيها فاىن ال أحل ألحد أن يكذب على 

 قال ثنا إبراهيم بن احلسني أخربنا حممد بن عيسى اهلمذاين قال ثنا صاحل بن امحد احلافظ قال ثنا القاسم بن أىب صاحل
قال ثنا حممد بن معاوية قال ثنا القاسم بن معن عن عاصم األحول عن حممد بن سريين قال التثبت نصف العلم 

أخربنا حممد بن عيسى قال ثنا صاحل بن امحد قال ثنا إبراهيم بن حممد ثنا أبو زرعة الدمشقي قال رأيت أبا مسهر 
يكون عاملا مبا حيدث ضابطا له أخربنا بشرى بن عبد اهللا الرومي قال انا امحد بن يكره للرجل ان حيدث إال أن 

جعفر بن محدان قال ثنا حممد بن جعفر الراشدي ح وأخربنا إبراهيم بن عمر الربمكي قال انا حممد بن عبد اهللا بن 
عبد اهللا يعىن امحد بن حنبل  خلف الدقاق قال ثنا عمر بن حممد اجلوهري قال ثنا أبو بكر األثرم قال قال يل أبو

احلديث شديد فسبحان اهللا ما أشده أو كما قال مث قال حيتاج اىل ضبط وذهن وكالم يشبه هذا مث قال ال سيما إذا 
أراد ان خيرج منه اىل غريه قلت اى شيء تعين بقولك خيرج منه اىل غريه قال إذا حدث مث قال هو ما مل حيدث 

  غريه  مستور فإذا حدث خرج منه اىل

وكالم حنو هذا أخربنا أبو نعيم قال انا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم يف كتابه قال مسعت العباس بن حممد 
الدوري يقول ح وأخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال انا حممد بن العباس اخلزاز قال انا امحد بن سعيد بن مرابة 

خلف بن سامل يقول مساع احلديث هني واخلروج منه شديد وقال أبو قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال مسعت 
نعيم صعب أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدى الفارسي قال ثنا القاضى أبو عبد اهللا احلسني 

من مل يهب بن إمساعيل احملاملي امالء قال ثنا فضل بن سهل قال مسعت امحد بن حنبل وعلى بن عبد اهللا يقوالن 
احلديث وقع فيه أخربنا أبو نعيم قال ثنا امحد بن بندار بن إسحاق قال ثنا عبد الرمحن بن حممد بن سلم قال حدثنا 
عبد الرمحن بن عمر رسته قال مسعت عبد الرمحن بن مهدى يقول حيرم على الرجل ان يروى حديثا يف أمر الدين 

رجل واملستحب له ان يورد األحاديث بألفاظها ألن ذلك اسلم له حىت يتقنه وحيفظه كاآلية من القرآن وكإسم ال
أخربنا أبو منصور حممد بن امحد بن شعيب الروياين قال انا أبو بكر حممد بن إمساعيل بن العباس املستملى قال انا 

ان حيدث  عبد اهللا بن حممد البغوي قال ثنا على بن اجلعد قال انا املبارك بن فضالة عن احلسن انه كان يستحب
الرجل احلديث كما مسع أخربنا بشرى بن عبد اهللا قال انا امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا حممد بن جعفر الراشدي 
قال ثنا أبو بكر األثرم قال قيل ألىب عبد اهللا كان عبد الرمحن حافظا فقال كان حافظا وكان يتوقى كثريا وكان حيب 

ى املعىن دون اعتبار اللفظ فيجب ان يكون توقيه أشد وحترزه أكثر خوفا ان حيدث باأللفاظ فان كان ممن يروى عل
  من احالة املعىن الذي به يتغري احلكم أخربنا أبو نصر امحد بن حممد بن امحد بن حسنون النرسي قال انا أبو جعفر 

قال انا عبد العزيز بن  حممد بن عمر البخترى الرزاز امالء قال ثنا موسى بن سهل بن كثري قال ثنا إمساعيل بن علية
صهيب عن أنس بن مالك قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان يتزعفر الرجل أخربنا أبو على احلسن بن 

احلسني بن العباس النعايل قال انا عبيد اهللا بن العباس بن الوليد بن مسلم الشطوي قال ثنا امحد بن احلسن بن عبد 
قال ثنا شعبة عن إمساعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ان اجلبار قال ثنا على بن اجلعد 

النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن التزعفر حدثين حممد بن امحد بن على الدقاق قال ثنا امحد بن إسحاق النهاوندى 



ت إمساعيل بن علية يقول روى قال ثنا أبو حممد بن خالد قال حدثين عمر بن غالب قال ثنا أبو حيىي العطار قال مسع
عىن شعبة حديثا واحدا فأوهم فيه حدثته عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى ان 

يتزعفر الرجل فقال شعبة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن التزعفر قلت أفال ترى إنكار إمساعيل على شعبة 
ى لفظ العموم يف النهى عن التزعفر وامنا هنى عن ذلك للرجال خاصة وكأن شعبة قصد روايته هذا احلديث عنه عل

املعىن ومل يفطن ملا فطن له إمساعيل فلهذا قلنا ان رواية احلديث على لفظ اسلم من روايته على املعىن أخربنا حممد بن 
قال ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال ثنا  امحد بن رزق قال ثنا حممد بن على بن اهليثم املقرى قال ثنا حممد بن يونس

سفيان بن عيينة قال قال حممد بن املنكدر الفقيه الذي حيدث الناس امنا يدخل بني اهللا وبني عباده فلينظر مبا يدخل 
  آخر اجلزء اخلامس 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رب سهل وسلم 

اهللا قال أخربنا عبد اهللا بن حيىي السكري واحلسن بن أيب  حدثنا االمام أبو بكر امحد بن على بن ثابت اخلطيب رمحه
بكر قال احلسن انا وقال عبد اهللا ثنا أبو على حممد بن امحد بن احلسن الصواف ح وأخربنا احلسن بن أىب بكر قال 

سلمي قال انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي واللفظ البن الصواف قال ثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ال
ثنا عبد العزيز األويسى قال ثنا مالك قال كان ربيعة بن أىب عبد الرمحن يقول البن شهاب ان حاىل ليست كحالك 
فقال له بن شهاب وكيف ذلك قال ربيعة انا أقول برأىي فمن شاء أخذه فعمل به ومن شاء تركه وأنت حتدث عن 

امحد بن سليمان بن على بن حممد املقرى أخربنا امحد بن حممد النيب صلى اهللا عليه و سلم فتحفظ يف حديثك أخربين 
بن يوسف العالف حدثنا على بن حممد البصري قال ثنا روح بن الفرج قال ثنا عيسى بن يونس الفاخورى أبو 

موسى قال ثنا ضمرة عن سويد بن عبد العزيز عن مغرية الضيب قال أبطأت على إبراهيم فقال يا مغرية ما أبطأ بك 
ل قلت قدم علينا شيخ فكتبنا عنه أحاديث فقال إبراهيم لقد رأيتنا وما نأخذ األحاديث اال ممن يعلم حالهلا من قا

حرامها وحرامها من حالهلا وانك لتجد الشيخ حيدث باحلديث فيحرف حالله عن حرامه وحرامه عن حالله وهو ال 
مد بن امحد بن حممد بن سليمان احلافظ ببخارا قال انا يشعر أخربين أبو الوليد احلسن بن حممد الدربندى قال انا حم

خلف بن حممد قال ثنا أبو عصمة امحد بن حممد اليشكرى قال مسعت عبد اهللا بن محاد يقول مسعت إبراهيم بن املنذر 
يقول مسعت معن بن عيسى يقول قلت ملالك بن أنس يا أبا عبد اهللا كيف مل تكتب عن الناس وقد أدركتهم 

  ن فقال ادركتهم متوافرين ولكن ال اكتب اال عن رجل يعرف ما خيرج من رأسه متوافري

أخربنا أبو الفضل عمر بن أىب سعد الزاهد اهلروي قال مسعت أبا عبد اهللا بشر بن حممد املزين يقول مسعت أبا العباس 
ن دكني يقول ينبغي ان امحد بن حممد األزهري يقول مسعت حممد بن مسلم بن واره يقول مسعت أبا نعيم الفضل ب

يكتب هذا الشأن عمن كتب احلديث يوم كتب يدرى ما كتب صدوق مؤمتن عليه حيدث يوم حيدث ويدرى ما 
حيدث أخربنا امحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب قال انا امحد بن جعفر بن سلم اخلتلي قال امحد بن موسى اجلوهري 

ضى اهللا عنه حاكيا عن سائل سأله قد أراك تقبل شهادة من ال تقبل قال ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ر
حديثه فقلت لكرب أمر احلديث وموقعه من املسلمني وملعىن بني قال وما هو قلت تكون اللفظة تترك من احلديث 

الذي حيمل فيختل معناه أو ينطق هبا بغري لفظ احملدث والناطق هبا غري عامد إلحالة احلديث فيحيل معناه فإذا كان 
احلديث جيهل هذا املعىن وكان غري عاقل للحديث فلم يقبل حديثه إذ كان حيمل ماال يعقل ان كان ممن ال يؤدى 



احلديث حبروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو ال يعقل املعىن قال أفيكون عدال غري مقبول احلديث قلت نعم 
هبا حديثه وقد يكون الرجل عدال على غريه ظنينا يف نفسه إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة بينة يرد 

وبعض اقربيه ولعله أن خير من بعد أهون عليه من ان يشهد بباطل ولكن الظنة ملا دخلت عليه تركت هبا شهادته 
ه قلت فالظنة فيمن ال يؤدى احلديث حبروفه وال يعقل معانيه أبني منها يف الشاهد ملن ترد شهادته له فيما هو ظنني في

وقد اختلف أهل العلم يف رواية األحاديث على املعاين فرأى بعضهم انه ال جيوز خمالفة األلفاظ وال تقدمي بعض 
الكالم على بعض وان كان املعىن يف اجلميع واحدا وال الزيادة وال النقصان يف شيء من احلروف ومنهم من رأى ان 

  خاصة وأما غريه فليس  ذلك واجب يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

بواجب فيه ومنهم من قال جيوز مجيع ما ذكرناه وان كان يف لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اصيب املعىن 
  وحنن نذكر الروايات عمن حفظت عنهم على اختالفهم يف ذلك ان شاء اهللا تعاىل 

  باب ما جاء يف رواية احلديث على اللفظ ومن رأى ذلك واجبا

نا أبو احلسن على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل قال انا إمساعيل بن حممد الصفار قال ثنا حممد بن أخرب
احلسني بن أىب احلنني قال ثنا أبو غسان عن زهري قال مسعت حممد بن سوقة يذكر عن أىب جعفر حممد بن على قال مل 

مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزيد فيه يكن من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحد إذا 
وال ينقص وال وال مثل عبد اهللا بن عمر يف أصل بن بشران من مكان مثل حدثين أبو القاسم األزهري قال ثنا عبد 
 اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال ثنا حممد بن أىب عبد الرمحن املقرى قال ثنا سفيان عن عمرو عن حممد بن على قال
كان بن عمر إذا مسع احلديث مل يزد فيه ومل ينقص منه ومل جياوزه ومل يقصر عنه هكذا قال وقد رواه غري واحد عن 
سفيان بن عيينة عن حممد بن سوقة عن حممد بن على أخربنا على بن امحد بن عمر املقرى قال انا حممد بن عبد اهللا 

نا مسدد قال ثنا حيىي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن إبراهيم الشافعي قال ثنا معاذ بن املثىن قال ث
بن أىب ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم يا أبا عمرو أال حتدثنا فقال قد كربنا ونسينا واحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا 

ن حممد بن صاعد قال عليه و سلم شديد أخربين عبيد اهللا بن أىب الفتح قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز قال ثنا حيىي ب
  ثنا احلسني بن احلسن قال انا عبد اهللا بن املبارك قال انا عمر بن بكار 

عن عمرو بن احلارث عن العالء بن سعد بن مسعود قال قيل لرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أو حضرت مثل ما حضروا مالك ال حتدث كما حيدث فالن وفالن فقال ماىب ان ال اكون مسعت مثل ما مسعوا 

ولكن مل يدرس األمر بعد والناس متماسكون فأنا أجد من يكفيىن واكره التزيد والنقصان يف حديث رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم أخربين عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قال انا أبو بكر الشافعي قال ثنا جعفر بن 

 قال ثنا على بن عياش قال ثنا حريز بن عثمان قال حدثين حبيب بن عبيد أن أبا حممد بن األزهر قال ثنا بن الغاليب
امامة كان حيدث باحلديث كالرجل الذي يؤدى ما مسع أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن امحد الواعظ قال ثنا أىب قال ثنا 

ثمان عن حبيب يعىن بن عبيد امحد بن حممد بن أىب شيبة قال ثنا على بن شعيب قال ثنا شبابة قال ثنا حريز بن ع
الرحيب قال ان كان أبو امامة ليحدثنا احلديث كالرجل الذي عليه ان يؤدى ما مسع أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى 
بن الفضل بن شاذان الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا الربيع بن سليمان قال ثنا أسد بن 

معاوية قال انا جعفر بن الزبري عن القاسم عن أىب امامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  موسى قال ثنا مروان بن



و سلم من حدث حديثا كما مسع فان كان صدقا وبرا فله وان كان كذبا فعلى من ابتدأه أخربنا على بن امحد 
احلضرمي يعىن مطينا قال ثنا هدية  املؤدب قال ثنا امحد بن إسحاق النهاوندى قال انا احلسن بن عبد الرمحن قال ثنا

بن عبد الوهاب قال ثنا الفضل بن موسى عن حسني بن واقد عن الرديىن بن أىب جملز قال قال عمر بن اخلطاب 
رضى اهللا عنه من مسع حديثا فحدث به كما مسع فقد سلم وحجة من ذهب اىل اتباع اللفظ ما أخربنا أبو الفتح 

قال انا إمساعيل بن حممد الصفار قال ثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري قال ثنا هالل بن حممد بن جعفر احلفار 
إسحاق بن منصور السلويل قال ثنا هرمي ثنا بن سفيان وجعفر بن زياد عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن 

مسع منا حديثا فأدى كما مسعه عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرأ 
فرب مبلغ اوعى من سامع وأخربنا أبو بكر امحد بن عمر الدالل قال ثنا امحد بن سلمان النجاد قال ثنا حممد بن 

عثمان قال ثنا امحد بن طارق الوابشى قال ثنا مسعدة بن اليسع عن أبيه اليسع بن قيس عن مساك عن عبد الرمحن 
بيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحم اهللا من مسع منا حديثا فبلغه كما مسعه بن عبد اهللا بن مسعود عن أ

فإنه رب مبلغ اوعى من سامع وقد تعلقوا يف ان الرواية على املعىن ال جتوز مبا سنورده يف باب إجازة رواية احلديث 
  على املعىن ان شاء اهللا تعاىل 

  ة بكلمةباب ذكر الرواية عمن مل جيز ابدال كلم

أخربنا أبو على امحد بن حممد بن إبراهيم الصيدالين بأصبهان قال انا سليمان بن امحد بن أيوب الطرباين قال ثنا 
إسحاق بن إبراهيم الدبرى قال انا عبد الرزاق عن معمر عن عثمان بن زادويه هكذا قال وامنا هو عن عثمان بن 

 وهو يقص يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل بوذويه عن يعفر بن زوذى قال مسعت عبيد بن عمري
املنافق كمثل الشاة الرابضه بني الغنمني فقال بن عمر ويلكم ال تكذبوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امنا 

بن موسى  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني أخربنا أبو سعيد حممد
  الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم 

قال ثنا السرى بن حيىي بن اخى هناد قال ثنا قبيصة قال ثنا هارون الرببري عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال بينما 
اهللا عليه عبد اهللا بن عمر جالس مع أىب وعندهم مغرية بن حكيم رجل من أهل صنعاء إذ قال قال رسول اهللا صلى 

و سلم امنا مثل املنافق مثل الشاة بني الربيضني من الغنم فقال عبد اهللا بن عمر ليس هكذا قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فقال رجل لو علمت علمه انه مل يقل اال حقا ومل يتعمد الكذب فقال انه لثقة ولكين شاهد رسول اهللا 

ل فكيف قال يا أبا عبد الرمحن فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم يوم قال هذا فقا
مثل املنافق مثل الشاة بني الغنمني فقال عبد اهللا بن عبيد بن عمري هى واحدة إذا مل جتعل احلرام حالل واحلالل 

ن امحد احلرشي قال حراما فال يضرك ان قدمت شيئا أو أخرته فهو واحد أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن ب
ثنا حممد بن يعقوب األصم قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا أبو عاصم النبيل عن عمر بن أىب زائدة قال ثنا 
أبو إسحاق عن األسود عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قام من الليل فدخل اىل أهله فأمل 

جاء املؤذن وثب ومل تقل قام مث افاض على نفسه ومل تقل اغتسل أخربنا أبو بكر هبم مث اضطجع ومل تقل نام فإذا 
الربقاين قال انا حممد بن جعفر بن اهليثم األنباري قال ثنا حممد بن امحد بن أىب العوام سنة مخس وسبعني ومائتني قال 

لى اهللا عليه و سلم من كذب ثنا قريش بن أنس قال ثنا سليمان التيمى عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا ص



على معتمدا فليتبوأ مقعده من جهنم أو مقعده من النار أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد 
اهلامشي قال ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش املتوثي قال ثنا على بن مسلم الطوسي قال ثنا أبو داود قال نا 

دة مسع أبا حسان األعرج عن بن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا اتى ذا احلليفة شعبة وهشام عن قتا
وأشعر بدنته من جانب سنامها األمين قال شعبة مث سلت عنها الدم وقال هشام مث اماط عنها الدم قال شعبة مث أهل 

  باحلج 

لفصل خاصة ملن ذهب اىل هذا املذهب ما قال هشام وأهل عند الظهر وذكر بقية احلديث ومن احلجة يف هذا ا
أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا عثمان بن امحد الدقاق قال انا حامد بن سهل الثغرى قال ثنا أبو نعيم الفضل 
بن دكني قال ثنا فطر بن خليفة عن أىب إسحاق وسعد بن عبيدة عن الرباء بن عازب ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

اء كيف تقول إذا أخذت مضجعك قال قلت اهللا ورسوله اعلم قال إذا أويت اىل فراشك طاهرا فتوسد قال يا بر
ميينك مث قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت امرى إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال 

غري أىن قلت ورسولك منحى منك اال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فقلت كما علمين 
  فقال بيده يف صدري وبنبيك فمن قاهلا من ليلته مث مات مات على الفطرة 

  باب ذكر الرواية عمن مل جيز تقدمي كلمة على كلمة

أخربنا أبو بكر امحد بن على بن حممد اليزدى احلافظ بنيسابور قال انا أبو عمرو حممد بن امحد بن محدان قال حدثين 
عبدان اجلواليقي بعسكر مكرم وأنا سألته قال ثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثين حيىي بن  عبد اهللا بن امحد

  زكريا بن 

أىب زائدة عن سعد بن طارق وهو أبو مالك عن سعد بن عبيدة عن بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال بىن 
وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أخربناه  اإلسالم على مخس على ان تعبداهللا وتكفر مبا دونه وإقام الصالة

القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا الربيع بن سليمان قال 
ثنا أسد بن موسى قال ثنا حيىي بن زكريا بن أىب زائدة قال حدثين سعد بن طارق قال حدثين سعد بن عبيدة السلمي 

عمر قال بىن اإلسالم على مخس على ان تعبداهللا وتكفر مبا دونه وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت  عن بن
وصيام رمضان فقال رجل تعبداهللا وتكفر مبا دونه وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان قال ال اجعل صيام 

خربنا على بن حممد بن عبد اهللا املعدل قال انا رمضان آخرهن كما مسعت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ
على بن حممد بن امحد املصري قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن أىب مرمي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا شهاب بن خراش 
عن احلجاج بن دينار عن منصور بن املعتمر عن يزيد بن بشر السكسكي ان رجال أتى عبد اهللا بن عمر فقال يا بن 

ايل أراك قد أقبلت على احلج والعمرة وال أراك جتاهد فقاهلا ثالث مرات قال فرفع اليه رأسه وقال وحيك ان عمر م
اإلسالم بىن على مخس شهادة ان ال اله اال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان قال يزيد بن 

ن ال اله اال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم بشر فقلت له وأنا مستفهم بىن اإلسالم على مخس شهادة ا
رمضان وحج البيت فقال بن عمر ال حج البيت ولكن وصيام رمضان هكذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أخربنا احلسن بن على بن حممد التميمي قال انا امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال 
ىب قال ثنا حيىي عن التيمى قال مسعت أنسا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب على فليتبوأ حدثين أ



مقعده من النار متعمدا متعمدا قاله مرتني وقال مرة من كذب على متعمدا أخربنا أبو بكر امحد بن حممد بن حممد 
امحد املفسر مجيعا بنيسابور قاال ثنا أبو العباس حممد بن إبراهيم األشناين وأبو نصر منصور بن احلسني بن حممد بن 

بن يعقوب األصم قال ثنا احلسن بن على بن عفان قال ثنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن عمرو بن قيس املالئي 
عن عطية العويف عن أىب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل بييت واألنصار عيبىت وكرشى أو 

وعيبىت فاقبلوا عن حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم أخربنا أبو احلسن حممد بن عبد الواحد قال ثنا إبراهيم بن  كرشى
امحد بن بشران الصرييف قال انا سعيد بن حممد أخو زبري احلافظ قال ثنا عقبة بن مكرم قال ثنا عبد الوهاب الثقفى 

أىب صاحل السمان وال أعلمه اال انه قال عن زيد بن  قال مسعت حيىي بن سعيد يقول أخربين يعقوب بن خالد عن
خالد اجلهين ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قريش واألنصار وأسلم وغفار أو غفار وأسلم ومن كان من 
أشجع وجهينة وأشجع حلفاء موايل ليس هلم دون اهللا وال رسوله موىل أخربنا القاضى أبو بكر احلريي قال ثنا أبو 

اس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا احلسن بن على بن عفان العامري قال ثنا حيىي بن فضيل قال ثنا حسن يعىن العب
بن صاحل عن عاصم عن حممد بن سريين عن أىب هريرة قال سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم أيصلى الرجل يف 

ب واحد فقال اوسعوا على أنفسكم إذ ثوب واحد فقال أو كلكم جيد ثوبني قال وسأل رجل عمر نصلى يف ثو
  أوسع اهللا عليكم أو إذ أوسع اهللا عليكم فأوسعوا على أنفسكم قال عاصم ال ادرى بأيهما بدأوذكر بقية احلديث 

  باب ذكر الرواية عمن مل جيز زيادة حرف واحد وال حذفه وان كان ال يغري

  ) املعىن 
إبراهيم بن امحد بن بشران الصرييف قال ثنا عبد اهللا بن سليمان بن أخربنا حممد بن عبد الواحد أبو احلسن قال انا 

األشعث قال ثنا إبراهيم بن عباد قال ثنا حيىي بن أيب بكري قال أنا أبو جعفر وهو الرازي قال ثنا عبد اهللا بن دينار 
جر مثود اال ان تكونوا عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تدخلوا على القوم املعذبني يعىن ح

باكني فان مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم فيصيبكم أو قال يصيبكم مثل ما اصاهبم أخربنا احلسن بن أىب بكر 
قال انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا احلميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهرى 

ول هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الدباء واملزفت أن ينتبذ فيه فقيل لسفيان ان انه مسع أنس بن مالك يق
ينبذ فيه فقال ال هكذا قاله لنا الزهرى ينتبذ فيه أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عطاء 

مسعت سهل بن زجنلة يقول مسعت وكيعا القباب قال ثنا على بن سعيد العسكري قال ثنا يعقوب بن يوسف قال 
يقول مسعت األعمش يقول كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم ألن خير من السماء احب اليه من ان يزيد فيه 

  واوا أو الفا أو داال وإن أحدهم اليوم حيلف على السمكة اهنا مسينة واهنا ملهزولة 

  كانت صورهتما واحدة باب ذكر الرواية عمن مل جيز ابدال حرف حبرف وان

أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي قال ثنا على بن إسحاق املادرائى قال ثنا امحد بن حممد بن خالد 
قال حدثين عبد الرمحن بن يعقوب القلزمى عن معن بن عيسى قال كان مالك بن أنس يتقى يف حديث رسول اهللا 

ذي حنومها أخربنا أبو بكر الربقاين قال انا عبد اهللا بن عمر بن علك املروزي صلى اهللا عليه و سلم ما بني اليت وال
قال ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجى قال ثنا األنصاري إسحاق بن موسى قال مسعت معنا يقول كان مالك يتحفظ 

د بن احلسن بن امحد من الباء والتاء والثاء يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا القاضى أبو بكر امح



احلريي قال انا حاجب بن امحد الطوسي قال ثنا حممد بن حيىي يعىن أبا عبد اهللا الذهلي قال ثنا يزيد هو بن هارون 
قال انا حممد بن عمرو عن أىب سلمة عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نصرت بالرعب 

مسجدا وطهورا وبينا انا نائم إذ أتيت مبفاتيح خزائن األرض فثلت يف وأوتيت جوامع الكلم وجعلت يل األرض 
يدي قال حممد بن حيىي هكذا قيدنا عن يزيد بن هارون وامنا هى فتلت يف يدي أخربنا أبو احلسن امحد بن عبد اهللا 

ال ثنا عبد الرمحن بن بن حممد األمناطي قال انا حممد بن مظفر احلافظ قال انا على بن امحد بن سليمان البزاز مبصر ق
عبد اهللا بن عبد احلكم قال ثنا أبو األسود قال ثنا نافع بن يزيد عن بن اهلاد أن عبد اهللا بن دينار حدثه عن عبد اهللا 

بن عمر أن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه رأى حلة شرياء قال أبو األسود هكذا قال نافع شرياء وغريه يقول 
اء صنف من احلرير قد أدركت من املشايخ من يلبسه وهو مريس ليس مبسلسل سرياء قال أبو األسود والسري

لعطارد بن حاجب تباع فقال يا رسول اهللا اتبع هذه احلله فتلبسها يوم اجلمعة وإذا جاءك الوفد فقال رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم امنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة وذكر بقية احلديث 

  رواية عمن مل جيز تقدمي حرف على حرفباب ذكر ال

أخربنا أبو حممد يوسف بن رباح البصري قال انا أبو بكر امحد بن حممد بن إمساعيل املهندس مبصر قال ثنا عبد اهللا 
بن حممد بن جعفر قال ثنا امحد بن عثمان بن حكيم االودى قال ثنا شريح بن مسلمة قال ثنا إبراهيم بن يوسف بن 

عبد اجلبار بن العباس الشبامى عن عمري بن عبد اهللا عن أىب زرعة عن أىب هريرة قال اىن آلخذ خبطام أىب إسحاق عن 
الناقة حىت استوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليها وقال اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف االهل 

ها اللهم اىن أعوذ بك من عوثاء السفر وكآبة اللهم اصحبنا بصحبة وأقبلنا بذمة اللهم ازو لنا األرض وسرينا في
املنقلب قال أبو زرعة وكان أبو هريرة رجال عربيا لو شاء ان يقول وعثاء السفر لقال أخربنا أبو طاهر عبد الغفار 

بن حممد بن جعفر املؤدب قال انا أبو على حممد بن امحد بن احلسن الصواف قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا 
ثنا سفيان قال ثنا سليمان األعمش عن عمارة بن عمري عن أىب معمر عن أىب مسعود أن رسول اهللا احلميدي قال 

صلى اهللا عليه و سلم قال ال تزجى صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود قال سفيان هكذا قال 
  األعمش ال تزجى يريد ال جتزى 

  قيل وال تثقيل حرف خفيف وانباب ذكر الرواية عمن كان ال يرى ختفيف حرف ث

  ) كان املعىن فيها واحد 
أخربنا احلسن بن على اجلوهري قال انا حممد بن امحد بن حيىي العطشى قال ثنا أبو بكر حممد بن خلف وكيع 

يد القاضى امالء قال ثنا سليمان بن توبة أبو داود النهرواين امالء من كتابه قال ثنا يونس بن حممد قال ثنا محاد بن ز
عن حيىي بن عتيق ومعمر عن الزهرى عن محيد بن عبد الرمحن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت قال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم ليس الكذب من اصلح بني الناس فقال خريا أو منى خريا قال محاد مسعت هذا احلديث من 
ة أخربنا احلسن بن أىب بكر قال انا عبد اهللا بن رجلني فقال أحدمها منى خريا خفيفة وقال اآلخر منى خريا مثقل

إسحاق البغوي قال انا على بن عبد العزيز قال ثنا أبو عبيد القاسم بن سالم قال ثنا امحد بن عثمان بن املبارك عن 
بن هليعة قال حدثين بكري بن عبد اهللا بن األشج ان سليمان بن يسار حدثه ان بن أىب ربيعة اتى بصدقات قد سعى 

ليها فلما قدم خرج اليه عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه فقرب إليهم مترا فأكلوا وأىب عمر أن يأكل فقال له بن أىب ع



ربيعة واهللا أصلحك اهللا انا لنشرب من الباهنا ونصيب منها فقال يا بن أىب ربيعة اىن لست كهيئتك انك تتبع أذناهبا 
  خفيف تتبع أو شديد  وتصيب منها فلست كهيئىت قال أبو عبيد ال ادرى

  باب ذكر الرواية عمن كان ال يرى رفع حرف منصوب وال نصب حرف مرفوع أو

  ) جمرور وان كان معنامها سواء 
أخربنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي قال ثنا حممد بن امحد بن عمرو اللؤلؤى قال ثنا أبو داود سليمان 

فارس وجماهد بن موسى وهو أمت قاال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أىب عن بن األشعث قال ثنا حممد بن حيىي بن 
صاحل قال ثنا نافع ان عبد اهللا بن عمر أخربه أن املسجد كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبنيا باللنب 

بناه على بنائه يف عهد واجلريد وعمده قال جماهد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر و
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باللنب واجلريد وأعاد عمده قال جماهد عمده خشبا وغريه عثمان فزاد فيه زيادة 

كثرية وساق بقية احلديث أخربنا حممد بن عمر بن القاسم النرسي قال انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال 
 قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مالك بن مغول عن أىب حنظلة قال سألت بن عمر كم صالة ثنا إسحاق بن احلسن احلريب

السفر قال ركعتني قلت وأين قول اهللا عز و جل فان خفتم وحنن آمنون فقال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
نيسابوري وأبو سعيد احلسني بن أو سنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا أبو عبد الرمحن إمساعيل بن امحد ال

عثمان الشريازي قاال انا أبو اهليثم حممد بن املكى الكشميهىن قال ثنا حممد بن يوسف الفربرى قال ثنا حممد بن 
إمساعيل البخاري قال ثنا على بن عبد اهللا قال ثنا سفيان عن عمرو عن سامل بن أىب اجلعد عن عبد اهللا بن عمرو قال 

 صلى اهللا عليه و سلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو يف كان على ثقل النيب
  النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها قال أبو عبد اهللا البخاري قال بن سالم كركرة 

  باب يف اتباع احملدث على لفظه وان خالف اللغة الفصيحة

قال انا حممد بن نعيم الضيب قال مسعت أبا زكريا العنربي يقول مسعت أبا العباس  أخربين حممد بن امحد بن يعقوب
األزهري يقول مسعت عبد اهللا بن احلكم بن أىب زياد القطواين يقول مسعت أبا عبيد يقول ألهل احلديث لغة والهل 

السماع أخربنا أبو سعيد حممد العربية لغة ولغة أهل العربية اقيس وال جتد بدا من اتباع لغة أهل احلديث من اجل 
بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا حيىي بن أىب طالب قال انا عبد الوهاب بن 
عطاء قال انا بن عون عن إبراهيم عن األسود قال قلت البن عمر كيف أصنع بيدى إذا سجدت قال ارم هبما 

  لوهاب حوث لغة متيم حوث وقعتا قال أبو نصر يعىن عبد ا

أخربنا احلسن بن أىب بكر بن شاذان قال انا امحد بن إسحاق بن منجاب الطييب قال ثنا امحد بن حممد بن شاكر 
الزجناين قال ثنا احلسن بن على احللواين قال ثنا عبد الرزاق قال انا معمر عن الزهرى عن صفوان بن عبد اهللا بن 

اصم األشعري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليس من صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن ع
امرب امصيام يف امسفر قلت أراد ليس من الرب الصيام يف السفر وهذا لغة األشعريني يقلبون الالم ميما فيقولون رأينا 

وىف احلديث ان أبا  أولئك امر جال يريدون الرجال ومررنا با مقوم اى بالقوم وهى لغة مستفيضة اىل اآلن باليمن
هريرة قال يوم الدار طلب امضرب يريد طاب الضرب أخربنا بذلك حسن بن أىب بكر قال انا عبد اهللا بن إسحاق 



بن إبراهيم البغوي قال ثنا إمساعيل بن إسحاق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا جرير بن حازم عن سليمان 
مان وهو حمصور يف الدار طاب امضرب يا أمري املؤمنني قال األعمش عن أىب صاحل عن أىب هريرة قال قلت لعث

عزمت عليك لتخرجن فأطعت أمري املؤمنني فخرجت أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا دعلج بن امحد قال انا 
حممد بن على بن زيد الصائغ ان سعيد بن منصور حدثهم قال ثنا سفيان عن أىب الزناد عن األعرج عن أىب هريرة 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا قلت ألخيك يوم اجلمعة واألمام خيطب أنصت فقد لغيت قال أبو الزناد ع
وهذه لغة أىب هريرة امنا هو لغوت أخربنا أبو سعيد احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن حسنويه الكاتب بأصبهان قال ثنا 

ال حدثين عبد العزيز بن معاوية القرشي قال ثنا حمرز بن أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عيسى بن مزيد اخلشاب ق
وزر عن أباه وزرا حدثه عن أباه عمران حدثه عن أباه شعيثا حدثه عن أباه عاصما حدثه عن أباه حصني بن مشمت 

  حدثه انه وفد اىل النيب 

ه و سلم مياها عدة منها صلى اهللا عليه و سلم وبايعه على اإلسالم وصدق اليه ماله وأقطعه النيب صلى اهللا علي
إسناد وجراد ومنها السديرة ومنها العترية ومنها االصيهب ومنها املروت ومنها الثمادة وشرط النيب صلى اهللا عليه 

... و سلم حلصني بن مشمت فيما اقطعه إياه اال يباع ماؤه وال يعقر مرعاه وال يعضد شجره فقال زهري بن عاصم 
فلم يدع لبسا وال ... من النيب حني أعطى الناسا ... ... هبن خط القلم اال نقاسا  ...ان بالدى مل تكن امالسا 

... من حادث حل على عادى ... ... وبالكتابني من النيب ... أعوذ باهللا وبالسرى ... وقال أبو خنيلة ... التباسا 
يف كل املواضع وعبد العزيز ابدل قال اخلطيب رواه امحد بن عبدة الضيب عن حمرز بن وزر فقال أن أن بدل عن ... 

يف روايته من اهلمزة عينا وهى اليت يقال هلا عنعنة قيس على وجه الذم هلا وهم معرفون هبا أخربنا على بن امحد بن 
عمر املقرى قال انا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا معاذ بن املثىن قال ثنا حممد بن عباد قال ثنا سفيان 

رو قال مسعت رجال من أهل األرض يقول مسعت أبدا هللا بن إياس يقول ان اهللا ملا خلق إبليس خنر قال عن عم
اخلطيب أراد هذا الراوي ان يقول عبد اهللا فأبدل من العني مهزة وهذا خالف لغة قيس يف العنعنة ومن الناس من 

  يقلب يف كالمه الراء غينا والقاف مهزة كما فعل املذكور آنفا يف 

العني وهكذا من يف لسانه عجمة يقلب القاف كافا والذال داال أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا عثمان بن 
امحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا هارون بن معروف قال ثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء قال كان 

ل ما قال بالشام قبل منه قلت أراد مكحول رجال أعجميا ال يستطيع ان يقول قل يقول كل قال ومكحول فك
عثمان ان مكحوال كان عندهم مع عجمة لسانه مبحل األمانة وموضع اإلمامة يقبلون منه ويعملون خبربه ومل يرد 

أهنم كانوا حيكون لفظه واهللا اعلم أخربنا احلسن بن على التميمي قال انا امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا عبد اهللا 
أىب قال ثنا أبو معاوية قال األعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان قال  بن امحد قال ثنا

دخل رجل اجلنة يف ذباب ودخل رجل النار يف ذباب قالوا وكيف ذلك قال مر رجالن على قوم هلم صنم ال جيوزه 
ا فقرب ذبابا قال فخلوا أحد حىت يقرب له شيئا فقالوا ألحدمها قرب قال ليس عندي شيء قالوا قرب ولو ذباب

سبيله قال فدخل النار وقالوا لآلخر قرب ولو ذبابا قال ما كنت ألقرب ألحد شيئا دون اهللا قال فضربوا عنقه قال 
  فدخل اجلنة قال عبد اهللا قال أىب قال أبو معاوية قال األعمش دباب يعىن ان سلمان كان يف لسانه عجمة 

  يري اللحن يف احلديثباب ذكر الرواية عمن كان ال يرى تغ



أخربنا احلسن بن على التميمي قال انا امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا عبد اهللا بن امحد قال ثنا أىب قال ثنا معمر بن 
سليمان الرقى أبو عبد اهللا قال ثنا زياد بن خيثمة عن على بن النعمان بن قراد عن رجل عن عبد اهللا بن عمر عن 

  سلم قال خريت بني الشفاعة أو نصف امىت يف اجلنة فاخترت الشفاعة ألهنا النيب صلى اهللا عليه و 

أعم وأكفى أتروهنا للمتقني ال ولكنها للمتلوثني اخلطاؤن قال زياد أم أهنا حلن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا أخربنا 
ن قال ثنا أبو سعيد األصمعي حممد بن احلسني القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيا

قال مسعت بن عون يقول أدركت ستة ثالثة منهم يشددون يف احلروف وثالثة يرخصون يف املعاين وكان أصحاب 
احلروف القاسم بن حممد ورجاء بن حيوة وحممد بن سريين وكان أصحاب املعاين احلسن والشعيب والنخعي أخربنا 

ن احلسني الكراعى حدثكم حممد بن عمر بن بسطام قال ثنا بن قهزاد وهو أبو بكر الربقاين قال قرأت على على ب
أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا قال ثنا العالء هو بن عمرو بن أيوب بن مدرك قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث 

ين فكان قال كنت احفظ عن احلسن وابن سريين والشعيب فأما احلسن والشعيب فكانا يأتيان باملعىن واما بن سري
حيكى صاحبه حىت يلحن كما يلحن أخربنا عبد اهللا بن حيىي السكري قال انا حيىي بن وصيف اخلواص قال ثنا امحد 

بن على اخلزاز قال ثنا حيىي احلماين قال حدثين أىب عن األعمش عن عمارة بن عمري قال كان أبو معمر حيدث 
سعيد احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن حسنويه األصبهاين قال انا  احلديث فيه اللحن فيلحن اقتداء مبا مسع أخربنا أبو

شاكر بن جعفر املعدل قال ثنا عمري بن مرداس قال ثنا حممد بن بكري قال ثنا عثام قال ثنا األعمش عن عمارة عن 
ثنا أبو طاهر عبد  أىب معمر قال اىن ألمسع احلديث حلنا فأحلن اتباعا ملا مسعت أخربنا على بن امحد بن عمر املقرى قال

الواحد بن عمر بن حممد بن أىب هاشم قال ثنا حممد بن على بن إمساعيل التوزي قال قال أبو زيد عمر بن شبة قال 
  يل عفان وأبو الوليد كان يزيد بن أىب عمر إذا حدث عن احلسن اعرب وإذا حدث عن بن سريين يلحن 

راهيم بن أيوب وانا امسع حدثكم امحد بن عبد الرمحن بن مرزوق أخربنا أبو بكر الربقاين قرئ على عبد اهللا بن إب
قال ثنا عمرو بن حممد قال ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية قال كنا نريد نافعا على ان ال يلحن فيأىب اال الذي مسع 

ل انا احلسن بن حدثين حممد بن على بن عبد اهللا يعىن الصوري قال انا امحد بن حممد بن القاسم بن مرزوق املعدل قا
رشيق قال ثنا أبو عبد الرمحن امحد بن شعيب النسائي قال ال يعاب اللحن على احملدثني وقد كان إمساعيل بن أىب 

خالد يلحن وسفيان ومالك بن أنس وغريهم من احملدثني أخربنا احلسن بن أىب بكر قال انا عبد اهللا بن إسحاق 
ا أبو عبيد قال ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن احلسن قال البغوي قال انا على بن عبد العزيز قال ثن

قال رجل لعثمان بن أىب العاص يا أبا عبد اهللا بنتمونا بونا بعيدا قال وما ذلك قال تصدقون وتفعلون وتفعلون قال 
م خيرجه من جهده وانكم لتغبطونا بكثرتنا هذه قال اى واهللا فقال عثمان والذي نفسي بيده لدرهم ينفقه أحدك

ويضعه يف حقه أفضل يف نفسي من عشرة آالف ينفقها أحدنا غيضا من فيض قال إمساعيل بنتمونا بالكسر وامنا هو 
بنتمونا وأخربنا امحد بن حممد بن غالب قال قرأت على حممد بن على بن النضر حدثكم على بن عبد اهللا بن مبشر 

لك بن عبد احلميد بن ميمون بن مهران قال سألت امحد بن حنبل عن اللحن قال ثنا أبو حامت الرازي قال ثنا عبد امل
يف احلديث قال ال بأس به حدثت عن عبد العزيز بن جعفر احلنبلي قال انا امحد بن حممد بن هارون اخلالل قال انا 

ل الشيخ قرأت على عبد اهللا بن امحد قال كان إذا مر بأيب حلن فاحش غريه وإذا كان حلنا سهال تركه وقال كذا قا
بشرى بن عبد اهللا الرومي عن أىب بكر بن مالك القطيعي قال مسعت عبد اهللا بن امحد بن حنبل يقول ما زال القلم 

  يف يد أىب حىت مات ويقول إذا 



مل ينصرف الشيء يف معىن فال بأس ان يصلح أو كما قال قلت إذا كان اللحن حييل املعىن فال بد من تغيريه وكثري 
لرواة حيرفون الكالم عن وجهه ويزيلون اخلطاب عن موضعه وليس يلزم من اخذ عمن هذه سبيله ان حيكى من ا

لفظه إذا عرف وجه الصواب خبالفه إذا كان احلديث معروفا ولفظ العرب به ظاهرا معلوما أال ترى ان احملدث لو 
ملعىن فال يلزم اتباع لفظه وقد حدثين على بن قال ال يؤم املسافر املقيم فنصب املسافر ورفع املقيم كان قد أحال ا

امحد املؤدب قال ثنا امحد بن إسحاق النهاوندى قال انا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد قال كنا عند عبد اهللا بن 
امحد بن موسى عبدان يوما وهو حيدثنا وأبو العباس بن سريج حاضر فقال عبدان من دعى فلم جيب فقد عصى اهللا 

ح الياء من قوله جيب فقال له بن سريج ان رأيت ان تقول جيب بضم الياء فأىب عبدان ان يقول وعجب ورسوله ففت
  من صواب بن سريج كما عجب بن سريج من خطائه 

باب ذكر احلكاية عمن قال جيب أداء حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على لفظه وجيوز رواية غريه على ( 
  ) املعىن 

عيسى بن عبد العزيز اهلمذاين قال ثنا صاحل بن امحد احلافظ قال ثنا القاسم بن أىب صاحل قال مسعت  أخربنا حممد بن
أبا حامت يعىن الرازي يقول مسعت سعيد بن عفري يقول قال مالك بن أنس كل حديث للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

 أخربنا أبو القاسم األزهري قال ثنا يؤدى على لفظه وعلى ما روى وما كان عن غريه فال بأس إذا أصاب املعىن
  عبيد اهللا بن حممد العكربي قال ثنا محزة بن 

القاسم اخلطيب قال ثنا عمر بن مدرك قال ثنا عبد العزيز بن حيىي املديين موىل بىن هاشم قال مسعت مالك بن أنس 
ن غريه فأصبت املعىن فال بأس يقول ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تعد اللفظ وما كان ع

أخربنا أبو بكر حممد بن املؤمل األنباري قال انا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل األهبري قال ثنا عبيد اهللا بن 
احلسن الصابوين قال ثنا مالك بن عبد اهللا بن سيف التجييب مبصر قال ثنا عبد اهللا بن عبد احلكم قال قال أشهب 

حاديث يقدم فيها ويؤخر واملعىن واحد فقال أما ما كان منها من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه سألت مالكا عن األ
و سلم فاىن أكره ذلك واكره ان يزاد فيها وينقص منها وما كان من قول غري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال 

ا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي قال انا أرى بذلك بأسا إذا كان املعىن واحدا أخربنا أبو بكر الربقاين قال ان
احلسني بن إدريس قال ثنا بن عمار عن معن قال سألت مالكا عن معىن احلديث فقال أما حديث رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم فأده كما مسعته واما غري ذلك فال بأس باملعىن 

  زيادةباب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من احلديث ومل جيز ال

أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا عثمان بن امحد قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا حممد بن سعيد يعىن بن 
األصبهاين قال ثنا عبد اهللا بن املبارك عن سيف عن جماهد قال انقص من احلديث وال تزد فيه أخربنا القاضى أبو 

بن حممد املفيد ح وأخربنا حممد بن على احلريب قال ثنا على بن  العالء حممد بن على الواسطي قال انا حممد بن امحد
عمر احلضرمي قال قال ثنا خالد بن حممد الصفار قال مسعت حيىي بن معني يقول إذا خفت ان ختطىء يف احلديث 

  فانقص منه وال تزد 

مقاليت فلم يزد فيها قالوا ومن احلجة ملن ذهب اىل هذا املذهب قول النيب صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا من مسع 
وهذا يدل على ان النقصان منها جائز إذ لو مل يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة أخربنا أبو الفرج عبد السالم 



بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال انا سليمان بن امحد بن أيوب الطرباين قال ثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي 
 ثنا سويد بن سعيد قال ثنا الوليد بن حممد املوقري قال ثنا ثور بن يزيد عن نافع عن وحممد بن الليث اجلوهري قاال

بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف حجة الوداع نضر اهللا من مسع مقاليت فلم يزد فيها فرب حامل كلمة 
اية احلديث على النقصان واحلذف اىل من هو اوعى هلا منه وقد قال كثري ممن منع نقل احلديث على املعىن ان رو

لبعض متنه غري جائزة ألهنا تقطع اخلرب وتغريه فيؤدى ذلك اىل ابطال معناه وإحالته وكان بعضهم ال يستجيز أن 
حيذف منه حرفا واحدا أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا إمساعيل بن على اخلطيب وأبو على بن الصواف وأمحد 

ثنا عبد اهللا بن امحد قال ثنا أىب قال ثنا سفيان قال مسعت عبد امللك بن عمري يقول واهللا اىن  بن جعفر بن محدان قالوا
ألحدث باحلديث فما ادع منه حرفا وقال بعض من أجاز الرواية على املعىن ان النقصان من احلديث جائز إذا كان 

وال جيوز له ان ال يعلم ذلك ومل يفعله وقال الراوي قد رواه مرة أخرى بتمامه أو علم ان غريه قد رواه على التمام 
كثري من الناس جيوز ذلك للراوى على كل حال ومل يفصلوا والذي خنتاره يف ذلك انه ان كان فيما حذف من اخلرب 
معرفة حكم شرط وامر ال يتم التعبد واملراد باخلرب اال بروايته على وجهه فإنه جيب نقله على متامه وحيرم حذفه ألن 

باخلرب ال يتم اال به فال فرق بني ان يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض افعال الصالة أو تركا لنقل  القصد
  فرض آخر هو الشرط يف صحة العبادة كترك نقل 

وجوب الطهارة وحنوها وعلى هذا الوجه حيمل قول من قال ال حيل اختصار احلديث أخربنا أبو مسلم جعفر بن باى 
ال ثنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن على املقرى بأصبهان قال ثنا عبد اهللا بن حممد اهلمذاين قال ثنا اجليلي الفقيه ق

زكريا بن حيىي خياط السنة قال ثنا إسحاق بن راهويه قال مسعت النضر بن مشيل يقول مسعت اخلليل بن امحد يقول 
امرأ مسع منا حديثا فبلغه كما مسعه وأخربنا حممد  ال حيل اختصار حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم لقوله رحم اهللا

بن عيسى اهلمذاين قال ثنا صاحل بن امحد احلافظ قال ثنا إبراهيم بن حممد بن يعقوب قال ثنا زكريا بن حيىي 
السجزى قال مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال مسعت النضر بن مشيل يقول مسعت اخلليل بن امحد يقول ال 

احلديث ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رحم اهللا امرأ مسع مقاليت فأداها كما مسعها فمىت اختصر مل حيل اختصار 
يفهم املبلغ معىن احلديث أخربين أبو الفضل عبيد اهللا بن امحد بن على الصرييف قال انا عبد الرمحن بن عمر اخلالل 

ن مالك ال يرى ان خيتصر احلديث إذا كان عن رسول قال ثنا حممد بن امحد بن يعقوب بن شيبة قال قال جدي كا
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرأت على امحد بن حممد بن غالب عن أىب احلسن الدارقطين قال ثنا بن خملد قال مسعت 

عباسا الدوري يقول سئل أبو عاصم النبيل يكره االختصار يف احلديث قال نعم ألهنم خيطئون املعىن حدثين حممد بن 
  احلسني قال انا اخلصيب بن عبد اهللا القاضى مبصر قال انا امحد بن 

بن جعفر بن محدان الطرسوسى قال ثنا عبد اهللا بن جابر البزاز قال ثنا جعفر بن حممد بن عيسى بن نوح قال ثنا 
ر حممد بن عيسى بن الطباع قال قال يل عنبسة قلت البن املبارك علمت ان محاد بن سلمة كان يريد أن خيتص

احلديث فيقلب معناه قال فقال يل أو فطنت له فان كان املتروك من اخلرب متضمنا لعبارة أخرى وأمرا ال تعلق له 
مبتضمن البعض الذي رواه وال شرطا فيه جاز للمحدث رواية احلديث على النقصان وحذف بعضه وقام ذلك مقام 

الحدامها باألخرى فكما جيوز لسامع اخلرب الواحد خربين متضمنني عبارتني منفصلتني وسريتني وقضيتني ال تعلق 
القائم فيما تضمنه مقام اخلربين اللذين هذه حاهلما رواية أحدمها دون اآلخر فكذلك جيوز لسامع اخلرب الواحد 

القائم فيما تضمنه مقام اخلربين املنفصلني رواية بعضه دون بعض فال فرق بني ان يكون قد رواه هو بتمامه أو رواه 



ه بتمامه أومل يروه غريه وال هو بتمامه ألنه مبثابة خربين منفصلني يف امرين ال تعلق ألحدمها باآلخر وكذلك ال غري
جيوز لسامع اخلرب الذي يتضمن حكما متعلقا بغريه وأمرا يلزم يف حكم الدين ال يتبني املقصد منه اال باستماع اخلرب 

يدخله فساد وإحالة ملعناه وسد لطريق العلم باملراد منه فال فصل  على متامه وكماله ان يروى بعضه دون بعض ألنه
يف حترمي ذلك عليه بني ان يكون قد رواه غريه مبينا أو هو مرة قبلها أو مل يكن ذلك ألنه قد يسمعه ثانيا منه إذا 

ع رواية غريه له تاما رواه ناقصا غري الذي مسعه تاما فال يصل بنصه اىل معناه وقد يسمع روايته له ناقصا من مل يسم
فال جيوز رواية ما حل هذا احملل من االخبار اال على التمام واالستقصاء اللهم اال ان يروى اخلرب بتمامه غريه ويغلب 
على ظن راويه على النقصان ان من يرويه له قد مسعه من الغري تاما وانه حيفظه بعينه ويتذكر بروايته له البعض باقي 

ك فان شاركه يف السماع غريه مل جيز وكذلك فإنه جيوز أن يرويه ناقصا ملن كان قد رواه له من اخلرب فيجوز له ذل
قبل تاما إذا غلب على ظنه انه حافظ له بتمامه وذاكر له فاما ان خاف نسيانه والتباس األمر عليه مل جيز أن يرويه له 

  اال كامال 

ملن قد رواها له على التمام ألنه كان يعلم منهم احلفظ هلا وقد كان سفيان الثوري يروى األحاديث على االختصار 
واملعرفة هبا أخربنا القاضى أبو نصر امحد بن احلسني الدينوري هبا قال انا أبو بكر امحد بن حممد بن إسحاق السين 

بان يقول علمنا احلافظ قال انا احلسني بن حممد مأمون قال ثنا أبو أمية حممد بن إبراهيم قال مسعت عبد العزيز بن أ
سفيان الثوري اختصار احلديث وان خان من روى حديثا على التمام إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان ملن 

رواه له قبل تاما ان يتهمه بأنه زاد يف أول مرة ما مل يكن مسعه أو أنه نسي يف الثاين باقي احلديث لقلة ضبطه وكثرة 
عن نفسه ألن يف الناس من يعتقد يف راوي احلديث كذلك انه رمبا زاد يف  غلطه وجب عليه ان ينفي هذه الظنة

احلديث ما ليس منه وانه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه وانه ال يؤمن ان يكون أكثر حديثه ناقصا مبتورا فمىت 
يتغري به املعىن ظن الراوي اهتام السامع منه بذلك وجب عليه نفيه عن نفسه وان كان النقصان من احلديث شيئا ال 

كحذف بعض احلروف وااللفاظ والراوي عامل واع حمصل ملا يغري املعىن وما ال يغريه من الزيادة والنقصان فان ذلك 
  سائغ له على قول من أجاز الرواية على املعىن دون من مل جيز ذلك 

  باب ما جاء يف تقطيع املنت الواحد وتفريقه يف األبواب

  باب الذي قبل هذا باجازة تفريق املنت الواحد يف موضعني إذا كان متضمنا حلكمني وهكذا قد تقدم القول من يف ال

  إذا كان املنت متضمنا لعبادات واحكام ال تعلق لبعضها ببعض فإنه مبثابة

األحاديث املنفصل بعضها من بعض وجيوز تقطيعه وكان غري واحد من األئمة يفعل ذلك حدثت عن عبد العزي بن 
بلي قال ثنا امحد بن حممد بن هارون اخلالل قال أخربين يزيد بن عبد اهللا األصبهاين قال مسعت إمساعيل جعفر احلن

  ) الغزال من محلة العلم قال مسعت نعيم بن محاد يقول رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقال أنت 

ب فسكت عىن حدثين احلسن بن أىب طالب قال الذي تبتر حديثي فقلت يا رسول اهللا ان حديثك رمبا دخل يف أبوا
ثنا عبد اهللا بن عثمان الصفار قال حدثين حممد بن امحد بن غزال الصفار قال حدثين حممد بن عبد اهللا الرازي قال 
ثنا امحد بن بشري بن غرقدة قال حدثين أبو على الصفدي حدثين نعيم بن محاد قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 



املنام فقال يل أنت الذي تقطع حديثي قال قلت يا رسول اهللا انه يبلغنا عنك احلديث فيه ذكر الصالة و سلم يف 
وذكر الصيام وذكر الزكاة فنجعل ذا يف ذا وذا يف ذا قال فنعم إذا حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر 

أبا عبد اهللا يعىن امحد بن حنبل قد أخرج أحاديث اخلالل قال أخربين حممد بن هارون أبا احلارث حدثهم قال رأيت 
وأخرج حاجته من احلديث وترك الباقي خيرج من أول احلديث شيئا ومن آخره شيئا ويدع الباقي وقال اخلالل 

أخربين حممد بن هارون ان إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد اهللا عن الرجل يسمع احلديث وهو إسناد 
  ثة أحاديث قال ال يلزمه كذب وينبغى ان حيدث باحلديث كما مسع وال يغريه واحد فيجعله ثال

  باب ذكر الرواية عمن قال جيب تأدية احلديث على الصواب وان كان احملدث قد

  ) حلن فيه وترك موجب االعراب 
حممد بن إسحاق الثقفى قال أخربنا أبو نعيم امحد بن عبد اهللا احلافظ قال ثنا إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكى قال انا 

ثنا إسحاق يعىن بن راهويه قال انا عيسى بن يونس قال قال رجل لألعمش ان كان بن سريين ليسمع احلديث فيه 
اللحن فيحدث به على حلنه فقال األعمش ان كان بن سريين يلحن فان النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يلحن يقول 

  حدثين أبو سوار عبد اهللا بن حممد بن امحد الشابرجنى قومه أخربنا أبو بكر الربقاين قال 

قال ثنا أبو يزيد حممد بن حيىي بن خالد قال ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال ثنا عيسى بن يونس قال شهدت 
األعمش قال له رجل ان بن سريين يسمع احلديث فيه اللحن فيحدث به على حلنه فقال األعمش ان كان بن 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يلحن فقوموه أخربنا أبو بكر حممد بن عمر بن القاسم النرسي قال سريين يلحن ف
انا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا احلسن بن على بن الوليد الفارسي اخلطيب قال ثنا حممد 

بأس باحلديث إذا كان فيه اللحن ان يعر به أخربنا بن الصباح البزاز قال ثنا شريك عن جابر عن أىب جعفر قال ال 
على بن أىب على البصري قال انا حممد بن العباس اخلزاز وإمساعيل بن سعيد املعدل قال ثنا أبو بكر حممد بن القاسم 

قلت  األنباري قال حدثين أىب قال ثنا أبو عبد اهللا الوراق قال ثنا أبو داود قال ثنا شريك عن جابر عن الشعيب قال
فاىن امسع احلديث ليس باعراب فأعربه قال نعم أخربين احلسني بن على الطناجريى قال ثنا أبو القاسم منصور بن 

جعفر الصرييف قال حدثين املظفر بن حيىي الشراىب عن احلسني بن الفهم عن حممد بن أبان عن شريك عن جابر قال 
نا القاضى أبو زرعة روح بن حممد بن امحد الرازي قال انا قلت للشعىب أمسع احلديث ملحونا فأعربه قال نعم أخرب

أبو يعقوب إسحاق بن سعد النسوي قال ثنا احلسني بن سفيان قال ثنا صفوان يعىن بن صاحل قال ثنا الوليد يعىن بن 
د بن مسلم قال مسعت األوزاعي يقول أعربوا احلديث فان القوم كانوا عربا أخربنا احلسن بن أىب بكر قال انا امح

إسحاق الطييب قال ثنا احلسن بن على بن زياد قال ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد قال ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت 
األوزاعي يقول كانوا يعربون وامنا اللحن من محلة احلديث فأعربوا احلديث أخربنا على بن امحد بن عمر املقرى قال 

  ثنا أبو طاهر بن أىب هاشم قال ثنا حممد بن 

على بن إمساعيل التوزي قال قال لنا أبو زيد عمر بن شبة قال يل عفان قال يل محاد بن سلمة من حلن يف حديثي 
فليس حيدث عىن أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا دعلج بن امحد قال انا امحد بن على االبار قال ثنا احلسن 

ن قتادة فكان يف حديثه حلن فقوموه فإنه كان ال يلحن أخربين بن على قال ثنا عفان قال قال لنا مهام إذا حدثتكم ع
على بن امحد املؤدب قال ثنا امحد بن إسحاق قال ثنا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد قال حدثين شيخ من أهل 



 خراسان مر بنا حاجا عن احلسن بن على احللواين قال ما وجدمت يف كتايب عن عفان حلنا فعربوه فان عفان كان ال
يلحن وقال لنا عفان ما وجدمت يف كتايب عن محاد بن سلمة حلنا فعربوه فان محادا كان ال يلحن وقال محاد ما وجدمت 
يف كتايب عن قتادة حلنا فعربوه فان قتادة كان ال يلحن أخربنا أبو القاسم األزهري قال ثنا امحد بن إبراهيم قال ثنا 

كريا الساجي قال ثنا األصمعي قال مسعت محاد بن زيد يقول من حلن يف عبد اهللا بن عبد الرمحن السكري قال ثنا ز
حديثي فليس حيدث عىن قرأت على أىب بكر الربقاين عن إبراهيم بن حممد بن حيىي قال انا حممد بن إسحاق الثقفى 

سمع احلديث فيه قال ثنا بن أىب رزمة قال ثنا على بن احلسن بن شقيق قال قلت لعبد اهللا يعىن بن املبارك الرجل ي
اللحن يقيمه قال نعم كان القوم ال يلحنون أخربنا أبو على عبد الرمحن بن حممد بن امحد بن حممد بن فضالة احلافظ 
النيسابوري بالري قال مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن حممد احملفوظى يقول مسعت أبا العباس حممد بن إسحاق الثقفى 

مسعت النضر بن مشيل يقول كان عوف بن أىب مجيلة رجال حلانا قد كسوت يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول 
لكم حديثه كسوة حسنة قرأت على الربقاين عن أىب إسحاق املزكى قال انا حممد بن إسحاق الثقفى قال مسعت أبا 

فأتوهم اىن انا  قدامة قال مسعت أبا عبيد يقول ما كتبت اللحن يف كتايب وان حلن احملدث فرمبا رأيت يف كتايب اللحن
  الذي أخطأت أخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز قال انا امحد بن 

سعيد بن مرابة قال ثنا عباس بن حممد قال قيل ليحىي وهو بن معني ما تقول يف الرجل يقوم الرجل حديثه يعىن ينزع 
عفر قال ثنا حممد بن عدى البصري يف كتابه قال ثنا أبو عبيد حممد منه اللحن قال ال بأس به أخربنا حممد بن أىب ج

بن على قال مسعت أبا داود سليمان بن األشعث يقول كان امحد بن صاحل يقوم كل حلن يف احلديث أخربين على بن 
امللك بن عبد امحد املؤدب قال ثنا امحد بن إسحاق قال ثنا بن خالد قال ثنا عبد اهللا بن امحد الغزاء قال ثنا عبد 

احلميد امليمون من ولد ميمون بن مهران قال رأيت امحد بن حنبل يغري اللحن يف كتابه وقال بن خالد ثنا أبو جعفر 
امحد بن إسحاق بن هبلول قال سألت احلسن بن حممد الزعفراين عن الرجل يسمع احلديث ملحونا أيعربه قال نعم 

لرمحن بن عمر اخلالل قال ثنا حممد بن امحد بن يعقوب بن شيبة قال ثنا أخربين أبو القاسم األزهري قال ثنا عبد ا
جدي قال مسعت على بن املديين وذكر وكيعا واللحن فقال كان وكيع يلحن ولو حدثت عنه بألفاظه لكانت عجبا 

ال حدثنا كان يقول حتنا مسعر عن عيشة أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ق
يعقوب بن سفيان قال انا احلميدي قال قال سفيان كان بن أىب خالد يقول مسعت املستورد اخى بىن فهر يلحن فيه 

فقلت انا أخا بىن فهر أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا حممد بن امحد الصواف قال ثنا عبد اهللا بن امحد قال 
أىب خالد وقد لقى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاحش  حدثين أىب قال ثنا هشيم قال كان إمساعيل بن

  اللحن كان يقول حدثين فالن عن أبوه أخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال انا حممد بن العباس قال انا بن مرابة 

ين قيس بن قال ثنا العباس بن حممد قال مسعت حيىي يقول كان إمساعيل بن أىب خالد إذا حدث عن قيس يقول حدث
أبو حازم قلت ليحىي كان إمساعيل من العرب قال كان موىل جبيلة قلت ال أعلم أحدا حدث عن بن أىب خالد عن 

  قيس فنسبه اال قال بن أىب حازم وهذا مجاع منهم ان إصالح اللحن جائز واهللا اعلم قاله اخلطيب 

  باب ذكر احلجة يف إجازة رواية احلديث على املعىن

السلف وأهل التحري يف احلديث ال جتوز الرواية على املعىن بل جيب مثل تأدية اللفظ بعينه من غري قال كثري من 
تقدمي وال تأخري وال زيادة وال حذف وقد ذكرنا بعض الروايات عمن ذهب اىل ذلك ومل يفصلوا بني العامل مبعىن 



العامل بذلك وقد ذكر عن بعض السلف الكالم وموضوعه وما ينوب منه مناب بعض وما ال ينوب منابه وبني غري 
انه كان يروى احلديث على املعىن إذا علم املعىن وحتققه وعرف القائم من اللفظ مقام غريه وقال مجهور الفقهاء 

جيوز للعامل مبواقع اخلطاب ومعاىن األلفاظ رواية احلديث على املعىن وليس بني أهل العلم خالف يف ان ذلك ال جيوز 
الكالم وموقع اخلطاب واحملتمل منه وغري احملتمل وقال قوم من أهل العلم الواجب على احملدث ان للجاهل مبعىن 

يروى على اللفظ إذا كان لفظ ينوب مناب معناه غامضا حمتمال فاما إذا مل يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما 
يه وال ناقص منه وال حمتمل ألكثر من وللراوى لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى اهللا عليه و سلم غري زائد عل

معىن لفظه صلى اهللا عليه و سلم جاز للراوى روايته على املعىن وذلك جيوز حنو أن يبدل قوله قام بنهض وقال 
بتكلم وجلس بقعد وعرف بعلم واستطاع بقدر وأراد بقصد واوجب بفرض وحظر حبرم ومثل هذا مما يطول تتبعه 

مع شرط آخر وهو أن يكون سامع لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم عاملا مبوضوع وهذا القول هو الذي خنتاره 
  ذلك اللفظ يف اللسان 

وبأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يريد به ما هو موضوع له فان علم جيوزه به واستعارته له مل يسغ له ان 
م ضرورة غري مستدل عليه فإنه ان استدل يروى اللفظ جمردا دون ذكره ما عرفه من قصده صلى اهللا عليه و سل

به على انه قصد به معىن من املعاين جاز عليه الغلط والتقصري يف االستدالل ووجب نقله له بلفظ الرسول صلى اهللا 
عليه و سلم لينظر هو وغريه من العلماء فيه فأما الدليل على انه ليس ذلك للجاهل مبواقع اخلطاب وباملتفق معناه 

من األلفاظ فهو أنه ال يؤمن عليه ابدال اللفظ خبالفه بل هو الغالب من امره وأما الدليل على انه ال جيوز واملختلف 
للعامل أيضا رواية احملتمل من اللفظ على املعىن فهو أنه امنا يرويه على معىن يستخرجه يستدل عليه وقد يتوهم ويغلط 

لذلك روايته إياه على اللفظ ليجتهد العلماء يف القول  وقد يصيب وحنن غري مأمورين بتقليده وان أصاب فيجب
مبعناه اللهم اال ان يقول الناقل العدل اىن قد علمت ضرورة قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم باحملتمل من كالمه اىل 

ى جواز كذا وكذا وانه أراد ذلك بعينه دون غريه فيقبل قوله ويزول حكم االجتهاد يف معىن اللفظ وأما الدليل عل
ذلك للعامل مبعناه فهو ما أخربين أبو حممد عبد اهللا بن امحد بن إبراهيم بن شاذان الصرييف قال انا امحد بن على بن 

حممد بن امحد بن اجلهم الكاتب قال انا حممد بن جرير الطربي قال حدثين سعيد بن عمرو السكوين قال ثنا الوليد 
عبد اهللا بن سليمان بن اكيمه الليثي عن أبيه عن جده قال قلنا لرسول  بن سلمة الفلسطيىن قال أخربين يعقوب بن

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأبينا أنت وأمنا يا رسول اهللا انا لنسمع احلديث فال نقدر على تأديته كما مسعناه قال إذا 
  ثنا أبو بكر اإلمساعيلي امالء قال مل حتلوا حراما وال حترموا حالال فال بأس أخربنا امحد بن حممد بن غالب الفقيه قال 

أخربين إبراهيم بن موسى البزاز قال ثنا صاحل بن قطن بن عبد اهللا قال ثنا عبد الرمحن بن مساور حدثنا الوليد بن 
سلمة حدثين يعقوب بن إسحاق بن عبد اهللا بن اكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال قلنا يا رسول اهللا انا نسمع منك 

قدر على تأديته كما مسعنا قال إذا مل حترموا حالال وال حتلوا حراما وأصبتم املعىن فال بأس أخربين احلديث فقد ف
احلسن بن أىب طالب قال حدثنا إمساعيل بن حممد بن زجنى أبو القاسم الكاتب قال ثنا امحد بن حممد بن نصري 

ن بن قزعة قال ثنا عبد العزيز بن عبد الرمحن الضبعي قال حدثين امحد بن حممد بن غالب أبو عبد اهللا قال ثنا احلس
عن حبيب بن أىب مرزوق عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن مسعود قال سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فقال يا رسول اهللا انك حتدثنا حديثا ال نقدر أن نسوقه كما نسمعه فقال إذا أصاب أحدكم املعىن فليحدث أخربين 
ىب الفتح الفارسي وأمحد بن أىب جعفر القطيعي قاال ثنا احلسن بن القاسم اخلالل قال ثنا امحد بن عبد عبيد اهللا بن أ



اهللا الوكيل قال ثنا على بن مسلم الطوسي قال ثنا حممد بن يزيد الواسطي عن اصبغ بن زيد عن خالد بن كثري عن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

تقول على ما مل أقل فليتبوأ بني عيين جهنم مقعدا قيل يا رسول اهللا وهل هلا من عينني قال امل تسمع اىل قول اهللا عز 
و جل إذا رأهتم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظا وزفريا فأمسك القوم ان يسألوه فأنكر ذلك من شأهنم وقال مالكم ال 

لوىن قالوا يا رسول اهللا مسعناك تقول من تقول على ما مل أقل فليتبوأ بني عيين جهنم مقعدا وحنن ال حنفظ احلديث تسأ
كما مسعناه نقدم حرفا ونؤخر حرفا ونزيد حرفا وننقص حرفا قال ليس ذلك أردت امنا قلت من تقول على ما مل 

  يريد عيىب وشني اإلسالم أو شيىن وعيب اإلسالم 

ى ذلك أيضا اتفاق األمة على ان للعامل مبعىن خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم وللسامع بقوله ان ينقل معىن ويدل عل
خربه بغري لفظه وغري اللغة العربية وأن الواجب على رسله وسفرائه اىل أهل اللغات املختلفة من العجم وغريهم ان 

له على ألسنة رسله سيما إذا كان السفري يعرف اللغتني فإنه يرووا عنه ما مسعوه ومحلوه مما أخربهم به وتعبدهم بفع
ال جيوز أن يكل ما يرويه اىل ترمجان وهو يعرف اخلطاب بذلك اللسان ألنه ال يأمن الغلط وقصد التحريف على 
به الترمجان فيجب ان يرويه بنفسه وإذا ثبت ذلك صح ان القصد برواية خربه وأمره وهنيه إصابة معناه وامتثال موج
دون إيراد نفس لفظه وصورته وعلى هذا الوجه لزم العجم وغريهم من سائر األمم دعوة الرسول اىل دينه والعلم 
بأحكامه ويدل على ذلك انه امنا ينكر الكذب والتحريف على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتغيري معىن اللفظ 

ملعىن املقصود من اللفظ وصادقا على الرسول صلى اهللا فإذا سلم راوي احلديث على املعىن من ذلك كان خمربا با
عليه و سلم ومبثابة من أخرب عن كالم زيد وأمره وهنيه والفاظه مبا يقوم مقام كالمه وينوب منابه من غري زيادة وال 

فان نقصان فال يعترب يف ان راوي ذلك قد أتى باملعىن املقصود وليس بكاذب وال حمرف وقد ورد القرآن مبثل ذلك 
اهللا تعاىل قص من أنباء ما قد سبق قصصا كرر ذكر بعضها يف مواضع بألفاظ خمتلفة واملعىن واحد ونقلها من 

السنتهم اىل اللسان العريب وهو خمالف هلا يف التقدمي والتأخري والزيادة والنقصان وحنو ذلك وقد استدل املنكرون 
ورد بأشياء كثرية قصد فيها اإلتيان باللفظ واملعىن مجيعا حنو  للرواية على املعىن حبصول االتقاق على ان الشرع قد

التكبري والتشهد واألذان والشهادة وإذا كان كذلك مل ينكر أن يكون املطلوب باحلديث لفظه بعينه ومعناه مجيعا 
غري ذلك فيقال هلم وبأى وجه وجب احلاق رواية حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلفظه باألذان والتشهد و

  مما جيرى 

جمرامها فال جيدون متعلقا يف ذلك ويقال أيضا لو أخذ علينا يف رواية حديثه إيراد لفظه ومعناه لوجب ان يوقف عليه 
توقيفا يوجب العلم ويقطع العذر كالتوقيف لنا على األذان والتشهد وىف عدم توقيف حيج مثله داللة على فساد ما 

نكم وبني من قال ملا حصل االتفاق على إباحة الترمجة يف حديث رسول اهللا صلى اهللا قلتم مث يقال هلم ما الفصل بي
عليه و سلم وأوامره ونواهيه واالخبار عن مجلة دينه وتفصيله وجب كذلك جواز روايته على املعىن باللفظ العريب 

عا واحتجوا أيضا بقول النيب الذي هو أقرب اىل لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم من االعجمى فال جيدون لذلك مدف
صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا فأداه كما مسعه وبقوله للذي علمه إذا اخذ مضجعه يقول آمنت 

بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يف الكلمات املشهورة فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت فقال له 
ك الذي أرسلت قالوا مل يسوغ ملن علمه الدعاء خمالفة اللفظ فيقال هلم اما احلديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وبنبي

األول فهو حجة عليكم ألنه قد علل فيه ونبه على ما يقول بقوله صلى اهللا عليه و سلم فرب مبلغ اوعى من سامع 



سامع وأفقه وكان السامع ورب حامل فقه ليس بفقيه واىل من هو افقه منه وكأنه قال إذا كان املبلغ اوعى من ال
غري فقيه وال ممن يعرف املعىن وجب عليه تأدية اللفظ ليستنبط معناه العامل الفقيه واال فال وجه هلذا التعليل ان كان 

حال املبلغ واملبلغ سواء على ان رواة هذا اخلرب نفسه قد رووه على املعىن فقال بعضهم رحم اهللا مكان نضر اهللا 
ع وروى مقاليت بدل منا حديثا وبلغه مكان اداه وروى فرب مبلغ افقه من مبلغ مكان فرب ومن مسع بدل امرأ مس

مبلغ اوعى من سامع ورب حامل فقه ال فقه له مكان ليس بفقيه والفاظ سوى هذه متغايرة تضمنها هذا اخلرب وقد 
هذا اخلرب نقل على املعىن  ذكرنا طرقه على االستقصاء باختالف الفاظها يف كتاب افردناه هلا والظاهر يدل ان

  فلذلك اختلفت ألفاظه وان كان معناها واحد واهللا اعلم 

واما رد النيب صلى اهللا عليه و سلم على الرجل يف احلديث الثاين قوله وبرسولك اىل وبنبيك الذي أرسلت فان 
على الكافة واسم النيب النيب أمدح من الرسول ولكل واحد من هذين النعتني موضع أال ترى ان اسم الرسول يقع 

ال يتناول اال األنبياء خاصة وامنا فضل املرسلون من األنبياء ألهنم مجعوا النبوة والرسالة معا فلما قال وبنبيك الذي 
أرسلت جاء بأمدح النعت وهو النبوة مث قيده بالرسالة حني قال الذي أرسلت وبيان آخر وهو أن قوله وبرسولك 

نه جيتزأ بالقول األول ان هذا رسول فالن عن ان يقول الذي أرسله إذ كان ال يفيد الذي أرسلت غري مستحسن أل
القول الثاين اال املعىن األول وكان قوله وبنبيك الذي أرسلت يفيد اجلمع بني النبوة والرسالة فلذلك امره النيب 

محن الرحيم رب يسر خريا قال أخربنا صلى اهللا عليه و سلم به ورده اليه واهللا اعلم آخر اجلزء السادس بسم اهللا الر
  أبو بكر امحد بن على بن ثابت اخلطيب البغدادي قال 

  باب ذكر من كان يذهب اىل إجازة الرواية على املعىن من السلف وسياق بعض

  ) اخبارهم يف ذلك 
  أخربنا أبو الفرج عبد السالم بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال انا سليمان 

ب الطرباين قال ثنا مطلب بن شعيب األزدي قال ثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل بن أمحد بن أيو
ح وأخربنا أبو طاهر حممد بن احلسن بن عيسى الناقد واللفظ له قال انا امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا جعفر بن 

بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول قال  حممد الفريايب قال حدثين امحد بن صاحل قال ثنا معن قال ثنا معاوية
دخلنا على واثلة بن األسقع فقلنا يا أبا األسقع حدثنا حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس فيه 

وهم وال نسيان فقال هل قرأ أحد منكم الليلة من القرآن شيئا قالوا نعم قال فهل زدمت الفا أو واوا أو شيئا فقلت 
نزيد وننقص وما حنن باولئك يف احلفظ فقال هذا القرآن بني اظهركم وأنتم تدرسونه بالليل والنهار فكيف وحنن  انا

حندث حبديث مسعناه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة أو مرتني إذا حدثتكم على معناه فحسبكم أخربنا 
احلسن قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين أىب على بن حممد بن عبد اهللا املعدل قال انا حممد بن امحد بن 

قال ثنا عبد الرمحن بن مهدى عن معاوية بن صاحل ح وأخربنا حممد بن احلسني الناقد قال انا امحد بن جعفر قال ثنا 
اهيم املقرى جعفر الفريايب قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا معن ح وأخربنا حممد بن على بن الفتح قال انا عمر بن إبر

قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صاحل عن العالء بن 
احلارث عن مكحول عن واثلة بن األسقع قال إذا حدثناكم وقال قتيبة إذا جئناكم باحلديث على معناه فحسبكم 

  بن عمر احلافظ قال ثنا عبد اهللا بن سليمان أخربنا حممد بن على احلريب قال ثنا على 



بن األشعث قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن النعمان قال ثنا كثري بن حيىي بن كثري قال حدثين أىب قال ثنا سعيد اجلريري 
عن أىب نضرة عن أىب سعيد قال كنا جنلس اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم عسى ان تكون عشرة نفر نسمع احلديث 

منا اثنان يؤديانه غري أن املعىن واحد أخربين أبو القاسم األزهري قال ثنا على بن عمر احلافظ قال ثنا امحد بن فما 
حممد بن سلم قال ثنا الزبري بن بكار قال حدثين حممد بن املنذر عن جده هشام بن عروة عن أبيه قال قالت يل 

احلديث مث تعود فتكتبه فقلت هلا أمسعه منك على شيء مث عائشة رضى اهللا عنها يا بىن انه يبلغىن انك تكتب عىن 
اعود فأمسعه على غريه فقالت هل تسمع يف املعىن خالفا قلت ال قالت ال بأس بذلك أخربنا القاضى أبو بكر امحد 

بن احلسن احلريي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا مالك بن 
مساعيل هو أبو غسان ح وأخربنا عبيد اهللا بن عمر بن امحد الواعظ قال ثنا حممد بن احلسن بن كوثر الربهباري قال إ

ثنا حممد بن سليمان بن احلارث قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أىب حصني عن عامر عن مسروق عن عبد اهللا 
و سلم مث أرعد وأرعدت ثيابه فقال أو شبيه ذا أو حنو ذا قال حدث حديثا فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

واللفظ حلديث احلريي أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدى البزاز قال ثنا القاضى أبو عبد 
عة بن يزيد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي إمالء قال ثنا على بن شعيب قال ثنا معن قال ثنا معاوية بن صاحل عن ربي

عن أىب الدرداء انه كان إذا حدث احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث فرغ منه قال اللهم إال هكذا أو 
كشكله أخربنا أبو حممد احلسني بن على بن حممد بن امحد بن بشار السابورى بالبصرة قال ثنا حممد بن امحد بن 

أىب منصور السكوين قال ثنا حممد بن الوزير وعمرو بن عثمان قاال ثنا حممويه العسكري قال ثنا امحد بن عثمان بن 
  الوليد بن مسلم عن عبد اهللا 

بن العالء عن بسر بن عبيد اهللا عن أىب إدريس ان أبا الدرداء كان حيدث باحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
على التميمي قال انا امحد بن جعفر بن محدان  سلم فإذا فرغ منه قال هذا أو حنو هذا أو شكله أخربنا احلسن بن

قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين أىب قال ثنا أبو قطن قال ثنا بن عون عن حممد قال كان أنس إذا 
حدث حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففرغ منه قال أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

امحد بن رزق قال انا عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال حدثين أبو عبد اهللا يعىن  أخربنا حممد بن
امحد بن حنبل ح وأخربنا بن رزق أيضا قال انا إمساعيل بن على اخلطيب وأبو على بن الصواف وأمحد بن جعفر بن 

اق عن معمر عن أيوب عن حممد بن سريين قال محدان قالوا ثنا عبد اهللا بن امحد قال حدثين أىب قال ثنا عبد الرز
كنت امسع احلديث من عشرة املعىن واحد واللفظ خمتلف أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان قال انا عبد اهللا 

بن جعفر بن درستويه الفارسي قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا أبو بكر احلميدي قال ثنا سفيان قال كان عمرو 
دث باحلديث على املعىن وكان إبراهيم من ميسرة ال حيدثه اال على ما مسع أخربنا أبو بكر الربقاين قال بن دينار حي

انا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي قال انا احلسني بن إدريس قال ثنا بن عمار قال ثنا معاذ بن معاذ العنربي 
ون باملعاىن وكان القاسم بن حممد ورجاء بن حيوة وابن القاضى عن بن عون قال كان احلسن والشعيب وإبراهيم حيدث

سريين حيدثون كما مسعوا أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكى قال انا حممد بن إسحاق 
 الثقفى قال ثنا إسحاق يعىن بن راهويه قال انا إمساعيل بن علية عن بن عون قال كان احلسن والنخعي والشعيب

حيدثون باحلديث مرة هكذا ومرة هكذا فذكر ذلك البن سريين فقال اهنم لو حدثوا كما مسعوا كان أفضل أخربنا 
  أبو بكر الربقاين قال قرأت على عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي حدثكم 



ىب جنيع حيدثان باملعاىن امحد بن عبد الرمحن بن مرزوق قال ثنا أبو معمر عن سفيان قال كان عمرو بن دينار وابن أ
وكان إبراهيم بن ميسرة وابن طاوس حيدثنان كما مسعا أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس 

حممد بن يعقوب األصم قال ثنا حممد بن على الوراق قال ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا جرير بن حازم قال مسعت 
واحد والكالم خمتلف أخربين احلسن بن أىب طالب قال ثنا عمر بن حممد بن على احلسن حيدث باألحاديث األصل 

الناقد قال ثنا عمر بن حممد بن نصر الكاغذى قال ثنا إسحاق بن أىب إسرائيل قال ثنا حرب بن ميمون قال ثنا 
ال بأس باحلديث إذا هشام قال قيل للحسن يا أبا سعيد انك حتدثنا باحلديث اليوم وحتدث من الغد بكالم آحر فقال 

أصبت املعىن أخربين عبد اهللا بن حيىي السكري قال انا حممد بن عبد اهللا الشافعي قال ثنا جعفر بن حممد بن األزهر 
قال ثنا املفضل بن غسان الغاليب قال ثنا عبد اهللا بن جعفر الرقى قال ثنا خملد بن حسني عن هشام بن حسان عن 

يث وتأخريه إذا أصبت املعىن أخربنا أبو منصور حممد بن امحد بن شعيب الروياين قال احلسن قال ال بأس بتقدمي احلد
انا حممد بن إمساعيل الوراق قال انا عبد اهللا بن حممد البغوي قال ثنا على بن اجلعد قال انا املبارك بن فضالة عن 

حلسني حممد بن احلسني بن حممد املتوثي احلسن أنه كان ال يرى بأسا ان يقدم أو يؤخر إذا أصاب املعىن أخربنا أبو ا
واحلسن بن أىب بكر األشعري قاال ثنا على بن حممد بن الزبري الكوىف قال ثنا احلسن بن على بن عفان قال ثنا زيد 

بن احلباب عن الربيع بن صبيح عن احلسن قال ال بأس إذا اصيب معىن احلديث أخربنا أبو اخلري فرج بن اخلضر بن 
قال ثنا امحد بن على بن حيىي بن حسان بن سهيل احلرشي بالكوفة قال ثنا أىب قال ثنا وكيع عن  جامع اجلوهري

مهدى بن ميمون عن غيالن بن جرير قال قلت للحسن الرجل يسمع احلديث فيحدث به ال يألو يكون الزيادة 
  والنقصان قال فقال احلسن ال بأس به 

عبد اهللا بن مخريويه قال انا احلسني بن إدريس قال ثنا بن عمار قال حدثنا أخربنا أبو بكر الربقاين قال انا حممد بن 
عبد الرمحن بن مهدى قال ثنا مهدى عن غيالن قال قلت للحسن الرجل حيدث باحلديث ال يألو فتكون فيه الزيادة 

د بن الزبري قال ثنا والنقصان قال ومن يطيق ذلك أخربنا احلسني بن الفضل واحلسن بن أىب بكر قاال انا على بن حمم
احلسن بن على بن عفان قال ثنا زيد بن احلباب عن مهدى بن ميمون عن غيالن املعويل قال سألت احلسن أمسع 

احلديث فال آلو أن أحدث به كما مسعت فأزيد فيه أو أنقص قال سبحان اهللا ومن يطيق ذلك أخربنا أبو سعيد حممد 
ن يعقوب األصم قال ثنا أبو احلسن عبد امللك بن عبد احلميد الرقى قال بن موسى الصرييف قال ثنا العباس حممد ب

ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام بن أىب عبد اهللا عن شعيب بن احلبحاب قال انطلقت انا وغيالن بن جرير اىل 
حلسن امنا احلسن فقال له غيالن يا أبا سعيد الرجل حيدث باحلديث فال حيدثه كما مسعه يزيد فيه وينقص فقال ا

الكذب على من تعمده أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلريي حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم 
حدثنا حممد بن على الوراق حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام الدستوائى عن شعيب بن احلبحاب قال دخلت على احلسن 

يزيد فيه وينقص منه فقال امنا الكذب على من تعمده أخربنا انا وغيالن فقال يا أبا سعيد الرجل حيدث باحلديث ف
الربقاين قال انا بن مخريويه اهلروي قال انا احلسني بن إدريس قال ثنا بن عمار قال ثنا املعاىف عن مسعر عن عمرو بن 

الن الوراق مرة قال انا ال نستطيع ان حندثكم احلديث كما مسعناه ولكن عموده وحنوه أخربنا حممد بن جعفر بن ع
قال انا أبو الفتح حممد بن احلسني املوصلي قال ثنا أبو يعلى امحد بن على قال ثنا بشر بن الوليد قال ثنا احلسن بن 

عياش أخو أىب بكر بن عياش عن جعفر بن حممد قال ان رجلني يأتيان من أهل الكوفة فيشددان على يف احلديث فما 
  ىن اجىء به كما مسعته اال ان اجىء باملع



أخربين احلسني بن على الطناجريى قال انا عمر بن امحد بن عثمان الواعظ قال ثنا احلسني بن امحد بن بسطام 
الزعفراين قال ثنا سلمة بن شبيب قال ثنا عبد الرزاق قال قلت لسفيان الثوري حدثنا حبديث أىب الزعراء كما 

ىن أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان الغزال مسعت قال يا سبحان اهللا ومن يطيق ذلك امنا جنيئكم باملع
وأبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار قاال انا إمساعيل بن حممد الصفار قال قال أبو حممد العباس بن عبد اهللا 

ما مسعه الترقفي مسعت الفريايب يقول مسعت سفيان يقول لو أردنا ان حندثكم باحلديث كما مسعناه وقال بن برهان ك
ما حدثناكم حبديث واحد أخربنا أبو احلسني بن الفضل واحلسن بن أىب بكر قاال انا على بن حممد بن الزبري قال ثنا 
احلسن بن على بن عفان قال ثنا زيد بن احلباب عن رجل عن سيف املكى عن جماهد قال انقص احلديث احب اىل 

ذهبت أحدثكم كما مسعت فال تصدقوىن وأخربين أبو نصر امحد  من ان أزيد فيه قال احلسن قال زيد قال سفيان إذا
بن احلسني القاضى بالدينور قال انا أبو بكر امحد بن حممد بن إسحاق احلافظ قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر قال 

كم كما ثنا احلسن بن على بن عفان قال ثنا زيد بن احلباب قال مسعت سفيان الثوري يقول ان قلت لكم اىن أحدث
مسعت فال تصدقوىن قال زيد يعين أنه حيدث على املعاين أخربنا احلسن بن احلسني بن العباس النعايل قال انا أبو سعيد 

امحد بن حممد بن رميح النسوي قال ثنا حممد بن يوسف بن عاصم ببخارا قال ثنا املهنأ بن حيىي قال مسعت عبد 
دثنا كما مسعت فقال ال واهللا ما اليه سبيل وما هو اال املعىن أخربنا الرزاق يقول قال صاحب لنا لسفيان الثوري ح

أبو حازم األعرج عمر بن امحد بن إبراهيم احلافظ بنيسابور قراءة قال انا أبو حممد القاسم بن غامن بن محويه املهليب 
  دثنا باحلديث فيكون قال انا حممد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجى قال مسعت بن بكري يقول رمبا مسعت مالكا حي

لفظه خمتلفا بالغداة و بالعشي وحدثنا أبو حازم امالء قال ثنا على بن عيسى املاليين قال ثنا حممد بن حممود بن خالد 
النسوي قال مسعت على بن خشرم يقول كان بن عيينة حيدثنا فإذا سئل عنه بعد ذلك حدثنا بغري لفظه األول 

الربقاين عن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكى قال انا حممد بن إسحاق الثقفى قال  واملعىن واحد قرأت على أىب بكر
انا قتيبة قال كانوا يقولون احلفاظ أربعة إمساعيل بن علية وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب كانوا هؤالء يؤدون 

النهار كذا وكذا يغري اللفظ اللفظ قال أبو رجاء قتيبة وكان محاد بن زيد حيدث على املعىن سئل عن حديث يف 
أخربنا أبو نعيم احلافظ قال انا إبراهيم بن عبد اهللا األصبهاين قال ثنا حممد بن إسحاق السراج قال مسعت عبيد اهللا 
بن سعيد بقول مسعت حيىي بن سعيد يقول أخاف ان يضيق على الناس تتبع األلفاظ ألن القرآن أعظم حرمة ووسع 

ان املعىن واحدا أخربنا امحد بن حممد بن امحد بن غالب اخلوارزمي قال قرئ على أىب ان يقرأ على وجوه إذا ك
إسحاق املزكى وأنا امسع مسعت أبا العباس ح وأخربنا أبو حازم العبدي واللفظ له قال مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن 

ن مجيل يقول كنا عند حيىي بن حممد بن حيىي يقول مسعت أبا العباس امحد بن حممد بن األزهر يقول مسعت ازهر ب
سعيد ومعنا رجل يتشكك فقال له حيىي يا هذا اىل كم هذا ليس يف يد الناس اشرف وال اجل من كتاب اهللا تعاىل 

وقد رخص فيه على سبعة أحرف أخربين على بن امحد املؤدب قال ثنا امحد بن إسحاق النهاوندى قال انا احلسن بن 
بن امحد بن معدان قال ثنا سعيد بن رمحة األصبحي قال كان حممد بن مصعب القرقساين  عبد الرمحن قال ثنا عبد اهللا

  يقول أيش تشددون على أنفسكم إذا اصبتم املعىن فحسبكم 

أخربنا أبو بكر الربقاين قال ثنا يعقوب بن موسى االردبيلى قال ثنا امحد بن طاهر بن النجم املياجني قال ثنا سعيد بن 
ل قلت أليب زرعة إذا مسعتك تذاكر بالشىء عن بعض املشيخة قد مسعته من غريك فأقول ثنا أبو عمرو الربذعي قا



زرعة وفالن وامنا ذاكرتىن أنت باملعىن واإلسناد قال ارجو قلت فان كان حديثا طويال قال فهذا أضيق قلت فان 
  قلت حدثنا فالن وأبو زرعة حنوه فسكت 

  وإذا سئل بعد ذلك عن إسناده فذكرهباب ما جاء يف إرسال الراوي للحديث 

  هل جيوز ملن يسمعه ان يلفقه ويقدم اإلسناد على املنت 

  أخربنا أبو القاسم على بن حممد بن على بن يعقوب األيادي قال ثنا أبو بكر

  ) حممد بن عبد اهللا بن 
الد عن عامر عن الربيع بن إبراهيم الشافعي قال ثنا حممد بن اجلهم قال ثنا يعلى بن عبيد عن إمساعيل بن أىب خ

خثيم قال من قال ال اله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد هو على كل شيء قدير عشرا كان عدل 
أربع رقاب قيل من حدثك قال عمرو بن ميمون فلقيت عمرا فقلت من حدثك فقال عبد الرمحن بن أىب ليلى 

ك فقال أبو أيوب صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا فلقيت عبد الرمحن بن أىب ليلى فقلت من حدث
احلسن بن على التميمي قال انا امحد بن جعفر بن محدان قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال قال أىب مسعت 
ا وله سفيان يقول إذا كفى اخلادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه فان مل يفعل فليأخذ لقمة فلريوغها فيه فين

وقرىء عليه إسناده مسعت أبا الزناد عن األعرج عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا حممد بن امحد 
بن رزق قال انا عثمان بن امحد قال ثنا حنبل بن إسحاق قال حدثين أبو عبد اهللا قال ثنا شعيب بن حرب قال قال 

  مالك كنا جنلس اىل الزهرى 

نكدر فيقول الزهرى قال بن عمر كذا وكذا فإذا كان بعد ذلك جلسنا اليه فقلت الذي ذكرت واىل حممد بن امل
عن بن عمر من أخربك به قال ابنه سامل أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال مسعت أبا العباس حممد بن 

احلديث فيسمع الكالم قبل يعقوب األصم يقول مسعت أبا بكر الصغاين يقول سئل سعيد بن عامر عن الرجل يسمع 
اإلسناد فقال ال بأس ان يصري اإلسناد قبل الكالم حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا امحد بن حممد بن هارون 
اخلالل قال ثنا أبو داود السجستاين قال مسعت أبا عبد اهللا سئل عن احملدث يذكر احلديث يعىن فيقال من دون فالن 

قلت يؤلفها أعىن الذي يسمع هكذا قال نعم يؤلفه وهل كان شريك حيدث اال هكذا  فيقول فالن جائز قال نعم
  كان يذكر احلديث فيقول فالن فيقال عمن فيقول عن فالن 

  باب ما جاء يف احملدث يروى حديثا مث يتبعه بإسناد آخر

الثاين مفردا ويساق فيه  ويقول عند منتهى اإلسناد مثله يعىن مثل احلديث املتقدم هل جيوز أن يروى عنه احلديث
لفظ احلديث األول أم ال كان شعبة بن احلجاج ال جييز ذلك وقال بعض أهل العلم جيوز ذلك إذا عرف ان احملدث 
ضابط متحفظ يذهب اىل متييز األلفاظ وعد احلروف فان مل يعرف منه ذلك مل جيز افراد اإلسناد الثاين وسياق املنت 

علم إذا روى مثل هذا يورد اإلسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا مث فيه وكان غري واحد من أهل ال
يسوقه وكذلك إذا كان احملدث قد قال حنوه وهذا هو الذي أختاره أخربنا امحد بن عبد الواحد بن حممد الدمشقي 



زاق قال قال الثوري قال انا جدي قال انا حممد بن يوسف اهلروي قال ثنا حممد بن محاد الطهراين قال انا عبد الر
  إذا كان مثله يعىن حديثا قد تقدم فقال مثل هذا احلديث الذي قد تقدم فان شئت 

فحدث باملثل على لفظ األول قال عبد الرزاق وكان شعبة ال يرى ذلك أخربنا القاضى أبو العالء حممد بن على 
قال ثنا عبد املؤمن بن خلف النسفي قال ثنا  الواسطي قال انا أبو مسلم عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن مهران

صاحل بن حممد البغدادي قال ثنا أبو بكر األعني عن قراد عن شعبة قال فالن عن فالن مثله ليس حبديث أخربين أبو 
القاسم األزهري قال انا عمر بن امحد الواعظ قال ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي قال ثنا حممود بن غيالن قال مسعت 

ا يقول قال شعبة مثله ليس حبديث وقال سفيان مثله حديث وقال شعبة حنوه شك أخربنا أبو بكر امحد بن عمر وكيع
الدالل قال ثنا جعفر بن حممد بن نصري اخللدي قال ثنا احلسن بن على بن شبيب أبو على املعمري قال ثنا حممود بن 

ديث وقال شعبة حنوه شك ذكر أبو الفتح حممد بن غيالن قال مسعت وكعيا يقول قال سفيان إذا قال حنوه فهو ح
امحد بن أىب الفوارس ان حممد بن محيد بن سهيل املخرمي أخربهم قال ثنا على بن احلسني بن حبان قال وجدت يف 
كتاب أىب قيل ألىب زكريا يعىن حيىي بن معني حيدث احملدث حبديث مث حيدث آخر يف اثره فيقول مثله جيوز يل انا ان 

لكالم األول يف هذا األخري الذي قال فيه احملدث مثله قال نعم قلت له امنا قال احملدث مثله وكيف اقص انا اقص ا
الكالم فيه قال هذا جائز إذا قال مثله فقصصت أنت الكالم األول يف هذا األخري ال بأس به أخربنا حممد بن عبد 

محد بن سعيد بن مرابة قال ثنا العباس بن حممد قال مسعت الواحد األكرب قال انا حممد بن العباس اخلزاز قال انا ا
حيىي بن معني يقول إذا كان حديث عن رجل وحديث آخر عن رجل مثله فال بأس ان يرويه إذا كان مثله اال ان 

يقول حنوه قلت وهذا القول على مذهب من مل جيز الرواية على املعىن فأما على مذهب من اجازها فال فرق بني مثله 
  وه واهللا اعلم وحن

  باب ما جاء يف تفريق النسخة املدرجة وجتديد اإلسناد املذكور يف أوهلا

  ) ملتوهنا 
ألصحاب احلديث نسخ مشهورة كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثرية يذكر الراوي إسناد النسخة يف املنت 

بو اليمان احلكم بن نافع عن شعيب بن أىب األول منها مث يقول فيما بعده وبإسناده اىل آخرها فمنها نسخة يرويها أ
محزة عن أىب الزناد عن األعرج عن أىب هريرة ونسخة أخرى عند أىب اليمان عن شعيب أيضا عن نافع عن بن عمر 
ونسخة عند يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أىب هريرة ونسخة عند عبد 

عمر بن راشد عن مهام بن منبه عن أىب هريرة وسوى هذا نسخ يطول ذكرها فيجوز لسماعها الرزاق بن مهام عن م
ان يفرد ما شاء منها باإلسناد املذكور يف أول النسخة الن ذلك مبنزلة احلديث الواحد املتضمن حلكمني ال تعلق 

بني واألكثر على ما تقدم ذكرنا له ألحدمها باآلخر فاالسناد هو لكل واحد من احلكمني وهلذا جاز تقطيع املنت يف با
أخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال انا حممد بن العباس اخلزاز قال انا امحد بن سعيد قال ثنا عباس بن حممد قال 

قال حيىي بن معني أحاديث مهام بن منبه ال بأس ان يقطعها قرأت يف أصل كتاب هبة اهللا بن احلسن بن منصور 
من أىب على امحد بن عمر بن حممد األصبهاين عن أىب احلسني امحد بن جعفر بن حممد بن عبيد اهللا  الطربي الذي مسعه

املنادى قال حدثنا أبو موسى الزرقي قال ثنا أبو هبرية الدمشقي قال ثنا امحد بن شبويه قال قلت لوكيع احملدث 
ى ذلك وعن منصور أقول يف كل حديث حيدثين فيقول يف أول الكتاب حدثنا سفيان عن منصور مث يقول فيما سو



حدثنا فالن عن سفيان عن منصور قال نعم ال بأس به أخربين امحد بن حممد الروياين قال انا عثمان بن حممد املخرمي 
قال أخربين حممد بن يعقوب األصم ان العباس بن حممد الدوري حدثهم قال سألت حيىي بن معني عن حديث ورقاء 

يف أوهلا عن بن أىب جنيح عن جماهد فقيل له ترى بأسا ان خيرجها انسان فيكتب يف كل بن عمر أنه كان يقول 
حديث ورقاء عن بن أىب جنيح عن جماهد قال ليس به بأس أخربنا امحد بن حممد بن غالب الفقيه قال سألت أبا بكر 

ة من املتون ان جيدد لكل منت امحد بن إبراهيم االمساعيل عن اإلسناد املدرج فقال جيوز إذا جعل إسناد واحد لعد
  إسنادا جديدا 

  باب يف احملدث يروى حديثا عن شيخ ينسبه فيه مث يروى بعده عن ذلك الشيخ

أحاديث يسميه فيها فال ينسبه هل جيوز للطالب ان يذكر نسب الشيخ يف األحاديث كلها إذا رواها متفرقة قد 
ول إذا أراد أن ينسب الشيخ يعىن بن فالن وممن ذهب اىل هذا أجاز أكثر أهل العلم ذلك منهم من قال األوىل ان يق

امحد بن حنبل حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا امحد بن حممد بن هارون اخلالل قال أخربين عصمة بن عصام 
اين قال قال ثنا حنبل قال كان أبو عبد اهللا إذا جاء اسم الرجل غري منسوب قال يعىن بن فالن أخربنا أبو بكر الربق

قرأت على بشر بن امحد االسفرائيىن حدثكم عبد اهللا بن حممد بن سيار قال مسعتهم يذكرون بالبصرة عن على بن 
املديين قال إذا حدثك الرجل فقال ثنا فالن ومل ينسبه فقل حدثنا فالن ان فالن بن فالن حدثه وهكذا رأيت أبا بكر 

يفعل وكان أحد احلفاظ اجملودين ومن أهل الورع والدين وسألته عن  امحد بن على بن حممد األصبهاين نزيل نيسابور
أحاديث كثرية رواها لنا قال فيها أبو عمرو بن محدان أن أبا يعلى امحد بن على بن املثىن املوصلي أخربهم وأنا أبو 

سفيان الصفار بكر بن املقرى ان إسحاق بن امحد بن نافع حدثهم وأنا أبو امحد احلافظ ان أبا يوسف حممد بن 
أخربهم فذكر يل ان هذه األحاديث مسعها قراءة على شيوخه يف مجلة نسخ نسبوا الذين حدثوهم هبا يف أوهلا 

واقتصروا يف بقيتها على ذكر امسائهم وكان غريه يقول يف مثل هذا انا فالن قال انا فالن وهو بن فالن مث يسرد 
من الرواة كانوا يقولون فيما اجيز هلم أخربنا فالن ان فالنا حدثهم نسبه اىل منتهاه وهذا الذي استحسنه ألن قوما 

  فاستعمال ما ذكرت انفى للظنة وإن كان املعىن يف العبارتني واحدا 

  باب يف جواز استثبات احلافظ ما شك فيه من كتاب غريه أو حفظه

ال ثنا امحد بن بشر املرثدي قال ثنا أخربنا حممد بن عمرو بن القاسم النرسي قال انا حممد بن عبد اهللا الشافعي ق
مسلم يعىن عبد الرمحن بن يونس قال ثنا سفيان قال رأيت عاصما يأتى بن أىب خالد يستثبته يف حديث الشعيب 

أخربنا حممد بن امحد بن رزق وحممد بن احلسني بن الفضل قاال انا دعلج بن امحد قال انا وىف حديث بن رزق ثنا 
ل ثنا أبو قدامة قال مسعت هبز بن أسد يقول مسعت أبا عوانة يقول كنت اكتب عن قتادة فقال امحد بن على االبار قا

ال تكتب فإنه احفظ لك فتركت فإذا شككت اآلن نظرت يف كتاب سعيد بن أىب عروبة قال اخلطيب وينبغى ملن 
أ فيلقنه املسئول ولكن أراد استثبات غريه يف شيء عرض له الشك فيه ان ال يذكر العارض خوفا من ان يكون خط

يقول له كيف حدثت كذا كذا ويذكر طرف احلديث حسب أخربنا عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريب قال انا محزة بن 
حممد بن العباس قال ثنا حممد بن الفضل القسطاىن قال ثنا شيبان األبلي قال ثنا أبو هالل عن قتادة قال إذا أردت 

بو بكر حممد بن عمر بن بكري املقرى قال انا عثمان بن امحد بن مسعان الرزاز قال ثنا ان تغلط صاحبك فلقنه أخربنا أ
هيثم بن خلف الدوري قال ثنا حممود بن غيالن قال ثنا وهب بن جرير قال كان شعبة جيىء اىل أىب وهو على محار 



ا واهللا مسعت األعمش فيقول كيف مسعت األعمش حيدث حبديث كذا وكذا فيقول أىب كذا وكذا فيقول شعبة هكذ
حيدث به فيسأله عن أحاديث من أحاديث األعمش فإذا حدثه أىب يقول هكذا مسعت األعمش حيدث به مث يضرب 

محاره ويذهب أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال مسعت 
يف جملس روح بن عبادة سنة مخس ومائتني يسأل حيىي بن معني العباس بن حممد الدوري يقول رأيت امحد بن حنبل 

عن أشياء يقول له يا أبا زكريا كيف حديث كذا وكيف حديث كذا يريد امحد أن يستثبته يف أحاديث قد مسعوها 
  فكلما قال حيىي كتبه امحد قلت وكان بعض السلف يبني ما ثبته فيه غريه فيقول حدثين فالن وثبتىن فالن 

  بعض الروايات عمن قال ثنا فالن وثبتىن فالن باب ذكر

  أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار قال انا إمساعيل بن حممد الصفار قال 

ثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي قال ثنا يزيد بن هارون قال انا عاصم وثبتىن شعبة عن عبد اهللا بن سرجس قال كان 
لم إذا سافر قال اللهم اىن أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب واحلور بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

الكور ودعوة املظلوم وسوء املنظر يف االهل واملال قال الدقيقي مسعت يزيد مرة أخرى يقول مسعت عاصما وثبتىن 
نصر امحد بن حممد بن شعبة عن عبد اهللا بن سرجس مث ذكر احلديث أخربنا على بن أىب على البصري قال انا أبو 

إبراهيم احلازمى البخاري قال ثنا إسحاق بن امحد بن خلف األزدي احلافظ قال مسعت صاحل بن مسمار يقول ثنا 
شعيب بن حرب املدائين قال إسحاق وثبتىن أىب عن صاحل عن سعيد بن السائب عن بن يامني عن أىب هريرة ان 

حقك يف عفاف وافيا وغري واف أخربنا حممد بن امحد بن رزق  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل خذ
الثاين وعلى بن امحد بن هارون النهرواين قاال ثنا حممد بن حيىي بن عمر بن على بن حرب الطائي قال ثنا على بن 
لى حرب قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى وثبته معمر عن بن الصعري قال اشرف النيب صلى اهللا عليه و سلم ع

قتلى أحد فقال اين قد شهدت على هؤالء فزملوهم بكلومهم ودمائهم أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران 
املعدل قال انا أبو سهل امحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان قال ثنا أبو إمساعيل الترمذي قال ثنا احلميدي قال 

عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة قاال خرج رسول اهللا صلى  ثنا سفيان قال ثنا الزهرى عن عروة بن الزبري
اهللا عليه و سلم عام احلديبية يف بضع عشرة مائة فلما كان بذي احلليفة قلد اهلدى وأشعره وأحرم منها بعمرة فقال 

و سلم سفيان انتهى حفظي من الزهرى اىل هنا وكان طويال فثبتىن معمر قال فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وبعث عينا له من خزاعة فلما كان بعني االشظاظ أتاه عينه اخلزاعي فقال ان قريشا مجعوا لك مجوعا وساق احلديث 

بطوله اىل آخره أخربنا امحد بن أىب جعفر قال انا حممد بن عدى بن زحر البصري يف كتابه إلينا قال ثنا أبو عبيد 
بن األشعث ثنا حامد يعىن بن حيىي قال ثنا سفيان قال شويب من  حممد بن على اآلجري قال ثنا أبو داود سليمان

أهل البصرة كان جيالسنا عند الزهرى يقال له درست قال أبو داود فرأيت يف أصل عبد الوارث يف غري موضع ثنا 
  أيوب وثبتنا درست 

  باب يف من وجد يف كتابه خالف ما حفظ عن احملدث

و سهل امحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان قال ثنا إسحاق احلريب قال ثنا أخربنا احلسن بن أىب بكر قال انا أب
  عفان قال ثنا مهام قال ثنا قتادة عن على بن زيد عن 



إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث عن عبد اهللا بن احلارث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه اشترى قال مهام يف كتايب 
عشرين ناقة أخربنا محزة بن حممد بن طاهر الدقاق قال انا امحد بن إبراهيم بن احلسن ثوبا وىف حفظي حلة بسبع و

قال ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي قال ثنا على بن اجلعد قال انا شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن صهيب رجل 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهل البصرة عن بن عباس ان جارتني من بىن عبد املطلب جاءتا تسعيان ورسول 

يصلى حىت اخذنا بركبتيه قال شعبة وأنا احفظ من فيه ففرع بينهما وىف كتايب ففرق بينهما ومل يقطع صالته أخربنا 
أبو بكر الربقاين قال انا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي قال انا احلسني بن إدريس قال ثنا بن عمار قال ثنا عبد 

عن أىب إسحاق عن أىب عبيدة قال كان عبد اهللا يقول يبدأ أحدكم فيتشهد مث حيمد اهللا وميجده  الرمحن عن شعبة
ويثىن عليه مبا هو له أهل مث يصلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث يسأل لنفسه قال قد اسقطت من كتايب مث 

ين على بن امحد املؤدب قال ثنا يصلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم ولكن حفظي هكذا شعبة الذي يشك أخرب
امحد بن إسحاق النهاوندى قال انا احلسن بن عبد الرمحن قال ثنا احلسن بن املثىن قال ثنا حممد بن خالد الباهلى 
قال ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر أنه كان جيمع بني العشاء واملغرب إذا جد السري بعد ما 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان جيمع بينهما قال حيىي حدثت هبذا احلديث ست عشرة سنة  يغيب الشفق ويزعم
مبكة فكنت أقول قبل ان يغيب الشفق مث نظرت يف كتايب فإذا بعد ما يغيب الشفق أخربنا أبو العالء حممد بن احلسن 

ي قال ثنا عبد الصمد يعىن بن عبد الوارث بن حممد الوراق قال انا امحد بن كامل القاضى قال انا أبو قالبة الرقاش
قال ثنا هاشم الكوىف قال ثنا زيد اخلثعمي عن أمساء بنت عميس قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
بئس العبد عبد جترب واعتدى ونسي اجلبار األعلى بئس العبد عبد ختيل واختال ونسي الكبري املتعال بئس العبد عبد 

ونسي املبدأ واملنتهى بئس العبد عبد خيتل الدنيا بالدين بئس العبد عبد خيتل الدنيا بالشبهات بئس العبد بغى وعتا 
عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله قال أبو قالبة وجدت يف كتايب خبطى ومل احفظه من اجمللس بئس العبد 

  عبد تزيله الرغبة عن احلق 

  مسعه من شيخ مل جيز له ان يرويه عنهباب يف ان احلافظ إذا نسي حديثا 

لكنه يرويه نازال عمن ضبطه عن ذلك الشيخ أخربنا احلسن بن أىب بكر قال انا حامد بن حممد بن عبد اهللا اهلروي 
قال انا معاذ بن املثىن قال ثنا أىب قال ثنا أىب عن شعبة عن منصور عن جماهد مسع حسان بن أىب وجزة مسع عقار بن 

عبة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال مل يتوكل من اكتوى أو استرقى قال وقد كان مسعه املغرية بن ش
جماهد من عقار فلم حيكم حفظه أخربنا أبو احلسن امحد بن عبد اهللا األمناطي قال ثنا حممد بن املظفر قال ثنا أبو بكر 

عبدة الضيب قال ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن بن أىب  امحد بن حممد بن اهليثم الدالل الدوري قال ثنا امحد بن
مليكة عن عقبة بن احلارث قال مسعته حيدث وحدثين عنه صاحب يل قال وانا حلديث صاحيب احفظ قال تزوجت أم 

  حيىي بنت أىب اهاب فدخلت عليها امرأة سوداء فزعمت اهنا ارضعتنا مجيعا فأتيت 

ذلك فأعرض عىن فتحولت وقلت يا رسول اهللا اهنا كاذبة قال كيف هبا وقد النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له 
قالت دعها عنك أخربنا بشرى بن عبد اهللا الرومي قال انا عبد العزيز بن جعفر بن امحد الفقيه قال ثنا حممد بن 

ىب مليكة قال حدثين سليمان قال ثنا على بن عبد اهللا قال ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا أيوب عن عبد اهللا بن أ
عبيد بن أىب مرمي عن عقبة بن احلارث قال وقد مسعته من عقبة ولكين حلديث عبيد أحفظ مث ساق حنو ما تقدم 



أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن 
ال ثنا شعبة عن منصور عن حيان عن سويد بن غفلة عن على انه سئل عن حنبل قال حدثين أىب قال ثنا حجاج ق

امرأة تركت زوجها وأمها فجعل لزوجها النصف والمها الثلث مث رد ما بقى على أمها قال شعبة وقد مسعته من 
حيان فحدثت به سفيان فذهب سفيان اىل منصور فحدثه فنسيته فسألت عنه منصورا فأخربين به فحفظته من 

ور وما أرى منصورا مسعه من حيان قال أىب يقال له حيان صاحب األمناط أخربنا على بن حممد بن احلسن منص
احلريب قال انا إبراهيم بن امحد بن جعفر اخلرقي قال انا عمر بن امحد بن على القطان قال ثنا حممد بن الوليد 

عمر وسأله رجل فقال اىن أهللت هبما مجيعا  البسري قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن صدقة قال مسعت بن
قال لو كنت اعتمرت كان احب اىل مث أمره فطاف بالبيت وبالصفا وباملروة وقال ال حيل منك شيء دون يوم النحر 
مث ان شعبة نسي هذا احلديث فقلت له انك حدثتين به قال ان كنت حدثتك به فهو كما حدثتك أخربنا القاضى أبو 

سن احلريي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال انا الربيع بن سليمان قال انا الشافعي بكر امحد بن احل
قال انا عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن أىب عبد الرمحن عن سهيل بن أىب صاحل عن أبيه عن أىب هريرة ان النيب 

ت ذلك لسهيل فقال أخربين ربيعة وهو عندي صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد قال عبد العزيز فذكر
ثقة اىن حدثته إياه وال احفظه قال عبد العزيز قد كان أصاب سهيال علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه 

  فكان سهيل بعد حيدثه عن ربيعة عنه عن أبيه 

  باب يف ان السيء احلفظ ال يعتد من حديثه اال مبا رواه من أصل كتابه

حممد بن غالب قال انا امحد بن حممد بن حسنويه الغوزمى قال انا احلسني بن إدريس قال ثنا أبو  أخربنا امحد بن
داود سليمان بن األشعث قال مسعت امحد بن حنبل قال قال عفان ثنا مهام يوما حبديث فقيل له فيه فدخل فنظر يف 

نا حممد بن امحد بن رزق وحممد بن احلسني بن كتابه فقال أال أراين اخطىء وانا ال أرى فكان بعد يتعاهد كتابه أخرب
الفضل قاال انا دعلج بن امحد قال انا وىف حديث بن رزق ثنا امحد بن على االبار قال ثنا حممد بن املنهال الضرير 

قال مسعت سفيان الرءاس يسأل يزيد بن زريع ما تقول يف مهام فقال كتابه صاحل وحفظه ال يسوى شيئا أخربنا أبو 
ربقاين قال انا بن مخريويه اهلروي قال انا احلسني بن إدريس قال قال بن عمار شريك كتبه صحاح فمن مسع بكر ال

منه من كتبه فهو صحيح قال ومل يسمع من شريك من كتابه اال إسحاق األزرق أخربين بن الفضل قال انا دعلج 
يقول إذا حدثكم املعتمر بن سليمان بشيء  قال انا امحد بن على قال ثنا جماهد بن موسى قال مسعت حيىي بن سعيد

فاعرضوه فإنه سيء احلفظ أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا إبراهيم بن حممد بن حيىي قال انا حممد بن إسحاق السراج 
  قال مسعت عبيد اهللا بن جرير بن جبلة يقول قال أبو سلمة قال وهيب حفظ إمساعيل بن علية وكتاب عبد الوهاب 

  الفه احفظ منه فحكى خالفه له يف روايتهباب فيمن خ

أخربنا أبو احلسني على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران قال انا دعلج بن امحد قال ثنا يوسف القاضى قال ثنا 
سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن احلكم عن عبد احلميد عن مقسم عن بن عباس يف الذي يأتى امرأته وهى 

نصف دينار وأخربنا بن بشران أيضا قال انا دعلج قال ثنا عبد اهللا بن امحد قال ثنا حائض قال يتصدق بدينار أو 
عقبة بن مكرم العمى قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن احلكم عن عبد احلميد عن مقسم عن بن عباس مثله 

حدثنا حبفظك ودعنا  موقوفا قال شعبة اما حفظي فمرفوع وزعم فالن وفالن ان احلكم مل يرفعه فقلت يا أبا بسطام



من فالن وفالن فقال ما احب ان عمرى يف الدنيا عمر نوح واىن حدثت هبذا وسكت عن هذا أخربنا امحد بن حممد 
بن غالب قال قرأت على أىب حامت بن أىب الفضل اهلروي هبا أخربكم حممد بن عبد الرمحن السامي قال ثنا على بن 

الدقاق قال انا امحد بن إبراهيم بن شاذان ح وأخربنا على بن أىب على  اجلعد ح وأخربنا محزة بن حممد بن طاهر
البصري قال انا جعفر بن حممد بن امحد بن إسحاق بن البهلول وعبيد اهللا بن حممد بن إسحاق البزاز قالوا ثنا عبد 

عن أىب سعيد اخلدري اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال ثنا على بن اجلعد قال انا شعبة عن قتادة عن داود السراج 
قال شعبة وقال يل هشام وكان احفظ عن قتادة وأكثر جمالسة له مىن هو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من 

  لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة وان دخل اجلنة يلبسه أهل اجلنة ومل يلبسه هو 

اس اخلزاز قال ثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أىب حية قال ثنا أخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال انا حممد بن العب
يعقوب بن شيبة قال ثنا على بن املديين قال ثنا سفيان حدثنا عاصم بن كليب عن أىب بكر بن أىب موسى قال أرسل 

على اىل أىب موسى وهو جالس يف رحبة أىب موسى فدعاه فقال هناىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اجعل 
اخلامت يف هذه أو هذه وأشار سفيان اىل السبابة والوسطى قال سفيان انا أقول عن أىب بكر بن أىب موسى وغريى 

يقول عن أىب بردة بن أىب موسى قلت رواه سفيان الثوري وشعبة وأبو عوانة وأبو األحوص وعمار بن رزيق 
كلهم عن عاصم بن كليب عن أىب بردة بن  واملسعودي وخالد بن عبد اهللا وبشر بن املفضل وعبد اهللا بن إدريس

أىب موسى وهو الصواب واهللا اعلم أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا 
يعقوب بن سفيان قال قال أبو بكر يعىن احلميدي قال سفيان ثنا الزهرى عن عمرة عن عائشة ان حبيبة بنت 

ديث قال سفيان الذي حفظت انا حبيبة بنت جحش والناس يقولون أم حبيبة أخربنا جحش استحيضت وذكر احل
أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدى البزاز وأبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار قاال انا 

ل حدثين حسني املعلم قال إمساعيل بن حممد الصفار قال ثنا عباس بن حممد قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قا
حدثين عبد اهللا بن بريدة قال حدثين أبو عمران قال أبو معمر وعبد الصمد بن عبد الوارث يقول يف هذا حدثين أبو 
عمر وانا أقول يف هذا حدثين أبو عمران انه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا تبوأ مضجعه احلمد 

أطعمىن وسقاىن ومن على فأفضل واعطاىن فأجزل احلمد هللا على كل حال اللهم رب كل هللا الذي كفاىن وآواىن و
شيء ومليك كل شيء ولك كل شيء أعوذ بك من النار أخربنا أبو طالب حممد بن احلسني بن امحد بن عبد اهللا بن 

  بكري قال انا امحد بن جعفر 

مد بن حفص قال ثنا عبد الرمحن بن محاد الطلحي عن بن محدان قال ثنا الفضل بن احلباب قال ثنا عبيد اهللا بن حم
طلحة بن حيىي عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهللا قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن تفسري سبحان اهللا 

قال هو تنزيه اهللا من السوء قال الفضل أخربين بعض من خالفين ان إسناده غري هذا ومل حيلىن على حجة قاطعة 
من فيه كما حدثت به قلت قد رواه على بن عبد العزيز البغوي وحممد بن شاذان اجلوهري عن عبيد اهللا وحفظته 

بن حممد بن حفص فزاد يف إسناده رجال أخربنيه أبو القاسم عبد الرمحن بن امحد بن إبراهيم القزويين قال انا أبو 
مد املتوثي قال انا حامد بن حممد بن عبد اهللا احلسني حممد بن هارون الثقفى ح وأخربناه حممد بن احلسني بن حم

اهلروي قاال انا على بن عبد العزيز ح وأخربناه احلسن بن أىب بكر قال ثنا أبو سهل امحد بن حممد بن عبد اهللا 
القطان قال ثنا حممد بن شاذان قاال ثنا عبيد اهللا بن حممد التيمى قال ثنا عبد الرمحن بن محاد قال ثنا حفص بن 

ان قال ثنا طلحة بن حيىي بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهللا قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سليم



عن تفسري سبحان اهللا فقال هو تنزيه اهللا عن كل سوء لفظ حديث القزويين وعند عبيد اهللا بن حممد بن حفص عن 
  حفصا واهللا اعلم  عبد الرمحن بن محاد عدة أحاديث هبذا اإلسناد ومل يذكر فيها

  باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط

  ) اليت تلزمه 

اختلف أهل العلم اوال يف االحتجاج برواية من كان ال حيفظ حديثه غري أن معوله على الكتاب فمنهم من مل يصحح 
ج بن امحد ح وأخربنا حممد بن عمر بن جعفر ذلك ومنهم من صححه أخربين حممد بن احلسني القطان انا دعل

اخلرقي قال انا امحد بن جعفر بن حممد بن سلم اخلتلي قال دعلج انا وقال بن سلم ثنا امحد بن على االبار قال ثنا 
يونس بن عبد األعلى قال ثنا أشهب قال قلت ملالك الرجل خيرج كتابه وهو ثقة فيقول هذا مساعي اال انه ال حيفظ 

يسمع منه قال يونس ألنه ان ادخل عليه ال يعرف أخربنا حممد بن املؤمل األنباري قال انا أبو بكر حممد بن قال ال 
عبد اهللا بن حممد بن صاحل األهبري قال انا عبيد اهللا بن احلسني الصابوين قال ثنا مالك بن عبد اهللا التجييب قال ثنا 

يؤخذ ممن ال حيفظ وهو ثقة صحيح أيؤخذ عنه األحاديث فقال عبد اهللا بن عبد احلكم قال قال أشهب وسئل مالك أ
ال يؤخذ منه أخاف ان يزاد يف كتبه بالليل حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر اخلالل قال انا املروذي 

عرفه مث قال قال أبو عبد اهللا ال ينبغي للرجل إذا مل يعرف احلديث ان حيدث مث قال صار احلديث حيدث به من ال ي
استرجع أخربنا عبد اهللا بن على بن محويه اهلمذاين هبا قال انا امحد بن عبد الرمحن الشريازي قال انا عبيد اهللا بن 

  العباس الشطوي قال انا امحد بن إبراهيم بن الوليد 

حيفظ احلديث الواسطي قال ثنا أبو االصبغ حممد بن عبد الرمحن قال مسعت النفيلي يقول مسعت هشيما يقول من مل 
فليس هو من أصحاب احلديث جيىء أحدهم بكتاب كأنه سجل مكاتب قلت والسماع من البصري األمي والضرير 
اللذين مل حيفظا من احملدث ما مسعاه منه لكنه كتب هلما مبثابة واحدة قد منع منه غري واحد من العلماء ورخص فيه 

ا إمساعيل بن على اخلطيب قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال بعضهم أخربنا على بن امحد بن عمر املقرىء قال ثن
سألت أىب قلت ما تقول يف مساع الضرير البصر قال إذا كان حيفظ من احملدث فال بأس وإذا مل يكن حيفظ فال قال 

 عن أىب إسحاق أىب قد كان أبو معاوية الضرير إذا حدثنا بالشىء الذي يرى انه مل حيفظه يقول يف كتابنا أو يف كتايب
الشيباين فال يقول ثنا وال مسعت قلت فاالمي قال هو كذلك هبذه املنزلة اال ما حفظ من احملدث أخربنا حممد بن 

امحد بن رزق قال ثنا أبو على الصواف قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال سألت حيىي بن معني قلت رجل ضرير 
حاديث ال حيفظها قال ال تكتب اال ما حيفظ يعىن الذي حيفظ ليس بشيء البصر ومسيت رجال وهو حيفظ أحاديث وأ

فعاودته فقال ليس بشيء فقلت ان اخذته من رجل ثقة مث اسأله فقال ليس بشيء أخربنا حممد بن عبد الواحد 
ىي بن األكرب قال انا حممد بن العباس اخلزاز قال انا امحد بن سعيد السوسي قال ثنا عباس بن حممد قال مسعت حي

معني وقيل له الرجل الضرير يكتب له ويلقن بعد وحيفظ قال ال اال ان يكون قد حفظ من فيه يعىن من يف احملدث 
وقال العباس يف موضع آخر قيل ليحىي بن معني الرجل يلقن حديثه قال إذا كان يعرف إن ادخل عليه فليس حبديثه 

ه قال حيىي هذا الكالم أو معىن هذا الكالم قال اخلطيب رمحه بأس وان مل يكن يعرف إذا ادخل عليه وكأن حيىي كره
اهللا ونرى العلة اليت ألجلها منعوا صحة السماع من الضرير والبصري األمى هى جواز االدخال عليها ما ليس من 
يف مساعهما وهى العلة اليت ذكرها مالك فيمن له كتب ومساعه صحيح فيها غري أنه ال حيفظ ما تضمنت فمن احتاط 



حفظه كتابه ومل يقرأ اال منه وسلم من ان يدخل عليه غري مساعه حازت روايته وسنذكر احلكاية عمن أجاز ذلك من 
  السلف ان شاء اهللا تعاىل 

  باب ذكر من روى عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وان مل حيفظ

  ) الراوي ما فيه 
  الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا عبد أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل 

  اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين أىب قال ثنا مطلب بن زياد قال ثنا حممد

بن أبان قال قال احلسن بن على لبنيه وبىن أخيه تعلموا تعلموا فانكم صغار قوم اليوم تكونون كبارهم غدا فمن مل 
ا أبو نعيم احلافظ قال ثنا إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكى قال ثنا حممد بن إسحاق حيفظ منكم فليكتب أخربن

السراج قال مسعت مؤمل بن هشام يقول مسعت إمساعيل بن علية يقول مسعت من يزيد الرشك أربعة أحاديث وكان 
حدثنا أبو طالب حيىي  حيدث من كتابه فقلت هذا ال حيفظ فلم ارغب فيه وجاء شعبة وكتب كتبه عن معاذة العدوية

بن على بن الطيب الدسكري لفظ حبلوان قال انا أبو بكر بن املقرى بأصبهان قال ثنا بن طالب يعىن أبا اجلهم امحد 
  ) بن احلسني املشغراىن قال 

ثنا امحد بن أىب احلواري قال مسعت مروان بن حممد يقول ال غىن لصاحب حديث عن ثالث صدق وحفظ وصحة 
ت فيه ثنتان وأخطأته واحدة مل يضره ان كان صدق وصحة كتب ومل حيفظ ورجع اىل كتب صحيحة كتب فان كان

مل يضره أخربنا أبو سعد امحد بن حممد املاليين قال انا عبد اهللا بن عدى احلافظ قال انا جعفر بن امحد بن عاصم 
حب احلديث عنها غىن احلفظ الدمشقي قال ثنا امحد بن أىب احلواري قال مسعت مروان يقول ثالثة ليس لصا

والصدق وصحة الكتب فان أخطأت واحدة وكانت فيه ثنتان مل يضره ان أخطأ احلفظ ورجع اىل صدق وصحة 
كتب مل يضره قال وقال مروان طال اإلسناد وسريجع الناس اىل الكتب أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن 

ل احلميدي فأما من اقتصر على ما يف كتابه فحدث به ومل يزد ومل امحد بن احلسن قال ثنا بشر بن موسى قال قا
ينقص منه ما يغري معناه ورجع عما خيالف فيه بوقوف منه عن ذلك احلديث أو عن االسم الذي خولف فيه من 
رزق اإلسناد ومل يغريه فال يطرح حديثه فال يكون ذلك ضارا يف حديثه إذا مل يرزق من احلفظ واملعرفة باحلديث ما 

غريه إذا اقتصر على ما يف كتابه ومل يقبل التلقني ألنىن وجدت الشهود خيتلفون يف املعرفة حبد الشهادة ويتفاضلون 
فيها كتفاضل احملدثني مث ال أجد بدا من إجازة شهاداهتم مجيعا وال يلزمىن ان ارد شهادة من كان هكذا حىت يكون 

ما وصفت لك أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدى له من املعرفة ما هلذا فهكذا احملدثون على 
قال انا حممد بن خملد العطار قال مسعت جعفر الطيالسي يقول ينبغي للرجل ان يتزر بالصدق ويرتدى بالكتب هكذا 

ين قال مسعت بن كان يف كتاب بن مهدى ومل جياوز جعفرا وقد أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا على بن عمر الدارقط
  خملد قال مسعت جعفر الطيالسي يقول مسعت حيىي بن معني يقول ينبغي للمحدث ان يتزر بالصدق ويرتدى بالكتب 

أخربنا القاضى أبو العالء حممد بن على الواسطي قال ثنا عبد اهللا بن حممد املزين احلافظ بواسط قال ثنا عبد اهللا بن 
هللا بن خبيق األنطاكي يقول لكل تاجر رأس مال ورأس مال احملدث الصدق أىب سفيان املوصلي قال مسعت عبد ا



أخربنا أبو عبد اهللا امحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب قال انا أبو بكر حممد بن محيد بن سهل املخرمي قال ثنا على 
عن الرجل جيد  بن احلسني بن حبان قال وجدت يف كتاب أىب خبط يده قال أبو زكريا يعىن حيىي بن معني وسئل

احلديث خبطه ال حبفظه فقال أبو زكريا كان أبو حنيفة يقول ال حيدث اال مبا يعرف وحيفظ قال أبو زكريا وأما حنن 
فنقول انه حيدث بكل شيء جيده يف كتابه خبطه عرفه أو مل يعرفه قلت قوله أومل يعرفه يعىن به أو مل حيفظه بعينه ألنه 

ابه يف اجلملة جاز له التحديث منه فال حيتاج اىل ان يعترب مساعه لكل حديث إذا صح عنده مساع ما تضمن كت
بانفراده على التفصيل والتعيني واهللا اعلم أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال 

ء قال الرجل أحق ان يغسل املرأة ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا احلميدي قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو عن أىب الشعثا
من أخيها قال سفيان كنت قد نسيت هذا حىت وجدته مكتوبا عندي خبطى أخربنا حممد بن أىب على األصبهاين قال 
ثنا حممد بن الطيب البلوطى قال ثنا حممد بن امحد بن أىب الثلج قال ثنا القاسم بن حممد املروزي قال انا عبدان قال 

ن عبد اهللا بن بشر الكاتب حبديث ذكره قال شعبة وجدته مكتوبا وال احفظه من فيه أخربنا عبيد ثنا أىب عن شعبة ع
اهللا بن أىب الفتح الفارسي قال انا حممد بن العباس اخلزاز قال ثنا إبراهيم بن حممد الكندي قال ثنا أبو موسى حممد 

  بن املثىن العنزي قال قال يل عبد اهللا بن داود 

أله اىن مل امسعه فاىن ابتليت به سألين رجل مرة قال مسعت من فالن قلت ال وذكر أحاديث فقال ال تقل لشيء تس
مسعت هذه منه قلت ال فبينا انا اقلب كتيب ذات يوم إذ ذكرت ما قال يل فجعلت أمتىن ان ال أراه عندي فإذا 

ل لو حدثت عنه ما كان على الشيخ عندي ووجدت تلك األحاديث عندي فقلت يا أبا عبد الرمحن حتدث عنه فقا
شيء فيما بيين وبني اهللا تعاىل ألن كتبنا أحفظ منا وما احب ان أحدث عنه بشيء أخربنا على بن طلحة املقرى قال 
انا أبو الفتح حممد بن إبراهيم الطرسوسى قال انا حممد بن حممد بن داود الكرخي قال ثنا عبد الرمحن بن يوسف بن 

الزمن قال قال يل عبد اهللا بن داود إذا ألقى عليك حديث ال حتفظه فال تقل ليس عندي خراش قال ثنا أبو موسى 
فإنه ألقى على حديث فقلت ليس عندي مث وجدته فضربت عليه من كتايب أخربنا أبو بكر الربقاين قال قرأت على 

ن عبد الرزاق قال قال يل بشر بن امحد االسفرائىن حدثكم عبد اهللا بن حممد بن سيار قال ثنا حممود بن غيالن ع
وكيع أنت رجل عندك حديث وحفظك ليس بذاك فإذا سئلت عن حديث فال تقل ليس هو عندي ولكن قل ال 
احفظه وأخربنا الربقاين قال قرأت على أيب القاسم بن النخاس حدثكم علي بن سليم قال مسعت أبا موسى الزمن 

فري فقال ان الرقعة لتقع يف يدي كأين مل امسعها و لوال اهنا يقول مسعت عبد الرمحن بن مهدى يقول و حنن عنده ن
خبطى من حديثي ما حدثت هبا مث اقبل علينا فقال أليس يصيبكم هذا فقلت له يا أبا سعيد إذا أصابك هذا ال يصيبنا 

ا أبو موسى قال أخربنا أبو القاسم األزهري قال انا حممد بن العباس اخلراز قال انا إبراهيم بن حممد الكندي قال ثن
أقبل علينا عبد الرمحن يعىن بن مهدى وحنن عنده نفري فقال ان الرقعة تقع يف يدي من حديثي ولوال اهنا خبطى مل 

أحدث منها بشيء مث قال أليس يصيبكم هذا فقلت له يصيبك هذا ال يصيبنا فقال نعم لوال اهنا خبطى ما حدثت هبا 
  ن يكون مساع الراوي ثابتا وكتابه متقنا قال ومن شرط صحة الرواية من الكتاب ا

  باب القول فيمن وجد يف كتابه خبطه حديثا فشك هل مسعه أم ال

أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا دعلج بن امحد قال انا امحد بن على االبار قال ثنا احلسني بن احلسن يعىن 
عن شعبة ما مل اعرفه وطرحته أخربين عبيد اهللا بن  املروزي عن عبد الرمحن بن مهدى قال وجدت يف كتيب خبط يدي



أىب الفتح واحلسن بن أىب طالب قاال ثنا امحد بن إبراهيم بن احلسن البزاز قال ثنا احلسني بن حممد بن عفري قال ثنا 
امحد بن سنان قال مسعت عبد الرمحن يقول خصلتان ال يستقيم فيهما حسن الظن احلكم واحلديث أخربنا القاضى 

بو عبد اهللا احلسني بن على الصيمرى قال ثنا على بن احلسن الرازي قال ثنا حممد بن احلسني الزعفراين قال ثنا أ
امحد بن زهري قال ثنا أىب قال ثنا حجاج بن حممد قال ثنا شعبة قال وجدت مذ ثالثة أيام يف كتاب عندي عن 

هو حمرم ما أدرى كيف كتبته وال اذكر أىن مسعته منصور عن جماهد قال مل حيتجم النيب صلى اهللا عليه و سلم و
أخربنا أبو سعد املاليين قال انا عبد اهللا بن عدى قال ثنا حممد بن ثابت قال ثنا موسى بن محدون قال مسعت امحد بن 

عقبة يقول مسعت حيىي بن معني يقول من مل يكن مسحا يف احلديث كان كذابا قيل له وكيف يكون مسحا قال إذا 
  احلديث تركه  شك يف

أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب األصم يقول مسعت الربيع بن 
سليمان يقول مسعت الشافعي يقول كان مالك إذا شك يف شيء من احلديث تركه كله أخربنا حممد بن امحد بن 

ن امحد قال انا وىف حديث بن رزق ثنا امحد بن على االبار قال ثنا رزق وحممد بن احلسني بن الفضل قاال انا دعلج ب
احلسن بن على قال ثنا سعيد بن سالم العطار قال مسعت أىب يقول اىن ألشك يف احلرف الواحد من احلديث فأدعه 

ن كان رأسا قلت إذا شك يف حديث واحد بعينه انه مسعه وجب عليه اطراحه وجاز له رواية ما يف الكتاب سواه وا
احلديث الذي شك فيه ال يعرفه بعينه مل جيز له التحديث بشيء مما يف ذلك الكتاب أخربنا بن رزق وابن الفضل قاال 
انا دعلج قال انا وىف حديث بن رزق ثنا امحد بن على االبار قال ثنا أبو عمار يعىن احلسني بن حريث املروزي قال 

لصالة من أىب محزة قال الكتاب كله اال انه هنق محار يوما فخفى سألت على بن احلسن الشقيقى هل مسعت كتاب ا
على احلديث أو بعض حديث مث نسيت اى حديث كان من الكتاب فتركت الكتاب كله أخربنا امحد بن حممد 

الكاتب قال انا حممد بن محيد املخرمي قال ثنا على بن احلسني بن حبان قال وجدت يف كتاب أىب خبط يده قال أبو 
  يا وهو حيىي بن زكر

معني أتينا حامت بن إمساعيل بشيء من حديث عبيد اهللا بن عمر فلما قرأ علينا حديثا قال أستغفر اهللا كتبت عن عبيد 
اهللا كتابا فشككت يف حديث منها فلست أحدث عنه قليال وال كثريا أخربين أبو يعلى امحد بن عبد الواحد الوكيل 

ح املصيصي قال مسعت بن أىب اخلصيب وهو أبو بكر حممد بن امحد يقول مسعت قال انا إبراهيم بن حممد بن الفت
يوسف بن مسلم يقول مسعت هيثم بن مجيل يقول مسعت من شعبة سبعمائة حديث فشككت يف واحد منها تركتها 

كلها وجيب على صاحب الكتاب ان حيتفظ بكتابه الذي مسع فيه فان خرج عن يده وعاد اليه فقد توقف بعض 
علماء عن جواز احلديث منه أخربنا بن الفضل قال انا دعلج قال انا امحد بن على االبار قال مسعت عبد الرمحن بن ال

املبارك يقول مسعت مع عبد الرمحن بن مهدى من محاد بن زيد فقلت يا أبا سعيد أعطىن النسخة فقال يا صيب انا 
جلس حىت نسخته وأخذه أخربنا أبو القاسم إبراهيم بن ادفع إليك كتايب قال فاستشفعت عليه بإمام احلي فجاء ف

حممد بن سليمان املؤدب بأصبهان قال انا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن على بن املقرى قال ثنا سالمة بن حممود بن 
عيسى القيسي بعسقالن قال ثنا حممد بن خلف قال ثنا على بن احلسن عن بن املبارك قال مسعت انا وغندر حديثا 

شعبة فباتت الرقعة عند غندر فحدثت به عن غندر عن شعبة أخربنا حممد بن احلسني القطان قال ثنا عبد اهللا بن  من
جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت األنصاري يقول مسعت من داود بن أىب هند أحاديث ذكر كثرة ومسع 

نا امحد بن حممد بن غالب الفقيه قال انا أبو بكر معي انسان فأخذه لينسخ وطالت غيبته عىن فتركته ومل اروه أخرب



االمساعيلى قال أريت جدي إمساعيل بن العباس من كتبه كتابا خبطه فيه اماىل فقلت له أليس هذا خطك قال بلى 
  فقال اقرأه على فذهبت أقول حدثك فالن لشيخه الذي حدثه فقال ال تقرأ هكذا 

ما يضره أن أقرت عليه وامسى شيخه فيكون يل فائدة فقال كتب غابت اقرأ ما يف الكتاب قال ثنا فقلت لوالدى 
عىن أين كانت هذا الكتب فقرأت عليه بال تسمية شيخه قال اخلطيب والذي عندي يف هذا انه مىت غاب كتابه عنه 

ن يروى منه مث عاد اليه ومل ير فيه اثر تغيري حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل وسكنت نفسه اىل سالمته جاز له ا
وعلى هذا الوجه حيمل كالم حيىي بن سعيد القطان يف مثل هذه املسئلة أخربنا أبو سعد املاليين قال انا عبد اهللا بن 

عدى قال ثنا زكريا الساجي قال ثنا عمرو بن على قال قلت ليحىي بن سعيد قال يل سامل بن نوح ضاع مىن كتاب 
أحدث هبما قال حيىي وما بأس بذلك أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد يونس واجلريري فوجدهتما بعد أربعني سنة 

بن امحد بن احلسن قال ثنا حممد بن عثمان بن أىب شيبة قال ثنا على بن املديين قال ومسعت يعىن حيىي بن سعيد يقول 
ان أخربنا حممد بن قلت لفضيل بن ميسرة أحاديث أىب جرير فقال مسعتها فذهب كتايب مث اخذته بعد ذلك من انس

امحد بن رزق قال انا عثمان بن امحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال حدثين أبو عبد اهللا قال حيىي بن أىب بكري 
قال ثنا محاد عن محيد أنه أخذ كتب احلسن فنسخها مث ردها عليه قال اخلطيب وهكذا احلكم يف الرجل جيد مساعه 

ال انا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت بن عبد الوهاب يف كتاب غريه أخربنا بن الفضل ق
  الثقفى صاحب الرأي قال كان أبو حذيفة تابعا ألىب ومسع من سفيان مع 

أىب وأخذ مساعه مىن بعد موت أىب وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر اخلالل قال أخربين امحد بن 
ا عبد اهللا وهو امحد بن حنبل سئل عن الرجل يكون له السماع مع الرجل أله ان يأخذه بعد احلسني بن حسان ان أب

سنني قال ال بأس إذا عرف اخلط سألت القاضى أبا الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي عن رجل وجد مساعه يف 
كتاب وجيب ان يكون كتاب من شيخ قد مسى ونسب يف الكتاب غري أنه ال يعرفه فقال ال جيوز له رواية ذلك ال

  الكتاب الذي حيدث منه قد قوبل بأصل الشيخ الذي يرويه عنه 

  باب املقابلة وتصحيح الكتاب

أخربنا حممد بن امحد بن رزق قال انا عثمان بن امحد قال ثنا حنبل قال ثنا اهليثم بن خارجة قال ثنا إمساعيل بن 
ول نعم عرضت كتابك قلت ال قال مل تكتب أخربنا أبو عياش عن هشام بن عروة عن أبيه انه كان يقول كتبت فأق

العالء حممد بن احلسن بن حممد الوراق قال ثنا امحد بن كامل القاضى قال ثنا حممد بن هشام بن أىب الدميك قال ثنا 
 أبو بكر األعني قال ثنا عفان عن أبان عن حيىي بن أىب كثري قال من كتب ومل يعارض كمن دخل اخلالء ومل يستنج

أخربنا أبو الوليد احلسن بن حممد البلخي قال ثنا حممد بن امحد بن حممد بن سليمان احلافظ ببخارا قال ثنا خلف بن 
حممد قال حدثنا حممد بن صخاب بن خزمية قال مسعت أبا حممد افلح بن بسام يقول كنت عند القعنيب فكتبت عنه 

شيئا أخربنا أبو بكر عبد اهللا بن على بن محويه بن ابرك  فقال يل كتبت قلت نعم قال عارضت قلت ال قال مل تصنع
اهلمذاين هبا أخربنا امحد بن عبد الرمحن الشريازي أخربنا أبو احلسن على بن امحد بن حممد البزناىن الفقيه حدثنا أبو 

بن هانئ عن القاسم قال انا محاد بن امحد السلمي قال ثنا مكي بن حممد النيسابوري قال ثنا عبد اهللا بن حممد 
  األخفش قال إذا نسخ الكتاب ومل يعارض 



مث نسخ ومل يعارض خرج عجميا ويستحب نظر مجاعة السامعني يف النسخة وقت قراءة احملدث هلا وخاصة ملن أراد 
النقل منها فان إبراهيم بن عمر الربمكي حدثين عن عبد العزيز بن جعفر احلنبلي قال ثنا أبو بكر اخلالل قال انا 

بن حممد بن عبد الصمد املكى قال قلت ألمحد بن حنبل وحنن يف جملس نسمع فيه احلديث وانا ال انظر يف على 
النسخة يا أبا عبد اهللا جيزيىن ان ال انظر يف النسخة فأقول حدثنا مثل الصك إذا مل ينظر فيه فيشهدون فقال يل لو 

ن حممد بن محيد املخرمي أخربهم قال ثنا على بن نظرت يف الكتاب كان اطيب لنفسك ذكر حممد بن أىب الفوارس ا
احلسني بن حبان قال وجدت يف كتاب أىب خبط يده قيل ألىب زكريا أرأيت ان اجتمع قوم عند حمدث فقرأ عليهم 

فنظر بعضهم يف الكتاب وبعضهم مل ينظر هل جيوز هلؤالء الذين مل ينظروا ان حيدثوا هبا قال أما عندي فال جيوز 
الشيوخ هكذا كان مساعهم أخربين احلسن بن على اجلوهري قال انا حممد بن عمران الكاتب فيما اذن ولكن عامة 

ان نرويه عنه قال ثنا حممد بن خملد قال مسعت أبا عبد اهللا حممد بن مسلم بن واره يقول أنتم أهل بلد ينظر اليكم 
أحل ملن مل ينظر يف الكتاب ان ينسخ منه شيئا أو  جيىء رجل يسألين يف أحاديث وأنتم ال تنظرون فيها مث تكتبوهنا ال

حنو هذا الكالم حفظته عن بن واره أخربنا بن الفضل قال انا عبد اهللا بن جعفر قال انا يعقوب بن سفيان قال انا 
  الفضل بن زياد قال ومسعت أبا عبد اهللا يقول قال عبد الرزاق ملا قدم علينا سفيان 

يف الكتاب قال فأتيناه هبشام بن يوسف فكان هو يكتب وحنن ننظر يف الكتاب فإذا قال لنا ائتوىن برجل يكتب خف
فرغ ختمنا الكتاب حىت ننسخه قلت وإذا كان صاحب النسخة مأمونا يف نفسه موثوقا بضبطه جاز ملن حضر 

ل ثنا حممد بن خملد اجمللس ان يترك النظر معه اعتماد عليه يف ذلك قرأت على اجلوهري عن أىب عبيد اهللا املرزباين قا
قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال مسعت حيىي بن معني يقول كان بن أىب ذئب حيدث فيقرأ عليهم كتابه ويلقيه 

إليهم فيكتبونه ومل ينظروا يف الكتاب وجيوز أيضا ترك النظر يف النسخة رأسا حال القراءة إذا كان قد تقدم الراوي 
جتوز الرواية منها اال ان تكون نقلت من مقابلتها بأصل األصل ويلزمه أيضا بيان  وأما إذا مل يكن عورض هبا فال

ذلك أخربنا امحد بن حممد بن غالب الفقيه قال سألت أبا بكر إمساعيل هل للرجل ان حيدث مبا كتب عن الشيخ ومل 
ط قلت وهذا مذهب أىب يعارض بأصله فقال نعم ولكن ال بد أن يبني انه مل يعارض ملا عسى يقع من زلة أو سقو

  بكر الربقاين فإنه روى لنا أحاديث كثرية وقال فيها انا فالن ومل يعارض باألصل 

  فصل

ومن مسع من الراوي ومل يكن له يف احلال نسخة مث نسخ من األصل بعد ذلك استحب له عرض ما نسخه على 
أ ونقصان حروف وغري ذلك مما يعرفه الراوي للتصحيح وان كان قد قابل به ألنه حيتمل ان يكون يف األصل خط

الراوي ولعله ان يكون أقره يف أصله ألن الذي حدثه به كذلك رواه وكره تغيري روايته وعول فيه على حفظه له 
ومعرفته به أخربنا على بن حممد بن عبد اهللا املعدل قال انا عبد الرمحن بن عمرو بن البخترى الرزاز قال ثنا حممد بن 

  قيقي قال ثنا بشر بن عمر الزهراين قال ثنا عبد امللك الد

هشام بن سعد ومسعته وقرأته عليه وقومه أخربنا بن الفضل قال انا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب قال ثنا أبو بشر 
يعىن بكر بن خلف قال ثنا معاذ قال حدثين هشام بن حسان قال رأيت أيوب يقوم هلم كتبهم بيده أخربنا على بن 

ملعدل قال انا حممد بن امحد بن احلسن قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال حدثين أىب قال ثنا حسني بن حممد ا
حممد قال ثنا جرير بن حازم عن أيوب قال قلت له كنت تكره ان تكتب األحاديث عنك مث اراهم اليوم يعرضون 



عىن كان أن يعرضوها على فأقومها هلم احب  الكتب عليك فتقومها هلم فقال اىن على رأي األول ولكن ملا كتبوا
اىل من ان ادعها يف أيديهم يعىن يقول ال يكتبوا عىن اخلطأ أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن امحد بن حممد بن امحد بن أىب 

بن الطاهر الدقاق قال انا امحد بن سلمان النجاد قال انا حممد بن يونس قال حدثنا على بن عبد اهللا قال أتيت حيىي 
سعيد القطان فذكرت له عن شيخ ومل يعرفه فقلت يا أبا سعيد إنه يف أصل كتابه قال فال يلتفت اىل أصل غري متقن 
اال اىل شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومحاد بن زيد آخر اجلزء السابع بسم اهللا الرمحن الرحيم رب زدين 

احلافظ اخلطيب قال واحلكم حلفظ احلافظ املتقن على كتابه  علما أخربنا االمام أبو بكر امحد بن على بن ثابت
وكتاب غريه حدثين أبو القاسم األزهري قال ثنا عبيد اهللا بن عثمان بن حيىي قال ثنا إمساعيل بن على قال ثنا 

مان الكدميي قال مسعنا امحد بن حنبل يقول قال يل حيىي بن سعيد القطان اكتب عن أىب الوليد حديث شعبة وعن سلي
بن حرب حديث محاد بن زيد فجئت انا وعلى بن املديين اىل سليمان فقلنا له يا أبا أيوب حتدثنا حبديث محاد بن زيد 

من الكتاب قال ليس اىل الكتاب سبيل امنا كتبت كتايب من حفظي وحفظى أصح من كتايب أخربين أبو الفتح عبد 
افظ قال ثنا حممد بن خملد قال ثنا صاحل بن امحد قال ثنا على امللك بن عمر بن خلف الرزاز قال انا على بن عمر احل

بن املديين قال مسعت سفيان يقول جاءين أبو خيثمة يعىن زهري بن معاوية منذ أكثر من مخسني سنة فقال أخرج إلينا 
ا أبو الفتح كتابك فقلت انا احفظ من كتايب امنا كتبت هذا من حفظي أخربنا حممد بن جعفر بن عالن الوراق قال ان

حممد بن احلسني األزدي قال ثنا أبو بكر املكى قال ثنا حممد بن يونس قال ثنا الربيع بن حيىي عن الثوري عن بن 
املنكدر عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر والعصر يف غري خوف للرخصة قال حممد بن يونس 

قلت هو يف أصله فقال أخر يا اخى اللعب ال تعبأ بأصل رجل غري ذكرته البن املديين فأنكره وقال ان كان حفظه 
متقن فان رجال كان يسمع معي وزاد يف كتابه رجال فرأيته يف أصله بعد عشرين سنة الزيادة فيه حافظ متقن احب 

  اىل من أصل غري متقن 

  باب ذكر ما جيب ضبطه واحتذاء األصل فيه وما ال جيب من ذلك

نع من الرواية على املعىن ان يقيد الكتاب ويضبطه ويتبع فيه ألفاظ الراوي وما يف أصله الواجب على مذهب من م
  اال اللحن احمليل للمعىن وما كان بسبيله 

أخربنا أبو منصور حممد بن عيسى اهلمذاين قال ثنا صاحل بن امحد التميمي احلافظ قال ثنا إبراهيم بن حممد هو بن 
لدمشقي قال مسعت عفان يقول مسعت محاد بن سلمة يقول ألصحاب احلديث وحيكم يعقوب قال ثنا أبو زرعة يعىن ا

غريوا يعىن قيدوا واضبطوا ورأيت عفان حيض أصحاب احلديث على الضبط والتغيري ليصححوا ما أخذوا عنه من 
بن الشخري الصرييف احلديث أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عبد العزيز بن جعفر الربذعي قال انا حممد بن عبيد اهللا 

شجاج يعىن النقط قال ثنا أبو بكر النخاس قال قال أبو السائب ذكر أليب نعيم رجل فقال ذلك ليس يف كتابه 
حدثنا امحد بن على البادا لفظ قال انا أبو بكر بن شاذان قال ثنا حممد بن احلسني بن محيد بن الربيع قال ثنا حممد 

بن خلف التيمى قال حدثين حممد بن كرامة العجلي قال مسعت أبا نعيم يقول إذا رأيت كتاب صاحب احلديث 
صحة أخربنا حممد بن عبد العزيز بن جعفر الربذعي قال انا امحد بن حممد مشججا يعىن كثري التغيري فأقرب به من ال

بن عمران قال ثنا أبو بكر بن أىب داود قال ثنا امحد بن عبد الرمحن بن وهب قال قال الشافعي إذا رأيت الكتاب 
الوهم فيها ظاهر  فيه احلاق وإصالح فاشهد له بالصحة ومما ال يتبع فيه األصل ان يكون قد وقع فيه زيادة ألفاظ



فيجب حذفها وان كانت أصول األحاديث صحاحا ورواهتا عدوال ومن الصواب محل كالم جماهد يف إجازة 
  النقصان من احلديث على هذا الوجه أخربنا القاضى أبو بكر امحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن 

قبيصة قال ثنا سفيان عن سيف عن جماهد قال انقص من يعقوب األصم قال ثنا حممد بن علي الوراق قال ثنا 
احلديث وال تزد فيه أخربنا أبو بكر الربقاين قال قرأت على بشر بن امحد االسفرائين حدثكم عبد اهللا بن حممد بن 
سيار قال ثنا على بن حجر عن بن املبارك عن سيف عن جماهد قال انقص من احلديث ان شئت وال تزد فيه فمن 

ث اليت جيب حذف األلفاظ املزيدة فيها ما أخربنا يوسف بن رباح البصري قال ثنا أبو بكر امحد بن حممد بن األحادي
إمساعيل املهندس مبصر قال ثنا أبو يعلى محزة بن إبراهيم قال ثنا أبو حفص الفالس البصري سنة تسع و أربعني بسر 

بن جريج عن عطاء قال أرسل بن الزبري اىل عبد اهللا بن من رأى قال ثنا حيىي بن سعيد القطان قال انا عبد امللك 
عباس و كان الذي بينهما حسنا فقال ان هذا العيد قد حضر و كيف اصنع قال فأرسل اليه عبد اهللا بن عباس ابدأ 
بالصالة قبل اخلطبة وال تؤذن وال تقم قال فساء الذي بينهما فأذن واقام و خطب قبل الصالة هكذا كان يف أصل 

ع يوسف بن رباح عن املهندس خبط الوراق و كان الذي بينهما حسنا عليه السالم ونرى ان الوراق ظنه حسن مسا
بن على فزاد من عنده عليه السالم و امنا أخرب عطاء ان احلال كانت بني بن عباس وبني بن الزبري مجيلة وملا قرأناه 

السالم أخربنا أبو امحد بن حممد بن غالب الربقاين  على بن رباح وقفته علي هذا اخلطاء فأمر بالضرب على عليه
وأبو احلسن بشرى بن عبد اهللا الرومي قاال انا حممد بن جعفر بن اهليثم األنباري قال انا امحد بن اخلليل قال ثنا أبو 

ل رسول النضر قال ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أىب هريرة قال قا
اهللا صلى اهللا عليه وأله وسلم ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بني قديد ومكه 

وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراع بذراع اجلبار كان يف أصل مساع الربقاين بذراع اجلبار عز و جل وعليه تصحيح 
ونرى ان الكاتب سبق اىل ومهه ان اجلبار يف هذا املوضع هو  وهذا يدل على انه كان يف األصل الذي نقل منه هكذا

اهللا تعاىل وكتب عز و جل ومل يعلم ان املراد أحد اجلبارين الذين عظم خلقهم واوتوا بسطا يف اجلسم كما قال تعاىل 
  ان فيها قوما جبارين 

  )  عليه و سلم هل يلزم ذلك باب القول يف تغري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اىل عن رسول اهللا صلى اهللا( 
أخربنا امحد بن أىب جعفر القطيعي قال مسعت على بن عمر بن امحد احلافظ يقول مسعت حممد بن خملد يقول مسعت 
عبد اهللا بن امحد بن حنبل يقول رأيت أىب إذا قرأ عليه احملدث يف الكتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال احملدث 

 عليه و سلم ضرب وكتب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت وهذا غري الزم وامنا عن رسول اهللا صلى اهللا
استحب امحد اتباع احملدث يف لفظه واال فمذهبه الترخص يف ذلك أخربنا أبو بكر امحد بن فارس بن على احلصرى 

مد أبو حممد الصفا قال ثنا علي وأخربين احلسن بن أىب طالب قال امحد انا وقال احلسن ثنا عبد اهللا بن عثمان بن حم
بن حممد بن اجلهم قال ثنا صاحل بن امحد بن حنبل قال قلت أليب يكون يف احلديث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم فيجعل اإلنسان قال النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أرجو أن ال يكون به بأس أخربنا أبو بكر الربقاين قال 
عمر بن نوح البجلي وانا امسع حدثكم عبد اهللا بن سليمان قال انا أىب عن شيخ ذكره قال قرئ على أيب القاسم 

كان محاد بن سلمة حيدث وبني يديه عفان وهبز فجعال يغريان النيب من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلما 
  محاد أما أنتما فال تفقهان ابدا 



  صحيف عن الراوي ان الواجبباب يف محل الكلمة واالسم على اخلطأ والت

  ) روايتهما على ما محال عنه مث يبني صواهبما 
أخربنا أبو احلسن على بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل قال انا دعلج بن امحد قال انا موسى بن هارون قال 

احلمصي قال رأيت عبد انا أبو مهام بن أىب بدر قال حدثين حيىي بن سعيد العطار احلمصي قال ثنا احلسن بن أيوب 
اهللا بن بسر فوق رأسه شامة قال فقال قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم لتدركن قرنا قال موسى هكذا يف كتايب 

فوق رأسه وإمنا هو يف قرن رأسه ولست ادرى ممن الوهم أخربنا ابنا بشران على وعبد امللك قاال انا محزة بن حممد 
لب هو التمتام قال ثنا خالد بن أيب يزيد قال ثنا عبد اهللا بن جعفر عن واقد بن سالمة بن العباس قال ثنا حممد بن غا

عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه واله وسلم مثل حديث قبله انه كان يقول إياكم و 
أخطأ فيه خالد أخربين أبو  احلسد فان احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب قال التمتام امنا هو وافد و

حممد احلسن بن علي بن امحد بن بشار السابوري بالبصرة قال انا حممد بن بكر بن حممد بن عبد الرزاق التمار قال 
ثنا أبو داود سليمان بن االشعث قال ثنا امحد بن صاحل قال ثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين يونس عن بن شهاب 

عبد اهللا بن كعب بن مالك قال امحد كذا قال بن وهب و الصواب عبد الرمحن بن عبد قال أخربين عبد الرمحن و 
اهللا و أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي ين عبد اجلبار السكري قال انا جعفر بن حممد بن احلكم الواسطي قال انا 

م صدقة عن عمر بن قيس عن عطاء امحد بن على االبار قال على االبار قال قلت هلشام بن عمار يا أبا الوليد حدثك
  عن أىب الدنيا قال قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جاء اىل اجلمعة فليغتسل فقال نعم قال أبو العباس االبار و رأيت يف حديث 
أهل محص عن عمر بن قيس عن أيب الدرداء و أظنه التزق يف كتابه فصار عن أيب الدنيا أخربنا حممد بن حممد بن 

براهيم بن غيالن البزاز قال انا أبو بكر الشافعي قال ثنا موسى بن هارون قال ثنا عمران بن بكار احلمصي قال ثنا إ
على بن عياش قال ثنا شعيب بن أيب محزة ان نافعا أخربه عن القاسم بن حممد عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا 

مة يقال هلم احيوا ما خلقتم قال موسى هكذا قال فيه عليه و سلم قال ان أصحاب هذه الصور يدعون يوم القيا
هذا يدعون و امنا هو يعذبون أخربنا امحد بن حممد بن غالب قال انا أبو بكر اإلمساعيلي قال ثنا حممد بن حنيفة بن 
متاح  ماهان أبو حنيفة امالء قال ثنا أبو الربيع خالد بن يوسف السميت قال ثنا عبد العزيز الدراوردى عن موسى بن
قال االمساعيلى قاله أبو حنيفة بالتاء و امنا هو مياح بالياء قلت قول اإلمساعيلي موسى بن مياح خطأ و امنا هو 

موسى بن مناح بالنون و هو من أهل املدينة يروى عن أبان بن عثمان و عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق 
ون أخربنا أبو القاسم األزهري قال انا حممد بن العباس اخلزاز وحدث عنه إمساعيل بن أمية وعبد الواحد بن أيب ع

قال انا إبراهيم بن حممد الكندي قال ثنا أبو موسى حممد بن املثىن قال ثنا بن أىب عدى عن جعفر بن ميمون عن أىب 
وسى هكذا متيمة السلويل قال أبو موسى هكذا قال بن أىب عدى وامنا هو السلى عن أىب عثمان النهدي قال أبو م

قال وامنا هو عمرو البكايل قلت وقد أجاز بعض العلماء أن ال يذكر اخلطأ احلاصل يف الكتاب إذا كان متيقنا بل 
يروى على الصواب أخربنا أمحد بن حممد بن غالب قال قرأت على أيب يعلى الطوسي قرئ على إبراهيم بن عبد اهللا 

قال ثنا خالد بن احلارث قال ثنا شعبة عن أيب سلمة قال سألت الزبييب وأنت تسمع حدثكم حممد بن عبد األعلى 
أنسا أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلى يف النعلني قال نعم قال بن غالب يف كتاب أيب يعلى سألت 

 احلسن وقرأته أنا عليه أنسا قلت وهذا احلديث حمفوظ عن أيب سلمة عن أنس رواه عن شعبة معاذ بن معاذ العنربي



والنضر بن مشيل وعبد الرمحن بن مهدي وحممد بن بشر العبدي وغريهم فلم خيتلفوا فيه وكذلك رواه القاسم بن 
زكريا املطرز عن حممد بن عبد األعلى الصنعاين عن خالد بن احلارث وهذا كله يدل على أن ما كان حصل يف 

  عترب به وال يلتفت اليه واهللا أعلم كتاب أيب يعلى الطوسي من ذكر احلسن وهم متيقن مقطوع عليه فال ي

  باب ما جاء يف تغيري نقط احلروف ملا يف ذلك من اإلحالة والتصحيف

إذا كان قد حصل يف الكتاب بعض احلروف مضبوطا على اخلطأ كالباء بنقطة من فوقها وجتعل نونا وكالسني املهملة 
ز تغيريه ومنهم من قال ذلك جائز أخربنا حممد بن بنقط وما أشبه ذلك فقد اختلف أهل العلم فمنهم من قال ال جيو

عيسى اهلمذاين قال ثنا صاحل بن أمحد احلافظ قال مسعت القاسم بن أيب صاحل يقول مسعت إبراهيم بن احلسني يقول 
مسعت مسددا يقول مسعت عبد اهللا بن داود يقول إذا كان كتايب مقيدا مل التفت اىل ما يقول أصحاب احلديث وإذا 

ن مقيدا واتفقوا على شيء انتهيت اىل قوهلم أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب قال أنا حممد بن نعيم الضيب قال مل يك
ثنا إبراهيم بن إمساعيل القارىء قال ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد بن حيىي قال مسعت أيب يقول إذا وجدت يف كتابك 

مقيدا ومل يكن على الصواب فليس لك أن تقول غري ما يف شيئا غري مقيد فلك أن تقوله على الصحيح وإذا وجدته 
كتابك من التقييد اال بالشك أخربنا أبو القاسم األزهري قال أنا حممد بن العباس قال أنا إبراهيم بن حممد الكندي 
ري قال ثنا أبو موسى حممد بن املثىن العنزي قال وسألت أبا الوليد عن رجل أصيب يف كتابه احلرف معجما على غ

تعجيمه حنو التاء ثاء وحنو اخلنساء خيساء أو خنيس حبيش والناس يقولون الصواب وهو تصحيف قال يرجع اىل 
قول الناس فان األصل على الصحة وصاحبه قال الصواب وهو حيكي عنه اخلطأ هو اجلاين عليه أخربنا علي بن 

ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار قال ثنا حممد بن عبد اهللا املعدل قال ثنا عبد الصمد بن علي الطسيت قال 
هشام بن عمار بن نصري السلمي يف سنة أربع وعشرين ومائتني قال ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت األوزاعي يقول 

  ال بأس بإصالح اخلطأ واللحن والتحريف يف احلديث 

  باب ما جاء يف إبدال حرف حبرف

سن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا حممد بن عيسى أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احل
بن جعفر العطار قال ثنا نصر بن محاد قال ثنا الربيع بن بدر عن عنبوانة عن احلسن عن أنس قال قلت يا رسول اهللا 

 أستطيع هذا قال أين أضع بصري يف الصالة فقال عند موضع سجودك يا أنس قال قلت يا رسول اهللا هذا شديد ال
ففي املكتوبة إذا قال أبو العباس األصم بلغين أنه حيتاج أن يكون عنطوانة ولكن كذا يف كتايب أخربنا أبو بكر 

الربقاين قال أنا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي قال أنا احلسني بن إدريس قال مسعت بن عمار يقول قال عبد 
 كتاب حرفا غلطا يف الكتابة بن محري وجدته بن محيل فكلما رأيته أخذين الرمحن يعين بن مهدي لقد رأيت يف

  الضحك حىت ضربت عليه قلت أراد بالضرب على الالم وصري بدهلا راء واهللا أعلم 

  باب ما جاء يف إصالح احملدث كتابه بزيادة احلرف الواحد فيه أو بنقصانه

احلريب قال ثنا حممد بن صاحل بن ذريح قال ثنا هناد بن  أخربنا علي بن أيب علي البصري قال أنا علي بن عمر
السري قال ثنا عثمان بن زفر قال ثنا زهري بن معاوية عن رجل مساه قال هناد يف كتايب سعيد الطائي وال أدري 



ناؤها قال اخلطأ مين أو منه وامنا هو سعد عن أيب املدله عن أيب هريرة قال قلنا يا رسول اهللا أخربنا عن اجلنة ما هو ب
لبنة من ذهب ولبنة من فضة مالطها املسك االذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت من يدخلها ينعم وال يبؤس وخيلد 

  وال ميوت ال يفىن شبابه وال تبلى ثيابه 

حدثنا أبو الفرج حممد بن عبيد اهللا اخلرجوشي لفظا قال مسعت احلسن بن إبراهيم بن يزيد القطان يقول مسعت 
درستويه يقول مسعت علي بن املديين يقول مر يب حديث فاحتاج بعض احلروف اىل بعض فجعلت أتفكر جعفر بن 

أزيد فيه احلرف أم ال فسمعت هاتفا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني فتركت احلرف أخربنا 
ري قال ثنا عبيد اهللا بن احلسني الصابوين قال ثنا حممد بن املؤمل األنباري قال أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا األهب

مالك بن عبد اهللا التجييب قال ثنا عبد اهللا بن عبد احلكم قال قال أشهب قيل له يعين مالكا أرأيت حديث النيب 
صلى اهللا عليه و سلم يزاد فيه الواو واأللف واملعىن واحد قال أرجو أن يكون خفيفا قرأت يف أصل كتاب هبة اهللا 

ن احلسن الطربي الذي مسعه من أمحد بن عمر بن حممد األصبهاين عن أيب احلسني بن املنادى قال ثنا عبد اهللا بن ب
أمحد بن حنبل قال سألت أيب عن الرجل يسمع احلديث فيسقط من كتابه احلرف مثل الالم وحنو ذلك أيصلحه فقال 

ح الغلط الذي ال يشك فيه أنه غلط بأسا فإذا كان ال بأس به أن يصلحه قال بن املنادى وكان جدي ال يرى بإصال
غلط يتشكك فيه ضرب عليه ومل يذكره امسا كان أو كنية أو كالما يف منت احلديث وكان مييل اىل اإلنتقاص 

ويتجاىف الزيادة ألفيته يفعل ذلك مع موسى بن هارون بن عبد اهللا البزاز ومع أيب القاسم بن اجلبلي وإبراهيم بن 
  صبهاين وغريهم من حفاظ احلديث أورمة األ

  باب إصالح سقوط الكلمة اليت ال بد منها كابن يف النسب وأيب يف الكنية

  ) وحنو ذلك 
أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد بن إبراهيم األشناين قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا أمحد 

ال ثنا عبد السالم عن أيب خالد عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن حبينة بن حازم بن أيب غرزة قال ثنا أبو نعيم ق
قال أبو نعيم امنا هو بن حبينة ولكنه قال حبينة قال مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا منتصب أصلى بعد 

أخربنا علي بن حممد بن  طلوع الفجر فقال ال جتعلوا هذه الصالة كالصالة قبل الظهر وبعده واجعلوا بينهما فصال
عبد اهللا بن بشران قال أنا حممد بن عمرو بن البختري الرزاز قال ثنا أبو جعفر حممد بن عبد امللك بن الدقيقي قال 
ثنا يزيد بن هارون قال أنا شعبة عن قزعة قال أبو جعفر يف كتايب قزعة والصواب أيب قزعة ولكن مل أجد يف كتايب 

عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه سأله رجل ما حق املرأة على زوجها قال أن أيب عن حكيم بن معاوية 
يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى وال يضرب الوجه وال يقبح وال يهجر اال يف البيت قرأت على إبراهيم بن 

لت أليب عبد اهللا يعين أمحد بن عمر الربمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر اخلالل قال حدثين أبو داود ق
حنبل وجدت يف كتاب حجاج عن جريج عن أيب الزبري عن جابر جيوز يل أن أصلحه بن جريج قال أرجو أن يكون 
هذا ال بأس به أخربنا أمحد بن حممد الروياين قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا سليمان بن إسحاق اجلالب قال 

ل لزمت أمحد بن حنبل سنتني فكان إذا خرج حيدثنا خيرج معه حمربة جملدة جبلد أمحر وقلما مسعت إبراهيم احلريب يقو
فإذا مر بالسقط يف كتابه أصله تورعا أن يأخذ من حمربة أحد شيئا أخربين احلسن بن أيب بكر قال أنا أبو سهل أمحد 

قال عفان بن مسلم ألمحد بن حنبل كنا بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان قال ثنا إسحاق يعين بن احلسن قال 



يوما عند عمران القطان فغلط يف شيء فرددناه عليه فرمى بكتابه اىل رجل فقال أصلح يا هذا فرأيت أبا عبد اهللا 
بعد ذلك يصف الكالم للناس عن عفان أخربنا أبو علي احلسن بن نصر بن احلسن احلنبلي قال أنا حممد بن عبد اهللا 

قال ثنا جعفر بن حممد بن نصري قال مسعت أبا العباس أمحد بن مسروق يقول مسعت إبراهيم  بن احلسن الدقاق
احلريب يقول مسعت خلف بن هشام البزار يقول قلمي على كتايب من أربعني سنة أصلح فيه أخربين أبو احلسني علي 

الدقاق يقول مسعت احلسن بن بن محزة بن أمحد املؤذن بالبصرة قال مسعت أبا احلسني حممد بن أمحد بن إسحاق 
عثمان يقول مسعت أبا زرعة الرازي يقول أنا أصلح كتايب من أصحاب احلديث اىل اليوم أنشدين أبو سعيد مسعود 

كم من كتاب قد تصفحته ... بن ناصر بن أيب زيد السجزي قال أنشدين يعقوب بن أمحد األديب بنيسابور لنفسه 
  رأيت تصحيفا فأصلحته ...  إذا طالعته ثانيا مث... ... وقلت يف نفسي صححته ... 

  باب احلاق االسم املتيقن سقوطه يف اإلسناد

إذا كان يف األصل حديث حمفوظ معروف وقد سقط من إسناده رجل جار أن يلحق مبكانه ويكتب يف موضعه مثال 
أبو عبد اهللا احلسني بن إمساعيل ذلك ما أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي قال ثنا القاضي 

احملاملي امالء قال ثنا أمحد بن إمساعيل قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عمرة بنت عبد 
الرمحن يعين عن عائشة أهنا قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدين ايل رأسه فأرجله وكان اليدخل البيت 

كان هذا احلديث يف أصل بن مهدي عن عمرة بنت عبد الرمحن اهنا قالت كان رسول اهللا صلى  اال حلاجة اإلنسان
اهللا عليه و سلم يدين ايل رأسه وقد سقط ذكر عائشة واحلديث حمفوظ ال خيتلف على مالك فيه أنه عن عمرة عن 

ائشة إذ مل يكن منه بد وعلمنا عائشة مع استحالة كون عمرة مدركة للنيب صلى اهللا عليه و سلم وأحلقنا فيه ذكر ع
أن احملاملي كذلك رواه وإمنا سقط من كتاب شيخنا أيب عمرو قلت فيه يعين عن عائشة ألجل أن بن مهدي مل يقل 
لنا ذلك وهكذا رأيت غري واحد من شيوخنا يفعل يف مثل هذا وقد أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أنا إمساعيل 

اهللا بن أمحد بن حنبل يقول مسعت أيب يقول مسعت وكيعا يقول أنا استعني على  بن علي اخلطيب قال مسعت عبد
  احلديث بيعين 

  باب ما جاء يف من درس من كتابه بعض اإلسناد واملنت هل جيوز له استدراكه

  ) من كتب غريه 
ن عمرو بن البختري أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد بن القاسم املخزومي قال ثنا أبو جعفر حممد ب

  الرزاز قال ثنا حممد بن عبيد بن أيب األسد قال 

حدثين أبو جعفر حممد بن منصور الطوسي قال مسعت شعيب بن حرب يقول كلما درس بعض اإلسناد فأكاد احم 
ال أخربنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب قال انا حممد بن محيد املخرمي قال ثنا على بن احلسني بن حبان ق

وجدت يف كتاب أيب قال أبو زكريا قلت لنعيم بن محاد وكان يل أخا وصديقا كنا مجيعا بالبصرة فلما قدمت مصر 
بلغين أن نعيم بن محاد يأخذ كتب بن املبارك من غالم يكون بعسقالن قال أبو زكريا وقد رأيت هذا الغالم وكان 

صر فقلت له بلغين أنك تأخذ كتب بن املبارك من غالم خاله مسع هذه الكتب من بن املبارك فجاءين نعيم يوما مب
مسعه خاله من بن املبارك فتحدث هبا فقال يا أبا زكريا من كنت أظن أنه يتوهم على شيئا من ذلك ما كنت أحسب 



أنك أنت تتوهم علي شيئا من هذا إمنا كتايب أصابه ماء فدرس بعضه فأنا انظر يف بيان هذا فإذا أشكل علي حرف 
يف كتابه مث أنظر يف كتاب فأعرفها فإما أن أكتب منه شيئا ال أعرفه أو أصلح منه كتايب فمعاذ اهللا قلت ويف  نظرت

احملدثني من ال يستجيز أن يلحق يف كتابه ما درس منه وان كان معروفا حمفوظا وممن مسي لنا أنه كان يسلك هذه 
البزاز فان بعض كتبه احترق وأكلت النار من حواشيه  الطريقة أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي

بعض الكتابة ووجد نسخ مبا احترق فلم ير أن يستدرك احملترق من تلك النسخ واستدراك مثل هذا عندي جائز إذا 
وجد نسخة يوثق بصحتها وتسكن النفس إليها ولو بني ذلك يف حال الرواية كان أوىل وهو مبثابة استثبات احلافظ 

فيه من كتاب غريه أو حفظه وقد تقدمت منا الروايات عن غري واحد من أهل العلم يف إجازة ذلك أخربنا ما شك 
أبو القاسم األزهري قال أنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا إبراهيم بن حممد الكندي قال ثنا أبو موسى حممد بن 

ب من عنده أو يذهب منه الشيء فيذكره املثىن قال سألت عبد اهللا بن داود عن الرجل يسمع احلديث فيذه
  صاحب له يصري اليه قال نعم قال اهللا تعاىل فتذكر إحدامها األخرى 

  باب القول يف احملدث جيد يف أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غري مقيدة

ل بن عمر بن هل جيوز أن يسأل عنها أهل العلم هبا ويرويها على ما خيربونه به أخربنا أبو احلسن حممد بن إمساعي
حممد البجلي قال أنا عمر بن أمحد بن عثمان الواعظ قال ثنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي قال حدثين أبو 
حامت سهل بن حممد قال كان عفان بن مسلم جييء اىل األخفش وإىل أصحاب النحو يعرض عليهم احلديث يعربه 

يء ايل حىت عرض علي حديثا كثريا حدثنا أبو حازم األعرج فقال له األخفش عليك هبذا يعنيين وكان بعد ذلك جي
بنيسابور امالء قال ثنا علي بن حممد بن مفلح القزويين قال ثنا أبو القاسم علي بن يعقوب بدمشق قال ثنا يزيد بن 

ن ملن أمحد قال ثنا عبد الرمحن بن حيىي قال ثنا الوليد بن مسلم قال كان األوزاعي يعطي كتبه إذا كان فيها حل
يصلحها أخربنا حممد ين يعقوب قال أنا حممد بن نعيم الضيب قال مسعت حيىي بن حممد العنربي يقول مسعت حممد بن 

أمحد بن منصور املروزي يقول مسعت إبراهيم بن عبد اهللا اخلالل يقول مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول إذا مسعتم 
موه أخربنا أبو علي عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن فضالة عين احلديث فاعرضوه على أصحاب العربية مث أحك

النيسابوري احلافظ بالري قال مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن حممد احملفوظي يقول مسعت أبا العباس حممد بن إسحاق 
الثقفي يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم يعين بن راهويه غري مرة يقول إذا شك يف الكلمة ههنا فالن كيف هذه 

  لكلمة ا

حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر اخلالل قال أنا حيىي بن املختار النيسابوري قال مسعت أمحد بن 
حنبل يقول وسأله رجل فقال يا أبا عبد اهللا الرجل يكتب احلرف من احلديث ال يدري أي شيء هو إال أنه قد كتبه 

ا حممد بن أمحد بن رزق قال ثنا عثمان بن أمحد الدقاق قال ثنا صحيحا يريه انسانا فيخربه فقال ال بأس به أخربن
حنبل بن إسحاق قال ثنا احلميدي قال قال سفيان كان سعيد يعين بن شيبان عاملا بالعربية مسعين وأنا أقول تعلق من 

بن عبد اهللا بن مثر اجلنة فقال تعلق فقلت تعلق أخربنا حممد بن احلسن بن أمحد األهوازي قال أنا أبو أمحد احلسن 
سعيد العسكري قال أنا أبو بكر بن دريد قال أنا الرياشي عن األصمعي قال كنت يف جملس شعبة فقال فيسمعون 

حرش طري اجلنة فقلت جرس فنظر ايل فقال خذوها عنه فإنه أعلم هبذا منا قال أبو بكر يقال مسعت جرس الطري إذا 
جوارس من هذا ألهنا جترس الشجر أي تأكل منه واجلرس  مسعت صوت منقاره على شيء يأكله ومسيت النحل



الصوت اخلفي واشتقاق اجلرس من الصوت واحلس حدثين القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي قال ثنا 
علي بن عمر احلريب قال ثنا أبو عبيد اهللا حممد بن عبدة القاضي قال ثنا إبراهيم بن احلجاج قال ثنا عبد العزيز بن 

ختار قال ثنا صاحل بن أيب األخضر قال حدثين الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن جابر بن عبد امل
اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أرفت احلدود فال شفعة فقال يل الطربي مسعت أبا حممد الباقي 

عة فقال إذا أزفت احلدود فسألت بن جين النحوي يقول ذكر لنا الداركي هذا احلديث يف تدريسه يف كتاب الشف
عن هذه الكلمة فلم يعرفها وال وقف على صحتها فسألت املعايف بن زكريا عن احلديث وذكرت له طرفه فلم 
  استتم املسئلة حىت قال إذا أرفت احلدود واألرف املعامل يريد إذا بينت احلدود وعينت املعامل وميزت فال شفعة 

  مسع من بعض الشيوخ أحاديث مل حيفظها مث وجد باب القول فيمن

أصل احملدث هبا ومل يكتب فيه مساعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه اىل صحتها هل جيوز له الرواية 
منها عامة أصحاب احلديث مينعون من ذلك وقد جاء عن أيوب السختياين وحممد بن بكر الربساين الترخص فيه 

سني القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال قال سليمان بن أخربنا حممد بن احل
حرب قال محاد قرأ جرير بن حازم على أيوب كتابا أليب قالبة وقال قد مسعت هذا كله من أيب قالبة وفيه ما أحفظه 

 الكتاب أخربنا أمحد بن أيب جعفر قال أنا حممد وفيه ما ال أحفظه قال وكان محاد رمبا حدثنا بالشيء فيقول هذا مما يف
بن عدي بن زحر البصري يف كتابه قال ثنا أبو عبيد حممد بن على اآلجري قال مسعت أبا داود يقول أخذ اللصوص 

كتب حممد بن بكر الربساين فنسخها من كتب حممد بن عمرو بن جبلة والذي يوجبه النظر أنه مىت عرف أن 
نتها النسخة هي اليت مسعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه اىل صحة النقل هبا األحاديث اليت تضم

  والسالمة من دخول الوهم فيها واهللا أعلم 

  باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا مل حيضر األصل

ر الراشدي قال ثنا أبو بكر أخربنا بشرى بن عبد اهللا الفاتين قال أنا أمحد بن جعفر بن محدان قال ثنا حممد بن جعف
األثرم قال قلت أليب عبد اهللا ما تقول يف الرجل يأخذ األحاديث من كتاب الرجل احملدث فيصححها مث جييء هبا 

فيدفعها اليه فيقرؤها احملدث عليه وهو يعلم أنه ال حيفظها فقال ينبغي للناس أن يتوقوا هذا مث قال أبو عبد اهللا كان 
قوما يفعلون هذا مث قال كان بن جريج حيدثهم مبا ال حيفظه وما كنا حنن نسمع من بن جريج حيىي بن سعيد يعيب 

اال من حفظه قال أبو عبد اهللا فأدخل عليه انسان يعين على حيىي بن سعيد فقال فلعل بن جريج إمنا حدثكم شيئا 
اع أيب عاصم وذكر عدة فقال حفظه من كتب الناس مث قال أبو عبد اهللا كان بن جريج حيدثهم من كتب الناس مس

اال أيام احلج فإنه كان خيرج كتاب املناسك فيحدثهم من كتابه أخربنا أمحد بن حممد بن غالب الفقيه قال سألت أبا 
بكر اإلمساعيلي عن احملدث إذا حدث من غري كتابه فقال ان كان يعلم انه حديثه حيفظ ذلك ال أدري قال جاز أو 

ك ولكنه أعطى كتابا كتب عنه كتبه رجل يثق احملدث به قال جائز أو حنوه من الكالم قلت حنوه قلت له ال حيفظ ذل
فلم قلنا ان ذلك جائز ومع هذا فالنا من الغلط والسقوط يف املعارضة على من كتب عنه أو الزيادة فيه بالسهو 

ذ قد عفى عن سهوه إذا بذل والغفلة قال مثله ال يأمن يف كتاب نفسه قلت له اال أنه يف كتابه أدى ما كلف إ
جمهوده فأما يف كتاب غريه فلم يعف عن سهو الكاتب عنه فسكت عين مل يزد على ما ذكرته اال أنه كان مقيما 

  على جتويز ذلك إذا وثق احملدث بضبط الكاتب عنه وإتقانه وصدقه 



 ! ! )  

  باب القول يف تلقني الضرير ما يف أصل كتابه وروايته

ا أن بعض أهل العلم ال جييز ذلك إذا مل يكن الضرير قد حفظه يف وقت مساعه ممن حدثه به وأجازه قد تقدم القول من
بعضهم إذا وثق الضرير بامللقن له أخربنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن حممد اهلروي قال ثنا أبو عبد اهللا بن العباس 

ل أنا صاحل بن حممد البغدادي قال مسعت حيىي بن العصمي امالء قال مسعت أبا الفضل يعقوب بن إسحاق الفقيه يقو
معني يقول ما رأيت أحدا أحفظ من وكيع فقال له رجل وال هشيما قال وأين يقع حديث هشيم من حديث وكيع 
فقال له رجل فاين مسعت علي بن املديين يقول ما رأيت أحدا أحفظ من يزيد بن هارون قال كان يزيد بن هارون 

له جارية حتفظه من كتاب قلت كان بصر يزيد بن هارون قد كف فلذلك كان يأمر جاريته  حيتفظ من كتاب كانت
بتلقينه وحيفظ عنها أخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال أنا حممد بن العباس اخلراز قال أنا أمحد بن سعيد 

ى وكانت له خريطة فيها السوسي قال ثنا عباس بن حممد قال مسعت بعض أصحابنا يقول كان موسى بن عبيدة أعم
كتبه وكان إذا جاءه انسان دفع اليه اخلريطة وقال أكتب منها ما شئت مث يقرأ عليه أخربنا أبو القاسم األزهري قال 
ثنا عبد الرمحن بن عمر اخلالل قال ثنا حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة قال ثنا جدي قال مسعت علي بن عبد اهللا 

ما مسعت من الشيخ وحفظته عنه قلت حدثنا وما قرئ علي من الكتب قلت ذكر فالن يقول قال يل أبو معاوية 
أخربنا هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي قال أنا حممد بن عبد اهللا بن القاسم قال أنا حممد بن أمحد بن يعقوب 

ق من كتبهم فيختلفون يف قال ثنا جدي قال ثنا إسحاق بن أيب إسرائيل قال كان أصحاب احلديث يلقنون عبد الرزا
  الشيء فيقول يل كيف يف كتابك فإذا أخربته صار اليه ملا يعرف ان كنت أتعب يف تصحيحها 

  باب القول يف القراءة على احملدث وما يتعلق هبا

  ذهب بعض الناس اىل كراهة العرض وهو القراءة على احملدث ورأوا أنه 

فقهاء والكافة من أئمة العلم األثر إن القراءة على احملدث مبنزلة السماع ال يعتد اال مبا مسع من لفظه وقال مجهور ال
منه يف احلكم واألصل يف ذلك ما أخربنا أبو القاسم عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران الواعظ قال أنا دعلج 

د عن سعيد بن أيب بن أمحد املعدل قال ثنا عمر بن حفص السدوسي قال ثنا عاصم بن علي قال ثنا ليث بن سع
سعيد املقربي ح وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي واللفظ له قال مسعت أبا القاسم اآلبندوين 

يقول قرأت على عالن يعين علي بن أمحد بن سليمان البصري حدثكم عيسى هو بن محاد قال أنا الليث عن سعيد 
نه مسع أنس بن مالك يقول بينما حنن جلوس يف املسجد دخل رجل على املقربي عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر أ

مجل وأناخه يف املسجد مث عقله مث قال هلم أيكم حممد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متكئ بني ظهرانيهم فقلنا له 
و سلم قد أجبتك  هذا الرجل األبيض املتكىء فقال له الرجل يا بن عبد املطلب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه

قال له الرجل يا حممد إين سائلك فمشدد عليك يف املسئلة فال جتدن على يف نفسك فقال له سل ما بدا لك فقال 
الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك آهللا أرسلك اىل الناس كلهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم نعم 

ت اخلمس يف اليوم والليلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم فقال أنشدك اهللا آهللا أمرك أن نصلي الصلوا
نعم قال فأنشدك اهللا آهللا أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم نعم قال 



 صلى اهللا عليه و سلم أنشدك اهللا آهللا أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول اهللا
  اللهم نعم فقال الرجل آمنت بالذي جئت به وأنا رسول من ورائي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بين سعد بن بكر 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن عبد الواحد الوكيل قال أنا احلسن بن حممد بن أمحد بن شعبة املروزي قال ثنا حممد بن أمحد 
لترمذي قال مسعت حممد بن إمساعيل يقول قال بعض أهل العلم فقه هذا احلديث ان بن حمبوب قال ثنا أبو عيسى ا

القراءة على العامل والعرض عليه جائز مثل السماع واحتج بأن األعرايب عرض على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأقر 
از قال مسعت القاضي أبا بكر به النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن داود الرز

حممد بن عمر بن اجلعايب يقول مسعت أمحد بن حممد بن عبيدة النيسابوري يقول مسعت حممد بن إمساعيل البخاري 
يقول ليس يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف القراءة على العامل أو قال احملدث حديث أصح من حديث 

ل بن أمحد احلريي وأبو سعد احلسني بن عثمان الشريازي قاال أنا أبو اهليثم حممد ضمام أخربنا أبو عبد الرمحن إمساعي
بن املكي الكشميهين ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن احلسن املؤدب قال أنا أبو علي إمساعيل بن حممد 

يل البخاري قال ورأى احلسن بن أمحد بن حاجب الكشاين قاال ثنا حممد بن يوسف الفربري قال ثنا حممد بن إمساع
والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم يف القراءة على العامل حبديث ضمام بن ثعلبة قال للنيب صلى اهللا عليه 

و سلم آهللا أمرك أن نصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النيب صلى اهللا عليه و سلم أخرب ضمام قومه 
بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فالن وإمنا ذلك قراءة عليهم ويقرأ على بذلك فأجازوه واحتج مالك 

املقرىء فيقول القارىء اقرأين فالن أخربنا عبد امللك بن حممد الواعظ قال أنا أمحد بن إسحاق بن ينجاب الطيب قال 
عشرة ومائتني قال أنا سلمة  ثنا بشر بن موسى قال ثنا بشر بن الوليد الكندي القاضي ببغداد يف منزله سنة إحدى

األمحر عن عبد الكرمي أيب أمية وهو بن أيب املخارق البصري عن بن بريدة عن أبيه قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم إين ألعلم آية ما نزلت على نيب بعد سليمان غري قال قلت أي آية 

سجد قال فمشى ومشيت معه حىت بلغ باب املسجد فأخرج هي يا رسول اهللا قال أنا خمربك هبا قبل أن أخرج من امل
رجال وبقيت رجل قال فقلت نسي قال فالتفت ايل وقال بأي آية تفتتح القرآن قال فقلت ببسم اهللا الرمحن الرحيم 
قال فقال يل هي هي فصار قوله هي هي أخبارا وهذا مبنزلة الرجل يقرأ على الرجل الصك فيقول أشهد عليه فيقول 

ويقرأعلى الفقيه احلديث فيقول أروي هذا عنك فيقول نعم فجائز له أن يرويه عنه قلت وهذا الكالم أحسبه نعم 
كالم بشر بن الوليد واهللا أعلم وممن روى عنه من الصحابة أن القراءة على احملدث مبنزلة السماع من لفظه علي بن 

واخلالفني وحنن نسوق الروايات عنهم يف ذلك ان شاء أيب طالب وعبد اهللا بن عباس وهكذا قال مجاعة من التابعني 
  اهللا تعاىل 

  باب ذكر الروايات عمن قال أن القراءة على احملدث مبنزلة السماع منه

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن خملد بن جعفر املعدل قال حدثين إمساعيل بن علي اخلطيب قال ثنا حممد بن عثمان بن 
اين قال ثنا سلم بن سامل البلخي عن نوح بن أيب مرمي عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي أيب شيبة قال ثنا حيىي احلم

رضي اهللا تعاىل عنه قال قراءتك على العامل وقراءة العامل عليك سواء إذا أقر لك به أخربنا أبو القاسم طلحة بن علي 
ل ثنا حممد بن احلسن بن قتيبة قال ثنا حممد بن الصقر الكتاين قال ثنا أبو سليمان حممد بن احلسني احلراين امالء قا

بن خلف قال ثنا نعيم بن محاد قال مسعت نوح بن أيب مرمي يعين أبا عصمة يذكر عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي 



قال سألنا عليا عن القراءة عليه فقال القراءة عليه مبنزلة السماع منه أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن بن حممد 
  ن القاسم املخزومي قال ثنا عثمان ب

بن أمحد بن عبد اهللا الدقاق قال ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار قال ثنا نعيم بن محاد قال ثنا نوح بن أيب 
مرمي عن يزيد النحوي عن عكرمة قال كان بن عباس يف العلم حبرا ينشق له من األمر األمور وكان رسول اهللا صلى 

سلم قال اللهم أهلمه احلكمة وعلمه التأويل فلما عمى أتاه ناس من أهل الطائف ومعهم علم من علمه أو اهللا عليه و 
كتب من كتبه فجعلوا يستقرئونه وجعل يقدم ويؤخر فلما رأى ذلك قال إين قد تلهت من مصيبيت هذه فمن كان 

 عليه قال فقرأوا عليه أخربنا حممد بن عنده علم من علمي أو كتب من كتيب فليقرأ علي فان اقراري له به كقراءيت
جعفر بن عالن قال أنا منصور بن حممد األصبهاين ح وأخربنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب قال قرئ على 

منصور بن حممد األصبهاين وأنا أمسع قال ثنا إسحاق بن أمحد زيرك قال ثنا حممد بن علي بن شقيق قال ثنا علي بن 
قال حدثين أبو عصمة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال إين قد تلهت وان اقراري احلسني بن واقد 

لكم كقراءيت عليكم حدثين مسعود بن ناصر السجزي قال مسعت علي بن أمحد السرخاباذي يقول مسعت أبا 
اء فيقولون جتاء احلسني أمحد بن فارس يقول تله الرجل إذا حتريوا األصل وله اال أن العرب قد تقلب الواو ت

واألصل وجاه أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن احلسني احلراين املعدل قال أنا أبو الفضل عبيد اهللا بن 
عبد الرمحن بن حممد الزهري قال ثنا حيىي بن صاعد قال ثنا حممد بن سنان بن يزيد القزاز قال ثنا احلسني بن احلسن 

بلخي عن زياد بن أيب مرمي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قراءتك على األشقر عن سلم بن سامل ال
  العامل وقراءته عليك سواء هكذا قال عن زياد بن أيب مرمي والصواب نوح بن أيب مرمي قاله اخلطيب 

ن بن قتيبة قال ثنا أخربنا طلحة بن علي بن الصقر قال ثنا أبو سليمان حممد بن احلسني احلراين قال ثنا حممد بن احلس
إسحاق بن الضيف قال ثنا إبراهيم بن احلكم قال حدثين أيب عن عكرمة قال قال بن عباس اقرأوا علي فان قراءتكم 
علي كقراءيت عليكم أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أنا دعلج بن أمحد قال ثنا أمحد بن علي األبار قال ثنا صلت 

أيب الفتح قال ثنا حممد بن إبراهيم العاقويل قال ثنا حممد بن احلسني بن حفص قال بن مسعود وأخربنا عبيد اهللا بن 
ثنا عباد بن يعقوب قاال ثنا داود بن عطاء عن هشام بن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب واحلديث سواء أخربنا 

اهللا بن عمر بن راشد البجلي  عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي يف كتابه إلينا قال ثنا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد
قال ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم قال ثنا حممد بن شعيب قال أخربين الوليد 
بن أيب السائب قال رأيت مكحوال ونافعا وعطاء يقرأ عليهم األحاديث أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا عبد 

رستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا إبراهيم بن املندر قال ثنا مروان بن معاوية عن عاصم اهللا بن جعفر بن د
األحول قال عرضت على الشعيب أحاديث الفقه فأجازها وأخربنا بن الفضل قال أنا دعلج بن أمحد قال أنا أمحد بن 

ت على الشعيب أحاديث فأجازها يل علي األبار قال حدثين احلسن بن الصباح قال ثنا مروان عن عاصم قال قرأ
أخربنا بن الفضل قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا إبراهيم بن املنذر قال ثنا داود بن 
عطاء موىل الزبري قال ثنا جعفر بن حممد وأخربنا عبيد اهللا بن أيب الفتح قال ثنا حممد بن إبراهيم العاقويل قال ثنا 

حلسني بن حفص قال ثنا عباد بن يعقوب قال ثنا داود بن عطاء املديين عن جعفر بن حممد عن أبيه قال حممد بن ا
  عرض الكتاب واحلديث سواء أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أنا عثمان بن أمحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق 



ن الواسطي قال ثنا عوف أن رجال سأل احلسن قال حدثين أبو عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل قال ثنا حممد بن احلس
فقال يا أبا سعيد منزيل نائي واالختالف يشق علي ومعي أحاديث فان مل تكن ترى بالقرآءة بأسا قرأت عليك قال 

ما أبايل قرأت علي أو قرأت عليك وأخربتك أنه حدثين أو حدثتك به قال يا أبا سعيد فأقول حدثين احلسن قال نعم 
سن وأخربنا بن رزق قال أنا عثمان بن أمحد قال ثنا حنبل قال ثنا أمحد بن عبد امللك قال ثنا زهري فقل حدثين احل

قال قرأت على عبد امللك بن أيب سليمان وقرأعبدامللك على أيب الزبري وذكر أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال ما 
ن عثمان السواق قال ثنا عيسى بن حامد الرخجي قال كنا نعفي السبال إال يف حج أو عمرة أخربنا حممد بن حممد ب

ثنا اهليثم بن خلف الدوري قال ثنا احلكم بن عمرو قال ثنا أبو مسهر قال ثنا عبد اهللا بن العالء بن زبر قال رأيت 
عمرو بن أيب الوليد يعرض على مكحول يعين العلم أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي 

ارسي قال أنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار قال ثنا أمحد بن منصور الرمادي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا عبد الف
اهللا بن عمر قال ما أخذنا عن بن شهاب اال قراءة كان مالك بن أنس يقرأ لنا كان جيد القراءة أخربنا حممد بن 

يعقوب بن سفيان قال ثنا زيد بن بشر قال أخربين بن وهب أخربين احلسني القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا 
مالك قال رأيت بن شهاب يقرأ عليه العلم أخربنا عبيد اهللا بن أيب الفتح قال ثنا حممد بن إبراهيم العاقويل قال ثنا 

ن الزهري قال حممد بن احلسني بن حفص قال ثنا عباد بن يعقوب قال ثنا داود بن عطاء املديين عن بن أيب ذئب ع
  عرض الكتاب واحلديث سواء 

قرأت على أيب بكر الربقاين عن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي قال أنا حممد إسحاق السراج قال ثنا حامت 
اجلوهري قال ثنا نوح بن يزيد املعلم قال كنا عند إبراهيم بن سعد يوما فتذاكر أصحاب احلديث السماع فغضب 

 تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماع كان بن شهاب يعرض عليه العلم إبراهيم بن سعد قال ال
فيجيزه أخربنا عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قال أنا إمساعيل بن حممد الصفار قال ثنا أمحد بن منصور 

اهيم بن الوليد جاء اىل الزهري الرمادي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر قال رأيت رجال من بين أمية يقال له إبر
بكتاب فعرضه عليه مث قال أحدث هبذا عنك يا أبا بكر قال إي لعمري فمن حيدثكموه غريي أخربنا حممد بن أمحد 
بن رزق أخربين عثمان بن أمحد حدثنا حنبل حدثين أبو عبد اهللا حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر قال مسعت إبراهيم 

أمية يسأل الزهري وعرض عليه كتاب من علمه فقال أحدث هبذا عنك يا أبا بكر قال نعم بن الوليد رجال من بين 
فمن حيدثكموه غريي قال معمر ورأيت أيوب يعرض عليه العلم فيجيزه قال معمر وكان منصور بن املعتمر ال يرى 

ر قال ثنا حممد بن علي بن بالعراضة بأسا أخربنا أبو احلسني بن الفضل قال أنا دعلج قال أنا أمحد بن علي األبا
احلسن بن شقيق قال مسعت أيب قال أنا عبد اهللا هو بن املبارك عن معمر قال قرأت العلم على الزهري فقلت أحدث 

به عنك قال ومن حدثك به غريي أخربنا بن الفضل قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال قال 
 يسمع من بن شهاب شيئا امنا عرض له عليه أخربنا حممد بن عمر النرسي قال نا علي يعين بن املديين بن جريج مل

أبو بكر الشافعي قال ثنا اهليثم بن جماهد قال ثنا أمحد بن الدورقي قال ثنا بن مهدي عن بشر بن السري قال قال بن 
   أيب ذئب ما مسعت عن الزهري شيئا قال وقال عبد العزيز بن أيب سلمة امنا كنت أقول

للزهري حدثك فالن بكذا وكذا فيقول نعم أخربنا بن رزق قال أنا عثمان بن أمحد قال ثنا حنبل قال حدثين أبو 
عبد اهللا قال حدثين حيىي بن سعيد عن شعبة قال سألت منصور أو أيوب عن القراءة فقاال جيد يعين يف احلديث 

وعلي بن احملسن التنوخي قال حممد أنا وقال علي ثنا أخربنا القاضيان أبو بكر حممد بن عمر بن إمساعيل الداودي 



حممد بن املظفر احلافظ قال ثنا علي بن أمحد بن سليمان قال ثنا أمحد بن سعيد الفهري قال ثنا إبراهيم بن املنذر قال 
وضة ثنا حممد بن عبد اهللا اإلسحاقي قال رأيت موسى بن عقبة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل الر

حىت جلس اىل عبيد اهللا بن عمر فتبعته حىت جلست معه فقال له عبيد اهللا بن عمر يغفر اهللا لك مل تعنيت ايل لو 
أرسلت ايل جلئتك يف منزلك قال انه بلغين أنك حتدث عن نافع أحاديث مل أكن مسعتها منه أحببت أن أعرضها 

على عبيد اهللا بن عمر أخربنا أبو القاسم األزهري  عليك قال فأخرج صحيفة من كمه فيها أحاديث لنافع فقرأها
قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا إبراهيم بن حممد الكندي قال ثنا أبو موسى حممد بن املثىن قال مسعت املعتمر 

يقول قرأت على فضيل عن أيب حريز وقال أبو موسى مسعت خالد بن احلارث يقول قرأت على هشام بن عروة 
يضا مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول قرأت على مالك وقال مسعت محاد بن مسعدة يقول قرأت على وقال أ

هشام أخربنا بن رزق وابن الفضل قاال أخربنا دعلج أنا ويف حديث بن رزق قال ثنا أمحد بن علي األبار قال ثنا 
اءة عندي أثبت من السماع وكان أمحد بن الدورقي قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة بن احلجاج قال القر

  يقول قرأت على منصور بن املعتمر وقرأت على هشام بن عروة 

أخربنا احلسني بن عثمان الشريازي قال أنا حممد بن املكي قال ثنا حممد بن يوسف الفربري قال ثنا حممد بن إمساعيل 
اءة والسماع جائزا أخربنا حممد بن قال مسعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أهنما كان يريان القر

احلسني القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين عبيد اهللا بن موسى قال قال سفيان 
الثوري قراءتك على العامل وقراءته عليك سواء قال عبيد اهللا فذكرت ذلك لشريك أو سألت عن ذلك شريكا فقال 

نا حممد بن أيب القاسم األزرق قال أنا حممد بن جعفر بن اهليثم البندار قال ثنا جعفر بن حممد وهل هو اال سواء أخرب
بن شاكر الصائغ قال ثنا زهري بن عباد قال ثنا عبد اهللا بن املغرية قال سألت سفيان الثوري ومسعر بن كدام ومالك 

احلديث عنه أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن أمحد  بن مغول عن قراءة احلديث على العامل فقالوا القراءة عليه مبنزلة
الواعظ قال ثنا أيب قال ثنا إبراهيم بن أمحد اخلطاب قال ثنا احلسن بن حممد البلخي قال ثنا حم بن نوح قال ثنا 

ثنا مكي بن إبراهيم قال كان أبو حنيفة يرى القراءة على العامل وقراءته عليك سواء أخربنا عبيد اهللا قال ثنا أيب قال 
إبراهيم بن عبد الرحيم قال ثنا حممد بن معاوية قال مسعت خارجة يقول سألت أبا حنيفة عن الرجل يقرأ على العامل 
احلديث حيدث به عنه قال ال بأس بذلك أخربنا أبو بكر الربقاين قال أنا حممد بن عبد اهللا بن مخرييه اهلروي قال أنا 

عت املعاىف وهو بن عمران يذكر عن أيب حنيفة أنه كان يرى عرض احلسني بن إدريس قال ثنا بن عمار قال مس
احلديث مثل الصك يقرأعلى الرجل فيشهد على ذلك أخربنا بن رزق وابن الفضل قاال أنا دعلج قال أنا ويف 

  حديث بن رزق ثنا أمحد بن علي األبار قال ثنا عيسى بن محاد زغبة قال كنا نقرأ على ليث بن سعد 

كان األمر عنده واحدا أخربنا أبو القاسم األزهري واحلسن بن علي اجلوهري قاال ثنا حممد بن العباس ويقرأ علينا و
اخلزاز قال ثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق اجلالب قال ثنا احلارث بن حممد قال ثنا حممد بن سعد قال أنا حممد بن 

محن بن أيب الزناد وعبد احلكيم بن عبد اهللا بن عمر قال سألت مالك بن أنس وعبد اهللا بن عمر العمري وعبد الر
أيب فروة وعبد الرمحن بن وثاب وأبا بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة عن قراءة احلديث على احملدث أو حديثه هو به 

فقالوا هو سواء وهو علم بلدنا وقال بن سعد أنا حممد بن عمر قال مسعت مالك بن أنس يقول عجبا ملن يريد 
أن حيدثه مشافهة وذلك امنا أخذ حديثه عرضا فكيف جوز ذلك للمحدث وال جيوز هو لنفسه أن  احملدث على

يعرض عليه كما عرض هو أخربنا حممد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز هبمذان قال ثنا صاحل بن أمحد التميمي قال 



ر الربيع بن سليمان ذكره عن أبيه قال ملا ثنا عبد الرمحن بن محدان إمالء قال ثنا حممد بن علي قال ثنا أبو اليمان جا
قدم أمري املؤمنني يعين الرشيد املدينة أتاه مالك بن أنس فسأله عن احلديث فقال أن العلم وأهله ألهل أن يوقروا فال 

أهل  تكن يا أمري املؤمنني أول من أذل العلم قال نعم مث قال لبنيه صريوا اليه فصاروا اليه فسألوه أن حيدثهم فقال أن
هذه البلدة يقرأ عليهم العلم كما يقرأ الصيب على املعلم فإذا أخطأ أخذ عليه فرجعوا اىل أمري املؤمنني فأخربوه 

  فدعاه فقال يا أبا عبد اهللا أتوك فلم حتدثهم فقال يا أمري املؤمنني إنا أخذنا العلم عن رجال منهم سعيد بن املسيب 

أعليهم العلم فقال أن يف هؤالء لقدوة وكان مؤدهبم يقرأ عليه وهم حىت ذكر بن شهاب ومجاعة امنا كان يقر
يسمعون أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن شجاع الصويف وأبو علي احلسن بن أيب بكر وأبو عمرو عثمان بن حممد بن 

ن أيب أويس قال يوسف العالف قالوا أنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا إمساعيل بن إسحاق قال ثنا ب
سئل مالك عن حديثه أمساع هو قال منه مساع ومنه عرض وليس العرض عندنا بأدىن من السماع أخربنا حممد بن 

احلسني بن أيب سليمان احلراين واحلسن بن علي بن حممد التميمي وأمحد بن عمر بن روح النهرواين قالوا أنا أبو 
ثنا حيىي بن حممد بن صاعد قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال الفضل عبيد اهللا بن عبد الرمحن الزهري قال 

أنا بن وهب قال مسعت مالك بن أنس يقول قراءتك على العامل وقراءة العامل عليك واحد أو قال سواء أخربين بن 
عبد الرمحن بن مهدي الفضل قال أنا دعلج قال أنا أمحد بن علي األبار قال ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا 

ح وأخربنا حممد بن عمر النرسي أخربنا أبو بكر الشافعي حدثنا اهليثم بن جماهد حدثنا أمحد بن الدورقي حدثين بن 
مهدي قال كنت أقرأعلى مالك فأقول أتفهمه عين فيقول نعم فحدث به عين ان شئت حدثين علي بن أيب علي 

فيه أنا علي بن إسحاق املادرائي قال ثنا حممد بن أمحد املكي عن  البصري قال هذا كتاب أيب ودفعه ايل فقرأت
الزبري بن أيب بكر قال حدثين مطرف بن عبد اهللا قال مسعت مالكا يأىب أشد اإلباء على من يقول أنه ال جيزيه العرض 

  وال جيزيه اال السماع ويقول ما لك إذا قرأت على القارىء مسألة من 

و مل يقرأ عليك امنا قرأت أنت عليه وال ترى ذلك جيزيك يف احلديث وترى انه جيزيك يف أقرأك أليس تقول فالن وه
القرآن والقرآن أعظم وكيف ال تأخذ احلديث عرضا وتريد أن ال تأخذ إال مساعا وذلك احملدث إمنا أخذه عرضا 

أخربين عبيد اهللا فكيف جوز للمحدث أن حيدثك ما أخذه عرضا ومل جتوز لنفسك ان تعرض عليه كما عرض هو 
بن حيىي السكري قال انا حممد بن عبد اهللا الشافعي قال ثنا جعفر بن حممد بن األزهر قال ثنا بن الغاليب قال قال 

حيىي بن معني مسعت عبد الرزاق يقول مسعنا وعرضنا وكل مساع حدثين حممد بن أيب احلسن قال انا حممد بن أمحد بن 
مسعت أمحد بن حممد املقدمي يقول كنا إذا قلنا البن أيب أويس اقرأ علينا يقول ما  مجيع قال انا حممد بن خملد قال

أعجبكم أهل العراق قراءتك علي وقراءيت عليك سواء وقد كان بعض أهل العلم يستحب السماع من لفظ احملدث 
ن لفظ احملدث وأنا وخيتاره على القراءة عليه وبعضهم كان خيتار العرض والقراءة ويرى ذلك أفضل من السماع م

  أسوق عمن روى عنه ذلك ما تيسر يف هذا املوضع ان شاء اهللا تعاىل 

  ذكر الرواية عمن كان خيتار السماع من لفظ احملدث على القراءة عليه

أخربين القاضي أبو زرعة روح بن حممد بن أمحد الرازي إجازة شافهين هبا قال أنا علي بن حممد بن عمر القصار قال 
الرمحن بن أيب حامت قال ثنا أيب قال ثنا أمحد بن أيب احلواري قال مسعت وكيعا يقول ما أخذت حديثا قط  ثنا عبد

  عرضا قلت عندنا من أخذ عرضا قال من عرف ما عرض مما مسع فخذ منه يعين السماع 



قرى على العباس بن  أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن أمحد الواعظ قال ثنا أيب قال ثنا احلسن بن أمحد األصطخري قال
حممد قال مسعت أمحد بن حنبل يقول ملا خرجت على عبد الرزاق أخربوين أن معاذ بن هشام على الطريق فملت 
اليه ومعي ثالث ظهور مملوءا من حديثه فصادفته فقرأ علي شيئا وقال أنا عليل ال أقدر على أكثر من هذا ولكن 

هتا عليه أخربنا أمحد بن حممد بن غالب الفقيه قال قال يل أبو أمحد اقرأها علي فأبيت ووددت واهللا اين كنت قرأ
احلافظ وهو حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق النيسابوري قال لنا أبو احلسني الغازي مسعت حممد بن حيىي يقول 

ين أبو مسعت إسحاق بن عيسى الطباع يقول ال أعد القراءة شيئا بعد ما رأيت مالكا يقرأ عليه وهو ينعس أخرب
الوليد احلسن بن حممد الدربندي قال أنا حممد بن سليمان البخاري احلافظ قال ثنا خلف بن حممد قال مسعت أبا 

بكر حممد بن يعقوب بن يوسف البيكندي يقول مسعت علي بن احلسني يقول مسعت حممد بن سالم يقول أدركت 
خربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي يف مالك بن أنس فإذا الناس يقرؤون عليه فلم أمسع منه لذلك أ

كتابه إلينا قال ثنا أبو امليمون البجلي قال ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو قال ثنا أبو مسهر قال قدم علينا ليث 
بن سعد وكان جيالس سعيد بن عبد العزيز فأتاه أصحابنا فعرضوا عليه فلم أر أخذها عرضا حىت قدمت على مالك 

ن أنس أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال وقد كان قدم ب
مطرف مكة معتمرا وكان منزله قريبا من منزل احلميدي فمضيت اليه واستقبلين احلميدي فقال يل اىل أين قلت اىل 

مسلمة بن قعنب قلت بلى قد مسعته فقال يل انصرف  مطرف نقرأكتاب املوطأ قال ومل تسمع املوطأ من عبد اهللا بن
اىل الطواف وال تشتغل به فمشيت معه منصرفا اىل املسجد فقال ان قعنب خيتار السماع على القراءة فلما مل ميكنه 

  ومل يتهيأ له فأقل أحواله أنه تثبت يف العرض على 

ن العرض مثل السماع ويتهاونون بالعرض أيضا مالك وقلت أو قال يل وهو الذي قرأ على مالك وأهل املدينة يرو
قلت له قد مسعت من وقف بابن أيب أويس فقال له أرأيت ما تقول فيه حدثين مالك مسعته منه قال ال ولكن كان 

يقرأ عليه ولقد كنت أحيانا أكون داخل احلجرة ويقرأ على مالك خارجا من احلجرة وكان ذلك جيزي فقال 
قلت لك فمنعين مساع املوطأ من مطرف هلذا الذي ذكرت أخربين علي بن أمحد بن  احلميدي هذا يدلك على ما

علي املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي بالبصرة قال ثنا احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي قال ثنا أبو 
وكان بني يديه  خليفة قال مسعت عبد الرمحن بن سالم يقول دخلت على مالك بن أنس وكان على بابه من حيجبه

بن أيب أويس وهو يقول حدثك نافع حدثك بن شهاب حدثك فالن وفالن فيقول مالك نعم نعم فلما فرغت قلت 
يا أبا عبد اهللا عوضين مما حدثته بثالثة أحاديث تقرؤها علي قال أعراقي أنت أخرجوه عين أخربين علي قال ثنا أمحد 

ثناابراهيم بن حممد بن الشطن البغدادي قال ثنا عبد اهللا بن شبيب بن إسحاق قال ثنا احلسن بن عبد الرمحن قال 
قال ثنا يعقوب بن محيد بن كاسب قال حدثين عبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشون قال حضرت مالكا وأتاه 
هللا ان رجل من الصوفية فسأله عن ثالثة أحاديث حيدثه هبا فقال مالك اعرضها ان كانت لك حاجة فقال يا أبا عبد ا

العرض ال جيوز عندنا فقال له مالك فأنت أعلم فأتاه مرارا كل ذلك يقول اعرضها ان كانت لك حاجة فيقول 
العرض ال جيوز فلما أراد أن يقوم وثب اليه الصويف فلزم مضربة كانت حتته مث قال ورب هذا القرب ال أدعها أو 

أبا طلحة ليتك يا أبا طلحة دخلت بيين وبني هذا الرجل حتدثين بثالثة أحاديث فقال مالك لرجل من جلسائه يكىن 
فاين أرى به ملما فقال أبو طلحة ما أرى بالرجل ملما يا أبا عبد اهللا إن رأيت ان حتدثه هبذه الثالثة األحاديث فقال 

الك مالك هات فقال الصويف ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه املغفر فقال م
حدثين الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه املغفر قال بن شهاب ومل 



يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ حمرما مث قال الصويف ان بن عباس سئل عن رجل له امرأتان ارضعت 
ن عمرو بن الشريد ان بن عباس سئل عن رجل له إحدامها غالما واألخرى جارية فقال مالك حدثين بن شهاب ع

امرأتان ارضعت إحدامها غالما واألخرى جارية أيتناكحان قال ال قال يا أبا عبد اهللا ان بن عمر مسع اإلقامة وهو 
بالبقيع فقال مالك حدثين نافع عن بن عمر أنه مسع اإلقامة وهو بالبقيع فأسرع املشي أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن 

د الواعظ قال ثنا أيب قال مسعت أيب يقول جئنا اىل العباس بن حممد الدوري وقد اعتل أحسبه قال علة املوت أمح
  ومع الوراقني أجزاء كثرية فسئل فقال اخرج اىل أصحاب احلديث فان رضوا أن يقرؤا هم فعلت أو كما قال 

  هذكر الرواية عمن كان خيتار القراءة على احملدث على السماع من لفظ

أخربنا حممد بن أمحد بن رزق واحلسن بن أيب بكر قاال أنا القاضي أبو نصر أمحد بن نصر بن حممد البخاري قال ثنا 
إبراهيم بن إسحاق الزوزين قاضي سجستان قال أنا أبو سعيد املستملي سليمان بن داود املهري قال حدثنا أبو 

ص بن سلم عن سفيان الثوري عن األعمش عن أيب ظبيان طالب هاشم بن الوليد قال ثنا أبو مقاتل السمرقندي حف
عن علي بن أيب طالب قال القراءة على العامل أصح من قراءة العامل بعدما أقر أنه حديثه أخربنا القاضي أبو بكر أمحد 

  بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 

وح بن عبادة ح وأخربنا علي بن حممد بن علي األيادي قال ثنا األصم قال ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادى قال ثنا ر
أمحد بن يوسف بن خالد النصييب قال ثنا احلارث بن حممد التميمي قال ثنا السكن بن نافع واللفظ حلديث روح 

قال ثنا عمران بن حدير عن أيب جملز قال قال بشري بن هنيك كنت أكتب بعض ما أمسع من حديث أيب هريرة فلما 
ردت فراقه أتيته بالكتب فقرأهتا عليه فقلت هذا مسعته منك قال نعم أخربنا حممد بن عمر بن القاسم النرسي قال أ

انا حممد بن عبد اهللا الشافعي قال ثنا اهليثم بن جماهد قال ثنا أمحد بن الدورقي قال ثنا بن مهدي قال قال شعبة 
منصور وقرأت على هشام بن عروة أخربنا احلسني بن القراءة أثبت عندي من السماع وكان يقول قرأت على 

حممد بن جعفر الرافقي إجازة قال انا أمحد بن كامل القاضي قال ثنا أبو أمحد الرببري قال حدثين علي بن محاد ح 
وأخربين احلسن بن أيب طالب قراءة قال ثنا أمحد بن إبراهيم قال ثنا أمحد بن احلسن بن شقري قال ثنا أبو أمحد 

بري قال ثنا علي بن سهل وهو بن عفان قال مسعت عفان يقول مسعت حيىي بن سعيد يقول إذا قرأت على الرب
احملدث كان أحب ايل ألنه يصح يل كتايب أخربنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد بن موسى بن هارون بن الصلت 

  بن يزيد البحراين قال كان  األهوازي قال أنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد العطار قال ثنا العباس

حيىي بن سعيد القطان يقول القراءة أشد علي من اإلمالء ألين إذا قرئ علي جعلت ذهين كله فيه قال اخلطيب 
ذكرت هذه احلكاية أليب بكر الربقاين فأعجب هبا وسألين فكتبتها له أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن أمحد الواعظ قال 

ن أمحد املقرىء قال ثنا احلسن بن حممد البلخي قال ثنا حم بن نوح قال ثنا مكي بن إبراهيم ثنا أيب قال ثنا إبراهيم ب
قال كان بن أيب ذئب يرى القراءة على العامل أفضل من قراءة العامل عليك وأخربنا عبيد اهللا قال ثنا أيب قال ثنا 

ب الرازي قال ثنا حممد بن سعيد بن سابق قال إبراهيم بن أمحد بن عبد اهللا الرازي قاضي قزوين قال ثنا حممد بن أيو
قال أبو يوسف قال أبو حنيفة ألن أقرأ على احملدث أحب ايل من أن يقرأعلي أخربنا علي بن أمحد املؤدب قال ثنا 
أمحد بن إسحاق النهاوندي قال أنا بن خالد قال ثنا أمحد بن إسحاق بن البهلول قال ثنا إمساعيل بن إسحاق قال 

عيل بن أيب أويس قال سألت مالكا عن أصح السماع فقال قراءتك على العامل أو قال على احملدث مث مسعت إمسا



قراءة احملدث عليك مث ان يدفع إليك كتابه فيقول ارو هذا عين قال فقلت ملالك أقرأ عليك وأقول حدثين قال أو مل 
ن احلسني القطان قال أنا دعلج بن أمحد قال أنا يقول بن عباس أقرأين أيب بن كعب وامنا قرأعلى أيب وأخربنا حممد ب

أمحد بن علي األبار قال ثنا أمحد بن سنان قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول ما قرأت على مالك بن أنس أثبت 
يف نفسي مما مسعت منه قال وذلك انه كان يذكر مرة الكالم ومرة اإلسناد أخربين عبيد اهللا بن أيب الفتح قال ثنا 

بن املظفر احلافظ قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر القزويين قال ثنا عبد امللك بن عبد احلميد امليموين قال  حممد
مسعت عبد اهللا بن مسلمة القعنيب يقول اختلفت اىل مالك ثالثني سنة وما من حديث يف املوطأ اال ولو شئت قلت 

مالكا كان يذهب اىل أن قراءة الرجل على العامل أثبت من مسعته مرارا من مالك ولكين اقتصرت بقراءيت عليه ألن 
  قراءة العامل عليه 

أخربنا أمحد بن روح النهرواين قال أنا املعاىف بن زكريا اجلريري قال ثنا إبراهيم بن الفضل بن حيان احللواين قال ثنا 
نا حبديث فأىب فقال له جعفر بن حممد بن عبد الرمحن بن يونس السراج قال سألت حيىي بن عبد اهللا بن بكري حيدث

عبد الواحد وكان اىل جانبه يا أبا زكريا أنه حديث حسن فقال ان كان حسنا فستقرؤه فقال يا أبا زكريا اين أحب 
ان امسعه منك فقال واهللا واهللا وال أعلمه اال قال ثالثا لقراءتك علي اثبت عندي من قراءيت عليك وعند من تعلمت 

نس والليث بن سعد وابن هليعة والعلة اليت احتج هبا من اختار القراءة على احملدث على السماع منه أعين مالك بن أ
من لفظه ظاهرة ألن الراوي رمبا سها وغلط فيما يقرؤه بنفسه فال يرد عليه السامع إما أنه ليس من أهل املعرفة 

ذلك الغلط مذهبه فيحمله عنه على  بذلك الشأن أو ألن الغلط صادف موضع اختالف بني أهل العلم فيه فيتوهم
وجه الصواب أو هليبة الراوي وجاللته فيكون ذلك مانعا من الرد عليه وأما إذا قرئ على احملدث وهو فارغ السر 
حاضر الذهن فمضى يف القراءة غلط فإنه يرده بنفسه أو يرده على القارىء بعض احلاضرين من أهل العلم ألنه ال 

ىن اخلالل اليت ذكرناها عند قراءة العامل بنفسه واهللا أعلم قرأت على أيب بكر الربقاين عن مينع من ذلك شيء يف مع
إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي قال أنا حممد بن إسحاق الثقفي قال مسعت اجلوهري يعين حامت بن الليث يقول 

ن أحب ايل انك لتقرؤه وإين ألحتفظ مسعت أبا الوليد وقرأ عليه رجل فقال له تظن أنك خففت عين لو قرأت انا كا
ما تقرألئال يسقط علي شيء قراءتك علي أشد من قراءيت عليك أخربنا حممد بن عيسى اهلمذاين قال ثنا صاحل بن 

أمحد احلافظ قال ثنا احلسن بن علي قرآءة قال ثنا أبو الدرداء اخلراساين قال قال أبو الوليد إذا قرئ علي كان أصح 
  ميت فيه وقليب فيه وإذا قرأت مل أفهم ما أقرؤه أو كلمة غريه وذلك أين أجعل هن

أخربين علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق قال ثنا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد قال ثنا عبد اهللا بن 
قرأت  أمحد الغزاء قال ثنا يوسف بن مسلم قال قال يل موسى بن داود القراءة أثبت من احلديث وذلك انك إذا

علي شغلت نفسي باإلنصات لك وإذا حدثت غفلت عنك أخربنا أمحد بن أيب جعفر القطيعي قال أنا حممد بن عدي 
البصري يف كتابه قال ثنا أبو عبيد حممد بن علي اآلجري قال قلت أليب داود وهو سليمان بن األشعث العباس بن 

يب عرضت عليه والعرض أصح أخربنا حممد بن عيسى الوليد بن مزيد مسع من أبيه فقال قال العباس مسعت من أ
اهلمذاين قال ثنا صاحل بن أمحد احلافظ قال مسعت جعفر بن أمحد يقول مسعت أبا حامت يقول القراءة على الشيخ 

أحب ايل من قراءة الشيخ أما علمت أن القرآن يقرأ على املعلم آخر اجلزء الثامن بسم اهللا الرمحن الرحيم رب سلم 
خربنا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت احلافظ قال أخربنا أمحد بن حممد بن غالب قال أنا إبراهيم بن حممد بن وسهل أ

حيىي املزكي قال ثنا حممد بن عبد الرمحن الدغويل أبو العباس قال ثنا عبد اجمليد بن إبراهيم أبو احلسني قال كان أبو 



وأفهم من أن أتوىل القراءة أنا أو حنو هذا أخربنا حممد بن عيسى عبيد القاسم بن سالم يقول القراءة علي أثبت يل 
اهلمذاين قال ثنا صاحل بن أمحد التميمي قال أنا أبو عبد اهللا احلسن بن علي قال وجدت هذا الكالم يف كتاب أمحد 

  بن ضرار وأخربين من حضر معي انه قرأه يف اجمللس قال أمحد بن ضرار قرأت هذه الكتب على 

د القاسم بن سالم وأخربين أنه حديثه وكالمه واستؤذن يف روايتها عنه قال نعم ان شئتم وقال هو عندي أيب عبي
مبنزلة السماع وال يكون احلديث أشد من الشهادة فهو مبنزلة الشهادة وقد تقول للرجل أشهد عليك بكذا وكذا 

سمع منه اال نعم وكذلك جاء كثري من فيقول نعم فهو واسع لك أن تقول أقر عندي فالن بكذا وكذا وأنت مل ت
السنن أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يسأل عن الشيء فيأمر به أو ينهى عنه وهو مل يلفظ به امنا تكلم باجلواب 

فصار ذلك سنة عنه مبنزلة ما تكلم به سواء ال فرق بينهما قال أبو عبيد وكان حجاج عرض كتبا على بن جريج 
اسك فإنه مسعه منه امالء وقال احلجاج قلت البن جريج هذه الكتب اليت عرضتها عليك أحدث هبا أظنه قال اال املن

عنك قال نعم وقل حدثين بن جريج قال أبو عبيد وأخربنا أبو القاسم شيخ كان مبصر كان صديقا لنا كان مسع من 
إذا عرض علي حتفظت وإذا الليث بن سعد وابن هليعة أنا عن الليث قال العرض عندي أصح من السماع انه 

حدثت فرمبا سهوت قال أبو عبيد وحدثوين مبصر أن نافعا قال لليث سلين حىت أحدثكم فقال ال ولكين أعرضه 
عليك فعرضه عليه قال أبو عبيد فحديث الليث عن نافع كله عرض قال وقال الليث أنا أسهو يف السماع وال 

أبا حنيفة عن رجل عرض على رجل حديثا هل جيوز حيدث به أسهو يف العرض قال ومسعت أبا يوسف قال سألت 
عنه قال نعم جيوز أن يقول حدثين فالن ومسعت فالنا وهذا مثل قول الرجل يقرأ عليه الصك فيقر به فيجوز لك أن 
تقول أقر عندي فالن جبميع ما يف هذا الكتاب وامنا مسعت نعم قال أبو عبيد وكذلك قول أيب يوسف وهو قويل قال 

بو عبيد حدثونا عن مالك بن أنس أنه قال كيف ينكرأهل العراق العرض وهم يأخذون حديثنا وحنن قد عرضنا أ
قال وقال يل بن أيب ذئب امحلوا العرض علي فما كان فيه من امث ففي عنقي قيل أليب عبيد أليس العرض عندك 

اعي عن العرض فقال قل كما كان هذا يريد القراءة على احملدث قال نعم قال وثنا حممد بن كثري قال سألت األوز
أن تقول حدثنا قال أبو عبيد وكان إمساعيل بن جعفر رمبا قال يف بعض حديثه هذا عرض مث يقول حدثين قال أبو 

عبيد كنا نسمع بن املبارك كثريا يقول أخربين وكنت أرى أنه مسعه وحده حىت أخربوين أنه كان يقول إذا قلت 
حد منا علي حياله فلهذا استجاز أن يقول قلت قصد أبو عبيد يف آخر هذا الكالم البيان حدثنا فقد حدث كل وا

أن قول الراوي حدثنا فيما مسعه عرضا جائز وكذلك قوله أخربين فيما مسعه مع اجلماعة ويف ذلك خالف بني 
  السلف حنن نذكره بعد يف موضعه مبشيئة اهللا تعاىل ومعونته 

  دث مبا قرئ عليه وسكوته وإنكارهباب ما جاء يف اقرار احمل

زعم بعض أصحاب احلديث وقوم من أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثا مل جيز له روايته عنه اال بعد أن يقر 
الشيخ به كما أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل قال ثنا حممد بن عمرو بن البختري 

مد بن يونس بن موسى قال قيل أليب عاصم وأنا أمسع حدثكم طلحة بن عمرو عن عطاء الرزاز امالء قال ثنا حم
وأصلحنا له زوجه قال كان يف لساهنا طول قال أبو عاصم نعم قالوا فأما إذا سكت الشيخ فال جيوز للقارىء رواية 

لك غري مكره وكان ذلك احلديث والذي نذهب اليه انه مىت نصب نفسه للقراءة عليه وأنصت إليها خمتارا لذ
متيقظا غري غافر جازت الرواية عنه ملا قرئ عليه ويكون انصاته واستماعه قائما مقام اقراره فلو قال له القارىء 



عند الفراغ كما قرأت عليك فأقر به كان أحب إلينا أخربنا حممد بن أمحد بن يعقوب قال أنا حممد بن نعيم الضيب 
  قال انا حممد بن صاحل بن 

ال ثنا أمحد بن سلمة قال قال إسحاق يعين بن راهويه كنت أقرأعلى أيب أسامة فإذا فرغت من كل حديث هانئ ق
قلت له كما قرأت عليك فيقول نعم فقال يل ذات يوم يا هذا انك تريد هبذا أمرا أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى 

الربيع بن سليمان فقال له كتب الشافعي اليت  الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال جاء رجل إىل
قرئ عليك أليس هو كما قرئ عليك وأخربك به الشافعي فاغتاظ منه وقال له ال وحلف بصدقة ماله يف املساكني 

ان ال يقول له فإنه قد كان قال له ولنا غري مرة هو كما قرئ علي وأخربنا به الشافعي فجاءه الرجل من الغد 
ناس عليه وطلبنا اليه وبعض من حضر جملسه فقال الربيع أقول لكم كما قرئ علي وأنابه واستشفع ببعض ال

الشافعي فلم يرض بذلك الرجل حىت قال له كما قرئ علي وأخربنا به الشافعي فأما إذا قرئت عليه أحاديث 
حممد بن العباس اخلزاز قال أنا  فأنكرها الشيخ فإنه ال جيوز له روايتها عنه أخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال أنا

أمحد بن سعيد بن مرابة حدثنا العباس بن حممد حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن خملد قال كنا عند سفيان بن 
عيينة فأتاه رجل فقال يا أبا حممد أقرأ عليه أحاديث معي قال اقرأها قال فجعل يقرأ ويقرأ فلما فرغ قال هذه 

ال قال أليس قد قلت يل اقرأ قال سفيان بن عيينة ما حدثتك انا بشيء أنت حدثت هبا  أحاديثك أرويها عنك قال
نفسك وهكذا لو مل يكن الشيخ منتصبا للحديث فقرأعليه بعض الطلبة حديثا وهو مشغول القلب غري مصغ اىل 

ابه قال انا أبو امليمون السماع فإنه ال جيوز له روايته عنه أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي يف كت
البجلي ثنا أبو زرعة قال مسعت أبا مسهر يقول رأيت أصحابنا يعرضون على سعيد بن عبد العزيز حديث املعراج 

عن يزيد بن أيب مالك عن أنس بن مالك فقلت يا أبا حممد أليس حدثتنا عن يزيد بن أيب مالك قال ثنا أصحابنا عن 
ن على أنفسهم حدثين أبو الفضل حممد بن عبيد اهللا املالكي انه قرأ على القاضي أنس بن مالك قال نعم امنا يقرؤو

أيب بكر حممد بن الطيب قال فان قيل هل يقوم اقرار احملدث مبا قرئ عليه مقام لفظه باحلديث قيل أجل فإنه إذا 
مل يسمعه أو مل حيدث به على وجه ثبتت عدالته زالت التهمة عنه يف اقراره وانه لو جوزنا عليه يف اقراره بأنه مسع ما 

خلرج هبذه التهمة عن كونه عدال والحتملت أمانته الكذب ووضع احلديث فان قيل فما قولكم لو سكت فلم يقر 
ومل ينكر قيل جيب قبول حديثه والعمل به وجيوز روايته عنه ألن سكوته عما قرئ عليه مع علمه بأنه حيدث به عنه 

به ولو علم ان بعض ما يقرأ عليه مل يسمعه وال حدث به أو شك يف ذلك اقتضت  ويعمل به قائم مقام اقراره
العدالة والنصح يف الدين إنكار ذلك لئال يغتر بالعمل به والرواية له عنه ولو احتملت امانته السكت عما قرئ عليه 

لعدالته وامنا جيعل اقراره مع العلم أنه مل يسمعه وال حدث به الحتمل أن يقر بسماع ما مل يسمعه وكل ذلك ناقض 
به وسكته عن إنكاره مبنزلة نطقه مىت كانت احلال سليمة من اكراه له على ذلك وخوف ومىت كان سكته عن غري 
غفلة بل مع العلم والتيقظ ملا قرئ عليه وان عرض شيء مما ذكرنا مل يكن اإلقرار منه والسكت قائما مقام النطق 

  رئ عليه أو مسعه فال جيوز الرواية له عنه وال العمل به فأما إنكاره ان يكون حدث مبا ق

  فصل

وذهب بعض الناس اىل أن من مسع من شيخ حديثا مل جيز له أن يرويه عنه اال بعد إذن الشيخ له يف روايته وهذا 
يعقوب القول يروى عن بشري بن هنيك أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن 



األصم قال ثنا احلسن بن مكرم قال ثنا أبو عاصم عن عمران بن حديد عن أيب جملز عن بشري بن هنيك قال كنت 
آيت أبا هريرة فأكتب عنه فلما أردت فراقه أتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك قال نعم وهذا غري الزم بل مىت 

ذن من مسع منه أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا صح السماع وثبت جازت الرواية له وال يفتقر ذلك اىل ا
عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا علي بن احلسن بن شقيق قال ثنا عبد اهللا وهو بن املبارك قال 

  قال معمر قرأت العلم على الزهري قال فلما فرغت منه قلت أحدث هبذا عنك قال ومن حدثك هبذا غريي 

  ء يف عبارة الرواية عما مسع من احملدث لفظاباب ما جا

أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد احلريي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا العباس 
بن حممد الدوري وأخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان أخربنا محزة بن حممد بن العباس العقيب قال ثنا عباس 

مد الدوري قال ثنا قراد أبو نوح قال مسعت شعبة يقول كل حديث ليس فيه أنا وثنا فهو خل وبقل أخربنا أبو بن حم
نعيم أمحد بن عبد اهللا احلافظ قال ثنا أمحد بن حممد بن حيىي القصار قال ثنا أمحد بن عصام قال ثنا أبو داود 

و خل وبقل قلت ما يسمع من لفظ احملدث الراوي الطيالسي قال مسعت شعبة يقول كل حديث ليس فيه ثنا وأنا فه
  له باخليار فيه بني قوله ومسعت وثنا 

وأخربنا وأنبأنا اال أن أرفع هذه العبارات مسعت ورمبا اتصل ذلك حبميع رجال اإلسناد يف حديث واحد فيسميه 
مسعت أبا بكر أمحد بن أصحاب احلديث املسلسل مثاله أين مسعت أبا احلسن علي بن عبد العزيز الطاهري يقول 

جعفر بن سلم اخلتلي يقول مسعت الفضل بن احلباب اجلمحي يقول مسعت عبد الرمحن بن بكر بن الربيع بن مسلم 
يقول مسعت حممد بن زياد يقول مسعت أبا هريرة يقول مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم يقول الولد للفراش 

بكر قال أنا حممد بن عبد اهللا الشافعي قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا احلميدي وللعاهر احلجر وأخربنا احلسن بن أيب 
قال قال سفيان كان لفظ الزهري إذا حدثنا عن أنس مسعت وليس يكاد أحد يقول مسعت يف أحاديث اإلجازة 

نا وحدثين وقد واملكاتبة وال يف تدليس ما مل يسمعه فلذلك كانت هذه العبارة أرفع مما سواها مث يتلوها قول حدث
يتصل ذلك يف احلديث الواحد جبميع الرجال املذكورين يف إسناده مثل ما حدثنا القاضي أبو بكر احلريي قال ثنا أبو 
العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا حبر بن نصر بن سابق وأمحد بن عيسى التنيسي قاال ثنا بشر بن بكر قال ثنا 

ثري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة قال قال األوزاعي قال حدثين حيىي بن أيب ك
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اقتىن كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قرياط اال كلب حرث أو ماشية وإمنا 

دثنا وروي عن كان قول حدثنا اخفض يف الرتبة من قول مسعت ألن بعض أهل العلم كان يقول فيما أجيز له ح
احلسن أنه كان يقول ثنا أبو هريرة ويتأول أنه حدث أهل البصرة واحلسن منهم وكان احلسن إذ ذاك باملدينة فلم 

يسمع منه شيئا ومل يستعمل قول مسعت يف شيء من ذلك مث قول أخربنا وهو كثري يف اإلستعمال حىت ان مجاعة من 
  هبذه العبارة منهم محاد بن سلمة وعبد اهللا بن املبارك أهل العلم مل يكونوا خيربون عما مسعوه اال 

وهشيم بن بشري وعبيد اهللا بن موسى وعبد الرزاق بن مهام ويزيد بن هارون وعمرو بن عون وحيىي بن حيىي 
التميمي وإسحاق بن راهويه وأبو مسعود أمحد بن الفرات وحممود بن أيوب الرازيان أخربنا حممد بن أمحد بن 

أنا حممد بن نعيم الضيب قال مسعت أبا احلسن أمحد بن حممد العنزي يقول مسعت عثمان بن سعيد يعقوب قال 
الدارمي يقول مسعت نعيم بن محاد يقول ما رأيت بن املبارك يقول قط حدثنا كأنه يرى أخربنا أوسع وكان ال يرد 



اهيم بن عمران اجلوزي من شرياز يذكر على أحد حرفا إذا قرأ أخربنا احلسن بن أيب بكر قال كتب ايل حممد بن إبر
أن عبد الرمحن بن أمحد اهلمذاين حدثهم قال مسعت أبا حامت الرازي يقول مل يسمع عبيد اهللا بن موسى يقول ثنا كان 
يقول أخربنا أخربنا أبو بكر الربقاين قال أنا أبو عبد الرمحن بن عمر بن أمحد اجلوهري مبرو قال قال عبد اهللا بن أمحد 

حنبل قال أيب كنا عند عبد الرزاق وأنا عن ميينه وإسحاق بن راهويه عن يساره وكان كثريا ما يقرأحدثنا حدثنا بن 
علم أنا حنب ذلك مث يرجع اىل عادته أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر الدقاق قال أنا أبو بكر أمحد بن 

  ل قلت أليب الناس يقولون عن عبد الرزاق سلمان النجاد قال قال عبد اهللا بن أمحد بن حنب

انا معمر وأنت تقول حدثنا قال كان يعلم أن قوله حدثنا أحب إلينا وكان يقول لنا ذلك مث يرجع فيقول انا أخربنا 
عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران الواعظ قال أنا دعلج بن أمحد قال ثنا بن خزمية قال مسعت حممد بن رافع 

ن عبد الرزاق يقول أخربنا حىت قدم أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقاال له قل حدثنا فكل ما مسعت مع قال كا
هؤالء قال حدثنا وما كان قبل ذلك قال أخربنا أخربين علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي قال 

ان عن سلمة بن شبيب قال مسعت أمحد بن حنبل يقول ثنا ثنا احلسن بن عبد الرمحن قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن معد
عبد الرزاق قال ثنا فالن فقلت يا أبا عبد اهللا ان عبد الرزاق ما كان يقول حدثنا كان يقول أخربنا فقال أمحد بن 

حدثكم حنبل ثنا وأنا واحد أخربنا أمحد بن حممد بن غالب قال قرأت على أيب بكر أمحد بن علي بن الل اهلمذاين هبا 
عبد الرمحن بن محدان اجلالب قال مسعت أبا حامت يقول ما مسعت عمرو بن عون يقول ثنا وكان يقول انا حدثين 

علي بن عبد الغالب بن جعفر الضراب قال مسعت حممد بن أيب الفوارس يقول هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق 
مث نبأنا وأنبانا وهي قليلة يف اإلستعمال أخربنا القاضي أبو ال يقولون اال أنا فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب 

بكر احلريي قال ثنا حممد بن يعقوب األصم قال ثنا احلسن بن مكرم قال ثنا أبو النضر قال ثنا أبو خيثمة عن مساك 
جيلس مث يقوم بن حرب قال أنبأين جابر بن مسرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب على املنرب قائما مث 

فيخطب قائما فمن نبأك انه كان خيطب جالسا فقد كذب فقد واهللا صليت معه أكثر من الفي صالة أخربنا حممد بن 
  أمحد بن رزق قال أنا عثمان بن أمحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق 

هبشام أخربنا عبيد اهللا بن عمر قال ثنا إبراهيم بن مهدي قال ثنا محاد بن زيد قال أنبأنا أيوب وأنبأنا هشام وحسبك 
بن أمحد الواعظ قال ثنا أيب قال قرأت يف كتاب جدي أمحد بن حممد بن شاهني قال ثنا بن رشدين قال مسعت أمحد 

بن صاحل وسئل عن حدثنا وأخربنا وأنبأنا فقال حدثنا أحسن شيء يف هذا وأخربنا دون حدثنا وأنبأنا مثل أخربنا 
العربية هذه األلفاظ الثالثة مبنزلة واحدة يف املعىن وقال غريه حدثنا ونبأنا ادخل اىل وقد قال بعض أهل العلم ب

السالمة من التدليس من أخربنا وامنا استعمل من استعمل أخربنا ورعا ونزاهة ألمانتهم فلم جيعلوها للينها مبنزلة 
فان النية هي الفارقة بني ذلك على احلقيقة حدثنا ونبأنا وان كانت نبأنا حتتمل ما حتتمله حدثنا وأخربنا وباجلملة 

وكان شيخنا أبو بكر الربقاين يقول فيما رواه لنا عن أيب القاسم عبد اهللا بن إبراهيم اجلرجاين املعروف باألبندوين 
مسعت وال يقول حدثنا وال أخربنا فسألته عن ذلك فقال كان األبندوين عسرا يف الرواية جدا مع ثقته وصالحه 

كنت أمضي مع أيب منصور بن الكرجي اليه فيدخل أبو منصور عليه وأجلس أنا حبيث ال يراين األبندوين وزهده و
وال يعلم حبضوري فيقرأهو احلديث على أيب منصور وأنا أمسع فلهذا أقول فيما أرويه عنه مسعت وال أقول ثنا وال 

زم األندلسي قال أنا حممد بن احلسني بن بقا أخربنا فان قصده كان الرواية أليب منصور وحده حدثين العالء بن ح
  اهلمذاين قال أنا جدي عبد الغين بن سعيد األزدي قال ثنا أبو الطاهر هو القاضي الذهلي قال ثنا 



سهل بن أمحد الواسطي قال ثنا الرياشي عن األصمعي قال مسعت معتمر بن سليمان يقول مسعت أسهل على من 
ألن الرجل قد يسمع وال حيدث قلت وقد ورد أصل هلذا يف حديث أخربين أمحد بن حدثنا وأخربنا وحدثين وأخربين 

أيب جعفر القطيعي قال أنا جعفر بن حممد بن علي الطاهري قال ثنا أبو بكر النيسابوري قال ثنا حممد بن حيىي قال 
 حيدثين ولكين مسعته ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال حدثين بن أيب مليكة قال حدثين عقبة بن احلارث مث قال مل

حيدث قال تزوجت ابنة أيب أهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت إين قد أرضعتكما فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فسألته فأعرض عين مث سألته فأعرض عين مث سألته فأعرض عين مث قال يف الرابعة أو الثالثة كيف بك وقد قيل قال 

ن أمحد اهلروي من مكة خيربين أن أبا العباس الوليد بن بكر األندلسي حدثهم لفظا وهناه عنها كتب ايل أبو ذر عبد ب
قال مسعت عمر بن املؤمل احلافظ مبصر يقول مسعت بعض احلفاظ قال الوليد أنا نسيت امسه يقول ال خيتلف 

من لفظ  أصحاب احلديث ان أصح مراتب السماع قول الراوي مسعت فالنا يقول مسعت فالنا يقول امالء كان
الراوي أو قراءة أو مذاكرة إذا كان الناقل ثقة متقنا ألهنا مساعات من لفظه قال وكذلك حق هذا يف لسان العرب 
ومثله يف لساهنا أيضا قول الراوي حدثنا فالن قال ثنا فالن ومثله يف لساهنا أيضا قوله أخربنا فالن قال أخربنا فالن 

الن وكذلك قوله خربنا فالن ونبأنا فالن وكذلك قال لنا فالن وكذلك قوله وكذلك قوله أنبأنا فالن قال أنبأنا ف
ذكر لنا فالن قال ذكر لنا فالن كل هذه األلفاظ عند علماء اللسان عبارة عن التحديث مثل مسعت فالنا قال 

احلكم أخربنا أبو  مسعت فالنا وامنا اخلالف فيها بني علماء الشريعة يف استعماهلا من جهة العرف والعادة ال من جهة
  سعد أمحد بن حممد املاليين قال أنا عبد اهللا بن عدي احلافظ قال كتب ايل 

حممد بن أيوب قال أنا أبو غسان يعين زنيجا قال كان هبز بن أسد يقول ال تأخذوا احلديث عمن ال يقول ثنا وقول 
إذ كانت عن مستعملة كثرية يف تدليس ما ليس احملدث ثنا فالن قال ثنا فالن أعلى منزلة من قوله ثنا فالن عن فالن 

بسماع أخربنا أبو القاسم إبراهيم بن حممد بن سليمان املؤدب بأصبهان قال أنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن 
املقرى قال ثنا سالمة بن حممود القيسي بعسقالن قال ثنا أمحد بن الفضل قال مسعت بشر بن بكر يقول ذهب أهل 

الوة احلديث يقولون عن فالن عن فالن وال يقولون ثنا وال أخربنا حدثين حممد بن علي الصوري قال العراق حب
مسعت عبد الغين بن سعيد احلافظ يقول حديث األوزاعي وعمرو بن احلارث شهادات كله حدثين قال حدثين وأما 

جعل ذلك مبنزلة ما يقول فيه غريه ثنا قول احملدث قال فالن فان كان املعروف من حاله انه ال يروي اال ما مسعه 
وان كان قد يري مساعا وغري مساع مل حيتج من رواياته اال مبا بني اخلرب فيه أخربنا أبو بكر الربقاين قال أنا أبو أمحد 

احلسني بن علي بن حممد بن حيىي التميمي النيسابوري قال ثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيين قال ثنا أمحد 
بن حممد بن احلجاج أبو بكر املروزي بطرسوس قال قال أمحد بن حنبل يف بن وهب كان بعض حديثه مساعا وبعضه 
عرضا وبعضه مناولة وكان ما مل يسمعه يقول قال حيوة قال فالن وقال قد رأيت بن وهب ومل أكتب عنه مث كتبت 

ان ممن جيوز عليه التدليس وأخذ األحاديث عن رجل عنه قلت واحلكم الذي ذكرناه امنا فيمن روى غري مساع وك
من كل جهة فاما من كان يروي ما مل يسمعه غري أنه أجيز له وعرف من حاله اإلحتياط يف أخذ ذلك من اجلهات 

  املوثوق هبا فان 

ال أنا حديثه حيتج به وان مل يبني اخلرب فيه على األصل يف تصحيح اإلجازة أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا املعدل ق
عثمان بن أمحد الدقاق قال ثنا احلسن بن سالم السواق قال ثنا عفان بن مسلم قال قال مهام ما قلت قال قتادة فانا 

مسعته من قتادة أخربنا أبو سعيد احلسني بن حممد بن عبد اهللا بن حسنويه األصبهاين قال ثنا أبو بكر حممد بن عمر 



و جبري حممد بن جابر احملاريب قال قال رجل أليب أسامة قل حدثنا فقال احلافظ قال ثنا هيثم بن خلف قال ثنا أب
فقدتك واهللا ان احلق ليثقل علي فكيف أكذب لك وممن كان ال يذكر اخلرب يف أكثر حديثه حجاج بن حممد األعور 

ه قد كان فإنه كان يروي عن بن جريج كتبه ويقول فيها قال بن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته ألن
عرف من حاله انه ال يروي اال ما مسعه أخربنا إبراهيم بن حممد بن سليمان قال أنا أبو بكر املقرى قال ثنا أبو بشر 

الدواليب قال ثنا حممد بن أيب رجاء املصيصي قال ثنا شعيب بن حرب قال قال شعبة ألن أزين أحب ايل من أن أقول 
احلسني القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا  قال فالن ومل أمسع منه أخربنا حممد بن

سليمان بن حرب قال حدثين أبو النعمان قال قال محاد إين أكره إذا كنت مل أمسع من أيوب حديثا أن أقول قال 
سحاق النهاوندي قال أيوب كذا وكذا فيظن الناس أين قد مسعته منه أخربين علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إ

أنا احلسن بن عبد الرمحن القاضي قال قال بعض املتأخرين من الفقهاء كل من روى من أخبار النيب صلى اهللا عليه و 
سلم خربا فلم يقل فيه مسعته وال حدثنا وال أنبأنا وال أخربنا وال لفظة توجب صحة الرواية إما بسماع أو غريه مما 

  كم خبربه وإذا قال حدثنا أو أخربنا فالن عن فالن ومل يقل حدثنا فالن ان فالنا يقوم مقامه فغري واجب ان حي

حدثه وال ما يقوم مقام هذا من األلفاظ احتمل أن يكون بني فالن الذي حدثه وبني فالن الثاين رجل آخر مل يسمه 
ن حدثنا عن مالك والشافعي ألنه ليس مبنكر أن يقول قائل حدثنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بكذا وكذا وفال

وسواء قيل ذلك فيمن علم أن املخاطب مل يره أو فيمن مل يعلم ذلك منه ألن معىن قوله عن امنا هو أن رد احلديث 
اليه وهذا سائغ يف اللغة مستعمل بني الناس قال وهذا هو العلة يف املراسيل وقد نظم هذا املعىن بعض املتأخرين شعرا 

فرق وبني ... بني قول الفقيه حدثنا سفيان ... ... من حديث وبارع من بيان ... عنك مليح  يتأدى اىل... فقال 
قلت وأهل العلم باحلديث جممعون على أن قول احملدث حدثنا فالن عن فالن صحيح معمول به إذا ... عن سفيان 

ا احملدث ممن يدلس وال كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه ومسع منه ومل يكن هذ
يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أحد شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازال فسمى بينهما يف اإلسناد من حدثه به ان 
يسقط ذلك ويروي احلديث عاليا فيقول حدثنا فالن عن فالن أعين الذي مل يسمعه منه ألن الظاهر من احلديث 

ت العنعنة هي الغالبة على إسناده أخربنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب السامل رواية مما وصفنا اإلتصال وان كان
قال لنا أمحد بن جعفر بن سلم اخلتلي قال ثنا أمحد بن موسى اجلوهري ح وأخربنا حممد بن عيسى اهلمذاين قال ثنا 

قال الشافعي رمحه اهللا حاكيا صاحل بن أمحد التميمي قال ثنا حممد بن محدان الطرائفي قال ثنا الربيع بن سليمان قال 
عمن سأله فقال فما بالك قبلت ممن ال تعرفه بالتدليس ان يقول عن وقد ميكن فيه أن يكون مل يسمعه فقلت 

  املسلمون العدول أصحاء 

األمر يف أنفسهم وحاهلم يف أنفسهم غري حاهلم يف غريهم أال ترى اين إذا عرفتهم بالعدل يف أنفسهم قبلت شهادهتم 
شهدوا على شهادة غريهم مل أقبل شهادة غريهم حىت أعرف حاله ومل تكن معرفيت عدهلم معرفيت عدل من  فإذا

شهدوا على شهادته وقوهلم عن خرب أنفسهم وتسميتهم على الصحة حىت يستدل من فعلهم مبا خيالف ذلك 
بلدنا فيمن مضى وال من فيحترس منهم يف املوضع الذي خالف فعلهم فيه ما جيب عليهم ومل نعرف بالتدليس ب

أدركنا من أصحابنا اال حديثا فان منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خريا له وكان قول الرجل مسعت فالنا 
يقول مسعت فالنا وقوله حدثين فالن عن فالن سواء عندهم ال حيدث واحد منهم عمن لقي اال ما مسع منه فمن 

ن عن فالن إذا مل يكن مدلسا ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته يف عرفناه هبذا الطريق قبلنا منه حدثين فال



روايته وليست تلك العورة بكذب فنرد هبا حديثه وال النصيحة يف الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة يف 
حملدث إذا قال الصدق فقلنا ال نقبل من مدلس حديثا حىت يقول فيه حدثين أو مسعت قال اخلطيب واختلفوا يف ا

حدثنا فالن قال أخربنا فالن هل جيوز للطالب أن يقول يف الرواية حدثنا أو حدثين بدل أخربنا وأخربنا أو أخربين 
بدل حدثنا أم ال فمنع من ذلك من كان يذهب اىل أن اتباع األلفاظ يف الرواية واجب واجازه من أباح التحديث 

قال ثنا عثمان بن أمحد قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا علي بن حبر قال ثنا  على املعىن أخربنا حممد بن أمحد بن رزق
حممد بن احلسن الواسطي قال ثنا عوف قال سألت احلسن قلت أقرأ عليك فأقول حدثنا احلسن قال نعم قال حنبل 

أخربنا قلت  سألت أبا عبد اهللا عن ذلك قال ال ولكن يقول قرأت وإذا قال الشيخ حدثنا قلت حدثنا وإذا قال
أخربنا تتبع لفظ الشيخ فامنا هو دين تؤديه عنه وال تقل ال خربنا حدثنا وال حلدثنا أخربنا اال على لفظ الشيخ وهو 

  أحب ايل قال وال بأس 

بالقراءة ولكن تبني ذلك وأخربنا بن رزق قال أنا عثمان بن أمحد قال ثنا حنبل قال ثنا علي يعين بن املديين ح 
نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن أمحد بن احلسن قال ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال ثنا علي بن عبد وأخربنا أبو 

اهللا بن جعفر املديين قال قلت ليحىي وهو بن سعيد القطان أنك تقول فالن قال حدثين فالن وقال حدثنا فالن 
جبين أن أقول حدثين ورمبا قال حدثين فأشك فحدثين وحدثنا عندك سواء قال ال ما مها سواء إذ قال حدثنا فال يع

فأقول قال حدثنا فاما إذا قال حدثنا فال أستجيز أن أقول قال حدثين قال حنبل سألت أبا عبد اهللا عن هذا الكالم 
فقال أبو عبد اهللا اتبع لفظ الشيخ يف قوله حدثنا وحدثين ومسعت وأخربنا وال تعده فإذا كانت قراءة بينت القراءة 

العرض وال تغري لفظ الشيخ امنا تريد أن تؤدي لفظه كما تلفظ به هو أسلم لك ان شاء اهللا تعاىل أخربنا  وكذلك
حممد بن احلسني القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال قيل أليب بكر يعين احلميدي يف 

ثين فقال ال أعرف من حديث الزهري حدثين حديث الزهري قال حدثين عروة مسع كرز بن علقمة أخربين أو حد
اال يف حديثني هذا وحديث الوسق قال ومل يكن من سفيان هذا تعمدا كان يرى حدثين وأخربين سواء أخربنا 

إمساعيل بن أمحد احلريي واحلسني بن عثمان الشريازي قاال أنا حممد بن املكي الكشميهين ح وأخربنا احلسني بن 
أخربنا إمساعيل بن حممد بن أمحد بن حاجب قاال ثنا حممد بن يوسف الفربري قال ثنا حممد بن احلسن املؤدب 

البخاري قال قال لنا احلميدي كان عند بن عيينة حدثنا وأخربنا وأنبأنا ومسعت واحدا أخربنا حممد بن عيسى 
ت أبا الوليد يقول حدثنا اهلمذاين قال ثنا صاحل بن أمحد احلافظ قال مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن حممد يقول مسع

وأخربنا واحد أخربنا حممد بن أمحد بن يعقوب قال أنا حممد بن نعيم الضيب قال أنا حممد بن صاحل بن هانئ قال ثنا 
أمحد بن سلمة قال مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول أنا وثنا وأنبأنا كله واحد مسعت أمحد بن علي البادا يقول مسعت 

مسعت حممد بن احلسن بن مقسم يقول مسعت أمحد بن حيىي ثعلبا يقول حدثنا وأخربنا وأنبأنا أبا بكر بن شاذان يقول 
  يف اللغة سواء أو كما قال 

  باب القول فيمن مسع حديثا وحده هل جيوز أن يقول يف روايته حدثنا

أمحد قال أنا ومن مسع مع مجاعة هل جيوز أن يقول حدثين قرأت على حممد بن أيب القاسم األزرق عن دعلج بن 
حممد بن إسحاق يعين بن خزمية قال مسعت أمحد بن عبد الرمحن قال مسعت عمي يقول امنا هو أربعة إذا قلت حدثين 

فهو ما مسعته من العامل وحدي وإذا قلت حدثنا فهو ما مسعته مع اجلماعة وإذا قلت أخربين فهو ما قرأت على 



دث وأنا أمسع قلت هذا هو املستحب وليس بواجب عند كافة أهل احملدث وإذا قلت أخربنا فهو ما قرئ على احمل
العلم أخربنا عبيد اهللا بن عمر الواعظ قال ثنا أيب قال قرأت يف كتاب جدي أمحد بن حممد بن شاهني حدثنا بن 

رشدين قال مسعت أمحد بن صاحل وسئل عن الرجل حيدث عن الرجل وحده يقول حدثنا قال نعم جائز هذا يف كالم 
  عرب ال

فعلنا وامنا هو الرجل وحده قيل ألمحد فسأله عن شيء وهو مع مجاعة فحدثه به يقول حدثين قال نعم جائز حدثت 
عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أمحد بن حممد بن هارون اخلالل قال أنا سليمان بن األشعث قال قلت أليب عبد اهللا 

نا فالن قال ال بأس أخربنا إبراهيم بن عمر الربمكي قال أنا يعين أمحد بن حنبل إذا مسع الرجل وحده يقول حدث
حممد بن عبد اهللا بن خلف الدقاق قال ثنا عمر بن حممد اجلوهري قال ثنا أبو بكر األثرم قال قال أبو عبد اهللا وذكر 

 وهو ينوي عبيدة بن محيد احلذاء فقال كان يقول يف حديثه حدثين فالن قيل له أو ليس هذا جائزا ان يقول حدثين
أنه قد حدثه فيمن حدث ويقول أشهدين وقد أشهد مجاعة فظننت انه سهل يف ذلك قرأت على أيب بكر الربقاين عن 
إبراهيم بن حممد بن حيىي قال أنا حممد بن إسحاق السراج قال مسعت أبا حيىي يعين حممد بن عبد الرحيم يقول مسعت 

بن املبارك إذا حدث الرجل القوم فليقل منهم حدثين أخربنا عبيد اهللا علي بن احلسن هو بن شقيق قال قال عبد اهللا 
بن عمر الواعظ قال ثنا أيب قال ثنا احلسني بن أمحد بن صدقة قال ثنا بن أيب خيثمة قال ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي 

يف مجاعة ال بأس ان يقول قال ثنا علي بن احلسن بن شقيق قال قال عبد اهللا بن املبارك يف الرجل يسمع من احملدث 
أخربين وحدثين ألن احملدث قد أراده فيمن أراد أخربنا أبو القاسم األزهري قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا 

أبو مزاحم موسى بن عبيد اهللا قال مسعت أبا حيىي الناقد يذكر عن بن زجنويه أيب بكر عن معلي بن أسد قال قال 
ا كنت أنت تسائل الشيخ وكان معك غريك يسمع فال بأس أن تقول حدثين أو كما قال حيىي بن سعيد القطان إذ

أخربنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب قال أنا إبراهيم بن حممد بن حيىي النيسابوري قال ثنا أبو العباس 
املروزي قال مسعت أبا حفص عمرو  حممد بن عبد الرمحن الدغويل السرخسي قال ثنا عبد اهللا بن جعفر بن خاقان

بن علي يقول مسعت حيىي بن سعيد يقول إذا كان أصل احلديث على السماع فال بأس أن يقول حدثين وحدثنا 
ومسعت وأخربين وأخربنا أخربين علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق قال أنا احلسن بن عبد الرمحن 

قال ثنا أبو حفص قال مسعت حيىي يقول من مسع من الشيخ احلديث فال يبايل الرامهرمزي قال ثنا موسى بن زكريا 
ان يقول حدثنا وحدثين وأخربنا وأخربين أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال قال لنا القاضي أبو بكر أمحد بن كامل 

  حدثنا وأخربنا وحدثين وأخربين كله عندي سواء 

  احملدث قراءة عليه باب القول يف العبارة بالرواية عما مسع من

حدثين حممد بن عبيد اهللا املالكي انه قرأعلى القاضي أيب بكر حممد بن الطيب قال اختلف الناس يف قارىء احلديث 
على الشيخ إذا أقر له به أو سكت عنه سكوتا يقوم مقام اقراره به هل جيوز أن يقول مسعت فالنا حيدث بكذا أو 

ك فقال بعضهم جيوز له بغري تقييد وقال آخرون ال جيوز أن يقول مسعت فالنا حدثين فالن بكذا أم ال يسوغ له ذل
وال حدثين وال أخربين وهذا هو الصحيح ألن ظاهر قوله مسعت يفيد أن احملدث نطق به وان القائل مسعته حيكي 

دث مبا أخرب لفظه وذلك باطل وأخبار بالكذب وكذلك ظاهر قوله حدثنا وأخربنا ألن ظاهر ذلك يفيد أنه نطق وحت
به وذلك ما ال أصل له وليس ببعيد عندنا جواز ذلك ملن علم حاله أنه ال يقصد إيهام مساع لفظه واخباره وحديثه 



من لفظه وانه امنا يستعمل ذلك على معىن انه قرئ عليه وهو يسمع وانه أقر به أو سكت عنه سكوت مقر به إذا 
ا ان عرف بقصد ذلك مل يقبل حديثه ومل يسغ له ذلك فان قيل فكيف كان ثقة عدال ال يقصد التمويه واإللباس فأم

جيب أن يقول قارىء احلديث إذا أراد أن حيدث به عمن قرأ عليه قيل جيب أن يكون حدثنا وأخربنا قراءة عليه 
لريفع بذلك اإليهام لسماعه منه بلفظه وهذا الذي ذكر القاضي وجوبه هو مذهب خلق كثري من أصحاب احلديث 

قد قال حممد بن إدريس الشافعي وغريه يكفي الرواي أن يقول فيما مسعه قراءة أخربنا وال حيتاج اىل أن يقول و
قراءة وقال مجاعة من األئمة البيان أوىل فان كان مسع بقراءته يقول قرأت وان كان مسع بقراءة غريه يقول قرئ وأنا 

قول ذلك وان يقول أيضا مسعت وحنن نذكر أمساء من حفظ امسع وال جيوز أن يقول حدثنا وال أخربنا وأجاز قوم 
  عنهم الروايات يف ذلك بسياقها على اختالفها ان شاء اهللا 

  باب ذكر الرواية عمن مل جيز أن يقول فيما عرضه مسعت وال حدثنا وال أخربنا

حممد بن شاهني ثنا بن أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن أمحد الواعظ قال ثنا أيب قال قرأت يف كتاب جدي أمحد بن 
رشدين قال قيل ألمحد يعين بن صاحل فان قال يف شيء قرأه مسعت قال ال جيوز أن يقول مسعت قال ومسعت أمحد بن 

صاحل يقول يف أيب حفص التنيسي كان حسن املذهب وكان عنده شيء مسعه من األوزاعي وشيء عرضه عليه 
  اعي وكان يقول يف الباقي انا األوزاعي وشيء أجازه له وكان يقول فيما مسع حدثنا األوز

أخربنا حممد بن عمر بن بكري املقرى قال انا أمحد بن جعفر بن حممد اخلتلي قال مسعت أبا بكر جعفر بن حممد 
الفريايب يقول مسعت قتيبة يقول كنت عند مالك بن أنس وكان حبيب يقرأ عليه فكلما فرغ من جملس قمت إليه 

هذا الذي قرئ عليك هو حديثك أعرفته حندث به عنك فيقول يل نعم وكان قتيبة يقول مالك فقلت يا أبا عبد اهللا 
ملك إال شيئا مسعه من فيه أخربنا حممد بن أمحد بن رزق وحممد بن احلسني بن الفضل قاال أنا دعلج بن أمحد قال أنا 

 قال ثنا بن املبارك عن عوف قال إذا ويف حديث بن رزق ثنا أمحد بن علي األبار قال ثنا حممد بن علي قال ثنا أيب
قرأالعامل على العامل فقال حدثين فهي كذيبة أخربنا عبيد اهللا بن عمر قال ثنا أيب حدثين أيب قال ثنا عبد اهللا بن احلسن 
احلراين قال ثنا خالد بن خداش قال قرأرجل على محاد بن زيد الظهر والبطن فلما فرغ منه قال يا أبا إمساعيل أقول 

ثنا محاد بن زيد قال ال وأخربنا عبيد اهللا بن عمر قال ثنا أيب قال ثنا حممد بن أيب سعيد املقرىء قال ثنا احلسني بن 
إدريس اهلروي قال سألت عثمان بن أيب شيبة عن قراءة احلديث على العامل إذا كان العامل يعرف ما يقرأعليه قال 

شديدا إذا كان العامل يعرف ما يقرأعليه قلت يقول أنا قال كان حسن قلت أجيوز اإلستعمال بتلك األحاديث قال 
بن املبارك يقول قرأت على بن جريج يبينه ال يقول أخربنا مث قال ولكن كان خملد بن يزيد حيدثنا فيقول حدثنا 

يف وأخربنا ومسعت فقال كلما قلت أخربنا فهو قراءة وكلما قلت حدثنا فهو مساع وهو اآلن عندي مكتوب هكذا 
  الكتاب 

  باب ذكر الرواية عمن قال جيب البيان عن السماع كيف كان

أخربنا أبو منصور حممد بن عيسى اهلمذاين قال ثنا صاحل بن أمحد احلافظ قال مسعت أبا عبد اهللا بن بليل يقول مسعت 
لرجل كما مسع عباسا الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول مسعت حيىي بن سعيد يقول ينبغي للرجل أن حيدث ا

فان مسع يقول ثنا وان عرض يقول عرضت وان كان إجازة يقول أجاز يل أخربنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب 



قال أنا حممد بن محيد املخرمي قال ثنا علي بن احلسني بن حبان قال وجدت يف كتاب أيب عن حيىي بن معني قال 
ي عن الرجل يقرأ على الرجل احلديث يقول حدثنا قال ال يقول مسعت حممد بن كثري املصيصي قال سألت األوزاع

كما صنع قرأت أخربنا أمحد بن حممد بن غالب قال قرأت على أيب بكر بن سلم حدثكم عبد اهللا بن أمحد بن حنبل 
قال مسعت أيب يقول إذا مسعت من احملدث فقل حدثنا وإذا قرأت عليه فقل قرأت وإذا قرئ عليه فقل قرئ عليه 

عت أيب يقول وأحب اىل أن تبني كما كان إذا مسعت فقل حدثنا قال أيب وكنت اقرأ على حيىي وعبد الرمحن قال ومس
  وقلت لعبد الرمحن بن مهدي حدثين حبديث مالك قال 

أحدثك مبا مسعت وقرأت على مالك أو قرئ عليه قال أيب فقلت قد رضيت فحدثين مبا مسع من مالك وقرأت عليه 
ئ له على مالك أخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال أنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا أمحد بن ما قرأوما قر

سعيد بن مرابة قال ثنا العباس بن حممد قال مسعت حيىي بن معني يقول أرى إذا قرأالرجل على الرجل أن يقول 
على فالن وأنا شاهد يقول كما كان  قرأت على فالن وال يقول ثنا وإذا قرئ على الرجل وهو شاهد فليقل قرئ

وكان شيخنا أبو بكر الربقاين خيتار هذا املذهب ويعمل به ورمبا يشك يف احلديث هل قرأه هو أو قرئ وهو يسمع 
فيقول فيه قرأنا على فالن أخربنا عبيد اهللا بن عمر الواعظ قال ثنا أيب قال قرأت يف كتاب جدي أمحد بن حممد بن 

رشدين قال قيل ألمحد بن صاحل يسأل الرجل العامل عن املسئلة والرجل حاضر هل يقول من شاهني قال ثنا بن 
حضر سألنا فالنا قال أمحد ال بأس ويبينه احب ايل قيل ألمحد فيقرأعلى العامل هل يقول من حضره قرأت على فالن 

قرأنا على مالك فتبسم أمحد من قال نعم ال بأس به ويبينه احب ايل قيل ألمحد وقد قرئ على مالك فقال النفيلي 
ذلك وأعجبه قيل ألمحد فمن قرأعلى العامل كيف يقول قال يقول قرأت فقيل ألمحد فان قال حدثنا فقال ال ينبغي ان 

يقول اال كما قرئ فان قال حدثنا فلم يكذب قيل ألمحد فان قال أخربنا وأنبأنا قال هو دون حدثنا أخربنا أمحد بن 
رئ على أيب علي بن الصواف وأنا أمسع حدثكم جعفر بن حممد الفريايب قال سألت حممد بن حممد بن غالب قال ق

عبد اهللا بن منري فقلت جامع سفيان له أصل فقال نعم ولكنه قراءة على سفيان قال وكان وكيع يقول ان عبيد اهللا 
وكان يعجب منه حىت كان  بن موسى مل يسمع جامع سفيان من سفيان قال وكان عبيد اهللا يقول ثنا سفيان قال

  بآخرة قال عبيد اهللا مل أمسع من سفيان ولكن 

قرأنا عليه قلت وهذا يدل على أن مذهب وكيع فيما مسع قراءة أن ال يقال فيه حدثنا ومذهب عبيد اهللا إجازة ذلك 
ل مسعت حيىي بن معني أخربنا عبيد اهللا بن عمر قال ثنا أيب قال ثنا احلسني بن صدقة قال ثنا أمحد بن أيب خيثمة قا

يقول كان األوزاعي حيدث بالعرض فيبني أخربنا أمحد بن حممد بن غالب قال قرأت على أيب بكر أمحد بن جعفر بن 
سلم حدثكم عبد اهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال ثنا حجاج بن حممد قال قلت لشعبة بن أيب ذئب يقول إين قرأت 

أبايل قرأت مرة واحدة أو حدثين به عشر مرات أنه عندي يف الفقه سواء على الزهري فما ترى يف ذلك فقال ما 
ولكن أحب ايل أن يبني أخربنا أبو القاسم األزهري قال أنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا إبراهيم بن حممد الكندي 

فالن قال ال ولكن  قال ثنا أبو موسى حممد بن املثىن قال سألت األنصاري عن الرجل يقرأعلى الرجل يقول حدثين
يقول قرأت على فالن أخربنا أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد الروياين قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا أبو 
أيوب سليمان بن إسحاق اجلالب قال قلت إلبراهيم احلريب انا نسمع هذه التفاسري الطوال فيقرأالشيخ اإلسناد 

حدثنا قال ال قل قرأت قلت له فإنه قد قرأاإلسناد وامنا قرأت انا املنت فقال  ونقرأحنن املتون فكيف ترى أن أقول
الكالم هو قرأه عليك أو أنت قرأته قلت انا قرأته قال فقل قرأت قلت له فإذا قرأت على الشيخ أقول قرأت على 



ال عبد الرزاق قراءيت فالن فقال يل نعم ومل تريد أن تقرأعلى الشيخ اليوم بضرب حلوقهم ويقرؤن قال إبراهيم ق
على الشيخ وقراءته على واحد حدثنا أبو بكر الربقاين قال كان أبو الفتح القواس ال يقول ثنا فالن امنا يقول قرئ 

على فالن وهو يسمع وأنا امسع قال وكان أبو عبد اهللا بن البغدادي ال يقول قرئ على فالن وأنا أمسع امنا يقول 
  أليب بكر تورعا قال نعم  قرئ على فالن وأنا حاضر قلت

  باب ذكر الرواية عمن قال يف العرض أخربنا ورأى أن ذلك كافية

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قال أنا إمساعيل بن حممد الصفار قال ثنا أمحد بن منصور 
ء أقرأ عليك احلديث فأقول أخربين عطاء الرمادي قال ثنا عبد الرزاق قال أخربين من مسع بن جريج يقول قلت لعطا

قال نعم أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أنا عثمان بن أمحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا علي وهو بن 
املديين قال مسعت حيىي يعين بن سعيد القطان قال قال بن جريج طرح يل نافع حقيبة فمنها ما قرأت ومنها ما سألت 

ما قال سألت وقلت فهو مما سأله والقراءة أخربين نافع مث قال حيىي هو أثبت من مالك يف نافع أخربين قال حيىي ف
علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي قال أنا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد قال ثنا أبو حممد 

القطان كان بن جريج صدوقا إذا قال حدثين فهو  الغزاء قال ثنا جعفر بن عبد الواحد قال قال لنا حيىي بن سعيد
مساع وإذا قال أخربنا أو أخربين فهو قراءة وإذا قال قال فهو شبه الريح أخربنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد 

الفقيه قال أنا أبو احلسني عيسى بن حامد بن بشر القاضي قال ثنا العباس بن يوسف الشكلي قال ثنا العباس بن 
يد بن مزيد قال ثنا أيب قال قلت أليب عمرو األوزاعي كتبت عنك حديثا كثريا فما أقول فيه قال ما قرأته عليك الول

وحدك قل فيه حدثين وما قرأته على مجاعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا وما قرأته علي وحدك فقل فيه أخربين وما قرئ 
فقل فيه خربين وما اجزته جلماعة أنت فيهم فقل فيه  على مجاعة أنت فيهم فقل فيه أخربنا وما اجزته لك وحدك

  خربنا أخربنا حممد بن إمساعيل بن عمر البجلي قال ثنا حممد بن حممد بن عبد اهللا املطوعي 

النيسابوري قال ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل البزاز قال ثنا عبد اهللا بن خملد أبو حممد قال ثنا علي 
ثنا عبد اهللا يعين بن املبارك عن أيب حنيفة قال ال بأس إذا قرأالعلم على العلماء فأخرب به ال بأس ان  بن احلسن قال

يقول أخربنا أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال مسعت أبا بكر أمحد بن علي بن حممد الفامي النيسابوري يقول مسعت 
ذا قرأت على العامل فقل أخربنا وإذا قرأعليك فقل غسان بن أمحد يقول مسعت الربيع يقول مسعت الشافعي يقول إ

حدثنا حدثين أبو طالب حيىي بن علي بن الطيب الدسكري لفظا حبلوان قال أنا أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن 
موسى السهمي جبرجان قال مسعت عبد امللك بن حممد يعين أبا نعيم يقول مسعت الربيع بن سليمان يقول مسعت 

إذا قرأت على العامل فقل أخربنا وإذا قرأعليك العامل فقل حدثنا قال أبو نعيم قلت للربيع بن سليمان الشافعي يقول 
هكذا يقول الشافعي وبه تقول أنت قال نعم إذا قرأت على العامل فقل أخربنا وإذا قرأعليك فقل حدثنا أخربنا أبو 

ب األصم قال مسعت العباس بن الوليد بن مزيد سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقو
البريويت وسئل كيف نقول يف الذي يقرأ عليك فقال قل أخربنا العباس بن الوليد بن مزيد البريويت حدثت عن عبد 
العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر اخلالل قال أنا سليمان بن األشعث قال قلت أليب عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل كأن 

ا أسهل من حدثنا قال نعم هو أسهل حدثنا شديد ذكر لنا أبو بكر الربقاين أنا أبا حامت حممد بن يعقوب اهلروي أخربن
  قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري وكان يقول له يف كل حديث حدثكم الفربري 



شيخ ال امنا مسعناه منه قراءة عليه فلما فرغ من الكتاب قال له أليس حدثكم الفربري هبذا الكتاب من لفظه فقال ال
فقال تسمعين أقول حدثكم الفربري فال تنكر علي مث أعاد قراءة الكتاب كله وقال له يف مجيعه أخربكم الفربري 
أخربين علي بن محد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي قال أنا احلسن بن عبد الرمحن بن خالد قال وقد 

نا بأن يقال جاءين زيد فحدثين فيكون هذا كالما كافيا قائما بنفسه وفائدته جميء زيد إليك يفرق بني حدثنا وأخرب
وكونه للحديث عندك فإذا قلت جاءين زيد فأخربين مل يكتف هذا الكالم بنفسه وكان حمتاجا اىل خمرب عنه يتعلق به 

قال وفرق حممد بن ... وهاتا رملة وكثيب فكيف ... وخربمتاىن املوت بالقرى ... ويروي هذا البيت باللفظني مجيعا 
احلسن بني قوله حدثنا وبني قوله أخربنا فقال إذا حلف الرجل فقال أي غالم يل أخربين بكذا وكذا وأعلمين بكذا 
وكذا فهو حر وال نية له فأخربه غالم له بذلك بكتاب أو كالم أو رسول فقال ان فالنا يقول لك كذا وكذا فان 

هذا خرب وإن أخربه بعد ذلك غالم له عتق ألنه قال أي غالم يل أخربين فهو حر ولو أخربوه كلهم  الغالم يعتق ألن
عتقوا وإن كان عىن حني حلف باخلرب كالم مشافهة مل يعتق واحد منهم اال أن خيربه بكالم يشافهه بذلك اخلرب قال 

ال وإذا حلف رجل آلخر ليخربنه بكذا وكذا وإذا قال أي غالم يل حدثين فهذا على املشافهة ال يعتق واحد منهم ق
وال نية له فأخربه بكتاب أو أرسل اليه بذلك رسوال فقال ان فالنا خيربك بكذا وكذا كان قد بر وكان هذا خربا 

قال بن خالد وحكى الطحاوي يف رجل حلف ال خيرب فالنا مبكان فالن أو مبا أسر اليه فالن فأومأ بذلك برأسه أو 
ل حىت أخربك مبكانه فذهب به فوفقه عليه انه ال حينث حىت خيربه بكتاب أو برسالة اال إن نوى أن ال قال لفالن تعا

  يوىف له فيكون على ما نوى قال واإلشارة مثل اخلرب 

  باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال يف أحاديث العرض حدثنا وال يفرق بني

  ) مسعت وحدثنا وأخربنا 
السكري قال أنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن حممد بن األزهر  أخربين عبد اهللا بن حيىي

قال ثنا بن الغاليب قال ثنا حيىي بن معني قال أنا حممد بن احلسن الواسطي قال أنا عوف أن رجال أتى احلسن فقال يا 
فان مل تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت  أبا سعيد إن منزيل ناء وإن االختالف يشق علي ومعي أحاديث من أحاديثك

قال ما أبايل أقرأت علي فأخربتك انه حديثي أو حدثتك به قال فأقول حدثين احلسن قال نعم قل حدثين احلسن 
أخربين القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن علي الصيمري قال ثنا حممد بن عمران املرزباين قال ثنا حممد بن خملد العطار 

ن منصور الرمادي قال ثنا حيىي بن معني ونعيم بن محاد قاال ثنا حممد بن احلسن الواسطي عن عوف قال ثنا أمحد ب
قال قلت للحسن أقرأ عليك احلديث فأقول حدثين احلسن قال إي لعمري فمن حدثك غريي أخربنا حممد بن 

قال ثنا حممد بن إمساعيل  احلسني القطان قال أنا علي بن إبراهيم املستملي قال ثنا حممد بن سليمان بن فارس
البخاري قال قال يل حممد بن سالم ثنا حممد هو بن احلسن الواسطي عن عوف عن احلسن قال إذا قرأ على الرجل 

فال بأس أن يقول حدثنا أخربين علي بن محد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق قال ثنا بن خالد قال ثنا عبد اهللا بن 
عبد اهللا بن محيد املكي قال ثنا بشر بن عبيد قال ثنا عيسى بن شعيب عن صاحل بن أيب  أمحد الغزاء قال ثنا حممد بن

  األخضر عن الزهري انه كان ال يرى بأسا أن 

يقرأ الكتب على احملدث فإذا أقر هبا قال حدثين فالن عن فالن بكذا وكذا أخربنا احلسن بن أيب بكر األشعري 
ي قاال أنا حممد بن أمحد بن مالك اإلسكايف قال ثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم وأمحد بن عبد اهللا بن احلسني احملامل



القاضي قال حدثين أبو الوليد الطيالسي ح وأخربنا بن الفضل القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن 
أنا حممد بن العباس اخلزاز قال ثنا سفيان قال ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك ح وأخربنا أبو القاسم األزهري قال 

إبراهيم بن حممد الكندي قال ثنا أبو موسى حممد بن املثىن قال حدثين أبو الوليد قال ثنا شعبة قال قرأت على 
منصور فقلت أقول حدثين منصور قال نعم أخربنا إبراهيم بن حممد بن سليمان املؤدب بأصبهان قال أنا أبو بكر بن 

بو القاسم سالمة بن حممود بن عيسى بن قزعة املعروف بابن أيب نعيم بعسقالن قال ثنا حممد بن املقرىء قال ثنا أ
محاد الطهراين قال أنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أقرأ عليك فكيف أقول قال قل حدثنا عطاء وقال 

ل إذا قرأت على العامل فال بأس أن حدثنا الطهراين قال مسعت عبيد اهللا بن موسى يقول مسعت سفيان الثوري يقو
تقول حدثنا أخربنا طلحة بن علي بن الصقر الكتاين قال ثنا أبو سليمان حممد بن احلسني احلراين قال ثنا بشر بن 

موسى بغزة قال ثنا حممد بن مهران قال مسعت عبيد اهللا بن موسى يقول مسعت سفيان الثوري يقول إذا قرأت على 
قول حدثنا أخربين علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق قال أنا بن خالج قال ثنا عبد اهللا العامل فال بأس ان ت

بن أمحد بن معدان الغزاء قال ثنا أمحد بن حرب املوصلي قال ثنا زيد بن أيب الزرقاء قال مسعت سفيان الثوري يقول 
  ل أيقول مسعت فالنا قال نعم قلت فهل يسع يف الرجل يقرأ على احملدث عشرة أحاديث أو أكثر أو أقل أو مسائ

السامع أن يعترض حديثا من وسطها فيقول سألت سفيان عن كذا وكذا أو قال كذا وكذا قال نعم امنا هي مبنزلة 
الشهادة أخربنا القاضي أبو العالء حممد بن علي الواسطي قال أنا حممد بن جعفر التميمي بالكوفة قال أنا أبو بكر 

ثنا أبو العيناء قال قال أبو عاصم سألت مالك بن أنس وابن جريج وسفيان الثوري وأبا حنيفة عن الصويل قال 
الرجل يقرأعلى الرجل احلديث فيقول حدثنا قالوا ال بأس به أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال ثنا حممد بن عبد اهللا 

أنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد الشافعي قال ثنا إمساعيل بن إسحاق ح وأخربنا احلسن أيب بكر قال 
القطان قال ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا يعقوب بن أمحد بن أسد قال ثنا أبو عاصم قال سألت مالكا 

وابن جريج وسفيان الثوري وأبا حنيفة عن الرجل يقرأ احلديث على احملدث فيقول فيه حدثنا فالن فقالوا نعم قال 
هذان حجازيان وهذان عراقيان أخربنا أمحد بن عمر بن روح النهرواين قال أنا املعاىف بن زكريا قال ثنا  أبو عاصم

عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري قال ثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ح وحدثين أبو طالب حيىي بن 
نا أبو نعيم بن عدي قال ثنا أبو علي الزعفراين قال علي الدسكري قال أنا يوسف بن إبراهيم السهمي جبرجان قال ث

ثنا أبو قطن قال قال يل مالك اقرأ علي وقل حدثنا زاد بن روح قال أبو قطن وقال يل أبو حنيفة اقرأ علي وقل 
حدثنا أخربين القاضي أبو عبد اهللا الصيمري قال ثنا علي بن احلسن الرازي قال ثنا حممد بن احلسني الزعفراين ح 

خربنا عبيد اهللا بن عمر الواعظ قال ثنا أيب قال ثنا احلسني بن أمحد بن صدقة قاال ثنا أمحد بن أيب خيثمة قال ثنا وأ
  حيىي بن أيوب قال مسعت أبا قطن قال قال أبو حنيفة اقرأ علي وقل حدثين لو رأيت عليك يف هذا شيئا ما امرتك به 

مد بن أمحد املفيد قراءة عليه قال ثنا حممد بن احلسن يعين احلارثي قال أخربنا القاضي أبو العالء الواسطي قال أنا حم
ثنا أبو ثور عن أيب قطن عمرو بن اهليثم قال قال أبو حنيفة اقرأ علي وقل حدثنا وقال يل شعبة اقرأعلي وقل حدثنا 

ن احلسن قال ثنا أمحد بن أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال انا حممد بن عبد اهللا الشافعي قال ثنا جعفر بن حممد ب
إبراهيم قال ثنا بن مهدي قال كان الرجل يقرأ علي مالك فيقول أقول ثنا فيقول نعم ان شاء اهللا أخربنا بن رزق 
وحممد بن احلسني بن الفضل قاال أخربنا دعلج بن أمحد أخربنا ويف حديث بن رزق حدثنا أمحد بن علي األبار قال 

مسعت مالكا وسئل عن الكتب اليت تعرض عليك أيقول الرجل حدثين قال نعم ثنا أبو طاهر عن بن وهب قال 



وكذلك القرآن أليس الرجل يقرأ على الرجل القرآن فيقول أقرأين فالن فقيل له كنت تقرأ أنت العلم على أحد 
ثنا حممد بن حممد قال ال قال ما لك وال كتبت يف هذه األلواح قط أخربنا عبيد اهللا بن عمر الواعظ قال ثنا أيب قال 

بن سليمان الباغندي قال ثنا إسحاق بن سويد الرملي قال ثنا بن أيب أويس قال سألت مالكا فقلت يا أبا عبد اهللا ان 
الكتاب يعرض عليك فيحضر عرضه غري واحد فيجوز يل وملن حضر عرضه أن أقول حدثين مالك ومل أمسع منك 

و لست امسعه إذا مر اخلطأ رددته مث قال يل مالك على من قرأت شيئا وامنا عرض عليك وأنا حاضر فقال نعم أ
القرآن فقلت على نافع بن أيب نعيم فقال أنت قرأت عليه أو هو قرأ عليك فقلت بل أنا قرأت عليه فإذا أخطأت 

املؤمل رد علي فقال يل أليس حتدث القراءة عنه ومل تسمعها منه فقلت بلى فقال ذاك جائز أخربنا أبو بكر حممد بن 
األنباري قال أنا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل األهبري قال ثنا عبيد اهللا بن احلسني الصابوين قال ثنا مالك بن 

  عبد اهللا بن سيف التجييب مبصر قال ثنا عبد اهللا بن عبد احلكم قال وقال بن وهب وابن القاسم سئل 

نعم قد يقول الرجل يقرأ على الرجل اقرأين فالن وامنا قرأعليه  مالك فقيل له أرأيت ما عرضنا عليك أنقول ثنا قال
ولقد قال بن عباس كنت أقرأعلى عبد الرمحن بن عوف فقيل له أفيعرض الرجل احب إليك أم حتدثه قال بل 

يعرضه إذا كان يتثبت يف قراءته رمبا غلط الذي حيدث أو سها وان الذي يعرض أعجبها ايل يف ذلك حدثين حممد 
لي بن خملد بن احلسني الوراق لفظا قال ثنا أبو سعيد احلسن بن جعفر احلريف قال مسعت الفريايب قال مسعت بن ع

قتيبة يقول كنت يف كل جملس أقوم اىل مالك فأقول هذا الذي قرأ عليك حبيب كما قرأ فيقول نعم فأقول أقول ثنا 
اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان مالك فيقول نعم أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا عبد 

قال ثنا بن بكري قال ملا عرضنا املوطأ على مالك قال له رجل من أهل املغرب يا أبا عبد اهللا أحدث هبذا عنك فقال 
نعم قال وأقول حدثين مالك قال نعم أما رأيتين فرغت نفسي لكم وتسمعت اىل عرضكم وأقمت سقطه وزهللا فمن 

ريي نعم حدث هبا عين وقل حدثين مالك حدثت عن عبد العزيز بن جعفر احلنبلي قال ثنا أبو بكر اخلالل حدثكم غ
قال أخربين امليموين قال قال يل أبو عبد اهللا كان إذا حدثنا يعين حيىي القطان عن عبيد اهللا قال أخربين نافع أو حدثين 

عبد اهللا فان هو حدثكم عن رجل بعينه كان يقول حدثين  نافع كأن األمر عنده واحد يف حدثنا وأخربنا قلت أليب
وأخربين قال هو يف نفسه ال أدري كتب ايل أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي يذكر أن خيثمة بن سليمان 
 الطرابلسي أخربهم قال ثنا حممد بن هشام مستملي بن عرفة قال ثنا أمحد بن الدورقي قال ثنا أبو خيثمة عن حيىي بن

سعيد القطان قال أخربنا وحدثنا ومسعت واحد إذا أراد به السماع أخربنا أبو بكر الربقاين قال قرأت على أيب عمرو 
حممد بن احلسن اجلوهري هبراة قال مسعت حممد بن عبد الرمحن السامي يقول مسعت أمحد بن سعيد الدارمي قال 

ووهب بن جرير يقولون حدثنا وأخربنا شيء واحد مسعت يزيد بن هارون والنصر بن مشيل وأبا عاصم النبيل 
وأخربنا الربقاين أيضا قال أنا أبو عمرو حممد بن حممد بن احلسن اجلوهري مبرو قال مسعت حممد بن عبد الرمحن 

السامي يقول مسعت أمحد بن سعيد فذكر مثله سواء أخربنا حممد بن عيسى اهلمذاين قال ثنا صاحل بن أمحد احلافظ 
أبا عمرو أمحد بن احلسن يقول مسعت إبراهيم بن أمحد يقول قال أمحد بن حنبل حدثنا وأخربنا شيء قال مسعت 

واحد أخربنا احلسن بن أيب بكر بن شاذان قال ثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن مقسم املقرىء قال مسعت ثعلبا يقول 
أنا حيىي بن علي بن حممد احلضرمي قال ثنا أخربنا وحدثنا وأنبأنا سواء حدثين حممد بن أيب احلسن الساحلي قال 

حممد بن احلسن بن خالد الصديف قال قال لنا أبو جعفر الطحاوي يف معىن حدثنا وأخربنا أنه واحد قال اهللا تعاىل 
  يومئذ حتدث اخبارها قال خترب بأحاديثها 



  باب يف من قرأ على احملدث إسناد حديث وبعض متنه مث قال وذكر احلديث

له رواية ذلك احلديث بطوله عنه حدثين القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي قال مسعت أبا علي هل جيوز 
الزجاجي الطربي يقول إذا كان احلديث طويال فقرأ إسناده وبعض متنه مث قال وذكر احلديث بطوله اجزأ أخربنا أبو 

ي عمن قرأاسناد احلديث على الشيخ مث قال وذكر بكر أمحد بن حممد بن غالب الفقيه قال سألت أبا بكر اإلمساعيل
احلديث هل جيوز أن حيدث جبميع احلديث فقال يل البيان أوىل ولكن إذا عرف احملدث والقارى ذلك احلديث بطوله 

فارجو أن جيوز ذلك والبيان أوىل أن يقول كما كان كتب اىل أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي من مكة خيرب أن أبا 
يد بن بكر األندلسي حدثه وذكر قراءة احملدث بأسانيد عدة أحاديث حىت إذا بلغ صدور املتون قرأ منها العباس الول

مقدار ما يعرف به احلديث مث امسك عن قراءة باقيه ويقول وذكر احلديث بطوله قال الوليد وهذا امنا يصلح إذا 
أو كان مشهورا من احلديث ال خيتلف لفظه  كان الرواي والطالب ممن يعرف األحاديث وكان الفرع مقابال باألصل

وينبغي يف مثل هذا أن يقول وذكر احلديث اىل موضع كذا استظهارا من أن يكون فيه زيادة يف بعض الروايات وال 
  يكون يف بعضها 

  باب الكالم يف اإلجازة وأحكامها وتصحيح العمل هبا

ودفع ذلك بعضهم والذين قبلوها أكثر مث اختلف اختلف الناس يف اإلجازة لألحاديث فذهب بعضهم اىل صحتها 
من قبلها يف وجوب العمل مبا تضمنت األحاديث من األحكام فقال أهل الظاهر وبعض املتأخرين ممن تابعهم ال جيب 

العمل هبا ألهنا جارية جمرى املراسيل والرواية عن اجملاهيل وقال الدمهاء من العلماء انه جيب العمل هبا وحنن نسوق 
تيسر من الروايات عنهم فيها وما يتعلق بأحكامها ونذكر األقرب اىل الصواب عندنا ان شاء اهللا حدثين أبو  ما

  سعيد مسعود بن ناصر السجزي قال مسعت أبا احلسن علي بن أمحد بن 

وذ إبراهيم السرخاباذي يقول مسعت أبا احلسني أمحد بن فارس بن حبيب يقول معىن اإلجازة يف كالم العرب مأخ
من جواز املاء الذي يسقاه املال من املاشية واحلرث يقال منه استجزت فالنا فأجازين إذا أسقاك ماء ألرضك 

كذلك طالب العلم ... عبادة ان املستجيز على قتر ... وقالوا فقيم قيم املاء فاستجز ... وملاشيتك قال القطامي 
جيز والعامل جميز ويقال أن األصل يف صحة اإلجازة حديث يسأل العامل أن جييزه وعلمه فيجيزه إياه والطالب مست

النيب صلى اهللا عليه و سلم املذكور يف املغازي حيث كتب لعبد اهللا بن جحش كتابا وختمه ودفعه اليه ووجهه يف 
أبو  طائفة من أصحابه اىل ناحية حتلة وقال له ال تنظر يف الكتاب حىت تسري يومني مث انظر فيه أخربنا بذلك القاضي

بكر أمحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ح وقرأنا على أيب سعيد حممد بن موسى 
الصرييف عن أيب العباس األصم أيضا قال ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي قال ثنا يونس بن بكري عن بن إسحاق 

رسول اهللا صلى عليه وآله وسلم عبد اهللا بن جحش اىل قال حدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري قال بعث 
خنله فقال له كن هبا حىت تأتينا خبرب من أخبار قريش ومل يأمره بقتال وذلك يف الشهر احلرام وكتب له كتابا قبل أن 
يعلمه أين يسري فقال اخرج أنت وأصحابك حىت إذا سرت يومني فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك به فامض له 

ال تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك فلما سار يومني فتح الكتاب فإذا فيه ان امض حىت تنزل خنلة و
فتأتينا من أخبار قريش مبا يصل إليك منهم فقال ألصحابه حني قرأالكتاب مسعا وطاعة من كان منكم له رغبة يف 



و سلم ومن كره منكم فلريجع فان رسول اهللا صلى الشهادة فلينطلق معي فاين ماض ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  اهللا عليه و سلم قد هناين أن استكره 

منكم أحدا فمضى معه القوم وساق بقية احلديث بطوله أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي 
مان بن أمحد بن عبد اهللا الدقاق قال ثنا البزاز وأبو القاسم عبد العزيز بن حممد بن جعفر بن املؤمن العطار قاال ثنا عث

عبد امللك بن حممد الرقاشي قال ثنا أيب قال ثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت أيب حيدث عن احلضرمي عن أيب 
السوار عن جندب بن عبد اهللا قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رهطا واستعمل عليهم عبيدة بن احلارث 

توجه لكنه بكى صبابة اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فلما انطلق لي
مكانه رجال يقال له عبد اهللا بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن ال يقرأه اال مبكان كذا وكذا وقال ال تكرهن 

فقال مسعا وطاعة هللا ولرسوله أحدا من أصحابك على املسري معك فلما صار ذلك املوضع قرأالكتاب واسترجع 
وذكر بقية احلديث واحتج بعض أهل العلم ممن كان يرى وجوب العمل حبديث اإلجازة مبا اشتهر نقله أن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم كتب سورة براءة يف صحيفة ودفعها اىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه مث بعث علي بن أيب 
ومل يقرأها عليه وال هو أيضا قرأها حىت وصل اىل مكة ففتحها وقرأها على الناس طالب رضي اهللا عنه فاخذها منه 

فصار ذلك كالسماع يف ثبوت احلكم ووجوب العمل به سألت أبا نعيم أمحد بن عبد اهللا احلافظ قلت له ما ترى يف 
رسول اهللا صلى اهللا عليه اإلجازة فقال اإلجازة صحيحة حيتج هبا واستشهد حبديث عبد اهللا بن عكيم قال كتب إلينا 

و سلم قال أبو نعيم ما أدركت أحدا من شيوخنا اال وهو يرى اإلجازة ويستعملها سوى أيب شيخ فإنه كان ال 
يعدها شيئا قلت أبو شيخ هو عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاين وممن مسي لنا أنه كان يصحح العمل 

تقدمني احلسن البصري ونافع موىل عبد اهللا بن عمر وابن شهاب الزهري بأحاديث اإلجازة ويرى قبوهلا من امل
  وربيعة بن أيب عبد الرمحن وحيىي بن سعيد األنصاري وقتادة بن دعامة ومكحول الشامي وأبان بن أيب عياش 

د اهللا وأيوب السختياين وعبيد اهللا بن عمر بن حفص وهشام بن عروة وحيىي بن أيب كثري ومنصور بن املعتمر وعبي
بن أيب جعفر وحيوة بن شريح وشعيب بن أيب محزة وأبو عمرو األوزاعي وابن أيب ذئب ومالك بن أنس وعبد 

العزيز بن املاجشون وعبد امللك بن جريج وسفيان الثوري والليث بن سعد ومعاوية بن سالم وسفيان بن عيينة وأبو 
ابور وعبد اهللا بن وهب وعبد الرمحن بن القاسم بكر بن عياش وأبو ضمرة أنس بن عياض وحممد بن شعيب بن ش

وأشهب بن عبد العزيز وحممد بن إدريس الشافعي وأبو اليمان احلكم بن نافع وأمحد بن حنبل واحلسني بن علي 
الكرابيسي وحممد بن بشار بندار وحممد بن حيىي الذهلي وحممد بن إمساعيل البخاري ومسلم بن احلجاج 

الوليد البريويت وأبو زرعة الدمشقي وإمسعيل بن إسحاق القاضي واحلارث بن أيب أسامة النيسابوري والعباس بن 
وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل وحممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري آخر اجلزء التاسع بسم اهللا الرمحن الرحيم رب 

من كان ينكر اإلجازة وال يعدها  زدين علما قال أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي قال فأما
شيئا فانا ذاكرون من مسى لنا منهم برواية ما حفظنا يف ذلك عنهم أخربنا أبو حفص عمر بن حممد بن علي بن عبد 
اهللا بن إبراهيم بن مصعب بن حممد بن شيبان األصبهاين هبا قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان قال ثنا 

بن رسته قال ثنا أبو معمر القطيعي قال ثنا بن ميان عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال إن حممد بن عبد اهللا 
العلم مساع أراد عطاء واهللا أعلم أن العلم الذي جيب قبوله ويلزم العمل حبكمه هو املسموع دوه غريه وظاهر هذا 

  القول يدل على أنه كان 



أعلم أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أنا عثمان بن أمحد الدقاق ال يعتد باإلجازة خلروجها عن حيز السماع واهللا 
قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا علي قال وسألت حيىي ح وأخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن أمحد بن احلسن 

حيىي بن سعيد عن  الصواف قال ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال حدثين علي بن عبد اهللا املديين قال وسألته يعين
حديث بن جريج عن عطاء اخلراساين فقال ضعيف قلت ليحىي أنه يقول أخربين قال ال شيء كله ضعيف إمنا هو 
كتاب دفعه إليه أخربين علي بن أمحد بن علي املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي قال أنا احلسن بن عبد 

ل ثنا يوسف بن مسلم قال ثنا خلف بن متيم قال أتيت حيوة بن شريح الرمحن قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن معدان قا
فسألته فأخرج إىل كتابا قال اذهب فانسخ هذا وأروه عين قلت ال نقبله إال مساعا قال هكذا نفعل بغريك فإن أردته 

النضر حممد بن وإال فذره قال فتركته أخربنا حممد بن أمحد بن يعقوب قال أنا حممد بن نعيم الضيب قال مسعت أبا 
حممد الفقيه يقول مسعت صاحل بن حممد احلافظ يقول اإلجازة ليست بشيء أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن 

صاحل العطار بأصبهان قال أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان قال ثنا احلسن بن حممد قلت أنا لعله 
ة احلديث والكتب فقال ما رأيت أحدا يفعله فإن تساهلنا يف هذا يذهب الداركي قال قال أبو زعرة وسئل عن إجاز

العلم ومل يكن للطلب معين وليس هذا من مذهب أهل العلم أخربنا أمحد بن حممد بن أمحد الروياين قال ثنا حممد بن 
هيم بن إسحاق العباس اخلزاز قال ثنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق بن إبراهيم بن اخلليل اجلالب قال سئل إبرا

  احلريب عن احملدث جييز للرجل احلديث جيوز أن يقال حدثنا فالن 

قال اإلجازة ليس هي عندنا شيئا إذا قال وثنا فقد كذب قال سليمان وسأل أيب أبا إسحاق فقال له دفع ايل احلسن 
راهيم أليب ال ترو عنه بن عبد العزيز جزءا فقال يل هذا اجلزء نسخة بن أخيت وهو من حديثي فاروه عين فقال إب

شيئا قال أبو أيوب ومسعت إبراهيم يقول اإلجازة واملناولة ال جتوز وليس هي شيئا حدثنا أبو طالب حيىي بن علي بن 
الطيب الدسكري لفظا حبلوان قال انا أبو بكر بن املقري بأصبهان قال ثنا الحق بن احلسني قال ثنا عمر بن العباس 

حممد الدوري قال حدثنا قراد أبو نوح قال مسعت شعبة يقول لو صحت اإلجازة بطلت الكاتب قال ثنا عباس بن 
الرحلة أخربين أبو القاسم األزهري قال انا حممد بن عبيد اهللا بن الفتح الصرييف قال انا عبد الوهاب بن أيب حية قال 

يقول كل حديث ليس فيه مسعت  ثنا الفضل بن سهل قال ثنا أبو نوح عبد الرمحن بن غزوان مرارا قال مسعت شعبة
قال مسعت فهو خل وبقل أخربنا حممد بن املؤمل األنباري قال انا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن صاحل األهبري قال ثنا 
عبيد اهللا بن احلسني الصابوين قال ثنا مالك بن عبد اهللا بن سيف التجييب قال ثنا عبد اهللا بن عبد احلكم قال قال بن 

لقاسم سئل مالك عن الرجل يقول له العامل هذا كتايب فامحله عين وحدث مبا فيه قال ال أرى هذا جيوز وهب وابن ا
وال يعجبين ناس يفعلون ذلك وامنا يريد هذا احلمل يريد بذلك احلمل الكثري باإلقامة اليسرية وما يعجبين ذلك 

افظ وكتب يل خبطه قال ثنا أبو بكر حممد بن حدثين حممد بن علي بن عبد اهللا قال حدثين عبد الغين بن سعيد احل
أمحد بن املسور قال ثنا الفضل بن جعفر بن مهام قال ثنا احلارث بن مسكني عن عبد الرمحن بن القاسم قال سألت 
مالك بن أنس عن اإلجازة فقال ال أرى ذلك وامنا يريد أحدهم أن يقيم املقام اليسري وحيمل العلم الكثري قد ثبت 

  محه اهللا انه كان حيكم بصحة الرواية ألحاديث اإلجازة عن مالك ر

فأما الذي حكيناه عنه آنفا فامنا قاله على وجه الكراهة ان جييز العلم ملن ليس من أهله وال خدمه وعاىن التعب فيه 
ك فكان يقول إذا امتنع من إعطاء اإلجازة ملن هذه صفته حيب أحدهم أن يدعى قسا ومل خيدم الكنيسة فضرب ذل

مثال يعين ان الرجل حيب أن يكون فقيه بلده وحمدث مصره من غري أن يقاسي عناء الطلب ومشقة الرحلة اتكاال 



على اإلجازة كمن أحب من رذال النصارى ان يكون قسا ومرتبته ال يناهلا الواحد منهم اال بعد استدراج طويل 
رع الطالب معارضا بأصل الرواي حىت كأنه هو وتعب شديد وكان مالك رمحه اهللا يشترط يف اإلجازة أن يكون ف

وان يكون اجمليز عاملا مبا جييز به معروفا بذلك ثقة يف دينه وروايته وان يكون املستجيز من أهل العلم وعليه مسته 
حىت ال يوضع العلم اال عند أهله أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب 

يقول مسعت الربيع بن سليمان يقول فاتين من البيوع من كتاب الشافعي ثالث ورقات فقلت له اجزها يل  األصم
فقال يل ما قرئ علي كما قرئ علي ورددها غري مرة حىت اذن اهللا يف جلوسه فجلس فقرىء عليه وهذا الفعل من 

قد حفظ عنه اإلجازة لبعض أصحابه ما  الشافعي حممول على الكراهة لإلتكال على اإلجازة بدال من السماع ألنه
مل يسمعه من كتبه وسنذكر اخلرب بذلك يف موضعه فأما اعتالل من مل يقبل أحاديث اإلجازة بأهنا جتري جمرى 

املراسيل والرواية عن اجملاهيل فغري صحيح ألنه يعرف اجمليز بعينه وأمانته وعدالته فكيف يكون مبنزلة من ال يعرفه 
  هة فيه وهذا واضح ال شب

  باب ذكر بعض أخبار من كان يقول باإلجازة ويستعملها

أخربين القاضي أبو عبد اهللا احلسني بن علي الصيمري قال ثنا حممد بن عمران بن موسى الكاتب قال ثنا حممد بن 
عوف  خملد العطار قال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل احلساين قال مسعت حممد بن احلسن املزين الواسطي عن

األعرايب قال قال رجل للحسن ان عندي كتابك فأرويه عنك قال نعم أخربنا حممد بن احلسني القطان قال ثنا عبد 
اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن املنذر قال ثنا أبو ضمرة عن عبيد اهللا بن 

تى بالكتاب من كتبه فيتصفحه وينظر فيه مث يقول هذا حديثي عمر بن حفص قال أشهد على بن شهاب انه كان يؤ
أعرفه خذه عين أخربنا أبو سعيد الصرييف قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب األصم يقول مسعت العباس بن 
حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول ثنا أبو ضمرة ثنا عبيد اهللا بن عمر قال كنت أرى الزهري يؤتى 

اب ما قرأه وال قرئ عليه فيقال له نروي هذا عنك فيقول نعم أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن أمحد الواعظ قال بالكت
ثنا أيب قال ثنا أمحد بن حممد بن شيبة قال مسعت علي بن شعيب يقول مسعت أبا ضمرة يقول أشهد على عبيد اهللا 

يقول نعم ما قرأه وال قرئ عليه أخربنا أمحد بن أيب بن عمر أنه قال كان الزهري يؤتى بالكتاب فيقال نرويه عنك ف
جعفر القطيعي وعلي بن أيب علي البصري قاال حدثنا إسحاق بن سعد بن احلسن بن سفيان قال ثنا جدي قال ثنا 

حرملة بن حيىي قال ثنا بن وهب قال ثنا سفيان وهو بن عيينة قال رأيت رجال جاء اىل بن شهاب بكتاب فيه 
  شهاب فقال له أحدث هبذا عنك فقال له بن شهاب نعم ومل يقرأه عليه أحاديث عن بن 

أخربنا حممد بن أمحد بن رزق وحممد بن احلسني بن الفضل قاال أنا دعلج بن أمحد قال ثنا أمحد بن علي األبار قال ثنا 
فقال كيف أصنع  حممد بن عباد عن بن عيينة قال بن جريج جاء اىل الزهري بأحاديث فقال أريد أن أعرضها عليك

بشغلي قال فأرويها عنك قال نعم واللفظ البن رزق أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن خملد بن جعفر املعدل قال ثنا أبو 
عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم احلكيمي قال ثنا أبو قالبة قال ثنا عمي قال ثنا بن عيينة قال كنت عند بن شهاب 

فيه حديث ظهرا وبطنا فقال يا أبا بكر أروي هذا عنك قال نعم قال بن عيينة  فجاء بن جريج ومعه ثلث قرطاس
واهللا ما أدري أيهما أعجب بن شهاب أو بن جريج يقول له أروي هذا عنك فيقول نعم قلت عجب سفيان كيف مل 

ذلك ولعل  ينظر بن شهاب اىل املكتوب يف القرطاس أهو من حديثه أم ال وكيف استجاز بن جريج أن يسأله إجازة



بن شهاب كان قد عرف القرطاس بل عساه أن يكون هو كتبه فأغناه ذلك عن النظر فيه أو كان يعتقد أن بن 
جريج ال يستجيز اال ما كان من حديثه ألمانة بن جريج عنده واهللا أعلم أخربنا أبو بكر حممد بن علي بن أمحد 

نا حممد بن حممد بن أيب حذيفة الدمشقي قال ثنا أبو أسامة املطرز قال أنا حممد بن أمحد بن إمساعيل الواعظ قال ث
احلليب قال حدثين أيب قال ثنا أبو سعد عمر بن حفص األنصاري عن عبد امللك بن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن 

الزبري أن بن شهاب الزهري دفع اىل بعض أصحابه أحاديث من أحاديثه يف طومار فقال هذه أحاديثي خذها فحدث 
ا فقبل ذلك منه أخربنا أبو بكر الربقاين قال أنا أبو حامت حممد بن يعقوب بن إسحاق بن حممود اهلروي قال ثنا هب

احلسني بن إدريس ح وأخربين أبو يعلى أمحد بن عبد الواحد الوكيل قال أنا موسى بن عيسى بن عبد اهللا السراج 
سيب بن واضح قال ثنا بن عياش عن عبيد اهللا بن عبيد قال ثنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي قاال ثنا امل

  الكالعي قال 

أعطاين مكحول دفترا فيه حالل وحرام فقال خذ هذا الدفتر فاروه وحدث به عين قلت له كيف أرويه وأحدث به 
احلسن  عنك وأنا مل أمسعه منك قال بلى أنا أقول اروه وحدث به عين وتقول مل أمسعه منك واللفظ للباغندي أخربنا

بن أيب بكر قال أنا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ح وأخربنا عثمان بن حممد بن يوسف العالف قال أنا 
حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال عبد اهللا ثنا وقال حممد حدثين جعفر بن كزال قال ثنا خالد بن خداش 

 أبان بن أيب عياش بكراسة مطبقة فقال اروي هذه عنك قال نعم قال ثنا يزيد بن زريع قال رأيت بن جريج جاء اىل
أخربنا بن الفضل قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا سليمان بن حرب قال حدثين من رأى 

أبو بن جريج جاء اىل أبان بن أيب عياش بكتاب فقال هذا حديثك فاجزه يل قال نعم فأخذ الكتاب وذهب أخربنا 
نعيم احلافظ ثنا حممد بن أمحد بن احلسن قال ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال ثنا علي بن عبد اهللا املديين قال قال 

حيىي بن سعيد قال هشام بن عروة جاء بن جريج بكتاب فقال هذا حديثك ارويه عنك قال قلت نعم قال حيىي 
ل قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال ثنا عبد فقلت يف نفسي ما أدري أيهما أعجب أخربنا بن الفض

الرمحن بن إبراهيم قال ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال جاء بن جريج بصحيفة مكتوبة فقال يل يا أبا 
ل املنذر هذه أحاديث أرويها عنك قلت نعم فذهب فما سألين عن شيء غريها أخربنا بن الفضل قال أنا عبد اهللا قا

  ثنا يعقوب قال ثنا إبراهيم بن املنذر قال ثنا 

حيىي بن الزبري بن عباد بن محزة بن عبد اهللا بن الزبري قال طلبت من هشام بن عروة أحاديث أبيه قال فاخرج ايل 
دفترا فقال يف هذا أحاديث أيب صححته وعرفت ما فيه فخذه عين وال تقل كما يقول هؤالء حىت أعرضه أخربنا 

ن بن عثمان الدمشقي يف كتابه إلينا قال أنا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا البجلي قال أنا أبو زرعة عبد الرمح
عبد الرمحن بن عمرو النصري قال ثنا صفوان بن صاحل قال ثنا عمر بن عبد الواحد عن األوزاعي قال دفع اىل حيىي 

يفة فقال اروها عين أخربنا القاضي أبو عبد اهللا بن أيب كثري صحيفة فقال اروها عين ودفع اىل الزهري صح
الصيمري قال ثنا علي بن احلسن الرازي قال ثنا حممد بن احلسني الزعفراين قال ثنا أمحد بن زهري قال ثنا احلزامي 

قال ثنا عبد اهللا بن وهب عن ليث بن سعد أن عبيد اهللا بن أيب جعفر كتب يل كتب فحدثتها عنه ومل أعرضها عليه 
ربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال أنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا أمحد بن سعيد بن مرابه قال ثنا العباس بن أخ

حممد قال مسعت حيىي بن معني يقول حديث بن أيب ذئب عن الزهري يف مناولة أخربين علي بن أمحد املؤدب قال ثنا 



الرمحن القاضي قال ثنا الساجي يعين زكريا بن حيىي قال ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي قال ثنا احلسن بن عبد 
  هارون اإليلي قال 

ثنا عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث بن سعد أن الليث بن سعد كان جييز كتب العلم لكل من سأله ذلك وال ميتنع 
ن البجلي أخربهم قال ويراها جائزة واسعة ملن أخذه وحدث به كتب ايل عبد الرمحن بن عثمان يذكر أن أبا امليمو

ثنا أبو زرعة قال حدثين صفوان بن صاحل قال ثنا عمر بن عبد الواحد قال دفع ايل األوزاعي كتاب بعد ما نظر فيه 
فقال اروه عين أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي وأبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا السراج 

ين يعقوب األصم قال مسعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول مسعت بن شعيب يقول لقيت قاال ثنا أبو العباس حممد 
األوزاعي ومعي كتاب كنت كتبته من أحاديثه فقلت يا أبا عمرو هذا كتاب كتبته من أحاديثك قال هاته قال 

هذا كتابك قد عرضته وأخذه وانصرف اىل منزله وانصرفت أنا فلما كان بعد أيام لقين به مل يقل السراج به فقال 
وصححته قلت يا أبا عمرو فأروي عنك قال نعم فقلت أذهب فأقول أخربين األوزاعي قال نعم قال أبو الفضل 

العباس وأنا أقول كما قال األوزاعي أخربنا أبو الفرج عبد السالم بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال أنا سليمان 
زرعة الدمشقي قال ثنا أبو اليمان احلكم بن نافع قال كان شعيب بن أيب محزة  بن أمحد بن أيوب الطرباين قال ثنا أبو

عسرا يف احلديث فدخلنا عليه حني حضرته الوفاة فقال هذه كتيب قد صححتها فمن أراد أن يأخذها فليأخذها ومن 
بكر الربقاين قال ثنا  أراد ان يعرض فليعرض ومن أراد أن يسمعها من ابين فليسمعها فإنه قد مسعها مين أخربنا أبو

يعقوب بن موسى األردبيلي قال ثنا أمحد بن طاهر بن النجم قال ثنا سعيد بن عمرو الربذعي قال مسعت أبا زرعة 
  يقول مل يسمع أبو اليمان من شعيب بن أيب محزة اال حديثا واحدا والباقي إجازة 

حممد بن سليمان الباغندي أمالء قال ثنا أبو نعيم عبيد  أخربنا عبيد اهللا بن عمر الواعظ قال ثنا أيب قال ثنا حممد بن
بن هشام احلليب قال كنا عند مالك بن أنس فأتاه صاحل بن يوسف أو صاحل بن عبد اهللا فقال يا أبا عبد اهللا الصحيفة 

ها اليت دفعتها إليك نظرت فيها فقام مالك فدخل مث خرج فدفعها اليه وقال قد نظرت فيها وهي من حديثي فارو
عين أخربنا أبو طاهر محزة بن حممد بن طاهر الدقاق قال ثنا أبو العباس الوليد بن بكر األندلسي قال مسعت أبا ناصر 

حممد بن أمحد املالمحي ببخارا يقول مسعت الوزان يعين أبا بكر حممد بن حامد يقول مسعت سهل بن املتوكل يقول 
أنس يقول السماع عندنا على ثالثة اضرب أوهلا قراءتك على مسعت إمساعيل ين أيب أويس يقول مسعت مالك بن 

العامل والثاين قراءة العامل عليك والثالث أن يدفع إليك العامل كتابا قد عرفه فيقول لك اروه عين حدثين أبو طالب 
ن عدي حيىي بن علي الدسكري قال أنا أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن موسى السهمي جبرجان قال ثنا أبو نعيم ب

قال ثنا عباس بن حممد الدوري قال مسعت حيىي بن معني يقول أن عبد اهللا بن وهب قال لسفيان بن عيينة يا أبا حممد 
الذي عرض عليك امس فالن أجزهتا يل قال نعم أخربنا بن الفضل قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن 

ئ اىل سفيان وكان يسكن يف دار كراء وله درجة طويلة سفيان قال مسعت احلميدي يقول كنت أرى بن وهب جي
فكنت أرى بن وهب يقف عند الدرجة فيقول لسفيان يا أبا حممد هذا ما مسع بن أخي منك فأجزه يل فيقول سفيان 
نعم أخربنا حممد بن العالء الدالل قال ثنا عمر بن أمحد الواعظ قال ثنا حممد بن أيب سعيد املوصلي قال ثنا احلسني 

  بن إدريس قال ثنا يعيش بن اجلهم قال مسعت أنس بن 



عياض يقول يا أهل العراق أنا وإياكم لعلي هدى أو يف ضالل مبني يعين املناولة واإلجازة أخربين أبو حممد احلسن 
بن أمحد اخلطيب احلريب قال ثنا أمحد بن جعفر بن محدان أن العباس بن يوسف الشكلي حدثهم قال ثنا جعفر بن 

الشاشي قال ثنا حممد بن يوسف اليماين قال ثنا يزيد بن أيب حكيم العدين قال كنا عند سفيان الثوري مبكة  حممد
فاختصم اليه املكيون والعراقيون يف اإلجازة فقضى للمكيني على العراقيني باإلجازة فقالوا له يا أبا عبد اهللا كيف 

الفقيه قال أنا عياش بن احلسن قال ثنا حممد بن احلسني  نقول قال قولوا ثنا أخربنا أبو طالب عمر بن إبراهيم
الزعفراين قال أنا أبو حيىي زكريا بن حيىي الساجي قال حدثين داود بن علي قال قال يل حسني بن علي يعين 

 الكرابيسي ملا كانت قدمة الشافعي الثانية أتيته فقلت له تأذن يل أن اقرأعليك الكتب فأىب وقال خذ كتب الزعفراين
فانسخها فقد أجزهتا لك فأخذهتا إجازة حدثت عن عبد العزيز بن جعفر احلنبلي قال ثنا أبو بكر اخلالل قال أنا أمحد 

بن حيىي األنطاكي قال ثنا محيد بن زجنويه قال ملا رجعنا من مصر دخلنا على أمحد بن حنبل فقال مررمت بأيب حفص 
يب حفص امنا كانت عنده مخسون حديثا لألوزاعي والباقي مناولة عمرو بن أيب سلمة قال فقلنا له وما كان عند أ

فقال واملناولة كنتم تأخذون منها وتنظرون فيها قرأت على احلسني بن حممد أخي اخلالل عن أيب سعد اإلدريسي 
عمر  قال حدثين حممد بن أيب سعيد قال ثنا حممد بن زكريا ين احلسني النسفي بسمرقند قال مسعت أبا سعد أمحد بن

بن هارون البخاري يقول كنت عند أمحد بن حنبل فناوله رجل مصري كتابا وقال له يا أبا عبد اهللا هذه أحاديثك 
  ارويها عنك فنظر يف الكتاب 

كان عين فاروه أخربنا أبو علي احلسني بن يوسف بن حممد القصايب قال ثنا عمر بن أمحد بن هارون املقرى قال ثنا 
قال قال يل عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ما أجاز أمحد ألحد شيئا اال جزئني لعباس املديين  حممد بن خملد بن حفص

فجعل ينظر فيهما مث اجازمها له حدثنا أبو حازم األعرج عمر بن أمحد بن إبراهيم إمالء بنيسابور قال مسعت عبد 
يقول مسعت أبا طلحة منصور بن حممد الرمحن بن حممد اإلدريسي يقول مسعت أبا احلسن حممد بن عبد اهللا الكاغذي 

الفقيه املروزي يقول سألت أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزمية اإلجازة ملا بقي علي من تصانيفه فأجازها يل وقال 
اإلجازة واملناولة عندي كالسماع الصحيح أخربنا أبو احلسن أمحد بن علي بن احلسن الباذا قال مسعت أبا بكر بن 

با بكر بن أيب داود سئل عن اإلجازة فقال قد أجزت لك وألوالدك وحلبل احلبلة الذي مل يولد شاذان يقول مسعت أ
  يعين الذين مل يولدوا بعد 

  فصل

سألت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي عن اإلجازة للطفل الصغري هل يعترب يف صحتها سنه أو متيزه 
ذلك والقياس يقتضي على هذا صحة اإلجازة ملن مل يكن مولودا يف  كما يعترب ذلك يف صحة مساعه فقال ال يعترب

احلال مثل أن يقول الراوي للطالب اجزت لك وملن يولد لك فقلت له ان بعض أصحابنا قال ال تصح اإلجازة ملن 
 ال يصح مساعه فقال قد يصح أن جييز للغائب عنه وال يصح السماع منه ملن غاب عنه أو كالما هذا معناه قلت

واإلجازة امنا هي إباحة اجمليز للمجازلة رواية ما يصح عنده انه حديثه واإلباحة تصح للعاقل وغري العاقل وليس تريد 
  بقولك اإلباحة اإلعالم وإمنا 
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ية: كتاب  وا لر ا علم  ية يف  لكفا   ا
لبغدادي : املؤلف  اخلطيب ا بكر  و  ثابت أب بن  بن علي   أمحد 

تريد به ما يضاد احلظر واملنع وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا جييزون لألطفال الغيب عنهم من غري أن يسألوا عن 
لو فعله فاعل يصح ملقتضى القياس أبا مبلغ أسناهنم وحال متييزهم ومل ترهم اجازوا ملن مل يكن مولودا يف احلال و

  واهللا أعلم 

  باب يف وصف أنواع اإلجازة وضروهبا

فاوهلا املناولة وهي أرفع ضروب اإلجازة وأعالها وصفتها أن يدفع احملدث اىل الطالب أصال من أصول كتبه أو 
ه عين فإنه جيوز للطالب روايته فرعا قد كتبه بيده ويقول له هذا الكتاب مساعي من فالن وأنا عامل مبا فيه فحدث ب

عنه وحتل تلك اإلجازة حمل السماع عند مجاعة من أئمة أصحاب احلديث أخربنا أبو بكر الربقاين قال ثنا إبراهيم بن 
حممد بن حيىي املزكي قال ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية قال ثنا إبراهيم بن عيسى بن عبد اهللا يعرف بابن أيب أيوب 

ن يونس عن عثمان بن مكتل عن عبيد اهللا بن عمر أنه قال دفع ايل بن شهاب صحيفة فقال نسخ ما قال ثنا زياد ب
فيها وحدث به عين قلت أو جيوز ذلك قال نعم أمل تر الرجل يشهد على الوصية وال يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به 

فعي قال ثنا جعفر بن حممد بن األزهر قال أخربين عبد اهللا بن حيىي السكري قال أنا حممد بن عبد اهللا بن ابرهيم الشا
ثنا بن الغاليب قال ثنا حيىي بن معني مسعت أبا مسهر وذكر أصحاب الزهري فقال أحسن أهل الشام حاال من عرض 
قال يريد أهنا مناولة أخربنا القاضي أبو العالء حممد بن علي الواسطي أخربنا أبو مسلم بن مهران قال أنا عبد املؤمن 

  النسفي قال قال أبو علي صاحل بن حممد مساع بن جريج عن الزهري كله عرض ومناولة بن خلف 

أخربنا عبيد اهللا بن عمر بن أمحد الواعظ قال ثنا أيب قال مسعت أمحد بن إسحاق بن هبلول القاضي يقول تذاكرنا 
لسماع على ثالثة وجه حبضرة إمساعيل بن إسحاق السماع فقال إمساعيل بن إسحاق قال إمساعيل بن أيب أويس ا

القراءة على احملدث وهو أصحها وقراءة احملدث واملناولة وهو قوله ارويه عنك وأقول ثنا وذكر عن مالك مثل ذلك 
حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر اخلالل قال أنا املروزي قال قال أبو عبد اهللا إذا أعطيتك كتايب 

فما تبايل أمسعته أو مل تسمعه فأعطانا املسند وأليب طالب مناولة قال اخلطيب  وقلت لك اروه عين وهو من حديثي
مبثابة ما ذكرنا أن حيمل الطالب اىل احملدث جزءا قد كتب من أصله أو من فرع نقل من أصله فيدفعه اليه 

ن كان حيفظ ما فيه ويستجريه إياه فيقول قد أجزته لك ويرده اليه اال أنه جيب على الراوي أن ينظر فيه ويصححه ا
وإال قابل به أصل كتابه أخربين احلسن بن حممد اخلالل قال ثنا حممد بن العباس اخلزاز قال ثنا أبو بكر الباغندي قال 
ثنا أبو نعيم احلليب قال كنا عند مالك بن أنس فاتاه عثمان بن صاحل أو صاحل بن عثمان فقال له يا أبا عبد اهللا الرقعة 

قد نظرت فيها وهي من حديثي فأروها عين أخربنا أمحد بن حممد بن غالب الفقيه قال قرأت على فأخرج رقعة فقال 
أيب بكر أمحد بن سلم حدثكم عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال ورأيت عبد الرمحن الطبيب جاء أيب جبزئني فقال له 

هبما كتابه فأصلح له خبطه فلما  اجزها فقال له ضعه فلما خرج قال لعبد الرمحن آتى غدا فأخذ الكتابني فعرض
صلح قال ان أحببت أن تروي عين هذا فافعل أو كما قال أو على هذا املعىن أخربنا حممد بن أمحد بن يعقوب قال 

  أنا حممد بن نعيم الضيب قال قرأت خبط حممد بن حيىي يعين الذهلي إجازة كتبها لألصبهانيني بسم اهللا الرمحن الرحيم 



مرو أبو عثمان الربذعي هبذه األحاديث املتضمنة هذه الرقعة وسألين ان أجيزها ليوسف بن زياد أتاين سعيد بن ع
وحممد بن مهدي وحممد بن حيىي بن منده وحممد بن هارون وأمحد بن علي بن اجلارود وحممد بن عبد اهللا بن ممك 

هذه الرقعة فقد أجزهتا هلم فلريووها  وعلي بن احلسن بن سلم وهذه أحاديثي قد مسعتها من هؤالء الرهط املسمني يف
عين ان أحبوا ذلك وأحب كل واحد منهم على اإلنفراد فقد أحبت هلم ذلك وكتبه حممد بن حيىي خبطه فاما إذا رد 
احملدث اىل الطالب كتابه من غري أن ينظر فيه وأجاز له روايته عنه فان ذلك ال يصح جلواز أن ال يكون من حديثه 

ه اال أنه غري صحيح قد أسقط يف النقل بعض أسانيده أو متونه أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أو يكون من حديث
أنا عثمان بن أمحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد اهللا عن القراءة فقال ال بأس هبا إذا كان رجل 

دث حديثه وما يدريه ما يف الكتاب وكان أبو عبد يعرف ويفهم قلت له فاملناولة قال ما أدري ما هذا حىت يعرف احمل
اهللا رمبا جاءه الرجل بالرقعة من احلديث فيأخذها فيعارض هبا كتابه مث يقرؤها على صحاهبا قال أبو عبد اهللا وأهل 
ن مصر يذهبون اىل هذا وأنا ال يعجبين فاما القراءة فقد فعله قوم ورأوه جائزا وأنا أراه حسنا جائزا قال وسيان أ

يقول حدثنا وأخربنا وقرأت قلت وأراه يف قوله وأهل مصر يذهبون اىل هذا أعين املناولة للكتاب وإجازة روايته من 
غري أن يعلم الراوي هل ما فيه من حديثه أم ال واهللا أعلم ولو قال الراوي للمستجيز حدث مبا يف الكتاب عىن أن 

ك جائزا حسنا أخربين احلسن بن أمحد احلريب قال أنا أمحد بن كان من حديثي مع براءيت من الغلط والوهم كان ذل
  جعفر بن محدان ان العباس بن 

يوسف الشكلي حدثهم قال مسعت الربيع بن سليمان يقول مسعت عبد اهللا بن وهب يقول كنا عند مالك بن أنس 
ب من حديثك أحدث هبا عنك فجاءه رجل يكتب هكذا على يديه وأشار الربيع بيده فقال يا أبا عبد اهللا هذه الكت

فقال له مالك ان كان من حديثي فحدث هبا عين أخربنا عبيد اهللا بن عمر الواعظ قال ثنا أيب قال ثنا حممد بن حممد 
بن سليمان الباغندي قال ثنا إسحاق بن سويد الرملي قال ثنا بن أيب أويس عن مالك بن أنس قال كان بن شهاب 

اإلهبام واليت تليها فيها أحاديث بن شهاب فيقال له وهي مطوية هذه أحاديثك  يؤتى بالصحيفة وأشار بإصبعيه
فيقول نعم فيقال له أحيدث هبا عنك فنقول ثنا بن شهاب فيقول نعم قال مالك وما فتحها بن شهاب وال قرأها وال 

يف الصحيفة  قرئت عليه قال مالك ويرى ذلك بن شهاب جائزا قلت قد حيتمل أن يكون قد تقدم نظر بن شهاب
وعرف صحتها وأهنا من حديثه وجاء هبا بعد إليه من يثق به فلذلك استجاز اإلذن يف روايتها من غري أن ينشرها 
وينظر فيها واهللا أعلم ولو قال احملدث للطالب وقد أدخله اىل خزانة كتبه ارو مجيع هذه الكتب عين فاهنا مساعايت 

امجها ونبهه على طرق أوائلها كان ذلك مبثابة ما قدمنا ذكره يف الصحة من الشيوخ املكتوبة عنهم وأحاله على تر
ألنه أحاله على أعيان مسماة مشاهدة وهو عامل مبا فيها وأمره برواية ما تضمنت من مساعاته فهو مبنزلة ما لو قال 

العقد تام امللك رجل لرجل قد تصدقت عليك مبا يف هذا الصندوق أو مبا اشتملت عليه هذه الصرة والقائل صحيح 
ال دين عليه عامل جبميع ما ذكرناه جممال ومفصال عارف بقيمته فقال املتصدق عليه قد قبلت ذلك منك فأمره أن 

جيوزه اىل ملكه ففعل فان ذلك جائز صحيح ال شبهة فيه أخربنا بشرى بن عبد اهللا الرومي قال أنا أمحد بن جعفر بن 
قال ثنا أبو بكر األثرم قال مسعت أبا عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل يسأل عن  محدان قال ثنا حممد بن جعفر الراشدي

أيب اليمان وكان الذي سأله عنه قد مسع منه فقال له أي شيء تنبش على نفسك مث قال أبو عبد اهللا هو يقول أنا 
ي بن عياش شعيب واستحل ذلك لشيء عجيب قال أبو عبد اهللا كان أمر شعيب يف احلديث عسرا جدا وكان عل

مسع منه وذكر قصة ألهل محص أراها أهنم سألوه ان يأذن هلم أن رووا عنه فقال هلم ال ترووا هذه األحاديث عين 
قال أبو عبد اهللا مث كلموه وحضر ذلك أبو اليمان فقال هلم ارووا تلك األحاديث عين قلت أليب عبد اهللا مناولة 



شيئا امنا مسع هذا فقط فكان بن شعيب يقول أن أبا اليمان جاءين فأخذ فقال لو كان مناولة كان مل يعطهم كتبا وال 
  كتب شعيب مين بعد وهو يقول أخربنا فكأنه استحل ذلك بأن مسع شعيبا يقول هلم ارووه عين 

  ذكر كيفية العبارة عن الرواية عن املناولة

مد بن يوسف النيسابوري عنه قال أنا أبو أخربين أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي يف كتابه ايل وحدثنيه حم
امليمون البجلي قال أنا أبو زرعة قال حدثين عبد الرمحن بن إبراهيم عن عمرو بن أيب سلمة قال قلت لألوزاعي يف 

املناولة أقول فيها ثنا قال ان كنت حدثتك فقل فقلت أقول أخربنا فقال ال قلت فكيف أقول قال قل قال أبو عمرو 
و وقد كان غري واحد من السلف يقول يف املناولة أعطاين فالن أو دفع ايل كتابه وشبيها هبذا القول وعن أيب عمر

وهو الذي نستحسنه أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم 
ن بكري قال ثنا حممد بن إسحاق عن شيبة بن قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا عبيد بن يعيش قال ثنا يونس ب

  نصاح موىل أم سلمة عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قال دفع ايل أبو رافع كتابا فيه استفتاح 

الصالة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام يف الصالة كرب فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
ا أنا من املشركني وذكر بقية احلديث أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا السراج واألرض حنيفا وم

قال ثنا حممد ين يعقوب األصم قال ثنا أبو بكر الصغاين قال ثنا إبراهيم بن عرعرة قال دفع إلينا معاذ بن هشام 
يب صلى اهللا عليه و سلم أحرم يف دبر صاليت كتابا فقال هذا ما مسعت من أيب وكان فيه عن قتادة عن أنس أن الن

العشي أخربين أبو احلسن حممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر قال أنا علي بن عمر احلافظ قال ثنا أبو الطيب 
يزيد بن احلسن بن يزيد البزاز قال ثنا حممد بن مسلم بن واره قال ثنا سعيد بن أيب مرمي قال ثنا نافع بن يزيد 

أنا شاك أن أكون عرضته عليه أم ال قال حدثين بن غزية وهو عمارة بن غزية عن حممد بن عبد اهللا بن أعطانيه و
عمرو بن عثمان أن أمه فاطمة بنت حسني حدثته أن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها كانت تقول ان رسول اهللا صلى 

فحنت عليه فناجاها ساعة مث انكشفت اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه قال لفاطمة يا فاطمة احىن علي 
وهي تبكي وعائشة حاضرة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك بساعة احىن علي يا بنية فحنت عليه 

فناجاها ساعة مث انكشفت عنه تضحك وذكر متام احلديث أخربنا أبو احلسن علي بن القاسم بن احلسن الشاهد 
ق املادرائي قال ثنا حممد بن عبيد اهللا املنادي قال ثنا يونس بن حممد قال ثنا محاد بن بالبصرة قال ثنا علي بن إسحا

سلمة قال أخذت هذا الكتاب من مثامة بن عبيد اهللا بن أنس وساق حديث الصدقات بطوله أخربنا عبيد اهللا بن 
  عمر الواعظ قال ثنا أيب قال وجدت يف كتاب جدي ثنا 

صاحل وسئل عن اإلجازة فقال ال جتوز اإلجازة البتة اال أن يقول أعطاين فالن كتابا بن رشدين قال مسعت أمحد بن 
كما قال محاد بن سلمة أخذت عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس فيقول هذا أعطاين فالن أو أجاز يل فالن وال يقول فيه 

طيه كتابا قد رآه ونظر فيه وعرفه قال أمحد ثنا وال أخربنا قيل ألمحد فان أعطاه كتابا مل ينظر فيه قال ال جيوز ال أن يع
أجاز مالك اإلجازة مرة وكرهها مرة ومل جيزها قلت فمذهب أمحد بن صاحل أن احملدث إذا قال للطالب أجزت لك 

ان تروي عين ما شئت من حديثي ال يصح ذلك دون أن يدفع اليه أصوله أو فروعا كتبت منها ونظر فيها 
من األئمة ان يقال يف املناولة أخربنا وحدثنا أخربنا محزة بن حممد بن طاهر الدقاق وصححها وقد أجاز غري واحد 

قال ثنا أبو العباس الوليد بن بكر األندلسي قال العلماء من أصحاب احلديث جمتمعون على تصحيح اإلجازة 



ثنا أو أخربنا وقال غريه ووقوع احلكم هبا واختلفوا يف العبارة بالتحديث هبا فقال مالك قل يف ذلك ما شئت من حد
قل أنبأنا وهو مذهب األوزاعي وروينا مثله عن شعبة وقال آخرون يقول أجاز يل وأطلق التحديث ال غري أخربين 

علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي قال أنا احلسن بن عبد الرمحن قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن 
اهللا بن محيد املكي قال حدثين بشر بن عبيد الدارسي قال ثنا صاحل بن عمرو عن احلسن  معدان قال ثنا حممد بن عبد

أنه كان ال يرى بأسا أن يدفع احملدث كتابه ويقول ارو عين مجيع ما فيه يسعه أن يقول حدثين فالن عن فالن أخربنا 
بن خالد بن حيىي بن حممد بن حيىي علي بن أيب علي البصري قال ثنا علي بن عمرو بن سهل احلريري قال ثنا حممد 

بن محزة احلضرمي قال حدثين جدي أمحد بن حممد بن حيىي بن محزة قال ثنا حيىي بن صاحل قال كنت عند مالك بن 
  أنس جالسا 

فسأله رجل فقال يا أبا عبد اهللا الكتاب تقرؤه علي أو اقرؤه عليك أو جتيزه يل فكيف أقول فقال له قل يف ذلك 
حدثنا مالك بن أنس أخربنا محزة بن حممد بن طاهر قال ثنا الوليد بن بكر قال ثنا أبو العباس متيم بن كله ان شئت 

حممد بن متيم التميمي الزاهد بالقريوان قال ثنا أبو الغصن يعيش السوسي إفريقي ثقة قال مسعت عون بن يوسف 
جالسا فجاءه رجل قد كتب املوطأ حيمله مغريب ثقة يقول مسعت عبد اهللا بن وهب يقول كنت عند مالك بن أنس 

يف كسائه فقال له يا أبا عبد اهللا هذا موطؤك قد كتبته وقابلته فأجزه يل فقال قد فعلت قال فكيف أقول أخربنا 
مالك أو حدثنا مالك قال له مالك قل أيهما شئت أخربين أبو القاسم األزهري قال ثنا حممد بن املظفر احلافظ قال 

مد الباغندي قال ثنا أبو نعيم يعين احلليب قال دخلت على مالك بن أنس ومعي إمساعيل بن صاحل ثنا حممد بن حم
فأخرج كتابا مشدودا فقال هذا كتايب قد نظرت فيه فاروه عين فاين قد صححته فقال له إمساعيل فنقول ثنا مالك 

أنا احلسن بن عبد الرمحن قال ثنا بن أنس قال نعم أخربين علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق قال 
الساجي يعين زكريا بن حيىي قال ثنا هارون بن سعيد األيلي قال ثنا أبو زيد بن أيب الغمر قال اجتمع بن وهب وابن 
القاسم وأشهب بن عبد العزيز أين إذا أخذت الكتاب من احملدث أن أقول فيه أخربين أخربنا حممد بن عيسى بن عبد 

قال ثنا صاحل بن أمحد احلافظ قال مسعت القاسم بن أيب صاحل يقول مسعت إبراهيم بن احلسني يقول  العزيز اهلمذاين
مسعت أبا اليمان احلكم بن نافع يقول قال يل أمحد بن حنبل كيف مسعت الكتب من شعيب بن أيب محزة قلت قرأت 

أخربنا شعيب أخربنا أبو بكر حممد بن  عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه إجازة يل وبعضه مناولة فقال قل يف كله
علي بن إبراهيم الدينوري قال مسعت أبا احلسن علي بن أمحد البيع اهلمذاين هبا يقول مسعت عبد الرمحن اجلالب 

  يقول مسعت إبراهيم بن احلسني فذكر حنوه وقال يف آخره قل يف كله ثنا ثنا 

  ذكر النوع الثاين من أنواع اإلجازة

طالب اىل الراوي صحيفة قد كتب فيها إن رأى الشيخ أن جييز يل مجيع ما يصح عندي من حديثه وهو أن يدفع ال
فعل فيقول له الراوي بلفظه قد أجزت لك كلما سألت أو يكتب له ذلك حتت خطه يف الصحيفة فيقرؤه عليه فهذا 

له على تراجم كتب بأعياهنا من أصوله النوع دون املناولة يف املرتبة ألنه مل ينص يف اإلجازة على شيء بعينه وال أحا
وال من الفروع املقروءة عليه وإمنا احاله على ما يصح عنده عنه وهو يف تصحيح ما روى الناس عنه على خطر ألنه 
ال يقطع على صحة ما روى عنه اال بتواتر من اخلرب وانتشار يقوم يف الظاهر مقام التواتر ويف باب املناولة اليت قدمنا 

قطع على صحة رواياته فيها فيجب على الطالب الذي اطلقت له اإلجازة أن يتفحص عن أصول الراوي ذكرها ي



من جهة العدول األثبات فما صح عنده من ذلك جاز له أن حيدث به ويكون مثال ما ذكرناه من قول الرجل قد 
فان هذا وحنوه عند الفقهاء من وكلتك يف مجيع ما صح عندك انه ملك يل ان تنظر فيه على وجه الوكالة املفروضة 

أئمة املدينة صحيح ومىت صح عنده وجوب امللك للموكل كان له التصرف فيه وكذلك فهذه اإلجازة املطلقة مىت 
صح عنده يف الشيء انه من حديثه جاز له أن حيدث به عنه سألت أبا بكر الربقاين عن اإلجازة املطلقة واملكاتبة قال 

حتجاج هبما اال أن يدفع اىل الشيخ جزؤ من حديثه أو كتاب من كتبه فينظر فيه فإذا مها شيء واحد يف ترك اال
عرفه وصح عنده ما فيه إجازة لصاحبه واذن له يف روايته عنه فاما أن يقول له قد أجزت لك حديثي فاروه عين 

قد نظر فيه وصححه ويطلق ذلك من غري تعيني له فليس بشيء قال أبو بكر وكذلك إذا بعث اليه الشيخ كتابا 
وكاتبه بأن يرويه عنه جاز ذلك وإذا كاتبه بأن يروي عنه حديثه من غري تعيني له فليس بشيء أو كما قال قال 

  اخلطيب وال أرى أبا بكر وهن إطالق اإلجازة اال ملا 

اليه ورقة قد يف تصحيح أحاديث الراوي من املشقة وعدم أمان اخلطر يف ذلك ال غري يدل على ما ذكرته اين دفعت 
كتبت فيها أمساء مجاعة وسألته أن جييز هلم أشياء وعينت ذكرها مث كتبت يف أثرها وغري ذلك من سائر العلوم اليت 
مسعها منثورة ومصنفة وعلى سبيل املذاكرة وما مجعه وصنفه وتكلم عليه فكتبت يف ظهر الورقة قد استخرت اهللا 

لصفحة قبل هذه مجيع ما صح لديهم من حديثي مما ذكروه ومل يذكروه أن تعاىل جل امسه كثريا وأجزت ملن مسى يف ا
يرووه عين على اإلجازة إذا صح هلم ذلك من أصويل وكتب أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي بيده حدثين عبيد 

ت إبراهيم اهللا بن أيب الفتح الفارسي قال أنا حممد بن العباس اخلزاز قال ثنا سليمان بن إسحاق اجلالب قال سأل
احلريب قلت كتاب الكليب وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد اخلروج فكيف ترى يل ترى ان استجيزه وأسأله ان 

يكتب به ايل قال لك قل له يكتب به إليك فتقول كتب ايل فالن واإلجازة ليس هي شيئا قال اخلطيب وقد ذكرنا 
عد اإلجازة واملناولة شيئا وها هنا قد اختار املكاتبة على إجازة فيما تقدم الرواية عن إبراهيم احلريب انه كان ال ي

املشافهة واملناولة ارفع من املكاتبة ألن املناولة اذن ومشافهة يف رواية ملعني واملكاتبة مراسلة بذلك فأحسب إبراهيم 
على إجازة املشافهة فإنه  رجع عن القول الذي اسلفناه عنه اىل ما ذكره هاهنا من تصحيح املكاتبة وأما اختياره هلا

قصد بذلك إذا مل يكن للمستجيز مبا استجازه نسخة منقولة من أصل اجمليز وال مقابلة به وهذا القول يف معىن ما 
ذكره يل الربقاين عند سؤايل إياه عن اإلجازة املطلقة ونرى ان إبراهيم ذهب اىل أن اإلجازة ملن مل يكن له نسخة 

لة به ليس شيئا ألن تصحيح ذلك مساعا للراوي مقابال بأصل كتابه ورمبا كان يف غري البلد منقولة من األصل أو مقاب
الذي الطالب فيه متعذر اال بعد املشقة واملكاتبة مبا يروى وإنفاذه اىل الطالب أقرب اىل السالمة وأجدر بالصحة 

  وأبعد من اخلطر واهللا أعلم 

  ذكر النوع الثالث من أنواع اإلجازة

يكتب الراوي خبطه جزءا من مساعه أو حديثا ويكتب معه اىل الطالب أين قد أجزت لك روايته بعد أن وهو أن 
صححته بأصلي أو بعد أن صححه يل من اثق به فهذا النوع شبيه باملناولة لوال مزية املشافهة فإذا عرف املكتوب 

كتابه ذلك من أحاديث ويكون مبنزلة كتاب اليه خط الراوي وثبت عنده انه كتابه اليه فله أن يروي عنه ما تضمن 
القاضي يف حكم حيكم به اىل قاض آخر يف بلد بعيد عنه فإنه إذا صح عنده بالبينة انه كتابه اليه فله أن ميضيه 

وكذلك املكتوب اليه باإلجازة جيوز له أن حيدث هبا على الشرط الذي قدمنا ذكره أخربنا علي بن القاسم الشاهد 



ن إسحاق بن حممد املادرائي قال ثنا حممد بن عبيد اهللا بن املنادى قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة قال ثنا علي ب
عن قتادة عن أيب عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي اهللا عنه وحنن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أما بعد 

اويالت وعليكم بلبس أبيكم إمساعيل وإياكم وزي فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وقابلوا النعال وارموا باخلفاف والسر
العجم واخشوشنوا واقطعوا الركب وانزوا على اخليل نزوا وارموا األغراض وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هنى عن احلرير وأشار بأصبعه فما عتمنا اهنا األعالم أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل قال أنا عثمان 

بن أمحد الدقاق قال ثنا حممد بن أمحد بن النضر قال ثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق الفزاري عن موسى بن 
عقبة عن سامل أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا وكان كاتبا له قال كتب اليه عبد اهللا بن أيب أويف حني خرج اىل 

و سلم يف بعض أيامه اليت لقي فيها العدو انتظر حىت مالت  احلرورية فقرأته فإذا فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
الشمس مث قام يف الناس فقال يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا هللا العافية فإذا لقيتموهم فاصربوا واعلموا 

  ان اجلنة حتت ظالل السيوف مث قال اللهم منزل 

رنا عليهم أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد بن إبراهيم الكتاب وجمرى السحاب وهازم األحزاب اهزمهم وانص
األشناين قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا حممد بن احلسني بن أيب احلنني قال ثنا احلسن بن بشر 

ى عن النيب قال حدثين أيب عن إمساعيل بن أيب خالد عن عامر قال كتبت سبيعة األسلمية اىل عبد اهللا بن عتبة ترو
صلى اهللا عليه و سلم أنه أمرها بالنكاح بعد قليل من وفاة زوجها بعدما وضعت أخربنا أبو بكر الربقاين قال قرأت 
على إسحاق النعايل أخربكم عبد اهللا بن إسحاق املدائين قال ثنا احلسن هو بن أمحد بن أيب شعيب قال ثنا مسكني 

يث مث لقيته فقلت أحدث به عنك قال أوليس إذا كتبت إليك فقد بن بكري عن شعبة قال كتب ايل منصور حبد
حدثتك قال مث لقيت أيوب السختياين فسألته فقال مثل ذلك قال اخلطيب وأستحب أن يكون الكتاب خبط الراوي 

وال يلزمه ذلك بل ان أمر غريه أن يكتب عنه ويقول يف الكتاب وكتايب هذا إليك خبط فالن ويسميه جاز وهذا 
من باب اإلستيثاق فان فعل كان أثبت وان مل يذكر يف الكتاب اسم الكاتب له جاز واملقصود أن يثبت عند كله 

املكاتب ان ذلك الكتاب هو من الراوي اجمليز تواله بنفسه أو أمر غريه بكتبه عنه أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد 
ال ثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي قال ثنا يعلى بن عبيد بن جعفر احلفار قال أنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ق

قال ثنا حممد بن سوقة عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن وراد قال كتب املغرية بن شعبة اىل معاوية وزعم وزاد أنه 
لدة وابذ كتبه بيده اىن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسم قال ان اهللا حرم ثالثا وهنى عن ثالث عقوق الوا

  البنات وال وهات وهنى عن ثالث قيل وقال واضاعة املال واحلاف السؤال 

وإذا كان الكتاب خبط الراوي فإنه يبدأ فيه بنفسه فيقول من فالن بن فالن اىل فالن بن فالن أخربنا أبو عمر عبد 
لعطار قال ثنا سليمان بن توبة قال الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي البزاز قال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن خلد ا

ثنا معلى بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا منصور عن بن سريين عن بن العالء عن العالء يعين بن احلضرمي انه 
كتب اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فبدأ بنفسه حدثين حممد بن أمحد بن علي الدقاق قال ثنا أمحد بن إسحاق 

مد بن خالد قال مسعت احلسن بن املثىن يقول مسعت سليمان بن حرب يقول مسعت محاد النهاوندي قال ثنا أبو حم
بن زيد يقول كان الناس يكتبون من فالن بن فالن اىل فالن بن فالن أما بعد أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أنا 

ة قال قال محيد وكان بكر بن عثمان بن أمحد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا سريج قال ثنا محاد بن سلم
عبد اهللا يقول يكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم اىل فالن بن فالن وال يكتب لفالن بن فالن أخربنا إبراهيم بن خملد بن 



جعفر املعدل وهالل بن حممد بن جعفر احلفار قال إبراهيم ثنا وقال هالل أنا احلسني ين حيىي ين عياش القطان قال 
محد بن املقدام قال ثنا سليم بن أخضر قال ثنا بن عون عن حممد قال ذكروا عند بن عمر أن رجال ثنا أبو األشعث أ

كتب بسم اهللا الرمحن الرحيم لفالن فقال بن عمر مه أمساء اهللا له قال اخلطيب وان بدأ الكاتب باسم املكتوب اليه 
ستحب إذا كتب الصغري اىل الكبري ان فقد كره ذلك غري واحد من السلف واجازه بعضهم وكان أمحد بن حنبل ي

يقدم اسم املكتوب اليه وكان هو رمحه اهللا يبدأ باسم من يكاتبه صغريا كان أو كبريا أخربنا عبد الكرمي بن أمحد 
  الضيب قال ثنا خال أيب علي احلسني بن إمساعيل احملاملي 

ل كتبت اىل شعبة فبدأت بامسه فكتب ايل ينهاين قال ثنا أيب قال ثنا حممد بن حممد بن عون قال ثنا معاذ بن معاذ قا
وزعم أن احلكم كان يكرهه أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا املعدل قال أنا دعلج بن أمحد بن دعلج قال ثنا أبو 

الفضل جعفر بن حممد بن احلسني بن الترك قال مسعت أبا جعفر أمحد بن سعيد الدارمي يقول كتب ايل أبو عبد اهللا 
ن حنبل أليب جعفر أكرمه اهللا من أمحد بن حنبل أخربنا علي بن أمحد بن عمر املقرى قال أنا إمساعيل بن علي أمحد ب

اخلطيب قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل قال رأيت أيب إذا كتب يكتب اىل أيب فالن بن فالن من أمحد بن 
مان بن أمحد قال ثنا حنبل قال ثنا أبو عمر احلوضي قال ثنا حممد بن حنبل أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال ثنا عث

محاد بن زيد قال رأيت أيوب يكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم اىل عبد اهللا بن القاسم من أيوب بن أيب متيمة قال حنبل 
صلى اهللا عليه سألت أبا عبد اهللا عن ذلك وكانت كتبه اليت يكتب هبا اىل فالن بن فالن فقلت له وسألته فقال النيب 

و سلم حيث كتب اىل كسرى وقيصر وكتب كلما كتب على ذلك وأصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وعمر 
كتب اىل عتبة بن فرقد فهذه السنة وهذا الذي يكتب اليوم لفالن حمدث ال أعرفه قلت فالرجل يبدأ بنفسه قال اما 

  على والده والكبري السن كذلك يوقره به وغري ذلك ال بأس  األب فال أحب اال أن يقدمه بامسه فال يبدأ ولد بامسه

وقد اختلفت ألفاظ أهل العلم يف حكاية املكاتبة فمن أحسن ذلك ما حدثناه أبو احلسن أمحد بن علي بن احلسن 
عمي عبيد  البادا بلفظه قال ثنا أبو عبد اهللا أمحد بن قانع بن مرزوق القاضي قال ثنا احلسن بن املثىن بن معاذ قال ثنا

اهللا بن معاذ قال كتب زكريا بن أيب زائدة وهو قاضي الكوفة اىل أيب وهو قاضي البصرة من زكريا بن أيب زائدة اىل 
معاذ بن معاذ سالم عليك فاين أمحد إليك اهللا الذي ال اله اال هو واساله أن يصلى على حممد عبده أما بعد أصلحنا 

نه هو اصلحهم حدثنا العباس بن ذريح عن الشعيب قال كتبت عائشة رضي اهللا اهللا وإياك مبا أصلح به الصاحلني فإ
عنها اىل معاوية رضي اهللا عنه أما بعد فإنه من يعمل مبعاصي اهللا بعد حامده من الناس له ذاما والسالم قال حسن بن 

قوب قال أنا حممد بن نعيم الضيب املثىن وأنا رأيت الكتاب الذي كتبه بن أيب زائدة اىل أيب أخربنا حممد بن أمحد ين يع
قال حدثين أبو أمحد احلافظ قال ثنا أمحد بن حممد بن احلسن قال ثنا أمحد بن يوسف السلمي قال هذه نسخة كتاب 
أيب بكر بن عياش اىل حيىي بن حيىي بسم اهللا الرمحن الرحيم من أيب بكر بن عياش اىل حيىي بن حيىي سالم عليك فاين 

لذي ال إله إال هو أما بعد عصمنا اهللا وإياك بالتوفيق والسداد الذي يرضى لعباده الصاحلني وسلمنا أمحد إليك اهللا ا
وإياك من مجيع اآلفات جاءنا أبو أسامة فذكر انك أحببت أن أكتب إليك هبذه األحاديث فقد كتبها ابين امالء مين 

حدث هبا عين فاين قد عرفت انك هويت ذاك هبا إليك فهي حديث مين لك عمن مسيت لك يف كتابنا هذا فاروها و
وكان يكفيك أن تسمع ممن مسعها مين ولكن النفس تطلع اىل ما هويت فبارك اهللا لنا ولك يف مجيع األمور وجعلنا 

  ممن يهوى طاعته ورضوانه والسالم عليك 



ط وقد كان غري واحد وجيب إذا كتب الراوي الكتاب ان يشده وخيتمه قبل انفاذه لئال يغري شيء فيه وذلك أحو
من السلف يفعله أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا إبراهيم 

بن املنذر قال ثنا عبد اهللا بن احلارث املخزومي قال كتب بن جريج اىل بن أيب سربة وكتب اليه بأحاديث من 
الفرج حممد بن عمر بن حممد اجلصاص قال أنا حممد بن أمحد بن احلسن الصواف أحاديثه وختم عليها أخربنا أبو 

قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال كتب ايل قتيبة بن سعيد قال كتبت إليك خبطي وختمت الكتاب خبامتي 
احلسني ان ونقشه اهللا ويل سعيد وهو خامت أيب يذكر أن الليث بن سعد حدثهم عن عقيل عن الزهري عن علي بن 

احلسني بن علي حدثه عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طرقه وفاطمة فقال أال 
تصلون قلت يا رسول اهللا امنا أنفسنا بيداهللا فإذا شاء ان يبعثنا بعثنا قال فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فخذه ويقول وكان اإلنسان أكثر شيء جدال أخربنا القاضي أبو نصر  حني قلت له ذلك مث مسعته وهو مار يضرب
أمحد بن احلسني الدينوري هبا قال أنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق السين احلافظ قال أخربين جعفر بن عيسى 

نس جواب احللواين قال ثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي قال ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال كتب ايل مالك بن أ
كتايب اليه بلغين كتابك تذكر حديثا سقط عليك تسالين عنه حديث عبد اهللا بن عمر وتسأل ان أكتب به إليك وما 

أحب ايل حفظك وقضاء حاجتك وإرشادك اىل كل خري فإنك ممن أحب حفظه من إخواين وبقاء الود بيين وبينه 
نافع موىل عبد اهللا بن عمر أن عبد اهللا بن عمر بال وأرجو وفاءه واستقامة مريرته وذلك حديث قد عرفته حدثين 

  وهو بالسوق مث توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح 

رأسه مث رجع اىل املسجد فدعى اىل جنازة ليصلي عليها فدعا مباء فمسح على خفيه مث صلى على اجلنازة قال 
ن نقش خامته حسيب اهللا ونعم إسحاق مث لقيت مالكا بعد فسألته عن احلديث فحدثين به كما كتب به ايل وكا

الوكيل ولو مل يكتب الراوي اىل الطالب شيئا من حديثه لكنه كتب اليه قد اجزت لك أن تروي عين الكتاب 
الفالين أو احلديث الفالين كان يف الصحة مبنزلة ما ذكرناه آنفا قرأت خبط إمساعيل بن إسحاق القاضي إجازة قد 

التنوخي نسختها بسم اهللا الرمحن الرحيم من إمساعيل بن إسحاق اىل أمحد بن  كتبها ألمحد بن إسحاق بن البهلول
إسحاق بن هبلول سالم عليك فاين أمحد إليك اهللا الذي ال اله إال هو وأسأله أن يصلي على حممد عبده ورسوله أما 

يين وكتاب الرج بعد فقد أجزت لك كتاب الناسخ واملنسوخ عن بن زيد بن أسلم وكتاب العلل عن علي بن املد
على حممد بن احلسن وكتاب أحكام القرآن ومسائل بن أيب أويس عن مالك واملسائل املبسوطة عن مالك فامحل 

  ذلك عين وكتب إمساعيل بيده 

  ذكر كيفية العبارة بالرواية عن املكاتبة

الرمحن بن خالد قال قال يل أخربين علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي قال أنا احلسن بن عبد 
احلسني بن حممد الشريكي سألت أمحد بن منصور عن ذلك يعين اإلخبار عن املكاتبة فقال أحبه اىل ان يقول كتب 

ايل فالن حدثنا فالن وهذا هو مذهب أهل الورع والنزاهة والتحري يف الرواية وكان مجاعة من السلف يفعلونه 
احلريب قال أنا محزة بن حممد بن العباس قال ثنا جعفر بن هاشم قال ثنا حفص بن أخربنا عبد الرمحن بن عبيد اهللا 

عمر أبو عمر الضرير قال ثنا محاد بن سلمة قال أخربنا أيوب السختياين قال كتب ايل واهللا نافع أن بن عمر قال 
  قال رسول اهللا 



نا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل بن صلى اهللا عليه و سلم ال يقيم الرجل الرجل من مقعده مث جيلس فيه أخرب
شاذان الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري قال أنا 

إسحاق بن بكر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة أن هشام بن عروة كتب اليه يذكر عن عائشة زوج النيب صلى اهللا 
صالة أول ما فرضت ركعتني فزيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفر ركعتني هكذا قال ومل عليه و سلم أن ال

يذكر بني عائشة وبني هشام أباه عروة أخربنا احلسن بن أيب بكر قال أنا عبد اهللا بن إسحاق البغوي قال أنا أمحد بن 
عبد اهللا املزين حيدث عن أبيه عن جده عن  اهليثم قال ثنا سعيد بن داود الزنربي قال ثنا مالك قال كتب ايل كثري بن

مالك بن احلارث انه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي فان 
له من األجر مثل من عمل هبا من الناس ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ال ترضي اهللا ورسوله 

مل هبا من الناس ال ينقص ذلك من آثام الناس شيئا وذهب غري واحد من علماء احملدثني اىل أن فان عليه امث من ع
قول ثنا يف الرواية عن املكاتبة جائز أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلرشي قال ثنا أبو العباس حممد بن 

ل ثنا بقية قال حدثين شعبة قال قلت ملنصور يعقوب األصم قال ثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال ثنا سلم بن قادم قا
إذا كتبت اىل أقول حدثين فقال إذا كتبت إليك أليس قد حدثتك أخربنا حممد بن احلسني القطان قال حدثنا عبد 

اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين حممد بن وهب احلراين قال حدثين سكني بن عبد العزيز قال ثنا 
اىل منصور حبديث فلقيته فقلت أحدث به عنك قال أوليس إن كتبت به إليك فقد حدثتك قال  شعبة قال كتب

  وسألت أيوب السختياين عن 

ذلك فقال مثل ذلك وقال يعقوب حدثنا حممد بن مصفي قال ثنا بقية عن شعبة عن أيوب وغريه قال إذا كتب 
ا عبد العزيز جعفر اخلرقي قال ثنا أبو عمران موسى إليك العامل فقد حدثك أخربنا علي بن أيب علي البصري قال أن

بن سهل اجلوين قال ثنا عيسى بن محاد زغبة قال ثنا الليث قال ثنا عبد اهللا بن عمر قال حدثين نافع موىل عبد اهللا 
اىل  بن عمر عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بينا ثالثة نفر ميشون أخذهم املطر فأووا

غار يف جبل وذكر احلديث بطوله أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن مهدي الفارسي قال أنا أبو 
حممد عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق املصري اجلوهري قال مسعت أبا زكريا حيىي بن عثمان يقول مسعت أبا صاحل يقول 

حلكم بن اعني هبذا الكتاب عن عبد اهللا بن عمر العمري خمتوما مسعت الليث بن سعد يقول أنبأين أبو عثمان عبد ا
خبامته ومل يسمع الليث من عبد اهللا بن عمرو إمنا روايته عنه كتابة قلت وحدث الليث أيضا عن بكري بن عبد اهللا بن 

لك األحاديث األشج عدة أحاديث قال يف كل واحد منها حدثين بكري وذكر أنه مل يسمع منه شيئا وإمنا كتب اليه بت
وقد أوردنا بعضها يف كتاب التفصيل لبهم املراسيل وسقنا اخلرب عن الليث بذلك أخربنا بن الفضل قال أنا عبد اهللا 

بن جعفر قال ثنا يعقوب قال ثنا يزيد بن بشر قال أخربين بن وهب قال أخربين الليث قال أخذت من خالد بن يزيد 
ه قال بن وهب ولقد كان حيىي بن سعيد يكتب ايل الليث بن سعد فيقول كتبا مل أعرضها عليه وأنا أحدث هبا عن

حدثين حيىي بن سعيد وكان هشام بن عروة يكتب اليه فيقول حدثين هشام أخربين أمحد بن علي البادا قال أنا خملد 
صلى اهللا بن جعفر إجازة قال قال لنا أبو حفص عمر بن احلسن قال لوين كتب ايل وحدثين واحد وإن كتب النيب 

عليه و سلم قد صارت دينا يدان هبا والعمل هبا الزم للخلق وكذلك ما كتب به أبو بكر وعمر وغريمها من اخللفاء 
الراشدين فهو معمول به ومن ذلك كتاب القاضي اىل القاضي حيكم به ويعمل به أخربين علي بن أمحد املؤدب قال 

ن عن بعض أهل العلم قال وأما الكتاب من احملدث اىل آخر ثنا أمحد بن إسحاق قال أنا احلسن بن عبد الرمح
بأحاديث يذكر أهنا أحاديثه مسعها من فالن كما رمسها يف الكتاب فان املكاتب ال خيلو من أن يكون على يقني من أن 



ومساعه احملدث كتب هبا اليه أو يكون شاكا فيه فان كان شاكا فيه مل جيز له روايته عنه وان كان متيقنا له فهو 
اإلقرار منه سواء ألن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ امنا هو تعبري اللسان عن ضمري القلب 
فإذا وقعت العبارة عن الضمري بأي سبب كانت من أسباب العبارة إما بكتاب وإما بإشارة وإما بغري ذلك مما يقوم 

صلى اهللا عليه و سلم ما يدل على أنه أقام اإلشارة مقام القول يف  مقامه فان ذلك كله سواء فقد روي عن النيب
باب العبارة وهو حديث الرجل الذي أخربه أن عليه عتق رقبة وأحضره جاريته وقال اهنا أعجمية فقال هلا النيب 

سلم قال صلى اهللا عليه و سلم أين ربك فأشارت اىل السماء قال من أنا قالت أنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  أعتقها 

  ذكر النوع الرابع من أنواع اإلجازة

وهو أن يكتب احملدث اىل الطالب قد أجزت لك مجيع ما صح ويصح عندك من حديثي وال يعني له شيئا كما عني 
يف اإلجازة املذكورة يف النوع الثالث فهذا النوع أخفض مرتبة من اإلجازة بشيء مسمى وعلى املكتوب اليه فيه أمر 

دمها وجوب تصحيح ما يسمى حديثا للمكاتب اليه باإلجازة كوجوب تصحيح الوكيل توكيل التفويض ما أن أح
يسمى ملكا للموكل فإذا صح له ذلك احتاج اىل أمر آخر وهو أن يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه ان ذلك 

ي على كتابه اىل القاضي مث يصح احملدث كتب اليه تلك اإلجازة ومثال ما ذكرناه شهادة الشهود باشهاد القاض
  للطالب التحديث كما يصح للقاضي اإلنفاذ وللموكل النظر فهذا كله يف القياس واحد وحكمه غري خمتلف 

  ذكر النوع اخلامس من أنواع اإلجازة

ما وهو أن يأيت الطالب اىل الراوي خبرب فيدفعه اليه ويقول له أهذا من حديثك فيتصفح الراوي أوراقه وينظر في
تضمن مث يقول له نعم هو من حديثي ويرده اليه أو يدفع اليه الراوي ابتداء بعض أصوله ويقول له هذا من مساعايت 
فيذهب به الطالب فيحدث به عنه من غري أن يستجيز منه يف الوجهني مجيعا ومن غري أن يقول له الراوي حدث به 

غري أنا مل نر أحدا فعله وهكذا لو رأى الطالب يف يد  عين فهذا يكون صحيحا عند طائفة من أهل العلم لو فعل
الراوي جزءا ينظر فيه فقال له ما يف هذا فقال له الراوي أحاديث من مساعي عن بعض شيوخي فاستنسخه الطالب 
بعد من غري علم الراوي مث حدث به عنه من غري استئذان له يف ذلك فهذا يف احلكم مبثابة الذي قبله وقد مثله من 

ل أنه صحيح برجل جاء اىل رجل بصك فيه ذكر حق فقال له أتعرف هذا الصك فيقول نعم هذا الصك دين قا
علي لفالن ما أديته بعد أو يقول له ابتداء يف هذا الصك ذكر دين لفالن علي أو جيد يف يده صكا يقرؤه فيقول له 

والقائل جمد غريها زل صحيح العقد مث  ما يف هذا الصك فيقول ذكر حق لفالن علي وهو كذا وكذا ما أديته بعد
يسمعه اآلخر بعد ذلك ينكر ذلك الصك يف خماصمته فالنا الذي أقر له فان له أن يشهد على املنكر بإقراره على 
نفسه مبا يف الصك لفالن املذكور دينا عليه وهذا مذهب مالك بن أنس وغريه من أهل احلجاز وبه قال أصحاب 

ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريكم الذي يأيت بشهادته قبألن يسأهلا فإذا جاز له أن الشافعي ويف حنو هذا قا
يشهد مبا مسع اإلقرار به من غري أن يأذن له املقر يف أدائه والشهادات آكد من الروايات فألن يشهد على املقر مبا 

  يرويه من غري استئذانه يف ذلك أوىل 



ال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا إبراهيم بن منذر قال ثنا أخربنا حممد بن احلسني القطان ق
عبد اهللا بن وهب ومطرف قاال ثنا مالك بن أنس قال قال يل حيىي بن سعيد أكتب يل أحاديث األقضية من أحاديث 

ا عبد اهللا أعرض ذلك عليك بن شهاب قال فكتبت ذلك له قال فكأين أنظر اليه يف صحيفة صفراء فقيل ملا لك يا أب
قال هو أفقه من ذلك أخربنا احلسن بن أيب بكر بن شاذان ح وأخربين عبد اهللا بن أيب احلسني بن بشران قال احلسن 

ثنا وقال اآلخر أنا عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز قال ثنا أبو برزة الفضل بن حممد احلاسب قال ثنا 
مساعه الرملي قال ثنا مهدي بن إبراهيم قال ثنا مالك قال قال يل حيىي بن سعيد األنصاري أبو اإلصبغ حممد بن 

أكتب يل ما مسعت من بن شهاب قال فكتبته يف رق أصفر فأتيته به يف املسجد فيما بني املغرب والعشاء فدفعته اليه 
عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري فقال رجل ملالك ما قرأته وال قرأه عليك قال هو كان أفقه من ذلك أخربين 

قال أنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن حممد بن األزهر قال ثنا بن الغاليب قال ثنا أبو زكريا 
 حيىي بن معني قال قدم معاوية بن سالم على حيىي بن أيب كثري فأعطاه كتابا فيه أحاديث زيد بن أيب سالم فرواه ومل

يسمعه منه أخربنا أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد البزاز الكرخي قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن العباس قال ثنا عبد 
اهللا بن عبد الرمحن السكري قال أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق العطار قال ثنا قاسم بن يزيد املقرى الوراق قال مسعت 

ا فقال له قد حدثتك مبا فيه كان قد حدثه آخر اجلزء العاشر بسم اهللا وكيعا يقول لو أن رجال دفع اىل رجل كتاب
  الرمحن الرحيم اجلزء احلادي عشر رب زدين علما 

قال أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب لفظا قال أخربنا القاضي أبو العالء حممد بن علي الواسطي قال 
 بن مهران قال أنا عبد املؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي أنا أبو مسلم عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا

صاحل بن حممد البغدادي عن أحاديث أيب اليمان عن شعيب عن الزهري فقال يقال مل يسمع أبو اليمان من شعيب 
وال شعيب من الزهري ولكنه كان كتاب فقلت أليب علي يصحح احلديث من هذا الوجه فقال نعم أخربين علي بن 

محد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق النهاوندي قال ثنا بن خالد قال وقال بعض املتأخرين ممن يقول بالظاهر إذا أ
دفع احملدث اىل الذي يسأله ان حيدثه كتابا مث قال قد قرأته ووقفت على ما فيه وقد حدثين جبميعه فالن بن فالن 

ما وصفنا ان يرويه عنه فيقول حدثين أو أخربين فالن أن على ما يف هذا الكتاب سواء حرفا حبرف فان للقول له 
فالنا حدثه وال يقول حدثين فالن أن فالنا قال حدثنا فالن مث يسوق احلديث اىل آخره ألن قوله حدثين فالن إن 
 فالنا قال حدثنا حكاية توجب مساع األلفاظ وهو مل يسمع األلفاظ وسواء إذا اعترف له مبا وصفنا ان يقول له قد

أجزت لك ان ترويه أو ال يقول ذلك الن الغرض امنا هو مساع املخرب اإلقرار من املخرب فهو إذا مسعه مل حيتج اىل أن 
يأذن له يف أن يرويه عنه أال ترى ان رجال لو مسع من رجل حديثا مث قال له احملدث ال أجيز لك أن ترويه عين كان 

أو مل جيزه فكذا أيضا إذا أخرب أنه قد قرأه ووقف على ما فيه وأنه قد ذلك لغوا وللسامع ان يرويه إجازة احملدث له 
مسع من فالن كما يف كتابه مل حيتج أن يقول اروه عين وال قد أجزته لك وال يضره أن يقول ال تروه عين وال أن 

وز ألحد أن يقول لست أجيزه لك بل روايته يف كلتا احلالتني جائزة قال اخلطيب وقد قال بعض أهل العلم ال جي
يروي عن احملدث ما مل يسمعه منه أو جيزه له وإن ناوله إياه مثل ما ذكرناه ومثلناه يف أول النوع اخلامس وصحة 
الرواية ملا نوول موقوفة على اإلجازة وممن ذهب اىل هذا املذهب القاضي أبو بكر حممد بن الطيب فان حممد بن 

ما وجه قول احملدث قد أجزت لك ان حتدث مبا صح عندك من حديثي  عبيد اهللا املالكي حدثين عنه قال فان قال
وحدث عين مبا يف كتايب هذا وما الفرق بني أن يقول ذلك وبني ان ال يقوله قيل الفرق بني ذلك وفائدة املناولة 
قد واإلجازة ان العدل الثقة إذا قال حدث عين مبا يف هذا الكتاب من حديثي وحدث مبا صح عندك من حديثي ف



أجزت لك التحديث به مل جيز يف صفته ان يقول ذلك وهو شاك فيما يف كتابه ومرتاب به فال يقول حدث مبا صح 
عندك من حديثي اال وهو يف نفسه على صفة جيوز أن حيدث به عنه فإذا مل يقل ذلك مل جيز التحديث ملا ناوله ومل 

الغري من حديثه ما يعتقد يف كثري منه انه ال حيدث به  جيزه ألنه تناول الكتاب الذي يشك فيما فيه وقد يصح عند
لعلل يف حديثه هو أعرف هبا كما انه قد يشهد بالشهادة من ال جيوز عنده أن يقيمها وال أن يشهد شاهد عليها وإذا 

شهد على شهادته كان ذلك مبثابة ادائه هلا وعلم اهنا يف نفسه على صفة جيوز إقامتها فكذلك سبيل اإلجازة 
  املناولة من العدل الثقة و

  باب الرواية إجازة عن إجازة

إذا دفع احملدث اىل الطالب كتابا وقال له هذا من حديث فالن وهو إجازة يل منه وقد أجزت لك ان ترويه عين فإنه 
ارس جيوز له روايته عنه كما جيوز ذلك فيما كان مساعا للمحدث فأجازه له وقد كان أبو أمحد حممد بن سليمان بن ف
النيسابوري مسع من حممد بن إمساعيل البخاري كتاب التاريخ الكبري غري أجزاء يسرية من آخره فإنه مل يسمعها 
وأجازها البخاري له مث روى بن فارس الكتاب ومسعه منه أبو احلسن علي بن إبراهيم املستملي املعروف بالنجاد 

املستملي أخذه عن بن فارس إجازة أيضا مث روى  سوى ذلك القدر الذي مل يسمعه بن فارس من البخاري فان
املستملي ببغداد مجيع الكتاب ومسعه منه كافة أهل العلم من أصحاب احلديث وكتبه عنه أبو احلسن الدارقطين 
وغريه بكماله وقرىء عليه ما يف آخره إجازة عن بن فارس عن إجازة البخاري له ذلك وقرأت خبط أيب العباس 

سعيد الكويف احلافظ املعروف بابن عقدة إجازة قد كتبها أليب حممد عبد اهللا بن حممد بن عثمان أمحد بن حممد بن 
الواسطي احلافظ املعروف بابن السقاء نسختها بسم اهللا الرمحن الرحيم من أمحد بن حممد بن سعيد اىل أيب حممد عبد 

ه إال هو وأسأله أن يصلي على حممد وعلى آله أما اهللا بن حممد بن عثمان سالم عليك فاين أمحد إليك اهللا الذي ال إل
بعد فان أمحد بن عبد اهللا بن آدم سألين ان أجيز لك ما مسعه من حديثي وما صح عندك من حديثي وقد أجزت 

ذلك لك وكلما أجيز يل أو قول قلته أو شيء قرأته يف كتاب وكتبت إليك بذلك فاروه عن كتايب ان أحببت ذلك 
  د بن سعيد خبطه يف شوال سنة مخس وعشرين وثلثمائة وكتب أمحد بن حمم

  ذكر اخلرب عمن نظم اإلجازة شعرا

أخربنا أبو نعيم احلافظ قال مسعت أبا أمحد الغطريفي يقول مسعت عمران بن موسى السختياين يقول كتبت اىل أمحد 
رسول اليكم والكتاب رسول .. .كتايب اليكم فافهموه فإنه ... بن املقدام بأحاديث وكتبت يف آخر الكتاب شعرا 

يقولون ... فإن شئتم فارووه عين فامنا ... ... هلم ورع يف دينهم وعقول ... فهذا مساعي من رجال لقيتهم ... ... 
كذا رواه لنا أبو نعيم ... حيول من تصحيفه املعقول ... أال فاحذروا التصحيف فيه فإمنا ... ... ما قد قلته وأقول 
وقد حدثين عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسي قال ثنا أمحد بن إبراهيم يعين بن شاذان قال ثنا على فساد الشعر 

حبشون اخلالل قال ثنا عمر بن احلسن بطريق مكة قال سألت أبا األشعث أمحد بن املقدام العجلي ان جييز لبعض 
رسول اليكم والكتاب ... فهموه فإنه كتايب اليكم فا... إخوانه شيئا من حديثه قال فكتب إليهم على ظهر الكتاب 

  رسول 



تقولون ما ... مساعي اال فاحكوه عين فانكم ... ... هلم ورع مع فهمهم وعقول ... فهذا مساعي من رجال لقيتهم 
حدثين أبو جعفر حممد بن ... تغري عن تصحيفه فيحول ... اال فاحذورا التصحيف فيه فرمبا ... ... قد قلته وأقول 
ر الوفراوندي بالكرج قال أنشدنا احلسني بن حممد بن احلسني الدينوري الثقفي قال أنشدنا أبو علي علي بن جعف

أتاين أناس يسألون ... احلسني بن حممد املقرى قال أنشدين أبو بكر بن جماهد قال أنشدين حممد بن اجلهم السمري 
... ومهز وإدغام خفي ومشكل ... لنحو غامض فقلت هلم فيه من ا... ... كتاب املعاين والعجول مغفل ... إجازة 

وتصحيف ... وال يؤمن التحريف فيه بطوله ... ... ونرب إليه قد يشار وينقل ... وما فيه مجع الساكنني كليهما ... 
فمن يروه ... ... ولست مبا عندي من العلم أخبل ... وأكره فيما قد سألتم غروركم ... ... اشباه بأخرى تبدل 

أخربين علي بن أمحد املؤدب قال ثنا أمحد بن إسحاق قال انا ... كما قاله الفراء فالصدق أمجل ... وابه فلريوه بص
أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد القاضي قال كتب ايل بعض وزراء امللوك يسألين إجازة كتاب الفته 

وتوالك ... ... زانك اهللا بالتقى والرشاد .. .يا أبا القاسم الكرمي احمليا ... فكتبت الكتاب اليه ووقعت عليه 
... ما قد حواه من مستفاد ... ارو عين هذا الكتاب فقد هذبت ... ... وطول البقاء واالسعاد ... بالكفاية والعز 

... جاء مستخلصا لسبك املعاين ... ... لك بالشكل يف نظام السداد ... وشكلت احلروف منه فقامت ... 
ال يعنيك باهلجاء ... ... كنور الرياض غب العماد ... نظم شعر ونثر قول يروقان ... ... النقاد  كالدنانري من يد

... ... بل عقود يلحن يف أجياد ... وكأن السطو منه مسوط ... ... يف اخلط بني صاد وضاد ... وال يشكل 
فيها ... ن يف الرواية والتحريف واحذر اللح... ... واضبط طرائق اإلسناد ... فتحفظ ما فيه من ملح اآلداب 

  يف نشره على األفراد ... والقياس اجللي يوجدك اإلخبار ... ... والكسر يف اإلنشاد 

  باب القول يف الرواية عن الوصية بالكتب

أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أنا عثمان بن أمحد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثين أبو عبد اهللا 
أمحد بن حنبل قال ثنا إمساعيل بن إبراهيم قال ثنا أيوب قال أوصى يل أبو قالبة بكتب فأتيت هبا من الشام يعين 

فأعطيت كراءها بضعة عشر درمها أخربنا حممد بن احلسني القطان قال ثنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن 
ة بالشام فأوضى بكتبه أليوب فأرسل أيوب فجيء سفيان قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا محاد قال مات أبو قالب

هبا عدل راحلة قال أيوب فلما جاءين قلت حملمد جاءين كتب بن قالبة فأحدث منها قال نعم مث قال ال آمرك وال 
أهناك أخربنا بن رزق قال انا إمساعيل بن علي اخلطيب وأبو علي بن الصواف وأمحد بن جعفر بن محدان قالوا ثنا عبد 

ن أمحد قال حدثين أيب قال ثنا عفان قال ثنا محاد عن أيوب قال قلت حملمد ما ترى يف كتب أيب قالبة قد جاءت اهللا ب
ارويها قال نعم قال مث قال بعد ذلك ال آمرك وال أهناك قلت يقال أن أيوب كان قد مسع تلك الكتب غري أنه مل 

فرق بني ان يوصى العامل لرجل بكتبه وبني ان يشتريها حيفظها فلذلك استفىت حممد بن سريين عن التحديث منها وال 
ذلك الرجل بعد موته يف انه ال جيوز له الرواية منها اال على سبيل الوجادة وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم اللهم 

ز اال ان يكون تقدمت من العامل إجازة هلذا الذي صارت الكتب له بأن يروي عنه ما يصح عنده من مساعاته فيجو
أن يقول فيما يرويه من الكتب أخربنا أو حدثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك يف أحاديث اإلجازة مع انه قد 
كره الرواية عن الصحف اليت ليست مسموعة غري واحد من السلف أخربنا أبو منصور حممد بن عيسى اهلمذاين 

ا حممد بن أيب هارون قال ثنا أمحد بن نصر قال ثنا حممد قال ثنا صاحل بن أمحد احلافظ قال أنا أمحد بن حممود قراءة ثن
بن خملد احلمصي قال ثنا سويد عن حصني بن عبد الرمحن عن أيب عبد الرمحن السلمي قال قال عمر بن اخلطاب 



رضي اهللا عنه إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم مل يسمعه من عامل فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حىت خيتلط سواده مع 
بياضه أخربنا حممد قال ثنا صاحل قال ثنا أبو علي احلسن بن يزيد الدقيقي قال ثنا عمر بن جعفر الطربي قال ثنا عبد 
الرمحن بن موسى قال ثنا اخلليل بن سعيد قال ثنا سليمان بن عيسى عن بن عون قال قلت البن سريين ما تقول يف 

عه من ثقة أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا عبد اهللا بن رجل جيد الكتاب يقرؤه أو ينظر فيه قال ال حىت يسم
جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان قال مسعت عاصما يقول أردت أن اضع 
 عند بن سريين كتابا من كتب العلم فأىب ان يقبل وقال ال يبيت عندي كتاب أخربنا بن الفضل قال انا دعلج بن
أمحد قال أنا أمحد بن علي األبار قال حدثين أبو عمار يعين احلسني بن حريث قال مسعت وكيعا يقول ال ينظر يف 

  كتاب مل يسمعه ال يأمن ان يعلق قلبه منه وأجاز مجاعة الرواية عن الوجادة يف الكتب 

  ذكر بعض أخبار من كان من املتقدمني يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له

  ) إجازة  وال
أخربنا احلسن بن أيب بكر بن شاذان قال أنا أمحد بن سلمان النجاد الفقيه قال ثنا إمساعيل بن إسحاق قال ثنا 

  إسحاق بن حممد الفروي قال ثنا عبد اهللا بن عمر عن نافع عن 

بل صدقة بن عمر أنه وجد يف قائم سيف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه صحيفة فيها ليس فيما دون مخس من اإل
فإذا كانت مخسا ففيها شاة ويف عشر شاتان ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف عشرين أربع شياه فإذا بلغت مخسا 

وعشرين ففيها ابنة خماض وذكر احلديث بطوله أخربنا حممد بن احلسني قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال أنا يعقوب بن 
قال ثنا مساور يعين الوراق عن أخيه سيار قال قيل للحسن يا أبا  سفيان قال حدثين أبو بكر احلميدي قال ثنا سفيان

سعيد عمن هذه األحاديث اليت حتدثنا قال صحيفة وجدناها أخربنا بن رزق قال أخربنا عثمان بن أمحد قال ثنا حنبل 
جابر اىل بن إسحاق قال ثنا علي يعين بن املديين قال مسعت حيىي هو بن سعيد يقول قال التيمي ذهبوا بصحيفة 

احلسن فرواها أو قال فأخذها وأتوين هبا فلم أروها قلت ليحىي مسعت هذا من التيمي فقال برأسه أي نعم أخربين بن 
الفضل قال أنا دعلج قال أنا أمحد بن علي األبار قال ثنا احلسن يعين بن علي احللواين قال ثنا عفان قال قال يل مهام 

كتاب سليمان فقرىء على ثابت وقتادة وأيب بشر واحلسن ومطرف فرووها ين حيىي قدمت أم سليمان اليشكري ب
كلها وأما ثابت فروى منها حديثا واحدا أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن أمحد بن احلسن قال ثنا حممد بن 

سفيان حدثين عبد عثمان بن أيب شيبة قال ثنا علي بن عبد اهللا املديين قال قال حيىي رأيت يف كتاب عندي عتيق ل
اهللا بن ذكوان أبو الزناد قال حدثين بن سعيد قال حدثين أبو صاحل موىل السفاح حديث زيد عجل يل وأضع لك 
قال هذا حيىي من أجل توصيل إسناده حدثين قال حدثين أخربنا احلسني بن علي الطناجريي قال انا عمر بن أمحد 

ا جعفر بن أيب عثمان قال مسعت علي بن املديين يقول وائل بن داود الواعظ قال ثنا حممد بن جعفر العسكري قال ثن
مل يسمع من ابنه امنا كانت له صحيفة يف بيته أخربنا حممد بن عبد الواحد األكرب قال أنا حممد بن العباس اخلزاز قال 

ال مسعت شعبة يقول ثنا أمحد بن سعيد السوسي قال ثنا العباس بن حممد قال مسعت حيىي بن معني يقول ثنا وكيع ق
حديث أيب سفيان عن جابر امنا هي صحيفة أخربنا القاضي أبو العالء حممد بن علي الواسطي قال انا أبو مسلم بن 

مهران قال أنا عبد املؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صاحل بن مسلم البغدادي عن عمرو بن شعيب فقال 
يثه صحيفة ورثوها أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهللا بن ثقة ولكن أحاديثه ال أدري كيف هي وأحاد



مهدي قال أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة قال ثنا جدي قال مسعت سليمان بن حرب ح وأخربين 
ا بن الغاليب عبد اهللا بن حيىي السكري قال انا حممد بن عبد اهللا الشافعي قال ثنا جعفر بن حممد بن األزهر قال ثن

واللفظ حلديثه قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا محاد عن قبيصة بن مروان بن املهلب عن أيب عمران اجلوين قال كنا 
نسمع بالصحيفة فيها علم فننتاهبا كما ينتاب الرجل الفقيه حىت قدم علينا ههنا آل الزبري ومعهم قوم فقهاء أخربنا 

بن علي األبار قال ثنا أبو عبد اهللا بن أخي بن وهب قال ثنا عمي قال ثنا حيوة بن بن الفضل قال أنا دعلج أنا أمحد 
شريح عن يزيد بن أيب حبيب قال أودعين فالن كتابا أو كلمة تشبه هذه فوجدت فيه عن األعرج قال وكان حيدثنا 

  بأشياء مما يف الكتاب وال يقول أخربنا وال ثنا 

  باب الكالم يف التدليس وأحكامه

دليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم وقد عظم بعضهم الشأن يف ذمه وتبجح بعضهم بالرباءة منه فمما الت
حفظنا عمن كان يكرهه ويذمه ما أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل قال أنا علي بن حممد بن أمحد 

ل مسعت الشافعي يقول قال شعبة بن احلجاج املصري قال ثنا عمر بن عبد العزيز بن مقالص قال مسعت أيب يقو
التدليس أخو الكذب أخربنا أبو جعفر حممد بن جعفر بن عالن الوراق قال أنا أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي 

  قال ثنا احلسن بن علي قال ثنا بندار قال ثنا غندر قال مسعت شعبة يقول 

ماء أحب ايل من ان ادلس أخربنا أبو بكر الربقاين قال أنا التدليس يف احلديث أشد من الزنا وألن أسقط من الس
حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي قال أنا احلسني بن إدريس قال ثنا بن عمار قال مسعت املعاىف يقول مسعت شعبة 

ين أخربين يقول ألن أزين أحب ايل من ادلس فقلت له يا أبا مسعود ما تقول أنت يف التدليس قال أدىن ما فيه التز
أبو القاسم األزهري قال ثنا عبد الرمحن بن عمر اخلالل قال ثنا حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة قال ثنا جدي قال 

مسعت سليمان بن حرب يقول مسعت جرير بن حازم يقول وذكر التدليس واملدلسني فعابه وقال أدىن ما يكون فيه 
جدي قال مسعت احلسن بن علي يقول مسعت أبا أسامة يقول خرب اهللا انه يرى الناس انه مسع ما مل يسمع وقال ثنا 

بيوت املدلسني ما هم عندي اال كذابون أخربنا إبراهيم بن حممد بن سليمان األصبهاين املؤدب قال أنا أبو بكر بن 
زيد يقول  املقرى قال ثنا علي بن حممد الرقي قال ثنا امليموين قال ثنا خالد بن خداش قال قال مسعت محاد بن

التدليس كذب مث ذكر حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور قال محاد وال أعلم 
املدلس اال متشبعا مبا مل يعط حدثين عبيد اهللا بن أيب الفتح قال ثنا أمحد بن حممد بن عمران قال ثنا عبد اهللا بن حممد 

ع الزهراين قال كان بن املبارك يقول ألن خنر من السماء أحب ايل من أن ندلس بن عبد العزيز قال ثنا أبو الربي
حديثا أخربنا أمحد بن حممد بن غالب قال لنا أبو بكر اإلمساعيلي قال أخربين عبد اهللا بن حممد الفرهياين قال مسعت 

ال فقلنا جلار لنا يقال له أبو هاشم بن زهري أخا الفياض قال كان وكيع رمبا قال يف احلديث حدثنا ورمبا مل يقل ق
الوفاء كان ال حيسن شيئا سله مل يقول يف بعضه حدثنا وال يقول يف بعضه قال فتقدم اليه فسأله قال فقال له وكيع 

  أما وجد القوم خطيبا غريك حنن ال نستحل 

حلافظ قال مسعت عبد الرمحن التدليس يف الثياب فكيف يف احلديث أخربنا أبو سعد املاليين قال أنا عبد اهللا بن عدي ا
بن حممد بن عبد الرمحن بن بكر بن الربيع بن مسلم امام مسجد أيب خليفة يقول مسعت حممد بن موسى السواق 

يقول قال بن الشاذكوين ملا حضرته الوفاة اللهم ما اعتذرت فاين ال أعتذر أين قذفت حمصنة وال دلست حديثا قال 



تها أخربين احلسن بن أيب طالب قال أنا أمحد بن حممد بن عمران قال ثنا أمحد عبد الرمحن وذكر خصلة أخرى فنسي
بن حممد بن أيب حامد صاحب بيت املال قال مسعت عباسا الدوري يقول حدثين بعض أصحابنا قال قال عبد الرزاق 

يا رب مايل  قدمت مكة فمكثت ثالثة أيام ال جييئين أصحاب احلديث فمضيت وطفت وتعلقت بأستار الكعبة وقلت
أكذاب أنا أمدلس انا قال فرجعت اىل البيت فجاؤين قال أبو بكر اخلطيب والتدليس على ضربني قد أفردنا يف ذكر 

كل واحد منهما بشرحه وبيانه كتابا اال انا نورد يف هذا الكتاب شيئا منه إذ قد كان مقتضيا له الضرب األول 
ه عنه بروايته إياه على وجه يوهم انه مسعه منه ويعدل عن البيان تدليس احلديث الذي مل يسمعه الراوي ممن دلس

بذلك ولو بني انه مل يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك لصار ببيانه مرسال للحديث غري مدلس فيه 
يس الذي ألن اإلرسال للحديث ليس بإيهام من املرسل كونه سامعا ممن مل يسمع منه ومالقيا ملن مل يلقه اال ان التدل

ذكرناه متضمن لإلرسال ال حمالة من حيث كان املدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبني من دلس عنه وإمنا يفارق حاله 
حال املرسل بإيهامه السماع ممن مل يسمع منه فقط وهو املوهن ألمره فوجب كون هذا التدليس متضمنا لإلرسال 

لسماع ممن مل يسمع منه وهلذا املعىن مل يذم العلماء من أرسل واإلرسال ال يتضمن التدليس ألنه ال يقتضي إيهام ا
احلديث وذموا من دلسه والتدليس يشتمل على ثالثة أحوال تقتضي ذم املدلس وتوهينه فأحدها ما ذكرناه من 

ايهامه السماع ممن مل يسمع منه وذلك مقارب األخبار بالسماع ممن مل يسمع منه والثانية عدوله عن الكشف اىل 
إلحتمال وذلك خالف موجب الورع واألمانة والثالثة ان املدلس امنا مل يبني من بينه وبني من روى عنه لعلمه بأنه ا

لو ذكره مل يكن مرضيا مقبوال عند أهل النقل فلذلك عدل عن ذكره وفيه أيضا أنه إمنا ال يذكر من بينه وبني من 
ية عمن حدثه وذلك خالف موجب العدالة ومقتضى الديانة من دلس عنه طلبا لتوهيم علو اإلسناد واألنفة من الروا

  التواضع يف طلب العلم وترك احلمية يف اإلخبار بأخذ العلم عمن أخذه واملرسل املبني بريء من مجيع ذلك 

  ذكر شيء من أخبار بعض املدلسني

مد بن يعقوب األصم قال ثنا أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصرييف قال ثنا أبو العباس حم
عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال مل يسمع سعيد بن أيب عروبة من احلكم بن عتيبة شيئا وال من محاد وال 

من عمرو بن دينار وال من هشام بن عروة وال من إمساعيل بن أيب خالد وال من عبيد اهللا بن عمر وال من أيب بشر 
وال من أيب الزناد قال أيب وقد حدث عن هؤالء كلهم ومل يسمع منهم شيئا أخربنا علي بن وال من زيد بن أسلم 

حممد بن احلسن احلريب قال أنا عبد اهللا بن عثمان الصفار قال أنا حممد بن عمران بن موسى الصرييف قال ثنا عبد اهللا 
يز بن أيب رواد عن بن جريج عن املطلب بن علي بن املديين قال سألت أيب عن حديث رواه عبد اجمليد بن عبد العز

بن عبد اهللا بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرضت على أجور أميت حىت 
القذاة خيرجها الرجل من املسجد قال بن جريج مل يسمع من املطلب بن عبد اهللا بن حنطب كان يأخذ أحاديثه عن 

  بو بكر الربقاين قال أنا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه قال أنا احلسني بن إدريس بن أيب حيىي عنه أخربنا أ

قال مسعت بن عمار يقول كان أبو معاوية إذا ذهب يف حاجة أوصى من يترك عند األعمش ان يتحفظ عليه ما مير 
إجياب املغفرة اطعام  بعده قال فكان جييء فيسأله عما مر بعده قال فجئت يوما فذكروا يل أنه ذكر عن جماهد من

املسلم السغبان قال فسألته عنه قال فقال أليس أنت حدثتين به عن هشام عن سعيد العالف عن جماهد قال فقلت له 
فحدثين به فحدثه به قال بن عمار فألقى األعمش أبا معاوية وهشاما وسعيدا وقال جماهد مث قال بن عمار حدثنا أبو 



يد العالف عن جماهد قال من إجياب املغفرة اطعام املسلم السغبان أخربنا حممد معاوية عن هشام بن حسان عن سع
بن يوسف القطان النيسابوري قال أنا حممد بن عبد اهللا احلافظ قال ثنا أبو الطيب حممد بن أمحد الكرابيسي قال ثنا 

لسه فقال الزهري فقيل له إبراهيم بن حممد املروزي قال ثنا علي بن خشرم قال كنا عند سفيان بن عيينة يف جم
حدثكم الزهري فسكت مث قال الزهري فقيل له مسعته من الزهري فقال ال مل أمسعه من الزهري وال ممن مسعه من 

الزهري حدثين عبد الرزاق عن معمر عن الزهري حدثين عبيد اهللا بن أيب الفتح قال أنا عمر بن حممد بن علي الناقد 
ل ثنا أبو رفاعة عبد اهللا بن حممد بن حبيب القاضي قال ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال ثنا عبد اهللا بن ناجية قا

قال ثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد بن علي قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا جاءه مال 
ل دعه ال تفسده قال يا أبا حممد مساع من مل يبيته ومل يقيله قال فقال له رجل يا أبا حممد مساع من عمرو بن دينار قا

عمرو بن دينار قال وحيك ال تفسده بن جريج عن عمرو بن دينار قال يا أبا حممد مساع من بن جريج قال وحيك مل 
  تفسده الضحاك بن خملد أبو عاصم 

الضحاك بن خملد  عن بن جريج قال يا أبا حممد مساع من أيب عاصم قال وحيك مل تفسده حدثين علي بن املديين عن
عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال بن عيينة تلوموين على علي بن املديين ملا أتعلم منه أكثر مما يتعلم مين أخربين 
أبو الوليد احلسن بن حممد الدربندي قال أنا حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان احلافظ ببخارا قال أنا علي بن حممد 

سراج قال ثنا حممد بن علي بن احلسني البلخي قال ثنا أبو بكر حممد بن سعيد بن قتيبة بن جعفر بن حرب الكناين ال
خباري األصل قال ثنا حممد بن سهل بن طرخان يعرف بالكاتب قال ثنا حممد بن سالم البيكندي قال ثنا عبد اهللا بن 

 أعرفه عايل اإلسناد أنا حدثته عن املبارك قال قلت لشريك بن عبد اهللا النخعي تعرف أبا سعد البقال قال أي واهللا
عبد الكرمي اجلزري عن زياد بن أيب مرمي عن عبد اهللا بن معقل عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم الندم توبة فتركين وترك عبد الكرمي وترك زياد بن أيب مرمي وحدث عن عبد اهللا بن معقل عن عبد اهللا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا دعلج بن أمحد قال أنا أمحد بن بن مسعود عن 
علي األبار قال ثنا أبو هشام قال ثنا حيىي بن آدم قال حدثت شابا من أهل احلديث عن سفيان عن جمالد عن الشعيب 

عن الشعيب قال فلقيت الشاب فقلت  عن شريح قال ال يقضى على الغائب قال فسمعت هشام يذكره عن جمالد
  اربح الشاب حدثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب فقال الشاب هشيم واهللا عين عنك عن سفيان 

عن جمالد عن الشعيب وقال األبار ثنا أبو عمار احلسني بن حريث قال مسعت الفضل يعين بن موسى يقول قيل هلشيم 
ى شيء أخربين أبو القاسم األزهري قال ثنا أمحد بن إبراهيم بن ما حيملك على هذا يعين التدليس قال انه أشه

احلسن قال ثنا عبد اهللا بن حممد البغوي قال حدثين أمحد بن زهري قال مسعت حيىي يقول الثوري أمري املؤمنني يف 
احلسن بن احلديث وكان يدلس أخربنا حممد بن جعفر بن عالن قال أنا أبو الفتح حممد بن احلسني احلافظ قال ثنا 

علي قال ثنا حممد بن حيىي األزدي قال مسعت يزيد بن هارون يقول قدمت الكوفة فما رأيت هبا أحدا اال وهو 
يدلس اال مسعر بن كدام وشريكا وأخبار املدلسني تتسع وقد ذكرت امساءهم وسقت كثريا من رواياهتم املدلسة يف 

هذا املوضع وقال فريق من الفقهاء وأصحاب احلديث أن خرب  كتاب التبيني ألمساء املدلسني فغنيت عن اعادهتا يف
املدلس غري مقبول ألجل ما قدمنا ذكره من أن التدليس يتضمن اإليهام ملا ال أصل له وترك تسمية من لعله غري 
مرضي وال ثقة وطلب توهم علو اإلسناد وان مل يكن األمر كذلك وقال خلق كثري من أهل العلم خرب املدلس 

ألهنم مل جيعلوه مبثابة الكذاب ومل يروا التدليس ناقضا لعدالته وذهب اىل ذلك مجهور من قبل املراسيل من مقبول 



األحاديث وزعموا أن هناية أمره أن يكون التدليس ليس مبعىن اإلرسال وقال بعض أهل العلم إذا دلس احملدث عمن 
رواياته وأما إذا كان تدليسه عمن قد لقيه ومسع منه مل يسمع منه ومل يلقه وكان ذلك الغالب على حديثه مل تقبل 

فيدلس عنه رواية مال يسمعه منه فذلك مقبول بشرط أن يكون الذي يدلس عنه ثقة وقال آخرون خرب املدلس ال 
يقبل اال أن يورده على وجه مبني غري حمتمل لإليهام فان أورده على ذلك قبل وهذا هو الصحيح عندنا وسنذكر 

الذي يزيل عنه اإليهام فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل أخربين أبو بكر أمحد بن سليمان بن علي املقرى  كيفية اللفظ
  الواسطي قال ثنا عبد الرمحن بن 

عمر اخلالل قال ثنا حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة قال ثنا جدي قال التدليس مجاعة من احملدثني ال يرون به بأسا 
رهه ومن رأى التدليس منهم فامنا جيوزه عن الرجل الذي قد مسع منه ويسمع من غريه وكرهه مجاعة منهم وحنن نك

عنه ما مل يسمعه منه فيدلسه يرى انه قد مسعه منه وال يكون ذلك أيضا عندهم اال عن ثقة فاما من دلس عن غري ثقة 
نا حممد بن جعفر بن وعمن مل يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء أخرب

عالن الوراق قال قال لنا أبو الفتح األزدي احلافظ قد كره أهل العلم باحلديث مثل شعبة وغريه التدليس يف 
احلديث وهو قبيح ومهانة والتدليس على ضربني فان كان تدليسا عن ثقة مل حيتج ان يوقف على شيء وقبل منه 

ث إذا أرسله حىت يقول حدثين فالن أو مسعت فنحن نقبل تدليس بن ومن كان يدلس عن غري ثقة مل يقبل منه احلدي
عيينة ونظرائه ألنه حييل على ملىء ثقة وال نقبل من األعمش تدليسه ألنه حييل على غري ملىء واألعمش إذا سألته 

ا فهذا عمن هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي وابن عيينة إذا وقفته قال عن بن جريج ومعمر ونظرائهم
الفرق بني التدليسني حدثين أبو القاسم األزهري قال ثنا عبد الرمحن بن عمر اخلالل قال ثنا حممد بن أمحد بن 

يعقوب قال ثنا جدي قال سألت حيىي بن معني عن التدليس فكرهه وعابه قلت له أفيكون املدلس حجة فيما روى 
س وقال حدث سألت علي بن املديين عن الرجل يدلس أو حىت يقول حدثنا وأخربنا فقال ال يكون حجة فيما دل

أيكون حجة فيما مل يقل حدثنا قال إذا كان الغالب عليه التدليس فال حىت يقول حدثنا قال علي والناس حيتاجون يف 
حديث سفيان اىل حيىي القطان حلال األخبار يعين علي أن سفيان كان يدلس وأن حيىي القطان كان يوقفه على ما 

ا مل يسمع قلت اللفظ الذي يرتفع به اإليهام ويزول به اإلشكال يف رواية املدلس ان يقول مسعت فالنا يقول مسع مم
وحيدث وخيرب أو قال يل فالن أو ذكر يل أو حدثين وأخربين من لفظه أو حدث وأنا أمسع أو قرئ عليه وأنا حاضر 

  وما جيري جمرى 

ان بسبيله أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أنا عثمان بن أمحد قال ثنا هذه األلفاظ مما ال حيتمل غري السماع وما ك
حنبل بن إسحاق قال حدثين أبو عبد اهللا قال ثنا أبو داود قال قال شعبة كنت أعرف إذا حدثنا قتادة ما مسع مما مل 

سمع يقول قال سعيد بن يسمع كان إذا جاء ما مسع قال ثنا أنس وثنا احلسن وثنا مطرف وثنا سعيد وإذا جاء ما مل ي
جبري وقال أبو قالبة أخربنا أبو احلسني بن الفضل قال أنا دعلج قال أنا أمحد بن علي األبار قال ثنا يعقوب بن 

إبراهيم قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة قال كنت أنظر اىل فم قتادة فإذا قال ثنا كتبت وإذا قال حدث مل 
قال ثنا حممد بن أمحد بن احلسن قال ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال علي بن أكتب أخربنا أبو نعيم احلافظ 

املديين قال قال حيىي بن سعيد مل أكن اهتم لسفيان أن يقول ملن فوقه قال مسعت فالنا ولكن كان يهمين أن يقول هو 
ذلك لفظ يستعمل يف السماع مسعت فالنا وحدثين فالن فإن قيل جيب أن ال تقبلوا قول املدلس أخربين فالن ألن 

ويف غريه فيقال أخربين على معىن املناولة واإلجازة واملكاتبة يقال ال يلزم هذا ألنا قد بينا فيما تقدم ان قول حدثين 



وأخربين فالن لفظ موضوع ظاهره للمخاطبة وان استعمل ذلك فيما قرئ على احملدث والطالب يسمع وإمنا 
اإلجازة واملكاتبة اتساعا وجمازا فان كان كذلك وجب محل الكالم على ظاهره املفيد يستعمل أخربين يف املناولة و

للسماع ورفع اللبس واإلشكال على أن املدلس إذا قال أخربين فالن وهو يرى استعمال ذلك جائزا يف أحاديث 
ن امنا هو إجازة مشافهة أو اإلجازة واملكاتبة واملناولة وجب أن يقبل خربه الن أقصى حاله أن يكون قوله أخربين فال

مكاتبة وكل ذلك مقبول فان قيل مل إذا عرف تدليسه يف بعض حديثه وجب محل مجيع حديثه على ذلك مع جواز 
  أن ال يكون كذلك قلنا ألن تدليسه الذي بان لنا صري ذلك هو 

سقط العمل جبميع الظاهر من حاله كما أن من عرف بالكذب يف حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله و
أحاديثه مع جواز كونه صادقا يف بعضها فكذلك حال من عرف بالتدليس ولو حبديث واحد فإن وافقه ثقة على 
روايته وجب العمل به الجل رواية الثقة له خاصة دون غريه ورمبا مل يسقط املدلس اسم شيخه الذي حدثه لكنه 

رواية أو صغري السن وحيسن احلديث بذلك وكان سليمان يسقط ممن بعده يف اإلسناد رجال يكون ضعيفا يف ال
األعمش وسفيان الثوري وبقية بن الوليد يفعلون مثل هذا أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو 

العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان الثوري يوما حديثا 
فيه رجال فقيل له يا أبا عبد اهللا فيه رجل قال هذا أسهل الطريق قرأت يف كتاب أيب مسعود إبراهيم بن حممد  ترك

بن عبيد الدمشقي أخربنا حممد بن أمحد بن الفضل بن شهريار قال أنا عبد الرمحن بن أيب حامت قال مسعت أيب وذكر 
أبو وهب األسدي قال ثنا نافع عن بن عمر قال ال احلديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية قال حدثين 

حتمدوا إسالم امرئ حىت تعرفوا عقدة رأيه قال أيب هذا احلديث له علة قل من يفهمها روى هذا احلديث عبيد اهللا 
بن عمرو عن إسحاق بن أيب فروة عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعبيد اهللا بن عمرو وكنيته 

ب هو أسدي وكان بقية بن الوليد كىن عبيد اهللا ونسبه اىل بين أسد لكيال يفطن له حىت إذا ترك إسحاق بن أبو وه
أيب فروة من الوسط ال يهتدي وكان بقية من افعل الناس هلذا واما ما قال إسحاق يف روايته عن بقية عن أيب وهب 

بقية هذا احلديث ومل يفطن ملا عمل بقية من  حدثنا نافع فهو وهم غري أن وجهه عندي ان إسحاق لعله حفظ عن
تركه إسحاق من الوسط وتكنيته عبيد اهللا بن عمرو فلم يفتقد لفظه بقية يف قوله ثنا نافع أو عن نافع قال اخلطيب 

  وقول أيب حامت كله يف هذا 

ر الربقاين قال احلديث صحيح وقد روى احلديث عن بقية كما شرح قبل أن يغريه ويدلسه إلسحاق أخربنا أبو بك
أنا احلسني بن علي التميمي قال ثنا حممد بن املسيب أبو عبد اهللا قال ثنا موسى بن سليمان قال ثنا بقية قال ثنا عبيد 

اهللا بن عمرو عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن نافع عن بن عمر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 
عقدة عقله ويقال ان ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن بن عباس كان  تعجبوا إلسالم امرئ حىت تعرفوا

ثور يرويه عن عكرمة عن بن عباس وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة فاسقط امسه من احلديث وأرسله وهذا ال 
رسل فهو جيوز وان كان مالك يرى االحتجاج باملراسيل ألنه قد علم أن احلديث عمن ليس حبجة عنده وأما امل

أحسن حالة من هذا ألنه مل يثبت من حال من أرسل عنه انه ليس حبجة أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن إبراهيم 
االشناين بنيسابور قال مسعت أبا احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي يقول مسعت أبا سعيد عثمان بن سعيد 

لقى الرجل الضعيف من بني ثقتني فيوصل احلديث ثقة عن الدارمي يقول مسعت حيىي بن معني وسئل عن الرجل ي
ثقة ويقول أنقص من احلديث وأصل ثقة عن ثقة حيسن احلديث بذلك فقال ال يفعل لعل احلديث عن كذاب ليس 



بشيء فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن حيدث به كما روى قال أبو سعيد كان األعمش رمبا فعل ذا وأما الضرب 
هو أن يروي احملدث عن شيخ مسع منه حديثا فغري امسه أو كنيته أو نسبه أو حاله املشهور من  الثاين من التدليس

امره لئال يعرف والعلة يف فعله ذلك كون شيخه غري ثقة يف اعتقاده أوىف أمانته أو يكون متأخر الوفاه قد شارك 
أو تكون أحاديثه اليت عنده عنه كثرية الراوي عنه مجاعة دونه يف السماع منه أو يكون أصغر من الراوي عنه سنا 

  فال حيب تكرار الرواية عنه يغري حاله لبعض هذه 

األمور وأنا أسوق من أخبار من كان يفعل ذلك بعض ما تيسر إن شاء اهللا تعاىل أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى 
ن حنبل قال ثنا أيب قال بلغين أن عطية الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا عبد اهللا بن أمحد ب

كان يأيت الكليب فيأخذ عنه التفسري فكان يكنيه بأيب سعيد فيقول قال أبو سعيد وكان هشيم يضعف حديث عطية 
قلت الكليب يكىن أبا النضر وإمنا غري عطية كنيته ليوهم الناس انه يروي عن أيب سعيد اخلدري التفسري الذي كان 

أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب قال أنا أبو حممد علي بن عبد اهللا بن املغرية  يأخذه عنه أخربنا
اجلوهري قال ثنا أمحد بن سعيد الدمشقي قال حدثين الزبري بن بكار قال حدثين رجل ثقة قال قال يل أبو احلسن 

كان حلفص بن يقال له حممد وكان املدائين أبو اليقظان هو سحيم بن حفص وسحيم لقب وامسه عامر بن حفص و
أكرب أوالده فكنيته لنا به ومل يكن يكىن به وكان حفص أسود شديد السواد يعرف باألسود قال يل أبو اليقظان 

مستين أمي مخسة عشر يوما عبد اهللا فإذا قلت حدثنا أبو اليقظان فهو أبو اليقظان وإذا قلت سحيم بن حفص وعامر 
د وعامر بن األسود وسحيم بن األسود وعبد اهللا بن فائد وأبو إسحاق املالكي فهو أبو بن حفص وعامر بن أيب حمم

اليقظان حدثين القاضي أبو عبد اهللا الصيمري قال ثنا علي بن احلسن الرازي قال ثنا حممد بن احلسني الزعفراين قال 
ألمساء يعين على الناس حيدثنا عن احلكم ثنا أمحد بن زهري قال مسعت حيىي بن معني يقول كان مروان بن معاوية يغري ا

بن أيب خالد وإمنا هو احلكم بن ظهري أخربنا أمحد بن أيب جعفر القطيعي قال ثنا يوسف بن أمحد بن يوسف الصيدالين 
مبكة قال ثنا حممد بن عمرو بن موسى العقيلي قال حممد بن سعيد املصلوب يغريون امسه إذا حدثوا عنه فمروان 

حممد بن حسان ويقول أيضا حممد بن حممد بن أيب قيس ويقول حممد بن أيب زينب ويقول حممد بن  الفزاري يقول
  أيب زكريا ويقول حممد 

بن أيب احلسن وقال بن عجالن وعبد الرحيم بن سليمان حممد بن سعيد بن حسان بن قيس وبعضهم يقول عن أيب 
ربي وهذا كله حممد بن سعيد املصلوب أخربين علي بن عبد الرمحن الشامي وال يسميه ويقولون حممد بن حسان الط

أيب احلسني الدقاق قال قرأت على احلسني بن هارون الضيب عن أيب العباس أمحد بن حممد بن سعيد قال مسعت عبد 
اهللا بن أمحد بن سوادة أبا طالب يقول قلب أهل الشام اسم حممد بن سعيد الزنديق على مائة اسم وكذا وكذا امسا 

عتها يف كتاب وهو الذي أفسد كثريا من حديثهم قال أبو العباس بن سعيد حممد بن سعيد األسدي أبو عبد قد مج
اهللا الشامي ويقال أبو عبد الرمحن املصلوب يف الزندقة وقال عبد الرحيم يعين بن سليمان حممد بن غامن قال أبو 

أيب قيس ويقال الربضي ويقال الطربي ويقال حممد  معاوية أبو قيس حممد بن عبد الرمحن ورمبا قال عبد الرحيم بن
بن حسان ويقال حممد بن عبد الرمحن روى عنه الثوري واحلسن بن صاحل وقال املقرى عن سعيد بن أيب أيوب عن 

بن عجالن عن حممد بن سعيد بن حسان بن قيس وهو هذا أخربنا أبو بكر الربقاين قال ثنا يعقوب بن موسى 
أمحد بن طاهر املياجني قال ثنا سعيد بن عمرو الربذعي قال قال أبو زرعة قلت البن منري شيخ األردبيلي قال ثنا 

حيدث عنه احلماين يقال له علي بن سويد فقال مل تفطن من هذا قلت ال قال هذا معلى بن هالل جعل احلماين معلى 



عنه أبو احلسن حممد بن عمر بن  عليا ونسبه اىل جده وهو معلى بن هالل بن سويد وقد أخربنا حبديث احلماين
  عيسى البلدي قال أنا 

أبو العباس أمحد بن إبراهيم اإلمام ببلد قال ثنا علي بن حرب قال ثنا حيىي بن عبد احلميد قال ثنا علي بن سويد عن 
يوم نفيع أيب داود عن جابر بن عبد اهللا قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له 

القيامة كل من مسع صوته من شجر أو حجر أو مدر أو بشر أو رطب أو يابس ويكتب له مثل أجر من صلى بأذانه 
وساق حديثا طويال أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب األصم يقول 

ديث من مات مريضا مات شهيدا كان بن جريج مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول ح
يقول فيه إبراهيم بن أيب عطاء يكىن عن امسه وهو إبراهيم بن أيب حيىي وكان قدريا رافضيا أخربنا حممد بن احلسني 

القطان قال أنا دعلج بن أمحد قال أنا أمحد بن علي األبار قال ثنا بن أيب سكينة احلليب قال مسعت إبراهيم بن أيب 
يقول حكم اهللا بيين وبني مالك بن أنس هو مساين قدريا وأما بن جريج فإين حدثته من مات مرابطا مات شهيدا  حيىي

فحدث عين من مات مريضا مات شهيدا ونسبين اىل جدي من قبل أمي إبراهيم بن أيب عطاء قلت هو إبراهيم بن 
د هنم ويقال ان بن جريج أيضا روى عنه فقال ثنا حممد بن أيب حيىي األسلمي واسم أيب حيىي مسعان موىل عمرو بن عب

أبو الذئب وروى عنه حممد بن عمر الواقدي أحاديث كثرية قال يف بعضها ثنا أبو إسحاق بن حممد وقال يف موضع 
آخر ثنا أبو إسحاق األسلمي ويف موضع آخر أبو إسحاق بن أيب عبد اهللا وروى عنه عبد الرزاق بن مهام فقال ثنا 

ن حممد وروى عنه سعيد بن سليمان بن سعيد األسلمي شيخ ليعقوب بن حممد الزهري فقال حدثين أبو األسلمي ب
إسحاق بن مسعان وروى عنه مروان بن معاوية فسماه عبد الوهاب املغريب وقد ذكرنا روايات هؤالء املذكورين عنه 

  كثري يف كتابنا املوضح الوهام اجلمع والتفريق وذكرنا أيضا فيه روايات خلق 

عن قوم غريوا أمساءهم وأنساهبم املشهورة فمنهم حممد بن حممد بن سليمان الباغندي كان يروي عن حيىي بن أيب 
طالب فيقول ثنا عبد اهللا بن الزبرقان وعن حممد بن غالب التمتام فيقول ثنا عبد اهللا بن غالب التمار وحممد بن 

حلسن األشناين فيقول ثنا عبد اهللا بن احلسن الشيباين وعن عبد املظفر احلافظ كان يروي عن أيب احلسني عمر بن ا
الباقي بن قانع القاضي فيقول ثنا عبد اهللا بن مرزوق وأبو بكر حممد بن القاسم األنباري كان يروي عن حممد بن 

صويل فيقول ثنا خلف بن املرزبان فيقول ثنا عبد اهللا بن خلف وأبو عبيد اهللا املرزباين كان يروي عن حممد بن حيىي ال
أبو بكر اجلرجاين واحلارث بن أيب أسامة حدث عن أيب بكر بن أيب الدنيا املصنف وقال ثنا أبو بكر األموي وقال يف 

موضع آخر ثنا عبد اهللا بن عبيد ويف موضع آخر ثنا عبد اهللا بن سفيان األموي ويف موضع آخر ثنا أبو بكر بن 
علي بن داود القنطري فقال ثنا علي بن أيب سليمان وحدث احلارث بن  سفيان الكويف وإبراهيم احلريب حدث عن

أيب أسامة عن أخيه حممد فقال ثنا حممد بن أيب سليمان وحدث أبو معاوية الضرير عن احلسن بن عمارة فقال ثنا 
بن عبد  عبد اهللا بن عبد الرمحن شيخ كان يف جبيلة وبكار بن بشر الفزاري حدث عن علي بن غراب فقال ثنا علي

العزيز وحدث عنه مروان بن معاوية فقال ثنا علي بن أيب الوليد وحدث أبو بكر بن جماهد عن أيب بكر بن أيب داود 
السجستاين فقال ثنا عبد اهللا بن أيب عبد اهللا وحدث أيضا عن حممد بن احلسن بن زياد النقاش فقال ثنا حممد بن 

ثنا حممد بن أيب سعيد املوصلي وحدث مروان بن معاوية الفزاري  سند وروى أبو جعفر بن شاهني عن النقاش فقال
  عن أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن احلارث 



الفزاري فقال ثنا إبراهيم بن أيب حصن وحدث أبو بكر بن أيب الدنيا عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري فقال ثنا 
ي وحدث حممد بن حممد بن سليمان الباغندي عن إبراهيم بن أيب عثمان ويف موضع آخر فقال ثنا أبو إسحاق اجلزر

إسحاق بن شاهني الواسطي فقال ثنا إسحاق بن أيب عمران وحدث عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن إسحاق بن 
منصور الكوسج فقال حدثنا إسحاق بن أيب عيسى وحدث أيضا عن زهري بن حممد بن قمري فقال ثنا زهري بن أيب 

قال ثنا احلكم بن أيب زهري وحدث يعقوب بن شيبة عن أمحد بن حممد بن حنبل فقال زهري وعن احلكم بن موسى ف
ثنا أمحد بن هالل وروى قيس بن الربيع عن أيب خالد عمرو بن خالد الواسطي فقال ثنا عمري موىل عنبسة بن سعيد 

ثنا أبو حممد موىل بين وروى عبد اهللا بن عمر املعروف مبشكدانه عن اسيد بن زيد اجلمال عن عمرو بن مشر فقال 
هاشم عن عمرو بن أيب عمرو وإستيفاء ما ورد يف هذا املعىن يطول فمن أحب الوقوف عليه بكماله فلينظر يف كتابنا 
الذي قدمنا ذكره حدثين العالء بن حزم األندلسي قال أنا حممد بن احلسني بن بقاء اهلمذاين قال انا جدي عبد الغين 

أبو بكر الذارع قال ثنا عالن قال ثنا قبيطة قال ثنا أبو سعيد احلداد أمحد بن داود قال بن سعيد األزدي قال ثنا 
مسعت وكيعا يقول من كىن من يعرف باالسم أو مسي من يعرف بالكنية فقد جهل العلم قال اخلطيب ويف اجلملة 

ك على سامعه مل يصح فان كان من روى عن شيخ شيئا مسعه منه وعدل عن تعريفه مبا اشتهر من امره فخفى ذل
االحتجاج بذلك احلديث للسامع لكون الذي حدث عنه يف حاله ثابت اجلهالة معدوم العدالة ومن كان هذا صفته 

  فحديثه ساقط والعمل به غري الزم على األصل الذي ذكرناه فيما تقدم واهللا أعلم 

  دمهاباب القول يف الرجلني يشتركان يف االسم والنسب فتجيء الرواية عن أح

  ) من غري بيان وأحدمها عدل واآلخر فاسق 
مثال ما ذكرناه ان إمساعيل بن أبان الغنوي شيخ كان بالكوفة غري ثقة وإمساعيل بن أبان الوراق كان هبا أيضا ثابت 

اهيم العدالة وعصرمها متقارب وقد ذكرمها حيىي بن معني فقال فيما حدثين عبيد اهللا بن أيب الفتح قال ثنا أمحد بن إبر
بن شاذان قال ثنا عثمان بن إمساعيل السكري قال مسعت عباس بن حممد يقول مسعت حيىي بن معني يقول إمساعيل 
بن أبان الغنوي كذاب ال يكتب حديثه وإمساعيل بن أبان الوراق ثقة وكان يعقوب بن شيبة بن الصلت قد كتب 

بني يف الرواية أي الرجلني هو وال عرف السامع ما عنهما مجيعا فلو ورد حديث ليعقوب عن إمساعيل بن أبان مل ي
متيز ذلك من جهة العلم بشيوخهما واإلستدالل بروايتهما وجب التوقف فيه وترك العمل به ألنه ال يؤمن ان يكون 
رواية الغنوي الذي ثبت جرحه وقد بينا فيما سلف انه ال جيوز العمل خبرب من ال يعرف عدالته وال يؤمن أن يكون 

حا اللهم اال ان يكون يعقوب قد قال امنا أخربكم عن الثقة العدل الذي له هذا االسم والنسب وال اروي لكم جمرو
عن اآلخر شيئا فأما إذا مل يبني ذلك بوجه من الوجوه وال كان للسامع سبيل اىل التمييز فال سبيل اىل العمل باخلرب 

يف رواة احلديث اثنني يقال لكل واحد منهما إمساعيل بن الجل ما ذكرناه ومما يضاهي أمر إمساعيل بن أبان أن 
مسلم ومها بصريان يف طبقة واحدة وحدثا مجيعا عن احلسن البصري نزل أحدمها مكة فنسب إليها وكنيته أبو ربيعة 

محد وكان متروك احلديث واآلخر يكىن أبا حممد وهو ثقة وقد ذكرمها أيضا حيىي بن معني فقال فيما أخربنا أبو بكر أ
بن حممد بن إبراهيم األشناين قال مسعت أبا احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي يقول مسعت عثمان بن سعيد 

الدارمي يقول وسألته يعين حيىي بن معني عن إمساعيل بن مسلم املكي فقال ليس بشيء قلت فإمساعيل بن مسلم 
واآلخر يعرف بالبصري والعبدي وبأن الضعيف يروي عنه  العبدي فقال ثقة ومييز بينهما بان املتروك يعرف باملكي

سفيان الثوري ويزيد بن هارون وأبو عاصم النبيل والثقة يروي عنه حيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي 



ووكيع وأبو نعيم فمن أشكل عليه أمرمها يف حديث وروى له عن أحدمها فليميزه ببعض ما ذكرنا وإال وجب عليه 
  عن العمل بذلك اخلرب حىت يتضح له  التوقف

  باب القول يف الرجل يروي احلديث يتقن مساعه اال أنه ال يدري ممن مسعه

أخربنا عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسي قال أنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا إبراهيم بن حممد الكندي قال أنا أبو 
ار قال ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد قال كنت أحدث موسى حممد بن املثىن قال حدثين سهل يعين بن بك

احلسن باحلديث فأمسعه حيدث به فأقول من حدثك فيقول ال أدري اال أنه ثقة قال اخلطيب قول على زيد كنت 
أحدث احلسن يعين انه كان يذاكره باحلديث فريويه احلسن بعد ولعل احلسن قد كان تقدم مساعه إياه من بعض 

نه ال يصح االحتجاج مبا هذه حاله ألن الراوي للحسن جمهول أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا الرواة اال أ
عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا عثمان بن أيب شيبة قال ثنا بن إدريس عن شعبة عن 

حدثهم أنس وأبو العالية واحلسن البصري أراد  عبد اهللا بن صبيح عن حممد بن سريين قال ثالثة كانوا يصدقون من
بن سريين اهنم كانوا يأخذون احلديث عن كل أحد وال يبحثون عن حاله حلسن ظنهم به وهذا الكالم قاله بن 

سريين على سبيل التعجب منهم يف فعلهم وكراهته هلم ذلك واهللا أعلم أخربنا حممد بن احلسني قال أنا بن درستويه 
بن سفيان قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا محاد عن بن عون عن حممد قال كان ههنا ثالثة يصدقون  قال ثنا يعقوب

كل من حدثهم قال سليمان كأنه كره ذلك منهم حدثين حممد بن عبيد اهللا املالكي انه قرأ على القاضي أيب بكر 
ل اىل معرفة عدالته هذا قول كل من حممد بن الطيب قال وال يقبل خرب من جهلت عينه وصفته ألنه حينئذ ال سبي

شرط العدالة ومل يقبل املرسل فأما من قال ان العدالة هي ظاهر اإلسالم فإنه يقبل خرب من جهلت عينه ألنه ال يكون 
اال مسلما وجيب عليهم ان ال يقبلوا خربه حىت يعلموا مع إسالمه انه بريء من الفسق املسقط للعدالة ومع اجلهل 

  ان يكون ممن أصاب فسقا إذا ذكر عرفوه به  بعينه ال يؤمن

  فصل ولو قال الراوي حدثنا الثقة وهو يعرفه بعينه وامسه وصفته اال انه مل

  ) يسمه مل يلزم السامع قبول ذلك اخلرب 
الن شيخ الراوي جمهول عنده ووصفه إياه بالثقة غري معمول به وال معتمد عليه يف حق السامع جلواز أن يعرف إذا 

  الراوي خبالف الثقة واألمانة  مساه

  باب يف قول الراوي حدثت عن فالن وقوله حدثنا شيخ لنا

ال يصح االحتجاج مبا كان على هذه الصفة ألن الذي حيدث عنه جمهول عند السامع وقد ذكرنا انه لو قال حدثنا 
ى عنه فبان ال يلزم اخلرب عن الثقة ومل يسمه مل يلزم السامع قبول ذلك اخلرب مع تزكية الراوي وتوثيقه ملن رو

اجملهول الذي مل يزكه الراوي أوىل أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن أمحد بن احلسن قال ثنا بشر بن موسى 
قال قال عبد اهللا بن الزبري احلميدي وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل بن جريج عن عطاء أو 

مرو بن دينار عن عبيد بن عمري ومن كان مثل هؤالء يف ثقتهم ممن يكون الغالب عليه هشام بن عروة عن أبيه وع
السماع ممن حدث عنه فأدرك عليه انه ادخل بينه وبني من حدث رجال غري مسمى أو أسقطه ترك ذلك احلديث 



يه يف هذا فيكون مثل الذي أدرك عليه فيه انه مل يسمعه ومل يضره ذلك يف غريه حىت يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عل
املقطوع قلت وقل من يروي عن شيخ فال يسميه بل يكىن عنه اال لضعفه وسوء حاله مثل ما أخربنا أبو احلسن 

حممد بن عبد الواحد بن حممد بن جعفر قال ثنا احلسني بن عمر الضراب قال ثنا حامد بن حممد بن شعيب قال ثنا 
ال أخربين شيخ عن محيد بن هالل العدوي عن عبد اهللا بن مطرف قال سريج بن يونس قال ثنا مروان بن معاوية ق

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أقل الناس غفلة وكان إذا أمسى يقول امسينا وأمسى امللك هللا والعزة هللا 
صبحنا وأصبح رب العاملني أسألك من خري هذه الليلة نورها وبركتها وطهورها وهداها ومعافاهتا وإذا أصبح قال أ

امللك هللا واحلمدهللا والعزة هللا رب العاملني أسألك من خري هذا اليوم من نوره وبركته وطهوره وهداه ومعافاته وإذا 
رأى اهلالل قال هالل خري احلمد هللا الذي ذهب بشهر كذا وكذا وجاء بشهر كذا وكذا أسألك من خري هذا 

سريج قيل ملروان سم الشيخ قال قد أخذنا حاجتنا منه ونغطيه  الشهر نوره وبركته وهداه وطهوره ومعافاته قال
  هبواه 

  باب االحتجاج خبرب من عرفت عينه وعدالته وجهل امسه ونسبه

أخربنا بشرى بن عبد اهللا الرومي قال أنا أمحد بن جعفر بن محدان قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب 
ن الفضل قال حدثين مثامة بن حزن القشريي قال سألت عائشة عن النبيذ فقالت هذه قال ثنا وكيع قال ثنا القاسم ب

خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلارية حبشية فاسأهلا فقالت كنت انبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 
قاضي أيب بكر حممد بن سقاء عشاء فأوكيه عشاء فإذا أصبح شرب منه حدثين حممد بن عبيد اهللا املالكي عن ال

  الطيب قال ومن جهل امسه ونسبه وعرف انه عدل رضا وجب قبول خربه ألن اجلهل بامسه ال خيل بالعلم بعدالته 

  باب يف الراوي يقول ثنا فالن أو فالن هل يصح االحتجاج حبديثه ذلك

جائز ألنه قد عينهما وحتقيق  ان كان كل واحد من الرجلني اللذين مسامها عدال فان احلديث ثابت واإلحتجاج به
  مساع ذلك احلديث من أحدمها وكالمها ثابت العدالة 

ومثال ذلك ما أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي قال ثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن محدان 
أبو صاحل الفراء حمبوب بن النيسابوري خبوارزم قال أملى علينا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي قال ثنا 

موسى قال أنا أبو إسحاق الفزاري قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء أو عن زيد بن وهب ان سويد 
بن غفلة اجلعفي دخل على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف امارته فقال يا أمري املؤمنني اين مررت بنفر يذكرون 

له أهل من اإلسالم ألهنم يرون انك تضمر هلما على مثل ذلك وإهنم مل جيترئوا على  أبا بكر وعمر بغري الذي مها
ذلك اال وهم يرون ان ذلك موافق لك وذكر حديث خطبة علي وكالمه يف أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهم وقوله 

بوشنجي هذا احلديث يف آخره أال ولن يبلغين عن أحد يفضلين عليهما اال جلدته حد املفترى قال أبو عبد اهللا ال
الذي سقناه ورويناه من األخبار الثابتة ألمانة محاله وثقة رجاله وإتقان آثريه وشهرهتم بالعلم يف كل عصر من 

اعصارهم اىل حيث بلغ من نقله اىل اإلمام اهلادي علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حىت كأنك شاهد حول املنرب 
وال ضعف لقول الراوي عن أيب الزعراء أو عن زيد بن وهب ملا لعله نومهه وعلي فوقه وليس مما يدخل إسناده وهم 

شكا فيه وليس مثل هذا الشك يوهن اخلرب وال يضعف به األثر ألنه حكاه عن أحد الرجلني وكل منهما ثقة مأمون 



 يعلم الغري من وبالعلم مشهور إمنا لو كان الشك فيه ان يقول عن أيب الزعراء أو عن غريه كان الوهن يدخله إذ ال
هو فأما إذا صرح الراوي وأفصح بالناقلني انه عن أحدمها فليس هذا مبوضع ارتياب تفهموا رمحكم اهللا قال أبو بكر 

قد مثل أبو عبد اهللا البوشنجي الشك الذي يوهن اخلرب مبا أغىن عن كالمنا فيه ومبثابته بل أشد وهنا منه ان يكون 
زيد أو عمرو بعينهما واحدمها ثقة واآلخر ثابت اجلرح مثل ما أخربنا القاضي أبو شك الراوي يف مساعه احلديث من 

بكر أمحد بن احلسن احلرشي قال أنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا العباس بن الوليد قال أنا بن شعيب 
عطية العويف عن أيب سعيد قال أخربين روح بن جناح عن عبد امللك بن حسني النخعي انه أخربهم عن قزعة أو عن 

اخلدري انه قال أصبنا سيب أوطاس وهو سيب حنني فاردنا أن نتمتع هبن وقد كان بأيدي الناس منهن سبايا فسألنا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فسكت مث قال استربئوهن حبيضة وإمنا كان هذا أشد وهنا من احلديث 

ة مث يقال أو غريه ألن الغري الذي مل يسم ال يعرف أهو عدل أم ال مع احتمال الذي يعني فيه أحد الرجلني وهو ثق
حاله األمرين معا واحلديث الذي ذكرناه آنفا مسي فيه رجالن أحدمها ثقة وهو قزعة واآلخر ثابت اجلرح وهو عطية 

   ممن احتمل اجلرح وغريه فقد ارتفعت اجلهالة بعدالته وثبت العلم جبرحه فحاله ال حيتمل اال اجلرح وهو أسوأ حاال

  باب يف احملدث يروي حديثا عن الرجلني أحدمها جمروح هل جيوز للطالب أن

  ) يسقط اسم اجملروح ويقتصر على محل احلديث عن الثقة وحده 
مثال ذلك ما أخربنا القاضي أبو بكر احلريي قال أنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال أنا حممد بن عبد اهللا بن 

عبد احلكم املصري قال أنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين بن هليعة وابن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 
قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمى مجرة العقبة أول يوم ضحى وهي واحدة وأما بعد ذلك فبعد زوال 

  ة أو عن عمرو بن احلارث وابن هليعة فان الشمس وهكذا لو كان احلديث عن الليث بن سعد وابن هليع

بن هليعة جمروح ومن عداه كلهم ثقة وال يستحب للطالب ان يسقط اجملروح وجيعل احلديث عن الثقة وحده خوفا 
من أي يكون يف حديث اجملروح ما ليس يف حديث الثقة ورمبا كان الراوي قد أدخل أحد اللفظني يف اآلخر أو محله 

بن حنبل عن مثل هذا يف احلديث يروى عن ثابت البناين وأبان بن أيب عياش عن أنس فقال فيه  عليه وقد سئل أمحد
حنوا مما ذكرنا قرأت على إبراهيم بن عمر الربمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر اخلالل قال أخربين 

عن أنس جيوز أن أمسي ثابتا وأترك أبانا حرب بن إمساعيل أن أبا عبد اهللا قيل له فإذا كان احلديث عن ثابت وأبان 
قال ال لعل يف حديث أبان شيئا ليس يف حديث ثابت وقال ان كان هكذا فأحب أن يسميهما وكان مسلم بن 

احلجاج يف مثل هذا رمبا يسقط اجملروح من اإلسناد ويذكر الثقة مث يقول وآخر كناية يكىن به عن اجملروح وهذا 
إن كان ذكر اآلخر الجل ما اعتللنا به فان خرب اجملهول ال يتعلق به األحكام وإثبات ذكره القول ال فائدة فيه ألنه 

وإسقاطه سواء إذ ليس مبعروف وإن كان عول على معرفته هو به فلم ذكره بالكناية عنه وليس مبحل األمانة عنده 
وايتني على أن لفظ احلديث غري وال أحسب اال استجاز إسقاط ذكره واإلقتصار على الثقة ألن الظاهر اتفاق الر

خمتلف واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وان كان ال حاجة به اليه واهللا أعلم آخر اجلزء احلادي 
  عشر بسم اهللا الرمحن الرحيم رب زدين علما قال أخربنا اإلمام أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب قال 

  ني فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدمها باآلخرباب فيمن مسع حديثا من رجل



  ) انه ال جيوز افراد روايته عن أحدمها 
أخربنا عبد العزيز بن علي الوراق قال أنا أبو بكر حممد بن أمحد قال ثنا أبو بكر حممد بن أمحد املفيد قال ثنا احلسن 

سفيان قال مسعت من عبدة بن أيب لبابة ومسعته  بن علي بن شبيب املعمري قال ثنا علي بن عبد اهللا بن جعفر قال ثنا
من عبد امللك بن عمري مسعاه من وراد كاتب املغرية بن شعبة قال كتب معاوية اىل املغرية أخربين بشيء مسعته من 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد قال سفيان مرة أي شيء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا 
قال كان يقول إذا قضى الصالة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد بيده اخلري وهو قضى صالته 

على كل شيء قدير اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد قال سفيان مسعته من 
ن هذا واستحب ملن أصابه مثل هذا أن يبينه عبدة منذ تسع وستني سنة ومسعته من عبد امللك فاختلط على هذا م

خوفا من أن يفرق الطالب روايته عنه يف موضعني يفرده يف كل واحد منهما عن أحد الشيخني ظنا منه أهنما اتفقا يف 
  روايته على لفظ واحد 

  باب القول فيمن روى حديثا مث نسيه هل جيب العمل به أم ال

محد بن احلسن احلريي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال أنا مثال ذلك ما أخربنا القاضي أبو بكر أ
  الربيع بن سليمان قال أنا الشافعي قال أنا بن عيينة 

عن عمرو بن دينار عن أيب معبد عن بن عباس قال كنت أعرف انقضاء صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بد بعد فقال مل أحدثكه قال عمر وقد حدثنيه قال وكان من أصدق بالتكبري قال عمرو بن دينار مث ذكرته أليب مع

موايل بن عباس قال الشافعي كأنه نسيه بعد ما قد حدثه إياه أخربنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد 
ثنا وهب الواحد اهلامشي قال ثنا أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش املتوثي قال ثنا علي بن مسلم الطوسي قال 

يعين بن جرير قال أخربنا شعبة قال مسعت عبد الرمحن بن القاسم قال كان زوج بريرة عبدا قال شعبة لقيته بواسط 
فسألته عنه فلم يعرفه وقد اختلف الناس يف العمل مبثل هذا وشبهه فقال أهل احلديث وعامة الفقهاء من أصحاب 

مل به واجب إذا كان سامعه حافظا والناسي له بعد روايته عدال مالك والشافعي وغريمها ومجهور املتكلمني ان الع
وهو القول الصحيح وزعم املتأخرون من أصحاب أيب حنيفة انه ال جيب قبول اخلرب على هذا السبيل وال العمل به 

باليمني قالوا وهلذا لزم اطراح حديث الزهري يف املرأة تنكح بغري اذن وليها وحديث سهيل بن أيب صاحل يف القضاء 
مع الشاهد ألهنما مل يعترفا به ملا ذكراه واعتلوا لذلك مبا سنذكره بعد إن شاء اهللا وقد أخربنا حبديث الزهري أبو 

احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران املعدل قال أنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان حدثنا 
بن أيوب أبو هاشم حدثنا إمساعيل بن علية قال ثنا بن جريج قال أخربين سليمان أبو إمساعيل الترمذي حدثنا زياد 

بن موسى عن الزهري عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نكحت املرأة بغري إذن وليها 
وقال بن جريج  فنكاحها باطل فان أصاهبا فلها مهرها مبا أصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له

فلقيت الزهري فسألته عن هذا احلديث فلم يعرفه وقال زياد بن أيوب دلويه سقط علي يف احلديث عروة مل أفهم 
  من إمساعيل وعروة فيه ثابت وأما حديث سهيل فأخربناه احلسن بن أيب بكر قال أنا أبو سهل بن زياد القطان 

 قال ثنا عبد العزيز بن حممد وسليمان بن بالل عن ربيعة بن أيب عبد قال ثنا إمساعيل بن إسحاق قال ثنا حيىي احلماين
الرمحن عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى بشاهد وميني قال عبد العزيز فلقيت 



رب الذي نسيه سهيال فسألته عن هذا احلديث فلم يعرفه والذي يدل على صحة ما ذهبنا اليه انه إذا كان راوي اخل
عدال والذي حفظه عنه عدال فإهنما مل حيدثا اال مبا مسعاه ولو احتملت حاهلما غري ذلك خلرجا عن حكم العدالة 
وكان السهو والنسيان غري مأمون على اإلنسان وال يستحيل ان حيدثه وينسى انه قد حدثه وذلك غري قادح يف 

بعد أن نسي حديثه وذكره له ربيعة يقول حدثين ربيعة عين عن أيب أمانته وال تكذيب ملن يري عنه وهلذا كان سهيل 
د امللك بن حممد بن عبد اهللا بن بشران الواعظ قال ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن ويسوق احلديث أخربناه عب

إسحاق الفاكهي مبكة قال ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة قال ثنا أمحد بن حممد األزرق قال ثنا الدراوردي عن ربيعة عن 
الشاهد قال الدراوردي مث أتيت  سهيل عن أبيه عن أيب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع

سهيال فسألته عن هذا احلديث فقال حدثين ربيعة عين عن أيب مث ذكره يل وقد روى مجاعة من أهل العلم أحاديث مث 
نسوها وذكروا هبا فكتبوها عمن حفظها عنهم وكانوا يرووهنا ويقول كل واحد منهم حدثين فالن عين عن فالن 

اديث وقد مجعناه يف كتاب افردناه هلا وهذا كله يدل على أهنم كانوا جيوزون بكذا وكذا ويسوقون تلك األح
نسياهنم تلك االخبار وانه كان غري مستحيل عليهم فال يوجبون ألجله رد خرب العدل وال القدح فيه أخربنا بشرى 

نا أبو بكر األثرم قال بن عبد اهللا الرومي قال ثنا أمحد بن جعفر بن محدان قال ثنا حممد بن جعفر الراشدي قال ث
  قلت أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل يضعف احلديث عندك مبثل هذا أن حيدث الرجل الثقة باحلديث عن الرجل 

فيسأله عنه فينكره وال يعرفه فقال ال ما يضعف عندي هبذا فقلت مثل حديث الويل ومثل حديث اليمني مع الشاهد 
عن عبيد اهللا بن عمر قلت أليب عبد اهللا من روى هذا عن معتمر قال  فقال قد كان معتمر يروي عن أبيه عن نفسه

بعض أصحابنا بلغين عنه أخربنا القاضي أبو بكر حممد بن عمر الداودي قال أنا علي بن عمر احلافظ قال ثنا حممد 
ن النيب صلى بن خملد قال ثنا جعفر بن أمحد بن سام قال قلت أليب عبد اهللا حبيش بن مبشر الفقيه حديث عائشة ع

اهللا عليه و سلم ال نكاح اال بويل قال حيىي بن معني يصححه فان اشتجروا فان السلطان ويل من ال ويل له فقلت 
هذا من كالم عائشة فقال ال هذا من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ولو مل يكن هذا احلديث ما كان السلطان 

جريج يقول سألت الزهري فلم يعرفه فقال نسي الزهري هذا  ويل من ال ويل له عند الناس كلهم فقلت فابن
احلديث كما نسي بن عمر حديث صالة القنوت وكما نسي مسرة حديث العقيقة ومل يقل هذا عن الزهري غري بن 
عليه عن بن جريج كذا قال حيىي بن معني ويدل على صحة ما ذكرناه أيضا انه ليس من شرط العمل باخلرب ذكر 

لمه بأنه قد حدث به ألنه لو كان كذلك مل جيب العمل خبرب املريض واملغلوب على عقله وامليت بعد راويه له وع
روايته ألنه ليس أحد من هؤالء يعلم انه روى ما يروى عنه فالسهو والنسيان دون هذه األمور وأيضا فان أهل 

 أحفظ هذه اللفظة وأحفظ اين رويت ما العلم كافة اتفقوا على العمل باللفظ الزائد يف احلديث إذا قال راويه ال
عداها وكذلك سبيل نسيانه لرواية مجيع احلديث ألنه غري معصوم من النيسان والراوي عنه ضابط عدل فوجب 

قبول خربه فان قال املخالف قولنا يف اللفظ الزائد كقولنا يف مجيع احلديث قيل هذا شيء ال نعلم أحدا قال به 
ب ذلك لوجب جواز مثله إذا قال الراوي ال أذكر أين رويت هذا احلديث على هذا فركوبه باطل ولو جاز ركو

  اإلعراب مىت روى عنه باعراب يوجب حكما ولو اسقط مل يوجب ذلك احلكم فال خالف يف أن نسيانه 

ن العراب لفظ اخلرب ال يوجب رد اخلرب فان قال الفرق بني نسيان اللفظ من احلديث ونسيان اعرابه وبني نسيا
احلديث بأسره ان مثل نسيان اللفظ واإلعراب جيوز يف العادة وال جيوز نسيان احلديث بأسره قيل أي عادة يف ذلك 

بل املعتاد كون ذلك امجع على طريقة واحدة وإمنا خيتلف بأن نسيان مجلة احلديث أقل من نسيان اللفظة منه وإذا 



 بن حممد املتوثي قال أنا عبد اهللا بن إسحاق البغوي قال ثنا كان األمر كذلك ثبت ما قلناه أخربنا حممد بن احلسني
أبو زيد بن طريف قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري قال مسعت أبا خالد األمحر يقول مسعت األعمش يقول مسعت من 

بن أيب صاحل الف حديث مث مرضت فنسيت بعضها أخربنا بن الفضل قال أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب 
سفيان قال ثنا أبو بكر يعين احلميدي قال ثنا أبو معاوية الضرير قال ثنا سفيان بن عيينة عن بن أيب جنيح عن جماهد 
يف قوله تعاىل يوم متور السماء مورا قال تدور دورا فسألنا سفيان عنه فقال ال أحفظه أخربنا أبو القاسم األزهري 

براهيم بن حممد الكندي قال ثنا أبو موسى حممد بن املثىن قال مسعت رياح قال أنا حممد بن العباس اخلزاز قال أنا إ
بن خالد يقول لسفيان بن عيينة يف مسجد احلرام سنة إحدى وتسعني يا أبا حممد أبو معاوية حيدث عنك بشيء ليس 

تل املخالف حتفظه ووكيع حيدث عنك بشيء ليس حتفظه فقال صدقهم فاين كنت قبل اليوم أحفظ مين اليوم وقد اع
بأن كمال العقل مينع من نسيان مجيع احلديث إذا ذكر أنه حدث به يف جملس كذا يف موضع كذا يف وقت كذا 

وهذا باطل ألن كل عاقل يعلم مبستقر العادة ان كامل العقل ينسي ما هو أكثر من ذلك فال يعترب هبذه الدعوى 
ن مساه حرم عليه العمل مبوجبه وعمل غريه تبع لعمله به فإذا واعتل أيضا بأن الراوي إذا نسي اخلرب ومل يذكر انه م

حرم عليه ذلك حرم على غريه فيقال له ومن الذي يسلم لك ما ذكرته بل ما أنكرت من وجوب عمله إذا نسيه 
وأخربه به العدل عنه فان هذا هو الواجب عليه على ان ما ذكره لو كان صحيحا لوجب إذا حرم على العامل العمل 

كان أفىت العامي به إذا غلب على ظنه أن احلق يف غري ما أفتاه أن حيرم على العامي العمل مبا افتاه به وإذا حرم  مبا
  على احلاكم العمل بشهادة الواحد حرم على الشاهد اقامتها وذلك باطل فسقط ما قاله 

  باب الكالم يف إرسال احلديث ومعناه وهل جيب العمل باملرسل أم ال

ني أهل العلم ان إرسال احلديث الذي ليس مبدلس هو رواية الراوي عمن مل يعاصره أو مل يلقه حنو رواية ال خالف ب
سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن وعروة بن الزبري وحممد بن املنكدر واحلسن البصري وحممد بن سريين 

مبثابته يف غري التابعني حنو رواية بن جريج عن وقتادة وغريهم من التابعني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و
عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ورواية 
محاد بن أيب سليمان عن علقمة فهذه كلها روايات ممن مسينا عمن مل يعاصروه وأما رواية الراوي عمن عاصره ومل 

فمثاله رواية احلجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري وما كان حنو ذلك مما مل نذكره واحلكم يف  يلقه
اجلميع عندنا واحد وكذلك احلكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ لقيه اال انه مل يسمع ذلك احلديث منه ومسع ما 

انه مقبول وجيب العمل به إذا كان املرسل  عداه وقد اختلف العلماء يف وجوب العمل مبا هذه حاله فقال بعضهم
ثقة عدال وهذا قول مالك وأهل املدينة وأيب حنيفة وأهل العراق وغريهم وقال حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا 

عنه وغريه من أهل العلم ال جيب العمل به وعلى ذلك أكثر األئمة من حفاظ احلديث ونقاد األثر واختلف مسقطوا 
  يف قبول رواية الصحايب خربا عن النيب  العمل باملرسل

صلى اهللا عليه و سلم مل يسمعه منه مثل ما أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن حممد األصبهاين احلافظ بنيسابور قال أنا 
أبو عمرو حممد بن أمحد بن محدان قال أنا عمران بن موسى بن جماشع قال ثنا حممد بن خالد قال ثنا معتمر عن أبيه 

حدثنا أنس قال ذكر يل ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملعاذ من لقي اهللا تعاىل ال يشرك يعين به شيئا دخل قال 
اجلنة فقال يا نيب اهللا أفال أبشر الناس قال ال اين أختوف ان يتكلوا فقال بعضهم ال تقبل مراسيل الصحابة ال للشك 



منه ولكن ألنه قد يروي الراوي منهم عن تابعي وعن أعرايب ال يف عدالتهم وال ألن فيهم من خرج عنها جبرم كان 
تعرف صحبته وال عدالته فلذلك جيب العمل بترك مرسله ولو قال لست أروي لكم اال عن مساعي من الرسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم أو من صحايب لوجب علينا قبول مرسله وقال آخرون مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون 

هم عدوال مرضيني وان الظاهر فيما أرسله الصحايب ومل يبني السماع فيه انه مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه مجيع
و سلم أو من صحايب مسعه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واما من روى منهم عن غري الصحابة فقد بني يف روايته 

شبه بالصواب عندنا ملا أخربنا حممد بن أيب عمرو الصويف ممن مسعه وهو أيضا قليل نادر فال اعتبار به وهذا هو األ
بنيسابور قال ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين احلافظ قال ثنا إبراهيم بن أيب طالب وحممد بن إمساعيل قاال 

رباء بن ثنا أبو كريب قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أيب إسحاق قال مسعت ال
عازب يقول ليس كلنا مسع حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت لنا ضيعة وأشغال وكان الناس مل يكونوا 

يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب وأخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن 
  ب بن عطاء قال انا إمساعيل بن مسلم عن يعقوب األصم قال ثنا حيىي بن جعفر قال أنا عبد الوها

احلسن عن أنس بن مالك انه قال ليس كل ما حندثكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعناه منه ولكن حدثنا 
أصحابنا وحنن قوم ال يكذب بعضهم بعضا ومن القائلني بقبول املراسيل من يقدم ما أرسله األئمة من الصحابة 

م على مسند من ليس يف درجتهم اعتالال بأهنم ال يرسلون اال ما ظهر وبان واشتهر وحصل هلم والتابعني ومن بعده
العلم بصحته قال وانتشاره وظهوره أقوى من مسند الواحد ومن جرى جمراه ومنهم من يعمل مبراسيل كبار التابعني 

 العدالة وكذلك مراسيل من بعد دون مراسيل من قصر عنهم ومنهم من يقبل مراسيل مجيع التابعني إذا استووا يف
التابعني ومنهم من يقبل مراسيل من عرف منه النظر يف أحوال شيوخه والتحري يف الرواية عنهم دون من مل يعرف 

بذلك أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت 
مشي يقول ألمحد بن صاحل قال حيىي بن سعيد مرسل الزهري شبه ال شيء فغضب أمحد جعفر بن عبد الواحد اهلا

وقال ما ليحىي ومعرفة علم الزهري ليس كما قال حيىي أخربين عبيد اهللا بن أمحد بن عثمان الصرييف قال أنا علي بن 
عبد اهللا بن أيب عتاب قال ثنا أمحد عمر احلافظ قال ثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل الضيب احملاملي قال ثنا أمحد بن 

بن أيب شريح الرازي قال مسعت أبا عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي الذاب عن أهل السنة واملنكر على أهل 
البدعة يقول إرسال الزهري عندنا ليس بشيء وذلك أنا جنده يروي عن سليمان بن أرقم أخربنا حممد بن احلسني 

ا يعقوب قال حدثين الفضل بن زياد قال مسعت أبا عبد اهللا وهو أمحد بن حنبل يقول قال أنا بن درستويه قال ثن
مرسالت إبراهيم النخعي ال بأس هبا وليس يف املرسالت شيء أضعف من مرسالت احلسن وعطاء بن أيب رباح 

بن املديين مسعت فإهنما ياخذان عن كل أحد وأخربنا حممد بن احلسن قال انا بن درستويه قال ثنا يعقوب قال قال 
  حيىي بن سعيد يقول مرسل مالك احب ايل من مرسل سفيان 

أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن أمحد بن احلسن قال ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال ثنا علي بن عبد اهللا 
عطاء يأخذ عن كل بن املديين قال قال حيىي بن سعيد مرسالت جماهد احب ايل من مرسالت عطاء بكثري كان 

ضرب وقال حيىي مرسالت بن أيب خالد ليس بشيء ومرسالت عمرو بن دينار احب ايل قال حيىي وكان شعبة 
يضعف إبراهيم عن علي قال حيىي إبراهيم عن علي احب ايل من جماهد عن علي قال بن املديين ومسعته يقول أول ما 

 جملز فجعلت ال اشتهيها وأنا يومئذ غالم ومسعته يقول طلبت يف احلديث وقع يف يدي كتاب فيه مرسالت عن أيب



مالك عن سعيد بن املسيب احب ايل من سفيان عن إبراهيم قال وكل ضعيف قال ومسعته يقول سفيان عن إبراهيم 
شبه ال شيء ألنه لو كان فيه انسان صاح به وقال حيىي مرسالت سعيد بن جبري احب ايل من مرسالت عطاء قلت 

الت جماهد قال سعيد احب ايل قلت ليحىي فمرسالت جماهد احب إليك أم مرسالت طاوس قال ما ليحىي فمرس
أقرهبما ومسعت حيىي يقول مرسالت أيب إسحاق عندي شبه ال شيء واألعمش والتيمي وحيىي بن أيب كثري وقال حيىي 

مرسالت مالك بن أنس قال هي مرسالت بن عيينة شبه الريح مث قال حيىي أي واهللا وسفيان بن سعيد قلت ليحىي ف
احب ايل مث قال حيىي ليس يف القوم أصح حديثا من مالك قال اخلطيب والذي خنتاره من هذه اجلملة سقوط فرض 

العمل باملراسيل وان املرسل غري مقبول والذي يدل على ذلك ان إرسال احلديث يؤدي اىل اجلهل بعني راويه 
ه وقد بينا من قبل انه ال جيوز قبول اخلرب اال ممن عرفت عدالته فوجب لذلك ويستحيل العلم بعدالته مع اجلهل بعين

كونه غري مقبول وأيضا فان العدل لو سئل عمن أرسل عنه فلم يعد له مل جيب العمل خبربه إذا مل يكن معروف 
  العدالة من جهة غريه وكذلك حاله إذا ابتدأ اإلمساك عن ذكره وتعديله 

ره غري معدل له فوجب ان ال يقبل اخلرب عنه فان قيل ليس األمر على هذا الن إرسال الثقة ألنه مع اإلمساك عن ذك
تعديل منه ملن أرسل عنه ومبثابة نطقه بتزكيته قلنا هذا باطل من وجوه أوهلا انه قد علم من حال العدول اهنم 

ان امساكهم عن اجلرح ليس  ميسكون عن تعديل الراوي وجرحه فإذا سئلوا عنه جرحوه تارة وعدلوه أخرى فعلم
بتعديل وكذلك امساكهم عن التعديل ليس جبرح ويدل على ذلك أيضا انه لو ساغ ان يقال ان اإلمساك عن 

اجلرح تعديل لساغ ان يقال ان اإلمساك عن التعديل جرح ويدل على فساد ذلك أيضا انه قد اتفق على أنه ال يقنع 
ك عن جرحهم وال يقنع يف جرحهم باإلمساك عن تعديلهم دون إيراد من املعدل للشهود إذا سئل عنهم باإلمسا

لفظ يقع به ذلك ويدل على أن اإلمساك عن املرسل عنه ليس بتعديل له انه قد ميكن ان يكون املمسك غري عامل 
 حباله من عدالة أو جرح فيمسك عن االمرين للجهل هبما وهذا مقتضى ظاهر احلال يف اإلمساك عن جرحه وتعديله
فسقط ما قالوه ومجيع ما ذكرناه يدل على فساد قول املخالف ان رواية العدل عمن أرسل عنه تعديل له وألنه لو 

كان األمر على ما ذكر لوجب إذا ترك احملدث الرواية عمن يعلم انه مسع منه مع علمه بثقته وذكره مساعه ان يكون 
الرواية عمن يعرف عدالته جاز وصح أيضا أن يروي  ذلك جرحا وملا اتفق على فساد هذا وأنه قد يترك العدل

عمن يعرف جرحه أو عمن ال يعرفه عدال وال جمروحا وال أقل من هذه الرتبة فدل على صحة ما ذكرناه على انا لو 
سلمنا للمخالف ما ادعاه من ان رواية العدل عمن أرسل عنه ممسكا عن جرحه تعديل له ومبثابة لفظه بتزكيته وانه 

عنه اال هو مرضي عنده مل جيب علينا تقليده يف ذلك ألنه جيوز ان نعرفه بالفسق وما يبطل العدالة لو ذكره لنا  مل يرو
  وامنا نقبل تعديله إذا ذكر لنا الذي أرسل عنه وعرفنا عينه 

املرسل ومل نعرفه حنن وال غرينا جبرح يسقط العدالة فاما ان نقبل تعديل من ال نعرف عينه فذلك باطل فلو قال 
حدثين العدل الثقة عندي بكذا مل يقبل ذلك منه حىت يذكر امسه فلعلنا أو غرينا نعرفه عند تسميته خبالف العدالة 

فإذا مل يقبل النطق بتزكية من مل يذكر عينه فان اإلمساك عن جرحه اوهى وأضعف ويدل على ذلك أيضا ان شهادة 
تكفي يف تعديل شهود األصل وكان جيب على ما ذكره  شهود الفرع على شهادة شهود األصل يف احلقوق ال

املخالف ان تكفي ألن شهود الفرع إذا كانوا عدوال فلن يشهدوا عند احلاكم اال على شهادة عدول عندهم جيب 
احلكم بشهادهتم وملا اتفق على ان ذلك ال يكفي بل جيب ان يعينوا للحاكم شهود األصل حىت جيتهد يف عدالتهم 

رفهم احلاكم أو غريه خبالف العدالة لزم مثله فيما ذكرناه فان قال فرق بني إرسال اخلرب وبني الشهادة جلواز أن يع



وهو أنه قد اقتصر يف اخلرب على أخربنا فالن عن فالن عن فالن ومل جيز مثل ذلك يف الشهادة فلما جاز ان يقبل خرب 
ومل يقبل مثل ذلك يف الشهادة وجب افتراق احلكم املخرب عمن جيوز أن يكون مسع منه وجيوز أن يكون حدث عنه 

يف وجوب ذكر شهود األصل ومن أرسل الثقة عنه قلنا ال جيب ما قلت من وجوه أحدها انه لو وجب افتراقهما 
لوجب افتراقهما يف وجوب معرفة كوهنما عدلني حىت ال جيب تعديل املخرب عنه بلفظ وال برواية عنه وترك جرح له 

من تزكية الشاهد وملا مل جيب ذلك وكان من امسك عن ذكره جمهول العني والعدالة سقط ما  وإن كان ال بد
ذكرت وألن قول القائل املعاصر لغريه الذي قد علم لقاؤه له ومساعه منه حدثنا فالن عن فالن عن فالن قول ظاهر 

نا فالن عن فالن وبينهما رجل مل يقتضي ان شيخه الذي حيدث عنه قد مسع ممن بعده بال واسطة فان جاز أن يقول ث
يذكره غري أن ذلك يكون جتوزا وتوسعا وحذفا يف الكالم وليس جيوز صرف الكالم عن ظاهره بغري دليل فوجب 

  لذلك محله على ظاهره وارسال 

العدل عن غريه مع اإلمساك عن ذكره ليس جبرح له وال تعديل يف مجلة وال تفصيل بل ظاهر احلال يف ذلك انه ال 
يعرف حاله بشيء مما بيناه قبل فبان فساد قول املخالف وامنا استجاز كتبة احلديث اإلقتصار على العنعنة لكثرة 

تكررها وحلاجتهم اىل كتب األحاديث اجململة بإسناد واحد فتكرار القول من احملدث ثنا فالن عن مساعه من فالن 
فالن عن مساعه من فالن وفالن عن مساعه من فالن يشق ويصعب ألنه لو قال أحدثكم عن مساعي من فالن وروى 

حىت يأيت على أمساء مجيع مسندي اخلرب اىل ان يرفع اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف كل حديث يرد مثل ذلك 
اإلسناد لطال وأضجر ورمبا كثر رجال اإلسناد حىت يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك وفيه اضرار بكتبة احلديث 

 منهم واحلاملني حلديثهم يف األسفار ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان فساغ هلم ألجل هذه وخاصة املقلني
الضرورة استعمال عن فالن وليس بالعلماء واحلكام ضرورة يف ترك تزكية الرواة والشهود بل ذلك فرضهم وسهل 

ل خمالفينا أخربنا حممد بن احلسني انا متأت منهم وإذا كان األمر على ما ذكرناه وضح صحة ما ذهبنا اليه وفساد قو
عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال مسعت عبد الرمحن بن إبراهيم دحيما قال ثنا الوليد قال كان 

األوزاعي إذا حدثنا يقول ثنا حيىي قال ثنا فالن قال ثنا فالن حىت ينتهي قال الوليد فرمبا حدثت كما حدثين ورمبا 
ختففنا من االخبار أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا حممد بن أمحد بن احلسن قال ثنا بشر بن موسى  قلت عن عن عن

قال قال عبد اهللا بن الزبري احلميدي فان قال قائل فما احلجة يف ترك احلديث املقطوع والذي يكون يف إسناده رجل 
إسناده رجل ساقط وأكثر قال عبد اهللا قلت الن ساقط وأكثر من ذلك ومل يزل الناس حيدثون باملقطوع وما كان يف 

املوصول وإن مل يقل فيه مسعت حىت ينتهي احلديث اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن ظاهره السامع املدرك حىت 
  يتبني فيه غري ذلك 

شهد كظاهر الشاهد الذي يشهد على األمر املدرك له فيكون ذلك عندي كما يشهد إلدراكه من شهد عليه وما 
فيه حىت اعلم منه غري ذلك واملقطوع العلم حييط بأنه مل يدرك من حدث عنه فال يثبت عندي حديثه ملا احطت به 
علما وذلك كشاهد شهد عندي على رجل مل يدركه انه تصدق بداره أو أعتق عبده فال أجيز شهادته على من مل 

  يدركه 

  اب العمل هبا والردباب ذكر ما احتج به من ذهب اىل قبول املراسيل واجي



  ) عليه 
قال بعض من احتج بصحة املراسيل لو كان حكم املتصل واملنقطع خمتلفا لبينه علماء السلف وأللزموا أنفسهم 

التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبينوا ذلك ألتباعهم بل كان املنقطع عند أهل 
تصل فان من وصل احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باإلسناد إذا النظر أبني حجة وأظهر قوة من امل

كان ملا مسع مؤديا واىل األمة ما محل مسلما وإذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان للشهادة قاطعا 
لتلقيه خربا متواطئا  ولصدق من رواه له ضامنا وال يظن بثقة عدل ان يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال

وهذا الكالم غري صحيح فاما قوله لو كان حكم املتصل واملنقطع خمتلفا لبينه علماء السلف وأللزموا أنفسهم 
التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبينوا ذلك ألتباعهم فانا نقول اهنم قد بينوا 

الزهري يقول إلسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة ما أخربنيه حممد بن احلسني اختالف املتصل واملنقطع هذا بن شهاب 
القطان قال أنا دعلج بن أمحد قال ثنا أمحد بن علي األبار قال ثنا علي بن حجر عن عتبة بن أيب حكيم قال جلس 

 صلى اهللا عليه و إسحاق بن أيب فروة اىل الزهري فجعل يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا
  سلم فقال له الزهري ما لك قاتلك اهللا حتدث بأحاديث ليس هلا أزمة وروى عن غري بن شهاب شبيه هبذا املعىن 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن 
قال ثنا معتمر عن كهمس عن داود بن أيب هند عن الشعيب قال لو لقيت  حنبل قال حدثين معاذ بن شعبة البصري

هذا يعين احلسن لنهيته عن قوله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صحبت بن عمر ستة أشهر فلم امسعه يقول 
قال ثنا يعقوب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال يف حديث واحد أخربنا بن الفضل قال ثنا عبد اهللا بن جعفر 

بن سفيان قال ثنا عثمان يعين بن أيب شيبة قال ثنا جرير عن رجل عن عاصم األحول عن بن سريين قال ال حتدثين 
عن احلسن وال عن أيب العالية بشيء فإهنما ال يباليان عمن أخذا احلديث حدثنا حممد بن يوسف النيسابوري األعرج 

فظ قال أنا علي بن محشاذ العدل قال مسعت حممد بن شاذان يقول مسعت أمحد قال أنا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلا
بن سعيد بن صخر يقول مسعت أبا إسحاق الطالقاين يقول سألت بن املبارك قلت احلديث الذي يروي من صلى عن 

ن أبويه فقال من رواه قلت شهاب بن خراش فقال ثقة عمن قلت عن احلجاج بن دينار فقال ثقة عمن فقلت ع
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ان ما بني احلجاج بن دينار وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم مفازة تنقطع فيها 
اعناق اإلبل أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان الواسطي حدثنا أبو حنيفة الواسطي قال 

النهدي يقول مسعت بن املبارك يقول طلب اإلسناد املتصل من  مسعت أمحد بن الفرج يقول مسعت مالك بن إمساعيل
الدين وقد كان أمحد بن حنبل خيتار األحاديث املوقوفات عن الصحابة على املرسالت عن النيب صلى اهللا عليه و 

سلم لذلك حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أنا أبو بكر اخلالل قال أخربين حممد بن موسى ان إسحاق بن 
هيم حدثهم قال قلت أليب عبد اهللا حديث مرسل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم برجال ثبت احب إليك أو إبرا

  حديث عن بعض الصحابة 

والتابعني متصل برجال ثبت قال أبو عبد اهللا عن الصحابة اعجب ايل أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال 
ثنا أبو عبيدة السري بن حيىي بن أخي هناد قال ثنا جعفر بن حممد بن ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال 

عمار القاضي قال حدث بن السماك وسأله انسان عن إسناد حديث فقال هذا من املرسالت عرفا أخربنا حممد بن 
ل بن العالء عيسى بن عبد العزيز اهلمذاين قال ثنا صاحل بن أمحد احلافظ قال ثنا عبد الرمحن بن محدان قال ثنا هال



قال مسعت أيب يقول محل أصحاب احلديث على بن عيينة يوما فصعد فوق غرفة فقال له أخوه تريد أن يتفرقوا عنك 
حدثهم بغري إسناد فقال انظروا اىل هذا يأمرين ان اصعد فوق البيت بغري درجة قال صاحل يعين ان احلديث بال إسناد 

ل إليها أخربين أبو بكر حممد بن املظفر الدينوري قال ثنا إبراهيم بن ليس بشيء وان اإلسناد درج املتون به يوص
حممد بن حيىي املزكي قال ثنا اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية قال مسعت أمحد بن نصر املقرى يقول مسعت 

السطح بال سلم إبراهيم بن معدان يقول قال بن املبارك مثل الذي يطلب أمر دينه بال إسناد كمثل الذي يرتقي 
أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل القطان قال ثنا أبو عيسى امحد بن حيىي بن حممد بن شاذان اجلوهري قال ثنا 

جدي قال سألت علي بن املديين عن إسناد حديث سقط علي فقال تدري ما قال أبو سعيد احلداد قال اإلسناد مثل 
ة سقطت والرأي مثل املرج أخربين أبو القاسم األزهري قال أنا عبيد الدرج ومثل املراقي فإذا زلت رجلك عن املرقا

اهللا بن حممد النوري قال ثنا حممد بن محدويه املروزي ثنا أبو املوجه ح وأخربنا حممد بن عيسى اهلمذاين قال ثنا صاحل 
املوجه قال أنا عبدان قال بن أمحد احلافظ قال ثنا إبراهيم بن حممد البخاري قال أنا أبو املوجه حممد بن عمرو بن 

مسعت عبد اهللا هو بن املبارك يقول اإلسناد عندي من الدين لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ولكن إذا قيل له من 
  حدثك بقي 

أخربنا حممد بن عيسى قال ثنا صاحل بن أمحد قال حدثين أبو أمحد القاسم بن أيب صاحل قال ثنا إبراهيم بن احلسني 
مد بن إمساعيل اجلعفري قال حدثين عبد اهللا بن سلمة بن أسلم قال ما كنا نتهم أن أحدا يكذب على قال ثنا حم

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متعمدا حىت جاءنا قوم من أهل املشرق فحدثوا عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
س فقلت يا أبا عبد اهللا واهللا انه لينبغي لنا و سلم الذين كانوا عندهم بأحاديث ال نعرفها فالتقيت انا ومالك بن أن

ان نعرف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ممن هو وعمن أخذنا فقال صدقت يا أبا سلمة فكنت ال أقبل 
حديثا حىت يسند يل وحتفظ مالك بن أنس احلديث من ايامئذ فجئت عبد اهللا بن احلسن يف السويقة فقال يا بن 

غين انك حتدث تقول حدثين فالن عن فالن قلت بلى خلط علينا شيعتكم من أهل العراق سلمة بن أسلم ما بل
وجاؤونا بأحاديث عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فحدثته بعض ما حفظت فعجب له وقال أصبت 

  جعفر بن حيان قال  يا بن أخي فزادين يف ذلك رغبا أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن

انا عبد الرمحن بن حممد بن إدريس قال ثنا عبد امللك بن أيب عبد الرمحن حدثنا عبد الرمحن بن احلكم بن بشري قال 
حدثين أيب قال مسعت عمرو بن قيس يقول ينبغي لصاحب احلديث أن يكون مثل الصرييف الذي ينقد الدراهم فان 

حلديث واما كتب أصحاب احلديث املراسيل والرواية هلا فإنه على ضروب الدراهم فيها الزيف والبهرج وكذلك ا
أحدها الستعمال ما تضمنت من األحكام عند من رأى قبوهلا ووجوب العمل هبا مع امجاعهم على الفرق بينها وبني 

من يسند حديثا املسندات يف الصحة والثبات ومنهم من يكتبها على معىن املعرفة لعلل املسندات هبا الن يف الرواة 
يرسله غريه ويكون الذي أرسله احفظ وأضبط فيجعل احلكم له وقد قال أمحد بن حنبل مبثل هذا فيما حدثت عن 

عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر اخلالل قال أخربين امليموين قال تعجب اىل أبو عبد اهللا ممن يكتب اإلسناد 
وى إسنادا أو أكثر قلت بينه يل كيف قال يكتب اإلسناد متصال وهو ويدع املنقطع مث قال ورمبا كان املنقطع أق

ضعيف ويكون املنقطع أقوى إسنادا منه وهو يرفعه مث يسنده وقد كتبه هو على انه متصل وهو يزعم انه ال يكتب 
ضعف ذا  اال ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم معناه لو كتب اإلسنادين مجيعا عرف املتصل من املنقطع يعين

  وقوة ذا 



ومنهم من يكتبها مسندة ويرويها مرسلة على معىن املذاكرة والتنبيه ليطلب اسنادها املتصل ويسال عنه ورمبا 
ارسلوها اقتصارا وتقريبا على املتعلم ملعرفة أحكامها كما يفعل الفقهاء اآلن يف تدريسهم فإذا أريد اإلستعمال 

عروة بن الزبري ملا أنكر على عمر بن عبد العزيز تأخري الصالة وأرسل له خرب احتيج اىل بيان اإلسناد أال ترى اىل 
أيب مسعود األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف صالة جربيل استثبته عمر بن عبد العزيز حلاجته اىل 

ء عروة عمر باخلرب استعمال اخلرب وقال له اعلم ما تقول يا عروة فأبان له إسناده ليقطع بذلك عذره وكان ابتدا
على سبيل املذاكرة والتنبيه ليسأل عمر عنه فلما احتيج اىل استعماله استثبته عمر فيه فأسنده له أخربنا بذلك أبو 
احلسن حممد بن عمر احلطراين قال ثنا أبو العباس عمرو بن هشام بن عمرو البلدي ببلد قال نا أبو حممد بكر بن 

عبد اهللا بن يوسف التنيسي ح وأخربنا بشري بن عبد اهللا الرومي قال أنا حممد بن  سهل بن إمساعيل القرشي قال ثنا
بدر قال أنا بكر بن سهل قال ثنا عبد اهللا بن يوسف قال انا مالك عن بن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر 

ة يوما وهو بالكوفة الصالة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه عروة بن الزبري فأخربه ان املغرية بن شعبة اخر الصال
فدخل عليه أبو مسعود األنصاري فقال ما هذا يا مغرية أليس قد علمت ان جربيل نزل فصلى فصلى رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يذكر سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حممد بن بدر هذه الدفعة األخرية واتفقا فيما بعد مث قال هبذا أمرت فقال عمر لعروة اعمل ما حتدث يا عروة أو أن 
حيدث  جربائيل هو أقام لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت الصالة قال عروة كذلك كان بشري بن أيب مسعود

عن أبيه قال عروة ولقد حدثتين عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلى العصر والشمس يف حجرهتا 
  قبل ان تظهر 

وقول املخالف ان املنقطع عند أهل النظر أبني حجة وأظهر قوة من املتصل دعوى باطلة ألن أهل العلم مل خيتلفوا يف 
يف املراسيل أو لو كان القول الذي قاله املخالف صحيحا لوجب ان تكون  صحة االحتجاج باملسانيد واختلفوا

القصة بالعكس يف ذلك وقد اختلف أئمة أهل األثر يف أصح األسانيد وأرضاها وإليهم املرجع يف ذلك وقوهلم هو 
ل فدل احلجة على من سواهم فكل قال على قدر اجتهاده وذكر ما هو األوىل عنده ونص على املسند دون املرس

  ذلك على تنافيهما واختالف األمر فيهما 

  ذكر احملفوظ عن أئمة أصحاب احلديث يف أصح األسانيد

أخربنا أبو نعيم احلافظ قال حدثنا أبو حامد بن جبلة الصائغ النيسابوري قال ثنا حممد بن إسحاق السراج قال 
نيد أيوب عن حممد عن عبيدة عن مسعت حممد بن سهل بن عسكر قال مسعت سليمان بن حرب يقول أصح األسا

علي رضي اهللا عنه وأخربنا أبو نعيم قال ثنا أبو حامد قال حدثنا السراج قال مسعت حممد بن سهل بن عسكر يقول 
سألت عبد الرزاق أي اإلسناد أصح فقال الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي رضي اهللا تعاىل عنه أخربين 

عبد الواحد املروروذي قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن نعيم الضيب بنيسابور قال مسعت أبا أبو بكر أمحد بن حممد بن 
الوليد الفقيه غري مرة يقول مسعت حممد بن سليمان بن خالد امليداين يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي يقول 

رأت على حممد بن عبد اهللا بن مخريويه أصح األسانيد كلها الزهري عن سامل عن أبيه أخربنا أبو بكر الربقاين قال ق



اهلروي حدثكم أبو منصور حيىي بن أمحد بن زياد قال سألت حيىي بن معني قلت االفراد احب إليك أو التمتع أو 
  القران قال االفراد وذكر إسناد عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وقال ليس إسناد أثبت من هذا 

ت على أيب العباس بن محدان حدثكم أبو العباس السراج قال مسعت حممد بن إمساعيل يقول وأخربنا الربقاين قال قرأ
أصح اإلسناد مالك عن نافع عن بن عمر أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا أبو حامد بن جبلة قال ثنا حممد بن إسحاق 

عن بن عمر أخربنا الربقاين قال السراج قال سألت حممد بن إمساعيل البخاري عن أصح إسناد فقال مالك عن نافع 
قرأت على أيب العباس بن محدان حدثكم متيم بن حممد قال ثنا إبراهيم بن حممد الشافعي قال مسعت الفضيل بن 

عياض يقول منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا مثل هذه السارية أخربنا احلسن بن علي الطناجريي قال انا 
ا عبد اهللا بن سليمان بن األشعث قال ثنا احلسني بن حممد الطيالسي قال حدثين أيب قال عمر بن أمحد الواعظ قال ثن

مسعت حممد بن أيب خالد قال مسعت بن املبارك يقول إذا جاءك سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
ني الدقاق قال أنا علي بن اهللا فكأنك تسمعه يعين من النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربين علي بن حممد بن احلس

احلسني بن هارون القاضي عن أيب العباس بن سعيد قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن نوح البلخي قال مسعت أيب 
يقول مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول ما امجع الناس على شيء امجاعهم على هذا اإلسناد سفيان عن منصور عن 

 حدثت عن عبد العزيز بن جعفر احلنبلي قال أنا أبو بكر اخلالل قال أنا حممد بن زيد إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا
اهلمذاين قال مسعت عبد اهللا بن محدان الدينوري قال قال علي بن املديين ألصحابه تعالوا حىت نذكر إسنادا من يذكر 

نت عن سفيان عن الزهري قال ال انا وال إسنادا من اليوم اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مل خيتلف فيه قال قلنا أ
سفيان وال الزهري قلنا فمن ليس ندري قال ولكين أدري محاد بن زيد عن أيوب عن حممد عن أيب هريرة أخربين 
حممد بن حممد بن عبد الواحد قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن نعيم النيسابوري قال أنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن 

عن بعض شيوخه قال مسعت سليمان بن داود يقول أصح األسانيد كلها حيىي بن أيب كثري عن أيب  بطة األصبهاين
  سلمة عن 

أيب هريرة أخربنا أبو بكر الربقاين قال أنا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه قال انا احلسني بن إدريس قال قال بن عمار 
عبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أيب موسى فقلنا قال وكيع ال أعلم يف احلديث شيئا أحسن إسنادا من هذا ش

منصور عن إبراهيم وأيوب عن أيب سريين ومالك عن نافع عن بن عمر فقال مل تصنعوا شيئا فقال يعين وكيع 
منصور كان يأخذ العطاء قال وشعبة مل يكن يرى السيف وعمرو بن مرة كذاك ومرة كذاك قال وعلقمة خرج مع 

ن عمرو بن مرة عن مرة عن أيب موسى األشعري أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عبد علي واإلسناد هو شعبة ع
العزيز بن جعفر الربذعي قال ثنا أمحد بن إبراهيم بن احلسن قال ثنا أبو جعفر أمحد بن إمساعيل بن عاصم املصري 

أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن مبصر امالء قال مسعت عبيد بن رجال يقول مسعت بن بكري يقول أليب زرعة الرازي يا 
زوبعة امنا ترفع السنن تنظر اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه بني يديه ثنا مالك عن نافع عن بن عمر وقول 
املخالف ان املرسل للحديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاطع للشهادة وضامن بصدق من حدثه غري صحيح 

 صلى اهللا عليه و سلم فيما روى له وقد يعتقد أيضا القطع على قول من روى له ألنه قد يعين بقوله قال رسول اهللا
بوجه ال يوجب القطع وحنن غري متعبدين بتقليده يف حتقيق القول بل جيب ان نسأله من أين علم ذلك هذا قولنا يف 

اهللا عليه و سلم فالغلط إليهم فيما تابعي الصحابة فأما من بعد التابعني وتابعي التابعني إذا قالوا قال رسول اهللا صلى 
  يستدلون به على قوهلم أسرع فال جيب تقليدهم وقد بينا فيما تقدم ان خلقا 



من أهل العلم حدثوا عمن ال ترتضي أحواهلم وغريوا أمساءهم وأنساهبم تدليسا للرواية عنهم ومثل ذلك غري مأمون 
وفا من ان ال يكتب حديثه إذا مساه لضعف روايته على املرسل وان يكون قصد إسقاط ذكر الذي أرسل عنه خ

وسقوط عدالته أخربنا أبو سعيد احلسني بن حممد بن عبد اهللا بن حسنويه الكاتب بأصبهان قال ثنا أبو جعفر أمحد 
بن جعفر بن أمحد بن معبد السمسار قال ثنا عمر بن أمحد بن السين قال ثنا حممد بن غالب أبو حيىي العطار ح 

القاضي أبو العالء حممد بن علي الواسطي قال ثنا أبو القاسم عبد اهللا بن عتاب بن حممد بن عبد اهللا بن وأخربين 
أمحد بن عتاب العبدي قال أنا علي بن عبد اهللا بن مبشر قال ثنا أبو حيىي حممد بن سعيد العطار واللفظ البن السين 

باب شعبة نتذاكر قال فقلت حدثنا إسرائيل عن أيب  عن أيب حيىي قال نصر بن محاد الوراق قال كنا قعودا على
إسحاق عن عبد اهللا بن عطاء عن عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعاية اإلبل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم فجئت ذات يوم والنيب صلى اهللا عليه و سلم جالس وحوله أصحابه فسمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء 

جد فصلى ركعتني واستغفر اهللا غفر اهللا له قال فقلت بخ بخ قال فجذبين رجل من خلفي فالتفت فإذا مث دخل املس
هو عمر بن اخلطاب فقال الذي قال قبل أحسن قال من شهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا قيل له ادخل من أي 

له قعد يبكي فقال له عبد اهللا بن إدريس أبواب اجلنة شئت قال فخرج ايل شعبة فلطمين مث دخل مث خرج فقال ما 
انك أسأت اليه فقال أما تنظر ما حيدث عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عطاء عن عقبة انا قلت أليب 

إسحاق من حدثك قال حدثين عبد اهللا بن عطاء عن عقبة قلت مسع عبد اهللا بن عطاء من عقبة قال فغضب ومسعر 
ضبت الشيخ فقال مسعر عبد اهللا بن عطاء مبكة فرحلت اىل مكة مل ارد احلج أردت بن كدام حاضر فقال أغ

احلديث فلقيت عبد اهللا بن عطاء فسألته فقال سعد بن إبراهيم حدثين فقال يل مالك بن أنيس سعيد باملدينة مل حيج 
  العام فرحلت اىل املدينة فلقيت سعدا فقال احلديث 

ال شعبة فقلت أيش هذا احلديث بينا هو كويف إذ صار مدنيا إذ رجع اىل البصرة من عندكم زياد بن خمراق حدثين ق
قال أبو حيىي هذا الكالم أو حنوه قال فرجعت اىل البصرة فلقيت زياد بن خمراق فسألته فقال ليس هو من بابتك 

قال شعبة فلما قلت حدثين به قال ال تريده قلت حدثين به قال حدثين شهر بن حوشب عن أيب رحيانة عن عقبة 
ذكر شهرا قلت دمر على هذا احلديث لو صح يل مثل هذا احلديث كان أحب ايل من أهلي ومايل ومن الناس 

أمجعني أخربنا أبو بكر حممد بن عمر بن بكري املقرى قال أنا عثمان بن أمحد بن مسعان الرزاز قال ثنا هيثم بن خلف 
له قال ثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد املفيد قال ثنا اهليثم بن ح وأخربنا القاضي أبو العالء الواسطي واللفظ 

خلف الدوري قال ثنا حممود بن غيالن قال مسعت املؤمل ذكر عنده احلديث الذي يروى عن أيب عن النيب صلى اهللا 
ئن فلقيت عليه و سلم يف فضل القرآن فقال لقد حدثين رجل ثقة مساه قال حدثين رجل ثقة مساه قال أتيت املدا

الرجل الذي يروي هذا احلديث فقلت له حدثين فاين أريد أن آيت البصرة فقال هذا الرجل الذي مسعناه منه هو 
بواسط يف أصحاب القصب قال فأتيت واسطا فلقيت الشيخ فقلت اين كنت باملدائن فدلين عليك الشيخ وإين أريد 

يت البصرة فلقيت الشيخ بالكالء فقلت له حدثين فاين أريد آيت البصرة قال ان هذا الذي مسعت منه هو بالكالء فأت
أن آيت عبادان فقال ان الشيخ الذي مسعناه منه هو بعبادان فأتيت عبادان فلقيت الشيخ فقلت له اتق اهللا ما حال 
وا هذا احلديث أتيت املدائن فقصصت عليه مث واسطا مث البصرة فدللت عليك وما ظننت اال ان هؤالء كلهم قد مات

فأخربين بقصة هذا احلديث فقال انا اجتمعنا هنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزهدوا فيه وأخذوا يف هذه 
األحاديث فقعدنا فوضعنا هلم هذه الفضائل حىت يرغبوا فيه واستدل من أوجب قبول املراسيل والعمل هبا بأنه لو مل 



ألنه قد يروى من األخبار ويسمع ما ال يعمل به عند بعض  جيب ذلك فيها مل يكن لروايتها وجه وهذا خطأ ظاهر
  العلماء ويعمل به عند غريه ويكتب أيضا ما العمل عند الكل على 

خالفه للمعرفة به وقد يروى عن الضعفاء واملتروكني الذين ال يصح االحتجاج بأحاديثهم والتعلق مبا ذكر املخالف 
ا سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين قال ثنا إبراهيم بن حممد بن عوف قال ال وجه له أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثن

ثنا حممد بن مصفى قال ثنا بقية قال قال يل األوزاعي تعلم من العلم ما ال يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به أخربنا 
حممد بن عمر بن موسى  أمحد بن حممد بن أمحد الروياين قال انا يوسف بن أمحد بن يوسف الصيدالين مبكة قال ثنا

العقيلي قال ثنا حيىي بن عثمان قال ثنا نعيم بن محاد قال حدثين حامت القاص وكان ثقة قال مسعت سفيان الثوري 
يقول اين ألروي احلديث على ثالثة أوجه أمسع احلديث من الرجل أختذه دينا وأمسع من الرجل اقف حديثه وأمسع 

فته أخربنا عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الواعظ قال ثنا دعلج بن أمحد قال ثنا من الرجل ال أعبأ حبديثه وأحب معر
حممد بن نعيم قال حدثين أبو أمحد حممود بن غيالن قال مسعت بن املبارك يقول اين ألمسع احلديث فاكتبه وما من 

باحلديث ولو كان حكم  رأيي ان اعمل به وال أن أحدث به ولكن أختذه عدة لبعض أصحايب ان عمل به أقول عمل
املتصل واملرسل واحدا ملا ارحتل كتبة احلديث وتكلفوا مشاق األسفار اىل ما بعد من األقطار للقاء العلماء والسماع 
منهم يف سائر اآلفاق ومن قبل قد سلك غري واحد من الصحابة هذه الطريقة يف الرحلة للسماع حىت قال عبد اهللا 

بكتاب اهللا تعاىل مين تبلغه اإلبل ألتيته ورحل أبو أيوب األنصاري اىل مصر يف سبب  بن مسعود لو أعلم أحدا أعلم
حديث واحد وكذلك جابر بن عبد اهللا رحل اىل مصر أيضا يف حديث حىت مسعه من عبد اهللا بن أنيس وقال سعيد 

البصرة اىل الكوفة يف بن املسيب ان كنت ألسري يف طلب احلديث الواحد مسرية الليايل واأليام ورحل احلسن من 
مسألة وقال الشعيب يف حديث رواه ان كان الراكب لريكب اىل املدينة فيما دونه وقال أبو العالية كنا نسمع الرواية 

  عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عىن يطول وقد وحنن بالبصرة فما نرضى حىت نركب اىل املدينة فنسمعها من أفواههم واستيعاب ما ورد يف هذا امل
ذكرناه يف كتاب آخر باألسانيد اليت ادته إلينا فلو كان املرسل يغين عن املتصل إذ هو مبثابته ملا تعب القوم هذا 
التعب كله وال اعملوا املطي بالرحل وادخلوا املشاق على أنفسهم وتشددوا على من مسعوا منه التشدد املأثور 

ذلك الفتراق احلكم يف الرواية بني اإلتصال واإلرسال واهللا أعلم أخربنا حممد عنهم والنظر يدل على اهنم امنا فعلوا 
بن أمحد بن يعقوب قال أنا حممد بن نعيم الضيب قال مسعت أبا بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد 

ء طلب احلديث بالسماع الرمحن بن نوح الفقيه اإلمام يقول لو أن املرسل من األخبار واملتصل سيان ملا تكلف العلما
وملا ارحتلوا يف مجعه مسموعا وال التمسوا صحته ولكان أهل كل عصر إذا مسعوا حديثا من عاملهم وهو يقال قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا وكذا مل يسألوه عن إسناده وقد روينا عن مجاعة من التابعني وأتباع التابعني 

لون للتابعني هل من أثر وإذا ذكر األثر قالوا هل من قدوة وإمنا يعنون بذلك اإلسناد كانوا يسألون عن السنة مث يقو
املتصل ومل يقتصروا على قول الزهري وإبراهيم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكيف يقتصروا من مالك 

ان انا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا والنعمان إذا قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا حممد بن احلسني القط
يعقوب بن سفيان قال حدثين بن منري قال ثنا بن إدريس قال مسعت األعمش يقول جالست إياس بن معاوية فحدث 
حبديث فقلت عمن تذكر هذا فضرب يل مثل رجل من اخلوارج فقلت أىن تضرب هذا املثل تريد أن اكنس الطريق 



 محلتها حدثين احلسن بن أيب طالب قال ثنا علي بن عمرو احلريري قال ثنا أبو بثويب فال ادع بعرة وال خنفساء اال
  صاحل عبد الرمحن بن سعيد األصبهاين قال ثنا رسته يعين عبد الرمحن بن عمر قال مسعت 

فقال سفيان خبري حبمد اهللا قال ما  Cاألصمعي يقول حضرت بن عيينة وأتاه أعرايب فقال كيف أصبح الشيخ ي
امرأة من احلاج حاضت قبل ان تطوف بالبيت فقال تفعل ما يفعل احلاج غري أهنا ال تطوف بالبيت فقال  تقول يف

هل من قدوة قال نعم عائشة حاضت قبل ان تطوف بالبيت فأمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم ان تفعل ما يفعل 
القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك قال احلاج غري الطواف قال هل من بالغ عنها قال نعم حدثين عبد الرمحن بن 

  األعرايب لقد استسمنت القدوة وأحسنت البالغ واهللا لك بالرشاد 

  باب يف مراسيل سعيد بن املسيب ومن يلحق به من كبار التابعني

أخربنا أبو نعيم احلافظ قال انا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم يف كتابه قال مسعت العباس بن حممد الدوري 
ل مسعت حيىي بن معني يقول أصح املراسيل مراسيل سعيد بن املسيب أخربنا حممد بن احلسني القطان قال انا عبد يقو

اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين الفضل بن زياد قال مسعت أبا عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل يقول 
اهر بن عبد اهللا الطربي قال انا أبو طاهر حممد بن عبد مرسالت سعيد بن املسيب أصح املراسيل أخربنا القاضي ط

الرمحن املخلص قال ثنا أبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن سيف قال حدثنا املزين قال قال الشافعي وإرسال بن املسيب 
عندنا حسن قال اخلطيب اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي يف قوله هذا منهم من قال أراد الشافعي به ان 

سعيد بن املسيب حجة ألنه روى حديثه املرسل يف النهي عن بيع اللحم باحليوان وأتبعه هبذا الكالم وجعل مرسل 
احلديث أصال إذ مل يذكر غريه فيجعل ترجيحا له وإمنا فعل ذلك هبذا الكالم وجعل احلديث تتبعت فوجدت كلها 

  مسانيد عن الصحابة من جهة غريه 

عيد بن املسيب وبني مرسل غريه من التابعني وإمنا رجح الشافعي به والترجيح ومنهم من قال ال فرق بني مرسل س
باملرسل صحيح وإن كان ال جيوز أن حيتج به على اثبات احلكم وهذا هو الصحيح من القولني عندنا الن يف مراسيل 

ى من دوهنم كما سعيد ما مل يوجد مسندا حبال من وجه يصح وقد جعل الشافعي ملراسيل كبار التابعني مزية عل
استحسن مرسل سعيد بن املسيب على من سواه أخربنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الكاتب قال أنا أمحد بن جعفر بن 
حممد بن سلم قال ثنا أمحد بن موسى اجلوهري ح وأخربنا حممد بن عيسى بن عبد العزيز اهلمذاين قال ثنا صاحل بن 

طرائفي قال ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي املنقطع خمتلف فمن شاهد أمحد احلافظ قال ثنا حممد بن محدان ال
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من التابعني فحدث حديثا منقطعا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعترب 

اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه بأمور منها ان ينظر اىل ما أرسل من احلديث فان شركه فيه احلفاظ املأمونون فأسندوه 
عليه و سلم مبثل معىن ما روى كانت هذه داللة على صحة من قبل عنه وحفظه وإن انفرد بإرسال حديث مل 

يشركه فيه من يسنده قيل ما ينفرد به من ذلك ويعترب عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غريه ممن قبل العلم عنه من 
كانت داللة تقوي له مرسله وهي أضعف من األوىل وإن مل يوجد ذلك غري رجاله الذي قبل عنهم فان وجد ذلك 

نظر اىل بعض ما يروى عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قوال له فان وجد يوافق ما روي عن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت هذه داللة على أنه مل يأخذ مرسله اال عن أصل يصح ان شاء اهللا تعاىل قال 

لشافعي رمحه اهللا وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون مبثل معىن ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث ا



يعترب عليه بان يكون إذا مسي من روي عنه مل يسم جمهوال وال مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته 
ظ يف حديث مل خيالفه فان خالفه ووجد حديثه انقص فيما يروى عنه قال الشافعي ويكون إذا شرك أحدا من احلفا

كانت يف هذه دالئل على صحة خمرج حديثه ومىت خالف ما وصفت أضر حبديثه حىت ال يسع أحدا منهم قبول 
مرسله وإذا وجدت الداللة لصحة حديثه مبا وصفت احببنا ان يقبل مرسله وال نستطيع ان نزعم ان احلجة تثبت به 

لك ان معىن املنقطع مغيب حيتمل ان يكون محل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا مسي وان بعض ثبوهتا باملتصل وذ
املنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد حيتمل ان يكون خمرجهما واحدا من حديث من لو مسي مل يقبل وان بعض قول 

احلديث داللة قوية إذا نظر  أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قال برأيه لو وافقه مل يدل على صحة خمرج
فيهما وميكن ان يكون امنا غلط به حني مسع قول بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يوافقه وحيتمل مثل هذا 
فيمن يوافقه من بعض الفقهاء فأما من بعد كبار التابعني الذين كثرت مشاهدهتم لبعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه 

دا يقبل مرسله المور أحدها اهنم أشد جتوزا فيمن يروون عنه واآلخر أهنم يؤخذ عليهم و سلم فال أعلم منهم واح
الدالئل فيما ارسلوا بضعف خمرجه واآلخر كثرة اإلحالة يف اإلخبار وإذا كثرت االحالة كان أمكن للوهم وضعف 

  من يقبل عنه 

  باب ذكر الفرق بني قول الراوي عن فالن وان فالنا فيما يوجب اإلتصال

  ) واإلرسال 
أخربنا حممد بن احلسني بن حممد املتوثي قال أنا عثمان بن أمحد الدقاق قال ثنا حامد بن سهل الثغري أبو جعفر قال 

  ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن أيوب 

وأخرب عن نافع عن بن عمر عن عمر أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب قال ليتوضأ مث لينم 
عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قال أنا جعفر بن حممد بن أمحد بن احلكم الواسطي قال ثنا موسى بن 

هارون قال ثنا بن منري قال ثنا أيب قال ثنا عبيد اهللا عن نافع ان بن عمر قال يا رسول اهللا صلى اهللا عليك أيرقد 
األوىل يوجب ان يكون من مسند عمر من مسند عبد اهللا بن عمر  أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ ظاهر الرواية

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ونظري ما ذكرناه حديث جابر يف دخول سليك املسجد والنيب النيب صلى اهللا عليه و 
مد حاجب سلم خيطب فأمره ان يصلي ركعتني أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن بن أمحد احلريي قال ثنا أبو حم

بن أمحد الطوسي قال ثنا حممد بن محاد قال ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال جاء سليك 
الغطفاين يوم اجلمعة وهو خيطب يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم فجلس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا جاء 

يفتني مث ليجلس وأخربين أبو حممد عبد اهللا بن أيب احلسني بن أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فليصل ركعتني خف
بشران املعدل قال أنا حممد بن احلسن بن علي اليقطبين قال حدثين أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن إمساعيل البجلي 

أيب سفيان عن برأس العني قال ثنا إسحاق بن زريق حدثنا إبراهيم بن خالد املؤذن قال ثنا الثوري عن األعمش عن 
جابر عن السليك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فليصل 

ركعتني خفيفتني مث ليجلس حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر اخلالل قال أنا سليمان بن األشعث قال 
  مالك زعموا يرى عن فالن وان فالنا سواء  مسعت أبا عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل قال كان



وذكر أمحد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب وعن جابر عن سليك انه جاء 
والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب قال ومسعت أمحد قيل له ان رجال قال عروة ان عائشة قالت يا رسول اهللا وعن 

ال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء قلت وتأثري اخلالف بني اللفظني امنا يتبني يف رواية غري عروة عن عائشة سواء ق
الصحايب مثل ما ذكره أمحد من رواية عروة عن عائشة وان عائشة ومثله أيضا ما أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد 

نيسابور قال ثنا أبو الفضل جعفر بن حممد املاليين قال ثنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبدة السليطي ب
بن احلسني بن الترك قال ثنا حيىي بن حيىي قال ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت 

قلت وارأساه وارأساه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت 
واهللا اين الظنك حتب مويت ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض ازواجك فقال رسول عائشة واثكاله 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بل أنا وارأساه لقد مهمت أو أردت أن أرسل اىل أيب بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون 
ملؤمنون وأخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد أو يتمىن املتمنون مث قال يأىب اهللا ويدفع املؤمنون أو يدفع اهللا ويأىب ا

بن عبد اهللا السراج بنيسابور قال أنا بشر بن أمحد بن بشر اإلسفرائيين قال ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الذهلي 
 وأبو زكريا حيىي بن حممد بن غالب النسوي قاال ثنا حيىي بن حيىي قال ثنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد قال

مسعت القاسم بن حممد يقول قالت عائشة وارأساه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاك لو كان وأنا حي مث 
ساق احلديث مثل ما تقدم سواء اال أن فيه مث قلت يا نيب اهللا وذكر بشر أن احلديث على لفظ إبراهيم بن علي 

رسال آخر اجلزء الثاين عشر بسم اهللا الرمحن فلفظ احلديث األول يوجب السناده اإلتصال والثاين يوجب اإل
  الرحيم اجلزء الثالث عشر رب سهل وسلم قال اإلمام احلافظ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب رمحه اهللا تعاىل 

  باب القول فيما روى من األخبار مرسال ومتصال هل يثبت وجيب العمل به أم ال

وسف الصياد قال ثنا أمحد بن يوسف بن خالد قال ثنا احلارث بن مثال ذلك ما أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن ي
حممد التميمي قال ثنا احلسن بن قتيبة قال ثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى قال 

ثنا أبو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح اال بويل أخربناه أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال حد
العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أمحد بن خالد الوهيب قال 
ثنا إسرائيل ح وأخربنا أبو سعيد أيضا وأبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن عثمان الطرازي قاال ثنا أبو العباس 

قال ثنا طلق بن غنام قال ثنا إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاق عن أيب األصم قال ثنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي 
بردة عن أيب موسى قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح اال بويل وقال طلق ثنا قيس بن الربيع عن 

  أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

  الواحد بن حممد بن عبد اهللا البزاين بأصبهان أخربنا أبو الفرج عبد 

قال أنا عبد اهللا بن احلسن بن بندار املديين قال ثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا احلسني بن حفص قال ثنا سفيان عن 
أيب إسحاق عن أيب بردة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح اال بويل أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن 

د بن أيب طاهر الدقاق قال أنا أمحد بن سلمان النجاد قال ثنا عبد اهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال ثنا حممد بن أمح
جعفر غندر قال ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال نكاح اال بويل وكان 

الربيع يروون هذا احلديث عن أيب إسحاق مسندا متصال  يونس بن أيب إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن



وكان سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج يرويانه عن أيب إسحاق مرسال فقال أكثر أصحاب احلديث ان احلكم يف 
هذا أو ما كان بسبيله للمرسل وقال بعضهم ان كان عدد الذين ارسلوه أكثر من الذين وصلوه فاحلكم هلم وقال 

ن من أرسله أحفظ من الذي وصله فاحلكم للمرسل وال يقدح ذلك يف عدالة الذي وصله ومنهم من بعضهم إن كا
قال ال جيوز أن يقال يف مسند احلديث الذي يرسله احلفاظ انه عدل ألن إرساهلم له يقدح يف مسنده فيقدح يف 

قبول خربه ويلزم العمل به وان عدالته ومنهم من قال احلكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجب 
خالفه غريه وسواء كان املخالف له واحدا أو مجاعة وهذا القول هو الصحيح عندنا ألن إرسال الراوي للحديث 

ليس جبرح ملن وصله وال تكذيب له ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسال أو عند بعضهم االأهنم أرسلوه 
على الذاكر وكذلك حال راوي اخلرب إذا أرسله مرة ووصله أخرى ال لغرض أو نسيان والناسي ال يقضى له 

  يضعف ذلك أيضا له ألنه قد ينسى فريسله مث يذكر بعده فيسنده أو يفعل األمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه 

ثنا حامت بن أخربين احلسن بن أيب طالب قال ثنا طاهر بن حممد بن سهلويه النيسابوري قال ثنا أبو حامد الشرقي قال 
يونس اجلرجرائي قال قلت أليب الوليد الطيالسي ما تقول يف النكاح بال ويل قال ال جيوز قلت ما احلجة يف ذلك 

قال قال ثنا قيس بن الربيع عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال نكاح 
ري يرسالنه قال فاسرائيل تابع قيسا أخربنا أبو يعلى أمحد بن عبد الواحد بن اال بويل قلت أليب الوليد إن شعبة والثو

حممد الوكيل قال أنا أبو علي احلسن بن حممد بن أمحد بن شعبة املروزي قال ثنا حممد بن أمحد بن حمبوب قال ثنا أبو 
حديث فيه اختالف رواه  عيسى الترمذي قال حديث أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح اال بويل

إسرائيل وشريك بن عبد اهللا وأبو عوانة وزهري بن معاوية وقيس بن الربيع عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب 
موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه أسباط بن حممد وزيد بن حباب عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب 

صلى اهللا عليه و سلم ورواه أبو عبيدة احلداد عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب 
إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه ومل يذكر فيه عن أيب إسحاق وقد روى عن 
 يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أيب إسحاق عن

أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح اال بويل وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أيب موسى 
وال يصح رواية هؤالء الذين رووا عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 

خمتلفة وان كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من  نكاح اال بويل عندي أصح ألن مساعهم من أيب إسحاق يف أوقات
  مجيع هؤالء الذين رووا عن أيب إسحاق هذا احلديث فان رواية 

هؤالء عندي أشبه ألن شعبة والثوري مسعا هذا احلديث من أيب إسحاق يف جملس واحد ومما يدل على ذلك ما 
فيان الثوري يسأل أبا إسحاق مسعت أبا بردة حدثنا حممود بن غيالن قال ثنا أبو داود قال أنا شعبة قال مسعت س

يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح اال بويل قال نعم فدل هذا احلديث ان مساع شعبة والثوري هذا 
احلديث يف وقت واحد وإسرائيل هو أثبت يف أيب إسحاق أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب قال أنا حممد بن نعيم 

عت أبا إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي يقول مسعت حممد بن هارون املكي يقول مسعت حممد بن الضيب قال مس
إمساعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ان كان شعبة والثوري أرساله فان قال ال نكاح اال بويل فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة و
  ذلك ال يضر احلديث 



  باب بيان حكم احلديث خيتلف على روايه يف قوله حدثين وبلغين

أخربنا حممد بن أمحد بن رزق قال أنا أبو احلسن علي بن حممد بن أمحد املصري قال ثنا حممد بن إمساعيل قال ثنا أبو 
 حبيب عن عراك انه بلغه ان نوفل بن معاوية قال مسعت رسول اهللا صاحل قال حدثين الليث قال حدثين يزيد بن أيب

صلى اهللا عليه و سلم يقول من الصالة صالة من فاتته فكأنه وتر أهله وماله فقال بن عمر مسعت رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم يقول هي صالة العصر وهكذا رواه عيسى 

ي أبو نصر أمحد بن احلسني بن حممد بن عبد اهللا الدينوري هبا قال أنا بن محاد زغبة عن الليث بن سعد أخربناه القاض
أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق السين قال أنا أبو عبد الرمحن النسائي قال انا عيسى بن محاد زغبة قال ثنا الليث 

عليه و سلم يقول من عن يزيد بن أيب حبيب عن عراك انه بلغه ان نوفل بن معاوية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
الصالة صالة من فاتته فكأمنا وتر أهله وماله قال بن عمر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول هي صالة 
العصر وقد خالف الليث جعفر بن ربيعة فرواه عن عراك كذلك ان نوفال حدثه به وتابعه حممد بن إسحاق فرواه 

حديث جعفر فأخربناه حممد بن احلسني القطان قال أنا حممد بن أمحد عن يزيد بن أيب حبيب عن عراك كذلك أما 
بن احلسن الصواف قال ثنا حممود بن حممد يعين املروزي قال ثنا إبراهيم بن عبد اهللا هو اخلالل قال أنا عبد اهللا قال 

السين قال أنا أبو عبد ثنا حيوة بن شريح ح وأخربنا القاضي أبو نصر أمحد بن احلسن الدينوري قال أنا أبو بكر بن 
الرمحن النسائي قال انا سويد بن نصر قال أنا عبد اهللا هو بن املبارك عن حيوة بن شريح قال أنا جعفر بن ربيعة ان 

عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من فاتته صالة العصر 
ذا آخر حديث سويد وزاد إبراهيم قال عراك وأخربين عبد اهللا بن عمر أنه مسع رسول اهللا فكأمنا وتر أهله وماله ه

صلى اهللا عليه و سلم يقول من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله وأما حديث بن إسحاق فأخربناه القاضي 
ن النسائي قال أنا عبيد اهللا بن سعد أبو نصر أمحد بن احلسني قال انا أمحد بن حممد بن إسحاق قال أنا أبو عبد الرمح

بن إبراهيم قال ثنا عمي قال ثنا أيب عن حممد بن إسحاق قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن عراك بن مالك قال 
مسعت نوفل بن معاوية يقول صالة من فاتته فكأمنا وتر أهله وماله قال بن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يوجب القضاء يف هذا احلديث جلعفر بن ربيعة بثبوت ايصاله احلديث لثقته وضبطه ورواية  هي العصر واحلكم
الليث ليس تكذيبا له جلواز أن يكون عراك بلغه هذا احلديث عن نوفل بن معاوية مث مسعه منه بعد فرواه على 

  الوجهني مجيعا واهللا أعلم 

  )  عليه و سلم ومل يسم هل يكون ذلك حجة باب قول التابعي حدثين رجل من أصحاب النيب صلى اهللا( 
حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أنا أمحد بن حممد بن هارون اخلالل قال أنا حممد بن علي بن حممود قال ثنا أبو 
بكر األثرم قال قلت أليب عبد اهللا يعين أمحد بن حنبل إذا قال رجل من التابعني حدثين رجل من أصحاب النيب صلى 

يه و سلم فاحلديث صحيح قال نعم أخربنا أبو بكر الربقاين قال أنا حممد بن عبد اهللا بن مخريويه اهلروي قال اهللا عل
أنا احلسني بن إدريس قال وسألته يعين حممد بن عبد اهللا بن عمار إذا كان احلديث عن رجل من أصحاب النيب 

مجيع أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم كلهم  صلى اهللا عليه و سلم أيكون ذلك حجة قال نعم وإن مل يسمه فان
  حجة 

  باب يف قول التابعي عن الصحايب يرفع احلديث وينميه ويبلغ به ورواية



أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد بن إبراهيم العبدوي امالء بنيسابور قال أنا أبو أمحد احلافظ قال أنا عبد اهللا بن حممد 
أمحد بن منيع قال ثنا مروان بن شجاع اخلصيفي عن سامل األفطس عن سعيد  بن عبد العزيز البغوي قال ثنا جدي

بن جبري عن بن عباس قال الشفاء يف ثالثة شرطة حمجم ولعقة من عسل وكية من نار وأهنى أميت عن الكي رفع 
  احلديث حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أنا أبو بكر اخلالل قال أخربين حممد بن علي بن 

ل ثنا األثرم ان أبا عبد اهللا قيل له فإذا قال يرفع احلديث فهو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فأي حممود قا
شيء أخربنا بشرى بن عبد اهللا قال أنا حممد بن بدر قال ثنا بكر بن سهل قال ثنا عبد اهللا بن يوسف قال أنا مالك 

قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمىن  بن أنس عن أيب حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه
على ذراعه اليسرى يف الصالة قال أبو حازم ال أعلم اال أنه ينمى ذلك قال مالك يرفع ذلك أخربنا أبو عثمان 

سعيد بن العباس بن حممد القرشي اهلروي قال أنا أيب قال ثنا أبو يزيد حامت بن حمبوب السامي قال ثنا عبد اجلبار بن 
لعالء العطار قال ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش يف هذا ا

الشان مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم أخربنا احلسن بن أيب بكر قال أنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن 
قال ثنا علي يعين بن املديين قال حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن  زياد القطان قال ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي

األعرج عن أيب هريرة رواية تقاتلون قوما صغار األعني ذلف يعين األنف كأن وجوههم اجملان املطرقة قلت لسفيان 
ايته إياه عن عن أيب الزناد ونعاهلم الشعر قال أراه قد قاله كل هذه األلفاظ كناية عن رفع الصحايب احلديث ورو

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال خيتلف أهل العلم ان احلكم يف هذه األخبار وفيما صرح برفعه سواء يف 
  وجوب القبول والتزام العمل 

  باب يف احلديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ما حكمه

بكر بن املقرى بأصبهان قال أخربنا أبو  حدثنا أبو طالب حيىي بن علي بن الطيب الدسكري لفظا حبلوان قال أنا أبو
يعلى امحد بن علي بن املثىن قال ثنا حممد بن سهل هو بن عسكر قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن زيد بن أسلم 

عن أبيه عن عمر بن اخلطاب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه خيرج من 
قال بن عسكر فقال له فىت من أهل مرو يقال له أمحد بن سعيد هذا احلديث كنت ال ترفعه قال ذلك  شجرة مباركة

على ما حدثنا وهذا على ما حندث اختالف الروايتني يف الرفع والوقف ال يؤثر يف احلديث ضعفا جلواز أن يكون 
مرة أخرى على سبيل الفتوى وال يرفعه  الصحايب يسند احلديث مرة ويرفعه اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ويذكره

فحفظ احلديث عنه على الوجهني مجيعا وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثريا يف حديثه فريويه تارة مسندا 
مرفوعا وقفه مرة أخرى قصدا واعتمادا وإمنا مل يكن هذا مؤثرا يف احلديث ضعفا مع ما بيناه ألن إحدى الروايتني 

واألخذ باملرفوع أوىل ألنه أزيد كما ذكرنا يف احلديث الذي يروي موصوال ومقطوعا وكما ليس مكذبة لألخرى 
قلنا يف احلديث الذي ينفرد راويه بزيادة لفظ يوجب حكما ال يذكره غريه ان ذلك مقبول والعمل به الزم واهللا 

أمحد بن جعفر بن محدان امالء قال أعلم أخربين أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن حممد بن عبد اهللا القصاب قال ثنا 
ثنا الفضل بن احلباب اجلمحي بالبصرة قال ثنا بندار قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا شعبة عن السدي عن 

مرة عن عبد اهللا قال وإن منكم اال واردها قال يردوهنا مث يصدرون بأعماهلم قال عبد الرمحن فقلت لشعبة ان 



عن مرة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال شعبة قد مسعته من السدي إسرائيل حدثين عن السدي 
  مرفوعا ولكين عمدا أدعه 

  باب يف احلديث يروي عن الصحايب قال قال هل يكون مرفوعا

د أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا العباس بن حمم
بن حامت الدوري قال ثنا شاذان قال أنا شعبة قال أخربين إدريس االودي عن أبيه عن أيب هريرة قال قال ال يصلي 

أحدكم وهو جيد اخلبث هكذا قال شاذان أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا املعدل قال أنا حممد بن عمرو بن 
ا زيد بن احلباب قال أنا أبو املنيب العتكي عن بن بريدة البختري الرزاز قال ثنا حيىي بن جعفر بن الزبرقان قال أن

عن أبيه قال قال الوتر حق فمن مل يوتر فليس منا أخربنا حممد بن عمر النجار أخربنا أبو القاسم عبد العزيز بن 
ثنا جعفر بن حممد اخلرقي حدثنا حممد بن عبدة بن حرب القاضي قال ثنا أزهر بن مروان قال ثنا عبد الوارث قال 
أيوب عن حممد عن أيب هريرة قال قال إذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة فان شدة احلر من فيح جهنم قرأت يف 
أصل كتاب دعلج بن أمحد مث أخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب الربقاين قال أنا أبو احلسن بن صغرية قال 

ن أيوب عن حممد عن أيب هريرة قال قال املالئكة حدثنا دعلج قال ثنا موسى بن هارون حبديث محاد بن زيد ع
تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله قال موسى إذا قال محاد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع قلت للربقاين 

أحسب ان موسى عين هبذا القول أحاديث بن سريين خاصة فقال كذا حتسب قلت وحيقق قول موسى هذا ما 
أنا عبد اهللا بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا حيىي بن خلف قال ثنا بشر بن الفضل أخربناه بن الفضل قال 

عن خالد قال قال حممد بن سريين كل شيء حدثت عن أيب هريرة فهو مرفوع فاحلديث األول الذي عن أيب هريرة 
إمنا شبه فيهما بالرفع وقد واحلديث الذي بعده عن بريدة على ما ذكره موسى بن هارون ليسا مما يعد مرفوعا و

  وردا من غري الطريقني اللذين ذكرنامها مرفوعني 

باب يف حكم قول الصحايب أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكذا وهنى عن كذا هل جيب محله على أنه مسع ( 
  ) ذلك منه أو جيوز كونه رواية عن غريه عنه 

ار قال أنا أبو عبد اهللا احلسني بن حيىي بن عياش القطان قال ثنا زهري أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلف
بن حممد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ل قال أنا حممد بن بقتل الوزغ ومساه فويسقا أخربنا أبو القاسم إبراهيم بن عبد الواحد بن حممد بن احلباب الدال
عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي قال ثنا حممد بن يونس قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صيام أيام التشريق اختلف الناس فيما ذكرناه وما هو مثله فقال 

له على أن الصحايب مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال قوم جيوز أن أكثر العلماء الواجب يف ذلك مح
يكون مسعه منه وجيوز كونه راويا له عن غريه واال ظهر هو القول األول وكذلك قول الصحايب حدث أو أخرب أو 

يأمر بكذا وينهى عن  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو مبثابة قوله مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
كذا والدليل عليه انه إذا قال هذه األقاويل من عرفت معاصرته لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومساعه منه وتلقيه 
عنه وجب ان يكون ظاهر قوله مقتضيا لسماع ذلك منه وإن حاز أن يكون قد حدث عنه ومن محل ذلك على انه 

ف ظاهر احلال ويدل عليه أيضا ان الذي يقتضيه ظاهر العدالة ان ال يقول مروي له عنه حيتاج اىل دليل ألنه خال



الراوي من الصحابة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكذا أو قال كذا اال وهو عامل متحقق لقول ما أضاف 
الظن فيه فال جيوز اليه وإذا روى له الواحد واإلثنان ذلك مل يكن عاملا وال متحققا ألمره وقوله بل جيوز التوهم و

إضافة أمر اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بغلبة ظن فصار الظاهر من قول الصحايب أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم بكذا علمه بأنه أمر وذلك ال حيصل له خبرب الواحد اال أنه يلزم على هذا جتويز تواتر األخبار عليه فيحصل عاملا 

اتر وإن مل يكن مسع األمر منه وال شك يف أن بني قوله مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و بأنه أمر له من جهة التو
سلم يأمر بكذا وبني قوله أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكذا فرقا وإن ذكره للسماع ال حيتمل سواه وقوله 

  ن السماع أمر بكذا حيتمل اخباره باألمر كما حيتمل مساعه وإن كان الظاهر ما قلناه م

  باب يف حكم قول الصحايب أمرنا بكذا وهنينا عن كذا ومن السنة كذا

هل جيب محله على أمر الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهنيه أو جيوز كونه أمرا وهنيا له ولغريه أخربنا أبو سعيد 
أيب طالب قال أنا عبد الوهاب حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم قال ثنا حيىي بن 

بن عطاء قال أنا بن عون عن محيد بن زاذويه عن أنس بن مالك قال أمرنا أو قال هنينا أن ال نزيد أهل الكتاب على 
  وعليكم أخربنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي قال ثنا حممد بن يعقوب األصم قال 

لوهاب قال ثنا بن عون عن حممد بن سريين أن أنس بن مالك قال هنينا ثنا حممد بن إسحاق الصنعاين قال أنا عبد ا
ان يبيع حاضر لباد أخربنا عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري قال أنا عبد اخلالق بن احلسن املعدل قال ثنا 

بن كدام عن حممد بن سليمان بن احلارث قال ثنا مسلم بن إبراهيم األزدي قال ثنا شعبة بن احلجاج عن مسعر 
وبرة بن عبد الرمحن عن مهام بن احلارث عن عبد اهللا بن مسعود قال ان من السنة الغسل يوم اجلمعة قال أكثر أهل 
العلم جيب أن حيمل قول الصحايب أمرنا بكذا على أنه أمر اهللا ورسوله وقال فريق منهم جيب الوقف يف ذلك ألنه ال 

ء كما انه يعين بذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والقول األول يؤمن ان يعين بذلك أمر األئمة والعلما
أوىل بالصواب والدليل عليه ان الصحايب إذا قال أمرنا بكذا فامنا يقصد االحتجاج الثبات شرع وحتليل وحترمي 

لك أمرا عن اهللا وحكم جيب كونه مشروعا وقد ثبت انه الجيب بأمر األئمة والعلماء حتليل وال حترمي إذا مل يكن ذ
ورسوله وثبت ان التقليد هلم غري صحيح وإذا كان كذلك مل جيز ان يقول الصحايب أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا 

ليخرب بإثبات شرع ولزوم حكم يف الدين وهو يريد أمر غري الرسول ومن ال جيب طاعته وال يثبت شرع بقوله وانه 
مبا يدل على انه مل يرد أمر من يثبت بامره شرع وهذه الداللة بعينها مىت أراد أمر من هذه حاله وجب تقييده له 

توجب محل قوله من السنة كذا على اهنا سنة الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فان قيل هل تفصلون بني قول 
بني ذلك  الصحايب ذلك يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبني قوله بعد وفاته قيل ال ألنا ال نعرف أحدا فصل

فأما إذا قال ذلك من بعد الصحابة فال ميتنع ان يعين بذلك أمر األئمة بذلك الشيء وأمرهم حجة جيب اتباعها 
وحيرم خمالفتها وإن كان قد قالوه رأيا واجتهادا ومل يسمع من النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه شيء فامجاع األئمة 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم وقد يفصل بني القائل لذلك من الصحابة على التحليل والتحرمي يثبت به احلكم كأمر ا
وبني القائل له ممن بعدهم بأن القائل من الصحابة وقد جعل له حبق معاصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلقيه 

تمل ان يريد عنه والسماع منه ومن بعده فليس كذلك فيحتمل أن يريد به أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحي
به أمر غريه من أئمة الدين وأيضا فإنه إذا محل قول القائل أمرنا بكذا على انه أمر من األئمة بذلك الشيء فإنه قد 



تضمن ذلك كون النيب صلى اهللا عليه و سلم آمرا به ألنه قد ثبت أنه قد أمر بفعل ما اجتمعت األمة على األمر به 
ل ظاهر الرواية على أنه أمر من ال يثبت بأمره وهنيه حكم من شرع وال جيب به وهنى عما هنت عنه وامنا مينع من مح

  العمل وليس هذه حال أمر األئمة بالشيء 

  باب يف حكم قول الصحايب كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول اهللا صلى

  ) اهللا عليه و سلم هل يكون شرعا 
ل انا إمساعيل بن علي اخلطيب قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرى قا

قال حدثين أيب قال ثنا بشر بن شعيب بن أيب محزة أبو القاسم قال حدثين أيب عن الزهري قال أخربين سامل بن عبد 
اهللا صلى اهللا  اهللا ان عبد اهللا بن عمر قال انا قد كنا نقول ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حي أفضل امة رسول

عليه و سلم بعده أبو بكر مث عمر مث عثمان أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن 
يعقوب األصم قال ثنا حيىي بن أيب طالب قال أنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا سعيد عن عمرو بن دينار عن جابر 

  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين العزل بن عبد اهللا قال كنا نفعله على عهد ر

أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن علي بن أيب عمران البيع بالدينور قال أنا أبو بكر أمحد بن حممد بن 
إسحاق السين احلافظ قال أنا أبو عبد الرمحن النسائي قال أنا عيسى بن محاد قال أنا الليث عن يزيد عن عبد اهللا بن 

اهللا بن عثمان ان عياض بن عبد اهللا بن سعد حدثه أن أبا سعيد اخلدري قال كنا خنرج يف عهد رسول اهللا صلى عبد 
اهللا عليه و سلم صاعا من متر أو صاعا من شعري أو صاع اقط ال خنرج غريه قول الصحايب كنا نقول كذا ونفعل 

هم عليه فمىت أضاف ذلك اىل زمن النيب صلى اهللا كذا من ألفاظ التكثري ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرار
عليه و سلم على وجه كان يعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال ينكره وجب القضاء بكونه شرعا وقام اقراره 
له مقام نطقه باألمر به ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه ان خيفى على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

ه و سلم وقوعه وال يعلم به وال جيوز يف صفة الصحايب ان يعلم إنكارا كان من النيب صلى اهللا عليه و سلم يف علي
ذلك فال يرويه ألن الشرع واحلجة يف إنكاره ال يف فعلهم ملا ينكره وراوي ذلك امنا حيتج مبثل هذه الرواية يف جعل 

بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع فوجب ان  الفعل شرعا وال ميكن يف صفته رواية الفعل الذي ليس
يكون املتكرر يف زمن الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع اقراره شرعا ثابتا ملا قلناه ومما يدل على ذلك ما أخربنا 

ق القاضي احلسن بن أيب بكر قال انا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان قال ثنا إمساعيل بن إسحا
قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار قال قال بن عمر كنا ال نرى بكراء األرض 
بأسا حىت حدثنا رافع بن خديج ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن كراء األرض فكان بن عمر يقول لقد هنى 

يستجز ان يذكر ما كانوا يفعلونه من استكراء األرض اال باجلمع بن خديج عن أمر نافع لنا أفال ترى ان بن عمر مل 
بينه وبني حديث رافع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عنه ومىت جاءت رواية عن الصحابة باهنم كانوا 

و سلم مل  يقولون أو يفعلون شيئا ومل يكن يف الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك اىل زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه
يكن حجة فال داللة على انه حق اال ان يعلم جواز ذلك من جهة اإلجتهاد فيحكم به وإن علم انه مذهب جلميع 

  األئمة وجب القطع على انه شرع ثابت حيرم خمالفته وجيب املصري اليه 

  باب القول يف حكم اخلرب يرويه احملدث تارة زائدا وأخرى ناقصا



ا فحفظ عنه مث أعاد روايته على النقصان من الرواية املتقدمة وحذف بعض منه فان إذا كان احملدث قد روى خرب
اإلعتماد على روايته األوىل والعمل مبا تقتضيه الزم وأوىل أخربنا حممد بن علي بن الفتح احلريب قال أنا عمر بن 

ل ثنا حفص بن غياث قال ثنا عاصم عن إبراهيم املقرى قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز قال ثنا أبو خيثمة قا
أيب عثمان قال قلت له انك حتدثنا باحلديث فرمبا حدثتناه كذلك ورمبا نقصته قال عليك بالسماع األول وإن كان 
ملا أعاد روايته زاد يف متنه وذكر ما مل يورده يف الدفعة األوىل فاحلكم يتعلق بالرواية املتأخرة دون املتقدمة والعلة يف 

ضعني مجيعا ان الزيادة مقبولة من العدل وحيتمل ان يكون تعمد اختصار احلديث واحلذف منه ملا رواه ناقصا املو
وأورده يف الدفعة األخرى بكماله فال تكون إحدى الروايتني مكذبة لألخرى كما ذكرناه يف رواية احلديث مرفوعا 

  تارة وموقوفا أخرى ان ذلك ال يؤثر ضعفا فيه 

  حكم خرب العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه مل يروها غريهباب القول يف 

  قال اجلمهور من الفقهاء وأصحاب احلديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد هبا 

ومل يفرقوا بني زيادة يتعلق هبا حكم شرعي أو ال يتعلق هبا حكم وبني زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت خبرب 
ادة توجب تغيري احلكم الثابت أو زيادة ال توجب ذلك وسواء كانت الزيادة يف خرب ليست فيه تلك الزيادة وبني زي

رواه راويه مرة ناقصا مث رواه بعد وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة قد رواها غري ومل يروها هو وقال فريق ممن 
ا إذا مل يتعلق هبا حكم فال وقال قبل زيادة العدل الذي ينفرد هبا امنا جيب قبوهلا إذا أفادت حكما يتعلق هبا وأم

آخرون جيب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون املعىن وحكى عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي اهنا قالت تقبل 
الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غري الراوي فأما ان كان هو الذي روى الناقص مث روى الزيادة بعد فاهنا ال 

احلديث زيادة الثقة إذا انفرد هبا غري مقبولة ما مل يروها معه احلفاظ وترك احلفاظ لنقلها تقبل وقال قوم من أصحاب 
وذهاهبم عن معرفتها يوهنها ويضعف امرها ويكون معارضا هلا والدي خنتاره من هذه األقوال ان الزيادة الواردة 

طا والدليل على صحة ذلك أمور مقبولة على كل الوجوه ومعمول هبا إذا كان راويها عدال حافظا ومتقنا ضاب
أحدها اتفاق مجيع أهل العلم على انه لو انفرد الثقة بنقل حديث مل ينقله غريه لوجب قبوله ومل يكن ترك الرواة 

لنقله ان كانوا عرفوه وذهاهبم عن العلم به معارضا له وال قادحا يف عدالة راويه وال مبطال له وكذلك سبيل 
ل ما أنكرت ان يكون الفرق بني األمرين انه غري ممتنع مساع الواحد احلديث من الراوي اإلنفراد بالزيادة فان قي

وحده وانفراده به وميتنع يف العادة مساع اجلماعة حلديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسياهنا اال الواحد بل هو 
  نعة أقرب اىل الغلط والسهو منهم فافترق األمران قلت هذا باطل من وجوه غري ممت

أحدها ان يكون الراوي حدث باحلديث يف وقتني وكانت الزيادة يف أحدمها دون الوقت اآلخر وحيتمل أيضا ان 
يكون قد كرر الراوي احلديث فرواه أوال بالزيادة ومسعه الواحد مث اعاده بغري زيادة اقتصارا على انه قد كان أمته 

ه وذلك غري ممتنع ورمبا كان الراوي قد سها عن ذكر تلك من قبل وضبطه عنه من جيب العمل خبربه إذا رواه عن
الزيادة ملا كرر احلديث وتركها غري متعمد حلذفها وجيوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك احلديث ويف أوله الزيادة مث 

ل دخل داخل فأدرك بقية احلديث ومل يسمع الزيادة فنقل ما مسعه فيكون السامع األول قد وعاه بتمامه وقد روى مث
هذا يف خرب جرى الكالم فيه بني الزبري بن العوام وبني بعض الصحابة أخربناه أبو احلسن علي بن القاسم بن احلسن 

الشاهد بالبصرة قال ثنا علي بن إسحاق املادرائي قال ثنا جنيد بن حكيم قال حدثنا مصعب يعين بن عبد اهللا 



يب الزناد عن هشام بن عروة عن عبد اهللا بن عروة عن أبيه الزبريي قال ثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الرمحن بن أ
قال مسع الزبري رجال حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما فرغ الرجل من حديثه قال له الزبري هل 

مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم قال صدقت ولكنك كنت يومئذ غائبا ورسول اهللا صلى 
يه و سلم حيدث عن رجال من أهل الكتاب فجئت يف آخر احلديث ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدث اهللا عل

فحسبت انه حيدث عن نفسه هذا ومثله مينعنا من احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك روى عن 
ه و سلم النهي عن كراء املزارع أخربنا زيد بن ثابت انه قال لرافع بن خديج يف روايته عن رسول اهللا صلى اهللا علي

أبو إسحاق إبراهيم بن خملد بن جعفر املعدل وأبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار قال إبراهيم حدثنا وقال 
هالل انا احلسني بن حيىي ين عياش القطان قال حدثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام العجلي قال ثنا يزيد بن زريع عن 

  ن بن إسحاق ح وأخربنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد عبد الرمح

اهلامشي قال ثنا أبو علي حممد بن أمحد بن عمرو اللؤلؤي قال ثنا أبو داود سليمان بن األشعث قال ثنا أبو بكر بن 
عبد الرمحن بن إسحاق  أيب شيبة قال ثنا بن علية قال أبو داود وثنا مسدد قال ثنا بشر يعين بن املفضل املعين عن

عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار عن الوليد بن أيب الوليد عن عروة بن الزبري قال قال زيد بن ثابت يغفر اهللا لرافع 
بن خديج انا واهللا اعلم باحلديث منه امنا أتاه رجالن قال مسدد من األنصار مث اتفقا قد اقتتال فقال رسول اهللا صلى 

كان هذا شانكم فال تكروا املزارع زاد مسدد فسمع قوله تكروا املزارع واللفظ حلديث أيب اهللا عليه و سلم ان 
داود وجيوز أن يسمع من الراوي اإلثنان والثالثة فينسى اثنان منهما الزيادة وحيفظها الواحد ويرويها وجيوز أن 

س وفكر قلت يف أمر آخر حيضر احلماعة مساع احلديث فيتطاول حىت يغشى النوم بعضهم أو يشغله خاطر نف
فيقتطعه عما مسعه غريه ورمبا عرض لبعض سامعي احلديث أمر يوجب القيام ويضطره اىل ترك استتمام احلديث وإذا 
كان ما ذكرناه جائزا فسد ما قاله املخالف أخربنا أبو احلسن علي بن حيىي بن جعفر اإلمام بأصبهان قال ثنا سليمان 

ال ثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو نعيم قال سليمان وثنا معاذ بن املثىن قال ثنا حممد بن أمحد بن أيوب الطرباين ق
بن كثري قال ثنا سفيان عن جامع بن شداد أيب صخرة احملاريب عن صفوان بن حمرز املازين عن عمران بن حصني قال 

بين متيم فقالوا قد بشرتنا فأعطنا فرئى ذلك اتى نفر من بين متيم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اقبلوا البشرى يا 
يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ مل يقبلها بنو متيم قالوا قد 

قبلنا يا رسول اهللا فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدث ببدء اخللق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران 
ك فقمت فليتين مل أقم ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه ان الثقة العدل يقول مسعت وحفظت ما مل يسمع راحلت

  الباقون وهم يقولون ما مسعنا وال حفظنا وليس ذلك تكذيبا له وإمنا 

جله هو أخبار عن عدم علمهم مبا علمه وذلك ال مينع علمه به وهلذا املعىن وجب قبول اخلرب إذا انفرد به دوهنم وأل
أيضا قبلت الزيادة يف الشهادة إذا شهدوا مجيعا بثبوت احلق وشهد بعضهم بزيادة حق آخر وبالرباءة منه ومل يشهد 

اآلخرون واما علة من اعتل يف ترك قبوهلا ببعد ذهاهبا عن اجلماعة وحفظ الواحد هلا فقد بينا فسادها فيما تقدم 
تكون الزيادة موجبة حلكم أو غري موجبة له فال وجه له ألنه  وجواز ذلك من غري وجه وأما فصل من فصل بني ان

إذا وجب قبوهلا مع اجياهبا حكما زائدا فبأن تقبل إذا مل توجب زيادة حكم أوىل الن ما يثبت به احلكم أشد يف هذا 
علي بن حممد الباب ومن األحاديث اليت تفرد بعض رواهتا بزيادة فيها توجب زيادة حكم ما أخربنا أبو بكر أمحد بن 

األصبهاين احلافظ بنيسابور قال انا أبو عمرو بن محدان قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن شريويه قال حدثنا أبو كريب 



قال ثنا بن أيب زائدة عن سعد بن طارق قال حدثين ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا كصفوف املالئكة وجعلت لنا األرض مسجدا وجعلت تربتها لنا سلم فضلنا على الناس بثالث جعلت صفوفن

طهورا إذا مل جند املاء وذكر خصلة أخرى قوله وجعلت تربتها لنا طهورا زيادة مل يروها فيما أعلم غري سعد بن 
طارق عن ربعي بن حراش فكل األحاديث لفظها وجعلت لنا األرض مسجدا وطهورا أخربنا احلسن بن أيب بكر 

نا عثمان بن أمحد الدقاق قال ثنا احلسن بن مكرم بن حسان قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك بن مغول عن قال أ
الوليد بن العيزار عن أيب عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن مسعود قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي 

  سبيل اهللا قلت مث أي قال بر الوالدين العمل أفضل قال الصالة يف أول وقتها مث أي قال اجلهاد يف 

قوله يف أول وقتها زيادة ال نعلم رواها يف حديث بن مسعود اال عثمان بن عمر عن مالك بن مغول وكل الرواة 
قالوا عن مالك الصالة لوقتها وأما فصل من فصل بني ان تكون الزيادة يف اخلرب من رواية روايه بغري زيادة وبني ان 

غريه فإنه ال وجه له ألنه قد يسمع احلديث متكررا تارة بزيادة وتارة بغري زيادة كما يسمعه على  تكون من رواية
الوجهني من راويني وقد ينسى الزيادة تارة فريويه حبذفها مع النسيان هلا والشك فيها ويذكرها فريويها مع الذكر 

وقد حفظ عنه ثقة وجب قبوله برواية الثقة عنه واليقني وكما انه لو روى احلديث ونسيه فقال ال أذكر أين رويته 
فكذلك هذا وكما لو روى حديثا مثبتا حلكم وحديثا ناسخا له وجب قبوهلما فكذلك حكم خربه إذا رواه تارة 

  زائدا وتارة ناقصا وهذه مجلة كافية 

  باب يف وجوب اطراح املنكر واملستحيل من األحاديث

د اهللا بن بشران املعدل قال انا علي بن حممد بن امحد املصري قال ثنا حيىي بن أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عب
أيوب العالف قال مسعت حيىي بن بكري يقول حدثين زين بن شعيب املعافري عن أيب شريح عن شراحيل بن يزيد 

يأتونكم من عن مسلم بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكون دجالون كذابون 
األحاديث مبا مل تعرفوا أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياهم ان يضلوكم أو يفتنوكم قال حيىي بن بكري وكان مالك بن 

أنس يعجب بزين بن شعيب املعافري أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 
  صر قال حدثين إدريس بن حيىي عن بكر األصم قال ثنا إبراهيم بن منقذ اخلوالين مب

بن مضر عن عمارة بن غزية عن عبد امللك بن سعيد بن سويد عن أيب أسيد أو عن أيب محيد أن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قال إذا مسعتم احلديث عين تعرفه قلوبكم وتلني له اشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم قريب فأنا 

تم احلديث عين تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم بعيد فانا أبعدكم أوالكم به وإذا مسع
منه أخربين عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسي قال ثنا أبو العباس حممد بن نصر بن مكرم املعدل وأمحد بن إبراهيم بن 

ثنا سليم أبو مسلم املكي وهو بن مسلم عن شاذان قاال ثنا أبو بكر بن أيب داود قال ثنا املسيب بن واضح قال 
يونس بن يزيد عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حدثتم 
عين مما تعرفونه فخذوه وما حدثتم عين مما تنكرونه فال تأخذوا به قال فإين ال أقول املنكر ولست من أهله صلى اهللا 

سلم أخربنا إبراهيم بن خملد بن جعفر املعدل قال ثنا أمحد بن كامل القاضي قال ثنا أبو جعفر حممد بن جرير عليه و 
الطربي قال ثنا حممد بن عبيد يعين احملاريب قال ثنا صاحل بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أيب صاحل عن أيب 

ين أحاديث خمتلفة فما جاءكم موافقا لكتاب اهللا وسنيت هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال سيأتيكم ع



فهو مين وما جاءكم خمالفا لكتاب اهللا تعاىل وسنيت فليس مين أخربنا حممد بن أمحد بن رزق البزاز قال أنا أبو عمرو 
سيار أيب  عثمان بن حممد بن سنقة بقراءيت عليه قال ثنا احلسن بن الطيب الشجاعي قال ثنا قتيبة قال ثنا الربيع عن

املنهال عن أيب العالية قال ال تقوم الساعة حىت ميشي إبليس يف الطرق واألسواق فيقول حدثين فالن عن فالن عن 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بكذا أو كذا أخربين حممد بن احلسني القطان قال أنا دعلج بن أمحد قال أنا أمحد بن علي األبار قال حدثين عبد 
م البلخي قال ثنا احلكم اخلاسيت قال مسعت محاد بن زيد يقول وضعت الزنادقة على رسول اهللا صلى الرحيم بن خاز

اهللا عليه و سلم اثىن عشر الف حديث أخربنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال ثنا حممد بن خلف بن 
قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا محاد بن زيد جيان اخلالل قال ثنا احلسني بن إمساعيل قال ثنا أبو أمية الطرسوسي 

عن جعفر بن سليمان قال مسعت املهدي يقول أقر عندي رجل من الزنادقة انه وضع أربعمائة حديث فهي جتول يف 
أيدي الناس أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل قال أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه قال ثنا يعقوب بن سفيان قال 

م قال ثنا سفيان عن أبيه قال قال الربيع بن خثيم ان من احلديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه وإن ثنا أبو نعي
من احلديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره كتب إلينا أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان الدمشقي وحدثناه حممد 

بو زرعة عبد الرمحن بن عمرو النصري قال ثنا أمحد بن يوسف النيسابوري عنه قال ثنا أبو امليمون البجلي قال ثنا أ
بن أيب احلواري قال ثنا الوليد بن مسلم قال مسعت األوزاعي يقول كنا نسمع احلديث ونعرضه على أصحابنا كما 
نعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه أخذناه وما أنكروا منه تركناه أخربنا حممد بن احلسني القطان قال أنا دعلج 

د ثنا أمحد بن علي األبار قال قال أبو غسان يعين زنيجا قال جرير كنت إذا مسعت احلديث جئت به اىل بن أمح
  املغرية فعرضته عليه فما قال يل القه ألقيته 

  باب ذكر ما يقبل فيه خرب الواحد وما ال يقبل فيه

  والقطع عليها والعلة يف ذلك انه  خرب الواحد ال يقبل يف شيء من أبواب الدين املأخوذ على املكلفني العلم هبا
إذا مل يعلم ان اخلرب قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أبعد من العلم مبضمونه فأما ما عدا ذلك من ( ! ! 

االحكام اليت مل يوجب علينا العلم بان النيب صلى اهللا عليه و سلم قررها وأخرب عن اهللا عز و جل هبا فان خرب 
  ) بول والعمل به واجب ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر املكلفني ان يعمل به الواحد فيها مق

وذلك حنو ما ورد يف احلدود والكفارات وهالل رمضان وشوال وأحكام الطالق والعتاق واحلج والزكاة واملواريث 
كم القرآن الثابت والبياعات والطهارة والصالة وحترمي احملظورات وال يقبل خرب الواحد يف منافاة حكم العقل وح

احملكم والسنة املعلومة والفعل اجلاري جمرى السنة كل دليل مقطوع به وإمنا يقبل به فيما ال يقطع به مما جيوز ورود 
  التعبد به كاالحكام اليت تقدم ذكرنا هلا وما أشبهها مما مل نذكره 

  باب القول يف تعارض االخبار وما يصح التعارض فيه وما ال يصح

أيب أمحد حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق النيسابوري احلافظ قال مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق بن حدثت عن 
  خزمية يقول ال أعرف انه روى عن رسول اهللا 



صلى اهللا عليه و سلم حديثان بإسنادين صحيحني متضادان فمن كان عنده فليأت به حىت اؤلف بينهما حدثين حممد 
قرئ على القاضي أيب بكر حممد بن الطيب قال األخبار على ضربني ضرب منها يعلم ان  بن عبيد اهللا املالكي انه

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكلم به إما بضرورة أو دليل ومنها ماال يعلم كونه متكلما به وكل خربين علم ان 
كان ظاهرمها متعارضني ألن  النيب صلى اهللا عليه و سلم تكلم هبما فال يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن

معىن التعارض بني اخلربين والقرآن من أمر وهني وغري ذلك ان يكون موجب أحدمها منافيا ملوجب اآلخر وذلك 
يبطل التكليف ان كانا أمرا وهنيا وإباحة وحظرا أو يوجب كون أحدمها صدقا واآلخر كذبا ان كانا خربين والنيب 

ك امجع معصوم منه باتفاق األمة وكل مثبت للنبوة وإذا ثبت هذه اجلملة وجب صلى اهللا عليه و سلم منزه عن ذل
مىت علم ان قولني ظاهرمها التعارض ونفي أحدمها ملوجب اآلخر أن حيمل النفي واإلثبات على أهنما يف زمانني أو 

صلى اهللا عليه و سلم يف فريقني أو على شخصني أو على صفتني خمتلفتني هذا ما ال بد منه مع العلم باحالة مناقضته 
شيء من تقرير الشرع والبالغ وهذا مثل ان يعلم انه قال الصالة واجبة على أميت وقال أيضا ليست بواجبه أو 

احلج واجب على زيد هذا وهو غري واجب عليه وقد هنيت عن الفعل ومل انه عنه وهو مطيع هللا فيه وهو عاص به 
أو حنوه انه آمر لألمة بالصالة يف وقت وغري آمر هلا هبا يف غريه وآمر هلا هبا وأمثال ذلك فيجب أن يكون املراد هبذا 

إذا كانت متطهرة وهنيها إذا كانت حمدثة وآمل لزيد باحلج إذا قدر وغري آمر إذا مل يقدر فال بد من محل ما علم انه 
قدر كونه آمر بالشيء وناهيا تكلم به من التعارض على بعض هذه الوجوه وليس يقع التعارض بني قوليه األبان ي

  عنه ملن أمر به على وجه ما امره به وذلك احالة يف وصفه 

  باب القول يف ترجيح األخبار

ما أوجب العلم من االخبار ال يصح دخول التقوية والترجيح فيه الن املعلومني إذا تعارضا استحال تقوية أحدمها 
  ت على اآلخر إذ العلوم كلها تتعلق بسائر املعلوما

على طريقة واحدة ال يصح التزايد واإلختالف فيها واما ما ال يوجب من اإلخبار دخول التقوية والترجيح فيها إذا 
مل ميكن اجلمع بينها يف اإلستعمال لتعارضها يف الظاهر وإمنا يصبح دخول الترجيح فيما ألهنا تقتضي غلبة الظن دون 

بعض عند كثرة األحوال واألمور املقوية لغلبته فصح بذلك تقوية العمل والقطع ومعلوم ان الظن يقوي بعضه على 
أحد اخلربين على اآلخر بوجه من الوجوه فتارة بكثرة الرواة وتارة بعدالتهم وشدة ضبطهم وتارة مبا يعضد أحد 
 اخلربين من الترجيحات اليت نذكرها بعد إن شاء اهللا وكل خرب واحد دل العقل أو نص الكتاب أو الثابت من

األخبار أو اإلمجاع أو األدلة الثابتة املعلومة على صحته وجد خرب آخر يعارضه فإنه جيب اطراح ذلك املعارض 
والعمل بالثابت الصحيح الالزم ألن العمل باملعلوم واجب على كل حال أخربنا حممد بن أمحد بن يعقوب قال أنا 

الفقيه البخاري قال ثنا عبد العزيز بن حامت قال ثنا علي حممد بن نعيم الضيب قال ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد 
بن احلسن بن شقيق قال مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول إمجاع الناس على شيء أوثق يف نفسي من سفيان عن 

منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود فمما يوجب تقوية أحد اخلربين املتعارضني وترجيحه على 
مته يف متنه من االضطراب وحصول ذلك يف اآلخر الن الظن بصحة ما سلم متنه من االضطراب يقوي اآلخر سال

ويضعف يف النفس سالمة ما اختلف لفظ متنه وان كان اختالفا يؤدي اىل اختالف معىن اخلرب فو آكد واظهر يف 
 تغيري لفظ احلديث وان كان اضطرابه وأجدر أن يكون راويه ضعيفا قليل الضبط ملا مسعه أو كثري التساهل يف



اختالف اللفظ ال يوجب اختالف معناه فهو أقرب من الوجه األول غري أن ما مل خيتلف لفظه أوىل بالتقدمي عليه فان 
قيل جيب ان تكون رواية الزيادة يف املنت اضطرابا قلنا ال جيب ذلك ألنه يف معىن خربين منفصلني على ما بيناه وإن 

زيادات يف األحاديث اليت يرويها اجلماعة احلفاظ بغري زيادة وسبق اىل الظن قلة ضبطه عرف حمدث بكثرة ال
  وتساهله بالتغيري والزيادة قدم خرب غريه عليه 

ومما يوجب ذلك أيضا ان يكون سنده عاريا من االضطراب وسند اآلخر مضطربا واضطراب السند أن يذكر راويه 
م تدليسا للرواية عنهم وامنا يفعل ذلك غالبا يف الرواية عن الضعفاء وقد رجاال فيلبس امساءهم وانساهبم ونعوهت

يرجح أحد اخلربين بان يكون مرويا يف تضاعيف قصة مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل ألن ما يرويه الواحد 
بط راويه وحفظه مع غريه أقرب يف النفس اىل الصحة مما يرويه الواحد عاريا عن قصة مشهورة وقد يرجح أيضا بض

وقلة غلطه ألن الظن يقوى بذلك أخربنا حممد بن جعفر بن عالن الوراق قال أنا أبو الفتح حممد بن احلسني األزدي 
قال ثنا أبو يعلى أمحد بن علي قال ثنا احلارث بن سريج قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول امنا يستدل على 

يرجح أيضا بأن يقول راويه مسعت فالنا ويقول راوي اآلخر كتب اىل فالن حفظ احملدث إذا مل خيتلف عليه احلفاظ و
ألن املخرب عن السماع والتلقي إذا كان ضابطا أبعد عن الغلط فيما مسعه واآلخر خيرب عن كتاب جيوز دخول 

يه واآلخر التحريف والغلط فيه ويرجع أيضا بأن يكون أحدمها منسوبا اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومرفوعا ال
خمتلفا فيه فريوي تارة مرفوعا وأخرى موقوفا الن ما كان خمتلفا فيه أمكن ان ال يكون مرفوعا وال ميكن مثل ذلك 

فيما امجع انه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويرجع بان يكون أحدمها قد اختلف النقلة على راويه فمنهم من 
اهللا عليه و سلم ومنهم من يرويه عنه يف نفى ذلك احلكم واآلخر يروي عنه احلديث يف اثبات حكم عن النيب صلى 

مل خيتلف نقلته يف انه روى أحدمها ويرجح بأن يكون راوي اخلرب من هو صاحب القصة واآلخر ليس كذلك وهذا 
  حنو رواية ميمونة بنت احلارث قالت تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

ها على خرب بن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وهو حمرم وسلم وحنن حالالن فوجب تقدمي خرب
ألهنا اعرف بالقصة ويرجح بان يوافق مسند احملدث مرسل غريه من الثقات فيجب ترجيح ما اجتمع فيه اإلتصال 

ن عملت واإلرسال على ما انفرد عن ذلك ويرجح بان يطابق أحد املتعارضني عمل األمة مبوجبه جلواز أن تكو
بذلك ألجله ومل تعمل مبوجب اآلخر لعلة فيه ويرجح بكثرة الرواة ألحد اخلربين الن الغلط عنهم والسهو ابعد وهو 

اىل األقل أقرب ويرجح بان يكون رواته فقهاء الن عناية الفقيه مبا يتعلق من االحكام أشد من عناية غريه بذلك 
املروروذي قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن حممد احلافظ بنيسابور قال ثنا أخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد الواحد 

أبو الطيب حممد بن أمحد املذكر قال ثنا إبراهيم بن حممد املروزي عن علي بن خشرم قال قال لنا وكيع أي 
عبد اهللا اإلسنادين احب اليكم األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 

فقلنا األعمش عن أيب وائل فقال يا سبحان اهللا األعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه إبراهيم 
فقيه وعلقمة فقيه وحديث تداوله الفقهاء خري من ان يتداوله الشيوخ أخربين علي بن أيب علي البصري قال ثنا 

ون بن محيد قال ثنا إبراهيم بن سعيد قال مسعت وكيعا يقول حممد بن خلف بن حممد اخلالل قال ثنا حممد بن هار
حديث الفقهاء احب ايل من حديث املشايخ ويرجح بأن يكون أحد اخلربين خارجا على وجه البيان للحكم واآلخر 

ليس كذلك وهذا حنو قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا إهاب دبغ فقد طهر ومل يفصل بني جلد ما يؤكل حلمه 



ال يؤكل فهو مقدم على ما روى عنه من هنيه عن جلود السباع ان تفترش ألنه مل يقصد بذلك النهي بيان  وما
  جناستها بل جيوز ان يكون هنى عن ذلك ألن يف افتراشها خيالء وتشبها مبلوك األعاجم وليس 

بو حممد عبد اهللا بن جعفر بن يف اخلرب تصريح بنجاستها فوجب تقدمي خرب الدباغ أخربنا أبو نعيم احلافظ قال ثنا أ
حيان قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن يعقوب قال ثنا أبو حامت يعين الرازي قال حدثنا يونس بن عبد األعلى قال قال يل 
حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا األصل قرآن وسنة فان مل يكن فقياس عليهما وإذا اتصل احلديث عن رسول اهللا 

م وصح االخذ منه فهو سنة واإلمجاع أكرب من اخلرب املفرد واحلديث على ظاهره فإذا احتمل صلى اهللا عليه و سل
املعاين فما اشبه منها ظاهره أوالها به وإذا تكافأت األحاديث فأصحها إسنادا أوالها وليس املنقطع بشيء ما عدا 

ل للفرع مل فإذا صح قياسه على منقطع بن املسيب وال يقاس أصل على أصل وال يقال الصل من وكيف وامنا يقا
  األصل صح وقامت به احلجة 
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