
احلديث: كتاب    معرفة علوم 
وري: املؤلف  النيساب احلاكم  اهللا  عبد  بن  اهللا حممد  بو عبد   أ

  خطبة الكتاب

أخربنا الشيخ اإلمام علم الدين أبو احلسن علي بن أيب الفتح حممود بن أمحد احملمودي الصابوين قراءة عليه وأنا امسع 
أخربنا أبو بكر أمحد بن علي بن : الصيدالين إجازة قال  أخربنا أبو املطهر القاسم بن الفضل بن عبدالواحد: قال 

أخربنا احلاكم أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن : عبد اهللا بن عمر بن خلف الشريازي مث النيسابوري قال 
  : محدوية بن نعيم احلافظ النيسابوري قال 

لق بربوبيته وجنسهم مبشيئته واصطفى منهم طائفة احلمد هللا ذي املن واإلحسان والقدرة والسلطان الذي أنشأ اخل
أصفياء وجعلهم بررة أتقياء فهم خواص عباده وأوتاد بالده ويصرف عنهم الباليا وخيصهم باخلريات والعطايا فهم 
القائمون بإظهار دينه واملتمسكون بسنن نبيه فله احلمد على ما قدر وقضى وأشهد أن ال إله إال اهللا الذي زجر عن 

اذ األولياء دون كتابه واتباع اخللق دون نبيه صلى اهللا عليه و سلم وأشهد أن حممد عبده املصطفى ورسوله اخت
  اجملتىب بلغ عنه رسالته فصلى اهللا عليه آمرا وناهيا ومبيحا وزاجرا وعلى آله الطيبني 

  : قال احلاكم رمحه اهللا 
ناس بأصول السنن قلت مع إمعاهنم يف كتابة األخبار وكثرة أما بعد فإين ملا رأيت البدع يف زماننا كثرت ومعرفة ال

طلبها على اإلمهال واإلغفال دعاين ذلك إىل تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم احلديث مما حيتاج 
إليه طلبة األخبار واملواظبون على كتابة اآلثار وأعتمد يف ذلك سلوك اإلختصار دون اإلطناب يف اإلكثار واهللا 

  ملوفق ملا قصدته واملان يف بيان ما أردته إنه جواد كرمي رءوف رحيم ا
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري مبصر ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن معاوية بن 

ال يضرهم من ال يزال ناس من أميت منصورين : [ مسعت أيب حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قرة قال 
  ] خذهلم حىت تقوم الساعة 

مسعت أمحد بن : مسعت موسى ابن هارون يقول : مسعت أبا عبد اهللا حممد بن علي بن عبد احلميد اآلدمي مبكة يقول 
إن مل تكن هذه الطائفة املنصور أصحاب احلديث فال أدري من : وسئل عن معىن هذا احلديث فقال : حنبل يقول 

  هم 
ويف مثل هذا قيل من أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطق باحلق فلقد أحسن أمحد بن حنبل يف :  قال أبو عبد اهللا

تفسري هذا اخلرب أن الطائفة املنصورة اليت يرفع اخلذالن عنهم إىل قيام الساعة هم أصحاب احلديث ومن أحق هبذا 
 ودمغوا أهل البدع واملخالفني بسنن رسول التأويل من قوم سلكو حمجة الصاحلني واتبعوا آثار السلف من املاضني

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلى آله أمجعني من قوم آثرو قطع املفاوز والقفار على التنعم يف الدمن واألوطار وتنعموا 
بالبؤس يف األسفار مع مساكنة العلم واألخبار وقنعوا عند مجع األحاديث واآلثار بوجود الكسر واألطمار قد 

إلحلاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع واألهواء واملقاييس واآلراء والزيع جعلوا رفضوا ا
املساجد بيوهتم وأساطينها تكاهم وبواريها فرشهم حدثنا أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ثنا حممد 

أال تنظر إىل أصحاب احلديث وما : مسعت أيب وقيل له : ل بن احلسني بن أيب احلنني ثنا عمر بن حفص بن غياث قا



  هم خري أهل الدنيا : هم فيه ؟ قال 
مسعت علي بن خشوم يقول مسعت أبا : وحدثين أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ثنا أبو بكر حممد بن إسحاق قال 

ببايب وقد كتب عين فلو شاء إين ألرجو أن يكون أصحاب احلديث خري الناس يقيم أحدهم : بكر بن عياش يقول 
  أن يرجع ويقول حدثين أبو بكر مجيع حديثه فعل إال أهنم ال يكذبون 

ولقد صدقا مجيعا أن أصحاب احلديث خري الناس وكيف ال يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا : قال أبو عبد اهللا 
رة وخلوقهم املداد ونومهم السهاد بأسرها ورائهم وجعلوا غذائهم الكتابة ومسرهم املعارضة واسترواحهم املذاك

ونومهم السهاد وأصطالءهم الضياء وتوسدهم احلصى فالشدائد مع وجود األسانيد العالية عندهم رخاء ووجود 
الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس فعقوهلم بلذاذة السنة غامرة تعلم السنن سرورهم وجمالس العلم حبورهم 

  اإلحلاد والبدع بأسرها أعداؤهم  وأهل السنة قاطبة إخواهنم و أهل
كنت أنا : مسعت أبا احلسني حممد بن أمحد احلنظلي ببغداد يقول مسعت أبا إمساعيل حممد بن إمساعيل الترمذي يقول 

يا أبا عبد اهللا ذكروا : و أمحد بن احلسن الترمذي عند أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل فقال له أمحد بن احلسن 
: أصحاب احلديث قوم سوء فقام أبو عبد اهللا وهو ينفض ثوبه فقال : يلة مبكة أصحاب احلديث فقال إلبن أيب فت

  ودخل البيت ! زنديق ! زنديق ! زنديق 
مسعت أبا علي احلسني بن علي احلافظ يقول مسعت جعفر بن حممد بن سنان الواسطي يقول مسعت أمحد بن سنان 

  ال وهو يبغض أهل احلديث وإذا ابتدع الرجل نزع حالوة احلديث من قلبه ليس يف الدنيا متبدع إ: القطان يقول 
مسعت أبا نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارا يقول مسعت أبا نصر أمحد بن سالم الفقيه يقول ليس شي أثقل على أهل 

  اإلحلاد وال أبغض إليه من مساع احلديث وروايته بإسناد 
 أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إىل نوع اإلحلاد والبدع ال ينظر إىل الطائفة وعلى هذا عهدنا يف: قال أبو عبد اهللا 

املنصورة إال بعني احلقارة ويسميها احلشوية مسعت الشيخ أبا بكر أمحد بن إسحاق الفقيه وهو يناظر رجال فقال 
كافر وال حيل لك أن تدخل حدثنا فالن فقال له الرجل دعنا من حدثنا إىل مىت حدثنا فقال له الشيخ قم يا : الشيخ 

  ما قلت قط ألحد ال تدخل داري إال هلذا : داري بعد هذا مث التفت إلينا فقال 

  معرفة على اإلسناد: النوع األول 

  النوع األول من هذه العلوم معرفة عايل اإلسناد ويف طلب اإلسناد العايل سنة صحيحة : قال أبو عبد اهللا 
ب ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ثنا أبو النضر ثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن حدثنا أبو العباس حممد بن يعقو

كنا هنينا أن نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل : [ أنس قال 
: عم أن اهللا أرسلك قال يا حممد أتانا رسولك فزعم أنك تز: ( البادية فيسأله وحنن نسمع فأتاه رجل منهم فقال 

فبالذي خلق السماء : اهللا قال : فمن جعل فيها هذه املنافع ؟ قال : اهللا قال : فمن خلق السماء ؟ قال : صدق قال 
وزعم رسولك أن علينا مخس : نعم قال : واألرض ونصب اجلبال وجعل فيها هذه املنافع آهللا أرسلك ؟ قال 

وزعم رسولك أن : نعم قال : فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ قال : قال صدق : صلوات يف يومنا وليلتنا قال 
وزعم رسولك أن : نعم قال : آهللا أمرك هبذا ؟ قال : صدق قال فبالذي أرسلك : علينا صدقة يف أموالنا ؟ قال 

رسولك أن وزعم : نعم قال : فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ قال : صدق قال : علينا صوم شهر يف سنتنا قال 
والذي : نعم قال : فالبذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ قال : صدق قال : علينا حج البيت من استطاع إليه سبيال قال 



  ] لئن صدق ليدخلن اجلنة : ( بعثك باحلق ال أزيد عليهن وال أنقص منهن فلما مضى قال 
دليل على إجازة طلب املرء العلو يف اإلسناد وهذا حديث خمرج يف املسند الصحيح ملسلم وفيه : وقال أبو عبد اهللا 

وترك اإلقتصار على النزول فيه وإن كان مساعه عن الثقة إذ البدوي ملا جاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فأخربه ما فرض اهللا عليهم مل يقنعه ذلك حىت رحل بنفسه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومسع منه ما بلغه 

ولو كان طلب العلو يف اإلسناد غري مستحب ألنكر عليه املصطفى صلى اهللا عليه و سلم إياه عما  الرسول عنه
  أخربه رسوله عنه وألمره باإلقتصار على ما أخربه الرسول عنه 

مسعت عبد : وقد حدثنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو حدثنا أبو املوجه حممد بن عمرو ثنا عبدان قال 
  اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد قال من شاء ما شاء : بن املبارك يقول  اهللا

فلوال اإلسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار اإلسالم ولتمكن : قال أبو عبد اهللا 
يد فيها كانت بترا أهل اإلحلاد والبدع فيه بوضع األحاديث وقل األسانيد فإن األخبار إذا تعرت عن وجود األسان

كما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا أبو بكر بن أيب األسود ثنا إبراهيم أبو 
إسحاق الطالقاين ثنا بقية ثنا عتبة بن أيب حكيم أنه كان عند إسحاق بن أيب فروة وعند الزهري قال فجعل ابن أيب 

قاتلك : اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له الزهري قال رسول اهللا صلى : فروة يقول 
  ! اهللا يا ابن أيب فروة ما أجرأك على اهللا ال تسند حديثك ؟ حتدثنا بأحاديث ليس هلا خطم وال أزمة 

سناد العايل غري فأما طلب العايل من األسانيد فإهنا مسنونة كما ذكرناه وقد رحل يف طلب اإل: قال أبو عبد اهللا 
واحد من الصحابة فمن ذلك ما أخربنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن موسى السين مبرو أخربنا أبو املوجه ثنا 

: عبدان أنا أبو محزة و ابن عيينة و ابن املبارك قالوا ثنا صاحل بن صاحل قال سأل رجل من أهل خراسان عامرا فقال 
ت له وليدة فأعتقها فتزوجها ؟ فإنا نقول عندنا هو كالراكب بدنة فقال حدثنا يا أبا عمرو كيف تقول يف رجل كان

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له وليدة فأدهبا : [ أبو بردة بن أيب موسى األشعري عن أبيه قال 
ى حق اهللا وحق مواليه فله فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها فتزوجها فله أجران وأميا عبد مملوك أد

  فقد كان الراكب يركب فيما هو أدىن من هذا إىل املدينة ] أجران أعطيتكها بغري أجر 
فهذا الراكب إمنا كان يركب يف طلب عايل اإلسناد ولو اقتصر على النازل لوجد حبضرته من : قال أبو عبد اهللا 

  حيدثه به 
  ومنه ما حدثنا 

مسعت أبا سعيد األعمى : بن موسى ثنا احلميدي ثنا سفيان حدثنا ابن جريج قال  علي بن محشاذ العدل ثنا بشر
حيدث عن عطاء بن أيب رباح قال خرج أبو أيوب إىل عقبة بن عامر يسأله عن حديث مسعه من رسول اهللا صلى اهللا 

م إىل منزل مسلمة بن عليه و سلم ومل يبق أحد مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غريه وغري عقبة فلما قد
ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ : خملد األنصاري ـ وهو أمري مصر ـ فأخربه فعجل عليه فخرج إليه فعانقه مث قال له 

فقال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يبق أحد مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غريي 
له قال فبعث معه من يدله على منزل عقبة فأخرب عقبة فعجل فخرج إليه فعانقه وغري عقبة فابعث من يدلين على منز

حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يبق أحد مسعه من : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ فقال : فقال 
صلى اهللا عليه و  نعم مسعت رسول اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غريي وغريك يف ستر املؤمن قال عقبة 

صدقت مث انصرف أبو : فقال له أبو أيوب ] يقول من ستر مؤمنا يف الدنيا على خزيه ستره اهللا يوم القيامة [ سلم 



  أيوب إىل راحلته فركبها راجعا إىل املدينة فما أدركته جائزة مسلمة بن خملد إال بعريش مصر 
دم صحبته وكثرة مساعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا أبو أيوب األنصاري على تق: قال أبو عبد اهللا 

  رحل إىل صحايب من أقرانه يف حديث واحد لو اقتصر على مساعه من بعض أصحاب ألمكنه 
ومنه ما حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ثنا احلسن بن علي بن زياد ثنا إسحاق بن حممد الفروري ثنا مالك 

  إين كنت ألسافر مسرية األيام والليايل يف احلديث الواحد : د بن املسيب قال عن حيىي بن سعيد عن سعي
: ومنه ما أخربين أبو جعفر حممد بن أمحد التميمي من كتابه ثنا عبد اهللا من حممد االسفرائين ثنا نصر بن مرزوق قال 

أيام ومل أمسع منك إال ثالثني يا أبا عمرو أنا ألزمك منذ أربعة : مسعت عمرو بن أيب سلمة يقول قلت لألوزاعي 
لقد سار جابر بن عبد اهللا إىل مصر واشترى راحلة فركبها حىت ! وتستقل ثالثني حديثا يف أربعة أيام : حديثا قال 

  سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف إىل املدينة وأنت مستقل ثالثني حديثا يف أربعة أيام 
هللا على كثرة حديثة ومالزمته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رحل إىل من هو و جابر بن عبد ا: قال أبو عبد اهللا 

  مثله أو دونه مسافة بعيدة يف طلب حديث واحد 
مسعت حيىي بن معني : أخربين أبو عمر عبد الواحد بن أمحد بن حممد بن عمر القرشي ثنا أيب ثنا جعفر الطيالسي قال 

الدرب ومنادي القاضي وابن احملدث ورجل يكتب يف بلده وال يرحل يف  حارس: يقول أربعة ال تؤنس منهم رشدا 
  طلب احلديث 

مسعت أبا عبد اهللا حممد بن حممد بن عبيد اهللا الواعظ يقول مسعت علي بن حممد اجلرجاين يقول ثنا إبراهيم بن 
قلت لطالب العلم  :مهدي ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا شعبة قال مسعت بشر بن حرب يقول مسعت ابن عمر يقول 

فأما معرفة العالية من األسانيد فليس على ما يتومهه عوام الناس يعدون : يتخذ نعلني من حديد قال أبو عبد اهللا 
األسانيد فما وجدوا منها أقرب عددا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتومهونه أعلى ومثال ذلك ما حدثنا أبو 

يباين بالكوفة ثنا اخلضر بن أبان اهلامشي حدثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة ثنا أنس احلسن علي بن حممد بن عقبة الش
  بن مالك وهذه نسخة عندنا هبذا اإلسناد 

وأخربنا أمحد بن كامل القاضي ببغداد ثنا أمحد بن حممد بن غالب حدثنا عبد اهللا بن دينار ثنا أنس بن مالك وهذه 
  أيضا نسخة كبرية 
هللا حممد بن عبد اهللا الصفار حدثنا أبو جعفر حممد بن مسلمة الواسطي ثنا موسى بن عبد اهللا وأخربنا أبو عبد ا

  الطويل عن أنس بن مالك وهذه نسخة 
وأعجب من ذلك ما حدثنا مجاع من شيوخنا عن أيب الدنيا وامسه عثمان بن اخلطاب بن عبد اهللا املغريب عن علي بن 

ا الدنيا خدم أمري املؤمنني ورفسته بغلته وأنه كان يستسقي به باملغرب ولقد أيب طالب رضي اهللا عنه وقالوا إن أب
حضرت جملس أيب جعفر حممد بن عبيد اهللا العلوي بالكوفة فدخل شيخ أبيض الرأس واللحية فقال لنا أتدرون من 

  هذا ينسب إىل أيب الدنيا املغريب موىل أمري املؤمنني بأربعة آباء : ال قال : هذا ؟ قلنا 
ويف اجلملة أن هذه األسانيد وأشباهها كخراش بن عبد اهللا وكثري بن سليم ويغنم بن سامل بن قنرب : قال أبو عبد اهللا 

  مما ال يفرح هبا وال حيتج بشيء منها وقل ما يوجد يف مسانيد أئمة احلديث حديث واحد عنهم 
د بن شيبان الرملي قال ثنا سفيان بن عيينة عن وأقرب ما يصح ألقراننا من األسانيد بعدد الرجال ما حدثونا عن أمح

عمرو بن دينار عن ابن عمر وعن الزهري عن أنس وعن عبد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس وعن عبد اهللا بن دينار 
عن عمرو عن زياد بن عالقة عن جرير فهذه األسانيد البن عيينة صحيحة ومن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



حدثونا عن مجاعة من شيوخنا عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس وعن محيد الطويل عن  قريبة وكذلك
  أنس 

والعايل من األسانيد الين تعرف بالفهم ال بعد الرجال غري هذا فرب إسناد يزيد عدده على السبعة والثمانية إىل 
يعقوب حدثنا احلسن بن علي بن عفان  العشرة وهو أعلى من ذلك ومثال ذلك ما حدثنا أبو العباس حممد بن

قال رسول : العامري ثنا عبد اهللا بن منري عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا بن عمرو قال 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من : [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر  النفاق حىت يدعها إذا
هذا إسناد صحيح خمرج يف كتاب مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه وقد بلغ عدد رواته : قال احلاكم 

سبعة وهو أعلى من األربع الذي قدمنا ذكره فإن الغرض فيه القرب من سليمان بن مهران األعمش فإن احلديث له 
و إمام من أئمة احلديث وكذلك كل إسناد يقرب من اإلمام املذكور فيه فإذا صحت الرواية إىل ذلك اإلمام وه

  بالعدد اليسري فإنه عال 
أي : قال لنا وكيع : أخربنا أبو الطيب حممد بن أمحد املذكر ثنا إبراهيم بن حممد املروزي ثنا علي بن خشرم قال 

يب وائل عن عبد اهللا أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا اإلسنادين أحب إليكم األعمش عن أ
األعمش شيخ و أبو وائل شيخ وسفيان فقيه و إبراهيم فقيه و ! يا سبحان اهللا : ؟ فقلنا األعمش عن أيب وائل فقال 

  علقمة فقيه وحديث يتداوله الفقهاء خري من أن يتداوله الشيوخ 
امري ثنا احلسن بن عرف العبدي ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر حدثنا علي بن الفضل الس

  ] مطل الغين ظلم [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
وهذا أعلى ما يقع ألقراننا من األسانيد ويف إسناده سبعة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا : قال احلاكم 

ن هشيم بن بشري وهو أحد األئمة وكذلك كل إسناد يقرب من عبد امللك بن جريح و عبد صار عاليا لقربه م
الرمحن بن عمرو األوزاعي و مالك بن أنس و سفيان الثوري و شعبة بن احلجاج و زهري بن معاوية و محاد بن زيد 

 فهذه عالمة اإلسناد العايل وغريهم من أئمة احلديث فإنه عال وإن زاد يف عدده بعد ذكر اإلمام الذي جعلناه مثاال
  ولو أتينا لكل حرف منها بشاهد لطال به الكالم 

  معرفة النازل من اإلسناد: النوع الثاين 

النوع الثاين من معرفة علوم احلديث العلم بالنازل من اإلسناد ولعل قائال يقول النزول ضد العلو فقد عرف ضده 
أهل الصنعة فمنها ما تؤدي الضرورة إىل مساعه نازال ومنها ما حيتاج وليس كذلك فإن للنزول مراتب ال يعرفها إال 

  طالب العلم إىل معرفة وتبحر فيه فال يكتب النازل وهو موجود بإسناد أعلى منه 
مثال ذلك ما حدثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ القرشي ثنا حممد بن أمحد بن أنس القرشي ثنا عبد اهللا بن 

سعيد بن أيب أيوب حدثين أبو هانئ عن أيب عثمان مسلم بن يسار عن أيب هريرة رمحه اهللا أن رسول يزيد املقرئ ثنا 
سيكون يف آخر أميت أناس حيدثونكم مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياهم [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

 [ !  
  إنه لقلة معرفته بالنزول وأشباه هذا كثرية هذا حديث ذكره مسلم عن أيب منري عن املقرئ ف: قال احلاكم 

واألحاديث النازلة على أوجه كثرية فمنها ما يستوي العدد يف روايتني إحداها أعلى من األخرى ومثال ذلك 



ألمثالنا أنا إذا نزلنا يف حديث األعمش فرويناه عن شيوخنا عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه عن وكيع عن 
اه عن شيوخنا عن أمحد بن سلمة عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس عن األعمش فإنه األعمش أو روين

أعلى من أن نرويه عن شيوخنا عن أيب العباس السراج عن هناد بن السري عن أيب معاوية عن األعمش أو نرويه 
  عن شيوخنا عن حممد بن إسحاق عن أيب كريب عن أيب أسامة عن األعمش 

من احلديث ملن فهمه وتدبره فقاس عليه أحاديث الثوري و مالك و شعبة وغريهم من األئمة وهذا مثل األلوف 
واألصل يف ذلك أن النزول عن شيخ تقدم موته واشتهر فضل أحلى وأعلى منه عن شيخ تأخر موته وعرف 

  بالصدق 
نه فما قرب من سنه طلب ومما حيتاج طالب احلديث إىل معرفته من النزول أن ينظر يف إسناد الشيخ الذي يكتب ع

أعلى منه ومثال ذلك أين نشأت وطلبت احلديث بعد وفاة حممد بن إسحاق بن خزمية بعشر سنني فإذا وقع احلديث 
من حديث أيب كريب و بندار و أيب موسى و عبد اجلبار بن العالء وغريهم عندي من حديث أيب بكر اجلارودي و 

ء الشيوخ فإنه يل أعلى من أن يكون عن من يقرب وفاته من والديت إبراهيم بن أيب طالب و أقراهنما عن هؤال
ونشوئي وهذا أصل كبري يف معرفة النزول وكذلك إذا وقع احلديث لطالبه يف عصرنا عن حممد بن إسحاق عن 
حممد بن حيىي أو أمحد بن يوسف السلمي أو مسلم بن احلجاج وأقراهنم فإنه أعلى من أن يقع هلم الشرقي ومكي 

  قراهنما وأ

  معرفة صدق احملدث وإتقانه: النوع الثالث 

النوع الثالث من هذا العلم معرفة صدق احملدث وإتقانه وثبته وصحة أصوله وما حيتمله سنة ورحلته من األسانيد 
وغري ذلك من غفلته وهتاونه بنفسه وعلمه وأصوله حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ حدثنا إبراهيم بن 

ما كل احلديث مسعناه : اهللا السعدي حدثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال  عبد
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان حيدثنا أصحابنا وكنا مشتغلني يف رعاية اإلبل وأصحاب رسول اهللا صلى 

هللا صلى اهللا عليه و سلم فيسمعونه من أقراهنم وممن هو اهللا عليه و سلم كانوا يطلبون ما يفوهتم مساعه من رسول ا
أحفظ منهم وكانوا يشدون على ما يسمعون منه كما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن 

جاءت اجلدة : [ مزيد البريويت قال أخربين أيب قال أخربين األوزاعي قال أخربنا بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب قال 
ما أجد لك يف كتاب اهللا شيئا وما علمت أن : يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه تلتمس أن تورث فقال أبو بكر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر لك شيئا حىت أسأل الناس العشية فلما صلى الظهر قام يف الناس يسأهلم فقال 
مسع ذلك : طيها السدس قال أبو بكر رضي اهللا عنه مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يع: املغرية بن شعبة 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطيها السدس فأنفذ ذلك هلا أبو : معك أحد ؟ فقام حممد بن مسلمة فقال 
  ] بكر رضي اهللا عنه 

مث مسعه من غري وأما أمري املؤمنون علي رضي اهللا عنه فكان إذا فاته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديث 
حيلف احملدث الذي حيدث به واحلديث يف ذلك عنه مستفيض مشهور فأغىن اشتهاره عن ذكره يف هذا املوضع 

وكذلك مجاعة من الصحابة والتابعني وأتباع التابعي مث عن أئمة املسلمني كانوا يبحثون وينقرون عن احلديث إىل أن 
  يصح هلم 

مسعت حنبل بن إسحاق بن حنبل يقول مسعت علي بن عبد اهللا يقول مسعت : مسعت العباس حممد بن يعقوب يقول 



ينبغي أن يكون يف صاحب احلديث غري خصلة ينبغي لصاحب احلديث أن يكون ثبت األخذ : حيىي بن سعيد يقول 
  ويفهم ما يقال له ويبصر الرجال مث يتعهد ذلك 

هل يعتقد الشريعة يف : أن يبحث عن أحوال احملدث أوال  ومما حيتاج إليه طالب احلديث يف زماننا هذا: قال احلاكم 
التوحيد وهل يلزم نفسه طاعة األنبياء والرسل صلى اهللا عليهم فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع مث يتأمل حاله 

ة هل هو صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه فإن الداعي إىل البدعة ال يكتب عنه وال كرامة إلمجاع مجاعة من أئم: 
هل حيتمل مساعه من شيوخه الذين حيدث عنهم فقد رأينا من املشايخ مجاعة : املسلمني على تركه مث يتعرف سنه 

أعتيقة هي أم جديدة فقد نبغ يف عصرنا هذا : أخربونا بسن يقصر عن لقاء شيوخ حدثوا عنهم مث يتأمل أصوله 
طوطهم يف كتب عتيقة يف الوقت فيحدثون هبا فمن مجاعة يشترون الكتب فيحدثون هبا ومجاعة يكتبون مساعاهتم خب

يسمع منهم من غري أهل الصنعة فمعذور جبهله فأما أهل الصنعة إذا مسعوا من أمثال هؤالء بعد اخلربة ففيه جرحهم 
وإسقاطهم إىل أن تظهر توبتهم على أن اجلاهل بالصنعة ال يعذر فإنه يلزمه السؤال عما ال يعرفه وعلى ذلك كان 

  رضي اهللا عنهم أمجعني السلف 
كان : حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا احلسن بن علي بن عفان العامري ثنا أبو أسامة عن األعمش قال 

  إبراهيم صرييف احلديث فكنت إذا مسعت احلديث من بعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه 
مان بن أيب شيبة ثنا إسحاق بن منصور عن هرمي بن أخربنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ثنا إمساعيل بن قتيبة ثنا عث

من تفقه الرجل بصره باحلديث وإذا عرف : سفيان عن مطرف عن سوادة بن أيب اجلعد عن أيب جعفر الباقر قال 
طالب احلديث إسالم احملدث وصحة مساعه كتب عنه فقل من جيد ما يرجع إىل الفهم واملعرفة واحلفظ وكل حمدث 

  استخف باحلديث فال خيفى حاله ويظهر أمره هتاون بالسماع و
مساع : مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت خلف بن سامل يقول 

  احلديث هني واخلروج منه صعب 
سيف  حدثنا أبو سهل حممد بن حممد بن احلسن الترمذي ثنا حممد بن صاحل بن سهل الترمذي حدثنا إمساعيل بن

  إن للحديث خفقة فاتقو خفقة احلديث : حدثين حممد بن عبد الواحد بن أخي حزم قال مسعت يونس بن عبيد يقول 
مسعت حممد بن صاحل بن هانئ يقول مسعت حممد بن إمساعيل بن مهران يقول مسعت بشر بن آدم يقول مسعت أبا 

  من استخف باحلديث استخف به احلديث : عاصم يقول 

  معرفة املسانيد من األحاديث: بع النوع الرا

النوع الرابع من هذا العلم معرفة املسانيد من األحاديث وهذا علم كبري من هذا األنواع الختالف أئمة املسلمني 
يف اإلحتجاج بغري املسند واملسند من احلديث أن يرويه احملدث عن شيخ يظهر مساعه منه لسن حيتمله وكذلك مساع 

  ن يصل اإلسناد إىل صحايب مشهور إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيخه من شيخه إىل أ
ومثال ذلك ما حدثنا أبو عمرو و عثمان بن أمحد السماك ببغداد ثنا احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أخربنا 

املسجد  تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان عليه يف[ يونس عن الزهري عن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن أبيه أنه 
يا كعب : ( فارتفعت أصواهتما حىت مسعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج حىت كشف ستر حجرته فقال 

  ] نعم فقضاه : وأشار إليه أي الشطر فقال ) ضع من دينك هذا 
وبيان مثال ما ذكرت أن مساعي عن ابن السماك ظاهر ومساعه من احلسن بن مكرم ظاهر وكذلك مساع احلسن من 



عثمان بن عمرو ومساع عثمان بن عمر من يونس بن يزيد وهو عال ل عثمان و يونس معروف بالزهري وكذلك 
الزهري ببين كعب بن مالك وبنو كعب بن مال بأبيهم وكعب برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصحبته وهذا 

  فهم هذا العلم مثل ضربته أللوف من احلديث يستدل هبذا احلديث الواحد على مجلتها من رزق 
وضد هذا ما حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ثنا احلسن بن عبد األعلى الصنعاين ثنا عبد الرزاق عن 

من : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : معمر عن معمر عن حممد بن واسع عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 
قيامة ومن كشف عن مسلم كربة كشف اهللا عنه كربة من كربة يوم القيامة واهللا يف أقال نادما أقاله اهللا نفسه يوم ال

  ] عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه 
هذا إسناد من نظر فيه من غري أهل الصنعة مل يشك يف صحته وسنده وليس كذلك فإن معمر بن : قال احلاكم 

و حممد بن واسع و حممد بن واسع ثقة مأمون ومل يسمع من راشد الصنعاين ثقة مأمون ومل يسمع من حممد بن واسع 
  أيب صاحل وهلذا احلديث علة يطول شرحها وهو مثل أللوف مثله من األحاديث اليت ال يعرفها إال أهل هذا العلم 
اع مث للمسند شرائط غري ما ذكرناه منها أن ال يكون موقوفا وال مرسال وال معضال وال يف روايته مدلس فهذه األنو

  جيئ شرحها بعد هذا فإن معرفة كل نوع منها علم على اإلنفراد 
) بلغين عن فالن ( وال ) حدثت عن فالن ( وال ) أخربت عن فالنة ( ومن شرائط املسند أن ال يكون يف إسناده 

ديث وغري ذلك ما ينفسد به وحنن مع هذه الشرائط ال حنكم هلذا احل) أظنه مرفوعا ( وال ) رفعه فالن ( وال 
  بالصحة فإن الصحيح من احلديث له شرط نذكره يف موضعه إن شاء اهللا 

  معرفة املوقوفات من الروايات: النوع اخلامس 

النوع اخلامس منه معرفة املوقوفات من الروايات ومثال ذلك ما حدثنا الزبري بن عبد الواحد احلافظ بأسداباذ ثنا 
نقري ثنا األصمعي حدثنا كيسان موىل هشام بن حسان عن حممد بن حممد بن أمحد الزيبقي ثنا زكريا بن حيىي امل

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرعون بابه : حسان عن حممد بن سريين عن املغرية بن شعبة قال 
  باألظافري 

سلم وليس هذا حديث يتومهه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال احلاكم 
مبسند فإنه موقوف على صحايب حكي عن أقرانه من الصحابة فعال وليس يسنده واحد منهم وإمنا ذكرت هذا 

  املوقوف ليستدل به على مجلة من األحاديث اليت تشبهه 
فأما املوقوف على الصحابة فإنه قل ما خيفى على أهل العلم وشرحه أن يروى احلديث إىل الصحايب من غري إرسال 

   إعضال فإذا بلغ الصحايب قال إنه كان يقول كذا وكذا وكان يفعل كذا وكان يأمر بكذا وكذا وال
ومن املوقوف الذي يستدل به على أحاديث كثرية ما حدثنا أمحد بن كامل القاضي ثنا يزيد بن اهليثم ثنا حممد بن 

يب هريرة رضي اهللا عنه يف قول اهللا عز و جعفر الفيدي ثنا ابن فضيل عن أيب سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن أ
قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فال تترك حلما على عظم إال وضعت على } لواحة للبشر { : جل 

  وأشباه هذا من املوقوفات تعد يف تفسري الصحابة : العراقيب قال 
لنوع فإنه كما أخربناه أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا فأما ما نقول يف تفسري الصحايب مسند فإمنا نقوله يف غري هذا ا

الصفار حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسحاق بن أيب أويس حدثين مالك بن أنس عن حممد بن املنكدر عن 
{ : من أتى امرأته من دبرها يف قبلها جاء الولد أحول فأنزل اهللا عز و جل : كانت اليهود تقول : جابر قال 



  } م حرث لكم فاتوا حرثكم أىن شئتم نساؤك
هذا احلديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست مبوقوفة فإن الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل : قال احلاكم 

  فأخرب عن آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا وكذا فإنه حديث مسند 
وصول إىل الصحابة ومثال ذلك ما حدثنا وهي مرسلة قبل ال: ومما يلزم طالب احلديث معرفته نوع من املوقوفات 

أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين حممد بن عمرو عن ابن جريح عن 
إذا صمت فليصم مسعك وبصرك من احملارم ولسانك من الكذب : قال جابر بن عبد اهللا : سليمان بن موسى قال 

  قار وسكينة وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء ودع أذى اخلادم وليكن عليك و
هذا حديث يتومهه من ليس للحديث من صناعة أنه موقوف على جابر وهو موقوف ومرسل قبل : قال احلاكم 

التوقيف فإن سليمان بن موسى األشدق مل يسمع من جابر ومل يره بينهما عطاء بن أيب رباح يف أحاديث كثرية ورمبا 
ري املتبحر يف الصنعة فيقول فلم يلحق ابن وهب حممد بن عمرو بن علقمة وال روى حممد بن اشتبه أيضا على غ

  عمرو بن علقمة عن جريج و حممد بن عمرو هذا هو اليافعي شيخ من أهل مصر وليس ب علقمة املدين 
واة فال يسنده وهي مسندة يف األصل يقصر به بعض الر: ومما يلزم طالب احلديث معرفته نوع آخر من املوقوفات 

مثال ذلك ما حدثنا أبو زكرياء حيىي بن حممد العنربي ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي ثنا أمية بن بسطام ثنا 
إمنا حفظ الناس من آخر : يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم ثنا منصور عن ربعي بن حراش عن أيب مسعود قال 

  ) ئت إذا مل تستحي فاصنع ما ش( النبوة 
هذا حديث أسنده الثوري و شعبة وغريمها عن منصور وقد قصر به روح بن القاسم فوقفه ومثال هذا : قال احلاكم 

  يف احلديث كثري وال يعلم سندها إال الفرسان من نقاد احلديث وال تعد يف املوقوفات 

  معرفة األسانيد اليت ال يذكر سندها من رسول اهللا صلى اهللا: النوع السادس 

  عليه و سلم 
النوع السادس من هذا العلم معرفة األسانيد اليت ال يذكر سندها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثال ذلك ما 
حدثناه أبو نصر حممد بن حممد بن حامد الترمذي ثنا حممد بن جبال الصنعاين حدثنا عمرو بن عبد الغفار الصنعاين 

كنا نتمضمض من : ر بن أيب معاوية عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ثنا بشر بن السري حدثنا زائدة عن عما
  اللنب وال نتوضأ منه 

أخربنا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا صاحل بن حممد بن عمرو بن جبلة حدثنا حرمي بن عمارة حدثين 
ام العشر بكل يوم ألف يوم كان يقال يف أي: مسعت احلسن حيدث عن أنس بن مالك قال : هارون بن موسى قال 

  ويوم عرفة عشرة آالف يوم قال يعين يف الفضل 
أخربنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ثنا علي بن قادم أخربنا 

قد كفر مبا أنزل اهللا من أتى ساحرا أو عرافا ف: علي بن صاحل عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن عبد اهللا قال 
  على حممد صلى اهللا عليه و سلم 

( هذا باب كبري يطول ذكره باألسانيد فمن ذلك ما ذكرنا ومنه قول الصحايب املعروف بالصحبة : قال احلاكم 
) وكنا نفعل كذا ( و ) كنا ننهى عن كذا ( و ) كنا نؤمر بكذا ( و ) هنينا عن كذا وكذا ( و ) أمرنا أن نفعل كذا 

) كان يقال كذا وكذا ( و ) كنا ال نرى بأسا بكذا ( و ) كنا نقول ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينا (  و



وأشباه ما ذكرناه إذا قاله الصحايب املعروف بالصحبة فهو حديث مسند وكل ) من السنة كذا ( وقول الصحايب 
  ذلك خمرج يف املسانيد 

  معرفة مراتب الصحابة: النوع السابع 

  النوع السابع من هذا العلم معرفة الصحابة على مراتبهم 
فأوهلم قول أسلموا مبكة مثل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وغريهم رضي اهللا عنهم وال أعلم خالفا بني أصحاب 
كر التواريخ أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أوهلم إسالما وإمنا اختلفوا يف بلوغه والصحيح عند اجلماعة أن أبا ب

يا رسول اهللا من تبعك : عمرو بن عبسة أنه قال [ الصديق رضي اهللا عنه أول من أسلم من الرجال البالغني حبديث 
  وإذا معه أبو بكر وبالل رضي اهللا عنهما ) ] حر وعبد : ( على هذا األمر ؟ قال 

عنه ملا أسلم وأظهر إسالمه والطبقة الثانية من الصحابة أصحاب دار الندوة وذلك أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
  محل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل دار الندوة فبايعه مجاعة من أهل مكة 

  والطبقة الثالثة من الصحابة املهاجرة إىل احلبشة 
  والطبقة الرابعة من الصحابة الذين بايعوا النيب صلى اهللا عليه و سلم عند العقبة يقال فالن عقىب وفالن عقىب 

  أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من األنصار : بقة اخلامسة من الصحابة والط
أول املهاجرين الذين وصلوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا : والطبقة السادسة 

  املدينة ويبىن املسجد 
م فيهم لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل[ أهل بدر الذين : والطبقة السابعة 

  ] اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
  املهاجرة الذين هاجروا بني بدر واحلديبية : الطبقة الثامنة 

لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت { أهل بيعة الرضوان الذين أنزل اهللا تعاىل فيهم : والطبقة التاسعة 
لرضوان باحلديبية ملا صد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن العمرة وصاحل كفار قريش وكانت بيعة ا} الشجرة 

على أن يعتمر من العام املقبل واحلديبية بئر وكانت الشجرة بالقرب من البئر مث إن الشجرة فقدت بعد ذلك فلم 
قد طلبناها : لشجرة يقول توجد وقالوا إن السيول ذهب هبا فقال سعيد بن املسيب مسعت أيب وكان من أصحاب ا
  غري مرة فلم جندها فأما ما يذكر عوام احلجيج أهنا شجرة بن مىن ومكة فإنه خطأ فاحش 

املهاجرة بني احلديبية والفتح منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة : والطبقة العاشرة من الصحابة 
سلم ملا غنم خيرب قصدوه من كل ناحية مهاجرين فكان وغريهم وفيهم كثرة فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  يعطيهم 
فهم الذين أسلموا يوم الفتح وهم مجاعة من قريش منهم من أسلم طائعا ومنهم من اتقى : والطبقة احلادي عشرة 

  السيف مث تغري واهللا أعلم مبا أضمروا اعتقدوا 
ى اهللا عليه و سلم يوم الفتح ويف حجة الوداع وغريها صبيان وأطفال رأوا رسول اهللا صل: مث الطبقة الثانية عشرة 

وعدادهم يف الصحابة منهم السائب بني يزيد وعبد اهللا بن ثعلبة بن أيب صعري فإهنما قدما إىل رسول اهللا صلى اهللا 
 عليه و سلم ودعا هلما وجلماعة يطول الكتاب بذكرهم ومنهم الطفيل عامر بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد اهللا
فإهنما رأيا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الطواف وعند زمزم ـ وقد صحت الراوية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  ] ال هجرة بعد الفتح وإمنا هو جهاد ونية [ و سلم أنه قال 
اهللا هذا باب لو استقصيت فيه بأسانيد وروايات لصار كتابا على حدة فإن أصحاب رسول اهللا صلى : قال احلاكم 

عليه و سلم ورضى عنهم تفرقوا وسكنوا بالدا شاسعة فماتوا يف أماكن شىت وهذا الباب جيمع أنواعا من العلوم 
غري أين دللت على كل نوع منه على ما حضرين يف الوقت ومن تبحر يف معرفة الصحابة فهو حافظ كامل احلفظ 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتومهونه فقد رأيت مجاعة من مشاخينا يروون احلديث املرسل عن تابعي 
  صحابيا ورمبا رووا املسند عن صحايب فيتومهونه تابعيا 

  معرفة املراسيل: النوع الثامن 

النوع الثامن من هذا العلم معرفة املراسيل املختلفة يف اإلحتجاج هبا وهذا نوع من علم احلديث صعب قل ما 
الذي يرويه احملدث : لم فإن مشايخ احلديث مل خيتلفوا يف أن احلديث املرسل هو يهتدي إليه إال املتبحر يف هذا الع

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بأسانيد متصلة إىل التابعي فيقول التابعي 
وأكثر ما تروى املراسل من أهل املدينة عن سعيد بن املسيب ومن أهل مكة عطاء بن أيب رباح ومن أهل مصر عن 

ن أيب هالل ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي ومن أهل البصرة عن احلسن بن أيب احلسن ومن أهل سعيد ب
  الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي 

وقد يروى احلديث بعد احلديث عن غريهم من التابعني إال أن الغلبة لرواياهتم وأصحها مراسيل سعيد بن املسيب 
حابة فإن أباه املسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان وقد والدليل عليه أن سعيدا من أوالد الص

أدرك سعيد عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبري إىل آخر العشرة وليس يف مجاعة التابعني من أدركهم ومسع منهم غري 
الك بن أنس سعيد و قيس بن أيب حازم مث مع هذا فإنه فقيه أهل احلجاز ومفتيهم وأول فقهاء السبعة الذين يعد م

  إمجاعهم إمجاع كافة الناس 
أصح املراسيل : مسعت العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول 

مراسيل سعيد بن املسيب وأيضا فقد تأمل األئمة املتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة وهذا الشرائط مل 
  فة املراسيل عند أهل احلديث توجد يف مراسيل غريه فهذه ص

وجدت خبط أيب ثنا احلسن بن عيسى موىل ابن : حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال 
حدثت ابن املبارك حبديث أليب بكر بن عياش عن عاصم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حسن : املبارك قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم : س عنه إسناد فقال إن عاصما حيتمل له أن يقول فقلت لـ ابن املبارك أنه لي
  فغدوت إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فإذا ابن املبارك قد سبقين إليه وهو إىل جنبه فظنته قد سأله عنه : قال 

ني ومن بعدهم من العلماء فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل احلديث عن التابعني وأتباع التابع: قال احلاكم 
فإنه عندهم مرسل حمتج به وليس كذلك عندنا فإن املرسل أتباع التابعني عندنا معضل وسيأيت ذكره وشرحه بعد 

  هذا إن شاء اهللا عز و جل 
مسعت أبا عبد اهللا حممد بن حممد بن عبيد اهللا الواعظ يقول مسعت عبد اهللا بن عدي بن عبد اهللا يقول مسعت أمحد بن 

يا : مد بن احلسن يقول مسعت حممد بن يزيد الواسطي يقول مسعت يزيد بن هارون يقول قلت لـ محاد بن زيد حم
ليتفقهوا يف الدين { : بلى أمل تسمع إىل قول اهللا تعاىل : أبا إمساعيل هل ذكر اهللا أصحاب احلديث يف القرآن ؟ فقال 

ا فيمن رحل يف طلب العلم مث رجع به إىل من وراءه ليعلمهم فهذ} ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 



  إياه 
  ففي هذا النص دليل على أن العلم احملتج به هو املسموع غري املرسل : قال احلاكم 

هذا من الكتاب وأما من السنة فحدثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين بالكوفة ثنا أمحد بن حازم بن أيب 
ار بن صرد ثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن عبد اهللا بن عبد اهللا األسدي عن سعيد بن جبري غرزة حدثنا ضر

] تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عباس قال 
مرأ مسع مقاليت فوعاها حىت يوديها نضر اهللا ا: [ واحلديث املشهور املستفيض بذلك قوله صلى اهللا اهللا عليه وسلم 

  احلديث ] إىل من مل يسمعها 

  معرفة املنقطع من احلديث: النوع التاسع 

النوع التاسع من هذا العلم معرفة املنقطع من احلديث وهو غري املرسل وقل ما يوجد يف احلفاظ من مييز بينهما 
  : واملنقطع على أنواع ثالثة 

عمرو عثمان بن أمحد بن السما ببغداد ثنا أيوب بن سليمان السعدي ثنا عبد العزيز  فمثال نوع منها ما حدثنا أبو
بن موسى الالحوين أبو روح ثنا هالل بن حق عن اجلريري عن أيب العالء وهو ابن الشخري عن رجلني من بين 

اللهم : (  صالته كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلم أحدنا أن يقول يف: [ حنظلة عن شداد بن أوس قال 
إين أسألك التثبيت يف األمور وعزمية الرشد وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك التثبيت يف األمور وعزمية 

الرشد وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأستغفرك ملا تعلم وأعوذ بك من 
  ] شر ما تعلم وأسألك من خري ما تعلم 

هذا اإلسناد مثل لنوع من املنقطع جلهالة الرجلني بني أيب العالء الشخري و شداد بن أوس وشواهده : ل احلاكم قا
  يف احلديث كثرية 

وقد يروى احلديث ويف إسناده رجل غري مسمى وليس مبنقطع ومثال ذلك ما أخربنا أبو العباس حممد بن أمحد بن 
حممد بن كثري ثنا سفيان الثوري ثنا داؤد بن أيب هند ثنا شيخ عن أيب هريرة  حمبوب التاجر مبرو ثنا أمحد بن سيار ثنا

يأيت على الناس زمان خيري الرجل بني العجز والفجور فمن أدرك : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
  ] ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور 

داؤد بن أيب هند وإذا الرجل مل يقفوا على إمسه أبو عمر اجلديل  وهكذا رواه عتاب بن بشري و اهلياج بن بسطام عن
نزلت جزيرة : ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثين حيىي بن أيب طالب ثنا علي بن عاصم عن داؤد بن أيب هند قال 

لى اهللا قال رسول اهللا ص: قيس فسمعت شيخا أعمى يقال له أبو عمر يقول مسعت أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول 
ليأتني على الناس زمان خيري بن العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليتخري العجز على الفجور : [ عليه و سلم 

 [  
قال احلاكم فهذا النوع من املنقطع الذي ال يقف عليه إال احلافظ الفهم املتبحر يف الصنعة وله شواهد كثرية جعلت 

  هذا الواحد شاهدا هلا 
من املنقطع أن يكون يف اإلسناد رواية راو مل يسمع من الذي يروي عنه احلديث قبل الوصول إىل  والنوع الثالث

  التابعي الذي هو موضع اإلرسال وال يقال هلذا النوع من احلديث مرسل إمنا يقال له منقطع 
حممد بن سهل ثنا  مثال ما حدثنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا حممد بن سليمان احلضرمي حدثنا



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ذكر الثوري عن أيب إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال : عبد الرزاق قال 
إن وليتموها أبا بكر فقوي أمني ال تأخذه يف اهللا لومة الئم وإن وليتموها عليا فهاد مهدي يقيمكم على : [ سلم 

  ] طريق مستقيم 
ناد ال يتأمله متأمل إال علم إتصاله وسنده فإن احلضرمي وحممد بن سهل بن عسكر ثقتان هذا إس: قال احلاكم 

ومساع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به معروف وكذلك مساع الثوري من أيب إسحاق واشتهاره به 
أيب إسحاق أخربنا  معروف وفيه انقطاع يف موضعني فإن عبد الرزاق مل يسمعه من الثوري و الثوري مل يسمعه من

أبو عمرو بن السماك ثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم القاضي حدثنا حممد بن أيب السري ثنا عبد الرزاق أخربين 
النعمان بن أيب شيبة اجلندي عن سفيان الثوري عن إسحاق فذكر حنو ز حدثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة 

عبد السالم بن صاحل ثنا عبد اهللا بن منري ثنا سفيان الثوري ثنا شريك عن أيب ثنا احلسن بن علويه القطان حدثين 
إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال ذكروا اإلمارة واخلالفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث 

  بنحوه 
ال يستدركه إال املوفق وكل من تأمل ما ذكرناه من املنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذي : وقال 

  والطالب املتعلم 

  معرفة املسلسل من األسانيد: النوع العاشر 

النوع العاشر من هذه العلوم معرفة املسلسل من األسانيد فإنه نوع من السماع الظاهر الذي ال غبار : قال احلاكم 
بهاين يقول مسعت أبا سعيد حيىي بن عليه ومثاله ما مسعت أبا احلسني بن علي احلافظ يقول مسعت علي بن سامل اإلص

حكيم يقول مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول مسعت سفيان الثوري يقول مسعت أبا عون الثقفي يقول مسعت عبد 
فذكرت ذلك ملروان أو ذكر له فأرسل : الوضوء مما مست النار قال : ( اهللا بن شداد يقول مسعت أبا هريرة يقول 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيرج إىل الصالة فانتشل عظما أو أكل [ ثتين أو أرسلين إىل أم سلمة فحد
  ] كتفا مث صلى ومل يتوضأ 

  هذا النوع األول من املسلسل 
ما حدثنا أبو بكر حممد بن داؤد بن سليمان الزاهد حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن املؤمل : النوع الثاين منه 
قال يل أبو : اهيم بن راشد األدمي حدثين حممد بن حيىي الواسطي خادم أيب منصور الشنابزي قال الضرير حدثين إبر

قم فصب علي حىت أريك وضوء إبراهيم : قم فصب علي حىت أريك وضوء منصور فإن منصورا قال يل : منصور 
ب علي حىت أريك وضوء قم فص: قم فصب علي حىت أريك وضوء علقمة فإن علقمة قال يل : فإن إبراهيم قال يل 

قم فصب علي حىت أريك وضوء النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن النيب : إن ابن مسعود قال يل [ ابن مسعود فـ 
كيف : فقلت أليب جعفر ] قم فصب علي حىت أريك وضوء جربيل عليه السالم : صلى اهللا عليه و سلم قال يل 

  ثالثا ثالثا : توضأ ؟ قال 
ما حدثنا أبو جعفر حممد بن علي الصائغ ثنا أمحد ين حازم بن أيب غرزة ثنا أبو نعيم ثنا : ملسلسل النوع الثالث من ا

: [ نصري بن أيب األشعث قال مسعت أبا الزبري حيدث أنه مسع جابرا يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 
لشيطان ال يفتح غلقا وال حيل وكاء وال إذا منت فأطف السراج وأغلق الباب وأوك السقاء ومخر اإلناء فإن ا

  ] يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوهتم فإن مل جتد ما ختمره فأعرض عليه عودا واذكر اسم اهللا عليه 



هذا النوع مما تكثر شواهده يف احلديث أن يكون عالمة السماع بني كل راويني ظاهرا أو أن يكون : قال احلاكم 
  حدثنا أو أخربنا إىل أن يصل مسلسال إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم  بلفظ السماع أو

ما أخربنا جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ثنا القاسم بن حممد الدالل و حممد بن عبد : النوع الرابع من املسلسل 
أمسح : ن صاحل قال رجل للحسن ب: اهللا احلضرمي قاال ثنا أبو بالل األشعري حدثنا حصني بن ذيال اجلعفي قال 

: فإن قيل لك : احلسن بن حي قال : قل : من أمرك هبذا ؟ قال : فإن قال يل ريب : نعم قال : على اخلفني ؟ قال 
فإن قيل : أمرين إبراهيم قال : يقول : فإن قيل لل منصور قال : أمرين املنصور بن املعتمر قال : فأقول : أنت ؟ قال 

ـ مهام ؟ قال : ام بن احلارث قال أمرين مه: يقول : إلبراهيم قال  فإن قيل : أمرين جرير قال : يقول : فإن قيل ل
  أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يقول : جلرير ؟ قال 

ما حدثين الزبري بن عبد الواحد حدثين أبو احلسن يوسف بن عبد األحد القمين : والنوع اخلامس من املسلسل 
: يم بن شعيب الكسائي حدثين سعيد اآلدم حدثين شهاب بن خراش احلوشيب قال الشافعي مبصر قال حدثين سل

ال جيد العبد حالوة : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت يزيد الرقاشي حيدث عن أنس بن مالك قال 
م على حليته فقال وقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: قال ) اإلميان حىت يؤمن بالقدر خريه وشره وحلوه ومره 

آمنت بالقدر خريه وشره : وقبض أنس على حليته فقال : قال ) ] آمنت بالقدر خريه وشره وحلوه ومره : ( 
: وأخذ شهاب بلحيته فقال : آمنت بالقدر خريه وشره وحلوه ومره قال : وأخذ يزيد بلحيته فقال ) وحلوه ومره 

آمنت بالقدر خريه وشره وحلوه ومره قال : سعيد بلحيته فقال وأخذ : آمنت بالقدر خريه وشره وحلوه ومره قال 
آمنت : وأخذ يوسف بلحيته فقال : آمنت بالقدر خريه وشره وحلوه ومره قال : وأخذ سليمان بلحيته فقال 

* آمنت بالقدر خريه وشره وحلوه ومره : وأخذ شيخنا الزبري بلحيته فقال : بالقدر خري وشره وحلوه ومره قال 
آمنت : وأنا أقول عن نية صادقة وعقيدة صحيحة : ا الشيخ أبو بكر الشريازي قال لنا احلاكم أبو عبد اهللا قال لن

آمنت بالقدر خريه وشره وحلوه : بالقدر خريه وشره وحلوه ومره وأخذ بلحيته وأخذ الشيخ أبو بكر بلحيته فقال 
  ومره 

عدهن يف يدي علي : أيب دارم احلافظ بالكوفة وقال يل  ما عدهم يف يدي أبو بكر بن: النوع السادس من املسلسل 
عدهن يف يدي حيىي بن : عدهن يف يدي حرب بن احلسن الطحان وقال يل : بن أمحد بن احلسني العجلي وقال يل 

عدهن يف يدي زيد بن علي بن احلسني وقال يل : عدهن يف يدي عمرو بن خالد وقال يل : املساور احلناط وقال يل 
عدهن يف يدي علي بن أيب : عدهن يف يدي أيب احلسن بن علي وقال يل : يف يدي علي بن احلسني وقال عدهن : 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه [ عدهن يف يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و : طالب رضي اهللا عنه وقال يل 
ن من عند رب العزة اللهم صلى على هكذا نزلت هب: ( عدهن يف يدي جربيل وقال جربيل عليه السالم : و سلم 

حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل 
حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم ترحم على حممد وعلى آل حممد كما ترمحت 

م إنك محد جميد اللهم حتنن على حممد وعلى آل حممد كما حتننت على إبراهيم وعلى على إبراهيم وعلى آل إبراهي
آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم وسلم على حممد وعلى آل حممد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

بكر مخس وقبض حرب مخس أصابعه وقبض علي بن أمحد العجلي مخس أصابعه وقبض شيخنا أبو ] محيد جميد 
أصابعه وعدهم يف أيدينا وقبض احلاكم أبو عبد اهللا مخس أصابعه وعدهن يف أيدينا وقبض أمحد بن خلف مخس 

  أصابعه وعدهن يف أيدينا 



شهدت على علي بن احلسن : أين شهدت على أيب بكر حممد بن داؤد الصويف أنه قال : النوع السابع من املسلسل 
شهدت على زهري بن أيب : شهت على أيب قتيبة أنه قال : ىي بن حكيم أنه قال شهدت على حي: بن سامل أنه قال 
شهدت على ابن : شهدت على عكرمة أنه قال : شهدت على عبد امللك بن أيب بشري أنه قال : خيشمة أنه قال 
  كل السمكة الطافية : شهدت على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال : عباس أنه قال 

شبك بيدي أبو عمر عبد العزيز بن عمر بن : شبك بيدي أمحد بن احلسني املقرئ وقال : من من املسلسل النوع الثا
شبك بيدي إبراهيم بن : شبك بيدي أيب وقال : شبك بيدي أيب وقال : احلسن بن بكر بن الشرود الصنعاين وقال 

أيوب بن خالد األنصاري وقال أيوب شبك بيدي : شبك بيدي صفوان بن سليم وقال صفوان : حيىي وقال إبراهيم 
شبك بيدي أبو القاسم : [ شبك بيدي أبو هريرة وقال أبو هريرة : شبك بيدي عبد اهللا بن رافع وقال عبد اهللا : 

خلق اهللا األرض يوم السبت واجلبال يوم األحد والشجر يوم اإلثنني واملكروه يوم : صلى اهللا عليه و سلم وقال 
  ] األربعاء والدواب يوم اخلميس وآدم يوم اجلمعة الثالثاء والنور يوم 

فهذه أنواع املسلسل من األسانيد املتصلة اليت ال يشوهبا تدليس وآثار السماع بني الروايني ظاهرة غري أن رسم 
اجلرح والتعديل عليها حمكم وإين ال أحكم لبعض هذه األسانيد بالصحة وإمنا ذكرهتا ليستدل بشواهدها عليها إن 

  اهللا شاء 

  معرفة األحاديث املعنعنة: النوع احلادي عشر 

هذا النوع من هذا العلوم هو معرفة األحاديث املعنعنة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإمجاع أئمة أهل النقل على 
  تورع رواهتا عن أنواع التدليس 

بد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن مثال ذلك ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حبر بن نصر اخلوالين حدثنا ع
احلارث عن عبد ربه بن سعيد األنصاري عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن اهللا عز و جل : [ أنه قال 
ليس من مذاهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا هذا حديث رواته بصريون مث مدنيون ومكيون و: قال احلاكم 

  مساعهم أومل يذكروه وإمنا جعلته مثاال أللوف مثله 
أخربنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا : ومثال ذلك ما 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : [ هللا عنه قال إسرائيل عن عبد اهللا بن املختار عن ابن سريين عن أيب هريرة رضي ا
  ] إن مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه أذى : و سلم يقول 
هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن ال يدلسون وليس ذلك من مذهبهم ورواياهتم سليمة وإن مل : قال احلاكم 

  يذكروا السماع 
ما حدثناه أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء أنا وأما ضد هذا من احلديث فمثاله 

ذكرنا ليلة القدر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : [ يعلى بن عبيد حدثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 
ن وعشرون وبقي سبع اطلبوها مضى اثنتا: اثنتان وعشرون وبقي مثان فقال : كم مضى من الشهر ؟ قلنا : و سلم 

  ] الليلة الشهر تسع وعشرون 
قال احلاكم مل يسمع هذا احلديث األعمش من أيب صاحل وقد رواه أكثر أصحابه عنه هكذا منقطعا فأخربين عبد اهللا 

 بن بن حممد موسى ثنا حممد بن أيوب حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا خالد اجلعفي حدثين أبو مسلم عبيد اهللا



ذكرنا ليلة القدر : [ سعيد قائد األعمش عن األعمش عن سهيل بن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
مضى : اثنتان وعشرون وبقي مثان فقال : كم مضى من الشهر ؟ قلنا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال وشواه هذا ونظائره يف احلديث كثرية  ]اثنتان وعشرون وبقي سبع اطلبوها الليلة الشهر تسع وعشرون 
  وسنأيت مبشيئة اهللا على شرحها يف ذكر املدلسني إن شاء اهللا 

  معرفة املعضل من الروايات: النوع الثاين عشر 

هذا النوع من هذه العلوم هو املعضل من الروايات فقد ذكر إمام احلديث علي بن عبد اهللا املديين فمن بعده من 
عضل من الروايات أن يكون بني املرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر من رجل وأنه غري أئمتنا أن امل

  املرسل فإن املراسيل للتابعني دون غريهم 
ومثال هذا النوع من احلديث ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ثنا بن وهب 

قاتل عبد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و [ مة بن بكري عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال أخربين وهب أخربين خمر
لو قتلت لدخلت النار : ال فقال : أذن لك سيدك ؟ قال : سلم يوم أحد فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] تل اآلن فقا: فهو حر يا رسول اهللا فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال سيده 
وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا أنا بن وهب أخربين مسلمة بن علي أن النيب صلى اهللا عليه 

إن العبد بعمل أهل اجلنة حىت إذا حضرته الوفاة حاف يف وصيته فوجبت له النار وإن العبد بعمل : [ و سلم قال 
  ] ته فوجبت له اجلنة أهل النار حىت إذا حضرته الوفاة عدل يف وصي

قال احلاكم فقد أعضل اإلسناد األول عمرو بن شعيب واإلسناد الثاين مسلمة بن علي مث ال نعلم أحدا من الرواة 
  وصله وال أرسله عنهما فاحلديثان معضال 

   وقت وليس كل ما يشبه هذا مبعضل فرمبا أعضل أتباع التابعني احلديث وأتباعهم يف وقت مث وصاله أو أرساله يف
مثال ذلك ما أنا أبو بكر بن أيب نصر الداربردي مبرو ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ثنا القعنيب عن مالك إنه 

للمملوك طعامه وكسوته باملعروف وال يكلف : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قد بلغه أن أبا هريرة قال 
  ] من العمل إال ما يطيق 

  عن مالك هكذا يف املوطأ إال أنه قد وصل عنه خارج املوطأ هذا معضل أعضله 
أخربنا أبو الطيب حممد بن عبد اهللا الشعريي حدثنا مخش بن عصام املعدل ثنا حفص بن عبد اهللا ثنا إبراهيم بن 

قال : طهمان عن مالك بن أنس رضي اهللا عنه عن حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 
  ] للمملوك طعامه وكسوته باملعروف وال يكلف من العمل إال ما يطيق : [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم  رسول

  وهكذا رواه النعمان بن عبد السالم وغريه عن مالك 
قال احلاكم فينبغي للعامل هبذه الصنعة أن مييز بن املعضل الذي ال يوصل وبني ما أعضله الراوي يف وقع مث وصله يف 

  وقت 
وع الثاين من املعضل أن يعضله الراوي من أتباع التابعني فال يرويه عن أحد ويوقفه فال يذكره عن رسول اهللا الن

  صلى اهللا عليه و سلم معضال مث يوجد ذلك الكالم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متصال 
سقالين ثنا عثمان بن حممد بن موسى مثاله ما حدثنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين أنا حممد بن احلسن بن قتيبة الع

أخذ املؤمن عن اهللا أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع وإذا : مسعت احلسن يقول : الدعجلي ثنا خليد بن دعلج قال 



  قتر عليه قتر 
حدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي ثنا جعفر بن حممد بن كزال ثنا إبراهيم بن بشري املكي ثنا معاوية بن عبد 

إن املؤمن : [ لكرمي الضال قال مسعت أبا محزة يقول مسعت ابن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا
  ] أخذ عن اهللا أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه وإذا أمسك عليه أمسك 

ثقفي ثنا أبو كريب ثنا وشبيه ذلك ما حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق ال
عملت كذا وكذا ؟ : يقال للرجل يوم القيامة : حيىي بن أدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن الشعيب قال 

أبعدكن اهللا ما خاصمت : ينطق لسانه فيقول جلوارحه : ما عملته فيختم على فيه فينطق جوارحه أو قال : فيقول 
  إال فيكن 

  و عن الشعيب متصل مسند خمرج يف الصحيح لـ مسلم قال قد أعضله األعمش وه
حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا أبو بكر بن أيب النضر ثنا عبد اهللا األشجعي 

كنا عند رسول اهللا : [ عن سفيان الثوري عن عبيد املكتب عن فضيل بن عمرو عن الشعيب عن أنس بن مالك قال 
من خماطبة العبد ربه : اهللا ورسوله أعلم قال : هل تدرون مم ضحت ؟ قلنا : هللا عليه و سلم فضحك فقال صلى ا

فإين ال أجري اليوم على نفسي شاهدا إىل مين : بلى قال : يا رب أمل جترين من الظلم ؟ فيقول : يوم القيامة فيقول 
  ليك شهودا كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبني ع: فيقول 

بعدا لكن وسحقا فعنكن : انطقي فتنطق بأعماله مث خيلي بينه وبني الكالم فيقول : فيختم عل فيه مث يقال ألركانه 
  ] كنت أناضل 

  وأشباه هذا كثرية وفيما ذكرناه ملن تدبره غنية إن شاء اهللا 

  من الكالم  معرفة املدرج يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: النوع الثالث عشر 
هذا النوع هو معرفة املدرج يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كالم الصحابة وتلخيص كالم غريه من 

  كالمه صلى اهللا عليه و سلم 
ومثال ذلك ما حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا زهري بن معاوية 

وأن رسول اهللا [ عن القاسم بن خميمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدثين أن عبد اهللا أخذ بيده  عن احلسن بن احلر
قل التحيات هللا والصلوات فذكر التشهد : صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيد عبد اهللا فعلمه التشهد يف الصالة وقال 

  ] فإذا قلت هذا فقد قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد 
مدرج يف احلديث من ) إذا قلت هذا ( هكذا رواه مجاعة عن زهري وغريه عن احلسن بن احلر وقوله : قال احلاكم 

كالم عبد اهللا بن مسعود فإن سنده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينقضي بانقضاء التشهد والدليل عليه ما 
زير ثنا غسان بن الربيع ثنا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان حدثناه علي بن محشاذ العدل ثنا عبد اهللا بن حممد بن غ

وأخذ النيب صلى اهللا [ عن احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة قال أخذ علقمة بيدي وأخذ عبد اهللا بيد علقمة 
ل قال فذكر احلديث إىل آخر التشهد فقا] عليه و سلم بيد عبد اهللا فعلمه التشهد يف الصالة وقال قل التحيات هللا 

  إذا فرغت من هذا فقد قضيت صالتك فإن شئت فاقعد وإن شئت فقم : عبد اهللا بن مسعود 
فقد ظهر ملن رزق الفهم أن الذي ميز كالم عبد اهللا بن مسعود من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد أتى 

مد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي بالزيادة الظاهرة والزيادة من الثقة مقبولة وقد أخربين أبو احلسن أمحد بن حم
  قال مسعت عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي يقول عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ثقة 



وشبيه ذلك ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري حدثنا حيىي بن فضيل ثنا 
من أعتق : [ يك عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سعيد ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هن

نصيبا له يف عبد أو شقيصا فخالصه عليه يف ماله إن كان له مال وإال قوم العبد قيمة عدل مث استسعى يف قيمته غري 
  ] مشقوق عليه 
من أدراجه يف كالم رسول حديث العتق ثابت صحيح وذكر اإلستسعاء فيه من قول قتادة وقد وهم : قال احلاكم 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويشهد بصحة ذلك ما حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ثنا علي بن احلسن 
[ الداراجبردي ثنا عبد اهللا بن يزيداملقرئ حدثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة 

إن مل يكن له : قال مهام وكان قتادة يقول ] ه النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال أعتق شخصا له يف مملوك فغرم
  مال استسعى العبد فهذا أظهر من األول أن القول الزائد املبني املميز وقد ميز مهام وهو ثبت 

  معرفة التابعني: النوع الرابع عشر 

علوم كثرية فإهنم على طبقات يف الترتيب النوع الرابع عشر من هذا العلم معرفة التابعني وهذا نوع يشتمل على 
ومهما غفل اإلنسان عن هذا العلم مل يفرق بني الصحابة والتابعني مث مل يفرق أيضا بني التابعني وأتباع التابعني قال 

والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه { : اهللا عز و جل 
  } هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وأعد 

وقد ذكرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما حدثناه أبو عمرو و عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد و أبو 
بة عبد امللك بن العباس حممد بن يعقوب األموي بنيسابور و أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو قالوا حدثنا أبو قال

قال رسول اهللا صلى اهللا : حممد الرقاشي حدثنا أزهر بن سعد ثنا بن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا قال 
فال أدري أذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : [ عليه و سلم 

  بعد قرنه قرنني أو ثالثة 
  هذا حديث خمرج يف الصحيح لـ مسلم بن احلجاج وله علة عجيبة : احلاكم قال 

حدثناه حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حممد بن نعيم ثنا عمرو بن علي ثنا أزهر ثنا بن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن 
: ىي بن سعيد فقال فحدثت به حي: قال ] خري الناس قرين : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا قال 

إن أزهر ثنا عن بن عون عن إبراهيم عن : ال فقلت : بلى فيه قال : ليس يف حديث بن عون عن عبد اهللا فقلت له 
فاختلفت إىل أزهر قريبا : رأيت أزهر جاء بكتابة ليس فيه عن عبد اهللا قال عمرو بن علي : عبيدة عن عبد اهللا قال 

  مل أجد إال عن عبيدة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : به مث خرج فقال من شهرين للنظر فيه فنظر يف كتا
فخري الناس قرنا بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحفظ عنهم الدين والسنن وهم 

  قد شهدوا الوحي والتنزيل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باجلنة فمن الطبقة األوىل من التابعني وهم قوم حلقوا العشرة الذين شهد هلم 

ويعدهم مجاعة من الصحابة فمنهم سعيد بن املسيب و قيس بن أيب حازم و أبو عثمان النهدي و قيس بن عباد و أبو 
  ساسان حضني ابن املنذر و أبو وائل شقيق بن سلمة و أبو رجاء العطاردي وغريهم 

و علقمة بن قيس و مسروق بن األجدع و أبو سلمة بن عبد الرمحن و والطبقة الثانية من التابعني األسود بن يزيد 
  خارجة بن زيد وغريهم من هذه الطبقة 



عامر بن شراحيل الشعيب و عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة و شريح بن احلارث و أقراهنم : والطبقة الثالثة من التابعني 
  من هذه الطبقة 

ي أنس بن مالك من أهل البصرة ومن لقي عبد اهللا بن أيب أوىف من وهم طبقات مخس عشرة طبقة آخرهم من لق
أهل الكوفة ولقي السائب بن يزيد من أهل املدينة ومن لقي عبد اهللا بن احلارث بن جزء من أهل مصر ومن لقي أبا 

  أمامة الباهلي من أهل الشام 
آخر من بقي من أصحاب رسول اهللا : قال أخربنا أبو جعفر البغدادي ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا على بن املديين 

صلى اهللا عليه و سلم باملدينة سهل بن سهل الساعدي وآخر من بقي بالبصرة أنس بن مالك وآخر من بقي بالكوفة 
أبو جحيفة وهب بن عبد هللا السوائي من بين سواءة بن عامر وأخر من بقي بالشام عبد اهللا بن بسر املازين من بين 

  من بقي مبصر عبد اهللا بن احلارث بن جزء مازن منصور وآخر 
أكان أبو أمامة آخر من مات عندكم من أصحاب رسول اهللا صلى : حدثنا سفيان قال قلت للـ أحوص بن حكيم 

آخر كان بعده يقال له ابن بسر وقد رأيته ورأيت أنس بن مالك على محار بني الصفا : اهللا عليه و سلم ؟ قال 
من مات مبكة ممن رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي  وأخر: واملروة وقال علي 
  ويقال له احلماين 

فأما الفقهاء من أهل املدينة فسعيد بن املسيب و القاسم بن حممد بن أيب بكر و عروة بن الزبري و خارجة بن زيد بن 
فهؤالء السبعة عند * عبد اهللا بن عتبة و سليمان بن يسار ثابت و أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف و عبيد اهللا بن 

  * األكثر من علماء احلجاز 
وأخربنا أمحد بن املقرئ ثنا أبو العوام حممد بن عبد اهللا بن عبد اجلبار املرادي مبصر حدثنا خالد بن نزار األيلي ثنا 

هي إىل قوهلم سعيد بن املسيب و عروة بن أدركت من فقهائنا الذي ينت: عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال 
الزبري و القاسم بن حممد و أبا بكر بن عبد الرمحن و خارجة بن زيد و عبيد اهللا بن عبد اهللا و سليمان بن يسار هم 
أهل فقه وصالح وفضل وقد ذكر سامل بن عبد اهللا أيضا فيهم بدال عن أيب بكر بن عبد الرمحن و أيب سلمة بن عبد 

  الرمحن 
مسعت علي بن املديين يقول : خربين أبو أمحد علي بن حممد بن عبد اهللا املروزي ثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال أ

سعيد بن املسيب و أبو سلمة بن عبد الرمحن و : فقهاء أهل املدينة اثنا عشر : مسعت حيىي بن سعيد القطان يقول 
زة بن عبد اهللا بن عمر و زيد بن عبد اهللا بن عمر و عبيد اهللا بن القاسم بن حممد و سامل بن عبد اهللا بن عمر و مح

عبد اهللا بن عمر و بالل بن عبد اهللا بن عمر و أبان بن عثمان بن عفان و قبيصة بن ذؤيب و خارجة بن زيد بن 
  ثابت و إمساعيل بن زيد بن ثابت 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليست هلم صحبة فأما املخضرمون من التابعني هم الذين أدركوا اجلاهلية وحياة رسول 
  فهم أبو رجاء العطاردي و أبو وائل األسدي و سويد بن غفلة و عثمان النهدي و غريهم من التابعني 

قرأت خبط مسلم بن احلجاج رمحه اهللا ذكر من أدرك اجلاهلية ومل يلق النيب صلى اهللا عليه و سلم ولكنه صحب 
عليه و سلم منهم أبو عمرو الشيباين سعد بن إياس ومنهم سويد بن غفلة الكندي يكىن  الصحابة بعد النيب صلى اهللا

أبا أمية ومنهم شريح بن هانئ احلارثي ومنهم يسري بن عمرو ويقال أسري بن عمرو وأهل البصرة يقولون ابن جابر 
كىن أبا عمرو ومنهم عبد خري ومنهم عمرة بن ميمون األودي ويكىن أبا عبد اهللا ومنهم األسود بن يزيد النخعي وي

بن يزيد اخليواين أبو عمارة ومنهم شبيل بن عوف األمحسي ومنهم مسعود بن حراش أخو ربعي بن حراش ومنهم 



مالك بن عمري ومنهم أبو عثمان النهدي وامسه عبد الرمحن بن مل ومنهم أبو رجاء العطاردي وامسه عمران بن متيم 
عنرب ومنهم أبو رافع الصائغ ومنهم أبو احلالل العتكي وامسه ربيعة بن زرارة ومنهم ومنهم غنيم بن قيس ويكىن أبا ال

  خالد بن عمري العدوي ومنهم مثامة بن حزن القشريي ومنهم جبري بن نفري احلضرمي 
  قال احلاكم فبلغ عدد من ذكرهم مسلم رمحه اهللا من املخضرمني عشرين رجال 

ملخضرم اشتقاقه من أن أهل اجلاهلية كانوا خيضرمون آذان اإلبل أي فحدثين بعض مشائخنا من األدباء أن ا
  يقطعوهنا لتكون عالمة إلسالمهم إن أغري عليهم أو حوربوا 

ومن التابعني بعد املخضرمني طبقة ولدوا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يسمعوا منه منهم يوسف بن 
الصديق و بشري بن أيب مسعود األنصاري و أمامة بن سهل بن حنيف و عبد عبد اهللا بن سالم و حممد بن أيب بكر 

اهللا بن عامر بن كريز و سعيد بن عبادة و الوليد بن عبادة بن الصامت و عبد اهللا بن عامر بن ربيعة و عبد اهللا بن 
بن ربيعة و علقمة بن ثعلبة بن صعري و أبو عبد اهللا الصناحبي و عمرو بن سلمة اجلرمي و عبيد بن عمري و سليمان 

  قيس 
وطبقة تعد يف التابعني ولو يصح مساع أحد منهم من الصحابة منهم إبراهيم بن سويد النخعي وإمنا روايته الصحيحة 

عن علقمة و األسود ولو يدرك أحدا من الصحابة وليس هذا بـ إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه و بكري بن أيب 
ة إمنا أسقط قتادة من الوسط و بكري بن عبد اهللا بن األشح مل يثبت مساعه من عبد السميط مل يصح له عن أنس رواي

اهللا بن احلارث بن جزء وإمنا رواياته عن التابعني و ثابت بن عجالن األنصاري مل يصح مساعه من ابن عباس إمنا 
صل أبو حرة مل يثبت يروي عن عطاء و سعيد بن جبري عن ابن عباس و سعيد بن عبد الرمحن الرقاشي وأخوه وا

  مساع واحد منهما من أنس 
وطبقة عدادهم عند الناس يف أتباع التابعني وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان وقد لقي عبد اهللا 
بن عمر و أنس بن مالك و أبا أمامة بن سهل وهشام بن عروة وقد أدخل على عبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا 

  سى بن عقبة وقد أدرك أنس بن مالك وأم خالد بن خالد بن سعيد بن العاص ومو

  معرفة أتباع التابعني: النوع اخلامس عشر 

  وهو معرفة أتباع التابعني فإن غلط من ال يعرفهم يعظم أن يعدأن 
م رسول اهللا صلى أن أن أن يعدهم الطبقة الرابعة أو ال مييز فيجعل بعضهم من التابعني كما قدمنا ذكره وقد ذكره

  اهللا عليه و سلم 
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه العدل أنا هشام بن علي السدوسي أن موسى بن إمساعيل حدثهم حدثنا 

خري : [ أبان بن يزيد عن أيب مجرة عن زهدم اجلرمي عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
م مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث ينشأ قوم يشهدون وال يستشهدون وحيلفون وال الناس القرن الذي بعثت فيه

فهذه صفة أتباع التابعني إذ جعلهم النيب صلى : قال احلاكم ] يستحلفون وخيونون وال يؤمتنون يفشو فيهم السمن 
ثة بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا عليه و سلم خري الناس بعد الصحابة والتابعني واملنتخبني وهم الطبقة الثال

وفيهم مجاعة من أئمة املسلمني وفقهاء األمصار مثل مالك بن أنس اإلصبحي و عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي و 
  سفيان بن سعيد الثوري و شعبة بن احلجاج العتكي و ابن جريج 

ىي بن سعيد القطان وقد أدرك أصحاب مث يعد أيضا فيهم مجاعة من تالميذه هؤالء األئمة الذين ذكرناهم مثل حي



أنس و عبد اهللا بن املبارك وقد أدرك مجاعة من التابعني و حممد بن احلسن الشيباين ممن روى املوطأ عن مالك وقد 
  أدرك مجاعة من التابعني و إبراهيم بن طهمان الزاهد وقد أدرك مجاعة من التابعني 

ساميهم فيتومههم من التابعني لنسب جيمعهم أو غري ذلك مبا يشتبه على ويف هذه الطبقة مجاعة يشتبه على املتعلم أ
غري املتبحرين يف هذا العلم مثل إبراهيم بن حممد بن سعد بن أيب وقاص ومل يسمع من أحد من الصحابة ورمبا نسب 

ه من الصحابة إىل جده فيتومهه الراوي حبديثه إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص وهو تابعي كبري عنده عن أبيه وغري
ومنهم حفص بن عمر بن سعد القرظ و سعد صحايب و حفص مل يسمع من جده وال غريه من الصحابة ورمبا نسب 
إىل جده فيتومهه الواهم أنه تابعي ومنهم احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليهم وهو 

بن املبارك وغريه ورمبا قال الراوي عن حسني بن علي عن أبيه  الذي يعرف حبسني األصغر الذي يرويه عنه عبد اهللا
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيشتبه على من ال يتحقق أنه مرسل ويتومهه من التابعني وليس كذلك فإن ولد علي 

غري حممد و عبد اهللا وزيد وعمر وحسني وفاطمة وليس فيهم تابعي : بن احلسني زين العابدين ستة منهم حدثوا 
حممد وهو أبو جعفر باقر العلوم ومنهم سعيد بن أيب خرية البصري كثري الرواية عن احلسن وقد أرسل عن سعيد 

  عن أيب هريرة وأنس وإمنا يكون بينهما احلسن والراوي عن 
سعيد داؤد بن أيب هند وهو تابعي مسع من أنس بن مالك فرمبا خفي عن طالب احلديث فيقول هذا شيخ داؤد وعند 
داؤد عن أنس فال ينكر أن يكون هذا تابعيا وليس كذلك فإنه من األتباع ومنهم سليمان األحول وهو سليمان بن 
أيب مسلم املكي ورمبا روي عنه عن ابن عباس فيتأمل الراوي حاله فيقول هذا كبري وهو خال عبد اهللا بن أيب جنيح 

واياته عن طاؤس عن ابن عباس ومنهم سليمان بن عبد ال ينكر أن يلقى الصحابة وليس كذلك فإنه من األتباع ور
الرمحن الدمشقي وعداده يف املصريني صاحب حديث األضحية كبري السن واحملل روي عنه عمرو بن احلارث و 

شعبة و الليث وقد قيل عنه عن الرباء بن عازب فإذا تأمل الراوي حمله وسنه وجاللة الرواة عنه ال يستبدع كونه 
وليس كذلك فإن بينه وبني الرباء عبيد بن فريوز ومنهم سليمان بن يسار الذي رويه عن سليمان بن من التابعني 

بالل و بن أيب ذئب وهذا شيخ من أهل املدينة يقال له صاحب املقصورة فرمبا خفي على من ليس هذا العلم من 
نة سابع الفقهاء السبعة وكان يدخل على صنعته ويروي رواية أتباع التابعني عنه فيتومهه سليمان بن يسار موىل ميمو

  أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فقد ذكرنا هذه األسامي ليستدل هبا على مجاعة من أتباع التابعني مل نذكرهم ويعلم بذلك أن معرفة : قال احلاكم 

  األتباع نوع كبري من هذا العلم 

  معرفة األكابر واألصاغر: النوع السادس عشر 

الربكة : [ وقال ] الكرب الكرب : [ منه معرفة األكابر من األصاغر وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  هذا النوع
  ] مع أكابرهم 

وشرح هذه املعرفة أن طالب هذا العلم إذا كتب حديثا لليث بن سعد عن عبد اهللا بن صاحل ال يتوهم أن الراوي 
ن سعيد األنصاري عن مالك بن أنس و األعمش عن شعبة أو دون املروي عنه وكذلك إذا روى حديثا لـ حيىي ب

ابن جريج عن إمساعيل بن علية أو الزهري عن هبز بن حكيم أو الليث بن سعد عن أيب يوسف القاضي وما أشبه 
  هذا 

فإين ذكرت ما حضرين يف الوقت ومثاله يف الروايات كثرية فمن فهم الطالب أن ال يقيس مثل هذه الرواية على 



  ران أو االستواء يف اإلسناد والسن فإن هذا النوع غري معرفة األقران الذي نذكره مبشية اهللا بعد هذا األق
واملثال الثاين هلذا النوع من العلم أن يروي العامل احلافظ املتقدم عن احملدث الذي ال يعلم غري الرواية عن كتابه 

ذا رواية الثوري و شعبة عن األعمش وأشباهه من احملدثني فينبغي أن يعلم الطالب فضل التابع على املتبوع مثال ه
ورواية مالك بن أنس و ابن أيب ذئب عن عبد اهللا بن دينار وأشباهه ورواية أمحد و إسحاق عن عبيد اهللا بن موسى 

  و آشباهه وليس يف هؤالء جمروح بل كلهم من أهل الصدق إال أن الرواة عنهم أئمة حفاظ فقهاء وهم حمدثون فقط 
وقد رأيت أنا يف زماننا من هذا النوع ما يطول ذكره كان شيخنا وإمامنا أبو بكر بن إسحاق يروي : قال احلاكم 

عن أيب احلسن أمحد بن حممد الطرائفي ورمبا توهم املبتدئ أنه أستاذه وكان فقيه عصرنا أبو الوليد حيدث عن أيب 
فال ينبغي أن خيفى على طال هذا العلم فقد صحت الطيب الذهلي وكان أبو علي احلافظ حيدث عن ابن بطة 

  ] أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ننزل الناس منازهلم : عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت [ الرواية 

  معرفة أوالد الصحابة: النوع السابع عشر 

به عليه كثري من الروايات أول ما يلزم هذا النوع من هذا العلم معرفة أوالد الصحابة فإن من جهل هذا النوع اشت
  احلديثي معرفته من ذلك أوالد سيد البشر حممد املصطفى صلى اهللا عليه و سلم ومن صحت الرواية عنه منهم 
حدثنا علي بن عبد الرمحن بن عيسى الدهقان بالكوفة قال حدثنا احلسني بن احلكم احلربي قال ثنا احلسن بن 

فقل تعالوا { ان بن علي العنزي عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس يف قوله عز و جل احلسني العرين قال ثنا حب
إىل قوله الكاذبني نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلي } ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 

على الكاذبني نزلت يف  يف حسن وحسني والدعاء} أبناءنا وأبناءكم { يف فاطمة } ونساءنا ونساءكم { نفسه 
  العاقب والسيد وعبد املسيح وأصحابه 

[ وقد تواترت األخبار يف التفاسري عن عبد اهللا بن عباس وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال احلاكم 
فهلموا  هؤالء أبناءنا وأنفسنا ونساؤنا: أخذ يوم املباهلة بيد علي وحسن وحسني وجعلوا فاطمة وراءهم مث قال 

  ] أنفسكم وأبناءكم ونساءكم مث نبتهل فنجعله لعنة اهللا على الكاذبني 
حدثنا أبو احلسن بن مايت من أصل كتابه ثنا احلسن بن احلكم قال حدثنا حسن بن حسني قال ثنا عيسى بن عبد اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا  بن عمرو بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال ما مساين احلسن واحلسني يا أبت حىت تويف
عليه و سلم كانا يقوالن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبت يا أبت وكان احلسن يقول يل يا أبا حسن وكان 

  احلسن يقول يل يا أبا احلسني 
فقد صحت الرواية من ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن فاطمة واحلسن واحلسني واحلسن بن : قال احلاكم 

ن بن علي وعبد اهللا وحسن وعلي وزيد بين احلسن بن احلسني بن علي وعمرو بن احلسن بن علي وحممد بن احلس
عمرو بن حسن بن علي واحلسن بن زيد بن حسن بن علي وموسى بن عبد اهللا بن حسن بن حسن وحممد بن عبد 

علي وحممد وعبد اهللا وزيد اهللا بن حسن بن حسن بن علي وعن علي بن احلسني بن علي وفاطمة بنت احلسني بن 
وعمرو وحسني بين علي بن احلسني وعن جعفر بن حممد بن علي واحلسني بن زيد بن علي فهؤالء قد صحت عنهم 

  الروايات وقد روي احلديث عن زهاء مائيت رجل وامرأة من أهل البيت 
الرمحن بن أيب بكر وعبد اهللا بن  وممن صحت الرواية عنه من ولد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه عائشة وأمساء وعبد

عبد الرمحن بن أيب بكر وحممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر وهو أبو عتيق وعبد اهللا بن أيب عتيق و القاسم بن حممد 



أبو بكر : بن أيب بكر وعبد الرمحن بن القاسم بن حممد ومن أوالد البنات جعفر بن حممد الصادق وكان يقول 
   قدمين اهللا إن مل أقدمه جدي أفيسب الرجل جده ال

  وأما العمريون فقد كثرت الثقات األثبات منهم بلغ عديد من أخرج حديثه يف الصحيح منهم نيفا وأربعني رجال 
فقد جعلت هؤالء العلماء من ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما : قال احلاكم 

هـ فيهم )  ٢٥٠( ريا للتخفيف وولد سعد بن أيب وقاص إىل سنة مخسني ومائتني مثاال ألوالد سائر الصحابة حت
فقهاء وأئمة وثقات وحفاظ وكذلك أعقاب عبد الرمحن بن عوف و عبد اهللا بن مسعود والعباس بن عبد املطلب 

  رضي اهللا عنهم أمجعني 
لمني علم كبري ونوع بذاته من أنواع علم مث بعد هذا معرفة أوالد التابعني وأتباع التابعني وغريهم من أئمة املس

احلديث وقد اقتصرت من الصدر األول على من مسيتهم ومن األتباع على أوالد األئمة املذكورين بالعلم من أتباع 
  التابعني فمن بعدهم 

سعيد بن  فولد مالك بن أنس حيىي بن مالك وال نعلم له ولدا غريه وأما الثوري فإنه مل يعقب وولد شعبة بن احلجاج
شعبة وولد عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي حممد بن األوزاعي وليس له غريه وولد أيب حنيفة محاد بن أيب حنيفة 
وليس له غريه ولـ محاد أعقاب وولد الشافعي عثمان و حممد وهو أبو احلسن قد كان ورد على أمحد بن حنبل 

الث وولد عبد الرمحن بن مهدي إبراهيم وموسى وليس له بغداء وولد أمحد بن حنبل صاحل وعبد اهللا وليس هلما ث
غريمها وولد حيىي بن سعيد حممد وهو أبو بكر الذي سلمه إىل أيب قدامة السرخسي فحج به و عبد اهللا بن املبارك مل 

ته يعقب وولد علي بن املديين حممد و عبد اهللا رويا عن أبيهما و حيىي بن معني مل يعقب ذكرا وله أعقاب من بنا
  رأيت كهال منهم ببغداد وأما البخاري و مسلم فإهنما مل يعقبا ذكرا 

  معرفة اجلرح والتعديل: النوع الثامن عشر 

هذا النوع من علم احلديث معرفة اجلرح والتعديل ومها يف األصل نوعان كل نوع منهما علم برأسه وهو مثرة هذا 
ب املدخل إىل معرفة الصحيح بكالم شاف رضيه كل من رآه من العلم واملرقاة الكبرية منه وقد تكلمت عليه يف كتا

أهل الصنعة مث ذكرت يف كتاب املزكيني لرواة األخبار على عشر طبقات يف كل عصر منهم أربعة وهم أربعون 
رجال فالطبقة األوىل منهم أبو بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت فإهنم قد جرحوا وعدلوا وحبثوا عن صحة الروايات 

ها والطبقة العاشرة منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محزة اإلصبهاين و أبو علي النيسابوري و أبو بكر حممد بن وسقيم
  عمر بن سامل البغدادي و القاسم محزة بن علي الكناين املصري 

وقد ذكرت يف كتاب املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل أنواع العدالة على مخسة أقسام واجلرح على عشرة أقسام 
تكلمت يف هذه الكتب على اجلرح والتعديل مما يغين عن إعادته واستشهدت بأقاويل الصحابة والتابعني وأئمة و

  املسلمني 
وأصل عدالة احملدث أن يكون مسلما ال يدعو إىل بدعة وال يعلم من أنواع املعاصي ما تسقط به عداله فإن كان مع 

كان صاحب كتاب فال ينبغي أن حيدث إال من أصوله وأقل ما ذلك حافظا حلديثه فهي أرفع درجات احملدثني وإن 
يلزمه أن حيسن قراءة كتابه على ما ذكرته يف أول هذا الكتاب من عالمات الصدق على األصول وإن كان احملدث 

غريبا ال يقر على إخراج أصوله فال يكتب عنه إال ما حيفظه إذا مل خيالف الثقات يف حديثه فإن حدث من حفظه 
  األصل سالح : ناكري اليت ال يتابع عليها مل يؤخذ عنه وقد كان أبو عروبة رمحه اهللا يقول بامل



لقد خلط : ومسعت أبا الوليد الفقيه يقول مسعت إبراهيم بن أيب طالب يقول وسئل عن عبد اهللا بن شريويه فقال 
  واشتغل مبا ال يليق بالعلم وأهله إال أنه حفظ األصول لوقت احلاجة إليها 

فحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب قال ثنا حممد بن : وقد اختلف أئمة احلديث يف أصح األسانيد : قال احلاكم 
أصح األسانيد كلها مالك عن نافع عن بن عمر وأصح : سليمان قال مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول 

  أسانيد أيب هريرة أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 
أصح األسانيد : ا بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة حيكي عن بعض شيوخه عن أيب بكر بن أيب شيبة قال ومسعت أب

  كلها الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي 
أصح األسانيد : وأخربين خلف بن حممد البخاري ثنا حممد بن حريث البخاري قال مسعت عمرو بن علي يقول 

  ن علي حممد بن سريين عن عبيدة ع
أصح : أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن بطة اإلصبهاين عن بعض شيوخه قال مسعت سليمان بن داؤد يقول 

  األسانيد كلها حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 
براهيم ومسعت أبا الوليد الفقيه غري مرة يقول مسعت حممد بن سليمان بن خالد امليداين يقول مسعت إسحاق بن إ

  أصح األسانيد كلها الزهري عن سامل عن أبيه : احلنظلي يقول 
حدثين احلسني بن عبد اهللا الصرييف قال حدثين حممد بن محاد الدوري حبلب قال أخربين أمحد بن القاسم بن نصر بن 

 مجاعة معهم اجتمع أمحد بن حنبل و حيىي بن معني و علي بن املديين يف: دوست قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال 
أجود األسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن : اجتمعوا فذكروا أجود األسانيد اجلياد فقال رجل منهم 
أجود األسانيد بن عون عن حممد عن عبيدة عن علي وقال : عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة وقال علي بن املديين 

األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن : زهري عن سامل عن أبيه وقال حيىي أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل أجود األسانيد ال
األعمش مثل الزهري ؟ فقال برئت من األعمش أن يكون مثل الزهري الزهري يرى : عبد اهللا فقال له إنسان 

فقري صبور جمانب السلطان وذكر علمه : العرض واإلجازة وكان يعمل لبين أمية وذكر األعمش فمدحه فقال 
  رآن وورعه بالق

فأقول وباهللا التوفيق إن هؤالء األئمة احلفاظ قد ذكر كل ما أدى إليه اجتهاده يف أصح األسانيد : قال احلاكم 
ولكل صحايب رواة من التابعني وهلم أبتاع وأكثرهم ثقات فال ميكن أن يقطع احلكم يف أصح األسانيد لصحايب 

  واحد فنقول وباهللا التوفيق 
  البيت جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة  إن أصح أسانيد أهل

  وأصح أسانيد الصديق إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب بكر 
  وأصح أسانيد عمر الزهري عن سامل عن أبيه عن جده 

ن أيب هريرة ولعبد اهللا بن عمر وأصح أسانيد املكثرين من الصحابة أليب هريرة الزهري عن سعيد بن املسيب ع
مالك عن نافع عن بن عمر بن اخلطاب عن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن عائشة مسعت أبا بكر بن سلمان الفقيه 
يقول مسعت جعفر بن أيب عثمان الطيالسي مسعت حيىي بن معني يقول عبيد اهللا بن عمر عن القاسم عن عائشة ترمجة 

  مشبكة بالذهب 
سانيد أيضا حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب بن زهرة القرشي عن عروة بن الزبري بن العوام بن ومن أصح األ

  خويلد القرشي عن عائشة 



وأصح أسانيد عبد اهللا بن مسعود سفيان بن سعيد الثوري عن منصور بن املعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن 
  علقمة بن قيس النخعي عن عبد اهللا بن مسعود 

وأصح أسانيدأنس مالك بن أنس عن الزهري عن أنس وأصح أسانيد املكيني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
  عن جابر 

  وأصح أسانيد اليمانيني معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة 
: أصح أي اإلسنادين : مسعت أبا أمحد احلافظ يقول مسعت أبا حامد بن الشرقي يقول سألت حممد بن حيىي فقلت 

إسناد حممد بن عمرو : حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أو معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة ؟ فقال 
  أشهر وإسناد معمر أمنت 

حممد بن حيىي إمام غري مدافع إمامته ولكين أقول معمر بن راشد أثبت من : فقلت لـ أيب أمحد احلافظ : قال احلاكم 
  فأعجبه هذا القول وقال فيه ما قال : سلمة أجل وأشرف وأثبت من مهام بن منبه حممد بن عمرو وأبو 

  وأثبت إسناد املصريني الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر اجلهين : قلنا 
  وأثبت إسناد الشاميني عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة 

انيد اخلراسانيني احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن يزيد عن أبيه ولعل قائال يقول إن هذا اإلسناد مل خيرج وأثبت أس
منه يف الصحيحني إال حديثان فيقال له وحدنا للخراسانيني أصح من هذا اإلسناد فكلهم ثقات وخراسانيون و 

  بريدة ابن حصيب مدفون مبرو 
  : مث نقول بعون اهللا بعد هذا 

  وهى أسانيد أهل البيت عمرو بن مشر عن جابر اجلعفي عن احلارث األعور عن علي إن أ
مسعت علي بن احلافظ حيكي عن بعض شيوخهم قال حضر نضلة جملس أيب مهام السكوين فقال أبو مهام حدثنا أيب 

  خرج من اجمللس و! اهللا اهللا إن صربنا ! أنت وأبوك و عمرو و جابر : قال ثنا عمرو بن جابر فقام نضلة فقال 
وأوهى أسانيد الصديق صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبحي عن مرة الطيب عن أيب بكر الصديق رضي اهللا 

  عنه 
وأوهى أسانيد العمريني حممد بن القاسم بن عبد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده فإن 

  حممد وعبد اهللا مل حيتج هبم 
   هريرة السري بن إمساعيل عن داؤد بن يزيد األودي عن أبيه عن أيب هريرة وأوهى أسانيد أيب

  وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريني عن احلارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة 
ان وأوهى أسانيد عبد اهللا بن مسعود شريك عن أيب فزارة عن أيب زيد عن عبد اهللا إال أن أبا فزارة راشد بن كيس

  كويف ثقة 
  وأوهى أسانيد أنس داؤد بن احملرب بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أيب عياش عن أنس 

وأوهى أسانيد املكيني عبد اهللا بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد اخلوزي عن عكرمة عن 
  ابن عباس 

  عن عكرمة عن ابن عباس وأهى أسانيد اليمانيني حفص بن عمر العدين عن احلكم بن أبان 
وأوهى أسانيد املصريني أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرمحن بن 

  حيويل عن كل من روى عنه فإهنا نسخة كبرية 



  أمامة  وأوهى أسانيد الشاميني حممد بن قيس املصلوب عن عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب
وأوهى أسانيد اخلراسانيني عبد اهللا بن عبد الرمحن بن مليحة عن هنشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس و ابن 
  مليحة و هنشل نيسابوريان وإمنا ذكرهتما يف اجلرح من بني سائر كور خراسان ليعلم أين مل أحاب يف أكثر ما ذكرته 

اجلرح والتعديل مما مل أذكر يف الكتب الثالثة اليت قدمت ذكرها  فهذه األحرف اليت أوردتاها يف: قال احلاكم 
والكالم يف اجلرح والتعديل أكثر مما ميكن االستقصاء فيه لكين قصدت االقتصار يف هذا الكتاب ليستدل باحلديث 

يل الواحد على أحاديث كثرية وقد استقصيت الكالم يف إباحة جرح احملدث يف املدخل إىل معرفة كتاب اإلكل
  فاستغنيب به عن إعادته 

  معرفة الصحيح والسقيم: النوع التاسع عشر 

وهو معرفة الصحيح والسقيم وهذا النوع من هذه العلوم غري اجلرح والتعديل الذي قدمنا ذكره فرب إسناد يسلم 
  من اجملروحني غري خمرج يف الصحيح 

ثنا أبو حامت الرازي قال ثنا نصر بن علي قال فمن ذلك ما حدثنا عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمدان قال حد
  حدثنا أيب عن ابن عون عن حممد 

صالة الليل والنهار مثىن مثىن والوتر ركعة : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن سريين عن ابن عمر قال 
  ] من آخر الليل 

  ه وهم والكالم عليه يطول هذا حديث ليس يف إسناده إال ثقة ثبت وذكر النهار في: قال احلاكم 
ومنه ما حدثنا اإلمام أبو بكر بن إسحاق قال أخربنا حممد بن حممد بن حيان التمار قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال 

ما عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعاما : عن عائشة قالت [ ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة 
  ] ه قط إن اشتاه أكله وإال ترك

هذا إسناد تداوله األئمة والثقات وهو باطل من حديث مالك وإمنا أريد هبذا اإلسناد ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم بيده امرأة قط وما انتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنفسه إال أن تنتهك حمارم اهللا فينتقم هللا هبا 

من هو فلم أقف عليه اللهم إال أن أكرب الظن على علي بن حيان ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه 
  البصري على أنه صدوق مقبول 

ومنه حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ قال ثنا إبراهيم بن أيب طالب قال ثنا احلسن بن عيسى قال ثنا بن املبارك قال ثنا 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : لت عن عائشة رضي اهللا عنها قا[ عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن القاسم 

  ] رأى املطر قال اللهم صيبا هينئا 
وهذا حديث تداوله الثقات هكذا وهو يف األصل معلول واه ففي هذه األحاديث الثالثة قياس على : قال احلاكم 

  ثالث مائة أو ثالثة آالف أو أكثر من ذلك 
بالفهم واحلفظ وكثرة السماع وليس هلذا النوع من العلم عون أكثر  إن الصحيح ال يعرف بروايته فقط وإمنا يعرف

من مذاكرة أهل الفهم واملعرفة ليظهر ما خيفى من علة احلديث فإذا وجد مثل هذه األحاديث باألسانيد الصحيحة 
ة به لتظهر غري خمرجة يف كتايب اإلمامني البخاري و مسلم لزم صاحب احلديث التنقري عن علته ومذاكرة أهل املعرف

  علته 
حدثين أبو سعيد أمحد بن حممد النسوي قال ثنا حممد بن احلسن بن قتيبة قال ثنا حممد بن أيب السري قال ثنا معتمر 



تزاوروا وأكثروا : ( بن سليمان قال حدثنا كهمس عن عبد اهللا بن بريدة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 
  ) رس احلديث مذاكرة احلديث فإن مل تفعلوا يند

واهللا * ومن سقط * وأنا مبني بعون اهللا وحسن توفيقه بعد هذا كيفية املذاكرة ورمسها ومن ذكر هبا : قال احلاكم 
  املسهل لذلك مبنه 

حدثنا أبو احلسن أمحد بن عثمان بن حيىي املقرئ ببغداد قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا حممد بن عمران بن 
حدثين أيب عن أيب ليلى عن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ثابت بن قيس قال رسول اهللا صلى أيب ليلى قال 

ويسمع من الذين يسمعون من ] ويسمع من الذين يسمعون منكم [ تسمعون ويسمع منكم : [ اهللا عليه و سلم 
  ] يسئلوا الذين يسمعون منكم مث يأيت من بعد ذلك قوم مسان حيبون السمن ويشهدون قبل أن 

وقد وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا احلديث أربع طباق من رواة احلديث وهذه : قال احلاكم 
اخلامسة اليت حنن فيها على ما وصفه فقد قال أمحد بن حنبل و إسحاق بن راهويه إن العامل إذا مل يعرف الصحيح 

  والسقيم والناسخ واملنسوخ من احلديث ال يسمى عاملا 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكيم قال أخربنا بن وهب قال أخربين 

مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم قال مسعت أنس بن مالك يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
ى علي كذبا متعمدا بغري علم فليتبوا مقعده من حدثوا عين كما مسعتم وال حرج إال من افتر: [ عليه و سلم يقول 

  ] النار 
قد أحال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا اخلرب العلم على السماع وذكر الراوي بغري مساع : قال احلاكم 

  وال علم مبا ذكره فليتأمل الشحيح بدينه هذا الوعيد من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
د احلنظلي هبمذان قال ثنا حيىي بن عبد اهللا بن ماهان قال مسعت محاد بن غسان يقول مسعت حدثين موسى بن سعي

عبد اهللا بن وهب يقول مسعت مالك بن أنس يقول لقد حدثت بأحاديث وددت أين ضربت بكل حديث منهما 
  سوطني ومل أحدث هبا 

لتقية فكيف بغريه ممن حيدث بالطم والرم فمالك بن أنس على حترجه وقلة حديثه يتقي احلديث هذه ا: قال احلاكم 
  ؟ 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال حدثنا سعيد بن حممد اجلرمي قال ثنا معن 
ما مينعين من احلديث عن النيب : بن عيسى قال حدثتين عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيها أنه قال 

  و سلم أن ال أكون أكثر أصحابه حديثا ولكين أكره أن يتقولوا علي  صلى اهللا عليه
هذه التقية اليت ذكرناها عن الصحابة والتابعني وأتباعهم كل ذلك ليميزوا بني الصحيح والسقيم : قال احلاكم 

 هذا فيسلموا من التحديث وقد ذكرت يف كتاب املدخل إىل معرفة الصحيح ما يستغين عنه املستفيد وإعادته يف
  الوضع يتعذر 

وصفة احلديث الصحيح أن يرويه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صحايب زائل عن اسم اجلهالة وهو أن يروي 
  عنه تابعيان عدالن مث يتداوله أهل احلديث بالقبول إىل وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة 

قال ثنا نعيم بن محاد قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي  أخربنا حممد بن أمحد بن متيم األصم قال ثنا عبيد بن شريك
إذا روي عن املعروفني ما ال يعرفه املعروفون فأكثر ترك حديثه : من الذي يترك حديثه ؟ قال : يقول قيل لـ شعبة 

 فإذا اهتم باحلديث ترك حديثه فإذا أكثر الغلط ترك حديثه وإذا روى حديثا اجتمع عليه أنه غلط ترك حديثه وما



  كان غري هذا فأرو عنه 
أخربين عبد اهللا بن حممد بن موسى قال ثنا إمساعيل بن قتيبة قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال ثنا وكيع عن سفيان 

إن من احلديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به وأن من احلديث حديثا له : عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال 
  ا ظلمة كظلمة الليل نعرفه هب

ثنا جرير عن رقبة أن : حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا حيىي بن معني قال 
  عبد اهللا بن مسور املدائين وضع أحاديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاحتملها الناس 

ثنا عبد العزيز األويسي قال ثنا مالك قال كان ربيعة حدثنا أبو بكر الشافعي قال ثنا حممد بن إمساعيل السلمي قال 
وكيف ذاك ؟ قال : إن حايل ليست بشبه حالك فقال له ابن شهاب : بن أيب عبد الرمحن يقول لـ ابن شهاب 

أنا أقول برأيي من شاء أخذه فاستحسنه وعمل به ومن شاء تركه وأنت يف القوم حتدث عن النيب صلى اهللا : ربيعة 
  فيحفظ  عليه و سلم

  معرفة فقه احلديث: النوع العشرين 

النوع العشرين من هذا العلم ـ بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة احلديث إتقان ومعرفة ال تقليدا وظنا ـ معرفة 
فقه احلديث إذا هو مثرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة فأما فقهاء اإلسالم أصحاب القياس والرأي واالستنباط 

ظر فمعروفون يف كل عصر وأهل كل بلد وحنن ذاكرون مبشيئة اهللا يف هذا املوضع فقه احلديث عن واجلدل والن
  أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها ال جيهل فقه احلديث إذا هو نوع من أنواع هذا العلم 

  فمن أشرنا إليه من أهل احلديث حممد بن مسلم الزهري 
: بن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن أيب طالب قال حدثنا محاد بن زيد عن برد عن مكحول قال  حدثنا حممد بن صاحل

ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الزهري أخربنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ قال أخربنا حممد بن سعيد 
حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الرازي قال ثنا حممد بن عبد اهللا املديين بعني زريه قال ثنا معن بن عيسى قال 

إن هذا العلم أدب اهللا الذي أدب به نبيه صلى اهللا عليه و سلم وأدب النيب صلى اهللا عليه و سلم أمته به : قال 
  وهو أمانة اهللا إىل رسوله ليؤديه على ما أدى إليه فمن مسع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبني نبيه 

بن يعقوب قال أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال ثنا بن وهب قال أخربين يونس حدثنا أبو العباس حممد 
مسعت عثمان بن : بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أن أباه قال 

   )اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث وذكر احلديث بطوله : ( عفان رضي اهللا عنه يقول 
يف هذا احلديث بيان أن ال خري يف خل من مخر أفسدت حىت يكون اهللا يفسدها عند ذلك يطيب : قال بن شهاب 

اخلل وال بأس على امرئ أن يبتاع خال وجده من أهل الكتاب ما مل يعلم أهنا كانت مخرا فتعمدوا إفسادها باملاء فإن 
  كان مخرا عمدوا ليكون خال فال خري يف أكل ذلك 

مسعت مالكا يقول مسعت بن شهاب سئل عن مخر جعلت يف قلة وجعل معها ملح وأخالط كثرية مث : وهب  قال بن
شهدت قبيصة بن ذؤيب ينهى أن جيعل اخلمر مريا إذا : جعل يف الشمس حىت عاد مريا يصطبغ به قال بن شهاب 

  أخذه وهو مخر 
  ومنهم حيىي بن سعيد األنصاري 

عبد اهللا الصفار قال حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا سليمان بن حرب قال أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن 



حيىي بن سعيد حدثنا علي بن : من أفقه من خلفت به ؟ قال : ثنا محاد بن زيد قال قدم أيوب من املدينة فقيل له 
احل عن الليث عن عبيد اهللا بن عيسى قال ثنا إبراهيم بن أيب طالب قال حدثين حيىي بن أكثم قال ثنا عبد اهللا بن ص

  كان حيىي بن سعيد حيدث كأمنا ينسج علينا اللؤلؤ : عمر قال 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكيم قال أنا ابن وهب قال أخربين الليث 

والذي نفسي بيده ما : [ ه و سلم قال بن سعد عن حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول اهللا صلى اهللا علي
فسئل يعين حيىي عن : قال ] يل مما أفاء اهللا عليكم شيء وال مثل هذه أو هذا إال اخلمس واخلمس مردود عليكم 

ذلك على وجه االجتهاد من اإلمام وليس يف ذلك أمر موقت وال شيء ثابت بلغنا أن : النفل يف أول مغنم فقال 
يه و سلم نفل يف بعض مغازيه ومل يبلغنا أنه نفل يف مغازيه كلها فذلك عندنا على وجه رسول اهللا صلى اهللا عل

  االجتهاد من اإلمام يف أول مغنم وفيما بعده 
  ومنهم عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي 

 مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول مسعت عقبة بن علقمة يقول مسعت
ما رأيت أحدا قط أحد نظرا وال أنفى للغل عن اإلسالم من : موسى بن بشار وكان قد صحب مكحوال يقول 

  األوزاعي 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال أخربنا العباس بن الوليد البريويت قال ثنا أبو عبد اهللا بن حبر قال مسعت 

من قول أهل العراق : مخس ومن قول أهل احلجاز مخس جيتنب أو يترك من قول أهل العراق : األوزاعي يقول 
شرب املسكر واألكل عند الفجر يف رمضان وال مجعة إال يف سبعة أمصار وتأخري صالة العصر حىت يكون ظل كل 

شيء أربعة أمثاله والفرار يوم الزحف ومن قول أهل احلجاز استماع املالهي واجلمع بني الصالتني من غري عذر 
ساء والدرهم بالدرمهني والدينار بالدينارين يدا بيد وإتيان النساء يف أدبارهن حدثين حممد بن صاحل بن واملتعة بالن

هانئ قال حدثنا حممد بن عمرو بن النضر احلرشي قال ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال ثنا حممد بن مصعب عن 
إذا حدثت الرجل بسنة فقال دعنا من هذا : ل األوزاعي عن خملد بن احلسني أنه حدث عن أيوب السختياين أنه قا

إن السنة جاءت قاضية على الكتاب ومل جيئ الكتاب قاضيا على : وأجبنا عن القرآن فاعلم أنه ضال قال األوزاعي 
  السنة 

  ومنهم سفيان بن عيينة اهلاليل 
ونس بن عبد األعلى يقول مسعت أبا بكر حممد بن جعفر املزكي يقول مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول مسعت ي

  ما رأيت أفقه من ابن عيينة وأسكت من الفتيا منه : مسعت الشافعي يقول 
مسعت أبا الطيب الكرابيسي يقول مسعت أبراهيم بن حممد بن يزيد املروزي يقول مسعت علي بن خشرم يقول كنا 

يقهركم أصحاب الرأي ما قال أبو يا أصحاب احلديث تعلموا فقه احلديث وال : يف جملس سفيان بن عيينة فقال 
  عمرو بن دينار عمن ؟ : حنيفة شيئا إال وحنن نروي فيه حديثا أو حديثني قال فتركوه وقالوا 

أخربنا أبو حامد أمحد بن حممد بن العباس اخلطيب مبرو قال حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن زاذان املروزي 
صر بن حاجب قال سألت سفيان بن عيينة عن أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أخربنا أمحد بن عصام قال أنا ن

كانت الزمة لألنصار فيما بايعهم عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم أن : أهي الزمة هلذه األمة ؟ فقال : باملواساة 
فوسع عليهم يف ذلك إال يواسوا املهاجرين ففعلوا ذلك حىت نزلت آية الزكاة املفروضة مث ذكر التطوع يف الصدقة 

كيف قسم النيب صلى اهللا عليه و سلم للمهاجرين دون األنصار : عند الضرورة حيث ال جيد غريه قيل لـ سفيان 



إمنا فعل ذلك لتقع املواساة عن األنصار مث ترجع إىل األنصار أمواهلم إذا استغىن عنهم : وقد قاتلوا عليه مجيعا ؟ قل 
  ار املواساة إال عند الضرورة ونظر بذلك هلما مجيعا املهاجرون فسقطت عن األنص

  ومنهم عبد اهللا بن املبارك احلنظلي 
أخربنا أبو العباس السياري قال حدثنا عيسى بن حممد بن عيسى قال ثنا العباس بن مصعب قال مجع عبد اهللا بن 

  بة عند الفرق مبارك احلديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء واحمل
مسعت أبا عبد اهللا حممد بن خريان بن احلسن الزاهد هبمذان يقول مسعت علي بن صاحل الكرابيسي يقول مسعت نصر 

ورب هذا البيت ما رأت عيناي مثل : بن طلبة يقول مسعت حممد بن أعني يقول مسعت الفضيل بن عياض يقول 
  عبد اهللا بن املبارك 

قول مسعت أمحد بن سلمة يقول مسعت حممد بن مسلم بن وراة يقول مسعت حبانا مسعت علي بن محشاذ العدل ي
صاحب ابن املبارك يقول قلت لـ عبد اهللا بن املبارك قول عائشة رضي اهللا عنها للنيب صلى اهللا عليه و سلم حني 

مد أهله مسعت أبا نزل براءهتا من السماء وحبمد اهللا ال حبمدك إين ألستعظم هذا القول فقال عبد اهللا ولت احل
كالبس ثويب [ العباس أمحد بن هارون الفقيه يقول مسعت عبد اهللا بن املبارك وسئل عن قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  الذي يلبس ما ليس له : قال ] زور 
بيع حدثنا بكر بن حممد الصرييف مبرو قال ثنا إسحاق بن اهلياج البلخي قال ثنا أبو قدامة قال مسعت احلسن بن الر

استقيموا لقريش ما : [ يقول قال عبد اهللا بن املبارك يف حديث ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لقوله 
  ] ال تقاتلوهم ما صلوا الصالة [ تفسريه حديث أم سلمة ] استقامت لكم 

  ومنهم حيىي بن سعيد القطان 
ن بشر الطالقاين يقول مسعت أمحد بن حنبل يقول مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول مسعت عبد اهللا ب

  وما كتبت عن مثل حيىي بن سعيد : مسعت حيىي بن سعيد أثبت الناس قال أمحد 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثنا علي بن املديين قال مسعت حيىي بن 

عن عطاء عن ابن عباس يف اإليالء أهنا واحدة بائنة قال فدخلت سعيد ذكر عن ابن جريج عن يعقوب ابن عطاء 
على أبيه فأنكره فخرجت إليه فقال قد مسعته منه أو حدثين ابن أيب جنيح علقمة يف اإليال قال يوقف قال حيىي وقال 

  عطاء عن ابن عباس قال إن مضت األبعة األشهر فهي واحدة بائنة 
: ان شعبة حيدث عن ابن أيب ليلى عن أبيه عن أيوب يف العطاس قال حيىي وسألت حيىي عن العطاس فقال ك: قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : واملستحب فيه ما حدثنا ابن أيب ليلى قال حدثين أخي عن أيب عن علي قال 
قال ] ح بالكم إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا على كل حال وليقل له يرمحك اهللا وليقل يهديكم اهللا ويصل: [ 
  عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : فرددته على ابن ليلى غري مرة فقال : حيىي 

  ومنهم عبد الرمحن بن مهدي 
حدثين حممد بن صاحل بن هانئ قال ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران قال حدثنا حممد بن أيب صفوان الثقفي قال مسعت 

حلفت بني الركن واملقام حللفت باهللا أين مل أر قط أعلم باحلديث من عبد واهللا لو أخذت و: علي بن املديين يقول 
  الرمحن بن مهدي 

سألت عبد الرمحن بن : حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال 
 رضاعة إال لصغري و ال رضاعة ال: مسعت مالكا حيدث عن نافع عن ابن عمر قال : مهدي عن رضاع الكبري فقال 



  لكبري 
حدثنا أبو العباس ثنا عبد اهللا بن أمحد قال حدثين أيب قال سألت عبد الرمحن عن حنل الولد فقال ثنا مالك عن 

) بالغابة ( كذا قال : الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر حنلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغاية قال أيب 
  ) لية العا( وإمنا هو 

وسألت عبد الرمحن عن اآلبق إذا سرق فقال محاد بن سلمة أخربنا عن هشام بن عروة عن حيىي بن سعيد عن : قال 
سأل رجل هشام بن عروة عنه فقال مل أمسعه من أيب ولكن : يقطع اآلبق إذا سرق وقال محاد : عروة بن الزبري قال 

  د حثين الثقة املأمون على ما تغيب عنه حيىي بن سعي
  ومنهم حيىي بن حيىي التميمي 

مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول مسعت حيىي بن حممد بن حيىي الشهيد يقول مسعت إسحاق بن 
  ما رأيت مثل حيىي بن حيىي وال أحسب أن حيىي بن حيىي رأى مثل نفسه : إبراهيم احلنظلي يقول 

  ما رأيت حمدثا أورع من حيىي وال أحسن لباسا منه : قول مسعت أبا عبد اهللا يقول مسعت حيىي بن حممد ي
أتيت حيىي بن حيى يوم : أخربنا أبو إسحاق بن إمساعيل القارئ قال حدثنا أبو زكريا حيىي بن حممد بن حيىي إمالء قال 

راكب مجعة فانطلقت معه إىل املسجد وهو راكب برذون حىت أتينا املسجد اجلامع عند الزوال فدخل املسجد وهو 
برذون حىت أتينا املسجد اجلامع عن الزوال فدخل املسجد ودخلت معه فصلى يف الصحن يف الشمس وذلك يف 

الصيف ومل يركع قبل الصالة وال بعدها فلما أراد أن يسجد بسط كم قميصه فسجد عليه فلما انصرف انصرفت 
الطريق القذر مير به اإلنسان وذلك أنا  معه حىت دخل إىل بيته ومعنا رجل يسمى حممد بن عثمان فسأله حممد عن

مررنا بطريق قذر فسأله حممد عن مثل ذلك الطريق جيتاز به اإلنسان فقال حيىي بن حيىي قرأت على مالك عن حممد 
سألت : عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف قالت [ بن عمارة عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التميمي 

امرأة أطيل ذيلي فأمر باملكان القذر واملكان الطيب فقالت أم سلمة قال رسول اهللا صلى اهللا  أم سلمة فقلت إين
  ] يطهره ما بعده : عليه و سلم 

  أحسبين كتبت هذا احلديث على مفتاح احلانوت ألنه مل يكن معي بياض : قال أبو زكريا 
  ومنهم أمحد بن حممد بن حنبل 

ول مسعت يوسف بن عبد اهللا اخلوارزمي ببيت املقدس يقول مسعت حرملة بن مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يق
خرجت من بغداد وما خلفت هبا أفقه وال أزهد وال أورع وال أعلم من أمحد بن : حىي يقول مسعت الشافعي يقول 

  حنبل 
ملستحاضة فقال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا عبد اهللا بن امحد بن حنبل قال سألت أيب عن وطئ ا

: حدثنا وكيع عن سفيان بن غيالن عن عبد امللك بن ميسرة عن الشعيب عن قمري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ورأيت يف كتاب األشجعي كما رواه وكيع ورواه غندر عن شعبة عن : قال أيب ) املتستحاضة ال يغشاها زوجها 

  ) حاة ال يغاشها زوجها املست: ( عبد امللك بن ميسرة عن الشعيب أنه قال 
أخربنا أبو بكر حممد عبد اهللا العماين قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثين حممد بن عثمان 

ما : [ بن صفوان بن أمية اجلمحي قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
تفسريه أن الرجل يأخذ الصدقة أو الزكوة وهو موسر أو غين وإمنا هي : قال أيب ] هلكته خالطت الصدقة ماال إال أ

  للفقري 



حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه قال حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا خملد بن يزيد 
قال أيب يعين الرجل الذي )  كل حلاء ركعتان تكفري: ( عن األوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أيب هريرة قال 
  يالحي الرجل خياصمه يصلي ركعتني تكفريه يعين كفارته 

  ومنهم علي بن عبد اهللا بن جعفر املديين 
مسعت أبا احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس العنزي يقول مسعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول مسعت علي بن 

  قال القرآن خملوق  وهو كفر يعين من: املديين يقول 
: مسعت الشريق القاضي أبا احلسن حممد بن صاحل اهلامشي قاضي القضاة يقول هذه أسامي مصنفات علي بن املديين 
كتاب األسامي والكىن مثانية أجزاء كتاب الضعفاء عشرة أجزاء كتاب املدلسني مخسة أجزاء كتاب أول من نظر 

شرة أجزاء كتاب من روى عن رجل مل يره جزء كتاب علل املسند يف الرجال وفحص عنهم جزء كتاب الطبقات ع
ثالثون جزءا كتاب العلل لـ إمساعيل القاضي أربعة عشر جزءا كتاب علل حديث ابن عيينة ثالثة عشر جزءا 

كتاب من ال حيتج حبديثه وال يسقط جزءان كتاب الكىن مخسة أجزاء كتاب الوهم واخلطأ مخسة أجزاء كتاب قبائل 
عشرة أجزاء كتاب من نزل من الصحابة سائر البلدان مخسة أجزاء كتاب التاريخ عشرة أجزاء كتاب  العرب

العرض على احملدث جزءان كتاب من حدث مث رجع عنه جزءان كتاب حيىي وعبد الرمحن يف الرجال مخسة أجزاء 
ثة أجزاء كتاب تفسري غريب كتاب سؤاالته حيىي جزءان كتاب الثقات واملثبتني عشرة أجزاء كتاب األشربة ثال

احلديث مخسة أجزاء كتاب اإلخوة واألخوات ثالثة أجزاء كتاب من تعرف باسم دون اسم أبيه جزءان كتاب من 
  يعرف باللقب جزء كتاب العلل املتفرقة ثالثون جزءا وكتاب مذاهب احملدثني جزءان 

  يستدل به على تبحره وتقدمه وكماله إمنا اقتصرنا على فهرست مصنفاته يف هذا املوضع ل: قال احلاكم 
  ومنهم حيىي بن معني صاحب اجلرح والتعديل 

كنت مع حيىي بن معني باملدينة : مسعت بكر بن حممد بن أمحد الصرييف يقول مسعت جعفر بن حممد بن كزال يقول 
ورجل ينادي بني فمرض مرضه الذي مات فيه وتويف باملدينة فحمل على سرير رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( يديه 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا العباس بن حممد الدوري قال مسعت حيىي بن معني يقول مسعت يعقوب بن 

: قال حيىي بن معني : يف طريق الري إبراهيم بن سعد عن أبيه قال أخربين من رأى بريدة بن سفيان يشرب اخلمر 
وقد روى حممد بن إسحاق عن بريدة هذا وأهل املدينة ومكة يسمون النبيذ مخرا والذي عندنا أنه رأي بريدة 

  يشرب النبيذ يف طريق الري فقال رأيته يشرب مخرا 
أن [ حازم عن سهل بن سعد وسئل عن أقل املهر فقال حدثنا األسود بن عامر قال ثنا سفيان الثوري عن أيب : قال 

وحدثنا يونس بن حممد قال ثنا صاحل بن ] النيب صلى اهللا عليه و سلم زوج امرأة من رجل على سورة من القرآن 
لو أن رجال تزوج امرأة على ملء الكف من : [ رومان عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] طعام لكان ذلك صداقا 
  إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ومنهم 

  معرفة فقه احلديث



أخربنا احلسن بن حليم املروزي قال ثنا أبو عمرو نصر بن زكرياء قال ثنا إسحاق بن إبراهيم قال سألين أمحد بن 
كان يلحظ يف صالته وال يلوي عنقه خلف ظهره : ابن عباس قال [ حنبل عن حديث الفضل بن موسى من حديث 

يا أبا يعقوب رواه وكيع خالف هذا فقال له أمحد بن حنبل اسكت إذا حدثك أبو يعقوب : جل قال فحدثته فقال ر
  ] أمري املؤمنني فتمسك به 

مسعت أيب قول مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي : أخربنا أبو زكريا العنربي قال ثنا أمحد بن حممد بن األزهر قال 
ن أهل الكوفة وأهل احلجاز فجرى ذكر املسكر فحرمه يقول كنت عن عبد اهللا بن إدريس وعنده مجاعة م

احلجازيون يف حتليله إىل أن قال بعضهم حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن ذي لعوة عن علي يف الرخصة فقال 
واهللا ما جتيئون به عن املهاجرين وال عن األنصار وال عن أبنائهم وإمنا جتيئون بن عن العميان والعوران : احلجازيون 

  جان والعمشان واحلوالن والعر
قال األزهري فحدثين أمحد بن سيار قال ثنا علي بن يونس قال قال أبو بكر بن عياش أقول هلم حدثنا أبو حصني 

  فيقولون حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن ذي لعوة املاص بظر أمه كان يشتم عثمان 
  ومنهم حممد بن حيىي الذهلي 

: أبا عمرو أمحد بن نصر يقول رأيت حممد بن حيىي بعد وفاته يف املنام فقلت  مسعت أبا زكرياء العنربي يقول مسعت
  كتب مباء الذهب ورفع يف عليني : فما فعل حبديثك ؟ قال : غفر يل قلت : يا أبا عبد اهللا ماذا فعل بك ربك ؟ قال 

حممد بن سهيل بن مسعت حيىي بن منصور القاضي يقول مسعت خايل عبد اهللا بن علي بن اجلارود يقول مسعت 
: عسكر يقول كنا عند أمحد بن حنبل فدخل حممد بن حيىي فقام إليه أمحد وتعجب الناس مث قال لبنيه وأصحابه 

  اذهبوا إىل أيب عبد اهللا فاكتبوا عنه 
[ م أخربين حممد بن صاحل بن هانئ قال ثنا أبو عمر املستملي قال ثنا حممد بن حيىي حبديث النيب صلى اهللا عليه و سل

مسعت عفان يقول سألت األعراب عنه فقالوا إنه ليغطى على قليب قال : فسئل عن معناه فقال ] أنه ليغان على قليب 
هذا يف : هل رأيت اهللا ؟ فيقول ما ينبغي ألحد أن يرى اهللا تعاىل فقال : وسئل حممد بن حيىي عن اللفظة يف احلديث 
  ن إىل اهللا تعاىل بأبصارهم الدنيا فأما يف اآلخرة فإن أهل اجلنة ينظرو
أرى الوضوء من مس الذكر استحابا ال إجيابا : مسعت حممد بن حيىي يقول : أخربين أيب قال ثنا حممد بن إسحاق قال 

  حلديث عبد اهللا بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حيىي قال حدثنا أبو نعيم قال ثنا شيبان عن حيىي عن أيب  أخربنا علي بن عيسى قال ثنا أبو عمر قال ثنا حممد بن

قال حممد بن ] إن اهللا حبس عن مكة القتل : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلمة عن أيب هريرة قال 
  حيىي وصحف أبو نعيم فيه إمنا هو حبس عن مكة الفيل 

  ومنهم حممد بن إمساعيل البخاري 
ما رأيت حتت أدمي هذا السماء : ن أمحد املذكر يقول مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول مسعت أبا الطيب حممد ب

  أعلم باحلديث من حممد بن إمساعيل البخاري 
مسعت حيىي بن عمرو بن صاحل الفقيه يقول مسعت أبا العباس حممد بن عبد الرمحن الفقيه يقول كتب أهل بغداد إىل 

  : حممد بن إمساعيل البخاري 
  ) وليس بعدك خري حني تفتقد ... سلمون خبري ما بقيت هلم امل( 

حدثين أبو سعيد أمحد بن حممد النسوي قال حدثين أبو حسان مهيب بن سليم قال مسعت حممد بن إمساعيل البخاري 



: يقول اعتللت بنيسابور علة خفيفة وذلك ف يشهر رمضاه فعادين إسحاق بن راهويه يف نفر من أصحابه فقال يل 
أخربنا عبدان عن ابن : خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة فقلت : نعم قال : طرت يا أبا عبد اهللا ؟ فقلت أف

ومن أي مرض كان كما قال اهللا عز و جل : من أي املرض أفطر ؟ قال : املبارك عن ابن جريج قال قلت لـ عطاء 
  ومل يكن هذا عند إسحاق : قال البخاري } فمن كان منكم مريضا { : 
مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول عندنا [ عت أبا بكر حممد بن جعفر يقول مسعت حممد بن إسحاق يقول مس

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ : يف القراءة على العامل فقيل له * عن النيب صلى اهللا عليه و سلم * خرب صحيح 
نعم اهللا أمرك أن : آهللا أرسلك إلينا ؟ قال : ليه و سلم نعم فذكر قصة ضمام بن ثعلبة وقوله للنيب صلى اهللا ع: قال 

  ] نعم : تأمرنا أن نصلي يف اليوم والليلة ؟ قال 
مسعت أبا سعيد املؤذن يقول مسعت زجنويه بن حممد يقول مسعت حممد بن إمساعيل يقول أحسن حديث الكوفيني 

  أنا أول شافع وأول مشفع : احلديث يقوم نبيكم رابع أربعة وإمنا : حديث أيب الزعراء عن عبد اهللا 
  ومنهم أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي 

مسعت أبا حامد أمحد بن حممد املقرئ الفقيه الواعظ يقول مسعت أبا العباس حممد بن إسحاق الثقفي يقول ملا 
د بن حنبل و حيىي انصرف قتيبة بن سعد إىل الري سألوه أن حيدثهم فامتتنع وقال أحدثكم بعد أن حضر جملسي أمح

فإن عندنا غالما يسرد كل ما حدثت به : بن معني و علي بن املديين و أبو بكر بن أيب شيبة و أبو خيثمة ؟ فقالوا له 
  جملسا جملسا قم يا أبا زرعة فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدث به قتيبة فحدثهم قتيبة 

فر حممد بن علي الساوي وراق أيب زرعة يقول حرت أبا مسعت أبا بكر بن عبدويه الوراق بالري يقول مسعت أبا جع
زرعة مباشهران وكان يف السوق وعنده أبو حامت و حممد بن مسلم بن وراة و املنذر بن شاذان ومجاعه منت العلماء 

و نذكر تعال: فاستحيوا من أيب زرعة وقالوا ] لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا [ فذكروا قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
احلديث فقال أبو عبد اهللا بن وراة حدثنا الضحاك بن خملد أبو عاصم قال ثنا عبد احلميد بن جعفر عن صاحل ولو 
حياوز والباقون سكتوا فقال أبو زرعة وهو يف السوق ثنا بندار قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد احلميد بن جعفر عن 

: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن معاذ بن جبل قال صاحل ابن أيب عريب عن كثري بن مرة احلضرمي ع
  ومات رمحه اهللا ] من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة 

  ومنهم أبو حامت حممد بن إدريب احلنظلي 
 أحفظ ما رأيت بعد إسحاق و حممد بن حيىي: أخربنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي قال ثنا أمحد بن سلمة قال 

  للحديث وال أعلم مبعانيه من أيب حامت حممد بن إدريس 
أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن أيب الوزير التاجر قال ثنا أبو حامت الرازي قال ثنا األنصاري قال حدثين 

لم رمبا ميازحه إذا كان ابن ألم سليم يقال له أبو عمري وكان النيب صلى اهللا عليه و س[ محيد الطويل عن أنس قال 
يا رسول اهللا مات نغره الذي كان : ما يل أرى أبا عمري حزينا ؟ قال : دخل فدخل يوما فمازحه فوجده حزينا فقال 

فيه غري شيء من العلم فيه أن النيب صلى اهللا : قال أبو حامت ] يلعب به فجعل يناديه يا أبا عمري ما فعل النغري ؟ 
أنه مل ينه عن لعب الصيب بالطري وفيه كىن من مل يولد له وفيه أنه مل ينه عن صيد وحش  عليه و سلم مازح صبيا وفيه

  املدينة وفيه أنه صغر الطري وهو خلق من خلق اهللا 
  ومنهم إبراهيم بن إسحاق احلريب البغدادي 

يد بن زجنويه عن مسعت أبا عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار يقول مسعت إبراهيم بن إسحاق احلريب وحدث عن مح



عندي عن عبد اهللا بن : اهللا لك احلمد ورفع يديه حيمد اهللا تعاىل مث قال : عبد اهللا بن صاحل العجلي حبديث فقال 
زادين فيه بعض : صاحل العجلي قمطر وليس عندي عن محيد غري هذا الطبق وأنا أمحد اهللا على الصدق قال احلاكم 

يا أبا إسحاق لو قلت فيما مل تسمع مسعت ملا : ل فقام رجل من اجمللس فقال أصحابنا عن أيب عبد اهللا الصفار قا
  أقبل اهللا هبذه الوجوه عليك 

ثنا أبو بكر بن أيب األسود قال ثنا محيد بن األسود عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي قال ك 
فيه هنى عن الرياء وله : قال إبراهيم ] يعط كالبس ثويب زور املتشبع مبا مل [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

علة حدثنا عبيد اهللا بن عمر قال حدثنا محاد بن زيد ح وحدثنا موسى قال ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن 
يه عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه ح وحدثنا على قال ثنا مبارك بن فضالة عن هشام بن عروة عن أب

عائشة ح وحدثنا موسى قال ثنا محاد بن سلمة عن هشام عن فاطمة عن أمساء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه 
فهذه أربعة أقاويل عن هشام أصوهبا قول من قال عن هشام عن فاطمة عن أمساء وأما قول من قال : قال إبراهيم 

  عبد  عن هشام عن أبيه عن سفيان بن عبد اهللا إننا أراد عن
  اهللا بن سفيان وهو الذي روى عنه يعلى ابن عطاء الثقفي 

مسعت القاضي حممد بن صاحل يقول ال نعلم أن بغداد أخرجت مثل إبراهيم بن إسحاق احلريب يف األدب والفقه 
  واحلديث والزهد مث ذكر القاضي أن له كتابا يف غريب احلديث مل يسبق إليه 

  ومنهم مسلم بن احلجاج القشريي 
مسعت احلسني بن منصور يقول مسعت إسحاق بن : حدثنا حممد بن إبراهيم اهلامشي قال ثنا أمحد بن سلمة قال 

  إبراهيم احلنظلي ونظر إىل مسلم بن احلجاج فقال مرد كامل بوذ 
أخربين احلسني بن حممد الدارمي قال ثا حممد بن إسحاق قال حدثين مسلم بن احلجاح قال حدثنا حيىي بن أيوب 

ال ثنا عبد اهللا بن املبارك قال أخربنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أيب بن كعب قال إمنا كانت ق
الفتيا املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم ثن هنى عنهما قال أبو بكر فسمعت مسلم ابن احلجاج يقول حديث 

وقوله املاء من املاء ثابت متقدم من أمر رسول اهللا  عثمان بن عفان وأيب سعيد اخلدري يف ترك الغسل من اإلكسال
إذا جلس بني شعبها : [ صلى اهللا عليه و سلم منسوخ حبديث عائشة وأيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مث ( ويف حديث أيب هريرة من رواية هشام ] وجاوز اخلتان اخلتان [ والرواية األخرى ] األربع ومس اخلتان اخلتان 
وكل ذل يف املعىن راجع إىل أمر واحد وهو تغيب احلشفة يف الفرج فإذا ) مث اجتهد ( ومن رواية سعيد ) هدها ج

كان ذلك منهما وجب عليهما الغسل ومها ال يبلغان ذلك من الفعل وإال قد اجتهد وجهدها فأما حديث سهل بن 
 عليه و سلم مث أمرنا باالغتسال فإن الزهري مل سعد عن أيب بن كعب املاء من املاء كانت رخصة من النيب صلى اهللا

يسمعه من سهل بن سعد وإننا قال حدثين بعض من أرضى عن سهل بن سعد ولعله مسعه من أيب حازم فإن مبشر بن 
إمساعيل قد رواه عن أيب غسان حممد بن مطرف وهو ثقة عن أيب حازم حدثنيه حممد بن مهران الرازي قال ثنا مبشر 

مد بن أيب غسان عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن أيب بن كعب وحدثنا هارون بن سعيد قال ثنا ابن احلليب عن حم
وهب قال أخربين عمرو بن احلارث قال قال ابن شهاب وحدثين من أرضى عن سهب بن سعد الساعدي أن أيب بن 

  كعب حدثه 
  ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي 

هـ فقدم )  ٢ ٨ ٩( ي يقول شهدت جنازة احلسني بن حممد القباين سنة تسع ومثانني ومأتني مسعت أبا زكريا العنرب



أبو عبد اهللا للصالة عليه فصلى عليه فلما أراد أن ينصرف قدمن دابته فأخذ أبو عمرو اخلفاف بلجامه و أبو بكر 
ليه ثيابه فمضى ولو يكلم واحدا حممد بن إسحاق بركابه و أبو بكر اجلارودي و إبراهيم بن أيب طالب يسويان ع

  منهم 
مسعت أبا عمرو بن أيب جعفر املقرئ يقول مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول لو مل يكن يف أيب عبد اهللا البوشنجي 

  من البخل يف العلم ما كان وكان يعلمين ـ ما خرجت إىل مصر 
وشنجي يقول يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم مسعت أبا بكر حممد بن جعفر املزكي يقول مسعت أبا عبد اهللا الب

البذاء خالف البذاذة إمنا البذاء طول اللسان برمي الفواحش والبهتان يقال : فقال ] البذاء من اجلفاء : [ يقول 
هي رثاثة الثياب يف ] إهنا من اإلميان : [ فالن بذئ اللسان والبذاذة اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مللبس واملفترش وذلك تواضع عن رفيع الثياب ومثني املالبس واملفترش وهي مالبس أهل الزهد يف الدنيا يقال فالن ا
  ) بذ اهليئة رث امللبس واهللا أعلم 

مسعت أبا زكريا العنربي يقول مسعت أبا عبد اهللا البوشنجي وحدثنا عن حيىي بن بكري عن ضمام بن إمساعيل عن أيب 
بالتشديد من احلب : فقال ] هتادوا حتابوا : [ عن عبد اهللا بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قبيل املعافري 

  وأما بالتخفيف من احملاباة 
  ) وهو املقدم ( ومنهم عثمان بن سعيد الدرامي 

ثمان بن سعيد ما رأينا مثل ع: مسعت أبا عبد اهللا حممد بن العباس الضيب يقول مسعت أبا الفضل بن إسحاق يقول 
وال رأى عثمان مثل نفسه أخذ األدب عن ابن األعرايب والفقه عن أيب يعقوب البويطي واحلديث عن حيىي بن معني 

  و علي بن املديين ونتقدم يف هذه العلوم رمحه اهللا 
املبارك عن  حدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي قال ثنا عثمان بن سعيد الدرامي قال ثنا نعيم بن محاد عن ابن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : [ سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن ايب ليلى عن الرباء بن عازب 
ومسعت أبا احلسن يقول قال مسعت عثمان بن : قال ] سلم كان يرفع يديه إذا كرب حىت ترى إهباماه قريبا من أذنيه 

و هشيم عنه أنه كان يرفعها عند الرطوع وإمنا ذكروا صفة الرفع كيف  سعيد يقول فليس يف رواية الثوري و زهري
يرفع وإىل أين يبلغ به ومل يذكر فيه العود من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما أنه مل يذكر فيه قراءته وركوعه 

ن سفيان قال ثنا وسجوده وتسليمه كيف كان فهذا الذي يسبق القلب إىل صحته عن يزيد حدثنا علي ابن املديين ع
رفع يديه مث ال يعود قال سفيان فإذا هم لقنوه : يزيد بن أيب زياد وهو تابعي مبكة فلما قدما الكوفة إذا هو يقول 

هذه الكلمة وسألت أمحد بن حنبل رمحه اهللا فقال ال يصح عنه هذا احلديث ومسعت حيىي بن معني يضعف يزيد بن 
ح عن الرباء أنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يرفع يديه إال ولو ص: أيب زياد قال عثمان بن سعيد 

أول مرة وقال غريه أنه عاد لرفعهما كان أوىل احلديثني أن يؤخذ به حديث صاحب الرؤية ألنه مل يقدر على احلكاية 
  إال بالرؤية الصحيحة واحلفظ والذي قال مل أره فقط ميكن أنه عاد ولو يره 

إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي يقول مسعت عبيد اهللا بن حممد بن مسلم يقول مسعت حممد بن عبد اهللا ومنهم أبا 
  كان حممد بن نصر املروزي عندنا إماما فكيف خبراسان ؟ : بن عبد احلكم املصري يقول 

حممد بن سعيد الصيدالين  أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب قال ثنا إمساعيل بن قتيبة قال مسعت أبا حامد أمحد بن
لو صلح يف زماننا أحد للقضاء لصلح أبو عبد اهللا : جار إسحاق يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي يقول 

سلوا أبا عبد اهللا : قال وثنا إمساعيل بن قتيبة قال مسعت حممد بن حيىي غري مرة إذا سئل عن مسئلة يقول : املروزي 



  املروزي 
قفي يقول مسعت جدي يقول جالست أبا عبد اهللا املورزي أربع سنني فلم أمسعه طول تلك املدة مسعت أبا حممد الث

يتكلم يف غري العلم إال أين حضرته يوما وقيل له عن أبيه إمساعيل وما كان يتعاطاه لو وعظته أو زبرته فرفع رأسه مث 
  أنا ال أفسد مرويت بصالحه : قال 

د اهللا املروزي ومناقبه كثرية فإنه إمام احلديث خبراسان وأما كالمه يف فقه احلديث فضائل أيب عب: قال أبو عبد اهللا 
فأكثر من أن ميكن ذكره ومصنفاته يف بالد املسلمني مشهورة ولعلها تزيد على ست مائة جزء عندنا من املسموعات 

  ما يزيد على مائة جزء 
  ومنهم أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي 

  لي احلافظ غري مرة يذكر أربعة من أئمة املسلمني رآهم فيبدأ بـ أيب عبد الرمحن مسعت أبا ع
خرجنا مع أيب عبد الرمحن إىل : ومسعت جعفر بن حممد بن احلارث يقول مسعت مأمون املصري احلافظ يقول 

بل و حممد بن طرسوس سنة للغداء فاجتمع مجاعة من مشايخ اإلسالم واجتمع من احلفاظ عبد اهللا بن أمحد بن حن
إبراهيم مربع أبو األذان و كليجة وغريهم فتشاورا من ينتقي هلم على الشيوخ فاجتمعوا على أيب عبد الرمحن 

  النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه 
فأما كالم أيب عبد الرمحن على فقه احلديث فأكثر من أن يذكر يف هذا املوضع ومن نظر يف كتاب : قال أبو عبد اهللا 

حتري يف حسن كالمه وليس هذا الكتاب مبسموع عندنا ومع ما مجع أبو عبد الرمحن من الفضائل رزق  السنن له
مسع مشاخينا مبصر يذكرون أن أبا عبد الرمحن : الشهادة يف آخر عمره فحدثين حممد بن إسحاق اإلصبهاين قال 

ال : ما وري من فضائله فقال فارق مصر يف آخر عمره وخرج إىل دمشق فسئل هبا عن معاوية بن أيب سفيان و
فما زالوا يدفعون يف حضينه حىت أخرج من املسجد مث محل إىل الرملة : يرضى معاوية رأسا برأس حىت يفضل ؟ قال 

  هـ وهو مدفون مبكة )  ٣ ٠ ٣( ومات هبا سنة ثالث وثالث ماية 
  ر هبذا العلم من أهل عصره مسعت علي بن عمر احلافظ غري مرة يقول أبو عبد الرمحن مقدم على كل من يذك

  ومنهم أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية 
مسعت أبا العباس بن سريج وذكر : مسعت أبا بكر حممد بن علي الفقيه الشاشي يقول مسعت أبا بكر الصرييف يقول 

  نقاش خيرج النكت من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بامل: أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزمية فقال 
مسعت أبا أمحد احلافظ يقول مسعت احلاكم أبا احلسن السنجاين يقول نظرت يف مسألة احلج لـ حممد بن إسحاق بن 

فضائل هذا اإلمام جمموعة عندي يف أوراق كثرية وهي أشهر : خزمية فتيقنت أنه علم ال حنسنه حنن قال أبو عبد اهللا 
د على مائة وأربعن كتابا سوى املائفل واملسائل املصنفة أكصر من وأكثر من أن حيتملها هذا املوضع ومصنفاته تزي

  مائة جزء فإن فقه حديث بريرة ثالثة أجزاء ومسألة احلج مخسة أجزاء 
وأنا أذكر ف هذا الوضع منت دقيق كالمه الذي أشار إليه إمان فقهاء عصره أبو العباس بن سريج ما يستدل به 

سألت أبا بكر : مرو املستملي ووفاته قبل وفاة أيب بكر بنيف وثالثني سنة قال على كثرب من علومه قرأت خبط أيب ع
] من صام الدهر ضيقت عليه جهنم : [ حممد بن إسحاق بن خزمية عن معىن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وطاعة ازداد به عند  فال يدخل جهنم ألن من أراد هللا عمال) عنه ) ( عليه ( ينبغي أن يكون ها هنا معىن : فقال 
  اهللا رفعة وعليه كرامة وإليه قربة 

مسعت حممد بن صاحل بن هانئ يقول مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق بن خزمية يقول من مل يقر بأن اهللا تعاىل على 



عرشه قد استوى فوق سبع مسواته فهو كافر بربه يستتاب فإن تاب وإال ضربت عنقه وألقى على بعض املزابل 
يتأذى املسلمون واملعاهدون بننت ريح جيفته وكان ماله فيئا ال يرثه أحد من املسلمني إذ املسلم ال يرث  حيث ال

الكافر كما قال صلى اهللا عليه و سلم حدثين احلسني بن حممد الدرامي قال ثنا أبو بكر اإلمام قال ثنا أبو موسى قال 
: [ عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن خالد عن احلسن عن أمه

فنشهد أن كل من نازع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف : قال أبو بكر ] تقتل عمارا الفئة الباغية 
  خالفته فهو باغ على هذا عهدت مشاخينا وبه قال ابن إدريس رضي اهللا عنه 

أيب عثمان يقول مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول وسئل عن قول النيب صلى اهللا مسعت أبا سعيد بن أيب بكر بن 
من الضعيف ؟ : فقيل لـ حممد بن إسحاق ] حتاجت اجلنة والنار فقالت اجلنة يدخلين الضعفاء : [ عليه و سلم 

  قال الذي يربئ نفسه من احلول والقوة يعين يف اليوم عشرين مرة إىل مخسني مرة 
ليس ألحد مع النيب صلى اهللا عليه و سلم قول إذا : زكريا العنربي يقول مسعت حممد بن إسحاق يقول مسعت أبا 

صح خرب عنه مسعت أبا هشام الرفاعي يقول مسعت حيىي بن آدم يقول ال حيتاج مع قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
كر عمر رضي اهللا عنهما ليعلم أن النيب صلى إىل قول أحد وإمنا كان يقال سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب ب

قد اختصرت هذا الباب وتركت أسامي مجاعة من أئمتنا كان من حقهم أن : اهللا عليه و سلم مات قال أبو عبد اهللا 
أذكر هم يف هذا املوضع فمنهم أبو داؤد السجستاين و حممد بن عبد الوهاب العبدي و أبو بكر اجلارودي و 

لب و أبو عيسى الترمذي و موسى بن هارون البزاز و احلسن بن علي املعمري و علي بن احلسني إبراهيم بن أيب طا
  بن اجلنيد و حممد بن مسلم بن وارة و حممد بن عقيل البلخي وغريهم من مشاخينا رضي اهللا عنهم 

  معرفة الناسخ واملنسوخ: النوع احلادي والعشرين 

  ا ذاكر مبشيئة اهللا تعاىل منه أحاديث يستدل هبا على الكثري هذا النوع منه معرفة ناسخ من منسوخه وأن
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار قال حدثنا أمحد بن مهدي بن رستم قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال 

ن النيب حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جدعة عن عبد اهللا بن عمرو القارئ عن أيب أيوب األنصاري أ
هذا األمر منسوخ والناسخ له ما حدثنا : قال أبو عبد اهللا ] توضئوا مما غريت النار : [ صلى اهللا عليه و سلم قال 

أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حممد بن عوف قال ثنا علي بن عياش قال ثنا شعيب بن أيب محزة عن حممد بن 
  ] ترك الوضوء مما مست النار [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  كان آخر األمرين من: املنكدر عن جابر قال 

وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد اهللا بن عبد 
  ] ال تتوضئوا من حلوم الغنم : [ اهللا عن أيب ليلى عن الرباء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخربنا بشر بن موسى قال ثنا احلميدي قال ثنا سفيان قال ثنا ابن املنكدر و 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل خبزا وحلما فصلى : [ عبد اهللا بن حممد بن عقيل و عمرو عن جابر بن عبد اهللا 

  ] ومل يتوضأ 
د بن أمحد احملبويب مبرو قال ثنا سعيد بن مسعود قال ثنا النضر بن مشيل قال حديث منسوخ أخربنا أبو العباس حمم

أخربنا شعبة عن احلكم قال مسعت ابن أيب ليلى حيدث عن عبد اهللا بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول اهللا صلى 
سوخ والناسخ له ما حدثنا هذا من: قال أبو عبد اهللا ] ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب [ اهللا عليه و سلم أن 

أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا الربيع بن سليمان قال ثنا بشر بن بكر قال حدثنا األوزاعي قال حدثين الزهري 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بشاة ميتة فقال هال استمتعتم [ عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس 
  ] إمنا حرم أكلها : اهللا إهنا ميتة فقال  يا رسول: جبلدها ؟ قالوا 

هذا حديث خمتلف يف إسناده والصحيح عن ابن عباس عن ميمونة هكذا رواه مالك بن أنس وغريه : قال احلاكم 
  عن الزهري 

أخربنا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي قال ثنا أبو حامت الرازي قال ثنا أبو اليمان قال حدثنا : حديث منسوخ 
عيل بن عياش قال ثنا عبد العزيز بن عبيد اهللا بن محزة بن صهيب عن وهب بن كيسان و نعيم بن عبد اهللا إمسا

ما حسر عنه البحر فكل وما وجدته طافيا : [ اجملمر عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
مد بن يعقوب قال أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا والناسخ لذلك ما حدثنا أبو العباس حم] فوق املاء فال تأكله 

الشافعي قال أخربنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن املغرية بن أيب بردة أخربه أنه مسع أبا هريرة 
من يا رسول اهللا إنا نركب البحر وحنمل معنا القليل : سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : [ يقول 

هو الطهور ماؤه احلل : املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] ميتته 

أخربنا عبد اهللا بن حممد الفاكهي مبكة قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن أيب مسرة قال ثنا عبد اهللا بن : حديث منسوخ 
ال يأكل أحدكم من أضحيته : [ ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  يزيد املقرئ عن الليث عن نافع عن

  ] فوق ثالثة أيام 
والناسخ لذلك ما أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال ثنا حممد بن 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : [  قال جعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا
[ يف هذه أخبار كثرية يف قوله صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو عبد اهللا ] سلم نتزود حلوم األضاحي إىل املدينة 

  ] كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي أال فكلوا منها وتزودوا 
اين بالكوفة قال ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري قال أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيب: حديث منسوخ 

امليت يعذب : [ ثنا حممد بن عبيد عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] ببكاء أهله عليه 

رو قال ثنا أمحد بن رواه حيىي بن سعيد وقال فيه عن عمر والناسخ لذلك ما أخربنا أبو بكر بن أيب نصر الداربردي مب
حممد بن عيسى القاضي ثنا القعنيب عن مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أمه عمرة أهنا أخربته أهنا مسعت عائشة 

يغفر اهللا أليب : رضي اهللا عنها وذكر هلا أن عبد اهللا بن عمر يقول أن امليت يعذب ببكاء احلي عليه فقالت عائشة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر على يهودية يبكى عليها [ لكنه نسي أو أخطأ عبد الرمحن أما أنه مل يكذب و

  ] إهنم يبكون وإهنا تعذب يف قربها : فقال 
  فقد جعلت هذه األحاديث الناسخة ملا تقدمها مثال حلديث كثري ال حيتمل املوضع ذكرها : قال احلاكم 

  يف املتون معرفة األلفاظ الغريبة: النوع الثاين والعشرون 

هذا النوع من معرفة األلفاظ الغريبة يف املتون وهذا علم قد تكلم فيه مجاعة من أتباع التابعني منهم مالك و الثوري 
و شعبة فمن بعدهم فأول من صنف الغريب يف اإلسالم النضر بن مشيل له فيه كتاب هو عندنا بال مساع مث صنف 

ري الذي أخربناه حممد بن حممد بن احلسن الكارزي قال ثنا علي بن عبد فيه أبو عبيد القاسم بن سالم كتابه الكب



العزيز قال ثنا أبو عبيد فحدثين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس بن سلمة العنزي قال ثنا أبو احلسن علي بن 
ـ الشافعي فقه  :حممد اهلروي قال مسعت هالل بن العالء الرقى يقول من اهللا تعاىل ذكره على هذه األمة بأربعة  ب

أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بـ أيب عبيد فسر غرائب أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و 
  بـ حيىي بن معني نفي الكذب عن أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوالهم لذهب اإلسالم 

هم علي بن املديين و إبراهيم بن إسحاق احلريب و عبد اهللا قال أبو عبد اهللا وقد صنف الغريب بعد أيب عبيد مجاعة من
بن مسلم القتييب وغريهم ويف أهل عصرنا من صنفه وأنا ذاكر مبشيئة اهللا يف هذا الوضع من احلديث ما مل يذكره 

  واحد منهم يف كتابه ليستدل به على شواهده إن شاء اهللا 
البشارة يقال هلا : قال ) أعطه احلذيا ( يث أنس يف قصة احلديبية مسعت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي يقول يف حد

  احلذيا والعرب تقول حذوته باحلذيا وإمنا يعين البشارة باخلري 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري قال ثنا أبو أسامة قال ثنا عامر بن 

كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فأصابنا بغيش من مطر : [ اهلذيل عن أبيه قال  عبيدة الباهلي قال ثنا أبو املليح
: قال أبو عبد اهللا ] من شاء أن يصلي يف رحله فليفعل : فنادى منادي النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف سفر 

  سألت األدباء عن معىن البغيش فقالوا املطر والعرب تقول بغشة وبغيش 
أمحد إسحاق بن حممد بن خالد بن شريويه بن هبرام اهلامشي بالكوفة قال ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة أخربنا أبو 

كان رسول اهللا صلى اهللا : [ قال ثنا خالد بن خملد القطواين قال ثنا معاوية بن أيب مزرد عن أبيه عن أيب هريرة قال 
حزقه حزقه ترق عني بقه اللهم إين أحبه : ميه فيقول عليه و سلم يأخذ بيد احلسني بن علي فريفعه على باطن قد

  ] فأحبه وأحب من حيبه 
سألت األدباء عن معىن هذا احلديث فقالوا يل أن احلزقه املقارب اخلطى القصري الذي يقرب : قال أبو عبد اهللا 

باء أن النيب صلى اهللا خطاه وعني بقه أشار إىل البقة اليت تطري وال شي أصغر من عينها لصغرها وأخربين بعض األد
  عليه و سلم أراد بالبقة فاطمة رضي اهللا عنها فقال للحسني يا قرة عني بقة ترق واهللا أعلم 

فقال ] املعتكف معكف الذنوب [ سألت أبا زكريا حيىي بن حممد العنربي عن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أية حمبوسا وروى عن عثمان } واهلدي معكوفا { : عز و جل املعتكف يف معىن احملتبس واملعكوف احملبوس قال اهللا 

بن عطاء أنه قال مثل املعتكف كمثل املالزم لغرميه فاملعتكف لذنوبه مالزم باب سيده فيقول ال أبرح من بابك حىت 
دعاء تغفر يل وترمحين وال يربح من بابه ساعة واحدة ولذلك هنى املعتكف عن جمامعة النساء ألنه يترك مالزمة ال

واملباشرة ها هنا اجلماع } وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد { : ويشتغل بلهو النساء قال اهللا عز و جل 
يعين جامعوهن يف ليايل شهر رمضان فأبيح للصائم غري املعتكف اجلماع وحظر عليه } باشروهن { : وهو مثل قوله 

تفاءلوا بذكر االعتكاف وهو مثل املهر للحرائر والثمن اجلماع يف االعتكاف وإمنا تطريوا بذكر االحتباس ف
  للمماليك واإلماء وكذلك الوصي للميت والوكيل للحي واملعىن واحد واهللا أعلم 

مسعت أبا زكريا العنربي يقول حدثنا أمحد بن خالد الدامغاين قال ثنا هشام بن عمار قال ثنا صدقة قال ثنا عثمان بن 
عليكم هبذا [ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يد عن القاسم عن أيب أمامة قال أيب العاتكة عن علي بن يز

العامل واملتعلم يف : العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع مث مجع بني إصبعيه الوسطى واليت تلي اإلهبام هكذا مث قال 
تعلم يف األجر سيان كما أن الداعي واملؤمن فالعامل وامل: قال أبو زكريا ] اخلري شريكان وال خري يف سائر الناس بعد 

قد أجيبت { : يف الدعاء شريكان قال اهللا عز و جل يف شأن الدعاء يف قصة موسى وهارون صلى اهللا عليهما 



كما حدثنا حممد بن عبد السالم قال ثنا إسحاق بن إبراهيم قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو جعفر الرازي } دعوتكما 
  أنس عن أيب العالية قال قد أجيبت دعوتكما قال دعى موسى وأمن هارون عن الربيع بن 

مسعت أبا عمر حممد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب يقول أخربين ثعلب قال أخربين أبو نصر عن األصمعي 
دكم ال يقولن أح[ العرب تقول لقست نفسي أي غثت قال ثعلب ومنه النهي يف قوله صلى اهللا عليه و سلم : قال 

العرب تقول لقست : حدثنا أبو عمر قال ثنا ثعلب عن ابن األعرايب قال ] خبثت نفسي وليقل لقست نفسي 
نفسي أي ضاقت قال ثعلب فعلى قول ابن األعرايب هو أجود ألن النفس تضيق من األمر وال يكون هبا غثيان ألن 

  الغثيان ضرب من الوجع 
: مل مسوا نقباء قال : مد بن عبد الوهاب قال قلت لـ علي بن عثام قرأت خبط أيب العباس حممد بن يعقوب عن حم

  النقيب الضمني ضمنوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إسالم قومهم فسموا بذلك نقباء 
حدثنا مكي بن بندار الزجناين عن بعض مشاخيه عن أيب العيناء قال ثنا األصمعي عن أيب عمرو بن العالء عن أبيه عن 

  : ل مسعت عليا يقول جده قا
  ) يزخها مث ينام الفخة ... طوىب ملن كانت له مزخه ( 

  معرفة املشهور من احلديث: النوع الثالث والعشرون 

هذا النوع من هذه العلوم معرفة املشهور من األحاديث املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واملشهور من 
طلب : [  خيرج يف الصحيح من ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم احلديث غري الصحيح فرب حديث مشهور مل

ومنه قوله ] نضر اهللا امرءا مسع مقاليت فوعاها : [ ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم ] العلم فريضة على كل مسلم 
ومنه ]  ال نكاح إال بويل: [ ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم ] اخلوارج كالب النار : [ صلى اهللا عليه و سلم 

[ ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم ] إذا انتصف شعبان فال صيام حىت جيئ رمضان : [ قوله صلى اهللا عليه و سلم 
من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من : [ ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم ] أفطر احلاجم واحملجوم 

من كان : [ ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم ] مس ذكره فليتوضأ  من: [ ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم ] نار 
ومنه قوله صلى اهللا عليه ] األذانان من الرأس : [ ومنه قوله صلى اهللا عليه و سلم ] له إمام فقراءة اإلمام له قراءة 

ها وأبواب فكل هذه األحاديث مشهورة بأسانيد وطرق] صالة القاعد على النصف من صالة القائم : [ و سلم 
  جيمعها أصحاب احلديث وكل حديث منها جتمع طرقه يف جزء أو جزئني ومل خيرج يف الصحيح منها حرف 

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل : [ وأما األحاديث املشهورة املخرجة يف الصحيح فمثل قوله صلى اهللا عليه و سلم 
احلديث ] إن اهللا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس : [ احلديث وقوله صلى اهللا عليه و سلم ] إمرئ ما نوى 

إن خلق أحدكم جيمع يف : [ وقوله صلى اهللا عليه و سلم ] من أتى اجلمعة فليغتسل [ وقوله صلى اهللا عليه و سلم 
وقوله صلى ] أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء : [ احلديث وقوله صلى اهللا عليه و سلم ] بطن أمه أربعني يوما 

وقوله صلى اهللا ] إمنا اإلمام ليؤمت به : [ وقوله صلى اهللا عليه و سلم ] كل معروف صدقة : [  عليه و سلم اهللا
برفع اليدين يف الصالة عند الركوع : [ وأمره صلى اهللا عليه و سلم ] تقتل عمارا الفئة الباغية : [ عليه و سلم 
املسلم من سلم : [ وقوله صلى اهللا عليه و سلم ] إلقامة بإفراد ا[ وأمره صلى اهللا عليه و سلم ] ورفع الرأس 

والطواالت من األحاديث ] ال تقاطعوا وال تدابروا : [ وقوله صلى اهللا عليه و سلم ] املسلمون من لسانه ويده 
مثل حديث اإلميان وحديث الزكوة وحديث احلج وحديث اإلفك وحديث التوبة وحديث املعراج وحديث 



  لقرب وحديث أم زرع الشفاعة وحديث ا
ومن الطواالت املشهورة اليت مل خترج يف الصحيح حديث الطري وحديث عرض القبائل وحديث واآلن العدوى 

بسم اهللا { وحديث الشورى وحديث سقيفة بين ساعدة ومقتل عثمان رضي اهللا عنه وحديث سطيح وعجائب 
  عدة وحديث أم معبد وغريها من الطوالت وحديث بلوقيا وحديث حليمة وحديث قس بن سا} الرمحن الرحيم 

فهذه األنواع اليت ذكرنا من املشهورة اليت يعرفها أهل العلم وقل ما خيفى ذلك عليهم وهو املشهور الذي يستوي 
  يف معرفتها اخلاص والعام 

 الوزير التاجر وأما املشهور الذي يعرفه أهل الصنعة فمثال ذلك ما حدثنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن أيب
  قال ثنا أبو حامت الرازي قال حدثنا حممد بن عبد 

: [ اهللا األنصاري قال حدثين سليمان التيمي عن أيب جملز عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ] قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان 

واة عن أنس غري أيب جملز وراه عن أيب جملز غري التيمي ورواه هذا حديث خمرج يف الصحيح وله ر: قال أبو عبد اهللا 
عن التيمي غري األنصاري وال يعلم ذلك غري أهل الصنعة فإن الغري إذا تأمله يقول سليمان التيمي هو صاحب أنس 

رجل عن أنس وال يعلم أن احلديث عند الزهري و قتادة طرق كثرية وال يعلم وهذا حديث غريب أن يوريه عن 
أيضا أن احلديث بطوله يف ذكر العرنيني جيمع ويذاكره بطرقه وأمثال هذا احلديث ألوف من األحاديث اليت ال يقف 

  على شهرهتا غري أهل احلديث واجملتهدين يف مجعه ومعرفته 

  لغريب من احلديثمعرفة ا: النوع الرابع والعشرين 

هذا النوع منه معرفة الغريب من احلديث وليس هذا العلم ضد األول فإنه يشتمل على أنواع شىت ال بد من شرحها 
  يف هذا املوضع 

مثال ذلك ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا أمحد بن عبد اجلبار قال ثنا : فنوع منه غرائب الصحيح 
كنا يوم [ الواحد بن أمين املخوزمي قال حدثين أمين قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول يونس بن بكري عن عبد 

يا رسول اهللا كذانة قد عرضت فيه فقال رسول اهللا : اخلندق حنفر اخلندق فعرضت فيه كذانة وهي اجلبل فقلت 
معصوب حبجر من اجلوع فذكر  رشوا عليها مث قام النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتاها وبطنه: صلى اهللا عليه و سلم 

: قال احلاكم ] حديثا طويال فيه ذكر أهل الصفة ودعوة النيب صلى اهللا عليه و سلم إياهم وهو حديث يف ورقة 
رواه البخاري يف اجلامع الصحيح عن خالد بن حيىي املكي عن عبد الواحد بن أمين فهذا حديث صحيح وقد تفرد 

  و من غرائب الصحيح به عبد الواحد بن أمين عن أبيه وه
ومن ذلك ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي بن أسد قال ثنا سفيان بن عيينة 

ملا حاصر النيب صلى اهللا عليه و [ عن عمرو بن دينار عن أيب العباس األعمى الشاعر عن عبد اهللا بن عمرو قال 
أنرجع ومل نفتحه ؟ : فقال املسلمون ) إنا قافلون إن شاء اهللا غدا : ( ئا فقال سلم أهل الطائف فلم ينل منهم شي

إنا قافلون غدا فأعجبهم ذلك فغدا رسول اهللا صلى : اغدوا على القتال فغدوا فأصاهبم جراح فقال هلم : فقال هلم 
يبة وغريه عن سفيان وهو رواه مسلم يف املسند الصحيح عن أيب بكر بن أيب ش: قال احلاكم ] اهللا عليه و سلم 

غريب صحيح فإين ال أعلم أحدا حدث به عن عبد اهللا بن عمرو غري أيب العباس السائب بن فروخ الشاعر وال عنه 
  غري عمرو بن دينار وال عنه غري سفيان بن عيينة فهو غريب صحيح 



د بن يعقوب قال ثنا الربيع بن مثاله ما حدثنا أبو العباس حمم: والنوع الثاين من غريب احلديث غرائب الشيوخ 
ال : [ سليمان قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] يبيع حاضر لباد 
هذا حديث غريب لـ مالك بن أنس عن نافع وهو إمام جيمع حديثه تفرد به عنه الشافعي وهو إمام : قال احلاكم 

  ال نعلم أحدا حدث به عنه غري الربيع بن سليمان وهو ثقة مأمون مقدم 
حدثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن مشيل قال ثنا شعبة عن 

  حصني عن أيب وائل عن عبد اهللا حديث التشهد 
يل عن شعبة وقد تابعه بدل بن احملرب وال أعلم راويا عن النضر هذا حديث يعد يف أفراد النضر بن مش: قال احلاكم 

  بن مشيل غري سعيد بن مسعود 
مثال ذلك ما حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق : والنوع الثالث من غريب احلديث غرائب املتون 

و عقيل عن حممد بن سوقة عن حممد اخلزاعي مبكة قال حدثنا أبو حيىب بن مسرة قال حدثنا خالد بن حيىي قال ثنا أب
إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق وال تبغض : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن املنكدر عن جابر قال 

  ] إىل نفسك عباد اهللا فإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى 
من اخلالف على حممد بن سوقة فأمنا ابن هذا حديث غريب اإلسناد واملنت فكل ما روي فيه فهو : قال احلاكم 

  املنكدر عن جابر فليس يرويه غري حممد بن سوقة وعنه أبو عقيل وعنه خالد بن حيىي 
حدثنا أبو احلسن حممد بن املظفر احلافظ قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن غزوان قال ثنا علي بن جابر قال ثنا حممد 

قال : فضيل قال ثنا حممد بن سوقة عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهللا قال  بن خالد بن عبد اهللا قال ثنا حممد بن
يا حممد وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما : يا عبد اهللا أتاين ملك فقال : [ النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] على واليتك ووالية علي بن أيب طالب : على ما بعثوا ؟ قال : بعثوا ؟ قال قلت 
تفرد به علي بن جابر عن حممد بن خالد عن حممد بن فضيل ومل نكتبه إال عن ابن مظفر وهو عندنا : حلاكم قال ا

  حافظ ثقة مأمن فهذه األنواع اليت ذكرهتا مثال أللوف من احلديث جيري على مثاهلا وسننها 

  معرفة األفراد من األحاديث: النوع اخلامس والعشرين 

فالنوع األول منه معرفة سنن رسول اهللا صلى : د من األحاديث وهو على ثالثة أنواع هذا النوع منه معرفة األفرا
اهللا عليه و سلم يتفرد هبا أهل مدينة واحدة عن الصحايب ومثال ذلك ما حدثنا أبو نصر أمحد بن هنل الفقيه ببخارا 

يب احلسناء عن احلكم بن عتيبة قال ثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ قال ثنا علي بن حكيم قال ثنا شريك عن أ
كان علي رضي اهللا عنه يضحي بكبشني بكبش عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبكبش عن : [ عن حنش قال 

  ] كان أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا : نفسه وقال 
آخره مل يشركهم فيه أحد ومنه ما حدثنا أبو العباس حممد بن  تفرد به أهل الكوفة من أول اإلسناد إىل: قال احلاكم 

: يعقوب قال ثنا هالل بن العالء الرقي قال حدثنا أبو الوليد قال ثنا مهام عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 
  ] أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نقرأ فاحتة الكتاب وما تيسر [ 

  كر األمر فيه أهل البصرة من أول اإلسناد إىل آخره مل يشركهم يف هذا اللفظ سواهم تفرد بذ: قال احلاكم 
ومنه ما حدثنا أبو علي حممد بن علي بن عمر املذكر قال ثنا أبو األزهر قال حدثنا ابن أيب فديك قال أخربنا 



: ( د بن أيب وقاص قالت ملا تويف سع[ الضحاك بن عثمان عن أيب النضر عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة 
واهللا لقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على : ادخلوا به املسجد حىت أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت 

  ] سهيل بن بيضاء وأخيه يف املسجد 
احد تفرد به أهل املدينة ورواته كلهم مدنيون وقد روي بإسناد آخر عن موسى بن عقبة عن عبد الو: قال احلاكم 

  بن محزة عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة وكلهم مدنيون مل يشركهم فيه أحد 
ومنه ما حدثين أبو علي احلسني بن علي احلافظ قال ثنا أبو الطاهر حممد بن أمحد بن أيب عبد اهللا املديين مبصر قال 

بن حبان عن أبيه عن عبد اهللا  حدثنا حرملة بن حيىي قال ثنا بن وهب قال ثنا عمرو بن احلارث عن حبان بن واسع
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ فأخذ ماء ألذنيه خالف املاء الذي مسح به [ قال : بن زيد األنصاري 

  ] رأسه 
  هذه سنة غريبة تفرد هبا أهل مصر ومل يشركهم فيها أحد : قال احلاكم 

نا إمساعيل بن قتيبة قال حدثنا حيىي بن حيىي قال ثنا إمساعيل ومنه ما حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق اإلمام قال أخرب
بن عياش عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن عبد الرمحن بن رافع عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و 

مامات أال إنه ستفتح عليكم أرض العجم ـ أو قال األعاجم ـ وفيها بيوت تدعى احل: [ سلم أنه قال ألصحابه 
  ] أال وهن حرام على رجال أميت إال بأزر وعلى نساء أميت إال نفساء أو سقيمة 

  تفرد بذكر احلمامات على النساء أهل الشام هبذا اإلسناد : قال احلاكم 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق اخلزاعي مبكة قال ثنا أبو حيىي عبد اهللا بن أمحد بن زكريا ] ومنه ما [ 

بن أيب مسرة املكي قال حدثنا خالد بن حيىي املكي قال ثنا إمساعيل بن عبد امللك وهو ابن أيب الصفري مكي عن عبد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج من عندها [ اهللا بن أيب مليكة وهو مكي عن عائشة رضي اهللا عنها 

: ( رأيت من أمتك مث رجعت إيل خاثرا حزينا فقال يا رسول اهللا خرجت من عندي وأنت طيب النفس ملا : فقالت 
  ] إين دخلت الكعبة وودت أن مل أكن دخلتها إن أكون أتعبت أميت 

  هذا حديث تفرد به أهل مكة وليس يف رواته إال مكي : قال احلاكم 
ثنا علي بن احلسن ومنه ما حدثنا أبو أمحد علي بن حممد احلنيين مبرو قال حدثنا إبراهيم بن هالل البوزجنردي قال 

بن شقيق قال مسعت أبا محزة السكري يقول استشار قتيبة بن مسلم أهل مرو يف رجل جيعله على القضاء فأشاروا 
ما كنت ألجلس : إين قد جعلتك على القضاء خبراسان فقال ابن بريدة : عليه عبد اهللا بن بريدة فدعاه وقال له 

يه و سلم مسعته من ابن بريدة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه على قضاء بعد حديث رسول اهللا صلى اهللا عل
فأما االثنان فقاض قضى بغري احلق وهو يعلم فهو يف : القضاة ثالثة فإثنان يف النار وواحد يف اجلنة : [ و سلم يقول 

ضى باحلق فهو يف اجلنة النار وقاض قضى بغري احلق وهو ال يعلم فهو يف النار وأما الواحد الذي هو يف اجلنة فقاض ق
 [  

  هذا حديث تفرد به اخلراسانيون فإن رواته عن آخرهم مراوزة : قال احلاكم 
  والنوع الثاين من األفراد أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام عن األئمة 

بن عيينة عن الزهري ومثال ذلك ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا أمحد بن شيبان الرملي قال ثنا سفيان 
بعث سرية إىل جند فبلغت سهماهنم اثين عشر بعريا فنفلنا [ عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ] النيب صلى اهللا عليه و سلم بعريا بعريا 



  تفرد به سفيان بن عيينة عن الزهري وعنه أمحد بن شيبان الرملي : قال احلاكم 
سن علي بن الفضل السامري يف بغداد قال ثنا احلسن بن عرفة قال حدثنا إبراهيم بن حممد ومنه ما حدثنا أبو احل

سدوا هذه [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : املدين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ة أحسن يدا من أيب بكر رضي اهللا األبواب الشوارع اليت يف املسجد إال باب أيب بكر فإين ال أعلم رجال من الصحاب

  ] عنه 
  تفرد به إبراهيم بن حممد املدين عن الزهري وعنه احلسن بن عرفة : قال احلاكم 

ومنها ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا هارون بن سليمان اإلصبهاين قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن 
أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا بن مسعود رضي  سفيان عن منصور و األعمش و واصل األحدب عن

: مث ماذا ؟ قال : أن جتعل هللا ندا وهو خلقك قلت : ( يا رسول اهللا أي الذنب أعظم ؟ قال : قلت [ اهللا عنه قال 
  ] أن تزاين حليلة جارك : مث ماذا ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت 

  ن بن مهدي عن الثوري عن واصل تفرد بن عبد الرمح: وقال 
هذا النوع من األفراد يكثر وال ميكن ذكره لكثرته وهو عند أهل الصناعة متعارف وقد ذكرنا : قال أبو عبد اهللا 

  مثاله 
فأما النوع الثالث من األفراد فإنه أحاديث ألهل املدينة تفرد هبا عنهم أهل مكة مثال وأحاديث ألهل مكة ينفرد هبا 

  املدينة مثال وأحاديث ينفرد هبا اخلراسانيون عن أهل احلرمني مثال وهذا نوع يعز وجوده وفهمه  عنهم أهل
ومثال ذلك ما حدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الشافعي قال ثنا موسى بن سهل بن كثري قال ثنا إمساعيل بن علية 

أكتب إيل بشيء : [ أيب سفيان إىل املغرية  عن خالد احلذاء عن ابن أشوع عن الشعيب عن وراد قال كتب معاوية بن
  ] مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال 

سعيد بن عمرو بن أشوع شيخ من ثقات الكوفيني جيمع حديثه ويعز وجوده ويل هذا احلديث عن : قال احلاكم 
  البصري عنه : نفرد به أبو املنازل خالد بن مهران احلذاء  الكوفيني عنه إننا

وحدثنا أبو بكر الشافعي قال ثنا حممد بن شداد قال ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد بن قيس قال حدثنا هشام بن عروة 
إن الشيطان كلوا البلح بالتمر ف: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  ] إذا رآه غضب وقال عاش ابن آدم حىت أكل اجلديد باخللق 
تفرد به أبو زكريا عن هشام بن عروة وهو من أفراد البصريني عن املدنيني فإن حيىي بن حممد بن قيس : قال احلاكم 

  بصري خمرج حديثه يف كتاب مسلم و هشام بن عروة بن الزبري مدين 
د بن السماك ببغداد قال ثنا حممد بن عيسى املدايين قال ثنا حممد بن الفضل بن حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمح

العطية قال حدثنا أبو إسحاق وحدثنا أبو العباس احملبويب قال حدثنا حممد بن الليث قال ثنا حيىي بن إسحاق 
ل يقال له نعم فقال له كان رج: [ قال ثنا عبد الكبري بن دينار عن ابن إسحاق عن الرباء قال : الكاجغوين قال 

أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي إمام : قال أبو عبد اهللا ) ] أنت عبد اهللا : ( النيب صلى اهللا عليه و سلم 
تابعي من أهل الكوفة وليس هذا احلديث عند الكوفيني عنه فإن عبد الكبري بن دينار مروزي و حممد بن الفضل بن 

  ه فهو من أفراد اخلراسانيني عن الكوفيني عطية خباري وقد تفردا به عن
حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل و حممد بن سليمان بن منصور املذكر قاال حدثنا احلسني بن داؤد بن 

قال : معاذ البلخي قال ثنا الفضيل بن عياض قال ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود قال 



يقول اهللا عز و جل للدنيا يا دنيا اخدمي من خدمين وأتعيب يا دنيا من خدمك : [ هللا عليه و سلم رسول اهللا صلى ا
 [  

هذا حديث من أفراد اخلراسانيني عن املكيني فإن احلسني بن داؤد بلخي و الفضل بن عياض عداده : قال احلاكم 
  يف املكيني 

اهللا بن عبد احلكيم قال حدثنا خالد بن نزار األيلي قال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حممد بن عبد 
أخربين نافع بن عمر اجلمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب صلى اهللا عليه 

  ] أبغض الرجال إىل اهللا البليغ الذي يتخلل بلسانه ختلل الباقرة بلساهنا : [ و سلم أنه قال 
هذا احلديث من أفراد املصريني عن املكيني فإن خالد بن نزار عداده يف املصريني و نافع بن عمر و: قال احلاكم 

  مكي 
حدثنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن سعيد الرازي قال ثنا احلسني بن داؤد ابن معاذ قال ثنا عبد اهللا بن املبارك قال 

خطبنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه باجلابية فقال [  أخربنا حممد بن سوقة عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال
  ] إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فينا كمقامي فيكم : 

وهذا احلديث من أفراد اخلراسانيني عن الكوفيني فإن عبد اهللا بن املبارك إمام أهل خراسان وهذا يعد : قال احلاكم 
  دث به أيضا النضر بن إمساعيل البجلي يف أفراده عن حممد بن سوقه وهو كويف وقد ح

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار قال ثنا أبو حيىي عبد الرمحن بن حممد بن سالم الرازي بإصبهان قال ثنا 
حيىي بن الضريس قال ثنا عيسى بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عمر بن علي بن أيب طالب قال ثنا عن أبيه عن جده عن 

إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين { نزلت هذه اآلية على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ ال علي ق
فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودخل املسجد والناس } يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 

ال إال هذا الراكع لعلي أعطاين : يئا ؟ فقال يا سائل أعطاك أحد ش: يصلون بني راكع وقائم فصلى فإذا سائل قال 
  ] خامتا 

قال احلاكم هذا حديث تفرد به الرازيون عن الكوفيون فإن حيىي بن الضريس الرازي قاضيهم وعيسى العلوي من 
  أهل الكوفة 

  معرفة املدلسني: النوع السادس والعشرين 

كتب عنهم بني ما مسعوه وما مل يسمعوه ويف التابعني هذا النوع من هذه العلوم معرفة املدلسني الذي ال مييز من 
  وأتباع التابعني إىل عصرنا هذا منهم مجاعة 

حدثنا أبو سهل أمحد بن حممد بن زياد النحوي ببغداد قال ثنا أمحد بن بشر املرثدي قال حدثنا خالد بن خراش قال 
اهللا حممد بن أمحد بن بطة اإلصبهاين قال ثنا حممد مسعت محاد بن زيد يقول املدلس متشبع مبا مل يعط أخربنا أبو عبد 

بن عبد اهللا بن رستة اإلصبهاين قال ثنا سليمان بن داؤد املنقري قال مسعت عبد الصمد بن عبد الوارث حيدث عن 
التدليس والغش والغرور واخلداع والكذب حيشر يوم تبلى السرائر يف نفاذ : التدليس ذل قال سليمان : أبيه قال 
أخربنا أبو العباس السياري قال أخربنا عبدان قال ذكر لـ عبد اهللا بن املبارك رجل ممن كان يدلس فقال فيه  واحد

  : قوال شديدا وأنشد فيه 
  ) واهللا ال يقبل تدليسا ... دلس للناس أحاديثه ( 



  : فالتدليس عندنا على ستة أجناس : قال أبو عبد اهللا 
ذين هم يف الثقة مثل احملدث أو فوقه أو دونه إال أهنم مل خيرجوا من عداد الذين فمن املدلسني من دلس عن الثقات ال

  فمنهم من التابعني أبو سفيان طلحة بن نافع و قتادة بن دعامة وغريمها  -يقبل أخبارهم 
ن ثنا حممد بن إسحاق قال ثنا حممد بن الرباء قال ثنا علي ب: أخربنا احلسن بن حممد بن إسحاق األزهري قال 

املديين قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول كان شعبة يرى أحاديث أيب سفيان عن جابر إمنا هو كتاب سليمان 
  أو بلغين عنه : مسعته من شبعة ؟ قال : قلت لـ عبد الرمحن : اليشكري قال 

بد اهللا يقول شعبة مسعت أبا احلسن حممد بن أمحد بن متيم يقول مسعت أبا قالبة بن الرقاشي يقول مسعت علي بن ع
  أعلم الناس حبديث قتادة ما مسع مما مل يسمع 

ففي هذه األئمة ملذكورين بالتدليس من التابعني مجاعة وأتباعهم غري أين مل أذكرهم فإن غرضهم : قال أبو عبد اهللا 
 التابعني فأما غري) قال فالن لبعض الصحابة ( من ذكر الرواية أن يدعوا إىل اهللا عز و جل فكانوا يقولون 

  فأغراضهم فيه خمتلفة 
فإذا وقع إليهم من ينفر عن مساعاهتم ) قال فالن ( وأما اجلنس الثاين من املدلسني فقوم يدلسون احلديث فيقولون 

  ويلح ويراجعهم ذكروا فيه مساعاهتم 
قال : اهللا املديين قال  أخربين قاضي القضاة حممد بن صاحل اهلامشي قال ثنا أبو جعفر املستعيين قال ثنا علي بن عبد

أخربنا معتمر بن سليمان التيمي قال جئت إىل رباح بن زيد فأملى علي كتاب ابن طاؤس : أيب ثنا عبد الرزاق قال 
وحدثنا أيب قال مسعت : ال ولكن أخرج إيل معتمر كتابا فدفعه إيل قال : مسعته من معتمر ؟ قال : فلما فرغت قلت 

  مل أمسعه حدثين معمر عنه : ألت سفيان عن حديث إبراهيم بن عقبة يف الرضاع فقال عبد الرمحن بن مهدي يقول س
ما خري رسول : [ قال أيب ومسعت حيىي يقول كان هشام بن عروة حيدث عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ما خري : [ عائشة قالت  احلديث قال حيىي فلما سألته قال أخربين أيب عن] اهللا بني أمرين وما ضرب بيده شيئا قط 
  مل أمسع من أيب إال هذا والباقي مل أمسعه إمنا هو عن الزهري ] رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أمرين 

قال لنا ابن عيينة : أخربين حممد بن أمحد الذهلي قال حدثنا أبراهيم بن حممد السكري قال ثنا علي بن خشرم قال 
ال وال ممن مسعمه من الزهري حدثين عبد الرزاق عن معمر عن : الزهري ؟ فقال  مسعته من: عن الزهري فقيل له 

الزهري أخربنا إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين قال ثنا جدي قال ثنا كثري بن حيىي قال حدثنا أبو عوانة عن 
فالن يف النار ينادي يا حنان : [ األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ال حدثين به حكيم بن جبري عنه : مسعت هذا من إبراهيم ؟ قال : قال أبو عوانة قلت للـ أعمش ] يا منان 
نكتفي مبا ذكرناه من مثال هذا اجلنس فقد صح مثل ذلك عن حممد بن إسحاق و يزيد بن أيب : قال أبو عبد اهللا 

و هشيم بن بشري وفيما حدثونا أن مجاعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما على  زياد و شباك و أيب إسحاق و مغرية
أن ال يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول يف كل حديث يذكره حدثنا حصني ومغرية عن إبراهيم فلما 

حدثين حصني و  ال فقال مل أمسع من مغرية حرفا مما ذكرته إمنا قلت: هل دلست لكم اليوم ؟ فقالوا : فرغ قال هلم 
ومغرية غري مسموع يل واجلنس الثالث من التدليس قوم دلسو على أقوام جمهولني ال يدري من هم ومن أين هم 

مثال ذلك ما أخربناه احلسن بن حممد بن إسحاق قال ثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال ثنا علي بن عبد اهللا قال 
بت عند علي فذكر كالما : النهمي عن أيب عبد اهللا عن نوف قال حدثين حسني األشقر قال ثنا شعيب بن عبد اهللا 

حدثنيه شعيب عن أيب عبد اهللا عن نوف فقلت : ممن مسعته ؟ فقال : قال ابن املديين فحدثين حسني فقلت حلسني 



عن محاد القصار فلقيت محادا : عن من ؟ قال : أبو عبد اهللا اجلصاص قلت : من حدثنك هبذا ؟ قال : لشعيب 
بلغين عن فرقد السبخي عن نوف ؟ فإذا هو قد دلس عن ثالثة واحلديث بعد : من حدثنك هباذا ؟ قال : قلت ف

  منقطع و أبو عبد اهللا اجلصاص جمهول و محاد القصار ال يدرى من هو وبلغه عن فرقد و فرقد مل يدرك نوفا وال رآه 
ثنا احلسني بن محيد بن الربيع قال ثنا عثمان بن حممد  أخربين أبو سعيد أمحد بن حممد بن عمرو األمحسي بالكوفة قال

قال حدثين ابن إدريس عن شعبة عن عبد اهللا بن صبيح عن حممد بن سريين قال ثالثة يصدقون من حدثهم أنس و 
  أبو العالية و احلسن 

ن أيب مهام السكوين قد روى مجاعة من األئمة عن قوم من اجملهولني فمنهم سفيان الثوري روي ع: قال أبو عبد اهللا 
و أيب مسكني و أيب خالد الطائي و غريهم من اجملهولني ممن مل يقف على أساميهم غري أيب مهام فإنه الوليد بن قيس 
إن شاء اهللا وكذلك شعبة بن احلجاج حدث عن مجاعة من اجملهولني فأما بقية بن الوليد فحدث عن خلق من خلق 

إذا حدث بقية من املشهورين فرواياته مقبولة وإذا : تهم وقال أمحد بن حنبل اهللا ال يوقف على أنساهبم وال عدال
حدث عن اجملهولني فغري مقبولة و عيسى بن موسى التيمي البخاري امللقب بغنجار شيخ يف نفسه ثقة مقبول قد 

هولني ال يعرفون احتج به حممد بن إمساعيل البخاري يف اجلامع الصحيح غري أنه حيدث عن أكثر من مائة شيخ من اجمل
  بأحاديث مناكري ورمبا توهم طالب هذا العلم أنه جبرح فيه وليس كذلك 

  واجلنس الرابع من املدلسني قوم دلسو أحاديث رووها عن اجملروحني فغريوا أساميهم وكناهم كي ال يعرفوا 
عبد اهللا بن علي املديين قال  أخربين حممد بن صاحل اهلامشي قاضي القضاة قال ثنا أبو جعفر املستعيين قال حدثنا

كل ما يف كتاب ابن جريج أخربت عن داؤد بن احلصني وأخربت عن صاحل موىل التوأمة فهو من : حدثين أيب قال 
  كتب إبراهيم بن أيب حيىي 

مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول إبراهيم بن 
يروي ابن جريج عن إبراهيم بن أيب حيىي قال حدث : حيىي ال يكتب حديثه كان جهميا رافضيا قلت لـ حيىي  أيب

  من مات مريضا مات شهيدا : عنه 
وقد كان الثوري حيدث عن إبراهيم بن هراسة فيقول حدثنا أبو إسحاق الشيباين قال سليمان : قال أبو عبد اهللا 

  ) مسعناه ( حلديث فال يأخذ عن األعمش وال عن قتادة إال ما قاال من أراد التدين با: الشاذكوين 
قال علي بن املديين حدثنا يعلى بن عبيد عن حممد بن إسحاق عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب 

فكنت أرى  قال ابن املديين] أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهدى مائة بدنة فيها مجل أليب جهل [ ليلى عن علي 
  أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق فإذا هو قد دلسه 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حممد بن إسحاق قال حدثين من ال أهتم عن ابن أيب جنيح عن جماهد 
  عن ابن عباس فإذا احلديث مضطرب 

ـ سفيان فإن وهيبا رواه عن وحدثنا سفيان عن أيوب عن أيب قالبة قال زكاة األرض يبسها فق: قال علي  لت ل
من عن أيب عمري ؟ : أيوب عن أيب قالبة فقال سفيان رواه أبو عمري احلارث بن عمري عن أيوب فقيل لـ سفيان 

  ابنه محزة فلقيت محزة بن احلارث فحدثين عن أبيه عن أيوب عن أيب قالبة هبذا احلديث : قال 
قال حدثنا جعفر بن أيب عثمان الطيالسي قال حدثين خلف بن سامل قال أخربين عبد اهللا بن حممد بن محويه الدقيقي 

مسعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس واملدلسني فأخذنا يف متييز أخبارهم فاشتبه علينا تدليس 
جمهولني ورمبا احلسن بن أيب احلسن و إبراهيم بن يزيد النخعي ألن احلسن كثريا ما يدخل بينه وبني الصحابة أقواما 



دلس عن مثل عيت بن ضمرة وحنيف بن املنتجب ودغفل بن حنظلة وأمثاهلم وإبراهيم أيضا يدخل بينه وبني 
أصحاب عبد اهللا مثل هين بن نويرة وسهم بن منجاب وخزامة الطائي ورمبا دلس عنهم وذكر تدليس أيب إسحاق 

  وهشيم  السبيعي فأكثر من عجائبه وكذلك احلكم ومغرية وابن إسحاق
اجلنس اخلامس من املدلسني قوم دلسوا عن قوم مسعوا منهم الكثري ورمبا فاهتم الشيء عنهم فيدلسونه أخربين قاضي 
القضاة حممد بن صاحل اهلامشي قال ثنا أبو جعفر املستعيين قال حدثنا عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن املديين قال ثنا 

دثنا صاحل بن أيب األخضر قال حديثي منه ما قرأت على الزهري ومنه ما أيب قال مسعت حيىي بن سعيد يقول ح
حدثنا الزهري ( وكان قدم علينا فكان يقول : مسعت ومنه ما وجدت يف كتاب ولست أفضل ذا من ذا قال حيىي 

  ) حدثنا الزهري 
د منهم مالك بن مغول عن ورمبا كان سفيان بن عيينة إذا أراد أن يدلس يقول عشرة عن زبي: قال علي بن املديين 

  إن اهللا قسم بينكم أخالقكم : مرة عن مرة عن عبد اهللا 
وكان زهري و إسرائيل يقوالن عن أيب إسحاق إنه كان يقول ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرمحن بن : قال علي 

ما مسعت : بن الشاذكوين األسود عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اإلستنجاء باألحجار الثالثة قال ا
بتدليس قط أعجب من هذا وال أخفى قال أبو عبيدة مل حيدثين ولكن عبد الرمحن عن فالن عن فالن ومل يقل حدثين 

  فجاز احلديث وسار 
أخربين أبو حيىي السمرقندي قال ثنا حممد بن نصر قال حدثين مجاعة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن 

هنى عن [ عن حبيب بن أيب ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  احلسن بن ذكوان
قال أبو عبد اهللا حممد بن نصر ] مثن امليتة وعن مثن اخلمر واحلمر األهلية وكسب البغي وعن عسب كل ذي فحل 

ىي حدثنا قال ثنا أبو معمر وهذا حديث مل يسمعه احلسن بن ذكوان من حبيب بن أيب ثابت وذلك أن حممد بن حي: 
قال حدثين عبد الوارث عن احلسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أيب ثابت و عمرو هذا منكر 

  احلديث فدلسه احلسن عنه 
ومن هذه الطبقة مجاعة من احملدثني املتقدمني واملتأخرين خمرج حديثهم يف الصحيح إال أن املتبحر : قال أبو عبد اهللا 

  ا العلم مييز بني ما مسعوه وما دلسوه يف هذ
اجلنس السادس من التدليس قوم روا عن شيوخ مل يروهم قط ولو يسمعوا منهم إنا قالوا قال فالن فحمل ذلك 

  عنهم على السماع وليس عندهم عنهم مساع عال وال نازل 
ا أبو الوليد الطيالسي قال حدثين أخربنا عبد الرمحن بن محدان اجلالب هبمذان قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال ثن

قدم علينا حممد بن إسحاق فكان حيدثنا عن إسحاق بن راشد فقدم : صاحب يل من أهل الري يقال له أشرس قال 
أين لقيت بن شهاب ؟ قال : قال فقلت له ) الزهري ( و ثنا ) ثنا الزهري ( علينا إسحاق بن راشد يف فجعل يقول 

  س فوجدت كتابا له مث مل ألقه مررت ببيت املقد: 
أخربين حممد بن صاحل اهلامشي قاضي القضاة قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن احلسني املستعيين قال حدثنا عبد اهللا بن 

كتاب حيىي بن أيب كثري هذا بعث إيل : قال أيب مسعت حيىي بن سعيد يقول قال علي بن املبارك : علي بن املديين قال 
  خلفه عندي ولو أمسعه من حيىي يشك يف قوله بعث إيل من اليمامة أو خلفه عندي حيىي من اليمامة أو 

ذهبوا بصحيفة جابر إىل احلسن فرواها وذهبوا هبا إىل قتادة فرواها وأتوين : قال علي مسعت حيىي يقول قال التيمي 
  هبا فلم أروها 



  سمعها منه كان عندي خمرمة كتب ألبيه مل ي: قال علي قال عبد الرمحن بن مهدي 
احلكم من مقسم عن ابن عباس إمنا مسع منه أربعة أحاديث والباقي كتاب قال أيب وسئل عن عمرو بن : قال علي 

  كان له قريب مسع من شعبة فلما مات أخذ كتبه وقال كان ال يعرف : حكام فقال 
ترى : الوهاب بن خملد يقول  قال أيب حدثين احلسن بن حممد بن عبد اهللا بن يزيد قال كان الصباح إذا جاء عبد

  هذا واهللا ما صدقه أبوه يف شيء وما هو إال أخذ الكتب 
هذا باب يطول فليعلم صاحب احلديث أن احلسن مل يسمع من أيب هريرة وال من جابر و من ابن : قال أبو عبد اهللا 

صحايب غري أنس وأن  عمر وال من ابن عباس شيئا قط وأن األعمش مل يسمع من أنس وأن الشعيب مل يسمع من
الشعيب مل يسمع من عائشة وال من عبد اهللا بن مسعود وال من أسامة بن زيد وال من علي إمنا رآه رؤية وال من معاذ 

بن جبل وال من زيد بن ثابت وأن قتادة مل يسمع من صحايب غري أنس وأن عامة حديث عمرو بن دينار غري 
  حوالة وأن ذلك كله خيفى إال على احلافظ للحديث مسموعة وأن عامة حديث مكحول عن الصحابة 

قد ذكرت يف هذه األجناس الستة أنواع التدليس ليتأمله طالب هذا العلم فيقيس باألقل على : وقال أبو عبد اهللا 
األكثر ومل أستحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة املسلمني صيانة للحديث ورواته غري أين أدل على مجلة يهتدي 

وهو أن أهل احلجاز واحلرمني ومصر والعوايل : باحث عن األئمة الذين دلسوا والذين تورعوا عن التدليس إليها ال
ليس التدليس من مذهبهم وكذلك أهل خرسان واجلبال وإصبهان وبالد فارس وخوزستان وما وراء النهر ال يعلم 

أهل البصرة فأما مدينة السالم بغداد فقد أحد من أئمتهم دلس وأكثر احملدثني تدليسا أهل الكوفة ونفر يسري من 
خرج منها مجاعة من أئمة احلديث مثل أيب النضر هاشم بن القاسم و أيب نوح عبد الرمحن بن غزوان و أيب كامل 

مظفر بن مدرك و أيب حممد يونس بن حممد املؤدب وهم يف الطبقة األوىل من أهل بغداد ال يذكر عنهم وعن أقراهنم 
ىل التدليس مث الطبقة الثانية بعدهم احلسن بن موسى األشيب و سريج بن النعمان اجلوهري و معاوية من الطبقة األو

بن عمرو األزدي و املعلى بن منصور وأقراهنم من هذه الطبقة مل يذكر عنهم التدليس مث الطبقة الثالثة إسحاق بن 
ي و أبو نصر عبد امللك بن عبد العزيز عيسى بن الطباع و منصور بن سلمة اخلزاعي و سليمان بن داؤد اهلامش

التمار مل يذكر عنهم وعن طبقتهم التدليس مث الطبقة الرابعة منهم مثل اهليثم بن خارجة و احلسن بن موسى و خلف 
بن هشام و داؤد بن عمر الضيب مل يذكر عنهم وعن طبقتهم التدليس مث الطبقة اخلامسة مثل إمام احلديث أمحد بن 

رواة حيىي بن معني و صاحب املسند أيب حيثمة زهري بن حرب و عمرو بن حممد الناقد مل يذكر عن حنبل ومزكي ال
واحد منهم التدليس مث الطبقة السادسة والسابعة فلم يذكر عنهم ذلك إال أيب بكر حممد بن حممد سليمان الباغندي 

غندي وهو ميلى علي فقال يل أبو يزيد فحدثين أبو علي احلافظ قال كننت يوما عند أيب بكر بن البا: الواسطي 
قد أغناك اهللا عنه : حديث سرار بن جمشر فقلت : عمرو بن يزيد اجلرمي فأمسكت عن الكتابة مث أعاد ثانيا مث قال 

يا أبا بكر فقد حدثناه أبو عبد الرمحن النسائي قال حدثنا أبو يزيد فإن أخذ أحد من أهل بغداد التدليس فعن 
  الباغندي وحده 

  معرفة علل احلديث: لنوع الساع والعشرين ا

  هذا النوع منه معرفة علل احلديث وهو علم 
برأسه غري الصحيح والسقيم واجلرح والتعديل أخربنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق اهلامشي قال حدثنا أمحد بن سلمة 

ألن أعرف علة حديث هو : بن عبد اهللا قال مسعت أبا قدامة السرخسي يقول مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول 



  عندي أحب إيل من أن أكتب عشرين حديثا 
قال أبو عبد اهللا وإمنا يعلل احلديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث اجملروح ساقط واه وعلة احلديث 

دنا يكثر يف أحاديث الثقات أن حيدثوا حبديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصري احلديث معلوال واحلجة فيه عن
  احلفظ والفهم واملعرفة ال غري 
معرفة احلديث إهلام فلو قلت للعاملم يعلل احلديث من أين قلت هذا مل يكن له حجة : وقال عبد الرمحن بن مهدي 

وأخربين أبو علي احلسني بن حممد بن عبدويه الوراق بالري قال ثنا حممد بن صاحل الكيليين قال مسعت أبا زرعة 
احلجة أن تسألين عن حديث له علة فأذكر علته مث تقصد بن : حلجة يف تعليلكم احلديث ؟ قال ما ا: وقال له رجل 

وارة يعين حممد بن مسلم بن وارة وتسأله عنه وال ختربه بأنك قد سألتين عنه فيذكر علته مث تقصد أبا حامت فيعلله مث 
ففعل الرجل فاتفقت : قة هذا العلم قال متيز كالم كل منا على ذلك احلديث فإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقي

  أشهد أن هذا العلم إهلام : كلمتهم عليه فقال 
مثاله ما حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال ثنا حممد بن إسحاق الصغاين : فاجلنس األول من أجناس علل احلديث 

عن أبيه عن أيب هريرة  قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل: قال ثنا حجاج بن حممد قال 
من جلس جملسا كثر يف لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك : [ رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له ما كان يف جملسه ذلك 
  الصحيح وله علة فاحشة  هذا حديث من تأمله مل يشك أنه من شرط: قال أبو عبد اهللا 

حدثين أبو نصر أمحد بن حممد الوراق قال مسعت أبا أمحد بن محدون القصار يقول مسعت مسلم بن احلجاج وجاء 
دعين حىت أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين وسيد احملدثني : إىل حممد بن إمساعيل البخاري فقبل بني عينيه وقال 

ن سالم قال ثنا خملد بن يزيد احلراين قال أخربنا ابن جريج عن موسى بن وطبيب احلديث يف علله حدثك حممد ب
عقبة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كفارة اجمللس فما علته ؟ قال حممد بن 

ثنا به موسى بن هذا حديث مليح وال أعلم يف الدنيا يف هذا الباب غري هذا احلديث إال أنه معلول حد: إمساعيل 
  إمساعيل هذا أوىل فإنه ال يذكر لـ موسى بن عقبة مساعا من سهيل 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا قبيصة بن : اجلنس الثاين من علل احلديث 
: [  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا: عقبة عن سفيان عن خالد احلذاء أو عاصم عن أيب قالبة عن أنس قال 

أرحم أميت أبو بكر وأشدهم يف دين اهللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أيب بن كعب وأعلمهم باحلالل واحلرام 
  رضي اهللا عنهم ] معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة 

اده ألخرج يف الصحيح إمنا روى خالد احلذاء عن أيب وهذا من نوع آخر علته فلو صح بإسن: قال أبو عبد اهللا 
إن لكل أمة أمينا وأبو [ مرسال وأسند ووصل ] أرحم أميت : [ قالبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

هكذا رواه البصريون احلفاظ عن خالد احلذاء و عاصم مجيعا وأسقط املرسل من احلديث ] عبيدة أمني هذه األمة 
  ) تصل بذكر أيب عبيدة يف الصحيحني وخرج امل

حدثنا أبو عباس حممد بن يعقوب قال ثنا حممد بن إسحاق الصنعاين قال ثنا بن أيب : اجلنس الثالث من علل احلديث 
مرمي قال حدثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري عن موسى بن عقبة عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه أن رسول اهللا 

  ] إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة : [ سلم قال صلى اهللا عليه و 
وهذا إسناد ال ينظر فيه حديثي إال علم أهنم من شرط الصحيح واملدنيون إذا رووا عن الكوفيني : قال أبو عبد اهللا 



  زلقوا 
ثنا محاد بن زيد عن ثابت  حدثنا أبو جعفر بن صاحل بن هانئ قال ثنا حيىي بن حممد بن حيىي قال ثنا أبو الربيع قال

: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : البناين قال مسعت أبا بردة حيدث عن األغر املزين وكانت له صحبة قال 
  ] إنه ليغان على قليب فأستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة 

احملفوظ ورواه الكوفيون أيضا  وراه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن أيب الربيع وهو الصحيح: قال أبو عبد اهللا 
  مسعر و شعبة وغريمها عن عمر بن مرة عن أيب بردة هكذا 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار قال ثنا أمحد بن حممد بن عيسى : اجلنس الرابع من علل احلديث 
أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و [ ه ثنا زهري بن حممد عن عثمان بن سليمان عن أبي: القاضي قال ثنا أبو حذيفة قال 

  ] سلم يقرأ يف املغرب بالطور 
: قد خرج العسكري وغريه من املشايخ هذا احلديث يف الوحدان وهو معلول من ثالثة أوجه : قال أبو عبد اهللا 

( ثالث قوله أحدمها أن عثمان هو بن أيب سليمان واآلخر أن عثمان إمنا رواه عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه وال
وقد خرجت ) مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم و أبو سليمان مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يره 

  شواهده يف التلخيص 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حبر بن نصر قال أنا وهب وقال : اجلنس اخلامس من علل احلديث 
عن رجال من األنصار أهنم كانوا مع رسول اهللا صلى [ ب عن علي بن احلسني أخربين يونس بن يزيد عن ابن شها

  فذكر احلديث بطوله ] اهللا عليه و سلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار 
علة هذا احلديث أن يونس على حفظه وجاللة حمله قصر به وإمنا هو عن ابن عباس قال حدثين رجال : قال احلاكم 

عيينة و يونس من سائر الروايات و شعيب بن أيب محزة و صاحل بن كيسان و األوزاعي  من األنصار وهكذا راه ابن
  وغريهم عن الزهري وهو خمرج يف الصحيح 

حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي قال ثنا أبو العباس الثقفي قال ثنا : اجلنس السادس من علل احلديث 
يب محزة السكري قال ثنا علي بن احلسني بن واقد قال حدثين أيب عن حامت بن الليث اجلوهري قال ثنا حامد بن أ

يا رسول اهللا ما لك أفصحنا ومل خترج : قلت : [ عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
  ] كانت لغة إمساعيل قد درست فجاء هبا جربائيل عليه السالم إيل فحفظنيها : من بني أظهرنا ؟ قال 

هلذا احلديث علة عجيبة حدثين أبو عبد اهللا حممد بن العباس الضيب رمحه اهللا من أصل كتابه قال : قال أبو عبد اهللا 
أنا حامد بن علي بن زرين الفاشاين من أصل كتابه قال ثنا علي بن خشرم قال ثنا علي بن احلسني بن واقد قد بلغين 

رسول اهللا إنك أفصحنا ومل خترج من بني أظهرنا فقال له رسول اهللا  يا: [ أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
  ] إن لغة إمساعيل كانت درست فأتاين هبا جربائيل فحفظنيها : صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا الشيخ أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه قال أخربنا أبو بكر يعقوب بن : اجلنس السابع من علل احلديث 
ثنا أبو داؤد سليمان بن حممد املباركي قال ثنا أبو شهاب عن سفيان الثوري عن احلجاج بن يوسف املطوعي قال 

: [ قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : فرافصة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنهم قال 
  ] املؤمن غر كرمي والفاجر خب لئيم 

بن يونس و حيىي بن الضريس عن الثوري فنظرت فإذا له علة أخربنا أبو  وهكذا راه عيسى: قال أبو عبد اهللا 
العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو قال ثنا أمحد بن سيار قال حدثنا حممد بن كثري قال ثنا سفيان الثوري عن احلجاج 



: [ ى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صل: بن الفرافصة عن رجل عن أيب سلمة قال سفيان أراه ذكر أبا هريرة قال 
  ] املؤمن غر كرمي والفاجر خب لئيم 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا حممد بن إسحاق الصاغاين قال ثنا : اجلنس الثامن من علل احلديث 
يه و روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن حيىي بن أيب كثري عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عل

  ] أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار ونزلت عليكم السكينة : كان إذا أفطر عند أهل بيت قال [ سلم 
قد ثبت عندنا من غري وجه رواية حيىي بن أيب كثري عن أنس بن مالك إال أنه مل يسمع منه هذا : قال أبو عبد اهللا 

م السياري و أبو حممد احلسن بن حليم املروزيان مبرو قاال حدثنا احلديث وله علة أخربنا أبو العباس قاسم بن القاس
حدثت عن : أبو املوجه قال أخربنا عبدان قال أخربنا عبد اهللا بن املبارك قال أخربنا هشام عن حيىي بن أيب كثري قال 

وأكل طعامكم أفطر عندكم الصائمون : كان إذا أفطر عند أهل بيت قال [ أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] األبرار وصلت عليكم املالئكة 
أخربنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي قال ثنا حيىي بن عثمان بن : اجلنس التاسع من علل احلديث 

حدثين املنذر بن عبد اهللا احلزامي عن عبد العزيز بن أيب سلمة : صاحل السهمي قال ثنا سعيد بن كثري بن عفري قال 
كان إذا افتتح الصالة قال سبحانك اللهم [ عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن 

  وذكر احلديث بطوله ] تبارك امسك وتعاىل جدك 
هلذا احلديث علة صحيحة و املنذر بن عبد اهللا أخذ طريق اجملرة فيه حدثنا أبو جعفر حممد بن عبيد : قال أبو عبد اهللا 

هللا العلوي النقيب بالكوفة قال حدثنا احلسني بن احلكم احلربي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل قال ثنا عبد ا
العزيز بن أيب سلمة قال ثنا عبد اهللا بن الفضل عن األعرج عن عبيد اهللا بن ايب رافع عن علي بن أيب طالب رضي 

فذكر احلديث بغري هذا اللفظ وهذا خمرج يف ] إذا افتتح الصالة  أنه كان[ اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  صحيح لـ مسلم 

أخربنا أمحد بن علي بن احلسن املقرئ قال حدثنا أبو فروة يزيد بن حممد بن يزيد : اجلنس العاشر من علل احلديث 
: [ ى اهللا عليه و سلم قال بن سنان الرهاوي قال ثنا أيب عن أبيه عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب صل

  ] من ضحك يف صالته يعيد الصالة وال يعيد الوضوء 
أخربنا أبو احلسن علي بن عبد الرمحن السبيعي بالكوفة قال : هلذا احلديث علة صحيحة : قال أبو عبد اهللا احلاكم 

ر عن الرجل يضحك يف ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي قال ثنا وكيع عن األعمش عن أيب سفيان قال سئل جاب
  ) يعيد الصالة وال يعيد الوضوء : ( الصالة قال 

فقد ذكرنا علل احلديث على عشرة أجناس وبقيت أجناس مل نذكرها وإمنا جعلتها مثاال ألحاديث : قال أبو عبد اهللا 
  كثرية معلولة ليهتدي إليها املتبحر يف هذا العلم فإن معرفة علل احلديث من أجل هذه العلوم 

  معرفة الشاذ من الروايات: النوع الثامن والعشرين 

هذا النوع منه معرفة الشاذ من الروايات وهو غري املعلوم فإن املعلوم ما يوقف على علته أنه دخل حديث يف 
حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس 

ع لذلك الثقة مسعت أبا بكر أمحد بن حممد املتكلم األشقر يقول مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق للحديث أصل متاب
يقول مسعت يونس بن عبد األعلى يقول قال الشافعي ليس الشاذ من احلديث أن يروي الثقة ما ال يرويه غريه هذا 



  احلديث ليس بشاذ إمنا الشاذ أن يروي الثقة حديثا خيالف فيه الناس هذا الشاذ من 
ومثاله ما حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه قال ثنا موسى بن هارون قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث بن 

كان يف غزوة : [ سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
جيمعها إىل العصر فيصليها مجيعا وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس صلى  تبوك إذا ارحتل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حىت

الظهر والعصر مجيعا مث سار وكان إذا ارحتل قبل املغرب أخر املغرب حىت يصليها مع العشاء وإذا ارحتل بعد املغرب 
  ] عجل العشاء فصالها مع املغرب 

د واملنت ال نعرف له علة نعلله هبا ولو كان احلديث هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ اإلسنا: قال أبو عبد اهللا 
عند الليث عن أيب الزبري عن أيب الطفيل لعللنا به احلديث ولو كان عند يزيد بن أيب حبيب عن أيب الزبري لعللنا به 

ية وال فلما مل جند له العلتني خرج عن أن يكون معلوال مث نظرنا فلم جند لـ يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل روا
وجدنا هذا املنت هبذه السياقة عند أصحاب أيب الطفيل وال عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أيب الطفيل فقلنا 

  احلديث شاذ 
على هذا احلديث عالمة أمحد بن حنبل و : وقد حدثونا عن أيب العباس الثقفي قال كان قتيبة بن سعيد يقول لنا 

و أيب بكر بن أيب شيبة و أيب خيثمة حىت عد قتيبة أسامي سبعة من أئمة احلديث علي بن املديين و حيىي بن معني 
كتبوا عنه هذا احلديث وقد أخربناه أمحد بن جعفر القطيعي قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب قال ثنا 

  قتيبة فذكره 
ده ومتنه مث مل يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر فأئمة احلديث إمنا مسعوه من قتيبة تعجبا من إسنا: قال أبو عبد اهللا 

للحديث علة وقد قرأ علينا أبو علي احلافظ هذا الباب وحدثنا به عن أيب عبد الرمحن النسائي وهو إمام عصره عن 
قتيبة بن سعيد ومل يذكر أبو عبد الرمحن وال أبو علي للحديث علة فنظرنا فإذا احلديث موضوع و قتيبة بن سعيد 

  ن ثقة مأمو
حدثين أبو احلسن حممد بن موسى بن عمران الفقيه قال ثنا حممد بن إسحاق بن خزمية قال مسعت صاحل بن حفصويه 
النيسابوري قال أبو بكر وهو صاحب حديث يقول مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول قلت لـ قتيبة بن سعيد 

كتبته مع خالد املدايين قال :  الطفيل ؟ فقال مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أيب حبيب عن أيب: 
  البخاري وكان خالد املداين يدخل األحاديث على الشيوخ 

ومن هذا اجلنس حدثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو الثقة املأمون من أصل كتابه قال حدثنا أبو احلسن أمحد 
: [ الثوري قال حدثين أبو الزبري عن جابر األنصاري قال  بن سيار قال ثنا حممد بن كثري العبدي قال ثنا سفيان

  ] رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الظهر يرفع يديه إذا كرب وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 
ري هذا وهذا احلديث شاذ اإلسناد واملنت إذا مل نقف له على علة وليس عند الثوري عن أيب الزب: قال أبو عبد اهللا 

احلديث وال ذكر أحد يف حديث رفع اليدين أنه يف صالة الظهر أو غريها وال نعلم أحدا رواه عن أيب الزبري غري 
إبراهيم بن طهمان وحده تفرد به إال حديث حيدث به سليمان بن أمحد امللطي من حديث زياد بن سوقة و سليمان 

ن أن علته أن يكون عن حممد بن كثري عن إبراهيم بن متروك يضع احلديث وقد رأيت مجاعة من أصحابنا يذكرو
فيتهمون قياسا أن حممد بن ] حرف [ طهمان هذا خطاء فاحش وليس عند حممد بن كثري عن إبراهيم بن طهمان 

كثري يروي عن إبراهيم بن طهمان كما روى أبو حذيفة ألهنما مجيعا رويا عن الثوري وليس كذلك فإن أبا حذيفة 
عة مل يسمع منهم حممد بن كثري منهم إبراهيم بن طهمان و شبل بن عباد و عكرمة بن عمار قد روى عن مجا



  وغريهم من أكابر الشيوخ 
حدثنا أبو احلسني عبد الرمحن بن نصر املصري األصم ببغداد قال ثنا أبو عمرو بن خزمية البصري مبصر قال ثنا 

كان قيس بن سعد من النيب صلى اهللا عليه و : [ ن أنس قال حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدثنا أيب عن مثامة ع
وحدثنا مجاعة من مشاخينا عن أيب بكر حممد بن إسحاق ] سلم مبنزلة صاحب الشرط من األمري يعين ينظر يف أموره 

  قال حدثين أبو عمرو حممد بن خزمية البصري مبصر وكان ثقة فذكر احلديث بنحوه 
ديث شاذ مبرة فإن رواته ثقات وليس له أصل عن أنس وال عن غريه من الصحابة وهذا احل: قال أبو عبد اهللا 

  بإسناد آخر 

معرفة سنن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعارضها مثلها فيحتج أصحاب املذاهب : النوع التاسع والعشرين 
  بأحدمها 

عارضها مثلها فيحتج أصحاب املذاهب هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي
  بأحدمها ومها يف الصحة والسقم سيان 

ومثال ذلك ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال أنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان 
: ( و سلم فقال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : [ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

وأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قالت ) من أراد منكم أن يهل حبج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل حبج فليهل 
  ] سلم حبج وعمرة وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة واحلج وأهل ناس بالعمرة وكنت ممن أهل بالعمرة 

قال ثنا حممد بن ماهان قال ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال ثنا مالك حدثنا أبو احلسن أمحد بن عثمان املقرئ ببغداد 
) أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج : [ ( بن أنس عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت 

 [  
بالن قال ثنا عباد أخربين عمر بن صفوان اجلمحي مبكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن زياد س

  ) ] أهللنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج مفردا [ ( عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
فهذه األخبار تصرح بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان مفردا وكذلك أخبار جابر بن : قال أبو عبد اهللا 

ذا األخبار الصحيحة يعارضها ما أخربنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو عبد اهللا وكلها خمرجة يف الصحيح وه
قال ثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال أخربنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 

هللت ؟ فقلت مب أ: قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو بالبطحاء فقال : [ عن أيب موسى قال 
فطف بالبيت وبني الصفا واملرة مث : ال قال : هل سقت من هدي ؟ قلت : بإهالل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وذكر احلديث ] حل 
أخربنا أمحد بن جعفر القطيعي قال ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة 

كان عثمان رضي اهللا عنه ينهى عن املتعة وكان علي رضي اهللا عنه يأمر هبا [ قال عبد اهللا بن شقيق : بن قتادة قال 
أجل : لقد علمت أنا قد متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : فقال عثمان لعلي كلمة مث قال علي 

  ] ولكن كنا خائفني 
ار قال حدثنا حممد بن كثري قال ثنا سفيان بن غنيم بن قيس عن سعد أخربنا أبو العباس احملبويب قال ثنا أمحد بن سي

] لقد متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ بن مالك أنه مسع معاوية ينهى عن املتعة يف احلج فقال سعد 
  وإن معاوية لكافر بالعرش 



نا ابن بكري قال حدثين الليث قال حدثين حدثنا أبو بكر بن إسحاق اإلمام قال أخربنا أمحد بن إبراهيم قال حدث
متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : [ عقيل عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال 

  ] حجة الوداع بالعمرة إىل احلج احلديث 
 عليه و سلم كان متمتعا وهذه األخبار كلها خمرجة يف الصحيح تصرح بأن رسول اهللا صلى اهللا: قال أبو عبد اهللا 

أخربنا أبو سهل أمحد بن حممد الزيادي قال ثنا حممد بن الفرج األزرق قال ] ما [ وهذه األخبار الصحيحة يعارضها 
قال يل عمران بن حسني : حدثنا احلسن بن موسى األشيب قال ثنا شعبة عن محيد بن هالل قال مسعت مطرفا قال 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد مجع بني حج وعمرة مث مل ينه : [ ينفعك به إين أحدثك حديثا عسى اهللا أن 
  ] عنه حىت مات ومل ينزل قرآن حيرمه 

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب قال ثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال أخربنا يزيد بن هارون قال أخربنا محيد عن بكر 
قال محيد قال بكر فحدثت بذلك ] ليه و سلم يليب باحلج والعمرة مجيعا مسعت النيب صلى اهللا ع: [ عن أنس قال 

ابن عمر فقال لىب باحلج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدونا إال صبيانا مسعت رسول اهللا 
ه وهذه وقد روى عن ابن عمر وأمساء بنت أيب بكر مثل] لبيك عمرة وحجا : [ صلى اهللا عليه و سلم يقول 

األحاديث تصربح بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان قارنا واحلجة واحدة واملعارضات صحيحة وقد شفى 
اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق يف الكالم على هذه األخبار واختار التمتع وكذلك أمحد و إسحاق واختار الشافعي 

  اإلفراد واختار أبو حنيفة القران 
أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري قال ثنا حممد بن عبيد عن حدثنا : أصل ثان 

  ] نعم إذا توضأ : يا رسول اهللا أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : أن عمر قال [ عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر 
ب بن جرير قال أنا شعبة عن احلكم عن حدثنا أبو عبد اهللا الشيباين قال ثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال أخربنا وه

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو [ إبراهيم عن األسود عن عائشة أهنا قالت 
  ] ينام توضأ 

هذه األخبار يف هذا صحيحة وهذه األخبار يعارضها ما أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن : قال أبو عبد اهللا 
اب العبدي قال ثنا أبو قالبة و حممد بن سليمان قاال ثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن األسود عت

  ] كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينام وهو جنب وال ميس ماء : [ بن يزيد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
شاكر قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن  أخربنا أمحد بن سليمان الفقيه قال ثنا جعفر بن حممد بن

فإذى قضى : سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت كالما مث قالت : [ األسود قال 
  ] صالته مال إىل فراشه فإن كان له حاجة إىل أهله مث نام كهيئته مل ميس ماء 

يحة كلها واخلربان يعارض أحدمها اآلخر وأخبار املدنيني والكوفيني متفقة فهذه األسانيد صح: قال أبو عبد اهللا 
  على الوضوء وأخبار إسحاق البيعي معرضة هلا 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حبر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخربك مالك بن أنس : أصل ثالث 
أن رسول اهللا : [ بن شهاب أخربهم قال أخربين أنس بن مالك و الليث بن سعد و يونس بن يزيد و ابن مسعان أن ا

صلى اهللا عليه و سلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه األمين فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد وصلينا 
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع : ( ورائه قعودا فلما انصرف قال 

  ) ] وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني ؟ ) ربنا ولك احلمد : ( فقولو ) مسع اهللا ملن محده : ( ارفعوا وإذا قال ف



  : هذا حديث خمرج يف الصحيحني وله شواهد يف الصحابة ويعارضه هذا : قال أبو عبد اهللا 
عاوية بن عمرو قال ثنا زائدة ح وحدثنا حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخربنا حممد بن أمحد بن النضر قال حدثنا م

حممد بن صاحل قال ثنا حممد بن عمرو احلرشي قال ثنا أمحد بن يونس قال ثنا زائدة قال ثنا موسى بن أيب عائشة عن 
أال حتدثيين عن مرض رسول اهللا صلى اهللا : [ عبيد اهللا بن عبد اهللا قال دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فقلت 

فذكر احلديث يف ] ال : أصلى الناس ؟ قلت : ( بلى ثقل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : فقالت  عليه و سلم ؟
صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلف أيب بكر رضي اهللا عنه وخروج النيب صلى اهللا عليه و سلم وجلوسه 

ى اهللا عليه و سلم وهو قاعد وذكر إىل جنب أيب بكر قالت فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصالة رسول اهللا صل
  ) احلديث 

قد روي صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه وأمره أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه أن : قال أبو عبد اهللا 
منهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه والعباس : يصلي بالناس مجاعة غري عائشة 

ب وزيد بن أرقم وعبد اهللا بن عباس وأبو موسى األشعري وعبد اهللا بن زمعة و سامل بن عبيد و أنس بن عبد املطل
بن مالك و عبد اهللا بن مسعود و عبد اهللا بن عمر وغريهم من الصحابة وأكثرها خمرجة يف الصحيح وهو آخر 

  األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حممد بن يعقوب قال أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك حدثنا أبو العابس : أصل رابع 

عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد اهللا أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبري فأرسل إىل أبان بن 
قول مسعت رسول اهللا صلى مسعت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ي: عثمان ليحضر ذلك وهو أمري احلاج فقال أبان 

  ] ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب : [ اهللا عليه و سلم يقول 
  يف النهي عن نكاح احملرم باب خمرج أكثرها يف الصحيح وتعارضها هذه األخبار : قال أبو عبد اهللا 

ين قال ثنا سفيان قال حدثين علي بن محشاذ العدل قال حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن املدي
  ] أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نكح ميمونة وهو حمرم : [ ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس 

هكذا روي عن سعيد بن جبري و عطاء بن أيب رباح و طاؤس ابن كيسان و عكرمة موىل ابن : قال أبو عبد اهللا 
مليكة وغريهم عن عبد اهللا بن عباس وكان سعيد بن املسيب ينكر هذا  عباس و جماهد بن جرب و عبد اهللا بن أيب

كنت واهللا الرسول بني رسول اهللا صلى اهللا : احلديث وقد كان يزيد بن األصم يروي عن أيب رافع أنه كان يقول 
وشرحه  عليه و سلم وميمونة وما تزوجها إال حالال وقد خرجت علته يف كتاب اإلكليل يف عمرة القضاء بتفصيله

  حىت لقد شفيت 
أخربنا إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين قال حدثنا جدي قال ثنا عبد اهللا بن صاحل قال أخربنا : أصل خامس 

احلج والعمرة فريضتان : [ قال رسلول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن هليعة عن حممد بن املنكدر عن جابر قال 
  : ن أرطاة يعارضه حديث احلجاج ب] واجبتان 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا فهد بن حيان قال ثنا عبد الواحد بن زياد 
أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن [ قال ثنا احلجاج بن أرطاة عن حممد بن املنكدر عن جابر 

  ] لك  ال وأن تعتمر خري: العمرة أواجبة هي ؟ فقال 
حدثنا أبو بكر بن إسحاق و علي بن محشاذ و جعفر بن حممد اخللدي و عمرو بن حممد العدل و أبو : أصل سادس 

بكر بن بالويه و احلسن بن حممد األزهري قال اإلمام أخربنا وقالوا حدثنا عبد اهللا بن أيوب بن زاذان الضرير قال 



بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت هبا أبا حنيفة و ابن أيب ليلى و ثنا حممد بن سليمان الذهلي قال ثنا عبد الوارث 
البيع باطل والشرط باطل مث : ما تقول يف رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ قال : ابن شربمة فسألت أبا حنيفة فقلت 

والشرط  البيع جائز: البيع جائز والشرط باطل مث أتيت ابن شربمة فسألته فقال : أتيت ابن أيب ليلى فسألته فقال 
ما : فأتيت أبا حنيفة فأخربته فقال ! ثالثة من فقهاء العراق اختلفتم علي يف مسئلة واحدة ! جائز فقلت سبحان اهللا 

] هنى عن بيع وشرط [ أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : أدري ما قاال حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ما أدري ما قاال حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن : ى فأخربته فقال البيع باطل والشرط باطل مث أتيت ابن أيب ليل

البيع جائز والشرط باطل مث ] أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أشتري بريرة فأعتقها : [ عائشة قالت 
بعت : [ ال ما أدري ما قاال حدثين مسعر بن كدام عن حمراب بن دثار عن جابر ق: أتيت ابن شربمة فأخربته فقال 

  البيع جائز والشرط جائز ] من النيب صلى اهللا عليه و سلم ناقة وشرط يل محالهنا إىل املدينة 
  قد جعلت هذه األحاديث اليت ذكرهتا مثاال حلديث كثري يطول شرحها يف هذا الكتاب : قال أبو عبد اهللا 

  معرفة أخبار ال معارض هلا: النوع الثالثون 

  لم معرفة األخبار اليت ال معارض هلا بوجه من الوجوه هذا النوع من هذا الع
ومثال ذلك ما حدثنا عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين مبكة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبادة قال أنا عبد الرزاق 

سلم  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و[ قال أخربنا معمر عن الزهري قال أخربين القاسم بن حممد أن عائشة أخربته 
إن أشد الناس : دخل عليها وهي مستترة بقرام فيها صورة متاثيل فتلون وجهه مث أهوى القرام فهتكه بيده مث قال 

  ] عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خبلق اهللا عز و جل 
  هذه سنة صحيحة ال معارض هلا : قال أبو عبد اهللا 

مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن مساك بن  حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا إبراهيم بن
ال يقبل اهللا صالة بغري : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال 

  ] طهور وال صدقة من غلول 
  هذه سنة صحيحة ال معارض هلا : قال أبو عبد اهللا 

ا علي بن حرب قال ثنا سفيان عن الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه أخربنا أمحد بن سليمان املوصلي قال ثن
  ] إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء : [ و سلم قال 

  هذه سنة صحيحة ال معارض هلا : قال أبو عبد اهللا 
يان بن عيينة عن الزهري عن حدثنا حممد بن عيسى املدائين قال حدثنا سف] ببغداد [ أخربنا محزة بن العباس العقيب 

إن رفاعة قد طلقين فأبت : جاءت امرأة رفاعة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت : [ عروة عن عائشة قالت 
أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ؟ ال حىت : طالقي فتزوجت عبد الرمحن بن الزبري وإمنا معه مثل هدبة الثوب فقال 

  وأبو بكر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم  ]تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
  يا أبا بكر أال تسمع ما جتهر به عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ : وخالد بن سعيد ينتظر أن يؤذن له فقال 

  هذه سنة صحيحة ال معارض هلا : قال أبو عبد اهللا 
بد اجلبار قال ثنا النضر بن مشيل قال أخربنا ابن حدثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو قال ثنا الفضل بن ع



  ] ال شغار يف اإلسالم : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جريج عن أيب الزبري عن جابر قال 
  أمحأح ]  plهذه سنة صحيحة ال معارض هلا وقد صنف عثمان بن سعيد الدرامي فيه كتابا كبريا : قال أبو عبد اهللا 

  معرفة زيادة ألفاظ فقهية: والثالثون  النوع احلادي

هذا النوع من هذه العلوم معرفة زيادات ألفاظ فقهية يف أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد وهذا مما يعز وجوده 
ويقل يف أهل الصنعة من حيفظه وقد كان أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر ذلك و 

  امللك بن حممد بن عدي اجلرجاين خبرسان وبعدمها شيخنا أبو الوليد رضي اهللا عنهم أمجعني  أبو نعيم عبد
ومثال هذا النوع ما حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك قال حدثنا احلسن بن مكرم قال ثنا عثمان بن عمر 

سألت رسول : [ د اهللا بن مسعود قال قال ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أيب عمرو الشيباين عن عب
اجلهاد يف سبيل اهللا : مث أي ؟ قال : أي العمل أفضل ؟ قال الصالة يف أول وقتها قلت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ] بر الوالدين : مث أي ؟ قال : قلت 
ول وكذلك عن عثمان هذا حديث صحيح حمفوظ رواه مجاعة من أئمة املسلمني عن مالك بن مغ: قال أبو عبد اهللا 

  ] فقيهان [ بن عمر فلم يذكر أول الوقت فيه غري بندار بن بشار و احلسن بن مكرم ومها ثقتان 
ومنه ما أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الطوسي بنيسابور و أبو حممد عبد اهللا بن حممد اخلزاعي مبكة قاال 

مد اجلاري قال ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مطيع عن أبيه حدثنا أبو حيىي بن أيب مسرة قال ثنا حيىي بن حم
من شرب من إناء ذهب أو فضة أو يف إناء : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جده عن ابن عمر قال 

  ] فيه شيء من ذلك فإمنا جيري يف بطنه نار جهنم 
رج يف الصحيح وكذلك روي من غري وجه عن ابن عمر هذا حديث روي عن أم سلمة وهو خم: قال أبو عبد اهللا 

  مل نكتبها إال هبذا اإلسناد ] أو إناء فيه شيء من ذلك [ واللفظة 
ومنه ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حممد بن اجلهم السمري قال حدثنا نصر بن محاد قال أخربنا أبو 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن خنرج صدقة الفطر عن كل صغري  أمرنا رسول: [ معشر عن نافع عن ابن عمر قال 
وكبري حر أو عبد صاعا من متر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعري أو صاعا من قمح وكان يأمرنا أن خنرجها قبل 
الصالة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسمها قبل أن ننصرف من املصلى ويقول أغنوهم من طواف هذا 

  ] يوم ال
هذا حديث رواه مجاعة من أئمة احلديث عن نافع فلم يذكروا صاع القمح فيه إال حديث عن : قال أبو عبد اهللا 

  سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي يتفرد بن عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 
ال ثنا مهام عن حممد ومنه ما حدثنا أبو بكر بن إسحاق اإلمام قال أخربنا أبو مسلم قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء ق

أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أو سأله رجل فقال بينا أنا يف الصالة [ بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه 
  ] هل هو إال بضعة منك : ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ابعني وغريهم عن حممد بن جابر فلم يذكر الزيادة يف حك الفخذ هذا حديث رواه مجاعة من الت: قال أبو عبد اهللا 
  ومها ثقتان ] بن حيىي [ غري عبد اهللا بن رجاء عن مهام 

ومنه ما حدثين أبو احلسن أمحد بن اخلضر الشافعي قال حدثنا جعفر بن أمحد بن نصر احلافظ قال ثنا أمحد بن نصر 
ال ثنا عبد اهللا بن زياد بن مسعان عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن املقرئ قال ثنا آدم بن أيب إياس العسقالين ق



كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج غري متام : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب هريرة قال 
نفسك يا فارسي فإين مسعت اقرأ هبا يف : يا أبا هريرة إين أكون أحيانا وراء اإلمام قال : فقال له رجل : قال ] 

قال اهللا تبارك وتعاىل قسمت هذه السورة بيين وبني عبدي فنصفها يل : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
احلمد { قال اهللا ذكرين عبدي وإذا قال } بسم اهللا الرمحن الرحيم { ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد 

  ]  تبارك وتعاىل محدين عبدي وذكر باقي احلديث قال اهللا} هللا رب العاملني 
{ هذا حديث خمرج يف الصحيح من حديث العالء بن عبد الرمحن وال أعلم أحدا ذكر فيه قراءة : قال أبو عبد اهللا 

  غري آدم بن أيب إياس عن ابن مسعان } بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلسن بن علي بن زياد قال ثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال  ومنه ما حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخربنا

ثنا بقية عن الوضني بن عطاء عن حمفوظ بن علقمة عن عبد الرمحن بن عائذ عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن 
  ] إن السهة وكاء العني فمن نام فليتوضأ : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

غري إبراهيم بن موسى الرازي ] فمن نام فليتوضأ [ ذا حديث مروي من غري وجه مل يذكر فيه ه: قال أبو عبد اهللا 
وهو ثقة مأمون مسعت أبا احلسن حممد بن أمحد بن متيم احلنظلي يقول مسعت أبا إمساعيل حممد بن إمساعيل السلمي 

  ! قل الصغري وهو كبري هو كبري ال ت: كتبت عن إبراهيم بن موسى الصغري ؟ قال : يقول قلت لـ أمحد بن حنبل 
ومنه ما حدثنا أبو حامد أمحد بن حممد اخلطيب مبرو قال ثنا إبراهيم بن العالء قال حدثنا نصر بن حاجب قال ثنا 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال 
  ] وال ركعيت الفجر : يا رسول اهللا وال ركعيت الفجر ؟ قال :  صال إال املكتوبة قيل إذا أقيمت الصالة فال[ 

هذا حديث خمرج يف الصحيح من حديث عمرو بن دينار بإسناده إال الزيادة فيه فإنه يتفرد هبا : قال أبو عبد اهللا 
دثين أبو علي احلافظ فسألت نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد ومنه ما مسعت أبا بكر بن إسحاق اإلمام يقول ح

أبا علي فحدثين قال ثنا إسحاق بن أمحد بن إسحاق الرقي قال حدثنا أبو يوسف حممد بن أمحد بن احلجاج الرقي 
قال حدثنا عيسى بن يونس قال ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا 

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل : ليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع: [ عنها قال 
  ] فإن دخل هبا فلها املهر وإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له 

هذا حديث حمفوظ من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى األشدق فأما ذكر الشاهدين فيه : قال أبو عبد اهللا 
  ي هبذا اإلسناد فإنا مل نكتبه إال عن أيب عل

ومنه ما أخربنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو قال حدثنا حممد بن عيسى الطرسوسي قال حدثنا سليمان بن 
أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر : حرب قال ثنا محاد بن زيد عن مساك بن عطية عن أيوب عن قالبة عن أنس 

  فإنه قاهلا مرتني ) قامت الصالة  قد قامت الصالة قد( اإلقامة إال اإلقامة 
هذا حديث رواه الناس عن أيوب فلم يذكر الزيادة من تثنية قد قامت الصالة غري مساك بن عطية : قال أبو عبد اهللا 

  البصري وهو ثقة 
يب عن ومنه ما أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد الداربردي مبرو قال ثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي قال حدثنا القعن

: وما تزهي ؟ قال : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمر حىت تزهي قيل : [ مالك عن محيد عن أنس 
  ] حيمر أو يصفر أرأيت أن منع اهللا الثمرة ؟ فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ 

فإن مالك بن أنس ينفرد هبا ] ) بة أرأيت أن منع اهللا الثمرة عجي( [ هذه الزيادة يف هذا احلديث : قال أبو عبد اهللا 



ومل يذكرها غري علمي يف هذا اخلرب وقد قال بعض أئمتنا أهنا من قول أنس فسمعت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول 
أحدثكم محيد الطويل عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : رأيت مالك بن أنس يف املنام شيخ أمسر طوال فقلت 

  ] نعم : أن منع اهللا الثمرة ؟ فبم يستحل أحدكم مثرة أخيه ؟ قال أرأيت : [ و سلم قال 

  معرفة مذاهب احملدثني: النوع الثاين والثالثون 

وال يؤخذ العلم من صاحب هوى : قال مالك بن أنس رمحه اهللا : هذا النوع من هذا العلم معرفة مذاهب احملدثني 
زندقيا خيرج إىل البطحاء فيصطاد ] الشاعر [ د بن مناذر كان حمم: يدعو الناس إىل هواه وقال حيىي بن معني 

  وكان إبراهيم بن أيب حيىي جهميا قدريا : العقارب مث يرسلها على املسلمني يف املسجد احلرام وقال 
أخربنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي قال حدثنا حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي قال ثنا نعيم قال 

أمسع احلديث : مسعت سفيان الثوري يقول إين ألروي احلديث على ثالثة أوجه :  حامت الفاخر وكان ثقة قال حدثين
من الرجل أختذه دينا وأمسع احلديث من الرجل أتوقف يف حديثه وأمسع احلديث من الرجل ال أعتد حبديثه وأحب 

  معرفة مذهبه 
لوراق مبكة قال ثنا حممد بن العقيلي قال ثنا عمر بن حممد األسدي أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن الفضل ا

شهدت منصور املعتمر وحدث أبان بن تغلب حبديث عن حممد : قال ثنا أيب قال حدثنا مفضل بن صدقة احلنفي قال 
  وصاح به ) كذبت كذبت ( بن علي فيه قرص لـ عثمان فقال 

يثه يف الصحيحني وكان قاص الشيعة حدثنا أبو العباس حممد بن أبان بن تغلب ثقة خمرج حد: قال أبو عبد اهللا 
إبراهيم بن طهمان صدوق من أهل : مسعت أمحد بن حنبل يقول : يعقوب قال ثنا حممد بن علي الوراق قال 

  خرسان وكان يتكلم يف اإلرجاء 
] من األئمة [ نس فمن بعده إبراهيم بن طهمان ثقة خمرج حديثه يف الصحيح إال أن مالك بن أ: قال أبو عبد اهللا 

  أنكروا عليه اإلرجاء 
حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ قال ثنا حممد بن إمساعيل بن مهران قال ثنا حممد بن موسى الواسطي قال ثنا املثىن بن 

ه ال ترو عنه فإن: كتبت إىل شعبة وهو ببغداد أسأله عن أيب شيبة القاضي قال فكتب إيل : معاذ قال ثنا أيب قال 
  رجل مذموم يف مذهبه وإذا قرأت كتايب فمزقه 

خرج ابن عيينة : حدثنا علي بن محشاذ العدل قال ثنا حممد بن أمحد بن النضر األزدي قال ثنا أبو بكر بن عفان قال 
أيب واحذروا إبراهيم بن * أال فاحذروا ابن أيب رواد املرجئ ال جتالسوه : علينا من منزله وكان منزله بقعيقعان فقال 

  * حيىي القدري ال جتالسوه 
أخربين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه قال ثنا معاذ بن املثىن العنربي قال سألت علي بن املديين عن أيب إسرائيل 

  مل يكن حديثه بذاك وكان يذكر عثمان يعين بالسوء : املالئي فقال 
السوسي مبكة قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال أخربين جعفر بن حممد بن نصري اخللدي قال ثنا جعفر بن حممد 

قدمت الكوفة فأتيت السدي فسألته عن تفسري سبعني آية من : مسعت علي بن احلسني بن واقد حيدث عن أبيه قال 
  كتاب اهللا عز و جل فحدثين فلم أرم جملسي حىت مسعته يسب أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما فلم أعد إليه 

اخلزاعي قال ثنا عبد اهللا بن احلسن قال ثنا علي بن املديين قال أخربين من مسع يزيد بن  أخربين علي بن الفضل
  مسعت أبا محزة الثمايل يؤمن بالرجعة : هارون يقول 



أخربين أبو علي احلافظ قال أخربنا علي بن مسلم اإلصبهاين قال حدثنا عقيل بن حيىي اإلصبهاين قال مسعت أبا داؤد 
  قد جاءكم هذا احلشوي : ن حازم إذا قدم قال شعبة كان جرير ب: يقول 

حدثنا علي بن محشاذ العدل قال ثنا حممد بن أمحد بن النضر قال وجدت يف كتاب جدي معاوية بن عمرو عن أخيه 
الكرماين بن عمرو قال ثنا منصور بن دينار عن معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمران بن طلحة بن عبيد اهللا قال 

واهللا إين ألرجو أن أكون أنا وأبوك ممن : يا فلما رآين رحب يب وأدناين وأجلسين معه على جملسه مث قال أتيت عل: 
اهللا أجل : فقال احلارث األعور } ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلني { : قال اهللا عز و جل 

وذكر حممد بن عبد اهللا إن عليا تناول داوة  من ذلك وأعدل قال فقال علي من هم إذن ال أم لك ؟ قال منصور
  فحذف هبا األعور ويريد هبا وجهه فأخطأه 

أخربنا احلسني بن حممد الصنعاين قال ثنا عبد اهللا بن حممود بن عبد الرمحن املروزي قال ثنا أمحد بن عبد اهللا 
حلسن بن دينار فكان يرى رأي القدر أما ا: الفرياناين قال ثنا سفيان بن عبد امللك قال مسعت ابن املبارك يقول 

  وكان حيمل كتبه إىل بيوت الناس وخيرجها من يده مث حيدث وكان ال حيفظ 
ـ يزيد بن  أخربنا دعلج بن أمحد السجزي قال ثنا أمحد بن علي األبار قال حدثنا حممود بن غيالن قال قلت ل

  ! و أو مسلم ه: ما تقول يف احلسن بن زياد الؤلؤي ؟ فقال : هارون 
أخربين حممد بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن أيب طالب قال ثنا احلسن بن علي احللواين قال قلت لـ يزيد بن هارون 

] شيئا من هذا [ إين سألته أن ال يذكر : هل مسعت يف حريز بن عثمان شيئا تنكره عليه من هذا الباب ؟ فقال : 
يعين لنا معاوية ) لنا أمرينا ولكم أمريكم : ( فأشد شيء مسعته يقول خمافة أن أمسع منه شيئا يضيق علي الرواية عنه 

  نعم : فأقر هبذا على نفسه ؟ قال : ولكم علي قلت لـ يزيد 
أخربين أبو حامد أمحد بن احلسني اخلسروجردي هبا قال حدثنا عبد اهللا بن احلارث قال ثنا حوثرة بن أشرش قال 

من ربك وما : أتاين منكر ونكري فقاال : ما فعل اهللا بك يا أبا خالد ؟ فقال : ه رأيت يزيد بن هارون يف املنام فقلت ل
أتسألين عن ريب ونبيي وديين وأنا يزيد بن هارون وكنت أحدث الناس عن نبيهم سبعني : دينك ومن نبيك ؟ فقلت 

ن وكان يبغض عليا صدقت من نومة العروس فما وجدنا عليك بأسا إال أنك حدثت عن حريز بن عثما: سنة فقاال 
  ! أبغضه اهللا 

أخربنا خلف بن حممد البخاري قال حدثنا حممد بن حريث البخاري قال حدثنا عمرو بن علي قال مسعت معاذ بن 
جبل يقول صليت خلف الربيع بن بدر أنا وعمر بن اهليثم الرقاشي فأخربين أنه أدركته الصالة معه مرة أخرى قال 

قال لعلك ممن يقول اللهم أعصمين فقال معاذ فأعدت تلك الصالة بعد عشرين فصليت فلما سلم قعدت أدعو ف
  سنة 

أخربنا خملد بن جعفر الباقرحي قال حدثنا اهليثم بن خلف الدوري قال حدثنا حممود بن غيالن قال حدثنا أبو نعيم 
اهللا عليه و سلم قال ذاك رجل كان يرى السيف على أمة حممد صلى : قال ذكر احلسن بن صاحل عند الثوري فقال 

  احلسن بن صاحل ثقة مأمون خمرج حديثه يف الصحيح وإمنا عىن الثوري رمحه اهللا أنه كان زيدي املذهب : أبو عبد اهللا 
أخربنا بكر بن حممد الصرييف مبرو قال حدثنا أبو حيىي جعفر بن حممد الزعفراين الرازي ببغداد قال حدثنا عبد الرمحن 

عت عبد الرمحن بن مهدي يقول أخربين عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر بن اهلذيل بن عمر الزهري قال مس
عطلتم حدود اهللا كلها فقلنا ما حجتكم قلتم ادرؤا احلدود بالشبهات حىت إذا صرمت إىل أعظم احلدود قول النيب 

  يتم عنه وتركتم ما أمرمت به قلتم يقتل مؤمن بكافر فقبلتم ما هن] ال يقتل مؤمن بكافر : [ صلى اهللا عليه و سلم 



زفر : زفر بالباب فقال : قال عبد الرمحن وحدثين معاذ بن جبل قال كنت عند سوار بن عبد اهللا فجاء الغالم فقال 
  الرائي ال تأذن له فإنه مبتدع 

اعيل املكي أخربين حممد بن إبراهيم الوراق مبكة قال حدثنا حممد بن عمرو بن موسى املكي قال حدثنا حممد بن إمس
رأيته طويل اللحية : رأيت سامل بن أيب حفصة ؟ قال : قال ثنا سعيد بن منصور املكي قال قلبت لـ ابن إدريس 

  لبيك لبيك قاتل نعثل لبيك مهلك بين أمية لبيك : أمحقها وهو يقول 
سامل األفطس : ت أيب يقول أخربنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا العماين قال حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال مسع

  مرجئ 
عبد العزيز : أخربنا إبراهيم بن أمحد الوراق قال حدثنا حممد بن شعيب قال مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول 

  أيب رواد كان يرى اإلرجاء 
حممد بن  مسعت أبا صاحل: أخربنا عبد اهللا بن إبراهيم اجلرجاين قال حدثنا حممد بن أمحد بن محاد األنصاري قال 

بلغنا وحنن بصنعاء عند عبد الرزاق أن أصحابنا حيىي بن معني و أمحد بن حنبل وغريمها : إمساعيل الصراري يقول 
تركوا حديث عبد الرزاق وكرهوه فدخلنا من ذلك غم شديد وقلنا قد أنفقنا ورحلنا وتعبنا وآخر ذلك سقط 

يا : نعاء إىل مكة فوافقت هبا حيىي بن معني وقلت له حديثه فلم أزل يف غم من ذلك إىل وقت احلج فخرجت من ص
: بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه فقال : ما هو ؟ فقلنا : أبا زكريا ما الذي بلغنا عنكم يف عبد الرزاق ؟ فقال 

  يا أبا صاحل لو ارتد عبد الرزاق عن اإلسالم ما تركنه حديثه 
االجتهاد يف الوقت من مذاهب املتقدمني ومل حيتمل االختصار أكثر منه قد ذكرت ما أدى إليه : قال أبو عبد اهللا 

ويف القلب أن أذكر مبشيئة اهللا يف غري هذا الكتاب مذاهب احملدثني بعد هذه الطبقة من شيوخ شيوخي واهللا املوفق 
  لذلك مبنه 

  معرفة مذاكرة احلديث والتمييز هبا: النوع الثالث والثالثون 

العلوم مذاكرة احلديث والتمييز هبا واملعرفة عند املذاكرة بني الصدوق وغريه فإن اجملازف يف هذا النوع من هذه 
املذاكرة جيازف يف التحديث ولقد كتبت على مجاعة من أصحابنا يف املذاكرة أحاديث مل خيرجوا من عهدهتا قط 

ا على قوم يف املذاكرة ما احتجوا وهي مثبتة عندي وكذلك أخربين أبو علي احلافظ وغريه من مشاخينا أهنم حفظو
  بذلك على جرحهم ونسأل اهللا حسن العواقب والسالمة مما حنن فيه مبنه وطوله 

مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول حدثنا احلسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو حيىي احلماين عن 
تذاكروا احلديث فإن احلديث يهيج احلديث أخربين : األعمش عن جعفر بن إياس عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال 

عبد احلميد بن عبد الرمحن القاضي قال ثنا أيب قال حدثنا عبد اهللا بن هاشم قال حدثنا وكيع قال ثنا كهمس عن 
تزاوروا وأكثروا ذكر احلديث فإنكم إن : ( احلسن عن عبد اهللا بن بريدة عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

  ) لوا يندرس احلديث مل تفع
أخربنا أبو احلسن حممد بن أمحد األصم ببغداد قال ثنا حممد بن عبداهللا بن سليمان قال حدثنا ضرار بن صرد قال 

تذاكروا احلديث فإن : ( حدثنا حيىي بن آدم قال ثنا إسرائيل بن عطاء بن السائب عن أيب األحوط عن عبد اهللا قال 
  ) حياته مذاكرته 

كر بن إسحاق اإلمام قال حدثنا إمساعيل بن قتيبة قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري قال حدثنا أبو بكر بن حدثنا أبو ب



  حدثنا ابن عباس يوما حبديث فلم حنفظه فتذاكرناه بيننا حىت حفظناه : عياش عن الكليب عن أيب صاحل قال 
العامري قال ثنا أبو حيىي احلماين عن األعمش  حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا احلسن بن علي بن عفان

  ) تذاكروا احلديث فإن ذكر احلديث حياته : ( عن إبراهيم عن علقمة قال 
ذاكرت عمار بن زريب حبديث بشر بن منصور عن : مسعت أبا علي احلافظ يقول مسعت عبدان األهوازي يقول 

] ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا : [ هللا عليه و سلم قال أن النيب صلى ا: عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
أن النيب صلى اهللا عليه و : فما كان إال بعد أيام حىت حدث عن بشر بن منصور عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر 

يا كذاب من أين لك : وثبت عليه حيدث به كل من دب ودرج فأتيته فقلت له ] احتج آدم وموسى : [ سلم قال 
  ] ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا : [ ؟ وإمنا ذكرت لك ] احتج آدم وموسى [ عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر 

من يروي عن سنان بن أيب سنان غري الزهري : قلت للـ قاضي أيب بكر حممد بن عمر بن اجلعايب : قال أبو عبد اهللا 
م إال أين أظن أن أبا طوالة القاضي حدث عنه بشيء ومل يكن الله: ال نعلم له روايا غري الزهري مث قال : ؟ فقال 

عندي إذ ذلك أن أبا طوالة عنده عنه فوجدت من حديث قتيبة الدراوردي عن أيب طوالة عن سنان حرفا فكتبت به 
  إليه فأعجبه ذلك 

العباس بن عقدة مسعت عمر بن جعفر البصري يقول دخلت الكوفة سنة من السنني وأنا أريد احلج فالتقيت بـ أيب 
يا أبا العباس أيش عند أيوب السختياين عن : وبت عنده تلك الليلة فأخذ يذاكرين بشيء ال أهتدي إليه فقلت 

حتفظ عن أيوب عن احلسن عن أيب برزة أن رجال أغلظ أليب بكر ؟ فقال عمر ؟ يا : احلسن ؟ فذكر حديثني فقلت 
مه يا عمر ما كانت ألحد بعد رسول اهللا صلى : ضرب عنقه فقال خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعين فأ

حدثنا عبدان قال ثنا حممد بن : ال أو تذكر يل مساعك فيه ؟ فقلت : اهللا عليه و سلم فبقي وكربت وسكت فقال 
ذكر لبعض أصحابنا ممن : عبيد بن حسان قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب مسعت علي بن عمر احلافظ يقول 

هذا خطأ إمنا هو سفيان بن عيينة عن موسى : ى احلفظ وحنن مبصر حديث لـ سفيان بن موسى عن أيوب فقال ادع
  ومل يعرف سفيان بن موسى البصري وهو ثقة مأمون : بن عقبة و أيوب قال 

حاجا مسعت أمحد بن اخلضر الشافعي غري مرة يقول قدم علينا أبو علي عبد اهللا بن حممد بن علي احلافظ البلخي 
: فعجز أهل بلدنا عن مذاكرته حلفظه فاجتمع معه جعفر بن أمحد احلافظ فذاكر لبيك حجة وعمرة معا فقال جعفر 
حتفظ عن سليمان التيمي عن أنس ؟ فبقي أبو علي فقال جعفر حدثناه حيىي بن حبيب بن عريب قال ثنا معتمر بن 

  سليمان عن أبيه عن أنس فقطع اجمللس بذلك 
: سئ الرأي يف أيب القاسم اللخمي فسألته عن السبب فيه فقال ] احلافظ [ وجدت أبا علي : اهللا قال أبو عبد 

حتفظ عن شعبة عن عبد : اجتمعنا على باب أيب حنيفة فذكرنا طرق أمرت أن أسجد على سبع أعضاء فقلت له 
: من عنهما ؟ فقال : فقلت بلى غندر و ابن أيب عدي : امللك بن ميسرة الزراد عن طاؤس عن ابن عباس ؟ فقال 

ما حدث به غري عثمان بن عمر : حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه عنهما فاهتمته إذ ذاك مث قال أبو علي 
قال أخربنا علي بن سلم اإلصبهاين قال حدثنا صاحل بن حممد بن حيىي بن سعيد قال ] احلافظ [ فحدثين أبو علي 

  شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن طاؤس عن ابن عباس  حدثنا عثمان بن عمر قال ثنا
سألت أبا حممد احلسن بن حممد بن صاحل السبيعي احلافظ عن حديث إمساعيل بن رجاء عن الشعيب عن فاطمة بنت 

هلذا احلديث قصة تدل على عوار من ال يصدق يف املذاكرة قرأ علينا عبد اهللا بن حممد بن ناجية مسند : قيس فقال 
هـ فدخلت على أيب بكر الباغندي عند منصريف من جملس ابن ناجية )  ٣٠٠( بنت قيس سنة ثالث مائة  فاطمة



أحاديث الشعيب عن : وأيش قرأ عليكم اليوم ؟ فقلت : من جملس ابن ناجية قال : من أين جئت ؟ قلت : فسألين 
: نظرت يف اجلزء فلم أجد فقال من لكم عن إمساعيل بن رجاء الزبيدي عن الشعيب ؟ ف: فاطمة بن قيس فقال 

عن من ؟ فمنعته عن التدليس وطالبته بالسماع فقال حدثين حممد بن : فقلت ) ذكر أبو بكر بن أيب شيبة ( أكتب 
عبيدة احلافظ قال حدثين حممد بن املعلى األثرم قال حدثين أبو بكر بن أيب شيبة قال أخربنا حممد بن بشر العبدي 

اعيل بن رجاء عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قصة عن مالك بن مغول عن إمس
ـ ابن سهل فذكرت له  الطالق والسكىن والنفقة مث انصرفت إىل خلب وكان عندنا حبلب بغدادي حيفظ يعرف ب

بن رجاء عن  ليس عند إمساعيل: هذا احلديث فخرج إىل الكوفة وذاكر أبا العباس بن سعيد به فقال أبو العباس 
ـ إمساعيل بن رجاء عن الشعيب فقال يل  قد وجدت عن إمساعيل بن رجاء عن : الشعيب قال مث وجد أبو العباس ل

: فكتب ابن عقدة هذا احلديث عن ابن سهل عين عن الباغندي قال السبيعي : الشعيب حرفني قال السبيعي 
ـ )  ٣١٦( نة ست عشرة وثالث مائة فاجتمعت مع فالن ومسى شيخا من أكابر حفاظ احلديث حبلب س ه

فذاكرته به يف مجلة أبواب ذكرناها فلم يعرفه مث اجتمعنا بالرملة فذاكرته به فلم يعرفه مث اجتمعنا بعد ذلك بسنني 
حدثنا أبو : بدمشق فاستعادين إسناده تعجبا ومل يعرفه مث اجتمعنا ببغداد بعد ذلك بسنني وذكرنا هذا الباب فقال يل 

علي بن إمساعيل الصفار قال ثنا أبو بكر األثرم قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ومل يعلم أن هذا األثرم غري القاسم 
فذكرت قصيت لفالن املفيد وأتى عليه سنون فحدث باحلديث عن الباغندي وحكى أنه دخل : ذلك قال السبيعي 

املذاكرة :  أضافها إىل نفسه مث قال السبيعي الكوفة وأن أبا العباس بن سعيد سأله عنه فذكر القصة كما وقع يل
عن قرة بن خالد عن سيار عن الشعيب فقال : تذكر هذا الباب ؟ فقلت : تكشف عن مثل هذا وقال يل السبيعي 

ال : أحتفظ عن سعد الكاتب عن الشعيب ؟ قلت : حدثنا عن حيىي بن حكيم عن خالد بن احلارث عن قرة مث قتال يل 
ابن ناجية : نصر بن علي عن عبد اهللا بن داؤد اخلرييب قال ثنا سعد الكاتب عن الشعيب قلت  حدثنا عن: فقال 

عبد : نعم ابن ناجية حدثهم به و السبيعي ساكت قلت له : ال أدري فقال أبو احلسن الدارقطين : حدثكم ؟ قال 
بد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن أبيه تعرف ع: ال أعرفه مث قال يل : اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن الشعيب ؟ فقال 

حدثناه عن : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أوحي إىل حممد صلى اهللا عليه و سلم يف حيىي بن زكرياء ؟ فقلت 
: املسمعي ال يذكر حدثنا عن محيد بن الربيع اخلراز قال ثنا أبو نعيم قلت : الشافعي عن املسمعي عن أيب نعيم فقال 

يد فقال حدثين حممد بن إبراهيم بن جابر الفقيه قال حدثين عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال سألت أيب وقد تكلم يف مح
حتفظ عن خالد احلذاء عن : دعوا املسكني وعن ماذا يسئل من أمره مث قال السبيعي : عن محيد بن الربيع فقال 
ل حدثنا عبد األعلى عن خالد فقال له أبو حدثنا عن حممد بن حيىي القطعي قا: ال قال : رجل عن الشعيب ؟ قلت 

  ماكتبته يف الدنيا إال عنك عن ابن ناجية : احلسن 
  هذا جملس كبري مكتوب عندي ويل معه جمالس على هذا النحو 

حضرت جملس أيب احلسني القنطري يف حملته ببغداد وحضره أبو سعيد بن أيب بكر بن أيب : قال احلاكم أبو عبد اهللا 
احلسني بن العطار و أبو بكر القطيعي و احلسن بن عالن وغريهم فلما فرغنا من القراءة ذكرنا طرق  عثمان و أبو

الغار فدخل الشيخ يذكر معنا فقال حدثنا أبو قالبة عن أيب عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة وما ذكر غري 
ال فقال حدثناه معاذ بن : عن نافع ؟ فقلنا  عندكم عن جويرية بن أمساء: هذا فلما بلغنا آخر الباب قال ثنا الشيخ 

  املثىن قال حدثين ابن أخي جويرية عن جويرية فكتبنا بأمجعنا احلديث وأنا أشهد باهللا أنه واهم فيه 
مسعت أبا سعيد عمرو بن حممد بن منصور يقول مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول ملا دخلت خبارا ففي أول 



اعيل بن أمحد يف مجاعة من أهل العلم فذكرت حبضرته أحاديث فقال األمري حدثنا جملس حضرت جملس األمري إمس
] أميت أمة مرحومة : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب قال ثنا يزيد بن هارون عن محيد عن أنس قال 

كيف ؟ : فسكت وقال  أيد اهللا األمري ما حدث هبذا احلديث أنس وال محيد وال يزيد بن هارون: احلديث فقلت 
هذا حديث أيب موسى األشعري ومداره عليه فلما قمنا من اجمللس قال يل أبو علي صاحل بن حممد البغدادي : قلت 

  يا أبا بكر جزاك اهللا خريا فإنه قد ذكر لنا هذا اإلسناد غري مرة ومل جيسر واحد منا أن يرده عليه : 
اعيل رمحه اهللا حديث يزيد بن هارون عن املسعودي عن سعيد بن أيب بردة بن وإمنا أراد األمري إمس: قال أبو عبد اهللا 

  أيب موسى عن أبيه عن جده 

  معرفة التصحيفات يف املتون: النوع الرابع والثالثون 

  هذا النوع من معرفة التصفيحات يف املتون فقد زلق فيه مجاعة من أئمة احلديث 
كان : قول حدث حممد بن حيىي حبديث علي أنه كان رجال غبينا فقال مسعت أبا زكريا العنربي يقول مسعت أيب ي

  علي رجال عنينا مث قال استغفر اهللا إن اجلواد يعثر كان علي رجال غبينا 
مسعت أبا العباس أمحد بن حممد الوراق يقول مسعت عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي يقول مسعت أيب يقول لـ أيب 

 بن حممد البغدادي ال يزال يضحكنا شاهدا وغائبا كتب إيل يذكر أنه ملا مات حممد بن زرعة حفظه اهللا أخانا صاحل
يا أبا عمري ما : [ حيىي الذهلي أجلس للتحديث شيخ هلم يعرف مبحمش فحدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] فيها خرس ال تصحب املالئكة رفقة : [ وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ] فعل البعري ؟ 
حدثكم مسلم بن إبراهيم : مسعت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول كنا عند شيخ بواسط كان ابنه يلقنه فقال اإلبن 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ؟ فقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام و شعبة عن قتادة عن أنس قال 
  قلت حنطه قال الشيخ حنطه ) الرباق ( كر فلما تلقن الشيخ قال الشيخ أبو ب] الرباق يف املسجد : [ سلم 

  وقد بلغين أن شيخنا أبا بكر الشافعي قرأ عليهم عن إبراهيم تصحيف أصحاب احلديث : قال أبو عبد اهللا 
مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدروي يقول مسعت حيىي بن معني يقول يف حديث 

إهنم : ال تكون نسمة حىت متر على التارات قيل لـ حيىي : ق عن علي أهنم تذاكروا العزل عند عمر فقال أيب إسحا
  ال هو التارات : يقولون على الترائب قال 

مسعت أبا أمحد حممد بن علي الزراري يقول حضرت جملس اإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية و أبو النضر 
يف حر نصرانية فضحك الناس فقال أبو بكر ال ] من ماء [ وتوضأ عمر : للـ مزين فقال  يقرأ عليه كتاب املختصر

  ختجل يا بين فإن مسعت املزين يقول مسعت الشافعي يقول ما ضحك من خطأ رجل إال ثبت صوابه يف قلبه 
وكان يف كتابه قصدنا شيخنا لنسمع منه : مسعت أمحد بن حيىي الذهلي يقول مسعت حممد بن عبدوس املقرئ يقول 

اذهبوا [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال ] ادهنوا غبا : [ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] عنا 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق اإلمام قال حدثنا أبو جعفر حممد بن أمحد بن الوليد قال حدثنا صفوان بن صاحل قال 
قال رسول اهللا : شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا 

  ) احلفيظ املقيت ( وذكر فيه األسامي وفيه ] إن هللا تسعة وتسعني امسا : [ صلى اهللا عليه و سلم 
العنربي قال ثنا أبو فحدثنا أبو زكريا ) * املقيت ( وهكذا أخرجه أبو بكر بن خزمية يف املأثور : قال أبو عبد اهللا * 



: ( عبد اهللا البوشنجي قال حدثنا موسى بن أيوب النصييب قال حدثنا الوليد بن مسلم فذكر احلديث بنحوه وقال 
( ومن قال ) املغيث ( احملفوظ : مسعت أبا زكريا العنربي يقول مسعت أبا عبد اهللا البوشنجي يقول ) احلفيظ املغيث 

بكر بن إسحاق اإلمام قال أخربنا صاحل بن مقاتل بن صاحل قال حدثين أيب قال ثنا فقد صحف أخربين أبو ) املقيت 
أن حمرما وقصت به : [ حممد بن الزبرقان عن نضر بن طريف عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
ر وأن يكفنوه يف ثوبيه راحلته فطرحته عنها فمات فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يغسلوه باملاء والسد

  ] وال ختمروا رجهه فإنه يبعث يوم القيامة يليب 
ذكر الوجه تصحيف من الرواة إلمجاع الثقات األثبات من أصحاب عمرو بن دينار عى روايته : قال أبو عبد اهللا 

  وهو احملفوظ ) تغطوا رأسه ( عنه وال 
ذكر وحدث حبديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت حممد بن علي امل: حدثين حامد بن حممد الصويف قال 

مث قصة قصة طويلة أن قوما ما كانوا يودون عشر غالهتم وال يتصدقون فصارت زروعهم ] زرعنا تزداد حنا : [ 
  كلها حنا بدل اإلتيان وما يشبه هذا من الكالم 

كان رسول اهللا صلى : [  يذاكرنا فقال مسعت أبا منصور بن أيب حممد الفقيه يقول كنت بعدن اليمن يوما وأعرايب
كان رسول اهللا صلى اهللا : [ فأنكرت ذلك عليه فجاء جبزء فيه ] اهللا عليه و سلم إذا صلى نصب بني يديه شاة 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى نصب [ أبصر : فقال ] عليه و سلم إذا صلى نصب بني يديه عنزة 
  أخطأت إمنا هو عنزة أي عصا :  فقلت] بني يديه عنزة 

فقد ذكرت مثاال يستدل به على تصحيفات كثرية يف املتون صحفها قوم مل يكن احلديث بيشقهم : قال أبو عبد اهللا 
  كما قال عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا 

  معرفة تصحيفات احملدثني يف األسانيد: النوع اخلامس والثالثون 

عرفة تصحيفات احملدثني يف األسانيد أخربنا أبو بكر بن أمحد بن بالويه قال حدثنا عبد هذا النوع من هذه العلوم م
اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خري عن 

  ] باء واملزفت هنى عن الد: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ عائشة رضي اهللا عنها قال 
  قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا صحف شعبة فيه إمنا هو خالد بن علقمة 

والدليل على صحة قول أمحد رمحه اهللا أن زائدة بن قدامة و أبا عوانة و شريك بن عبد اهللا رووا : قال أبو عبد اهللا 
  عن خالد بن علقمة عن خري بنحوه 

ثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن مشيل قال أخربنا شعبة قال أخربنا  قال] مبرو [ أخربنا أبو العباس احملبويب 
هو حجر املنديل عن زيد : عمرو بن دينار عن طاؤس عن ابن املنديل أو ابن أيب املنديل قال فذكرته لـ أيواب فقال 

  ] العمرى للوارث : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : [ بن ثابت قال 
وهذا مما وهم فيه شعبة وصحف يف األقاويل الثالثة إمنا هو حجر بن قيس املدري هكذا رواه ابن : اهللا قال أبو عبد 

: جريج و األوزاعي و الثوري ومجاعة عن عمرو بن دينار وقد صحف قتادة يف هذا اإلسم تصحيفا أعجب من هذا 
حدثنا أبو بكر بن أيب خيثمة قال ثنا هدبة بن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عمرويه الصفار ببغداد قال 

خالد قال ثنا محاد بن اجلعد قال سئل قتادة وأنا شاهد عن العمري فقال حدثين عمرو بن دينار عن طاؤس عن 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف العمرى أنه جائز : [ احملجور بن حجر البدري عن زيد بن ثابت قال 



 [  
لي احلافظ قال أخربنا حيىي بن علي بن حممد احلليب حبلب قال ثنا جدي حممد بن إبراهيم بن أيب سكينة أخربين أبو ع

قال ثنا حممد بن احلسن الشيباين قال حدثنا أبو حنيفة عن حممد بن شهاب الزهري عن سربة بن الربيع اجلهين عن 
  ] يوم فتح مكة  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن متعة النساء: [ أبيه أن 

  مسعت أبا علي يقول صحف فيه أبو حنيفة إلمجاع أصحاب الزهري على روايته عنه عن الربيع بن سربة عن أبيه 
مسعت أبا احلسن حممد بن موسى املقرئ يقول مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول مسعت املزين يقول مسعت 

عمرو بن عثمان ويف جابر بن عتيك وإمنا هو جرب بن  صحف مالك يف عمر بن عثمان وإمنا هو: الشافعي يقول 
  عتيك ويف عبد العزيز بن قرير وإمنا هو عبد امللك بن قريب 

قوله رمحه اهللا يف عبد العزيز وهم فإنه عبد العزيز بن قرير بال شك وليس بـ بعبد امللك بن : قال أبو عبد اهللا 
  هذا قد روى عنه غري مالك قريب فإن مالكا ال يروي عن األصمعي و عبد العزيز 

حدثين عمرو بن جعفر البصري قال حدثنا عبدان قال حدثنا معمر بن سهل قال ثنا عامر بن مدرك عن احلسن بن 
  ] أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على اخلفني : [ صاحل عن أكيل عن ابن أيب نعم عن املغرية بن شعبة 

يون يف أكيل وإمنا يرويه احلسن بن صاحل عن بكري بن عامر البجلي عن ابن أيب صحف األهواز: قال أبو عبد اهللا 
نعم فكان الراوي أخذه إمالء مسع بكري فتومهه أكليال حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا احلسن بن علي بن 

  نعم وذكره  قال ثنا حيىي بن فصيل قال ثنا احلسن بن صاحل عن بكري عن ابن أيب] العامري [ عفان 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار قال حدثنا أمحد بن عصام قال ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا سفيان بن 

سعيد عن ابن ليلى عن عبد اهللا بن عبد اهللا عن جده عن علي أنه كان يتعشى مث يلتف يف ثيابه فينام قبل أن يصلي 
  العشاء 

و بكر احلنفي يف إسناده عن عبد اهللا بن عبد اهللا عن جده وإمنا هو عن عبد اهللا بن عبد صحف أب: قال أبو عبد اهللا 
  اهللا عن جدته أسيلة هكذا رواه عبد الرمحن بن مهدي و احلسني بن حفص و عبد اهللا بن الوليد العدين عن الثوري 

ا شعبة عن قتادة عن أيب أيوب العتكي حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال ثن
أهنا دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو دخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و [ عن صفية بن حيي 

  ] ال قال فأفطري : فتصومني غدا ؟ قالت : ال قال : صمت أمس ؟ قالت : سلم يف يوم مجعة وهي صائمة فقال هلا 
حف بقية بن الوليد يف ذكر صفية ومل يتابع عليه واحلديث عند حيىي بن سعيد و غندر والناس ص: قال أبو عبد اهللا 

  عن شعبة عن قتادة عن أيب أيوب العتكي عن جويرية بنت احلارث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنوه 
قول قرأ علينا شيخ مسعت أمحد بن حيىي الذهلي يقول مسعت حممد بن عبدوس املقرئ يقول مسعت بعض مشاخينا ي

  ببغداد عن سفيان الثوري عن جلد اجلدا عن اجلسر 
وقد كان بعض املتفقهة يسمع معنا فيعارض فقال يف املعارضة عن رقبة بن مشقلة فبقيت عليه : قال أبو عبد اهللا 

  ولقب برقبة 
ه املتعلم على معرفة أسامي قد جعلت هذه األحاديث اليت ذكرهتا مثاال لتصحيفات كثرية أحث ب: قال أبو عبد اهللا 

  رواة احلديث واهللا املوفق لذلك 

  معرفة األخوة واألخوات من الصحابة والتابعني: النوع السادس والثالثون 



  وأتباعهم 
هذا النوع من هذا العلم معرفة اإلخوة واألخوات من الصحابة والتابعني وأتباعهم وإىل عصرنا هذا وهو علم برأسه 

العباس السراج رمحه اهللا فيه كتابا لكين أجهد أن أذكره يف هذا املوضع بعد الصدر األول عزيز وقد صنف أبو 
والثاين ما يستفاد فنبدأ فيه بقوم مسعوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومسع أوالدهم منه إال الذي له ولد 

  واحد فإنه ال يدخل يف ذكر اإلخوة 
عائشة وأمساء رضي اهللا عنهما وعبد الرمحن وعمر بن اخلطاب رضي اهللا فمنهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه و

عنهما وعبد اهللا بن عمر وحفصة بنت عمر وليس لعثمان رضي اهللا عنهما ولد مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ل وعبد سلم وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهما والعباس بن عبد املطلب والفض

اهللا وأبو سلمة بن عبد األسد وعمر بن أيب سلمة وزينب بنت أيب سلمة وسعد بن عبادة وقيس بن سعد وسعيد بن 
  سعد 

  علي وجعفر وعقيل إخوة عمر بن اخلطاب وزيد أخوان هذا اجلنس يكثر ذكره : واجلنس الثاين من الصحابة 
   بن علي وزيد بن علي وعمر بن على إخوة تابعيون حممد بن علي الباقر وعبد اهللا: ومن اإلخوة يف التابعني 

  سامل و عبد اهللا و محزة و عبيد اهللا و زيد و واقد و عبد الرمحن ولد عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب كلهم تابعيون 
  أبان و عمرو و سعيد ولد عثمان بن عفان كلهم تابعيون 

  عبد اهللا و مصعب و عروة ولد الزبري تابعيون 
  سى و عمران و عيسى وعائشة ولد طلحة بن عبيد اهللا تابعيون حيىي و مو

  إبراهيم و محيد و مصعب و أبو سلمة ولد عبد الرمحن بن عوف تابعيون 
  مصعب و عامر و حممد و إبراهيم و عمر و حيىي و إسحاق و عائشة ولد سعد بن أيب وقاص تابعيون 

  ن كثري و متام و قثم ولد العباس بن عبد املطلب تابعيو
  عبيد اهللا و عتبة و عون و ناجية و عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل تابعيون 

  حممد و أنيس و حيىي و معبد و حفصة و كرمية ولد سريين تابعيون 
  النضر و موسى و أبو بكر و عبد اهللا و عبيداهللا و عمر بنوأنس بن مالك تابعيون 

  شعبة تابعيون  عروة و محزة و العقار و يعفور بنو املغرية بن
  عبد الرمحن و مسلم و عبد العزيز و يزيد و عبيد اهللا بنوا أيب بكرة تابعيون 

  عطاء و سليمان و عبد اهللا و إسحاق و موسى و عبد الرمحن بنو يسار تابعيون 
  سامل و زياد و عبيد بنو أيب اجلعد تابعيون 

و عبد اهللا ابنا مسلم بن شهاب الزهري حممد و نافع  ويف التابعني مجاعة من األئمة املشهورين إخوان فمنهم حممد
ابنا جبري بن مطعم عبد الرمحن و أبو عبيدة ابنا عبد اهللا بن مسعود و النعمان و سويد ابنا مقرن املزين و احلسن و 

  أبزى  سعيد ابنا أيب احلسن حيىي و سعد و عبد ربه بنو سعيد بن قيس النجاري سعيد و عبد اهللا ابنا عبد الرمحن بن
وهب و مهام ابنا منبه حممد و أبو بكر ابنا منكدر بن عبد اهللا بن اهلدير علقمة و عبد اجلبار ابنا وائل بن حجر 

األسود و عبد الرمحن ابنا يزيد النخعي زيد و خالد ابنا أسلم العدوي عبد اهللا و سليمان ابنا بريدة بعجة و معاذ ابنا 
  عبد اهللا بن الشخري هذيل و أرقم ابنا شرحبيل عاصم و عبد عبد اهللا بن بدر مطرف و يزيد ابنا 

  اهللا ابنا ضمرة السلويل حممد و املغرية ابنا املنتشر 



فهذا الذي ذكرته من الصحابة والتابعني مثال جلماعة مل أذكرهم سألت أبا بكر بن أيب درام : قال أبو عبد اهللا 
حممد بن سوقة و عبد : مخسة منهم حدثوا وخرج حديثهم :  احلافظ بالكوفة عن ولد سوقة بن سعيد البجلي فقال

  اهللا بن سوقة و عبد الرمحن بن سوقة و زياد بن سوقة و سعيد بن سوقة 
علقمة بن قيس بن يزيد أبو : مسعت أبا بكر حممد بن عمر اجلعايب احلافظ يقول بنوا أخ ثالثة هم أكرب من عمومتهم 

بد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى أكرب من عمه حممد بن عبد شبل أكرب من عمه األسود بن يزيد و ع
  الرمحن و عمارة بن القعقاع بن شربمة أكرب من عمه عبد اهللا بن شربمة 

  : ومن أتباع التابعني 
مسعت أبا عبد الرمحن حممد بن مأمون احلافظ مبرو يقول عزرة بن ثابت و وحممد بن ثابت و علي بن ثابت إخوة 

  هم ثابت بن أيب زيد األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد حدثوا عن آخرهم أبو
مسعت أبا عبد الرمحن يقول عبد العزيز بن أيب رواد و جبلة بن أيب رواد و عثمان بن أيب رواد إخوة ثالثة حدثوا عن 

  آخرهم وأعقبوا مجاعة من احملدثني و أبو رواد مسه ميمون 
  ن عمارة بن أيب حفصة و ثابت ومها أخوان حدثنا مجيعا و أبو حفصة ب

مسعت أبا علي احلسني بن علي احلافظ غري مرة يقول آدم بن عيينة و عمران بن عيينة و حممد بن عيينة و سفيان بن 
  عيينة و إبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم 

  هللا بن األشج و عمر بن عبد اهللا بن األشج إخوة مسعت أبا علي يقول بكري بن عبد اهللا بن األشج و يعقوب بن عبد ا
مسعت أمحد بن العباس املقرئ غري مرة يقول مسعت أمحد بن موسى بن جماهد يقول أبا سفيان بن العالء و أبو عمرو 

  بن العالء و أبو حفص بن العالء و ومعاذ بن العالء سنبس بن العالء بن الريان إخوة 
  ل جامع بن أيب راشد و الربيع بن أيب راشد و ربيح بن أيب راشد إخوة مسعت أبا بكر بن أيب درام يقو

  مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول عبد امللك بن أعني و محران بن أعني و زرارة بن أعني إخوة 
  ومما يستفاد يف األخوين من أتباع التابعني : قال أبو عبد اهللا 

  ن قسيط و يزيد بن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط قد روى الواقدي عنهما عبد اهللا بن يزيد بن عبد اهللا ب
  إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب ذئب قد حدث فأما حممد بن عبد الرمحن فمشهور 

  إمساعيل بن إبراهيم بن علية و ربعى بن إبراهيم بن علية 
  مسحاج بن موسى و مساك بن موسى الضبيان 

ن اإلخوة يف بلدان املسلمني بعض ما يستفاد وفيه ما يستغرب ويعز وجوده يف كتب قد ذكرت م: قال أبو عبد اهللا 
املتقدمني فإين أخذت أكثره لفظا عن أئمة احلديث يف بلدي وأسفاري وأنا ذاكر مبشيئة اهللا تعاىل ما ال أحسب ذكره 

  غريي من اإلخوة يف علماء نيسابور 
  : تقدمي وتأخري ذكر اإلخوة من علماء نيسابور على غري ترتيب و

  حفص بن عبد الرمحن و عبد اهللا بن عبد الرمحن و مت بن عبد الرمحن وقد حدثوا وأفتوا وأقرؤا 
  سهل بن عمار و حممد بن عمار و أسد بن عمار العتكيون حدث عنهم تلميذهم العباس بن محزة 

  احلكم بن حبيب و عبد الوهاب بن حبيب و عبد اهللا بن حبيب العبديون 
ن عبد اهللا بن رزين و عمر بن عبد اهللا بن رزين و مسعود بن عبد اهللا بن رزين القهندزيون حدثوا عن أتباع مبشر ب
  التابعني 



حيىي بن صبحي و عبد اهللا بن صبيح حدث عنهما أتباع التابعني وخطتهما عندنا مشهورة و لـ حيىي عندنا حرف يف 
  القراءات 

هللا و عبد اهللا بن عبيد اهللا بنو الترك مسع احلسن من سفيان الثوري و حممد من احلسني بن عبيد اهللا و حممد بن عبيد ا
  أبيه 

  رجاء و وحممد و عبد اخلالق بنوا إبراهيم بن طهمان حدثوا عن أبيهم 
سعيد بن الصباح و إسحاق بن الصباح و حيىب بن الصباح هلم عندنا أعقاب وخطة مشهورة وقد حدثوا عن أتبابع 

  التابعني 
  بن قرياط و محاد بن قرياط و عثمان بن قرياط حدثوا عن آخرهم عن أتباع التابعني وخطتهم سكة البلخيني  بشار

بشر بن القاسم و مبشر بن القاسم حدثنا عن أتباع التابعني ولـ بشر رحلة إىل مصر ومساع من ابن هليعة وباملدينة 
  من مالك وغريه وهلما عندنا أعقاب وقد حدثنا 

  ارود بن يزيد و علي بن اجلارود حدثنا والسكة اخلطة منسوبتان إىل أبيهما سلمة بن اجل
  احلسني بن الضحاك و عبد الوهاب بن الضحاك مسعاعهما من أتباع التابعني ومها قرشيان خطتهما باغ الرازيني 

 أفقههم و أمحد بن حرب العابد و زكريا بن حرب و احلسني بن حرب حدثوا عن آخرهم و أمحد أورعهم و احلسني
  زكريا أيسرهم وخطتهم اليت فيها أعقاهبم مشهورة 

  احلسن و احلسني و سهل بنو بشر بن القاسم فقهاء قضاة حدثوا عن آخرهم 
  أمحد و حممد ابنا النضر بن عبد الوهاب روى عنهما حممد بن إمساعيل البخاري 

  إمام حممد و أمحد ابنا عبد الوهاب بن حبيب العبدي حدثا مجيعا و حممد 
إبراهيم و إمساعيل و حممد بنو إسحاق بن إبراهيم الثقفي حدثا إبراهيم و إمساعيل ببغداد و حممد أبو العباس السراج 

  حمدث بلدنا وقد حدثن أخويه وحدثا عنه 

  معرفة الصحابة والتابعني لكل منهم إال راو واحد: النوع السابع والثالثون 

  ة من الصحابة والتابعني وأتباع التابعني ليس لكل واحد منهم إال راو واحد هذا النوع من هذه العلوم معرفة مجاع
مثال ذلك يف الصحابة ما حدثنا أبو أمحد بكر بن حممد الصريايف مبرو قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال 

كنت عند رسول اهللا  : [حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا داؤد بن يزيد األودي عن عامر عن هرم بن خنبش قال 
يا رسول اهللا أي الشهر أعتمر ؟ قال اعتمري يف رمضان فإن عمرة يف : صلى اهللا عليه و سلم فأتته امرأة فقالت 

  ] رمضان تعدل حجة 
هرم بن خنبش صحايب مل يرو عنه غري عامر بن شراحيل الشعيب وكذلك عامر بن شهر و عروة : قال أبو عبد اهللا 

  صفوان األنصاري مل يرو عنه غري الشعيب بن مضرس و حممد بن 
أخربنا احلسن بن يعقوب العدل قال حدثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء قال أخربنا جعفر بن عون قال أخربنا 

أتيت النيب صلى اهللا عليه و : [ إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال حدثين دكني بن سعيد املزين قال 
انطلق فجهزهم فانطلق معنا فأتى بيتا فأخرج مفتاحا من خرقة ففتح الباب فإذا : ينة فقال لعمر سلم يف ركب من مز

  ] فلقد التفت إليه وأنا من آخر أصحايب فكأنا مل نرزه مترة : شبه الفصيل الرابض من متر فأخذنا منه حاجتنا قال 
س بن أيب حازم وكذلك الصنابح بن األعسر و دكني بن سعيد املزين صحايب مل يرو عنه غري قي: قال أبو عبد اهللا 



مرداس بن مالك األسلمي و أبو سهم و أبو حازم والد قيس كلهم صحابيون ال نعلم هلم روايا غري قيس بن أيب 
  حازم 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داؤد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن 
قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا معشر : عن قيس بن أيب عرزة قال [ أيب ثابت عن أيب وائل حبيب بن 

  ] التجار إنه خيالط سوقكم هذا حلف ولغو فشوبوه بالصدقة أو بشيء من صدقة 
وليس له  قيس بن أيب عرزة ليس له راو غري أيب وائل وكذلك احلارث بن حسان البكري صحايب: قال أبو عبد اهللا 
  روا غري أيب وائل 

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي قال حدثنا وهب بن جرير قال 
صعصعة عم الفرزدق أنه قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقرأ عليه [ حدثنا أيب قال مسعت احلسن حيدث عن 

يا رسول اهللا حسيب ال أبايل أن ال أمسع : فقال } ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره * يره فمن يعمل مثقال ذرة خريا { 
  ] من القرآن غري هذا 

صعصعة عم الفرزدق ال نعلم له راويا غري احلسن بن أيب احلسن البصري وكذلك عمرو بن : قال أبو عبد اهللا 
ليه و سلم وكلهم صحابيون مل يرو عنهم غري تغلب و سعد موىل أيب بكر الصديق وأمحر صاحب النيب صلى اهللا ع

  احلسن فهذا مثال جلماعة من الصحابة ليس هلم إال راو واحد 
  : ومن الصحابة مجاعة مل يرو عنهم إال أوالدهم 

منهم املسيب بن حزن القرشي مل يرو عنه غري سعيد و عمري بن قتادة مل يرو عنه غري عبيد و مالك بن نضلة 
غري ابن عوف أيب األحوص اجلشمي وشكل بن محيد مل يرو عنه إال ابنه شتري و شداد بن اهلاد مل اجلشمي مل يرو عنه 

يرو عن إال ابنه شتري وشداد بن اهلاد مل يرو عنه إال ابنه عبد اهللا و معاوية بن حيدة مل يرو عنه إال ابنه حكيم و سعد 
  رة فجعلت ما ذكرته مثاال ملن مل أذكره بن متيم السكوين مل يرو عنه إال ابنه بالل بن سعد وفيهم كث

  : ويف التابعني مجاعة ليس هلم إال الرواي الواحد 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال 

أن يوسف بن احلاكم أبا * قفي حدثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب قال حدثين حممد بن أيب سفيان ابن جارية الث
من يرد هوان قريس : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : سعد بن أيب وقاص قال [ احلجاج أخربه أن 

  ] أهانه اهللا 
راويا غري * ال نعلم لـ حممد بن أيب سفيان و عمرو بن أيب سفيان بن العالء بن جارية الثقفي : قال أبو عبد اهللا 

ذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجال من التابعني مل يرو عنهم غريه وذكرهم يف هذا املوضع يكثر الزهري وك
وكذلك عمرو بن دينار قد تفرد بالرواية عن مجاعة من التابعني وكذلك حيىي بن سعيد األنصاري و أبو إسحاق 

  السبيعي و هشام بن عروة و غريهم وذكرهم يكثر 
عني ما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب قال أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ومثال ذلك يف أتباع التاب

املصري قال أخربنا ابن وهب قال أخربين مالك بن أنس عن املسور بن رفاعة القرظي عن الزبري بن عبد الرمحن بن 
 عليه و سلم ثالثا فنكحها رفاعة طلق امرته سهيمة بنت وهب على عهد رسول اهللا صلى اهللا[ الزبري عن أبيه أن 

عبد الرمحن بن الزبري فاعترض عنها ومل يستطع أن ميسها فطلقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي طلقها 
  ] ال حتل لك حىت تذوق العسيلة : قال عبد الرمحن فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 



ر بن رفاعة القرظي غري مالك بن أنس تفرد عنه بالرواية وكذلك زهاء عشرة مل حيدث عن املسو: قال أبو عبد اهللا 
  من شيوخ املدينة مل حيدث عنهم غري مالك 

حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق اإلمام قال أخربنا حممد بن غالب قال حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن شداد الليثي عن 
ال تأتوا النساء يف أدبارهن إن اهللا ال يستحي : [ يه و سلم قال رجل عن خزمية بن بن ثابت أن النيب صلى اهللا عل

  ] من احلق 
هكذا رواه عبد الرمحن بن مهدي عن الثوري ومل يسم الرجل وقال عن عبد اهللا بن شداد األعرج : قال أبو عبد اهللا 

بالرواية من بضعة عشر  فأما عبد اهللا بن شداد فإنا ال نعلم أحدا روى عنه غري سفيان الثوري وقد تفرد الثوري
  شيخا 

أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه قال حدثنا حممد بن يونس قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن 
عمران بن حصني أنه خرج عليه وعليه مقطعة خز مل ير عليه مثلها فقيل له يف [ املفضل بن فضالة عن أيب رجاء عن 

  ] إذا أنعم اهللا على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه : صلى اهللا عليه و سلم قال  إن رسول اهللا: ذلك فقال 
قد أسند شعبة عن هذا الشيخ حديثني وال نعلم له روايا غري شعبة وليس بينه وبني املفضل بن : قال أبو عبد اهللا 

رواية عن زهاء ثالثني شيخا فضالة نسب وال قرابة فإن هذا بصري و املفضل بن فضالة حجازي وقد تفرد شعبة بال
من شيوخه مل يرو عنهم غريه وكذلك كل إمام من أئمة احلديث قد تفرد بالرواية عن شيوخ مل يرو عنهم غريه فقد 

  جعلت هذا القدر مثاال للجماعة واهللا أعلم وأحكم وهو حسيب ونعم الوكيل 

  عنيمعرفة قبائل الرواة من الصحابة والتاب: النوع الثامن والثالثون 

  وأتباعهم 
هذا النوع من هذه العلوم معرفة قبائل الرواة من الصحابة والتابعني وأتباعهم مث إىل عصرنا هذا كل من له نسب يف 

  العرب مشهور 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا الربيع بن سليمان و سعيد بن عثمان التنوخي قاال حدثنا بشر بن بكر عن 

إن اهللا : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبو عمار شداد عن واثلة بن األسقع قال  األوزاعي قال حدثين
اصطفى بين كنانة من ولد إمساعيل واصطفى من بين كنانة قريشا واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين 

  ] هاشم 
ان قال حدثنا العالء بن عمرو احلنفي قال حدثنا أبو سعيد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن سليم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ثنا حيىي بن بريد األشعري قال أخربنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال 
  ] أحبوا العرب لثالث ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب : [ سلم 

سول صلى اهللا عليه و سلم يف فضائل قبائل العرب قبيلة قبيلة وذكرها قد تواترت األخبار عن الر: قال أبو عبد اهللا 
يف هذا املوضع يطول وكذلك شرح القبائل قد سبقنا إىل ذكره فأنا أذكره يف هذا املوضع أحاديث أرويها عن 
فية شيوخي فأذكر كل من يرجع من رواهتا إىل قبيلة يف العرب من الصحايب إىل وقتنا هذا ليستدل بذلك على كي

  معرفة هذا النوع من العلم واهللا املعني عليه مبنه 
أخربنا عبدان بن يزيد الدقاق هبمذان قال حدثنا حممد بن صاحل األشبح قال حدثنا حممد بن إسحاق اللؤلؤي قال 

لى قال رسول اهللا ص: حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثنا أبو بكر بن عبد اهللا عن عطية بن قيس عن أيب الدرداء قال 



  ] اخترب تقله : [ اهللا عليه و سلم 
أبو الدرداء أنصاري وعطية بن قيس كاليب و أبو بكر هو ابن عبد اهللا بن أيب مرمي غساين و بقية : قال أبو عبد اهللا 

  بن الوليد حيصيب والباقون من العجم 
يد بن هارون قال أخربنا مسعر بن أخربنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يز

ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جلد [ كدام عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أخيه عن 
  ] إن دباغه قد أذهب خببثه أو رجسه أو جنسه : امليتة قال 

سامل غطفانيان و عمرو بن مرة جهين و  عبد اهللا بن عباس هامشي وعبيد اهللا بن أيب اجلعد وأخوه: قال أبو عبد اهللا 
  مسعر بن كدام هاليل و يزيد بن هارون سلمي و سعيد بن مسعود حنظلي والباقون عجم 

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي قال أخربنا يزيد بن هارون قال 
عبد اهللا بن عمر [ قال : حبان أخربه أن عمه واسع بن حبان أخربه قال  أخربنا حيىي بن سعيد أن حممد بن حيىي بن

لقد رقيت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعدا على لبنتني حلاجته مستقبل الشام 
  ] مستدبر القبلة 

إبراهيم بن عبد اهللا بن سعد متيمي عبد اهللا بن عمر عدوي وواسع وحممد وحيىي أنصاريون و : قال أبو عبد اهللا 
  وشيخنا أبو عبد اهللا من بين شيبان 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا زكرياء بن حيىي بن أسد قال حدثنا سفيان عن ابن املنكدر مسع عروة 
ذنوا له بئس رجل إي: أن رجال استأذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال [ حدثتنا عائشة : بن الزبري يقول 

  فذكر احلديث ] العشرية 
  عائشة تيمية وعروة قرشي وحممد بن املنكدر قرشي وسفيان هاليل وشيخنا أبو العباس أموي : قال أبو عبد اهللا 

وحدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو عتبة قال ثنا حممد بن محري قال حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة و عمرو بن قيس و 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد : [ لزهري عن عبد الرمحن بن األعرج عن ابن حبينة الزبيدي عن ا

  ] سجديت السهو قبل السالم 
عبد اهللا بن مالك ابن حبينة أنصاري وعبد الرمحن األعرج من موايل قريش و الزهري قرشي و : قال أبو عبد اهللا 

ري حيصيب و أبو عتبة قرشي و أبو العباس أموي والباقون الزبيدي قرشي و عمرو بن قيس سكوين و حممد بن مح
  موايل 

قد مثلت هبذه األحاديث اليت ذكرهتا مثاال ملعرفة القبائل وهذا اجلنس األول منه واجلنس الثاين : قال أبو عبد اهللا 
دهم منها إال منه معرفة نسخ العرب وقعت إىل العجم فصاروا رواهتا وتفردوا هبا حىت ال يقع إىل العرب يف بال

  اليسري 
ومثال ذلك نسخة لعبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عن عبد اهللا بن جناب عن أيب سعيد 

  اخلدري تفرد هبا عبد اهللا بن اجلراح القهستاين عن القاسم بن عبد اهللا بن عمر عن عمه عبيد اهللا 
شداد بن حكيم البلخي ونسخة أيضا لـ زفر بن اهلذيل اجلعفي  تفرد هبا عنه] اجلعفي [ نسخة لـ زفر بن اهلذيل 

  تفرد هبا أبو وهب حممد بن مزاحم املروزي عنه 
ـ رقبة بن مستقلة العبدي ينفرد هبا عيسى بن موسى الغنجار البخاري عن أيب محزة حممد بن ميمون  نسخة ل

  املروزي عنه 



  ثمان بن جبلة املروزي عنه نسخة لـ عبد امللك بن أيب نضرة العبدي ينفرد هبا ع
  نسخة للحجاج بن احلجاج الباهلي ينفرد هبا إبراهيم بن طهمان اخلرساين عنه 

  نسخة لـ عبيد اهللا بن الشميط بن عجالن الباهلي ينفرد هبا عبدان بن عثمان املروزي عنه 
  نسخة لـ حممد بن زياد القرشي ينفرد هبا إبراهيم بن طهمان اخلرساين عنه 

عبيد اهللا بن عمر العمري و حصني بن عبد الرمحن السلمي و هشام بن عروة القرشي و وحممد بن مسلم نسخ لـ 
أيب الزبري القرشي و سليمان بن مهران الكاهلي و حممد بن املنكدر القرشي و سلمة بن دينار أيب حازم األشجعي و 

سحاق السبيعي ينفرد هبا نوح بن أيب مرمي عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القرشي و عمر بن عبد اهللا أيب إ
  املروزي عنهم 

ـ شعبة بن احلجاج العتكي ينفرد هبا مالك بن سليمان اهلروي عنه    نسخة ل
ـ أيب إسحاق السبيعي ينفرد هبا عبد الكبري بن دينار املروزي عنه    نسخة ل

   نسخة لـ حممد بن مروان السدي ينفرد هبا عن علي بن إسحاق السمرقندي عنه
  نسخة لـ عبد اهللا بن بريدة األسلمي ينفرد هبا احلسني بن واقد املروزي 

  نسخ للثوري وغريه من مشائخ العرب ينفرد هبا اهلياج بن بسطام اهلروي عنهم 
  نسخ كثرية للعرب ينفرد هبا خارجة بن مصعب السرخسي عنهم 

ثوري وغريه ينفرد هبا أبو مهران بن أيب عمر نسخ للعرب ينفرد هبا أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي عنهم نسخ لل
  الرازي عنهم 

  نسخ للثوري ينفرد هبا نوح بن ميمون املروزي عنهم 
  وكذلك علي بن أيب بكر االسفدين و حيىي بن الضريس وغريمها من شيوخ الري 

  نسخة لـ هبز بن حكيم القشريي ينفربد هبا مكي بن إبراهيم البلخي عنه 
  ا عمرو بن أيب قيس الرازي عنهم نسخ للعرب ينفرد هب

نسخ لـ مالك بن أنس اإلصبحي و سفيان بن سعيد الثوري و شعبة بن احلجاج العتكي و عبد اهللا بن عمر العمري 
  ينفرد هبا احلسني بن الوليد النيسابوري عنهم 

ت أيب يقول حدثين ومسعت أبا العباس حممد بن يعقوب غري مرة يقول مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يقول مسع
  احلسني بن الوليد النيسابوري وكان ثقة 

  فهذا الذي ذكرته مثال للجنس الثاين من معرفة القبائل : قال أبو عبد اهللا 
ومثال هذا } وجعلناكم شعوبا وقبائل { : من هذا النوع معرفة شعوب القبائل قال اهللا عز من قائل : اجلنس الثالث 

ثناه أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال حدثنا عبد اجلنس أوال احلديث الذي حد
اهللا بن بكر السهمي قال حدثنا يزيد بن عوانة عن حممد بن ذكوان خال ولد محاد بن زيد عمرو بن دينار عن ابن 

هذه بنت رسول اهللا : قوم إنا لقعود بفناء النيب صلىاهللا عليه وسلم إذ مرت به امرأة فقال بعض ال: [ عمر قال 
مثل حممد يف بين هاشم مثل الرحيانة يف وسط الننت فانطلقت املرأة فأخربت : صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو سفيان 

ما بال أقوام تبلغين : النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم ويعرف يف وجهه الغضب فقال 
السماوات سبعا فاختار العلى منها فأسكنها من شاء من خلقه مث خلق اخللق فاختار من  عن أقوام ؟ إن اهللا خلق

اخللق بين آدم واختار من بين آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بين 



غض العرب فببغضي هاشم واختارين من بين هاشم فأنا من خيار إىل خيار فمن أحب العرب فبحيب أحبهم ومن أب
  ] أبغضهم 

فليعلم طالب هذا العلم أن كل مضري عريب فإن مضر شعبة من العرب وأن كل قرشي مضري : قال أبو عبد اهللا 
فإن قريشا شعبة من مضر وأن كل هامشي قرشي فإن هامشا شعبة من قريش وأن كل علوي هامشي وقد اختلفوا يف 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و ] من [ إىل علي وقيل إنه انتماء إىل أعلى الرتب العلوية مل مسوا علوية فقيل إنه انتماء 
سلم فمن عرف ما أشرت إليه من قبيلة املصطفى صلى اهللا عليه و سلم جعله مثاال لسائر القبائل فيعلم أن املطليب 

  ش وهذه شعب قرشي وأن العبشمي قرشي وأن التيمي قرشي وأن العدوي قرشي وأن األموي قرشي فاألصل قري
وكذلك النهشليون متيميون والدارميون متيميون والسعديون متيميون والسليطيون متيميون والقيسيون متيميون 

  واألهتميون متيميون 
وكذلك اخلزرجيون أنصاريون والنجاريون أنصاريون واحلارثيون أنصاريون والساعديون أنصاريون والسلميون 

  أنصاريون واألوسيون أنصاريون 
  ] يف كل دور األنصار خري : [ صلى اهللا عليه و سلم ] رسول اهللا [ ل قا

  فهذا مثال ملعرفة الشعب من القبائل 
من هذا النوع معرفة شعب مؤتلفة يف اللفظ خمتلفة يف قبيلتني ومثال ذلك أن أبا يعلى منذرا الثوري : اجلنس الرابع 

  لثوري من ثور متيم التابعي من ثور مهدان وأن سفيان بن سعيد بن مسروق ا
  حممد بن حيىي بن حبان املازين من مازن بن النجار سلمة بن عمرو املازين من رهط مازن بن املغضوبة 

قارظ بن شيبة الليثي من بين ليث بن بكر بن عبد مناة عمران بن أيب أنس الليثي من بين عامر بن الليث يزيد بن 
  تمني إىل شداد بن اهلاد الليثي عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي من املن

إمساعيل بن عبد الرمحن بن ذؤيب األسدي من بين أسد بن خزمية أبو األسود حممد بن عبد الرمحن األسدي من بين 
  أسد بن عبد العزى بن قصي 

عبد اهللا بن عكرمة بن عبد الرمحن املخزومي من بين خمروم بن عمرو عبد الرمحن بن احلارث املخزومي من بين 
  خمزوم بن املغرية 

أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدي من سعد بن بكر بن هوازن حيىي بن املغرية بن عبد اهللا السعدي من سعد متيم 
  ومنهم شيخ بلدنا إبراهيم بن عبد اهللا بن سليمان السعدي 

  عبد الرمحن بن حرملة األسلمي من أسلم خزاعة عطاء بن أيب مروان األسلمي من أسلم بين مجح 
من هذا النوع قوم من احملدثني عرفوا بقبائل أخواهلم وأكثرهم من صميم العرب صلبية فغلبت : اجلنس اخلامس 

  عليهم قبائل األخوال 
مثال هذا اجلنس عيسى بن حفص األنصاري هكذا يقول العنيب وغريه وهو عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن 

  مبا يعرف بقبيلة أخواله اخلطاب كانت أمه ميمونة بنت داؤد اخلزرجية فر
حممد بن عبد الرمحن بن جمرب األنصاري هو حممد بن عبد الرمحن بن جمرب بن عبد الرمحن بن عمر بن اخلطاب كانت 

  جدته عائشة بنت أسد األنصاري فعرف بقبيلة أخواله 
ر غلب عليه قبيلة أخواله حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة املخزومي جده أبو قتادة احلارث بن ربعي من كبار األنصا

  فإن أمه حديدة بنت نضيلة املخزومية 



  وشيخ بلدنا أبو احلسن أمحد بن يوسف السلمي عرف بقبيلة سليم وهو أزدي صلبية 
حدثنا علي بن عيسى احلريي قال حدثنا احلسني بن حممد ين زياد القباين قال حدثنا أمحد بن يوسف بن خالد بن 

  بصرة وهو محداننا السلمي سامل بن راوية األزدي بال
وحدثنا أبو عبد اهللا بن األخرم قال حدثنا أمحد بن سلمة قال حدثنا أمحد بن يوسف األزدي يقول مسعت أبا أمحد 

أنا أزدي وكانت أمي سلمية وسألت الشيخ الصاحل أبا : يقول مسعت مكي بن عبدان يقول قال لنا أمحد بن يوسف 
  ن يوسف السلمي عن السبب فيه فقال كانت امرأته أزدية فعرف بذلك عمرو إمساعيل بن جنيد بن أمحد ب

  معرفة أنساب احملدثني من الصحابة وغريهم: النوع التاسع والثالثون 

هذا النوع من هذه العلوم معرفة أنساب احملدثني من الصحابة وإىل عصرنا هذا فقد أمرنا سيدنا املصطفى صلى اهللا 
  عليه و سلم بذلك 

بكر حممد بن أمحد بن بالويه اجلالب قال ثنا أبو بكر حممد بن شاذان اجلوهري قال ثنا يوسف بن سلمان حدثنا أبو 
قال رسول : قال ثنا حامت بن إمساعيل قال ثنا أبو األسباط احلارثي عن حيىي بن كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  ] مكم تعلموا أنسابكم تصلوا أرحا: [ اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حدثنا : حدثنا عبد اهللا بن جعفر الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال 

الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن عمارة بن غزية عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن 
ال تعجل وأت أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه : ن بن ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حلسا: [ عائشة 

  ] فإنه أعلم قريش بأنساهبا حىت يلخص لك نسيب 
أخربين حممد بن احلسن السمسار قال حدثنا هارون بن يوسف قال ثنا ابن أيب عمر قال ثنا سفيان عن ابن جدعان 

أنت سعد بن : من أنا يا رسول اهللا ؟ قال :  عن سعد أنه قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم[ عن سعيد بن املسيب 
  ] مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة من قال غري هذا فعليه لعنة اهللا 

أخربنا أبو حممد عبد العزيز بن عبد الرمحن الدباس مبكة قال أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن إسحاق الكاتب قال 
حممد بن فليح عن أبيه عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن أيب بكر بن أخربنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال حدثين 

سليمان بن أيب حثمة قال جاء عبد الرمحن بن احلارث بن هشام إىل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحنن عنده 
 سامة يا رسول اهللا: سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا [ سعيد : بالعقيق فسأله عن سامة بن لؤي فقال 

قال ابن إسحاق فظننت أنا أن رسول اهللا صلى ] بل هو منا أمل تسمعوا قول شاعر الناقة ؟ : منا أم حنن منه ؟ فقال 
  : اهللا عليه و سلم أراد بقوله قول شاعر الناقة 

  أبلغا عامرا وسعدا رسوال أن نفسي إليكما مشتاقة 
   إن يكن يف عمان داري فإين ماجد ما خرجت من غري فاقة
  رب كأس هرقت يا ابن لؤي حذر املوت مل يكن مهراقه 

  ال أرى مثل سامة بن لؤي يوم حلوا به قبيل الناقة 
هذا النوع من هذا العلم قد حث الرسول صلى اهللا عليه و سلم على تعليمه وأشار إىل أجل : قال أبو عبد اهللا 

هو نوع كبري من هذه العلوم إال أن أئمتنا قد الصحابة يف معرفته وسئل صلى اهللا عليه و سلم عنه فتكلم فيه و
كفونا شرحه والكالم فيه وأنا أستعني اهللا على تلخيص نسب النيب صلى اهللا عليه و سلم بأيب هو وأمي مث الداللة 



على مجاعة من الصحابة والتابعني فمن بعدهم من أئمة املسلمني يلقون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نسبه 
  ة إىل اجلد الذي يلقون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واإلشار

حدثين أبو علي احلسني بن علي احلافظ قال أخربنا حممد بن سعيد بن بكر القاضي بعسقالن قال حدثنا صاحل بن 
: [ علي النوفلي قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن ربيعة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك قال 

لغ النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجاال من كندة يزعمون أنه منهم فقال إمنا كان يقول ذاك العباس وأبو سفيان ب
وخطب رسول اهللا : بن حرب إذا قدمنا اليمن ليأمنا بذلك وإنا ال ننتفي من آبائنا حنن بنو النضر بن كنانة قال 

هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب أنا حممد بن عبد ا: صلى اهللا عليه و سلم الناس فقال 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن 
نزار وما افترق الناس فرقتني إال جعلين اهللا يف اخلري منهما حىت خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح من لدن آدم 

  ] ىت انتهيت إىل أيب وأمي وأنا خريكم نسبا وخريكم أبا صلى اهللا عليه و سلم ح
قد انتسب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم وخطب الناس بنسبه وأقرب أصحابه به نسبا علي : قال أبو عبد اهللا 

 صلى اهللا عليه و ومحزة والعباس وجعفر رضي اهللا عنهم فأما أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فإنه يلقى رسول اهللا
فإنه عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن ] بن لؤي [ سلم عند جدهم مرة بن كعب 

مرة وأما عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فإنه يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند جدهم كعب بن لؤي فإنه 
باح بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب وأما عثمان بن عفان رضي عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ر

اهللا عنه فإنه يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند جدهم عبد مناف فإنه عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية 
سلم عند بن عبد مشس بن عبد مناف وأما علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فإنه يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  جدهم عبد املطلب فإنه علي بن أيب طالب بن عبد املطلب 
أنا بعد أن ذكرت اخللفاء األربعة أذكر قوما خيفى على أكثر الناس ما جيمعهم ورسول اهللا صلى : قال أبو عبد اهللا 

ر فمنهم اهللا عليه و سلم من النسب فإن طلحة والزبري قرهبما من نسب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مشهو
ربيعة وعبد اهللا وعبد املطلب وأبو سفيان بنو احلارث بن عبد املطلب وعتبة بن أيب هلب وأبو هلب امسه عبد العزى 
بن عبد املطلب فهؤالء كلهم صحابيون من بين أعمام املصطفى صلى اهللا عليه و سلم وأما سعيد بن العاص األكرب 

عبد مناف فإنه سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف فإنه جيمعه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وكذلك ابناه خالد وعمرو صحابيان والسائب بن العام أخو الزبري جيمعه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قصي 

بن كالب وهو السائب بن العوام بن خوليد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وحكيم بن حزام يلقى رسول اهللا 
  اهللا عليه و سلم عند جدهم قصي فإنه حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي  صلى

فقد جعلت من ذكرهتم مثاال يف القرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلماعة مل نذكرهم : قال أبو عبد اهللا 
و سلم هذا النسب من التابعني بعد  من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني وممن جيمعهم ورسول اهللا صلى اهللا عليه

  جبري بن احلويرث بن نفري بن جبري بن عدي بن قصي بن كالب : األشراف من العلوية وأوالد العشرة من الصحابة 
  عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث بن عبد مناف 

  حممد بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب 
  طلب عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن عبد امل

  عبد اهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب 



  حممد بن املنكدر بن عبد اهللا بن اهلدير بن عبد العزى بن عامر بن احلرث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة 
  سعيد بن العاص األصغر بن سعيد بن أيب أحيحة بن العاص بن أمية بن عبد مشس 

] بتمرة [ بيعة بن عبد مشس بن عبد مناف حنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن عامر بن كريز بن ر
  يف حجة الوداع وهو ابن ثالث سنني وهو الذي فتح نيسابور 
  عبيد اهللا بن عدي بن اخليار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 

  بن كعب بن مرة عبد اهللا بن مطيع بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي 
  عبد امللك بن املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب 

  عمرو و حيىي و عنبسة بنو سعيد بن العاص بن سعيد بن أيب أحيحة بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف 
  عبد اهللا بن قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف وأخوه حممد بن قيس 

  الرمحن بن عثمان بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة  معاذ و عثمان ابنا عبد
نوفل بن إسحاق بن عبد اهللا بن خمرمة بن عبد العزى بن أيب قيس بن حمدود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن 

  لؤي بن غالب يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند لؤي 
بن عبد اهللا بن أيب خرشة بن عمرة بن ربيعة بن احلارث بن حبيب بن خزمية بن مالك بن حسل عثمان بن إسحاق 
  بن عامر بن لؤي 

عثمان بن عبد اهللا بن سراقة بن املعتمر بن أنس بن أداة بن رياح بن عبد اهللا بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب 
  بن مرة 

  ملطلب معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب بن عبد ا
  إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب 

  حممد بن إبراهيم بن احلارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
أبو عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن املطلب بن األسد بن عبد العزى بن قصي وممن جيمعهم ورسول اهللا 

  : و سلم هذا النسب من أتباع التابعني وفيهم مجاعة من أئمة املسلمني صلى اهللا عليه 
مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر وهو احلارث بن عثمان بن حسل بن عمرو بن احلارث بن عبد الرمحن بن 

  عثمان بن عبيد اهللا من ولد تيم بن مرة بن كعب يلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند مرة بن كعب 
  بد اهللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة ع

سفيان بن مسروق بن نافع بن عبد اهللا بن موهبة بن عبد اهللا ابن منقد بن النضر بن مازن بن ثعلبة بن أد بن طاخبة 
  ى اهللا عليه و سلم عند جدهم إلياس بن مضر بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد يلقى رسول اهللا صل

حنظلة بن أيب سفيان بن عبد الرمحن بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح جيمعه ورسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم كنانة بن مدركة 

هللا عليه و سلم هذا النسب ويف الطبقة الرابعة مجاعة من الفقهاء واحملدثني جيمعهم ورسول اهللا صلى ا: قال احلاكم 
  : منهم 

أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن املطلب بن عبد 
  مناف 

  عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف 



  العاص بن أمية عبد العزيز بن أبان بن سعيد بن أبان بن سعيد بن 
  : ذكر روايات جتمع هذا النسب 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب األموي قال حدثنا الربيع بن سليمان املردادي قال حدثنا حممد بن إدريس 
الشافعي قال أخربنا عمي حممد بن علي بن شافع عن عبد اهللا بن علي بن السائب عن نافع بن عجري بن عبد يزيد 

يا رسول اهللا إين : يزيد طلق امرأته سهيمة املزنية البتة مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ركانة بن [ أن 
ما أردت إال واحدة ؟ : طلقت امرأيت سهيمة البتة وواهللا ما أردت إال واحدة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فطلقها الثانية يف زمان عمر ] اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما أردت إال واحدة فردها إليه رسول : فقال ركانة 
  بن اخلطاب والثالثة يف زمان عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما 

  رواة هذا احلديث عن آخرهم قرشيون : قال أبو عبد اهللا 
بن علي بن  حدثنا أبو حممد احلسن بن حممد بن حيىي بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهللا بن احلسني بن علي بن احلسني

أيب طالب بن أخي طاهر العقيقي قال حدثا أبو حممد إمساعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر بن حممد قال حدثين 
أن العباس بن عبد املطلب [ علي بن جعفر بن حممد عن احلسني بن زيد عن عمه عمر بن علي بن احلسني عن أبيه 

: قال حسني ] نعم : ل حتل صدقة بعضنا لبعض ؟ قال يا رسول اهللا إنك حرمت علينا صدقات الناس فه: قال 
  فرأيت مشيخة أهل بييت يشربون من املاء يف املسجد إذا كان لبعض بين هاشم ويكرهون ما مل يكن لبين هاشم 

  رواة هذا احلديث كلهم هامشيون : قال أبو عبد اهللا 
ة بن إسحاق قال حدثين أيب قال حدثين طلحة حدثنا أبو احلسني حممد بن عمر بن معاوية بن حيىي قال حدثين معاوي

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : [ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بن عبيد اهللا قال 
 [  

  رواة هذا احلديث كلهم قرشيون : قال أبو عبد اهللا 
عبد احلكم قال ثنا حرملة بن عبد العزيز بن حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن 

أمرنا رسول اهللا : [ الربيع بن سربة قال حدثين أيب عبد العزيز بن الربيع بن سربة بن معبد عن أبيه عن جده قال 
فخرجت أنا وصاحب يل من بين سليم حىت وجدنا : صلى اهللا عليه و سلم بالتمتع من النساء عام الفتح مبكة قال 

ين عامر كأهنا بكرة عيطاء فخطبناها إىل نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراين أشب وأمجل جارية من ب
من صاحيب وترى برد صاحيب أجود وأحسن من بردي فوامرت نفسها ساعة مث اختارتين على صاحيب فكن معنا 

  ] ثالثا مث أمرنا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نفارقهن 
  رواة هذا احلديث كلهم قرشيون :  قال أبو عبد اهللا

أخربنا أمحد بن سليمان املوصلي قال حدثنا علي بن حرب املوصلي قال ثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد 
من ظلم شيئا من األرض : [ اهللا بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] تل دون ماله فهو شهيد طوقه من سبع أرضني ومن ق
  كلهم من الزهري قرشيون ] رواة هذا احلديث : قال احلاكم [ 

فقد جعلنا نسب املصطفى صلى اهللا عليه و سلم مثاال لسائر أنساب العرب ولوال خشية التطويل : قال أبو عبد اهللا 
  ألوردت روايات لسائر العرب لكين آثرت التخفيف 

  ء احملدثنيمعرفة أمسا: النوع األربعون 



هذا النوع من هذه العلوم معرفة أسامي احملدثني وقد كفانا أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا هذا 
النوع فشفى بتصنيفه فيه وبني وخلص غري أين مل أستجز إخالء هذا املوضع من هذا األصل إذ هو نوع كبري من هذا 

  عذر وجوده يف كتب املتقدمني وأجعله مثاال ليستدل به على ما مل أذكره العلم وأنا مبني مبشيئة اهللا منه ما يت
حدثنا أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا الليث عن 

[ ى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صل: عقيل بن شهاب أنه قال حدثين ابن أيب أنس أن أباه مسع أبا هريرة يقول 
  ] إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني 

ابن أيب أنس و أبوه ابن أنس مالك بن أيب عامر اخلوالين اإلصبحي جد مالك بن أنس اإلمام و : قال أبو عبد اهللا 
  نافع هو أبو سهيل بن مالك عم مالك بن أنس 

حدثنا أبو حيىي زكرياء بن احلارث قال حدثنا حممد بن األزهر السجزي قال ثنا خلف بن  حدثنا أبو علي احلافظ قال
أيوب قال حدثنا أبو يوسف عن أيب حنيفة عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد عن أيب الوليد عن جابر 

  ] قراءته له قراءة  من صلى خلف إمام فإن: [ بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
أخربنا أبو حيىي السمرقندي قال ثنا حممد بن نصر قال ثنا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب قال حدثنا عمي أخربين 

الليث بن سعد عن يعقوب بن إبراهيم عن النعمان بن ثابت عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد عن أيب 
  ] من صلى خلف إمام فإن قراءة اإلمام له قراءة : [ صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا : الوليد عن جابر قال 

  عبد اهللا بن شداد هو بنفسه أبو الوليد ومن هتاون مبعرفة األسامي أورثه مثل هذا الوهم : قال أبو عبد اهللا 
املديين يقول عبد اهللا  أخربنا احلسن بن حممد بن إسحاق قال ثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال مسعت علي بن عبد اهللا

بن شداد أصله مديين وكنيته أبو الوليد قد روى عنه أهل الكوفة وكان مع علي يوم النهر وقد لقي عمر بن 
  اخلطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهم 

ال حدثنا حجاج بن حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشياين قال ثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو معمر ق
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حممد عن ابن جريج عن إبراهيم بن عطاء عن موسى بن وردان عن أيب هريرة قال 

  ] من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتان القرب وغدي وريح عليه بزرقه من اجلنة : [ و سلم 
ي مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس إبراهيم هو ابن حممد بن أيب حيىي األسلم: قال أبو عبد اهللا 

كان ابن جريج يقول ] من مات مريضا مات شهيدا : [ بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول حديث 
  فيه إبراهيم بن أيب عطاء وهو إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي : 

  ر على مجاعة من أهل العلم معرفته فهذا جنس من معرفة األسامي رمبا تعذ: قال أبو عبد اهللا 
  واجلنس الثاين منه معرفة أسامي احملدثني منفردة ال توجد يف رواة احلديث باإلسم الواحد منها إال الواحد 

أخربنا إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد بن املسيب قال حدثين جدي قال حدثنا ابن : مثال ذلك يف الصحابة 
أن : [ يعة عن يزيد بن أيب حبيب قال أخربين أبو احلسني األشعري عن أيب رحيانة وإمسه مشعون أيب مرمي قال ثنا ابن هل

  ] رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املشاغبة 
  هذا حديث غريب اإلسناد واملنت وليس يف رواة احلديث مشعون غري أيب رحيانة : قال أبو عبد اهللا 

إلمام قرأته عليه من أصل كتابه قال حدثنا حممد بن يونس القرشي قال ثنا األزرق أخربين أبو بكر أمحد بن إسحاق ا
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى بالشاهد : [ بن عذور قال ثنا شعيب بن عبد اهللا بن زينب عن أبيه عن جده 

  ] واليمني 



  ] غريه [ سم هذا زبيب بن ثعلبة ويل يف رواة احلديث متسمى هبذا اإل: قال أبو عبد اهللا 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال ثنا هاشم بن القاسم قال ثنا شيبان بن عبد 

أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت علمين [ الرمحن عن ليث عن بالل العبسي عن شبري بن شكل عن أبيه قال 
  ] ذ بك من شر مسعي وشر بصري وشر لساين وشر قليب وشر منيي قل رب أعو: شيئا أقوله وأدعو به قال : 

  هذا شكل بن محيد له صحبة وليس يف رواة احلديث شكل غريه : قال أبو عبد اهللا 
أخربنا أبو بكر حممد بن جعفر القارئ ببغداد قال حدثنا أمحد بن إسحاق بن صاحل قال حدثنا قيس بن حفص 

عن داؤد بن أيب هند عن شهر بن حوشب عن الزبرقان عن النواس بن مسعان  الدرامي قال حدثنا مسلمة بن علقمة
  ] احلرب خدعة : [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  وليس يف رواة احلديث نواس غري هذا الواحد وهو من أكابر الصحابة : قال أبو عبد اهللا 
  ويف التابعني من هذا اجلنس مجاعة : قال احلاكم 

أبا العباس حممد بن يعقوب يقول حدثنا حممد بن عوف الطائي قال حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال ثنا مسعت 
والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لعهد إيل : [ األعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال مسعت عليا يقول 

  ] ق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال مناف
  ال أعلم يف رواة احلديث زرا غري ابن حبيش األسدي وهذا احلديث خمرج يف الصحيح : قال أبو عبد اهللا 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا احلسن بن علي بن عفان العامري قال ثنا ابن منري عن األعمش عن 
أخيه احلاجة فتنة إن هو أعطى محد غري الذي أعطى إن يف طلب الرجل إىل : ( قال عبد اهللا : املعرور بن سويد قال 

  ) وإن منعه ذم غري الذي منعه 
  ال أعلم يف رواة احلديث معرورا غري ابن سويد وهو من كبار التابعني خمرج حديثه يف الصحيح : قال أبو عبد اهللا 

يزيد بن هارون قال أخربنا  أخربنا أمحد بن عثمان البزاز ببغداد قال حدثنا حممد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا
سعيد بن أيب عروبة عن عبد اهللا الداناج عن حضني بن املنذر بن وعلة قال صلى الوليد بالناس وهو سكران فذكر 

علي ضرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعني وضرب أبو بكر أربعني وضرب عمر صدرا من : احلديث فقال 
  كل سنة خالفته أربعني مث أمتها عثمان مثانني و

ليس يف رواة احلديث حضني بالضاد غري أيب ساسان هذا وهو تابعي جليل ورد مع عبد اهللا بن : قال أبو عبد اهللا 
  عامر نيسابور ومرو 

  : ويف أتباع التابعني منهم مجاعة وهذا مثاله : قال احلاكم 
أخربين أيب قال مسعت األوزاعي يقول  حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال أخربنا العباس بن الوليد بن مزيد قال

قدم : [ أخربين أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد امللك قال حدثين عقبة بن وساج قال حدثين أنس بن مالك قال 
علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان أسن أصحابه أبو بكر رضي اهللا عنه فكان يصبغ باحلناء والكتم ردد 

  ] مل أذكر سوادا : مث لقيته من بعد فقلت حىت اسودت قال : ذلك حىت أقناها قال 
  أبو عبيد امسه حيي وال أعلم يف الرواة له مسيا : قال أبو عبد اهللا 

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار قال ثنا أمحد بن عمار الواسطي قال حدثنا عاصم بن يوسف الريبوعي 
أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بقطعة من ذهب من : [ سلم عن ابن عمر قال قال ثنا سعري بن اخلمس عن زيد بن أ
  ] إنه سيكون معادن يكون فيها شرار خلق اهللا أو من شرار خلق اهللا : معدن بين سليم أو صدقة جاءته فقال 



  سعري واخلمس كالمها من املفردات اليت ال أعلم أحدا تسمى هبما : قال أبو عبد اهللا 
العباس حممد بن يعقوب قال ثنا أبو جعفر حممد بن عيسى العطار قال ثنا نصر بن محاد قال ثنا الربيع بن حدثنا أبو 

يا رسول اهللا أين أضع بصري يف الصالة ؟ قال صلى اهللا عليه و : أنس قال قلت [ بدر عن عنظوانة عن احلسن عن 
  ] ففي املكتوبة إذا : ال أستطيع هذا قال  يا رسول اهللا هذا شديد: عند موضع سجودك يا أنس قال قلت : سلم 

  و عنظوانة ال أعرف يف الرواة غري هذا : قال أبو عبد اهللا 
ويف الطبقة الرابعة من الرواة منهم مجاعة مثاله ما أخربنا عبد اهللا بن إسحاق البغوي قال ثنا أبو إمساعيل حممد بن 

معاوية احلضرمي قال حدثين عبد اهللا بن هبرية السبائي قال إمساعيل قال حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا عرايب بن 
ال : توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : [ حدثنا بالل بن عبد اهللا بن عمر أن أباه عبد اهللا بن عمر قال 

لعنك :  فقلت أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله فالتفت إيل فقال] متنعوا النساء حظوظهن من املساجد 
( اهللا ثالث مرات تسمعين وأنا أقول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أن ال متنعوا النساء املساجد وتقول 

  مث بكى وقام مغضبا ) مننعهن 
  عرايب ليس يف رواة احلديث غري هذا الواحد : قال أبو عبد اهللا 

ا أبو الطاهر قال ثنا أشهب بن عبد العزيز عن حدثين علي بن عيسى قال حدثنا موسى بن عبد املؤمن قال حدثن
مالك بن أنس عن أيب النضر عن علي بن احلسني عن ابن عباس يف املرأتني اللتني تظاهرتا على عهد رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم احلديث بطوله 
  أشهب فقيه أهل مصر وليس يف الرواة له مسى : قال أبو عبد اهللا 
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احلديث: كتاب    معرفة علوم 
وري: املؤلف  النيساب احلاكم  اهللا  عبد  بن  اهللا حممد  بو عبد   أ

  معرفة الكىن للصحابة والتابعني وأتباعهم: النوع احلادي واألربعون 

هذا النوع من هذه العلوم معرفة الكىن للصحابة والتابعني وأتباعهم وإىل عصرنا هذا وقد صنف احملدثون فيه كتبا 
  ورمبا يشد عنهم الشيء بعد الشيء وأنا ذاكر مبشيئة اهللا يف هذا املوضع ما يستفاد كثرية 

مثال ذلك يف الصحابة ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن حممد الدوري قال مسعت حيىي بن 
ارث وكان يكون حبمص قال أبو احلمراء صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وامسه هالل بن احل: معني يقول 

  قد رأيت غالما من ولده به : حيىي بن معني 
أخربنا عبد اهللا بن احلسني القاضي قال حدثنا احلارث بن حممد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا حممد بن فضيل 

وأول مال أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان عبد اهللا بن وهب األسدي : عن عاصم األحول عن الشعيب قال 
  مخس يف اإلسالم مال أيب سنان 

أخربين أمحد بن حممد بن عبدوس قال ثنا عثمان بن سعيد الدرامي قال مسعت عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي 
  اسم أيب شريح الكعيب ثابت : يقول 

ب يقول مسعت كذا قال دحيم وقد أمجعوا على خالفه فإنه كعب بن عمرو مسعت حممد بن يعقو: قال أبو عبد اهللا 
العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول متيم الدراري أبو رقية قال ومسعت حيىي يقول كنية عبد اهللا 

  أبا شرحبيل ] يكىن [ بن مغفل أبو سعيد قال ومسعت حيىي يقول ذو الكالع 
مالك بن قيس املازين كنيته أبو : ال أخربين حممد بن املؤمل قال حدثنا الفضل بن حممد قال حدثنا أمحد بن حنبل ق

  صرمة 
أخربنا أمحد بن سامان قال حدثنا حيىي بن جعفر قال ثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن مساك بن حرب قال مسعت أبا 

قدمت مكة قبل أن يهاجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فاشترى مين سراويل : صفوان مالك بن عمري األسدي قال 
  فأرجح يل 

أبو طالب امسه : أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد يقول مسعت حيىي بن معني يقول مسعت 
  عبد مناف 

  وهكذا ذكره أمحد بن حنبل عن الشافعي وأكثر املتقدمني على أن امسه كنيته فاهللا أعلم : قال أبو عبد اهللا 
ن الصدر األول فأما أكابر الصحابة فكناهم مشهورة فقد جعلت هذه الكىن مثاال لكنة الصحابة م: قال احلاكم 

  خمرجة يف الكتب وهذه كىن مجاعة من التابعني أخرجتها من مساعايت 
حدثنا علي بن عيسى قال ثنا احلسني بن حممد بن زياد قال حدثين يعقوب بن أيب معاوية قال ثنا أبو عبد الرمحن 

دخلت : ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن إمساعيل بن عبيد قال املقرئ عن سعيد بن أيب أيوب قال حدثين جعفر بن 
  يا أبا سعد : على أم الدرداء وعندها قبيصة بن ذؤيب فقلت له 

أخربنا دعلج بن أمحد السجزي قال حدثنا حممد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد اهللا بن 
  قيس السكوين  إياد بن لقيط عن أبيه عن أيب كبشة الرباء بن



كنية : مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول 
  هارون بن رياب أبو بكر 

  أخرنا حممد بن املؤمل قال ثنا الفضل بن حممد قال ثنا أمحد بن حنبل قال أبو لبابة صاحب عائشة إمسه مروان 
أبو حذيفة : يقول مسعت حيىي بن معني يقول ] الدوري [ ي يقول مسعت العباس بن حممد مسعت أبا العباس األمو

  الذي روى عن عائشة امسه سلمة بن صهيبة 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حبر بن نصر قال ثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث أن 

  حمدي حدثه أنه كان جبنب أيب موسى مالك بن عبادة الغافقي حيىي بن ميمون احلضرمي حدثه و داعة الي
أخربنا احلسن بن حممد األزهري قال ثنا حممد بن أمحد بن الرباء قال حدثنا علي بن املديين قال قلت لـ أيب عبيد 

املديين أبو مرمي احلنفي استقضاه أبو موسى األشعري قال علي : من أول من قضى بالبصرة ؟ قال : معمر بن املثىن 
  وامسه إياس بن صبيح 

  علي بن ربيعة األسدي صاحب علي كنيته أبو املغرية : قال أبو عبد اهللا 
أخربنا حممد بن املؤمل قال حدثنا الفضل بن حممد قال حدثنا أمحد بن حنبل قال حريث بن مالك األسدي كنيته أبو 

  ماوية البصري 
  أيب هريرة أبو ميمونة امسه أسامة بن زيد مديين  هالل بن ميمونة عن أبيه عن: قال أبو عبد اهللا 

اسم أيب السليل : مسعت حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول 
سامل اجليشاين : ضريب بن نفري أخربنا حممد بن املؤمل قال حدثنا الفضل بن حممد قال حدثنا أمحد بن حنبل قال 

  نئ سفيان بن ها
قال ثنا أبو حيىي بن أيب مسرة قال حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ قال ثنا ] مبكة [ أخربنا عبد اهللا بن حممد الفاكهي 

[ أخربين احلجاج بن شداد أن أبا صاحل سعيد بن عبد الرمحن الغفاري أخربه عن عقبة بن عامر اجلهين : حيوة قال 
عباس بن حممد يقول سألت حيىي بن معني عن حديث سفيان بن عيينة مسعت حممد بن يعقوب يقول مسعت ال] قال 

ال حتل له إال من الباب الذي خرجت منه : ( عن مالك بن أنس الزهري عن أيب عبد الرمحن عن زيد بن ثابت قال 
  يقولون سليمان ين يسار : من أبو عبد الرمحن هذا ؟ قال ) 

  التابعني أخرجتها من السماع  وهذه كىن مجاعة من أتباع: قال أبو عبد اهللا 
قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرمحن دنوقا قال ثنا خالد بن يزيد ] ببغداد [ حدثنا أمحد بن عثمان بن حيىي اآلدمي 

قال : العمري قال حدثنا أبو مودود عبد العزيز بن سليمان عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال 
  ] لسقط أقدمه بني يدي أحب إيل من ألف فارس أخلفه ورائي : [ و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه

حدثنا أبو بكر بن إسحاق اإلمام قال ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال ثنا سعيد بن أيب مرمي قال ثنا أبو التمام 
الدوري يقول سألت عبد العزيز بن أيب حازم قال مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد 

من سليم هذا ؟ فقال قد روى عن ابن جريج : حيىي بن معني عن حديث حممد بن مسلم الطائي عن سليم بن جماهد 
  سليم موىل أم علي : وروى عن عبد امللك بن أيب سليمان فقال أبو عبيد اهللا 

م بن أيب إياس قال ثنا شعبة قال حدثنا أخربنا عبد الرمحن بن احلسن القاضي قال ثنا إبراهيم بن احلسني قال ثنا آد
  يزيد بن محري بن عمر 

حدثنا حممد بن يعقوب قال ثنا العباس بن حممد قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا أبو زبر عبد اهللا بن العالء بن زبر عن 



أول ما يسئل  إن: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزم عن أيب هريرة قال 
  ] عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له أمل نصح لك جسمك ألو نروك من املاء البارد ؟ 

  أخربنا أبو عبد اهللا الشيباين قال حدثنا حيىي بن حممد بن حيىي قال ثنا مسدد قال أبو عمر يونس بن القاسم اليمامي 
  ثنا مسدد أبو شهاب حممد بن إبراهيم عن عاصم بن هبدلة أخربنا أبو عبد اهللا قال ثنا حيىي بن حممد قال 

أخربنا حممد بن علي بن دحيم قال ثنا أمحد بن حازم بن أيب غرزة قال حدثنا أبو نعيم قال ثنا أبو سيدان عبيد بن 
  الطفيل الغطفاين عن عطية بن سعد 

قال ثنا صدقة بن خالد القرشي قال أخربنا أبو حممد املزين قال ثنا يوسف بن موسى قال حدثنا هشام بن عمار 
  يا أبا إبراهيم : أخربنا ابن جابر قال مر بنا خالد بن اللجالج فدعاه مكحول فقال 

مسعت حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول إمساعيل بن كثري 
  بن مطعم  املكي كنيته أبو هاشم و أبو املنهال املكي عبد الرمحن

حدثنا أبو عبد اهللا الشيباين قال حدثنا علي بن احلسن اهلاليل قال حدثنا أبو نعيم قال ثنا أبو شهاب األسدي موسى 
  بن نافع 

حدثنا أبو النضر الفقيه قال ثنا عثمان بن سعيد الدرامي قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين أبو شريح عن أيب 
   علي اهلمداين الصباح حممد بن شهر عن أيب

وهذه الكىن املتفرقة من كىن احملدثني وأكثرها غرائب قد مجعين و القاضي أبا بكر حممد بن عمر : قال أبو عبد اهللا 
  اجلعايب احلافظ مدينة السالم يف رحليت الثانية وذاكرته يف جمالس كثرية وكانت كتبه إيل متواترة إىل أن تويف رمحه اهللا 

مسعت أبا بكر حممد بن عمر سامل احلافظ يقول كنية مروج بن عمرو أبو : محد بن جعفر قال حدثن عبد ا هللا بن أ
فيد و اسم ذي الرمة غيالن حممد بن عمرو بن علقمة يكىن أبا احلسن قيس بن سعد املكي يكىن أبا عبيد اهللا طارق 

وغريه الربيع بن خثيم يكنا أبا بن شهاب وغريه رافع بن عمرية الطائي يكىن أبا احلسن حدث عنه طارق بن شهاب 
يزيد يسر بن عمرو أبو قيس حبة العرين أبو قدامة األسود بن هالل احملرايب أبو سالم شبث بن ربعي أبو عبد 

القدوس عمرو بن ميمون األودي أبو عبد اهللا عمري بن سعيد النخعي أبو حيىي صلة بن زفر أبو العالء عتبة بن فرقد 
هيم بن يزيد التيمي أبو أمساء يزيد بن شريك أبو إبراهيم متيم بن سلمة أبو سلمة حيدث عن يكىن أبو عبد اهللا إبرا

علي بن مدرك سعد بن عبيدة أبو محزة وهو خنت أيب عبد الرمحن السلمي وكان يرأى رأي اخلوارج نعيم بن أيب هند 
سحاق حيدث عنه أبو معاوية وغريه وله ابن أبو هند امسه النعمان و أبو هند أعتق أبا اجلعد أبو شيبة عبد الرمحن بن إ

يسمى شيبة جبلة بن سحني أبو سويرة برة بن عبد الرمحن أبو العباس حمارب بن دثار أبو النضر ويقال أبو كردوس 
صفوان بن سليم أبو عبد اهللا غيالن بن جامع أبو عبد اهللا وهو غيالن بن جامع بن أشعث عبيدة بن معتب أبو عبد 

يمة اهلجيمي طريف بن جمالد حيىي بن أيب كثري أبو نصر واسم أيب كثري نشيط أبو عمر الصيين امسه الكرمي أبو مت
نشيط محاد بن زيد بن درهم يكىن درهم أبا زياد و محاد أبا إمساعيل أسلم موىل عمر أبو زيد علي بن غراب أبو 

عيد بن يسار أبو احلباب و سعيد بن الوليد معقل بن مقرن أبو حكيم حبيب بن صاحل بن حبيب يكىن أبا موسى س
  يسار موىل احلسن بن علي و سعيد بن يسار أخو أيب مزرد و سعيد بن يسار أخو احلسن البصري 

ذكر الكنية اليت هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يكتىن هبا مث اختصاص ابن عمه علي : قال أبو عبد اهللا 
  هم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أمته رضي اهللا عنه بإباحتها لولده ومن كنا

] تسموا بإمسي وال تكتنوا بكنييت : [ قد صحت الروايات عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : قال احلاكم 



ال جتمعوا بن : [ وعنه صلى اهللا عليه و سلم ] من تسمى بإمسي فال يكتين بكنييت : [ وعنه صلى اهللا عليه و سلم 
فأخربنا أبو احلسني علي بن عبد : وملا ولد حممد بن احلنفية كناه علي رضي اهللا عنه أبا القاسم ] نييت إمسي وك

الرمحن بن عيسى الدهقان بالكوفة قال ثنا احلسني بن احلكم احلربي قال ثنا عبد العزيز بن اخلطاب قال ثنا قيس بن 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال  الربيع عن ليث عن حممد بن نشر اهلمداين عن حممد احلنفية

  ] يولد لك غالم حنلته امسي وكنييت فولد له حممد [ 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ قال ثنا حممد بن عبد الوهاب الفراء قال أخربنا جعفر بن عون عن فطر 

صلى اهللا عليه و سلم لعلي رضي اهللا عنه أن قال له  كانت رخصة من رسول اهللا: بن خليفة عن منذر الثوري قال 
] ( نعم : أمسيه بامسك أكنيه بكنيتك ؟ قال : يا رسول اهللا أرأيت إن ولد يل بعدك ولد ذكر ما أمسيه وأكنيه : [ 
  فولد له حممد بن علي فسماه حممدا وكناه بأيب القاسم ) قال 

سن العلوي قال ثنا جدي حيىي بن احلسن قال حدثنا أمحد بن سالم أخربنا أبو حممد احلسني بن حممد بن حيىي بن احل
قال حدثين جعفر بن هذيل قال ثنا حممد بن الصلت األسدي قال ثنا ربيع بن منذر الثوري عن أبيه أظنه عن ابن 

ته وقد إنك تسمي بامسه وتكين بكني: فقال لعي : وقع بن طلحة وبني علي رضي اهللا عنهما كالم قال : احلنفية قال 
إن اجلريء من اجترى على اهللا : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك أن جيمعا ألحد من أمته فقال علي 

ورسوله يا فالن ادع يل فالنا وفالنا فجاء نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من قريش فشهدوا أن 
  وحرمهما على أمته من بعده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص لعلي أن جيمعهما 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا محيد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا سفيان عن 
  ] عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كناها أم عبد اهللا [ هشام بن عروة عن أبيه عن 

دت أمساء عبد اهللا بن الزبري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا ول[ ويف سائر األخبار : قال أبو عبد اهللا 
  ] اكتين بابنك عبد اهللا فإن اخلالة والدة : لعائشة رضي اهللا عنها 

  معرفة بلدان رواة احلديث وأوطاهنم: النوع الثاين واألربعون 

د زلق فيه مجاعة من كبار العلماء هذا النوع من معرفة هذه العلوم معرفة بلدان رواة احلديث وأوطاهنم وهو علم ق
مبا يشتبه عليهم فيه فأول ما يلزمنا من ذلك أن نذكر تفرق الصحابة من املدينة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم واجنالئهم عنها ووقوع كل منهم إىل نواحي متفرقة وصرب مجاعة من الصحابة باملدينة ملا حثهم املصطفى صلى 
  ى املقام هبا اهللا عليه و سلم عل

أخربنا أبو الفضل حممد بن أمحد الصرييف ببغداد قال ثنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن الرباء قال أخربنا حممد بن عمار 
قال ثنا سامل بن نوح العطار قال حدثنا اجلريري قال ثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ا األمر إىل املدينة كما بدأ منها حىت ال يكون إميان إال هبا وال يترك املدينة رجل رغبة ليعودن هذ: [ و سلم قال 
عنها إال أبدهلا اهللا من هو خري منه وليسمعن أقوام بريف وعيش فيأتونه واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون ال يصرب 

  ] على ألواء املدينة أحد إال كان له أجر جماهد 
علي بن أيب طالب سعد بن أيب وقاص سعيد : من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ذكر من سكن الكوفة

بن زيد بن عمرو بن نفيل عبد اهللا بن مسعود خباب بن األرت سهل بن حنيف أبو قتادة بن ربعي سلمان الفارسي 
ب عبد اهللا بن يزيد حذيفة بن اليمان عمار بن ياسر أبو موسى األشعري أبو مسعود األنصاري الرباء بن عاز



اخلطمي النعمان بن مقرن وأخوه معقل بن مقرن النعمان بن بشري املغرية بن شعبة جرير بن عبد اهللا البجلي عدي بن 
حامت الطائي عروة بن مضرس الطائي عبد اهللا بن أيب أوىف أشعث بن قيس جابر بن مسرة حذيفة بن أسيد الغفاري 

بن حجر صفوان بن عسال أسامة بن شريك عامر بن شهر عرفجة بن  عمرو بن احلمق سليمان بن صرد وائل
شريح نافع بن عتبة بن أيب وقاص ثعلبة بن احلكم عروة البارقي جندب بن عبد اهللا البجلي مسرة بن جندب قطبة بن 

 بن مالك حبشي بن جنادة يعلى بن مرة الثقفي عمارة بن رويبة طارق بن عبد اهللا احملاريب خزمية بن ثابت بشري
  اخلصاصية قيس بن أيب عرزة حنظلة الكاتب املستورد بن شداد أبو الطفيل أبو جحيفة هؤالء أكثرهم بالكوفة دفنوا 

قد كنت دخلت الكوفة أول ما دخلتها سنة إحدى وأربعني وكان أبو احلسن بن عقبة الشيباين : قال أبو عبد اهللا 
منها وهي إذ ذاك عامرة وكنا نأوي إىل مسجد جرير بن يدلين على مساجد الصحابة فذهبت إىل مساجد كثرية 

عبد اهللا يف جبيلة مث دخلتها سنة مخس وأربعني ومسجد ابن عقبة قد خرب فكان أبو القاسم السكوين يأخذ بيدي يف 
هذه أسطوانة جرير وهذه أسطوانة عبد اهللا وهذه أسطوانة الرباء وقد : اجلامع فيدور معي على األسطوانات فيقول 

  رفت منها ما عرفنيه ذلك الشيخ رمحه اهللا ع
عياش وعبد اهللا ابنا أيب ربيعة املخزوميان واحلارث بن هشام وعكرمة بن أيب جهل : وممن نزل مكة من الصحابة 

وعبد اهللا بن السائب املخزومي قارئ الصحابة مبكة وعتاب بن أسيد وكان خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
د بن أسيد واحلكم بن أيب العاص وعثمان بن طلحة وعقبة بن احلارث وشيبة بن عثمان احلجيب هبا وأخوه خال

وصفوان بن أمية وأبو حمذورة ومطيع بن األسود وعبد اهللا بن مطيع واملهاجرين قنفد وسهيل بن عمرو وعمري بن 
عبد اهللا بن حبشي وعبد اهللا بن قتادة الليثي وكرز بن علقمة ومتيم بن أسد واألسود بن خلف وأبو شريح الكعيب و

  صفوان ولقيط بن صربة وإياس بن عبد املزين 
عتبة بن غزوان وعمران بن حصني وأبو برزة األسلمي وحمجن بن األدرع وعبد : وممن نزل البصرة من الصحابة 

ن مائة وسبع سنني اهللا بن مغفل املزين ومعقل بن يسار وعبد الرمحن بن مسرة وأبو بكرة وأنس بن مالك تويف وهو اب
وهشام بن عامر وأبو زيد األنصاري وعمرو بن أخطب وثابت بن زيد وجماشع بن مسعود وأخوه ) هـ  ١٠٧( 

جمالد وعائذ بن عمرو املزين وقرة بن إياس املزين وعبد اهللا بن الشخري ومعاوية بن حيدة وقبيصة بن املخارق وعياض 
صعة بن ناجية وعثمان واحلكم ابنا أيب العاص واألسود بن سريع بن محاز وقيس بن عاصم واألقرع بن حابس وصع

وسليم بن جابر اهلجيمي وعرفجة بن أسعد وأبو العشراء الدرامي وجارية بن قدامة والعداء بن خالد وعبد اهللا بن 
  سرجس وميسرة الفجر وسلمان بن عامر الضيب وسلمة بن احملبق 

اجلهين وعمرو بن العاص وعبد اهللا بن عمرو وخارجة بن حذافة وعبد  عقبة بن عامر: وممن نزل مبصر من الصحابة 
اهللا بن سعد بن أيب سرح وحممية بن جزء وعبد اهللا بن احلارث بن جزء وأبو بصرة الغفاري وأبو سعد اخلري ومعاذ 

ي وأبو بن أنس اجلهين ومعاوية بن حديج وزياد بن احلارث الصدائي ومسلمة بن خملد وسرق وأبو فاطمة اإلياد
  مجعة وأبو الشموس البلوي 

أبو عبيدة بن اجلراح وبالل بن رباح وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وسعد بن : وممن نزل الشام من الصحابة 
عبادة وأبو الدرداء وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض بن غنم والفضل بن العباس بن عبد املطلب 

ري وعوف بن مالك األشجعي وثوبان وشداد بن أوس وفضالة بن عبيد وعمرو مدفون باألردن وأبو مالك األشع
بن عنبسة واحلارث بن هشام ومعاوية بن أيب سفيان وواثلة بن األسقع وبسر بن أيب أرطاة وحبيب بن مسلمة 
د اهللا والضحاك بن قيس وقباث بن أشيم والعرباض بن سارية وعبد اهللا بن بسر املازين وعتبة بن عبد السلمي وعب



بن حوالة وكعب بن مرة وكعب بن عياض واملقدام بن معدي كرب وأبو هند الداري وسلمة بن نفيل وغطيف بن 
  احلارث وعطية بن عمرو السعدي وفروة بن عمرو اجلذامي 

  عدي بن عمرية الكندي ووابصة بن معبد األسدي والوليد بن عقبة بن أيب معيط : وممن نزل اجلزيرة من الصحابة 
بريدة بن حصيب األسلمي مدفون مبرو وأبو برزة األسلمي واحلكم بن : ن نزل خراسان من الصحابة وتويف هبا ومم

  عمرو الغفاري وعبد اهللا بن خازم األسلمي مدفون بنيسابور برستاق جوين قثم بن العباس مدفون بسمرقند 
ا إال أن مجاعة من التابعني وأتباع التابعني نزلوها فأما مدينة السالم فإين ال أعلم صحابيا تويف هب: قال أبو عبد اهللا 

  وماتوا هبا 
منهم هشام بن عروة بن الزبري و حممد بن إسحاق بن يسار و إمساعيل بن سامل األسدي و أبو حنيفة الفقيه و شيبان 

عبد اهللا بن أيب  بن عبد الرمحن النحوي و إبراهيم بن سعد الزهري مجاعة هؤالء يف مقربة اخليزران و عبد العزيز بن
سلمة املاجشون ورد على املهدي وتويف هبا فحضر املهدي دفنه وصلى عليه وأمر بدفنه يف مقابر قريش و عبد امللك 

بن حممد بن أيب بكر بن حزم استقضاه الرشيد فتويف هبا فصلى عليه الرشيد فتويف هبا فصلى عليه الرشيد ودفنه يف 
لزناد تويف ببغداد ودفن يف مقربة باب التبني و هشيم بن بشري تويف ببغداد وهبا مقابر قريش و عبد الرمحن بن أيب ا

دفن و عنبسة بن عبد الواحد و أبو إمساعيل املؤدب و الفرج بن فضالة و مروان بن شجاع و عبيدة بن محيد و أبو 
ن بن مسلم ماتوا عن حفص األبار و عباد بن العوام و علي بن ثابت و أبو يوسف القاضي و أسد بن عمرو و عفا

  آخرهم ببغداد ودفنوا هبا 
ولو استجز إخالء هذا املوضع من ذكر مدينة السالم تعصبا هلا إذ هي مدينة العلم وموسم العلماء : قال احلاكم 

  واألفاضل عمرها اهللا 
ة أوطان رواة من معرف: فأما ذكر التابعني وأتباعهم على ما ذكرت الصحابة فإنه يكثر لكين أذكر اجلنس الثاين 

  األخبار بأحاديث أرويها وأذكر مواطن رواهتا ليكون مثاال لسائر الروايات 
ثنا أبو محزة عن إبراهيم الصائغ عن : أخربنا إبراهيم بن عصمة العدل قال حدثنا أيب قال ثنا عبدان بن عثمان قال 

  ] ات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة من م: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب الزبري عن جابر قال 
جابر بن عبد اهللا من أهل قبا مدين و أبو الزبري مكي و إبراهيم الصائغ و أبو محزة و عبدان : قال أبو عبد اهللا 

  مروزيون وشيخنا وأبوه نيسابوريان 
حيىي عن عبد اهللا بن حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا إبراهيم بن منقذ اخلوالين قال حدثين إدريس بن 

إن اهللا : [ عياش قال حدثين عبد اهللا بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] ومالئكته يصلون على املتسحرين 

نقذ ابن عمر ونافع مدنيان و عبد اهللا بن سليمان و عبد اهللا بن عياش و إدريس و إبراهيم بن م: قال أبو عبد اهللا 
  مصريون 

حدثنا أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن خالد الدرامي قال حدثين إبراهيم بن أيب 
قال رسول اهللا : الليث قال حدثنا األشجعي عن سفيان الثوري عن هشام بن سعد عن املقربي عن أيب هريرة قال 

عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن  إن اهللا قد أذهب عنكم: [ صلى اهللا عليه و سلم 
تقي وفاجر شقي لينتهني أقوام يفخرون برجال إمنا هم فحم من فحم جهنم أو ليكونوا أهون على اهللا من جعالن 

  ] تدفع الننت بأنفها 



ألشجعي كوفيان و إبراهيم بن أيب أبو هريرة مدين وكذلك املقربي و هشام بن سعد و الثوري و ا: قال أبو عبد اهللا 
  الليث بغدادي و عثمان بن سعيد سجزي وشيخنا نيسابوري 

قد جعلت هذه األحاديث مثاال لكل ما يروى من األحاديث أن يأخذ احلافظ احلديث فيذكر أوطان : وقال احلاكم 
  رواته 

أوطاهنم إىل بالد شاسعة فطال مكثهم هبا  اجلنس الثالث من معرفة بلدان احملدثني معرفة قوم من احملدثني تغربوا عن
  فنسبوا إليها وهذا من دقيق هذا العلم 

أخربنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا الفضل بن عبد اهللا اليشكري قال حدثنا مالك بن سليمان قال حدثنا عيسى 
ليه و سلم هنى عن نبيذ شهدت النيب صلى اهللا ع: [ الرازي عن الربيع بن أنس عن عبد اهللا بن مغفل املزين قال 

الربيع بن أنس بصري من التابعني سكن : قال أبو عبد اهللا ] اجتنوا املسكر : اجلر وأنا شهدته حني رخص فيه وقال 
مبرو فنسب إليها وقد ذكره املراوزة يف توارخيهم و عيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي كويف نزل الري ومات هبا 

  فنسب إليها 
مد بن نصري اخللدي قال حدثنا أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين قال حدثنا يوسف بن عدي حدثنا جعفر بن حم

قال حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن أيب إسحاق الشيباين عن عباس بن ذريح عن شريح بن هانئ عن عائشة 
  ) لو علمت ليلة القدر ما سألت ريب فيها إال العافية حىت أصبح : ( قال 
يوسف بن عدي كويف وراياته كلها عن الكوفيني سكن مصر فغلب عليه االشتهار وليس له عنهم : بو عبد اهللا قال أ

  مساع ومثال هذا يكثر وبالقليل منه يستدل على كثريه من رزق الفهم 

  معرفة املوايل وأوالد املوايل من رواة احلديث: النوع الثالث واألربعون 

  م يف الصحابة والتابعني وأتباعه
هذا النوع من معرفة هذا العلوم معرفة املوايل وأوال املوايل من رواة احلديث يف الصحابة والتابعني وأتباعهم فقد 

  قدمنا ذكر القبائل وهذا ضد ذلك النوع 
وأول ما يلزمنا االبتداء به موايل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمنهم شقران كان حبشيا لعبد الرمحن بن عوف 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعتقه وكان ممن شهد دفن النيب صلى اهللا عليه و سلم وألقى يف قربه قطيفة  فوهبه
  واحلديث مشهور 

  ومنهم ثوبان وكان من سيب اليمن فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وله أحاديث كثرية 
  سيب خيرب  ومنهم رويفع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان من

ومنهم زيد بن حارثة من سيب العرب من كلب فمن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعتقه فقيل زيد ابن 
وكانت امرأته أم أمين موالة رسول اهللا صلى اهللا } ادعوهم آلبائهم { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزلت 
  عليه و سلم فولدت له أسامة بن زيد وآنسة 

نا إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين قال حدثنا جدي قال ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي قال ثنا حممد بن أخرب
وكان ممن شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آنسة موىل : فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال 

  م رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو كبشة ويقال امسه سلي
أخربنا إمساعيل بن حممد بإسناده عن ابن شهاب قال يف ذكر من شهد بدرا أبو كبشة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 



و سلم وأبو رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقيل امسه إبراهيم زوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وأبو مويهبة موىل موالته سلمى فولدت له عبيد اهللا بن أيب رافع كا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وله رواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضمرة موىل رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم وقد أعقب وسلمان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ذكر أنه كان : ثنا حيىي بن أيب طالب عن علي بن عاصم بإسناده إسالم سلمان حدثنا احلسن بن يعقوب قال حد
  عبدا فلما قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة أتاه فأسلم فابتاعه النيب صلى اهللا عليه و سلم وأعتقه 

قال أخربنا أسامة بن أخربنا عثمان بن أمحد بن السماك قال ثنا احلسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر : وسفينة 
ركبت البحر يف سفينة فتكسرت فركبت لوحا منها فطرحين يف جزيرة : زيد عن حممد بن املنكدر عن سفينة قال 

فيها أسد فلم يرعين فقلت يا أبا احلارث أنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل يغمرين مبنكبه حىت أقامين 
  الم على الطريق مث مههم فظننت أنه الس

  ومهران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم له حديث 
  وممن يعدون يف املوايل من التابعني وأئمة املسلمني 

أخربنا أبو علي احلافظ قال أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا البريويت قال ثنا حممد بن أمحد بن مطر بن العالء 
مسعت حممد بن مسلم بن : قال حدثين الوليد بن حممد املقرئ قال قال حدثين حممد بن يوسف بن بشري القرشي 

: يا زهري ؟ قلت من مكة قال : من أين قدمت : شهاب الزهري يقول قدمت على عبد امللك بن مروان فقال يل 
 من املوايل: فمن العرب أم من املوايل ؟ قال قلت : عطاء بن أيب رباح قال : فمن خلفت يسود أهلها ؟ قال قلت 

إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا فمن يسود أهل : بالديانة والرواية قال : ومب سادهم ؟ قال قلت : قال 
ومب سادهم ؟ : من املوايل قال : فمن العرب أم من املوايل ؟ قال قلت : طاووس بن كيسان قال : اليمن ؟ قال قلت 

فمن : يزيد بن أيب حبيب قال : يسود أهل مصر ؟ قال قلت  إنه لينبغي فمن: مبا سادهم عطاء قال : قال قلت 
مكحول قال فمن العرب أم : فمن يسود أهل الشام ؟ قال قلت : من املوايل قال : العرب أم من املوايل ؟ قال قلت 

: فمن يسود أهل اجلزيرة ؟ قال قلت : من املوايل عبد نويب أعتقه امرأة من هذيل قال : من املوايل ؟ قال قلت 
من املوايل قال فمن يسود أهل خرسان ؟ قال قلت : فمن العرب أم من املوايل ؟ قال قلت : ميمون بن مهران قال 

: من املوايل قال فمن يسود أهل البصرة ؟ قلت : قلت : فمن العرب أم من املوايل ؟ قال : الضحاك بن مزاحم قال 
من املوايل قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة ؟ : ال قلت احلسن بن أيب احلسن قال فمن العرب أم من املوايل ؟ ق

ويلك يا زهري فرجت : من العرب قال : فمن العرب أم من املوايل ؟ قال قلت : إبراهيم النخعي قال : قال قلت 
ا هو يا أمري املؤمنني إمن: قال قلت ! عين واهللا ليسوده املوايل على العرب حىت خيطب هلا على املنابر والعرب حتتها 

  أمر اهللا ودينه من حفظه ساد ومن ضيعه سقط 
أخربنا أبو العباس السياري قال ثنا عيسى بن حممد بن عيسى قال ثنا العباس بن مصعب قال وخرج من مرو أربعة 

عبد اهللا بن املبارك و مبارك عبد و إبراهيم بن ميمون الصائغ و : من أوالد العبيد ما منهم أحد إال وهو إمام عصره 
  مون عبد و احلسني بن واقد و واقد عبد و أبو محزة حممد بن ميمون السكري و ميمون عبد مي

  رفيع أبو العالية الرياحي كان عبدا المرأة من بين رياح فأعتقه وهو من كبار التابعني 
  سريين موىل لبين النجار وهو أبو حممد بن سريين وقد روى عن عمر بن اخلطاب وكنية سريين أبو عمرة 

  رطبان كان عبدا لعبد اهللا بن ذرة املزين وهو جد عبد اهللا بن عون أ



  يسار هوأبو احلسن البصري كان عبدا لـ لربيع بنت النضر عمه أنس بن مالك فأعتقه 
  أم احلسن موالة أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  توبة بن كيسان العنربي وكيسان موىل أيوب بن أزهر العنربي 
  دينار و دينار موىل إلمرأة من بين سامة بن لؤي  مالك بن

  عبد العزيز بن صهيب كان يقال له عبد العزيز العبد موايل أنس بن مالك 
  أيوب بن كيسان السختياين و كيسان موىل العنزة 

  محيد بن أيب محيد الطويل أبو محيد أبوه امسه طرخان موىل طلحة الطلحات و طلحة خزاعي 
  واحلبحاب موىل لبين واقد شعيب بن احلبحاب 

  نافع موىل عبد اهللا بن عمر من سيب نيسابور 
  عبد الرمحن بن هرمز األعرج و هرمز عبد 

  أبو عبيد موىل عبد الرمحن بن أزهر ويقال أنه موىل عبد الرمحن بن عوف 
  أبو سعيد كيسان املقربي موىل لبين ليث بن بكر 

  اري على أربعني ألف درهم مث ندم على كتابته فرده إىل خدمته مث أعتقه أفلح موىل أيب أيوب كاتبه أبو أيوب األنص
سليمان و عطاء و عبد امللك بنو يسار وهم فقهاء التابعني وأبوهم يسار موىل ميمونة وليسار عن رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم رواية 
  أبو مرة عقيل بن أيب طالب من كبار التابعني 

  موىل التؤمة بنت أمية بن خلف القرشي  صاحل بن نبهان و نبهان
  عمرو بن دينار موىل باذان اجلمحي 

  من معرفة املوايل أن مييز احلديثي معرفتهم من الروايات وهذا مثاله : اجلنس الثالث 
حدثنا بكر بن حممد الصرييف مبرو قال ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال ثنا إبراهيم بن سليمان الزيات قال ثنا 

: [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حبر السقاء عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 
  حبر بن كنيز السقاء و كنيز عبد : قال أبو عبد اهللا ] التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

ثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ حدثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ قال ثنا حممد بن أمحد بن أنس القرشي قال حد
قال ثنا حيوة قال حدثين أبو عقيل أنه مسع أبا حازم و حممد بن املنكدر حيدثان عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه 

يا رسول اهللا إين قد كربت وثقلت فأخربين بعمل أعمله وأنا : أم هانئ بنت أيب طالب قالت [ ها أن Bو سلم و
مائة مرة فواهللا ما ) ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ( قويل : (  صلى اهللا عليه و سلم جالسة فقال هلا رسول اهللا

مائة مرة يكتب لك هبا خري من ألف بدنة جمللة ) اهللا أكرب ( سبقتها من حسنة وما تركت بعدها من سيئة وقويل 
احلمد هللا ( م مسرج يف سبيل اهللا وقويل مائة مرة يكتب لك هبا خري من مائة فرس ملج) سبحان اهللا ( متقبلة وقويل 

  ] مائة مرة يكتب لك هبا خري من مائة رقبة ) 
  رواة هذا احلديث كلهم عربيون غري أيب حازم فإنه سلمة ابن دينار ودينار عبد : قال أبو عبد اهللا 

وهاب بن عطاء قال ثنا أخربين أمحد بن حممد بن عبد اهللا النحوي ببغداد قال حدثنا حيىي بن جعفر قال ثنا عبد ال
راشد أبو حممد احلماين قال بلغين أن رجال بالبصرة عنده اسم اهللا األعظم يقال له عبد اهللا بن احلارث بن نوفل 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول عند الكرب هؤالء [ فأتيته فسألته عن ذلك فقال ثنا عبد اهللا بن عباس 



يم احلليم ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ال إله إال اهللا رب السموات ورب العرش الكلمات ال إله إال اهللا العظ
  ] الكرمي 

  راشد أبو حممد هو راشد بن جنيح احلماين و جنيح عبد و راشد عزيز احلديث : قال أبو عبد اهللا 
ا العلم املوايل من رواته قد جعلت هذه األحاديث مثاال لكل حديث يرويه حمدث ليعلم املتبحر يف هذ: قال احلاكم 

  واهللا املوفق مبنه 

  معرفة أعمار احملدثني من والدهتم إىل وقت: النوع الرابع واألربعون 

  وفاهتم 
  هذا النوع من هذه العلوم معرفة أعمار احملدثني من والدهتم إىل وقت وفاهتم 
لفوا أنه ولد عام الفيل وأنه بعث وهو وقد اختلفت الروايات يف سن سيدنا املصطفى صلى اهللا عليه و سلم ومل خيت

ابن أربعني سنة وأنه أقام باملدينة عشرا إمنا اختلفوا يف مقامه مبكة بعد املبعث فقالوا عشرا وقالوا اثين عشرة وقالوا 
  ثالث عشرة وقالوا مخس عشرة فهذه نكتة اخلالف يف سنه صلى اهللا عليه و سلم 

  تويف وهو ابن ثالث وستني سنة وذلك يف مجادي األول سنة ثالث عشرة  فأما أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فإن
وتويف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو ابن ستني سنة يف أكثر األقاويل وقيل مخس ومخسني سنة وقيل مخس 

  وستني سنة ومل خيتلفوا يف وقت وفاته أنه تويف يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرين 
  اهللا عنه صربا يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني وهو يومئذ ابن اثنتني ومثانني سنة وقتل عثمان بن عفان رضي 

  وكذلك قتل علي رضي اهللا عنه ليلة اجلمعة لسبع عشرة من رمضان سنة أربعني وهو يومئذ ابن ثالث وستني سنة 
 وسنهما واحد كانا وقتل طلحة والزبري مجيعا رضي اهللا عنهما يوم اجلمل يف مجادي األوىل من سنة ست وثالثني

  مجيعا يوم قتال ابين أربع وستني سنة 
  ومات عبد الرمحن بن عوف سنة اثنتني وثالثني وهو ابن مخس وسبعني سنة 

  وما سعد بن أيب وقاص سنة مخس ومخسني وهو ابن أربع ومثانني سنة 
  ومات أبو عبيدة بن اجلراح سنة مثان عشرة وهو يوم مات ابن مثان ومخسني سنة 

  ا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سنة إحدى ومخسني وهو يومئذ ابن ثالث وتسعني سنة وم
قد جعلت أعمار العشرة الذين شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باجلنة مثاال لسائر : قال أبو عبد اهللا 

  الصحابة ليبحث الباحث عن والدهتم ووقت وفاهتم ومبلغ أعمارهم 
مسعت أبا نعيم الفضل :  حممد بن عبد اهللا الصفار قال ثنا إمساعيل حممد بن إمساعيل السلمي قال أخربنا أبو عبد اهللا

مات علقمة سنة إحدى وستني ومسروق سنة ثنتني وستني وعبيدة سنة ثالث وسبعني وعمرو بن : بن دكني يقول 
ة مثانني وحممد بن احلنفية سنة ميمون سنة أربع وسبعني واألسود بن يزيد سنة مخس وسبعني وسويد بن غفلة سن

مثانني وشريح بن احلارث سنة مثان وسبعني وكان له يوم مات مائة سنة ومثان سنني وعبد الرمحن بن أيب ليلى وأبو 
البحتري الطائي يف اجلماجم سنة ثالث ومثانني وعمرة بن حرث سنة مخس ومثانني وعلي بن احلسني سنة ثنتني 

أبو الشعثاء جابر بن زيد يف مجعة سنة ثالث وتسعني وقتل سعيد بن جبري سنة مخس وتسعني ومات أنس بن مالك و
وتسعني ومات إبراهيم بن زيد النخعي سنة ست وتسعني وسامل بن أيب اجلعد يف زمان سليمان بن عبد امللك سنة 

  سبع وتسعني وأبو خالد الواليب سنة مائة 



بن جرب سنة ثنتني ومائة و الشعيب و موسى بن طلحة و أبو بردة  وما عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة و جماهد
سنة أربع ومائة و الضحاك بن مزاحم سنة أربع ومائة و حممد بن كعب القرظي سنة مثان ومائة و احلسن بن يسار 
 البصري سنة عشر ومائة و حممد بن سريين بعده مبائة يوم ومات طلحة بن مصرف سنة ثنيت عشرة ومائة و قتادة
و نافع سنة سبع عشرة ومائة و حممد بن علي أبو جعفر سنة أربع عشرة ومائة و احلكم بن عتيبة و عطاء بن أيب 

رباح سنة مخس عشرة ومائة و عمرو بن مرة سنة ست عشرة ومائة و أبو صخرة جامع بن شداد سنة مثان عشرة 
ن أيب سليمان و واصل ابن حبان األحدب ومائة و قيس بن مسلم سنة عشرين ومائة و أبو قيس األودي و محاد ب

  سنة عشرين ومائة 
ومات سلمة بن كهيل يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومائة و زيد بن احلارث اليامي سنة ثنتني وعشرين ومائة 

و أبو إسحاق السبيعي و جابر بن يزيد اجلعفي سنة مثان وعشرين ومائة و حيىي بن أيب كثري سنة تسع وعشرين 
عبد اهللا بن شربمة سنة أربع وأربعني ومائة و هشام بن عروة و عبد امللك بن أيب سليمان سنة مخس وأربعني  ومائة و

ومائة و إمساعيل بن أيب خالد سنة ست وأربعني ومائة و األعمش و وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى و جعفر بن 
جناب الكليب سنة مخسني ومائة و أبو حنيفة سنة مخسني حممد و زكريا بن أيب زائدة سنة مثان وأربعني ومائة و أبو 

ومائة وولد سنة مثانني وكان له يوم مات سبعون سنة ومات علي بن صاحل بن حي سنة أربع ومخسني ومائة و مسعر 
بن كدام سنة مخس ومخسني ومائة و عمر بن ذر سنة ست ومخسني ومائة و إسرائيل بن يونس سنة ستني ومائة و 

بيع و احلسن بن صاحل بن حي سنة سبع وستني ومائة و سفيان الثوري سنة أحدى وستني ومائة و قيس بن الر
شريك بن عبد اهللا سنة سبع وسبعني ومائة ومات الزهري سنة أربع وعشرين ومائة و جعفر بن إياس سنة ثالث أو 

  أربع وعشرين ومائة إىل هنا عن أيب إمساعيل عن أيب نعيم 
  : ذكر طبقة بعد هؤالء 

أخربنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن عمرو األمحسي بالكوفة قال حدثنا احلسني بن محيد بن الربيع قال حدثين أيب قال 
مات زائدة بن قدامة سنة إحدى وستني ومائة ومات إسرائيل بن يونس سنة اثنتني وستني ومائة ومات شيبان 

لدمشقي سنة أربع وستني ومائة ومات داؤد الطائي سنة النحوي سنة أربع وستني ومائة وما سعيد بن عبد العزيز ا
مخس وستني ومائة ومات الليث بن سعد سنة مخس وستني ومائة ومات محاد بن سلمة سنة مخس وستني ومائة ومات 

احلسن بن صاحل سنة سبع وستني ومائة ومات عبثر و إبراهيم بن محيد و قيس بن الربيع سنة مثان وستني ومائة 
ألمحر و أبو شيبة سنة سبع وستني ومائة ومات حيىي بن سلمة بن كهيل سنة مثان وستني ومائة ومات ومات جعفر ا

حبان بن علي و حممد بن أبان سنة إحدى وسبعني ومائة ومات سالم بن أيب مطيع سنة ثالث وسبعني ومائة ومات 
ات شريك بن عبد اهللا سنة سبع بكر بن مضر سنة مخس وسبعني ومائة ومات أبو عوانة سنة ست وسبعني ومائة وم

وسبعني ومائة وفيها مات عبد الواحد بن زياد و أبو األحوص و جعفر بن سليمان ومات عبد الوارث بن سعيد و 
مفضل بن يونس و إبراهيم بن محيد الروسي سنة مثان وسبعني ومائة ومات مالك بن أنس و محاد بن زيد و خالد بن 

ة ومات عباد املهليب و علي بن هاشم بن الربيد و سلمة األمحر و سعيد بن خثيم عبد اهللا سنة تسعى وسبعني ومائ
  سنة مثانني ومائة إىل هنا عن األمحسي 

  : ذكر وفاة طبقة من احملدثني بعد هؤالء 
قال حدثنا أمحد بن علي األبار قال حدثين حممد بن حيىي بن فياض قال ] ببغداد [ أخربنا دعلج بن أمحد السنجري 

ومات عبد األعلى بن عبد األعلى سنة تسع ومثانني ومائة وفيها ] ومائة [ يزيد بن زريع سنة إحدى ومثانني مات 



مات ابن علية ومات حيىي و عبد الرمحن و ابن عيينة سنة مثان وتسعني ومائة ومات عمر بن يونس باليمامة منصرفة 
ت منصرفه من احلج باملنجاشانية ومحل إىل من احلج وكان حج سنة ست ومائتني وفيها حج وهب بن جرير وما

البصرة ومات أبو عاصم سنة ثالث عشرة ومائتني ومات حممد بن عبد اهللا األنصاري سنة مخس عشرة ومائتني 
  وولد يف شوال سنة مثان عشرة ومائة 

  : ذكر طبقة من احملدثني بعدهم 
مات إمساعيل بن أيب أويس سنة : عمري الرازي يقول أخربنا أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو قال مسعت حممد بن 

سبع وعشرين ومائتني وكان مولده سنة تسع وثالثني ومائة ومات أمحد بن عبد اهللا بن يونس يف هذه السنة وفيها 
مات أبو الوليد الطيالسي وتويف بشر بن احلارث الزاهد املعروف بـ احلايف سنة سبع وعشرين ومائتني ومات أبو 

مار سنة مثان وعشرين ومائتني ومات علي بن اجلعد و حممد بن سعد كاتب الواقدي و مؤمل بن الفضل نصر الت
احلراين سنة ثالثني ومائتني وفيها مات هارون بن معروف البغدادي و عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي 

  شهيد سنة إحدى وثالثني ومائتني و أبو عبد اهللا حممد بن زياد األعرايب اللغوي و أمحد بن نصر اخلزاعي ال
  : ذكر طبقة بعد هؤالء 

أخربين عبد العزيز بن عبد امللك األموي قال ثنا أبو بكر حممد بن العباس بن فضيل البغدادي حبلب قال ثنا أمحد بن 
رة سنة احلسن بن عبد اجلبار قال مات احلكم بن موسى سنة اثنتني وثالثني ومائتني ومات إبراهيم بن حممد بن عرع

إحدى وثالثني ومائتني مات حمرز بن عون سنة إحدى وثالثني ومائتني ومات عمرو الناقد سنة اثنتني وثالثني ومائتني 
ومات عبد اهللا بن عوون احلزاز سنة اثنتني وثالثني ومائتني مات حيىي بن معني سنة ثالث وثالثني ومائتني ومات 

صور بن أيب مزاحم سنة مخس وثالثني ومائتني مات إسحاق بن إمساعيل القواريري سنة مخس وثالثني ومائتني مات من
الطالقاين سنة ثالثني ومائتني ومات حيىي بن أيوب املقابري سنة أربع وثالثني ومائتني ومات حممد بن إسحاق املسييب 

  سنة ثالثني ومائتني 
  : ذكر طبقة بعدهم 

تويف عبد : أن أخرج إيل كتاب أبيه فقرات فيه خبط يده  أخربين أبو احلسني بن أيب عمرو السماك عن أبيه بعد
الرمحن بن حممد بن منصور البصري سنة إحدى وسبعني ومائتني ومات حنبل بن إسحاق سنة ثالث وسبعني ومائتني 
ومات احلسن بن مكرم سنة أربع وسبعني ومائتني مات إبراهيم بن الوليد اجلشاش سنة اثنتني وسبعني ومائتني مات 

بن عبد اجلبار العطاري سنة اثنتني وسبعني ومائتني ومات حممد بن عبيد اهللا املنادي سنة اثنتني وسبعني ومائتني  أمحد
ومات علي بن عبد احلميد الواسطي سنة أربع وسبعني ومائتني ومات عبد الكرمي الدير عاقويل سنة مثان وسبعني 

ات عبد اهللا بن أيب الدنيا سنة اثنتني ومثانني ومائتني ومات ومائتني ومات غالم اخلليل سنة مخس وسبعني ومائتني وم
أسامة سنة اثنتني ومثانني ومائتني وتويف املربد النحوي سنة مخس ومثانني ومائتني ومات جعفر ] أيب [ احلرث بن 

ريب سنةى الطيالسي سنة اثنتني ومثانني ومائتني ومات إسحاق احلريب سنة أربع ومثانني ومائتني ومات إبراهيم احل
مخس ومثانني ومائتني ومات حممد بن يونس الكدميي سنة ست ومثانني ومائتني ومات ثعلب النحوي سنة إحدى 

وتسعني ومائتني ومات بشر بن موسى سنة مثان ومثانني ومائتني ومات معاذ بن املثىن سنة مثان ومثانني ومائتني ومات 
مات أمحد بن حيىي احللواين سنة ست وتسعني ومائتني ومات موسى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل سنة تسعني ومائتني و
  بن إسحاق القاضي سنة سبع وتسعني ومائتني 

مات أبو هارون سهل بن شاذويه سنة تسع وتسعني ومائتني ومات صاحل بن : مسعت خلف بن حممد البخاري يقول 



 ومات نضر بن أمحد احلافظ يف شهر رمضان حممد البغدادي احلافظ ببخارا يف ذي احلجة سنة ثالث وتسعني ومائتني
  سنة ثالث وتسعني ومائتني 

أخربين أبو عبد الرمحن حممد بن مأمون احلافظ مبرو قال تويف عبد اهللا بن أيب دارة سنة مخس وتسعني ومائتني وتويف 
سنة مخس وتسعني  عبد اهللا بن جعفر بن خاقان سنة ست وتسعني ومائتني وتويف أبو عبد اهللا أمحد بن عمر الذهلي

ومائتني وتويف أبو عبد الرمحن الوهكاين سنة سبع وتسعني ومائتني وتويف أبو صاحل احلافظ سنة تسع وتسعني ومائتني 
وتويف أبو علي بن شبويه يف هذه السنة وتويف أبو العباس أمحد بن سعيد بن مسعود يف مجاد األوىل سنة مثان وتسعني 

  ام هؤالء شيوخ املأموين ومائتني وفينا تويف محك بن عص
  : ذكر طبقة من شيوخ العراق وخراسان بعد هؤالء 

مات إسحاق بن أيب حسان األمناطي سنة : مسعت عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى القاضي الرحجي ببغداد يقول 
ني وثالمثائة وفيها اثنتني وثالمثائة ومات إبراهيم بن شريك سنة اثنتني وثالمثائة ومات أبو عيسى بن العراد سنة اثنت

مات أبو العباس الرباثي ومات ابن ناجية سنة إحدى وثالمثائة ومات حممد بن السري القنطري و أمحد بن احلسني 
احلذاء و أبو علي اخلرقي سنة تسع وتسعني ومائتني ومات أبو عمر القتات و ابن دالن و علي بن طيفور النسوي و 

عمر بن أيب األحوص و أمحد بن يعقوب بن أخي العرق املقرئ سنة ثالمثائة الفضل بن صاحل اهلامشي و احلسني بن 
ومات عبد اهللا بن عيسى الفسطاطي و أمحد بن حممد اجلعد الوشاء و جعفر بن حممد الفريايب و أبو معشر الدرامي و 

و عبد اهللا بن الصقر أمحد بن سامل األدمي سنة إحدى وثالمثائة ومات أبو العباس أمحد بن الصلت بن مغلس احلماين 
بن نصر السكري سنة اثنتني وثالمثائة ومات جدي حممد بن احلسني القنبيطي احلافظ و أبو العباس أمحد بن موسى 

  الشطوي سنة أربع وثالمثائة ومات أبو بكر بن أيب داؤد السجستاين سنة ست عشرة وثالمثائة 
تويف أبو صاحل احلسني بن الفرج املروزي و أبو : دل يقول مسعت أبا بكر حممد بن عبد اهللا بن اجلراح املروزي الع

العباس احلسن بن سفيان النسوي سنة ثالث وثالمثائة وتويف أمحد بن متيم املروزي سنة ثالمثائة وتويف أبو رجاء حممد 
فيها تويف بن محودية السبخي سنة ست وثالمثائة وتويف أبو عبد اهللا بن حممود السعدي سنة أحدى عشرة وثالمثائة و

  إسحاق بن إبراهيم التاجر كلهم شيوخ ابن اجلراح 
مسعت أبا حامد أمحد بن احلسني القاضي ببخارا يقول مات أبو النضر اخللقاين سنة أربع عشرة وثالث مائة مات أبو 
بو العباس أمحد بن اخلضر سنة مخس عشرة وثالث مائة مات أبو احلسني بن محك سنة ست عشرة وثالث مائة تويف أ
النضر بن فوران الزاهد سنة ست عشرة وثالث مائة وفيها مات أبو عمرو بن حمفوظ مات أبو سهل األنباري سنة 
ست عشرة وثالث مائة مات علي بن حممد اخلالدي سنة سبع عشرة وثالث مائة مات أبو عبد اهللا حممد بن سعيد 

مات أبو بكر عبد الرمحن بن حممد احلبييب سنة البورقي سنة مثان عشرة وثالث مائة وفيها مات أبو علي األعرج 
تسع عشرة وثالث مائة مات أبو العباس أمحد بن احلارث بن حممد بن عبد الكرمي و احلسن بن عمرو بن أشرف 

سنة تسع عشرة وثالث مائة وفيها مات عبد اهللا بن عمران الفقيه ومات أبو الوفاء داؤد بن أمحد صاحب أحاديث 
  ن وثالث مائة أيب عصمة سنة عشري

قد ذكرت طرقا من هذا النوع يعز وجودها وفيه إن شاء اهللا كفاية وتركت مشايخ بلدي فإنه : قال أبو عبد اهللا 
  خمرج يف تاريخ النيسابوريني 

  معرفة ألقاب احملدثني: ذكر النوع اخلامس واألربعون 



هبا مث منهم مجاعة غلبت عليهم األلقاب وأظهروا هذا النوع من معرفة ألقاب احملدثني فإن فيهم مجاعة ال يعرفون إال 
الكراهية هلا فكان سفيان الثوري روى عن مسلم البطني جيمع يديه ويقول مسلم وال يقول البطني وكان عبد اهللا بن 

  يزيد 
املقرئ إذا روى عن موسى بن علي يقول موسى بن رباح فينسبه إىل اجلد فإنه كان يقول ال أجعل يف حل من قال 

  علي  يل
  فإن أول لقب ذكر يف اإلسالم لقب أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 

أخربنا أمحد بن حممد بن عمرو األمحسي بالكوفة قال حدثنا احلسني بن محيد الربيع قال حدثنا إبراهيم بن املنذر 
ن عروة عن أبيه قال أويس قال حدثين عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام ب] أيب [ احلزامي قال حدثنا أبو بكر بن 

  : أذكر أن أيب الزبري ابن العوام كان يرجتز ويقول 
  ) ألتذ كما ألذ ريقي ) ( أزهر من آل أيب عتيق ... مبارك من ولد الصديق ( 

قد اختلف أصحاب األخبار يف هذا اللقب مل قيل له فقالوا إنه لعتاقة وجهه وقال آخرون إنه : قال أبو عبد اهللا 
  ه بشرحه يطول يف هذا الوضع عتيق اهللا وذكر

  وقد لقب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بأيب تراب ] : وقال [ 
أخربنا أبو بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى قال حدثنا الفضل بن حممد الشعراين قال ثنا إبراهيم بن محزة 

استعمل على املدينة رجل من آل مروان قال : سعد قال  قال ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أيب حازم عن سهل بن
فقال ) لعن اهللا أبا تراب ( أما أذا أبيت فقل : فأىب سهل فقال له : فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا قال : 

 أخربنا عن قصته مل مسي أبا: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أيب تراب وإن كان ليفرح إذا دعي به فقال : سهل 
: ( جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيت فاطمة رضي اهللا عنها فلم جيد عليا يف البيت فقال هلا : [ تراب قال 

كان بيين وبينه شيء فغاضبين فخرج ومل يقل عندي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فقالت ) أين ابن عمك ؟ 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو يف املسجد راقد فجاء رسول يا رسول : فجاء فقال ) أنظر أين هو : ( سلم إلنسان 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ] قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب : سلم ميسحه ويقول 

ل ذكرهم فمنهم ذو اليدين وذو الشاملني وذو الغرة وذو ويف الصحابة مجاعة يعرفون بألقاب يطو: قال أبو عبد اهللا 
األصابع وغريهم وهذه كلها ألقاب وهلؤالء الصحابة أسامي معروفة عند أهل العلم مث بعد الصحابة يف التابعني 

  وأتباعهم من أئمة املسلمني مجاعة ذو ألقاب يعرفون هبا 
كان يزيد بن : الدوري يقول مسعت حيىي بن معني يقول  مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس حممد
  مطرف يسرح حليته فخرج منها عقرب فلقب بـ الرشك 

كان حيىي بن معني يلقب أصحابه فلقب : مسعت بكر بن حممد الصرييف يقول مسعت جعفر بن حممد بن كرال يقول 
مد جبزرة ولقب احلسني بن إبراهيم حممد بن إبراهيم بـ مربع ولقب عبيد بن حامت بالعجل ولقب صاحل بن حم

بشمخصة ولقب حممد بن صاحل بكيلجة ولقب علي بن عبد الصمد بعالن ما غمه وهؤالء كلهم من كبار أصحابه 
  وحفاظ احلديث 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا أبو قالبة الرقاشي قال حدثنا عبيد اهللا بن عائشة القرشي قال حدثنا 
فاجتمع الناس : قدم علينا ابن جريج البصرة قال : وم السلمي قال أبو قالبة وهو جدي أبو أمي قال بكر بن كلث



ما تنكرون علي ؟ فقد لزمت عطاء : فحدث عن احلسن البصري حبديث فأنكره الناس عليه فقال : عليه قال 
إمنا لقب غندرا ابن جريج من ذلك  :عشرين سنة رمبا حدثين عنه الرجل بالشيء الذي مل أمسعه منه وقال ابن عائشة 

  أسكت يا غندر وأهل احلجاز يسمعون الشغب غندر : اليوم الذي كان يكثر الشغب عليه 
مسعت أبا احلسن حممد بن أمحد بن متيم القنطري يقول مسعت احلسني بن فهم يقول مسعت عبد اهللا بن عمر بن أبا 

ا لقبين هبذا اللقب إال الكندي الفضل بن دكني وذلك أين كنت واهللا م: مل لقب مبشكدانة ؟ فقال : اجلعفي وسئل 
يا أبا عبد الرمحن أعيذك باهللا ما أنت إال : دخلت عليه يوما احلمام مث خرجت فتبخرت وحضرت جملسه فقال 

  مشكدانه قاهلا مرة بعد أخرى فلقبوين هبا 
ضرمي يقول كنت ألعب مع الصبيان يف الطني وقد مسعت أبا جعفر احل: مسعت أبا حممد أمحد بن عبد اهللا املزين يقول 

يا : تطينت وأنا صيب مل أمسع احلديث إذ مرة بنا أبو نعيم الفضل بن دكني وكان بينه وبني أيب مودة فنظر إيل فقال 
  مطني يا مطني قد آن أن حتضر اجمللس لسماع احلديث فلما محلت إليه بعد ذلك بأيام فإذا هو قد مات 

مد بن حممد املذكر يقول مسعت أبا حممد البالذري يقول مسعت حممد بن جرير يقول إمنا لقب حممد مسعت أبا بكر حم
هذا الفرس له لوين هذا الفرس له قديد فلقب : بن سليمان املصيصي بلوين ألنه كان يبيع الدواب ببغداد فيقول 

  بـ لوين 
مل لقبت : صاحل بن حممد البغدادي يقول وسئل مسعت أبا نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارا يقول مسعت أبا علي 

  جبزرة ؟ فا 
من أين : فقال قدم عمر بن زرارة احلديثي بغداد فاجتمع عليه خلق عظيم فلما كان عند الفراغ من اجمللس سئلت 

  من حديث اجلزرة فبقيت علي : مسعت ؟ فقلت 
إمنا لقب عيسى بن موسى : شاذويه يقول مسعت خلف بن حممد الكرابيسي ببخارا يقول مسعت أبا هارون سهل بن 

  التيمي بالغنجار حلمرة وجنتيه 
مسعت احلسني بن حممد املاسرجسي يقول مسعت حممد بن إبراهيم بن نومرد الدامغاين يقول كنا يف جملس إبراهيم بن 

ع عليه فيها إبراهيم احلسني بن ديزيل اهلمداين وكان يلقب بسفينة فتقدم إليه بعض الغراباء يسأله يف أحاديث فامتن
  : كيف هتجوين ؟ قال أقول : إن حدثتين هبذه األحاديث وإال هجوتك فقال له إبراهيم : فقال 

  ) فقلت ذا من فعل سيفنه ... قال مالك يف رنه ( 
وإنا لقب إبراهيم بن احلسن بسفينة لكثرة كتابته : فتبسم إبراهيم وأجابه يف تلك األحاديث قال ابن نومرد : قال 

احلديث وسيفنه طائر مبصر ال يقع على شجرة إال أكل ورقها حىت ال يبقى منها شيئا وكذلك كان إبراهيم إذا وقع 
  إىل حمدث ال يفارقه حىت يكتب مجيع حديثه 

مسعت أبا احلسن أمحد بن جعفر العلوي بالكوفة يقول مسعت أيب حيدث عن آبائه عن أبا جعفر املنصور كان يرحل 
زن درمهني قبل أن : بل اخلالفة فبينا هو يدخل منزال من املنازل قبض عليه صاحب الرصد فقال يف طلب العلم ق

من بين أعمام رسول ] رجل [ خل عين فإن : زن درمهني قال : خل عين فإين رجل من بين هاشم قال : تدخل قال 
خل : زن درمهني قال : ب اهللا قال خل عين فإين رجل قارئ لكتا: زن درمهني قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

زن درمهني قال فلما أعياه أمره وزن الدرمهني ولزم مجع املال والتدنق فيه : عين فإين رجل عامل بالفقه والفرائض قال 
  فبقي على ذلك برهة من زمانه إىل أن قلد اخلالفة وبقي عليه فصار الناس يبخلونه فلقب بـ أيب الدوانيق 

كنا يف جملس حممد بن رافع يف : د بن اخلضر الشافعي يقول مسعت جعفر بن أمحد احلافظ يقول مسعت أبا احلسن أمح



منزله قعودا حتت الشجرة وهو مستند إليها يقرأ علينا وكان إذا رفع يف اجمللس أحد صوته أو تبسم قام فال يقدر 
ادم من خدم طاهر بن عبد اهللا فوقع ذرق طائر على يدي وقلمي وكتايب فضحك خ: أمحد منا على مراجعته قال 

وأوالده معنا يف اجمللس فنظر إليه حممد بن رافع فوضع الكتاب فأهنى ذلك اخلرب إىل السلطان فجاءين اخلادم عند 
واهللا ما كنت أملك يف الوقت شيئا أمحله إليك غري هذا وهو هدية : السحر ومعه محال على ظهره بيت سامان فقال 

أفعل فلما كان عند الغداة ومحلت إىل باب السلطان فربأت : ال أدري من تبسم فقلت : لك فإن سئلت عين فقل 
اخلادم مما قيل مث بعت السامان بثالثني دينارا فاستعنت به يف اخلروج إىل العراق وبارك اهللا يل فيه فلقبت باحلصريي 

  وما بعت احلصري وال باعه أحد من آبائي 
نصري بن القاسم اخلواص رمحه اهللا قال مسعت رومي بن حممد بن رومي بن يزيد أخربين أبو حممد جعفر بن حممد بن 

ما : كنا عند داؤد بن علي األصبهاين إذ دخل عليه ابنه حممد وهو يبكي وكان يعزه فضمه إليه وقال : يقول 
قل يل ما هو حىت : يقولون يل شيئا قال : فعلى أي شي حىت أهناهم ؟ قال : الصبيان يلقبونين قال : يبكيك ؟ قال 

أنت علي أشد من : فضحك داؤد فقال له ابنه : يقولون يل يا عصفور الشوك قال : أهناهم عن الذي يقولون قال 
ال إله إال اهللا ما هذه األلقاب إال من السماء ما أنت يا بين إال عصفور : الصبيان مم تضحك قال فقال داؤد 

  ! الشوك 
ألقاب املتأخرين بعض ما رويته عن شيوخي فأما األلقاب اليت تعرف هبا الرواة فقد ذكرت يف : قال أبو عبد اهللا 

فأكثر من أن ميكن ذكرها يف هذا املوضع وأصحاب التواريح من أئمتنا رضي اهللا عنهم قد ذكروها فأغىن ذلك عن 
  ذكرها يف هذا املوضع 

  هممعرفة رواية األقران من التابعني وأتباع: النوع السادس واألربعون 

بعضهم ] ورواية [ هذا النوع منه معرفة رواية األقران من التابعني وأتباع التابعني ومن بعدهم من علماء املسلمني 
عن بعض وهذا النوع منه غري رواية األكابر عن األصاغر فقد قدمنا ذلك اجلنس وإمنا القرينان إذا تقارب سنهما 

  : وإسنادمها وهو على ثالثة أجناس 
أن يروي قرين عن قرينه مث يروي ذلك القرين عنه فهو : ل منه الذي مساه بعض مشاخينا املدبج وهو فاجلنس األو

  املدبج 
مثاله يف الصحابة كما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا احلسن بن علي بن عفان العامري قال ثنا أبو 

عن عائشة [ ان عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة أسامة قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن حممد بن حيىي بن حب
فقدت النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة من الفراش فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي : رضي اهللا عنها قال 

اللهم إين أعوذ برمحتك من سخطك وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك : على باطن قدميه ومها منصوبتان فسمعته يقول 
  ] ال أحصي ثنا عليك أنت كما أثنيت علي نفسك وأعوذ بك منك 
  وقد روت عائشة عن أيب هريرة وسألته عن حديثه : قال أبو عبد اهللا 

حدثنا عبد اهللا بن روح املدايين قال حدثنا عثمان بن عمر قال : أخربنا أبو بكر بن أيب نصر الدرابردي مبرو قال 
أنت : شعيب عن علقمة أن عائشة رضي اهللا عنها قالت أليب هريرة حدثنا أبو عامر اخلزاز عن سيار أيب احلكم عن ال

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن امرأة عذبت يف هرة فقال 
  يقول ذلك حديث آخر 



أزهر قال حدثين جدي أخربنا عمر بن جعفر البصري قال حدثنا عبدان األهوازي قال ثنا بشر بن آدم بن بنت 
: [ أزهر عن سليمان التيمي عن خداش عن أيب الزبري عن جابر عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ] يدخل اجلنة من بايع حتت الشجرة إال صاحب اجلمل األمحر 
  وقد روي عن عبد اهللا بن عباس عن جابر : قال أبو عبد اهللا 

عي قال ثنا احلسن بن علي بن زياد قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا حممد بن أخربنا حممد بن إسحاق الضب
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ [ حدثين جابر بن عبد اهللا : فضيل عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال 

اللهم أمرت : لم قال صلى اهللا عليه و س} وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان { 
  ] بالدعاء وتكفلت باإلجابة لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

ومثال ذلك يف التابعني كما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حممد بن إسحاق الصغاين : قال أبو عبد اهللا 
ع قال حدثنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين عمر بن عبد العزيز بن قال ثنا أبو اليمان احلكم بن ناف

: مروان أن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ الزهري أخربه أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على ظهر املسجد فقال أبو هريرة 
  ] مست النار توضؤا مما : [ إمنا أتوضأ من أثوار أقط أكلتها ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وقد روى عمر بن عبد العزيز عن الزهري : قال أبو عبد اهللا 
أخربين حممد بن إمساعيل املقرئ قال أخربنا حممد بن نوح اجلنديسابوري قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل 

ر بن عبد العزيز عن بن صبيح اهلاليل قال ثنا يعقوب بن حممد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عم
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية الناس للبيعة فجاء أبو سنان بن : [ الزهري عن سامل عن أبيه قال 

أضرب بسيفي بني يديك حىت : وما يف نفسي ؟ قال : يا رسول اهللا أبايعك على ما يف نفسك قال : حمصن فقال 
  ] ايع الناس على بيعة أيب سنان يظهرك اهللا أو أقتل قال فبايعه وب

ومثاله يف أتباع التابعني كما أخربنا أبو احلسني حممد بن أمحد احلنظلي ببغداد قال ثنا سليمان بن : قال أبو عبد اهللا 
حممد بن الفضل قال ثنا حممد بن عقبة بن علقمة قال حدثين أيب قال حدثين األوزاعي عن مالك بن أنس عن أيب 

أدن بين فسم اهللا : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عمر بن أيب سلمة قال [ سان نعيم وهب بن كي
  ] وكل بيمينك ولك مما يليك 

  وقد روى مالك بن أنس عن األوزاعي : قال أبو عبد اهللا 
حيان قال ثنا  حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال أخربنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا أبو األحوص حممد بن

أن : محاد بن خالد قال ثنا مالك بن أنس قال حدثين األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 
  ] أن اهللا حيب الرفق يف األمر كله : [ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

د بن بالويه من أصل كتابه قال حدثنا عبد ومثاله يف أتباع األتباع كما حدثنا أبو بكر حممد بن أمح: قال أبو عبد اهللا 
حدثين إمساعيل بن أمية [ اهللا بن أمحد بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثين عبد الرزاق قال ثنا عمر بن حوشب قال 

عن أبيه عن جده قال كان هلم غالم يقال له طهمان أو ذكوان قال فأعتق جده نصفه قال فجاء العبد إىل النيب صلى 
قال فكان خيدم سيده ] يعتق يف عنقك ويرق يف رقك : و سلم فأخربه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا عليه 

  حىت مات 
  وقد حدث عبد الرزاق عن أمحد بن حنبل : قال أبو عبد اهللا 

 حدثين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي قال حدثنا حممد بن املسيب قال ثنا مهدي بن احلارث بن مرقاش قال



حدثنا احلسن بن أيب الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثين أمحد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد 
مسعت نافعا موىل ابن عمر يقول كان ابن عمر إذا رأى مصليا ال يرفع يديه يف الصالة حصبه وأمره أن يرفع : قال 
  يديه 

مسة حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب قال حدثنا حيىي بن حممد بن ومثال ذلك يف الطبقة اخلا: قال أبو عبد اهللا 
أن : [ حيىي قال حدثنا أيب قال ثنا سعيد بن واصل قال ثنا شعبة بن عبد اهللا بن صبيح عن حممد بن سريين عن أنس 

سليم يف الكرم يعين أبا طلحة زوج أم ] هذا خايل فمن شاء منكم فليخرج خاله : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  قال هذا 

  وقد حدث حممد بن حيىي عن أبيه حيىي بن حممد بأحاديث : قال أبو عبد اهللا 
حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب قال ثنا أبو عمرو املستملي قال حدثنا حممد بن حيىي قال حدثين ابن أبو زكرياء 

يان عن بكر بن وائل عن الزهري عن أيب عبد اهللا قال ثنا عبد الرمحن بن املبارك العيشي قال حدثنا قريش بن ح
  ال تكلموهم إذا أقبلوا وال تسبوهم إذا أدبروا يعين السعاة : األغر عن أيب هريرة قال 

أخربنا أبو بكر حممد بن داؤد بن سليمان الزاهد قال حدثنا : ومثال ذلك يف الطبقة السادسة : قال أبو عبد اهللا 
يف قال حدثنا يعقوب بن يوسف الضيب قال ثنا أبو جنادة عن عبد اهللا بن احلسن عن أمحد بن حممد بن سعيد الكو

  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إحدى صاليت العشاء فذكر احلديث : ابن سريين عن أيب هريرة قال 
  وقد روى أبو العباس بن عقدة عن شيخنا أيب بكر بن داؤد رمحه اهللا : قال أبو عبد اهللا 

أبو ذر بن املنذر املفيد بالكوفة قال حدثنا أبو العباس بن سعيد قال حدثنا أبو بكر حممد بن داؤد النيسابوري  حدثين
أن النيب : قال حدثنا حيىي بن أمحد بن زياد قال حدثنا خالد بن اهلياج عن أبيه عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر 

  صلى اهللا عليه و سلم صلى يف البيت 
هذا الذي ذكرته اجلنس األول من األقران وهو الذي مساه بعض مشاخينا املدبج فاجلنس الثاين منه :  قال أبو عبد اهللا

  غري املدبج 
ومثاله كما حدثناه أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن الصفار قال حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن النعمان بن عبد 

يدة قال حدثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن مسعر عن أيب بكر بن السالم األصبهاين قال حدثنا عبيد بن أيب عب
ال إله إال اهللا احلليم الكرمي ( حفص عن عبد اهللا بن احلسن عن عبد اهللا بن جعفر قال يف شأن هؤالء الكلمات 

اللهم اعف عين سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني اللهم اغفر يل اللهم ارمحين اللهم جتاوز عين 
  قال عبد اهللا بن جعفر أخربين عمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمه هؤالء الكلمات ) فإنك عفو غفور 
  مسعر و سليمان التيمي قرينان إال أين ال أحفظ ل مسعر : قال أبو عبد اهللا 

ا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا احلسن بن علي بن عفان قال حدثن
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دعا دعا ثالثا : عن زهري عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا 

  زائدة بن قدامة و زهري بن معاوية قرينان إال أين ال أحفظ ل زهري عنه رواية : قال أبو عبد اهللا 
قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أيب  حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب

: [ قال حدثين ابن اهلاد عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أيب سلمة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  ] قد كان يكون يف األمم حمدثون فإن يكن يف أميت أحد منهم فعمر بن اخلطاب 

عبد اهللا يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد وإن كان أسند وأقدم من إبراهيم بن سعد بن إبراهيم فإهنما يف قال أبو 



  أكثر األسانيد قرينان وال أحفظ ل إبراهيم بن سعد عنه رواية 
ا املعتمر أخربنا أمحد بن علي بن احلسن املقرئ قال ثنا سعيد بن عيسى الفارسي بشرياز وكان من املعمرين قال حدثن

ذكر رسول اهللا : عن ابن عباس قال [ بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري 
  ] طبع كافرا : صلى اهللا عليه و سلم الغالم الذي قتله اخلضر فقال 

جعلت هذه  قال أبو عبد اهللا سليمان بن طرخان و رقبة بن مصقلة قرينان وال أحفظ ل رقبة عنه رواية فقد
  األحاديث مثاال ملعرفة األقران وإنه غري األكابر على األصاغر 

  معرفة املتشابه يف قبائل الرواة وبلداهنم: النوع السابع واألربعون 

  وأساميهم وكناهم وصنائعهم 
إمام واحد هذا النوع منه معرفة املتشابه يف قبائل الرواة وبلداهنم وأساميهم وكناهم وصناعاهتم وقوم يروي عنهم 

فيشتبه كناهم وأساميهم ألهنا واحدة وقوم يتفق أساميهم وأسامي آبائهم فال يقع التمييز بينهم إال بعد املعرفة وهي 
سبعة أجناس قل ما يقف عليها إال املتبحر يف الصنعة فإهنا أجناس متفقة يف اخلط خمتلفة يف املعاين ومن مل يأخذ هذا 

ن مل يؤمن عليه التصحيف فيها وأنا مبشيئة اهللا أستقصي يف هذا النوع وأدع ذكر العلم من أفواه احلفاظ املربزي
  االستشهاد حتريا لإلختصار 

  : املتشابه من القبائل 
من هذه األجناس معرفة املتشابه من القبائل فمن ذلك القيسيون والعيشيون والعنسيون والعبسيون : فاجلنس األول 

قيس بن عاصم املنقري وكل قبيلة من قبائل العرب فيهم زعيم مشهور امسه قيس فالقيسيون بطن بن متيم وهم رهط 
ولعقب املسمى قيس فيقال له قيسي والعيشيون بصريون منهم عبد الرمحن بن املبارك وغريه والعنسيون شاميون 

ون منهم عبيد منهم عمري بن هانئ وهو تابعي و بالل بن سعد الزاهد وغريه من تابعي أهل الشام والعبسيون كوفي
  اهللا بن موسى وغريه 

فالعوفيون مجاعة حدثوا بالكوفة وبغداد وهم ولد عطية بن سعد العويف والعوفيون : العويف والعوقي والعريف 
  بصريون منهم حممد بن سنان العوقي زنفل بن بعد اهللا العريف من أهل عرفات له حديث كبري 

فالزبيدي رجاء بن ربيعة الزبيدي وابنه إمساعيل بن رجاء : والزبريي  الزبيدي والزبيدي والزيدي والربذي والزنربي
] اإلمام [ كوفيان تابعيان و الزبيدي أبو محة حممد بن يوسف الزبيدي وغريه من أهل اليمن والزيدي منتمون إىل 
ه ممن الشهيد أيب احلسن زيد بن علي بن احلسني انتماء نسب أو مذهب الربذي موسى بن عبيدة الربذي وغري

ينسب إىل الربذة والزنربيون مدنيون منهم داؤد بن زنرب القرشي وهو أول من أخذ الفقه عن مالك بن أنس وابنه 
  سعيد بن داؤد كثري احلديث واألفراد والزبرييون ولد الزبري بن العوام القرشي وفيهم كثرة ورواة 

عداده يف الشاميني واحلمرانيون ينتمون إىل محران بن أعني  عبد اهللا بن راشد احلرباين تابعي كبري: احلمراين واحلرباين 
  منهم إبراهيم بن معدان النيسابوري صاحب عبد اهللا بن املبارك 

فالبجليون كثري وهم من جبيلة فيهم صحابيون وتابعيون والنخليون ولد عمران : البجليون والنخليون والبجليون 
النخلي من كبار احملدثني حدث عنه أبو بكر بن أيب األسود وغريه النخلي ومنهم أبو عبد اهللا حممد بن عمران 

  والبجليون منهم عيسى بن عبد الرمحن السلمي البجلي من بين سليم 
ش بن مهدان فأما العايشي ف عبيد اهللا بن حممد العايشي التيمي وغريه و مضاء الفايشي و فاي: العايشي والفايشي 



  روى عن عائشة بنت الصديق وغريها من الصحابة وقد روى عنه أبو إسحاق السبيعي 
فأما البصريون فكثري و عبدة بن حزن البصري صحايب و مالك بن أوس بن : البصريون والنصريون والنضريون 

هللا عليه و سلم و أبو سعد بن احلدثان البصري من كبار التابعني وقد روى عن أبيه أوس بن احلدثان عن النيب صلى ا
وهب النصري صحايب وقد روى الواقدي عن بكر بن عبد اهللا النصري عن حسني بن عبد اهللا اهلامشي والنضريون 

  مبرو بيت كبري فيهم حمدثون وفقهاء وقضاة 
شين ثقة من أبان بن أيب عياش الشين قالوا إن أباه فريوز موىل شن و عقبة بن خالد ال: الشين والسين و السين 

البصريني حدث عن احلسن و حممد بن سريين و هشام بن عبيد اهللا السين وسن قرية كبرية بالري والسنيون مجاعة 
  من أهل خراسان يذكرون بالسنة 

بشر بن حرب النديب عداده يف البصريني تابعي يروي عن عبد اهللا بن عمر و أيب سعيد اخلدري و : النديب والبدي 
لبدي موىل بين بداء روى عن زيد بن أرقم و زكريا بن حيىي بن خالد البدي كويف عزيز احلديث حبيب بن يسار ا

  روى عن إبراهيم النخعي وغريه 
  فأما األزديون فمنهم محاد بن زيد و جرير بن حازم وغريمها واألردنيون شاميون وفيهم كثرة : األزديون واألردنيون 
  فولد أسامة بن لؤي فيهم صحابيون وتابعيون وأما الشاميون فكثري فأما الساميون : الساميون والشاميون 
البخاريون فيهم : من هذا النوع معرفة املتشابه يف البلدان مثل البخاري والنجاري والنخاري : ومثال اجلنس الثاين 

بن وهب  مجاعة من أتباع التابعني منهم خليد بن حسان و وقد روى عن احلسن و حممد بن سريين ومنهم إسحاق
وقد روى عن نافع و عبد اهللا بن دينار وغريمها من التابعني ومنهم إمام احلديث حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري 
وأما النجاريون فبيت كبري يف األنصار منهم أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وغريه و احلسن 

] خري دور األنصار دار بين النجار : [ صلى اهللا عليه و سلم  و حممد بن سريين من مواليهم وقال رسول اهللا
  قد حدثوا عن أيب عيسى حممد بن علي بن احلسن النخاري شيخ حديث بغداد : والنخاري 

البلخيون فيهم كثرة ومنهم مجاعة من أتباع التابعني منهم سعدان بن سعيد وغريه ومنهم شقيق : البلخي والثلجي 
ما : لذي به يضرب املثل يف الزهد ومنهم احلسن بن شجاع وكان أمحد بن حنبل رمحه اهللا يقول بن إبراهيم الزاهد ا

جءنا من خراسان أحفظ من احلسن بن شجاع وقد روى عنه البخاري يف الصحيح وأما عبد اهللا حممد بن شجاع 
سى القمي خازن السلطان عن الثلجي فإنه كثري احلديث كثري التصنيف رأيت عند أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن مو

  أبيه عن حممد بن شجاع كتاب املناسك يف نيف وستني جزءا كبارا دقاقا 
عامر بن إبراهيم األنباوي روى عن فرج بن فضالة و سليم بن وهب األنباري روى عن حممد : األنباوي واألنباري 

ون و وضاح بن حسان األنباري عنده عن بن احلسن هبلول بن حسان األنباري وابنه إسحاق بن هبلول وولده احملدث
  الثوري و شعبة 
يونس بن يزيد األيلي راوية الزهري و طلحة بن عبد امللك األيلي عنده عن القاسم بن حممد بن : واأليلي واألبلي 

أيب بكر وقد روى عنه أئمة الدين و حممد بن أيب سفيان بن أيب الزرد األبلي عنده عن البصريني وقد حدثونا عن 
  علي بن أمحد بن بسطان األبلي وعن أيب يعلى حممد بن زهري األبلي وغريمها 

يف الصنعانيني كثرة منهم التابعون وأتباعهم و أبو سعد حممد بن أيب ميسر الصغاين من أتباع : الصنعاين والصغاين 
  التابعني حدث عنه أمحد بن حنبل وغريه 

  : سامي من هذا النوع املتشابه يف األ: اجلنس الثالث 



قال أبو معشر و الواقدي إن اسم أيب ذر الغفاري برير بن جنادة وقد : برير وبربر وبرثن وبرير وبربري وثوير 
خولفا فيه فقيل جندب و برير بن صرم الباهلي روى عن عبد اهللا بن عباس و برير املغين شيخ من أهل العراق 

ن وهو عبد الرمحن بن آم صاحب السقاية روى عنه قتادة حيدث عن مالك بن أنس و برثن عبد الرمحن موىل أم برث
لقد نزلت يف الصفة فصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا : و سليمان التيمي وبرير مثر األراك يف حديث طلحة النصري 

عليه و سلم فقلت لقد أتى علي وعلي صاحيب بضع عشر يوما ما يل وما له طعام إال الربير حدثنا علي بن عيسى 
ا إبراهيم بن علي قال حدثنا حيىي بن حيىي قال ثنا هشيم بن داؤد بن أيب هند عن أيب حرب بن أيب األسود عن قال ثن

وما الربير ؟ قال مثر األراك وبريرة موالة عائشة روت عن النيب : طلحة النصري قال داؤد فقلت ل أيب حرب 
  ل شعبة بن احلجاج وثوير هو ابن أيب فاخته  صلى اهللا عليه و سلم وقد روى عنها عروة بن الزبري وبربري شيخ

حدثنا حيىي بن حممد العنربي قال حدثنا حممد بن إبراهيم العبدي : جبيد وأبو جبيد وخبيد وجنيد وأم جبيد وأبو جنيد 
قال حدثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن عبد اهللا بن جبيد 

و أبو جبيد نافع بن األسود ] ردوا السائل ولو بظلف حمرق : [ جدته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  عن
أيوب بن خبيد املعافري عن سعيد بن أيب سعيد احلجري روى عنه أبو شريح املعافري : التميمي عن عمر وخبيد 

ن حممد بن جنيد بن عمران بن حصني وجنيد هو ابن عمران بن حصن حدث عن أبو داود الطيالسي عن يعقوب ب
عن أبيه عن جده وجنيد هو ابن أمحد بن يوسف السلمي والد شيخنا أيب عمرو بن جنيد وأبو جنيد كنية عمران بن 

حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا حممد بن عبد : حصني اخلزاعي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأم جبيد 
إدريس عن زيد بن أسلم عن عبد اهللا بن جبيد عن جدته أم جبيد أن نيب اهللا صلى اهللا  الرمحن السامي و احلسني بن

  ] ردوا السائل ولو بظلف حمرق : [ عليه و سلم قال 
شريح بن احلارث القضي أبو أمية الكندي مسع علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود : شريح وسريج وشريج 

هـ سريج بن النعمان اجلوهري مسع زهري بن )  ١٢٧( وسبع وعشرين سنة تويف سنة مثان وسبعني وهو ابن مائة 
  معاوية و فليح بن سليمان روى عنه أمحد بن حنبل شريج بن حيان روى عنه كعب بن سعيد البخاري الزاهد 

  مساك بن حرب الكويف تابعي عنه الثوري و شعبة و شباك الضيب عن إبراهيم النخعي وغريه : مساك وشباك 
سليم بن أسود أبو الشعثاء احملاريب تابعي كبري و سليم بن حيان البصري مسع سعيد بن ميناء : و سليم وسلمى سليم 

  وغريها من التابعني و سلم بن أيب الذيال مسع عبد اهللا بن دينار وغريه و سلمى أبو بكر اهلذيل مسع الزهري وغريه 
ار بن عبد اهللا بن سوار القاضي الصغري مسع بكر بن عبد اهللا سوار بن عبد اهللا القاضي الكبري جد سو: سوار وسرار 

  املزين و سرار بن جمشر أبو عبيدة البصري مسع أيوب السختياين وغريه 
  عقيل بن أيب طالب وغريه و عقيل بن خالد األيلي وغريه : عقيل و عقيل 

وقد كان أسيد أدرك : لك بن عمري أسيد بن صفوان روى عن علي بن أيب طالب قال عبد امل: أسيد و أسيد وأسيد 
النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد تسمى بامسه مجاعة أسيد بن حضري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وغريه 

  من احملدثني أسيد بن عمرو بن يثريب األسيدي 
  وايات كثرية أما أنس فكثري وحممد وعلي ابنا احلسن بن أتش الصنعانيان اليمانيان هلما ر: أنس وأتش 

أشقر بن جبري بن قيس بن ثعلبة بصري روى عنه أبو عبيد احلداد و أشعر بن خليف : أشقر وأشعر وأسعر وأسعد 
  بن منقد قتل يوم الفتح و أسعر اجلعفي روى عنه زهري بن معاوية وأسعد كثري يف الصحابة وغريهم 

وأمة نبت خالد بن سعيد بن العاص صحابية و أمنة بن  وآمنة يف النساء كثري: أمية كثري : أمية وآمنة وأمة وأمنة 



  عيسى شيح مصري روى عنه املصريون 
  : من هذا النوع املتشابه يف كىن الرواة : اجلنس الرابع 

ف أبو األشهب جعفر بن حيان العطاردي البصري مسع احلسن و أبا رجاء العطاردي : أبو األشهب وأبو األشعت 
  رواة و أبو األشعث شراحبيل بن آدة الصنعاين تابعي وفيه كثرة يف أيب األصهب كثرة يف ال

أبو أمية وأبو آمنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبو أمية سويد بن غفلة اجلعفي خمضرم وفيهم كثرة أبو آمنة 
ل مسعت أبا أخربنا حممد بن صاحل قال ثنا أمحد بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أيب جعفر الفراء قا

  رأيت لنيب صلى اهللا عليه و سلم حيتجم : آمنة الفزاري يقول 
أبو إياس معاوية بن قرة املزين تابعي يف آخرين و أبو أناس جوية األسدي من القراء روى عنه : أبو إياس وأبو أناس 

  نعيم بن حيىي السعيدي 
القرشي من الصحابة يف آخرين و أبو يزيد الربيع بن فأبو يزيد عقيل بن أيب طالب : أبو يزيد وأبو بربد وابن بريدة 

خثيم تابعي يف آخرين وأبو بريد عمرو بن سلمة اجلرمي أدرك زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بريد 
عمرة بن يزيد اجلرمي صاحب أفراد وغرائب حدثونا عن أيب عبد الرمحن النسائي وغريه عنه وابن بريدة يف احلديث 

  وهو عبد اهللا وسليمان ابنا بريدة بن حصيب األسلمي كثري 
فأبو : أبو بكرة وأبو نضرة وأبو وأبو بصري وأبو نصر وأبو النضر وأبو نصرية وأبو نضرية وأبو نصري وأبو بصرية 
 محيل: بكرة نفيع بن احلارث الثقفي صحايب و أبو نضرة املنذر بن مالك تابعي راوية أيب سعيد اخلدري وأبو بصرة 

بن بصرة صحايب وأبو بصري والد عبد اهللا بن أيب بصري وأبو نضرية روى عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ومنهم 
حدثنا علي بن محشاذ العدل قال ثنا إمساعيل بن إسحاق : من قال أبو نضرية وأبو نضر وأبو نضر فكثري وأبو نصري 

بشر العبدي قال ثنا هارون بن إبراهيم عن أيب نصري قال القاضي قال حدثنا علي بن املديين قال حدثنا حممد بن 
طوىب ملن رآين وطوىب ملن رأى من رآين ملن [ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أبا سعيد اخلدري يقول 

قال علي أبو نصري جمهول و أبو نصرية مسلم بن عبيد روى عنه يزيد بن هارون وأبو بصرية ] رأى رأى من رآين 
  ألنصاري له ذكر يف املغازي ا

  فأما أبو معبد فجماعة منهم صاحب عبد اهللا بن عباس و أبو معيد حفص بن غيالن الدمشقي : أبو معبد وأبو معيد 
  : من هذا النوع املتشابه يف صناعات الرواة : اجلنس اخلامس 

يخنا عبد الرمحن بن محدان اهلمذاين مسع فأما اجلزارون فمنهم ش: اجلزار واخلراز واحلمار واخلباز واخلزاز واجلرار 
املسند من إبراهيم بن نصر الرازي و املسند من هالل بن العالء الرقي فأما اخلزاز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عبد اهللا بن عون شيخ كبري من أهل العراق وأما أبو عثمان سعيد بن عثمان اخلراز فحدثونا عنه عن أيب بكر بن أيب 

غريه وأما أمحد بن موسى بن إسحاق احلمار فحدثونا عنه عن أيب نعيم و ابن األصبهاين وأما اخلبازون فيهم شيبة و
كثرة يف الطبقة اخلامسة وأما اخلزازون فمنهم أبو عامر بن رستم البصري اخلزاز مسع من احلسن بن أيب احلسن و 

فقيه وأما اجلرار فإن أبا مسعود اجلرار الكويف عنده من عبد اهللا بن أيب ملكية ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ال
  الشعيب و إبراهيم النخعي 

أبو سعد سعيد بن املرزبان البقال الكويف تابعي و احلارث بن سريج النقال من كبار احملدثني : البقال والنقال والنبال 
د الرمحن بن مهدي وأما النبال رسول اهللا وعداده يف البغداديني وهو الذي محل كتاب الرسالة من يد الشافعي إىل عب

  صلى اهللا عليه و سلم عمر بن سليمان وأظنه من أهل البصرة حدث عن سليمان بن حرب وغريه 



فأما البزازون ففيهم كثرة منهم عبد اهللا بن حممد بن ناجية حمدث بغداد و أبو حيىي زكريا بن : البزاز والبزار والتمار 
يف عصره وكذلك البزارون ومنهم عبيد بن شريك مسع ابن أيب مرمي و ابن عفري والتمارون حيىي البزاز حمدث بلدنا 

  كثري منهم عبيد بن عبيدة بن مرة التمار البصري صاحب أحاديث سليمان التيمي وهو ثقة يغرب 
ن عبد اهللا عبد اهللا بن حممد بن نوح الغسال املروزي روى عن صخر بن حممد احلاجيب و أمحد ب: الغسال والعسال 

الفرياناين حدثنا عنه أبو علي الصغاين وغريه و أبو أمحد حممد بن إبراهيم العسال احلافظ قاضي أصبهان أحد أئمة 
  أهل احلديث 

فأما اللبانون فجماعة من حمدثي بغداد ممن حدثونا عنهم منهم عثمان بن جعفر وشيخ فقهاء : اللبان والتبان واللباد 
العباس أمحد بن هارون التبان حدثنا عن علي بن عبد العزيز و أمحد بن نصر اللباد ومن يف  الكوفيني يف بلدنا أبو
  عصرمها من احملدثني 

  من هذا النوع قوم من رواة اآلثار يروي عنهم واو واحد فيشتبه على الناس كناهم وأساميهم : اجلنس السادس 
اق سليمان بن فريوز الشيباين و أبو إسحاق إمساعيل مثال ذلك أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي و أبو إسح

بن رجاء الزبيدي و أبو إسحاق إبراهيم بن مسلم اهلجري قد رووا كلهم عن عبد اهللا بن أيب أوىف وقد روى عنهم 
الثوري و شعبة وينبغي لصاحب احلديث أن يعرف الغالب على روايات كل منهم فيميز حديث من ذلك والسبيل 

الثوري و الشعبة إذا رويا عن أيب إسحاق السبيعي ال يزيادن على أيب إسحاق فقط والغالب على  إىل معرفته أن
رواية أيب إسحاق عن الصحابة الرباء بن عازب وزيد بن أرقم فإذا روى عن التابعني فإنه يروي عن مجاعة يروي 

أكثر الروايات ورمبا مل يسميا والعالمة عنهم هؤالء وإذا رويا عن أيب إسحاق الشيباين فإهنما يذكران الشيباين يف 
الصحيحة فيما يرويان عن أيب إسحاق عن الشعيب فهو أبو إسحاق الشيباين دون غريه وأما اهلجري فإن شعبة 
أكثرمها عنه رواية وأكثر رواية اهلجري عن أيب األحوص اجلشمي إال أن السبيعي أيضا كثري الروايات عن أيب 

يف مثل هذا املوضع إال باحلفظ والدراية فإن الفرق بني حديث هذا وذاك عن أيب األحوص األحوص فال يقع التمييز 
يطول شرحه وأما الزبيدي فإهنما يف أكثر الروايات يسميانه وال يكنيانه إمنا يقوالن إمساعيل بن رجاء وأكثر روايته 

  عن أبيه و إبراهيم النخعي 
يه حممد بن املنكدر وليس أليب بكر اسم و حممد بن املنكدر خمتلف أبو بكر بن املنكدر روى عنه ابن جريج وعن أخ

يف كنيته فقيل أبو عبد اهللا وقيل أبو بكر حدثين علي بن عيسى قال حدثنا احلسني بن حممد بن زياد قال حدثنا حممد 
يا أبا بكر قال أبو  :إن أيوب أتى ابن املنكدر فقال له : بن حيىي قال حدثنا علي بن عبد اهللا قال مسعت سفيان يقول 

فالتمييز بني األخوين وعند بعض الناس كنيتهما واحدة ويرويان عن جابر باحلفظ فقط فإن أبا بكر الذي : عبد اهللا 
ال اسم له قليل احلديث وأكثر روايته عن التابعني عمرو بن سليم الزرقي وغريه و حممد بن املنكدر حديثه يظهر 

  مد بن املنكدر و أبو بكر بن املنكدري ويلوح وقل ما يكىن إمنا يقال حم
فأما األول منهم عامر بن قيس األشعري وهو أخو أيب : أبو بردة األشعري وأبو بردة األشعري وأبو بردة األشعري 

موسى األشعري له صحبة والثاين أبو بردة بن أيب موسى وهو عامر بن عبد اهللا بن قيس روايته عن أبيه والثالث أبو 
بن عبد اهللا بن أيب بردة بن أيب موسى وقد روى يونس بن أيب إسحاق السبيعي عن أيب بردة موسى وعن بردة بريد 

أيب بردة بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة ومن الناس من يتوهم أن يونس بن أيب إسحاق مل يسمع من أيب بردة بن أيب 
ين مسع أبو إسحاق من أيب بردة ومسع يونس بن موسى وإمنا هو عن أبيه عن أيب بردة وليس كذلك قال علي بن املدي

  أيب إسحاق من أيب بردة كما مسع أبوه 



وقد روى شعبة عن أيب بشر وأيب بشر وقل ما يسمى واحدا منهما وأحدمها أبو بشر بيان بن بشر األمحسي كويف 
ذا وجد احلديث عن تابعي واآلخر أبو بشر جعفر بن أيب وحشية وأبو وحشية إياس وهو بصري واحلافظ املميز إ

شعبة عن أيب بشر عن قيس بن أيب حازم أو الشعيب علم أنه بيان بن بشر وإذا وجد احلديث عن أيب بشر عن سعيد 
  بن جبري علم أنه جعفر بن أيب وحشية 

وقد روى احلكم بن عتيبة عن أيب جعفر الباقر حممد بن علي الطاليب وروى عن أيب جعفر حممد بن عبد الرمحن بن 
د النخعي وكل من أبوي جعفر يروي عن أبيه والتمييز فيه أن حديث احلكم عن حممد بن علي الباقر عن أبيه يزي

كثري وعن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد حديث واحد ورواية الباقر عن آبائه ظاهرة ورواية أيب جعفر اآلخر عن أبيه 
  عن عبد اهللا 

 فروة عروة بن احلارث اهلمذاين وروى عن أيب فروة مسلم بن وقد روى شعبة و الثوري و زهري و زايدة عن أيب
سامل اجلهين وال يسمون واحدا منهما إمنا يقولون أبو فروة فقط والتمييز يف الروايات أن كل ما روي عن أيب فروة 

  عن الشعيب فهو عروة بن احلارث وما روى عن أيب فروة عن غري الشعيب فهو مسلم بن سامل اجلهين 
وأحدمها عزرة بن حيىي واآلخر عزرة بن متيم وقد سألنا أبا علي احلافظ عن : قتادة عن عزرة وعن عزرة  وقد روى

  روايات قتادة فأملى على ذلك بشواهدها وقد أمليت كالم أيب علي على الناس فأغىن عن إعادته 
ن طبقة واحدة من احملدثني من هذا النوع قوم يتفق أساميهم وأسامي آبائهم مث الرواة عنهم م: اجلنس السابع 

  فيشتبه التمييز بينهم 
أخربنا احلسن بن : ومثال ذلك السائب بن مالك والسائب بن مالك قد رويا عن الصحابة وروى عنهما الزهري 

حكيم املروزي قال أخربنا أبو املوجة السائب بن مالك الدويل عن عمر وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال 
ن عبد اهللا بن عبد احلكم قال أخربنا ابن وهب قال أخربين سامل بن غيالن عن زيد بن أيب حبيب عن أخربنا حممد ب

يا رسول اهللا ما أقرب العمل إىل : أقبل رجل فقال : الزهري عن السائب بن مالك أنه مسع فضالة بن عبيد أنه قال 
عي عن عبداهللا بن عمر وغريه وروى عنه أبو اجلهار احلديث يف كتاب اجلهاد و السائب بن مالك األشعري أيضا تاب

  إسحاق السبيعي 
فأما سالم بن سليمان األول فهو أبو منذر القارئ صاحب : سالم بن سليمان وسالم بن سليم وسالم بن سلم 

عاصم روى عنه زيد بن احلباب و يونس بن حممد وأما سالم بن سليم فهو أبو األحوص احلنفي الكويف متفق على 
 الصحيح روايته عن أيب إسحاق اهلمذاين و منصور بن املعتمر روى عنه وكيع و عبد الرمحن بن مهدي إخراجه يف

وأما سالم بن سلم فهو السعدي الطويل يروي عنه زيد العمي وغريه و سالم بن سليمان املدايين الصغري روايته عن 
الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو النضر : ورقاء بن عمر و أيب عمرو بن العالء وليس بذاك 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عمر [ ثنا سالم بن سليمان املدايين قال ثنا أبو عمرو بن العالء عن نافع 
  ] } فشاربون شرب اهليم { قرأ 

ذكوان وهو املشهور فاألول سهيل بن أيب صاحل السمان وأبو صاحل امسه : سهيل بن ذكوان وسهيل بن ذكوان 
املخرج حديثه يف الصحيح وأكثر روايته عن أبيه ورمبا أدخل بينه وبني أبيه األعمش و القعقاع بن حكيم ومسيا موىل 
أيب بكر بن عبد الرمحن و سهيل بن ذكوان املكي ويقال له أبو السندي قال يزيد بن هارون أخربنا سهيل بن ذكوان 

  سط روى عن عائشة وعبد بن الزبري وقد روى عنه هشيم و مروان بن معاوية املكي أبو عمرو وكان عندنا بوا
فاألول منهم جابر بن يزيد بن األسود : جابر بن يزيد وجابر بن يزيد وجابر بن يزيد وجابر بن يزيد وجابر بن يزيد 



جلعفي املطعون يف السوائي يروي عن أبيه يزيد بن األسود وقد روى عنه يعلى بن عطاء والثاين جابر بن يزيد ا
مذهبه وحديثه روى عن مجاعة من التابعني يروي عنه الثوري و شعبة والثالث جابر ين يزيد بن رفاعة العجلي روى 
عن الشعيب و جماهد وأكثر ما يشتبه هذا و جابر بن يزيد اجلعفي فإن اجلعفي أيضا كثري الرواية عنهما والرابع جابر 

بخي عن مسروق بن األجدع وهذا يشتبه فإن اجلعفي أيضا حيدث عن مسروق ين يزيد الذي يروي عنه فرقد الس
  واخلامس جابر ين يزيد أبو اجلهم عن الربيع بن أنس روى نصر بن علي اجلهضمي عن سليمان الرفاعي عنه 

فأوهلم النخعي : احلسن بن احلكم واحلسن بن احلكم واحلسن بن احلكم واحلسن بن احلكم واحلسن بن احلكم 
ي يروي عن الشعيب و عدي بن ثابت يروي عنه شريك و إمساعيل بن زكرياء و عيسى بن يونس والثاين احلسن الذ

بن احلكم العبدي عن أيب بردة روى عنه عبد اهللا بن املبارك وغريه ومها يف عصر واحد وقد يتفق الرواة عنهما 
إمساعيل وهو أيضا قريب منهما إال أن  والثالث احلسن بن احلكم بن احلارث عن ابن سريين روى عنه موسى بن

حديثه يف البصريني والرابع احلسن بن احلكم بن طهمان البصري سكن الري روى عن هشام الدستوائي و محاد بن 
سلمة روى عنه هشام بن عبيد اهللا وغريه واخلامس قال حممد بن عجالن حدثين احلسن بن احلكم النخعي وإمنا هو 

وهو ثقة مأمون مشهور وقد ينسب إىل جده فيشتبه فإن احلسن بن احلكم النخعي األول  احلسن بن احلر بن احلكم
  يروي عن شيوخ احلسن بن احلر بن احلكم النخعي 

ربيع بن سليمان وربيع بن سليمان مصريان يف عصر واحد أحدمها املرادي صاحب الشافعي والثاين اجليزي أبو 
  إسنادمها متقارب أعيب عبيد اهللا حممد بن الربيع اجليزي و

أوهلم ابن حصني بن أوس النهشلي وحلصني : زياد بن حصني وزياد بن حصني وزياد بن حصني وزياد بن حصني 
صحبة روى عن أبيه والثاين يروي عنه مغرية بن مقسم عن ابن عمر والثالث أبو جهضم روى عن زيد بن وهب 

  األعمش وغريه  والرابع الريبوعي أبو جهمة يروي عن ابن عباس يروي عنه
فأوهلم سعيد بن بشري الدمشقي عن قتادة و أيب : سعيد بن بشري وسعيد بن بشري وسعيد بن بشري وسعيد بن بشري 

الزبري و مطر الوراق واختلفت األقاويل فيه فحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ قال ثنا احلسني بن احلسن 
مسعت سفيان بن عيينة على مجرة العقبة : اخلالل قال ثنا مروان بن حممد قال  بن مهاجر قال حدثنا العباس بن الوليد

يقول حدثنا سعيد بن بشري وكان حافظا ومسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري 
روي عنه الليث يقول مسعت حيىي بن معني يقول سعيد بن بشري ليس بشيء والثاين سعيد بن بشري األنصاري الذي ي

بن سعد عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين ورمبا توهم املتوهم أنه الدمشقي وليس كذلك والثالث سعيد بن بشري 
: عن احلسن البصري يروي عنه مالك بن إمساعيل والرابع شيخ من أهل مصر من قريش حيدث عنه أهل مصر 

بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال ثنا سعيد بن بشري املصري قال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال أخربنا حممد 
مسعت : عن قيس بن كالب الكاليب قال [ أخربنا عبد اهللا بن حكيم الكتاين رجل من أهل اليمن من مواليهم 

 يا أيها الناس إن اهللا قد حرم دماءكم: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو على ظهر الثنية ينادي الناس ثالثا 
  ] وأموالكم وأوالدكم كحرمة هذا اليوم من هذا الشهر من السنة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ؟ 

سعيد بن عمرو عشرة فأوهلم سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي يروي عن عائشة وابن عمر وأيب هريرة 
ن سعد بن عبادة روى عنه حجازي سكن الكوفة حديثه خمرج يف الصحيح والثاين سعيد بن عمرو بن شرحبيل ب

عمارة بن غزية وغريه والثالث سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبرية عن أبيه و أيب عبيدة بن عبد اهللا روى عنه 
املسعودي وغريه والرابع سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن أبيه و القاسم بن حممد روى عنه مالك بن أنس و 



ع القاضي روى عن شريح بن احلارث ورواد روى عنه إبو إسحاق الدراوردي واخلامس سعيد بن عمرو بن أشو
السبيعي و خالد احلذاء والسادس سعيد بن عمرو بن أيب نصر السكوين الكويف عن ابن أيب ليلى روى عنه حممد بن 
عمران بن أيب ليلى والسابع سعيد بن عمرو بن سفيان عن أبيه روى عنه األسود بن قيس والثامن سعيد بن عمرو 

لزبريي عن أبيه عنه إبراهيم بن املنذر احلزامي والتاسع سعيد بن عمرو احلمصي عن بقية و إمساعيل بن عياش روى ا
  عنه أبو حامت الرازي وغريه والعاشر سعيد بن عمرو األشعثي عن عبثر وغريه روى عنه مسلم بن احلجاج 

األول صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن ومها قرشيان يف عصر واحد ف: صاحل بن إبراهيم وصاحل بن إبراهيم 
مسعت الفقيه أبا بكر : عوف عن أبيه عن جده والثاين صاحل بن إبراهيم بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده 

يا أبا علي إبراهيم عن إبراهيم عن : األهبري يقول مسعت أبا بكر بن أيب داؤد يقول ل أيب علي النيسابوري احلافظ 
: إبراهيم بن طهمان عن إبراهيم بن عامر البجلي عن إبراهيم النخعي فقال : هم ؟ فقال أبو علي  إبراهيم من

  أحسنت يا أبا علي 
فاألول منهم األمري أبو أمحد خلف بن أمحد : أخربين خلف قال ثنا خلف قال ثنا خلف قال ثنا خلف قال ثنا خلف 

الث خلف بن سليمان النسفي صاحب املسند والرابع خلف السجزي والثاين أبو صاحل خلف بن حممد البخاري والث
وقد حدثنا باحلديث أبو صاحل قال أخربنا : بن حممد بن كردوس الواسطي واخلامس خلف بن موسى بن خلف 

  خلف ين سليمان قال أخربنا خلف بن حممد 
حيان أبو احلسن و علي  ]ابن [ ومها يف عصر واحد فأوهلما صاحل بن حي وقيل : صاحل بن حيان وصاحل بن حيان 

  وعاصم روايته عن أيب بردة بن أيب موسى واآلخر صاحل بن حيان القرشي عن أيب وايل 
ومها يف عصر واحد وقد روى عنهما مجيعا سعد بن إبراهيم : طلحة بن عبد اهللا القرشي وطلحة بن عبد اهللا القرشي 

رمحن بن عوف عن عمه وغريه والثاين طلحة بن عبد فاألول طلحة بن عبد اهللا بن عوف الزهري ابن أخي عبد ال: 
  اهللا بن عثمان بن عبيد اهللا بن معمر التيمي عن عائشة 

فاألول طارق بن عبد الرمحن البجلي عن ابن أيب : طارق بن عبد الرمحن وطارق بن عبد الرمحن يف عصر واحد 
الثاين طارق بن عبد الرمحن عن الصحابة أوىف و قيس بن أيب حازم وروى عنه إمساعيل بن أيب خالد و الثوري و

  يروي عنه عكرمة بن عمار 
فاألول اهلاليل الذي يروي عن ابن مسعود : عبد اهللا بن بشر وعبد اهللا بن بشر وعبد اهللا بن بشر ثالثتهم كوفيون 

  حاق السبيعي والثاين اخلثعمي عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير والثالث كويف ويل قضاء الرقة عن الزهري و أيب إس
فاألول اليماين الصنعاين روى عنه هشام بن يوسف و عبد الرزاق والثاين : عبد اهللا بن جبري و عبد اهللا بن جبري 

  البصري عن احلسن و معاوية بن قرة روى عنه ابن املبارك 
فاألول : عنهم يتقاربون عبد اهللا بن جعفر املديين وعبد اهللا بن جعفر املديين إسنادمها واحد ويف عصر واحد والرواة 

  املخرمي خمرج حديثه يف الصحيح والثاين والد علي بن املديين 
  قد استقصيت يف هذا النوع بعض االستقصاء والذي بقي منه أكثر مما ذكرته حتريا للتخفيف : قال أبو عبد اهللا 

  وبعوثه وكتبه  معرفة مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسراياه: النوع الثامن واألربعون 
هذه النوع من هذه العلوم معرفة مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسراياه وبعوثه وكتبه إىل ملوك املشركني 
وما يصح من ذلك وما يشذ وما أبلى كل واحد من الصحابة يف تلك احلروب بني يديه ومن ثبت ومن هرب ومن 

هللا عليه و سلم ومن نافق وكيف قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه جنب عن القتال ومن كر ومن تدين بنصرته صلى ا



و سلم الغنائم ومن زاد ومن نقص وكيف جعل سلب القتيل بني االثنني والثالثة وكيف أقام احلدود يف الغلول 
  وهذه أنواع من العلوم اليت ال يستغين عنها عامل 

عفان قال ثنا عمرو بن حممد العنقزي قال حدثنا  حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا احلسن بن علي بن
كم غزوت مع النيب صلى اهللا : إسرائيل عن أيب إسحاق قال كنت إىل جنب زيد بن أرقم يف يوم فطر فقلت له 

  تسع عشرة : كم غزا النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : سبع عشرة قلت : عليه و سلم قال 
غزا رسول اهللا صلى اهللا : ن أكثر األحوال اليت شهدها وقال جابر بن عبد اهللا قد أخرب زيد ع: قال أبو عبد اهللا 

  عليه و سلم إحدى وعشرين غزوة 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين مبكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخربنا عبد الرزاق عن 

  أربعا وعشرين غزوة  معمر عن الزهري قال غزا النيب صلى اهللا عليه و سلم
قال أبو عبد اهللا وقد ذكر مجاعة من األئمة أن أصح املغازي كتاب موسى بن عقبة عن ابن شهاب فأخربنا إمساعيل 
بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن املنذر قال حدثنا حممد بن فليح عن 

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدرا والكدر ماء لبين سليم مث غزا غطفان موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب غز
بنخل مث غزا قريشا وبين سليم بنجران مث غزا يوم أحد مث طلب العدو حبمر األسد مث غزا قريشا ملوعدهم فأحلفوه 

وة دومة مث غزوة اخلندق مث مث غزا بين النضري مث غزا تلقاء جند يريد حماربا وبين ثعلبة مث غزوة ذات الرقاع مث غر
غزوة بين قريظة مث غزوة بين املصطلق باملريسيع مث ذات السالسل من مشارك الشام مث غزوة القردة وغزوة اجلموع 

تلقاء أرض بين سليم وغزوة حتسم وغزوة الطرف وغزوة وادي القرى فهذه غزوات رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكثرية سلم بأصح األسانيد فأما سرايا رس

وقد أخربنا حممد بن إبراهيم اهلامشي قال حدثنا احلسني بن حممد القباين قال حدثين أمحد بن احلجاج قال حدثنا معاذ 
بن فضالة أبو زيد قال حدثين هشام عن قتادة أن مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسراياه كانت ثالثا 

  وأربعني 
هكذا كتبناه وأظنه أراد السرايا دون الغزوات فقد ذكرت يف كتاب اإلكليل على الترتيب بعوث : أبو عبد اهللا قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسراياه زيادة على املائة وأخربين الثقة من أصحابنا ببخارا أنه قرأ يف كتاب أيب 
  ن احلروب بنفسه نيفا وسبعني عبد اهللا حممد بن نصر رمحه اهللا السرايا والبعوث دو

هذا املوضع ال يسع فيه من ذكر هذا العلم أكثر مما ذكرته وهذه آداب رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال أبو عبد اهللا 
  و سلم يف املغازي اليت كان يوصي هبا أمراء األجناد 

باس الكابلي قال ثنا إبراهيم بن موسى أخربنا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد قال حدثنا حممد بن الع
أن النيب : [ الرازي قال حدثنا ابن أيب زايدة عن عمرو بن قيس عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 

أغزو : صلى اهللا عليه و سلم كان إذا بعث سرية أوصاهم بتقوى اهللا يف خاصة نفسه ومن معه من املسلمني مث يقول 
سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا ال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وال شيخا فانيا وإذا لقني باسم اهللا ويف 

ادعهم إىل اإلسالم فإن : عدوك من املشركني فادعهم ثالث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم 
ارهم فإن هم أجابوك وإال فأخربهم أهنم كأعراب هم أجابوك فاقبل منهم وكيف عنهم مث ادعهم إىل التحول من د

املسلمني ليس هلم يف الفيء والغنيمة نصيب إال أن جياهدوا مع املسلمني فإن هم أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية عن 
يد وهو صاغرون وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزهلم على حكم اهللا فال تنزهلم على حكم اهللا فإنك 



ا حكم اهللا فيهم وإن أرادوك على أن تعطيهم ذمة اهللا فال تعطيهم ذمة اهللا ولكن أعطهم ذمتكم وذمم ال تدري م
  ] آبائكم فإنكم إن ختفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون عليكم من أن ختفروا ذمة اهللا ورسوله 

  معرفة األئمة الثقات املشهورين من التابعني: النوع التاسع واألربعون 

  وأتباعهم 
النوع من هذه العلوم معرفة األئمة الثقات املشهورين من التابعني وأتباعهم ممن جيمع حديثهم للحفظ واملذاكرة  هذا

  والتربك هبم وبذكرهم من الشرق إىل الغرب 
حممد بن مسلم الزهري حممد بن املنكدر القرشي حممد و موسى و إبراهيم بنو عقبة بن أيب : فمنهم من أهل املدينة 

بن زيد الديلي ربيعة بن أيب عبد الرمحن الرائي سعد بن إبراهيم الزهري صفوان بن سليم الزهري عبد  عياش ثور
اهللا بن دينار العدوي عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري عبيد اهللا بن عمر بن حفص العمري 

األنصاري مالك بن أنس األصبحي نافع و زيد  حيىي و عبد ربه و سعد بنو سعيد بن قيس األنصاري عمارة بن غزية
ابنا عبد الرمحن بن أيب نعيم القارئ زيد بن أسلم العدوي عبد اهللا بن الفضل اهلامشي عمر بن عبد العزيز أبو حازم 
سلمة بن دينار الزاهد يزيد بن رومان صاحل بن كيسان أبو سهيل نافع بن مالك أبو طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن 

عمر بن حزم القاضي عبد الرمحن بن حرملة بكري بن عبد اهللا بن األشج مدين سكن مصر مث رجع إىل املدينة بن م
ومات هبا زيد بن علي بن احلسني الشهيد جعفر بن حممد الصادق مسلم بن أيب مرمي صدقة بن يسار عبد الرمحن بن 

عالء احلرقي خارجة بن زيد بن ثابت إمساعيل بن أيب عبد اهللا بن دينار عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز شبل بن ال
  حكيم عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند ربيعة بن عثمان التيمي 

إبراهيم بن ميسرة إمساعيل بن أمية أيوب بن موسى جماهد بن جرب داؤد بن شابور عمرو بن دينار : ومن أهل مكة 
رئ يعقوب بن عطاء بن أيب رباح قيس بن سعد محيد بن زياد بن سعد عبد امللك بن جريج عبد اهللا بن كثري القا

قيس األعرج شبل بن عباد عبد اهللا بن أيب جنيح عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عبد الوهاب بن خبت عثمان بن األسود 
  علي بن صاحل املكي عبد اهللا بن عطاء فضيل بن عياض خالد بن عطاء بن أيب رباح 

ري بن نعيم احلضرمي يزيد بن أيب حبيب عياش بن عباس القتباين عبيد اهللا بن عمرو بن احلارث خ: ومن أهل مصر 
أيب جعفر عبد اهللا بن سليمان الطويل كثري بن فرقد عبد الرمحن بن خالد بن مسافر خمرج يف الصحيحن وكان أمري 

بن شريح التجييب  مصر زهرة بن معبد بن عبد اهللا بن هشام بن زهرة القرشي عبد الرمحن بن شريح الغافقي حيوة
  عبد اهللا بن عياش القتباين طلحة بن عبد امللك األيلي رزيق بن حكيم األيلي 

إبراهيم بن أيب عبلة العقيلي عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي شعيب بن أيب محزة احلمصي حممد بن : ومن أهل الشام 
بن حمرييز اجلمحي و يونس بن ميسرة بن الوليد الزبيدي و ضمضم بن زرعة و رجاء بن حيوة الكندي و عبد اهللا 

حلبس الكناين و عبادة بن نسي الكندي و حبري بن سعد الكالعي و زيد بن واقد الدمشقي و عاصم بن رجاء بن 
حيوة الكندي و الوضني بن عطاء و النعمان بن املنذر الدمشقي و عبد اهللا بن شوذب و ميسرة بن معبد اللخمي و 

 بن محزة بن صهيب و أبو وهب عبد اهللا بن عبيد اهللا الكالعي و يزيد بن أيب مرمي و أبو بكر عبد العزيز بن عبيد اهللا
بن أيب مرمي الغساين ويقال إمسه عبد السالم و العالء بن احلارث و مكحول الفقيه و هشام بن الغاز بن ربيعة 

ن يزيد بن جابر و يزيد بن يزيد بن اجلرشي و أبو معيد حفص بن غيالن و حجرة بن مدرك الغساين و عبد الرمحن ب
جابر و إبراهيم بن مرة و أرطاة بن املنذر السكوين و عبد اهللا بن العالء بن زبر و بشر بن العالء بن زبر و حممد بن 



زياد األهلاين و حيىي بن أيب عمرو الشيباين و حيىي بن احلارث الذماري و رجاء بن أيب سليمان و حريز بن عثمان 
ابت بن ثوبان الدمشقي و عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان و سعيد بن عبد العزيز التنوخي و برد بن سنان الرحيب و ث

الدمشقي و ثور بن يزيد الكالعي و عروة بن رومي اللخمي و حيىي بن حيىي الغساين و شرحبيل بن مسلم اخلوالين 
و سعيد بن بشري الدمشقي و منري بن يزيد  قال أمحد بن حنيل من ثقات الشاميني و عبد الرمحن بن منر اليحصيب

التنيسي عزيز احلديث و عمرو بن قيس الكندي و نصر بن علقمة و أبو شيبة حيىي بن عبد الرمحن و عمر بن يزيد 
النصري و إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب مهاجر و بالل بن سعد و سلمة بن العيار الفزاري أم الدرداء األنصارية و 

  أمية و أرطاة بن املنذر  جنادة بن أيب
حجر بن قيس املدي و الضحاك بن فريوز الديلمي و أبو األشعت شرحبيل بن كليب بن آدة : ومن أهل اليمن 

الصنعاين و املطعم بن املقدام الصنعاين و راشد بن داؤد الصنعاين و حنش بن عبد اهللا الصنعاين و عمر بن حبيب 
ين و أمين بن نابل وهو مياين سكن مكة و وهب ومهام ومعقل وعمر بنو منبه الصنعاين و شهاب بن عبد اهللا اخلوال

مجاعتهم ثقات و معقل أعزهم حديثا و مساك بن الفضل اخلوالين و املغرية بن حكيم الصنعاين و عمرو بن مسلم 
م بن نافع اجلندي و احلكم بن أبان العدين و النضر بن كثري العدين و عبد اهللا بن طاؤس عزيز احلديث و مها

الصنعاين و عريف بن إبراهيم الصنعاين عزيز احلديث و طاؤس بن كيسان و عبد اهللا بن طاؤس و حممد بن عبد اهللا 
  بن طاؤس و طاؤس بن عبد اهللا بن طاؤس و مساك بن الوليد اجليساين 

ي و أبو كثري يزيد بن ضمضم بن جوس اليمامي هالل بن سراج احلنفي و عبد اهللا بن بدر اليمام: ومن أهل اليمامة 
  عبد الرمحن السحيمي و حيىي بن أيب كثري و عبد اهللا بن حيىي بن أيب كثري 

الربيع بن خثيم العابد صعصعة بن صوحان العبدي كميل بن زياد النخعي عامر بن شراحيل : ومن أهل الكوفة 
بن عمعري اللخمي حمارب بن دثار  الشعيب سعيد بن جبري األسدي إبراهيم النخعي أبو إسحاق السبيعي عبد امللك

الذهلي آدم بن علي الشيباين و برة بن عبد الرمحن السلعي عدي بن ثابت األنصاري مسلم بن أيب عمران البطني 
علي بن األقمر الوادعي أخوه كلثوم بن األقمر عزيز احلدث جدا واصل بن حيان األحدب عبد امللك بن ميسرة 

اليامي زبيد بن احلارث اليامي سلمة بن كهيل احلضرمي احلر بن الصياح النخعي اهلاليل الزراد طلحة بن مصرف 
حبيب بن أيب ثابت األسدي أبو حصني عثمان بن عاصم الثقفي أبو عون حممد بن عبد اهللا الثقفي عون بن عبد اهللا 

بد امللك بن سعيد بن بن عتبة بن مسعود معن بن عبد الرمحن بن عبد اله بن مسعود عبد العزيز بن رفيع األسدي ع
جبري حممد بن قيس اهلمداين أبو فروة مسلم بن سامل اجلهين أبو فروة عروة بن احلارث اهلمداين سعيد بن أيب بردة 

بن أيب موسى األشعري أبو صخرة جامع بن شداد احملاريب عياش بن عمرو العائذي الركني بن الربيع بن عميلة 
بن أيب عائشة اهلمذاين بيان بن بشر األمحسي إمساعيل بن رجاء الزبيدي الفزاري هالل بن محيد الوزان موسى 

إمساعيل بن عبد الرمحن السدي علي بن مدرك النخعي قيس بن وهب اهلمذاين الزبري بن عدي اليامي سعيد بن 
ن وهو مسروق الثوري جامع بن أيب راشد وأخوه الربيع بن أيب راشد احلكم بن عتيبة الكندي محاد بن أيب سليما

احلسن بن عمرو الفقيمي احلارث بن ] وأخوه [ موىل إبراهيم بن أيب موسى األشعري الفضيل بن عمرو الفقيمي 
يزيد العكلي عبدة بن أيب لبابة القرشي موالهم سعيد بن عمرو بن أشوع اهلمذاين منصور بن املعتمر السلمي أبو 

لقمة بن مرثد احلضرمي أبو مالك سعد بن طارق معشر زياد بن كليب التيمي إبراهيم بن مهاجر البجلي ع
األشجعي مغرية بن مقسم الضيب عمار بن معاوية الدهين قابوس بن أيب ظبيان اجلنيب أبو سنان ضرار بن مرة 
الشيباين حبيب بن أيب عمرة األزدي الربيع بن سحيم األسدي سليمان بن مهران الكاهلي األعمش األسدي 



لي أبو إسحاق الشيباين سليمان بن فريوز مطرف بن طريف احلارثي إمساعيل بن مسيع إمساعيل بن أيب خالد البج
احلنفي خالد بن سلمة بن العاص املخزومي وهو الفأفأ هارون بن عنترة الشيباين احلسن بن عبيد اهللا النخعي هيثم بن 

أبو حيان حيىي بن سعيد التيمي حبيب الصرييف أبو سعد سعيد بن املرزبان البقال حممد بن سامل أبو سامل العبسي 
موسى بن عبد اهللا اجلهين عبد اهللا بن شربمة الضيب غيالن بن جامع احملاريب خمول بن راشد النهدي عبيدة بن معتب 
الضيب زكرياء بن أيب زائدة اهلمداين احلسن بن احلر النخعي الصلت بن هبران اهلاليل بكري بن عامر البجلي حممد بن 

بن ذر بن عبد اهللا اهلمداين عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت األسدي القاسم بن الوليد اهلمداين قيس األسدي عمر 
أبان بن ثعلب الربعي مسعر بن كدام اهلاليل أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مالك بن مغول البجلي أبو العميس 

لرمحن بن زبيد اليامي سفيان بن سعيد الثوري عمر عتبة بن عبد اهللا املسعودي عبد اجلبار بن العباس الشيبانيب عبد ا
بن سعيد الثوري أخوه حممد بن سوقة البجلي و زياد بن سوقة و عبد اهللا بن سوقة و عبد الرمحن بن سوقة و سعيد 
بن سوقة يوسف بن إسحاق بن أيب إسحاق السبيعي عي بن صاحل بن حي احلسن بن صاحل بن حي كامل بن العالء 

م بن معن بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود سعري بن اخلمس التميمي عباس بن ذريح اهلمداين التميمي القاس
عيسى بن عمر النحوي فرات بن أيب عبد الرمحن القزاز فراس بن حيىي اخلاريف كثري بن قاروندا أبو إمساعيل النهدي 

د امللك سعيد بن أجبر اهلمداين حصني بن عبد موسى بن عبد امللك بن عمري اللخمي أبو البالد حيىي بن أيب سليم عب
الرمحن النخعي عبد امللك بن أعني البجلي عبد الرمحن بن األصبهاين عبد اهللا بن عبد اهللا الرازي الربيع بن الركني 

بن الربيع الفرزاي رقبة بن مصقلة العبدي عمرو بن قيس املالئي وائل بن داؤد وابنه بكر بن وائل يزيد بن كيسان 
عالء بن املسيب بن رافع عبد اهللا بن أيب السفر اهلمداين عمر بن أيب زائدة وأخوه زكرياء مطيع بن عبد اهللا الغزال ال

عبد اهللا بن احلارث ابن أخت الشعيب حديثني سليم موىل الشعيب سنة بن مسلم البطني الفضل بن يزيد الثمايل 
الصلت بن هبرام عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب  مزاحم بن زفر خبتري بن املختار يروي عنه وكيع وغريه

ليلى إدريس بن يزيد األودي احلسن بن سامل بن أيب اجلعد بسام بن عبد الرمحن الصرييف مساور الوراق صدقة بن 
أيب عمران نصري بن أيب األشعث الكناسي إبراهيم بن حرب أخو مساك أسند ثالثة أحاديث سعيد بن مساك بن حرب 

وة بن عبد اهللا القشريي عيسى بن قرطاس أسند حنو العشرة يوسف بن ميمون الصباغ زيد بن عطاء بن السائب عر
عبد ] عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت [ إسحاق بن أيب إسحاق الشيباين سليمان بن قرم عبد اهللا بن عمرو بن مرة 

بن علي السلمي جابر بن احلر جابر بن حيىي  اهللا بن مسلم املالئي دثار بن حمارب بن دثار حديث واحد حممد
احلضرمي عبد املؤمن بن القاسم األنصاري نصر بن عبد الرمحن اخلزاز محزة بن حبيب الزيات حبيب بن حبيب أخو 
محزة األبيض بن أبان القرشي مفضل بن مهلهل وأخوه الفضل بن مهلهل داؤد بن نصري الطائي زفر بن اهلذيل سعد 

الشعيب وهو أعز الناس حديثا أبو محاد مفضل بن صدقة احلنفي عباس بن عوسجة عمرو بن الكاتب يروي عن 
منصور املشرقي عمران بن مسلم القيب أبو أيوب عبد اهللا بن علي اإلفريقي حممد بن السماك الواعظ زياد بن زياد 

يع احلنفي أبيض بن األغر بن خيثمة بدر بن عثمان حيىي بن أيوب البجلي جرير بن أيوب البجلي إمساعيل بن مس
املزين آدم بن عيينة حممد بن عيينة حبيب بن حسان بن أيب األشرس صباح بن حيىي املزين طعمة بن غيالن عبد اهللا 
بن مسعر بن كدام عبد اهللا بن املختار ويقال أنه بصري سكن الكوفة عافية بن يزيد القاضي سكن يف آخر أيامه 

ل بن غزوان الضيب حممد بن جحادة اإليادي هارون بن سعد العجلي عمرو بن مصر زكرياء بن خالد البدي فضي
  مرة عبد اهللا بن سعيد بن جبري عبد امللك بن سعيد بن جبري علقمة بن مرثد احلضرمي 

ميمون بن مهران و عمرو بن ميمون من مهران و كثري بن مرة احلضرمي و عبد اهللا بن بسر : ومن أهل اجلزيز 



د بن معدان العابد و أبو الزاهرية حدير بن كريب و ثور بن يزيد أبو خالد الرحيب وهذا من رحبة احلرباين و خال
محص جزري وليس بالشامي خصيف بن عبد الرمحن اجلزري و خصاف بن عبد الرمحن عزيز احلديث سامل بن 

الصرييف داؤد بن عيسى عجالن األفطس علي بن بذمية احلراين عريف بن درهم مصاد بن عقبة أمي بن عبد الرمحن 
النخعي كويف سكن اجلزيرة و زهري و حديج و رحيل بنو معاوية كوفيون سكنوا اجلزيرة سابق بن عبد اهللا الرببري 

رقى صاعد بن مسلم عبد اهللا بن مالك اجلزري عمرو بن سليمان القيب معقل بن عبد اهللا اجلزري ورقة بن عمر 
هبا زيد بن رفيع زيد بن أيب أنيسة جعفر بن برقان النضر بن عريب  اليشكري كويف سكن اجلزيرة وخرج حديثه

  غالب بن عبيد اجلزري 
أيوب بن أيب متيمة السختياين أشعث بن عبد امللك احلراين معاوية بن قرة املزين إياس بن معاوية : ومن أهل البصرة 

ن العنربي مثامة بن عبد اهللا بن أنس جعفر بن قرة بكر بن عبد اهللا املزين هبز بن حكيم القشريي توبة بن عبد الرمح
بن أيب وحشية أبو بشر جعفر بن حيان العطاردي حبيب بن الشهيد يونس بن عبيد خالد بن مهران احلذاء سليمان 
بن طرخان التيمي عبد اهللا بن عون حيىي بن عتيق داؤد بن أيب هند راشد بن جنيح احلماين أبو عمرو ربان بن العالء 

العريان بن عبد اهللا بن احلصني بن احلارث بن دهلم بن حزاعة بن مازن وأخواه أبو سفيان و معاذ  بن عمار بن
واصل بن عبد الرمحن أبو حرة الرقاشي وأخوه سعيد بن عبد الرمحن الرقاشي سلمة بن علقمة سامل بن رزين سليم 

عبد اهللا العنربي الكبري السري بن  بن حيان سعيد بن أيب صدقة سهل بن مسلم السراج و سرار بن جمشر سوار بن
حيىي شعبة بن احلجاج شعيب بن احلبحاب شبيل بن غزوة عبد اهللا بن بكر املزين عبد الرمحن السراج عمارة بن أيب 
حفصة عمران بن حدير عمران بن مسلم القصري علي بن احلكم البناين عاصم بن سليمان األحول عقبة بن خالد 

بن خالد السدوسي و حممد بن زياد القرشي و حممد بن واسع و حممد بن عمرو أبو  الشين فرقد السبخي و قرة
سهل األنصاري و حممد بن الزبري احلنظلي و حممد بن بشر بن بشر األسلمي و منصور بن زذان و مالك بن دينار و 

 بن احلسن العنربي و مطر بن طهمان الوراق و معاوية بن عبد الكرمي الضال و ميمون بن موسى العرئي و عبيد اهللا
هارون بن رئاب األسيدي و هارون بن موسى األعور و هشام بن حسان و هالل بن حق و يزيد بن إبراهيم 

التستري و قتادة بن دعامة السدوسي و محيد بن هالل العبدي أبو خلدة خالد بن دينار النيلي األسود بن شيبان أبو 
  روح بن القاسم زكرياء بن حكيم احلبطي سامل بن أيب الذيال عامر صاحل بن رستم اخلزاز ميمون بن سياه 

أبو هاشم حيىي بن دينار الرماين خلف بن حوشب العوام بن حوشب طالب بن حوشب يوسف : ومن أهل الوسط 
بن حوشب أبو خالد يزيد بن عبد الرمحن الداالين سفيان بن حسني أصبغ بن يزيد الوراق وكان يكتب املصاحف 

  سامل إمساعيل بن 
حممد بن زياد قاضي مرو وعنده عن سعيد بن جبري وغريه عثمان بن أيب رواد العتكي مسع : ومن أهل خراسان 

الزهري وغريه وهو عزيز احلديث عزرة بن ثابت األنصاري وأخوه حممد بن ثابت األنصاري و علي بن ثابت 
عتكي أبو حريز عبد اهللا بن احلسني قاضي األنصاري يزيد بن عمر النحوي و كنية عمر أيو سعيد أبو املنيب ال

سجستان إبراهيم بن طهمان الفقيه العابد ومنزله وأعقابه بنيسابور حيىي بن صبيح املقرئ ومنزله وأعقابه بنيسابور 
احلسني بن واقد املروزي يعقوب بن القعقاع املروزي أبو محزة حممد بن ميمون املروزي عبدة بن أيب برزة 

أبا حيىي و عبد العزيز بن أيب رواد و عبد املؤمن بن خالد احلنفي و علباء بن أمحر اليشكري السجستاين ويكىن 
املغرية بن مسلم السراج و إبراهيم بن ميمون الصائغ و أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي و إبراهيم بن أدهم 

ضل بن عطية البخاري ثقة مأمون الزاهد بن أهل بلخ و سعدان بن سعيد اخللمي و شقيق بن إبراهيم الزاهد و الف



روى عنه الثوري و هشيم مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد الدوري ويقول مسعت 
حيىي بن معني يقول حممد بن الفضل اخلراساين ضعيف وأبوه ثقة حيدث عن أبيه حيدث عن أبيه سفيان بن عيينة و 

مسع احلسن و حممد بن سريين و عبد اهللا بن كيسان أبو جماهد و عيسى بن  بشري الكوسج نيسابوري ويقال مروزي
عبيد الكندي و عبد الرمحن بن مسلم أبو مسلم صاحب الدولة و أبو غامن يونس بن نافع القاضي و حمرز بن 
ين و معاذ الوضاح و قتيبة بن مسلم األمري و عبس بن غفار العوذي و نصر بن سيار األمري و النضر بن حممد الشيبا

بن حرملة و حكيم بن زيد و منري بن جنادة املروزي و خليد بن حسان البخاري و إسحاق بن وهب البخاري تابعي 
  و كرز بن وبرة اجلرجاين 

  معرفة مجع األبواب اليت جيمعها أصحاب احلديث: النوع اخلمسون 

ب الفائت منها واملذاكرة هبا فقد حدثين هذا النوع من هذه العلوم مجع األبواب اليت جيمعها أصحاب احلديث وطل
حدثنا حممد بن سهل بن عسكر قال : حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي قال : حممد بن يعقوب بن إمساعيل احلافظ قال 

يا أمري املؤمنني صاحب : وقف املأمون يوما لإلذن وحنن وقوف بني يديه إذ تقدم إليه غريب بيده حمربة فقال : 
أيش حتفظ يف باب كذى ؟ فلم يذكر فيه شيئا فما زال املأمون يقول حدثنا : قال له املأمون حديث منقطع به ف

هشيم وحدثنا حجاج بن حممد وحدثنا فالن حىت ذكر الباب مث سأله عن باب ثان فلم يذكر فيه شيئا فذكره املأمون 
  أصحاب احلديث أعطوه ثالثة دراهم  أنا من: أحدهم يطلب احلديث ثالثة أيام مث يقول : مث نظر أىل أصحابه فقال 

األعمال بالنيات : قد روينا عن مجاعة من أئمة احلديث أهنم استحبوا أن يبدأ احلديثي جبمع بابني : قال أبو عبد اهللا 
ونضر اهللا أمرا مسع مقاليت فوعاها وأنا أذكر مبشية اهللا بعد البابني األبواب اليت مجعتها وذاكرت مجاعة من أئمة 

  ببعضها فمن هذه األبواب ما مدخلها يف كتاب اإلميان  احلديث
حدثنا ] املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده [  -) أي الذنب أعظم ؟ ( مثال ذلك سوال عبد اهللا بن مسعود 

الندم توبة [  -حديث زاذان عن الرباء يف عذاب القرب  -رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو الصادق املصدوق 
 -] إن هللا تسعة وتسعني امسا [  -] ينزل اهللا كل ليلة إىل السماء الدنيا [  -] ال يزين الزاين وهو مؤمن [  -] 

من دخل السوق فقال ال إله إال [  -] الدين النصيحة [  -بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حديث جرير 
األرواح [  -] من حسن إسالم املرء [  -] ر مرتني ال يلدغ املؤمن من جح[  -] املستشار مؤمتن [  -] اهللا 

حديث  -] من أمن رجال على دمه : [ حديث عمرو بن احلمق  -] احلالل بني واحلرام بني [  -] جنود جمندة 
أنزل القرآن على سبعة [ أخبار الرؤية ] ال حتاسدوا [ قصة اخلوارج  -] ستكون هنات وهنات [  -املعراج 
  ] اهللا أميت على الضاللة ال جيمع ] [ أحرف 

  ومن هذه األبواب أبواب مدخلها يف كتاب الطهارة 
أن عمر رضي اهللا عه ] من مس فرجه فليتوضأ ] [ املسح على اخلفني ] [ ال يقبل اهللا صالة بغري طهور : [ مثاهلا 

إذا ] [ الغسل يوم اجلمعة ] [ األذنان من الرأس ) [ أينام أحدنا وهو جنب ؟ : ( سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ] ولغ الكلب يف اإلناء 

  ومن هذه األبواب ما مدخلها يف كتاب الصالة 
[  -] إفراد اإلقامة [  -] اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم [  -] ال صالة إال بفاحتة الكتاب [  -رفع اليدين 

إذا [  -] الذي يرفع رأسه قبل اإلمام ؟  أما خيشى[  -] الصالة ألول وقتها ولوقتها [  -] الصالة على القرب 



[  -] إذا دخل أحدكم املسجد [  -] أخبار الوتر [  -] سبعة يظلهم اهللا يف ظله [  -] صلى أحدكم اجلمعة 
التكبري يف [  -] أمرت أن أسجد على سبع [  -] إذا أقيمت الصالة فال صالة [  -] صالة الليل مثىن مثىن 

] يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا [  -] أشاهد فالن ؟ [  -حديث أيب إسحاق  -] لصالة ما يقطع ا[  -] العيدين 
  ] إذا من اإلمام فآمنوا [  -] طرق التشهد [  -] أوصاين خليلي بثالث [  -] صالة القاعد [  -

(  -) فك طرق اإل(  -) طرق أيب موسى دخل حائطا (  -] ال طالق قبل نكاح : [ ومن التفاريق يف سائر الكتب 
اقتدوا باللذين من بعدي (  -) من كنت مواله (  -) قصة الغار (  -) ال تذهب األيام والليايل (  -) اطلبوا اخلري 

] من تعلم علما ليباهي به العلماء [  -] صوموا لرؤيته [  -) قصة العنرب (  -حديث عطية القرظي عرضت  -) 
ما عاب طعاما قط [  -] هنى عن خصاء البهائم [  -] درك الناس إن مما أ[  -) إستأذن األشعري على عمر (  -
ال تنكح املرأة على [  -) قصة أم زرع (  -] القضاء باليمني مع الشاهد [  -] إن رجال لدغته عقرب [  -] 

 -] أصبحت أنا وحفصة صائمتني [  -] إن أهل الدرجات العلى [  -] أفضلكم من تعلم القرآن [  -] عمتها 
[  -: ) أتى األعراب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم (  -حديث أسامة بن شريك  -] ر احلاجم واحملجوم أفط[ 

[  -] ال تسئل اإلمارة [  -] من كنتم علما [  -) قصة املخدج (  -] العطني الراية [  -] خري هذه األمة 
حديث الرباء  -] إذا أحب اهللا عبدا [  -مسند أيب العشراء الدارمي  -] ال نكاح إال بويل [  -] قبض العلم 

[  -] أنت مين مبنزلة هارون من موسى [  -) قصة املفطر يف رمضان (  -) قصة الطري (  -أسلمت نفسي إليك 
طلب العلم [  -] من دخل السوق [  -] ما من أيام يف العشر [  -] أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة 

أال ال تغالوا يف [  -] أتيت أبا ذر [  -] طرف احلسن عن صعصعة [  -] عذاب السفر قطعة من ال[  -] فريضة 
مرحبا بوصية [  -] كان إذا بعث سرية [  -] التختم يف اليمني [  -] العمري للوارث [  -] مهور النساء 

ارك ألميت اللهم ب[  -] من كذب علي متعمدا [  -] إذا انتصف شعبان [  -] رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
خطبة عمر باجلابية [  -] ذكاة اجلنني [  -] تقتل عمارا الفئة الباغية [  -] إذا أتى كرمي قوم [  -] يف بكورها 

ليس اخلرب [  -حديث غيالن بن سلمة  -] مل ير للمتحابني مثل النكاح [  -] شر الناس من خياف لسانه [  -] 
إن أول [  -] طرق اجلساسة [  -] س بالكذاب من أصلح بني الناس لي[  -] زر غبا تزداد حبا [  -] كاملعاينة 

إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي [  -] من صام رمضان وأتبعه بست [  -] ما نبدأ به أن نصلي مث نذبح 
من حفظ على أميت أربعني حديثا [  -] األمي أحق بنفسها [  -حديث عروة بن مضرس أتيت من جبلي طيء  -] 
اخليل معقود [  -] نعم اإلدام اخلل [  -] طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم [  -] الكمأة من املن  [ -] 

العمري سبيلها سبيل [  -: هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أربع : حديث علي  -] يف نواصيها اخلري 
] قصة العرنيني [  -] إن من الشعر حكمة [  -] كل مسكر حرام [  -] من قتل دماله فهو شهيد [  -] امليزان 

اختالف األخبار يف تزويج ميمونة بنت [  -] صالة يف مسجدي هذا [  -] ما بني قربي ومنربي روضة [  -
من أعتق شقصا له [  -] حرمت اخلمر بعينها [  -) حديث اللديغ (  -] تسحروأ فإن فيه بركة [  -] احلارث 
الصالة خلف أيب [  -] ال تغلق بالرهن [  -] الطواف بالبيت صالة [  -] مل يقسم  الشفعة فيما[  -] يف عبيد 

[  -] إن دماءكم وأوالدكم حرام عليكم [  -] ال ترجعوا بعدي كفارا [  -] الناس كابل مائة [  -] بكر 
إذا أراد اهللا [  -] وطرق نافع عن ابن عمر يف الباب [  -] طرق حممد بن املنكدر عن جابر أن رجال أتى امرأته 

من [  -] املشي أمام اجلنازة [  -) حديث املغفرة (  -] إن اهللا حيب أن يقبل رخصه [  -] قبض عبد بأرض 
بني [  -] أشد الناس بالء األنبياء [  -] دعوة ذي النون [  -] الركعتني قبل صالة املغرب [  -] رأى مبتلي 



من جلس ملجسا كثري [  -] من بات ويف يده غمر [  -] واإلقامة  الدعاء بني األذانني[  -] كل أذانني صالة 
] أنه ليغان على قليب [  -] أرحم أميت بأميت أبو بكر [  -] سدوا هذه األبواب إال باب أيب بكر [  -] فيه لغطة 

ملؤمن غر ا[  -حدثنا الرباء وهو غري كذوب رمي بنجم فاستنار  -حديث عبد اهللا بن بريد  -] سيد الشهداء [  -
  ) أخبار الشفاعة (  -] كرمي نفل يف البداءة الربع 

  معرفة مجاعة من الرواة مل حيتج حبديثهم ومل: النوع احلادي واخلمسون 

  يسقطوا 
هذا النوع من هذه العلوم معرفة مجاعة من الرواة التابعني فمن بعدهم مل حيتج حبديثهم يف الصحيح ومل يسقطوا قد 

كر مصنفات علي بن املديين رمحه اهللا كتابا مترمجا هبذه الصفة غري أين مل أر الكتاب قط ومل ذكرت فيما تقدم من ذ
  أقف عليه وهذا علم حسن فإن يف رواة األخبار مجاعة هبذه الصفة 

أبو عبيدة عامر بن عبد اهللا اجلراح أمني هذه األمة مل يصح إليه الطريق من جهة الناقلني : ومثال ذلك يف الصحابة 
م خيرج يف الصحيحني وكذلك عتبة بن غزوان وأبو كبشة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو حذيفة بن فل

عتبة بن ربيعة واألرقم بن األرقم وقدامة بن مظعون والسائب بن مظعون وشجاع بن وهب األسدي وعباد بن بشر 
رضي اهللا عنهم فإهنم من املهاجرين الذي  األشهلي وسالمة بن وتش يف مجاعة من الصحابة إال أين ذكرت هؤالء

شهدوا بدرا وليس هلم يف الصحيح رواية إذ مل يصح إليهم الطريق وهلم ذكر يف الصحيح من روايات غريهم من 
  ] لكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيد بن اجلراح وما يشبه هذا : [ الصحابة مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم 

حممد بن طلحة بن عبيد اهللا حممد بن أيب بن كعب السائب بن خالد بن السائب حممد بن : تابعني ومثال ذلك يف ال
أسامة بن زيد عمارة بن خزمية بن ثابت عبد الرمحن بن عوف حسان بن ثابت مصعب بن عبد الرمحن بن عوف 

بن عبد اهللا بن سالم عبد  مصعب بن الزبري بن العوام سعيد بن سعد بن عبادة عبيد اهللا بن رافع بن خديج يوسف
الرمحمن بن جابر بن عبد اهللا إمساعيل بن زيد بن ثابت هؤالء التابعون على علو حماهلم يف التابعني وحمال آبائهم يف 
الصحابة ليس هلم يف الصحيح ذكر لفساد الطريق إليهم ال جلرح فيهم فقد نزههم اهللا عن ذلك ويف التابعني مجاعة 

  من هذه الطبقة 
موسى بن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي إسحاق بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا : ل ذلك يف أتباع التابعني ومثا

مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن موهب عبد الرمحن بن أيب الزناد عطاء بن 
 اهلجري عاصم بن كليب اجلرمي إمساعيل بن مسيع السائب الثقفي قابوس بن أيب ظبيان اجلنيب إبراهيم بن سامل

احلنفي أبو يعقوب العبدي هارون بن عنترة الشيباين أجلح بن عبد اهللا الكندي أشعث بن سواء الثقفي حممد بن سامل 
أبو سهل عبد اهللا بن شربمة الضيب أبو حنيفة النعمان بن ثابت بشري بن سليمان النهدي عبيدة بن معتب الضيب 

بن احلر الصلب بن هبرام بكري بن عامر البجلي طلحة بن حيىي دؤاد بن يزيد األودي القاسم بن الوليد احلسن 
  اهلمداين فطر بن خليفة احلناط عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي قيس بن الربيع األسدي القاسم بن معن املسعودي 

بو يوسف القاضي محاد بن شعيب القاسم بن مالك مطلب بن زياد زفر بن اهلذيل أ: ومثال ذلك يف أتباع األتباع 
املزين عثام بن علي العامري حيىي بن عبد امللك بن أيب غنية حيىي بن اليمان العجلي حيىي بن سليم الطالقاين عائذ بن 
 حبيب حممد بن ربيعة الكاليب عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين عي بن قادم عمرو بن حممد العنقري سعيد بن زيد
أخو محاد احلكم بن سنان الفريب يوسف بن خالد السميت صفوان بن عيسى الزهري عبد اهللا بن دؤاد اخلرييب رحيان 



بن سعيد القرشي يعقوب بن إسحاق احلضرمي مروان بن شجاع اجلزري أبو قتادة احلراين مطوف بن مازن إمساعيل 
   بن عبد الكرمي الصنعاين علي بن عاصم حممد بن يزيد الواسطي

  عون بن عمارة الغربي و القاسم بن احلكم العرين : ومثال ذلك يف الطبقة اخلامسة من احملدثني 
أمحد بن عبد اجلبار العطاردي حممد بن سعد العويف حممد بن عيسى بن : ومثال ذلك يف الطبقة السادسة من احملدثني 

بكر بن أيب العوام الرياحي احلارث بن أيب أسامة حيان املدايين علي بن إبراهيم اخلزاز عبيد بن كثري العامري أبو 
حممد بن سليمان بن احلارث الواسطي أمحد بن عبيد بن ناصع النحوي إمساعيل بن الفضل البلخي أبو بكر بن أيب 

خيثمة إسحاق بن احلسن احلريب حممد بن غالب بن حرب بكر بن سهل الدمياطي احلسن بن احلكم احلربي احلسن 
  سهل بن عمار العتكي حيىي بن جعفر بن أيب طالب بن سهل اجملوز 

فجميع من ذكرناهم يف هذا النوع بعد الصحابة والتابعني فمن بعدهم قوم قد اشتهروا بالرواية : قال أبو عبد اهللا 
  ومل يعدوا يف الطبقة األثبات املتقنني احلفاظ واهللا أعلم 

  العامل ورآه مساعامعرفة من رخص يف العرض على : النوع الثاين واخلمسون 

  ومن رأى الكتابة باإلجازة من بلد إىل بلد أخبارا ومن أنكر ذلك ورأى شرح احلال فيه عند الرواية 
هذا النوع من هذه العلوم معرفة من رخص يف العرض على العامل ورآه مساعا ومن رأى الكتابة باإلجازة من بلد إىل 

عند الرواية وبيان العرض أن يكون الراوي حافظا متقنا فيقدم  بلد إخبارا ومن أنكر ذلك ورأى شرح احلال فيه
املستفيد إليه جزءا من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله فيتأمل الراوي حديثه فإذا أخربه وعرف أنه من حديثه قال 
اعة للمستفيد قد وقفت على ما ناولتنيه وعرفت األحاديث كلها وهذه روايايت عن شيوخي فحدث هبا عين فقال مج

  من أئمة احلديث أنه مساع 
أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة حكاه مالك عن شيوخه : منهم من أهل املدينة 

عنه و أبو عبد اهللا عكرمة موىل ابن عباس و حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب بن زهرة الزهري و ربيعة بن أيب 
لعالء بن عبد الرمحن بن يعقوب و حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري و هشام بن عروة الزبري عبد الرمحن الرائي و ا

القرشي و حممد بن عمرو بن علقمة الليثي و مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي و عبد العزيز بن حممد 
  بن أيب عبيد األندراوردي يف مجاعة بعدهم 

جاج املخزومي موالهم و أبو الزبري حممد بن مسلم القرشي موالهم و عبد جماهد بن جرب أبو احل: ومن أهل مكة 
اهللا بن عثمان بن خثيم القارئ و نافع بن عمر اجلمحي و داود بن عبد الرمحن العطار و سفيان بن عيينة اهلاليل و 

  مسلم بن خالد الزجني يف مجاعة بعدهم 
يعة األسدي و أبو بردة بن أيب موسى األشعري و عامر بن علقمة بن قيس النخعي و علي بن رب: ومن أهل الكوفة 

شراحيل الشعيب و إبراهيم بن يزيد النخعي و حبيب بن أيب ثابت األسدي و منصور بن املعتمر السلمي و إسرائيل 
  بن يونس السبيعي و احلسن بن صاحل بن حي و وهري بن معاوية اجلعفي يف مجاعة بعدهم 

وكل علي بن داود الناجي و قتادة بن دعامة السدوسي و أبو العالية زياد بن فريوز و أبو املت: ومن أهل البصرة 
محيد بن أيب محيد الطويل و علي بن زيد بن جدعان و داؤد بن أيب هند و كهمس بن احلسن اهلاليل و سعيد بن أيب 

  عروبة و جريز بن حازم اجلهضمي و سليمان بن املغرية القيسي يف آخرين بعدهم 
عبد الرمحن بن القاسم و أشهب بن عبد العزيز و عبد اهللا بن وهب و سعيد بن عفري و يوسف بن : أهل مصر ومن 



  عمرو و حيىي بن عبد اهللا بن بكري و عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني ومجاعة من املالكيني بعدهم 
  وكذلك مجاعة من أهل الشام وخراسان 

ة من مشاخيي يرون العرض مساعا واحلجة عندهم يف ذلك ما حدثناه أبو بكر وقد رأيت أنا مجاع: قال أبو عبد اهللا 
أخربنا أمحد بن حممد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن : أخربنا علي بن عبد العزيز قال : بن إسحاق قال 

ن رسول اهللا صلى أ: [ ابن شهاب أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا أن ابن عباس أخربه : قال : صاحل بن كيسان قال 
اهللا عليه و سلم بعث بكتابه إىل كسرى مع عبد اهللا بن حذاقة وأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين ويدفعه عظيم 

  ] البحرين إىل كسرى 
وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال ثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال حدثنا يونس بن حممد قال ثنا الليث بن 

بينما حنن جلوس مع رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال [ د املقربي عن شريك بن عبد اهللا سعد قال حدثين سعي
يا حممد إين سائلك فمشتد عليك يف املسألة فال جتدن يف : صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل فذكر حديث قال 

 الناس كلهم ؟ فقال نشدتك بربك ورب من قبلك اهللا أرسلك إىل: الرجل : سل ما بدا لك فقال : نفسك فقال 
  ] اللهم نعم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

احتج شيخ الصنعة أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا يف كتاب العلم من اجلامع : قال أبو عبد اهللا 
  الصحيح هبذا احلديث يف باب العرض على احملدث 

لشعراين قال حدثنا جدي قال مسعت إمساعيل بن أيب أويس يقول أخربنا إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد ا
قال يل حيىي بن سعيد األنصاري ملا أراد اخلروج إىل العراق التقط يل مائة حديث : مسعت خايل مالك بن أنس يقول 

قال  فكتبتها مث بعثت هبا إليه فقيل ل مالك أمسعها منك ؟: من حديث ابن شهاب حىت أرويها عنك عنه قال مالك 
  هو أفقه من ذلك : 

أخربنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثين الزبري بن بكار قال 
صحبت مالكا سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ املوطأ على أحد ومسعته يأىب أشد : حدثين مطرف بن عبد اهللا قال 
إال السماع ويقول كيف ال جيزيك هذا يف احلديث وجيزيك يف القرآن والقرآن أعظم اإلباء على من يقول ال جيزيه 

  ؟ وكيف ال يقنعك أن تأخذه عرضا واحملدث أخذه عرضا ؟ ومل ال جتوز لنفسك أن تعرض أنت كما عرض هو ؟ 
: عن حديثه حدثنا أبو بكر الشافعي قال ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي قال ثنا ابن أيب أويس قال سئل مالك 

  منه مساع ومنه عرض وليس العرض بأدىن عندنا من السماع : أمساع هو ؟ فقال 
قد ذكرنا مذاهب مجاعة من األئمة يف العرض فإهنم أجازوه على الشرائط اليت قدمنا ذكرها ولو : قال أبو عبد اهللا 

يف كتابه كيف يعرض عليه ؟ وأما فقهاء عاينوا ما عايناه من حمدثي زماننا ملا أجازوه فإن احملدث إذا مل يعرف ما 
أهو : اإلسالم الذين أفتوا يف احلالل واحلرام فإن فيهم من مل ير العرض مساعا واختلفوا أيضا يف القراءة على احملدث 

أخبار أم ال ؟ وبه قال الشافعي املطليب باحلجاز و األوزاعي بالشام و البويطي و املزين مبصر و أبو حنيفة و سفيان 
ثوري و أمحد بن حنبل بالعراق و عبد اهللا بن املبارك و حيىي بن حيىي و إسحاق بن راهويه باملشرق وعليه عهدنا ال

أئمتنا وبه قالوا وإليه ذهبوا وإليه نذهب وبه نقول إن العرض ليس بسماع وإن القراءة على احملدث إخبار واحلجة 
]  امرأ مسع مقاليت فوعاها حىت يؤديها إىل من مل يسمعها نضر اهللا: [ عندهم يف ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم 

  ] تسمعون ويسمع منكم يف أخبار كثرية : [ وقوله صلى اهللا عليه و سلم 
أخربنا سفيان بن عيينة : حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال 



: [ رمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن عبد امللك بن عمر عن عبد ال
  احلديث  -] نضر اهللا عبدا مسع مقاليت فحفظها فوعاها وأداها فرب حامل فقه غري فقيه 

ن فلما ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل استماع مقالته وحفظها وأدائها إىل م: قال الشافعي رمحه اهللا 
يؤديها واألمر واحد دل على أنه صلى اهللا عليه و سلم ال يأمر أن يؤدي عنه إال ما يقوم به احلجة على من أدى إليه 

  ألنه إمنا يؤدي عنه حالل يؤتى حرام جيتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة يف دين ودنيا 
اخيي وأئمة عصري أن يقول يف الذي يأخذه من والذي اختاره يف الرواية وعهدت عليه أكثر مش: قال أبو عبد اهللا 

وما قرأ على ) حدثنا فالن ( وما يأخذه عن احملدث لفظا مع غري ) حدثين فالن ( احملدث لفظا وليس معه أحد 
وما عرض على احملدث فأجاز له ) أخربنا فالن ( وما قرئ على احملدث وهو حاضر ) أخربين فالن ( احملدث بنفسه 
  ) كتب إيل فالن ( وما كتب إليه احملدث من مدينة ومل يشافهه باإلجازة يقول ) أنبأين فالن ( ول فيه روايته شفاها يق

مسعت أبا بكر إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه بالري يقول سألت أبا شعيب احلراين اإلجازة ألصحايب بالري 
كتب إيل املنصور حبديث مث لقيته بعد ذلك فقال أبو شعيب حدثنا جدي قال حدثين موسى بن أعني عن شعبة قال 

  أليس قد حدثتك به ؟ إذا كتبت به إليك فقد حدثتك : فسألته عن ذلك احلديث فقال يل 
حدثنا الزبري بن عبد الواحد قال أخربنا أبو تراب حممد بن سهل قال حدثنا أمحد بن داؤد بن قطن بن كثري قال 

لو مل ألقك ملت معك كتاب حبري بن سعد ؟ قال : ين شعبة ببغداد فقال يل حدثنا حممد بن معاوية قال مسعت بقية لقي
  إذا رجعت فاكتبه واختمه ووجه به إيل : ال قال : قلت 
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