
بن الصالح: كتاب واإليضاح شرح مقدمة ا لتقييد    ا
ليف قي : تأ لعرا بن احلسني ا لرحيم  ا عبد  لدين     زين ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
قال الشيخ إالمام احلافظ مفيت الشام تقي الدين أبو عمر عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان ابن موسى بن أيب نصر 

  :الصالح عليه الرمحةالنصري الشهرزوري الشافعي املعروف بابن 
  .ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

  .احلمد هللا اهلادي من استهداه الواقي من اتقاه الكايف من حترى رضاه محدا بالغا أمد التمام ومنتهاه
  .والصالة والسالم إالمتان إالكمالن على نبينا والنبيني وآل كل ما رجا راج مغفرته ورمحاه آمني

  وإن علم احلديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة حيبه :هذا
______  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .اللهم أعن ويسر صلى اهللا عليه وسلم

واحلمد هللا الذي أهلم إليضاح ما أهبم وأفهم إىل إالصطالح ولو شاء مل نفهم وأشهد أن ال إله إال اهللا الكاشف ملا 
م وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أفضل من أجند وأهتم وأعدل من أنقذ وأسهم و صلى اهللا ينوب من اخلطوب ويده

  .عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
فإن أحسن ما صنف أهل احلديث يف معرفة إالصطالح كتاب علوم احلديث البن الصالح مجع فيه غرر الفوائد 

ه غري موضع قد خولف فيه وأماكن أحز حتتاج إىل تقييد فأوعى ودعى له زمر الشوارد فأجابت طوعا إال أن في
  وتنبيه فأردت أن أمجع عليه نكتا تقيد مطلقه وتفتح مغلقه وقد أورد عليه غري واحد من املتأخرين إيرادات

وهو من . ذكور الرجال وفحولتهم ويعىن به حمققو العلماء وكملتهم وال يكرهه من الناس إال رذالتهم وسفلتهم
ولذلك كثر غلط العاطلني منه من مصنفي الفقهاء . وم توجلا يف فنوهنا ال سيما الفقه الذي هو إنسان عيوهناأكثر العل

  .وظهر اخللل يف كالم املخلني به من العلماء
  ولقد كان شأن احلديث فيما مضى عظيما عظيمة مجوع طلبته رفيعة مقادير

______  
م الشيخ وترجيحه لئال يتعلق هبا من ال يعرف مصطلحات ليست بصحيحة فرأيت أن أذكرها وأبني تصويب كال

القوم ويتفق من مزجى البضاعات ما ال يصلح للسوم وقد كان الشيخ إالمام العالمة عالء الدين مغلطاى أوقفىن 
على شئ مجعه عليه مساه إصالح ابن الصالح وقرأ من لفظه موضعا منه ومل أر كتابه املذكور بعد ذلك وأيضا قد 

مجاعة وتعقبوه يف مواضع منه فحيث كان إالعتراض عليه غري صحيح وال مقبول ذكرته بصيغة اعترض  اختصره
  .عليه على البناء للمفعول

وقد أخربىن بكتاب ابن الصالح املذكور الشيخان إالمامان احلافظان البارعان صالح الدين أبو سعيد خليل بن 
 بن حممد بن أىب بكر بن خليل إالموى بقراءتى على الثاىن جلميع كيكلدى العالئى وهبائى الدين أبو حممد عبد اهللا

الكتاب ومساعا على إالول لبعض الكتاب وإجازة باقيه قإال أنا جبميعه حممد بن يوسف بن املهتار الدمشقى قال 



قراءة عليه أخربنا مبؤلفه الشيخ إالمام تقى الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن موسى الشهرزورى رمحه اهللا 
يف اخلامسة من عمرى ومسيته التقييد وإاليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح واهللا أسأل أستعني أن يوفق 
إلكماله ويعني وأن ال جيعل ما علمنا من العلم علينا وبإال وجيعله خالصا لوجهه تبارك وتعاىل إنه على ما يشاء قدير 

  .وبإالجابة جدير
قو العلماء وكملتهم هو بضم الياء وفتح النون على البناء للمفعول وعليه اقتصر صاحبا الصحاح قوله ويعىن به حمق

واحملكم وحكى اهلروى يف الغربيني أنه استعمل على البناء للفاعل أيضا فيقال عىن بكذا يعىن به وحكاه املطرزى 
  .أيضا وأنشد عليه عان بأخراها طويل الشغل قال واملبىن للمفعول أفصح

وكانت علومه حبياهتم حية وأفنان فنونه ببقائهم غضة ومغانيه بأهله آهلة فلم يزالوا يف انقراض ومل . فاظه ومحلتهح
يزل يف اندراس حىت آضت به احلال إىل أن صار أهله إمنا هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد ال تغين على إالغلب 

ه بأكثر من كتابته عطال مطرحني علومه اليت هبا جل قدره مباعدين يف حتمله بأكثر من مساعه غفال وال تعىن يف تقييد
  .معارفه اليت هبا فخم أمره

فحني كاد الباحث عن مشكله ال يلفي له كاشفا والسائل عن علمه ال يلقى به عارفا من اهللا الكرمي تبارك وتعاىل 
أسراره اخلفية وكشف عن مشكالته علي وله احلمد أن أمجع بكتاب معرفة أنواع علوم احلديث هذا الذي باح ب

إالبية وأحكم معاقده وأقعد قواعده وأنار معامله وبني أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله 
  .شوارد نكته وفوائده ٥ومجع شتات علومه وفوائده وقنص 

توسال إليه بكل وسيلة متشفعا إليه فاهللا العظيم الذي بيده الضر والنفع وإالعطاء واملنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل م
  وأن يعظم إالجر والنفع به يف الدارين إنه قريب. بكل شفيع أن جيعله مليا بذلك وأملى وفيا بكل ذلك وأويف

_______  
قوله جعله اهللا مليا بذلك وأملى وفيا بكل ذلك وأويف استعمل املصنف هنا مليا وأملى بغري مهز على التخفيف 

ناسبة قوله وفيا وأويف وإال فإالول مهموز من قوهلم ملوء الرجل بضم الالم وباهلمز أي صار مليئا أى وكتبه بالياء امل
  .ثقه وهو ملئ بني املالء واملالءة ممدودان قاله اجلوهرى

  وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب. جميب
  :وهذه فهرسة أنواعه

  معرفة الصحيح من احلديث: فإالول منها
  معرفة احلسن من احلديث: ين الثا

  معرفة الضعيف من احلديث: الثالث 
  معرفة املسند: الرابع 

  معرفة املتصل: اخلامس 
  معرفة املرفوع: السادس 
  معرفة املوقوف: السابع 
  معرفة املقطوع وهو غري املنقطع: الثامن 
  معرفة املرسل: التاسع 



  معرفة املنقطع: العاشر 
  ل ويليه تفريعات منها يف اإلسناد املعنعن ومنها يف التعليقمعرفة املعض: احلادي عشر
  معرفة التدليس وحكم املدلس: الثاين عشر
  معرفة الشاذ: الثالث عشر
  معرفة املنكر: الرابع عشر
  معرفة إالعتبار واملتابعات والشواهد: اخلامس عشر
  معرفة زيادات الثقات وحكمها: السادس عشر
  معرفة إالفراد: السابع عشر
  معرفة احلديث املعلل: الثامن عشر
  معرفة املضطرب من احلديث: التاسع عشر

  معرفة املدرج يف احلديث: العشرون 
  معرفة احلديث املوضوع: احلادي والعشرون 

  .معرفة املقلوب: الثاين والعشرون
  .معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته: الثالث والعشرون
ية مساع احلديث وحتمله وفيه بيان أنواع اإلجازة وأحكامها وسائر وجوه إالخذ معرفة كيف: الرابع والعشرون

  .والتحمل وفيه علم جم
  .معرفة كتابة احلديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده وفيه معارف مهمة رائقة: اخلامس والعشرون
  .من نفائس هذا العلممعرفة كيفية رواية احلديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك وفيه كثري : السادس والعشرون
  .معرفة آداب احملدث: السابع والعشرون
  .معرفة آداب طالب احلديث: الثامن والعشرون
  .معرفة اإلسناد العايل والنازل: التاسع والعشرون

  .معرفة املشهور من احلديث: املويف ثالثني
  .معرفة الغريب والعزيز من احلديث: احلادي والثالثون
  .ة غريب احلديثمعرف: الثاين والثالثون

  .معرفة املسلسل: الثالث والثالثون 
  .معرفة ناسخ احلديث ومنسوخه: الرابع والثالثون 

  .معرفة املصحف من أسانيد إالحاديث ومتوهنا: اخلامس والثالثون 
  .معرفة خمتلف احلديث: السادس والثالثون 
  .معرفة املزيد يف متصل إالسانيد: السابع والثالثون 

  .معرفة املراسيل اخلفي إرساهلا: ثون الثامن والثال

  .معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم: التاسع والثالثون
  .معرفة التابعني رضي اهللا عنهم: املويف أربعني



  .معرفة أكابر الرواة عن إالصاغر: احلادي وإالربعون
  .معرفة املدبج وما سواه من رواية إالقران بعضهم عن بعض: الثاين وإالربعون

  .معرفة إالخوة وإالخوات من العلماء والرواة: وإالربعون الثالث 
  .معرفة رواية إالباء عن إالبناء: الرابع وإالربعون
  .معرفة رواية إالبناء عن إالباء: عكس ذلك: اخلامس وإالربعون
  .معرفة من اشترك يف الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباعد ما بني وفاتيهما: السادس وإالربعون

  .معرفة من مل يرو عنه إال راو واحد: بع وإالربعونالسا
  .معرفة من ذكر بأمساء خمتلفة أو نعوت متعددة: الثامن وإالربعون 
  .معرفة املفردات من أمساء الصحابة والرواة والعلماء: التاسع وإالربعون

  .معرفة إالمساء والكىن: املويف مخسني
  .اء دون الكىنمعرفة كىن املعروفني بإالمس: احلادي واخلمسون
  .معرفة ألقاب احملدثني: الثاين واخلمسون

  .معرفة املؤتلف واملختلف: الثالث واخلمسون 
  .معرفة املتفق واملفترق: الرابع واخلمسون 

  .نوع يتركب من هذين النوعني: اخلامس واخلمسون 
  .قدمي والتأخري يف إالبن وإالبمعرفة الرواة املتشاهبني يف إالسم و النسب املتمايزين بالت: السادس واخلمسون 
  .معرفة املنسوبني إىل غري آبائهم: السابع واخلمسون 

  .معرفة إالنساب اليت باطنها على خالف ظاهرها: الثامن واخلمسون 
  .معرفة املبهمات: التاسع واخلمسون 

  .معرفة تواريخ الرواة يف الوفيات وغريها: املويف ستني 
  .ت والضعفاء من الرواةمعرفة الثقا: احلادي والستون 

  .معرفة من خلط يف آخر عمره من الثقات: الثاين والستون 
  .معرفة طبقات الرواة والعلماء: الثالث والستون 
  .معرفة املوايل من الرواة والعلماء: الرابع والستون 

  .معرفة أوطان الرواة وبلداهنم: اخلامس والستون 
ه قابل للتنويع إىل ما ال حيصى إذ ال حتصى أحوال رواة احلديث وذلك آخرها وليس بآخر املمكن يف ذلك فإن

وصفاهتم وال أحوال متون احلديث وصفاهتا وما من حالة منها وال صفة إال وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها فإذا 
  هي نوع على حياله ولكنه نصب من غري أرب وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

  :معرفة الصحيح من احلديث: النوع إالول من أنواع علوم احلديث
  :اعلم علمك اهللا وإياي أن احلديث عند أهله ينقسم إىل صحيح وحسن وضعيف

________  
  معرفة الصحيح: النوع إالول



  .انتهى. قوله اعلم علمك اهللا وإياي أن احلديث عند أهله ينقسم إىل صحيح وحسن وضعيف
االوىل أن يقول علمنا اهللا " إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه: "وقد اعترض عليه بأمرين أحدمها أن يف الترمذي مرفوعا

  وإياك انتهى ما اعترض به هذا املعترض
واحلديث الذي ذكره من عند الترمذي ليس هكذا وهو حديث أىب بن كعب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ه أبو داود أيضا ولفظه كان كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه مث قال هذا حديث حسن غريب صحيح وروا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رمحة اهللا علينا وعلى موسى احلديث

ورواه النسائى أيضا يف سننه الكربى وهو عند مسلم أيضا كما سيأيت فليس فيه ما ذكره من أن كل داع يبدأ 
قوله وإذا كان كذلك فهو مقيد بذكره صلى اهللا عليه وسلم بنفسه وإمنا هو من فعله صلى اهللا عليه وسلم ال من 

نبيا من إالنبياء كما ثبت يف صحيح مسلم يف حديث أىب الطويل يف قصة موسى مع اخلضر وفيه قال وكان إذا ذكر 
  أحدا من إالنبياء بدأ بنفسه رمحة اهللا علينا وعلى أخى وكذا رمحة اهللا علينا احلديث

ء فلم ينقل أنه كان يبدأ بنفسه كقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه فأما دعاؤه لغري إالنبيا
يرحم اهللا أم امساعيل لو تركت زمزم أو قال : "البخاري يف قصة زمزم قال ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  "لو مل تغرف من املاء لكانت زمزم عينا معينا

.  
_________  
مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال يقرأ يف سورة بالليل ( ن حديث عائشة رضى اهللا عنها ويف الصحيحني م

  احلديث) فقال يرمحه اهللا 
قالوا عامر " من السائق؟: "ويف رواية للبخارى إن الرجل هو عباد بن بشر وللبخارى من حديث سلمة ابن إالكوع

  احلديث" يرمحة اهللا: "قال
نفسه يف الدعاء وكان فيما إذا ذكر نبيا من إالنبياء كما تقدم على أنه قد دعا لبعض إالنبياء فظهر بذلك أن بدأه ب

قال رسول اهللا ( ومل يذكر نفسه معه وذلك يف احلديث املتفق على صحته من حديث أىب هريرة رضى اهللا عنه قال 
  ثاحلدي" يرحم اهللا لوطا لقد كان يأوى إىل ركن شديد: "صلى اهللا عليه وسلم

يرحم اهللا موسى لقد أوذى بأكثر من هذا "ويف الصحيحني أيضا من حديث ابن مسعود رضى اهللا عنه مرفوعا 
  "فصرب

إالمر الثاىن أن ما نقله عن أهل احلديث من كون احلديث ينقسم إىل هذه إالقسام الثالثة ليس جبيد فإن بعضهم 
الف يف النوع الثاىن يف التاسع من التفريعات يقسمه إىل قسمني فقط صحيح وضعيف وقد ذكر املصنف هذا اخل

املذكورة فيه فقال من أهل احلديث من ال يفرد نوع احلسن وجيعله مندرجا يف أنواع الصحيح الندراجه يف أنواع ما 
حيتج به قال وهو الظاهر من كالم أىب عبد اهللا احلاكم يف تصرفاته إىل آخر كالمه فكان ينبغى إالحتراز عن هذا 

  هنا اخلالف
واجلواب أن ما نقله املصنف عن أهله احلديث قد نقله عنهم اخلطاىب يف خطبة معامل السنن فقال اعلموا أن احلديث 
عند أهله على ثالثة أقسام حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم ومل أر من سبق اخلطاىب إىل تقسيمه ذلك 

الشافعي رضى اهللا عنه والبخاري ومجاعة ولكن وإن كان يف كالم املتقدمني ذكر احلسن وهو موجود يف كالم 



اخلطاىب نقل التقسيم عن أهل احلديث وهو إمام ثقة فتبعه املصنف على ذلك هنا مث حكى اخلالف يف املوضع الذي 
  ذكره فلم يهمل حكاية اخلالف واهللا أعلم

العدل الضابط إىل منتهاه وال فهو احلديث املسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن : أما احلديث الصحيح
  .يكون شاذا وال معلال

وهذه . ويف هذه إالوصاف احتراز عن املرسل واملنقطع واملعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما يف راويه نوع جرح
  .أنواع يأيت ذكرها إن شاء اهللا تبارك وتعاىل

  .فهذا هو احلديث الذي حيكم له بالصحة بال خالف بني أهل احلديث
_______  

أما احلديث الصحيح فهو املسند الذي يتصل إسناده إىل آخر كالمه اعترض عليه بأن من يقبل املرسل ال " قوله"
يشترط أن يكون مسندا وأيضا اشتراط سالمته من الشذوذ والعلة إمنا زادها أهل احلديث كما قاله ابن دقيق العيد 

نظر الفقهاء فإن كثريا من العلل اليت يعلل هبا احملدثون ال يف إالقتراح قال ويف هذين الشرطني نظر على مقتضى 
  .جترى على أصول الفقهاء قال ومن شرط احلد أن يكون جامعا مانعا

  .واجلواب أن من يصنف يف علم احلديث إمنا يذكر احلد عند أهله ال من عند غريهم من أهل علم آخر
لم بإالخبار وليس حبجة وكون الفقهاء وإالصوليني ال ويف مقدمة مسلم أن املرسل يف أصل قولنا وقول أهل الع

يشترطون يف الصحيح هذين الشرطني ال يفسد احلد عند من يشترطهما على أن املصنف قد احترز عن خالفهم 
  .وقال بعد أن فرغ من احلد وما حيترز به عنه فهذا هو احلديث الذي حيكم له بالصحة بال خالف بني أهل احلديث

 صحة بعض إالحاديث الختالفهم يف وجود هذه إالوصاف فيه أو الختالفهم يف اشتراط بعض هذه وقد خيتلفون يف
  .إالوصاف كما يف املرسل انتهى كالمه فقد احترز املصنف عما اعترض به عليه فلم يبق لالعتراض وجه واهللا اعلم

أهل احلديث قد يشترطون يف  بال خالف بني أهل احلديث إمنا قد نفي اخلالف بأهل احلديث ألن غري" وقوله"
الصحيح شروطا زائدة على هذه كاشتراط العدد يف الرواية كما يف الشهادة فقد حكاه احلازمى يف شروط إالئمة 

  .عن بعض متأخرى

الختالفهم يف اشتراط بعض هذه : وقد خيتلفون يف صحة بعض إالحاديث الختالفهم يف وجود هذه إالوصاف فيه أو
  .رسلإالوصاف كما يف امل

وليس من شرطه أن يكون . أنه اتصل سنده مع سائر إالوصاف املذكورة: هذا حديث صحيح فمعناه: ومىت قالوا
مقطوعا به يف نفس إالمر إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من إالخبار اليت أمجعت إالمة على تلقيها 

  .بالقبول
قطعا بأنه كذب يف نفس إالمر إذ قد يكون صدقا يف نفس إنه غري صحيح فليس ذلك : وكذلك إذا قالوا يف حديث

  .أنه مل يصح إسناده على الشرط املذكور واهللا أعلم: إالمر وإمنا املراد به
_______  

املعتزلة على أنه قد حكى أيضا عن بعض أصحاب احلديث قال البيهقي يف رسالته إىل أىب حممد اجلويىن رمحهما اهللا 
ها الشيخ خرسه اهللا تعاىل حكاية عن بعض أصحاب احلديث أنه يشترط يف قبول إالخبار رأيت يف الفصول اليت أمال

أن يروى عدالن عن عدلني حىت يتصل مثىن مثىن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكره قائله إىل آخر كالمه 



  .ث واهللا أعلموكأن البيهقي رآه يف كالم أىب حممد اجلويىن فنبهه على أنه ال يعرف عن أهل احلدي
وقد خيتلفون يف صحة بعض إالحاديث الختالفهم يف وجود هذه إالوصاف فيه انتهى يريد بقوله هذه " وقوله"

إالوصاف أى أوصاف القبول اليت ذكرها يف حد الصحيح وإمنا نبهت على ذلك وإن كان واضحا ألىن رأيت 
سال وانقطاع وعضل وشذوذ وشبهها قال وفيه نظر بعضهم قد اعترض عليه فقال إنه يعىن إالوصاف املتقدمة من إر

من حيث إن أحدا مل يذكر أن املعضل والشاذ واملنقطع صحيح وهذا إالعتراض ليس بصحيح فإنه إمنا أراد أوصاف 
القبول كما قدمته وعلى تقدير أن يكون أراد ما زعم فمن حيتج باملرسل ال يتقيد بكونه أرسله التابعى بل لو أرسله 

تابعني احتج به وهو عنده صحيح وإن كان معضال وكذلك من حيتج باملرسل حيتج باملنقطع بل املنقطع أتباع ال
واملرسل عند املتقدمني واحد وقال أبو يعلى اخلليلى يف إالرشاد إن الشاذ ينقسم إىل صحيح ومردود فقول هذا 

  .ور واهللا أعلماملعترض إن أحدا ال يقول يف الشاذ إنه صحيح مردود بقول اخلليلى املذك

  فوائد مهمة
  .ويتنوع إىل مشهور وغريب وبني ذلك. الصحيح يتنوع إىل متفق عليه وخمتلف فيه كما سبق ذكره:إحداها 

. مث إن درجات الصحيح تتفاوت يف القوة حبسب متكن احلديث من الصفات املذكورة اليت تبتىن الصحة عليها
  .ا على العاد احلاصروتنقسم باعتبار ذلك إىل أقسام يستعصي إحصاؤه

على أن مجاعة من أئمة احلديث خاضوا . وهلذا نرى إالمساك عن احلكم إلسناد أوحديث بأنه األصح على اإلطالق
  .غمرة ذلك فاضطربت أقواهلم

وروينا حنوه عن أمحد بن . الزهري عن سامل عن أبيه: أصح إالسانيد كلها: فروينا عن إسحاق بن راهويه أنه قال
  .حنبل
  .حممد بن سريين عن عبيدة عن علي: أصح إالسانيد: نا عن عمرو بن علي الفالس أنه قالوروي

. روي ذلك عن غريمها مث منهم من عني الراوي عن حممد وجعله أيوب السختياين. وروينا حنوه عن علي بن املديين
  .ومنهم من جعله ابن عون

______  
لك فاضطربت أقواهلم فذكر اخلالف يف أصح إالسانيد إىل على أن مجاعة من أهل احلديث خاضوا غمرة ذ" قوله"

آخر كالمه اعترض عليه بأن احلاكم وغريه ذكروا أن هذا بالنسبة إىل إالمصار أو إىل إالشخاص وإذا كان كذلك 
فال يبقى خالف بني هذه إالقوال انتهى كالم املعترض وليس جبيد ألن احلاكم مل يقل إن اخلالف مقيد بذلك بل قال 

 ينبغى أن يطلق ذلك وينبغى أن يقيد بذلك فهذا ال ينفي اخلالف املتقدم وأيضا ولو قيدناه بإالشخاص فاخلالف ال
موجود فيقال أصح أسانيد على كذا وقيل كذا وقيل كذا وأصح أسانيد ابن عمر كذا وقيل كذا فاخلالف موجود 

  .واهللا أعلم

  .العمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللاإ: أجودها: وفيما نرويه عن حيىي بن معني أنه قال
  .الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي: أصح إالسانيد كلها: وروينا عن أيب بكر بن أيب شيبة قال

وبىن . مالك عن نافع عن ابن عمر: أصح إالسانيد كلها: وروينا عن أيب عبد اهللا البخاري صاحب الصحيح أنه قال
أن أجل إالسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن : لقاهر بن طاهر التميمي على ذلكإالمام أبو منصور عبد ا

  .عمر



مل يكن يف الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي اهللا عنهم أمجعني واهللا : واحتج بإمجاع أصحاب احلديث على أنه
  .أعلم

إلسناد ومل جنده يف أحد الصحيحني وال إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء احلديث وغريها حديثا صحيح ا: الثانية 
منصوصا على صحته يف شيء من مصنفات أئمة احلديث املعتمدة املشهورة فإنا ال نتجاسر على جزم احلكم بصحته 

  فقد تعذر يف
_______  

إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء احلديث وغريمها حديثا صحيح اإلسناد ومل جنده يف أحد الصحيحني وال " قوله"
وصا على صحته يف شئ من مصنفات أهل احلديث املعتمدة املشهورة فإنا ال نتجاسر على حزم احلكم بصحته منص

فقد تعذر يف هذه إالعصار إالستقالل بادراك الصحيح مبجرد اعتبار إالسانيد إىل آخر كالمه وقد خالفه يف ذلك 
  .انتهى كالمه. معرفته الشيخ حمىي الدين النووى فقال وإالظهر عندى جوازه ملن متكن وقويت

وما رجحه النووى هو الذي عليه عمل أهل احلديث فقد صحح مجاعة من املتأخرين أحاديث مل جند ملن نقدمهم فيها 
تصحيحا فمن املعاصرين البن الصالح أبو احلسن على بن حممد بن عبد امللك بن القطان صاحب كتاب بيان الوهم 

  عدة أحاديث منها حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعالهوإاليهام وقد صحح يف كتابه املذكور 

هذه إالعصار إالستقالل بإدراك الصحيح مبجرد اعتبار إالسانيد ألنه ما من إسناد من ذلك إال وجند يف رجاله من 
فآل إالمر إذا يف . اعتمد يف روايته على ما يف كتابه عريا عما يشترط يف الصحيح من احلفظ والضبط وإالتقان

  فة الصحيح واحلسن إىل إالعتماد على ما نص عليه أئمة احلديث يف تصانيفهم املعتدة املشهورة اليت يؤمنمعر
_________  

يف رجليه وميسح عليهما ويقول كذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل أخرجه أبو بكر البزار يف مسنده 
الك رضى اهللا عنه كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا وقال ابن القطان إنه حديث صحيح ومنها حديث أنس بن م

عليه وسلم ينتظرون الصالة فيضعون جنوهبم فمنهم من ينام مث يقوم إىل الصالة رواه هكذا قاسم بن أصبغ 
وصححه ابن القطان فقال وهو كما ترى صحح وتويف ابن القطان هذا هو على قضاء سجلماسة من املغرب سنة 

  .ره ابن إالبار يف التكملةمثان وعشرين وستمائة ذك
وممن صحح أيضا من املعاصرين له احلافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدسى مجع كتابا مساه املختارة التزم 
فيه الصحة وذكر فيه أحاديث مل يسبق إىل تصحيحها فيما أعلم وتويف الضياء املقدسى يف السنة اليت مات فيها ابن 

ني وستمائة وصحح احلافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى املنذرى حديثا يف جزء الصالح سنة ثالث وأربع
  .له مجع فيه ما ورد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتويف الزكى عبد العظيم سنة ست ومخسني وستمائة

طى حديث جابر مث صحح الطبقة اليت تلي هذه أيضا فصحح احلافظ شرف الدين عبد املؤمن بن خلف الدميا
يف جزء مجعه يف ذلك أورده من رواية عبد الرمحن بن أىب املوال عن حممد بن املنكدر " ماء زمزم ملا شرب له"مرفوعا 

عن جابر ومن هذه الطريق رواه البيهقي ويف شعب إالميان وإمنا املعروف رواية عبد اهللا بن املؤمل عن ابن املنكدر 
وغريه من هذا الوجه وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر مث صححت  كما رواه ابن ماجه وضعفه النووى

الطبقة اليت تلي هذه وهم شيوخا فصحح الشيخ تقى الدين السبكى حديث ابن عمر يف الزيارة يف تصنيفه املشهور 
تقدمون كما أخربىن به ومل يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم إال أن منهم من ال يقبل ذاك منهم وكذا كان امل

  .ومبا صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه واهللا أعلم



فيها لشهرهتا من التغيري والتحريف وصار معظم املقصود مبا يتداول من إالسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة 
  .اإلسناد اليت خصت هبا هذه إالمة زادها اهللا تعاىل شرفا آمني

وتاله أبو احلسني مسلم بن . بد اهللا حممد بن إمساعيل اجلعفي موالهمأول من صنف الصحيح البخاري أبو ع: الثالثة 
  و مسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه يف أكثر شيوخه. احلجاج النيسابوري القشريي من أنفسهم

  .وكتابامها أصح الكتب بعد كتاب اهللا العزيز
ا أعلم يف إالرض كتابا يف العلم أكثر صوابا من كتاب مالك م: وأما ما روينا عن الشافعي رضي اهللا عنه من أنه قال

ومنهم من رواه بغري هذا اللفظ فإمنا قال ذلك قبل وجود كتايب البخاري ومسلم مث إن كتاب البخاري أصح 
  .الكتابني صحيحا وأكثرمها فوائد

_______  
حيح قبله واجلواب أن مالكا رمحه أول من صنف الصحيح البخاري انتهى اعترض عليه بأن مالكا صنف الص" قوله"

اهللا مل يفرد الصحيح بل أدخل فيه املرسل واملنقطع والبالغات ومن بالغاته أحاديث ال تعرف كما ذكره ابن عبد 
  .الرب فلم يفرد الصحيح إذا واهللا أعلم

لمة كنت مع وتاله أبو احلسني مسلم بن احلجاج انتهى كالمه اعترض عليه بقول أىب الفضل أمحد بن س" قوله"
مسلم بن احلجاج يف تأليف هذا الكتاب سنة مخس ومائتني هكذا رأيته خبط الذي اعترض على ابن الصالح سنة 

مخس ومائتني فقط وأراد بذلك أن تصنيف مسلم لكتابه قدمي فال يكون تاليا لكتاب البخاري وقد تصحف التاريخ 
ن وذلك باطل قطعا ألن مولد مسلم رمحه اهللا سنة أربع ومائتني عليه وإمنا هو سنة مخسني ومائتني بزيادة الياء والنو

بل البخاري مل يكن يف التاريخ املذكور وصنف فضال عن مسلم فإن بينهما يف العمر عشر سنني ولد البخاري سنة 
  .أربع وتسعني ومائة

ما حتت أدمي : قال ١٢أنه  وأما ما رويناه عن أيب علي احلافظ النيسابوري أستاذ احلاكم أيب عبد اهللا احلافظ من
فهذا وقول من فضل من شيوخ املغرب كتاب مسلم على كتاب . السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن احلجاج

أن كتاب مسلم يترجح بأنه مل ميازجه غري الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إال احلديث : البخاري إن كان املراد به
كتاب البخاري يف تراجم أبوابه من إالشياء اليت مل يسندها على الوصف الصحيح مسرودا غري ممزوج مبثل ما يف 
وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إىل نفس الصحيح على . املشروط يف الصحيح فهذا ال بأس به

  .كتاب البخاري
  .واهللا أعلم. أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله: وإن كان املراد به

ما أدخلت يف كتايب : مل يستوعبا الصحيح يف صحيحيهما وال التزما ذلك فقد روينا عن البخاري أنه قال: ابعة الر
  .اجلامع إال ما صح وتركت من الصحاح ملالل الطول

ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا يعين يف كتابه الصحيح إمنا وضعت ههنا ما : وروينا عن مسلم أنه قال
أراد واهللا أعلم أنه مل يضع يف كتابه إال إالحاديث اليت وجد عنده فيها شرائط الصحيح اجملمع : أمجعوا عليه قلت

  .عليه وإن مل يظهر اجتماعها يف بعضها عند بعضهم
______  

قوله فهذا وقول من فضل من شيوخ املغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان املراد به أن كتاب مسلم 
ه غري الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إال احلديث الصحيح مسدودا غري ممزوج مبثل ما يف يترجح بأنه مل ميازج



  .كتاب البخاري يف تراجم أبوابه من إالشياء اليت مل يسندها على الوصف املشروط يف الصحيح انتهى
تطاع العلم براحة قلت قد روى مسلم بعد اخلطبة يف كتاب الصالة بإسناده اىل حيىي بن أىب كثري أنه قال ال يس

  .اجلسم فقد مزجه بغري إالحاديث ولكنه نادر جدا خبالف البخاري واهللا اعلم

  .يعين يف كتابيهما. قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من احلديث: مث إن أبا عبد اهللا بن إالخرم احلافظ قال
أيب عبد اهللا كتاب كبري يشتمل مما  ليس ذلك بالقليل فإن املستدرك على الصحيحني للحاكم: ولقائل أن يقول

أحفظ : قال البخاري ١٣وقد . فاهتما على شيء كثري وإن يكن عليه يف بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثري
  .مائة ألف حديث صحيح ومائيت ألف حديث غري صحيح

إهنا بإسقاط : وقد قيل. رةومجلة ما يف كتابه الصحيح سبعة إالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثا بإالحاديث املتكر
ورمبا عد احلديث . إال أن هذه العبارة قد يندرج حتتها عندهم آثار الصحابة والتابعني. املكررة أربعة إالف حديث

  .الواحد املروي بإسنادين حديثني
  مث إن الزيادة يف الصحيح على ما يف الكتابني يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه

______  
يف كتابه الصحيح يعىن البخاري سبعة إالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثا بإالحاديث املكررة  ومجلة ما" قوله"

انتهى هكذا أطلق ابن الصالح عدة أحاديثه واملراد هبذا العدد الرواية املشهورة وهى رواية حممد بن يوسف الفربرى 
ة إبراهيم بن معقل فإهنا تنقص عن رواية فأما رواية محاد بن شاكر فهى دوهنا مبائىت حديث وأنقص الروايات رواي

  .الفربرى ثالمثائة حديث
ومل يذكر ابن الصالح عدة أحاديث مسلم وقد ذكرها النووى من زياداته يف التقريب والتيسري فقال إن عدة 
ة أحاديثه حنو أربعة إالف بإسقاط املكرر انتهى ومل يذكر عدته باملكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري لكثر

  .طرقه وقد رأيت عن أىب الفضل أمحد بن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث
مث ان الزيادة يف الصحيح على ما يف الكتابني يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد املصنفات املعتمدة املشتهرة " قوله"

صحته فيها انتهى ألئمة احلديث كأىب داود الترمذي والنسائى وابن خزمية والدارقطىن وغريهم منصوصا على 
  .كالمه

  وال يشترط يف معرفة الصحيح الزائد على ما يف الصحيحني أن ينص إالئمة املذكورون

كأيب داود السجستاين و أيب عيسى الترمذي و أيب عبد الرمحن : أحد املصنفات املعتمدة املشهورة ألئمة احلديث
منصوصا على صحته فيها وال يكفي يف ذلك جمرد  .النسائي و أيب بكر بن خزمية و أيب احلسن الدارقطين وغريهم

كونه موجودا يف كتاب أيب داود و كتاب الترمذي و كتاب النسائي وسائر من مجع يف كتابه بني الصحيح وغريه 
وكذلك ما يوجد يف . ويكفي جمرد كونه موجودا يف كتب من اشترط منهم الصحيح فيما مجعه ككتاب ابن خزمية

اب البخاري و كتاب مسلم ككتاب أيب عوانة إالسفرائيين و كتاب أيب بكر إالمساعيلي و الكتب املخرجة على كت
وكثري من هذا . كتاب أيب بكر الربقاين وغريها من تتمة حملذوف أو زيادة شرح يف كثري من أحاديث الصحيحني

  .موجود يف اجلمع بني الصحيحني أليب عبد اهللا احلميدي
________  

كتبهم املعتمدة املشتهرة كما قيده املصنف بل لو نص أحد منهم على صحته باإلسناد  وغريهم على صحتها يف



الصحيح كما يف سؤإالت حيىي بن معني وسؤإالت إالمام أمحد وغريمها كفي ذلك يف صحته وهذا واضح وإمنا قيده 
أن يصح يف هذه  املصنف بتنصيصهم على صحته يف كتبهم املشتهرة بناء على اختياره املتقدم أنه ليس ألحد

إالعصار فال يكفي على هذا وجود التصحيح بإلسناد صحيح كما ال يكفي يف التصحيح بوجود أصل احلديث 
  .بإسناد صحيح

ولكن قد تقدم أن اختياره هذا خالفه فيه النووى وغريه من أهل احلديث فإن العمل على خالفه كما تقدم واهللا 
  .أعلم

يف كتب من اشترط منهم الصحيح فيما مجعه ككتاب ابن خزمية وكذلك ما ويكفي جمرد كونه موجودا " وقوله"
يوجد يف الكتب املخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم ككتاب أىب عوانة إالسفرايىن وكتاب أىب بكر 

إالمساعيلى وكتاب أىب بكر الربقاىن وغريها من تتمة حملذوف أو زيادة شرح يف كثري من أحاديث الصحيحني وكثري 
من هذا موجود يف اجلمع بني الصحيحني أليب عبد اهللا احلميدي انتهى كالمه وهو يقتضى أن ما وجد من الزيادات 
على الصحيحني يف كتاب احلميدي حيكم بصحته وليس كذلك ألن املستخرجات املذكورة قد رووها بأسانيدهم 

  يف كتاب مشهور على رأي الصحيحة فكانت الزيادات اليت تقع فيها صحيحة لوجودها بإسناد صحيح

واعتىن احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ بالزيادة يف عدد احلديث الصحيح على ما يف الصحيحني ومجع ذلك يف كتاب 
مما رآه على شرط الشيخني قد أخرجا عن رواته يف كتابيهما : مساه املستدرك أودعه ما ليس يف واحد من الصحيحني

شرط مسلم وحده وما أدى اجتهاده إىل تصحيحه وإن مل يكن على شرط أو على شرط البخاري وحده أو على 
ما حكم : فإالوىل أن نتوسط يف أمره فنقول. واحد منهما وهو واسع اخلطو يف شرط الصحيح متساهل يف القضاء به

ه إال أن بصحته ومل جند ذلك فيه لغريه من إالئمة إن مل يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل احلسن حيتج به ويعمل ب
  .تظهر فيه علة توجب ضعفه

________  
املصنف وأما الذي زاده احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني فإنه مل يروه بإسناده حىت ينظر فيه وال أظهر لنا اصطالحا 

أنه يزيد فيه زوايد التزم فيها الصحة فيقلد فيها وإمنا مجع بني كتابني وليست تلك الزيادات يف واحد من الكتابني 
  .فهى غري مقبولة حىت توجد يف غريه بإسناد صحيح واهللا أعلم

وقد نص املصنف بعد هذا يف الفائدة اخلامسة اليت تلي هذه أن من نقل شيئا من زيادات احلميدي عن الصحيحني أو 
 أحدمها فهو خمطئ وهو كما ذكر فمن أنزله أن تلك الزيادات حمكوم بصحتها بال مستند فالصواب ما ذكرناه واهللا

  .أعلم
واعتىن احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ بالزيادة يف عدد احلديث الصحيح على ما يف الصحيحني ومجع ذلك يف " قوله"

كتاب مساه املستدرك أودعه ما ليس يف واحد من الصحيحني مما رآه على شرط الشيخني قد أخرجا عن رواته يف 
أودعه ما ليس يف واحد من الصحيحني لبس كذلك فقد أودعه كتابيهما اىل آخر كالمه فيه أمران أحدمها أن قوله 

ال تكتبوا "أحاديث خمرجه يف الصحيح ومها منه يف ذلك وهى أحاديث كثرية منها حديث أىب سعيد اخلدرى مرفوعا 
  .احلديث رواه احلاكم يف مناقب أىب سعيد اخلدرى وقد أخرجه مسلم يف صحيحه" عىن شيئا سوى القرآن

  أبو عبد اهللا الذهىب يف خمتصر املستدرك كثريا من إالحاديث وقد بني احلافظ



  .واهللا أعلم. ويقاربه يف حكمه صحيح أيب حامت بن حبان البسيت رمحهم اهللا أمجعني
  الكتب املخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي اهللا: اخلامسة 

_________  
 أن قوله مما رآه على شرط الشيخني قد أخرجا عن رواته إالمر الثاىن. اليت أخرجها يف املستدرك وهى يف الصحيح

يف كتابيهما فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو مما أخرجا عن رواته يف كتابيهما ومل يرد احلاكم ذلك فقد قال يف 
دمها خطبة كتابه املستدرك وأنا أستعني اهللا تعاىل على اخراج أحاديث رواهتا ثقات قد احتج مثلها الشيخان أو أح

  .فقول احلاكم مبثلهما أى مبثل رواهتا الهبم أنفسهم وحيتمل أن يراد مبثل تلك إالحاديث وفيه نظر
ولكن الذي ذكره املصنف هو الذي فهمه ابن دقيق العيد من عمل احلاكم فإنه ينقل تصحيح احلاكم حلديث وأنه 

لبخاري وهكذا فعل الذهىب يف خمتصر املستدرك على شرط البخاري مثال مث يعترض عليه بأن فيه فالنا ومل خيرج له ا
  .ولكن ظاهر كالم احلاكم املذكور خمالف ملا فهموه عنه واهللا أعلم

عند ذكر تساهل احلاكم فإالوىل أن تتوسط يف أمره فنقول ما حكم بصحته ومل جند ذلك فيه لغريه من إالئمة " قوله"
به ويعمل به إال أن تظهر فيه علة توجب ضعفه انتهى ان مل يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل احلسن حيتج 

  .كالمه
وقد تعقبه بعض من اختصر كالمه وهو موالنا قاضى القضاه بدر الدين بن مجاعة فقال إنه يتتبع وحيكم عليه مبا يليق 

  .حباله من احلسن أو الصحة أو الضعف وهذا هو الصواب
قطع التصحيح يف هذه إالعصار فليس ألحد أن يصحح فلهذا قطع إال أن الشيخ أبا عمرو رمحه اهللا رأيه أنه قد ان

  .النظر عن الكشف عليه واهللا أعلم
  .ويقاربه يف حكمه صحيح أىب حامت بن حبان البسىت انتهى" قوله"

وقد فهم بعض املتأخرين من كالمه ترجيح كتاب احلاكم على كتاب ابن حبان فاعترض على كالمه هذا بأن قال 
  بان فمن عرف شرطه واعترب كالمهأما صحيح ابن ح

تعاىل عنهما مل يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما يف ألفاظ إالحاديث بعينها من غري زيادة ونقصان لكوهنم رووا تلك 
  .إالحاديث من غري جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو اإلسناد فحصل فيها بعض التفاوت يف إاللفاظ

كالسنن الكبري للبيهقي و شرح السنة أليب حممد البغوي وغريمها : املستقلة وهكذا ما أخرجه املؤلفون يف تصانيفهم
أخرجه البخاري أو مسلم فال يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك احلديث : مما قالوا فيه

ك ما فيه بعض مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت يف اللفظ ورمبا كان تفاوتا يف بعض املعىن فقد وجدت يف ذل
  .التفاوت من حيث املعىن

هو على هذا الوجه يف كتاب البخاري أو : وإذا كان إالمر يف ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول
كتاب مسلم إال أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري هبذا اللفظ خبالف الكتب املختصرة 

غري أن اجلمع بني الصحيحني للحميدي . ها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحني أو أحدمهامن الصحيحني فإن مصنفي
إالندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض إالحاديث كما قدمنا ذكره فرمبا نقل من ال مييز بعض ما جيده فيه 

  .الصحيحني عن الصحيحني أو أحدمها وهو خمطئ لكونه من تلك الزيادات اليت ال وجود هلا يف واحد من
الزيادة يف قدر : والثانية. علو اإلسناد: إحدامها: مث إن التخاريج املذكورة على الكتابني يستفاد منها فائدتان

الصحيح ملا يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات يف بعض إالحاديث يثبت صحتها هبذه التخاريج ألهنا واردة بإالسانيد 



  .ة من ذلك املخرج الثابت واهللا أعلمالثابتة يف الصحيحني أو أحدمها وخارج
_________  

عرف مسوه على كتاب احلاكم وما فهمه هذا املعترض من كالم املصنف ليس بصحيح وإمنا أراد أنه يقاربه يف 
  .التساهل فاحلاكم أشد تساهال منه وهو كذلك قال احلازمى ابن حبان أمكن يف احلديث من احلاكم

  .رة على الكتابني يستفاد منها فائدتان فذكرمهامث ان التخاريج املذكو" قوله"

ما أسنده البخاري ومسلم رمحهما اهللا يف كتابيهما باإلسناد املتصل فذلك الذي حكما بصحته بال :السادسة 
  .إشكال

وأما املعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك يف كتاب البخاري وهو يف كتاب 
  .ل جدا ففي بعضه نظرمسلم قلي

______  
ولو قال أن هاتني الفائدتني من فائدة املستخرجات كان أحسن فإن فيها غري هاتني الفائدتني فمن ذلك تكثري طرق 

  .احلديث لريجح هبا عند التعارض
ل قوله وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك يف البخاري وهو يف كتاب مسلم قلي

جدا ففي بعضه نظر وينبغي أن يقول ما كان من ذلك وحنوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم 
بصحته عنه مثاله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا قال ابن عباس كذا قال جماهد كذا قال عفان كذا 

رات فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال القعنيب كذا روى أبو هريرة كذا وما أشبه ذلك من العبا
قال ذلك ورواه فلن يستجيز إطالق ذلك إال إذا صح عنده ذلك عنه مث اذا كان الذي علق احلديث عنه دون 

  الصحابة فاحلكم بصحته يتوقف على اتصال اإلسناد بينه وبني الصحاىب
ى اهللا عليه وسلم كذا وكذا وروى عن فالن كذا وأما ما مل يكن يف لفظه جزم وحكم مثل روى عن رسول اهللا صل

ويف الباب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا وما أشبهه من إاللفاظ ليس منه حكم منه بصحة ذلك من 
ذكره عنه ألن مثل هذه العبارات تستعمل يف احلديث الضعيف أيضا ومع ذلك فإيراده له يف أثناء الصحيح مستعد 

  .يؤنس به ويركن إليه واهللا أعلم انتهى كالمهبصحة أصله إشعارا 
وفيه أمور أحدها أن قوله وهو يف مسلم قليل جدا هو ما ذكر ولكىن رأيت أن أبني موضع ذلك القليل ليضبط فمن 
ذلك قول مسلم يف التيمم وروى الليث ابن سعد حدثين جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز إالعرج عن عمري 

نه مسعه يقول أقبلت أنا وعبد اهللا بن يسار موىل ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت دخلنا موىل بن عباس أ
على أىب اجلهيم بن احلارث بن العمة إالنصارى فقال أبو اجلهيم أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حنو بري 

  .مجل احلديث

: مثاله. وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه ما كان من ذلك وحنوه بلفظ فيه جزم: وينبغي أن تقول
: قال القعنيب. كذا: كذا قال عفان: ابن عباس كذا قال جماهد: كذا وكذا قال:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال . كذا روى أبو هريرة كذا وكذا وما أشبه ذلك من العبارات
  .رواه فلن يستجيز إطالق ذلك إال إذا صح عنده ذلك عنهذلك و

_________  



وقال مسلم يف البيوع وروى الليث بن سعد حدثين جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن ابن هرمز عن عبد اهللا بن كعب 
  .بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد اهللا بن أىب حدرد إالسلمى احلديث

دود وروى الليث أيضا عن عبد الرمحن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب هبذا اإلسناد مثله وقال مسلم يف احل
وهذان احلديثان إالخريان قد روامها مسلم قبل هذين الطريقني متصال مث عقبهما هبذين اإلسنادين املعلقني فعلى هذا 

ملذكور وفيه بقية أربعة عشر موضعا ليس يف كتاب مسلم بعد املقدمة حديث معلق مل يوصله إال حديث أىب اجلهم ا
رواه متصال مث عقبه بقول ورواه فالن وقد مجعها الرشيد العطار يف الغرر واجملموعة وقد تبينت ذلك كله يف كتاب 

  .مجعته فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحني بضعف أو انقطاع واهللا أعلم
واحد أو أكثر قال عفان كذا قال القعنيب كذا ليس بصحيح إالمر الثاىن أن قوله يف أمثلة ما حذف من مبتدإ إسناده 

ومل يسقط من هذا اإلسناد شئ فإن عفان والعقنيب كالمها من شيوخ البخاري الذين مسع منهم فما روى عنهما ولو 
بصيغة ال نقتضى التصريح بالسماع فهو حممول على إالتصال وقد ذكره ابن الصالح كذلك على الصواب يف 

ى عشر من كتابه يف الرابع من التفريعات اليت ذكرها فيه فأنكر على ابن حزم حكمه بإالنقطاع على النوع احلاد
حديث أىب مالك إالشعرى أو أىب عامر يف حترمي املعازف ألن البخاري أورده قائال فيه قال هشام بن عمار وهشام 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا بن عمار أحد شيوخ البخاري وذكر املصنف هنا من أمثلة التعليق قال رس
  قال ابن عباس كذا وكذا روى أبو هريرة كذا وكذا قال الزهري عن أىب سلمة

فاحلكم بصحته يتوقف على اتصال اإلسناد بينه وبني الصحايب : مث إذا كان الذي علق احلديث عنه دون الصحابة
صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا أو روي عن فالن  روي عن رسول اهللا: وأما ما مل يكن يف لفظه جزم وحكم مثل

كذا أو يف الباب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا فهذا وما أشبهه من إاللفاظ ليس يف شيء منه حكم منه 
ومع ذلك فإيراده له يف . بصحة ذلك عمن ذكره عنه ألن مثل هذه العبارات تستعمل يف احلديث الضعيف أيضا

  .عر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه واهللا أعلمأثناء الصحيح مش
______  

عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا وهكذا إىل شيوخ شيوخه قال وأما ما أورده كذلك عن 
شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا يف الثالث من هذه التفريعات انتهى كالمه وسيأيت هناك ذكر ما يعكر على 
كالمه فراجعه والذي ذكره يف ثالث التفريعات أن من روى عمن لقيه بأى لفظ كان فإن حكمه إالتصال بشرط 

السالمة من التدليس هذا حاصل ما ذكره وهو الصواب وليس البخاري مدلسا ومل يذكره أحد بالتدليس فيما 
 القراءة والسماع واملناولة واإلجازة أخرج رأيت إال أبا عبد اهللا بن منده فإنه قال يف جزء له يف اختالف إالئمة يف

البخاري يف كتبه الصحيحة وغريها قال لنا فالن وهى إجازة وقال فالن وهو تدليس قال وكذلك مسلم أخرجه 
  .على هذا انتهى كالم ابن منده وهو مردود عليه ومل يوافقه عليه أحد علمته

 ذلك ومل يقل مسلم يف صحيحه بعد املقدمة عن أحد من والدليل على بطالن كالمه أنه ضم مع البخاري مسلما يف
شيوخه قال فالن وإمنا روى عنهم بالتصريح فهذا يدلك على توهني كالم ابن منده لكن سيأيت يف النوع احلادى 
عشر ما يدلك على أن البخاري قد يذكر الشئ عن بعض شيوخه ويكون بينهما واسطة وهذا هو التدليس فاهللا 

  .أعلم
لثالث أن قوله مث إذا كان الذي علق عنه احلديث دون الصحابة فاحلكم بصحته يتوقف على اتصال اإلسناد إالمر ا

  بينه وبني الصحاىب فيه نقص البد منه وهو



  
________  

أنه يشترط مع اتصاله ثقة من أبرزه من رجاله وحيترز بذلك عن مثل قول البخاري وقال هبز بن حكيم عن أبيه عن 
صلى اهللا عليه وسلم اهللا أحق أن يستحى منه وقد ذكر املصنف بعد هذا أن هذا ليس من شرط  جده عن النيب

  .البخاري قطعا قال ولذلك مل يورده احلميدي يف مجعه بني الصحيحني
إالمر الرابع أنه اعترض على املصنف فيما قاله من ان ما كان جمزوما به فقد حكم بصحته عمن علقه عنه وما مل 

به فليس فيه حكم بصحته وذلك ألن البخاري يورد بصيغة الشئ التمريض مث خيرجه يف صحيحه  يكن جمزوما
مسندا وجيزم بالشئ وقد يكون ال يصح مث استدل املعترض بذلك بأن البخاري قال يف كتاب الصالة ويذكر عن أىب 

ضل العشاء وقال يف كتاب موسى كنا نتناوب النيب صلى اهللا عليه وسلم عند صالة العشاء مث أسنده يف باب ف
الطب ويذكر عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرقى بفاحتة الكتاب وهو مذكور عنده هكذا قال 
حدثنا سيدان بن مضارب حدثين أبو معشر الرباء حدثنا عبد اهللا بن إالخنس عن ابن أىب مليكة عن ابن عباس به 

) أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد على املتصدق صدقته قال وهو ( وقال يف كتاب إالشخاص ويذكر عن جابر 
حديث صحيح عنده دبر رجل عبدا ليس له مال غريه فباعه النيب صلى اهللا عليه وسلم من نعيم بن النحام وقال يف 

ما هو  كتاب الطالق ويذكر عن على بن أىب طالب وبن املسيب وذكر حنوا من ثالثة وعشرين تابعيا كذا قال وفيها
صحيح عنده وفيها ما هو ضعيف أيضا مث استدل على الثاىن بأن البخاري قال يف كتاب التوحيد يف باب وكان 

عرشه على املاء إثر حديث أىب سعيد الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا مبوسى قال وقال املاجشون وعن عبد اهللا 
ث فذكر يف أحاديث إالنبياء حديث املاجشون هذا عن بن الفضل عن أىب سلمة عن أىب هريرة فأكون أول من بع

عبد اهللا بن الفضل عن إالعرج عن أىب هريرة وكذا رواه مسلم والنسائى مث قال قال أبو مسعود إمنا يعرف عن 
  .املاجشون عن ابن الفضل عن إالعرج انتهى ما اعترض به عليه
إال يف الضعيف بل يف كالمه أهنا تستعمل يف  واجلواب أن ابن الصالح مل يقل إن صيغة التمريض ال تستعمل

  الصحيح أيضا إال ترى قوله ألن مثل هذه العبارات

.  
_______  

تستعمل يف احلديث الضعيف أيضا فقوله أيضا دال على أهنا تستعمل يف الصحيح أيضا فاستعمال البخاري هلا يف 
ا إذا وجدنا عنده حديثا مذكورا بصيغة موضع الصحيح ليس خمالفا لكالم ابن الصالح وإمنا ذكر املصنف أن

  .التمريض ومل يذكره يف موضع آخر من كتابه مسندا أو تعليقا جمزوما به مل حيكم عليه بالصحة وهو كالم صحيح
وحنن مل حنكم على إالمثلة اليت اعترض هبا املعترض إال بوجودها يف كتابه مسنده فلو مل جندها يف كتابه إال يف مواضع 

  .حنكم بصحتها على أن هذه إالمثلة الثالثة اليت اعترض هبا ميكن اجلواب عنها مبا ستراه التمريض مل
والبخاري رمحه اهللا حيث علق ما هو صحيح إمنا يأيت به بصيغة اجلزم وقد يأيت به بغري صيغة اجلزم لغرض آخر غري 

الف املشهور يف جواز الرواية الضعف وهو إذا اختصر احلديث وآتى به باملعىن عرب بصيغة التمريض لوجود اخل
باملعىن واخلالف أيضا يف جواز اختصار احلديث وإن رأيت أن يتضح لك ذلك فقابل بني موضع التعليق وبني موضع 

  .اإلسناد جتد ذلك واضحا
ه فأما املثال إالول فقال البخاري يف باب ذكر العشاء والعتمة ويذكر عن أىب موسى كنا نتناوب النيب صلى اهللا علي



وسلم عند صالة العشاء فأعتم هبا مث قال يف باب فضل العشاء حدثنا حممد بن العال حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن 
أىب بردة عن أىب موسى قال كنت أنا وأصحاىب الذين قدموا معى يف السفينة نزوال يف بقيع بطحان والنيب صلى اهللا 

ليه وسلم عند صالة العشاء كل ليلة نفر منهم فواقفنا النيب صلى عليه وسلم باملدينة فكان يتناوب النيب صلى اهللا ع
  .اهللا عليه وسلم وله بعض الشغل يف بعض أمره فأعتم بالصالة حىت أهبار الليل احلديث

  .فانظر كيف اختصره هناك وذكره باملعىن فلهذا عدل عن اجلزم لوجود اخلالف يف حواز ذلك واهللا أعلم
لبخاري يف الطب باب الرقا بفاحتة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وأما املثال الثاىن فقال ا

وسلم مث قال بعده باب الشروط يف الرقية بقطيع من الغنم سيدان بن مضارب أبو حممد الباهلى قال حدثنا أبو 
  معشر يوسف بن يزيد الرباء

  
_________  

ابن أىب مليكه عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه قال حدثين عبد اهللا بن إالخنس أبو مالك عن 
وسلم مروا مباء فيهم لديغ أو سليم فعرض هلم رجل من أهل املاء فقال هل فيكم من راق فإن يف املاء رجال لديفا أو 

فقالوا أخذت  سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحتة الكتاب على شاء فربأ فجاء بالشاء إىل أصحابه فكرهوا ذلك
  .انتهى" إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا : "على كتاب اهللا أجرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإمنا مل يأت به البخاري يف املوضع إالول جمزوما به لقوله فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم والرقية بفاحتة الكتاب 
 صلى اهللا عليه وسلم وال من فعله وإمنا ذلك من تقديره على الرقية هبا ليست يف احلديث املتصل من قول النيب

  .وتقريره أحد وجوه السنن ولكن عزوه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من باب الرواية باملعىن
والذي يدلك على أن البخاري إمنا مل جيزم به ملا ذكرناه أنه علقه يف موضع آخر بلفظه فجزم به فقال يف كتاب 

  .إلجازة باب ما يعطى يف الرقية بفاحتة الكتابا
  .وقال ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا

على أنه جيوز أن يكون املوضع الذي ذكره البخاري بغري إسناد عن ابن عباس مرفوعا حديثا آخر يف الرقية بفاحتة 
  .ما وقع يف حديث جابر املذكور بعدهالكتاب غري احلديث الذي رواه كنحو 

وأما املثال الثالث فقوله رد على املتصدق صدقته هو بغريلفظ بيع العبد املدبر بل أزيد على هذا وأقول الظاهر أن 
البخاري مل يرد الصدقة حديث جابر املذكور يف بيع املدبر وإمنا أراد واهللا أعلم حديث جابر يف الرجل الذي دخل 

هللا عليه وسلم خيطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء يف اجلمعة الثانية فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم والنيب صلى ا
  بالصدقة فقام ذلك املتصدق عليه فتصدق بأحد ثوبيه فردة عليه النيب صلى اهللا

 مث إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد يف كتاب البخاري يف مواضع من تراجم إالبواب دون
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول : مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به امسه الذي مساه به وهو

ما أدخلت يف كتاب اجلامع إال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه وإىل اخلصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله
  .ما صح

أمجع أهل العلم الفقهاء وغريهم على أن رجال لو حلف  :وكذلك مطلق قول احلافظ أيب نصر الوايلي السجزي
  أن مجيع ما يف كتاب البخاري مما روي عن: بالطالق



_______  
وهو حديث ضعيف رواه الدارقطىن وهو الذي تأول به احلنفية قصة سليك الغطفاىن يف أمره بتحية . عليه وسلم

  .املسجد حني دخل يف حال اخلطبة واهللا أعلم
وهو قوله ويذكر عن على بن أىب طالب إىل آخره فليس فيه عليه اعتراض ألنه إذا مجع بني ما : لرابعوأما املثال ا

صح وبني ما مل يصح أتى بصيغة التمريض ألن صيغة التمريض تستعمل يف الصحيح وال تستعمل وال تستعمل صيغة 
فهذا ال جيوز وال يظن بالبخاري اجلزم يف الضعيف وأما عكس هذا وهو إالتيان بصيغة اجلزم فيما ليس بصحيح 

  .رمحه اهللا ذلك وال ميكن أن جيزم بشئ إال وهو صحيح عنده
وقال املاجشون إىل آخره هو صحيح عند البخاري هبذا السند وكونه رواه يف أحاديث : وقول البخاري يف التوحيد

فيها أبو سلمة وال مانع من أن  إالنبياء متصال فجعل مكان أىب سلمة إالعرج فهذا ال يدل على ضعف الطريق اليت
يكون عند املاجشون يف هذا احلديث إسنادان وأن شيخه عبد اهللا بن الفضل مسعت من شيخني من إالعرج ومن أىب 

سلمة فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا ويكون اإلسناد الذي وصله به البخاري أصح من اإلسناد الذي علقه به 
لغلط بقول أىب مسعود الدمشقى بقوله إنه إمنا يعرف عن إالعرج فقد عرفه وال حيكم على البخاري بالوهم وا

البخاري عنهما ووصله مرة عن هذا أو علقه مرة عن هذا إالمر اقتضى ذلك فما وصل إسناده صحيح وما علقه 
  .وجزم به حيكم عليه أيضا بالصحة واهللا أعلم

  أمجع أهل العلموكذلك مطلق قول احلافظ أىب نصر الوائلى السجزى " قوله"

النيب صلى اهللا عليه وسلم قد صح عنه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله ال شك فيه أنه ال حينث واملرأة حباهلا 
  .يف حبالته

_______  
الفقهاء وغريهم أن رجال لو حلف بالطالق أن مجيع ما يف كتاب البخاري مما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله ال شك فيه أنه ال حينث واملرأة حباهلا يف حبالته انتهىقد صح عنه ورسو
وما ذكره الوايلى ال يقتضى أنه ال يشك يف صحته وال أنه مقطوع به ألن الطالق ال يقع بالشك وقد ذكر املصنف 

امرأته إمنا يف كتاب البخاري  هذا يف شرح مسلم له فإنه حكى فيه عن إمام احلرمني أنه لو حلف إنسان بطالق
ومسلم مما حكما بصحته من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ألزمته الطالق وال خثته إلمجاع علماء املسلمني على 

  .صحتهما
ولقائل أن يقول إنه ال حينث ولو مل جيمع املسلمون على صحتهما للشك يف احلنث فإنه لو : مث قال الشيخ أبو عمرو

يف حديث ليس هذه صفته لو حينث وإن كان راويه فاسقا فعدم احلنث حاصل قبل إالمجاع فال يضاف حلف بذلك 
  .إىل إالمجاع

واجلواب أن املضاف إىل إالمجاع هو القطع بعدم احلنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك : مث قال الشيخ أبو عمرو
  .أمام احلرمني فهو إالليق بتحقيقهفمحكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا فعلى هذا حيمل كالم 

إن ما قاله الشيخ يف تأويل كالم إمام احلرمني يف عدم احلنث فهو بناء على ما اختاره : وقال النووى يف شرح مسلم
الشيخ وأما على مذهب أألكثرين فيحتمل أنه أراد أنه ال حينث ظاهرا وال يستحب له التزام احلنث حىت يستحب له 

لف مبثل ذلك يف غري الصحيحني فإنا ال حننثه لكن حتب له الرجعة احتياطا الحتمال احلنث وهو الرجعة كما إذا ح



  .احتمال ظاهر
  .قال وأما الصحيحان فاحتمال احلنث فيهما يف غاية من الضعف فال حيب له الرجعة لضعف احتمال موجبها

مل جند من إالئمة املاضني رضي اهللا : ن قولهوكذلك ما ذكره أبو عبد اهللا احلميدي يف كتابه اجلمع بني الصحيحني م
  عنهم أمجعني من أفصح لنا يف مجيع ما مجعه بالصحة إال هذين إالمامني

مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون إالبواب دون التراجم وحنوها ألن يف بعضها ما ليس من : فإمنا املراد بكل ذلك
وى عن ابن عباس وجرهد وحممد بن جحش عن النيب البخاري باب ما يذكر يف الفخذ وير: ذلك قطعا مثل قول
وقال هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن : الفخذ عورة وقوله يف أول باب من أبواب الغسل: صلى اهللا عليه وسلم

فهذا قطعا ليس من شرطه ولذلك مل يورده احلميدي يف مجعه " اهللا أحق أن يستحي منه: "النيب صلى اهللا عليه وسلم
  . فاعلم ذلك فإنه مهم خاف واهللا أعلمبني الصحيحني

وإذا انتهى إالمر يف معرفة الصحيح إىل ما خرجه إالئمة يف تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره : السابعة
  فاحلاجة ماسة إىل
________  

صلى  مثل قول البخاري باب ما يذكر يف الفخد ويروى عن ابن عباس وجرهد وحممد بن جحش عن النيب" قوله"
  .انتهى" الفخد عورة: "اهللا عليه وسلم

اعترض عليه بأن حديث جرهد صحيح، وعلى تقدير صحة حديث جرهد ليس على املصنف رد ألنه مل ينف صحته 
مطلقا لكن نفي كونه من شرط البخاري فإنه ملا مثل به وحبديث هبز بن حكيم قال فهذا قطعا ليس من شرطه على 

فيه من إالضطراب يف إسناده فقيل عن زرعة بن عبد الرمحن بن جرهد عن أبيه عن جده  أنا ال نسلم أيضا صحته ملا
وقيل عن زرعة عن جده ومل يذكر أباه وقيل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يذكر جده وقيل عن زرعة بن 

ن ابن جرهد عن أبيه ومل مسلم بن جرهد عن أبيه عن جده وقيل عن زرعة بن مسلم عن جده ومل يذكر أباه وقيل ع
  .يتم وقيل عن عبد اهللا بن جرهد عن أبيه

  .وقد أخرجه أبو داود وسكت عليه والترمذي من طرق وحسنه وقال يف بعض طرقه وما أرى إسناده مبتصل

  التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك
  صحيح أخرجه البخاري ومسلم مجيعا: فأوهلما 
  عن مسلم صحيح انفرد به البخاري أي: الثاين 

  صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري: الثالث 
  صحيح على شرطهما مل خيرجاه: الرابع 

  صحيح على شرط البخاري مل خيرجه: اخلامس 
  صحيح على شرط مسلم مل خيرجه: السادس 
  صحيح عند غريمها وليس على شرط واحد منهما: السابع 

يطلقون ذلك . صحيح متفق عليه: يه أهل احلديث كثرياهذه أمهات أقسامه وأعالها إالول وهو الذي يقول ف
لكن اتفاق إالئمة عليه الزم من ذلك وحاصل معه التفاق . ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ال اتفاق إالمة عليه

  .إالمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول



  ول منخالفا لق. وهذا القسم مجيعه مقطوع بصحته والعلم اليقيين النظري واقع به
_______  

  .وقال البخاري يف صحيحه حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط
  .عند ذكر أقسام الصحيح فأوهلا صحيح أخرجه البخاري ومسلم مجيعا انتهى" قوله"

اعترض عليه بأن إالوىل أن نقول صحيح على شرط الستة وقيل يف إالعتراض عليه أيضا الصواب أن يقول أصحها 
واجلواب أن من مل يشترط يف كتابه الصحيح ال يزيد خترجيه للحديث قوة نعم ما اتفق الستة  ما رواه الكتب الستة

  .على توثيق رواته أوىل بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان
يف احلديث املتفق عليه وهذا القسم مجيعه مقطوع بصحته والعلم اليقيىن النظرى واقع به إىل آخر كالمه " قوله"
ل يف آخره سوى أحرف يسرية تكلم عليها بعض أهل النقد من احلفاظ كالدارقطىن وغريه وهى معروفة عند وقا

  .أهل هذا الشأن انتهى كالمه
وفيه أمران أحدمها أن ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه احلافظ أبو الفضل حممد بن 

ن عبد اخلالق بن يوسف فقإال إنه مقطوع به وقد عاب الشيخ عز الدين بن طاهر املقدسى وأبو نصر عبد الرحيم ب
  عبد السالم على ابن الصالح هذا وذكر أن بعض املعتزلة يرون أن إالمة إذا عملت حبديث

نفي ذلك حمتجا بأنه ال يفيد يف أصله إال الظن وإمنا تلقته إالمة بالقبول ألنه جيب عليهم العمل بالظن والظن قد 
وقد كنت أميل إىل هذا وأحسبه قويا مث بان يل أن املذهب الذي اخترناه أوال هو الصحيح ألن ظن من هو  خيطئ

وإالمة يف إمجاعها معصومة من اخلطأ وهلذا كان إالمجاع املبتين على إالجتهاد حجة . معصوم من اخلطأ ال خيطئ
القول بأن ما انفرد به البخاري أو : ومن فوائدهامقطوعا هبا وأكثر إمجاعات العلماء كذلك وهذه نكتة نفيسة نافعة 

مسلم مندرج يف قبيل ما يقطع بصحته لتلقي إالمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من 
حاهلما فيما سبق سوى أحرف يسرية تكلم عليها بعض أهل النقد من احلفاظ كالدارقطين وغريه وهي معروفة عند 

  .واهللا أعلمأهل هذا الشأن 
إذا ظهر مبا قدمناه احنصار طريق معرفة الصحيح واحلسن إالن يف مراجعة الصحيحني وغريمها من الكتب : الثامنة 

  املعتمدة فسبيل من أراد العمل
_________  

  .اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب ردئ
ح احملققون وأألكثرون فقالوا يفيد الظن ما مل وقال الشيخ حمىي الدين النووي يف التقريب والتيسري خالف ابن الصال

  .يتواتر
وقال يف شرح مسلم حنو ذلك بزيادة قال وال يلزم من امجاع إالمة على العمل مبا فيهما إمجاعهم على أنه مقطوع 

يف  بأنه كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وقد اشتد إنكار ابن برهان إالمام على من قال مبا قاله الشيخ وبالغ
  .تغليظه

إالمر الثاىن إن ما استثناه من املواضع اليسرية قد أجاب العلماء عنها بأجوبة ومع ذلك فليست بيسرية بل هى 
مواضع كثرية وقد مجعتها يف تصنيف مع اجلواب عنها وقد ادعى ابن حزم يف أحاديث من الصحيحني أهنا موضوعة 

  . أعلمورد عليه ذلك كما بينته يف التصنيف املذكور واهللا
قوله إذا ظهر مبا قدمناه احنصار طريق معرفة الصحيح واحلسن إالن يف مراجعة الصحيحني وغريمها من الكتب 



املعتمدة فسبيل من أراد العلم أو إالحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل باحلديث أو إالحتجاج به لذى 
  مذهب أن يرجع

لعمل باحلديث أو إالحتجاج به لدى مذهب أن يرجع إىل أصل قد قابله أو إالحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له ا
هو أو ثقة غريه بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها 

  .عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك إالصول واهللا أعلم
  :حلسن من احلديثمعرفة ا: النوع الثاين

روينا عن أيب سليمان اخلطايب رمحه اهللا أنه قال بعد حكايته أن احلديث عند أهله ينقسم إىل إالقسام الثالثة اليت 
وعليه مدار أكثر احلديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء : قال. ما عرف خمرجه واشتهر رجاله: قدمنا ذكرها احلسن

  ويستعمله
_______  

له هو أو ثقه غري بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة إىل آخر كالمه ما اشترطه املصنف إىل أصل قد قاب
من املقابلة بأصول متعددة قد خالفه فيه الشيخ حمىي الدين النووى فقال وإن قابلها بأصل معتمد حمقق أجزأه قلت 

ل فإنه حني تكلم يف نوع احلسن أن ويف كالم ابن الصالح يف موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط تعدد إالصو
نسخ الترمذي ختتلف يف قوله حسن أو حسن صحيح وحنو ذلك قال فينبغى أن تصحح أصلك جبماعة أصول 

  .وتعتمد على ما أتفقت عليه فقوله هنا ينبغى يعطى عدم اشتراط واهللا أعلم
  .النوع الثاىن معرفه احلسن

  . تعاىل أنه قال احلسن ما عرف خمرجه واشتهر رجاله انتهىروينا عن أىب سليمان اخلطاىب رمحه اهللا" قوله"
مث ذكر الشيخ بعد ذلك أنه ليس يف كالم الترمذي واخلطاىب ما يفضل احلسن من الصحيح انتهى وفيه أمران 

أحدمها أن ما حكاه من صيغة كالم اخلطاىب قد اعترض عليه فيه احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن رشيد فيما 
ه احلافظ أبو الفتح اليعمرى يف شرح الترمذي فقال إنه رآه خبط احلافظ أىب على اجلياىن أنه ما عرف خمرجه حكا

واستقر حاله أى بالسني املهملة وبالقاف وباحلاء املهملة دون راء يف أوله قال ابن رشيد وأنا حبظ اجلياىن عارف 
  .انتهى

أن ال يكون يف إسناده من يتهم : هللا عنه أنه يريد باحلسنعامة الفقهاء وروينا عن أيب عيسى الترمذي رضي ا
  .بالكذب وال يكون حديثا شاذا ويروى من غري وجه حنو ذلك

______  
وما اعترض به ابن رشيد مردود فإن اخلطاىب قد قال ذلك يف خطبة كتابه معامل السنن وهو يف النسخ الصحيحة 

  .له وليس لقوله واستقر حاله كبري معىن واهللا أعلماملعتمدة املسموعة كما ذكره املصنف واشتهر رجا
إالمر الثاىن أن ما ذكره من أنه ليس يف كالم اخلطاىب ما يفصل احلسن من الصحيح ذكره ابن دقيق العيد أيضا يف 

إالقتراح وزاده وضوحا فقال ليس يف عبارة اخلطاىب كبري تلخيص وأيضا فالصحيح قد عرف خمرجه واشتهر رجاله 
لصحيح يف احلسن واعترض الشيخ تاج الدين التربيزى على كالم الشيخ تقى الدين بقوله فيه نظر ألنه فيدخل ا

ذكر من بعد أن الصحيح أخص من احلسن قال ودخول اخلاص يف حد العام ضرورى والتقييد مبا خيرجه للحد وهو 



ن قول اخلطاىب ما عرف خمرجه اعتراض متجه وقد أجاب بعض املتأخرين عن استشكال حدى الترمذي واخلطاىب بأ
هو كقول الترمذي ويروى حنوه من غري وجه وقول اخلطاىب اشتهر رجاله يعىن بالسالمة من وصمة الكذب هو 
كقول الترمذي وال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب وزاد الترمذي وال يكون شاذا وال حاجة إىل ذكره ألن 

  .ظ متباين فال إشكال فيما قإاله انتهىالشاذ ينايف عرفان املخرج فكأنه كرره بلف
وما فسر به قول اخلطاىب ما عرف خمرجه بأن يروى من غري وجه ال يدل عليه كالم اخلطاىب أصال بل الذي رأيته يف 

كالم بعض الفضالء أن يف قوله ما عرف خمرجه إحترازا عن املرسل وعن خرب املدلس قبل أن يبني تدليسه وهذا 
اخلطاىب ألن املرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك املدلس الذي سقط منه بعضه ال يعرف  أحسن يف تفسري كالم

فيهما خمرج احلديث ألنه ال يدرى من سقط من إسناده خبالف من أبرز مجيع رجاله فقد عرف خمرج احلديث من أين 
  .واهللا أعلم

يكون يف إسناده من يتهم بالكذب وال يكون  وروينا عن أىب عيسى الترمذي رمحه اهللا أنه يريد باحلسن أن ال" قوله"
  .شاذا أو يروى من غري وجه حنو ذلك إنتهى

  احلديث الذي فيه ضعف قريب حمتمل هو احلديث:وقال بعض املتأخرين
_______  

اعترض بعض من اختصر كالم ابن الصالح عليه يف حكاية هذا عن الترمذي وهو احلافظ عماد الدين بن كثري فقال 
ن قد روى عن الترمذي أنه قاله ففي أى كتاب له قاله وأين إسناده عنه وإن كان فهم من اصطالحه يف وهذا إن كا

كتابه اجلامع فليس ذلك بصحيح فإنه يقول يف كثري من إالحاديث هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا 
  .الوجه انتهى

هى داخلة يف مساعنا ومساع املنكر لذلك ومساع الناس وهذا إالنكار عجيب فإنه يف آخر العلل اليت يف آخر اجلامع و
نعم ليست يف رواية كثري من املغاربة فإنه وقعت هلم رواية املبارك ابن عبد اجلبار الصرييف وليست يف روايته عن أىب 
ن يعلى أمحد ابن عبد الواحد وليست يف رواية أىب يعلى عن أىب على السنجى وليست يف رواية أىب على السنجى ع

أىب العباس احملبوىب صاحب الترمذي ولكنها يف رواية عبد اجلبار ابن حممد اجلراحى عن احملبوىب مث اتصلت عنه 
بالسماع إىل زماننا مبصر والشام وغريمها من البالد إالسالمية ولكن استشكل أبو الفتح اليعمرى كون هذا احلد 

  :فظ الترمذي أوالالذي ذكره الترمذي اصطالحا عاما ألهل احلديث فنورد ل
قال أبو عيسى وما ذكرنا يف هذا الكتاب حديث حسن إمنا أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى ال يكون 

يف إسناده من يتهم بالكذب وال يكون احلديث شاذا ويروى من غري وجه حنو ذاك فهو عندنا حديث حسن انتهى 
ابه اجلامع فلذلك قال أبو الفتح اليعمرى يف شرح الترمذي إنه لو كالمه فقيد الترمذي تفسري احلسن مبا ذكره يف كت

قال قائل إن هذا إمنا اصطلح عليه الترمذي يف كتابه هذا ومل ينقله اصطالحا عاما كان له ذلك فعلى هذا ال ينقل 
  .عن الترمذي حد احلديث احلسن بذلك مطلقا يف إالصطالح العام واهللا أعلم

  .ين احلديث الذي فيه ضعف قريب حمتمل هو احلديث احلسن انتهىوقال بعض املتأخر" قوله"
  .وأراد املصنف ببعض املتأخرين هنا أبا الفرج ابن اجلوزى فإنه قال هكذا يف كتابيه املوضوعات والعلل املتناهية

 كل هذا مستبهم ال يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي و اخلطايب ما يفصل:احلسن ويصلح للعمل به قلت
وقد أمعنت النظر يف ذلك والبحث جامعا بني أطراف كالمهم مالحظا مواقع استعماهلم فتنقح . احلسن من الصحيح



  :يل واتضح أن احلديث احلسن قسمان
احلديث الذي ال خيلو رجال إسناده من مستور مل تتحقق أهليته غري أنه ليس مغفال كثري اخلطأ فيما يرويه : أحدمها

يف احلديث أي مل يظهر منه تعمد الكذب يف احلديث وال سبب آخر مفسق ويكون منت وال هو متهم بالكذب 
احلديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو حنوه من وجه آخر أو أكثر حىت اعتضد مبتابعة من تابع راويه على مثله 

الترمذي على  أو مبا له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا وكالم
  هذا القسم يتنزل

________  
قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد يف إالقتراح إن هذا ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر احملتمل من غريه قال 

  .وإذا اضطرب هذا الوصف مل حيصل التعريف املميز للحقيقة
مالحظا مواقع استعماهلم فتنقح ىل واتضح أن وقد أمعنت النظر يف ذلك والبحث جامعا بني أطراف كالمهم " قوله"

احلديث احلسن قسمان إىل آخر كالمه وقد أنكر بعض العلماء املتأخرين لفظ إال معان وقال إنه ليس عربيا وكذلك 
  .قول الفقهاء يف التنعم أمعن يف الطلب وحنو ذلك

ء إذا استنبطه وأخرجه وقد حكى وقد نظرت يف ذلك فوجدته مأخوذا من أمعن الفرس يف عدوه أو من أمعن املا
إالزهرى يف هتذيب اللغة عن الليث بن املظفر أمعن الفرس وغريه إذا تباعد يف عدوه وكذا قال اجلوهرى يف 

الصحاح وحكاه إالزهرى أيضا أمعن املاء إذا أحراه وحيتمل أنه من أمعن إذا أكثر وهو من إالمداد قال أبو عمر 
واملعن الطويل واملعن القصري واملعن إالقرار باحلق واملعن اجلحود والكفر للنعم واملعن واملعن القليل واملعن الكثري 

  .املاء الطاهر
  وما ذكره املصنف من كون احلديث احلسن على قسمني إىل آخر كالمه قد أخذ

ونه يقصر أن يكون راويه من املشهورين بالصدق وإالمانة غري أنه مل يبلغ درجة رجال الصحيح لك: القسم الثاين
عنهم يف احلفظ وإالتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعترب يف كل هذا مع 
سالمة احلديث من أن يكون شاذا ومنكرا سالمته من أن يكون معلال وعلى القسم الثاين يتنزل كالم اخلطايب فهذا 

المه يف ذلك وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي احلسن وذكر اخلطايب الذي ذكرناه جامع ملا تفرق يف كالم من بلغنا ك
أو أنه غفل عن . النوع إالخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل معرضا عما رأى أنه ال يشكل

  .البعض وذهل واهللا أعلم هذا تأصيل ذلك وتوضيحه
  .تنبيهات وتفريعات

  أن يكون: ح من شرطهاحلسن يتقاصر عن الصحيح يف أن الصحي: أحدها 
________  

  .عليه فيه الشيخ تقى الدين يف إالقتراح إمجإال فقال بعد أن حكى كالمه وعليه فيه مؤاحذات ومناقشات
وقال بعض املتأخرين يرد على القسم إالول املنقطع واملرسل الذي يف رجاله مستور وروى مثله أو حنوه من وجه 

تهر رواته مبا ذكر قال فإالحسن أن يقال احلسن ما يف إسناده املتصل مستور آخر ويرد على الثاىن املرسل الذي اش
  .له به شاهد أو مشهود قاصر عن درجة إالتقان وخال من العلة والشذوذ واهللا أعلم

احلسن يتقاصر عن الصحيح يف أن الصحيح من شرطه أن يكون مجيع رواته قد تبينت عدالتهم وضبطهم " قوله"
قل الصريح أو بإالستفاضة على ما سيبينه إن شاء اهللا تعاىل وذلك غري مشترط يف احلسن فإنه يكتفي وإتقاهنم إما بالن



  :فيه مبا سبق ذكره من جمئ احلديث من وجوه وغري ذلك مما تقدم شرحه انتهى كالمه وفيه أمران
  .لنذر اليسري إنتهىأنه قد اعترض عليه بأن مجيع رواة الصحيح ال يوجد فيهم هذه الشروط إال يف ا: أحدمها

على ما سنبينه إن شاء اهللا .مجيع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقاهنم إما بالنقل الصريح أو بطريق إالستفاضة
تعاىل وذلك غري مشترط يف احلسن فإنه يكتفي فيه مبا سبق ذكره من جميء احلديث من وجوه وغري ذلك مما تقدم 

  .شرحه
  الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي وإذا استبعد ذلك من الفقهاء

_________  
واجلواب أن العدالة تثبت إما بالتنصيص عليها كاملصرح بتوثيقهم وهم كثري أو بتخريج من التزم الصحة يف كتابه 

له فالعدالة أيضا تثبت بذلك وكذلك الضبط وإالتقان درجاته متفاوتة فال يشترط أعال وجوه الضبط كمالك 
ل املراد بالضبط أن ال يكون مغفال كثري الغلط وذلك بأن يعترب حديثه حبديث أهل الضبط وإالتقان فان وشعبة ب

وافقهم غالبا فهو ضابط كما ذكره املصنف يف املسألة الثانية من النوع الثالث والعشرين وإذا كان كذلك فال مانع 
  .من وجود هذه الصفات يف رواة صحيح إالحاديث واهللا أعلم

أن قوله يف احلسن إنه يكتفي فيه مبا سبق ذكره من جمى احلديث من وجوه فيه نظر إذ مل يسبق اشتراط : ر الثاىنإالم
جميئه من وجوه بل من غري وجه كما سبق ذلك يف كالم الترمذي وعلى هذا فمجيئه من وجهني كاف يف حد 

  .احلديث احلسن واهللا أعلم
ه يف مراسل التابعني أنه يقبل منها املرسل الذي جاء حنوه مسندا حكاية عن نص الشافعي رضى اهللا عن" قوله"

وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غري رجال التابعى إالول يف كالم له ذكر فيه وجوها من 
ه إالستدالل على صحة خمرج املرسل مبجيئه من وجه آخر انتهى كالمه وفيه نظر من حيث أن الشافعي رضى اهللا عن
إمنا يقبل من املراسيل اليت اعتضدت مبا ذكر مراسيل كبار التابعني بشروط أخرى يف من أرسل كما نص عليه يف 

الرسالة فقال واملنقطع خمتلف فمن شاهد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من التابعني فحدث حديثا منقطعا 
ينظر إىل ما أرسل من احلديث فإن شركه فيه احلفاظ  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم اعترب عليه بأمور منها أن

املأمونون فأسندوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثل معىن ما روى كانت هذه داللة على صحة ما قيل عنه 
  .وحفظه

أرسله  أنه يقبل منها املرسل الذي جاء حنوه مسندا وكذلك لو وافقه مرسل آخر: اهللا تعاىل عنه يف مراسيل التابعني
من أخذ العلم عن غري رجال التابعي إالول يف كالم له ذكر فيه وجوها من إالستدالل على صحة خمرج املرسل 
: جمليئه من وجه آخر وذكرنا له أيضا ما حكاه إالمام أبو املظفر السمعاين وغريه عن بعض أصحاب الشافعي من أنه

ك وجه متجه كيف وإنا مل نكتف يف احلديث احلسن مبجرد تقبل رواية املستور وإن مل تقبل شهادة املستور ولذل
  .واهللا أعلم. رواية املستور على ما سبق آنفا

  إنا جند أحاديث حمكوما بضعفها مع كوهنا: لعل الباحث الفهم يقول: الثاين 
_________  

ينظر هل يوافقه مرسل وإن انفرد بإرسال حديث مل يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعترب عليه بأن 
غريه ممن قبل العلم من غري رجاله الذين قبل عنهم فإن وجد ذلك كانت داللة تقوى له مرسلة وهى أضعف من 



  .إالوىل
فإن مل يوجد ذلك نظر إىل بعض ما يروى عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قوال له فإن وجد يوافق ما 

لم كانت يف هذا داللة على أنه مل يأخذ مرسله إال عن أصل يصح إن شاء اهللا روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
وكذلك إن وجد عوام من أهل للعلم يفتون مبثل معىن ما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يعترب عليه بأن 

صحته فيما روى يكون إذا مسى من روى عنه األصل مل يسم جمهوال وال مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على 
عنه ويكون إذا شرك أحدا من احلفاظ يف حديثه مل خيالفه فان وجد حديثه أنقص كانت يف هذه دالئل على صحة 
خمرج حديثه ومىت خالف ما وصفت أضر حبديثه حىت ال يسع أحدا قبول مرسله قال وإذا وجدت الدالئل بصحة 

بعد كبار التابعني فال أعلم واحدا يقبل مرسله ألمور أحدها حديثه مبا وصفت أحببنا أن نقبل مرسله مث قال فأما من 
أهنم أشد جتوزا فيمن يروون عنه وإالخر أنه وجد عليهم الدالئل فيما أرسلوا لضعف خمرجه وإالخر كثر إالحالة يف 

ورواها  إالخبار وإذا كثرت إالحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه هذه عبارة الشافعي رمحه اهللا يف الرسالة
  عنه باإلسناد الصحيح

إالذنان من الرأس وحنوه فهال جعلتم ذلك وأمثاله من نوع : قد رويت بأسانيد كثرية من وجوه عديدة مثل حديث
  احلسن ألن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم يف نوع احلسن على ما سبق آنفا

تفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك بأن أنه ليس كل ضعف يف احلديث يزول مبجيئه من وجوه بل ذلك ي: وجواب ذلك
  .يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة

وكذلك إذا كان ضعفه من . فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ومل خيتل فيه ضبطه له
إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه حيث إالرسال زال بنحو ذلك كما يف املرسل الذي يرسله إمام حافظ 

وذلك كالضعف . آخر ومن ذلك ضعف ال يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا اجلابر عن جربه ومقاومته
الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون احلديث شاذا وهذه مجلة تفاصيلها تدرك باملباشرة والبحث 

  .واهللا أعلم. زةفاعلم ذلك فإنه من النفائس العزي
_______  

البيهقي يف املدخل واخلطيب يف الكفاية وعلى هذا فاطالق الشيخ النقل عن الشافعي ليس جبيد وقد تبعه على ذلك 
الشيخ حمىي الدين يف عامة كتبه مث تنبه لذلك يف شرح الوسيط املسمى بالتنقيح وهو من أواخر تصانيفه فقال فيه 

ة عندنا إال أن الشافعي قال جيوز إالحتجاج مبرسل الكبار من التابعني بشرط أن وأما احلديث املرسل فليس حبج
  .يعتضد بأحد أمور أربعة فذكرها

وقول النووى هنا جيوز إالحتجاج أخذه من عبارة الشافعي يف قوله أحببنا أن نقبل مرسله وقد قال البيهقي يف 
  .املدخل إن قول الشافعي أحببنا أراد به اخترنا انتهى

على هذا فال يلزم أن يكون إالحتجاج به جائزا فقط بل يقال اختار الشافعي إالحتجاج باملرسل املوصوف مبا ذكر و
  .أما كونه على سبيل اجلواز أو الوجوب فال يدل عليه كالمه واهللا اعلم

  الثاىن لعل الباحث الفهم يقول إنا جند أحاديث حمكوما بضعفها مع كوهنا" قوله"

ان راوي احلديث متأخرا عن درجة أهل احلفظ وإالتقان غري أنه من املشهورين بالصدق والستر إذا ك: الثالث 
وروي مع ذلك حديثه من غري وجه فقد اجتمعت له القوة من اجلهتني وذلك يرقي حديثه من درجة احلسن إىل 



لى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا ص: حديث حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة: مثاله. درجة الصحيح
من املشهورين : فمحمد بن عمرو بن علقمة" لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة: "قال

بالصدق والصيانة لكنه مل يكن من أهل إالتقان حىت ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه 
نه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا خنشاه عليه فلما انضم إىل ذلك كو. وجاللته فحديثه من هذه اجلهة حسن

  .من جهة سوء حفظه واجنرب به ذلك النقص اليسري فصح هذا اإلسناد والتحق بدرجة الصحيح واهللا أعلم
كتاب أيب عيسى الترمذي رمحه اهللا أصل يف معرفة احلديث احلسن وهو الذي نوه بامسه وأكثر من ذكره يف : الرابع 

  تفرقات من كالمجامعه ويوجد يف م
_______  

وحنوه إىل آخر كالمه اعترض عليه بأن " إالذنان من الرأس"قد رويت بأسانيد كثرية من وجوه عديدة مثل حديث 
  .هذا احلديث رواه ابن حبان يف صحيحه

واجلواب أن ابن حبان أخرجه من رواية شهر بن حوشب عن أىب أمامة وشهر ضعفه اجلمهور ومع هذا فهو من قول 
 أمامة موقوفا عليه وقد بينه أبو داود يف سننه عقب خترجيه له فذكر عن سليمان بن حرب قال يقوهلا أبو أمامة أىب

وقال محاد بن زيد فال أدرى أهو من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أىب أمامة وكذا ذكر الترمذي قول محاد بن 
م انتهى وقد روى حديث مجاعة من الصحابة مجعهم ابن زيد مث قال الترمذي هذا حديث ليس اسناده بذاك القائ

  .اجلوزى يف العلل املتناهية وضعفها كلها واهللا أعلم
الرابع كتاب أىب عيسى الترمذي رمحه اهللا أصل يف معرفة احلديث احلسن وهو الذي نوه بامسه وأكثر من " قوله"

  ذكره يف جامعه ويوجد يف متفرقات من كالم بعض

: وختتلف النسخ من كتاب الترمذي يف قول. بقة اليت قبله كأمحد بن حنبل و البخاري وغريمهابعض مشاخيه والط
فينبغي أن تصحح أصلك به جبماعة أصول وتعتمد . هذا حديث حسن صحيح وحنو ذلك: أو. هذا حديث حسن

  .على ما اتفقت عليه ونص الدارقطين يف سننه على كثري من ذلك
  .ذكرت فيه الصحيح ومايشبه ويقاربه: روينا عنه انه قال. ستاين رمحه اهللاومن مظانه سنن أىب داود السج

ما كان يف كتايب من حديث : وقال. أنه يذكر يف كل باب أصح ما عرفه يف ذلك الباب: وروينا عنه أيضا ما معناه
  .فيه وهن شديد فقد بينته ومامل أذكر فيه شيئا فهو صاحل وبعضها أصح من بعض

______  
  .الطبقة اليت قبله كأمحد بن حنبل والبخاري وغريمها انتهىمشاخيه و

وقد وجد التعبري به يف شيوخ الطبقة اليت قبله أيضا كالشافعي رمحه اهللا تعاىل فقال يف كتاب اختالف احلديث عند 
 احلديث حديث ابن عمر مسند حسن اإلسناد وقال فيه أيضا" لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا"ذكر حديث ابن عمر 

  .ومسعت من يروى بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ركع دون الصف احلديث
وقد اعترض أيضا على املصنف يف قوله أن الترمذي أكثر من ذكره يف جامعه بأن يعقوب بن شيبة يف مسنده وأبا 

  .على الطوسي شيخ أىب حامت أكثرا من قوهلما حسن صحيح انتهى
تراض ليس جبيد ألن الترمذي أول من أكثر من ذلك ويعقوب وأبو على إمنا صنفا كتابيهما بعد الترمذي وهذا إالع

  .وكأن كتاب أىب على الطوسى خمرج على كتاب الترمذي لكنه شاركه يف كثري من شيوخه واهللا أعلم
يشبهه ويقاربه مث قال قال ومن مظانه أى احلسن سنن أىب داود روينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما " قوله"



وما كان يف كتاىب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما مل أذكر فيه شيئا فهو صاحل وبعضها أصح من بعض قال 
  ابن الصالح فعلى

فعلى هذا ما وجدناه يف كتابه مذكورا مطلقا وليس يف واحد من الصحيحني وال نص على صحته أحد ممن : قلت
  سن عرفناه بأنه من احلسن عند أىب داودمييز بني الصحيح واحل

وقد يكون يف ذلك ما ليس حبسن عند ه وال مندرج فيما حققنا ضبط احلسن به على ما سبق إذ حكى أبو عبد اهللا 
كان من مذهب أىب عبد الرمحن النسائي أن خيرج عن : أنه مسع حممد بن سعد الباوردي مبصر يقول: بن منده احلافظ

  وكذلك أبو داود السجستاين: وقال ابن منده. تركهكل من مل جيمع على 
________  

هذا ما وجدناه يف كتابه مذكورا مطلقا وليس يف واحد من الصحيحني وال نص على صحته أحد ممن مييز بني 
الصحيح واحلسن عرفاه بأنه من احلسن عند أىب داود وقد يكون يف ذلك ما ليس حبسن عند غريه وال مندرج فيما 

  :ط احلسن به إىل آخر كالمه وفيه أمورحققنا ضب
قد اعترض إالمام أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن حممد بن رشيد على املصنف يف هذا فقال ليس يلزم أن : أحدها

يستفاد من كون احلديث مل ينص عليه أبو داود بضعف وال نص عليه غريه بصحة أن احلديث عند أىب داود حسن 
مل يكن عند غريه كذلك حكاه احلافظ أبو الفتح اليعمرى يف شرح الترمذي عن ابن  إذ قد يكون عنده صحيحا وإن

  .رشيد مث قال وهذا تعقب حسن انتهى
عن اعتراض ابن رشيد أن املصنف إمنا ذكر مالنا أن نعرف احلديث به عند أىب داود وإالحتياط أن ال : واجلواب

داود ألن عبارة أىب داود فهو صاحل إىل إالحتجاج به فان  يرتفع به إىل درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أىب
كان أبو داود يرى احلسن رتبة بني الصحيح والضعيف فإالحتياط بل الصواب ما قاله ابن الصالح وإن كان رأيه 
كاملتقدمني أن احلديث ينقسم إىل صحيح وضعيف فما سكت عنه فهو صحيح وإالحتياط أن يقال فهو صاحل كما 

  .اود به واهللا أعلمعرب أبو د
وهكذا رأيت احلافظ أبا عبد اهللا بن املواق يفعل يف كتابه بغية النقاد يقول يف احلديث الذي سكت عليه أبو داود 

  .هذا حديث صاحل
أن احلافظ أبا الفتح اليعمرى تعقب ابن الصالح هنا بأمر آخر فقال يف شرح الترمذي مل يرسم أبو : إالمر الثاىن

  سن وعمله بذلك شبيه بعمل مسلم الذيداود شيئا باحل

  .يأخذ مأخذه وخيرج اإلسناد الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه ألنه أقوى عنده من رأى الرجال واهللا اعلم
_________  

ال ينبغى أن حيمل كالمه على غريه أنه اجتنب الضعيف الواهى وأتى بالقسمني إالول والثاىن وحديث من مثل به من 
لقسمني إالول والثاىن موجود يف كتابه دون القسم الثالث قال فهال ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من الرواة من ا

  .ذلك ما ألزم به أبا داود فمعىن كالمهما واحد
قال وقول أىب داود وما يشبهه يعىن يف الصحة وما يقاربه يعىن فيها أيضا قال وهو حنو قول مسلم إنه ليس كل 

وشعبة وسفيان فاحتاج أن ينزل إىل مثل حديث ليث بن أىب سليم وعطاء بن السايب الصحيح جنده عند مالك 
وزيد بن أىب زياد ملا يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وأن تفاوتوا يف احلفظ وإالتقان وال فرق بني الطريقني 



يشتد وهنه عنده والتزم غري أن مسلما شرط الصحيح فتخرج من حديث الطبقة الثالثة وأبا داود مل يشرط فذكر ما 
البيان عنه قال ويف قول أىب داود أن بعضها أصح من بعض ما يشري إىل القدر املشترك بينهما من الصحة وأن 

  .تفاوتت فيه ملا يقتضيه صيغة أفعل يف أألكثر انتهى كالم أىب الفتح
أن حنكم على حديث يف كتابه واجلواب عنه أن مسلما شرط الصحيح بل الصحيح اجملمع عليه يف كتابه فليس لنا 

بأنه حسن عنده ملا عرف من قصور احلسن عن الصحيح وأبو داود قال إمنا سكت عنه فهو صاحل والصاحل جيوز أن 
  .يكون صحيحا وجيوز أن يكون حسنا عند من يرى احلسن رتبة متوسطة بني الصحيح والضعيف

ضعيف صحيحا فكان إالوىل بل الصواب أن ال يرتفع مبا ومل ينقل لنا عن أىب داود هل يقول بذلك أو يرى ما ليس ب
  .سكت عنه إىل الصحة حىت يعلم أن رأيه هو الثاىن وحيتاج اىل نقل

أن بعض من اختصر كتاب ابن الصالح يعقبه بتعقب آخر وهو احلافظ عماد الدين بن كثري فقال إن : إالمر الثالث
ليس يف إالخرى وألىب عبيد إالجرى عنه اسئله يف اجلرح  الروايات لسنن أىب داود كثرية ويوجد يف بعضها ما

  والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها يف سننه فقول ابن

الصحاح واحلسان مريدا بالصحاح : ما صار إليه صاحب املصابيح رمحه اهللا من تقسيم أحاديثه إىل نوعني: اخلامس 
فهذا .يحني أو فيهما وباحلسان ما أورده أبو داود و الترمذي وأشباههما يف تصانيفهمما ورد يف أحد الصح

وهذه الكتب تشتمل على حسن وغري حسن . اصطالح ال يعرف وليس احلسن عند أهل احلديث عبارة عن ذلك
  .كما سبق بيانه واهللا أعلم

__________  
مطلقا هذا مما ينبغى التنبيه عليه والتيقظ له أنتهى  الصالح ما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه يف سننه فقط أو

  .كالمه وهو كالم عجيب
وكيف حيسن هذا إالستفسار بعد قول ابن الصالح إن من مظان احلسن سنن أىب داود فكيف حيتمل محل كالمه 

ذا الصحيح على اإلطالق يف السنن وغريها وكذلك لفظ أىب داود صريح فيه كأنه قال يف رسالته ذكرت يف كتاىب ه
  .إىل آخر كالمه

وأما قول ابن كثري من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها يف سننه إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجإال يف سؤإالت 
لآلجرى وسكت عليها يف السنن فال يلزم من ذكره هلا يف السؤإالت بضعف أن يكون الضعف شديدا فانه يسكت 

كره هو نعم إن ذكر يف السؤإالت أحاديث أو رجإال بضعف شديد يف سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذ
  .وسكت عليها يف السنن فهو وارد عليه وحيتاج حينئذ إىل اجلواب واهللا أعلم

اخلامس ما صار اليه صاحب املصابيح من تقسيم أحاديثه إىل نوعني الصحاح واحلسان مريدا بالصحاح ما " قوله"
احلسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما يف تصانيفهم فهذا اصطالح ال ورد يف أحد الصحيحني أو فيهما وب

يعرف إىل آخر كالمه وأجاب بعضهم عن هذا إاليراد على البغوى بأن البغوى بني يف كتابه املصابيح عقب كل 
نه يذكر حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا وال يرد عليه ذلك قلت وما ذكره هذا اجمليب عن البغوى من أ

عقب كل حديث كونه صحيحا أو حسنا أو غريبا ليس كذلك فانه ال يبني الصحيح من احلسن فيما أورده من 
السنن وإمنا يسكت عليها وإمنا يبني الغريب غالبا وقد يبني الضعيف ولذلك قال يف خطبة كتابه وما كان فيها من 

  .ضعيف أو غريب أشرت إليه أهنى



الصحيحان وسنن أيب داود و سنن النسائي و جامع :  ملتحقة بالكتب اخلمسة اليت هيكتب املسانيد غري: السادس 
الترمذي وما جرى جمراها يف إالحتجاج هبا والركون إىل ما يورد فيها مطلقا كمسند أيب داود الطيالسي و مسند 

و مسند الدارمي و  عبيد اهللا بن موسى و مسند أمحد بن حنبل و مسند إسحاق بن راهويه و مسند عبد بن محيد
أن خيرجوا : مسند أيب يعلى املوصلي و مسند احلسن بن سفيان و مسند البزار أيب بكر وأشباهها فهذه عادهتم فيها

فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت . يف مسند كل صحايب ما رووه من حديثه غري متقيدين بأن يكون حديثا حمتجا به
  .وما التحق هبا من الكتب املصنفة على إالبواب واهللا أعلم جلاللة مؤلفيها عن مرتبة الكتب اخلمسة

________  
فإاليرادات باق يف مزجه صحيح ما يف السنن مبا فيها من احلسن وكأنه سكت عن بيان ذلك الشتراكهما يف 

  .إالحتجاج به واهللا أعلم
أىب داود وسنن النسائى  السادس كتب املسانيد غري ملتحقة بالكتب اخلمسة اليت هى الصحيحان وسنن" قوله"

وجامع الترمذي وما جرى جمرها يف إالحتجاج هبا والركون إىل ما يورد فيها مطلقا كمسند أىب داود الطيالسى 
ومسند عبيد اهللا ابن موسى ومسند أمحد بن حنبل ومسند إسحق بن راهويه ومسند عبد بن محيد ومسند الدارمى 

مسند البزار أىب بكر وأشباهها فهذه عادهتم فيها أن خيرجوا يف مسند ومسند اىب يعلى ومسند احلسن بن سفيان و
كل صحاىب ما رووه من حديثه غري متقيدين بأن يكون حديثا حمتجا به فلذلك تأخرت مرتبها إىل آخر كالمه وفيه 

منه فانه أن عدة مسند الدارمى يف مجلة هذه املسانيد مما أفرد فيه حديث كل صحاىب وحده وهم " أحدمها" أمران
مرتب إالبواب كالكتب اخلمسة واشتهر تسميته باملسند كما مسى البخاري املسند اجلامع الصحيح وان كان مرتبا 

على إالبواب لكون أحاديثه مسنده إال أن مسند الدارمى كثري إالحاديث املرسلة واملنقطعة واملعضلة واملقطوعة واهللا 
  .أعلم

ف بالنسبة إىل صحة بعض هذه املسانيد بأن أمحد بن حنبل شرط يف مسنده أن ال أنه اعترض على املصن" إالمر الثاىن
  خيرج إال حديثا صحيحا عنده قاله

.  
_________  

أبو موسى املديىن وبأن إسحق بن راهويه خيرج مثل ما ورد عن ذلك الصحاىب ذكره عنه أبو زرعة الرازى وبأن 
ن احلفاظ وبأن مسند البزار بني فيه الصحيح وغريه انتهى ما مسند الدارمى أطلق عليه اسم الصحيح غري واحد م

  .اعترض به عليه
واجلواب أنا ال نسلم أن أمحد اشترط الصحة يف كتابه والذي رواه أبو موسى املديىن بسنده إليه أنه سئل عن حديث 

بل فيه أن ما ليس يف  فقال انظروه فإن كان يف املسند وإال فليس حبجة وهذا ليس صرحيا يف أن مجيع ما فيه حجة
كتابة ليس حبجة على أن مث أحاديث صحيحة خمرجة يف الصحيح وليست يف مسند أمحد منها حديث عائشة يف قصة 

  .أم زرع
وأما وجود الضعيف فيه فهو حمقق بل فيه أحاديث موضوعة وقد مجعتها يف جزء وقد ضعف إالمام امحد نفسه 

  .رأيت عبد الرمحن بن عوف يدخل اجلنة حبواأحاديث فيه فمن ذلك حديث عائشة مرفوعا 
ويف إسناده عمارة وهو ابن زاذان قال إالمام أمحد هذا احلديث كذب منكر قال وعمارة يروى أحاديث مناكري وقد 

أورد ابن اجلوزى هذا احلديث يف املوضوعات وحكى كالم إالمام أمحد املذكور وذكر ابن اجلوزى أيضا يف 



ما من معمر يعمر "وحديث أنس " ليكونن يف هذه إالمة رجل يقال له الوليد"ند حديث عمر املوضوعات مما يف املس
  "يف إالسالم أربعني سنة إال صرف اهللا عنه أنواعا من البالء واجلنون واجلذام والربص

  ".عسقالن أحد العروسني بيعت منها يوم القيامة سبعون ألفا ال حساب عليهم"وحديث أنس 
احلديث ويف احلكم بوضعه نظر وقد صححه " ن احتكر الطعام أربعني ليلة فقد برأ من اهللام"وحديث ابن عمر 

  .احلاكم
  ".كونوا يف بعث خراسان مث انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنني"ومما فيه أيضا من املناكري حديث بريدة 

  املوضوعولعبد اهللا بن أمحد يف املسند أيضا زيادات فيها الضعيف واملوضوع فمن 

هذا حديث صحيح أو حديث حسن : هذا حديث صحيح اإلسناد أو حسن اإلسناد دون قوهلم: قوهلم: السابع 
هذا حديث صحيح اإلسناد وال يصح لكونه شاذا أو معلال غري أن املصنف املعتمد منهم إذا اقتصر : ألنه قد يقال
الظاهر منه احلكم له بأنه صحيح يف نفسه ألن عدم إنه صحيح اإلسناد ومل يذكر له علة ومل يقدح فيه ف: على قوله

  .العلة والقادح هو األصل والظاهر واهللا أعلم
هذا حديث حسن صحيح إشكال ألن احلسن قاصر عن الصحيح كما سبق : يف قول الترمذي وغريه: الثامن 
  ففي اجلمع بينهما يف حديث واحد مجع. إيضاحه

______  
ذكرمها ابن اجلوزى يف املوضوعات " سد إالبواب إال باب على"أيضا يف  حديث سعد بن مالك وحديث ابن عمر

  .أيضا وقال إهنما من وضع الرافضة
وأما مسند إسحق بن راهويه ففيه الضعيف وال يلزم من كونه خيرج أمثل ما جيد الصحاىب أن يكون مجيع ما خرجه 

  .صحيحا بل هو أمثل بالنسبة ملا تركه
سليمان بن نافع العبدى عن أبيه قال وفد املنذر بن ساوى من البحرين حىت أتى مدينة ومما فيه من الضعيف حديث 

النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه أناس وأنا غليم أمسك مجاهلم فسلموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم ووضع املنذر 
 عليه وسلم فكأين أنظر إىل النيب سالحه ولبس ثيابا ومسح حليته بدهن وأنا مع اجلمال أنظر إىل نيب اهللا صلى اهللا

صلى اهللا عليه وسلم كما أنظر إليك قال ومات أىب وهو ابن عشرين ومائة قال صاحب امليزان سليمان غري معروف 
  .وهو يقتضى أن نافعا عاش إىل دولة هشام انتهى

  .واملعروف أن آخر الصحابة موتا أبو الطفيل كما قاله مسلم وغريه واهللا أعلم
  .ند الدارمى فال خيفي ما فيه من الضعيف حلال رواته أو إلرساله وذلك كثري فيه كما تقدموأما مس

وأما مسند البزار فإنه جممال يبني الصحيح من الضعيف إال قليال إال أنه يتكلم يف تفرد بعض رواة احلديث به ومتابعة 
  .غريه عليه واهللا أعلم

ث حسن صحيح إشكال ألن احلسن قاصر عن الصحيح كما سبق الثامن يف قول الترمذي وغريه هذا حدي" قوله"
  إيضاحه ففي اجلمع بينهما يف ذلك حديث واحد مجع

أحدمها : أن ذلك راجع إىل اإلسناد فإذا روي احلديث الواحد بإسنادين: وجوابه. بني نفي ذلك القصور وإثباته
صحيح أي إنه حسن بالنسبة إىل إسناد إنه حديث حسن : إسناد حسن وإالخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه

: صحيح بالنسبة إىل إسناد آخر على أنه غري مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد باحلسن معناه اللغوي وهو



  .ما متيل إليه النفس وال يأباه القلب دون املعىن إالصطالحي الذي حنن بصدده فاعلم ذلك واهللا أعلم
__________  

وإثباته قال وجوابه أن ذلك راجع إىل اإلسناد فاذا روى احلديث الواحد باسنادين أحدمها بني نفي ذلك القصور 
إسناد حسن وإالخر باسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أى أنه حسن بالنسبة إىل إسناد 

ن معناه اللغوى وهو ما صحيح بالنسبة إىل إسناد آخر على أنه غري مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد باحلس
  .متيل اليه النفس وال يأباه القلب دون املعىن إالصطالحى الذي حنن بصدده فاعلم ذلك انتهى كالمه

وقد تعقبه الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد يف إالقتراح بأن اجلواب إالول ترد عليه إالحاديث اليت قيل فيها حسن 
يف كالم الترمذي يف مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح ال نعرفه صحيح مع أنه ليس له إال خمرج واحد قال و

  .إال من هذا الوجه انتهى
وقد أجاب بعض املتأخرين عن ابن الصالح بأن الترمذي حيث قال هذا يريد به تفرد أحد الرواة به عن إالخر ال 

ين عن أىب هريرة يرفعه من التفرد املطلق قال ويوضح ذلك ما ذكره يف الفنت من حديث خالد احلذاء عن ابن سري
أشار إىل أخيه حبديدة احلديث قال فيه هكذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه فاستغربه من حديث خالد 

  .ال مطلقا أنتهى
وهذا اجلواب ال ميشى يف املواضع اليت يقول فيها ال نعرفه إال من هذا الوجه كحديث العالء بن عبد الرمحن عن أبيه 

  :قالعن أىب هريرة 
  " .إذا بقى نصف من شعبان فال يصوموا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. من أهل احلديث من ال يفرد نوع احلسن وجيعله مندرجا يف أنواع الصحيح الندراجه يف أنواع ما حيتج به: التاسع 
كتاب الترمذي باجلامع  وهو الظاهر من كالم احلاكم أيب عبد اهللا احلافظ يف تصرفاته وإليه يومئ يف تسميته

  .وأطلق اخلطيب أبو بكر أيضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي. الصحيح
_______  

قال أبو عيسى حديث أىب هريرة حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه على هذا اللفظ ورد ابن دقيق 
إذا كان حسن اللفظ أنه حسن وذلك ال يقوله العيد اجلواب الثاىن بأنه يلزم عليه أن يطلق على احلديث املوضوع 

  .أحد من احملدثني إذا أجروا على اصطالحهم انتهى
قلت قد أطلقوا على احلديث الضعيف بأنه حسن وأرادوا حسن اللفظ ال املعىن إالصطالحى فروى ابن عبد الرب يف 

ذلك هللا خشية وطلبه عبادة تعلموا العلم فإن تعلمه : "كتاب بيان آداب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعا
ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة وبذله ألهله قربة ألنه معامل احلالل واحلرام ومنار 

سبيل أهل اجلنة وهو إالنس يف الوحشة والصاحب يف الغربة واحملدث يف اخللوة والدليل على السراء والضراء 
عند إالخالء يرفع اهللا تعاىل به أقواما فيجعلهم يف اخلري قادة وأئمة تقتص آثارهم والسالح على إالعداء والزين 

ويقتدى بفعاهلم وينتهى إىل رأيهم ترغب املالئكة يف خلتهم وبأجنحتها متسحهم يستغفر هلم كل رطب ويابس 
صار من الظلم يبلغ العبد وحيتان البحر وهوامه وسباع الرب وأنعامه ألن العلم حياة القلوب من اجلهل ومصابيح إالب

بالعلم منازل إالخيار والدرجات العلى يف الدنيا وإالخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل 
  " .إالرحام وبه يعرف احلالل من احلرام هو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء أو حيرمه إالشقياء

  .جدا ولكن ليس له إسناد قوى انتهى كالمهقال ابن عبد الرب وهو حديث حسن 



فأراد باحلسن حسن اللفظ قطعا فانه من رواية موسى بن حممد البلقاوى عن عبد الرحيم ابن زيد العمى والبلقاوى 
هذا كذاب كذبه أبو زرعة وأبو حامت ونسبه ابن حبان والعقيلى إىل وضع احلديث والظاهر أن هذا احلديث مما 

  .رحيم بن زيد العمى متروك احلديث أيضاصنعت يداه وعبد ال

  
______  

روينا عن أمية بن خالد قال قالت لشعبة حتدث عن حممد بن عبيد اهللا العرزمى وتدع عبد امللك بن أىب سليمان وقد 
كان حسن احلديث قال من حسنها فررت وملا ضعف ابن دقيق العيد ما أجاب به ابن الصالح عن إالستشكال 

ه مبا حاصله أن احلسن ال يشترط فيه قيد القصور عن الصحيح وإمنا جييئه القصور حيث أنفرد املذكور أجاب عن
احلسن وأما إذا ارتفع إىل درجة الصحة فاحلسن حاصل ال حمالة تبعا للصحة ألن وجود الدرجة العليا وهى احلفظ 

نيا صحيح باعتبار الصفة العليا قال وإالتقان ال ينايف وجود الدنيا كالصدق فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الد
ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا ويؤيده قوهلم حسن يف إالحاديث الصحيحة وهذا موجود يف كالم 

  .املتقدمني أنتهى
وقد سبقه إىل حنو ذلك احلافظ أبو عبد اهللا املواق فقال يف كتابه بغية النقاد مل خيص الترمذي احلسن بصفة متيزه عن 

ح فال يكون صحيحا إال وهو غري شاذ وال يكون صحيحا حىت تكون رواته غري متهمني بل ثقات قال فظهر الصحي
من هذا أن احلسن عند أىب عيسى صفة ال ختص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح قال كل صحيح عنده 

  .حسن وليس كل حسن صحيحا انتهى كالمه
أبو الفتح اليعمرى فقال يف شرح الترمذي بقى عليه أنه اشترط يف وقد اعترض على ابن املواق يف هذا احلافظ 

  .احلسن أن يروى من وجه آخر ومل يشترط ذلك يف الصحيح انتهى
هكذا اعترض أبو الفتح على ابن املواق هبذا يف مقدمة شرح الترمذي مث إنه خالف ذلك يف أثناء الشرح عند 

فان الترمذي قال " غفرانك: "وسلم إذا خرج من اخلالء قالحديث عائشة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
عقبه هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث إسرائيل عن يوسف بن أىب بردة وال نعرف يف هذا الباب إال 

حديث عائشة فأجاب أبو الفتح عن هذا احلديث بأن الذي حيتاج إىل جميئه من غري وجه ما كان راويه يف درجة 
  .ومن مل تثبت عدالته قال وأكثر ما يف الباب أن الترمذي عرف بنوع منه ال بكل أنواعه املستور

وأجاب بعض املتأخرين وهو احلافظ عماد الدين بن كثري يف خمتصره لعلوم احلديث عن أصل إالستشكال مبا حاصله 
  أن اجلمع يف حديث واحد بني الصحة واحلسن درجة

  اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب: لكتب اخلمسة وقالوذكر احلافظ أبو الطاهر السلفي ا
وصرح أبو داود فيما . وهذا تساهل ألن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو حنو ذلك من أوصاف الضعيف

قدمنا روايته عنه بانقسام ما يف كتابه إىل صحيح وغريه و الترمذي مصرح فيما يف كتابه بالتمييز بني الصحيح 
  .واحلسن

مث إن من مسى احلسن صحيحا ال ينكر أنه دون الصحيح املقدم املبني أوال فهذا إذا اختالف يف العبارة دون املعىن 
  .واهللا أعلم

__________  



متوسطة بني الصحيح واحلسن فقال والذي يظهر أنه يشرب احلكم بالصحة على احلديث باحلسن كما يشرب 
ول فيه حسن صحيح أعال رتبة عنده من احلسن ودون الصحيح ويكون احلسن بالصحة قال فعلى هذا يكون ما يق

  .حكمه على احلديث بالصحة احملضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع احلسن انتهى
  .وهذا الذي ظهر له حتكم ال دليل عليه وهو بعيد من فهم معىن كالم الترمذي واهللا أعلم

ة وقال اتفق على صحتها علماء املشرق واملغرب وهذا تساهل وذكر احلافظ أبو طاهر السلفي الكتب اخلمس" قوله"
إىل آخر كالمه وإمنا قال السلفي بصحة أصوهلا كذا ذكره يف مقدمة اخلطايب فقال وكتاب أىب داود فهو أحد 

الكتب اخلمسة اليت اتفق أهل احلل والعقد من الفقهاء وحفاظ احلديث إالعالم النبهاء على قبوهلا واحلكم بصحة 
  .هلا انتهىأصو

وال يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا فقد ذكر ابن الصالح عند ذكر التعليق أن ما مل 
يكن يف لفظه جزم مثل روى فليس يف شيء منه حكم منه بصحة ذلك من ذكره عنه قال ومع ذلك فإيراده له يف 

  .مع كونه له أصل صحيح واهللا أعلمأثناء الصحيح مشعر بصحة أصله انتهى فلم حيكم يف هذا بصحة 

  :معرفة الضعيف من احلديث: النوع الثالث

كل حديث مل جيتمع فيه صفات احلديث الصحيح وال صفات احلديث احلسن املذكورات فيما تقدم فهو حديث 
  .ضعيف

  .جلميع ذلكوأطنب أبو حامت بن حبان البسيت يف تقسيمه فبلغ به مخسني قسما إال واحدا وما ذكرته ضابط جامع 
أن يعمد إىل صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غري أن خيلفها جابر على حسب ما : وسبيل من أراد البسط

مث ماعدمت فيه . مث ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا. تقرر يف نوع احلسن قسما واحدا
  مث يعود ويعني من إالبتداء. يف الصفات املذكورات مجعاءوهكذا إىل أن يستو. مع صفيتني معينتني قسما ثالثا

________  
  .معرفة الضعيف: النوع الثالث

كل حديث مل جتتمع فيه صفات احلديث الصحيح وال صفات احلديث احلسن فهو حديث ضعيف مث قال " قوله"
لفها جابر على حسب ما وسبيل من أراد البسط أن يعمد إىل صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غري أن خي

  .تقرر يف نوع احلسن قسما واحدا مث قال مث ما عدم فيه مجيع الصفات هو القسم إالخر إالرذل انتهى كالمه
فقوله مث ما عدم فيه مجيع الصفات أي صفات ما حيتج به وهو الصحيح واحلسن وهى ستة اتصال السند أو جرب 

ن كثرة اخلطأ والغفلة وجميء احلديث من وجه آخر حيث كان يف املرسل مبا يؤكده وعدالة الرجال والسالمة م
اإلسناد مستور ليس منهما كثري الغلط والسالمة من الشذوذ والسالمة من العلة فجعل املصنف ما عدم فيه هذه 

الصفات هو القسم إالرذل وخالف ذلك يف النوع احلادي والعشرين فقال اعلم أن احلديث املوضوع شر 
عيفة وما ذكره هناك هو الصواب أن شر أقسام الضعيف املوضوع ألنه كذب خبالف ما عدم فيه إالحاديث الض

  .الصفات املذكورة فإنه ال يلزم من فقدها كونه كذبا واهللا أعلم
  .وإالخر يف كالم املصنف بقصر اهلمز على وزن الفخذ وهو مبعىن إالرذل



سما مث القسم إالخر ما عدلت فيه مع عدم صفة أخرى صفة غري اليت عينها أوال وجيعل ما عدمت فيه وحدها ق
ولتكن الصفة إالخرى غري الصفة إالوىل املبدوء هبا لكون ذلك سبق يف أقسام عدم الصفة إالوىل وهكذا هلم جرا 

  .إىل آخر الصفات
و ذلك وما كان من الصفات له شروط فاعمل يف شروطه حن. مث ما عدم فيه مجيع الصفات هو القسم إالخر إالرذل

  .فتتضاعف بذلك إالقسام
املوضوع واملقلوب والشاذ واملعلل واملضطرب واملرسل واملنقطع : والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك

  .واملعضل يف أنواع سيأيت عليها الشرح إن شاء اهللا تعاىل
ي فرغنا إالن من وامللحوظ فيما نورده من إالنواع عموم أنواع علوم احلديث ال خصوص أنواع التقسيم الذ

  .ونسأل اهللا تبارك وتعاىل تعميم النفع به يف الدارين آمني. أقسامه
  :معرفة املسند: النوع الرابع

أن املسند عند أهل احلديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إىل منتهاه : ذكر أبو بكر اخلطيب احلافظ رمحه اهللا
  وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول اهللا

______  
  .معرفة املسند: النوع الرابع

قوله ذكر أبو بكر اخلطيب رمحه اهللا أن املسند عند أهل احلديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إىل منتهاه وأكثر 
  .ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغريهم انتهى

م اخلطيب دون ما جاء عن الصحابة وغريهم ال يف الكفاية وال يف اجلامع وقد اعترض عليه بأنه ليس يف كال
واجلواب أنه ليس يف كالم ابن الصالح التصريح بنقله عنه وإمنا حكي كالم اخلطيب مث قال وأكثر ما يستعمل ذلك 

  .إىل آخر كالمه واهللا أعلم

أن املسند ما رفع إىل : بن عبد الرب احلافظ وذكر أبو عمر. صلى اهللا عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغريهم
مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا : وقد يكون متصال مثل. النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة

فهذا . مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد يكون منقطعا مثل. عليه وسلم
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو منقطع ألن الزهري مل يسمع من ابن عباس رضي اهللا مسند ألنه قد أسند إىل

  .عنهم
وهبذا : أن املسند ال يقع إال على ما اتصل مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت: وحكى أبو عمر عن قوم

  .ثة خمتلفة واهللا أعلمفهذه أقوال ثال. قطع احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ ومل يذكر يف كتابه غريه
  :معرفة املتصل: النوع اخلامس

  املوصول ومطلقه يقع على املرفوع واملوقوف: ويقال فيه أيضا
  وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد مسعه ممن فوقه حىت ينتهي إىل منتهاه

عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا : مثال املتصل املرفوع من املوطأ



  .واهللا أعلم. مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله: وسلم ومثال املتصل املوقوف
  :معرفة املرفوع: النوع السادس

وال يقع مطلقه على غري ذلك حنو املوقوف على . ما أضيف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خاصة:وهو
  .الصحابة وغريهم

 املرفوع املتصل واملنقطع واملرسل وحنوها فهو واملسند عند قوم سواء وإالنقطاع وإالتصال يدخالن ويدخل يف
أن إالنقطاع وإالتصال يدخالن على املرفوع وال يقع املسند إال على املتصل : وعند قوم يفترقان يف. عليهما مجيعا

  .املضاف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. املرفوع ما أخرب فيه الصحايب عن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو فعله: ر بن ثابتوقال احلافظ أبو بك
  .فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ومن جعل من أهل احلديث املرفوع يف مقابلة املرسل فقد عىن باملرفوع املتصل واهللا أعلم: قلت
  :رفة املوقوفمع: النوع السابع

ما يروي عن الصحابة رضي اهللا عنهم من أقواهلم أو أفعاهلم وحنوها فيوقف عليهم وال يتجاوز به إىل رسول اهللا :وهو
ومنه ما اليتصل . مث إىل منه ما يتصل اإلسناد فيه إىل الصحايب فيكون من املوقوف املوصول. صلى اهللا عليه وسلم

ول على حسب ما عرف مثله يف املرفوع إىل الرسول اهللا صلى اهللا عليه إسناده فيكون من املوقوف غري املوص
واهللا أعلم وما ذكرناه من ختصيصه بالصحايب فذلك إذا ذكر املوقوف مطلقا وقد يستعمل مقيدا يف غري . وسلم

اء حديث كذا وكذا وقفه فالن على عطاء أو على طاووس أو حنو هذا وموجود يف اصطالح الفقه: الصحايب فيقال
اخلرب ما : الفقهاء يقولون: قال أبو القاسم الفوراين منهم فيما بلغنا عنه. اخلراسانيني تعريف املوقوف باسم إالثر

  .يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وإالثر ما يروى عن الصحابة رضي اهللا عنهم
  :معرفة املقطوع: النوع الثامن

  .املقاطع واملقاطيع: ويقال يف مجعه. تعاىل وهو غري املنقطع الذي يأيت ذكره إن شاء اهللا
  ما جاء عن التابعني موقوفا عليهم من أقواهلم أو أفعاهلم قال اخلطيب: وهو

_________  
  النوع الثامن

قول الصحاىب كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن مل يضفه إىل زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو من قبيل " قوله"
ذا جزم به املصنف أنه إن مل يضفه إىل زمنه يكون موقوفا وتبع املصنف يف ذلك اخلطيب فإنه املوقوف انتهى هك

  .كذلك جزم به يف الكفاية

  .واهللا أعلم. املقاطع هي املوقوفات على التابعني: وقال. من احلديث املقطوع: أبو بكر احلافظ يف جامعه
_________  

مة أيضا يف الصحيح وقد حكى النووى اخلالف يف مقدمة شرح واخلالف يف املسألة مشهور واختلف كالم إالئ
مسلم وحكي ما جزم به املصنف عن اجلمهور من احملدثني وأصحاب الفقه وإالصول وقد أطلق احلاكم يف علوم 

احلديث احلكم برفعه ومل يقيده بإضافته إىل زمنه وكذا أطلق إالمام فخر الدين الرازي يف احملصول والسيف إالمدي 



إالحكام وقال أبو نصر الصباغ يف كتاب العدة إنه الظاهر ومثله بقول عائشة رضي اهللا عنها كانت اليد ال تقطع يف 
  .يف الشئ التافه وحكاه النووى يف شرح املهذب عن كثري من الفقهاء قال وهو قوى من حيث املعىن

  .فوع ولكنه مرفوع مرسل انتهىقوله وإذا قال الراوى عن التابعى رفع احلديث أو يبلغ به فذلك أيضا مر
ذكر الشيخ فيما يتعلق بالصحاىب أربع مسائل إالوىل كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا وحنومها والثانية أمرنا بكذا 

  .وحنوه والثالثة من السنة كذا
كم يف الثلث إالول والرابعة برفعه ويبلغ به وحنومها مث ذكر فيما يتعلق بالتابعى املسألة الرابعة فقط وسكت عن احل

إذا قاهلا التابعى فأحببت ذكر احلكم فيها فأما املسألة إالوىل فإذا قال التابعى كنا نفعل فليس مبرفوع قطعا وهل هو 
موقوف ال خيلو إما أن يضيفه إىل زمن الصحابة أم ال فيحتمل فإن مل يضفه إىل زمنهم فليس مبوقوف أيضا بل هو 

يحتمل أن يقال إنه موقوف ألن الظاهر اطالعهم على ذلك وتقريرهم وحيتمل أن مقطوع وإن أضافه إىل زمنهم ف
يقال ليس مبوقوف أيضا ألن تقرير الصحاىب قد ال ينسب إليه خبالف تقرير النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه أحد 

لى فعل مجيع إالمة وجوه السنن وأما اذا قال التابعى كانوا يفعلون كذا فقال النووى يف شرح مسلم إنه ال يدل ع
بل على البعض فال حجة فيه إال أن يصرح بنقله عن أهل إالمجاع فيكون نقال لالمجاع ويف ثبوته خبرب الواحد 

  .خالف
  وأما املسألة الثانية فإذا قال التابعى أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا فجزم أبو نصر

 كالم إالمام الشافعي و أيب القاسم الطرباين وغريمها وقد وجدت التعبري باملقطوع عن املنقطع غري املوصول يف: قلت
  .واهللا أعلم
  :تفريعات
كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إن مل يضفه إىل زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو : قول الصحايب: أحدها 

و عبد اهللا بن البيع احلافظ وإن أضافه إىل زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالذي قطع به أب. من قبيل املوقوف
  .أن ذلك من قبيل املرفوع: وغريه من أهل احلديث وغريهم
  أنه سأل أبا بكر إالمساعيلي إالمام عن ذلك فأنكر كونه من املرفوع: وبلغين عن أيب بكر الرب قاين

  وإالول هو الذي عليه إالعتماد ألن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول
______  

دة يف أصول الفقه أنه مرسل وذكر الغزاىل يف املستصفي فيه احتمالني من غري ترجيح هل ابن الصباغ يف كتاب الع
  .يكون موقوفا أو مرفوعا مرسال

  .وحكى ابن الصباغ يف العدة وجهني فيما إذا قال ذلك سعيد بن املسيب هل يكون حجة أم ال
  :وأما املسألة الثالثة

 بن عبد اهللا بن عتبة السنة تكبري إالمام يوم الفطر ويوم إالضحى فإذا قال التابعى من السنة كذا كقول عبيد اهللا
حني جيلس على املنرب قبل اخلطبة تسع تكبريات رواه البيهقي يف سننه فهل هو مرسل مرفوع أو موقوف متصل فيه 

وجهان ألصحاب الشافعي حكامها النووى يف شرح مسلم وشرح املهذب وشرح الوسيط قال والصحيح أنه 
  .انتهىموقوف 

وحكى الداودى يف شرح خمتصر املزىن أن الشافعي رضى اهللا عنه كان يرى يف القدمي أن ذلك مرفوع اذا صدر من 
  .الصحاىب أو التابعى مث رجع عنه ألهنم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد انتهى



د احتج به يف مواضع من وما حكاه الداودى من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله الصحاىب مل يوافق عليه فق
  .اجلديد فيمكن أن حيمل قوله مث رجع عنه أى عما إذا قاله التابعى واهللا أعلم

منها أقواله : وتقريره أحد وجوه السنن املرفوعة فإهنا أنواع. اطلع على ذلك أقررهم عليه: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن إالنكار بعد اطالعه ومن هذا القبيل قول الصحايب كنا ومنها تقريره وسكوته . صلى اهللا عليه وسلم ومنها أفعاله

كانوا يفعلون : أو. كان يقال كذا وكذا على عهده: ال نرى بأسا بكذا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا أو
  .كذا وكذا يف حياته صلى اهللا عليه وسلم فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند خمرج يف كتب املسانيد

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : د اهللا فيما رويناه عن املغرية بن شعبة قالوذكر احلاكم أبو عب
يقرعون بابه بإالظافري أن هذا يتومهه من ليس من أهل الصنعة مسندا يعين مرفوعا لذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم فيه وليس مبسند بل هو موقوف
وهو بأن يكون مرفوعا أحرى . بل هو مرفوع كما سبق ذكره: تقل. وذكر اخلطيب أيضا حنو ذلك يف جامعه

  .واحلاكم معترف بكون ذلك من قبيل املرفوع. لكونه أحرى باطالعه صلى اهللا عليه وسلم عليه
مث تأولناه له على أنه أراد أنه ليس مبسند لفظا بل هو موقوف لفظا وكذلك . وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه

  .واهللا أعلم. وقوف لفظا وإمنا جعلناه مرفوعا من حيث املعىنسائر ما سبق م
قول الصحايب أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا من نوع املرفوع واملسند عند أصحاب احلديث وهو قول أكثر : الثاين 

وإالول هو الصحيح ألن مطلق ذلك ينصرف بظاهره . وخالف يف ذلك فريق منهم أبو بكر إالمساعيلي. أهل العلم
  ىل من إليه إالمر والنهي وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإ

من السنة كذا فاألصح أنه مسند مرفوع ألن الظاهر أنه ال يريد به إال سنة رسول اهللا صلى : وهكذا قول الصحايب
  :اهللا عليه وسلم وما جيب اتباعه وكذلك قول أنس رضي اهللا عنه

فال فرق بني أن يقول ذلك يف زمان رسول اهللا . وسائر ما جانس ذلك. أمر بالل أن يشفع إالذان ويوتر إالقامة
  .صلى اهللا عليه وسلم أو بعده صلى اهللا عليه وسلم

ما قيل من أن تفسري الصحايب حديث مسند فإمنا ذلك يف تفسري يتعلق بسبب نزول آية خيرب به الصحايب أو : الثالث 
من أتى امرأته من دبرها يف قبلها جاء الولد أحول فأنزل : تقولكانت اليهود : حنو ذلك كقول جابر رضي اهللا عنه

  .إالية} نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم{: اهللا عز وجل
فأما سائر تفاسري الصحابة اليت ال تشتمل على إضافة شيء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمعدودة يف 

  .املوقوفات واهللا أعلم
ينميه : يبلغ به أو: يرفع احلديث أو: ديث اليت قيل يف أسانيدها عند ذكر الصحايبمن قبيل املرفوع إالحا: الرابع 

" تقاتلون قوما صغار إالعني: "سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن إالعرج عن أيب هريرة رواية: رواية مثال ذلك: أو
اله كناية عن رفع الصحايب احلديث فكل ذلك وأمث" الناس تبع لقريش: "احلديث وبه عن أيب هريرة يبلغ به قال

وإذا قال : وحكم ذلك عند أهل العلم حكم املرفوع صرحيا قلت. احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .واهللا أعلم. يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل: يرفع احلديث أو: الراوي عن التابعي

  :معرفة املرسل: النوع التاسع



حديث التابعي الكبري الذي لقي مجاعة من الصحابة وجالسهم كعبيد اهللا بن عدي بن : ف فيهاوصورته اليت ال خال
  قال: اخليار مث سعيد بن املسيب وأمثاهلما إذا قال

________  
  .املرسل: النوع التاسع

  وصورته اليت ال خالف فيها حديث التابعي الكبري الذي لقي مجاعة من" قوله"

  التسوية بني التابعني أمجعني يف ذلك رضي اهللا عنهم: واملشهور. وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .أهي من املرسل أم ال: وله صور اختلف فيها

فالذي قطع به : إذا انقطع اإلسناد قبل الوصول إىل التابعي فكان فيه رواية راو مل يسمع من املذكور فوقه: إحداها 
أن ذلك ال يسمى مرسال وأن إالرسال خمصوص بالتابعني بل إن : ديثاحلاكم احلافظ أبو عبد اهللا وغريه من أهل احل

كان من سقط ذكره قبل الوصول إىل التابعي شخصا واحدا مسي منقطعا فحسب وإن كان أكثر من واحد مسي 
أن كل ذلك يسمى : وسيأيت مثال ذلك إن شاء اهللا تعاىل واملعروف يف الفقه وأصوله. معضال ويسمى أيضا منقطعا

إال أن أكثر ما يوصف بإالرسال من حيث : وإليه ذهب من أهل احلديث أبو بكر اخلطيب وقطع به وقال مرسال
إالستعمال ما رواه التابعي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأما ما رواه تابع التابعي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .فيسمونه املعضل واهللا أعلم
______  

 بن عدى بن اخليار إىل آخر كالمه اعترض عليه بأن عبيد اهللا ابن عدى ذكر يف مجلة الصحابة وجالسهم كعبيد اهللا
الصحابة وهذا إالعتراض ليس بصحيح ألهنم إمنا ذكروه جريا على قاعدهتم يف ذكر من عاصره ألن عبيد اهللا ولد 

وا قيس بن أىب حازم وأمثاله ممن يف حياته صلى اهللا عليه وسلم ومل ينقل أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم كما ذكر
مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم لكوهنم عاصروه على القول الضعيف يف حد الصحاىب وإمنا روى عبيد اهللا بن عدى 

  .عن الصحابة عمر وعثمان وعلى يف آخرين ومل يسمع من أىب بكر فضال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
صول إىل التابعى فكان فيه رواية راو مل يسمع من املذكور فوقه فالذي قطع به إذا انقطع اإلسناد قبل الو" قوله"

احلاكم احلافظ أبو عبد اهللا وغريه من أهل احلديث أن ذلك ال يسمى مرسال إىل آخر كالمه فقوله قبل الوصول إىل 
قطعا ال مرسال عند التابعى ليس جبيد بل الصواب قبل الوصول إىل الصحاىب فانه لو سقط التابعى أيضا كان من

  .هؤالء ولكن هكذا وقع يف عبارة احلاكم فتبعه املصنف واهللا أعلم

قال رسول اهللا صلى اهللا : قول الزهري وأيب حازم وحيىي بن سعيد األنصاري وأشباههم من أصاغر التابعني: الثانية 
يلقوا من الصحابة إال الواحد  أن قوما ال يسمونه مرسال بل منقطعا لكوهنم مل: حكى ابن عبد الرب. عليه وسلم

  ".وإالثنني وأكثر روايتهم عن التابعني
______  

قول الزهري وأىب حازم وحيىي بن سعيد األنصاري وأشباههم من أصاغر التابعني قال رسول اهللا صلى " قوله الثانية"
وا من الصحابة إال الواحد اهللا عليه وسلم حكى ابن عبد الرب أن قوما ال يسمونه مرسال بل منقطعا لكوهنم مل يلق

  .وإالثنني وأكثر روايتهم عن التابعني انتهى
وما ذكر يف حق من مسى من صغار التابعني أهنم مل يلقوا من الصحابة إال الواحد وإالثنني ليس بصحيح بالنسبة إىل 



لك وعبد اهللا بن الزهري فقد لقي من الصحابة ثالثة عشر فأكثر وهم عبد اهللا بن عمر وسهل بن سعد وأنس بن ما
جعفر وربيعة ابن عباد بكسر العني وختفيف املوحدة وسنني أبو مجيلة والسايب بن يزيد وأبو الطفيل عامر بن وائلة 
واملسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن أزهر وعبد اهللا ابن عامر بن ربيعة وحممود بن الربيع ومسع منهم كلهم إال عبد 

د اهللا بن عمر فقد قال أمحد بن حنبل وحيىي بن معني إنه مل يسمع منه وقال على ابن اهللا بن جعفر فرآه رؤية وإال عب
املديىن إنه مسع منه وقال ابن حزم إنه مل يسمع أيضا من عبد الرمحن بان أزهر مث حكى عن أمحد بن صاحل املصرى أنه 

  .قال مل يسمع منه فيما أرى ومل يدركه
ع منه قال ومعمر وأسامة يقوالن عنه أنه مسع منه ومل يصنعا عندى شيئا قلت وكذا قال أمحد بن حنبل ما أراه مس

وقيل إنه مسع أيضا من جابر بن عبد اهللا ومسع من مجاعة آخرين خمتلف يف صحبتهم منهم حممود بن لبيد وعبد اهللا 
ما بني صحاىب بن احلارث بن نوفل وثعلبة بن أىب مالك القرظى وأبو أمامة بن سهل بن حنيف فهؤالء سبعة عشر 

وخمتلف يف صحبته وقد تنبه املصنف هلذا إالعتراض فأملى حاشية على هذا املكان من كتابه فقال قوله الواحد 
وإالثنني كاملثال وإال فالزهري قد قيل إنه رأى عشرة من الصحابة ومسع منهم أنا وسهل بن سعد والسايب بن يزيد 

  .وهو مع ذلك أكثر روايته عن التابعني واهللا أعلموحممود بن الربيع وسنينا أبا مجيلة وغريهم 

  وهذا املذهب فرع ملذهب من ال يسمي املنقطع قبل الوصول إىل التابعي مرسال: قلت
  .واملشهور التسوية بني التابعني يف اسم إالرسال كما تقدم واهللا أعلم

ذلك فالذي ذكره احلاكم يف معرفة علوم عن شيخ عن فالن أو حنو : فالن عن رجل أو: إذا قيل يف اإلسناد: الثالثة 
وهو يف بعض املصنفات املعتربة يف أصول الفقه معدود من أنواع املرسل . أنه ال يسمى مرسال بل منقطعا: احلديث
  .واهللا أعلم
أن حكم املرسل حكم احلديث الضعيف إال أن يصح خمرجه مبجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه يف نوع : مث اعلم
ذا احتج الشافعي رضي اهللا عنه مبرسالت سعيد بن املسيب رضي اهللا عنهما فإهنا وجدت مسانيد من وهل. احلسن

  وجوه أخر وال خيتص ذلك عنده بإرسال ابن املسيب كما سبق
أنه باملسند : ومن أنكر ذلك زاعما أن إالعتماد حينئذ يقع على املسند دون املرسل فيقع لغوا ال حاجة إليه فجوابه

ة اإلسناد الذي فيه إالرسال حىت حيكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به احلجة على ما مهدنا تتبني صح
  وإمنا ينكر هذا من ال مذاق له يف هذا الشأن. سبيله يف النوع الثاين

وما ذكرناه من سقوط إالحتجاج باملرسل واحلكم بضعفه هو املذهب الذي استقر عليه آراء مجاهري حفاظ احلديث 
  .ونقاد إالثر وقد تداولوه يف تصانيفهم

_________  
الثالثة إذا قيل يف اإلسناد فالن عن رجل أو عن شيخ عن فالن أو حنو ذلك فالذي ذكره احلاكم يف معرفة " قوله"

علوم احلديث أنه ال يسمى مرسال بل منقطعا وهو يف بعض املصنفات املعتربة يف أصول الفقه معدود يف أنواع 
  .تهىاملرسل ان

اقتصر املصنف من اخلالف على هذين القولني وكل من القولني خالف ما عليه أألكثرون فإن أألكثرين ذهبوا إىل 
  أن هذا متصل يف إسناده جمهول وقد حكاه عن



  
_______  

مع أألكثرين احلافظ رشيد الدين العطار يف الغرر اجملموعة واختاره شيخنا احلافظ صالح الدين العالئى يف كتاب جا
  .التحصيل

وما ذكره املصنف عن بعض املصنفات املعتربة ومل يسمعه فالظاهر أنه أراد به الربهان إلمام احلرمني فإنه قال فيه 
وقول الراوى اخربىن رجل أو عدل موثوق به من املرسل أيضا وزاد إالمام فخر الدين يف احملصول على هذا فقال 

  .ه فهو كاملرسلإن الراوى إذا مسى األصل باسم ال يعرف ب
وما ذكره املصنف عن بعض كتب إالصول قد فعله أبو داود يف كتاب املراسيل فريوى يف بعضها ما أهبم فيه الرجل 

وجيعله مرسال بل زاد البيهقي على هذا يف سننه فجعل ما رواه التابعى عن رجل من الصحابة مل يسم مرسال وهذا 
  .ال وجيعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريبليس منه جبيد اللهم إال إن كان يسميه مرس

وقد روى البخاري عن احلميدي قال إذا صح اإلسناد عن الثقات إىل رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فهو حجة وإن مل يسم ذلك الرجل وقال إالثرم قلت ألىب عبد اهللا يعىن أمحد بن حنبل إذا قال رجل من التابعني 

ب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمه فاحلديث صحيح قال نعم وقد ذكر املصنف يف آخر حدثين رجل من اصحا
  .هذا النوع التاسع أن اجلهالة بالصحاىب غري قادحة ألهنم كلهم عدول

وحكاه احلافظ أبو حممد عبد الكرمي احللىب يف كتاب القدح املعلى عن اكثر العلماء نعم فرق أبو بكر الصرييف من 
يف كتاب الدالئل بني أن يرويه التابعى عن الصحاىب معنعنا أو مع التصريح بالسماع فقال وإذا قال يف الشافعية 

احلديث بعض التابعني عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يقبل ألىن ال أعلم مسع التابعى من ذلك 
هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم ال فلو  الرجل إذ قد حيدث التابعى عن رجل وعن رجلني عن الصحاىب وال أدرى

علمت إمكانه منه جلعلته كمدرك العصر قال وإذا قال مسعت رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قبل ألن الكل عدول انتهى كالم الصرييف وهو حسن متجه وكالم من أطلق قبوله حممول على هذا التفصيل واهللا 

  .أعلم

  رسل يف أصل قولنا وقول أهل العلم بإالخبار ليس حبجةامل: ويف صدر صحيح مسلم
وابن عبد الربحافظ املغرب ممن حكى ذلك عن مجاعة أصحاب احلديث وإالحتجاج به مذهب مالك و أيب حنيفة 

  .وأصحاهبما رمحهم اهللا يف طائفة واهللا أعلم
 مثل ما يرويه ابن عباس وغريه من مرسل الصحايب: مث إنا مل نعد يف أنواع املرسل وحنوه ما يسمى يف أصول الفقه

أحداث الصحابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمعوه منه ألن ذلك يف حكم املوصول املسند ألن 
  .روايتهم عن الصحابة واجلهالة بالصحايب غري قادحة ألن الصحابة كلهم عدول واهللا أعلم

_________  
  .ل قولنا وقول أهل العلم بإالخبار ليس حبجة انتهىويف صدر صحيح مسلم املرسل يف أص" قوله"

ومسلم رمحه اهللا إمنا قال ذلك حاكيا على لسان خصمه الذي نازعه يف اشتراط اللقى يف اإلسناد املعنعن فقال فان 
قال قلته ألىن وجدت رواة إالخبار قدميا وحديثا يروى أحدهم عن إالخر احلديث وملا يعاينه وال مسع منه شيئا قط 
فلما رأيتهم استجادوا رواية احلديث بينهم هكذا على إالرسال من غري مساع واملرسل من الروايات يف أصل قولنا 

وقول اهل العلم بإالخبار ليس حبجة احتجت ملا وصفت من العلة إىل البحث عن مساع راوى كل خرب عن راويه إىل 



 يرد هذا القدر منه حني رد كالمه كان كأنه قائل به آخر كالمه فهذا كما تراه حكاه على لسان خصمه ولكنه ملا مل
  .فلهذا عزاه املصنف إىل كتاب مسلم واهللا أعلم

مث إنا مل نعد يف أنواع املرسل وحنوه ما يسمى يف أصول الفقه مرسل الصحاىب مثل ما يرويه ابن عباس وغريه " قوله"
يف حكم املوصول املسند ألن روايتهم عن  من احداث الصحابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألن ذلك

  .الصحابة واجلهالة بالصحاىب غري قادحة ألن الصحابة كلهم عدول انتهى
وفيه أمران أحدمها أن قوله ألن روايتهم عن الصحابة ليس جبيد بل الصواب أن يقال ألن اكثر رواياهتم عن 

  الصحابة إذ قد مسع مجاعة من الصحابة من بعض التابعني وسيأيت

  :معرفة املنقطع: النوع العاشر

فمنها ما سبق يف نوع املرسل عن احلاكم صاحب . وفيه ويف الفرق بينه وبني املرسل مذاهب ألهل احلديث وغريهم
اإلسناد فيه قبل الوصول إىل : منه: وأن املنقطع. كتاب معرفة أنواع علوم احلديث من أن املرسل خمصوص بالتابعي

  .الذي فوقه والساقط بينهما غري مذكور ال معينا وال مبهما التابعي راو مل يسمع من
______  

يف كالم املصنف يف النوع احلادى وإالربعني أن ابن عباس وبقية العبادلة رووا عن كعب إالحبار وهو من التابعني 
 فبلغوا مجعا وروى كعب أيضا عن التابعني وقد صنف احلافظ أبو بكر اخلطيب وغريه يف رواية الصحابة عن التابعني

كثريا إال أن اجلواب عن ذلك أن رواية الصحابة عن التابعني غالبها ليست أحاديث مرفوعة وإمنا هى من 
إالسرائيليات أو حكايات أو موقوفات وبلغىن أن بعض أهل العلم أنكر أن يكون قد وجد شي من رواية الصحابة 

فرأيت أن أذكر هنا ما وقع ىل من ذلك للفائدة فمن ذلك  عن التابعني عن الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أملى عليه ال يستوى "حديث سهل بن سعد عن مروان ابن احلكم عن زيد بن ثابت 

  .احلديث رواه البخاري والنسائى والترمذي وقال حسن صحيح" القاعدون من املؤمنني فجاء ابن أم مكتوم
بن يزيد عن عبد الرمحن بن عبد القارى عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه عن النيب صلى اهللا وحديث السائب 
من نام عن حزبه أو عن شي منه فقرأه ما بني صالة الفجر إىل صالة الظهر كتب له كإمنا قرأه من : "عليه وسلم قال

  .رواه مسلم وأصحاب السنن األربعة" الليل
أن رجال سأل النيب صلى "كلثوم بنت أىب بكر الصديق عن عائشة رضي اهللا عنهم وحديث جابر بن عبد اهللا عن أم 

اهللا عليه وسلم عن الرجل جيامع مث يكسل هل عليهما من غسل وعائشة جالسة فقال إين ألفعل ذلك أنا وهذه مث 
  .نغتسل أخرجه مسلم

عن زينب امرأة عبد اهللا بن  وحديث عمرو بن احلرث املصطلقى عن ابن أخي زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود
  :مسعود قالت خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  
______  

رواه الترمذي والنسائي واحلديث " يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة"
  .نفسها واهللا أعلممتفق عليه من غري ذكر ابن أخي زينب جعاله من رواية عمر بن احلارث عن زينب 



من صلى : "وحديث يعلى بن أمية عن عبسة بن أيب سفيان عن أخته أم حبيبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .رواه النسائي" ثنيت عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بين له بيت يف اجلنة

ت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وحديث عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن حممد بن أىب بكر الصديق عن عائشة قال
احلديث رواه اخلطيب يف كتاب رواية الصحابة " أمل تر أن قومك حني بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم"وسلم 

عن التابعني بإسناد صحيح واحلديث متفق عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن 
بد اهللا بن عمر عن عائشة بذلك فجعله من رواية سامل عن عبد اهللا بن حممد وهذا يشهد حممد بن أىب بكر أخرب ع

  .لصحة طريق اخلطيب أن ابن عمر مسعه من عبد اهللا ابن حممد عن عائشة واهللا أعلم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص للنساء يف اخلفني "وحديث ابن عمر عن صفية بنت أىب عبيد عن عائشة 

رواه اخلطيب يف الكتاب املذكور واحلديث عند أىب داود من طريق ابن إسحق قال ذكرت البن " إالحرامعند 
شهاب فقال حدثين سامل أن عبد اهللا كان يصنع ذلك يعىن قطع اخلفني للمرأة احملرمه مث حدثته صفية بنت أىب عبيد 

نساء يف اخلفني فترك ذلك وحديث جابر بن أن عائشة حدثتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد كان رخص لل
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يكون جنبا "عبد اهللا عن أىب عمرو موىل عائشة وامسه ذكوان عن عائشة ان 

  .رواه أمحد يف مسنده ويف إسناده ابن هليعة" فرييد الرقاد فيتوضأ وضوءه للصالة مث يرقد
اقول أوالد املسلمني مع املسلمني وأوالد املشركني مع املشركني حىت  وحديث ابن عباس قال أتى على زمان وانا

  .حدثين فالن عن فالن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عنهم

  .شيخ أو غريمها: رجل أو: اإلسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم حنو: ومنه
قال : أىب إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قالما رويناه عن عبد الرازق عن سفيان الثوري عن : مثال إالول

  إن وليتموها: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
_______  

فقال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني قال فلقيت الرجل فأخربىن فأمسكت عن قوىل رواه أمحد يف مسنده وأبو داود 
  .الطيالسى أيضا يف مسنده وإسناده صحيح

و يونس بن حبيب أن الصحاىب املذكور يف هذا احلديث هو أىب بن كعب وكذا قال وبني روايه عن الطيالسى وه
  .اخلطيب وترجم له يف رواية الصحابة عن التابعني عبد اهللا بن عباس عن صاحب ألىب بن كعب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه "وحديث ابن عمر عن أمساء بنت زيد بن اخلطاب عن عبد اهللا بن حنظلة بن أىب عامر 
  ".وسلم أمر بالوضوء لكل صالة طاهرا أو غري طاهر فلما شق ذلك عليهم أمر بالسواك لكل صالة

رواه أبو داود من طريق حممد بن إسحق عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر قال قلت 
زيد بن اخلطاب أن عبد اهللا  أرايت توضؤ ابن عمر لكل صالة طاهرا أو غري طاهر عم ذاك فقال حدثته أمساء بنت

بن حنظلة بن أىب عامر حدثها فذكره ويف رواية علقها أبو داود وأسندها اخلطيب إىل عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر 
  .كذا أورده اخلطيب يف رواية عبد اهللا بن عمر عن أمساء

نت حدثت أبن عمر نفسه وكذا جعل والظاهر أنه من رواية ابنه عبيد اهللا بن عبيد اهللا بن عمر عن أمساء وإن كا
املزىن يف هتذيب الكمال الراوى عنها عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر وحديث عمر عن أمساء بنت زيد بن اخلطاب عن 

لوال أن أشق على أميت ألمرهنم بالسواك عند كل : "عبد اهللا بن حنظلة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .رواة اخلطيب فيه" صالة



.  
________  

وحديث سليمان بن صرد عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه قال تذاكروا غسل اجلنابة عند النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثالثا احلديث رواه اخلطيب وهو متفق عليه

  .من رواية سليمان عن جبري ليس فيه نافع
شيطان "ن سعد بن أىب وقاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحديث أىب الطفيل عن بكر بن قرواش ع

احلديث رواه أبو يعلى املوصلى يف مسنده قال صاحب امليزان بكر بن قرواش ال " الردهة حيذره رحل من جبيلة
عليه  يعرف واحلديث منكر وحديث أىب هريرة عن أم عبد اهللا أىب أىب ذئاب عن أم سلمة مسعت رسول اهللا صلى اهللا

رواه ابن أيب " ما ابتلى اهللا عبدا ببالء وهو على طريقة يكرهها إال جعل اهللا ذلك البالء له كفارة: "وسلم يقول
  .الدنيا يف كتاب املرض والكفارات ومن طريقه اخلطيب

من مل جيمع الصوم قبل : "وحديث ابن عمر عن صفية بنت أىب عبيد عن حفصة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .صبح فال صوم لهال

ال حيرم من الرضاع إال عشر رضعات : "وحديث ابن عمر عن صفية عن حفصة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .روامها اخلطيب" فصاعدا

  .ويف إسنادمها حممد بن عمر الواقدي
: به عز وجلوحديث أنس عن وقاص بن ربيعة عن أىب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ر

  .احلديث" ابن آدم إنك إن دنوت مىن شربا دنوت منك ذراعا"
وحديث أىب الطفيل عن عبد امللك بن أخي أىب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربين أهنم لن تسلطوا على 

  .قتلى ولن يفتنوين عن ديين احلديث
ما من رجل مسلم : "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلموحديث أىب أمامة عن عبسة بن أىب سفيان عن أم حبيبة مسعت رس
  " .حيافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر فتمسه النار

وحديث أىب الطفيل عن حالم بن جزل عن أىب ذر مرفوعا الناس ثالث طبقات احلديث روى هذه إالحاديث أيضا 
مرفوعة عن التابعني عن الصحابة مرفوعة ذكرهتا اخلطيب بأسانيد ضعيفة فهذه عشرون حديثا من رواية الصحابة 

  .للفائدة واهللا أعلم
أنه اعترض على املصنف يف قوله ما يسمى يف أصول الفقه بأن احملدثني أيضا يذكرون مراسيل " االمر الثاىن"

  الصحابة فما وجه ختصيصه بأصول الفقه واجلواب أن

ألن : حلديثي وجد صورته صورة املتصل وهو منقطع يف موضعنياحلديث فهذا إسناد إذا تأمله ا" أبا بكر فقوي أمني
ومل يسمعه الثوري أيضا . عبد الرزاق مل يسمعه من الثوري وإمنا مسعه من النعمان بن أىب شيبه اجلندي عن الثوري

  .من أىب إسحاق إمنا مسعه من شريك عن أىب إسحاق
اهللا بن الشخري عن رجلني عن شداد بن أوس عن رسول  احلديث الذي رويناه عن أىب العالء بن عبد: ومثال الثاين

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء يف الصالة اللهم إين أسالك الثبات يف إالمر احلديث واهللا اعلم
كل ما : أن املرسل خمصوص بالتابعني واملنقطع شامل له ولغريه وهو عنده: ومنها ما ذكره ابن عبد الرب رمحه اهللا وهو

  .صل إسناده سواء كان يعزى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أو إىل غريهال يت



  .ومنها أن املنقطع مثل املرسل وكالمها شامالن لكل ما ال يتصل إسناده
. وهو الذي ذكره احلافظ أبو بكر اخلطيب يف كفايته. صار إليه طوائف من الفقهاء وغريهم. وهذا املذهب أقرب

وأكثر ما . ما رواه التابعي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: سال من حيث إالستعمالإال أن أكثر ما يوصف بإالر
  .ما رواه من دون التابعني عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمرو حنو ذلك واهللا أعلم: يوصف بإالنقطاع

_______  
ن فقد اختلفوا فيها فذهب احملدثني وإن ذكروا مراسيل الصحابة فإهنم مل خيتلفوا يف إالحتجاج هبا وأما إالصوليو

إالستاذ أبو إسحق إالسفرايين إىل أنه ال حيتج هبا وخالفه عامة أهل إالصول فجزموا بإالحتجاج هبا ويف بعض شروح 
  .املنار يف إالصول احلنفية دعوى إالتفاق على إالحتجاج هبا ونقل إالتفاق مردود بقول إالستاذ أىب اسحق واهللا أعلم

أن املنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا : يب أبو بكر عن بعض أهل العلم باحلديثما حكاه اخلط: ومنها
  .وهذا غريب بعيد واهللا أعلم. عليه من قوله أو فعله
  :معرفة املعضل: النوع احلادي عشر

وقوم يسمونه مرسال كما سبق . فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضال. وهو لقب لنوع خاص من املنقطع
  .وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا

وهو اصطالح مشكل املأخذ من حيث اللغة وحبثت . أعضله فهو معضل بفتح الضاد: وأصحاب احلديث يقولون
وال التفات يف ذلك إىل معضل بكسر الضاد وإن كان مثل . أمر عضيل أي مستغلق شديد: فوجدت له قوهلم
  .عضيل يف املعىن

______  
  .معرفة املعضل: ادى عشرالنوع احل

وهو عبارة عن ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا انتهى أطلق املصنف اسم املعضل على ما سقط منه اثنان " وقوله"
فصاعدا ومل يفرق بني أن يسقط ذلك من موضع واحد أو من موضعني وليس املراد بذلك إال سقوطهما من موضع 

من موضع آخر فهو منقطع يف موضعني وليس معضال يف إالصطالح وهذا واحد فأما إذا سقط راو من مكان مث راو 
مراد املصنف ويوضح مراده املثال الذي مثل به بعد وهو قوله ومثاله ما يرويه تابع التابعي قائال فيه قال رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم إىل آخر كالمه
وهو اصطالح مشكل املأخذ من حيث اللغة  وأصحاب احلديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد" قوله"

وحبثت فوجدت له قوهلم أمر عضيل أي مستغلق شديد وال التفات يف ذلك إىل معضل بكسر الضاد وإن كان مثل 
  .عضيل يف املثىن انتهى

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذلك ما يرويه من دون تابعي: ما يرويه تابعي التابعي قائال فيه: ومثاله
  .التابعي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو عن أيب بكر وعمر وغريمها غري ذاكر للوسائط بينه وبينهم

أن رسول اهللا صلى اهللا : وذكر أبو نصر السجزي احلافظ قول الراوي بلغين حنو قول مالك بلغين عن أيب هريرة
: أصحاب احلديث يسمونه املعضل قلت احلديث وقال أي السجزي" للمملوك طعامه وكسوته: "عليه وسلم قال

  وقول املصنفني من



_______  
وأراد املصنف بذلك ختريج قول أهل احلديث معضل بفتح الضاد على مقتضى اللثة فقال إنه وجد له قوهلم أمر 
 عضيل مث زاده املصنف إيضاحا فيما أماله حني قراءة الكتاب عليه فقال إن فعيل يدل على الثالثي قال فعلى هذا

  .يكون لنا عضل قاصرا واعضل متعديا وقاصرا كما قالوا ظلم الليل وأظلم الليل وأظلم الليل انتهى
وقد اعترض عليه بأن فعيال ال يكون من الثالثي القاصر واجلواب أنه إمنا يكون من الثالثي القاصر إذا كان فعيل 

ولك حريص من حرص وإمنا أراد املصنف بقوهلم مبعىن مفعول فأما اذا كان مبعىن فاعل فيجئ من الثالثي القاصر كق
  .عضيل أنه مبعىن فاعل من عضل إالمر عاضل وعضيل واهللا أعلم

وقرأت خبط احلافظ شرف الدين احلسن بن على بن الصرييف على نسخة من كتاب ابن الصالح يف هذا املوضع دلنا 
جاء ظلم الليل وأظلم وأظلمه اهللا  قوهلم عضيل على أن ماضيه عضل فيكون أعضله منه ال من أعضل هو وقد

  .وغطش وأغطش وأغطشه اهللا تعاىل واهللا أعلم
وذكر أبو نصر السجزى احلافظ قول الراوي بلغين حنو قول مالك بلغين عن أىب هريرة أن رسول اهللا صلى " قوله"

أنتهى وقد احلديث وقال أصحاب احلديث يسمونه املعضل " للمملوك طعامه وكسوته: "اهللا عليه وسلم قال
استشكل كون هذا احلديث معضال اجلواز أن يكون الساقط بني مالك وبني أىب هريرة واحدا فقد مسع مالك من 

مجاعة من أصحاب أىب هريرة كسعيد املقربي ونعيم اجملمر وحممد بن املنكدر فلم جعله معضال واجلواب أن مالكا قد 
  وصل هذا احلديث خارج املوطأ فرواه عن حممد

ومساه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا وحنو ذلك كله من قبيل املعضل ملا تقدم: قال: اء وغريهمالفقه
  .اخلطيب أبو بكر احلافظ يف بعض كالمه مرسال وذلك على مذهب من يسمى كل مإال يتصل مرسال كما سبق

: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند
يقال للرجل يوم : "ما رويناه عن إالعمش عن الشعيب قال: فقد جعله احلاكم أبو عبد اهللا نوعا من املعضل مثاله

عن : فقد أعضله إالعمش وهو عند الشعيب. احلديث" ما عملته فيختم على فيه: عملت كذا وكذا ؟ فيقول: القيامة
  .ى اهللا عليه وسلم متصل مسنداأنس عن رسول اهللا صل

الصحايب ورسول : هذا جيد حسن ألن هذا إالنقطاع بواحد مضموما إىل الوقف يشتمل على إالنقطاع باثنني: قلت
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذلك باستحقاق اسم إالعضال أوىل واهللا أعلم

  :تفريعات 
ن عده بعض الناس من قبيل املرسل واملنقطع حىت يتبني اإلسناد املعنعن وهو الذي يقال فيه فالن عن فال:أحدها 

  .اتصاله بغريه
. وإىل هذا ذهب اجلماهري من أئمة احلديث وغريهم. والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل اإلسناد املتصل

احلديث  وأودعه املشترطون للصحيح يف تصانيفهم فيه وقبلوه وكاد أبو عمر بن عبد الرب احلافظ يدعي إمجاع أئمة
  وادعى. على ذلك

_________  
  .ابن عجالن عن أبيه عن أىب هريرة فقد عرفنا سقوط اثنني منه فلذلك مسوه معضال واهللا أعلم

عند ذكر اإلسناد املعنعن والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل اإلسناد املتصل مث قال وكاد أبو عمر بن " قوله"
حلديث على ذلك إىل آخر كالمه وال حاجة إىل قوله كاد فقد ادعاه فقال يف عبد الرب احلافظ يدعى إمجاع أئمة ا



مقدمة التمهيد اعلم وفقك اهللا أىن تأملت أقاويل أئمة احلديث ونظرت يف كتب من اشترط الصحيح يف النقل 
  .منهم

عنعنة إليهم قد أبو عمرو الداين املقرئ احلافظ إمجاع أهل النقل على ذلك وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت ال
فحينئذ حيمل على ظاهر إالتصال إال أن يظهر فيه خالف . راءهتم من وصمة التدليسثبتت مالقاة بعضهم بعضا مع ب

قرأت على : وكثر يف عصرنا وما قاربه بني املنتسبني إىل احلديث استعمال عن يف اإلجازة فإذا قال أحدهم. ذلك
ال على مإال خيفي واهللا وال خيرجه ذلك من قبيل إالتص. فالن عن فالن أو حنو ذلك فظن به أنه رواه عنه باإلجازة

  .أعلم
اختلفوا يف قول الراوي أن فالنا قال كذا وكذا هل هو مبنزلة عن يف احلمل على إالتصال إذا ثبت التالقي : الثاين

أن سعيد بن املسيب قال كذا فروينا عن مالك رضي اهللا : مالك عن الزهري: بينهما حىت يتبني فيه إالنقطاع مثاله
  .فالن و أن فالنا سواءعنه أنه كان يرى عن 

أن عن و أن سواء : أهنما ليسا سواء وحكى ابن عبد الرب عن مجهور أهل العلم: وعن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه
وأنه ال اعتبار باحلروف واأللفاظ وإمنا هو باللقاء واجملالسة والسماع واملشاهدة يعين مع السالمة من التدليس فإذا 

يحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد حمموال على إالتصال حىت يتبني كان مساع بعضهم من بعض صح
  .فيه إالنقطاع
_______  

ومن مل يشترطه فوجدهتم أمجعوا على قبول اإلسناد املعنعن ال خالف بينهم يف ذلك إذا مجع شروطا ثالثة وهى عدالة 
تدليس مث قال وهو قول مالك وعامة أهل احملدثني ولقاء بعضهم بعضا جمالسة ومشاهدة وأن يكونوا برآء من ال

  .العلم
قوله اختلفوا يف قول الراوى أن فالنا قال كذا وكذا هل هو مبنزلة عن يف احلمل على إالتصال إذا ثبت التالقى 

بينهما حىت يتبني فيه إالنقطاع مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن املسيب قال كذا فروينا عن مالك رضى اهللا عنه 
  .ن يروى عن فالن وأن فالنا سواءأنه كا

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
________  

  .وعن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أهنما ليسا سواء
وحكى ابن عبد الرب عن مجهور أهل العلم أن عن وأن سواء مث قال وحكى بن عبد الرب عن أىب بكر الربدجيى أن 

ع يف ذلك اخلرب بعينه من جهة أخرى مث قال ابن الصالح ووجدت حرف أن حممول على إالنقطاع حىت يتبني السما
مثل ما حكاه عن الربدجيى أىب بكر احلافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة يف مسنده الفحل فإنه ذكر ما رواه أبو 

ى الزبري عن ابن احلنفية عن عمار للحافظ قال أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فرد عل
السالم وجعله مسندا موصوال وذكر رواية قيس بن سعد كذلك عن عطاء ابن أىب رباح عن ابن احلنفية أن عمارا 
مر بالنىب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلى فجعله مرسال من حيث كونه قال إن عمارا فعل ومل يقل عن عمار واهللا 

  .أعلم انتهى
ن شيبة من تفرقتهما بني عن وأن ليس إالمر فيه على ما فهمه وما حكاه املصنف عن أمحد بن حنبل وعن يعقوب ب



من كالمهما ومل يفرق أمحد ويعقوب بني عن وأن لصيغة أن ولكن ملعىن آخر أذكره وهو أن يعقوب إمنا جعله 
ىب مرسال من حيث أن ابن احلنفية مل يسند حكاية القصة إىل عمار وإال فلو قال ابن احلنفية إن عمارا قال مررت بالن

صلى اهللا عليه وسلم ملا جعله يعقوب ابن شيبة مرسال فلما أتى به بلفظ أن عمارا مر كان حممد بن احلنفية هو 
احلاكى لقصة مل يدركها ألنه مل يدرك مرور عمار بالنىب صلى اهللا عليه وسلم فكان نقله لذلك مرسال وهذا أمر 

لنىب صلى اهللا عليه وسلم أو أن النىب صلى اهللا عليه وسلم واضح وال فرق بني أن يقول ابن احلنفية إن عمارا مر با
مر به عمار فكالمها مرسل بإالتفاق خبالف ما إذا قال عن عمار قال مررت أو ان عمارا قال مررت فإن هاتني 

العبارتني متصلتان لكوهنما أسندتا إىل عمار وكذلك ما حكاه املصنف عن أمحد ابن حنبل من تفرقته بني عن وأن 
و على هذا النحو ويوضح لك ذلك حكاية كالم أمحد وقد رواه اخلطيب ويف الكفاية بإسناده إىل أىب داود قال فه

مسعت أمحد قيل له أن رجال قال عروة أن عائشة قالت يا رسول اهللا وعن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا 
  .سواء ليس هذا سواء انتهى كالم أمحد

  
_______  

ظني ألن عروة يف اللفظ إالول مل يسند ذلك إىل عائشة وال ادرك القصة وإال فلو قال عروة إن وإمنا فرق بني اللف
  .عائشة قالت قلت يا رسول اهللا لكان ذلك متصال ألنه أسند ذلك إليها

وأما اللفظ الثاىن فأسنده عروة إليها بالعنعنة فكان ذلك متصال فما فعله أمحد ويعقوب بن شيبة صواب سواء ليس 
لفا لقول مالك وال لقول غريه وليس يف ذلك خالف بني أهل النقل ومجلة القول فيه أن الراوى إذا روى قصة أو خما

واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بني يدى النىب صلى اهللا عليه وسلم وبني بعض أصحابه 
 نعلم أن الصحاىب شهد تلك القصة وإن والراوى لذلك صحاىب قد أدرك تلك الواقعة حكمنا هلا بإالتصال وان مل

علمنا أنه مل يدرك الواقعة فهو مرسل صحاىب وإن كان الراوى كذلك تابعيا كمحمد بن احلنفية مثال فهى منقطعة 
وإن روى التابعى عن الصحاىب قصة أدرك وقوعها كان متصال ولو مل يصرح مبا يقتضى إالتصال وأسندها إىل 

ل أو بلفظ قال قال فالن فهى متصلة أيضا كرواية ابن احلنفية إالوىل عن عمار بشرط الصحاىب بلفظ أن فالنا قا
سالمة التابعى من التدليس كما تقدم وإن مل يدركها وال أسند حكايتها إىل الصحاىب فهى منقطعة كرواية ابن احلنفية 

  .الثانية فهذا احلقيق القول فيه
بو عبد اهللا بن املواق يف كتاب بغية النقاد فذكر من عند أىب داود وممن حكى اتفاق أهل النقل على ذلك احلافظ أ

حديث عبد الرمحن بن طرفة أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكالب احلديث وقال إنه عند أىب داود هكذا مرسل 
ل قال وقد نبه ابن السكن على إرساله فقال فذكر احلديث مرسال قال ابن املواق وهو أمر بني ال خالف بني أه

التمييز من أهل هذا الشأن يف انقطاع ما يروى كذلك إذا علم أن الراوى مل يدرك زمان القصة كما يف هذا احلديث 
وذكر حنو ذلك أيضا يف حديث أىب قيس أن عمرو بن العاص كان على سرية احلديث يف التيمم من عند أىب داود 

  .أيضا وكذلك فعل ذلك غريه وهو أمر واضح بني واهللا اعلم
قد ذكر املصنف بعد ما حكاه عن مسند يعقوب بن شيبة أن اخلطيب مثل هذه املسألة حبديث نافع عن ابن عمر و

عن عمر أنه سأل النىب صلى اهللا عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب احلديث ويف رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر 
  ة إالوىل يوجب أن يكون من مسندأن عمر قال يا رسول اهللا احلديث مث قال أى اخلطيب ظاهر الرواي



أن حرف أن حممول على إالنقطاع حىت يتبني السماع يف ذلك اخلرب : وحكى ابن عبد الرب عن أيب بكر الربدجيي
قال : عندي ال معىن هلذا إلمجاعهم على أن اإلسناد املتصل بالصحايب سواء فيه قال: وقال. بعينه من جهة أخرى

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أو: م أورسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .أنه قال أو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول واهللا أعلم

ووجدت مثل ما حكاه عن الربدجيي أيب بكر احلافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة يف مسنده الفحل فإنه : قلت
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه : بري عن ابن احلنفية عن عمار قالذكر ما رواه أبو الز
  .وجعله مسندا موصوال. فرد علي السالم

أن عمارا مر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم : وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أيب رباح عن ابن احلنفية
  .إن عمارا فعل ومل يقل عن عمار واهللا أعلم :وهو يصلي فجعله مرسال من حيث كونه قال

أينام أحدنا : أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم: مث إن اخلطيب مثل هذه املسألة حبديث نافع عن ابن عمر عن عمر
  .وهو جنب؟ احلديث
وىل يوجب ظاهر الرواية إال: مث قال. احلديث. قال يا رسول اهللا: عن نافع عن ابن عمر أن عمر: ويف رواية أخرى

والثانية ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمر عن . أن يكون من مسند عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

ليس هذا املثال مماثال ملا حنن بصدده ألن إالعتماد فيه يف احلكم بإالتصال على مذهب اجلمهور إمنا هو على : قلت
ك يف هذا احلديث مشترك متردد لتعلقه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وبعمر رضي اهللا عنه اللقي وإالدراك وذل

  وصحبة الراوي ابن عمر هلما فاقتضى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــ
.  

عن عمر عن رسول اهللا كونه رواه : كونه رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن جهة أخرى: ذلك من جهة
  .صلى اهللا عليه وسلم واهللا اعلم

. قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد الرب من تعميم احلكم بإالتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان: الثالث 
كل من علم له مساع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع : وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصرييف ذلك فقال

وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا احلكم وإمنا قال هذا . لم أنه مل يسمع منه ما حكاهحىت يع
  .فيمن مل يظهر تدليسه

أنه لو مل يكن قد مسعه منه لكان بإطالقه الرواية عنه من غري ذكر الواسطة بينه : ومن احلجة يف ذلك ويف سائر الباب
  .التدليس والكالم فيمن مل يعرف بالتدليس وبينه مدلسا والظاهر السالمة من وصمة

: فعل أو: وكذلك لو قال عنه ذكر أو. قال ابن عمر: قوله قال فالن كذا وكذا مثل أن يقول نافع: ومن أمثلة ذلك
كان يقول كذا وكذا وما جانس ذلك فكل ذلك حممول ظاهرا على إالتصال وأنه تلقى ذلك منه من : حدث أو

  .ثبت لقاؤه له على اجلملةغري واسطة بينهما مهما 
وقال فيه . مث منهم من اقتصر يف هذا الشرط املشترط يف ذلك وحنوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا

  .إذا كان معروفا بالرواية عنه: أبو عمرو املقري



  .إذا أدرك املنقول عنه إدراكا بينا: وقال فيه أبو احلسن القابسي
أنه يشترط طول الصحبة بينهم وأنكر مسلم بن احلجاج يف خطبة صحيحه : عاين يف العنعنةوذكر أبو املظفر السم

على بعض أهل عصره حيث اشترط يف العنعنة ثبوت اللقاء وإالجتماع وادعى أنه قول خمترع مل يسبق قائله إليه وأن 
  القول الشائع املتفق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــ

.  

أنه يكفي يف ذلك أن يثبت كوهنما يف عصر واحد وإن مل يأت يف خرب قط : عليه بني أهل العلم بإالخبار قدميا وحديثا
: إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم: وفيما قاله مسلم نظر وقد قيل. أهنما اجتمعا أو تشافها

  .واهللا أعلمعلي بن املديين و البخاري وغريمها 
وهذا احلكم ال أراه يستمر بعد املتقدمني فيما وجد من املصنفني يف تصانيفهم مما ذكروه عن مشاخيهم قائلني : قلت

  .فيه ذكر فالن وحنو ذلك فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز واهللا أعلم
من املغاربة يف أحاديث من  التعليق الذي يذكره أبو عبد اهللا احلميدي صاحب اجلمع بني الصحيحني وغريه: الرابع 

صحيح البخاري قطع إسنادها وقد استعمله الدارقطين من قبل صورته صورة إالنقطاع وليس حكمه حكمه وال 
خارجا ما وجد ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إىل قبيل الضعيف وذلك ملا عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا 

  .عليه يف الفائدة السادسة من النوع إالول
أيب مالك : ال التفات إىل أيب حممد بن حزم الظاهري احلافظ يف رده ما أخرجه البخاري من حديث أيب عامر أوو

. احلديث" ليكونن يف أميت أقوام يستحلون احلرير واخلمر واملعازف: "إالشعري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  من جهة

______  
ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمر عن النىب صلى اهللا عليه  عمر عن النىب صلى اهللا عليه وسلم والثانية

وسلم انتهى وهذا يشهد ملا ذكرناه إال أن املصنف اعترض على اخلطيب بقوله ليس هذا املثال مماثال ملا حنن بصدده 
ح وهو موافق ملا اىل آخر كالمه إال أن كون الرواية الثانية تدل على أنه من مسند ابن عمر ال خيالف فيه ابن الصال

  .ذكرناه وهو املقصود من إالستشهاد به واهللا أعلم و صلى اهللا عليه وسلم على حممد وآله
الرابع التعليق الذى يذكره أبو عبد اهللا احلميدى يف أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها صورته " قوله"

  صورة إالنقطاع وليس حكمه حكمه وال خارجا ما وجد

قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بني البخاري و : ده قائال فيهأن البخاري أور
  .هشام وجعله جوابا عن إالحتجاج به على حترمي املعازف

  .وأخطأ يف ذلك من وجوه واحلديث صحيح معروف إالتصال بشرط الصحيح
. جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه و البخاري رمحه اهللا قد يفعل ذلك لكون ذلك احلديث معروفا من

احلديث يف موضع آخر من كتابه مسندا متصال وقد يفعل ذلك ليغري ذلك  ٤٠وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك 
  .من إالسباب اليت ال يصحبها خلل إالنقطاع واهللا أعلم



دا ال فيما أورده يف معرض إالستشهاد وما ذكرناه من احلكم يف التعليق املذكور فذلك فيما أورده منه أصال ومقصو
  فإن الشواهد حيتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصوال
حىت إن بعضهم استعمله يف حذف . مث إن لفظ التعليق وجدته مستعمال فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر

  كل
_______  

م من شرطه اعترض عليه بأن شرط البخاري إن مسى كتابه ذلك فيه منه من قبيل الصحيح إىل قبيل الضعيف ملا عل
املسند الصحيح والصحيح هو ما فيه من املسند دون ما مل يسنده وهذا إالعتراض يؤيده قول ابن القطان يف بيان 

الوهم وإاليهام أن البخاري فيما يعلق من إالحاديث يف إالبواب غري مبال بضعف رواهتا فإهنا غري معدودة فيما 
  .خب وإمنا يعد من ذلك ما وصل إالسانيد به فاعلم ذلك انتهى كالم ابن القطانانت

واجلواب أن املصنف إمنا حيكم بصحتها إىل من علقها عنه إذا ذكره بصيغة اجلزم كما تقدم وال يظن بالبخاري أن 
ه ليس صحيحا عند جيزم القول فيما ليس بصحيح عمن جزم به عنه فأما إذا ذكر فيما أبرز من السند ضعيفا فإن

  .البخاري كما تقدم واهللا أعلم
فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بني البخاري وهشام انتهى وإمنا قال ابن حزم يف احمللى هذا حديث منقطع مل " قوله"

يتصل ما بني البخاري وصدقة بن خالد انتهى وصدقة بن خالد هو شيخ هشام بن عمار يف هذا احلديث وهذا قريب 
  .ملصنف ال جيوز تغيري إاللفاظ يف التصانيف وان اتفق املعىنإال أن ا

روى أبو . قال ابن عباس كذا وكذا. قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا: قوله: مثال ذلك.اإلسناد
قال الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن . قال سعيد بن املسيب عن أيب هريرة كذا وكذا. هريرة كذا وكذا

  وهكذا إىل شيوخ شيوخه.  صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذاالنيب
  .وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا يف الثالث من هذه التفريعات

______  
وأما ما أورده أى البخاري كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا يف الثالث من هذا التفريعات " قوله"

ن ما قال فيه البخاري وقال فالن ومسى بعض شيوخه أنه حمكوم فيه بإالتصال كاإلسناد املعنعن ويشكل انتهى يريد أ
على ما ذكره املصنف هنا أن البخاري قال يف صحيحه يف كتاب اجلنائز يف باب ما جاء يف قاتل النفس وقال حجاج 

جد فما نسيناه وما خناف أن يكذب بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن احلسن قال حدثنا جندب يف هذا املس
احلديث فحجاج بن منهال أحد شيوخ " كان برجل خراج فقتل نفسه: "جندب على النىب صلى اهللا عليه وسلم قال

البخاري قد مسع منه أحاديث وقد علق عنه هذا احلديث ومل يسمعه منه وبينه وبينه واسطة بدليل أنه أورده يف باب 
ال حدثنا حممد حدثنا حجاج حدثنا جرير عن احلسن قال حدثنا جندب فذكر احلديث ما ذكره عن بين إسرائيل فق

  .فهذا يدل على أنه مل يسمعه من حجاج وهذا تدليس
فال ينبغى أن حيمل ما علقه عن شيوخه على السماع منهم وجيوز أن يقال إن البخاري أخذه عن حجاج بن منهال 

الذى ذكره ابن الصالح ومسعه ممن مسعه منه فلم يستحسن التصريح  باملناولة أو يف حالة املذاكرة على اخلالف
باتصاله بينه وبني حجاج ملا وقع من حتمله وهو قد صح عنده بواسطة الذى حدثه به عنه فأتى به يف موضع بصيغة 

وعلى التعليق ويف موضع آخر بزيادة الواسطة وعلى هذا فال يسمى ما وقع من البخاري على هذا التقدير تدليسا 
كل حال فهو حمكوم بصحته لكونه أتى به بصيغة اجلزم كما تقدم فما قاله ابن حزم يف حديث البخاري عن هشام 



بن عمار حبديث املعارف من أنه ليس متصال عند البخاري ميكن أن يكون البخاري أخذه عن هشام مناولة أو يف 
  .املذاكرة فلم يصرح فيه بالسماع

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
_________  

إنه ال يصح وإنه موضع مردود عليه فقد وصله غري البخاري من طريق هشام بن عمار ومن طريق غريه " وقوله"
فقال إالمساعيلى يف صحيحه حدثنا احلسن وهو ابن سفيان إالمام حدثنا هشام بن عمار وقال الطرباين يف مسند 

د حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد وقال أبو داود يف سننه الشاميني حدثنا حممد بن يزيد بن عبد الصم
  .حدثنا عبد الوهاب بن جندة حدثنا بشر بن بكر كالمها عن عبد الرمحن بن يزيد ابن جابر بإسناده

وقد ذكر املصنف فيما تقدم يف النوع إالول يف أمثلة تعليق البخاري قال القعنيب والغضىب من شيوخ البخاري 
هناك من باب التعليق وخالف ذلك هنا وقد جياب عن املصنف مبا ذكره هنا عقب إالنكار عن ابن حزم وهو فجعله 

قوله والبخاري رمحه اهللا قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك احلديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي 
ندا متصال وقد يفعل ذلك بغري علق عنه وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك احلديث يف موضع آخر من كتابه مس

ذلك يف إالسباب اليت ال يصحبها خلل إالنقطاع انتهى فحديث النهى عن املعازف من باب ما هو معروف من جهة 
الثقات عن هشام كما تقدم وحديث جندب من باب ما ذكره يف موضع آخر من كتابه مسند وقد اعترض على 

إالسباب اليت ال يصحبها خلل إالنقطاع بأن حديث جندب الذي املصنف يف قوله وقد يفعل ذلك لغري ذلك من 
ذكر يف اجلنائز صحبة خلل لالنقطاع ألنه مل يأخذه عن حجاج بن منهال واجلواب عن املصنف أنه مل يرد بقوله ال 

خلل يصحبها خلل لالنقطاع أي يف غري املوضع الذي علقه فيه فان التعليق منقطع قطعا وإمنا أراد أنه ال يصحبها 
  .إالنقطاع يف الواقع بأن يكون احلديث معروف إالتصال

أما يف كتابه يف موضع آخر كحديث جندب أو يف غري كتابه كحديث أىب مالك إالشعري فإنه إمنا جزم به حيث 
  .علم اتصاله وصحته يف نفس إالمر كما تقدم واهللا تعاىل أعلم
  مد بن حيىي الدهلىوأختلف يف حممد شيخ البخاري يف حديث جندب فقيل هو حم

وبلغين عن بعض املتأخرين من أهل املغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف إليه قول البخاري يف غري موضع 
: من كتابه وقال يل فالن وزادنا فالن فوسم ذلك بالتعليق املتصل من حيث الظاهر املنفصل من حيث املعىن وقال

. ال لنا فاعلم أنه إسناد مل يذكره لالحتجاج به وإمنا ذكره لالستشهاد بهمىت رأيت البخاري يقول وقال يل وق
  .وكثريا ما يعرب احملدثون هبذا اللفظ عما جرى بينهم يف املذاكرات واملناظرات وأحاديث املذاكرة قلما حيتجون هبا

لعبد الصاحل أبو جعفر بالبخاري وهو ا ٤١وما ادعاه على البخاري خمالف ملا قاله من هو أقدم منه وأعرف : قلت
  .كل ما قال البخاري قال يل فالن فهو عرض ومناولة: بن محدان النيسابوري فقد روينا عنه أنه قال

ومل أجد لفظ التعليق مستعمال فيما سقط فيه بعض رجال اإلسناد من وسطه أو من آخره وال يف مثل قوله : قلت
وكأن هذا . ه جزم على من ذكر ذلك بأنه قاله وذكرهيروى عن فالن ويذكر عن فالن وما أشبهه مما ليس في

  .التعليق مأخوذ من تعليق اجلدار وتعليق الطالق وحنوه ملا يشترك اجلميع فيه من قطع إالتصال واهللا أعلم
______  

وهو الظاهر فإنه روى عن حجاج بن منهال والبخاري عادته ال ينسبه إذا روى عنه إما لكونه من أقرانه أو ملا جرى 



  .بينهما وقيل هو حممد بن جعفر السمناين
ومل أجد لفظ التعليق مستعمال فيما سقط فيه بعض رجال اإلسناد من وسطه أو من آخره وال يف مثل قوله " قوله"

  .يروى على فالن ويذكر عن فالن وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره انتهى
تأخرين ما ليس مبجزوم تعليقا منهم احلافظ أبو احلجاج املزي كقول البخاري يف باب مس وقد مسى غري واحد من امل

  احلرير من غري لبس ويروى فيه عن الزبيدي عن

اختلف أهل احلديث يف أنه ملحق بقبيل : احلديث الذي رواه بعض الثقات مرسال وبعضهم متصال: اخلامس 
اح إال بويل رواه إسرائيل بن يونس يف آخرين عن جده أيب إسحاق حديث ال نك: املوصول أو بقبيل املرسل مثاله

السبيعي عن أيب بردة عن أبيه أيب موسى إالشعري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسندا هكذا متصال ورواه 
سفيان الثوري وشعبة عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال هكذا فحكى اخلطيب 

أن احلكم لألكثر وعن : أن أكثر أصحاب احلديث يرون احلكم يف هذا وأشباهه للمرسل وعن بعضهم: افظاحل
أن احلكم لألحفظ فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فاحلكم ملن أرسله مث ال يقدح ذلك يف عدالة من : بعضهم

  .وصله وأهليته
بل خربه وإن خالفه غريه سواء كان املخالف له واحدا أو احلكم ملن أسنده إذا كان عدال ضابطا فيق: ومنهم من قال

  .هذا القول هو الصحيح: مجاعة قال اخلطيب
املذكور فحكم " ال نكاح إال بويل: "وسئل البخاري عن حديث. وما صححه هو الصحيح يف الفقه وأصوله: قلت

ه شعبة وسفيان ومها جبالن هلما من هذا مع أن من أرسل: الزيادة من الثقة مقبولة فقال البخاري: ملن وصله وقال
  .احلفظ وإالتقان الدرجة العالية

  .ويلتحق هبذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله وصله يف وقت وأرسله يف وقت
________  

الزهري عن أنس عن النىب صلى اهللا عليه وسلم فذكره املزي يف إالطراف وعلم عليه عالمة التعليق للبخارى وكذا 
واحد من احلفاظ يقولون ذكره البخاري تعليقا جمزوما أو تعليقا غري جمزوم به إال أنه جيوز أن هذا  فعل غري

  .إالصطالح متجدد فال لوم على املصنف يف قوله إنه مل جيده
  أما إذا كان الذى وصله هو الذى أرسله وصله يف وقت وأرسله يف وقت" قوله"

أو رفعه واحد يف وقت . ى اهللا عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحايبوهكذا إذا رفع بعضهم احلديث إىل النيب صل
فاحلكم على األصح يف كل ذلك ملا زاده الثقة من الوصل والرفع ألنه مثبت وغريه . ووقفه هو أيضا يف وقت آخر

 احلديث وهلذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة يف. ساكت ولو كان نافيا فاملثبت مقدم عليه ألنه علم ما خفي عليه
  .وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل وهو أعلم

  :معرفة التدليس وحكم املدلس: النوع الثاين عشر

  :التدليس قسمان
عمن عاصره ومل يلقه : أو. تدليس اإلسناد وهو أن يروي عمن لقيه ما مل يسمع منه مومها أنه مسعه منه: أحدمها

  وقد يكون أكثر مث قد يكون بينهما واحد. مومها أنه قد لقيه ومسعه منه



عن فالن وحنو ذلك : وإمنا يقول قال فالن أو. ومن شأنه أن ال يقول يف ذلك أخربنا فالن وال حدثنا وما أشبههما
  قال الزهري: كنا عند بن عيينة فقال: ما روينا عن علي بن خشرم قال: مثال ذلك

_______  
م على األصح يف كل ذلك ملا زاده الثقة من مث قال أو رفعه واحد يف وقت ووقفه هو أيضا يف وقت آخر فاحلك

  .الوصل والرفع إىل آخر كالمه وما صححه املصنف هو الذى رجحه أهل احلديث
وصحح إالصوليون خالفه وهو أن إالعتبار مبا وقع منه أكثر فإن وقع وصله أو رفعه أكثر من إرساله أو وقفه 

  .فاحلكم له واهللا أعلم فاحلكم للوصل والرفع وإن كان إالرسال أو الوقف فأكثر
  .معرفة التدليس: النوع الثاىن عشر

التدليس قسمان إىل آخر كالمه ترك املصنف رمحه اهللا قسما ثالثا من أنواع التدليس وهو شر إالقسام وهو " قوله"
م الذى يسمونه تدليس التسوية وقد مساه بذلك أبو احلسن بن القطان وغريه من أهل هذا الشأن وصورة هذا القس

  من التدليس

ال مل أمسعه من : مسعته من الزهري ؟ فقال: قال الزهري فقيل له: حدثكم الزهري ؟ فسكت مث قال: فقيل له
  .الزهري وال ممن مسعه من الزهري حدثين عبد الرزاق عن معمر عن الزهري

ينسبه أو يصفه مبا ال أن يروي عن شيخ حديثا مسعه منه فيسميه أو يكنيه أو : تدليس الشيوخ وهو: القسم الثاين
  .يعرف به كي ال يعرف

: أنه روى عن أيب بكر عبد اهللا بن أيب داود السجستاين فقال: ما روي لنا عن أيب بكر بن جماهد إالمام املقري: مثاله
 حدثنا حممد بن سند: وروى عن أيب بكر حممد بن احلسن النقاش املفسر املقري فقال. حدثنا عبد اهللا بن أيب عبد اهللا
  .نسبه إىل جد له واهللا أعلم

_______  
أن جيئ املدلس إىل حديث مسعه من شيخ ثقة وقد مسعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وذلك الشيخ الضعيف 
يرويه عن شيخ ثقة فيعمل املدلس الذي مسع احلديث من الثقة إالول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف وجيعله من 

اين بلفظ حمتمل كالعنعنة وحنوها فيصري اإلسناد كله ثقات ويصرح هو بإالتصال بينه رواية شيخه الثقة عن الثقة الث
  .وبني شيخه ألنه قد مسعه منه فال يظهر حينئذ يف اإلسناد ما يقتضى عدم قوله إال ألهل النقد واملعرفة بالعلل

ث الذي رواه إسحق بن ومثال ذلك ما ذكره أبو حممد بن أىب حامت يف كتاب العلل قال مسعت أىب وذكر احلدي
ال حتمدوا إسالم املرء حىت تعرفوا : "راهويه عن بقية قال حدثين أبو وهب إالسدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا

فقال أىب إن هذا احلديث له أمر قل من يفهمه روى هذا احلديث عبيد اهللا بن عمرو عن إسحق بن أىب " عقدة رأيه
لى اهللا عليه وسلم قال وعبيد اهللا بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدى فروة عن نافع عن ابن عمر عن النيب ص

فكناه بقية ونسبه إىل بين أسد لكيال يفطن له حىت إذا ترك إسحق ابن أىب فروه من الوسط ال يهتدي له قال وكان 
  .بقية من أفعل الناس هلذا انتهى

  ا عنوممن كان يصنع هذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم وحكي أيض

  
______  



إالعمش وسفيان الثورى فأما الوليد بن مسلم فحكى الدارقطىن عنه أنه كان يفعله وروينا عن أىب مسهر قال كان 
الوليد ابن مسلم حيدث بأحاديث إالوزاعي عن الكذابني مث يدلسها عنهم وروينا عن صاحل جزرة قال مسعت اهليثم 

حديث إالوزاعي قال كيف قلت تروى عن إالوزاعي عن نافع  بن خارجة يقول قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت
وعن إالوزاعي عن الزهري وعن إالوزاعي عن حيىي بن سعيد وغريك يدخل بني إالوزاعي وبني نافع عبد اهللا بن 
عامر إالسلمى وبينه وبني الزهري إبراهيم ابن مرة وقرة قال أنبل إالوزاعي أن يروى عن مثل هؤالء قلت فإذا 

هؤالء وهم ضعفاء احاديث مناكري فاسقطتهم أنت وصريهتا من رواية إالوزاعي عن الثقات ضعف  روى عن
  .إالوزاعي فلم يلتفت إىل قويل

  .وأما إالعمش والثوري فقال اخلطيب يف الكفاية كان إالعمش والثوري وبقية يفعلون مثل هذا واهللا أعلم
لتحصيل وباجلملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا قال شيخنا احلافظ أبو سعيد العالئى يف كتاب جامع ا

  .وشرها أنتهى
قلت ومما يلزم منه من الغرور الشديد أن الثقة إالول قد ال يكون معروفا بالتدليس ويكون املدلس قد صرح 
ع بسماعه من هذا الشيخ الثقة وهو كذلك فتزول هتمة تدليسه فيقف الواقف على هذا السند فال يرى فيه موض

علة ألن املدلس صرح باتصاله والثقة إالول ليس مدلسا وقد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه ما فيه من 
  .إالفة اليت ذكرناها وهذا قادح فيمن تعمد فعله واهللا أعلم

ه هكذا وهو أن يروى عمن لقيه ما مل يسمعه منه مومها أنه مسعه منه أو عمن عاصره ومل يلقه إىل آخر كالم" قوله"
حد املصنف القسم إالول من قسمى التدليس اللذين ذكرمها وقد حده غري واحد من احلفاظ مبا هو أخص من هذا 

وهو أن يروى عمن قد مسع منه ما مل يسمعه منه غري أن يذكر أنه مسعه منه هكذا حده احلافظ أبو بكر أمحد بن 
حديثه أو يقبل وكذا حده احلافظ أبو احلسن بن حممد بن  عمرو بن عبد اخلالق البزار يف جزء له يف معرفة من يترك

  عبد امللك بن القطان يف معرفة كتاب بيان الوهم

فروينا عن الشافعي إالمام رضي . فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذما له: أما القسم إالول
وهذا من شعبة إفراط . ن أزين أحب إيل من أن أدلسأل: وروينا عنه أنه قال. التدليس أخو الكذب: اهللا عنه أنه قال

فجعله فريق من أهل : حممول على املبالغة يف الزجر عنه والتنفري مث اختلفوا يف قبول رواية من عرف هبذا التدليس
  .ال تقبل روايته حبال بني السماع أو مل يبني: احلديث والفقهاء جمروحا بذلك وقالوا

______  
  .لقطان والفرق بينه وبني إالرسال هو أن إالرسال روايته عمن مل يسمع منه انتهىوإاليهام قال ابن ا

ويقابل هذا القول يف تضييق حد التدليس القول إالخر الذى حكاه ابن عبد الرب يف التمهيد أن التدليس أن حيدث 
غريه وما ذكره املصنف يف  الرجل مبا مل يسمعه قال ابن عبد الرب وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد ال مالك وال

حد التدليس هو املشهور بني أهل احلديث وإمنا ذكرت قول البزار وابن القطان كيال يغتر هبما من وقف عليهما 
  .فيظن موافقة أهل هذا الشان لذلك واهللا أعلم

عله فريق من أهل أما القسم إالول فمكروه جدا مث قال مث اختلفوا يف قبول رواية من عرف هبذا التدليس فج" قوله"
احلديث والفقهاء جمروحا بذلك وقالوا ال تقبل روايته حبال بني السماع أو مل يبني والصحيح التفصيل وان ما رواه 

املدلس بلفظ حمتمل مل يبني فيه السماع وإالتصال حكمه حكم املرسل وأنواعه مث قال وأما القسم الثاىن فأمره أخف 
  :انتهى كالمه وفيه أمور



ن املصنف أجرى اخلالف يف الثقة املدلس وان صرح بالسماع وقد ادعى أبو احلسن بن القطان نفي اخلالف أحدها أ
فيه فذكر يف كتابه بيان الوهم وإاليهام أن حيىي ابن أىب كثري كان يدلس وأنه ينبغى أن جيرى يف معنعنه اخلالف مث 

فتقبل منه ذلك بال خالف انتهى كالمه واملشهور قال أما إذا صرح بالسماع فال كالم فيه فإنه ثقة حافظ صدوق 
  ما ذكره املصنف من إثبات اخلالف فقد حكاه اخلطيب يف الكفاية عن

. وأن مارواه املدلس بلفظ حمتمل مل يبني فيه السماع وإالتصال حكمه حكم املرسل وأنواعه: والصحيح التفصيل
أشباهها فهو مقبول حمتج به ويف الصحيحني وغريمها من وما رواه بلفظ مبني لالتصال حنو مسعت وحدثنا وأخربنا و

كقتادة وإالعمش والسفيانني وهشام بن بشري وغريهم وهذا : الكتب املعتمدة من حديث هذا الضرب كثري جدا
ألن التدليس ليس كذبا وإمنا هو ضرب من إاليهام بلفظ حمتمل واحلكم بأنه ال يقبل من املدلس حىت يبني قد أجراه 

  .رضي اهللا عنه فيمن عرفناه دلس مرة واهللا أعلم الشافعي
_________  

  .فريق من الفقهاء وأصحاب احلديث وهكذا حكاه غريه واملثبت للخالف مقدم على النايف له واهللا أعلم
أن املصنف ذكر أن ما مل يبني فيه املدلس إالتصال حكمه حكم املرسل فاقتضى كالمه أن من يقبل : االمر الثاىن

يقبل معنعن املدلس وليس ذلك قول مجيع من حيتج باملرسل بل بعض من حيتج باملرسل يرد معنعن املدلس ملا املرسل 
فيه من التهمة كما حكاه اخلطيب يف الكفاية فقال إن مجهور من حيتج باملرسل يقبل خرب املدلس بل زاد النووى على 

ربه إذا عنعن وهذا منه إفراط وكان الذى أوقع هذا فحكى يف شرح املهذب إالتفاق على أن املدلس ال حيتج خب
النووى يف ذلك ما ذكره البيهقى يف املدخل وابن عبد الرب يف التمهيد مما يدل على ذلك أما البيهقى فإنه حكى عن 

الشافعى وسائر أهل العلم أهنم ال يقبلون عنعنة املدلس وأما ابن عبد الرب فإنه ملا ذكر يف مقدمة التمهيد احلديث 
ملعنعن وأنه يقبل بشروط ثالثة قال إال أن يكون الرجل معروفا بالتدليس فال يقبل حديثه حىت يقول حدثنا أو مسعت ا

  .قال فهذا ما ال أعلم فيه أيضا خالفا انتهى كالمه
وما ذكر من إالتفاق لعله حممول على اتفاق من ال حيتج باملرسل خصوصا عبارة البيهقي فإن لفظ سائر قد تطلق 

اد به الباقى ال اجلميع واخلالف يف كالم غريمها وممن حكاه احلاكم يف كتاب املدخل فإنه قسم الصحيح إىل عشر وير
أقسام مخسة متفق عليها ومخسة خمتلف فيها فذكر من اخلمسة املختلف فيها املراسيل وأحاديث املدلسني إذا مل 

  أبو بكر اخلطيب يفيذكروا مساعاهتم إىل آخر كالمه وحكى اخلالف أيضا احلافظ 

فأمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه وتوعري لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله : وأما القسم الثاين
وأهليته وخيتلف احلال يف كراهة ذلك حبسب الغرض احلامل عليه فقد حيمله على ذلك كون شيخه الذي غري مسته 

السماع منه مجاعة دونه أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه أو كونه غري ثقة أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه يف 
كثري الرواية عنه فال حيب إالكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة وتسمح بذلك مجاعة من الرواة 

  .املصنفني منهم اخلطيب أبو بكر فقد كان هلجا به يف تصانيفه واهللا أعلم
  :معرفة الشاذ: النوع الثالث عشر

  ليس الشاذ من: قال الشافعي رمحه اهللا: عن يونس بن عبد إالعلى قال روينا
_________  



كتاب الكفاية فحكى عن خلق كثري من أهل العلم أن خرب املدلس مقبول قال وزعموا أن هناية أمره أن يكون 
  .مرسال واهللا أعلم

مل يبني احلكم يف القسم الثاىن وإمنا قال أن املصنف بني احلكم فيمن عرف بالقسم إالول من التدليس و: إالمر الثالث
إن أمره أخف فأردت بيان احلكم فيه للفائدة وقد جزم أبو نصر بن الصباغ يف كتاب العدة أن من فعل ذلك لكون 

من روى عنه غري ثقة عند الناس وإمنا أراد أن يغري امسه ليقبلوا خربه جيب إال يقبل خربه وإن كان هو يعتقد فيه 
لط يف ذلك جلواز أن يعرف غريه من جرحه مإال يعرفه هو وان كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن الثقة فقد غ

  .جمهول ال جيب قبول خربه حىت يعرف من روى عنه واهللا أعلم
  .معرفة الشاذ: النوع الثالث عشر

عن غريه فيشكل مبا قوله أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فال إشكال يف أنه غري شاذ مقبول وأما ما حكيناه 
فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي اهللا عنه عن " إمنا إالعمال بالنيات"ينفرد به العدل احلافظ الضابط كحديث 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث تفرد به عمر عن علقمة بن وقاص مث عن علقمة حممد بن إبراهيم مث عنه حيىي

  .إمنا الشاذ أن يروي الثقة حديثا خيالف ما روى الناساحلديث أن يروي الثقة ما ال يروي غريه 
_______  

  .ابن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل احلديث انتهى
  :وقد اعترض عليه بأمرين

  .أن اخلليلى واحلاكم إمنا ذكرا تفرد الثقة فال يرد عليهما تفرد احلافظ ملا بينهما من الفرقان: أحدمها
مل ينفرد عمر به بل رواه أبو سعيد اخلدرى وغريه عن النىب صلى اهللا عليه وسلم فيما  أن حديث النية: وإالمر الثاىن

  .ذكره الدارقطىن وغريه انتهى ما اعترض به عليه
واجلواب عن إالول أن احلاكم ذكر تفرد مطلق الثقة واخلليلى إمنا ذكر مطلق الراوى فريد على إطالقهما تفرد 

تفرد الراوى الثقة شاذا صحيحا وتفرد الراوى غري الثقة شاذا ضعيفا واحلاكم العدل احلافظ ولكن اخلليلى جيعل 
ذكر تفرد مطلق الثقة فيدخل فيه تفرد الثقة احلافظ فلذلك استشكله املصنف وعن الثاىن أنه مل يصح من حديث أىب 

ما هو الصحيح عند سعيد وال غريه سوى عمر وقد أشار املصنف إىل أنه قد قيل ان له غري طريق عمر بقوله على 
أهل احلديث فلم يبق لالعتراض عليه وجه مث ان حديث أىب سعيد الذى ذكره هذا املعترض صرحوا بتغليط ابن أىب 

  .داود الذى رواه عن مالك
وممن ومهه يف ذلك الدارقطىن وغريه وإذ قد اعترض عليه يف حديث عمر هذا فهال اعترض عليه يف احلديث الذى 

نف أنه أوضح يف التفرد من حديث عمر وهو حديث عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر يف النهى بعده فقد ذكر املص
  .عن بيع الوالء وعن هبته كما سيأتى

ومما يستغرب حكايته يف حديث عمر أىن رأيت يف املستخرج من أحاديث الناس لعبد الرمحن بن منده أن حديث 
رواه عن عمر غري علقمة وعن علقمة غري حممد بن إبراهيم  إالعمال بالنيات رواه سبعة عشر من الصحابة وأنه

  وعن حممد بن إبراهيم غري حيىي

الذي عليه حفاظ : مث قال. وحكى احلافظ أبو يعلى اخلليلي القزويين حنو هذا عن الشافعي ومجاعة من أهل احلجاز
فما كان عن غري ثقة فمتروك ال . احلديث أن الشاذ ما ليس له إال إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غري ثقة



  .يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه وال حيتج به
أن الشاذ هو احلديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل مبتابع لذلك : وذكر احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ

هم فيه والشاذ مل يوقف فيه أنه يغاير املعلل من حيث أن املعلل وقف على علته الدالة على جهة الو: وذكر. الثقة
  .على علته كذلك

  .أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فال إشكال يف أنه شاذ غري مقبول: قلت
إمنا إالعمال بالنيات فإنه حديث فرد : وأما ما حكيناه عن غريه فيشكل مبا ينفرد به العدل احلافظ الضابط كحديث

مث تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص مث عن علقمة . اهللا عليه وسلمتفرد به عمر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى 
  .حممد بن إبراهيم مث عنه حيىي بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل احلديث

______  
ابن سعيد وقد بلغىن أن احلافظ أبا احلجاج املزي سئل عن كالم ابن منده هذا فأنكره واستبعده وقد تتبعت كالم 

وجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم يف الباب إمنا هلم أحاديث أخرى يف مطلق النية حلديث ابن مندة املذكور ف
يبعثون على نياهتم وحلديث لبس له من غزاته إال ما نوى وحنو ذلك وهكذا يفعل الترمذي يف اجلامع حيث يقول 

أخر يصح أن تكتب يف ذلك الباب  ويف الباب عن فالن وفالن فانه ال يريد ذلك احلديث املعني وإمنا يريد أحاديث
وان كان حديثا آخر غري الذى يرويه يف أول الباب وهو عمل صحيح إال أن كثريا من الناس يفهمون من ذلك أن 
من مسى من الصحابة يروون ذلك احلديث بعينه الذى رواه يف أول الباب بعينه وليس إالمر على ما فهموه بل قد 

يصح إيراده يف ذلك الباب مث إىن تتبعت إالحاديث اليت ذكرها ابن منده فلم  يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر
  أجد منها بلفظ حديث ابن عمر أو قريبا من لفظه مبعناه إال

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع الوالء : حديث عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر: وأوضح من ذلك يف ذلك
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة : ينار وحديث مالك عن الزهري عن أنستفرد به عبد اهللا بن د. وهبته

تفرد به مالك عن الزهري فكل هذه خمرجة يف الصحيحني مع أنه ليس هلا إال إسناد واحد تفرد . وعلى رأسه مغفر
 حرفا يرويه للزهري حنو تسعني: وقد قال مسلم بن احلجاج. ويف غرائب الصحيح أشباه لذلك غري قليلة. به ثقة

  .واهللا أعلم. عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد
_________  

حديثا ألىب سعيد اخلدري وحديثا ألىب هريرة وحديثا ألنس بن مالك وحديثا لعلى بن أىب طالب وكلها ضعيفة 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم إال من حديث عمر ولذلك قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده بعد خترجيه ال يصح عن ا

وال عن عمر إال من حديث علقمة وال عن علقمة إال من حديث حممد بن إبراهيم وال عن حممد بن إبراهيم إال من 
  .حديث حيىي بن سعيد واهللا أعلم

  .وذكره املصنف بعد هذا يف النوع احلادي والثالثني ونبسط الكالم عليه هناك إن شاء اهللا تعاىل
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع "قوله وأوضح من ذلك يف ذلك حديث عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر 

تفرد به عبد اهللا بن دينار وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل " الوالء وهبته
رجة يف الصحيحني مع أنه ليس هلا إال إسناد واحد مكة وعلى رأسه املغفر تفرد به مالك عن الزهري فكل هذه خم

انتهى وفيه أمران أحدمها أن احلديث إالول وهو حديث النهى عن بيع الوالء وهبته قد روى من حديث عبد اهللا بن 
  دينار رواه الترمذي يف كتاب العلل املفرد قال حدثنا حممد بن عبد امللك بن أىب الشوارب حدثنا حيىي بن سليم عن



ا الذي ذكرناه وغريه من مذاهب أئمة احلديث يبني لك أنه ليس إالمر يف ذلك على اإلطالق الذي أتى به فهذ
  :اخلليلي و احلاكم بل إالمر يف ذلك على تفصيل نبيه فنقول

فإن كان ما انفرد به خمالفا ملا رواه من هو أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبط كان ما : إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه
انفرد به شاذا مردودا وإن مل تكن فيه خمالفة ملا رواه غريه وإمنا هو أمر رواه هو ومل يروه غريه فينظر يف هذا الراوي 

فإن كان عدال حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل يقدح إالنفراد فيه كما فيما سبق من : املنفرد
ه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز وإن مل يكن ممن يوثق حبفظه وإتقان. إالمثلة
  .الصحيح

فيه فإن كان املنفرد به غري بعيد من درجة احلافظ الضابط : مث هو بعد ذلك دائر بني مراتب متفاوتة حبسب احلال
رددنا ما انفرد به وإن كان بعيدا من ذلك . املقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ومل حنطه إىل قبيل احلديث الضعيف

  .وكان من قبيل الشاذ املنكر
  .احلديث الفرد املخالف: أحدمها: فخرج من ذلك أن الشاذ املردود قسمان

الفرد الذي ليس يف راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا ملا يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف : والثاين
  .واهللا أعلم

__________  
عن نافع عن عمر فذكره مث قال والصحيح عن عبد اهللا بن دينار وعبد اهللا بن دينار قد تفرد هبذا عبيد اهللا بن عمر 

احلديث عن ابن عمر وحيىي بن سليم أخطأ يف حديثه وقال الترمذي أيضا يف اجلامع أن حيىي بن سليم وهم يف هذا 
يف الكامل فقال حدثنا عصمة ابن احلديث قلت وقد ورد من غري رواية حيىي بن سليم عن نافع رواه ابن عدي 

  جبماك البخاري حدثنا إبراهيم بن فهد حدثنا مسلم عن حممد بن دينار عن يونس

  :معرفة املنكر من احلديث: النوع الرابع عشر

  أنه احلديث الذي ينفرد به: بلغنا عن أيب بكر أمحد بن هارون الربدجيي احلافظ
_________  

مر فذكره أورده يف ترمجه إبراهيم بن فهد ابن حكيم وقال مل أمسعه إال من عصمة يعىن ابن عبيد عن نافع عن ابن ع
عنه مث قال وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكري وهو مظلم إالمر وحكى أيضا أن ابن صاعد كان إذا حدثنا عنه 

  .يقول حدثنا إبراهيم بن حليم ينسبه إىل جده لضعفه انتهى
ح أيضا إال من رواية عبد اهللا بن دينار كما تقدم يف حديث إالعمال بالنيات واهللا واجلواب عن املصنف أنه ال يص

  .أعلم
وإالمر الثاىن أن حديث املغفر قد ورد من عدة طرق غري طريق مالك من رواية ابن أخى الزهري وأىب أويس عبد 

الزهري عنه فرواها أبو بكر البزار  اهللا بن عبد اهللا بن أىب عامر ومعمر وإالوزاعي كلهم عن الزهري فأما رواية أخى
يف مسنده وأما رواية أىب أويس فرواها ابن سعد يف الطبقات وابن عدى يف الكامل يف ترمجة أىب أويس وأما رواية 

معمر فذكرها ابن عدى يف الكامل وأما رواية إالوزاعي فذكرها املزي يف إالطراف وقد بينت ذلك يف شرح 
  .الترمذي

معجم شيوخه أن أبا بكر بن العرىب قال ألىب جعفر بن املرخى حني ذكر أنه ال يعرف إال من  وروى ابن مسدى يف



حديث مالك عن الزهري قد رويته من ثالثة عشر طريقا غري طريق مالك فقالوا له أفدنا هذه الفوائد فوعدهم ومل 
العشاب كان متعصبا على ابن  خيرج هلم شيئا مث تعقب ابن مسدى هذه احلكاية بأن شيخه فيها وهو أبو العباس

  .العريب لكونه كان متعصبا على ابن حزم فاهللا أعلم
  .معرفة املنكر: النوع الرابع عشر

املنكر ينقسم قسمني على ما ذكرناه يف الشاذ فانه مبعناه منال إالول وهو املنفرد املخالف ملا رواه الثقات " قوله"
  ررواية مالك عن الزهري عن على بن حسني عن عم

  .الرجل وال يعرف متنه من غري روايته ال من الوجه الذي رواه منه وال من وجه آخر
فأطلق الربدجيي ذلك ومل يفصل و إطالق احلكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود يف كالم كثري من 

  .أهل احلديث والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا يف شرح الشاذ
  .املنكر ينقسم قسمني على ما ذكرناه يف الشاذ فإنه مبعناه: وعند هذا نقول

رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسني عن عمر بن عثمان : مثال إالول وهو املنفرد املخالف ملا رواه الثقات
فخالف " ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم: "عن أسامة بن زيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .عمر بن عثمان بضم العني: الك غريه من الثقات يف قولهم
عمرو بن عثمان : وذكر مسلم صاحب الصحيح يف كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه

  .يعين بفتح العني
  .وذكر أن مالكا كان يشري بيده إىل دار عمر بن عثمان كأنه علم أهنم خيالفونه

______  
" ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم: "مة بن زيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالابن عثمان عن أسا

  .فخالف مالك غريه من الثقات يف قوله عمر بن عثمان بضم العني
وذكر مسلم يف كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمرو ابن عثمان يعىن بفتح العني إىل 

كم املصنف على حديث مالك هذا بأنه منكر ومل أجد من أطلق عليه اسم النكارة وال يلزم من تفرد آخر كالمه ح
مالك بقوله يف اإلسناد عمر أن يكون املنت منكرا فاملنت على كل حال صحيح ألن عمر وعمرا كالمها ثقة وقد ذكر 

  علة يف إسنادهاملصنف مثل ما أشرت إليه يف النوع الثامن عشر أن من أمثلة ما وقفت ال

وعمرو وعمر مجيعا ولد عثمان غري أن هذا احلديث إمنا هو عن عمرو بفتح العني وحكم مسلم و غريه على مالك 
  .بالوهم فيه واهللا أعلم

مارويناه من حديث أيب زكري : ومثال الثاين وهو الفرد الذي ليس يف راويه من الثقة وإالتقان ما حيتمل معه تفرده
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنهاحيىي بن حممد بن 

تفرد به " . كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول عاش بن آدم حىت أكل اجلديد باخللق: "قال
  .حيتمل تفرده واهللا أعلمأبو زكري وهو شيخ صاحل أخرج عنه مسلم يف كتابه غري أنه مل يبلغ مبلغ من 

_________  
من غري قدح يف املنت ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثورى عن عمرو بن دينار عن أىب عمر عن النىب صلى 

  .احلديث قال فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غري صحيح" البيعان باخليار: "اهللا عليه وسلم قال



كل حال صحيح والعلة يف قوله عن عمرو بن دينار إمنا هو عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر هكذا  قال واملنت على
رواه إالئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى ابن عبيد وعدل عن عبد اهللا بن دينار إىل عمرو بن دينار وكالمها 

ملنت عن صحيحا فهكذا جيب أن يكون ثقة انتهى كالمه فجعل الوهم يف اإلسناد بذكر ثقة آخر ال خيرج ذلك ا
احلكم هنا على أنه قد اختلف على مالك رمحه اهللا يف قوله وعمر وعمرو فرواه النسائى يف سننه من رواية عبد اهللا 

بن املبارك وزيد بن احلباب ومعاوية بن هشام ثالثتهم عن مالك فقالوا يف روايتهم عمرو بن عثمان كروايه بقية 
قال النسائى بعده والصواب من حديث مالك عن عمر بن عثمان قال وال نعلم أحدا تابع أصحاب الزهري لكن 

  .مالكا على قوله عمر بن عثمان انتهى
وقال ابن عبد الرب يف التمهيد أن حيىي بن بكري رواه عن مالك على الشك فقال فيه عن عمرو بن عثمان أو عمر بن 

  .ا روى حيىي وتابعه القعنىب وأكثر الرواة انتهىعثمان قال والثابت عن مالك عمر بن عثمان كم

.  
______  

وقد خالف مالكا يف ذلك ابن جريج وسفيان بن عيينة وهشيم بن كثري ويونس ابن يزيد ومعمر بن راشد وابن اهلاد 
  .وحممد بن أىب حفصة وغريهم فقالوا عمرو وهو الصواب واهللا أعلم

بن عيسى عن الزهري فخالفا فيه الفريقني معا فأسقطا منه ذكر عمرو وقد رواه سفيان الثورى وشعبة عن عبد اهللا 
  .بن عثمان وجعاله من رواية على بن حسني عن أسامة والصواب رواية اجلمهور واهللا أعلم

وإذا كان هذا احلديث ال يصلح مثإال للمنكر فلنذكر مثإال يصلح لذلك وهو ما رواه أصحاب السنن األربعة من 
كان النىب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء وضع "ىي عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال رواية مهام بن حي

  .قال أبو داود بعد خترجيه هذا حديث منكر" خامته
النىب صلى اهللا عليه وسلم أخذ خامتا من "قال وإمنا يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن 

هم فيه من مهام ومل يروه إال مهام وقال النسائى أيضا بعد خترجيه هذا حديث غري حمفوظ وقال والو" ورق مث ألقاه
  .وأما قول الترمذي بعد خترجيه له هذا حديث حسن صحيح غريب فإنه أحرى حكمه على ظاهر اإلسناد

  .وقول أىب داود والنسائى أوىل بالصواب إال أنه قد ورد من غري رواية مهام
ستدرك والبيهقي يف سننه من رواية حيىي بن املتوكل عن ابن جريج وصححه احلاكم على شرط رواه احلاكم يف امل

الشيخني وضعفه البيهقى فقال هذا شاهد ضعيف وكان البيهقى ظن أن حيىي بن املتوكل هو أبو عقيل صاحب هبية 
وال يقدح فيه قول ابن  وهو ضعيف عندهم وليس هو به وإمنا هو باهلى يكىن أبا بكر ذكره ابن حيان يف الثقات

  .معني ال أعرفه فقد عرفه غريه وروى عنه حنو من عشرين نفسا إال انه اشتهر تفرد مهام به عن ابن جريج واهللا أعلم
عقد ذكر أىب زكري حيىي بن حممد بن قيس وهو شيخ صاحل أخرج عنه مسلم يف كتابه غري أنه مل يبلغ مبلغ من " قوله"

  .حيتمل تفرده انتهى

  :معرفة إالعتبار واملتابعات والشواهد: اخلامس عشر النوع

  هذه أمور يتداولوهنا يف نظرهم يف حال احلديث هل تفرد به راويه أو ال ؟ وهل هو معروف أو ال ؟
أن يروي محاد بن سلمة : إن طريق إالعتبار يف إالخبار مثاله: ذكر أبو حامت حممد بن حبان التميمي احلافظ رمحه اهللا



هل روى ذلك : تابع عليه عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فينظرحديثا مل ي
فثقة غري ابن سريين : فإن وجد علم أن للخرب أصال يرجع إليه وإن مل يوجد ذلك: ثقة غري أيوب عن ابن سريين

عليه وسلم فأي ذلك وجد يعلم به أن  وإال فصحايب غري أيب هريرة رواه عن النيب صلى اهللا. رواه عن أيب هريرة
  .للحديث أصال يرجع إليه وإال فال

_______  
ومل خيرج له مسلم احتجاجا وإمنا أخرج له يف املتابعات وقد أطلق إالئمة عليه القول بالضعيف فقال حيىي بن معني 

 يتابع على حديثه وأورد فيما روى عنه إسحق الكوسج ضعيف وقال أبو حامت بن حبان ال حيتج به وقال العقيلى ال
له ابن عدى أربعة أحاديث مناكري وأما قول املصنف إنه شيخ صاحل فأخذه من كالم أىب يعلى اخلليلى فانه كذلك يف 

  .كتاب إالرشاد واهللا أعلم
  .معرفة إالعتبار واملتابعات والشواهد: النوع اخلامس عشر

ن عيينة عن عمرو بن ديناد عن عطاء ابن أىب رباح عن ابن مثال املتابع والشاهد روينا من حديث سفيان ب" قوله"
ورواه ابن جريج عن عمر وعن عطاء ومل " لو أخذوا فدبغوه فانتفعوا به: "عباس أن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .يذكر فيه الدباغ انتهى
ية ابن عباس عنها ال من ورواية ابن جريج ليست كرواية ابن عيينة فإن ابن جريج جعله من مسند ميمونة من روا

مسند ابن عباس وقد رواه مسلم على الوجهني معا من طريق ابن عيينة فجعله من مسند ابن عباس ومن طريق ابن 
  جريج فجعله من مسند ميمونة وكالم املصنف يوهم اتفاقهما يف السند وأن إالختالف الذي

 محاد فهذه املتابعة التامة فإن مل يروه أحد غريه عن فمثال املتابعة أن يروي ذلك احلديث بعينه عن أيوب غري: قلت
أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سريين أو عن أيب هريرة أو رواه غري أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فذلك قد يطلق عليه اسم املتابعة أيضا لكن يقصر عن املتابعة إالوىل حبسب بعدها منها وجيوز أن يسمى ذلك 
شاهد أيضا فإن مل يرو ذلك احلديث أصال من وجه من الوجوه املذكورة لكن روي حديث آخر مبعناه فذلك بال

وينقسم عند ذلك إىل . الشاهد من غري متابعة فإن مل يرو أيضا مبعناه حديث آخر فقد حتقق فيه التفرد املطلق حينئذ
به أبو هريرة وتفرد به عن أيب هريرة ابن سريين تفرد : مردود منكر وغري مردود كما سبق وإذا قالوا يف مثل هذا

  .وتفرد به عن ابن سريين أيوب وتفرد به عن أيوب محاد بن سلمة كان يف ذلك إشعارا بانتفاء وجوه املتابعات فيه
. أنه قد يدخل يف باب املتابعة وإالستشهاد رواية من ال حيتج حبديثه وحده بل يكون معدودا يف الضعفاء: مث اعلم

كتاب البخاري و مسلم مجاعة من الضعفاء ذكراهم يف املتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك ويف 
  .وهلذا يقول الدارقطين وغريه يف الضعفاء فالن يعترب به وفالن ال يعترب به وقد تقدم التنبيه على حنو ذلك واهللا أعلم

عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب رباح عن ابن روينا من حديث سفيان وابن عيينة عن : مثال للمتابع والشاهد
  لو أخذوا: "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عباس

__________  
بينهما يف ذكر الدباغ وإذ مل يتفق ابن عيينة وابن جريج يف اإلسناد فلنذكر مثإال اتفق الراويان له على إسناده 

إبراهيم بن نافع الصايغ عن عمرو بن دينار عن عطاء عن  وأختلفا يف ذكر الدباغ وهو ما رواه البيهقي من رواية
  .ابن عباس ومل يذكر الدباغ واهللا أعلم



ورواه بن جريج عن عمرو عن عطاء ومل يذكر فيه الدباغ فذكر احلافظ أمحد البيهقي " إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به
وروى بإسناده عن أسامة عن عطاء . ه عن عطاءفإن أسامة بن زيد تابع: أما املتابع: حلديث ابن عيينة متابعا وشاهدا

: وأما الشاهد" إال نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعم به: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن ابن عباس
" . أميا إهاب دبغ فقد طهر: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فحديث عبد الرمحن بن وعلة عن ابن عباس قال

  .واهللا أعلم
  :معرفة زيادات الثقات وحكمها: النوع السادس عشر

وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري و أبونعيم اجلرجاين و أبو الوليد . وذلك فن لطيف تستحسن العناية به
  .القرشي إالئمة مذكورين مبعرفة زيادات إاللفاظ الفقهية يف إالحاديث

أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد : كاه اخلطيب أبو بكرومذهب اجلمهور من الفقهاء وأصحاب احلديث فيما ح
  هبا سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه

______  
  .معرفة زيادات الثقات: النوع السادس عشر

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان "مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر " قوله"
فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بني الثقات بزيادة قوله " بد ذكر أو أنثى من املسلمنيعلى كل حر أو ع

  .من املسلمني وروى عبيد اهللا ابن عمر وأيوب وغريمها هذا احلديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة انتهى
د مالك هبا مطلقا فقال ورب حديث إمنا وكالم الترمذي هذا ذكره يف العلل اليت يف آخر اجلامع ومل يصرح بتفر

  يستغرب لزيادة تكون يف احلديث وإمنا يصح إذا كانت

  ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غري من رواه ناقصا
حكايته عن وقد قدمنا عنه . خالفا ملن رد من أهل احلديث ذلك مطلقا وخالفا ملن رد الزيادة منه وقبلها من غريه

  .أن احلكم ملن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة: أكثر أهل احلديث فيما إذا وصل احلديث قوم وأرسله قوم
  :وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إىل ثالثة أقسام

  أن يقع خمالفا منافيا ملا رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق يف نوع الشاذ: أحدها 
كاحلديث الذي تفرد برواية مجلته ثقة وال تعرض فيه ملا . ال تكون فيه منافاة وخمالفة أصال ملا رواه غريهأن : الثاين 

  .رواه الغري مبخالفة أصال فهذا مقبول
  وقد ادعى اخلطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله يف نوع الشاذ

  .مل يذكرها سائر من روى ذلك احلديث ما يقع بني هاتني املرتبتني مثل زيادة لفظه يف حديث: الثالث 
______  

الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس فذكر احلديث مث قال وزاد مالك يف هذا احلديث من 
: املسلمني وروى أيوب وعبيد اهللا بن عمر وغري واحد من إالئمة هذا احلديث عن نافع عن ابن عمر ومل يذكروا فيه

  .من املسلمني
د روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن ال يعتمد على حفظه انتهى كالم الترمذي فلم يذكر التفرد مطلقا وق

عن مالك وإمنا قيده بتفرد احلافظ كمالك مث صرح بأنه رواه غريه عن نافع ممن مل يعتمد على حفظه فأسقط املصنف 



تابعه عليها مجاعة من الثقات ابنه عمر بن نافع آخر كالمه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك هبذه الزيادة بل 
والضحاك ابن عثمان وكثري بن فرقد ويونس بن يزيد واملعلى بن إمساعيل وعبد اهللا بن عمر العمرى واختلف يف 

  .زيادهتا على أخيه عبيد اهللا بن عمر العمرى وعلى أيوب أيضا
رواية إمساعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه  فأما رواية ابنه عمر بن نافع فأخرجها البخاري يف صحيحه من

  فقال فيه من املسلمني وأما رواية الضحاك بن عثمان

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: مثاله
من : مالكا تفرد من بني الثقات بزيادة قوله أن: كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني فذكر أبو عيسى الترمذي

عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة فأخذ هبا : املسلمني وروى عبيد اهللا بن عمر وأيوب وغريمها هذا احلديث
  .غري واحد من إالئمة واحتجوا هبا منهم الشافعي و أمحد رضي اهللا عنهم واهللا أعلم

______  
ة ابن أىب فديك أخربنا الضحاك بن عثمان عن نافع فقال فيه أيضا من فأخرجها مسلم يف صحيحه من رواي

  .املسلمني
وأما رواية كثري بن فرقد فأخرجها الدارقطىن يف سننه واحلاكم يف املستدرك من رواية الليث بن سعد عن كثري بن 

شرطهما ومل خيرجاه  فرقد عن نافع فقال فيها أيضا من املسلمني وقال احلاكم بعد خترجيه هذا حديث صحيح على
  .انتهى وكثري بن فرقد احتج به البخاري ووثقه ابن معني وأبو حامت

أما رواية يونس بن يزيد فأخرجها أبو جعفر الطحاوى يف بيان املشكل من رواية حيىي بن أيوب عن يونس بن يزيد 
جها ابن حبان يف صحيحه والدارقطىن أن نافعا أخربه فذكر فيه أيضا من املسلمني وأما رواية املعلى بن إمساعيل فأخر

يف سننه من رواية أرطاة بن املنذر عن املعلى بن إمساعيل عن نافع فقال فيه عن كل مسلم وأرطاة وثقه أمحد بن 
حنبل وحيىي بن معني وغريمها واملعلى بن إمساعيل قال فيه أبو حامت الرازى ليس حبديثه بأس صاحل احلديث مل يرو عنه 

  .ره ابن حبان يف الثقاتغري أرطاة وذك
وأما رواية عبد اهللا بن عمر فأخرجها الدارقطىن يف سننه من رواية روح وعبد الوهاب فرقهما كالمها عن عبد اهللا 

بن عمر عن نافع فقال فيه على كل مسلم وقد رواه أبو حممد بن اجلارود يف املنتقى فقرن بينه وبني مالك فرواه من 
بد اهللا بن عمر ومالك وقال فيه من املسلمني وأما إالختالف يف زيادهتا على عبيد اهللا طريق ابن وهب قال حدثين ع

  .بن عمر وأيوب فقد ذكرته يف شرح الترمذي واهللا أعلم

فهذه الزيادة تفرد هبا أبو مالك سعد . جعلت لنا إالرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا: ومن أمثلة ذلك حديث
  وجعلت لنا إالرض مسجدا وطهورا: وايات لفظهابن طارق إالشجعي وسائر الر

إن ما رواه اجلماعة عام وما رواه املنفرد بالزيادة خمصوص ويف ذلك : فهذا وما أشبهه يشبه القسم إالول من حيث
  .إنه ال منافاة بينهما: مغايرة يف الصفة ونوع من املخالفة خيتلف به احلكم ويشبه أيضا القسم الثاين من حيث

فإن بني الوصل وإالرسال من املخالفة حنو ما ذكرناه ويزداد ذلك بأن إالرسال : ة الوصل مع إالرسالوأما زياد
بأن اجلرح قدم ملا فيه من : وجياب عنه. نوع قدح يف احلديث فترجيحه وتقدميه من قبيل تقدمي اجلرح على التعديل

  .زيادة العلم والزيادة ههنا مع من وصل واهللا أعلم
______  



ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا إالرض مسجدا وجعل تربتها لنا طهورا فهذه الزيادة تفرد هبا أبو مالك  "قوله"
  .سعد بن طارق إالشجعي وساير الروايات لفظها وجعلت لنا إالرض مسجدا وطهورا انتهى

واية أىب مالك وإمنا تفرد أبو مالك إالشجعي بذكر تربة إالرض يف حديث حذيفة كما رواه مسلم يف صحيحه من ر
إالشجعي عن ربعي عن حذيفة وقد اعترض على املصنف بأنه حيتمل أن يريد بالتربة إالرض من حيث هى أرض ال 

  .التراب فال يبقى فيه زيادة وال خمالفة ملن أطلق يف سائر الروايات
ومل يتقدم من املصنف واجلواب أن يف بعض طرقه التصريح بالتراب كما يف رواية البيهقى وجعل تراهبا لنا طهورا 

ذكر حلديث حذيفة وإمنا أطلق كون هذه اللفظة تفرد هبا أبو مالك فلذلك أحببت أن أذكر أهنا وردت من رواية 
غريه من حديث على وذلك فيما رواه أمحد يف مسنده من رواية عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن على إالكرب 

أعطيت ما مل يعطه أحد "ه يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أنه مسع على بن أىب طالب رضى اهللا عن
وهذا إسناد حسن وقد رواه البيهقى أيضا يف سننه من " وجعل التراب ىل طهورا"فذكر احلديث وفيه " من إالنبياء
  .هذا الوجه

  :معرفة إالفراد: النوع السابع عشر

وملا . ليت تليه قبله لكن أفردته بترمجة كما أفرده احلاكم أبو عبد اهللاوقد سبق بيان املهم من هذا النوع يف إالنواع ا
  :بقي منه فنقول

إالفراد منقسمة إىل ما هو فرد مطلقا وإىل ما هو فرد بالنسبة إىل جهة خاصة أما إالول فهو ما ينفرد به واحد عن 
. سبة فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقةوهو ما هو فرد بالن: كل أحد وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا وأما الثاين
: تفرد به أهل الشام أو: هذا حديث تفرد به أهل مكة أو: وحكمه قريب من حكم القسم إالول ومثل ما يقال فيه

مل يروه عن فالن غري فالن وإن كان مرويا من وجوه عن غري فالن : أو. أهل خراسان عن غريهم: أهل الكوفة أو
اخلراسانيون عن املكيني وما أشبه ذلك ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم : ن املدنيني أوتفرد به البصريون ع: أو

  .دوهنا
تفرد به : تفرد به أهل مكة أو: وليس يف شيء من هذا ما يقتضي احلكم بضعف احلديث إال أن يطلق قائل قوله

أو واحد من البصريني وحنوه ويضيفه حنو ذلك على ما مل يروه إال واحد من أهل مكة : البصريون عن املدنيني أو
وقد فعل احلاكم أبو عبد اهللا هذا فيما حنن فيه فيكون احلكم . إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها جمازا

  .فيه على ما سبق يف القسم إالول واهللا أعلم
  :معرفة احلديث املعلل: النوع الثامن عشر

العلة واملعلول مرذول عند أهل : ومن الفقهاء يف قوهلم يف باب القياس ويسميه أهل احلديث املعلول وذلك منهم
  .العربية واللغة

_________  
  .معرفة احلديث املعلل: النوع الثامن عشر

ويسميه أهل احلديث املعلول وذلك منهم ومن الفقهاء يف قوهلم يف باب القياس العلة واملعلول مرذول عند " قوله"
  .هىأهل العربية واللغة انت



أن معرفة علل احلديث من أجل علوم احلديث وأدقها وأشرفها وإمنا يضطلع بذلك أهل احلفظ واخلربة : اعلم
  .والفهم الثاقب وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه

  احلديث الذي اطلع فيه على علة تقدح يف صحته مع أن ظاهرة السالمة منها: فاحلديث املعلل هو
  .إلسناد الذي رجاله ثقات اجلامع شروط الصحة من حيث الظاهرويتطرق ذلك إىل ا

ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي ومبخالفة غريه له مع قرائن تنضم إىل ذلك تنبه العارف هبذا الشأن على إرسال 
يف املوصول أو وقف يف املرفوع أو دخول حديث يف حديث أو وهم واهم بغري ذلك حبيث يغلب على ظنه ذلك 

  .حكم به أو يتردد فيتوقف فيهفي
_________  

وقد تبعه عليه الشيخ حمىي الدين النووي فقال يف خمتصره إنه حلن واعترض عليه بأنه قد حكاه مجاعة من أهل اللغة 
منهم قطرب فيما حكاه اللبلي واجلوهري يف الصحاح واملطر زى يف املغرب انتهى واجلواب عن املصنف أنه ال شك 

ان حكاه بعض من صنف يف إالفعال كابن القوطية وقد أنكره غري واحد من أهل اللغة كابن سيدة يف أنه ضعيف و
  .واحلريري وغريمها

فقال صاحب احملكم واستعمل أبو إسحق لفظه املعلول يف املتقارب من العروض مث قال واملتكلمون يستعملون لفظة 
ثقة وال ثلج ألن املعروف إمنا هو أعله اهللا فهو معل اللهم املعلول يف مثل هذا كثريا قال وباجلملة فلست منها على 

إال أن يكون على ما ذهب سيبويه من قوهلم جمنون ومسلول من أهنما جاءا على جننته وسللته وإن مل يستعمال يف 
  .الكالم استغىن عنهما بأفعلت

انتهى كالمه وأنكره أيضا احلريرى  قالوا وإذ قالوا جن وسل فإمنا يقولون جعل فيه اجلنون والسل كما قالوا وفسل
  .يف درة الغواص

  .وكل ذلك مانع ممن احلكم بصحة ما وجد ذلك فيه
أن جييء احلديث بإسناد موصول وجييء أيضا بإسناد منقطع أقوى من : وكثريا ما يعللون املوصول باملرسل مثل

  .إسناد املوصول وهلذا اشتملت كتب علل احلديث على مجع طرقه
السبيل إىل معرفة علة احلديث أن جيمع بني طرقه وينظر يف اختالف رواته ويعترب مبكاهنم من : أبو بكر قال اخلطيب

  .احلفظ ومنزلتهم يف إالتقان والضبط
الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطأه مث قد تقع العلة يف إسناد احلديث وهو أألكثر : وروى عن علي بن املديين قال

وقد . ما يقع يف اإلسناد قد يقدح يف صحة اإلسناد واملنت مجيعا كما يف التعليل بإالرسال والوقفوقد تقع يف متنه مث 
  .يقدح يف صحة اإلسناد خاصة من غري قدح يف صحة املنت
ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو : فمن أمثلة ما وقعت العلة يف إسناده من غري قدح يف املنت

فهذا إسناد متصل بنقل العدل . احلديث" البيعان باخليار: "ن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالبن دينار ع
  عن عمرو بن دينار إمنا: عن العدل وهو معلل غري صحيح واملنت على كل حال صحيح والعلة يف قوله

_________  
يستعمله أهل اللغة مبعىن أهلاه بالشيء وشغله  قلت وإالحسن أن يقال فيه معل بالم واحدة ال معلل فإن الذي بالمني

به من تعليل الصيب بالطعام وأما بالم واحدة فهو أألكثر يف كالم أهل اللغة ويف عبارة أهل احلديث أيضا ألن أكثر 
عبارات أهل احلديث يف الفعل أن يقولوا أعله فالن بكذا وقياسه معل وتقيقال فيه معل بالم واحدة ال معلل فإن 



بالمني يستعمله أهل اللغة دم قول صاحب احملكم أن املعروف إمنا هو أعله اهللا فهو معل وقال اجلوهري ال  الذي
  .أعلك اهللا أي ال أصابك بعلة انتهى

  والتعبري باملعلول موجود يف كالم كثري من أهل احلديث يف كالم الترمذي يف

فوهم يعلى بن عبيد وعدل . عنه ٥٤أصحاب سفيان  هو عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر هكذا رواه إالئمة من
  .عن عبد اهللا بن دينار إىل عمرو بن دينار وكالمها ثقة

ما انفرد مسلم بإخراجه يف حديث أنس من اللفظ املصرح بنفي قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم : ومثال العلة يف املنت
فكانوا يستفتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني من : لوا فيهفعلل قوم رواية اللفظ املذكور ملا رأوا أألكثرين إمنا قا

غري تعرض لذكر البسملة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه يف الصحيح و رأوا أن من رواه باللفظ 
على ما  كانوا يستفتحون باحلمد هللا أهنم كانوا ال يبسملون فرواه: ففهم من قوله. املذكور رواه باملعىن الذي وقع له

  .فهم وأخطأ ألن معناه أن السورة اليت كانوا يفتتحون هبا من السور هي الفاحتة وليس فيه تعرض لذكر التسمية
_________  

جامعه ويف كالم الدارقطىن وأىب أمحد بن عدى وأىب عبد اهللا احلاكم وأىب يعلى اخلليلي ورواه احلاكم يف التاريخ ويف 
يف قصة مسلم مع البخاري وسؤاله عن حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن علوم احلديث أيضا عن البخاري 

احلديث فقال البخاري هذا " من جلس جملسا فكثر فيه لغطه: "سهيل بن أىب صاحل عن أبيه عن أىب هريرة مرفوعا
بن إمساعيل  حديث مليح وال أعلم يف الدنيا يف هذا الباب غري هذا احلديث الواحد إال أنه معلول حدثنا به موسى

حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد اهللا قوله قال البخاري هذا أوىل فإنه ال يذكر ملوسى بن عقبة مساعا من 
سهيل فقام إليه مسلم وقبيل يده قلت هكذا أعل احلاكم يف علومه هذا احلديث هبذه احلكاية والغالب على الظن 

صار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه وهذا احلديث قد صححه الترمذي عدم صحتها وأنا أهتم هبا أمحد بن محدون الق
وابن حبان واحلاكم ويبعد أن البخاري يقول إنه ال يعلم يف الدنيا يف هذا الباب غري هذا احلديث مع أنه قد ورد من 

بري بن العوام حديث مجاعة من الصحابة غري أىب هريرة وهم أبو برزة إالسلمي ورافع بن خديج وجبري بن مطعم والز
وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة وقد بينت هذه الطرق كلها يف 

  .ختريج أحاديث إالحياء للغزايل واهللا أعلم
  قوله ومثال العلة يف املنت ما انفرد مسلم بإخراجه من حديث أنس من اللفظ

  
_________  

اهللا الرمحن الرحيم فعلل قوم رواية اللفظ املذكور ملا رأوا أألكثرين إمنا قالوا فيه فكانوا  املصرح بنفي قراءة بسم
يستفتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني من غري تعرض لذكر البسملة إىل آخر كالمه ورمبا يعترض معترض على 

ته فكيف يضعف هذا وهو فيما املصنف بأنك قدمت أن ما أخرجه أحد الشيخني البخاري أو مسلم مقطوع بصح
أودعه مسلم كتابه وأيضا فلم تعني من أعله حىت ينظر حمله من العلم وما حكيته عن قوم مل تسمهم أهنم أعلوه 

معارض بقول أىب الفرج بن اجلوزي يف التحقيق عقب حديث أنس هذا أن إالئمة أتفقوا على صحته واجلواب عن 
حد الشيخني مقطوع بصحته قال سوى أحرف يسرية تكلم عليها بعض أهل ذلك أن املصنف ملا قدم إمنا أخرجه أ

النقد من احلفاظ كالدارقطىن وغريه انتهى كالم املصنف فقد استثىن أحرفا يسرية وهذا منها وقد اعله مجاعة من 



ا كالم احلفاظ الشافعى والدارقطىن وابن عبد الرب رمحهم اهللا ولنذكر كالمهم يف ذلك ليتضح ما أعلوه به فأم
الشافعى رمحه اهللا فقد ذكره عنه البيهقى يف كتاب معرفة السنن وإالثار وأنه قاله يف سنن حرملة جوابا لسؤال 

أورده وصورة السؤال فإن قال قائل قد روى مالك عن محيد عن أنس قال صليت وراء أىب بكر وعمر وعثمان 
عى قل له خالفه سفيان بن عيينة والقفزارى والثقفي فكلهم كان ال يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم قال قال الشاف

وعدد لقيتهم سبعة أو مثانية مؤمنني خمالفني له قال والعدد الكثري أوىل باحلفظ من واحد مث رجح روايتهم مبا رواه 
كان النىب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة : "عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال

قال الشافعى يعىن يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها وال يعىن أهنم يتركون بسم اهللا " مد هللا رب العاملنيباحل
  .الرمحن الرحيم

وحكى الترمذي يف جامعه عن الشافعى قال إمنا معىن هذا احلديث أن النىب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر 
 رب العاملني معناه أهنم كانوا يبتدئون بقراءة فاحتة الكتاب قبل السورة وليس معناه كانوا يفتتحون القراءة باحلمد هللا

  .أهنم كانوا ال يقرأون بسم اهللا الرمحن الرحيم انتهى
  وما أوله به الشافعى مصرح به يف رواية الدارقطىن فكانوا يستفتحون بأم القرآن

  
_______  

الدارقطىن أيضا إن احملفوظ عن قتادة وغريه عن أنس أهنم كانوا فيما جيهر به قال الدارقطىن هذا صحيح وقال 
يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني ليس فيه تعرض لنفي البسملة وكذا قال البيهقى إن أكثر أصحاب قتادة رووه عن 

  .قتادة كذلك قال وهكذا رواه اسحق بن عبد اهللا بن أىب طلحة وثابت البناىن عن أنس انتهى
ابن عبد الرب له بإالضطراب فإنه قال يف كتاب إالستذكار اختلف عليهم يف لفظه اختالفا كثريا وأما تضعيف 

مضطربا متدافعا منهم من يقول صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأىب بكر وعمر ومنهم من يذكر 
وا ال جيهرون ببسم اهللا الرمحن عثمان ومن ال يذكر فكانوا ال يقرأون بسم اهللا الرمحن الرحيم ومنهم من قال فكان

الرحيم وقال كثري منهم كانوا يفتتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني وقال بعضهم فكانوا جيهرون ببسم اهللا الرمحن 
الرحيم وقال بعضهم كانوا يقرأون بسم اهللا الرمحن الرحيم قال وهذا اضطراب ال تقوم معه حجة ألحد من الفقهاء 

م اهللا الرمحن الرحيم والذين ال يقرأوهنا وقال ابن عبد الرب أيضا يف كتاب إالنصاف يف البسملة بعد الذين يقرأون بس
أن رواه من رواية أيوب وشعبة وهشام الدستوائى وشيبان بن عبد الرمحن وسعيد بن أىب عروبة وأىب عوانة فهؤالء 

اهللا الرمحن الرحيم من أول فاحتة الكتاب  حفاظ أصحاب قتادة ليس يف روايتهم هلذا احلديث ما يوجب سقوط بسم
  .أنتهى

فهذا كالم أئمة احلديث يف تعليل هذا احلديث فكيف يقول ابن اجلوزى إن إالئمة اتفقوا على صحته أفال يقدح 
كالم هؤالء يف إالتفاق الذى نقله وقد رأيت أن أبني علل الرواية اليت فيها نفي البسملة من حيث صيغة اإلسناد 

د ذكر ترك البسملة يف حديث أنس من ثالثة طرق وهى رواية محيد عن أنس ورواية قتادة عن أنس ورواية فأقول ق
اسحق بن عبد اهللا بن أىب طلحة عن أنس فأما رواية محيد فقد تقدم أن مالكا رواها يف املوطأ عنه وأن الشافعى رضى 

وأيضا فقد ذكر ابن عبد الرب يف كتاب إالنصاف ما اهللا عنه تكلم فيها ملخالفة سبعة أو مثانية من شيوخه يف ذلك 
  يقتضى انقطاعه بني محيد وأنس فقال ويقولون إن أكثر رواية محيد عن أنس أنه مسعها من قتادة عن أنس



  
______  

وقد ورد التصريح بذكر قتادة بينهما فيما رواه ابن أىب عدى عن محيد عن قتادة عن أنس فآلت رواية محيد إىل 
دة وأما رواية مسلم يف صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا إالوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه خيربه رواية قتا

عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النىب صلى اهللا عليه وسلم وأىب بكر وعمر فكانوا يستفتحون باحلمد 
وال يف آخرها فقد بني إالوزاعي يف روايته أنه مل هللا رب العاملني ال يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة 

يسمعه من قتادة وإمنا كتب إليه به واخلالف يف صحة الرواية بالكتابة معروف وعلى تقدير صحتها فأصحاب قتادة 
الذين مسعوه منهم أيوب وأبو عوانة وغريمها مل يتعرضوا لنفي البسملة كما تقدم وأيضا ففي طريق مسلم الوليد ابن 

م وهو مدلس وإن كان قد صرح بسماعه من إالوزاعي فإنه يدلس تدليس التسوية أى يسقط شيخ شيخه مسل
الضعيف كما تقدم نقله عنه نعم ملسلم من رواية شعبة عن قتادة عن أنس فلم أمسع أحدا منهم يقرأ بسم اهللا الرمحن 

  .الرحيم وال يلزم من نفي السماع عدم الوقوع خبالف الرواية املتقدمة
وأما رواية إسحق بن عبد اهللا بن أىب طلحة فهى عند مسلم أيضا ومل يسبق لفظها وإمنا ذكرها بعد رواية إالوزاعي 
عن قتادة عن انس فقال حدثنا حممد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم عن إالوزاعي أخربىن إسحق بن عبد اهللا بن 

مسلم هلذه الرواية أن لفظها مثل الرواية اليت قبلها وليس أىب طلحة أنه مسع أنس بن مالك يذكر ذلك فاقتضى أيراد 
كذلك فقد رواها ابن عبد الرب يف كتاب إالنصاف من رواية حممد بن كثري قال حدثنا إالوزاعي فذكرها بلفظ كانوا 

ا قدمنا يفتتحون القراءة باحلمد رب العاملني ليس فيها تعرض لنفي البسملة موافقا لرواية أألكثرين وهذا موافق مل
نقله عن البيهقى من أن رواية إسحق بن عبد اهللا عن أنس هلذا احلديث كرواية أكثر أصحاب قتادة أنه ليس فيها 

تعرض لنفي البسملة فقد اتفق ابن عبد الرب والبيهقي على خمالفة رواية اسحق للرواية اليت فيها نفي البسملة وعلى 
ألنه أحال حبديث على آخر وهو خمالف له بلفظ فذكر ذلك مل يقل حنو هذا فما فعله مسلم رمحه اهللا هنا ليس جبيد 

ذلك وال غريه فإن كانت الرواية اليت وقعت ملسلم لفظها كاليت قبلها اليت احال عليها فترجح رواية بن عبد الرب 
  عليها ألن رواية مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن إالوزاعي معنعنا ورواية

أنه سئل عن إالفتتاح بالتسمية فذكر أنه ال حيفظ فيه شيئا عن رسول : أنه ثبت عن أنس: نهاوانضم إىل ذلك أمور م
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا أعلم

أنه قد يطلق اسم العلة على غري ما ذكرناه من باقي إالسباب القادحة يف احلديث املخرجة له من حال : مث اعلم
ولذلك جتد يف كتب علل . ل به على ما هو مقتضى لفظ العلة يف األصلالصحة إىل حال الضعف املانعة من العم

ومسى الترمذي النسخ علة من . احلديث الكثري من اجلرح بالكذب والغفلة وسوء احلفظ وحنو ذلك من أنواع اجلرح
  .علل احلديث

ث الذي أسنده مث إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه اخلالف حنو إرسال من أرسل احلدي
من الصحيح ما هو صحيح شاذ : من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول كما قال بعضهم: الثقة الضابط حىت قال

  .واهللا أعلم
_______  

ابن عبد الرب من طريق حممد بن كثري حدثنا إالوزاعي وصرح بلفظ الرواية فهى أوىل بالصحة ممن اهتم اللفظ ويف 
  .مطريقه مدلس عنعنه واهللا أعل



وأنضم إىل ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن إالفتتاح بالتسمية فذكر أنه ال حيفظ فيه شيئا عن " قوله"
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى

وقد اعترض ابن عبد الرب يف إالنصاف على هذا احلديث بأن قال من حفظه عنه حجة على من سأله يف حال نسيانه 
  .وزى يف التحقيق على هذا احلديث بأنه ليس يف الصحاح فال يعارض ما يف الصحاح انتهىواعترض ابن اجل

واجلواب عن إالول ما أجاب به أبو شامة يف تصنيفه يف البسملة بأهنما مسألتان فسؤال قتادة عن إالستفتاح بأى 
ألنس وهو هذا السؤال  سورة ويف صحيح مسلم أن قتادة قال حنن سألناه عنه قال أبو شامة وسؤال أىب مسلمة

  .إالخري عن البسملة وتركها انتهى
ولو متسكنا مبا اعترض به ابن عبد الرب من أن من حفظه عنه حجة على من سأله يف حالة نسيانه لقلنا قد حفظ عنه 
قتادة وصفه لقراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البسملة كما رواه البخاري يف صحيحه من طريقني عن قتادة 

  عن أنس قال سئل أنس

  
_________  

ابن مالك كيف كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كانت مدا مث قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ميد 
  .وهذا إسناد ال شك يف صحته" بسم اهللا وميد الرمحن ميد الرحيم"

ا حديث صحيح ال يعرف له علة وقال الدارقطىن بعد خترجيه هذا حديث صحيح وكلهم ثقات وقال احلازمى هذ
وفيه داللة على اجلهر مطلقا وإن مل يقيد حبالة الصالة فيتناول الصالة وغري الصالة قال أبو شامة وتقرير هذا أن 

يقال لو كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ختتلف يف الصالة وخارج الصالة لقال أنس ملن سأله عن أى 
 الصالة أم اليت خارج الصالة فلما أجاب مطلقا علم أن احلال مل خيتلف يف ذلك وحيث قراءتيه لسأل عن اليت يف

أجاب بالبسملة دون غريها من آيات القرآن دل على أن النىب صلى اهللا عليه وسلم كان جيهر بالبسملة يف قراءته 
  .ضحولوال ذلك كان أنس أجاب احلمد هللا رب العاملني أو غريها من إاليات قال وهذا وا

قال ولنا أن نقول الظاهر أن السؤال مل يكن إال عن قراءته يف الصالة فإن الراوى قتادة وهو راوى حديث أنس ذاك 
  .وقال فيه حنن سألناه عنه انتهى

ومل ختتلف على قتادة يف حديث البخاري هذا خبالف حديث مسلم فاختلف فيه عليه كما بيناه وما مل خيتلف فيه 
  .صول الضبط فيه واهللا أعلمأوىل عند الترجيح حب

واجلواب عن الثاىن وهو قول ابن اجلوزى ليس يف الصحاح أنه إن كان املراد أنه ليس يف واحد من الصحيحني فهو 
كما ذكر ليس يف واحد منهما ولكن ال يلزم من كونه ليس يف واحد من الصحيحني أن ال يكون صحيحا ألهنما مل 

ما وإن أراد ليس يف كتاب التزم خمرجه الصحة فليس جبيد فقد أخرجه ابن يستوعبا إخراج الصحيح يف كتابيه
خزمية يف صحيحه من رواية أىب مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وما سألىن  وسلم يستفتح باحلمد هللا رب العاملني أو بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال إنك لتسألىن عن شيء ما أحفظه
  .عنه أحد قبلك

وقال الدارقطىن بعد خترجيه هذا إسناد صحيح قال البيهقى يف املعرفة يف هذا داللة على أن مقصود أنس ما ذكره 
  .الشافعى انتهى

  وإن أراد ابن اجلوزى بقوله إنه ليس يف الصحاح أى ليس يف أحد الصحيحني



  :معرفة املضطرب من احلديث: النوع التاسع عشر

هو الذي ختتلف الرواية فيه فريويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر خمالف له وإمنا : طرب من احلديثاملض
بأن يكون راويها أحفظ : نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحدامها حبيث ال تقاومها إالخرى

ة فاحلكم للراجحة وال يطلق عليه حينئذ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غري ذلك من وجوه الترجيحات املعتمد
  .وصف املضطرب وال له حكمه

مث قد يقع إالضطراب يف منت احلديث وقد يقع يف اإلسناد وقد يقع ذلك من راو واحد وقد يقع بني رواة له مجاعة 
  .وإالضطراب موجب ضعف احلديث إلشعاره بأنه مل يضبط واهللا أعلم

  بن أمية عن أيب عمرو بن حممد بن حريثما رويناه عن إمساعيل : ومن أمثلته
_________  

فال يكون فيه قوة املعارضة ملا يف أحد الصحيحني وإن كان أيضا صحيحا يف نفسه ألنه يرجح عند التعارض باألصح 
  .منهما فيقدم ما يف الصحيحني

جلمع فاما مع إمكان واجلواب عن هذا إن كان اراده من وجهني أحدمها أن هذا إذا اتضحت املعارضة ومل ميكن ا
اجلمع فال يهمل واحد من احلديثني الصحيحني وقد تقدم محل من محله من احلفاظ على أن املراد حبديث الصحيحني 

إالبتداء بالفاحتة ال نفي البسملة وبه يصح اجلمع والوجه الثاىن إنه إمنا يرجح مبا يف أحد الصحيحني على ما يف 
صحيح مما مل يضعفه إالئمة فأما ما ضعفوه كهذا احلديث فال يقدم على غريه غريمها من الصحيح حيث كان ذلك ال

  .خلطإ وقع من بعض واهللا أعلم
  .قوله حكاية عن بعضهم ومن أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول انتهى

أهبم املصنف قائل ذلك وهو احلافظ أبو يعلى اخلليلى فقال يف كتاب إالرشاد إن إالحاديث على أقسام كثرية 
  .صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح خمتلف فيه إىل آخر كالمه

  .معرفة املضطرب: النوع التاسع عشر
  ومن أمثلته ما رويناه عن إمساعيل بن أمية عن أىب عمر بن حممد بن حريث" قوله"

بني يديه إذا مل جيد عصا ينصبها : "عن جده حريث عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املصلى
ورواه سفيان الثوري عنه عن أيب عمرو . فرواه بشر بن املفضل وروح بن القاسم عن إمساعيل هكذا" فليخط خطا

ورواه محيد بن إالسود عن إمساعيل عن أيب عمرو بن حممد بن حريث بن سليم . بن حريث عن أبيه عن أيب هريرة
وقال . اعيل عن أيب عمرو بن حريث عن جده حريثورواه وهيب وعبد الوارث عن إمس. عن أبيه عن أيب هريرة

مسع إمساعيل عن حريث بن عمار عن أيب هريرة وفيه من إالضطراب أكثر مما ذكرناه : عن ابن جريج: عبد الرزاق
  .واهللا أعلم

________  
يديه  إذا مل جيد عصا ينصبها بني"عن جده حريث عن أىب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املصلى 

فرواه بشر بن املفضل وروح بن القاسم بن إمساعيل هكذا ورواه سفيان الثورى عنه عن أىب عمرو بن " فليخط خطا
حريث من أبيه عن أىب هريرة ورواه محيد بن إالسود عن إمساعيل عن أىب عمرو بن حممد بن حريث بن سليم عن 

  .،ن أىب عمرو بن حريث عن جده حريثأبيه عن أىب هريرة ورواه وهيب وعبد الوارث عن إمساعيل ع



وقال عبد الرزاق عن ابن جريج مسع إمساعيل عن حريث بن عمار عن أىب هريرة وفيه من إالضطراب أكثر مما 
  .ذكرناه انتهى

وفيه أمور أحدها أنه قد اعترض عليه بأنه ذكر أوال أنه إمنا يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان فأما إذا ترجحت 
 يسمى مضطربا وهذا قد رواه الثورى وهو أحفظ من ذكرهم فينبغى أن ترجح روايته على غريها وال إحدامها فال

  .تسميه مضطربا وأيضا فإن احلاكم وغريه صحح احلديث املذكور
واجلواب أن الوجوه اليت يرجح هبا متعارضة يف هذا احلديث فسفيان الثورى وان كان أحفظ من مساه املصنف فإنه 

أىب عمرو بن حريث عن أبيه وأكثر الرواة يقولون عن جده وهم بشر بن املفضل وروح بن القاسم  انفرد بقوله
  ووهيب بن خالد وعبد الوارث

.  
_______  

ابن سعيد وهؤالء من ثقات البصريني وأثبتهم ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفيني سفيان بن عيينة وقوهلم أرجح 
مساعيل بن أمية مكي وابن عيينة كان مقيما مبكة ومما يرجح به كون الراوي عنه لوجهني أحدمها الكثرة والثاين أن إ

من أهل بلده وبكثرة الرواة أيضا وخالف الكل ابن جريج وهو مكي أيضا وموىل آل خالد بن سعيد إالموي 
الوجوه وإمساعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد إالموي املذكور فيقتضى ذلك ترجيح روايته فتعارضت حينئذ 

املقتضية للترجيح وانضم إىل ذلك جهالة راوي احلديث وهو شيخ إمساعيل بن أمية فإنه مل يرو عنه فيما علمت غري 
إمساعيل بن أمية مع هذا إالختالف يف امسه واسم أبيه وهل يرويه عن أبيه أو عن جده أو هو نفسه عن أىب هريرة 

فقال قال سفيان مل جند شيئا نشد به هذا احلديث ومل جيئ إال من  وقد حكي أبو داود يف سننه تضعيفه عن ابن عيينة
  .هذا الوجه وقد ضعفه أيضا الشافعي والبيهقي

  .وقول من ضعفه أوىل باحلق من تصحيح احلاكم له مع هذا إالضطراب واجلهالة براويه واهللا أعلم
  .ضطرابهوقد ذكره النووي يف اخلالصة يف فصل الضعيف وقال قال احلفاظ هو ضعيف ال

أن قول املصنف يف رواية محيد بن إالسود عن أبيه فيه نظر والذي قاله محيد عن جده كما رواه ابن : االمر الثاين
ماجه يف سننه قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا محيد بن إالسود وحدثنا عمار بن خالد حدثنا سفيان بن 

مد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أىب هريرة عيينة عن إمساعيل بن أمية عن أىب عمرو بن حم
فذكره ولكن املصنف اعتمد على رواية البيهقى فإنه فيها من رواية محيد عن إمساعيل عن أىب عمرو بن حممد بن 
حريث عن أبيه عن أىب هريرة فأما أن يكون قد اختلف فيه على محيد بن إالسود يف قوله عن أبيه أو عن جده أو 

ن ابن ماجه قد محل رواية محيد ابن إالسود على رواية سفيان بن عيينة ومل يبني إالختالف الذي بينهما كما يقع يكو
  .يف إالسانيد علي أنه قد اختلف فيه أيضا على ابن عيينة كما سيأيت يف إالمر الذي يليه

  :معرفة املدرج يف احلديث: النوع العشرون

  :وهو أقسام
من بعده : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كالم بعض رواته بأن يذكر الصحايب أو ما أدرج يف حديث: منها

عقيب ما يرويه من احلديث كالما من عند نفسه فريويه من بعده موصوال باحلديث غري فاصل بينهما بذكر قائله 



  . عليه وسلمفيلتبس إالمر فيه على من ال يعلم حقيقة احلال ويتوهم أن اجلميع عن رسول اهللا صلى اهللا
________  
املصنف أشار إىل غري ذلك من إالضطراب فرأيت أن اذكر ما رأيت فيه من إالختالف مما مل يذكره : إالمر الثالث

املصنف وقد رواه أيضا عن إمساعيل بن أمية سفيان بن عيينة وذواد بن علبة فأما سفيان بن عيينة فاختلف عليه فيه 
ن سفيان بن عيينة كرواية بشر وروح املتقدمة وهكذا رواه على بن املديىن عنه فيما فرواه حممد بن سالم البيكى ع

رواه البخاري يف غري الصحيح عن ابن املديىن واختلف فيه على بن املديىن كما سيأتى ورواه مسدد عن سفيان 
 حممد بن عمرو بن كرواية سفيان الثورى املتقدمة ورواه الشافعى واحلميدى عن ابن عيينة عن إمساعيل عن أىب

  .حريث عن جده حريث العذرى
ورواه عمار بن خالد عن ابن عيينة فقال عن أىب عمرو حممد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم رواه 

ابن ماجه عن عمارة وقد نقدم وأما إالختالف على ابن املديىن فيه فرواه البخاري يف غري الصحيح عنه عن ابن 
اه أبو داود يف سننه عن حممد بن حيىي بن فارس عن ابن املديىن عن ابن عيينة عن إمساعيل عن عيينة كما تقدم ورو

أىب حممد ابن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بىن عذرة وأما ذواد بن علبة فقال عن إمساعيل بن أمية عن 
دا بينه ونسبه غري ذواد بن علبة أىب عمرو بن حممد عن جده حريث بن سليمان وقال أبو زرعة الدمشقى ال نعلم أح

  .انتهى
  .قلت وقد نسبه ابن عيينة أيضا يف رواية ابن ماجه إال أنه قال ابن سليم كما تقدم واهللا أعلم

  .معرفة املدرج: النوع العشرون
وهو أقسام منها ما أدرج يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كالم بعض رواته بأن يذكر " قوله"

  أو من بعده عقيب ما يرويه من احلديث كالما من عند الصحايب

ما رويناه يف التشهد عن أيب خيثمة زهري بن معاوية عن احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة : ومن أمثلته املشهورة
: قل: "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علمه التشهد يف الصالة فقال: عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا فإذا قلت هذا فقد : "فذكر التشهد ويف آخره" ات هللالتحي
  " .قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد
فإذا قلت هذا إىل آخره وإمنا هذا من كالم ابن : هكذا رواه أبو خيثمة عن احلسن بن احلر فأدرج يف احلديث قوله

أن الثقة الزاهد عبد الرمحن بن ثابت بن : سعود ال من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن الدليل عليهم
واتفق حسني اجلعفي وابن عجالن وغريمها يف روايتهم عن احلسن بن . ثوبان رواه عن رواية احلسن بن احلر كذلك

  نمع اتفاق كل م. احلر على ترك ذكر هذا الكالم يف آخر احلديث
_________  

نفسه إىل آخر كالمه هكذا اقتصر املصنف يف هذا يف هذا القسم من املدرج على كونه عقب احلديث وقد ذكر 
اخلطيب يف بعض املدرجات ما ذكر يف أول احلديث أو يف وسطه فمثال املدرج يف أوله ما رواه اخلطيب باسناده من 

زياد عن أىب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواية أىب قطن وشبابه فرقهما عن شعبة عن حممد بن 
  " .أسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من النار"

قال اخلطيب وهم أبو قطن عمرو بن هيثم وشبابة بن سوار يف روايتهما هذا احلديث عن شعبة على ما سقناه وذلك 
  .لنار من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلمكالم أىب هريرة وقوله ويل لألعقاب من ا" اسبغوا الوضوء: "أن قوله



قال وقد رواه أبو داود الطيالسى وذهب ابن جرير وآدم بن أىب إياس وعاصم بن على وعلى بن اجلعد وغندر 
وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن مشيل ووكيع وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ كلهم عن شعبة وجعلوا الكالم 

كالم الثاىن مرفوعا قلت وهكذا رواه البخارى يف صحيحه عن آدم بن أىب أياس عن األول من قول أىب هريرة وال
  شعبة عن حممد بن زياد عن أىب هريرة قال اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم

  .روى التشهد عن علقمة وعن غريه عن ابن مسعود على ذلك ورواه شبابة عن أيب خيثمة ففصله أيضا
أن يكون منت احلديث عند الراوي له بإسناد إال طرفا منه فإنه عنده بإسناد ثان فيدرجه من رواه : املدرجومن أقسام 

  .عنه على اإلسناد األول وحيذف اإلسناد الثاين ويروي مجيعه باإلسناد األول
رسول اهللا  يف صفة صالة: حديث بن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: مثاله

رواية من : والصواب. أنه جاء يف الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من حتت الثياب: صلى اهللا عليه وسلم ويف آخره
روى عن عاصم بن كليب هبذا اإلسناد صفة الصالة خاصة وفصل ذكر رفع إاليدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد 

  .اجلبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر
رواية سعيد بن أيب مرمي عن : ن يدرج يف منت حديث بعض منت حديث آخر خمالف لألول يف اإلسناد مثالهأ: ومنها

ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مالك عن الزهري عن أنس
  .احلديث" تنافسوا
: ث آخر رواه مالك عن أيب الزناد عن إالعرج عن أيب هريرة فيهال تنافسوا أدرجه ابن أيب مرمي من منت حدي: فقوله

  .واهللا أعلم. ال جتسسوا وال حتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا
ومنها أن يروي الراوي حديثا عن مجاعة بينهم اختالف يف إسناده فال يذكر إالختالف بل تدرج روايتهم على 

  .اإلتفاق
مد بن كثري العبدي عن الثوري عن منصور وإالعمش وواصل إالحدب عن رواية عبد الرمحن بن مهدي وحم: مثاله

  أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن

وواصل إمنا رواه عن أيب وائل عن عبد اهللا من غري ذكر . يا رسول اهللا أي الذنب أعظم؟ احلديث: مسعود قلت
  .عمرو بن شرحبيل بينهما واهللا أعلم

وهذا النوع قد صنف فيه اخلطيب أبو بكر كتابه املوسوم ب . من اإلدراج املذكورأنه ال جيوز تعمد شيء : واعلم
  .الفصل للوصل املدرج يف النقل فشفي وكفي واهللا أعلم

  :معرفة املوضوع: النوع احلادي والعشرون

  .أن احلديث املوضوع شر األحاديث الضعيفة: وهو املختلق املصنوع اعلم
________  

نار ومثال املدرج يف وسطه ما رواه الدارقطىن يف سننه من رواية عبد احلميد بن جعفر عن قال ويل لالعقاب من ال
من مس ذكره : "هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .أو أنثييه أو رفعه فليتوضأ
 ذكر األنثيني والرفع وإدراجه ذلك يف حديث بسرة قال قال الدارقطىن كذا رواه عبد احلميد عن هشام وومها يف



واحملفوظ أن ذلك من قول عروة غري مرفوع قال وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السخستياىن ومحاد بن 
زيد وغريمها مث رواه من رواية أيوب ففصل قول عروة من املرفوع وقال اخلطيب يف كتابه املذكور تفرد عبد احلميد 

ر االنثيني والرفعني وليس من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمنا هو من قول أىب عروة فأدرجه الراوى بذك
يف منت احلديث وقد بني ذلك محاد وأيوب قلت ومل ينفرد به عبد احلميد كما قال اخلطيب فقد رواه الطرباىن يف 

فظ إذا أمس أحدكم ذكره أو انثييه أو رفعه فيتوضأ املعجم الكبري من رواية يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام بل
وزاد الدارقطىن فيه أيضا ذكر األنثيني من رواية ابن جريج عن هشام عن أبيه عن مروان بن احلكم عن بسرة وقد 
ضعف بن دقيق العيد يف االقتراح احلكم باالدراج على ما وقع يف أثناء لفظ الرسول صلى اهللا عليه وسلم معطوفا 

  .لعطف واهللا أعلمبواو ا
  .معرفة املوضوع: النوع احلادى والعشرون

  قوله اعلم أن احلديث املوضوع شر األحاديث الضعيفة انتهى

خبالف غريه من إالحاديث الضعيفة اليت . وال حتل روايته ألحد علم حاله يف أي معىن كان إال مقرونا ببيان وضعه
  .رغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء اهللا تعاىلحيتمل صدقها يف الباطن حيث جاز روايتها يف الت

وقد يفهمون الوضع من قرينة حال . وإمنا يعرف كون احلديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره
  .الراوي أو املروي فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها

املوضوعات يف حنو جملدين فأودع فيها كثريا مما ال دليل على وضعه وإمنا حقه  ولقد أكثر الذي مجع يف هذا العصر
  .أن يذكر يف مطلق األحاديث الضعيفة

والواضعون للحديث أصناف وأعظمهم ضررا قوم من املنسوبني إىل الزهد وضعوا احلديث احتسابا فيما زعموا 
ضت جهابذة احلديث بكشف عوارها وحمو عارها واحلمد مث هن. فتقبل الناس موضوعاهتم ثقة منهم هبم وركونا إليهم

  .هللا
أن بعض الكرامية ذهب إىل جواز وضع احلديث يف باب الترغيب : وفيما روينا عن اإلمام أيب بكر السمعاين

  .والترهيب
________  

وضوع وقد تقدم قول املصنف إن ما عدمت فيه صفات القبول فهو أرذل األقسام والصواب ما ذكره هنا أن امل
  .شرها وتقدم التنبيه على ذلك

  .وإمنا يعرف كون احلديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره انتهى" قوله"
وقد استشكل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد احلكم على احلديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضعه ألن فيه 

 االقتراح هذا كاف يف رده لكن ليس بقاطع يف كونه موضوعا عمال فقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع فقال يف
  .جلواز أن يكذب يف هذا اإلقرار بعينه انتهى

رمبا صنع كالما من عند نفسه فرواه ورمبا أخذ كالما لبعض احلكماء أو غريهم فوضعه على رسول : مث إن الواضع
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من كثرت صالته : "ن غري تعمد كما وقع لثابت بن موسى الزاهد يف حديثورمبا غلط غالط فوقع يف شبه الوضع م
  ".بالليل حسن وجهه بالنهار



من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل : روينا عن أيب عصمة وهو نوح بن أيب مرمي أنه قيل له: مثال
فقه أيب حنيفة ومغازي حممد بن إين رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا ب: القرآن سورة سورة ؟ فقال

  .إسحاق فوضعت هذه األحاديث حسبة
_______  

وقول الشيخ أو ما يتنزل منزله إقراره هو كان حيدث حبديث عن شيخ مث يسأل عن مولده فيذكر تارخيا يعلم وفاة 
يتنزل منزلة  ذلك الشيخ قبله وال يوجد ذلك احلديث إال عنده فهذا مل يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده

إقراره بالوضع ألن ذلك احلديث ال يعرف إال عند ذلك الشيخ وال يعرف إال برواية هذا الذي حدث به واهللا 
  .أعلم

ورمبا غلط غالط فوقع يف شبه الوضع كما وقع لثابت بن موسى الزاهد يف حديث من كثرت صالته بالليل " قوله"
  .حسن وجهه بالنهار انتهى

بن ماجه يف سننه عن إمساعيل بن حممد الطلحي عن ثابت ابن موسى الزاهد عن شريك عن هذا احلديث أخرجه ا
األعمش عن أىب سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار والغلط الذي أشار املصنف 

ديه وشريك يقول هو ما ذكره احلاكم قال دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد اهللا القاضي واملستملى بني ي
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكر املنت فلما نظر إىل ثابت : حدثنا األعمش عن أىب سفيان عن جابر قال

وإمنا أراد ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أنه روى " من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار: "بن موسى قال
ابت يتحدث به عن شريك وقال أبو حامت بن حبان يف تاريخ الضعفاء هذا هذا احلديث مرفوعا هبذا اإلسناد فكان ث

  " .يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم: "قول شريك قاله عقيب حديث األعمش عن أىب سفيان عن جابر

  
_________  

قد اعترض فأدرجه ثابت يف اخلرب وسرقه منه مجاعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك فجعله ابن حبان من نوع املدرج و
بعض املتأخرين على املصنف بأنه وجد احلديث من غري رواية ثابت ابن موسى فذكر من معجم ابن مجيع قال حدثنا 
أمحد بن حممد بن سعيد الرقي حدثنا أبو احلسن حممد بن هشام بن الوليد حدثنا جبارة بن املغلس عن كثري بن سليم 

  .عن أنس باحلديث مرفوعا انتهى
عجيب فإن املصنف مل يقل إنه مل يرو إال من طريق ثابت ومع ذلك فهذا الطريق الىت اعترض هبا وهذا االعتراض 

هذا املعترض أضعف من طريق ثابت بن موسى لضعف كل من كثري بن سليم وجبارة بن املغلس وبدء أمر هذا 
جعل له إسنادا  احلديث قصة ثابت مع شريك وقد سرقه مجاعة من الضعفاء فحدث به بعضهم عن شريط وبعضهم

آخر كذا احلديث قال العقيلى يف الضعفاء يف ترمجة ثابت بن موسى حديث باطل ال أصل له وال يتابعه عليه ثقة 
وقال ابن عدى يف الكامل حديث منكر ال يعرف إال بثابت وسرقه منه من الضعفاء عبد احلميد بن حبري وعبد اهللا 

  .موسى بن حممد أبو الطاهر املقدسىبن شربمه الشريكى وإسحق ابن بسر الكاهلى و
  .قال وحدثنا بعض الضعفاء عن رمحويه وكذب فإن رمحويه ثقة انتهى

ولو اعترض هذا املعترض بواحد من هؤالء الذين تابعوا ثابت بن موسى عليه كان أقل خطأ من اعتراضه بطريق 
  .املتناهية وبني ضعفها واهللا أعلمجبارة واحلديث له طرق كثري مجعها أبو الفرج بن اجلوزى يف كتاب العلل 

وقول املصنف يف هذا احلديث أنه شبه الوضع حسن إذ مل يضعه ثابت بن موسى وإن كان ابن معني قد قال فيه أنه 



كذاب نعم بقية الطريق الىت سرقها من سرقها موضوعة ولذلك جزم أبو حامت الرازى بأنه موضوع فيما حكاه ابنه 
  .أعلم أبو حممد يف العلل واهللا

وهكذا حال احلديث الطويل الذي يروى عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل القرآن سورة 
ولقد أخطأ . حبث باحث عن خمرجه حىت انتهى إىل من اعترف بأنه ومجاعة وضعوه وإن أثر الوضع لبني عليه. فسورة

  .م واهللا أعلمالواحدي املفسر ومن ذكره من املفسرين يف إيداعه تفاسريه
  :معرفة املقلوب: النوع الثاين والعشرون

ما روينا أن البخاري رضي : وكذلك. هو حنو حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع ليصري بذلك غريبا مرغوبا فيه
اهللا عنه قدم بغداد فاجتمع قبل جملسه قوم من أصحاب احلديث وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها 

ا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر وإسناد هذا املنت ملنت آخر مث حضروا جملسه وألقوها عليه فلما فرغوا من إلقاء وجعلو
  .تلك األحاديث املقلوبة التفت إليهم فرد كل منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه فأذعنوا له بالفضل

  :قال. لطباعما رويناه عن إسحاق بن عيسى ا: ومن أمثلته ويصلح مثاال للمعلل
_______  

وهكذا حال احلديث الطويل الذي يروى عن أىب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضل القرآن " قوله"
سورة سورة حبث باحث عن خمرجه حىت انتهى إىل من اعترف بأنه ومجاعة وضعوه انتهى أهبم املصنف ذكر هذا 

اعيل فروينا عن مؤمل أنه قال حدثين شيخ هبذا احلديث الباحث الذي حبث عن هذا احلديث وهو مؤمل بن إمس
فقلت للشيخ من حدثك فقال حدثين رجل باملداين وهو حي فسرت إليه فقلت من حدثك فقال حدثين شيخ 

بواسط وهو حي فصرت إليه فقال حدثين شيخ بالبصرة فصرت إليه فقال حدثين شيخ بعبادان فصرت إليه فأخذ 
فيه قوم من املتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثين فقلت يا شيخ من حدثك فقال مل بيدي فأدخلين بيتا فإذا 

  .حيدثين أحد ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا هلم هذا احلديث ليصرفوا قلوهبم إىل القرآن

قيمت الصالة فال تقوموا إذا أ: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال
وهم أبو النضر إمنا كنا مجيعا يف : فأتيت محاد بن زيد فسألته عن احلديث فقال: قال إسحاق بن عيسى" حىت تروين

عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب : جملس ثابت البناين وحجاج بن أيب عثمان معنا فحدثنا حجاج الصواب
فظن أبو " . إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين: "لى اهللا عليه وسلم قالأن رسول اهللا ص: قتادة عن أبيه

  .النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس أبو النضر هو جرير بن حازم واهللا اعلم
  فصل

إذا رأيت : أحدها: قد وفينا مبا سبق الوعد بشرحه من إالنواع الضعيفة واحلمد هللا فلننبه إالن على أمور مهمة
وليس لك أن تقول هذا ضعيف . بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعين أنه بذلك اإلسناد ضعيفحديثا 

وتعين به ضعف منت احلديث بناء على جمرد ضعف ذلك اإلسناد فقد يكون مرويا بإسناد آخر صحيح يثبت مبثله 
يثبت به أو بأنه حديث ضعيف بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة احلديث بأنه مل يرو بإسناد . احلديث

فإن أطلق ومل يفسر ففيه كالم يأيت إن شاء اهللا تعاىل فاعلم ذلك فإنه مما يغلط فيه . أو حنو هذا مفسرا وجه القدح فيه
  .واهللا اعلم



جيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف إالسانيد ورواية ما سوى املوضوع من أنواع إالحاديث الضعيفة : الثاين
وذلك . ري اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات اهللا تعاىل وأحكام الشريعة من احلالل واحلرام وغريمهامن غ

  .كاملواعظ والقصص وفضائل إالعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما ال تعلق له بإالحكام والعقائد

  .ي و أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهماعبد الرمحن بن مهد: وممن روينا عنه التنصيص على التساهل يف حنو ذلك
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا : إذا أردت رواية احلديث الضعيف بغري إسناد فال تقل فيه: الثالث 

روي عن رسول اهللا صلى اهللا : وإمنا تقول فيه. وما أشبه هذا من إاللفاظ اجلازمة بأنه صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك
  .روى بعضهم وما أشبه ذلك: جاء عنه أو: بلغنا عنه كذا وكذا أو ورد عنه أو: ا وكذا أوعليه وسلم كذ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ظهر لك صحته : وهكذا احلكم فيما تشك يف صحته وضعفه وإمنا تقول
  .بطريقه الذي أوضحناه أوال واهللا اعلم

  :روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلكمعرفة صفة من تقبل : النوع الثالث والعشرون

  .من قدح وجرح وتوثيق وتعديل
أن : وتفصيله. أن يكون عدال ضابطا ملا يرويه: أنه يشترط فيمن حيتج بروايته: أمجع مجاهري أئمة احلديث والفقه على

حدث من حفظه يكون مسلما بالغا عاقال ساملا من أسباب الفسق وخوارم املروءة متيقظا غري مغفل حافظا إن 
  ضابطا لكتابه إن
_________  

  يف معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته: النوع الثالث والعشرون
أمجع مجاهري أئمة احلديث والفقه على أنه يشترط فيمن حيتج بروايته أن يكون عدال ضابطا ملا يرويه وتفصيله " قوله"

ق وخوارم املروءة إىل آخر كالمه وقد اعترض عليه بأن املروءة مل أن يكون مسلما بالغا عاقال ساملا من أسباب الفس
يشترطها إال الشافعي وأصحابه وليس على ما ذ كره املعترض بل الذين مل يشترطوا على اإلسالم مزيدا مل يشترطوا 

  ثبوت العدالة ظاهرا بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينايف العدالة فمن ظهر منه ما ينايف العدالة

ونوضح . اشترط فيه مع ذلك أن يكون عاملا مبا حييل املعاين واهللا أعلم: وإن كان حيدث باملعىن. كتابهحدث من 
  :هذه اجلملة مبسائل

تارة تثبت بتنصيص معدلني على عدالته وتارة تثبت بإالستفاضة فمن اشتهرت عدالته بني : عدالة الراوي: إحداها 
ناء عليه بالثقة وإالمانة استغين فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته أهل النقل أو حنوهم من أهل العلم وشاع الث

  .تنصيصا وهذا هو الصحيح يف مذهب الشافعي رضي اهللا عنه وعليه االعتماد يف فن أصول الفقه
وممن ذكر ذلك من أهل احلديث أبو بكر اخلطيب احلافظ ومثل ذلك مبالك وشعبة والسفيانني واألوزاعي والليث 

ك ووكيع وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين ومن جري جمراهم يف نباهة الذكر و استقامة وابن املبار
  .األمر فال يسأل عن عدالة هؤالء وأمثاهلم وإمنا يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبني

________  
ترطوا يف العدالة املروءة ومل خيتلف قول مل يقبلوا شهادته وال روايته وأما من اشترط العدالة وهم أكثر العلماء فاش

مالك وأصحابه يف اشتراط املروءة يف العدالة مطلقا وإمنا تفترق العدالة يف الشهادة والعدالة يف الرواية يف اشتراط 



احلرية فإهنا ليست شرطا يف عدالة الرواية بال خالف بني أهل العلم كما حكاه اخلطيب يف الكفاية وهى شرط يف 
لشهادة عند أكثر أهل العلم وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقالين أن هذا مما تفترق فيه الشهادة والرواية عدالة ا

وتفترقان أيضا على قول يف البلوغ فإن شهادة الصيب املميز غري مقبولة عند أصحاب الشافعي واجلمهور وأما خربه 
ب عن اجلمهور قبول أخبار الصيب املميز فيما فاختلف تصحيح املتأخرين يف مواضع فحكى النووي يف شرح املهذ

  .طريقة املشاهدة خبالف ما طريقه النقل كاإلفتاء ورواية األخبار وحنوه وقد سبقه إىل ذلك املتويل فتبعه عليه
وحكي الرافعي يف استقبال القبلة عن األكثرين عدم القبول وجعل اخلالف أيضا يف املميز ولكنه قيد اخلالف يف 

  .راهق وصحح أيضا عدم القبول وتبعه عليه النووي واهللا تعاىل أعلمالتيمم بامل

كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل حممول يف أمره أبدا على : وتوسع ابن عبد الرب احلافظ يف هذا فقال
ه اتساع وفيما قال" . حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم. العدالة حىت يتبني جرحه
  .غري مرضي واهللا اعلم

فإن وجدنا رواياته . يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعترب روايته بروايات الثقاة املعروفني بالضبط وإالتقان: الثانية 
وإن . موافقة ولو من حيث املعىن لرواياهتم أو موافقة هلا يف إالغلب واملخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا

  . املخالفة هلم عرفنا اختالل ضبطه ومل حنتج حبديثه واهللا أعلموجدناه كثري
التعديل مقبول من غري ذكر سببه على املذهب الصحيح املشهور ألن أسبابه كثرية يصعب ذكرها فإن ذلك : الثالثة 

ركه وذلك مل يفعل كذا مل يرتكب كذا فعل كذا وكذا فيعدد مجيع ما يفسق بفعله أو بت: حيوج املعدل إىل أن يقول
  .شاق جدا

______  
وتوسع ابن عبد الرب احلافظ يف هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل حممول يف أمره أبدا " قوله"

وفيما قاله اتساع " حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله: "على العدالة حىت يتبني جرحه لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .غري مرض انتهى

حكى فيه الرافع على اخلرب واجلزم على إرادة الم األمر وعلى تقدير كونه مرفوعا فهو خرب أريد به  حيمل" فقوله"
األمر بدليل ما رواه أبو حممد بن أىب حامت يف مقدمة كتاب اجلرح والتعديل يف بعض طرق هذا احلديث ليحمل هذا 

ه على اخلرب لوجود مجاعة من أهل العلم غري ثقات العلم بالم األمر على أنه ولو مل يرد ما خيلصه لألمر ملا جاز محل
وال جيوز احللف يف خرب الصادق فيعني محله على األمر على تقدير صحه وهذا مما يوهن استدالل ابن عبد الرب به 

  .ألنه إذا كان األمر فال حجة فيه
ى عن إبراهيم بن عبد ومع هذا فاحلديث أيضا غري صحيح ألن أشهر طرق احلديث رواية معان بن رفاعة السالم

الرمحن عن النىب صلى اهللا عليه وسلم هكذا رواه بن أىب حامت يف مقدمة اجلرح والتعديل وابن عدى يف مقدمة 
  .الكامل والعقيلى يف تاريخ الضعفاء يف ترمجه معان بن رفاعة وقال إنه ال يعرف إال به انتهى

.  
________  

أرسله ال يعرف شئ من العلم غري هذا قاله أبو احلسن يف ابن القطان  وهذا اما مرسل أو معضل وإبراهيم هذا الذى
يف بيان الوهم وااليهام قال ابن عدى ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذرى قال 



  .حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك انتهى
معني وأبو حامت الرازى واجلوزجاىن وابن حبان وابن عدى نعم وثقه على بن املديىن وكذلك ومعان أيضا ضعفه ابن 

حكى عن أمحد توثيقه واحلكم بصحة احلديث فيما ذكره اخلالل يف العلل أن أمحد سئل عن هذا احلديث فقيل له 
هم قال حدثىن به مسكني كأنه كالم موضوع فقال ال هو صحيح فقيل له ممن مسعته قال من غري واحد قيل له من 

إال أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرمحن قال أمحد ومعان ال بأس به قال ابن القطان وخفي على أمحد من 
امره ما علمه غريه مث ذكر أقوال املضعفني له وقد روى هذا احلديث متصال من رواية مجاعة من الصحابة على بن 

بد اهللا بن عمرو وجابر بن مسرة وأىب أمامة وكلها ضعيفة ال يثبت منها شيء أىب طالب وابن عمر وأىب هريرة وع
  .وليس فيها شئ يقوى املرسل املذكور واهللا أعلم

وممن تبع ابن عبد الرب على اختيار ذلك من املتأخرين أبو عبد اهللا أبو بكر بن املواق فقال يف كتابه بغية النقاد أهل 
يظهر منهم خالف ذلك ومما يستغرب يف ضبط هذا احلديث أن ابن الصالح حكى العلم حممولون على العدالة حىت 

يف فوائد الرحلة له أنه وجد بنيسابور يف كتاب يشتمل على مناقب بن كرام مجع حممد بن اهليصم قال فيه مسعت 
يث بإسناده الشيخ أبا جعفر حممد بن أمحد بن جعفر يقول مسعت أبا عمر وحممد بن أمحد التميمى يروى هذا احلد

فيضم الياء من قوله حيمل على أنه فعل مل يسم فاعله ويرفع امليم من العلم ويقول من كل خلف عدولة مفتوح العني 
والالم وبالتاء ومعناه أن اخللف هو العدالة مبعىن أنه عادل كما يقال شكور مبعىن شاكر ويكون اهلاء للمبالغة كما 

مل عن كل خلف كامل يف عدالته وأما أبو بكر املفيد فإىن قد حفظت عنه يقال رجل صرورة واملعىن أن العلم حي
  .جيعل مفتوح الفاء من كل خلف عدوله مضموم العني والالم مرفوعا هكذا نقلته من خط ابن الصالح يف رحلته

هم اجلرح وأما اجلرح فإنه ال يقبل إال مفسرا مبني السبب ألن الناس خيتلفون فيما جيرح وما ال جيرح فيطلق أحد
بناء على أمر اعتقده جرحا وليس جبرح يف نفس األمر فال بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم ال وهذا ظاهر 

  .مقرر يف الفقه وأصوله
  البخاري ومسلم وغريمها: أنه مذهب أالئمة من حفاظ احلديث ونقاده مثل: وذكر اخلطيب احلافظ

اجلرح هلم كعكرمة موىل ابن عباس رضي اهللا عنهما وكإمساعيل بن أيب ولذلك احتج البخاري جبماعة سبق من غريه 
  .أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق وغريهم

  .واحتج مسلم بسويد بن سعيد ومجاعة اشتهر الطعن فيهم
وذلك دال على أهنم ذهبوا إىل أن اجلرح ال يثبت إال إذا فسر سببه ومذاهب . وهكذا فعل أبو داود السجستاين

  .قاد للرجال غامضة خمتلفةالن
  .وعقد اخلطيب بابا يف بعض أخبار من استفسر يف جرحه فذكر ما ال يصلح جارحا

  رأيته يركض علي برذون فتركت حديثه: مل تركت حديث فالن ؟ فقال: منها عن شعبة أنه قيل له
  عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث الصاحل املري: ومنها
  .ذكروه يوما عند محاد بن سلمة فامتخط محاد واهللا أعلم ما يصنع بصاحل ؟: فقال

_________  
وأما اجلرح فإنه ال يقبل إال مفسرا مبني السبب إىل آخر كالمه مث قال وهذا ظاهر مقرر يف الفقه وأصوله " قوله"

  .انتهى



ه إمام احلرمني وأبو وقد حكى القاضي أبو بكر عن اجلمهور قبول جرح أهل العلم هبذا الشأن من غري بيان واختار
  .بكر اخلطيب والغزايل وابن اخلطيب كما سيأيت يف اجلملة اليت تلي هذه واهللا أعلم

إمنا يعتمد الناس يف جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب اليت صنفها أئمة احلديث يف : ولقائل أن يقول: قلت
فالن ضعيف : بل يقتصرون على جمرد قوهلموقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب . اجلرح أو يف اجلرح والتعديل
فاشتراط بيان السبب . هذا حديث ضعيف وهذا حديث غري ثابت وحنو ذلك: أو. وفالن ليس بشيء وحنو ذلك

  .يفضي إىل تعطيل ذلك وسد باب اجلرح يف األغلب األكثر
نا عن قبول حديث من قالوا أن ذلك وإن مل نعتمده يف إثبات اجلرح واحلكم به فقد اعتمدناه يف أن توقف: وجوابه

  .فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف
_______  

ولقائل أن يقول إمنا يعتمد الناس يف جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب اليت صنفها أئمة احلديث يف " قوله"
ل يقتصرون على جمرد قوهلم فالن ضعيف وفالن ليس اجلرح أو التعديل وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب ب

  .بشيء وحنو ذلك إىل آخر السؤال
واجلواب الذي أجاب به ومما يدفع هذا السؤال رأسا أو يكون جوابا عنه أن اجلمهور إمنا يوجبون البيان يف جرح 

سري وبيان ذلك أن اخلطيب من ليس عاملا بأسباب اجلرح والتعديل وأما العامل بأسباهبما فيقبلون جرحه من غري تف
حكى يف الكفاية عن القاضي أىب بكر الباقالين أنه حكى عن مجهور أهل العلم أنه إذا جرح من ال يعرف اجلرح 

جيب الكشف عن ذلك قال ومل يوجبوا ذلك على أهل العلم هبذا الشأن قال القاضي أبو بكر والذي يقوى عندنا 
ا كما ال جيب استفسار املعدل عما به صار املزكي عدال إىل آخر كالمه ترك الكشف عن ذلك إذا كان اجلارح عامل
  .وما حكيناه عن القاضي أىب بكر هو الصواب

وقد اختلف كالم الغزايل يف نقله عن القاضي فحكى عنه يف املنخول أنه يوجب بيان اجلرح مطلقا وحكي عنه يف 
عنه بإسناده الصحيح إليه وحكاه أيضا عنه اإلمام فخر  املستصفي ما نقدم نقله عنه وهو الصواب فقد رواه اخلطيب

الدين الرازي والسيف اآلمدي وقال أبو بكر اخلطيب يف الكفاية بعد حكاية اخلالف على أنا نقول أيضا إن كان 
الذي يرجع إليه يف اجلرح عدال مرضيا يف اعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدالة واجلرح وأسباهبما عاملا باختالف 

  لفقهاء يف ذلك قبل قوله فيمن جرحه جممال وال يسأل عن سببه وقال إماما

مث من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ومل نتوقف كالذين احتج هبم صاحبا 
  .فافهم ذلك فإنه خملص حسن واهللا أعلم. الصحيحني وغريمها ممن مسهم مثل هذا اجلرح من غريهم

ال يثبت ذلك : فمنهم من قال. ال بد من اثنني: هل يثبت اجلرح والتعديل بقول واحد أو: اختلفوا يف أنه: الرابعة 
ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره احلافظ أبو بكر . إال باثنني كما يف اجلرح والتعديل يف الشهادات

ل اخلرب فلم يشترط يف جرح راويه وتعديله خبالف اخلطيب وغريه أنه يثبت بواحد ألن العدد مل يشترط يف قبو
  .الشهادات واهللا أعلم

فاجلرح مقدم ألن املعدل خيرب عما ظهر من حاله واجلارح خيرب عن : إذا اجتمع يف شخص جرح وتعديل: اخلامسة 
جلمهور أن والصحيح والذي عليه ا. التعديل أوىل: فقد قيل: فإن كان عدد املعدلني أكثر. باطن خفي على املعدل

  .اجلرح أوىل ملا ذكرناه واهللا أعلم



________  
احلرمني يف الربهان احلق أنه إن كان املزكي عاملا بأسباب اجلرح والتعديل أكتفينا بإطالقه وإال فال وما ذهب إليه 

  .اإلمام يف هذا اختاره أيضا أبو حامد الغزايل وفخر الدين الرازي واهللا أعلم
هل يثبت اجلرح والتعديل بقول واحد أو البد من اثنني فمنهم من قاال ال يثبت ذلك إال باثنني اختلفوا يف أنه " قوله"

ذلك كما يف اجلرح والتعديل يف الشهادات ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره احلافظ أبو بكر اخلطيب 
الف ما صححه املصنف واختلف وغريه أنه يثبت بواحد إىل آخر كالمه فيه أمران أحدمها أنه حكى عن األكثرين خ

كالم الناقلني لذلك عنهم فحكى اخلطيب يف الكفاية أن القاضي أبا بكر بن الباقالين حكى عن أكثر الفقهاء من 
  .أهل املدينة وغريهم أنه ال يقبل يف التزكية إال اثنان سواء كانت التزكية للشهادة أو للرواية

حدثين الثقة أو حنو ذلك مقتصرا عليه مل : غري تسمية املعدل فإذا قال ال جيزي التعديل على إلهبام من: السادسة 
ألنه قد يكون ثقة : وذلك. خالفا ملن اكتفي بذلك. يكتف به فيما ذكره اخلطيب احلافظ و الصرييف الفقيه وغريمها

بل إضرابه عن . عنده وغريه قد اطلع على جرحه مبا هو جارح عنده أو باإلمجاع فيحتاج إىل أن يسميه حىت يعرف
فإن كان القائل لذلك عاملا أجزأ ذلك يف حق من يوافقه يف مذهبه على ما . تسميته مريب يوقع يف القلوب فيه ترددا

  .اختاره بعض احملققني
مث روى عن من يكون مزكيا له . كل من رويت عنه فهو ثقة وإن مل أمسه: أن العامل إذا قال: وذكر اخلطيب احلافظ

  .بتزكيته هذه وهذا على ما قدمناه واهللا أعلم غري إنا ال نعمل
إذا روى العدل عن رجل ومساه مل جتعل روايته عنه تعديال منه له عند أكثر العلماء من أهل احلديث : السابعة 
  .وغريهم

جيعل ذلك تعديال منه له ألن ذلك يتضمن التعديل والصحيح : وقال بعض أهل احلديث وبعض أصحاب الشافعي
  .نه جيوز أن يروي عن غري عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديلههو األول أل
_______  

وحكى السيف اآلمدي وأبو عمرو بن احلاجب عن األكثرين التفرقة بني الشهادة والرواية ورجحه أيضا اإلمام فخر 
في فيهما بواحد الدين واآلمدي أيضا واختار القاضي أبو بكر بعد حكايته عن األكثرين اشتراط اثنني فيهما أنه يكت

  .وأن هذا هو الذي يوجبه القياس وهو قول أىب حنيفة وأىب يوسف
األمر الثاين أنه يؤخذ من كالم املصنف من قوله بواحد أنه يكفي كون املزكي امرأة أو عبدا أو استدل اخلطيب يف 

اهللا عنها يف قصة اإلفك  الكفاية على قبول تعديل املرأة بسؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم بريزة عن عائشة رضي
فقد اختلف األصوليون يف ذلك فحزم صاحب احملصول بقول تزكية املرأة العدل والعبد العدل وحكى اخلطيب يف 

  الكفاية عن القاضي أىب بكر أنه حكى عن أكثر الفقهاء من أهل املدينة وغريهم أنه

وكذلك خمالفته . ه بصحة ذلك احلديثإن عمل العامل أو فتياه على وفق حديث ليس حكما من: وهكذا نقول
  .للحديث ليست قدحا منه يف صحته وال راويه واهللا أعلم

  :يف رواية اجملهول وهو يف غرضنا ههنا أقسام: الثامنة 
  .وروايته غري مقبولة عند اجلماهري على ما نبهنا عليه أوال. اجملهول العدالة من حيث الظاهر والباطن مجيعا: أحدها 

__________  



ال يقبل يف التعديل النساء ال يف الرواية وال يف الشهادة مث اختار القاضى أنه يقبل تزكية املرأة مطلقا يف الرواية 
  .والشهادة إال تزكيتها يف احلكم الذى ال تقبل شهادهتا فيه

  .قال القاضى وأما العبد فيجب قبول تزكيته يف اخلرب دون الشهادة ألن خربه مقبول وشهادته مردودة
مث قال القاضى والذى يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضى ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد أو خمرب 

  .انتهى
  .وهكذا نقول إن عمل العامل أوفتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك احلديث انتهى" قوله"

ل ويف هذا نظر إذا مل يكن يف الباب غري وقد تعقبه بعض من اختصر كالمه وهو احلافظ عماد الدين بن كثري فقا
  .ذلك احلديث إذا تعرض لالحتجاج به يف فتياه أو حكمه واستشهد به عند العمل مبقتضاه انتهى

ويف هذا النظر نظر ألنه ال يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غري هذا احلديث أن ال يكون مث دليل آخر من قياس 
اكم أن يذكر مجيع أدلته بل وال بعضها ولعل له دليال آخر واستأنس باحلديث الوارد أو امجاع وال يكرم املفىت أو احل

يف الباب ورمبا كان املفىت أو احلاكم يرى العمل باحلديث الضعيف وتقدميه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن 
  أىب داود أنه كان يرى احلديث الضعيف إذا مل يرد يف الباب غريه أوىل من رأى

املستور من : اجملهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل يف الظاهر وهو املستور فقد قال بعض أئمتنا:  الثاين
فهذا اجملهول حيتج بروايته بعض من رد رواية األول وهو قول بعض . يكون عدال يف الظاهر وال تعرف عدالة باطنه

وألن . ألن أمر اإلخبار مبين على حسن الظن بالراوي: قال. الشافعيني وبه قطع منهم اإلمام سليم بن أيوب الرازي
وتفارق . رواية اإلخبار تكون عند من يعتذر عليه معرفة العدالة يف الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك يف الظاهر

  .الشهادة فإهنا تكون عند احلكام وال يتعذر عليهم ذلك فاعترب فيها العدالة يف الظاهر والباطن
يكون العمل على هذا الرأي يف كثري من كتب احلديث املشهورة يف غري واحد من الرواة الذين ويشبه أن : قلت

  .تقادم العهد هبم وتعذرت اخلربة الباطنة هبم واهللا أعلم
______  

الرجال وكما حكى عن اإلمام أمحد من أنه يقدم احلديث الضعيف على القياس وحل بعضهم هذا على أنه أريد 
  .يث احلسن واهللا أعلمبالضعيف هنا احلد

الثاين اجملهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل يف الظاهر وهو املستور فقد قال بعض أئمتنا املستور من " قوله"
  .يكون عدال يف الظاهر وال تعرف عدالة باطنة انتهى

حبروفه فيه ويوافقه  وهذا الذي أهبم املصنف بقوله بعض أئمتنا هو أبو حممد البغوي صاحب التهذيب فهذا لفظه
كالم الرافعي يف الصوم فإنه قال فيه إن العدالة الباطنة هي اليت يرجع فيها إىل أقوال املزكني وحكى يف الصوم أيضا 

يف قبول رواية املستور وجهني من غري ترجيح وصحح النووي يف شرح املهذب قبول روايته نعم عبارة الشافعي 
على أن اليت حيكم احلاكم هبا هي العدالة الظاهرة فإنه قال يف جواب سؤال أورده  رمحه اهللا يف اختالف احلديث تدل

  فال جيوز أن يترك احلكم بشهادهتما إذا كانا عدلني يف الظاهر انتهى

اجملهول العني وقد يقبل رواية اجملهول العدالة من ال يقبل رواية اجملهول العني ومن روى عنه عدالن وعيناه : الثالث 
  .تفعت عنه هذه اجلهالةفقد ار

أن اجملهول عند أصحاب احلديث هو كل من مل تعرفه : ذكر أبو بكر اخلطيب البغدادي يف أجوبة مسائل سئل عنها



عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان مل يرو : مثل. العلماء ومن مل يعرف حديثه إال من جهة راو واحد
ومثل جري بن كليب مل يرو عنه . زهاز بن ميزن ال راوي عنه غري الشعيبومثل اهل. عنهم غري أيب إسحاق السبيعي

  .إال قتادة
________  

فعلى هذا تكون العدالة الظاهرة هي اليت حيكم احلاكم هبا وهى اليت تستند إىل أقوال املزكني خالف ما ذكره 
  .الرافعي يف الصوم واهللا أعلم

بة مسائل سئل عنها أن اجملهول عند أصحاب احلديث هو كل من مل ذكر أبو بكر اخلطيب البغدادي يف أجو" قوله"
تعرفه العلماء ومن مل يعرف حديثه إال من جهة راو واحد مثل عمرو ذي مر وحبار الطائي وسعيد بن ذى حدان مل 
عنه  يرو عنهم غري أىب إسحق السبيعي ومثل اهلزهاز ابن ميزن ال راوي عنه غري الشعيب ومثل جرى بن كليب مل يرو

  .إال قتادة انتهى مث تعقب املصنف كالم اخلطيب فإنه قد روى عن اهلزهاز الثورى أيضا انتهى
أن اخلطيب مسى والد هزهاز ميزن بالياء املثناة وتبعه املصنف والذى ذكره ابن أىب حامت يف : أحدها: وفيه أمور

عضهم أماله يف اللفظ فكتب بالياء واهللا كتاب اجلرح والتعديل أنه مازن باأللف ويف بعض النسخ بالياء ولعل ب
  .أعلم
أنه اعترض على املصنف يف قوله إن الثورى روى عنه فإن الثورى مل يرو عن الشعىب نفسه فكيف يروى عن : الثاىن

شيوخه وقد يقال ال يلزم من عدم روايته عن الشعىب عدم روايته عن اهلزهاز ولعل اهلزهاز تأخر بعد الشعىب ويقوى 
ابن أىب حامت ذكر يف اجلرح والتعديل أنه روى عن اهلزهاز هذا اجلراح بن مليح واجلراح اصغر من الثورى ذلك أن 

  .وتأخر بعده مدة سنني واهللا أعلم

  
________  

األمر الثالث ان املصنف عزا ما ذكره عن اخلطيب إىل أجوبة سئل عنها واخلطيب ذكر ذلك جبملته مع زيادة فيه يف 
  .ملصنف كثري النقل منه فأبعد النجعة يف عزوه ذلك إىل مسائل سئل عنهاكتاب الكفاية وا

قال اخلطيب يف الكفاية اجملهول عند أصحاب احلديث هو كل من مل يشتهر بطلب العلم يف نفسه وال عرفه العلماء 
ىن واهليثم بن به ومل يعرف حديثه إال من جهة راو واحد مثل عمرو ذى مر وجبار الطائى وعبد اهللا بن أعز اهلندا

حنيش ومالك بن أعز وسعيد ابن ذى حدان وقيس بن كركم ومخر بن مالك قال وهؤالء كلهم مل يرو عنهم غري أىب 
إسحق السبيعى ومثل مسعان بن مشنج واهلزهاز بن ميزن ال يعرف عنهما راو إال الشعىب ومثل بكر بن قرواش 

واثلة ومثل يزيد بن سحيم مل يرو عنه إال خالس بن عمرو  وحالم بن جزل مل يرو عنهما إال أبو الطفيل عامر بن
ومثل جرى بن كليب مل يرو عنه إال قتادة بن دعامة ومثل عمري بن إسحاق مل يرو عنه سوى عبد اهللا بن عون وغري 

  .من ذكرنا انتهى كالم اخلطيب
قيس وذكره ابن حبان يف وقد روى غري واحد من بعض من ذكر منهم مخر بن مالك روى عنه أيضا عبد اهللا بن 

الثقات اال أنه قال مخري مصغرا وقد ذكر اخلالف فيه يف التصغري والتكبري ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل ومنهم 
اهليثم بن حنيش روى عنه أيضا سلمة بن كهيل فيما ذكره أبو حامت الرازى ومنهم بكر بن قرواش روى عنه أيضا 

اريخ الكبري وابن حبان يف الثقات ومسى ابن أىب حامت أباه قريشا وقد فرق اخلطيب قتادة كما ذكره البخارى يف الت
بني عبد اهللا بن أعز ومالك بن أعز كالمها بالعني املهملة والزاى وجعلهما ابن ماكوال يف اإلكمال واحدا وأنه 



  .اختلف يف امسه على أىب إسحاق واهللا أعلم
يد الالم وآخره ميم كذا ذكره اخلطيب تبعا البن أىب حامت وأما البخارى وأما حالم فهو بفتح احلاء املهملة وتشد

فإنه ذكره يف التاريخ الكبري حالب آخره باء موحدة ونسبه ابن أىب حامت إىل اخلطأ يف كتاب مجع فيه أوهامه يف 
جمة وفتح النون املشددة التاريخ وقال امنا هو حالم أى بامليم وأما مشنج والد مسعان فهو بضم امليم وفتح الشني املع

  .وآخره جيم

  قد روي عن اهلز هاز الثوري أيضا: قلت
وأقل ما يرتفع به اجلهالة أن يروي عن الرجل اثنان من املشهورين بالعلم إال أنه ال يثبت له حكم : قال اخلطيب

  .وهذا مما قدمنا بيانه واهللا أعلم. العدالة بروايتهما عنه
ه حديث مجاعة ليس هلم غري راو واحد منهم مرداس إالسلمي مل يرو عنه قيس قد خرج البخاري يف صحيح: قلت

وكذلك خرج مسلم حديث قوم ال راوي هلم غري واحد منهم ربيعة بن كعب األ سلمي مل يرو عنه . بن أيب حازم
  .غري أيب سلمة بن عبد الرمحن

واخلالف يف ذلك متجه حنو . ية واحد عنهوذلك منهما مصري إىل أن الراوي قد خيرج عن كونه جمهوال مردودا بروا
  .اجتاه اخلالف املعروف يف االكتفاء بواحد يف التعديل على ما قدمناه واهللا أعلم

  اختلفوا يف قبول رواية املبتدع الذي ال يكفر يف بدعته فمنهم من: التاسعة 
_________  

منهم مرداس األسلمى مل يرو عنه غري  قد خرج البخاري يف صحيحه حديث مجاعة ليس هلم غري راو واحد" قوله"
قيس بن أىب حازم وكذلك خرج مسلم حديث قوم ال راوي عنهم غري واحد منهم ربيعة بن كعب األسلمي مل يرو 
عنه غري أىب سلمة بن عبد الرمحن وذلك منهما مصري إىل أن الراوي قد خيرج عن كونه جمهوال مردودا برواية واحد 

أمور أحدها أنه قد اعترض عليه النووي بأن مرداسا وربيعة صحابيان والصحابة كلهم عنه إىل آخر كالمه وفيه 
عدول قلت ال شك أن الصحابة الذين ثبتت صحبتهم كلهم عدول ولكن الشأن يف أنه هل تثبت الصحبة برواية 

  .ن كان معروفاواحد عنه أم ال تثبت إال برواية اثنني عنه هذا حمل نظر واختالف بني أهل العلم واحلق أنه إ
  اختلفوا يف قبول رواية املبتدع الذي ال يكفر يف بدعته إىل آخر كالمه وقد" قوله"

وكما استوى يف الكفر املتأول وغري املتأول يستوي يف الفسق املتأول وغري . رد روايته مطلقا ألنه فاسق ببدعته
يف نصرة مذهبه أو ألهل مذهبه سواء كان املتأول ومنهم من قبل رواية املبتدع إذا مل يكن ممن يستحل الكذب 

  .داعية إىل بدعته أو مل يكن
أقبل شهادة أهل إالهواء إال اخلطابية من الرافضة ألهنم يرون الشهادة بالزور : وعزا بعضهم هذا إىل الشافعي لقوله

ا مذهب الكثري أو أألكثر تقبل روايته إذا مل يكن داعية وال تقبل إذا كان داعية إىل بدعته وهذ: ملوافقيهم وقال قوم
  .من العلماء

: وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه خالفا بني أصحابه يف قبول رواية املبتدع إذا مل يدع إىل بدعته وقال
  .أما إذا كان داعية فال خالف بينهم يف عدم قبول روايته

إىل البدع ال جيوز إالحتجاج به عند أئمتنا  الداعية: وقال أبو حامت بن حبان البسيت أحد املصنفني من أئمة احلديث
  قاطبة ال أعلم بينهم فيه خالفا وهذا املذهب



_________  
قيد املصنف اخلالف بغري من يكفر ببدعته مع أن اخلالف ثابت فيه أيضا قال صاحب احملصول احلق أنه إن اعتقد 

ايته مطلقا وحكاه اآلمدى عن األكثرين وبه حرمة الكذب قبلنا روايته وإال فال وذهب القاضى أبو بكر إىل رد رو
  .جزم ابن احلاجب قوله وعزا بعضهم هذا إىل الشافعى انتهى

  .أراد املصنف ببعضهم احلافظ أبا بكر اخلطيب فإنه عزاه للشافعى يف كتاب الكفاية
مل يدع إىل بدعته وحكى بعض أصحاب الشافعى رضى اهللا عنه خالفا بني أصحابه يف قبول رواية املبتدع إذا " قوله"

وقال أما إذا كان داعية إىل بدعته فال خالف بينهم يف عدم قبول روايته مث حكى عن ابن حبان أنه ال يعلم خالفا يف 
  .أنه ال جيوز االحتجاج بالداعية انتهى

دعة غري الثالث أعدهلا وأوالها واألول بعيد مباعد للشائع عن أئمة احلديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن املبت
  .الدعاة

  .ويف الصحيحني كثري من أحاديثهم يف الشواهد واألصول واهللا أعلم
التائب من الكذب يف حديث الناس وغريه من أسباب الفسق تقبل روايته إال التائب من الكذب متعمدا : العاشرة 

ى ما ذكر عن غري واحد يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته عل
  أمحد بن حنبل وأبو بكر احلميدي شيخ البخاري وأطلق اإلمام أبو بكر: من أهل العلم منهم

______  
وابن حبان الذى حكى املصنف كالمه قد حكى أيضا االتفاق على االحتجاج بغري الداعية فعلى هذا ال يكون : قلت

يف تاريخ الثقات يف ترمجة جعفر بن سليمان الضبعى ليس بني أهل يف املسألة خالف بني أئمة احلديث فقال ابن حبان 
احلديث من أئمتنا خالف أن الصدوق املتيقن إذا كان فيه بدعة ومل يكن يدعو إليها أن االحتجاج بأخباره جائز فإذا 

روايتهم دعى إىل بدعته سقط االحتجاج بأخباره وفيما حكاه ابن حبان من االتفاق نظر فإنه يروى عن مالك رد 
  .مطلقا كما قاله اخلطيب يف الكفاية

فإن كتبهم طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الدعاة ويف الصحيحني كثري من أحاديثهم يف الشواهد واألصول " قوله"
  .انتهى

وقد اعترض عليه بأهنما احتجا أيضا بالدعاة فاحتج البخارى بعمران بن حطان وهو من دعاة الشراة واحتج 
  .بعبد احلميد بن عبد الرمحن احلماىن وكان داعية إىل اإلرجاء كما قال أبو داود انتهىالشيخان 

قلت قال أبو داود ليس يف أهل األهواء أصح حديثا من اخلوارج مث ذكر عمران ابن حطان وأبا حسان األعرج ومل 
  .حيتج مسلم بعبد احلميد احلماىن إمنا أخرج له يف املقدمة وقد وثقه ابن معني

التائب من الكذب يف حديث الناس وغريه من أسباب الفسق تقبل روايته إال التائب من الكذب متعمدا يف " ولهق"
  وأطلق: حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال

كل من أسقطنا خربه من أهل النقل بكذب : الصرييف الشافعي فيما وجدت له يف شرحه لرسالة الشافعي فقال
  .عد لقبوله بتوبة تظهروجدناه عليه مل ن

  .ومن ضعفنا نقله مل جنعله قويا بعد ذلك وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة
وذكر اإلمام أبو املظفر السمعاين املروزي أن من ذكر يف خرب واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه وهذا يضاهي 



  .واهللا أعلم. من حيث املعىن ما ذكره الصرييف
إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع املروي عنه فنفاه فاملختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما : شرةاحلادية ع

رويته أو كذب علي أو حنو ذلك فقد تعارض اجلزمان واجلاحد هو األصل فوجب رد حديث فرعه ذلك مث ال يكون 
قبول جرح شيخه له بأوىل من قبول ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه ألنه مكذب لشيخه أيضا يف ذلك وليس 

ال أعرفه أو ال أذكره أو حنو ذلك فذلك ال يوجب رد رواية الراوي : جرحه لشيخه فتساقطا أما إذا قال املروي عنه
مل يكن ذلك مسقطا للعمل به عند مجهور أهل احلديث ومجهور الفقهاء واملتكلمني : عنه ومن روى حديثا مث نسيه
  يب حنيفة صاروا إىلخالفا لقوم من أصحاب أ

_________  
اإلمام أبو بكر الصرييف الشافعى فيما وجدت له يف شرحه لرسالة الشافعى فقال كل من أسقطنا خربه من أهل النقل 

بكذب وجدناه عليه مل نعد لقبوله بتوبة تظهر إىل آخر كالمه فذكر املصنف أن أبا بكر الصرييف أطلق الكذب أى 
يث والظاهر أن الصرييف إمنا أراد الكذب يف احلديث بدليل قوله من أهل النقل وقد قيده فلم خيصه بالكذب يف احلد

باحملدث فيما رأيته يف كتابه املسمى بالدالئل واالعالم فقال وليس يطعن على احملدث إال أن يقول تعمدت الكذب 
  .فهو كاذب يف األول وال يقبل خربه بعد ذلك

ديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول اهللا صلى ح: وبنوا عليه ردهم. إسقاطه بذلك
لقيت : من أجل أن ابن جريج قال. احلديث" إذا نكحت املرأة بغري إذن وليها فنكاحها باطل: "اهللا عليه وسلم

  .الزهري فسألته عن هذا احلديث فلم يعرفه
قضى :  هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلموكذا حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب

والصحيح ما عليه . لقيت سهيال فسألته عنه فلم يعرفه: بشاهد وميني فإن عبد العزيز بن حممد الدراوردي قال
  اجلمهور ألن املروي عنه

________  
اهللا عليه  قوله وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول اهللا صلى

احلديث من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته " إذا نكحت املرأة بغري إذن وليها فنكاحها باطل: "وسلم
  .عن هذا احلديث فلم يعرفه انتهى

وقد اعترض عليه بأن يف رواية الترمذي فسألته عنه فأنكره واجلواب عنه أن الترمذي مل يروه وإمنا ذكره بغري إسناد 
وف يف الكتب املصنفة يف العلل فلم يعرفه كما ذكره املصنف ومع هذا فال يصح هذا عن ابن جريج ال هبذا واملعر

  .اللفظ وال هبذا اللفظ فبطل تعلق من تعلق بذلك يف رد احلديث
أما كون الترمذي مل يوصل إسناده فإنه رواه متصال عن ابن أىب عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان 

ن موسى مث قال وقد تكلم بعض أهل احلديث يف حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه ب
وسلم قال ابن جريج مث لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا احلديث من أجل هذا وأما كونه معروفا يف كتب 

ابن معني ويف العلل ألمحد وأما كونه ال  العلل باللفظ الذي ذكره املصنف فهكذا هو يف سؤاالت عباس الدوري عن
يصح عن ابن جريج فروينا يف السنن الكربى للبيهقي بالسند الصحيح إىل أىب حامت الرازي مسعت أمحد بن حنبل 

  .قال ابن جريج" ال نكاح إال بويل: "يقول وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج



وهلذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثين . زم فال يرد باالحتمال روايتهبصدد السهو والنسيان والراوي عنه ثقة جا
  .ربيعة عين عن أيب ويسوق احلديث

حدثين فالن عين : وقد روى كثري من األكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا هبا عمن مسعها منهم فكان أحدهم يقول
  .ث ونسيومجع احلافظ اخلطيب ذلك يف كتاب أخبار من حد. عن فالن بكذا وكذا

_______  
فلقيت الزهرى فسألته عنه فلم يعرفه واثىن على سليمان بن موسى فقال أمحد بن حنبل إن ابن جريج له كتب 

مدونة وليس هذا يف كتبه يعىن حكاية ابن علية عن ابن جريج وروينا يف سنن البيهقى ايضا بإسناده الصحيح إىل 
ال نكاح إال بوىل الذى يرويه ابن جريج قلت أن بن علية يقول عباس الدورى مسعت حيىي بن معني يقول يف حديث 

قال ابن جريج فسألت عنه الزهرى فقال لست أحفظه فقال حيىي بن معني ليس يقول هذا إال ابن علية وإمنا عرض 
أيضا ابن علية كتب ابن جريج على عبد اجمليد بن عبد العزيز ابن أىب رواد فأصلحها له أوروينا يف السنن للبيهقى 

بسنده الصحيح إىل جعفر الطيالسى مسعت حيىي بن معني يقول رواية بن جريج عن الزهرى أنه أنكر معرفة حديث 
سليمان ابن موسى فقال مل يذكره عن ابن جريج غري ابن علية إمنا مسع بن علية من ابن جريج مساعا ليس بذلك إمنا 

ىي ابن معني رواية إمسعيل عن ابن جريج جدا وقد ذكر صحح كتبه على كتب عبد اجمليد بن عبد العزيز وضعف حي
الترمذى يف جامعه كالم حيىي هذا االخري غري موصل اإلسناد فقال وذكر عن حيىي بن معني إىل آخره وهو متصل 
اإلسناد عند البيهقى وهذا يدلك على أن املراد بقوله فأنكره أى أنه قال ما أعرفه كما حكاه املصنف فإنه قال يف 

الرواية األخرية إنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فليس بني العبارتني إذا إختالف كما انكره من  هذه
  .اعترض بذلك على املصنف واهللا أعلم

  .والصحيح ما عليه اجلمهور ألن املروى عنه بصدد السهو النسيان انتهى" قوله"
  .غى أن يتهاترا وينظر يف ترجيح أحدمها من خارجوقد اعترض عليه بأن الراوى أيضا معرض للسهو والنسيان فينب

وألجل أن اإلنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن إالحياء منهم الشافعي رضي اهللا عنه قال 
  .إياك والرواية عن إالحياء واهللا أعلم: البن عبد احلكم

روينا عن إسحاق . ته عند قوم من أئمة احلديثمن أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول رواي: الثانية عشر
وعن أمحد بن حنبل و أيب حامت الرازي حنو . ال يكتب عنه: أنه سئل عن احملدث حيدث باالجر ؟ فقال: بن إبراهيم

. ذلك وترخص أبو نعيم الفضل بن دكني و علي بن عبد العزيز املكي وآخرون يف أخذ العوض على التحديث
غري أن يف هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء . ة على تعليم القرآن وحنوهوذلك شبيه بأخذ االجر

: بفاعله إال أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو املظفر عن أبيه احلافظ أيب سعد السمعاين
ن الشيخ أبا إسحاق الشريازي أن أبا احلسني بن النقور فعل ذلك أل: أن أبا الفضل حممد بن ناصر السالمي ذكر

  .أفتاه جبواز أخذ األجرة على التحديث ألن أصحاب احلديث كانوا مينعونه عن الكسب لعياله واهللا أعلم
________  

  .واجلواب أن الراوي مثبت جازم واملروى عنه ليس بناف وقوعه بل غري ذاكر فقدم املثبت عليه واهللا أعلم
كره للنسيان كره من كره من العلماء الراوية عن األحياء منهم الشافعي قال وألجل أن اإلنسان معرض " قوله"

  .البن عبد احلكم إياك والرواية عن اإلحياء انتهى
وقد اعترض عليه بأن الشافعي إمنا هنى عن الرواية عن اإلحياء الحتمال أن يتغري املروى عنه عن الثقة والعدالة 



قدم كما تقدم يف ذكر من كذب يف احلديث أنه يسقط حديثه املتقدم ويكون بطارئ يطرأ عليه يقتضى رد حديثه املت
ذلك الراوي قد روى عنه يف تصنيف له فيتكون روايته عن غري ثقة وإمنا يؤمن ذلك مبوته على ثقته وعدالته فلذلك 

  .كره الشافعي الرواية عن احلي

أو إمساعه كمن ال يبايل بالنوم يف جملس السماع ال تقبل رواية من عرف بالتساهل يف مساع احلديث : الثالثة عشر
وال تقبل رواية من . ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقني يف احلديث. وكمن حيدث ال من أصل مقابل صحيح

ال جييئك احلديث الشاذ إال من الرجل الشاذ وال تقبل : جاء عن شعبة أنه قال. كثرت الشواذ واملناكري يف حديثه
  .ف بكثرة السهو يف روايته إذا مل حيدث من أصل صحيح وكل هذا خيرم الثقة بالراوي وبضبطهرواية من عر

أن من غلط يف حديث وبني له غلطه ومل يرجع عنه : وورد عن ابن املبارك و أمحد بن حنبل و احلميدي وغريهم
كر إذا ظهر أن ذلك منه ويف هذا نظر وهو غري مستن. وأصر على رواية ذلك احلديث سقطت روايته ومل يكتب عنه

  .على جهة العناد أو حنو ذلك واهللا أعلم
______  

واجلواب أن هذا حدس وظن غري موافق كما أراده الشافعي رضي اهللا عنه وقد بني الشافعي مراده بذلك كما رواه 
قاله البن عبد  البيهقي يف املدخل بإسناده إىل الشافعي أنه قال ال حيدث عن حي فإن احلي ال يؤمن عليه النسيان

احلكم حني روى عن الشافعي حكاية فأنكرها مث ذكرها وما قاله الشافعي رمحه اهللا سيقه إليه الشعيب ومعمر فروى 
اخلطيب يف الكفاية بإسناده إىل الشعيب أنه قال البن عون ال حتدثين عن اإلحياء وبإسناده إىل معمر أنه قال لعبد 

حي فأفعل وقد فهم اخلطيب من ذلك ما فهم املصنف فقال يف الكفاية  الرزاق إن قدرت أن ال حتدث عن رجل
وألجل أن النسيان غري مأمون على اإلنسان فيبادر إىل جحود ما روى عنه وتكذيب الراوي له كره من كره من 

  .العلماء التحديث عن اإلحياء مث ذكر قول الشعيب ومعمر والشافعي رضي اهللا عنهم
بارك وأمحد بن حنبل واحلميدي وغريهم أن من غلط يف حديث وبني له غلطة فلم يرجع عنه وورد عن ابن امل" قوله"

وأصر على رواية ذلك احلديث سقطت رواياته ومل يكتب عنه قال الشيخ ويف هذا نظر وهو غري مستنكر إذا ظهر 
  .أن ذلك منه على جهة العناد أو حنو ذلك انتهى
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بن الصالح: كتاب واإليضاح شرح مقدمة ا لتقييد    ا
ليف قي : تأ لعرا بن احلسني ا لرحيم  ا عبد  لدين     زين ا

أعرض الناس يف هذه إالعصار املتأخرة عن اعتبار جمموع ما بينا من الشروط يف رواة احلديث : الرابعة عشرة
ما قدمنا : تقدم وكان عليه من تقدم ووجه ذلكومشاخيه فلم يتقيدوا هبا يف رواياهتم لتعذر الوفاء بذلك على حنو ما 

. يف أول كتابنا هذا من كون املقصود احملافظة على خصيصة هذه إالمة يف إالسانيد واحملاذرة من انقطاع سلسلتها
مسلما بالغا عاقال : وليكتف يف أهلية الشيخ بكونه. فليعترب من الشروط املذكورة ما يليق هبذا الغرض على جترده

  .بوجود مساعه مثبتا خبط غري مهتم وبروايته من أصل موافق ألصل شيخه: اهر بالفسق والسخف ويف ضبطهغري متظ
وقد سبق إىل حنو ما ذكرناه احلافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رمحه اهللا تعاىل فإنه ذكر يف ما روينا عنه توسع من توسع 

 حيسنون قراءته من كتبهم وال يعرفون ما يقرأ يف السماع من بعض حمدثي زمانه الذين ال حيفظون حديثهم وال
  .عليهم بعد أن يكون القراءة عليهم من أصل مساعهم

بأن إالحاديث اليت قد صحت أو وقفت بني الصحة والسقم قد دونت وكتبت يف اجلوامع اليت مجعها : ووجه ذلك
بعضهم لضمان صاحب الشريعة  وال جيوز أن يذهب شيء منها على مجيعهم وإن جاز أن يذهب على. أئمة احلديث

  .حفظها
فالذي : فمن جاء اليوم حبديث ال يوجد عند مجيعهم مل يقبل منه ومن جاء حبديث معروف عندهم: قال البيهقي

والقصد من روايته والسماع منه أن يصري احلديث مسلسال . يرويه ال ينفرد بروايته واحلجة قائمة حبديثه برواية غريه
ى هذه الكرامة اليت خصت هبا هذه إالمة شرفا لنبينا املصطفي صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حبدثنا وأخربنا وتبق

  .واهللا أعلم
_________  

  وما ذكره املصنف حبثا قد نص عليه أبو حامت بن حبان فقال إن من بني له خطأه

قد رتبها أبو حممد عبد الرمحن و. يف بيان إاللفاظ املستعملة بني أهل هذا الشأن يف اجلرح والتعديل: اخلامسة عشر
وحنن نرتبها كذلك ونورد ما ذكره ونضيف إليه ما . بن أيب حامت الرازي يف كتابه اجلرح والتعديل فأجاد وأحسن

  .بلغنا يف ذلك عن غريه إن شاء اهللا تعاىل
  :أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب

  .ن فهو ممن حيتج حبديثهمتق: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو: قال ابن أيب حامت: األوىل
  .ضابط واهللا أعلم: وكذا إذا قيل يف العدل إنه حافظ أو. حجة: وكذا إذا قيل ثبت أو: قلت

________  
وعلم فلم يرجع عنه ومتادى يف ذلك كان كذابا بعلم صحيح فقيد ابن حبان ذلك بكونه علم خطأه وإمنا يكون 

خرين ذلك بأن يكون الذى بني له غلطة عاملا عند املبني له أما إذا عنادا إذا علم احلق وخالفه وقيد أيضا بعض املتأ
  .كان ليس هبذا املثابة عنده فال حرج إذن

أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب األوىل قال ابن أىب حامت إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن حيتج به " قوله"
  .انتهى



ذه الدرجة األوىل وكذا قال احلافظ أبو بكر اخلطيب يف الكفاية أرفع اقتصر املصنف تبعا البن أىب حامت على أن ه
  .العبارات أن يقال حجة أو ثقة انتهى

وقد زاد احلافظ أبو عبد اهللا الذهىب يف مقدمة كتابه ميزان االعتدال درجة قبل هذه هى أرفع منها وهى أن يكرر 
كقوهلم ثقة ثقة أو مع خمالفة اللفظ األول كقوهلم ثقة ثبت لفظ التوثيق املذكور يف الدرجه األوىل إما باللفظ بعينه 

أو ثبت حجة أو حنو ذلك وهو كالم صحيح ألن التأكيد احلاصل بالتكرار البد أن يكون له مرية على الكالم اخلاىل 
  .عن التأكيد واهللا أعلم

  .قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة انتهى" قوله"
  .ابن أىب حامت فال زيادة عليه إذا انتهى وقد اعترض عليه بأن قوله ثبت ذكرها

حمله الصدق أو ال بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي : إذا قيل إنه صدوق أو: قال ابن أيب حامت: الثانية 
  .املنزلة الثانية

قد و. هذا كما قال ألن هذه العبارات ال تشعر بشريطة الضبط فينظر يف حديثه وخيترب حىت يعرف ضبطه: قلت
  .تقدم بيان طريقه يف أول هذا النوع

وإن مل يستوف النظر املعرف لكون ذلك احملدث يف نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إىل حديث من حديثه اعتربنا ذلك 
هل له أصل من رواية غريه ؟ كما تقدم بيان طريق إالعتبار يف النوع اخلامس عشر ومشهور عن : احلديث ونظرنا

كان : أكان ثقة؟ فقال: حدثنا أبو خلدة فقيل له: لقدوة يف هذا الشأن أنه حدث فقالعبد الرمحن بن مهدي ا
  .وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان: صدوقا وكان مأمونا وكان خريا ويف رواية

  قلت ليحىي بن معني: مث إن ذلك خمالف ملا ورد عن ابن أيب خيثمة قال
_________  

به إال ما نقله املصنف عنه كما تقدم ليس فيه ذكر ثبت ويف بعض قلت وليس يف بعض النسخ الصحيحة من كتا
النسخ إذا قيل للواحد أنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن حيتج حبديثه هكذا يف نسخيت منه أو ميقن ثبت مل يقل فيه أو 

  .ثبت واهللا أعلم
فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه الثانية قال ابن أىب حامت إذا قيل إنه صدوق أو حمله الصدق أو ال بأس به " قوله"

  .انتهى
سوى ابن أىب حامت بني قوهلم صدوق وبني قوهلم حمله الصدق فجعلهما يف درجة وتبعه املصنف وجعل صاحب 

  .امليزان قوهلم حمله الصدق يف الدرجة اليت تلي قوهلم صدوق واهللا أعلم
  .انتهى حكاية عن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال الثقة شعبة وسفيان" قوله"

  وقد اعترض عليه بأن الذي يف كتاب اخلطيب وغريه الثقة شعبة ومسعر مل يذكر

هو ضعيف : ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك: إذا قلت لك: فالن ليس به بأس وفالن ضعيف ؟ قال: إنك تقول
  .فليس هو بثقة ال تكتب حديثه

به إىل نفسه خاصة خبالف ما ذكره ابن أيب حامت ليس يف هذا حكاية ذلك عن غريه من أهل احلديث فإن نس: قلت
  .واهللا أعلم

  .إذا قيل شيخ فهو باملنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إال أنه دون الثانية: قال ابن أيب حامت: الثالثة 



  .إذا قيل صاحل احلديث فإنه يكتب حديثه لالعتبار: قال: الرابعة 
كان عبد الرمحن بن مهدي رمبا جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف : الوجاء عن أيب جعفر أمحد بن سنان ق: قلت

  .رجل صاحل احلديث واهللا أعلم: وهو رجل صدوق فيقول
  :وأما ألفاظهم يف اجلرح فهي أيضا على مراتب

إذا أجابوا يف الرجل بلني احلديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه : قال ابن أيب حامت. قوهلم لني احلديث: أوالها 
  .عتباراا

  وسأل محزة بن يوسف السهمي أبا احلسن الدار قطين اإلمام فقال له: قلت
_______  

واجلواب أن املصنف مل حيك ذلك عن اخلطيب وعلى تقدير كونه يف كتاب اخلطيب هكذا فيحتمل أنه من النساخ 
صنف هكذا وحكاه فليس غلط املصنف بأوىل من تغليطهم على أن املشهور املشهور عن ابن مهدى ما ذكره امل

عمرو بن على القالس وكذا رواه ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل وكذلك ذكره احلافظ أبو احلجاج املزى يف 
هتذيب الكمال يف ترمجة أىب خلده ونقل يف ترمجة مسعر من رواية القالس أيضا عن ابن مهدى الثقة شعبة ومسعر 

 هذ الرواية أن أمحد ابن حنبل سأله ولعله قال الثقة شعبة وسفيان وعلى هذا فلعله سئل عنه مرتني فإن املنقول يف
  .ومسعر فاقتصر الفالس على التمثيل باثنني فمرة ذكر سفيان ومرة ذكر مسعرا واهللا أعلم

  .ال يكون ساقطا متروك احلديث ولكن جمروحا بشيء ال يسقط عن العدالة: إذا قلت فالن لني ايش تريد به ؟ قال
  .إذا قالوا ليس بقوي فهو مبنزلة إالول يف كتب حديثه إال أنه دونه: ل ابن أيب حامتقا: الثانية 
  .إذا قالوا ضعيف احلديث فهو دون الثاين ال يطرح حديثه بل يعترب به: قال: الثالثة 
إذا قالوا متروك احلديث أ و ذاهب احلديث أوكذاب فهو ساقط احلديث ال يكتب حديثه وهي : قال: الرابعة 

  .نزلة الرابعةامل
. وأدوهنا أن يقال كذاب ساقط. ثقة: أرفع العبارات يف أحوال الرواة أن يقال حجة أو: قال اخلطيب أبو بكر ٧٣

: أخربنا حممد بن إمساعيل الفارسي قال: أخربنا أبو بكر بن عبد املنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور قال
حد ثنا يعقوب : أخربنا عبد اهللا بن جعفر: أخربنا احلسني بن الفضل: قي احلافظأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسني البيه

فالن : قد يقال. ال يترك حديث رجل حىت جيتمع اجلميع على ترك حديثه: مسعت أمحد بن صاحل قال: بن سفيان قال
  .فالن متروك فال إال أن جيمع اجلميع على ترك حديثه: ضعيف فأما أن يقال

بن أيب حامت وغريه من إاللفاظ املستعملة يف هذا الباب قوهلم فالن قد روى الناس عنه فالن وسط ومما مل يشرحه ا
  فالن مقارب احلديث فالن مضطرب

_________  
ومما مل يشرحه ابن أىب حامت وغريه من األلفاظ املستعملة يف هذا الباب فقوهلم فالن قد روى الناس عنه فالن " قوله"

  ث إىل آخر كالمه فيهوسط فالن مقارب احلدي

يف : احلديث فالن ال حيتج به فالن جمهول فالن ال شيء فالن ليس بذاك ورمبا قيل ليس بذاك القوي فالن فيه أو
وهو يف التعبري دون قوهلم . وهو يف اجلرح أقل من قوهلم فالن ضعيف احلديث فالن ما أعلم به بأسا. حديثه ضعف
. باهها إال وهلا نظري شرحناه أو أصل أصلناه ننبه إن شاء اهللا تعاىل به عليهاوما من لفظة منها ومن أش. ال بأس به



  .واهللا أعلم
______  

أن املصنف ذكر هنا ألفاظا للتوثيق وألفاظا للتجريح مل مييز بينها وقال إن ابن أىب حامت وغريه مل : أحدها: أمور
ثيق من أي رتبة هي من الثانية أو الثالثة مثال وكذلك يشرحوها وأراد بكوهنم مل يشرحوها أهنم مل يبينوا ألفاظ التو

ألفاظ التجريح مل يبينوا من أي منزلة هي وليس املراد أهنم مل يبينوا هل هي من ألفاظ التوثيق أو التجريح فإن هذا 
أمر ال خيفي على أهل احلديث وإذا كان كذلك فقد رأيت أن اذكر كل لفظ منها من أي رتبة هو لتعرف منزلة 

لراوي به فأقول األلفاظ اليت هي للتوثيق من هذه األلفاظ اليت مجع بينها املصنف أربعة ألفاظ وهى قوهلم فالن روى ا
عنه الناس وفالن وسط وفالن متقارب احلديث وفالن ما أعلم به بأسا وهذه األلفاظ األربعة من الرتبة الرابعة وهى 

ليت ذكرها هنا فإهنا من ألفاظ اجلرح وهى سبعة ألفاظ فمن الرتبة األخرية من ألفاظ التوثيق وأما بقية األلفاظ ا
األوىل وهى الني ألفاظ اجلرح قوهلم فالن ليس بذاك وفالن ليس بذاك القوى وفالن فيه ضعف وفالن يف حديثه 

  .ضعف ومن الدرجة الثانية وهى أشد يف اجلرح من اليت قبلها
  .من الدرجة الثالثة وهى أشد من اللتني قبلهافالن ال حيتج به فالن مضطرب احلديث و" قوله"
فالن ال شيء فهذا ما ذكره املصنف هنا مهمال من مراتبه وذكر فيها أيضا فال جمهول وقد تقدم ذكر اجملهول " قوله"

  .يف املوضع الذي ذكره املصنف وإنه على ثالثة أقسام فأغىن ذلك عن ذكره هنا

  
________  

احلديث ضبط يف األصول الصحيحة املسموعة على املصنف بكسر الراء كذا ضبطه األمر الثاين أن قوله مقارب 
الشيخ حمىي الدين النووي يف خمتصره وقد اعترض بعض املتأخرين بأن ابن السيد حكى فيه الوجهني الكسر والفتح 

  .تهىوأن اللفظني حينئذ ال يستويان ألن كسر الراء من ألفاظ التعديل وفتحها من ألفاظ التجريح ان
وهذا االعتراض والدعوى ليسا صحيحني بل الوجهان فتح الراء وكسرها معروفان وقد حكامها ابن العريب يف 

كتاب األحوذي ومها على كل حال من ألفاظ التوثيق وقد ضبط أيضا يف النسخ الصحيحة عن البخاري بالوجهني 
مة امليزان وكأن املعترض فهم من فتح الراء أن وممن ذكره من ألفاظ التوثيق احلافظ أبو عبد اهللا الذهيب يف مقد

الشيء املقارب هو الرديء وهذا فهم عجيب فإن هذا ليس معروفا يف اللغة وإمنا هو يف ألفاظ العوام وإمنا هو على 
الوجهني من قوله سددوا وقاربوا فمن كسر قال إن معناه أن حديثه مقارب حلديث غريه ومن فتح قال إن معناه أن 

  .قاربه حديث غريه ومادة فاعل تقتضى املشاركة إال يف مواضع قليلة واهللا أعلمحديثه ي
واعلم أن ابن سيدة حكى يف الرجل املقارب الكسر فقط فقال ورجل بالكسر مقارب ومتاع مقارب بالفتح ليس 

إال يف املتاع بنفيس وقال بعضهم دين مقارب بالكسر ومتاع مقارب بالفتح هذه عبارته يف احملكم فلم حيك الفتح 
  .فقط وأما اجلوهري فجعل الكل بالكسر وقال وال تقل مقارب أي بالفتح

األمر الثالث أن املصنف أمهل من ألفاظ التوثيق واجلرح أكثر مما زاده على ابن أىب حامت فرأيت أن اذكر منها ما 
ملصنف قوهلم فالن مأمون فالن حيضرين لتعرف وتضبط فأما ألفاظ التوثيق فمن املرتبة الثانية على مقتضى عمل ا

خيار وهاتان من الرتبة الثالثة على مقتضى عمل الذهيب يف جعله أعلى الدرجات تكرار التوثيق كما تقدم ومن 
الرتبة الرابعة أو الثالثة قوهلم فالن إىل الصدق ما هو فالن جيد احلديث فالن حسن احلديث وفالن صويلح وفالن 

و أنه ال بأس به وأما ألفاظ التجريح فمن الرتبة األوىل وهى ألني ألفاظ التجريح قوهلم صدوق إن شاء اهللا وفالن أرج



فالن فيه مقال وفالن ضعف وفالن تعرف وتنكر فالن ليس باملتني أو ليس حبجة أو ليس بعمدة أو ليس باملرضى 
  وفالن للضعف ما هو وسيئ احلفظ وفيه خلف وطعنوا فيه وتكلموا فيه ومن

  :معرفة كيفية مساع احلديث وحتمله وصفة ضبطه: ع والعشرونالنوع الراب

  :أن طرق نقل احلديث وحتمله على أنواع متعددة ولنقدم على بياهنا بيان أمور: اعلم
وكذلك رواية من مسع . يصح التحمل قبل وجود األهلية فتقبل رواية من حتمل قبل اإلسالم وروى بعده: أحدها 

ن ذلك قوم فأخطأوا ألن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كاحلسن بن علي وابن قبل البلوغ وروى بعده ومنع م
ومل يزالوا قدميا . عباس وابن الزبري والنعمان بن بشري وأشباههم من غري فرق بني ما حتملوه قبل البلوغ وما بعده

  .وحديثا حيضرون الصبيان جمالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك واهللا أعلم
وأحب أن يشتغل : قال. يستحب كتب احلديث يف العشرين ألهنا جمتمع العقل: قال أبو عبد اهللا الزبريي: الثاين 

كان الرجل إذا أراد أن يطلب احلديث تعبد قبل ذلك : دوهنا حبفظ القرآن والفرائض وورد عن سفيان الثوري قال
  .عشرين سنة

  كان أهل الكوفة: م ؟ فقالكيف مل تكتب عن أيب نعي: وقيل ملوسى بن إسحاق
________  

الرتبة الثانية وهى أشد من األوىل فالن واه فالن ضعفوه فالن منكر احلديث ومن الرتبة الثالثة وهى أشد منهما 
قوهلم فالن ضعيف جدا فالن واه مبرة فالن ال يساوى شيئا فالن مطرح وطرحوا حديثه ورام به ورد حديثه ومن 

تهم بالكذب وهالك وليس بثقة وال يعترب به وفيه نظر وسكتوا عنه وهاتان العبارتان يقوهلما الرتبة الرابعة فالن م
البخاري فيمن تركوا حديثه ومن الرتبة اخلامسة ومل يذكرها املصنف فالن وضاع فالن دجال وهلم ألفاظ أخر 

  .يستدل هبذه عليها واهللا أعلم

أهل البصرة : وقال موسى بن هارون. كملوا عشرين سنةال خيرجون أوالدهم يف طلب احلديث صغارا حىت يست
  .وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثالثني واهللا أعلم. يكتبون لعشر سنني

. وينبغي بعد أن صار امللحوظ إبقاء سلسلة اإلسناد أن يبكر بإمساع الصغري يف أول زمان يصح فيه بسماعه: قلت
وذلك خيتلف باختالف . ه وتقييده فمن حني يتأهل لذلك ويستعد لهوأما االشتغال بكتبه احلديث وحتصيله وضبط

  .األشخاص وليس ينحصر يف سن خمصوص كما سبق ذكره آنفا عن قوم واهللا أعلم
اختلفوا يف أول زمان يصح فيه مساع الصغري فروينا عن موسى بن هارون احلمال أحد احلفاظ النقاد أنه : الثالث 
إذا فرق بني البقرة والدابة ويف رواية بني البقرة واحلمار وعن أمحد بن : ؟ فقالمىت يسمع الصيب احلديث : سئل

: فذكر له عن رجل أنه قال. إذا عقل وضبط: مىت جيوز مساع الصيب للحديث ؟ فقال: حنبل رضي اهللا عنه أنه سئل
أبو حممد عبد الرمحن  بئس القول وأخربين الشيخ: فأنكر قوله وقال. ال جيوز مساعه حىت يكون له مخس عشرة سنة

بن عبد اهللا إالسدي عن أيب حممد عبد اهللا بن حممد إالشريي عن القاضي احلافظ عياض بن موسى السبيت اليحصيب 
البخاري يف صحيحه بعد أن  ٧٥وذكر رواية . قد حدد أهل الصنعة يف ذلك أن أقله سن حممود بن الربيع: قال

عقلت من النيب صلى اهللا عليه وسلم جمة جمها يف : مود بن الربيع قالترجم مىت يصح مساع الصغري بإسناده عن حم
  .أنه كان ابن أربع سنني: ويف رواية أخرى. وجهي وأنا ابن مخس سنني من دلو



التحديد خبمس هو الذي استقر عليه عمل أهل احلديث املتأخرين فيكتبون البن مخس فصاعدا مسع وملن مل : قلت
أن تعترب يف كل صغري حاله على اخلصوص فإن وجدناه مرتفعا : والذي ينبغي يف ذلك. أحضر: يبلغ مخسا حضر أو

  عن حال من ال يعقل فهما للخطاب وردا للجواب وحنو ذلك صححنا مساعه وإن كان دون

  .وإن مل يكن كذلك مل نصحح مساعه وإن كان ابن مخس بل ابن مخسني. مخس
رأيت صبيا ابن أربع سنني قد محل إىل املأمون قد قرأ القرآن ونظر يف : وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال

حفظت القرآن ويل مخس : الرأي غري أنه إذا جاع يبكي وعن القاضي أيب حممد عبد اهللا بن حممد إالصبهاين قال
يما قرئ فإنه ال تسمعوا له ف: فقال بعض احلاضرين. ومحلت إىل أيب بكر بن املقرئ ألمسع منه ويل أربع سنني. سنني
اقرأ سورة : اقرأ سورة التكوير فقرأهتا فقال يل غريه: اقرأ سورة الكافرين فقرأهتا فقال: فقال يل ابن املقرئ. صغري

فيدل على : مسعوا له والعهدة علي وأما حديث حممود بن الربيع: فقال ابن املقرئ. املرسالت فقرأهتا ومل أغلط فيها
وال يدل على انتفاء الصحة فيمن مل يكن ابن مخس وال على الصحة فيمن كان  صحة ذلك من ابن مخس مثل حممود

  .ابن مخس ومل مييز متييز حممود رضي اهللا عنه واهللا أعلم
_______  

  .معرفة كيفية مساع احلديث -النوع الرابع والعشرون
ل إىل املأمون قد قرأ القرآن وقد بلغنا عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال رأيت صبيا ابن أربع سنني وقد مح" قوله"

  .ونظر يف الرأي غري انه إذا جاع يبكى انتهى
أحسن املصنف يف التعبري عن هذه احلكاية بقوله بلغنا ومل جيزم بنقلها فقد رأيت بعض األئمة من شيوخنا يستبعد 

والذي يغلب على صحتها ويقول على تقدير وقوعها مل يكن ابن أربع سنني وإمنا كان ضئيل اخللقة فيظن صغره 
الظن عدم صحتها وقد رواها اخلطيب بإسناده يف الكفاية ويف إسنادها أمحد بن كامل القاضي قال فيه الدارقطىن 

كان متساهال رمبا حدث من حفظه مبا ليس عنده يف كتابه وأهلكه العجب فإنه كان خيتار وال يضع ألحد من 
  .حفظه فيهمالعلماء أصال وقال صاحب امليزان كان يعتمد على 

  :وجمامعها مثانية أقسام. بيان أقسام طرق نقل احلديث وحتمله
وهو ينقسم إىل إمالء وحتديث من غري إمالء وسواء كان من حفظه أو من : السماع من لفظ الشيخ: القسم األول

املتأخرين وفيما نرويه عن القاضي عياض بن موسى السبيت أحد . كتابه وهذا القسم أرفع األقسام عند اجلماهري
ال خالف أنه جيوز يف هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخربنا وأنبأنا ومسعت فالنا يقول وقال لنا : املطلعني قوله

يف هذا نظر وينبغي فيما شاع استعماله من هذه األلفاظ خمصوصا مبا مسع من غري لفظ : فالن وذكر لنا فالن قلت
  .ال يطلق فيما مسع من لفظ الشيخ ملا فيه من اإليهام واإللباس واهللا أعلم الشيخ على ما نبينه إن شاء اهللا تعاىل أن

أن أرفع العبارات يف ذلك مسعت مث حدثنا وحدثين فإنه ال يكاد أحد يقول مسعت : وذكر احلافظ أبو بكر اخلطيب
  .يف أحاديث اإلجازة واملكاتبة وال يف تدليس ما مل يسمعه

وروي عن احلسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة ويتأول أنه . يز له حدثناوكان بعض أهل العلم يقول فيما أج
  .حدث أهل املدينة وكان احلسن إذ ذاك هبا إال أنه مل يسمع منه شيئا

  .ومنهم من أثبت له مساعا من أيب هريرة واهللا أعلم: قلت
انوا ال يكادون خيربون عما مسعوه مث يتلو ذلك قول أخربنا وهو كثري يف االستعمال حىت أن مجاعة من أهل العلم ك



منهم محاد بن سلمة وعبد اهللا بن املبارك وهشيم بن بشري وعبيد اهللا بن . من لفظ من حدثهم إال بقوهلم أخربنا
موسى وعبد الرزاق بن مهام ويزيد بن هارون وعمرو بن عون وحيي بن حيىي التميمي وإسحاق بن راهويه وأبو 

  وذكر. بن أيوب الرازيان وغريهم مسعود أمحد بن الفرات وحممد

: كان عبد الرزاق يقول أخربنا حىت قدم أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقإال له: اخلطيب عن حممد بن رافع قال
  أخربنا: حدثنا وما كان قبل ذلك قال: قل حدثنا فكل ما مسعت مع هؤالء قال
ون وعبد الرزاق ال يقولون إال أخربنا فإذا رأيت حدثنا هشيم ويزيد بن هار: وعن حممد بن أيب الفوارس احلافظ قال

  .فهو من خطأ الكاتب واهللا أعلم
وكان هذا كله قبل أن يشيع ختصيص أخربنا مبا قرئ على الشيخ مث يتلو قول أخربنا قول أنبأنا و نبأنا وهو : قلت

  .قليل يف إالستعمال
ليس يف مسعت داللة على أن الشيخ رواه احلديث حدثنا وأخربنا أرفع من مسعت من جهة أخرى وهي أنه : قلت

  وخاطبه به ويف حدثنا وأخربنا داللة على أنه خاطبه به ورواه له أو هو ممن فعل به ذلك
سأل اخلطيب أبو بكر احلافظ شيخه أبا بكر الربقاين الفقيه احلافظ رمحهما اهللا تعاىل عن السر يف كونه يقول فيما 

أن أبا :  بن إبراهيم اجلرجاين إالبندوين مسعت وال يقول حدثنا وال أخربنا فذكر لهرواه عن أيب القاسم عبد اهللا
القاسم كان مع ثقته وصالحه عسرا يف الرواية فكان الربقاين جيلس حبيث ال يراه أبو القاسم وال يعلم حبضوره 

خربنا ألن قصده كان فلذلك يقول مسعت وال يقول حدثنا وال أ. فيسمع منه ما حيدث به الشخص الداخل إليه
  .الرواية للداخل إليه وحده

وأما قوله قال لنا فالن أو ذكر لنا فالن فهو من قبيل قوله حدثنا فالن غري أنه الئق مبا مسعه منه يف املذاكرة وهو به 
  .أشبه من حدثنا

به عما جرى  وقد حكينا يف فصل التعليق عيب النوع احلادي عشر عن كثري من احملدثني استعمال ذلك معربين
ذكر فالن من غري ذكر قوله يل : قال فالن أو: بينهم يف املذاكرات واملناظرات وأوضع العبارات يف ذلك أن يقول

  ولنا وحنو

وقد قدمنا يف فصل اإلسناد املعنعن أن ذلك وما أشبهه من إاللفاظ حممول عندهم على السماع إذا عرف . ذلك
  .يما إذا عرف من حاله أنه ال يقول قال فالن إال فيما مسعه منهلقاؤه له ومساعه منه على اجلملة ال س

وقد كان حجاج بن حممد إالعور يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها قال ابن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا 
  .برواياته وكان قد عرف من حاله أنه ال يروي إال ما مسعه

ك على السماع مبن عرف من عادته مثل ذلك واحملفوظ وقد خصص اخلطيب أبو بكر احلافظ القول حبمل ذل
  .واهللا أعلم. املعروف ما قدمنا ذكره

القراءة على الشيخ وأكثر احملدثني يسموهنا عرضا من حيث إن القارئ : القسم الثاين من أقسام إالخذ والتحمل
قرأ غريك وأنت تسمع أو  يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على املقرئ وسواء كنت أنت القارئ أو

قرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ حيفظ ما يقرأ عليه أو ال حيفظه لكن ميسك أصله هو أو ثقة غريه وال 
  .خالف أهنا رواية صحيحة إال ما حكي عن بعض من ال يعتد خبالفه واهللا أعلم

فوقه فنقل عن أيب حنيفة و ابن أيب ذئب  مثل السماع من لفظ الشيخ يف املرتبة أو دونه أو: واختلفوا يف أهنا



  وروي ذلك عن مالك أيضا. ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه: وغريمها
إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء احلجاز والكوفة و مذهب : وقد قيل. أهنما سواء: وروي عن مالك وغريه

  بخاري وغريهممالك وأصحابه وأشياخه من علماء املدينة ومذهب ال
إن هذا مذهب مجهور : وقد قيل. ترجيح السماع من لفظ الشيخ واحلكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية: والصحيح

  .أهل املشرق واهللا أعلم

أو قرئ على فالن . أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فالن: وأما العبارة عنها عند الرواية هبا فهي على مراتب
فهذا شائع من غري إشكال ويتلو ذلك ما جيوز من العبارات يف السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا وأنا أمسع فأقر به 

وكذلك أنشدنا قراءة عليه يف . أخربنا قراءة عليه وحنو ذلك: أتى هبا هنا مقيدة بأن يقول حدثنا فالن قراءة عليه أو
  .الشعر

  :وا فيه على مذاهبوأما إطالق حدثنا وأخربنا يف القراءة على الشيخ فقد اختلف
إنه قول ابن املبارك وحيىي بن حيىي التميمي وأمحد بن حنبل والنسائي : فمن أهل احلديث من منع منهما مجيعا وقيل

وقد . وغريهم ومنهم من ذهب إىل جتويز ذلك وأنه كالسماع من لفظ الشيخ يف جواز إطالق حدثنا وأخربنا وأنبأنا
والكوفيني وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد القطان يف إن هذا مذهب معظم احلجازيني : قيل

  .آخرين من أالئمة املتقدمني وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح يف مجاعة من احملدثني
  ومن هؤالء من أجاز فيها أيضا أن يقول مسعت فالنا

وهو مذهب الشافعي . إطالق أخربنا الفرق بينهما يف ذلك واملنع من إطالق حدثنا وجتويز: واملذهب الثالث
  .وأصحابه وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح ومجهور أهل املشرق

أن هذا مذهب أألكثر من أصحاب : وذكر صاحب كتاب اإلنصاف حممد بن احلسن التميمي اجلوهري املصري
: قال. أته عليه ال أنه لفظ به يلأنا قر: احلديث الذين ال حيصيهم أحد وأهنم جعلوا أخربنا علما يقوم مقام قول قائله

إن أول من : وقد قيل: وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرمحن النسائي يف مجاعة مثله من حمدثينا قلت
  أحدث الفرق بني هذين اللفظني ابن وهب مبصر

ين أنه أول من فعل وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج واألوزاعي حكاه عنهما اخلطيب أبو بكر إال أن يع
  .ذلك مبصر واهللا أعلم

  .الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل احلديث واالحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف: قلت
إنه اصطالح منهم أرادوا به التمييز بني النوعني مث خصص النوع األول بقول حدثنا لقوة إشعاره : وخري ما يقال فيه
  .واهللا أعلمبالنطق واملشافهة 

ومن أحسن ما حيكى عمن يذهب هذا املذهب ما حكاه احلافظ أبو بكر الربقاين عن أيب حامت حممد بن يعقوب 
أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري وكان يقول له : اهلروي أحد رؤساء أهل احلديث خبراسان

أنه إمنا مسع الكتاب من الفربري قراءة : خ يذكريف كل حديث حدثكم الفربري فلما فرغ من الكتاب مسع الشي
  .واهللا أعلم. عليه فأعاد أبو حامت قراءة الكتاب كله وقال له يف مجيعه أخربكم الفربري



  :تفريعات
فإن كان الشيخ : إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غريه وهو موثوق به مراع ملا يقرأ أهل لذلك: إالول 

وإن كان الشيخ ال حيفظ . فهو كما لو كان أصله بيد نفسه بل أوىل لتعاضد ذهين شخصني عليه حيفظ ما يقرأ عليه
واملختار أن ذلك صحيح وبه . فرأى بعض أئمة األصول أن هذا مساع غري صحيح: ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه

  .عمل معظم الشيوخ وأهل احلديث
  ينا ومعرفة فكذلك احلكم فيه وأوىل بالتصحيحوإذا كان األصل بيد القارئ وهو موثوق به د

وأما إذا كان أصله بيد من ال يوثق بإمساكه له وال يؤمن إمهاله ملا يقرأ فسواء كان بيد القارئ أو بيد غريه يف أنه 
  .مساع غري معتد به إذا كان الشيخ غري حافظ للمقروء عليه واهللا أعلم

________  
قراءة عليه بيد غريه إىل أن قال وإن كان الشيخ ال حيفظ ما يقرأ عليه فهذا مما إذا كان أصل الشيخ عند ال" قوله"

  .اختلفوا فيه فرأى بعض أئمة األصول أن هذا مساع غري صحيح واملختار أن ذلك صحيح انتهى
هذا الذى أهبم املصنف ذكره هو إمام احلرمني فإنه اختار ذلك وحكى القاضى عياض أيضا أن القاضى أبا بكر 

  .باقالىن تردد فيه قال وأكثر ميله إىل املنع انتهىال
ووهن السلفي هذا االختالف التفاق العلماء على العمل خبالفه فإنه ذكر ما حاصله أن الطالب إذا أراد أن يقرأ 

على شيخ شيئا من مساعه هل جيب أن يريه مساعه يف ذلك اجلزء أم يكفي إعالم الطالب الثقة للشيخ أن هذا اجلزء 
عه على فالن فقال السلفي مها سيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم قال ومل تزل احلفاظ قدميا وحديثا مسا

  .خيرجون للشيوخ من األصول فتصري تلك الفروع بعد املقابلة أصوال وهل كانت األصول أوال إال فروعا انتهى

نا فالن أو حنو ذلك والشيخ ساكت مصغ إليه قلت أخرب: إذا قرأ القارئ على الشيخ قائال أخربك فالن أو: الثاين 
فاهم لذلك غري منكر له فهذا كاف يف ذلك واشترط بعض الظاهرية وغريهم إقرار الشيخ نطقا وبه قطع الشيخ أبو 

ليس له أن : قال أبو نصر. إسحاق الشريازي و أبو الفتح سليم الرازي و أبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيني
قرئ عليه وهو يسمع : أو أخربين وله أن يعمل مبا قرئ عليه وإذا أراد روايته عنه قال قرأت عليه أويقول حدثين 

بأن يقول : أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند متام السماع: ويف حكاية بعض املصنفني للخالف يف ذلك
وأن سكوت الشيخ على الوجه  نعم والصحيح أن ذلك غري الزم: القارئ للشيخ وهو كما قرأته عليك ؟ فيقول

وهذا مذهب اجلماهري من احملدثني والفقهاء . املذكور نازل منزلة تصرحيه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة
  .وغريهم واهللا أعلم

الذي أختاره يف الرواية وعهدت عليه أكثر : فيما نرويه عن احلاكم أيب عبد اهللا احلافظ رمحه اهللا قال: الثالث 
أن يقول يف الذي يأخذه من احملدث لفظا وليس معه أحد حدثين فالن وما يأخذه من احملدث : اخيه وأئمة عصريمش

لفظا ومعه غريه حدثنا فالن وما قرأ على احملدث بنفسه أخربين فالن وما قرئ على احملدث وهو حاضر أخربنا فالن 
  .وهو حسن رائق. اهللا عنهماوقد روينا حنو ما ذكره عن عبد اهللا بن وهب صاحب مالك رضي 

أخربين لتردده يف أنه كان عند التحمل : أخربنا أو من قبيل حدثين أو: فإن شك يف شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو
ولكن ذكر علي . أخربين ألن عدم غريه هو األصل: ليقل حدثين أو: والسماع وحده أو مع غريه فيحتمل أن نقول

  بن عبد اهللا
______  



إن شك يف شئ عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخربنا أو من قبيل حدثىن أو أخربىن لتردده يف أنه كان عند ف" قوله"
  .التحمل والسماع وحده أو مع غريه فيحتمل أن نقول ليقل حدثىن أو أخربىن ألن عدم غريه هو األصل انتهى

حدثين فالن أو قال حدثنا فالن : لشيخ قالاملديين إالمام عن شيخه حيىي بن سعيد القطان إالمام فيما إذا شك أن ا
  .أنه يقول حدثنا

وهو عندي يتوجه بأن حدثين أكمل مرتبة و . وهذا يقتضي فيما إذا شك يف مساع نفسه يف مثل ذلك أن يقول حدثنا
مث وجدت احلافظ أمحد . حدثنا أنقص مرتبة فليقتصر إذا شك على الناقص ألن عدم الزائد هو األصل وهذا لطيف

  يهقي رمحه اهللا قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمتهالب
فجائز إذا مسع . مث إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب حكاه اخلطيب احلافظ عن أهل العلم كافة

وجائز إذا مسع يف مجاعة أن يقول حدثين ألن . وحده أن يقول حدثنا أو حنوه جلواز ذلك للواحد يف كالم العرب
  .حدثه وحدث غريه واهللا أعلم احملدث
اتبع لفظ الشيخ يف قوله حدثنا وحدثين ومسعت : روينا عن أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أنه قال: الرابع 

  .وأخربنا وال تعدوه
_________  

لة ما إذا سوى املصنف رمحه اهللا بني الشك يف أنه هل مسع من لفظ الشيخ وحده أو كان معه غريه يسمع وبني مسأ
  .شك هل قرأ هو بنفسه على الشيخ أو مسع عليه بقراءة غريه عليه وما قاله ظاهر يف املسألة األوىل

وأما املسألة الثانية فإنه يتحقق فيها مساع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه أم ال واألصل أنه مل يقرأ هذا إذا مشينا على ما 
 سواء مسع بقراءته معه غريه أم ال أما إذا قلنا مبا جزم به ابن ذكره املصنف تبعا للحاكم أن القارئ يقول أخربىن

دقيق العيد يف االقتراح من أن القارئ إذا كان معه غريه يقول اخربنا فيتجه حينئذ أن يقال األصل عدم الزايد لكن 
  .أعلم الذى ذكره ابن الصالح هو الذى قاله عبد اهللا بن وهب وأبو عبد اهللا احلاكم وهو املشهور واهللا

واألحسن فيما إذا شك هل قرأ بنفسه أو مسع بقراءة غريه ما حكاه اخلطيب يف الكفاية عن الربقاىن أنه رمبا يشك يف 
احلديث هل قرأه هو أو قرئ وهو يسمع فيقول فيه قرأنا على فالن فإنه يسوغ إثباته هبذه الصيغة فيما قرأه بنفسه 

  .وفيما مسعه بقراءة غريه

أخربنا ب : ا جتده يف الكتب املؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل يف نفس الكتاب ما قيل فيهليس لك فيم: قلت
حدثنا وحنو ذلك وإن كان يف إقامة أحدمها مقام إالخر خالف وتفصيل سبق الحتمال أن يكون من قال ذلك ممن ال 

بينهما فإقامتك أحدمها مقام ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية . يرى التسوية بينهما
وذلك وإن كان فيه خالف معروف فالذي نراه إالمتناع من إجراء مثله يف . إالخر من باب جتويز الرواية باملعىن

  .إبدال ما وضع يف الكتب املصنفة واجملامع اجملموعة على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
اخلالف يف هذا فمحمول عندنا على ما يسمعه الطالب من وما ذكره اخلطيب أبو بكر يف كفايته من إجراء ذلك 
  .لفظ احملدث غري موضوع يف كتاب مؤلف واهللا أعلم

اختلف أهل العلم يف صحة مساع من ينسخ وقت القراءة فورد عن إالمام إبراهيم احلريب و أيب أمحد بن : اخلامس 
  ريهم نفي ذلكعدي احلافظ وإالستاذ أيب إسحاق إالسفرائيين الفقيه إالصويل وغ

: أنه سئل عمن يكتب يف السماع ؟ فقال: وروينا عن أيب بكر أمحد بن إسحاق الصبغي أحد أئمة الشافعيني خبراسان



وعن أيب حامت الرازي . يقول حضرت وال يقل حدثنا وال أخربنا وورد عن موسى بن هارون احلمال جتويز ذلك
أنه قرئ عليه : وعن عبد اهللا بن املبارك. مرزوق وهو يقرأكتبت عند عارم وهو يقرأ وكتبت عند عمرو بن : قال

  .وهو ينسخ شيئا آخر غري ما يقرأ وال فرق بني النسخ من السامع والنسخ من املسمع
________  

وقد سئل أمحد بن صاحل املصرى عن الرجل يسمع بقراءة غريه فأجاب بأنه ال بأس أن يقول قرأنا وقد قال النفيلى 
  .وإمنا مسع بقراءة غريه واهللا أعلمقرأنا على مالك 

ليس لك فيما جتده يف الكتب املؤلفة من روايات من تقدمك أن تبدل يف نفس الكتاب ما قيل فيه أخربنا " قوله"
حبدثنا وحنو ذلك وإن كان يف إقامة أحدمها مقام اآلخر خالف وتفصيل سبق الحتمال أن يكون من قال ذلك ممن ال 

  .و وجدتيرى التسوية بينهما ول

فنقول ال يصح السماع إذا كان النسخ حبيث ميتنع معه فهم الناسخ ملا يقرأ . وخري من هذا اإلطالق التفصيل: قلت
كمثل ما رويناه عن احلافظ . حىت يكون الواصل إىل مسعه كأنه صوت غفل ويصح إذا كان حبيث ال ميتنع معه الفهم

ه جملس إمساعيل الصفار فجلس بنسخ جزءا كان معه وإمساعيل ميلي أنه حضر يف حداثت: العامل أيب احلسن الدارقطين
حتفظ كم أملى : مث قال. فهمي لإلمالء خالف فهمك: فقال. ال يصح مساعك وأنت تنسخ: فقال له بعض احلاضرين

أملى مثانية عشر حديثا فعدت األحاديث فوجدت كما : فقال الدارقطين. ال: الشيخ من حديث إىل اآلن ؟ فقال
واحلديث الثاين عن فالن عن فالن . احلديث األول منها عن فالن عن فالن ومتنه كذا: مث قال أبو احلسن. قال

ومل يزل يذكر أسانيد األحاديث ومتوهنا على ترتيبها يف اإلمالء حىت أتى على آخرها فتعجب الناس منه . ومتنه كذا
  .واهللا أعلم
مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث أو كان القارئ  ما ذكرناه يف النسخ من التفصيل جيري: السادس 

أو كان يهينم حبيث خيفي بعض الكلم أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه . خفيف القراءة يفرط يف إالسراع
  .ذلك

  .أن يعفي يف كل ذلك عن القدر اليسري حنو الكلمة والكلمتني: مث الظاهر
السامعني رواية مجيع احلزء أو الكتاب الذي مسعوه وإن جرى على كله اسم ويستحب للشيخ أن جييز جلميع 

أو حنو هذا كما . مسع مين هذا الكتاب وأجزت له روايته عين: وإذا بذل ألحد منهم خطه بذلك كتب له. السماع
ي عن أبيه رمحهما وفيما نرويه عن الفقيه أيب حممد بن أيب عبد اهللا بن عتاب الفقيه إالندلس. كان بعض الشيوخ يفعل

ال غىن يف السماع عن اإلجازة ألنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخ إن كان القارئ : اهللا أنه قال
  ويغفل السامع فينجرب له ما فاته باإلجازة

  قلت: هذا الذي ذكرناه حتقيق حسن وقد روينا عن صاحل بن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهما قال

أرجو أن ال يضيق : دغم احلرف يعرف أنه كذا وكذا وال يفهم عنه ترى أن يروي ذلك عنه ؟ قالالشيخ ي: أليب
هذا وبلغنا عن خلف بن سامل املخرمي قال مسعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار يريد حدثنا عمرو بن دينار لكن 

ول ألين مل أمسع من قوله حدثنا ثالثة ال أق: اقتصر من حدثنا على النون واأللف فإذا قيل له قل حدثنا عمرو قال
  .أحرف وهي حدث لكثرة الزحام

_______  



من ذلك إسنادا عرفت من مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدمها مقام اآلخر من باب جتويز الرواية باملعىن 
لكتب املصنفة وذلك وإن كان فيه خالف معروف فالذي نراه االمتناع من إجراء مثله يف إبدال ما وضع يف ا

  .واجملاميع اجملموعة على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
وما ذكره أبو بكر اخلطيب يف كفايته من إجراء ذلك اخلالف يف هذا فمحول عندنا على ما يسمعه الطالب من لفظ 

  .احملدث غري موضوع يف كتاب مؤلف واهللا أعلم انتهى
فه ابن دقيق العيد يف االقتراح فقال ومما وقع يف اصطالح املتأخرين وفيه أمران أحدمها أن ما أختاره املصنف قد ضع

أنه إذا روى كتاب مصنف بيننا وبينه وسايط تصرفوا يف امساء الرواة وقلبوها على أنواع إىل أن يصلوا إىل املصنف 
لذى اصطلحوا عليه من فإذا وصلوا إليه تبعوا لفظه من غري تغيري قال وهنا حبثان فذكر األول مث قال البحث الثاىن ا

عدم التغيري لاللفاظ بعد وصوهلم إىل املصنف ينبغى أن ينظر فيه هل هو على سبيل الوجوب أو هو اصطالح على 
سبيل األوىل قال ويف كالم بعضهم ما يشري اىل أنه ممتنع ألنه وإن كان له الرواية باملعىن فليس له تغيري التصنيف قال 

أقل ما فيه إنه يقتضى جتويز هذا فيما ينقل من املصنفات املتقدمة إىل أجزائنا وختارجينا وهذا كالم له فيه ضعف قال و
فإنه ليس فيه تغيري التصنيف املتقدم وليس هذا جاريا على االصطالح فإن االصطالح على أن ال نغري األلفاظ بعد 

  .االنتهاء إىل الكتب املصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها انتهى
ما ذكره من أنه يقتضى جتويزه فيما ينقل من املصنفات املتقدمة إىل أجزائنا وختارجينا ليس مبسلم بل آخر كالم ابن و

الصالح يشعر أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزى إليه ال جيوز فيه اإلبدال سواء نقلناه يف تأليف لنا أو لفظا واهللا 
  .أعلم

ظم اجلمع يف جمالسهم جدا حىت رمبا بلغ ألوفا مؤلفة ويبلغهم عنهم قد كان كثري من أكابر احملدثني يع: قلت
املستملون فيكتبون عنهم بواسطة تبليغ املستملني فأجاز غري واحد هلم رواية ذلك عن اململي روينا عن إالعمش 

فيسأل كنا جنلس إىل إبراهيم فتتسع احللقة فرمبا حيدث باحلديث فال يسمعه من تنحى عنه : رضي اهللا عنه قال
  .بعضهم بعضا عما قال مث يروونه وما مسعوه منه

استفهم ممن يليك وعن بن : يا أبا إمساعيل كيف قلت ؟ فقال: أنه سأله رجل يف مثل ذلك فقال: وعن محاد بن زيد
فأمسعهم وأىب : نعم قال: إن الناس كثري ال يسمعون قال إال تسمع أنت؟ قال: أن أبا مسلم املستملي قال له: عيينة

  .آخرون ذلك
  .مسعت من سفيان الثوري عشرة آالف حديث: روينا عن خلف بن متيم قال

_______  
األمر الثاىن إن تعليل املصنف املنع باحتمال أن يكون من قال ذلك ممن ال يرى التسوية بني أخربنا وحدثنا ليس جبيد 

ائز ممتنعا أو املمتنع جائزا وقد صرح أهل من حيث أن احلكم ال خيتلف يف اجلائز واملمتنع بأن يكون الشيخ يرى اجل
احلديث بذلك يف مواضع منها أن يكون الشيخ ممن يرى جواز إطالق حدثنا وأنبأنا يف اإلجازة وأذن للطالب أن 

  .يقول ذلك إذا روى عنه باإلجازة فإنه ال جيوز للطالب وإن أذن له الشيخ وقد صرح به املصنف كما سيأتى
يف جواز الرواية باملعىن أن ال يكون يف اإلسناد من مينع ذلك كابن سريين بل جوزوا  وكذلك أيضا مل يشترطوا

  .الرواية باملعىن بشروط ليس منها هذا
قوله قلت قد كان كثري من أكابر احملدثني يعظم اجلمع يف جمالسهم جدا حىت رمبا بلغ ألوافا مؤلفة ويبلغهم عنهم 



ملستملني وأجاز غري واحد هلم رواية ذلك عن اململى مث قال وأىب آخرون املستملون فيكتبون عنهم بوساطة تبليغ ا
  .ذلك مث قال قلت واألول تساهل بعيد انتهى

  
______  

أطلق املصنف حكاية اخلالف من غري تقييد بكون اململى يسمع لفظ املستملى الذى ميلى أم ال والصواب التقييد مبا 
سمع لفظ املستملى الذى ميلى عليه فالسماع صحيح وجيوز له أن ذكرناه فإن كان الشيخ صحيح السمع حبيث ي

يرويه عن اململى دون ذكر الواسطة كما لو مسع على الشيخ بقراءة غريه فإن القارئ واملستملى واحد وإن كان يف 
ة مسع الشيخ ثقل حبيث ال يسمع لفظ املستملى فإنه ال يسوغ ملن مل يسمع لفظ الشيخ أن يرويه عنه إال بواسط

املستملى أو املبلغ له عن الشيخ أو املفهم للسامع ما مل يبلغه كما ثبت يف الصحيحني من رواية عبد امللك بن عمري 
يكون اثنا عشر أمريا فقال كلمة مل أمسعها فقال أىب : "عن جابر بن مسرة قال مسعت النىب صلى اهللا عليه وسلم يقول

لم مث تكلم بكلمة خفيت على فسألت أىب ماذا قال قال كلهم من لفظ البخارى وقال مس" إنه قال كلهم من قريش
قريش فلم يرو جابر بن مسرة الكلمة الىت خفيت عليه إال بواسطة أبيه وميكن أن يستدل القائلون باجلواز مبا رواه 
ين مسلم يف صحيحه من رواية عامر بن سعد ابن أىب وقاص قال كتبت إىل جابر بن مسرة مع غالمى نافع أن أخرب

بشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فكتب إىل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مجعة 
ال يزال الدين قائما حىت تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من : "عشية رحم األسلمى قال

  : صلى اهللا عليه وسلم وقد جياب عنه بأمورفلم يفصل جابر بن مسرة الكلمة الىت مل يسمعها من النيب" قريش
أنه حيتمل أن بعض الرواة أدرجه وفصلها اجلمور وهم عبد امللك بن عمري والشعىب وحصني ومساك بن : أحدها 

  .حرب ووصله عامر
  .أنه قد اتفق الشيخان على رواية الفصل وانفرد مسلم برواية الوصل: والثاىن

  .م من جابر بن مسرة ورواية عامر بن سعد كتابة ليست متصلة بالسماعوالثالث أن رواية اجلمهور مساع هل
أن اإلرسال جائز خصوصا إرسال الصحابة عن بعضهم فإن الصحابة كلهم عدول وهلذا كانت مراسيلهم : والرابع

  .حجة خالفا لالستاذ أىب إسحق االسفرائيىن ألن الصحابة قد يروون عن التابعني واهللا أعلم

  .فألقيتها: ال حتدث منها إال مبا حتفظ بقلبك ومسع أذنك قال: ت أستفهم جليسي فقلت لزائدة فقال يلأو حنوها فكن
أنه كان يرى فيما سقط عنه من احلرف الواحد وإالسم مما مسعه من سفيان و إالعمش واستفهمه من : وعن أيب نعيم

  .أن يرويه عن أصحابه ال يرى غري ذلك واسعا له: أصحابه
يا فالن : وقد روينا عن أيب عبد اهللا بن منده احلافظ إالصبهاين أنه قال لواحد من أصحابه. تساهل بعيد إالول: قلت

مث وجدت عن عبد الغين بن سعيد احلافظ عن محزة . وهذا إما متأول أو متروك على قائله. يكفيك من السماع مشه
: قال لنا محزة: قال عبد الغين. من احلديث مشه يكفيك: بن حممد احلافظ بإسناده عن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال

  .يعين إذا سئل عن أول شيء عرفه وليس يعين التسهيل يف السماع واهللا أعلم
يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا مسع صوته فيما إذا حدث بلفظه وإذا عرف حضوره مبسمع منه : السابع 

وقد كانوا يسمعون . رفة صوته وحضوره على خرب من يوثق بهوينبغي أن جيوز إالعتماد يف مع. فيما إذا قرئ عليه
من عائشة رضي اهللا عنها وغريها من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم من وراء حجاب ويروونه عنهن اعتمادا 



أن بإلال ينادي بليل فكلوا : "واحتج عبد الغين بن سعيد احلافظ يف ذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلم. على الصوت
إذا حدثك احملدث فلم تر وجهه فال ترو عنه : وروى بإسناده عن شعبة أنه قال" . ربوا حىت ينادي ابن أم مكتومواش

  .فلعله شيطان قد تصور يف صورته يقول حدثنا وأخربنا واهللا أعلم
: ك به أولست أخرب: ال آذن لك يف روايته عين أو قال: ال تروه عين أو: من مسع من شيخ حديثا مث قال له: الثامن 

  رجعت عن إخباري إياك به فال تروه عين غري

مسند ذلك إىل أنه أخطأ فيه أو شك فيه وحنو ذلك بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه وروايته فذلك غري 
مبطل لسماعه وال مانع له من روايته عنه وسأل احلافظ أبو سعيد بن عليك النيسابوري إالستاذ أبا إسحاق 

ئيين رمحها اهللا عن حمدث خص بالسماع قوما فجاء غريهم ومسع منه من غري علم احملدث به هل جيوز له إالسفرا
  .إين أخربكم وال أخرب فالنا مل يضره واهللا أعلم: ولو قال احملدث. بأنه جيوز: رواية ذلك عنه ؟ فأجاب

  :عااإلجازة وهي متنوعة أنوا: القسم الثالث من أقسام طرق نقل احلديث وحتمله
ما اشتملت عليه فهرسيت هذه فهذا على : أن جييز ملعني يف معني مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفالين أو: أوهلا 

وإمنا خالفهم . وزعم بعضهم أنه ال خالف يف جوازها وال خالف فيها أهل الظاهر. أنواع اإلجازة اجملردة عن املناولة
ال خالف يف جواز الرواية : الباجي املالكي فأطلق نفي اخلالف وقالوزاد القاضي أبو الوليد . يف غري هذا النوع

  .باإلجازة من سلف هذه إالمة وخلفها وادعى إالمجاع من غري تفصيل وحكى اخلالف يف العمل هبا
هذا باطل فقد خالف يف جواز الرواية باإلجازة مجاعات من أهل احلديث والفقهاء وإالصوليني وذلك إحدى : قلت

كان الشافعي ال يرى اإلجازة يف : روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال. عن الشافعي رضي اهللا عنه الروايتني
  أنا أخالف الشافعي يف هذا: قال الربيع. احلديث

القاضيان حسني بن حممد املروروذي و أبو احلسن املاوردي وبه قطع : وقد قال بإبطاهلا مجاعة من الشافعيني منهم
وروي أيضا . لو جازت اإلجازة لبطلت الرحلة: احلاوي وعزاه إىل مذهب الشافعي وقإال مجيعا املاوردي يف كتابه

  .هذا الكالم عن شعبة وغريه
  وممن أبطلها من أهل احلديث إالمام إبراهيم بن إسحاق احلريب و أبو حممد

وحكى أبو نصر فسادها عن . عبد اهللا بن حممد إالصبهاين امللقب بأيب الشيخ و احلافظ أبو نصر الوايلي السجزي
قول احملدث قد أجزت لك أن تروي عين : ومسعت مجاعة من أهل العلم يقولون: قال أبو نصر. بعض من لقيه

  .تقديره أجزت لك ما ال جيوز يف الشرع ألن الشرع ال يبيح رواية ما مل يسمع
زة من الشافعية عن أيب طاهر ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر حممد بن ثابت اخلجندي أحد من أبطل اإلجا: قلت

من قال لغريه أجزت لك أن تروي عين ما مل تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن : الدباس أحد أئمة احلنفية قال
القول بتجويز : تكذب علي مث إن الذي استقر عليه العمل وقال به مجاهري أهل العلم من أهل احلديث وغريهم

إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته و قد : ويتجه أن يقول. اج لذلك غموضاإلجازة وإباحة الرواية هبا ويف إالحتج
أخربه هبا مجلة فهو كما لو أخربه تفصيال وإخباره هبا غري متوقف على التصريح نطقا كما يف القراءة على الشيخ 

  .كما سبق وإمنا الغرض حصول إالفهام والفهم وذلك حيصل باإلجازة املفهمة واهللا أعلم
إنه ال جيب : ما جتوز الرواية باإلجازة جيب العمل باملروي هبا خالفا ملن قال من أهل الظاهر ومن تابعهممث إنه ك

وهذا باطل ألنه ليس يف اإلجازة ما يقدح يف اتصال املنقول هبا ويف الثقة به واهللا . العمل به وإنه جار جمرى املرسل



  .أعلم
: لكم مجيع مسموعايت أو: أجزت لك أو: ني يف غري معني مثل أن يقولأن جييز ملع: من أنواع اإلجازة: النوع الثاين

واجلمهور من العلماء من احملدثني والفقهاء . فاخلالف يف هذا النوع أقوى وأكثر. مجيع مرويايت وما أشبه ذلك
  .وغريهم على جتويز الرواية هبا أيضا وعلى إجياب العمل مبا روي هبا بشرطه واهللا أعلم

  :من أنواع اإلجازة -النوع الثالث
أجزت ملن أدرك زماين : أجزت لكل أحد أو: أن جييز لغري معني بوصف العموم مثل أن يقول أجزت للمسلمني أو

  .وما أشبه ذلك فهذا نوع تكلم فيه املتأخرون ممن جوز أصل اإلجازة واختلفوا يف جوازه
______  

  .العموم النوع الثالث من أنواع اإلجازة أن جييز لغري معني بوصف
  .فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو حنوه فهو إىل اجلواز أقرب انتهى" قوله"

تقدم أن املصنف اختار عدم صحة اإلجازة العامة وقال يف هذه الصورة منها أهنا أقرب إىل اجلواز فلم يظهر من 
ى عياض يف كتاب اإلملاع كالمه يف هذه الصورة املنع أو الصحة والصحيح يف هذه الصورة الصحة فقد قال القاض

ما أحسبهم اختلفوا يف جوازه ممن تصح عنده اإلجازة وال رأيت منعه ألحد ألنه حمصور موصوف كقوله ألوالد 
  .فالن أو أخوة فالن

قلت ومل نر ومل نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه اإلجازة فروى هبا وال عن الشرذمة املستأخرة " قوله"
واإلجازة يف أصلها ضعف وتزداد هبذا التوسع واالسترسال ضعفا كثريا ال ينبغى احتماله واهللا أعلم الذين سوغوها 

  .انتهى
أنه اعترض على املصنف بأن الظاهر من كالم مصححها جواز الرواية هبا وهذا مقتضى صحتها : أحدها : وفيه أمور

  .وأى فائدة هلا غري الرواية هبا انتهى
على املصنف فإنه إمنا أنكر أن يكون رأى أو مسع عن أحد أنه استعملها فروى هبا وال يلزم  وال حيسن هذا االعتراض

من ترك استعماهلم للرواية هبا عدم صحتها إما الستغنائهم عنها بالسماع أو احتياطا للخروج من خالف من منع 
  .الرواية هبا
ر املتأخرين وصححه النووى يف الروضه من أن ما رجحه املصنف من عدم صحتها خالفه فيه مجهو: األمر الثاىن

  .زياداته فقال األصح جوازها انتهى

. وممن جوز ذلك كله اخلطيب أبو بكر احلافظ. فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو حنوه فهو إىل اجلواز أقرب
أبو الطيب الطربي  وجوز القاضي. أجزت ملن قال ال إله إال اهللا: وروينا عن أيب عبد اهللا بن منده احلافظ أنه قال

  .أحد الفقهاء احملققني فيما حكاه عنه اخلطيب اإلجازة جلميع املسلمني من كان منهم موجودا عند اإلجازة
ووافقه على جواز . لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم: وأجاز أبو حممد بن سعيد أحد اجللة من شيوخ إالندلس

وأنبأين من سأل احلازمي أبا بكر عن اإلجازة العامة هذه فكان من . ذلك منهم أبو عبد اهللا بن عتاب رضي اهللا عنهم
  :جوابه

__________  
وممن أجازها أبو الفضح أمحد بن احلسني بن خريون البغدادى وأبو الوليد ابن رشد من أئمة املالكية وأبو طاهر 



كاتب البغدادى يف جزء كبري رتب السلفي وخالئق كثريون مجعهم احلافظ أبو جعفر حممد بن احلسني بن أىب البدر ال
  .أمساءهم فيه على حروف املعجم لكثرهتم ورجحه أيضا أبو عمرو بن احلاجب من أئمة املالكية األصولني

األمر الثالث أن املصنف ذكر أنه مل ير ومل يسمع أن أحدا ممن يقتدى به روى هبا وقد أحسن من وقف عندما انتهى 
ألئمة املتقدمني على ابن الصالح كاحلافظ أىب بكر حممد بن خري بن عمر األموى إليه ومع هذا فقد روى هبا بعض ا

بفتح اهلمزة األشبيلى خال أىب القاسم السهيلى فروى يف برناجمه املشهور باإلجازة العامة وحدث هبا من احلفاظ 
طوسى ومسع هبا احلفاظ أبو املتأخرين احلافظ أبو حممد عبد املؤمن بن خلف الدمياطى بإجازته العامة من املؤيد ال

احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزى وأبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهىب وأبو حممد القاسم بن حممد 
الربزاىل على الركن الطاووسى بإجازته العامة من أىب جعفر الصيدالىن وغريه وقرأ هبا شيخنا احلافظ أبو سعيد 

بن نعمة بإجازته العامة من داود بن معمر بن الفاخر وباجلملة ففي النفس من الرواية العالئى على أىب العباس أمحد ا
  .هبا شئ االحتياط ترك الرواية هبا واهللا أعلم

  .أن من أدركه من احلفاظ حنو أيب العالء احلافظ وغريه كانوا مييلون إىل اجلواز واهللا أعلم
ستعمل هذه اإلجازة فروى هبا وال عن الشرذمة املستأخرة الذين أنه ا: ومل نر ومل نسمع عن أحد ممن يقتدى به: قلت

  .واإلجازة يف أصلها ضعف وتزداد هبذا التوسع وإالسترسال ضعفا كثريا ال ينبغي احتماله واهللا أعلم. سوغوها
  .اإلجازة للمجهول أو باجملهول: من أنواع اإلجازة -النوع الرابع

ويف وقته ذلك مجاعة . وذلك مثل أن يقول أجزت حملمد بن خالد الدمشقي .ويتشبث بذيلها اإلجازة املعلقة بالشرط
أو يقول أجزت لفالن أن يروي عين كتاب السنن وهو . مشتركون يف هذا إالسم والنسب مث ال يعني اجملاز له منهم

القبيل ما إذا  يروي مجاعة من كتب السنن املعروفة بذلك مث ال يعني فهذه إجازة فاسدة ال فائدة هلا وليس من هذا
أجاز جلماعة مسمني معينني بأنساهبم واجمليز جاهل بأعياهنم غري عارف هبم فهذا غري قادح كما ال يقدح عدم معرفته 

  .به إذا حضر شخصه يف السماع منه واهللا أعلم
يتصفح أمساءهم وإن أجاز للمسلمني املنتسبني يف إالستجازة ومل يعرفهم بأعياهنم وال بأنساهبم ومل يعرف عددهم ومل 

واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح مساع من حضر جملسه للسماع منه وإن مل يعرفهم أصال ومل 
  .يعرف عددهم وال تصفح أشخاصهم واحدا واحدا

وإذا قال أجزت ملن يشاء فالن أو حنو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط فالظاهر أنه ال يصح وبذلك أفىت القاضي 
و الطيب الطربي الشافعي إذ سأله اخلطيب احلافظ عن ذلك وعلل بأنه إجازة جملهول فهو كقوله أجزت لبعض أب

  .الناس من غري تعيني

  .وقد يعلل ذلك أيضا مبا فيها من التعليق بالشرط فإن ما يفسد باجلهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم
و أيب الفضل بن عمروس املالكي أهنما أجازا ذلك وهؤالء الثالثة  وحكى اخلطيب عن أيب يعلي بن الفراء احلنبلي

كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك وهذه اجلهالة ترتفع يف ثاين احلال عند وجود املشيئة خبالف اجلهالة الواقعة 
أكثر جهالة أجزت ملن شاء فهو كما لو قال أجزت ملن شاء فالن بل هذه : وإذا قال. فيما إذا أجاز لبعض الناس

  .مث هذا فيما إذا أجاز ملن شاء اإلجازة منه له. وانتشارا من حيث إهنا معلقة مبشيئة من ال حيصر عددهم خبالف تلك
فإن أجاز ملن شاء الرواية عنه فهذا أوىل باجلواز من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية هبا إىل مشيئة اجملاز 

  يقله فكان هذا مع كونه بصيغة التعل



________  
  .من أنواع اإلجازة للمجهول أو باجملهول -النوع الرابع

فإن أجاز ملن شاء الرواية عنه فهذا أوىل باجلواز من حيث أن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية هبا إىل مشيئة " قوله"
ليقا يف احلقيقة وهلذا اجملاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصرحيا مبا يقتضيه اإلطالق وحكاية للحال ال تع

  .أجاز بعض أئمة الشافعيني يف البيع بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول انتهى
ومل يبني املصنف أيضا تصحيحا يف هذه الصورة بل جعلها أوىل باجلواز والصحيح فيها عدم الصحة وقياس املصنف 

س جبيد والفرق بني املسألتني أن املبتاع هلذه الصورة على جتويز بعض األئمة قول القائل بعتك هذا بكذا إن شئت لي
معني يف مسألة البيع والشخص اجملاز مبهم يف مسألة اإلجازة وإمنا وزان مسألة البيع أن يقول أجزت لك أن تروى 
عىن إن شئت الرواية عىن فإن األظهر األقوى يف هذه الصورة اجلواز كما ذكره املصنف بعد ذلك ويف مسألة البيع 

  .ها املصنف مسألة اإلجازة وجهان حكامها الرافعى وقال أظهرمها أنه ينعقدالىت قاس علي

: وهلذا أجاز بعض أئمة الشافعيني يف البيع أن يقول. تصرحيا مبا يقتضيه اإلطالق وحكاية للحال ال تعليقا يف احلقيقة
  .قبلت: بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول

وصلي احلافظ أجزت رواية ذلك جلميع من أحب أن يروي ذلك ووجد خبط أيب الفتح حممد بن احلسني إالزدي امل
  .عين

لك إن شئت أو أحببت أو أردت فإالظهر إالقوى أن : أما إذا قال أجزت لفالن كذا و كذا إن شاء روايته عين أو
  .ذلك جائز إذ قد انتفت فيه اجلهالة وحقيقة التعليق ومل يبق سوى صيغته والعلم عند اهللا تعاىل

  .ولنذكر معه اإلجازة للطفل الصغري. اإلجازة للمعدوم: من أنواع اإلجازة -مسالنوع اخلا
  أجزت ملن يولد لفالن: أن يقول: هذا نوع خاض فيه قوم من املتأخرين واختلفوا يف جوازه ومثاله

 أجزت لك ولولدك ولعقبك ما: أجزت لفالن وملن يولد له أو: فإن عطف املعدوم يف ذلك على املوجود بأن قال
  .تناسلوا كان ذلك أقرب إىل اجلواز من األول

  .وملثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه يف الوقف القسم الثاين دون األول
وقد أجاز أصحاب مالك و أيب حنيفة رضي اهللا عنهما أو من قال ذلك منهم يف الوقف القسمني كليهما وفعل هذا 

قد : أبو بكر بن أيب داود السجستاين فإنا روينا عنه أنه سئل اإلجازة فقال الثاين يف اإلجازة من احملدثني املتقدمني
  .يعين الذين مل يولدوا بعد. أجزت لك وألوالدك وحلبل احلبلة

  فقد أجازها اخلطيب: وأما اإلجازة للمعدوم ابتداء من غري عطف على موجود

وحكى . الفضل بن عمروس املالكي جييزان ذلك أبو بكر احلافظ وذكر أنه مسع أبا يعلى بن الفراء احلنبلي و أبا
وهذا إمنا ذهب : قال. ذهب قوم إىل أنه جيوز أن جييز ملن خيلق: جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه فقال
مث بني بطالن هذه اإلجازة وهو الذي استقر عليه رأي شيخه . إليه من يعتقد أن اإلجازة إذن يف الرواية ال حمادثة

أيب الطيب الطربي إالمام وذلك هو الصحيح الذي ال ينبغي غريه ألن اإلجازة يف حكم إالخبار مجلة باجملاز القاضي 
ولو قدرنا أن . على ما قدمناه يف بيان صحة أصل اإلجازة فكما ال يصح إالخبار للمعدوم ال تصح اإلجازة للمعدوم

 باب الوكالة للمعدوم لوقوعه يف حالة ال يصح اإلجازة إذن فال يصح أيضا ذلك للمعدوم كما ال يصح إالذن يف
  .فيها املأذون فيه من املأذون له



سألت القاضي أبا الطيب : وهذا أيضا يوجب بطالن اإلجازة للطفل الصغري الذي ال يصح مساعه قال اخلطيب
ال : اعه ؟ فقالالطربي عن اإلجازة للطفل الصغري هل يعترب يف صحتها سنه أو متييزه كما يعترب ذلك يف صحة مس

قد يصح أن جييز : فقال. ال تصح اإلجازة ملن ال يصح مساعه: أن بعض أصحابنا قال: فقلت له: قال. يعترب ذلك
  .ذلك للغائب عنه وال يصح السماع له

بأن اإلجازة إمنا هي إباحة اجمليز للمجاز له أن يروي عنه وإالباحة تصح للعاقل : واحتج اخلطيب لصحتها للطفل
  .لعاقلوغري ا

. قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا جييزون لألطفال الغيب عنهم من غري أن يسألوا عن مبلغ أسناهنم وحال متييزهم
  .ومل نرهم أجازوا ملن يكن مولودا يف احلال

كأهنم رأوا الطفل أهال لتحمل هذا النوع من أنواع حتمل احلديث ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على : قلت
  .السبيل إىل بقاء اإلسناد الذي اختصت به هذه إالمة وتقريبه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمتوسيع 

  :من أنواع اإلجازة -النوع السادس
إجازة ما مل يسمعه اجمليز ومل يتحمله أصال بعد لريويه اجملاز له إذا حتمله اجمليز بعد ذلك أخربين من أخرب عن القاضي 

هذا مل أر من تكلم عليه من املشايخ ورأيت بعض املتأخرين : قته باملغرب قالعياض بن موسى من فضالء و
  .والعصريني يصنعونه

أنه سئل اإلجازة جبميع ما رواه إىل تارخيها وما يرويه بعد : مث حكى عن أيب الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة
وهذا :  يأخذه ؟ هذا حمال قال عياضيا هذا يعطيك ما مل: فقال له بعض أصحابه. فامتنع من ذلك فغضب السائل

  .هو الصحيح
هي إذن ؟ فإن جعلت يف حكم إالخبار مل : ينبغي أن يبىن هذا على أن اإلجازة يف حكم إالخبار باجملاز مجلة أو: قلت

وإن جعلت إذنا انبىن هذا على اخلالف يف تصحيح إالذن يف . تصح هذه اإلجازة إذ كيف خيرب مبا ال خرب عنده منه
وقد أجاز ذلك بعض . الوكالة فيما مل ميلكه إالذن املوكل بعد مثل أن يوكل يف بيع العبد الذي يريد أن يشتريه باب

وعلى هذا يتعني على من يريد أن يروي باإلجازة عن شيخ أجاز . أصحاب الشافعي والصحيح بطالن هذه اإلجازة
وأما . روايته عنه مما مسعه قبل تاريخ هذه اإلجازة أن يبحث حىت يعلم أن ذاك الذي يريد: له مجيع مسموعاته مثال

. وقد فعله الدارقطين وغريه. أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعايت فهذا ليس من هذا القبيل: إذا قال
ما : وجيوز ذلك وإن اقتصر على قوله. وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد اإلجازة أنه مسعه قبل اإلجازة

فاملعترب إذا فيه صحة ذلك عنده . أجزت لك أن تروي عين ما صح عندك: يقل وما يصح ألن املراد صح عندك ومل
  .واهللا أعلم. حالة الرواية

  :من أنواع اإلجازة -النوع السابع
أجزت لك رواية ما أجيز يل روايته فمنع من ذلك بعض : أو. مثل أن يقول الشيخ أجزت لك جمازايت. إجازة اجملاز
  .به من املتأخرين من ال يعتد

ووجدت . والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز وال يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغري إذن املوكل
اإلجازة على اإلجازة قوية : مسعت أبا نعيم احلافظ إالصبهاين يقول: عن أيب عمرو السفاقسي احلافظ املغريب قال

  .جائزة



ن احلافظ إالمام أيب احلسن الدارقطين و احلافظ أيب العباس املعروف بابن عقدة وحكى اخلطيب احلافظ جتويز ذلك ع
وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم املقدسي يروي باإلجازة عن اإلجازة حىت رمبا واىل يف . الكويف وغريمها

شيخ شيخه ومقتضاها حىت  روايته بني إجازات ثالث وينبغي ملن يروي باإلجازة عن اإلجازة أن يتأمل كيفية إجازة
فإذا كان مثال صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من مساعايت فرأى . ال يروي هبا ما مل يندرج حتتها

شيئا من مسموعات شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حىت يستبني أنه مما كان قد صح عند شيخه 
ومن ال .  يكتفي مبجرد صحة ذلك عنده إالن عمال بلفظه وتقييدهكونه من مساعات شيخه الذي تلك إجازته وال

  .يتفطن هلذا وأمثاله يكثر عثاره واهللا أعلم
هذه أنواع اإلجازة اليت متس احلاجة إىل بياهنا ويتركب منها أنواع أخر سيتعرف املتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء 

  .اهللا تعاىل
  :مث إنا ننبه على أمور

معىن اإلجازة يف كالم العرب مأخوذ من : عن أيب احلسني أمحد فارس إالديب املصنف رمحه اهللا قالروينا : أحدها 
  جواز املاء الذي يسقاه املال من املاشية

يسأل العامل : كذلك طالب العلم. استجزت فالنا فأجاز يل إذا أسقاك ماء ألرضك أو ماشيتك: واحلرث يقال منه
  .أن جييزه علمه فيجيزه إياه

مرويايت فيعديه بغري حرف جر من غري حاجة إىل ذكر : فللمجيز على هذا أن يقول أجزت فالنا مسموعايت أو: تقل
وحيتاج إىل ذلك من جيعل اإلجازة مبعىن التسويغ وإالذن وإالباحة وذلك هو املعروف . لفظ الرواية أو حنو ذلك

ه مسموعايت فعلى سبيل احلذف الذي ال خيفي فيقول أجزت لفالن رواية مسموعايت مثال ومن يقول منهم أجزت ل
  .نظريه واهللا أعلم

إمنا يستحسن اإلجازة إذا كان اجمليز عاملا مبا جييز واجملاز له من أهل العلم ألهنا توسع وترخيص يتأهل له أهل : الثاين 
د بن بكر املالكي عن وحكاه أبو العباس الولي. وبالغ بعضهم يف ذلك فجعله شرطا فيها. العلم ملسيس حاجتهم إليها

  .مالك رضي اهللا عنه
  .الصحيح أهنا ال جتوز إال ملاهر بالصناعة ويف شيء معني ال يشكل إسناده واهللا أعلم: وقال احلافظ أبو عمر

ينبغي للمجيز إذا كتب أجازته أن يتلفظ هبا فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن : الثالث 
وغري مستبعد تصحيح ذلك مبجرد هذه الكتابة يف باب . ري أهنا أنقص مرتبة من اإلجازة امللفوظ هباغ. بقصد اإلجازة

الرواية اليت جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه مل يلفظ مبا قرئ عليه إخبارا منه مبا قرئ عليه على ما تقدم بيانه 
  .واهللا أعلم

  .املناولة: القسم الرابع من أقسام طرق حتمل احلديث وتلقيه
  :وهي على نوعني

  :وهلا صور. املناولة املقرونة باإلجازة وهي أعلى أنواع اإلجازة على اإلطالق: أحدمها 
رواييت عن فالن فاروه عين : أن يدفع الشيخ إىل الطالب أصل مساعه أو فرعا مقابال به ويقول هذا مساعي أو: منها
  .ول خذه وانسخه وقابل به مث رده إيل أو حنو هذاأو يق. أجزت لك روايته عين مث ميلكه إياه: أو

أن جييء الطالب إىل الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ مث : ومنها



أجزت لك : رواييت عن شيوخي فيه فاروه عين أو: يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فالن أو
وقد سبقت حكايتنا يف القراءة على الشيخ أهنا تسمى . وهذا قد مساه غري واحد من أئمة احلديث عرضا. روايته عين

  .عرضا فلنسم ذلك عرض القراءة وهذا عرض املناولة واهللا أعلم
وحكى احلاكم أبو . حالة حمل السماع عند مالك ومجاعة من أئمة أصحاب احلديث: وهذه املناولة املقترنة باإلجازة

وهذا مطرد يف سائر ما مياثله . أنه مساع: هللا احلافظ النيسابوري يف عرض املناولة املذكور عن كثري من املتقدمنيعبد ا
فممن حكى احلاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري و ربيعة الرأي و حيىي بن . من صور املناولة املقرونة باإلجازة

دنيني و جماهد و أبو الزبري و ابن عيينة يف مجاعة من املكيني سعيد األنصاري و مالك بن أنس إالمام يف آخرين من امل
  وعلقمة وإبراهيم النخعيان والشعيب

يف مجاعة من الكوفيني وقتادة وأبو العالية وأبو املتوكل الناجي يف طائفة من البصريني وابن وهب وابن القاسم 
أى احلاكم طائفة من مشاخيه على ذلك ويف وأشهب يف طائفة من املصريني وآخرون من الشاميني واخلراسانيني ور

كالمه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد يف عرض القراءة مبا ورد يف عرض املناولة وساق اجلميع 
  .مساقا واحدا
  .أن ذلك غري حال حمل السماع وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا وإالخبار قراءة: والصحيح

أما فقهاء إالسالم الذين أفتوا يف احلالل واحلرام فإهنم مل يروه مساعا وبه قال : وقد قال احلاكم يف هذا العرض
الشافعي وإالوزاعي والبويطي واملزين وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأمحد بن حنبل وابن املبارك وحيىي بن حيىي 

  .وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب واهللا أعلم: قال. وإسحاق بن راهويه
_________  

  .القسم الرابع من أقسام طرق حتمل احلديث وتلقيه املناولة
قوله قال احلاكم يف هذا العرض أي عرض املناولة أما فقهاء اإلسالم الذين أفتوا يف احلالل واحلرام فإهنم مل يروه 

مه اعترض على مساعا وبه قال األوزاعي والشافعي والبويطي واملزين وأبو حنيفة وسفيان الثوري إىل آخر كال
املصنف بذكر أىب حنيفة مع املذكورين فإن من عدا أبا حنيفة يرى صحة املناولة وأهنا دون السماع وأما أبو حنيفة 

فال يرى صحتها أصال كما ذكره صاحب القنية فقال إذا أعطاه احملدث الكتاب وأجاز له ما فيه ومل يسمع ذلك ومل 
  .روايته وعند أىب يوسف جيوز انتهىيعرفه فعند أىب حنيفة وحممد ال جيوز 

قلت مل يكتف صاحب القنية يف نقله عن أىب حنيفة لعدم الصحة بكونه مل ويسمعه فقط بل زاد على ذلك بقوله ومل 
يعرفه فإن كان الضمري يف يعرفه عائدا على اجملاز وهو الظاهر لتتفق الضمائر فمقتضاه أنه إذا عرف اجملاز ما أجيز له 

  ف ما ذكر املعترضأنه يصح خبال

أن يناول الشيخ الطالب كتابه وجييز له روايته عنه مث ميسكه الشيخ عنده وال ميكنه منه فهذا يتقاعد عما : ومنها
مبا هو مقابل به : وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو. سبق لعدم احتواء الطالب على ما حتمله وغيبته عنه

  .ا تناولته اإلجازة على ما هو معترب يف اإلجازات اجملردة عن املناولةعلى وجه يثق معه مبوافقته مل
وقد . مث إن املناولة يف مثل هذا ال يكاد يظهر حصول مزية هبا على اإلجازة الواقعة يف معني كذلك من غري مناولة

حلديث يف القدمي واحلديث غري أن شيوخ أهل ا. صار غري واحد من الفقهاء واألصوليني إىل أنه ال تأثري هلا وال فائدة
  .أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتربة والعلم عند اهللا تبارك وتعاىل



أن يأيت الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه وأجز يل روايته فيجيبه إىل ذلك من غري : ومنها
  .أن ينظر فيه ويتحقق روايته جلميعه فهذا ال جيوز وال يصح

  فإن كان الطالب موثوقا خبربه ومعرفته جاز إالعتماد عليه يف ذلك وكان ذلك
_________  

أنه ال يرى صحتها أصال وإن كان الضمري يعود على الشيخ اجمليز فقد ذكر املصنف بعد هذا أن الشيخ إذا مل ينظر 
  .خبربه فإنه جيوز االعتماد عليه انتهى ويتحقق روايته جلميعه ال جيوز وال يصح مث استثىن ما إذا كان الطالب موثوقا

وهذه الصورة ال يوافق على صحتها أبو حنيفة بل البد أن يكون الشيخ حافظا حلديثه أو ممسكا ألصله وهو الذى 
صححه إمام احلرمني كما تقدم بل أطلق اآلمدي النقل عن أىب حنيفة وأىب يوسف أن اإلجازة غري صحيحة واهللا 

  .تعاىل أعلم
يكون أبو حنيفة وأبو يوسف إمنا مينعان صحة اإلجازة اخلالية عن املناولة فقد حكى القاضى عياض يف  وجيوز أن

  .كتاب اإلملاع عن كافة أهل النقل واآلراء والتحقيق من أهل النظر القول بصحة املناولة املقروبة باإلجازة

 يكون هو القارىء من األصل إذا كان إجازة جائزة كما جاز يف القراءة على الشيخ إالعتماد على الطالب حىت
  .موثوقا به معرفة ودينا

ولو قال حدث مبا يف هذا الكتاب عين إن كان من حديثي مع براءيت من الغلط : قال اخلطيب أبو بكر رمحه اهللا
  .والوهم كان ذلك جائزا حسنا واهللا أعلم

: دم ذكره أوال ويقتصر على قوله هذا من حديثي أواملناولة اجملردة عن اإلجازة بأن يناوله الكتاب كما تق: الثاين 
  أجزت لك روايته عين وحنو ذلك: من مساعايت وال يقول اروه عين أو

فهذه مناولة خمتلة ال جتوز الرواية هبا وعاهبا غري واحد من الفقهاء وإالصوليني على احملدثني الذين أجازوها وسوغوا 
  .الرواية هبا

أهنم صححوها وأجازوا الرواية هبا وسنذكر إن شاء اهللا سبحانه وتعاىل : ل العلموحكى اخلطيب عن طائفة من أه
وهذا يزيد على ذلك ويترجح . أن هذا الكتاب مساعه من فالن: قول من أجاز الرواية مبجرد إعالم الشيخ الطالب

  .مبا فيه من املناولة فإهنا ال ختلو من إشعار باإلذن يف الرواية واهللا أعلم
  :عبارة الراوي بطريق املناولة واإلجازةالقول يف 

أهنم جوزوا إطالق حدثنا وأخربنا يف الرواية باملناولة حكي ذلك عن : حكي عن قوم من املتقدمني ومن بعدهم
أهنم جعلوا عرض املناولة املقرونة باإلجازة : الزهري ومالك وغريمها وهو الئق مبذهب مجيع من سبقت احلكاية عنهم

  .ا عن قوم مثل ذلك يف الرواية باإلجازةوحكي أيض. مساعا
روينا . وكان احلافظ أبو نعيم إالصبهاين صاحب التصانيف الكثرية يف علم احلديث يطلق أخربنا فيما يرويه باإلجازة

  أنا إذا قلت حدثنا فهو مساعي وإذا قلت أخربنا على اإلطالق فهو إجازة من غري أن أذكر فيه إجازة: عنه أنه قال

  .أو أذن يل يف الرواية عنه. أو كتب إيل أو كتابة
وكان أبو عبيد اهللا املرزباين إالخباري صاحب التصانيف يف علم اخلرب يروي أكثر ما يف كتبه إجازة من غري مساع 

  .ويقول يف اإلجازة أخربنا وال يبينها وكان ذلك فيما حكاه اخلطيب مما عيب به
إياه اختار أهل التحري والورع املنع يف ذلك من إطالق حدثنا والصحيح واملختار الذي عليه عمل اجلمهور و



حدثنا فالن : أخربنا أو: وأخربنا وحنومها من العبارات وختصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول
فيما أطلق يل : يه أوفيما أذن يل ف: يف إذنه أو: أخربنا إذنا أو: أخربنا مناولة أو: أخربنا إجازة أو: مناولة وإجازة أو

ناولين فالن وما أشبه ذلك من العبارات : أجازين فالن كذا وكذا أو: أجاز يل فالن أو: أو يقول. روايته عنه
وخصص قوم اإلجازة بعبارات مل يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه كعبارة من يقول يف اإلجازة أخربنا مشافهة 

يف كتابه إذا كان قد : فيما كتب إيل أو: ارة من يقول أخربنا فالن كتابة أوإذا كان قد شافهه باإلجازة لفظا كعب
فهذا وإن تعارفه يف ذلك طائفة من احملدثني املتأخرين فال خيلو عن طرف من التدليس ملا فيه من . أجازه خبطه

  .االشتراك واالشتباه مبا إذا كتب إليه ذلك احلديث بعينه
زة بقوله خربنا بالتشديد والقراءة عليه بقوله أخربنا واصطلح قوم من وورد عن األوزاعي أنه خصص اإلجا

  .املتأخرين على إطالق أنبأنا يف اإلجازة وهو الوليد ابن بكر صاحب الوجازة يف اإلجازة
  وقد كان أنبأنا عند القوم فيما تقدم مبنزلة أخربنا وإىل هذا حنا احلافظ املتقن

  . فالن إجازة وفيه أيضا رعاية الصطالح املتأخرين واهللا أعلمأبو بكر البيهقي إذ كان يقول أنبأين
أن : الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشاخيي وأئمة عصري: وروينا عن احلاكم أيب عبد اهللا احلافظ رمحه اهللا أنه قال

مل يشافهه يقول فيما عرض على احملدث فأجاز له روايته شفاها أنبأين فالن وفيما كتب إليه احملدث من مدينة و
  .باإلجازة كتب إيل فالن

كل ما قال البخاري قال يل فالن : مسعت أيب يقول: وروينا عن أيب عمرو بن أيب جعفر بن محدان النيسابوري قال
  .فهو عرض ومناولة

وبلغنا ذلك عن . أخربه: وورد عن قوم من الرواة التعبري عن اإلجازة بقول أخربنا فالن أن فالنا حدثه أو: قلت
مام أيب سليمان اخلطايب أنه اختاره أو حكاه وهذا اصطالح بعيد عن إالشعار باإلجازة وهو فيما إذا مسع منه إال

اإلسناد فحسب وأجاز له ما رواه قريب فإن كلمة أن يف قوله أخربين فالن أن فالنا أخربه فيها إشعار بوجود أصل 
  .إالخبار وإن أمجل املخرب به ومل يذكره تفصيال

ريا ما يعرب الرواة املتأخرون عن اإلجازة الواقعة يف رواية من فوق الشيخ املسمع بكلمة عن فيقول وكث: قلت
أحدهم إذا مسع على شيخ بإجازته عن شيخه قرأت على فالن عن فالن وذلك قريب فيما إذا كان قد مسع منه 

  .بإجازته عن شيخه إن مل يكن مساعا فإنه شاك
  .جازة صادق عليهما واهللا أعلموحرف عن مشترك بني السماع واإل

أن املنع من إطالق حدثنا وأخربنا يف اإلجازة ال يزول بإباحة اجمليز لذلك كما اعتاده قوم من املشايخ من : مث اعلم
  قوهلم يف إجازهتم ملن جييزون له إن شاء قال

  .حدثنا وإن شاء قال أخربنا فليعلم ذلك والعلم عند اهللا تبارك وتعاىل
  :املكاتبة: من أقسام طرق نقل احلديث وتلقيه: مسالقسم اخلا

ويلتحق بذلك ما . وهي أن يكتب الشيخ إىل الطالب وهو غائب شيئا من حديثه خبطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر
  :إذا أمر غريه بأن يكتب له ذلك عنه إليه وهذا القسم ينقسم أيضا إىل نوعني

أن تقترن باإلجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك : ينأن تتجرد املكاتبة عن اإلجازة والثا: أحدمها
  .ما كتبت به إليك أو حنو ذلك من عبارات اإلجازة: أو



فقد أجاز الرواية هبا كثري من املتقدمني واملتأخرين منهم أيوب السختياين : وهو ما إذا اقتصر على املكاتبة: أما إالول
واحد من الشافعيني وجعلها أبو املظفر السمعاين منهم أقوى من اإلجازة وإليه  و منصور و الليث بن سعد وقاله غري

وإليه صار من الشافعيني القاضي املاوردي وقطع به يف كتابه . صار غري واحد من إالصوليني وأىب ذلك قوم آخرون
ومصنفاهتم قوهلم  وكثريا ما يوجد يف مسانيدهم. احلاوي واملذهب إالول هو الصحيح املشهور بني أهل احلديث

وفيها إشعار . وذلك معمول به عندهم معدود يف املسند املوصول. حدثنا فالن واملراد به هذا: كتب إيل فالن قال
قوي مبعىن اإلجازة فهي وإن مل تقترن باإلجازة لفظا فقد تضمنت اإلجازة معىن مث يكفي يف ذلك أن يعرف املكتوب 

وهذا . اخلط يشبه اخلط فال جيوز إالعتماد على ذلك: ليه ومن الناس من قالإليه خط الكاتب وإن مل تقم البينة ع
  .أن خط إالنسان ال يشتبه بغريه وال يقع فيه التباس: غري مرضي ألن ذلك نادر والظاهر

إىل جواز إطالق حدثنا وأخربنا يف : مث ذهب غري واحد من علماء احملدثني وأكابرهم منهم الليث بن سعد و منصور
  قول من يقول فيها: ية باملكاتبة واملختارالروا

وهكذا لو . حدثنا فالن بكذا وكذا وهذا هو الصحيح الالئق مبذاهب أهل التحري والنزاهة: كتب إيل فالن قال
فهي يف الصحة والقوة : قال أخربين به مكاتبة أو كتابة وحنو ذلك من العبارات أما املكاتبة املقرونة بلفظ اإلجازة

  .اولة املقرونة باإلجازة واهللا أعلمشبيهة باملن
من أقسام األخذ ووجوه النقل إعالم الراوي للطالب بأن هذا احلديث أو هذا الكتاب مساعه من : القسم السادس
أذنت لك يف روايته وحنو ذلك فهذا عند كثريين : مقتصرا على ذلك من غري أن يقول اروه عين أو. فالن أو روايته

  .عنه ونقله طريق جموز لرواية ذلك
حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من احملدثني والفقهاء واألصليني والظاهريني وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من 

  .الشافعيني واختاره ونصره أبوالعباس الوليد بن بكر الغمري املالكي يف كتاب الوجازة يف جتويز اإلجازة
: الفاصل بني الراوي والواعي عن بعض أهل الظاهر وحكى القاضي أبو حممد بن خالد الرامهرمزي صاحب كتاب

لو قال له هذه رواييت لكن ال تروها عين كان له أن يرويها عنه كما لو : وزاد فقال. أنه ذهب إىل ذلك واحتج له
مسع منه حديثا مث قال له ال تروه عين وال أجيزه لك مل يضره ذلك ووجه مذهب هؤالء اعتبار ذلك بالقراءة على 

فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فالن بن فالن جاز له أن يرويه عنه وإن مل يسمعه من الشيخ 
  .أذنت لك يف روايته عين واهللا أعلم: لفظه ومل يقل له اروه عين أو

أبو حامد وبه قطع الشيخ . أنه ال جتوز الرواية بذلك: ما ذكر عن غري واحد من احملدثني وغريهم من: واملختار
وهذا ألنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته مث ال يأذن له يف روايته عنه . الطوسي من الشافعيني ومل يذكر غري ذلك

  لكونه ال جيوز

روايته خللل يعرفه فيه ومل يوجد منه التلفظ به وال ما يتنزل منزلة تلفظه به وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر 
عنه السامع ذلك حدثنا وأخربنا صدقا وإن مل يأذن له فيه وإمنا هذا كالشاهد إذا ذكر يف  به حىت يكون قول الراوي

غري جملس احلكم شهادته بشيء فليس ملن مسعه أن يشهد على شهادته إذا مل يأذن له ومل يشهده على شهادته وذلك 
يف غريه مث إنه جيب عليه العمل مبا ذكره مما تساوت فيه الشهادة والرواية ألن املعىن جيمع بينهما يف ذلك وإن افترقا 

  .له إذا صح إسناده وإن مل جتز له روايته عنه ألن ذلك يكفي فيه صحته يف نفسه واهللا أعلم
الوصية بالكتب أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره : القسم السابع من أقسام إالخذ والتحمل



  .لشخص
وهذا . أنه جوز بذلك رواية املوصى له لذلك عن املوصي الراوي: عنهم فروي عن بعض السلف رضي اهللا تعاىل

  .بعيد جدا وهو إما زلة عامل أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة اليت يأيت شرحها إن شاء اهللا تعاىل
واية مبجرد وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم إالعالم وقسم املناولة وال يصح ذلك فإن لقول من جوز الر

  .إالعالم واملناولة مستندا ذكرناه ال يتقرر مثله وال قريب منه ههنا واهللا أعلم

  :القسم الثامن الوجادة
  .وهي مصدر ل وجد جيد مولد غري مسموع من العرب
من أن املولدين فرعوا قوهلم وجادة فيما أخذ من العلم : روينا عن املعايف بن زكريا النهرواين العالمة يف العلوم

صحيفة من غري مساع وال إجازة وال مناولة من تفريق العرب بني مصادر وجد للتمييز بني املعاين املختلفة يعين قوهلم 
  .وجد ضالته وجدنا ومطلوبه وجودا ويف الغضب موجدة ويف الغىن وجدا ويف احلب وجدا

لقيه ولكن مل يسمع منه ذلك  :أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبطه ومل يلقه أو: مثال الوجادة
  .الذي وجده خبطه وال له منه إجازة وال حنوها

______  
  القسم الثامن الوجادة

روينا عن املعايف بن عمران أن املولدين فزعوا قوهلم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غري مساع وال " قوله"
ز بني املعاىن املختلفة يعىن قوهلم وجد ضالته وجدانا إجازة وال مناولة من تفريق العرب بني مصادر وجد للتميي

  .ومطلوبه وجودا ويف الغضب موجدة ويف الغىن وجدا ويف احلب وجدا انتهى
ذكر املصنف مخسة مصادر مسموعة لوجد باختالف معانيه وبقى عليه ثالثة مصادر أحدها وجده يف الغضب ويف 

سر اهلمزة يف الضالة ويف املطلوب أيضا حكاها صاحب احملكم يف الغىن أيضا ويف املطلوب أيضا والثاىن إجدان بك
الضالة فقط ووجد بكسر الواو يف الغىن واقتصر املصنف يف كل معىن من املعاىن املذكورة على مصدر واحد وقد 

تقدم أن للضالة مصدرا آخر وهو إجدان وللمطلوب مخسة مصادر أخر وهى جدة كما تقدم ووجد بالفتح ووجد 
ووجدان وإجدان وللغضب ثالثة مصارد أخر وجد بالفتح ووجدة ووجدان كما تقدم وللغىن مصدران بالضم 

  .آخران وجد بالكسر أيضا وجدة
  مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبطه ومل" قوله"

ن بن فالن ويذكر شيخه أخربنا فال: يف كتاب فالن خبطه: قرأت خبط فالن أو: فله أن يقول وجدت خبط فالن أو
قرأت خبط فالن عن فالن ويذكر الذي حدثه ومن فوقه هذا : يقول وجدت أو: أو. ويسوق سائر اإلسناد واملنت

الذي استمر عليه العمل قدميا وحديثا وهو من باب املنقطع واملرسل غري أنه أخذ شوبا من االتصال بقوله وجدت 
  .خبط فالن

قال فالن وذلك تدليس قبيح إذا كان حبيث يوهم : د خطه وقال فيه عن فالن أوورمبا دلس بعضهم فذكر الذي وج
مساعه منه على ما سبق يف نوع التدليس وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخربنا وانتقد ذلك على فاعله وإذا 

فالن عن ذكر : أخربنا فالن أو: قال فالن: وجد حديثا يف تأليف شخص وليس خبطه فله أن يقول ذكر فالن أو
  .وهذا منقطع مل يأخذ شوبا من االتصال. فالن



حنو : وجدت عن فالن أو: وهذا كله إذا وثق بأنه خط املذكور أو كتابه فإن مل يكن كذلك فليقل بلغين عن فالن أو
أو ليفصح باملستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم قرأت يف كتاب فالن خبطه وأخربين . ذلك من العبارات

يف كتاب ذكر كاتبه أنه فالن بن فالن أو يف : أنه خبطه أو يقول وجدت يف كتاب ظننت أنه خبط فالن أو فالن
  .كتاب قيل إنه خبط فالن

_________  
يلقه أو لقيه ولكن مل يسمع منه ذلك الذي وجده خبطه وال له منه إجازة وال حنوها إىل آخر كالمه قلت اشتراط 

ك الشيخ الذي وجد ذلك املوجود خبطه ال إجازة له منه ليس جبيد ولذلك مل املصنف يف الوجادة أن يكون ذل
يذكره القاضي عياض يف حد الوجادة يف كتاب اإلملاع وجرت عادة أهل احلديث باستعمال الوجادة مع اإلجازة 

ل هي مستند فيقول أحدهم وجدت خبط فالن وإجازه ىل وكأن املصنف إمنا أراد بيان الوجادة اخلالية عن اإلجازة ه
  .صحيح يف الرواية أو ال وحكى اخلالف فيه واهللا أعلم

وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إىل مصنف فال يقل قال فالن كذا وكذا إال إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها 
لغين عن فالن وإذا مل يوجد ذلك وحنوه فليقل ب. هو أو ثقة غريه بأصول متعددة كما نبهنا عليه يف آخر النوع إالول

  .وجدت يف نسخة من الكتاب الفالين وما أشبه هذا من العبارات: أنه ذكر كذا وكذا أو
وقد يتسامح أكثر الناس يف هذه إالزمان بإطالق اللفظ اجلازم يف ذلك من غري حتر وتثبت فيطالع أحدهم كتابا 

ذكر فالن كذا :  قال فالن كذا وكذا أومنسوبا إىل مصنف معني وينقل منه عنه من غري أن يثق بصحة النسخة قائال
فإن كان املطالع عاملا فطنا حبيث ال خيفي عليه يف الغالب مواضع إالسقاط والسقط وما : وكذا والصواب ما قدمناه

وإىل هذا فيما احسب . أحيل عن جهته إىل غريها رجونا أن جيوز له إطالق اللفظ اجلازم فيما حيكيه من ذلك
هذا كله كالم يف كيفية النقل بطريق . صنفني فيما نقلوه من كتب الناس والعلم عند اهللا تعاىلاستروح كثري من امل

  .الوجادة
أن معظم احملدثني والفقهاء من املالكيني : فقد روينا عن بعض املالكية: وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها

  .وغريهم ال يرون العمل بذلك
  .من نظار أصحابه جواز العمل به وحكي عن الشافعي وطائفة

لو عرض ما : وقال. قطع بعض احملققني من أصحابه يف أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به: قلت
وما قطع به هو الذي ال يتجه غريه يف إالعصار املتأخرة فإنه لو توقف العمل فيها . ذكرناه على مجلة احملدثني ألبوه

  .العمل باملنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم يف النوع إالول واهللا أعلم على الرواية النسد باب

  :يف كتابة احلديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده: النوع اخلامس والعشرون

اختلف الصدر إالول رضي اهللا عنهم يف كتابة احلديث فمنهم من كره كتابة احلديث والعلم وأمروا حبفظه ومنهم 
وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد اخلدري يف من أجاز ذلك 

  .مجاعة آخرين من الصحابة والتابعني
ال تكتبوا عين شيئا إال القرآن ومن كتب عين : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وروينا عن أيب سعيد اخلدري

يف صحيحه وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه احلسن وأنس  أخرجه مسلم" . شيئا غري القرآن فليمحه



  .وعبد اهللا بن عمرو بن العاص يف مجع آخرين من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أمجعني
ذلك حديث أيب شاه اليمين يف التماسه من : ومن صحيح حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدال على جواز

: ى اهللا عليه وسلم أن يكتب له شيئا مسعه من خطبته عام فتح مكة وقوله صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صل
  " .اكتبوا أليب شاه"

ولعله صلى اهللا عليه وسلم أذن يف الكتابة عنه ملن خشي عليه النسيان وهنى عن الكتابة عنه من وثق حبفظه خمافة 
عليهم اختالط ذلك بصحف القرآن العظيم وأذن يف  أو هنى عن كتابة ذلك حني خاف. إالتكال على الكتاب

  .كتابته حني أمن من ذلك
أخربنا احلافظ : وأخربنا أبو الفتح بن عبد املنعم الفراوي قراءة عليه بنيسابور جربها اهللا أخربنا أبو املعايل الفارسي

حدثنا : نا حنبل بن إسحاقحدث: أخربنا أبو عمرو بن السماك: أخربنا أبو احلسني بن بشران: أبو بكر البيهقي
كان هذا العلم كرميا يتلقاه الرجال بينهم : كان إالوزاعي يقول: حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال: سليمان بن أمحد

  .فلما دخل يف الكتب دخل فيه غري أهله

عصر مث إنه زال ذلك اخلالف وأمجع املسلمون على تسويغ ذلك وإباحته ولوال تدوينه يف الكتب لدرس يف اال
  .اآلخرة واهللا أعلم

مث إن على كتبة احلديث وطلبته صرف اهلمة إىل ضبط ما يكتبونه أو حيصلونه خبط الغري من مروياهتم على الوجه 
وكثريا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه وذلك وخيم العاقبة . الذي رووه شكال ونقطا يؤمن معهما إاللتباس

ناس أول الناس وإعجام املكتوب مينع من استعجامه وشكله مينع من أشكاله مث  فإن إالنسان معرض للنسيان وأول
  .إمنا يشكل ما يشكل: وقد أحسن من قال. ال ينبغي أن يتعىن بتقييد الواضح الذي ال يكاد يلتبس

أن أهل العلم يكرهون إالعجام : وقرأت خبط صاحب كتاب مسات اخلط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي فيه
  .عراب إال يف امللتبسوإال

وحكى غريه عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما ال يشكل وذلك ألن املبتدئ وغري املتبحر يف العلم ال مييز 
  .ما يشكل مما ال يشكل وال صواب اإلعراب من خطئه واهللا أعلم

  :وهذا بيان أمور مفيدة يف ذلك
ط امللتبس من أمساء الناس أكثر فإهنا ال تستدرك باملعىن وال ينبغي أن يكون اعتناؤه من بني يلتبس بضب: إحداها

  .يستدل عليها مبا قبل وما بعد
يستحب يف إاللفاظ املشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها يف منت الكتاب مث يكتبها قبالة ذلك يف احلاشية : الثاين 

 أثناء إالسطر رمبا داخله نقط غريه وشكله مفردة مضبوطة فإن ذلك أبلغ يف إبانتها وأبعد من التباسها وما ضبطه يف
  .مما فوقه وحتته ال سيما عند دقة اخلط وضيق إالسطر وهبذا جرى رسم مجاعة من أهل الضبط واهللا أعلم

قال رآين أمحد بن حنبل وأنا أكتب : روينا عن حنبل بن إسحاق. يكره اخلط الدقيق من غري عذر يقتضيه: الثالث 
  .عل أحوج ما تكون إليه خيونكال تف: خطا دقيقا فقال

  هذا خط من ال يوقن باخللف من اهللا: وبلغنا عن بعض املشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال
والعذر يف ذلك هو مثل أن ال جيد يف الورق سعة أو يكون رحإال حيتاج إىل تدقيق اخلط ليخف عليه حممل كتابه 

  .وحنو هذا واهللا أعلم



________  
  .يف كتابة احلديث -والعشرون النوع اخلامس

يستحب يف األلفاظ املشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها يف منت الكتاب مث يكتبها قبالة ذلك يف احلاشية " قوله"
  .مفردة مضبوطة انتهى

اقتصر املصنف على ذكر كتابة اللفظة املشكلة يف احلاشية مفردة مضبوطة ومل يتعرض لتقطيع حروفها وهو متداول 
هل الضبط وفائدته ظهور شكل احلرف بكتابته مفردا كالنون والياء إذا وقعت يف أول الكلمة أو يف وسطها بني أ

ونقله ابن دقيق العيد يف االقتراح عن أهل االتقان فقال ومن عادة املتقنني أن يبالغوا يف إيضاح املشكل فيفرقوا 
  .حروف الكلمة يف احلاشية ويضبطوها حرفا حرفا

: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: بلغنا عن ابن قتيبة قال. ار له يف خطه التحقيق دون املشق والتعليقخيت: الرابع 
  .شر الكتابة املشق وشر القراءة اهلذرمة وأجود اخلط أبينه واهللا أعلم

ل لتدل كما تضبط احلروف املعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط املهمالت غري املعجمة بعالمة إالمها: اخلامس 
  .على عدم إعجامها

  :وسبيل الناس يف ضبطها خمتلف
فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق املعجمات حتت ما يشاكلها من املهمالت فينقط حتت الراء والصاد 

  .والطاء والعني وحنوها من املهمالت
ق الشني املعجمة تكون كإالثايف وذكر بعض هؤالء أن النقط اليت حتت السن املهملة تكون مبسوطة صفا واليت فو

ومن الناس من جيعل عالمة إالمهال فوق احلروف املهملة كقالمة الظفر مضطجعة على قفاها ومنهم من جيعل حتت 
احلاء املهملة حاء مفردة صغرية وكذا حتت الدال والطاء والصاد والسني والعني وسائر احلروف املهملة امللتبسة مثل 

  .ذلك
  .مات إالمهال شائعة معروفةفهذه وجوه من عال

  وهناك من العالمات ما هو موجود يف كثري من الكتب القدمية وال يفطن له
______  

وسبيل الناس يف ضبطها أى احلروف املهملة خمتلف فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذى فوق " قوله"
  .طاء والعني وحنوها من املهمالت انتهىاملعجمات حتت ما يشاكلها من املهمالت فينقط حتت الراء والصاد وال

أطلق املصنف يف هذه العالمة قلب النقط العلوية يف املعجمات إىل أسفل املهمالت وتبع يف ذلك القاضى عياضا 
  .والبد من استثناء احلاء املهملة ألهنا لو نقطت من أسفل صارت جيما

  .لقدميةوهناك من العالمات ما هو موجود يف كثري من الكتب ا" قوله"

الكثريون كعالمة من جيعل فوق احلرف املهمل خطا صغريا وكعالمة من جيعل حتت احلرف املهمل مثل اهلمزة واهللا 
  .أعلم

ال ينبغي أن يصطلح مع نفسه يف كتابه مبا ال يفهمه غريه فيوقع غريه يف حرية كفعل من جيمع يف كتابه : السادس 
فإن بني يف أول كتابه أو . او حبرف واحد من امسه أو حرفني وما أشبه ذلكبني روايات خمتلفة ويرمز إىل رواية كل ر

ومع ذلك فإالوىل أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم . آخره مراده بتلك العالمات والرموز فال بأس



  .راويها بكماله خمتصرا وال يقتصر على العالمة ببعضه واهللا أعلم
وممن بلغنا عنه ذلك من إالئمة أبو الزناد و أمحد . ديثني دارة تفصل بينهما ومتيزينبغي أن جيعل بني كل ح: السابع 

  .بن حنبل و إبراهيم بن إسحاق احلريب و حممد بن جرير الطربي رضي اهللا عنهم
واستحب اخلطيب احلافظ أن تكون الدارات غفال فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط يف الدارة اليت 

  .ط يف وسطها خطاتليه نقطة أو خي
  .وقد كان بعض أهل العلم ال يعتد من مساه إال مبا كان كذلك أو يف معناه واهللا أعلم: قال

  يكره له يف مثل عبد اهللا بن فالن بن فالن أن يكتب عبد يف آخر: الثامن 
________  

  .وال يفطن له كثريون كعالمة من جيعل فوق احلرف املهمل خطا صغريا انتهى
نف يف هذه العالمة على جعل خط صغري فوق احلرف املهمل وترك فيه زيادة ذكرها القاضى عياض يف اقتصر املص

اإلملاع فحكى عن بعض أهل املشرق أنه يعلم فوق احلرف املهمل خبط صغري يشبه النربة فحذف املصنف منه ذكر 
اضى عياض وإذا كان كذلك فحذفه النربة واملصنف إمنا أخذ ضبط احلروف املهملة هبذه العالمات من اإلملاع للق

لقوله يشبه النربة خيرج هذه العالمة عن صفتها فإن النربة هى اهلمزة كما قال اجلوهرى وصاحب احملكم ومقتضى 
  .كالم املصنف أهنا كالنصبة ال كاهلمزة واهللا أعلم

  يكره له يف مثل عبد اهللا بن فالن بن فالن أن يكتب عبد يف آخر سطر والباقى" قوله"

وكذلك يكره يف عبد الرمحن بن فالن ويف سائر إالمساء املشتملة على التعبيد هللا . سطر والباقي يف أول السطر إالخر
وهكذا يكره أن يكتب قال . تعاىل أن يكتب عبد يف آخر سطر واسم اهللا مع سائر النسب يف أول السطر إالخر

  .اهللا تعاىل عليه وسلم وما أشبه ذلك واهللا أعلم رسول يف آخر سطر ويكتب يف أول السطر الذي يليه اهللا صلى
ينبغي له أن حيافظ على كتبة الصالة والتسليم على رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم عند ذكره وال : التاسع 

يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكرب الفوائد اليت يتعجلها طلبة احلديث وكتبته ومن أغفل ذلك حرم 
عظيما وقد روينا ألهل ذلك منامات صاحلة وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته ال كالم يرويه فلذلك ال يتقيد حظا 

فيه بالرواية وال يقتصر فيه على ما يف األصل وهكذا األمر يف الثناء على اهللا سبحانه عند ذكر امسه حنو عز وجل و 
  .جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثروإذا وجد شيء من ذلك قد . تبارك وتعاىل وما ضاهى ذلك

وما وجد يف خط أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه من إغفال ذلك عند ذكر اسم النيب صلى اهللا عليه 
  .فلعل سببه أنه كان يرى التقيد يف ذلك بالرواية وعز عليه اتصاهلا يف ذلك يف مجيع من فوقه من الرواة: وسلم
  وبلغين أنه كان يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم نطقا: طيب أبو بكرقال اخل

________  
يف أول السطر اآلخر إىل آخر كالمه اقتصر املصنف يف هذا على الكراهة والذى ذكره اخلطيب يف كتاب اجلامع 

لكاتب أن يتوقاه ويتأمله امتناع ذلك فإنه روى فيه عن أىب عبد اهللا بن بطة أنه قال هذا كله غلط قبيح فيجب على ا
  .ويتحفظ منه قال اخلطيب وهذا الذى ذكره أبو عبد اهللا صحيح فيجب اجتنابه انتهى

  .واقتصر ابن دقيق العيد يف االقتراح على جعل ذلك من اآلداب ال من الواجبات واهللا أعلم



يين و عباس بن عبد العظيم وقد خالفه غريه من إالئمة املتقدمني يف ذلك وروي عن علي بن املد: قال. ال خطا
ما تركنا الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل حديث مسعناه ورمبا عجلنا فنبيض : العنربي قإال

  .الكتاب يف كل حديث حىت نرجع إليه واهللا أعلم
  :مث ليتجنب يف إثباهتا نقصني

  .أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها حبرفني أو حنو ذلك: أحدمها 
مسعت أبا القاسم . أن يكتبها منقوصة معىن بأن ال يكتب وسلم وإن وجد ذلك يف خط بعض املتقدمني: والثاين 

مسعنا أبا الربكات عبد اهللا بن حممد الفراوي : منصور بن عبد املنعم و أم املؤيد بنت أيب القاسم بقرائيت عليهما قإال
: مسعت أيب يقول: عبد اهللا بن حممد بن إسحاق احلافظ قال مسعت: مسعت املقرئ ظريف بن حممد يقول: لفظا قال

كنت أكتب احلديث وكنت أكتب عند ذكر النيب صلى اهللا عليه وال أكتب وسلم : مسعت محزة الكناين يقول
فما كتبت بعد ذلك صلى : ما لك ال تتم الصالة علي؟ قال: فرأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف املنام فقال يل

  .عليه إال كتبت وسلم اهللا
وقع يف األصل يف شيخ املقري ظريف عبد اهللا وإمنا هو عبيد اهللا بالتصغري وحممد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد اهللا بن 

  .منده فقوله احلافظ إذا جمرور
  .ويكره أيضا إالقتصار على قوله عليه السالم واهللا أعلم: قلت

  عه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازةعلى الطالب مقابلة كتابه بأصل مسا: العاشر
ال : عرضت كتابك ؟ قال: نعم قال: كتبت ؟ قال: روينا عن عروة بن الزبري رضي اهللا عنهما أنه قال البنه هشام

  .مل تكتب: قال
من كتب ومل يعارض كمن دخل اخلالء ومل يستنج وعن : وروينا عن الشافعي اإلمام وعن حيىي بن أيب كثري قإال

  إذا نسخ الكتاب ومل يعارض مث: إالخفش قال
_______  

  .وروينا عن الشافعى اإلمام وعن حيىي بن كثري قاال من كتب ومل يعارض كمن دخل اخلالء ومل يستنج انتهى" قوله"

  .نسخ ومل يعارض خرج أعجميا
ديثه إياه من كتابه ملا أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ يف حال حت: مث إن أفضل املعارضة

وما مل جتتمع فيه هذه إالوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته . جيمع ذلك من وجوه إالحتياط وإالتقان من اجلانبني
أصدق املعارضة مع نفسك ويستحب : وما ذكرناه أوىل من إطالق أيب الفضل اجلارودي احلافظ اهلروي قوله. منها

السامعني ممن ليس معه نسخة ال سيما إذا أراد النقل منها وقد روي عن حيىي  أن ينظر معه يف نسخته من حضر من
أما عندي فال جيوز : أنه سئل عمن مل ينظر يف الكتاب واحملدث يقرأ هل جيوز أن حيدث بذلك ؟ فقال: بن معني

  .ولكن عامة الشيوخ هكذا مساعهم
أن ذلك ال : والصحيح. بهم إن شاء اهللا تعاىلوهذا من مذاهب أهل التشديد يف الرواية وسيأيت ذكر مذه: قلت

يشترط وأنه يصح السماع وإن مل ينظر أصال يف الكتاب حالة القراءة وأنه ال يشترط أن يقابله بنفسه بل يكفيه 
مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن مل يكن ذلك حالة القراءة وإن كانت املقابلة على يدي غريه إذا كان ثقة موثوقا 

  .بضبطه
_______  



هكذا ذكره املصنف عن الشافعى وإمنا هو معروف عن األوزاعى وعن حيىي بن أىب كثري وقد رواه عن األوزاعى أبو 
عمر بن عبد الرب يف كتاب جامع بيان العلم من رواية بقية عن األوزاعى ومن طريق ابن عبد الرب رواه القاضى 

ا وكأنه سبق قلمه من األوزاعى إىل الشافعى وأما قول حيىي عياض يف كتاب اإلملاع بإسناده ومنه يأخذ املصنف كثري
بن أىب كثري فرواه ابن عبد الرب أيضا واخلطيب يف كتاب الكفاية ويف كتاب اجلامع من رواية أبان بن يزيد عن حيىي 

ب بن أىب كثري ومل أر هلذا ذكرا عن الشافعى يف شئ من الكتب املصنفة يف علوم احلديث وال يف شئ من مناق
  .الشافعى واهللا أعلم

وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل املقابلة املشروطة بأصل شيخه أصل السماع وكذلك إذا قابل بأصل : قلت
أصل الشيخ املقابل به أصل الشيخ ألن الغرض املطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا ألصل مساعه وكتاب شيخه 

ال تصح مقابلته مع أحد غري نفسه وال :  جيزئ ذلك عند من قالفسواء حصل ذلك بواسطة أو بغري واسطة وال
يقلد غريه وال يكون بينه وبني كتاب الشيخ واسطة وليقابل نسخته باألصل بنفسه حرفا حرفا حىت يكون على ثقة 

  .وهذا مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد املرفوضة يف أعصارنا واهللا أعلم. ويقني من مطابقتها له
. فقد سئل إالستاذ أبو إسحاق إالسفرائيين عن جواز روايته منه فأجاز ذلك: إذا مل يعارض كتابه باألصل أصال أما

فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من األصل وأن يبني . وأجازه احلافظ أبو بكر اخلطيب أيضا وبني شرطه
هل للرجل أن حيدث مبا : ه سأل أبا بكر إالمساعيليوحكى عن شيخه أيب بكر الربقاين أن. عند الرواية أنه مل يعارض

وهذا هو مذهب أيب بكر : نعم ولكن ال بد أن يبني أنه مل يعارض قال: كتب عن الشيخ ومل يعارض بأصله ؟ فقال
  .الربقاوي فإنه روى لنا أحاديث كثرية قال فيها أخربنا فالن ومل أعارض باألصل

ناقل النسخة من األصل غري سقيم النقل بل صحيح النقل قليل  أن يكون: وال بد من شرط ثالث وهو: قلت
  .السقط واهللا أعلم

مث إنه ينبغي أن يراعي يف كتاب شيخه بالنسبة إيل من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه وال يكونن كطائفة من 
  .إذا رأوا مساع شيخ لكتاب قرؤوه عليه من أي نسخة اتفقت واهللا اعلم: الطلبة
املختار يف كيفية ختريج الساقط يف احلواشي ويسمى اللحق بفتح احلاء وهو أن خيط من موضع : ادي عشراحل

  سقوطه من السطر خطا صاعدا إىل فوقه مث يعطفه بني

السطرين عطفه يسرية إىل جهة احلاشية اليت يكتب فيها اللحق ويبدأ يف احلاشية بكتبة اللحق مقابال للخط املنعطف 
وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له وليكتبه صاعدا إىل أعلى الورقة ال .  حاشية ذات اليمنيوليكن ذلك يف
  .نازال به إىل أسفل

فإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فال يبتدئ بسطوره من أسفل إىل أعلى بل يبتديء هبا من أعلى إىل أسفل : قلت
تخريج يف جهة اليمني وإذا كان يف جهة الشمال وقع منتهاها حبيث يكون منتهاها إىل جهة باطن الورقة إذا كان ال

ومنهم من يكتب مع صح رجع ومنهم من يكتب يف آخر . مث يكتب عند انتهاء اللحق صح. إىل جهة طرف الورقة
اللحق الكلمة املتصلة به داخل الكتاب يف موضع التخريج ليؤذن باتصال الكالم وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من 

ملغرب واختيار القاضي أيب حممد بن خالد صاحب كتاب الفاصل بني الراوي والواعي من أهل املشرق مع أهل ا
وليس ذلك مبرضي إذ رب كلمة جتئ يف الكالم مكررة حقيقة فهذا التكرير يوقع بعض الناس يف توهم مثل . طائفة

تخريج من موضعه حىت يلحقه بأول ذلك يف بعضه واختار القاضي ابن خالد أيضا يف كتابه أن ميد عطفه خط ال



وهذا أيضا غري مرضي فإنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له ال سيما عند . اللحق يف احلاشية
  .كثرة إالحلاقات واهللا أعلم

ية فارغا له لو وإمنا اخترنا كتبة اللحق صاعدا إىل أعلى الورقة لئال خيرج بعده نقص آخر فال جيد ما يقابله من احلاش
وإذا كتب إالول صاعدا فما جيد بعد ذلك من نقص جيد ما يقابله من احلاشية . كان كتب إالول نازال إىل أسفل

فارغا له وقلنا أيضا خيرجه يف جهة اليمني ألنه لو خرجه إىل جهة الشمال فرمبا ظهر من بعده يف السطر نفسه نقص 
وإن خرج الثاين إىل جهة اليمني التقت . وقع بني التخرجيني إشكال آخر فإن خرجه قدامه إىل جهة الشمال أيضا

  عطفة ختريج جهة

الشمال وعطفة ختريج جهة اليمني أو تقابلتا فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما خبالف ما إذا خرج إالول إىل جهة 
م إال أن يتأخر النقص إىل آخر فإنه حينئذ خيرج الثاين إىل جهة الشمال فال يلتقيان وال يلزم إشكال الله: اليمني

السطر فال وجه حينئذ إال خترجيه إىل جهة الشمال لقربه منها وال انتفاء العلة املذكورة من حيث إنا ال خنشى ظهور 
  .نقص بعده

  وإذا كان النقص يف أول السطر تأكد خترجيه إىل جهة اليمني ملا ذكرناه من القرب مع ما سبق
ن شرح أو تنبيه على غلط أو اختالف رواية أو نسخة أو حنو ذلك مما ليس من األصل وأما ما خيرج يف احلواشي م

فقد ذهب القاضي احلافظ عياض رمحه اهللا إىل أنه ال خيرج لذلك خط ختريج لئال يدخل اللبس وحيسب من األصل 
مة كالضبة أو وأنه ال خيرج إال ملا هو من نفس األصل لكن رمبا جعل على احلرف املقصود بذلك التخريج عال

  .التصحيح إيذانا به
مث هذا التخريج خيالف التخريج ملا هو من نفس . التخريج أوىل وأدل ويف نفس هذا املخرج ما مينع إاللباس: قلت

يف أن خط ذلك التخريج يقع بني الكلمتني اللتني بينهما سقط الساقط وخط هذا التخريج يقع على نفس : األصل
  .ج املخرج يف احلاشية واهللا اعلمالكلمة اليت من أجلها خر

  .من شأن احلذاق املتقنني العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض: الثاين عشر
فهو كتابة صح على الكالم أو عنده وال يفعل ذلك إال فيما صح رواية ومعىن غري أنه عرضة للشك : أما التصحيح

ضبط وصح على ذلك الوجه وأما التضبيب ويسمى  أو اخلالف فيكتب عليه صح ليعرف أنه مل يغفل عنه وأنه قد
أيضا التمريض فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل غري أنه فاسد لفظا أو معىن أو ضعيف أو ناقص 

  يكون شاذا عند: أن يكون غري جائز من حيث العربية أو: مثل

فيمد على ما هذا سبيله خط : ما أشبه ذلكأهلها يأباه أكثرهم أو مصحفا أوينقص من مجلة الكالم كلمة أو أكثر و
أوله مثل الصاد وال يلزق بالكلمة املعلم عليها كيال يظن ضربا وكأنه صاد التصحيح مبدهتا دون حائها كتبت 

كذلك ليفرق بني ما صح مطلقا من جهة الرواية وغريها وبني ما صح من جهة الرواية دون غريها فلم يكمل عليه 
قص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته وتنبيها بذلك ملن وكتب حرف نا. التصحيح

ينظر يف كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه ولعل غريه قد خيرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد 
فيه غري واحد من  ولو غري ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا ملا وقع. ذلك يف صحته ما مل يظهر له إالن

  .املتجاسرين الذين غريوا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه
أن ذلك لكون : فقد بلغنا عن أيب القاسم إبراهيم بن حممد اللغوي املعروف بابن إالقليلي: وأما تسمية ذلك ضبة



  .احلرف مقفال هبا ال يتجه لقراءة كما أن الضبة مقفل هبا واهللا أعلم
وألهنا ملا كانت على كالم فيه خلل أشبهت الضبة اليت جتعل على كسر أو خلل فاستعري هلا امسها ومثل ذلك  :قلت

  .غري مستنكر يف باب إالستعارات
_______  

قلت وألهنا ملا كانت على كالم فيه خلل أشبهت الضبة الىت جتعل على كسر أو خلل فاستعري هلا امسها ومثل " قوله"
  . باب االستعارات انتهىذلك غري مستنكر يف

قلت ويف هذا نظر وبعد من حيث أن ضبة القدح وضعت جربا للكسر والضبة على املكتوب ليست جابرة وإمنا 
جعلت عالمة على املكان املغلق وجهه املستبهم أمره فهي بضبة الباب أشبه كما تقدم نقل املصنف له عن أىب 

ا عن شيوخه من أهل األدب كما وجدته يف كالمه وحكاه القاضى القاسم بن االقليلى وقد حكاه أبو القاسم هذ
  .عياض يف اإلملاح فقال من أهل املغرب بدل قوله من أهل األدب واملذكور يف كالم أىب القاسم ما ذكرته واهللا أعلم

  .ويسمى ذلك الشق أيضا انتهى" قوله"

هتم تضبيب موضع إالرسال وإالنقطاع وذلك أن يقع يف اإلسناد إرسال أو انقطاع فمن عاد: ومن مواضع التضبيب
من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكالم الناقص ويوجد يف بعض أصول احلديث القدمية يف اإلسناد الذي 
جيتمع فيه مجاعة معطوفة أمساؤهم بعضها على بعض عالمة تشبه الضبة فيما بني أمسائهم فيتوهم من ال خربة له أهنا 

وكأهنا عالمة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن جتعل عن مكان الواو والعلم ضبة وليست بضبة 
  .عند اهللا تعاىل

مث إن بعضهم رمبا اختصر عالمة التصحيح فجاءت صورهتا تشبه صورة التضبيب والفطنة من خري ما أوتيه اإلنسان 
  .واهللا أعلم

والضرب خري . ه ينفي عنه بالضرب أو احلك أو احملو أو غري ذلكإذا وقع يف الكتاب ما ليس منه فإن: الثالث عشر
وأخربين من أخرب عن . قال أصحابنا احلك هتمة: روينا عن القاضي أيب حممد بن خالد رمحه اهللا قال. من احلك واحملو

ن كا: مسعت شيخنا أبا حبر سفيان بن العاص األسدي حيكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: القاضي عياض قال
  .الشيوخ يكرهون حضور السكني جملس السماع حىت ال يبشر شيء ألن ما يبشر منه رمبا يصح يف رواية أخرى

وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا يف رواية األخر فيحتاج 
  .خر اكتفي بعالمة األخر عليه بصحتهإىل إحلاقه بعد أن بشروحك وهو إذا خط عليه من رواية األول وصح عند األ

أجود الضرب أن ال يطمس املضروب عليه بل : مث إهنم اختلفوا يف كيفية الضرب فروينا عن أيب حممد بن خالد قال
  خيط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله ويقرأ من حتته ما خط عليه

  أن اختبارات: وروينا عن القاضي عياض ما معناه

فأكثرهم على مد اخلط على املضروب عليه خمتلطا بالكلمات املضروب عليها . ختلفت يف الضربالضابطني ا
  .ويسمى ذلك الشق أيضا

ومنهم من ال خيلطه ويثبته فوقه لكنه يعطف طريف اخلط على أول املضروب عليه وآخره ومنهم من يستقبح هذا 
وإذا كثر الكالم . ه بنصف دائرة وكذلك يف آخرهويراه تسويدا وتطليسا بل حيوق على أول الكالم املضروب علي

املضروب عليه فقد يفعل ذلك يف أول كل سطر منه وآخره وقد يكتفي بالتحويق على أول الكالم وآخره أمجع 



ومن إالشياخ من يستقبح الضرب والتحويق ويكتفي بدائرة صغري أول الزيادة وآخرها ويسميها صفرا كما يسميها 
ومثل هذا حيسن فيما صح يف رواية وسقط يف . تب بعضهم عليه ال يف أوله و إىل يف آخرهأهل احلساب ورمبا ك
  .رواية أخرى واهللا أعلم

فقد تقدم بالكالم فيه القاضي أبو حممد بن خالد الرامهرمزي رمحه اهللا على : وأما الضرب على احلرف املكرر
  قال بعض أصحابنا: فروينا عنه قال. تقدمه

______  
الشني املعجمة وتشديد القاف وهذا االصطالح ال يعرفه أهل املشرق ومل يذكره اخلطيب يف اجلامع وال  الشق بفتح

يف الكفاية وهو اصطالح ألهل املغرب وذكره القاضي عياض يف اإلملاح ومنه أخذه املصنف وكأنه مأخوذ من الشق 
دة وبني ما قبلها وبعدها من الصحيح الثابت وهو الصدع أو من شق العصا وهو التفريق فكأنه فرق بني الكلمة الزائ

  بالضرب عليها واهللا أعلم
ويوجد يف بعض نسخ علوم احلديث النشق بزيادة نون مفتوحة يف أوله وسكون الشني فإن مل يكن تصحيفا وتغيريا 

جبعلها يف صورة من النساخ فكأنه مأخوذ من نشق الظيب يف حبالته إذا علق فيها فكأنه إبطال حلركة الكلمة وإمهاهلا 
  .وثاق مينعها من التصرف واهللا أعلم

  أوالمها بأن يبطل الثاين ألن إالول كتب على صواب والثاين كتب على اخلطأ فاخلطأ أوىل بإالبطال
  إمنا الكتاب عالمة ملا يقرأ فأوىل احلرفني بإالبقاء أدهلما عليه وأجودمها صورة: وقال آخرون

فرأى أن تكرر احلرف إن كان يف أول سطر فليضرب على الثاين : صيال حسناوجاء القاضي عياض آخرا ففصل تف
وإن كان يف آخر سطر فليضرب على أوهلما صيانة آلخر السطر فإن . صيانة ألول السطر عن التسويد والتشويه

فإن اتفق أحدمها يف آخر سطر وال إالخر يف أول سطر آخر . سالمة أوائل السطور وأواخرها عن ذلك أوىل
فإن كان التكرر يف املضاف أو املضاف إليه أو . ليضرب على الذي يف آخر السطر فإن أول السطر أوىل باملراعاةف

مل نراع حينئذ أول السطر وآخره بل نراعي إالتصال بني املضاف واملضاف : يف الصفة أو يف املوصوف أو حنو ذلك
: احلرف املتطرف من املتكرر دون املتوسط وأما احملوإليه وحنومها يف اخلط فال نفصل بالضرب بينهما ونضرب على 

ومن أغرهبا مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون بن سعيد . فيقابل الكشط يف حكمه الذي تقدم ذكره وتتنوع طرقه
وإىل هذا يومي ما روينا عن إبراهيم النخعي رضي اهللا . أنه كان رمبا كتب الشيء مث لعقه: التنوخي إالمام املالكي

  .من املروءة أن يرى يف ثوب الرجل وشفتيه مداد واهللا أعلم: أنه كان يقول عنه
ليكن فيما ختتلف فيه الروايات قائما بضبط ما ختتلف فيه يف كتابه جيد التمييز بينها كيال ختتلط : الرابع عشر

من زيادة لرواية أخرى مث ما كانت . أن جيعل أوال منت كتابه على رواية خاصة: وسبيله. وتشتبه فيفسد عليه أمرها
أو من نقص أعلم عليه أو من خالف كتبه إما يف احلاشية وإما يف غريها معينا يف كل ذلك من رواه ذاكرا . أحلقها

فإن رمز إليه حبرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبني املراد بذلك يف أول كتابه أو آخره كيال . امسه بتمامه
قع كتابه إىل غريه فيقع من رموزه يف حرية وعمى وقد يدفع إىل إالقتصار على الرموز يطول عهده به فينسى أو ي

  عند كثرة الروايات املختلفة واكتفي بعضهم يف التمييز بأن خص الرواية

امللحقة باحلمرة فعل ذلك أبو ذر اهلروي من املشارقة و أبو احلسن القابسي من املغاربة مع كثري من املشايخ وأهل 
وإن كان فيها نقص والزيادة يف . د فإذا كان يف الرواية امللحقة زيادة على اليت يف منت الكتاب كتبها باحلمرةالتقيي



الرواية اليت يف منت الكتاب حوق عليها باحلمرة مث على فاعل ذلك تبيني من له الرواية املعلمة باحلمرة يف أول 
  .الكتاب أو آخره على ما سبق واهللا أعلم

غلب على كتبة احلديث إالقتصار على الرمز يف قوهلم حدثنا و أخربنا غري أنه شاع ذلك وظهر حىت  :اخلامس عشر
ورمبا اقتصر على الضمري منها . أما حدثنا فيكتب منها شطرها إالخري وهو الثاء والنون واأللف. ال يكاد يلتبس

وليس حبسن ما يفعله طائفة من كتابة . أوالوأما أخربنا فيكتب منها الضمري املذكور مع إاللف . وهو النون واأللف
أخربنا بألف مع عالمة حدثنا املذكورة أوال وإن كان احلافظ البيهقي ممن فعله وقد يكتب يف عالمة أخربنا راء بعد 

وممن رأيت يف خطه الدال يف عالمة حدثنا احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم و أبو . إاللف ويف عالمة حدثنا دال يف أوهلا
  .واهللا أعلم. الرمحن السلمي و احلافظ أمحد البيهقي رضي اهللا عنهم عبد

فإهنم يكتبون عند إالنتقال من إسناد إىل إسناد ما صورته ح وهي حاء مفردة : وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر
صابوين واحلافظ أيب مهملة ومل يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان ألمرها غري أين وجدت خبط إالستاذ احلافظ أيب عثمان ال

مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه احملدث أيب سعيد اخلليلي رمحهم اهللا تعاىل يف مكاهنا بدال عنها صح 
ولئال . وحسن إثبات صح ههنا لئال يتوهم أن حديث هذا اإلسناد سقط. وهذا يشعر بكوهنا رمزا إىل صح. صرحية

  .ل فيجعال إسنادا واحدايركب اإلسناد الثاين على اإلسناد إالو
  وحكى يل بعض من مجعتين وإياه الرحلة خبراسان عمن وصفه بالفضل من

وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل .أهنا حاء مهملة من التحويل أي من إسناد إىل إسناد آخر: اإلصبهانيني
أهل : لنا احلديث فقال يلأهنا حاء مهملة إشارة إىل قو: املغرب وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل احلديث

أنه مسع بعض : املغرب وما عرفت بينهم اختالفا جيعلوهنا حاء مهملة ويقول أحدهم إذا وصل إليها احلديث وذكر يل
  .البغداديني يذكر أيضا أهنا حاء مهملة وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها يف القراءة حا ومير

ادر بن عبد اهللا الرهاوي رمحه اهللا عنها فذكر أهنا حاء من حائل أي حتول وسألت أنا احلافظ الرحال أبا حممد عبد الق
وال يلفظ بشيء عند إالنتهاء يف القراءة وأنكر كوهنا من احلديث وغري ذلك ومل يعرف غري هذا : قال. بني اإلسنادين

  .عن أحد من مشاخيه وفيهم عدد كانوا حفاظ احلديث يف وقته
 املوفق أن يقول القارئ عند إالنتهاء إليها حا ومير فإنه أحوط الوجوه وأعدهلا والعلم وأختار أنا واهللا: قال املؤلف
  .عند اهللا تعاىل
أنه ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي مسع الكتاب منه : ذكر اخلطيب احلافظ: السادس عشر

كتاب املسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر وإذا كتب ال: قال. وكنيته ونسبه مث يسوق ما مسعه منه على لفظه
التسمية أمساء من مسع معه وتاريخ وقت السماع وإن أحب كتب ذلك يف حاشية أول ورقة من الكتاب فكال قد 

  .فعله شيوخنا
كتبة التسميع جنب ذكره أحوط له وأحرى بأن ال خيفي على من حيتاج إليه وال بأس بكتبته آخر الكتاب ويف : قلت

وينبغي أن يكون التسميع خبط شخص موثوق به غري جمهول اخلط وال ضري حينئذ يف .  خيفي موضعهظهره وحيث ال
  أن ال يكتب الشيخ املسمع خطه بالتصحيح وهكذا ال بأس على صاحب الكتاب

  .إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات مساعه خبط نفسه فطال ما فعل الثقات ذلك
أن عبد الرمحن : ظفر بن احلافظ أيب سعد املروزي عن أبيه عمن حدثه من إالصبهانيةوقد حدثين مبرو الشيخ أبو امل



يا : فقال له أبو أمحد. بن أيب عبد اهللا بن منده قرأ ببغداد جزءأ على أيب أمحد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له
: ن غري ذلك فلو قيل لكبين عليك بالصدق فإنك إذا عرفت به ال يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل وإذا كا

  .ما هذا خط أيب أمحد الفرضي ماذا تقول هلم
مث إن على كاتب التسميع التحري وإالحتياط وبيان السامع واملسموع منه بلفظ غري حمتمل وجمانبة التساهل فيمن 

أثبته  فإن كان مثبت السماع غري حاضر يف مجيعه لكن. يثبت امسه واحلذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد
معتمدا على إخبار من يثق خبربه من حاضريه فال بأس بذلك إن شاء اهللا تعاىل مث إن من ثبت مساعه يف كتابه فقبيح به 

  .كتمانه إياه ومنعه من نقل مساعه ومن نسخ الكتاب وإذا أعاره إياه فال يبطئ به
وروينا عن . حبسها عن أصحاهبا: ؟ قالوما غلول الكتب : قيل له. إياك وغلول الكتب: روينا عن الزهري أنه قال

ليس من أفعال أهل الورع وال من أفعال احلكماء أن يأخذ مساع رجل : الفضيل بن عياض رضي اهللا عنه أنه قال
  .وكتابه فيحبسه عنه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه

أن رجال ادعى : ياه فقد روينافإن منعه إ. وال من أفعال العلماء أن يأخذ مساع رجل وكتابه فيحبسه عليه: ويف رواية
أخرج إلينا كتبك : على رجل بالكوفة مساعا منعه إياه فتحاكما إىل قاضيها حفص بن غياث فقال لصاحب الكتاب

  .فما كان من مساع هذا الرجل خبط يدك ألزمناك وما كان خبطه أعفيناك منه

 هذا الباب حكم أحسن من هذا ألن خط ال جييء يف: سألت أبا عبد اهللا الزبريي عن هذا فقال: قال ابن خالد
  .وقال غريه ليس بشيء: قال ابن خالد. صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه

أنه حتوكم إليه يف ذلك فأطرق مليا مث قال للمدعى : وروى اخلطيب احلافظ أبو بكر عن إمساعيل بن إسحاق القاضي
  .ن تعريه وإن كان مساعه يف كتابك خبط غريك فأنت أعلمإن كان مساعه يف كتابك خبطك فيلزمك أ: عليه
حفص بن غياث معدود يف الطبقة األوىل من أصحاب أيب حنيفة و أبو عبد اهللا الزبريي من أئمة أصحاب : قلت

: الشافعي و إمساعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم وقد تعاضدت أقواهلم يف ذلك ويرجع حاصلها إىل
وقد كان ال يبني يل وجهه مث وجهته بأن ذلك مبنزلة . ذا ثبت يف كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياهأن مساع غريه إ

شهادة له عنده فعليه أداؤها مبا حوته وإن كان فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل 
  .نفسه بالسعي إىل جملس احلكم ألدائها والعلم عند اهللا تعاىل

وهكذا ال ينبغي ألحد أن ينقل مساعا إىل . ا نسخ الكتاب فال ينقل مساعه إىل نسخته إال بعد املقابلة املرضيةمث إذ
شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إال بعد املقابلة املرضية باملسموع كيال يغتر أحد بتلك النسخة غري 

  .ة غري مقابلة واهللا أعلماملقابلة إال أن يبني مع النقل وعنده كون النسخ

  :يف صفة رواية احلديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك: النوع السادس والعشرون

  وقد سبق بيان كثري منه يف ضمن النوعني قبله
  .شدد قوم يف الرواية فأفرطوا وتساهل فيها آخرون ففرطوا

وتذكره وذلك مروي عن مالك و  ال حجة إال فيما رواه الراوي من حفظه: ومن مذاهب التشديد مذهب من قال
  .وذهب إليه من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدالين املروزي. أيب حنيفة رضي اهللا عنهما

ومنها مذهب من أجاز إالعتماد يف الرواية على كتابه غري أنه لو أعار كتابه وأخرجه من يده مل ير الرواية منه لغيبته 



  .عنه
_______  

  .صفة رواية احلديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك يف: النوع السادس والعشرون
إذا مسع كتابا مث أراد روايته من نسخة ليس فيها مساعه وال هى مقابلة بنسخة مساعه غري أنه مسع منها على " قوله"

كر شيخه مل جيز له ذلك قطع به اإلمام أبو نصر الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه إىل آخر كالمه وقد اعترض عليه بأنه ذ
  .يف النوع الذى قبله أن اخلطيب واالسفرائيىن جوزا الرواية من كتاب مل يقابل أصال ومل ينكره الشيخ بل أقره انتهى

قلت الصورة الىت تقدمت هى فيما إذا نقل كتابه من األصل فإن اخلطيب شرط يف ذلك أن يكون نسخته نقلت من 
الصالح على ذلك شرطا آخر وهو أن يكون ناقل النسخة من  األصل وأن يبني عند الرواية أنه مل يعارض وزاد ابن

األصل غري سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط وأما الصورة الىت يف هذا النوع فإن الراوى منها ليس على 
ثقة من موافقتها لألصل وقد أشار املصنف هنا إىل التعليل بذلك فقال إذ ال يؤمن أن يكون فيها زوايد ليست يف 

  .خة مساعه واهللا أعلمنس

  .وقد سبقت حكايتنا ملذاهب عن أهل التساهل وإبطاهلا يف ضمن ما تقدم من شرح وجوه إالخذ والتحمل
ومن أهل التساهل قوم مسعوا كتبا مصنفة وهتاونوا حىت إذا طعنوا يف السن واحتيج إليهم محلهم اجلهل والشره على 

: قال. بلة فعدهم احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ يف طبقات اجملروحنيأن رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة غري مقا
  .وهم يتومهون أهنم يف روايتها صادقون

  .وهذا مما كثر يف الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء واملعروفني بالصالح: قال
ذكر عن حيىي بن . هومن املتساهلني عبد اهللا بن هليعة املصري ترك إالحتجاج بروايته مع جاللته لتساهل: قلت

أنه رأى قوما معهم جزء مسعوه من ابن هليعة فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن هليعة فجاء : حسان
  .هذا من حديثك فأحدثهم به: ما أصنع ؟ جييئوين بكتاب فيقولون: فقال. إىل ابن هليعة فأخربه بذلك

هذا روايتك فيمكنه من قراءته : لطالب جبزء أو كتاب فيقولومثل هذا واقع من شيوخ زماننا جييء إىل أحدهم ا
  .عليه مقلدا له من غري أن يبحث حبيث حيصل له الثقة بصحة ذلك

فإذا قام الراوي يف إالخذ والتحمل بالشرط الذي . ما عليه اجلمهور وهو التوسط بني إالفراط والتفريط: والصواب
إذا : ه الذي سبق ذكره جازت له الرواية منه وإن أعاره وغاب عنهتقدم شرحه وقابل كتابه وضبط مساعه على الوج

كان الغالب من أمره سالمته من التبديل والتغيري ال سيما إذا كان ممن ال خيفي عليه يف الغالب لو غري شيء منه 
زيد عليه وبدل تغيريه وتبديله وذلك ألن إالعتماد يف باب الرواية على غالب الظن فإذا حصل أجزأ ومل يشترط م

  .واهللا أعلم

  :تفريعات 
إذا كان الراوي ضريرا ومل حيفظ حديثه من فم من حدثه واستعان باملأمونني يف ضبط مساعه وحفظ كتابه مث : أحدها 

عند روايته يف القراءة منه عليه واحتاط يف ذلك على حسب حاله حبيث حيصل معه الظن بالسالمة من التغيري 
  .باخلالف واملنع من مثل ذلك من البصري غري أنه أوىل. صحت روايته

والسماع من البصري إالمي والضرير اللذين مل حيفظا من احملدث ما مسعاه منه لكنه كتب هلما : قال اخلطيب احلافظ
  .مبثابة واحدة وقد منع منه غري واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم واهللا أعلم



سخة ليس فيها مساعه وال هي مقابلة بنسخة مساعه غري أنه مسع منها على إذا مسع كتابا مث أراد روايته من ن: الثاين 
وكذلك لو كان فيها مساع شيخه أو . قطع به إالمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه. شيخه مل جيز له ذلك

ا زوائد ليست يف روى منها ثقة عن شيخه فال جتوز له الرواية منها اعتمادا على جمرد ذلك إذ ال أن تكون فيه
  .نسخة مساعه

إذا وجد أصل احملدث ومل يكتب فيه : فذكر فيما. مث وجدت اخلطيب قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل احلديث
أن عامة أصحاب احلديث منعوا من روايته من : مساعه أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إىل صحتها

  .ر الربساين الترخص فيهوجاء عن أيوب السختياين و حممد بن بك. ذلك
اللهم إال أن تكون له إجازة من شيخه عامة ملروياته أو حنو ذلك فيجوز له حينئذ الرواية منها إذ ليس فيه : قلت

وإالمر فيه ذلك قريب يقع . أكثر من رواية تلك الزيادات باإلجازة بلفظ أخربنا أو حدثنا من غري بيان لإلجازة فيها
  .مثله يف حمل التسامح

قد حكينا فيما تقدم أنه ال غناء يف كل مساع عن اإلجازة ليقع ما يسقط يف السماع على وجه السهو وغريه من و
  .كلمات أو أكثر مرويا باإلجازة وإن مل يذكر لفظها

فإن كان الذي يف النسخة مساع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له 
منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه وهذا تيسري حسن هدانا  حينئذ يف روايته

  .واهللا أعلم. اهللا له وله احلمد واحلاجة إليه ماسة يف زماننا جدا
فإن كان إمنا حفظ ذلك من كتابه فلريجع إىل ما يف كتابه : إذا وجد احلافظ يف كتابه خالف ما حيفظه نظر: الثالث 
كان حفظه من فم احملدث فليعتمد حفظه دون ما يف كتابه إذا مل يتشكك وحسن أن يذكر إالمرين يف روايته  وإن

  .فيقول حفظي كذا ويف كتايب كذا
هكذا فعل شعبة وغريه وهكذا إذا خالفه فيما حيفظه بعض احلفاظ فليقل حفظي كذا وكذا وقال فيه فالن أو قال 

  .كذلك فعل سفيان الثوري وغريه واهللا أعلم. ن الكالمكذا وكذا أو شبه هذا م: فيه غريي
إذا وجد مساعه يف كتابه وهو غري ذاكر لسماعه ذلك فعن أيب حنيفة رمحه اهللا وبعض أصحاب الشافعي : الرابع 
  .أنه جيوز له روايته: ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه و أيب يوسف و حممد، أنه ال جتوز له روايته: رمحه اهللا
ا اخلالف ينبغي أن يبىن على اخلالف السابق قريبا يف جواز اعتماد الراوي على كتابه يف ضبط ما مسعه فإن هذ: قلت

ضبط أصل السماع كضبط املسموع فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل احلديث جتويز إالعتماد على الكتاب 
  ر أحاديثه حديثااملصون يف ضبط املسموع حىت جيوز له أن يروي ما فيه وإن كان ال يذك

أن يكون السماع خبطه أو خبط من يثق به والكتاب مصون حبيث : حديثا كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه وهو
وهذا إذا مل يتشكك . يغلب على الظن سالمة ذلك من تطرق التزوير والتغيري إليه على حنو ما سبق ذكره يف ذلك

  .عتماد عليه واهللا أعلمفيه وسكنت نفسه إىل صحته فإن تشكك فيه مل جيز اإل
إذا أراد رواية ما مسعه على معناه دون لفظه فإن مل يكن عاملا عارفا بإاللفاظ ومقاصدها خبريا مبا حييل : اخلامس 

معانيها بصريا مبقادير التفاوت بينها فال خالف أنه ال جيوز له ذلك وعليه أن ال يروي ما مسعه إال على اللفظ الذي 
فأما إذا كان عاملا عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب احلديث وأرباب الفقه مسعه من غري تغيري 

  .فجوزه أكثرهم ومل جيوزه بعض احملدثني وطائفة من الفقهاء وإالصوليني من الشافعيني وغريهم: وإالصول



ك يف اجلميع إذا كان جواز ذل: ومنعه بعضهم يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأجازه يف غريه واألصح
عاملا مبا وصفناه قاطعا بأنه أدى معىن اللفظ الذي بلغه ألن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف 

وكثريا ما كانوا ينقلون معىن واحدا يف أمر واحد بألفاظ خمتلفة وما ذلك إال ألن معوهلم كان على املعىن . إالولني
  .دون اللفظ

نراه جاريا وال أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس ألحد أن يغري لفظ مث إن هذا اخلالف ال 
شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر مبعناه فإن الرواية باملعىن رخص فيها من رخص ملا كان عليهم يف 

بطون األوراق والكتب  ضبط األلفاظ واجلمود عليها من احلرج والنصب وذلك غري موجود فيما اشتملت عليه
  .وألنه إن ملك تغيري اللفظ فليس ميلك تغيري تصنيف غريه واهللا أعلم

  ينبغي ملن يروي حديثا باملعىن أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو: السادس 

روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود و أيب الدرداء و أنس رضي اهللا ، حنو هذا أو ما أشبه ذلك من إاللفاظ
  .عنهم

والصحابة أرباب اللسان وأعلم اخللق مبعاين الكالم ومل يكونوا يقولون ذلك إال ختوفا من الزلل : قال اخلطيب
  .ملعرفتهم مبا يف الرواية على املعىن من اخلطر

وإذا اشتبه على القاريء فيما يقرؤه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه مث قال أو كما قال فهذا حسن وهو : قلت
ثله ألن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا يف رواية صواهبا عنه إذا بان مث ال يشترط الصواب يف م

  .إفراد ذلك بلفظ اإلجازة ملا بيناه قريبا واهللا أعلم
  :هل جيوز اختصار احلديث الواحد ورواية بعضه دون بعض ؟ اختلف أهل العلم فيه: السابع 

لى القول باملنع من النقل باملعىن مطلقا ومنهم من منع من ذلك مع جتويزه فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء ع
النقل باملعىن إذا مل يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ومل يعلم أن غريه قد رواه على التمام ومنهم من جوز ذلك 

  .وأطلق ومل يفصل
صحيح التفصيل وأنه جيوز ذلك من العامل أنقص من احلديث ما شئت وال تزد فيه وال: وقد روينا عن جماهد أنه قال

العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غري متعلق به حبيث ال خيتل البيان وال ختتلف الداللة فيما نقله بترك ما 
فهذا ينبغي أن جيوز وإن مل جيز النقل باملعىن ألن الذي نقله والذي تركه واحلالة هذه مبنزلة خربين منفصلني يف . تركه

  .أمرين ال تعلق ألحدمها باآلخر
نقله أوال ناقصا مث : مث هذا إذا كان رفيع املنزلة حبيث ال يتطرق إليه يف ذلك هتمة نقله أوال متاما مث نقله ناقصا أو

  .نقله تاما
  أن من روى حديثا على التمام: فقد ذكر اخلطيب احلافظ: فأما إذا مل يكن كذلك

ان أن يتهم بأنه زاد يف أول مرة ما مل يكن مسعه أو أنه نسي يف الثاين باقي وخاف إن رواه مرة أخرى على النقص
  .احلديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه

أن من روى بعض اخلرب مث أراد أن ينقل متامه وكان ممن يتهم : وذكر إالمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه
  .كان ذلك عذرا له يف ترك الزيادة وكتماهنا: حديثهبأنه زاد يف 

من كان هذا حاله فليس له من االبتداء أن يروي احلديث غري تام إذا كان قد تعني عليه أداء متامه ألنه إذا : قلت



ا بني أن ال يرويه أصال فيضيعه رأسا وبني أن يرويه متهم: رواه أوال ناقصا أخرج باقية عن حيز االحتجاج به ودار
  .فيه فيضيع مثرته لسقوط احلجة فيه والعلم عند اهللا تعاىل

فهو إىل اجلواز أقرب ومن املنع أبعد وقد فعله مالك و : وأما تقطيع املصنف منت احلديث الواحد وتفريقه يف األبواب
  .البخاري وغري واحد من أئمة احلديث وال خيلو من كراهية واهللا أعلم

جاءت هذه : روينا عن النضر بن مشيل أنه قال. يروي حديثه بقراءة حلان أو مصحفينبغي للمحدث أن ال : الثامن 
  .إالحاديث عن األصل معربة

أخربنا إالمام أبو جدي أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي : وأخربنا أبو بكر بن أيب املعايل الفراوي قراءة عليه قال
: أخربنا إالمام أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب قال: رسي قالأخربنا أبو احلسني عبد الغافر بن حممد الفا: قال

إن أخوف ما : مسعت إالصمعي يقول: أخربنا بعض أصحابنا عن أيب داود السنجي قال: حدثين حممد بن معاذ قال
من كذب علي : "أن يدخل يف مجلة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: أخاف على طالب العلم إذا مل يعرف النحو

  ألنه صلى اهللا عليه وسلم" تبوأ مقعده من النارفلي

  .مل يكن يلحن فمهما رويت عنه وحلنت فيه كذبت عليه
فحق على طالب احلديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شني اللحن والتحريف ومعرهتما روينا : قلت

رنس ليس له رأس أو كما قال وعن محاد من طلب احلديث ومل يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه ب: عن شعبة قال
  .مثل الذي يطلب احلديث وال يعرف النحو مثل احلمار عليه خمالة ال شعري فيها: بن سلمة قال

فسبيل السالمة منه األخذ من أفواه أهل العلم والضبط فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من : وأما التصحيف
  .لت من التبديل والتصحيف واهللا أعلمبطون الكتب كان من شأنه التحريف ومل يف

وذهب . إذا وقع يف روايته حلن أو حتريف فقد اختلفوا فمنهم من كان يري أنه يرويه على اخلطأ كما مسعه: التاسع
وهذا غلو يف مذهب اتباع اللفظ واملنع من . إىل ذلك من التابعني حممد بن سريين و أبو معمر عبد اهللا بن سخربة

  .الرواية باملعين
روينا ذلك عن األوزاعي و ابن املبارك وغريمها وهو مذهب . ومنهم من رأى تغيريه وإصالحه وروايته على الصواب

والقول به يف اللحن الذي ال خيتلف به املعىن وأمثاله الزم على مذهب جتويز رواية . احملصلني والعلماء من احملدثني
  .احلديث باملعىن وقد سبق أنه قول األكثرين

فالصواب تركه وتقرير ما وقع يف األصل على ما هو عليه مع التضبيب : إصالح ذلك وتغيريه يف كتابه وأصله وأما
  .عليه وبيان الصواب خارجا يف احلاشية فإن ذلك أمجع للمصلحة وأنفي للمفسدة

: ذلك فقالوقد روينا أن بعض أصحاب احلديث رئي يف املنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء فقيل له يف 
  .لفظة من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وسلم غريهتا برأيي ففعل يب هذا

وكثريا ما نرى ما يتومهه كثري من أهل العلم خطأ ورمبا غريوه صوابا ذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب ال سيما 
  .وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها. فيما يعدونه خطأ من جهة العربية

كذا : كان إذا مر بأيب حلن فاحش غريه وإذا كان حلنا سهال تركه وقال: روينا عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قالو
  .قال الشيخ

عمن أخربه عن القاضي احلافظ عياض مبا معناه واختصاره أن الذي استمر عليه عمل أكثر : وأخربين بعض أشياخنا



ال يغريوها يف كتبهم حىت يف أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها إالشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم و
ومن ذلك ما وقع يف الصحيحني و . يف الكتب على خالف التالوة اجملمع عليها ومن غري أن جييء ذلك يف الشواذ

رهم ما املوطأ وغريها لكن أهل املعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة ويف حواشي الكتب مع تقري
  .يف األصول على ما بلغهم

ومنهم من جسر على تغيري الكتب وإصالحها منهم أبو الوليد هشام بن أمحد الكناين الوقشي فإنه لكثرة مطالعته 
وكذلك غريه ممن سلك . وافتتانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على اإلصالح كثريا وغلط يف أشياء من ذلك

إلصالح لئال جيسر على ذلك من ال حيسن وهو أسلم مع التبيني فيذكر ذلك عند مسلكه واألوىل سد باب التغيري وا
وإن شاء قرأه أوال على الصواب . إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية: السماع كما وقع مث يذكر وجه صوابه

يال يتقول على رسول وهذا أوىل من األول ك. من طريق فالن كذا وكذا: يف روايتنا أو: مث قال وقع عند شيخنا أو
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقل
  أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد يف: وأصلح ما يعتمد عليه يف اإلصالح

  .أحاديث أخر فإن ذاكره آمن من أن يكون منقوال على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقل واهللا أعلم
فإالمر فيه على ما سبق : قد سقط فإن مل يكن يف ذلك مغايرة يف املعىنإذا كان اإلصالح بزيادة شيء : العاشر 

أرأيت حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم يزاد فيه الواو : وذلك كنحو ما روي عن مالك رضي اهللا عنه أنه قيل له
ير ملا وقع يف أرجو أن يكون خفيفا وإن كان اإلصالح بالزيادة يشتمل على معىن مغا: واأللف واملعىن واحد ؟ فقال

تأكد فيه احلكم بأنه يذكر ما يف األصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة اخلطأ ومن أن يقول : األصل
  .على شيخه ما مل يقل

إمنا هو ابن حبينة ولكنه قال : حدث أبو نعيم الفضل بن دكني عن شيخ له حبديث قال فيه عن حبينة فقال أبو نعيم
  .حبينة

  من دون موضع الكالم الساقط معلوما أنه قد أويت به وإمنا أسقطه من بعده ففيه وجهوإذا كان 
وهو أن يلحق الساقط يف موضعه من الكتاب مع كلمة يعين كما فعل اخلطيب احلافظ إذ روى عن ابن عمر : آخر

كان رسول : ا قالتبن مهدي عن القاضي احملاملي بإسناده عن عروة عن عمرة بنت عبد الرمحن تعين عن عائشة أهن
كان : كان يف أصل ابن مهدي عن عمرة أهنا قالت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدين إيل رأسه فأرجله قال اخلطيب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدين إيل رأسه فأحلقنا فيه ذكر عائشة إذ مل يكن منه بد وعلمنا أن احملاملي كذلك 
عمر وقلنا فيه تعين عن عائشة رضي اهللا عنها ألجل أن ابن مهدي مل يقل لنا رواه وإمنا سقط من كتاب شيخنا أيب 

  .ذلك
مسعت : مث ذكر بإسناده عن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه قال. وهكذا رأيت غري واحد من شيوخنا يفعل يف مثل هذا

  .إنا لنستعني يف احلديث بيعين: وكيعا يقول

فأما إذا وجد ذلك يف كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من . خلطأوهذا إذا كان شيخه قد رواه له على ا: قلت
  الكتاب ال من شيخه فيتجه ههنا إصالح ذلك يف كتابه ويف روايته عند حتديثه به معا

وجدت يف كتايب حجاج عن جريج عن أيب الزبري جيوز يل أن أصلحه ابن : ألمحد بن حنبل: ذكر أبو داود أنه قال
  .هذا ال بأس به واهللا أعلم أرجو أن يكون: جريج ؟ فقال



وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض اإلسناد أو املنت فإنه جيوز له استدراكه من كتاب غريه إذا عرف صحته 
وممن فعل ذلك نعيم بن . وسكنت نفسه إىل أن ذلك هو الساقط من كتابه وإن كان يف احملدثني من ال يستجيز ذلك

  .ني عنهمحاد فيما روى عن حيىي بن مع
ولو بني ذلك يف حال الرواية كان أوىل وهكذا احلكم يف استثبات احلافظ ما شك فيه من : قال اخلطيب احلافظ

كتاب غريه أو من حفظه وذلك مروي عن غري واحد من أهل احلديث منهم عاصم و أبو عوانة و أمحد بن حنبل 
أخربنا : فالن كما روي عن يزيد بن هارون أنه قال وكان بعضهم يبني ما ثبته فيه غريه فيقول حدثنا فالن وثبتين

  عاصم وثبتين شعبة عن عبد اهللا بن سرجس
وهكذا إالمر فيما إذا وجد يف أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غريها غري مقيدة وأشكلت عليه فجائز أن 

  .يسأل عنها أهل العلم هبا ويرويها على ما خيربونه به
  .ن راهويه و أمحد بن حنبل وغريمها رضي اهللا عنهم واهللا أعلمروي مثل ذلك عن إسحاق ب

إذا كان احلديث عند الراوي عن اثنني أو أكثر وبني روايتهما تفاوت يف الفظ واملعىن واحد كان له : احلادي عشر
  نأخربنا فالن وفالن واللفظ لفال: أن جيمع بينهما يف اإلسناد مث يسوق احلدي على لفظ أحدمها خاصة ويقول

  .أخربنا فالن أو ما أشبه ذلك من العبارات: قإال: أو. أو هذا لفظ فالن قال
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد : و ملسلم صاحب الصحيح مع هذا يف ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله

ادته ثانيا ذكر فإع. حدثنا أبو خالد إالمحر عن إالعمش وساق احلديث: إالشج كالمها عن أيب خالد قال أبو بكر
أحدمها خاصة إشعار بأن اللفظ املذكور له وأما إذا مل خيص لفظ أحدمها بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك 

أخربنا فالن فهذا غري ممتنع على مذهب جتويز الرواية باملعىن وقول : وقال أخربنا فالن وفالن وتقاربا يف اللفظ قإال
حدثنا أبو إالحوص مع أشباه هلذا يف كتابه حيتمل أن : دد وأبو توبة املعىن قإالأيب داو د صاحب السنن حدثنا مس

وحيتمل أن يكون من قبيل الثاين فال يكون قد . يكون من قبيل إالول فيكون اللفظ ملسدد ويوافقه أبو توبة يف املعىن
حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى أورد لفظ أحدمها خاصة بل رواه باملعىن عن كليهما وهذا إالحتمال يقرب يف قوله 

  .حدثنا أبان: بن إمساعيل املعىن واحد قإال
وأما إذا مجع بني مجاعة رواة قد اتفقوا يف املعىن وليس ما أروده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك فهذا 

  .مما عيب به البخاري أو غريه وال بأس به على مقتضى مذهب جتويز الرواية باملعىن
ع كتابا مصنفا من مجاعة مث قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر مجيعهم يف اإلسناد ويقول وإذا مس

فهذا حيتمل أن جيوز كإالول ألن ما أورده قد مسعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه وحيتمل أن ال : واللفظ لفالن كما سبق
خبالف ما سبق فإنه اطلع على رواية غري من نسب جيوز ألنه ال علم عنده بكيفية رواية إالخرين حىت خيرب عنها 

  .اللفظ إليه وعلى موافقتهما من حيث املعىن فأخرب بذلك واهللا أعلم

ليس له أن يزيد يف نسب من فوق شيخه من رجال اإلسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غري : الثاين عشر
  .ابن فالن وحنو ذلك: فالين أو يعينفصل مميز فإن أتى بفصل جاز مثل أن يقول هو ابن فالن ال

إذا حدثك الرجل : وذكر احلافظ إالمام أبو بكر الربقاين رمحه اهللا يف كتاب اللقط له بإسناده عن علي بن املديين قال
  .أن فالن بن فالن حدثه واهللا أعلم: حدثنا فالن ومل ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فالن: فقال

ذكر نسب شيخه أو صفته يف أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه واقتصر فيما بعده وأما إذا كان شيخه قد 



  .من إالحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه
أن أروي جزءا عن الفراوي فأقول يف أوله أخربنا أبو بكر منصور بن عبد املنعم بن عبد اهللا الفراوي قال : مثاله

أخربنا منصور أخربنا منصور فهل جيوز ملن مسع ذلك اجلزء مين أن يروي عين وأقول يف باقي أحاديثه . أخربنا فالن
أخربنا أبو بكر منصور بن : إالحاديث اليت بعد احلديث إالول متفرقة ويقول يف كل واحد منها أخربنا فالن قال

مادا على ذكري له أخربنا فالن وإن مل أذكر له ذلك يف كل واحد منها اعت: عبد املنعم بن عبد اهللا الفراوي قال
وعن بعضهم أن إالوىل أن يقول يعين ابن . أهنم أجازوه: أوال ؟ فهذا قد حكى اخلطيب احلافظ عن أكثر أهل العلم

  .فالن
. أنه كان إذا جاء اسم الرجل غري منسوب قال يعين ابن فالن: وروى بإسناده عن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه

  .ن املديين ما قدمنا ذكره عنهوروي عن الربقاين بإسناده عن علي ب
مث ذكر أنه هكذا رأى أبا بكر أمحد بن علي إالصبهاين نزيل نيسابور يفعل وكان أحد احلفاظ اجملودين ومن أهل 

أن أبا يعلى أمحد بن علي : الورع والدين وأنه سأله عن أحاديث كثرية رواها له قال فيها أخربنا أبو عمرو بن محدان
  بن املثىن

أن أبا : وأخربنا أبو أمحد احلافظ. أن إسحاق بن أمحد بن نافع حدثهم: خربهم وأخربنا أبو بكر بن املقرياملوصلي أ
يوسف حممد بن سفيان الصفار أخربهم فذكر له أهنا أحاديث مسعها قراءة على شيوخه يف مجلة نسخ نسبوا الذين 

: وكان غريه يقول يف مثل هذا أخربنا فالن قال :قال، حدثوهم هبا يف أوهلا واقتصروا يف بقيتها على ذكر أمسائهم
  أخربنا فالن هو ابن فالن مث يسوق نسبه إىل منتهاه

  .أن فالنا حدثهم: وهذا الذي أستحبه ألن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز هلم أخربنا فالن: قال
فالن مث أن يقول إن فالن بن فالن مث أن  يعين ابن: مجيع هذه الوجوه جائزة وأوالها أن يقول هو ابن فالن أو: قلت

  .يذكر املذكور يف أول اجلزء بعينه من غري فصل واهللا أعلم
  .جرت العادة حبذف قال وحنوه فيما بني رجال اإلسناد خطأ وال بد من ذكره حالة القراءة لفظا: الثالث عشر

أخربك فالن فينبغي للقارئ أن يقول فيه قيل : ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان يف أثناء اإلسناد قرئ على فالن
: حدثنا فالن فهذا يذكر فيه قال فيقال قرئ على فالن قال: ووقع يف بعض ذلك قرئ على فالن. أخربك فالن: له

  حدثنا فالن وقد
_________  

  .انتهى جرت العادة حبذف قال وحنوه فيما بني رجال اإلسناد خطا والبد من ذكره حال القراءة لفظا" قوله"
هكذا قال املصنف هنا إنه البد من النطق بقال لفظا ومقتضاه أنه ال يصح السماع بدوهنا وخالف املصنف ذلك يف 
الفتاوى فإنه سئل فيها عن ترك القارى قال فقال هذا خطأ من فاعله واألظهر أنه ال يبطل السماع به ألن حذف 

ل النووى يف التقريب والتيسري تركها خطأ والظاهر صحة القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم وكذا قا
  .السماع واهللا أعلم

وإذا تكررت كلمة قال كما يف قوله يف كتاب البخاري حدثنا . جاء هذا مصرحا به خطأ هكذا يف بعض ما رويناه
  .اهللا أعلمقال عامر الشعيب حذفوا إحدامها يف اخلط وعلى القارئ أن يلفظ هبما مجيعا و: صاحل بن حيان قال

النسخ املشهورة املشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة مهام بن منبه عن أيب هريرة رواية عبد : الرابع عشر



  .منهم من جيدد ذكر اإلسناد يف أول كل حديث منها. الرزاق عن معمر عنه وحنوها من النسخ واألجزاء
  .ويوجد هذا يف كثري من إالصول القدمية وذلك أحوط

يف أول كل جملس من جمالس مساعها ويدرج : من يكتفي بذكر اإلسناد يف أوهلا عند أول حديث منها أوومنهم 
  .الباقي عليه ويقول يف كل حديث بعده وباإلسناد أو وبه وذلك هو األغلب أألكثر

يف أوهلا  وإذا أراد من كان مساعه على هذا الوجه تفريق تلك األحاديث ورواية كل حديث منها باإلسناد املذكور
  .منهم وكيع بن اجلراح و حيىي بن معني و أبو بكر االمساعيلى. جاز له ذلك عند األكثرين

وهذا ألن اجلميع معطوف على األول فاإلسناد املذكور أوال يف حكم املذكور يف كل حديث وهو مبثابة تقطيع املنت 
  .الواحد يف أبواب بإسناده املذكور يف أوله واهللا أعلم

 وسأل بعض أهل. ومن احملدثني من أىب إفراد شيء من تلك األحاديث املدرجة باإلسناد املذكور أوال ورآه تدليسا
  .ال جيوز: احلديث األستاذ أبا إسحاق اإلسفرائيين الفقيه األصويل عن ذلك فقال

وعلى هذا من كان مساعه على هذا الوجه فطريقه أن يبني وحيكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم يف صحيحه يف 
  :حدثنا حممد بن رافع قال: صحيفة مهام بن منبه حنو قوله

وقال : هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها: عن مهام بن منبه قال قال أخربنا معمر: حدثنا عبد الرزاق
  .احلديث" متن: إن أدىن مقعد أحدكم يف اجلنة أن يقول له: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وهكذا فعل كثري من املؤلفني واهللا أعلم
. اد مث ذكر اإلسناد عقيبه على إالتصالإذا قدم ذكر املنت على اإلسناد أو ذكر املنت وبعض اإلسن: اخلامس عشر

مثل أن يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا أو يقول روى عمرو بن دينار عن جابر عن رسول اهللا 
أخربنا فالن ويسوق اإلسناد حىت يتصل مبا قدمه فهذا : صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا مث يقول أخربنا به فالن قال

  .قدم اإلسناد يف كونه يصري به مسندا للحديث ال مرسال له يلتحق مبا إذا
فقد ورد عن بعض من تقدم من احملدثني : فلو أراد من مسعه منه هكذا أن يقدم اإلسناد ويؤخر املنت ويلفقه كذلك

  .أنه جوز ذلك
املنع من : وقد حكى اخلطيب. ينبغي أن يكون فيه خالف حنو اخلالف يف تقدمي بعض منت احلديث على بعض: قلت

ذلك على القول بأن الرواية على املعىن ال جتوز واجلواز على القول بأن الرواية على املعىن جتوز وال فرق بينهما يف 
  .ذلك واهللا أعلم

وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر اإلسناد يف آخر الكتاب أو اجلزء بعد ذكره أوال فهذا ال يرفع اخلالف الذي 
د كل حديث بذلك اإلسناد عند روايتها لكونه ال يقع متصال بكل واحد منها ولكنه يفيد تأكيدا تقدم ذكره يف إفرا

  .واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع اإلجازات واهللا أعلم
إذا روى احملدث احلديث بإسناد مث أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله فأراد الراوي عنه أن : السادس عشر

  .فاألظهر املنع من ذلك: ر على اإلسناد الثاين ويسوق لفظ احلديث املذكور عقيب اإلسناد األوليقتص

  .كان شعبة ال جييز ذلك: وروينا عن أيب بكر اخلطيب احلافظ رمحه اهللا قال
جيوز ذلك إذا عرف أن احملدث ضابط متحفظ يذهب إىل متييز إاللفاظ وعد احلروف فإن مل : وقال بعض أهل العلم

وكان غري واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد اإلسناد ويقول مثل حديث . يعرف ذلك منه مل جيز ذلك



  .وهذا هو الذي أختاره: قال. وكذلك إذا كان احملدث قد قال حنوه. قبله متنه كذا وكذا مث يسوقه
هبا بقراءيت عليه هبا قال أخربنا أخربنا أبو أمحد عبد الوهاب بن أيب منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ 

حدثنا أبو القاسم عبد : أخربنا أبو القاسم بن حبابة: أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد الصريفيين: والدي رمحه اهللا
قال . فالن عن فالن مثله ال جيزئ: قال شعبة: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمرو بن حممد الناقد: اهللا بن حممد البغوي

  .جيزئ: ل سفيان الثوريوقا: وكيع
إذا قال حنوه : قال سفيان: وأما إذا قال حنوه فهو يف ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله نبئنا بإسناد عن وكيع قال

أنه أجاز ما قدمنا ذكره يف قوله مثله ومل جيزه يف قوله حنوه : فهو حديث وقال شعبة حنوه شك وعن حيىي بن معني
فأما على مذهب من أجازها فالن فرق بني . ى مذهب من مل جيز الرواية على املعىنوهذا القول عل: قال اخلطيب

  .مثله و حنوه واهللا أعلم
إن مما يلزم : أنه مسع احلاكم أبا عبد اهللا احلافظ يقول: هذا له تعلق مبا رويناه عن مسعود بن علي السجزي: قلت

يقول حنوه فال حيل له أن يقول مثله إال بعد أن يعلم أهنما  احلديثي من الضبط وإالتقان أن يفرق بني أن يقول مثله أو
  .على لفظ واحد وحيل أن يقول حنوه إذا كان على مثل معانيه واهللا أعلم

إذا ذكر الشيخ إسناد احلديث ومل يذكر من متنه إال طرفا مث قال وذكر احلديث أو قال وذكر : السابع عشر
  احلديث بطوله فأراد الراوي عنه أن يروي

أن يبني ذلك بأن يقتص ما : فطريقه. عنه احلديث بكماله وبطوله فهذا أوىل باملنع مما سبق ذكره يف قوله مثله أو حنوه
وذكر احلديث بطوله مث يقول واحلديث بطوله هو كذا وكذا ويسوقه إىل : ذكره الشيخ على وجهه فيقول قال

  .آخره
ال جيوز ملن : الشافعي املقدم يف الفقه وإالصول عن ذلك فقالوسأل بعض أهل احلديث أبا إسحاق إبراهيم بن حممد 

وسأل أبو بكر الربقاين احلافظ الفقيه أبا . مسع على هذا الوصف أن يروي احلديث مبا فيه من إاللفاظ على التفصيل
ميع بكر إالمساعيلي احلافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ مث قال وذكر احلديث هل جيوز أن حيدث جب

  .إذا عرف احملدث والقارئ ذلك احلديث فأرجو أن جيوز ذلك والبيان أوىل أن يقول كما كان: احلديث ؟ فقال
أنه بطريق اإلجازة فيما مل يذكره الشيخ لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات : إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه: قلت

  .من غري إفراد له بلفظ اإلجازة واهللا أعلمعديدة فجاز هلذا مع كون أوله مساعا إدراج الباقي عليه 
الظاهر أنه ال جيوز تغيري عن النيب إىل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذا بالعكس وإن جازت : الثامن عشر

  .الرواية باملعىن فإن شرط ذلك أن ال خيتلف املعىن واملعىن يف هذا خمتلف
__________  

النىب إىل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذا بالعكس وإن جازت الرواية  قوله الظاهر أنه ال جيوز تغيري عن
  .باملعىن فإن شرط ذلك أن ال خيتلف املعىن واملعىن يف هذا خمتلف انتهى

وفيه نظر من حيث أن املعىن ال خيتلف يف نسبة احلديث لقائله بأى وصف وصف من تعريفه بالنىب أو رسول اهللا 
أو حنو ذلك فإن اختلف مدلول لفظ النىب والرسول فليس املقصود هنا بيان وصفه إمنا املراد  صلى اهللا عليه وسلم

  .تعريف القائل بأى وصف عرف به واشتهر وأما ما استدل به بعض من اختصر كتاب ابن الصالح على منع ذلك



دث عن رسول اهللا صلى اهللا وثبت عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان يف الكتاب النيب فقال احمل
هذا غري الزم وإمنا استحب : وقال اخلطيب أبو بكر: عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قلت : مث ذكر بإسناده عن صاحل بن أمحد بن حنبل قال. أمحد اتباع احملدث يف لفظه وإال فمذهبه الترخيص يف ذلك

: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيجعل إالنسان قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يكون يف احلديث قال رسول: أليب
  .أرجو أن ال يكون به بأس

أنه كان حيدث وبني يديه عفان وهبز فجعال يغريان النيب صلى اهللا عليه : وذكر اخلطيب بسنده عن محاد بن سلمة
  .أنتما فال تفقهان أبدا واهللا أعلمأما : وسلم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلما محاد

إذا كان مساعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها يف حالة الرواية فإن يف إغفاهلا نوعا من : التاسع عشر
ما إذا حدثه احملدث من حفظه يف حالة املذاكرة فليقل حدثنا فالن : ومن أمثلته. التدليس وفيما مضى لنا أمثلة لذلك

دثناه يف املذاكرة فقد كان غري واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك وكان مجاعة من حفاظهم مينعون من مذاكرة أو ح
. أن حيمل عنهم يف املذاكرة شيء منهم عبد الرمحن بن مهدي و أبو زرعة الرازي ورويناه عن ابن املبارك وغريه

  اعة من أعالم احلفاظ من روايةوذلك ملا قد يقع فيها من املساهلة مع أن احلفظ خوان ولذلك امتنع مج
______  

آمنت "من حديث الرباء بن عازب يف الصحيح حني علمه صلى اهللا عليه وسلم ما يدعو به عند النوم من قوله 
فقال الرباء يستذكرهن وبرسولك الذى أرسلت فقال صلى اهللا عليه " بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت

فليس فيه حجة على منع ذلك يف الرواية ألن ألفاظ األذكار توقيفية يف تعيني " ال قل ونبيك الذى أرسلت"وسلم 
اللفظ وتقدير الثواب ورمبا كان اللفظ سر ليس يف لفظ آخر يرادفه ولعله أراد اجلمع بني وصفه بالنبوة والرسالة يف 

  .أعلمموضع واحد ال حرم أن النووى قال الصواب جوازه ألنه ال خيتلف به هنا معىن واهللا 

  ما حيفظونه إال من كتبهم منهم أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهم أمجعني واهللا أعلم
أحدمها جمروح مثل أن يكون عن ثابت البناين وأبان بن أيب عياش عن : إذا كان احلديث عن رجلني: العشرون 

ن فيه عن اجملروح شيء فال يستحسن إسقاط اجملروح من اإلسناد وإالقتصار على ذكر الثقة خوفا من أن يكو. أنس
  .مل يذكره الثقة قال حنوا من ذلك أمحد بن حنبل مث اخلطيب أبو بكر

وكان مسلم بن احلجاج يف مثل هذا رمبا أسقط اجملروح من اإلسناد ويذكر الثقة مث يقول وآخر كناية : قال اخلطيب
  .وهذا القول ال فائدة فيه: قال. عن اجملروح

ديث عن رجلني ثقتني أن ال يسقط أحدمها منه لتطرق مثل إالحتمال املذكور إليه وهكذا ينبغي إذا كان احل: قلت
وما ذكر . مث ال ميتنع ذلك يف الصورتني امتناع حترمي ألن الظاهر اتفاق الروايتني. وإن كان حمذور إالسقاط فيه أقل

  .درج واهللا أعلممن إالحتمال نادر بعيد فإنه من إالدراج الذي ال جيوز تعمده كما سبق يف نوع امل
إذا مسع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ومل مييزه وعزي احلديث مجلة : احلادي والعشرون

إليهما مبينا أن عن أحدمها بعضه وعن إالخر بعضه فذلك جائز كما فعل الزهري يف حديث إالفك حيث رواه عن 
: وقال. ن عبد اهللا بن عتبة عن عائشة رضي اهللا عنهاعروة وابن املسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد اهللا ب

  احلديث: قالت: وكلهم حدثين طائفة من حديثها قالوا
  مث إنه ما من شيء من ذلك احلديث إال وهو يف احلكم كأنه رواه عن أحد الرجلني على إالهبام حىت إذا

_________  



 مييزه وعزى احلديث مجلة إليهما مبينا أن عن إذا مسع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه ومل" قوله"
أحدمها بعضه وعن اآلخر بعضه فذلك جايز كما فعل الزهرى يف حديث اإلفك فذكره مث قال وغري جائز ألحد بعد 

  اختالط ذلك أن يسقط ذكر أحد

سقط ذكر كان أحدمها جمروحا مل جيز إالحتجاج بشيء من ذلك احلديث وغري جائز ألحد بعد اختالط ذلك أن ي
أحد الراويني ويروي احلديث عن اآلخر وحده بل جيب ذكرمها مجيعا مقرونا بإالفصاح بأن بعضه عن أحدمها 

  .وبعضه عن اآلخر واهللا أعلم
_________  

الراويني ويروى احلديث عن اآلخر وحده إىل آخر كالمه وقد اعترض عليه بأن البخارى أسقط ذكر أحد شيخيه 
الصورة واقتصر على ذكر شيخ واحد فقال يف كتاب الرقاق من صحيحه يف باب كيف أو شيوخه يف مثل هذه 

كان عيش النىب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وختليهم من الدنيا حدثىن أبو نعيم بنصف من هذا احلديث حدثنا 
ى على األرض من عمر بن ذر حدثنا جماهد أن أبا هريرة كان يقول آهللا الذى ال إله إال هو إن كنت العتمد بكبد

  .اجلوع احلديث انتهى
واجلواب أن املمتنع إمنا هو إسقاط بعض شيوخه وإيراد مجيع احلديث عن بعضهم ألنه حينئذ يكون قد حدث عن 
املذكور ببعض ما مل يسمعه منه فأما إذا بني أنه مل يسمع منه إال بعض احلديث كما فعل البخارى هنا فليس مبمتنع 

موضع آخر من صحيحه القدر الذي مسعه من أىب نعيم من هذا احلديث أو بعض ما مسعه منه وقد بني البخاري يف 
فقال يف كتاب االستئذان حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر ح وحدثنا حممد بن مقاتل أنبأنا عبد اهللا أنبأنا عمر بن 

هللا عليه وسلم فوجد لبنا يف قدح دخلت مع رسول اهللا صلى ا"ذر أنبأنا جماهد عن أىب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  .قال فأتيتهم فدعوهتم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن هلم فدخلوا انتهى" أبا هر أحلق الصفة أهل فادعهم إىل: فقال

فهذا هو بعض حديث أىب نعيم الذي ذكره يف الرقاق وأما بقية احلديث فيتحمل أن البخاري أخذه من كتاب أىب 
ه من شيخ آخر غري أىب نعيم أما حممد بن مقاتل الذي روى عنه يف االستئذان بعضه أو نعيم وجادة أو إجازة له مسع

غريه ومل يبني ذلك بل اقتصر على اتصال بعض احلديث من غري بيان ولكن ما من قطعة منه إال وهى حمتملة ألهنا 
  .مغري متصلة بالسماع إال القطعة اليت صرح البخاري يف االستيذان باتصاهلا واهللا أعل

  :معرفة آداب احملدث: النوع السابع والعشرون

  .وقد مضى طرف منها اقتضته إالنواع اليت قبله
علم احلديث علم شريف يناسب مكارم إالخالق وحماسن الشيم وينافر مساوي إالخالق ومشاين الشيم وهو من 

من علومه فليقدم تصحيح النية  فمن أراد التصدي إلمساع احلديث أو إلفادة شيء. علوم إالخرة ال من علوم الدنيا
  .وإخالصها وليطهر قلبه من إالغراض الدنيوية وأدناسها وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناهتا
إنه مىت : والذي نقوله. وقد اختلف يف السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي إلمساع احلديث وإالنتصاب لروايته

وروينا عن القاضي الفاضل أيب حممد بن . ونشره يف أي سن كان احتيج إىل ما عنده استحب له التصدي لروايته
الذي يصح عندي من طريق إالثر والنظر يف احلد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن حيدث : خالد رمحه اهللا أنه قال

  :قال سحيم بن وثيل. أن يستويف اخلمسني ألهنا انتهاء الكهولة وفيها جمتمع إالشد: هو



  أشدي وجنذين مداورة الشؤونأخو مخسني جمتمع 
وليس مبنكر أن حيدث عند استيفاء األربعني ألهنا حد االستواء ومنتهى الكمال نبئ رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  .وسلم وهو ابن أربعني ويف األربعني تتناهى عزمية اإلنسان وقوته ويتوفر عقله وجيود رأيه
كم من السلف املتقدمني ومن بعدهم من احملدثني من مل ينته إىل : وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خالد وقال

هذا السن ومات قبله وقد نشر من احلديث والعلم ما ال حيصى هذا عمر بن عبد العزيز تويف ومل يكمل األربعني و 
  .سعيد بن جبري مل يبلغ اخلمسني

  وكذلك إبراهيم النخعي وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف وعشرين

  .ابن سبع عشرة والناس متوافرون وشيوخه أحياء: يلوق
  .واهللا أعلم. قد أخذ عنه العلم يف سن احلداثة وانتصب لذلك: وكذلك حممد بن إدريس الشافعي

فيمن يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غري : ما ذكره ابن خالد غري مستنكر وهو حممول على أنه قاله: قلت
فهذا إمنا ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن املذكور فإنه مظنة . ل السن الذي ذكرهبراعة يف العلم تعجلت له قب

  .االحتياج إىل ما عنده
فالظاهر أن ذلك لرباعة منهم يف العلم تقدمت ظهر هلم معها : وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك

  .ل وإما بقرينة احلالاالحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك أو ألهنم سئلوا ذلك إما بصريح السؤا
فهو السن الذي خيشى عليه فيه من اهلرم واخلرف : وأما السن الذي إذا بلغه احملدث انبغى له اإلمساك عن التحديث

. وخياف عليه فيه أن خيلط ويروي ما ليس من حديثه والناس يف بلوغ هذه السن يتفاوتون حبسب اختالف أحواهلم
أعجب إيل أن : ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية وقال ابن خالدوهكذا إذا عمي وخاف أن يدخل عليه 

ميسك يف الثمانني ألنه حد اهلرم فإن كان عقله ثابتا ورأيه جمتمعا يعرف حديثه ويقوم به وحترى أن حيدث احتسابا 
ل أو أن ال أن من بلغ الثمانني ضعف حاله يف الغالب وخيف عليه إالختالل وإالخال: رجوت له خريا ووجه ما قاله

  .يفطن له إال بعد أن خيلط كما اتفق لغري واحد من الثقات منهم عبد الرزاق و سعيد بن أيب عروة
أنس بن مالك و سهل بن سعد : وقد حدث خلق بعد جماوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السالمة منهم

  و عبد اهللا بن أيب أويف من الصحابة و مالك

وفيهم غري واحد حدثوا بعد استيفاء . و علي بن اجلعد يف عدد جم من املتقدمني واملتأخرين و الليث و ابن عيينة
احلسن بن عرفة و أبو القاسم البغوي و أبو إسحاق العجيمي و القاضي أبو الطيب الطربي رضي : مائة سنة منهم

  .اهللا عنهم أمجعني واهللا أعلم
و كان إبراهيم و الشعيب إذا اجتمعا مل يتكلم . وىل منه بذلكمث إنه ال ينبغي للمحدث أن حيدث حبضرة من هو أ

  .إبراهيم بشيء
  .فكرة الرواية ببلد فيه من احملدثني من هو أوىل منه لسنه أو لغري ذلك: وزاد بعضهم

  .إذا حدثت يف بلد فيه مثل أيب مسهر فيجب للحييت أن حتلق: روينا عن حيىي بن معني قال
  .البلدة وفيها من هو أوىل بالتحديث منه فهو أمحقإن الذي حيدث ب: وعنه أيضا

وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غريه يف بلده أو غريه بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر 
  .أن يعلم الطالب به ويرشده إليه فإن الدين النصيحة



كان : له حصول النية من بعد روينا عن معمر قال وال ميتنع من حتديث أحد لكونه غري صحيح النية فيه فإنه يرجى
  إن الرجل ليطلب العلم لغري اهللا فيأىب عليه العلم حىت يكون هللا عز وجل: يقال

  .وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره
وقد كان يف السلف رضي اهللا عنهم من يتألف الناس على حديثه منهم عروة بن الزبري رضي اهللا عنهما وليقتد 

  فيما أخربناه أبو القاسم الفراوي: مبالك رضي اهللا عنه

أخربين إمساعيل : أنا أبو عبد اهللا احلافظ قال: أخربنا أبو بكر البيهقي احلافظ قال: بنيسابور أخربنا أبو املعايل الفارسي
أنس إذا أراد كان مالك بن : حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال: بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين حدثنا جدي

. فقيل له يف ذلك. أن حيدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح حليته ومتكن يف جلوسه بوقار وهيبة وحدث
أحب أن أعظم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أحدث إال على طهارة متمكنا وكان يكره أن : فقال

  .ا أحدث به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقال أحب أن أتفهم م. حيدث يف الطريق أو هو قائم أو يستعجل
يَا {: قال اهللا تعاىل: وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب فإن رفع أحد صوته يف جملسه زبره وقال

ل اهللا صلى اهللا عليه فمن رفع صوته عند حديث رسو. } أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَُعوا أَصَْواَتكُْم فَْوقَ َصْوتِ النَّبِيِّ
  .وسلم فكأمنا رفع صوته فوق صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

القارئ حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام : بلغنا عن حممد بن أمحد بن عبد اهللا الفقيه أنه قال: وروينا أو
  ".ألحد فإنه يكتب عليه خطيئة

إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل : بن أيب ثابت أنه قال ويستحب له مع أهل جملسه ما ورد عن حبيب
  .عليهم مجيعا واهللا أعلم

  .وال يسرد احلديث سردا مينع السامع من إدراك بعضه
احلمد هللا رب العاملني أكمل : ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول. وليفتتح جملسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق باحلال

والصالة والسالم األمتان على سيد املرسلني كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره  .احلمد على كل حال
  اللهم صل. الغافلون

  .عليه وعلى آله وسائر النبيني وآل كل وسائر الصاحلني هناية ما ينبغي أن يسأله السائلون
سماع فيه من أحسن ويستحب للمحدث العارف عقد جملس إلمالء احلديث فإنه من أعلى مراتب الراوين وال

  .وجوه التحمل وأقواها وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر اجلمع فذلك دأب أكابر احملدثني املتصدين ملثل ذلك
مالك و شعبة و وكيع و أبو عاصم و يزيد بن هارون يف عدد كثري من األعالم السالفني : وممن روي عنه ذلك

حدثنا به عدة : أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال: ما رويناوليكن ستمليه حمصال متيقظا كيال يقع يف مثل 
  .عدة ابن فقدتك: يا أبا خالد عدة ابن من ؟ فقال له: فصاح به مستمليه

  .وليستمل على موضع مرتفع من كرسي أو حنوه فإن مل جيد استملى قائما
توصل من يسمع لفظ : تمالء املستمليوالفائدة يف اس. وعليه أن يتبع لفظ احملدث فيؤديه على وجهه من غري خالف

  .اململي على بعد منه إىل تفهمه وحتققه بإبالغ املستملي
فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن اململي مطلقا من غري بيان احلال : وأما من مل يسمع إال لفظ املستملي

  .ويف هذا كالم قد تقدم يف النوع الرابع والعشرين. فيه



______  
  .معرفه آداب احملدث: ابع والعشرونالنوع الس

وأما من مل يسمع إال لفظ املستملى فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن اململى مطلقا من غري بيان " قوله"
  .احلال فيه ويف هذا كالم قد تقدم يف النوع الرابع والعشرين انتهى
ملنع وقال إن األول بعيد فاقتضى كالمه هناك والذي قدمه هناك أنه حكى هناك قولني أحدمها اجلواز والثاين ا
  رجحان االمتناع والصواب كما قدمته هناك أنه إن كان اململى

فإذا فرغ استنصت املستملي أهل اجمللس إن كان . ويستحب افتتاح اجمللس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم
 صلى اهللا عليه وسلم ويتحرى األبلغ يف ذلك مث فيه لغط مث يبسمل وحيمد اهللا تبارك وتعاىل ويصلي على رسول اهللا

من ذكرت أو ما ذكرت رمحك اهللا أو غفر اهللا لك أو حنو ذلك وكلما انتهى إىل ذكر : يقبل على احملدث ويقول
النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى عليه وذكر اخلطيب أنه يرفع صوته بذلك وإذا انتهى إىل ذكر الصحايب قال رضي 

  .اهللا عنه
سن باحملدث الثناء على شيخه يف حالة الرواية عنه مبا هو أهل له فقد فعل ذلك غري واحد من السلف والعلماء وحي

حدثين البحر وعن وكيع : كما روي عن عطاء بن أيب رباح أنه كان إذا حدث عن ا بن عباس رضي اهللا عنهما قال
  .أنه قال حدثنا سفيان أمري املؤمنني يف احلديث

  .لدعاء له عند ذكره فال يغفلن عنهوأهم من ذلك ا
وال بأس بذكر من يروي عنه مبا يعرف به من لقب كغندر لقب حممد بن جعفر صاحب شعبة و لوين لقب حممد بن 

جدته أم أبيه أو : أو نسبة إىل أم عرف هبا كيعلى بن منية الصحايب وهو ابن أمية ومنية أمه وقيل. سليمان املصيصي
  وصف بصفة

_________  
مع لفظ املستملى فحكم حكم القارئ وعلى الشيخ فيجوز لسامع املستملى أن يرويه عن اململى لكن ال جيوز أن يس

يقول مسعت وال أخربىن فالن امالء إمنا جيوز ذلك ملن مسع لفظ اململى وجيوز أن يقول أنبأنا فالن ويطلق ذلك على 
يقال باجلواز ألن املستملى كالقارئ على الشيخ  الصحيح وهل جيوز أن يقيد ذلك بقوله قراءة عليه حتتمل أن

وحيمل أن ال جيوز ذلك ألن موضوع املستملى تبليغ ألفاظ الشيخ وليس قصده القراءة على الشيخ األول أظهر 
  .كما تقدم هناك واهللا أعلم

  يه انتهىقوله أو نسبة إىل أم عرف هبا كيعلى بن منية الصحاىب وهو ابن أمية ومنية أمه وقيل جدته أم أب

إال ما يكرهه من ذلك كما يف إمساعيل بن إبراهيم . نقص يف جسده عرف هبا كسليمان إالعمش وعاصم إالحول
روينا عن حيىي بن معني أنه كان يقول حدثنا إمساعيل بن علية فنهاه أمحد . أم أمه: املعروف بابن علية وهي أمه وقيل

قد قبلنا منك يا معلم : ين أنه كان يكره أن ينسب إىل أمه فقالقل إمساعيل بن إبراهيم فإنه بلغ: بن حنبل وقال
  .اخلري

وقد استحب للملي أن جيمع يف إمالئه بني الرواية عن مجاعة من شيوخه مقدما لألعلى إسنادا أو إالوىل من وجه 
ي ما ميليه وينتق. وميلي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا وخيتار ما عال سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق. آخر

ويتجنب ما ال حتتمله عقول احلاضرين وما خيشى . ويتحرى املستفاد منه وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة



  .فيه من دخول الوهم عليهم يف فهمه
وكان من عادة غري واحد من املذكورين ختم إالمالء بشيء من احلكايات والنوادر وإالنشادات بأسانيدها وذلك 

  .علمحسن واهللا أ
  وإذا قصر احملدث عن ختريج ما ميليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فال بأس بذلك

  .كان مجاعة من شيوخنا يفعلون ذلك: قال اخلطيب
  وإذا جنز إالمالء فال غىن عن مقابلته وإتقانه وإصالح ما فسد منه بزيغ القلم

_______  
لسابع واخلمسني على كوهنا جدته وحكاه عن الزبري بن بكار رجح املصنف هنا أن منية أم يعلى واقتصر يف النوع ا

وأهنا جدته أم أبيه وما قاله الزبري هو الذى حزم به أبو نصر بن ماكوال ولكن قال ابن عبد الرب مل يصب الزبري 
  .انتهى

  .هللا أعلموالذى ذكره الطربى ورجحه أبو احلجاج املزى أهنا أم يعلى ال جدته فما رجحه املصنف وهو الراجح وا
  .وإذا جنز اإلمالء فال غناء عن مقابلته واتقانه انتهى" قوله"

وطغيانه هذه عيون من آداب احملدث اجتزأنا هبا معرضني عن التطويل مبا ليس من مهماهتا أو هو ظاهر ليس من 
  .مستبهماهتا واهللا املوفق واملعني وهو أعلم

  :معرفة آداب طالب احلديث -النوع الثامن والعشرون

وقد اندرج طرف منه يف ضمن ما تقدم فأول ما عليه حتقيق اإلخالص واحلذر من أن يتخذه وصلة إىل شيء من 
من طلب احلديث لغري اهللا مكر به وروينا عن : األغراض الدنيوية روينا عن محاد بن سلمه رضي اهللا عنه أنه قال

  .احلديث ملن أراد اهللا به ما أعلم عمال هو أفضل من طلب: سفيان الثوري رضي اهللا عنه قال
ما روينا عن أيب عمرو إمساعيل : ومن أقرب الوجوه يف إصالح النية فيه. وروينا حنوه عن ابن املبارك رضي اهللا عنه

ألستم : بأي نية أكتب احلديث؟ فقال: أنه سأل أبا جعفر أمحد بن محدان وكانا عبدين صاحلني فقال له: بن جنيد
  .فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأس الصاحلني: قال. نعم: ني تنزل الرمحة ؟ قالتروون أن عند ذكر الصاحل

  وليسأل اهللا تبارك وتعاىل التيسري والتأييد والتوفيق والتسديد وليأخذ نفسه باألخالق
________  

الترخص يف هكذا ذكره املصنف هنا أنه الغناء عن مقابلة اإلمالء وتقدم يف كالمه يف النوع اخلامس والعشرين 
الرواية من نسخة غري قابلة بشروط ثالثة فيحتمل أن يكون كالمه هنا حمموال على ما تقدم هناك وحيتمل أن يفرق 
بني النسخ من أصل السماع والنسخ من إمالء الشيخ حفظا ألن احلفظ خيون فرمبا تذكر الشيخ عند املعارضة ما 

  .لعله سبق إىل لفظه واهللا أعلم
كسر اجليم على املشور وبه جزم اجلوهرى فقال جنز الشئ بالكسر ينجز جنزا أى انقضى وفىن جنز هو ب" قوله"

  .انتهى
وهذا هو الذى قيد عن املصنف يف حاشية علوم احلديث حني قرئ عليه والذى صدر به صاحب احملكم كالمه 

ز قال ابن السكيت كأن جنز فىن بالفتح فقال جنز الكالم بالفتح انقطع وجنز الوعد ينجز جنزا حضر قال وقد يقال جن
  .وكأن جنز قضى حاجته انتهى



من طلب هذا احلديث فقد طلب أعلى أمور الدين : فقد روينا عن أيب عاصم النبيل قال. الزكية واآلداب املرضية
فيجب أن يكون خري الناس ويف السن الذي يستحب فيه االبتداء بسماع احلديث وبكتبته اختالف سبق بيانه يف 

النوع الرابع والعشرين وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره  أول
  .ومن األوىل فاألوىل من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غري ذلك

  .وإذا فرغ من مساع العوايل واملهمات اليت ببلده فلريحل إىل غريه
حارس الدرب ومنادي القاضي وابن احملدث ورجل : ة ال يؤنس منهم رشدأربع: روينا عن حيىي بن معني أنه قال

أيرحل الرجل يف : يكتب يف بلده وال يرحل يف طلب احلديث وروينا عن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أنه قيل له
يقنعهما بلى واهللا شديدا لقد كان علقمة واألسود يبلغهما احلديث عن عمر رضي اهللا عنه فال : طلب العلو ؟ فقال

  .حىت خيرجا إىل عمر رضي اهللا عنه فيسمعانه منه واهللا أعلم
إن اهللا تعاىل يدفع البالء عن هذه األمة برحلة أصحاب احلديث وال : وعن إبراهيم بن أدهم رضي اهللا عنه أنه قال

  .تقدم شرحهحيملنه احلرص والشره على التساهل يف السماع والتحمل واإلخالل مبا يشترط عليه يف ذلك على ما 
وليستعمل ما يسمعه من األحاديث الواردة بالصالة والتسبيح وغريمها من األعمال الصاحلة فذلك زكاة احلديث 

  .على ما روينا عن العبد الصاحل بشر بن احلارث احلايف رضي اهللا عنه
  .يث خبمسة أحاديثيا أصحاب احلديث أدوا زكاة هذا احلديث اعملوا من كل مأيت حد: وروينا عنه أيضا أنه قال

  إذا بلغك شيء من: وروينا عن عمرو بن قيس املالئي رضي اهللا عنه قال

  .إذا أرت أن حتفظ احلديث فاعمل به: اخلري فاعمل به ولو مرة تكن من أهله وروينا عن وكيع قال
فإنه خيشى وليعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجالل احلديث والعلم وال يثقل عليه وال يطول حبيث يضجره 

  .على فاعل ذلك أن حيرم االنتفاع
  .إذا طال اجمللس كان للشيطان فيه نصيب: وقد روينا عن الزهري أنه قال

ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمه غريه لينفرد به عنهم كان جديرا بأن ال ينتفع به وذلك من اللؤم الذي يقع 
  .ديث اإلفادةومن أول فائدة طلب احل. فيه جهلة الطلبة الوضعاء

  .من بركة احلديث إفادة بعضهم بعض: روينا عن مالك رضي اهللا عنه أنه قال
: فقال. انسخ من كتاهبم ما قد قرأت: أنه قال لبعض من مسع منه يف مجاعة: وروينا عن إسحاق بن إبراهيم راهويه

  .ع فو اهللا ما أفلحوا وال أجنحواقال إذا واهللا ال يفلحون قد رأينا أقواما منعوا هذا السما. إهنم ال ميكنونين
  .وقد رأينا حنن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا وال أجنحوا ونسأل اهللا العافية واهللا أعلم: قلت

  .وال يكن ممن مينعه احلياء أو الكرب عن كثري من الطلب
  .ال يتعلم مستحي وال مستكرب: وقد روينا عن جماهد رضي اهللا عنه أنه قال

  .من رق وجهه رق علمه: ر بن اخلطاب وابنه رضي اهللا عنهما أهنما قإالوروينا عن عم
ال ينبل : روينا عن وكيع بن اجلراح رضي اهللا عنه أنه قال. وال يأنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه

الرجل من أصحاب احلديث حىت يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه وليس مبوفق من ضيع شيئا 
  من وقته يف إالستكثار من



إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش : الشيوخ جملرد اسم الكثرة وصيتها وليس من ذلك قول أيب حامت الرازي
ما : فقد قال ابن املبارك رضي اهللا عنه. وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام وال ينتخب

  .ال ينتخب على عامل إال بذنب: أنه قال وروينا عنه. انتخبت على عامل قط إال ندمت
  سيندم املنتخب يف احلديث حني ال تنفعه الندامة: وروينا أو بلغنا عن حيىي بن معني أنه قال

فإن ضاقت به احلال عن إالستيعاب وأحوج إىل إالنتقاء وإالنتخاب توىل ذلك بنفسه إن كان أهال مميزا عارفا مبا 
وقد كان مجاعة من احلفاظ . كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض احلفاظ لينتخب لهوإن . يصلح لالنتقاء وإالختيار

إبراهيم بن أرمة إالصبهاين و أبو عبد اهللا : متصدين لالنتقاء على الشيوخ والطلبة تسمع وتكتب بانتخاهبم منهم
ن وكانت العادة جارية احلسني بن حممد املعروف بعبيد العجل و أبو احلسن الدارقطين و أبو بكر اجلعاين يف آخري

برسم احلافظ عالمة يف أصل الشيخ على ما ينتخبه فكان النعيمي أبو احلسن يعلم بصاد ممدودة و أبو حممد اخلالل 
بطاء ممدودة و أبو الفضل الفلكي بصورة مهزتني وكلهم يعلم حبرب يف احلاشية اليمىن من الورقة وعلم الدارقطين يف 

وكان أبو القاسم الاللكائي احلافظ يعلم خبط صغري باحلمرة على أول إسناد . حلمرةاحلاشية اليسرى خبط عريض با
  .احلديث وال حجر يف ذلك ولكل اخليار

أن يقتصر على مساع احلديث وكتبه دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه من غري : مث ال ينبغي لطالب احلديث
ث بل مل يزد على أن صار من املتشبهني املنقوصني املتحلني مبا هم أن يظفر بطائل وبغري أن حيصل يف عداد أهل احلدي

  .منه عاطلون
أنشدنا والدي لفظا أو قراءة عليه : أنشدين أبو املظفر بن احلافظ أيب سعد السمعاين رمحه اهللا لفظا مبدينة مرو قال

  أنشدنا حممد بن ناصر ألسالمي من لفظه قال: قال

  :احلسني لنفسهأنشدنا األديب الفاضل فارس بن 
  يا طالب العلم الذي ذهبت مبدته الرواية
  كن يف الرواية ذا العناية بالرواية والدراية

وارو القليل وراعه فالعلم ليس له هناية ولتقدم العناية بالصحيحني مث بسنن أيب داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي 
ن الكبري للبيهقي فإنا ال نعلم مثله يف بابه مث بسائر ما ضبطا ملشكلها وفهما خلفي معانيها وال خيدعن عن كتاب السن

متس حاجة صاحب احلديث إليه من كتب املساند كمسند أمحد ومن كتب اجلوامع املصنفة يف إالحكام املشتملة 
على املسانيد وغريها وموطأ مالك هو املقدم منها ومن كتب علل احلديث ومن أجودها كتاب العلل عن أمحد بن 

تاب العلل عن الدارقطين ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ احملدثني ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبري و حنبل وك
كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت ومن كتب الضبط ملشكل إالمساء ومن أكملها كتاب إالكمال أليب ناصر بن 

ا وأودعها قلبه فإنه جيتمع له بذلك ماكوال وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة حبث عنه
  علم كثري يف يسر

  .وليكن حتفظه للحديث على التدريج قليال قليال مع إاليام والليايل فذلك أحرى بأن ميتع مبحفوظه
  .وممن ورد ذلك عنه من حفاظ احلديث املتقدمني شعبة و ابن علية و معمر

وليكن . مجلة فاته مجلة وإمنا يدرك العلم حديثا وحديثنيمسعت الزهري يقول من طلب العلم : وروينا عن معمر قال
احلفظ إالتقان مث إن املذاكرة مبا يتحفظه من أقوى أسباب إالمتاع : إالتقان من شأنه فقد قال عبد الرمحن بن مهدي

  .به



فظ من سره أن حي: وعن إبراهيم النخعي قال. تذاكروا احلديث فإن حياته ذكره: روينا عن علقمة النخعي قال
  .احلديث فليحدث به ولو أن حيدث به من ال يشتهيه

وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له فإنه كما قال اخلطيب احلافظ يثبت احلفظ 
ويذكي القلب ويشحذ الطبع وجييد البيان ويكشف امللتبس ويكسب مجيل الذكر وخيلده إىل آخر الدهر وقل ما 

وحدث الصوري احلافظ . حلديث ويقف على غوامضه ويسبني اخلفي من فوائده إال من فعل ذلكميهر يف علم ا
يا أبا عبد اهللا خرج وصنف قبل أن : رأيت أبا حممد عبد الغين بن سعيد احلافظ يف املنام فقال يل: حممد بن علي قال

  .حيال بينك وبينه ها أنا ذا تراين قد حيل بيين وبني ذلك
  :ث يف تصنيفه طريقتانوللعلماء باحلدي

التصنيف على إالبواب وهو خترجيه على أحكام الفقه وغريها وتنويعه أنواعا ومجع ما ورد يف كل حكم : إحدامها 
  .وكل نوع يف باب فباب

وملن اختار ذلك أن يرتبهم . تصنيفه على املسانيد ومجع حديث كل صحايب وحده وإن اختلفت أنواعه: والثانية 
وله أن يرتبهم على القبائل فيبدأ ببين هاشم مث بإالقرب فإالقرب نسبا من رسول . م يف أمسائهمعلى حروف املعج

وله أن يرتب على سوابق الصحابة فيبدأ بالعشرة مث بأهل بدر مث بأهل احلديبية مث مبن . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فيل ونظرائه مث بالنساء وهذا أحسن وإالول أسلم وهاجر بني احلديبية وفتح مكة وخيتم بأصاغر الصحابة كأيب الط

  .ويف ذلك من وجوه الترتيب غري ذلك. أسهل
مث إن من أعلى املراتب يف تصنيفه تصنيفه معلال بأن جيمع يف كل حديث طرفه واختالف الرواة فيه كما فعل يعقوب 

صوصني كل واحد منهم على ومما يعتنون به يف التأليف مجع الشيوخ أي مجع حديث شيوخ خم. بن شيبة يف مسنده
  يقال من مل جيمع حديث هؤالء اخلمسة فهو مفلس يف: قال عثمان بن سعيد الدارمي. انفراده

سفيان و شعبة و مالك و محاد بن زيد و ابن عيينة وهم أصول الدين وأصحاب احلديث جيمعون حديث : احلديث
  الزهري و إالوزاعيأيوب السختياين و : خلق كثري غري الذين ذكرهم الدارمي منهم

ترمجة مالك عن نافع عن ابن عمر : وجيمعون أيضا التراجم وهي أسانيد خيصون ما جاء هبا باجلمع والتأليف مثل
وترمجة سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة وترمجة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها يف أشباه 

  .لذلك كثرية
ن أبواب الكتب املصنفة اجلامعة لألحكام فيفردوهنا بالتأليف فتصري كتبا مفردة حنو باب رؤية وجيمعون أيضا أبوابا م

وباب القراءة خلف إالمام وغري ذلك ويفردون أحاديث فيجمعون طرقها يف كتب . اهللا عز وجل وباب رفع اليدين
أنواع كتابنا هذا قد أفردوا  وكثري من. طرق حديث قبض العلم وحديث الغسل يوم اجلمعة وغري ذلك: مفردة حنو

أحاديثه باجلمع والتصنيف وعليه يف كل ذلك تصحيح القصد واحلذر من قصد املكاثرة وحنوه بلغنا عن محزة بن 
أنه خرج حديثا واحدا من حنو مأيت طريق فأعجبه ذلك فرأى حيىي بن معني يف منامه فذكر له ذلك : حممد الكناين

  .} أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر{: أخشى أن يدخل هذا حتت: فقال له
  مث ليحذر أن خيرج إىل الناس ما يصنفه إال بعد هتذيبه وحتريره وإعادة النظر فيه وتكريره

وليتق أن جيمع ما مل يتأهل بعد الجتناء مثرته واقتناص فائدة مجعه كيال يكون حكمه ما رويناه عن علي بن املديين 
  .من كذب فاكتب على قفاه ال يفلح: ديث جيمع حديث الغسل وحديثإذا رأيت احلدث أول ما يكتب احل: قال



مث إن هذا الكتاب مدخل إىل هذا الشأن مفصح عن أصوله وفروعه شارح ملصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماهتم 
اليت ينقص احملدث باجلهل هبا نقصا فاحشا فهو إن شاء اهللا جدير بأن تقدم العناية به ونسأل اهللا سبحانه فضله 

  .لعظيم وهو أعلما

  :معرفة اإلسناد العايل والنازل: النوع التاسع والعشرون

خصيصة فاضلة من خصائص هذه األمة وسنة بالغة من السنن املؤكدة روينا من غري وجه عن : أصل اإلسناد أوال
وطلب العلو فيه سنة  اإلسناد من الدين لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء: عبد اهللا بن املبارك رضي اهللا عنه أنه قال

  .أيضا ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره
أن حيىي بن معني رضي اهللا عنه : طلب اإلسناد العايل سنة عمن سلف وقد روينا: قال أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه
  .بيت خايل وإسناد عايل: ما تشتهي ؟ قال: قيل له يف مرضه الذي مات فيه

اد من اخللل ألن كل رجل من رجاله حيتمل أن يقع اخللل من جهته سهوا أو عمدا ففي العلو يبعد اإلسن: قلت
  .قلتهم قلة جهات اخللل ويف كثرهتم كثرة جهات اخللل وهذا جلي واضح

  :مث إن العلو املطلوب يف رواية احلديث على أقسام مخسة
وقد روينا . ف وذلك من أجل أنواع العلوالقرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسناد نظيف غري ضعي: أوهلا 

وهذا . قرب اإلسناد قرب أو قربة إىل اهللا عز وجل: عن حممد بن أسلم الطوسي الزاهد العامل رضي اهللا عنه أنه قال
  .كما قال ألن قرب اإلسناد قرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقرب إليه قرب إىل اهللا عز وجل

القرب من إمام من أئمة احلديث وإن كثر العدد من ذلك : ره احلاكم أبو عبد اهللا احلافظوهو الذي ذك: الثاين 
  .إلمام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإذا وجد ذلك يف إسناد وصف بالعلو نظرا إىل قربه من ذلك اإلمام وإن مل يكن عاليا بالنسبة إىل رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم

  .هم أن القرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يعد من العلو املطلوب أصالوكالم احلاكم يو
  .وهذا غلط من قائله ألن القرب منه صلى اهللا عليه وسلم بإسناد نظيف غري ضعيف أوىل بذلك

إن مل وال ينازع يف هذا من له مسك من معرفة وكأن احلاكم أراد بكالمه ذلك إثبات العلو لإلسناد بقربه من إمام و
يكن قريبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واإلنكار على من يراعي يف ذلك جمرد قرب اإلسناد إىل رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم وإن كان إسنادا ضعيفا وهلذا مثل ذلك حبديث أيب هدبة و دينار واألشج وأشباههم واهللا 
  .أعلم
و أحدمها أو غريمها من الكتب املعروفة املعتمدة وذلك ما اشتهر آخرا العلو بالنسبة إىل رواية الصحيحني أ: الثالث

  .من املوافقات واإلبدال واملساواة واملصافحة
______  

  .النوع التاسع والعشرون معرفة اإلسناد العايل والنازل
ال مث اعلم أن هذا الثالث العلو بالنسبة إىل رواية الصحيحني أو أحدمها أو غريمها من الكتب املعروفة مث ق" قوله"

  .النوع من العلو علو تابع لنزول إذ لوال نزول ذلك اإلمام يف إسناده مل تعل أنت يف إسنادك انتهى



أطلق املصنف أن هذا النوع من العلو تابع لنزول وليس ذلك على إطالقه وإمنا هو الغالب ورمبا يكون هذا النوع 
ومثاله حديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا . ث ذلك اإلمام أيضامن العلو غري تابع لنزول بل يكون عاليا من حدي

رواه الترمذي عن علي بن . احلديث" كان على موسى يوم كلمه اهللا كساء صوف وجبة صوف: "عليه وسلم قال
حجر عن خلف ابن خليفة عن محيد األعرج عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن مسعود وقد وقع لنا عاليا بدرجتني 

به أبو الفتح حممد بن حممد بن إبراهيم امليدومي أنبأنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد املنعم احلراين وأخربين أخربين 
  أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم

وممن وجدت هذا النوع يف كالمه أبو بكر اخلطيب احلافظ وبعض . وقد كثر اعتناء احملدثني املتأخرين هبذا النوع
  .و نصر بن ماكوال و أبو عبد اهللا احلميدي وغريهم من طبقتهم وممن جاء بعدهمشيوخه و أب
فهي أن يقع لك احلديث عن شيخ مسلم فيه مثال عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك : أما املوافقة

  .احلديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه
خ غري شيخ مسلم هو مثل شيخ مسلم يف ذلك احلديث وقد يرد فمثل أن يقع لك هذا العلو عن شي: وأما البدل

إنه موافقة عالية يف شيخ شيخ مسلم ولو مل يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة : البدل إىل املوافقة فيقال فيما ذكرناه
  وبدل لكن ال يطلق عليه اسم املوافقة والبدل لعدم إاللتفات إليه

  فهي يف أعصارنا: وأما املساواة
__________  

األنصارى بقراءتى عليه بدمشق يف الرحلة األىل قال أنبأنا أمحد بن عبد الدامي املقدسى قراءة عليه وأنا أحاضر قاال 
أنبأنا عبد املنعم بن عبد الوهاب أنبأنا على بن أمحد بن حممد بن بيان قال أنبأنا حممد بن حممد بن إبراهيم بن خملد 

فار قال حدثنا احلسن عن عرفة أنبأنا خلف بن خليفة عن محيد األعرج عن عبد اهللا قال أنبأنا إمساعيل بن حممد الص
يوم كلم اهللا موسى عليه السالم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن احلارث عن عبد اهللا بن مسعود قال

ا احلديث فهذ" كانت عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكمة صوف ونعاله من جلد محار غري ذكى
هبذا اإلسناد ال يقع ألحد يف هذه األزمان أعال منه على وجه الدنيا من حيث العدد وهو علو مطلق ليس تابعا 

لنزول فإنه عال للترمذى أيضا فإن خلف بن خليفة من التابعني وأعلى ما يقع للترمذى روايته عن اتباع التابعني 
ح آخر من روى عن النجيب عبد اللطيف بالسماع والنجيب آخر وأما علو طريقنا فأمر واضح فإن شيخنا أبا الفت

من روى عن عبد املنعم بن كليب بالسماع وابن كليب آخر من روى عن ابن بيان وابن بيان آخر من روى عن 
ابن خملد وابن خملد آخر من روى عن الصفار والصفار آخر من روى عن ابن عرفة فيما ذكره احلافظ أبو سعيد 

ن عرفة آخر من روى عن خلف بن خليفة وخلف بن خليفة آخر من رأى الصحابة فهو علو مطلق واهللا العالئى واب
  .أعلم

أن يقل العدد يف إسنادك ال إىل شيخ مسلم وأمثاله وال إىل شيخ شيخه بل إىل من هو أبعد من ذلك كالصحايب أو 
نك وبني الصحايب مثال من العدد مثل ما وقع من قاربه ورمبا كان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبيث يقع بي

  .من العدد بني مسلم وبني ذلك الصحايب فتكون بذلك مساويا ملسلم مثال يف قرب اإلسناد وعدد رجاله
فهي أن تقع هذه املساواة اليت وصفناها لشيخك ال لك فيقع ذلك لك مصافحة إذ تكون كأنك : وأما املصافحة

  فحته به لكونك قد لقيت شيخك املساوي ملسلملقيت مسلما يف ذلك احلديث وصا



كأن شيخي مسع مسلما وصافحه وإن كانت : فإن كانت املساواة لشيخ شيخك كانت املصافحة لشيخك فتقول
ولك أن . كأن شيخ شيخي مسع مسلما وصافحه: املساواة لشيخ شيخ شيخك فاملصافحة لشيخ شيخك فتقول فيها

  .كأن فالنا مسعه من مسلم من غري أن تقول فيه شيخي أو شيخ شيخي: ال تذكر لك يف ذلك نسبة بل تقول
أن يف املساواة واملصافحة الواقعتني لك ال يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو حنوه إال بعيدا عن : مث ال خيفي على املتأمل

ن فوقك من رجال فإن كانت املصافحة اليت تذكرها ليست لك بل مل. شيخ مسلم فيلتقيان يف الصحايب أو قريبا منه
إسنادك أمكن التقاء اإلسنادين فيها يف شيخ مسلم أو أشباهه وداخلت املصافحة حينئذ املوافقة فإن معىن املوافقة 

أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العايل ساوى أو صافح : راجع إىل مساواة ومصافحة خمصوصة إذ حاصلها
ا مع تأخر طبقته عن طبقتهما ويوجد يف كثري من العوايل املخرجة مسلما أو البخاري لكونه مسع ممن مسع من شيخهم

  .ملن تكلم أوال يف هذا النوع وطبقتهم املصافحات مع املوافقات واإلبدال ملا ذكرناه
وكنت . مث اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول إذ لوال نزول ذلك إالمام يف إسناده مل تعل أنت يف إسنادك

  و على شيخنا املكثر أيب املظفرقد قرأت مبر

عبد الرحيم بن احلافظ املصنف أيب سعد السمعاين رمحهما اهللا يف أربعي أيب الربكات الفراوي حديثا ادعى فيه أنه 
وهذا حسن . ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل: كأنه مسعه هو أو شيخه من البخاري فقال الشيخ أبو املظفر

  .ن العلو واهللا أعلملطيف خيدش وجه هذا النوع م
العلو املستفاد من تقدم وفاة الراوي مثاله ما أرويه عن شيخ أخربين به عن واحد عن : من أنواع العلو: الرابع 

البيهقي احلافظ عن احلاكم أيب عبد اهللا احلافظ أعلى من رواييت لذلك عن شيخ أخربين به عن واحد عن أيب بكر بن 
ادان يف العدد لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف ألن البيهقي مات سنة خلف عن احلاكم وإن تساوى اإلسن

  .مثان ومخسني وأربعمائة ومات ابن خلف سنة سبع ومثانني وأربعمائة
قد يكون اإلسناد يعلو على غريه بتقدم موت : روينا عن أيب يعلى اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي احلافظ رمحه اهللا قال

  .ومثل ذلك من حديث نفسه مبثل ما ذكرناه. ساويني يف العددراويه وإن كانا مت
  مث إن هذا كالم يف العلو املبين على تقدم الوفاة املستفاد من نسبة شيخ إىل شيخ وقياس راو براو

أما العلو املستفاد من جمرد تقدم وفاة شيخك من غري نظر إىل قياسه براو آخر فقد حده بعض أهل هذا الشأن 
مسعت أمحد بن عمري الدمشقي وكان من : وذلك ما رويناه عن أيب علي احلافظ النيسابوري قال. خبمسني سنة

وفيما نروي عن أيب عبد اهللا بن منده احلافظ . إسناد مخسني سنة من موت الشيخ إسناد علو: أركان احلديث يقول
  .موهذا أوسع من األول واهللا أعل. إذا مر على اإلسناد ثالثون سنة فهو عال: قال

من العلو : العلو املستفاد من تقدم السماع أنبئنا عن حممد بن ناصر احلافظ عن حممد بن طاهر احلافظ قال: اخلامس
  .نقدم السماع

مثل أن يسمع شخصان . وكثري من هذا يدخل يف النوع املذكور قبله وفيه ما ال يدخل يف ذلك بل ميتاز عنه:قلت
: فإذا تساوى السند إليهما يف العدد. مثال ومساع إالخر من أربعني سنة من شيخ واحد ومساع أحدمها من ستني سنة

فاإلسناد إىل إالول الذي تقدم مساعه أعلى فهذه أنواع العلو على إالستقصاء وإاليضاح الشايف وهللا سبحانه وتعاىل 
  .احلمد كله

  :وأما ما رويناه عن احلافظ أيب الطاهر السلفي رمحه اهللا من قوله يف أبيات له



عندي أن : بل علو احلديث بني أويل احلـ ـفظ وإالتقان صحة اإلسناد وما رويناه عن الوزير نظام امللك من قوله
فهذا وحنوه ليس من قبيل العلو . احلديث العايل ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن بلغت رواته مائة

  .املعىن فحسب واهللا أعلم املتعارف إطالقه بني أهل احلديث وإمنا هو علو من حيث
  فصل

فهو إذا مخسة . وما من قسم من أقسام العلو اخلمسة إال وضده قسم من أقسام النزول. وأما النزول فهو ضد العلو
  .أقسام وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على حنو ما تقدم شرحه

من عرف العلو فقد عرف ضده وليس كذلك فإن لعل قائال يقول النزول ضد العلو ف: وأما قول احلاكم أيب عبد اهللا
  .للنزول مراتب ال يعرفها إال أهل الصنعة إىل آخر كالمه

وذلك يليق مبا . فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته بل نفيا لكونه يعرف مبعرفة العلو
ا ذكرناه حنن يف معرفة العلو فإنه مفصل تفصيال ذكره هو يف معرفة العلو فإنه قصر يف بيانه وتفصيله وليس كذلك م

  .مفهما ملراتب النزول والعلم عند اهللا تبارك وتعاىل

مث إن النزول مفضول مرغوب عنه والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله وحكى ابن خالد عن بعض أهل النظر 
جتهاد والنظر يف تعديل كل راو وجترحيه فكلما التنزل يف اإلسناد أفضل واحتج له مبا معناه أنه جيب إال: أنه قال

وقد روينا عن علي بن املديين و أيب عمرو املستملي . زادوا كان إالجتهاد أكثر وهذا مذهب ضعيف ضعيف احلجة
وهذا وحنوه مما جاء يف ذم النزول خمصوص ببعض النزول فإن النزول إذا تعني . النزول شؤم: النيسابوري أهنما قإال

  .و طريقا إىل فائدة راجحة على فائدة العلو فهو خمتار غري مرذول واهللا أعلمدون العل
  :النوع املويف ثالثني معرفة املشهور من احلديث

وأمثاله وإىل غري " إمنا األعمال بالنيات: "صحيح كقوله صلى اهللا عليه وسلم: ومعىن الشهرة مفهوم وهو منقسم إىل
  " .كل مسلمطلب العلم فريضة على : "كحديث: صحيح

أربعة أحاديث تدور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : وكما بلغنا عن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أنه قال
يوم "و" من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة"و" من بشرين خبروج آذار بشرته باجلنة: "األسواق ليس هلا أصل
  ".للسائل حق وإن جاء على فرس"و" حنركم يوم صومكم

_______  
  .النوع املويف ثالثني معرفة املشهور

وكما بلغنا عن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أنه قال أربعة أحاديث تدور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " قوله"
يوم "و" من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة"و" من بشرىن خبروج آذار بشرته باجلنة"يف األسواق ليس هلا أصل 

قلت ال يصح هذا الكالم عن اإلمام أمحد فإنه أخرج " للسائل حق وإن جاء على فرس"و" م يوم صومكمحنرك
حديثا منها يف املسند وهو حديث للسائل حق وإن جاء على فرس وقد ورد من حديث احلسني بن على وابنه على 

  وابن عباس واهلرماس بن زياد أما حديث احلسني بن على بن أيب طالب فأخرجه

.  
______  



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبو داود من رواية يعلى بن أيب حيىي عن فاطمة بنت احلسني عن حسني بن على قال
ورواه أمحد يف مسنده عن وكيع وعبد الرمحن بن حممد كالمها عن سفيان " للسائل حق وإن جاء على فرس: "وسلم

يد وقد سكت عليه أبو داود فهو عنده صاحل ويعلى هذا عن مصعب بن حممد عن يعلى بن أيب حيىي وهذا إسناد ج
ذكره ابن حبان يف الثقات وجهله أبو حامت وباقي رجاله ثقات وأما حديث على فأخرجه أبو داود أيضا من رواية 

زهري عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسني عن أبيها عن على عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .مثله

يث ابن عباس فرواه ابن عدى يف الكامل من رواية إبراهيم بن يزيد عن سليمان األحول عن طاووس عن وأما حد
ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله أورده يف ترمجة إبراهيم بن عبد السالم املكى املخزومي راويه عن 

زيد سرقه ممن هو معروف به قال وإبراهيم بن إبراهيم بن يزيد وقال هذا معروف بغري إبراهيم هذا عن إبراهيم بن ي
  .عبد السالم يف مجلة الضعفاء اجملهولني

وأما حديث اهلرماس بن زياد فرواه الطرباين من رواية عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن اهلرماس بن زياد 
بخاري وابن حبان وغريهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره وعثمان ابن فايد ضعفه ابن معني وال: قال

وكذلك حديث من آذى ذميا هو معروف أيضا بنحوه رواه أبو داود من رواية صفوان بن مسلم عن عدة من أبناء 
إال من ظلم : "أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

سكت عليه أبو " أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامةمعاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو 
داود أيضا فهو عنده صاحل وهو كذلك إسناده جيد وهو وإن كان فيه من مل يسم فإهنم عدة من أبناء الصحابة 

الثني من يبلغون حد التواتر الذي ال يشترط فيه العدالة فقد رويناه يف سنن البيهقي الكربى فقال يف روايته عن ث
  .أبناء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأما احلديثان اآلخران فال أصل هلما قال ابن اجلوزي يف املوضوعات ويذكر عن العوام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  قال أمحد" من بشرين خبروج آذار بشرته باجلنة: "وسلم قال

املسلم من سلم : "ديث وغريهم كقوله صلى اهللا عليه وسلمما هو مشهور بني أهل احل: وينقسم من وجه آخر إىل
وأشباهه وإىل ما هو مشهور بني أهل احلديث خاصة دون غريهم كالذي رويناه عن " . املسلمون من لسانه ويده

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قنت : حممد بن عبد اهللا األنصاري عن سليمان التيمي عن أيب جملز عن أنس
د الركوع يدعو على رعل وذكوان فهذا مشهور بني أهل احلديث خمرج يف الصحيح وله رواه عن أنس شهرا بع

وأما . غري أيب جملز ورواة عن أيب جملز غري التيمي ورواة عن التيمي غري األنصاري وال يعلم ذلك إال أهل الصنعة
  .ن واحد عن أنسإن التيمي يروي عن أنس وهو ههنا يروي ع: غريهم فقد يستغربونه من حيث

وأهل احلديث ال يذكرونه بامسه اخلاص املشعر مبعناه اخلاص . ومن املشهور املتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله
وإن كان احلافظ اخلطيب قد ذكره ففي كالمه ما يشعر بأنه اتبع فيه غري أهل احلديث ولعل ذلك لكونه ال تشمله 

عبارة عن اخلرب الذي ينقله من حيصل العلم بصدقه ضرورة وال بد يف : إنهصناعتهم وال يكاد يوجد يف رواياهتم ف
  .إسناده من استمرار هذا الشرط يف رواته من أوله إىل منتهاه

_______  
قال : ابن حنبل ال أصل هلذا وروى الطرباين من رواية أيب شيبة القاضي عن آدم بن على عن عبد اهللا بن عمر قال

أبو شيبة قاضى واسط امسه " ما هلك قوم إال يف آذار وال تقوم الساعة إال يف آذار: "ه وسلمرسول اهللا صلى اهللا علي



إبراهيم بن عثمان وهو جد أيب بكر بن أيب شيبة كذبه شعبة وقال ابن معني ليس بثقة وباجلملة فهو متفق على ضعفه 
ار عن مالك والشافعي وابن وهب وروى اإلمام أبو بكر حممد بن رمضان بن شاكر الزيات يف كتاب له فيه أخب

قال حممد بن عبد اهللا هو ابن عبد احلكم يف احلديث الذي روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وابن عبد احلكم قال
  .قال هذا من حديث الكذابني واهللا أعلم" يوم صومكم يوم حنركم: "قال

احلديث ال يذكرونه بامسه اخلاص املشعر مبعناه  قوله ومن املشهور املتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل
اخلاص وإن كان احلافظ اخلطيب قد ذكره ففي كالمه ما تشعر بأنه اتبع فيه غري أهل احلديث ولعل ذلك لكونه ال 

  .تشمله صناعتهم وال يكاد يوجد يف رواياهتم فإنه عبارة عن احلرب الذي حيصل العلم بصدقه ضرورة انتهى

إمنا األعمال بالنيات ليس من ذلك : ز مثال لذلك فيما يروى من احلديث أعياه تطلبه وحديثومن سئل عن إبرا
  .بسبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة ألن ذلك طرأ عليه يف وسط إسناده ومل يوجد يف أوائله على ما سبق ذكره

ه نقله من الصحابة رضي اهللا عنهم نراه مثاال لذلك فإن" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: "نعم حديث
  .العدد اجلم وهو يف الصحيحني مروي عن مجاعة منهم

وذكر أبو بكر البزار احلافظ اجلليل يف مسنده أنه رواه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو من أربعني رجال من 
  .الصحابة

فسا من الصحابة وفيهم العشرة املشهود هلم أنه رواه عنه صلى اهللا عليه وسلم اثنان وستون ن: وذكر بعض احلفاظ
وليس يف الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غريه وال يعرف حديث يروى عن أكثر من ستني : قال. باجلنة

  .نفسا من الصحابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال هذا احلديث الواحد
________  

 احلاكم وأبو حممد بن حزم وأبو عمر ابن عبد الرب وغريهم من أهل وقد اعترض عليه بأنه قد ذكره أبو عبد اهللا
احلديث واجلواب عن املصنف أنه إمنا نفي عن أهل احلديث ذكره بامسه اخلاص املشعر مبعناه اخلاص وهؤالء 
اهللا عليه  املذكورون مل يقع يف كالمهم التعبري عنه مبا فسره به األصوليون وإمنا يقع يف كالمهم أنه تواتر عنه صلى

وسلم كذا وكذا أو أن احلديث الفالين متواتر وكقول ابن عبد الرب يف حديث املسح على اخلفني أنه استفاض 
  .وتواتر وقد يريدون بالتواتر االشتهار ال املعىن الذي فسره به األصوليون واهللا أعلم

يات ليس من ذلك بسبيل وان نقله عدد قوله ومن سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه تطلبه وحديث إمنا األعمال بالن
من كذب "التواتر وزيادة ألن ذلك طرأ عليه يف وسط إسناده ومل يوجد يف أوائله على ما سبق ذكره نعم حديث 

نراه مثاال لذلك إىل أن قال وذكر بعض احلفاظ أنه رواه عنه صلى اهللا عليه " على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
سا من الصحابة وفهيم العشرة املشهود هلم باجلنة قال وليس يف الدنيا حديث اجتمع على وسلم اثنان وستون نف

روايته العشرة غريه وال يعرف حديث يروى عن أكثر من ستني نفسا من الصحابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم إال هذا احلديث الواحد

مث مل يزل عدد رواته يف ازدياد . بعض ذلك عدد التواتروبلغ هبم بعض أهل احلديث أكثر من هذا العدد ويف : قلت
  .وهلم جرا على التوايل واالستمرار واهللا أعلم

________  
  .قال املصنف وبلغ به بعض أهل احلديث أكثر من هذا العدد انتهى



ا العشرين انه اعترض عليه بأن حديث األعمال ذكر ابن منده أن مجاعة من الصحابة رووه فبلغو: األول: وفيه أمور
قلت مل يبلغ هبم ابن منده هذا العدد وإمنا بلغ هبم مثانية عشر فقط فذكر جمرد أمسائهم من غري رواية لشيء منها وال 

عزو ملن رواه وليس هو أبا عبد اهللا حممد بن إسحق بن منده وإمنا هو ابنه أبو القاسم عبد الرمحن ذكر ذلك يف 
للتذكرة فقال وممن رواه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري عمر بن كتاب له مساه املستخرج من كتب الناس 

اخلطاب رضي اهللا عنه وعلى بن أيب طالب وسعد بن أيب وقاص وأبو سعيد اخلدري وعبد اهللا بن مسعود وعبد اهللا 
وهالل بن  بن عمر وعبد اهللا بن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية ابن أيب سفيان وعتبة بن عبد السلمي

سويد وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد اهللا وعقبة بن عامر وأبو ذر الغفاري وعتبة بن النذر وعتبة بن مسلم هكذا 
عد سبعة عشر غري عمر قلت ويف املذكورين أثنان ليست هلما صحبة ومها هالل ابن سويد وعتبة بن مسلم وقد 

  .غري عمر ذكرمها ابن حبان يف ثقات التابعني فبقى مخسة عشر
وبلغىن أن احلافظ أبا احلجاج املزى سئل عن كالم ابن منده هذا فأنكره واستبعده وقد تتبعت أحاديث املذكورين 
فوجدت أكثرها يف مطلق النية ال بلفظ إمنا األعمال بالنيات وفيها ما هو هبذا اللفظ وقد رأيت عزوها ملن خرجها 

االشعث يف سننه واحلافظ أبو بكر حممد بن ياسر اجلياىن يف األربعني ليستفاد فحديث على ابن أيب طالب رواه ابن 
العلوية من طريق أهل البيت بلفظ األعمال بالنية ويف إسناده من ال يعرف وحديث سعد بن أيب وقاص كأنه أراد به 

رواه األئمة الستة احلديث " إنك لن تنفق نفقة تبتغى هبا وجه اهللا إال أجرت فيها: "قوله صلى اهللا عليه وسلم لسعد
  .وحديث أيب سعيد اخلدري رواه الدارقطين يف غرايب مالك واخلط أيب يف معامل السنن بلفظ حديث عمر

  :معرفة الغريب والعزيز من احلديث. النوع احلادي والثالثون

ة وأشباههما الغريب من احلديث كحديث الزهري وقتاد: روينا عن أيب عبد اهللا بن منده احلافظ األصبهاين أنه قال
  .غريبا: من األئمة ممن جيمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم باحلديث يسمى

______  
وحديث ابن مسعود رواه الطرباين يف املعجم الكبري يف قصة مهاجر أم قيس وهو حديث غريب ورجاله ثقات ألمحد 

  " .اهللا أعلم بنيته أن أكرب شهداء أمىت ألصحاب الفرش ورب قتيل بني الصفني"يف مسنده من حديثه 
وحديث ابن عباس اتفق عليه الشيخان بلفظ ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وحديث أنس بن مالك رواه 

ويف إسناده من مل يسم وقد رواه ابن عساكر يف جزء من أماليه بلفظ " ال عمل ملن ال نية له"البيهقي يف سننه بلفظ 
مد بن إبراهيم عن انس فقال غريب جدا واحملفوظ حديث عمر وروينا حديث عمر من رواية حيىي ابن سعيد عن حم

.نية املؤمن خري من عمله"يف مسند الشهاب للقضاعى من حديث أنس   "  
وحديث أيب هريرة رويناه يف جزء من ختريج الرشيد العطار بلفظ حديث عمر والبن ماجه من حديث أيب هريرة إمنا 

ية رواه ابن ماجه بلفظ إمنا األعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعاله يبعث الناس على نياهتم وحديث معاو
  " .من غزا يف سبيل اهللا وهو ال ينوى إال عقاال فله ما نوى"وحديث عبادة بن الصامت رواه النسائي بلفظ 
حاب وحديث عقبة بن عامر رواه أص" حيشر الناس على نياهتم"وحديث جابر بن عبد اهللا رواه ابن ماجه بلفظ 

  " .وصانعه حيتسب يف صنعته األجر"فذكره وفيه " إن اهللا يدخل بالسهم الواحد ثالثة اجلنة"السنن بلفظ 
وحديث أيب ذر رواه النسائي بلفظ من أتى فراشه وهو ينوى أنه يقوم يصلى من الليل فغلبته عينه حىت يصبح كتب 

  .له ما نوى احلديث



ده عن أيب الدرداء وسهل بن سعد والنواس ابن مسعان و أيب موسى قلت ويف الباب أيضا مما مل يذكره ابن من
األشعرى وصهيب بن سنان و أيب أمام الباهلى وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وصفوان بن أمية وغزية بن احلارث 

  أو احلارث بن غزية وعائشة

  .فإذا روى عنهم رجالن وثالثة واشتركوا يف حديث يسمى عزيزا
  .عنهم حديثا مسي مشهورافإذا روى اجلماعة 

_________  
وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حىي فحديث أيب الدرداء رواه النسائي وابن ماجه بلفظ حديث أيب ذر املتقدم 

نية املؤمن خري عمله وعمل املنافق خري من نيته وكل "وحديث سهل بن سعد رواه الطرباين يف املعجم الكبري بلفظ 
وحديث أيب موسى " نية املؤمن خري من عمله"النواس بن مسعان رواه الطرباين أيضا بلفظ وحديث " يعمل على نيته

أميا "رواه أبو منصور الديلمى يف مسند الفردوس هبذا اللفظ وحديث صهيب رواه الطرباين يف املعجم الكبري بلفظ 
ا رجل اشترى من رجل بيعا رجل تزوج امرأة فنوى أن ال يعطيها من صداقها شيئا مات يوم ميوت وهو زان وأمي

من ادان "وحديث أيب أمامة رواه الطرباين الكبري بلفظ " فنوى أن ال يعطيه من مثنه شيئا مات يوم ميوت وهو خائن
  .احلديث" دينا وهو ينوى أن يؤديه أداه اهللا عنه يوم القيامة ومن ادان دينا وهو ينوى أن ال يؤديه

ال هجرة بعد الفتح " ه أمحد يف مسنده يف قصة حلديث أيب سعيد حبديث وحديث زيد بن ثابت ورافع بن خديج روا
وقول مروان له كذبت وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج معه على السرير وإن أبا سعيد قال " ولكن جهاد ونية

د الفتح ال هجرة بع"لو شاء هذان حلدثاك فقاال صدق وحديث غزية بن احلارث رواه يف الطرباين يف الكبري بلفظ 
يبعثهم اهللا "وحديث عائشة رواه مسلم يف قصة اجليش الذين خيسف هبم وفيه " إمنا هى ثالث اجلهاد والنية واحلشر

وحديث أم حبيبة رواه الطرباين يف " يبعثون على نياهتم"وحديث أم سلمة رواه مسلم وأبو داود بلفظ " على نياهتم
  " .تهمث يبعث كل امرئ على ني"املعجم األوسط بلفظ 

  .وحديث صفية رواه ابن ماجه بلفظ يبعثهم اهللا على ما يف أنفسهم
أن ما حكاه املصنف عن بعض احلفاظ من أنه رواه اثنان وستون من الصحابة وفيهم العشرة فأهبم " األمر الثاين

أنه رواه املصنف ذكره هو احلافظ أبو الفرج بن اجلوزي فإنه ذكر ذلك يف النسخة األوىل من املوضوعات فذكر 
أحد وستون نفسا مث ذكر روى بعد ذلك عن أيب بكر حممد بن أمحد بن عبد الوهاب النيسابوري أنه ليس يف الدنيا 

  حديث اجتمع عليه العشرة غريه مث قال ابن اجلوزي أنه ما وقعت له رواية عبد الرمحن

يتفرد فيه بعضهم بأمر ال يذكره احلديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب وكذلك احلديث الذي : قلت
وليس كل ما يعد من أنواع اإلفراد معدودا من أنواع الغريب كما يف اإلفراد . إما يف متنه وإما يف إسناده: فيه غريه

  .املضافة إىل البالد على ما سبق شرحه
______  

د وستون صح أبيا وعلى قول ابن عوف إىل اآلن قال وال أعرف حديثا رواه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أح
  .هذا احلافظ اثنان وستون إال هذا احلديث انتهى

هكذا نقلته من نسخه املوضوعات خبط احلافظ زكى الدين عبد العظيم املنذرى وهذه النسخة هى النسخة األوىل 
الصحابة مثانية من الكتاب مث زاد بن اجلوزي يف الكتاب املذكور أشياء وهى النسخة األخرية فقال فيها رواه من 



  .وتسعون نفسا هكذا نقلته من خط على ولد املصنف من املوضوعات
ما ذكره احلافظ أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد الوهاب النيسابوري من أنه ال يعرف حديث اجتمع : األمر الثالث

ا ليس جبيد من عليه العشرة غريه وأقره ابن اجلوزي على ذلك وكذلك املصنف ناقال له عن بعض احلفاظ منهم
  .حيث أن حديث أن رفع اليدين يف الصالة هبذا الوصف وكذلك حديث املسح على اخلفني

فأما حديث رفع اليدين فذكره احلافظ أبو عبد اهللا احلاكم فيما نقل البيهقي عنه أنه مسعه يقول ال نعلم سنة اتفق 
مث العشرة الذين شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه على روايتها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخللفاء األربعة 

وسلم باجلنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم يف البالد الشاسعة غري هذه السنة قال البيهقي وهو كما 
قال أستادنا أبو عبد اهللا رضي اهللا عنه فقد روى عن هذه السنة عن العشرة وغريهم وكذلك ذكر أبو القاسم عبد 

  .ن بن منده يف كتاب املستخرج من كتب الناس للتذكرةالرمح
  .وأما حديث املسح على اخلفني فذكر أبو القاسم بن عبد اهللا بن منده يف كتاب املذكور أنه رواه العشرة أيضا

قول ابن اجلوزي أنه ال يعرف حديث يروى عن أكثر من ستني من الصحابة إال حديث من كذب : األمر الرابع
  ديث املسح على اخلفني فقدعلى منقوض حب

  .صحيح كاإلفراد املخرجة يف الصحيح وإىل غري صحيح وذلك هو الغالب على الغرايب: مث إن الغريب ينقسم إىل
ال تكتبوا هذه األحاديث الغرايب فإهنا مناكري وعامتها عن : روينا عن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أنه قال غري مرة

  .الضعفاء
______  
قاسم بن منده يف كتاب املستخرج عدة من رواه من الصحابة فزادوا على الستني وذكر الشيخ تقي ذكر أبو ال

الدين بن دقيق العيد يف كتاب اإلمام عن ابن املنذر قال روينا عن احلسن أنه قال حدثين سبعون من أصحاب رسول 
  .نياهللا صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح على اخلف

ما ذكره املصنف عن بعض أهل احلديث أنه بلغ به أكثر من هذا العدد أى أكثر من اثنني وستني : األمر اخلامس
نفسا قد مجع طرقا أبو القاسم الطرباين ومن املتأخرين احلافظ أبو احلجاج يوسف بن خليل يف جزأين فزاد فيه على 

ذا وهم يزيدون على السبعني مرتبني على احلروف وهم هذا العدد وقد رأيت عدد من روى حديثه من الصحابة هك
أسامة بن زيد وأنس بن مالك وأوس بن أوس والرباء بن عازب وبريدة بن اخلطيب وجابر بن حابس وجابر بن عبد 
اهللا وحذيفة بن أسيد وحذيفة بن اليمان وخالد بن عرفطة ورافع بن خديج والزبري بن العوام وزيد بن أرقم وزيد بن 

والسايب بن يزيد وسعد بن املدحاش وسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد وسفينة وسلمان بن خالد اخلزاعى ثابت 
وسلمان الفارسى وسلمان بن األكوع وصهيب بن سنان وطلحة بن عبيد اهللا وعبد اهللا بن أيب أويف وعبد اهللا بن 

بد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن مسعود وعبد الزبري وعبد اهللا بن زغب وقيل إنه ال صحبة له وعبد اهللا بن عباس وع
الرمحن ابن عوف وعتبة بن غزوان وعثمان بن عفان والعرس بن عمرية وعفان ابن حبيب وعقبة بن عامر وعلى بن 

أيب طالب وعمار بن ياسر وعمر بن اخلطاب وعمران ابن حصني وعمرو بن حريث وعمرو بن عنبسة وعمرو بن 
س بن سعد بن عبادة وكعب بن قطنة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن حيدة ومعاوية عوف وعمرو بن مرة اجلهىن وقي

ابن أيب سفيان واملغرية بن شعبة واملنقع التميمى ونبيط بن شريط وواثلة بن األسقع ويزيد بن أسد ويعلى بن مرة 
  .وأبو أمامة وأبو بكر الصديق وأبو احلمراء وأبو ذر



  
_________  

سعيد اخلدري وأبو عبيدة بن اجلراح وأبو قتادة وأبو قرصافة وأبو كبشة األمنارى وأبو  وأبو رافع وأبو رمثة وأبو
موسى األشعري وأبو موسى الغافقى وأبو ميمون الكردى وأبو هريرة وأبو العشراء الدارمى عن أبيه وأبو مالك 

شرين منهم اتفق األشجعي عن أبيه وعائشة أم أمين فهؤالء مخسة وسبعون نفسا يصح من حنو حديث حنو ع
الشيخان على إخراج أحاديث أربعة منهم وانفرد البخاري بثالثة ومسلم بواحد وإمنا يصح من حديث مخسة من 

العشرة والباقى أسانيدها ضعيفة وال ميكن التواتر يف شيء من طرق هذا احلديث ألنه يتعذر وجود ذلك يف الطرفني 
ن بعض رواهتا وقد زاد بعضهم يف عدد هذا احلديث حىت جاوز والوسط بل بعض طرقه الصحيحة إمنا هي أفراد ع

املاية ولكنه ليس هذا املنت وإمنا هي أحاديث يف مطلق الكذب عليه كحديث من حدث عىن حبديث وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبني وحنو ذلك فحذفتها لذلك ومل اعدها يف طرق احلديث وقد أخربين بعض احلفاظ أنه رأى يف 

بعض احلفاظ أنه رواه مائتان من الصحابة مث رأيته بعد ذلك يف شرح مسلم للنووي ولعل هذا حممول على كالم 
  .األحاديث الواردة يف مطلق الكذب ال هذا املنت بعينه واهللا أعلم

ب قول املصنف أن من سئل عن ابراز مثال للمتواتر أعياه تطلبه مث مل يذكر مثاال إال حديث من كذ: األمر السادس
على وقد وصف غريه من األئمة عدة أحاديث بأهنا متواترة فمن ذلك أحاديث حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ورد ذلك عن أزيد من ثالثني صح أبيا وأوردها البيهقي يف كتاب البعث والنشور أفردها املقدسي باجلمع قال 
مجاعة من رواته مث قال ويف بعض هذا ما القاضي عياض وحديثه متواتر بالنقل رواه خالئق من الصحابة فذكر 

يقتضى كون احلديث متواترا ومن ذلك أحاديث الشفاعة فذكر القاضي عياض أيضا أنه بلغ جمموعها التواتر ومن 
ذلك أحاديث املسح على اخلفني فقال ابن عبد الرب رواه حنو أربعني من الصحابة واستفاض وتواتر وكذا قال ابن 

ل تواتر يوجب العلم ومن ذلك أحاديث النهى عن الصالة يف معاطن اإلبل قال ابن حزم يف حزم يف احمللى أنه نق
احمللى أنه نقل تواتر يوجب العلم ومن ذلك أحاديث النهى عن اختاذ القبور مساجد قال ابن حزم إهنا متواترة ومن 

  .هنا متواترة توجب يقني العلمذاك أحاديث رفع اليدين يف الصالة لإلحرام والركوع والرفع منه قال ابن حزم إ
ومن ذلك األحاديث الواردة يف قول املصلى ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء 

  .بعد قال ابن حزم إهنا أحاديث متواترة

و فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا وهو احلديث الذي تفرد برواية متنه را. وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر
  .واحد
ما هو غريب إسنادا ال متنا كاحلديث الذي متنه معروف مروي عن مجاعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم . ومنه

  .كان غريبا من ذلك الوجه مع أن متنه غري غريب: بروايته عن صحايب آخر
الوجه وال  غريب من هذا: وهذا الذي يقول فيه الترمذي. ومن ذلك غرائب الشيوخ يف أسانيد املتون الصحيحة

أرى هذا النوع ينعكس فال يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إال إذا اشتهر احلديث الفرد عمن تفرد 
  به فرواه

________  
  .معرفة الغريب والعزيز: النوع احلادى والثالثون

ريب إسنادا ال متنا مث قال وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا ومنه ما هو غ" قوله"



وال أرى هذا النوع ينعكس فال يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إال إذا اشتهر احلديث الفرد عمن 
تفرد به فرواه عنه عدد كثريون فإنه يصري غريبا مشهورا وغريبا متنا وغري غريب إسنادا لكن بالنظر إىل أحد طريف 

بالغرابة يف طرفه األول متصف بالشهرة يف طرفه اآلخر كحديث إمنا األعمال بالنيات  اإلسناد فإن إسناده متصف
  .انتهى

استبعد املصنف وجود حديث غريب متنا ال إسنادا إال بالنسبة إىل طريف اإلسناد وأثبت أبو الفتح اليعمرى هذا 
ب على أقسام غريب سندا ومتنا القسم مطلقا من غري محل له على ما ذكره املصنف فقال يف شرح الترمذي الغري

ومتنا ال سندا وسندا ال متنا وغريب بعض السند فقط وغريب بعض املنت فقط مث أشار إىل أنه أخذ ذلك من كالم 
حممد بن طاهر املقدسى فانه قسم الغرايب واألفراد إىل مخسة أنواع خامسها أسانيد ومتون ينفرد هبا أهل بلد ال 

يتفرد بالعمل هبا أهل مصر ال يعمل هبا يف غري مصرهم مث تكلم أبو الفتح على األقسام توجد إال من روايتهم وسنن 
  .اليت ذكرها ابن طاهر إىل أن قال وأما النوع اخلامس فيشمل الغريب كله سندا ومتنا أو أحدمها دون اآلخر

فإن : إىل أحد طريف اإلسنادعنه عدد كثريون فإنه يصري غريبا مشهورا وغريبا متنا وغري غريب إسنادا لكن بالنظر 
وكسائر " إمنا األعمال بالنيات: "إسناده متصف بالغرابة يف طرفه األول متصف بالشهرة يف طرفه اآلخر كحديث

  .الغرائب اليت اشتملت عليها التصانيف املشتهرة واهللا أعلم
  :معرفة غريب احلديث: النوع الثاين والثالثني

  .يث من األلفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعماهلاوهو عبارة عما وقع يف متون األحاد
هذا فن مهم يقبح جهله بأهل احلديث خاصة مث بأهل العلم عامة واخلوض فيه ليس باهلني واخلائض فيه حقيق 

  .بالتحري جدير بالتوقي
_________  

الرجلني يف الوضوء فقال له  قال وقد ذكر أبو حممد بن أيب حامت بسند له أن رجال سأل مالكا عن ختليل أصابع
مالك إن شئت خلل وإن شئت ال ختلل وكان عبد اهللا بن وهب حاضرا فعجب من جواب مالك وذكر ملالك يف 

ذلك حديثا بسند مصرى صحيح وزعم أنه معروف عندهم فاستعاد مالك احلديث واستعاد السائل فأمره بالتخليل 
  .هذا أو معناه انتهى كالمه

رواه أبو داود والترمذي من رواية ابن هليعة عن يزيد بن عمرو املغافرى عن أيب عبد الرمحن واحلديث املذكور 
  .احليلى عن املستورد بن شداد قال الترمذي حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث ابن هليعة انتهى

يب حامت عن أمحد بن عبد ومل ينفرد به ابن هليعة بل تابعه عليه الليث بن سعد وعمرو بن احلريث كما رواه ابن أ
الرمحن بن وهب عن عمه عبد اهللا بن وهب عن الثالثة املذكورين وصححه ابن القطان لتوثيقه البن أخى ابن وهب 

  .فقد زالت الغرابة عن اإلسناد مبتابعة الليث وعمرو بن احلارث البن هليعة واملنت غريب واهللا أعلم
اد أن يكون ذلك اإلسناد مشهورا جادة لعده من األحاديث بأن يكونوا وحيتمل أن يريد بكونه غريب املنت ال اإلسن

  .مشهورين برواية بعضهم عن بعض ويكون املنت غريبا النفرادهم به واهللا أعلم

سلوا أصحاب الغريب فإين أكره : سئل أمحد بن حنبل عن حرف من غريب احلديث فقال: روينا عن امليموين قال
  .صلى اهللا عليه وسلم بالظن فأخطئأن أتكلم يف قول رسول اهللا 



قلت لألصمعي يا أبا سعيد ما : حدثين أبو قالبة عبد امللك بن حممد قال: وبلغنا عن التارخيي حممد بن عبد امللك قال
أنا ال أفسر حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال. معىن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلار أحق بسقبه

  .ب تزعم أن السقب اللزيق مث إن غري واحد من العلماء صنفوا يف ذلك فأحسنواوسلم ولكن العر
ومنهم من خالفه . أول من صنف الغريب يف إالسالم النضر بن مشيل: وروينا عن احلاكم أيب عبد اهللا احلافظ قال

  .وكتابامها صغريان. أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن املثىن: فقال
يد القاسم بن سالم كتابه املشهور فجمع وأجاد واستقصى فوقع من أهل العلم مبوقع جليل وصنف بعد ذلك أبو عب

  وصار قدوة يف هذا الشأن مث تتبع القتييب ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه املشهور
  .مث تتبع أبو سليمان اخلطايب ما فاهتما فوضع يف ذلك كتابه املشهور

ووراءها جمامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثرية وال . ؤلفة يف ذلكفهذه الكتب الثالثة أمهات الكتب امل
  .ينبغي أن يقلد منها إال ما كان مصنفوها أئمة أجلة
حنو ما روي يف . أن يظفر به مفسرا يف بعض روايات احلديث: وأقوى ما يعتمد عليه يف تفسري غريب احلديث

الدخ فهذا خفي : قال" . قد خبأت لك خبيئا فما هو؟: "له حديث ابن صياد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ويف معرفة علوم احلديث للحاكم أنه الدخ مبعىن الزخ الذي هو اجلماع. معناه أعضل وفسره قوم مبا ال يصح

قد أضمرت لك : "وإمنا معىن احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له. وهذا ختليط فاحش يغيظ العامل واملؤمن
الدخ بضم الدال يعين الدخان والدخ هو الدخان يف لغة إذ يف بعض روايات احلديث ما : فقال" ريا فما هو؟ضم
  :نصه

فقال ابن . يوم تأيت السماء بدخان مبني: وخبأ له" إين قد خبأت لك خبيئا: "مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهذا ثابت صحيح خرجه " . اخسأ فلن تعدو قدرك": فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. صياد هو الدخ
فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب على عادة الكهان يف اختطاف بعض الشيء من . الترمذي وغريه

أي فال مزيد لك على قدر إدراك " اخسأ فلن تعدو قدرك: "وهلذا قال له. الشياطني من غري وقوف على متام البيان
  .الكهان واهللا أعلم

  :معرفة املسلسل من احلديث: النوع الثالث والثالثون

عبارة عن تتابع رجال اإلسناد وتواردهم فيه واحد ا بعد واحد على صفة أو : التسلسل من نعوت األسانيد وهو
  .ما يكون صفة للرواة أو حالة هلم: حالة واحدة وينقسم ذلك إىل ما يكون صفة للرواية والتحمل وإىل

  .لك أحواهلم أقواال وأفعاال وحنو ذلك تنقسم إىل ماال حنصيهمث إن صفاهتم يف ذ
وال احنصار لذلك يف . ونوعه احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ إىل مثانية أنواع والذي ذكره فيها إمنا هو صور أمثلة مثانية

نا إىل آخر مسعت فال: ما يتسلسل بسمعت فالنا قال: مثانية كما ذكرناه ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل
  .اإلسناد

______  
  .النوع الثالث والثالثون معرفة املسلسل

ونوعه احلاكم أبو عبد اهللا إىل مثانية أنواع والذي ذكره فيها إمنا هو صور وأمثلة مثانية وال احنصار لذلك يف " قوله"
  .مثانية كما ذكرناه انتهى



وإمنا ذكر أنواع التسلسل الدالة على االتصال ال مطلق قلت مل حيصر احلاكم مطلق أنواع التسلسل إىل مثانية أنواع 
  املتسلسل ويظهر ذلك بعدها وتعبريه عنها فاألول

  .أخربنا و اهللا فالن إىل آخره: ومن ذلك أخربنا واهللا فالن قال. أو يتسلسل ب حدثنا أو أخربنا إىل آخره
لهم أعين على شكرك وذكرك وحسن ال: "إسناد حديث: ومثال ما يرجع إىل صفات الرواة وأقواهلم وحنوها

  .وحديث التشبيك باليد" . إين أحبك فقل: "املسلسل بقوهلم" عبادتك
وحديث العد يف اليد يف أشباه لذلك نرويها وتروى كثرية وخريها ما كان فيه داللة على اتصال السماع وعدم 

لم املسلسالت من ضعف أعين يف التدليس ومن فضيلة التسلسل اشتماله علي مزيد الضبط من الرواة وقلما تس
  .وصف التسلسل ال يف أصل املنت

ومن املسلسل ما ينقطع تسلسله يف وسط إسناده وذلك نقص فيه وهو كاملسلسل ب أول حديث مسعته على ما هو 
  .الصحيح يف ذلك واهللا أعلم

_________  
الثالث املسلسل مبطلق ما يدل املسلسل بسمعت والثاين املسلسل بقوهلم قم فصب على حىت أريك وضوء فالن و

على االتصال من مسعت أو أنا أو ثنا وإن اختلفت ألفاظ الرواة يف ألفاظ األداء والرابع املسلسل بقوهلم فان قيل 
لفالن من أمرك هبذا قال يقول أمرين فالن واخلامس املسلسل باألخذ باللحية وقوهلم آمنت بالقدر خريه وشره 

عدهن يف يدي والسابع املسلسل بقوهلم شهدت على فالن والثامن املسلسل بالتشبيك والسادس املسلسل بقوهلم و
باليد مث قال احلاكم فهذه أنواع املسلسل من األسانيد املتصلة اليت ال يشوهبا تدليس وآثار السماع بني الراويني 

  .ظاهرة انتهى
بقية املسلسالت نعم بقى على احلاكم عدة فلم يذكر احلاكم من املسلسالت إال ما دل على االتصال دون استيعاب 

من املسلسالت الدالة على االتصال مل يذكرها كاملسلسل بقوله أطعمنا وسقانا واملسلسل بقوله أضافنا على 
األسودين التمر واملاء واملسلسل بقوله أخذ فالن بيدي واملسلسل باملصافحة واملسلسل بقص األظفار يوم اخلميس 

  .واهللا أعلم

  :معرفة ناسخ احلديث ومنسوخه -لرابع والثالثونالنوع ا

أعىي الفقهاء أعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث : هذا فن مهم مستصعب روينا عن الزهري رضي اهللا عنه أنه قال
روينا عن . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منسوخه وكان للشافعي رضي اهللا عنه فيه يد طوىل وسابقة أوىل

كتبت كتب الشافعي ؟ : أن أمحد ابن حنبل قال له وقد قدم من مصر: ارة أحد أئمة احلديثحممد بن مسلم بن و
فرطت ما علمنا اجململ من املفسر وال ناسخ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منسوخه : قال. ال: فقال

  .حىت جالسنا الشافعي
  .ىن النسخ وشرطهوفيمن عاناه من أهل احلديث من أدخل فيه ما ليس منه خلفاء مع

وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما حبكم منه متأخر وهذا حد وقع لنا سامل من اعتراضات وردت على 
  :مث إن ناسخ احلديث ومنسوخه ينقسم أقساما. غريه

__________  



  .معرفة ناسخ احلديث ومنسوخه -النوع الرابع والثالثون
منه متقدما حبكم منه متأخر فهذا حد وقع لنا سامل من اعتراضات وردت  وهو عبارة عن رفع الشارع حكما" قوله"

  .على غريه انتهى
وهذا الذي حده به املصنف تبع فيه القاضي أبا بكر الباقالين فإنه حده برفع احلكم واختاره اآلمدي وابن احلاجب 

ى ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب قال احلازمي وقد أطبق املتأخرون على ما حده به القاضي أنه اخلطاب الدال عل
  .املتقدم على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه قال احلازمي وهذا حد صحيح انتهى

وقد اعترض عليه بأن التعبري برفع احلكم ليس جبيد ألن احلكم قدمي ال يرتفع واجلواب عنه أنه إمنا املراد برفع احلكم 
ل أيضا على هذا احلد بأوجه أخر يف كثري منها نظر ليس هذا موضع قطع تعليقه باملكلف واعترض صاحب احملصو

  .إيرادها

ما يعرف بتصريح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم به كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم يف صحيحه أن : فمنها
  .يف أشباه لذلك" كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

كان املاء من املاء رخصة يف أول : ا يعرف بقول الصحايب كما رواه الترمذي وغريه عن أيب بن كعب أنه قالومنها م
كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه : اإلسالم مث هني عنها وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد اهللا قال

  .يف أشباه لذلك. وسلم ترك الوضوء مما مست النار
أفطر احلاجم : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغريه: ومنها

  أن النيب صلى: وحديث ابن عباس" واحملجوم
_________  

ومنها ما يعرف بقول الصح أيب كما رواه الترمذي وغريه عن أيب بن كعب أنه قال كان املاء من املاء رخصة " قوله"
م مث هنى عنها وكما أخرجه النسائي عن جابر بن عبد اهللا قال كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى يف أول اإلسال

  .اهللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يف أشباه لذلك انتهى
أطلق املصنف أن النسخ يعرف بقول الصح أيب لكن هل يكتفي بقوله هذا ناسخ أو هذا منسوخ أو البد من 

هذا متأخر عن هذا فالذي ذكره األصوليون كصاحب احملصول واآلمدي وابن احلاجب أنه البد من التصريح بأن 
إخباره بأن أحدمها متأخر وال يكتفي بقوله هذا ناسخ الحتمال أن يقوله عن اجتهاد وحنن ال نرى ما يراه وحكى 

يطلقه وما ذهب إليه الكرخى  صاحب احملصول عن الكرخى أنه يكفي إخباره بالنسخ إذ لوال ظهور النسخ فيه مل
هو الظاهر ويف عبارة الشافعي ما يقتضى االكتفاء بذلك فإنه قال وال يستدل على الناسخ واملنسوخ إال خبرب عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو بوقت يدل على أن أحدمها بعد اآلخر أو بقول من مسع احلديث أو العامة هكذا 
سناده إىل الشافعي فقوله أو بقول من مسع احلديث أراد به قول الصح أيب مطلقا ال قوله رواه البيهقي يف املدخل بإ

  .هذا متأخر فقط ألن هذه الصورة قد دخلت يف قوله أو بوقت يدل على أن أحدمها بعد اآلخر واهللا أعلم

أنه :  حديث شدادأن الثاين ناسخ لألول من حيث إنه روي يف: بني الشافعي"احتجم وهو صائم: "اهللا عليه وسلم
  " .أفطر احلاجم واحملجوم: "كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجال حيتجم يف شهر رمضان فقال

أن إالول كان زمن : فبان بذلك. وروي يف حديث ابن عباس أنه صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم صائم
  .سنة عشر الفتح يف سنة مثان والثاين يف حجة الوداع يف



ما يعرف باإلمجاع كحديث قتل شارب اخلمر يف املرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد اإلمجاع على : ومنها
  .ترك العمل به

  .واإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ ولكن يدل على وجود ناسخ غريه واهللا أعلم
______  

الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد االمجاع  قوله ومنها ما يعرف باإلمجاع كحديث قتل شارب اخلمر يف املرة
  .على ترك العمل به انتهى

وفيه أمور أحدها أنه ورد يف احلديث نسخه فال حاجة لالستدالل عليه باإلمجاع أما املنسوخ فهو ما رواه أصحاب 
لدوه فإن عاد يف من شرب اخلمر فاج: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السنن األربعة من حديث معاوية قال

ورواه أمحد يف مسنده من حديث عبد اهللا بن عمرو وشرحبيل بن أوس وصح أيب مل يسم ورواه " الرابعة فاقتلوه
  .الطرباين من حديث جرير بن عبد اهللا والشريد بن أوس

اهللا أن رسول وأما الناسخ فهو ما رواه البزار يف مسنده من رواية حممد بن اسحق عن ابن املنكدر عن جابر بن عبد 
قال فأتى بالنعيمان قد شرب " من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قال البزار ال نعلم أحدا حدث به إال ابن اسحق وذكره الترمذي " الرابعة فجلده ومل يقتله فكان ذلك ناسخا للقتل
لك روى عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تعليقا من حديث ابن إسحق مث قال وكذ

  .حنو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة انتهى
وقبيصة ذكره بن عبد الرب يف الصحابة قال ولد يف أول سنة من اهلجرة وقيل ولد عام الفتح قال ويقال إنه أتى به 

  .للنىب صلى اهللا عليه وسلم ودعا له انتهى

  
_________  

والصحيح أنه ولد عام الفتح الثاين أن دعوى اإلمجاع يف هذا ليس جبيد وان كان الترمذي قد سبق إىل ذلك فقال 
يف العلل اليت يف آخر اجلامع مجيع ما يف هذا الكتاب معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خال حديثني فذكر 

  .ة فاقتلوهمنهما حديث إذا شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد يف الرابع
قال النووى يف شرح مسلم وهو كما قاله فهو حديث منسوخ دل اإلمجاع على نسخه وفيما قالوه نظر فقد روى 
أمحد بن حنبل يف مسنده عن عبد اهللا بن عمرو أنه قال ائتوين برجل قد شرب اخلمر يف الرابعة فلكم على أن أقتله 

إمجاع إذا وإن قلنا إن خالف أهل الظاهر ال يقدح يف وحكى أيضا عن احلسن البصرى وهو قول ابن حزم فال 
  .اإلمجاع على أحد القولني فقد قال به بعض الصحابة والتابعني واهللا أعلم

الثالث إذا ظهر أن اخلالف يف قتل شارب اخلمر يف الرابعة موجود فينبغى أن ميثل مبثال آخر أمجعوا على ترك العمل 
حديث جابر قال كنا إذا حججنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم نلىب عن  به فنقول روى أبو عيسى الترمذي من

  .النساء ونرمى عن الصبيان قال الترمذي بعد خترجيه هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه
عمل به قال وقد أمجع أهل العلم أن املرأة ال يلىب عنها غريها هى تلىب عن نفسها فهذا حديث قد أمجعوا على ترك ال

  .وهو يف كتاب الترمذي فكان ينبغى له أن يستثنيه يف العلل حني استثىن احلديثني املتقدمني
واجلواب عن الترمذي من ثالثة أوجه أحدها أن هذا احلديث قد قال ببعضه بعض أهل العلم وهو الرمى عن 

  .الصبيان فلم جيمع على ترك العمل جبميع احلديث



ث قد اختلف يف لفظه على ابن منري فرواه الترمذي عن حممد بن إمساعيل الواسطى عنه والوجه الثاين أن هذا احلدي
هكذا ورواه أبو بكر بن أيب شيبة عن ابن منري بلفظ حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعنا النساء 

ه رواه ابن ماجه يف سننه والصبيان فلبينا عن الصبيان وروينا عنهم هكذا رواه ابن أيب شيبة يف املصنف ومن طريق
  .قال أبو احلسن بن القطان وهذا أوىل بالصواب وأشبه به انتهى

  .وإذا ترجح أن لفظ رواية الترمذي غلط فلك أن تقول حنن ال حنكم على احلديث

  :معرفة املصحف من أسانيد األحاديث ومتوهنا -النوع اخلامس والثالثون

  ن احلفاظ والدارقطين منهم وله فيه تصنيف مفيدهذا فن جليل إمنا ينهض بأعبائه احلذاق م
  ومن يعرى من اخلطأ والتصحيف ؟: وروينا عن أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أنه قال

: فمثال التصحيف يف اإلسناد حديث شعبة عن العوام بن مراجم عن أيب عثمان النهدي عن عثمان بن عفان قال
ابن : صحف فيه حيىي بن معني فقال. احلديث" لتؤدن احلقوق إىل أهلها: "سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .مزاحم بالزاي واحلاء فرد عليه وإمنا هو ابن مراجم بالراء املهملة واجليم
حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خري : حدثنا حممد بن جعفر قال: ما رويناه عن أمحد بن حنبل قال: ومنه

صحف شعبة فيه : قال أمحد.  عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الدباء واملزفترضي اهللا: عن عائشة
  .فإمنا هو خالد بن علقمة وقد رواه زائدة بن قدامة وغريه على ما قاله أمحد

  فيمن روى عن رسول اهللا: أن ابن جرير الطربي قال: وبلغنا عن الدارقطين
______  

مجاعا إال إذا علمنا صحته وقد أشار إىل ذلك الفقيه أبو بكر الصرييف يف كتاب الدالئل بالنسخ عند ترك العمل به إ
عند الكالم على تعارض حديثني فقال فان أمجع على إبطال حكم أحدمها فأحدمها منسوخ أو غلط واآلخر ثابت 

احلكم عليه بالنسخ فرع فيمكن محل كالم الصرييف على ما إذا مل يثبت احلديث الذي أمجع عن ترك العمل به فإن 
عن ثبوته وميكن محل كالمه على ما إذا كان صحيحا أيضا وهو خرب آحاد وأمجعوا على ترك العمل به وال يتعني 

  .املصري إىل النسخ الحتمال وجود الغلط من راويه فهو كما قال منسوخ أو غلط واهللا أعلم
محل لفظ رواية الترمذي يف هذا احلديث على أن املراد  الوجه الثالث أن احلافظ حمب الدين الطربى يف كتاب القرى

رفع الصوت بالتلبية ال مطلق التلبية وأن فيه استعمال اجملاز جبعله عن النساء لالجتزاء جبهر الرجال بالتلبية عن 
  .استحبابه يف حق النساء فكأن الرجال قاموا بذلك عن النساء وفيه تكلف وبعد واهللا أعلم

ومنهم عتبة بن البذر قاله بالباء والذال املعجمة وروى له حديثا وإمنا هو ابن : لم من بين سليمصلى اهللا عليه وس
  .الندر بالنون والدال غري املعجمة

أن رسول اهللا : ما رواه ابن هليعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت: ومثال التصحيف يف املنت
. املسجد وإمنا هو بالراء احتجر يف املسجد خبص أو حصري حجرة يصلي فيهاصلى اهللا عليه وسلم احتجم يف 

  .ذكر ذلك مسلم يف كتاب التمييز له. فصحفه ابن هليعة لكونه أخذه من كتاب بغري مساع
رمي أيب يوم إالحزاب على أكحله فكواه رسول اهللا صلى : وبلغنا عن الدارقطين يف حديث أيب سفيان عن جابر قال

  .وسلم أن غندرا قال فيه أيب وإمنا هو أيب وهو أيب بن كعب اهللا عليه



قال فيه شعبة ذرة " . مث خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة: "ويف حديث أنس
  .بالضم والتخفيف ونسب فيه إىل التصحيف

ضاد املعجمة وهو تصحيف والصواب ما رواه بال: قال فيه هشام بن عروة. تعني الصانع: ويف حديث أيب ذر
  .الزهري الصانع بالصاد املهملة ضد األخرق

: أن حيىي بن سالم هو املفسر حدث عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة يف قوله تعاىل: وبلغنا عن أيب زرعة الرازي
ر أنه يف تفسري سعيد عن قتادة واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه وذك. قال مصر} سَأُرِيكُْم َدارَ الْفَاِسِقَني{

  .مصريهم
ال يأيت أحدكم : "أن حممد بن املثىن أبا موسى العنزي حدث حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم: وبلغنا عن الدارقطين

  .تيعر بالياء املثناة من حتت: أو شاة تنعر بالنون وإمنا هو: فقال فيه" يوم القيامة ببقرة هلا خوار
أن النيب : يريد ما روي. حنن قوم لنا شرف حنن من عنزة قد صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم إلينا :وأنه قال هلم يوما

صلى اهللا عليه وسلم صلى إىل عنزة توهم أنه صلى إىل قبيلتهم وإمنا العنزة ههنا حربة نصبت بني يديه فصلى إليها 
  وأظرف من هذا

أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بني يديه شاة أي : ما رويناه عن احلاكم أيب عبد اهللا عن أعرايب زعم
  .صحفها عنزة بإسكان النون

" من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال: "أن أبا بكر الصويل أملى يف اجلامع حديث أيب أيوب: وعن الدارقطين أيضا
م عنه يقول يف حديث عائشة عن النيب فقال فيه شيئا بالشني والياء وأن أبا بكر اإلمساعيلي اإلمام كان فيما بلغه. 

قر الدجاجة بالدال ويف حديث يروى عن معاوية بن : صلى اهللا عليه وسلم يف الكهان قر الزجاجة بالزاي وإمنا هو
ذكر الدارقطين عن . لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين يشققون اخلطب تشقيق الشعر: أيب سفيان قال

  .ء املهملة و أبو نعيم شاهد فرده عليه باحلاء املعجمة املضمومةوكيع أنه قاله مرة باحلا
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن تشقيق : أن ابن شاهني قال يف جامع املنصور يف احلديث: وقرأت خبط مصنف

  .يا قوم فكيف نعمل واحلاجة ماسة: فقال بعض املالحني. احلطب
  :مها يف املنت والثاين يف اإلسناد وينقسم قسمة أخرى إىل قسمنيأحد: فقد انقسم التصحيف إىل قسمني: قلت

  .تصحيف البصر كما سبق عن ابن هليعة وذلك هو أألكثر: أحدمها 
أنه : تصحيف السمع حنو حديث لعاصم إالحول رواه بعضهم فقال عن واصل إالحدب فذكر الدارقطين: والثاين 

اهللا أعلم إىل أن ذلك مما ال يشتبه من حيث الكتابة وإمنا من تصحيف السمع ال من تصحيف البصر كأنه ذهب و
  .أخطأ فيه مسع من رواه
وإىل تصحيف يتعلق باملعىن دون اللفظ كمثل ما سبق عن . إىل تصحيف اللفظ وهو أألكثر: وينقسم قسمة ثالثة

  .حممد بن املثىن يف الصالة إىل عنزة وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا جمازا و اهللا أعلم

  .كثري من التصحيف املنقول عن األكابر اجللة هلم فيه أعذار مل ينقلها ناقلوه ونسأل اهللا التوفيق والعصمة واهللا أعلمو
  :معرفة خمتلف احلديث: النوع السادس والثالثون



  وإمنا يكمل للقيام به إالئمة اجلامعون بني صناعيت احلديث والفقه الغواصون على املعاين الدقيقة
  :ا يذكر يف هذا الباب ينقسم إىل قسمنيأن م: اعلم

أن ميكن اجلمع بني احلديثني وال يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما فيتعني حينئذ املصري إىل ذلك والقول هبما : أحدمها 
  .معا

فر من اجملذوم فرارك : "وحديث" . ال يورد ممرض على مصح: "مع حديث" . ال عدوى وال طرية: "حديث: ومثاله
أن هذه إالمراض ال تعدي بطبعها ولكن اهللا تبارك وتعاىل جعل خمالطة املريض هبا : وجه اجلمع بينهما" . دمن إالس

نفي صلى : ففي احلديث إالول: للصحيح سببا إلعدائه مرضه مث قد يتخلف ذلك عن سببه كما يف سائر إالسباب
: ويف الثاين " . فمن أعدى إالول؟: "ا قالاهللا عليه وسلم ما كان يعتقده اجلاهلي من أن ذلك يعدي بطبعه وهلذ

اعلم بأن اهللا سبحانه جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل اهللا سبحانه 
إن يكن قد أحسن فيه من : وكتاب خمتلف احلديث البن قتيبة يف هذا املعىن. وهلذا يف احلديث أمثال كثرية. وتعاىل

  .أشياء منه قصر باعه فيها وأتى مبا غريه أوىل وأقوىوجه فقد أساء يف 
ال أعرف أنه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثان : وقد روينا عن حممد بن إسحاق بن خزمية إالمام أنه قال

  .بإسنادين صحيحني متضادين فمن كان عنده فليأتين به ألؤلف بينهما
  :ع بينهما وذلك على ضربنيأن يتضادا حبيث ال ميكن اجلم: القسم الثاين

  .أن يظهر كون أحدمها ناسخا وإالخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك املنسوخ: أحدمها 

فيفزع حينئذ إىل الترجيح ويعمل بإالرجح منهما : أن ال تقوم داللة على أن الناسخ أيهما واملنسوخ أيهما: والثاين 
 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر ولتفصيلها موضع غري ذا وإالثبت كالترجيح بكثرة الرواة أوبصفاهتم يف مخسني

  .واهللا سبحانه أعلم
_________  

  .معرفة خمتلف احلديث: النوع السادس والثالثون
كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاهتم يف مخسني وجها من وجوه الترجيحات فأكثر ولتفصيلها موضع غري ذا " قوله"

  .انتهى
قدار من وجوه الترجيح وتبع يف ذاك احلازمى فانه قال يف كتاب االعتبار يف الناسخ اقتصر املصنف على هذا امل

واملنسوخ ووجوه الترجيحات كثرية أنا أذكر معظمها فذكر مخسني وجها مث قال فهذا القدر كاف يف ذكر 
  .الترجيحات ومث وجوه كثرية اضربتا عن ذكرها كى ال يطول به هذا املختصر انتهى كالم احلازمي

ووجوه الترجيحات تزيد على املائة وقد رأيت عدها خمتصرا فأبدأ باخلمسني اليت عدها احلازمى مث أسرد بقيتها على 
الوالء األول كثرة الرواة الثاين كون أحد الراويني اتقن واحفظ الثالث كونه متفقا على عدالته الرابع كونه بالغا 

عرضا السادس كون أحدمها مساعا أو عرضا واآلخر كتابة أو حالة التحمل اخلامس كون مساعه حتديثا واآلخر 
وجادة أو مناولة السابع كونه مباشرا ملا رواه الثامن كونه صاحب القصة التاسع كونه أحسن سياقا واستقصاء 

العاشر كونه أقرب مكانا من النيب صلى اهللا عليه وسلم حالة حتمله احلادى عشر كونه أكثر مالزمة لشيخه الثاين 
شر كونه مسعه من مشايخ بلده الثالث عشر كون أحد احلديثني له خمارج الرابع عشر كون إسناده حجازيا ع

اخلامس عشر كون رواته من بلد ال يرضون بالتدليس السادس عشر داللة ألفاظه على االتصال كسمعت وحدثنا 
ف فيه التاسع عشر كون راويه مل السابع عشر كونه مشاهدا لشيخه عند األخذ الثامن عشر كون احلديث مل خيتل



يضطرب لفظه العشرون كون احلديث متفقا على رفعه احلادى والعشرون كونه متفقا على اتصاله الثاين والعشرون 
كون راويه ال جييز الرواية باملعىن الثالث والعشرون كونه فقيها الرابع والعشرون كونه صاحب كتاب يرجع اليه 

  حلديثني نصا وقوال واآلخر ينسب اليهاخلامس والعشرون كون أحد ا

  
_______  

استدالال واجتهادا والسادس والعشرون كون القول يقارنه الفعل السابع والعشرون كونه موافقا لظاهر القرآن 
الثامن والعشرون كونه موافقا لسنه أخرى التاسع والعشرون كونه موافقا للقياس الثالثون كونه معه حديث آخر 

احلادى والثالثون كونه عمل به اخللفاء الراشدون الثاين والثالثون كونه معه عمل األمة الثالث  مرسل أو منقطع
والثالثون كون ما تضمنه من احلكم منطوقا الرابع والثالثون كونه مستقال ال حيتاج إىل إضمار اخلامس والثالثون 

ا بتفسري الراوى السابع والثالثون كون كون حكمه مقرونا بصفة واآلخر باالسم السادس والثالثون كونه مقرون
أحدمها قوال واآلخر فعال فريجح الثامن والثالثون كونه مل يدخله التخصيص التاسع والثالثون كونه غري مشعر بنوع 

قدح يف الصحابة األربعون كونه مطلقا واآلخر ورد على سبب احلادى واألربعون كون االشتقاق يدل عليه دون 
ربعون كون أحد اخلصمني قائال باخلربين الثالث واألربعون كون أحد احلديثني فيه زيادة الرابع اآلخر الثاين واأل

واألربعون كونه فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة اخلامس واألربعون كون أحد احلديثني له نظري متفق على حكمه 
ربعون كونه يثبت حكما موافقا ملا قبل السادس واألربعون كونه يدل على التحرمي واآلخر على اإلباحة السابع واأل

الشرع فقيل هو أوىل وقيل مها سواء الثامن واألربعون كون أحد اخلربين مسقطا للحد فقيل هو أوىل وقيل ال 
  يرجح التاسع واألربعون كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل واآلخر نفيا يتضمن اإلقرار على حكم العقل

 األقضية وراوى أحدمها على أو يف الفرائض وراوي أحدمها زيد أو يف احلالل واحلرام اخلمسون كون احلديثني يف
وراوى أحدمها معاذ وهلم جرا فالصحيح الذي عليه األكثرون الترجيح بذلك احلادى واخلمسون كونه أعال إسنادا 

رابع واخلمسون كونه أفضل يف الثاين واخلمسون كون راويه عاملا بالعربية الثالث واخلمسون كونه عاملا باللغة ال
الفقه أو العربية أو اللغة اخلامس واخلمسون كونه حسن االعتقاد السادس واخلمسون كونه ورعا السابع 

واخلمسون كونه جليسا للمحدثني أو غريهم من العلماء الثامن واخلمسون كونه أكثر جمالسة هلم التاسع واخلمسون 
سة وعرفت عدالة اآلخر بالتزكية أو العمل على روايته الستون كون املزكى كونه عرفت عدالته باالختبار واملمار

  .زكاه وعمل خبربه وزكى اآلخر وروى خربه احلادي والستون

.  
_________  

  كونه ذكر سبب تعديله الثاين والستون كونه ذكرا الثالث والستون كونه حرا
سادس والستون عدم التباس امسه السابع والستون الرابع والستون شهرة الراوى اخلامس والستون شهرة نسبه ال

كونه له إسم واحد على من له إمسان فأكثر الثامن والستون كثرة املزكني التاسع والستون كثرة علم املزكني 
  .السبعون كونه دام عقله فلم خيتلط

الطه احلادى والسبعون هكذا أطلقه مجاعة وشرط يف احملصول مع ذلك أنه ال يعلم هل رواه يف حال سالمته أو اخت
تأخر إسالم الراوى وقيل عكسه وبه جزم اآلمدي الثاين والسبعون كونه من أكابر الصحابة الثالث والسبعون كون 



اخلرب حكى سبب وروده إن كانا خاصني فإن كانا عامني فبالعكس الرابع والسبعون كونه حكى فيه لفظ الرسول 
  .صل أو مل يتردد فيه اخلامس والسبعون كونه مل ينكره راوى األ

السادس والسبعون كونه مشعرا بعلو شأن الرسول ومتكنه السابع والسبعون كونه مدنيا واآلخر مكى الثامن 
والسبعون كونه متضمنا للتخفيف وقيل بالعكس التاسع والسبعون كونه مطلق التاريخ على املؤرخ بتاريخ مؤخر 

التاريخ احلادى والثمانون كون الراوى حتمله يف اإلسالم على ما الثمانون كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على مطلق 
حتمله راويه يف الكفر أو شك فيه الثاين والثمانون كون احلديث لفظه فصيحا واآلخر ركيكا الثالث والثمانون كونه 

نون كون بلغة قريش الرابع والثمانون كون لفظه حقيقة اخلامس والثمانون كونه أشبه باحلقيقة السادس والثما
أحدمها حقيقة شرعية واآلخر حقيقة عرفية أو لغوية السابع والثمانون كون أحدمها حقيقة عرفية واآلخر حقيقة 

  .لغوية الثامن والثمانون كونه يدل على املراد من وجهني
كونه  التاسع والثمانون كونه يدل على املراد بغري واسطة التسعون كونه يومى إىل علة احلكم احلادى والتسعون

ذكر معه معارضة الثاين والتسعون كونه مقرونا بالتهديد الثالث والتسعون كونه أشد هتديدا الرابع والتسعون كون 
أحد اخلربين يقل فيه اللبس اخلامس والتسعون كون اللفظ متفقا على وضعه ملسماه السادس والتسعون كونه 

كونه مؤكدا بالتكرار الثامن والتسعون كون أحد منصوصا على حكمه مع تشبيهه حملل آخر السابع والتسعون 
  .اخلربين داللته مبفهوم املوافقة

  :معرفة املزيد يف متصل األسانيد: النوع السابع والثالثون

حدثين بسر بن : حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال: ما روي عن عبد اهللا بن املبارك قال: مثاله
مسعت رسول : مسعت أبا مرثد الغنوي يقول: مسعت واثلة بن األسقع يقول: إدريس يقول مسعت أبا: عبيد اهللا قال

فذكر سفيان يف هذا اإلسناد زيادة ووهم ". ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .وهكذا ذكر أيب إدريس
اعة ثقات رووه عن ابن املبارك عن ابن جابر نفسه ومنهم فممن دون ابن املبارك ألن مج: أما الوهم يف ذكر سفيان

  من صرح فيه بلفظ اإلخبار بينهما
________  

واآلخر مبفهوم املخالفة وقيل بالعكس التاسع والتسعون كونه قصد به احلكم املختلف فيه ومل يقصد باآلخر ذلك 
  .وفاملائة كون أحد اخلربين مرويا باإلسناد واآلخر معزوا إىل كتاب معر

  .احلادي بعد املائة كون أحدمها معزوا إىل كتاب معروف واآلخر مشهور
الثاين بعد املائة كون أحدمها اتفق عليه الشيخان الثالث بعد املائة كون العموم يف أحد اخلربين مستفادا من الشرط 

ويف اآلخر وضعيا اخلامس بعد واجلزاء واآلخر من النكرة املنفية الرابع بعد املائة كون اخلطاب يف أحدمها تكليفيا 
املائة كون احلكم يف أحد اخلربين معقول املعىن السادس بعد املائة كون اخلطاب يف أحدمها شفاهيا فيقدم على 

خطاب الغيبة يف حق من ورد اخلطاب عليه السابع بعد املائة كون اخلطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهى يف حق 
كون أحد اخلربين قدم فيه ذكر العلة وقيل بالعكس التاسع بعد املائة كون العموم يف أحدمها الغائبني الثامن بعد املائة 

مستفادا من اجلمع املعرف فيقدم على املستفاد من ما ومن العاشر بعد املائة كونه مستفادا من الكل فيقدم على 



نظر ويف بعض ما ذكر أيضا نظر وإمنا املستفاد من اجلنس املعرف الحتمال العهد ومث وجوه أخر للترجيح يف بعضها 
  .ذكرت هذا أيضا منها لقول املصنف أن وجوه الترجيح مخسون فأكثر واهللا أعلم

فابن املبارك منسوب فيه إىل الوهم وذلك ألن مجاعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم : وأما ذكر أيب إدريس فيه
  ه بسماع بسر من واثلةوفيهم من صرح في. يذكروا أبا إدريس بني بسر وواثلة

وكثريا ما حيدث بسر من أيب إدريس فغلط ابن املبارك : قال. يرون أن ابن املبارك وهم يف هذا: قال أبو حامت الرازي
  .وظن أن هذا مما روى عن أيب إدريس عن واثلة وقد مسع هذا بسر من واثلة نفسه

ييز املزيد يف متصل إالسانيد ويف كثري مما ذكره نظر قد ألف اخلطيب احلافظ يف هذا النوع كتابا مساه كتاب مت: قلت
إن كان بلفظه عن يف ذلك فينبغي أن حيكم بإرساله وجيعل معلال باإلسناد : ألن اإلسناد اخلايل عن الراوي الزائد

فيه  الذي ذكر فيه الزائد ملا عرف يف نوع املعلل وكما يأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل يف النوع الذي يليه وإن كان
تصريح بالسماع أو بإالخبار كما يف املثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد مسع ذلك من رجل عنه مث مسعه منه 

نفسه فيكون بسر يف هذا احلديث قد مسعه من أيب إدريس عن واثلة مث لقي واثلة فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا 
ه ومها كنحو ما ذكره أبو حامت يف املثال املذكور وأيضا به يف غري هذا اللهم إال أن توجد قرينة تدل على كون

فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعني فإذا مل جييء عنه ذكر ذلك محلناه على الزيادة املذكورة واهللا 
  .أعلم

  :معرفة املراسيل اخلفي إرساهلا: النوع الثامن والثالثون

 الرواية واجلمع لطرق إالحاديث مع املعرفة التامة وللخطيب احلافظ هذا نوع مهم عظيم الفائدة يدرك بإالتساع يف
واملذكور يف هذا الباب منه ما عرف فيه إالرسال مبعرفة عدم السماع من . فيه كتاب التفصيل ملبهم املراسيل

كان النيب : الراوي فيه أو عدم اللقاء كما يف احلديث املروي عن العوام بن حوشب عن عبد اهللا بن أيب أويف قال
العوام مل يلق : روي فيه عن أمحد بن حنبل أنه قال. قد قامت الصالة هنض وكرب: صلى اهللا عليه وسلم إذا قال بالل

  ومنه ما كان احلكم. ابن أيب أويف

بإرساله حماال على جميئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر يف املوضع املدعى فيه اإلرسال كاحلديث الذي 
عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيب إسحاق فإنه حكم فيه باالنقطاع واإلرسال بني : يف النوع العاشر سبق ذكره

حدثين النعمان بن أيب شيبة اجلندي عن الثوري عن أيب : عبد الرزاق والثوري ألنه روي عن عبد الرزاق قال
ي عن شريك عن أيب إسحاق وهذا إسحاق وحكم أيضا فيه باإلرسال بني الثوري وأيب إسحاق ألنه روي عن الثور

ألن يعترض بكل واحد منهما على اآلخر على ما تقدمت اإلشارة إليه واهللا : وما سبق يف النوع الذي قبله يتعرضان
  .أعلم

  :معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني: النوع التاسع والثالثون

فوائد كتاب االستيعاب البن عبد الرب لوال ما شانه هذا علم كبري قد ألف الناس فيه كتبا كثرية ومن أجلها وأكثرها 
وغالب على اإلخباريني اإلكثار . به من إيراده كثريا مما شجر بني الصحابة وحكاياته عن اإلخباريني ال احملدثني

  .والتخليط فيما يروونه
  .هبا مقدمني هلا يف فواحتهاوأنا أورد نكتا نافعة إن شاء اهللا تعاىل قد كان ينبغي ملصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها 



أن كل مسلم رأى رسول اهللا : اختلف أهل العلم يف أن الصحايب من فاملعروف من طريقة أهل احلديث: إحداها 
من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو رآه من : صلى اهللا عليه وسلم فهو من الصحابة قال البخاري يف صحيحه

  .املسلمني فهو من أصحابه
______  

  .معرفة الصحابة -وع التاسع والثالثونالن
فاملعروف من طريقة أهل احلديث أن كل مسلم رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو من الصحابة قال " قوله"

  .البخاري يف صحيحه من صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو رآه من املسلمني فهو صحايب من أصحابه انتهى

.  
________  

املصنف أنه املعروف ال يدخل فيه من مل يره صلى اهللا عليه وسلم ملانع كالعمى كابن أم مكتوم واحلد الذي ذكر 
مثال وهو داخل يف احلد الذي ذكره البخاري ويف دخول األعمى الذي جئ به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلما 

راض أن يقال الصح أيب من لقى النيب صلى ومل يصحبه ومل جيالسه يف عبارة البخاري نظر فالعبارة الساملة من االعت
اهللا عليه وسلم مسلما مث مات على اإلسالم ليخرج بذلك من ارتد ومات كافرا كعبد اهللا بن خطل وربيعة بن أمية 

  .ومقيس بن صبابة وحنوهم
إطالق  وال شك أن هؤالء ال يطلق عليهم اسم الصحابة وهم داخلون يف احلد إال أن نقول بأحد قوىل األشعرى أن

اسم الكفر واالميان هو باعتبار اخلامتة فإن من مات كافرا مل يزك كافرا ومن مات مسلما مل يزل مسلما فعلى هذا مل 
يدخل هؤالء يف احلد أما من ارتد منهم مث عاد إىل االسالم يف حياته صلى اهللا عليه وسلم فالصحبة عائدة إليهم 

أما من ارتد منهم يف حياته وبعد موته مث عاد إىل اإلسالم بعد موته صلى بصحبتهم له ثانيا كعبد اهللا بن أيب سرح و
اهللا عليه وسلم كاألشعث بن قيس ففي عود الصحبة له نظر عند من يقول إن الردة حمبطة للعمل وإن مل يتصل هبا 

  .املوت وهو قول أيب حنيفة
الشافعي أهنا إمنا حتبط العمل بشرط اتصاهلا  ويف عبارة الشافعي يف األم ما يدل عليه نعم الذي حكاه الرافعى عن

باملوت ووراء ذلك أمور يف اشتراط أمور أخر من التمييز أو البلوغ يف الرأى واشتراط كون الرؤية بعد النبوة أو 
أعم من ذلك واشتراط كونه صلى اهللا عليه وسلم حيا حىت خيرج ما لو رآه بعد موته قبل الدفن واشتراط كون 

عامل الشهادة دون عامل الغيب فأما التمييز فظاهر كالمهم اشتراطه كما هو موجود يف كالم حيىي بن  الرؤية له يف
معني و أيب زرعة و أيب حامت و أيب داود وابن عبد الرب وغريهم وهم مجاعة أتى هبم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم 

صحبة كحمد بن حاطب بن احلارث وعبد أطفال فحنكهم ومسح وجوههم أو تفل يف أفواههم فلم يكتبوا هلم 
الرمحن بن عثمان التيمى وحممود ابن الربيع وعبيد اهللا بن معمر وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل وعبد اهللا بن أيب 

طلحة وحممد بن ثابت بن قيس بن مشاس وحيىي بن خالد بن رافع الزرقى وحممد بن طلحة ابن عبيد اهللا وعبد اهللا بن 
  .وعبد اهللا بن عامر بن كريز وعبد الرمحن ابن عبد القارى وحنوهمثعلبة بن صعري 

  
_________  

فأما حممد بن حاطب فإنه ولد بأرض احلبشة قال حيىي بن معني له رواية وال تذكر له صحبة وأما عبد الرمحن بن 



بيع فهو الذي عقل منه عثمان التمىي فقال أبو حامت الرازى كان صغريا له رؤية وليست له صحبة وأما حممود بن الر
صلى اهللا عليه وسلم جمة جمها يف وجهه وهو ابن مخس سنني كما ثبت يف صحيح البخاري وقال أبو حامت له رؤية 

  .وليست له صحبة
وأما عبيد اهللا بن معمر فقال ابن عبد الرب ذكر بعضهم أن له صحبة وهو غلط بل له رؤية وهو غالم صغري وأما عبد 

نوفل فإنه امللقب بشبة ذكر ابن عبد الرب أنه ولد على عهده صلى اهللا عليه وسلم وأنه أتى به  اهللا بن احلارث بن
  .فحنكه ودعا له

  .قال العالئى يف كتاب جامع التحصيل وال صحبة له بل وال رؤية قطعا وحديثه مرسل قطعا
  .لم فحنكه كما ثبت يف الصحيحوأما عبد اهللا بن أيب طلحة فهو أخو أنس ألمه وأتى به النيب صلى اهللا عليه وس

قال العالئى وال يعرف له رؤية بل هو تابعى وحديثه مرسل وأما حممد بن ثابت ابن قيس بن مشاس فأتى به النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم فحنكه ومساه حممدا قال العالئى وليست له صحبة فحديثه مرسل

ن رافع الزرقى فذكر ابن عبد الرب أنه اتى به النيب صلى اهللا وأما ابن حبان فذكره يف الصحابة وأما حيىي ابن جالد ب
  .عليه وسلم فحنكه ومساه قال العالئى وهو تابعى ال يثبت له رؤية

وأما حممد بن طلحة بن عبيد اهللا فهو امللقب بالسجاد أتى به أبوه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فمسح رأسه ومساه 
  .الئى ومل يذكر أحد فيما وقفت عليه له رؤية بل هو تابعيحممدا وكناه أبا القاسم قال الع

وأما عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري وقيل ابن أيب صعري فروى البخاري يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح 
 صلى اهللا وجهه عام الفتح قال أبو حامت رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صغري قال العالئى قيل أنه ملا تويف النيب

  .عليه وسلم كان ابن أربع سنني
  وأما عبد اهللا بن عامر بن كريز فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى به وهو صغري فتفل

.  
_________  

  .يف فيه من ريقه قال ابن عبد الرب وما أظنه مسع منه وال حفظ عنه بل حديثه مرسل
به النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو طفل قال ابن عبد الرب ليس وأما عبد الرمحن بن عبد القارى فقال أبو داود أتى 

له مساع وال رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بل هو من التابعني وذكر أبو حامت أن يوسف بن عبد اهللا بن سالم 
  .له رؤية وال صحبة له انتهى

: بز شعري ووضع عليها مترة وقالأنه رآه أخذ كسرة من خ"هذا مع كونه حفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رواه أبو داود والترمذي يف الشمايل وروى أبو داود أيضا من حديث أنه مسع النيب صلى اهللا عليه " هذه إدام هذه"

ال جرم أن البخاري عد " ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبني جلمعته سوى ثوىب مهنته"وسلم يقول على املنرب 
ذلك عليه أبو حامت وقال له رؤية وال صحبة له وممن أثبت له بعضهم الرؤية دون الصحبة يوسف يف الصحابة فأنكر 

  .طارق بن شهاب فقال أبو زرعة وأبو داود له رؤية وليست له صحبة انتهى
وهذا ليس من باب الرؤية يف الصغر فإن طارق بن شهاب هذا قد أدرك اجلاهلية وغزا مع أيب بكر رضي اهللا عنه 

هذا على أحد وجهني إما أن يكون رآه قبل أن يسلم فلم يره يف حالة إسالمه مث جاء فقاتل مع أيب بكر وإمنا حيمل 
وإما أن يكون ذلك حمموال على أهنما ال يكتفيان يف حصول الصحبة مبجرد الرؤية كما سيأتى نقله عن أهل 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األصول وعلى هذا حيمل أيضا قول عاصم األحول أن عبد اهللا بن سرجس رأى رس



غري أنه مل يكن له صحبة قال ابن عبد الرب ال خيتلفون يف ذكره يف الصحابة ويقولون له صحبة على مذهبهم يف 
  .اللقاء والرؤية والسماع

  .وأما عاصم األحول فأحسبه أراد الصحبة اليت يذهب إليها العلماء وأولئك قليل انتهى
التربيزى يف اختصاره لكتاب ابن الصالح ملن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم كافرا مث  وأما متثيل الشيخ تاج الدين

أسلم بعد وفاته كعبد اهللا بن سرجس وشريح فليس بصحيح ملا ثبت يف صحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن 
امت النبوة وذكر احلديث يف رؤيته خل" رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأكلت معه خبزا وحلما"سرجس قال 

واستغفار النيب صلى اهللا عليه وسلم له والصحيح أيضا أن شرحيا القاضي مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل النبوة 
  .وال بعدها وهو تابعى أدرك اجلاهلية وقد عده مسلم يف املخضرمني وذكره املصنف فيهم واهللا أعلم

.  
______  

ه الواقدى عن أهل العلم فقال رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى وأما اشتراط البلوغ يف حالة الرؤية فحكا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أدرك احللم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النيب صلى 

  .اهللا عليه وسلم ولو ساعة من هنار انتهى
أمجع العلماء على عدهم يف الصحابة كعبد  والصحيح أن البلوغ ليس شرطا يف حد الصحايب وإال خلرج بذلك من

اهللا بن الزبري واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهم وأما كون املعترب يف الرؤية وقوعها بعد النبوة فلم أر من تعرض 
لذلك إال ابن منده ذكر يف الصحابة زيد بن عمرو بن نفيل وإمنا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل البعثة ومات 

وأما كون املعترب يف " إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده: "روى النسائي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قبلها وقد
الرواية وقوعها وهو حى فالظاهر اشتراطه فإنه قد انقطعت النبوة بوفاته صلى اهللا عليه وسلم وأما كون رؤيته صلى 

ىت ال يطلق اسم الصحبة على من رآه من املالئكة والنبيني اهللا عليه وسلم يف عامل الشهادة فالظاهر اشتراطه أيضا ح
يف السماوات ليلة اإلسراء أما املالئكة فلم يذكرهم أحد يف الصحابة وقد استشكل ابن األثري يف كتاب أسد الغابة 

رآه ذكر من ذكر منهم بعض اجلن الذين آمنوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وذكرت أمسا هم فإن جربيل وغريه ممن 
من املالئكة أوىل بالذكر من هؤالء وليس كما زعم ألن اجلن من مجلة املكلفني الذين مشلتهم الرسالة والبعثة فكان 

  .ذكر من عرف امسه ممن رآه حسنا خبالف املالئكة واهللا أعلم
رون وحيىي ال وأما األنبياء الذين رآهم يف السماوات ليلة اإلسراء الذين ماتوا منهم كإبراهيم ويوسف وموسى وه

شك أهنم ال يطلق عليهم اسم الصحبة لكون رؤيتهم له بعد املوت مع كون مقاماهتم أجل وأعظم من رتبة أكرب 
الصحابة وأما من هو حى إىل اآلن مل ميت كعيسى صلى اهللا عليه وسلم فإنه سينزل إىل األرض يف آخر الزمان ويراه 

لتابعني لكونه رأى من له رؤية من النيب صلى اهللا عليه وسلم أم خلق من املسلمني فهل يوصف من يراه بأنه من ا
املراد بالصحابة من لقيه من أمته الذين أرسل إليهم حىت ال يدخل فيهم عيسى واخلضر وإلياس على قول من يقول 

ض وهو حبياهتما من األئمة هذا حمل نظر ومل أر من تعرض لذلك من أهل احلديث والظاهر أن من رآه منهم يف األر
حى له حكم الصحبة فإن كان اخلضر أو إلياس حيا أو كان قد رأى عيسى يف األرض فالظاهر إطالق اسم الصحبة 

  عليهم فأما رؤية عيسى له يف السماء فقد يقال السماء



أصحاب احلديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه : وبلغنا عن أيب املظفر السمعاين املروزي أنه قال
أو كلمة ويتوسعون حىت يعدون من رآه رؤية من الصحابة وهذا لشرف منزلة النيب صلى اهللا عليه وسلم حديثا 

أن اسم الصحايب من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته : أعطوا كل من رآه حكم الصحبة وذكر
  .ل وهذا طريق األصولينيقا. للنيب صلى اهللا عليه وسلم وكثرت جمالسته له على طريق التبع له واألخذ عنه

______  
ليست حمال للتكليف وال لثبوت األحكام اجلارية على املكلفني فال يثبت بذلك اسم الصحبة ملن رآه فيها وأما رؤيته 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : لعيسى يف األرض فقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
احلجر وقريش تسألىن عن مسراى فتسألىن عن أشياء من بيت املقدس مل أثبتها فكربت كربا  لقد رأيتىن يف: "وسلم

" ما كربت مثله قط فرفعه اهللا ىل أنظر إليه ما يسألونىن عن شيء إال أنبأهتم به وقد رأيتىن يف مجاعة من األنبياء
تهم فلما فرغت من الصالة قال قائل احلديث وفيه وإذا عيسى بن مرمي قائم يصلى احلديث وفيه فحانت الصالة فأمم

يا حممد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأىن بالسالم وظاهر هذا أنه رآه ببيت املقدس وإذا كان 
كذلك فال مانع من اطالق الصحبة عليه ألنه حني ينزل يكون مقتديا بشريعة نبينا صلى اهللا عليه وسلم ال بشريعته 

" لو كان موسى حيا بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعىن"أمحد يف مسنده من حديث جابر مرفوعا املتقدمة وروى 
  .واهللا أعلم

وبلغنا عن أيب املظفر السمعاىن املروزى أنه قال أصحاب احلديث يطلقون على كل من روى عنه حديثا أو " قوله"
نزلة النيب صلى اهللا عليه وسلم اعطوا كل كلمه ويتوسعون حىت يعدون من رآه رؤية من الصحابة وهذا لشرف م

من رآه حكم الصحبة وذكر أن اسم الصح أيب من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنىب صلى اهللا 
  .عليه وسلم وكثرت جمالسته له على طريق التبع واألخذ عنه قال وهذا طريق األصوليني انتهى

أحدمها أن ما حكاه عن أهل اللغة قد نقل القاضي أبو بكر بن الباقالين  وفيما قاله ابن السمعاىن نظر من وجهني
إمجاع أهل اللغة على خالفه كما نقله عنه اخلطيب يف الكفاية أنه قال ال خالف بني أهل اللغة أن الصح أيب مشتق 

  من الصحبة وأنه ليس

ام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان ال يعد الصحايب إال من أق: وقد روينا عن سعيد بن املسيب: قلت
ولكن يف . وكأن املراد هبذا إن صح عنه راجع إىل احملكي عن األصوليني. سنة أو سنتني وغزا معه غزوة أو غزوتني

عبارته ضيق يوجب إال يعد من الصحابة جرير بن عبد اهللا البجلي ومن شاركه يف فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن ال 
  .ده من الصحابةنعرف خالفا يف ع

________  
مبشتق من قدر منها خمصوص بل هو جار على كل من صحب غريه قليال كان أو كثريا يقال صحبت فالنا حوال 
ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة قال وذلك يوجب يف حكم اللغة إجراءها على من صحب النيب صلى اهللا عليه 

سم ومع ذلك فقد تقرر لألئمة عرف يف أهنم ال يستعملون هذه وسلم ساعة من هنار هذا هو األصل يف اشتقاق اال
التسمية إال فيمن كثرت صحبته واستمر لقاؤه وال جيرون ذلك على من لقى املرء ساعة ومشى معه خطا ومسع منه 

  .حديثا فوجب لذلك أن ال جيرى هذا االسم يف عرف األستعمال اال على من هذه حاله انتهى
كاه عن األصوليني هو قول بعض أئمتهم والذي حكاه اآلمدى عن أكثر اصحابنا أن الصح أن ما ح: الوجه الثاين

أيب من رآه وقال إنه األشبه واختاره ابن احلاجب نعم الذي اختاره القاضي أبو بكر ونقله عن األئمة أنه يعترب يف 



ذلك وبه جزم ابن الصباغ يف ذلك كثرة الصحبة واستمرار اللقاء وتقدم أن ابن عبد الرب حكى عن العلماء حنو 
كتاب العدة يف أصول الفقه فقال الصح أيب هو الذي لقى النيب صلى اهللا عليه وسلم وأقام عنده واتبعه فأما من وفد 

  .عليه وانصرف عنه من غري مصاحبة ومتابعة فال ينصرف إليه هذا االسم
 من أقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة وقد روينا عن سعيد بن املسيب أنه كان ال يعد الصحايب إال" قوله"

أو سنتني وغزا معه غزوة أو غزوتني وكأن املراد هبذا إن صح عنه راجع إىل احملكي عن األصوليني ولكن يف عبارته 
ضيق يوجب أن ال يعد من الصحابة جرير بن عبد اهللا البجلي ومن شاركه يف فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن ال 

  :فا يف عده من الصحابة انتهى وفيه أمرانيعرف خال
أن املصنف علق القول بصحة ذلك عن سعيد بن املسيب وهو ال يصح عنه فإن يف اإلسناد إليه حممد بن : أحدمها

  .عمر الواقدي وهو ضعيف يف احلديث

  
______  

لبعثة وكأن املعترض أوقعه يف األمر الثاين أنه اعترض على املصنف بأن يف األوسط للطرباين أن جريرا أسلم يف أول ا
ذلك ما رواه الطرباين من رواية قيس بن أيب حازم عن جرير قال ملا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أتيته ألبايعه 

فقال ألي شيء جئت يا جرير قلت جئت ألسلم على يديك قال فدعاين إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأىن رسول اهللا 
ة وتؤتى الزكاة املفروضة وتؤمن بالقدر خريه وشره قال فألقى إىل كساء مث أقبل على أصحابه وتقيم الصالة املكتوب

فقال إذا جاءكم كرمي قوم فأكرموه وهو يف الكبري أيضا واجلواب عنه أن هذا احلديث غري صحيح فإنه من رواية 
وابن معني وأبو حامت وغريهم ولو احلصني بن عمر األمحسي وهو منكر احلديث كما قاله البخاري وضعفه أيضا أمحد 

كان صحيحا ملا كان فيه تقدم إسالمه ألنه ال تلزم الفورية يف جواب ملا والصواب أن جريرا متأخر اإلسالم فقد 
ثبت يف الصحيحني عن إبراهيم النخعي أن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة وللبخاري عن إبراهيم أن جريرا كان 

  .من آخر من أسلم
أيب داود أيضا من حديث جرير أنه قال ما أسلمت إال بعد نزول املائدة وإمنا يريد بذلك أنه بعد نزول قوله وعند 
اآلية وإال فقد نزل بعض املائدة بعد إسالم } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم{: تعاىل

 يلزم من هذا أنه مل يقم معه سنة فإن نزول اآلية كان يف غزوة املريسيع على املشهور جرير كما سيأيت ولكن ال
وكانت يف سنة ست واملعروف أن إسالمه بدون سنة من وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد ذكر البخاري يف 

ذي تويف فيه وكذا قال التاريخ الكبري عن إبراهيم عن جرير وكان أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العام ال
الواقدي كان إسالمه يف السنة اليت تويف فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن أطلق ذلك ال يريدون بذلك أنه أسلم 
يف سنة إحدى عشرة إمنا يريدون بذلك سنة ملفقة وصرح بذلك اخلطيب فقال أسلم يف السنة اليت تويف فيها رسول 

  .ة عشر من اهلجرة يف شهر رمضان منهااهللا صلى اهللا عليه وسلم وهى سن
وكذا قال ابن حبان يف الصحابة إن إسالمه كان يف سنة عشر من اهلجرة يف شهر رمضان وأما ما جزم به ابن عبد 
الرب يف االستيعاب أن جريرا قال أسلمت قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بأربعني يوما فهذا ال يصح عن جرير 

استنصت : "لصحيحني من حديث جرير أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له يف حجة الوداعويرده ما ثبت يف ا
  " .الناس



هل بقي من أصحاب رسول : أتيت أنس بن مالك فقلت: وروينا عن شعبة عن موسى السبالين وأثىن عليه خريا قال
إسناده جيد حدث . من صحبه فال بقي ناس من اإلعراب قد رأوه فأما: اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد غريك ؟ قال

  .به مسلم حبضرة أيب زرعة
تارة يعرف بالتواتر وتارة باالستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن : مث إن كون الواحد منهم صحابيا

  .آحاد الصحابة أنه صحايب وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحايب واهللا أعلم
______  

ديث فكان إسالمه قبل حجة الوداع يف شهر رمضان على املشهور فما استشكله املصنف على قول سعيد بن احل
  .املسيب يف أمر جرير واضح لو صح عنه ولكنه مل يصح عنه واهللا أعلم

وروينا عن شعبة عن موسى السبالين وأثىن عليه خريا إىل آخره وقع يف النسخ الصحيحة اليت قرأت على " قوله"
صنف السيالىن بفتح السني املهملة وفتح الباء املوحدة واملعروف إمنا هو بسكون الياء املثناة من حتت هكذا ضبطه امل

  .السمعاىن يف األنساب
مث إن كون الواحد منهم صح أبيا تارة يعرف بالتواتر وتارة باالستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى " قوله"

  .أيب وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحايب انتهىعن آحاد الصحابة أنه صح 
هكذا أطلق املصنف أنه يقبل قول من ثبتت عدالته أنه صح أيب وتبع يف ذلك اخلطيب فإنه قال يف الكفاية يف آخر 

بول القول إذا قال كالم رواه عن القاضي أيب بكر الباقالين ما صورته وقد حيكم بأنه صح أيب إذا كان ثقة أمينا مق
صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم وكثر لقائى له فتحكم بأنه صح أيب يف الظاهر ملوضع عدالته وقبول خربه وإن مل 

  .يقطع بذلك كما يعمل بروايته انتهى
 والظاهر أن هذا الكالم بقية كالم القاضي أبو بكر فإنه يشترط يف الصح أيب كثرة الصحبة واستمرار اللقاء كما

  تقدم نقله عنه وأما اخلطيب فال يشترط ذلك على رأى

.  
______  

احملدثني وعلى كل تقدير فالبد من تقييد ما أطلقه بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر أما لو ادعاه بعد مائة سنة 
األشج ومكلبة من وفاته صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال يقبل ذلك منه كجماعة ادعوا الصحبة بعد ذلك ك أيب الدنيا 

بن ملكان ورتن اهلندى فقد أمجع أهل احلديث على تكذيبهم وذلك ملا ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر 
أرأيتكم : "صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة صالة العشاء يف آخر حياته فلما سلم قام فقال: قال

احلديث وكان إخباره صلى اهللا " ممن هو على ظهر األرض أحدليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها ال يبقى 
عليه وسلم بذلك قبل موته بشهر كما ثبت يف صحيح مسلم من حديث جابر قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

تسألونىن عن الساعة وإمنا علمها عند اهللا وأقسم باهللا ما على األرض من نفس منفوسة : "يقول قبل أن ميوت بشهر
وهذه الرواية " ما من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة وهى حية يومئذ" ويف رواية له " تى عليها مائة سنةيأ

املقيدة باليوم حيمل عليها قوله صلى اهللا عليه وسلم يف بعض طرق حديث جابر عند مسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 
  .مائة سنة

ية على أن أحدا ال يعيش مائة سنة ونازعته يف ذلك فأصر عليه مع أن فقد رأيت بعض أهل العلم استدل هبذه الروا
يف بقية احلديث عنده فقال سامل يعىن ابن أيب اجلعد وهو الراوى له عن جابر يذاكرنا ذلك عنده إمنا هى كل نفس 



ال يأتى " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: خملوقة يومئذ وعند مسلم أيضا من حديث أيب سعيد اخلدري قال
  " .مائة سنة وعلى األرض نفس منفوسة اليوم

والصواب أن ذلك حممول على التقييد بالظرف فقد جاوز مجاعة من العلماء املاية وحدثوا بعد املاية وهم معروفو 
املولد كالقاضي أيب الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربى أحد أئمة الشافعية واحلافظ أيب طاهر أمحد بن حممد السلفي 

وغريمها وقد ورد يف بعض طرق هذا احلديث أن املراد باملائة من اهلجرة ال من وفاته صلى اهللا عليه وسلم رواه أبو 
يعلى املوصلى يف مسنده من رواية قيس بن وهب اهلمداىن عن أنس قال حدثنا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  " .ال يأتى مائة سنة من اهلجرة ومنكم عني تطرف: "قال
وهذا يرد قول من ادعى أنه تأخر بعد أيب الطفيل أحد من الصحابة كما سيأتى ذلك يف آخر من مات من الصحابة 

  .إن شاء اهللا تعاىل

أنه ال يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكوهنم على : للصحابة بأسرهم خصيصة وهي: الثانية
  من يعتد به يف اإلمجاع من األمة اإلطالق معدلني بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع

اتفق املفسرون على أنه وارد يف أصحاب رسول : قيل. اآلية} كُنُْتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ{: قال اهللا تبارك وتعاىل
وهذا خطاب مع } لَى النَّاسَِوكَذَِلَك َجَعلَْناكُمْ أُمَّةً َوَسطاً لَِتكُوُنوا شَُهَداَء َع{: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال تعاىل

  .اآلية} ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه وَالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ{: وقال سبحانه وتعاىل. املوجودين حينئذ
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حديث أيب سعيد املتفق على صحته: ويف نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها

ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال : "وسلم قال
  " .نصيفه

فكذلك بإمجاع العلماء الذين يعتد هبم يف : مث إن األمة جممعة علي تعديل مجيع الصحابة ومن البس الفنت منهم
هللا سبحانه وتعاىل أتاح اإلمجاع على ذلك لكوهنم اإلمجاع إحسانا للظن هبم ونظرا إىل ما متهد هلم من املآثر وكان ا

  .نقلة الشريعة واهللا أعلم
________  

فعلى هذا ال يقبل قول أحد أدعى الصحبة بعد مائة سنة من اهلجرة وكالم األصوليني أيضا يقتضى ما ذكرناه فإهنم 
سلم قال اآلمدي يف األحكام اشترطوا يف ثبوت ذلك بادعائه أن يكون قد عرفت معاصرته للنيب صلى اهللا عليه و

فلو قال من عاصره أنا صح أيب مع إسالمه وعدالته فالظاهر صدقه وحكامها ابن احلاجب احتمالني من غري ترجيح 
  .قال وحيمل أن ال يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه واهللا أعلم
د منهم إىل أن قال ويف نصوص السنة قوله الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة وهى أنه ال يسأل عن عدالة أح

ال تسبوا "الشاهدة بذلك كثرة منها حديث أيب سعيد املتفق على صحته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
مث إن األمة جممعة " أصحايب فوالذي نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه

  من البس الفنت منهم فكذلك بإمجاع العلماء الذين يعتد هبمعلى تعديل مجيع الصحابة و

أكثر الصحابة حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو هريرة روي ذلك عن سعيد بن أيب احلسن و : الثالثة 
أمحد بن حنبل وذلك من الظاهر الذي ال خيفي على حديثي وهو أول صاحب حديث بلغنا عن أيب بكر بن أيب داود 

  لسجستاين قال رأيت أبا هريرة يف النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أيب هريرةا



______  
يف اإلمجاع إحسانا للظن هبم ونظرا إىل ما متهد هلم من املآثر فكان اهللا سبحانه وتعاىل أتاح اإلمجاع على ذلك لكوهنم 

  .نقلة الشريعة واهللا أعلم
استدالله حبديث أيب سعيد وذلك ألنه قاله النيب صلى اهللا عليه أنه اعترض على املصنف يف : أحدمها: فيه أمران

وسلم خلالد بن الوليد ملا تقاول هو وعبد الرمحن ابن عوف أى أنه أراد بذلك صحبة خاصة واجلواب أنه ال يلزم 
من كونه ورد على سبب خاص يف شخص معني أنه ال يعم مجيع أصحابه وال شك أن خالدا من أصحابه وإنه منهي 

وإذا هنى الصحايب عن " ال تسبوا أصحايب: "ن سبه وإمنا درجات الصحبة متفاوتة فالعربة إذا بعموم اللفظ يف قولهع
  .فغري الصحايب أوىل بالنهى عن سب الصحايب. سب الصحايب
ن عبد أن ما حكاه املصنف من إمجاع األمة على تعديل من مل يالبس الفنت منهم كأنه أخذه من كالم اب: األمر الثاين

الرب فإنه حكى يف االستيعاب إمجاع أهل احلق من املسلمني وهم أهل السنة واجلماعة على أن الصحابة كلهم عدول 
  .انتهى

ويف حكاية اإلمجاع نظر ولكنه قول اجلمهور كما حكاه ابن احلاجب واآلمدي وقال إنه املختار وحكيا معا قوال 
مطلقا وقوال آخر إهنم عدول إىل وقوع الفنت وأما بعد ذلك فالبد آخر اهنم كغريهم يف لزوم البحث عن عدالتهم 

من البحث عمن ليس ظاهر العدالة وذهب املعتزلة إىل تفسيق من قاتل على بن أيب طالب منهم وقيل يرد الداخلون 
العدالة يف الفنت كلهم ألن أحد الفريقني فاسق من غري تعيني وقيل نقبل الداخل يف الفنت إذا انفرد ألن األصل 

  .وشككنا يف فسقه وال يقبل مع خمالفه لتحقق فسق أحدمها من غري تعيني واهللا أعلم

  .أنا أول صاحب حديث كان يف الدنيا: فقلت إين ألحبك فقال
ستة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثروا الرواية عنه : وعن أمحد بن حنبل أيضا رضي اهللا عنه قال

  .ن عمر و عائشة و جابر بن عبد اهللا و ابن عباس و أنسوعمروا أبو هريرة و اب
  .و أبو هريرة أكثرهم حديثا ومحل عنه الثقات
ليس أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : بلغنا عن أمحد بن حنبل قال. مث إن أكثر الصحابة فتيا تروى ابن عباس

  .وسلم يروى عنه يف الفتوى أكثر من ابن عباس
عبد اهللا بن عباس و عبد اهللا بن عمر و عبد اهللا بن : من العبادلة ؟ فقال: حنبل أيضا أنه قيل لهوروينا عن أمحد بن 

  .ال ليس عبد اهللا بن مسعود من العبادلة: فابن مسعود ؟ قال: قيل له. الزبري و عبد اهللا بن عمرو
دم موته وهؤالء عاشوا حىت احتيج وهذا ألن ابن مسعود تق: قال احلافظ أمحد البيهقي فيما رويناه عنه وقرأته خبطه

  .فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم. إىل علمهم
ويلتحق بابن مسعود يف ذلك سائر العبادلة املسمني بعبد اهللا من الصحابة وهم حنو مائتني وعشرون نفسا واهللا : قلت
  .أعلم

______  
عبادلة املسمني بعبد اهللا من الصحابة وهم حنو مائتني وعشرون نفسا ويلتحق بابن مسعود يف ذلك سائر ال" قوله"

  .واهللا أعلم انتهى
وما ذكره من كون املسمني بعبد اهللا من الصحابة حنو مائتني وعشرون ليس جبيد بل هم أكثر من ذلك بكثري وكأن 



ئتني وثالثني ومنهم من مل يصحح له املصنف أخذ ما ذكره من االستيعاب البن عبد الرب فإنه عد ممن امسه عبد اهللا ما
  صحبة ومنهم من ذكره للمعاصرة من غري رؤية على قاعدته ومنهم من كرره لالختالف يف اسم أبيه ومنهم

مل يكن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم له أصحاب يقومون بقوله : وروينا عن علي بن عند اهللا املديين قال
كان لكل رجل منهم أصحاب . بن مسعود و زيد بن ثابت و ابن عباس رضي اهللا عنهمعبد اهللا : يف الفقه إال ثالثة

  .يقومون بقوله ويفتون الناس
عمر وعلي وأيب وزيد : وجدت علم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم انتهى إىل ستة: وروينا عن مسروق قال

  .ثنني علي وعبد اهللاوأيب الدرداء وعبد اهللا بن مسعود مث انتهى علم هؤالء الستة إىل ا
  .وروينا حنوه عن مطرف عن الشعيب عن مسروق لكن ذكر أبا موسى بدل أيب الدرداء

كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان عمر وعبد : وروينا عن الشعيب قال
شعري وأيب يشبه علم بعضهم اهللا وزيد يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي واأل

  .بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض
_______  

من اختلف يف امسه أيضا هل يسمى بعبد اهللا أو غريه وجمموعهم أكثر من عشرة فبقى منهم حنو مائتني وعشرين 
أبو  نفسا كما ذكر ولكن قد فات ابن عبد الرب منهم مجاعة ذكرهم غريه ممن صنف يف الصحابة وذكر منهم احلافظ

بكر بن فتحون يف ذيله على االستيعاب مائة وأربعة وستني نفسا زيادة على من ذكرهم ابن عبد الرب ومنهم أيضا 
من عاصر ومل ير أو مل تصح له صحبة أو كرر لإلخالف يف اسم أبيه كما تقدم ولكن جيتمع من اجملموع حنو ثالمثائة 

  .رجل واهللا أعلم
ت علم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم انتهى إىل ستة عمر وعلى و أيب وروينا عن مسروق قال وجد" قوله"

وزيد و أيب الدرداء وعبد اهللا بن مسعود مث انتهى علم هؤالء الستة إىل اثنني على وعبد اهللا وروينا حنوه عن مطرف 
  .عن الشعىب عن مسروق لكن ذكر أن أبا موسى بدل أيب الدرداء انتهى

وهم : أن الشافعي ذكر الصحابة يف رسالته القدمية وأثىن عليهم مبا هم أهله مث قال: البيهقي وروينا عن احلافظ أمحد
فوقنا يف كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من آرائنا 

  .عندنا ألنفسنا واهللا أعلم
ومن يضبط : ل عن عدة من روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالأنه سئ: روينا عن أيب زرعة الرازي: الرابعة 

  .هذا ؟ شهد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع أربعون ألفا وشهد معه تبوك سبعون ألفا
ومن : حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة آالف حديث؟ قال: أليس يقال: وروينا عن أيب زرعة أيضا أنه قيل له

قلقل اهللا أنيابه ؟ هذا قول الزنادقة ومن حيصي حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض رسول اهللا صلى قال ذا 
  .اهللا عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روي عنه ومسع منه

______  
ن عليا وابن مسعود ماتا وقد يستشكل قول مسروق أن علم الستة املذكورين انتهى إىل على وعبد اهللا من حيث أ

قبل زيد بن ثابت و أيب موسى األشعري بال خالف فكيف ينتهي علم من تأخرت وفاته إىل من مات قبله وما وجه 
  .ذلك



وقد يقال يف اجلواب عن ذلك أن املراد بكون علم املذكورين انتهى إىل على وعبد اهللا أهنما ضما علم املذكورين 
  .ن وإن تأخرت وفاة بعض املذكورين عنهما واهللا أعلمإىل علمهما يف حياة املذكوري

وروينا عن أيب زرعة أيضا أنه قيل له أليس يقال حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة آالف حديث قال " قوله"
ومن قال ذا قلقل اهللا أنيابه هذا قول الزنادقة ومن حيصى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض رسول اهللا 

  .اهللا عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن رآه ومسع منه انتهى صلى
ويف هذا التحديد هبذا العدد املذكور نظر كبري وكيف ميكن االطالع على حترير ذلك مع تفرق الصحابة يف البوادي 

م يزيدون على مائة ألف كما رواه والقرى واملوجود عن أيب زرعة باألسانيد املتصلة إليه ترك التحديد يف ذلك وإهن
  أبو موسى املديين يف ذيله على الصحابة البن منده بإسناده إىل أيب جعفر أمحد بن عيسى اهلمداين قال

أهل املدينة وأهل مكة : يا أبا زرعة هؤالء أبن كانوا و أين مسعوا منه ؟ قال: فقيل له. ممن رآه ومسع منه: ويف رواية
  .من شهد معه حجة الوداع كل رآه ومسع منه بعرفةومن بينهما واإلعراب و

مث إنه اختلف يف عدد طبقاهتم وأصنافهم والنظر يف ذلك إىل السبق باإلسالم واهلجرة وشهود املشاهد : قال املؤلف
  .الفاضلة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلى اهللا عليه وسلم

_________  
رعة الرازى تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن رآه ومسع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل قال أبو ز

  .وامرأة وكل قد روى عنه مساعا أو رؤية انتهى وهذا قريب لكونه ال حتديد فيه هبذا القدر اخلاص
ملشهورة وقد ذكره أبو وأما ما ذكره املصنف عن أيب زرعة فلم أقف له على إسناد وال هو يف كتب التواريخ ا

موسى املديىن يف ذيله على الصح أيب بغري إسناد فقال ذكر سليمان بن إبراهيم خبطه قال قيل ل أيب زرعة فذكره 
دون قوله قلقل اهللا أنيابه وقد جاء عن الشافعي أيضا عدة من تويف عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم من الصحابة 

كر الساجى يف مناقب الشافعي عن حممد ابن عبد اهللا بن عبد احلكم قال أنبأنا ولكنه دون هذا بكثري ورواه أبو ب
الشافعي قال قبض اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون ستون ألفا ثالثون باملدينة وثالثون الفا يف قبايل 

يف تصانيفهم عشرة العرب وغري ذلك وهذا إسناد جيد ومع ذلك فجميع من صنف الصحابة مل يبلغ جمموع ما 
آالف مع هذا كوهنم يذكرون من تويف يف حياته صلى اهللا عليه وسلم يف املغازى وغريها ومن عاصره وهو مسلم 

وإن مل يره ومجيع من ذكره ابن منده يف الصحابة كما قال أبو موسى قريب من ثالثة آالف ومثامنائة ترمجة مما رآه أو 
أدرك زمانه أو من ذكر فيهم وإن مل يثبت ومن اختلف له يف ذلك وال شك  صحبه أو مسع منه أو ولد يف عصره أو

أنه ال ميكن حصرهم بعد فشو اإلسالم وقد ثبت يف صحيح البخاري أن كعب بن مالك قال يف قصة ختلفه عن 
 غزوة تبوك وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثري ال جيمعهم كتاب حافظ يعىن الديوان احلديث هذا يف

  .غزوة خاصة وهم جمتمعون فكيف جبميع من رآه مسلما واهللا أعلم

  .اثنيت عشرة طبقة ومنهم من زاد على ذلك ولسنا نطول بتفصيل ذلك واهللا أعلم: وجعلهم احلاكم أبو عبد اهللا
مث إن مجهور السلف على تقدمي عثمان على علي وقدم أهل . أفضلهم على اإلطالق أبو بكر مث عمر: اخلامسة 

كوفة من أهل السنة عليا على عثمان وبه قال بعض السلف منهم سفيان الثوري أوال مث رجع إىل تقدمي عثمان ال
  .روي ذلك عنه وعنهم اخلطايب

  .وممن نقل عنه من أهل احلديث تقدمي علي على عثمان حممد بن إسحاق بن خزمية



  .ةوتقدمي عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب احلديث وأهل السن
أصحابنا جممعون على أن أفضلهم اخللفاء : فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي: وأما أفضل أصنافهم صنفا

  .األربعة مث الستة الباقون إىل متام العشرة مث البدريون مث أصحاب أحد مث أهل بيعة الرضوان باحلديبية
نصار وهم الذين صلوا إىل القبلتني يف قول سعيد ويف نص القرآن تفضيل السابقني إالولني من املهاجرين وإال: قلت

وعن حممد بن كعب القرظي و عطاء بن . هم الذين شهدوا بيعة الرضوان: ويف قول الشعيب. بن املسيب وطائفة
  .هم أهل بدر روى ذلك عنهما ابن عبد الرب فيما وجدناه عنه واهللا أعلم: يسار أهنما قاال

______  
ل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار إىل أن قال وعن حممد بن كعب القرظى ويف نص القرآن تفضي" قوله"

وعطاء بن يسار أهنما قاال هم أهل بدر روى ذلك عنهما ابن عبد الرب فيما وجدناه عنه انتهى ومل يوصل ابن عبد 
ن شيخ له مل يسم عن موسى الرب إسناده بذلك إليهما وإمنا ذكره عن سنيد وإسناد سنيد فيه ضعيف جدا فإنه رواه ع

  .بن عبيدة الربذي هو ضعيف
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بن الصالح: كتاب واإليضاح شرح مقدمة ا لتقييد    ا
ليف قي : تأ لعرا بن احلسني ا لرحيم  ا عبد  لدين     زين ا

أبو بكر الصديق روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت : اختلف السلف يف أوهلم إسالما فقيل: السادسة 
  .وإبراهيم النخعي وغريهم

ال أعلم : أيب ذر واملقداد وغريهم وقال احلاكم أبو عبد اهللاعلي أول من أسلم روي ذلك عن زيد بن أرقم و: وقيل
أول من أسلم زيد : خالفا بني أصحاب التواريخ أن علي بن أيب طالب أوهلم إسالما واستنكر هذا من احلاكم وقيل

  .وذكر معمر حنو ذلك عن الزهري. بن حارثة
وهو قول قتادة وحممد بن إسحاق بن . ريأول من أسلم خدجية أم املؤمنني روي ذلك من وجوه عن الزه: وقيل

اتفاق العلماء على أن : وادعى الثعليب املفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه. وروي أيضا عن ابن عباس. يسار ومجاعة
أول من أسلم من الرجال : أول من أسلم خدجية وأن اختالفهم إمنا هو يف أول من أسلم بعدها واألورع أن يقال

من الصبيان أو األحداث علي ومن النساء خدجية ومن املوايل زيد بن حارثة ومن العبيد بالل واهللا األحرار أبو بكر و
  .أعلم

_______  
اختلف السلف يف أوهلم إسالما فقيل أبو بكر الصديق روى عن ابن عباس وحسان بن ثابت إىل آخر كالمه " قوله"

بو بكر والثاين خدجية والثالث على وحكى املصنف وقد اختلف على ابن عباس يف ذلك على ثالثة أقوال أحدها أ
  .األولني ومل حيك الثالث وسيأيت ذكره بعد هذا واهللا أعلم

قال احلاكم أبو عبد اهللا ال أعلم خالفا بني أصحاب التواريخ أن على بن أيب طالب أوهلم إسالما واستنكر " قوله"
ا من الذكور فهو قريب من الصحة إال أن دعوى إمجاع هذا من احلاكم انتهى قلت إن كان احلاكم أراد بكالمه هذ

أصحاب التواريخ على ذلك ليس جبيد فإن عمر بن شبة منهم وقد ادعى أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل 
على بن أيب طالب وهذا وإن كان الصحيح خالفه فإمنا ذكرته لدعوى احلاكم نفي اخلالف بني املؤرخني وهو إمنا 

باخلالف وال اعتراض عليه يف ذلك ومع دعواه ذلك فقد صحح أن أبا بكر أول من أسلم من  ادعى نفي علمه
الرجال البالغني فقال بعد ذلك والصحيح عند اجلماعة أن أبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال البالغني 

  .صة إسالمهحلديث عمرو بن عنبسة يريد بذلك ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث عمرو بن عنبسة يف ق

.  
_______  

وقوله للنيب صلى اهللا عليه وسلم من معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبالل ممن آمن به 
وكان ينبغي للحاكم أن يقول من الرجال البالغني األحرار كما قال املصنف يف آخر كالمه فإن املعروف عند أهل 

  .كرالسري أن زيد بن حارثة أسلم قبل أيب ب
  .والصحيح أن عليا أول ذكر أسلم وحكى ابن عبد الرب االتفاق عليه كما سيأيت

وقال ابن إسحاق يف السرية أول من آمن خدجية مث على بن أيب طالب وكان أول ذكر آمن برسول اهللا صلى اهللا 
هر إسالمه إىل آخر عليه وسلم وهو ابن عشر سنني مث زيد بن حارثة فكان أول ذكر أسلم بعد على مث أبو بكر فأظ



كالمه وما ذكرنا أنه الصحيح من أن عليا أول ذكر أسلم هو قول أكثر الصحابة أيب ذر وسلمان الفارسي وخباب 
بن األرت وخزمية بن ثابت وزيد بن أرقم و أيب أيوب األنصاري واملقداد بن األسود ويعلى بن مرة وجابر بن عبد 

  .عفيف الكندي وأنشد أبو عبيد اهللا املرزباىن خلزمية بن ثابتاهللا و أيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك و
  ما كنت أحسب هذا األمر منصرفا عن هاشم مث منها عن أيب احلسن

  :أليس أول من صلى لقبلتهم وأعلم الناس بالقرآن والسنن وأنشد القضاعي لعلى رضي اهللا عنه
  :عبد الرب لبكر بن محام التاهرتى سبقتكم إىل اإلسالم طرا صغريا ما بلغت أوان حلمي وأنشد ابن

  قل البن ملجم واألقدار غالبة هدمت ويلك لإلسالم أركانا
قتلت أفضل من ميشى على قدم وأول الناس إسالما وإميانا وأنشد الفرغاين يف الذيل لعبد اهللا بن املعتز يذكر عليا 

  :وسابقته
  .يرمى بأنه ناصيب والفضل ما شهدت به األعداء وأول من ظل يف موقف يصلى مع الطاهر الطيب وكان ابن املعتز

وذهب غري واحد من الصحابة والتابعني إىل أن أول الصحابة إسالما أبو بكر وهو قول ابن عباس فيما حكاه 
املصنف عنه كما تقدم وحسان بن ثابت ورواه الترمذي أيضا عن أيب بكر نفسه من رواية أيب نضرة عن أيب سعيد 

  .ألست أول من أسلم احلديثقال أبو بكر : قال

.  
_________  

قال أبو بكر قال وهذا أصح وإىل هذا ذهب إبراهيم النخعى والشعىب واستدل : ورواه أيضا من رواية أيب نضرة قال
على ذلك بشعر حسان كما رواه احلاكم يف املستدرك من رواية خالد بن سعيد قال سئل الشعىب من أول من أسلم 

  :سانفقال أما مسعت قول ح
  إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر مبا فعال

  خري الربية أتقاها وأعدهلا بعد النىب وأوفاها مبا محال
والثاين التاىل احملمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسال هكذا رواه احلاكم يف املستدرك أن الشعىب هو املسئول 

من هذا الوجه فجعل ابن عباس هو املسئول فقال عن الشعىب قال سألت عن ذلك وراه الطرباين يف املعجم الكبري 
  .ابن عباس من أول من أسلم قال أبو بكر أما مسعت قول حسان فذكره إال أنه قال إال النىب مكان بعد النىب

وقد روى عن ابن عباس من طرق أن أول من أسلم على رواه الترمذي من رواية أيب بلج عن عمر بن ميمون عن 
بن عباس قال أول من صلى على وقال هذا حديث غريب وروى الطرباين بإسناد صحيح من رواية عبد الرزاق ا

عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أول من أسلم على ومن رواية عبد الرزاق أيضا عن معمر عن 
 ذر وسلمان رواه الطرباين أيضا عثمان اجلزرى عن مقسم عن ابن عباس مثله وروى مرفوعا من حديثه وحديث أيب

السبق ثالثة السابق إىل موسى يوشع بن نون : "من رواية جماهد عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ويف إسناده حسني " والسابق إىل عيسى صاحب ياسني والسابق إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم على بن أيب طالب

  .منكر احلديث قاله أبو زرعة وقال البخاري فيه نظر األشقر واسم أبيه احلسن كويف
وروى الطرباين أيضا من رواية أيب سخيلة عن أيب ذر وعن سلمان قال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيد 

احلديث ويف إسناده إمساعيل بن موسى السدى قال ابن عدى أنكروا منه " إن هذا أول من آمن ىب: "على فقال
  يع وقال أبو حامت صدوق وقال النسائي ليس به بأس وروى الطرباين أيضا من روايةغلوه يف التش



.  
_________  

  .عليم الكندى عن سلمان قال أول هذه األمة ورودا على نبيها أوهلا إسالما على بن أيب طالب رضي اهللا عنه
ديث وفيه فقال النيب صلى اهللا وروى الطرباين أيضا من رواية شريك عن أيب إسحاق أن عليا ملا تزوج فاطمة احل

عليه وسلم لقد زوجتكه وإنه ألول أصح أيب سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما وهذا منقطع ورواه أمحد يف 
مسنده من وجه آخر من رواية نافع ابن أيب نافع عن معقل بن يسار يف أثناء حديث قال عبد اهللا بن أمحد وجدت يف 

ث قال أما ترضني أن زوجتك أقدم أمىت سلما فذكره نافع ابن أيب نافع هذا جمهول كتاب أيب خبط يده يف هذا احلدي
قاله على بن املديىن وجعله أبو حامت نفيعا أبا داود أحد اهللكى وأما املزى فجعله آخر ثقة تبعا لصاحب الكمال 

الم يضحك على املنرب مل واألول هو الصواب وروى أمحد يف مسنده من رواية حبة العرىن قال رأيت عليا عليه الس
اللهم ال أعترف أن عبدا من هذه األمة عبدك قبلى غري نبيك : أره ضحك ضحكا أكثر منه احلديث وفيه مث قال

أنا أول من صلى : ثالث مرات لقد صليت قبل أن يصلى الناس سبعا وروى أمحد أيضا من هذا الوجه عن على قال
جوين العرىن ضعفه اجلمهور وهو من غالة الشيعة ووثقه العجلى وقد  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحبة بن

ورد عن ابن عباس أن خدجية أسلمت قبل على رواه أمحد والطرباين من رواية أيب بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن 
  .عباس فذكر فضايل لعلى مث قال وكان أول من أسلم من الناس بعد خدجية

ال البخاري فيه نظر فقد وثقه ابن معني وأبو حامت والنسائي وابن سعد والدارقطين وهذا إسناد جيد وأبو بلج وإن ق
وهذا يبني أنه أراد مبا تقدم نقله عنه من تقدم إسالم على أنه أراد من الذكور وقد نقل ابن عبد الرب االتفاق عليه 

جية أول من آمن مث على بعدها مث ومجع بني القولني اآلخرين يف أيب بكر وعلى مبا نذكره فقال اتفقوا على أن خد
ذكر أن الصحيح أن أبا بكر أول من أظهر إسالمه مث روى عن حممد بن كعب القرظى أن عليا أخفي إسالمه من 

أيب طالب وأظهر أبو بكر إسالمه ولذلك شبه على الناس وهذا وإن كان مرسال ففي مسند أمحد من رواية حبة 
 ضحكه على املنرب أنه يذكر أبا طالب حني اطلع عليه يصلى مع النيب صلى اهللا العرىن عن على يف احلديث املتقدم يف

  عليه وسلم بنخلة احلديث وروى الطرباين يف الكبري من رواية حممد بن

  .أخرهم على اإلطالق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة مائة من اهلجرة: السابعة 
_________  

يه عن جده قال صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم غداة اإلثنني وصلت خدجية يوم اإلثنني عبيد اهللا بن أيب رافع عن أب
من آخر النهار وصلى على يوم الثالثاء فمكث على يصلى مستخفيا سبع سنني وأشهرا قبل أن يصلى أحد والتقييد 

سحق املتقدم نقله عنه ما بسبع سنني فيه نظر وال يصح ذلك ويف إسناده حيىي بن احلميد احلماىن ويف كالم ابن ا
يشري إىل هذا اجلمع فإنه قال مث أبو بكر فأظهر إسالمه ففيه ما يشري إىل أن من أسلم قبله مل يظهر إسالمه وينبغى أن 

يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل ملا ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة يف قصة بدء الوحى 
ورجوعه ودخوله على خدجية وفيه فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل فقالت } اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{ونزول 

له امسع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخى ماذا ترى فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب ما رأى فقال 
أن قال وإن يدركىن يومك انصرك  له ورقة هذا الناموس الذي نزل اهللا على موسى يا ليتىن فيها جذعا احلديث إىل

  .نصرا مؤزرا مث مل ينشب ورقة أن تويف وفتر الوحى ففي هذا أن الوحى تتابع يف حياة ورقة وأنه آمن به وصدقه
وقد روى أبو يعلى املوصلى وأبو بكر البزار يف مسنديهما من رواية جمالد عن الشعىب عن جابر بن عبد اهللا أن النيب 



سئل عن ورقة بن نوفل فقال ابصرته يف بطنان اجلنة عليه سندس لفظ أيب يعلى وقال البزار  صلى اهللا عليه وسلم
ال تسبوا : "عليه حلة من سندس وروى البزار أيضا من حديث عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الصحابة أبو عبد اهللا بن  وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقد ذكر ورقة يف" ورقة فإىن رأيت له جنة أو جنتني
  .منده وقال اختلف يف إسالمه انتهى وما تقدم من األحاديث يدل على إسالمه واهللا أعلم

آخرهم على اإلطالق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة مائة انتهى وقد اعترض عليه بأن عكراش بن " قوله"
االشتقاق قلت هذا خطأ صريح ممن زعم ذلك وابن دريد  ذؤيب عاش بعد اجلمل مائة سنة فيما حكاه ابن دريد يف

  ال يرجع اليه يف ذلك وابن دريد أخذه من ابن قتيبة فانه حكى يف املعارف هذه احلكاية اليت حكاها ابن دريد

  
__________  

لك مائة سنة وابن قتيبة أيضا كثري الغلط ومع ذلك فاحلكاية بغري إسناد وهى حمتملة ألنه إمنا أراد أنه أكمل بعد ذ
وهو الظاهر فان حاصل احلكاية املذكورة أنه حضر مع على وقعة اجلمل وأنه مسح رأسه فعاش بعد ذلك مائة سنة 

  .مل يشب فالظاهر أنه أراد أكمل مائة سنة
والصواب ما ذكره املصنف أن آخرهم موتا على اإلطالق أبو الطفيل ومل خيتلف يف ذلك أحد من أهل احلديث إال 

ر بن حازم أن آخر الصحابة موتا سهل بن سعد والظاهر أنه أراد باملدينة وأخذه من قول سهل حيث مسعه قول جري
يقول لو مت مل تسمعوا أحدا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامنا كان خطابه هذا ألهل املدينة أو أنه مل 

وما ذكرناه من أن أبا الطفيل آخرهم موتا جزم به  يطلق اسم الصحبة على أيب الطفيل فقد عده بعضهم يف التابعني
مسلم بن احلجاج ومصعب بن عبد اهللا وأبو زكريا بن منده وغريهم وروينا يف صحيح مسلم بإسناده إىل أيب الطفيل 

  .قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما على وجه األرض رجل رآه غريى
قال مسلم مات أبو : ح مسلم من رواية إبراهيم بن حممد بن سفيان قالوأما كون وفاته سنة مائة فروينا يف صحي

الطفيل سنة مائة وكان آخر من مات من أصحاب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذا قال شباب 
ا العصفرى فيما رواه احلاكم يف املستدرك أنه مات سنة مائة وكذا جزم به ابن عبد الرب ويف وفاته أقوال آخر أحده
أنه بقى إىل سنة عشر ومائة وهو الذي صححه الذهىب يف الوفيات وروى وهب بن جرير ابن حازم عن أبيه قال 

كنت مبكة سنة عشر ومائة فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل والقول الثاين أنه تويف سنة سبع ومائة 
  .هوجزم به أبو حامت ابن حبان وابن قانع وأبو زكريا بن مند

والقول الثالث أنه تويف سنة اثنني ومائة قال مصعب بن عبد اهللا الزبريى وكيف يظن عاقل أنه يتأخر رجل من 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بلد من البالد أو حى من أحياء العرب بعد الصحابة أمجعهم بثالثني سنة 

لع عليه أحد من احملدثني وقد ادعى مجاعة بعد ذلك أن هلم فأكثر ال يقصده أحد من التابعني والرواة والعلماء وال يط
  صحبة وهم يف ذلك كاذبون فقصدوا لذلك وأخذ عنهم أفيكون عكراش بن ذؤيب الذي

: وقيل. جابر بن عبد اهللا رواه أمحد بن حنبل عن قتادة: فآخر من مات منهم باملدينة. وأما باإلضافة إىل النواحي
  .يزيد السائب بن: سهل بن سعد وقيل

وذكر علي بن املديين أن أبا الطفيل مات مبكة . جابر بن عبد اهللا: وآخرمن مات منهم مبكة عبد اهللا بن عمر وقيل
  .فهو إذا اآلخر هبا



______  
حديثه يف السنن واجتماعه به صلى اهللا عليه وسلم وأكله معه مشهور مث ال يطلع عليه أحد وال ينقل يف خرب صحيح 

  .ه أحد أو أخذ عنه أو عرفت وفاته هذا ماال حيتمل وقوعه بوجه من الوجوه واهللا أعلموال ضعيف أنه لقي
فآخر من مات منهم باملدينة جابر بن عبد اهللا رواه أمحد بن حنبل عن قتادة وقيل سهل بن سعد وقيل " قوله"

نه صدر كالمه به من السائب بن يزيد انتهى وفيه أمران أحدمها أن كالم املصنف يقتضى ترجيح القول األول أل
غري أن يقدم اسم قائله وهو قول ضعيف ألن السائب بن يزيد تأخر بعده وقد مات باملدينة بال خالف والذي عليه 

اجلمهور أن آخرهم موتا هبا سهل بن سعد قاله على بن املديىن وإبراهيم بن املنذر احلرامى والواقدى وحممد بن سعد 
أبو زكريا بن منده ونقل ابن سعد االتفاق على ذلك فقال ليس بيننا اختالف يف وأبو حامت بن حبان وابن قانع و

ذلك ويف حكاية اإلتفاق نظر ألنه اختلف يف وفاته هل كانت باملدينة أم ال فقال قتادة أنه تويف مبصر ولذلك جعل 
ذلك جعل آخرهم وفاة باملدينة قتادة آخرهم وفاة باملدينة جابرا وقال أبو بكر بن أيب داود أنه تويف باألسكندرية ول

  .السائب بن يزيد واجلمهور على أنه مات باملدينة
قد تأخر بعد الثالثة املذكورين باملدينة وحممود بن الربيع حممود بن لبيد فأما حممود بن الربيع فهو الذي : األمر الثاين

صحيحه واستدل بذلك على صحة  عقل من النيب صلى اهللا عليه وسلم جمة جمها يف وجهه كما رواه البخاري يف
مساع الصغري وتويف حممود بن الربيع سنة تسع وتسعني بتقدمي التاء على السني فيهما وأما حممود بن لبيد األشهلى 
فقد ذكر البخاري وابن حبان أن له صحبة وتويف حممود بن لبيد سنة ست أو مخس وتسعني فقد تأخر كل منهما 

ن سهل بن سعد والسائب بن يزيد أكثر ما قيل ما تأخر وفاهتما إىل سنة إحدى عن الثالثة املذكورين قطعا فإ
وتسعني وهو قول ابن حبان فيهما وقيل سنة مثان ومثانني وقيل قبل ذلك إال أن مسلم بن احلجاج ومجاعة عدوا 

  .أعلم حممود بن لبيد يف التابعني فعلى هذا يكون آخر الصحابة موتا باملدينة حممود بن الربيع واهللا

ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول : قال أبو عمر بن عبد الرب. أنس بن مالك: وآخر من مات منهم بالبصرة
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أبا الطفيل

  .بل أبو أمامة: عبد اهللا بن بسر وقيل: عبد اهللا بن أيب أويف وبالشام: وآخر من مات منهم بالكوفة
عبد اهللا بن احلارث بن : آخر من مات من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبصر: وتبسط بعضهم فقال

  .وبفلسطني أبو أيب بن أم حرام وبدمشق، جزء الزبيدي
_______  

وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك قال أبو عمر بن عبد الرب ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى " قوله"
  .وسلم إال أبا الطفيل انتهىرسول اهللا صلى اهللا عليه 

أقر املصنف كالم ابن عبد الرب على هذا وفيه نظر فإن حممود بن الربيع تأخر بعد أنس بال خالف فإنه تويف سنة 
تسع وتسعني كما تقدم وقد ثبت يف صحيح البخاري أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعقل عنه كما تقدم 

نده يف جزء له مجعه يف آخر من مات من الصحابة عن عكرمة بن عمار قال لقيت وأيضا فقد ذكر أبو زكريا بن م
  .اهلرماس ابن زياد سنة اثنني ومائة

وقد ذكر املصنف بعد هذا عن بعضهم أنه آخر من مات من الصحابة باليمامة فإن ثبت قول عكرمة بن عمار فقد 
بو زكريا بن منده أن عبد اهللا بن بسر املازىن تويف سنة تأخر أيضا بعد أنس وأيضا فقد ذكر أبو عبد اهللا بن منده وأ

ست وتسعني وهكذا قال عبد الصمد بن سعيد فعلى هذا يكون تأخر بعد أنس أيضا لكن املشهور يف وفاة عبد اهللا 



  .بن بسر أهنا يف سنة مثاىن ومثانني
 أن عمرو بن حريث تويف سنة مثان وأيضا فقد روى اخلطيب يف كتاب املتفق واملفترق عن حممد بن احلسن الزعفراىن

وتسعني فإن كان كذلك فقد بقى بعد أنس أيضا وقيل أن عمرو بن حريث تويف سنة مخس ومثانني فعلى هذا يكون 
  .وفاته قبل أنس واهللا أعلم

وتبسط بعضهم فقال آخر من مات من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبصر عبد اهللا بن احلرث " قوله"
  ء الزبيدى إىل آخر كالمه هذا الذي أهبم املصنفبن جز

: وبأفريقية. العرس بن عمرية: وباجلزيرة. اهلرماس بن زياد: وباليمامة. وحبمص عبد اهللا بن بسر. واثلة بن األسقع
  .سلمة بن األكوع رضي اهللا عنهم أمجعني: وبالبادية يف اإلعراب. رويفع بن ثابت

ونزل . وقوله يف رويفع بأفريقية ال يصح إمنا مات يف حاضرة برقة وقربه هبا ويف بعض ما ذكرناه خالف مل نذكره
  .سلمة إىل املدينة قبل موته بليال فمات هبا واهللا أعلم

_______  
ذكره هو أبو زكريا حيىي بن عبد الوهاب بن منده فإنه قال ذلك يف جزء مجعه يف آخر من مات من الصحابة وبقى 

منده آخران من الصحابة بريدة ابن احلصيب والعداء بن خالد بن هودة فقال أبو زكريا على املصنف مما ذكره ابن 
بن منده أن بريدة آخر من مات خبراسان من الصحابة وأن العداء بن هودة آخر من مات بالرخج منهم والرخج 

  .بقية كالمهبضم الراء وسكون اخلاء املعجمة بعدها جيم من أعمال سجستان فكان ينبغى للمصنف أن يذكر 
ولكن ما ذكره يف بريدة فيه نظر فإن بريدة تويف خبراسان سنة ثالث وستني كما قال حممد بن سعد وكذا قال أبو 

عبيد أنه مات سنة ثالث وستني وعلى هذا فقد تأخر بعده خبراسان أبو برزة األسلمى قال خليفة بن خياط وايف أبو 
وقال الواقدى وحممد بن سعد غزا خراسان ومات هبا وكذا قال برزى خراسان ومات هبا بعد سنة أربع وستني 

  .اخلطيب وقيل مات بنيسابور وقيل مات يف مفازة بني سجستان وهراة وقيل مات بالبصرة
حكى هذه األقوال احلاكم يف تاريخ نيسابور ومما مل يذكره ابن منده وال ابن الصالح أن النابغة اجلعدى آخر من 

ان وقد ذكره أبو الشيخ ابن حيان طبقات األصبهانيني وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان فيمن مات من الصحابة بأصبه
تويف بأصبهان وأنه عاش مائة وعشرين سنة وذكر عمر بن شبة عن أشياخه أنه عاش مائة ومثانني سنة وأنشد قوله 

  .لعمر ثالثة أهلني افنيتهم فقال له عمر كم لبثت مع كل أهل قال ستني سنة
  ن قتيبة عمر مائتني وعشرين سنة ومات بأصبهان قال ابن عبد الرب وهذاوقال اب

  :معرفة التابعني: النوع املويف أربعني

  .هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه يف معرفة املرسل واملسند
هم تابع ويقال للواحد من. ومطلقة خمصوص بالتابع بإحسان: التابعي من صحب الصحايب قلت: قال اخلطيب احلافظ

وتابعي وكالم احلاكم أيب عبد اهللا وغريه مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحايب أو يلقاه وإن مل توجد الصحبة 
وإالكتفاء يف هذا مبجرد اللقاء والرؤية أقرب منه يف الصحايب نظرا إىل مقتض اللفظني فيهما وهذه مهمات . العرفية

  .يف هذا النوع
______  



ه قال يف الشعر الذي أنشده عمر أنه أفىن ثالثة قرون كل قرن ستني سنة فهذه مائة ومثانون سنة مث أيضا ال يدفع ألن
  .عمر إىل زمن ابن الزبري وإىل أن هاجا أوس بن معن مث ليلى األخيلية

نساب واسم النابغة قيس بن عبد اهللا بن عدس هذا هو املشهور وبه جزم أبو نعيم يف تاريخ أصبهان والسمعاىن يف األ
وقيل امسه حيان بن قيس بن عبد اهللا حكاه ابن عبد الرب وآخر من مات بالطائف من الصحابة عبد اهللا بن عباس 

  .وآخر من مات بسمرقند منهم قثم ابن العباس
  .معرفة التابعني -النوع املويف أربعني

بإحسان ويقال للواحد  قال اخلطيب احلافظ التابعي من صحب الصحايب قلت ومطلقه خمصوص بالتابعي" قوله"
منهم تابع وتابعي وكالم احلاكم أيب عبد اهللا وغريه مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحايب أو يلقاه وإن مل 

  .توجد الصحبة العرفية
واإلكتفاء يف هذا مبجرد اللقاء والرؤية أقرب منه يف الصح أيب نظرا إىل مقتضى اللفظني فيهما انتهى وفيه أمور 

ن تقدمي املصنف كالم اخلطيب يف حد التابعى على كالم احلاكم وغريه وتصديره به كالمه رمبا يوهم أحدها أ
ترجيحه على القول الذي بعده وليس كذلك بل الراجح الذي عليه العمل قول احلاكم وغريه فال يف اإلكتفاء 

ج و أيب حامت بن حبان و أيب عبد مبجرد الرؤية دون اشتراط الصحبة وعليه يدل عمل أئمة احلديث مسلم بن احلجا
  اهللا احلاكم وعبد الغىن بن سعيد وغريهم وقد ذكر مسلم بن احلجاج يف كتاب

أن التابعني على مخس عشرة طبقة األوىل الذين حلقوا العشرة سعيد بن املسيب : ذكر احلافظ أبو عبد اهللا: إحداها 
و ساسان حضني بن املنذر وأبو وائل وأبو رجاء وقيس بن أيب حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأب

  .العطاردي وغريهم
وعليه يف بعض هؤالء إنكار فإن سعيد بن املسيب ليس هبذه املثابة ألنه ولد يف خالفة عمر ومل يسمع من أكثر 

  .العشرة
_________  

إمنا أخرجناه يف هذه الطبقات سليمان بن مهران األعمش يف طبقة التابعني وكذلك ذكره ابن حبان فيهم وقال 
الطبقة ألن له لقيا وحفظا رأى أنس بن مالك وإن مل يصح له مساع املسند عن أنس وقال على بن املديين مل يسمع 

  .األعمش من أنس إمنا رآه رؤية مبكة يصلى خلف املقام
  .فأما طرق األعمش عن أنس فإمنا يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس

روى األعمش عن أنس فهو مرسل وقد أنكر على أمحد بن عبد اجلبار العطاردي حديثه وقال حيىي بن معني كل ما 
عن فضيل عن األعمش قال رأيت أنسا بال فغسل ذكره غسال شديدا مث توضأ ومسح على خفيه فصلى بنا وحدثنا 

 عن النيب صلى اهللا يف بيته وقال الترمذي مل يسمع من أحد من الصحابة وأما رواية األعمش عن عبد اهللا بن أيب أويف
عليه وسلم أنه قال اخلوارج كالب النار فهو مرسل فقد قال أبو حامت الرازى أنه مل يسمع من ابن أيب أويف وهذا 

احلديث وإن رواه إسحق األزرق عنه هكذا كما رواه ابن ماجه يف سننه فقد رواه عبيد اهللا بن منري عن األعمش عن 
أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وليس لألعمش رواية عن أحد من احلسني بن واقد عن أيب غالب عن 

الصحابة يف شيء من الكتب الستة اال هذا احلديث الواحد عند ابن ماجه وكذلك عد عبد الغىن بن سعيد األزدى 
حيىي بن األعمش يف التابعني يف جزء له مجع فيه من روى من التابعني عن عمرو بن شعيب وكذلك عد فيهم أيضا 

أيب كثري لكونه لقى أنسا وقد قال أبو حامت الرازى أنه مل يدرك أحدا من الصحابة إال أنس بن مالك فانه رآه رؤية 



ومل يسمع منه كذا قال البخاري وأبو زرعة قال أبو زرعة وحديثه عن أنس مرسل قلت يف صحيح مسلم روايته عن 
  أيب أمامة عن عمرو بن عنبسة حلديث إسالمه ولكن

  
________  

مسلما قرن رواية حيىي بن أيب كثري مع رواية شداد أيب عمار وكان اعتماد مسلم على رواية شداد فقط فانه قال فيه 
قال عكرمة ولقى شداد أبا أمامة فذكره وسكت عن رواية حيىي بن أيب كثري عن أيب أمامة وهى بصيغة العنعنة واهللا 

  .أعلم
  .ير بن حازم يف التابعني لكونه رأى أنساوذكر عبد الغىن بن سعيد أيضا جر

وقد روى عن جرير أنه قال مات أنس وىل مخس سنني وذكر عبد الغىن بن سعيد أيضا موسى بن أيب عائشة يف 
  .التابعني لكونه لقى عمرو بن حريث

ن لقى أنس وقال احلاكم أبو عبد اهللا يف علوم احلديث يف النوع الرابع عشر هم طبقات مخس عشرة طبقة آخرهم م
بن مالك من أهل البصرة ومن لقى عبد اهللا من أيب أويف من أهل الكويف ومن لقى السائب بن يزيد من أهل املدينة 

  .إىل آخر كالمه
ففي كالم هؤالء األئمة االكتفاء يف التابعى مبجرد رؤية الصح أيب ولقيه له دون اشتراط الصحبة اال ان ابن حبان 

يته له يف سن من حيفظ عنه فان كان صغريا مل حيفظ عنه فال عربة برؤيته كخلف بن اشترط يف ذلك أن تكون رؤ
  .خليفة فانه عده يف اتباع التابعني وإن كان رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغريا

وقال روى الترمذي يف الشمائل عن على بن حجر عن خلف بن خليفة قال رأيت عمرو بن حريث صاحب النيب 
سلم وأنا غالم صغري وهذا إسناد صحيح وما اختاره ابن حبان له وجه يقدم مثله يف الرؤية املقتضية صلى اهللا عليه و

  .للصحبة هل يشترط فيها التمييز أم ال
أن اخلطيب وان كان قال يف كتاب الكفاية ما حكاه عنه املصنف من أن التابعى من صحب الصح أيب : األمر الثاين

التابعني يف جزء له مجع فيه رواية الستة من التابعني بعضهم عن بعض وذلك يف فانه عد منصور بن املعتمر من 
احلديث الذي رواه الترمذي والنسائي من رواية منصور بن املعتمر عن هالل بن يساف عن ربيع بن خيثم عن 

 أحد ثلث عمرو ابن ميمون عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن امرأة من األنصار عن أيب أيوب مرفوعا قل هو اهللا
  .القرآن قال اخلطيب منصور بن املعتمر له ابن أيب أويف قلت وامنا له رؤية له فقط دون الصحبة والسماع

  ال تصح له رواية عن أحد من العشرة إال سعد بن أيب وقاص: وقد قال بعضهم
  .وكان سعد آخرهم موتا: قلت

  .ه إىل آخر العشرةأن سعيدا أدرك عمر فمن بعد: وذكر احلاكم قبل كالمه املذكور
وليس ذلك على ما قال كما . وقال ليس يف مجاعة التابعني من أدركهم ومسع منهم غري سعيد وقيس بن أيب حازم

نعم قيس بن أيب حازم مسع العشرة وروى عنهم وليس يف التابعني أحد روى عن العشرة سواه ذكر ذلك . ذكرناه
  .ا أو بلغنا عنهعبد الرمحن بن يوسف بن خراش احلافظ فيما روين

  .ومل يرو عن عبد الرمحن بن عوف: روى عن التسعة: وعن أيب داود السجستاين أنه قال
_________  



  .وقد ذكره مسلم وابن حبان وغريمها يف طبقة اتباع التابعني ومل أر من عده يف طبقة التابعني
اخلطيب يف التابعني وان مل يعرف له  وقال النووى يف شرح مسلم ليس بتابعى ولكنه من اتباع التابعني فقد عده

  .صحبة البن أيب أويف فيحمل قوله يف الكفاية من صحب الصح أيب على أن املراد اللقى مجعا بني كالميه واهللا أعلم
أن تعقب املصنف لكالم اخلطيب بقوله قلت ومطلقه خمصوص بالتابعى باحسان فيه نظر من حيث أنه : األمر الثالث

أن ال يرتكب أمرا خيرجه عن اإلسالم فهو كذلك وأهل احلديث وإن اطلقوا أن التابعى من لقى  إن أراد باإلحسان
أحدا من الصحابة فمرادهم مع اإلسالم اال أن اإلحسان أمر زائد على اإلميان واإلسالم كما فسره به النيب صلى 

باإلحسان الكمال يف اإلسالم أو العدالة  اهللا عليه وسلم يف سؤال جربيل له يف احلديث املتفق عليه وان أراد املصنف
  .فلم أر من اشتراط ذلك يف حد التابعى بل من صنف يف الطبقات دخل فيهم التقات وغريهم واهللا أعلم

قوله عند ذكر سعيد بن املسيب وقد قال بعضهم ال تصح له رواية عن أحد من العشرة إال سعد بن أيب وقاص 
ذلك والظاهر أنه أخذ ذلك من قول قتادة الذي رواه مسلم يف مقدمة صحيحه  انتهى قلت هكذا أهبم املصنف قائل

  من رواية مهام قال دخل أبو داود األعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقى مثانية عشر بدريا

  
_________  

 ما حدثنا احلسن عن بدرى فقال قتادة هذا كان سائال قبل اجلارف ال يعرض يف شيء من هذا وال يتكلم فيه فواهللا
  .مشافهة وال حدثنا سعيد بن املسيب عن بدرى مشافهة إال عن سعد بن مالك انتهى

وقد اختلف األئمة يف مساعه من عمر فأنكر صحة مساعه منه اجلمهور كيحىي بن سعيد األنصارى وحيىي بن معني و 
مسع منه وقال حيىي بن معني رأى عمر وكان صغريا أيب حامت الرازى واثبت مساعه منه أمحد بن حنبل فقال قد رآه و

وقال أبو حامت الرازى رآه على املنرب ينعى النعمان بن مقرن وأما مساعه من عثمان وعلى فإنه ممكن غري ممتنع ولكن 
مل أر يف الصحيح التصريح بسماعه من واحد منهما وذكر احلافظ أبو احلجاج املزى يف هتذيب الكمال أن روايته 

ا لفي الصحيحني ومل أر له عنهما يف الصحيحني إال قوله إن عمر وعثمان كانا يفعالن ذلك أى االستلقاء يف عنهم
املسجد وحديثه قال اختلف على وعثمان رضي اهللا عنهما ومها بعسفان يف املتعة فقال على ما تريد إىل أن تنهى عن 

احلافظ أبو احلجاج املزى يف األطراف إىل واحد من أمر فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا احلديث مل يعزه 
الشيخني بل عزاه النسائي فقط وهو متفق عليه كما ذكرته ومل أر لسعيد يف الصحيح عن عمر وعثمان وعلى غري 

  .هذا من غري تصريح بالسماع
رضي اهللا عنه  نعم روينا يف مسند أمحد من رواية موسى بن وردان قال مسعت سعيد بن املسيب يقول مسعت عثمان

يقول وهو خيطب على املنرب كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال هلم بنو قينقاع فابتعته بربح فبلغ ذلك رسول 
ورواه البزار يف مسنده أيضا من هذا " يا عثمان إذا اشتريت فاكتل إذا بعت فكل: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ى املنرب كنت ابتاع التمر فأكتال يف أوعيىت مث أهبط به إىل السوق فأقول فيه الوجه وفيه قال مسعت عثمان يقول عل
إذا ابتعت فأكتل وإذا بعت : "كذا وكذا فآخذ رحبى وأخلى بينهم وبينه فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

عنه قال البزار النعلمه وموسى بن وردان وإن كان وثقه العجلى وأبو داود فإن احلديث من رواية ابن هليعة " فكل
  .يروى عن عثمان إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد انتهى

  .واحلديث رواه ابن ماجه يف سننه إال أنه قال فيه عن عثمان مل يصرح بسماع سعيد منه واهللا أعلم



اهللا بن أيب التابعون الذين ولدوا يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد : ويلي هؤالء
  .طلحة وأيب أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأيب إدريس اخلوالين وغريهم

هم الذين أدركوا اجلاهلية وحياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسلموا وال : املخضرمون من التابعني: الثانية
  .حبة وغريهاوحدهم خمضرم بفتح الراء كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الص. صحبة هلم

______  
وله حديث آخر يف املسند صرح بالسماع فيه من عثمان قال فيه ورأيت عثمان قاعدا يف املقاعد فدعا بطعام مما 

مسته النار فأكله مث قام إىل الصالة فصلى مث قال عثمان قعدت مقعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكلت طعام 
صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإسناده جيد قال فيه أمحد حدثنا  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصليت

الوليد بن مسلم حدثين شعيب أبو شيبة مسعت عطاء اخلراساىن يقول مسعت سعيد بن املسيب يقول رأيت عثمان 
وهؤالء كلهم حمتج هبم يف الصحيح إال أبا شيبة وهو شعيب بن زريق املقدسى وقد وثقه دحيم وابن حبان 

  .الدارقطين وثبت مساعه من عثمان واهللا أعلمو
الثانية املخضرمون من التابعني وهم الذين أدركوا اجلاهلية وحياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسلموا " قوله"

  .وال صحبة هلم واحدهم خمضرم بفتح الراء كأنه خضرم أى قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغريها انتهى
املصنف على أن املخضرم مأخوذ من اخلضرمة وهى القطع وأنه بفتح الراء والذي رجحه العسكرى يف  هكذا اقتصر

اشتقاقه غري ما ذكره املصنف فقال يف كتاب األوائل املخضرمة من اإلبل اليت نتجت من العراب واليمانية فقيل 
  .تهىرجل خمضرم إذا عاش يف اجلاهلية واإلسالم قال وهذا أعجب القولني إىل ان

قلت فكأنه مأخوذ من الشيء املتردد بني أمرين هل هو من هذا أو من هذا قال اجلوهرى حلم خمضرم بفتح الراء ال 
يدرى من ذكر هو أم أنثى قال واملخضرم أيضا الشاعر الذي أدرك اجلاهلية واإلسالم مثل لبيد ورجل خمضرم 

مره يف اجلاهلية ونصفه يف اإلسالم ورجل النسب أى دعى وقال صاحب احملكم رجل خمضرم إذا كان نصف ع
  خمضرم أبوه أبيض وهو أسود ورجل خمضرم ناقص احلسب وقيل هو الذي

  
__________  

ليس بكرمي النسب وقيل هو الدعى وقيل املخضرم يف نسبه املختلط من أطرافه وقيل هو الذي ال يعرف أبواه وقيل 
رى أمن ذكر هو أم أنثى وطعام خمضرم حكاه ابن األعرايب ومل هو الذي ولدته السرارى مث قال وحلم خمضرم ال يد

  .يفسره
  .قال وعندى أنه الذي ليس حبلو وال مر وماء خمضرم غري عذب عنه أيضا انتهى

فاملخضرم على هذا متردد بني الصحابة إلدراكه زمن اجلاهلية واالسالم وبني التابعني لعدم رؤية النيب صلى اهللا عليه 
بني أمرين وحيتمل أنه من النقص لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع إمكاهنا قال  وسلم فهو متردد

صاحب النهاية واصل اخلضرمة أن جتعل الشيء بني بني فإذا قطع بعض األذن فهى بني الوافرة والناقصة قال وكان 
ه وسلم أن خيضرموا من غري املوضع أهل اجلاهلية خيضرمون نعمهم فلما جاء اإلسالم أمرهم النيب صلى اهللا علي

الذي خيضرم منه أهل اجلاهلية قال ومنه قيل لكل من أدرك اجلاهلية واإلسالم خمضرم ألنه أدرك اخلضرمتني وروى 
أبو داود من حديث زبيب العنربى أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم قد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم احلديث 

رمني بكسر الراء على الفاعلية فكأهنم كانوا إذا أسلموا خضرموا آذان نعمهم ليعرف وقد ضبط بعضهم املخض



  .بذلك إسالمهم فال يتعرض هلم
فعلى هذا هل يشترط يف حد املخضرم من حيث االصطالح أن يكون إسالمه يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وفاته صلى اهللا عليه وسلم أوال يشترط وقوع إسالمه حىت ال يدخل فيهم من أدرك اجلاهلية واإلسالم مث أسلم بعد 
يف حياته بل ولو أسلم بعده مسى خمضرما أطلق املصنف اإلسالم ومل يقيده حبياته صلى اهللا عليه وسلم ويدل على 
ي ذلك أن مسلما رمحه اهللا تعاىل عد يف املخضرمني جبري بن نفري وإمنا أسلم يف خالفة أيب بكر قاله أبو حسان الزناد

مث ما املراد بإدراك اجلاهلية تقدم يف كالم صاحب احملكم أن نصف عمره يف اجلاهلية ونصفه يف اإلسالم وهذا ليس 
بشرط يف املخضرم يف اصطالح أهل احلديث ومل يشترط أهل اللغة أيضا كوهنم ليست هلم صحبة فالصحابة الذين 

وحسان بن ثابت ومن تقدم ذكرهم معهم يف النوع  عاشوا ستني يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم كحكيم بن حزام
  .الذي قبله خمضرمون من حيث إصطالح أهل احلديث مث ما املرد بإدراك اجلاهلية

وذكرهم مسلم فبلغ هبم عشرين نفسا منهم أبو عمرو الشيباين وسويد بن غفلة الكندي وعمرو بن ميمون األودي 
ي وعبد الرمحن بن مل وأبو احلالل العتكي ربيعة بن زرارة وممن مل وعبد خري بن يزيد اخليواين وأبو عثمان النهد

  .منهم أبو مسلم اخلوالين عبد اهللا بن ثوب واألحنف بن قيس واهللا أعلم: يذكره مسلم
______  

ذكر النووى يف شرح مسلم عند قول مسلم وهذا أبو عثمان النهدى وأبو رافع الصايغ ومها ممن أدركا اجلاهلية أن 
انا رجلني قبل بعثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال واجلاهلية ما قبل بعثة رسول اهللا صلى اهللا عليه معناه ك

وسلم مسوا بذلك لكثرة جهاالهتم انتهى وفيما قاله نظر والظاهر أن املراد بإدراك اجلاهلية إدراك قومه أو غريه على 
مكة وزال أمر اجلاهلية وخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه  الكفر قبل فتح فإن العرب بادروا إىل اإلسالم بعد فتح

  .وسلم يف الفتح بإبطال أمور اجلاهلية إال ما كان من سقاية احلاج وسدانة الكعبة
وقد ذكر مسلم يف املخضرمني يسري بن عمرو وإمنا ولد بعد زمن اهلجرة وكان له عند موت النيب صلى اهللا عليه 

  .ض زمن اجلاهلية يف قومه واهللا أعلموسلم دون العشر سنني فأدرك بع
قوله وذكرهم مسلم فبلغ هبم عشرين نفسا منهم أبو عمرو الشيباين وسويد بن غفلة الكندي وعمرو بن ميمون 
األودي وعبد خري بن يزيد اخليواين وأبو عثمان النهدي وعبد الرمحن بن مل وأبو احلالل العتكي ربيعة بن زرارة 

  .م أبو مسلم اخلوالين عبد اهللا بن ثوب واألحنف بن قيس انتهىوممن مل يذكره مسلم منه
اقتصر املصنف على ذكر ستة ممن ذكرهم مسلم وزاد من عنده اثنني آخرين يشري بذلك إىل أن مسلما أمهل بعضهم 

فهم فنذكر أوال بقية العشرين الذين ذكرهم مسلم مث نذكر زيادة عليه وعلى املصنف فأما بقية الذين ذكرهم مسلم 
شريح بن هانئ احلارثى واألسود بن يزيد النخعى واألسود بن هالل احملارىب واملعرور بن سويد ومسعود ابن حراش 

أخو ربعى بن حراش ومالك بن عمري وشبيل بن عوف األمحسى وأبو رجاء العطاردى وامسه عمران بن ملحان 
وخالد بن عبري العدوى ومثامة بن حزن القشريى وغنيم بن قيس ويكىن أبا العنرب وأبو رافع الصائغ وامسه نفيع 

  .وجبري بن نفري احلصرمى ويسري ويقال أسري بن عمرو وأهل البصرة يقولون ابن جابر

من أكابر التابعني الفقهاء السبعة من أهل املدينة وهم سعيد بن املسيب والقاسم بن حممد وعروة بن الزبري : الثالثة 
  .بد الرمحن وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وسليمان بن يساروخارجة بن زيد وأبو سلمة بن ع

  .هؤالء الفقهاء السبعة عند أألكثر من علماء احلجاز: روينا عن احلافظ أيب عبد اهللا أنه قال



كان فقهاء أهل املدينة الذين يصدرون عن رأيهم سبعة فذكر هؤالء إال أنه مل يذكر أبا : وروينا عن ابن املبارك قال
  .بن عبد الرمحن وذكر بدله سامل بن عبد اهللا بن عمر سلمة

  .وروينا عن أيب الزناد تسميتهم يف كتابه عنهم فذكر هؤالء إال أنه ذكر أبا بكر بن عبد الرمحن بدل أيب سلمة وسامل
______  

القرىن هؤالء الذين ذكرهم مسلم رمحه اهللا وممن مل يذكره مسلم وال املصنف أسلم موىل عمر وأويس بن عامر 
والوسط البجلى وجبري بن احلويرث وحابس اليماىن وحجر ابن عنبس وشريح بن احلارث القاضي وأبو وائل شقيق 
بن سلمة وعبد اهللا بن عكيم وعبد الرمحن بن عسيلة الصناحبى وعبد الرمحن بن غنم وعبد الرمحن بن يربوع وعبيدة 

كعب األحبار ومرة بن شراحيل الطبيب ومسروق بن بن عمرو السلماىن وعلقمة بن قيس وقيس بن أيب حازم و
  .األجدع وأبو عنبة اخلوالىن وأبو فاجل األمنارى وال يعرف اسم واحد منهما

قال أبو أمحد احلاكم وقيل اسم أيب عنبة عبد اهللا وقيل امسه عمارة وأبو عنبة وأبو فاجل كالمها أكل الدم يف اجلاهلية 
تلف يف صحبة بعض من تقدمهما والصحيح أنه ال صحبة ملن ذكرناه ويف وكالمها خمتلف يف صحبته وكذلك اخ

سنن ابن ماجه التصريح بسماع أيب عنبة من النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنه ممن صلى معه القبلتني لكن بإسناد فيه 
  .جهالة

  .فهؤالء عشرون نفرا من املخضرومني مل يذكرهم مسلم وال املصنف واهللا أعلم

فعلقمة واألسود فقال سعيد بن : فقيل له. أفضل التابعني سعيد بن املسيب: د عن أمحد بن حنبل أنه قالور: الرابعة 
  .املسيب واألسود
  .ال أعلم يف التابعني مثل أيب عثمان النهدي وقيس بن أيب حازم: وعنه أنه قال

  .فاضلني ومن علية التابعني أفضل التابعني قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق هؤالء كانوا: وعنه أيضا أنه قال
اختلف الناس يف أفضل : وأعجبين ما وجدته عن الشيخ أيب عبد اهللا بن خفيف الزاهد الشريازي يف كتاب له قال

احلسن : وأهل البصرة يقولون. أويس القرين: وأهل الكوفة يقولون. سعيد بن املسيب: فأهل املدينة يقولون: التابعني
  .البصري

  .ليس أحد أكثر فتوى من احلسن وعطاء يعين من التابعني: ن حنبل قالوبلغنا عن أمحد ب
  .كان عطاء مفيت مكة واحلسن مفيت البصرة فهذان أكثر الناس عنهم رأيهم: وقال أيضا

. سيدتا التابعني من النساء حفصة بنت سريين وعمرة بنت عبد الرمحن: وبلغنا عن أيب بكر بن أيب داود قال ١٨٢
  .كهما أم الدرداء واهللا أعلموثالثهما وليست 
_________  

وأعجبين ما وجدته عن الشيخ أيب عبد اهللا بن خفيف الزاهد الشريازي يف كتاب له قال اختلف الناس يف " قوله"
أفضل التابعني فأهل املدينة يقولون سعيد بن املسيب وأهل الكوفة يقولون أويس القرين وأهلي البصرة يقولون 

  .احلسن البصري انتهى
والصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة ملا روى مسلم يف صحيحه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

احلديث وقد حيتمل ما ذهب " إن خري التابعني رجل يقال له أويس: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
تابعني أهنم أرادوا فضيلة العلم ال اخلريية إليه أهل املدينة وأمحد أيضا من تفضيل سعيد بن املسيب على سائر ال

  .الواردة يف احلديث واهللا أعلم



: طبقة تعد يف التابعني ومل يصح مساع أحد منهم من الصحابة منهم: روينا عن احلاكم أيب عبد اهللا قال: اخلامسة 
لسميط وبكري بن عبد اهللا بن إبراهيم بن سويد النخعي الفقيه وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه وبكري بن أيب ا

  .األشج وذكر غريهم
أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان لقي عبد هللا : وطبقة عدادهم عند الناس يف أتباع التابعني وقد لقوا الصحابة منهم: قال

وموسى بن عقبة وقد أدرك . بن عمر وأنسا وهشام بن عروة وقد أدخل على عبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا
  .ويف بعض ما قاله مقال. بن مالك وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أنس
النعمان وسويدا ابين : وقوم عدوا من التابعني وهم من الصحابة ومن أعجب ذلك عد احلاكم أيب عبد اهللا: قلت

  .بة واهللا أعلممقرن املزين يف التابعني عندما ذكر اإلخوة من التابعني ومها صحابيان معروفان مذكوران يف الصحا
______  

اخلامسة روينا عن احلاكم أيب عبد اهللا قال طبقة تعد يف التابعني ومل يصح مساع أحد منهم من الصحابة منهم " قوله"
إبراهيم بن سويد النخعي وليس بإبراهيم بن زيد النخعي الفقيه وبكري بن أيب السميط وبكري بن عبد اهللا بن األشج 

دادهم عند الناس يف اتباع التابعني التابعني وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد اهللا وذكر غريهم قال وطبقة ع
ابن ذكوان لقي عبد اهللا بن عمر وإنسا إىل آخر كالمه مث قال ويف بعض ما قاله مقال انتهى مل يبني املصنف املوضع 

 بن األشج قد عده يف التابعني عبد الغىن الذي على احلاكم فيه مقال وذلك يف موضعني أحدمها أن بكري بن عبد اهللا
بن سعيد كما سيأيت يف النوع اآليت بعد هذا وقد روى عن مجاعة من الصحابة منهم ربيعة بن عباد والسائب بن يزيد 
ورايته عن ربيعة بن عباد يف املعجم الكبري للطرباىن بإسناد جيد إليه أنه حدث عن ربيعة بن عباد قال رأيت أبا هلب 

ظ وهو يتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلديث لكن مل أر يف شيء من حديثه التصريح بسماعه من أحد بعكا
  .من الصحابة

  إال أن النسائي روى يف سننه بإسناد على شرط مسلم أن بكري بن عبد اهللا قال مسعت

  :معرفة األكابر الرواة عن األصاغر -النوع احلادي واألربعون

أن ال يتوهم كون املروي عنه أكرب و أفضل من الراوي نظرا إىل أن األغلب كون املروي عنه ومن الفائدة فيه 
  .كذلك فيجهل بذلك منزلتهما

  .أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننزل الناس منازهلم: وقد صح عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت
_______  

 عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثالث تطليقات احلديث وحممود بن حممود بن لبيد يقول أخرب رسول اهللا صلى اهللا
  .لبيد عده غري واحد يف الصحابة منهم أمحد يف مسنده

وقال البخاري إن له صحبة وكذا قال ابن حبان يف الصحابة وله يف مسند أمحد بإسناد صحيح قال أتانا رسول اهللا 
احلديث ويف املسند أيضا بإسناد صحيح أنه عقل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم فصلى بنا املغرب يف مسجدنا

صلى اهللا عليه وسلم وعقل جمة جمها النيب صلى اهللا عليه وسلم من دلو كان يف دارهم واملعروف أن هذه القصة 
  .حملمود بن الربيع كما هو يف صحيح البخاري وقد عد مسلم حممود بن لبيد يف الطبقات من التابعني

 الرازي ال يعرف له صحبة وقال املزي يف األطراف أنه ال يصح له صحبة وال رؤية وهو معارض مبا وقال أبو حامت
  .ذكرناه من املسند واهللا أعلم



واملوضع الثاين أن أبا الزناد مل يدرك ابن عمر كما قاله أبو حامت الرازى واحلاكم تبع فيما ذكره خليفة بن خياط فإنه 
 اتباع التابعني وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد قد لقى عبد اهللا بن عمر وأنس بن قال طبقة عدادهم عند الناس يف

مالك وأبا أمامة ابن سهل بن حنيف انتهى وقول أبو حامت مل يدرك بن عمر أى مل يدرك السماع منه فإن أبا الزناد 
ومات بن عمر سنة اربع وسبعني أو عاش ستا وستني سنة فقيل تويف يف سنة ثالثني ومائة وقيل سنة اثنني وثالثني 

  .سنة ثالث وسبعني فعلى هذا أدرك من حياة بن عمر سبع سنني أو مثانيا أو تسعا على اختالف األقوال واهللا أعلم
  .معرفة األكابر الرواة عن األصاغر -النوع احلادي واألربعون

ى اهللا عليه وسلم أن ننزل الناس منازهلم وقد صح عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت أمرنا رسول اهللا صل" قوله"
انتهى جزم املصنف بصحة حديث عائشة وفيه نظر فإن مسلما رمحه اهللا ذكره يف مقدمة صحيحه بغري إسناد بصيغة 

  وقد. التمريض فقال

  
_______  

داود يف سننه ذكر عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره وقد رواه أبو 
أنزلوا الناس : "يف افراده من رواية ميمون بن أيب شبيب عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث قال أبو داود بعد خترجيه ميمون بن أيب شبيب مل يدرك عائشة فلم يسكت عليه أبو داود بل أعله " منازهلم
يف تصحيحه احلاكم فإنه قال يف علوم احلديث يف يف النوع  باالنقطاع فال يكون صحيحا عنده ولكن املصنف تبع

السادس عشر منه فقد صحت الرواية عن عائشة رضي اهللا عنها فذكره وليس فيه حجة للمصنف فإن املصنف ال 
يرى ما انفرد احلاكم بتصحيحه صحيحا بل إن مل جند فيه علة تقتضى رده حكمنا عليه بأنه حسن ذكر ذلك عند 

  .احلاكم بإسناده يف املستدرك ذكر ما رواه
وهذا مل يروه احلاكم فيه وال يف علوم احلديث وقد قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده بعد أن خرجه من رواية 
ميمون بن أيب شبيب عن عائشة هذا احلديث ال يعلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال من هذا الوجه قال وقد 

لوجه موقوفا انتهى قلت بل له وجه آخر مرفوع يذكره بعد ذلك وكان املصنف مل روى عن عائشة من غري هذا ا
يوافق أبا داود على اإلنقطاع بني ميمون بن أيب شبيب وبني عائشة فإنه قال يف كتاب التحرير فيما قاله أبو داود 

التعاصر مع إمكان التالقى  نظر فإنه كويف متقدم قد أدرك املغرية بن شعبة ومات املغرية قبل عائشة قال وعند مسلم
كاف يف ثبوت اإلدراك فلو ورد عن ميمون أنه قال مل ألق عائشة استقام أليب داود اجلزم بعد إدراكه وهيهات ذلك 

انتهى كالم املصنف يف التحرير وليس جبيد فإنه وإن أدرك املغرية وروى عنه فهو مدلس ال تقبل عنعنته بإمجاع من 
ل عن مجاعة من الصحابة وقد قال أبو حامت الرازى فيما حكاه عنه ابنه يف اجلرح والتعديل ال حيتج باملرسل فقد أرس

  .روى عن أيب ذر مرسال وعن على مرسال وعن معاذ بن جبل مرسال
وقال عمرو بن على الفالس مل أخرب أن أحدا يزعم أنه مسع من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال على بن 

أمره وقال حيىي بن معني ضعيف نعم قال فيه أبو حامت الرازي صاحل احلديث ذكره بن حبان يف  املديين خفي علينا
  .الثقات ومع ذلك فال يقتضى قبول عنعنته واهللا أعلم

  ومل أر أحدا صرح بسماعه من املغرية ولكن املؤلف ملا رأى مسلما روى يف مقدمة



كالزهري وحيىي بن :  سنا وأقدم طبقة من املروي عنهأن يكون الراوي أكرب: منها: مث إ ن ذلك يقع على أضرب
  .سعيد األنصاري يف روايتهما عن مالك

و كأيب القاسم عبيد اهللا بن أمحد األزهري من املتأخرين أحد شيوخ اخلطيب روى عن اخلطيب يف بعض تصانيفه 
  .واخلطيب إذ ذاك يف عنفوان شبابه وطلبه

كمالك : ملروي عنه بأن يكون حافظا عاملا واملروي عنه شيخا راويا فحسبأن يكون الراوي أكرب قدرا من ا: ومنها
يف أشباه . وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يف روايتهما عن عبيد اهللا بن موسى. يف روايته عن عبد اهللا بن دينار

  .لذلك كثرية
_________  

حدث عىن حبديث يرى أنه كذب فهو أحد صحيحه حديثه عن املغرية بن شعبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من 
الكاذبني محله على االتصال اكتفاء مبذهب مسلم ومسلم إمنا رواه استشهادا بعد أن رواه من حديث ابن أيب ليلى 

عن مسرة وحكم عليه مسلم بأنه مشهور والشهرة ال تالزم الصحة بل قد يكون املشهور صحيحا وقد يكون 
  .ضعيفا

وعدنا بذكره فقد رواه البيهقي يف كتاب األدب واخلطيب يف كتاب املتفق واملفترق من  وأما الطريق اآلخر الذي
رواية أسامة بن زيد عن عمرو بن خمراق عن عائشة هكذا رواه اخلطيب من طريق الطرباين فقال فيه عمرو بن 

  .عمرو خمراق وإمنا هو عمر بضم العني وهكذا رويناه يف األدب للبيهقى يف األصل ويف بعض النسخ
  .وال أعلم روى عنه إال أسامه بن زيد الليثى وأيضا عمر بن خمراق وبني عائشة فيه رجل مل يسم

قال البخاري يف التاريخ الكبري له عمر بن خمارق عن رجل عن عائشة مرسل روى عنه أسامة بن زيد وكذا قال ابن 
ن حبان يف اتباع التابعني كذلك وعلى هذا فال أيب حامت يف اجلرح والتعديل عن أبيه دون قوله مرسل وكذا رواه اب

  .يصح إسناده واهللا أعلم
وحيتمل أن الرجل الذي اهبمه عمر بن خمراق هو ميمون بن أيب شبيب فال يكون له إال وجه واحد كما قال البزار 

ن اخلري وقد ورد من حديث معاذ بن جبل رواه اخلرائطى يف كتاب مكارم األخالق بلفظ أنزل الناس منازهلم م
  .والشر

: أن يكون الراوي أكرب من الوجهني مجيعا وذلك كراوية كثري من العلماء واحلفاظ عن أصحاهبم وتالمذهتم: ومنها
كعبد الغين احلافظ يف روايته عن حممد بن علي الصوري وكراوية أيب بكر الربقاين عن أيب بكر اخلطيب وكراوية 

كثرية ويندرج حتت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحايب عن  اخلطيب عن أيب نصر بن ماكوال ونظائر ذلك
  .كراوية العبادلة وغريهم من الصحابة عن كعب األحبار: التابعي

وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي كما قدمناه من رواية الزهري واألنصاري عن مالك وكعمرو بن شعيب بن 
ن التابعني وروى عنه أكثر من عشرين نفسا من التابعني مجعهم عبد حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص مل يكن م

  .الغين بن سعيد احلافظ يف كتيب له
عمرو بن شعيب ليس بتابعي وقد روى عنه نيف وسبعون : وقرأت خبط احلافظ أيب حممد الطبسي يف ختريج له قال

  .رجال من التابعني واهللا أعلم
______  

بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص مل يكن من التابعني وروى عنه أكثر من عشرين  وكعمرو بن شعيب بن حممد" قوله"



نفسا من التابعني مجعهم عبد الغىن بن سعيد احلافظ يف كتيب له انتهى وفيه أمور أحدها ان جزم املصنف بكون 
أيب سلمة ربيبة  عمرو بن شعيب ليس من التابعني ليس جبيد فقد مسع من غري واحد من الصحابة مسع من زينب بنت

النيب صلى اهللا عليه وسلم والربيع بنت معوذ بن عفراء ومها صح أبيتان وكأن املصنف أخذ ذلك من الذي ذكره 
بعد هذا أنه قرأه خبط احلافظ أيب حممد الطبسى قال عمرو بن شعيب ليس بتابعى كذا كناه ابن الصالح أبا حممد 

بسى هكذا كناه ومساه احلافظ أبو سعد السمعاىن يف األنساب ووصفه وامنا هو أبو الفضل حممد ابن أيب جعفر الط
باحلافظ صاحب التصانيف الكثرية كتب عن احلاكم أيب عبد اهللا و أيب طاهر بن حممش الزيادى إىل أن قال وكانت 

خراسان  وفاته يف حدود سنة مثانني وأربعمائة بطبس وهى بني نيسابور وأصبهان وكرمان ومل يفتح من زمان عمر من
  .سواها وقد سبق الطبسى إىل ذلك أبو بكر حممد بن احلسن بن حممد النقاش املصرى املفسر وهو ضعيف

  .قال الدارقطين مسعت أبا بكر النقاش يقول عمرو بن شعيب ليس من التابعني

  
_________  

  .وقد روى عنه عشرون من التابعني قال الدارقطين فتتبعت ذلك فوجدهتم أكثر من عشرين
قال احلافظ أبو احلجاج املزى يف التهذيب بعد حكايته لذلك وكأن الدارقطين قد وافقه على أنه ليس من التابعني 

  .وليس كذلك مث ذكر مساعه من الربيع بنت معوذ وزينب ابنة أيب سلمة
احلافظ يف  أن قول املصنف روى عنه أكثر من عشرين نفسا من التابعني مجعهم عبد الغىن بن سعيد: األمر الثاين

كتيب له ليس جبيد فإن عبد الغىن عدهم يف اجلزء املذكور أربعني نفسا إال واحدا وهذه أمساؤهم مرتبني على 
احلروف إبراهيم بن ميسرة و أيوب السختياىن وبكري بن األشج وثابت البناىن وجرير بن حازم وحبيب بن أيب 

الطويل وداود بن قيس وداود بن أيب هند والزبري بن عدى موسى وجرير بن عثمان الرحىب واحلكم بن عتيبة ومحيد 
وسعيد بن أيب هالل وأبو حازم سلمة بن دينار وأبو أسحاق الشيباىن وابنه سليمان بن أيب سليمان وسليمان بن 

  .مهران األعمش وعاصم األحول
لرمحن بن حرملة وعبد العزيز بن قال عبد الغىن بن سعيد وفيه نظر وعبد اهللا بن عون وعبد اهللا بن أيب مليكة وعبد ا

رفيع وعبد اهللا بن عمر العمرى وعطاء بن أيب رباح وعطاء بن السائب وعطاء اخلراساىن وعلى بن احلكم البناىن 
وعمرو بن دينار وأبو إسحق السبيعى وامسه عمرو بن عبد اهللا وقتادة وأبو الزبري حممد بن مسلم وحممد بن مسلم 

ول وموسى بن أيب عائشة وهشام بن عروة ووهب بن منبه وحيىي بن سعيد وحيىي بن الزهري ومطر الوراق ومكح
أيب كثري ويزيد بن أيب حبيب وقال عبد الغىن بن سعيد بعد أن روى حديث يزيد بن أيب حبيب هو بيزيد بن اهلاد 

  .أشبه
الغىن وهم ثابت بن عجالن  أنه قد روى عنه مجاعة كثريون من التابعني غري هؤالء مل يذكرهم عبد: األمر الثالث

وحسان بن عطية وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج والعالء بن احلرث 
الشامى وحممد بن إسحاق ابن يسار وحممد بن جحادة وحممد بن عجالن وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وهشام بن 

مة بن اهلاد ويعقوب بن عطاء بن أيب رباح فهؤالء زيادة على اخلمسني من التابعني قد الغاد ويزيد بن عبد اهللا بن أسا
  .رووا عنه

  .وقد حكى املصنف عقب هذا عن الطبسى أنه روى عنه نيف وسبعون من التابعني واهللا أعلم



  :معرفة املدبج -النوع الثاين واألربعون

  .وما عداه من رواية األقران بعضهم عن بعض
ورمبا اكتفي احلاكم أبو عبد اهللا فيه بالتقارب يف اإلسناد وإن مل يوجد التقارب يف . اربون يف السن واإلسنادوهم املتق
  .السن
فمنها املدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن اآلخر مثاله يف : أن رواية القرين عن القرين تنقسم: اعلم

  .ما عن اآلخرعائشة و أبو هريرة روى كل واحد منه: الصحابة
رواية مالك عن : رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري ويف أتباع التابعني: ويف التابعني

  .األوزاعي ورواية األوزاعي عن مالك
  .ويف أتباع اإلتباع رواية أمحد بن حنبل عن علي بن املديين ورواية علي عن أمحد

______  
  .معرفة املديج. النوع الثاين واألربعون

  .وما عداه من رواية األقران بعضهم عن بعض
اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم فمنها املدبج وهو أن يروى القرينان كل واحد منهما عن اآلخر " قوله"

  .انتهى
كم يف علوم وفيه أمران أحدمها أن تقييد املصنف للمدبج بالقرينني إذا روى كل واحد منهما عن اآلخر تبع فيه احلا

احلديث فإنه قال يف علوم احلديث يف النوع السادس واألربعني منه رواية األقران وإمنا القرينان إذا تقارب سنهما 
وإسنادمها وهو على ثالثة أجناس فاجلنس األول منه الذي مساه بعض مشاخينا املدبج وهو أن يروى قرين عن قرينه 

  .هىمث يروى ذلك القرين عنه فهو املدبج انت
وما قصره احلاكم وتبعه ابن الصالح على أن املدبج رواية القرينني ليس على ما ذكراه وإمنا املدبج أن يروى كل 
من الراويني عن اآلخر سواء كانا قرينني أم كان أحدمها أكرب من اآلخر فيكون رواية أحدمها عن اآلخر من رواية 

  األكابر عن

.  
_________  

هذه التسمية عن بعض شيوخه من غري أن يسميه واملراد به الدارقطين فإنه أحد شيوخه األصاغر فإن احلاكم نقل 
وهو أول من مساه بذلك فيما أعلم وصنف فيه كتابا حافال مساه املدبج يف جملد وعندى به نسخة صحيحة ومل يتقيد 

ورواية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك بكوهنما قرينني فإنه ذكر فيه رواية أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن أيب بكر ورواية عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروايته صلى اهللا عليه وسلم عن عمر رضي اهللا عنه ورواية 

سعد بن عبادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروايته عن سعد وذكر فيه أيضا رواية الصحابة عن التابعني الذين 
مر عن كعب األحبار ورواية كعب عن عمر ورواية ابن مسعود عن ذر عنهم كرواية عمر عن رووا عنهم كرواية ع

كعب األحبار ورواية كعب عن عمر ورواية ابن مسعود عن ذر ابن حبيش ورواية زر عن عنه ورواية ابن عمر عن 
عمرو بن دينار و أيب  عطية العويف وبكر بن عبد اهللا املزىن ورواية كل منهما عن ابن عمر ورواية ابن عباس عن

سلمة ابن عبد الرمحن وعكرمة مواله ورواية كل من الثالثة عن ابن عباس ورواية أيب سعيد اخلدري عن أيب نضرة 



العبدى ورواية أيب نضرة عنه ورواية أنس بن مالك عن بكر ابن عبد اهللا املزىن ورواية بكر عنه وذكر فيه أيضا 
كرواية عبد اهللا بن عون وحيىي بن سعيد األنصارى عن مالك ورواية مالك عن كل  رواية التابعني عن أتباع التابعني

منهما ورواية عمرو بن دينار و أيب إسحاق السبيعى وسليمان بن مهران األعمش عن سفيان بن عيينة ورواية ابن 
عن أبيه وذكر فيه  عيينة عن كل من الثالثة ورواية أيب إسحق السبيعى عن ابنه يونس بن أيب إسحق ورواية يونس

أيضا رواية أتباع أتباع التابعني عن أتباع األتباع كرواية معمر عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن معمر 
وكذلك ذكر فيه رواية عبد الرزاق عن أمحد بن حنبل وعلى بن املديىن وحيىي بن معني وروايتهم عنه وكذلك ذكر 

وعن ابنه عبد اهللا بن أمحد ورواية كل منهما عن أمحد وغري ذلك فهذا يدل فيه رواية أمحد عن أيب داود السجستاين 
  .على املدبج ال خيتص بكون الراويني الذين روى كل منهما عن اآلخر قرينني بل احلكم أعم من ذلك واهللا أعلم

تعرض لذلك إال أن  ما املناسبة املقتضية لتسمية هذا النوع باملدبج ومن أى شيء اشتقاقه ومل أر من: األمر الثاين
الظاهر أنه مسى بذلك حلسنه فإن املدبج لغة هو املزين قال صاحب احملكم الدبج النقش والتزيني فارسى معرب قال 

  .وديباجه الوجه حسن بشرته

  .وليس هذا مبرضي. وذكر احلاكم يف هذا رواية أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أمحد
رواية سليمان : بج وهو أن يروي أحد القرينني عن اآلخر وال يروي اآلخر عنه فيما نعلم مثالهغري املد: ومنها

  .ولذلك أمثال كثرية واهللا أعلم. التيمي عن مسعر ومها قرينان وال نعلم ملسعر رواية عن التيمي
________  

الذي جيتمع فيه قرينان أو أحدمها ومنه تسميه ابن مسعود احلواميم ديباج القرآن وإذا كان هذا منه فان اإلسناد 
أكرب واآلخر من رواية األصاغر عن األكابر إمنا يقع ذلك غالبا فيما إذا كانا عاملني أو حافظني أو فيهما أو يف 

أحدمها نوع من وجوه الترجيح حىت عدل الراوى عن العلو للمساواة أو النزول ألجل ذلك فحصل لإلسناد بذلك 
د بن حنبل عن حيىي بن معني ورواية ابن معني عن أمحد وإمنا يقع رواية األقران غالبا من حتسني وتزيني كرواية أمح

أهل العلم املتميزين باملعرفة وحيتمل أن يقال إن القرينني الواقعني يف املدبج يف طبقة واحدة مبنزلة واحدة فشبها 
لصحاح وهذا املعىن يتجه على ما قاله احلاكم باخلدين فان اخلدين يقال هلما الديباجتان كما قاله صاحبا احملكم وا

وابن الصالح أن املدبج خمتص بالقرينني وحيتمل أنه مسى بذلك لنزول اإلسناد فإهنما إن كانا قرينني نزل كل منهما 
درجة وان كان من رواية األكابر عن األصاغر نزل درجتني وقد روينا عن حيىي بن معني قال اإلسناد النازل قرحة 

جه وروينا عن على بن املديىن و أيب عمرو املستملى قاال النزول شؤم فعلى هذا ال يكون املدبج مدحا له يف الو
ويكون ذلك من قوهلم رجل مدبج قبيح الوجه واهلامه حكاه صاحب احملكم وفيه بعد والظاهر أنه إمنا هو مدح هلذا 

  .النوع أو يكون من االحتمال الثاين واهللا أعلم
حلاكم يف هذا رواية أمحد عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أمحد وليس هذا مبرض انتهى قلت وذكر ا" قوله"

واحلاكم إمنا تبع يف ذلك شيخه أبا احلسن الدارقطين الذي مسى هذا النوع هبذا االسم ووضع فيه مصنفا كما تقدم 
  .ومل خيص ذلك باألقران فال اعتراض حينئذ على احلاكم

 املدبج وهو أن يروى أحد القرينني عن اآلخر وال يروى اآلخر عنه فيما نعلم مثاله رواية سليمان ومنها غري" قوله"
التيمى عن مسعر ومها قرينان وال يعلم ملسعر رواية عن التيمى ولذلك أمثال كثرية انتهى وفيه أمران أحدمها أن هذا 

  املثال الذي ذكره



  
_________  

األول وهو املدبج فقد روى مسعر أيضا عن سليمان التيمى كما ذكره املصنف ليس بصحيح وهو من القسم 
الدارقطين يف كتاب املدبج مث روى من رواية احلكم بن مروان حدثنا مسعر عن أيب املعتمر وهو سليمان التيمى عن 

  .امرأة يقال هلا أم خداش قالت رأيت على بن أيب طالب يصطبغ خبل مخرة
ر إىل بقية األسئلة لذلك بقوله ولذلك أمثلة كثرية فينبغى أن يذكرههنا مثاال صحيحا أن املصنف أشا: األمر الثاين

  .هلذا
وقد ذكر احلاكم يف علوم احلديث لذلك أمثلة أربعة أحدها هذا الذي ذكره املصنف والثاين رواية : القسم الثاين

عاوية قرينان إال أىن ال أحفظ لزهري عن زائدة بن قدامة عن زهري بن معاوية قال احلاكم زائدة بن قدامة وزهري بن م
زائدة رواية واملثال الثالث رواية يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرمحن 

بن عوف قال احلاكم يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد وإن كان أسند وأقدم من إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
  .ا يف أكثر األسانيد قرينان وال أحفظ إلبراهيم بن سعد عنه رواية انتهىفإهنم

  .قلت بل قد روى عنه إبراهيم بن سعد وروايته عنه يف صحيح مسلم وسنن النسائي واهللا أعلم
واملثال الرابع رواية سليمان بن طرخان التيمى عن رقبة بن مصقلة قال احلاكم سليمان بن طرخان ورقبة بن مصقلة 

ينان وال أحفظ لرقبة عنه رواية انتهى قلت بل قد روى رقبة عن سليمان التيمى كما ذكره الدارقطين يف كتأب قر
املدبج مث روى له من رواية أيب عوانة عن رقبة عن سليمان التيمى عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 يف املعجم األوسط فجعله من رواية رقبة عن أنس من غري واحلديث رواه الطرباين" يا حبذا املتخللون من أمىت: "قال
ذكر سليمان التيمى فلم يصح من هذه األمثلة األربعة اليت ذكرها احلاكم إال املثال الثاين فقط وهو رواية زائدة بن 

أن تذكر يف  قدامة عن زهري ابن معاوية واألمثلة الثالثة الذي اقتصر عليه ابن الصالح واللذان زادمها احلاكم حقها
  .القسم األول وهو املدبج كما فعل الدارقطين واهللا أعلم

  :معرفة اإلخوة واألخوات من العلماء والرواة: النوع الثالث واألربعون

وذلك إحدى معارف أهل احلديث املفردة بالتصنيف صنف فيها علي بن املديين و أبو عبد الرمحن النسوي وأبو 
عبد اهللا بن مسعود وعتبة بن مسعود مها أخوان زيد بن : اله إالخوين من الصحابةالعباس السراج وغريهم فمن أمث
  .عمرو بن العاص وهشام بن العاص أخوان. ثابت ويزيد بن ثابت مها أخوان

هزيل . عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل كالمها من أفاضل أصحاب ابن مسعود: ومن التابعني
  شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا بن شرحبيل وأرقم بن
عمرو بن شعيب وعمر وشعيب بنو شعيب بن . سهل وعباد وعثمان بنو حنيف إخوة ثالثة: ومن أمثلة ثالثة إالخوة

  .حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص إخوة ثالثة
  .لذي يقال له عباد وحممد وصاحلعبد اهللا ا: سهيل بن أيب صاحل السمان الزيات وإخوته: ومن أمثلة األربعة

______  
  .النوع الثالث واألربعون معرفة اإلخوة واألخوات

ومن التابعني عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوة أرقم بن شرحبيل كالمها من أفاضل أصحاب ابن مسعود " قوله"



ا الذي ذكره املصنف هزيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا انتهى هذ
من كون أرقم ابن شرحبيل اثنني أحدمها أخو عمرو بن شرحبيل واآلخر أخو هزيل بن شرحبيل ليس بصحيح 

وأرقم بن شرحبيل واحد وإمنا اختلف كالم التارخييني والنس أبني هل الثالثة إخوة وهم عمرو بن شرحبيل وأرقم 
خوان وليس عمرو أخا هلما فذهب أبو عمر بن عبد الرب إىل بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل أو أن أرقم وهزيال أ

األول قال هم ثالثة إخوة والصحيح الذي عليه اجلمهور أن أرقم وهزيال أخوان فقط وهو الذي اقتصر عليه 
البخاري يف التاريخ الكبري وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل وحكاه عن أبيه أيب حامت وعن أيب زرعة وكذلك ابن 

يف الثقات واقتصر عليه احلاكم أيضا يف علوم احلديث يف النوع السادس والثالثني وكذلك اقتصر املزى يف  حبان
  .هتذيب الكمال

: مسعت أبا علي احلسني بن علي احلافظ غري مرة يقول: ما نرويه عن احلاكم أيب عبد اهللا قال: ومن أمثلة اخلمسة
  .ة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهمآدم بن عيينة وعمران بن عيينة وحممد بن عيين

________  
على أن أرقم وهزيال أخوان ذكر ذلك يف ترمجة أرقم وترمجة هزيل ومل يتعرض يف ترمجة عمرو لشيء من ذلك وما 

ان وال ذكره ابن عبد الرب من كوهنم الثالثة إخوة ليس جبيد فإن عمرو بن شرحبيل مهداىن وهزيل وأخوه أرقم أودي
جتتمع مهدان الكربى وال مهدان الصغرى مع أود أما مهدان الكربى فينتسبون إىل مهدان فهو أوسلة ابن مالك بن 
زيد أو سلة بن ربيعة بن اجلبار بن ملكان وقيل مالك بن زيد بن كهالن وأما مهدان الصغرى فينتسبون إىل مهدان 

بن معاوية بن جشم بن عبد مشس وأما الذي ينسب إليه بن زياد بن حسان بن سهل بن زيد بن عمرو ابن قيس 
هزيل وأرقم أبنا شرحبيل األوديان فهو أود بن صعب بن سعد العشرية بن مذحج وال جيتمع مع مهدان فالصواب 

  .قول اجلمهور واهللا أعلم
  .وعلى كل فما ذكره املصنف ليس موافقا لقول اجلمهور وال لقول ابن عبد الرب

اخلمسة ما نرويه عن احلاكم أيب عبد اهللا قال مسعت أبا على احلسني ابن على احلافظ غري مرة  ومن أمثلة" قوله"
يقول آدم بن عيينة وعمران بن عيينة وحممد بن عيينة وسفيان ابن عيينة وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم انتهى 

إال فقد ذكر غري واحد أهنم عشرة منهم اقتصر املؤلف على كوهنم مخسة وهؤالء هم املشهورون من أوالد عيينة و
عبد الغىن ابن سرور وقد مسى لنا منهم سبعة اخلمسة املذكورون ومل يذكر ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل غريهم 
واقتصر البخاري يف التاريخ الكبري على ذكر أربعة منهم فلم يذكر آدم والسادس أمحد بن عيينة ذكره الدارقطين 

لسابع خملد بن عيينة ذكره أبو بكر بن املقرى عن بعض أوالدهم قال ابن املقرى مسعت أبا العباس وابن ماكوال وا
أمحد ابن زكريا بن حيىي بن الفضل بن سفيان بن عيينة بن ميمون اهلالىل يقول سفيان ابن عيينة وحممد بن عيينة 

ا اقتصر املصنف على اخلمسة املذكورين وإبراهيم بن عيينة وعمران بن عيينة وخملد بن عيينة إخوة فإن قيل إمن
لكوهنم الذين حدثوا منهم دون الباقني كما حكاه املزى يف التهذيب عن بعضهم فقال وقيل كان بنو عيينة عشرة 

إخوة خزازين حدث منهم مخسة فذكرهم قلنا وقد حدث أمحد بن عيينة أيضا قال الدارقطين يف املؤتلف واملختلف 
هلالىل والد سفيان وإبراهيم وعمران وآدم وحممد وأمحد بن عيينة احملدثون وكذا ذكرهم ابن عيينة بن أيب عمران ا

  ماكوال يف اإلكمال قال وكلهم حمدثون



حممد وأنس وحيىي ومعبد وحفصة وكرمية ذكرهم هكذا أبو عبد : أوالد سريين ستة تابعيون وهم: ومثال الستة
  .ين فيما أحسبالرمحن النسوي ونقلته من كتابه خبط الدارقط

لكن ذكر فيما نرويه من تارخيه . وهكذا ذكرهم احلاكم يف كتاب املعرفة. وروي ذلك أيضا عن حيىي بن معني
حممد بن سريين وأكربهم معبد بن سريين وحيىي : أنه مسع أبا علي احلافظ يذكر بين سريين مخسة إخوة: باسنادنا عنه

  .غرهم حفصة بنت سريينبن سريين وخالد بن سريين وأنس بن سريين وأص
_________  

ومثاله الستة أوالد سريين ستة تابعيون وهم حممد وأنس وحيىي ومعبد وحفصة وكرمية مث حكى أن احلاكم " قوله"
ذكر يف تارخيه عن شيخه أيب على احلافظ أنه ذكر فيهم خالد بن سريين ومل يذكر كرمية وذكر أن أصغرهم حفصة 

أحدمها أنه قد اعترض على املصنف بأهنم عشرة أنس وخالد وحممد ومعبد وحيىي  بنت سريين انتهى وفيه أمران
وحفصة وسودة وعمرة وكرمية وأم سليم فإن ابن سعد ذكر يف الطبقات عمرة بنت سريين وسودة بنت سريين 
واب أهنما أم ولد كانت ألنس بن مالك وذكر أيضا أم سليم يف مخسة من ولد سريين منهم حممد أمهم صفية واجل

عنه أن املشهور ما ذكره املصنف من أهنم ستة وأما السابع فهو خالد فإن املصنف قد ذكره فال يرد عليه مع أىن مل 
  .أجد له رواية ومل أقف له على ترمجة

وقال حممد بن أمحد بن حممد بن أيب بكر املقدمى خالد بن سريين مل خيرج حديثه وأما الطرباين فقال كلهم قد حدثوا 
  .ن عد فيهم خالد بن سريين وأما عمرة وأم سليم وسودة فلم أر من ذكر هلن رواية فال يردن على املصنفبعد أ

أن ما قاله احلافظ أبو على النيسابوري من أن أصغرهم حفصة بنت سريين وسكت عليه املصنف ليس : األمر الثاين
و الصواب فإن املشهور أنه ولد لست بقيت جبيد وإمنا أصغرهم أنس بن سريين كما قاله عمرو ابن على الفالس وه

من خالفة عثمان وبه صدر املزى كالمه وتويف يف قول أمحد بن حنبل وحممد بن أمحد املقدمى سنة عشرين ومائة قال 
أمحد وهو ابن ست ومثانني سنة وقال الذهىب يف العرب مخس ومثانون سنة فعلى هذا يكون مولده سنة أربع وثالثني 

  .ا توفيت سنة إحدى ومائةوأما حفصة فإهن

لبيك : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقد روي عن حممد عن حيىي عن أنس عن أنس بن مالك: قلت
  .أي ثالثة إخوة روى بعضهم عن بعض: وهذه غريبة عابا هبا بعضهم فقال" حقا حقا تعبدا ورقا

يد وسنان وعبد الرمحن وسابع مل يسم لنا بنو مقرن معقل وعقيل وسو: النعمان بن مقرن وإخوته: ومثال السبعة
  املزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا النيب صلى اهللا

_______  
  .وعاشت إما سبعني سنة وإما تسعني سنة بتقدمي املثناة وعلى كل تقدير فهي أكرب من أنس بن سريين واهللا أعلم

ولد حممد بن سريين قال كانت حفصة بنت سريين أكرب  وقال ابن سعد يف أواخر الطبقات أخربنا بكار بن حممد من
  .ولد سريين من الرجال والنساء من ولد صفية وكان ولد صفية حممدا وحيىي وحفصة وكرمية وأم سليم

وقد روى عن حممد عن حيىي عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا " قوله"
  .ة عايا هبا بعضهم فقال أي ثالثة إخوة روى بعضهم عن بعض انتهىورقا قال وهذه غريب

قلت وزاد بعضهم يف هذا اإلسناد معبد بن سريين فاجتمع فيه أربعة أخوة يروى بعضهم عن بعض ذكره حممد بن 
طاهر املقدسي يف خترجيه ل أيب منصور عبد احملسن ابن حممد بن على الشريازى فقال روى هذا احلديث حممد بن 

سريين عن أخيه حيىي عن أخيه معبد عن أخيه أنس بن سريين ولكن املشهور ما ذكره املصنف من كوهنم ثالثة 



وكذلك رواه الدارقطين يف كتاب العلل من رواية هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أخيه حيىي عن أخيه أنس 
واية عن أخيه معبد وال ملعبد رواية عن أخيه عن أنس بن مالك إال أنه قال حجا حقا وال نعرف ليحىي ابن سريين ر

أنس قال على بن املديىن مل يرو عن معبد إال أخوه أنس كذا قال وقد روى عنه أيضا أخوه حممد وروايته عنه يف 
الصحيحني وقد جعله بعضهم من رواية ابنني من ولد سريين رواه أبو بكر البزار يف مسنده من رواية هشام بن 

ين عن أخيه حيىي عن أنس بن مالك وذكر الدارقطين يف العلل االختالف فيه وقال إن الصحيح حسان عن ابن سري
  .ما رواه محاد بن زيد وحيىي القطان عن حيىي بن سريين عن أنس بن مالك قوله وفعله

نو مقرن ومثال السبعة النعمان بن مقرن وإخوته معقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرمحن وسابع مل يسم لنا ب" قوله"
  املزينون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول اهللا

إهنم شهدوا اخلندق : وقد قيل. عليه وسلم ومل يشاركهم فيما ذكره ابن عبد الرب ومجاعة يف هذه املكرمة غريهم
  .كلهم

  .وقد يقع يف األخوة ما فيه خالف يف مقدار عددهم
______  

عبد الرب ومجاعة يف هذه املكرمة سواهم انتهى وفيه أمران أحدمها صلى اهللا عليه وسلم ومل يشاركهم فيما ذكره ابن 
  .أنه قد مسى لنا سابع وثامن وتاسع وهم نعيم بن مقرن وضرار بن مقرن وعبد اهللا بن مقرن

فأما نعيم فذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب فقال نعيم بن مقرن أخو النعمان ابن مقرن خلف أخاه حني قتل بنهاوند 
لى يديه فتوح كثرية وهو واخوته من جلة الصحابة وأما ضرار بن مقرن فذكره احلافظ أبو بكر حممد بن وكانت ع

خلف بن سليمان ابن خلف بن فتحون يف ذيله على االستيعاب وإن خالد بن الوليد ملا دخل احلرية يف أيام أيب بكر 
ا عبد اهللا بن مقرن فذكره بن فتحون أيضا أمر ضرارا هذا على مجاعة من املسلمني وقال ذكره الطربى وسيف وأم

يف ذيله على االستيعاب وقال إنه كان على ميسرة أيب بكر رضي اهللا عنه يف خروجه لقتال أهل الردة إثر وفاة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال ذكره الطربى وسيف وذكره ابن منده وأبو نعيم أيضا يف معرفة الصحابة 

  .كثر من سبعة وقد قال الطربى اهنم كانوا عشرة إخوة انتهىوهذا يدل على اهنم أ
وإمنا اشتهر كوهنم سبعة ملا روى مسلم يف صحيحه من حديث سويد بن مقرن قال لقد رأيتين سابع سبعة من بىن 

  .مقرن ما لنا خادم إال واحدة فلطمها أصغرنا فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نعتقها
لق كوهنم سبعة أراد من هاجر منهم قال مصعب بن الزبري هاجر النعمان ومعه سبعة أخوة ومسى وحيتمل أن من أط

ابن عبد الرب يف االستيعاب منهم ستة وهم سنان وسويد وعقيل ومعقل والنعمان ونعيم ومسى ابن فتحون يف ذيله 
  .ة الطربي وابن السكن واهللا أعلمالباقني وهم ضرار وعبد اهللا وعبد الرمحن وقال إن عبد الرمحن ذكره يف الصحاب

  .أن ما حكاه املصنف عن ابن عبد الرب ومجاعة من انفراد بين مقرن: األمرالثاين

.  
________  

هبذه املكرمة من كوهنم السبعة هاجروا وصحبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله ابن عبد الرب يف االستيعاب يف 
  .ألحد من العرب سواهم قاله الواقدى وحممد بن عبد اهللا بن منري انتهىترمجة معقل بن مقرن فقال وليس ذلك 

وفيما قالوه نظر فإن أوالد احلارث بن قيس السهمى كلهم هاجر وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وعدهم ابن 



تتبعت  إسحق فيمن هاجر اهلجرة األوىل إىل أرض احلبشة سبعة مل يعد فيهم متيما وال حجاجا اآلتى ذكرمها وقد
أمساءهم فوجدهتم تسعة بتقدمي املثناة وهم بشر ومتيم واحلارث واحلجاج والسائب وسعيد وعبد اهللا ومعمر وأبو 

قيس أوالد احلارث بن قيس السهمى ومسى الكلىب معمر بن احلرث معبدا واملشهور األول وقد ذكر ابن عبد الرب يف 
هنم هاجروا إىل أرض احلبشة وقال يف ترمجة سعيد بن احلارث االستيعاب التسعة املذكورين كل واحد يف موضعه وأ

هاجر هو واخوته كلهم إىل أرض احلبشة فهؤالء تسعة إخوة هاجروا وصحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم 
أشرف نسبا يف اجلاهلية واإلسالم وزادوا على بقية اإلخوة بأن استشهد منهم سبعة يف سبيل اهللا فقتل متيم واحلرث 

احلجاج بأجنادين وقتل سعد يوم الريموك وقتل السائب يوم فحل وقيل يوم الطايف وقتل عبد اهللا يوم الطايف و
وقيل باليمامة ا وقال الطربى إنه مات باحلبشة مهاجرا يف زمنه صلى اهللا عليه وسلم وقتل أبو قيس يوم اليمامة 

الرب يف هذا اإلطالق يف التبيه على ما أومهه ابن واعترض احلافظ أبو بكر حممد بن خلف بن فتحون على ابن عبد 
عبد الرب أو وهم فيه بأن معاوية بن احلكم السلمى واخوته الستة يف مثل عددهم وفضيلتهم مث روى من طريق أيب 

على بن السكن بإسناده إىل معاوية بن احلكم قال وفدت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا وستة إخوة ىل 
ى بن احلكم فرسه خندقا فقصرت الفرس فدق جدار اخلندق ساقه فأتينا به النيب صلى اهللا عليه وسلم فأبرز عل

  :فمسح ساقه فما نزل عنها حىت برأ فقال معاوية بن احلكم يف قصيدة
  فأنزهلا على فهوى هتوى هوى الدلو تنزعه برجل

  ففضت رجله فسما عليها مسو الصقر صادف يوم طل
  مليك الناس قوال غري فعل فقال حممد صلى عليه

  لعا لك فاستمر هبا سويا وكانت بعد ذاك أصح رجل

  .ومل نطول مبا زاد على السبعة لندرته ولعدم احلاجة إليه يف غرضنا ههنا واهللا أعلم
__________  

معه ستة  قلت واحلديث رواه الطرباين يف املعجم الكبري مع اختالف يف إيراد الشعر ويف غريه ومل يقل فيه إنه وفد
إخوة وأيضا ففي إسناده جهالة وأيضا فلم يقل فيه إهنم هاجروا حىت يعدوا مهاجرين فعلهم وفدوا عام قدوم الوفود 
وال هجرة بعد الفتح وأيضا فلم تعرف بقية أمسائهم وإمنا مسى منهم معاوية وعلى عمران كان مالك حفظه وإال فقد 

  .يف قوله عمر بن احلكم وإمنا هو معاوية بن احلكم واهللا أعلم قال على بن املديىن والبخاري إن مالكا وهم
  .ومل نطول مبا زاد على السبعة لندرهتم ولعدم احلاجة إليه يف غرضنا ههنا انتهى" قوله"

وقد رأيت أن أذكر من املشهورين من اإلخوة واألخوات من زاد على السبعة للفائدة فمثال الثمانية من الصحابة 
خراش وذؤيب وسلمة وفضالة ومالك وهند بن حارثة بن سعيد بن عبد اهللا األسلميون أسلموا أمساء ومحران و

وصحبوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهدوا معه بيعة الرضوان باحلديبية ذكر ذلك أبو القاسم البغوي وذكره 
ة يف عددهم غريهم ولزم النيب صلى ابن عبد الرب يف االستيعاب يف ترمجة هند قال ومل يشهدها أي بيعة الرضوان إخو

اهللا عليه وسلم منهم اثنان أمساء وهند وكانا من أهل الصفة ومثاهلم يف التابعني أوالد أيب بكرة وهم عبد اهللا وعبيد 
اهللا وعبد الرمحن وعبد العزيز ومسلم ورواد ويزيد وعتبة مساهم ابن سعد يف الطبقات جمتمعني وله ابنة امسها كيسة 

  .عن أبيها يف سنن أيب داود فيكون هذا من أمثلة التسعة وروايتها
  .وقد قال ابن سعد وتويف أبو بكرة عن أربعني ولدا من بني ذكر وأنثى فأعقب منهم سبعة

ومثال التسعة أوالد احلرث بن قيس السهمي وكلهم صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهاجر إىل أرض احلبشة 



  .لذي يليه هذاوتقدمت أمساؤهم يف االعتراض ا
ومثال العشرة بنو العباس بن عبد املطلب وهم الفضل وعبد اهللا وعبيد اهللا وعبد الرمحن وقثم ومعبد وعون 

  واحلارث وكثري ومتام وكان أصغرهم وكان العباس

  :معرفة رواية اآلباء عن ألبناء -النوع الرابع واألربعون

أن رسول : بن عبد املطلب عن ابنه الفضل رضي اهللا عنهما عن العباس: وللخطيب احلافظ يف ذلك كتاب روينا فيه
عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل ومها ثقتان : اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع بني الصالتني باملزدلفة وروينا فيه

: ة قالعن ابن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هرير: أحاديث منها
ال يروى عن : قال اخلطيب" أخروا األمحال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثين : عن معتمر بن سليمان التيمي قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما نعلمه إال من جهة بكر وأبيه وروينا فيه
عن أيب : وهذا طريف جيمع أنواعا وروينا فيه. ويح كلمة رمحة: الحدثتين أنت عين عن أيوب عن احلسن ق: أيب قال

وذلك أكثر . ستة عشر حديثا أو حنو ذلك: عمر حفص بن عمر الدوري املقري عن ابنه أيب جعفر حممد بن حفص
  _______.ما رويناه ألب عن ابنه

  :حيمله ويقول
  يا رب فجعلهم كراما برره. متوا بتمام فصاروا عشرة 

  .ذكرا وامن الثمرة وكان للعباس ثالث بنات أم كلثوم وأم حبيب وأميمة وقيل له رابعة وهى أم قثمواحل هلم 
فقد اوردها ابن سعد يف الطبقات وروى هلا اثرا عن على بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقال هكذا جاء يف احلديث 

  .ومل جند العباس إبنة تسمى أم قثم
ن أيب طلحة وهم إبراهيم وإسحق وإمسعيل وزيد وعبد اهللا وعمارة وعمر وعمري ومثال اإلثىن عشر أوالد عبد اهللا ب

والقاسم وحممد ويعقوب ويعمر وكانوا كلهم قرأوا القرآن وقال أبو نعيم كلهم محل عنه العلم كذا مساهم ابن 
  .اجلوزي اثىن عشر ومساهم ابن عبد الرب وغري واحد عشرة

  .الد العباس بن عبد املطلب الذكور واإلناث وقد تقدم تسميتهم عند العشرةومثال الثالثة عشر أو األربعة عشر أو
وأكثر ما رأيت مسمى من اإلخوة واألخوات من أوالد املشهور سعد بن أيب وقاص مسى له ابن اجلوزي مخسة 
  .ئشةوثالثني ولدا وقد روى عنه من اوالده يف الكتب الستة أو بعضها إبراهيم وعامر وعمر وحممد ومصعب وعا

وقد كان أوالد أنس بن مالك يزيدون على املائة ومسى لنا ممن روى عنه من أوالده لصلبه عشرة وثبت أن النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم دعا له اللهم أكثر ماله وولده

ها اهللا ما حدثنيه أبو املظفر عبد الرحيم بن احلافظ أيب سعد املروزي رمح: وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه عهدا
حدثين ولدي أبو املظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله : أنبأين والدي عين فيما قرأت خبطه قال: هبا من لفظه قال

أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فذكر بإسناده عن أيب أمامة
  " .للشيطان مع التسمية

________  
  .معرفة رواية اآلباء عن األبناء -عونالنوع الرابع واألرب



قوله وآخر ما رويناه من هذا النوع وأقربه عهدا ما حدثنيه أبو املظفر عبد الرحيم بن احلافظ أيب سعيد املروزى رمحه 
اهللا هبا من لفظه قال أنبأىن والدى عىن فيما قرأت خبطه قال حدثين ولدى أبو املظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله 

احضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع : "سناده عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالفذكر بإ
  .انتهى" التسمية

وقد أهبم املصنف ذكر إسناده والسمعاىن رواه يف الذيل من رواية العالء بن مسلمة الرواس عن إمساعيل بن مغر 
كحول عن أيب أمامة وهو حديث موضوع فأهبم املصنف منه الكرماىن عن ابن عياش وهو إمسعيل عن برد عن م

موضع العلة وسكت عليه وقد ذكر املصنف يف النوع احلادى والعشرين أنه ال حيمل رواية احلديث املوضوع ألحد 
علم حاله يف أى معىن كان إال مقرونا ببيان وضعه وهذا احلديث ذكر غري واحد من احلفاظ أنه موضوع وقد رواه 

   بن حبان يف تاريخ الضعفاء يف ترمجة العالءأبو حامت

وأما احلديث الذي رويناه عن أيب بكر الصديق عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه 
إمنا هو عن أيب بكر بن أيب عتيق عن عائشة وهو . فهو غلط ممن رواه" . يف احلبة السوداء شفاء من كل داء: "قال

  .بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديقعبد اهللا 
ال نعرف أربعة أدركوا النيب صلى اهللا عليه وسلم هم وأبناؤهم إال : وهؤالء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة

  .هؤالء األربعة فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرمحن وابنه حممد أبا عتيق واهللا أعلم
______  

ذا اإلسناد وقال فيه يروى عن الثقات املوضوعات به حبال وقال أبو الفتح األزدي كان رجل ابن مسلمة الرواس هب
سوء ال يباىل ما روى وعلى ما أقدم ال حيل ملن عرفه أن يروى عنه وقال حممد بن طاهر كان يضع احلديث وذكر 

صنف بأنه ال يرى أنه ابن اجلوزي هذا احلديث يف املوضوعات وقال هذا حديث ال أصل له وقد جياب عن امل
موضوع وإن كان يف إسناده وضاع فكأنه ما أعترف بوضعه وقد تقدم أن املصنف أنكر على من مجع املوضوعات 

  .يف عصره فأدخل فيها ما ليس مبوضوع يشري بذاك إىل ابن اجلوزي واهللا أعلم
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله وأما احلديث الذي رويناه عن أيب بكر الصديق عن عائشة رضي اهللا عنها 

أنه قال يف احلبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط ممن رواه إىل آخر كالمه هو كما ذكره املصنف من أن من 
وصف أبا بكر الراوى هلذا احلديث عن عائشة بأنه الصديق فقد غلط فإنه أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن 

ه البخاري يف صحيحه ولكن ذكر ابن اجلوزي يف كتاب التلقيح أن أبا بكر الصديق روى ابن أيب بكر وهكذا روا
  .عن ابنته عائشة رضي اهللا عنها حديثني واهللا أعلم

قوله هؤالء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة ال نعرف أربعة أدركوا النيب صلى اهللا عليه وسلم هم وأبناؤهم إال 
  .الصديق وأباه وابنه عبد الرمحن وأبنه حممدا أبا عتيق واهللا أعلمهؤالء األربعة فذكر أبا بكر 

وقد يعترض على هذا اإلطالق بصورة أخرى وهى أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنته أمساء وابنها عبد اهللا بن الزبري 
  فإنه عرب بقوله هم وأبناؤهم وهذا صادق عليه وال يرد

  :بناء عن اآلباءمعرفة رواية األ -النوع اخلامس واألربعون



  :وأليب نصر الوايلي احلافظ يف ذلك كتاب وأمهه ما مل يسم فيه إالب أو اجلد وهو نوعان
وله هبذا اإلسناد نسخة كبرية . عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواية إالبن عن إالب عن اجلد حنو: أحدمها 

  .أكثرها فقهيات جياد
العاص وقد احتج أكثر أهل احلديث حبديثه محال ملطلق اجلد فيه على  وشعيب هو ابن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن

  .الصحايب عبد اهللا بن عمرو دون ابنه حممد والد شعيب ملا ظهر هلم من إطالقه ذلك
روي هبذا اإلسناد نسخة كبرية حسنة وجده هو معاوية بن حيدة القشريي . هبز بن حكيم عن أبيه عن جده: وحنو

  .كعب بن عمرو: وجده عمرو بن كعب اليامي ويقال. بيه عن جدهوطلحة بن مصر ف عن أ
رواية أيب الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه احلنبلي وكانت له ببغداد يف جامع املنصور حلقة : ومن أظرف ذلك

  .للوعظ والفتوى عن أبيه يف تسعة من آبائه نسقا
________  

ل إنه مل يدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة وال أب وبنوه إال ذلك عن عبارة أيب عمر بن عبد الرب فإنه قال يقا
هؤالء فذكرهم وقد ذكر ابن منده يف معرفة الصحابة كال من موسى بن عقبة بصيغة ال يرد على إطالقها هذه 

فة فذكرهم الصورة فقال ما نعلم أربعة يف اإلسالم ادركوا النيب صلى اهللا عليه وسلم اآلباء مع األبناء إال أبو قحا
فالتعبري باآلباء خيرج األمهات ولكن من عرب بأربعة صحابة بعضهم أوالد بعض فاألحسن التمثيل بعبد اهللا بن الزبري 

  .وأمه و أبيها وجدها ألن لعبد اهللا بن الزبري صحبة
عند ذكر وأما حممد بن عبد الرمحن فقال ابن حبان يف الصحابة أن له رؤية وقد مضى يف كالم أهل هذا الشأن 

  .الصح أيب أن املعترب مع التمييز واهللا أعلم
  .معرفة رواية األبناء عن اآلباء -النوع اخلامس واألربعون

ومن أظرف ذلك رواية أيب الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه احلنبلي عن أبيه يف تسعة من آبائه نسقا " قوله"
  .لبفرواها من تاريخ بغداد ألثر موقوف على علي بن أيب طا

أخربنا أبو منصور عبد : أخربين بذلك الشيخ أبو احلسن مؤيد بن حممد بن علي النيسابوري بقراءيت عليه هبا قال
حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز : أخربنا احلافظ أبو بكر أمحد بن علي: الرمحن بن حممد الشيباين يف كتابه إلينا قال

: السود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد اهللا التميمي من لفظه قالبن احلارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن إ
مسعت أيب : مسعت أيب يقول: مسعت أيب يقول: مسعت أيب يقول: مسعت أيب يقول: مسعت أيب يقول: مسعت أيب يقول

نان الذي احل: مسعت علي بن أيب طالب وقد سئل عن احلنان املنان؟ فقال: مسعت أيب يقول: مسعت أيب يقول: يقول
يقبل على من أعرض عنه واملنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال آخرهم أكينة بالنون وهو السامع عليا رضي اهللا 

  .عنه
_______  

يف تفسري احلنان املنان قلت وقد وقع لنا حديث مرفوع من هذا الوجه وقع فيه التسلسل باثىن عشر أبا وهو أعجب 
ة من شيوخنا منهم شيخنا العالمة برهان الدين إبراهيم بن الجني الرشيدى قال مما ذكره املصنف أخربنا به مجاع

انبأنا أمحد بن حممد بن إسحق اهلمذاين قال أنبأنا عبد اهللا بن أمحد بن حممد القالنسى قراءة عليه وانا حاضر بشرياز 
ت أيب أبا الفرج عبد الوهاب يقول انبأنا عبد العزيز بن منصور اآلدمى حدثنا رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمى مسع

مسعت أيب أبا احلسن عبد العزيز يقول مسعت أيب أبا بكر احلرث يقول مسعت أيب أسدا يقول مسعت أيب الليث يقول 



مسعت أيب سليمان يقول مسعت أيب األسود يقول مسعت أيب سفيان يقول مسعت أيب يزيد يقول مسعت أيب أكينة يقول 
ما اجتمع قوم على : "مسعت أيب عبد اهللا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت أيب اهليثم يقول 

أخربنا احلافظ أبو سعيد بن العالئى يف كتاب الوشى املعلم قال هذا إسناد " ذكر إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة
تقدما يف عدة علوم مات سنة مثاىن ومثانني غريب جدا ورزق اهللا كان إمام احلنابلة يف زمانه من الكبار املشهورين م

وأربع مائة وأبوه أبو الفرج إمام مشهور أيضا ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه كثريا على إمامته واشتهر بوضع 
  .احلديث وبقية آبائه جمهولون ال ذكر هلم يف شيء من الكتب أصال وقد ختبط فيهم عبد العزيز أيضا بالتعبري انتهى

  وقع لنا بتسلسل رواية األبناء عن اآلباء أربعة عشر رجال من روايةوأكثر ما 

حدثين أبو املظفر عبد الرحيم بن احلافظ أيب سعد السمعاين مبرو الشاهان عن أيب النضر عبد الرمحن بن عبد اجلبار 
ال وقول الرجل اإلسناد بعضه عوال وبعضه مع: مسعت السيد أبا القاسم منصور بن حممد العلوي يقول: الفاشي قال

  .حدثين أيب عن جدي من املعايل
  رواية إالبن عن أبيه دون اجلد وذلك باب واسع: الثاين 
  .رواية أيب العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحديثه معروف: وهو حنو

: ا نقتله من خط البيهقي وغريهفإالشهر أن أبا العشراء هو أسامة بن مالك بن قهطم وهو فيم: وقد اختلفوا فيه
بن بلز : بتحريكها أيضا وقيل: هو عطارد بن برز بتسكني الراء وقيل: قحطم باحلاء وقيل: بكسر القاف وقيل

  .ويف امسه واسم أبيه من اخلالف غري ذلك واهللا أعلم. بالالم
________  

والدى أبو طالب احلسن بن عبيد اهللا قال أىب حممد احلسن بن على قال حدثىن والدى على بن أىب طالب قال حدثىن 
حدثىن والدى عبيد اهللا بن حممد قال حدثىن حممد بن عبيد اهللا قال حدثىن والدى عبيد اهللا بن على قال حدثىن 

والدى على بن احلسن قال حدثىن والدى احلسن بن احلسني قال حدثىن والدى احلسني بن جعفر أول من دخل بلخ 
دثىن والدى جعفر بن عبد اهللا قال حدثىن والدى عبيد اهللا قال حدثىن والدى احلسني األصغر من هذه الطائفة قال ح

قال حدثىن والدى على زين العابدين قال حدثىن والدى احلسني حدثىن والدى على بن أىب طالب رضى اهللا عنه قال 
بن السمعاىن يف الذيل قال أنبأنا أبو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجملالس باألمانة رواه احلافظ أبو سعيد 

شجاع عمر ابن أىب احلسن البسطامى اإلمام بقراءتى وأبو بكر حممد بن على بن ياسر اجلياىن من لفظه قاال حدثنا 
  .السيد أبو حممد احلسن بن على بن أىب طالب فذكره

السخاء وفعل اخلريات وحمبة أهل أورده يف ترمجة احلسن بن على هذا وقال كان أحد الكبار املشهورين باجلود و
العلم والصالح وداره كانت جممع الفقهاء والفضالء إىل أن قال تويف يف رجب سنة اثنتني ومخسمائة قلت ويف آبائه 

  .من ال يعرف حاله وهذا احلديث من مجلة أربعني حديثا منها مناكري واهللا أعلم

عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا  معرفة من اشترك يف الرواية: النوع السادس واألربعون
  :فحصل بينهما أمد بعيد

  .وإن كان املتأخر منهما غري معدود من معاصري إالول وذوي طبقته
ومن فوائد ذلك تقرير حالوة علو اإلسناد يف القلوب وقد أفرده اخلطيب احلافظ يف كتاب حسن مساه كتاب 



  .السابق والالحق
روى عنه البخاري وإالمام يف تارخيه وروى عنه أبو : أن حممد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري: لتهومن أمث

أن البخاري مات : احلسني أمحد بن حممد اخلفاف النيسابوري وبني وفاتيهما مائة وسبع وثالثون سنة أو أكثر وذلك
مات يف سنة أربع أو مخس و تسعني : ة وقيلسنة ست ومخسني ومائتني ومات اخلفاف سنة ثالث وتسعني وثالمثائ

  .وثالمثائة
حدث عنه الزهري و زكريا بن دويد الكندي وبني وفاتيهما مائة وسبع وثالثون سنة : وكذلك مالك بن أنس إالمام

ولقد حظي . إذ مات مالك بن أنس سنة تسع وتسعني ومائة ومات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة. أو أكثر
  .هذا النوع واهللا أعلم مالك بكثري من

_______  
  .معرفة من اشترك عنه راويان متقدم ومتأخر. النوع السادس واألربعون

وكذلك مالك بن أنس اإلمام حدث عنه الزهرى وزكريا بن دويد الكندى وبني وفاتيهما مائة وسبع " قوله"
  .وثالثون سنة أو أكثر ومات الزهرى سنة أربع وعشرين ومائة انتهى

رض على املصنف بأن وفاة زكريا بن دويد هذا ال تعرف لكنه حدث عنه سنة نيف وستني ومائتني وهذا وقد اعت
االعتراض ال يرد عليه ألن املصنف احترز عن ذلك بقوله أو أكثر وإذا كان قد حدث عن مالك سنة نيف وستني 

ن كان تأخر بعد ذلك فقد أشار إليه ومائتني فأقل ما بينه وبني وفاة الزهرى مائة وسبع وثالثون سنة كما قال فإ
  بقوله

  :معرفة من مل يرو عنه إال راو واحد من الصحابة والتابعني فمن بعدهم رضي اهللا عنهم: النوع السابع وإالربعون
وملسلم فيه كتاب مل أره ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش وهو يف كتايب احلاكم وأيب نعيم األصبهاين يف معرفة 

  .هرم بن خنبش وهو رواية داود األودي عن الشعيب وذلك خطأ صحايب مل يرو عنه غري الشعيبعلوم احلديث 
  وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مضرس وحممد بن صفوان األنصاري

_______  
أو أكثر نعم ما كان ينبغى للمصنف أن ميثل بزكريا بن دويد فإنه ال يعرف مساعه من مالك لكونه كذابا وضاعا 

ن مالك بل حدث عن بعض شيوخ مالك وهو محيد الطويل بعد سنة ستني ومائتني ومحيد تويف إما سنة لكنه حدث ع
أربعني ومائة أو سنة ثالث وأربعني أو ما بينهما ولذلك مل ير احلفاظ روايته عن مالك شيئا وصرح غري واحد من 

جزم احلافظان أبو احلجاج املزى يف احلفاظ بأن آخر من مسع من مالك أمحد بن إمساعيل أبو حذافة السهمى وبه 
التهذيب وأبو عبد اهللا الذهىب يف العرب وتويف السهمى سنة تسع ومخسني ومائتني والسهمى وإن كان ضعيفا أيضا 

ولكنه قد شهد له أبو مصعب بأنه كان معهم يف العرض على أيضا ولكنه قد شهد له أبو مصعب بأنه كان معهم يف 
اعه من مالك خبالف زكريا ابن دويد وقد ذكره ابن حبان يف الضعفاء فقال شيخ العرض على مالك فقد صح مس

يضع احلديث على محيد الطويل كان يدور بالشام وحيدثهم هبا ويزعم أن له مائة سنة ومخسة وثالثني سنة ال حيل 
  .ذكره يف الكتب إال على سبيل القدح فيه

لثورى والكبار وزعم أن له مائة وثالثني سنة وذلك بعد وقال صاحب امليزان كذاب ادعى السماع من مالك وا
الستني ومائتني انتهى ولكن املصنف تبع يف ذلك اخلطيب فإنه مثل به يف كتابه السابق والالحق وذكره يف كتاب 

  .أمساه الرواة عن مالك وروى له حديثا عن مالك وسكت عليه فتبعه املصنف واهللا أعلم



  .فة من مل يرو عنه إال راو واحدالنوع السابع واألربعون معر
  وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مضرس وحممد بن صفوان األنصارى" قوله"

  .وحممد بن صيفي األنصارى وليسا بواحد وإن قاله بعضهم صحابيون مل يرو عنهم غري الشعىب
سر ومرداس بن مالك وانفرد قيس بن أيب حازم بالرواية عن أبيه وعن دكني بن سعيد املزين والصنابح بن إالع
  .إالسلمي وكلهم صحابة وقدامة بن عبد اهللا الكاليب منهم مل يرو عنه غري أمين بن نابل

_______  
وحممد بن صيفي األنصارى وليسا بواحد وإن قاله بعضهم صحابيون مل يرو عنهم غري الشعىب انتهى وفيه أمران 

ى يعرف به إال الشعىب فإن ابن عباس قد روى عنه قصة أحدمها أن عامر بن شهر وإن كان ما روى عنه احلديث الذ
رواها سيف بن عمر يف الردة قال حدثنا طلحة األعلم عن عكرمة عن ابن عباس قال أول من اعترض على األسود 
العنسى وكابره عامر بن شهر اهلمداين يف ناحيته فهذا عن ابن عباس قد روى هذه القصة عنه وأيضا فهو مشهور يف 

  .اية فإنه كان أحد عمال النىب صلى اهللا عليه وسلم على اليمن ذكره ابن عبد الرب وغريهغري الرو
إن عروة بن مضرس مل ينفرد بالرواية عنه الشعىب فقد روى عنه أيضا ابن عمه محيد بن منهب بن حارثة : األمر الثاىن

 التهذيب وتبع املصنف يف ذلك احلاكم بن خرمي بن أوس بن حارثة بن ألم الطائى ذكره احلافظ أبو احلجاج املزى يف
  .يف علوم احلديث وقد سبقه إىل ذلك على بن املديىن

وانفرد قيس بن أىب حازم بالرواية عن أبيه وعن دكني بن سعيد املزىن والصنابح بن األعسر ومرداس بن " قوله"
  .مالك األسلمى وكلهم صحابة انتهى

يضا احلارث بن وهب كما ذكره الطرباىن يف أحاديث الصنابح بن أن الصنابح روى عنه أ: أحدمها: وفيه أمران
األعسر األمحسى إال أنه قال يف إسناد حديثه الصناحبى قال أبو نعيم يف معرفة الصحابة هو عندى املتقدم يعىن 

  .األمحسي
النوع  أن املصنف ذكر قبل هذا تفرد قيس عن مرداس بن مالك األسلمى وتقدم ذكره لذلك يف: األمر الثاىن

الثالث والعشرين عند ذكر أقسام اجملهول وتقدم أن املزى قال يف التهذيب أنه روى عنه أيضا زياد بن عالقة وأن 
الصواب ما قاله ابن الصالح فإن الذى روى عنه زياد بن عالقة هو مرداس بن عروة صحاىب آخر ال أعلم بني من 

  .صنف يف الصحابة يف ذلك اختالفا واهللا أعلم

  شكل بن محيد مل يرو عنه غري ابنه شتري: لصحابة مجاعة مل يرو عنهم غري أبنائهم منهمويف ا
  .املسيب بن حزن القرشي مل يرو عنه غري ابنه سعيد بن املسيب: ومنهم

ومعاوية بن حيدة مل يرو عنه غري ابنه حكيم والد هبز وقرة بن أياس مل يرو عنه غري ابنه معاوية وأبو ليلى األنصاري 
  .يرو عنه غري ابنه عبد الرمحن بن أيب ليلىمل 

مث إن احلاكم أبا عبد اهللا حكم يف املدخل إىل كتاب إالكليل بأن أحدا من هذا القبيل مل خيرج عنه البخاري و مسلم 
حديث قيس بن أيب حازم عن مرداس : يف صحيحيهما وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج البخاري يف صحيحه

صاحلون األول فاألول وال راوي له غري قيس وبإخراجه بل بإخراجهما حديث املسيب بن حزن يذهب ال: األسلمي
إين ألعطي : يف وفاة أيب طالب مع أنه ال راوي له غري ابنه وبإخراجه حديث احلسن البصري عن عمرو بن تغلب

  .الرجل والذي أدع أحب إيل ومل يرو عن عمرو غري احلسن



________  
  .حيدة مل يرو عنه غري ابنه حكيم والد هبز انتهى ومعاوية بن" قوله"

قلت بل قد روى عنه أيضا عروة بن رومي اللخمى ومحيد املزين فأما رواية عروة بن رومي عنه فذكرها املزى يف 
  .التهذيب وأما رواية محيد املزىن عنه فذكرها ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل واملزى أيضا

  .مل يرو عنه غري ابنه عبد الرمحن ابن أىب ليلى انتهى قوله وأبو ليلى األنصارى
قلت ذكر املزي يف التهذيب أنه روى عنه أيضا عدى بن ثابت قال ومل يدركه وإمنا أوردته لذكر املزى لعدى بن 

  .ثابت فيمن روى عن أىب ليلى وإال فروايته عنه مرسلة كما ذكر واهللا أعلم
سن البصرى عن عمرو بن تغلب أىن ألعطى الرحل والذى ادع أحب إىل وبإخراجه أى البخارى حديث احل" قوله"

  .ومل يرو عن عمرو غري احلسن انتهى

وكذلك أخرج مسلم يف صحيحه حديث رافع بن عمرو الغفاري ومل يرو عنه غري عبد اهللا بن الصامت وحديث أيب 
  .رفاعة العدوي ومل يرو عنه غري محيد بن هالل العدوي

ومل يرو عنه غري أيب بردة يف أشياء كثرية عندمها يف كتابيهما على هذا . إنه ليغان على قليب: وحديث إالغر املزين
  .النحو وذلك دال على مصريمها إىل أن الراوي قد خيرج عن كونه جمهوال مردودا برواية واحد عنه

كل من مل يرو : وجادة قال وقد قدمت هذا يف النوع الثالث والعشرين مث بلغين عن أيب عمر بن عبد الرب إالندلسي
عنه إال رجل واحد فهو عندهم جمهول إال أن يكون رجال مشهورا يف غري محل العلم كاشتهار مالك بن دينار 

  .بالزهد وعمرو بن معدي كرب بالنجدة
قدامة بن عبد اهللا ذكر : أنه قد يوجد يف بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خالف يف تفرده ومن ذلك: واعلم
  .عبد الرب أنه روى عنه أيضا محيد بن كالب واهللا أعلم ابن

_________  
وذكر أبو عمر بن عبد الرب أنه روى عنه أيضا احلكم بن األعرج حكاه املزى يف التهذيب عن ابن عبد الرب قلت وال 

ن أشهر ما صنف حاجة إلبعاد النجعة يف حكايته عن ابن عبد الرب فقد حكاه ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل وهو م
  .يف امساء الرجال ولكن املصنف تبع يف ذلك مسلم بن احلجاج

وكذلك أخرج مسلم يف صحيحه حديث رافع بن عمرو الغفارى ومل يرو عنه غري عبد اهللا بن الصامت " قوله"
ىب ومل يرو وحديث أىب رفاعة العدوى ومل يرو عنه غري محيد بن هالل العدوى وحديث األغر املزىن أنه ليغان على قل

  .عنه غري أىب بردة يف أشياء كثرية عندمها يف كتابيهما على هذا النحو انتهى
قلت وكل واحد من املذكورين قد روى عنه غري واحد أما رافع بن عمرو فروى عنه أيضا ابنه عمران بن رافع 

  وأبو جبري موىل أخيه احلكم بن عمرو الغفارى فأما

  .بو العشراء الدارمي مل يرو عنه فيما يعلم غري محاد بن سلمةأ: ومثال هذا النوع يف التابعني
: ومثل احلاكم هلذا النوع يف التابعني مبحمد بن أيب سفيان الثقفي وذكر أنه مل يرو عنه غري الزهري فيما يعلم قال

  وكذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجال
________  

وأما رواية أىب جبري عنه فهى يف جامع الترمذى عنه يف حديث أنه رواية ابنه عمران عنه فذكرها املزى يف التهذيب 



كان يرمى خنل األنصار وقال الترمذى إنه حديث حسن صحيح وقد رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن أىب 
وى احلكم الغفارى عن جدته عن عم أبيها رافع بن عمرو فهؤالء أربعة قد رووا عنه وأما أبو رفاعة العدوى فقد ر

عنه أيضا صلة ابن اشيم العدوى وروايته عنه يف معجم الطرباىن الكبري أنه كان معه يف غزاة وإن أبا رفاعة اصيب 
  .فرأى له صلة مناما وقد ذكره املزى يف التهذيب فيمن روى عنه

ه يف املعجم الكبري وأما األغر املزى فروى عنه أيضا عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ومعاوية بن قرة املزىن وروايتهما عن
  .للطرباىن وذكره املزى يف التهذيب أيضا

  .ومثال هذا النوع يف التابعني أبو العشراء الدارمى مل يرو عنه فيما نعلم غري محاد بن سلمة انتهى" قوله"
زياد قلت ذكر متام بن حممد الرازى يف جزء له مجع فيه حديث أىب العشراء رواية غري واحد عنه منهم يزيد بن أىب 

  .وعبد اهللا بن حمرر كالمها روى عنه حديث الزكاة متابعني حلماد بن سلمة واهللا أعلم
ومثل احلاكم هلذا النوع يف التابعني مبحمد بن أىب سفيان الثقفي وذكر أنه مل يرو عنه غري الزهرى فيما نعلم " قوله"

  .انتهى
ذكره البخارى يف التاريخ وابن أىب حامت يف قلت بل قد روى عنه أيضا ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى كما 

اجلرح والتعديل واملزى يف التهذيب وروايته عنه يف املعجم الكبري للطرباىن وروى عنه أيضا متيم بن عطية العنسى 
  وأبو عمر األنصارى ذكره

بن سعيد األنصاري وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن مجاعة من التابعني وكذلك حيىي . من التابعني مل يرو عنهم غريه
  ومسى احلاكم منهم يف بعض املواضع. وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغريهم

عمرو : عبد الرمحن بن معبد وعبد الرمحن بن فروخ وفيمن تفرد عنهم الزهري: عمرو بن دينار: فيمن تفرد عنهم
  .اهللا بن أنيس األنصاري وفيمن تفرد عنهم حيىي عبد. بن أبان بن عثمان وسنان بن أيب سنان الدؤيل

______  
  .املزى يف التهذيب

  .نقال عن احلاكم أنه ذكر فيمن تفرد عنهم الزهرى سنان بن أىب سنان الدؤىل انتهى" قوله"
قلت قد ذكر احلافظ أبو احلجاج املزى يف التهذيب أنه روى عنه أيضا زيد ابن اسلم وكأنه قلد يف ذلك ابن ماكوال 

كمال إنه روى عنه وعن ابيه أىب سنان واملشهور أن رواية زيد بن اسلم عن أبيه سنان وامسه فإنه هكذا قال يف اإل
يزيد بن اميه هكذا ذكره البخارى يف التاريخ الكبري قال البخارى وقال زيد بن اسلم حدثنا أبو سنان يزيد بن أميه 

نان والدارقطىن يف املؤتلف واملختلف أنه وكذا ذكر النسائى يف الكىن واحلاكم أبو أمحد يف الكىن يف ترمجة أىب س
  .روى عنه زيد بن أسلم

  .نقال عن احلاكم أيضا أنه ذكر فيمن تفرد عنهم حيىي بن سعيد األنصاري عبد اهللا بن أنيس األنصاري انتهى" قوله"
لث تابعى فلم قلت قال اخلطيب يف كتاب املتفق واملفترق عبد اهللا بن أنيس ثالثة فذكرهم فاألوالن صحابيان والثا

يذكر هو وال غريه تفرد حيىي بن سعيد عن واحد من الثالثة بل وال روايته عن واحد منهم وقد ذكر البخارى يف 
التاريخ هذا الذى أشار إليه احلاكم فقال عبد اهللا بن أنيس عن أمه وهى بنت كعب بن مالك خرج النىب صلى اهللا 

ن وهب أنبأنا عمرو بن احلارث عن حيىي ابن سعيد أن عبد اهللا بن عليه وسلم على كعب بن مالك وهو ينشد قال اب
أنيس حدثه ومل يذكر ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل عبد اهللا بن أنيس هذا فإن كان هذا هو التابعى املذكور يف 



ه فكان يلزم املتفق واملفترق فلم ينفرد عنه حيىي بن سعيد بل تابعه على الرواية عنه زهرة بن معبد وإن كان غري
  اخلطيب أن جيعلهم أربعة وهلم أيضا خامس امسه عبد اهللا بن أنيس األنصارى صحاىب

  .ومثل يف أتباع التابعني باملسور بن رفاعة القرظي وذكر أنه مل يرو عنه غري مالك
ه وأخشى أن يكون احلاكم يف تنزيله بعض من ذكر: وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ املدينة قلت

  .باملنزلة اليت جعله فيها معتمدا على احلسبان والتوهم واهللا أعلم
_________  

روى عنه ابنه عيسى وحديثه عند أىب داود والترمذى وقد فرق بينه وبني عبد اهللا ابن أنيس اجلهىن على بن املديىن 
  .وخليفة بن خياط وغريمها

سبه الزهرى وقد ذكر الطرباىن حديث هذا يف حديث عبد وذكره أبو موسى املديىن يف ذيله على الصحابة وقال يف ن
  .اهللا بن أنيس اجلهىن واهللا أعلم

ومثل يف اتباع التابعني باملسور بن رفاعة القرظى وذكر أنه مل يرو عنه غري مالك مث قال وأخشى أن يكون " قوله"
  .والتوهم واهللا أعلم احلاكم يف تنزيله بعض من ذكره باملنزلة الىت جعله فيها معتمدا على احلسبان

قلت وما خشيه املصنف هو املتحقق يف بعضهم خصوصا املسور بن رفاعة فقد روى عنه مجاعة آخرون منهم 
إبراهيم بن سعد وحممد بن اسحق كما ذكره ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل وذكر ابن حبان يف الثقات رواية بن 

فروى وروايته عنه يف كتاب األدب للبخارى ومنهم عبد الرمحن اسحق عنه وكذلك روى عنه عبد اهللا بن حممد ال
  .ابن عروة وأبو بكر بن عبد اهللا بن أىب سربة وداود بن سنان املديىن وإبراهيم بن مثامة

معرفة من ذكر بأمساء خمتلفة أو نعوت متعددة فظن من ال خربة له هبا أن تلك إالمساء أو : النوع الثامن وإالربعون
  :عة متفرقنيالنعوت جلما

  هذا فن عويص واحلاجة إليه حاقة وفيه إظهار تدليس املدلسني فإن أكثر ذلك إمنا نشأ من تدليسهم
  .وقد صنف عبد الغين بن سعيد احلافظ املصري وغريه يف ذلك

حممد بن السائب الكليب صاحب التفسري هو أبو النضر الذي روى عنه حممد بن إسحاق بن يسار حديث متيم : مثاله
  .لداريا

وهو أبو سعيد . ذكاة كل مسك دباغه: و عدي بن بداء وهو محاد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث
  .الذي يروي عنه عطية العويف التفسري يدلس به مومها أنه أبو سعيد اخلدري

و عبد اهللا املديين وهو سامل الراوي عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري وعائشة رضي اهللا عنهم هو سامل أب: ومثاله أيضا
سامل موىل مالك بن أوس بن احلدثان النصري وهو سامل موىل شداد بن اهلاد النصري وهو يف بعض الروايات مسمى 

أبو عبد اهللا موىل شداد : بسامل موىل النصريني ويف بعضها بسامل موىل املهدي وهو يف بعضها سامل سبالن ويف بعضها
  .ذكر ذلك كله عبد الغين بن سعيد. سامل موىل دوس: و عبد اهللا الدوسي ويف بعضهاسامل أب: بن اهلاد ويف بعضها

و اخلطيب احلافظ يروي يف كتبه عن أيب القاسم إالزهري وعن عبيد اهللا بن أيب الفتح الفارسي وعن عبيد اهللا : قلت
  .بن أمحد بن عثمان الصرييف واجلميع شخص واحد من مشاخيه

حممد اخلالل وعن احلسن بن أيب طالب وعن أيب حممد اخلالل واجلميع عبارة عن وكذلك يروي عن احلسن بن 



ويروى أيضا عن أيب القاسم التنوخي وعن علي بن احملسن وعن القاضي أيب القاسم علي بن احملسن التنوخي . واحد
  .وله من ذلك الكثري و اهللا أعلم. وعن علي بن أيب علي املعدل واجلميع شخص واحد

  :معرفة املفردات االحاد من أمساء الصحابة ورواة احلديث والعلماء وألقاهبم وكناهم: اسع و إالربعونالنوع الت

  .هذا نوع مليح عزيز يوجد يف كتب احلفاظ املصنفة يف الرجال جمموعا مفرقا يف أواخر أبواهبا
. فردة من أشهر كتاب يف ذلكوأفرد أيضا بالتصنيف وكتاب أمحد بن هارون الربدجيي الربذعي املترجم بإالمساء امل

  .وحلقه يف كثري منه اعتراض واستدراك من غري واحد من احلفاظ منهم أبو عبد اهللا بن بكري
وأكثر من ذلك وعلى ما فهمناه من . فمن ذلك ما وقع يف كونه ذكر أمساء كثرية على أهنا آحاد وهي مثان ومثالث

حابة والعلماء ورواة احلديث ومن ذلك أفراد ذكرها اعترض شرطه ال يلزمه ما يوجد من ذلك يف غري أمساء الص
  .إالجلح الكندي إمنا هو لقب جللحة كانت به وامسه حيىي وحيىي كثري: عليه فيها بأهنا ألقاب ال أسامي منها

  .ومنها صغدي بن سنان امسه عمر وصغدي لقب ومع ذلك فلهم صغدي غريه
حلق أن هذا فن يصعب احلكم فيه واحلاكم فيه على خطر من اخلطأ وليس يرد هذا على ما ترمجت به هذا النوع وا

  .وإالنتقاض فإنه حصر يف باب واسع شديد إالنتشار
________  

  .معرفة املفردات -النوع التاسع واألربعون
  .ومنها صغدى بن سنان امسه عمر وصغدى لقب ومع ذلك فلهم صغدى غريه انتهى" قوله"

ن صغديا امسه ال لقبه هكذا مساه ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل وابن حبان يف واملشهور الذى ذكره اجلمهور أ
  تاريخ الضعفاء وابن عدى يف الكامل والسمعاىن يف

و عجيان كنا نعرفه بالتشديد : أمحد بن عجيان اهلمداين باجليم صحايب ذكره أبو يونس: فمن أمثلة ذلك املستفادة
  .الفرات وهو حجة عجيان بالتخفيف على وزن سفيانمث وجدته خبط ابن . على وزن عليان

يدوم بالياء وصوابه : تدوم بن صيبح الكالعي عن تبيع بن عامر الكالعي ويقال فيه. أوسط بن عمرو البجلي تابعي
  .بالتاء املثناة من فوق

  .اجللد إالخباري تابعيجيالن بن فروة باجليم املكسوة أبو . جبيب بن احلارث صحايب باجليم وبالباء املوحدة املكررة
______  

األنساب وصرح بأنه اسم له فقال هذه الكلمة وردت يف األنساب واألمساء فأما يف األمساء فأبو حيىي صغدى بن 
سنان العقيلى بصرى وهو ضعيف إىل آخر كالمه وأما القول بأنه لقب له وأن امسه عمر فحكاه العقيلى يف تاريخ 

صغدى بن سنان أبو معاوية العقيلى يقال امسه عمر مث قال ومن حديثه ما حدثناه الضعفاء بصيغة التمريض فقال 
حممد بن على املروزى حدثنا حممد بن مرزوق جار هدبة قال حدثنا صغدى بن سنان امسه عمر يلقب صغدى فذكر 

  .له حديثا وقال ال يتابع عليه هبذا اإلسناد وال على شئ من حديثه انتهى
ل يف الضعفاء امسه عمر وكذا مساه الشريازى يف األلقاب إال أنه ذكره يف باب السني سعدى ويف وتبعه الدارقطىن فقا

الضعفاء البن اجلوزى امسه عمرو وتبع ابن اجلوزى أيضا العقيلى يف أن كنيته أبو معاوية وهكذا كناه ابن عدى يف 
بن أىب حامت يف اجلرح والتعديل والسمعاىن يف الكامل والشريازى يف األلقاب واملشهور أن كنيته أبو حيىي كذا كناه ا



  .األنساب
ومل أر من ذكره يف الكتب املصنفة يف معرفة الكىن بشئ من الكىن كمسلم والنسائى وأىب أمحد احلاكم وأىب بشر 

  .الدوالىب وأىب عمر بن عبد الرب واهللا أعلم
الكويف غري منسوب ألبيه قال فيه حيىي بن  وأما كونه ليس فردا وأن هلم هبذا االسم غريه فهو كذلك منهم صغدى

معني ثقة وذكره ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل وهلم ثالث وهو صغدى بن عبد اهللا ذكره العقيلى يف الضعفاء 
وروى له من رواية عنبسة بن عبد الرمحن أحد الضعفاء عنه عن قتادة عن أنس مرفوعا الشاء بركة قال العقيلى 

  وال يعرف إال بهحديثه غري حمفوظ 

  .إنه جحا املعروف واألصح أنه غريه: الدجني بن ثابت باجليم مصغرا أبو الغصن قيل
  .زر بن حبيش التابعي الكبري

_______  
الدجني بن ثابت باجليم مصغرا أبو الغصن قيل إنه جحا املعروف واألصح أنه غريه وفيه أمران أحدمها ما " قوله"

لذى ذكره البخارى ىف التاريخ الكبري وابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل وغريمها ذكره املصنف من أنه فرد هو ا
وخالف ىف ذلك ابن عدى ىف الكامل فذكره ىف الثاىن فقال امسه دجني بن ثابت أبو الغصن الريبوعى البصرى مث قال 

العريىن وهو ضعيف قال دجني العريىن مث روى عن حيىي بن معني قال حدث ابن املبارك عن شيخ يقال له الدجني 
ابن عدى وهذا الذى قاله حيىي أن دجني العريىن روى عنه ابن املبارك هو عندى الدجني بن ثابت كما قال البخارى 

  .الدجني بن ثابت روى عنه ابن املبارك وتبعه صاحب امليزان ىف إيراد الترمجتني مث قال بعد ذكر الثاىن أراه األول
املصنف من أن الدجني بن ثابت غري جحا جزم الشريازى ىف األلقاب خبالفه فقال جحا أن ما صححه : األمر الثاىن

الدجني بن ثابت وروى ذلك أيضا عن حيىي بن معنب ولكن الذى صححه املصنف هو الذى اختاره ابن عدى وابن 
 بن معني يقول حبان قال ابن عدى حدثنا ابن قتيبة حدثىن حممد بن حممد الرومى حدثنا يوسف بن حبر مسعت حيىي

الدجني بن ثابت أبو الغصن صاحب حديث عمر من كذب على متعمدا هو جحا قال ابن عدى فهذه احلكاية الىت 
حكيت عن حيىي أن الدجني هذا هو جحا أخطأ عليه من حكاه عنه ألن حيىي أعلم بالرجال من أن يقول هذا 

صمد ومسلم بن إبراهيم وغريهم هؤالء أعلم باهللا من والدجني ابن ثابت إذا روى عنه ابن املبارك ووكيع وعبد ال
أن يرووا عن جحا والدجني أعراىب وقال ابن حبان ىف تاريخ الضعفاء ىف ترمجة الدجني بن ثابت وهو الذى يتوهم 

  .أحداث أصحابنا أنه جحا وليس كذلك انتهى وذكر اجلاحظ أن اسم جحا نوح واهللا أعلم
ري وفيه نظر فإن زر بن حبيش ليس فردا وهلم غري واحد يسمون هكذا منهم زر بن زر بن حبيش التابعى الكب" قوله"

  عبد اهللا بن كليب الفقيمى قال الطرباىن

  .سعري بن اخلمس انفرد يف امسه واسم أبيه
  .سندر اخلصي موىل زنباع اجلذامي له صحبة

_________  
كره أبو موسى املديىن ىف ذيله ىف الصحابة على له صحبة وهو من املهاجرين وهو من أمراء اجليوش فتح خوزستان ذ

بن منده وكذلك ذكره ابن فتحون ىف ذيله على االستيعاب وقال وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهاجرا 
  .ودعا له النىب صلى اهللا عليه وسلم وأمره عمر رضى اهللا عنه على قتال جند نيسابور ذكره سيف والطربى



بن قيس بن لبيد بن ربيعة وزر بن حممد الثعلىب أحد بىن ثعلبة ابن سعد بن ذبيبان بن بغيض وقد ومنهم زر بن إربد 
  .ذكر ابن ماكوال الثالثة املذكورين ىف اإلكمال

وقال ىف كل منهم أنه شاعر وىف هذا جواب على املصنف فإنه ترجم هذا النوع باملفردات اآلحاد من أمساء 
ء فخرج بذلك الشعراء الذين ال صحبة هلم فريد عليه األول فقط ألنه صحاىب الصحابة ورواة احلديث والعلما

وأجاب بعض املتأخرين أن مثل هذا ال يرد على الربدجيى إمنا يرد عليه ما ورد من األمساء من طبقة ذلك الذى مساه 
  .ذلك بطبقة واهللا أعلمإما من الصحابة أو التابعني كذا قال وفيه نظر وهو وارد على املصنف قطعا ألنه مل يقيد 

  .قوله سعري بن اخلمس انفرد ىف امسه واسم أبيه انتهى وليس سعري فردا
وقد ذكر غري واحد ىف الصحابة اثنني هبذا االسم أحدمها سعري بن عداء البكائى ذكره الباوردى ىف الصحابة وأن 

إىن أحضرتك الرخيج وجعلت لك فضل النىب صلى اهللا عليه وسلم كتب له من حممد رسول اهللا إىل سعري بن عداء 
ابن السبيل أورده ابن فتحون ىف ذيله على االستيعاب وذكره ابن منده وأبو نعيم أيضا إال أهنم مل ينسباه البكائى 

  .ونسباه القريعى وقاال يعد ىف احلجازيني
يم ىف الصحابة قال أبو نعيم والثاىن سعري بن سوادة العامرى أتى النىب صلى اهللا عليه وسلم ذكره ابن منده وأبو نع

  .وقيل هو سفيان بن سوادة واهللا أعلم
سندر اخلصى موىل زنباع اجلذامى له صحبة انتهى اعترض عليه بأن ىف الصحابة اثنني هبذا االسم أحدمها " قوله"

ذكره وأبو موسى  سندر هذا يكىن أبا عبد اهللا ذكره ابن منده وأبو نعيم وابن عبد الرب والثاىن سندر يكىن أبا األسود
  املديىن ىف ذيله ىف الصحابة

قال . بالغني املعجمة: شكل بن محيد الصحايب بفتحتني مشعون بن زيد أبو رحيانة بالشني املنقوطة والعني املهملة ويقال
  .وهو عندي أصح أحد الصحابة الفضالء صدي بن عجالن أبو أمامة الصحايب: أبو سعيد بن يونس

صناحبي فقد أخطأ ضريب بن نقري بن مسري بالتصغري فيها كلها أبو : ايب ومن قال فيهصنابح بن إالعسر الصح
  .السليل القيسي البصري

  .بالفاء وقيل بالفاء والالم نفيل: ونقري أبوه بالنون والقاف وقيل. روى عن معاذة العدوية وغريها
______  

ضى أنه عند أىب موسى آخر واجلواب عنه أن على ابن منده وذكر له حديث أسلم ساملها اهللا احلديث وهذا يقت
الصواب أهنما واحد وكنيته أبو األسود كما كناه البخارى ىف التاريخ الكبري وابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل 

والنسائى ىف الكىن وغريهم وإمنا كناه من كناه بأىب عبد اهللا كما فعل الطرباىن ىف املعجم الكبري بابنه عبد اهللا الذى 
ى عنه أحد احلديثني وهو قد نزل مصر وإمنا روى عنه احلديث الذى ذكره أبو موسى أهل مصر وقد قال احلافظ رو

أبو عبيد اهللا حممد بن الربيع اجليزى ىف كتاب له مجع فيه حديث من دخل مصر من الصحابة ىف ترمجة سندر وألهل 
مها مث روى له احلديثني معا وقال أبو احلسن بن مصر عنه عن النىب صلى اهللا عليه وسلم حديثان ال أعلم له غري

  .األثري اجلزرى يغلب على ظىن أهنما واحد ودليله أهنما من أهل مصر انتهى
  .صنابح بن األعسر الصحاىب ومن قال فيه صناحبى فقد أخطأ انتهى" قوله"

ديىن ىف ذيله على ابن منده اعترض عليه بأن أبا نعيم ذكر له الصحابة آخر امسه صنابح وكذلك ذكره أبو موسى امل
وذكرا له حديثا متنه ال تزال هذه األمة ىف مسكة من دينها ما مل يكلوا اجلنايز إىل أهلها واجلواب أن أبا نعيم بعد أن 

  .أورده قال هو عندى املتقدم أورده بعض املتأخرين ترمجة انتهى



بن األعسر ولكنه قال ىف املسند الصناجني بالياء  وقد تقدم أن الذكر احلديث ىف املعجم الكبري ىف ترمجة الصنابح
  .آخر احلروف وانصاب ؟ حذفها كما ذكره املصنف واهللا أعلم

  .عزوان بن زيد الرقاشي بعني غري معجمة عبد صاحل تابعي قرثع الضيب بالثاء املثلثة
مشدد مصغر على وزن أيب ليب بن لبا إالسدي الصحايب بالالم فيهما وإالول . كلدة بن حنبل بفتح الالم صحايب

  .والثاين خمفف مكرب على وزن عصا فاعلمه فإنه يغلط فيه
  مستمر بن الريان رأى أنسا

  .نبيشة اخلري صحايب
_________  

  .عزوان بن زيد الرقاشى بعني غري معجمة عبد صاحل تابعى انتهى" قوله"
ىف اإلكمال بعد ذكر األول وقال إنه من  اعترض عليه بأن هلم عزوان آخر مل ينسب تابعى أيضا ذكره ابن ماكوال

أصحاب أىب موسى روى عن أنس بن مالك قال ما أصنع بالضحك واجلواب أن ابن ماكوال بعد أن ذكره قال لعله 
  .ابن زيد الذى قبله انتهى

 وكذلك مل يذكره الدارقطىن بل اقتصر على األول وكذلك ذكره البخارى ىف التاريخ الكبري وابن أىب حامت ىف
اجلرح والتعديل ىف اإلفراد قلت وال يعرف له رواية وإمنا روى عنه شئ من قوله كما أشار إليه البخارى وابن أىب 
حامت وذكر الدارقطىن ىف املؤتلف واملختلف عن السرى بن حيىي أن عزوان الرقاشى كان خيتلف إىل جملس ثابت 

  .جملس القصص
ليس املستمر هذا فردا فإن هلم املستمر التاحى وكالمها بصرى وهو والد املستمر بن الريان رأى أنسا انتهى و" قوله"

إبراهيم بن املستمر العروقى روى له ابن ماجه حديثا رواه عن أبيه إبراهيم بن املستمر العروقى عن أبيه املستمر عن 
ل اهللا صلى اهللا عيسى بن ميمون عن عون بن أىب شداد عن أىب عثمان النهدى عن سلمان الفارسى قال مسعت رسو

  .احلديث قال صاحب امليزان انفرد عنه ابنه إبراهيم" من غدا إىل صالة الصبح غدا براية اإلميان: "عليه وسلم يقول
نبيشة اخلري صحاىب انتهى وليس نبيشة فردا فإن هلم نبيشة آخر صحاىب أورده ابن منده وأبو نعيم ىف " قوله"

   عليه وسلم وهو الذىالصحابة وتوىف ىف حياة النىب صلى اهللا

نوف البكايل من بكال بطن من محري بكسر الباء وختفيف الكاف وغلب على ألسنة أهل احلديث فيه فتح الباء 
  .وتشديد الكاف وابصة بن معبد الصحايب

  .هبيب بن مغفل مصغر بالباء املوحدة املكررة صحايب ومغفل بالغني املنقوطة الساكنة
: بالذال املعجمة وضبطه بعض من ألف على كتاب الربدجيي: ضبطه ابن بكري وغريهمهذان بريد عمر بن اخلطاب 
  .بالدال املهملة وإسكان امليم
أبو العبيدين مصغر مثىن وامسه معاوية بن سربة من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو : وأما الكىن املفردة فمنها

  .ثالثة أبو العشراء الدارمي وقد سبق
_______  
ع النىب صلى اهللا عليه وسلم رجال يلىب عنه واحلديث رواه الدارقطىن والبيهقى من حديث ابن عباس روى أنه مس

أيها امللىب عن نبيشة هذه عن نبيشة فاحجج عن : "قال مسع النىب صلى اهللا عليه وسلم رجال يلىب عن نبيشة فقال



هب ذكره ابن أىب حامت ىف اجلرح وهلم شيخ آخر امسه نبيشة ابن أىب السلمى روى عنه رشيد أبو مو" نفسك
  .والتعديل وقال مسعت أىب يقول إنه جمهول انتهى

وجياب عن املصنف بأنه تبع ىف ذلك البخارى فإنه ذكر نبيشة اخلري ىف التاريخ الكبري ىف اإلفراد وأما نبيشة املذكور 
روف من حديث ابن عباس لبيك ىف احلج فإنه ال يصح حديثه انفرد به احلسن بن عمارة وهو متروك احلديث واملع

عن شربمة وقد رواه احلسن بن عمارة أيضا هكذا مثل رواية غريه رواه الدارقطىن والبيهقى أيضا قال الدارقطىن 
هذا هو الصحيح عن ابن عباس والذى قبله وهم يقال أن احلسن بن عمارة كان يرويه مث رجع عنه إىل الصواب 

غريه عن ابن عباس وهو متروك احلديث على كل حال انتهى فأما نبيشة فحدث به على الصواب موافقا لرواية 
  .الثالث فهو جمهول كما تقدم

نوف البكلى تابعى انتهى وليس نوىف فردا فأما نوف هذا فهو نوف بن فضالة كذا نسبه البخارى وابن أىب " قوله"
 ىف حديث ابن عباس عن أىب ىف قصة حامت وابن حبان وغريهم وهو ابن امرأة كعب األحبار وله ذكر ىف الصحيحني

  اخلضر مع موسى عليهما السالم وأما نوف اآلخر فهو نوف بن عبد اهللا روى عن على بن أىب طالب قصة طويلة

روى عنه إالعمش وابن عيينة ومجاعة وال نعلم . أبو املدلة بكسر الدال املهملة وتشديد الالم ومل يوقف على امسه
إن امسه عبيد اهللا بن عبد اهللا املدين أبو مراية العجلي عرفناه بضم امليم وبعد : فظ يف قولهأحدا تابع أبا نعيم احلا

إاللف ياء مثناة من حتت وامسه عبد اهللا بن عمرو تابعي روى عنه قتادة أبو معيد مصغر خمفف الياء حفص بن غيالن 
  .اهلمداين روى عن مكحول وغريه

________  
بت مع على بن أىب طالب فقال يا نوف أنائم أنت أم رامق روى عنه سامل بن أىب حفصة ذكر ابن أىب حامت منها قال 

  .وفرقد السبخي وقد ذكر ابن حبان الترمجتني معا يف ثقات التابعني
وقد قيل إن هلم ثالثا امسه نوف بن عبد اهللا أيضا قال ابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل كأن البخاري جعل نوف بن 

ني فسمعت أىب يقول مها واحد وكتب خبطه ذلك انتهى قلت ومل يذكر البخاري ىف التاريخ الكبري غري عبد اهللا امس
  .نوف بن فضالة البكايل يف األفراد فال أدرى أين ذكر البخاري نوف بن عبد اهللا اثنني واهللا أعلم

ة ومجاعة وال نعلم أحدا تابع أبا أبو املدلة بكسر الدال املهملة وتشديد الالم وروى عنه األعمش وابن عيين" قوله"
  .نعيم احلافظ ىف قوله أن امسه عبيد اهللا بن عبد اهللا املدين انتهى

وفيه أمران أحدمها أن قوله روى عنه األعمش وابن عيينة ومجاعة وهم عجيب ومل يرو عن أىب املدلة واحد من 
عد هذا ماال أعلم فيه خالفا بني أهل احلديث ومل املذكورين أصال وقد انفرد بالرواية عنه أبو جماهد الطائى وامسه س

يذكر له ابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل وابن حبان ىف الثقات وأبو أمحد احلاكم ىف الكىن وغريهم ممن صنف ىف 
أمساء الرجال فيما وقفت عليه راويا غري سعد أىب جماهد الطائى وصرح بذلك على بن املديىن فقال أبو مدلة موىل 

ة ال يعرف امسه جمهول مل يرو عنه غري أىب جماهد وسبب هذا الوهم الذى وقع للمصنف أنه اشتبه عليه ذلك عائش
بأيب جماهد الذى روى عن أىب مدلة فإنه روى عنه األعمش وسفيان بن عيينة وآخرون وليس أبو جماهد من أفراد 

  .الكىن فإن هلم مجاعة يكنون بأىب جماهد واهللا أعلم

سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الصحابة لقب فرد وامسه مهران : من إاللقاب فمثاهلا وأما اإلفراد
  .على خالف فيه



  .روى عن اخلطيب وغريه ويقولونه كثريا بفتحها وهو لقب وامسه عمرو. مندل بن علي وهو بكسر امليم
قب فرد وامسه عبد السالم ومن ذلك مطني سحنون بن سعيد التنوخي القريواين صاحب املدونة على مذهب مالك ل

  .احلضرمي و مشكدانة اجلعفي يف مجاعة آخرين سنذكرهم يف نوع إاللقاب إن شاء اهللا تعاىل واهللا أعلم
_________  

أن أبا نعيم مل ينفرد بتسميته عبيد اهللا بن عبد اهللا بل كذلك مساه ابن حبان ىف الثقات وجزم أبو أمحد : األمر الثاىن
  .م ىف الكىن بأنه أخو سعيد بن يساراحلاك

وروى بإسناده عن البخارى أنه قال أبو مدلة صاحب عائشة قال خالد بن حيىي عن سعدان اجلهىن عن سعد الطائى 
  .عن أىب مدلة أخى سعيد بن يسار قال وقال الليث بن سعد أبو مزيد وال يصح

  .دلة وهو أيضا من األفراد ىف الكىنقلت واملعروف أن أخا سعيد بن يسار إمنا هو مزرد ال أبو م
واسم أىب مزرد عبد الرمحن بن يسار كما ذكره أمحد بن صاحل وأبو أمحد احلاكم ىف الكىن وبه جزم املزى ىف 

  .التهذيب وهو والد معاوية بن أىب مزرد أحد من احتج به الشيخان واهللا أعلم
  .لونه كثريا بفتحها انتهىمندل بن على هو بكسر امليم عن اخلطيب وغريه ويقو" قوله"

قلت قال احلافظ أبو الفضل حممد بن ناصر الصواب فيه فتح امليم كذا نقلته من خط احلافظ أىب احلجاج يوسف بن 
  .خليل أنه نقله من خط ابن ناصر

  :معرفة األمساء والكىن: النوع املويف مخسني
سلم وكتاب النسائي وكتاب احلاكم الكبري أيب كتاب علي بن املديين وكتاب م: كتب إالمساء والكىن كثرية منها

واملصنف . و البن عبد الرب يف أنواع منه كتب لطيفة رائقة واملراد هبذه الترمجة بيان أمساء ذوي الكىن. أمحد احلافظ
يف ذلك يبوب كتابه على الكىن مبينا أمساء أصحاهبا وهذا فن مطلوب مل يزل أهل العلم باحلديث يعنون به 

  :وقد ابتكرت فيه تقسيما حسنا فأقول. ويتطارحونه فيما بيهم ويتنقصون من جهلة ويتحفظونه
  :أصحاب الكىن فيها على ضروب

  :الذين مسوا بالكىن فأمساؤهم كناهم ال أمساء هلم غريها وينقسم هؤالء إىل قسمني: أحدها
  .لك طريف عجيبمن له كنية أخرى سوى الكنية اليت هي امسه فصار كأن للكنية كنية وذ: أحدمها 
وكان يقال له راهب . كأيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي أحد فقهاء املدينة السبعة: وهذا

  .قريش امسه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرمحن
  إن امسه أبو بكر وكنيته أبو حممد: أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري يقال: وكذلك

  .إنه ال كنية البن حزم غري الكنية اليت هي امسه: وقد قيل. ذلك قاله اخلطيبوال نظري هلذين يف
  .من ال كنية له غري الكنية اليت هي امسه: الثاين من هؤالء

  :أبو بالل إالشعري الراوي عن شريك وغريه روي عنه أنه قال: مثاله
______  

  النوع املوىف مخسني معرفة األمساء والكىن
كر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومى أحد فقهاء املدينة السبعة وكان يقال له راهب وهذا كأىب ب" قوله"

  قريش امسه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرمحن انتهى



روى عنه مجاعة منهم أبو . ليس يل اسم امسي وكنييت واحد وهكذا أبو حصني بن حيىي بن سليمان الرازي بفتح احلاء
  .ال امسي وكنييت واحد: ل لك اسم ؟ فقاله: حامت الرازي وسأله

  .الذين عرفوا بكناهم ومل يوقف على أمسائهم وال على حاهلم فيها هل هي كناهم أو غريها: الضرب الثاين
الدؤيل بالضم : الدئلي من رهط أيب إالسود الدئلي ويقال فيه: أبو أناس بالنون الكناين ويقال: مثاله من الصحابة

النسب عند بعض أهل العربية ومكسورة عند بعضهم على الشذوذ فيه و أبو مويهبة موىل واهلمزة مفتوحة يف 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و أبو شيبة اخلدري الذي مات يف حصار القسطنطينية ودفن هناك مكانه

  .مالك وغريه أبو إالبيض الراوي عن أنس بن مالك أبو بكر بن نافع موىل ابن عمر روى عنه: ومن غري الصحابة
________  

وهذا الذى جزم به املصنف من أن امسه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرمحن قول ضعيف رواه البخارى ىف التاريخ عن 
مسى موىل أىب بكر بن عبد الرمحن وفيه قوالن آخران أحدمها أن امسه حممد وكنيته أبو بكر وهو الذى ذكره 

  .البخارى ىف التاريخ ىف احملمدين
من رواية شعيب ويونس ومعمر وصاحل عن الزهرى أنه مساه كذلك مث ذكر ىف آخر الترمجة قول مسى املتقدم  وذكر

والقول الثالث وهو الصحيح أن امسه كنيته وهبذا جزم ابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل وابن حبان ىف الثقات وقال 
  .املزى ىف التهذيب إنه الصحيح

  .األبيض الراوى عن أنس بن مالك انتهىومن غري الصحابة أبو " قوله"
وما ذكره املصنف من أن أبا األبيض ال يعرف امسه خمالف ملا ذكره ابن أىب حامت ىف الكىن فإنه قال ىف كتاب له مفرد 

  ىف الكىن أن امسه عيسى وقال ىف اجلرح والتعديل

  بالتاء املضمومة اثنتني من فوق: قيلأبو النجيب موىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص بالنون املفتوحة يف أوله و
  .روى عنه ابن وهب وغريه واهللا أعلم. أبو حريز املوقفي واملوقف حملة مبصر. أبو احلرب بن أيب إالسود الدئلي

__________  
ىف باب تسمية من امسه عيسى ممن ال ينسب عيسى بن األبيض العنسى يروى عن أنس ابن مالك روى عنه ربعى بن 

  .يم بن أىب عبلة هكذا ذكر ىف األمساء منهحراش وإبراه
مث قال ىف أواخر الكتاب ىف ذكر من روى عنه العلم ممن عرف بالكىن وال يسمى ىف باب االفراد من الكىن من باب 

األلف أبو األبيض روى عن أنس بن مالك روى منصور بن املعتمر عن ربعى بن حراش عنه مسعت أىب يقول ذلك 
األبيض الذى يروى عن أنس فقال ال يعرف امسه انتهى وهذا خمالف ملا قاله ىف األمساء  سئل أبو زرعة عن أىب

وخمالف ملا ذكره ىف كتاب الكىن املفردة ومل أر أحدا ممن صنف ىف الكىن أن امسه عيسى وال ذكروا له امسا آخر وقد 
ن أىب حامت بل قال لعل ابن أىب أجاب أبو القاسم بن عساكر ىف تاريخ دمشق عن هذا االضطراب الذى وقع فيه اب

  .حامت وجد ىف بعض رواياته أبو األبيض عنسى فتصحف عليه بعيسى واهللا أعلم
أبو النجيب موىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص بالنون املفتوحة ىف أوله وقيل بالتاء املضمومة باثنتني من فوق " قوله"

  .انتهى
يس هو موىل عبد اهللا بن عمرو ابن العاص وإمنا هو موىل عبد اهللا بن وفيه أمران أن أحدمها أبا النجيب املذكور ل

سعد بن أىب سرح كما ذكره ابن يونس ىف تاريخ مصر وابن حبان ىف الثقات وابن ماكوال ىف اإلكمال وعبد الكرمي 
  .احللىب ىف تاريخ مصر وبه جزم املزى ىف التهذيب وال أعلم بينهم ىف ذلك اختالفا



ذكر املصنف ألبا النجيب هذا فيمن ال يعرف امسه ليس جبيد فقد روى أبو عمر الكندى ىف مواىل  األمر الثاىن أن
أهل مصر بإسناده إىل عمرو بن سواد أن اسم أبا النجيب ظليم وبه جزم بن ماكوال ىف اإلكمال ىف موضعني من 

ملعجمة وكسر الالم وبه جزم عبد الكرمي كتابه ىف باب الباء املوحدة وىف باب الظاء املعجمة بأنه ظليم بفتح الظاء ا
ىف تاريخ مصر وحكاه قبل ذلك يونس ىف تاريخ مصر فقال يقال أن امسه ظليم ومل يصح انتهى فكان ينبغى 

  للمصنف أن ميثل مبن مل يذكر له اسم أصال وىف قول لبعض العلماء واهللا أعلم

  .ءالذين لقبوا بالكىن وهلم غري ذلك كىن وأمسا: الضرب الثالث
  .مثاله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يلقب بأيب تراب ويكىن أبا احلسن
  .أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان كنيته أبو عبد الرمحن و أبو الزناد لقب

  .أنه كان يغضب من أيب الزناد وكان عاملا مفتنا: وذكراحلافظ أبو الفضل الفلكي فيما بلغنا عنه
األنصاري كنيته أبو عبد الرمحن و أبو الرجال لقب لقب به ألنه كان له عشرة  أبو الرجال حممد بن عبد الرمحن

  .أوالد كلهم رجال
وثقه حيىي . أبو متيلة بتاء مضمومة مثناة من فوق حيىي بن واضح األنصاري املروزي يكىن أبا حممد و أبو متيلة لقب

 كتاب الضعفاء أبو إالذان احلافظ عمر بن بن معني وغريه وأنكر أبو حامت الرازي على البخاري إدخاله إياه يف
  .إبراهيم يكىن أبا بكر و أبو إالذان لقب لقب به ألنه كان كبري األذنني

أبو الشيخ إالصبهاين عبد اهللا بن حممد احلافظ كنيته أبو حممد و أبو الشيخ لقب أبو حازم العبدوي احلافظ عمر بن 
  .تفدناه من كتاب الفلكي يف إاللقاب واهللا أعلمأمحد كنيته أبو حفص و أبو حازم لقب وإمنا اس

أبو خالد و : من له كنيتان أو أكثر مثال ذلك عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج كانت له كنيتان: الضرب الرابع
أبو الوليد عبد اهللا بن عمر بن حفص العمري أخو عبيد اهللا روي أنه كان يكىن أبا القاسم فتركها واكتىن أبا عبد 

أبو بكر و أبو الفتح و أبو القاسم : محن وكان لشيخنا منصور بن أيب املعايل النيسابوري حفيد الفراوي ثالث كىنالر
  .واهللا أعلم

و لعبد اهللا بن عطاء . من اختلف يف كنيته فذكر له على إالختالف كنيتان أو أكثر وامسه معروف: الضرب اخلامس
  كنيته: أسامة بن زيد حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل: ر مثالهإالبراهيمي اهلروي من املتأخرين فيه خمتص

  .أبو خارجة: أبو عبد اهللا وقيل: أبو حممد وقيل: وقيل. أبو زيد
  .أبو سعيد: أبو الطفيل قبيصة بن ذويب أبو إسحاق وقيل: أيب بن كعب أبو املنذر وقيل

  .أبو حممد: القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أبو عبد الرمحن وقيل
أبو حممد ويف بعض من ذكر يف هذا القسم من هو يف نفس إالمر ملتحق : سليمان بن بالل املدين أبو بالل وقيل

  .بالضرب الذي قبله واهللا أعلم
مثاله من الصحابة أبو بصرة الغفاري على لفظ البصرة البلدة . من عرفت كنيته واختلف يف امسه: الضرب السادس

امسه وهب : ن بصرة باجليم وقيل محيل باحلاء املهملة املضمومة وهو األصح أبو جحيفة السوائي قيلامسه مجيل ب: قيل
  .وهب اهللا بن عبد اهللا: بن عبد اهللا وقيل

. أبو هريرة الدوسي اختلف يف امسه واسم أبيه اختالف كثري جدا مل خيتلف مثله يف اسم أحد يف اجلاهلية وإالسالم
فيه حنو عشرين قولة يف امسه واسم أبيه وأنه لكثرة إالضطراب مل يصح عنده يف امسه شيء أن : وذكر ابن عبد الرب



وذكر عن حممد بن . يعتمد عليه إال أن عبد اهللا أو عبد الرمحن هو الذي يسكن إليه القلب يف امسه يف إالسالم
  وعلى: قال. أن امسه عبد الرمحن بن صخر: إسحاق

_________  
  .ل املدىن أبو بالل وقيل أبو حممد انتهىسليمان بن بال" قوله"

وفيما صدر به املصنف كالمه عن تكنيته بأىب بالل نظر فإىن مل أجد أحدا ممن صنف ىف أمساء الرجال كناه بذلك 
واملعروف إمنا هو أبو أيوب وبه جزم البخارى ىف التاريخ الكبري وابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل والنسائى ىف 

ر ابن حبان ىف الثقات كالمه والذين حكوا اخلالف ىف كنيته اقتصروا على قولني إما أيوب وإما أبو الكىن وبه صد
  .حممد كذا ىف ثقات ابن حبان والتهذيب للمزى واألول أشهر كىن بابنه أيوب ابن سليمان بن بالل واهللا أعلم

أصح شيء عندنا يف اسم أيب هريرة عبد : هذا اعتمدت طائفة ألفت يف إالمساء والكىن قال وقال أبو أمحد احلاكم
  .الرمحن بن صخر
أن امسه احلارث أبو : أبو بردة بن أيب موسى إالشعري أكثرهم على أن امسه عامر وعن ابن معني: ومن غري الصحابة

إن صح له اسم فهو شعبة : بكر بن عياش راوي قراءة عاصم اختلف يف امسه على أحد عشر قوال قال ابن عبد الرب
امسه كنيته وهذا أصح إن شاء اهللا ألنه روي عنه أنه : وقيل: قال ابن عبد الرب. ري وهو الذي صححه أبو زرعةال غ
  .ما يل اسم غري أيب بكر واهللا أعلم: قال

امسه : سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل: من اختلف يف كنيته وامسه معا وذلك قليل مثاله: السابع 
  .أبوالبختري واهللا أعلم: مهران وكنيته أبو عبد الرمحن وقيل: حل وقيلصا: عمري وقيل

أئمة املذاهب ذوو أيب عبد اهللا مالك و حممد : من مل خيتلف يف كنيته وامسه وعرفا مجيعا واشتهرا ومن أمثلته: الثامن 
  .ق كثريبن إدريس الشافعي و أمحد بن حنبل و سفيان الثوري و أبو حنيفة النعمان بن ثابت يف خل

و البن عبد الرب تصنيف . من اشتهر بكنيته دون امسه وامسه مع ذلك غري جمهول عند أهل العلم باحلديث: التاسع 
  .مليح فيمن بعد الصحابة منهم

  .أبو إسحاق السبيعي امسه عمرو بن عبد اهللا. أبو إدريس اخلوالين امسه عايذ اهللا بن عبد اهللا: مثاله
صنعاء دمشق امسه شراحيل بن آده هبمزة ممدودة بعدها دال مهملة مفتوحة خمففة ومنهم أبو إالشعث الصنعاين من 
  .من شدد الدال ومل ميده

أبو الضحى مسلم بن صبيح بضم الصاد املهملة أبو حازم إالعرج الزاهد الراوي عن سهل بن سعد وغريه امسه 
  .سلمة بن دينار ومن الحيصى واهللا أعلم

  :معرفة كين املعروفني بإالمساء دون الكىن :النوع احلادي واخلمسون

يصلح : ومن وجه آخر. وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله ومن شأنه أن يبوب على إالمساء مث كناها خبالف ذاك
ألن جيعل قسما من أقسام ذاك من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكىن وقل من أفرده بالتصنيف وبلغنا أن 

  .بسيت فيه كتابا ولنجمع يف التمثيل مجاعات يف كنية واحدة تقريبا على الضابطأليب حامت بن حبان ال
طلحة بن عبيد اهللا التيمي عبد الرمحن بن : فممن يكىن بأيب حممد من هذا القبيل من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني

زيد صاحب األذان  عوف الزهري احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي ثابت بن قيس بن الشماس عبد اهللا بن



  .األنصاريان
_______  

  .النوع احلادى واخلمسون معرفة كىن املعروفني باألمساء والكىن
  .فممن يكىن بأىب حممد من هذا القبيل من الصحابة فذكر مجاعة منهم ثابت ابن قيس بن مشاس انتهى" قوله"

ختلف ىف كنيته وامسه معروف فإن ثابت وحق هذا أن يذكر ىف النوع الذى قبله ىف الضرب اخلامس منه وهو ممن ا
بن قيس قد اختلف ىف كنيته ومع ذلك فقد رجح املزى يف التهذيب أن كنيته أبو عبد الرمحن فقال ثابت بن قيس 

  .بن مشاس أبو عبد الرمحن
  .ويقال أبو حممد وكأنه تبع ىف ذلك ابن حبان فإنه قال ىف الصحابة كنيته أبو عبد الرمحن

د ومل يكنه البخارى ىف التاريخ الكبري وال ابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل وال النسائى ىف الكىن وقد قيل أبو حمم
وكأن املصنف تبع ىف ذلك ابن منده وابن عبد الرب فإن ابن منده جزم بأن كنيته أبو حممد ورجحه ابن عبد الرب أيضا 

ذا فعل أبو أمحد احلاكم ىف الكىن ومع ذلك فكان فقال يكىن أبا حممد بابنه حممد وقيل يكىن أبا عبد الرمحن وك
  .املكان الالئق به الضرب اخلامس من النوع الذى قبله واهللا أعلم

كعب بن عجرة إالشعث بن قيس معقل بن سنان إالشجعي عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب عبد اهللا بن جبيفة عبد 
بري بن مطعم الفضل بن العباس بن عبد املطلب حويطب اهللا بن عمرو بن العاص عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق ج
  .بن عبد العزى حممود بن الربيع عبد اهللا بن ثعلبة بن صغري

  .الزبري بن العوام احلسني بن علي بن أيب طالب: وممن يكىن منهم بأيب عبد اهللا
ارة بن حزم النعمان بن سلمان الفارسي عامر بن ربيعة العدوي حذيفة بن اليمان كعب بن مالك رافع بن خديج عم

  .بشري جابر بن عبد اهللا
________  

فيمن يكىن أبا حممد من الصحابة عبد اهللا بن جعفر بن أىب طالب فيه نظر من حيث أن املعروف أن كنيته أبو " قوله"
بان جعفر هكذا كناه البخارى ىف التاريخ الكبري وابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل والنسائى ىف الكىن وابن ح

والطرباىن وابن منده وابن عبد الرب ىف كتبهم ىف الصحابة وكأن املصنف اغتر مبا وقع ىف الكىن النسائى ىف حرف 
امليم أبو حممد عبد اهللا بن جعفر مث روى بإسناده أن الوليد بن عبد امللك قال لعبد اهللا بن جعفر يا أبا حممد انتهى مث 

د اهللا بن جعفر بن أىب طالب املدىن فلم ينسب عبد اهللا ابن جعفر املكىن قال بعد ذلك ىف حرف اجليم أبو جعفر عب
بأىب حممد إىل جده واستدل على كنيته بقول الوليد بن عبد امللك ونسبه عند ذكر تكنيته بأىب جعفر وقد روى 

كر البخارى أيضا أن ابن البخارى ىف التاريخ الكبري بإسناده إىل ابن الزبري أنه قال لعبد اهللا بن جعفر يا أبا جعفر وذ
إسحق كناه أبا جعفر وابن الزبري عرف بعبد اهللا بن جعفر من الوليد ابن عبد امللك إن كان النسائى أراد بعبد اهللا 

  .بن جعفر املذكور ابن أىب طالب وهو الظاهر وإن كان أراد به غريه فال خمالفة واهللا أعلم
ينظر فيه فإىن مل أر من كناه بذلك ومل يذكروا له كنية فيما وقفت عليه  فيمن يكىن أبا عبد اهللا عمارة بن حزم" قوله"

كالبخارى ىف التاريخ الكبري وابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل والنسائى وأىب أمحد احلاكم وابن حبان وابن منده 
  .وابن عبد الرب



ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املغرية بن وهؤالء السبعة أنصاريون ثوبان موىل رس. عثمان بن حنيف حارثة بن النعمان
  .شعبة شرحبيل بن حسنة عمرو بن العاص حممد بن عبد اهللا بن جحش معقل بن يسار و عمرو بن عامر املزنيان

  .عبد اهللا ابن مسعود معاذ بن جبل: وممن يكىن منهم بأيب عبد الرمحن
حممد بن مسلمة األنصاري عومي بن ساعدة على زيد بن اخلطاب أخو عمر بن اخلطاب عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 

زيد بن خالد اجلهين بالل بن احلارث املزين معاوية بن أيب سفيان احلارث بن هشام املخزومي املسور بن . وزن نعيم
  .خمرمة

  .ويف بعض من ذكرناه من قبل يف كنيته غري ما ذكرناه واهللا أعلم
_______  

بن حنيف فيه نظر من حيث أن املشهور أن كنيته أبو عمرو ومل يذكر املزى ىف  قوله فيمن يكىن بأىب عبد اهللا وعثمان
 ىف االستيعاب كالمه وكثري من األئمة مل يذكروا له كنية كالبخارى ىف التهذيب له كنية وبه صدر ابن عبد الرب

التاريخ وابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل وابن منده ىف الصحابة نعم جزم بن حبان مبا ذكره املصنف وذكره أبو 
  .أمحد احلاكم ىف البابني معا ىف باب أىب عبد اهللا وىف باب أىب عمرو واهللا أعلم

يكىن بأىب عبد اهللا واملغرية بن شعبة فيه نظر فإن املشهور أن كنيته أبو عيسى هكذا جزم به النسائى ىف قوله فيمن 
الكىن وبه صدر أبو أمحد احلاكم ىف الكىن كالمه وهكذا صدر به املزى كالمه نعم صدر البخارى ىف التاريخ وابن 

  .أىب حامت وابن حبان كالمهم مبا ذكره املصنف
  .بأىب عبد اهللا معقل بن يسار وعمرو بن عامر املزنيان فيه نظر فيهما معا قوله فيمن يكىن

أما معقل بن يسار فإن كنيته أبو على على املشهور وهو قول اجلمهور على بن املديىن وخليفة بن خياط وعمرو بن 
ر البخارى ىف كالمه على الفالس وأمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلى وبه جزم ابن منده ىف معرفة الصحابة وبه صد

  .ىف التاريخ الكبري وكذلك ابن أىب حامت ىف اجلرح والتعديل وابن حبان ىف طبقة الصحابة والنسائى ىف الكىن

  
________  

وأما ما جزم به املصنف من أنه أبو عبد اهللا فهو قول إبراهيم بن املنذر احلزامى حكاه أبو أمحد احلاكم ىف الكىن عنه 
  .ه قال العجلى ال نعلم أحدا من الصحابة يكىن بأىب على غري معقل بن يسارواملشهور ما قدمنا

قلت بلى قيس بن عاصم وطلق بن على من الصحابة كالمها يكىن بأىب على كما ذكره النسائى ىف الكىن وغريه 
أحدمها ما ذكره واهللا أعلم وأما عمرو بن عامر املزىن فإىن ال أعرف ىف الصحابة من تسمى عمرو بن عامر إال اثنني 

أبو عبد اهللا بن منده ىف معرفة الصحابة فقال عمرو بن عامر بن مالك بن خنساء بن مبذول بن مازن بن النجار أبو 
داود املازىن شهد بدرا قاله حممد بن حيىي الذهلى انتهى فهذا كما تراه ليس مزنيا وال كنيته أبو عبد اهللا وإمنا هو 

بط فيه ابن منده فذكره أيضا بعد ذلك فقال عمرو بن مازن من بىن خنساء بن مبذول مازىن وكنيته أبو داود وقد خت
  .شهد بدرا قاله حممد بن إسحق ال تعرف له رواية انتهى

وعلى كل حال فقد وهم على بن إسحاق من مساه عمرا وإمنا هو عمري بن عامر هذا هو الصواب وهكذا مساه حممد 
الرب وابن منده أيضا ىف باب عمري وهو مشهور بكنيته قاله ابن عبد الرب مث  بن إسحق وذكره على الصواب ابن عبد

ذكره ىف الكىن وحكى اخلالف ىف امسه هل هو عمرو أو عمري وعلى كل تقدير فليس مزنيا وليست كنيته أبا عبد 
ن ربيعة بن عودة بن اهللا وأما عمرو بن عامر الثاىن فذكره ابن فلحون ىف ذيله على االستيعاب فقال عمرو بن عامر ب



ربيعة بن عمر بن عامر بن البكاء أحد بىن عامر بن صعصعة فهذا كما تراه ليس مزنيا وال يكىن أيضا بأىب عبد اهللا 
والظاهر أن ما ذكره املصنف سبق قلم وإمنا هو عمرو بن عوف املدىن فإن كنيته أبو عبد اهللا كما جزم به ابن منده 

  .وابن عبد الرب واهللا أعلم
قد ذكر املصنف ىف هذا النوع مجاعة اختلف ىف كناهم وهم كعب بن عجرة ومعقل ابن سنان وعبد اهللا بن عمرو و

بن العاص وعبد الرمحن بن أىب بكر الصديق وجبري بن مطعم وحويطب بن عبد العزى وحممود بن الربيع والفضل 
موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن العباس ورافع بن خديج وكعب بن مالك وجابر بن عبد اهللا وثوبان 
  .وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل وزيد بن اخلطاب

  :معرفة ألقاب احملدثني -النوع الثاين واخلمسون

  .ومن يذكر معهم وفيها كثرة ومن ال يعرفها يوشك أن يظنها أسامي
  .فق لكثري ممن ألفوأن جيعل من ذكر بامسه يف موضع وبلقبه يف موضع شخصني كما ات

ما : وممن صنفها أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن الشريازي احلافظ مث أبو الفضل بن الفلكي احلافظ وهي تنقسم إىل
  .جيوز التعريف به وهو ما ال يكرهه امللقب
: نه قالروينا عن عبد الغين بن سعيد احلافظ أ. وهذا أمنوذج منها خمتار. وإىل ما ال جيوز وهو ما يكرهه امللقب
و عبد اهللا بن حممد . معاوية بن عبد الكرمي الضال وإمنا ضل يف طريق مكة: رجالن جليالن لزمهما لقبان قبيحان

  .الضعيف وإمنا كان ضعيفا يف جسمه ال يف حديثه
  وثالث وهو عارم أبو النعمان حممد بن الفضل السدوسي وكان عبدا صاحلا بعيدا من الغرامة: قلت

وزعم أبو حامت بن . سوسي أبو حممد مسع أبا معاوية الضرير وغريه كتب عنه أبو حامت الرازيوالضعيف هو الطر
  .أنه قيل له الضعيف إلتقانه وضبطه: حبان

_________  
  .وحممد بن مسلمة وزيد بن خالد وبالل بن رباح فكل هؤالء خمتلف ىف كناهم

  .كرناه من قبل ىف كنيته غري ما ذكرناه واهللا أعلموقد أشار املصنف إىل ذلك بقوله ىف آخر النوع وىف بعض من ذ
وعلى هذا فالالئق هبؤالء أن يذكروا ىف الضرب اخلامس من النوع الذى قبله وإمنا اعترضت عليه مبن رجح ىف 

كنيته غري ما حزم به املصنف على أن املزى قد رجح خالف ما جزم به املصنف ىف كنية حممود بن الربيع والفضل 
وحممد ىف مسلمة وبالل ىف ىف رباح فصدر كالمه بأن كنية حممود ىف الربيع أبو نعيم وان كنية كل من يف العباس 

  .الفضل وحممد ابن سلمة وبالل بن رباح أبو عبد اهللا واهللا أعلم

ما روينا أن ابن جريج قدم البصرة فحدثهم حبديث عن احلسن : غندر لقب حممد بن جعفر البصري أيب بكر وسببه
وأهل احلجاز . اسكت يا غندر: فأنكروه عليه وشغبوا وأكثر حممد بن جعفر من الشغب عليه فقال له البصري

  .يسمون املشغب غندرا
حممد بن جعفر الرازي أبو احلسني غندر روى عن أيب حامت : مث كان بعده غنادرة كل منهم يلقب بغندر منهم

. غندر احلافظ اجلوال حدث عنه أبو نعيم احلافظ وغريهحممد بن جعفر أبو بكر البغدادي : ومنهم. الرازي وغريه
  .حممد بن جعفر بن دران البغدادي أبو الطيب: ومنهم



  .وآخرون لقبوا بذلك ممن ليس مبحمد بن جعفر. روى عن أيب خليفة اجلمحي وغريه
غنجار حلمرة غنجار لقب عيسى بن موسى التيمي أيب أمحد البخاري متقدم حدث عن مالك والثوري وغريمها لقب ب

وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد البخاري احلافظ صاحب تاريخ خبارى مات سنة ثنيت . وجنتيه
  .عشرة وأربعمائة واهللا أعلم

  .صاعقة هو أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم احلافظ روى عنه البخاري وغريه
  .ته ومطالباتهقال أبو علي احلافظ إمنا لقب صاعقة حلفظه وشدة مذاكر

شباب لقب خليفة بن خياط العصفري صاحب التاريخ مسع غندرا وغريه زنيج بالنون واجليم لقب أيب غسان حممد 
  .بن عمرو إالصبهاين الرازي روى عنه مسلم وغريه

سنيد لقب احلسني بن داود املصيصي صحاب التفسري روى عنه أبو . رسته لقب عبد الرمحن بن عمر إالصبهاين
  .و أبو حامت احلافظان وغريمهازرعة 

إمنا لقب هبذا ألنه كان : قال ابن الفلكي. بندار لقب حممد بن بشار البصري روى عنه البخاري و مسلم والناس
  .بندار احلديث

  .قيصر لقب أيب النضر هاشم بن القاسم املعروف روى عنه أمحد بن حنبل وغريه
النحوي متقدم روى عن زيد بن احلباب وغريه وله غريب  لقب مجاعة منهم أمحد بن عمران البصري: إالخفش

أبو اخلطاب عبد احلميد بن عبد اجمليد وهو الذي ذكره : أكربهم: املوطأ ويف النحويني أخافش ثالثة مشهورون
  .سيبويه يف كتابه

  .سعيد بن مسعدة أبو احلسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه: والثاين
أمحد بن حيىي امللقب بثعلب و حممد بن يزيد : لي بن سليمان صاحب أبوي العباس النحوينيأبو احلسن ع: والثالث

  .امللقب باملربد مربع بفتح الباء املشددة هو حممد بن إبراهيم احلافظ البغدادي
جزرة لقب صاحل بن حممد البغدادي احلافظ لقب بذلك من أجل أنه مسع من بعض الشيوخ ما روي عن عبد اهللا بن 

  .جزرة باجليم فذهبت عليه وكان ظريفا له نوادر حتكى: فصحفها وقال. أنه كان يرقي خبرزة: ربس
  .عبيد العجل لقب أيب عبد اهللا احلسني بن حممد بن حامت البغدادي احلافظ

ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم هو لقب عالن بن عبد الصمد وهو علي . كيلجة هو حممد بن صاحل البغدادي احلافظ
احلسني بن عبد الصمد احلافظ وجيمع فيه بني اللقبني فيقال عالن ما غمه وهؤالء البغداديون اخلمسة روينا أن بن 

سجادة املشهور هو احلسن بن محاد مسع وكيعا . حيىي بن معني هو لقبهم وهم من كبار أصحابه وحفاظ احلديث
  .وغريه

  .عبد اهللا بن عمر ابن حممد بن أبان مشكدانه ومعناه بالفارسية حبة املسك أو وعاء املسك لقب
  .مطني بفتح الياء لقب أيب جعفر احلضرمي خاطبهما بذلك أبو نعيم الفضل بن دكني فلقبها هبما

روينا عن حممد بن طاهر . عبدان لقب جلماعة أكربهم عبد اهللا بن عثمان املروزي صاحب بن املبارك وراويته
وهذا ال . ته أبو عبد الرمحن وامسه عبد اهللا فاجتمع يف كنيته وامسه العبدانأنه إمنا قيل له عبدان ألن كني: املقدسي

يصح بل ذلك من تغيري العامة لألسامي وكسرهم هلا يف زمان صغر املسمى أو حنو ذلك كما قالوا يف علي عالن ويف 



  .أمحد بن يوسف السلمي وغريه محدان ويف وهب بن بقية الواسطي وهبان واهللا أعلم
  :معرفة املؤتلف واملختلف من إالمساء وإالنساب وما يلتحق هبا: ثالث واخلمسونالنوع ال

  .وهو ما يأتلف أي تتفق يف اخلط صورته وختتلف يف اللفظ صيغته
هذا فن جليل من مل يعرفه من احملدثني كثرعثاره ومل يعدم خمجال وهو منتشر ال ضابط يف أكثره يفزع إليه وإمنا 

  .يضبط باحلفظ تفصيال
وهذه أشياء مما دخل . د صنفت فيه كتب كثرية مفيدة ومن أكملها إالكمال أليب نصر بن ماكوال على إعواز فيهوق

  .والضبط فيها على قسمني على العموم وعلى اخلصوص. منه حتت الضبط مما يكثر ذكره
  :فمن القسم إالول سالم وسالم مجيع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد الالم إال مخسة وهم

_________  
  .معرفة املؤتلف واملختلف -النوع الثالث واخلمسون

فمن القسم األول سالم وسالم مجيع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد الالم إال مخسة فذكرهم قلت بقى " قوله"
عليه أربعة آخرون أو ثالثة بالتخفيف أحدهم سلمة ىف سالم أخو عبد اهللا ىف سالم ذكره ابن منده ىف الصحابة 

وذكر ابن فتحون ىف ذيله على االستيعاب أنه ابن أخى عبد اهللا ىف سالم ومل يسم أباه وقد يقال ذكر املصنف لعبد 
  .اهللا ان سالم كاف عن ذكر هذا ألنه عرف أن أخاه وابن أخيه منسوبان إىل سالم والد عبد اهللا

سالم البيكندي البخاري شيخ البخاري مل  سالم والد عبد اهللا بن سالم إالسرائيلي الصحايب و سالم والد حممد بن
  .يذكر فيه اخلطيب و ابن ماكوال غري التخفيف

  .منهم من خفف ومنهم من ثقل وهو أألكثر: وقال صاحب املطالع
  .التخفيف أثبت وهو الذي ذكره غنجار يف تاريخ خبارى وهو أعلم بأهل بالده: قلت

  .ب احلافظ والطرباينو سالم بن حممد بن ناهض املقدسي روى عنه أبو طال
  .ومساه الطرباين سالمة

ليس يف العرب : وقال املربد يف كامله. وسالم جد حممد بن عبد الوهاب بن سالم املتكلم اجلبائي أيب علي املعتزيل
وزاد آخرون سالم بن مشكم مخارا كان : قال. سالم خمفف الالم إال والد عبد اهللا بن سالم و سالم بن أيب احلقيق

  .اهلية واملعروف فيه التشديد واهللا أعلميف اجل
عمارة وعمارة ليس لنا عمارة بكسر العني إال أيب بن عمارة من الصحابة ومنهم من ضمه ومن عداه عمارة بالضم 

  .واهللا أعلم
________  

رف والثاىن سالم ابن اخت عبد اهللا بن سالم ذكره ابن فتحون ىف الصحابة ىف ذيله على االستيعاب ىف إفراد ح
السني والثالث سالم أحد أجداد أىب نصر النسفى واسم أىب نصر حممد بن يعقوب بن إسحق بن حممد بن موسى بن 
سالم النسفى السالمي خمفف النسب أيضا نسب إىل جده توىف بعد الثالثني وأربعمائة ذكره الذهىب ىف مشتبه النسبة 

  .نة أربع عشرة وستمائة ذكره ابن نقطة ىف التكملةوالرابع سالم بن جد سعد بن جعفر بن سالم السيدى مات س
ليس لنا عمارة بكسر العني إال أىب بن عمارة من الصحابة ومنهم من ضمه ومن عداة عهمارة بالضم واهللا " قوله"

  .أعلم انتهى



مرو بن قلت يرد على إطالقه عمارة بفتح العني وتشديد امليم ومن ذلك عبد اهللا بن زياد ابن عمرو بن زمزمة بن ع
عمارة البلوى شهد بدرا وهو املعروف باجملذر ويزيد وحباث وعبد اهللا بنو ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن 

  عمارة معدودون يف

كريز و كريز حكى أبو علي الغساين يف كتابه تقييد املهمل عن حممد بن وضاح أن كريزا بفتح الكاف يف خزاعة 
  .نافوكريزا بضمها يف عبد مشس بن عبد م

وال نستدرك يف املفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرمحن بن . قلت وكريز بضمها موجود أيضا يف غريمها
  .غنم لكون عبد الغين ذكره بالفتح ألنه بالضم كذلك ذكره الدارقطين وغريه

__________  
  .منهم الصحابة شهد يزيد العقبتني وشهد حباث وعبد اهللا بدرا وبنوا عمارة البلوى بطن

ومدرك بن عبد اهللا بن القمقام بن عمارة واله عمر بن عبد العزيز اجلزيرة ذكرهم الدارقطىن وابن ماكوال وجعفر 
بن أمحد بن على بن عبد اهللا بن عمارة احلرىب روى عن سعيد بن البنا وولداه قاسم وأمحد ابنا جعفر بن أمحد بن 

احلرىب ذكرهم ابن نقطة ىف التكملة وأبو القاسم حممد ابن عمارة  عمارة وأبو عمر حممد ابن عمر بن على بن عمارة
  .النجار احلرىب ذكرهم الذهىب

  وىف النسوة مجاعة هبذا اإلسم منهن عمارة بنت عبد الوهاب بن أىب سلمة احلمصية
ل وعمارة بنت نافع بن عمر اجلمحى وعمارة جدة أىب يوسف حممد بن أمحد الصنداىن الرقى يروى عن أىب ظال

  .القسملى روى عنها أبو يوسف ذكرهن ابن ماكوال ىف اإلكمال
وأما كون والد أىب بن عمارة فردا فهو مشهور وهو الذى اقتصر عليه ابن ماكوال وغري واحد إال أن الدارقطىن قال 

ل وفوق البطون أن قريشا يقال هلا عمارة بكسر العني وهذا ال خيتص بقريش وإمنا قاله الدارقطىن مثاال ملا دون القبائ
من العرب فإنه قال وما كان من فوق بطون العرب دون قبائلهم فهى عمارة بكسر العني قال الزبري كن بكار 

العرب على ست طبقات شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة وما بينها من اآلباء فإمنا يعرفها أهلها فمضر 
  .وبنو العباس فصيلة انتهىشعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ 

  :وقد نظمتها ىف بيت
  للعرب العربا طباق عده فصلها الزبري وهى سته
  أعم ذاك الشعب فالقبيله عمارة بطن فخذ فصيله

  .بالراء املهملة يف إالنصار واهللا أعلم: بالزاي يف قريش وحرام: حزام
بصريون والعبسيون كوفيون والعنسيون  العيشيون: ذكر أبو علي بن الربداين أنه مسع اخلطيب احلافظ يقول

  .شاميون
إالول بالشني املعجمة والثاين بالباء املوحدة والثالث : وقد قاله قبله احلاكم أبو عبد اهللا وهذا على الغالب: قلت

  .بالنون والسني فيهما غري معجمة
  .دة بالفتحال نعلم أحدا يكىن أبا عبي: بلغنا عن الدارقطين أنه قال. أبو عبيدة كله بالضم

________  
  .حزام بالزاى ىف قريش وحرام بالراء املهملة ىف األنصار واهللا أعلم انتهى" قوله"



واملراد مع كسر احلاء املهملة ىف األول وفتحها ىف الثاىن وقد يتوهم من عبارة الشيخ أنه ال يقع األول إال ىف قريش 
ا أراد أن ما وقع من هذا ىف قريش يكون باملزاى وما وقع من وال الثاىن إال ىف األنصار وليس ذلك مراد املصنف وإمن

ذلك ىف األنصار يكون بالراء وقد ورد األمران ىف عدة قبائل غري قريش واألنصار وأكثر ما وقع ىف بقية القبائل 
بن  بالراء املهملة ووقع األمران معا ىف خزاعة فمن األول ىف خزاعة أبو صخر خنيس بن خالد األشعر بن ربيعة

اصرم وقيل األسعر بن خليف بن منقذ بن اصرم بن خنيس بن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن 
  .ربيعة اخلزاعى وقال ابن عبد الرب حبشية بن كعب بن عمرو وهو أبو خزاعة انتهى

أم معبد قصتها وقتل حبيش يوم فتح مكة مع خالد بن الوليد وابن ابنه حزام بن هشام بن حبيش روى عن أبيه عن 
املشهورة ىف اهلجرة روى عنه أبو النضر هاشم بن القاسم وابن ادريس والقعنىب وأم معبد وامسها عاتكة بنت خليف 

وقيل عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن اصرم بن حبيش بن حزام بن حبشية اخلزاعية وهى عمة 
ثاىن وبه جزم ابن عبد الرب ذكرهم ابن ماكوال ىف اإلكمال ومن حبيش املذكور على األول وهى أخته على القول ال

الثاىن ىف خزاعة أيضا ما حكاه الدارقطىن وابن ماكوال عن ابن حبيب أن ىف خزاعة حزام بن حبشية بن كعب بن 
  سلول بن كعب قلت هكذا ذكر ابن ماكوال حرام بن حبشية وحرام بن حبشية فيهما مجيعا والظاهر

  هدت يف ضبطها متتبعا من ذكرهم الدارقطين و عبد الغينوهذه أشياء اجت
_________  

أنه واحد اختلف ىف ضبطه وبيان نسبه فجعله ابن حبيب بالراء املهملة وجعله غريه بالزاى وحيتمل أن حرام بن 
ن حبشية وحزام بن حبشية أخوان وهو لقبه ووقع حزام بالزاى ىف بىن عامر بن صعصعة وبىن عامر ابن كالب فم

بىن عامر بن صعصعة حزام بن ربيعة ابن مالك العامرى من بىن عامر بن صعصعة أخو لبيد بن ربيعة الشاعر وابنه 
عبد اهللا ابن حزام بن ربيعة قتله املختار بن أىب عبيد ومن بىن عامر بن كالب أم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة 

أىب طالب وحزام بن إمسعيل العامرى ال أدرى من أى بىن  بن عامر بن كعب بن عامر بن كالب تزوجها على بن
  .عامر هو فقد ذكره ابن أىب حامت وابن ماكوال منسوبا غري مبني واهللا أعلم

ووقع حرام بالراء ىف بلى وخثعم وجذام ومتيم بن مر وخزاعة وعذرة وفزارة وهذيل وغفار والنخع وكنانة وبىن 
خثعم حرام ابن عبد عمرو اخلثعمى وقال ابن حبيب ىف بلى حرام بن  يعمر ففى بلى حرام بن عوف البلوى وىف

جعل بن عمرو بن جشم بن ودم قال وىف جذام حرام بن جذام قال وىف متيم بن مر حرام بن كعب بن سعد بن زيد 
قصى  مناة بن متيم قال وىف عذرة حرام بن ضنة وقال الزبري بن بكار حن ورزاح ابنا ربيعة ابن حرام بن ضنة أخوا

بن كالب ألمه ومن ولده مجيل بن معمر الشاعر وىف فزارة حرام بن وابصة الفزارى أحد بىن قيس بن عمرو بن 
  .تومة بن خماشن بن ألى بن مسخ ابن فزارة شاعر فارس ذكره اآلمدي

بن  وىف هذيل الداخل بن حرام شاعر منهم وقال األصمعى الداخل امسه زهري بن حرام أحد بىن سهل بن معاوية
هذيل وىف غفار حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة ابن بكر بن عبد مناة من ولده أبو ذر الغفارى وأبو سرحية 

  .الغفارى وىف النخع حرام بن إبراهيم النخعى وىف كنانة حرام بن ملكان بن كنانة بن خزمية بن مدركة
ر هو الشداخ شهد شبيب احلديبية مع وىف بىن يعمر شبيب بن حرام بن نبهان بن وهب بن لقيط بن يعمر ويعم
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكره ابن الكلىب والطربى واهللا أعلم



ومن . وجدت الكىن من ذلك بالفتح والباقي باإلسكان. السفر بإسكان الفاء والسفر بفتحها: منها. و ابن ماكوال
خالف ما يقوله أصحاب احلديث حكاه الدارقطين املغاربة من سكن الفاء من أيب السفر سعيد بن حيمد وذلك 

  .عنهم
__________  

السفر بإسكان الفاء والسفر بفتحها وجدت الكىن من ذلك بالفتح والباقى بإسكان الفاء انتهى قد يرد على " قوله"
عجمة والقاف قوله والباقى بإسكان الفاء أن هلم ىف األمساء وىف الكىن ما هو بإسكان القاف وهلم ما هو بالشني امل

كما ستراه فأما سقر ىف األمساء بسكون القاف فجماعة منهم سقر بن عبد الرحيم وهو ابن أخى شعبة وسقر بن 
حبيب الغنوى حدث عن عمر بن عبد العزيز وسقر بن حبيب آخر روى عن أىب رجاء العطاردى وسقر بن عبد اهللا 

ألىب يعلى املوصلى وسقر بن حسني احلذاء شيخ روى عن عروة وسقر بن عبد الرمحن بن مالك بن مغول شيخ 
  .ألمحد بن على األبار وسقر ابن عباس املالكى شيخ ملطني

  .وأما ىف الكىن فأبو السقر حيىي بن يزداد شيخ ألمحد بن العباس البغوى
ن احلرث وأما الشقر بفتح الشني املعجمة وكسر القاف فهو معاوية الشقر شاعر لقب بذلك ببيت قاله وهو معاوية ب

  :بن متيم بن مر والبيت املذكور قوله
وقد أمحل الكعب األصم كعوبه به من دماء القوم كالشقرات هكذا ذكر السمعاين يف موضع من األنساب أن 

معاوية بن احلرث يقال له الشقر وأن هذا البيت له وكذا قال ابن ماكوال ىف اإلكمال ىف باب السني املهملة وخالف 
 املعجمة فقال إن معاوية بن احلرث هذا شقرة بزيادة هاء التأنيث ىف آخره وهذا هو املشهور وبه ذلك ىف باب الشني

  .جزم الدارقطين وحكاه عن ابن حبيب وكذا جزم به الرشاطى يف األنساب
وحكاه عن ابن الكليب وكذا حكاه السمعاين يف أول ترمجة الشقرى عن ابن الكلىب وعن ابن حبيب أيضا إال أن 

اطى حكى عن ابن حبيب أن البيت املذكور قاله شقرة بن بكرة بن كثري فسمى به وظاهر كالم الدارقطىن أن الرش
البيت قاله شقرة بن ربيعة ابن كعب واملشهور األول أنه قاله معاوية بن احلرث وهو قول الكلىب وأىب عبيد القاسم 

  . أعلمبن سالم وهو الذى نقله ابن السمعاىن عن ابن حبيب أيضا واهللا

عسل : بكسر العني املهملة وإسكان السني املهملة وعسل بفتحهما وجدت اجلميع من القبيل األول ومنهم: عسل
ذكره الدارقطين وغريه ووجدته خبط اإلمام أيب . بن سفيان إال عسل بن ذكوان اإلخباري البصري فإنه بالفتح
  .ضا وال أراه ضبطه واهللا أعلممنصور األزهري يف كتابه هتذيب اللغة بالكسر واإلسكان أي

بالغني املعجمة والنون املشددة و عثام بالعني املهملة والثاء املثلثة املشددة وال يعرف من القبيل الثاين غري عثام : غنام
صحايب بدري واهللا : غنام بن أوس: بن علي العامري الكويف والد علي بن عثام الزاهد والباقون من األول منهم

  .أعلم
اجلميع بضم القاف ومنهم مكي بن قمري عن جعفر بن سليمان إال امرأة مسروق بن إالجدع قمري : و قمريقمري 

  .بنت عمرو فإهنا بفتح القاف وكسر امليم واهللا أعلم
______  

قال ابن حبيب والشقرات الشقائق قال وإمنا مسى شقائق النعمان ألن النعمان بين جملسا ومساه ضاحكا وزرع هذه 
فسميت شقائق النعمان والظاهر أن املصنف إمنا أراد ضبط ما هو بالفاء فقط فال يرد عليه ما هو بالقاف  الشقرات

  .وإمنا ذكرته لبيان الفائدة



عند ذكر عسل بن ذكوان أنه بفتح العني والسني املهملتني ووجدته خبط اإلمام أىب منصور األزهري يف كتابه " قوله"
أيضا وال أراه ضبطه واهللا أعلم انتهى وقد اعترض عليه بعض املتأخرين بأنه مل ير هتذيب اللغة بالكسر واإلسكان 

هذا يف التهذيب لألزهري فإن أراد أنه ليس ىف التهذيب يف باب العني والسني مع الالم فهو كما ذكر فقد نظرته 
يف بقية كتابه فإنه إخباري  فلم أجده فيه ولكن ال يلزم من كونه ليس يف هذا الباب أن ال ينقل األزهري عنه شيئا

ينقل كالمه وهذا هو الظاهر فإن املصنف رآه يف التهذيب خبطه فال يرد عليه بقول من مل يره يف هذا الباب واهللا 
  .أعلم

غنام بالغني املعجمة والنون املشددة وعثام بالعني املهملة والثاء املثلثة املشدودة ال يعرف من القبيل الثاىن غري " قوله"
  .م بن على العامرى والد على بن عثام الزاهد والباقون من األول انتهىعثا

و . أما مسور بضم امليم وتشديد الواو وفتحها فهو مسور بن يزيد املالكي الكاهلي له صحبة: مسور و مسور
إسكان ومن سوامها فيما نعلم بكسر امليم و. مسور بن عبد امللك الريبوعي روى عنه معن بن عيسى ذكره البخاري

  .السني واهللا أعلم
_______  

  .قلت بل هلم من القبيل الثاىن أيضا حفيد املذكور وهو عثام بن على بن عثام بن على العامري واهللا أعلم
قوله مسور ومسور أما مسور بضم امليم وتشديد الواو وفتحها فهو مسور ابن يزيد املالكي الكاهلي له صحبة 

ى عنه معن بن عيسى ذكره البخاري ومن سوامها فيما نعلم بكسر امليم وإسكان ومسور بن عبد امللك الريبوعي رو
  .السني واهللا أعلم انتهى

مل يذكر الدارقطين وابن ماكوال بالتشديد إال مسور بن يزيد املالكي فقط وقاال ان مسورا بالتخفيف مجاعة ومل 
ع ابن الصالح الذهيب يف املشتبه وأما ما حكاه يستدرك ابن نقطة عليهما غريمها وال من ذيل على ابن نقطة نعم تب

املصنف عن البخاري من جعله مسور بن عبد امللك بالتشديد فقد اختلف نسخ التاريخ الكبري يف هذا مع اتفاق ما 
وقفت عليه من النسخ الصحيحة على ذكره يف باب مسور بالتخفيف فذكره يف باب مسور بن خمرمة والذي وقفت 

خ صحيحة ومل يذكره يف أقدم النسخ الثالثة يف غري هذا الباب وذكره يف النسختني األخريتني يف عليه منه ثالث نس
  .باب الواحد أيضا فذكر مسور بن يزيد الكاهلي

مث ذكر بعده مسور بن عبد امللك وذكر يف كل من البابني أنه روى عنه معن بن عيسى زاد يف باب مسور املخفف 
على هذا فيسأل كيف ذكره يف باب الواحد وذكر فيه امسني وقد جياب بأن عادته أنه روى عنه ابن وهب أيضا و

يقدم ذكر الصحابة يف أول كل باب فلعله أراد أن مسور بن يزيد فرد يف الصحابة ومسور بن عبد امللك فرد فيمن 
واحد بل اقتصر على بعد الصحابة ومل يذكر مسور بن عبد امللك يف أقدم نسخ التاريخ اليت وقفت عليها يف باب ال

ذكره يف باب مسور بن خمرمة وهذا يدل على أنه عنده خمفف وأما إيراده يف النسختني األخريتني ىف البابني فيحتمل 
أنه لالختالف ىف ضبطه أو أنه مل يتحرر عنده من أى البابني هو فأورده فيهما ورأيته ىف النسخة القدمية من التاريخ 

  باب الواحد مسور بن عبد امللك ذكر مسور أيضا الىت مل يذكر فيها ىف

ال نعرف يف رواة احلديث أو فيمن ذكر منهم يف كتب احلديث املتداولة احلمال باحلاء املهملة صفة : احلمال واجلمال
  .ال امسا إال هارون بن عبد اهللا احلمال والد موسى بن هارون احلمال احلافظ

أنه لقب باحلمال لكثرة ما : وزعم اخلليلي و ابن الفلكي. تزهد محل أنه كان بزازا فلما: حكى عبد الغين احلافظ



ومن عداه فاجلمال باجليم منهم حممد بن مهران اجلمال حدث عنه البخاري و . محل من العلم وال أرى ماقااله يصح
  .مسلم وغريمها واهللا أعلم

عيسى بن أيب عيسى : كيفما قال مثلوقد يوجد يف هذا الباب ما يؤمن فيه من الغلط ويكون الالفظ فيه مصيبا 
احلناط وهو أيضا اخلباط واخلياط إال أنه اشتهر بعيسى احلناط باحلاء والنون كان خياطا للثياب مث ترك ذلك وصار 

وكذلك مسلم اخلباط بالباء املنقوطة . حناطا يبيع احلنطة مث ترك ذلك وصار خباطا يبيع اخلبط الذي تأكله اإلبل
  .األوصاف الثالثة حكى اجتماعها يف هذين الشخصني إالمام الدارقطين واهللا أعلم بواحدة اجتمع فيه

______  
  .ابن يزيد الصحايب مث ذكر بعده حميصة بن مسعود الصحايب

مث ذكر بعده مسور بن مرزوق من التابعني وهذا يدل على أن ابن مرزوق أيضا بالتشديد وفصله بينهما مبحيصة 
واب املتقدم أن ذكر الصحابة أوال يف باب الواحد مث انتقل إىل اإلفراد يف التابعني ومن دال على ما ذكرناه من اجل

بعدهم وهو يرجح كون املسور بن مرزوق بالتشديد وأما ابن أىب حامت فإنه ذكر الثالثة املذكورين يف باب مسور 
  . أعلماملخفف الذي ذكر فيه املسور بن خمرمة ومل يذكر أحدا يف اإلفراد مشددا واهللا

احلمال واجلمال ال نعرف يف رواة احلديث أو فيمن ذكر منهم يف كتب احلديث املتداولة احلمال باحلاء " قوله"
املهملة صفة ال إمسا إال هارون بن عبد اهللا احلمال والد موسى بن هارون احلمال احلافظ حكى عبد الغىن احلافظ أنه 

  .اه اجلمال باجليم انتهىكان بزازا فلما تزهد محل إىل أن قال ومن عد

بشار بالشني : ضبط ما يف الصحيحني أو ما فيهما مع املوطأ من ذلك على اخلصوص فمن ذلك: القسم الثاين
وسائر من يف الكتابني يسار بالياء املثناة يف أوله والسني املهملة ذكر ذلك أبو . املنقوطة والد بندار حممد بن بشار

سيار بن سالمة و سيار بن أيب سيار وردان ولكن ليسا على هذه الصورة وإن : مجيعاعلي الغساين يف كتابه وفيهما 
  .قاربا واهللا أعلم

_________  
أن ما حكاه املصنف أن عبد الغىن بن سعيد من أن هارون احلمال كان بزازا قبل أن حيمل : أحداها: وفيه أمور

  .خالفه فيه ولده موسى بن هارون احلافظ وهو أعرف بأبيه
ال إن أباه كان محاال مث حتول إىل البز حكاه أبو حممد بن اجلارود يف كتاب الكىن والذي نقله املصنف عن عبد فق

  .الغىن حكاه عنه القاضي أبو الطاهر الذهلي
أن املصنف احترز بقوله صفة ال إمسا عمن امسه محال منهم محال بن مالك األسدي شهد القادسية : األمر الثاين

املازين صحايب له يف السنن أحاديث واألغر ابن عبيد اهللا بن احلارث بن محال شاعر فارس من بكر  وأبيض بن محال
  .بن وائل

إنه قد روى احلديث مجاعة موصوفون باحلمال منهم بنان بن حممد احلمال الزاهد أحد أولياء مصر : األمر الثالث
دي واحلسن بن عرفة واحلسن بن حممد الزعفراين مسع احلديث من يونس بن عبد األعلى والربيع بن سليمان املرا

وحبر بن نصر ويزيد بن سنان يف آخرين روى عنه أبو بكر بن املقري يف معجم شيوخه واحلسن بن رشيق وبكار بن 
قتيبة وآخرون وقد وقع لنا حديثه أخربنا احلافظ العالمة أبو احلسن على بن عبد الكايف أذنا قال أنبأنا عبد املؤمن بن 

احلافظ قال أنبأنا يوسف بن خليل احلافظ قال أنبأنا أبو املكارم أمحد بن حممد اللبان أنبأنا احلسن بن أمحد  خلف
احلداد أنبأنا أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا احلافظ حدثنا حممد بن على بن حبيش حدثنا إسحق بن سلمة حدثنا بنان 



 حممد بن خفتان حدثين حيىي بن أىب زائدة عن بنان عن مبصر حدثنا حممد بن احلكم من ولد سعيد بن العاص حدثين
وذكر ابن " اللهم سدد رميته وأجب دعوته: "قيس عن أىب بكر قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ىف سعد

يونس ىف تاريخ الغرباء بنان احلمال وقال كان زاهد متعبدا وكان ثقة وقال الدارقطىن كان فاضال وقال اخلطيب ىف 
ارخيه كان عابدا يضرب به املثل ومنهم حفيد املذكور أبو القاسم مكى بن على بن حممد بن بنان بن حممد اجلمال ت

  حدث عن أىب احلسن على بن احلسني األدىن حدث عنه

فإهنم بالسني : مجيع ما يف الصحيحني و املوطأ مما هو على صورة بشر فهو بالشني املنقوطة وكسر الباء إال أربعة
عبد اهللا بن بسر املازين من الصحابة و بسر بن سعيد و بسر بن عبيد اهللا احلضرمي و بسر : ملة وضم الباء وهمامله

بشر بالشني املنقوطة حكاه أمحد بن صاحل املصري عن مجاعة من ولده : وقد قيل يف ابن حمجن. بن حمجن الديلي
  .وباألول قال مالك واألكثر واهللا أعلم. ورهطه

بالشني املنقوطة والباء املوحدة املفتوحة إال : ا على صورة بشري بالياء املثناة من حتت قبل الراء فهوومجيع ما فيه
يسري : والثالث. بشري بن كعب العدوي و بشري بن يسار: فاثنان منهم بضم الباء وفتح الشني املعجمة ومها: أربعة

: والرابع قطن بن نسري وهو. أسري: ة ويقال فيه أيضابالسني املهملة وأوله ياء مثناة من حتت مضموم: بن عمرو وهو
  .بالنون املضمومة والسني املهملة واهللا أعلم

_______  
سعد بن على الزجناىن نزيل مكة ذكره ابن نقطة ىف التكملة ومنهم أبو العباس أمحد ابن حممد بن الدبس احلمال أحد 

ىب دارة الضىب ذكره ابن نقطة أيضا ىف التكملة شيوخ أىب النرسى ذكره ىف معجم شيوخه حدث عن أمحد بن أ
ومنهم الفقيه أبو احلسن رافع بن نصر البغدادى احلمال الفقيه نزيل مكة كان يفىت هبا روى عن أىب عمر بن مهدى 

وغريه ذكره أبو القاسم بن عساكر ىف تاريخ دمشق وقال حكى عنه عبد العزيز ابن أمحد وأبو عبد اهللا حممد بن 
مار الكالعى املايرقى وزكاه وذكر أبو الفضل بن خريون أنه توىف مبكة سنة سبع وأربعني وأربعمائة موسى بن ع

  .وذكره ابن نقطة أيضا
قوله مجيع ما ىف الصحيحني واملوطأ مما هو على صورة بشر فهو بالشني املنقوطة وكسر الباء إال أربعة فإهنم بالسني 

املازىن من الصحابة إىل آخر كالمه وقد كنت اعترضت على املصنف ىف  املهملة وضم الباء وهم عبد اهللا بن بسر
شرح األلفية حيث مل يذكر أباه بسر بن أىب بسر املازىن فإن حديثه ىف صحيح مسلم وكنت فقدت ىف ذلك احلافظ 

 صلى اهللا أبا احلجاج املزى فإنه قال ىف هتذيب الكمال إنه روى له مسلم ورقم له عالمة مسلم ىف روايته عن النىب
  عليه وسلم ورواية ولده عبد اهللا بن بسر عنه مث تبني ىل أن

بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة فإنه : بالزاي والياء املثناة من حتت إال ثالثة أحدها: كل ما فيها على صورة يزيد فهو
ء املوحدة والراء املهملة املكسورتني حممد ابن عرعرة بن الربند فإنه بالبا: والثاين. بضم الباء املوحدة وبالراء املهملة

أنه بفتح الباب والراء واألول أشهر ومل يذكر ابن ماكوال : ويف كتاب عمدة احملدثني وغريه. وبعدمها نون ساكنة
علي بن هاشم بن الربيد فإنه بفتح الباء املوحدة والراء املهملة املكسورة والياء املثناة من حتت واهللا : والثالث. غريه
  .أعلم

والرباء . كل ما يأيت فيها من الرباء فإنه بتخفيف الراء إال أبا معشر الرباء و أبا العالية الرباء فإهنما بتشديد الراء
  .الذي يربي العود واهللا أعلم



_________  
 ذلك وهم وأنه مل خيرج له مسلم وإمنا أخرج البنه عبد اهللا بن بسر قال نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أىب

فقدمنا له طعاما وليس ألبيه بسر فيه رواية وال ذكر بامسه إال يف نسب ابنه عبد اهللا بن بسر وإمنا وقع يف رواية يف 
اليوم والليلة للنسائي إن هذا احلديث من روايته عن أبيه ومل أر ذلك يف شيء من طرق مسلم وسبب وقوع املزي 

يرد على إطالق املصنف يف أن من عد هؤالء األربعة باملعجمة يف ذلك تقليده لصاحب الكمال فإنه سبقه لذلك نعم 
  .أن مسلما روى يف صحيحه من رواية أىب اليسر حديث من أنظر معسرا أو وضع له احلديث

وأبو اليسر هذا بالياء املثناة من حتت والسني املهملة املفتوحتني وقد جياب عن املصنف بأن هذه الكنية مالزمة ألداة 
  .يشتبه واسم أىب اليسر كعب بن عمرو األنصاري السلمي واهللا أعلمالتعريف فال 

قوله وكل ما فيها على صورة يزيد فهو بالزاي والياء املثناة من حتت إال ثالثة أحدها بريد بن عبد اهللا بن أىب بردة 
  .فإنه بضم الياء املوحدة وبالراء املهملة إىل آخر كالمه

وقع يف صحيح البخاري من حديث مالك بن احلويرث يف صفة صالة رسول وقد يرد على ما ذكره من احلصر ما 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال يف آخره كصالة شيخنا أىب بريد عمرو بن سلمة فذكر أبو ذر اهلروي عن أىب حممد 

  .كاجلادةاحلموي عن الفربرى عن البخاري أنه بريد بضم املوحدة وفتح الراء ووقع عند بقية رواة البخاري يزيد 

ليس يف الصحيحني و املوطأ جارية باجليم إال جارية بن قدامة و يزيد بن جارية ومن عدامها فهو حارثة باحلاء والثاء 
  .واهللا أعلم

ليس فيها حريز باحلاء يف أوله والزاي يف آخره إال حريز بن عثمان الرحيب احلمصي و أبو حريز عبد اهللا بن احلسني 
ورمبا اشتبها حبدير بالدال وهو فيها والد عمران بن . جرير باجليم: ومن عدامها. ة وغريهالقاضي الراوي عن عكرم

  .حدير ووالد زيد وزياد ابين جدير واهللا أعلم
ليس فيها حراش باحلاء املهملة إال والد ربعي بن حراش ومن بقي ممن امسه على هذه الصورة فهو خراش باخلاء 

  .املعجمة واهللا أعلم
ومجيعه . ني بفتح احلاء إال يف أيب حصني عثمان بن عاصم األسدي ومن عداه حصني بضم احلاءليس فيها حص

  .بالصاد املهملة إال حضني بن املنذر أبا ساسان فإنه بالضاد املعجمة واهللا أعلم
  .ة واهللا أعلمكل ما فيها من حازم وأيب حازم فهو باحلاء املهملة إال حممد بن خازم أبا معاوية الضرير فإنه خباء معجم

________  
ومما يرجح رواية أىب ذر عن احلموي أن مسلما كذلك ذكره يف الكىن يف الباء املوحدة وكذا ذكره النسائي يف 

الكىن وبه جزم الدارقطين يف املؤتلف واملختلف وابن ماكوال مث قال وقيل أبو يزيد وقال عبد الغىن بن سعيد ومل 
  .ابن احلجاج أعلم انتهى وبه جزم الذهيب يف مشتبه النسبة فيما قرأته خبطهأمسعه من أحد بالزاي قال ومسلم 

ليس يف الصحيحني واملوطأ جارية باجليم إال جارية بن قدامة ويزيد بن جارية ومن عدامها فهو حارثة باحلاء " قوله"
  .والثاء واهللا أعلم انتهى

ملثناة من حتت أحدمها األسود بن العالء بن جارية وليس هذا احلصر جبيد فإن يف الصحيح امسني آخرين باجليم وا
الثقفي روى له مسلم يف كتاب احلدود عن أىب هريرة حديث البئر جبار واآلخر عمرو بن أىب سفيان بن أسيد بن 
: جارية الثقفي روى له البخاري عن أىب هريرة قصة قتل خبيب بن عدى وروى له مسلم عن أىب هريرة حديث

  لكل"



والد واسع بن حبان وجد حممد بن حيىي : حبان باحلاء املفتوحة والباء املوحدة املشددة حبان بن منقذ الذي فيها من
وحبان بن هالل منسوبا وغري منسوب عن شعبة وعن وهيب وعن مهام . بن حبان وجد حبان بن واسع بن حبان

  .بن حيىي وعن أبان بن يزيد وعن سليمان بن املغرية وعن أيب عوانة
ها من حبان بكسر احلاء حبان بن عطية و حبان بن موسى وهو حبان غري منسوب عن عبد اهللا هو ابن والذي في

  .حيان بالياء املثناة من حتت واهللا أعلم: املبارك وابن العرقة امسه أيضا حبان ومن عدا هؤالء فهو
الرمحن بن خبيب بن الذي يف هذه الكتب من خبيب باخلاء املعجمة املضمومة خبيب بن عدي وخبيب بن عبد 

. يساف وهو خبيب غري منسوب عن حفص بن عاصم وعن عبد اهللا بن حممد بن معن وأبو خبيب عبد اهللا بن الزبري
  .ومن عداهم فباحلاء املهملة واهللا أعلم

  .ليس فيها حكيم بالضم إال حكيم بن عبد اهللا ورزيق بن حكيم واهللا أعلم
  .ة إال زياد بن رياح وهو أبو قيس الراويكل ما فيها من رباح فهو بالباء املوحد

_______  
احلديث وأما اللذان ذكرمها املصنف فليست هلما رواية ىف الصحيحني وال ىف املوطأ وامنا اجلارية " بين دعوة يدعو هبا

بن قدامة ذكر ىف صحيح البخارى ىف كتاب الفنت قال فيه فلما كان يوم حرق ابن احلضرمى حرقه جارية بن قدامة 
وليزيد بن جارية ذكر ىف املوطأ وامنا لولديه عبد الرمحن وجممع رواية ىف املوطأ والبخارى وهو مذكور ىف نسبهما 

فقد أخرج مالك والبخارى قصة خنساء بنت خذام من رواية عبد الرمحن وجممع ابىن يزيد بن جارية عنها وأخرج 
  .النسائى فقط ليزيد بن جارية حديثا عن معاوية واهللا أعلم

  كل ما فيها من رباح فهو بالباء املوحدة إال زياد بن رياح وهو أبو قيس" قوله"

وقد حكى البخاري فيه . يف أشراط الساعة ومفارقة اجلماعة فإنه بالياء املثناة من حتت عند األكثرين: عن أيب هريرة
  .وجهني بالباء والياء واهللا أعلم

  .باء املوحدة وهو زييد بن احلارث الياميليس يف الصحيحني إال زييد بال: زييد و زييد
  .وليس يف املوطأ من ذلك إال زييد بياءين مثناتني من حتت وهو زييد بن الصلت يكسر أوله ويضم واهللا أعلم

  .فيها سليم بفتح السني واحد وهو سليم بن حيان ومن عداه فيها فهو سليم بالضم واهللا أعلم
_______  

ط الساعة ومفارقة اجلماعة فإنه بالياء املثناة من حتت عند األكثرين وقد حكى الراوي عن أىب هريرة يف أشرا
البخاري فيه الوجهني بالباء والياء انتهى وفيه أمران أحدمها أن ما ذكره املصنف من أن كنيته أبو قيس قد خالفه 

رباح القيسي أبو رياح ويقال أبو املزي يف التهذيب فرجح أبو رياح باملثناة كاسم أبيه فقال زياد بن رياح ويقال ابن 
قيس وقد كنت قلدت املزي ىف ترجيحه لذلك فصدرت به كالمى يف شرح األلفية مث تبني يل أنه وهم أو خالف 

مرجوح وأن الصواب ما ذكره املصنف فقد وقع كذلك مكىن يف صحيح مسلم يف كتاب املغازي من رواية غيالن 
من خرج من الطاعة وفارق : "يرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالبن جرير عن أىب قيس بن رياح عن أىب هر

احلديث ومل يقع مكىن بأيب قيس يف موضع من الصحيح إال هنا عند مسلم وله " اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية
 حامت يف عند مسلم حديث آخر يف الفنت وقع فيه مسمى غري مكىن وهكذا كناه البخاري يف التاريخ الكبري وابن أىب

اجلرح والتعديل ومسلم يف الكىن والنسائي يف الكىن وأبو أمحد احلاكم يف الكىن وابن حبان يف الثقات والدارقطين 
  .يف املؤتلف واملختلف واخلطيب يف كتاب املتفق واملفترق وابن ماكوال يف اإلكمال وصاحب املشارق وغريهم



زم كناه كذلك وبه جزم املزي يف األطراف ومل أر أحدا من وىف املؤتلف واملختلف للدارقطين أن جرير بن حا
  .املتقدمني كناه أبا رياح ولكن املزي تبع صاحب الكمال

وفيها سلم بن زرير و سلم بن قتيبة و سلم بن أيب الذيال و سلم بن عبد الرمحن هؤالء األربعة بإسكان الالم ومن 
  .سامل باأللف واهللا أعلم: عداهم
ونس و سريج بن النعمان و أمحد بن أيب سريج هؤالء الثالثة باجليم والسني املهملة ومن عداهم سريج بن ي: وفيها

  .فيها فهو بالشني املنقوطة واحلاء املهملة واهللا أعلم
_________  

يف ذلك وكأن سبب وقوع الوهم من ذلك أن هلم شيخا آخر يسمى زياد بن رياح أيضا وهو بصري كاألول ولكنه 
عن ذاك رأى أنسا وروى عن احلسن البصري وكنية هذا أبو رياح كما كناه البخاري يف التاريخ  متأخر الطبقة

الكبري وابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل والنسائي يف الكىن وابن حبان يف الثقات وأبو أمحد احلاكم يف الكىن 
ق وإمنا نبهت على ذلك وإن كان الصواب والدارقطين وابن ماكوال يف املؤتلف واملختلف واخلطيب يف املتفق واملفتر

  .ما قاله املصنف لئال يغتر بكالم املزي يف التهذيب وبتقليدى له يف شرح األلفية
أن قول املصنف أن البخاري حكى فيه الوجهني فيه نظر فإن البخاري مل خيرج له يف صحيحه شيئا وإمنا : األمر الثاين

يه من وروده باالسم أو الكنية واالختالف يف اسم أبيه ومل يتعرض ذكره يف التاريخ الكبري وحكى االختالف ف
للخالف يف كونه باملوحدة أو املثناة من حتت وهذه عبارته يف التاريخ الكبري زياد بن رياح أبو قيس روى عنه احلسن 

زم عن عيالن قال أيوب ومهدي بن ميمون عن عيالن بن جرير عن زياد بن رياح وقال ابن املبارك أنا جرير بن حا
عن أىب قيس بن رياح القيسى وقال حممد بن يوسف عن سفيان عن يونس بن عبيد عن عيالن عن زياد بن مطر عن 

  .أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العصبية انتهى
روف ولكن هكذا هو يف نسخ التاريخ ابن رياح باملثناة يف املوضعني وإمنا أراد باالختالف ما ذكرته الضبط احل

املصنف تبع يف ذلك صاحب املشارق فإنه حكى عن البخاري فيه الوجهني وحكى عن ابن اجلارود أنه ضبطه 
  .باملوحدة واهللا أعلم

وفيها سلم بن زرير وسلم بن قتيبة وسلم بن أىب الذيال وسلم بن عبد الرمحن هؤالء األربعة بإسكان الالم " قوله"
  .لم انتهىومن عداهم سامل باأللف واهللا أع

سلمان الفارسي و سلمان بن عامر و سلمان األغر و عبد الرمحن بن سلمان ومن عدا هؤالء األربعة سليمان : وفيها
و أبو حازم األشجعي الراوي عن أيب هريرة وأبو رجاء موىل أيب قالبة كل واحد منهما امسه سلمان بغري ياء . بالياء

  .لكن ذكرا بالكنية واهللا أعلم
والباقي سلمة بفتح . مة بكسر الالم عمرو بن سلمة اجلرمي إمام قومه وبنو سلمة القبيلة من إالنصارسل: وفيها

  .الالم غري أن عبد اخلالق ابن سلمة يف كتاب مسلم ذكر فيه الفتح والكسر واهللا أعلم
_______  
مل يذكروا هذه الترمجة يف أن أصحاب املؤتلف واملختلف كالدارقطىن وابن ماكوال وغريمها : أحدمها: وفيه أمران

  .كتبهم ألهنا ال تأتلف خطا لزيادة األلف يف سامل وإمنا ذكرها صاحب املشارق فتبعه املصنف
أنه فات املصنف وصاحب املشارق قوله قبله أن يستثىن حكام بن مسلم الرازى فقد روى له مسلم يف : األمر الثاىن



ث أنس قبض النىب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني الصحيح يف فضائل النىب صلى اهللا عليه وسلم حدي
وذكره البخارى يف البيوع غري منسوب عند حديث النهى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها فقال ورواه على بن 

  .حبر عن حكام عن عنبسة عن زكريا بن خالد عن أىب الزناد
غر وعبد الرمحن ابن سلمان ومن عدا هؤالء األربعة وفيها سلمان الفارسى وسلمان بن عامر وسلمان األ" قوله"

  .سليمان بالياء انتهى
أن أصحاب املؤتلف واملختلف مل يوردوا هذه الترمجة يف كتبهم كالدارقطىن وابن ماكوال لعدم : أحدمها: وفيه امران

  .اشتباههما لزيادة الياء يف املصغر وإمنا ذكر ذلك صاحب املشارق فتبعه املصنف
أنه فات املصنف وصاحب املشارق قبله أن يستثىن سلمان بن ربيعة الباهلى فقد روى له مسلم يف : اىناألمر الث

صحيحه يف كتاب الزكاة من رواية أىب وائل عن سلمان ابن ربيعة قال قال عمر قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
لوىن بالفحش أو يبخلوىن ولست بباخل وسلم قسما فقلت واهللا لغري هؤالء أحق منهم قال إهنم خريوىن بني أن يسأ

وكذلك روى مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلميان حديثا من رواية صفوان بن سليم عن عبد اهللا ابن سلمان عن أبيه 
  إن اهللا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أىب هريرة قال

أبو ربيعة و أمحد بن سنان و أم سنان و أبو سنان بن أيب سنان الدؤيل و سنان بن سلمة و سنان بن ربيعة : وفيها
  .ومن عدا هؤالء الستة شيبان بالشني املنقوطة والياء واهللا أعلم. سنان ضرار بن مرة الشيباين

_______  
ووقع يف األطراف خللف يف هذا " رحيا من اليمن ألني من احلرير فال تدع أحدا يف قلبه مثقال ذرة من إميان إال قبضته

  .اهللا بن سلمان بتصغري عبيد اهللا وهو وهم احلديث عبيد
وإمنا هو عبد اهللا مكرب وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقى يف األطراف على الصواب وعبد اهللا بن سلمان هذا أبوه 
هو سلمان األغر ولكن كان ينبغى للمصنف أن يذكره أيضا ألن أباه مل ينسب يف هذا احلديث فرمبا ظن أنه آخر 

املوطأ والبخاري من طريقه ألخيه عبيد اهللا بن سلمان لكنه مل يسم أباه بل كناه رواه مالك عن  وقد روى مالك يف
زيد ابن رباح وعبيد اهللا بن أىب عبد اهللا األغر كالمها عن أىب عبد اهللا األغر عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

فأبو عبد " . اه من املساجد إال املسجد احلرامصالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سو: "وسلم أنه قال
اهللا األغر هو سلمان وقد روى مسلم يف الفنت حديثني من رواية حممد بن فضيل عن أىب إمساعيل عن أىب حازم عن 

  .احلديث" والذي نفسي بيده ال تذهب الدنيا حىت مير الرجل على القرب: "أىب هريرة مرفوعا
احلديث وأبو " ذهب الدنيا حىت يأيت على الناس يوم ال يدرى القاتل فيم قتلوالذي نفسي بيده ال ت: "وحديث

إمساعيل هذا امسه بشر بن سلمان ولكن ال يلزم املصنف ذكر هذا وذكر عبيد اهللا بن سلمان بكون سلمان غري 
وإمنا ذكرا يف مذكور يف الصحيح وإمنا ذكرمها لكون املصنف ذكر أبا حازم وأبا رجاء لكون كل منهما امسه سلمان 

الصحيح بالكنية وقد قيل أن أبا إمساعيل املذكور يف احلديث األخري هو يزيد بن كيسان وخطأ املزى يف األطراف 
قائل ذلك قال والصحيح أنه بشري أبو إمساعيل كما يف احلديث الذى قبله لوجوه منها أن ابن فضيل مشهور بالرواية 

ور بامسه دون كنيته وقد اختلف يف كنيته فقيل أبو إمساعيل وقيل أبو منري عنه دون يزيد ابن كيسان ومنها أنه مشه
  .ومنها أنه أسلمي ويزيد بن كيسان يشكري واهللا أعلم انتهى

قلت مل يقع يف مسلم نسبة أىب إمساعيل هذا أنه أسلمي يف واحد من احلديثني املذكورين نعم وقع عند ابن ماجه يف 
  .أعلم احلديث األول أنه أسلمي واهللا



وفيها سنان بن أىب سنان الدؤىل وسنان بن سلمة وسنان بن ربيعة أبو ربيعة وأمحد بن سنان وأم سنان وأبو " قوله"
  سنان ضرار بن مرة الشيباىن ومن عدا هؤالء الستة شيبان بالشني املنقوطة والياء واهللا أعلم انتهى

ماين و عبيدة ابن محيد و عبيدة بن سفيان و عامر بن عبيدة بفتح العني ليس يف الكتب الثالثة إال عبيدة السل: عبيدة
  .الباهلي ومن عدا هؤالء األربعة فعبيدة بالضم واهللا أعلم

_______  
أن سنان ال يلتبس بشيبان لزيادة الثاين حبرف ولذلك مل يورد الترمجتني جمتمعتني من صنف يف : أحدها: وفيه أمور

ين وابن ماكوال سنان ويسار وشبان زاد ابن ماكوال وشبان ومل يوردا شيبان يف املؤتلف واملختلف إمنا أورد الدارقط
  .هذه الترمجة ولكن املصنف تبع يف ذلك صاحب املشارق فإنه أورده كذلك موافقا ملا ذكره املصنف

ىب سنان روى أن يف الصحيح امسا آخر بالسني املهملة والنون غري الستة الذين ذكرهم منهم اهليثم بن أ: األمر الثاين
له البخاري يف صالة الليل أنه مسع أبا هريرة وهو يقص يف قصصه وهو يذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا 
أخا لكم ال يقول الرفث يعىن بذلك عبد اهللا بن رواحة احلديث ومنهم حممد بن سنان العوقى بفتح الواو وبالقاف 

عنه عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر أن النيب صلى حديثه يف صحيح البخاري روى يف كتاب اجلائز 
مثلى ومثل : "اهللا عليه وسلم على أصحمة وروى عنه هبذا اإلسناد يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث

  .احلديث" األنبياء قبلي
يع عن أىب سنان ومنهم أبو سنان الشيباىن وهو غري ضرار بن مرة روى مسلم يف كتاب الصالة من رواية وك

الشيباىن عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال يف املسجد قال من 
  .دعا إىل اجلمل األمحر احلديث

وأبو سنان الشيباىن هذا امسه سعيد بن سنان هكذا مساه أمحد يف مسنده عن وكيع يف هذا احلديث وقد ذكره أبو 
لاللكائى يف رجال مسلم وخالفه أبو بكر بن منجويه فلم يذكر فيهم إال أبا سنان ضرار بن مرة وهو أبو القاسم ا

سنان الشيباىن األكرب وأما أبو سنان الشيباىن األصغر فهو سعيد بن سنان قال املزى واألول أوىل بالصواب أى ما 
  .ن ماجه حديثا عن أىب الزاهريةفعله الاللكائى وهلم راو آخر يقال له سعيد بن سنان روى له اب

أن أم شيبان اليت ذكرها املصنف ليست هلا رواية يف الصحيحني وال يف املوطأ وإمنا هلا ذكر يف : األمر الثالث
ما : "الصحيحني يف حديث ابن عباس قال ملا رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم من حجته قال ألم سنان األنصارية

فإن عمرة يف رمضان تقضى حجة وذكر املصنف هلا يف مجلة سنان صواب ولكنه ترك  احلديث وفيه" منعك من احلج
  .ذكر احلرامى باملهملة وأجاب عن تركه بأنه مذكور عند مسلم من غري رواية وسيأيت التنبيه عليه هناك

لو اسطي من وكذلك عبادة بالضم حيث وقع إال حممد بن عبادة ا. عبيد بغري هاء التأنيث هو بالضم حيث وقع فيها
  .شيوخ البخاري فإنه بفتح العني وختفيف الباء واهللا أعلم

هو بإسكان الباء حيث وقع يف هذه الكتب إال عامر بن عبدة يف خطبة كتاب مسلم وإال جبالة بن عبدة على : عبدة
  .واهللا أعلم أن فيهما خالفا منهم من سكن الباء منهما أيضا وعبد بعض رواة مسلم عامر بن عبد بال هاء وال يصح

  .هو فيها بفتح العني وتشديد الباء إال قيس بن عباد فإنه بضم العني وختفيف الباء واهللا أعلم: عباد
ومن عدا هؤالء عقيل بفتح العني . ليس فيها عقيل بضم العني إال عقيل بن خالد و حيىي بن عقيل وبنو عقيل للقبيلة

  .واهللا أعلم



  .واقد بالقاف واهللا أعلم: ما فيها وليس فيها وافد بالفاء أصال ومجيع
أنه ليس يف هذه الكتب اإلبلي بالباء املوحدة أي املضمومة ومجيع ما : ومن األنساب ذكر القاضي احلافظ عياض

  .فيها على هذه الصورة فإمنا هو اإليلي بالياء املنقوطة باثنتني من حتت
لكن إذا مل يكن يف شيء من ذلك منسوبا مل . املوحدةروى مسلم الكثري عن شيبان بن فروخ وهو أبلي بالباء : قلت

  .يلحق عياضا منه ختطئة واهللا أعلم
______  

ذكر القاضى عياض أنه ليس يف هذه الكتب األبلى بالباء املوحدة ومجيع ما فيها على هذه الصورة فإمنا هو " قوله"
ان بن فروخ وهو أبلى بالباء املوحدة لكن إذا األيلى بالياء املنقوطة باثنتني من حتت قلت روى مسلم الكثري عن شيب

  .مل يكن يف شئ من ذلك منسوبا مل يلحق عياضا فيه ختطئة واهللا أعلم انتهى
وقد تتبعت كتاب مسلم فلم أجد فيه شيبان بن فروخ منسوبا فال ختطئة على القاضى عياض حينئذ فيما قاله واهللا 

  .أعلم

هملة يف آخره إال خلف بن هشام البزار و احلسن بن الصباح البزار وأما حممد ال نعلم يف الصحيحني البزار بالراء امل
  .بن الصباح البزاز وغريه فيهما فهو بزايني واهللا أعلم

مالك بن أوس بن احلدثان النصري و عبد : وليس يف الصحيحني و املوطأ النصري بالنون والصاد املهملة إال ثالثة
وسائر ما فيها على هذه الصورة فهو بصري بالباء املوحدة واهللا .  موىل النصرينيالواحد بن عبد اهللا النصري و سامل

  .أعلم
ليس فيها التوزي بفتح التاء املثناة من فوق والواو املشددة املفتوحة والزاي إال أبو يعلى التوزي حممد بن الصلت يف 

منهم أبو يعلى منذر بن يعلى الثوري خرجا و. ومن عداه فهو الثوري بالثاء املثلثة. كتاب البخاري يف باب الردة
  .عنه واهللا أعلم

  سعيد اجلريري و عباس اجلريري واجلريري غري مسمى عن أيب نضرة هذا ما فيها باجليم املضمومة
  .وفيها احلريري باحلاء املهملة حيىي بن بشر شيخ البخاري ومسلم واهللا أعلم

______  
راء املهملة يف آخره إال خلف بن هشام البزار واحلسن بن الصباح البزار ال نعلم يف الصحيحني البزار بال" قوله"

  .انتهى
وقد اعترض عليه بأن أبا على اجلياين ذكر يف تقييد املهمل أن حيىي بن حممد بن السكن البزار من شيوخ البخاري يف 

البخاري لكن غري  صحيحه وأن بشر بن ثابت البزار استشهد به البخاري قلت الترمجتان كما ذكر يف صحيح
  .منسوبتني فال يردان على املصنف واهللا أعلم

سعيد احلريري وعباس احلريري واجلريري غري مسمى عن أىب نضرة هذا ما فيها باجليم املضمومة وفيها " قوله"
  .احلريرى باحلاء املهملة حيىي بن بشر شيخ البخاري ومسلم واهللا أعلم انتهى

  صنف ما فيها من اجلريري غري مسمى بكونه عنوفيه أمور أحدها أن تقييد امل

  .وفيها اجلريري بفتح اجليم حيىي بن أيوب اجلريري يف كتاب البخاري من ولد جرير بن عبد اهللا واهللا أعلم
اجلاري فيها باجليم شخص واحد وهو سعد منسوب إىل اجلار مرفأ السفن بساحل املدينة ومن عداه احلارثي باحلاء 



  .موالثاء واهللا أعل
_________  

أىب نضرة قلد فيه القاضى عياضا فإنه هكذا قال يف املشارق ويرد عليهما عدة مواضع يف الصحيح ذكر فيها 
اجلريري غري مسمى عن غري أىب نضرة واملراد به يف املواضع كلها سعيد اجلريري من ذلك يف الصحيحني يف كتاب 

يدة عن عبد اهللا بن مغفل مرفوعا بني كل أذانني صالة احلديث الصالة رواية اجلريري غري مسمى عن عبد اهللا بن بر
ومن ذلك عند مسلم يف األطعمة رواية اجلريري غري مسمى عن أىب عثمان النهدي عن عبد الرمحن بن أىب بكر قال 

  .نزل علينا أضياف لنا احلديث واحلديث رواه البخاري يف األدب مصرحا بتسمية اجلريري أنه سعيد
من مسع : "البخاري يف األحكام رواية اجلريري غري مسمى عن طريف أىب متيمة عن جندب مرفوعا ومن ذلك عند

احلديث ومن ذلك عند مسلم يف الكسوف رواية اجلريري غري مسمى عن حيان بن عمري عن عبد " مسع اهللا به
  .م إذ كسفت الشمس احلديثالرمحن بن مسرة قال بينما أنا أترامى بأسهمى يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

ومن ذلك عند مسلم يف الصالة رواية اجلريري غري مسمى عن أىب العالء يزيد ابن عبد اهللا بن الشخري أنه صلى مع 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى

ن عباس أرأيت هذا الرمل ومن ذلك عند مسلم يف احلج رواية اجلريري غري مسمى عن أىب الطفيل قال قلت الب
  .بالبيت ثالثة أطواف احلديث

ومن ذلك عند مسلم أيضا يف املناقب رواية اجلريري غري مسمى عن أىب الطفيل قال قلت له أرأيت رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم قال نعم كان أبيض مليح الوجه

عمري اجلريري له عند مسلم عن عبد الرمحن بن  أن أبا على اجلياىن زاد على هذين االمسني حيان بن: األمر الثاىن
  مسرة احلديث املتقدم يف الكسوف وزاد أيضا أبان

.  
________  

ابن ثعلب اجلريري موالهم روى له مسلم أيضا يف صحيحه قلت وهذان ال يردان على املصنف ألهنما يف كتاب 
  .مسلم بامسيهما غري منسوبني

بن بشر احلريرى شيخ البخاري ومسلم وهم قلد فيه صاحب املشارق وتبع  أن قول املصنف أن حيىي: األمر الثالث
صاحب املشارق يف ذلك أبا على اجلياىن فإنه كذا قال يف تقييد املهمل وسبقهما إىل ذلك أبو أمحد بن عدى فذكر يف 

لكالبازى كتاب له مجع فيه من اتفق الشيخان على إخراج حديثه أن الشيخني أخرجا له وكذلك ذكر أبو نصر ا
حيىي بن بشر اجلريري يف رجال البخاري ومل يصنعوا كلهم شيئا وإمنا روى مسلم وحده حديثا واحدا عن معاوية بن 

  .سالم وهو حيىي بن بشر بن كثري األسدى اجلريري الكويف
باب  وأما الذي روى عنه البخاري فهو حيىي بن بشر البلخى الفالس يف موضعني من صحيحه غري منسوب األول يف

  .} َوَتزَوَُّدوا فَإِنَّ خَْيَر الزَّاِد التَّقَْوى{: احلج يف باب قول اهللا تعاىل
يف باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث عمر إذ قال ألىب موسى هل يسرك إسالمنا مع رسول : والثاىن

الترمجتني وقد فرق بينهما ابن أىب حامت  اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلديث وقد وهم اجلياىن والكالباذى يف مجعهما بني
يف اجلرح والتعديل وابن حبان يف الثقات وأبو بكر اخلطيب يف كتاب املتفق واملفترق وبه جزم احلافظ أبو احلجاج 

املزى يف التهذيب وهو الصواب ومها رجالن معروفان خمتلفا البلدة والوفاة فأما اجلريري فهو كويف وتويف سنه تسع 



مائتني قاله حممد بن سعد وأبو القاسم البغوي زاد حممد بن سعد يف مجادى األوىل يف خالفة الواثق وقال وعشرين و
  .مطني تويف يف مجادى األوىل سنة سبع وعشرين ومائتني

وأما الذي روى عنه البخاري فهو بلخى تويف سنة اثنتني وثالثني ومائتني قاله البخاري يف التاريخ وأبو حامت الرازي 
بو حامت بن حبان زاد البخاري أنه مات خلمس مضني من احملرم ومل يذكر البخاري يف تارخيه من هذين الرجلني إال وأ

حيىي ابن بشر البلخي ومل يذكر اجلريري يف التاريخ وذكر أبو أمحد بن عدى يف شيوخ البخاري حيىي بن بشر 
  املروزي وقال أنه روى عن عبد اهللا بن املبارك ووهم ابن عدى

ليس يف الصحيحني و املوطأ اهلمذاين بالذال املنقوطة ومجيع ما فيها على هذه الصورة فهو اهلمداين بالدال املهملة 
اهلمداين يف املتقدمني بسكون امليم أكثر وبفتح امليم يف املتأخرين أكثر : وقد قال أبو نصر بن ماكوال. وسكون امليم

  .وهو كما قال واهللا أعلم
. وحيق على احلديثي إيداعها يف سويداء قلبه. الطالب فيها لكانت رحلة راحبة إن شاء اهللا تعاىل هذه مجلة لو رحل

ويف بعضها من خوف االنتقاض ما تقدم يف األمساء املفردة وأنا يف بعضها مقلد كتاب القاضي عياض ومعتصم باهللا 
  .فيه ويف مجيع أمري وهو سبحانه أعلم

  :املتفق واملفترق من األمساء واألنساب وحنومهامعرفة : النوع الرابع واخلمسون

هذا النوع متفق لفظا وخطا خبالف النوع الذي قبله فإن فيه االتفاق يف صورة اخلط مع االفتراق يف اللفظ وهذا من 
  وزلق. قبيل ما يسمى يف أصول الفقه املشترك

_______  
تقدم الطبقة روى عنه ابن املبارك وروى هو عن يف ذلك مل يرو البخاري عنه ومل يرو هو عن ابن املبارك وهو م

عكرمة وكنيته أبو وهب هكذا ذكره البخاري يف التاريخ الكبري وابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل وابن حبان يف 
الثقات واخلطيب يف املتفق واملفترق وذكره األزدى يف الضعفاء وليس جبيد فقد قال فيه عبد اهللا بن املبارك إذا 

ىي بن بشر عن أحد فال تبال أن ال تسمعه منه وسئل عنه ابن معني فقال ثقة وذكره ابن حبان يف الثقات حدثك حي
وذكر اخلطيب يف املتفق واملفترق أن حيىي بن بشر أربعة هؤالء الثالثة والرابع حيىي بن بشر بن عبد اهللا يكىن أبا 

بري بن عفري املصري هكذا أورده اخلطيب يف صعصعة روى عن أبيه عن أىب سعيد البخاري روى عنه سعيد بن ك
حيىي بن بشر ووهم يف ذلك وإمنا هو حيىي بن قيس بن عبد اهللا هكذا ذكره ابن يونس يف تاريخ الغرباء الذين قدموا 

  مصر وأبو أمحد احلاكم يف كتاب الكىن وأورد له هذا

  .احلزامي حيث وقع فيها فهو بالزاي غري املهملة واهللا أعلم
مث إن . ومنهم جابر بن عبد اهللا و أبو قتادة. إذا جاء يف األنصار فهو بفتح السني نسبة إىل بين سلمة منهم :السلمي

أهل العربية يفتحون الالم منه يف النسب كما يف النمري والصديف وباهبما وأكثر أهل احلديث يقولونه بكسر الالم 
  .على األصل وهو حلن واهللا أعلم

_________  
أورده اخلطيب له وقال إنه حديث منكر وهكذا ذكره صاحب امليزان وهو الصواب فتحرر أن حيىي  احلديث الذي

  .بن بشر ثالثة ال أربعة واهللا أعلم



أن املصنف اقتصر يف هذه الترمجة على اجلريري بضم اجليم واحلريري بفتح احلاء املهملة وزاد فيها أبو : األمر الرابع
والقاضي عياض يف املشارق اجلريري بفتح اجليم قال القاضي عياض ويف البخاري حيىي على اجلياىن يف تقييد املهمل 

بن أيوب اجلريري بفتح اجليم يف أول كتاب األدب وسبقه إىل ذلك اجلياىن فقال ذكره البخاري مستشهدا به يف 
بة إمنا قال وقال ابن أول كتاب األدب قلت ال يرد هذا على ابن الصالح فأنه ليس مذكورا يف البخاري هبذه النس

  .شربمة وحيىي بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله
  .احلزامى حيث وقع فيها فهو بالزاى غري املهملة واهللا أعلم انتهى" قوله"

قلت وقع يف صحيح مسلم يف أواخر الكتاب يف حديث أىب اليسر قال كان ىل على فالن بن فالن احلرامى مال 
  .فأتيت أهله احلديث

يف ضبط هذه النسبة فقال القاضى عياض إن األكثرين رووه حباء مهملة مفتوحة وراء قال وعند  وقد اختلفوا
الطربى احلزامى بكسرها وبالزاى قال وعند ابن ماهان اجلذامى بضم اجليم وذال معجمة وقد اعتذر املصنف عن 

 يرد على هذا فإن املراد بكالمنا هذا االعتراض حني قرئ عليه علوم احلديث يف حاشية أمالها على كتابة بأن قال ال
املذكور ما وقع من ذلك يف أنساب الرواية وهكذا قال النووى يف كتاب اإلرشاد وهذا ال حيسن جوابا ألن املصنف 

وتبعه النووى يف خمتصر به قد ذكرا يف هذا القسم غري واحد ليس هلم يف الصحيحني وال يف املوطأ رواية بل جمرد 
القبيلة وبنو سلمة القبيلة وخبيب بن عدى له ذكر يف البخاري دون رواية وكذلك حبان بن ذكر منهم بنو عقيل 

العرقة له ذكر يف الصحيحني من غري رواية وكذلك أم سنان املذكورة يف حديث عمرة يف رمضان كما تقدم ذكره 
  .كذلك واهللا أعلم

  .كل علمبسببه غري واحد من إالكابر ومل يزل إالشتراك من مظان الغلط يف 
  .وللخطيب فيه كتاب املتفق واملفترق وهو مع أنه كتاب حفيل غري مستوف لألقسام اليت أذكرها إن شاء اهللا تعاىل

. اخلليل بن أمحد ستة وفات اخلطيب منهم األربعة األخرية: املفترق ممن اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم مثاله: فأحدها 
فتش املفتشون : قال أبو العباس املربد. عن عاصم األحول وغريه فأوهلم النحوي البصري صاحب العروض حدث

  .فما وجد بعد نبينا صلى اهللا عليه وسلم من امسه أمحد قبل أيب اخلليل بن أمحد
واعترض عليه بأيب . إهنم مل يعرفوا غريه: أنه مل يزل يسمع النسابني واإلخباريني يقولون: وذكر التارخيي أبو بكر
بأن أكثر أهل العلم إمنا قالوا فيه : وأجاب. د احتجاجا بقول حيىي بن معني يف اسم أبيه فإنه أقدمالسفر سعيد بن أمح

  .سعيد بن حيمد واهللا أعلم
  .أبو بشر املزين بصري أيضا حدث عن املستنري بن أخضر عن معاوية بن قرة: والثاين 

أبو سعيد السجزي القاضي : عبادة والرابع أصبهاين روى عن روح بن : روى عنه العباس العنربي ومجاعة والثالث 
  .الفقيه احلنفي املشهور خبراسان حدث عن ابن خزمية وابن صاعد والبغوي وغريهم من احلفاظ املسندين

_________  
  .معرفة املتفق واملفترق -النوع الرابع واخلمسون

عن روح ابن عبادة وغريه انتهى وهذا  قوله اخلليل بن أمحد ستة فذكر األول والثاىن مث قال والثالث اصبهاىن روى
وهم من املصنف وكأنه قلد فيه غريه فقد سبقه إىل ذلك ابن اجلوزى يف كتاب التلقيح وسبقهما إىل ذلك أبو 

الفضل اهلروى يف كتاب مشتبه أمساء احملدثني فعد هذا فيمن امسه اخلليل بن أمحد وإمنا هو اخلليل بن حممد العجلى 
  يل أبا حممد هكذا مساه أبو الشيخ بن حيان يف كتاب الطبقاتيكىن ابا العباس وق



أبو سعيد البسيت القاضي املهليب فاضل روى عن اخلليل السجزي املذكور وحدث عن أمحد بن املظفر : واخلامس 
  .البكري عن ابن أيب خثيمة بتارخيه وعن غريمها حدث عنه البيهقي احلافظ

فعي فاضل متصرف يف علوم دخل األندلس وحدث ولد سنة ستني أبو سعيد البسيت أيضا الشا: والسادس 
  .حدث عنه أبو العباس العذري وغريه واهللا أعلم. روى عن أيب حامد اإلسفرائيين وغريه. وثالمثائة

_______  
األصبهانيني وكذلك أبو نعيم األصبهاىن يف تاريخ أصبهان وروى له أحاديث يف ترمجته عن روح بن عبادة وغريه 

حدثنا عبد الرمحن بن حممد بن جعفر حدثنا أبو األسود عبد الرمحن بن حممد بن الفيض حدثنا اخلليل بن حممد فقال 
حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى ابن عبيد أخربىن عبد اهللا ابن دينار قال قال عبد اهللا بن عمر قال رسول اهللا 

ى له حديثني آخرين من روايته عن عبد العزيز بن احلديث ورو" إذا مشت امىت املطيطاء: "صلى اهللا عليه وسلم
أبان وحدثنا من روايته عن أىب بكر الواسطى وهكذا ذكر احلافظ أبو احلجاج املزى يف الوفاة عن روح بن عبادة 

اخلليل بن حممد العجلى األصبهاىن ومل أر أحدا من األصبهانيني تسمى اخلليل بن أمحد بل مل يذكر أبو نعيم يف تاريخ 
بهان أحدا امسه اخلليل غري اخلليل بن حممد العجلى هذا والوهم يف ذلك من أىب الفضل اهلروى وتبعه ابن اجلوزى أص

واملصنف ويشبه هذا ما وقع يف أصل مساعنا من صحيح ابن حبان يف النوع التاسع واملائة من القسم الثاىن أخربنا 
ثا والظاهر أن هذا تغيري من بعض الرواة وإمنا هو اخلليل اخلليل بن أمحد بواسط حدثنا جابر بن الكردى فذكر حدي

بن حممد فقد مسع منه ابن حبان بواسط عدة أحاديث متفرقة يف أنواع الكتاب وهو اخلليل بن حممد ابن اخلليل 
مسه الواسطى البزاز أحد احلفاظ وهو ابن بنت متيم املنتصر وإمنا ذكرت هذا هنا لئال يستدرك هذا بأنه من مجلة من ا

  .اخلليل بن أمحد
واخلامس أبو سعيد البسىت القاضى املهلىب مث قال والسادس أبو سعيد البسىت أيضا الشافعى إىل آخر كالمه " قوله"

قلت وأخشى أن يكون هذان واحدا فيحرر من فرق بينهما غري املؤلف فإن كان واحدا فقد سقط من الستة الذين 
  مسى باخلليل بن أمحد من غري من ذكره املصنف ليعوض منهم ذكرهم املصنف اثنان فرأيت أن اذكر من

أمحد بن جعفر بن : املفترق ممن اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك ومن أمثلته: القسم الثاين 
: الثاين القطيعي البغدادي أبو بكر الراوي عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل: محدان أربعة كلهم يف عصر واحد أحدهم

: السقطي البصري أبو بكر يروي أيضا عن عبد اهللا بن أمحد ولكنه عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدورقي الثالث
طرسوسي روى عن : دينوري روى عن عبد اهللا بن حممد بن سنان عن حممد بن كثري صاحب سفيان الثوري والرابع

  .طباععبد اهللا بن جابر الطر سوسي تاريخ حممد ابن عيسى ال
اثنان كالمها يف عصر واحد وكالمها يروي عنه احلاكم أبو عبد اهللا وغريه : حممد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري

  .هو املعروف بأيب العباس األصم: فأحدمها
  .هو أبو عبد اهللا بن األخرم الشيباين ويعرف باحلافظ دون األول واهللا أعلم: والثاين

________  
ن أمحد بصري أيضا يروى عن عكرمة ذكره أبو الفضل اهلروي يف كتاب مشتبه أمساء عمن سقط وهم اخلليل ب

احملدثني فيما حكاه ابن اجلوزي يف التلقيح عن خط شيخه عبد الوهاب األمناطي عنه واخلليل بن أمحد بن إمساعيل 
  .القاضي أبو سعيد السجزي احلنفي روى عنه أبو عبد اهللا الفارسي

محد السجزى احلنفي القاضي فإن هذا ذكره احلاكم يف تاريخ نيسابور واسم جده اخلليل وأما وهذا غري اخلليل بن أ



الذى ذكرناه فاسم جده إمساعيل ذكره عبد الغافر يف السياق وهو ذيله على تاريخ احلاكم واخلليل بن أمحد أبو 
لقضاة الصاعدية تويف يف صفر سليمان بن أىب جعفر اخلالدي الفقيه مسع من أىب بكر أمحد بن منصور بن خلف وا

  .سنة ثالث ومخسمائة ذكره عبد الغافر أيضا يف السياق واخلليل بن أمحد أبو القاسم املصري
ذكره أبو القاسم بن الطحان يف ذيله على تاريخ مصر وقال تويف سنة ثالث ومخسني وثالمثائة واخلليل بن أمحد 

يف ذيله على تاريخ اخلطيب واخلليل بن أمحد بن على أبو طاهر البغدادى روى عن سيار بن حامت ذكره ابن النجار 
اجلوسقى الصرصرى مسع من ابن البطى وشهدة وروى عنه احلافظ بن النجار وابن الدبيثى وذكره كل منهما يف 

  الذيل وقال ابن النجار تويف سنة أربع وثالثني

التابعي عبد امللك بن : مران اجلوين اثنان أحدمهاأبو ع: ما اتفق من ذلك يف الكنية والنسبة مثاله: القسم الثالث
امسه موسى بن سهل بصري سكن بغداد روى عن هشام ابن عمار وغريه روى عنه دعلج ابن أمحد : حبيب والثاين

  .وغريه
أبو بكر بن عياش : القارئ احملدث وقد سبق ذكر اخلالف يف امسه والثاين: ومما يقاربه أبو بكر بن عياش ثالثة أوهلم

أبو بكر بن عياش : احلمصي الذي حدث عنه جعفر بن عبد الواحد اهلامشي وهو جمهول وجعفر غري ثقة والثالث
السلمي الباجدائي صاحب كتاب غريب احلديث وامسه حسني بن عياش مات سنة أربع ومائتني بباجدا روى عنه 

  .علي بن مجيل الرقي وغريه واهللا أعلم
  موىل التوأمة بنت أمية بن خلف: أحدهم: صاحل بن أيب صاحل أربعةومثاله . عكس هذا: القسم الرابع

صاحل بن أيب صاحل السدوسي روى عن : والثالث. أبوه أبو صاحل السمان ذكوان الراوي عن أيب هريرة: والثاين
صاحل بن أيب صاحل موىل عمرو بن حريث روى عن أيب هريرة روى : علي وعائشة روى عنه خالد بن عمر والرابع

  .ه أبو بكر بن عياش واهللا أعلمعن
املفترق ممن اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم ونسبتهم مثاله حممد بن عبد اهللا األنصاري اثنان متقاربان : القسم اخلامس

  هو األنصاري املشهور: يف الطبقة أحدمها
_________  

أىب صاحل األسدي روى عن الشعيب  ومثاله صاحل بن أىب صاحل أربعة فذكرهم قلت فإنه خامس وهو صاحل بن" قوله"
روى عنه زكريا بن أىب زائدة روى له النسائي حديثا لكن يف كتاب ابن أىب حامت أنه صاحل بن صاحل وذكر البخاري 

  .االختالف فيه يف التاريخ الكبري قال وصاحل بن أىب صاحل أصح
فذكرمها قلت هكذا اقتصر املصنف على كوهنما مثاله حممد بن عبد اهللا األنصاري اثنان متقاربان يف الطبقة " قوله"

اثنني تبعا للخطيب يف كتاب املتفق واملفترق وزادا احلافظ أبو احلجاج املزي ثالثا فقال حممد بن عبد اهللا األنصاري 
  ثالثة فزاد فيهم حممد بن عبد اهللا

  .عيف احلديث واهللا أعلمكنيته أبو سلمة ض: القاضي أبو عبد اهللا الذي روى عنه البخاري والناس والثاين
. ما وقع فيه إالشتراك يف إالسم خاصة أو الكنية خاصة وأشكل مع ذلك لكونه مل يذكر بغري ذلك: القسم السادس

حدثنا محاد فهو محاد بن زيد وكذلك سليمان بن : ما رويناه عن ابن خالد القاضي احلافظ قال إذا قال عارم: مثاله
  .حرب

حدثنا أمكن أن : محاد فهو محاد بن سلمة وكذلك احلجاج بن منهال وإذا قال عفان حدثنا: وإذا قال التبوذكي



إذا قلت لكم حدثنا محاد ومل أنسبه فهو ابن سلمة : يكون أحدمها مث وجدت عن حممد بن حيىي الذهلي عن عفان قال
بن سليمان أنه حدث ومن ذلك ما رويناه عن سلمة . وذكر حممد بن حيىي فيمن سوى التبوذكي ما ذكره ابن خالد

حدثنا عبد : يا سبحان اهللا أما ترضون يف كل حديث حىت أقول: ابن من ؟ فقال: أخربنا عبد اهللا فقيل له: يوما فقال
إذا قيل مبكة عبد اهللا فهو ابن : مث قال سلمة. اهللا بن املبارك أبو عبد الرمحن احلنظلي الذي منزله يف سكة صغد

وإذا قيل بالبصرة عبد . وإذا قيل بالكوفة عبد اهللا فهو ابن مسعود. بد اهللا فهو ابن عمروإذا قيل باملدينة ع. الزبري
  .وإذا قيل خبراسان عبد اهللا فهو ابن املبارك. اهللا فهو ابن عباس
_________  

  .ابن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك األنصاري روى عنه ابن ماجه وآخرون
وهلم رابع وهو حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه األنصاري ذكره ابن حبان يف وذكره ابن حبان يف الثقات قلت 

ثقات التابعني وجياب عن املصنف بأنه اقتصر عليهما لتقارهبما يف الطبقة كما أشار إليه املصنف واخلطيب قبله وزاد 
  .كوهنما بصريني

بن عبد اهللا بن املثىن األنصاري أحد املذكورين  والثالث وإن كان بصريا أيضا فهو متأخر عنهما فإنه روى عن حممد
  .وأما الرابع فهو متقدم الطبقة عليهما انتهى

  .وإذا قال التبوذكي حدثنا محاد فهو محاد بن سلمة انتهى" قوله"

.  
________  

 وقد اعترض على املصنف مبا ذكره ابن اجلوزي يف كتاب التلقيح أن موسى بن إمساعيل التبوذكي ليس يروى إال
عن محاد بن سلمة خاصة وإذا كان كذلك فال حاجة لتقييد ذلك مبا إذا أطلقه ألنه إمنا يشكل احلال يف حالة إطالق 
محاد بالنسبة ملن روى عنهما مجيعا واجلواب أن ما ذكره ابن اجلوزي غري مسلم له فقد ذكر املزي يف هتذيب الكمال 

روى عنه حديثا واحدا وخالف ذلك يف فصل ذكره يف ترمجة محاد أنه روى عن محاد بن زيد أيضا إال أنه قال يقال 
بن سلمة فقال وممن انفرد بالرواية عن محاد بن سلمة أو اشتهر بالرواية عنه هبز بن أسد وموسى بن إمساعيل وعامة 

ه فيكون أراد من ذكرناه يف ترمجته دون ترمجة محاد بن زيد وقد جيمع بني كالميه بأنه قال هنا أو اشتهر بالرواية عن
  .أن موسى بن إمساعيل اشتهر بالرواية عنه دون االنفراد عنه واهللا أعلم

وقد اقتصر املصنف على ثالثة رواه ممن حيمل إطالقهم حدثنا محاد على محاد بن سلمة وهم التبوذكي وحجاج بن 
لد فإذا أطلق محادا فهو ابن منهال وعفان على قول حممد بن حيىي الذهلي وزاد املزي يف التهذيب معهم هدبة بن خا

سلمة وبقى وراء ذلك أمر آخر وهو أن مجاعة من الرواة يطلقون الرواية عن محاد من غري متييز ويكون بعضهم إمنا 
يروى عن محاد بن زيد دون ابن سلمة وبعضهم عن محاد بن سلمة دون ابن زيد فرمبا ظن غري أهل احلديث أو غري 

ما وال يتميز مرادهم لكونه غري منسوب فأردت بيان من يروى عن واحد منهما دون املتبحر منهم أهنم يروون عنه
اآلخر ليعرف بذلك مراده يف حالة اإلطالق فممن يروى عن محاد بن زيد دون ابن سلمة أمحد بن إبراهيم املوصلى 

وان الرقاشى وإسحاق بن وأمحد بن عبد امللك احلراىن وأمحد بن عبدة الضىب وأمحد بن املقدام العجلى وأزهر بن مر
أىب إسرائيل وإسحاق بن عيسى بن الطباع واألشعث بن إسحاق والد أىب داود وبشر بن معاذ وجبارة بن املغلس 

وحامد بن عمر البكراوى واحلسن بن الربيع واحلسن بن الوليد وحفص بن عمر احلوضى ومحاد بن أسامة ومحيد بن 
خداش وخلف بن هشام البزار وداود بن عمرو وداود بن معاذ وزكريا  مسعدة وحوثرة بن حممد املنقرى وخالد بن



بن عدى وسعيد بن عمرو األشعثى وسعيد بن منصور وسعيد بن يعقوب الطالقاىن وسفيان بن عيينة وسليمان بن 
 داود الزهراىن وصاحل بن عبد اهللا الترمذى والصلت بن حممد اخلاركى والضحاك بن خملد أبو عاصم النبيل وعبد

  اهللا بن اجلراح القهستاىن وعبد اهللا بن داود التمار الواسطى وعبد اهللا بن عبد الوهاب احلجىب وعبد اهللا بن

.  
_________  

وهب وعبد الرمحن بن املبارك العيشى وعبد العزيز بن املغرية وعبيد اهللا بن سعيد السرخسى وعبيد اهللا بن عمر 
لسيارى وعمرو ابن عون الواسطى وعمران بن موسى القزاز وغسان بن القواريرى وعلى بن املديىن وعمر بن زيد ا

الفضل السجستاىن وفضيل بن عبد الوهاب القناد وفطر بن محاد وقتيبة بن سعيد وليث بن محاد الصفار وليث بن 
لزيادى خالد البلخى وحممد بن إمساعيل السكرى وحممد بن أىب بكر املقدمى وحممد بن زنبور املكى وحممد بن زياد ا

وحممد سليمان لوين وحممد بن عبد اهللا الرقاشى وحممد بن عبيد بن حساب وحممد بن عيسى بن الطباع وحممد بن 
موسى اخلرشى وحممد بن النضر بن مساور املروزى وحممد ابن أىب نعيم الواسطى وخملد بن احلسن البصرى وخملد 

ومهدى بن حفص وهالل بن بشر واهليثم بن  بن خداش البصرى ومسدد بن مسرهد ويعلى بن منصور الرازى
سهل التسترى وهو آخر من روى عنه ووهب بن جرير بن حازم وحيىي ابن حبر الكرماىن وحيىي بن حبيب بن عرىب 
احلارثى وحيىي بن درست البصرى وحيىي ابن عبد اهللا بن بكري املصرى وحيىي بن حيىي النيسابورى ويوسف بن محاد 

محاد بن سلمة دون ابن زيد إبراهيم بن احلجاج الشامى وابراهيم بن أىب سويد الدراع وأمحد  املعىن وممن يروى عن
بن إسحاق احلضرمى وآدم بن أىب إياس وإسحق بن عمر بن سليط وإسحق بن منصور السلوىل وأسد بن موسى 

سن بن موسى وبشر بن السرى وبشر بن عمر الزهراىن وهبز بن أسد وحبان بن هالل واحلسن بن بالل واحل
األشيب واحلسني بن عروة وخليفة بن خياط وداود بن شبيب وزيد بن احلباب وزيد بن أىب الورقاء وشريح بن 

النعمان وسعيد بن عبد اجلبار املصرى وسعيد بن حيىي اللخمى وأبو داود سليمان ابن داود الطيالسى وشعبة 
الضىب وعبد اهللا بن صاحل العجلى وعبد الرمحن بن وشهاب بن معمر البلخى وطالوت بن عباد والعباس بن بكار 

سالم اجلمحى وعبد الصمد بن حسان وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد الغفار بن داود احلراىن وعبد امللك بن 
عبد العزيز ابن جريج وهو من شيوخه وعبد امللك بن عبد العزيز أبو نصر التمار وعبد الواحد بن غياث وعبيد اهللا 

العيشى وعمرو بن خالد احلراىن وعمرو بن عاصم الكالىب والعالء بن عبد اجلبار وغسان بن الربيع وأبو بن حممد 
نعيم الفضل بن دكني والفضل بن عنبسة الواسطى وقبيصة بن عقبة وقريش بن أنس وكامل بن طلحة اجلحدرى 

  ن بكر الربساىنومالك بن أنس وهو من أقرانه وحممد بن إسحق بن يسار وهو من شيوخه وحممد ب

. إذا قال املصري عن عبد اهللا وال ينسبه فهو ابن عمرو يعين ابن العاص: وقال احلافظ أبو يعلى اخلليلي القزويين
  .وإذا قال املكي عن عبد اهللا وال ينسبه فهو ابن عباس

________  
و كامل مظفر بن مدرك ومعاذ وحممد بن عبد اهللا اخلزاعى وحممد بن كثري املصيصي ومسلم بن أىب عاصم النبيل وأب

بن خالد بن شقيق ومعاذ بن معاذ ومهنا بن عبد احلميد وموسى ابن داود الضىب والنضر بن مشيل والنضر بن حممد 
اجلرشى والنعمان بن عبد السالم وهشام بن عبد امللك الطيالسى واهليثم بن مجيل وحيىي بن إسحق السيلحيىن وحيىي 

الضريس الرازى ويعقوب بن إسحق احلضرمى وأبو سعيد موىل أىب هاشم وأبو عامر  بن محاد الشهباىن وحيىي بن



  .العقدي
قال املزى يف التهذيب وعامة من ذكرناه يف ترمجة محاد بن زيد دون ترمجة محاد ابن سلمة فانه مل يرو أحد منهم عن 

واية عنه هبز بن أسد وموسى بن إمسعيل محاد بن سلمة مث قال وممن انفرد بالرواية عن محاد ابن سلمة أو اشتهر بالر
وعامة من ذكرناه يف ترمجته دون ترمجة محاد بن زيد فاذا جاءك عن أحد من هؤالء عن محاد غري منسوب فهو ابن 

  .سلمة واهللا أعلم انتهى
بن وما أدرى مل فرق املزى بني من ذكرهم يف ترمجة محاد بن زيد دون ابن سلمة وبني من ذكرهم يف ترمجة محاد 
سلمة دون ابن زيد فقال يف األولني إهنما انفردوا بالرواية عن محاد بن زيد وقال يف اآلخرين إهنم انفردوا أو 

اشتهروا بالرواية عن محاد بن سلمة فزاد يف اآلخرين أو اشتهروا بذلك فيفهم منه أن بعضهم رووا عن محاد بن زيد 
  .منه قصدا للتفرقة بني الترمجتني أو اتفاقا واهللا أعلمولكن مل يشتهروا بالرواية عنه فما أدرى وقع ذلك 

وقال احلافظ أبو يعلى اخلليلى القزويىن إذا قال املصرى عن عبد اهللا وال ينسبه فهو ابن عمرو يعىن بن العاص " قوله"
بأن  انتهى قلت وما حكاه اخلليلى عن املصريني حكاه اخلطيب يف الكفاية عن بعض املصريني بعد أن صدر كالمه

الشاميني يفعلون ذلك فروى بإسناده عن النضر بن مشيل قال إذا قال الشامى عبد اهللا فهو ابن عمرو يعىن بن 
العاص وإذا قال املدىن عبد اهللا فهو ابن عمر قال اخلطيب وهذا القول الصحيح مث قال وكذلك بفعل بعض املصريني 

  دل على أن هذا يف الشاميني أكثر منه يف املصريني واهللا أعلميف عبد اهللا بن عمرو بن العاص انتهى وكالم اخلطيب ي

  .أبو محزة باحلاء والزاي عن ابن عباس إذا أطلق: ومن ذلك
أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو محزة عن ابن عباس وكلهم أبو محزة باحلاء والزاي إال : وذكر بعض احلفاظ

بعي ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أيب مجرة عن واحدا فإنه باجليم وهو أبو مجرة نصر ابن عمران الض
  .ابن عباس وأطلق فهو عن نصر بن عمران و إذا روى عن غريه فهو يذكر امسه أو نسبه واهللا أعلم

__________  
وذكر بعض احلفاظ أن شعبة يروى عن سبعة كلهم أبو محزة عن ابن عباس وكلهم أبو محزة باحلاء والزاي " قوله"
ال واحدا فإنه باجليم وهو أبو مجرة نصر بن عمران الضبعي ويدرك فيه الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال عن أىب محزة إ

  .عن ابن عباس وأطلق فهو نصر ابن عمران وإذا روى عن غريه فهو يذكر امسه أو نسبه واهللا أعلم انتهى
فال يذكر امسه وال نسبه مثاله ما رواه أمحد  وفيه نظر من حيث أن شعبة قد يروى عن غري نصر بن عمران ويطلقه

يف مسنده حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أىب محزة مسعت ابن عباس يقول مر أىب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب احلديث فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أىب محزة وليس هو 

وإمنا هو أبو محزة باحلاء املهملة والزاي القصاب وامسه عمران بن أىب عطاء وقد نسبه مسلم يف نصر بن عمران 
روايته يف هذا احلديث فرواه من رواية أمية بن خالد ثنا شعبة عن أىب محزة القصاب عن ابن عباس فذكره ومل يسمه 

فقال أنا عمرو بن على حدثين سهل بن  مسلم يف روايته ومساه النسائي يف روايته هلذا احلديث يف كتاب الكىن
يوسف قال ثنا شعبة عن أىب محزة عمران بن أىب عطاء عن ابن عباس فذكره وكان ينبغي ملسلم أن يسميه يف روايته 

وإن مل يكن مساه شيخه بقوله هو عمران ابن أىب عطاء أو يعىن عمران بن أىب عطاء ألن أبا محزة القصاب اثنان 
امسه ميمون القصاب األعور وقد جياب عن فعل مسلم بأن ميمونا القصاب ال يروى عن ابن أحدمها هذا واآلخر 

عباس وال يروى عنه شعبة وإمنا يروى عنه سفيان الثوري وشريك بن عبد اهللا النخعي وآخرون وروى هو عن 



بعني وميمون من إبراهيم النخعي واحلسن البصري يف آخرين من التابعني وهو ضعيف عندهم واألول ثقة من التا
  .أتابع التابعني فال يلتبس واهللا أعلم

  :األملى و اآلملي: املشترك املتفق يف النسبة خاصة ومن أمثلته: القسم السابع
  .من آمل. أكثر أهل العلم من أهل طربستان: قال أبو سعيد السمعاين. إىل آمل طربستان: فاألول 
  عبد اهللا بن محاد األملى روي عنه البخاري يف صحيحهشهر بالنسبة إليها . إىل آمل جيحون: والثاين 

من أنه منسوب إىل آمل طربستان فهو خطأ واهللا : وما ذكره احلافظ أبو علي الغساين مث القاضي عياض املغربيان
  .أعلم

ة ويف كل منهما كثر. نسبة إىل مذهب أيب حنيفة: ومن ذلك احلنفي و احلنفي فاألول نسبة إىل بين حنيفة والثاين
وكان حممد بن طاهر املقدسي وكثري من أهل العلم واحلديث وغريهم يفرقون بينهما فيقولون يف املذهب . وشهرة

  حنيفي بالياء ومل أجد ذلك عن أحد من النحويني إال عن أيب بكر بن األنباري اإلمام قاله يف كتابه
_______  

  .مران وينسبهوقد يروى شعبة أيضا عن أىب محزة عن ابن عباس وهو نصر بن ع
مثاله ما رواه مسلم يف احلج من رواية حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال مسعت أبا محزة الضبعى يقول متتعت 

فنهاىن ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس احلديث فهذا شعبة مل يطلق الرواية عن أىب مجرة بل نسبه بأنه الضبعى وهذا 
ه أنه رمبا نسب أبا مجرة الذي باجليم ورمبا مل ينسب أبا محزة الذي ال يرد على عبارة املصنف ولكن أردت بإيراد

  .باحلاء كما تقدم من مسند أمحد واهللا أعلم
والثاين إىل آمل جيحون شهر بالنسبة إليها عبد اهللا بن محاد اآلملي روى عنه البخاري يف صحيحه انتهى وفيه " قوله"

ته عن عبد اهللا بن محاد اآلملي وإمنا روى يف صحيحه عن عبد نظر من حيث أن البخاري مل يصرح يف صحيحه برواي
اهللا غري منسوب حديثني أحدمها عنه عن حيىي بن معني واآلخر عنه عن سليمان بن عبد الرمحن وموسى ابن هارون 
ن الربقي فظن بعضهم أنه عبد اهللا بن محاد اآلملي فذكره الكالباذي يف رجال البخاري قال املزي وحيتمل أن يكو

  .عبد اهللا بن أىب القاضي اخلوارزمي انتهى
ويؤيد هذا االحتمال أن البخاري روى عنه يف كتاب الضعفاء الكبري عدة أحاديث عن سليمان بن عبد الرمحن 

  .وغريه مساعا وتعليقا واهللا أعلم

 حاجة بنا إىل ووراء هذه األقسام أقسام أخر ال. الكايف وحملمد بن طاهر يف هذا القسم كتاب األنساب املتفقة
  .ذكرها

مث إن ما يوجد من املتفق املفترق غري مقرون ببيان فاملراد به قد يدرك بالنظر يف رواياته فكثريا ما يأيت مميزا يف بعضها 
  .وقد يدرك بالنظر يف حال الراوي واملروي عنه ورمبا قالوا بذلك بظن ال يقوى

فقال له أبو طالب بن نصر . ه عن الوليد بن مسلم عن سفيانحدث القاسم املطرز يوما حبديث عن أيب مهام أو غري
من أين قلت : فقال له املطرز. بل هو ابن عيينة: هذا الثوري فقال له أبو طالب: من سفيان هذا ؟ فقال: احلافظ

  .فقال ألن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة حمفوظة وهو مليء بابن عيينة واهللا أعلم
______  

حدث القاسم املطرز يوما حبديث عن أىب مهام أو غريه عن الوليد بن مسلم عن سفيان فقال له أبو طالب بن " قوله"



نصر احلافظ من سفيان هذا فقال له املطرز هو الثوري فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة فقال له املطرز من أين 
  .ة وهو ملئ بابن عيينة واهللا أعلم انتهىقلت فقال ألن الوليد قد روى عن الثوري أحاديث معدودة حمفوظ

قلت أقر املصنف تصويب كالم احلافظ أىب طالب أمحد بن نصر وتعليل ذلك بكون الوليد بن مسلم مليئا بابن عيينة 
وفيه نظر من حيث أنه ال يلزم من كونه مليا بابن عيينة على تقدير تسليمه أن يكون هذا من حديثه عنه إذا أطلقه 

يكون هذا من تلك األحاديث املعدودة الىت رواها الوليد عن سفيان الثوري وإذا عرف ذلك فإين مل أر بل جيوز أن 
يف شيء من كتب التواريخ وأمساء الرجال رواية الوليد بن مسلم عن سفيان ابن عيينة البتة وإمنا رأيت فيها ذكر 

وابن عساكر يف تاريخ دمشق واملزي يف  روايته عن سفيان الثوري وممن ذكر ذلك البخاري يف التاريخ الكبري
  .التهذيب وكذلك مل أر يف شيء من كتب احلديث رواية الوليد عن ابن عيينة ال يف الكتب الستة وال غريها

  :نوع يتركب من النوعني اللذين قبله: النوع اخلامس واخلمسون

خصني أو كنيتهما اليت عرفا هبا ويوجد يف أن يوجد االتفاق املذكور يف النوع الذي فرغنا منه آنفا يف امسي ش: وهو
بأن خيتلف : أو على العكس من هذا. نسبهما أو نسبتهما االختالف واالئتالف املذكوران يف النوع الذي قبله

ويأتلف أمساؤمها ويتفق نسبتهما أو نسبهما امسا أو كنية ويلتحق باملؤتلف واملختلف فيه ما يتقارب ويشتبه وإن كان 
وصنف اخلطيب احلافظ يف ذلك كتابه الذي مساه كتاب تلخيص املتشابه يف . ض حروفه يف صورة اخلطخمتلفا يف بع

  .الرسم وهو من أحسن كتبه لكن مل يعرب بامسه الذي مساه به عن موضوعه كما أعربنا عنه
عيسى اخلتلي  أبو: موسى بن علي بفتح العني و موسى بن علي بضم العني فمن األول مجاعة منهم: فمن أمثلة األول

  .الذي روى عنه أبو بكر بن مقسم املقري وأبو علي الصواف وغريمها
________  

وروايته عن الثوري يف السنن الكربى للنسائي فروى يف اليوم والليلة حديثا عن اجلارود بن معاذ الترمذي عن 
  .الوليد بن مسلم عن سفيان الثوري واهللا أعلم

قبل سفيان بن عيينة بزمن فإن الوليد حج سنة أربع وتسعني ومائة ومات بعد ويرجح ذلك وفاة الوليد بن مسلم 
انصرافه من احلج قبل أن يصل إىل دمشق يف احملرم سنة مخس وتسعني وقيل مات يف بقية سنة أربع وتأخر سفيان بن 

بن زكريا املطرز من أنه  عيينة إىل سنة مثان وتسعني وتويف الثوري سنة إحدى وستني ومائة فالظاهر أن ما قاله القاسم
  .الثوري هو الصواب واهللا أعلم

  .نوع يتركب من النوعني اللذين قبله: النوع اخلامس واخلمسون
موسى بن على بفتح العني وموسى بن على بضم العني فمن األول مجاعة منهم أبو عيسى اخلتلي الذي روى " قوله"

  .مها انتهىعنه أبو بكر بن مقسم املقرئ وأبو على الصواف وغري

  
________  

فقوله وأبو على الصواف هو معطوف على أىب بكر بن مقسم ال على أىب عيسى اخلتلي وقد توهم بعضهم أنه 
معطوف على أىب عيسى وهو شيخنا العالمة عالء الدين التركماين يف اختصاره لكتاب ابن الصالح فقال فاألول 

  .على بن الصواف انتهى كموسى بن على بفتح العني أبو عيسى اخلتلي وأبو



وهذا ال يصح ألن اسم أىب على الصواف حممد بن أمحد بن احلسن ال موسى بن على فعلى هذا مل يذكر املصنف ممن 
امسه موسى بن على بالفتح إال واحدا فقط وزاد النووي يف خمتصره املسمى باإلرشاد فقال أهنم كثريون وفيه نظر 

ال يف رجال الكتب الستة وال يف تاريخ البخاري وال كتاب ابن أىب حامت وال وليس يف املتقدمني أحد يسمى هكذا 
ثقات ابن حبان وال يف كثري من التواريخ أمهات تواريخ اإلسالم كتاريخ أىب بكر ابن خيثمة والطبقات حملمد بن 

نعيم ويف كتاب سعد وتاريخ مصر البن يونس والتكامل البن عدى وتاريخ نيسابور للحاكم وتاريخ أصبهان ألىب 
تاريخ بغداد للخطيب رجالن ويف تاريخ دمشق رجل واحد وهذه الكتب العشرة املذكورة بعد تاريخ البخاري هى 

أمهات الكتب املصنفة يف هذا الفن كما قال املزى يف التهذيب وقد رأيت ذكر من وقع ذكره يف التواريخ من 
اخلتلى وهو أقدمهم روى عنه أبو بكر بن األنبارى القسم األول فاألول موسى بن على بن موسى أبو عيسى 

النحوى وابن مقسم والصواف ذكره اخلطيب يف التاريخ وكان ثقة والثاىن موسى بن على بن موسى أبو بكر 
األحول البزاز روى عن جعفر بن حممد الفرياىب روى عنه حممد بن عمر بن بكر املقرى ذكره اخلطيب أيضا والثالث 

حممد أبو عمران النحوى الصقلى سكن دمشق مدة روى عن أىب ذر اهلروى روى عنه عبد موسى بن على بن 
العزيز الكتاىن وغريه وتويف سنة سبعني وأربعمائة ذكره ابن عساكر يف تاريخ دمشق والرابع موسى بن على بن 

ن عساكر تويف سنة سبع قداح أبو الفضل املؤذن اخلياط مسع منه احلافظان أبو املظفر بن السمعاين وأبو القاسم ب
وثالثني ومخسمائة واخلامس موسى بن على القرشي أحد اجملهولني ذكره اخلطيب يف تلخيص املتشابه يف ترمجة قنرب 

بن أمحد وروى له احلديث اآليت ذكره وذكره ابن ماكوال يف اإلكمال يف باب القاف وقال أنه روى عن قنرب بن 
  ان وقال ال يدرى من ذا واخلرب كذب عن قنرب بن أمحد بنأمحد بن قنرب وذكره الذهيب يف امليز

  .فهو موسى بن علي بن رباح اللخمي املصري عرف بالضم يف اسم أبيه: وأما الثاين
إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح لذلك وأهل العراق كانوا يقولونه : ويقال. وقد روينا عنه خترجيه من يقوله بالضم

  .جيعله بالفتح امسا له وبالضم لقبا واهللا أعلموكان بعض احلفاظ . بالضم
ومن املتفق من ذلك املختلف املؤتلف يف النسبة حممد بن عبد اهللا املخرمي بضم امليم األوىل وكسر الراء املشددة 

  .مشهور صاحب حديث نسب إىل املخرم من بغداد
_________  

ثار عرس فاطمة وعلى صكاك بأمساء حمبيهما قنرب عن أبيه عن جده عن كعب بن نوفل عن بالل مرفوعا كان ن
يعتقهم من النار قال إسناده ظلمات والسادس موسى بن على بن غالب أبو عمران األموي من أهل غرب األندلس 
روى عن أمحد بن طارق بن سنان وغريه ذكره ابن حوط اهللا وقال تويف ثالث رمضان سنة مثان وتسعني ومخسمائة 

كملة والسابع موسى بن على بن عامر أبو عمران اجلزيرى أصله من اجلزيرة اخلضراء وهو ذكره ابن األبار يف الت
  .من أهل أشبيلية له مصنفات منها شرح اإليضاح وشرح البصرة للصيمرى ذكره ابن األبار يف التكملة أيضا

الكثرة فوصف الشيخ  فهؤالء املذكورون يف تواريخ اإلسالم من الشرق والغرب إىل زمن ابن الصالح مل يبلغوا حد
  .حمىي الدين رمحه اهللا هلم بأهنم كثريون فيه جتوز واهللا أعلم

وأما الثاين فهو موسى بن على بن رباح اللخمي املصري مث قال ويقال إن أهل مصر كانوا يقولونه بالفتح " قوله"
  .كذلك وأهل العراق كانوا يقولونه بالضم انتهى

غة التمريض والذي قال ذلك حممد بن سعد قاله يف الطبقات بلفظ أهل مصر أهبم املصنف قائل ذلك وأتى به بصي
  .يفتحون وأهل العراق يضمون



وكان بعض احلفاظ جيعله بالفتح امسا له وبالضم لقبا انتهى أهبم املصنف تسمية احلافظ القائل ذلك وهو " قوله"
  .الدارقطين

اخلاء املعجمة غري مشهور روى عن اإلمام الشافعي واهللا  و حممد بن عبد اهللا املخرمي بفتح امليم األوىل وإسكان
  .أعلم

  .ثور بن يزيد الكالعي الشامي: ومما يتقارب ويشتبه مع االختالف يف الصورة
  .وثور بن زيد بال ياء يف أوله الديلي املدين وهذا الذي روى عنه مالك وحديثه يف الصحيحني معا

  .واألول حديثه عند مسلم خاصة واهللا أعلم
________  

ومما يتقارب ويشتبه مع االختالف يف الصورة ثور بن يزيد الكالعى الشامى وثور بن زيد بال ياء يف أوله " قوله"
الديلى املدىن وهذا الذي روى عنه مالك وحديثه يف الصحيحني معا واألول حديثه عند مسلم خاصة واهللا أعلم 

ن زيد وهذا الذي روى عنه مالك يقتضى أن مالكا مل يرو عن ثور انتهى وفيه أمران أحدمها أن قوله عند ذكر ثور ب
بن يزيد وقد ذكر صاحب الكمال أن مالكا روى عن ثور بن يزيد أيضا وتبعه املزى يف هتذيب الكمال على ذلك 
  .لكولكىن مل أر رواية مالك عنه ال يف املوطأ وال يف شئ من الكتب الستة وال يف غرائب مالك للداقطىن وال غري ذ

أن قوله أن ثور بن يزيد حديثه عند مسلم خاصة وهم منه مل خيرج له مسلم يف الصحيح شيئا وإمنا : األمر الثاىن
كان النيب صلى اهللا : أخرج له البخاري خاصة فروى له يف كتاب األطعمة عن خالد بن معدان عن أىب أمامة قال

وعن خالد عن املقدام بن معدى كرب " طيبا مباركا فيه احلمد هللا محدا كثريا: "عليه وسلم إذا رفع مائدته قال
هبذا اإلسناد وروى له يف " ما أكل أحد طعاما خريا من عمل يديه"وحديث " كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه"مرفوعا 

أول جيش من أميت : "اجلهاد عن عمري بن األسود عن أم حرام أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  " .البحر قد أوجبوايغزون 

يف أن : أبو عمرو الشيباين و أبو عمرو السيباين تابعيان يفترقان: ومن املتفق يف الكنية املختلف املؤتلف يف النسبة
واسم األول سعد بن أياس ويشاركه يف ذلك أبو عمرو الشيباين . األول بالشني املعجمة و الثاين بالسني املهملة

  .اللغوي إسحاق بن مرار
  .الثاين فامسه زرعة وهو والد حيىي بن أيب عمرو السيباين الشامي واهللا أعلم وأما

عمرو بن زرارة بفتح العني و عمر بن زرارة بضم : فمن أمثلته بأنواعه: وأما القسم الثاين الذي هو على العكس
  .أبو حممد النيسابوري الذي روى عنه مسلم: العني فإالول مجاعة منهم

  وبلغنا عن. دثي وهو الذي يروي عنه البغوي املنيعييعرف باحل: والثاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
املعجمة والثاين بالسني املهملة واسم األول سعد بن إياس ويشاركه يف ذلك أبو عمرو الشيباىن اللغوي إسحق بن 

عجمة وترك ثالثا أوىل بالذكر من أىب عمرو الشيباين اللغوي مرار انتهى اقتصر املصنف على ذكر اثنني بالشني امل
لكونه أقدم منه ولكون حديثه يف السنن وليس ألىب عمرو الشيباين النحوي حديث يف شيء من الكتب الستة إمنا له 

عند مسلم أن أمحد بن حنبل سأله عن اخنع اسم فقال أوضع واسم الذي مل يذكره املصنف هارون بن عنترة بن 



  .بد الرمحن الشيباين واملعروف أن كنيته أبو عمروع
هكذا كناه حيىي بن سعيد القطان وعلى بن املديين والبخاري يف التاريخ ومسلم والنسائي وأبو أمحد احلاكم يف 

كتبهم يف الكىن واخلطيب يف كتاب تلخيص املتشابه وأما ما جزم به املزى يف هتذيب الكمال من تكنيته بأيب عبد 
  .فهو وهم الرمحن

عمرو بن زرارة بفتح العني وعمر بن زرارة بضم العني فاألول مجاعة منهم أبو حممد النيسابورى الذي روى " قوله"
عنه مسلم والثاىن يعرف باحلدثى وهو الذي يروى عنه البغوى املنيعى انتهى واقتصار املصنف على رواية مسلم عنه 

  ضا أحاديث كثرية من روايته عن إمساعيل بن علية وهشيمليس جبيد فقد روى عنه البخاري يف صحيحه أي

أنه من أهل احلديثة منسوب : وروينا عن أيب أمحد احلافظ احلاكم. أنه من مدينة يف الثغر يقال هلا احلدث: الدارقطين
  .إليها واهللا أعلم

أيب عبد اهللا صاحب أيب هريرة روى هو ابن األغر سلمان : عبيد اهللا بن أيب عبد اهللا و عبد اهللا بن أيب عبد اهللا األول
  .مجاعة منهم عبد اهللا بن أيب عبد اهللا املقري األصبهاين روى عنه أبو الشيخ األصبهاين واهللا أعلم: عنه مالك والثاين

  .وحنان بالنون اخلفيفة األسدي. حيان األسدي بالياء املشددة املثناة من حتت
  .عمار بن ياسر حيان بن حصني التابعي الراوي عن: فمن األول

هو حنان األسدي من بين أسد بن شريك بضم الشني وهو مسرهد والد مسدد ذكره الدارقطين يروي عن : والثاين
  .أيب عثمان النهدي واهللا أعلم

_________  
لم وعبد العزيز بن أىب حازم وأىب عبيدة احلداد والقاسم بن مالك املزىن وزياد بن عبد اهللا البكائى وامنا روى له مس

من رواية ابن علية وهشيم وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف فقط وكأن املصنف تبع اخلطيب يف اقتصاره على مسلم 
فانه قال يف كتابه املسمى بتاىل التلخيص روى عنه مسلم بن احلجاج وحممد بن إسحق السراج وأما تعريف املصنف 

صحيح وال يعترض عليه بقول احلافظ أىب بكر الربقاىن أن للثاىن بأنه هو الذي يروى عنه البغوى املنيعى فهو تعريف 
ابن منيع حيدث عنهما فقد بني اخلطب يف كتابه تاىل التلخيص أن الربقاىن وهم يف هذا القول وليس يروى ابن منيع 

  .عن عمرو بن زرارة شيئا وامنا روايته عن عمرو بن زرارة فحسب واهللا أعلم

  :رواة املتشاهبني يف االسم والنسب املتمايزين بالتقدمي والتأخري يف االبن واألبمعرفة ال: النوع السادس واخلمسون

يزيد بن األسود الصحايب اخلزاعي و يزيد بن األسود اجلرشي : فاألول. يزيد بن األسود و األسود بن يزيد: مثاله
اللهم إنا نستشفع : فقال أدرك اجلاهلية وأسلم وسكن الشام وذكر بالصالح حىت استسقى به معاوية يف أهل دمشق

األسود بن يزيد النخعي التابعي : والثاين. فسقوا للوقت حىت كادوا ال يبلغون منازهلم. إليك اليوم خبرينا وأفضلنا
  .الفاضل

الوليد بن مسلم البصري التابعي الراوي عن جندب بن : ومن ذلك الوليد بن مسلم و مسلم بن الوليد فمن األول
: الوليد بن مسلم الدمشقي املشهور صاحب األوزاعي روى عنه أمحد بن حنبل والناس والثاينو. عبد اهللا البجلي

مسلم بن الوليد بن رباح املدين حدث عن أبيه وغريه روى عنه عبد العزيز الدراوردي وغريه وذكره البخاري يف 
فظ يف هذا النوع كتابا مساه الوليد بن مسلم وأخذ عليه ذلك وصنف اخلطيب احلا: تارخيه فقلب امسه ونسبه فقال



كتاب رافع االرتياب يف املقلوب من األمساء واألنساب وهذا االسم رمبا أوهم اختصاصه مبا وقع فيه مثل الغلط 
  .املذكور يف هذا املثال الثاين وليس ذلك شرطا فيه وأكثره ليس كذلك فما ترمجناه به إذا أوىل واهللا أعلم

  :املنسوبني إىل غري آبائهممعرفة : النوع السابع واخلمسون

معاذ ومعوذ وعوذ بنو عفراء هي أمهم وأبوهم احلارث بن . من نسب إىل أمه منهم: وذلك على ضروب أحدها
بالل بن محامة املؤذن محامة أمه وأبوه . أنه يقال يف عوذ عوف وأنه أألكثر: وذكر ابن عبد الرب. رفاعة األنصاري

  .بيضاء هي أمهم وامسها دعد واسم أبيهم وهب سهيل وأخواه سهل وصفوان بنو. رباح
عبد اهللا بن حبينة هي أمه وأبوه مالك بن القشب . شرحبيل بن حسنة هي أمه و أبوه عبد اهللا بن املطاع الكندي

هؤالء صحابة . سعد بن حبتة األنصاري هي أمه و أبوه حبري بن معاوية جد أيب يوسف القاضي. األزدي إالسدي
  .رضي اهللا عنهم

  .حممد بن احلنفية هي أمه وامسها خولة و أبوه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: من غريهمو
هي أمه و أبوه : إبراهيم بن هراسة قال عبد الغين بن سعيد. إمساعيل بن علية هي أمه و أبوه إبراهيم أبو إسحاق

  .سلمة واهللا أعلم
. جدته أم أبيه وأبوه أمية: يف قول الزبري بن بكار يعلى بن منية الصحايب هي. منهم: من نسب إىل جدته: الثاين
  بشري بن اخلصاصية الصحايب هو بشري بن معبد واخلصاصية هي أم الثالث من أجداده: ومنهم

  ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا
______  

  .معرفة املنسوبني إىل غري آباءهم. النوع السابع واخلمسون
بن منية الصحايب هي يف قول الزبري بن بكار جدته أم أبيه وأبوه أمية الثاين من نسب إىل جدته منهم يعلى " قوله"

انتهى اقتصر املصنف على قول الزبري بن بكار وكذلة جزم به ابن ماكوال وقد ضعفه ابن عبد الرب وغريه قال ابن 
  .عبد الرب مل يصب الزبري انتهى

  .أبيه واهللا أعلمأبو أمحد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم 
محل بن النابغة . من نسب إىل جده منهم أبو عبيدة بن اجلراح أحد العشرة هو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح: الثالث

  .اهلذيل الصحايب هو محل بن مالك بن النابغة
  ابن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج. جممع بن جارية الصحايب هو جممع بن يزيد بن جارية

هو لقب يعقوب : قال أبو علي الغساين. بنو املاجشون بكسر اجليم منهم يوسف بن يعقوب بن أيب سلمة املاجشون
  .بن أيب سلمة وجرى على بنيه وبين أخيه عبد اهللا بن أيب سلمة

  .أنه األبيض األمحر واهللا أعلم: واملختار يف معناه: قلت
ن أيب ذئب بن أيب ليلى الفقيه هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى بن أيب ذئب هو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية ب

  .ابن أيب مليكة هو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة
أبو بكر وعثمان احلافظان وأخومها : بنو أيب شيبة. أمحد بن حنبل اإلمام هو أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد اهللا

  .م بن عثمان واسطي وأبوهم حممد بن أيب شيبةالقاسم أبو شيبة هو جدهم وامسه إبراهي



أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرمحن بن أمحد بن يونس بن عبد األعلى الصديف : ومن املتأخرين
  .واهللا أعلم

______  
جزم والذي عليه اجلمهور أهنا أمه وهو قول على بن املديين وعبد اهللا بن مسلمة القعنىب ويعقوب بن شيبة وبه 

البخاري يف التاريخ الكبري وابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل وحممد بن جرير الطربي وابن قانع والطرباين وابن 
حبان يف الثقات وابن منده يف معرفة الصحابة وآخرون وحكاه الدارقطين عن أصحاب احلديث ورجحه ابن عبد 

ال جدته وكذا ذكره املصنف يف النوع السابع والعشرين الرب واملزي فقال يف التهذيب واألطراف أيضا وهى أمه ويق
  على الصواب

منهم املقداد بن األسود و هو املقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي . من نسب إىل رجل غري أبيه هو منه بسبب: الرابع
واصل  البهراين كان يف حجر األسود بن عبد يغوث الزهري وتبناه فنسب إليه احلسن بن دينار هو ابن: وقيل

احلسن بن دينار بن واصل فجعل واصال جده : ودينار زوج أمه وكأن هذا خفي على ابن أيب حامت حيث قال فيه
  .واهللا أعلم

  :معرفة النسب: النوع الثامن واخلمسون

  .اليت باطنها على خالف ظاهرها الذي هو السابق إىل الفهم منها
  .را يف قول أألكثر ولكن نزل بدرا فنسب إليهامن ذلك أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو مل يشهد بد

  .سليمان بن طرخان التيمي نزل يف تيم وليس منهم وهو موىل بين مرة
أبو خالد الدإاليت يزيد بن عبد الرمحن هو أسدي موىل لبين أسد نزل يف بين دإالن بطن من مهدان فنسب 

  .وز مبكةإبراهيم بن يزيد اخلوزي ليس من اخلوز إمنا نزل شعب اخل.إليهم
عرزمي بتقدمي الراء : عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي نزل جبانة عرزم بالكوفة وهي قبيلة معدودة يف فزارة فقيل

املهملة على الزاي حممد بن سنان العوقي أبو بكر البصري باهلي نزل يف العوقة بالقاف والفتح وهم بطن من عبد 
  .القيس فنسب إليهم

جليل روى عنه مسلم وغريه هو أزدي عرف بالسلمي ألن أمه كانت سلمية ثبت ذلك أمحد بن يوسف السلمي 
وأبو عبد الرمحن السلمي مصنف الكتب للصوفية كانت أمه . وأبو عمرو بن جنيد السلمي كذلك فإنه حافده. عنه

  .ابنة أيب عمرو املذكور فنسب سلميا وهو أزدي أيضا جده ابن عم أمحد بن يوسف
  مقسم موىل ابن عباس هو موىل عبد اهللا: لتحق بهويقرب من ذلك وي

يزيد الفقري أحد التابعني وصف بذلك . موىل ابن عباس للزومه إياه: ابن احلارث بن نوفل لزم ابن عباس فقيل له
ألنه أصيب يف فقار ظهره فكان يأمل منه حىت ينحين له خالد احلذاء مل يكن حذاء ووصف بذلك جللوسه يف احلذاءين 

  .أعلمواهللا 
  :معرفة املبهمات. النوع التاسع واخلمسون

  .أي معرفة أمساء من أهبم ذكره يف احلديث من الرجال والسناء
وصنف يف ذلك عبد الغين بن سعيد احلافظ و اخلطيب وغريمها ويعرف ذلك بوروده مسمى يف بعض الروايات 



  .وكثري منهم مل يوقف على أمسائهم
  .ما ما قيل فيه رجل أو امرأةمنها وهو من أهب: وهو على أقسام

يا رسول اهللا احلج كل عام؟ وهذا الرجل هو األقرع : أن رجال قال: حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: ومن أمثلته
  .بن حابس بينه ابن عباس يف رواية أخرى

دغ حديث أيب سعيد اخلدري يف ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مروا حبي فلم يضيفوهم فل
الراقي هو الراوي أبو سعيد اخلدري حديث أنس . سيدهم فرقاه رجل منهم بفاحتة الكتاب على ثالثني شاة احلديث

فالنة تصلي فإذا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى حبال ممدودا بني ساريتني يف املسجد فسأل عنه فقالوا
 صلى اهللا عليه وسلم وقيل أختها محنة بنت جحش إهنا زينب بنت جحش زوج رسول اهللا: قيل. غلبت تعلقت به

  .ميمونة بنت احلارث أم املؤمنني: وقيل
  املرأة اليت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الغسل من احليض فقال

_________  
  .معرفة املبهمات -النوع التاسع واخلمسون

ى اهللا عليه وسلم مروا حبي فلم يضيفوهم حديث أىب سعيد اخلدري يف ناس من أصحاب رسول اهللا صل" قوله"
فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم بفاحتة الكتاب على ثالثني شاة احلديث الراقي هو الراوي أبو سعيد اخلدري انتهى 

  .هكذا جزم به املصنف تبعا للخطيب

ويف رواية  .خطيبة النساء: هي أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية وكان يقال هلا" . خذي فرصة من مسك"
  .أمساء بنت شكل واهللا أعلم: ملسلم تسميتها

ماتت : ما أهبم بأن قيل فيه ابن فالن أو ابن الفالين أو ابنة فالن أو حنو ذلك ومن ذلك حديث أم عطية: ومنها
هي زينب زوجة أيب العاص بن . احلديث" اغسليها مباء وسدر: "إحدى بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .بيع أكرب بناته صلى اهللا عليه وسلم وإن كان قد قيل أكربهن رقية واهللا أعلمالر
أن امسه عبد اهللا وهذه نسبة إىل بين لتب بضم الالم وإسكان التاء : ابن اللتبية ذكر صاحب الطبقات حممد بن سعد

  . صحة لهابن األتبية باهلمزة وال: املثناة من فوق بطن من األسد بإسكان السني وهم األزد وقيل
________  

فإنه قال ذلك يف كتاب املبهمات له وتبعه النووي يف خمتصره ويف شرح مسلم أيضا وفيه نظر من حيث أن يف بعض 
طرق حديث أىب سعيد يف الصحيحني من رواية معبد بن سريين عن أىب سعيد فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية 

ا فلما رجع قلنا له أكنت حتسن رقية أو كنت ترقى قال ما رقيت إال بأم الكتاب فربأ فأمر له بثالثني شاة وسقانا لبن
ويف رواية ملسلم فقام معها رجل ما كنا نظنه حيسن رقية احلديث وظاهر هذا أنه غري أىب سعيد ولكن اخلطيب ومن 

اياس عن أىب نضرة عن  تبعه استدل على كونه أبا سعيد مبا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية جعفر بن
أىب سعيد وفيه فقالوا هل فيكم من يرقى من العقرب قلت نعم أنا ولكن ال أرقيه حىت تعطونا غنما قالوا فأنا نعطيكم 

  .ثالثني شاة فقبلنا فقرأت عليه احلمد سبع مرات فربأ احلديث لفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح انتهى
الرواية وقد رواه الترمذي بعد هذا من رواية جعفر عن أىب املتوكل عن أىب  وقد تكلم غري واحد من األئمة يف هذه

سعيد وقال فيه فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاحتة الكتاب وقال هذا أصح من حديث األعمش عن جعفر بن إياس أي 



  .ل انتهىالرواية املتقدمة وضعف ابن ماجه أيضا رواية أىب نضرة بكوهنا خطأ فقال والصواب هو أبو املتوك
  وقد يقال لعل ذلك وقع مرتني مرة ألىب سعيد ومرة لغريه وقد وقع نظري ذلك مع

" . كونوا على مشاعركم: "ابن مربع األنصاري الذي أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل عرفة وقال
  .امسه عبد اهللا: امسه زيد وقال الواقدي وكاتبه ابن سعيد

_______  
حابة يقال أن امسه عالقة بن صحار وهو عم خارجة بن الصلت رواه أبو داود والنسائي إال أن شخص آخر من الص

ذاك الذي رواه عم خارجة كان معتوها مع أنه ورد يف حديث أىب سعيد اخلدري ملتقدم عند النسائي فعرض إلنسان 
  .لممنهم يف عقله أو لدغ هكذا على الشك وال مانع من أن يقع ذلك جلماعة واهللا أع

كونوا على : "ابن مربع األنصاري الذي أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل عرفة وقال" قوله"
  .امسه زيد وقال الواقدي وكاتبه حممد بن سعيد امسه عبد اهللا انتهى" مشاعركم

ن حتت يف أوله وبه هكذا اقتصر املصنف على قولني يف ابن مربع وفيه قول ثالث أن امسه يزيد بزيادة ياء مثناه م
جزم احملب الطربي يف كتاب للقرى وهو الذي رجحه احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف األطراف فذكر احلديث يف 
باب الياء فقال ومن مسند يزيد ويقال زيد ويقال عبد اهللا بن مربع بن قيظي وساق نسبه وتبعه احلافظ أبو احلجاج 

يزيد فذكره يف فصل من اشتهر بالنسبة إىل أبيه أوجده فقال ابن مربع وامسه املزي يف األطراف يف ترجيح كونه امسه 
يزيد ويقال زيد ويقال عبد اهللا بن مربع بن قيظي وكذلك رجحه يف التهذيب يف هذا الفصل فقال ابن مربع امسه 

ف فقال زيد بن يزيد وقيل زيد وقيل عبد اهللا وخالف املزي ذلك يف األمساء فرجح أن امسه زيد كما ذكره املصن
مربع بن قيظي وذكر نسبه مث قال هكذا مساه ونسبه أمحد بن الربقي وهكذا أمساه أبو بكر بن أىب خيثمة عن أمحد بن 

  .حنبل وحيىي بن معني وقيل امسه يزيد وقيل عبد اهللا قال وأكثر ما جيئ يف احلديث غري مسمى انتهى
رف له هذا احلديث الواحد كما قال الترمذي وحديثه يف قلت مل أجده مسمى يف شيء من طرق احلديث وإمنا يع

السنن األربعة ومسند أمحد ومعجم الطرباين وإمنا مساه الترمذي عقب احلديث ففي أصل مساعنا امسه زيد ويف كثري 
من النسخ يزيد وهكذا نقله ابن عساكر يف األطراف وتبعه املزى أيضا يف األطراف وقد اختلف فيه كالم ابن 

كما اختلف كالم املزى فرجح يف األطراف أن امسه يزيد ورجح يف جزء له رتب فيه امساء الصحابة الذين عساكر 
  يف مسند أمحد على حروف املعجم أن امسه زيد

و أم مكتوم امسها عاتكة . غري ذلك: عمرو بن قيس وقيل: ابن أم مكتوم األعمى املؤذن امسه عبد اهللا بن زائدة وقيل
  .بنت عبد اهللا

_______  
ومساه الطرباىن يف املعجم الكبري عبد اهللا كما فعل الواقدي وابن سعد وليس ابن مربع شخصا واحدا اختلف يف امسه 

  .ولكن زيد وعبد اهللا إخوان اختلف يف تعيني من كان املرسل منهما بعرفة بقوله كونوا على مشاعركم
االستيعاب وابن ماكوال يف اإلكمال أهنم أربعة أخوة  وقد ذكر الدارقطين يف املؤتلف واملختلف وابن عبد الرب يف

عبد اهللا وعبد الرمحن وزيد ومرارة بنو مربع بن قيظي وكان أبوهم مربع من قيظي من املنافقني ذكره الدارقطين 
  .وابن ماكوال وذكر ابن حبان يف الصحابة زيد بن مربع ويزيد بن مربع كل واحد يف بابه

  .مى املؤذن امسه عبد اهللا بن زائدة وقيل عمرو بن قيس وقيل غري ذلك انتهىابن أم مكتوم األع" قوله"



ما رجحه املصنف من أن امسه عبد اهللا بن زائدة خمالف لقول مجهور أهل احلديث فإن أكثر أهل احلديث على أن 
كذا قال املزى يف امسه عمرو وحكاه عنهم ابن عبد الرب يف االستيعاب يف موضعني يف باب عبد اهللا ويف باب عمرو و

التهذيب إن كون امسه عمرا أكثر وأشهر انتهى وهو قول الزهرى وموسى بن عقبة وحممد بن إسحاق فيما رواه ابن 
هشام عن زياد البكائى عنه والزبري بن بكار وأمحد بن حنبل مساه يف املسند كذلك يف الترمجة وهو مسمى أيضا يف 

عمرو ابن أم مكتوم قال جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا  نفس احلديث عنده من رواية أىب رزين عن
رسول اهللا كنت ضريرا شاسع الدار وليس يل قائد احلديث وكذلك رواه الطرباين يف املعجم الكبري من رواية زر من 

مها حبيش عن عمرو بن أم مكتوم واحلديث عند أىب داود بن ماجه من الطريق األول ولكن مل يسم فيه عند
واجلمهور أيضا أنه عمرو بن قيس كما قال الزهري وموسى بن عقبة والزبري بن بكار ورجحه ابن عساكر يف 

األطراف وكذلك املزي أيضا يف األطراف فقال وامسه عمرو بن قيس بن زائدة قال ويقال عمرو بن زائدة ويقال 
ابن كذا فقال امسه عمرو بن قيس ويقال عبد عبد اهللا بن زائدة وكذا قال يف أواخر التهذيب يف فصل من يعرف ب

اهللا وقال قبل ذلك يف باب عمرو بن قيس بن زائدة ويقال عمرو بن زائدة تقدم وقال قبل ذلك عمرو بن زائدة 
  ويقال عمرو بن قيس بن زائدة إىل آخر

العوراء بنت أيب جهل بن االبنة اليت أراد بنو هشام بن املغرية أن يزوجوها من علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه هي 
  .هشام بن املغرية واهللا أعلم

رافع بن خديج عن عمه يف حديث املخابرة عمه هو ظهري بن رافع احلارثي : من ذلك.العم والعمة وحنومها: ومنها
  .األنصاري

______  
ن قتادة نسبه إىل كالمه وما ذكره املصنف من أنه عبد اهللا بن زائدة هو قول قتادة قال ابن أىب حامت يشبه أن يكو

جده وقال ابن عبد الرب أيضا أظنه نسبه إىل جده وقال ابن حبان من قال هو عبد اهللا بن زائدة فقد نسبه إىل جده 
  .زائدة انتهى

وقد رجح البخاري يف التاريخ ما رجحه املصنف فقال هو عبد اهللا بن زائدة قال ويقال عمرو بن قيس بن شريح بن 
  .اق عبد اهللا بن شريح بن قيس بن زائدة انتهىمالك قال وقال ابن إسح

وما حكاه البخاري عن ابن إسحاق من أنه عبد اهللا بن شريح هو الذي اختاره ابن أىب حامت وحكاه عن على بن 
املديين وعن احلسني بن واقد وقال أنه رواه سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق وهو خمالف ملا رويناه عن ابن 

كما تقدم وقال حممد بن سعد أما أهل املدينة فيقولون امسه عبد اهللا وأهل العراق يقولون امسه  إسحاق يف السرية
عمرو قال وأمجعوا على نسبه فقالوا هو ابن قيس بن زائدة بن األصم قال ابن أىب حامت كيف أمجعوا وقد حكينا عن 

م أنه عبد اهللا بن شريح وقال ابن حبان هو ثالثة نفر حممد بن إسحاق وعلى بن املديين واحلسني بن واقد يريد قوهل
عبد اهللا بن عمرو بن شريح بن قيس ابن زائدة فذكر نسبه مث قال وكان امسه احلصني فسماه النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم عبد اهللا انتهى
طاف النيب  وقد ورد أيضا يف بعض أحاديثه تسميته بعبد اهللا كما رواه الطرباىن يف املعجم الكبري من حديث جابر

صلى اهللا عليه وسلم يف حجته بالبيت على ناقته اجلدعاء وعبد اهللا ابن أم مكتوم آخذ خبطامها يرجتز فان قلت فاذا 
  .كان قد ورد مسمى بعبد اهللا هكذا

واتفق على بن املديىن والبخاري واحلسني بن واقد وابن أىب حامت وابن حبان وابن إسحاق يف رواتة سلمة بن الفضل 



على تسميته بعبد اهللا اقتضى ذلك ترجيح ما رجحه املصنف قلنا حديث جابر هذا ال يصح فان يف إسناده عمر  عنه
  بن قيس وهو امللقب سندل أو سندول وهو أحد املتروكني واألكثرون قالوا أنه عمرو واهللا أعلم

  .زياد بن عالقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعليب بالثاء املثلثة
عبد اهللا اليت جعلت تبكي أباه يوم أحد امسها فاطمة بنت عمرو بن حرام ومساها الواقدي هندا واهللا عمة جابر بن 

  .أعلم
أهنا ولدت بعد وفاة زوجها بليال هو سعد بن خولة الذي : من ذلك حديث سبيعة األسلمية:الزوج والزوجة: ومنها

  .رثى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن مات مبكة وكان بدريا
زوج بروع بنت واشق وهي بفتح الباء عند أهل اللغة وشاع يف ألسنة أهل احلديث كسرها زوجها امسه هالل بن 

مرة األشجعي على ما رويناه من غري وجه زوجة عبد الرمحن بن الزبري بفتح الزاي اليت كانت حتت رفاعة بن مسوال 
  .سهيمة واهللا أعلم: تاء وقيلمتيمة بضم ال: امسها متيمة بنت وهيب وقيل. القرظي فطلقها

  .معرفة تواريخ الرواة: النوع املويف ستني
  .وفيها معرفة وفيات الصحابة واحملدثني والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم وحنو ذلك

  .ملا استعمل الرواة الكذب استعملنا هلم التاريخ أو كما قال: روينا عن سفيان الثوري أنه قال
يعين احسبوا سنه وسن من كتب عنه . إذا اهتمتم الشيخ فحاسبوه بالسنني: اث أنه قالوروينا عن حفص بن غي

ههنا رجل حيدث عن : كنت بالعراق فأتاين أهل احلديث فقالوا: وهذا كنحو ما روينا عن إمساعيل بن عياش قال
أنت : فقلت.  ومائةسنة ثالث عشرة يعين: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان ؟ فقال: خالد بن معدان فأتيته فقلت

  .مات خالد ستة ست ومائة: تزعم أنك مسعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنني ؟ قال إمساعيل
أن : وقد روينا عن عفري بن معدان قصة حنو هذه جرت له مع بعض من حدث خالد بن معدان ذكر عفري فيها: قلت

  .خالدا مات سنة أربع ومائة

  :واريخ الرواةمعرفة ت: النوع املويف ستني

ملا قدم علينا أبو جعفر حممد بن حامت الكشي وحدث عن عبد بن محيد سألته : وروينا عن احلاكم أيب عبد اهللا قال
عن مولده؟ فذكر أنه ولد سنة ستني ومؤتني فقلت ألصحابنا مسع هذا الشيخ من عبد بن محيد بعد موته بثالث 

  .عشرة سنة
ثالثة أشياء من علوم احلديث جيب تقدمي التهم هبا : ألندلسي أنه قال ما حتريرهوبلغنا عن أيب عبد اهللا احلميدي ا

العلل وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطين واملؤتلف واملختلف وأحسن كتاب وضع فيه كتاب بن ماكوال 
مشتملة  فيها غري كتاب ولكن من غري استقصاء وتعميم وتواريخ احملدثني: ووفيات الشيوخ وليس فيه كتاب قلت

وأما ما فيها من اجلرح والتعديل وحنومها فال يناسب هذا االسم . على ذكر الوفيات ولذلك وحنوه مسيت تواريخ
  .واهللا أعلم

الصحيح يف سن سيدنا سيد البشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه أيب : أحدها : ولنذكر من ذلك عيونا
  .بكر وعمر ثالث وستون سنة

 صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني ضحى الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة إحدى وقبض رسول اهللا



  .عشرة من اهلجرة
______  

  .معرفة تواريخ الرواة -النوع املويف ستني
وقبض صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني ضحى الثنىت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول سنة إحدى " قوله"

رة انتهى وفيه أمران أحدمها أنه ال يصح أن يكون يوم الثاين عشر من شهر ربيع األول سنة إحدى عشرة من اهلج
عشرة يوم االثنني بوجه من الوجوه وذلك التفاقهم على أن حجة الوداع كان يوم عرفة فيها يوم اجلمعة حلديث 

حملرم وصفر كوامل فيكون ثاين عشر عمر املتفق عليه وإذا كان كذلك فإن كانت األشهر الثالثة وهى ذي احلجة وا
شهر ربيع األول يوم األحد وإن كانت أو بعضها ناقصة فيكون الثاين عشر من شهر ربيع األول إما اخلميس أو 

اجلمعة أو السبت وهذا االستشكال ذكره السهيلي يف كتاب الروض األنف وقال مل أر أحدا تفطن له انتهى وهو 
  استشكل

  
_________  

ه وقد رأيت لبعض العلماء جوابا عنه فأخربين قاضى القضاة عز الدين بن مجاعة رمحه اهللا أن والده كان ال حميص عن
حيمل قول اجلمهور الثنىت عشرة ليلة خلت منه أي بأيامها كاملة فتكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول يف 

واب نظر من حيث أن كالم أهل السري يدل اليوم الثالث عشر وتفرض على هذا الشهور الثالثة كوامل ويف هذا اجل
على وقوع األشهر الثالثة نواقص أو على نقص اثنني منها فأما ما يدل على نقص الثالثة فروى البيهقي يف دالئل 
النبوة بإسناد صحيح إىل سليمان التيمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرض الثنتني وعشرين ليلة من صفر 

  .يوم السبت وكانت وفاته يوم العاشر يوم االثنني لليلتني خلتا من شهر ربيع األول وكان أول مرضه فيه
وقوله كانت وفاته اليوم العاشر أي من مرضه ويدل على ذلك أيضا ما روى الواقدي عن أىب معشر عن حممد بن 

 أن قال اشتكى قيس قال اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم األربعاء إلحدى عشرة بقيت من صفر إىل
ثالثة عشر يوما وتويف يوم االثنني لليلتني خلتا من ربيع األول وجيمع بني قويل سليمان التيمي وحممد بن قيس يف 

مدة املرض أن املراد باألول اشتداده وبالثاين ابتداؤه وكذلك ما رواه اخلطيب يف كتاب أمساء الرواة عن مالك من 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرض رواية سعيد بن سلمة بن قتيبة عن 

مثانية أيام فتويف لليلتني خلتا من ربيع األول احلديث فجعل مدة مرضه مثانية أيام فلو ثبت محلناه على قوة املرض إال 
اهتمه الدارقطين وابن حبان  أنه ال يصح ففي إسناده أبو بشر املصعىب وامسه أمحد بن مصعب بن بشر املر وزى وقد

بوضع احلديث والعمدة على قول سليمان التيمي أنه كانت وفاته يف ثاين الشهر وحكاه الطربي عن ابن الكليب وأىب 
خمنف وهو راجح من حيث التاريخ وكذلك القائلون بأنه يوم االثنني مستهل شهر ربيع األول وهو قول موسى بن 

ابن زبر ويف الوفيات وحكاه السهيلي عن اخلورازمى قال السهيلى وهذا أقرب يف عقبة والليث ابن سعد وبه جزم 
القياس مما ذكره الطربي عن الكليب وابن خمنف قلت لكن سليمان التيمي ثقة واإلسناد إليه صحيح فقوله أوىل وال 

مرضه الذي مات منه يوم  ميتنع نقص ثالثة أشهر متوالية ومن املشكل أيضا قول ابن حبان وبن عبد الرب أنه بدأ به
  األربعاء لليلتني بقيتا من صفر فهذا مما ال ميكن وسببه أهنما قاال تويف يوم االثنني ثاين عشرة وجعال



  وعمر يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرين. وتويف أيب بكر يف مجادى األوىل سنة ثالث عشرة
وعلي يف .غري ذلك: ابن تسعني وقيل: سنة وقيلوعثمان يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني وهو ابن اثنتني ومثانني 

  .ابن مخس وستني: ابن أربع وستني وقيل: شهر رمضان سنة أربعني وهو ابن ثالث وستني وقيل
أن سنهما كان واحدا : وروينا عن احلاكم أيب عبد اهللا. و طلحة و الزبري مجيعا يف مجادى األوىل سنة ست وثالثني

  .غري ما ذكره احلاكم كانا ابين أربع وستني وقد قيل
________  

مدة مرضه ثالثة عشر يوما فانتج هلما هذا التاريخ الفاسد ومها يف ذلك موافقان للجمهور فهو قول ابن إسحق 
وحممد بن سعد وسعيد بن عفري وصححه ابن اجلوزي وتبعهم املصنف والنووي يف شرح مسلم واملزي يف التهذيب 

  .والذهيب يف العرب وفيه ما تقدم
األمر الثاين أن قول املصنف أنه مات ضحى يشكل عليه ما يف صحيح مسلم من حديث أنس قال آخر نظرة نظرهتا 
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلديث وفيه فألقى السجف وتويف من آخر ذلك اليوم فهذا احلديث دال على 

أن املراد أول النصف الثاين من النهار فهو  أنه تأخر بعد الضحى وقد جيمع بني احلديث وبني من قال تويف ضحى
آخر وقت الضحى وهو من آخر النهار باعتبار أنه من النصف الثاين ويدل عليه ما رواه ابن عبد الرب بإسناده إىل 

عائشة رضي اهللا عنها قالت مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنا هللا وإنا إليه راجعون ارتفاع الضحى 
يوم االثنني وذكر موسى بن عقبة يف مغازيه عن ابن شهاب تويف يوم االثنني حني زاغت الشمس  وانتصاف النهار

  .فهذا مجع حسن بني ما اختلف من ذلك يف الظاهر واهللا أعلم
  .وتويف أبو بكر رضي اهللا عنه يف مجادى األوىل سنة ثالث عشر انتهى" قوله"

م قالوا يف مجادى آخر وبه جزم ابن إسحق وابن زبر وابن قانع وتقييده جبمادى األوىل خمالف لقول األكثرين فإهن
وابن حبان وابن عبد الرب وابن اجلوزي والذهيب يف العرب وحكى ابن عبد الرب عن أكثر أهل السري أنه تويف يف مجادى 

الكمال اآلخرة لثمان بقني منه وما جزم به املصنف هو قول الواقدي وعمرو بن الفالس وبه جزم عبد الغىن يف 
  .وتبعه املزي يف التهذيب والذهيب يف خمتصراته منه واهللا أعلم

  .وطلحة والزبري مجيعا يف مجادى األوىل سنة ست وثالثني انتهى" قوله"

و سعد بن أيب وقاص سنة مخس ومخسني على األصح وهو ابن ثالث وسبعني سنة و سعيد بن زيد سنة إحدى 
  .ومخسني وهو ابن ثالث أو أربع وسبعني

و عبد الرمحن بن عوف سنة اثنتني وثالثني وهو ابن مخس وسبعني سنة و أبو عبيدة بن اجلراح سنة مثاين عشرة وهو 
  .ابن مثاين ومخسني سنة ويف بعض ما ذكرته خالف مل أذكره واهللا أعلم

. سنة أربع ومخسنيشخصان من الصحابة عاشا يف اجلاهلية ستني سنة ويف اإلسالم ستني سنة وماتا باملدينة : الثاين 
حسان بن ثابت : والثاين. حكيم بن حزام وكان مولده يف جوف الكعبة قبل عام الفيل بثالث عشرة سنة: أحدمها

وروى ابن إسحاق أنه وأباه ثابتا واملنذر وحراما عاش كل واحد منهم عشرين ومائة . بن املنذر بن حرام األنصاري
  .سنة

  ـــــــــــــــ
وىل خمالف أيضا لقول اجلمهور فإهنما قتال يف وقعة اجلمل وكانت وقعة اجلمل لعشر خلون من وتقييده جبمادى األ

مجادى اآلخرة هكذا جزم به الواقدي وكاتبه حممد بن سعد وخليفة ابن خياط وابن زبر وابن عبد الرب وابن اجلوزي 



ل كان قتله يوم اجلمل يف مجادى األوىل وبه جزم املزي يف التهذيب يف ترمجة طلحة وخالف ذلك يف ترمجة الزبري فقا
سنة ست وثالثني وسبب وقوعه يف ذلك تقليد ابن عبد الرب فإنه اختلف كالمه يف الترمجتني فقال يف كل منهما أنه 

قتل يوم اجلمل فقال يف طلحة يف مجادى اآلخرة وقال يف الزبري يف مجادى األوىل وهو وهم ال ميشى إال على قول من 
  .مل يف مجادى األوىل وهو قول الليث بن سعد وأىب حامت بن حبان وعبد الغىن يف الكمالجعل وقعة اجل

وسعد بن أىب وقاص سنة مخس ومخسني على األصح وهو ابن ثالث وسبعني سنة انتهى وما قاله ابن الصالح " قوله"
وسبعني سنة وهو الذي جزم  صدر به عبد الغىن يف الكمال كالمه واملشهور الذي عليه اجلمهور أنه كان ابن أربع

  .به عمرو بن على الفالس وابن زبر وابن قانع وابن حبان واهللا أعلم
الثاين شخصان من الصحابة عاشا يف اجلاهلية ستني سنة ويف اإلسالم ستني سنة وماتا باملدينة سنة أربع " قوله"

بثالث عشرة سنة والثاين حسان بن ومخسني أحدمها حكيم بن حزام وكان مولده يف جوف الكعبة قبل عام الفيل 
  .ثابت بن املنذر بن حرام األنصاري انتهى

  .إن حسان مات سنة مخسني واهللا أعلم: وقد قيل. أنه ال يعرف يف العرب مثل ذلك لغريهم: وذكر أبو نعيم احلافظ
هللا مات بال خالف أصحاب املذاهب اخلمسة املتبوعة رضي اهللا عنهم فسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد ا: الثالث 

  .بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة وكان مولده سنة سبع وتسعني
_________  

قلت اقتصر املصنف على من عاش من الصحابة مائة وعشرين ستني يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم على هذين ويف 
رشي العامري من مسلمة الصحابة أربعة آخرون اشتركوا معهما يف هذا الوصف أحدهم حويطب بن عبد العزى الق

الفتح قال ابن حبان سنه سن حكيم بن حزام عاش يف اإلسالم ستني سنة ويف اجلاهلية ستني سنة وقال ابن عبد الرب 
أدركه اإلسالم وهو ابن ستني سنة أو حنوها قال ومات باملدينة يف آخر إمارة معاوية وقيل بل مات سنة أربع 

ت وهذا قول اجلمهور خليفة بن خياط واهليثم بن عدى وأىب القاسم بن ومخسني وهو ابن مائة وعشرين سنة قل
سالم وحيىي بن بكري وأىب موسى الزمن وابن قانع وابن حبان وغريهم أنه مات سنة أربع ومخسني والثاين سعيد بن 

خليفة بن يربوع القرشي من مسلمة الفتح أيضا مات باملدينة سنة أربع ومخسني وهو ابن مائة وعشرين سنة قاله 
خياط وابن حبان وكذا قال أبو عبيد وابن عبد الرب أنه مات سنة أربع ومخسني والثالث خمرمة بن نوفل القرشي 

الزهري والد املسور ابن خمرمة من مسلمة الفتح أيضا عاش أيضا مائه وعشرين سنة فيما حكاه الواقدي وبه جزم 
به جزم ابن حبان وابن زبر وابن عبد الرب وتويف سنة أربع أبو زكريا بن منده وقيل عاش مائة ومخس عشرة سنة و

ومخسني قاله اهليثم بن عدى وابن منري واملدائين وابن قانع وابن حبان والرابع محنن بن عوف القرشي الزهري أخو 
نة ويف عبد الرمحن بن عوف وهو بفتح احلاء املهملة وسكون امليم وفتح النون األوىل عاش أيضا يف اجلاهلية ستني س

  .اإلسالم ستني سنة قاله الدارقطين يف كتاب االخوة واالخوات وابن عبد الرب يف االستيعاب
ويف الصحابة مجاعة آخرون عاشوا مائة وعشرين سنة ذكرهم أبو زكريا بن منده يف جزء له مجعه يف ذلك لكن مل 

ء االربعة ملشاركتهم حلكيم وحسان يف يطلع على كون نصفها يف اجلاهلية ونصفها يف اإلسالم فاقتصرنا على هؤال
  .ذلك واهللا أعلم

يف : واختلف يف ميالده فقيل. و مالك بن أنس رضي اهللا عنه تويف باملدينة سنة تسع وسبعني ومائة قبل الثمانني بسنة
  .سنة سبع: سنة أربع وقيل: سنة إحدى وقيل: ثالث وتسعني وقيل



  .ببغداد وهو ابن سبعني سنة و أبو حنيفة رمحه اهللا مات سنة مخسني ومائة
  .و الشافعي رمحه اهللا مات يف آخر رجب سنة أربع ومائتني مبصر وولد سنة مخسني ومائة

و أمحد بن حممد بن حنبل مات ببغداد يف شهر ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني ومائتني وولد سنة أربع وستني ومائة 
  .واهللا أعلم

فالبخاري أبو عبد اهللا ولد يوم اجلمعة بعد صالة . عتمدة رضي اهللا عنهمأصحاب كتب احلديث اخلمسة امل: الرابع 
اجلمعة لثالث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة ومات خبرتنك قريبا من مسرقند ليلة عيد الفطر سنة 

  .اثنتني وستني سنة إال ثالثة عشر يوما: ست ومخسني ومائتني فكان عمره
بوري مات هبا خلمس بقني من رجب سنة إحدى وستني ومائتني وهو ابن مخس ومخسني و مسلم بن احلجاج النيسا

  .سنة
_________  

ومسلم بن حجاج النيسابوري مات هبا خلمس بقني من رجب سنة إحدى وستني ومائتني وهو ابن مخس " قوله"
  .ومخسني سنة انتهى

اكم فإنه كذلك قال يف كتاب املزكني لرواة وما ذكره املصنف من أن مسلما عاش مخسا ومخسني سنة تبع فيه احل
االخبار بعد نقل كالم ابن االخرم يف تاريخ وفاته وكأنه بقية كالم ابن االخرم ومل يذكر يف تاريخ نيسابور مقدار 

عمره وإمنا اقتصر على نقل تاريخ وفاته عن ابن االخرم واقتصر املزي يف التهذيب على أن مولده سنة أربع ومائتني 
  .هذا يكون عمره سبعا ومخسني سنة وجزم الذهيب يف العرب بأنه عاش ستني سنة واهللا أعلمفعلى 

  .و أبو داود السجستاين سليمان بن األشعث مات بالبصرة يف شوال سنة مخس وسبعني ومائتني
  .و أبو عيسى حممد بن عيسى السلمي الترمذي مات هبا لثالث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعني ومائتني

  .و أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسوي مات سنة ثالث وثالمثائة واهللا أعلم
  سبعة من احلفاظ يف ساقتهم أحسنوا التصنيف وعظم االنتفاع بتصانيفهم يف أعصارنا: اخلامس 

عدة أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين البغدادي مات هبا يف ذي القعدة سنة مخس ومثانني وثالمثائة ولد يف ذي الق
  .سنة ست وثالمثائة

وولد هبا يف شهر ربيع األول سنة . مث احلاكم أبو عبد اهللا بن البيع النيسابوري مات هبا يف صفر سنة مخس وأربعمائة
  .إحدى وعشرين وثالمثائة

يف ومات مبصر . مث أبو حممد عبد الغين بن سعيد االزدي حافظ مصر ولد يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة
  .صفر سنة تسع وأربعمائة

مث أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهاين احلافظ ولد سنة أربع وثالثني وثالمثائة ومات يف صفر سنة ثالثني وأربعمائة 
  .بأصبهان

أبو عمر بن عبد الرب النمري حافظ أهل املغرب ولد يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان وستني : ومن الطبقة األخرى
  .ات بشاطبة من بالد االندلس يف شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وستني وأربعمائةوثالمثائة وم

مث أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ولد سنة أربع ومثانني وثالمثائة ومات بنيسابور يف مجادى األوىل سنة مثان 
  .ومخسني وأربعمائة ونقل إىل بيهق فدفن هبا



د يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة ومات ببغداد يف ذي مث أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ول
  .احلجة سنة ثالث وستني وأربعمائة رمحهم اهللا وإيانا واملسلمني أمجعني واهللا أعلم

  :معرفة الثقات والضعفاء من رواة احلديث: النوع احلادي والستون

  .يث وسقمه وألهل املعرفة باحلديث فيه تصانيف كثريةهذا من أجل نوع و أفخمه فإنه املرقاة إىل معرفة صحة احلد
  منها ما أفرد يف الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري و الضعفاء للنسائي و الضعفاء للعقيلي وغريها

ومنها ما مجع فيه بني الثقات والضعفاء كتاريخ .ومنها يف الثقات فحسب ككتاب الثقات أليب حامت بن حبان
  .خيثمة وما أغزر فوائده وكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت الرازي البخاري و تاريخ بن أيب

أول من تكلم يف الرجال شعبة بن احلجاج مث تبعه حيىي بن سعيد القطان : روينا عن صاحل بن حممد احلافظ جزرة قال
  .مث بعده أمحد ابن حنبل وحيىي بن معني

 فالكالم فيه جرحا وتعديال متقدم ثابت عن رسول اهللا وهؤالء يعين أنه أول من تصدى لذلك وعين به وإال: قلت
صلى اهللا عليه وسلم مث عن كثري من الصحابة والتابعني فمن بعدهم وجوز ذلك صونا للشريعة ونفيا للخطأ 

  .والكذب عنها
أن  أما ختشى: قلت ليحىي بن سعيد: ورويت عن أيب بكر بن خالد قال. وكما جاز اجلرح يف الشهود جاز يف الرواة

ألن يكونوا خصمائي أحب إيل من أن : فقال. يكون هؤالء الذين تركت حديثهم خصماءك عند اهللا يوم القيامة
  .يكون خصمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يل مل مل تذب الكذب عن حديثي

يا شيخ ال تغتاب  :وروينا أو بلغنا أن أبا تراب النخشيب الزاهد مسع من أمحد بن حنبل شيئا من ذلك فقال له
  .وحيك هذا نصيحة ليس هذا غيبة: فقال له. العلماء

مث إن على اآلخذ يف ذلك أن يتقي اهللا تبارك وتعاىل ويتثبت ويتوقى التساهل كيال جيرح سليما ويسم بريئا بسمة 
  .سوء يبقى عليه الدهر عارها

فيما رويناه . األبدال من مثل ما ذكره خافإنه كان يعد من : وأحسب أبا حممد عبد الرمحن بن أيب حامت وقد قيل
كم : أن يوسف بن احلسني الرازي وهو الصويف دخل عليه وهو يقرأ كتابه يف اجلرح والتعديل فقال له: أو بلغناه

  .من هؤالء القوم قد حطوا رواحلهم يف اجلنة منذ مائة سنة ومائيت سنة وأنت تكذهبم وتغتاهبم؟ فبكى عبد الرمحن
إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد : أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس عن حيىي بن معني أنه قال :وبلغنا أيضا

  .فبكى عبد الرمحن وارتعدت يداه حىت سقط الكتاب من يده. حطوا رحاهلم يف اجلنة منذ أكثر من مائيت سنة
  .وقد أخطأ فيه غري واحد على غري واحد فجرحوهم مبا ال صحة له: قال املؤلف
جرح أيب عبد الرمحن النسائي ألمحد بن صاحل وهو إمام حافظ ثقة ال يعلق به جرح أخرج عنه البخاري : من ذلك

  .يف صحيحه وقد كان من أمحد إىل النسائي جفاء أفسد قلبه عليه
  .هاتفق احلفاظ على أن كالمه فيه حتامل وال يقدح كالم أمثاله في: وروينا عن أيب يعلى اخلليلي احلافظ قال

أن عني السخط تبدي : النسائي إمام حجة يف اجلرح والتعديل وإذا نسب مثله إىل مثل هذا كان وجهه: قلت
مساوي هلا يف الباطن خمارج صحيحة تعمى عنه حبجاب السخط ال أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطالنه 



م اجلرح والتعديل يف النوع الثالث والعشرين فاعلم هذا فإنه من النكت النفيسة املهمة وقد مضى الكالم يف أحكا
  .واهللا أعلم

  :معرفة من خلط يف آخر عمره من الثقات: النوع الثاين والستون

  :وهم منقسمون. هذا فن عزيز مهم مل أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتىن به مع كونه حقيقا بذلك جدا
  .و لغري ذلكفمنهم من خلط الختالطه وخرفه ومنهم من خلط لذهاب بصره أ

أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل االختالط وال يقبل حديث من أخذ عنه بعد االختالط أو أشكل : واحلكم فيهم
  .أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل االختالط أو بعده

 فمنهم عطاء بن السائب اختلط يف آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية األكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة ألن
  مساعهم منه كان يف الصحة وتركوا االحتجاج

_________  
  .معرفة من خلط من آخر عمره من الثقات: النوع الثاىن والستون

ذكر املصنف رمحه اهللا يف هذا النوع ستة عشر ترمجة ممن ذكر اختالطهم وذكر يف بعضهم بعض من مسع منه يف 
خر النوع أن ما كان من هذا النوع حمتجا بروايته يف صحته ويف بعضهم بعض من مسع منه يف اختالطه وذكر يف آ

الصحيحني أو أحدمها فإنا نعرف على اجلملة أن ذلك مما متيز وكان مأخوذا عنه قبل االختالط فرأيت أن أذكر ما 
عرف يف تلك التراجم ممن مسع منهم قبل االختالط أو بعده وأذكر من روايته عن املذكورين يف الصحيح حىت 

لك مأخوذ عنه قبل االختالط كما ذكره املصنف وذلك من حتسني الظن هبما لتلقى األمة هلما بالقبول يعرف أن ذ
  .كما قبل فيما وقع يف كتابيهما أو أحدمها من حديث املدلسني بالعنعنة واهللا أعلم

ان وشعبة إىل فمنهم عطاء بن السائب اختلط يف آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية األكابر عنه مثل سفي" قوله"
  آخر كالمه وقد يفهم من كالمه يف متثيله بسفيان وشعبة من

مسعتهما باآلخرة عن : إال حديثني كان شعبة يقول: وقال حيىي بن سعيد القطان يف شعبة، برواية من مسع منه آخرا
  .زاذان

________  
ع من روى عن عطاء روى عنه يف األكابر أن غريمها من األكابر مسع منه يف الصحة وقد قال حيىي بن معني مجي
  .االختالط إال شعبة وسفيان وقال أمحد بن حنبل مسع منه قدميا شعبة وسفيان

وقال أبو حامت الرازي قدمي السماع من عطاء سفيان وشعبة وقد استثىن غري واحد من األئمة مع شعبة وسفيان محاد 
بن السائب قبل أن يتغري وقال النسائي رواية محاد بن بن زيد قال حيىي بن سعيد القطان مسع محاد بن زيد من عطاء 

  .زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة انتهى
وقال يف موضع آخر حديثه عنه صحيح وصحح أيضا حديثه عنه أبو داود والطحاوي كما سيأيت ونقل احلافظ أبو 

  .محاد بن زيد إمنا مسع منه قدمياعبد اهللا حممد بن أىب بكر بن خلف بن املواق يف كتاب بغية النقاد االتفاق على أن 
واستثىن اجلمهور أيضا رواية محاد بن سلمة عنه أيضا فممن قاله حيىي بن معني وأبو داود والطحاوي ومحزة الكتاين 
فروى ابن عدى يف الكامل عن عبد اهللا ابن الدورقي عن حيىي بن معني قال حديث سفيان وشعبة ومحاد بن سلمة 



تقيم وهكذا روى عباس الدوري عن حيىي بن معني وكذلك ذكر أبو بكر بن أىب خيثمة عن عطاء ابن السائب مس
  .عن ابن معني فصحح رواية محاد بن سلمة عن عطاء وسيأيت نقل كالم أىب داود يف ذلك

وقال الطحاوي وإمنا حديث عطاء الذي كان منه قبل تغريه يؤخذ من أربعة ال من سواهم وهم شعبة وسفيان 
د بن سلمة ومحاد بن زيد وقال محزة بن حممد الكتاين يف أماليه محاد بن سلمة قدمي السماع من عطاء بن الثوري ومحا

السائب نعم قال عبد احلق يف األحكام أن محاد بن سلمة من مسع منه بعد االختالط حسبما قاله العقيلي يف قوله إمنا 
جرير وخالد بن عبد اهللا وابن علية وعلى بن عاصم  ينبغي أن يقبل من حديثه ما روى عنه مثل شعبة وسفيان فأما

ومحاد بن سلمة وباجلملة أهل البصرة فأحاديثهم عنه مما مسع منه بعد االختالط ألنه إمنا قدم عليهم يف آخر عمره 
  انتهى وقد تعقب احلافظ

.  
__________  

علم من قاله غري العقيلي واملعروف عن غريه أبو عبد اهللا حممد بن أىب بكر بن املواق كالم عبد احلق هذا بأن قال ال ي
  .خالف ذلك

قال وقوله ألنه إمنا قدم عليهم يف آخر عمره غلط بل قدم عليهم مرتني فمن مسع منه يف القدمة األوىل صح حديثه 
  .عنه قال وقد نص على ذلك أبو داود فذكر كالمه اآليت نقله آنفا

وقال أمحد قدم عطاء البصرة قدمتني فالقدمة األوىل مساعهم صحيح  واستثىن أبو داود أيضا هشاما الدستوائي فقال
مسع منه يف املقدمة األوىل محاد بن سلمة ومحاد بن زيد وهشام الدستوائي والقدمة الثانية كان تغري فيها مسع منه 

نة أيضا فقد وهيب وإمساعيل يعىن بن علية وعبد الوارث مساعهم منه فيه ضعف قلت وينبغي استثناء سفيان بن عيي
روى احلميدي عنه قال كنت مسعت من عطاء بن السائب قدميا مث قدم علينا قدمته فسمعته حيدث ببعض ما كنت 

  .مسعت فخلط فيه فاتقيته واعتزلته انتهى
  .فأخرب ابن عيينة أنه اتقاه بعد اختالطه واعتزله فينبغي أن تكون روايته عنه صحيحة واهللا أعلم

حلالني فقال حيىي بن معني فيما رواه عباس الدوري عنه مسع أبو عوانة من عطاء يف الصحة ويف وأما من مسع منه يف ا
االختالط مجيعا وال حيتج حبديثه وأما من صرحوا بأن مساعه منه بعد االختالط فجرير بن عبد احلميد وإمساعيل بن 

يلي كما تقدم وكذلك وهيب بن خالد علية وخالد بن عبد اهللا الوسطي وعلى بن عاصم قاله أمحد بن حنبل والعق
كما تقدم نقله عن أىب داود وكذلك ما روى عنه حممد بن فضيل بن غزوان قال أبو حامت فيه غلط واضطراب وقال 

العجلي ممن مسع منه بآخرة هشيم وخالد بن عبد اهللا الوسطي قلت وقد روى البخاري حديثا من رواية هشيم عن 
البخاري غريه إال أنه قرنه فيه بأيب بشر جعفر بن إياس رواه عن عمرو الناقد عن عطاء بن السائب وليس له عند 

هشيم عن أىب بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال الكوثر اخلري الكثري الذي أعطاه اهللا 
  .إياه

عبد العزيز بن عبد الصمد وممن ذكر أنه مسع منه بآخرة البصريون كجعفر بن سليمان الضبعى وروح بن القاسم و
  العمى وعبد الوارث بن سعيد قال أبو حامت الرازى ويف

  .إن مساع سفيان بن عيينة منه بعد ما اختلط ذكر ذلك أبو يعلى اخلليلي: أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا ويقال
_______  



هذا يوافق ما قاله العقيلي إال أن حديث البصريني الذين حيدثون عنه ختاليط كثرية ألنه قدم عليهم يف آخر عمره و
أبا حامت مل يقل أن أحاديث أهل البصرة عنه مما مسع بعد االختالط كما قال العقيلي بل ذكر أن يف حديثهم عنه 

  .ختليطا وهو كذلك وقد صرح أبو داود بأنه قدمها مرتني والتخليط إمنا كان يف الثانية واهللا أعلم
يضا ويقال أن مساع سفيان بن عيينة منه بعد ما اختلط ذكر ذلك أبو يعلى قوله أبو إسحاق السبيعي اختلط أ

  .اخلليلي انتهى
وفيه أمور أحدها أن صاحب امليزان أنكر اختالطه فقال شاخ ونسى ومل خيتلط قال وقد مسع منه سفيان بن عيينة 

  .وقد تغري قليال
تلط بصيغة التمريض وهو حسن فإن بعض أهل األمر الثاين أن املصنف ذكر كون مساع بن عيينة منه بعد ما اخ

العلم أخذ ذلك من كالم البن عيينة ليس صرحيا يف ذلك قال يعقوب الفسوي قال ابن عيينة ثنا أبو إسحاق يف 
املسجد ليس معنا ثالث قال الفسوي فقال بعض أهل العلم كان قد اختلط وإمنا تركوه مع ابن عيينة الختالطه 

  .انتهى
املصنف مل يذكر أحدا قيل عنه أن مساعه منه بعد االختالط إال ابن عيينة وقد ذكر ذلك عن  األمر الثالث أن

إسرائيل بن يونس وزكريا بن أىب زائدة وزهري بن معاوية وكذلك تكلم يف رواية زائدة بن قدامة عنه أما إسرائيل 
نه بآخرة وقال حممد بن موسى بن فقال صاحل بن أمحد ابن حنبل عن أبيه إسرائيل عن أىب إسحاق فيه لني مسع م

مشيش سئل أمحد بن حنبل أميا أحب إليك شريك أو إسرائيل فقال إسرائيل هو أصح حديثا من شريك إال يف أىب 
إسحاق فإن شريكا اضبط عن أىب إسحق قال وما روى حيىي عن إسرائيل شيئا فقيل مل فقال ال أدري أخربك إال أهنم 

خلط وروى عياش الدوري عن حيىي بن معني قال زكريا وزهري وإسرائيل حديثهم يف  يقولون من قبل أىب إسحق ألنه
أىب إسحق قريب من السواء إمنا أصحاب أىب إسحق سفيان وشعبة قلت قد خالفهما يف ذلك عبد الرمحن بن مهدي 

دي عن عيسى وأبو حامت فقال ابن مهدي إسرائيل يف أىب إسحق أثبت من شعبة والثوري وروى عبد الرمحن بن مه
  بن
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.  
_______  

يونس قال قال يل إسرائيل كنت أحفظ حديث أىب إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن وقال أبو حامت الرازى 
وأما زكريا بن أىب زائدة فقال صاحل بن أمحد إسرائيل من أتقن أصحاب أىب إسحق وروايته عن جده يف الصحيحني 

  .بن حنبل عن أبيه إذا اختلف زكريا وإسرائيل فإن زكريا أحب إىل يف أىب إسحق من إسرائيل
مث قال ما أقرهبما وحديثهما عن أىب إسحق لني مسعا منه بآخرة وقال أمحد بن عبد اهللا العجلى كان ثقة إال أن مساعه 

ا كرب أبو إسحق قال وروايته ورواية زهري بن معاوية وإسرائيل بن يونس قريب من عن أىب إسحق بآخرة بعد م
  .السواء

وتقدم قول حيىي بن معني أيضا أن حديث الثالثة عن أىب إسحق قريب من السواء وروايته عنه يف الصحيحني وأما 
مسع منه بآخرة وقال أبو زرعة زهري بن معاوية فقال صاحل بن أمحد بن حنبل عن أبيه يف حديثه عن أىب إسحق لني 

ثقة إال أنه مسع من أىب إسحق بعد االختالط وقال أبو حامت زهري أحب إلينا من إسرائيل يف كل شئ إال يف حديث 
أىب إسحق وقال أيضا زهري ثقة متقن صاحب سنة تأخر مساعه من أىب إسحق وتقدم أيضا قول حيىي بن معني زكريا 

 إسحق قريب من السواء وقال الترمذى زهري يف إسحق ليس بذاك ألن مساعه منه وزهري وإسرائيل حديثهم يف أىب
بآخرة وروايته عنه يف الصحيحني وأما زائدة بن قدامة فروى أمحد بن حنبل بن احلسن الترمذى عن أمحد بن حنبل 

وروايته عنه يف سنن قال إذا مسعت احلديث عن زائدة وزهري فال تبال أن ال تسمعه من غريمها إال حديث أىب إسحق 
  .أىب داود فقط

األمر الرابع أنه قد أخرج الشيخان يف الصحيحني جلماعة من روايتهم عن إىب إسحق وهم إسرائيل بن يونس بن أىب 
إسحاق وزكريا ابن أيب زائدة وزهري بن معاوية وسفيان الثورى وأبو األحوص سالم بن سليم وشعبة وعمر بن أىب 

حاق وأخرج البخاري من رواية جرير بن حازم عنه وأخرج مسلم من رواية إمساعيل بن زائدة ويوسف بن إىب إس
أىب خالد ورقبة بن مصقلة وسليمان بن مهران األعمش وسليمان بن معاذ وعمار ابن رزيق ومالك بن مغول ومسعر 

  بن كدام عنه وقد تقدم أن إسرائيل وزكريا وزهري مسعوا منه بآخره واهللا أعلم

أنكر أيام : قال النسائي: قال أبو الوليد الباجي املالكي. اس اجلريري اختلط وتغري حفظه قبل موتهسعيد بن إي
  .الطاعون وهو أثبت عندنا من خالد احلذاء ما مسع منه قبل أيام الطاعون

________  
النسائي أنكر أيام سعيد بن إياس اجلريري اختلط وتغري حفظه قبل موته قال أبو الوليد الباجي املالكي قال " قوله"

  .الطاعون وهو أثبت عندنا من خالد احلذاء ما مسع منه قبل أيام الطاعون انتهى
وفيه أمور أحدها أن نقل املصنف لكالم النسائي بواسطة أىب الوليد الباجي ألن الظاهر أنه إمنا رآه يف كالم الباجي 

تاب التعديل واجلرح رواية أىب بكر حممد بن عنه وهو حترز حسن ولكن هذا موجود يف كالم النسائي ذكره يف ك
معاوية بن األمحر عنه قال فيه ثقة أنكر أيام الطاعون وكذا ذكره غري النسائي قال حيىي بن سعيد عن كهمس أنكرنا 



اجلريري أيام الطاعون وقال أبو حامت الرازي تغري حفظه قبل موته فمن كتب عنه قدميا فهو صاحل وقال ابن حبان 
  .ختلط قبل أن ميوت بثالث سنني مات سنة أربع وأربعني ومائةكان قد ا

األمر الثاين أن الذين عرف أهنم مسعوا منه قبل االختالط إمساعيل بن علية هو أرواهم عنه واحلمادان والسفيانان 
لك وشعبة وعبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي ومعمر ووهيب بن خالد ويزيد بن زريع وذ

ألن هؤالء األحد عشر مسعوا من أيوب السختياين وقد قال أبو داود فيما رواه عنه أبو عبيد اآلجري كل من أدرك 
  .أيوب فسماعه من اجلريري جيد

األمر الثالث يف بيان من ذكر أن مساعه منه بعد التغري وهم إسحق األزرق وعيسى بن يونس وحممد بن عدى وحيىي 
ن هارون أما إسحق األزرق فقال يزيد بن هارون مسع منه إسحق األزرق بعدنا وسيأيت أن بن سعيد القطان ويزيد ب

  .يزيد إذا مسع منه يف سنة اثنتني وأربعني ومائة وليست روايته عنه يف شيء من الكتب الستة
قال ال وأما عيسى بن يونس فقال حيىي بن معني قال حيىي بن سعيد لعيسى بن يونس أمسعت من اجلريري قال نعم 

ترو عنه قال املزي يف التهذيب قال غريه لعله مسع منه بعد اختالطه وروايته عنه يف سنن أىب داود ويف اليوم والليلة 
  والنسائي وأما حممد بن عدى

خلط سعيد بن أيب عروبة بعد هزمية إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن بن حسن : سعيد بن أيب عروبة قال حيىي بن معني
  .فمن مسع منه بعد ذلك فليس بشيء. أربعني يعين ومائةسنة اثنتني و
_______  

فقال حيىي بن معني عن حممد بن عدى ال نكذب اهللا مسعنا من اجلريري وهو خمتلط وليست روايته عنه يف شيء من 
ل الكتب الستة وأما حيىي بن سعيد فقال ابن حبان قد رآه حيىي القطان وهو خمتلط ومل يكن اختالطه فاحشا وقا

عباس الدوري عن ابن معني قال مسع حيىي بن سعيد من اجلريري وكان ال يروى عنه قال صاحب امليزان ألنه أدركه 
يف آخر عمره وأما يزيد بن هارون فقال حممد بن سعيد عن يزيد بن هارون مسعت من اجلريري سنة اثنني وأربعني 

قيل لنا أنه قد اختلط وقال أمحد بن حنبل عن يزيد بن ومائة وهى أول سنة دخلت البصرة ومل ينكر منه شيئا وكان 
هارون رمبا ابتذ اجلريري وكان قد أنكر وروايته عنه عند مسلم وقد جياب عنه بأن يزيد بن هارون أنكر اختالطه 

  .حني مسع منه
ة بشر بن األمر الرابع يف بيان من أخرج له الشيخان أو أحدمها من روايته عن اجلريري فروى الشيخان من رواي

املفضل وخالد بن عبد اهللا الطحان وعبد األعلى بن عبد األعلى وعبد الوارث بن سعيد عنه وروى مسلم له من 
رواية إمساعيل بن علية وجعفر بن سليمان الضبعي ومحاد بن أسامة ومحاد بن سلمة وسامل بن نوح وسفيان الثوري 

بد الواحد بن زياد وعبد الوهاب الثقفي ووهيب بن خالد ويزيد وسليمان بن املغرية وشعبة وعبد اهللا بن املبارك وع
  .بن زريع ويزيد بن هارون

قوله سعيد بن أىب عروبة قال حيىي بن معني خلط سعيد بن أىب عروبة بعد هزمية إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن بن 
  .المهحسن سنة اثنتني وأربعني يعىن ومائة ومن مسع منه بعد ذلك فليس بشيء إىل آخر ك

أن ما اقتصر عليه املصنف حكاية عن حيىي بن معني من أن هزمية إبراهيم سنة اثنتني وأربعني ليس : وفيه أمور أحدها
جبيد فإن املعروف يف التواريخ إن خروجه وهزميته معا كانا يف سنة مخس وأربعني ومائة وأنه احتز رأسه يف يوم 

  كذا ذكر دحيم اختالط ابن أيب عروبةاالثنني خلمس ليال بقني من ذي القعدة منها و



  .وأثبت الناس مساعا منه عبدة بن سليمان. ويزيد بن هارون صحيح السماع منه مسع منه بواسط وهو يريد الكوفة
بلغنا عن ابن عمار املوصلي أحد . وممن عرف أنه مسع منه بعد اختالطه وكيع واملعاىف بن عمران املوصلي: قلت

  .وايتهما عنه بشيء إمنا مساعهما بعدما اختلطليست ر: احلفاظ أنه قال
: حتدث عن سعيد بن أيب عروبة وإمنا مسعت منه يف االختالط فقال: وقد روينا عن حيىي بن معني أنه قال لوكيع

  .رأيتين حدثت عنه إال حبديث مستو
________  

  .أربعني ومائةوخروج إبراهيم على الصواب فقال اختلط ابن أىب عروبة خمرج إبراهيم سنة مخس و
وكذا قال ابن حبان اختلط سنة مخس وأربعني ومائة وبقى مخس سنني يف اختالطه مات سنة مخسني ومائة هكذا قال 
ابن حبان أنه تويف سنة مخسني ومائة واملشهور أن وفاته سنة ست ومخسني هكذا قال عمرو بن الفالس وأبو موسى 

عن عبد الصمد قال املزي وقال غريه سنة سبع ومخسني فعلى  الزمن وعليه اقتصر البخاري يف التاريخ حكاية
املشهور تكون مدة اختالطه عشر سنني وبه جزم الذهيب يف العرب وخالف ذلك يف امليزان فقال عاش بعد ثالث 

عشرة سنة مع جزمه يف العرب ويف امليزان أيضا أن وفاته سنة ست ومخسني فلعل ما قاله يف امليزان من مدة اختالطه 
  .بناء على قول حيىي بن معني أن هزمية إبراهيم يف سنة اثنني وأربعني وهو خمالف لقول اجلمهور واهللا أعلم

األمر الثاىن اقتصر املصنف على ذكر اثنني ممن مساعه منه صحيح يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان وهو كما ذكر 
مسع منه يف االختالط اللهم إال أن يريد بذلك بيان  قاله حيىي بن معني إال أن عبدة بن سليمان أخرب عن نفسه أنه
  .اختالطه وأنه مل حيدث عنه مبا مسعه منه يف االختالط واهللا أعلم

وقد ذكر أئمة احلديث مجاعة آخرين مساعهم منه صحيح وهم أسباط بن حممد وخالد بن احلارث وسرار بن جمشر 
  وسفيان بن حبيب وشعيب بن إسحق على اختالف

  
_______  

فيه كما سنذكره وعبد اهللا بن بكر السهمى وعبد اهللا بن املبارك وعبد األعلى بن عبد األعلى الشامى وعبد الوهاب 
بن عطاء اخلفاف وحممد بن بشر وحيىي بن سعيد القطان ويزيد بن زريع فذكر ابن حبان يف الثقات أنه مسع منه قبل 

بن عدى أرواهم عنه عبد األعلى الشامى مث شعيب بن إسحق اختالطه عبد اهللا بن املبارك ويزيد بن زريع وقال ا
وعبدة بن سليمان وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف وأثبتهم فيه يزيد بن زريع وخالد ابن احلرث وحيىي بن سعيد 

القطان وقال أمحد بن حنبل كان عبد الوهاب بن عطاء من أعلم الناس حبديث سعيد بن أىب عروبة وقال أبو عبيد 
سئل أبو داود عن السهمى واخلفاف يف حديث ابن أىب عروبة فقال عبد الوهاب أقدم فقيل له عبد الوهاب  اآلجرى

مسع يف االختالط فقال من قال هذا مسعت أمحد بن حنبل سئل عن عبد الوهاب يف سعيد ابن أىب عروبة فقال عبد 
ربعني قبل أن خيتلط بسنة وقيل إمنا مسع الوهاب أقدم وقال ابن حبان كان مساع شعيب بن إسحق منه سنة أربع وأ

  .منه يف االختالط كما سيأتى
وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل سألت أىب أسباط بن حممد أحب إليك يف سعيد أو اخلفاف فقال أسباط أحب إىل 

دم سرارا ألنه مسع بالكوفة وقال أبو عبيد اآلجرى سألت أبا داود عن أثبتهم يف سعيد فقال كان عبد الرمحن يق
وكان حيىي يقدم يزيد ابن زريع وقال يف موضع آخر مسعت أبا داود يقول سرار بن جمشر ثقة كان عبد الرمحن 

  .يقدمه على يزيد بن زريع وهو من قدماء أصحاب سعيد بن أىب عروبة ومات قدميا



أمحد بن حنبل قال عبد  وقال أبو حامت الرازى كان سفيان بن حبيب أعلم الناس حبديث سعيد بن أىب عروبة وقال
اهللا بن بكر السهمى مسعت من سعيد سنة إحدى أو سنة اثنني وأربعني يعىن وماية وقال أبو عبيد اآلجرى سألت أبا 

  .داود عن مساع حممد بن بشر من سعيد بن أىب عروبة فقال هو أحفظ من كان بالكوفة
طه اثنني ومها وكيع واملعايف بن عمران وقد مسع منه األمر الثالث أن املصنف ذكر ممن عرف أنه مسع منه بعد اختال

يف االختالط أبو نعيم الفضل بن دكني وكذلك غندر حممد بن جعفر وعبدة بن سليمان وشعيب بن إسحق على 
  .خالف يف هؤالء الثالثة

  
________  

لذلك مل يعده املزي يف أما أبو نعيم فإنه قال كتبت عنه بعدما اختلط حديثني وقد يقال لعله ما حدث هبما عنه و
التهذيب يف الرواة عنه وأما حممد بن جعفر غندر فقال عبد الرمحن بن مهدي مسع منه غندر يف االختالط وروايته 

  .عنه عند مسلم كما سيأيت وأما عبدة بن سليمان فقد تقدم إخباره عن نفسه أنه مسع منه يف االختالط
عنه عند مسلم وأما شعيب بن إسحق فروى أبو عبيد اآلجري عن  وقد ذكر املصنف أن مساعه منه صحيح وروايته

أىب داود عن أمحد بن حنبل قال مسع شعيب بن إسحق من سعيد بن أىب عروبة بآخر رمق وقال هشام بن عمار عن 
شعيب بن إسحق مسعت من سعيد بن أىب عروبة سنة أربع وأربعني ومائة وتقدم قول ابن حبان إنه مسع منه قبل أن 

لط بسنة وهذا اخلالف فيه خمرج على اخلالف يف مدة اختالطه فإن ابن معن قال إنه اختلط بعد سنة اثنتني خيت
وأربعني وقال دحيم وغريه سنة مخس وأربعني وميكن أن جيمع بني قول أمحد إنه مسع منه بآخر رمق وبني قول من 

أربعني كما أخرب هو عن نفسه مث أنه مسع منه بعد قال مسع منه قبل أن خيتلط أنه كان ابتداء مساعه منه سنة أربع و
ذلك بآخر رمق فإنه بقى إىل سنة ست ومخسني على قول اجلمهور وعلى هذا فحديثه كله مردد ألنه مسع منه يف 
احلالني على هذا التقدير وحيتمل أن يراد بآخر رمق آخر زمن الصحة فعلى هذا يكون حديثه عنه كله مقبوال إال 

  .معني واهللا أعلمعلى قول ابن 
األمر الرابع يف بيان من أخرج هلم الشيخان أو أحدمها من روايتهم عن سعيد بن أىب عروبة فاتفق الشيخان على 

اإلخراج خلالد بن احلرث وروح بن عبادة وعبد األعلى بن عبد األعلى وعبد الرمحن بن عثمان البكراوى وحممد 
  .بن سعيد القطان ويزيد بن زريع من روايتهم عنهبن سواء السدوسى وحممد بن أىب عدى وحيىي 

وأخرج البخاري فقط من رواية بشر بن املفضل وسهل بن يوسف وعبد اهللا بن املبارك وعبد الوارث بن سعيد 
وكهمس بن املنهال وحممد بن عبد اهللا األنصارى عنه أخرج مسلم فقط من رواية إمساعيل بن علية وأىب أسامة محاد 

 بن نوح وسعيد ابن عامر الضبعى وأىب خالد األمحر وامسه سليمان بن حبان وعبد الوهاب بن عطاء بن أسامة وسامل
اخلفاف وعبدة بن سليمان وعلى بن مسهر وعيسى بن يونس وحممد بن بشر العبدى وحممد بن بكر الربساىن وحممد 

  .بن جعفر غندر عنه

بة بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل وهو أخو أيب العميس عتبة املسعودي ممن اختلط وهو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عت
من مسع من املسعودي يف : ذكر احلاكم أبو عبد اهللا يف كتاب املزكني للرواة عن حيىي بن معني أنه قال. املسعودي

  .زمان أيب جعفر فهو صحيح السماع ومن مسع منه يف أيام املهدي فليس مساعه بشيء
مساع عاصم هو ابن علي وأيب النضر وهؤالء من املسعودي بعد : محد بن حنبل أنه قالوذكر حنبل بن إسحاق عن أ



  .ما اختلط
______  

املسعودي ممن اختلط وهو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عقبة بن عبد اهللا بن مسعود اهلزيل وهو أخو أىب " قوله"
لرواة عن حيىي بن معني أنه قال من مسع من العميس عتبة املسعودي ذكر احلاكم أبو عبد اهللا يف كتاب املزكني ل

املسعودي يف زمان أىب جعفر فهو صحيح السماع ومن مسع منه يف أيام املهدي فليس مساعه بشيء وذكر حنبل بن 
  .إسحق عن أمحد بن حنبل أنه قال مساع عاصم وهو ابن على وأىب النضر وهؤالء من املسعودي بعد ما اختلط انتهى

أن املصنف اقتصر على ذكر اثنني ممن مسع منه بعد االختالط ومها عاصم بن على وأبو النضر  :أحدها: وفيه أمور
هاشم بن القاسم وممن مسع منه أيضا بعد االختالط عبد الرمحن ابن مهدي ويزيد بن هارون وحجاج بن حممد 

عودي ثقة فلما كان بآخرة األعور وأبو داود الطيالسى وعلى بن اجلعد قال حممد بن عبد اهللا بن منري كان املس
  .اختلط مسع منه عبد الرمحن بن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث خمتلطة وما روى عنه الشيوخ فهو مستقيم

وقال عمرو بن على الفالس مسعت حيىي بن سعيد يقول رأيت املسعودي سنة رآه عبد الرمحن بن مهدى فلم أكلمه 
لسى عن مساع عبد الرمحن بن مهدى من املسعودي فقال مسع منه مبكة وسأل حممد بن حيىي الذهلي أبا الوليد الطيا

شيئا يسريا وذكر ابن عساكر يف تاريخ دمشق عن أمحد بن حنبل قال كل من مسع من املسعودي بالكوفة مثل وكيع 
بو داود وأىب نعيم وأما يزيد بن هرون وحجاج ومن مسع منه ببغداد يف االختالط إال من مسع بالكوفة انتهى وأما أ

الطيالسى فقال اخلطيب يف تارخيه أنه مسع من املسعودي ببغداد وقد تقدم قول أمحد وقال ابن عمار من مسع منه 
  .ببغداد فسماعه ضعيف

.  
_________  

وقال عمرو بن على الفالس مسعت أبا قتيبة هو مسلم بن قتيبة يقول رأيت املسعودي سنة ثالث ومخسني وكتبت 
يته سنة سبع ومخسني أي ومائة والذر يدخل يف أذنه وأبو داود يكتب عنه فقلت له أتطمع أن عنه وهو صحيح مث رأ

حتدث عنه وأنا حي وقال عثمان بن عمر بن فارس كتبنا عن املسعودي وأبو داود جرو يلعب بالتراب وأما على 
ومخسني ومائة واملسعودي يومئذ ابن اجلعد فإن مساعه منه أيضا ببغداد فإن على بن اجلعد إمنا قدم البصرة سنة ست 

  .ببغداد
يف بيان ابتداء اختالطه وقد اقتصر املصنف على حكاية كالم ابن معني أن من مسع منه يف زمان أىب : األمر الثاين

جعفر فهو صحيح السماع وعلى هذا فكانت مدة اختالطه سنة أو سنتني فإن أبا جعفر املنصور مات بظاهر مكة يف 
ة مثان ومخسني ومائة وكانت وفاة املسعودي على املشهور يف سنة ستني ومائة قاله سليمان بن سادس ذي احلجة سن

حرب وأبو عبيد القاسم بن سالم وأمحد بن حنبل وبه حزم البخاري يف تارخيه نقال عن أمحد وابن حبان يف الضعفاء 
 العرب وامليزان وما اقتضاه كالم حيىي بن وابن زبر وابن قانع وابن عساكر يف التاريخ واملزي يف التهذيب والذهيب يف

  .معني من قدر مدة اختالطه صرح به أبو حامت الرازي فقال تغري بآخره قبل موته بسنة أو سنتني
ويف كالم غري واحد أنه اختلط قبل ذلك وتقدم قول أىب قتيبة سلم بن قتيبة أنه رآه سنة سبع ومخسني والذر يدخل 

  .يف أذنيه
ى الفالس مسعت معاذ بن معاذ يقول رأيت املسعودي سنة أربع ومخسني يطالع الكتاب يعىن أنه وقال عمرو بن عل

قد تغري حفظه وهذا موافق ملا حكاه عبد اهللا بن أمحد ابن حنبل عن أبيه أنه قال إمنا اختلط املسعودي ببغداد ومن 



بع ومخسني ولكن مل خيتلط يف أول مسع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد وكان قدوم املسعودي بغداد سنة أر
قدومه بغداد فقد مسع منه شعبة ببغداد كما ذكره ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل وعلى هذا فقد طالت مدة 

اختالطه ال سيما على قول من قال أنه مات سنة مخس وستني وهو قول يعقوب بن شيبة رواه اخلطيب يف التاريخ 
سنة ستني ومائة كما تقدم لكن قد روينا باإلسناد الصحيح إىل على بن املديين مسعت عنه وان كان املشهور أنه تويف 

  معاذ بن معاذ يقول قدم علينا املسعودي البصرة قدمتني ميلى علينا إمالء مث لقيت املسعودي ببغداد سنة أربع

  
_________  

ومعى عبد اهللا ابن عثمان ما أنكر منه قليال  ومخسني وما أنكر منه قليال وال كثريا فجعل ميلى على مث أذن ىل يف بينه
وال كثريا قال مث قدمت عليه مرة أخرى مع عبد اهللا بن حسن قال فقلت ملعاذ سنة كم قال سنة إحدى وستني 

فقالوا دخل عليه فذهب ببعض مساعه فأنكروه لذلك قال معاذ فتلقانا يوما فسألته عن حديث القاسم فأنكره وقال 
مث رأيت رجال جاءه بكتاب عمرو بن مرة عن إبراهيم فقال كيف هو يف كتابك قال عن  ليس من حديثى قال

علقمة وجعل يالحظ كتابه فقال معاذ فقلت له انك امنا حدثتناه عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن عبد اهللا قال هو 
يخ وغريه وذكره املزى يف عن علقمة ففي هذا أنه تأخر إىل سنة إحدى وستني وقد رواه هكذا ابن عساكر يف التار

التهذيب وضبب على قوله إحدى وذلك أنه اقتصر يف التهذيب على أنه تويف سنة ستني فرأى هذا خمالفا ملا ذكر من 
  .وفاته فضبب عليه واهللا أعلم

نعيم يف بيان من مسع منه قبل اختالطه قال أمحد بن حنبل مساع وكيع من املسعودي بالكوفة قدمي وأبو : األمر الثالث
أيضا قال وإمنا اختلط املسعودي ببغداد قال ومن مسع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد انتهى وعلى هذا فتقبل 
رواية كل من مسع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد وهم أمية بن خالد وبشر بن املفضل وجعفر بن عون 

يبة سلم بن قتيبة وطلق بن غنام وعبد اهللا بن رجاء وخالد بن احلرث وسفيان بن حبيب وسفيان الثورى وأبو قت
الغداىن وعثمان بن عمر بن فارس وعمرو بن مرزوق وعمرو بن اهليثم والقاسم بن معن بن عبد الرمحن ومعاذ بن 

  .معاذ العنربى والنضر ابن مشيل ويزيد بن زريع
ال يتميز حديثه القدمي من حديثه األخري قال  أنه قد شدد بعضهم يف أمر املسعودي ورد حديثه كله ألنه: األمر الرابع

ابن حبان يف تاريخ الضعفاء كان املسعودي صدوقا اال أنه اختلط يف آخر عمره اختالطا شديدا حىت ذهب عقله 
وكان حيدث مبا حيب فحمل عنه فاختلط حديثه القدمي حبديثه األخري ومل يتميز فاستحق الترك وقال أبو احلسن 

يان الوهم واإليهام كان ال يتميز يف األغلب ما رواه قبل اختالطه مما رواه بعد انتهى والصحيح ما القطان يف كتاب ب
قدمناه من أن من مسع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد فسماعه صحيح كما قال أمحد وابن عمار وقد ميز 

  بعض ذلك واهللا أعلم

  .إنه تغري يف آخر عمره وترك االعتماد عليه لذلك: ربيعة الرأي بن أيب عبد الرمحن أستاذ مالك قيل
________  

ربيعة الرأي بن أىب عبد الرمحن أستاذ مالك قيل أنه تغري يف آخر عمره وترك األعتماد عليه لذلك انتهى وما " قوله"
بو حامت حكاه املصنف من تغري ربيعة يف آخر عمره مل أره لغريه وقد احتج به الشيخان ووثقه أمحد بن حنبل وأ

الرازى وحيىي بن سعيد والنسائي وابن حبان وابن عبد الرب وغريهم وال أعلم أحدا تكلم فيه باختالط وال ضعف إال 



أن النباتى أورده يف ذيل الكامل وقال إن البسىت وهو ابن حبان ذكره يف الزيادات مقتصرا على قول ربيعة البن 
من شاء أخذه وذكر البخاري قول ربيعة هذا يف التاريخ الكبري شهاب أن حايل ليست تشبه حالك أنا أقول برأى 

وقال ابن سعد يف الطبقات بعد توثيقه كانوا يتقونه ملوضع الرأي قال ابن عبد الرب يف التمهيد وقد ذمه مجاعة من 
عيينة  أهل احلديث العترافه يف الرأي ورووا يف ذلك أخبارا قد ذكرهتا يف غري هذا املوضع قال وكان سفيان بن

والشافعي وأمحد بن حنبل ال يرضون عن رأيه ألن كثريا منه يوجد له خبالف املسند الصحيح ألنه مل يتسع فيه 
وروى ابن عبد الرب يف كتاب جامع بيان العلم بإسناده إىل مالك قال قال يل ابن هرمز ال متسك على شيء مما مسعت 

تتمسك به وروى ابن عبد الرب أيضا فيه عن موسى بن هارون قال مىن من هذا الرأي فإمنا افتجرته أنا وربيعة فال 
الذين ابتدعوا الرأي ثالثة وكلهم من أبناء سبايا األمم وهم ربيعة باملدينة وعثمان البىت بالبصرة وفالن بالكوفة قال 

قلت له ما حالك فقال ابن عبد الرب وذكر العقيلى يف التاريخ الكبري بإسناده إىل الليث قال رأيت ربيعة يف املنام ف
  .صرت إىل خري إال أىن مل أمحد على كثري مما خرج مىن من الرأي انتهى

فهذا كما تراه إمنا تكلم فيه من قبل الرأي ال من اختالطه فإىن مل أر أحدا ذكره غري ابن الصالح على أن غري واحد 
هل العراق تقولون ربيعة الرأي واهللا ما رأيت قد برأوه من الرأي فروينا عن عبد العزيز ابن أىب سلمة أنه قال يا أ

  .أحدا أحفظ لسنة منه
وذكر ابن عبد الرب يف التمهيد قال كان عبد العزيز بن أىب سلمة جيلس إىل ربيعة فلما حضرت ربيعة الوفاة قال له 

يئا فترى أن رأينا له خرب عبد العزيز يا أبا عثمان إنا قد تعلمنا منك ورمبا جاءنا من يستفتينا يف الشيء مل نسمع فيه ش
  :من رأيه لنفسه فنفتيه فقال

تغري يف سنة : صاحل بن نبهان موىل التوأمة بنت أمية بن خلف روى عنه ابن أيب ذئب والناس قال أبو حامت بن حبان
  .مخس وعشرين ومائة واختلط حديثه األخري حبديثه القدمي ومل يتميز فاستحق الترك

  .ممن اختلط وتغري ذكره النسائي وغريه واهللا أعلم حصني بن عبد الرمحن الكويف
______  

ربيعة أجلسوين فجلس مث قال وحيك يا عبد العزيز ألن متوت جاهال خري لك من أن تقول يف شيء بغري عليم ال ال 
  .ال ثالث مرات

امت بن حبان تغري يف صاحل بن نبهان موىل التوأمة بنت أمية بن خلف روى عنه ابن أىب ذئب والناس قال أبو ح" قوله"
  .سنة مخس وعشرين ومائة واختلط حديثه األخري حبديثه القدمي ومل يتميز فاستحق الترك انتهى

وقد اقتصر املصنف من أقوال من تكلم يف صاحل باالختالط على حكاية كالم ابن حبان فاقتضى ذلك ترك مجيع 
  .نه يف صحته ممن مسع منه بعد اختالطهحديثه وليس كذلك فقد ميز غري واحد من األئمة بعض من مسع م

فممن مسع منه قدميا حممد بن عبد الرمحن بن أىب ذئب قاله على بن املديين وحيىي ابن معني واجلوزجاين وأبو أمحد بن 
عدى وممن مسع منه أيضا قدميا عبد امللك بن جريج وزياد بن سعد قاله ابن عدى قلت وكذلك مسع منه قدميا أسيد 

  .وسعيد بن أىب أيوب وعبد اهللا بن على األفريقي وعمارة بن غزية وموسى بن عقبةبن أىب سيد 
  .وممن مسع منه بعد االختالط مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة واهللا أعلم

  .حصني بن عبد الرمحن الكويف ممن اختلط وتغري ذكره النسائي وغريه واهللا أعلم انتهى" قوله"
أن حصني بن عبد الرمحن الكويف أربعة ذكرهم اخلطيب يف املتفق واملفترق واملزي يف التهذيب : اوفيه أمران أحدمه



والذهيب يف امليزان فكان ينبغي للمصنف أن مييز هذا املذكور منهم باالختالط يف آخر عمره بذكر نسبه أو كنيته 
  ونسبه سلمى وكنيته

.  
_______  

ن يسمى هكذا وروايته يف الكتب الستة وليس لغريه من بقية األربعة أبو اهلذيل وهذا هو املعروف املشهور مم
املذكورين رواية يف شيء من الكتب الستة وإمنا ذكرهم املزي يف التهذيب للتمييز وحصني بن عبد الرمحن الكويف 

وقال . ريهمهذا ثقة حافظ وثقة أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وأبو زرعة العجلي والنسائي يف الكىن وابن حبان وغ
أبو حامت الرازي ثقة ساء حفظه يف اآلخر وقال النسائي تغري وقال يزيد بن هارون طلبت احلديث وحصني حي كان 

  .يقرأ عليه وكان قد نسى وعن يزيد بن هارون أيضا أنه قال اختلط
ى وقد أنكر على وذكره البخاري يف الضعفاء وكذلك العقيلي وابن عدى ومل يذكروا فيه تضعيفا غري أنه كرب ونس

بن عاصم اختالطه فقال مل خيتلط والثاين حصني ابن عبد الرمحن احلارثي الكويف حدث عن الشعيب وروى عنه 
  .إمساعيل بن أىب خالد واحلجاج بن أرطاه ذكره البخاري يف التاريخ وابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل

  .جاج وإمساعيل بن أىب خالدوحكى عن أمحد أنه قال فيه ليس يعرف ما روى عنه غري احل
وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ليس هذا باألول مات سنة تسع وثالثني ومائة والثالث حصني بن عبد الرمحن 
النخعي الكويف أخو مسلم بن عبد الرمحن النخعي روى عن الشعيب أيضا قوله روى عنه حفص بن غياث ذكره 

رح والتعديل واخلطيب وروى عن أمحد بن حنبل قال هذا رجل آخر ال البخاري يف التاريخ وابن أىب حامت يف اجل
يعرف وقال اخلطيب مل يرو عنه غري حفص بن غياث وذكره ابن حبان يف الثقات قال وليس هذا باألولني قال 
هنم هؤالء الثالثة من أهل الكوفة وقد رووا ثالثتهم عن الشعيب روى عنهم أهل الكوفة قال ورمبا يتوهم املتوهم أ

واحد وليس كذلك أحدهم سلمى واآلخر حارثي والثالث خنعي والرابع حصني بن عبد الرمحن اجلعفي أخو إمساعيل 
بن عبد الرمحن كويف أيضا روى عن عبد اهللا بن على بن احلسني بن على بن أىب طالب روى عنه طعمه بن غيالن 

  .هذيب والذهيب يف امليزان وقال جمهولالكويف ذكره اخلطيب يف املتفق واملفترق وتبعه املزي يف الت
األمر الثاين مل يذكر املصنف يف ترمجة حصني هذا من عرف أنه مسع منه يف الصحة أو من عرف أنه مسع منه يف 

  .االختالط كما فعل يف أكثر من ذكره ممن اختلط

  .ةاختلط بآخر: عبد الوهاب الثقفي ذكر ابن أيب حامت الرازي عن حيىي بن معني أنه قال
  أنه مسع حيىي: سفيان بن عيينة وجدت عن حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي

_________  
  .وقد مسع منه قدميا قبل أن يتغري سليمان التيمي وسليمان األعمش وشعبة وسفيان واهللا تعاىل أعلم

عبد اهللا احلضرمي امللقب وقد اختلف كالمهم يف سنة وفاته فاملشهور أنه تويف سنة ست وثالثني ومائة قاله حممد بن 
مبطني وعليه اقتصر اخلطيب يف املتفق واملفترق واملزي يف التهذيب واختلف فيه كالم ابن حبان يف الثقات فإنه ذكره 
يف طبقة التابعني ويف طبقة أتباع التابعني أيضا وقال يف طبقة التابعني أنه مات سنة ثالث وستني ومائة وقال يف طبقة 

أنه مات سنة ست وستني ومائة وهكذا نقلته من خط الصدر البكري يف املوضعني فإن مل يكن من خطأ أتباع التابعني 
  .النساخ فهو وهم من ابن حبان واملعروف سنة ست وثالثني وبه جزم الذهيب أيضا يف العرب واهللا أعلم



  .لط بآخرة انتهىعبد الوهاب الثقفي ذكر ابن أىب حامت الرازي عن حيىي بن معني أنه قال اخت" قوله"
مل يبني املصنف مقدار مدة اختالطه وال من ذكر أنه مسع منه يف الصحة أو يف االختالط فأما مقدار مدة اختالطه 

فقال عقبة بن مكرم العمى اختلط قبل موته بثالث سنني أو أربع سنني انتهى وكانت وفاته سنة أربع وتسعني ومائة 
و بن على الفالس وأبو موسى الزمن وبه جزم ابن زبر وابن قانع والذهيب يف بتقدمي التاء على السني وهو قول عمر

  .العرب واملزي يف التهذيب وقيل سنة أربع ومثانني وبه صدر ابن حبان كالمه
وأما الذين مسعوا منه يف الصحة فجميع من مسع منه إمنا مسع منه يف الصحة قبل اختالطه قال الذهيب يف امليزان ما 

ديثه فإنه ما حدث حبديث يف زمن التغري مث استدل على ذلك بقول أىب داود تغري جرير بن حازم وعبد ضرر تغريه ح
  .الوهاب الثقفي فحجب الناس عنهما

  سفيان بن عيينة وجدت عن حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي أنه مسع حيىي" قوله"

ع وتسعني فمن مسع منه يف هذا السنة وبعد هذا أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سب: ابن سعيد القطان يقول
  .تويف بعد ذلك بنحو سنتني سنة تسع وتسعني ومائة: فسماعه ال شيء قلت
أنه عمي يف آخر عمره فكان يلقن فيتلقن فسماع من مسع منه بعد ما : ذكر أمحد بن حنبل: عبد الرزاق بن مهام

  .ةفيه نظر ملن كتب عنه بآخر: قال النسائي. عمي ال شيء
______  

ابن سعيد القطان يقول أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعني فمن مسع منه يف هذه السنة وبعدها 
أن املصنف مل : أحدها: وفيه أمور. فسماعه ال شيء قلت تويف بعد ذلك بنحو سنتني سنة تسع وتسعني ومائة انتهى

مسع منه يف هذه السنة حممد بن عاصم صاحب ذاك اجلزء يبني من مسع منه يف سنة سبع وتسعني وما بعدها وقد 
العايل كما هو مؤرخ يف اجلزء املذكور وهكذا ذكره أيضا صاحب امليزان قال فأما سنة مثان وتسعني ففيها مات ومل 
ه يلقه فيها أحد فإنه تويف قبل قدوم احلاج بأربعة أشهر قال ويغلب على ظين أن سائر شيوخ األئمة الستة مسعوا من

  .قبل سنة سبع
أن هذا الذي ذكره املصنف عن حممد بن عبد اهللا بن عمار عن القطان قد استبعده صاحب امليزان فقال : األمر الثاين

وأنا أستبعده وأعده غلطا من ابن عمار فإن القطان مات يف صفر من سنة مثان وتسعني وقت قدوم احلاج ووقت 
ن سعيد من أن يسمع اختالط سفيان مث يشهد عليه بذلك واملوت قد حتدثهم عن أخبار احلجاج فمىت متكن حيىي ب

  .نزل به مث قال فلعله بلغه ذلك يف أثناء سنة سبع
أن ما ذكره املصنف من عند نفسه كونه بقى بعد االختالط حنو سنتني وهم منه وسبب ذلك ومهه يف : األمر الثالث

رجب سنة مثان وتسعني قاله حممد بن سعد وابن زبر وابن  وفاته فإن املعروف أنه تويف مبكة يوم السبت أول شهر
  .قانع وقال ابن حبان يوم السبت آخر يوم من مجادى اآلخرة

قوله عبد الرزاق بن مهام ذكر أمحد بن حنبل أنه عمى يف آخر عمره فكان يلقن فيتلقن فسماع من مسع منه بعد ما 
  .عمى ال شيء إىل آخر كالمه

  ن مسع من عبد الرزاق بعد تغريه إال إسحق بن إبراهيممل يذكر املصنف أحدا مم

واهللا لقد جتشمت إىل عبد الرزاق وإنه : صنعاءوعلى هذا حنمل قول عباس بن عبد العظيم ملا رجع من : قلت
  .لكذاب والواقدي أصدق منه



قد وجدت فيما روي عن الطرباين عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرهتا جدا : قلت
ي ست مات عبد الرزاق وللدبر: قال إبراهيم احلريب. فأحلت أمرها على ذلك فإن مساع الدبري منه متأخر جدا

  .سنني أو سبع سنني وحيصل أيضا يف نظر من كثري من العوايل الواقعة عمن تأخر مساعه من سفيان بن عيينة وأشباهه
______  

الدبري فقط وممن مسع منه بعد ما عمى أمحد بن حممد بن شبوية قاله أمحد بن حنبل ومسع منه أيضا بعد التغري حممد 
ع منهم الطرباين يف رحلته إىل صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كلهم مسع منه بن محاد الطهراين والظاهر أن الذين مس

بعد التغري وهم أربعة أحدهم الدبري الذي ذكره املصنف وكان مساعه من عبد الرزاق سنة عشر ومائتني وكانت 
عاين والثالث إبراهيم وفاة الدبري سنة أربع ومثانني ومائتني والثاين من شيوخ الطرباين إبراهيم بن حممد بن برة الصن

بن حممد بن عبد اهللا بن سويد الشناىب والرابع احلسن بن عبد األعلى البوسي الصنعاين فهؤالء األربعة مسع منهم 
  .الطرباين يف رحلته إىل اليمن سنة اثنني ومثانني ومساعهم من عبد الرزاق بآخرة

ن راهويه وعلى ابن املديين وحيىي بن معني ووكيع وممن مسع من عبد الرزاق قبل االختالط أمحد بن حنبل وإسحق ب
بن اجلراح يف آخرين أخرج هلم الشيخان من رواياهتم عن عبد الرزاق فممن اتفق الشيخان على اإلخراج له عن 

  .عبد الرزاق مع إسحق بن راهويه إسحق بن منصور الكوسج وحممود بن غيالن
بن املديين إسحق بن إبراهيم السعدي وعبد اهللا بن حممد  وممن أخرج له البخاري فقط عن عبد الرزاق مع على

املسندي وحممد بن حيىي الذهلى وحممد بن حيىي بن أىب عمر العدين وحيىي بن جعفر البيكندي وحيىي بن موسى 
  .البلخي امللقب خب

ر وممن أخرج له مسلم عن عبد الرزاق مع أمحد بن حنبل أمحد بن يوسف السلمي وحجاج بن يوسف الشاع
  واحلسني بن على اخلالل وسلمة بن شبيب وعبد الرمحن بن

فما رواه عنه البخاري و حممد بن حيىي الذهلي وغريمها من احلافظ . عارم حممد بن الفضل أبو النعمان اختلط بآخرة
  .ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختالطه

_________  
  .مد بن رافع وحممد بن مهران احلمال واهللا أعلمبشر بن احلكم وعبد بن محيد وعمرو بن حممد الناقد وحم

عارم حممد بن الفضل أبو النعمان اختلط بآخرة فيما رواه عنه البخاري وحممد بن حيىي الذهلي وغريمها من " قوله"
  .احلفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختالطه انتهى

 من مسع منه قبل االختالط وبعده إال ما ذكر عن ومل يبني املصنف ابتداء اختالطه وال كم قام يف االختالط وال
البخاري وحممد بن حيىي الذهلى وغريمها من احلفاظ وأتى به بصيغة ينبغى ومل ينقله عن أحد يرجع إليه مع أن بعض 

  .احلفاظ مساعه منه بعد االختالط وهو أبو زرعة الرازى كما سيأتى وأنا أبني ذلك إن شاء اهللا تعاىل
ختالطه فقد اختلفوا يف ذلك فقال أبو حامت كتبت عنه قبل االختالط سنة أربع عشرة يعىن ومائتني قال فأما ابتداء ا

ومل أمسع منه بعدما اختلط فمن مسع منه قبل سنة وعشرين ومائتني فسماعه جيد قال وأبو زرعة لقيه سنة اثنتني 
  .وعشرين

 مث راجعه عقله واستحكم به االختالف سنة ست وقال أبو داود بلغنا أن عارما أنكر سنة ثالث عشرة ومائتني
عشرة ومات عارم سنة أربع وعشرين ومائتني فإذا كان اختالطه مثاىن سنني على قول اىب داود وأربع سنني على 

  .قول أىب حامت



وقال الدارقطىن ما ظهر له بعد اختالطه حديث منكر وأما ابن حبان فإنه قال يف تاريخ الضعفاء اختلط يف آخر 
عمره وتغري حىت كان ال يدرى ما حيدث به فوقع املناكري الكثرية يف روايته فما روى عنه القدماء إذا علم أن 
مساعهم منه كان قبل تغريه إن احتج به حمتج بعد العلم مبا ذكرت أرجو أن ال خنرج يف فعل ذلك وأما رواية 

يعلم التمييز بني مساع املتأخرين واملتقدمني منه يترك  املتأخرين عنه فال جيب إال التنكب عنها على األحوال وإذا مل
الكل فال حيتج بشئ منه وقد أنكر صاحب امليزان قول ابن حبان هذا ونسبه إىل التخسيف والتهوير وقال مل يقدر 

  ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا فأين ما زعم انتهى

حدثنا أبو قالبة بالبصرة قبل : ا عن اإلمام ابن خزمية أنه قالأبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي روين
  .أن خيتلط وخيرج إىل بغداد

__________  
وأما من مسع منه قبل االختالط فأمحد بن حنبل وعبد اهللا بن حممد املسندي وأبو حامت الرازي وأبو على حممد بن 

يوخ البخاري أو مسلم وروى عنه يف الصحيح أمحد بن خالد الزر يقي وكذلك ينبغي أن يكون من حدث عنه من ش
شيئا من حديثه ومع كون البخاري روى عنه يف الصحيح فقد روى يف الصحيح أيضا عن عبد اهللا بن حممد املسندي 

  .عنه
وروى مسلم يف الصحيح عن مجاعة عنه وهم أمحد بن سعيد الدرامي وحجاج بن الشاعر وأبو داود سليمان بن 

  .محيد وهارون بن عبد اهللا احلمال سعيد السنجي وعبد بن
وأما من مسع منه بعد االختالط فأبو زرعة الرازي كما قال أبو حامت وعلى بن عبد العزيز البغوي على قول أىب داود 

أنه استحكم به االختالط سنة ست عشرة وذلك أن مساع على بن عبد العزيز كان يف سنة سبع عشرة كما قاله 
  .ىب حامت املتقدم فسماع على بن عبد العزيز البغوي منه كان قبل اختالطه واهللا أعلمالعقيلي فأما على قول أ

  .وجاء إليه أبو داود فلم يسمع منه ملا رأى من اختالطه وكذلك إبراهيم احلريب
بالبصرة  أبو قالبة عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي روينا عن اإلمام ابن خزمية أنه قال حدثنا أبو قالبة" قوله"

قبل أن خيتلط وخيرج إىل بغداد انتهى وظاهر كالم ابن خزمية أن من مسع منه بالبصرة قبل أن خيرج إىل بغداد 
فسماعه صحيح وإن من مسع منه ببغداد فهو بعد االختالط أو مشكوك فيه فمن مسع منه بالبصرة أبو داود 

ود وحممد بن إسحاق الصاغاىن وأمحد بن حيىي بن السجستاىن وابن ماجه وأبو مسلم الكجى وأبو بكر بن أىب دا
وممن مسع منه ببغداد أمحد بن سلمان النجاد وأمحد بن كامل بن . جابر البالذرى وأبو عروبة احلسني بن حممد احلراىن

سحرة القاضى وأمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمى وأبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان وإمساعيل بن 
مد الصفار وحبشون بن موسى اخلالل وعبد اهللا بن إسحق بن إبراهيم ابن اخلراساين البغوي وأبو عمرو عثمان حم

بن أمحد السماك وأبو بكر حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة السدوسي وأبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم 
  الشافعي وأبو عيسى

الغطريفي اجلرجاين وأبو طاهر حفيد اإلمام ابن خزمية ذكر احلافظ أبو وممن بلغنا عنه ذلك من املتأخرين أبو أمحد 
  .أنه بلغه أهنما اختلطا يف آخر عمرمها: علي الربذعي مث السمرقندي يف معجمه

_________  
حممد بن على بن احلسني التحاري بالتاء املثناة من فوق املضمومة وأبو جعفر حممد بن عمرو بن البحترى وحممد بن 



الدورى وأبو العباس حممد بن يعقوب األصم وما أخذناه من عبارة ابن خزمية من أن من مسع منه بالبصرة فهو خملد 
قبل االختالط ومن مسع منه ببغداد فهو بعد االختالط وليس صرحيا يف عبارته بل هو ظاهر منها وبعض من ذكرنا 

حممد بن يعقوب األصم فقد ذكر احلاكم يف تاريخ  أنه مسع منه ببغداد فهو بعد االختالط كأىب بكر الشافعي وكذلك
نيسابور أن األصم مل يسمع بالبصرة حديثا واحدا وأن أباه رحل به سنة مخس وستني على طريق أصبهان وذكر بقية 

  .رحلته للبلدان مث دخل بغداد سنة تسع وستني إىل آخر كالمه
في اجلرجاىن وأبو طاهر حفيد اإلمام ابن خزمية ذكر احلافظ وممن بلغنا عنه ذلك من املتأخرين أبو أمحد الغطري" قوله"

أبو على الربدعى مث السمرقندى يف معجمه أنه بلغه أهنما اختلطا يف آخر عمرمها انتهى وأما النطريفي فلم أر من 
خ ذكره فيمن اختلط غري ما حكاه املصنف عن احلافظ أىب على الربدعى وقد ترمجه احلافظ محزة السهمى يف تاري

جرجان فلم يذكر عنه شيئا من ذلك وهو أعرف به فإنه أحد شيوخ محزة وقد حدث عنه احلافظ أبو بكر 
االمساعيلى يف صحيحه إال أنه دلس امسه فقال مرة حدثنا حممد بن أىب حامد النيسابورى وقال مرة حدثنا حممد بن 

حممد بن أمحد البغوى وقال مرة حدثنا حممد  أمحد العبقسى وقال مرة حدثنا حممد بن أمحد الوردى وقال مرة حدثنا
بن أمحد بن احلسني ومل ينسبه ونسبته الغطريفي إىل أحد أجداده فإنه حممد بن أمحد بن احلسني القاسم بن السرى بن 
الغطريف الغطريفي اجلرجاين الرباطي ومل يدلسه اإلمساعيلى لضعفه ولكن لكونه ليس يف مرتبة شيوخه وإمنا هو من 

وكان نازال يف منزل اإلمساعيلى وتويف االمساعيلي قبله يف سنة إحدى وسبعني وثالث مايه يف غرة شهر رجب  أقرانه
وتأخر الغطريفي ست سنني فتويف يف سنة سبع وسبعني يف شهر رجب أيضا فلذلك أهبم نسبه فإن كان قد حصل 

  .للغطريفي تغري فهو بعد موت اإلمساعيلى
  .يفي القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربيوآخر من بقى من أصحاب الغطر

.  
_______  

وهو أيضا مسع منه قبل التغري إن كان حصل له تغري فإن القاضي أبا الطيب رحل إىل جرحان سنة إحدى وسبعني يف 
فقال  حياة االمساعيلي فقدمها يوم مخيس فاشتغل بدخول احلمام مث أصبح فأراد االجتماع باالمساعيلي والسماع عليه

له ابنه أبو سعد إنه شرب دواء ملرض حصل له فتعال غدا للسماع عليه فجاء من الغد يوم السبت فوجده قد مات 
فلم حيصل للقاضي أىب الطيب لقي االمساعيلي ومسع يف تلك السنة من الغطريفي فإنه كان نازال يف منزل االمساعيلي 

ولكن ذكر السمعاين يف األنساب أهنم أنكروا على الغطريفي حديثا ومل يذكر الذهيب يف امليزان الغطريفي فيمن تغري 
رواه من طريق مالك عن الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهدى مجال ألىب جهل قال السمعاين وكان 

رج أصله يذكر أن ابن صاعد وابن مظفر أفاداه عن الصويف هذا احلديث قال وال يبعد أن يكون قد مسع إال أنه مل خي
قال وقد حدث غري واحد من املتقدمني واملتأخرين هبذا احلديث عن الصويف قال السمعاين وأنكروا عليه أيضا أنه 

حدث مبسند إسحق بن إبراهيم احلنظلي عن ابن شريويه من غري األصل الذي مسع فيه وقال محزة السهمي مسعت أبا 
  .كتاب ابن شريويه واهللا أعلمعمرو الرزجاهي يقول رأيت مساع الغطريفي يف مجيع 

قلت ومث آخر يوافق الغطريفي يف االسم واسم أبيه وبلده وتقاربا أيضا يف اسم اجلد ومها متعاسران وقد اختلط يف 
آخر عمره فيحتمل أن يكون اشتبه الغطريفي به واسم الغطريفي حممد بن أمحد بن احلسني اجلرجاين كما تقدم واسم 

احلسن وقد بني احلاكم يف تاريخ نيسابور اختالط هذا فقال ولقد سافر معي وسربته يف اآلخر حممد بن أمحد بن 
احلضر والسفر نيفا وأربعني سنة فما اهتمته يف احلديث قط مث تغري بآخرة وخلط واهللا تعاىل يغفر لنا وله وينتقم ممن 



نني وثالث مائة وأما حممد بن الفضل بن أفسد علمه وتويف عشية يوم االثنني الرابع من مجادى األوىل سنة ثالث ومثا
حممد بن إسحق بن خزمية فقد بني احلاكم يف تاريخ نيسابور مدة اختالطه فقال إنه مرض وتغري بزوال العقل يف ذي 
احلجة من سنة أربع ومثانني وثالث مائة فإين قصدته بعد ذلك غري مرة فوجدته ال يعقل وكل من أخذ عنه بعد ذلك 

بالدين وتويف ليلة اجلمعة الثامن عشر من مجادى األوىل من سنة سبع وسبعني وثالث مائة انتهى فعلى فلقلة مباالته 
  .هذا تكون مدة اختالطه سنتني ومخسة أشهر أو مع زيادة بعض شهر آخر

وأبو بكر بن مالك القطيعي راوي مسند أمحد وغريه اختل يف آخر عمره وخرف حىت كان ال يعرف شيئا مما يقرأ 
  .هعلي

_______  
  .وأما نقل صاحب امليزان عن احلاكم أنه عاش بعد تغريه ثالث سنني فنقل غري حمرر

وهكذا قال يف العرب اختلط قبل موته بثالثة أعوام فتجنبوه قال يف امليزان ما عرفت أحدا مسع منه أيام عدم عقله 
  .واهللا أعلم

اختل يف آخر عمره وخرف حىت كان ال يعرف شيئا مما وأبو بكر بن مالك القطيعي راوي مسند أمحد وغريه " قوله"
  .يقرأ عليه انتهى

ويف ثبوت هذا عن القطيعي نظر وهذا القول تبع فيه املصنف مقالة حكيت عن أىب احلسن بن الفرات مل يثبت 
ستورا إسنادها إليه ذكرها اخلطيب يف التاريخ فقال حدثت عن أىب احلسن بن الفرات قال كان ابن مالك القطيعي م

صاحب سنة كثري السماع من عبد اهللا بن أمحد وغريه إال أنه خلط يف آخر عمره وكف بصره وخرق حىت كان ال 
يعرف شيئا مما يقرأ عليه انتهى وقد أنكر صاحب امليزان هذا على ابن الفرات وقال غلو وإسراف وقال أبو عبد 

ت أنه جماب الدعوة وقال احلاكم ثقة مأمون وسئل عنه الرمحن السلمي أنه سأل الدار قطين عنه فقال ثقة زاهد مسع
الربقاىن فقال كان شيخا صاحلا غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب ذكروا أنه مل تكن مساعه فغمزوه ألجل 
ذلك وإال فهو ثقة قال الربقاىن وكنت شديد التنقري عن حاله حىت ثبت عندي أنه صدوق ال شك يف مساعه وإمنا 

فلما غرقت القطيعة باملاء األسود غرق شيء من كتبه فنسخ بدل ما غرق من كتاب مل يكن فيه مساعه  كان فيه بله
قال وملا اجتمعت مع احلاكم أىب عبد اهللا بن البيع بنيسابور ذكرت بن مالك ولينته فأنكر على وقال اخلطيب مل أر 

نقطة كان ثقة وتويف القطيعي لسبع بقني من ذي  أحدا امتنع من الرواية عنه وال ترك االحتجاج به وقال أبو بكر بن
احلجة سنة مثان وستني وثالث مائة وعلى تقدير ثبوت ما ذكره أبو احلسن بن الفرات من التغري وتبعه املصنف 

فممن مسع منه يف الصحة أبو احلسن الدارقطىن وأبو حفص بن شاهني وأبو عبد اهللا احلاكم وأبو بكر الربقاىن وأبو 
  .بهاين وأبو على بن املذهب راوي املسند عنه فإنه مسعه عليه يف سنة ست وستني واهللا أعلمنعيم األص

أن ذلك مما متيز : أن من كان من هذا القبيل حمتجا بروايته يف الصحيحني أو أحدمها فإنا نعرف على اجلملة: واعلم
  .وكان مأخوذا عنه قبل االختالط واهللا أعلم

  :فة طبقات الرواة والعلماءمعر -النوع الثالث والستون 

و كتاب الطبقات الكبري حملمد بن . وذلك من املهمات اليت افتضح بسبب اجلهل هبا غري واحد من املصنفني وغريهم
سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثري الفوائد وهو ثقة غري أنه كثري الرواية فيه عن الضعفاء ومنهم الواقدي وهو 



فرب شخصني يكونان من : والطبقة يف اللغة عبارة عن القوم املتشاهبني وعند هذا .حممد بن عمر الذي ال ينسبه
فأنس بن مالك . طبقة واحدة لتشاهبهما بالنسبة إىل جهة ومن طبقتني بالنسبة إىل جهة أخرى ال يتشاهبان فيها

ا نظرنا إىل تشاهبهم األنصاري وغريه من أصاغر الصحابة مع العشرة وغريهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذ
فالصحابة بأسرهم طبقة أوىل والتابعون طبقة ثانية وأتباع التابعني طبقة ثالثة : وعلى هذا. يف أصل صفة الصحبة

  .وهلم جرا
وإذا نظرنا إىل تفاوت الصحابة يف سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره بضع عشرة طبقة وال يكون عند 

والباحث الناظر يف هذا الفن . صحابة من طبقة العشرة من الصحابة بل دوهنم بطبقاتهذا أنس وغريه من أصاغر ال
  .حيتاج إىل معرفة املواليد والوفيات ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنهم وحنو ذلك واهللا أعلم

  :معرفة املوايل من الرواة والعلماء -النوع الرابع والستون 

فالن : ائل بوصف اإلطالق فإن الظاهر يف املنسوب إىل قبيلة كما إذا قيلوأهم ذلك معرفة املوايل املنسوبني إىل القب
  القرشي أنه منهم صليبة فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه موىل هلم مهم

ومنهم من . اعلم أن فيهم من يقال فيه موىل فالن أو لبين فالن واملراد به موىل العتاقة وهذا هو األغلب يف ذلك
ومنهم أبو عبد اهللا البخاري فهو حممد بن إمساعيل اجلعفي موالهم . ظ املوىل واملراد هبا والء اإلسالمأطلق عليه لف

نسب إىل والء اجلعفيني ألن جده وأظنه الذي يقال له األحنف أسلم وكان جموسيا على يد اليمان بن أخنس اجلعفي 
احلسن بن عيسى املاسرجسي موىل عبد اهللا بن جد عبد اهللا بن حممد املسندي اجلعفي أحد شيوخ البخاري وكذلك 

  .املبارك إمنا والؤه من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه
ومنهم من هو موىل بوالء احللف واملواالة كمالك بن أنس اإلمام ونفره هم أصبحيون محرييون صليبة وهم موال 

ا على طلحة بن عبيد اهللا التيمي أي أجريا ألن جده مالك بن أيب عامر كان عسيف: وقيل. لتيم قريش باحللف
موىل التيميني لكونه مع طلحة بن عبيد اهللا التيمي وهذا قسم رابع يف ذلك وهو حنو : وطلحة خيتلف بالتجارة فقيل

  .ما أسلفناه يف مقسم أنه قيل فيه موىل ابن عباس للزومه إياه
  .ري الطائي سعيد ابن فريوز التابعي هو موىل طيأبو البخت: وهذه أمثلة للمنسوبني إىل القبائل من مواليهم

_________  
  .معرفة املواىل من الرواة والعلماء -النوع الرابع والستون

وهذه أمثلة للمنسوبني إىل القبائل من مواليهم فذكر مجاعة ذكر فيهم عبد اهللا بن وهب املصري القرشي " قوله"
ها كأيب احلباب سعيد بن يسار اهلامشي إىل آخر كالمه فذكر موالهم مث قال ورمبا نسب إىل القبيلة موىل موال

  املصنف لعبد اهللا بن وهب فيمن ينسب إىل القبائل من مواليهم ليس جبيد فإن ظاهره يقتضى أنه موىل قريش وإمنا

  .أبو العالية رفيع الرياحي التميمي التابعي كان موىل امرأة من بين رباح
الليث . امشي أبو داود الراوي عن أيب هريرة وابن حبينة وغريمها هو موىل بين هاشمعبد الرمحن بن هرمز األعرج اهل
  .بن سعد املصري الفهمي موالهم

عبد اهللا بن صاحل املصري . عبد اهللا بن وهب املصري القرشي موالهم. عبد اهللا بن املبارك املروزي احلنظلي موالهم
  .كاتب الليث اجلهين موالهم



يلة موىل موالها كأيب احلباب سعيد بن يسار اهلامشي الراوي عن أيب هريرة و ابن عمر كان موىل ورمبا نسب إىل القب
  .ملوىل هاشم ألنه موىل شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فمن : قال. من مكة: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: قدمت على عبد امللك بن مروان فقال: روينا عن الزهري قال
ومب : قال. من املوايل: قلت: فمن العرب أم من املوايل؟ قال: قال. عطاء بن أيب رباح: يسود أهلها؟ قلت خلفت هبا

  .إن أهل الديانة الرواية لينبغي أن يسودوا: قال. بالديانة والرواية: سادهم؟ قلت
  .فمن العرب أم من املوايل: قال. طاووس بن كيسان: قلت: فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قال
  .إنه لينبغي: قال. مبا سادهم به عطاء: ومب سادهم؟ قلت: قال. من املوايل: قلت: الق

  .من املوايل: قلت: فمن العرب أم من املوايل؟ قال: قال. يزيد بن أيب حبيب: قلت: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قال
_______  

بىن هاشم وذلك أن عبد اهللا بن وهب هو موىل موالها فكان ينبغى أن يذكر مع سعيد بن يسار ملا ذكر أنه موىل 
القرشى الفهرى موىل يزيد بن رمانة ويزيد بن رمانة موىل أىب عبد الرمحن يزيد بن أنيس الفهرى ذكر ذلك مجاعة 
  منهم ابن يونس يف تاريخ مصر وبه جزم املزى يف هتذيب الكمال وقال ابن أىب حامت يف اجلرح والتعديل والسمعاين

من املوايل عبد نويب : قلت: فمن العرب أم من املوايل؟ قال: قال. مكحول: قلت: الشام؟ قالفمن يسود أهل : قال
  .أعتقته امرأة من هذيل

  .من املوايل: قلت: فمن العرب أم من املوايل؟ قال: قال. ميمون بن مهران: فمن يسود أهل اجلزيرة؟ قلت: قال
من : قلت: فمن العرب أم من املوايل؟ قال: قال. مالضحاك بن مزاح: قلت: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قال

  .املوايل
من : قلت: فمن العرب أم من املوايل؟ قال: قال. احلسن بن أيب احلسن: قلت: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قال

  .املوايل
من : لتق: فمن العرب أم من املوايل؟ قال: قال. إبراهيم النخعي: قلت: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قال

  .العرب
: قال. ويلك يا زهري فرجت عين واهللا لتسودن املوايل على العرب حىت خيطب هلا على املنابر والعرب حتتها: قال
  .يا أمري املؤمنني؟ إمنا هو أمر اهللا ودينه من حفظه ساد ومن ضيعه سقط: قلت

لفقه يف مجيع البلدان إىل املوايل إال املدينة ملا مات العبادلة صار ا: وفيما نرويه عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال
  .فإن اهللا خصها بقرشي فكان فقيه أهل املدينة سعيد بن املسيب غري مدافع

______  
يف األنساب موىل رمانة وقال البخاري يف التاريخ الكبري موىل بىن رمانة وهذا موافق ملا تقدم عن ابن يونس وهو 

  .واحلارث بن فهر الصواب وإىل فهر تنسب قريش وحمارب
  :قال الشاعر

  به مجع اهللا القبائل من فهر



ويف هذا بعض امليل فقد كان حينئذ من العرب غري ابن املسيب فقهاء أئمة مشاهري منهم الشعيب والنخعي : قلت
  .ومجيع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن املسيب عرب إال سليمان بن يسار واهللا أعلم

  :معرفة أوطان الرواة وبلداهنم -النوع اخلامس والستون 

وقد كانت . وذلك مما يفتقر حفاظ احلديث إىل معرفته يف كثري من تصرفاهتم ومن مظان ذكره الطبقات البن سعد
العرب إمنا تنتسب إىل قبائلها فلما جاء اإلسالم وغلب عليهم سكىن القرى واملدائن حدث فيما بينهم االنتساب إىل 

  .تنتسب وأضاع كثري منهم أنساهبم فلم يبق هلم غري االنتساب إىل أوطاهنماألوطان كما كانت العجم 
ومن كان من الناقلة من بلد إىل بلد وأراد اجلمع بينهما يف االنتساب فليبدأ باألول مث بالثاين املنتقل إليه وحسن أن 

الدمشقي ومن كان من أهل  فالن املصري مث: يدخل على الثاين كلمة مث فيقال يف الناقلة من مصر إىل دمشق مثال
فجائز أن ينتسب إىل القرية وإىل البلدة أيضا وإىل الناحية اليت منها تلك البلدة أيضا ولنقتد : قرية من قرى بلدة

باحلاكم أيب عبد اهللا احلافظ فنروي أحاديث بأسانيدها منبهني على بالد رواهتا ومستحسن من احلافظ أن يورد 
  .طان رجاله واحدا فواحدا وهكذا غري ذلك من أحواهلماحلديث بإسناده مث يذكر أو

أخربنا أبو بكر : أخربين الشيخ املسند املعمر أبو حفص عمر بن حممد بن املعمر رمحه اهللا بقراءيت عليه ببغداد قال
  حممد بن عبد الباقي بن حممد األنصاري قال

_________  
  .نا حممد وآله وصحبه أمجعنيواحلمد هللا أوال وآخرا و صلى اهللا عليه وسلم على سيد

  :قال مؤلفه أعزه اهللا
وهذا آخر ما تيسر مجعه على كتاب علوم احلديث واهللا تعاىل ينفع به جامعه وقارءه ومن نظر فيه ويبلغنا من رمحته 

  .ما نؤمله ونرجتيه إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير

: ا أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي قالأخربن: أخربنا أبو إسحاق بن عمر بن أمحد الربمكي قال
حدثنا سليمان التيمي عن : حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكجي قال

  " .لثالث ليا: "أو قال" ال هجرة بني املسلمني فوق ثالثة أيام: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس قال
أخربين الشيخ املسند أبو احلسن املؤيد بن حممد بن علي املقرئ رمحه اهللا بقراءيت عليه بنيسابور عودا على بدء من 

أخربنا فقيه احلرم أبو عبد اهللا حممد بن الفضل الفراوي عند قرب : ذلك مرة على رأس قرب مسلم بن احلجاج قال
القاسم عبد الرمحن بن احلسن الشعري بقراءيت عليها بنيسابور مرة  مسلم أيضا ح وأخربتين أم املؤيد زينب بنت أيب

  .وبقراءة غريي مرة أخرى رمحها اهللا
أخربنا أبو حفص عمر بن أمحد بن مسرور : أخربك إمساعيل بن أيب القاسم بن أيب بكر القارئ قراءة عليه قال: قلت
حدثنا حممد بن عبد : إبراهيم بن عبد اهللا الكجي قال أخربنا أبو مسلم: أخربنا إ إمساعيل بن جنيد السلمي قال: قال

أنصر أخاك : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك قال. حدثين محيد الطويل: اهللا األنصاري قال
" متنعه من الظلم فذلك نصرك إياه: "يا رسول اهللا أنصره مظلوما فكيف أنصره ظاملا؟ قال: قلت" . ظاملا أو مظلوما

.  
احلديثان عاليان يف السماع مع لطافة السند وصحة املنت وأنس يف األول فمن دونه إىل أيب مسلم بصريون ومن بعد 

  ويف احلديث. أيب مسلم إىل شيخنا فيه بغداديون



________  
القعدة  قال مؤلفه أمد اهللا تعاىل مدته وكان الفراغ من تبييض هذه النسخة يف يوم األحد احلادي والعشرين من ذي

  .احلرام سنة اثنتني ومثانني وسبعمائة وحسبنا اهللا ونعم الوكيل واحلمد هللا رب العاملني

  .الثاين أنس فمن دونه إىل أيب مسلم كما ذكرناه بصريون ومن بعده من ابن جنيد إىل شيخنا نيسابوريون
ام أيب عبد اهللا حممد بن الفضل أخربين الشيخ الزكي أبو الفتح منصور بن عبد املنعم بن أيب الربكات بن اإلم

أخربنا أبو عثمان : أخربنا جدي أبو عبد اهللا حممد بن الفضل قال: الفراوي بقراءيت عليه بنيسابور رمحه اهللا قال
أخربنا أبو حامت مكي بن : أخربنا أبو سعيد حممد بن عبد اهللا بن محدون قال: سعيد بن حممد البحريي رمحه اهللا قال

أخربين عبدة بن أيب : أخربنا ابن جريج قال: أخربنا عبد الرزاق قال: نا عبد الرمحن بن بشر قالأخرب: عبدان قال
إين : أن املغرية بن شعبة كتب إىل معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد: أن ورادا موىل املغرية بن شعبة أخربه: لبابة

اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد اللهم ال إله إال : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حني يسلم
  " .ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

املغرية بن شعبة ووراد وعبدة كوفيون وابن جريج مكي وعبد الرزاق صنعاين ميان وعبد الرمحن بن بشر فشيخنا 
األمت على ما أسبغ من إفضاله والصالة والسالم األفضالن على  وهللا سبحانه احلمد.ومن بينهما أمجعون نيسابوريون

  .سيدنا حممد وآله وعلى سائر النبيني وآل كل هناية ما يسأل السائلون وغاية ما يأمل اآلملون
_________  

غفرة كتبه بيده لنفسه وملن شاء اهللا تعاىل من بعده أقل عبيد اهللا تعاىل وأفقرهم وأحقرهم وأصغرهم وأحوجهم إىل م
  .ربه ورمحته يعقوب بن أمحد بن عبد املنعم األزهري لألطفيحى غفر اهللا وجلميع املسلمني

  .اللهم ارمحهم رمحة واسعة واغفر هلم مغفرة جامعة حملمد وآله يا رب العاملني
اهللا  أحسن ٧٩٣وكان الفراغ من كتابته يوم االثنني املبارك لثمان وعشرين ليلة خلت من شهر شعبان املكرم عام 

  .عاقبتها يف خري وعافية بال حمنة مبنه وكرمه
  .واحلمد هللا رب العاملني

  
_______  

شيخنا اإلمام العالمة حافظ العصر فريد الدهر أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسن بن  ١احلمد هللا حدثنا
  ة ست وتسعني وسبعمائةعبد الرمحن العراقي إمالء من حفظه ولفظه يف يوم الثالثاء ثاين ذي احلجة سن

أخربنا الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن سامل الدمشقي رمحه اهللا قال أنبأنا املقداد بن هبة اهللا 
القيسي قال أنبأنا ثابت بن مسرف قال أنبأنا أبو بكر حممد بن عبيد اهللا الزاغوىن قال أنبأنا أبو طاهر حممد بن أمحد 

أنبأنا أبو النعمان تراب بن عمر الكاتب قال أنبأنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا ابن : لبن أىب الصقر قا
املفسر الفقيه الشافعي قال حدثنا القاضى أبو بكر أمحد بن على بن سعيد املروزى قال حدثنا بن شاهني قال حدثنا 

ما من أيام : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخالد عن يزيد عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال قال ر
أعظم عند اهللا وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح 

هذا حديث رجاله خمرج هلم يف الصحيح فابن شاهني وامسه إسحق احتج به البخاري وخالد هو عبد اهللا " والتكبري



ليه ويزيد وهو ابن أىب زياد روى له مسلم يف املتابعات وعلق له البخاري واحلديث أوله مشهور الواسطى اتفقا ع
من حديث ابن عباس وآخره غريب من حديثه وإمنا يعرف آخره من حديث ابن عمر كما سيأتى وقد أخرج 

د وأبو صاحل كلهم عن البخاري وأبو داود والترمذى وابن ماجه أوله من رواية مسلم البطني زاد أبو داود وجماه
سعيد ابن جبري عن ابن عباس دون قوله فأكثروا إخل زادوا فيه قالوا وال اجلهاد قال وال اجلهاد إال رجل خرج خياطر 

  .بنفسه وماله فلم يرجع بشيء فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ن عبد املنعم األزهري لألطفيحي غفر اهللا لنا وهلما ولسائر املسلمنيهذه اخلامتة كتبها يعقوب بن أمحد ب ١

بصاحلية  -بقراءيت عليه  -أخربين الشيخ الصاحل أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن نصر املقدسي رمحه اهللا 
أنبأنا أمحد : يل الصرييف قالأنبأنا حممود بن إمساع: أنبأنا حممد بن أيب زيد بن محد الكراين يف كتابه قال: دمشق قال

حدثنا إبراهيم بن : أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أمحد بن ايوب الطرباين قال: بن حممد بن احلسني بن قادشاة قال
حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن ابن عمر رضي : حدثنا شيبان بن فروخ قال: هاشم البغوي قال
ما من أيام أفضل عند اهللا وال أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر : "سول اهللا صلى اهللا عليهقال ر: اهللا عنهما قال

  " .فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد
هذا حديث حسن، ويزيد بن أيب زياد أخرج له مسلم يف املتابعات كما تقدم يف شعب اإلميان عن أمحد بن حنبل أنه 

مث اعترض عليه البيهقي بأنه رواه أيضا " فأكثروا فيهن"ذا الكالم األخري إال أبو عوانة يعين ما قال فيه أحد ه: قال
حممد بن فضيل وأبو سعد مسعود كالمها عن يزيد بن أيب زياد، قلت وقد وقع لنا من طريق حممد بن فضيل أخربنا 

أنبأنا علي بن أمحد بن : ر دمشق قالبه الشيخ أبو حفص عمر بن أمحد بن أيب بكر الشخطي رمحه اهللا بالسرب بظاه
حدثنا احلافظ أبو القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر السمرقندي : أنبأنا عمر بن حممد بن معمر قال: عبد الواحد قال

حدثنا : أنبأنا حممد وهو ابن أمحد بن حممد بن رزقويه قال: أنبأنا حممد بن علي بن احلسن املنتايب أبو الغنائم قال: قال
: حدثنا يوسف بن موسى قال: أنبأنا عبد اهللا وهو ابن حممد بن أيب الدنيا قال: وهو ابن حممد بن العباسي قال محزة

حدثنا يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا حممد ابن فضيل قال
فيهن العمل من هذه األيام العشر فأكثروا فيهن التحميد  ما من أيام أعظم عند اهللا وال أحب إليه: "وسلم قال

  .وأما رواية أيب سعد مسعود عن يزيد بن أيب زياد فروامها البيهقي يف شعب اإلميان" والتهليل والتكبري

وتابع يزيد بن أيب زياد عليه موسى بن أيب عائشة أحد الثقات عن جماهد رواه خيثمة بن سليمان األطرابلسي : قلت
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبراين عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن : اد جيد وباإلسناد املتقدم إىل الطرباين قالبإسن

ال إله إال : قال -أليام احلج -ما أفضل ما نقول يف هذه األيام؟ : قيل حملمد بن علي: مسعر عن عمر بن مرة قال
يعين يف  -مسعهم ابن عمر : ن ألهل مكة عن علي األزدي قالوأخربين شيخ مؤذ: قال ابن عيينة. اهللا، واهللا أكرب

وألزمهم : يا أبا عبد الرمحن ما هي هي؟ قال: هي هي فقلت: ال إله إال اهللا واهللا أكرب فقال: يقولون -أيام العشر 
  .واهللا أعلم. كلمة التقوى

  .آخر اجمللس الثاين والثمانني من اإلمالء
  .احلمد واملنة وحسبنا اهللا ونعم الوكيلبلغ مقابلة على مؤلفه فصح وهللا 



  ـــــــــــــ
  .مت الكتاب حبمد اهللا تعاىل
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