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  املنهل الروي البن مجاعة

  املقدمة

العلم حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وروايته من أشرف العلوم وأفضلها وأحقها باالعتناء حملصلها ألنه 
ل واألحكام ولذلك مل يزل قدر حفاظه عظيما وخطرهم عند علماء ثاين أدلة علوم اإلسالم ومادة علوم األصو

األمة جسيما وهلذا العلم أصول أحكام واصطالحات وأقسام وأوضاع حيتاج طالبه إىل معرفتها وحتقيق معىن 
حقيقتها وبقدر ما حيصل منها تعلو درجته وبقدر ما يفوته تنحط عن غايته رتبته ومدار هذه األمور على املتون 

ا تقدمت ترمجته ويأيت بسط واأل سانيد وكيفية التحمل والرواية وأمساء الرجال وما يتصل جبميع ذلك على م
الكالم فيه وال بد من تقدمي معرفة معىن املنت والسند واإلسناد واحلديث واخلرب أما املنت فهو يف اصطالح احملدثني 

ماتنة وهي املباعدة يف الغاية ألن املنت غاية السند أو ما ينتهي إليه غاية السند من الكالم وهو مأخوذ أما من امل
ا  من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها وكأن املسند استخرج املنت بسنده أو من املنت وهو م
صلب وارتفع من األرض ألن املسند يقويه بالسند ويرفعه إىل قائله أو من متتني القوس بالعصب وهو شدها به 

  وإصالحها 
  وأما السند فهو اإلخبار عن طريق املنت وهو مأخوذ إما من السند 

وهو ما ارتفع وعال عن سفح اجلبل ألن املسند يرفعه إىل قائله أو من قوهلم فالن سند أي معتمد فسمي اإلخبار 
  عن طريق املنت سندا العتماد احلفاظ يف صحة احلديث وضعفه عليه 

  ئله واحملدثون يستعملون السند واإلسناد لشيء واحد وأما اإلسناد فهو رفع احلديث إىل قا
وأما احلديث فأصله ضد القدمي وقد استعمل يف قليل اخلرب وكثريه ألنه حيدث شيئا فشيئا ومجع حديث أحاديث 

  على غري قياس قال الفراء واحد األحاديث أحدوثه مث جعل مجعا للحديث 
لنهي وهو قول خمصوص للصيغة الدالة وللمعىن القائم بالنفس وأما اخلرب فهو قسم من أقسام الكالم كاألمر وا

واختلف يف حتديده فمنعه قوم وقالوا هو ضروري وحده آخرون فقال بعضهم هو ما يدخله الصدق والكذب 
وهذا احلد منقوص خبرب اهللا تعاىل فإن الكذب ال يدخله وباخلرب عن احملال فإن الصدق ال يدخله وألن الصدق 

ا يدخله التصديق أو هو موافقة اخل رب فال يصح تعريف اخلرب بالصدق املتوقف عليه ألنه دور وقيل هو م
  التكذيب وفيه الدور املتقدم وقيل هو كالم يفيد بنفسه نسبة شيء إىل شيء 

  يف اخلارج وهو أقرب ما قيل وأئمة احلديث يطلقون اخلرب على املنت وإن كان أمرا أو هنيا 

  فروع



دق أو كذب وال ثالث هلما على املختار ألن اخلرب إن طابق املخرب فهو صدق وإن مل يطابق األول اخلرب أما ص
فهو كذب سواء اعتقده املخرب أم ال وقيل إن اعتقده املخرب فهو صدق وإن مل يعتقده فكذب طابق فيهما أو مل 

  يطابق 
ليه و سلم وقد يعلم كذبه قطعا كاخلرب الثاين اخلرب قد يعلم صدقه قطعا كخرب اهللا تعاىل وخرب رسوله صلى اهللا ع

  املخالف خلرب اهللا تعاىل وقد يظن صدقه كخرب العدل وقد يظن كذبه كخرب الفاسق وقد يشك فيه كخرب اجملهول 
الثالث اخلرب ينقسم إىل متواتر وآحاد فاملتواتر هو خرب مجاعة يفيد بنفسه العلم بصدقه الستحالة توافقهم على 

وجود مكة وغزوة بدر وشروط املتواتر ثالثة تعدد املخربين تعددا يستحيل معه التواطؤ  الكذب كاملخربين عن
على الكذب واستنادهم إىل احلسن واستواء الطرفني والوسط إىل أصله وشرط قوم فيه شروطا أخر كلها 

  ضعيفة 
صلى اهللا عليه و سلم  والصحيح أنه ال يشترط يف املتواتر سوى الثالثة املذكورة واملتواتر يف أحاديث النيب

  املدونة يف الكتب قليل جدا كحديث من كذب علي 

  متعمدا وسيأيت ولذلك ال يستعمله احملدثون يف عباراهتم إال نادرا 
وأما أخبار اآلحاد فخرب الواحد كل ما مل ينته إىل التواتر وقيل هو ما يفيد الظن مث هو قسمان مستفيض وغريه 

ثالثة وقيل غري ذلك وغري املستفيض هو خرب الواحد أو االثنني أو الثالثة على  فاملستفيض ما زاد نقلته على
اخلالف فيه وأكثر األحاديث املدونة واملسموعة من هذا القسم والتعبد هبا جائز عند مجهور علماء املسلمني 

مس الذكر والعمل هبا واجب عند أكثرهم ورد بعض احلنفية خرب الواحد فيم تعم به البلوى كالوضوء من 
وإفراد اإلقامة ورد بعضهم خرب الواحد يف احلدود ورجح بعض املالكية القياس على خرب الواحد املعارض 

للقياس والصحيح الذي عليه أئمة احلديث أو مجهورهم أن خرب الواحد العدل املتصل يف مجيع ذلك مقبول 
ريمها من أئمة احلديث والفقه واألصول وراجح على القياس املعارض له وبه قال الشافعي وأمحد بن حنبل وغ

  رضى اهللا عنهم واهللا أعلم 

  الطرف األول يف الكالم على املنت والنظر يف أقسامه وأنواعه

  أما أقسامه فثالثة الصحيح واحلسن والضعيف 

  القسم األول الصحيح

ذ وعلة وسيأيت أعلم أن احلديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذو
تفصيل ذلك فكل حديث مجع هذه الشروط فمتفق عليه وكل ما اختلف فيه فإما النتفاء بعضها يقينا أو شكا 

أو لعدم اشتراطه عند خمرجه ولذلك خرج البخاري عن عكرمة وعمرو بن مرزوق وغريمها دون مسلم وخرج 
وسببه اختالفهما يف وجود الشروط املعتربة مسلم عن محاد بن سلمة وأيب الزبري حممد بن مسلم دون البخاري 

فيه فقوهلم حديث صحيح ملا هو كما ذكرنا ال أنه مقطوع بنفيه باطنا وقوهلم غري صحيح ملا ليس كذلك ال أنه 
مقطوع بنفيه باطنا قال الشافعي رضى اهللا عنه إذا روى الثقة عن الثقة حىت ينتهي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 



ت وقال اخلطايب الصحيح ما اتصل سنده وعدلت أهلية ذلك والتمكن من معرفته احتمل و سلم فهو ثاب
  استقالله 

السادس ما حذف سنده أو بعضه فيهما وهو كثري يف تراجم البخاري قليل جدا يف صحيح مسلم كقوله يف 
أمر وروى وذكر التيمم روى الليث بن سعد قال ابن الصالح ما كان منه بصيغة اجلزم مثل قال فالن وفعل و

فهو حكم بصحته عن املضاف إليه وما ليس بصيغة اجلزم مثل يروي عن فالن ويذكر وحيكي ويقال عنه أو 
  روى وذكر وحكى فليس حيكم بصحته عنه ولكن إيراده يف كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله 

وثق به وقال ابن الصالح السابع ال حيتج حبديث من نسخة كتاب مل يقابل بأصل صحيح موثوق به مبقابلة من ي
بأصول صحيحة متعددة ومروية بروايات متنوعة قلت وهذا منه ينبغي أن حيمل على االستحباب ال على 

  االشتراط لتعسر ذلك غالبا أو تعذره وألن األصل الصحيح حتصل ب الثقة 
سند عمن ال يضبط  الثامن ليس املقصود بالسند يف عصرنا إثبات احلديث املروي وتصحيحه إذ ليس خيلو فيه

حفظه أو كتابه ضبطا ال يعتمد عليه فيه بل املقصود بقاء سلسلة اإلسناد املخصوص هبذه األمة فيما نعلم وقد 
كفانا السلف مؤونة ذلك فاتصال أصل صحيح بسند صحيح إىل مصنفه كاف وإن فقد اإلتقان يف كلهم أو 

  بعضهم 

لة من خرج له البخاري يف صحيحه دون مسلم أربع مئة التاسع ذكر احلاكم النيسابوري يف مدخله أن مج
  وأربعة وثالثون شيخا ومجلة من خرج له مسلم يف صحيحه دون البخاري ست مئة ومخسة وعشرون شيخا 

العاشر ذكر مسلم يف أول صحيحه أنه يقسم احلديث ثالثة أقسام واختلف احلفاظ فيه فقال احلاكم والبيهقي مل 
ته املنية قبل الثاين وقال القاضي عياض بل ذكر الثالثة يف كتابه فقسم احلديث على يذكر غري األول واخترم

ثالث طبقات من الرواة فاألول حديث احلفاظ فيبدأ به مث يأيت بالثاين بطريق االستشهاد واالتباع حىت يستويف 
ل ونقص وزيادة وتصحيف الثالثة وكذلك العلل اليت وعد بإتيانه هبا أتى هبا يف مواضعها من الكتاب من إرسا

  قلت ولو قيل أتى بالقسمني األولني دون الثالث 

  القسم الثاين احلديث احلسن ذكر الترمذي أنه يريد باحلسن أن ال يكون يف

إسناده متهم وال يكون شاذا ويروى من غري وجه حنوه وقال اخلطايب هو ما عرف خمرجه واشتهر رجاله قال 
لس إذا مل يبني واملنقطع وحنوه مما مل نعرف خمرجه وقال بعض املتأخرين هو الذي وعليه مدار أكثر احلديث فاملد

  فيه ضعف قريب 

حمتمل ويصلح العمل به وقال ابن الصالح هو قسمان وأطال يف تعريفهما مما حاصله أن أحدمها ما مل خيل رجال 
اين ما اشتهر راويه بالصدق إسناده عن مستور غري مغفل يف روايته وروى مثله أو حنوه من وجه آخر والث

واألمانة وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظا وإتقانا حبيث ال يعد ما انفرد به منكرا قال وال بد يف القسمني 
من سالمتهما من الشذوذ والتعليل قلت ويف كل هذه التعريفات نظر أما األول والثاين فألن الصحيح أو أكثره 

سن ويرد على األول الفرد من احلسن فإنه مل يرو من وجه آخر ويرد كذلك أيضا فيدخل الصحيح يف حد احل



على الثاين ضعيف عرف حمرجه واشتهر رجاله بالضعف وأما الثالث فيتوقف على معرفة الضعف القريب 
احملتمل وهو أمر جمهول وأيضا فيه دور ألنه عرفه بصالحيته للعمل به وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا 

ن القسمني فريد عليه الضعيف واملنقطع واملرسل الذي يف رجاله مستور وروي مثله أو حنوه من وأما األول م
وجه آخر ويرد على الثاين وهو أقرهبا املتصل الذي اشتهر راويه مبا ذكر فإنه كذلك وليس حبسن يف االصطالح 

أو مشهور قاصر عن قلت ولو قيل احلسن كل حديث خال من العلل ويف سنده املتصل مستور له به شاهد 
درجة اإلتقان لكان أمجع ملا حددوه وقريبا مما حاولوه وأخصر منه ما اتصل سنده وانتفت علله يف سنده مستور 

  وله شاهد أو مشهور غري متقن 

  فروع

األول احلسن حجة كالصحيح وإن كان دونه ولذلك أدرجه بعض أهل احلديث فيه ومل يفردوه عنه وهو ظاهر 
  تصرفاته وتسميته  كالم احلاكم يف

جامع الترمذي باجلامع الصحيح وأطلق اخلطيب اسم الصحيح على كتايب الترمذي والنسائي وقال احلافظ 
السلفي بعد ما ذكر الكتب اخلمسة اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب ولعل مراده معظم ما سوى 

د والترمذي بانقسام كتابيهما إىل صحيح الصحيحني ألن فيه ما قد صرحوا بأنه ضعيف أو منكر وصرح أبو داو
  وحسن وضعيف 

الثاين قوهلم حسن اإلسناد أو صحيح اإلسناد دون قوهلم حديث صحيح أو حسن إذ قد يصح إسناده أو حيسن 
دون متنه لشذوذ أو علة فإن قاله حافظ معتمد ومل يقدح فيه فالظاهر منه حكمه بصحة املنت أو حسنه وأما 

صابيح السنن باحلسان فتساهل ألن فيها الصحاح واحلسان والضعاف وقول الترمذي وغريه تسمية البغوي يف امل
حديث حسن صحيح أي روي بإسنادين أحدمها يقتضي الصحة واآلخر يقتضي احلسن أو املراد احلسن اللغوي 

  وهو ما متيل إليه النفس وتستحسنه 
لصدق والستر إذا روي من وجه آخر يرقى من الثالث حديث املتأخر عن درجة اإلتقان واحلفظ املشهور با

احلسن إىل الصحيح لقوته من اجلهتني فينجرب أحدمها باآلخر قاله ابن الصالح وفيه نظر ألن حد الصحة املتقدم 
ال يشمله فكيف يسمى صحيحا قال وال ينجرب الضعيف مبجيئه من وجوه ضعيفة فيصري حسنا ألن وهن األول 

دوق فمجيئه من وجه آخر دال على عدم اختالل حفظه فقوي قال وكذلك كان لضعف إتقان رواية الص
  املرسل إذا أسند أو أرسل من وجه آخر كما سيأيت وأما الضعيف لكذب راويه 

  وفسقه فال ينجرب بتعدد طرقه 
الرابع جامع الترمذي أصل يف معرفة احلسن وهو الذي شهره وقد يوجد يف كالم بعض طبقة مشاخيه كأمحد بن 

ل والبخاري وقد ختتلف نسخ الترمذي يف قوله حسن وحسن صحيح فينبغي االعتناء بتصحيح ذلك على حنب
أصول معتمدة ومن مظان احلسن سنن الدارقطين فإنه نص على كثري منه وسنن أيب داود إذا أطلق احلديث ومل 

به قال وما كان فيه وهن يبني غريه من األئمة صحته وال ضعفه فإنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقار



  شديد فقد بينته وما مل أذكر فيه شيئا فهو صاحل وبعضها أصح من بعض 
اخلامس كتب املسانيد كمسند الطيالسي وأمحد وإسحاق وعبد بن محيد وأيب يعلي املوصلي والبزار ال تلتحق يف 

سنن ابن ماجه ألن املسانيد جيمع األجتماع والركون إليها بالكتب اخلمسة وما جرى جمراها من الكتب املبوبة ك
  فيها ما رواه مصنفوها عن الصحايب صحيحا أو كان ضعيفا خبالف الكتب املبوبة فإن قصدهم هبا االحتجاج 

  القسم الثالث يف معرفة احلديث الضعيف

ذكرها وتتفاوت درجاته يف الضعف  وهو كل حديث مل جتتمع فيه شروط الصحيح وال شروط احلسن املقدم 
بعده من شروط الصحة كما تتفاوت درجات الصحيح حبسب متكنه منها وقسمه أبو حامت بن حبان إىل حبسب 

  قريب من مخسني قسما وكلها داخله يف الضابط الذي ذكرناه وسبيل البسط يف 

أقسامه أن جيعل ما عدمت فيه صفة معينة قسما وما عدمت فيه هي وأخرى قسما ثانيا وما عدمتا فيه وثالثة 
ثالثا مث كذلك إىل آخرها مث تعني صفة من الصفات اليت قرهنا مع األوىل فيجعل ما عدمت فيه وحدها قسما 

ا عدمت فيه هي وأخري بعينها غري األوىل قسما مث كذلك على ما تقدم مثاله املنقطع فقط قسم  قسما وم
املضطرب قسم رابع مث كذلك املنقطع الشاذ قسم ثان املنقطع الشاذ املرسل قسم ثالث املنقطع الشاذ املرسل 

إىل آخر الصفات مث نعود فنقول الشاذ فقط قسم خامس مثال الشاذ املرسل قسم سادس الشاذ املرسل 
املضطرب قسم سابع مث نقول املرسل فقط قسم ثامن املرسل املضطرب قسم تاسع املرسل املضطرب املعضل 

  قسم عاشر وكذلك أبدا إىل آخرها 
ه لقب خاص كاملنقطع واملعضل والشاذ واملعلل واملضطرب واملرسل واملقطوع ومن أنواع الضعيف ما ل

  واملوضوع وهو شرها وسيأيت تفصيلها إن شاء اهللا تعاىل 

  وأما النظر يف أنواع املنت فهي ثالثون نوعا ونبدأ ب

ا اتصل سنده من راويه إىل منتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النيب  النوع األول املسند قال اخلطيب هو م
سلم دون غريه وقال احلاكم هو ما اتصل سنده مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال  صلى اهللا عليه و 

ابن عبد الرب هو ما رفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم متصال كان أو منقطعا فهذه ثالثة أقوال وعلى قول كل 
  منها فاملسند ينقسم إىل صحيح وحسن وضعيف 

لنوع الثاين املتصل ويسمى املوصول وهو ما اتصل سنده بسماع كل راو له ممن فوقه إىل منتهاه ومن يرى ا
الرواية باإلجازة يزيد أو إجازة سواء أكان مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أم موقوفا على غريه ويدخل 

  أيضا يف األقسام الثالثة 
ىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء النوع الثالث املرفوع وهو ما أضيف إ

سلم أو  أكان متصال أو منقطعا وقال اخلطيب هو ما أخرب به الصحايب خاصة عن قول النيب صلى اهللا عليه و 
  فعله فخصه بالصحايب ويدخل يف األقسام الثالثة 



 من قوله أو فعله أو حنو ذلك متصال كان أو النوع الرابع املوقوف وهو عند اإلطالق ما روي عن الصحايب
منقطعا كاملرفوع وقد يستعمل يف غري الصحايب مقيدا مثل وقفه معمر على مهام ووقفه مالك على نافع وبعض 

  الفقهاء يسمي املوقوف باألثر واملرفوع باخلرب وأما أهل احلديث فيطلقون األثر عليهما 

  فروع

أن أضافه إىل زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم فالصحيح أنه مرفوع وبه األول قول الصحايب كنا نفعل كذا 
قطع احلاكم واجلمهور وقال اإلمام أبو بكر اإلمساعيلي موقوف وهو بعيد ألن الظاهر أنه اطلع عليه وقرره 

  وكذا قول 

ه إىل زمن النيب الصحايب كنا ال نرى بأسا بكذا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينا وحنو ذلك وإن مل يضف
سلم فهو موقوف وقول احلاكم واخلطيب يف حديث املغرية كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه و 

و سلم يقرعون بابه باألظافري إنه موقوف ليس كذلك بل هو مرفوع يف املعىن ولعل مرادمها أنه ليس مرفوعا 
  لفظا 

كذا أو أمر بالل بكذا أو من السنة كذا مرفوع عند أهل احلديث  الثاين قول الصحايب أمرنا بكذا أو هنينا عن
وأكثر أهل العلم لظهور أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هو اآلمر وأهنا سنته وقال اإلمساعيلي وقوم ليس مبرفوع 

  واألول الصحيح سواء أقال الصحايب ذلك يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم أم بعده 
عن الصحايب يرفعه أو راويه أو ينميه أو يبلغ به فهو كناية عن رفعه وحكمه حكم املرفوع الثالث إذا قيل 

صرحيا كحديث األعرج عن أيب هريرة رواية تقاتلون قوما صغار األعني وكحديثه عن أيب هريرة يبلغ به الناس 
  تبع لقريش وإن قيل عن التابعي يرفعه وحنوه فهو مرفوع ولكنه مرسل 

الصحايب موقوف ومن قال مرفوع فهو يف تفسري يتعلق بسبب نزول آية كقول جابر كانت اليهود الرابع تفسري 
  تقول كذا فأنزل اهللا 

  كذا وحنو ذلك ال يف غريه من تفسريهم 
اخلامس املوقوف وإن اتصل سنده ليس حبجة عند الشافعي رضي اهللا عنه وطائفة من العلماء وهو حجة عند 

  طائفة 

  قطوعالنوع اخلامس امل

وهو ما جاء عن التابعني من أقواهلم وأفعاهلم موقوفا عليهم واستعمله الشافعي وأبو القاسم الطرباين يف املنقطع 
  وسيأيت بيانه وكالمها ضعيف ليس حبجة 

  النوع السادس املرسل



ما قول من هو قول التابعي الكبري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا أو فعل كذا فهذا مرسل باتفاق وأ
دون التابعي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد قال أهل الفقه واألصول يسمى مرسال سواء أكان 

  منقطعا أم معضال وهبذا قطع اخلطيب مث قال إال أن أكثر ما يوصف باإلرسال رواية التابعي عن 

  مرسال وخصوا املرسل التابعي النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال احلاكم وغريه من أهل احلديث ال يسمى 

  فروع

األول لو قال التابعي الصغري كالزهري وأيب حازم وحيىي بن سعيد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقلنا 
بقول احلاكم فاملشهور أنه مرسل كالتابعي الكبري وحكى ابن عبد الرب أن قوما يسمونه منقطعا ال مرسال ألن 

   أكثر روايتهم عن التابعني
الثاين حكم املرسل حكم الضعيف إال أن يصح خمرجه مبجيئه من وجه آخر إما مسندا أو مرسال عن غري رجال 
ا واألول أصح وعليه  األول فيكون حجة حمتجا به وقال مالك وأبو حنيفة حيتج باملرسل مطلقا ورده قوم مطلق

سيب ملا وجدت مسانيد من وجوه آخر وال مجاهري العلماء واحملدثني ولذلك احتج الشافعي مبراسيل سعيد بن امل
ا  خيتص ذلك عنده مبرسل سعيد كما يتومهه بعض الفقهاء من أصحابنا فإن قيل فيكون العمل باملسند فاملرسل قلن

ا باملسند تتبني صحة املرسل ويكون يف احلكم حديثان صحيحان حبيث لو  فيكون العمل باملسند فاملرسل قلن
حا عليه وعملنا هبما وأما قوله يف خمتصر املزين وإرسال سعيد بن املسيب عندنا عارضهما من طريق واحدة رج

  حسن ففي معناه قوالن ألصحابه أحدمها أن مراسليه حجة ألهنا فتشت فوجدت 

مسنده والثاين أنه يرجح هبا لكونه من أكرب علماء التابعني ال أنه حيتج هبا والترجيح باملرسل صحيح قال 
القولني عندنا الثاين آلن يف مراسيل سعيد ما مل يوجد مسندا حبال من وجه يصح وقد جعل  اخلطيب الصحيح من

الشافعي ملراسيل كبار التابعني مزية كما استحسن مرسل سعيد مث املنقول عن الشافعي على ما نقله البيهقي 
ده قول صحايب أو وغريه أن املرسل إن أسنده حافظ غري مرسله أو أرسله عن غري شيوخ األول فيه أو عض

فتوى أكثر العلماء أو عرف أنه ال يرسل إال عن عدل قبل قال البيهقي فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعني إذا 
أنضم إليها ما يؤكدها وال يقبلها إذا مل ينضم إليها ما يؤكدها سواء أكان مرسل ابن املسيب أو غريه قال وقد 

الشافعي حني مل ينضم إليها ما يؤكدها ومراسيل لغريه قال هبا حني انضم  ذكرنا مراسيل البن املسيب مل يقل هبا
إليها ما يؤكدها قال وزيادة ابن املسيب على غريه يف هذا ألنه أصح التابعني إرساال فيما زعم احلفاظ وأما قول 

فمحمول على القفال املروزي يف شرح التلخيص قال الشافعي يف الرهن الصغري مرسل ابن املسيب عندنا حجة 
  ما قاله البيهقي 

الثالث إذا روى ثقة حديثا مرسال ورواه ثقة غريه متصال كحديث ال نكاح إال بويل رواه إسرائيل ومجاعة عن 
أيب إسحاق عن أيب بردة موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه الثوري وشعبة عن أيب إسحاق عن أيب 

  بردة عن 



فقد حكى اخلطيب عن أكثرهم أن احلكم للمرسل وعن بعضهم أن احلكم لألكثر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وعن بعضهم لألحفظ فإن كان هو املرسل مل يقدح ذلك يف عدالة الواصل وقال الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع 

 أن املرسل شعبة وسفيان ودرجتهما من احلفظ اإلتقان معلومة فهذه مخسة أقوال الصحيح منها ما صححه
  اخلطيب 

فرع لو أرسل ثقة حديثا تارة وأسنده أخرى أو رفعة ثقات ووقفه ثقات أو وصله ثقات وقطعه ثقات فاحلكم يف 
  اجلميع لزيادة الثقة من اإلسناد والرفع والوصل واهللا أعلم 

هم الرابع مرسل الصحايب كاملتصل يف احلكم وهو ما رواه احلسن بن علي وابن عباس وابن الزبري وأنس وحنو
مما مل يره أو يسمعه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ألن الظاهر أن روايتهم ذلك عن الصحابة وكلهم عدول 

وحكى اخلطيب عن بعض العلماء أن مرسل الصحايب كمرسل غريه إال أن يقول ال أروي إال ما مسعته من 
   وهبذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو عن صحايب ألنه قد يروي عن غري صحايب

األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين املتكلم واألول أصح ألن رواية الصحايب عن غري صحايب نادر وإذا روى ذلك 
  بينه 

  النوع السابع املنقطع

وهو ما مل يتصل إسناده على أي وجه كان وبه قال طوائف من الفقهاء واحملدثني منهم اخلطيب وابن عبد الرب 
باالنقطاع رواية من دون التابعي عن الصحايب مثل مالك عن ابن عمر وقال احلاكم إال أن أكثر ما يوصف 

وغريه املنقطع ما أحيل فيه قبل الوصول إىل التابعي رجل سواء أكان حمذوفا كالشافعي عن الزهري أم مذكورا 
لتابعي أو مبهما كمالك عن رجل عن الزهري وحكى اخلطيب عن بعض العلماء أن املنقطع هو املوقوف على ا

  من دونه قوال أو فعال وهو غريب فهذه ثالثة أقوال وهو ضعيف على اجلميع 
فرع قد خيفى االنقطاع فال يدركه إال أهل املعرفة التامة كحديث العوام بن حوشب عن عبد اهللا بن أيب أوىف 

حنبل العوام مل يدرك كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قال بالل قد قامت الصالة هنض وكرب قال أمحد بن 
ابن أيب أوىف ومثل هذا كثري وال سيما يف اآلحاد وقد يعرف االنقطاع مبجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر 

  وهذا الفرع مع ما يأيت يف نوع املزيد يف األسانيد 

  يعرض بكل واحد منها على اآلخر 

  النوع الثامن املعضل

مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكقول الشافعي قال  وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا كقول
ابن عمر كذا ويسمى منقطعا عند بعضهم ومرسال عند بعض كما تقدم وعن احلافظ أيب نصر السجزي أن قول 

  الراوي بلغين يسمى معضال كقول مالك بلغين عن أيب هريرة واملعضل من قسم الضعيف 
لتابعي حديثا هو مرفوع متصل عند ذلك التابعي فقد جعله احلاكم نوعا من فرع إذا وقف تابع التابعي على ا



املعضل وفيه نظر إال أن يكون حنو قول األعمش عن الشعيب يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا احلديث 
سلم    فقد رواه الشعيب عن أنس ألن التابع أسقط امسي الصحايب والرسول صلى اهللا عليه و 

  ع املعنعنالنوع التاس

وهو الذي يقال يف سنده فالن عن فالن قال بعض العلماء هو مرسل والصحيح الذي عليه مجاهري العلماء 
واحملدثني والفقهاء واألصوليني أنه متصل إذا أمكن لقاؤمها مع براءهتما من التدليس وقد أودعه البخاري ومسلم 

ون باملرسل وادعى أبو عمرو الداين إمجاع أهل صحيحهما وكذلك غريمها من مشترطي الصحيح الذين ال يقول
النقل عليه وكاد ابن عبد الرب أن يدعي إمجاع أهل احلديث عليه وشرط أبو بكر الصرييف وغريه ثبوت اللقاء 

وقيل أن عليه أئمة احلديث ابن املديين والبخاري وغريمها وشرط أبو املظفر السمعاين طول الصحبة وأبو عمرو 
ا بالرواية عنه وقال أبو احلسن القابسي إذا أدركه إدراكا بينا وأنكر مسلم على من الداين أن يكون  معروف

أشترط ثبوت اللقاء يف العنعنة وأنه قول خمترع وأن املتفق عليه إمكان لقائهما لكوهنما يف عصر واحد وإن مل 
ر يف عصرنا وما قاربه يأت يف خرب قط أهنما اجتمعا ورد قوم هذا القول على مسلم قال ابن الصالح وكث

  استعمال عن يف اإلجازة 

  فرعان

األول إذا قال الراوي إن فالنا قال كذا مثل مالك عن الزهري أن سعيد بن املسيب قال كذا أو مالك عن نافع 
قال ابن عمر كذا أو حدث أو ذكر وحنو ذلك فقد قال أمحد ويعقوب بن شيبة وأبو بكر الربدجيي إن مطلقه 

نقطاع وال يلحق ب عن وقال مالك عن و أن سواء وحكاه ابن عبد الرب عن مجهور أهل العلم حممول على اال
وأنه ال اعتبار باحلروف واأللفاظ بل باللقاء واجملالسة والسماع واملشاهدة فإذا صح مساع بعضهم من بعض محل 

  على االتصال بأي لفظ ورد حىت يبني االنقطاع قال الصرييف كل من علم له مساع 

  ن إنسان أو لقاؤه له فحدث عنه فهو على السماع حىت يعلم أنه مل يسمع منه م
الثاين إذا قيل فالن عن رجل عن فالن وحنوه فقد مساه بعض املعتربين يف األصول مرسال وقال احلاكم ال يسمى 

  مرسال بل منقطعا وهذا أقرب وقد تقدم يف املنقطع 

  النوع العاشر املعلق

إسناده واحد فأكثر كقول الشافعي قال نافع أو قال ابن عمر أو قال النيب صلى اهللا  وهو ما حذف من مبتدأ
يما سقط  عليه و سلم وكأنه مأخوذ من تعليق اجلدار أو الطالق الشتراكهما يف قطع االتصال ومل يستعملوه ف

الن ويذكر عنه وسط إسناده أو آخره لتسميتهما باملنقطع واملرسل وال يف غري صيغة اجلزم مثل يروي عن ف
وشبه ذلك أورده البخاري كثريا يف صحيحه كما تقدم وليس خبارج من قبيل الصحيح وإن كان على صورة 
املنقطع فقد يفعل البخاري ذلك لكون احلديث معروفا من جهة الثقات عمن علقه عنه أو لكونه ذكره متصال 



ذا فيما يورده أصال أو مقصودا ال يف يف موضع آخر من كتابه أو لسبب آخر ال يصحبه خلل االنقطاع وه
معرض االستشهاد ألن الشواهد حيتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان الشاهد أو موصوال وقد 

خطىء ابن حزم الظاهري يف رده حديث أيب مالك األشعري يف املعازف لقول البخاري فيه قال هشام بن عمار 
  ري وهشام فإن احلديث معروف االتصال بشرط الصحيح وساق السند وزعمه أنه منقطع بني البخا

  فرع

  ما أورده البخاري من ذلك عن شيوخه حممول على السماع 
قال أبو جعفر بن محدان النيسابوري كلما قال البخاري قال يل أو قال لنا فهو عرض ومناولة وعن بعض 

لفظا املنفصل معىن وقال إذا قال البخاري  متأخري املغاربة أنه قسم ثان من التعليق وجعله من التعليق املتصل
قال يل أو قال لنا فاعلم أنه ذكره لالستشهاد ال لالحتجاج واحملدثون يعربون بذلك عما جرى بينهم يف 

املناظرات واملذاكرات وأحاديثهما قلما حيتج هبا وأبو جعفر النيسابوري أقدم من هذا املغريب وأعرف بالبخاري 
  منه قاله ابن الصالح 

  النوع احلادي عشر الشاذ

ا رواه الناس قال ابن الصالح أو أنفرد به من ليس له من الضبط والثقة  قال الشافعي هو ما رواه الثقة خمالفا مل
يلي الذي عليه حفاظ احلديث أن  ما جيرب تفرده وعلى هذا فاملنكر والشاذ واحد وقال احلافظ أبو يعلي اخلل

يشذ به شيخ ثقة كان أو غري ثقة فما كان غري ثقة فمتروك وما كان عند ثقة الشاذ ما ليس له إال إسناد واحد 
  توقف فيه وال حيتج به وقال احلاكم الشاذ ما انفرد به ثقة وليس له أصل مبتابع 

يلي واحلاكم يشكل مبا ينفرد به العدل الضابط كحديث األعمال  فما قاله الشافعي ال إشكال فيه وما قاله اخلل
به حيىي عن التيمي والتيمي عن علقمة وعلقمة عن عمر وعمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  بالنيات تفرد

  وكحديث النهي عن 

بيع الوالء تفرد به عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر وهذان وغريمها أيضا خمرجة يف الصحيحني وليس هلا إال إسناد 
يلي واحلاكم قال ابن الصالح  ما حاصله إن الصحيح التفصيل فما خالف مفرده واحد فليس كما أطلقه اخلل

أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود وإن مل خيالف وهو عدل ضابط فصحيح أو غري ضابط وال بعد عن درجة 
الضابط فحسن وإن بعد فشاذ منكر وهذا التفصيل حسن ولكنه خمل ملخالفة الثقة من هو مثله يف الضبط وبيان 

  حكمه 

  النوع الثاين عشر املنكر

ا تفرد به من ليس ثقة وال ضابطا فهو الشاذ على هذا كما تقدم وقال الرب دجيي هو الفرد الذي ال ق يل هو م
  يعرف متنه عن غري راويه والصواب ما تقدم 



  النوع الثالث عشر األفراد

ه أهل وهو قسمان أحدمها فرد عن مجيع الرواة وقد تقدم تفصيله والثاين مفرد بالنسبة إىل جهة كقوهلم تفرد ب
مكة أو أهل الشام أو تفرد به فالن عن فالن أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وال يقتضي شيء من ذلك ضعفه 

  إال أن يزاد بتفرد أهل مكة تفرد واحد منهم فيكون كالقسم األول 

  النوع الرابع عشر املعلل

واخلربة والفهم الثاقب وهو ما فيه سبب قادح غامض مع أن ظاهرة السالمة منه ويتمكن منه أهل احلفظ 
ويتطرق ذلك إىل اإلسناد اجلامع لشروط الصحة ظاهرا ويدرك ذلك بتفرد الراوي ومبخالفة غريه ومبا ينبه على 
وهم بإرسال أو وقف أو إدراج حديث يف حديث أو غري ذلك مما يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد 

يف اختالف رواته وضبطهم وإتقاهنم وقد كثر تعليل املوصول فيتوقف وطريق معرفته مجع طرق احلديث والنظر 
مبرسل يكون راويه أكثر أقوى ممن وصل والعلة إما يف اإلسناد وهو األكثر أو يف املنت واليت يف اإلسناد قد تقدح 
ا صحيحا كحديث يعلى بن  فيه ويف املنت أيضا كاإلرسال والوقف أو تقدح يف اإلسناد وحده ويكون املنت معروف

عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار البيعان باخليار إمنا هو عبد اهللا بن دينار وغلط فيه يعلى وقد تكون العلة 
ال تقدح  كذب الراوي أو غفلته وسوء حفظه ومسى الترمذي النسخ علة وأطلق بعضهم العلة على خمالفة 

  ل منه صحيح شاذ كإرسال ما وصله الثقة الضابط حىت قال من الصحيح صحيح معلل كما قي

  النوع اخلامس عشر املضطرب

وهو الذي يروى على أوجه خمتلفة متقاومة فإن ترجحت إحدى الروايات على األخرى بوجه من وجوه 
الترجيح بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غري ذلك فاحلكم للراجح وال يكون حينئذ 

  مضطربا 

  املنت أو من راو أو من رواة واملضطرب ضعيف إلشعاره بأنه مل يضبط  واالضطراب قد يقع يف السند أو

  النوع السادس عشر املدرج

وهو أقسام أحدها ما أدرج يف احلديث من كالم بعض رواته فريويه من بعده متصال فيتوهم أنه من احلديث 
ا بسند واحد الثالث أن الثاين أن يكون عنده متنان بإسنادين أو طرف من منت بسند غري سنده فريويهما مع

يسمع حديثا من مجاعة خمتلفني يف سنده أو متنه فيدرج روايتهم على االتفاق وال يذكر االختالف وتعمد كل 
  واحد من الثالثة حرام وقد صنف اخلطيب فيه كتابا مساه الفصل للوصل املدرج يف النقل فشفى وكفى 

  النوع السابع عشر املقلوب



عن راو فيجعل عن راو آخر لريغب فيه لغرابته كحديث مشهور عن سامل فجعل  وهو أن يكون حديث مشهور
ا قدم البخاري بغداد قلب أهلها عليه أسانيد مئة حديث امتحانا فقال يف  عن نافع فصري غريبا مرغوبا فيه ومل

  كل واحد ال أعرفه فلما فرغوا ردها على وجوهها فأذعنوا لفضله 

  النوع الثامن عشر املوضوع

املختلق وهو شر الضعيف وأردى أقسامه وال حتل روايته مع العلم به يف أي معىن كان إال مع بيان حاله وهو 
  خبالف غريه من أقسام الضعيف اليت حتتمل 

صدقا باطنا فإنه جيوز روايتها يف الترغيب والترهيب ويعرف الوضع بإقرار واضعه أو معىن إقراره قلت هذا إذا 
نه يف الراوي أو يف املروي فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها دل دليل على صدقه وبقري

ومعانيها ومبخالفته واملعلوم املقطوع به وصنف الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي كتابه يف املوضوعات فذكر كثريا 
 من الضعيف الذي ال دليل على وضعه والواضعون أقسام أعظمهم ضررا قوم ينتسبون إىل الزهد والديانة

فوضعوه حسبة بزعمهم الباطل وجهلهم فقبلت موضوعاهتم ثقة هبم كأيب عصمة نوح بن أيب مرمي يف وضعه 
احلديث املروي عن أيب بن كعب يف فضائل السور والكرامية املبتدعة جوزوا الوضع يف الترغيب والترهيب 

ليدخلوا يف الدين ما ليس منه وهو خالف إمجاع املسلمني الذين يعتد هبم والزنادقة وضعوا مجال من احلديث 
كمحمد بن سعيد الشامي املصلوب وضعه يف حديث ال نيب بعدي إال أن يشاء اهللا فوضع االستثناء فتبني 

جهابذة احلديث أمرها وقوم وضعوها تقربا إىل امللوك كغياث بن إبراهيم يف وضعه حديث املسابقة باجلناح وقوم 
بن إدريس وقد وضعوها تعصبا وهوى كمأمون بن أمحد امل روزي يف وضعه يكون يف أميت رجل يقال له حممد 

  يسند الواضع كالم نفسه أو كالم 

  بعض احلكماء وقد يغلط إنسان فيقع يف شبه الوضع بغري تعمد 

  النوع التاسع عشر املشهور

مث وهو ما اشتهر عند أهل احلديث خاصة كحديث بريرة أو عندهم وعند غريهم كحديث األعمال بالنيات 
الثاين ينقسم إىل متواتر وهو خرب من حيصل العلم بصدقهم ك واقعة بدر على اجلملة وإىل غري متواتر كحديث 

األعمال بالنيات ألن شرط التواتر منتف يف أوله وألهل احلديث ال يذكرون التواتر ولعل ذلك لقلته يف رواياهتم 
ن الصحابة منهم العشرة وقيل رواه مئتان قال كحديث من كذب علي متعمدا احلديث فإنه رواه نيف وستون م

  بعض احلفاظ ال يعرف حديث اجتمع عليه العشرة غريه وال حديث رواه أكثر من ستني صحابيا غريه 

  النوع املويف العشرين واحلادي والعشرون الغريب والعزيز



كالزهري يف املنت أو السند احلديث الغريب هو ما انفرد واحد بروايته أو براويه زيادة فيه عمن جيمع حديثه 
وينقسم إىل غريب صحيح كاألفراد املخرجة يف الصحيح وإىل غري الصحيح وهو الغالب على الغرائب ولذلك 

  جاء عن أمحد بن 

حنبل ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب فإهنا مناكري وعامتها عن الضعفاء وينقسم أيضا إىل غريب متنا وإسنادا 
ا وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه وال يوجد غريب متنا ال إسنادا من جهة وغريب إسنادا ال متن

واحدة بل بالنسبة إىل جهتني كحديث فرد اشتهر عن بعض رواته مثل حديث إمنا األعمال بالنيات فإنه غريب 
  يف أوله مشهور يف آخره 

  ه فإن رواه اجلماعة عنه مسي مشهورا والعزيز أن ينفرد بروايته اثنان أو ثالثة دون سائر رواة املروي عن

  النوع الثاين والعشرون املصحف

وهو تغيري لفظ أو معىن واللفظ إما تصحيف بصر أو مسع وقد يكون يف السند واملنت فمن السند العوام بن 
مراجم بالراء املهملة واجليم صحفه ابن معني بالزاي واحلاء ومن املنت من صام رمضان وأتبعه ستا صحفه 

صويل فقال شيئا ومن السمعي يف السند حديث عاصم األحول رواه بعضهم فقال واصل األحدب ويف املنت ال
سلم احتجر يف املسجد أي أختذ حجرة من حصري أو غريه يصلي  حديث زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه و 

  عنزي حنن قوم فيها صحفه ابن هليعة فقال احتجم والتصحيف املعنوي كقول حممد بن املثىن ال

لنا شرف صلى إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يريد حديث الصالة إىل العنزة وإمنا هي احلربة الصغرية 
ومنه ما ذكره اخلطايب عن بعض شيوخه يف احلديث أنه قال ملا روي حديث النهي عن التحليق يوم اجلمعة قبل 

ا حلقت رأ سي قبل الصالة فهم منه احللق وإمنا أريد حتلق الناس وهذا الصالة قال ما معناه منذ أربعني سنة م
  النوع إمنا حيققه احلذاق ومنهم الدارقطين واخلطايب وهلما فيه تصنيف مفيد 

  النوع الثالث والعشرون املسلسل

أو وهو ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة إما يف الراوي أو يف الرواية وصفة الراوي إما قول 
فعل أو غري ذلك كمسلسل القسم باهللا العظيم وكمسلسل التشبيك باليد ومسلسل العد فيها وكاتفاق أمساء 

الرواة كجزء احملمدين أو صفتهم كحديث الفقهاء أو نسبتهم كحديث كل رواته مكيون وصفة الرواية 
فوائده زيادة الضبط كاملسلسل ب مسعت أو ب أخربنا وحنو ذلك وأفضله ما دل على اتصال السماع ومن 

  وقلما يسلم عن خلل يف التسلسل وقد ينقطع تسلسله يف أواخره كمسلسل أول حديث مسعته 

  النوع الرابع والعشرون زيادة الثقة 
  وهي أقسام أحدها زيادة ختالف ما رواه الثقات وحكم هذه الرد كما سبق يف الشاذ 

  مقبول ونقل اخلطيب اتفاق العلماء عليه الثاين زيادة حديث خيالف فيه غريه بشيء أصال فهذا 



الثالث زيادة لفظة يف حديث مل يذكرها سائر من رواه وميثله بزيادة مالك يف حديث الفطرة لفظ من املسلمني 
ذكر الترمذي أن مالكا تفرد بزيادة قوله من املسلمني وأخذ هبذه الزيادة غري واحد من األئمة واحتجوا هبا منهم 

ال غري الترمذي قد وافق مالكا على هذه الزيادة عن ناف عمرو بن نافع والضحاك بن عثمان الشافعي وأمحد ق
  خرج األول البخاري والثاين مسلم 

قال اخلطيب مذهب اجلمهور من الفقهاء وأهل احلديث أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد هبا سواء أكانت 
ة أم كانت من غري من رواه ناقصا حالفا ملن رد ذلك مطلقا من شخص واحد بأن رواه مرة ناقضا ومرة بالزياد

  من أهل احلديث وملن ردها منه وقبلها من غريه 
وقال أهل األصول إن احتد اجمللس ومل حتتمل غفلتهم عن تلك الزيادة غالبا ردت وإن احتمل قبلت عند 

  اجلمهور وإن جهل تعدد اجمللس فأوىل بالقبول من 

  يقينا قبلت باتفاق وإذا أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعوه أو رفعه ووقفوه فهو كالزيادة  صورة احتاده وإن تعدد

  النوع اخلامس والسادس والسابع والعشرون االعتبار واملتابعات والشواهد

وهي أمور يتعرفون هبا حال احلديث فاالعتبار أن ينظر يف حديث رواه محاد بن سلمة مثال ومل يتابع عليه من 
ابن سريين عن أيب هريرة هل رواه ثقة غري أيوب كذلك فإن مل يوجد فثقة غري ابن سريين كذلك فإن أيوب عن 

  مل يوجد فصحايب غري أيب هريرة فأي ذلك وجد علم أن له أصال يرجع إليه إال فال 
سريين عن أيب واملتابعة أن يرويه غري محاد عن أيوب وهو املتابعة التامة أو غري أيوب عن ابن سريين أو غري ابن 

هريرة أو غري أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فكل هذا يسمى متابعة ولكن تقتصر على األوىل حبسب 
  بعدها منها ويسمى احلاكم يف املدخل املتابعة شاهدا فاالعتبار تطلب املتابعة وقد علمت هي 

 يسمى ذلك متابعة ألنه ليس بلفظه يف والشاهد أن يروى حديث مبعىن حديث ال بلفظه فيكون شاهدا له وال
مثال املتابعة والشاهد حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس يف حديث اإلهاب لو 

أخذوا إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به رواه ابن جريح عن عمرو ومل يذكر الدباغ فذكر البيهقي حلديث ابن عيينة 
  سامة بن زيد تابع عمرا عن عطاء عن ابن عباس أال نزعتم إهاهبا فدبغتموه فاستمتعتم متابعا وشاهدا فاملتابع أ

  به والشاهد حديث عبد الرمحن بن وعلة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا إهاب دبغ فقد طهر 
تفاء املتابعات وإذا عدمت فرع إذا قالوا تفرد به أبو هريرة مثال أو ابن سريين أو أيوب أو محاد أشعر ذلك بان

املتابعات مع الشاهد حتقق فيه التفرد وحكمه ما سبق يف الشاذ وقد يدخل يف املتابعة واالستشهاد رواية من ال 
حيتج حبديثه ويف الصحيحني من ذلك وال يصلح لذلك كل ضعيف ولذلك يقول الدارقطين يف الضعفاء فالن 

  يعترب وفالن ال يعترب 

  عشرون خمتلف احلديثالنوع الثامن وال



وهو أن يوجد حديثان متضادان يف املعىن يف الظاهر فيجمع أو يرجح أحدمها وهو فن مهم تضطر إليه مجيع 
طوائف العلماء وإمنل يكمل للقيام به األئمة من أهل احلديث والفقه واألصول الغواصون على املعاين وقد 

ابه بل ذكر مجلة تنبه العارف على طريق ذلك مث صنف فيه صنف الشافعي فيه كتابه املعروف به ومل يقصد استيع
ابن قتيبة وأحسن يف بعض ومن مجع األوصاف املذكورة مل يشكل عليه شيء من ذلك قال ابن خزمية ال أعرف 

  حديثني صحيحني متضادين فمن كان عنده فليأتين ألؤلف بينهما 
لعمل هبما كحديث ال عدوى وحديث ال يورد واملختلف قسمان أحدمها ميكن اجلمع بينهما فيتعني وجيب ا

  ممرض على مصح والثاين 

ال ميكن اجلمع بينهما فإن علمنا أحدمها ناسخا قدمناه وإال عملنا بالراجح منهما ووجوه الترجيح مخسون مجعها 
  احلازمي يف كتاب الناسخ واملنسوخ له 

  هو كل حديثالنوع التاسع والعشرون يف الناسخ واملنسوخ الناسخ من احلديث 

دل على رفع حكم شرعي سابق له ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه وهذا 
فن صعب مهم كان للشافعي فيه يد طوىل وسابقة أوىل وأدخل بعض أهل احلديث فيه ما ليس منه خلفاء معناه 

بدليل شرعي متأخر وهذا النوع  وقد تكلم الناس يف حد النسخ ومن أجود حد فيه قوهلم هو رفع حكم شرعي
ا عرف بقول  منه ما يعرف بنص النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ومنه م
ا عرف  الصحايب مثل كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار ومنه م

جوم وحديث احتجم وهو صائم بني الشافعي أن األول كان سنة مثان بالتاريخ كحديث أفطر احلاجم واحمل
والثاين سنة عشر وال يثبت التقدم وال التأخر بقول الصحايب مث نسخ فرمبا قاله عن اجتهاد وال بكونه من 

ا عرف باإلمجاع كحديث قتل    أحداث الصحابة أو متأخري الصحبة فرمبا مسعه من صحايب قدمي ومنه م

  يف الرابعة عرف نسخه باإلمجاع على خالفه واإلمجاع ال ينسخ وإمنا يدل على الناسخ شارب اخلمر 

  النوع املويف الثالثني غريب اللفظ وفقهه

أما غريبه وهو ما جاء يف املنت من لفظ غامض بعيد الفهم لقلة استعماله وهو فن مهم جيب أن يتثبت فيه أشد 
ل من صنفه النضر بن مشيل وقيل أبو عبيدة معمر وبعدمها أبو عبيد تثبت وقد أكثر العلماء التصنيف فيه قيل أو

القاسم مث ابن قتيبة ما فاته مث اخلطايب ما فاهتما فهذه أمهاته مث تبعهم غريهم بزوائد وفوائد وينبغي أن ال يقلد فيه 
ا تضمنه  من األحكام إال مصنف إمام جليل وأجوده ما جاء مفسرا يف رواية أخرى وأما فقهه الكالم فهو م

واآلداب املستنبطة منه وهذه صفة الفقهاء األعالم كالشافعي ومالك ويف هذا الفن مصنفات كثرية ك معامل 
  السنن للخطايب والتمهيد البن عبد الرب 

  الطرف الثاين يف اإلسناد وما يتعلق به والكالم فيه أحد عشر نوعا



ال تقبل وفيه ف   صول النوع األول صفة من تقبل روايته ومن 
األول أمجع مجاهري أئمة العلم باحلديث والفقه األصول على أنه يشترط فيمن حيتج حبديثه العدالة والضبط 

يما من أسباب الفسق وخوارم املروءة والضبط أن يكون متيقظا حافظا  فالعدالة أن يكون مسلما بالغا عاقال سل
ملعىن إن روى به وال تشترط الذكورة وال احلرية أن حدث من حفظه ضابطا لكتابه أن حدث منه عارفا مبا حييل ا
  وال العلم بفقه أو عربيه وال البصر وال العدد أو معىن احلديث 

الثاين تعرف العدالة بتنصيص عدلني عليها أو باالستفاضة فمن اشتهرت عدالته بني أهل النقل أو غريهم من 
واألوزاعي والشافعي وأمحد وأشباههم وقال ابن عبد  العلماء وشاع الثناء عليه هبا كفى فيها كمالك والسفيانني

الرب كل حامل علم معروف بالعناية به حممول على العدالة أبدا حىت يبني جرحه وهذا غري مرضي ويقبل تعديل 
العبد واملرأة إذا كانا عارفني به كما يقبل خربمها قاله اخلطيب ويعرف ضبطه مبوافقة رواياته روايات الثقات 

  غالبا ولو يف املعىن وال تضر خمالفة نادرة  املتقنني

 (  
الثالث يقبل التعديل من غري ذكر سببه ألن أسبابه كثرية وال سيما ما يتعلق بالنفي فيشق تعدادها وال يقبل 

اجلرح إال مفسرا الختالف الناس يف موجبه هذا هو الصحيح املختار فيهما وبه قال الشافعي وقد احتج 
 ابن عباس وإمساعيل بن أيب أويس وعاصم بن علي واحتج مسلم بسويد بن سعيد وغريه البخاري بعكرمة موىل

مع سبق الطعن فيهم وكذلك أبو داود فدل على اختيارهم ما قلناه فإن قيل إمنا يعتمد الناس على مصنفات 
نهم يفيد األئمة يف اجلرح والتعديل وقلما يذكر فيها السبب فاشتراط ذكره يعطل ذلك فاجلواب أن ذلك م

  التوقف فيمن جرحوه فإذا حبث عن حاله وزالت الريبة فيه قبل حديثه كالذين احتج هبم يف الصحيحني أو رد 
الرابع يثبت اجلرح والتعديل يف الرواية بقول واحد على الصحيح وقيل ال بد من اثنني كالشهادة فإن اجتمع يف 

ان عدد املعدلني أكثر رجح التعديل ولو تعارض يف شخص جرح وتعديل فاجلرح مقدم لزيادة العلم وقيل إن ك
  ثبوت جارح معني ونفيه فالترجيح ال غري 

اخلامس البد من تعيني املعدل فلو قال حدثين الثقة مل يكف على الصحيح وبه قطع اخلطيب والصرييف وقيل 
روى عنه ومساه مل يكن يكفي فإن كان عاملا كفى يف حق من يوافقه يف مذهبه على املختار عند احملققني ولو 

تعديال عند األكثر وهو الصحيح وقيل تعديل وقيل إن كانت عادته أنه ال يروي إال عن عدل فتعديل واختاره 
  قوم قال ابن الصالح وليس عمل 

العامل أو فتياه على وفق حديث حكما بصحته وال خمالفته له جرحا فيه أو يف راويه قلت إن علم أن عمله خبربة 
ستند آخر وال كان من باب االحتياط وهو ممن يشترط العدالة فقد قطع أهل األصول بأنه تعديل له من غري م

  وكذلك إذا حكم بشهادته حاكم يشترط العدالة يف الشهادة فهو تعديل له 
السادس األلفاظ املستعملة يف اجلرح والتعديل قد رتبها عبد الرمحن بن أيب حامت فأجاد فألفاظ التعديل مراتب 

األوىل أعالها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة ويف العدل حافظ أو ضابط فهذا حجة الثانية صدوق أو حمله 
الصدق أو ال بأس به فهذا يكتب حديثه وينظر فيه ألن هذه العبارات ال تشعر بالضبط فينظر ليعترب ضبطه وقد 

ان صدوقا وكان مأمونا وكان خريا تقدم االعتبار وعن ابن مهدي قال حدثنا أبو خلدة فقيل كان ثقة قال ك



الثقة شعبة وسفيان وقال ابن معني إذا قلت ال بأس به فثقة وهذا خرب عن نفسه ونقل ابن أيب حامت عنهم أرجح 
ثله أو قريب منه روى عنه الناس أو ال أعلم به بأسا  الثالثة شيخ فهذا يكتب حديثه وينظر فيه كما تقدم قلت وم

  ا يكتب حديثه لالعتبار قلت ومثله وسط الرابعة صاحل احلديث فهذ
أما ألفاظ اجلرح فمراتب أوهلا أدناها لني احلديث فهذا يكتب حديثه وينتظر اعتبارا قلت ومثله مقارب احلديث 

مضطرب أو ال حيتج به أو جمهول قال الدارقطين إذا قلت لني احلديث مل يكن ساقطا ولكن جمروحا بشيء ال 
ة ليس بقوي كاألول لكنه دونه قلت ومثله ليس بذاك أو ليس بذلك القوي الثالثة يسقطه عن العدالة الثاني

ضعيف احلديث هو دون الثاين ال يطرح بل يعترب قلت ومثله فيه ضعف يف حديثه ضعف الرابعة متروك احلديث 
  أو ذاهب احلديث أو 

  كذاب فهذا ساقط ال يكتب عنه شيء واهللا أعلم 
ف بالتساهل يف مساع احلديث أو إمساعه كمن ينام حالة السماع أو يشتغل عنه مبا السابع ال تقبل رواية من عر

يشغل عنه أو حيدث ال من أصل مصحح أو من عرف بقبول التلقني يف احلديث أو بكثرة السهو يف روايته إذا مل 
واحلميدي حيدث من أصل صحيح أو من كثرت الشواذ واملناكري يف حديثه قال ابن املبارك وأمحد بن حنبل 

وغريهم من غلط يف حديثه فيبني له غلطه فلم يرجع وأصر على غلطه سقطت رواياته وهذا الذي قالوه لعله إذا 
ظهر منه ذلك على وجه العناد فإن مل يكن عنادا ففيه نظر واهللا أعلم وال بأس بأدىن نعاس ال خيتل معه فهم كالم 

  ينعس وفالن وهو يكتب وكان بعضهم إذا كتب طبقة السماع كتب وفالن وهو 
الثامن ال يقبل جمهول احلال واجملهول أقسام ثالثة أحدها جمهول العدالة ظاهرا وباطنا فال يقبل عند اجلماهري 

وعن أيب حنيفة قبوله الثاين جمهول العدالة باطنا ال ظاهرا له وهو املستور واملختار قبوله وقطع به سليم الرازي 
ديث املشهورة فيمن تقادم عهدهم وتعذرت معرفتهم الثالث جمهول العني وهو وعليه العمل يف أكثر كتب احل

كل من مل يعرفه العلماء ومل يعرف حديثه إال من جهة راو واحد قاله اخلطيب وقال ابن عبد الرب كل من مل يرو 
  عنه إال واحد فهو جمهول عندهم إال أن يكون مشهورا بغري محل العلم 

د وعمرو بن معد يكرب يف النجدة وقال اخلطيب أقل ما يرفع اجلهالة أن يروي عنه كمالك بن دينار يف الزه
اثنان من املشهورين بالعلم قال ابن الصالح معترضا على اخلطيب وابن عبد الرب قد خرج البخاري عن مرداس 

عنه غري أيب  بن مالك األسلمي ومل يرو عنه غري قيس بن أيب حازم ومسلم عن ربيعة بن كعب األسلمي ومل يرو
سلمة فدل على خروجه من اجلهالة برواية واحد وأجيب عن اعتراضه بأن مرداسا وربيعة صحابيان والصحابة 
كلهم عدول فال تضر اجلهالة بأعياهنم وبأن اخلطيب شرط يف اجلهالة عدم معرفة العلماء وهذان مشهوران عند 

  يب رمحهم اهللا تعاىل أهل العلم فظهر أن البخاري ومسلما مل خيالفا نقل اخلط
  فرع يقبل من عرفت عينه وعدالته وإن جهل امسه ونسبه 

التاسع ال يقبل مبتدع ببدعة مكفرة باتفاق واملبتدع بغريها فيه ثالثة أقوال قيل ال يقبل مطلقا لفسقه وإن تأول 
ويعزى هذا إىل  كالكفر وقيل إن مل يستحل الكذب لنصرة مذهبه وأهله قبل وإن استحله كاخلطابية مل يقبل

  الشافعي وقيل إن كان داعية ملذهبه مل يقبل وإال قبل وهذا الذي عليه األكثر ونقل ابن حبان اتفاقهم عليه 
العاشر يقبل التائب من أسباب الفسق ومن الكذب يف حديث الناس وغريه إال الكذب يف حديث رسول اهللا 



سلم متعمدا فال يقبل أبدا وإن حسنت توبته قاله أمحد بن حنبل واحلميدي شيخ البخاري وقال  صلى اهللا عليه و 
  الصرييف يف شرح الرسالة من أسقطنا خربه من أهل النقل لكذب وجدناه عليه مل نعد لقبوله 

بتوبة تظهر ومن ضعفناه مل جنعله قويا بعد ذلك وقال السمعاين من كذب يف خرب واحد وجب إسقاط ما تقدم 
  من حديثه 

ب أصل فرعه يف رواية خرب عنه أو جزم بنفيه سقط ذلك اخلرب وال يقدح ذلك يف احلادي عشر إذا كذ
عدالتهما وباقي رواياهتما وإن قال ال أدري أو حنوه مما يدل على شك أو نسيان مل يسقط وجيب العمل به عند 

ث باالحتمال مجاهري أئمة احلديث والفقه واألصول ألن الراوي عنده عدل جازم ونسيانه جائز فال يسقط احلدي
وقال بعض احلنفية يسقط فردوا حديث النص بشاهد وميني ملا نسيه سهيل بن أيب صاحل وكان يقول حدثين 

بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة يف النكاح  ربيعة عين عن أيب عن أيب هريرة وردوا حديث سليمان 
جلماهري أصح ألن كثريا من األكابر نسوا بغري إذن الويل ملا نسيه الزهري حني سأله أين جريج عنه وقول ا

أحاديث رووها فحدثوا هبا عن فروعهم كما قدمنا عن سهيل وصنف اخلطيب فيه كتابا واإلنسان معرض 
للنسيان وكذلك كره الشافعي وغريه احلديث عن األحياء وهنى حممد بن عبد احلكم عنه ملا نقل عنه شيئا كان 

  قد نسيه فذكره به 

لفوا يف قبول من أخذ عن التحديث أجرا فرده أمحد وإسحاق وأبو حامت الرازي ألنه خيرم املروءة الثاين عشر اخت
ويطوق هتمه ورخص فيه أبو نعيم الفضل بن دكني و األعدل أنه إن تعطل لذلك تكسبه قبل وإال فال فإن 

  مينعونه التكسب لعياله  الشيخ أبا إسحاق الشريازي أفىت أبا احلسني بن النقور بذلك ملا كان أصحاب احلديث
الثالث عشر أعرض الناس يف هذه األعصار عن جمموع الشروط املذكورة واكتفوا من عدالة الراوي بكونه 
مستورا ومن ضبطه بوجود مساعه مثبتا خبط موثوق به وروايته من أصل موافق ألصل شيخه واحتج البيهقي 

فال يذهب شيء منه على مجيعهم وإن جاز ذلك يف  لذلك بأن احلديث الصحيح وغريه قد مجع يف كتب أئمته
  بعض والقصد بالسماع بقاء سلسة اإلسناد املخصوص هبذه األمة حرسها اهللا تعاىل 

  النوع الثاين اإلسناد العايل والنازل

اإلسناد خصيصة هلذه األمة وسنة من السنن وطلب علوه سنة ولذلك استحبت الرحلة فيه قال أمحد بن حنبل 
طلب اإلسناد العايل سنة عمن سلف وألن علوه يبعد عن اخللل والعلو مخس مراتب رمحة اهللا    عليه 

األوىل أجلها القرب من النيب صلى اهللا عليه و سلم بعدد أقل من إسناد صحيح فإن قرب اإلسناد قربة إىل اهللا 
  عز و جل 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم الثانية العلو والقرب من إمام من أئمة احلديث وأن كثر العدد منه إىل 
الثالث العلو بالنسبة إىل رواية مصنف كتاب من الكتب املعتمدة وهو ما أكثر اعتناء املتأخرين به يف املوافقات 

واألبدال واملساواة واملصافحة فاملوافقة أن يقع لك حديث عن شيخ املصنف من طريق هي أقل عددا من 
ند مسلم يف قتيبة عن مالك والبدل أن يقع ذلك يف شيخ شيخه بأن طريقك من جهته مثل أن جيتمع سندك وس



جيتمع سندك وسند مسلم يف مالك مثال وقد يسمى موافقة أيضا بالنسبة إىل شيخ شيخه واملساواة أن يكون 
بينك وبني الصحايب يف العدد ما بني مسلم مثال وبينه وهو نادر يف زماننا واملصافحة أن يقع ذلك لشيخك 

من صافح مسلما به وأخذه عنه وهو قليل أيضا ووقع لنا طائفة منها فإن وقعت املساواة لشيخ فتكون ك
شيخك كان مصافحة لشيخك مث كذلك لشيخ شيخ شيخك وهو كثري يف شيوخنا ومثل هذا العلو إمنا يكون 

  لنزول رواية ذلك اإلمام فلوال نزوله ملا عال لك 
يلي فمن روى عن ثالثة عن الشافعي عن مالك أعلى ممن الرابعة العلو بتقدم وفاة الراوي ذكره  أبو يعلي اخلل

روى عن ثالثة عن قتيبة عن مالك لتقدم وفاة الشافعي على وفاة قتيبة بست وثالثني سنة أما العلو املستفاد من 
وقال تقدم وفاة الشيخ من غري نظر إىل قياسه براو آخر فقد حده احلافظ أبو احلسني بن جوصاء خبمسني سنة 

إسناد مخسني سنة من موت الشيخ إسناد علو وحده أبو عبد اهللا بن منده بثالثني سنة قال إذا مر على اإلسناد 
  ثالثون سنة فهو عال 

اخلامسة العلو بتقدم السماع إما من شيخني أو من شيخ واحد فاألول أعلى وإن تساوى العدد واحتد الشيخ 
  أربعني سنة فمن مسع من ستني سنة أعلى ممن مسع من 

وأما النزول فهو ضد العلو وهو مخس مراتب تعرف من تفصيل ضدها يف العلو والنزول مفضول مرغوب عنه 
على الصحيح الذي قاله اجلماهري إذا مل يكن فيه فائدة راجحة على العلو قال علي بن املديين وغريه النزول 

النظر إىل كل راو وجرحه وتعديله فيكون األجر شؤم وقال قوم النزول أفضل من العلو ألن التعب فيه أكثر ب
أكثر وليس هذا بشيء يرجح فإن كان يف النزول فائدة راجحة على العلو فضله كما قال احلافظ أبو احلسن 

خري ... إن الرواية بالنزول عن الثقات األعدلينا ... علي بن املفضل املقدسي رمحه اهللا فيما رويناه عنه لنفسه 
  ... جلهال واملستضعفينا من العايل عن ا

  النوع الثالث املزيد يف األسانيد

ا روي عن عبد اهللا بن املبارك قال  وهو أن يزيد الراوي يف إسناد حديث رجال أو أكثر ومها منه وغلطا مثاله م
حدثنا سفيان بن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثين بسر بن عبيد اهللا قال مسعت أبا إدريس يقول مسعت 

اثلة بن األسقع يقول مسعت أبا مرثد الغنوي يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال جتلسوا و
على القبور وال تصلوا إليها فذكر سفيان وأيب إدريس زيادة ووهم أما أبا دريس فينسب الوهم فيه إىل ابن 

رح بعضهم بسماع بسر له من واثلة املبارك ألن مجاعة من الثقات رووه عن ابن جابر عن بسر عن واثلة وص
  قال أبو حامت الرازي كثريا ما حيدث بسر عن 

دون ابن املبارك ألن  أيب إدريس فوهم ابن املبارك وظن أن هذا مما رواه عنه عن واثلة وأما سفيان فوهم فيه من 
ف اخلطيب فيه مجاعة ثقات رووه عن ابن املبارك عن ابن جابر وصرح بعضهم بلفظ األخبار بينهما وقد صن

كتابه املعروف بذلك فإن قيل إن كان السند اخلايل عن الزائد بلفظ عن احتمل أن يكون مرسال وإن كان بلفظ 
السماع وحنوه احتمل أن يكون مسعه مرة عن رجل عنه مث مسعه منه فلم يتحقق الوهم فاجلواب أن الظاهر من 



الزيادة وأيضا فقد توجه قرينة تدل على أنه وهم كما مثل هذا أن يذكر السماعني فلما مل يذكرمها محل على 
  ذكرناه عن ايب حامت 

  النوع الرابع التدليس وهو قسمان تدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ األول تدليس

اإلسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما مل يسمعه منه مومها أنه مسعه منه وال يقول أخربنا وما يف معناه 
قال فالن أو عن فالن أو أن فالنا قال وشبه ذلك مث قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر وحنوه بل يقول 

ال تقبل  وهذا القسم من التدليس مكروه جدا وفاعله مذموم عند أكثر العلماء ومن عرف به جمروح عند قوم 
ا وحنو ذلك مقبول ففي روايته بني السماع أو مل يبينه والصحيح التفصيل فيما بني فيه االتصال ب مسعت وحدثن

الصحيحني وغريمها منه كثري وذلك ألن هذا التدليس ليس كذبا ما مل يبني فيه االتصال بل لفظه حمتمل فحكمه 
  حكم املرسل وأنواعه وأجرى الشافعي هذا احلكم فيمن دلس مرة 

و ينسبه أو يصفه مبا مل القسم الثاين تدليس الشيوخ وهو أن يسمي شيخا مسع منه بغري امسه املعروف أو يكنبه أ
يشتهر به كيال يعرف وهذا أخف من األول وختتلف احلال يف كراهيته حبسب اختالف القصد احلامل عليه وهو 

أما لكونه ضعيفا أو صغريا أو متأخر الوفاة أو لكونه مكثرا عنه فيكره تكراره على صورة واحدة وهو أخفها 
  خلطيب منه وقد جرى عليه املصنفون وتسمحوا به وأكثر ا

  النوع اخلامس تباعد وفاة الراويني عن شيخ واحد

وفائدته حالوة علو اإلسناد يف القلوب وللخطيب فيه كتاب حسن مثاله حممد بن إسحاق السراج روى عنه 
البخاري يف تارخيه وأمحد بن حممد اخلفاف ومات اخلفاق بعد البخاري مبئة وسبع وثالثني سنة وقيل أكثر ومنه 

  أنس حدث عنه شيخه الزهري وزكريا بن دريد ومات زكريا بعد الزهري مبئة وسبع وثالثني سنة مالك بن 

  النوع السادس رواية األقران

األقران هم املتقاربون يف السنن واإلسناد ورمبا اكتفى احلاكم فيه باإلسناد وهذا النوع قسمان أحدمها املدبج 
رواية عائشة عن أيب هريرة وروى هو عنها وكرواية عروة وهو أن يروي كل واحد من القرينني عن صاحبه ك

عن سعيد بن املسيبب وهو يروي عنه ومالك عن األوزاعي واألوزاعي عنه وأمحد بن حنبل عن ابن املديين وابن 
  املديين عنه الثاين غري املدبج وهو أن 

كسليمان التيمي عن مسعر وقد  يروي أحدمها عن صاحبه وال يروي األخر مث قد يكون القرناء يف السند اثنني
سلم ما أتاك من هذا املال من غري مسألة فخذه احلديث  يكونون ثالثة كحديث عمر عن النيب صلى اهللا عليه و 

رواه النعمان بن راشد عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد اهللا بن السعدي عن عمر فالسائب وابن 
بعة كحديث روي عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن عمرو السعدي وعمر ثالثة صحابيون وقد يكونون أر

ا جناة هذا األمر احلديث ويف صحيح  عن أبيه عن عثمان عن أيب بكر أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م



بن رمح أنا الليث عن حيىي بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبري عن عروة بن املغرية  مسلم وثنا حممد 
شعبة عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه خرج حلاجته فاتبعه املغرية بإدواة احلديث فيحىي بن 

  وسعد ونافع وعروة تابعيون 

  النوع السابع رواية اآلباء عن األبناء

وللخطيب فيه كتاب منه ما روي عن العباس عن أبنه الفضل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني 
تني باملزدلفة وعن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري ذكره اخلطيب وعن أيب عمر الدوري عن ابنه الصال

حممد حنو ستة عشر حديثا وعن معتمر بن سليمان قال حدثين أيب قال حدثتين أنت عين عن أيوب عن احلسن 
  قال ويح كلمة رمحة ويف هذا احلديث طرائف 

ب عن اإلبن والتابعي عن تابعه وأنه حدث عن واحد عن نفسه ورواية ثالثة وهي رواية األكرب عن األصغر واأل
  تابعني بعضهم عن بعض 

  النوع الثامن رواية األبناء عن األباء

أما ما مسي فيه األب فكثري وأليب نصر الوائلي يف هذا النوع كتاب وأمهه ما مل يسم فيه األب واجلد وهو 
دون جده وهو كثري والثاين عن أبيه عن جده كعمر بن شعيب بن قسمان أحدمها رواية االبن عن أبيه  فقط 

حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده له هكذا نسخة كبريه أكثرها فقهيات واحتج به أكثر 
عن احملدثني محال جلده على عبد اهللا الصحايب دون حممد التابعي ومنه هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه 

جده له هكذا نسخة حسنة ومنه طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب وقيل مصرف بن كعب بن عمرو ومن 
يمان بن  أطرف ذلك رواية اخلطيب عن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد بن الليث بن سل

 يقول مسعت أيب األسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة التميمي قال مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب
يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت علي بن أيب 

  طالب رضي اهللا عنه يقول احلنان الذي يقبل على من أعرض عنه واملنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال 

  النوع التاسع من مل يرو عنه إال واحد

مثاله وهب بن خنبش وخطىء من قال هرم بن خنيش وعامر بن شهر وعروة بن مضرس قيل ملسلم فيه كتاب 
دكني بن سعيد املزين والصنابج بن األعسر  وحممد بن صفوان وحممد بن صيفي مل يرو عنهم غري الشعيب ومنهم 

ال ابنه منهم ومرداس األسلمي وأبو حازم مل يرو عنهم غري ابنه قيس بن أيب حازم ومن الصخابة من مل يرو عنه إ
املسيب بن حزن أبو سعيد ومعاوية أبو حكيم أيب هبز وقرة بن إياس أبو معاوية وأبو ليلى أبو عبد الرمحن ومثاله 

يف التابعني تفرد محاد بن سلمة عن أيب العشراء وتفرد الزهري عن نيف وعشرين تابعيا وتفرد عمرو بن دينار 
األنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وتفرد مالك عن عن مجاعة من التابعني وكذلك حيىي بن سعيد 



حنو عشرة من شيوخ املدينة وأما قول احلاكم مل خيرج البخاري ومسلم يف الصحيح عن أحد من هذا القبيل فقد 
غلطه بعضهم بإخراجهما حديث املسيب يف وفاة أيب طالب ومل يرو عنه غري ابنه وبإخراج البخاري حديث 

لب إين ألعطي الرجل والذي أدع أحب إيل ومل يرو عنه غري احلسن وحديث مرداس يذهب عمرو بن تغ
الصاحلون األول فاألول ومل يرو عنه غري قيس كما تقدم وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري ومل 

  يرو عنه غري عبد اهللا بن الصامت 

ال  يريد ذلك يف الصحابة املعروفني الثابتة عدالتهم ولذلك يف الصحيحني نظائر هذا التغليط غلط ألن احلاكم 
فال يرد عليه ختريج البخاري ومسلم ذلك ألهنما إمنا شرطا تعدد الراوي لرفع اجلهالة وثبوت العدالة وذلك 

ثابت فيمن تثبت صحبته فال حاجة إىل تعدد الراوي عنه وقد تقدم بعض هذا البحث يف النوع األول من هذا 
  الطرف واهللا أعلم 

  النوع العاشر رواية األكابر عن األصاغر

وفائدة ذكره أن ال يتوهم كون املروي عنه أكرب سنا أو أفضل لكونه هو األغلب فتجهل منزلتهما وهذا النوع 
  أقسام 

  أحدها أن يكون الراوي أكرب سنا وأقدم طبقة كالزهري وحيىي بن سعيد عن مالك 
كمالك عن عبد اهللا بن دينار وأمحد وإسحاق عن عبيد اهللا بن  الثاين أن يكون أكرب قدرا يف احلفظ والعلم

  موسى 
الثالث أن يكون أكرب من اجلهتني كرواية العبادلة عن كعب وكرواية كثري من العلماء عن تالمذهتم منهم عبد 
الغين بن سعيد عن حممد بن علي الصوري وأبو بكر الربقاين عن اخلطيب واخلطيب عن ابن ماكوال ومن هذا 
النوع رواية الصحايب عن التابعي والتابعي عن تابعه كالزهري عن مالك وكعمرو بن شعيب فإنه تابع التابع 

  وروى عنه أكثر من عشرين تابعيا وقال 

  الطبسي أكثر من سبعني تابعيا 

  النوع احلادي عشر العنعنة يف السند وهو السند الذي يقال فيه فالن عن فالن

  املنت فال حاجة إىل إعادته وقد تقدم ذكره يف أنواع 

ا   الطرف الثالث يف حتمل احلديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وم

  يتعلق به والكالم فيه يف ستة أنواع 
  النوع األول يف أهلية التحمل 

 يصح التحمل قبل اإلسالم أو قبل البلوغ ومنع الثاين قوم وأخطؤوا بذلك ألتفاق الناس على قبول رواية احلسن
واحلسني وابين عباس والزبري والنعمان بن بشري وغريهم ومل يزل الناس يسمعون الصبيان واختلف يف الزمن 



الذي يصح فيه مساع الصيب فقال القاضي عياض حدد أهل الصنعة يف ذلك مخس سنني وهو سن حممود بن 
وهذا هو الذي استقر عليه  الربيع الذي ترجم البخاري فيه مىت يصح مساع الصغري وقيل كان ابن أربع سنني

عمل املتأخرين يكتبون ألبن مخس مسع وملن دونه حضر أو أحضر وقيل وهو الصواب أن نعترب كل صغري حباله 
فمىت كان فهما للخطاب ورد اجلواب صححنا مساعه وإن كان له دون مخس ونقل حنو ذلك عن أمحد بن حنبل 

ن كان ابن مخسني وقد نقل أن صبيا ابن أربع سنني محل إىل وموسى احلمال وإن مل يكن كذلك مل يصح مساعه وإ
املأمون قد قرأ القرآن ونظر يف الرأي غري أنه إذا جاع يبكي وأما حديث حممود فيدل على سنه ملن هو مثله ال 

  على نفيه عمن دونه مع جودة التمييز أو ثبوته ملن هو يف سنه ومل مييز متييزه واهللا أعلم قال 

الزبريي يستحب كتب احلديث بعد عشرين سنة ألهنا جمتمع العقل وقال موسى بن هارون أهل  أبو عبد اهللا
البشرة يكتبون لعشر سنني وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثالثني والصواب يف هذه األزمان أن يبكر بإمساع 

شتغل بكتب احلديث الصغري من أول زمان يصح فيه مساعه ألن امللحوظ اآلن إبقاء سلسله اإلسناد وأن ي
  وتقييده من حني تأهله لذلك وال ينحصر يف سن خمصوص الختالف ذلك باختالف األشخاص 

  النوع الثاين يف طرق حتمل احلديث وهي مثانية على اتفاق يف بعضها واختالف يف بعض كما سيأيت بيانه 
ول السماع من لفظ الشيخ الطريق األول السماع وهو ضربان متفق على صحتهما وعلى االحتجاج هبما األ

سواء أكان إمالء أم حتديثا من غري إمالء وسواء أكان من حفظه أم من كتابه وهذا أرفع الطرق عند اجلماهري 
ويقول يف السامع إذا روى حدثنا وأخربنا وأنبأنا ومسعت فالنا وقال لنا قال اخلطيب أرفع العبارات مسعت مث 

ل احلفاظ يف ذلك قبل أن يشيع ختصيصه مبا قرىء على الشيخ مث أنبأنا حدثنا مث أخربنا وهو كثري فس استعما
وهو قليل يف االستعمال ال سيما بعد غلبته يف اإلجازة وقيل حدثنا وأخربنا أرفع من مسعت لداللتهما على أن 
جازة الشيخ رواه احلديث خبالف مسعت وقد يرد هذا بأن مسعت صريح يف مساعه خبالف أخربنا الستعماله يف اإل

عند بعضهم كما سيأيت إن شاء اهللا وأما قال لنا فمن قبيل حدثنا لكنه مبا وقع يف املذاكرة واملناظرة أشبه وأليق 
  من حدثنا وقد تقدم يف التعليق وأوضح العبارات قال فالن ومل يقل يل 

ذلك إال فيما مسعه أو لنا ومع ذلك فهو حممول على السماع إذا حتقق لقاؤه السيما فيمن عرف أنه ال يقول 
  وخصص اخلطيب محل ذلك على السماع ممن عرف منه ذلك 

الطريق الثاين القراءة على الشيخ ويسميها أكثر قدماء احملدثني عرضا ألن القارىء يعرضه على الشيخ وسواء 
ميسك  أقرأ هو أم قرأ غريه وهو يسمع وسواء أقرأ من كتاب أو حفظ وسواء أكان الشيخ حيفظه أم ال إذا كان
أصله هو أو ثقة غريه وهي رواية صحيحة باتفاق خالفا لبعض من ال يعتد به واختلف يف تساوي هذين 
الطريقني والترجيح بينهما فقلت التساوي عن مالك وأشياخه وأصحابه ومعظم علماء احلجاز والكوفة 

رجيح الثاين عن أيب والبخاري وغريهم ونقل ترجيح األول عن مجهور علماء املشرق وهو الصحيح ونقل ت
  حنيفة وابن أيب ذئب وغريمها ونقل عن مالك أيضا 

  فروع



األول إذا روى السامع هبذه الطريقة فله عبارات أحوطها أن يقول قرأت عن فالن أو قرىء عليه وأنا أمسع فأقر 
عليه ويف جواز  به ويلي ذلك عبارات السماع من الشيخ مقيدا بالقراءة عليه ك حدثنا أو أخربنا أنبأنا قراءة

  إطالقها ثالثة مذاهب 
  أحدها منعه قاله ابن املبارك وحيىي بن حيىي وأمحد والنسائي وطائفة 

  والثاين جوازه وقيل هو مذهب الزهري ومالك وابن عيينة والقطان والبخاري ومعظم احلجازيني والكوفيني 

بن احلجاج ومجهور أهل املشرق  والثالث جواز أخربنا دون حدثنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم
  وروي عن ابن جريج واألوزاعي وابن وهب وعن النسائي أيضا وهو الشائع الغالب اآلن 

الثاين يستحب أن يقول فيما مسعه وحده من لفظ الشيخ حدثين وفيما مسعه منه مع غريه حدثنا وفيما قرأ عليه 
وه عن ابن وهب واختاره احلاكم وحكاه عن أكثر بنفسه أخربين وفيما قرىء عليه وهو يسمع أخربنا روي حن

ا يقتضي قوله حدثنا  مشاخيه وأئمة عصره فإن شك فاملختار أنه يقول حدثين وأخربين ونقل عن حيىي القطان م
ا مسع وحده حدثنا وأخربنا وملا مسع يف مجاعة حدثين وأخربين جاز    وأخربنا وهذا كله مستحب فإن قال مل

تب املؤلفة إذا رويت إبدال حدثنا ب أخربنا وال عكسه وال مسعت بأحدمها وال عكسه الثالث ال جيوز يف الك
ألنه غري ما مسعه وأما ما مسعه من لفظ الشيخ فإن كان الشيخ ال يرى التسوية بينهما مل جيز وإن كان يرى ذلك 

ه اخلطيب من إجراء اخلالف فهو على اخلالف يف الرواية باملعىن وسيأيت أن شاء اهللا تعاىل وعلى هذا حيمل ماذكر
  ال على الكتب املصنفة ملا قدمناه 

الرابع إذا قرىء على الشيخ أخربك فالن وهو مصغ فاهم غري منكر وال مكره صح السماع وجازت الرواية به 
وإن مل ينطق الشيخ على الصحيح وشرط بعض الشافعية كسليم وأيب إسحاق الشريازي وابن الصباغ وبعض 

وشرط بعض الظاهرية إقراره به عند متام السماع قال ابن الصباغ وله أن يعمل به وأن يرويه  الظاهرية نطقه
قائال قرىء عليه وهو يسمع وليس له أن يقول حدثين إذا كان أصل الشيخ حالة السماع يف يد موثوق به 

  مراع ملا 

ا هو الصحيح وقيل إن مل حيفظه يقرأ أهل لذلك وكان كإمساك الشيخ سواء أكان الشيخ حيفظ ما يقرأ أم ال هذ
مل يصح السماع وهو مردود بالعمل على خالفه فإن كان األصل بيد القارىء وهو موثوق بدينه ومعرفته فأوىل 

  بالصحة وإن مل يكن األصل بيد موثوق به ومل حيفظه الشيخ مل يصح السماع 
خالف فصححه ابن املبارك وموسى  اخلامس إذا كان السامع أو املسمع ينسخ حال القراءة ففي صحة مساعه

بن مرزوق وأبو حامت الرازي ومنع صحته إبراهيم احلريب واألستاذ أبو  احلمال وحممد بن الفضل عارم وعمرو 
إسحاق اإلسفراييين وقال بعض الشافعية يقول حضرت وال يقول حدثنا أو أخربنا واألصح التفصيل فإن منع 

صح حضر الدارقطين يف حداثته جملس إمساعيل الصفار وهو ينسخ النسخ فهمه للمقروء مل يصح وإن فهمه 
ا أماله الشيخ من األحاديث ومتوهنا وأسانيدها فتعجب منه  جزءا معه فقيل له ال يصح مساعك فذكر عدد م
وهذا التفصيل جار فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث او كان القارىء يفرط يف اإلسراع أو يهينهم أو 

ال يفهم كالمه والظاهر أنه يعفى عن القدر اليسري كالكلمة والكلمتني وسئل أمحد كان بعيدا  من القارىء حبيث 
عن احلرف يدغمه الشيخ فال يفهم وهو معروف هل يروى ذلك عنه فقال أرجو أال يضيق هذا وسئل عن 



ا عليها فال بأس وعن خلف بن سامل أنه   منع ذلك  الكلمة تستفهم من املستملي فقال إن كانت جممع
السادس ويستحب للشيخ أن جييز للسامعني رواية مجيع الكتاب الذي مسعوه وإن كتب ألحدهم خطه كتب 

  مسعه مين وأجزت له روايته عين 

كما كان بعض الشيوخ يفعل وقال ابن عتاب األندلسي ال غىن يف السماع عن اإلجازة ولو عظم جملس اململي 
  اية ذلك عن اململي وقال احملققون ال جيوز فبلغ عنه املستملي فقد جوز قوم رو

السابع يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره إن قرىء عليه ويكفي 
يف تعريف ذلك خرب ثقة هذا قول اجلمهور وشرط شعبة رؤيته قال إذا حدث احملدث فلم تر وجهه فال ترو عنه 

  فلعله شيطان 
شيخ بعد السماع ال تروعين أو رجعت عن إخبارك به أو حنو ذلك ومل يسنده إىل خطأ أو شك الثامن إذا قال ال

أو حنوه بل منعه مع اجلزم بأنه روايته مل مينع ذلك روايته ولو خص بالسماع قوما فسمع غريهم بغري علمه جاز 
تحرز منه وهو روايته عن احلارث له أن يرويه عنه قاله األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين وعن النسائي ما يؤذن بال

  بن مسكني ولو قال الشيخ أخربكم وال أخرب فالنا مل يضره وجاز له روايته 

  الطريق الثالث اإلجازة اجملردة وهي أنواع

األول أعالها إجازة معني ملعني ك أجزتك كتاب البخاري مثال أو أجزت فالنا مجيع ما اشتملت عليه فهرسيت 
نواع اإلجازة اجملردة عن املناولة والصحيح عند اجلمهور من علماء احملدثني والفقهاء وحنو ذلك فهذا أعلى أ

جواز الرواية هبا وادعى أبو الوليد الباجي االتفاق عليه وغلط فيه وحكى اخلالف يف العمل هبا ومنعها مجاعة من 
  لقاضيان حسني أهل احلديث والفقه واألصول وهو إحدى الروايتني عن الشافعي وقطع به أصحابه ا

واملاوردي ومن احملدثني إبراهيم احلريب وأبو الشيخ االصبهاين واحتج اجمليز بأهنا إخبار مبروياته مجلة فصح كما 
لو أخرب به تفصيال وإخباره ال يفتقر إىل النطق صرحيا كالقراءة عليه وقال بعض أهل الظاهر هو كاملرسل جتوز 

  عليهم  الرواية هبا وال جيب العمل وهو مردود
الثاين إجازة معني يف غري معني كقوله أجزتك مسموعايت أو مرويايت واجلمهور على جواز الرواية هبا ووجوب 

  العمل ومن منع النوع األول فههنا أوىل واخلالف أقوى 
الثالث إجازة العموم كقوله أجزت للمسلمني أو ملن أدرك زماين وما أشبهه فمن منع ما تقدم فهذا أوىل ومن 

ا فإن قيدت بوصف خاص فأوىل باجلواز وجوز القاضي أبو الطيب ج وزه اختلفوا يف هذه فجوزها اخلطيب مطلق
اإلجازة جلميع املسلمني املوجودين عندها وأجاز ابن عتاب ملن دخل قرطبة من طلبة العلم قال ابن الصالح مل 

ل اإلجازة ضعف فتزداد هبا ضعفا ال يسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه اإلجازة فروى هبا ويف أص
  ينبغي احتماله وفيما قاله نظر 

الرابع إجازة جمهول أو يف جمهول كقوله أجزت أمحد بن حممد الدمشقي ومث مجاعة مسمون بذلك ومل يعني املراد 
  منهم أو يقول أجزت 



  فائدة فيها  فالنا كتاب السنن وهو يروي عدة كتب تعرف بالسنن ومل يعني فهذه إجازة باطلة ال
اخلامس اإلجازة املعلقة مثل أجزت من شاء فالن أو إن شاء زيد إجازة أحد أجزته فههنا جهالة وتعليق واألظهر 

أهنا ال تصح وبه أفىت القاضي أبو الطيب ألنه كقوله أجزت بعض الناس وقال أبو يعلى بن الفراء احلنبلي وابن 
يئة خبالف بعض الناس ولو قال أجزت ملن شاء اإلجازة فهو عمروس املالكي يصح ألن اجلهالة ترتفع باملش

كقوله ملن شاء فالن وهذا أوىل بالبطالن لتعليقها على مشيئة من ال ينحصر أما لو قال أجزت ملن شاء الرواية 
عين فهو أوىل باجلواز ألن ذلك هو مقتضى اإلجازة فهو تصريح مبا يقتضيه إطالقها ال تعليقه ولو قال أجزت 

  ا كذا إن شاء روايته عين فأوىل بالصحة النتفاء اجلهالة والتعليق فالن
السادس إجازة املعدوم كقوله أجزت ملن يولد لفالن وفيها خالف فأجازها اخلطيب وحكاه عن ابن الفراء 

احلنبلي وابن عمروس ألهنا إذن وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وهو الصحيح ألهنا يف حكم اإلخبار 
 يصح إخبار معدوم وقوهلم إهنا إذن وإن سلمناه فال تصح أيضا كما ال تصح الوكالة للمعدوم أما لو عطفه وال

على املوجود فقال أجزت لفالن وملن يولد له أو أجزت لك ولعقبك ولنسلك فقد جوزه ابن أيب داود وهو 
 الوقف القسمني وأجاز الشافعي الثاين أوىل باجلواز من املعدوم اجملرد عند من أجازه وأجاز مالك وأبو حنيفة يف

دون األول واإلجازة للطفل الذي ال مييز صحيحة قطع به القاضي أبو الطيب واخلطيب قال اخلطيب وعليه 
عهدنا شيوخنا جييزون األطفال الغيب وال يسألون عن أسناهنم ومتيزهم وألهنا إباحة للرواية واإلباحة تصح 

  للعاقل ولغري العاقل 

إجازة ما مل يتحمله اجمليز لريويه اجملاز إذا حتمله اجمليز قال القاضي عياض مل نر من تكلم عليه من املشايخ السابع 
وضعه بعض املتأخرين ومنعه بعضهم وهو الصحيح فعلى هذا يتعني العلم مبا حتمله قبل اإلجازة إذا أراد الرواية 

يصح عندك من مرويايت من ذلك فيجوز له الرواية عنه هبا لريويه دون غريه وليس قوله أجزت لك ما صح أو 
  مبا حتمله قبل اإلجازة وقد فعل ذلك الدارقطين 

الثامن إجازة اجملاز مثل أجزت لك جمازايت والصحيح جوازه قطع به الدارقطين وأبو نعيم وأبو الفتح املقدسي 
ا تأمل كيفية إجازة شيخه كيال وكان يروي باإلجازة عن اإلجازة ورمبا واىل بني ثالث إجازات ومن يروي هب

يروي ما مل يندرج حتتها حىت لو كانت صورهتا أجزت له ما صح عنده من مسموعايت فليس له أن يروي مساع 
  شيخ شيخه حىت يتبني أنه صح عند شيخه أنه من مساع شيخه اجمليز 

  فروع

يقال استجزته فأجازين إذا أسقاك ماء األول قال ابن فارس اإلجازة مأخوذة من جواز املاء الذي تسقاه املاشية 
ملاشيتك أو أرضك فكذا طالب العلم يستجيز العامل علمه فيجيزوه له فعلى هذا جيوز أن يعدى الفعل بغري حرف 
جر وال ذكر رواية فيقول أجزت فالنا مسموعايت وقيل اإلجازة إذن فعلى هذا يقول أجزت له رواية مسموعايت 

  فهو على حذف املضاف  وإذا قال أجزت له مسموعايت



الثاين إمنا تستحسن اإلجازة إذا كان اجمليز عاملا مبا جييزه واجملاز من أهل العلم ألهنا توسع حيتاج إليه أهل العلم 
وشرطه بعضهم وحكي عن مالك وقال ابن عبد الرب الصحيح أهنا ال جتوز إال ملاهر يف الصناعة ويف معني ال 

  يشكل إسناده 
مجيز بالكتابة أن يتلفظ هبا فإن أقتصر على الكتابة مع قصد اإلجازة صحت كما أن سكوته الثالث ينبغي لل

  عند القراءة عليه إخبار وإن مل يتلفظ لكنها دون امللفوظ هبا فلذلك ينبغي كتابة تلفظ هبا 

  الطريق الرابع املناولة وهي نوعان

مث هلا صور منها أن يدفع إليه أصل مساعه أو فرعا  أحدمها املقرونة باإلجازة وهي أعلى أنواع اإلجازة كما تقدم
مقابال به ويقول هذا مساعي أو رواييت عن فالن فاروه عين أو أجزت لك روايته مث يبقيه يف يديه متليكا أو إىل 

أن ينسخه ومنها أن يناوله الطالب مساعه فيتأمله وهو عارف متيقظ مث يناوله الطالب ويقول هو حديثي أو 
رواييت فاروه عين ومسي غري واحد من أئمة احلديث هذا عرضا وقد تقدم أن القراءة على الشيخ مساعي أو 

تسمى عرضا أيضا فلنسم هذا عرض املناولة وذاك عرض القراءة وهذه املناولة كالسماع يف القوة عند الزهري 
ب وابن القاسم وغريهم وربيعة وحيىي بن سعيد األنصاري وجماهد والشعيب وعلقمة وإبراهيم ومالك وابن وه

وقال الثوري واألوزاعي وابن املبارك وأبو حنيفة والبويطي واملزين وأمحد وإسحاق وحيىي بن حيىي إهنا منحطة عن 
السماع وهو الصحيح قال احلاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب ومنها أن يناوله الشيخ مساعه وجييزه مث 

  ميسكه الشيخ وهو دون 

ما سبق فإذا وجد ذلك األصل أو مقابال به موثوقا مبوافقته جاز له روايته وال يظهر يف هذه كبري مزية على 
اإلجازة اجملردة يف معني وصرح بذلك مجاعة من أهل الفقه واألصول وأما شيوخ احلديث قدميا وحديثا فريون هلا 

فناولنيه وأجز يل روايته فيجيبه إليه من غري نظر  مزية معتربة ومنها أن يأتيه الطالب بنسخة ويقول هذه روايتك
وحتقق لروايته فهذا باطل فإن وثق خبرب الطالب ومعرفته اعتمده وصحت اإلجازة كما يعتمد قراءته ولو قال له 

  حدث عين مبا فيه إن كان رواييت مع براءيت من الغلط كان جائزا حسنا 
و أن يناوله كتابا ويقول هذا مساعي مقتصرا عليه والصحيح أنه ال النوع الثاين املناولة اجملردة عن اإلجازة وه

  جيوز الرواية هبا وبه قال الفقهاء وأهل األصول وعابوا من جوزه من احملدثني 
فرع جوز الزهري ومالك إطالق حدثنا وأخربنا يف املناولة وهو مقتضى من جعله مساعا وعن أيب نعيم األصفهاين 

زه يف اإلجازة اجملردة والصحيح الذي عليه اجلمهور وأهل التحري املنع من ذلك واملرزباين وغريمها جوا
وختصيصه مبا يشعر هبا ك حدثنا إجازة أو مناولة أو إذنا أو أجازين أو ناولين أو شبه ذلك وعن األوزاعي 

جازة واختاره ختصيص اإلجازة ب خربنا والقراءة ب أخربنا واصطلح قوم من املتأخرين على إطالق أنبأنا يف اإل
قوم وحنا إليه البيهقي قال احلاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشاخيي وأئمة عصري أن نقول فيما عرض 
على احملدث فأجازه له شفاها أنبأين وفيما كتب إليه كتب إيل وقال ابن محدان كل قول البخاري قال يل فهو 

فالنا أخربه واختاره اخلطايب أو حكاه وهو ضعيف  عرض ومناولة وعرب قوم عن اإلجازة ب أخربنا فالن أن
  واستعمل املتأخرون يف اإلجازة 



اليت فوق الشيخ حرف عن فيقول قرأت على فالن عن فالن واعلم أن املنع من إطالق حدثنا وأخربنا ال يزول 
  قال أخربنا بإجازة اجمليز ذلك كما اعتاده بعض املشايخ يف قوله ملن جييزه إن شاء قال حدثنا وإن شاء 

  الطريق اخلامس كتابة

وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر خبطه أو بإذنه وهي أيضا ضربان مقرونة باإلجازة وجمردة عنها 
فاملقرونة باإلجازة يف الصحة والقوة كاملناولة املقرونة هبا وأما اجملردة فمنع الرواية هبا القاضي املارودي وأجازها 

تأخرين منهم أيوب السختياين ومنصور والليث وغري واحد من الشافعية وأهل األصول كثري من املتقدمني وامل
وهو املشهور بني أهل احلديث وكثري يف مصنفاهتم كتب إيل فالن قال حدثنا فالن واملراد هذا وهو عندهم 

بعضهم معمول به معدود يف املوصول وقال السمعاين هي أقوى من اإلجازة ويكفي معرفة خط الكاتب وشرط 
  البينة وهو ضعيف 

فرع الصحيح أن يقول يف الرواية هبا كتب إىل فالن أو أخربين فالن كتابه وحنوه وال جيوز إطالق حدثنا وأخربنا 
  وقال الليث ومنصور وغري واحد من علماء احملدثني جيوز 

  الطريق السادس اإلعالم

قتصرا على ذلك فجوز الرواية به كثري من أهل وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو مساعه م
احلديث والفقه واألصول والظاهر منهم ابن جريج وابن الصباغ حىت زاد بعض الظاهرية فقال لو قال له الشيخ 
هذه رواييت ال تروها عين جاز له روايتها عنه كما تقدم يف السماع والصحيح أنه ال جتوز الرواية جملرد اإلعالم 

  وبه قطع بعض 

الشافعية واختاره احملققون ألنه قد يكون مساعه وال يأذن يف روايته خللل يعرفه لكن جيب العمل به إذا صح 
  سنده عنده 

  الطريق السابع الوصية

وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه فجوز بعض السلف للموصى له رواية ذلك 
ه ال جيوز وقول من جوزه إما زلة عامل أو مؤول بأنه قصد روايته عن املوصي كاإلعالم والصحيح الصواب أن

  على سبيل الوجادة كما ستأيت 

  الطريق الثامن الوجادة

وهي مصدر وجد جيد وهو مولد غري مسموع وهو أن يقف على كتاب خبط شخص فيه أحاديث يرويها ذلك 
يقول وجدت خبط فالن أو قرأت وما أشبهه  الشخص ومل يسمعها منه الواجد وال له منه إجازة أو حنوها فله أن

وعلى هذا العمل وهو من باب املرسل ويشوبه شيء من االتصال بقوله وجدت خبط فالن ورمبا دلس بعضهم 



فذكر الذي وجد خبطه وقال فيه عن فالن أو قال فالن وهو قبيح إن أوهم مساعه وقد جازف بعضهم فأطلق يف 
  على فاعله الوجادة حدثنا وأخربنا وأنكر ذلك 

فرع إذا وجد حدثنا يف تأليف شخص وليس خبطه فله أن يقول قال فالن أو ذكر فالن أو أخربنا فالن وهذا 
منقطع ألنه مل يأخذ شوبا من االتصال فإن مل يثق بكونه خطه فليقل بلغين أو وجدت عن فالن أو قرأت يف 

كتاب فال يقل قال فالن إال إذا وثق بصحة  كتاب أظنه خط فالن أو أخربين فالن أنه خط فالن وإذا نقل من
  النسخة ومقابلتها بأصلها فإن مل يكن كذلك قال بلغين عنه وأما إطالق اللفظ اجلازم 

فتسامح وقد قيل إن كان املطالع عاملا متقنا ال خيفى عليه الساقط واملغري رجي له جواز اجلزم وإىل هذا استروح 
  كثري من املصنفني 
ادة قيل ال جيوز نقل ذلك عن معظم احملدثني والفقهاء املالكية وغريهم وقيل جيوز نقل ذلك فرع العمل بالوج

عن الشافعي ونظار أصحابه وقطع بعض الشافعية بوجوب العمل عند حصول الثقة وهو صحيح قال ابن 
  الصالح ال يتجه يف هذه األزمان غريه 

  النوع الثالث يف كتابة احلديث وضبطه وفيه فصول

اختلف السلف يف كتابة احلديث فكرهها طائفة منهم كعمر وابن مسعود وأيب سعيد وأباحها طائفة منهم  األول
كعلي وابنه احلسن وعبد اهللا بن عمرو بن العاص مث أمجع أتباع التابعني على جوازه فقيل أول من صنف فيه ابن 

ت فوائد ذلك ونفعه وعلى كاتبه صرف جريج وقيل مالك وقيل الربيع بن الصبيح مث انتشر تدوينه ومجعه وظهر
اهلمة إىل ضبطه وحتقيقه شكال ولفظا حبيث يؤمن اللبس معه مث قيل إمنا يشكل املشكل وال يشتغل بتقييد 

الواضح حىت قال بعضهم أهل العلم يكرهون اإلعجام واإلعراب إال يف امللتبس وقال قوم يشكل اجلميع ألجل 
  املبتدىء وغري املتبحر 

ون اعتناؤه بضبط امللتبس من األمساء أكثر ألنه نقلي حمض قال ابن الصالح ويستحب ضبط املشكل الثاين يك
يف نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا يف احلاشية ألنه أبلغ وحيقق اخلط دون مشقه وتعليقه وال يدققه من غري 

  عذر 

عضهم اكتب ما ينفعك وقت حاجتك كضيق الورق وختفيف محله يف السفر فإن اخلط عالمة فأحسنه أبينه قال ب
إليه أي وقت الكرب وضعف البصر والكتابة باحلرب أوىل من املداد ألنه أثبت قالوا وال يكون القلم صلبا جدا فال 

جيري بسرعة وال رخوا فيخفى سريعا قال بعضهم إذا أردت جودة خطك فأطل جلفتك وأمسنها وحرف 
دا وحيمد القصب الفارسي وخشب األبنوس الناعم ويضبط قطعتك وأمينها وليكن ما تضبط عليه صلبا ج

احلروف املهملة فقيل تنقط املهملة حتتها مبا فوق نظائرها املعجمة وقيل جيعل كقالمة الظفر فوقها مضجعة على 
ثلها ويف بعض الكتب القدمية فوقها خط صغري ويف بعضها حتتها مهزة وال يصطلح  قفاها وقيل جيعل حتتها صغري م

سه برمز ال يعرفه الناس إال يبني مراده ويعتين بضبط خمتلف الروايات ومتييزها فيجعل كتابه على رواية مث مع نف
ما كان يف غريها من زيادة أحلقها يف احلاشية أو نقض أعلم عليه أو خالف نبه عليه ومسي راويه مبينا وال بأس 



رمز شيئا بني اصطالحه يف أول الكتاب ليعرفه من  بكتابة التراجم باحلمرة ورمز األمساء أو املذاهب هبا وإذا
  يقف عليه واكتفى كثريون بالتميز حبمرة مبينا ذلك 

الثالث جيعل بني كل حديثني دارة فعل ذلك مجاعة من املتقدمني واستحب اخلطيب أن يكون غفال فإذا قابل 
عبد اهللا وعبد الرمحن فيكره كتابة نقط فوقها وال يكتب املضاف يف آخر سطر واملضاف إليه يف أول اآلخر مثل 

عبد آخر سطر واسم اهللا أو الرمحن مع ابن فالن أول اآلخر وكذلك رسول اهللا وحنو ذلك وإذا كتب اسم اهللا 
  تعاىل أتبعه بالتعظيم ك عز و جل وحنوه وحيافظ على كتابة الصالة والتسليم على 

تكراره وإن مل يكن يف األصل ومن أغفل ذلك حرم  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما كتبه وال يسأم من
حظا عظيما ويصلي على النيب صلى اهللا عليه و سلم كلما كتبه أيضا وكذلك الترضي والترحم على الصحابة 

والعلماء ويكره االقتصار على الصالة دون التسليم ويكره الرمز بالصالة والترضي بالكتابة بل يكتب ذلك 
  بكماله 

قابلة كتابه بأصل شيخه وإن كان إجازة وأفضل املقابلة أن ميسك هو وشيخه كتابيهما حال الرابع عليه م
السماع وينظر معه من ال نسخة معه وال سيما إن كان يريد النقل من نسخته وقال حيىي بن معني ال جيوز أن 

ة ثقة أي وقت كان يروي من غري أصل الشيخ إال أن ينظر فيه بنفسه حالة السماع والصحيح أنه يكفى مقابل
ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل للشيخ وبأصل أصل الشيخ املقابل به أصل الشيخ فإن مل يقابل به وكان الناقل 

صحيح النقل قليل السقط ونقل من األصل فقد جوز الرواية منه األستاذ أبو إسحاق واإلمساعيلي والربقاين 
ب شيخه مع من فوقه ككتابه يف مجيع ذلك وال يروي كتابا مسعه واخلطيب وتبني حال الرواية أنه مل يقابل وكتا

  من أي نسخة اتفقت وسيأيت فيه كالم 
فرع لو وجد يف كتابه كلمة مهملة عليه جاز أن ينفيه يف ضبطها وروايتها على خرب أهل العلم فإن كان فيها 

  لغات أو روايات بني احلال واحترز عند الرواية 
وهو اللحق بفتح الالم واحلاء فليخط من موضع سقوطه يف السطر خطا صاعدا قليال اخلامس إذا خرج الساقط 

  معطوفا بني السطرين عطفه يسرية 

إىل جهة اللحق وقيل متد العطفة إىل أول اللحق مث يكتب اللحق قبالة العطفة يف احلاشية وجهة اليمني إن 
على الورقة ال نازال إىل أسفلها الحتمال ختريج اتسعت أوىل إال أن يسقط يف آخر السطر وليكتبه صاعدا إىل أ

آخر بعده ولتكن رؤوس حروف اللحق إىل جهة اليمني فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من جهة طرف 
الورقة إن كان يف ميني الورقة حبيث تنتهي سطوره إىل أسطر الكتاب وإن كان يف الشمال ابتدأ األسطر من جهة 

يف انتهاء اللحق صح وقيل يكتب معها رجع وقيل الكلمة املتصلة به داخل الكتاب أسطر الكتاب مث يكتب 
وليس مبرضي ألنه تطويل موهم أما احلواشي غري األصل من شرح أو بيان غلط أو اختالف رواية أو نسخة فال 

صل يكتب يف آخره وقال القاضي عياض ال خيرج له خط وقيل خيرج من وسط الكلمة للفرق بينهما وال يو
  الكتابة حباشية الورقة بل يدع ما حيتمل احلك مرات 

فرع ال بأس بكتابة احلواشي والفوائد املهمة على حواشي كتاب ميلكه ويكتب عليه حاشية أو فائدة وال يكتب 
  احلواشي بني األسطر وال يف كتاب ال ميلكه إال بإذن مالكه 



  التصحيح كتابة صح علىالسادس التصحيح والتمريض والتضبيب من شأن املتقنني ف

  كالم صح رواية ومعىن لكنه عرضة للشك أو اخلالف 
والتضبيب وقد يسمى التمريض أن ميد خط أوله كرأس الصاد وال يلصق باملدود عليه على ثابت نقال فاسدا 

لفظا أو معىن أو ضعيف أو ناقص ومن الناقص موضع اإلرسال أو االنقطاع ورمبا اقتصر بعضهم عالمة 
ح فأشبهت الضبة ويف بعض األصول القدمية يف إسناد فيه مجاعة عطف بعضهم على بعض عالمة تشبه التصحي

  الضبة بني أمسائهم وليست ضبة بل كأهنا عالمة االتصال 
السابع إذا وقع يف الكتاب خطأ وحققه كتب عليه كذا صغرية وكتب يف احلاشية صوابه كذا إن حتققه وإن وقع 

  فيه ما ليس منه نفى 

الضرب أو احلك أو احملو وأوالها الضرب فقيل خيط فوقه خطا بينا خمتلطا به ويتركه ممكن القراءة ويسمى ب
الشق وقيل ال خيلطه بالكتابة بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره وقيل حيوق على أوله نصف دائرة وعلى 

له وآخره وقد حيوق على أول كل آخره نصف دائرة وقيل إن كثر املضروب عليه فقد يكفي التحويق على أو
سطر وآخره وقيل يكتب ال يف أوله وإىل يف آخره فإن كان الضرب على مكرر فقيل على الثاين وقيل يبقى 

أحسنهما وأبينهما صورة وقيل إن كان يف أول سطر ضرب على الثاين أو يف آخره فعلى األول صيانة لألسطر 
ر صيانة ألوله فإن تكرر املضاف أو املضاف إليه أو أو يف آخر سطر وأول آخر ضرب على آخر السط

املوصوف أو الصفة روعي اتصاهلما وأما احلك والكشط واحملو فكرهها أهل العلم ألن احلك والكشط حيتمل 
التغيري ورمبا أفسد الورقة وما ينفذ إليه واحملو مسود للقرطاس وإذا أصلح شيئا فقد قال اخلطيب يبشره بنحاتة 

  التهذيب  الساج ويتقي
الثامن غلب على كتبة احلديث االقتصار على الرمز يف حدثنا وأخربنا وشاع حبيث ال خيفى فيكتبون من حدثنا 
ثنا أو نا أو دنا ومن أخربنا أنا أو أرنا أو رنا وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند االنتقال من إسناد 

تب بعض احلفاظ موضعها صح فأشعر بأهنا رمزه وقيل هي من إىل إسناد ح ومل يبني أمرها عمن تقدم لكن ك
التحويل من إسناد إىل إسناد وقيل هي من احليلولة ألهنا حتول بني اإلسنادين وليست من احلديث فال يتلفظ 

بشيء يف مكاهنا وقيل هي إشارة إىل قولنا احلديث واملغاربة يقولون مكاهنا يف القراءة احلديث ومن العلماء من 
  ل حا ومير وهو املختار يقو

التاسع قال اخلطيب ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم شيخه املسمع للكتاب وكنيته ونسبه مث يسوق ما مسعه 
منه ويكتب فوق التسمية أو يف حاشية أول الورقة تاريخ السماع ومن مسع معه وكال فعله الشيوخ وال بأس 

فى منه ولتكن الطبقة خبط ثقة معروف اخلط وعند ذلك فال مكتب طبقة السماع يف آخر الكتاب أو حيث ال خي
بأس بأن يصحح عليه الشيخ وال بأس أن يكتب مساعه خبط نفسه إذا كان ثقة فقد فعله الثقات وعلى كاتب 

السماع التحري وبيان السامع واملسمع واملسموع بلفظ بني واضح وعليه جتنب التساهل فيمن يثبته واحلذر من 
سامعني لغرض فاسد وإذا مل حيضر جملسا فله أن يعتمد يف حضورهم خرب ثقة حضره أو خرب إسقاط بعض ال

الشيخ ومن ثبت مساع غريه يف كتابه قبح به كتمانه أو منعه أو نسخه أو نقل مساعه فإن كان مساعه مثبتا برضى 



يف أزماهنم وهم القاضي  صاحب الكتاب لزمه إعارته وال يبطىء عليه وإال فال يلزمه كذلك قاله أئمة املذاهب
حفص بن غياث احلنفي والقاضي إمساعيل املالكي وأبو عبد اهللا الزبريي الشافعي وغريهم وخالف يف ذلك قوم 
واألول هو الصحيح ألن ذلك كشهادة تعينت له عنده فعليه أداؤها كما يلزم حمتمل الشهادة أداؤها وإن بذل 

  نفسه باملشي إىل جملس احلكم 
نسخ الكتاب فال ينقل مساعه إال بعد املقابلة املرضية وكذا ال ينبغي ألحد أن ينقل مساعا إىل نسخة أو العاشر إذا 

يثبته فيها عند السماع إال بعد املقابلة املرضية باملسموع إال أن يبني عند النقل كون النسخة غري مقابلة أو ينبه 
وإن جاء يف السماع كتب بلغ يف اجمللس األول أو على كيفية احلال وإذا قابل كتابه علم على مواضع وقوفه 

  الثاين إىل آخرها 

  النوع الرابع يف رواية احلديث

  قد تقدمت مجل منه فيما قبله والكالم هنا يف ستة عشر فصال 
األول شدد قوم يف الرواية فأفرطوا وتساهل آخرون ففرطوا فقال بعض املشددين ال حجة إال فيما رواه من 

عن أيب حنيفة ومالك والصيدالين وقال بعضهم جيوز من كتابه إال إذا خرج من يده وقال حفظه روي ذلك 
بعض املتساهلني بالرواية من نسخ غري مقابلة بأصوهلم فجعلهم احلاكم جمروحني وقال وهذا كثري تعاطاه قوم من 

بشروط ذكرناها فلعل احلاكم أكابر العلماء والصلحاء وقد تقدم يف النوع قبله جواز الرواية من نسخة مل تقابل 
أراد إذا مل توجد تلك الشروط أو أنه خيالف يف تلك املسألة وقال بعض املتساهلني ما تقدم يف طرق التحمل من 

الرواية بالوصية واإلعالم واملناولة اجملردة وغري ذلك والصواب ما عليه اجلمهور وهو التوسط فإذا قام يف 
دم جازت الرواية منه وإن غاب عنه إذا كان الغالب سالمته من التغيري وال سيما التحمل والضبط واملقابلة مبا تق

  إن كان ممن ال خيفى عليه تغيريه غالبا 
الثاين الضرير إذا مل حيفظ ما مسعه فاستعان بثقة يف ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه حبيث يغلب 

عنا البصري فالضرير أوىل باملنع منه قال اخلطيب والبصري على ظنه سالمته من التغيري صحت روايته وحيث من
  األمي كالضرير 

الثالث إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها مساعة وال قوبلت به لكن مسعت على شيخه وفيها مساع شيخه أو 
  كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها مل 

تياين وحممد بن بكر الربساين قال اخلطيب والذي جتز له الرواية منها عند عامة احملدثني ورخص فيه أيوب السخ
يقتضيه النظر أنه مىت عرف أن هذه األحاديث هي اليت مسعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إىل 

صحتها وسالمتها هذا إذا مل يكن له إجازة عامة من شيخه ملروياته أو هلذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية 
فيه أكثر من رواية زيادات متومهة باإلجازة بلفظ حدثنا وأخربنا من غري بيان اإلجازة واألمر يف منها إذ ليس 

ذلك قريب يقع يف حمل التسامح وقد تقدم قول إنه ال غىن يف كل مساع عن اإلجازة ليقع ما يسقط من 
احلاجة إليه يف زماننا  الكلمات سهوا أو غريه مرويا باإلجازة وإن مل يكن يذكر لفظها وهذا تيسري حسن ملس

وإن كان يف النسخة مساع شيخ شيخه أو كانت مسموعة عليه فيحتاج يف ذلك إىل أن تكون له إجازة شاملة 



  من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه 
الرابع لو وجد يف كتابه خالف حفظه فإن حفظ منه رجع إليه وإن حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن مل 

ا معا فيقول حفظي كذا ويف كتايب كذا وإن خالفه فيه غريه قال حفظي كذا وقال يتشكك وحسن أن يذكرمه
فالن كذا ولو وجد مساعه يف كتاب ومل يذكره فعن أيب حنيفة وبعض الشافعية ال جتوز له روايته ومذهب 

الشافعي وأكثر أصحابه وأيب يوسف وحممد جوازها وهو الصحيح بشرط أن يكون السماع خبطه أو خبط من 
  يوثق به والكتاب مصون يغلب على الظن سالمته من التغيري حبيث تسكن إليه نفسه 

اخلامس من ليس عاملا باأللفاظ ومقاصدها خبريا مبعانيها ال جتوز له الرواية باملعىن باإلمجاع بل يتعني اللفظ الذي 
  ا ال جيوز إال بلفظه مسعه وإن كان عاملا بذلك فقد منعه قوم من أصحاب احلديث والفقه واألصول وقالو

وقال قوم ال جيوز يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وجيوز يف غريه وقال مجهور السلف واخللف من 
الطوائف جيوز يف اجلميع إذا قطع بأداء املعىن وهذا يف غري املصنفات أما املصنف فال جيوز تغيري لفظه أصال وإن 

  كان مبعناه 
احلديث دون بعض فمنعه قوم بناء على منع الرواية باملعىن وممن جوزها منهم السادس اختلف يف رواية بعض 

ا ومل  ا والصحيح أنه إن كان عارف من منعه إذا مل يكن هو أو غريه رواه بتمامه قبل ذلك ومنهم من جوزه مطلق
از سواء أجوزنا يكن ما تركه متعلقا مبا رواه حبيث خيتل احلكم بتركه ومل تتطرق إليه هتمة بزيادة أو نقصان ج

الرواية باملعىن أم ال وسواء أكان قد رواه قبل تاما أم ال أما إذا اختلف احلكم بترك بعضه كالغاية واالستثناء يف 
قوله صلى اهللا عليه و سلم حىت تزهى ويف قوله إال سواء بسواء فال جيوز تركه وكذلك إذا رواه تاما مث خاف 

ال وبالغفلة وقلة الضبط ثانيا فإنه ال جيوز له ذلك وأما تقطيع املصنف إذا رواه ناقصا أن يتهم بالزيادة أو
احلديث يف األبواب فهو إىل اجلواز أقرب وقد فعله البخاري قال ابن الصالح وال خيلو من كراهة ويف قوله 

  ذلك نظر 
رفة والتحقيق السابع ال يروى بقراءة حلان أو مصحف وطريق السالمة من التصحيف األخذ من أفواه أهل املع

  فإن وقع يف الرواية حلن أو حتريف 

قال ابن سريين وغريه يرويه كما مسعه والصواب تقريره يف األصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان صوابه يف 
احلاشية وأما يف السماع فاألوىل أن يقرأه على الصواب مث يقول ويف روايتنا أو عند شيخنا أو يف طريق فالن 

يقرأ ما يف األصل مث يذكر الصواب وأحسن اإلصالح مبا جاء يف رواية أخرى أو حديث آخر وإذا كذا وله أن 
كان اإلصالح بزيادة ساقط مل يغاير معىن األصل فعلى ما سبق وإن غايره تأكد ذكر األصل مقرونا بالبيان فإن 

كلمة يعين هذا إن علم أن  علم أن بعض الرواة أسقطه وأن من فوقه أتى به احلق الساقط يف نفس الكتاب مع
شيخه رواه على اخلطأ فإن رآه يف كتابه وغلب على ظنه أنه من كتابه ال من شيخه اجته إصالحه يف كتابه 

وروايته أيضا كما لو درس من كتابه بعض اإلسناد أو املنت فإنه جيوز إصالحه من كتاب غريه إذا عرف صحته 
م وهكذا احلكم يف استثبات احلافظ ما شك فيه من كتاب غريه أو ووثق به كذا قاله أهل التحقيق ومنعه بعضه

حفظه روي ذلك عن عاصم وأيب عوانة وأمحد وغريهم وكان بعضهم ينبه عليه فيقول حدثين فالن وثبتين فالن 
وإذا وجد كلمة من غريب العربية أو غريها وهي غري مضبوطة وأشكلت عليه جاز أن يسأل عنها أهل العلم هبا 



  ا على ما خيربونه روي ذلك عن أمحد وإسحاق ويرويه
الثامن إذا كان احلديث عن أثنني أو أكثر وبينهما تفاوت يف اللفظ واملعىن واحد فله مجعها يف اإلسناد مث يسوقه 
على لفظ أحدمها فيقول أحربنا فالن وفالن واللفظ لفالن وشبه ذلك وملسلم يف صحيحه عبارة أخرى حسنة 

كر وأبو سعيد كالمها عن أيب خالد قال أبو بكر ثنا أبو خالد عن األعمش فظاهره أن اللفظ كقوله حدثنا أبو ب
  أليب بكر ولو قال أخربنا فالن وفالن وتقاربا يف اللفظ قاال ثنا فالن جاز على الرواية 

كالبخاري أو  باملعىن ولو مل يقل وتقاربا جاز أيضا على الرواية باملعىن على أنه قد عيب به بعض أكابر احلفاظ
غريه ولو مسع مصنفا من مجاعة كالبخاري مثال فقابل نسخته بأصل بعضهم مث رواه عنهم وقال واللفظ لفالن 

احتمل جوازه واحتمل منعه قلت وحيتمل تفصيال آخر وهو النظر إىل الطرق فإن كانت متباينة بأحاديث 
  ضبط جاز واهللا أعلم  مستقلة مل جيز وإن كان تفاوهتا يف ألفاظ أو لغات أو اختالف

التاسع ليس له أن يزيد يف نسب غري شيخه أو يف صفته إال أن مييزه فيقول هو ابن فالن أو هو الفالين أو يعين 
ابن فالن وحنو ذلك وهذا يف الصحيحني وغريمها كثري فإن ذكر شيخه نسب شيخه يف أول حديث واقتصر يف 

السامع رواية تلك األحاديث مفصولة عن األوىل فهل يستويف باقي األحاديث على امسه أو بعض نسبه فأراد 
فيها نسب شيخ شيخه حكى اخلطيب عن أكثر العلماء جوازه وعن بعضهم أن األوىل أن يقول يعين ابن فالن 

وهو ابن فالن وقال ابن املديين وغري يقول حدثين شيخي أن فالن بن فالن حدثه وأوىل ذلك ما استحبه 
ا قاله   ابن املديين مث االستيفاء من غري متييز  اخلطيب مث م

العاشر جرت العادة حبذف قال بني رجال اإلسناد يف اخلط لكن ينبغي للقارىء التلفظ هبا وإن كان قرىء على 
فالن أخربك فالن أو حدثنا فالن فليقل القارىء يف األول قيل له أخربك ويف الثاين أخربنا فالن وإن تكرر قال 

  لشعيب حذفت إحدامها يف حنو قال قال ا

  خطا ونطق هبا لفظا فإن ترك القارىء التلفظ بذلك فقد أخطأ والظاهر صحة السماع 
احلادي عشر الكتب واألجزاء املشتملة على أحاديث بسند واحد كنسخة مهام منهم من جيدد السند أول كل 

عليه قائال يف كل حديث  حديث وهو أحوط ومنهم من اكتفى به يف أول حديث أو أول جملس ويدرج الباقي
وباإلسناد أو وبه وهو األغلب مث جيوز له رواية غري األول بإسناده عند األكثر ومنعه أبو إسحاق اإلسفراييين 
وغريه فعلى هذا يفعل كما يفعله مسلم يف صحيفة مهام بقوله فذكر أحاديث منها وقال رسول اهللا صلى اهللا 

ني وإعادة بعضهم اإلسناد آخر الكتاب ال يرفع هذا اخلالف غري أنه يفيد عليه و سلم وكذا فعله كثري من املؤلف
  إجازة قوية واحتياطا 

الثاين عشر إذا قدم املنت على السند ك قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا أو قدم املنت وآخر السند ك قال 
فالن حىت يتصل فيهما صحت  نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكذا أخربنا به فالن عن

الرواية وكان متصال فلو قدم سامعه مجيع السند على املنت فقد جوزه بعضهم وقيل ينبغي فيه اخلالف يف تقدمي 
بعض املنت على بعض وهو مبين على الرواية باملعىن ولو روى حديثا بسند مث أتبعه إسنادا آخر وقال يف آخره 

راد سامعه روايته بالسند الثاين فقد منعه شعبة وأجازه الثوري وابن معني ملن مثله أو حنوه كعادة مسلم وغريه فأ



هو متحفظ مميز بني األلفاظ وبعض العلماء إذا روى مثل ذلك قال اإلسناد مث قال مثل حديث قبله متنه كذا 
ثله ومنعه شعبة وابن معني    واختاره اخلطيب ولو قال موضع مثله وحنوه فقد جوزه الثوري كما يف م

قال اخلطيب فرق ابن معني بني مثله وحنوه يصح على منع الرواية باملعىن فأما على جوازها فال فرق وقال 
احلاكم يلزم احلديثي من اإلتقان أن يفرق بني مثله وحنوه فال حيل أن يقول مثله إال إذا اتفقا يف اللفظ وحيل حنوه 

  إذا كان مبعناه 
ملنت مث قال وذكر احلديث فأراد سامعه روايته بطوله فهذا أوىل باملنع من الثالث عشر إذا ذكر اإلسناد وبعض ا

مثله وحنوه وطريقه ومنعه األستاذ أبو إسحاق وجوزه اإلمساعيلي إذا عرف احملدث والسامع ذلك احلديث 
ا جبوازه فهو  واالحتياط أن يقتصر على املذكور فإذا قال وذكر احلديث قال وهو كذا ويسوقه بكماله وإذا قلن

  على التحقيق بطريق اإلجازة القوية فيما مل يذكره الشيخ وال يفتقر إىل إفراده باإلجازة 
الرابع عشر قال الشيخ ابن الصالح الظاهر أنه ال جيوز تغيري قال النيب إىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لصواب أنه جيوز ألن معنامها هنا واحد وهو وال عكسه وإن جوزنا الرواية باملعىن الختالف معنامها وقال غريه ا
مذهب أمحد ومحاد بن سلمة واخلطيب قلت ولو قيل جيوز تغيري النيب إىل الرسول وال جيوز عكسه ملا بعد ألن يف 

  الرسول معىن زائدا على النيب وهو الرسالة فإن كل رسول نيب وليس كل نيب رسول 
يه بيانه حالة الرواية ومنه ما إذا حدثه من حفظه يف املذاكرة اخلامس عشر إذا كان يف مساعه بعض الوهن فعل

فيقول حدثنا مذاكرة ومنع مجاعة احلمل عنهم حال املذاكرة وإذا كان احلديث عن ثقة وجمروح أو ثقتني فاألوىل 
  أن يذكرمها الحتمال انفراد أحدمها بشيء فإن اقتصر على ثقة واحد يف الصورتني 

  ا جاز ألن الظاهر اتفاقهم
السادس عشر إذا مسع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فخلطه ورواه مجلة عنهما وبني أن بعضه عن 

أحدمها وبعضه عن اآلخر جاز كما فعله الزهري يف حديث اإلفك فإنه رواه عن ابن املسيب وعروة وعبيد اهللا 
 آخره مث ما من شيء من وعلقمة وقال وكل حدثين طائفة من حديثها قالوا قالت عائشة وساق احلديث إىل

ذلك احلديث إال حتتمل روايته عن كل واحد منهما وحده حىت لو كان أحدمها جمروحا مل جيز االحتجاج بشيء 
منه مبا مل يبني أنه عن الثقة وال جيوز أن يسقط أحد الراويني بل جيب ذكرمها مبينا أن بعضه عن أحدمها وبعضه 

  عن اآلخر 

  وي وفيه فصولالنوع اخلامس يف أدب الرا

األول علم احلديث علم شريف يناسب مكارم األخالق وحماسن الشيم وهو من علوم اآلخرة فمن حرمه حرم 
خريا كثريا ومن رزقه مع حسن النية فقد نال أجرا كبريا فعلى معانيه تصحيح النية وإخالصها وتطهري القلب 

ال يراد به وجه اهللا تعاىل قال الثوري كان الرجل  من األغراض الدنيوية من رئاسة أو طلب مال أو غري ذلك مما
  إذا أراد أن يطلب احلديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة 



الثاين السن املستحب فيه التصدي إلمساع احلديث فعن أيب حممد بن خالد أن تستويف اخلمسني ألهنا انتهاء 
ربعني ألهنا حد االستواء ومنتهى الكمال الكهولة وفيها جمتمع األشد قال وليس مبنكر أن حيدث عنه استيفاء األ

وأنكر القاضي عياض على ابن خالد ذلك ألن مجاعة من السلف ومن بعدهم نشروا علما ال حيصى ومل يبلغوا 
ذلك كعمر بن عبد العزيز مل يبلغ األربعني وسعيد بن جبري مل يبلغ اخلمسني وجلس مالك للناس وله نيف 

سن احلداثة قال ابن الصالح رمحه اهللا ما  وعشرون سنة وقيل سبع عشرة وأخذ عن الشافعي العلم وهو يف 
ذكره ابن خالد حممول على من تصدى للتحديث بنفسه من غري براعة يف العلم ألن السن املذكور يف مظنة 
هم احلاجة إليه وما ذكره عياض عمن ذكرهم فالظاهر أنه لرباعة منهم يف العلم تقدمت فظهر هلم معها احلاجة إلي

فحدثوا أو ألهنم سئلوا ذلك بصريح السؤال أو بقرينة احلال واحلق أنه مىت احتيج إىل ما عنده استحب له 
التصدي لنشره يف أي سن كان كمالك والشافعي وغريمها ومىت خشي عليه اهلرم واخلرف والتخليط أمسك 

ما ليس من حديثه فليمسك عن التحديث وخيتلف ذلك باختالف الناس وكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه 
عن الرواية ومال ابن خالد إىل أنه ميسك يف الثمانني ألنه حد اهلرم إال إذا كان عقله ثابتا حبيث يعرف حديثه 
ويقوم به ووجه ما قاله أن من بلغ الثمانني ضعف حاله غالبا وخيف عليه اإلخالل وأن ال يفطن له إال بعد أن 

عبد الرزاق وسعيد بن أيب عروبة حىت كان عبد الرزاق يف آخر عمره ضعف خيلط كما اتفق لقوم من الثقات ك
فكان يلقن وضعف أمحد حديثه بأخرة وإال فقد حدث خلق بعد جماوزة الثمانني ملا ساعدهم التوفيق وصحبتهم 
 السالمة كأنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد اهللا بن أيب أوىف من الصحابة وكمالك والليث وابن عيينة وابن

  اجلعد وحدث قوم بعد املئة كاحلسن بن عرفة وأيب 

  القاسم البغوي وأيب إسحاق اهلجيمي وأيب الطيب الطربي رضى اهللا عنهم 
الثالث ينبغي أن ال حيدث حبضرة من هو أوىل منه لسنه أو علمه أو غري ذلك وقيل ال حيدث يف بلد فيه من هو 

ا يعلمه عند أوىل منه  أرشد إليه ألن الدين النصيحة وال ميتنع من حتديث أحد لعدم أوىل منه وإذا طلب منه م
  صحة نيته فإنه يرجى له تصحيحها وليحرص على نشره ويبتغي جزيل آجره 

الرابع إذا أراد حضور جملس التحديث تطهر وتطيب وسرح حليته مث جيلس متمكنا بوقار فإن رفع أحد صوته 
ره أن حيدث يف الطريق أو هو قائم أو مستعجل ويقبل على زبره روي ذلك كله عن مالك رمحه اهللا وكان يك

احلاضرين كلهم إذا أمكن وال يسرد احلديث سردا ال يدرك بعضهم فهمه ويفتتح جملسه وخيتمه بتحميد اهللا 
  تعاىل والصالة على رسوله ودعاء يليق باحلال قال بعضهم بعد قراءة قارىء حسن الصوت شيئا من القرآن 

محدث العارف عقد جملس إلمالء احلديث فإنه أعلى مراتب الرواية ألن الشيخ يتدبر ما ميليه اخلامس ينبغي لل
والكاتب حيقق ما يكتبه والقراءة من الشيخ أو عليه رمبا غفل فيها أحدمها ويتخذ مستمليا حمصال متيقظا يبلغ 

ن وإال قائما وعلى املستملي عنه إذا كثر اجلمع كما كان مجاعة من احلفاظ يفعلون ويستملي مرتفعا على مكا
تبليغ لفظه على وجهه وفائدة املستملي تفهيم السامع على بعد ومن مل يسمع إال املبلغ مل جتز له روايته عن 

الشيخ اململي إال إذا بني احلال وقد تقدم هذا ويستنصت املستملي الناس بعد قراءة حسن الصوت كما تقدم مث 
لى رسوله صلى اهللا عليه و سلم مث يقبل على الشيخ ويقول من ذكرت أو ما يبسمل وحيمد اهللا تعاىل ويصلي ع



ذكرت رمحك اهللا أو رضى اهللا عنك وكلما ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى عليه وكلما ذكر الصحايب 
  ترضى عنه ويثين احملدث على شيخه 

قب أو نسبة ولو إىل أم أو صنعة أو وصف حال الرواية مبا هو أهله ويدعو له وال بأس بذكره مبا يعرف به من ل
يف بدنه وحسن أن جيمع يف إمالئه مجعا من شيوخه مقدما أفضلهم وميلي عن كل شيخ حديثا وخيتار ما على 

ا فيه من علوا وفائدة وضبط مشكل ويتجنب ما ال حتتمله  سنده وقصر متنه ويتحرى املستفاد منه وينبه إىل م
الوهم يف فهمه مث خيتم إمالءه بشيء من احلكايات والنوادر واإلنشادات وهو عقول احلاضرين أو خياف عليهم 

يف الزهد واآلداب ومكارم األخالق أوىل وإذا قصر احملدث عن التخريج أو أنشغل عنه استعان ببعض احلفاظ 
  يف التخريج له قال اخلطيب كان مجاعة من شيوخنا يفعلونه إذا فرغ من اإلمالء قابل ما أماله 

  وع السادس يف أدب طالب احلديث قد تقدمت مجل من هذا النوع ووراء ذلكالن

  فضول 
األول تصحيح النية يف طلبه هللا تعاىل خالصا واحلذر من قصد التوصل به إىل األغراض الدنيوية ويبتهل إىل اهللا 

وري ما أعلم عمال تعاىل يف التوفيق والتيسري ويأخذ نفسه باآلداب السنية واألخالق املرضية فعن سفيان الث
أفضل من طلب احلديث ملن أراد اهللا به وقد تقدم الكالم يف السن الذي يبتدىء فيه بسماع احلديث وليغتنم 

  مدة إمكانه ويفرغ جهده يف حتصيله 
الثاين أن يبدأ بسماع ما عند أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا وشهرة فإذا فرغ من مهمات بلده رحل يف 

لرحلة من عادة احلفاظ املربزين وال حيمله الشره يف الطلب على التساهل يف السماع والتحمل الطلب فإن ا
  فيخل بشيء من شروطه وليستعمل ما ميكنه استعماله مما يسمعه من احلديث يف أنواع 

العبادات واآلداب فذلك زكاة احلديث كما قاله بشر احلايف وهو سبب حفظه قال وكيع إذا أردت حفظ 
  فاعمل به  احلديث

الثالث أن يعظم شيخه وكل من يسمع منه فإن ذلك من إجالل العلم ويتحرى رضاه وال يطيل عليه حبيث 
يضجره فرمبا كان ذلك سبب حرمانه وعن الزهري قال إذا طال اجمللس كان للشيطان فيه نصيب وليستشر 

يف أدب العامل واملتعلم من هذا الباب شيخه يف أموره وكيفية ما يعتمده من اشتغاله وما يشتغل فيه وقد ذكرت 
  ما يروي الظمآن إليه 

الرابع إذا ظفر بسماع أو فائدة أرشد غريه من الطلبة إليه فإن كتمان ذلك لؤم من جهلة الطلبة خياف على 
فاعله عدم النفع فإن بركة احلديث إفادته وبنشره ينمى وال مينعه احلياء والكرب من السعي يف التحصيل وأخذ 

علم ممن دونه يف سن أو نسب أو منزلة وليصرب على جفاء شيخه وليعنت باملهم وال يضيع زمانه يف اإلكثار من ال
الشيوخ جملرد الكثرة وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله وال ينتخب منه لغري ضرورة فإن 

  احتاج إليه تواله بنفسه فإن قصر عنه استعان حبافظ 
يقتصر على جمرد مساعه وكتبه دون معرفته وفهمه بل يتعرف صحته وضعفه ومعانيه وفقهه اخلامس أن ال 



وإعرابه ولغته وأمساء رجاله وحيقق كل ذلك ويعتين بإتقان مشكله حفظا وكتابة ويقدم يف ذلك كله الصحيحني 
قي مث املسانيد كمسند مث بقية الكتب األئمة كسنن أيب داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مث كتاب سنن البيه

أمحد بن حنبل وغريه مث من كتب العلل كتابه وكتاب الدارقطين ومن التواريخ تاريخ البخاري وابن أيب خيثمة 
ومن كتب اجلرح والتعديل كتاب ابن أيب حامت ومن مشكل األمساء كتاب ابن ماكوال ويعتين بكتب غريب 

  مث حفظه وكتبه ويتحفظ احلديث قليال قليال  احلديث وشروحه وكلما مر به مشكل حبث عنه وأتقنه

السادس أن يشتغل بالتخريح والتصنيف إذا تأهل له معتنيا بشرحه وبيان مشكله وإتقانه فقلما ميهر يف علم 
  احلديث من مل يفعله ولعلماء احلديث يف تصنيفه طريقان 

ه فيه إما مطلقا كالبيهقي أو على أجودمها على األبواب كما فعله البخاري ومسلم فيذكر يف كل باب ما عند
  شرطه كالبخاري 

الثانية على املسانيد فيجمع يف ترمجة كل صحايب ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه وعلى هذه الطريقة فقد 
ترتب على احلروف وقد ترتب على القبائل فيقدم بين هاشم مث األقرب فاألقرب وقد ترتب بالسابقة فيقدم 

 احلديبية مث من هاجر بينها وبني الفتح مث أصاغر الصحابة مث النساء يبدأ بأمهات املؤمنني العشرة مث أهل بدر مث
ومن أحسنه تصنيفا ما مجع يف كل حديث أو باب طرقه واختالف روايته معلال كما فعل يعقوب بن شيبة وقد 

مر وهشام عن أبيه ترتب على الشيوخ فيجمع حديث كل شيخ على انفراده أو على التراجم كنافع عن ابن ع
وليحذر من إخراج تصنيفه قبل هتذيبه وحتريره وتكرير نظره فيه ويتحرى العبارات الواضحة واالصطالحات 

  املستعملة وليحذر من تصنيف ما مل يتأهل له 
ا ال حيتمله هذا املختصر  وقد بسطت من اآلداب يف هذا النوع ويف الذي قبله يف كتايب يف أدب العلم املتعلم م

  ن أراده فعليه به أو ما يف فنه فم

  الطرف الرابع يف أمساء الرجال وطبقات العلماء وما يتصل بذلك والكالم فيه يف أحد وعشرين نوعا 
النوع األول يف معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم هذا فن مهم عظيم الفائدة يعرف به املرسل واملتصل وقد صنف 

اب البن عبد الرب لكن شابه بذكر ما شجر بينهم وحبكاياته عن فيه كتب كثرية ومن أجودها كتاب االستيع
األخباريني وقد مجع فيه أبو احلسن بن األثري اجلزري كتابا حسنا كثري الفائدة مجع فيه كتبا كثرية ويف هذا النوع 

  فصول 
اهللا  األول اختلف يف حد الصحايب واملعروف عند أهل احلديث وبعض أصحاب األصول أنه كل من رأى رسول

سلم وهو مسلم قاله البخاري يف صحيحه وأسند اخلطيب عن أمحد بن حنبل أنه قال أصحاب  صلى اهللا عليه و 
النيب صلى اهللا عليه و سلم من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه وقيل هو من 

أقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و طالت جمالسته على طريق التتبع وعن سعيد بن املسيب أن الصحايب من 
سلم سنة أو سنتني وغزا معه غزوة أو غزوتني وهذا ضعيف ألنه يقتضي أن ال يعد جرير بن عبد اهللا البجلى 

  وأضاربه صحابيا وال خالف 



أهنم صحابة ويعرف كونه صحابيا بالتواتر كأيب بكر وعمر أو االستفاضة أو بقول صحايب غريه إنه صحايب أو 
  ه عن نفسه إنه صحايب إذا كان عدال وهذا األخري عند بعض أهل األصول حمتمل للخالف فيه بقول

ا لظواهر الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به بالشهادة هلم بذلك سواء فيه من  الثاين الصحابة كلهم عدول مطلق
تالف ال يعتد به وأفضلهم البس الفتنة وغريه ولبعض أهل الكالم من املعتزلة وغريهم يف عدالتهم تفصيل واخ

على اإلطالق أبو بكر مث عمر بإمجاع أهل السنة مث عثمان مث علي عند مجهورهم وحكى اخلطايب عن أهل السنة 
من الكوفة تقدمي علي على عثمان وبه قال أبو بكر بن خزمية وقال أبو منصور البغدادي أصحابنا جممعون على 

عشرة مث أهل بدر مث أحد مث بيعة الرضوان وممن له مزية أهل العقبتني من أن أفضلهم اخللفاء األربعة مث متام ال
األنصار أما السابقون األولون فال ابن املسيب هم من صلى إىل القبلتني وقال الشعيب أهل بيعة الرضوان وقال 

  عطاء أهل بدر 
احملققني وادعى الثعليب فيه  الثالث أوهلم إسالما أبو بكر وقيل علي وقيل زيد وقيل خدجية واختاره مجاعة من

اإلمجاع وأن اخلالف فيمن بعدها واألورع أن يقال أول من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر ومن الصبيان 
علي ومن النساء خدجية ومن املوايل زيد ومن العبيد بالل و آخرهم موتا على وجه األرض أبو الطفيل عامر بن 

ت قبله أنس بن مالك بالبصرة سنة ثالث وتسعني على األظهر وقيل غري واثلة مات مبكة سنة مئة وآخر من ما
  ذلك قلت ويقال آخر من مات منهم بالشام عبد اهللا بن بسر 

ومبصر عبد اهللا بن جزء وبالبصرة أنس بن مالك وبالكوفة عبد اهللا بن أيب أوىف وباملدينة سهل بن سعد وبالبادية 
  و الطفيل سلمة بن األكوع ومبكة واألرض كلها أب

الرابع أكثرهم حديثا أبو هريرة مث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وعائشة وأكثرهم فتيا تروى ابن عباس 
وعن ابن املديين مل يكن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أحد له أصحاب يقومون بقوله يف الفقه إال 

صحابة العبادلة وهم عبد اهللا بن عمرو وابن عباس ثالثة عبد اهللا بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس ومن ال
وابن الزبري وابن عمرو بن العاص كذا عدهم أمحد بن حنبل وليس ابن مسعود منهم قال البيهقي ألنه تقدم موته 

  وهؤالء عاشوا حىت احتيج إىل علمهم وكذا كل من امسه عبد اهللا من الصحابة وهم حنو مئة وعشرين 
لرازي قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على مئة ألف وأربعة عشر ألفا من اخلامس قال أبو زرعة ا

الصحابة ممن روى عنه ومسع منه واختلف يف عدد طبقاهتم والنظر يف ذلك إىل السبق باإلسالم واهلجرة وشهود 
ه على ذلك    - املشاهد الفاضلة معه صلى اهللا عليه و سلم وجعلهم احلاكم اثنىت عشر طبقة وزاد غري 

السادس ال يعرف من شهد بدرا هو وابنه إال أبو مرثد وابنه مرثد وال سبعة إخوة ألم شهدوا بدرا إال بنو عفراء 
وال شهدها مسلم ابن مسلمني إال عمار بن ياسر وال أربعة صحابة متوالدون إال عبد اهللا بن أمساء بنت أيب بكر 

بن أيب بكر بن أيب قحافة وال سبعة إخوة هاجروا بن أيب قحافة وابن خاله أبو عتيق حممد بن عبد الر محن 
سلم إال بنو مقرن    وصحبوا النيب صلى اهللا عليه و 

  النوع الثاين يف معرفة التابعني وفيه فصول



األول التابعي من صحب صحابيا وقيل من رآه وهو األظهر ويقال للواحد تابعي وتابع قال احلاكم هم مخس 
العشرة قيس بن أيب حازم فأبو عثمان النهدي وابن املسيب وغلط يف ابن املسيب عشرة طبقة أعالهم من أدرك 

فإنه ولد يف خالفة عمر ومل يسمع أكثر العشرة حىت قيل مل يشرك قيس بن أيب حازم يف ذلك أحد وقيل مل يصح 
إال إدراك أيب  مساع ابن املسيب من غري سعد قلت إمنا قال احلاكم من أدركهم ومل يقل من مسعهم فال يرد عليه

بكر رضى اهللا عنه خاصة ويلي من أدرك العشرة من ولد للصحابة يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم كمحمد 
طلحة وأيب أمامة أسعد بن سهل بن جنيد وأيب إدريس اخلوالين    بن أيب بكر وعبد اهللا بن أيب 

ه غريه أي قطع وهو الذي أدرك اجلاهلية الثاين من التابعني املخضرمون واحدهم خمضرم أي خمضرم عما أدرك
وزمن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يره وعدهم مسلم عشرين وهم أكثر وممن مل يعده أبو مسلم اخلوالين 

  واألحنف وعبد اهللا بن يزيد 
زيد  ومن أكابر التابعني فقهاء املدينة السبعة وهم ابن املسيب والقاسم بن حممد وعروة بن الزبري وخارجة بن

بن عبد  وسليمان بن يسار وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود والسابع أبو سلمة وقال ابن املبارك سامل 
  اهللا وقال أبو الزناد أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام 

ال أعلم فيهم الثالث عن أمحد بن حنبل أن أفضل التابعني ابن املسيب قيل فعلقمة واألسود قال هو ومها وعنه 
  مثل أيب عثمان النهدي 

وقيس وعنه أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق وقال أبو عبد اهللا بن خفيف أهل املدينة يقولون أفضل 
التابعني ابن املسيب وأهل الكوفة يقولون أويس وأهل البصرة يقولون احلسن وقال ابن أيب داود سيدتا 

نت عبد الرمحن وتليهما أم الدرداء الصغرى وامسها هجيمة وقد عد قوم التابعيات حفصة بنت سريين وعمرة ب
  من التابعني من مل يدرك الصحابة وعد قوم من التابعني من هم صحابة 

  النوع الثالث يف طبقات الرواة

وهو فن مهم وطبقات ابن سعد عظيم الفوائد فيه وهو ثقة لكنه يروي عن الضعفاء ومنهم شيخه حممد بن عمر 
  قدي وال ينسبه الوا

والطبقة القوم املتشاهبون وقد يكونون من طبقة باعتبار ومن طبقتني باعتبار كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة 
هم مع العشرة يف طبقة الصحابة إذا جعلوا كلهم طبقة واحدة وعلى هذا فالتابعون طبقة ثانية وأتباعهم ثالثة 

عشرة طبقة كما تقدم والتابعون طبقات أيضا وكذلك من  وهلم جرا وأما باعتبار السوابق فالصحابة بضع
  بعدهم والناظر فيه حيتاج إىل معرفة املواليد والوفيات ومن رووا عنه وروى عنهم 

  النوع الرابع يف األمساء والكىن

ريهم قد صنف فيه ابن املديين مث مسلم مث النسائي مث احلاكم أبو أمحد شيخ احلاكم أيب عبد اهللا مث ابن منده وغ
  واملراد هبذا النوع بيان أمساء ذوي الكىن فمصنفه يبوب على حروف الكىن وهو أقسام 



األول من مسي بالكنية وليس له أسم غريها وهم ضربان أحدمها من له كنية غري امسه كأيب بكر بن عبد الرمحن 
ال نظري هلما بن احلارث كنيته أبو عبد الرمحن وأيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم كنيته أبو حم مد قال اخلطيب 

وقيل ال كنية البن حزم والثاين من ال كنية له كأيب بالل األشعري عن شريك وكأيب حصني بن حيىي الرازي 
  روى عنه أبو حامت الرازي 

ال كأيب أناس بالنون صحايب وكأيب مويهبة موىل النيب  الثاين من عرف بكنيته ومل يعرف هل له اسم غريها ام 
سلم وأيب شيبة اخلدري وأيب األبيض عن أنس وأيب بكر بن نافع موىل ابن عمر وأيب النجيب  صلى اهللا عليه و 

بالنون وقيل بالتاء املضمومة واجليم موىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص وأيب حريز باحلاء والزاي بعد الياء املوقفى 
  واملوقف حملة مبصر وأيب حرب بن أيب األسود 

نية وله اسم وكنية غريها كأيب تراب لعلي بن أيب طالب أيب احلسن وأيب الزناد لعبد اهللا بن الثالث من لقب بك
ذكوان أيب عبد الرمحن وأيب متيلة حيىي بن واضح أيب حممد وأيب اآلذان احلافظ عمر بن إبراهيم أيب بكر لقب به 

  عبدوي عمر بن أمحد أيب حفص لكرب أذنيه وأيب الشيخ احلافظ عبد اهللا بن حممد أيب حممد وأيب حازم ال
الرابع من له كنيتان أو أكثر كابن جريج يكىن أبا الوليد وأبا خالد ومنصور الفراوي يكىن أبا الفتح وأبا بكر 

  وأبا القاسم 
اخلامس من اختلف يف كنيته كأسامة بن زيد هو أبو زيد وقيل أبو حممد وقيل أبو عبد اهللا وقيل أبو خارجة وهو 

  كثري 

من عرفت كنيته واختلف يف امسه كأيب بصرة الغفاري محيل بضم املهملة وقيل جبيم مفتوحة أبو جحيفة  السادس
وهب وقيل وهب اهللا أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر على األصح من ثالثني قوال وهو أول من كىن هبا أبو 

املقرىء شعبة على األصح من  بردة بن أيب موسى قال اجلمهور عامر وقال ابن معني احلارث أبو بكر بن عياش
  أحد عشر قوال وقيل امسه كنيته 

السابع من اختلف فيهما كسفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قيل عمري وقيل صاحل وقيل مهران 
  وكنيته أبو عبد الرمحن وقيل أبو البختري 

ي ومالك وحممد بن إدريس الشافعي الثامن من عرف منه باتفاق كآباء عبد اهللا أصحاب املذاهب سفيان الثور
  وأمحد بن حنبل وهو كثري بل هو األكثر 

التاسع من اشتهر بكنيته مع العلم بامسه كأيب إدريس اخلوالين عائذ اهللا بن عبد اهللا وأيب إسحاق السبيعي عمرو 
  بن عبد اهللا وأيب الضحى مسلم بن صبيح بضم الصاد وهو كثري 

واشتهر امسه كعثمان بن عفان وعمرو بن العاص وسعد بن معاذ وهو كثري أيضا  قلت العاشر من مل تشتهر كنيته
  يف الصحابة وغريهم 

  النوع اخلامس يف احتاد كنية مجع ممن عرف واشتهر بامسه دون كنيته

  وهذا النوع ذكرته يف أقسام النوع الذي قبله ألن التقسيم أدى إليه لكن من حقه أن يبوب على األمساء 



كىن به من الصحابة طلحة وعبد الرمحن واحلسن بن علي ثابت بن قيس كعب بن عجرة األشعث بن أبو حممد ي
قيس معقل بن سنان عبد اهللا بن جعفر عبد اهللا بن حبينة عبد اهللا بن عمرو عبد الرمحن بن أيب بكر جبري بن 

  مطعم الفضل بن العباس حويطب حممود بن الربيع 
 احلسني بن علي سلمان الفارسي حذيفة رافع بن خديج عامر بن ربيعة كعب بن فرع أبو عبد اهللا يكىن به الزبري

مالك عمارة بن حزم جابر بن عبد اهللا النعمان بن بشري حارثة بن النعمان ثوبان عثمان بن حنيف عمرو بن 
  العاص مغرية بن شعبة شرحبيل بن حسنة وكثري غريهم 

عبد اهللا بن مسعود معاذ بن جبل زيد بن اخلطاب معاوية حممد بن  فرع أبو عبد الرمحن يكىن به عبد اهللا بن عمر
  مسلمة عومي بن ساعدة زيد بن خالد احلارث بن هشام املسور بن خمرمة وغريهم ويف بعض هؤالء خالف 

  النوع السادس يف األلقاب

بلقبه شخصني  هذا النوع كثري من ال يعرفه يوشك أن يظنها اسامي فيجعل من ذكر يف مكان بامسه ويف مكان
وقد ألف الناس فيه واأللقاب منقسمة إىل ما جيوز وهو ما ال يكرهه صاحبه وإىل ما ال جيوز وهو ما يكرهه فال 

  جيوز إال للتعريف وهذا طرف منه معاوية بن عبد الكرمي الضال ضل يف طريق مكة 

بو النعمان عارم كان بعيدا من عبد اهللا بن حممد الضعيف كان ضعيفا يف بدنه ال يف حديثه حممد بن الفضل أ
العرامة وهي الفساد غندر لقب مجاعة كل منهم حممد بن جعفر أوهلم حممد بن جعفر صاحب شعبة لقبه به ابن 

جريج والثاين أبو احلسني يروي عن أيب حامت الرازي والثالث البغدادي احلافظ اجلوال روى عنه أبو نعيم الرابع 
 خليفة اجلمحي وآخرون غريهم غنجار اثنان خباريان عيسى بن موسى عن البغدادي أبو الطيب روى عن أيب

  مالك والثوري والثاين صاحب تارخيها أبو عبد اهللا 
  صاعقة حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي لقب به حلفظه وشدة مذاكرته 

  شباب بالتخفيف خليفة بن خياط صاحب التاريخ 
  ن عمرو الرازي روى عنه مسلم زنيج بالزاي والنون واجليم أبو غسان حممد ب

  رسته بضم الراء وسكون السني واهلاء عبد الرمحن األصفهاين 
  سنيد احلسني بن داود صاحب التفسري روى عنهما أبو زرعة وأبو حامت 

  بندار حممد بن بشار روى عنه البخاري ومسلم لقب به ألنه بندار احلديث أي مكثرا منه يفرقه على غريه 
  هاشم بن القاسم روى عنه أمحد بن حنبل  قيصر أبو النضر

األخفش هو جلماعة حنويني أمحد بن عمران متقدم روى عن زيد بن احلباب مث أبو اخلطاب عبد احلميد بن عبد 
يمان صاحب ثعلب  اجمليد املذكور يف كتاب سيبويه مث سعيد بن مسعدة صاحب سيبويه مث أبو احلسن علي بن سل

  واملربد وهو املشهور 
  بفتح الباء املشددة حممد بن إبراهيم البغدادي  مربع

  جزرة بفتح اجليم وكسرها صاحل بن حممد احلافظ صحف خرزة جبزرة فلقب هبا 



  عبيد العجل بالتنوين أبو عبد اهللا احلسني بن حممد البغدادي 
  كليجة بكسر الكاف وفتح الالم حممد بن صاحل البغدادي احلافظ 

و علي بن احلسن بن عبد الصمد البغدادي وجيمع فيه اللقبان فيقال عالن ماغمه عالن بن عبد الصمد وه
  ماغمه وهؤالء اخلمسة لقبهم حيىي بن معني وهم كبار أصحابه 

  سجادة اثنان احلسن بن محاد مسع وكيعا واحلسني بن أمحد روى عنه ابن عدي 
  مشكدانة بضم امليم وفتح الكاف معناه بالفارسية حبة املسك أو وعاؤه 

  مطني بفتح الياء أبو جعفر احلضرمي 

  عبدان لقب مجاعة أكربهم عبد اهللا بن عثمان راوية ابن املبارك 

  النوع السابع املختلف واملؤتلف

ا يأتلف يف اخلط أي  هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم وال سيما أهل احلديث ومن مل يعرفه كثر خطؤه وهو م
 ضابط يف أكثره إمنا حيفظ تفصيال وصنف فيه كتب مفيدة أكملها تتفق صورته وخيتلف لفظه وهو منتشر ال

  اإلكمال البن ماكوال وفيه إعواز متمه ابن نقطة البغدادي 
  وما يدخل حتت الضبط منه قسمان أحدمها على العموم والثاين على اخلصوص 

بن سالم البيكندي شيخ القسم األول مثل سالم كله مشدد إال مخسة والد عبد اهللا بن سالم الصحايب وحممد 
البخاري على الصحيح فيه وسالم بن حممد بن ناهض املقدسي روى عنه الطرباين ومساه سالمة وسالم جد حممد 

بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي املعتزيل وسالم بن أيب احلقيق قيل سالم بن مشكم مخار كان يف اجلاهلية 
  واملعروف تشديده 

  مارة فقط ومن عداه بالضم عمارة بالكسر أبو أيب بن ع
  وأما عمارة بفتح العني وتشديد امليم فجماعة ذكرهم ابن ماكوال 

  كريز بفتح الكاف وكسر الراء يف خزاعة وبضم الكاف وفتح الراء يف عبد مشس وغريهم 
  حرام بالراء يف األنصار وبالزاي يف قريش 

  املوحدة كوفيون ومع النون شاميون غالبا  العيشيون بالياء والشني املعجمة بصريون وبالسني مع الباء
  أبو عبيدة كله بالضم 

السفر بال كنية كله بسكون الفاء وبالكنية كله بفتحها وسكنها بعض أهل املغرب يف أيب السفر سعيد بن حيمد 
  بضم الياء وكسر امليم وبفتحهما معا وخالفهم أهل احلديث 

  إال عسل بن ذكوان األخباري فإنه بفتحهما عسل كلهم بكسر العني وسكون السني املهملتني 
ثلثة    غنام كله باملعجمة والنون املشددة إال عثام بن علي والد علي بن عثام الزاهد فإنه باملهملة وامل

  قمري كله بضم القاف وفتح امليم إال امرأة مسروق فإنه بفتحها وكسر امليم 
اثنني مسور بن يزيد الصحايب ومسور بن عبد امللك مسور كله بكسر امليم وسكون وفتح الواو اخلفيفة إال 



  الريبوعي فإهنما بضم امليم وتشديد الواو املفتوحة وفتح السني 
  اجلمال كله باجليم يف الصفات إال هارون بن عبد اهللا احلمال أبا موسى احلافظ فإنه باحلاء املهملة 

  محال بن مالك األسدي محال يف األمساء كلها باحلاء منهم محال أبو أبيض بن محال و
  اهلمداين هو إىل القبيلة يف املتقدمني أكثر بسكون امليم املهملة وإىل املدينة يف املتأخرين أكثر بفتح امليم واملعجمة 

احلناط عيسى بن أيب عيسى ومسلم احلناط كل منهما يقال فيه باحلاء املهملة والنون وباخلاء املعجمة مع الباء 
  خلامتة ينسب كل منهما إىل احلنطة واخلبط واخلياطة املوحدة ومع الياء ا

  القسم الثاين اخلصوص وهو ضبط ما يف الصحيحني واملوطأ

األمساء بشر كله بكسر الباء وبالشني املعجمة إال أربعة بضم الباء وبالسني املهملة عبد اهللا بن بسر الصحايب 
  لديلي وقيل فيه خاصة باملعجمة وبسر بن سعيد وبسر بن عبيد اهللا احلضرمي وبسر بن حمجن ا

بشري كله بفتح الباء املوحدة وكسر الشني املعجمة إال أربعة منهم اثنان بضم الباء وفتح الشني املعجمة بشري بن 
كعب وبشري بن يسار والثالث بسري بن عمرو بضم الياء اخلامتة وفتح السني املهملة ويقال أيضا أسري والرابع 

بن نسري بضم النون   وفتح املهملة  قطن 
  الرباء كله بتخفيف الراء إال الرباء أبا معشر والرباء أبا العالية فإهنما بالتشديد 

جرير كله باجليم والراء إال حريز بن عثمان الرحيب بفتح احلاء وأبا حريز عبد اهللا بن احلسني القاضي الراوي 
إهنما باحلاء املهملة والزاي بعد الياء    عن عكرمة ف

باحلاء والثاء النثلثة إال أربعة جارية بن قدامة ويزيد بن جارية وأسيد بن جارية الثقفي جد عمر بن  حارثة كله
أيب سفيان بن أسيد بن جارية روى له البخاري واألسود بن العالء بن جارية الثقفي روى له مسلم ومل يذكر 

  هذين ابن الصالح وعياض 
بن حصني كله بضم احلاء وبالصاد املهملة إال اث   نني أبا حصني عثمان 

  عاصم بفتح احلاء وكسر الصاد وأبا ساسان حضني بن املنذر بضم احلاء وفتح الضاد املعجمة 
  حازم كله باحلاء املهملة إال والد أيب معاوية الضرير حممد بن خازم فباملعجمة 

بن حبان وحبان بن هالل  حيان كله بالياء اخلامتة إال حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد حممد بن حيىي
يروي عن شعبة ووهيب ومهام فكلهم بفتح احلاء والباء املوحدة وإال حبان بن عطية وحبان بن موسى وحبان 

  بن العرقة فهؤالء الثالثة بكسر احلاء وبالباء املوحدة 
بن عبد الرمحن بن خبيب وأبا خبيب كني ة ابن الزبري حبيب كله بفتح احلاء املهملة إال خبيب بن عدي وخبيب 

  فهؤالء بضم اخلاء املعجمة 
  حكيم كله بفتح احلاء وكسر الكاف إال حكيم بن عبد اهللا ورزيق بن حكيم فبضم احلاء وفتح الكاف 

  خراش كله باخلاء املعجمة الكسورة إال ولد ربعي فإنه باملهملة 
  ريرة فبكسر الراء و الياء اخلامتة رباح كله بفتح الراء وبالباء املوحدة إال زياد بن رياح الراوي عن أيب ه



زبيد هو يف الصحيحني زبيد بن احلارث اليامي بالزاي املضمومة والباء املوحدة املفتوحة ليس فيهما غريه وهو 
  يف املوطأ زييد بن الصلت باخلامتتني بعد الزاي يكسر أوله ويضم ليس فيه غريه 

  سلم بن أيب الذيال وسلم بن عبد الرمحن فهو حبذف األلف سامل كله باأللف إال سلم بن زرير وسلم بن قتيبة و
  سليم كله بضم السني إال سليم بن حيان بفتحها 

  شريح كله باملعجمة واحلاء املهملة إال سريج بن يونس وسريج بن النعمان وأمحد بن أيب سريج فباملهملة واجليم 
  ا عبد الرمحن فبحذف الياء سليمان كله بالياء إال الفارسي وابن عامر واألغر وسلمان أب

بن سلمة إمام قومه وبين سلمة من األنصار فبكسرها وعبد اخلالق بن سلمة فيه  سلمة كله بفتح الالم إال عمرو 
  الوجهان 

  شيبان كله باملعجمة 
سنان كله بكسر السني املهملة والنون وهم سنان بن أيب سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأمحد بن سنان وأبو 

  ضرار بن مرة وأم سنان سنان 
  عبيدة كله بضم العني إال السلماين وابن سفيان وابن محيد وعامر بن عبيدة فهو بفتحها 

  عبيد كله بالضم 
  عبادة كله بالضم إال حممد بن عبادة شيخ البخاري بالفتح 

  عبدة بسكون الباء إال عامر بن عبدة وجبالة بن عبدة فبفتحها وسكوهنا 
  التشديد إال قيس بن عباد بالضم والتخفيف عباد كله بالفتح و

  عقيل بفتح العني إال ابن خالد وهو عن الزهري غري منسوب وحيىي بن عقيل وبين عقيل الثالثة بالضم 

  واقد كله بالقاف املهملة 

  األنساب

  األيلي كله بفتح اهلمزة والياء اخلامتة 
  الثانية راء البزاز كله بزايني إال خلف بن هشام واحلسن بن الصباح ف

  البصري كله بالباء مفتوحة ومكسورة نسبة إىل البصرة إال مالك بن أوس بن احلدثان النصري بالنون املفتوحة 
  الثوري كله باملثلثة إال أبا يعلي حممد بن الصلت التوزي بالتاء املثناة وتشديد الواو املفتوحة بالزاي 

  بشر شيخ اإلمامني فباحلاء املفتوحة  اجلريري كله بضم اجليم وفتح الراء إال حيىي بن
  احلارثي باحلاء والثاء املثلثة وفيها سعد اجلاري باجليم والياء بعد الراء 

احلزامي كله بالزاي إال حديث مسلم يف حديث أيب اليسر كان يل على فالن احلرامي قيل بالراء وقيل بالزاي 
  وقيل باجليم والذال 

  ز يف لغية كسر الالم وبضم السني يف بين سليم السلمي يف األنصار بفتحهما وجيو

  اهلمداين كله بسكون امليم والدال املهملة إىل القبيلة 



ه وللخطيب   النوع الثامن املتفق واملفترق هو ما اتفق خطا ولفظا وافترق مسما

  فيه كتاب وهو أقسام 
يبويه ومل يسم أحد بعد النيب صلى األول من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم كاخلليل بن أمحد ستة أوهلم شيخ س

سلم بأمحد قبل أبيه والثاين أبو بشر املزين البصري والثالث أصبهاين والرابع أبو سعيد السجزي  اهللا عليه و 
احلنفي واخلامس أبو سعيد البسيت القاضي روى عنه البيهقي والسادس أبو سعيد البسيت الشافعي روى عنه أبو 

عيد القطان واألنصاري وكأيب بكر بن عياش ثالثة القارىء واحلمصي والسلمي العباس العذري وكيحىي بن س
  الباحدائي 

الثاين من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم ونسبتهم مثل حممد بن عبد اهللا األنصاري القاضي املشهور شيخ 
  البخاري والثاين أبو سلمة وهو ضعيف 

مثل أمحد بن جعفر بن محدان أربعة كل منهم يروي عمن  الثالث من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأجدادهم
امسه عبد اهللا أحدهم أبو بكر القطيعي عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل والثاين أبو بكر السقطي عن عبد اهللا بن 

أمحد الدورقي والثالث الدينوري عن عبد اهللا بن حممد بن سنان والرابع الطرسوسي عن عبد اهللا بن جرب 
  الطرسوسي 

الرابع من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأجدادهم ونسبتهم مثل حممد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثنان 
  أحدمها أبو العباس األصم والثاين أبو عبد اهللا بن األخرم 

اخلامس من اتفقت كنيتهم ونسبتهم دون االسم مثل أيب عمران اجلوين اثنان عبد امللك التابعي وموسى بن 
  صري سهل الب

السادس من اتفقت أمساؤهم وكىن آبائهم مثل صاحل بن أيب صاحل أربعة موىل التوءمة وابن السمان والسدوسي 
  وموىل عمرو بن حريث 

السابع من اتفقوا يف االسم أو الكنية وافترقوا عند اإلطالق قال مسلمة بن سليمان إذا قيل مبكة عبد اهللا فابن 
بالكوفة فابن مسعود أو بالبصرة فابن عباس أو خبراسان فابن املبارك قال اخلليلي  الزبري أو باملدينة فابن عمر أو

يمان بن حرب حدثنا محاد  إذا قاله املصري فابن عمرو أو املكي فابن عباس وقال ابن خالذ إذا قال عارم أو سل
لهما وجاء عنه إذا فهو ابن زيد وإذا قاله التبوذكي أو احلجاج بن منهال فابن سلمة وإذا قاله عفان احتم

  أطلقت محادا فهو ابن سلمة 
أبو محزة عن ابن عباس إذا أطلقه غري شعبة فهو باحلاء والزاي وإذا أطلقه شعبة فهو باجليم والراء نصر بن 

عمران الضبعي وقيل أن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم أبو محزة باحلاء والزاي إال واحدا وهو نصر 
  جليم والراء وإذا أطلقه شعبة فهو باجليم بن عمران فإنه با

الثامن من اتفقت نسبتهم خاصة وهو كثري منهم اآلملي باملد وامليم قال السمعاين أكثر علماء طربستان من آمل 
طربستان والثاين آمل جيحون ممن ينسب إليه عبد اهللا بن محاد شيخ البخاري وغلط أبو علي الغساين والقاضي 

ا أطلق من هذا عياض بنسبته إىل آ مل طربستان ومنهم احلنفي ينسب إىل بين حنيفة وإىل مذهب أيب حنيفة وم
  النوع فيعرف إما بالراوي عنه 



  أو باملروي عنه أو مبجيئه عن طريق آخر مبينا 

  النوع التاسع ما تركب من النوعني قبله

ه وللخطيب فيه كتاب حسن مساه وهو أن يتفق أمساؤمها وتأتلف وختتلف أمساء أبويهما أو أنساهبما أو عكس
تلخيص املتشابه يف الرسم مثل موسى بن علي بفتح العني كثريون وموسى بن علي بن رباح اللخمي املصري 
بضمها وفتحها بعضهم ألنه كان حيرج من ضمه وقيل بالضم لقب وبالفتح أسم وحممد بن عبد اهللا املخرمي 

دث مشهور نسب إىل املخرم ببغداد وحممد بن عبد اهللا املخرمي بضم امليم وفتخ اخلاء وكسر الراء املشددة حم
بفتح امليم وسكون اخلاء وختفيف الراء املفتوحة روى عن الشافعي ويقاربه ثور بن يزيد الكالعي الشامي وثور 
بن زيد الديلي احلجازي روى عنه مالك وخرجا عنه يف الصحيحني واألول خرج عنه البخاري خاصة وقول 

ح يف كتابه حديثه عند مسلم خاصة سهو فقد روى البخاري عن أيب نعيم الفضل بن دكني وسفيان ابن الصال
الثوري عن ثور هذا عن خالد بن معدان عن أيب أمامة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول إذا رفعت 

  املائدة احلمد هللا محدا كثريا احلديث ومل خيرج عنه مسلم وال عن خالد بن معدان 
من ذلك ما اتفق يف الكنية واختلف وائتلف يف النسبة مثل أيب عمرو الشيباين بالشني املعجمة التابعي سعد بن و

  إياس وإسحاق بن مرار اللغوي 

وجاء يف مرار وزن جيال وغزال وعمار وأبو عمرو السيباين بالسني املهملة تابعي امسه زرعة وهو والد حيىي بن 
  أيب عمرو 

بن زرارة بفتح العني كثري منهم شيخ مسلم أبو حممد عمرو النيسابوري وعمر بن  ومن عكس ذلك عمرو
زرارة بضم العني يعرف باحلدثي وحيان بن حصني التابعي بالياء اخلامتة املشددة يروي عن عمار وحنان بالنون 

  اخلفية يروي عن أيب عثمان النهدي 

  زون يف التقدميالنوع العاشر املتشاهبون يف االسم واسم األب املتماي

  والتأخري 
مثل يزيد بن األسود واألسود بن يزيد األول منهم اخلزاعي الصحايب ومنهم اجلرشي التابعي املشهور بالصالح 

واستسقى به معاوية بدمشق والثاين األسود النخعي التابعي اإلمام املشهور الوليد بن مسلم تابعي بصري 
  بن الوليد بن رباح املدين والدمشقي املشهور صاحب األوزاعي ومسلم 

  النوع احلادي عشر من نسب إىل غري أبيه هم أقسام

األول من نسب إىل أمه كمعاذ بن عفراء وأخوه معوذ وعوذ ويقال عوف وأبوهم احلارث وبالل بن محامة أبو 
  رباح سهل وسهيل وصفوان بنو بيضاء أبوهم وهب شرحبيل بن حسنة أبوه عبد اهللا عبد اهللا بن حبينة 



ية أبوه إبراهيم    أبوه مالك حممد بن احلنفية أبوه علي رضي اهللا عنهما إمساعيل بن عل
الثاين من نسب إىل جدته يعلي بن منية هي أم أبيه أمية وقيل أمه ومنية بوزن مزنة بشري بن اخلصاصية هي أم 

أبيه عبد اهللا بن سلول هي  الثالث من أجداده وأبوه معبد وقيل هي أمه ابن سكينة عبد الوهاب البغدادي هي أم
  أم أبيه أيب 

الثالث من نسب إىل جده أبو عبيدة بن اجلراح عامر بن عبد اهللا بن اجلراح محل بن النابغة هو ابن مالك بن 
بن يزيد بن جارية وعمه جممع بن جارية أخو  النابغة جممع بفتح امليم الثانية وكسرها اشتهر بابن جارية هو جممع 

بن املغرية يزيد صحابيان ا بن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج ابن أيب ذئب حممد بن عبد الرمحن 
بن أيب ذئب ابن أيب ليلى الفقيه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ابن أيب ملكية عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب 

  والقاسم بنو حممد بن أيب شيبة  مليكة أمحد بن حنبل هو ابن حممد بن حنبل بنو أيب شيبة أبو بكر وعثمان
الرابع من نسب إىل غري أبيه لسبب منهم املقداد بن األسود ألنه كان يف حجره وتبناه وأبوه عمرو الكندي 

  احلسن بن دينار هو ابن واصل ودينار زوج أمه 

  النوع الثاين عشر النسب املخالفة لظاهرها

مل يشهد وقعتها عند األكثرين سليمان التيمي نزل فيهم من ذلك أبو مسعود البدري نزل بدرا فنسب إليها و
  وليس منهم بل مري موالهم 

  أبو خالد بن يزيد الداالين هو أسدي موالهم وإمنا نزل يف بين داالن بطن من مهدان 
  إبراهيم اخلوري بن يزيد ليس من اخلور إمنا نزل شعبهم مبكة واخلور بالد بني فارس والبصرة 

بن سنان العوقي بفتح العني العرزمي بالراء مث  الزاي عبد امللك نزل جبانة عرزم بالكوفة قبيلة من فزارة حممد 
  والواو وبالقلف باهلي نزل يف العوقة بطن من عبد القيس 

أمحد بن يوسف السلمي هو أزدي وإمنا أمه سلمية أبو عمرو بن جنيد كذلك ألنه حافده وأبو عبد الرمحن 
  أمه بنت أيب عمرو بن جنيد وجده ابن عم أمحد بن يوسف املذكور السلمي الصويف كذلك فإن 

  مقسم موىل ابن عباس هو موىل عبيد اهللا بن احلارث وإمنا نسب إىل ابن عباس ملالزمته إياه 
  يزيد الفقري ال لفقره بل ألنه أصيب يف فقار ظهره 

  خالد احلذاء كان جيلس فيهم ومل يكن حذاء 

  املفردة وهو أقسام النوع الثالث عشر األمساء

  األول يف األمساء فمن الصحابة أمجد باجليم بن عجيان كسفيان وقيل كعليان 
  جبيب بضم اجليم 

  سندر اخلصي موىل زنباع بوزن جعفر 



  شكل بن محيد بفتح الشني املعجمة والكاف 
  صدي أبو أمامة الباهلي ابن عجالن 

  صنابج بن األعسر 
  م كلدة بن حنبل بفتح الكاف والال

  وابصة هو ابن معبد 
  نبيشة اخلري 

  مشعون أبو رحيانة 
  هبيب مصغر باملوحدتني ابن مغفل بضم امليم وسكون الغني املعجمة 

  لىب بن لبا كالمها بالالم والباء املوحدة األول وزن حىب مشددا والثاين وزن عصا 
  ومن غري الصحابة أوسط بن عمرو 
  يل بالياء اخلامتة تدوم بالتاء املثناة بصيغة مضارعة وق

  جيالن تثنية جيل 
  أبو اجللد بفتح اجليم والالم 
  الدجني باجليم مصغر دجن 

  زر بن حبيش 
  سعري بن اخلمس فردان 

  مستمر بن الريان 
  غزوان معروف 

  نوف البكايل بكسر الباء املوحدة وختفيف الكاف وغلب عليهم الفتح والتشديد 

  وقيل بالفاء وقيل هبا وبالالم بدل الراء  ضريب بن نقري بن مسري ونقري بالقاف
  مهذان كالبلدة وقيل كالقبيلة بريد عمر بن اخلطاب 

  القسم الثاين الكىن

  أبو العبيد بن مثىن وهو معاوية بن سربة 
  أبو العشراء أسامة وقيل غريه 

بتسميته عبيد اهللا بن عبد  أبو املدلة بضم امليم وكسر املهملة وفتح الالم املشددة مل يعرف امسه وتفرد أبو نعيم
  اهللا 

  أبو مراية بضم امليم وختفيف الراء باخلامتة بعد األلف امسه عبد اهللا بن عمرو 
  أبو معيد مصغر هو حفص بن غيالن 

  القسم الثالث األلقاب



  سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مهران بكسر امليم وقيل غريه 
  طيب وغريه ويقولونه بفتحها هو عمرو مندل بكسر امليم قاله اخل

  سحنون بضم السني وفتحها هو عبد السالم وقد تقدم منه يف األلقاب 

ذكر بأمساء أو صفات خمتلفة   النوع الرابع عشر من 

وهو فن متس احلاجة إليه ملعرفة التدليس وصنف فيه عبد الغين بن سعيد املصري وغريه مثاله حممد بن السائب 
هو أبو النضر املروي عنه حديث متيم وعدي وهو محاد بن السائب راوي ذكاة كل مسك دباغه الكليب املفسر 

  وهو أبو سعيد الذي يروى عنه عطية التفسري ومثله سامل الراوي عن أيب هريرة وأيب 

ن سعيد وعائشة هو سامل أبو عبد اهللا وأبو عبد اهللا الدوسي وأبو عبد اهللا موىل شداد وهو سامل موىل مالك ب
أوس وسامل موىل شداد بن اهلاد وسامل موىل النصرييني بالنون وسامل موىل املهدي وسامل سبالن وسامل موىل دوس 

  واخلطيب يكثر من استعمال ذلك يف شيوخه 

  النوع اخلامس عشر معرفة املوايل أهم هذا النوع املنسوبون إىل القبائل

  مطلقا وهم مواليهم مث قد يقال موىل فالن ويراد 
اقة وهو األكثر وقد يكون باإلسالم كالبخاري موىل اجلعفيني والء إسالم ألن أبا جده بردزيه كان م وىل عت

  جموسيا فأسلم على يد اليمان اجلعفي وايل خبارى 
  وكذلك احلسن موىل عبد اهللا بن املبارك كان نصرانيا فأسلم على يديه 

  بة موال لتيم قريش باحللف وقد يكون باحللف كمالك بن أنس هو ونفره أصبحيون صلي
ومثال موايل القبيلة أبو البختري الطائي التابعي موىل طىيء وأبو العالية الرياحي موىل امرأة من بين رياح والليث 

  بن سعد الفهمي موالهم 
  وقد ينسب إىل القبيلة موىل موالها كأيب احلباب اهلامشي موىل شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  النوع السادس عشر معرفة األمساء املبهمة

يما أعلمه ابن بشكوال املغريب  وقد صنف فيه عبد الغين بن سعيد مث اخلطيب مث غريمها وأكثر من مجع فيه ف
  وتصنيف اخلطيب يعسر إخراج املطلوب منه وهذا النوع يعرف بوروده مسمى بعض الروايات مث هو أقسام 

كحديث ابن عباس أن رجال قال يا رسول اهللا احلج كل عام هو األقرع بن  األول أهبمها مثل رجل أو امرأة
حابس وحديث املرأة السائلة عن غسل احليض فقال خذي فرصة من مسك هي أمساء بنت يزيد بن السكن 

  ويف رواية ملسلم أمساء بنت شكل 
سلم مب اء وسدر هي زينب رضي اهللا الثاين االبن والبنت كحديث أم عطية يف غسل بنت النيب صلى اهللا عليه و 

  عنها 



  ابن اللتبية عبد اهللا ابن أم مكتوم عبد اهللا وقيل عمرو وقيل غريه واسم أمه عاتكة 
  الثالث العم والعمة كرافع بن خديج عن عمه هو ظهري بن رافع زياد بن عالقة عن عمه هو قطبة بن مالك 

  يل هند عمة جابر اليت بكت أباه يوم أحد هي فاطمة بنت عمرو وق
  الرابع الزوج والزوجة 

  مثل زوج سبيعة األسلمية سعد بن خولة 
  زوج بروع هالل بن مرة األشجعي وأهل اللغة يفتحون الباء واحملدثون يكسروهنا 

  زوجة عبد الرمحن بن الزبري هي متيمة بفتح التاء وقيل بضمها وقيل سهيمة 

  النوع السابع عشر معرفة الثقات والضعفاء

ع من أجل أنواع علوم احلديث وأمهها وهو الذي به يعرف الصحيح والضعيف وفيه تصانيف كثرية وهذا النو
ا أفرد يف الثقات ككتاب  منها ما أفرد يف الضعفاء ككتاب البخاري والنسائي والعقيلي والدارقطين وغريها وم

اجلرح والتعديل صيانة الثقات البن حبان ومشترك كتاريخ البخاري وابن أيب خيثمة وابن أيب حامت وجوز 
  للشريعة وجيب على املتكلم فيه التثبت فقد أخطأ غري واحد جبرحهم مبا ال جيرح وقد تقدم الكالم عليه 

  النوع الثامن عشر فيمن خلط من الثقات

هو فن مهم ال يعرف فيه تصنيف مفرد به وهو جدير بذلك مث هؤالء منهم من خلط خلرفه بكربه أو لذهاب 
بن السائب  بصره أو لغري ذلك فيقبل ما روي عنهم قبل االختالط ويرد ما بعده وما شك فيه منهم عطاء 

  احتجوا برواية األكابر عنه كالثوري وشعبة والقطان إال حديثني مسعهما شعبة بأخرة عن زاذان 

  أبو إسحاق السبيعي ويقال مساع ابن عيينة منه بعد ما اختلط 
  ثنتني وأربعني ومئة سعيد اجلريري وابن أيب عروبة سنة 

  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود يف أيام املهدي 
  ربيعة الرأي شيخ مالك يف آخر عمره 

  صاحل موىل التوءمة سنة مخس وعشرين ومئة 
  حصني بن عبد الرمحن الكويف 

  عبد الوهاب الثقفي 
  سفيان بن عيينة قبل موته بسنتني 

  آخر عمره فكان يلقن فيتلقن  عبد الرزاق عمي يف
  وعارم اختلط بأخرة فرواية البخاري واحلفاظ عنه مأخوذة قبل ذلك 

  أبو قالبة عبد امللك الرقاشي 
  أبو أمحد الغطريفي 



  أبو طاهر حفيد ابن خزمية 
  أبو بكر القطيعي راوي مسند أمحد اختل يف آخر عمره وخرف حىت كان ال يعرف شيئا مما يقرأ عليه 

ا احتج به هؤالء يف الصحيحني فهو مماأحذ عنه قبل  واعلم   أن كل م

  اختالطه فتعرف بذلك أنه منه 

  النوع التاسع عشر أوطان الرواة

وهو مما يفتقر إىل معرفته حفاظ احلديث يف كثري من تصرفاهتم وتصانيفهم ومن مظانه كتاب الطبقات البن سعد 
اإلسالم وغلب عليهم سكىن البالد حدث فيهم االنتساب إىل  وكانت العرب إمنا تنتسب إىل قبائلها فلما جاء

األوطان كما كانت عادة العجم فأضاع كثري منهم أنساهبم ومل يبق إال انتساهبم إىل أوطاهنم ومن كان من الناقلة 
ري من بلد إىل بلد وأراد االنتساب إليهما فليبدأ باألول فيقول يف الناقلة من مصر إىل مكة حرسها اهللا املص

املكي واألحسن املصري مث املكي ومن كان من قرية بلدة جاز أن ينتسب إىل القرية وإىل البلدة وإىل الناحية أو 
اإلقليم الذي منه تلك البلدة فيقول فيمن هو من داريا مثل الداراين والدمشقي والشامي قال احلاكم راويا عن 

  أهلها وروي ذلك عن غريه أيضا واهللا أعلم ابن املبارك إن من أقام يف مدينة أربع سنني فهو من 

  النوع العشرون يف اإلخوة

هذا فن من معارف أهل احلديث صنف فيه ابن املديين مث النسائي مث السراج وغريهم مثاله يف األخوين من 
ومن الصحابة عمر وزيد ابنا اخلطاب عبد اهللا وعتبة ابنا مسعود زيد ويزيد ابنا ثابت عمرو وهشام ابنا العاص 

  التابعني عمرو وأرقم ابنا شرحبيل هزيل وأرقم ابنا شرحبيل 
  الثالثة علي وجعفر وعقيل بنو أيب طالب 

  سهل وعباد وعثمان بنو حنيف صحابة 
  ويف غريهم عمرو وعمر وشعيب بنو شعيب 

  األربعة سهيل وعبد اهللا وحممد وصاحل بنو أيب صاحل السمان 
  براهيم بنو عيينة كلهم حدثوا اخلمسة سفيان وآدم وعمران وحممد وإ

الستة حممد وأنس وحيىي ومعبد وحفصة وكرمية بنو سريين وذكر بعضهم فيهم أشعث وذكر بعض خالدا بدل 
كرمية وقد روى حممد عن أخيه حيىي عن أخيه أنس عن أنس بن مالك حديثا وهو لطيفة رواية ثالث إخوة 

  بعضهم عن بعض 
د وسنان وعبد الرمحن وسابع مل يسم بنو مقرن هاجروا كلهم وصحبوا السبعة النعمان ومعقل وعقيل وسوي

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يشاركهم يف هذا أحد 
فرع أخوان بني مولدمها مثانون سنة موسى بن عبيدة الزيدي وأخوه عبد اهللا أربعة ولدوا يف بطن علماء حممد 

  وعمر وإمساعيل وأخوهم بنو راشد السلمي 



  ع احلادي والعشرون يف التواريخ والوفيات وهو فن مهم به يعرف اتصالالنو

  احلديث وانقطاعه وادعى قوم رواية عن ناس فنظر 
  يف التاريخ فظهر أهنم زعموا الرواية عنهم بعد سنني كإبراهيم 

وقال أبو عبد  هدبة يف روايته عن األوزاعي قال سفيان الثوري ملا استعمل الرواة الكذب استعملنا هلم التاريخ
  اهللا احلميدي ثالثة أشياء من علم احلديث جيب تقدمي العناية هبا 

  العلل وأحسن كتاب صنف فيه كتاب الدارقطين 
  واملؤتلف واملختلف وأحسن كتاب صنف فيه كتاب ابن ماكوال 

صنف فيه ووفيات الشيوخ وليس فيه كتاب قال ابن الصالح قلت فيه غري كتاب ولكن من غري استقصاء وممن 
  ابن زبر وذيل عليه قوم بعد قوم إىل زماننا 

  وأول من وضع التاريخ اإلسالمي اهلجري عمر بن اخلطاب سنة ست عشرة وقيل سنة عشرين 
فصل الصحيح أن سن سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسن أيب بكر وعمر ثالث وستون سنة وقبض 

  ضحى يوم االثنني الثنىت 
  ر ربيع األول سنة إحدى عشرة من هجرته عشرة خلت من شه

ومات أبو بكر يف مجادى األوىل سنة ثالث عشرة وعمر يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرين وعثمان يف ذي 
احلجة سنة مخس وثالثني عن اثنتني ومثانني وقيل تسعني وقيل غريه وعلي يف شهر رمضان سنة أربعني عن ثالث 

الزبري يف مجادى األوىل سنة ست وثالثني قال احلاكم وهلما أربع وستون وستني وقيل أربع وقيل مخس وطلحة و
  وقيل غريه 

سعد بن أيب وقاص وامسه مالك الزهري سنة مخس ومخسني على األصح عن ثالث وسبعني وهو آخر العشرة 
  موتا باملدينة 

  سعيد بن زيد سنة إحدى ومخسني عن ثالث أو أربع وسبعني 
ثنتني وثالثني عن مخس وسبعني وفيها تويف العباس وابن مسعود وأبو ذر وأبو مسهر عبد الرمحن بن عوف سنة ا

  بن حرب 
  أبو عبيدة عامر سنة مثان عشرة عن مثان ومخسني سنة 

  فصل ذكر ابن الصالح أن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت عاشا ستني يف اجلاهلية

ن إسالم حكيم عام الفتح سنة مثان وعاش حسان وستني يف اإلسالم وماتا سنة أربع ومخسني وهذا فيه نظر أل
  وأبوه ثابت وجده املنذر وأبو جده حرام كل واحد منهم عاش مئة وعشرين سنة 

  فصل أصحاب املذاهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات سنة مخسني ومئة عن سبعني سنة 
  س وستني أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد الثوري سنه إحدى وستني ومئة عن أربع أو مخ

  أبو عبد اهللا مالك بن أنس سنة تسع وسبعني ومئة عن مخس ومثانني وقيل ست وقيل مثان 



  أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي مبصر سنة أربع ومئتني عن أربع ومخسني 
  أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل سنة إحدى وأربعني ومئتني ببغداد عن ست أو سبع وسبعني 

  ديث املعتمدةفصل أصحاب كتب احل

البخاري ولد يوم اجلمعة لثالث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومئة ومات بسمرقند ليلة عيد الفطر 
  سنة ست ومخسني ومئتني عن اثنتني وستني سنة إال اثىن عشر يوما 

  مسلم مات بنيسابور خلمس بقني من شهر رجب سنة إحدى وستني ومئتني عن مخس ومخسني سنة 
  مات بالبصرة يف شوال سنة مخس وسبعني ومئتني  أبو داود

  أبو عيسى الترمذي مات بترمذ لثالث عشرة مضت من شهر رجب سنة تسع وسبعني ومئتني 
  النسائي أبو عبد الرمحن مات سنة ثالث وثالث مئة مبكة وقيل بالرملة 

  فصل سبعة من احلفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعظم به االنتفاع

  احلسن علي بن عمر مات ببغداد يف ذي الدارقطين أبو 

  القعدة سنة مخس ومثانني وثالث مئة

  احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري مات هبا يف صفر سنة مخس وأربع مئة عن أربع ومثانني 
  عبد الغين بن سعيد املصري مات هبا سنة تسع وأربع مئة 
  وأربع مئة عن ست وتسعني سنة أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين مات هبا سنة ثالثني 

أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي مات بنيسابور يف مجادى األوىل سنة مثان ومخس وأربع مئة عن أربع وسبعني 
  سنة 

  مث أبو عمر بن عبد الرب حافظ املغرب تويف بشاطبة سنة ثالث وستني وأربع مئة عن مخس وتسعني 
ن ثابت مات ببغداد يف ذي احلجة سنة ثالث وستني وأربع مئة عن اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي ب

إحدى وسبعني سنة وقال الناس يف تلك السنة مات فيها حافظ املشرق وحافظ املغرب يعنون اخلطيب وابن عبد 
  الرب رمحة اهللا عليهم ورضوانه 
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