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  تدريب الراوي للسيوطي

  مقدمة

بسم اهللا الرمحن الرحيم أخربين شيخنا شيخ اإلسالم واملسلمني قاضي القضاة علم الدين صاحل ابن شيخ اإلسالم 
منهم كلهم عن أيب إسحق إبراهيم بن أمحد التنوخي أن أبا  سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين وغري واحد إجازة

بسم اهللا الرمحن الرحيم ( احلسن بن العطار الدمشقي أخربه قال أخربين شيخ اإلسالم احلافظ أبو زكريا النووي قال 
و أقطع رواه أي أبدأ امتثاال لقوله صلى اهللا عليه و سلم كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم فه) 

الرهاوي يف األربعني من حديث أيب هريرة وتصدير النيب صلى اهللا عليه و سلم كتبه هبا مشهور يف الصحيحني 
وغريمها وروى احلاكم يف املستدرك وابن أيب حامت يف تفسريه من طريق جعفر بن مسافر عن زيد بن املبارك الصنعاين 

ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن بالل بن وهب اجلندي عن أبيه عن طاوس عن 
عن بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال هو اسم من أمساء اهللا وما بينه وبني اسم اهللا األكرب إال كما بني سواد العني 

املعاىف قال احلاكم صحيح اإلسناد وروى ابن مردويه يف تفسريه من طريق عبد الكبري بن )  ١( وبياضها من الغرب 
بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا قال ملا نزلت بسم اهللا الرمحن 

الرحيم هرب الغيم إىل املشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذاهنا ورمجت الشياطني وحلف اهللا 
وروى ابن جرير وابن مردويه يف تفسريمها وأبو نعيم يف بعزته وجالله أن ال يسمى امسه على شيء إال بارك فيه 

  احللية من طريق 

احلمد هللا إمساعيل بن عياش عن إمساعيل بن حيىي عن مسعر عن عطية عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا أن عيسى بن 
ا بسم اهللا قال مرمي أسلمته أمه إىل الكتاب لتعلمه فقال له املعلم اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم قال له عيسى وم

املعلم ال أدري فقال له عيسى الباء هباء اهللا والسني سناؤه وامليم مملكته واهللا إله اآلهلة والرمحن رحيم اآلخرة وهذا 
وروى ابن )  ١( حديث غريب جدا قال ابن كثري وقد يكون صحيحا موقوفا ومن اإلسرائيليات ال من املرفوعات 

 روق عن الضحاك عن ابن عباس قال اهللا ذو األلوهية والعبودية على خلقه جرير من طريق بشر بن عمارة عن أيب
أمجعني والرمحن الفعالن من الرمحة والرحيم الرفيق مبن أحب أن يرمحه والبعيد الشديد على من أحب أن يضعف 

ميع اخللق عليه العذاب وبشر ضعيف والضحاك مل يسمع من ابن عباس وأسند ابن جرير عن العرزمي قال الرمحن جل
الرحيم باملؤمنني وأسند ابن أيب حامت عن جابر بن زيد قال اهللا هو االسم األعظم وروى البيهقي وغريه عن ابن 

عباس يف قوله هل تعلم له مسيا قال ال أحد يسمي اهللا وأسند ابن جرير عن احلسن البصري قال الرمحن اسم ممنوع 
حامت عن احلسن أيضا قال الرحيم اسم ال يستطيع الناس أن  أي ال يستطيع أحد أن يتسمى به وأسند ابن أيب

روى ) احلمد هللا ( ينتحلوه تسمى به تبارك وتعاىل وهبذه اآلثار عرفت مناسبة مجيع هذه األمساء الثالثة يف البسملة 
  اخلطايب يف غريبه والديلمي يف مسند الفردوس والبيهقي 



ه منقطع عن ابن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احلمد الفتاح املنان يف األدب بسند رجاله ثقات لكن
رأس الشكر ما شكر اهللا عبد ال حيمده وروى الطرباين يف األوسط بسند ضعيف عن النواس بن مسعان قال سرقت 

ألشكرن ريب ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلدعاء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لئن ردها اهللا علي 
فردت فقال احلمد هللا فنظروا هل حيدث صوما أو صالة فظنوا أنه نسي فقالوا له قال أمل أقل احلمد هللا وروى ابن 
جرير بسند ضعيف عن احلكم بن عمري وكانت له صحبة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قلت احلمد هللا 

ق الضحاك عن ابن عباس قال احلمد هللا هو الشكر هللا االستخذاء رب العاملني فقد شكرت اهللا فزادك وأسند من طري
هللا واإلقرار بنعمته وابتداؤه وغري ذلك وأسند ابن أيب حامت من طريق أحسن منه عن ابن عباس قال احلمد هللا كلمة 

حلمد الشكر فإذا قال العبد احلمد هللا قال شكرين عبدي ويف صحيح مسلم من حديث أيب مالك األشعري مرفوعا ا
هللا متأل امليزان وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو ورجل من بين سليم ويف صحيح ابن حبان والترمذي من 

حديث جابر بن عبد اهللا أفضل الذكر ال إله إال اهللا وأفضل الدعاء احلمد هللا وروى ابن حبان وابو داود والنسائي 
حبمد اهللا فهو أقطع وروى أمحد والنسائي من حديث  من حديث أيب هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه

صيغة مبالغة من الفتح مبعىن القضاء قال تعاىل ربنا افتح ) الفتاح ( األسود بن سريع مرفوعا إن ربك حيب احلمد 
  صيغة مبالغة من املن ) املنان ( بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني 

علينا باإلميان وفضل ديننا على سائر األديان وحما حببيبه وخليله عبده  ذي الطول والفضل واإلحسان الذي من
ورسوله حممد صلى اهللا عليه و سلم عبادة األوثان مبعىن الكثري اإلنعام وسيأيت يف النوع اخلامس واألربعني يف أثر 

ه يف كتابه وفسره كما وصف تعاىل بذلك نفس) ذي الطول ( مسلسل عن علي أنه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال 
بأن هدانا إليه ) والفضل واإلحسان الذي من علينا باإلميان ( ابن عباس فيما أخرجه ابن أيب حامت بذي السعة والغىن 

وحما حببيبه ( كما وردت بذلك األحاديث املشهورة ) على سائر األديان ( وهو اإلسالم ) وفضل ديننا ( ووفقنا له 
أي األصنام اليت كان عليها كفار اجلاهلية يف ) ى اهللا عليه و سلم عبادة األوثان وخليله وعبده ورسوله حممد صل

زمن الفترة بعد عيسى عليه السالم وقد ذكر املصنف هنا أربع صفات من أشرف أوصافه صلى اهللا عليه و سلم 
ى أمحد وغريه من فاحلبيب ورد يف حديث الترمذي وغريه عن ابن عباس مرفوعا أال وأنا حبيب اهللا وال فخر ورو

حديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إين ابرأ إىل كل خليل من خلته ولو كنت متخذا خليال الختذت 
أبا بكر خليال وإن صاحبكم خليل اهللا وقد اختلف يف تفسري اخللة واشتقاقها فقيل اخلليل املنقطع إىل اهللا بال مرية 

وايل فيه ويعادي فيه وقيل احملتاج إليه وأصل احملبة امليل وهي يف حق اهللا تعاىل وقيل املختص به وقيل الصفي الذي ي
متكينه لعبده من السعادة والعصمة وهتيئة أسباب القرب وإضافة الرمحة عليه وكشف احلجب عن قلبه واألكثر على 

  أن درجة احملبة أرفع وقيل بالعكس ألنه صلى اهللا عليه و سلم 

ربه وأثبت احملبة لفاطمة وابنها وأسامة وغريهم وقيل مها سواء والعبد من أشرف صفات نفى ثبوت اخللة لغري 
املخلوق أسند القشريي يف رسالته عن الدقاق قال ليس شيء أشرف من العبودية وال اسم أمت للمؤمن منها ولذلك 

بعبده فأوحى إىل عبده ولو  قال يف صفته صلى اهللا عليه و سلم ليلة املعراج وكان أشرف أوقاته سبحان الذي أسرى
كان اسم أجل من العبودية لسماه به وأسند عنه أيضا قال العبودية أمت من العبادة فأوال عبادة وهي للعوام مث عبودية 
وهي للخواص مث عبودة وهي خلواص اخلواص ويف املسند وغريه من حديث أيب هريرة أن ملكا أتى النيب صلى اهللا 

 أرسلين إليك أفملكا نبيا جيعلك أو عبدا رسوال فقال جربيل تواضع لربك يا حممد قال بل عليه و سلم فقال إن اهللا



عبدا رسوال واألشهر يف معىن الرسول أنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن مل يؤمر فنيب فقط وممن جزم به 
قط وإن أمر بالتبليغ فالنيب أعم احلليمي وقيل وكان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله فإن مل يكن فنيب ف

عليهما وقيل مها مبعىن وهو األوىل مث األكثر على أنه صلى اهللا عليه و سلم مرسل إىل اإلنس واجلن دون املالئكة 
صرح بذلك احلليمي والبيهقي يف الشعب والرازي والنسفي يف تفسرييهما ونقله املتأخرون منهم احلافظ أبو الفضل 

ى ابن الصالح والشيخ جالل الدين احمللي يف شرح مجع اجلوامع واختار البارزي والسبكي أنه العراقي يف نكته عل
  وأما الكالم يف شرح امسه )  ١( مرسل إىل املالئكة أيضا وهو اختياري وقد ألفت فيه كتابا 

ما اختلف امللوان وخصه باملعجزة والسنن املستمرة على تعاقب األزمان صلى اهللا عليه وعلى سائر النبيني وآل كل 
) وخصه باملعجزة ( وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب اجلديدان حممد فقد بسطناه يف شرح األمساء النبوية 

يف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا ) والسنن املستمرة على تعاقب األزمان ( املستمرة أي القرآن 
قد أعطى من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيت عليه و سلم قال ما من األنبياء من نيب إال 

وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة أي اختصصته من بينهم بالقرآن املعجز للبشر املستمر 
وعلى سائر النبيني ( وسلم ) صلى اهللا عليه ( إعجازه إىل يوم القيامة خبالف سائر املعجزات فإهنا انقضت يف وقتها 

أي الليل والنهار قاله يف الصحاح يقال ال أفعله ما اختلف امللوان الواحد مال بالقصر ) وآل كل ما اختلف امللوان 
إن اجلديدين إذا ما ... أي الليل والنهار أيضا قال ابن دريد ) وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب اجلديدان ( 

وقيل مها الغداة والعشي وأدخل املصنف يف الصالة سائر النبيني حلديث ... بلى على جديد أدنياه لل... استوليا 
صلوا على أنبياء اهللا ورسله فإهنم بعثوا كما بعثت أخرجه اخلطيب وغريه وآل النيب صلى اهللا عليه و سلم عند 

وال آلل حممد وقال يف  الشافعي أقاربه املؤمنون من بين هاشم واملطلب حلديث مسلم يف الصدقة إهنا ال حتل حملمد
حديث رواه الطرباين إن لكم يف مخس اخلمس ما يكفيكم أو يغنيكم وقد قسم صلى اهللا عليه و سلم اخلمس على 

  بين هاشم واملطلب تاركا أخويهم بين نوفل وعبد مشس 

ق وأكرم أما بعد فإن علم احلديث من أفضل القرب إىل رب العاملني وكيف ال يكون وهو بيان طريق خري اخلل
األولني واآلخرين وهذا كتاب اختصرته من كتاب اإلرشاد الذي اختصرته من علوم احلديث للشيخ اإلمام احلافظ 

املتقن أيب عمرو عثمان بن عبد الرمحن مع سؤاهلم له كما رواه البخاري فآل إبراهيم إمساعيل وإسحق وأوالدمها 
حلكم أخذا من تفسري احلكمة يف قوله تعاىل يعلمهم الكتاب ويقاس بذلك آل الباقني وتعبري املصنف عن السنة با

أما بعد ( واحلكمة وقوله واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة بالسنة قال ذلك قتادة واحلسن وغريمها 
اهللا عليه  أتى هبا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خطب قال أما بعد رواه الطرباين وذكرها يف خطبه صلى) 

و سلم مشهور يف الصحيحني وغريمها ويف حديث إهنا فصل اخلطاب الذي أوتيه داود رواه الديلمي يف مسند 
إىل ( مجع قربة أي ما يتقرب به ) فإن علم احلديث من أفضل القرب ( الفردوس من حديث أيب موسى األشعري 

والشيء يشرف ) لق وأكرم األولني واآلخرين وهو بيان طريق خري اخل( كذلك ) رب العاملني وكيف ال يكون 
بشرف متعلقه وهو أيضا وسيلة إىل كل علم شرعي أما الفقه فواضح وأما التفسري فألن أوىل ما فسر به كالم اهللا 

( يف علوم احلديث ) وهذا كتاب ( تعاىل ما ثبت عن نبيه صلى اهللا عليه و سلم واصحابه وذلك يتوقف على معرفته 
تقي ) علوم احلديث للشيخ اإلمام احلافظ احملقق املتقن ( كتاب ) تاب اإلرشاد الذي اختصرته من اختصرته من ك

  )  ١( الشهر زوري ) أيب عمرو عثمان بن عبد الرمحن ( الدين 



املعروف بابن الصالح رضي اهللا عنه أبالغ فيه يف االختصار إن شاء اهللا تعاىل من غري إخالل باملقصود وأحرص على 
  العبارة وعلى اهللا الكرمي االعتماد وإليه التفويض واالستناد  إيضاح

  احلديث صحيح وحسن وضعيف

رضي اهللا عنه أبالغ فيه يف االختصار إن شاء اهللا تعاىل من ( وهو لقب أبيه ) املعروف بابن الصالح ( مث الدمشقي 
) د وإليه التفويض واالستناد احلديث غري إخالل باملقصود وأحرص على إيضاح العبارة وعلى اهللا الكرمي االعتما

صحيح وحسن ( يف معامل السنن وتبعه ابن الصالح ينقسم عند أهله على ثالثة أقسام )  ١( فيما قال اخلطايب 
ألنه إما مقبول أو مردود واملقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على أعالها أوال واألول الصحيح ) وضعيف 

 حاجة إىل تقسيمه ألنه ال ترجيح بني أفراده واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة فمنه ما والثاين احلسن واملردود ال
يصلح لالعتبار وما ال يصلح كما سيأيت فكان ينبغي االهتمام بتمييز األول من غريه وأجيب بأن الصاحل لالعتبار 

هو أعلى مراتب الضعيف وقد تفاوتت داخل يف قسم املقبول ألنه من قسم احلسن لغريه وإن نظر إليه باعتبار ذاته ف
مراتب الصحيح أيضا ومل تنوع أنواعا وإمنا مل يذكر املوضوع ألنه ليس يف احلقيقة حبديث اصطالحا بل يزعم واضعه 

  وقيل احلديث صحيح وضعيف فقط واحلسن مدرج يف أنواع الصحيح قال العراقي يف نكته ومل أر من 

  األول الصحيح وفيه مسائل

حده وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطني من غري شذوذ وال علة سبق اخلطايب إىل تقسيمه املذكور وإن األوىل يف 
كان يف كالم املتقدمني ذكر احلسن وهو موجود يف كالم الشافعي والبخاري ومجاعة ولكن اخلطايب نقل التقسيم عن 

حجر والظاهر أن قوله عند أهل احلديث من أهل احلديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصالح قال شيخ اإلسالم ابن 
قال ابن كثري هذا ) تنبيه ( العام الذي أريد به اخلصوص أي األكثر أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد االختالف 

التقسيم إن كان بالنسبة ملا يف نفس األمر فليس إال صحيح وكذب أو إىل اصطالح احملدثني فهو ينقسم عندهم إىل 
وهو فعيل مبعىن فاعل من ) األول الصحيح ( جوابه أن املراد الثاين والكل راجع إىل هذه الثالثة أكثر من ذلك و

وفيه مسائل األوىل يف حده وهو ما اتصل ( الصحة وهي حقيقة يف األجسام واستعماهلا هنا جماز واستعارة تبعية 
بالعدول ( وأمشل للمرفوع واملوقوف عدل من قول ابن الصالح املسند الذي يتصل إسناده ألنه أخصر ) إسناده 

مجع باعتبار سلسلة السند أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه كما عرب به ابن ) الضابطني 
الصالح وهو أوضح من عبارة املصنف إذ توهم أن يرويه مجاعة ضابطون عن مجاعة ضابطني وليس مرادا قيل كان 

من غري شذوذ وال علة ( نه من مجع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن اإلسهاب األخضر أن يقول بنقل الثقة أل
  فخرج بالقيد األول املنقطع واملعضل واملعلق واملدلس ) 

واملرسل على رأي من ال يقبله وبالثاين ما نقله جمهول عينا أو حاال أو معروف بالضعف وبالثالث ما نقله مغفل كثري 
الشاذ واملعلل تبيهات األول حد اخلطايب الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته قال اخلطأ وبالرابع واخلامس 

العراقي فلم يشترط ضبط الرواي وال السالمة من الشذوذ والعلة قال وال شك أن ضبطه ال بد منه ألن من كثر 
قولنا العدل وعدلوه اخلطأ يف حديثه وفحش استحق الترك قلت الذي يظهر يل أن ذلك داخل يف عبارته وأن بني 

فرقا ألن املغفل املستحق للترك ال يصح أن يقال يف حقه عدله أصحاب احلديث وإن كان عدال يف دينه فتأمل مث 



رأيت شيخ اإلسالم ذكر يف نكته معىن ذلك فقال إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم 
في الشذوذ يغين عن اشتراط الضبط ألن الشاذ إذا كان هو الفرد تساهله عند التحمل واألداء وقيل أن اشتراط ن

املخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفى كان من كثرت منه املخالفة وهو غري الضابط أوىل وأجيب بأنه يف مقام 
يف  التبيني فأراد التنصيص ومل يكتف باإلشارة قال العراقي وأما السالمة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد

االقتراح إن أصحاب احلديث زادوا ذلك يف حد الصحيح قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثريا من 
  العلل اليت يعلل هبا احملدثون ال جتري 

على أصول الفقهاء قال العراقي واجلواب أن من يصنف يف علم احلديث إمنا يذكر أحد عند أهله العند غريهم من 
لفقهاء واألصوليني ال يشترطون يف الصحيح هذين الشرطني ال يفسد احلد عند من أهل علم آخر وكون ا

يشترطهما ولذا قال ابن الصالح بعد احلد فهذا هو احلديث الذي حيكم له بالصحة بال خالف بني أهل احلديث وقد 
ط بعضها كما يف خيتلفون يف صحة بعض األحاديث الختالفهم يف وجود هذه األوصاف فيه أو الختالفهم يف اشترا

قيل بقي عليه أن يقول وال إنكار ورد بأن املنكر عند املصنف وابن الصالح هو والشاذ سيان ) الثاين ( املرسل 
( فذكره معه تكرير وعند غريمها أسوأ حاال من الشاذ فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق األوىل 

ا وقد ذكر يف نوعه ثالثة أقوال أحدها خمالفة الثقة ألرجح منه والثاين قيل مل يفصح مبراده من الشذوذ هن) الثالث 
تفرد الثقة مطلقا والثالث تفرد الراوي مطلقا ورد األخريين فالظاهر أنه أراد هنا األول قال شيخ اإلسالم وهو 

إذا انتفى كونه  مشكل ألن اإلسناد إذا كان متصال ورواته كلهم عدوال ضابطني فقد انتفت عنه العلل الظاهرة مث
معلوال فما املانع من احلكم بصحته فمجرد خمالفة أحد رواته ملن هو أوثق منه أو أكثر عددا ال يستلزم الضعف بل 

يكون من باب صحيح وأصح قال ومل يرو مع ذلك عن أحد من أئمة احلديث اشتراط نفي الشذوذ املعرب عنه 
  ض ذلك على بعض يف الصحة باملخالفة وإمنا املوجود من تصرفاهتم تقدمي بع

وأمثلة ذلك موجودة يف الصحيحني وغريمها فمن ذلك أهنما أخرجا قصة مجل جابر من طرق وفيها اختالف كثري 
يف مقدار الثمن ويف اشتراط ركوبه وقد رحج البخاري الطرق اليت فيها االشتراط على غريها مع ختريج األمرين 

ما خيالف ذلك ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع خترجيه 
عن عروة عن عائشة يف االضطجاع قبل ركعيت الفجر وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمرو 
ابن احلارث واألوزاعي وابن أيب ذئب وشعيب وغريهم عن الزهري فذكروا االضطجاع بعد ركعيت الفجر قبل 

جح مجع من احلفاظ روايتهم على رواية مالك ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج صالة الصبح ور
حديث مالك يف كتبهم وأمثلة ذلك كثرية مث قال فإن قيل يلزم أن يسمى احلديث صحيحا وال يعمل به قلت ال 

املرجوح ال يسمى مانع من ذلك ليس كل صحيح يعمل به بدليل املنسوخ قال وعلى تقدير التسليم إن املخالف 
صحيحا ففي جعل انتفائه شرطا يف احلكم للحديث بالصحة نظر بل إذا وجدت الشروط املذكورة أوال حكم 

للحديث بالصحة مامل يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا ألن األصل عدم الشذوذ وكون ذلك أصال مأخوذ من عدالة 
عبارة ابن ) الرابع ( ا روي حىت يتبني خالفه الراوي وضبطه فإذا ثبت عدالته وضبطه كان األصل أنه حفظ م

الصالح وال يكون شاذا وال معلال فاعترض بأنه ال بد أن يقول بعلة قادحة وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف 
  املعلول حيث ذكر يف موضعه 



هنا قادحة قال شيخ اإلسالم لكن من غري عبارة ابن الصالح فقال من غري شذوذ وال علة احتاج أن يصف العلة بكو
وبكوهنا خفية وقد ذكر العراقي يف منظومته الوصف األول وأمهل الثاين وال بد منه وأمهل املصنف وبدر الدين ابن 
مجاعة االثنني فبقي االعتراض من وجهني قال شيخ اإلسالم ومل يصب من قال ال حاجة إىل ذلك ألن لفظ العلة ال 

أورد على هذا التعريف ما سيأيت إن احلسن إذا ) اخلامس ( من ذلك يطلق إال على ما كان قادحا فلفظ العلة أعم 
روى من غري وجه ارتقى من درجة احلسن إىل منزلة الصحة وهو غري داخل يف هذا احلد وكذا ما اعتضد بتلقي 
ل ابن العلماء له بالقبول قال بعضهم حيكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن مل يكن له إسناد صحيح قا

عبد الرب يف االستذكار ملا حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه وأهل احلديث ال 
يصححون مثل إسناده لكن احلديث عندي صحيح ألن العلماء تلقوه بالقبول وقال يف التمهيد روى جابر عن النيب 

 قول مجاعة العلماء وإمجاع الناس على معناه غىن عن صلى اهللا عليه و سلم الدينار أربعة وعشرون قرياطا قال ويف
تعرف صحة احلديث إذا اشتهر عند أئمة احلديث بغري نكري )  ١( اإلسناد فيه وقال االستاذ أبو إسحق اإلسفرايين 

  منهم 

أبو  وزاد بأن مثل ذلك حبديث يف الرقة ربع العشر ويف مائيت درهم مخسة دراهم وقال)  ١( وقال حنوه ابن فورك 
احلسن ابن احلصار يف تقريب املدارك على موطأ مالك قد يعلم الفقيه صحة احلديث إذا مل يكن يف سنده كذاب 

مبوافقة آية من كتاب اهللا أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به وأجيب عن ذلك بأن املراد 
أورد أيضا املتواتر فإنه صحيح قطعا وال يشترط ) السادس  (باحلد الصحيح لذاته ال لغريه وما أورد من قبيل الثاين 

فيه جمموع هذه الشروط قال شيخ اإلسالم ولكن ميكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر مل جتمع فيه هذه الشروط 
قال ابن حجر قد اعتىن ابن الصالح واملصنف جبعل احلسن قسمني أحدمها لذاته واآلخر باعتضاده فكان ) السابع ( 
بغي أن يعتين بالصحيح أيضا وينبه على أن له قسمني كذلك وإال فإن اقتصر على تعريف الصحيح لغريه يف نوع ين

احلسن ألنه أصله فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف احلسن لذاته يف بابه ويذكر احلسن لغريه يف نوع الضعيف ألنه 
  مسلم له يدل على أصله فائدتان األوىل قال ابن حجر كالم ابن الصالح يف شرح 

أنه أخذ احلد املذكور هنا من كالم مسلم فإنه قال شرط مسلم يف صحيحه أن يكون متصل اإلسناد بنقل الثقة عن 
الثقة من أوله إىل منتهاه غري شاذ وال معلل وهذا هو احلد الصحيح يف نفس األمر قال شيخ اإلسالم ومل يتبني يل 

كان وقف عليه من كالمه يف غفري مقدمة صحيحة فذاك وإال فالنظر  أخذه انتفاء الشذوذ من كالم مسلم فإن
السابق يف السالمة من الشذوذ باق قال مث ظهر يل مأخذ ابن الصالح وهو أنه يرى أن الشاذ واملنكر امسان ملسمى 

هم واحد وقد صرح مسلم بأن عالمة املنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثري احلديث والرواة شيئا ينفرد به عن
بقي للصحيح شروط خمتلف فيها منها ما ذكره احلاكم من علوم ) الثانية ( فيكون الشاذ كذلك فيشترط انتفاؤه 

احلديث أن يكون راويه مشهورا بالطلب وليس مراده الشهرة املخرجة عن اجلهالة بل قدر زائد على ذلك قال عبد 
مالك حنوه ويف مقدمة مسلم عن أيب الزناد أدركت  اهللا بن عون ال يؤخذ العلم إال على من شهد له بالطلب وعن

باملدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم احلديث يقال ليس من أهله قال شيخ اإلسالم والظاهر من تصرف صاحيب 
الصحيح اعتبار ذلك إال إذا كثرت خمارج احلديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك كما يستغين بكثرة الطرق عن اعتبار 

  ام قال شيخ اإلسالم وميكن أن يقال اشتراط الضبط يغين عن ذلك الضبط الت



إذ املقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إىل كونه ضبط ما روي ومنها ما ذكره 
ة السماع يف القواطع أن الصحيح ال يعرف برواية الثقات فقط وإمنا يعرف بالفهم واملعرفة وكثر)  ١( السمعاين 

واملذاكرة قال شيخ اإلسالم هذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلوال ألن االطالع على ذلك إمنا حيصل مبا ذكر 
من الفهم واملذاكرة وغريمها ومنها أن بعضهم اشترط علمه مبعاين احلديث حيث يروي باملعىن وهو شرط ال بد منه 

بل روايته ومنها أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي قال شيخ اإلسالم لكنه داخل يف الضبط كما سيأيت يف معرفة من تق
والظاهر أن ذلك إمنا يشترط عند املخالفة أو عند التفرد مبا تعم به البلوى ومنها اشتراط البخاري ثبوت السماع 

شرط  لكل راو من شيخه ومل يكتف بإمكان اللقاء واملعاصرة كما سيأيت وقيل إن ذلك مل يذهب أحد إىل أنه
يف )  ١( الصحيح بل لألصحية ومنها أن بعضهم اشترط العدد يف الرواية كالشهادة قال العراقي حكاه احلازمي 

  شروط األئمة عن بعض متأخري املعتزلة وحكى أيضا عن بعض أصحاب احلديث 

أيت يف شرط قال شيخ اإلسالم وقد فهم بعضهم ذلك من خالل كالم احلاكم يف علوم احلديث ويف املدخل كما سي
)  ١( البخاري ومسلم وبذلك جزم ابن األثري يف مقدمة جامع األصول وغريه وأعجب من ذلك ما ذكره املياجني 

يف كتاب ماال يسع احملدث جهله شرط الشيخني يف صحيحهما أن ال يدخال فيه إال ما صح عندمها وذلك ما رواه 
ه عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعني فأكثر وأن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اثنان فصاعدا وما نقل

يكون عن كل واحد من التابعني أكثر من أربعة انتهى قال شيخ اإلسالم وهو كالم من مل ميارس الصحيحني أدىن 
ممارسة فلو قال قائل ليس يف الكتابني حديث واحد هبذه الصفة ملا أبعد وقال ابن العريب يف شرح املوطأ كان مذهب 
الشيخني أن احلديث ال يثبت حىت يرويه اثنان قال وهو مذهب باطل بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إىل النيب 
صلى اهللا عليه و سلم وقال يف شرح البخاري عند حديث األعمال انفرد به عمر وقد جاء من طريق أيب سعيد رواه 

إمنا بىن البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من البزار بإسناد ضعيف قال وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا و
واحد فهذا احلديث ليس من ذلك الفن ألن عمر قاله على املنرب مبحضر األعيان من الصحابة فصار كاجملمع عليه 

  فكأن عمر ذكرهم ال أخرب 

خني ذلك قال ابن رشيد وقد ذكر ابن حبان يف أول صحيحه أن ما ادعاه ابن العريب وغريه من أن شرط الشي
قال والعجب منه كيف يدعى عليهما ذلك مث يزعم أنه مذهب باطل فليت شعري من )  ١( مستحيل الوجود 

أعلمه بأهنما اشترطا ذلك إن كان منقوال فليبني طريقه لينظر فيها وإن كان عرفه باالستقراء فقد وهم يف ذلك فلقد 
ه فيه تقصري ألن عمر مل ينفرد به وحده بل انفرد به كان يكفيه يف ذلك أول حديث يف البخاري وما اعتذر به عن

علقمة عنه وانفرد به حممد بن إبراهيم عن علقمة وانفرد به حيىي بن سعيد عن حممد وعن حيىي تعددت رواته وأيضا 
 فكون عمر قاله على املنرب ال يستلزم أن يكون ذكر السامعني مبا هو عندهم بل هو حمتمل لألمرين وإمنا مل ينكروه
ألنه عندهم ثقة فلو حدثهم مبا مل يسمعوه قط مل ينكروا عليه وقد قال باشتراط رجلني عن رجلني يف شرط القبول 

وهو من الفقهاء احملدثني إال أنه مهجور بالقول عند األئمة مليله إىل االعتزال وقد )  ٢( إبراهيم بن إمساعيل ابن علية 
  كان الشافعي يرد عليه وحيذر منه 

علي اجلبائي من املعتزلة ال يقبل اخلرب إذا رواه العدل الواحد إال إذا انضم إليه خرب عدل آخر أو عضده  وقال أبو
موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خرب آخر أو يكون منتشرا بني الصحابة أو عمل به بعضهم حكاه أبو احلسن البصري 



 يقبل إال إذا رواه أربعة وللمعتزلة يف رد اخلرب الواحد يف املعتمد وأطلق االستاذ أبو نصر التميمي عن أيب علي أنه ال
حجج منها قصة ذي اليدين وكون النيب صلى اهللا عليه و سلم توقف يف خربه حىت تابعه عليه غريه وقصة أيب بكر 
حني توقف يف خرب املغرية يف مرياث اجلدة حىت تابعه حممد بن مسلمة وقصة عمر حني توقف عن خرب أيب موسى يف 

الستئذان حىت تابعه أبو سعيد وأجيب عن ذلك كله فأما قصة ذي اليدين فإمنا حصل التوقف يف خربه ألنه أخربه ا
عن فعله صلى اهللا عليه و سلم وأمر الصالة ال يرجع املصلى فيه إىل خرب غريه بل ولو بلغوا حد التواتر فلعله إمنا 

سله واحدا واحدا إىل امللوك ووفد عليه اآلحاد من القبائل تذكر عند إخبار غريه وقد بعث صلى اهللا عليه و سلم ر
فأرسله إىل قبائلهم وكانت احلجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد وأما قصة أيب بكر فإمنا توقف إرادة 

أبا موسى الزيادة يف التوثق وقد قبل خرب عائشة وحدها يف قدر كفن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما قصة عمر فإن 
أخربه بذلك احلديث عقب إنكاره عليه رجوعه فأراد التثبت من ذلك وقد قبل خرب ابن عوف وحده يف أخذ اجلزية 

  من 

اجملوس ويف الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون وخرب الضحاك بن سفيان يف توريث امرأة أشيم قلت وقد استدل 
ويف لفظ مسع منا )  ١( يث نصر اهللا عبدا مسع مقاليت فوعاها فأداها البيهقي يف املدخل على ثبوت اخلرب بالواحد حبد

حديثا فبلغه غريه وحبديث الصحيحني بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول اهللا صلى اهللا 
وههم إىل الشام عليه و سلم قد أنزل اهللا عليه الليلة قرآنا وقد أمر أن تستقبلوا الكعبة فاستقبلوها وكانت وج

فاستداروا إىل الكعبة قال الشافعي فقد تركوا قبلة كانوا عليها خبرب واحد ومل ينكر ذلك عليهم صلى اهللا عليه و 
سلم وحبديث الصحيحني عن أنس إين لقائم أسقي أبا طلحة وفالنا وفالنا إذ دخل رجل فقال هل بلغكم اخلرب قلنا 

قال فما سألوا عنها وال راجعوها بعد خرب الرجل وحبديث إرساله عليا إىل وما ذاك قال أهرق هذه القالل يا أنس 
املوقف بأول سورة براءة وحبديث يزيد بن شيبان كنا بعرفة فأتانا ابن مربع األنصاري فقال إين رسول رسول اهللا 

األكوع بعث صلى اهللا عليه و سلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه وحبديث الصحيحني عن سلمة بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عاشوراء رجال من أسلم ينادي يف الناس إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل 

  فال يأكل شيئا احلديث وغري ذلك وقد ادعى ابن حبان نقيض هذه 

 عن اثنني إىل أن وإذا قيل صحيح فهذا معناه ال أنه مقطوع به وإذا قيل غري صحيح الدعوى فقال إن رواية اثنني
أن بعضهم )  ١( ينتهي ال توجد أصال وسيأيت تقرير ذلك يف الكالم على العزيز ونقل االستاذ أبو منصور البغدادي 

اشترط يف قبول اخلرب أن يرويه ثالثة إىل منتهاه واشترط بعضهم أربعة عن أربعة وبعضهم مخسة عن مخسة وبعضهم 
أي ما اتصل سنده مع األوصاف املذكورة فقبلناه ) صحيح فهذا معناه ( ث هذا حدي) وإذا قيل ( سبعة عن سبعة 

يف نفس األمر جلواز اخلطأ والنسيان على الثقة خالفا ملن قال إن خرب ) ال أنه مقطوع به ( عمال بظاهر االسناد 
يز منداد ألمحد وبن خو)  ٢( الواحد يوجب القطع حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل احلديث وعزاه الباجي 

وابن حزم )  ٣( ملالك وإن نازعه فيه املازري بعدم وجود نص له فيه وحكاه ابن عبد الرب عن حسني الكرابيسي 
عن داود وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون يف إسناده إمام مثل مالك وأمحد وسفيان وإال 

دثني ذلك يف حديث مالك عن نافع عن ابن عمر فال يوجبه وحكى الشيخ أبو إسحق يف التبصرة عن بعض احمل
  ) غري صحيح ( هذا حديث ) وإذا قيل ( وشبهه أما ما أخرجه الشيخان أو أحدمها فسيأيت الكالم فيه 



فمعناه مل يصح إسناده واملختار أنه ال جيزم يف إسناد أنه أصح األسانيد مطلقا لو قال ضعيف لكان أخصر وأسلم من 
على الشرط املذكور ال أنه كذب يف نفس األمر جلواز صدق الكاذب ) ه مل يصح إسناده فمعنا( دخول احلسن 

ألن تفاوت مراتب الصحة ) واملختار أنه ال جيزم يف إسناد أنه أصح األسانيد مطلقا ( وإصابة من هو كثري اخلطأ 
احد من رجال مرتب على متكن اإلسناد من شروط الصحة ويعز وجود أعلى درجات القبول يف كل واحد و

اإلسناد الكائنني يف ترمجة واحدة وهلذا اضطرب من خاض يف ذلك إذ مل يكن عندهم استقراء تام وإمنا رجح كل 
منهم حبسب ما قوي عنده خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به كما روى اخلطيب يف اجلامع من طريق أمحد بن 

بن اجلراح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأفلح بن سعيد الدارمي مسعت حممود بن غيالن يقول قيل لوكيع 
محيد عن القاسم عن عائشة وسفيان عن إبراهيم عن األسود عن عائشة ايهم أحب إليك قال ال نعدل بأهل بلدنا 
أحدا قال أمحد بن سعيد فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إيل هكذا رأيت أصحابنا يقدمون 

نئذ على إسناد معني بأنه أصح على اإلطالق مع عدم اتفاقهم ترجيح بغري مرجح قال شيخ اإلسالم مع فاحلكم حي
أنه ميكن للناظر املتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ اإلمام الذي رجح وإتقانه وإن مل يتهيأ ذلك على 

لك يفيد ترجيح التراجم اليت حكموا هلا اإلطالق فال خيلو النظر فيه من فائدة ألن جمموع ما نقل عن األئمة من ذ
باألصحية على ما مل يقع له حكم من أحد منهم تنبيه عبارة ابن الصالح وهلذا نرى اإلمساك عن احلكم إلسناد أو 

  حديث 

وقيل أصحها الزهري عن سامل عن أبيه وقيل ابن سريين عن عبيدة عن علي وقيل األعمش عن إبراهيم عن علقمة 
ى اإلطالق قال العالئي أما اإلسناد فقد صرح مجاعة بذلك وأما احلديث فال حيفظ عن أحد من عن بأنه أصح عل

أئمة احلديث أنه قال حديث كذا أصح األحاديث على اإلطالق ألنه ال يلزم من كون اإلسناد أصح من غريه أن 
ف حذفه لذلك لكن قال يكون املنت كذلك فألجل ذلك ما خاض األئمة إال يف احلكم على اإلسناد وكأن املصن

شيخ اإلسالم سيأيت أن من الزم ما قاله بعضهم إن أصح األسانيد ما رواه أمحد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر أن يكون أصح األحاديث احلديث الذي رواه أمحد هبذا اإلسناد فإنه مل يرو يف مسنده به غريه فيكون أصح 

قلت قد جزم بذلك العالئي نفسه يف عوايل مالك فقال يف احلديث املذكور  األحاديث على رأي من ذهب إىل ذلك
مطلقا ما رواه أبو بكر حممد ابن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن ) وقيل أصحها ( إنه أصح حديث يف الدنيا 

راهويه صرح وهذا مذهب أمحد بن حنبل وإسحق بن ) عن أبيه ( بن عبد اهللا بن عمر ) الزهري عن سامل ( شهاب 
بن أيب طالب ) عن علي ( السلماين بفتح العني ) ابن سريين عن عبيدة ( أصحها حممد ) وقيل ( بذلك ابن الصالح 

وسليمان بن حرب إال أن سليمان قال أجودها أيوب السختياين عن ابن )  ١( وهو مذهب ابن املديين والفالس 
األعمش عن ( أصحها سليمان ) وقيل ( ن حكاه ابن الصالح سريين وابن املديين عبد اهللا بن عون عن ابن سريي

  ) عن ( بن قيس ) عن علقمة ( بن يزيد النخعي ) إبراهيم 

ابن مسعود وقيل الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي وقيل مالك عن ابن عمر فعلى هذا قيل الشافعي 
) وقيل ( هب ابن معني صرح به ابن الصالح وهو مذ) بن مسعود ( عن مالك عن نافع عن ابن عمر عبد اهللا 

بن أيب طالب حكاه ) علي ( أبيه ) عن ( احلسني ) علي بن احلسني عن أبيه ( زين العابدين ) الزهري عن ( أصحها 
) عن نافع ( بن أنس ) مالك ( أصحها ) وقيل ( ابن الصالح عن أيب بكر بن أيب شيبة والعراقي عن عبد الرزاق 

وهذا قول البخاري وصدر العراقي به كالمه وهو أمر متيل إليه النفوس وتنجذب ) عن ابن عمر  (موىل ابن عمر 



إليه القلوب روى اخلطيب يف الكفاية عن حيىي بن بكر أنه قال أليب زرعة الرازي يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن 
فعلى ( ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر زوبعة إمنا ترفع الستر فتنظر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم والصحابة حد

الشافعي عن ( عبارة ابن الصالح وبىن اإلمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل األسانيد ) هذا قيل 
واحتج بإمجاع أهل احلديث على أنه مل يكن يف الرواة عن مالك أجل من الشافعي ) مالك عن نافع عن ابن عمر 

على ذلك أن أجلها رواية أمحد بن حنبل عن الشافعي عن مالك التفاق أهل احلديث على أن وبىن بعض التأخرين 
أجل من أخذ عن الشافعي من أهل احلديث اإلمام أمحد وتسمى هذه الترمجة سلسلة الذهب وليس يف مسنده على 

ديث الواحد بل مل يقع كربه هبذه الترمجة سوى حديث واحد وهو يف الواقع أربعة أحاديث مجعها وساقها مساق احل
  لنا على هذه الشريطة غريها 

وال خارج املسند أخربين شيخنا اإلمام تقي الدين الشمين رمحه اهللا بقراءيت عليه أنا عبد اهللا بن أمحد احلنبلي أنا أبو 
د بن وأخربين عاليا مسند الدنيا على اإلطالق أبو عبد اهللا حمم)  ١( احلسن العرضي أخربتنا زينب بنت مكىح 

مقبل احلليب مكاتبة منها عن الصالح بن أيب عمر املقدسي وهو آخر من روى عنه أنا أبو احلسن بن البخاري وهو 
آخر من حدث عنه قاال أنا أبو علي الرصايف أنا هبة اهللا بن حممد أنبأنا أبو علي التميمي أنا أبو بكر القطيعي أنبأنا 

بن إدريس الشافعي انبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن عبد اهللا بن أمحد حدثين أيب أنبأنا حممد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يبع بعضكم على بيع بعض وهنى عن النجش وهنى عن بيع حبل احلبلة وهنى 

ن حديث مالك عن املزابنة واملزابنة بيع الثمر بالتمر كيال وبيع الكرم بالزبيب كيال أخرجه البخاري مفرقا م
وأخرجها مسلم من حديث مالك إال النهي عن حبل احلبلة فأخرجه من وجه آخر تنبيهات األول اعترض مغلطاي 

إن )  ٢( على التميمي يف ذكره الشافعي برواية أيب حنيفة عن مالك إن نظرنا إىل اجلاللة وبابن وهب والقعنيب 
  ح فأما أبو حنيفة فهو وإن نظرنا إىل اإلتقان قال البلقيين يف حماسن االصطال

لكن مل تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي وأما القعنيب وابن )  ١( روى عن مالك كما ذكره الدارقطين 
وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي وقال العراقي فيما رأيته خبطه رواية أيب حنيفة عن مالك فيما ذكره 

ج ليست من روايته عن ابن عمر واملسألة مفروضة يف ذلك قال نعم ذكر اخلطيب الدارقطين يف غرائبه ويف املدب
حديثا كذلك يف الرواية عن مالك وقال شيخ اإلسالم أما اعتراضه بأيب حنيفة فال حيسن ألن أبا حنيفة مل تثبت 

مقال وأيضا فإن رواية أيب  روايته عن مالك وإمنا أوردها الدارقطين مث اخلطيب لروايتني وقعتاهلما عنه بإسنادين فيهما
حنيفة عن مالك إمنا هي فيما ذكره يف املذاكرة ومل يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي الزمه مدة طويلة وقرأ عليه 

املوطأ بنفسه وأما اعتراضه بابن وهب والقعنيب فقد قال اإلمام أمحد إنه مسع املوطأ من الشافعي بعد مساعه له من ابن 
مالك بكثرة قال ألين رأيته فيه ثبتا فعلل إعادته لسماعه وختصيصها بالشافعي بأمر يرجع إىل مهدي الراوي عن 

التثبت وال شك أن الشافعي أعلم باحلديث منهما قال نعم أطلق ابن املديين أن القعنيب أثبت الناس يف املوطأ 
 عاش بعد الشافعي مدة ويؤيد ذلك والظاهر أن ذلك بالنسبة إىل املوجودين عند إطالق تلك املقالة فإن القعنيب

  )  ٢( معارضة هذه املقالة مبثلها فقد قال ابن معني مثل ذلك يف عبد اهللا بن يوسف التنيسي 

قال وحيتمل أن يكون وجه التقدمي من جهة من مسع كثريا من املوطأ من لفظ مالك بناء على أن السماع من لفظ 
فقد قال غري واحد كأنه غري جيد التحمل فيحتاج إىل صحة النقل عن  الشيخ أتقن من القراءة عليه وأما ابن وهب



أهل احلديث أنه كان أتقن الرواة عن مالك نعم كان كثري اللزوم له قال والعجب من ترديد املعترض من األجلية 
العلية  واألتقنية وأبو منصور إمنا عرب بأجل وال يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤالء ملا اجتمع له من الصفات

املوجبة لتقدميه وأيضا فزيادة إتقانه ال يشك فيها من له علم بأخبار الناس فقد كان أكابر احملدثني يأتونه فيذاكرونه 
بأحاديث أشكلت عليهم فيبني هلم ما أشكل ويوقفهم على علل غامضة فيقومون وهم يتعجبون وهذا ال ينازع فيه 

يب منصور يف هذا الفصل فيه نظر ألن املراد بترجيح ترمجة مالك عن نافع إال جاهل أو متغافل قال لكن إيراد كالم أ
عن ابن عمر على غريها إن كان املراد به ما وقع يف املوطأ فرواته فيه سواء من حيث االشتراك يف رواية تلك 

أن عند كثري  األحاديث ويتم ما عرب به أبو منصور من أن الشافعي أجلهم وإن كان املراد به أعم من ذلك فال شك
من أصحاب مالك من حديثه خارج املوطأ ما ليس عند الشافعي فاملقام على هذا مقام تأمل وقد نوزع يف أمحد مبثل 

ما نوزع يف الشافعي من زيادة املمارسة واملالزمة لغريه كالربيع مثال وجياب مبثل ما تقدم الثاين ذكر املصنف تبعا 
قوال وبقي أقوال أخر فقال حجاج بن الشاعر أصح األسانيد شعبة عن قتادة البن الصالح يف هذه املسألة مخسة أ

  عن سعيد ابن املسيب يعين عن شيوخه هذه عبارة شيخ اإلسالم يف نكته وعبارة 

احلاكم قال حجاج اجتمع أمحد بن حنبل وابن معني وابن املديين يف مجاعة فتذاكروا أجود األسانيد فقال رجل منهم 
شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة مث نقل عن ابن معني وأمحد ما سبق أجود األسانيد 

عنهما وقال ابن معني عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا أسنده اخلطيب يف الكفاية 
أصح األسانيد )  ١( د الشاذ كوين قال شيخ اإلسالم ابن حجر فعلى هذا البن معني قوالن وقال سليمان بن داو

حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة وعن خلف بن هشام البزاز قال سألت أمحد بن حنبل أي األسانيد 
أثبت قال أيوب عن نافع عن ابن عمر فإن كان من رواية محاد بن زيد عن أيوب فيالك قال ابن حجر فألمحد قوالن 

ن إسحاق بن راهويه قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة وروى احلاكم يف مستدركه ع
فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر وهذا مشعر جباللة إسناد أيوب عن نافع عنده وروى اخلطيب يف الكفاية عن 

ى األشعري وكيع قال ال أعلم يف احلديث شيئا أحسن إسنادا من هذا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أيب موس
وقال ابن املبارك والعجلي ارجح األسانيد وأحسنها سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 
بن مسعود وكذلك رجحها النسائي وقال النسائي أقوى األسانيد اليت تروى فذكر منها الزهري عن عبيد اهللا بن 

امت الرازي ترمجة حيىي بن سعيد الفطان عن عبيد اهللا بن عمر عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس عن عمر ورجح أبو ح
  عن نافع عن ابن عمر وكذا رجح أمحد رواية عبيد اهللا 

عن نافع على رواية مالك عن نافع ورجح ابن معني ترمجة حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر عن القاسم عن 
سانيد بصحايب أو بلد خمصوص بأن يقال أصح إسناد عائشة الثالث قال احلاكم ينبغي ختصيص القول يف أصح األ

فالن أو الفالنيني كذا وال يعمم قال فأصح أسانيد الصديق إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عنه وأصح 
أسانيد عمر الزهري عن سامل عن أبيه عن جده وقال ابن حزم أصح طريق يروى يف الدنيا عن عمر الزهري عن 

د عنه قال احلاكم وأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي عن أبيه عن السائب ابن يزي
جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة هذه عبارة احلاكم ووافقه من نقلها وفيها نظر فإن الضمري يف جده إن 

يسمع من احلسني وحكى الترمذي يف  عاد إىل جعفر فجده على مل يسمع من علي بن أيب طالب أو إىل حممد فهو مل
الدعوات عن سليمان بن داود أنه قال يف رواية األعرج عن عبيد اهللا ابن أيب رافع عن علي هذا اإلسناد مثل 



الزهري عن سامل عن أبيه مث قال احلاكم وأصح أسانيد أيب هريرة الزهري عن سعيد بن املسيب عنه وروى قبل عن 
عرج عنه وحكى غريه عن ابن املديين من أصح األسانيد محاد بن زيد عن أيوب عن حممد البخاري أبو الزناد عن األ

بن سريين عن أيب هريرة قال وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عنه وأصح أسانيد عائشة عبيد اهللا بن عمر عن 
الزهري عن عروة بن قال ومن أصح األسانيد أيضا )  ١( القاسم عنها قال ابن معني هذه ترمجة شبكة الذهب 

  الزبري عنها وقد تقدم عن 

الدارمي قول آخر وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه وأصح أسانيد 
أعرف حبديث أنس )  ١( أنس مالك عن الزهري عنه قال شيخ اإلسالم وهذا مما ينازع فيه فإن قتادة وثابتا البناين 

ما من الرواة مجاعة فأثبت أصحاب ثابت محاد بن زيد وقيل محاد بن سلمة وأثبت أصحاب قتادة عن الزهري وهل
وقال البزار رواية علي بن احلسني بن علي عن سعيد بن املسيب عن سعد بن )  ٢( شعبة وقيل هشام الدستوائي 

دينة إمساعيل بن أيب حكيم أيب وقاص أصح إسناد يروى عن سعد وقال أمحد بن صاحل املصري أثبت أسانيد أهل امل
عن عبيدة بن سفيان عن أيب هريرة قال احلاكم وأصح أسانيد املكيني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر 
وأصح أسانيد اليمانني معمر عن مهام عن أيب هريرة وأثبت أسانيد املصريني الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب 

مر وأثبت أسانيد اخلراسانيني احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه وأثبت عن أيب اخلري عن عقبة بن عا
  أسانيد الشاميني األوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحا 

قال شيخ اإلسالم ابن حجر ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس 
د اهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه ليس بالكوفة أصح من هذا اإلسناد حيىي بن عن أيب ذر وقال عب)  ١( اخلوالين 

سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن احلارث بن سويد عن علي وكان مجاعة ال يقدمون على 
للحديث  حديث احلجاز شيئا حىت قال مالك إذا خرج احلديث عن احلجاز انقطع خناعه وقال الشافعي إذا مل يوجد

من احلجاز أصل ذهب خناعه حكاه األنصاري يف كتاب ذم الكالم وعنه أيضا كل حديث جاء من العراق وليس له 
أصل يف احلجاز فال تقبله وإن كان صحيحا ما أريد إال نصيحتك وقال مسعر قلت حلبيب بن أيب ثابت أميا أعلم 

ال الزهري إذا مسعت باحلديث العراقي فأورد به مث أورد بالسنة أهل احلجاز أم أهل العراق فقال بل أهل احلجاز وق
به وقال طاوس إذا حدثك العراقي مائة حديث فاطرح تسعة وتسعني وقال هشام بن عروة إذا حدثك العراقي بألف 
حديث فألق تسعمائة وتسعني وكن من الباقي يف شك وقال الزهري إن يف حديث أهل الكوفة دغال كثريا وقال ابن 

حديث أهل املدينة أصح وإسنادهم أقرب وقال اخلطيب أصح طرق السنن ما يرويه أهل احلرمني مكة  املبارك
  واملدينة فإن التدليس عنهم قليل والكذب ووضع احلديث عندهم عزيز وألهل اليمن 

 روايات جيدة وطرق صحيحة إال أهنا قليلة ومرجعها إىل أهل احلجاز أيضا وألهل البصرة من السنن الثابتة
باألسانيد الواضحة ما ليس لغريهم مع إكثارهم والكوفيون مثلهم يف الكثرة غري أن رواياهتم كثرية الدغل قليلة 
السالمة مع العلل وحديث الشاميني أكثره مراسيل ومقاطيع وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صاحل والغالب 

م باحلديث على أن أصح األحاديث ما رواه أهل املدينة مث أهل عليه ما يتعلق باملواعظ وقال ابن تيمية اتفق أهل العل
أمجع أهل النقل على صحة أحاديث الزهري عن )  ٢( الرابع قال أبو بكر الربدجيي )  ١( البصرة مث أهل الشام 

ا فإذا سامل عن أبيه عن سعيد بن املسيب عن ايب هريرة من رواية مالك وابن عيينة ومعمر ويونس وعقيل ما مل خيتلفو



اختلفوا توقف فيه قال شيخ اإلسالم وقضية ذلك أن جيري هذا الشرط يف مجيع ما تقدم فيقال إمنا يوصف 
  باألصحية حيث ال يكون مثت مانع من اضطراب أو شذوذ 

 فوائد األوىل تقدم عن أمحد أنه مسع املوطأ من الشافعي وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثري ومل يتصل
لنا منه إال ما تقدم قال شيخ اإلسالم يف أماليه لعله مل حيدث به أو حدث به وانقطع الثانية مجع احلافظ أبو الفضل 

العراقي يف األحاديث اليت وقعت يف املسند ألمحد واملوطأ بالتراجم اخلمسة اليت حكاها املصنف وهي املطلقة 
جم اليت حكاها احلاكم وهي املقيدة ورتبها على أبواب الفقه وبالتراجم اليت حكاها املصنف وهي املطلقة وبالترا

ومساها تقريب األسانيد قال شيخ اإلسالم وقد أخلى كثريا من األبواب لكونه مل جيد فيها تلك الشريطة وفاته أيضا 
تصلة مجلة من األحاديث على شرطه لكونه تقيد بالكتابني للغرض الذي أراده من كون األحاديث املذكورة تصري م

األسانيد مع االختصار البالغ قال ولو قدر أن يتفرغ عارف جلمع األحاديث الواردة جبميع التراجم املذكورة من 
غري تقييد بكتاب ويضم إليها التراجم املزيدة عليه جلاء كتابا حافال حاويا ألصح الصحيح الثالثة مما يناسب هذه 

يف الباب كذا وهذا يوجد يف اجلامع الترمذي كثريا ويف تاريخ املسألة اصح األحاديث املقيدة كقوهلم أصح شيء 
  البخاري وغريمها وقال املصنف يف األذكار ال يلزم من هذه العبارة صحة احلديث فإهنم 

  الثانية أول مصنف يف الصحيح اجملرد صحيح البخاري

ذكر ذلك عقب قول الدارقطين يقولون هذا أصح ما جاء يف الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا 
أصح شيء يف فضائل السور فضل قل هو اهللا أحد وأصح شيء يف فضائل الصلوات فضل صالة التسبيح ومن ذلك 

أصح مسلسل وسيأيت يف نوع املسلسل الرابعة ذكر احلاكم هنا والبلقيين يف حماسن االصطالح أو هي األسانيد 
أول ( من مسائل الصحيح ) الثانية ( ف أليق وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل مقابلة ألصح األسانيد وذكره يف نوع الضعي

والسبب يف ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن ) البخاري ( اإلمام حممد بن إمساعيل ) مصنف يف الصحيح اجملرد صحيح 
 عليه و سلم معقل النسفي قال كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو مجعتم كتابا خمتصرا لصحيح سنة النيب صلى اهللا

قال فوقع ذلك يف قليب فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح وعنه أيضا قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وكأنين واقف بني يديه وبيدي مروحة أذب عنه فسألت بعض املعربين فقال يل أنت تذب عنه الكذب فهو الذي 

رة سنة وقد كانت الكتب قبله جمموعة ممزوجا فيها محلين على إخراج اجلامع الصحيح قال وألفته يف بضع عش
الصحيح بغريه وكانت اآلثار يف عصر الصحابة وكبار التابعني غري مدونة وال مرتبة لسيالن أذهاهنم وسعة حفظهم 
وألهنم كانوا هنوا أوال عن كتابتها كما ثبت يف صحيح مسلم خشية اختالطها بالقرآن وألن أكثرهم كان ال حيسن 

  فلما انتشر العلماء يف  الكتابة

األمصار وكثر االبتداع من اخلوارج والروافض دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعني وغريهم فأول من 
مجع ذلك ابن جريج مبكة وابن إسحاق أو مالك باملدينة والربيع بن صبيح أو سعيد بن أيب عروبة أو محاد بن سلمة 

واألوزاعي بالشام وهشيم بواسط ومعمر باليمن وجرير بن عبد احلميد بالري  بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة
وابن املبارك خبراسان قال العراقي وابن حجر وكان هؤالء يف عصر واحد فال ندري أيهم أسبق وقد صنف ابن أيب 

هللا بقى قال شيخ  باملدينة موطأ أكرب من موطأ مالك حىت قيل ملالك ما الفائدة يف تصنيفك قال ما كان)  ١( ذئب 
اإلسالم وهذا بالنسبة إىل اجلمع لألبواب أما مجع احلديث إىل مثله يف باب واحد فقد سبق إليه الشعيب فإنه روى 



عنه أنه قال هذا باب من الطالق جسيم وساق فيه أحاديث مث تال املذكورين كثري من أهل عصرهم إىل أن رأى 
 عليه و سلم خاصة وذلك على رأس املائتني فصنف عبيد اهللا بن موسى بعض األئمة أن تفرد أحاديث النيب صلى اهللا

العبسي الكويف مسندا وصنف مسدد البصري مسندا وصنف أسد بن موسى األموي مسندا وصنف نعيم بن محاد 
نبل اخلزاعي املصري مسندا مث اقتفى األئمة آثارهم فقل إمام من احلفاظ إال وصنف حديثه على املسانيد كأمحد بن ح

  وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أيب شيبة وغريهم 

قلت وهؤالء املذكورون يف أول من مجع كلهم يف أثناء الثانية واما ابتداء تدوين احلديث فإنه وقع على رأس املائة يف 
 خالفة عمر بن عبد العزيز بأمره ففي صحيح البخاري يف أبواب العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن

حزم انظر ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاكتبه فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء 
وأخرجه أبو نعيم يف تاريخ أصبهان بلفظ كتب عمر ابن عبد العزيز إىل اآلفاق انظروا حديث رسول اهللا صلى اهللا 

تدوين احلديث النبوي مث أفاد أن أول من دونه بأمر عليه و سلم فامجعوه قال يف فتح الباري يستفاد من هذا ابتداء 
عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري تنبيه قول املصنف اجملرد زيادة على ابن الصالح احترز هبا عما اعترض عليه 
به من أن مالكا أول من صنف الصحيح وتاله أمحد بن حنبل وتاله الدارمي قال العراقي واجلواب أن مالكا مل يفرد 

)  ١( لصحيح بل أدخل فيه املرسل واملنقطع والبالغات ومن بالغاته أحاديث ال تعرف كما ذكره ابن عبد الرب ا
فلم يفرد الصحيح إذن وقال مغلطاي ال حيسن هذا جوابا لوجود مثل ذلك يف كتاب البخاري وقال شيخ اإلسالم 

  كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه 

ا أصح الكتب بعد القرآن والبخاري أصحهما وأكثرمها فوائد وقيل مسلم أصح والصواب األول مث مسلم ومه
نظره من االحتجاج باملرسل واملنقطع وغريمها ال على الشرط الذي تقدم التعريف به قال والفرق بني ما فيه من 

و حجة عنده والذي يف البخاري املنقطع وبني ما يف البخاري أن الذي يف املوطأ هو كذلك مسموع ملالك غالبا وه
قد حذف إسناده عمدا لقصد التخفيف إن كان ذكره يف موضع آخر موصوال أو لقصد التنويع إن كان على غري 
شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه وإمنا يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسريا لبعض آيات 

تعليق فظهر هبذا أن الذي يف البخاري ال خيرجه عن كونه جرد فيه الصحيح وغري ذلك مما سيأيت عند الكالم على ال
تال ) مث ( خبالف املوطأ وأما ما يتعلق مبسند أمحد والدارمي فسيأيت الكالم فيه يف نوع احلسن عند ذكر املسانيد 

 الفضل أمحد بن من احلجاج تلميذه قال العراقي وقد اعترض هذا بقول أيب) مسلم ( البخاري يف تصنيف الصحيح 
سلمة كنت مع مسلم بن احلجاج يف تأليف هذا الكتاب سنة مخس ومائتني وهذا تصحيف إمنا هو بزيادة الياء 

والنون ألن يف سنة مخس كان عمر مسلم سنة بل مل يكن البخاري صنف إذ ذاك فإن مولده سنة أربع وتسعني ومائة 
الصالح وأما ما رويناه عن الشافعي من أنه قال ما أعلم يف قال ابن ) ومها أصح الكتب بعد القرآن العزيز ( 

األرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك ويف لفظ عنه ما بعد كتاب اهللا أصح من موطأ مالك فذلك قبل وجود 
 ملا فيه من االستنباطات) وأكثرمها فوائد ( أي املتصل فيه دون التعليق والتراجم ) والبخاري أصحهما ( الكتابني 

  وعليه اجلمهور ) وقيل مسلم أصح والصواب األول ( الفقهية والنكت احلكمية وغري ذلك 

ألنه أشد اتصاال وأتقن رجاال وبيان ذلك من وجوه أحدها أن الذين انفرد البخاري باإلخراج هلم دون مسلم 
سلم باإلخراج هلم دون أربعمائة وبضعة وثالثون رجال املتكلم فيهم بالضعف منهم مثانون رجال والذين انفرد م



وال شك أن التخريج عمن مل يتكلم فيه )  ١( البخاري ستمائة وعشرون املتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون 
أصال أوىل من التخريج عمن تكلم فيه إن مل يكن ذلك الكالم قادحا ثانيها إن الذين انفرد هبم البخاري ممن تكلم 

يس لواحد منهم نسخة كثرية أخرجها كلها أو أكثرها إال ترمجة عكرمة عن ابن فيه مل يكثر من ختريج أحاديثهم ول
عباس خبالف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأيب الزبري عن جابر وسهيل عن أبيه والعالء ابن عبد الرمحن عن 

كثرهم من شيوخه أبيه ومحاد بن سلمة عن ثابت وغري ذلك ثالثها إن الذين انفرد هبم البخاري ممن تكلم فيهم أ
الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحواهلم واطلع على أحاديثهم وعرف جيدها من غريه خبالف مسلم فإن أكثر من 
تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعني فمن بعدهم وال شك أن احملدث أعرف حبديث 

بقة األوىل البالغة يف احلفظ واالتقان وخيرج عن طبقة تليها شيوخه ممن تقدم عنهم رابعها إن البخاري خيرج عن الط
يف التثبت وطول املالزمة اتصاال وتعليقا ومسلم خيرج عن هذه الطبقة أصوال كما قرره احلازمي خامسها إن مسلما 

  يرى أن للمعنعن 

ورمبا أخرج احلديث حكم االتصال إذا تعاصرا وإن مل يثبت اللقي والبخاري ال يرى ذلك حىت يثبت كما سيأيت 
الذي ال تعلق له بالباب أصال إال ليبني مساع راو من شيخه لكونه أخرج له قبل ذلك معنعنا سادسها إن األحاديث 

اليت انتقدت عليهما حنو مائيت حديث وعشرة أحاديث كما سيأيت أيضا اختص البخاري منها بأقل من مثانني وال 
ر وقال املصنف يف شرح البخاري من أخص ما يرجح به كتاب البخاري شك أن ما قل االنتقاد فيه أرجح مما كث

اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق مبعرفة احلديث ودقائقه وقد انتخب علمه وخلص ما ارتضاه 
ديث يف هذا الكتاب وقال شيخ اإلسالم اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم يف العلوم وأعرف بصناعة احل

وأن مسلما تلميذه وخرجيه ومل يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حىت قال الدارقطين لوال البخاري ما راح مسلم وال 
جاء تنبيه عبارة ابن الصالح وروينا عن أيب علي النيسابوري شيخ احلاكم أنه قال ما حتت أدمي السماء كتاب أصح 

اب مسلم على كتاب البخاري إن كان املراد به أن من كتاب مسلم فهذا وقول من فضل من شيوخ املغرب كت
كتاب مسلم يترجح بأنه مل ميازجه غري الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إال احلديث الصحيح مسرودا غري ممزوج 
مبثل ما يف كتاب البخاري فهذا ال بأس به وال يلزم منه إن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إىل نفس الصحيح وإن 

ن كتاب مسلم أصح فهو مردود على من يقوله قال شيخ اإلسالم ابن حجر قول أيب علي ليس فيه ما كان املراد أ
  يقتضي تصرحيه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري خالف ما يقتضيه إطالق الشيخ حميي 

إثباهتا له  الدين يف خمتصره ويف مقدمة شرح البخاري له وإمنا يقتضي نفي األصحية عن غري كتاب مسلم عليه أما
( فال ألن إطالقه حيتمل أنه يريد املساواة كما يف حديث ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء أصدق هلجة من أيب ذر 

فهذا ال يقتضي أنه أصدق من مجيع الصحابة وال الصديق بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه فيكون فيهم من )  ١
الزمان ماش على قانون اللغة أن أمحد بن حنبل قال ما بالبصرة  ومما يدل على أن عرفهم يف ذلك)  ٢( يساويه 

أعلم أو قال أثبت من بشر بن املفضل أما مثله فعسى قال ومع احتمال كالمه ذلك فهو منفرد سواء قصد األول أو 
قال الثاين قال وقد رأيت يف كالم احلافظ أيب سعيد العالئي ما يشعر بأن أبا علي مل يقف على صحيح البخاري 

وهذا عندي بعيد فقد صح عن بلديه وشيخه أيب بكر بن خزمية أنه قال ما يف هذه الكتب كلها أجود من كتاب 
حممد بن إمساعيل وصح عن بلديه ورفيقه أيب عبد اهللا بن األخرم أنه قال قلما يفوت البخاري ومسلما من الصحيح 

عىن آخر غري ما يرجع إىل ما حنن بصدده من قال والذي يظهر يل من كالم أيب على أنه قدم صحيح مسلم مل



الشرائط املطلوبة يف الصحة بل ألن مسلما صنف كتابه يف بلده حبضور أصوله يف حياة كثري من مشاخيه فكان 
  يتحرز يف األلفاظ ويتحرى يف السياق خبالف البخاري فرمبا كتب احلديث من حفظه ومل مييز ألفاظ 

مكان رواية وهلذا رمبا يعرض له الشك وقد صح عنه أنه قال رب حديث واختص مسلم جبمع طرق احلديث يف 
مسعته بالبصرة فكتبته بالشام ومل يتصد مسلم ملا تصدى له البخاري من استنباط األحكام وتقطيع األحاديث ومل 

صحية بل خيرج املوقوفات قال وأما ما نقله عن بعض شيوخ املغاربة فال حيفظ عن أحد منهم تقييد األفضلية باأل
بضم املهملة وسكون املوحدة مث نون قال )  ١( أطلق بعضهم األفضلية فحكى القاضي عياض عن أيب مروان الطبين 

كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري قال وأظنه عىن ابن حزم فقد حكى القاسم التجييب 
السرد وقال مسلمة بن قاسم القرطيب من أقران يف فهرسته عنه ذلك قال ألنه ليس فيه بعد اخلطبة إال احلديث 

الدارقطين مل يصنع أحد مثل صحيح مسلم وهذا يف حسن الوضع وجودة الترتيب ال يف الصحة وهلذا أشار املصنف 
واختص مسلم جبمع طرق احلديث يف مكان واحد بأسانيده املتعددة ( حيث قال من زيادته على ابن الصالح 

ناوله خبالف البخاري فإنه قطعها يف األبواب بسبب استنباطه األحكام منها وأورد كثريا وألفاظه املختلفة فسهل ت
منها يف مظنته قال شيخ اإلسالم وهلذا نرى كثريا ممن صنف يف األحكام من املغاربة يعتمد على كتاب مسلم يف 

مقابلته من الفضل ما ضمنه يف السياق املتون دون البخاري لتقطيعه هلا قال وإذا امتاز مسلم هبذا فللبخاري يف 
  أبوابه 

من التراجم اليت حريت األفكار وما ذكره اإلمام أبو حممد بن أيب مجرة عن بعض السادة قال ما قرئ صحيح 
البخاري يف شدة إال فرجت وال ركب به يف مركب فغرق فوائد األوىل قال ابن امللقن رأيت بعض املتأخرين قال إن 

ثالث وحكاه الطويف يف شرح األربعني ومال إليه القرطيب الثانية قدم املصنف هذه املسألة  الكتابني سواء فهذا قول
وأخر مسألة إمكان التصحيح يف هذه األعصار عكس ما صنع ابن الصالح ملناسبة حسنة وذلك أنه ملا كان الكالم 

أصح الكتب الثالثة ذكر مسلم يف الصحيح ناسب أن يذكر األصح فبدأ بأصح األسانيد مث انتقل إىل أخص منه وهو 
يف مقدمة صحيحه أنه يقسم األحاديث ثالثة أقسام األول ما ر واه احلفاظ املتقنون والثاين ما رواه املستورون 

واملتوسطون يف احلفظ واإلتقان والثالث ما رواه الضعفاء واملتروكون وأنه إذا فرغ من القسم األول أتبعه الثاين وأما 
ليه فاختلف العلماء يف مراده بذلك فقال احلاكم والبيهقي إن املدينة احترمت مسلما قبل إخراج الثالث فال يعرج ع

الثاين وأنه ذكر القسم األول قال القاضي عياض وهذا مما قبله الشيوخ والناس من احلاكم وتابعوه عليه قال وليس 
  األمر كذلك بل ذكر حديث الطبقة األوىل وأتى حبديث الثان 

املتابعة واالستشهاد أو حيث مل جيد يف الباب من حديث األول شيئا وأتى بأحاديث طبقة ثالثة وهم أفوام على طريق 
تكلم فيهم أقوام وزكاهم آخرون ممن ضعف أو اهتم ببدعة وطرح الرابعة كما نص عليه قال واحلاكم تأول أن 

مراده قال وكذلك علل احلديث اليت ذكر  مراده أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأيت بأحاديثها خاصة مفردة وليس ذلك
أنه يأيت هبا قد وىف هبا يف مواضعها من األبواب من اختالفهم يف األسانيد كاإلرسال واإلسناد والزيادة والنقص 

وتصاحيف املصحفني قال وال يعترض على هذا مبا قاله ابن سفيان صاحب مسلم إن مسلما أخرج ثالثة كتب من 
لذي قرأه على الناس والثاين يدخل فيه عكرمة وابن إسحق وأمثاهلما والثالث يدخل فيه من املسندات أحدها هذا ا

الضعفاء فإن ذلك ال يطابق الغرض الذي أشار إليه احلاكم مما ذكره مسلم يف صدر كتابه قال املصنف وما قاله 



اعة من الضعفاء عياض ظاهر جدا الرابعة قال ابن الصالح قد عيب على مسلم روايته يف صحيحه عن مج
واملتوسطني الذين ليسوا من شرط الصحيح وجوابه من وجوه أحدها أن ذلك فيمن هو ضعيف عند غريه ثقة عنده 
والثاين أن ذلك واقع يف املتابعات والشواهد ال يف األصول فيذكر احلديث أوال بإسناد نظيف وجيعله أصال مث يتبعه 

جه التأكيد واملبالغة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه الثالث أن بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على و
يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به طرأ بعد أخذه عنه باختالط كأمحد بن عبد الرمحن ابن أخي عبد اهللا بن وهب 

  اختلط بعد اخلمسني ومائتني 

يعلو بالضعيف إسناده وهو عنده من رواية  ومل يستوعبا الصحيح وال التزماه بعد خروج مسلم من مصر الرابع أن
الثقات نازل فيقتصر على العايل وال يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا مبعرفة أهل الشأن ذلك فقد روينا أن أبا زرعة 
أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصر وقطن وأمحد بن عيسى املصري فقال إمنا أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات 

إال أنه رمبا وقع إىل عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منه بنزول فأقتصر على ذلك والمه  عن شيوخهم
يف ) ومل يستوعبا الصحيح ( أيضا على التخريج عن سويد فقال من أين كنت آيت بنسخة حفص عن ميسرة بعلو 

اجلامع إال ما صح وتركت من الصحاح أي استيعابه فقد قال البخاري ما أدخلت يف كتاب ) وال التزماه ( كتابيهما 
خمافة الطول وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إمنا وضعت ما أمجعوا عليه يريد ما وجد عنده 
فيها شرائط الصحيح اجملمع عليه وإن مل يظهر اجتماعها يف بعضها عند بعضهم قاله ابن الصالح ورجح املصنف يف 

تلف الثقات فيه يف نفس احلديث متنا وإسنادا ما مل خيتلف يف توثيق رواته قال ودليل شرح مسلم أن املراد ما مل خت
ذلك أنه سئل عن حديث أيب هريرة فإذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح فقال عندي هو صحيح فقيل مل مل تضعه هنا 

 ذلك ذهول منه عن فأجاب بذلك قال ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا يف متنها أو إسنادها ويف
هذا الشرط أو سبب آخر وقال البلقيين أراد مسلم إمجاع أربعة أمحد ابن حنبل وابن معني وعثمان بن أيب شيبة 

وسعيد بن منصور اخلراساين قال املصنف يف شرح مسلم وقد الزمهما الدارقطين وغريه إخراج أحاديث على 
  هما ذلك قال وكذلك قال البيهقي شرطهما مل خيرجاها وليس بالزم هلما لعدم التزام

قيل ومل يفتهما إال القليل وأنكر هذا والصواب أنه مل يفت األصول اخلمسة إال اليسري أعين الصحيحني وسنن ايب 
وانفرد كل واحد منهما بأحاديث منها )  ١( داود والترمذي والنسائي وقد اتفقا على أحاديث من صحيفة مهام 

ملصنف لكن إذا كان احلديث الذي تركاه أو أحدمها مع صحة إسناده يف الظاهر أصال يف مع أن اإلسناد واحد قال ا
بابه ومل خيرجا له نظريا وال ما يقوم مقامه فالظاهر أهنما ما اطلعا فيه على علة وحيتمل أهنما نسياه أو تركاه خشية 

ومل يفتهما إال القليل وأنكر ( بن األخرم أي قال احلافظ أبو عبد اهللا ) قيل ( اإلطالة أو رأيا أن غريه يسد مسده 
القول البخاري فيما نقله احلازمي واإلمساعيلي وما تركت من الصحاح أكثر قال ابن الصالح واملستدرك ) هذا 

للحاكم كتاب كبري يشتمل مما فاهتما على شيء كثري وإن يكن عليه يف بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثري 
والصواب أنه مل يفت األصول اخلمسة إال اليسري أعين الصحيحني وسنن أيب داود ( عليه قال املصنف زيادة 

قال العراقي يف هذا الكالم نظر لقول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائيت ألف ) والترمذي والنسائي 
عد احلديث الواحد  حديث غري صحيح قال ولعل البخاري أراد باألحاديث املكررة األسانيد واملوقوفات فرمبا

  املروي بإسنادين حديثني زاد ابن مجاعة يف املنهل الروي أو أراد املبالغة يف الكثرة قال 



واألول أوىل قيل ويؤيد أن هذا هو املراد أن األحاديث الصحاح اليت بني أظهرنا بل وغري الصحاح لو تتبعت من 
ئة ألف بال تكرار بل وال مخسني ألفا ويبعد كل البعد أن املسانيد واجلوامع والسنن واألجزاء وغريها ملا بلغت ما

يكون رجل واحد حفظ ما فات األمة مجيعه فإنه إمنا حفظه من أصول مشاخيه وهي موجودة وقال ابن اجلوزي حصر 
األحاديث يبعد إمكانه غري أن مجاعة بالغوا يف تتبعها وحصرها قال اإلمام أمحد صح سبعمائة ألف وكسر قال مجعت 

املسند أحاديث انتخبتها من أكثر من سبعمائة ألف ومخسني ألفا قال شيخ اإلسالم ولقد كان استيعاب األحاديث  يف
سهال لو أراد اهللا تعاىل ذلك بأن جيمع األول منهم ما وصل إليه مث يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث 

يل عليه وكذا من بعده فال ميضي كثري من الزمان إال وقد مستقل أو زيادة يف األحاديث اليت ذكرها فيكون كالدل
استوعبت وصارت كاملصنف الواحد ولعمري لقد كان هذا يف غاية احلسن قلت قد صنع املتأخرون ما يقرب من 

ذلك فجمع بعض احملدثني عمن كان يف عصر شيخ اإلسالم زوائد سنن ابن ماجه على األصول اخلمسة ومجع 
هليثمي زوائد مسند أمحد على الكتب الستة املذكورة يف جملدين وزوائد مسند البزار يف جملد احلافط أبو احلسن ا

ضخم وزوائد معجم الطرباين الكبري يف ثالثة وزوائد املعجمني األوسط والصغري يف جملدين وزوائد أيب يعلى يف جملد 
  مث مجع 

ويوجد فيها صحيح كثري ومجع زوائد احللية أليب وتكلم على األحاديث )  ١( هذه الزوائد كلها حمذوف األسانيد 
نعيم يف جملد ضخم وزوائد فوائد متام وغري ذلك ومجع شيخ اإلسالم زوائد مسانيد إسحاق وابن أيب عمر ومسدد 

وزوائد مسند الفردوس يف جملد )  ٢( وابن أيب شيبة واحلميدي وعبد بن محيد وامحد بن منيع والطيالسي يف جملدين 
زوائد سنن الدارقطين يف جملد ومجعت زوائد شعب اإلميان )  ٣( نا الشيخ زين الدين قاسم احلنفي ومجع صاحب

للبيهقي يف جملد وكتب احلديث املوجودة سواها كثرية جدا وفيها الزوائد بكثرة فبلوغها العدد السابق ال يبعد واهللا 
م وسيأيت نقلها عنه وذكر منها يف القسم األول أعلم تنبيهات أحدها ذكر احلاكم يف املدخل أن الصحيح عشرة أقسا

الذي هو الدرجة األوىل واختيار الشيخني أن يرويه الصحايب املشهور بالرواية وله راويان ثقتان إىل آخر كالمه اآليت 
عنه مث قال واألحاديث املروية هبذه الشريطة ال يبلغ عددها عشرة آالف حديث انتهى وحينئذ يعرف من هذا 

عن قول ابن األخرم فكأنه أراد مل يفتهما من أصح الصحيح الذي هو الدرجة األوىل وهبذا الشرط إال اجلواب 
  القليل واألمر كذلك 

ومجلة ما يف البخاري سبعة آالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثا باملكررة وحبذف املكررة أربعة آالف الثاين مل 
يف عصر املصنف وبعده جعل األصول ستة بإدخاله فيها قيل  يدخل املصنف سنن ابن ماجة يف األصول وقد اشتهر

وأول من ضمه إليها ابن طاهر املقدسي فتابعه أصحاب األطراف والرجال والناس وقال املزي كل ما انفرد به عن 
اخلمسة فهو ضعيف قال احلسيين يعين من األحاديث وتعقبه شيخ اإلسالم بأنه انفرد بأحاديث كثرية وهي صحيحة 

الثالث سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو اخلمسة هي الصغرى دون )  ١( فاألوىل محله على الرجال قال 
الكربى صرح بذلك التاج ابن السكيب قال وهي اليت خيرجون عليها األطراف والرجال وإن كان شيخه املزي ضم 

افظ أيب الفضل العراقي أن النسائي ملا صنف إليها الكربى صرح ابن امللقن بأهنا الكربى وفيه نظر ورأيت خبط احل
الكربى أهداها ألمري الرملة فقال له كل ما فيها صحيح فقال ال فقال ميز يل الصحيح من غريه فصنف له الصغرى 

( حديث ) سبعة آالف ( قال املصنف يف شرحه من األحاديث املسندة ) البخاري ( صحيح ) ومجلة ما يف ) (  ٢( 
  ) وسبعون حديثا باملكررة وحبذف املكررة أربعة آآلف ومائتان ومخسة 



وأما رواية محاد بن شاكر فهي دون رواية الفربري مبائيت حديث )  ١( قال العراقي هذا مسلم يف رواية الفربري 
فإنه كتب )  ٣( دوهنما بثالمثائة قال شيخ اإلسالم وهذا قالوه تقليدا للحموي )  ٢( ورواية إبراهيم بن معقل 

بخاري عنه وعد كل باب منه مث مجع اجلملة وقلده كل من جاء بعده نظرا إىل أنه راوي الكتاب وله به العناية ال
التامة قال ولقد عددهتا وحررهتا فبلغت باملكررة سوى املعلقات واملتابعات ستة آالف وثلثمائة وسبعة وتسعني حديثا 

وفيه من التعاليق ألف وثلثمائة وأحد وأربعون وأكثرها )  ٤( وبدون املكررة ألفني ومخسمائة وثالثة عشر حديثا 
خمرج يف أصول متونه والذي مل خيرجه مائة وستون وفيه من املتابعات والتنبيه على اختالف الروايات ثلثمائة وأربعة 

   ومثانون هكذا وقع يف شرح البخاري ونقل عه ما خيالف هذا يسريا قال وهذا خارج عن املوقوفات واملقاطيع

ومسلم بإسقاط املكرر حنو أربعة آالف مث أن الزيادة يف الصحيح فائدتان األوىل ساق املصنف هذا الكالم مساق 
فائدة زائدة قال شيخ اإلسالم وليس ذلك مراد ابن الصالح بل هو تتمة قدحه يف كالم ابن األخرم أي أن البخاري 

يسري الثانية )  ١( لقدر وهو بالنسبة إىل املائة ألف قال أحفظ مائة ألف حديث صحيح وليس يف كتابه إال هذا ا
مسلم بإسقاط املكرر ( مجلة ما يف صحيح ) و ( وافق مسلم البخاري على ختريج ما فيه إال مثامنائة وعشرين حديثا 

هذا مزيد على ابن الصالح قال العراقي وهو يزيد على البخاري باملكرر لكثرة طرقه قال وقد ) حنو أربعة آالف 
أنه اثنا عشر ألف حديث وقال املياجني مثانية آالف واهللا أعلم قال ابن )  ٢( رأيت عن أيب الفضل أمحد بن سلمة 

  عليهما ) مث إن الزيادة يف الصحيح ( حجر وعندي يف هذا نظر 

غريها تعرف من السنن املعتمدة كسنن أيب داود والترمذي والنسائي وابن خزمية والدارقطين واحلاكم والبيهقي و
منصوصا على صحته وال يكفي وجوده فيها إال يف كتاب من شرط االقتصار على الصحيح واعتىن احلاكم بضبط 

السنن املعتمدة كسنن أيب داود والترمذي والنسائي وابن خزمية ( كتب ) تعرف من ( الزائد عليهما وهو متساهل 
وال يكفي وجوده فيها إال يف كتاب من شرط ( ها في) والدارقطين واحلاكم والبيهقي وغريها منصوصا على صحته 

كابن خزمية وأصحاب املستخرجات قال العراقي وكذا لو نص على صحته أحد منهم ) االقتصار على الصحيح 
ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما يف سؤاالت أمحد بن حنبل وسؤاالت ابن معني وغريمها قال وإمنا أمهله ابن 

أنه ليس ألحد أن يصحح يف هذه األعصار فال يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما  الصالح بناء على اختياره
بضبط الزائد ( يف املستدرك ) احلاكم ( احلافظ أبو عبد اهللا ) واعتىن ( ال يكفي وجود أصل احلديث بإسناد صحيح 

األول بقوله هذا حديث مما هو شرطهما أو شرط أحدمها أو صحيح وإن مل يوجد شرط أحدمها معربا عن ) عليهما 
صحيح على شرط الشيخني أو على شرط البخاري أو مسلم وعن الثاين بقوله هذا حديث صحيح اإلسناد ورمبا 

  يف التصحيح ) وهو متساهل ( أورد فيه ما هو يف الصحيحني ورمبا أورد فيه ما مل يصح عنده منبها على ذلك 

أشد حتريا منه وقد خلص الذهيب مستدركه )  ١( تلميذه البيهقي قال املصنف يف شرح املهذب اتفق احلفاظ على أن 
وتعقب كثريا منه بالضعف والنكارة ومجع جزءا فيه األحاديث اليت فيه وهي موضوعة فذكر حنو مائة حديث وقال 

ا قال طالعت املستدرك الذي صنفه احلاكم من أوله إىل آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهم)  ٢( أبو سعيد املاليين 
الذهيب وهذا إسراف وغلو من املاليين وإال ففيه مجلة وافرة على شرطهما ومجلة كثرية على شرط أحدمها لعل 

جمموع ذلك حنو نصف الكتاب وفيه حنو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أوله علة وما بقي وهو حنو الربع 
يخ اإلسالم وإمنا وقع للحاكم التساهل ألنه سود فهو منا كري أو واهيات ال تصح ويف بعض ذلك موضوعات قال ش



الكتاب لينقحه فأعجلته املنية قال وقد وجدت يف قريب نصف اجلزء الثاين من جتزئة ستة من املستدرك إىل هنا 
انتهى إمالء احلاكم مث قال وما عدا ذلك من الكتاب ال يؤخذ عنه إال بطريق اإلجازة فمن أكرب أصحابه وأكثر 

  زمة البيهقي وهو إذا ساق عنه يف غري اململى شيئا ال يذكره إال باإلجازة قال الناس له مال

فما صححه ومل جند فيه لغريه من املعتمدين تصحيحا وال تضعيفا حكمنا بأنه حسن إال أن يظهر فيه علة توجب 
فيه لغريه من املعتمدين  فما صححه ومل جند) (  ١( ضعفه والتساهل يف القدر اململى قليل جدا بالنسبة إىل ما بعده 

قال البدر بن مجاعة والصواب أنه يتتبع ) تصحيحا وال تضعيفا حكمنا بأنه حسن إال أن يظهر فيه علة توجب ضعفه 
وحيكم عليه مبا يليق حباله من احلسن أو الصحة أو الضعف ووافقه العراقي وقال إن حكمه عليه باحلسن فقط حتكم 

ك بناء على رأيه أنه قد انقطع التصحيح يف هذه األعصار فليس ألحد أن يصححه قال إال أن ابن الصالح قال ذل
فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه والعجب من املصنف كيف وافقه هنا مع خمالفته له يف املسألة املبين عليها كما 

  سيأيت وقوله فما صححه احتراز مما خرجه يف الكتاب ومل يصرح بتصحيحه 

يف حكمه ( أي صحيح احلاكم ) ويقاربه ) (  ١( حيح أيب حامت ابن حبان فال يعتمد عليه ويقاربه يف حكمه ص
قيل إن هذا يفهم ترجيح كتاب احلاكم عليه والواقع خالف ذلك قال العراقي وليس ) صحيح أيب حامت ابن حبان 

حبان أمكن يف احلديث من  كذلك وإمنا املراد أنه يقاربه يف التساهل فاحلاكم أشد تساهال منه قال احلازمي ابن
احلاكم قيل وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح فإن غايته أنه يسمي احلسن صحيحا فإن كانت نسبته إىل 
التساهل باعتبار وجدان احلسن يف كتابه فهي مشاحة يف االصطالح وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه خيرج يف 

من شيخه ومسع منه اآلخذ عنه وال يكون هناك إرسال وال انقطاع وإذا  الصحيح ما كان راويه ثقة غري مدلس مسع
مل يكن يف الراوي جرح وال تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ومل يأته حبديث منكر فهو عنده ثقة ويف 

عتراض  كتاب الثقات له كثري ممن هذه حاله وألجل هذا رمبا اعترض عليه يف جعلهم ثقات من مل يعرف حاله وال
عليه فإنه ال مشاحة يف ذلك وهذا دون شرط احلاكم حيث شرط أن خيرج عن رواة أخرج ملثلهم الشيخان يف 

  الصحيح فاحلاصل أن ابن حبان وىف بالتزام شروطه ومل يوف احلاكم 

-   

  فوائد األوىل صحيح ابن حبان ترتيبه خمترع ليس على األبواب وال على

واألنواع وسببه أنه كان عارفا بالكالم والنحو والفلسفة وهلذا تكلم فيه ونسب إىل  املسانيد وهلذا مساه التقاسيم
الزندقة وكادوا حيكمون بقتله مث نفي من سجستان إىل مسرقند والكشف من كتابه عسر جدا وقد رتبه بعض 

حلسن اهليثمي زوائده على األبواب وعمل له احلافظ أبو الفضل العراقي أطرافا وجرد احلافظ أبو ا)  ١( املتأخرين 
على الصحيحني يف جملد الثانية صحيح ابن خزمية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة حتريه حىت أنه يتوقف يف 
التصحيح ألدىن كالم يف اإلسناد فيقول إن صح اخلرب أو إن ثبت كذا وحنو ذلك ومما صنف يف الصحيح أيضا غري 

سعيد بن السكن الثالثة صرح اخلطيب وغريه بأن املوطأ مقدم على كل املستخرجات اآليت ذكرها السنن الصحاح ل
كتاب من اجلوامع واملسانيد فعلى هذا هو بعد صحيحح احلاكم وهو روايات كثرية وأكربها رواية القعنيب وقال 



ربها العالئي روى املوطأ عن مالك مجاعات كثرية وبني رواياهتم اختالف من تقدمي وتأخري وزيادة ونقص ومن أك
  وأكثرها 

زيادات رواية أيب مصعب قال ابن حزم يف موطأ أيب مصعب هذا زيادة على سائر املوطآت حنو مائة حديث وأما ابن 
جزم فإنه قال أوىل الكتب الصحيحان مث صحيح ابن السكن واملنتفي البن اجلارود واملنتفي لقاسم بن أصبغ مث بعد 

ومصنف قاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد أمحد والبزار هذه الكتب كتاب أيب داود وكتاب النسائي 
واحلسن بن سفيان واملسندي وابن سنجر ويعقوب )  ١( وابين أيب شيبة أيب بكر وعثمان وابن راهويه والطيالسي 

فا بن شيبة وعلي بن املديين وابن أيب غرزة وما جرى جمراها اليت أفردت لكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صر
مث بعدها الكتب اليت فيها كالمه وكالم غريه مث ما كان فيه الصحيح فهو أجل مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف 

وكتاب حممد بن نصر املرزوي وكتاب ابن املنذر مث مصنف محاد بن سلمة )  ٢( أبن أيب شيبة ومصنف بقي بن خملد 
طأ مالك وموطأ ابن أيب ذئب وموطأ ابن ومو)  ٣( ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الفريايب 

وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أيب عبيد وفقه أيب ثور وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان 
والليث واألوزاعي واحلميدي وابن مهدي ومسدد وما جرى جمراها فهذه طبقة موطأ مالك بعضها أمجع للصحيح 

  منه وبعضها 

  ة على الصحيحنيالثالثة الكتب املخرج

مثله وبعضها دونه ولقد أحصيت ما يف حديث شعبة من الصحيح فوجدته مثامنائة حديث ونيفا مسندة ومرسال يزيد 
على املائتني وأحصيت ما يف موطأ مالك وما يف حديث سفيان بن عيينة فوجدت يف كل واحد منهما من املسند 

نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل هبا وفيها أحاديث  مخسمائة ونيفا مسندا وثالمثائة مرسال ونيفا وفيه
الكتب ( من مسائل الصحيح ) الثالثة ) (  ١( ضعيفة وهاها مجهور العلماء انتهى ملخصا من كتابه مراتب الديانة 

ذهل وأليب  كاملستخرج لإلمساعيلي وللربقاين وأليب أمحد الغطريفي وأليب عبد اهللا بن أيب) املخرجة على الصحيحني 
بكر بن مردويه على البخاري وأليب عوانه االسفراييين وأليب جعفر بن محدان وأليب بكر حممد رجاء النيسابوري 
وأليب بكر اجلوزقي وأليب حامد الشاركي وأليب الوليد حسان بن حممد القرشي وأليب عمران موسى بن العباس 

مان احلريي على مسلم وأليب نعيم األصبهاين وأيب عبد اهللا بن اجلويين وأليب النصر الطوسي وأليب سعيد بن أيب عث
األخرم وأيب ذر اهلروي وأيب حممد اخلالل وأيب علي املاسرجي وأيب مسعود سليمان بن ابراهيم األصبهاين وأيب بكر 

  )  ٢( اليزدي على كل منهما وأليب بكر بن عبدان الشريازي عليهما يف مؤلف واحد 

قتهما يف األلفاظ فحصل فيها تفاوت يف اللفظ واملعىن وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما مل يلتزم فيها مواف
قائلني رواه البخاري أو مسلم وقع يف بعضه تفاوت يف املعىن فمرادهم أهنما رويا أصله فال جيوز أن تنقل منها 

ديثه بأسانيد لنفسه من غري طريق وموضوع املستخرج كما قال العراقي أن يأيت املصنف إىل الكتاب فيخرج أحا
صاحب الكتاب فيجتمع معه يف شيخه أو من فوقه قال شيخ اإلسالم وشرطه أن ال يصل إىل شيخ حىت يفقد سندا 
يوصله إىل األقرب إال لعذر من علو أو زيادة مهمة قال ولذلك يقول أبو عوانة يف مستخرجه على مسلم بعد أن 

جه مث يسوق أسانيد جيتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك ورمبا قال من هنا مل يسوق طرق مسلم كلها من هنا ملخر
خيرجاه قال وال يظن أنه يعين البخاري ومسلما فإين استقريت صنيعه يف ذلك فوجدته إمنا يعين مسلما وأبا الفضل 



هبا سندا يرتضيه  أمحد بن سلمة فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم ورمبا أسقط املستخرج أحاديث مل جيد هلا
يف ( أي الصحيحني ) مل يلتزم فيها موافقتها ( ورمبا ذكرها من طريق صاحب الكتاب مث إن املستخرجات املذكورة 

( يف ) يف اللفظ و ( قليل ) فحصل فيها تفاوت ( ألهنم إمنا يروون باأللفاظ اليت وقعت هلم عن شيوخهم ) األلفاظ 
وشبههما قائلني ( يف شرح السنة ) والبغوي ( يف السنن واملعرفة وغريمها ) هقي وكذا ما رواه البي( أقل ) املعىن 

أهنما رويا ( بقوهلم ذلك ) فمرادهم ( ويف األلفاظ ) تفاوت يف املعىن ( أيضا ) رواه البخاري أو مسلم وقع يف بعضه 
  أي من الكتب ) ل منهما أن تنق( لك ) فال جيوز ( أي أصل احلديث دون اللفظ الذي أوردوه وحينئذ ) أصله 

حديثا وتقول هو كذا فيها إال أن تقابله هبما أو يقول املصنف أخرجاه بلفظه خبالف املختصرات من الصحيحني 
أي ) هو كذا فيهما ( فيه ) حديثا وتقول ( فإهنم نقلوا فيها ألفاظهما املذكورة من املستخرجات وما ذكر 

املصنف أخرجاه بلفظه خبالف املختصرات من الصحيحني فإهنم نقلوا فيها  إال أن تقابله هبما أو يقول( الصحيحني 
من غري زيادة وال تغيري فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو بلفظ وكذا اجلمع بني الصحيحني ) ألفاظهما 

ال متييز قال ابن لعبد احلق أما اجلمع أليب عبد اهللا احلميدي األندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحني ب
الصالح وذلك موجودا فيه كثريا فرمبا نقل من ال مييز بعض ما جيده فيه عن الصحيح وهو خمطئ لكونه زيادة 

ليست فيه قال العراقي وهذا مما أنكر على احلميدي ألنه مجع بني كتابني فمن أين تأيت الزيادة قال واقتضى كالم ابن 
ب احلميدي هلا حكم صحيح وليس كذلك ألنه ما رواها بسنده كاملستخرج الصالح أن الزيادات اليت تقع يف كتا

وال ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حىت يقلد يف ذلك قلت هذا الذي نقله عن ابن الصالح وقع له يف 
ن تتمة الفائدة الرابعة فإنه قال ويكفي وجوده يف كتاب من اشترط الصحيح وكذلك ما يوجد يف الكتب املخرجة م

حملذوف أو زيادة شرح وكثري من هذا موجود يف اجلمع للحميدي انتهى وهذا الكالم قابل للتأويل فتأول مث رأيت 
عن شيخ اإلسالم قال قد أشار احلميدي إمجاال وتفصيال إىل ما يبطل ما اعترض به عليه أما إمجاال فقال يف خطبة 

  اجلمع ورمبا زدت زيادات 

فائدتان علو اإلسناد من تتمات وشرح لبعض الفاظ احلديث وحنو ذلك وقفت عليها يف  وللكتب املخرجة عليهما
كتب من اعتىن بالصحيح كاإلمساعيلي والربقاين وأما تفصيال فعلى قسمني جلي وخفي أما اجللي فيسوق احلديث مث 

ه يسوق احلديث كامال أصال يقول يف أثنائه إىل هنا انتهت رواية البخاري ومن هنا زاده الربقاين وأما اخلفي فإن
وزيادة مث يقول أما من أوله إىل موضع كذا فرواه فالن وما عداه زاده فالن أو يقول لفظة كذا زادها فالن وحنو 

ذلك وإىل هذا أشار ابن الصالح بقوله فرمبا نقل من ال مييز وحينئذ فلزيادته حكم الصحة لنقله هلا عمن اعتىن 
بيهقي وحنوه من عزو احلديث إىل الصحيح واملراد أصله الشك أن األحسن خالفه بالصحيح مهمة ما تقدم عن ال

واالعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من ال يعرف االصطالح يف اللبس والبن دقيق العيد يف ذلك تفصيل حسن وهو 
ر على أصل أنك إذا كنت يف مقام الرواية فلك العزو ولو خالف ألنه عرف أن أجل قصد احملدث السند والعثو

احلديث دون ما إذا كنت يف مقام االحتجاج فمن روى يف املعاجم واملشيخات وحنوها فال حرج عليه يف اإلطالق 
وللكتب ( خبالف من أورد ذلك يف الكتب املبوبة السيما إن كان الصاحل للترمجة قطعة زائدة على ما يف الصحيح 

ألن مصنف املستخرج لو روى حديثا مثال من طريق البخاري )  علو اإلسناد( إحدامها ) املخرجة عليهما فائدتان 
  لوقع أنزل من الطريق الذي 



وزيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكوهنا بإسنادمها رواه به يف املستخرج مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثا 
عن الطرباين عن الدبري بفتح املوحدة عن عبد الرزق من طريق البخاري أو مسلم مل يصل إليه إال بأربعة وإذا رواه 

عنه وصل باثنني وكذا لو روى حديثا يف مسند الطيالسي من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة شيخان بينه وبني 
زيادة ( األخرى ) و ( مسلم ومسلم وشيخه وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنني 

قال شيخ اإلسالم هذا مسلم يف الرجل الذي التقى فيه ) لكوهنا بإسنادمها الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة 
إسناد املستخرج وإسناد مصنف األصل وفيمن بعده وأما من بني املستخرج وبني الرجل فيحتاج إىل نقد ألن 

أو املستخرج مل يلتزم الصحة يف ذلك وإمنا جل قصده العلو فإن حصل وقع على غرضه فإن كان مع ذلك صحيحا 
فيه زيادة حسن حصلت اتفاقا وإال فليس ذلك مهته قال قد وقع ابن الصالح هنا فيما فر منه يف عدم التصحيح يف 
هذا الزمان ألنه أطلق تصحيح هذه الزيادات مث عللها بتعليل أخص من دعواه وهو كوهنا بذلك اإلسناد وذلك إمنا 

ف تبعا البن الصالح للمستخرج سوى هاتني الفائدتني وبقي له هو من ملتقى اإلسناد إىل منتهاه تنبيه مل يذكر املصن
فوائد أخر منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند املعارضة ذكره ابن الصالح يف مقدمة شرح مسلم وذلك بأن 

  يضم املستخرج شخصا آخر فأكثر مع ال 

استخراجه كما يصنع أبو عوانة حدث مصنف الصحيح عنه ورمبا ساق له طرقا أخرى إىل الصحايب بعد فراغه من 
ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ومل يبني هل مساع ذلك احلديث يف هذه الرواية قبل االختالط 
أو بعده فيبينه املستخرج إما تصرحيا أو بأن يرويه عنه من طريق من مل يسمع منه إال قبل االختالط ومنها أن يروى 

فريويه املستخرج بالتصريح بالسماع فهاتان فائدتان جليلتان وإن كنا ال نتوقف يف  يف الصحيح عن مدلس بالعنعنة
صحة ما روى يف الصحيح من ذلك غري مبني ونقول لو مل يطلع مصنفه على أنه روى عنه قبل االختالط وأن 

تحديث فقال املدلس مسع مل خيرجه فقد سأل السبكي املزي هل وجد لكل ما رواه بالعنعنة طرق مصرح فيها بال
كثري من ذلك مل يوجد وما يسعنا إال حتسني الظن ومنها أن يروى عن مبهم كحدثنا فالن أو رجل أو فالن وغريه أو 
غري واحد فيعينه املستخرج ومنها أن يروى عن مهمل كمحمد من غري ذكر ما مييزه عن غريه من احملمدين ويكون 

ميزه املستخرج قال شيخ االسالم وكل علة أعل هبا حديث يف يف مشايخ من رواه كذلك من يشاركه يف االسم في
أحد الصحيحني جاءت رواية املستخرج ساملة منها فهي من فوائده وذلك كثري جدا فوائد ال خيتص املستخرج 

  بالصحيحني فقد استخرج حممد بن عبد امللك بن أمين 

  الرابعة ما روياه باإلسناد املتصل فهو احملكوم بصحته

حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة اجلزم كقال وفعل وأمر وروى فهو حكم بصحته وأما ما 
عن املضاف إليه على سنن أيب داود وأبو علي الطوسي على الترمذي وأبو نعيم على التوحيد البن خزمية وأملى 

أي ) ما روياه ( من مسائل الصحيح ) الرابعة ( احلافظ أبو الفضل العراقي على املستدرك مستخرجا مل يكمل 
وهو املعلق وهو يف ) باإلسناد املتصل فهو احملكوم بصحته وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ( الشيخان 

البخاري كثري جدا كما تقدم عدده ويف مسلم يف موضع واحد يف التميم حيث قال وروى الليث بن سعد فذكر 
ن الصمة أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من حنو بئر مجل احلديث وفيه ايضا حديث أيب اجلهم بن احلرث ب

موضعان يف احلدود والبيوع روامها بالتعليق عن الليث بعد روايتهما باالتصال وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعا 



ل يف موضع آخر من كل حديث منها رواه متصال مث عقبه بقوله ورواه فالن وأكثر ما يف البخاري من ذلك موصو
كتابه وإمنا أورده معلقا اختصارا وجمانبة للتكرار والذي مل يوصله يف موضع آخر مائة وستون حديثا وصلها شيخ 
اإلسالم يف تأليف لطيف مساه التوفيق وله يف مجيع التعليق واملتابعات واملوقوفات كتاب جليل باألسانيد مساه تغليق 

فما كان منه بصيغة اجلزم كقال ( آخر مساه التشويق إىل وصل املهم من التعليق  التعليق واختصره بال أسانيد يف
  ألنه ال يستجيز أن جيزم بذلك عنه إال وقد صح ) وفعل وأمر وروى وذكر فالن فهو حكم بصحته عن املضاف إليه 

أقسام أحدها ما عنده عنه لكن ال حيكم بصحة احلديث مطلقا بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله وذلك 
يلتحق بشرطه والسبب يف عدم إيصاله إما االستغناء بغريه عنه مع إفادة اإلشارة إليه وعدم إمهاله بإيراده معلقا 

اختصارا وإما كونه مل يسمعه من شيخه أو مسعه مذاكرة أو شك يف مساعه فما رأى أنه يسوقه مساق األصول ومن 
ن اهليثم حدثنا عون حدثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة قال وكلين رسول أمثلة ذلك قوله يف الوكالة قال عثمان ب

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بزكاة رمضان احلديث وأورده يف فضائل القرآن وذكر إبليس ومل يقل يف موضع منها 
ن مشاخيه يف حدثنا عثمان فالظاهر عدم مساعه له منه قال شيخ اإلسالم وقد استعمل هذه الصيغة فيما مل يسمعه م

عدة أحاديث فيوردها منهم بصيغة قال فالن مث يوردها يف موضع آخر بواسطة بينه وبينهم كما قال يف التاريخ قال 
إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا مث يقول حدثوين هبذا عن إبراهيم قال ولكن ليس ذلك 

حتمال ال حيمل محل ما أورده هبذه الصيغة على أنه مسعه من مطردا يف كل ما أورده هبذه الصيغة لكن مع هذا اال
شيوخه وهبذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصالح يف متثيله بقوله قال عفان وقال القعنيب كوهنما من 

 شيوخه وأن الرواية عنهم ولو بصيغة ال تصرح بالسماع حممولة على االتصال كما سيأيت يف فروع عقب املعضل مث
  قولنا 

يف هذا التقسيم ما يلتحق بشرطه ومل يقل أنه على شرطه وألنه وإن صح فليس من منط الصحيح املسند فيه نبه عليه 
ابن كثري القسم الثاين ما ال يلتحق بشرطه ولكنه صحيح على شرط غريه كقوله يف الطهارة وقالت عائشة كان 

ه أخرجه مسلم يف صحيحه الثالث ما هو حسن صاحل للحجة النيب صلى اهللا عليه و سلم يذكر اهللا على كل أحيان
كقوله فيه وقال هبز بن حكيم عن أبيه عن جده اهللا أحق أن يستحىي منه وهو حديث حسن مشهور أخرجه 

أصحاب السنن الرابع ما هو ضعيف ال من جهة قدح يف رجاله بل من جهة انقطاع يسري يف إسناده قال اإلمساعيلي 
ذلك إما ألنه مسعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ قد يصنع البخاري 

أو ألنه مسعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك احلديث بتسمية من حدث به ال على التحديث به عنه 
اده إىل طاوس صحيح كقوله يف الزكاة وقال طاوس قال معاذ بن جبل ألهل اليمن ائتوين بعرض ثياب احلديث فإسن

إال أن طاوسا مل يسمع من معاذ وأما ما اعترض به بعض املتأخرين من نقص هذا احلكم بكونه جزم يف معلق وليس 
بصحيح وذلك قوله يف التوحيد وقال املاجشون عن عبد اهللا بن الفضل عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى 

ء احلديث فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح ألن عبد اهللا اهللا عليه و سلم ال تفاضلوا بني األنبيا
  بن الفضل إمنا رواه عن اإلعرج عن أيب هريرة 

وما ليس فيه جزم كريوي ويذكر وحيكى ويقال وروى وذكر وحكى عن فالن كذا فليس فيه حكم بصحته عن 
كذلك فهو اعتراض مردود ال ينقض القاعدة  املضاف إليه ال عن أيب سلمة وقوى ذلك بأنه أخرجه يف موضع آخر



وال مانع من أن يكون لعبد اهللا بن الفضل شيخان وكذلك أورده عن أيب سلمة الطيالسي يف مسنده فبطل ما ادعاه 
قال ابن الصالح أو يف الباب عن ) وما ليس فيه جزم كريوى ويذكر وحيكى ويقال وروى وحكى عن فالن كذا ( 

قال ابن الصالح ألن مثل هذه العبارات ) فليس فيه حكم بصحته عن املضاف إليه ( و سلم النيب صلى اهللا عليه 
تستعمل يف احلديث الضعيف أيضا فأشار بقوله أيضا إىل أنه رمبا يورد ذلك فيما هو صحيح إما لكونه رواه باملعىن 

احتة الكتاب فإنه أسنده يف موضع كقوله يف الطب ويذكر عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الرقي بف
آخر بلفظ أن نفرا من الصحابة مروا حبي فيه لديغ فذكر احلديث يف رقيتهم للرجل بفاحتة الكتاب وفيه إن أحق ما 

أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا أو ليس على شرطه كقوله يف الصالة ويذكر عن عبد اهللا بن السائب قال قرأ النيب 
ؤمنون يف صالة الصبح حىت إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع وهو صحيح صلى اهللا عليه و سلم امل

أخرجه مسلم إال أن البخاري مل خيرج لبعض رواته أو لكونه ضم إليه ما مل يصح فأتى بصيغة تستعمل فيهما كقوله 
  يف الطالق ويذكر عن علي بن أيب طالب وابن املسيب وذكر حنوا من ثالثة وعشرين تابعيا 

وليس بواه إلدخاله يف الكتاب املوسوم بالصحيح وقد يورده أيضا يف احلسن كقوله يف البيوع ويذكر عن عثمان بن 
عفان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل هذا احلديث رواه الدارقطين من طريق 

وقد وثق عن عثمان وتابعه سعيد بن املسيب ومن طريقه عبيد اهللا بن املغرية وهو صدوق عن منقذ موىل عثمان 
أخرجه أمحد يف املسند إال أن إسناده ابن هليعة ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه 

انقطاع واحلديث حسن ملا عضده من ذلك ومن أمثلة ما أورده من ذلك وهو ضعيف قوله يف الوصايا ويذكر عن 
 عليه و سلم أنه قضى بالدين قبل الوصية وقد رواه الترمذي موصوال من طريق احلارث عن علي النيب صلى اهللا

واحلارث ضعيف وقوله يف الصالة ويذكر عن أيب هريرة رفعه ال يتطوع اإلمام يف مكانه وقال عقبة ومل يصح وهذه 
واحلديث أخرجه أبو داود من طريق  عادته يف ضعيف ال عاضد له من موافقة إمجاع أو حنوه على أنه فيه قليل جدا

الليث بن أيب سليم عن احلجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إمساعيل عن أيب هريرة وليث ضعيف وإبراهيم ال يعرف 
ليس ( ما أورده البخاري يف الصحيح مما عرب عنه بصيغة التمريض وقلنا ال حيكم بصحته ) و ( وقد اختلف عليه فيه 

وعبارة ابن الصالح ومع ذلك فإيراده له ) يف الكتاب املوسوم بالصحيح ( إياه ) دخاله إل( أي ساقط جدا ) بواه 
  يف اثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه 

  اخلامسة الصحيح أقسام

يف أعالها ما اتفق عليه البخاري ومسلم مث ما انفرد به البخاري قلت وهلذا رددت على ابن اجلوزي حيث أورد 
املوضوعات حديث ابن عباس مرفوعا إذا أتى أحدكم هبدية فجلساؤه شركاؤه فيها أورده من طريقني عنه ومن 

طريق عن عائشة ومل يصب فإن البخاري أورده يف الصحيح فقال ويذكر عن ابن عباس وله شاهد آخر من حديث 
صر املوضوعات مث يف كتايب القول احلسن يف احلسن بن علي رويناه يف فوائد أيب بكر الشافعي وقد بينت ذلك يف خمت

الذب عن السنن فائدة قال ابن الصالح إذا تقرر حكم التعاليق املذكورة فقول البخاري ما أدخلت يف كتايب إال ما 
صح وقول احلافظ أيب نصر السجزي أمجع الفقهاء وغريهم أن رجال لو حلف بالطالق أن مجيع البخاري صحيح 

اهللا عليه و سلم ال شك فيه مل حينث حممول على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون األبواب  قاله رسول اهللا صلى
وسيأيت يف املسألة مزيد كالم قريبا ويأيت حترير الكالم يف حقيقة التعليق حيث )  ١( املسندة دون التراجم وحنوها 



اوتة حبسب متكنه من شروط الصحة متف) اخلامسة الصحيح أقسام ( ذكره املصنف عقب املعضل إن شاء اهللا تعاىل 
  ووجه تأخره ) أعالها ما اتفق عليه البخاري ومسلم مث ما انفرد به البخاري ( وعدمه 

مث مسلم مث على شرطهما مث على شرط البخاري مث مسلم مث صحيح عند غريمها عما اتفقا عليه اختالف العلماء 
ومل خيرجه واحد منهما ووجه تأخره عما ) على شرطهما ( صحيح ) مسلم مث ( ما انفرد به ) مث ( أيهما أرجح 

مسلم مث ( صحيح على شرط ) على شرط البخاري مث ( صحيح ) مث ( أخرجه أحدمها تلقى األمة بالقبول له 
مستوىف فيه الشروط السابقة تنبيهات األول أورد على هذا أقسام أحدها املتواتر وأجيب بأنه ) صحيح عند غريمها 

ه عدالة والكالم يف الصحيح بالتعريف السابق الثاين املشهور قال شيخ اإلسالم وهو وارد قطعا قال وأنا ال يعترب في
متوقف يف رتبته هل هي قبل املتفق عليه أم بعده الثالث ما أخرجه الستة وأجيب بأن من مل يشترط الصحيح يف 

قد يرجحون مبا ال مدخل له يف ذلك الشيء  كتابه ال يزيد خترجيه للحديث قوة قال الزركشي ومينع بأن الفقهاء
كتقدمي ابن العم الشفيق على ابن العم لألب وإن كان ابن العم لألم ال يرث قال العراقي نعم ما اتفق السته على 

توثيق رواته أوىل بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان الرابع ما فقد شرطا كاالتصال عند من يعده 
  س ما فقد متام الضبط وحنوه مما ينزل إىل رتبة احلسن عند من يسميه صحيحا اخلام

صحيحا قال شيخ اإلسالم وعلى ذلك يقال ما أخرجه الستة إال واحدا منهم وكذا ما أخرجه األئمة الذين التزموا 
أصح من صنف الصحة وحنو هذا إىل أن تنتشر األقسام فتكثر حىت يعسر حصرها التنبيه الثاين قد علم مما تقرر أن 

يف الصحيح ابن خزمية مث ابن حبان مث احلاكم فينبغي أن يقال أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثالثة مث ابن خزمية 
وابن حبان واحلاكم مث ابن حبان واحلاكم مث ابن خزمية فقط مث ابن حبان فقط مث احلاكم فقط إن مل يكن احلديث 

الثالث قد يعرض للمفوق ما جيعله فائقا كأن ] التنبيه [ لك فليتأمل على شرط أحد الشيخني ومل أر من تعرض لذ
يتفقا على إخراج حديث غريب وخيرج مسلم أو غريه حديثا مشهورا أو مما وصفت ترمجته بكوهنا أصح األسانيد 

لى وال يقدح ذلك فيما تقدم ألن ذلك باعتبار اإلمجال قال الزركشي ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري ع
الرابع فائدة ] التنبيه [ مسلم إمنا املراد به ترجيح اجلملة ال كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث اآلخر 

اخلامس يف حتقيق شرط البخاري ومسلم قال ابن الطاهر ] التنبيه [ التقسيم املذكور تظهر عند التعارض والترجيح 
  ثقة رجاله إىل الصحايب املشهور  شرط البخاري ومسلم أن خيرجا احلديث اجملمع على

قال العراقي وليس ما قاله جبيد ألن النسائي ضعف مجاعة أخرج هلم الشيخان أو أحدمها وأجيب بأهنما أخرجا من 
أمجع على ثقته إىل حني تصنيفهما وال يقدح يف ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابني وقال شيخ اإلسالم 

ده أو نقله عن معاصر فاجلواب ذلك وإن نقله عن متقدم فال قال وميكن أن جياب تضعيف النسائي إن كان باجتها
بأن ما قاله ابن طاهر هو األصل الذي بينا عليه أمرمها وقد خيرجان عنه ملرجح يقوم مقامه وقال احلاكم يف علوم 

وسلم وله راويان  احلديث وصف احلديث الصحيح أن يرويه الصحايب املشهور بالرواية عن النيب صلى اهللا علي
ثقتان مث يرويه من أتباع التابعني احلافظ املتقن املشهور بالرواية وله رواة ثقات وقال يف املدخل الدرجة األوىل من 
الصحيح اختبار البخاري ومسلم وهو أن يروى احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صحايب زائل عنه 

دالن مث يروي عنه التابعي املشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان مث اسم اجلهالة بأن يروى عنه تابعيان ع
يرويه عنه من أتباع التابعني حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة مث يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا 



دة فعمم يف علوم احلديث مشهورا بالعدالة يف روايته مث يتداوله أهل احلديث بالقبول إىل وقتنا كالشهادة على الشها
شرط الصحيح من حيث هو وخصص ذلك يف املدخل بشرط الشيخني وقد نقض عليه احلازمي ما ادعى أنه شرط 
الشيخني مبا يف الصحيح من الغرائب اليت تفرد هبا بعض الرواة وأجيب بأنه إمنا أراد أن كل راو يف الكتابني يشترط 

  فقا يف رواية ذلك احلديث بعينه أن يكون له راويان ال أنه يشترط أن يت

قال أبو علي الغساين ونقله عياض عنه ليس املراد أن يكون كل خرب روياه جيتمع فيه راويان عن صحابيه مث عن 
تابعيه فمن بعده فإن ذلك يعز وجوده وإمنا املراد أن هذا الصحايب وهذا التابعي قد روى عنه رجالن خرج هبما عن 

سالم وكأن احلازمي فهم ذلك من قول احلاكم كالشهادة على الشهادة ألن الشهادة حد اجلهالة قال شيخ اإل
يشترط فيها التعدد وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه ال كلها كاالتصال واللقاء وغريمها وقال أبو 

وال أعلم أحدا روى عنهما  عبد اهللا املواق ما محل الغساين عليه كالم احلاكم وتبعه عليه عياض وغريه ليس بالبني
أهنما صرحا بذلك وال وجود له يف كتابيهما وال خارجا عنهما فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح 

لتصرفهما يف كتابيهما فلم يصب ألن األمرين معا يف كتابيها وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا يف كتابيهما فال 
ل وجود ذلك أكثريا إمنا هو ألن من روى عنه أكثر من واحد أكثر ممن مل يرو دليل فيه على كوهنما اشترطاه ولع

عنه إال واحد من الرواة مطلقا ال بالنسبة إىل ما خرج له منهم يف الصحيحني وليس من اإلنصاف التزامهما هذا 
يف إخالهلما به  الشرط من غري أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخالهلما به ألهنما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان

درك عليهما قال شيخ اإلسالم وهذا كالم مقبول وحبث قوى وقال يف مقدمة شرح البخاري ما ذكره احلاكم وإن 
  كان منتقضا يف حق 

بعض الصحابة الذين أخرج هلم إال أنه معترب يف حق من بعدهم فليس يف الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له 
زمي ما حاصله شرط البخاري أن خيرج ما اتصل إسناده بالثقات املتقنني ملن أخذوا عنه إال راو واحد فقط وقال احلا

مالزمة طويلة وأنه قد خيرج أحيانا عن أعيان الطبقة اليت تلي هذه يف اإلتقان واملالزمة ملن رووا عنه فلم يلزموه إال 
كان طويل املالزمة ملن أخذ عنه مالزمة يسرية وشرط مسلم أن خيرج حديث من مل يسلم من غوائل احلرج إذا 

كحماد بن سلمة يف ثابت الباين وأيوب وقال املصنف إن املراد بقوهلم على شرطهما ان يكون رجال إسناده يف 
كتابيهما ألنه ليس هلما شرط كتابيهما وال يف غريمها قال العراقي وهذا الكالم قد أخذه ابن الصالح حيث قال يف 

ى شرط الشيخني وقد أخرجا عن روايته يف كتابيهما قال وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد املستدرك أودعه ما رآه عل
فإنه ينقل عن احلاكم تصحيحه حلديث على شرط البخاري مثال مث يعترض عليه بأن فيه فالنا ومل خيرج له البخاري 

طبة املستدرك خبالف ما وكذا فعل الذهيب يف خمتصر املستدرك قال وليس ذلك منهم جبيد فإن احلاكم صرح يف خ
فهموه عنه فقال وأنا أستعني اهللا تعاىل على إخراج أحاديث رواهتا ثقات قد احتج مبثلها الشيخان أو أحدمها فقوله 
مبثلها أي مبثل رواهتا ال هبم أنفسهم وحيتمل أن يراد مبثل تلك األحاديث وإمنا تكون مثلها إذا كانت بنفس رواهتا 

  وفيه نظر 

املثليه أن يكون بعض من مل خيرج عنه يف الصحيح مثل من خرج عنه فيه أو أعلى منه عند الشيخني قال وحتقيق 
وتعرف املثلية عندمها إما بنصبهما على أن فالنا مثل فالن أو أرفع منه وقلما يوجد ذلك وإما باأللفاظ الدالة على 

أو ال بأس به أو غري ذلك من ألفاظ  مراتب التعديل كأن يقوال يف بعض من احتجا به ثقة أو ثبت أو صدوق



التعديل مث يوجد عنهما أهنما قاال ذلك أو أعلى منه يف بعض من ال حيتجان به يف كتابيهما فيستدل بذلك عل أنه 
عندمها يف رتبة من احتجا به ألن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ اجلرح والتعديل قال ولكن هنا أمر فيه غموض 

رة إليه وذلك أهنم ال يكتفون يف التصحيح مبجرد حال الراوي يف العدالة واالتصال من غري نظر إىل ال بد من اإلشا
غريه بل ينظرون يف حاله مع من روى عنه يف كثرة مالزمته له أو قلتها أو كونه يف بلده ممارسا حلديثه أو غريبا من 

ه كالمه وقال شيخ اإلسالم ما اعترض به  بلد من أخذ عنه وهذه أمور تظهر بتصفح كالمهم وعملهم يف ذلك ا
شيخنا على ابن دقيق العيد والذهيب ليس جبيد ألن احلاكم استعمل لفظة مثل يف أعم من احلقيقة واجملاز يف األسانيد 

واملتون دل على ذلك صنعه فإنه تارة يقول على شرطهما وتارة على شرط البخاري وتارة صحيح اإلسناد وال 
يضا فلو قصد بكلمة مثل معناها احلقيقي حىت يكون املراد احتج بغريها ممن فيهم من الصفات مثل يعزوه ألحدمها وأ

ما يف الرواة الذين خرجا عنهم مل يقل قط على شرط البخاري فإن شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على 
  شرطهما أل 

جاهلما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس حوى شرط مسلم وزاد قال ووراء ذلك كله أن يروي إسناد ملفق من ر
فسماك على شرط مسلم فقط وعكرمة انفرد به البخاري واحلق أن هذا ليس على شرط واحد منهما وأدق من 

هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا يف أناس خمصوصني من غري حديث الذين ضعفوا فيهم فيجيء عنهم حديث من 
تابني أو أحدمها فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال يف طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم يف الك

هشيم عن الزهري كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال بل ليس على شرط واحد منهما 
ألهنما إمنا أخرجا هلشيم من غري حديث الزهري فإنه ضعف فيه ألنه كان دخل إليه فأخذ منه عشرين حديثا فلقيه 

له وهو راجع فسأله روايته وكان مث ريح شديدة فذهبت باألوراق من الرجل فصار هشيم حيدث مبا علق  صاحب
منها بذهنه ومل يكن أتقن حفظها فوهم يف أشياء منها ضعف يف الزهري بسببها وكذا مهام ضعيف يف ابن جريج مع 

زو إىل شرطهما أو شرط واحد منهما ان ان كال منهما أخرجا له لكن مل خيرجا له عن ابن جريج شيئا فعلى من يغ
يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إىل شرطه ولو يف موضع من كتابه وكذا قال ابن الصالح يف شرح مسلم 

من حكم لشخص مبجرد رواية مسلم عنه يف صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف 
  أي وجه اعتمد عليه  على النظر يف كيفية رواية مسلم عنه وعلى

تتمة ألف احلازمي كتابا يف شروط األئمة ذكر فيه شرط الشيخني وغريمها فقال مذهب من خيرج الصحيح أن يعترب 
حال الراوي العدل يف مشاخيه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه 

اهد واملتابعات وهذا باب فيه غموض وطريقه معرفة طباق الرواة وعن بعضهم مدخول ال يصح إخراجه إال يف الشو
عن راوي األصل ومراتب مداركهم ولنوضح ذلك مبثال وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثال على مخس طبقات 

ولكل طبقة منها مزية على اليت تليها وتفاوت ممن كان يف الطبقة األوىل فهي الغاية يف الصحة وهو غاية قصد 
ومجاعة والثانية شاركت األوىل يف العدالة أن األوىل )  ١( ري كمالك وابن عيينة ويونس وعقيل األيليني البخا

مجعت بني احلفظ واإلتقان وبني طول املالزمة للزهري حبيث كان منهم من يالزمه يف السفر ويالزمه يف احلضر 
لزهري إال مدة يسرية فلم متارس حديثه وكانوا يف كالليث بن سعد واألوزاعي والنعمان بن راشد والثانية مل تالزم ا

  اإلتقان دون الطبقة األوىل كجعفر بن برقان وسفيان بن حسني السلمي وزمعة بن صاحل املكى وهم شرط مسلم 



وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخني وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدمها فهو 
لم القطعي حاصل فيه والثالثة مجاعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة األوىل غري أهنم مل يسلموا مقطوع بصحته والع

من غوائل اجلرح فهم بني الرد والقبول كمعاوية بن حيىي الصديف وإسحق بن حيىي الكليب واملثىن بن الصباح وهم 
ل وتفردوا بقلة ممارستهم حلديث الزهري شرط أيب داود والنسائي والرابعة قوم شاركوا الثالثة يف اجلرح والتعدي

ألهنم مل يالزموه كثريا وهم شرط الترمذي واخلامسة نفر من الضعفاء واجملهولني ال جيوز ملن خيرج احلديث على 
وإذا ( األبواب أن خيرج حديثهم إال على سبيل االعتبار واالستشهاد عند أيب داود فمن دونه فأما عند الشيخني فال 

ال اتفاق األمة قال ابن الصالح لكن يلزم من ) متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخني قالوا صحيح 
أن ما روياه أو أحدمها فهو ( يعين ابن الصالح ) وذكر الشيخ ( اتفاقهما اتفاق األمة عليه لتلقيهم له بالقبول 

بأنه ال يفيد إال الظن وإمنا تلقته األمة  قال خالفا ملن نفى ذلك حمتجا) مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه 
بالقبول ألنه جيب عليهم العمل بالظن والظن قد خيطئ قال وقد كنت أميل إىل هذا وأحسبه قوميا مث بان يل أن الذي 
اخترناه أوال هو الصحيح ألن ظن من هو معصوم من اخلطأ ال خيطئ واألمة يف إمجاعها معصومة من اخلطأ وهلذا كان 

  املبين على االجتهاد حجة مقطوعا هبا وقد قال إمام احلرمني لو حلف إنسان بطالق امرأته أن ما يف  اإلمجاع

وخالفه احملققون واألكثرون فقالوا يفيد الظن ما مل يتواتر الصحيحني مما حكما بصحته من قول النيب صلى اهللا عليه 
ال وإن قال قائل إنه ال حينث ولو مل جيمع املسلمون و سلم ملا ألزمته الطالق إلمجاع علماء املسلمني على صحته ق

على صحتها للشك يف احلنث فإنه لو حلف بذلك يف حديث ليس هذه صفته مل حينث وإن كان رواته فساقا 
فاجلواب أن املضاف إىل اإلمجاع هو القطع بعدم احلنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم احلنث حمكوم به ظاهرا 

وخالفه احملققون واألكثرون فقالوا يفيد الظن ما مل ( ه باطنا حىت تستحب الرجعة قال املصنف مع احتمال وجود
قال يف شرح مسلم ألن ذلك شأن اآلحاد وال فرق يف ذلك بني الشيخني وغريمها وتلقى األمة بالقبول إمنا ) يتواتر 

فال يعمل به حىت ينظر فيه ويوجد فيه أفاد وجوب العمل مبا فيهما من غري توقف على النظر فيه خبالف غريمها 
شروط الصحيح وال يلزم من إمجاع األمة على العمل مبا فيهما إمجاعهم على القطع بأنه كالم النيب صلى اهللا عليه و 
سلم قال وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال مبا قاله الشيخ وبالغ يف تغليطه وكذا عاب ابن عبد السالم على 

ذا القول وقال إن بعض املعتزلة يرون أن األمة إذا عملت حبديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال ابن الصالح ه
وهو مذهب رديء وقال البلقيين ما قاله النووي وابن عبد السالم ومن تبعهما ممنوع فقد نقل بعض احلفاظ 

اييين والقاضي أيب الطيب املتأخرين مثل قول ابن الصالح عن مجاعة من الشافعية كأيب إسحق وأيب حامد األسفر
  والشيخ أيب إسحق 

الشريازي وعن السرخسي من احلنفية والقاضي عبد الوهاب من املالكية وأيب يعلى وأيب اخلطاب وابن الزاغواين من 
احلنابلة وابن فورك وأكثر أهل الكالم من األشعرية وأهل احلديث قاطبة ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن الطاهر 

صفة التصوف فأحلق به ما كان على شرطهما وإن مل خيرجاه وقال شيخ اإلسالم ما ذكره النووي يف  املقدسي يف
شرح مسلم من جهة األكثرين أما احملققون فال فقد وافق ابن الصالح أيضا حمققون وقال يف شرح النخبة اخلرب 

رجه الشيخان يف صحيحيهما مما مل يبلغ احملتف بالقرائن يفيد العلم خالفا ملن أىب ذلك قال وهو أنواع منها ما أخ
التواتر فإنه احتف به قرائن منها جاللتهما يف هذا الشأن وتقدمهما يف متييز الصحيح على غريمها وتلقى العلماء 
لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى يف إفادة العلم من جمرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إال أن هذا 



ينتقده أحد من احلفاظ ومبا مل يقع التجاذب بني مدلوليه حيث ال ترجيح ألحدمها على اآلخر وما عدا خمتص مبا مل 
ذلك فاإلمجاع حاصل على تسليم صحته قال وماقيل من أهنم إمنا اتفقوا على جواب العمل به ال على صحته ممنوع 

يحني يف هذا مزية واإلمجاع حاصل على ألهنم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو مل خيرجاه فلم يبق للصح
أن هلما مزية فيما يرجع إىل نفس الصحة قال وحيتمل أن يقال املزية املذكورة كون أحاديثهم أصح الصحيح قال 

  ومنها املشهور إذا كانت له طرق متباينة ساملة من ضعف الرواة والعلل وممن صرح بإفادته العلم االستاذ 

منها املسلسل باألئمة احلفاظ حيث ال يكون غريبا كحديث يرويه أمحد مثال ويشاركه أبو منصور البغدادي قال و
فيه غريه عن الشافعي ويشاركه فيه غريه عن مالك فإنه يفيد العلم عند مساعه باالستدالل من جهة جاللة رواته قال 

لعارف بأحوال الرواة والعلل وكون وهذه األنواع اليت ذكرناها ال حيصل العلم فيها إال للعامل املتبحر يف احلديث ا
غريه ال حيصل له العلم لقصوره عن األوصاف املذكورة ال ينفي حصول العلم للمتبحر املذكور وقال ابن كثري وأنا 
مع ابن الصالح فيما عول عليه وأرشد إليه قلت وهو الذي أختاره وال أعتقد سواه نعم يبقى الكالم يف التوفيق بينه 

ال من املراد بقوهلم هذا حديث صحيح أنه وجدت فيه شروط الصحة ال أنه مقطوع به يف نفس وبني ما ذكره أو
األمر فإنه خمالف ملا هنا فلينظر يف اجلمع بينهما فإنه عسر ومل أر من ينبه له تنبيه استثىن ابن الصالح من املقطوع 

ها بعض أهل النقد من احلفاظ بصحته فيهما ما تكلم فيه من أحاديثهما فقال سوى أحرف يسرية تكلم علي
كالدارقطين وغريه قال شيخ اإلسالم وعدة ذلك مائتان وعشرون حديثا اشتركا يف إثنني وثالثني واختص البخاري 
بثمانني إال اثنني ومسلم مبائة فقال املصنف يف شرح البخاري ما ضعف من أحاديثهما مبين على علل ليست بقادحة 

هبذا إىل أنه ليس فيهما ضعيف وكالمه يف شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف وقال شيخ اإلسالم فكأنه مال 
  فكان هذا بالنسبة إىل مقامهما وأنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم قال العراقي وقد أفردت كتابا 

سودته ملا تكلم فيه يف الصحيحني أو أحدمها مع اجلواب عنه قال شيخ اإلسالم ومل يبيض هذا الكتاب وعدمت م
وقد سرد شيخ اإلسالم ما يف البخاري من األحاديث املتكلم فيها يف مقدمة شرحه وأجاب عنها حديثا حديثا 

ورأيت فيما يتعلق مبسلم تأليفا خمصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته وقد ألف الشيخ ويل الدين 
أحاديث خمالفة لشرط الصحيح بعضها أهبم راويه  العراقي كتابا يف الرد عليه وذكر بعض احلفاظ أن يف كتاب مسلم

)  ١( وبعضها فيه إرسال وانقطاع وبعضها فيه وجادة وهي يف حكم االنقطاع وبعضها باملكاتبة وقد ألف الرشيد 
العطار كتابا يف الرد عليه واجلواب عنها حديثا حديثا وقد وقفت عليه وسيأيت نقل ما فيه ملخصا مفرقا يف املواضع 

ة به إن شاء اهللا تعاىل ونعجل هنا جبواب شامل ال خيتص حبديث دون حديث قال شيخ اإلسالم يف مقدمة الالئق
شرح البخاري اجلواب من حيث اإلمجال عما انتقد عليهما أنه ال ريب يف تقدم البخاري مث مسلم على أهل 

ون أن ابن املديين كان أعلم أقرانه عصرمها ومن بعده من أئمة هذا الفن يف معرفة الصحيح والعلل فإهنم ال خيتلف
بعلل احلديث وعنه أخذ البخاري ذلك ومع ذلك فكان ابن املديين إذا بلغه عن البخاري شيء يقول ما رأى مثل 

  نفسه وكان حممد ابن حيىي الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري وقد استفاد ذلك منه الشيخان مجيعا 

زرعة الرازي فما أشار أن له علة تركته فإذا عرف ذلك وتقرر أهنما ال خيرجان  وقال مسلم عرضت كتايب على أيب
من احلديث إال ما ال علة له أو له علة غري مؤثرة عندمها فبتقدير توجيه كالم من انتقد عليهما يكون قوله معارضا 

وأما من حيث التفصيل لتصحيحهما ال ريب يف تقدميهما يف ذلك على غريمها فيندفع االعتراض من حيث اجلملة 



فاألحاديث اليت انتقدت عليهما ستة أقسام األول ما خيتلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال اإلسناد فإن 
أخرج صاحب الصحيح الطريق املزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود ألن الراوي إن كان مسعه 

واسطة عن شيخه مث لقيه فسمعه منه منه وإن كان مل يسمعه يف الطريق الناقصة فالزيادة ال تضر ألنه قد يكون مسعه ب
فهو منقطع واملنقطع ضعيف والضعيف ال يعل الصحيح ومن أمثلة ذلك ما أخرجاه من طريق األعمش عن جماهد 

بن عباس عن طاوس عن ابن عباس يف قصة القربين قال الدارقطين يف انتقاده قد خالف منصور فقال ن جماهد عن ا
وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاوس قال وحديث األعمش أصح قال شيخ اإلسالم وهذا يف 

التحقيق ليس بعلة فإن جماهدا مل يوصف بالتدليس وقد صح مساعه من ابن عباس ومنصور عندهم أتقن من األعمش 
ما دار كان متصال وقد أكثر الشيخان واألعمش أيضا من احلفاظ فاحلديث كيفما دار دار على ثقة واإلسناد كيف

من ختريج مثل هذا وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد باملزيدة تضمن اعتراضه دعوى 
  انقطاع 

فيما صححه املصنف فينظر إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غري مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح 
طريق أخرى فإن وجد ذلك اندفع االعتراض بذلك وإن مل يوجد وكان االنقطاع  بالسماع إن كان مدلسا من

ظاهرا فمحصل اجلواب أنه إمنا أخرج مثل ذلك حيث له سائغ وعاضد وحفته قرينة يف اجلملة تقويه ويكون 
أم التصحيح وقع من حيث اجملموع مثاله ما رواه البخاري من حديث أيب مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
سلمة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا إذا صليت الصبح فطويف على بعريك والناس يصلون احلديث قال 

الدارقطين هذا منقطع وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ووصله مالك يف املوطأ 
بخاري مقرون حبديث أيب مروان وقد وقع عن أيب األسود عن عروة كذلك قال شيخ اإلسالم حديث مالك عند ال

عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصوال وعليها اعتمد املزي يف األطراف ولكن )  ١( يف رواية األصيلي 
  وهو صحيح وكذا أخرجه اإلمساعيلي بإسقاطها )  ٢( معظم الروايات على إسقاط زينب قال أبو علي اجلياين 

حماضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام وهو احملفوظ من حديثه وإمنا اعتمد من حديث عبدة بن سليمان و
البخاري فيه رواية مالك اليت أثبت فيها ذكر زينب مث ساق معها رواية هشام اليت أسقطت منها حاكيا للخالف فيه 

اديث ادعى فيها على عروة كعادته مع أن مساع عروة من أم سلمة ليس باملستبعد قال ورمبا علل بعض النقاد أح
االنقطاع لكوهنا مروية باملكاتبة واإلجازة وهذا ال يلزم منه االنقطاع عند من يسوغ ذلك بل يف ختريج صاحب 

الصحيح ملثل ذلك دليل على صحته عنده القسم الثاين ما ختتلف الرواة فيه بتغيري رجال بعض األسناد واجلواب 
ذلك الراوي على الوجهني فأخرجهما املصنف ومل يقتصر على  عنه أنه إن أمكن اجلمع بأن يكون احلديث عند

أحدمها حيث يكون املختلفون يف ذلك متعادلني يف احلفظ والعدد أو متفاوتني فيخرج الطريقة الراجحة ويعرض عن 
املرجوحة أو يشري إليها فالتعليل جبميع ذلك جملرد االختالف غري قادح إذ ال يلزم من جمرد االختالف اضطراب 

يوجب الضعف الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة مل يذكرها أكثر منه أو أضبط وهذا ال يؤثر التعليل به إال إن 
كانت الزيادة منافية حبيث يتعذر اجلمع وإال فهي كاحلديث املستقل إال إن وضح بالدليل القوي أهنا مدرجة من 

رابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف وليس يف الصحيح من كالم بعض رواته فهو مؤثر وسيأيت مثاله يف املدرج ال
  هذا القبيل غري حديثني تبني أن كال منهما قد توبع 



أحدمها حديث إمساعيل بن أيب أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل موىل له يدعى هنيا على 
إلسالم ومل ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى عن احلمى احلديث بطوله قال الدارقطين إمساعيل ضعيف قال شيخ ا

مالك مث إن إمساعيل ضعفه النسائي وغريه وقال أمحد وابن يف رواية ال بأس به وقال أبو حامت حمله الصدق وإن كان 
مغفال وقد صح أنه أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها وهو مشمر بأن ما أخرجه البخاري عنه من 

نه كتب من أصوله وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري ثانيهما حديث أيب بن عباس بن صحيح حديثه أل
قال الدارقطين )  ١( سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال كان للنيب صلى اهللا عليه و سلم فرس يقال له اللحيف 

يه على بعض الرواة بالوهم أيب ضعيف قال شيخ اإلسالم تابعه عليه أخوه عبد املهيمن القسم اخلامس ما حكم ف
  فمنه ماال يؤثر قدحا ومنه ما يؤ 

السادس ما اختلف فيه بتغيري بعض ألفاظ املنت فهذا أكثره ال يترتب عليه قدح إلمكان اجلمع أو الترجيح انتهى 
ها فائدة تتعلق باملتفق عليه قال احلاكم احلديث الصحيح ينقسم عشرة أقسام مخسة متفق عليها ومخسة خمتلف في

فاألول من املتفق عليها اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة األوىل من الصحيح وهو احلديث الذي يرويه الصحايب 
املشهور إىل آخر كالمه السابق وقد تقدم ما فيه الثاين مثل األول إال أنه ليس لراويه الصحايب إال راو واحد مثاله 

ر أمثلة أخرى ومل خيرجا هذا النوع يف الصحيح قال شيخ حديث عروة بن مضرس ال راوي له غري الشعيب وذك
اإلسالم بل فيهما مجلة من األحاديث عن مجاعة من الصحابة ليس هلم إال راو واحد وقد تعرض املصنف لذلك يف 
 نوع الوحدان وسيأيت فيه مزيد كالم الثالث مثل األول إال أن راويه من التابعني ليس له إال راو واحد مثل حممد بن
جبري وعبد الرمحن بن فروخ وليس يف الصحيح من هذه الروايات شيء وكلها صحيحة قال شيخ اإلسالم يف نكته 

  بل فيهما القليل من ذلك كعبد اهللا بن وديعة وعمر بن حممد بن جبري بن مطعم وربيعة بن عطاء 

ء عن أبيه عن أيب هريرة يف النهي عن الرابع األحاديث األفراد الغرائب اليت ينفرد هبا ثقة من الثقات كحديث العال
الصوم إذا انتصف شعبان تركه مسلم لتفرد العالء به وقد أخرج هبذه النسخة أحاديث كثرية قال شيخ اإلسالم بل 
فيهما كثري منه لعله يزيد على مائيت حديث وقد أفردها احلافظ ضياء الدين املقدسي وهي املعروفة بغرائب الصحيح 

اعة من األئمة عن آبائهم عن أجدادهم ن مل تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إال عنهم اخلامس أحاديث مج
كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهبز بن حكيم عن أبيه عن جده وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده 

حني قال شيخ اإلسالم أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات فهذه أيضا حيتج هبا خمرجة يف كتب األئمة دون الصحي
ليس املانع من إخراج هذا القسم يف الصحيحني كون الرواية وقعت عن األب عن اجلد بل لكون الراوي أو أبيه 

ليس على شرطهما وإال ففيهما أو يف أحدمها من ذلك رواية علي بن احلسني بن علي عن أبيه عن جده ورواية حممد 
جده ورواية أيب بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده ورواية إسحاق بن بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن 

عبد اهللا ابن أيب طلحة عن أبيه عن جده ورواية احلسن وعبد اهللا ابين حممد بن علي بن أيب طالب عن أبيهما عن 
ها جدمها ورواية حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عن أبيه عن جده وغري ذلك قال وأما األقسام املختلف في

  فهي املرسل وأحاديث املدلسني إذا مل 

يذكروا مساعهم وما أسنده ثقة وأرسله ثقات وروايات الثقات غري احلفاظ العارفني وروايات املبتدعة إذا كانوا 
صادقني قال شيخ اإلسالم أما األول والثاين فكما قال وأما الثالث فقد اعترض عليه العالئي بأن يف الصحيحني عدة 



لف يف وصلها وإرساهلا قال شيخ اإلسالم وال يرد عليه ألن كالمه فيما هو أعم من الصحيحني وأما أحاديث اخت
الرابع فقال العالئي هو متفق على قبوله واالحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول وليس من املختلف فيه البتة 

وإال ملا احتج بغالب الرواة قال شيخ وال يبلغ احلفاظ العارفون نصف رواة الصحيحني وليس كونه حافظا شرطا 
اإلسالم إمنا فرض اخلالف فيه بني أكثر أهل احلديث وبني أيب حنيفة ومالك قال وأما اخلامس فكما ذكر من 

االختالف فيه لكن يف الصحيحني أحاديث عن مجاعة من املبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم باحلديث فلم 
ه من األقسام املختلف فيها رواية جمهول العدالة وكذا قال املصنف يف شرح مسلم يطرحوا للبدعة قال وقد بقي علي

وقال أبو علي احلسني بن حممد اجلياين فيما حكاه املصنف الناقلون سبع طبقات ثالثة مقبولة وثالث مردودة 
ى من خالفهم والثانية والسابعة خمتلف فيها فاألوىل من املقبولة أئمة احلديث وحفاظهم يقبل تفردهم وهم احلجة عل

دوهنم يف احلفظ والضبط حلقهم بعض وهم والثالثة قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم لكن جنحوا إىل مذاهب األهواء من 
  غري أن يكونوا غالة وال دعاة فهذه الطبقات احتمل أهل احلديث الرواية عنهم وعليهم يدور نقل 

  يف كتاب أو جزء مل ينص السادسة من رأى يف هذه األزمان حديثا صحيح اإلسناد

  على صحته حافظ معتمد 
قال الشيخ ال حيكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه األزمان واألظهر عندي جوازه ملن متكن وقويت معرفته احلديث 

واألوىل من املردودة من وسم بالكذب ووضع احلديث والثانية من غلب عليه الوهم والغلط والثالثة قوم غلوا يف 
إليها فحرفوا الروايات ليحتجوا هبا وأما السابع املختلف فيه فقوم جمهولون انفردوا بروايات فقبلهم  البدعة ودعوا

من مسائل ) السادسة ( قوم وردهم آخرون قال العالئي وهذه األقسام اليت ذكرها ظاهرة لكنها يف الرواة انتهى 
يف ) جزء مل ينص على صحته حافظ معتمد  من رأى يف هذه األزمان حديثا صحيح اإلسناد يف كتاب أو( الصحيح 

قال ألنه ) ال حيكم بصحته لضعف أهلية هذه األزمان ( ابن الصالح ) قال الشيخ ( شيء من املصنفات املشهورة 
ما من إسناد من ذلك إال وجند يف رجاله من اعتمد يف روايته على ما يف كتابه عريا عما يشترط يف الصحيح من 

يف املنهل الروي مع غلبة الظن أنه لو صح ملا أمهله أئمة األعصار املتقدمة لشدة فحصهم احلفظ واإلتقان قال 
قال العراقي وهو الذي عليه عمل أهل ) واألظهر عندي جوازه ملن متكن وقويت معرفته  ٠واجتهادهم قال املصنف 

املعاصرين البن الصالح أبو احلديث فقد صح مجاعة من املتأخرين أحاديث مل جند ملن تقدمهم فيها تصحيحا فمن 
  صاحب كتاب الوهم واإل )  ١( احلسن علي بن حممد بن عبد امللك ابن القطان 

فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعاله يف رجليه وميسح عليهما ويقول كذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
لى اهللا عليه و سلم ينتظرون الصالة وحديث أنس كان أصحاب رسول اهللا ص)  ١( سلم يفعل أخرجه البزار 

ومنهم احلافظ ضياء الدين حممد )  ٢( فيضعون جنوهبم فمنهم من ينام مث يقوم إىل الصالة أخرجه قاسم بن أصبغ 
مجع كتابا مساه املختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث مل يسبق إىل تصحيحها )  ٣( بن الواحد املقدسي 

  حديث حبر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن )  ٤( املنذري  وصحح احلافظ زكي الدين

الزهري عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة يف غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر مث صحح الطبقة اليت تلي هذه 
حديث جابر ماء زمزم ملا شرب له مث صحح طبقة بعد هذه فصحح )  ١( فصحح احلافظ شرف الدين الدمياطي 

حديث ابن عمر يف الزيارة قال ومل يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم إال أن )  ٢( تقي الدين السبكي  الشيخ



منهم من ال يقبل ذلك منهم وكذا كان املتقدمون رمبا صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه وقال شيخ اإلسالم 
المه من غري إقامة دليل وال بيان تعليل قد اعترض على ابن الصالح كل ما اختصر كالمه وكلهم دفع يف صدر ك

ومنهم من احتج مبخالفة أهل عصره ومن بعده له يف ذلك كابن القطان والضياء املقدسي والزكي املنذري ومن 
  والدمياطي )  ٣( بعدهم كابن املواق 

بطال دليل أو وحنوهم وليس بوارد ألنه ال حجة على ابن الصالح بعمل غريه وإمنا حيتج عليه بإ)  ١( واملزي 
معارضته مبا هو أقوى منه ومنهم من قال ال سلف له يف ذلك ولعله بناه على جواز خلو العصر من اجملتهد وهذا إذا 

انضم إىل ما قبله من أنه ال سلف له فيما ادعاه وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خالف ما قال انتهض دليال 
قوله فإنا ال نتجاسر ظاهره أن األوىل ترك التعرض له ملا فيه من التعب  للرد عليه قال مث إن يف عبارته مناقشات منها

واملشقة وإن مل ينهض إىل درجة التعذر فال حيسن قوله بعد تعذر ومنها أنه ذكر مع الضبط احلفظ واإلتقان وليست 
حدث عن ظهر  متغايرة ومنها أنه قابل بعدم احلفظ وجود الكتاب فأفهم أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من

قلبه واملعروف من أئمة احلديث خالف ذلك وحينئذ فإذا كان الراوي عدال لكن ال حيفظ ما مسعه عن ظهر قلب 
واعتمد ما يف كتابه فحدث منه فقد فعل الالزم له فحديثه على هذه الصورة صحيح قال ويف اجلملة ما استدل به 

  ابن الصالح من كون األسانيد ما منها إال 

مل يبلغ درجة الضبط املشترطة يف الصحيح إن أراد أن مجيع اإلسناد كذلك فهو ممنوع ألن من مجلته من  وفيه من
يكون من رجال الصحيح وقل أن خيلو إسناد عن ذلك وإن أراد بعض اإلسناد كذلك فمسلم لكن ال ينهض دليال 

الغين بشهرته عن اعتبار اإلسناد منا إىل على التعذر إال يف جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك أما الكتاب املشهور 
مصنفه كاملسانيد والسنن ما ال حيتاج يف صحة نسبتها إىل مؤلفها إىل اعتبار إسناد معني فإن املصنف منهم إذا روى 
حديثا ووجدت الشرائط فيه جمموعة ومل يطلع احملدث املتقن املطلع فيه على علة مل ميتنع احلكم بصحته ولو مل ينص 

أحد من املتقدمني قال مث ما اقتضاه كالمه من قبول التصحيح من املتقدمني ورده من املتأخرين قد يستلزم رد عليها 
ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع املتأخر فيه على علة قادحة 

فرقة بني الصحيح واحلسن كابن خزمية وابن متنع من احلكم بصحته وال سيما إن كان ذلك املتقدم ممن ال يرى الت
حبان قال والعجب منه كيف يدعي تعميم اخللل يف مجع األسانيد املتأخرة مث يقبل تصحيح املتقدم وذلك التصحيح 

إمنا يتصل للمتأخر باإلسناد الذي يدعي فيه اخللل فإن كان ذلك اخللل مانعا من احلكم بصحة اإلسناد فهو مانع من 
ذلك التصحيح وإن كان ال يؤثر يف اإلسناد يف مثل ذلك لشهرة الكتاب كما يرشد إليه كالمه  احلكم بقبول

فكذلك ال يؤثر يف اإلسناد املعني الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إىل مؤلفه وينحصر النظر يف مثل أسانيد ذلك 
نظر املتأخرين بالنسبة إىل  املصنف منه فصاعدا لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصالح بوجه آخر وهو ضعف

  املتقدمني وقيل إن احلامل البن الصالح على ذلك أن املستدرك للحاكم 

كتاب كبري جدا يصفو له منه صحيح كثري وهو مع حرصه على مجع الصحيح غزير احلفظ كثري االطالع واسع 
كنه ال ينهض دليال على التعذر الرواية فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة مل خيرجه وهذا قد يقبل ل

قلت واألحوط يف مثل ذلك أن يعرب عنه بصحيح اإلسناد وال يطلق التصحيح الحتمال علة للحديث خفيت عليه 
وقد رأيت من يعرب خشية من ذلك بقوله صحيح إن شاء اهللا وكثريا ما يكون احلديث ضعيفا أو واهيا واإلسناد 



 تارخيه من طريق علي بن فارس ثنا مكي بن بندار ثنا احلسن بن عبد صحيح مركب عليه فقد روى ابن عساكر يف
الواحد القزويين ثنا هشام بن عمار ثنا مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا خلق اهللا الورد األمحر من عرق جربيل 

ث ليلة املعراج وخلق الورد األبيض من عرقي وخلق الورد األصفر من عرق الرباق قال ابن عساكر هذا حدي
 ١( موضوع وضعه من ال علم له وركبه على هذا اإلسناد الصحيح تنبيه مل يتعرض املصنف ومن بعده كابن مجاعة 

  وغريه ممن اختصر ابن الصالح ) 

ومن أراد العمل حبديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة والعراقي 
النكت إال للتصحيح فقط وسكتوا عن التحسني وقد ظهر يل أن يقال فيه إن من  يف األلفية والبلقيين وأصحاب

جوز التصحيح فالتحسني أوىل ومن منع فيحتمل أن جيوزه وقد حسن املزي حديث طلب العلم فريضة مع تصريح 
سوى احلفاظ بتضعيفه وحسن مجاعة كثريون أحاديث صرح احلفاظ بتضعيفها مث تأملت كالم ابن الصالح فرأيته 

بينه وبني التصحيح حيث قال فآل األمر إذا يف معرفة الصحيح واحلسن إىل االعتماد على ما نص عليه أئمة احلديث 
يف كتبهم إىل آخره وقد منع فيما سيأيت ووافقه عليه املصنف وغريه أن جيزم بتضعيف احلديث اعتمادا على ضعف 

أن ابن الصالح سد باب التصحيح والتحسني والتضعيف  إسناده الحتمال أن يكون له إسناد صحيح غريه فاحلاصل
على أهل هذه األزمان لضعف أهليتهم وإن مل يوافق على األول وال شك أن احلكم بالوضع أوىل باملنع قطعا إال 
حيث ال خيفى كاألحاديث الطوال الركيكة اليت وضعها القصاص أو ما فيه خمالفة للعقل أو اإلمجاع وأما احلكم 

التواتر أو الشهرة فال ميتنع إذا وجدت الطرق املعتربة يف ذلك وينبغي التوقف عن احلكم بالفردية للحديث ب
من الكتب املعتمدة قال ابن ) حبديث من كتاب ( أو االحتجاج ) ومن أراد العمل ( والغرابة وعن العزة أكثر 

  ) و ثقة بأصول صحيحة فطريقة أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أ( الصالح حيث ساغ له ذلك 

فإن قابلها بأصل حمقق معتمد أجزأه قال ابن الصالح ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد 
بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك األصول وفهم مجاعة من هذا الكالم االشتراط وليس فيه ما 

لصالح باستحباب ذلك يف قسم احلسن حيث قال يف الترمذي فينبغي أن يصرح بذلك وال يقتضيه مع تصريح ابن ا
فإن قابلها بأصل حمقق ( تصحح أصلك جبماعة أصول فأشار بينبغي إىل االستحباب ولذلك قال املصنف زيادة عليه 

ومل يورد ذلك مورد االعتراض كما صنع يف مسألة التصحيح قبله ويف مسألة القطع مبا يف ) معتمد أجزأه 
لصحيحني وصرح أيضا يف شرح مسلم بأن كالم ابن الصالح حممول على االستظهار واالستحباب دون الوجوب ا

وكذا يف املنهل الروي خامتة زاد العراقي يف ألفيته هنا ألجل قول ابن الصالح حيث ساغ له ذلك أن احلافظ أبا بكر 
قال يف برناجمه اتفق )  ٢( يب القاسم السهيلي خال أ)  ١( حممد بن خري بن عمر األموي بفتح اهلمزة اإلشبيلي 

  العلماء على أنه ال يصح ملسلم أن يقول 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا حىت يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات حلديث 
قرأته خبطه نقل اإلمجاع عجيب يف جزء له فقال فيما )  ١( من كذب على ومل يتعقبه العراقي وقد تعقبه الزركشي 

وإمنا حكى ذلك عن بعض احملدثني مث هو معارض بنقل ابن برهان إمجاع الفقهاء على اجلواز فقال يف األوسط ذهب 
الفقهاء كافة إىل أنه ال يتوقف العمل باحلديث على مساعه بل إذا صح عنده النسخة جاز العمل هبا وإن مل يسمع 

سفراييين اإلمجاع على جواز النقل من الكتب املعتمدة وال يشترط اتصال السند إىل وحكى األستاذ أبو إسحاق اإل



يف تعليقه من وجد حديثا يف كتاب صحيح )  ٢( مصنفيها وذلك شامل لكتب احلديث والفقه وقال الكيا الطربي 
ه وهذا غلط وكذا حكاه جاز له أن يرويه وحيتج به وقال قوم من أصحاب احلديث ال جيوز له أن يرويه ألنه مل يسمع

إمام احلرمني يف الربهان عن بعض احملدثني وقال هم عصبة ال مباالة هبم يف حقائق األصول يعين املقتصرين على 
  السماع ال أئمة احلديث 

يف جواب سؤال كتبه إليه أبو حممد ابن عبد احلميد وأما االعتماد على )  ١( وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم 
لفقه الصحيحة املوثوق هبا قد اتفق العلماء يف هذا العصر على جواز االعتماد واإلسناد إليها ألن الثقة قد كتب ا

حصلت هبا كما حتصل بالرواية ولذلك اعتمد الناس على الكتب املشهورة يف النحو واللغة والطب وسائر العلوم 
على اخلطأ يف ذلك فهو أوىل باخلطأ منهم ولو ال  حلصول الثقة هبا وبعد التدليس ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا

جواز االعتماد على ذلك لتعطل كثري من املصاحل املتعلقة هبا وقد رجع الشارع إىل قول األطباء يف صور وليست 
كتبهم مأخوذة يف األصل إال عن قوم كفار ولكن ملا بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد يف اللغة على أشعار 

ب وهم كفار لبعد التدليس قال وكتب احلديث أوىل بذلك من كتب الفقه وغريها العتنائهم بضبط النسخ العر
وحتريرها فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند إليه فقد خرق اإلمجاع وغاية املخرج أن 

وغريبه وفقهه قال وليس الناقل ينقل احلديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إىل من رواه ويتكلم على علته 
لإلمجاع مشهورا بالعلم مثل اشتهار هؤالء األئمة قال بل نص الشافعي يف الرسالة على أنه جيوز أن حيدث باخلرب 

  وإن مل يعلم أنه مسعه فليت شعري أي إمجاع بعد ذلك قال واستدالله على املنع باحلديث املذكور أعجب وأعجب 

  النوع الثاين احلسن

خلطايب هو ما عرف خمرجه واشتهر رجاله إذ ليس يف احلديث اشتراط ذلك وإمنا فيه حترمي القول بنسبة احلديث قال ا
إليه حىت يتحقق أنه قاله وهذا ال يتوقف على روايته بل يكفي يف ذلك علمه بوجوده يف كتب من خرج الصحيح أو 

( أبو سليمان ) قال ( للناس فيه عبارات ) حلسن النوع الثاين ا( كونه نص على صحته إمام وعلى ذلك عمل الناس 
فأخرج مبعرفة املخرج املنقطع وحديث املدلس قبل بيانه قال ابن ) هو ما عرف خمرجه واشتهر رجاله )  ١( اخلطايب 

دقيق العيد وهذا احلد صادق على الصحيح أيضا فيدخل يف حد احلسن وكذا قال ابن الصالح وصاحب املنهل 
تربيزي بأنه سيأيت أن الصحيح أخص منه ودخول اخلاص يف حد العام ضرورى والتقييد مبا خيرجه الروي وأجاب ال

عنه خمل للحد قال العراقي وهو متجه قال وقد اعترض ابن رشد ما نقل عن اخلطايب بأنه رآه خبط احلافظ أيب علي 
  اجلياين واستقر حاله بالسني املهملة وبالقاف 

قبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء وباحلاء املهملة دون راء يف أوله قال وذلك وعليه مدار أكثر احلديث وي
مردود فإن اخلطايب قال ذلك يف خطبة معامل السنن وهو يف النسخ الصحيحة كما نقل عنه وليس لقوله واستقر حاله 

ضعف مث قال اخلطايب يف تتمة كبري معىن وقال ابن مجاعة يرد على هذا احلد ضعيف عرف خمرجه واشتهر رجاله بال
وإن كان ) ويقبله أكثر العلماء ( ألن غالب األحاديث ال تبلغ رتبة الصحيح ) وعليه مدار أكثر احلديث ( كالمه 

بعض أهل احلديث شدد فرد بكل علة قادحة كانت أم ال كما روي عن ابن أيب حامت أنه قال سألت أيب عن حديث 
وهذا الكالم فهمه العراقي ) عامة الفقهاء ( أي عمل به ) واستعمله ( فقال ال فقال إسناده حسن فقلت حيتج به 

زائدا على احلد فأخر ذكره وفصله عنه وقال البلقيين بل هو من مجلد احلد ليخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله 



يكون يف إسناده من بل والضعيف أيضا تنبيه حكى ابن الصالح بعد كالم اخلطايب أن الترمذي حد احلسن بأن ال 
يتهم بالكذب وال يكون شاذا ويروي من غري وجه حنو ذلك وأن بعض املتأخرين قال هو الذي فيه ضعف قريب 

  حمتمل ويعمل به 

وليس يف كالم الترمذي واخلطايب ما يفصل احلسن من الصحيح وكذا )  ١( وقال كل هذا منهم ال يشفي الغليل 
اق مل خيص الترمذي احلسن بصفة متيزه عن الصحيح فال يكون صحيحا إال وهو غري قال احلافظ أبو عبد اهللا بن املو

بقي عليه أنه اشترط يف احلسن أن يروى من وجه آخر )  ٢( شاذ ورواته غري متهمني بل ثقات قال ابن سيد الناس 
رائيل عن ومل يشترط ذلك يف الصحيح قال العراقي إنه حسن أحاديث ال تروى إال من وجه واحد كحديث إس

يوسف بن أيب بردة عن أبيه عن عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج من اخلالءقال غفرانك فإنه 
قال فيه حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وال نعرف يف الباب إال حديث عائشة قال وأجاب ابن سيد 

وجه ما كان راويه يف درجة املستور ومن مل تثبت عدالته  الناس عن هذا احلديث بأن الذي حيتاج إىل جميئه عن غري
قال وأكثر ما يف الباب أن الترمذي عرف بنوع منه ال بكل أنواعه وقال شيخ اإلسالم قد ميز الترمذي احلسن عن 

  الصحيح بشيئني 

م بالكذب أحدمها أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح بل وراوي احلسن لذاته وهو أن يكون غري مته
فيدخل فيه املستور واجملهول وحنو ذلك وراوي الصحيح ال بد وأن يكون ثقة وراوي احلسن لذاته ال بد وأن يكون 
موصوفا بالضبط وال يكفي كونه غري متهم قال ومل يعدل الترمذي عن قوله ثقات وهي كلمة واحدة إىل ما قاله إال 

لبلغاء الثاين جميئه من غري وجه على أن عبارة الترمذي فيما إلرادة قصور رواته عن وصف الثقة كما هي عادة ا
ذكره يف العلل اليت يف آخر جامعه وما ذكرنا يف هذا الكتاب حديث حسن فإمنا أردنا به حسن إسناده إىل آخر 
لك كالمه قال ابن سيد الناس فلو قال قائل إن هذا إمنا اصطلح عليه يف كتابه ومل يقله اصطالحا عاما لكان له ذ

وقول ابن كثري هذا الذي روى عن الترمذي يف أي كتاب قاله وأين إسناده عنه مردود بوجوده يف آجر جامعه كما 
أشرنا إليه وقال بعض املتأخرين قول الترمذي مرادف لقول اخلطايب فإن قوله ويروي حنوه من غري وجه كقوله ما 

ن وصمة الكذب كقول الترمذي وال يكون يف إسناده عرف خمرجه وقول اخلطايب اشتهر رجاله يعين به السالمة م
من يتهم بالكذب وزاد الترمذي وال يكون شاذا وال حاجة إليه ألن الشاذ ينايف عرفان املخرج فكأن املصنف أسقطه 

  لذلك لكن قال العراقي تفسري قول اخلطايب ما عرف خمرجه مبا تقدم من االحتراز 

ساقط منه بعض اإلسناد ال يعرف فيه خمرج احلديث إذ ال يدري من سقط عن املنقطع وخرب املدلس أحسن ألن ال
خبالف الشاذ الذي أبرز كل رجاله فعرف خمرج احلديث من أين وقال البلقيين اشتهار الرجال أخص من قول وال 

ه ذكر يكون يف اإلسناد متهم لشموله املستور وما حكاه ابن الصالح عن بعض املتأخرين أراد به ابن اجلوزي فإن
ذلك يف العلل املتناهية ويف املوضوعات قال ابن دقيق العيد وليس ما ذكره مضبوطا بضابط يتميز به القدر احملتمل 
من غريه قال البدر بن مجاعة وأيضا فيه دور ألنه عرفه بصالحيته للعمل به وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا 

يه إلفادة أنه جيب العمل به كالصحيح ويدل على ذلك أنه فصله قلت ليس قوله ويعمل به من متام احلد بل زائد عل
من احلد حيث قال ما فيه ضعف قريب حمتمل فهو احلديث احلسن ويصلح البناء عليه والعمل به وقال الطييب ما 



مبين على أن معرفة احلسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف ألن احلسن وسط )  ١( ذكره ابن اجلوزي 
  وله قريب أي قريب خمرجه إىل الصحيح حمتمل لكون رجاله مستورين بينهما فق

قال الشيخ هو قسمان أحدمها ما ال خيلو إسناده من مستور مل تتحقق أهليته وليس مغفال كثري اخلطأ وال ظهر منه 
الصدق سبب مفسق ويكون منت احلديث معروفا برواية مثله أو حنوه من وجه آخر الثاين أن يكون راويه مشهورا ب

قال الشيخ ( واألمانة ومل يبلغ درجة الصحيح لقصوره يف احلفظ واإلتقان وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا 
ابن الصالح بعد حكايته احلدود الثالثة وقوله ما تقدم قد أمعنت النظر يف ذلك والبحث جامعا بني أطراف ) 

هو قسمان أحدمها ما ال خيلو إسناده من  ٠حلديث احلسن كالمهم مالحظا مواقع استعماهلم فتنقح يل واتضح أن ا
وال ظهر منه سبب ( فيما يرويه وال هو متهم بالكذب يف احلديث ) مستور مل تتحقق أهليته وليس مغفال كثري اخلطأ 

أو أكثر حىت اعتضد ) معروفا برواية مثله أو حنوه من وجه آخر ( مع ذلك ) مفسق ويكون منت احلديث ( آخر ) 
تابعة من تابع راويه على مثله أو مبا له من شاهد وهو ورود حديث آخر حنوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا مب

( الثاين أن يكون راويه مشهورا بالصدق واألمانة لكن ( منكرا قال وكالم الترمذي على هذا القسم يتنزل القسم 
) مرتفع عن حال من يعد تفرده ( مع ذلك ) وهو  يف احلفظ واإلتقان( عن رواته ) مل يبلغ درجة الصحيح لقصوره 

قال ويعترب يف كل هذا مع سالمة احلديث من أن يكون شاذا أو منكرا سالمته ) منكرا ( أي ما ينفرد به من حديثه 
من أن يكون معلال قال وعلى هذا القسم يتنزل كالم اخلطايب قال فهذا الذي ذكرناه جامع ملا تفرق يف كالم من 

  مه يف ذلك بلغنا كال

قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي احلسن وذكر اخلطايب النوع اآلخر مقتصرا كل منهما على ما رأى أنه يشكل 
معرضا عما رأى أنه ال يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل كالم ابن الصالح قال ابن دقيق العيد وعليه مؤاخذات 

 الضعيف واملنقطع واملرسل الذي يف رجاله مستور وروى ومناقشات وقال ابن مجاعة يرد على األول من القسمني
مثله أو حنوه من وجه آخر وعلى الثاين املرسل الذي اشتهر راويه مبا ذكر فإنه كذلك وليس حبسن يف االصطالح 
قال ولو قيل احلسن كل حديث خال عن العلل يف سنده املتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة 

أمجع ملا حددوه وأخصر وقال الطييب لو قيل احلسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة  اإلتقان لكان
وروى كالمها من غري وجه وسلم من شذوذ وعلة لكان أمجع احلدود وأضبطها وأبعد عن التعقيد وحد شيخ 

ذ مث قال فإن خف بالضبط اإلسالم يف النخبة الصحيح لذاته مبا نقله عدل تام الضبط متصل السند غري معلل وال شا
فهو احلسن لذاته فشرك بينه وبني الصحيح يف الشروط إال متام الضبط مث ذكر احلسن لغريه باالعتضاد وقال شيخنا 

  احلسن خرب متصل قل ضبط راويه )  ١( اإلمام تقي الدين الشمين 

ة يف نوع الصحيح العدل وارتفع عن مث احلسن كالصحيح يف االحتياج به وإن كان دونه يف القوة وهلذا أدرجته طائف
حال من يعد تفرده منكرا وليس بشاذ وال معلل قال البلقيين احلسن ملا توسط بني الصحيح والضعيف عند الناظر 
كان شيئا ينقدح يف نفس احلافظ وقد تقصر عبارته عنه كما قيل يف االستحسان فلذلك صعب تعريفه وسبقه إىل 

ضا على مراتب كالصحيح قال الذهيب فأعلى مراتبه هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ذلك ابن كثري تنبيه احلسن أي
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن وإسحق عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح وهو من أدىن مراتب 

ج بن الصحيح مث بعد ذلك ما اختلف يف حتسينه وتضعيفه كحديث احلارث بن عبد اهللا وعاصم بن ضمرة وحجا



مث احلسن كالصحيح يف االحتجاج به وإن كان دونه يف القوة وهلذا أدرجته طائفة يف نوع الصحيح ( أرطأة وحنوهم 
كاحلاكم وابن حبان وابن خزمية مع قوهلم بأنه دون الصحيح املبني أوال وال بدع يف االحتجاج حبديث له طريقان ) 

ا ورد من وجه آخر مسند أو وافقه مرسل آخر بشرطه كما لو انفرد كل منهما مل يكن حجة كما يف املرسل إذ
سيجيء قاله ابن الصالح وقال يف االقتراح ما قيل من أن احلسن حيتج به فيه إشكال ألن مث أوصافا جيب معها قبول 

  الرواية إذا وجدت فإن كان هذا املسمى باحلسن مما وجدت فيه على أقل الدرجات 

يحة دون قوهلم حديث صحيح أو حسن ألنه قد يصح أو حيسن اإلسناد دون وقوهلم حديث حسن اإلسناد أو صح
املنت لشذوذ أو علة فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة املنت وحسنه وأما قول الترمذي وغريه 

حديث حسن صحيح فمعناه روى بإسنادين أحدمها يقتضي الصحة واآلخر احلسن اليت جيب معها القبول فهو 
ن مل توجد مل جيز االحتجاج به وإن مسي حسنا اللهم إال أن يرد هذا إىل أمر اصطالحي بأن يقال إن هذه صحيح وإ

الصفات هلا مراتب ودرجات فأعالها وأوسطها يسمى صحيحا وأدناها يسمى حسنا وحينئذ يرجع األمر يف ذلك 
حديث حسن اإلسناد أو صحيحه  (أي احلفاظ هذا ) وقوهلم ( إىل االصطالح ويكون الكل صحيحا يف احلقيقة 

) دون املنت لشذوذ أو علة ( لثقة رجاله ) دون قوهلم حديث صحيح أو حسن ألنه قد يصح أو حيسن اإلسناد 
( ومل يذكر له علة وال قادحا ) صر على ذلك حافظ معتمد فإن اقت( وكثريا ما يستعمل ذلك احلاكم يف مستدركه 

ألن عدم العلة والقادح هو األصل والظاهر قال شيخ اإلسالم والذي ال شك فيه أن ) فالظاهر صحة املنت وحسنه 
كعلي بن ) وأما قول الترمذي وغريه ( اإلمام منهم ال يعدل عن قوله صحيح إىل قوله صحيح اإلسناد إال ألمر ما 

وهو مما استشكل ألن احلسن قاصر عن الصحيح فكيف ) حديث حسن صحيح ( ديين ويعقوب بن شيبة هذا امل
روى بإسنادين أحدمها يقتضي الصحة واآلخر يقتضي احلسن ( أنه ) فمعناه ( جيتمع إثبات القصور ونفيه يف احلديث 

  فصح أن يقال فيه ذلك أي حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار آخر ) 

أبو دقيق العيد يرد على ذلك األحاديث اليت قيل فيها ذلك مع أنه ليس هلا إال خمرج واحد كحديث خرجه قال 
الترمذي من طريق العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة إذا بقي نصف شعبان فال تصوموا وقال فيه حسن 

ين بأن الترمذي إمنا يقول ذلك مريدا تفرد صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه على هذا اللفظ وأجاب بعض املتأخر
أحد الرواة عن اآلخر ال الفرد املطلق قال ويوضح ذلك ما ذكره يف الفنت من حديث خالد احلذاء عن ابن سريين 
عن أيب هريرة يرفعه من أشار إىل أخيه حبديدة احلديث قال فيه حسن صحيح غريب من هذا الوجه فاستغربه من 

قال العراقي وهذا اجلواب ال ميشي يف املواضع اليت يقول فيها ال نعرفه إال من هذا الوجه حديث خالد ال مطلقا 
كاحلديث السابق وقد أجاب ابن الصالح جبواب ثان هو أن املراد باحلسن اللغوي دون االصطالحي كما وقع البن 

علمه هللا خشية وطلبه عبادة عبد الرب حيث روى يف كتاب العلم حديث معاذ بن جبل مرفوعا تعلموا العلم فإن ت
احلديث بطوله وقال هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي فأراد باحلسن حسن اللفظ ألنه من رواية 

  وهو متروك )  ٢( وهو كذاب نسب إىل الوضع عن عبد الرحيم العمي )  ١( موسى البلقاوي 

وتدع عبد امللك بن أيب )  ١( د اهللا العرزمي وروينا عن أمية بن خالد قال قلت لشعبة حتدث عن حممد بن عبي
سليمان وقد كان حسن احلديث فقال من حسنها فررت يعين أهنا منكرة وقال النخعي كانوا يكرهون إذا اجتمعوا 

أن خيرج الرجل أحسن ما عنده قال السمعاين عين باألحسن الغريب قال ابن دقيق العيد ويلزم على هذا اجلواب أن 



يث املوضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن وذلك ال يقوله أحد من احملدثني إذا جروا على يطلق على احلد
اصطالحهم قال شيخ اإلسالم ويلزم عليه أيضا أن كل حديث يوصف بصفة فاحلسن تابعه فإن كل األحاديث 

فقط وتارة حسن حسنة اللفظ بليغة وملا رأينا الذي وقع له هذا كثري الفرق فتارة يقول حسن فقط وتارة صحيح 
صحيح وتارة صحيح غريب وتارة حسن غريب عرفنا أنه ال حمالة جار مع االصطالح مع أنه قال يف آخر اجلامع 

وما قلنا يف كتابنا حديث حسن فإمنا أردنا به حسن إسناده عندنا فقد صرح بأنه أراد حسن اإلسناد فانتفى أن يريد 
وهو أن احلسن ال يشترط فيه القصور عن الصحة إال حيث انفرد  حسن اللفظ وأجاب ابن دقيق العيد جبواب ثالث

احلسن أما إذا ارتفع إىل درجة الصحة فاحلسن حاصل ال حمالة تبعا للصحة ألن وجود الدرجة العليا وهي احلفظ 
  واإلتقان ال ينايف وجود الدنيا كالصدق فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة 

زم على هذا أن كل صحيح حسن وقد سبقه إىل حنو ذلك ابن املواق قال شيخ الدنيا صحيح باعتبار العليا ويل
اإلسالم وشبه ذلك قوهلم يف الراوي صدوق فقط وصدوق ضابط فإن األول قاصر عن درجة رجال الصحيح 

والثاين منهم فكما أن اجلمع بينهما ال يضر وال يشكل فكذلك اجلمع بني الصحة واحلسن والبن كثري جواب رابع 
أن اجلمع بني الصحة واحلسن درجة متوسطة بني الصحيح واحلسن قال فما تقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة  هو

من احلسن ودون الصحيح قال العراقي وهذا حتكم ال دليل عليه وهو بعيد ولشيخ اإلسالم جواب خامس وهو 
إسنادان فصاعدا وجواب ابن دقيق التوسط بني كالم ابن الصالح وابن دقيق العيد فيخص جواب ابن الصالح مباله 

العيد بالفرد قال وجواب سادس وهو الذي أرتضيه وال غبار عليه وهو الذي مشى عليه يف النخبة وشرحها أن 
احلديث إن تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار اإلسنادين أو األسانيد قال وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما 

فردا ألن كثرة الطرق تقوي وإال فبحسب اختالف النقاد يف راويه فريى اجملتهد منهم قيل فيه صحيح فقط إذا كان 
بعضهم يقول فيه صدوق وبعضهم يقول ثقة وال يترجح عنده قول واحد منهما أو يترجح ولكنه يريد أن يشري إىل 

حذف منه حرف كالم الناس فيه فيقول ذلك وكأنه قال حسن عند قوم صحيح عند قوم قال وغاية ما فيه انه 
التردد ألن حقه أن يقول حسن أو صحيح قال وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دون ما قيل فيه صحيح ألن اجلزم أقوى 

  من التردد 

وأما تقسيم البغوي أحاديث املصابيح إىل حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما يف الصحيحني وباحلسان ما يف السنن 
ن والضعيف واملنكر وهذا اجلواب مركب من جواب ابن الصالح فليس بصواب ألن يف السنن الصحيح واحلس

وأما تقسيم البغوي أحاديث املصابيح إىل حسان وصحاح مزيدا بالصحاح ما يف الصحيحني وباحلسان ( وابن كثري 
كما سيأيت بيانه ومن أطلق عليها الصحاح ) ما يف السنن فليس بصواب ألن يف السنن الصحيح والضعيف واملنكر 

يف الكتب اخلمسة اتفق على صحتها علماء املشرق واملغرب وكإطالق احلاكم على الترمذي )  ١( السلفي  كقول
اجلامع الصحيح وإطالق اخلطيب عليه وعلى النسائي اسم الصحيح فقد تساهل قال التاج التربيزي وال أزال 

أن املقرر انه ال مشاحة يف أتعجب من الشيخني يعين ابن الصالح والنووي يف اعتراضهما على البغوي مع 
االصطالح وكذا مشى عليه علماء العجم آخرهم شيخنا العالمة الكافيجي يف خمتصره قال العراقي أجيب عن 

البغوي بأنه يبني عقب كل حديث الصحيح واحلسن والغريب قال وليس كذلك فإنه ال يبني الصحيح من احلسن 
الضعيف غالبا فاإليراد باق يف مزجه صحيح ما يف السنن مبا فيها فيما أورده من السنن بل يسكت ويبني الغريب و

  من احلسن وقال شيخ اإلسالم اراد ابن الصالح أن يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه 



فروع أحدها كتاب الترمذي أصل يف معرفة احلسن وهو الذي شهره أن يسمى السنن األربعة احلسان ليغتين بذلك 
رجه أصحاب السنن فإن اصطالح حادث ليس جاريا على املصطلح العريف فروع عن أن يقول عقب كل حديث أخ

احلسن كما ذكر يف الصحيح مظانه وذكر يف كل نوع مظانه من الكتب املصنفة فيه إال )  ١( يف مظنة ) أحدها ( 
ه قال ابن واكثر من ذكر) الترمذي أصل يف معرفة احلسن وهو الذي شهره ( أيب عيسى ) كتاب ( يسريا نبه عليه 

الصالح وإن وجد يف متفرقات من كالم بعض مشاخيه والطبقة اليت قبله كأمحد والبخاري وغريمها قال العراقي 
وكذا مشايخ الطبقة اليت قبل ذلك كالشافعي قال يف اختالف احلديث عند ذكر حديث ابن عمر لقد ارتقيت على 

ال فيه أيضا ومسعت من يروي بإسناد حسن أن أبا ظهر بيت لنا احلديث حديث ابن عمر مسند حسن اإلسناد وق
يف مسنده وأبو )  ٢( بكرة ذكر للنيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ركع دون الصف احلديث وكذا يعقوب بن شيبة 

  )  ٣( علي الطوسي 

ت وختتلف النسخ منه يف قوله حسن صحيح وحنوه فينبغي أن تعتين مبقابلة أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفق
عليه ومن مظانه سنن أيب داود فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه 
وما مل يذكر فيه شيئا فهو صاحل فعلى هذا ما وجدنا يف كتابه مطلقا ومل يصححه غريه من املعتمدين وال ضعفه فهو 

يف ( أي من كتاب الترمذي ) وختتلف النسخ منه ( د الترمذي حسن عند أيب داود أكثر من ذلك إال أهنما ألفا بع
) قوله حسن أو صحيح وحنوه فينبغي أن تعتين مبقابلة أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه ومن مظانه 

سنن أيب داود فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه وما مل ( أيضا 
ومل يكن يف أحد ) فعلى هذا ما وجدنا يف كتابه مطلقا ( قال وبعضها أصح من بعض ) يذكر فيه شيئا فهو صاحل 

وال ضعفه فهو حسن عند أيب ( الذين مييزون بني الصحيح واحلسن ) ومل يصححه غريه من املعتمدين ( الصحيحني 
حة إال بنص فاألحوط االقتصار على احلسن ألن الصاحل لالحتجاج ال خيرج عنهما وال يرتقي إىل الص) داود 

وأحوط منه التعبري عنه بصاحل وهبذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد بأن ما سكت عليه قد يكون عنده صحيحا 
وإن مل يكن كذلك عند غريه وزاد ابن الصالح أنه قد ال يكون حسنا عند غريه وال مندرجا يف حد احلسن إذ حكى 

مد بن سعد البارودي يقول كان من مذهب النسائي أن خيرج عن كل من مل جيمع على تركه ابن منده أنه مسع حم
قال ابن منده وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه وخيرج اإلسناد الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه ألنه أقوى عنده من 

  رأى الرجال 

رأى الرجال ألنه ال يعدل إىل القياس إال  وهذا أيضا رأي اإلمام أمحد ن فإنه قال إن ضعيف احلديث أحب إليه من
بعد عدم النص وسيأيت يف هذا البحث مزيد كالم حيث ذكر املصنف العمل بالضعيف فعلى ما نقل عن أيب داود 

حيتمل أن يريد بقوله صاحل الصاحل لالعتبار دون االحتجاج فيشمل الضعيف أيضا لكن ذكر ابن كثري أنه روى عنه 
فإن صح ذلك فال إشكال تنبيه اعترض ابن سيد الناس ما ذكر يف شأن سنن أيب داود  وما سكت عنه فهو حسن

فقال مل يرسم أبو داود شيئا باحلسن وعمله يف ذلك شبيه بعمل مسلم الذي ال ينبغي أن حيمل كالمه على غريه أنه 
لقسمني األول والثاين اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمني األول والثاين وحديث من مثل به من الرواة من ا

موجود يف كتابه دون القسم الثالث قال فهال ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود فمعىن كالمهما واحد قال 
وقول أيب داود وما يشبهه يعين يف الصحة ويقاربه يعين فيها ايضا هو حنو قول مسلم ليس كل الصحيح جنده عند 

ىل مثل حديث ليث بن أيب سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن زياد ملا يشمل مالك وشعبة وسفيان فاحتاج أن ينزل إ



الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا يف احلفظ واإلتقان وال فرق بني الطريقني غري أن مسلما شرط الصحيح 
  نه فيخرج من حديث الطبقة الثالثة وأبا داود مل يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان ع

قال ويف قول أيب داود إن بعضها أصح من بعض ما يشري إىل القدر املشترك بينهما يف الصحة وإن تفاوتت ملا 
يقتضيه صيغة أفعل يف األكثر وأجاب العراقي بأن مسلما التزم الصحيح بل اجملمع عليه يف كتابه فليس لنا أن حنكم 

عن الصحيح وأبو داود قال إن ما سكت عنه فهو  على حديث خرجه بأنه حسن عنده ملا عرف من قصور احلسن
صاحل والصاحل يشمل الصحيح واحلسن فال يرتقي إىل األول إال بيقني ومث اجوبة أخرى منها أن العملني إمنا تشاهبا 
يف أن كال أتى بثالثة اقسام لكنها يف سنن أيب داود راجعة إىل متون احلديث ويف مسلم إىل رجاله وليس بني ضعف 

وصحة حديثه منافاة ومنها أن أبا داود قال ما كان فيه وهن شديد بينته ففهم أن مث شيئا فيه وهن غري شديد  الرجل
مل يلتزم بيانه ومنها أن مسلما إمنا يروي عن الطبقة الثالثة يف املتابعات لينجرب القصور الذي يف رواية من هو من 

خبالف ذلك فوائد األوىل من مظان احلسن أيضا سنن الدارقطين  الطبقة الثانية مث أن يقل من حديثهم جدا وأبو داود
  فإنه نص على كثري منه قاله ابن الصالح )  ١( 

)  ١( الثانية عدة أحاديث كتاب أيب داود أربعة آالف ومثامنائة حديث وهو روايات أمتها رواية أيب بكر بن داسة 
لثالثة قال أبو جعفر بن الزبري أوىل ما أرشد إليه ما اتفق ا)  ٢( واملتصلة اآلن بالسماع رواية أيب علي اللؤلؤي 

املسلمون على اعتماده وذلك الكتب اخلمسة واملوطأ الذي تقدمها وضعا ومل يتأخر عنها رتبة وقد اختلفت 
مقاصدهم فيها وللصحيحني فيها شفوف وللبخاري ملن أراد التفقه مقاصد جليلة وأليب داود يف حصر أحاديث 

ستيعاهبا ما ليس لغريه وللترمذي يف فنون الصناعة احلديثية ما مل يشاركه غريه وقد سلك النسائي أغمض اإلحكام وا
  )  ٣( تلك املسالك وأجلها 

وأما مسند أمحد بن حنبل وأيب داود الطيالسي وغريمها من املسانيد فال تلتحق باالصول اخلمسة وما أشبهها يف 
ة جامع الترمذي عن سنن أيب داود والنسائي إلخراجه حديث املصلوب االحتجاج هبا وقال الذهيب احنطت رتب

قال ابن ) وأما مسند اإلمام أمحد بن حنبل وأيب داود الطيالسي وغريمها من املسانيد ( وأمثاهلما )  ١( والكليب 
حلسن بن الصالح كمسند عبيد اهللا بن موسى وإسحاق بن راهويه والدارمي وعبد بن محيد وأيب يعلى املوصلي وا

سفيان وأيب بكر البزار فهؤالء عادهتم أن خيرجوا يف مسند كل صحايب ما رووه من حديثه غري مقيدين بأن يكون 
) (  ٢( قال ابن مجاعة من الكتب املبوبة كسنن ابن ماجة ) فال تلتحق باألصول اخلمسة وما أشبهها ( حمتجا به أوال 

  يف االحتجاج هبا 

لركون اىل ما فيها ألن املصنف على األبواب إمنا يورد أصح ما فيه ليصلح لالحتجاج وا) والركون إىل ما فيها 
تنبيهات األول اعترض على التمثيل مبسند أمحد بأنه شرط يف مسنده الصحيح قال العراقي وال نسلم ذلك والذي 

س حبجة فهذا ليس بصريح رواه عنه أبو موسى املديين أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان يف املسند وإال فلي
يف أن كل ما فيه حجة بل ما ليس فيه ليس حبجة قال على أن مث أحاديث صحيحة خمرجة يف الصحيحني وليست فيه 

ومنها حديث عائشة يف قصة أم زرع قال وأما وجود الضعيف فيه فهو حمقق بل فيه أحاديث موضوعة مجعتها يف 
يف واملوضوع وقد ألف شيخ اإلسالم كتابا يف رد ذلك مساه القول جزء ولعبد اهللا ابنه فيه زيادات فيها الضع

املسدد يف الذب عن املسند قال يف خطبته فقد ذكرت يف هذه األوراق ما حضرين من الكالم على األحاديث اليت 



 زعم بعض أهل احلديث أهنا موضوعة وهي يف مسند أمحد ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته األمة بالقبول
والتكرمي وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند االختالف عليه مث سرد األحاديث اليت مجعها العراقي وهي 

تسعة وأضاف إليها مخسة عشر حديثا أوردها ابن اجلوزي يف املوضوعات وهي فيه وأجاب عنها حديثا حديثا قلت 
زء مسيته الذيل املمهد مع الذب عنها وعدهتا أربعة وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن اجلوزي وهي فيه ومجعتها يف ج

  عشر حديثا 

وقال شيخ اإلسالم يف كتابه تعجيل املنفعة يف رجال األربعة ليس يف املسند حديث ال أصل له إال ثالثة أحاديث أو 
محد بالضرب قال واالعتذار عنه أنه مما أمر ا)  ١( أربعة منها حديث عبد الرمحن ابن عوف أنه يدخل اجلنة زحفا 

عليه فترك سهوا أو ضرب وكتب من حتت الضرب وقال يف كتابه جتريد زوائد مسند البزار إذا كان احلديث يف 
مسند أمحد مل نعزه إىل غريه من املسانيد وقال اهليثمي يف زوائد املسند مسند أمحد أصح صحيحا من غريه وقال ابن 

حسن سياقاته وقد فاته أحاديث كثرية جدا بل قيل إنه مل يقع له كثري ال يوازي مسند أمحد كتاب مسند يف كثرته و
مجاعة من الصحابة الذين يف الصحيحني قريبا من مائتني وقال احلسيين يف كتابه التذكرة يف رجال العشرة عدة 
زرعة  أحاديث املسند أربعون ألفا باملكرر الثاين قيل وإسحاق خيرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحايب فيما ذكره أبو

الرازي عنه قال العراقي وال يلزم من ذلك أن يكون مجيع ما فيه صحيحا بل هو أمثلة بالنسبة ملا تركه وفيه الضعيف 
  ليس مبسند بل هو مرتب على األبواب )  ٢( الثالث قيل ومسند الدارمي 

مي صحيحا إال قوله أنه سلفا يف تسمية الدار)  ١( وقد مساه بعضهم بالصحيح قال شيخ اإلسالم ومل أر ملغلطاي 
رآه خبط املنذري وكذا قال العالئي وقال شيخ اإلسالم ليس دون السنن يف الرتبة بل لو ضم إىل اخلمسة لكان أمثل 

من ابن ماجه فإنه أمثل منه بكثري وقال العراقي اشتهر تسميته باملسند كما مسى البخاري كتابه باملسند لكون 
املرسل واملعضل واملنقطع واملقطوع كثريا على أهنم ذكروا يف ترمجة الدارمي أن له أحاديثه مسندة قال إال أن فيه 

اجلامع واملسند والتفسري وغري ذلك فلعل املوجود اآلن هو اجلامع واملسند فقد الرابع قيل ومسند البزار يبني فيه 
عض رواة احلديث ومتابعة غريه عليه الصحيح من غريه قال العراقي ومل يفعل ذلك إال قليال إال أنه يتكلم يف تفرد ب

  قيل والذي )  ٢( فائدة قال العراقي يقال إن أول مسند صنف مسند الطيالسي 

الثاين إذا كان راوي احلديث متأخرا عن درجة احلافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر فروى حديثه من غري وجه 
تقدم عصر ايب داود على أعصار من صنف املسانيد  قوي وارتفع من احلسن إىل الصحيح محل قائل هذا القول عليه

وظن أنه هو صنفه وليس كذلك فإمنا هو من مجع بعض احلفاظ اخلرسانيني مجع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة 
احلفاظ النيسابوريني من )  ١( عنه وشذ عنه كثري منه ويشبه هذا مسند الشافعي فإنه ليس تصنيفه وإمنا لقطه بعض 

صم من األم ومسعه عليه فإنه كان مسع األم أو غالبها على الربيع عن الشافعي وعمر وكان آخر من مسموع األ
الثاين إذا كان راوي احلديث متأخرا عن درجة احلافظ ( روى عنه وحصل له صمم فكان يف السماع عليه مشقة 

فروى حديثه من غري ( حسن  وقد علم أن من هذا حاله فحديثه) مشهورا بالصدق والستر ( مع كونه ) الضابط 
باملتابعة وزال ما كنا خنشاه عليه من جهة سوء ) قوى ( ولو وجها واحدا كما يشري إليه تعليل ابن الصالح ) وجه 

قال ابن ) الصحيح ( درجة ) احلسن إىل ( درجة ) من ( حديثه ) وارتفع ( احلفظ واجنرب هبا ذلك النقص اليسري 
  عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن الصالح مثاله حديث حممد بن 



الثالث إذا روى احلديث من وجوه ضعيفة ال يلزم أن حيصل من جمموعها حسن بل ما كان ضعفه لضعف حفظ 
راويه الصدوق األمني زال مبجيئه من وجه آخر وصار حسنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لوال أن أشق 

الة فحمد بن عمرو بن علقمة من املشهورين بالصدق والصيانة لكن مل يكن على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل ص
من أهل اإلتقان حىت ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجاللته فحديثه من هذه اجلهة حسن 

ل أليب فلما انضم إىل ذلك كونه روى من آخر حكمنا بصحته واملتابعة يف هذا احلديث ليست حملمد عن أيب سلمة ب
سلمة عن أيب هريرة فقد رواه عنه أيضا األعرج وسعيد املقربي وأبوه وغريهم ومثل غري ابن الصالح حبديث 

البخاري عن أيب بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده يف ذكر خيل النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن أبيا 
لكن تابعه عليه أخوه عبد املهيمن فارتقى إىل درجة  هذا ضعفه لسوء حفظه أمحد وابن معني والنسائي وحديثه حسن

حسن بل ما كان ضعفه ( أنه ) الثالث إذا روي احلديث من وجوه ضعيفة ال يلزم أن حيصل من جمموعها ( الصحة 
( وعرفنا بذلك أنه قد حفظه ومل خيتل فيه ضبطه ) لضعف حفظ راويه الصدوق األمني زال مبجيئه من وجه آخر 

بذلك كما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن ) حسنا ( ث احلدي) وصار 
عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بين فزارة تزوجت على نعلني فقال رسول هللا صلى اهللا عليه و سلم أرضيت من 

  نفسك ومالك بنعلني قالت نعم فأجاز 

جيئه من وجه آخر وأما الضعف لفسق الراوي فال يؤثر فيه موافقة غريه قال وكذا إذا كان ضعفها إلرسال زال مب
الترمذي ويف الباب عن عمر وأيب هريرة وعائشة وأيب حدرد فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي 

 أو تدليس أو جهالة رجال كما زاده شيخ) وكذا إذا كان ضعفها إلرسال ( هذا احلديث جمليئه من غري وجه 
وكان دون احلسن لذاته مثال األول يأيت يف نوع املرسل ومثال الثاين ما رواه ) زال مبجيئه من وجه آخر ( اإلسالم 

الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن عازب مرفوعا إن 
هم من طيب أهله فإن مل جيد فاملاء له طيب فهشيم موصوف حقا على املسلمني أن يغتسلوا يوم اجلمعة وليمس أحد

بالتدليس لكن ملا تابعه عند الترمذي أبو حيىي التيمي وكان للمنت شواهد من حديث أيب سعيد اخلدري وغريه حسن 
عد له إذا كان اآلخر مثله لقوة الضعف وتقا) فال يؤثر فيه موافقة غريه ( أو كذبه ) وأما الضعيف لفسق الراوي ( 

هذا اجلابر نعم يرتقي مبجموع طرقه عن كونه منكرا أو ال أصل له صرح به شيخ اإلسالم قال بل رمبا كثرت 
الطرق حىت أوصلته إىل درجة املستور السيء احلفظ حبيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب حمتمل ارتقى 

  احلديث يف املقبول اجليد والقوي والصاحل مبجموع ذلك إىل درجة احلسن خامتة من األلفاظ املستعملة عند أهل 

واملعروف واحملفوظ واجملود والثابت فأما اجليد فقال شيخ اإلسالم يف الكالم على أصح األسانيد ملا حكى ابن 
الصالح عن أمحد بن حنبل أن أصحها الزهري عن سامل عن أبيه عبارة أمحد أجود األسانيد كذا أخرجه احلاكم قال 

ابن الصالح يرى التسوية بني اجليد والصحيح ولذا قال البلقيين بعد أن نقل ذلك من ذلك يعلم  هذا يدل على أن
أن اجلودة يعرب هبا عن الصحة ويف جامع الترمذي يف الطب هذا حديث جيد حسن وكذا قال غريه ال مغايرة بني 

ن يرتقي احلديث عنده عن جيد وصحيح عندهم إال أن اجلهبذ منهم ال يعدل عن صحيح إىل جيد إال لنكتة كأ
احلسن لذاته ويتردد يف بلوغه الصحيح فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح وكذا القوي وأما الصاحل فقد 
تقدم يف شأن سنن ايب داود أنه شامل للصحيح واحلسن لصالحيتهما لالحتجاج ويستعمل أيضا يف ضعيف يصلح 

فوظ مقابل الشاذ سيأيت تقرير ذلك يف نوعيهما واجملود والثابت لالعتبار وأما املعروف فهو مقابل املنكر واحمل



يشمالن أيضا الصحيح قلت ومن ألفاظهم أيضا املشبه وهو يطلق على احلسن وما يقاربه فهو بالنسبة إليه كنسبة 
اجليد إىل الصحيح قال أبو حامت أخرج عمرو بن حصني الكاليب أول شيء أحاديث مشبهة حسانا مث أخرج بعد 

  أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا 

  النوع الثالث الضعيف

مجعهما ) النوع الثالث الضعيف وهو ما مل جيمع صفة الصحيح أو احلسن ( وهو ما مل جيمع صفة الصحيح أو احلسن 
عد تبعا البن الصالح وإن قيل إن االقتصار على الثاين أوىل ألن ما مل جيمع صفة احلسن فهو عن صفات الصحيح أب

ولذلك مل يذكره ابن دقيق العيد قال ابن الصالح وقد قسمه ابن حبان إىل مخسني إال قسما قال شيخ اإلسالم ومل 
نقف عليها مث قسمه ابن الصالح إىل أقسام كثرية باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة وهي االتصال والعدالة 

لة ز وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها أوال أو مع أكثر والضبط واملتابعة يف املستور وعدم الشذوذ وعدم الع
من صفة إىل أن تفقد الستة فبلغت فيما ذكره العراقي يف شرح األلفية اثنني وأربعني قسما ووصله غريه إىل ثالثة 

وستني ومجع يف ذلك شيخنا قاضي القضاة شرف الدين املناوي كراسة ونوع ما فقد االتصال إىل ما سقط منه 
لصحايب أو واحد غريه او اثنان وما فقد العدالة إىل ما يف سنده ضعيف أو جمهول وقسمها هبذا االعتبار إىل مائة ا

وتسعة وعشرين قسما باعتبار العقل وإىل واحد ومثانني باعتبار إمكان الوجود وإن مل يتحقق وقوعها وقد كنت 
ك تعب ليس وراءه أرب فإنه ال خيلو إما أن يكون أردت بسطها يف هذا الشرح مث رأيت شيخ اإلسالم قال إن ذل

ألجل معرفة مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أوال فإن كان األول فال خيلو من أن يكون ألجل أن يعرف أن 
ما فقد من الشرط أكثر أضعف أوال فإن كان األول فليس كذلك ألن لنا ما يفقد شرطا واحدا أو يكون أضعف ال 

  سة الباقية وهو ما فقد الصدق وإن كان الثاين فما هو وإن كان ألمر غري معرفة األضعف يفقد الشروط اخلم

ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك فإهنم مل يسموا منها إال القليل 
ا هو انتهى فلذلك عدلت كاملعضل واملرسل وحنومها أو ملعرفة كم يبلغ قسما بالبسط فهذه مثرة مرة أو لغري ذلك فم

) كصحة الصحيح ( حبسب شدة ضعف رواته وخفته وقوله ) ويتفاوت ضعفه ( عن تسويد األوراق بتسطريه 
إشارة إىل أن منه أوهى كما أن يف الصحيح أصح قال احلاكم فأوهى أسانيد الصديق صدقه الدقيقي عن فرقد 

و بن مشر عن جابر اجلعفي عن احلارث األعور عن علي السبخي عن مرة الطيب عنه وأوهى أسانيد اهل البيت عمر
رضي اهللا تعاىل عنه وأوهى أسانيد العمريني حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن 
جده فإن الثالثة ال حيتج هبم وأوهى أسانيد ايب هريرة السري بن إمساعيل عن داود بن يزيد األودي عن أبيه عنه 

ى أسانيد عائشة نسخة عند البصريني عن احلارث بن شبل عن أم النعمان عنها وأوهى اسانيد ابن مسعود وأوه
شريك عن أيب فزارة عن أيب زيد عنه وأوهى أسانيد أنس داود بن احملرب عن قحذم عن أبيه عن أبان بن أيب عياش 

اش عن إبراهيم بن يزيد اخلوري عن عكرمة عنه وأوهى أسانيد املكيني عبد اهللا بن ميمون القداح عن شهاب بن خر
  عن ابن عباس 

ومنه ما له لقب خاص كاملوضوع والشاذ وغريمها وأوهى أسانيد اليمانيني حفص بن عمر العدين عن احلكم بن أبان 
عن عكرمة عن ابن عباس قال البلقيين فيهما لعله أراد إال عكرمة فإن البخاري حيتج به قلت ال شك يف ذلك وأما 

هى أسانيد ابن عباس مطلقا فالسدى الصغري حممد بن مروان عن الكليب عن أيب صاحل عنه قال شيخ اإلسالم هذه أو



سلسلة الكذب ال سلسلة الذهب مث قال احلاكم وأوهى أسانيد املصريني أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين عن 
ة كبرية وأوهى أسانيد الشاميني حممد بن قيس أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرمحن عن كل من روى عنه فإهنا نسخ

املصلوب عن عبيد بن زحر عن علي ابن زيد عن القاسم عن أيب أمامة وأوهى أسانيد اخلراسانيني عبد الرمحن بن 
ما له لقب خاص كاملوضوع والشاذ ( أي الضعيف ) ومنه ( مليحة عن هنشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس 

فائدة صنف ابن اجلوزي كتابا يف )  ١( واملعلل واملضطرب واملرسل واملنقطع واملعضل واملنكر كاملقلوب ) وغريمها 
  األحاديث الواهية وأورد فيه مجال يف كثري منها عليه انتقاد 

  النوع الرابع املسند

نيب صلى قال اخلطيب البغدادي هو عند أهل احلديث ما اتصل سنده إىل منتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن ال
اهللا عليه و سلم دون غريه وقال ابن عبد الرب هو ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة متصال كان أو 

من مطلق أنواع علوم احلديث ال ) النوع الرابع ( منقطعا وقال احلاكم وغريه ال يستعمل إال يف املرفوع املتصل 
هو ( يف الكفاية ) البغدادي ( أبو بكر ) ملسند قال اخلطيب ا( خصوص التقسيم السابق كما صرح به ابن الصالح 

فشمل املرفوع واملوقوف واملقطوع وتبعه ابن الصباغ يف ) إىل منتهاه ( من راويه ) عند أهل احلديث ما اتصل سنده 
ه إلطباق من العدة واملراد اتصال السند ظاهرا فيدخل ما فيه انقطاع خفي كعنعنة املدلس واملعاصر الذي مل يثبت لقي

أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النيب صلى اهللا ( لكن ) و ( خرج املسانيد على ذلك قال املصنف كابن الصالح 
هو ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة متصال  ٠يف التمهيد ) عليه و سلم دون غريه وقال ابن عبد الرب 

كمالك عن الزهري عن ) أو منقطعا ( صلى اهللا عليه و سلم  كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا) كان 
ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فهذا مسند ألنه قد أسند إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 وهو منقطع ألن الزهري مل يسمع من ابن عباس وعلى هذا القول يستوي املسند واملرفوع وقال شيخ اإلسالم يلزم

وقال احلاكم وغريه ال يستعمل إال يف ( عليه أن يصدق على املرسل واملعضل واملنقطع إذا كان مرفوعا وال قائل به 
  خبالف املوقوف واملرسل واملعضل واملدلس وحكاه ابن عبد الرب عن قوم من ) املرفوع املتصل 

  النوع اخلامس املتصل

  و موقوفا على من كان ويسمى املوصول وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أ

  النوع السادس املرفوع

وهو ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة أهل احلديث وهو األصح وليس ببعيد من كالم اخلطيب وبه 
جزم شيخ اإلسالم يف النخبة فيكون أخص من املرفوع قال احلاكم من شرط املسند أن ال يكون يف إسناده أخربت 

النوع اخلامس املتصل ويسمى ( عن فالن وال بلغين عن فالن وال أظنه مرفوعا وال رفعه فالن عن فالن وال حدثت 
قال ابن الصالح بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه قال ابن مجاعة أو ) وهو ما اتصل إسناده ( أيضا ( املوصول 

هذا اللفظ األخري ) قوفا على من كان أو مو( إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ) مرفوعا كان ( إجازته إىل منتهاه 
زاده املصنف على ابن الصالح وتبعه ابن مجاعة فقال على غريه فشمل أقوال التابعني ومن بعدهم وابن الصالح 



قصره على املرفوع واملوقوف مث مثل املوقوف مبالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر وهو ظاهر يف اختصاصه 
لعراقي فقال وأما أقوال التابعني إذا اتصلت األسانيد إليهم فال يسموهنا متصلة يف باملوقوف على الصحايب وأوضحه ا

حالة اإلطالق أما مع التقييد فجائز وواقع يف كالمهم كقوهلم هذا متصل إىل سعيد بن املسيب أو إىل الزهري أو إىل 
الوصف لشيء واحد مبتضادين مالك وحنو ذلك وقيل والنكتة يف ذلك أهنا تسمى مقاطيع فإطالق املتصل عليها ك

  ) النوع السادس املرفوع وهو ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة ( لغة 

ال يقع مطلقه على غريه متصال كان أو منقطعا وقيل هو ما أخرب به الصحايب عن فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم أو 
  قوله 

  النوع السابع املوقوف

قوال هلم أو فعال أو حنوه متصال كان أو منقطعا ويستعمل يف غريهم مقيدا فيقال وقفه وهو املروي عن الصحابة 
( فالن على الزهري وحنوه وعند فقهاء خراسان تسمية املوقوف باألثر واملرفوع باخلرب قوال كان أو فعال أو تقريرا 

هو ما ( أي قال اخلطيب ) وقيل  (بسقوط الصحايب منه أو غريه ) ال يقع مطلقه على غريه متصال كان أو منقطعا 
فأخرج بذلك املرسل قال شيخ اإلسالم الظاهر أن اخلطيب مل ) أخرب به عن فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم أو قوله 

يشترط ذلك وأن كالمه خرج خمرج الغالب ألن غالب ما يضاف إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا يضيفه 
جعل من أهل احلديث املرفوع يف مقابلة املرسل أي حيث يقولون مثال رفعه فالن الصحايب قال ابن الصالح ومن 

) النوع السابع املوقوف هو املروي عن الصحابة قوال هلم أو فعال أو حنوه ( وأرسله فالن فقد عىن باملرفوع املتصل 
دا فيقال وقفه فالن على مقي( كالتابعني ) أو منقطعا ويستعمل يف غريهم ( إسناده ) متصال كان ( أي تقريرا 

قال أبو القاسم الفوراين منهم الفقهاء ) الزهري وحنوه وعند فقهاء خراسان تسمية املوقوف باألثر واملرفوع باخلرب 
يقولون اخلرب ما يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واألثر ما يروى عن الصحابة ويف خنبة شيخ اإلسالم ويقال 

  قال املصنف زيادة للموقوف واملقطوع األثر 

وعند احملدثني كل هذا يسمى أثرا فروع أحدها قول الصحايب كنا نقول أو نفعل كذا إن مل يضفه إىل زمن النيب 
وعند احملدثني كل هذا ( صلى اهللا عليه و سلم فهو موقوف وإن إضافه فالصحيح أنه مرفوع على ابن الصالح 

ويته فروع ذكرها ابن الصالح بعد النوع الثامن وذكرها هنا أليق ألنه مأخوذ من أثرت احلديث أي ر) يسمى أثرا 
إن مل يضفه إىل زمن النيب صلى اهللا عليه و ( أو نرى كذا ) أو نفعل كذا ( كذا ) أحدها قول الصحايب كنا نقول ( 

ثني كذا قال ابن الصالح تبعا للخطيب وحكاه املصنف يف شرح مسلم عن اجلمهور من احملد) سلم فهو موقوف 
وأصحاب الفقه واألصول وأطلق احلاكم والرازي واآلمدي أنه مرفوع وقال ابن الصباغ إنه الظاهر ومثله بقول 
عائشة رضي اهللا عنها كانت اليد ال تقطع يف الشيء التافه وحكاه املصنف يف شرح املهذب عن كثري من الفقهاء 

من أمثلته ما رواه البخاري عن جابر بن عبد اهللا قال وهو قوي من حيث املعىن وصححه العراقي وشيخ اإلسالم و
الذي قطع به اجلمهور من أهل احلديث ) وإن أضافه فالصحيح ( قال كنا إذا صعدنا كربنا وإذا نزلنا سبحنا 

قال ابن الصالح ألن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اطلع على ) أنه مرفوع ( واألصول 
  لتوفر دواعيهم على سؤاهلم عن أمور دينهم  ذلك وقررهم عليه



وقال اإلمام اإلمساعيلي موقوف والصواب األول وكذا قوله كنا ال نرى بأسا بكذا يف حياة رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم أو وهو فينا أو بني أظهرنا أو كانوا يقولون أو يفعلون أو ال يرون بأسا بكذا يف حياته صلى اهللا عليه و 

كله مرفوع ومن املرفوع قول املغرية كان أصحاب وتقريره أحد وجود السنن املرفوعة ومن أمثلة ذلك قول سلم ف
جابر كنا نعزل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرجه الشيخان وقوله كنا نأكل حلوم اخليل على عهد 

موقوف ( إنه ) )  ١( اإلمساعيلي ( أبو بكر )  وقال اإلمام( النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه النسائي وابن ماجه 
قال املصنف يف شرح مسلم وقال آخرون إن كان ذلك الفعل مما ال خيفى غالبا ) والصواب األول ( وهو بعيد جدا 

كان مرفوعا وإال كان موقوفا وهبذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشريازي فإن كان يف القصة تصريح باطالعه صلى اهللا 
فمرفوع إمجاعا كقول ابن عمر كنا نقول ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حي افضل هذه األمة بعد  عليه و سلم

نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال ينكره رواه الطرباين يف الكبري 
كنا ال نرى بأسا بكذا يف حياة رسول ( أي الصحايب ) وكذا قوله ( واحلديث يف الصحيح بدون التصريح املذكور 

بني أظهرنا أو كانوا يقولون أو يفعلون أو ال يرون بأسا بكذا يف ( وهو ) اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو وهو فينا أو 
ومن املرفوع قول املغرية بن شعبة كان ( خمرج يف كتب املسانيد ) حياته صلى اهللا عليه و سلم فكله مرفوع 

  أصحاب 

قال ابن الصالح بل هو )  يقرعون بابه باألظافري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرعون بابه باألظافري رسول اهللا
أحرى باطالعه صلى اهللا عليه و سلم عليه وقال احلاكم هذا يتومهه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول 

اخلطيب وليس كذلك قال وقد كنا أخذناه عليه اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه وليس مبسند بل هو موقوف وواقفه 
مث تأولناه على أنه ليس مبسند لفظا وإمنا جعلناه مرفوعا من حيث املعىن قال وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا وإمنا 
جعلناه مرفوعا من حيث املعىن واحلديث املذكور أخرجه البخاري يف األدب من حديث أنس وعن شيخ اإلسالم 

لتفتيش عليه من حديث املغرية فلم يظفروا به قلت قد ظفرت به بال تعب وهللا احلمد فأخرجه تعب الناس يف ا
البيهقي يف املدخل قال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف علوم احلديث وحدثين الزبري بن عبد الواحد حدثنا حممد ابن 

هشام ابن حسان عن حممد بن حسان عن أمحد الدبيقي ثنا زكريا بن حيىي املنقري ثنا األصمعي ثنا كيسان موىل 
حممد بن سريين عن املغرية بن شعبة فذكره مث أشار بعده إىل حديث أنس ومن املرفوع أيضا اتفاقا األحاديث اليت 

فيها ذكر صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنو ذلك أما قول التابعي ما تقدم فليس مبرفوع قطعا مث إن مل يضفه إىل 
مقطوع ال موقوف وإن أضافه فاحتماالن للعراقي وجه املنع أن تقرير الصحايب قد ال ينسب إليه زمن الصحابة ف

خبالف تقرير النيب صلى اهللا عليه و سلم ولو قال كانوا يفعلون فقال املصنف يف شرح مسلم ال يدل على فعل مجيع 
   ثبوته خبرب الواحد خالف األمة فال حجة فيه إال أن يصرح بنقله عن أهل اإلمجاع فيكون نقال له ويف

الثاين قول الصحايب أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا أو من السنة كذا أو أمر بالل أن يشفع االذان وما أشبهه كله 
كقول أم عطية ) الثاين قول الصحايب أمرنا بكذا ( مرفوع على الصحيح الذي قاله اجلمهور وقيل ليس مبرفوع 

أو ( لعواتق وذوات اخلدور وأمر احليض أن يعتزلن مصلى املسلمني أخرجه الشيخان أمرنا أن ال خنرج يف العيدين ا
كقول علي من ) أو من السنة كذا ( كقوله أيضا هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا أخرجاه أيضا ) هنينا عن كذا 

أو ) (  ١( ة وابن األعرايب السنة وضع الكف على الكف يف الصالة حتت السرة رواه أبو داود يف رواية ابن داس
وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله ( ويؤثر اإلقامة أخرجاه عن أنس ) أمر بالل أن يشفع األذان 



قال ابن الصالح ألن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إىل من له األمر والنهي ومن جيب اتباع سنته وهو ) اجلمهور 
غريه ألن مقصود الصحايب بيان الشرع ال اللغة وال العادة والشرع يتلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 

من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وال يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما يف الكتاب مشهورا يعرفه الناس وال 
 كون املراد أمر اإلمجاع ألن املتكلم هبذا من أهل اإلمجاع ويستحيل أمره نفسه وال القياس إذ ال أمر فيه فتعني

الحتمال أن يكون اآلمر غريه كأمر القرآن أو اإلمجاع أو ) وقيل ليس مبرفوع ( الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
بعض اخللفاء أو االستنباط وأن يريد سنة غريه وأجيب ببعد ذلك مع أن األصل األول وقد روى البخاري يف 

ن عمر عن أبيه يف قصته مع احلجاج حني قال له إن كنت تريد صحيحه يف حديث ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا ب
  السنة فهجر بالصالة 

قال ابن شهاب فقلت لسامل أفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال وهل يعنون بذلك إال سنته فنقل سامل وهو 
أطلقوا السنة ال يريدون بذلك أحد الفقهاء السبعة من أهل املدينة وأحد احلفاظ من التابعني عن الصحابة أهنم إذا 

إال سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلم ال يقولون فيه قال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فجوابه أهنم تركوا اجلزم بذلك تورعا واحتياطا ومن هذا قول أيب قالبة عن أنس من السنة إذا تزوج 

ندها سبعا أخرجاه قال ابو قالبة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و البكر على الثيب أقام ع
سلم أي لو قلت مل أكذب ألن قوله من السنة هذا معناه لكن إيراده بالصيغة اليت ذكرها الصحايب أوىل وخصص 

يف غريه ما أخرجه ابن بعضهم اخلالف بغري الصديق أما هو فإن قال ذلك فمرفوع بال خالف قلت ويؤيد الوقف 
ايب شيبة يف املصنف عن حنظلة السدوسي قال مسعت انس بن مالك يقول كان يؤمر بالسوط فتقطع مثرته مث يدق 

بني حجرين مث يضرب به فقلت ألنس يف زمان من كان هذا قال يف زمان عمر ابن اخلطاب فإن صرح الصحايب 
سلم فال خالف فيه إال ما حكى عن داود وبعض املتكلمني أنه ال باآلمر كقوله أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يكون حجة حىت ينقل لفظه وهذا ضعيف بل باطل ألن الصحايب عدل عارف باللسان فال يطلق ذلك إال بعد 
التحقيق قال البلقيين وحكم قوله من السنة قول ابن عباس يف متعة احلج سنة ايب القاسم وقول عمرو بن العاص يف 

أم الولد ال تلبسوا علينا سنة نبينا رواه أبو داود وقول عمر يف املسح أصبت السنة صححه الدارقطين يف سننه عدة 
  قال وبعضها اقرب من بعض واقرهبا للرفع سنة أيب القاسم 

وال ( وال فرق بني قوله يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو بعده ويليها سنة نبينا ويلي ذلك أصبت السنة 
أما إذا قال ذلك لتابعي ) يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو بعده ( أي الصحايب ما تقدم ) فرق بني قوله 

فجزم ابن الصباغ يف العدة أنه مرسل وحكى فيه إذا قاله ابن املسيب وجهني هل يكون حجة أو ال وللغزايل فيه 
رسال وكذا قوله من السنة له وجهان حكامها املصنف يف شرح احتماالن بال ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا م

مسلم وغريه وصحح وقفه وحكى الداودي يرفع عن التقدمي تكملة من املرفوع أيضا ما جاء عن الصحايب ومثله ال 
يقال من قبل الرأي وال جمال لالجتهاد فيه فيحمل على السماع جزم به الرازي يف احملصول وغري واحد من احلديث 

ترجم على ذلك احلاكم يف كتابه معرفة املسانيد اليت ال يذكر عددها ومثله بقول ابن مسعود من أتى ساحرا أو و
عرافا فقد كفر مبا أنزل به حممد صلى اهللا عليه و سلم وقد أدخل ابن عبد الرب يف كتابه التقصي عدة أحاديث من 

ة يف صالة اخلوف وقال يف التمهيد هذا احلديث ذلك مع أن موضوع الكتاب للمرفوعة منها حديث سهل بن خيثم
موقوف على سهل مثله ال يقال من قبل الرأي نقل ذلك العراقي وأشار إىل ختصيصه بصحايب يأخذ عن أهل الكتاب 



وصرح بذلك شيخ اإلسالم يف شرح النخبة جازما ومثله باإلخبار عن األمور املاضية من بدء اخللق وإخبار األنبياء 
  والفنت وأحوال يوم القيامة وعما حيصل بفعله ثواب خمصوص أو عقاب ! واآلتية 

الثالث إذا قيل يف احلديث عند ذكر الصحايب يرفعه أو ينميه أو يبلغ به او رواية كحديث األعرج عن أيب هريرة 
ده عن رواية تقاتلون صغار األعني خمصوص قال ومن ذلك فعله ما ال جمال لالجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عن

النيب صلى اهللا عليه و سلم كما قال الشافعي يف صالة علي يف الكسوف يف كل ركعة أكثر من ركوعني قال ومن 
ذلك حكمه على فعل من األفعال بأنه طاعة هللا أو لرسوله أو معصية كقوله من صام يوم الشك فقد عصى ابا 

لرب وأما البلقيين فقال األقرب أن هذا ليس القاسم وجزم بذلك أيضا الزركشي يف خمتصره نقال عن ابن عبد ا
مبرفوع جلواز إحالة اإلمث على ما ظهر من القواعد وسبقه إىل ذلك ابو القاسم اجلوهري نقله عنه ابن عبد الرب ورده 

كقول ابن عباس ) أو ينميه أو يبلغ به ( أو رفع احلديث ) عليه الثالث إذا قيل يف احلديث عند ذكر الصحايب يرفعه 
شفاء يف ثالثة شربة عسل وشرطة حمجم وكية نار رفع احلديث رواه البخاري وروى مالك يف املوطأ عن أيب حازم ال

عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة قال أبو حازم 
أو رواية كحديث ( ه الناس تبع لقريش أخرجاه ال أعلم إال أنه ينمي ذلك وكحديث األعرج عن أيب هريرة يبلغ ب

  أخرجه )  ١) ( األعرج عن أيب هريرة رواية تقاتلون قوما صغار األعني 

فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم وإذا قيل عند الثابعي يرفعه فمرفوع مرسل وأما قول من قال تفسري 
مرفوع عند أهل ( م كريويه ورواه بلفظ املاضي قال شيخ اإلسال) فكل هذا وشبهه ( الصحايب مرفوع البخاري 

قال شيخ اإلسالم ومل يذكروا ما ) فمرفوع مرسل ( أو سائر األلفاظ املذكورة ) العلم وإذا قيل عند التابعي يرفعه 
حكم ذلك لو قيل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وقد ظفرت لذلك مبثال يف مسند البزار عن النيب صلى اهللا 

و سلم يرويه أي عن ربه عز و جل فهو حينئذ من األحاديث القدسية تكملة ومن ذلك االقتصار على القول عليه 
مع حذف القائل كقول ابن سريين عن أيب هريرة قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة احلديث قال اخلطيب إال أن 

حدثت عن أيب هريرة فهو مرفوع ذلك اصطالح خاص بأهل البصرة لكن روى عن ابن سريين انه قال كل شيء 
فائدة أخرج القاضي أبو بكر املروزي يف كتاب العلم قال حدثنا القواريري ثنا بشر بن منصور ثنا ابن أيب داود قال 

بلغين أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول يف احلديث رواية ويقول إمنا الرواية الشعر وبه إىل ابن أيب داود 
وأما قول من قال تفسري ( اين أن أقول رواية قال فرمبا نسيت فقلت رواية فينظر إيل فأقول نسيت قال كان نافع ينه
وهو احلاكم قال يف املستدرك ليعلم طالب احلديث أن تفسري الصحايب الذي شهد الوحي ) الصحايب مرفوع 

  والتنزيل عند الشيخني 

فذاك يف تفسري يتعلق بسبب نزول ( ف حديث مسند فذاك يف تفسري يتعلق بسبب نزول آية أو حنوه وغريه موقو
كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها يف قبلها جاء الولد أحول فأنزل اهللا تعاىل نساؤكم ) آية 

مما ال ميكن أن يؤخذ إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال مدخل للرأي ) أو حنوه ( حرث لكم اآلية رواه مسلم 
قلت وكذا يقال يف التابعي إال أن املرفوع من جهته مرسل فوائد األوىل ما خصص به ) وغريه موقوف ( فيه 

املصنف كابن الصالح ومن تبعهما قول احلاكم قد صرح به احلاكم يف علوم احلديث فإنه قال ومن املوقوفات ما 
قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة حدثناه أمحد بن كامل بسنده عن أيب هريرة يف قوله تعاىل لواحة للبشر 



فال تترك حلما على عظم قال فهذا وأشباهه مسند ليس مبوقوف فإن الصحايب الذي شهد الوحي والتنزيل فأخرب عن 
آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا فإنه حديث مسند فاحلاكم أطلق يف املستدرك وخصص يف علوم احلديث فاعتمد 

أن ما محله يف املستدرك على التعميم احلرص على مجع الصحيح حىت أورد ما ليس من شرط  الناس ختصيصه وأظن
املرفوع وإال ففيه من الضرب األول اجلم الغفري على أين أقول ليس ما ذكره عن أيب هريرة من املوقوف ملا تقدم من 

  أن ما يتعلق بذكر اآلخرة وما ال مدخل للرأي فيه من قبيل املرفوع 

  لثامن املقطوعالنوع ا

ومجعه املقاطع واملقاطيع وهو املوقوف على التابعي قوال له أو فعال واستعمله الشافعي مث الطرباين يف املنقطع الثانية ما 
ذكروه من أن سبب النزول مرفوع قال شيخ اإلسالم يعكر على إطالقه ما إذا أسقط الراوي السبب كما يف 

قلته من خطه الثالثة قد اعتنيت مبا ورد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث زيد بن ثابت أن الوسطى الظهر ن
التفسري وعن أصحابه فجمعت يف ذلك كتابا حافال فيه أكثر من عشرة آالف حديث الرابعة قد تقرر أن السنة قول 

رسول اهللا وفعل وتقرير وقسمها شيخ اإلسالم إىل صريح وحكم فمثال املرفوع قوال صرحيا قول الصحايب قال 
صلى اهللا عليه و سلم وحدثنا ومسعت وحكما قوله ماال يدخل الرأي فيه فاملرفوع من الفعل صرحيا قوله فعل أو 

رأيته يفعل قال شيخنا اإلمام الشمين وال يتأتى فعل مرفوع حكما ومثله شيخ اإلسالم مبا تقدم عن علي يف صالة 
نيب صلى اهللا عليه و سلم أن يكون عنده من فعله جلواز أن الكسوف قال شيخنا وال يلزم من كونه عنده عن ال

يكون عنده من قوله والتقرير صرحيا قول الصحايب فعلت أو فعل حبضرته صلى اهللا عليه و سلم وحكما حديث 
مله النوع الثامن املقطوع ومجعه املقاطع واملقاطيع وهو املوقوف على التابعي قوال له أو فعال واستع( املغرية السابق 

الذي مل يتصل إسناده وكذا يف كالم أيب بكر احلميدي والدارقطين إال أن الشافعي ) الشافعي مث الطرباين يف املنقطع 
  استعمل ذلك قبل استقرار االصطالح كما قال يف بعض األحاديث حسن وهو على شرط الشيخني 

  النوع التاسع املرسل

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا أو فعله يسمى مرسال اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبري
فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال احلاكم وغريه من احملدثني ال يسمى مرسال بل خيتص املرسل بالتابعي عن 

واألصول  النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن سقط قبله فهو منقطع وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع واملشهور يف الفقه
أن الكل فائدة مجع أبو حفص بن بدر املوصلي كتابا مساه معرفة الوقوف على املوقوف أورد فيه ما أورده أصحاب 
املوضوعات يف مؤلفاهتم فيها وهو صحيح عن غري النيب صلى اهللا عليه و سلم إما عن صحايب أو تابعي فمن بعده 

املوقوف فرق ومن مظان املوقوف واملقطوع مصنف ابن أيب وقال إن إيراده يف املوضوعات غلط فبني املوضوع و
النوع التاسع املرسل اتفق علماء ( شيبة وعبد الرزاق وتفاسري ابن جرير وابن أيب حامت وابن املنذر وغريهم 

قال ( كعبيد اهللا بن عدي بن اخليار وقيس بن أيب حازم وسعيد بن املسيب ) الطوائف على أن قول التابعي الكبري 
هكذا عرب ابن الصالح تبعا ) ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا أو فعله يسمى مرسال فإن انقطع قبل التابعي رس

واحد أو أكثر قال احلاكم وغريه من احملدثني ال يسمى مرسال بل خيتص املرسل ( للحاكم والصواب قبل الصحايب 
أكثر ( الساقط ) واحد فهو منقطع وإن كان ( م ما فيه تقد) بالتابعي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن سقط قبله 

  واملشهور يف الفقه واألصول أن الكل ( أيضا ) فمعضل ومنقطع ( من واحد ) 



مرسل وبه قطع اخلطيب وهذا اختالف يف االصطالح والعبارة وأما قول الزهري وغريه من صغار التابعني قال النيب 
خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبري وقيل ليس مبرسل بل منقطع مرسل وبه  صلى اهللا عليه و سلم فاملشهور عند من

وقال إال أن أكثر ما يوصف باإلرسال من حيث االستعمال ما رواه التابعي عن النيب صلى اهللا عليه ) قطع اخلطيب 
هؤالء وال هؤالء ويف املعىن ألن الكل ال حيتج به عند ) وهذا اختالف يف االصطالح والعبارة ( و سلم قال املصنف 

وأما قول الزهري وغريه من صغار ( واحملدثون خصوا اسم املرسل باألول دون غريه والفقهاء واألصوليون عمموا 
التابعني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاملشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبري وقيل ليس مبرسل 

بعي تنبيه يرد على ختصيص املرسل بالتابعي من مسع من النيب صلى اهللا عليه و ألن أكثر رواياهتم عن التا) بل منقطع 
سلم وهو كافر مث أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا وحديثه ليس مبرسل بل موصول ال خالف يف االحتجاج به 

ه مساق كالتنوخي رسول هرقل ويف رواية قيصر فقد أخرج حديثه اإلمام أمحد وأبو يعلى يف مسنديهما وساقا
األحاديث املسندة ومن رأي النيب صلى اهللا عليه و سلم غري مميز كمحمد بن أيب بكر الصديق فإنه صحايب وحكم 
روايته حكم املرسل ال املوصول وال جييء فيه ما قيل يف مراسيل الصحابة ألن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي 

  عن التابعي بعيد جدا  خبالف الصحايب الذي أدرك ومسع فإن احتمال روايته

وإذا قال فالن عن رجل عن فالن فقال احلاكم منقطع ليس مرسال وقال غريه مرسل فائدة قال العراقي قال بن 
الراوي ) وإذا قال ( القطان إن اإلرساله رواية الرجل عمن مل يسمع منه قال فعلى هذا هو قول رابع يف حد املرسل 

حكاه ابن ) منقطع ليس مرسال وقال غريه ( هو ) عن فالن فقال احلاكم ( خ أو شي) فالن عن رجل ( يف اإلسناد 
قال العراقي وكل من القولني خالف ما عليه األكثرون فإهنم ذهبوا إىل ) مرسل ( الصالح عن بعض كتب األصول 

تب األصول أنه متصل يف سند جمهول حكاه الرشيد العطار واختاره العالئي قال وما حكاه ابن الصالح عن بعض ك
أراد به الربهان إلمام احلرمني فإنه ذكر ذلك فيه وزاد كتب النيب صلى اهللا عليه و سلم اليت مل يسم حاملها وزاد يف 
احملصول من مسي باسم ال يعرف قال وعلى ذلك مشى أبو داود يف كتاب املراسيل فإنه يروي فيه ما أهبم فيه الرجل 

نه فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مل يسم مرسال وليس جبيد قال ن بل زاد البيهقي على هذا يف سن
اللهم إال إن كان يسميه مرسال وجيعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب وقد روى البخاري عن احلميدي قال 
ن إذا صح اإلسناد عن الثقات إىل رجل من الصحابة فهو حجة وإن مل يسم ذلك الرجل قال األثرم قلت ألمحد ب

حنبل إذا قال رجل من التابعني حدثين رجل من الصحابة ومل يسمه فاحلديث صحيح قال وفرق الصرييف من 
الشافعية بني أن يرويه التابعي عن الصحايب معنعنا أو مصرحا بالسماع قال وهو حسن متجه وكالم من أطلق قبوله 

  حممول على هذا التفصيل 

ني والشافعي وكثري من الفقهاء وأصحاب األصول وقال مالك وأبو مث املرسل حديث ضعيف عند مجاهري احملدث
حنيفة يف طائفة صحيح فإن صح خمرج املرسل مبجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسال أرسله من أخذ عن غري رجال 

كما حكاه عنهم ) عند مجاهري احملدثني والشافعي ( ال حيتج به ) مث املرسل حديث ضعيف ( األول كان صحيحا 
وكثري من الفقهاء ( م يف صدر صحيحه ابن عبد الرب يف التمهيد وحكاه احلاكم عن ابن املسيب ومالك مسل

والنظر للجهل حبال احملذوف ألنه حيتمل أن يكون غري صحايب وإذا كان كذلك فيحتمل أن ) وأصحاب األصول 
ام غري كاف كما سيأيت وألنه إذا كان يكون ضعيغا وإن اتفق أن يكون املرسل ال يروى إال عن ثقة فالتوثيق مع اإلهب

منهم أمحد ) وأبو حنيفة يف طائفة ( يف املشهور عنه ) وقال مالك ( اجملهول املسمى ال يقبل فاجملهول عينا وحاال أوىل 



قال املصنف يف شرح املهذب وقيد ابن عبد الرب وغريه ذلك مبا إذا مل يكن مرسله ممن ال ) صحيح ( يف املشهور عنه 
ز ويرسل عن غري الثقات فإن كان فال خالف يف رده وقال غريه حمل قبوله عند احلنفية ما إذا كان مرسله من حيتر

أهل القرون الثالثة الفاضلة فإن كان غريها فال حلديث مث يفشوا الكذب صححه النسائي وقال ابن جرير أمجع 
حد من األئمة بعدهم إىل رأس املائتني قال ابن التابعون بأسرهم على قبول املرسل ومل يأت عنهم إنكاره وال عن أ

عبد الرب كأنه يعين الشافعي أول من رده وبالغ بعضهم فقواه على املسند وقال من أسند فقد أحالك ومن أرسل 
( العلم ) من وجه آخر مسندا أو مرسال أرسله من أخذ ( أو حنوه ) فإن صح خمرج املرسل مبجيئه ( فقد تكفل لك 
هكذا نص عليه الشافعي يف الرسالة مقيدا له مبرسل كبار التابعني ) األول كان صحيحا ( املرسل ) عن غري رجال 

  ومن إذا مسى من أرسل عنه مسى ثقة وإذا شاركه 

ويتبني بذلك صحة املرسل وأهنما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحنامها عليه إذا تعذر اجلمع احلفاظ 
يف االعتضاد أن يوافق قول صحايب أو يفيت أكثر العلماء مبقتضاه فإن فقد شرط مما ذكر مل  املأمونون مل خيالفوه وزاد

وأهنما صحيحان لو عارضهما صحيح من ( وما عضده ) ويتبني بذلك صحة املرسل ( يقبل مرسله فإن وجدت قبل 
وىل اشتهر عن الشافعي أنه ال بينهما فوائد األ) إذا تعذر اجلمع ( بتعدد الطرق ) رجحنامها عليه ( واحدة ) طريق 

حيتج باملرسل إال مراسيل سعيد ابن املسيب قال املصنف يف شرح املهذب ويف اإلرشاد واإلطالق يف النفي واإلثبات 
غلط بل هو حيتج باملرسل بالشروط املذكورة وال حيتج مبراسيل سعيد إال هبا أيضا قال وأصل ذلك ان الشافعي قال 

نا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن يف خمتصر املزين أخرب
بيع اللحم باحليوان وعن ابن عباس أن جزورا حنرت على عهد أيب بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوين هبذه العناق 

عروة بن الزبري وأبو بكر ابن فقال أبو بكر ال يصلح هذا قال الشافعي وكان القاسم بن حممد وسعيد بن املسيب و
عبد الرمحن حيرمون بيع اللحم باحليوان قال وهبذا نأخذ وال نعلم أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم خالف أبا بكر الصديق وإرسال ابن املسيب عندنا حسن فاختلف أصحابنا يف معىن قوله وإرسال ابن املسيب 
  خ أبو إسحاق الشريازي يف اللمع واخلطيب البغدادي وغريمها عندنا حسن على وجهني حكاه الشي

أحدمها معناه أنه حجة عنده خبالف غريها من املراسيل قالوا ألهنا فتشت فوجدت مسندة والثاين أهنا ليست حبجة 
ل عنده بل هي كغريها قالوا وإمنا رجح الشافعي مبرسله والترجيح باملرسل جائز قال اخلطيب وهو الصواب واألو

ليس بشيء ألن يف مراسيله ما مل يوجد مسندا حبال من وجه يصح وكذا قال البيهقي قال وزيادة ابن املسيب يف 
هذا على غريه أنه أصح التابعني إرساال فيما زعم احلفاظ قال املصنف فهذان إمامان حافظان فقيهان شافعيان 

شافعي ومعاين كالمه قال وأما قول القفال مرسل متضلعان من احلديث والفقه واألصول واخلربة التامة بنصوص ال
ابن املسيب حجة عندنا فهو حممول على التفصيل املتقدم قال وال يصح تعلق من قال إنه حجة بقوله إرساله حسن 

ألن الشافعي مل يعتمد عليه وحده بل ملا انضم إليه من قول أيب بكر ومن حضره من الصحابة وقول أئمة التابعني 
ذين ذكرهم وهم أربعة من فقهاء املدينة السبعة وقد نقل ابن الصباغ وغريه هذا احلكم عن متام السبعة األربعة ال

وهو مذهب مالك وغريه فهذا عاضد ثان للمرسل وقال البلقيين ذكر املاوردي يف احلاوي أن الشافعي اختلف قوله 
حديثا إال يوجد مسندا وألنه ال يروي إال ما مسعه يف مراسيل سعيد فكان يف القدمي حيتج هبا بانفرادها ألنه ال يرسل 

من مجاعة أو من أكابر الصحابة أو عضده قوهلم أو رآه منتشرا عند الكافة أو وافقه فعل اهل العصر وأيضا فإن 
  مراسيله سربت فكانت مأخوذة عن أيب هريرة ملا بينهما من الوصلة 



يف اجلديد أنه كغريه مث هذا احلديث الذي أورده الشافعي والصهارة فصار إرساله كإسناده عنه ومذهب الشافعي 
من مراسيل سعيد يصلح مثاال ألقسام املرسل املقبول فإنه عضده قول صحايب وأفىت أكثر أهل العلم مبقتضاه وله 

شاهد مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غري رجال األول وشاهد آخر مسند فروى البيهقي يف املدخل من طريق 
عي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أيب بزة قال قدمت املدينة فوجدت جزورا قد جزرت الشاف

فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال يل الرجل من أهل املدينة إن رسول اهللا 
ت عنه خريا قال البيهقي فهذا حديث صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يباع حي مبيت فسألت عن ذلك الرجل فأخرب

أرسله سعيد بن املسيب ورواه القاسم بن أيب بزة عن رجل من أهل املدينة مرسال والظاهر أنه غري سعيد فإنه أشهر 
من أن ال يعرفه القاسم بن أيب بزة املكي حىت يسأل عنه قال وقد رويناه من حديث احلسن عن مسرة بن جندب عن 

و سلم إال ان احلفاظ اختلفوا يف مساع احلسن من مسرة يف غري حديث العقيقة فمنهم من أثبته  النيب صلى اهللا عليه
فيكون مثاال للفصل األول يعين ما له شاهد مسند ومنهم من مل يثبته فيكون أيضا مرسال انضم إىل مرسل سعيد 

منتهض اإلسناد ليكون االحتجاج انتهى الثانية صور الرازي وغريه من أهل األصول املسند العاضد بأن ال يكون 
باجملموع وإال فاالحتجاج حينئذ باملسند فقط وليس مبخصوص بذلك كما تقدم اإلشارة إليه يف كالم املصنف الثالثة 

  زاد األصوليون يف االعتضاد أن يوافقه قياس أو انتشار من غري 

خريتني والظاهر أهنما داخالن يف قول إنكار أو عمل أهل العصر به وتقدم يف كالم املاوردي ذكر الصورتني األ
الشافعي وأفىت أكثر أهل العلم مبقتضاه الرابعة قال القاضي أبو بكر ال أقبل املرسل وال يف األماكن اليت قبلها 

الشافعي حسما للباب بل وال مرسل الصحايب إذا احتمل مساعه من تابعي قال والشافعي ال يوجب االحتجاج به يف 
يستحبه كما قال أستحب قبوله وال أستطيع أن أقول احلجة تثبت به ثبوهتا باملتصل وقال غريه هذه األماكن بل 

فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه ولو كان حجة مطلقا تعارضا لكن قال البيهقي مراد الشافعي بقوله 
سوى املرسل فثالثة أقوال أستحب أختار وكذا قال املصنف يف شرح املهذب اخلامسة إن مل يكن يف الباب دليل 

للشافعي ثالثها وهو األظهر جيب االنكفاف ألجله السادس تلخص يف االحتجاج باملرسل عشرة أقوال حجة مطلقا 
ال حيتج به مطلقا حيتج به إن أرسله أهل القرون الثالثة حيتج به إن مل يرو إال عن عدل حيتج به إن أرسله سعيد فقط 

سواه وهو أقوى من املسند حيتج به ندبا ال وجوبا حيتج به إن أرسله صحايب السابعة  حيتج به إن مل يكن يف الباب
تقدم يف قول ابن جرير إن التابعني أمجعوا على قبول املرسل وإن الشافعي أول من أباه وقد تنبه البيهقي لذلك فقال 

  يف املدخل باب 

والبدع وأورد فيه ما أخرجه مسلم عن ابن ما يستدل به على ضعف املراسيل بعد تغري الناس وظهور الكذب 
سريين قال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد احلديث فينظر 
من كان من أهل السنة يؤخذ من حديثه ومن كان من أهل البدع ترك حديثه الثامنة قال احلاكم يف علوم احلديث 

ل من أهل املدينة عن ابن املسيب ومن أهل مكة عن عطاء بن أيب رباح ومن أهل البصرة عن أكثر ما تروى املراسي
احلسن البصري ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي ومن أهل مصر عن سعيد بن أيب هالل ومن أهل 

ة وأدرك العشرة الشام عن مكحول قال وأصحها كما قال ابن معني مراسيل ابن املسيب ألنه من أوالد الصحاب
وفقيه أهل احلجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإمجاعهم كإمجاع كافة الناس وقد تأمل األئمة 

املتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة وهذه الشرائط مل توجد يف مراسيل غريه قال والدليل على عدم 



له تعاىل ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ومن االحتجاج باملرسل غري املسموع من الكتاب قو
السنة حديث تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم التاسعة تكلم احلاكم على مراسيل سعيد فقط دون 

سائر من ذكر معه وحنن نذكر ذلك فمراسيل عطاء قال ابن املديين كان عطاء يأخذ عن كل ضرب مرسالت جماهد 
يل من مرسالته بكثري وقال أمحد بن حنبل مرسالت سعيد بن املسيب أصح املرسالت ومرسالت إبراهيم أحب إ

  النخعي ال بأس 

هبا وليس يف املرسالت أضعف من مرسالت احلسن وعطاء بن أيب رباح فإهنما كانا يأخذان عن كل واحد ومراسيل 
احلسن البصري اليت رواها عنه الثقات صحاح ما أقل احلسن تقدم القول فيها عن أمحد وقال ابن املديين مرسالت 

ما يسقط منها وقال أبو زرعة كل شيء قال احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجدت له أصال ثابتا ما 
خال أربعة أحاديث وقال حيىي بن سعيد القطان ما قال احلسن يف حديثه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال 

ه أصال إال حديثا أو حديثني قال شيخ اإلسالم ولعله أراد ما جزم به احلسن وقال غريه قال رجل للحسن وجدنا ل
يا أبا سعيد إنك حتدثنا فتقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلو كنت تسنده لنا إىل من حدثك فقال احلسن 

معنا فيها ثالمثائة من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و أيها الرجل ما كذبنا وال كذبنا ولقد غزونا غزوة إىل خراسان و
سلم وقال يونس بن عبيد سألت احلسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإنك مل 

تدركه فقال يا ابن أخي لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد قبلك ولوال منزلتك مين ما أخربتك إين يف زمان 
ى وكان يف زمن احلجاج كل شيء مسعتين أقوله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو عن علي بن أيب كما تر

طالب غري أين يف زمان ال أستطيع أن أذكر عليا وقال حممد بن سعيد كل ما أسند من حديثه أو روي عمن مسع منه 
حلسن عندهم شبه الريح وأما مراسيل فهو حسن حجة وما أرسل من احلديث فليس حبجة وقال العراقي مراسيل ا

  النخعي فقال ابن معني مراسيل إبراهيم أحب إيل من مراسيل الشعيب وعنه أيضا أعجب 

إىل من مرسالت سامل بن عبد اهللا والقاسم وسعيد بن املسيب وقال أمحد ال بأس هبا وقال األعمش قلت إلبراهيم 
ن رجل عن عبد اهللا فهو الذي مسعت وإذا قلت قال عبد اهللا النخعي أسند يل عن ابن مسعود فقال إذا حدثتكم ع

فهو عن غري واحد عن عبد اهللا العاشرة يف مراسيل أخر ذكرها الترمذي يف جامعه وابن أيب حامت وغريمها مراسيل 
الزهري قال ابن معني وحيىي بن سعيد القطان ليس بشيء وكذا قال الشافعي فال ألنا جنده يروي عن سليمان بن 

رقم وروى البيهقي عن حيىي بن سعيد قال مرسل الزهري شر من مرسل غريه ألنه حافظ وكلما قدر أن يسمى أ
مسى وإمنا يترك من ال يستحب أن يسميه وكان حيىي بن سعيد ال يرى إرسال قتادة شيئا ويقول هو مبنزلة الريح 

ل فمرسالت جماهد أحب إليك أو وقال حيىي بن سعيد مرسالت سعيد بن جبري أحب إيل من مرسالت عطاء قي
مرسالت طاوس قال ما أقرهبما وقال أيضا مالك عن سعيد بن املسيب أحب إيل من سفيان عن إبراهيم وكل 

ضعيف وقال أيضا سفيان عن إبراهيم شبه ال شيء ألنه لو كان فيه إسناد صاح وقال مرسالت أيب إسحاق اهلمداين 
به ال شيء ومرسالت إمساعيل بن أيب خالد ليس بشيء ومرسالت عمرو واألعمش والتيمي وحيىي ابن أيب كثري ش

بن دينار أحب إيل ومرسالت معاوية بن قرة أحب إيل من مرسالت زيد ابن أسلم ومرسالت ابن عيينة شبه الريح 
  وسفيان بن سعيد ومرسالت مالك ابن أنس أحب إيل وليس يف القوم أصح حديثا منه 



فانتقدت عليه وفيها ما وقع اإلرسال يف بعضه فإما هذا )  ١( مسلم أحاديث مرسلة احلادية عشرة وقع يف صحيح 
النوع فعذره فيه أنه يورده حمتجا باملسند منه ال باملرسل ومل يقتصر عليه للخالف تقطيع يف احلديث على أن املرسل 

ججني ثنا الليث عن عقيل عن منه قد تبني اتصاله من وجه آخر كقوله يف كتاب البيوع حدثين حممد بن رافع ثنا 
ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املزابنة احلديث قال وأخربين سامل بن 
عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تبتاعوا الثمر حىت يبدو صالحه وال تبتاعوا الثمر بالتمر وقال 

 عن زيد بن ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه رخص يف العربة احلديث وحديث سامل أخربين عبد اهللا
سعيد وصله من حديث سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ومن حديث سعيد بن مينا وأيب الزبري عن جابر 

 عن أبيه وأخرج وأخرجه هو والبخاري من حديث عطاء عن جابر وحديث سامل وصله من حديث الزهري عن سامل
يف األضاحي حديث مالك عن عبد اهللا بن ايب بكر عن عبد اهللا بن أيب واقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
عن أكل حلوم الضحايا بعد ثالث قال عبد اهللا بن أيب بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق مسعت عائشة تقول 

وصل األول من حديث ابن عمر وفيه من هذا النمط حنو  احلديث فاألول مرسل واآلخر مسند وبه احتج وقد
عشرة أحاديث واحلكمة يف إيراد ما أورده مرسال بعد إيراده متصال إفادة االختالف الواقع فيه ومما أورده مرسال 

  ومل يصله يف موضع آخر حديث أيب 

ل إنه كمرسل غريه إال أن هذا كله يف غري مرسل الصحايب أما مرسله فمحكوم بصحته على املذهب الصحيح وقي
  يبني الرواية عن صحايب 

  النوع العاشر املنقطع

الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء واخلطيب وابن عبد الرب وغريهم من احملدثني أن املنقطع ما مل يتصل إسناده على 
ديث مل يرو أي وجه كان العالء بن الشخري كان حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينسخ بعضه بعضا احل

موصوال عن الصحابة من وجه يصح الثانية عشرة صنف يف املراسيل أبو داود مث ابو حامت مث احلافظ أبو سعيد 
كإخباره عن شيء فعله النيب صلى اهللا عليه و ) هذا كله يف غري مرسل الصحايب أما مرسله ( العالئي من املتأخرين 

الذي ) فمحكوم بصحته على املذهب الصحيح ( أو تأخر إسالمه  سلم أو حنوه مما يعلم أنه مل حيضره لصغر سنه
قطع به اجلمهور من اصحابنا وغريهم وأطبق عليه احملدثون املشترطون للصحيح القائلون بضعف املرسل ويف 

الصحيحني من ذلك ما ال حيصى ألن أكثر رواياهتم عن الصحابة وكلهم عدول ورواياهتم عن غريهم نادرة وإذا 
نوها بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعني ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات رووها بي

زاده املصنف على ابن الصالح وحكاه يف ) إال أن يبني الرواية عن صحايب ( ال حيتج به ) وقيل إنه كمرسل غريه ( 
ع العاشر املنقطع الصحيح الذي ذهب إليه النو( شرح املهذب عن أيب إسحق اإلسفرايين وقال الصواب األول 

  الفقهاء واخلطيب وابن عبد الرب وغريهم من احملدثني أن املنقطع ما مل يتصل إسناده على أي وجه كان 

انقطاعه وأكثر ما يستعمل يف رواية من دون التابعي عن الصحايب كمالك عن ابن عمر وقيل هو ما اختل منه رجل 
و مبهما كرجل وقيل هو ما روى عن تابعي أو من دونه قوال له أو فعال وهذا غريب قبل التابعي حمذوفا كان أ

أكثر ما يستعمل يف رواية ( لكن ) و ( سواء كان الساقط منه الصحايب أو غريه واملرسل واحد ) ضعيف انقطاعه 
هكذا ) التابعي منه رجل قبل ( أي سقط ) من دون التابعي عن الصحايب كمالك عن ابن عمر وقيل هو ما اختل 



هذا بناء على ما ) أو مبهما كرجل ( الرجل ) حمذوفا كان ( عرب ابن الصالح تبعا للحاكم والصواب قبل الصحايب 
تقدم أن فالنا عن رجل يسمى منقطعا وتقدم أن األكثرين على خالفه مث إن هذا القول هو املشهور بشرط أن يكون 

وقيل هو ما روى عن تابعي أو من ( يل كما جزم العراقي وشيخ اإلسالم الساقط واحدا فقط أو اثنني ال على التوا
واملعروف أن ذلك مقطوع ال منقطع كما تقدم مث إن االنقطاع قد ) دونه قوال له أو فعال وهذا غريب ضعيف 

ة ذكر يكون ظاهرا وقد خيفى فال يدركه إال أهل املعرفة وقد يعرف مبجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر فائد
الرشيد العطار أن يف صحيح مسلم بضعة عشر حديثا يف إسنادها انقطاع وأجيب عنها بتبني اتصاهلا إال من وجه 

آخر عنده أو من ذلك الوجه عند غريه وهي حديث محيد الطويل عن أيب رافع عن أيب هريرة أنه لقي النيب صلى اهللا 
عن أيب بكر املزين عن أيب رافع كما أخرجه اخلمسة وأمحد عليه و سلم يف بعض طرق املدينة احلديث صوابه محيد 

وابن أيب شيبة يف مسنديهما وحديث السائب بن يزيد عن عبد اهللا بن السعدي عن عمر يف العطاء صوابه السائب 
  عن حويطب بن عبد العزى كذا ذكره احلفاظ 

كما أخرجه البخاري والنسائي وحديث قال النسائي مل يسمعه السائب من ابن السعدي إمنا رواه عن حويطب عنه 
يعلى بن احلارث احملاريب عن غيالن عن علقمة يف قصة ماعز صوابه يعلى عن أبيه عن غيالن كذا أخرجه النسائي 

وأبو داود وحديث عبد الكرمي بن املستورد بن شداد مرفوعا تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال الرشيد عبد 
وال أبوه احلارث مل يدركه كما قال الدارقطين قال وإمنا أورده هكذا يف الشواهد إال فقد الكرمي مل يدرك املستورد 

وصله من وجه آخر عن الليث عن موسى بن علي عن املستورد وحديث عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب 
رى عن الشعيب سلمة عمرو بن حفص يف الطالق قال يف مساع عبيد اهللا من أيب عمرو نظر وقد وصله من جهة أخ

عن فاطمة وحديث منصور بن املعتمر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف الذي وقصته ناقته قال الدارقطين إمنا 
مسعه منصور من احلكم بن عتبة عن سعيد كما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وهو الصواب ووصله مسلم 

سعيد وحديث مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان من طريق جعفر بن أيب وحشية وعمرو بن دينار عن 
رباط يوم يف مساع مكحول منه نظر فإنه معدود يف الصحابة املتقدمني الوفاة واألصح ان مكحوال إمنا مسع أنسا وأبا 
مرة وواثلة وأم الدرداء وحديث أيوب عن عائشة أن اهللا أرسلين مبلغا ومل يرسلين متعنتا فإن أيوب مل يدرك عائشة 

إال أنه أورد ذلك زيادة يف آخر حديث مسند ومل ير اختصارمها وله عادة بذلك يف عدة أحاديث وهي متصلة يف 
  حديث 

التخيري من رواية أيب الزبري عن جابر وحديث أيب سالم احلبشي عن حذيفة إنا كنا بشر فجاء اهللا خبري قال الدارقطين 
زلوا العراق وهو متصل يف كتابه من وجه آخر عن حذيفة وحديث أبو سالم مل يسمع من حذيفة وال نظرائه الذين ن

مطر عن زهدم عن أيب موسى يف الدجاج قال الدارقطين مل يسمع مطر من زهدم إمنا رواه عن القاسم بن عاصم عنه 
وقد وصله مسلم من طرق أخرى عن زهدم وحديث قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس يف قصة البدن قال 

وحيىي بن سعيد قتادة مل يسمع هذا من سنان إال أنه أخرجه يف الشواهد وقد وصله قبل ذلك من طريق أيب ابن معني 
التياح عن موسى ابن سلمة عن ابن عباس وحديث عراك بن مالك عن عائشة جاءتين مسكينة حتمل ابنتني احلديث 

نها وإمنا يروي عن عروة عن عائشة قال أمحد عراك عن عائشة مرسل وقال موسى بن هارون ال نعلم له مساعا م
وقال الرشيد ال يبعد مساعه منها ومها يف عصر واحد وبلد واحد ومذهب مسلم أن هذا حممول على السماع حىت 
يتبني خالفه وحديث يزيد بن أيب حبيب عن حممد بن عمرو بن عطاء قال مسعت ابنيت برة احلديث سقط بني يزيد 



املصريون عن الليث وأخرجه هكذا أبو داود إال أن مسلما وصله من طريق وحممد حممد بن إسحاق كذا رواه 
  الوليد بن كثري عن حممد بن عمرو بن عطاء 

  النوع احلادي عشر املعضل

هو بفتح الضاد يقولون أعضله فهو معضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا ويسمى مرسال عند 
( وأهل احلديث ) النوع احلادي عشر املعضل هو بفتح الضاد ( إن قول الراوي الفقهاء وغريهم كما تقدم وقيل 

قال ابن الصالح وهو اصطالح مشكل املأخذ من حيث اللغة أي ألن معضال بفتح ) يقولون أعضله فهو معضل 
أي العني ال يكون إال من ثالثي الزم عدى باهلمزة وهذا الزم معها قال وحبثت فوجدت له قوهلم أمر عضيل 

مستغلق شديد وفعيل مبعىن فاعل يدل على الثالثي فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرا وأعضل متعديا كما قالوا ظلم 
بشرط التوايل أما إذا مل يتوال فهو منقطع من موضعني ) وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ) (  ١( الليل وأظلم 

ويسمى مرسال عند ( أيضا ) منقطعا ( املعضل ) ويسمى ( قال العراقي ومل أجد يف كالمهم إطالق املعضل عليه 
  وقيل إن قول الراوي ( يف نوع املرسل )  ٢) ( الفقهاء وغريهم كما تقدم 

بلغين كقول مالك بلغين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال للملوك طعامه وكسوته يسمى 
بلغين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ( يف املوطأ  )معضال عند أصحاب احلديث بلغين كقول مالك 

يسمى معضال عند أصحاب ( باملعروف وال يكلف من العمل إال ما يطيق ) سلم قال للملوك طعامه وكسوته 
نقله ابن الصالح عن احلافظ أيب نصر السجزي قال العراقي وقد استشكل جلواز أن يكون الساقط ) احلديث 

مسع مالك من مجاعة من أصحاب أيب هريرة كسعيد املقربي ونعيم اجملمر وحممد ابن املنكدر واجلواب أن  واحدا فقد
مالكا وصله خارج املوطأ عن حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة فعرفنا بذلك سقوط اثنني منه قلت بل ذكر 

بكري عن عجالن قال ابن الصالح وقول  النسائي يف التمييز أن حممد بن عجالن مل يسمعه من أبيه بل رواه عن
املصنفني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا من قبيل املعضل فائدة صنف ابن عبد الرب كتابا يف وصل ما يف 

املوطأ من املرسل واملنقطع واملعضل قال ومجيع ما فيه من قوله بلغين ومن قوله عن الثقة عنده مما مل يسنده أحد 
كلها مسندة من غري طريق مالك إال أربعة ال تعرف أحدها إين ال أنسى ولكن أنسى ألسن والثاين أن وستون حديثا 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء اهللا تعاىل من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته 

بعي مرفوع متصل فهو معضل والثالث قول وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التا
معاذ آخر ما اوصاين به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد وضعت رجلي يف الغرز أن قال حسن خلقك للناس 

وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه ) (  ١( والرابع إذا أنشأت حبرية مث تشاءمت فتلك عني غديقة 
نقله ابن الصالح عن احلاكم ومثله مبا روى عن األعمش عن ) مرفوع متصل فهو معضل  وهو عند ذلك التابعي

الشعيب قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه احلديث أعضله األعمش 
يث قال ابن ووصله فضيل بن عمرو عن الشعيب عن أنس قال كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلد

الصالح وهذا جيد حسن ألن هذا االنقطاع بواحد مضموما إىل الوقف يشتمل على االنقطاع باثنني الصحايب 
ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذلك باستحقاق اسم اإلعضال أوىل قال ابن مجاعة وفيه نظر أي ألن مثل ذلك 

  شك فيه  ال يقال من قبيل الرأي فحكمه حكم املرسل وذلك ظاهر ال



فروع أحدها اإلسناد املعنعن وهو فالن عن فالن قيل إنه مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله اجلماهري من 
أصحاب احلديث والفقه واألصول أنه متصل مث رأيت عن شيخ اإلسالم أن ملا ذكره ابن الصالح شرطني أحدمها أن 

سلم فإن مل يكن فمرسل الثاين أن يروي مسندا من طريق ذلك  يكون مما جيوز نسبته إىل غري النيب صلى اهللا عليه و
الذي وقف عليه فإن مل يكن فموقوف ال معضل الحتمال أنه قاله من طريق عنده فلم يتحقق شرط التسمية من 

سقوط اثنني فائدتان األوىل قال شيخنا اإلمام الشمين خص التربيزي املنقطع واملعضل مبا ليس يف أول اإلسناد وأما 
ما كان يف أوله فمعلق وكالم ابن الصالح أعم الثانية من مظان املعضل واملنقطع واملرسل كتاب السنن لسعيد بن 

بلفظ عن من ) فالن عن فالن ( قول الراوي ) فروع أحدها اإلسناد املعنعن وهو ( منصور ومؤلفات ابن أيب الدنيا 
والصحيح الذي عليه العمل وقاله ( حىت يتبني اتصاله ) قيل إنه مرسل ( غري بيان للتحديث واإلخبار والسماع 

قال ابن الصالح ولذلك أودعه املشترطون للصحيح ) اجلماهري من أصحاب احلديث والفقه واألصول أنه متصل 
  يف تصانيفهم وادعى 

بشرط أن ال يكون املعنعن مدلسا وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا ويف اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة 
ومعرفته بالرواية عنه خالف منهم من مل يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم بن احلجاج وادعى اإلمجاع فيه 

إمجاع أهل النقل عليه وكان ابن عبد الرب يدعي إمجاع أئمة احلديث عليه قال العراقي بل )  ١( أبو عمرو الداين 
مدلسا وبشرط إمكان لقاء بعضهم ( بكسر العني ) بشرط أن ال يكون املعنعن ( صرح بادعائه يف مقدمة التمهيد 

ويف اشتراط ( أي لقاء املعنعن من روى عنه بلفظ عن فحينئذ حيكم باالتصال إال أن يتبني خالف ذلك ) بعضا 
) ومعرفته بالرواية عنه ( وعدم االكتفاء بثبوت اللقاء ) وطول الصحبة ( وعدم االكتفاء بإمكانه ) ثبوت اللقاء 
( واكتفى بإمكان اللقاء وعرب عنه باملعاصرة ) خالف منهم من مل يشترط شيئا من ذلك ( فاء بالصحبة وعدم االكت

يف خطبة صحيحه وقال إن اشتراط ثبوت اللقاء قول خمترع مل ) وهو مذهب مسلم بن احلجاج وادعى اإلمجاع فيه 
ر قدميا وحديثا أنه يكفي أن يثبت كوهنما يف يسبق قائله إليه وأن القول الشائع املتفق عليه بني أهل العلم باألخبا

عصر واحد وإن مل يأت يف خرب قط أهنما اجتمعا أو تشافها قال ابن الصالح وفيما قاله مسلم نظر قال وال أرى هذا 
احلكم يستمر بعد املتقدمني فيما وجد من املصنفني يف تصانيفهم مما ذكروه عن مشاخيهم قائلني فيه ذكر فالن أو قال 

  ن أي فليس له حكم االتصال ما مل يكن له من شيخه إجازة فال

ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن املديين واحملققني ومنهم من شرط طول الصحبة ومنهم من 
شرط معرفته بالرواية عنه وكثر يف هذه األعصار استعمال عن يف اإلجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فالن عن 

من أئمة ) ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن املديين واحملققني ( نه رواه عنه باإلجازة فمراده ا
هذا العلم قيل إال أن البخاري ال يشترط ذلك يف أصل الصحة بل التزمه يف جامعه وابن املديين يشترطه فيهما ونص 

بينهما ومل يكتف بثبوت اللقاء وهو أبو املظفر ) ومنهم من شرط طول الصحبة ( على ذلك الشافعي يف الرسالة 
وهو أبو عمرو الداين واشترط ابو احلسن القابسي ان يدركه ) ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه ( السمعاين 

إدراكا بينا حكاه ابن الصالح قال العراقي وهذا داخل فيما تقدم من الشروط فلذلك أسقطه املصنف قال شيخ 
باالنقطاع مطلقا شدد ويليه من شرط طول الصحبة ومن اكتفى باملعاصرة سهل والوسط الذي اإلسالم من حكم 

ليس بعده إال التعنت مذهب البخاري ومن وافقه وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد املعنعن دائما الحتمال عدم 
مدلس قال وقد وجدت يف السماع ليس بوارد ألن املسألة مفروضة يف غري املدلس ومن عنعن ما مل يسمعه فهو 



بعض األخبار ورود عن فيما مل يكن مساعه من الشيخ وإن كان الراوي مسع منه الكثري كما رواه أبو إسحق السبيعي 
عن عبد اهللا بن خباب بن األرت أنه خرج عليه احلرورية فقتلوه حىت جرى دمه يف النهر فهذا ال ميكن أن يكون أبو 

ظاهر العبارة ألنه هو املقتول قلت السماع إمنا يكون معتربا يف القول وأما الفعل  إسحق مسعه من ابن خباب كما هو
قرأت ( مثال ) وكثر يف هذه األعصار استعمال عن يف اإلجازة فإذا قال أحدهم ( فاملعترب فيه املشاهدة وهذا واضح 

  وذلك ال خيرجه عن االتصال ) على فالن عن فالن فمراده أنه رواه عنه باإلجازة 

الثاين إذا قال حدثنا الزهري أن ابن املسيب حدثه بكذا أو قال قال ابن املسيب كذا أو فعل كذا أو كان ابن 
املسيب يفعل وشبه ذلك فقال أمحد بن حنبل ومجاعة ال تلتحق أن وشبهها بعن بل يكون منقطعا حىت يتبني السماع 

حدثنا ( الراوي كمالك مثال ) الثاين إذا قال ( تقدم وقال اجلمهور أن كعن ومطلقه حممول على السماع بالشرط امل
كان ابن ( قال ) قال ابن املسيب كذا أو فعل كذا أو ( الزهري ) الزهري أن ابن املسيب حدثه بكذا أو قال 

ال تلتحق أن ( منهم فيما حكاه ابن عبد الرب عن الربدجيي ) املسيب يفعل وشبه ذلك فقال أمحد بن حنبل ومجاعة 
وقال ( يف ذلك اخلرب بعينه من جهة أخرى ) بل يكون منقطعا حىت يتبني السماع ( يف االتصال ) بعن  وشبهها

ومطلقه حممول على السماع ) (  ١( يف االتصال ) ان كعن ( فيما حكاه عنهم ابن عبد الرب منهم مالك ) اجلمهور 
 وال اعتبار باحلروف واأللفاظ وإمنا هو اللقاء من اللقاء والرباءة من التدليس قال ابن عبد الرب) بالشرط املتقدم 

واجملالسة والسماع واملشاهدة قال وال معىن الشتراط تبني السماع إلمجاعهم على أن اإلسناد املتصل بالصحايب 
سواء أتى فيه بعن أو بأن أو بقال أو بسمعت فكله متصل قال العراقي ولقائل أن يفرق بأن للصحايب مزية حيث 

له خبالف غريه قال ابن الصالح ووجدت مثل ما حكى عن الربدجيي للحافظ يعقوب بن أيب شيبة يف يعمل بإرسا
مسنده فإنه ذكر ما رواه أبو الزبري عن حممد بن احلنفية عن عمار قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي 

  فسلمت عليه فرد علي السالم وجعله مسندا 

عد لذلك عن عطاء بن أيب رباح عن ابن احلنفية أن عمارا مر بالنيب صلى اهللا عليه موصوال وذكر رواية قيس بن س
و سلم وهو يصلي فجعله مرسال من حيث كونه قال إن عمارا فعل ومل يقل عن عمار انتهى قال العراقي ومل يقع 

س وهو مل جيعله على مقصود يعقوب وبيان ذلك أن ما فعله يعقوب هو صواب من العمل وهو الذي عليه عمل النا
مرسال من حيث لفظ أن بل من حيث إنه مل يسند حكاية القصة إىل عمار وإال فلو قال إن عمارا قال مررت ملا 
جعله مرسال فلما أتى بلفظ أن عمارا مر كان حممد هو احلاكي لقصة مل يدركها ألنه مل يدرك مرور عمار بالنيب 

ال والقاعدة أن الراوي إذا روى حديثا يف قصة أو واقعة فإن كان صلى اهللا عليه و سلم فكان نقله لذلك مرسال ق
أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بني النيب صلى اهللا عليه و سلم وبني بعض الصحابة والراوي لذلك صحايب 
 أدرك تلك الواقعة فهي حمكوم هلا باالتصال وإن مل يعلم أنه شاهدها وإن مل يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحايب
وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع وإن روى التابعي عن الصحايب قصة أدرك وقوعها فمتصل وكذا إن مل يدرك 

وقوعها ولكن اسندها له وإال فمنقطعه قال وقد حكى اتفاق أهل التمييز من أهل احلديث على ذلك ابن املواق قال 
سا سواء منزل ايضا على هذه القاعدة فإن اخلطيب وما حكاه ابن الصالح قيل عن أمحد بن حنبل من أن عن وان لي

رواه يف الكفاية بسنده إىل أيب داود قال مسعت أمحد قيل له إن رجال قال قال عروة إن عائشة قالت يا رسول اهللا 
وعن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء فإمنا فرق أمحد بني اللفظني ألن عروة يف اللفظ 



يسند ذلك إىل عائشة وال أدرك القصة فكانت مرسلة وأما اللفظ الثاين فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت  األول مل
  متصلة انتهى 

الثالث التعليق الذي يذكره احلميدي وغريه يف أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطين صورته أن 
تعليق اجلدار لقطع االتصال واستعمله بعضهم يف حذف كل  حيذف من أول اإلسناد واحد فأكثر وكأنه مأخوذ من

اإلسناد كقوله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال ابن عباس أو عطاء أو غريه كذا وهذا التعليق له حكم 
ن الصحيح كما تقدم يف نوع الصحيح تنبيه كثر استعمال أن أيضا يف هذه األعصار يف اإلجازة وهذا وما تقدم يف ع
يف املشارقة أما املغاربة فيستعملوهنا يف السماع واإلجازة معا وهذان الفرعان حقهما أن يفردا بنوع يسمى املعنعن 

يف أحاديث من كتاب ( من املغاربة ) الثالث التعليق الذي يذكره احلميدي وغريه ( كما صنع ابن مجاعة وغريه 
على التوايل بصيغة اجلزم ) ف من أول اإلسناد واحد فأكثر البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطين صورته أن حيذ

ويعزى احلديث إىل من فوق احملذوف من رواته وبينه وبني املعضل عموم وخصوص من وجه فيجامعه يف حذف اثنني 
( فيهما ) وكأنه من تعليق اجلدار لقطع االتصال ( فصاعدا ويفارقه يف حذف واحد ويف اختصاصه بأول السند 

ه بعضهم يف حذف كل اإلسناد كقوله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال ابن عباس أو عطاء أو واستعمل
وهذا ( وإن مل يذكره اصحاب األطراف ألن موضوع كتبهم بيان ما يف األسانيد من اختالف أو غريه ) غريه كذا 

  نوع الصحيح ( املسألة الرابعة من )  كما تقدم يف( إذا وقع يف كتاب التزمت صحته ) التعليق له حكم الصحيح 

ومل يستعملوا التعليق يف غري صيغة اجلزم كريوي عن فالن كذا أو يقال عنه ويذكر وحيكى وشبهها بل خصوا به 
صيغة اجلزم كقال وفعل وأمر وهنى وذكر وحكى ومل يستعملوه فيما سقط وسط إسناده ومل يستعملوا التعليق يف 

ن فالن كذا أو يقال عنه ويذكر وحيكى وشبهها بل خصوا به صيغة اجلزم كقال وفعل غري صيغة اجلزم كريوي ع
كذا قال ابن الصالح قال العراقي وقد استعمله غري واحد من املتأخرين يف غري اجملزوم ) وأمر وهنى وذكر وحكى 

ليه عالمة التعليق بل به منهم احلافظ أبو احلجاج املزي حيث أورد يف األطراف ما يف البخاري من ذلك معلما ع
املصنف نفسه أورد يف الرياض حديث عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازهلم وقال ذكره مسلم يف صحيحه تعليقا 

ألن له امسا خيصه من االنقطاع واإلرسال ) ومل يستعملوه فيما سقط وسط إسناده ( فقال وذكر عن عائشة 
ة قال فالن وزاد فالن وحنو ذلك فليس حكمه حكم التعليق واإلعضال أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغ

عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم بل حكمه حكم العنعنة من االتصال بشرط اللقاء والسالمة من التدليس كذا جزم 
به ابن الصالح قال وبلغين عن بعض املتأخرين من املغاربة انه جعله قسما من التعليق ثانيا واضاف إليه قول 

قال يل فالن وزادنا فالن فوسم كل ذلك بالتعليق قال العراقي وما جزم به ابن الصالح ههنا هو البخاري و
  الصواب وقد خالف ذلك يف نوع الصحيح فجعل من أمثلة التعليق قول البخاري قال عفان كذا 

وعا أو الرابع إذا روى بعض الثقات الضابطني احلديث مرسال وبعضهم متصال أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرف
وصله هو أو رفعه يف وقت أو أرسله ووقفه يف وقت فالصحيح أن وقال القعنيب كذا ومها من شيوخ البخاري 

والذي عليه عمل غري واحد من املتأخرين كابن دقيق العيد واملزي أن لذلك حكم العنعنة قال ابن الصالح هنا وقد 
ل ما قال البخاري قال يل فالن أو قال لنا فهو عرض قال أبو جعفر بن محدان النيسابوري وهو أعرف بالبخاري ك

ومناولة وقال غريه املعتمد يف ذلك ما حققه اخلطيب من أن قال ليست كعن فإن االصطالح فيها خمتلف فبعضهم 



يستعملها يف السماع دائما كحجاج بن موسى املصيصي األعور وبعضهم بالعكس ال يستعملها إال فيما مل يستعمله 
هم تارة كذا وتارة كذا كالبخاري فال حيكم عليها حبكم مطرد ومثل قال ذكر استعملها أبو قرة يف سننه دائما وبعض

يف السماع مل يذكر سواها فيما مسعه من شيوخه يف مجيع الكتاب تنبيه فرق ابن الصالح واملصنف أحكام املعلق 
ن صنيعهما صنيع العراقي حيث فذكرا بعضه هنا وهو حقيقته وبعضه يف نوع الصحيح وهو حكمه وأحسن م

الرابع ( مجعهما يف مكان واحد يف نوع الصحيح وأحسن من ذلك صنيع ابن محاعة حيث أفرده بنوع مستقل هنا 
إذا روى بعض الثقات الضابطني احلديث مرسال وبعضهم متصال أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو 

  أن ( عند أهل احلديث والفقه واألصول ) فالصحيح ( آخر  )أو رفعه يف وقت أو أرسله ووقفه يف وقت 

احلكم ملن وصله أو رفعه سواء كان املخالف له مثله أو أكثر ألن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة ومنهم من قال احلكم 
) ذلك  ألن( منه ) أو أكثر ( يف احلفظ واإلتقان ) ملن أرسله احلكم ملن وصله أو رفعه سواء كان املخالف له مثله 

على ما سيأيت وقد سئل البخاري عن حديث ال نكاح إال بويل وهو ) زيادة ثقة وهي مقبولة ( أي الرفع والوصل 
حديث اختلف فيه على أيب إسحاق السبيعي فرواه شعبة والثوري عنه عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

سحاق عن أيب بردة عن موسى متصال فحكم البخاري ملن مرسال ورواه إسرائيل بن يونس يف آخرين عن جده أيب إ
وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان ومها جبالن يف احلفظ واإلتقان وقيل مل 

حيكم البخاري بذلك جملرد الزيادة بل ألن حلذاق احملدثني نظرا آخر وهو الرجوع يف ذلك إىل القرائن دون احلكم 
م مطرد وإمنا حكم البخاري هلذا احلديث بالوصل ألن الذي وصله عن أيب إسحاق سبعة منهم إسرائيل حفيده حبك

وهو أثبت الناس يف حديثه لكثرة ممارسته له وألن شعبة وسفيان مسعاه يف جملس واحد بدليل رواية الطيالسي يف 
حدثك أبو بردة عن النيب صلى اهللا عليه و مسنده قال حدثنا شعبة قال مسعت سفيان الثوري يقول أليب إسحاق أ

سلم فذكر احلديث فرجعا كأهنما واحد فإن شعبة إمنا رواه بالسماع على أيب إسحاق بقراءة سفيان وحكم الترمذي 
يف جامعه بأن رواية الذين وصلوه أصح قال ألن مساعهم منه يف أوقات خمتلفة وشعبة وسفيان مسعاه يف جملس واحد 

 يقل له ومل حيدثك به أبو بردة إال مرسال وكان سفيان قال له أمسعت احلديث منه فقصده إمنا هو وأيضا فسفيان مل
  ومنهم من قال احلكم ملن أرسله ( السؤال عن مساعه له ال كيفية روايته له 

أو  أو وقفه قال اخلطيب وهو قول أكثر احملدثني وعند بعضهم احلكم لألكثر وبعضهم لألحفظ وعلى هذا لو أرسله
  وقفه األحفظ ال يقدح الوصل والرفع يف عدالة راويه وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله احلفاظ 

  النوع الثاين عشر التدليس

وهو قسمان األول تدليس اإلسناد بأن يروى عمن عاصره أو وقفه قال اخلطيب وهو قول أكثر احملدثني وعن 
لو أرسله أو وقفه األحفظ ال ( القول ) ظ وعلى هذا لألحف( احلكم ) بعضهم ( عن ) بعضهم احلكم لألكثر و 

أو ) وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله ( ومسنده من احلديث غري الذي أرسله ) يقدح الوصل والرفع يف عدالة راويه 
وصحح األصوليون يف تعارض ذلك من واحد يف أوقات أن احلكم ملا وقع منه أكثر فإن ) احلفاظ ( رفعه ما وقفه 

صل أو الرفع أكثر قدم أو ضدمها فكذلك قلت بقي عليهم ما إذا استويا بأن وقع كل منهما يف وقت فقط كان الو
أو وقتني فقط قال املاوردي ال تعارض بني ما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحايب أخرى ألنه يكون قد رواه 



األول تدليس اإلسناد بأن ( و أكثر كما سيأيت بل ثالثة أ) وهو قسمان )  ١( النوع الثاين عشر التدليس ( وأفىت به 
  زاد ابن الصالح أو لقيه ) يروى عمن عاصره 

ما مل يسمعه منه مومها مساعه قائال قال فالن أو عن فالن وحنوه ورمبا مل يسقط شيخه أو أسقط غريه ضعيفا أو صغريا 
حيث أورده بلفظ يوهم االتصال وال ) ه مومها مساع( بل مسعه من رجل عنه ) ما مل يسمعه منه ( حتسينا للحديث 

كأن فالنا فإن مل يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على ) قائال قال فالن أو عن فالن وحنوه ( يقتضيه 
املشهور وقال قوم إنه تدليس فحدوه بأن حيدث الرجل عن الرجل مبا مل يسمعه منه بلفظ ال يقتضي تصرحيا 

رب وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس ال مالك وال غريه وقال احلافظ أبو بكر البزار وأبو بالسماع قال ابن عبد ال
احلسن بن القطان هو أن يروي عمن مسع منه ما مل يسمع منه من غري أن يذكر أنه مسعه منه قال والفرق بينه وبني 

املشهور وقيده شيخ اإلسالم بقسم  اإلرسال أن اإلرسال روايته عمن مل يسمع منه قال العراقي والقول األول هو
اللقاء وجعل قسم املعاصرة إرساال خفيا ومثل قال وعن وأن ما لو أسقط أداة الرواية ومسى الشيخ فقط فيقول 

فالن قال علي بن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت مث قال الزهري فقيل له 
 ممن مسعه من الزهري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لكن مسى شيخ مسعته من الزهري فقال ال وال

) ضعيفا ( أي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ) ورمبا مل يسقط شيخه أو أسقط غريه ( اإلسالم هذا تدليس القطع 
ئد املصنف على وهذا من زوا) حتسينا للحديث ( وأتى فيه بلفظ حمتمل عن الثقة الثاين ) أو صغريا ( وشيخه ثقة 

ابن الصالح وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية مساه بذلك ابن القطان وهو شر أقسامه ألن الثقة 
  األول قد ال يكون معروفا بالتدليس وجيده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له 

بقية بن الوليد قال ابن أيب حامت يف العلل مسعت أيب بكر وذكر بالصحة وفيه غرور شديد وممن اشتهر بفعل ذلك 
احلديث الذي رواه إسحق بن راهويه عن بقية حدثين أبو وهب األسدي عن نافع عن ابن عمر حديث ال حتمدوا 
رو إسالم املرء حىت تعرفوا عقدة رأيه فقال أيب هذا احلديث له أمر قل من يفهمه روى هذا احلديث عبيد اهللا بن عم

عن إسحاق بن أيب فروة عن نافع عن ابن عمر وعبيد اهللا كنيته أبو وهب وهو أسدي فكناه بقية ونسبه إىل بين أسد 
كي ال يفطن له حىت إذا ترك إسحاق ال يهتدى له قال وكان بقية من أفعل الناس هلذا وممن عرف به أيضا الوليد بن 

الكذابني مث يدلسها عنهم وقال صاحل جزرة مسعت اهليثم  مسلم قال أبو مسهر كان حيدث بأحاديث األوزاعي من
بن خارجة يقول قلت للوليد قد أفسدت حديث األوزاعي قال كيف قلت تروي عن األوزاعي عن نافع وعن 

األوزاعي عن الزهري وعن األوزاعي عن حيىي بن سعيد وغريك يدخل بني األوزاعي وبني نافع عبد اهللا بن عامر 
ني الزهري أبا اهليثم بن مرة قال أنبل األوزاعي أن يروي عن مثل هؤالء قلت فإذا روى هؤالء األسلمي وبينه وب

وهم ضعفاء أحاديث منا كري فأسقطتهم أنت وصريهتا من رواية األوزاعي عن الثقات ضعف األوزاعي فلم يلتفت 
  قال اخلطيب وكان األعمش )  ١( إىل قويل 

لعالئي وباجلملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها قال العراقي وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا قال ا
وهو قادح فيمن تعمد فعله وقال شيخ اإلسالم ال شك أنه جرح وإن وصف به الثوري واألعمش فال اعتذار أهنما 

ية بدون لفظ التدليس ال يفعالنه إال يف حق من يكون ثقة عندمها ضعيفا عند غريمها قال مث ابن القطان إمنا مساه تسو
فيقول سواه فالن وهذه تسوية والقدماء يسمونه جتويدا فيقولون جوده فالن أي ذكر من فيه من األجواد وحذف 



غريهم قال والتحقيق أن يقال مىت قيل تدليس التسوية فال بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم 
شيخ شيخه يف ذلك احلديث وإن قيل تسوية بدون لفظ الوسائط يف ذلك اإلسناد قد اجتمع الشخص منهم ب

التدليس مل حيتج إىل اجتماع أحد منهم مبن فوقه كما فعل مالك فإنه مل يقع يف التدليس أصال ووقع يف هذا فإنه 
يروى عن ثور عن ابن عباس وثور مل يلقه وإمنا روى عن عكرمة عنه فاسقط عكرمة ألنه غري حجة عنده وعلى هذا 

)  ١( نقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا فهو منقطع خاص مث زاد شيخ اإلسالم تدليس العطف يفارق امل
ومثله مبا فعل هشيم فيما نقل احلاكم واخلطيب ان أصحابه قالوا له نريد أن حتدثنا اليوم شيئا ال يكون فيه تدليس 

  فقال خذوا مث أملى عليهم جملسا يقول يف كل حديث منه حدثنا 

ن وفالن مث يسرق السند واملنت فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم شيئا قالوا ال قال بلى كل ما قلت فيه فال
وفالن فإين مل أمسعه منه قال شيخ اإلسالم وهذه األقسام كلها يشملها تدليس اإلسناد فالالئق ما فعله ابن الصالح 

سعيد عن أيب حفص عمر بن علي املقدمي أنه كان  من تقسيمه قسمني فقط قلت ومن أقسامه أيضا ما ذكر حممد بن
وقال أمحد بن حنبل )  ٢( يدلس تدليسا شديدا يقول مسعت وحدثنا مث يسكت مث يقول هشام بن عروة األعمش 

كان يقول حجاج مسعته ن يعين حدثنا آخر وقال مجاعة كان أبو إسحاق يقول ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد 
يه فقوله عبد الرمحن بن األسود عن أبيه فقوله عبد الرمحن تدليس يوهم أنه مسعه منه وقسمه الرمحن بن األسود عن أب

احلاكم إىل ستة أقسام األول قوم مل مييزوا بني ما مسعوه وما مل يسمعوه الثاين قوم يدلسون فإذا وقع هلم من ينقر 
نة الثالث قوم دلسوا عن جمهولني ال يدري عنهم ويلح يف مساعاهتم ذكروا له ومثله مبا حكى ابن خشرم عن ابن عيي

من هم ومثله مبا روى عن ابن املديين قال حدثين حسني األشقر حدثنا شعيب بن عبد اهللا عن أيب عبد اهللا عن نوف 
قال بت عند علي فذكر كالما قال ابن املديين فقلت حلسني ممن مسعت هذا فقال حدثنيه شعيب عن أيب عبد اهللا عن 

  يب من حدثك هبذا فقال أبو عبد اهللا اجلصاص فقلت عمن قال عن محاد نوف فقلت لشع

الثاين تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه مبا ال يعرف أما األول فمكروه جدا ذمه أكثر 
دلس عن العلماء القصار فلقيت محادا فقلت له من حدثك هبذا قال بلغين عن فرقد السبخي عن نوف فإذا هو قد 

ثالثة وأبو عبد اهللا جمهول ومحاد ال يدري من هو وبلغه عن فرقد وفرقد مل يدرك نوفا الرابع قوم دلسوا عن قوم 
مسعوا منهم الكثري ورمبا فاهتم الشيء عنهم فيدلسونه اخلامس قوم رووا عن شيوخ مل يروهم فيقولون قال فالن 

لبلقيين وهذه اخلمسة كلها داخلة حتت تدليس اإلسناد فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم مساع قال ا
الثاين تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو ( وذكر السادس وهو تدليس الشيوخ اآليت القسم 

) أما ( قال شيخ اإلسالم ويدخل أيضا يف هذا القسم التسوية بأن يصف شيخ شيخه بذلك ) يصفه مبا ال يعرف 
)  ١( وبالغ شعبة يف ذمه فقال ألن أزين أحب إيل من أن أدلس ) ل فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء األو( القسم 

  وقال التدليس أخو 

مث قال فريق منهم من عرف به صار جمروحا مردود الرواية وإن بني السماع والصحيح التفصيل فما رواه بلفظ 
ل ابن الصالح وهذا منه إفراط حممول على املبالغة يف حمتمل مل يبني فيه السماع فمرسل وما بينه فيه الكذب قا

) من عرف به صار جمروحا مردود الرواية ( من أهل احلديث والفقهاء ) مث قال فريق منهم ( الزجر عنه والتنفري 
وقال اجلمهور من يقبل املرسل يقبل مطلقا حكاه اخلطيب ونقل املصنف يف شرح ) وأن بني السماع ( مطلقا 



تفاق على رد ما عنعنه تبعا للبيهقي وابن عبد الرب حممول على اتفاق من ال حيتج باملرسل لكن حكى ابن املهذب اال
عبد الرب عن أئمة احلديث أهنم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة ألنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائها 

ينة فإنه كان يدلس وال يدلس إال عن ثقة متقن ورجحه ابن حبان قال وهذا شيء ليس يف الدنيا إال لسفيان بن عي
وال يكاد يوجد له خرب دلس فيه إال وقد بني مساعه عن ثقه مثل ثقته مث مثل ذلك مبراسيل كبار التابعني فإهنم ال 

يرسلون إال عن صحايب وسبقه إىل ذلك أبو بكر البزار وأبو الفتح األزدي وعبارة البزار من كان يدلس عن الثقات 
دليسه عند أهل العلم مقبوال ويف الدالئل أليب بكر الصرييف من ظهر تدليسه عن غري الثقات مل يقبل خربه حىت كان ت

يقول حدثين أو مسعت فعلى هذا هو قول ثالث مفصل غري التفصيل اآليت قال املصنف كابن الصالح وعزى 
تفصيل فما رواه بلفظ حمتمل مل يبني فيه والصحيح ال( لالكثرين منهم الشافعي وابن املديين وابن معني وآخرون 

  وما بني فيه ( ال يقبل ) السماع فمرسل 

كسمعت وحدثنا وأخربنا وشبهها فمقبول حمتج به ويف الصحيحني وغريمها من هذا الضرب كثري كقتادة 
مول والسفيانني وغريهم وهذا احلكم جار فيمن دلس مرة وما كان يف الصحيحني وشبههما عن املدلسني بعن حم

على ثبوت السماع من جهة أخرى وأما الثاين فكراهته أخف وسببها توعري طريق معرفته وختتلف احلال يف كراهته 
حبسب غرضه لكون املغري امسه ضعيفا كسمعت وحدثنا وأخربنا وشبهها فمقبول حيتج به ويف الصحيحني وغريمها 

اق والوليد بن مسلم ألن التدليس ليس كذبا وإمنا هو كعبد الرز) من هذا الضرب كثري كقتادة والسفيانني وغريهم 
وما كان يف ( واحدة ) فيمن دلس مرة ( كما نص عليه الشافعي ) وهذا احلكم جار ( ضرب من اإليهام 

من جهة ( له ) عن املدلسني بعن فمحمول على ثبوت السماع ( من الكتب الصحيحة ) الصحيحني وشبههما 
صحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكوهنا على شرطه دون تلك وإمنا اختار صاحب ال) أخرى 

وفصل بعضهم تفصيال آخر فقال إن كان احلامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح ألن ذلك حرام وغش وإال 
ول أيب بكر على السامع كق) وسببها توعري طريق معرفته ( من األول ) الثاين فكراهته أخف ( القسم ) وأما ( فال 

بن جماهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد اهللا بن ايب عبد اهللا يريد ابا بكر بن ايب داود السجستاين وفيه تضييع للمروي 
( فإن كان ) وختتلف احلال يف كراهته حبسب غرضه ( عنه واملروي أيضا ألنه قد ال يفطن له فيحكم عليه باجلهالة 

ىت ال يظهر روايته عن الضعفاء فهو شر هذا القسم واألصح أنه ليس جبرح فيدلسه ح) لكون املغري امسه ضعيفا 
  وجزم ابن الصباغ يف العدة بأن من فعل ذلك لكون شيخه غري ثقة عند الناس 

أو صغريا أو متأخر الوفاة أو مسع منه كثريا فامتنع من تكراره على صورة ويسمح اخلطيب وغريه هبذا فغريه ليقبلوا 
يقبل خربه وإن كان هو يعتقد فيه الثقة جلواز أن يعرف غريه من جرحه ما ال يعرفه هو وقال خربه جيب أن ال 

اآلمدي إن فعله لضعفه فجرح أو لضعف نسبه أو الختالفهم يف قبول روايته فال وقال ابن السمعاين إن كان حبيث 
روى البيهقي يف املدخل عن حممد لو سئل عنه مل يبينه فجرح وإال فال ومنع بعضهم إطالق اسم التدليس على هذا 

بن رافع قال قلت أليب عامر كان الثوري يدلس قال ال قلت أليس إذا دخل كورة يعلم أن أهلها ال يكتبون حديث 
) أو ( رجل قال حدثين رجل وإذا عرف الرجل باالسم كناه وإذا عرف بالكنية مساه قال هذا تزيني ليس بتدليس 

أو مسع منه كثريا فامتنع ( حىت شاركه من هو دونه فاألمر فيه سهل ) و متأخر الوفاة أ( يف السن ) صغريا ( لكونه 
يسمح اخلطيب ( قد ) و ( واحدة إهباما لكثرة الشيوخ أو تفننا يف العبارة فسهل أيضا ) من تكراره على صورة 

إعطاء شخص اسم آخر تنبيه من أقسام التدليس ما هو عكس هذا وهو ) هبذا ( من الرواة املصنفني ) وغريه 



مشهور تشبيها ذكره ابن السبكي يف مجع اجلوامع قال كقولنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يعين الذهيب تشبيها 
بالبيهقي حيث يقول ذلك يعين به احلاكم وكذا إهبام اللقى والرحلة كحدثنا من وراء النهر يوهم أنه جيحون ويريد 

يس ذلك جبرح قطعا ألن ذلك من املعاريض ال من الكذب قاله اآلمدي يف هنر عيسى ببغداد أو اجليزة مبصر ول
  األحكام وابن دقيق العيد يف االفتراح 

  النوع الثالث عشر الشاذ

هو عند الشافعي ومجاعة من علماء احلجاز ما روى الثقة خمالفا لرواية الناس ال أن يروي ما ال يروي غريه قال 
فائدة قال احلاكم أهل احلجاز واحلرمني ومصر والعوايل وخراسان واجلبال  اخلليلي والذي عليه حفاظ احلديث

وأصبهان وبالد فارس وخوزستان وما وراء النهر ال نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا قال وأكثر احملدثني تدليسا أهل 
أبا بكر حممد بن  الكوفة ونفر يسري من أهل البصرة قال وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إال

حممد بن سليمان الباغندي الواسطي فهو أول من أحدث التدليس هبا ومن دلس من أهلها إمنا تبعه يف ذلك وقد 
افرد اخلطيب كتابا يف أمساء املدلسني مث ابن عساكر فائدة استدل على أن التدليس غري حرام مبا أخرجه ابن عدي 

إال املقداد قال ابن عساكر قوله فينا يعين املسلمني ألن الرباء مل يشهد بدرا  عن الرباء قال مل يكن فينا فارس يوم بدر
النوع الثالث عشر الشاذ وهو عند الشافعي ومجاعة من علماء احلجاز ما روى الثقة خمالفا لرواية الناس ال أن ( 

اخلليلي والذي عليه ( لى احلافظ أبو يع) قال  ٠هو من تتمه كالم الشافعي ) ما ال يروي غريه ( الثقة ) يروي 
  حفاظ احلديث 

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

فجعل الشاذ مطلق ) وما كان عن ثقة توقف فيه وال حيتج به ( ال يقبل ) عن غري ثقة فمتروك ( منه ) ان غريه فما ك
لذلك الثقة قال ويغاير املعلل ) وقال احلاكم هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل مبتابع ( التفرد ال مع اعتبار املخالفة 

شاذ مل يوقف فيه على علة كذلك فجعل الشاذ تفرد الثقة بأن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه وال
فهو أخص من قول اخلليلي قال شيخ اإلسالم وبقي من كالم احلاكم وينقدح يف نفس الناقد أنه غلط وال يقدر على 

ن إقامة الدليل على هذا قال وهذا القيد ال بد منه قال وإمنا يغاير املعلل من هذه اجلهة قال وهذا على هذا أدق م
املعلل بكثري فال يتمكن من احلكم به إال من مارس الفن غاية املمارسة وكان يف الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ 
القدم يف الصناعة قلت ولعسره مل يفرده أحد بالتصنيف ومن أوضح أمثلته ما أخرجه يف املستدرك من طريق عبيد 

سائب عن أيب الضحى عن ابن عباس قال يف كل بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك عن عطاء بن ال
أرض نيب كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى وقال صحيح اإلسناد ومل أزل 

  )  ١( أتعجب من تصحيح احلاكم له حىت رأيت البيهقي قال إسناده صحيح ولكنه شاذ مبرة 

األعمال بالنيات والنهي عن بيع الوالء وغري ذلك مما يف  وما ذكراه مشكل بإفراد العدل الضابط كحديث إمنا
) وما ذكراه ( الصحيح فالصحيح التفصيل فإن كان بتفرده خمالفا أحفظ منه وأضبط قال املصنف كابن الصالح 

 فإنه) كحديث إمنا األعمال بالنيات ( احلافظ ) بأفراد العدل الضابط ( فإنه ينتقض ) مشكل ( أي اخلليلي واحلاكم 
حديث فرد تفرد به عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث علقمة عنه مث حممد ابن إبراهيم عن علقمة مث عنه عن 



) وغري ذلك ( وهبته تفرد به عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر ) النهي عن بيع الوالء ( كحديث ) و ( حيىي بن سعيد 
حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و ك) يف الصحيح ( أخرج ) مما ( من األحاديث االفراد 

سلم دخل مكة وعلى رأسه املغفر تفرد به مالك عن الزهري فكل هذه خمرجة يف الصحيح مع أنه ليس هلا إال إسناد 
واحد تفرد به ثقة وقد قال مسلم للزهري حنو تسعني حرفا يرويه وال يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد قال ابن 

ح فهذا الذي ذكرناه وغريه من مذاهب أئمة احلديث يبني لك أنه ليس األمر يف ذلك على اإلطالق الذي الصال
  عبارة ابن الصالح ملا ) بتفرده خمالفا أحفظ منه وأضبط ( الثقة ) فالصحيح التفصيل فإن كان ( قااله وحينئذ 

بضبطه كان تفرده صحيحا رواه من هو أوىل كان شاذا مردودا وإن مل خيالف الراوي فإن كان عدال حافظا موثوقا 
منه باحلفظ لذلك وعبارة شيخ اإلسالم ملن هو أرجح منه ملزيد ضبط أو كثرة عدد أو غري ذلك من وجوه 

قال شيخ اإلسالم ومقاب يقال له احملفوظ قال مثاله ما رواه ) شاذا مردودا ( ما انفرد به ) كان ( الترجيحات 
جة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجال توىف الترمذي والنسائي وابن ما

على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يدع وارثا إال موىل هو أعتقه احلديث وتابع ابن عيينة على وصله ابن 
اس قال أبو حامت احملفوظ جريج وغريه وخالفهم محاد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ومل يذكر ابن عب

حديث ابن عيينة قال شيخ اإلسالم فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حامت رواية من هم 
أكثر عددا منه قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه املقبول خمالفا ملن هو أوىل منه قال وهذا هو املعتمد يف 

من أمثلته يف املنت ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن حد الشاذ حبسب االصطالح و
األعمش عن ايب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعيت الفجر فليضطجع عن ميينه قال البيهقي خالف 

م ال من قوله وانفرد عبد عبد الواحد العدد الكثري يف هذا فإن الناس إمنا رووه من فعل النيب صلى اهللا عليه و سل
بتفرده غريه وإمنا روى أمرا مل يروه ) وإن مل خيالف الراوي ( الواحد من بني ثقات أصحاب األعمش هبذا اللفظ 

  فإن كان عدال حافظا موثوقا بضبطه كان تفرده صحيحا ( غريه فينظر يف هذا الراوي املنفرد 

حسنا وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا واحلاصل أن الشاذ وإن مل يوثق بضبطه ومل يبعد عن درجة الضابط كان 
مل ( لكن ) املردود هو الفرد املخالف الذي ليس يف رواته من الثقة والضبط ما جيرب به تفرده وإن مل يوثق بضبطه و 

كان شاذا منكرا مردودا واحلاصل إن ( من ذلك ) حسنا وإن بعد ( ما انفرد به ) يبعد عن درجة الضابط كان 
وهو هبذا التفسري ) الشاذ املردود هو الفرد املخالف والفرد الذي ليس يف رواته من الثقة والضبط ما جيرب به تفرده 

جيامع املنكر وسيأيت ما فيه تنبيه ما تقدم من االعتراض على اخلليلي واحلاكم بإفراد الصحيح أورد عليه أمران 
هما تفرد الضابط احلافظ ملا بينهما من الفرق وأجيب بأهنما أطلقا الثقة أحدمها أهنما إمنا ذكرا تفرد الثقة فال يرد علي

فشمل احلافظ وغريه والثاين أن حديث النية مل ينفرد به عمر بل رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أبو سعيد 
حابة علي بن أيب اخلدري كما ذكره الدارقطين وغريه بل ذكر أبو القاسم بن منده أنه رواه سبعة عشر أخر من الص

طالب وسعد بن أيب وقاص وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية بن أيب سفيان 
وعتبة بن عبد السلمى وهالل بن سويد وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد اهللا وعتبة بن عامر وأبو ذر الغفاري 

لدرداء وسهل بن سعد والنواس بن مسعان وأبا موسى األشعري وعتبة بن الندر وعتبة بن مسلم وزاد غريه أبا ا
  وصهيب بن سنان وأبا أمامة الباهلي وزيد بن ثابت 



ورافع بن خديج وصفوان بن أمية وغزية بن احلرث أو احلرث بن غزية وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت 
حممد وعن حممد غري حيىي وأن حديث النهي عن حيي وذكر ابن منده انه رواه عن عمر غري علقمة وعن علقمة غري 

بيع الوالء رواه غري ابن دينار فأخرجه الترمذي يف العلل املفرد حدثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب ثنا حيىي 
بن سليم عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر وأخرجه ابن عدي يف الكامل حدثنا عصمة البخاري حدثنا 

ن فهد ثنا مسلم عن حممد بن دينار عن يونس يعين ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر وأجيب بأن حديث إبراهيم ب
األعمال مل يصح له طريق غري حديث عمر ومل يرد بلفظ حديث عمر إال من حديث أيب سعيد وعلي وأنس وأيب 

ممن ومهه فيه الدارقطين وغريه هريرة فأما حديث أيب سعيد فقد صرحوا بتغليط ابن أيب راود الذي رواه عن مالك و
وحديث علي يف أربعني علوية بإسناد من أهل البيت فيه من ال يعرف وحديث أنس ورواه ابن عساكر يف أول 

أماليه من رواية حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن أنس وقال غريب جدا واحملفوظ حديث عمر وحديث أيب 
سند ضعيف وسائر أحاديث الصحابة املذكورين إمنا هي يف مطلق النية هريرة رواه الرشيد العطار يف جزء له ب

كحديث يبعثون على نياهتم وحديث ليس له من غزاته إال ما نوى وحنو ذلك وهكذا يفعل الترمذي يف اجلامع حيث 
لباب يقول ويف الباب عن فالن وفالن فإنه ال يريد ذلك احلديث املعني بل يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب يف ا

  قال العراقي وهو عمل صحيح إال أن كثريا من الناس يفهمون من ذلك أن 

  النوع الرابع عشر معرفة املنكر

قال احلافظ الربدجيي هو الفرد الذي ال يعرف متنه عن غري راويه وكذا أطلقه كثريون من مسي من الصحابة يروون 
يثا آخر يصح إيراده يف ذلك الباب ومل يصح ذلك احلديث بعينه وليس كذلك بل قد يكون كذلك وقد يكون حد

من طريق غري عمر إال الطريق املتقدمة قال البزار يف مسنده ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال من 
حديث عمر وال عن عمر إال من حديث علقمة وال عن علقمة إال من حديث حممد وال عن حممد إال من حديث 

فقال الترمذي يف اجلامع والعلل أخطأ فيه حيىي بن سليم وعبد اهللا بن دينار تفرد هبذا حيىي وأما حديث النهي 
احلديث عن ابن عمر وقال ابن عدي عقب ما أورده مل أمسعه إال من عصمة عن إبراهيم بن فهد وإبراهيم مظلم 

زهري رواها البزار يف مسنده األمر له مناكري نعم حديث املغفر مل ينفرد به مالك بل تابعه عن الزهري ابن أخي ال
وأبو أويس بن أيب عامر رواها ابن عدي يف الكامل وابن سعد يف الطبقات ومعمر رواها ابن عدي واألوزاعي نبه 

عليها املزي يف األطراف وعن ابن العريب أن له ثالثة عشر طريقا غري طريق مالك وقال شيخ اإلسالم قد مجعت 
بفتح املوحدة ) الربدجيي ( أبو بكر ) ع الرابع عشر معرفة املنكر قال احلافظ النو( طرقه فوصلت إىل سبعة عشر 

وسكون الراء وكسر الدال املهملة بعدها حتتية وجيم نسبة إىل برديج قرب بردعة بإمهال الدال بأذربيجان ويقال له 
  من أهل ) ثريون الفرد الذي ال يعرف متنه عن غري راويه وكذا أطلقه ك( احلديث ) هو ( الربذعي أيضا 

والصواب فيه التفصيل الذي تقدم يف ( والصواب فيه التفصيل الذي تقدم يف الشاذ احلديث قال ابن الصالح 
قال وعند هذا القول املنكر قسمان على ما ذكرنا يف الشاذ فإنه مبعناه مثال األول وهو املنفرد املخالف ملا ) الشاذ 

علي ابن حسني عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول اهللا  رواه الثقات رواية مالك عن الزهري عن
صلى اهللا عليه و سلم قال ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم فخالف مالك غريه من الثقات يف قوله عمر بن 

يف عثمان بضم العني وذكر مسلم يف التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قاله بفتحها وأن مالكا وهم 



ذلك قال العراقي ويف هذا التمثيل نظر ألن احلديث ليس مبنكر ومل يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت وغايته 
أن يكون السند منكرا أو شاذا ملخالفة الثقات ملالك يف ذلك وال يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك 

علة الواقعة يف السند قد تقدح يف املنت وقد ال تقدح كما الوصف يف املنت وقد ذكر ابن الصالح يف نوع املعلل أن ال
سيأيت قال فاملثال الصحيح هلذا القسم ما رواه أصحاب السنن األربعة من رواية مهام بن حيىي عن ابن جريج عن 
الزهري عن أنس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل اخلالء وضع خامته قال أبو داود بعد خترجيه هذا 

حديث منكر وإمنا يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اختذ 
خامتا من ورق مث ألقاه قال والوهم فيه من مهام ومل يروه إال مهام وقال النسائي بعد خترجيه هذا حديث غري حمفوظ 

اس فروى عن ابن جريج هذا املنت هبذا السند وإمنا روى فهمام بن حيىي ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الن
الناس عن ابن جريج احلديث الذي أشار إليه أبو داود فلهذا حكم عليه بالنكارة ومثال الثاين وهو الفرد الذي ليس 

  يف رواته من الثقة واإلتقان ما حيتمل معه تفرده ما رواه النسائي 

مد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا كلوا البلح وابن ماجه من رواية أيب زكري حيىي بن حم
بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان احلديث قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكري وهو شيخ 

بالتضعيف صاحل أخرج له مسلم يف املتابعات غري أنه مل يبلغ مبلغ من حيتمل تفرده بل قد أطلق عليه األئمة القول 
فقال ابن معني ضعيف وقال ابن حبان ال حيتج به وقال العقيلي ال يتابع على حديثه وأورد له ابن عدي أربعة 

أحاديث مناكري تنبيهات األول قد علم مما تقدم بل من تصريح كالم ابن الصالح أن الشاذ واملنكر مبعىن وقال شيخ 
ملخالفة ويفترقان يف أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق واملنكر راويه اإلسالم إن الشاذ واملنكر جيتمعان يف اشتراط ا

ضعيف قال وقد غفل من سوى بينهما مث مثل املنكر مبا رواه ابن أيب حامت من طريق حبيب بضم احلاء املهملة 
إسحاق وتشديد التحتية بني موحدتني أوالمها مفتوحة ابن حبيب بفتح املهملة بوزن كرمي أخى محزة الزيات عن أيب 

عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من اقام الصالة وآتى الزكاة وحج وصام 
وقرى الضيف دخل اجلنة قال أبو حامت هو منكر ألن غريه من الثقات رواه عن أيب إسحاق موقوفا وهو املعروف 

ال يروي إال من جهته وهو خمالف للقواعد املعلومة أو فحينئذ فاحلديث ال خمالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن 
  عرف به يف غري احلديث النبوي 

  النوع اخلامس عشر معرفة االعتبار واملتابعات والشواهد

هذه أمور يتعرفون هبا حال احلديث أو كثري الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى املتروك وهو نوع مستقل ذكره شيخ 
قي عن فرقد عن مرة عن أيب بكر وحديث عمرو بن مشر عن جابر اجلعفي عن احلارث اإلسالم كحديث صدقة الدقي

عن علي الثاين عبارة شيخ اإلسالم يف النخبة فإن خولف الراوي بأرجح يقال له احملفوظ ومقابله يقال له الشاذ وإن 
من ذلك تفسري احملفوظ  وقعت املخالفة مع الضعف فالراجح يقال له املعروف ومقابله يقال له املنكر وقد علمت

واملعروف ومها من األنواع اليت أمهلها ابن الصالح واملصنف وحقهما أن يذكرا كما ذكر املتصل مع ما يقابله من 
املرسل واملنقطع واملعضل الثالث وقع يف عبارهتم أنكر ما رواه فالن كذا وإن مل يكن ذلك احلديث ضعيفا وقال ابن 

د اهللا بن أيب بردة إذا أراد اهللا بأمة خريا قبض نبيها قبلها قال وهذا طريق حسن عدي أنكر ما روى بريد بن عب
وقال الذهيب أنكر ما للوليد بن )  ١( رواته ثقات وقد أدخله قوم يف صحاحهم انتهى واحلديث يف صحيح مسلم 



النوع ( ني مسلم من األحاديث حديث حفظ القرآن وهو عند الترمذي وحسنه وصححه احلاكم على شرط الشيخ
) يتعرفون هبا حال احلديث ( يتداوهلا أهل احلديث ) اخلامس عشر معرفة االعتبار واملتابعات والشواهد هذه أمور 

  ينظرون هل تفرد به راويه أوال وهل هو معروف أوال فاالعتبار أن يأيت إىل حديث لبعض 

عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا فمثال االعتبار أن يروي محاد مثال حديثا ال يتابع عليه عن أيوب 
عليه و سلم فينظر هل رواه ثقة غري أيوب عن ابن سريين فإن مل يوجد فغري ابن سريين عن ايب هريرة وإال فصحايب 

ليعرف هل شاركه يف ذلك احلديث رواه )  ١( غري الرواة فيعتربه بروايات غريه من الرواة بسرب طرق احلديث 
عن شيخه أوال فإن مل يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه وهكذا إىل آخر غريه فرواه 

اإلسناد وذلك املتابعة فإن مل يكن فينظر هل أتى مبعناه حديث آخر وهو الشاهد فإن مل يكن فاحلديث فرد فليس 
مثال حديثا ( بن سلمة ) أن يروي محاد  فمثال االعتبار( االعتبار قسيما للمتابع والشاهد بل هو هيئة التوصل إليهما 

ال يتابع عليه عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فينظر هل رواه ثقة غري أيوب 
أي وإن مل يوجد ثقة عن أيب هريرة ) فغري ابن سريين عن أيب هريرة وإال ( ثقة غريه ) عن ابن سريين فإن مل يوجد 

  ايب غري فصح( غريه 

أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأي ذلك وجد علم أن له أصال يرجع إليه وإال فال واملتابعة أن يرويه عن 
أيوب غري محاد وهي املتابعة التامة أو عن ابن سريين غري أيوب أو عن ايب هريرة غري ابن سريين أو عن النيب صلى 

سمى متابعة وتقصر عن األوىل حبسب بعدها منعا وتسمى املتابعة شاهدا اهللا عليه و سلم صحايب آخر فكل هذا ي
والشاهد أن يروى حديث آخر مبعناه وال يسمى هذا متابعة أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأي ذلك 

لذي رواه اصل له كاحلديث ا) فال ( أي وإن مل يوجد شيء من ذلك ) أن له أصال يرجع إليه وإال ( به ) وجد علم 
الترمذي عن طريق محاد بن سلمة عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة أراه رفعه أحبب حبيبك هونا ما احلديث 
قال الترمذي غريب ال نعرفه هبذا اإلسناد إال من هذا الوجه أي من وجه يثبت وإال فقد رواه احلسن بن دينار عن 

واملتابعة أن يرويه عن أيوب غري محاد وهي املتابعة التامة ( ات ابن سريين واحلسن متروك احلديث ال يصلح للمتابع
عن ابن سريين غري أيوب أو عن أيب هريرة غري ابن سريين أو عن النيب صلى اهللا عليه ( مل يروه عنه غريه ورواه ) أو 

أي ) بعدها منها  األوىل حبسب( املتابعة ) فكل هذا يسمى متابعة وتقصر عن ( غري أيب هريرة ) و سلم صحايب آخر 
فقد حصل ) والشاهد أن يروي حديث آخر مبعناه وال يسمى هذا متابعة ( أيضا ) وتسمى املتابعة شاهدا ( بقدره 

اختصاص املتابعة مبا كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحايب أم ال والشاهد أعم وقيل هو خمصوص مبا كان 
الشاهد متابعة أيضا واألمر سهل مثال ما اجتمع فيه املتابعة التامة باملعىن كذلك وقال شيخ اإلسالم قد يسمى 

  والقاصرة والشاهد ما رواه الشافعي يف األم عن مالك 

وإذا قالوا يف مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سريين او أيوب أو محاد كان مشعرا بانتفاء املتابعات وإذا انتفت مع عن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشهر تسع وعشرون فال تصوموا حىت تروا  عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن

اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني فهذا احلديث هبذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي 
ليكم فاقدروا له لكن تفرد به عن مالك فعدوه يف غرائبه ألن أصحاب مالك رووه عنه هبذا اإلسناد بلفظ فإن غم ع

كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة )  ١( وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد اهللا ابن مسلمة القعنيب 



تامة ووجدنا له متابعة قاصرة يف صحيح ابن خزمية من رواية عاصم بن حممد عن أبيه حممد بن زيد عن جده عبد اهللا 
مسلم من رواية عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا ثالثني بن عمر فأكملوا ثالثني ويف صحيح 

عن ابن عباس عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم )  ٢( ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية حممد بن حنني 
ياد عن أيب هريرة فذكر مثل حديث عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر بلفظ سواء ورواه البخاري من رواية حممد بن ز

تفرد به ( أي احلديث ) وإذا قالوا يف مثله ( بلفظ فإن أغمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني وذلك شاد باملعىن 
أو محاد ( عن ابن سريين ) أو أيوب ( عن أيب هريرة ) أو ابن سريين ( عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ) أبو هريرة 

  مع ( املتابعات ) وإذا انتفت ( فيه ) املتابعات ( وجوه ) ء كان مشعرا بانتفا( عن أيوب ( 

  الشواهد فحكمه ما سبق يف الشاذ ويدخل يف املتابعة واالستشهاد رواية من ال حيتج به وال يصلح لذلك كل ضعيف 

  النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها

اء واحملدثني قبوهلا مطلقا وقيل ال تقبل مطلقا وقيل وهو فن لطيف تستحسن العناية به ومذهب اجلمهور من الفقه
( من التفصيل ) تقبل إن زادها غري من رواه ناقصا وال تقبل ممن رواه مرة ناقصا الشواهد فحكمه ما سبق يف الشاذ 

كما سيأيت يف ألفاظ اجلرح ) ويدخل يف املتابعة واالستشهاد رواية من ال حيتج به وال يصلح لذلك كل ضعيف 
وقد اشتهر ) النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها وهو فن لطيف تستحسن العناية به ( تعديل وال

( مبعرفة ذلك مجاعة كأيب بكر عبد اهللا بن حممد ابن زياد النيسابوري وأيب الوليد حسان بن حممد القرشي وغريمها 
عت ممن رواه أوال ناقصا أم من غريه سواء تعلق هبا سواء وق) ومذهب اجلمهور من الفقهاء واحملدثني قبوهلا مطلقا 

حكم شرعي ام ال وسواء غريت احلكم الثابت أم ال وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت خبري ليست هي فيه أم ال 
وقيل تقبل ( ال ممن رواه ناقصا وال من غريه ) وقيل ال تقبل مطلقا ( وقد ادعى ابن طاهر االتفاق على هذا القول 

وقال ابن الصباغ فيه إن ذكر أنه مسع كل واحد من ) غري من رواه ناقصا وال تقبل ممن رواه مرة ناقصا  إن زادها
  اخلربين يف جملسني قبلت الزيادة وكانا خربين يعمل هبما وإن عزى ذلك إىل جملس واحد وقال 

فيه كتفرد كنت أنسيت هذه  وقسمه الشيخ أقساما أحدها زيادة ختالف الثقات فترد كما سبق الثاين ما ال خمالفة
الزيادة قبل منه وإال وجب التوقف فيها وقال يف احملصول فيه العربة ملا روى منه أكثر فإن استوى قبلت منه وقيل 

إن كانت الزيادة مغرية لإلعراب كان اخلربان متعارضني وإال قبلت حكاه ابن الصباغ عن املتكلمني والصفي اهلندي 
 أربعني شاة مث يف أربعني نصف شاة وقيل تقبل إن غريت اإلعراب مطلقا وقيل ال تقبل عن األكثرين كأن يروى يف

إال إن أفادت حكما وقيل تقبل يف اللفظ دون املعىن حكامها اخلطيب وقال ابن الصباغ إن زادها واحد وكان من 
عادة وقال ابن السمعاين مثله وراه ناقصا مجاعة ال جيوز عليهم الوهم سقطت وعبارة غريه ال يغفل مثلهم عن مثلها 

وزاد أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله وقال الصرييف واخلطيب يشترط يف قبوهلا كون من رواها حافظا وقال 
شيخ اإلسالم اشتهر عن مجع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غري تفصيل وال يتأتى ذلك على طريق 

حيح واحلسن أن ال يكون شاذا مث يفسرون الشذوذ مبخالفة الثقة من هو أوثق منه احملدثني الذين يشترطون يف الص
واملنقول عن أئمة احلديث املتقدمني كابن مهدي وحيىي القطان وأمحد وابن معني وابن املديين والبخاري وايب زرعة 

ية حبيث يلزم من قبوهلا رد الرواية وأيب حامت والنسائي والدارقطين وغريهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة املناف



) وقسمه الشيخ أقساما أحدها زيادة ختالف الثقات ( األخرى وقد تنبه لذلك ابن الصالح وتبعه ملصنف حيث قال 
  كتفرد ( ملا رواه الغري أصال ) الثاين ما ال خمالفة فيه ( يف نوع الشاذ ) فترد كما سبق ( فيما رووه 

اخلطيب باتفاق العلماء الثالث زيادة لفظة يف حديث مل يذكرها سائر رواته كحديث ثقة حبملة حديث فيقبل قال 
جعلت يل األرض مسجدا وطهورا انفرد أبو مالك االشجعي فقال وتربتها طهورا فهذا يشبه األول ويشبه الثاين 

ن املسلمني وال كذا قال الشيخ والصحيح قبول هذا األخري ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك يف حديث الفطرة م
ال تعرض فيه ملا رواه الغري ) يصح التمثيل به فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان ثقة جبملة حديث 

الثالث زيادة لفظة يف حديث مل ( اسنده إليه ليربأ من عهدته ) فيقبل قال اخلطيب باتفاق العلماء ( مبخالفة أصال 
جعلت يل األرض مسجدا وطهورا  ٠حذيفة ) كحديث  ٠ني تلك املرتبتني وهذه مرتبة ب) يذكرها سائر رواته 

وسائر الرواة مل يذكروا ) طهورا ( لنا ) تربتها ( جعلت ) االشجعي فقال و ( سعد بن طارق ) انفرد أبو مالك 
دة خمصوص ويف املردود من حيث إن ما رواه اجلماعة عام وما رواه املنفرد املردود بالزيا) فهذا يشبه األول  ٠ذلك 

( املقبول من حيث إنه ال منافاة بينهما ) ويشبه الثاين ( ذلك مغايرة يف الصفة ونوع من املخالفة خيتلف به احلكم 
ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك ( قال ) والصحيح قبول هذا األخري ( ابن الصالح قال املصنف ) كذا قال الشيخ 

ن الترمذي أن مالكا تفرد هبا وأن عبيد اهللا بن عمر وأيوب وغريمها رووا ونقل ع) يف حديث الفطرة من املسلمني 
عليها مجاعة من ) وال يصح التمثيل به فقد وافق مالكا ( احلديث عن نافع عن ابن عمر بدون ذلك قال املصنف 

مسلم يف وروايته عن ) والضحاك بن عثمان ( وروايته عند البخاري يف صحيحه ) عمر بن نافع ( الثقات منهم 
  صحيحه 

  النوع السابع عشر معرفة االفراد

تقدم مقصوده قال العراقي وكثري بن فرقد وروايته يف مستدرك احلاكم وسنن الدارقطين ويونس بن يزيد يف بيان 
املشكل للطحاوي واملعلى بن إمساعيل يف صحيح ابن عبد اهللا بن عمر العمري يف سنن الدارقطين قيل وزيادة التربة 

ديث السابق حيتمل أن يراد هبا األرض من حيث هي أرض ال التراب فال يبقى فيه زيادة وال خمالفة ملن أطلق يف احل
واجيب بأن يف بعض طرقه التصريح بالتراب مث إن عدها زيادة بالنسبة إىل حديث حذيفة وإال فقد وردت يف 

ديث الشيخني عن ابن مسعود سألت حديث علي رواه أمحد والبيهقي بسند حسن فائدة من امثلة هذا الباب ح
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أفضل قال الصالة لوقتها وزاد احلسن بن مكدم وبندار يف روايتهما يف 

أول وقتها صححها احلاكم وابن حبان وحديث الشيخني عن أنس أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة زاد 
ححها احلاكم وابن حبان وحديث علي إن السه وكاء العني زاد إبراهيم بن موسى مساك بن عطية إال اإلقامة وص

يف األنواع اليت قبله قال ابن الصالح لكن ) النوع السابع عشر معرفة األفراد تقدم مقصوده  ٠فمن نام فليتوضأ 
  أفردته بترمجة كما أفرده احلاكم وملا بقي منه 

ة وتقدم والثاين بالنسبة إىل جهة كقوهلم تفرد به أهل مكة والشام أو فالن فالفرد قسمان أحدمها فرد عن مجيع الروا
عن فالن أو أهل البصرة عن أهل الكوفة وشبهه وال يقتضي هذا ضعفه إال أن يراد بتفرد املدنيني انفراد واحد منهم 

تقدم حكمه ( قد ) و  عن مجيع الرواة( مطلق تفرد به واحد ) فالفرد قسمان احدمها فرد ( فيكون كالقسم األول 
أو البصرة أو الكوفة أو ) كقوهلم تفرد به أهل مكة والشام ( خاصة ) بالنسبة إىل جهة ( فرد نسيب ) والثاين 



) أو أهل البصرة عن أهل الكوفة ( وإن كان مرويا من وجوه عن غريه ) فالن عن فالن ( تفرد به ) أو ( خراسان 
مثال ) إال أن يراد بتفرد املدنيني ( من حيث كونه فردا ) وال يقتضي هذا ضعفه وشبهه ( او اخلراسانيون عن املكيني 

ألن رواية غري الثقة ) كالقسم األول ( حكمه ) فيكون ( جتوزا أو يقال مل يروه ثقة إال فالن ) انفراد واحد منهم ( 
قة هل بلغ رتبة من يعترب حبديثه أو ال كال رواية فينظر يف املنفرد به هل بلغ رتبة من حيتج بتفرده أو ال ويف غري الث

عن أيب )  ١( مثال ما انفرد به أهل بلد ما رواه أبو داود عن أيب الوليد الطيالسي عن مهام عن قتادة عن أيب نضرة 
سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاحتة الكتاب وما تيسر قال احلاكم تفرد بذكر األمر فيه أهل البصرة من أول اإلسناد إىل 

  آخره 

ومل يشركهم يف هذا اللفظ سواهم وما رواه مسلم من حديث عبد اهللا بن زيد يف صفة وضوء رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم ومسح رأسه مباء غري فضل يديه قال احلاكم هذا سنة غريبة تفرد هبا أهل مصر ومل يشاركهم فيها أحد 

أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة قالت صلى وما رواه أيضا من حديث الضحاك بن عثمان عن أيب النضر عن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم على سهيل بن بيضاء وأخيه يف املسجد قال احلاكم تفرد به أهل املدينة وما رواه أمحد 
من حديث إمساعيل بن عبد امللك املكي عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ندها فقالت يا رسول اهللا خرجت من عندي وأنت طيب النفس مث رجعت إيل حزينا فقال إين دخلت خرج من ع
الكعبة ووددت أين مل أكن دخلتها أو أكون أتعبت أميت قال احلاكم تفرد به أهل مكة ومثل ما تفرد به فالن عن 

بكر بن وائل عن الزهري عن أنس فالن ما رواه أصحاب السنن األربعة من طريق سفيان بن وائل بن داود عن ابنه 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو مل على صفية بسويق ومتر قال ابن الطاهر تفرد به وائل عن أبيه ومل يروه عنه غري 
سفيان وقد رواه حممد بن الصلت التوزي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري ورواه مجاعة عن سفيان عن 

ما تفرد به أهل بلد عن أهل بلد واملراد تفرد واحد منهم حديث النسائي كلوا البلح  الزهري بال واسطة مثال
بالتمر قال احلاكم هو من أفراد البصريني عن املدنيني تفرد به أبو زكري عن هشام ومثال ما تفرد به ثقة حديث 

  مسلم وغريه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ 

  النوع الثامن عشر املعلل

سمونه املعلول وهو حلن وهذا النوع من أجلها يتمكن منه أهل احلفظ واخلربة والفهم الثاقب يف األضحى والفطر وي
بقاف واقتربت الساعة تفرد به ضمرة بن سعيد عن عبيد بن عبد اهللا عن أيب واقد الليثي ومل يروه أحد من الثقات 

ور عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن غري ضمرة ورواه من غريهم ابن هليعة وهو ضعيف عند اجلمه
النوع الثامن عشر ( عائشة فائدة صنف الدارقطين يف هذا النوع كتابا حافال ويف معاجم الطرباين أمثلة كثرية لذلك 

ألن ) وهو حلن ( كذا وقع يف عبارة البخاري والترمذي واحلاكم والدارقطين وغريهم ) املعلل ويسمونه املعلول 
ول من أعل الرباعي ال يأيت على مفعول بل واألجود فيه معل بالم واحدة ألنه مفعول أعل قياسا وأما اسم املفع

وهذا النوع من ( املعلل فمفعول علل وهو لغة مبعىن أهلاه بالشيء وشغله وليس هذا الفعل مبستعمل يف كالمهم 
وهلذا ) ه أهل احلفظ واخلربة والفهم الثاقب يتمكن من( أي أجل أنواع علوم احلديث واشرفها وأدقها وإمنا ) أجلها 

مل يتكلم فيه إال القليل كابن املديين وأمحد والبخاري ويعقوب بن شيبة وايب حامت وأيب زرعة والدارقطين قال احلاكم 
  وإمنا يعلل احلديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل واحلجة يف التعليل عندنا باحلفظ والفهم واملعرفة ال غري 



لة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة منه ويتطرق إىل اإلسناد اجلامع شروط الصحة ظاهرا والع
وتدرك بتفرد الراوي ومبخالفة غريه له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال او وقف أو دخول حديث يف 

توقف وقال ابن مهدي ألن حديث أو غري ذلك حبيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة احلديث أو يتردد في
) والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح ( اعرف علة حديث أحب إيل من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي 

قال ابن الصالح فاحلديث املعلل ما اطلع فيه على علة تقدح يف صحته ) مع أن الظاهر السالمة منه ( يف احلديث 
بتفرد الراوي ومبخالفة غريه ( العلة ) امع شروط الصحة ظاهرا وتدرك ويتطرق إىل اإلسناد اجل( مع ظهور السالمة 

أو ( يف املوصول ) بإرسال ( وقع )  ١) ( على وهم ( هبذا الشأن ) تنبه العارف ( تنضم إىل ذلك ) له مع قرائن 
يث أو او دخول حديث يف حديث أو غري ذلك حبيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة احلد( يف املرفوع ) وقف 

يف نقد الدينار والدرهم )  ٢( فيه ورمبا تقصر عبارة املعلل عن إقامة احلجة على دعواه كالصرييف ) يتردد فيتوقف 
  قال ابن مهدي يف معرفة علم احلديث إهلام لو قلت للعامل بعلل احلديث من 

ثر التعليل باإلرسال بأن والطريق إىل معرفته مجع طرق احلديث والنظر يف اختالف رواته وضبطهم وإتقاهنم وك
يكون راويه أقوى ممن وصل وتقع العلة يف اإلسناد وهو األكثر وقد تقع يف املنت وما وقع يف اإلسناد قد يقدح فيه 

ويف املنت اين قلت هذا مل يكن له حجة وكم من شخص ال يهتدي لذلك وقيل له أيضا إنك تقول للشيء هذا 
)  ١( ال أرأيت لو أتيت الناقد فأريته درامهك فقال هذا جيد وهذا هبرج صحيح وهذا مل يثبت فعمن تقول ذلك فق

أكنت تسأل عمن ذلك أو تسلم له األمر قال بل اسلم له األمر قال فهذا كذلك بطول اجملالسة واملناظرة واخلربة 
مث تقصد ابن  وسئل أبو زرعة ما احلجة يف تعليلكم احلديث فقال احلجة أن تسألين عن حديث له علة فأذكر علته

وارة فتسأله عنه فيذكر علته مث تقصد ابا حامت فيعلله مث متيز كالمنا على ذلك احلديث فإن وجدت بيننا خالفا 
فاعلم أن كال منا تكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرجل ذلك فاتفقت 

يف ) يق إىل معرفته مجع طرق احلديث والنظر يف اختالف رواته و والطر( كلمتهم فقال أشهد أن هذا العلم إهلام 
( للموصول ) وكثر التعليل باإلرسال ( قال ابن املديين الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه ) ضبطهم وإتقاهنم 

يف اإلسناد قد ( منها ) بأن يكون راويه أقوى ممن وصل وتقع العلة يف اإلسناد وهو األكثر وقد تقع يف املنت وماقع 
  ) يقدح فيه ويف املنت 

كاإلرسال والوقف وقد يقدح يف اإلسناد خاصة ويكون املنت صحيحا كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو 
كاإلرسال والوقف وقد يقدح يف اإلسناد ( بن دينار حديث البيعان باخليار غلط يعلى إمنا هو عبد اهللا بن دينار ايضا 

سفيان ) عن ( أحد رجال الصحيح )  ١( الطنافسي ) نت معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيد خاصة ويكون امل
) حديث البيعان باخليار غلط يعلى ( عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ) الثوري عن عمرو بن دينار ( 

ئمة من أصحاب سفيان كأيب نعيم هكذا رواه األ) إمنا هو عبد اهللا بن دينار ( عن سفيان يف قوله عمرو بن دينار 
الفضل بن دكني وحممد بن يوسف الفريايب وخملد بن يزيد وغريهم ومثال العلة يف املنت ما انفرد به مسلم يف 

صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه خيربه عن أنس بن مالك انه حدثه قال 
يه و سلم وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني ال صليت خلف النيب صلى اهللا عل

يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يف آخرها مث رواه من رواية الوليد عن األوزاعي أخربين إسحق 
قال صليت وراء ايب  بن عبد اهللا بن أيب طلحة أنه مسع أنسا يذكر ذلك وروى مالك يف املوطأ عن محيد عن أنس



بكر وعمر وعثمان فكلهم كان ال يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك صليت خلف 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 هذا احلديث معلول أعله احلفاظ بوجوه مجعتها وحررهتا يف اجمللس الرابع والعشرين من األمايل مبا مل أسبق إليه وانا
اخلصها هنا فأما رواية محيد فأعلها الشافعي مبخالفة احلفاظ مالكا فقال يف سنن حرملة فيما نقله عن البيهقي فإن 

قال قائل قد روى مالك فذكره قيل له خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو مثانية متفقني 
د مث رجح روايتهم مبا رواه عن سفيان عن ايوب عن قتادة عن أنس خمالفني له والعدد الكثري أوىل باحلفظ من واح

قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني قال الشافعي يعين 
وهذا هو احملفوظ  يبدؤن بأم القرآن قبل ما يقرأ وبعدها وال يعين أهنم يتركون بسم اهللا الرمحن الرحيم قال الدارقطين

عن قتادة وغريه عن أنس قال البيهقي وكذا رواه عن قتادة أكثر أصحابه كأيوب وشعبة والدستوائي وشيبان بن 
عبد الرمحن وسعيد بن أيب عروبة وأيب عوانة وغريهم قال ابن عبد الرب فهؤالء حفاظ أصحاب قتادة وليس يف 

ا هو اللفظ املتفق عليه يف الصحيحني وهو رواية األكثرين روايتهم هلذا احلديث ما يوجب سقوط البسملة وهذ
ورواه كذلك أيضا عن أنس ثابت البناين وإسحق بن عبد اهللا بن ايب طلحة وما أوله عليه ورواه الشافعي مصرح به 

عن يف رواية الدارقطين بسند صحيح فكانوا يستفتحون بأم القرآن قال ابن عبد الرب ويقولون إن أكثر رواية محيد 
أنس إمنا مسعها من قتادة وثابت عن أنس ويؤيد ذلك أن ابن عدي صرح بذكر قتادة بينهما يف هذا احلديث فتبني 

انقطاعها ورجوع الطريقني إىل واحدة وأما رواية األوزاعي فاعلها بعضهم بأن الراوي عنه وهو الوليد يدلس 
مل يسقط بني األوزاعي وقتادة أحد فقتادة ولد  تدليس التسوية وإن كان قد صرح بسماعه من شيخه وإن ثبت أنه

  أكمه فال بد أن 

يكون أملى على من كتب إىل األوزاعي ومل يسم هذا الكاتب فيحتمل أن يكون جمروحا أو غري ضابط فال تقوم به 
لفاظ احلجة مع ما يف أصل الرواية بالكتابة من اخلالف وأن بعضهم يرى انقطاعها وقال ابن عبد الرب اختلف يف أ

هذا احلديث اختالفا كثريا متدافعا مضطربا منهم من يقول صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وايب بكر 
وعمر ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من يقتصر على أيب بكر وعثمان ومنهم من ال يذكر فكانوا ال يقرءون بسم 

اهللا الرمحن الرحيم ومنهم من قال فكانوا جيهرون ببسم  اهللا الرمحن الرحيم ومنهم من قال فكانوا ال جيهرون ببسم
اهللا الرمحن الرحيم ومنهم من قال فكانوا يفتتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني ومنهم من قال فكانوا يقرءون بسم 

وأن الذي  اهللا الرمحن الرحيم قال وهذا اضطراب ال تقوم معه حجة ألحد ومما يدل على أن أنسا مل يرد نفي البسملة
زاد ذلك يف آخر احلديث روى باملعىن فأخطأ ما صح عنه أن أبا سلمة سأله أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يستفتح باحلمد هللا رب العاملني أو ببسم اهللا الرمحن الرحيم فقال إنك سألتين عن شيء ما أحفظه وما سألين عنه أحد 
رط الشيخني وما قيل من أن من حفظ عنه حجة على من سأله يف حال قبلك اخرجه أمحد وابن خزمية بسند على ش

نسيانه فقد أجاب أبو شامة بأهنما مسألتان فسؤال أيب سلمة عن البسملة وتركها وسؤال قتادة عن االستفتاح بأي 
ه سورة وقد ورد من طريق آخر عنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسر ببسم اهللا الرمحن الرحيم أخرج

  الطرباين من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه 



وقد تطلق العلة على غري مقتضاها الذي قدمناه ككذب عن احلسن عنه وابن خزمية من طريق سويد بن عبد العزيز 
عن عمران القصري عن احلسن عنه وورد من طريق آخر عن املعتمر عن أبيه عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا 

ر ببسم اهللا الرمحن الرحيم رواه الدارقطين واخلطيب وأخرجه احلاكم من جهة أخرى عن املعتمر عليه و سلم جيه
وقد ورد ثبوت قراءهتا يف الصالة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أيب هريرة من طرق عند احلاكم وابن 

اكم والبيهقي وعثمان وعلي وعمار خزمية والنسائي والدارقطين والبيهقي واخلطيب وابن عباس عند الترمذي واحل
بن ياسر وجابر بن عبد اهللا والنعمان بن بشري وابن عمر واحلكم بن عمري وعائشة وأحاديثهم عند الدارقطين ومسرة 

بن جندب وأيب وحديثهما عند البيهقي وبريدة وجمالد بن ثور وبسر أو بشر بن معاوية وحسني بن عرفطة 
عند احلاكم ومجاعة من املهاجرين واألنصار عند الشافعي فقد بلغ ذلك مبلغ  وأحاديثهم عند اخلطيب وأم سلمة

التواتر وقد بينا طرق هذه األحاديث كلها يف كتاب األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة وتبني مبا ذكرناه أن حلديث 
من الوليد والكتابة وجهالة مسلم السابق تسع علل املخالفة من احلفاظ واألكثرين واالنقطاع وتدليس التسوية 

الكاتب واالضطراب يف لفظه واإلدراج وثبوت ما خيالفه عن صحابيه وخمالفته ملا رواه عدد التواتر قال احلافظ أبو 
الفضل العراقي وقول ابن اجلوزي إن األئمة اتفقوا على صحته فيه نظر فهذا الشافعي والدارقطين والبيهقي وابن 

وقد تطلق العلة على غري مقتضاها الذي ( ه افال يقدح كالم هؤالء يف االتفاق الذي نقله عبد الرب ال يقولون بصحت
  ككذب ( من األسباب القادحة ) قدمناه 

الراوي وغفلته وسوء حفظه وحنوها من أسباب ضعف احلديث ومسى الترمذي النسخ على وأطلق بعضهم العلة 
حىت قال من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ  على خمالفة ال تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط

وذلك موجود يف كتب العلل ومسى الترمذي ) الراوي وغفلته وسوء حفظه وحنوها من أسباب ضعف احلديث 
قال العراقي فإن اراد به علة يف العمل باحلديث فصحيح أو يف صحته فال ألن يف الصحيح احاديث ) النسخ علة 

يف صحة احلديث كإرساله ما وصله الثقة الضابط حىت ) طلق بعضهم العلة على خمالفة ال تقدح وأ( كثرية منسوخة 
وقائل ذلك أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد ومثل الصحيح ) قال من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ 

عضال ورواه عنه إبراهيم بن املعلل حبديث مالك للمملوك طعامه السابق يف نوع املعضل فإنه اورده يف املوطأ م
طهمان والنعمان بن عبد السالم موصوال قال فقد صار احلديث بتبيني اإلسناد صحيحا يعتمد عليه قيل وذلك 

عكس املعلل فإنه ما ظاهره السالمة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح وهذا كان ظاهره اإلعالل باإلعضال فلما 
ل كتاب صنف يف املعلل كتاب ابن املديين وابن أيب حامت واخلالل وأمجعها فتش تبني وصله فائدة قال البلقيين أج

كتاب الدارقطين قلت وقد صنف شيخ اإلسالم فيه الزهر املطول يف اخلرب املعلول وقد قسم احلاكم يف علوم 
  احلديث أجناس املعلل إىل عشرة وحنن نلخصها هنا بأمثلتها أحدها أن يكون السند ظاهره 

من ال يعرف بالسماع ممن روى عنه كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب الصحة وفيه 
هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من جلس جملسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم 

مسلما جاء إىل البخاري  وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك واتوب إليك غفر له ما كان يف جملسه ذلك فروى أن
وسأله عنه فقال هذا حديث مليح إال أنه معلول حدثنا به موسى بن إمسعيل ثنا وهيب ثنا سهيل عن عون بن عبد 

وهذا أوىل ألنه ال يذكر ملوسى بن عقبة مساع من سهيل الثاين أن يكون احلديث مرسال من وجه )  ١( اهللا قوله 
اهره الصحة كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد احلذاء وعاصم رواه الثقات احلفاظ ويسند من وجه ظ



عن أيب قالبة عن أنس مرفوعا أرحم أميت أبو بكر وأشدهم يف دين اهللا عمر احلديث قال فلو صح إسناده ألخرج يف 
غريه  الصحيح إمنا روى خالد احلذاء عن أيب قالبة مرسال الثالث ان يكون احلديث حمفوظا عن صحايب ويروى عن

الختالف بالد رواته كرواية املدنيني عن الكوفيني كحديث موسى بن عقبة عن أيب إسحق عن أيب بردة عن أبيه 
مرفوعا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة قال هذا إسناد ال ينظر فيه حديثي إال ظن أنه من شرط 

  و إمنا احلديث حمفوظ  ) ٢( الصحيح واملدنيون إذا رووا عن الكوفيني زلقوا 

عن رواية أيب بردة عن األغر املزين الرابع أن يكون حمفوظا عن صحايب فريوي عن تابعي يقع الوهم بالتصريح مبا 
يقتضي صحته بل وال يكون معروفا من جهته كحديث زهري بن حممد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه مسع رسول 

ملغرب بالطور قال أخرج العسكري وغريه هذا احلديث يف الوحدان وهو معلول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف ا
أبو عثمان مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه و سلم وال رآه وعثمان إمنا رواه عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه 

خرى حمفوظة وإمنا هو عثمان بن أيب سليمان اخلامس أن يكون روى بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أ
كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن احلسني عن رجل من األنصار أهنم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم ذات ليلة فرمى بنجم فاستنار احلديث قال وعلته أن يونس مع جاللته قصر به وإمنا هو عن ابن عباس حدثين 
وغريهم عن الزهري السادس أن خيتلف على رجل باإلسناد رجال هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصاحل واألوزاعي 

وغريه ويكون احملفوظ عنه ما قابل اإلسناد كحديث علي بن احلسني بن واقد عن أبيه عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه 
عن عمر بن اخلطاب قال قلت يا رسول اهللا مالك أفصحنا احلديث قال وعلته ما أسند عن علي بن خشرم حدثنا 

ن احلسني بن واقد بلغين أن عمر فذكره السابع االختالف على رجل يف تسمية شيخه أو جتهيله كحديث علي ب
  الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن 
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ووي: كتاب  لن تقريب ا لراوي يف شرح  ا   تدريب 
وطي : املؤلف  لسي ا بكر  بن أيب  لرمحن  ا  عبد 

أيب هريرة مرفوعا املؤمن غر كرمي والفاجر خب لئيم قال وعلته ما أسند عن حممد بن كثري حدثنا سفيان عن حجاج 
مل يسمع منه أحاديث عن رجل عن أيب سلمة فذكره الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه ومسع منه لكنه 

معينة فإذا رواها عنه بال واسطة فعلتها أنه مل يسمعها منه كحديث حيىي ابن أيب كثري عن أنس أن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون احلديث قال فيحىي رأى أنسا وظهر من غري 

اسند عن حيىي قال حدثت عن أنس فذكره التاسع أن تكون طريقه معروفة وجه أنه مل يسمع منه هذا احلديث مث 
يروي أحد رجاهلا حديثا من غري تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على اجلادة يف الوهم كحديث 

صلى اهللا عليه املنذر بن عبد اهللا احلزامي عن عبد العزيز بن املاجشون عن عبد اهللا دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا 
و سلم كان إذا افتتح الصالة قال سبحانك اللهم احلديث قال أخذ فيه املنذر طريق اجلادة وإمنا هو من حديث عبد 

العزيز ثنا عبد اهللا بن الفضل عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي العاشر ان يروي احلديث مرفوعا من 
يد بن حممد ثنا ايب عن أبيه عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر مرفوعا وجه وموقوفا من وجه كحديث أيب فروة يز

من ضحك يف صالته يعيد الصالة وال يعيد الوضوء قال وعلته ما أسند وكيع عن األعمش عن أيب سفيان قال سئل 
  جابر فذكره قال احلاكم وبقيت أجناس مل نذكرها وإمنا جعلنا هذه مثاال ألحاديث كثرية 

  عشر املضطرب النوع التاسع

هو الذي يروى على أوجه خمتلفة متقاربة فإن رجحت إحدى الروايتني حبفظ راويها أو كثرة صحبته املروي عنه أو 
غري ذلك فاحلكم للراجحة وال يكون مضطربا واالضطراب يوجب ضعف احلديث إلشعاره بعدم الضبط ويقع يف 

وما ذكره احلاكم من األجناس يشمله القسمان املذكوران  اإلسناد تارة ويف املنت أخرى وفيهما من راو أو مجاعة
النوع التاسع عشر املضطرب هو الذي يروى على أوجه ( فيما تقدم وإمنا ذكرناه مترينا للطالب وإيضاحا ملا تقدم 

ابن وعبارة ابن الصالح متساوية وعبارة ) متقاربة ( من راو واحد مرتني أو أكثر او من راويني أو رواة ) خمتلفة 
أو ( مثال ) حبفظ راويها ( أو الروايات ) فإن رجحت إحدى الروايتني ( مجاعة متقاومة بالواو وامليم أي وال مرجح 

) مضطربا ( احلديث ) فاحلكم للراجحة وال يكون ( من وجوه الترجيحات ) كثرة صحبته املروى عنه أو غري ذلك 
واالضطراب يوجب ضعف ( هي شاذة أو منكرة كما تقدم  ال الرواية الراجحة كما هو ظاهر وال املرجوحة بلى

يف اإلسناد ( االضطراب ) ويقع ( من رواته الذي هو شرط يف الصحة واحلسن ) احلديث إلشعاره بعدم الضبط 
واحد أو ) من راو ( أي اإلسناد واملنت معا وهذه مزيدة على ابن الصالح ) فيهما ( يقع ) تارة ويف املنت أخرى و 

مثاله يف اإلسناد ما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق إمسعيل بن أمية عن أيب عمرو بن حممد ) أو مجاعة ( راويني 
بن حريث عن جده حريث عن أيب هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه احلديث وفيه فإن مل 

  جيد عصا 

الفا كثريا فرواه بشر بن املفضل وروح بن القاسم عنه ينصبها بني يديه فليخط خطا اختلف فيه على إمساعيل اخت
هكذا ورواه سفيان الثوري عنه عن أيب عمرو بن حريث عن أبيه عن أيب هريرة ورواه محيد بن األسود عنه عن أيب 



عمرو بن حممد بن عمرو عن جده حريث بن سليم عن أيب هريرة ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث عنه عن أيب 
ريث عن جده حريث ورواه ابن جريج عنه عن حريث بن عمار عن أيب هريرة ورواه ذواد بن علبة عمرو بن ح

عنه عن أيب عمرو بن حممد عن جده حريث بن سليمان قال أبو زرعة الدمشقي ال أعلم أحدا بينه )  ١( احلارثي 
ابن املديين عن ابن عيينة عن وبني نسبه غري ذواد ورواه سفيان بن عيينة عنه واختلف فيه على ابن عيينة فقال 

)  ٢( إمساعيل عن أيب حممد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بين عذرة ورواه حممد بن سالم 
ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إمساعيل عن أيب )  ٣( البيكندي عن أيب عيينة مثل رواية بشر بن املفضل وروح 

عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة عن إمسعيل عن أيب عمرو ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن أيب هريرة ورواه 
  حممد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم هكذا 

مثل ابن الصالح هبذا احلديث ملضطرب اإلسناد وقال العراقي يف النكت اعترض عليه بأنه ذكر أن الترجيح إذا 
ممن ذكرهم فينبغي أن ترجح روايته على غريها وأيضا وجد انتفى االضطراب وقد رواه سفيان الثوري وهو أحفظ 

فإن احلاكم وغريه صححوا هذا احلديث قال واجلواب ان وجوه الترجيح فيه متعارضة فسفيان وإن كان أحفظ إال 
أنه انفرد بقوله أيب عمرو ابن حريث عن أبيه وأكثر الرواة يقولون عن جده وهم بشر وروح ووهيب وعبد الوارث 

ت البصريني وأئمتهم ووافقهم على ذلك من حفاظ الكوفة ابن عيينة وقوهلم أرجح للكثرة وألن إمسعيل وهم من ثقا
بن أمية مكي وابن عيينة كان مقيما هبا واألمران مما يرجح به وخالف الكل ابن جريج وهو مكي فتعارضت حينئذ 

مل يرو عنه غريه مع االختالف يف امسه وجوه الترجيح وانضم إىل ذلك جهالة راوي احلديث وهو شيخ إمسعيل فإنه 
واسم أبيه وهل يرويه عن أبيه أو جده أو هو نفسه عن أيب هريرة وقد حكى تضعيف هذا احلديث عن ابن عيينة 

فقال عنه مل جند شيئا نشد به هذا احلديث ومل جييء إال من هذا الوجه وضعفه أيضا الشافعي والبيهقي والنووي يف 
سالم اتقن هذه الروايات رواية بشر وروح وأمجعها رواية محيد بن األسود ومن قال أبو اخلالصة وقال شيخ اإل

عمرو بن حممد أرجح ممن قال أبو حممد عمرو فإن رواة األول أكثر وقد اضطرب من قال أبو حممد فمرة وافق 
  األكثرين فتالشى اخلالف 

ريث مع رواية من قال أبو حممد بن عمرو بن حريث قال واليت ال ميكن اجلمع بينها رواية من قال أبو عمرو بن ح
ورواية من قال حريث بن عمار وما يف الروايات ميكن اجلمع بينها فرواية من قال عن جده ال تنايف من قال عن أبيه 
ألن غايته أنه أسقط األب فتبني املراد برواية غريه ورواية من قال عن أيب عمرو بن حممد بن عمرو بن حريث يدخل 

األثناء عمرا ال تنايف من أسقطه ألهنم يكثرون نسبة الشخص إىل جده املشهور ومن قال سليم ميكن ان يكون  يف
اختصره من سليمان كالترخيم قال واحلق أن التمثيل ال يليق إال حبديث لوال االضطراب مل يضعف وهذا احلديث ال 

هذا االختالف يف امسه ونسبه وقد وجد مثل ذلك يف  يصلح مثاال فإهنم اختلفوا يف ذات واحدة فإن كان ثقة مل يضر
الصحيح وهلذا صححه ابن حبان ألنه عنده ثقة ورجح أحد األقوال يف امسه واسم أبيه وإن مل يكن ثقة فالضعف 

حاصل بغري جهة االضطراب نعم يزداد به ضعفا قال ومثل هذا يدخل يف املضطرب لكون رواته اختلفوا وال مرجح 
قوهلم االضطراب يوجب الضعف قال واملثال الصحيح حديث أيب بكر أنه قال يا رسول اهللا أراك وهو وارد على 

  وقد )  ١( شبت قال شيبتين هود وأخواهتا قال الدارقطين هذا مضطرب فإنه مل يرو إال من طريق أيب إسحاق 



منهم من جعله من مسند اختلف عليه فيه على حنو عشرة أوجه فمنهم من رواه مرسال ومنهم من رواه موصوال و
ايب بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة وغري ذلك ورواته ثقات ال ميكن ترجيح 
بعضهم على بعض واجلمع متعذر قلت ومثله حديث جماهد عن احلكم بن سفيان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

رة أقوال فقيل عن جماهد عن احلكم أو ابن احلكم عن أبيه وقيل نضح الفرج بعد الوضوء قد اختلف فيه على عش
عن جماهد عن احلكم بن سفيان عن أبيه وقيل عن جماهد عن احلكم غري منسوب عن أبيه وقيل عن جماهد عن رجل 
من ثقيف عن أبيه وقيل عن جماهد عن سفيان بن احلكم أو احلكم بن سفيان وقيل عن جماهد عن احلكم بن سفيان 

شك وقيل عن جماهد عن رجل من ثقيف يقال له احلكم او أبو احلكم وقيل عن جماهد عن ايب احلكم أو أيب  بال
احلكم ابن سفيان وقيل عن جماهد عن رجل من ثقيف عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومثال االضطراب يف املنت 

يه و سلم عن الزكاة فقال إن يف املال حلقا فيما أورده العراقي حديث فاطمة بنت قيس قالت سئل النيب صلى اهللا عل
سوى الزكاة رواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أيب محزة عن الشعيب عن فاطمة ورواه ابن ماجه من هذا 

الوجه بلفظ ليس يف املال حق سوى الزكاة قال فهذا اضطراب ال حيتمل التأويل قيل وهذا أيضا ال يصلح مثاال فإن 
  هو مردود شيخ شريك ضععيف ف

من قبل ضعف راويه ال من قبل اضطرابه وأيضا فيمكن تأويله بأهنا روت كال من اللفظني عن النيب صلى اهللا عليه و 
سلم وأن املراد باحلق املثبت املستحب وباملنفي الواجب واملثال الصحيح ما وقع يف حديث الواهبة نفسها من 

ه و سلم ففي رواية زوجتكها ويف رواية زوجناكها ويف رواية االختالف يف اللفظة الواقعة منه صلى اهللا علي
أمكناكها ويف رواية ملكتكها فهذه الفاظ ال ميكن االحتجاج بواحد منها حىت لو احتج حنفي مثال على أن التمليك 

من ألفاظ النكاح مل يسغ له ذلك قلت ويف التمثيل هبذا نظر أوضح من األول فإن احلديث صحيح ثابت وتأويل 
ذه األلفاظ سهل ن فإهنا راجعة إىل معىن واحد خبالف احلديث السابق وعندي أن أحسن مثال لذلك حديث ه

البسملة السابق فإن ابن عبد الرب أعله باالضطراب كما تقدم واملضطرب جيامع املعلل ألنه قد تكون علته ذلك تنبيه 
ن وذلك بأن يقع االختالف يف اسم رجل واحد وقع يف كالم شيخ اإلسالم السابق أن االضطراب قد جيامع الصحة 

وأبيه ونسبته وحنو ذلك ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة وال يضر االختالف فيما ذكر مع تسميته مضطربا 
ويف الصحيحني أحاديث كثرية هبذه املثابة وكذا جزم الزركشي بذلك يف خمتصره فقال قد يدخل القلب والشذوذ 

  صنف شيخ اإلسالم يف املضطرب كتابا مساه املقترب ) فائدة ( واحلسن  واالضطراب يف قسم الصحيح

  النوع العشرون املدرج

هو أقسام أحدها مدرج يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن يذكر الراوي عقبيه كالما لنفسه أو لغريه فريويه 
أحدها مدرج يف حديث النيب صلى اهللا  النوع العشرون املدرج هو أقسام( من بعده متصال فيتوهم أنه من احلديث 

( باحلديث من غري فصل ) عليه و سلم بأن يذكر الراوي عقيبه كالما لنفسه أو لغريه فريويه من بعده متصال 
املرفوع ويدرك ذلك بوروده منفصال يف رواية أخرى أو بالتنصيص على ذلك من ) احلديث ( تتمة ) فيتوهم أنه من 

ملطلعني أو باستحالة كونه صلى اهللا عليه و سلم يقول ذلك مثال ذلك ما رواه أبو داود ثنا الراوي أو بعض األئمة ا
عبيد اهللا بن حممد النفيلي ثنا زهري ثنا احلسن بن احلر عن القاسم بن خميمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثين أن عبد 

بد اهللا بن مسعود فعلمنا التشهد يف الصالة اهللا بن مسعود أخذ بيده وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيد ع



احلديث وفيه إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد 
فقوله إذا قلت إىل آخره وصله زهري بن معاوية باحلديث املرفوع يف رواية أيب داود هذه وفيما رواه عنه أكثر الرواة 

مدرج يف احلديث من كالم ابن مسعود وكذا قال البيهقي واخلطيب وقال املصنف يف اخلالصة  قال احلاكم وذلك
عن زهري ففصله فقال قال عبد اهللا إذا قلت ذلك إىل )  ١( اتفق احلفاظ على أهنا مدرجة وقد رواه شبابة بن سوار 

  آخره 

ن مسعود وهو أصح من رواية من أدرج رواه الدارقطين وقال شبابة ثقة وقد فصل آخر احلديث وجعله من قول اب
وقوله أشبه بالصواب ألن ابن ثوبان رواه عن احلسن كذلك مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غريه 
عن ابن مسعود على ذلك وكذا ما أخرجه الشيخان من طريق ابن ايب عروبة وجرير بن حازم عن قتادة عن النضر 

هريرة من اعتق شقصا وذكرا فيه االستسقاء قال الدارقطين فيما انتقده على بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب 
الشيخني وقد رواه شعبة وهشام ومها أثبت الناس يف قتادة فلم يذكر فيه االستسعاء ووافقهما مهام وفصل 

فعه االستسعاء من احلديث وجعله من قول قتادة قال الدارقطين وذلك أوىل بالصواب وكذا حديث ابن مسعود ر
من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهللا شيئا دخل النار ففي رواية أخرى قال النيب صلى اهللا 

عليه و سلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرها فأفاد ذلك أن إحدى الكلمتني من قول ابن مسعود مث وردت رواية 
ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة األوىل مضافة  ثالثة أفادت أن الكلمة اليت هي من قوله هي الثانية وأكد

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف الصحيح عن أيب هريرة مرفوعا للعبد اململوك أجران والذي نفسي بيده لوال 
ة اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك فقوله والذي نفسي بيده إخل من كالم أيب هرير

  ألنه ميتنع منه صلى اهللا عليه و سلم أن يتمىن الرق وألن أمه مل تكن إذ ذاك موجودة حىت يربها 

تنبيه هذا القسم يسمى مدرج املنت ويقابله مدرج اإلسناد وكل منهما ثالثة أنواع اقتصر املصنف يف األول على 
عند ابن الصالح فأما مدرج املنت فتارة يكون نوع واحد تبعا البن الصالح وأمهل نوعني وأمهل من الثاين نوعا وهو 

يف آخر احلديث كما ذكره وتارة يف أوله وتارة يف وسطه كما ذكره اخلطيب وغريه والغالب وقوع اإلدراج آخر 
اخلرب ووقوعه أوله أكثر من وسطه ألن الراوي يقول كالما يريد أن يستدل عليه باحلديث فيأيت به بال فصل فيتوهم 

مثاله ما رواه اخلطيب من رواية أيب قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة  أن الكل حديث
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من النار فقوله أسبغوا الوضوء مدرج من 

زياد عن أيب هريرة قال أسبغوا الوضوء  قول أيب هريرة كما بني يف رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن حممد ابن
فإن أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم قال ويل لألعقاب من النار قال اخلطيب وهم أبو قطن وشبابة يف روايتهما له 

عن شعبة على ما سقناه وقد رواه اجلم الغفري عنه كرواية آدم ومثال املدرج يف الوسط والسبب فيه إما استنباط 
من احلديث قبل أن يتم فيدرجه أو تفسري بعض األلفاظ الغريبة وحنو ذلك فمن األول ما رواه الراوي حكما 

الدارقطين يف السنن من رواية عبد احلميد بن جعفر عن هشام عن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت 
  يتوضأ فل)  ١( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه 

والثاين أن يكون عنده متنان بإسنادين فريويهما بأحدمها قال الدارقطين كذا رواه عبد احلميد عن هشام ووهم يف 
ذكر األنثيني والرفغ وإدراجه لذلك يف حديث بسرة واحملفوظ أن ذلك قول عروة وكذا رواه الثقات عن هشام 



ب بلفظ من مس ذكره فليتوضأ قال وكان عروة يقول إذا منهم أيوب ومحاد بن زيد وغريمها مث رواه من طريق أيو
مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ وكذا قال اخلطيب فعروة ملا فهم من لفظ اخلرب أن سبب نقض الوضوء مظنة 

الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك فظن بعض الرواة أنه من صلب اخلرب فنقله مدرجا فيه 
حقيقة احلال ففصلوا ومن الثاين حديث عائشة يف بدء الوحي كان النيب صلى اهللا عليه و سلم وفهم اآلخرون 

يتحنث يف غار حراء وهو التعبد الليايل ذوات العدد فقوله وهو التعبد مدرج من قول الزهري وحديث فضالة انا 
ن تفسري ابن وهب وأمثلة ذلك زعيم والزعيم احلميل يبيت يف ربض اجلنة احلديث فقوله والزعيم احلميل مدرج م

كثرية قال ابن دقيق العيد والطريق إىل احلكم باإلدراج يف األول أو األثناء صعب ال سيما إن كان مقدما على 
فريويهما ( خمتلفني ) بإسنادين ( خمتلفان ) الثاين ان يكون عنده متنان ( اللفظ املروى أو معطوفا عليه بواو العطف 

حدمها بإسناده اخلاص به ويزيد فيه من املنت اآلخر ما ليس يف االول ومنه أن يسمع احلديث من أو يروي أ) بأحدمها 
شيخه إال طرفا منه فيسمعه بواسطة عنه فريويه تاما حبذف الواسطة وابن الصالح ذكر هذين القسمني دون ما 

  ذكره املصنف وكأن 

ن أيب مرمي عن مالك عن الزهري عن أنس أن املصنف رأى دخوهلما فيما ذكره مثال ذلك حديث رواه سعيد ب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تنافسوا احلديث فقوله وال تنافسوا 

مدرج أدرجه ابن أيب مرمي من حديث آخر ملالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و 
كم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا وكال احلديثني متفق عليه من سلم إيا

طريق مالك وليس يف األول وال تنافسوا وهي يف الثاين وهكذا احلديثان عند رواة املوطأ قال اخلطيب وهم فيها ابن 
أيب الزناد وروى أبو داود من رواية زائدة أيب مرمي عن مالك عن ابن شهاب وإمنا يرويها مالك يف حديثه عن 

بن حجر )  ١( وشريك فرقهما والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل 
يف صفة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فيه مث جئتهم بعد ذلك يف زمان فيه برد شديد فرأيت الناس 

أيديهم حتت الثياب فقوله مث جئتهم إىل آخره ليس هو هبذا اإلسناد وإمنا أدرج عليه وهو  عليهم جل الثياب حترك
من رواية عاصم عن عبد اجلبار بن وائل عن بعض اهله عن وائل وهكذا رواه مبينا زهري بن معاوية وأبو بدر شجاع 

وسى بن هارون احلمال ومها أثبت بن الوليد فميزا قصة حتريك األيدي وفصالها من احلديث وذكرا إسنادمها قال م
  ممن روى رفع األيدي حتت الثياب 

( الثالث أن يسمع حديثا من مجاعة خمتلفني يف إسناده أو متنه فريويه عنهم باتفاق عن عاصم عن أبيه عن وائل 
فيه ولفظة املنت  وال يبني ما اختلف) الثالث أن يسمع حديثا من مجاعة خمتلفني يف إسناده أو متنه فريويه عنهم باتفاق 

مزيدة هنا كأنه أراد هبا ما تقدم من أن يكون املنت عنده بإسناد إال طرفا منه وقد تقدم مثاله ومثال اختالف السند 
حديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور واألعمش عن أيب وائل عن عمرو 

اهللا أي الذنب أعظم احلديث فرواية واصل هذه مدرجة على رواية بن شرحبيل عن عبد اهللا قال قلت يا رسول 
منصور واألعمش ألن واصال ال يذكر فيه عمرا بل جيعله عن أيب وائل عن عبد اهللا هكذا رواه شعبة ومهدي بن 
ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره اخلطيب وقد بني اإلسنادين معا حيىي بن سعيد 

يف روايته عن سفيان وفصل أحدمها من اآلخر رواه البخاري يف صحيحه عن عمرو بن علي عن حيىي بن  القطان
سفيان عن منصور واألعمش كالمهما عن أيب وائل عن عمرو عن عبد اهللا وعن سفيان عن واصل عن ايب وائل عن 



عن سفيان عن األعمش ومنصور عبد اهللا من غري ذكر عمرو قال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرمحن وكان حدثنا 
وواصل عن ايب وائل عن عمرو فقال دعه قال العراقي لكن رواه النسائي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن 

واصل وحده عن أيب وائل عن عمرو فزاد يف السند عمرا من غري ذكر أحد وكأن ابن مهدي ملا حدث به عن 
  ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم فاقتصر على أحد سفيان عن منصور واألعمش وواصل بإسناد واحد 

  وكله حرام وصنف فيه اخلطيب كتابا شفى وكفى النوع 

  احلادي والعشرون املوضوع

هو املختلق املصنوع وشر الضعيف وحترم روايته مع العلم به يف أي معىن كان إال مبينا ويعرف الوضع بإقرار واضعه 
بإمجاع أهل احلديث والفقه وعبارة ابن السمعاين وغريه من ) حرام ( بأقسامه  أي اإلدراج) كله ( شيوخ سفيان 

تعمد اإلدراج فهو ساقط العدالة وممن حيرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابني وعندي أن ما أدرج لتفسري 
مساه ) ب كتابا اخلطي( أي نوع املدرج ) وصنف فيه ( غريب ال مينع ولذلك فعله الزهري وغري واحد من األئمة 

على ما فيه من إعواز وقد خلصه شيخ اإلسالم وزاد عليه قدره ) شفى وكفى ( الفصل للوصل املدرج يف النقل 
( الكذب ) النوع احلادي والعشرون املوضوع هو ( مرتني وأكثر يف كتاب مساه تقريب املنهج بترتيب املدرج 

) يف أي معىن كان ( أي بوضعه ) حترم روايته مع العلم به و( وأقبحه ) شر الضعيف ( هو ) املختلق املصنوع و 
أي مقرونا ببيان وضعه حلديث مسلم من حدث عين ) إال مبينا ( سواء األحكام والقصص والترغيب وغريها 

أنه وضعه كحديث ) بإقرار واضعه ( للحديث ) ويعرف الوضع ) (  ١( حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني 
  اآليت اعترف بوضعه ميسرة فضائل القرآن 

او معىن إقراره أو قرينة يف الراوي أو املروي فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها وقال 
البخاري يف التاريخ األوسط حدثين حيىي األشكري عن علي بن حدير قال مسعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت 

كل ابن دقيق العيد احلكم بالوضع بإقرار من ادعى وضعه ألن فيه عمال خطبة النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد استش
بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع قال وهذا كاف يف رده لكن ليس بقاطع يف كونه موضوعا جلواز أن يكذب يف 

ليس بأمر  هذا اإلقرار بعينه قيل وهذا ليس باستشكال منه إمنا هو توضيح وبيان وهو أن احلكم بالوضع باإلقراد
قطعي موافق ملا يف نفس األمر جلواز كذبه يف اإلقراد على حد ما تقدم أن املراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر 

عبارة ابن الصالح وما ) أو معىن إقراره ( ال ما يف نفس األمر وحنا البلقيين يف حماسن االصطالح قريبا من ذلك 
ث حبديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تارخيا يعلم وفاة ذلك الشيخ يتنزل منزلة إقراره قال العراقي كأن حيد

قبله وال يعرف ذلك احلديث إال عنده فهذا مل يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع 
أو ( تصره ألن ذلك احلديث ال يعرف إال عن ذلك الشيخ وال يعرف إال برواية هذا عنه وكذا مثل الزركشي يف خم

قال الربيع بن ) يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها ( طويلة ) قرينة يف الراوي أو املروي فقد وضعت أحاديث 
خثيم إن للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره وقال ابن اجلوزي احلديث املنكر يقشعر له 

  جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه يف الغالب 



قال البلقيين وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنتني وعرف ما جيب وما يكره فادعى إنسان أنه كان يكره و
شيئا يعلم ذلك أنه حيبه فبمجرد مساعه يبادر إىل تكذيبه وقال شيخ اإلسالم املدار يف الركة على ركة املعىن فحيثما 

هذا الدين كله حماسن والركة ترجع إىل الرداءة وقال أما وجدت دل على الوضع وإن مل ينضم إليه ركة اللفظ ألن 
ركاكة اللفظ فقط فال تدل على ذلك الحتمال أن يكون رواه باملعىن فغري الفاظه بغري فصحيح نعم إن صرح بأنه 
من لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم فكاذب قال ومما يدخل يف قرينة حال املروي ما نقل عن اخلطيب عن أيب بكر 

الطيب أن من مجلة دالئل الوضع أن يكون خمالفا للعقل حبيث ال يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه احلس  بن
واملشاهدة أو يكون منافيا لداللة الكتاب القطعية أو السنة املتواترة أو اإلمجاع القطعي أما املعارضة مع إمكان اجلمع 

ون خربا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله مبحضر اجلمع فال ومنها ما يصرح بتكذيب رواة مجع املتواتر أو يك
مث ال ينقله منهم إال واحد ومنها اإلفراط بالوعيد الشديد على األمر الصغري او الوعد العظيم على الفعل احلقري 
ئل وهذا كثري يف حديث القصاص واألخري راجع إىل الركة قلت ومن القرائن كون الراوي رافضيا واحلديث يف فضا

أهل البيت وقد اشار إىل غالب ما تقدم الزركشي يف خمتصره فقال ويعرف بإقرار واضعه أو من حال الراوي كقوله 
مسعت فالنا يقول وعلمنا وفاة املروي عنه قبل وجوده أو من حال املروي لركاكة ألفاظه حيث متتنع الرواية باملعىن 

تتوفر الدواعي على قلة أو لكونه أصال يف الدين ومل يتواتر كالنص  وخمالفته القاطع ومل يقبل التأويل أو لتضمنه ملا
الذي تزعم الرافضة أنه دل على إمامة علي وهل يثبت بالبينة على أنه وضعه يشبه ان يكون فيه التردد يف ان 

  شهادة الزور 

صول وغريه كل خرب أوهم هل تثبت بالبينة مع القطع بأنه ال يعمل به ويف مجع اجلوامع البن السبكي أخذا من احمل
باطال ومل يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم ومن املقطوع بكذبه ما نقب عنه من األخبار ومل يوجد 
عند أهله من صدور الرواة وبطون الكتب وكذا قال صاحب املعتمد قال العز بن مجاعة وهذا قد ينازع يف إفضائه 

ن وهلذا قال العراقي يشترط استيعاب االستقراء حبيث ال يبقى ديوان وال راو إال إىل القطع وإمنا غايته غلبة الظ
وكشف أمره يف مجيع أقطار األرض وهو عسر أو متعذر وقد ذكر أبو حازم يف جملس الرشيد حديثا حبضرة الزهري 

قال فنصفه قال  فقال الزهري ال أعرف هذا احلديث فقال أحفظت حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال
وقال ابن اجلوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت احلديث يباين )  ١( أرجو قال اجعل هذا من النصف اآلخر 

املعقول أو خيالف املنقول أو يناقض األصول فاعلم أنه موضوع قال ومعىن مناقضته لألصول أن يكون خارجا عن 
أمثلة ما دل على وضعه قرينة يف الراوي ما أسنده احلاكم عن  دواوين اإلسالم من املسانيد والكتب املشهورة ومن

سيف بن عمر التميمي قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال مالك قال ضربين املعلم 
قال ألخزينهم اليوم حدثين عكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رمحة لليتيم وأغلظهم على 

سكني وقيل ملأمون بن أمحد اهلروي أال ترى إىل الشافعي ومن تبعه خبراسان فقال حدثنا أمحد بن عبد اهللا حدثنا امل
  عبيد اهللا بن معدان األزدي عن 

وقد أكثر جامع املوضوعات يف حنو جملدين أعين ابا الفرج بن اجلوزي فذكر كثريا مما ال دليل على وضعه بل هو 
 أميت رجل يقال له حممد بن إدريس أضر على أميت من إبليس ويكون يف أميت رجل ضعيف أنس مرفوعا يكون يف

يقال له أبو حنيفة هو سراج أميت هو سراج اميت وقيل حملمد بن عكاشة الكرماين إن قوما يرفعون أيديهم يف 
هري عن أنس الركوع ويف الرفع منه فقال حدثنا املسيب بن واضح ثنا ابن املبارك عن يونس بن يزيد عن الز



مرفوعا من رفع يديه يف الركوع فال صالة له ومن املخالف للعقل ما رواه ابن اجلوزي من طريق عبد الرمحن بن زيد 
بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند املقام ركعتني وأسند من طريق 

بن سلمة عن أيب املهزم عن أيب هريرة مرفوعا إن اهللا خلق حممد بن شجاع البلخي عن حسان بن هالل عن محاد 
الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها هذا ال يضعه مسلم بل وال عاقل واملتهم به حممد بن شجاع كان زائغا يف 

وقد أكثر جامع املوضوعات يف حنو ( دينه وفيه أبو املهزم قال شعبة رأيته ولو أعطي درمها وضع مخسني حديثا 
بل وفيه احلسن ) كثريا مما ال دليل على وضعه بل هو ضعيف ( يف كتابه ) لدين أعىن أبا الفرج بن اجلوزي فذكر جم

والصحيح وأغرب من ذلك أن فيها حديثا من صحيح مسلم كما سأبينه قال الذهيب رمبا ذكر ابن اجلوزي يف 
 اجملد قال صنف ابن اجلوزي كتاب املوضوعات أحاديث حسانا قوية قال ونقلت من خط السيد أمحد بن أيب

املوضوعات فأصاب يف ذكره أحاديث شنيعة خمالفة للنقل والعقل وما مل يصب فيه إطالقه الوضع على أحاديث 
بكالم بعض الناس يف أحد رواهتا كقوله فالن ضعيف أو ليس بالقوي او لني وليس ذلك احلديث مما يشهد القلب 

  رضة لكتاب وال سنة وال إمجاع وال حجة بأنه ببطالنه وال فيه خمالفة وال معا

موضوع سوى كالم ذلك الرجل يف راويه وهذا عدوان وجمازفة انتهى وقال شيخ اإلسالم غالب ما يف كتاب ابن 
اجلوزي موضوع والذي ينتقد عليه بالنسبة إىل ما ال ينتقد قليل جدا قال وفيه من الضرر أن يظن ما ليس مبوضوع 

مبستدرك احلاكم فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا قال ويتعني االعتناء بانتقاد الكتابني فإن  موضوعا عكس الضرر
( الكالم يف تساهلهما أعدم االنتفاع هبما إال لعامل بالفن ألنه ما من حديث إال وميكن أن يكون قد وقع فيه تساهل 

ة وأتيت باملتون وكالم ابن اجلوزي قلت قد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أسانيده وذكرت منها موضع احلاج)  ١
عليها وتعقبت كثريا منها وتتبعت كالم احلفاظ يف تلك األحاديث خصوصا شيخ اإلسالم يف تصانيفه وأماليه مث 

أفردت األحاديث املتعقبة يف تأليف وذلك أن شيخ اإلسالم ألف القول املسدد يف الذب عن املسند اورد فيه اربعة 
د وهي يف املوضوعات وانتقدها حديثا حديثا ومنها حديث يف صحيح مسلم وهو ما رواه وعشرين حديثا يف املسن

من طريق أيب عامر العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد اهللا بن رافع عن أيب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون 

ديهم مثل اذناب البقر قال شيخ اإلسالم مل أقف يف كتاب املوضوعات على يف سخط اهللا ويروحون يف لعنته يف أي
شيء حكم عليه بالوضع وهو يف أحد الصحيحني غري هذا احلديث وإهنا لغفلة شديدة مث تكلم عليه وعلى شواهده 

م عليها وذيلت على هذا الكتاب بذيل يف األحاديث اليت بقيت يف املوضوعات من املسند وهي أربعة عشر مع الكال
مث ألفت ذيال هلذين الكتابني مسيته القول احلسن يف الذب عن السنن أوردت يف مائة وبضعة وعشرين حديثا ليست 

مبوضوعة منها ما هو يف سنن أيب داود وهي أربعة أحاديث منها حديث صالة التسبيح ومنها ما هو يف جامع 
لنسائي وهو حديث واحد ومنها ما هو يف ابن ماجه وهو الترمذي وهو ثالثة وعشرون حديثا ومنها ما هو يف سنن ا

ستة عشر حديثا ومنها ما هو يف صحيح البخاري رواية محاد بن شاكر وهو حديث ابن عمر كيف يا ابن عمر إذا 
عمرت بني قوم خيبئون رزق سنتهم هذا احلديث أورده الديلمي يف مسند الفردوس وعزاه للبخاري وذكر سنده إىل 

يت خبط العراقي أنه ليس يف الرواية املشهورة وأن املزي ذكر أنه يف رواية محاد بن شاكر فهذا حديث ابن عمر ورأ
ثان من أحاديث الصحيحني ومنها ما هو يف تأليف البخاري غري الصحيح كخلق أفعال العباد أو تعاليقه يف الصحيح 

ابن حبان أو يف مؤلف معترب كتصانيف  او يف مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح كمسند الدارمي واملستدرك وصحيح



البيهقي فقد التزم أن ال خيرج فيها حديثا يعلمه موضوعا ومنها ما ليس يف أحد هذه الكتب وقد حررت الكالم 
أيب الفرج احلافظ ... كتاب األباطيل للمرتضى ... على ذلك حديثا حديثا فجاء كتابا حافال وقلت يف آخره نظما 

  لذي البصر الناقد املهتدى ... ليس من شرطه تضمن ما ... املقتدى 

وفوق ... ففيه حديث روى مسلم ... والواضعون أقسام أعظمهم ضررا قوم ينسبون إىل الزهد وضعوه حسبة 
وبضع وعشرون ... وعند سليمان قل أربع ... رواية محاد املسند ... وفرد رواه البخاري يف ... الثالثني عن أمحد 

... وعند البخاري اليف الصحيح ... جه ست عشرة إن تعدد ... نسائي واحد وابن ما ولل... يف الترمذي 
وتعليق إسنادهم اربعون ... إمام وتلميذه اجلهبذي ... وعند ابن حبان واحلاكم ال ... وللدارمي احلرب يف املسند 

... ومث بقايا ملستدرك . ..وأوضحته لك كي هتتدي ... وقد بان ذلك جمموعه ... وخذ مثلها واستفد وانقد ... 
  ) ...  ١( فما مجع العلم يف مفرد 

  أعظمهم ضررا قوم( حبسب األمر احلامل هلم على الوضع ) والوضعون أقسام ( 

  ) ينسبون إىل الزهد وضعوه حسبة 
  أي احتسابا لألجر عند اهللا 

وركونا إليهم ملا نسبوا ) قة هبم فقبلت موضوعاهتم ث( الفاسد ) يف زعمهم ( يف زعمهم فقبلت موضوعاهتم ثقة هبم 
إليه من الزهد والصالح وهلذا قال حيىي القطان ما رأيت الكذب يف أحد اكثر منه فيمن ينسب إىل اخلري أي لعدم 

علمهم بتفرقة ما جيوز هلم وما ميتنع عليهم أو ألن عندهم حسن ظن وسالمة صدر فيحملون ما مسعوه على الصدق 
من الصواب لكن الواضعون منهم وإن خفي حاهلم على كثري من الناس فإنه مل خيف على  وال يهتدون لتمييز اخلطأ

جهابذة احلديث ونقاده وقد قيل البن املبارك هذه األحاديث املوضوعة فقال تعيش هلا اجلهابذة إنا حنن نزلنا الذكر 
املرزوي أنه قيل أليب عصمة نوح بن وإنا له حلافظون ومن أمثلة ما وضع حسبة ما رواه احلاكم بسنده إىل ابن عمار 

أيب مرمي من أين ذلك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا 
فقال إين رأيت الناس قد اعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا احلديث 

  )  ١( اجلامع قال ابن حبان مجع كل شيء إال الصدق حسبة وكان يقال أليب عصمة هذا نوح 

وجوزت الكرامية الوضع يف الترغيب والترهيب وروى ابن حبان يف الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت مليسرة بن 
عبد ربه من اين جئت هبذه األحاديث من قرأ كذا فله كذا قال وضعتها أرغب الناس وكان غالما جليال يتزهد 

عند موته حسن ظنك ] له [ نيا وغلقت أسواق بغداد ملوته ومع ذلك كان يضع احلديث وقيل ويهجر شهوات الد
قال كيف ال وقد وضعت يف فضل علي سبعني حديثا وكان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل واكثرهم 

أهل زمانه يف السنة  صياما بنهار وكان يضع قال ابن حبان وكان أبو بشر أمحد بن حممد الفقيه املرزوي من أصلب
وأذهبم عنها وأقمعهم ملن خالفها وكان يضع احلديث وقال ابن غدي كان وهب بن حفص من الصاحلني مكث 

وهم قوم من املبتدعة نسبوا إىل حممد ) وجوزت الكرامية ( عشرين سنة ال يكلم احدا وكان يكذب كذبا فاحشا 
دون ما يتعلق به ) الوضع يف الترغيب والترهيب ) (  ١( ر بن كرام السجستاين املتكلم بتشديد الراء يف األشه

حكم من الثواب والعقاب ترغيبا للناس يف الطاعة وترهيبا هلم عن املعصية واستدلوا مبا روى يف بعض طرق احلديث 



من كذب علي متعمدا ليضل به الناس ومحل بعضهم حديث من كذب علي أي قال إنه شاعر أو جمنون وقال 
  نكذب له ال عليه  بعضهم إمنا

وهو خالف إمجاع املسلمني الذين يعتد هبم ووضعت الزنادقة مجال فبني جهابذة احلديث أمرها وهللا احلمد وقال حممد 
الكذاب الوضاع ال باس إذا كان كالم حسن أن يضع له إسنادا وقال بعض أهل الرأي )  ١( بن سعيد املصلوب 

ي جاز أن يعزي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املصنف زيادة على ابن فيما حكاه القرطيب ما وافق القياس اجلل
بل بالغ الشيخ أبو حممد اجلويين فجزم ) الذين يعتد هبم ) خالف إمجاع املسلمني ( وما أشبه ) وهو ( الصالح 

أي ) احلديث فبني جهابذة ( من األحاديث يفسدون هبا الدين ) ووضعت الزنادقة مجال ( بتكفري واضع احلديث 
روى العقيلي بسنده إىل محاد بن زيد قال ) أمرها وهللا احلمد ( نقاده بفتح اجليم مجع جهبذ بالكسر وآخره معجمة 

وضعت الزنادقة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اربعة عشر ألف حديث منهم عبد الكرمي بن ايب العوجاء 
ا أخذ ليضرب عنقه قال وضعت فيكم أربعة آالف حديث أحرم الذي قتل وصلب يف زمن املهدي قال ابن عدي مل

فيها احلالل وأحلل احلرام وكبيان ابن مسعان النهدي الذي قتله خالد القسري وأحرقه بالنار قال احلاكم وكمحمد 
اهللا  بن سعيد الشامي املصلوب يف الزندقة فروى عن محيد عن أنس مرفوعا أنا خامت النبيني ال نيب بعدي إال أن يشاء

  وضع هذا االستثناء ملا كان يدعو إليه من اإلحلاد والزندقة والدعوة إىل التنيب 

وهذا القسم مقابل القسم األول من أقسام الواضعني زاده املصنف على ابن الصالح ومنهم قسم يضعون انتصارا 
نده إىل عبد اهللا بن يزيد املقري والرافضة وقوم من الساملية روى ابن حبان يف الضعفاء بس)  ١( ملذهبهم كاخلطابية 

أن رجال من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا احلديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا 
له حديثا وروى اخلطيب بسنده عن محاد بن سلمة قال أخربين شيخ من الرافضة أهنم كانوا جيتمعون على وضع 

من رءوس املرجئة وكان يضع احلديث على مذهبهم )  ٢( حممد بن القاسم الطايكاين  األحاديث وقال احلاكم كان
مث روى بسنده على احملاملي قال مسعت أبا العيناء يقول انا واجلاحظ وضعنا حديث فدك وأدخلناه على الشيوخ 

ه وقسم تقربوا لبعض اخللفاء ببغداد فقبلوه إال ابن ايب شيبة العلوي قال ال يشبه آخر هذا احلديث أوله وأىب أن يقبل
واألمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم كغياث ابن إبراهيم حيث وضع للمهدي يف حديث ال سبق إال يف نصل أو 

  خف أو 

حافر فزاد فيه أو جناح وكان املهدي إذ ذاك يلعب باحلمام فتركها بعد ذلك وأمر بذحبها وقال أنا محلته على ذلك 
ل أشهد أن قفاك قفا كذاب أسنده احلاكم وأسند عن هارون بن أيب عبيد اهللا عن أبيه قال قال وذكر أنه ملا قام قا

املهدي أال ترى ما يقول يل مقاتل قال إن شئت وضعت لك أحاديث يف العباس قلت ال حاجة يل فيها وضرب 
هم أو ربائب أو وراقني كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به يف قصصهم كأيب سعيد املدائين وضرب امتحنوا بأوالد

فوضعوا هلم أحاديث ودسوها عليهم فحدثوا هبا من غري أن يشعروا كعبد اهللا بن حممد بن ربيعة القدامي وكحماد 
بن سلمة ابتلى بربيبه ابن أيب العوجاء فكان يدس يف كتبه وكمعمر كان له ابن أخ رافضي فدس يف كتبه حديثا عن 

عن ابن عباس قال نظر النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل علي فقال أنت سيد يف  الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا
الدنيا سيد يف اآلخرة ومن أحبك فقد أحبين وحبييب حبيب اهللا وعدوك عدوي وعدوي عدو اهللا والويل ملن أبغضك 

دليل على  بعدي فحدث به عبد الرزاق عن معمر وهو باطل موضوع كما قاله ابن معني وضرب يلجون إىل إقامة



ما أفتوا به بآرائهم فيضعون وقيل إن احلافظ أبا اخلطاب بن دحية كان يفعل ذلك وكأنه الذي وضع احلديث يف 
قصر املغرب وضرب يقلبون سند احلديث ليستغرب فريغب يف مساعه منهم كابن أيب حية ومحاد النصييب وهبلول بن 

 الوقت كما تقدم عن سعد بن طريف وحممد بن عبيد وأصرم بن حوشب وضرب دعتهم حاجة إليه فوضعوه يف
  عكاشة ومأمون اهلروي 

ورمبا أسند الواضع كالما لنفسه أو لبعض احلكماء ورمبا وقع يف شبه الوضع بغري قصد فائدة قال النسائي الكذابون 
بن سعيد املصلوب املعروفون بوضع األحاديث أربعة ابن أيب حيىي باملدينة والواقدي ببغداد ومقاتل خبراسان وحممد 

أو الزهاد أو اإلسرائيليات ) أو لبعض احلكماء ( كأكثر املوضوعات ) ورمبا أسند الواضع كالما لنفسه ( بالشام 
كحديث املعدة بيت الداء واحلمية رأس الدواء ال أصل له من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم بل هو كالم بعض 

لعرب ومثله العراقي يف شرح األلفية حبديث حب الدنيا رأس كل خطيئة األطباء قيل إنه احلرث بن كلدة طبيب ا
قال فإنه إما من كالم مالك بن دينار كما رواه ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان بإسناده إليه او من كالم عيسى بن 

عليه و سلم إال من مرمي صلى اهللا عليه و سلم كما رواه البيهقي يف الزهد وال أصل له من حديث النيب صلى اهللا 
مراسيل احلسن البصري كما رواه البيهقي يف شعب اإلميان ومراسيل احلسن عندهم شبه الريح وقال شيخ اإلسالم 

ورمبا ( إسناده إىل احلسن حسن ومراسيله أثىن عليها أبو زرعة وابن املديين فال دليل على وضعه واألمر كما قال 
فليس مبوضوع حقيقة بل هو بقسم املدرج أوىل كما ) بغري قصد ( منه غلطا ) يف شبه الوضع ( الراوي ) وقع 

ذكره شيخ اإلسالم يف شرح النخبة قال بأن يسوق اإلسناد فيعرض له عارض فيقول كالما من عند نفسه فيظن 
بعض من مسعه أن ذلك منت ذلك اإلسناد فريويه عنه كذلك كحديث رواه ابن ماجه عن إمساعيل بن حممد الطلحي 

ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صالته بالليل حسن  عن
  وجهه بالنهار قال 

ومن املوضوع احلديث املروي عن أيب بن كعب يف فضل القرآن سورة سورة احلاكم دخل ثابت على شريك وهو 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسكت ليكتب ميلي ويقول حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال 

املستملي فلما نظر إىل ثابت قال من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه فظن 
ثابت أنه منت ذلك اإلسناد فكان حيدث به وقال ابن حبان إمنا هو قول شريك فإنه قاله عقب حديث األعمش عن 

ر يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فأدرجه ثابت يف اخلرب مث سرقه منه مجاعة من الضعفاء أيب سفيان عن جاب
ومن ( وحدثوا به عن شريك كعبد احلميد بن جبر وعبد اهللا ابن شربمة وإسحق بن بشر الكاهلي ومجاعة آخرين 

ن أوله إىل آخره فروينا عن م) يف فضل القرآن سورة سورة ( مرفوعا ) املوضوع احلديث املروي عن أيب بن كعب 
املؤمل بن إمساعيل قال حدثين شيخ به فقلت للشيخ من حدثك فقال حدثين رجل باملدائن وهو حي فصرت إليه 
فقلت من حدثك فقال حدثين شيخ بواسط وهو حي فصرت إليه فقال حدثين شيخ بالبصرة فصرت إليه فقال 

بيتا فإذا فيه قوم من املتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثين شيخ بعبادان فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلين 
حدثين فقلت يا شيخ من حدثك فقال مل حيدثين أحد ولكنا ررأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا هلم هذا 

احلديث ليصرفوا قلوهبم إىل القرآن قلت ومل اقف على تسمية هذا الشيخ إال أن ابن اجلوزي أورده يف املوضوعات 
  )  ١( ن طريق بزيع بن حسان م



وقد أخطأ من ذكره من املفسرين عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أيب ميمونة عن زر بن حبيش عن أيب وقال 
اآلفة فيه من بزيع مث أورده من طريق خملد بن عبد الواحد عن علي وعطاء وقال اآلفة فيه من خملد فكأن أحدمها 

يف تفسريه ) وقد أخطأ من ذكره من املفسرين ( قه من ذلك الشيخ الواضع وضعه واآلخر سرقه أو كالمها سر
كالثعليب والواحدي والزخمشري والبيضاوي قال العراقي لكن من أبرز إسناده منهم كاألولني فهو أبسط لعذره إذ 

صيغة اجلزم أحال ناظره على الكشف عن سنده وإن كان ال جيوز له السكوت عليه وأما من مل يربز سنده وأورده ب
تنبيهات األول من الباطل أيضا يف فضائل القرآن سورة سورة حديث ابن عباس وضعه )  ١( فخطؤه أفحش 

  ميسرة كما تقدم وحديث ايب أمامة الباهلي أورده الديلمي من طريق سالم 

مفرقة أحاديث ابن سليم املدائين عن هرون بن كثري عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه الثاين ورد يف فضائل السور 
بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ليس مبوضوع ولوال خشية اإلطالة ألوردت ذلك هنا لئال يتوهم أنه 
مل يصح يف فضائل السور شيء خصوصا مع قول الدارقطين أصح ما ورد يف فضائل القرآن فضل قل هو اهللا أحد 

ا وتفسري احلافظ عماد الدين بن كثري أجل ما يعتمد ومن طالع كتب السنن والزوائد عليها وجد من ذلك شيئا كثري
عليه يف ذلك فإنه أورد غالب ما جاء يف ذلك مما ليس مبوضوع وإن فاته أشياء وقد مجعت يف ذلك كتابا لطيفا مسيته 

مخائل الزهر يف فضائل السور واعلم أن السور اليت صحت األحاديث يف فضائلها الفاحتة والزهراوان واألنعام 
والكهف ويس والدخان وامللك والزلزلة والنصر والكافرون واإلخالص واملعوذتان وما )  ١( بع الطول جممال والس

عداها مل يصح فيه شيء الثالث من املوضوع أيضا حديث االرز والعدس والباذجنان واهلريسة وفضائل من امسه حممد 
يف مسند أمحد على ما قيل فيه من النكارة  وأمحد وفضل أيب حنيفة وعني سلوان وعسقالن إال حديث أنس الذي

  ووصايا علي وضعها محاد بن عمرو النصييب ووصية يف اجلماع وضعها إسحق بن جنيح امللطي 

  النوع الثاين والعشرون املقلوب

هو حنو حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع لريغب فيه ونسخة العقل وضعها داود احملرب وأوردها احلارث بن أيب 
يف مسنده وحديث القس بن ساعدة أورده البزار يف مسنده واحلديث الطويل عن ابن عباس يف اإلسراء  أسامة

أورده ابن مردويه يف تفسريه وهو حنو كراسني ونسخ ستة رووا عن أنس وهم أبو هدبة ودينار ونعيم بن سامل 
أن يكون احلديث مشهورا براو قسمان األول ) النوع الثاين والعشرون املقلوب هو ( واألشج وخراش ونسطور 

لغرابته أو عن مالك جعل ) حنو حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع لريغب فيه ( فيجعل مكانه آخر يف طبقته 
عن عبيد اهللا بن عمر وممن كان يفعل ذلك من الوضاعني محاد بن عمرو النصييب وأبو إمساعيل إبراهيم بن أيب حية 

ال ابن دقيق العيد وهذا هو الذي يطلق على راويه أنه يسرق احلديث قال العراقي إليسع وهبلول بن عبيد الكندي ق
مثاله حديث رواه عمرو بن خالد احلراين عن محاد النصييب عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا إذا 

األعمش فإمنا هو  لقيتم املشركني يف طريق فال تبدؤهم بالسالم احلديث فهذا حديث مقلوب قلبه محاد فجعله عن
معروف بسهيل بن أيب صاحل عن أبيه هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد احلميد وعبد 

  كلهم عن سهيل قال وهلذا كره أهل احلديث تتبع الغرائب فإنه قلما يصح منها )  ١( العزيز الدراوردي 

متثيله مبا رواه حبيب ابن عبد الرمحن عن عمته أنيسة مرفوعا إذا  تنبيه قال البلقيين قد يقع القلب يف املنت قال وميكن
أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا اذن بالل فال تأكلوا وال تشربوا احلديث رواه أمحد وابن خزمية وابن حبان 



أم مكتوم يف صحيحهما واملشهور من حديث ابن عمر وعائشة إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن 
قال فالرواية خبالف ذلك مقلوبة قاال إال أن ابن حبان وابن خزمية مل جيعال ذلك من املقلوب ومجعا باحتمال أن 

يكون بني بالل وبني أم مكتوم تناوب قال ومع ذلك فدعوى القلب ال تبعد ولو فتحنا باب التأويالت ال ندفع كثري 
كوس فيفرد بنوع ومل ار من تعرض لذلك انتهى وقد مثل شيخ من علل احلديث قال وميكن أن يسمى ذلك باملع

اإلسالم يف شرح النخبةالقلب يف اإلسناد بنحو كعب بن مرة ومرة بن كعب ويف املنت حبديث مسلم يف السبعة 
الذين يظلهم اهللا ورجل تصدق بصدقة أخفاها حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله قال فهذا مما انقلب على أحد الرواة 

  وإمنا هو حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه كما يف الصحيحني قلت 

وقلب أهل بغداد على البخاري مائة حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله ووجدت مثاال آخر وهو ما 
إن رواه الطرباين من حديث أيب هريرة إذا أمرتكم بشيء فائتوه وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم ف

املعروف ما يف الصحيحني ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم القسم الثاين أن يؤخذ 
إسناد منت فيجعل على منت آخر وبالعكس وهذا قد يقصد به ايضا اإلعراب فيكون كالوضع ن وقد يفعل اختبارا 

وقلب أهل بغداد على البخاري ( بن سلمة وأهل احلديث  حلفظ احملدث أو لقبوله التلقني وقد فعل ذلك شعبة ومحاد
وذلك فيما رواه اخلطيب حدثين حممد بن ) مائة حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله ( ملا جاءهم ) 

أيب احلسن الساحلي انا أمحد بن حسن الرازي مسعت أبا أمحد بن عدي يقول مسعت عدة مشايخ حيكون أن حممد بن 
ل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب احلديث فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها إمساعي

وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر وإسناد هذا املنت ملنت آخر ودفعوه إىل عشرة أنفس إىل كل رجل عشرة 
لس فحضر اجمللس مجاعة أصحاب وأمروهم إذا حضروا اجمللس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الوعد للمج

احلديث من الغرباء من أهل خراسان وغريهم من البغداديني فلما اطمأن اجمللس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة 
فسأله عن حديث من تلك األحاديث فقال البخاري ال أعرفه فسأله عن آخر فقال ال أعرفه فما زال يلقي عليه 

ه والبخاري يقول ال أعرفه فكان الفقهاء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرت
  بعض ويقولون الرجل فهم ومن كان منهم غري ذلك يقضي على البخاري 

بالعجز والتقصري وقلة الفهم مث انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة 
ل يلقي إليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته والبخاري يقول ال أعرفه مث فقال البخاري ال أعرفه فلم يز

انتدب إليه الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة والبخاري ال يزيدهم على ال 
كذا وحديثك الثاين فهو  أعرفه فلما علم البخاري أهنم قد فرغوا التفت إىل األول منهم فقال أما حديثك األول فهو

كذا والثالث والرابع على الوالء حىت أتى على متام العشرة فرد كل منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه وفعل 
باآلخرين مثل ذلك ورد متون األحاديث كلها إىل أسانيدها واسانيدها إىل متوهنا فأقر له الناس باحلفظ وأذعنوا له 

لعراقي يف جواز هذا الفعل نظر ألنه إذا فعله أهل احلديث ال يستقر حديثا وقد أنكر بالفضل تنبيهات األول قال ا
على شعبة ملا قلب أحاديث على أبان بن أيب عياش وقال يا بئس ما صنع وهذا حيل الثاين قد يقع )  ١( حرمي 

م عن ثابت عن أنس القلب غلطا ال قصدا كما يقع الوضع كذلك وقد مثله ابن الصالح حبديث رواه جرير بن حاز
  مرفوعا إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين فهذا حديث انقلب إسناده على جرير وهو 



ليحىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هكذا رواه األئمة اخلمسة وهو 
واف عن حيىي وجرير إمنا مسعه من حجاج فانقلب عليه عند مسلم والنسائي من رواية حجاج ابن أيب عثمان الص

وقد بني ذلك محاد بن زيد فيما رواه أبو داود يف املراسيل عن امحد بن صاحل عن حيىي بن حسان عنه قال كنت أنا 
وجرير عند ثابت فحدث حجاج عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه فظن جرير أنه إمنا حدث 

عن أنس الثالث هذا آخر ما أورده املصنف من أنواع الضعيف وبقي عليه املتروك ذكره شيخ اإلسالم يف ثابت 
النخبة وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب وال يعرف ذلك احلديث إال من جهته ويكون خمالفا للقواعد املعلومة قال 

وهو دون األول انتهى وتقدمت اإلشارة إليه وكذا من عرف بالكذب يف كالمه وإن مل يظهر منه وقوعه يف احلديث 
عقب الشاذ واملنكر الرابع تقدم أن شر الضعيف املوضوع وهذا أمر متفق عليه ومل يذكر املصنف ترتيب أنواعه بعد 
ذلك ويليه املتروك مث املنكر مث املعلل مث املدرج مث املقلوب مث املضطرب كذا رتبه شيخ اإلسالم وقال اخلطايب شرها 

ضوع مث املقلوب مث اجملهول وقال الزركشي يف خمتصره ما ضعفه ال لعدم اتصاله سبعة اصناف شرها املوضوع مث املو
املدرج مث املقلوب مث املنكر مث الشاذ مث املضطرب انتهى قلت وهذا ترتيب حسن وينبغي جعل املتروك قبل املدرج 

املدلس مث املرسل وهذا واضح مث رأيت شيخنا اإلمام  وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال شره املعضل مث املنقطع مث
  الشمين نقل قول 

فرع إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف هبذا اإلسناد وال تقل ضعيف املنت جملرد ذلك اإلسناد 
 قريبا إال أن يقول إمام إنه مل يرو من وجه صحيح أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه فإن أطلق ففيه كالم يأيت

اجلوزقاين املعضل أسوأ حاال من املنقطع واملنقطع أسوأ حاال من املرسل وتعقبه بأن ذلك إذا كان االنقطاع يف 
إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك ( فرع فيه مسائل تتعلق بالضعيف )  ١( موضوع واحد فهو يساوي املعضل 

فقد ) مبجرد ضعف ذلك اإلسناد ( ال ضعيف وتطلق و) أن تقول هو ضعيف هبذا اإلسناد وال تقل ضعيف املنت 
أو إنه ( أو ليس له إسناد يثبت به ) إال أن يقول إمام إنه مل يرو من وجه صحيح ( يكون له إسناد آخر صحيح 

يف النوع اآليت فوائد األوىل ) ففيه كالم يأيت قريبا ( الضعيف ومل يبني سببه ) حديث ضعيف مفسرا ضعفه فإن أطلق 
  ل احلافظ املطلع الناقد يف حديث ال أعرفه اعتمد ذلك يف إذا قا

وإذا أردت رواية الضعيف بغري إسناد فال تقل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا وما اشبهه من اجلزم بل قل 
حكى  روي كذا أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه نفيه كما ذكر شيخ اإلسالم فإن قيل يعارض هذا ما

عن أيب حازم أنه روى حديثا حبضرة الزهري فأنكره وقال ال أعرف هذا فقيل له أحفظت حديث رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم كله قال ال قال فنصفه قال ارجو قال اجعل هذا من النصف الذي مل تعرفه هذا وهو الزهري فما 

ه عن ابن أيب عائشة قال تكلم شاب يوما عند الشعيب وقريب منه ما أسنده ابن النجار يف تارخي)  ١( أظنك بغريه 
فقال الشعيب ما مسعنا هبذا فقال الشاب كل العلم مسعت قال ال قال فشطره قال ال قال فاجعل هذا يف الشطر الذي 
مل تسمعه فأفحم الشعيب قلنا أجيب عن ذلك بأنه كان قبل تدوين األخبار يف الكتب فكان إذ ذاك عند بعض الرواة 

ليس عند احلفاظ وأما بعد التدوين والرجوع إىل الكتب املصنفة فيبعد عدم االطالع من احلافظ اجلهبذ على ما  ما
يورده غريه فالظاهر عدمه الثانية ألف عمر بن بدر املوصلي وليس من احلفاظ كتابا يف قوهلم مل يصح شيء يف هذا 

هلم هذا احلديث ليس له أصل أو ال أصل له قال ابن تيمية الثالثة قو)  ٢( الباب وعليه يف كثري مما ذكره انتقاد 
وإذا أردت رواية الضعيف بغري إسناد فال تقل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا وما ( معناه ليس له إسناد 



كذا (  عنه) كذا أو بلغنا ( عنه ) بل قل روي ( بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاله ) أشبهه من صيغ اجلزم 
  من صيغ التمريض كروى ) وما أشبهه ( عنه ) أو نقل ( عنه ) أو جاء ( عنه ) أو ورد 

وكذا ما تشك يف صحته وجيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد ورواية ما سوى املوضوع من 
رام ومما ال تعلق له بالعقائد الضعيف والعمل به من غري بيان ضعفه يف غري صفات اهللا تعاىل واألحكام كاحلالل واحل

وضعفه أما الصحيح فاذكره بصيغة اجلزم ويقبح فيه ) ما تشك يف صحته ( تقول يف ) وكذا ( واألحكام بعضهم 
) وجيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد ( صيغة التمريض كما يقبح يف الضعيف صيغة اجلزم 

وما جيوز ) الضعيف والعمل به من غري بيان ضعفه يف غري صفات اهللا تعاىل ورواية ما سوى املوضوع من ( الضعيفة 
غريمها وذلك كالقصص وفضائل األعمال ) واألحكام كاحلالل واحلرام و ( ويستحيل عليه وتفسري كالمه 

ارك قالوا ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن املب) مما ال تعلق له بالعقائد واألحكام ( واملواعظ وغريها 
إذا روينا يف احلالل واحلرام شددنا وإذا روينا يف الفضائل وحنوها تساهلنا تنبيه مل يذكر ابن الصالح واملصنف هنا 

ويف سائر كتبه ملا ذكر سوى هذا الشرط وهو كونه يف الفضائل وحنوها وذكر شيخ اإلسالم له ثالثة شروط أحدها 
من الكذابني واملتهمني بالكذب ومن فحش غلطه نقل العالئي أن يكون الضعف غري شديد فيخرج من انفرد 

  االتفاق عليه 

  النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته وما يتعلق به

الثاين أن يندرج حتت اصل معمول به الثالث أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد االحتياط وقال هذان ذكرمها 
يد وقيل ال جيوز العمل به مطلقا قاله أبو بكر بن العريب وقيل يعمل به مطلقا وتقدم ابن عبد السالم وابن دقيق الع

عزو ذلك إىل ايب داود وأمحد واهنما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال وعبارة الزركشي الضعيف مردود ما مل 
وقيل يقبل إن شهد له أصل  يقتض ترغيبا أو ترهيبا أو تتعدد طرقه ومل يكن املتابع منحطا عنه وقيل ال يقبل مطلقا

النوع الثالث والعشرون ) (  ١( واندرج حتت عموم انتهى ويعمل بالضعيف ايضا يف األحكام إذا كان فيه احتياط 
  ) وما يتعلق به ( ومن ترد ) صفة من تقبل روايته 

بطا بأن يكون مسلما وفيه مسائل إحداها أمجع اجلماهري من أئمة احلديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدال ضا
وفيه مسائل إحداها أمجع اجلماهري من ( بالغا عاقال سليما من اسباب الفسق وخوارم املروءة من اجلرح والتعديل 

ملا يرويه وفسر العدل ) أن يكون عدال ضابطا ( أي من حيتج بروايته ) أنه يشترط فيه ( على ) أئمة احلديث والفقه 
فال يقبل كافر وجمنون مطبق باإلمجاع ومن تقطع جنونه وأثر يف زمن إفاقته وإن مل )  بأن يكون مسلما بالغا عاقال( 

سليما من أسباب ( يؤثر قبل قاله ابن السمعاين وال صغري على األصح وقيل يقبل املميز إن مل جيرب عليه الكذب 
 عدم اشتراط احلرية على ما حرر يف الشهادات من كتب الفقه وختالفها يف)  ١) ( الفسق وخوارم املروءة 

والذكورة قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال واشهدوا ذوي عدل منكم ويف احلديث ال 
تأخذوا العلم إال ممن تقبلون شهادته رواه البيهقي يف املدخل من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا وروى أيضا من 

مر قال كان يأمرنا أن ال نأخذ إال عن ثقة وروى الشافعي وغريه عن حيىي بن طريق الشعيب عن ابن عمر عن ع
سعيد قال سألت ابنا لعبد اهللا بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي 



وعند من عقل عن هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم فقال أعظم واهللا من ذلك عند اهللا وعند عن عرف اهللا 
  اهللا أن أقول مبا ليس يل فيه علم أو خرب عن غري ثقة 

متيقظا حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث منه عاملا مبا حييل املعىن إن روى به الثانية تثبت العدالة 
كفى فيها كمالك  بتنصيص عدلني عليها أو باالستفاضة فمن اشتهرت عدالته بني أهل العلم وشاع الثناء عليه هبا

والسفيانني واألوزاعي والشافعي وأمحد واشباههم قال الشافعي وقال سعيد بن إبراهيم ال حيدث عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم إال الثقات أسنده مسلم يف مقدمة الصحيح وأسند عن ابن سريين إن هذا العلم دين فانظروا عمن 

كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إىل مسته وإىل صالته وإىل  تأخذون دينكم وروى البيهقي عن النخعي قال
من ) حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه ( غري مغفل ) متيقظا ( حاله مث يأخذون عنه وفسر الضبط بأن يكون 

الثانية تثبت ) (  عاملا مبا حييل املعىن إن روى به( ويشترط فيه مع ذلك أن يكون ) إن حدث منه ( التبديل والتغيري 
وعبارة ابن الصالح معدلني وعدل عنه ملا سيأيت أن التعديل إمنا يقبل من ) بتنصيص عاملني عليها ( للراوي ) العدالة 

وشاع الثناء ( من أهل احلديث أو غريهم ) فمن اشتهرت عدالته بني أهل العلم ( والشهرة ) أو باالستفاضة ( عامل 
كمالك والسفيانني واألوزاعي ( عدالته وال حيتاج مع ذلك إىل معدل ينص عليها  أي يف) عليه هبا كفى فيها 
قال ابن الصالح هذا هو الصحيح يف مذهب الشافعي وعليه االعتماد ) واشباههم ( بن حنبل ) والشافعي وأمحد 

  يف أصول الفقه وممن ذكره من أهل احلديث اخلطيب ومثله مبن ذكر وضم 

ه فقال كل حامل علم معروف العناية به حممول أبدا على العدالة حىت يتبني جرحه وقوله هذا وتوسع ابن عبد الرب في
غري مرضي إليهم الليث وشعبة وابن املبارك ووكيعا وابن معني وابن املديين ومن جرى جمراهم يف نباهة الذكر 

قد سئل ابن حنبل عن إسحق بن واستقامة األمر فال يسأل عن عدالة هؤالء وإمنا يسأل عن عدالة من خفي أمره و
راهويه فقال مثل إسحق يسأل عنه وسئل ابن معني عن أيب عبيد فقال مثلى يسأل عن أيب عبيد أبو عبيد يسأل عن 

وقال القاضي أبو بكر الباقالين الشاهد واملخرب إمنا حيتاجان إىل التزكية إذا مل يكونا مشهورين بالعدالة )  ١( الناس 
ا مشكال ملتبسا وجموزا فيهما العدالة وغريها قال والدليل على ذلك أن العلم بظهور سريمها والرضى وكان أمرمه

احلافظ أبو عمر ) وتوسع ( واشتهار عدالتهما أقوى يف النفوس من تعديل واحد واثنني جيوز عليهما الكذب واحملاباة 
أبدا على العدالة حىت ( يف أمره ) حممول ( فهو عدل ) ابن عبد الرب فيه فقال كل حامل علم معروف العناية به ( 

ووافقه على ذلك ابن املواق من املتأخرين لقوله صلى اهللا عليه و سلم حيمل هذا العلم من كل خلف ) يتبني جرحه 
عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني رواه من طريق العقيلي من رواية معان بن رفاعة 

واحلديث من الطريق الذي ) وقوله هذا غري مرضي ( عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري مرفوعا )  ٢(  السالمي
  أورده مرسل أو معضل وإبراهيم هو الذي أرسله قال فيه ابن القطان ال نعرفه 

أمحد ويف البتة ومعان أيضا ضعفه ابن معني وأبو حامت وابن حبان وابن عدي واجلوزجاين نعم وثقة ابن املديين و
كتاب العلل للخالل أن أمحد سئل عن هذا احلديث فقيل له كأنه موضوع فقال ال هو صحيح فقيل له ممن مسعته 

فقال من غري واحد قيل من هم قال حدثين به مسكني إال أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرمحن ومعان ال 
قال العراقي وقد ورد هذا احلديث )  ١( ما علمه غريه بأس به انتهى قال ابن القطان وخفي على أمحد من أمره 

متصال من رواية علي وابن عمر وابن عمرو وجابر بن مسرة وأيب امامة وأيب هريرة وكلها ضعيفة ال يثبت منها شيء 



وليس فيها شيء يقوي املرسل قال ابن عدي ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم العذري ثنا الثقة من 
ابنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره مث على تقدير ثبوته إمنا يصح االستدالل به لو كان خربا وال أصح

يصح محله على اخلرب لوجود من حيمل العلم وهو غري عدل وغري ثقة فلم يبق له حممل إال على األمر ومعناه أنه أمر 
على ذلك أن يف بعض طرقه عند ابن أيب حامت ليحمل هذا  للثقات حبمل العلم ألن العلم إمنا يقبل عنهم والدليل

العلم بالم األمر وذكر ابن الصالح يف فوائد رحلته أن بعضهم ضبطه بضم الياء وفتح امليم مبنيا للمفعول ورفع 
ولة العلم وفتح العني والالم من عدوله وآخره تاء فوقية فعولة مبعىن فاعل أي كامل يف عدالته أي إن اخللف هو العد

  واملعىن 

الثالثة يعرف ضبطه مبوافقته الثقات املتقنني غالبا وال تضر خمالفته النادرة فإن كثرت اختل ضبطه ومل حيتج به إن هذا 
العلم حيمل اي يؤخذ عن كل خلف عدل فهو أمر بأخذ العلم عن العدول واملعروف يف ضبطه فتح ياء حيمل مبنيا 

مبوافقة الثقات املتقنني ( أي الراوي ) الثالثة يعرف ضبطه ( دوله مجع عدل للفاعل ونصب العلم مفعوله والفاعل ع
وال تضر خمالفته ( ولو من حيث املعىن فضابط ) غالبا ( الضابطني إذا اعترب حديثه حبديثهم فإن وافقهم يف روايتهم ) 
يف حديثه فائدة ذكر احلافظ أبو ) ه اختل ضبطه ومل حيتج ب( خمالفته هلم وندرت املوافقة ) النادرة فإن كثرت ( هلم ) 

احلجاج املزي يف األطراف أن الوهم تارة يكون يف احلفظ وتارة يكون يف القول وتارة يف الكتابة قال وقد روى 
مسلم حديث ال تسبوا أصحايب عن حيىي بن حيىي وأيب بكر وأيب كريب ثالثتهم عن أيب معاوية عن األعمش عن أيب 

  م عليهم يف ذلك إمنا رووه عن أيب معاوية عن األعمش عن ايب صاحل عن أيب سعيد كذلك صاحل عن أيب هريرة ووه

الرابعة يقبل التعديل من غري ذكر سببه على الصحيح املشهور وال يقبل اجلرح إال مبني السبب رواه عنهم الناس 
منه يف حال كتابته ال يف كما رواه ابن ماجه عن أيب كريب أحد شيوخ مسلم فيه قال والدليل على أن ذلك وقع 

حفظه أنه ذكر أوال حديث أيب معاوية مث ثىن حبديث جرير وذكر املنت وبقية اإلسناد مث ثلث حبديث وكيع مث ربع 
حبديث شعبة ومل يذكر املنت وال بقية اإلسناد عنهما بل قال عن األعمش بإسناد جرير وأيب معاوية مبثل حديثهما 

الرابعة يقبل التعديل من غري ذكر سببه ( اوية عنده واحد ملا مجعهما يف احلوالة عليهما فلوال أن إسناد جرير وأيب مع
ألن أسبابه كثرية فيثقل ويشق ذكرها ألن ذلك حيوج املعدل إىل أن يقول مل يفعل كذا مل ) على الصحيح املشهور 

ال يقبل اجلرح إال مبني السبب يرتكب كذا فعل كذا وكذا فيعدد مجيع ما يفسق بفعله أو بتركه وذلك شاق جدا و
ألنه حيصل بأمر واحد وال يشق ذكره ألن الناس خمتلفون يف أسباب اجلرح فيطلق أحدهم اجلرح بناء على ما 

اعتقده جرحا وليس جبرح يف نفس األمر فال بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو ال قال ابن الصالح وهذا 
طيب أنه مذهب األئمة من حفاظ احلديث كالشيخني وغريمها ولذلك احتج ظاهر مقرر يف الفقه وأصوله وذكر اخل

البخاري جبماعة سبق من غريه اجلرح هلم كعكرمة وعمرو ابن مرزوق واحتج مسلم بسويد بن سعيد ومجاعة اشتهر 
دل على الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود وذلك دال على أهنم ذهبوا إىل أن اجلرح ال يثبت إال إذا فسر سببه وي

  ذلك أيضا أنه رمبا استفسر اجلارح فذكر 

ما ليس جبرح وقد عقد اخلطيب لذلك بابا روى فيه عن حممد بن جعفر املدائين قال قيل لشعبة مل تركت حديث 
فتركت حديثه وروى عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صاحل )  ١( فالن قال رأيته يركض على برذون 

صاحل ذكروه يوما عند محاد بن سلمة فامتخط محاد وروي عن وهيب بن جرير قال قال املري فقال وما تصنع ب



شعبة أتيت منزل املنهال بن عمرو فسمعت صوت الطنبور فرجعت فقيل له فهال سألت عنه إذ ال يعلم هو وروينا 
الصرييف وكذا إذا  عن شعبة قال قلت للحكم بن عتيبة مل مل ترو عن زاذان قال كان كثري الكالم وأشباه ذلك قال

قالوا فالن كذاب ال بد من بيانه ألن الكذب حيتمل الغلط كقوله كذب أبو حممد وملا صحح ابن الصالح هذا 
القول أورد على نفسه سؤاال فقال ولقائل أن يقول إمنا يعتمد الناس يف جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب اليت 

ما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على جمرد قوهلم فالن صنفها أئمة احلديث يف اجلرح والتعديل وقل
ضعيف وفالن ليس بشيء وهذا حديث ضعيف أو حديث غري ثابت وحنو ذلك واشتراط بيان السبب يفضي إىل 

  تعطيل ذلك وسد باب اجلرح يف األغلب األكثر 

ف فيمن جرحوه فإن حبثنا عن حاله وأما كتب اجلرح والتعديل اليت ال يذكر فيها سبب اجلرح ففائدهتا التوق
وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة يف الصحيحني هبذه املثابة مث أجاب عن ذلك مبا ذكره 

فإنا وإن مل نعتمدها يف إثبات اجلرح ) وأما كتب اجلرح والتعديل اليت ال يذكر فيها سبب اجلرح ( املصنف يف قوله 
فإن حبثنا ( عن قبول حديثه ملا أوقع ذلك عندنا من الريبة القوية فيهم ) هتا التوقف فيمن جرحوه ففائد( واحلكم به 

كما تقدمت ) عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة يف الصحيحني هبذه املثابة 
التعديل إال بذكر سببه ألن أسباب  اإلشارة إليه ومقابل الصحيح أقوال أحدها قبول اجلرح غري مفسر وال يقبل

العدالة يكثر التصنع فيها فيبىن املعدل على الظاهر نقله إمام احلرمني والغزايل والرازي يف احملصول الثاين ال يقبالن 
إال مفسرين حكاه اخلطيب واألصوليون ألنه كما قد جيرح اجلارح مبا ال يقدح كذلك يوثق املعدل مبا ال يقتضي 

يف تارخيه قال مسعت إنسانا يقول ألمحد بن يونس عبد اهللا العمري ضعيف )  ١( روى يعقوب الفسوي  العدالة كما
قال إمنا يضعفه رافضي مبغض آلبائه لو رأيت حليته وهيئته لعرفت أنه ثقة فاستدل على ثقته مبا ليس حبجة ألن 

  احلسن اهليئة يشترك فيه العدل وغريه 

ديل يثبتان بواحد وقيل ال بد من اثنني الثالث ال جيب ذكر السيب يف واحد منهما اخلامسة الصحيح أن اجلرح والتع
إذا كان اجلارح واملعدل عاملني بأسباب اجلرح والتعديل واخلالف يف ذلك بصريا مرضيا يف اعتقاده وأفعاله وهذا 

اخلطيب وصححه احلافظ أبو اختيار القاضي أيب بكر ونقله عن اجلمهور واختاره إمام احلرمني والغزايل والرازي و
الفضل العراقي والبلقيين يف حماسن االصطالح واختار شيخ اإلسالم تفصيال حسنا فإن كان من جرح جممال قد وثقه 
أحد من أئمة هذا الشأن مل يقبل اجلرح فيه من أحد كائنا من كان إال مفسرا ألنه قد ثبتت له رتبة الثقة فال يزحزح 

ئمة هذا الشأن ال يوثقون إال من اعتربوا حاله يف دينه مث يف حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم عنها إال بأمر جلي فإن أ
أيقظ الناس فال ينقض حكم أحدهم إال بأمر صريح وإن خال عن التعديل قبل اجلرح فيه غري مفسر إذا صدر من 

وقال الذهيب وهو من أهل  عارف ألنه إذا مل يعدل فهو حيز اجملهول وإعمال قول اجملرح فيه أوىل من إمهاله
االستقراء التام يف نقد الرجال مل جيتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف وال على تضعيف ثقة 

اخلامسة الصحيح أن اجلرح ( انتهى وهلذا كان مذهب النسائي أن ال يترك حديث الرجل حىت جيمعوا على تركه 
 يشترط يف قبول اخلرب فلم يشترط يف جرح راويه وتعديله ألن التزكية مبنزلة ألن العدد مل) والتعديل يثبتان بواحد 

  كما يف الشهادة وقد ) وقيل ال بد من اثنني ( احلكم وهو أيضا ال يشترط فيه العدد 



وإذا اجتمع فيه جرح فاجلرح مقدم تقدم الفرق قال شيخ اإلسالم ولو قيل يفصل بني ما إذا كانت التزكية مسندة 
زكى إىل اجتهاده أو إىل النقل عن غريه لكان متجها ألنه إن كان األول فال يشترط العدد أصال ألنه مبنزلة من امل

احلكم وإن كان الثاين فيجري فيه اخلالف ويتبني أيضا أنه ال يشترط فيه العدد ألنه اصل النقل ال يشترط فيه فكذا 
ة إال نفي اخلالف يف القسم األول ومشل الواحد العبد ما تفرع منه انتهى وليس هلذا التفصيل الذي ذكره فائد

ولو ) وتعديل فاجلرح مقدم ( مفسر ) جرح ( أي الراوي ) وإذا اجتمع فيه ( واملرأة وسيذكره املصنف من زوائده 
ألن مع اجلارح )  ١( زاد عدد املعدل هذا هو األصح عند الفقهاء واألصوليني ونقله اخلطيب عن مجهور العلماء 

دة علم مل يطلع عليها املعدل وألنه مصدق للمعدل فيما أخرب به عن ظاهر حاله إال أنه خيرب عن أمر باطن خفي زيا
عنه وقيد الفقهاء ذلك مبا إذا مل يقل املعدل عرفت السبب الذي ذكره اجلارح ولكنه تاب وحسنت حاله فإنه حينئذ 

لكذب كما سيأيت وقيده ابن دقيق العيد بأن يبىن على أمر يقدم املعدل قال البلقيين ويأيت ذلك أيضا هنا إال يف ا
جمزوم به ال بطريق اجتهادي كما اصطلح عليه أهل احلديث يف االعتماد يف اجلرح على اعتبار حديث الراوي 

  حبديث غريه والنظر إىل كثرة املوافقة واملخالفة ورد بأن أهل احلديث مل يعتمدوا ذلك يف معرفة 

لون قدم التعديل وإذا قال حدثين الثقة أو حنوه مل يكتف به على الصحيح الضبط والنقل واستثىن وقيل إن زاد املعد
أيضا ما إذا عني سببا فنفاه املعدل بطريق معترب كأن قال قتل غالما ظلما يوم كذا فقال املعدل رأيته حيا بعد ذلك 

اجلرح بكونه مفسرا جار على ما صححه وتقييد )  ١( أو كان القاتل يف ذلك الوقت عندي فإهنما يتعارضان 
قدم التعديل ( يف العدد على اجملرحني ) وقيل إن زاد املعدلون ( املصنف وغريه كما صرح به ابن دقيق العيد وغريه 

ألن أكثرهتم تقوي حاهلم وتوجب العمل خبربهم وقلة اجملرحني تضعف خربهم قال اخلطيب وهذا خطأ وبعد ممن ) 
وإن كثروا مل خيربوا عن عدم ما أخرب به اجلارحون ولو أخربوا بذلك لكانت شهادة باطلة على  تومهه ألن املعدلني

نفي وقيل يرجح باألحفظ حكاه البلقيين يف حماسن االصطالح وقيل يتعارضان فال يترجح أحدمها إال مبرجح حكاه 
ي نفي هذا القول فإنه قال اتفق أهل ابن احلاجب وغري عن ابن شعبان من املالكية قال العراقي وكالم اخلطيب يقتض

العلم على أن من جرحه الواحد واالثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن اجلرح به أوىل ففي هذه الصورة حكاية 
مل ( من غري أن يسميه ) وإذا قال حدثين الثقة أو حنوه ( اإلمجاع على تقدمي اجلرح خالف ما حكاه ابن احلاجب 

  حىت يسمية ألنه وإن كان ثقة عنده فرمبا لو مساه ) على الصحيح  (يف التعديل ) يكتف به 

وقيل يكتفي فإن كان القائل عاملا كفي يف حق موافقه يف املذهب عند بعض احملققني لكان ممن جرحه غريه جبرح 
روى  قادح بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا يف القلب بل زاد اخلطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات مث

بذلك مطلقا كما لو عينه ألنه ) وقيل يكتفي ( عمن مل يسمه مل يعمل بتزكيته جلواز أن يعرف إذا ذكره بغري العدالة 
كفى يف حق ( أي جمتهدا كمالك والشافعي وكثريا ما يفعالن ذلك ) فإن كان القائل عاملا ( مأمون يف احلالتني معا 

قال ابن الصباغ ألنه مل يورد ذلك احتجاجا باخلرب على غريه بل ) ققني عند بعض احمل( ال غريه ) مواقفه يف املذهب 
يذكر ألصحابه قيام احلجة عنده على احلكم وقد عرف هو من روى عنه ذلك واختاره إمام احلرمني ورجحه 

 الرافعي يف شرح املسند وفرضه يف صدور ذلك من أهل التعديل وقيل ال يكفي أيضا حىت يقول كل من أروى لكم
قال اخلطيب وقد يوجد يف بعض من أهبموه الضعف خلفاء حاله كرواية مالك عن عبد )  ١( عنه ومل أمسه فهو عدل 

الكرمي بن أيب املخارق فائدتان األوىل لو قال حنو الشافعي أخربين من ال أهتم فهو كقوله أخربين الثقة وقال الذهيب 
  نه وال ألنه حجة ليس بتوثيق ألنه نفي للتهمة وليس فيه تعرض إلتقا



قال ابن السبكي وهذا صحيح غري أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء يف أصل 
احلجة وإن كان مدلول اللفظ ال يزيد على ما ذكره الذهيب فمن مث خالفناه يف مثل الشافعي أما من ليس مثله فاألمر 

قتصاره على نقله عن الذهيب مع أن طوائف من فحول أصحابنا كما قال انتهى قال الزركشي والعجب من ا
صرحوا به منهم السريايف واملاوردي والروياين الثانية قال ابن عبد الرب إذا قال مالك عن الثقة عن بكري بن عبد اهللا 

وقال  األشج فالثقة خمرمة بن بكري وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد اهللا بن وهب وقيل الزهري
النسائي الذي يقول مالك يف كتابه الثقة عن بكري يشبه أن يكون عمرو بن احلارث وقال غريه قال ابن وهب كل 

مسعت بعض )  ١( ما يف كتاب مالك أخربين من ال أهتم من أهل العلم فهو الليث بن سعد وقال أبو احلسن اآلبري 
ن أيب ذؤيب فهو ابن أيب فديك وإذا قال أخربنا الثقة عن أهل احلديث يقول إذا قال الشافعي أخربنا الثقة عن اب

الليث بن سعد فهو حيىي بن حسان وإذا قال أخربنا الثقة عن الوليد بن كثري فهو أبو أسامة وإذا قال أخربنا الثقة 
نا عن األوزاعي فهو عمرو ابن أيب سلمة وإذا قال أخربنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد وإذا قال أخرب

  الثقة عن صاحل موىل التوأمة فهو إبراهيم بن حيىي انتهى ونقله غريه عن أيب حامت الرازي 

وقال شيخ اإلسالم ابن حجر يف رجال األربعة إذا قال مالك عن الثقة عمرو ابن شعيب فقيل هو عمرو بن احلارث 
قة عن ابن عمر هو نافع كما يف موطأ ابن أو ابن هليعة وعن الثقة عن بكري بن األشج قيل هو خمرمة بن بكري وعن الث

القاسم وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع هو حيىي ابن حسان وعن الثقة عن أسامة بن زيد 
هو إبراهيم بن حيىي وعن الثقة عن محيد هو ابن علية وعن الثقة عن معمر هو مطرف بن مازن وعن الثقة عن الوليد 

أسامة وعن الثقة عن حيىي بن أيب كثري لعله ابنه عبد اهللا ابن حيىي وعن الثقة عن يونس بن عبيد عن  بن كثري هو أبو
احلسن هو ابن علية وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة انتهى وروينا يف مسند الشافعي عن األصم قال 

براهيم بن حيىي وإذا قال أخربين الثقة يريد به مسعت الربيع يقول كان الشافعي إذا قال أخربين من ال أهتم يريد به إ
حيىي بن حسان وقد روى الشافعي قال أخربنا الثقة عن عبد اهللا بن احلارث إن مل أكن مسعته من عبد اهللا بن احلرث 

بنصف دية )  ١( عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن املسيب أن عمر وعثمان قضيا يف امللطاة 
احلافظ أبو الفضل الفلكي الرجل الذي مل يسم الشافعي هو أمحد بن حنبل ويف تاريخ ابن عساكر قال املوضحة قال 

  عبد اهللا بن أمحد كل شيء يف كتاب 

وإذا روى العدل عمن مساه مل يكن تعديال عند األكثرين وهو الصحيح وقيل هو تعديل الشافعي أخربنا الثقة عن أيب 
 كالم الشافعي أخربين الثقة عن حيىي بن أيب كثري والشافعي مل يأخذ عن أحد ممن وقال شيخ اإلسالم يوجد يف)  ١( 

ادرك حيىي بن أيب كثري فيحتمل أنه أراد بسنده عن حيىي قال وذكر عبد اهللا بن أمحد أن الشافعي إذا قال أخربنا الثقة 
من أهل احلديث ) تعديال عند األكثرين وإذا روى العدل عمن مساه مل يكن ( وذكر أحدا من العراقيني فهو يعين أباه 

جلواز رواية العدل عن غري العدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله وقد روينا عن الشعيب ) وهو الصحيح ( وغريهم 
أنه قال حدثنا احلرث وأشهد باهللا أنه كان كذابا وروى احلاكم وغريه عن أمحد بن حنبل أنه رأى حيىي بن معني وهو 

ر عن ابان عن أنس فإذا اطلع عليه إنسان كتمه فقال له أمحد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن يكتب صحيفة معم
أنس وتعلم أهنا موضوعة فلو قال لك قائل أنت تتكلم يف أبان مث تكتب حديثه فقال يا أبا عبد اهللا أكتب هذه 

ابتا ويرويها عن معمر عن ثابت الصحيفة فأحفظها كلها وأعلم أهنا موضوعة حىت ال جييء إنسان فيجعل بدل أبان ث
إذ لو علم فيه جرحا لذكره ) وقيل هو تعديل ( عن أنس فأقول له كذبت إمنا هي عن معمر عن أبان ال عن ثابت 



ولو مل يذكره لكان غاشا يف الدين قال الصرييف وهذا خطأ ألن الرواية تعريف له والعدالة باخلربة وأجاب اخلطيب 
  ال جرحه وقيل إن كان العدل بأنه قد ال يعرف عدالته و

وعمل العامل وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته وال خمالفته قدح يف صحته وال يف رواته الذي روى 
كانت روايته تعديال وإال فال واختاره األصوليون كاآلمدي وابن احلاجب وغريمها )  ١( عنه ال يروي إال عن عدل 

وال بتعديل رواته إلمكان أن يكون ذلك ) بصحته ( منه ) حديث رواه ليس حكما  وعمل العامل وفتياه على وفق( 
منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك اخلرب وصحح اآلمدي وغريه من األصوليني أنه حكم بذلك وقال إمام احلرمني 

( منه ) قدح ( له ) الفته وال خم( إن مل يكن يف مسالك االحتياط وفرق ابن تيمية بني أن يعمل به يف الترغيب وغريه 
إلمكان أن يكون ذلك ملانع من معارض أو غريه وقد روى مالك حديث اخليار ومل يعمل ) يف صحته وال يف رواته 

به لعمل أهل املدينة خبالفه ومل يكن ذلك قدحا يف نافع راويه وقال ابن كثري يف القسم األول نظر إذا مل يكن يف 
لالحتجاج به يف فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل مبقتضاه قال العراقي  الباب غري ذلك احلديث وتعرض

واجلواب أنه يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غري هذا احلديث أن ال يكون مث دليل آخر من قياس أو إمجاع وال 
  يلزم املفيت أو احلاكم أن يذكر 

د اجلماهري ورواية املستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن السادسة رواية جمهول العدالة ظاهرا وباطنا ال تقبل عن
حيتج هبا بعض من رد األول وهو قول بعض الشافعيني قال الشيخ مجيع أدلته بل وال بعضها ولعل له دليال آخر 

وأستأنس باحلديث الوارد يف الباب ورمبا كان يرى العمل بالضعيف وتقدميه على القياس كما تقدم تنبيه مما ال يدل 
على صحة احلديث أيضا كما ذكره أهل األصول موافقة اإلمجاع له على األصح جلواز أن يكون املستند غريه وقيل 
يدل وكذلك بقاء خرب تتوفر الدواعي على إبطاله وقال الزيدية يدل وافتراق العلماء بني متأول للحديث وحمتج به 

جيب باحتمال أنه تأوله على تقدير صحته فرضا ال على قال ابن السمعاين وقوم يدل لتضمنه تلقيهم له بالقبول وأ
ال تقبل عند ( مع كونه معروف العني برواية عدلني عنه ) السادسة رواية جمهول العدالة ظاهرا وباطنا ( ثبوهتا عنده 

ورواية ( وقيل تقبل مطلقا وقيل إن كان من روى عنه فيهم من ال يروي عن غري عدل قبل وإال فال ) اجلماهري 
حيتج هبا بعض من رد األول وهو قول بعض ( أي جمهول العدالة باطنا ) املستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن 

كسليم الرازي قال ألن اإلخبار مبين على حسن الظن بالراوي وألن رواية األخبار تكون عند من ) الشافعيني 
يف الظاهر خبالف الشهادة فإهنا تكون عند احلكام  يتعذر عليه معرفة العدالة يف الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك

  ) قال الشيخ ( فال يتعذر عليهم ذلك 

يشبه أن يكون العمل على هذا يف كثري من كتب احلديث يف مجاعة من الرواة تقادم العهد هبم وتعذرت خربهتم 
عدالن عيناه ارتفعت جهالة عينه باطنا وأما جمهول العني فقد ال يقبله بعض من يقبل جمهول العدالة مث من روى عنه 

قال اخلطيب اجملهول عند أهل احلديث من مل يعرفه العلماء وال يعرف حديثه إال من جهة واحد وأقل ما يرفع اجلهالة 
) يف كثري من كتب احلديث ( الرأي ) رواية اثنني مشهورين ل ابن الصالح ويشبه أن يكون العمل على هذا 

( وكذا صححه املصنف يف شرح املهذب ) رواة تقادم العهد هبم وتعذرت خربهتم باطنا يف مجاعة من ال( املشهورة 
ورده هو ) فقد ال يقبله بعض من يقبل جمهول العدالة ( وهو القسم الثالث من أقسام اجملهول ) وأما جمهول العني 

ن ال يشترط يف الراوي الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل احلديث وغريهم وقيل يقبل مطلقا وهو قول م



مزيدا على اإلسالم وقيل إن تفرد بالرواية عنه من ال يروى إال عن عدل كابن مهدي وحيىي بن سعيد واكتفينا يف 
التعديل بواحد قبل وإال فال وقيل إن كان مشهورا يف غري العلم بالزهد أو النجدة قبل وإال فال واختاره ابن عبد 

ة اجلرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإال فال واختاره أبو احلسن بن القطان الرب وقيل إن زكاه أحد من أئم
( يف الكفاية وغريها ) مث من روى عنه عدالن عيناه ارتفعت جهالة عينه قال اخلطيب ( وصححه شيخ اإلسالم 

) ف حديثه إال من جهة وال يعر( ومل يشتهر بطلب العلم يف نفسه ) اجملهول عند أهل احلديث من مل تعرفه العلماء 
  فأكثر ) رواية اثنني مشهورين ( عنه ) واحد وأقل ما يرفع اجلهالة ( راو 

ونقل ابن عبد الرب عن أهل احلديث وحنوه قال الشيخ ردا على اخلطيب وقد روى البخاري عن مرداس األسلمي 
جه كاالكتفاء بتعديل واحد وسلم عن ربيعة ابن كعب األسلمي ومل يرو عنهما غري واحد واخلالف يف ذلك مت

والصواب نقل اخلطيب وال يصح الرد عليه مبرداس وربيعة فإهنما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول عنه 
ولفظه كما نقله ابن الصالح يف ) ونقل ابن عبد الرب عن أهل احلديث حنوه ( وإن مل يثبت له بذلك حكم العدالة 
يرو عنه إال رجل واحد فهو عندهم جمهول إال أن يكون رجال مشهورا يف غري النوع السابع واألربعني كل من مل 

ردا على ( ابن الصالح ) قال الشيخ ( محل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معد يكرب بالنجدة 
يف  )مسلم ) ( األسلمي و ( بن مالك ) عن مرداس ( يف صحيحه ) وقد روى البخاري ( يف ذلك ) اخلطيب 
وهو قيس بن أيب حازم عن األول وأبو سلمة بن ) عن ربيعة بن كعب األسلمي ومل يرو عنهما غري واحد ( صحيحه 

( عبد الرمحن عن الثاين وذلك مصري منهما إىل أن الراوي خيرج عن كونه جمهوال مردودا برواية واحد عنه قال 
والصواب نقل اخلطيب وقد ( ف ردا على ابن الصالح قال املصن) واخلالف يف ذلك متجه كاالكتفاء بتعديل واحد 

نقله أيضا أبو مسعود إبراهيم بن حممد الدمشقي وغريه وال يصح الرد عليه مبرداس وربيعة فإهنما صحابيان 
فال حيتاج إىل رفع اجلهالة عنهم بتعدد الرواة قال العراقي هذا الذي قاله ) مشهوران والصحابة كلهم عدول 

ا ثبتت الصحبة ولكن بقي الكالم يف أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أو ال تثبت إال برواية النووي متجه إذ
  اثنني عنه وهو حمل نظر واختالف 

بني أهل العلم واحلق أنه إن كان معروفا بذكره يف الغزوات أو يف من وفد من الصحابة أو حنو ذلك فإنه تثبت 
مرداس من أهل الشجرة أن وربيعة من أهل الصفة فال يضرمها انفراد راو صحبته وإن مل يرو عنه إال راو واحد و

واحد عن كل منهما على ذلك ليس بصواب بالنسبة إىل ربيعة فقد روى عنه أيضا نعيم اجملمر وحنظلة بن علي وأبو 
مرداس بن عمران اجلوين قال وذكر املزي والذهيب أن مرداسا روى عنه أيضا زياد بن عالقة وهو وهم إمنا ذاك 

عروة صحايب آخر كما ذكره البخاري وابن أيب حامت وابن حبان وابن منده وابن عبد الرب والطرباين وابن قانع 
وغريهم وال أعلم يف خالفا تنبيه قال العراقي إذا مشينا على ما قاله النووي أن هذا ال يؤثر يف الصحابة ورد عليه 

رو عنهم إال واحد قال وقد مجعتهم يف جزء منفرد منهم عند من خرج له البخاري أو مسلم من غريهم ومل ي
البخاري جويرية بن قدامة تفرد عنه أبو مجرة نصر بن عمران الضبعي وزيد بن رباح املدين تفرد عنه مالك والوليد 

قال  ابن عبد الرمحن اجلارودي تفرد عنه ابن املنذر وعند مسلم جابر بن إمساعيل احلضرمي تفرد عنه عامر بن سعد
شيخ اإلسالم أما جويرية فاألرجح أنه جارية عم األحنف صرح بذلك بن أيب شيبة يف مصنفه وجارية بن قدامة 

  وأما زيد بن رباح فقال فيه أبو حامت ما أرى )  ١( صحايب شهري روى عنه األحنف ابن قيس واحلسن البصري 



ة مأمون وذكره ابن حبان يف الثقات فانتفت عنه اجلهالة حبديثه بأسا وقال الدارقطين وغريه ثقة وقال ابن عبد الرب ثق
بتوثيق هؤالء وأما الوليد فوثقه أيضا الدارقطين وابن حبان وأما جابر فوثقه ابن حبان وأخرج له ابن خزمية يف 

ن صحيحه وقال إنه ممن حيتج به وأما خباب فذكره مجاعة يف الصحابة فائدتان األوىل جهل مجاعة من احلفاظ قوما م
الرواة لعدم علمهم هبم وهم معروفون بالعدالة عند غريهم وأنا أسرد ما يف الصحيحني من ذلك أمحد ابن عاصم 

البلخي جهله أبو حامت ألنه مل خيرب حباله ووثقه ابن حبان وقال روى عنه أهل بلده إبراهيم بن عبد الرمحن املخزومي 
وروى عنه مجاعة أسامة بن حفص املدين جهله الساجي وأبو  جهله ابن القطان وعرفه غريه فوثقه ابن حبان)  ١( 

القاسم الاللكائي قال الذهيب ليس مبجهول روى عنه أربعة أسباط أبو اليسع جهله أبو حامت وعرفه البخاري بيان بن 
واصل عمر وجهله أبو حامت ووثقه ابن املديين وابن حبان وابن عدي وروى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد اهللا ابن 

احلسني بن احلسن بن يسار جهله أبو حامت ووثقه أمحد وغريه احلكم ابن عبد اهللا البصري جهله أبو حامت ووثقه 
الذهلي وروى عنه اربعة ثقات عباس بن احلسني القنطري جهله أبو حامت ووثقه أمحد وابنه وروى عنه البخاري 

مد بن احلكم املروزي جهله أبو حامت ووثقه ابن حبان واحلسن بن علي املعمري وموسى بن هرون احلمال وغريهم حم
  وروى عنه البخاري 

فرع يقبل تعديل العبد واملرأة العارفني ومن عرفت عينه وعدالته وجهل امسه احتج به الثانية قال الذهيب يف امليزان ما 
فرع يف مسائل زادها  ) ١( علمت يف النساء من راهتمت وال من تركوها ومجيع من ضعف منهم إمنا هو للجهالة 

لقبول خربمها وبذلك جزم اخلطيب يف الكفاية ) يقبل تعديل العبد واملرأة العارفني ( املصنف على ابن الصالح 
والرازي والقاضي أبو بكر بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل املدينة وغريهم أنه ال يقبل يف التعديل النساء ال 

تدل اخلطيب على القبول بسؤال النيب صلى اهللا عليه و سلم بريرة عن عائشة يف يف الرواية وال يف الشهادة واس
( ونسبه ) ومن عرفت عينه وعدالته وجهل امسه ( قصة اإلفك قال خبالف الصيب املراهق فال يقبل تعديله إمجاعا 

يف الكفاية ونقله  ويف الصحيحني من ذلك كثري كقوهلم ابن فالن أو والد فالن وقد جزم بذلك اخلطيب) احتج به 
عن القاضي أيب بكر الباقالين وعلله بأن اجلهل بامسه ال خيل بالعلم بعدالته ومثله حبديث مثامة بن حزن القشريي 

  سألت عائشة عن النبيذ فقالت هذه خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلارية حبشية فسلها احلديث 

وإذا ( احتج به فإن جهل عدالة أحدمها أو قال فالن أو غريه مل حيتج به وإذا قال أخربين فالن أو فالن ومها عدالن 
ألنه قد عينهما وحتقق مساعه بذلك احلديث من ) ومها عدالن احتج به ( على الشك ) قال أخربين فالن أو فالن 

د بن وهب أحدمها وكالمها مقبول قاله اخلطيب ومثله حبديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن أيب الزغراء أو عن زي
( أن سويد بن غفلة دخل علي بن أيب طالب فقال يا أمري املؤمنني إين مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر احلديث 

الحتمال أن يكون املخرب جمهول فائدة وقع ) مل حيتج به ( ومل يسمه ) فإن جهل عدالة أحدمها أو قال فالن أو غريه 
ه يف كتاب الصالة حدثنا صاحب لنا عن إمساعيل بن زكريا عن يف صحيح مسلم أحاديث أهبم بعض رجاهلا كقول

األعمش وهذا يف رواية ابن ماهان أما رواية اجللودي ففيها حدثنا حممد بن بكار حدثنا إمساعيل وفيه أيضا وحدثت 
عن حيىي بن حسان ويونس املؤدب فذكر حديث أيب هريرة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا هنض من 

كعة الثانية استفتح القراءة باحلمد هللا رب العاملني وقد رواه أبو نعيم يف املستخرج من طريق حممد بن سهل بن الر
عسكر عن حيىي بن حسان وحممد بن سهل من شيوخ مسلم يف صحيحه ورواه البزار عن أيب احلسن بن مسكني 

حبديث خروجه صلى اهللا عليه و سلم إىل وهو ثقة عن حيىي بن حسان ويف اجلنائز حدثين من مسع حجاجا األعور 



البقيع وقد رواه عن حجاج غري واحد منهم اإلمام أمحد بن يوسف بن سعيد املصيصي وعنه أخرجه النسائي ووثقه 
  ويف اجلوائح حدثين غري واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إمساعيل بن أيب أويس حبديث عائشة يف الصوم وقد رواه 

هو أحد شيوخ مسلم فيه ويف االحتكار حدثين بعض أصحابنا عن عمرو بن عون ثنا خالد بن البخاري عن إمساعيل ف
عبد اهللا وقد أخرجه أبو داود عن وهب ابن بقية عن خالد ووهب من شيوخ مسلم يف صحيحه ويف املناقب حدثت 

وسى إن اهللا إذا أراد عن أيب أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أبو أسامة حبديث أيب م
رمحة أمة من عباده قبض نبيها احلديث وقد رواه عن إبراهيم اجلوهري عن أيب أسامة مجاعة منهم أبو بكر البزار 

ورواه عن األرغياين ابن خزمية وإبراهيم املزكي )  ٢( وأمحد بن فيل البالسي )  ١( وحممد ابن املسيب األرغياين 
القدر حدثين عدة من أصحابنا عن سعيد بن أيب مرمي حبديث أيب سعيد لتركنب سنن  وأبو أمحد اجللودي وغريهم ويف

من قبلكم وقد وصله إبراهيم بن سفيان عن حممد بن حيىي عن ابن أيب مرمي وأخرج يف اجلنائز حديث الزهري 
عرج عن حدثين رجال عن أيب هريرة مبثل حديث من شهد اجلنازة وقد وصله قبل ذلك من حديث الزهري عن األ

أيب هريرة ومن حديثه عن سعيد بن املسيب عنه وأخرج يف اجلهاد حديث الزهري قال بلغين عن ابن عمر نفل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية وقد وصله قبل ذلك عن الزهري عن سامل عن أبيه ومن طريق نافع عن ابن 

  صلى اهللا عليه و سلم قال  عمر وأخرج فيه حديث هشام عن أبيه قال أخربت أن رسول اهللا

السابعة من كفر ببدعته مل حيتج به باالتفاق ومن مل يكفر قيل ال حيتج به مطلقا لقد حكمت فيهم حبكم اهللا وقد 
وصله من رواية أيب سعيد وأخرج يف الصالة حديث أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة يف السهو ويف آخره قال 

ل وسلم والقائل ذلك ابن سريين عن أيب هريرة كما رجحه الدارقطين وقد وأخربت عن عمران بن حصني أنه قا
وصل لفظ السالم من طريق أيب املهلب عن عمران يف حديث آخر وأخرج يف اللعان حديث ابن شهاب بلغنا أن أبا 
يب هريرة كان حيدث احلديث إن امرأيت ولدت غالما أسود وهو متصل عنده من حديث الزهري عن أيب سلمة عن أ

السابعة ( هريرة وعنده وعند البخاري من حديث ابن املسيب عنه فهذا ما وقع فيه من هذا النوع وقد تبني اتصاله 
وهو كما يف شرح املهذب للمصنف اجملسم ومنكر علم اجلزئيات قيل وقائل خلق القرآن فقد ) من كفر ببدعته 

بكفران النعمة بأن الشافعي قال ذلك يف حق حفص  نص عليه الشافعي واختاره البلقيين ومنع تأويل البيهقي له
قيل دعوى االتفاق ممنوعة فقد قيل إنه يقبل ) مل حيتج به باالتفاق ( القرد ملا أفىت بضرب عنقه وهذا راد للتأويل 

مطلقا وقيل يقبل إن اعتقد حرمة الكذب وصححه صاحب احملصول وقال شيخ اإلسالم التحقيق أنه ال يرد كل 
ه ألن كل طائفة تدعي أن خمالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر خمالفيها فلو أخذ ذلك على اإلطالق مكفر ببدعت

الستلزم تكفري مجيع الطوائف واملعتمد أن الذي ترد بدعته روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين 
ملا يرويه مع ورعه وتقواه فال مانع من  بالضرورة أو اعتقد عكسه وأما من مل يكن كذلك وانضم إىل ذلك ضبطه

  ونسبه اخلطيب ملالك ألن يف ) قيل ال حيتج به مطلقا ( فيه خالف ) ومن مل يكفر ( قبوله 

وقيل حيتج به إن مل يكن ممن يستحل الكذب يف نصرة مذهبه أو ألهل مذهبه وحكى عن الشافعي وقيل حيتج به إن 
ن كان داعية وهذا هو األظهر األعدل وقول الكثري أو األكثر وضعف األول مل يكن داعية إىل بدعته وال حيتج به إ

باحتجاج صاحيب الصحيحني وغريمها بكثري من املبتدعة غري الدعاة الرواية عنه تروجيا ألمره وتنويها لذكره وألنه 
وقيل ( تأول وغريه فاسق ببدعته وإن كان ببدعته وإن كان متأوال يرد كالفاسق بال تأويل كما استوى الكافر امل



سواء كان داعية أم ال وال يقبل إن استحل ) حيتج به إن مل يكن ممن يستحل الكذب يف نصرة مذهبه أو ألهل مذهبه 
حكاه عنه اخلطيب يف الكفاية ألنه قال أقبل شهادة أهل األهواء إال ) عن الشافعي ( هذا القول ) وحكى ( ذلك 

ملوافقيهم قال وحكى هذا أيضا عن ابن أيب ليلى والثوري والقاضي أيب يوسف  اخلطابية ألهنم يرون الشهادة بالزور
إىل بدعته وال حيتج به إن كان داعيته إليها ألن تزيني بدعته قد حتمله على حتريف ) وقيل حيتج به إن مل يكن داعية ( 

من العلماء ) لكثري أو األكثر القول هو األظهر األعدل وقول ا) وهذا ( الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه 
كعمران بن ) األول باحتجاج صاحيب الصحيحني وغريمها بكثري من املبتدعة غري الدعاة ( القول ) وضعف  ٠

حطان وداود بن احلصني قال احلاكم وكتاب مسلم مآلن من الشيعة وقد ادعى ابن حبان االتفاق على رد الداعية 
ل قيد مجاعة قبول الداعية مبا إذا مل يرو ما يقوي بدعته صرح بذلك احلافظ أبو وقبول غريه بال تفصيل تنبيهات األو

  إسحق اجلوزجاين شيخ أيب داود والنسائي فقال يف كتابه معرفة 

الرجال ومنهم زائغ عن احلق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إال أن يؤخذ من حديثه ما ال يكون 
ه جزم شيخ اإلسالم يف النخبة وقال يف شرحها ما قاله اجلوزجاين متجه ألن العلة اليت منكرا إذا مل يقو به بدعته وب

هلا رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان الظاهر املروي يوافق مذهب املبتدع ولو مل يكن داعية الثاين قال العراقي 
ان وهو من الدعاة واحتجا بعبد اعترض عليه بأن الشيخني أيضا احتجا بالدعاة فاحتج البخاري بعمران بن حط

وكان داعية إىل اإلرجاء وأجاب بأن أبا داود قال ليس يف أهل األهواء أصح )  ١( احلميد بن عبد الرمحن احلماين 
حديثا من اخلوارج مث ذكر عمران بن حطان وأبا حسان األعرج قال ومل حيتج مسلم بعبد احلميد بل أخرج له يف 

 الثالث الصواب أنه ال يقبل رواية الرافضة وساب السلف كما ذكره املصنف يف الروضة املقدمة وقد وثقه ابن معني
يف باب القضاء يف مسائل اإلفتاء وإن سكت يف باب الشهادات عن التصريح باستثنائهم إحالة على ما تقدم ألن 

ال البدعة على ضربني سباب املسلم فسوق فالصحابة والسلف من باب أوىل وقد صرح بذلك الذهيب يف امليزان فق
صغرى كالتشيع بال غلو أو بغلو كمن تكلم يف حق من حارب عليا فهذا كثري يف التابعني وتابعيهم مع الدين 

  والورع والغلو فيه واحلط على أيب بكر 

وعمر والدعاء إىل ذلك ن فهذا النوع ال حيتج هبم وال كرامة وأيضا فما استحضر اآلن يف هذا الضرب رجال 
وال مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم انتهى وهذا الذي قاله هو الصواب الذي ال حيل صادقا 

ملسلم أن يعتقد خالفه وقال يف موضع آخر اختلف الناس يف االحتجاج برواية الرافضة على ثالثة أقوال املنع مطلقا 
مبا حيدث وغريه وقال أشهب سئل مالك عن والترخص مطلقا إال من يكذب ويضع والثالث التفصيل بني العارف 

الرافضة فقال ال تكلموهم وال ترووا عنهم وقال الشافعي مل أر أشهد بالزور من الرافضة وقال يزيد بن هارون 
يكتب عن كل صاحب بدعة إذا مل يكن داعية إال الرافضة وقال شريك امحل العلم عن كل من لقيت إال الرافضة 

دثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف الرابع من امللحق باملبتدع من دأبه االشتغال وقال ابن املبارك ال حت
بعلوم األوائل كالفلسفة واملنطق صرح بذلك السلفي يف معجم السفر واحلافظ أبو عبد اهللا بن رشيد يف رحلته فإن 

ا فيها مما ورد الشرع خبالفه وأقام الدليل انضم إىل ذلك اعتقاده مبا يف علم الفلسفة من قدم العامل وحنوه فكافر أو مل
الفاسد على طريقتهم فال نأمن ميله إليهم وقد صرح باحلط على من ذكر وعدم قبول روايتهم وأقواهلم ابن الصالح 

يف فتاويه واملصنف يف طبقاته وخالئق من الشافعية وابن عبد الرب وغريه من املالكية خصوصا أهل املغرب واحلافظ 
  ين القزويين وغريه من احلنفية وابن تيمية وغريه من احلنابلة والذهيب هلج بذلك يف مجيع تصانيفه سراج الد



فائدة أردت أن أسرد هنا من رمي ببدعته ممن أخرج هلم البخاري ومسلم أو أحدمها وهم إبراهيم بن هطمان أيوب 
ن عبد الرمحن أبو حيىي احلماين عبد اجمليد بن عبد بن عائذ الطائي ذر بن عبد اهللا املرهيب شبابة بن سوار عبد احلميد ب

العزيز ابن أيب رواد عثمان بن غياث البصري عمر بن ذر عمر بن مرة حممد بن حازم أبو معاوية الضرير ورقاء بن 
عمر اليشكري حيىي بن صاحل الوحاظي يونس بن بكري هؤالء رموا باإلرجاء وهو تأخري القول يف احلكم على 

ئر بالنار إسحق بن سويد العدوي هبز بن أسد حريز بن عثمان حصني بن منري الواسطي خالد بن سلمة مرتكب الكبا
الفأفاء عبد اهللا بن سامل األشعري قيس بن أيب حازم هؤالء رموا بالنصب وهو بغض علي رضي اهللا عنه وتقدمي غريه 

ميد أبان بن تغلب الكويف خالد بن خملد الفطواين عليه إمساعيل بن إبان إمساعيل بن زكريا اخللقاين جرير ابن عبد احل
سعيد بن فريوز ابو البختري سعيد بن أشوع سعيد بن عفري عباد بن العوام عباد بن يعقوب عبد اهللا بن عيسى ابن 

عبد الرمحن بن أيب ليلى عبد الرزاق بن مهام عبد امللك بن أعني عبيد اهللا بن موسى العبسي عدي بن ثابت 
ى بن اجلعد علي بن هاشم بن الربيد الفضل بن دكني فضيل بن مرزوق الكويف فطر بن خليفة حممد بن األنصاري عل

جحادة الكويف حممد ابن فضيل بن غزوان مالك بن إمساعيل أبو غسان حيىي بن اخلراز هؤالء رموا بالتشيع وهو 
طية احملاريب احلسن بن ذكوان داود تقدمي علي على الصحابة ثور بن زيد املدين ثور بن يزيد احلمصي حسان بن ع

  بن احلصني زكريا بن إسحق سامل بن عجالن سالم بن مسكني سيف بن 

الثامنة تقبل رواية التائب من الفسق إال الكذب يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال يقبل أبدا وإن 
 الشافعي قال الصرييف سليمان املكي حسنت طريقته كذا قاله أمحد بن حنبل واحلميدي شيخ البخاري والصرييف

شبل بن عباد شريك بن أيب منر صاحل بن كيسان عبد اهللا بن عمرو أبو معمر عبد اهللا بن أيب لبيد عبد اهللا بن أيب 
جنيح عبد األعلى بن عبد األعلى عبد الرمحن بن إسحق املدين عبد الوارث بن سعيد الثوري عطاء بن أيب ميمونة 

ث عمرو بن زائدة عمران بن مسلم القصري عمري بن هانئ عوف األعرايب كهمس بن املنهال حممد العالء بن احلار
بن سواء البصري هرون بن موسى األعور النحوي هشام الدستوائي وهب بن منبه حيىي بن محزة احلضرمي هؤالء 

في صفات اهللا تعاىل رموا بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد بشر بن السرى رمى برأي أيب جهم وهو ن
والقول خبلق القرآن عكرمة موىل ابن عباس الوليد بن كثري هؤالء احلرورية وهم اخلوارج الذين أنكروا على علي 

التحكيم وتربؤا منه ومن عثمان وذويه وقاتلوهم علي بن هشام رمي بالوقف وهو أن ال يقول القرآن خملوق أو غري 
ذين يرون اخلروج على األئمة وال يباشرون ذلك فهؤالء املبتدعة ممن أخرج خملوق عمران بن حطان من القعدية ال

ومن الكذب يف غري احلديث النبوي كشهادته ) الثامنة تقبل رواية التائب من الفسق ( هلم الشيخان أو أحدمها 
رواية ) تقبل إال الكذب يف أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال ( لآليات واألحاديث الدالة على ذلك 

( أبو بكر ) احلميدي شيخ البخاري و ( أبو بكر ) أبدا وإن حسنت طريقته كذا قاله أمحد بن حنبل و ( التائب منه 
  زيادة على ذلك يف شرح الرسالة ) قال الصرييف ( بل ) الصرييف الشافعي 

الشهادة وقال السمعاين من كذب  كل من أسقطنا خربه بكذب مل نعد لقبوله بتوبة ومن ضعفناه مل نقوه بعده خبالف
يف خرب واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه قلت هذا كله خمالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غرينا وال نقوي الفرق 

( تظهر ) مل نعد لقبوله بتوبة ( وجدناه عليه ) بكذب ( من أهل النقل ) كل من أسقطنا خربه ( بينه وبني الشهادة 
قال املصنف وجيوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا عليه وزجرا بليغا عن ) خبالف الشهادة  ومن ضعفناه مل نقوه بعده

الكذب عليه صلى اهللا عليه و سلم لعظم مفسدته فإنه يصري شرعا مستمرا إىل يوم القيامة خبالف الكذب على غريه 



ذب يف خرب واحد وجب إسقاط السمعاين من ك( أبو املظفر ) وقال ( والشهادة فإن مفسدهتما قاصرة ليست عامة 
قلت هذا كله ( قال ابن الصالح وهذا يضاهي من حيث املعىن ما ذكره الصرييف قال املصنف ) ما تقدم من حديثه 

وكذا قال يف شرح مسلم املختار القطع ) خمالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غرينا وال نقوى الفرق بينه وبني الشهادة 
ته كالكافر إذا أسلم وأنا أقول إن كانت اإلشارة يف قوله هذا كله لقول أمحد بصحة توبته وقبول روايته كشهاد

والصرييف والسمعاين فال واهللا ما هو مبخالف وال بعيد واحلق ما قاله اإلمام أمحد تغليظا وزجرا وإن كانت لقول 
بأن مراد الصرييف ما الصرييف بناء على أن قوله يكذب عام يف الكذب يف احلديث وغريه فقد أجاب عنه العراقي 

قاله أمحد أي يف احلديث ال مطلقا بدليل قوله من أهل النقل وتقييده باحملدث يف قوله أيضا يف شرح الرسالة وليس 
  يطعن على احملدث إال أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب يف األول وال يقبل خربه يعد ذلك انتهى 

د وقد وجدت يف الفقه فرعني يشهدان ملا قاله الصرييف وقوله ومن ضعفناه أي بالكذب فانتظم مع قول أمح
والسمعاين فذكروا يف باب اللعان أن الزاين إذا تاب وحسنت توبته ال يعود حمصنا وال حيد قاذفه بعد ذلك لبقاء 

 ثلمة عرضه فهذا نظري أن الكاذب ال يقبل خربه أبدا وذكروا أنه لو قذف مث زىن بعد القذف قبل أن حيد القاذف مل
حيد ألن اهللا تعاىل أجرى العادة أنه ال يفضح أحدا من أول مرة فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم حيد له القاذف 

وكذلك نقول فيمن تبني كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حىت ظهر لنا ومل يتعني لنا ذلك فيما روى من حديثه فوجب 
فائدة من األمور املهمة حترير الفرق بني )  ١(  احلمد إسقاط الكل وهذا واضح بال شك ومل ار أحدا ملا حررته وهللا

الرواية والشهادة وقد خاض فيه املتأخرون وغاية ما فرقوا به االختالف يف بعض األحكام كاشتراط العدد وغريه 
 وذلك ال يوجب ختالفا يف احلقيقة قال القرايف أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حىت ظفرت به يف كالم املازري فقال

  الرواية هي اإلخبار عن عام 

ال ترافع فيه إىل احلكام وخالفه الشهادة وأما األحكام اليت يفترقان فيها فكثرية مل أر من تعرض جلمعها وأنا أذكر 
منها ما تيسر األول ك العدد ال يشترط يف الرواية خبالف الشهادة وقذ ذكر ابن عبد السالم يف مناسبة ذلك أمورا 

من املسلمني مهابة الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبالف شهادة الزور الثاين أنه أحدها أن الغالب 
قد ينفرد باحلديث راو واحد فلو مل يقبل لفات على أهل اإلسالم تلك املصلحة خبالف فوت حق واحد على شخص 

الرواية عنه صلى اهللا عليه و سلم واحد الثالث أن بني كثري من املسلمني عداوات حتملهم على شهادة الزور خبالف 
الثالث ال تشترط احلرية فيها خبالف )  ١( الثاين ال تشترط الذكورية فيها مطلقا خبالف الشهادة يف بعض املواضع 

الشهادة مطلقا الرابع ال يشترط فيها البلوغ يف قول اخلامس تقبل شهادة املبتدع إال اخلطابية ولو كان داعية وال 
داعية وال غريه إن روى موافقه السادس تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته السابع من كذب تقبل رواية ال

  يف حديث واحد رد مجيع حديثه السابق خبالف من تبني شهادته للزور يف مرة ال ينقض ما شهد به قبل ذلك 

ن روى ذلك التاسع ال تقبل الثامن ال تقبل شهادة من جرت شهادته إىل نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل مم
الشهادة ألصل وفرع ورقيق خبالف الرواية العاشر واحلادي عشر والثاين عشر الشهادة إمنا تصح بدعوى سابقة 
وطلب هلا وعند حاكم خبالف الرواية يف الكل الثالث عشر للعامل احلكم بعلمه يف التعديل والتجريح قطعا مطلقا 

قوال أصحها التفصيل بني حدود اهللا تعاىل وغريها الرابع عشر يثبت اجلرح خبالف الشهادة فإن فيها ثالثة أ
والتعديل يف الرواية بواحد دون الشهادة على األصح اخلامس عشر األصح يف الرواية قبول اجلرح والتعديل غري 



ة خبالف أداء مفسر من العامل وال يقبل اجلرح يف الشهادة إال مفسرا السادس عشر جيوز أخذ األجرة على الرواي
الشهادة إال إذا احتاج إىل مركوب السابع عشر احلكم بالشهادة تعديل بل قال الغزايل اقوى منه بالقول خبالف 
عمل العامل أو فتياه مبوافقة املروي على األصح الثامن عشر ال تقبل الشهادة على الشهادة إال عند تعسر األصل 

اسع عشر إذا روى شيئا مث رجع عنه سقط وال يعمل به خبالف الرجوع مبوت أو غيبة أو حنوها خبالف الرواية الت
  عن الشهادة بعد احلكم 

التاسعة إذا روى حديثا مث نفاه املسمع فاملختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته وحنوه وجب رده وال يقدح 
ال تعمدنا لزمهما القصاص ولو اشكلت يف باقي روايات الراوي عنه العشرون إذا شهدا مبوجب قتل مث رجعا وقا

حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خربا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيها وقتل احلاكم به رجال مث رجع 
الرواي وقال كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوي ينبغي أن جيب القصاص كالشاهد إذا رجع قال الرافعي والذي 

أنه ال قصاص خبالف الشهادة فإهنا تتعلق باحلادثة واخلرب ال خيتص هبا احلادي ذكره القفال يف الفتاوى واإلمام 
والعشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف يف األظهر وال تقبل شهادهتم قبل التوبة ويف قبول روايتهم 

( واألسنوي يف األلغاز وجهان املشهور منهما القبول ذكره املاوردي يف احلاوي ونقله عنه ابن الرفعة يف الكفاية 
انه إن كان جازما ( عند املتأخرين ) فاملختار ( ملا روجع فيه ) حديثا مث نفاه املسمع ) ثقة عن ثقة ) التاسعة إذا روى 

( لكن ) و ( لتعارض قوهلما مع أن اجلاحد هو األصل ) وحنوه وجب رده ( أو كذب علي ) بنفيه بأن قال ما رويته 
وال يثبت به جرحه ألنه أيضا مكذب لشيخه يف نفيه لذلك وليس ) باقي روايات الراوي عنه يف ( ذلك ) ال يقدح 

قبول جرح كل منهما أوىل من اآلخر فتساقطا فإن عاد األصل وحدث به أو حدث فرع آخر ثقة عنه ومل يكذبه 
ملروي واختاره السمعاين فهو مقبول صرح به القاضي أبو بكر واخلطيب وغريمها ومقابل املختار يف األول عدم رد ا

  وعزاه الشاشي للشافعي وحكى اهلندي 

فإن قال ال أعرفه أو ال أذكره أو حنوه مل يقدح فيه ومن روى حديثا مث نسيه جاز العمل به على الصحيح وهو قول 
ة اجلمهور من الطوائف خالفا لبعض احلنفية اإلمجاع عليه وجزم املاوردي والروياين بأن ذلك ال يقدح يف صح
احلديث إال أنه ال جيوز للفرع أن يرويه عن األصل فحصل ثالثة أقوال ومث قول رابع أهنما يتعارضان ويرجح 

أحدمها بطريقه وصار إليه إمام احلرمني ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتكبري قال عمرو بن عن أيب معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صالة رس

دينار مث ذكرته أليب معبد بعد فقال مل أحدثك قال عمرو قد حدثتنيه قال الشافعي كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه 
مما يقتضي ) ال أعرفه أو ال أذكره أو حنوه ( األصل ) فإن قال ( واحلديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة 

ومن روى حديثا مث نسيه جاز العمل به على الصحيح وهو قول ( وال يرد بذلك ) مل يقدح فيه ( نسيانه  جواز
يف قوهلم بإسقاطه بذلك وبنوا عليه رد ) خالفا لبعض احلنفية ( أهل احلديث والفقه والكالم ) اجلمهور من الطوائف 

يب عبد الرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أ
أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد زاد أبو داود يف رواية أن عبد العزيز 

  الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخربين ربيعة وهو عندي ثقة أين حدثته إياه وال أحفظه 



سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد حيدثه عن ربيعة قال عبد العزيز وقد كان 
عنه عن أبيه ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بالل عن ربيعة قال سليمان فلقيت سهيال فسألته عن هذا 

فحدث به عن ربيعة عين  احلديث فقال ما أعرفه فقلت له إن ربيعة أخربين به عنك قال فإن كان ربيعة أخربك عين
فإن قيل إن كان الراوي معرضا للسهو والنسيان فالفرع أيضا كذلك فينبغي أن يسقطا أجيب بأن الراوي ليس 
بناف وقوعه بل غري ذاكر والفرع جازم مثبت فقدم عليه قال ابن الصالح وقد روى كثري من األكابر أحاديث 

ين فالن عين عن فالن بكذا وصنف يف ذلك اخلطيب أخبار من نسوها بعد ما حدثوا هبا وكان أحدهم يقول حدث
حدث ونسي وكذلك الدارقطين من ذلك ما رواه اخلطيب من طريق محاد بن سلمة عن عاصم عن أنس قال حدثين 

ابناي عين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يكره فص اخلامت مما سواه وروى من طريق بشر بن الوليد ثنا 
طلحة حدثين روح أين حدثته حبديث عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا أنه قال إن هذا الدينار والدرهم أهلكا حممد بن 

من كان قبلكم ومها مهلكاكم ومن طريق الترمذي صاحب اجلامع حدثنا حممد بن محيد حدثنا جرير قال حدثنيه 
نديل بعد الوضوء ألن الوضوء يوزن ومن علي بن جماهد عين وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إمنا كره امل
  طريق إبراهيم بن بشار ثنا سفيان بن عيينة حدثين وكيع أين حدثته عن 

وال خيالف هذا كراهة الشافعي وغريه الرواية عن األحياء العاشرة من أخذ على التحديث أجرا ال تقبل روايته عند 
بن عبد العزيز وآخرين وأفىت الشيخ أبو إسحاق  أمحد وإسحاق وأيب حامت وتقبل عند ايب نعيم الفضل وعلي

الشريازي جبوازها ملن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث عمرو بن دينار عن عكرمة من صياصيهم قال من 
ألهنم إمنا كرهوا ذلك ) الرواية عن األحياء ( كشعبة ومعمر ) وال خيالف هذا كراهية الشافعي وغريه ( حصوهنم 

معرض للنسيان فيبادر إىل جحود ما روي عنه وتكذيب الراوي له وقيل إمنا كره ذلك الحتمال أن  ألن اإلنسان
يغري املروى عنه عن الثقة والعدالة بطارئ يطرأ عليه يقتضي رد حديثه املتقدم قال العراقي وهذا حدس وظن غري 

يف املدخل بإسناده إليه أنه قال ال حتدث  موافق ملا اراده الشافعي وقد بني الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي
( عن حي فإن احلي ال يؤمن عليه النسيان قاله البن عبد احلكم حني روى الشافعي حكاية فأنكرها مث ذكرها 

( الرازي ) وأيب حامت ( بن راهويه ) وإسحاق ( بن حنبل ) العاشرة من أخذ على التحديث أجرا ال تقبل عند أمحد 
وأفىت ( ترخصا ) وآخرين ( البغوي ) وعلي بن عبد العزيز ( ابن دكني شيخ البخاري ) يم الفضل وتقبل عند أيب نع

من امتنع عليه الكسب لعياله بسبب ( أنه من ) جبوازها ل ( أبا احلسني بن النقور ) الشيخ أبو إسحاق الشريازي 
  ويشهد له جواز أخذ ) )  ١( التحديث 

كان فقريا أو اشتغل حبفظه عن الكسب من غري رجوع عليه لظاهر القرآن فائدة الوصي األجرة من مال اليتيم إذا 
هذا أول موضع وقع فيه ذكر إسحاق بن راهويه وقد سئل مل قيل له ابن راهويه فقال إن أيب ولد يف الطريق فقالت 

 نظائره فتح الواو وما املراوزة راهويه يعين أنه ولد يف الطريق ويف فوائد رحلة ابن رشيد مذهب النحاة يف هذا ويف
قبلها وسكون الياء مث هاء واحملدثون ينحون به حنو الفارسية فيقولون هو بضم ما قبل الواو وسكوهنا وفتح الياء 

وإسكان اهلاء فهي هاء على كل حال والتاء خطأ قال وكان احلافظ أبو العالء العطاء يقول أهل احلديث ال حيبون 
ذلك سلف رويناه يف كتاب معاشرة األهلني عن أيب عمرو عن إبراهيم النخعي أن  ويه قال شيخ اإلسالم وهلم يف

ويه اسم شيطان قلت ذكر ياقوت يف معجم األدباء حنو ما ذكره ابن رشيد وقال قد صريه ابن بسام بسكون الواو 



... قال أبلغ ولدي كلهم ف... صلى عليه اهللا ذو الفضل ... رأيت يف النوم أيب آدما ... وفتح الياء فقال يف نفطويه 
  من كان يف حزن ويف سهل 

احلادية عشرة ال تقبل رواية من عرف بالتساهل يف مساعه أو إمساعه كمن ال يبايل بالنوم يف السماع أو حيدث ال من 
أصل مصحح أو عرف بقبول التلقني يف احلديث أو كثرة السهو يف روايته إذا مل حيدث من أصل أو كثرة الشواذ 

بأن حواء أمهم ... كري يف حديثه قال ابن املبارك وأمحد واحلميدي وغريهم من غلط يف حديث فبني له فأصر واملنا
وقال املصنف يف هتذيبه يف ترمجة أيب عبيد بن حربويه هو بفتح الباء املوحدة ... إن كان نفطوية من نسلي ... طالق 

لواو وفتح الياء وجيري هذان الوجهان يف نظائره كسيبويه والواو وسكون الياء مث هاء ويقال بضم الباء مع إسكان ا
احلادية عشرة ال ( ونفطويه وراهويه وعمرويه فاألول مذهب النحويني وأهل األدب والثاين مذهب احملدثني انتهى 

 من أو حيدث ال( منه أو عليه ) تقبل رواية من عرف بالتساهل يف مساعه أو إمساعه كمن ال يبايل بالنوم يف السماع 
بأن يلقن الشيء فيحدث به ) أو عرف بقبول التلقني يف احلديث ( مقابل على أصله أو أصل شيخه ) أصل صحيح 

) أو كثرة السهو يف روايته إذا مل حيدث من أصل ( من غري أن يعلم أنه من حديثه كما وقع ملوسى بن دينار وحنوه 
أو كثرة ( االعتماد حينئذ على األصل ال على حفظه صحيح خبالف ما إذا حدث منه فال عربة بكثرة سهوه ألن 

قال شعبة ال جييئك احلديث الشاذ إال من الرجل الشاذ وقيل له من الذي تترك الرواية ) الشواذ واملناكري يف حديثه 
بل بن املبارك وأمحد بن حن( عبد اهللا ) قال ( عنه قال من أكثر عن املعروف من الرواية ما ال يعرف وأكثر الغلط 

  فأصر ( غلطه ) واحلميدي وغريهم من غلط يف حديث فبني له 

على روايته سقطت رواياته وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو حنوه الثانية عشرة أعرض الناس هذه األزمان 
صود عن اعتبار جمموع الشروط املذكورة لكون املقصود إبقاء سلسلة اإلسناد املختص باألمة فليعترب ما يليق باملق
وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقال غري متظاهر بفسق أو سخف وبضبطه بوجود مساعه مثبتا خبط غري متهم 

كلها ومل يكتب عنه قال ابن ) سقطت رواياته ( لذلك احلديث ومل يرجع ) وبروايته من أصل موافق على روايته 
وكذا قال ابن حبان قال ابن مهدي ) وه وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو حن( الصالح ويف هذا نظر قال 

لشعبة من الذي تترك الرواية عنه قال إذا متارى يف غلط جممع عليه ومل يتهم نفسه عند اجتماعهم على خالفه قال 
الثانية عشرة أعرض الناس ( العراقي وقيد ذلك بعض املتأخرين بأن يكون املبني عاملا عند املبني له وإال فال حرج إذا 

يف رواية احلديث ومشاخيه لتعذر ) الشروط املذكورة ( هذه ) عن اعتبار جمموع ( املتأخرة ) هذه األزمان  (يف ) 
احملمدية واحملاذرة من ) صار إبقاء سلسلة اإلسناد املختص باألمة ( اآلن ) لكون املقصود ( الوفاء هبا على ما شرط 

وهو كون ( املذكور على جترده وليكتف مبا يذكر ) قصود ما يليق بامل( من الشروط ) فليعترب ( انقطاع سلسلتها 
بضبطه بوجود مساعه ( يكتفي ) و ( خيل مبروءته لتحقق عدالته ) الشيخ مسلما بالغا غري متظاهر بفسق أو سخف 

  موافق ( صحيح ) غري متهم وبروايته من أصل ( ثقة ) مثبتا خبط 

ر البيهقي الثالثة عشرة يف ألفاظ اجلرح والتعديل وقد رتبها ابن ألصل شيخه وقد قال حنو ما ذكرناه احلافظ أبو بك
وعبارته توسع من توسع يف السماع من ) أيب حامت ألصل شيخه وقد قال حنو ما ذكرناه احلافظ أبو بكر البيهقي 

أن  بعض حمدثي مزاننا الذين ال حيفظون حديثهم وال حيسنون قراءته من كسبهم وال يعرفون ما يقرأ عليهم بعد
تكون القراءة عليهم من أصل مساعهم وذلك لتدوين األحاديث يف اجلوامع اليت مجعها أئمة احلديث قال فمن جاء 



اليوم حبديث ال يوجد عند مجيعهم ال يقبل منه ومن جاء حبديث معروف عندهم فالذي يرويه ال ينفرد بروايته 
اع منه أن يصري احلديث مسلسال حبدثنا وأخربنا وتبقى واحلجة قائمة حبديثه برواية غريه والقصد من روايته والسم

هذه الكرامة اليت خصت هبا هذه األمة شرفا لنبينا صلى اهللا عليه و سلم وكذا قال السلفي يف جزء له يف شرط 
الذين عرفت )  ١( القراءة وقال الذهيب يف امليزان ليس العمدة يف زماننا على الرواة بل على احملدثني واملفيدين 

عدالتهم وصدقهم يف ضبط أمساء السامعني قال مث من املعلوم أنه ال بد من صون الراوي وستره ويف هذا املعىن قال 
الثالثة عشرة يف ألفاظ اجلرح ... ( وإهنما ملعانيها معانيها ... تروى األحاديث عن كل مساحمة ... ابن معوذ 

  يف مقدمة ) والتعديل وقد رتبها ابن أيب حامت 

فألفاظ التعديل مراتب اعالها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط كتابه اجلرح والتعديل فأحسن 
ذكرها املصنف كابن الصالح تبعا ) فألفاظ التعديل مراتب ) (  ١( وأجاد ) فأحسن ( وفصل طبقات ألفاظهم فيها 

ثقة أو ( حبسب ما ذكره املصنف ) أعالها ( ستة  البن أيب حامت أربعة وجعلها الذهيب والعراقي مخسة وشيخ اإلسالم
وأمل املرتبة اليت زادها الذهيب والعراقي فإهنا أعلى من ) ضابط ( عدل ) متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو 

أو ثقة حجة أو ثقة )  ٢( هذه وهو ما كرر فيه أحد هذه األلفاظ املذكورة إما بعينه كثقة ثقة أو ال كثقة ثبت 
  الرتبة اليت زادها شيخ اإلسالم أعلى حافظ و

الثانية صدوق أو حمله الصدق أو ال بأس به قال ابن أيب حامت هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي املنزلة الثانية وهو 
كما قال ألن هذه العبارة ال تشعر بالضبط فيعترب حديثه على ما تقدم وعن حيىي بن معني من مرتبة التكرير وهي 

قلت ومنه ال أحد أثبت منه ومن )  ١( عل كأوثق الناس وأثبت الناس أو حنوه كإليه املنتهى يف التثبت الوصف بأف
مثل فالن وفالن ال يسأل عنه ومل أر من ذكر هذه الثالثة وهي يف ألفاظهم فاملرتبة اليت ذكرها املصنف أعلى هي 

زاد ) صدوق أو حمله الصدق أو ال بأس به ( كرناه من املراتب وهي رابعة حبسب ما ذ) الثانية ( ثالثة يف احلقيقة 
هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ( من قيل فيه ذلك ) قال ابن أيب حامت ( العراقي أو مأمون أو خيار أو ليس به بأس 

مبوافقة ) وهو كما قال ألن هذه العبارة ال تشعر بالضبط فيعترب حديثه ( قال ابن الصالح ) وهي املنزلة الثانية 
  أنه قال ) وعن حيىي بن معني ( يف أوائل هذا النوع ) على ما تقدم ( الضابطني 

إذا قلت ال بأس به فهو ثقة وال يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أيب حامت عن أهل الفن أليب خيثمة وقد قال له إنك 
ضعيف فليس هو ثقة ال  وإذا قلت لك هو) ال بأس به فهو ثقة ( لك ) إذا قلت ( تقول فالن به بأس فالن ضعيف 

يكتب حديثه فأشعر باستواء اللفظني قال ابن الصالح وهذا ليس يف حكاية عن غريه من أهل احلديث بل نسبه إىل 
قال العراقي ومل يقل ابن معني إن قويل ) وال يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أيب حامت عن أهل الفن ( نفسه خاصة 

ه التسوية إمنا قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة وللثقة مراتب فالتعبري بثقة أرفع ليس به بأس كقويل ثقة حىت يلزم من
فقيل له )  ١( من التعبري بال بأس به وإن اشتركا يف مطلق الثقة ويدل على ذلك أن ابن مهدي قال حدثنا أبو خلدة 

وي قال سألت ابن حنبل عبد أكان ثقة فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خريا الثقة شعبة وسفيان وحكى املرز
الوهاب بن عطاء ثقة قال ال تدري ما الثقة إمنا الثقة حيىي بن سعيد القطان تنبيه جعل الذهيب قوهلم حمله الصدق 

  مؤخرا عن قوهلم صدوق إىل املرتبة اليت 



وتبعه العراقي ألن الثالثة شيخ فيكتب وينظر الرابعة صاحل احلديث يكتب لالعتبار وأما ألفاظ اجلرح فمراتب تليها 
من ) الثالثة ( صدوقا مبالغة يف الصدق خبالف حمله الصدق فإنه دال على أن صاحبها حمله ومرتبته مطلق الصدق 

فيه وزاد العراقي يف ) وينظر ( حديثه ) فيكتب ( قال ابن أيب حامت ) شيخ ( املراتب وهي خامسة حبسب ما ذكرنا 
 الصدق ما هو شيخ وسط مكرر جيد احلديث حسن احلديث وزاد شيخ هذه املرتبة مع قوهلم حمله الصدق إىل

اإلسالم صدوق سيء احلفظ صدوق يهم صدوق له أوهام صدوق تغيري بآخره قال ويلحق بذلك من رمي بنوع 
فإنه ) صاحل احلديث ( وهي سادسة حبسب ما ذكرنا ) الرابعة ( بدعة كالتشيع والقدر والنصب واإلرجاء والتجهم 

وينظر فيه وزاد العراقي فيها صدوق إن شاء اهللا أرجو أن ال بأس به صويلح وزاد ) لالعتبار ( حديثه ) يكتب ( 
  فإذا قالوا لني احلديث كتب ( ايضا أدناها ما قرب من التعديل ) وأما الفاظ اجلرح فمراتب ( شيخ اإلسالم مقبول 

قطين إذا قلت لني احلديث مل يكن ساقطا ولكن جمروحا فإذا قالوا لني احلديث كتب حديثه وينظر اعتبارا وقال الدار
بشيء ال يسقط عن العدالة وقوهلم ليس بقوي يكتب حديثه وهو دون لني وإذا قالوا ضعيف احلديث فدون ليس 

بقوي وال يطرح بل يعترب به وإذا قالوا متروك احلديث أو واهيه أو كذاب فهو ساقط ال يكتب حديثه حديثه وينظر 
) إذا قلت لني ( ملا قال له محزة بن يوسف السهمي إذا قلت فالن لني أيش تريد ) تبارا وقال الدارقطين اع( فيه ) 

ومن هذه املرتبة ما ذكره ) ولكن جمروحا بشيء ال يسقط عن العدالة ( متروك احلديث ) مل يكن ساقطا ( احلديث 
ني ليس حبجة ليس بعمدة ليس مبرضى للضعف العراقي فيه لني فيه مقال ضعف تعرف وتنكر وليس بذاك ليس باملت

وهو ( لالعتبار ) حديثه ( أيضا ) وقوهلم ليس بقوي يكتب ( ما هو فيه خلف تكلموا فيه مطعون فيه سيء احلفظ 
أيضا وهذه ) وإذا قالوا ضعيف احلديث فدون ليس بقوي وال يطرح بل يعترب به ( فهي أشد يف الضعف ) دون لني 

وإذا قالوا ( املرتبة فيما ذكره العراقي ضعيف فقط منكر احلديث حديثه منكر واه ضعفوه  مرتبة ثالثة ومن هذه
  وال يعترب به ) متروك احلديث أو واهيه أو كذاب فهو ساقط ال يكتب حديثه 

يت وال يستشهد إال أن هاتني مرتبتان وقبلهما مرتبة أخرى ال يعترب حبديثها أيضا وقد أوضح ذلك العراقي فاملرتبة ال
قبل وهي الرابعة رد حديثه ردوا حديثه مردود احلديث ضعيف جدا واه مبرة طرحوا حديثه مطرح مطرح احلديث 

ذاهب ذاهب احلديث ساقط هالك )  ١( ارم به ليس بشيء ال يساوي شيئا ويليها متروك احلديث متروك تركوه 
ثقة غري ثقة وال مأمون متهم بالكذب أو بالوضع فيه نظر سكتوا عنه ال يعترب به ال يعترب حبديثه ليس بالثقة ليس ب

  )  ٢( ويليها كذاب يكذب دجال وضاع يضع وضع حديثا 

ومن ألفاظهم فالن روى عنه الناس وسط مقارب احلديث مضطرب ال حيتج به جمهول ال شيء ليس بذاك ليس 
يف اجلرح ) ومن ألفاظهم ( م بذاك القوي فيه أو يف حديثه ضعف ما أعلم به بأسا ويستدل على معانيها مبا تقد

وهذه األلفاظ الثالثة من املرتبة اليت يذكر فيها شيخ وهي ) فالن روى عنه الناس وسط مقارب احلديث ( والتعديل 
وهذه األلفاظ الثالثة يف املرتبة اليت ) مضطرب ال حيتج به جمهول ( الثالثة من مراتب التعديل فيما ذكره املصنف 

هذه من مرتبة رد حديثه اليت أمهلها املصنف وهي ) ال شيء ( ي الثالثة من مراتب التجريح فيها ضعيف احلديث وه
هذه من مرتبة لني احلديث وهي األوىل ) أو يف حديثه ضعف ( ضعف ) ليس بذلك ليس بذاك القوي فيه ( الرابعة 

به قال العراقي وهذه أرفع يف هذه أيضا منها أو من آخر مراتب التعديل كأرجو أن ال بأس ) ما أعلم به بأسا ( 



ويستدل على ( التعديل ألنه ال يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك قلت وإليه يشري صنيع املصنف 
  )  ١( وقد تبني ذلك ) مبا تقدم ( ومراتبها ) معانيها 

ديث على من ال حتل الرواية تنبيهات األوىل البخاري يطلق فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه ويطلق منكر احل
عنه الثاين ما تقدم من املراتب مصرح بأن العدالة تتجزا لكنه باعتبار الضبط وهل تتجزأ باعتبار الدين وجهان يف 

الفقه ونظريه اخلالف يف حتزيء الجتهاد وهو األصح فيه وقياسه جتزؤ احلفظ يف احلديث فيكون حافظا يف نوع دون 
الثالث قوهلم مقارب احلديث قال العراقي ضبط يف األصول الصحيحة بكسر الراء وقيل نوع من احلديث وفيه نظر 

إن ابن السيد حكى فيه الفتح والكسر وأن الكسر من ألفاظ التعديل والفتح من ألفاظ التجريح قال وليس ذلك 
ألفاظ التعديل بصحيح بل الفتح والكسر معروفان حكامها ابن العريب يف شرح الترمذي ومها على كل حال من 

وممن ذكر ذلك الذهيب قال وكأن قائل ذلك فهم من فتح الراء أن الشيء املقارب هو الرديء وهذا من كالم 
العوام وليس معروفا يف اللغة وإمنا هو على الوجهني من قوله صلى اهللا عليه و سلم سددوا وقاربوا فمن كسر قال 

معناه أن حديثه يقاربه حديث غريه ومادة فاعل تقتضي املشاركة إن معناه حديثه مقارب حلديث غريه ومن فتح قال 
انتهى وممن جزم بأن الفتح جتريح البلقيين يف حماسن االصطالح وقال حكى ثعلب ترب مقارب أي رديء انتهى 

  وقوهلم إىل الصدق ما هو وللضعف ما هو 

زائدة يف الكالم كما قال عياض والضعف فحرف اجلر يتعلق بقريب مقدرا وما )  ١( معناه قريب من الصدق 
واملصنف يف حديث اجلساسة عند مسلم من قبل املشرق ما هو املراد إثبات أنه يف جهة املشرق وقوهلم واه مبرة أي 

  قوال واحدا ال تردد فيه فكأن الباء زائدة وقوهلم تعرف وتنكر أي يأيت مرة باملناكري ومرة باملشاهري 

  مساع احلديث وحتمله وصفة ضبطهالنوع الرابع والعشرون كيفية 

تقبل رواية املسلم البالغ ما حتمله قبلهما ومنع الثاين قوم فأخطؤا الرابع والعشرون كيفية مساع احلديث وحتمله 
أي قبول رواية ما ) ومنع الثاين ( يف حال الكفر والصبا ) وصفة ضبطه تقبل رواية املسلم البالغ ما حتمله قبلهما 

ألن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كاحلسن واحلسني وعبد اهللا بن الزبري وابن ) قوم فأخطؤا  (حتمله يف الصبا 
عباس والنعمان بن بشري والسائب بن يزيد واملسور بن خمرمة وغريهم من غري فرق بني ما حتملوه قبل البلوغ وبعده 

هم بعد البلوغ ومن أمثلة ما حتمل يف حالة وكذلك كان أهل العلم حيضرون الصبيان جمالس احلديث ويعتدون بروايت
الكفر حديث جبري بن مطعم املتفق عليه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب بالطور وكان جاء يف 
فداء اسرى بدر قبل أن يسلم ويف رواية للبخاري وذلك أول ما وقر اإلميان يف قليب ومل جير اخلالف السابق هنا 

لصيب غالبا ما حتمله يف صباه خبالف الكافر نعم رأيت القطب القسطالين يف كتابه املنهج يف علوم احلديث كأنه ألن ا
  أجرى اخلالف فيه ويف الفاسق أيضا )  ١( 

قال مجاعة من العلماء يستحب أن يبتدئ بسماع احلديث بعد ثالثني سنة وقيل بعد عشرين والصواب يف هذه 
يصح مساعه وبكتبه وتقييده حني يتأهل له وخيتلف باختالف األشخاص ونقل القاضي األزمان التبكري به من حني 

وعليه ) عياض رمحه اهللا أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع خبمس سنني وعلى هذا بعد ثالثني سنة 
أيب نعيم فقال  سنة وعليه أهل الكوفة قيل ملوسى بن إسحاق كيف مل تكتب عن) وقيل بعد عشرين ( أهل الشام 



كان أهل الكوفة ال خيرجون أوالدهم يف طلب احلديث صغارا حىت يستكملوا عشرين سنة وقال سفيان الثوري 
كان الرجل إذا أراد أن يطلب احلديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة وقال أبو عبد اهللا الزبريي من الشافعية يستحب 

( حب أن يشتغل دوهنا حبفظ القرآن والفرائض أي الفقة كتب احلديث يف العشرين ألهنا جمتمع العقل قال وأ
من حني يصح ( أي بالسماع ) التبكري به ( بعد أن صار امللحوظ إبقاء سلسلة اإلسناد ) والصواب يف هذه األزمان 

خيتلف ( ذلك ) و ( ويستعد ) حني يتأهل له ( وضبطه ) وتقييده ( أي احلديث ) وبكتبه ( أي الصغري ) مساعه 
ونقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح ( وال ينحصر يف سن خمصوص ) الف األشخاص باخت

  وعلى هذا ( ونسبه غريه للجمهور وقال ابن الصالح ) خبمس سنني ( للصغري ) فيه السماع 

عته من لفظ وكل هذا مستحب باتفاق العلماء وال جيوز ابدال حدثنا بأخربنا أو عكسه يف الكتب املؤلفة وما مس
احملدث فهو على املالف يف الراوية باملعىن ان كان قائله جيوز اطالق كليهما واال فال جيوز أو حدثنا ووجهه ان 

حدثين أكمل مرتبة فيقتصر يف حالة الشك على الناقص ومقتضاه قول ذلك ايضا يف املسألة االوىل اال أن البيهقي 
مستحب باتفاق العلماء ال واجب وال جيوز ابدال حدثنا بأخربنا أو اختار يف مسألة القطان أن يوحد وكل هذا 

عكسه يف الكتب املؤلفة وان كان يف اقامة أحدمها مقام االخر خالف ال يف نفس ذلك التصنيف بأن يغري وال فيما 
ملعىن فان ينقل منه اىل االجزاء والتخاريج وما مسعته من لفظ احملدث فهو اي ابداله على اخلالف يف الرواية با

جوزناها جاز االبدال ان كان قائله يرى التسوية بينهما وجيوز اطالق كليهما مبعىن واال فال جيوز ابدال ما وقع منه 
ومنع ابن حنبل االبدال جزما فائدة عقد الرامهر مزى أبوابا يف تنويع االلفاظ السابقة منها االتيان بلفظ الشهادة 

 صلى اهللا عليه و سلم انه هنى عن اجلر ان ينتبذ فيه وقول عبد اهللا بن طاوس كقول ايب سعيد أشهد على رسول اهللا
أشهد على والدي أنه قال أشهد على جابر ابن عبد اهللا انه قال اشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

احلديث يف  أمرت أن أقاتل الناس احلديث وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر
الصالة بعد العصر وبعد الصبح ومنها تقدمي االسم فيقول فالن حدثنا أو أخربنا ومنها مسعت فالنا يأثر عن فالن 

  ومنها قلت 

الرابع اذا نسخ السامع أو املسمع حال القراءة فقال ابراهيم احلريب وابن عدي واالستاذ ابو اسحاق االسفرايين 
احلافظ موسى بن هارون احلمال واخرون وقال ابوبكر الصبغي الشافعي لفالن الشافعي ال يصح السماع وصححه 

احدثك فالن او اكتتبت عن فالن ومنها زعم لنا فالن عن فالن ومنها حدثين فالن ورد ذلك اىل فالن ومنها دلين 
ن فالن وساق فالن على ما دل عليه فالن ومنها سألت فالنا فأجلأ احلديث اىل فالن ومنها خذعين كما أخذته ع

لكل لفظة من هذه أمثلة الرابع اذا نسخ السامع او املسمع حال القراءة فقال ابراهيم بن اسحاق ابن بشري احلريب 
الشافعي و احلافظ ابو امحد ابن عدي واالستاذ ابو اسحاق االسفرايين الشافعي وغري واجد من االئمة ال يصح 

زاد عن ايب احلسن بن مسعون وصححه اي السماع احلافظ موسى بن السماع مطلقا نقله اخلطيب يف الكفاية عنه و
هرون احلمال واخرون مطلقا وقد كتب ابو حامت حالة السماع عند عارم وكتب عبد اهللا ابن املبارك وهو يقراء 

  عليه وقال ابو بكر امحد بن اسحاق الصبغي الشافعي 

ول مساع لفظ الشيخ وهو امالء وغريه من حفظ ومن بيان أقسام طرق حتمل احلديث وجمامعها مثانية أقسام اال
كتاب وهو ارفع االقسام عند اجلماهري قال القاضي عياض ال خالف انه جيوز يف هذا للسامع ان يقول يف روايته 



حدثنا واخربنا وانبأنا ومسعت فالنا وقال لنا وذكر لنا قال اخلطيب أرفعها مسعت بيان أقسام طرق حتمل احلديث هي 
وجمامعها مثانية أقسام االول مساع لفظ الشيخ وهو امالء وغريه اي حتديث من غري امالء وكل منهما يكون ترمجة 

من حفظ للشيخ ومن كتاب له وهو ارفع االقسام اي اعلى طرق التحمل عند اجلماهري وسيأيت مقابله يف القسم 
عياض أسنده اليه ليربأ من عهدته ال خالف انه  االيت واالمالء أعلى من غريه وان استويا يف اصل الرتبة قال القاضي

جيوز يف هذا للسامع من الشيخ ان يقول يف روايته عنه حدثنا وأخربنا وأنبأنا ومسعت فالنا يقول وقال لنا فالن 
وذكر لنا فالن قال ابن الصالح ويف هذا نظر وينبغي فيما شاع استعماله من هذه االلفاظ خمصوصا مبا مسع من غري 

شيخ ان ال يطلق فيما مسع من لفظه ملا فيه من االيهام وااللباس وقال العراقي ما ذكره عياض وحكى عليه لفظ ال
االمجاع متجه وال شك انه ال جيب على السامع ان يبني هل كان السماع امالء او عرضا قال نعم اطالق أنبأنا بعد 

ا انه اجازة فيسقطه من ال حيتج هبا فينبغي ان ال يستعمل أن اشتهر استعماهلا يف االجازة يؤدي اىل ان نظن مبا اداه هب
  يف السماع ملا حدث من ا صطالح قال اخلطيب أرفعها اي العبارات يف ذلك مسعت يف االجازة 

مث حدثنا وحدثين مث أخربنا وهو كثري يف االستعمال مث حدثنا وحدثين فانه ال يكاد احد يقول مسعت يف االجازة 
ليس ما مل يسمعه خبالف حدثنا فان بعض أهل العلم كان يستعملها يف االجازة وروى عن احلسن واملكاتبة وال يف 

انه قال حدثنا ابو هريرة وتأول حدث أهل املدينة واحلسن هبا اال انه مل يسمع منه شيئا قال ابن الصالح ومنهم من 
ى ان احلسن مل يسمع منه مل جيز أن يصار اليه اثبت له مساعا منه قال ابن دقيق العيد وهذا اذا مل يقدم دليل قاطع عل

قال العراقي قال أبو زرعة وأبو حامت من قال عن احلسن البصري حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ قال والذي عليه العمل 
انه مل يسمع منه قاله غريمها أيوب وهبز بن أسد ويونس بن عبيد والنسائي واخلطيب وغريهم وقال ابن القطان 

بنص يف أن قائلها مسع ففي صحيح مسلم يف حديث الذي يقتله الدجال فيقول أنت الدجال الذي  ليست حدثنا
حدثنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ومعلوم ان ذلك الرجل متأخر امليقات أي فيكون املراد حدث أمته 

يتلو حدثنا أخربنا وهو كثري يف وهو منهم لكن قال معمر انه اخلضر فحينئذ ال مانع من مساعه قال اخلطيب مث 
االستعمال حىت ان مجاعة ال يكادون يستعملون فينا مسو من لفظ الشيخ غريها منهم محاد بن سلمة وعبد اهللا بن 

املبارك وهشيم بن بشري وعبيد اهللا بن موسى وعبد الرزاق ويزيد ابن هرون وعمرو بن عوف وحيىي بن حيىي 
مسعود امحد بن الفرات وحممد بن أيوب الرازيان وغريهم وقال امحد أخربنا التميمي واسحاق بن راهويه وأبو 

  أسهل من حدثنا حدثنا شديد قال بن الصالح 

والصواب الذي قاله احملققون انه ال جيوز ذلك وقال امحد يف احلرف يدغمه الشيخ فال يفهم وهو معروف ارجو ان 
ستملى ان كانت جمتمعا عليها فال بأس وعن خلف بن سامل ان ال تضيق روايته عنه وقال يف الكلمة تستفهم من امل

الناس كثري ال يسمعون قال امسعهم انت وقال االعمش كنا جنلس اىل ابراهيم النخعي مع احللقة فرمبا حيدث 
باحلديث فال يسمعه من تنحي عنه فيسأل بعضهم بعضا عما قال مث يروونه وما مسعوه منه وعن محاد بن زيد انه قال 

ن استفهمه كيف قلت قال استفهم من يليك قال بن الصالح وهذا تساهم من فعله والصواب الذي قاله احملققون مل
انه ال جيوز ذلك وقال العراقي الول هو الذي عليه العمل الن املستملى يف حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض 

ء عليه واالحوط ان يبني حالة االداء أن حديثه عليه وكل يشترط أن يسمع الشيخ اململى لفظ املستملي كالقارى
مساعه لذلك أو لبعض االلفاظ من املستملى ما فعله ابن خزمية وغريه بأن يقول أنا بتبليغ فالن وقد ثبت يف 

الصحيحني عن جابر بن مسرة مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يكون اثنا عشر امريا فقال كلمة مل امسعها 



م من قريش وقد أخرجه مسلم عنه كامال من غري أن يفصل جابر الكلمة اليت استفهمها من فسألت ايب فقال كله
أبيه وقال امحد بن حنبل يف احلرف الذي يدغمه الشيخ فال يفهم عنه وهو معروف أرجو أن ال تضيق روايته عنه 

  ن خلف بن سامل وقال يف الكلمة تستفهم من املستملى ان كانت جمتمعا عليها فال بأس بروايتها عنه وع

منع ذلك اخلامس يصح السماع من وراء حجاب اذا عرف صوته ان حدث بلفظه او حضوره مبسمع منه ان قرىء 
عليه ويكفي يف املعرفة وخرب ثقة وشرط شعبة رؤيته وهو خالف الصواب وقول اجلمهور املخرمي منع ذلك فانه 

فاذا قيل له قل حدثنا قال ال أقول الين مل امسع من قوله قال مسعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار يريد حدثنا 
حدثنا ثالثى احرف لكثرة الزحام وهني ح د ث وقال خلف بن متيم مسعت من الثوري عشرة االف حديث او حنوها 

فكنت استفهم جليسي فقلت لزائدة فقال ال حتدث منها اال مبا حفظ قلبك ومسع أذنك فألقيتها اخلامس يصح 
هو وراء حجاب اذا عرف صوته ان حدث بلفظه او عرف حضوره مبسمع اي مكان يسمع منه ان  السماع ممن

قرىء عليه ويكفي يف املعرفة بذلك خرب ثقة من اهل اخلربة بالشيخ وشرط شعبة رؤيته وقال اذا حدثك احملدث فلم 
صواب وقول اجلمهور فقد تره فال ترو عنه فلعله شيطان قد تصور يف صورته يقول حدثنا وأخربنا وهو خالف ال

  أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم باالعتماد على مساع صوت ابن أم مكتوم 

القسم الثاين القراءة على الشيخ ويسميها أكثر احملدثني عرضا سواء قرأت أو غريك وأنت تسمع من كتاب أو 
( من أقسام التحمل ) ثاين القسم ال( حفظ حفظ الشيخ أم ال إذا أمسك أصله هو أو ثفة وهي رواية صحيحة 

من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض ) القراءة على الشيخ ويسميها أكثر احملدثني عرضا 
القرآن على املقرئ لكن قال شيخ اإلسالم ابن حجر يف شرح البخاري بني القراءة والعرض عموم وخصوص ألن 

ال يقع العرض إال بالقراءة ألن العرض عبارة عما يعرف به الطالب الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغريه و
) أو قرأ غريك ( عليه بنفسك ) سواء قرأت ( أصل شيخه معه أو مع غريه حبضرته فهو أخص من القراءة انتهى 

( وسواء يف الصور األربع ) من كتاب أو حفظ ( وسواء كانت القراءة منك أو من غريك ) وأنت تسمع ( عليه 
غريه كما سيأيت قال العراقي وكذا إن كان ثقة ) أم ال إذا أمسك أصله هو أو ثقة ( ما قرىء عليه ) ظ الشيخ حف

من السامعني حيفظ ما قرئ وهو مستمع غري غافل فذلك كاف أيضا قال ومل يذكر ابن الصالح هذه املسألة واحلكم 
ثقة ملا يقرأ وقد رأيت غري واحد من أهل احلديث فيها متجه وال فرق بني إمساك الثقة ألصل الشيخ وبني حفظ ال

وغريهم اكتفى بذلك انتهى وقال شيخ اإلسالم ينبغي ترجيح اإلمساك يف الصور كلها على احلفظ ألنه خوان 
وشرط اإلمام أمحد يف القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم وشرط إمام احلرمني يف الشيخ أن يكون حبيث لو فرض 

رواية ( أي الرواية بالقراءة بشرطها ) وهي ( تصحيف لرده وإال فال يصح التحمل هبا من القارئ حتريف أو 
  صحيحة 

بال خالف يف مجيع ذلك إال ما حكي عن بعض من ( بال خالف يف مجيع ذلك إال ما حكي عن بعض من ال يعتد به 
ب عن وكيع قال ما أخذت إن ثبت عنه وهو أبو عاصم النبيل رواه الرامهرمزي عنه وروى اخلطي) ال يعتد به 

حديثا قط عرضا وعن حممد بن سالم انه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك وكذلك عبد 
الرمحن بن سالم اجلمحي مل يكتف بذلك فقال مالك أخرجوه عين وممن قال بصحتها من الصحابة فيما رواه البيهقي 

لتابعني ابن املسيب وأبو سلمة والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا يف املدخل أنس وابن عباس وأبو هريرة ومن ا



وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وابن هرمز وعطاء ونافع وعروة والشعيب والزهري ومكحول واحلسن ومنصور 
وأيوب ومن األئمة ابن جريج والثوري وابن أيب ذئب وشعبة واألئمة األربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو 

بيد والبخاري يف خلق ال حيصون كثرة وروى اخلطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال ال تدعون تنطعكم يا أهل ع
العراق العرض مثل السماع واستدل احلميدي مث البخاري على ذلك حبديث ضمام بن ثعلبة ملا أتى النيب صلى اهللا 

ب من قبلك آهللا أرسلك احلديث يف سؤاله عليه و سلم فقال له إين سائلك فمشدد عليك مث قال أسألك بربك ور
عن شرائع الدين فلما فرغ قال آمنت مبا جئت به وأنا رسول من ورائي فلما رجع إىل قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم 
فأجازوه أي قبلوه منه وأسلموا وأسند البيهقي يف املدخل عن البخاري قال قال أبو سعيد احلذاء وعندي خرب عن 

  ليه و سلم النيب صلى اهللا ع

وأبطلها مجاعات من الطوائف وهو احدى الروايتني عن الشافعي وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم ال يعمل هبا 
كاملرسل وهذا باطل وأبطلها مجاعات من الطوائف من احملدثني كشعبة قال لو جازت االجازة لبطلت الرحلة 

والفقهاء كالقاضي حسني واملاوردي وأيب بكر اخلجندي وابراهيم احلريب وابو نصر الوائلي وايب الشيخ االصبهاين 
الشافعي وأيب طاهر الدباس احلنفي وعنهم ان من قال فغريه أجازت لك أن تروى عين ما مل تسمع فكأنه قال أجزت 

لك أن تكذب علي الن الشرع ال يبيح رواية ما مل يسمع وهو احدى الروايتني عن الشافعي وحكاه االمدي عن 
وايب يوسف ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك وقال ابن حزم اهنا بدعة غري جائزة وقيل ان كان اجمليز ايب حنيفة 

واجملاز عاملني بالكتاب جاز واال فال واختاره ابو بكر الرازي من احلنفيه وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم ال يعمل هبا 
النه ليس يف االجازة ما يقدح يف اتصال املنقول هبا ويف  اي باملروى هبا كاملرسل مع جواز التحديث هبا وهذا باطل

الثقة هبا وعن االوزاعي عكس ذلك وهو العمل هبا دون التحديث قال ابن الصالح ويف االحتجاج لتجويزها 
  غموض ويتجه ان يقال اذا جاز له ان يروى عنه مروياته فقد اخربه هبا مجلة فهو كمن لو اخربه هبا تفصيال 

ا غري متوقف على التصريح قطعا كما يف القراءة وامنا الغرض حصول االفهام والفهم وذلك حاصل واخباره هب
باالجازة املفهمة وقال اخلطيب يف الكفاية احتج بعض أهل العلم جلوازها حبديث ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا منه ومل يقرأها عليه وال هو أيضا كتب سورة براءة يف صحيفة ودفعها اليب بكر مث بعث على بن ايب طالب فأخذه
حىت وصل اىل مكة ففتحها وقرأها على الناس وقد أسند الرامهر مزى عن الشافعي أن الكرابيسي أراد أن يقرأ 

عليه كتبه فأيب وقال خذ كتب الزعفراين فانسخها فقد اجزت لك فأخذها اجازة أما االجازة املقترنة باملناولة فستأيت 
تنبيه اذا قلنا بصحة االجازة فاملتبادر اىل االذهان اهنا دون العرض وهو احلق وحكى الزركشي يف يف القسم الرابع 

ذلك مذاهب ثانيها ونسبة المحد بن ميسرة املالكي اهنا على وجهها خري من السماع الردىء قال واختار بعض 
ففي رحيانة التنفس عن عبد الرمحن بن  احملققني تفضيل االجازة على السماع مطلقا ثالثها اهنما سواء حكى ابن عات

امحد بن بقي بن خملد انه كان يقول االجازة عندي وعند ايب وجدي كالسماع وقال الطويف احلق التفصيل ففي 
  عصر السلف السماع اوىل وأما بعد ان 

ة كحدثنا أو أخربنا واألحوط يف الرواية هبا قرأت على فالن أو قرئ عليه وأنا أمسع فأقر به مث عبارات السماع مقيد
قراءة عليه وأنشدنا يف الشعر قراءة عليه ومنع إطالق حدثنا وأخربنا ابن املبارك وحيىي بن حيىي التميمي وأمحد بن 

حنبل والنسائي وغريهم وجوزها طائفة قيل إنه مذهب الزهري ومالك وابن عيينه وحيىي القطان والبخاري 



الكوفيني ألهنا أضبط له قال وهلذا كان السماع من لفظه يف اإلمالء أرفع ومجاعات من احملدثني ومعظم احلجازيني و
الدرجات ملا يلزم منه حترير الشيخ والطالب وصرح كثريون بأن القراءة بنفسه أعلى مرتبة من السماع بقراءة غريه 

إن قرأ ) أت على فالن قر( أن يقول ) يف الرواية هبا ( األجود ) واألحوط ( وقال الزركشي القارئ واملستمع سواء 
) كحدثنا ( بالقراءة ال مطلقة ) عبارات السماع مقيدة ( يلي ذلك ) أو قرئ عليه وأنا أمسع فأقر به مث ( بنفسه 

وأنا أمسع أو أنبأنا أو نبأنا أو قال لنا كذلك ) قراءة عليه ( بقراءيت أو ) أو أخربنا ( بقراءيت أو قراءة عليه وأنا أمسع 
ابن املبارك وحيىي بن حيىي التميمي وأمحد ( هنا عبد اهللا ) لشعر قراءة عليه ومنع إطالق حدثنا وأخربنا وأنشدنا يف ا( 

وجوزها طائفة قيل إنه ( قال اخلطيب وهو مذهب خلق كثري من اصحاب احلديث ) بن حنبل والنسائي وغريهم 
والبخاري ومجاعات من احملدثني ومعظم القطان ( بن سعيد ) ابن عيينة وحيىي ( وسفيان ) مذهب الزهري ومالك 

كالثوري وأيب حنيفة وصاحبيه والنضر بن مشيل ويزيد بن هارون وأيب عاصم النبيل ووهب ) احلجازيني والكوفيني 
  بن جرير وثعلب والطحاوي وألف فيه جزء 

سلم بن احلجاج ومنهم من أجاز فيها مسعت ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخربنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه وم
ومجهور أهل املشرق وقيل إنه مذهب أكثر احملدثني وروى عن ابن جريج واألوزاعي وابن وهب وروي عن النسائي 

أيضا وصار هو الشائع الغالب على أهل احلديث وأيب نعيم األصبهاين وحكاه عياض عن األكثرين وهو رواية عن 
مالك والسفيانني والصحيح ال جيوز وممن صححه أمحد بن أيضا وروي عن ) ومنهم من أجاز فيها مسعت ( أمحد 

صاحل والقاضي أبو بكر الباقالين وغريمها ويقع يف عبارة السلفي يف كتابه التسميع مسعت بقراءيت وهو إما تسامح يف 
) حدثنا وأجازت ( إطالق ) ومنعت طائفة ( الكتابة ال يستعمل يف الرواية أو رأي مفصل بني التقييد واإلطالق 

أخربنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن احلجاج ومجهور أهل املشرق وقيل إنه مذهب أكثر ( إطالق 
عزاه هلم حممد بن احلسن التميمي اجلوهري يف كتاب اإلنصاف قال فإن أخربنا علم يقوم مقام قائله أنا ) احملدثني 

قال ابن الصالح وقيل إنه أول من ) وابن وهب  وروي عن ابن جريج واألوزاعي( قرأته عليه ال أنه لفظ به يل 
أحدث الفرق بني اللفظني مبصر وهذا يدفعه النقل عن ابن جريج واألوزاعي إال أن يعين أنه أول من فعل ذلك مبصر 

هو الشائع الغالب ( الفرق بينهما ) وصار ( حكاه اجلوهري املذكور قال ابن الصالح ) وروي عن النسائي أيضا ( 
وهو اصطالح منهم أرادوا به التمييز بني النوعني واالحتجاج له من حيث اللغة فيه عناد ) احلديث على أهل 
  وتكلف 

قال ومن أحسن ما حكي عمن ذهب هذا املذهب ما حكاه الربقاين عن أيب حامت حممد بن يعقوب اهلروي أحد 
ي وكان يقول له يف كل حديث رؤساء احلديث خبراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخار

حدثكم الفربري فلما فرغ الكتاب مسع الشيخ يذكر أنه إمنا مسع الكتاب من الفربري قراءة عليه فأعاد قراءة 
الكتاب كله وقال يف مجيعه أخربكم الفربري قال العراقي وكأنه كان يرى إعادة السند يف كل حديث وهو تشديد 

أيت فائدة قول الراوي أخربنا مساعا أو قراءة هو من باب قوهلم أتيته سعيا وكلمته والصحيح أنه ال حيتاج إليه كما سي
مشافهة وللنحاة فيه مذاهب أحدها وهو رأي سيبويه أهنا مصادر وقعت موقع فاعل حاال كما وقع املصدر موقعه 

ملذكورة يف الرواية ممنوع نعتا يف زيد عدل وانه ال يستعمل منها إال ما مسع وال يقاس فعلى هذا استعمال الصيغة ا
لعدم نطق العرب بذلك الثاين وهو للمربد أهنا ليست أحواال بل مفعوالت لفعل مضمر من لفظها وذلك املضمر هو 



احلال وأنه يقاس يف كل ما دل عليه الفعل املتقدم وعلى هذا خترج الصيغة املذكورة بل كالم أيب حيان يف تذكر 
  أخربنا قراءة مل يسمع وأنه يقاس على األول على هذا القول يقتضي أن أخربنا مساعا مسموع و

فروع األول إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع ملا يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو 
كإمساكه أصله وأوىل وإن مل حيفظ فقيل ال يصح السماع والصحيح املختار الذي عليه العمل أنه صحيح فإن كان 

بيد القارئ املوثوق بدينه ومعرفته فأوىل بالتصحيح ومىت كان األصل بيد غري موثوق به مل يصح السماع إن مل حيفظه 
شيخ الثالث وهو للزجاج قال يقول سيبويه فال يضمر لكنه مقيس الرابع وهو للسريايف قال هو من باب جلست ال

( شخص ) بيد ( عليه ) فروع األول إذا كان أصل الشيخ حال القراءة ( قعودا منصوب بالظاهر مصدرا معنويا 
( بيده ) فهو كإمساكه أصله ( عليه ) رأ مراع ملا يقرأ أهل له فإن حفظ الشيخ ما يق( غري الشيخ ) موثوق به 

حكاه القاضي ) فقيل ال يصح السماع ( الشيخ ما يقرأ عليه ) وإن مل حيفظ ( لتعاضد ذهين شخصني عليه ) وأوىل 
أنه ( بني الشيوخ وأهل احلديث كافة ) والصحيح املختار الذي عليه العمل ( عياض عن الباقالين وإمام احلرمني 

بيد القارئ املوثوق بدينه ( أصل الشيخ ) فإن كان ( في على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم قال السل) صحيح 
ومىت كان األصل بيد غري ( خالفا لبعض أهل التشديد ) فأوىل بالتصحيح ( يقرأ فيه والشيخ ال حيفظه ) ومعرفته 

  لشيخ مل يصح السماع إن مل حيفظه ا( القارئ أو غريه وال يؤمن إمهاله ) موثوق به 

الثاين إذ قرأ على الشيخ قائال أخربك فالن أو حنوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غري منكر وصح السماع وجازت 
الرواية به وال يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به مجاهري أصحاب الفنون وشرط بعض الشافعيني 

دثين وله أن يعمل به وأن يرويه قائال قرئ عليه والظاهر يبني نطقه وقال ابن الصباغ الشافعي ليس له أن يقول ح
وهو يسمع الثالث قال احلاكم الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشاخيي وأئمة عصري أن يقول فيما مسعه من لفظ 

والشيخ مصغ إليه فاهم له ( كقلت أخربنا فالن ) الشيخ حدثين الثاين إذا قرأ على الشيخ قائال أخربك فالن أو حنوه 
) وال يشترط نطق الشيخ ( اكتفاء بالقرائن الظاهرة ) صح السماع وجازت الرواية به ( وال مقر لفظا ) كر غري من

وشرط ( احلديث والفقه واألصول ) على الصحيح الذي قطع به مجاهري أصحاب الفنون ( باإلقرار كقوله نعم 
املقلدين ) الظاهريني ( بعض ) و ( زي كالشيخ أيب إسحاق الشريازي وابن الصباغ وسليم الرا) بعض الشافعيني 
أن يقول ( إذا رواه عنه ) ليس له ( من املشترطني ) وقال ابن الصباغ الشافعي ( به ) نطقه ( لداود الظاهري 

قرئ عليه وهو ( قرأت عليه أو ) وأن يرويه قائال ( أي مبا قرئ عليه ) وله أن يعمل به ( وال أخربين ) حدثين 
ايل واآلمدي وحكاه عن املتكلمني وحكى جتويز ذلك عن الفقهاء واحملدثني وحكاه احلاكم وصححه الغز) يسمع 

عن األئمة األربعة وصححه ابن احلاجب وقال الزركشي يشترط أن يكون سكوته ال عن غفلة أو إكراه وفيه نظر 
ثين وال أخربين قال العراقي ولو أشار الشيخ برأسه أو أصبعه لإلقرار ومل يتلفظ فجزم يف احملصول بأنه ال يقول حد

) وعهدت عليه أكثر مشاخيي وأئمة عصري أن يقول ( أنا يف الرواية ) الثالث قال احلاكم الذي أختاره ( وفيه نظر 
  باإلفراد ) فيما مسعه وحده من لفظ الشيخ حدثين ( الراوي 

ابن وهب وهو حسن فإن شك ومع غريه حدثنا وما قرأ عليه أخربين وما قرئ حبضرته أخربنا وروى حنوه عن 
وما قرأ ( باجلمع ) مع غريه حدثنا ( فيما مسعه منه ) و ( فاألظهر أن يقول حدثين او يقول أخربين ال حدثنا وأخربنا 

صاحب ) بن وهب ( عبد اهللا ) حبضرته أخربنا وروى حنوه عن ( على احملدث ) أخربين وما قرئ ( بنفسه ) عليه 



لعلل قال ما قلت حدثنا فهو ما مسعت مع الناس وما قلت حدثين هو ما مسعت وحدي مالك روى الترمذي عنه يف ا
وما قلت أخربنا فهو ما قرئ على العامل وأنا شاهد وما قلت أخربين فهو ما قرأت على العامل ورواه البيهقي يف 

) وهو حسن ( الصالح املدخل عن سعيد بن أيب مرمي وقال عليه أدركت مشاخينا وهو قول الشافعي وأمحد قال ابن 
رائق قال العراقي ويف كالمهما أن القارئ يقول أخربين سواء مسعه معه غريه أم ال وقال ابن دقيق العيد يف االقتراح 
إن كان معه غريه قال أخربنا فسوى بني مسأليت التحديث واإلخبار قلت األول أوىل ليتميز ما قرأه بنفسه وما مسعه 

فاألظهر أن يقول حدثين أو يقول أخربين ال حدثنا ( لراوي هل كان وحده حالة التحمل ا) فإن شك ( بقراءة غريه 
الن األصل عدم غريه أما إذا شك هل قرأ بنفسه أو مسع بقراءة غريه قال العراقي قد مجعهما ابن الصالح ) وأخربنا 

قق مساع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه مع املسألة األوىل وأنه يقول أخربين ألن عدم غريه هو األصل وفيه نظر ألنه حي
واألصل أنه مل يقرأ وقد حكى اخلطيب يف الكفاية عن الربقاين أنه كان يشك يف ذلك فيقول قرأنا على فالن قال 

وهذا حسن ألن ذلك يستعمل فيما قرأه غريه أيضا كما قاله أمحد بن صاحل والنفيلي وقد اختار حيىي بن سعيد 
  ىل اإلتيان حبدثنا وذلك إذا شك يف لفظ شيخه هل قال حدثين القطان يف شبه املسألة األو

وكل هذا مستحب باتفاق العلماء وال جيوز إبدال حدثنا بأخربنا أو عكسه يف الكتب املؤلفة وما مسعته من لفظ 
أن  احملدث فهو على اخلالف يف الرواية باملعىن إن كان قائله جيوز إطالق كليهما وإال فال جيوز أو حدثنا ووجهه

حدثين أكمل مرتبة فيقتصر يف حالة الشك على الناقص ومقتضاه قول ذلك أيضا يف املسألة األوىل إال أن البيهقي 
وال جيوز إبدال حدثنا بأخربنا ( ال واجب ) وكل هذا مستحب باتفاق العلماء ( اختار يف مسألة القطان أن يوحد 

ا مقام اآلخر خالف ال يف نفس ذلك التصنيف بأن يغري وال وإن كان يف إقامة أحدمه) أو عكسه يف الكتب املؤلفة 
على اخلالف يف الرواية باملعىن ( أي إبداله ) وما مسعته من لفظ احملدث فهو ( فيما ينقل منه إىل األجزاء والتخاريج 

) وإال فال جيوز ( مبعىن ) جيوز إطالق كليهما ( يرى التسوية بينهما و ) إن كان قائله ( فإن جوزناها جاز اإلبدال ) 
إبدال ما وقع منه ومنع ابن حنبل اإلبدال جزما فائدة عقد الرامهرمزي أبوابا يف تنويع األلفاظ السابقة منها اإلتيان 

بلفظ الشهادة كقول أيب سعيد أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن اجلر أن ينتبذ فيه وقول عبد 
لدي أنه قال اشهد على جابر ابن عبد اهللا أنه قال أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا بن طاوس اشهد على وا

و سلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس احلديث وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر 
ومنها مسعت فالنا يأثر احلديث يف الصالة بعد العصر وبعد الصبح ومنها تقدمي االسم فيقول فالن حدثنا أو أخربنا 

  عن فالن ومنها قلت 

الرابع إذا نسخ السامع أو املسمع حال القراءة فقال إبراهيم احلريب وابن عدي واألستاذ أبو إسحاق اإلسفرايين 
الشافعي ال يصح السماع وصححه احلافظ موسى بن هارون احلمال وآخرون وقال أبو بكر الصبغي الشافعي 

كتتبت عن فالن ومنها زعم لنا فالن عن فالن ومنها حدثين فالن ورد ذلك إىل فالن ومنها لفالن أحدثك فالن أو ا
دلين فالن على ما دل عليه فالن ومنها سألت فالنا فأجلأ احلديث إىل فالن ومنها خذ عين كما أخذته عن فالن 

بن إسحق ابن ) ال إبراهيم الرابع إذا نسخ السامع أو املسمع حال القراءة فق( وساق لكل لفظة من هذه أمثلة 
وغري واجد من ) ابن عدي واألستاذ أبو إسحق األسفرايين الشافعي ( احلافظ أبو أمحد ) احلريب الشافعي و ( بشري 
أي ) وصححه ( مطلقا نقله اخلطيب يف الكفاية عنه وزاد عن أيب احلسن بن مسعون ) ال يصح السماع ( األئمة 



مطلقا وقد كتب أبو حامت حالة السماع عند عارم ) وآخرون )  ١( احلمال  احلافظ موسى ابن هرون( السماع 
  )  ٢( الصبغي الشافعي ( أمحد بن إسحق ) وقال أبو بكر ( وكتب عبد اهللا ابن املبارك وهو يقرأ عليه 

إذا يقول حضرت وال يقول أخربنا والصحيح التفصيل فإن فهم املقروء صح وإال مل يصح وجيري هذا اخلالف فيما 
أخربنا ( حدثنا وال ) حضرت وال يقول ( يف األداء ) حتدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ يف اإلسراع يقول 

وقد حضر ) مل يصح ( أي وإن مل يفهمه ) وإال ( السماع ) املقروء صح ( الناسخ ) والصحيح التفصيل فإن فهم 
وإمساعيل ميلي فقال له بعض احلاضرين ال يصح  الدارقطين مبجلس إمساعيل الصفار فجلس ينسخ جزأ كان معه

مساعك وأنت تنسخ فقال فهمي لإلمالء خالف فهمك مث قال حتفظ كم أملى الشيخ من حديث إىل اآلن فقال ال 
فقال الدارقطين أملى مثانية عشر حديثا فعدت األحاديث فوجدت كما قال مث قال احلديث األول عن فالن عن 

الثاين عن فالن عن فالن ومتنه كذا ومل يزل يذكر أسانيد األحاديث ومتوهنا على ترتيبها  فالن ومتنه كذا واحلديث
يف اإلمالء حىت أتى على آخرها فعجب الناس منه قلت ويشبه هذا ما روي عنه أيضا أنه كان يصلي والقارئ يقرأ 

 الدارقطين ن والقلم وقال فقال القارئ بسري فسبح فقال يسري فتال)  ١( عليه فمر حديث فيه نسري بن ذعلوق 
محزة بن حممد بن طاهر كنت عند الدارقطين وهو قائم يتنفل فقرأ عليه القارئ عمرو بن شعيب فقال عمرو بن 

( والتفصيل ) وجيري هذا اخلالف ( سعيد فسبح الدارقطين فأعاده ووقف فتال الدارقطين يا شعيب أصلواتك تأمرك 
  ) أفرط القارئ يف اإلسراع  فيما إذا حتدث الشيخ أو السامع أو

أو هينم القارئ أو بعد حبيث ال يفهم والظاهر أنه يعفى عن حنو الكلمتني ويستحب للشيخ أن جييز للسامعني رواية 
ذلك الكتاب وإن كتب ألحدهم كتب مسعه مين وأجزت له روايته كذا فعل بعضهم ولو عظم جملس اململي فبلغ 

قدمني وغريهم إىل أنه جيوز ملن مسع املستملي أن يروي ذلك عن اململي حبيث عنه املستملي فذهب مجاعة من املت
والظاهر أنه ( املقروء ) حبيث ال يفهم ( السامع ) أو بعد ( أي أخفى صوته ) أو هينم القارئ ( خيفي بعض الكالم 

الكلمتني ويستحب ( ة و الكلم) حنو ( القدر اليسري الذي ال خيل عدم مساعه بفهم الباقي ) عن ( يف ذلك ) يعفى 
أو اجلزء الذي مسعوه وإن مشله السماع الحتمال وقوع شيء مما ) للشيخ أن جييز للسامعني رواية ذلك الكتاب 

ألحدهم كتب مسعه مين وأجزت له روايته ( الشيخ ) وإن كتب ( تقدم من احلديث والعجلة واهلينمة فينجرب بذلك 
سي ال غىن يف السماع عن اإلجازة ألنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ أو قال ابن عتاب األندل) كذا فعل بعضهم 

السامعون فينجرب ذلك باإلجازة وينبغي لكاتب الطباق أن يكتب إجازة الشيخ عقب كتابة السماع قال العراقي 
هل احلديث ويقال إن أول من فعل ذلك أبو طاهر إمساعيل بن عبد احملسن األمناطي فجزاه اهللا خريا يف سنة ذلك أل

فلقد حصل به نفع كبري ولقد انقطع بسبب ترك ذلك وإمهاله اتصال بعض الكتب يف بعض البالد بسبب كون 
بعضهم كان له فوت ومل يذكر يف طبقة السماع إجازة الشيخ هلم فاتفق أن كان بعض املفوتني آخر من بقي ممن مسع 

سن بن الصواف الشاطيب راوي غالب النسائي عن ابن بعض ذلك الكتاب فتعذر قراءة مجيع الكتاب عليه كأيب احل
ولو عظم جملس اململي فبلغ عنه املستملي فذهب مجاعة من املتقدمني وغريهم إىل أنه جيوز ملن مسع املستملي أن ( باقا 

  فعن ابن عيينة أنه قال له أبو مسلم املستملي ) يروي ذلك عن اململي 

وز ذلك وقال أمحد يف احلرف يدغمه الشيخ فال يفهم وهو معروف أرجو أن والصواب الذي قاله احملققون أنه ال جي
ال تضيق روايته عنه وقال يف الكلمة تستفهم من املستملي إن كانت جمتمعا عليها فال بأس وعن خلف بن سامل إن 



ا حيدث الناس كثري ال يسمعون قال أمسعهم أنت وقال األعمش كنا جنلس إىل إبراهيم النحعي مع احللقة فرمب
باحلديث فال يسمعه من تنحى عنه فيسأل بعضهم بعضا عما قال مث يروونه وما مسعوه منه وعن محاد بن زيد أنه قال 

والصواب الذي قاله ( ملن استفهمه كيف قلت قال استفهم من يليك قال ابن الصالح وهذا تساهل ممن فعله 
ذي عليه العمل ألن املستملي يف حكم من يقرأ على الشيخ وقال العراقي األول هو ال) احملققون أنه ال جيوز ذلك 

ويعرض حديثه عليه ولكن يشترط أن يسمع الشيخ اململي لفظ املستملي كالقارئ عليه واألحوط أن يبني حالة 
األداء أن مساعه لذلك أو لبعض األلفاظ من املستملي كما فعله ابن خزمية وغريه بأن يقول انا بتبليغ فالن وقد ثبت 

 الصحيحني عن جابر بن مسرة مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يكون اثنا عشر أمريا فقال كلمة مل أمسعها يف
فسألت أيب فقال كلهم من قريش وقد أخرجه مسلم عنه كامال من غري أن يفصل جابر الكلمة اليت استفهمها من 

وهو معروف أرجو أن ال تضيق ( عنه ) ال يفهم يف احلرف الذي يدغمه الشيخ ف( بن حنبل ) وقال أمحد ( أبيه 
وعن خلف بن ( بروايتها عنه ) روايته عنه وقال يف الكلمة تستفهم من املستملى إن كانت جمتمعا عليها فال بأس 

  ) سامل 

منع ذلك اخلامس يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره مبسمع منه إن قرئ 
منع ذلك ) (  ١( املعرفة خرب ثقة وشرط شعبة رؤيته وهو خالف الصواب وقول اجلمهور املخرمي  عليه ويكفي يف

فإنه قال مسعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار يريد حدثنا فإذا قيل له قل حدثنا قال ال أقول ألين مل أمسع من ) 
مسعت من الثوري عشرة آالف حديث أو قوله حدثنا ثالثة أحرف لكثرة الزحام وهي ح د ث وقال خلف بن متيم 

اخلامس ( حنوها فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة فقال ال حتدث منها إال مبا حفظ قلبك ومسع أذنك فألقيتها 
أي مكان ) حضوره مبسمع ( عرف ) وراء حجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو ( هو ) يصح السماع ممن 

) وشرط شعبة رؤيته ( من أهل اخلربة بالشيخ ) خرب ثقة ( بذلك ) ملعرفة منه إن قرئ عليه ويكفي يف ا( يسمع 
وهو خالف ( وقال إذا حدثك احملدث فلم تره فال ترو عنه فلعله شيطان قد تصور يف صورته يقول حدثنا وأخربنا 

  وم فقد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم باالعتماد على مساع صوت ابن أم مكت) الصواب وقول اجلمهور 

السادس إذا قال املسمع عند السماع ال ترو عين أو رجعت عن إخبارك وحنو ذلك غري مسند ذلك إىل خطأ أو 
شك وحنوه مل متتنع روايته ولو خص بالسماع قوما فسمع غريهم بغري علمه جاز هلم الرواية عنه ولو قال أخربكم 

ديث إن بالال يؤذن بليل احلديث مع غيبة شخصه عمن وال أخرب فالنا مل يضر قاله األستاذ أبو إسحاق املؤذن يف ح
السادس إذا ( يسمعه وكان السلف يسمعون من عائشة وغريها من أمهات املؤمنني وهن حيدثن من وراء حجاب 

وحنو ذلك غري مسند ( أو ما اذنت لك يف روايته عين ) قال املسمع بعد السماع ال ترو عين أو رجعت عن إخبارك 
ولو ( فإن أسنده إىل حنو ما ذكر امتنعت ) وحنوه مل متتنع روايته ( فيه ) أو شك ( منه فيما حدث به ) ذلك إىل خطأ 

ذلك ) خص بالسماع قوما فسمع غريهم بغري علمه جاز هلم الرواية عنه ولو قال أخربكم وال أخرب فالنا مل يضر 
لسؤال احلافظ أيب سعيد النيسابوري عن ذلك  اإلسفرايين جوابا) قاله األستاذ أبو إسحاق ( فالنا يف صحة مساعه 

  )  ١( فائدة قال املاوردي يشترط كون املتحمل بالسماع مسيعا وجيوز أن يقرأ األصم بنفسه 

القسم الثالث اإلجازة وهي أضرب األول أن جييز معينا ملعني كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرسيت وهذا 
ة فالصحيح الذي قاله اجلمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل أعلى أضرهبا اجملردة عن املناول



( تسعة وذكرها املصنف كابن الصالح سبعة ) اإلجازة وهي أضرب ( من أقسام التحمل ) القسم الثالث ( هبا 
( اشتملت عليه فهرسيت البخاري أو ما ( أو أجزتكم أو أجزت فالنا الفالين ) األول أن جييز معينا ملعني كأجزتك 

أي مجلة عدد مرويايت قال صاحب تثقيف اللسان الصواب أهنا باملثناة الفوقية وقوفا وإدماجا ورمبا وقف ) )  ١
( أي اإلجازة ) وهذا أعلى أضرهبا ( عليها بعضهم باهلاء وهو خطأ قال ومعناها مجلة العدد للكتب لفظة فارسية 

واستقر عليه العمل جواز ( أهل احلديث وغريهم ) قاله اجلمهور من الطوائف  اجملردة عن املناولة والصحيح الذي
  وادعى أبو الوليد الباجي وعياض اإلمجاع عليها وقصر أبو مروان الطبين الصحة عليها ) الرواية والعمل هبا 

يعمل هبا  وأبطلها مجاعات من الطوائف وهو إحدى الروايتني عن الشافعي وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم ال
من احملدثني كشعبة قال لو جازت اإلجازة لبطلت الرحلة ) وابطلها مجاعات من الطوائف ( كاملرسل وهذا باطل 

( وإبراهيم احلريب وأبو نصر الوائلي وايب الشيخ األصبهاين والفقهاء كالقاضي حسني واملاوردي وأيب بكر اخلجندي 
أن من قال لغريه أجزت لك أن تروي عين ما مل تسمع فكأنه قال الشافعي وأيب طاهر الدباس احلنفي وعنهم )  ١

وحكاه ) وهو إحدى الروايتني عن الشافعي ( أجزت لك أن تكذب علي ألن الشرع ال يبيح رواية ما مل يسمع 
اآلمدي عن أيب حنيفة وأيب يوسف ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك وقال ابن حزم إهنا بدعة غري جائزة وقيل 

وقال بعض الظاهرية ( ان اجمليز واجملاز عاملني بالكتاب جاز وإال فال واختاره أبو بكر الرازي من احلنفية إن ك
ألنه ليس يف اإلجازة ما ) وهذا باطل ( مع جواز التحديث هبا ) كاملرسل ( أي باملروي هبا ) ومتابعيهم ال يعمل هبا 

زاعي عكس ذلك وهو العمل هبا دون التحديث قال ابن الصالح يقدح يف اتصال املنقول هبا ويف الثقة هبا وعن األو
ويف االحتجاج لتجويزها غموض ويتجه أن يقال إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخربه هبا مجلة فهو كما لو 

  أخربه هبا تفصيال 

فهم وذلك حاصل وإخباره هبا غري متوقف على التصريح قطعا كما يف القراءة وإمنا الغرض حصول اإلفهام وال
باإلجازة املفهمة وقال اخلطيب يف الكفاية احتج بعض أهل العلم جلوازها حبديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كتب سورة براءة يف صحيفة ودفعها أليب بكر مث بعث علي بن أيب طالب فأخذها منه ومل يقرأها عليه وال هو أيضا 
س وقد اسند الرامهرمزي عن الشافعي أن الكرابيسي اراد أن يقرأ عليه حىت وصل إىل مكة ففتحها وقرأها على النا

كتبه فأىب وقال خذ كتب الزعفراين فانسخها فقد أجزت لك فأخذها إجازة أما اإلجازة املقترنة باملناولة فستأيت يف 
الزركشي يف ذلك  القسم الرابع تنبيه إذا قلنا اإلجازة فاملتبادر إىل األذهان أهنا دون العرض وهو احلق وحكى

مذاهب ثانيها ونسبه ألمحد بن ميسرة املالكي أهنا على وجهها خري من السماع الرديء قال واختار بعض احملققني 
تفضيل اإلجازة على السماع مطلقا ثالثها أهنما سواء حكى ابن عات يف رحيانة التنفس عن عبد الرمحن بن أمحد بن 

دي وعند أيب وجدي كالسماع وقال الطويف احلق التفصيل ففي عصر بقي بن خملد أنه كان يقول اإلجازة عن
  السلف السماع أوىل وأما بعد أن دونت الدواوين ومجعت السنن واشتهرت فال فرق بينهما 

الضرب الثاين جييز معينا غريه كأجزتك مسموعايت فاخلالف فيه أقوى وأكثر واجلمهور من الطوائف جوزوا الرواية 
ا الثالث جييز غري معني بوصف العموم كأجزت املسلمني أو كل وأحد أو أهل زماين وفيه خالف وأوجبوا العمل هب

للمتأخرين فإن قيدها بوصف حاصر فأقرب إىل اجلواز ومن اجملوزين القاضي أبو الطيب واخلطيب وأبو عبد اهللا بن 
( كأجزتك أو أخربتكم مجيع ( غري معني أي ) الضرب الثاين جييز معينا غريه ( منده وابن عتاب واحلافظ أبو العالء 



واجلمهور من ( من الضرب األول ) أقوى وأكثر ( أي يف جوازها ) فاخلالف فيه ( أو مرويايت ) مسموعايت 
الثالث جييز غري معني بوصف العموم ( بشرطه ) هبا ( مبا روى ) فأوجبوا العمل ( هبا ) الطوائف جوزوا الرواية 

( أي اإلجازة العامة )  أو كل أحد أو أهل زماين وفيه خالف للمتأخرين فإن قيدها املسلمني( مجيع ) كأجزت 
من غري املقيدة بذلك ) فأقرب إىل اجلواز ( كأجزت طلبة العلم ببلد كذا أو من قرأ علي قبل هذا ) بوصف حاصر 

موصوف كقوله ألوالد بل قال القاضي عياض ما أظنهم اختلفوا يف جواز ذلك وال رأيت منعه ألحد ألنه حمصور 
فالن أو أخوة فالن واحترز بقوله حاصر ما ال حصر فيه كأهل بلد كذا فهو كالعامة املطلقة وافرد القسطالين هذه 

) القاضي أبو الطيب ( للعامة املطلقة ) ومن اجملوزين ( بنوع مستقل ومثله بأهل بلد معني أو إقليم أو مذهب معني 
  ) ابن عتاب واحلافظ أبو العالء ( أبو عبد اهللا ) وأبو عبد اهللا بن منده و ( البغدادي ) واخلطيب ( الطربي 

وآخرون قال الشيخ ومل يسمع عن أحد يقتدي به الرواية هبذه قلت الظاهر من كالم مصححها جواز الرواية هبا 
كأيب الفضل بن ) ن وآخرو( وهذا يقتضي صحتها وأي فائدة هلا غري الرواية هبا احلسن بن أمحد العطار اهلمداين 

قال ( خريون وأيب الوليد ابن رشد والسلفي وخالئق مجعهم بعضهم يف جملد ورتبهم على حروف املعجم لكثرهتم 
قال واإلجازة يف اصلها ضعف ) ومل يسمع عن أحد يقتدى به الرواية هبذه ( ابن الصالح ميال إىل املنع ) الشيخ 

قلت الظاهر من كالم مصححها جواز الرواية هبا وهذا ( ا قال املصنف وتزداد هبذا التوسع واالسترسال ضعفا كثري
وكذا صرح يف الروضة بتصحيح صحتها قال العراقي وقد روى هبا ) يقتضي صحتها وأي فائدة هلا غري الرواية هبا 

قال  من املتقدمني احلافظ أبو بكر بن خرب ومن املتأخرين الشرف الدمياطي وغريه وصححها أيضا ابن احلاجب
وباجلملة ففي النفس من الرواية هبا شيء واألحوط ترك الرواية هبا قال إال املقيدة بنوع حصر فإن الصحيح جوازها 
انتهى وكذا قال شيخ اإلسالم يف العامة املطلقة قال إال أن الرواية هبا يف اجلملة أوىل من إيراد احلديث معضال قال 

عامة ما ذكره ابن سعد يف الطبقات ثنا عفان ثنا محاد ثنا علي بن زيد عن أيب البلقيين وما قيل من أن أصل اإلجازة ال
  رافع أن عمر بن اخلطاب قال من أدرك وفايت من سيب العرب فهو حر 

الرابع إجازة مبجهول أو له كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا ليس فيه داللة ألن العتق النافذ ال حيتاج إىل 
اإلجازة ففيها حتديث وعمل وضبط فال يصح أن يكون ذلك دليال هلذا ولو جعل  ضبط وحتديث وعمل خبالف

دليله ما صح من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم بلغوا عين احلديث لكان له وجه قوي انتهى فائدة قال شيخ 
شيخ آخر  اإلسالم يف معجمه كان حممد بن أمحد بن عرام اإلسكندري يقول إذا مسعت احلديث من شيخ وأجازنيه

مسعه من شيخ رواه األول عنه باإلجازة فشيخ السماع يروي عن شيخ باإلجازة وشيخ اإلجازة يرويه عن ذلك 
الشيخ بعينه بالسماع كان ذلك يف حكم السماع على السماع انتهى وشيخ اإلسالم يصنع ذلك كثريا يف أماليه 

يخ باإلجازة اخلاصة عن شيخ باإلجازة العامة وعن وختارجيه قلت فظهر يل من هذا القول أن يقال إذا رويت عن ش
آخر باإلجازة العامة عن ذلك الشيخ بعينه باإلجازة اخلاصة كان ذلك يف حكم اإلجازة اخلاصة عن اإلجازة اخلاصة 

مثال ذلك أن أروي عن شيخنا أيب عبد اهللا حممد بن حممد التنكري وقد مسعت عليه وأجاز يل خاصة عن الشيخ 
األسنوي فإنه أدرك حياته ومل جيزه خاصة واروي عن الشيخ أيب الفتح املراغي باإلجازة العامة عن  مجال الدين

أي جملهول من ) له ( إجازة مبعني من الكتب ) أو ( من الكتب ) مبجهول ( ملعني ) الرابع إجازة ( األسنوي باخلاصة 
  كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا ( الناس 



حملمد بن خالد الدمشقي وهناك مجاعة مشتركون يف هذا االسم فهي باطلة فإن أجاز جلماعة يف السنن أو أجزت 
مسمني يف اإلجازة أو غريها ومل يعرفهم بأعياهنم وال أنساهبم وال عددهم وال تصفحهم صحت اإلجازة كسماعهم 

يق فاألظهر بطالنه وبه قطع منه يف جملسه يف هذا احلال وأما أجزت ملن يشاء فالن أو حنو هذا ففيه جهالة وتعل
أو أجزتك بعض ) القاضى أبو الطيب الشافعي وصححه ابن الفراء احلنبلي وابن عمروس املالكي يف السنن 

وال يتضح مراده يف ) أو أجزت حممد بن خالد الدمشقي وهناك مجاعة مشتركون يف هذا االسم ( مسموعايت 
فإن أجاز جلماعة مسمني يف اإلجازة أو غريها ومل يعرفهم ( حة فإن اتضح بقرينة فصحي) فهي باطلة ( املسألتني 

صحت اإلجازة ( وكذا إذا مسي املسئول له ومل يعرف عينه ) بأعياهنم وال أنساهبم وال عددهم وال تصفحهم 
وأما أجزت ملن يشاء ( أي وهو ال يعرف أعياهنم وال أمساءهم وال عددهم ) كسماعهم منه يف جملسه يف هذا احلال 

بشرط ولذلك أدخل يف ضرب اإلجازة اجملهولة والعراقي أفرده كالقسطالين ) فالن أو حنو هذا ففيه جهالة وتعليق 
للجهل كقوله أجزت ) فاألظهر بطالنه ( بضرب مستقل ألن اإلجازة املعلقة قد ال يكون فيها جهالة كما سيأيت 

وصححه ( طيب وحجتهم القياس على تعليق الوكالة قال اخل) وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي ( لبعض الناس 
بن عمروس املالكي ( أبو الفضل حممد بن عبيد اهللا ) ابن الفراء احلنبلي و ( أي هذا الضرب من اإلجازة أبو يعلى ) 
له وقال إن اجلهالة ترتفع عند وجود املشيئة ويتعني اجملاز له عندها قال اخلطيب ومسعت ابن الفراء حيتج لذلك بقو) 

صلى اهللا عليه و سلم ملا أمر زيدا على غزوة مؤتة فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فعلق التأمري قال 
  ومسعت أبا عبد اهللا الدامغاين 

ولو قال أجزت ملن يشاء اإلجازة فهو كأجزت ملن يشاء فالن وأكثر جهالة ولو قال أجزت ملن يشاء الرواية عين 
ه تصريح مبقتضى احلال ولو قال أجزت لفالن كذا إن شاء روايته عين أو لك إن شئت أو أحببت فأوىل باجلواز ألن

أو أردت فاألظهر جوازه يفرق بينها وبني الوكالة بأن الوكيل ينعزل بعزل املوكل له خبالف اجملاز قال العراقي وقد 
وحفيد يعقوب بن شيبة فإن علقت مبشيئة استعمل ذلك من املتقدمني احلافظ أبو بكر بن أيب خيثمة صاحب التاريخ 

) وأكثر جهالة ( يف البطالن بل ) ولو قال أجزت ملن يشاء اإلجازة فهو كأجزت ملن يشاء فالن ( مبهم بطلت قطعا 
وانتشارا من حيث إهنا معلقة مبشيئة من ال حيصر عددهم ولو قال أجزت ملن يشاء الرواية عىن فأوىل باجلواز ألنه 

من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية هبا إىل مشيئة اجملاز له ال تعليق يف اإلجازة ) احلال تصريح مبقتضى 
وقاسه ابن الصالح على بعتك إن شئت قال العراقي لكن الفرق بينهما تعيني املبتاع خبالفه يف اإلجازة فإنه مبهم قال 

ين إن شئت الرواية عين قال واألظهر األقوى والصحيح فيه عدم الصحة قال نعم وزانه هنا أجزت لك أن تروي ع
هنا اجلواز النتفاء اجلهالة وحقيقة التعليق انتهى وكذا قال البلقيين يف حماسن االصطالح وأيد البطالن يف املسألة 

األوىل ببطالن الوصية والوكالة فيما لو قال وصيت هبذه ملن يشاء أو وكلت يف بيعها من شاء أن يبيعها قال وإذا 
ولو قال أجزت لفالن كذا إن شاء روايته عين أو لك إن ( يف الوصية مع احتماهلا ما ال حيتمله غريها فهنا أوىل  بطل

  كما تقدم ) شئت أو أحببت أو أردت فاألظهر جوازه 

اخلامس اإلجازة للمعدوم كأجزت ملن يولد لفالن واختلف املتأخرون يف صحتها فإن عطفه على موجود كأجزت 
يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأوىل باجلواز وفعل الثاين من احملدثني أبو بكر بن ايب داود وأجاز لفالن ومن 

اخلطيب األول وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان وهو 
لفالن واختلف املتأخرون يف صحتها  اخلامس اإلجازة للمعدوم كأجزت ملن يولد( الصحيح الذي ال ينبغي غريه 



مما إذا ) ولعقبك ما تناسلوا فأوىل باجلواز ( ولولدك ) فإن عطفه على موجود كأجزت لفالن ومن يولد له أو لك 
) بن أيب داود ( عبد اهللا ) أبو بكر ( اإلمام ) وفعل الثاين من احملدثني ( أفرده باإلجازة قياسا على الوقف 

سئل اإلجازة قد أجزت لك وألوالدك وحلبل احلبلة يعين الذين مل يولدوا بعد قال البلقيين  السجستاين فقال وقد
وأجاز ( وحيتمل أن يكون ذلك على سبيل املبالغة وتأكيد اإلجازة وصرح بتصحيح هذا القسم القسطالين يف املنهج 

ا الوقف على املعدوم وإن مل يكن أيضا وألف فيها جزءا وقال إن أصحاب مالك وأيب حنيفة أجازو) اخلطيب األول 
أصله موجودا قال وإن قيل كيف يصح أن يقول أجازين فالن ومولده بعد موته يقال كما يصح أن يقول وقف على 

أي الصحة ) وحكاه ( فالن ومولده بعد موته قال وألن بعد أحد الزمانني من اآلخر كبعد أحد الوطنني من اآلخر 
وأبطلها القاضي أبو ( املالكي ونسبه عياض ملعظم الشيوخ ) وابن عمروس ( احلنبلي ) عن ابن الفراء ( فيما ذكر 

ألن اإلجازة يف حكم اإلخبار مجلة باجملاز فكما ) الطيب وابن الصباغ الشافعيان وهو الصحيح الذي ال ينبغي غريه 
  ال يصح اإلخبار للمعدوم ال تصح اإلجازة له أما إجازة من يوجد 

طفل الذي ال مييز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب واخلطيب خالفا لبعضهم وأما اإلجازة لل
وأما اإلجازة للطفل الذي ال مييز فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب ( مطلقا فال جيوز إمجاعا 

كما ال يصح مساعه وملا ذكر ذلك حيث قال ال يصح ) خالفا لبعضهم ( وال يعترب فيه سن وال غريه ) واخلطيب 
أليب الطيب قال يصح أن جييز للغائب وال يصح مساعه قال اخلطيب وعلى اجلواز كافة شيوخنا واحتج له بأهنا إباحة 

اجمليز للمجاز له أن يروى عنه واإلباحة تصح للعاقل ولغريه قال ابن الصالح كأهنم رأوا الطفل أهال لتحمل هذا 
حصول األهلية لبقاء اإلسناد وأما املميز فال خالف يف صحة اإلجازة له تنبيه أدمج املصنف النوع ليؤدي به بعد 

كابن الصالح مسألة الطفل يف ضرب اإلجازة للمعدوم وأفردها القسطالين بنوع وكذا العراقي وضم إليها اإلجازة 
الم اخلطيب وأما الكافر فقال مل للمجنون والكافر واحلمل فأما اجملنون فاإلجازة له صحيحة وقد تقدم ذلك يف ك

أجد فيه نقال وقد تقدم أن مساعه صحيح قال ومل أجد عن أحد من املتقدمني واملتأخرين اإلجازة للكافر إال أن 
شخصا من األطباء يقال له حممد بن عبد السيد مسع احلديث يف حال يهوديته على أيب عبد اهللا الصوري وكتب امسه 

وأجاز الصوري هلم وهو من مجلتهم وكان ذلك حبضور املزي فلوال انه يرى جواز ذلك ما يف الطبقة مع السامعني 
أقر عليه مث هدى اهللا هذا اليهودي إىل اإلسالم وحدث ومسع منه أصحابنا قال والفاسق واملبتدع أوىل باإلجازة من 

  الكافر ويؤديان إذا زال املانع قال وأما احلمل فلم أجد 

يتحمله اجمليز بوجه لريويه اجملاز إذا حتمله اجمليز قال القاضي عياض مل أر من تكلم فيه ورأيت السادس إجازة ما مل 
بعض املتأخرين يصنعونه مث حكى عن قاضي قرطبة أيب الوليد منع ذلك قال عياض وهو الصحيح فيه نقال إال أن 

إذا وقع يصح أوال قال وال شك أنه أوىل  اخلطيب قال مل نرهم أجازوا ملن مل يكن مولودا يف احلال ومل يتعرض لكونه
بالصحة من املعدوم قال وقد رأيت شيخنا العالئي سئل حلمل مع أبويه فأجاز واحترز أبو الثناء املنبجي فكتب 

أجزت للمسلمني فيه قال ومن عمم اإلجازة للحمل وغريه أعلى وأحفظ وأتقن إال أنه قد يقال لعله ما تصفح أمساء 
لم هل فيه محل أم ال إال أن الغالب أن أهل احلديث ال جييزون إال بعد تصفحهم قال وينبغي بناء االستدعاء حىت يع

احلكم فيه على اخلالف يف أن احلمل هل يعلم أو ال فإن قلنا يعلم وهو األصح صحت اإلجازة للمعدوم انتهى 
أله عنها احلافظ أبو الفضل اهلامشي أن وذكر ولده احلافظ ويل الدين أبو زرعة يف فتاويه املكية وهي أجوبة اسئلة س

اجلواز فيما بعد نفخ الروح أوىل وأهنا قبل نفخ الروح مرتبة متوسطة بينها وبني اإلجازة للمعدوم فهي أوىل باملنع من 



إذا ( له ) لريويه اجملاز ( من مساع أو إجازة ) السادس إجازة ما مل يتحمله اجمليز بوجه ( األوىل وباجلواز من الثانية 
) ورأيت بعض املتأخرين ( من املشايخ ) مل أر من تكلم فيه ( يف كتابه اإلملاع هذا ) حتمله اجمليز قال القاضي عياض 

ملا سئله وقال يعطيك ما ) منع ذلك ( يونس بن مغيث ) يصنعونه مث حكى عن قاضي قرطبة أيب الوليد ( والعصريني 
  فإنه جييز ما ال خرب عنده ) الصحيح هو ( هذا ) قال عياض و ( مل يأخذ هذا حمال 

وهذا هو الصواب فعلى هذا يتعني على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له مجيع مسموعاته أن يبحث حىت يعلم أن 
هذا مما حتمله شيخه قبل اإلجازة وأما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعايت فصحيح جتوز الرواية 

قبل اإلجازة وفعله الدارقطين وغريه السابع إجازة اجملاز كأجزتك جمازايت فمنعه بعض من به ملا صح عنده مساعه له 
وهذا هو ( ال يعتد به منه ويأذن له بالتحديث مبا مل حيدث به ويبيح ما مل يعلم هل يصح له اإلذن فيه قال املصنف 

مجلة او إذن إذ ال جييز مبا ال خرب عنده  قال ابن الصالح وسواء قلنا إن اإلجازة يف حكم اإلخبار باجملاز) الصواب 
منه وال يؤذن فيما مل ميلكه اآلذن بعد كاإلذن يف بيع ما مل ميلكه وكذا قال القسطالين األصح البطالن فإن ما رواه 

فعلى هذا يتعني ( داخل يف دائرة حصر العلم بأصله خبالف ما مل يروه فإنه مل ينحصر قال املصنف كابن الصالح 
) أراد أن يروي عن شيخ أجاز له مجيع مسموعاته أن يبحث حىت يعلم أن هذا مما حتمله شيخه قبل اإلجازة على من 

بعد ) وأما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعايت فصحيح جتوز الرواية به ملا صح عنده ( له 
كذا لو مل يقل ويصح فإن املراد بقوله ما قال العراقي و) مساعه له قبل اإلجازة وفعله الدارقطين وغريه ( اإلجازة 

فمنعه بعض من ال ( أو مجيع ما أجيز روايته ) السابع إجازة اجملاز كأجزتك جمازايت ( صح حال الرواية ال اإلجازة 
وهو احلافظ أبو الربكات عبد الوهاب بن املبارك األمناطي شيخ ابن اجلوزي وصنف يف ذلك جزءا ألن ) يعتد به 

  فة فيقوى الضعف باجتماع اإلجازة ضعي

والصحيح الذي عليه العمل جوازه وبه قطع احلفاظ الدارقطين وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر املقدسي 
وكان أبو الفتح يروي باإلجازة عن اإلجازة ورمبا واىل بني ثالث وينبغي للراوي هبا تأملها لئال يروي ما مل يدخل 

ه أجزت له ما صح عنده من مساعي فرأى مساع شيخ شيخه فليس له روايته عن حتتها فإن كانت إجازة شيخ شيخ
والصحيح الذي عليه العمل ( شيخه عنه حىت يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه إجازتني 

وأبو  (األصبهاين ) وأبو نعيم )  ١( ابن عقدة ( أبو العباس ) الدارقطين و ( أبو احلسن ) جوازه وبه قطع احلفاظ 
إجازات وكذلك احلافظ أبو الفتح بن ) يروي باإلجازة عن اإلجازة ورمبا واىل بني ثالث ( نصر املقدسي ) الفتح 

أيب الفوارس واىل بني ثالث إجازات وواىل الرافعي يف أماليه بني اربع أجائز واحلافظ قطب الدين احلليب بني مخس 
) تأملها ( أي باإلجازة عن اإلجازة ) وينبغي للراوي هبا ( ني ست أجائز يف تاريخ مصر وشيخ اإلسالم يف أماليه ب

فرمبا قيدها بعضهم مبا ) مامل يدخل حتتها ( هبا ) لئال يروي ( أي تأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها 
من مساعي فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده ( صح عند اجملاز له أو مبا مسعه اجمليز وحنو ذلك 

) فرأى مساع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حىت يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه 
  وكذا إن 

فرع قال أبو احلسني بن فارس اإلجازة مأخوذة من جواز املاء الذي تسقاه املاشية واحلرث يقال استجزته فأجازين 
م يستجيز العامل علمه فيجيزه فعلى هذا جيوز أن يقال أجزت فالنا إذا أسقاك ماء ملاشيتك وأرضك كذا طالب العل



مسموعايت ومن جعل اإلجازة إذنا وهو املعروف يقول أجزت له رواية مسموعايت ومىت قال قيدها مبا مسعه مل يعتد 
مساعه كله بل إىل جمازاته وقد زل غري واحد من األئمة بسبب ذلك قال العراقي وكان ابن دقيق العيد ال جييز رواية 

يقيده مبا حدث به من مسموعاته هكذا رأيته خبطه ومل أر له إجازة تشمل مسموعه وذلك أنه كان شك يف بعض 
مساعاته فلم حيدث به ومل جيزه وهو مساعه على ابن املقري فمن حدث عنه بإجازته منه بشيء مما حدث به من 

ع ما أجيز له كما رأيته خبط أيب حيان يف النضار فعلى مسموعاته فهو غري صحيح قلت لكنه كان جييز مع ذلك مجي
أمحد ) فرع قال أبو احلسني ( هذا ال تتقيد الرواية عنه مبا حدث به من مسموعاته فقط إذ يدخل البايف فيما أجيز له 

( منه ) ل مأخوذة من جواز املاء الذي تسقاه املاشية واحلرث يقا( يف كالم العرب ) اإلجازة ( اللغوي ) بن فارس ( 
أي يسأله أن ) طالب العلم يستجيز العامل ( لك ) كذا ( قال ) استجزته فأجازين إذا أسقاك ماء ملاشيتك وأرضك 

أو مرويايت متعديا ) فعلى هذا جيوز أن يقال أجزت فالنا مسموعايت ( إياه قال ابن الصالح ) علمه فيجيزه ( جييزه 
وهو املعروف ( وإباحة وتسويغا ) ومن جعل اإلجازة إذنا ( رواية بغري حرف جر من غري حاجة إىل ذكر لفظ ال

  يقول أجزت له رواية مسموعايت ومىت قال 

أجزت له مسموعايت فعلى احلذف كما يف نظائره قالوا إمنا تستحسن اإلجازة إذا علم اجمليز ما جييز وكان اجملاز من 
رب الصحيح أهنا ال جتوز إال ملاهر بالصناعة يف معني ال أهل العلم واشترطه بعضهم وحكى عن مالك وقال ابن عبد ال

يشكل إسناده وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ هبا فإن اقتصر على الكتابة مع قصد اإلجازة صحت أجزت له 
وعبارة القسطالين يف املنهج اإلجازة مشتقة من التجوز وهو التعدي فكأنه ) مسموعايت فعلى احلذف كما يف نظائره 

من ( له ) قالوا إمنا تستحسن اإلجازة إذا علم اجمليز ما جييزه وكان اجملاز ( وايته حىت أوصلها للراوي عنه عدى ر
أيضا ألهنا توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم ملسيس حاجتهم إليها قال عيسى بن مسكني اإلجازة ) أهل العلم 

( حكاه عنه الوليد بن بكر من أصحابه ) مالك  وحكى عن( يف صحتها فبالغ ) واشترطه بعضهم ( رأس مال كبري 
معني ال يشكل إسناده وينبغي للمجيز كتابة ( شيء ) وقال ابن عبد الرب الصحيح اهنا ال جتوز إال ملاهر بالصناعة يف 

) مع قصد اإلجازة صحت ( ومل يتلفظ ) فأن أقتصر على الكتابة ( أى بأجازة أيضا ) أن يتلفظ هبا ( أى بالكتابة 
ن الكتابة كناية وتكون حينئذ دون امللفوظ هبا يف الرتبة وإن مل يقصد اإلجازة قال العراقي فالظاهر عدم الصحة أل

قال ابن الصالح وغري مستبعد تصحيح ذلك مبجرد هذه الكتابة يف باب الرواية اليت جعلت فيه القراءة على الشيخ 
ال يشترط القبول يف اإلجازة كما صرح به البلقيين قلت فلو رد  مع أنه مل يتلفظ مبا قرئ عليه إخبارا منه بذلك تنبيه

  فالذي ينق 

القسم الرابع املناولة يف النفس الصحة وكذا لو رجع الشيخ عن اإلجازة وحيتمل أن يقال إن قلنا اإلجازة إخبار مل 
ومل أر من تعرض لذلك  يضر الرد وال الرجوع وإن قلنا إذن وإباحة ضرا كالوقف والوكالة ولكن األول هو الظاهر

فائدة قال شيخنا اإلمام الشمين اإلجازة يف االصطالح إذن يف الرواية لفظا أو خطا يفيد اإلخبار اإلمجايل عرفا 
واألصل فيها ) املناولة ( من أفسام التحمل ) القسم الرابع ( وأركاهنا أربعة اجمليز واجملاز له واجملاز به ولفظ اإلجازة 

يف العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب ألمري السرية كتابا وقال ال تقرأه حىت تبلغ ما علقه البخاري 
مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك املكان قرأه على الناس وأخربهم بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وصله البيهقي 

كتابا )  ١( لك العامل إذا ناول التلميذ والطرباين بسند حسن قال السهيلي احتج به البخاري على صحة املناولة فكذ



جاز له أن يروى عنه ما فيه قال وهو فقه صحيح قال البلقيين وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به احلاكم من 
  حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث بكتابه إىل كسرى مع عبد 

ة أعلى أنواع اإلجازة مطلقا ومن صورها أن يدفع الشيخ إىل الطالب هي ضربان مقرونة باإلجازة وجمردة فاملقرون
أصل مساعه أو مقابال به ويقول هذا مساعي أو راوييت عن فالن فاروه أو أجزت لك روايته عين مث يبقيه معه متليكا 

 كسرى ويف أو لينسخه أو حنوه عبد اهللا بن حذافة وأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إىل
له فألقاها إلينا وقال هذه )  ١( معجم البغوي عن يزيد الرقاشي قال كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك أتانا مبجال 

) هي ضربان مقرونة باإلجازة وجمردة ( أحاديث مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكتبتها وعرضتها 
وهو ) ومن صورها ( ونقل عياض االتفاق على صحتها ) ع اإلجازة مطلقا أعلى أنوا( باإلجازة ) فاملقرونة ( عنها 

( له ) مقابال به ويقول ( فرعا ) أن يدفع الشيخ إىل الطالب أصل مساعه أو ( أعالها كما صرح به عياض وغريه 
أو أجزت لك  (عين ) فاروه ( أو ال يسميه ولكن امسه مذكور يف الكتاب املناول ) هذا مساعي أو رواييت عن فالن 

  أو حنوه ( ويقابل به ويرده ) روايته عين مث يبقيه معه متليكا أو لينسخه 

ومنها أن يدفع إليه الطالب مساعه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ مث يعيده إليه ويقول هو حديثي أو رواييت فاروه 
أن القراءة عليه تسمى عرضا  عين أو أجزت لك روايته وهذا مساه غري واحد من أئمة احلديث عرضا وقد سبق

فليسم هذا عرض املناولة وذاك عرض القراءة وهذه املناولة كالسماع يف القوة عند الزهري وربيعة وحيىي بن سعيد 
األنصاري وجماهد والشعيب وعلقمة وإبراهيم وأيب العالية وأيب الزبري وأيب املتوكل ومالك وابن وهب وابن القاسم 

فيتأمله ( أي مساع الشيخ أصال أو مقابال به ) الطالب مساعه ( أي إىل الشيخ ) ن يدفع إليه ومجاعات آخرين ومنها أ
عن فالن أو ) هو حديثي أو رواييت ( له ) ويقول ( أي يناوله للطالب ) وهو عارف متيقظ مث يعيده إليه ( الشيخ ) 

وقد سبق أن ) ئمة احلديث عرضا فاروه عين أو أجزت لك روايته وهذا مساه غري واحد من أ( عمن ذكر فيه 
والرتبة ) القراءة عليه تسمى عرضا فليسم هذا عرض املناولة وذلك عرض القراءة وهذه املناولة كالسماع يف القوة 

) وجماهد املكي والشعيب وعلقمة وإبراهيم ( من املدنيني ) عند الزهري وربيعة وحيىي ابن سعيد األنصاري ( 
من أهل ) ومالك ( البصري ) وأيب املتوكل ( املكي ) وأيب الزبري ( البصري ) أيب العالية و( النخعيان من الكوفيني 

من الشاميني واحلراسانيني وحكاه ) ومجاعات آخرين ( وأشهب من أهل مصر ) وابن وهب وابن القاسم ( املدينة 
بو بكر بن عبد الرمحن أحد احلاكم عن طائفة من مشاخيه قال البلقيين وأرفع من حكى عنه من املدنيني ذلك أ

  الفقهاء السبعة وعكرمة موىل ابن عباس ومن دونه العالء بن عبد الرمحن 

والصحيح أهنا منحطة عن السماع والقراءة وهو قول الثوري واألوزاعي وابن املبارك وأيب حنيفة والشافعي 
مرو بن علقمة ومن دوهنم عبد العزيز والبويطي واملزين وأمحد وإسحاق وحيىي بن حيىي وهشام بن عروة وحممد بن ع

بن حممد بن أيب عبيد ومن أهل مكة عبد اهللا بن عثمان بن خيثم وابن عيينة ونافع اجلمحي وداود العطار ومسلم 
ومن أهل الكوفة أبو بردة األشعري وعلي بن ربيعة األسدي ومنصور بن املعتمر وإسرائيل واحلسن )  ١( الزجني 

اجلعفي ومن أهل البصرة قتادة ومحيد الطويل وسعيد بن أيب عروبة وكهمس وزياد بن فريوز ابن صاحل وزهري وجابر 
وعلي بن زيد بن جدعان وداود بن أيب هند وجرير بن حازم وسليمان بن املغرية ومن املصريني عبد اهللا بن احلكم 

ألصول أن بعض أصحاب وسعيد بن عفري وحيىي بن بكري ويوسف بن عمرو ونقل ابن األثري يف مقدمة جامع ا



احلديث جعلها أرفع من السماع ألن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت ملا يدخل من 
الثوري واألوزاعي ( سفيان ) والصحيح أهنا منحطة عن السماع والقراءة وهو قول ( الوهم على السامع واملسمع 

وأسنده ) وحيىي بن حيىي ( بن راهويه ) طي واملزين وأمحد وإسحاق وابن املبارك وأيب حنيفة والشافعي والبوي
  الرامهرمزي عن مالك 

قال احلاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب مساعه وجييزه له مث ميسكه الشيخ 
ه ما تناولته اإلجازة كما يعترب يف وهذا دون ما سبق وجتوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابال به موثوقا مبوافقت

قال احلاكم وعليه عهدنا أئمتنا ( اإلجازة اجملردة وال يظهر يف هذه املناولة كبري مزية على اإلجازة اجملردة يف معني 
قال العراقي وقد اعترض ذكر ايب حنيفة مع هؤالء بأن صاحب القنية من اصحابه نقل عنه وعن ) وإليه نذهب 

إذا أعطاه الكتاب وأجاز له ما فيه ومل يسمعه ومل يعرفه مل جيز قال واجلواب أن البطالن عندمها ال حممد أن احملدث 
للمناولة واإلجازة بل لعدم املعرفة فإن الضمري يف قوله ومل يعرفه إن كان للمجاز وهو الظاهر لتتفق الضمائر 

ال جيوز إال إن كان للطالب موثوقا خبربه  فمقتضاه أنه إذا عرف ما أجيز له صح وإن كان للشيخ فسيأيت أن ذلك
قلت ومما يعترض به يف ذكر األوزاعي أن البيهقي روى عنه يف املدخل قال يف العرض يقول قرأت وقرئ ويف املناولة 

عنده وال يبقيه عند ( ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب مساعه وجييزه مث ميسكه الشيخ ( يتدين به وال حيدث 
إذا وجد ذلك ( عنه ) وجتوز روايته ( لعدم احتواء الطالب على ما حيمله وغيبته عنه ) ذا دون ما سبق وه( الطالب 
مقابال به موثوقا مبوافقته ما تناولته اإلجازة ( وجد فرعا ) أو ( املناول له مع غلبة ظنه بسالمته مع التغيري ) الكتاب 

) يف معني ( عنها ) هذه املناولة كبري مزية على اإلجازة اجملردة  يف اإلجازة اجملردة وال يظهر يف( كما يعترب ذلك ) 
  من الكتب 

وقال مجاعة من أصحاب الفقه واألصول ال فائدة فيها وشيوخ احلديث قدميا وحديثا يرون هلا مزية معتربة ومنها أن 
نظر فيه وحتقق لروايته فهذا يأتيه الطالب بكتاب ويقول هذا روايتك فناولنيه وأجز يل روايته فيجيبه إليه من غري 

باطل فإن وثق خبرب الطالب ومعرفته اعتمده وصحت اإلجازة كما يعتمده يف القراءة فلو قال حدث عين مبا فيه إن 
وعبارة القاضي عياض ) قال مجاعة من أصحاب الفقه واألصول ال فائدة فيها ( قد ) و ( كان من حديثي مع براءيت 
ا شيء زائد على اإلجازة للشيء املعني من التصانيف وال فرق بني إجازته إياه أن منهم وعلى التحقيق فليس هل

شيوخ احلديث قدميا وحديثا ( لكن ) و ( حيدث عنه بكتاب املوطأ وهو غائب أو حاضر إذ املقصود تعيني ما أجازه 
هذا روايتك فناولنيه وأجز ( له ) ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول ( على اإلجازة املعينة ) يرون هلا مزية معتربة 
فهذا باطل فإن وثق خبرب الطالب ( له ) حتقق لروايته ( ال ) من غري نظر فيه و ( اعتمادا عليه ) يل روايته فيجيبه إليه 

عليه من أصله إذا ) كما يعتمد يف القراءة ( واملناولة ) اعتمده وصحت اإلجازة ( وهو حبيث يعتمد مثله ) ومعرفته 
دينه ومعرفته قال العراقي فإن فعل ذلك والطالب غري موثوق به مث تبني بعد ذلك خبرب من يعتمد عليه أن ذلك وثق ب

كان من مروياته فهل حيكم بصحة اإلجازة واملناولة السابقني مل أر من تعرض لذلك والظاهر نعم لزوال ما كنا 
  إن كان من حديثي مع براءيت فلو قال حدث عين مبا فيه ( خنشاه من عدم ثقة اجمليز انتهى 

من الغلط كان جائزا حسنا الضرب الثاين اجملردة بأن يناوله مقتصرا على هذا مساعي فال جتوز الرواية هبا على 
جائزا ( ذلك ) كان ( والوهم ) الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب األصول وعابوا احملدثني اجملوزين من الغلط 



هذا ( قوله ) مقتصرا على ( الكتاب كما تقدم ) اجملردة عن اإلجازة بأن يناوله ( ولة املنا) حسنا الضرب الثاين 
فال جتوز الرواية هبا على الصحيح ( أو من حديثي وال يقول له اروه عين وال أجزت لك روايته وحنو ذلك ) مساعي 

ي ما ذكره النووي خمالف لكالم ابن هلا قال العراق) الذي قاله الفقهاء وأصحاب األصول وعابوا احملدثني اجملوزين 
الصالح فإنه إمنا قال فهذه مناولة خمتلفة ال جتوز الرواية هبا وعاهبا غري واحد من الفقهاء واألصوليني على احملدثني 
الذين أجازوها وسوغوا الرواية هبا وحكى اخلطيب عن طائفة من أهل العلم أهنم صححوها وخمالف أيضا ملا قاله 

األصول منهم الرازي فإنه مل يشترط اإلذن بل وال املناولة بل إذا أشار إىل كتاب وقال هذا مساعي  مجاعة من أهل
من فالن جاز ملن مسعه أن يرويه عنه سواء ناوله أم ال وسواء قال له اروه عين أم ال وقال ابن الصالح إن الرواية هبا 

ة فإهنا ال ختلو من إشعار باإلذن يف الرواية قلت واحلديث تترجح على الرواية مبجرد إعالم الشيخ ملا فيه من املناول
واألثر السابقان أول القسم يدالن على ذلك فإنه ليس فيهما تصريح باإلذن نعم احلديث الذي علقه البخاري فيه 

  ذلك حيث قال ال تقرأه 

ى قول من جعلها مساعا فرع جوز الزهري ومالك وغريمها إطالق حدثنا وأخربنا يف الرواية باملناولة وهو مقتض
وحكى عن أيب نعيم األصبهاين وغريه جوازه يف اإلجازة اجملردة حىت تبلغ مكان كذا فمفهومه األمر بالقراءة عند 

بلوغ املكان وعندي أن يقال إن كانت املناولة جوابا لسؤال كأن قال له ناولين هذا الكتاب ألرويه عنك فناوله ومل 
يرويه كما تقدم يف اإلجازة باخلط بل هذا أبلغ وكذا إذا قال له حدثين مبا مسعت  يصرح باإلذن صحت وجاز له أن

من فالن فقال هذا مساعي من فالن كما وقع من أنس فتصح أيضا وما عدا ذلك فال فإن ناوله الكتاب ومل خيربه أنه 
جوز الزهري ( جازة واملناولة مساعه مل جتز الرواية به باالتفاق قاله الزركشي فرع يف ألفاظ األداء ملن حتمل اإل

إطالق حدثنا وأخربنا يف الرواية باملناولة وهي مقتضى قول من جعلها مساعا ( كاحلسن البصري ) ومالك وغريمها 
يف اإلجازة ( أي إطالق حدثنا وأخربنا ) جوازه ( كأيب عبد اهللا املرزباين ) وحكي عن أيب نعيم األصبهاين وغريه 

يبا بذلك لكن حكاه القاضي عياض عن ابن جريج وحكاه الوليد بن بكر عن مالك وأهل أيضا وقد ع) اجملردة 
املدينة وصححه إمام احلرمني وال مانع منه ومن اصطالح أيب نعيم أن يقول أخربنا عبد اهللا بن جعفر فيما قرئ عليه 

قد يصرح بأنه مسعه بواسطة عنه  ويريد بذلك أنه أخربه إجازة وأن ذلك قرئ عليه ألنه مل يقل وأنا أمسع بدليل أنه
  وتارة يضم إليه وأذن يل فيه وهذا اصطالح له مو 

والصحيح الذي عليه اجلمهور وأهل التحري املنع وختصيصها بعبارة مشعرة هبا كحدثنا وأخربنا إجازة أو مناولة 
يل أو ناولين أو شبه ذلك وعن  وإجازة أو إذنا أو يف إذنه أو فيما اذن يل فيه أوفيما أطلق يل روايته أو أجازين أو

األوزاعي ختصيصها خبربنا والقراءة بأخربنا واصطلح قوم من املتأخرين على إطالق أنبأنا يف اإلجازة واختاره 
املنع ( والورع ) والصحيح الذي عليه اجلمهور وأهل التحري ( صاحب كتاب الوجازة قال املصنف كابن الصالح 

وأخربنا ( إجازة أو مناولة و إجازة ) كحدثنا ( تبني الواقع ) بارة مشعرة هبا وختصيصها بع( من إطالق ذلك ) 
يل أو ( أجاز ) إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا أو يف إذنه أو فيما أذن يل فيه أو فيما أطلق يل روايته أو أجازين أو 

) خبربنا ( أي اإلجازة ) ا وعن األوزاعي ختصيصه( كسوغ يل أن أروي عنه وأباح يل ) ناولين أو شبه ذلك 
باهلمزة قال العراقي ومل خيل من النزاع ألن خرب وأخرب مبعىن واحد لغة ) القراءة بأخربنا ( ختصيص ) و ( بالتشديد 

واصطالحا واختار ابن دقيق العيد أنه ال جيوز يف اإلجازة أخربنا ال مطلقا وال مقيدا لبعد داللة لفظ اإلجازة على 
ه يف الوضع اإلذن يف الرواية قال ولو مسع اإلسناد من الشيخ وناوله الكتاب جاز له إطالق أخربنا اإلخبار إذ معنا



واصطلح قوم من املتأخرين ( ألنه صدق عليه أنه أخربه بالكتاب وإن كان إخبارا مجليا فال فرق بينه وبني التفصيلي 
  يف جتويز ) صاحب كتاب الوجازة ( بكر املعمري أبو العباس الوليد بن ) على إطالق أنبأنا يف اإلجازة واختاره 

وكان البيهقي يقول أنبأين إجازة وقال احلاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشاخيي وأئمة عصري أن يقول فيما 
عرض على احملدث شفاها أنبأين وفيما كتب إليه كتب إيل اإلجازة وعليه عمل الناس اآلن واملعروف عند املتقدمني 

نزلة أخربنا وحكى عياض عن شعبة أنه قال يف اإلجازة مرة أنبأنا ومرة أخربنا قال العراقي وهو بعيد عنه فإنه أهنا مب
وفيه التصريح باإلجازة مع رعاية اصطالح ) إجازة ( وأنبأنا ) وكان البيهقي يقول انبأين ( كان ممن ال يرى اإلجازة 

أكثر مشاخيي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على احملدث  وقال احلاكم الذي أختاره وعهدت عليه( املتأخرين 
واستعمل قوم من املتأخرين يف اإلجازة باللفظ شافهين وأنا مشافهة ) فأجازه شفاها أنبأين وفيما كتب إليه كتب إيل 

تدليس أما ويف اإلجازة بالكتابة كتب إيل وأنا كتابة أو يف كتابة قال ابن الصالح وال يسلم من اإليهام وطرف من ال
املشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك احلديث بعينه كما كان يفعله املتقدمون 

وقد نص احلافظ أبو املظفر اهلمداين على املنع من ذلك لإليهام املذكور قلت بعد أن صار اآلن ذلك اصطالحا عري 
م ابن الصالح إال أن العرف اخلاص من كثرة االستعمال يرفع ما يتوقع من ذلك وقد قال القسطالين بعد نقله كال

  من اإلشكال 

وقد قال أبو جعفر بن محدان كل قول البخاري قال يل فالن عرض ومناولة وعرب قوم عن اإلجازة بأخربنا فالن أن 
الواقعة يف رواية من فوق  فالنا حدثه أو أخربه واختاره اخلطايب وحكاه وهو ضعيف واستعمل املتأخرون يف اإلجازة

( أمحد ) وقد قال أبو جعفر ( الشيخ حرف عن فيقول من مسع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فالن عن فالن 
وتقدم أهنا حممولة على السماع وأهنا ) كل قول البخاري قايل يل فالن عرض ومناولة ( النيسابوري ) بن محدان 

عن اإلجازة بأخربنا ( يف الرواية بالسماع ) وعرب قوم ( تعليقا وابن منده إجازة غالبا يف املذاكرة وأن بعضهم جعلها 
بعيد عن ) واختاره اخلطايب وحكاه وهو ضعيف ( فاستعملوا لفظ أن يف اإلجازة ) فالن أن فالنا حدثه أو أخربه 

فال معىن له يفهم املراد  اإلشعار باإلجازة وحكاه عياض عن اختيار أيب حامت قال وأنكر بعضهم هذا وحقه أن ينكر
منه وال اعتيد هذا الوضع يف املسألة لغة وال عرفا قال ابن الصالح وهو فيما إذا مسع منه اإلسناد فقط وأجاز له ما 

رواه قريب فإن فيها إشعارا بوجود أصل األخبار وإن أمجل املخرب به ومل يذكره تفصيال قلت واستعماهلا اآلن يف 
واستعمل املتأخرون يف اإلجازة الواقعة يف رواية من فوق الشيخ حرف عن ( م يف العنعنة اإلجازة شائع كما تقد

  كما ) فيقول فيمن مسع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فالن عن فالن 

مث إن املنع من إطالق حدثنا وأخربنا ال يزول بإباحة اجمليز ذلك القسم اخلامس الكتابة وهي أن يكتب الشيخ 
ر أو غائب خبطه أو بأمره وهي ضربان جمردة عن اإلجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك مسموعه حلاض

وحنوه من عبارة اإلجازة وهذا يف الصحة والقوة كاملناولة املقرونة وأما اجملردة فمنع الرواية هبا قوم منهم القاضي 
رويت عن فالن وأنبأتك عن فالن اجملاوزة ألن املاوردي الشافعي تقدم يف العنعنة قال ابن مالك ومعىن عن يف حنو 

ال يزول بإباحة ( يف اإلجازة واملناولة ) مث إن املنع من إطالق حدثنا وأخربنا ( املروى واملنبأ به جماوز ملن أخذ عنه 
باحة اجمليز ذلك كما اعتاده قوم من املشايخ يف إجازاهتم ملن جييزون إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخربنا ألن إ

وعبارة ابن الصالح وغريه ) الكتابة ( من أقسام التحمل ) القسم اخلامس ( الشيخ ال يغري هبا املمنوع يف املصطلح 



( عنه سواء كتب ) أو غائب ( عنده ) حلاضر ( أو شيئا من حديثه ) وهي أن يكتب الشيخ مسموعه ( املكا تبة 
إليك ( كتبت ) ن اإلجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو وهي ضربان جمردة ع) ( بأمره ( كتب عنه ) خبطه أو 

) وأما ( باإلجازة ) وحنوه من عبارة اإلجازة وهذا يف الصحة والقوة كاملناولة املقرونة ( ما كتبت به إليك ) أو 
يف احلاوي ) أبو احلسن املاوردي الشافعي ) فمنع الرواية هبا قوم منهم القاضي ( عن اإلجازة ) اجملردة ( الكتابة 

  واآلمدي وابن القط 

وأجازها كثريون من املتقدمني واملتأخرين منهم أيوب السختياين ومنصور والليث وغري واحد من الشافعيني 
وأصحاب األصول وهو الصحيح املشهور بني أهل احلديث ويوجد يف مصنفاهتم كتب إيل فالن قال حدثنا فالن 

ود يف املوصول إلشعاره مبعىن اإلجازة وزاد السمعاين فقال هي أقوى من واملراد به هذا وهو معمول به عندهم معد
وابن سعد وابن أيب ) وأجازها كثريون من املتقدمني واملتأخرين منهم أيوب السختياين ومنصور والليث ( اإلجازة 

لنيب صلى اهللا عليه سربة ورواه البيهقي يف املدخل عنهم وقال يف الباب آثار كثرية عن التابعني فمن بعدهم وكتب ا
وأصحاب ( منهم أبو املظفر السمعاين ) وغري واحد من الشافعيني ( و سلم إىل أعماله باألحكام شاهدة لقوهلم 

كتب إىل فالن قال ( كثريا ) وهو الصحيح املشهور بني أهل احلديث ويوجد يف مصنفاهتم ( منهم الرازي ) األصول 
إلشعاره مبعىن ( من احلديث دون املنقطع ) به عندهم معدود يف املوصول  حدثنا فالن واملراد به هذا وهو معمول

قلت وهو املختار بل وأقوى من أكثر صور املناولة ويف ) اإلجازة وزاد السمعاين فقال هي أقوى من اإلجازة 
ويف صحيح  صحيح البخاري يف األميان والنذور وكتب إىل حممد بن بشار وليس فيه باملكاتبة عن شيوخه غريه وفيه

قال كتب معاوية إىل املغرية أن أكتب )  ١( مسلم أحاديث كثرية باملكاتبة يف أثناء السند منها ما أخرجاه عن داود 
  إىل 

مث يكفي معرفته خط الكاتب ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف مث الصحيح أنه يقول يف الرواية هبا كتب إيل فالن 
تبة أو كتابة وحنوه ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكتب إليه قال حدثنا فالن أو أخربين فالن مكا

احلديث يف القول عقب الصالة وأخرجا عن ابن عون قال كتب إيل نافع فكتب إىل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 صلى اهللا أغار على بين املصطلق احلديث وأخرجا عن سامل أيب النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النيب

عليه و سلم كتب إىل عمر بن عبيد اهللا حني سار إىل احلرورية خيربه حبديث ال تتمنوا لقاء العدو وأخرجا عن هشام 
قال كتب إىل حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا ابن أيب قتادة عن أبيه مرفوعا إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين 

 وقاص قال كتب إىل جابر بن مسرة مع غالمي نافع أن أخربين بشيء مسعته وعند مسلم حديث عامر بن سعد بن أيب
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكتب إيل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم مجعة عشية رجم 

مل تقم البينة  وأن) خط الكاتب ( أي املكتوب له ) معرفته ( يف الرواية بالكتابة ) مث يكفي ( األسلمي فذكر احلديث 
قال ابن ) وهو ضعيف ( عليه ألن اخلط يشبه اخلط فال جيوز االعتماد على ذلك ) ومنهم من شرط البينة ( عليه 

الصالح ألن ذلك نادر والظاهر أن خط اإلنسان ال يشتبه بغريه وال يقع فيه إلباس وإن كان الكاتب غري الشيخ فال 
مث الصحيح أنه يقول يف الرواية هبا كتب إيل فالن ( إليه يف نوع املعلل  بد من ثبوت كونه ثقة كما تقدمت اإلشارة

  وكذا حدثنا ) قال حدثنا فالن أو أخربين فالن مكاتبة أو كتابة أو حنوه 



وال جيوز إطالق حدثنا وأخربنا وجوزه الليث ومنصور وغري واحد من علماء احملدثني وكبارهم القسم السادس 
هذا احلديث أو الكتاب مساعه مقتصرا عليه فجوز الرواية به كثري من أصحاب احلديث إعالم الشيخ الطالب أن 

والفقه واألصول والظاهر منهم ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وأبو العباس الغمري باملعجمة املالكي مقيدا بذلك 
وجوز آخرون ) دثني وكبارهم وال جيوز إطالقي حدثنا أو أخربنا وجوزه الليث ومنصور وغري واحد من علماء احمل( 

أخربنا دون حدثنا روى البيهقي يف املدخل عن أيب عصمة سعد بن معاذ قال كنت يف جملس أيب سليمان اجلوزقاين 
فجرى ذكر حدثنا وأخربنا فقلت إن كالمها سواء فقال بينهما فرق اال ترى حممد بن احلسني قال رجل لعبده إن 

( بذلك صار حرا وإن قال إن حدثتين بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك ال يعتق أخربتين بكذا فأنت حر فكتب إليه 
مقتصرا ( من فالن ) إعالم الشيخ الطالب أن هذا احلديث أو الكتاب مساعه ( من أقسام التحمل ) القسم السادس 

والظاهر منهم  فجوز الرواية به كثري من أصحاب احلديث والفقه واألصول( دون أن يأذن يف روايته عنه ) عليه 
نسبة إىل بين الغمر بطن من ) الغمري باملعجمة ( الوليد بن بكر ) ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وأبو العباس 

  ونصره يف كتابه الوجازة وحكاه ) املالكي ) (  ١( غافق 

د من احملدثني قال بعض الظاهرية لو قال هذه رواييت ال تروها كان له روايتها عنه والصحيح ما قاله غري واح
وغريهم أنه ال جتوز الرواية به لكن جيب العمل به إن صح سنده القسم السابع الوصية هي أن يوصي عند عياض 
( عن الكثري واختاره الرامهرمزي وهو مذهب عبد امللك بن حبيب املالكي وجزم به صاحب احملصول وأتباعه بل 

مع ذلك ) كان له ( عين أو ال أجيزها لك ) ال تروها ( أن قال وضم إليه ) قال بعض الظاهرية لو قال هذه رواييت 
وكذا قال الرامهرمزي أيضا قال عياض وهذا صحيح ال يقتضي النظر سواه ألن منعه أن حيدث ال ) روايتها عنه ( 

 والصحيح ما قاله غري( لعلة وال ريبة ال يؤثر ألنه قد حدثه فهو شيء ال مرجع فيه قال املصنف كابن الصالح 
وبه قطع الغزايل يف املستصفى قال ألنه قد ال جيوز روايته مع ) واحد من احملدثني وغريهم أنه ال جتوز الرواية به 

كونه مساعه خللل يعرفه فيه وقاس ابن الصالح وغريه ذلك على مسألة استرعاء الشاهد إن حتمل الشهادة فإنه ال 
ادته قال القاضي عياض وهذا القياس غري صحيح ألن للشهادة يكفي إعالمه بل ال بد أن يأذن له أن يشهد على شه

على الشهادة ال تصح إال مع اإلذن يف كل حال واحلديث عن السماع والقراءة ال حيتاج فيه إىل إذن باتفاق وأيضا 
مبا أي ) لكن جيب العمل به ( فالشهادة تفترق من الرواية يف أكثر الوجوه وعلى املنع قال املصنف كابن الصالح 

( من أقسام التحمل ) القسم السابع ( وادعى عياض االتفاق على ذلك ) إن صح سنده ( أخربه الشيخ أنه مسعه 
  عند ( الشيخ ) الوصية وهي أن يوصي 

موته أو سفره بكتاب يرويه فجوز بعض السلف للموتى له روايته عنه وهو غلط والصواب أنه ال جيوز القسم 
ذلك ) بكتاب يرويه ( لشخص ) وجد مولد غري مسموع من العرب موته أو سفره الثامن الوجادة وهي مصدر ل

بتلك الوصية قال ) للموصى له روايته عنه ( وهو حممد بن سريين وأبو قالية ) فجوز بعض السلف ( الشيخ 
وهو غلط ( القاضي عياض ألن يف دفعها له نوعا من اإلذن وشبها من العرض واملناولة قال وهو قريب من اإلعالم 

عبارة ابن الصالح وهذا بعيد جدا وهو إمازلة عامل أو متأول على أنه اراد الرواية على سبيل الوجادة وال يصح ) 
وقد أنكر ابن ايب الدم على ابن الصالح وقال الوصية ) والصواب أنه ال جيوز ( تشبيهه بقسم اإلعالم واملناولة 

من أقسام ) القسم الثامن ( ا عند الشافعي وغريه فهذا أوىل أرفع رتبة من الوجادة بال خالف وهي معمول هب
قال املعاىف بن زكريا ) مصدر لوجد مولد غري مسموع من العرب ( بكسر الواو ) الوجادة وهي ( التحمل 



النهرواين فرع املولدون قوهلم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غري مساع وال إجازة وال مناولة من تفريق 
عرب بني مصادر وجد للتمييز بني املعاين املختلفة قال ابن الصالح يعين قوهلم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا ال

  )  ١( ويف الغضب موجدة ويف الغىن وجدا ويف احلب وجد 

وهي أن يقف على أحاديث خبط راويها ال يرويها الواجد فله أن يقول وجدت أو قرأت خبط فالن أو يف كتابه خبطه 
حدثنا فالن ويسوق اإلسناد واملنت أو قرأت خبط فالن عن فالن هذا الذي استمر عليه العمل قدميا وحديثا وهو من 

وهي أن يقف على ( باب املنقطع وفيه شوب اتصال وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخربنا وأنكر عليه 
أي تلك األحاديث ) ال يرويها ( مسع منه ولكن  غري املعاصر له أو املعاصر ومل يسمع منه أو) أحاديث خبط راويها 

فله أن يقول وجدت أو قرأت خبط فالن أو يف كتابه خبطه حدثنا فالن ( عنه بسماع وال إجازة ) الواجد ( اخلاصة 
ويف مسند أمحد ) ويسوق اإلسناد واملنت أو قرأت خبط فالن عن فالن هذا الذي استمر عليه العمل قدميا وحديثا 

بقوله وجدت خبط ) فيه شوب اتصال ( لكن ) وهو من باب املنقطع و ( لك من رواية ابنه عنه بالوجادة كثري من ذ
فالن وقد تسهل بعضهم فأتى فيها بلفظ عن فقال قال ابن الصالح وذلك تدليس قبيح إذا كان حبيث يوهم مساعه 

لك أحد يعتمد عليه تنبيهات وقع يف ومل جيوز ذ) وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخربنا وأنكر عليه ( منه 
صحيح مسلم أحاديث مروية بالوجادة وانتقدت بأهنا من باب املقطوع كقوله يف الفضائل حدثنا أبو بكر بن أيب 
شيبة قال وجدت يف كتايب عن أيب أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  احلديث وروي أيضا هبذا السند حديث قال يل رسول ليتفقد يقول أين أنا اليوم 

وإذا وجد حديثا يف تاليف شخص قال ذكر فالن أو قال فالن أخربنا فالن وهذا منقطع ال شوب فيه وهذا كله إذا 
وثق بأنه خطه أو كتابه وإال فليقل بلغين عن فالن أو وجدت عنه وحنوه أو قرأت يف كتاب أخربين فالن أنه خبط 

ننت أنه خط فالن أو ذكر كاتبه أنه فالن أو تصنيف فالن أو قيل خبط أو تصنيف فالن وإذا نقل من فالن أو ظ
تصنيف فال يقل قال فالن إال إذ وثق بصحة النسخة اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ألعلم إذا كنت عين راضية 

من طرق أخرى موصوله إىل هشام وحديث تزوجين لست سنني وأجاب الرشيد العطار بأنه روى األحاديث الثالثة 
( وإىل أيب أسامة قلت وجواب آخر وهو أن الوجادة املنقطعة أن جيد يف كتاب شيخه ال يف كتابه عن شيخه فتأمل 

) قال ذكر فالن أو قال فالن أخربنا فالن وهذا منقطع ال شوب ( وليس خبطه ) وإذا وجد حديثا يف تأليف شخص 
ا وثق بأنه خطه أو كتابه وإال فليقل بلغين عن فالن أو وجدت عنه وحنوه أو قرأت فيه وهذا كله إذ( من االتصال 

) تصنيف فالن ( قيل إنه ) أو ( فالن ) يف كتاب أخربين فالن أنه خبط فالن أو ظننت أنه خبط فالن أو قيل خبط 
( خبط فالن وأجازه يل وحنو ذلك من العبارات املفصحة باملستند وقد تستعمل الوجادة مع اإلجازة فيقال وجدت 

إال إذا وثق بصحة النسخة ( أو ذكر بصيغة اجلزم ) قال فالن ( فيه ) من تصنيف فال يقل ( شيئا ) وإذن نقل 
  على أصل مصنفه ) مبقابلته 

مبقابلته أو ثقة هلا فإن مل يوجد هذا وال حنوه فليقل بلغين عن فالن أو وجدت يف نسخة من كتابه وحنوه وتسامح 
ناس يف هذه األعصار باجلزم يف ذلك من غري حتر والصواب ما ذكرناه فإن كان املطالع متقنا ال خيفى عليه أكثر ال

غالبا الساقط أو املغري رجونا اجلزم له وإىل هذا استرح كثري من املصنفني يف نقلهم أما العمل بالوجادة فنقل عن 
ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض احملققني الشافعيني  معظم احملدثني املالكني وغريهم أنه ال جيوز وعن الشافعي



ثقة هبا فإن ( مقابلة ) أو ( بوجوب العمل هبا عند حصول الثقة وهذا هو الصحيح الذي ال يتجه هذه األزمان غريه 
مل يوجد هذا وال حنوه فليقل بلغين عن فالن أو وجدت يف نسخة من كتابه وحنوه وتسامح أكثر الناس يف هذه 

وتثبت فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إىل مصنف معني وينقل منه عنه من غري ) باجلزم يف ذلك من غري حتر  األعصار
متقنا ( عاملا فطنا ) والصواب ما ذكرناه فإن كان املطالع ( أن يثق بصحة النسخة قائال قال فالن أو ذكر فالن كذا 

وإىل هذا استروح كثري من املصنفني يف ( فيما حيكيه ) م له ال خيفى عليه الساقط أو املغري رجونا جواز اجلز( حبيث ) 
وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم احملدثني والفقهاء املالكيني وغريهم أنه ال جيوز وعن ( من كتب الناس ) نقلهم 

وهذا هو ( به ) الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض احملققني الشافعيني بوجوب العمل هبا عند حصول الثقة 
  ) هذه األزمان غريه ( يف ) الصحيح الذي ال يتجه 

  النوع اخلامس والعشرون كتابة احلديث وضبطه

وفيه مسائل قال ابن الصالح فانه لو توقف العمل فيها على الرواية النسد باب العمل باملنقول لتعذر شروطها قال 
إميانا قالوا املالئكة قال وكيف ال يؤمنون وهم عند البلقيين واحتج بعضهم للعمل بالوجادة حبديث أي اخللق أعجب 

رهبم قالوا األنبياء قال وكيف ال يؤمنون وهم يأتيهم الوحي قالوا حنن قال وكيف ال تؤمنون وأنا بني أظهركم قالوا 
 فمن يا رسول اهللا قال قوم يأتون من بعدكم جيدون صحفا يؤمنون مبا فيها قال البلقيين وهذا استنباط حسن قلت

يف )  ١( احملتج بذلك هو احلافظ عماد الدين بن كثري ذكر ذلك يف أوائل تفسريه واحلديث رواه احلسن بن عرفة 
جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله طرق كثرية أوردهتا يف األمايل ويف بعض ألفاظه بل قوم من 

ولئك أعظم منكم أجرا أخرجه أمحد والدارمي واحلاكم بعدكم يأتيهم كتاب بني لوحني يؤمنون به ويعملون مبا فيه أ
من حديث أيب مجعة األنصاري ويف لفظ للحاكم من حديث عمر جيدون الورق املعلم فيعملون مبا فيه فهؤالء أفضل 

  النوع اخلامس والعشرون كتابة احلديث وضبطه وفيه مسائل ( أهل اإلميان إميانا 

فكرهها طائفة وأباحها طائفة مث أمجعوا على جوازها وجاء يف اإلباحة  إحداها اختلف السلف يف كتابة احلديث
منهم ابن ) يف كتابة احلديث فكرهها طائفة ( من الصحابة والتابعني ) احداها اختلف السلف )  ١( والنهي حديثان 

باحها طائفة وأ( عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة وابن عباس وآخرون 
وفعلوها منهم عمر وعلي وابنه احلسن وابن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وابن عمر أيضا واحلسن وعطاء ) 

وسعيد بن جبري وعمر ابن عبد العزيز وحكاه عياض عن أكثر الصحابة والتابعني منهم أبو قالبة وأبو املليح ومن 
قد قال اهللا عز و جل علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ملح قوله فيه يعيبون علينا أن نكتب العلم وندونه و

بعد ذلك ) مث أمجعوا ( ينسى قال البلقيين ويف املسألة مذهب ثالث حكاه الرامهرمزي وهو الكتابة واحملو بعد احلفظ 
ء يف وجا( وزال اخلالف قال ابن الصالح ولوال تدوينه يف الكتب لدرس يف األعصر األخرية ) على جوازها ( 

فحديث النهي ما رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ) اإلباحة والنهي حديثان 
  تكتبوا عين شيئا إال القرآن ومن كتب عين شيئا غري القرآن فليمحه وحديث اإلباحة قوله صلى اهللا 

واحلاكم وغريمها عن ابن عمرو قال قلت يا رسول متفق عليه وروى أبو داود )  ١( عليه وسلم اكتبوا أليب شاه 
اهللا إين أمسع منك الشيء فأكتبه قال نعم قال يف الغضب والرضا قال نعم فإين ال أقول فيهما إال حقا قال أبو هريرة 
ليس أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أكثر حديثا عليه مين إال ما كان من عبد اهللا بن عمرو فإنه كان 



كتب وال أكتب رواه البخاري وروى الترمذي عن أيب هريرة قال كان رجل من األنصار جيلس إىل رسول اهللا ي
صلى اهللا عليه و سلم فيسمع منه احلديث فيعجبه وال حيفظه فشكا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

افع بن خديج قال قلت يا رسول اهللا إنا نسمع واسند الرامهرمزي عن ر)  ٢( استعن بيمينك وأومأ بيده إىل اخلط 
منك اشياء أفنكتبها قال اكتبوا ذلك وال حرج وروى احلاكم وغريه من حديث أنس وغريه موقوفا قيدوا العلم 

  بالكتاب 

فاإلذن ملن خيف نسيانه والنهي ملن أمن وخيف اتكاله أو هني حني خيف اختالطه بالقرآن وأذن حني أمن وأسند 
ن علي مرفوعا إذا كتبتم احلديث فاكتبوه بسنده ويف الباب أحاديث غري ذلك وقد اختلف يف اجلمع الديلمي ع

النسيان ) فاإلذن ملن خيف نسيانه والنهي ملن أمن ( بينها وبني حديث أيب سعيد السابق كما أشار إليه املصنف بقوله 
صا وقد أسند ابن الصالح هنا عن األوزاعي على اخلط إذا كتب فيكون النهي خمصو) وخيف اتكاله ( ووثق حبفظه 

( عنه ) أو هنى ( أنه كان يقول كان هذا العلم كرميا يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل يف الكتب دخل فيه غريه أهله 
ذلك فيكون النهي منسوخا وقيل املراد النهي عن كتابة ) حني أمن ( فيه ) حني خيف اختالطه بالقرآن وأذن 

آن يف صحيفة واحدة ألهنم كانوا يسمعون تأويل اآلية فرمبا كتبوه معها فنهوا عن ذلك خلوف احلديث مع القر
االشتباه وقيل النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه واألذن يف غريه ومنهم من أعل حديث أيب سعيد وقال 

ن الزبري أن عمر بن اخلطاب أراد الصواب وقفه عليه قاله البخاري وغريه وقد روى البيهقي يف املدخل عن عروة ب
أن يكتب السنن فاستشار يف ذلك أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخري 

  اهللا فيها مث أصبح يوما وقد عزم اهللا له فقال إين كنت أردت أن أكتب السنن وأين ذكرت قوما كانوا قبلكم 

ضبطه وحتقيقه شكال ونقطا يؤمن اللبس مث قيل إمنا يشكل املشكل ونقل عن أهل  مث على كاتبه صرف اهلمة إىل
مث على ( العلم كراهة اإلعجام كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب اهللا وإين واهللا ال ألبس كتاب اهللا بشيء أبدا 

ما مسعه قال األوزاعي نور ليؤديه ك) اللبس ( معهما ) كاتبه صرف اهلمة إىل ضبطه وحتقيقه شكال ونقطا يؤمن 
الكتاب إعجامه قال الرامهرمزي أي نقطه أن يبني التاء من الياء واحلاء من اخلاء قال والشكل تقييد اإلعراب وقال 

ابن الصالح إعجام املكتوب مينع من استعجامه وشكله مينع من إشكاله قال وكثريا ما يعتمد الواثق على ذهنه 
سان معرض للنسيان انتهى وقد قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطؤا يف إعجامها وذلك وخيم العاقبة فإن اإلن

وشكلها قال اهللا يف اإلجنيل لعيسى أنت نبىي ولدتك من البتول فصحفوها وقالوا أنت بنيي ولدتك خمففا وقيل أول 
ه أمريا إىل مصر إذا فتنة وقعت يف اإلسالم سببها ذلك أيضا وهي فتنة عثمان رضي اهللا عنه فإنه كتب للذي أرسل

جاءكم فاقبلوه فصفحوها فاقتلوه فجرى ما جرى وكتب بعض اخللفاء إىل عامل له ببلد أن أحص املخنثني أي 
  أي النقط ) مث قيل إمنا يشكل املشكل ونقل عن أهل العلم كراهية اإلعجام ( بالعدد فصحفها باملعجمة فخصاهم 

( الثانية ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط امللتبس من األمساء أكثر  واإلعراب إال يف امللتبس وقيل يشكل اجلميع
قال القاضي عياض ) وقيل يشكل اجلميع ( إذ ال حاجة إليهما يف غريه ) إال يف امللتبس ( أي الشكل ) واإلعراب 

جه إعراب وهو الصواب ال سيما للمبتدى وغري املتبحر يف العلم فإنه ال مييز ما يشكل مما ال يشكل وال صواب و
الكلمة من خطئه قال العراقي ورمبا ظن أن الشيء غري مشكل لوضوحه وهو يف احلقيقة حمل نظر حمتاج إىل الضبط 

وقد وقع بني العلماء خالف يف مسائل مرتبة على إعراب احلديث كحديث ذكاة اجلنني ذكاة أمه فاستدل به 



أمه ورجح احلنفية الفتح على التشبيه أي يذكى مثل ذكاة اجلمهور على أنه ال جتب ذكاة اجلنني بناء على رفع ذكاة 
فإهنا ال تستدرك باملعىن وال يستدل عليها مبا ) الثانية ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط امللتبس من األمساء أكثر ( أمه 

وال قبله وال  أوىل األشياء بالضبط أمساء الناس ألنه ال يدخله القياس)  ١( قبل وال بعد قال أبو إسحاق النجريمي 
بعده شيء يدل عليه وذكر أبو علي الغساين أن عبد اهللا بن إدريس قال ملا حدثين شعبة حبديث احلوراء عن احلسن 

  بن علي كتب حتته حور عني لئال أغلط 

ويستحب ضبط املشكل يف نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا يف احلاشية قبالته ويستحب حتقيق اخلط دون 
ويستحب ضبط املشكل يف نفس الكتاب وكتبه ( يكره تدقيقه فأقرأه أبو اجلوزاء باجليم والزاي مشقة وتعليقه و

فإن ذلك أبلغ ألن املضبوط يف نفس األسطر رمبا داخله نقط غريه ) مضبوطا واضحا يف احلاشية قبالته ( أيضا 
ذلك أن يقطع حروف الكلمة وشكله مما فوقه أو حتته ال سيما عند ضيقها ودقة اخلط قال العراقي وأوضح من 

املشكلة يف اهلامش ألنه يظهر شكل احلرف بكتابته مفردا يف بعض احلروف كالنون والياء التحتية خبالف ما إذا 
كتبت الكلمة كلها قال ابن دقيق العيد يف االقتراح ومن عادة املتقنني أن يبالغوا يف إيضاح املشكل فيفرقوا حروف 

قال ابن قتيبة قال )  ١) ( ويستحب حتقيق اخلط دون مشقة وتعليقه ( ا حرفا حرفا الكلمة يف احلاشية ويضبطوه
ويكره ( عمر بن اخلطاب شر الكتابة املشق وشر القراءة اهلذرمة وأجود اخلط أبينه انتهى واملشق سرعة الكتابة 

   ينتفع به أي اخلط ألنه ال ينتفع به من يف نظره ضعف ورمبا ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فال) تدقيقه 

إال من عذر كضيق الورق وختفيفه للحمل يف السفر وحنوه وينبغي ضبط احلروف املهملة قيل جتعل حتت الدال 
والراء والسني والضاد والطاء والعني النقط اليت فوق نظائرها وقيل فوقها كقالمة الظفر مضطجعة على قفاها وقيل 

بن عمه حنبل بن إسحاق ورآه يكتب خطا دقيقا ال تفعل أحوج حتتها حرف صغري مثلها وقد قال أمحد بن حنبل ال
) إال من عذر كضيق الورق وختفيفه للحمل يف السفر وحنوه وينبغي ضبط احلروف املهملة ( ما تكون إليه خيونك 

أيضا قال البلقيين يستدل لذلك مبا رواه املرزباين وابن عساكر عن عبيد بن أوس الغساين قال كتبت بني يدي 
وية كتابا فقال يل يا عبيد أرقش كتابك فإين كنت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا معاوية معا

أرقش كتابك قلت وما رقشه يا أمري املؤمنني قال أعط كل حرف ما ينوبه من النقط قال البلقيين فهذا عام يف كل 
والسني والصاد والطاء والعني النقط اليت فوق  قيل جيعل حتت الدال والراء( حرف مث اختلف يف كيفية ضبطها 

واختلف على هذا يف نقط السني من حتت فقيل كصورة النقط من فوق وقيل ال بل جيعل من فوق )  ١) ( نظائرها 
كقالمة الظفر ( أي املهمالت املذكورة صورة هالل ) فوقها ( جيعل ) وقيل ( كاألثايف ومن حتت مبسوطة صفا 

ويتعني ذلك يف احلاء قال القاضي عياض وعليه عمل ) حتتها حرف صغري مثلها ( جيعل ) وقيل مضجعة على قفاها 
  أهل املشرق واألندلس 

ويف بعض الكتب القدمية فوقها خط صغري ويف بعض حتتها مهزة وال ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز ال يعرفه الناس 
ين بضبط خمتلف الروايات ومتييزها فيجعل كتابه على رواية وإن فعل فليبني يف أول الكتاب أو آخره مراده وأن يعت

كفتحة وقيل ) ويف بعض الكتب القدمية فوقها خط صغري ( مث ما كان يف غريها من زيادات أحلقها يف احلاشية أو 
فهده مخس عالمات فائدة مل يتعرض أهل هذا لفن للكاف والالم وذكرمها ) ويف بعضها حتتها مهزة ( كهمزة 

التصانيف يف اخلط فالكاف إذا مل تكتب مبسوطة تكتب يف بطنها كاف صغرية أو مهزة والالم يكتب يف أصحاب 



بطنها الم أي هذه الكلمة حبروفها الثالثة ال صورة ل ويوجد ذلك كثريا يف خط األدباء واهلاء آخر الكلمة يكتب 
هلمزة املكسورة هل تكتب فوق األلف عليها هاء مشقوقة متيزها من هاء التأنيث اليت يف الصفات وحنوها وا
( يف كتابه ) وال ينبغي أن يصطلح مع نفسه ( والكسرة أسفلها أو كالمها أسفل اصطالحان للكتاب والثاين أصح 

فليبني يف أول الكتاب أو آخره مراده ( ذلك ) فإن فعل ( فيوقع غريه يف حرية فهم مراده ) برمز ال يعرفه الناس 
مث ما كان يف ( واحدة ) على رواية ( موصوال ) ط خمتلف الروايات ومتييزها فيجعل كتابه وينبغي أن يعتىن بضب

  غريها من زيادات أحلقها يف احلاشية أو 

نقص أعلم عليه أو خالف كتبه معينا يف كل ذلك من رواه بتمام امسه ال رامزا إال أن يبني أول الكتاب أو آخره 
ادة تلحق حبمرة والنقص حيوق عليه حبمرة مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو واكتفى كثريون بالتمييز حبمرة فالزي

آخره الثالثة ينبغي أن جيعل بني كل حديثني دائرة نقل ذلك عن مجاعات من املتقدمني واستحب اخلطيب أن تكون 
له ) ال رامزا غفال فإذا قابل نقط وسطها نقص أعلم عليه أو خالف كتبه معينا يف كل ذلك من رواه بتمام امسه 

واكتفى كثريون بالتمييز ) (  ١( مراده بتلك الرموز ) إال أن يبني أول الكتاب أو آخره ( حبرف أو حبرفني من امسه 
هذا الفرع كله ) حبمرة فالزيادة تلحق حبمرة والنقص حيوق عليه حبمرة مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره 

الثالثة ينبغي أن جيعل بني ( حملو قدمه املصنف هنا للمناسبة مع االختصار ذكره ابن الصالح عقب مسألة الضرب وا
كأيب الزناد وأمحد بن حنبل وإبراهيم ) نقل ذلك عن مجاعات من املتقدمني ( للفصل بينهما ) كل حديثني دائرة 
ط وسط كل أي نق) غفال فإذا قابل نقط وسطها ( الدارات ) واستحب اخلطيب أن تكون ( احلريب وابن جرير 

دائرة عقب احلديث الذي يفرغ منه أو خط يف وسطها خطا قال وقد كان بعض أهل العلم ال يعتد من مساعه إال مبا 
  كان كذلك أو يف معناه 

ويكره يف مثل عبد اهللا وعبد الرمحن بن فالن كتابة عبد آخر السطر واسم اهللا مع ابن فالن أول اآلخر وكذا يكره 
اهللا عليه و سلم أوله وكذا ما أشبهه وينبغي أن حيافظ على كتابة الصالة والتسليم على رسول آخره واهللا صلى 

ويكره يف مثل عبد اهللا وعبد ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال يسأم من تكراره ومن أغفله حرم حظا عظيما 
) م اهللا مع ابن فالن أول اآلخر كتابة عبد آخر السطر واس( وكل اسم مضاف إىل اهللا تعاىل ) الرمحن بن بن فالن 

) وكذا يكره ( وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بطة واخلطيب ووافق ابن دقيق العيد على أن ذلك مكروه ال حرام 
من املومهات واملستشنعات ) رسول آخره واهللا صلى اهللا عليه و سلم أوله وكذا ما أشبهه ( يف رسول اهللا أن يكتب 

تل ابن صفية يف النار يف آخر السطر وابن صفية يف أوله أو يكتب فقال من قوله يف كأن يكتب قاتل من قوله قا
حديث شارب اخلمر فقال عمر أخزاه اهللا ما أكثر ما يؤتى به آخره وما بعده أوله وال يكره فصل املتضايفني إذا مل 

ع أن مجعهما يف سطر واحد يكن فيه مثل ذلك كسبحان اهللا العظيم يكتب سبحان آخر السطر واهللا العظيم أوله م
وال يسأم ( كلما ذكر ) وينبغي أن حيافظ على كتابة الصالة والتسليم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( أوىل 

فقد قيل يف ) ومن أغفله حرم حظا عظيما ( فإن ذلك من أكثر الفوائد اليت يتعجلها طالب احلديث ) من تكراره 
أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي صالة صححه ابن حبان إهنم أهل احلديث  قوله صلى اهللا عليه و سلم إن

لكثرة ما يتكرر ذكره يف الرواية فيصلون عليه وقد أوردوا يف ذلك حديث من صلى علي يف كتاب مل تزل املالئكة 
  تستغفر 



احلديث وإن كان ضعيفا فهو مما وال يتقيد فيه مبا يف األصل إن كان ناقصا له ما دام امسي يف ذلك الكتاب وهذا 
حيسن إيراده يف هذا املعىن وال يلتفت إىل ذكر ابن اجلوزي له يف املوضوعات فإن له طرقا خترجه عن الوضع 

وتقتضي أن له أصال يف اجلملة فأخرجه الطرباين من حديث أيب هريرة وأبو الشيخ األصبهاين والديلمي من طريق 
بكر الصديق واألصبهاين يف ترغيبه من حديث ابن عباس وأبو نعيم يف تاريخ  أخرى عنه وابن عدي من حديث أيب

أصبهان من حديث عائشة وذكر البلقيين يف حماسن االصطالح هنا عن فضل الصالة للتجييب قال جاء بإسناد 
 صحيح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن أنس يرفعه إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب احلديث
وبأيديهم احملابر فريسل اهللا إليهم جربيل فيسأهلم من أنتم وهو أعلم فيقولون أصحاب احلديث فيقول ادخلوا اجلنة 
طاملا كنتم تصلون على نبيي يف دار الدنيا وهذا احلديث رواه اخلطيب عن الصوري عن ابن احلسني بن مجيع عن 

ن عبد الرزاق به وقال إنه موضوع واحلمل فيه على حممد بن يوسف بن يعقوب الرقي عن الطرباين عن الزبري ع
الرقي قلت له طريق غري هذه عن أنس أوردها الديلمي يف مسند الفردوس وقد ذكرهتا يف خمتصر املوضوعات تنبيه 

أي ) وال يتقيد فيه ( ينبغي أن جيمع عند ذكره صلى اهللا عليه و سلم بني الصالة عليه بلسانه وبنانه ذكره التجييب 
بل يكتبه ويتلفظ به عند ) مبا يف األصل إن كان ناقصا ( ذكر من كتابة الصالة عليه صلى اهللا عليه و سلم ما 

  القراءة مطلقا 

وشبهه وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر األخيار وإذا  Dوكذا الثناء على اهللا سبحانه وتعاىل ك
شد ويكره االقتصار على الصالة أو التسليم ألنه دعاء ال كالم يرويه جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أ

وإن وقع يف ذلك اإلمام أمحد مع أنه كان يصلي نطقا ال خطا فقد خالفه غريه من األئمة املتقدمني ومال إىل صنيع 
وينوي بقلبه  أمحد وابن دقيق العيد فقال ينبغي أن تصحبها قرينة تدل على ذلك كرفع رأسه عن النظر يف الكتاب

أنه هو املصلي ال حاك هلا عن غريه وقال عباس العنربي وابن املديين ما تركنا الصالة على النيب صلى اهللا عليه و 
( ينبغي احملافظة على ) وكذا ( سلم يف كل حديث مسعناه ورمبا عجلنا فنبيض الكتاب يف حديث حىت نرجع إليه 

وإن مل يكن يف األصل قال املصنف زيادة على ابن ) وشبهه ( حانه وتعاىل وسب)  Dالثناء على اهللا سبحانه وتعاىل ك
قال املصنف يف شرح مسلم وغريه وال ) وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر األخيار ( الصالح 

 الصحابة يستعمل عز و جل وحنوه يف النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كان عزيزا جليال وال الصالة والسالم يف
ويكره االقتصار ( وأكثر ) أشد ( يف الكتاب ) وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به ( استقالال وجيوز تبعا 

هنا ويف كل موضع شرعت فيه الصالة كما يف شرح مسلم وغريه لقوله تعاىل صلوا عليه ) على الصالة أو التسليم 
وغريه قال محزة الكتاين كنت أكتب عند ذكر النيب صلى اهللا عليه  وسلموا تسليما وإن وقع ذلك يف خط اخلطيب

  و سلم الصالة دون السالم فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام فقال يل مالك ال تتم 

) و ( والرمز إليهما يف الكتابة بل يكتبهما بكماهلما الرابعة عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة الصالة علي 
ويقال إن أول من ) بل يكتبهما بكماهلما ( حبرف أو حرفني كمن يكتب صلعم ) الرمز إليهما يف الكتابة ( يكره 

فقد ) مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة ( وجوبا كما قال عياض ) الرابعة عليه ( رمزمها بصلعم قطعت يده 
 من كتب ومل يعارض كمن دخل اخلالء ومل يستنج روى ابن عبد الرب وغريه عن حيىي بن أيب كثري واألوزاعي قاال

وقال عروة بن الزبري البنه هشام كتبت قال نعم قال عرضت كتابك قال ال قال مل تكتب أسنده البيهقي يف املدخل 
وقال األخفش إذا نسخ الكتاب ومل يعارض مث نسخ ومل يعارض خرج أعجميا قال البلقيين ويف املسألة حديثان 



ا من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده قال كنت أكتب مرفوعان أحدمه
الوحي عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا فرغت قال اقرأ فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه ذكره املرزباين يف كتابه 

كتب رجل عند النيب صلى اهللا عليه و احلديث الثاين ذكره السمعاين يف أدب اإلمالء من حديث عطاء بن يسار قال 
سلم فقال له كتبت قال نعم قال عرضت قال ال قال مل تكتب حىت تعرضه فيصح قال وهذا أصرح يف املقصود إال 

  أنه مرسل انتهى قلت احلديث األول رواه الطرباين يف األوسط بسند رجاله موثوقون 

تحب أن ينظر معه من ال نسخة معه ال سيما إن أراد وأفضلها أن ميسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ويس
النقل من نسخته وقال حيىي بن معني ال جيوز أن يروي من غري اصل الشيخ إال أن ينظر فيه حال السماع والصواب 

الذي قاله اجلماهري أنه ال يشترط نظره وال مقابلته بنفسه بل يكفي مقابله ثقة أي وقت كان ويكفي مقابلته بفرع 
( بأصل الشيخ ومقابلته بأصل أصل الشيخ املقابل به أصل الشيخ فإن مل يقابل أصال فقد أجاز له الرواية منه  قوبل

وما مل يكن كذلك فهو أنقص رتبة وقال أبو الفضل ) وأفضلها أن ميسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع 
سه وال يقلد غريه حكاه عياض عن اجلارودي أصدق املعارضة مع نفسك وقال بعضهم ال يصح مع أحد غري نف

من ال ( فيه ) ويستحب أن ينظر معه ( بعض أهل التحقيق قال ابن الصالح وهو مذهب متروك والقول األول اوىل 
للحاضر ) من نسخته وقال حيىي بن معني ال جيوز ( النقل ) ال سيما إن أراد ( من الطلبة حال السماع ) نسخة معه 
قال ابن الصالح وهذا من مذاهب أهل ) ري أصل الشيخ إال أن ينظر فيه حال السماع أن يروى من غ( بال نسخة 
مقابلته ( يشترط ) ال ( أنه ) نظره و ( يف صحة السماع ) والصواب الذي قاله اجلمهور أنه ال يشترط ( التشديد 

لته بفرع قوبل بأصل الشيخ ويكفي مقاب( حال القراءة أو بعدها ) أي وقت كان ( له ) بنفسه بل تكفي مقابلة ثقة 
ألن الغرض مطابقة كتابه ألصل شيخه فسواء حصل ذلك ) ومقابلته بأصل أصل الشيخ املقابل به أصل الشيخ 

  واحلالة ) أصال فقد أجاز له الرواية منه ( كتابه باألصل وحنوه ) فإن مل يقابل ( بواسطة أو غريها 

قاين واخلطيب إن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من األستاذ أبو إسحاق وآباء بكر اإلمساعيلي والرب
األصل وبني حال الرواية أنه مل يقابل ويراعى يف كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا يف كتابه وال يكن كطائفة إذا 

ملختار يف رأوا مساعه لكتاب مسعوا من أي نسخة اتفقت وسيأيت فيه خالف وكالم آخر يف أول النوع اآليت اخلامسة ا
( األسفرايين ) األستاذ أبو إسحاق ( ختريج الساقط وهو اللحق بفتح الالم واحلاء أن خيط من موضع سقوطه هذه 

( للنسخة ) إن كان الناقل ( بشروط ثالثة ) اإلمساعيلي والربقاين واخلطيب ( بلفظ اجلمع يف أباء وهم ) وآباء بكر 
ذكر الشرط ) بني حال الرواية أنه مل يقابل ( إن ) من األصل و  نقل( إن كان ) صحيح النقل قليل السقط و 

األخري فقط اإلمساعيلي وهو مع الثاين اخلطيب واألول ابن الصالح وأما القاضي عياض فجزم مبنع الرواية عند عدم 
وال يكن يف كتابه ( أي يراعيه ) ويراعى يف كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا ( املقابلة وإن اجتمعت الشروط 

من أي نسخة اتفقت ( عليه ذلك الكتاب ) لكتاب مسعوا ( أي الشيخ ) إذا أرادوا مساعه ( من الطلبة ) كطائفة 
( يف احلواشي ) خترج الساقط ( كيفية ) اخلامسة املختار يف ) ( وسيأيت فيه خالف وكالم آخر يف أول النوع اآليت 

بذلك عند أهل احلديث والكتابة أخذا من اإلحلاق أو من الزيادة فإنه بفتح الالم واحلاء املهملة يسمى ) وهو اللحق 
  أن خيط من موضع سقوطه ( يطلق على كل منهما لغة 



يف السطر خطا صاعدا معطوفا بني السطرين عطفه يسرية إىل جهة اللحق وقيل ميد العطفة إىل أول اللحق ويكتب 
ال أن يسقط يف آخر السطر فيخرجه إىل الشمال يف السطر خطا اللحق قبالة العطفة يف احلاشية اليمىن إن اتسمت إ

اللحق وقيل ميد العطفة ( احلاشية اليت يكتب فيها ) معطوفا بني السطرين عطفة يسرية إىل جهة ( إىل فوق ) صاعدا 
ه واختاره ابن خالد قال ابن الصالح وهو غري مرضي ألنه وإن كان في) إىل أول اللحق ( من موضع التخريج ) 

زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له ال سيما عند كثرة اإلحلاقات قال العراقي إال أن ال يكون مقابله خاليا 
ويكتب يف موضع آخر فيتعني حينئذ جر اخلط إليه أو يكتب قبالته يتلوه كذا وكذا يف املوضع الفالين وحنو ذلك 

له الحتمال أن يطرأ يف بقية السطر سقط ) ة اليمىن إن اتسعت ويكتب اللحق قبالة العطفة يف احلاشي( لزوال اللبس 
آخر فيخرج له إىل جهة اليسار فلو خرج لألوىل إىل اليسار مث ظهر يف السطر سقط آخر فإن خرج له إىل اليسار 

فيظن أنه أيضا اشتبه موضع هذا مبوضع ذاك وإن خرج للثاين إىل اليمني تقابل طرفا التخرجيتني ورمبا التقيا لقرهبما 
قال القاضي عياض ال وجه ) الشمال ( جهة ) إال أن يسقط يف آخر السطر فيخرجه إىل ( ضرب على ثانيتهما 

لذلك لقرب التخريج من اللحق وسرعة حلاق الناظر به وألنه أمن نقص حديث بعده قال العراقي نعم إن ضاق ما 
  ليد بأن يكون السقط يف الصفحة اليمىن فال بأس بعد آخر السطر لقرب الكتابة من طرف الورق أو لضيقه بالتج

وليكتبه صاعدا إىل أعلى الورقة فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من اعلى إىل أسفل فإن كان يف ميني الورقة 
انتهت إىل باطنها وإن كان يف الشمال فإىل طرفها مث يكتب يف انتهاء اللحق صح وقيل يكتب مع صح رجع وقيل 

مة املتصلة به داخل الكتاب وليس مبرضي ألنه تطويل موهم حينئذ بالتخريج إىل جهة اليمني وقد رأيت يكتب الكل
من أي جهة كان ) صاعدا إىل أعلى الورقة ( أي الساقط ) وليكتبه ( ذلك يف خط غري واحد من أهل العلم انتهى 

ابتدأ سطوره من أعلى إىل أسفل فإن زاد اللحق على سطر ( الحتمال حدوث سقط حرف آخر فيكتب إىل أسفل 
تنتهي ) الشمال فإىل طرفها ( جهة ) إىل باطنها وإن كان يف ( الكتابة ) يف ميىن الورقة انتهت ( التخريج ) فإن كان 

( بعده ) مث يكتب يف انتهاء اللحق ( الكتابة إذ لو مل يفعل ذلك ال نتقل إىل موضع آخر بكلمة ختريج أو اتصال 
( ليدل على أن الكالم انتظم ) يكتب مع صح رجع وقيل يكتب الكلمة املتصلة داخل الكتاب  وقيل( فقط ) صح 

ألنه قد جييء يف الكالم ما هو مكرر مرتني وثالثا ملعىن صحيح فإذا كررنا احلرف ) وليس مبرضي ألنه تطويل موهم 
ل قال عياض وبعضهم يكتب انتهى مل نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا وزيادة إشكا

  اللحق قال والصواب صح هذا كله يف التخريج الساقط 

وأما احلواشي من غري األصل كشرح وبيان غلط أو اختالف رواية أو نسخة وحنوه فقال القاضي عياض ال خيرج له 
صحيح والتضبيب خط واملختار استحباب التخريج من وسط الكلمة املخرج ألجلها السادسة شأن املتقنني الت

والتمريض فالتصحيح كتابة صح على كالم صح رواية ومعىن وهو عرضة للشك أو اخلالف والتضبيب ويسمى 
من غري األصل كشرح وبيان غلط أو اختالف يف ( املكتوبة ) وأما احلواشي ( التمريض أن ميد خط أوله كالصاد 

ألنه يدخل اللبس وحيسب من األصل )  خيرج له خط ال( األوىل أنه ) رواية أو نسخة وحنوه فقال القاضي عياض 
( لذلك أيضا ولكن ) واملختار استحباب التخريج ( بل جيعل على احلرف ضبة أو حنوها تدل عليه قال ابن الصالح 

السادسة شأن املتقنني ( ال بني الكلمتني وبذلك يفارق التخريج للساقط ) وسط الكلمة املخرج ألجلها ( على ) من 
فالتصحيح كتابة صح على ( مبالغة يف العناية بضبط الكتاب ) التصحيح والتضبيب والتمريض ( احلذاق من ) 

فيكتب ذلك الوجه ليعرف أنه مل يغفل عنه وأنه قد ) او اخلالف ( فيه ) كالم صح رواية ومعىن وهو عرضة للشك 



) ى الكلمة خط أوله كالصاد التمريض أن ميد عل( أيضا ) والتضبيب ويسمى ( ضبط وصح على ذلك الوجه 
هكذا ص وفرق بني الصحيح والسقيم حيث كتب على األول حرف كامل لتمامه وعلى الثاين حرف ناقص ليدل 

  نقص احلرف على اختالف الكلمة ويسمى ذلك ضبة لكون احلرف مقفال هبا 

ومن الناقص موضع اإلرسال أو وال يلزق باملمدود عليه ميد على ثابت نقال فاسد لفظا أو معىن أو ضعيف أو ناقص 
االنقطاع ورمبا اختصر بعضهم عالمة التصحيح فأشبهت الضبة ويوجد يف بعض األصول القدمية يف اإلسناد اجلامع 
مجاعة معطوفا بعضهم على بعض تشبه الضبة بني أمسائهم وليست ضبة وكأهنا عالمة اتصال ال يتجه لقراءة كضبة 

) باملمدود عليه ( التضبيب ) وال يلزق ( اللغوي )  ١( عن أيب القاسم اإلفليلي  الباب يقفل هبا نقله ابن الصالح
أو خطأ من اجلهة العربية أو ) على ثابت نقال فاسدا لفظا أو معىن ( هذا التضبيب ) ميد ( لئال يظن ضربا وإمنا 

حتمال أن يأيت من يظهر له فيه فيشار بذلك إىل اخللل احلاصل وأن الرواية ثابتة به ال) أو مصحف او ناقص ( غريها 
ورمبا اختصر بعضهم ( يف اإلسناد ) موضع اإلرسال أو االنقطاع ( الذي يضبب عليه ) ومن الناقص ( وجه صحيح 

) فأشبهت الضبة ويوجد يف بعض األصول القدمية يف اإلسناد اجلامع مجاعة ( فيكتبها هكذا ص ) عالمة التصحيح 
فيتوهم من ال خربة له أهنا ) بني أمسائهم ( فيما ) بعضهم على بعض عالمة تشبه الضبة معطوفا ( من الرواة يف طبقة 

  بينهم أثبت تأكيدا للعطف خوفا من أن جيعل عن مكان الواو ) وليست ضبة وكأهنا عالمة اتصال ( ضبة 

رب مث قال األكثرون السابعة إذا وقع يف الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب أو احلك أو احملو أو غريه وأوالها الض
خيط فوق املضروب عليه خطا بينا داال على إبطاله خمتلطا به وال يطمسه بل يكون ممكن القراءة ويسمى هذا الشق 

) أو احملو ( له ) أو احلك ( عليه ) بالضرب ( عنه إما ) السابعة إذا وقع يف الكتاب ما ليس منه نفي ( وقيل ال خيلط 
و رق أو ورق صقيل جدا يف حال طراوة املكتوب وقد روي عن سحنون أنه كان رمبا بأن تكون الكتابة يف لوح أ

فقد قال الرامهرمزي قال أصحابنا احلك هتمة وقال غريه كان ) أو غريه وأوالها الضرب ( كتب الشيء مث لعقه 
ية أخرى وقد الشيوخ يكرهون حضور السكني جملس السماع حىت ال يبشر شيء ألن ما يبشر منه رمبا يصح يف روا

يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر من رواية هذا صحيحا يف رواية اآلخر فيحتاج إىل إحلاقه 
) مث ( بعد أن بشر خبالف ما إذا خط عليه وأوقفه رواية األول وصح عند اآلخر اكتفى بعالمة اآلخر عليه بصحته 

( بكونه ) خيط فوق املضروب عليه خطا بينا داال على إبطاله قال األكثرون ( يف كيفية هذا الضرب مخسة أقوال 
الضرب عند أهل ) ممكن القراءة ويسمى هذا ( ما حتته ) وال يطمسه بل يكون ( أي بأوائل كلماته ) خمتلطا به 
عند أهل املغرب وهو بفتح املعجمة وتشديد القاف من الشق وهو الصدع أو شق العصا وهو ) الشق ( املشرق و 

فريق كأنه فرق بني الزائد وما قبله وبعده من الثابت بالضرب وقيل هو النشق بفتح النون واملعجمة من نشق الت
) وقيل ال خيلط ( الظيب يف حبالته علق فيها فكأنه أبطل حركة الكلمة وإعماهلا جبعلها يف وثاق مينعها من التصرف 

  أي الضرب 

وآخره وقيل حيوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره وإذا كثر  باملضروب عليه بل يكون فوقه معطوفا على أوله
املضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره وقد حيوق أول كل سطر وآخره ومنهم من اكتفى بدائرة صغرية 
أول الزيادة وآخرها وقيل يكتب ال يف أوله وإىل يف آخره وأما الضرب على املكرر فقيل يضرب على الثاين وقيل 

على أوله ( طرفا اخلط ) معطوفا ( منفصال عنه ) باملضروب عليه بل يكون فوقه ( ى أحسنهما صورة وأبينهما يبق



بنصف دائرة ) آخره ( على ) حيوق على أوله نصف دائرة وكذا ( هذا تسويد بل ) وقيل ( مثاله هكذا ) وآخره 
املضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله أو  (الكالم ) إذا كثر ( على هذا القول ) و ( ) ( أخرى مثاله هكذا 

( استقبح ذلك أيضا و ) ومنهم من ( يف األثناء أيضا وهو أوضح ) وقد حيوق أول كل سطر وآخره ( فقط ) آخره 
( ومساها صفرا إلشعارها خبلو ما بينهما من صحة ومثال ذلك هكذا ه ) اكتفى بدائرة صغرية أول الزيادة وآخرها 

قال ابن الصالح ومثل هذا حيسن فيما سقط يف رواية وثبت ) وإىل آخره ( او زائدا ومن )  أوله وقيل يكتب ال يف
يف رواية وعلى هذين القولني أيضا إذا كثر املضروب عليه إما يكتفي بعالمة اإلبطال أوله وآخره أو يكتب على 

) املكرر فقيل يضرب على الثاين  وأما الضرب على( أول كل سطر وآخره وهو أوضح هذا كله يف زائد غري مكرر 
قراءة ) وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما ( مطلقا دون األول ألنه كتب على صواب فاخلطأ أوىل باإلبطال 

ويضرب على اآلخر هكذا حكى ابن خالد القولني من غري مراعاة ألوائل السطور وآخرها وللفصل بني املتضايقني 
  وحنو ذلك 

كانا أول سطر ضرب على الثاين أو آخره فعلى األول أو أول سطر وآخر آخر فعلى آخر  وقال القاضي عياض إن
السطر فإن تكرر املضاف واملضاف إليه أو املوصوف والصفة وحنوه روعي اتصاهلما وأما احلك والكشط فكرهها 

فيكتبون من حدثنا الثاء أهل العلم الثامنة غلب عليهم االقتصار على الرمز يف حدثنا وأخربنا وشاع حبيث ال خيفى 
هذا إذا تساوت الكلمتان يف املنازل بأن كانتا يف اثناء ) وقال القاضي عياض ( والنون واأللف وقد حتذف الثاء 

يضرب صوتا ألوائل السطور وأواخرها ) إن كانا أول سطر ضرب على الثاين أو آخره فعلى األول ( السطر أما 
ألن مراعاة أول السطر ) آخر فعلى آخر السطر ( سطر ) آخر ( األوىل ) و  أول سطر( الثانية ) أو ( عن الطمس 

بأن ال يضرب على املتكرر ) فإن تكرر املضاف واملضاف إليه أو املوصوف والصفة وحنوه روعي اتصاهلما ( أوىل 
للفهم فمراعاته بينهما بل على األول يف املضاف واملوصوف أو اآلخر يف املضاف إليه والصفة ألن ذلك مضطر إليه 

وأما احلك والكشط ( أوىل من مراعاة حتسني الصورة يف اخلط قال ابن الصالح وهذا التفصيل من القاضي حسني 
) على الرمز يف حدثنا وأخربنا ( يف اخلط ) الثامنة غلب عليهم االقتصار ( كما تقدم ) واحملو فكرهها أهل العلم 

وحيذفون ) فيكتبون من حدثنا الثاء والنون واأللف ( وال يلتبس ) فى حبيث ال خي( ذلك وظهر ) وشاع ( لتكررها 
  ) وقد حتذف الثاء ( احلاء والدال 

ومن أخربنا أنا وال حيسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي وقد يزاد راء بعد األلف ودال أول رمز حدثنا 
من ( يكتبون ) و ( قي أيضا ويقتصر على الضمري ووجدت الدال يف خط احلاكم وأيب عبد الرمحن السلمي والبيه

وغريه لئال تلتبس برمز حدثنا ) وال حتسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي ( أي اهلمزة والضمري ) أخربنا أنا 
دال أول رمز ( قد تزاد ) و ) (  ١( قبل النون أو خاء كما وجد يف خط املغاربة ) وقد تزاد راء بعد األلف ( 

) يف خط احلاكم وأيب عبد الرمحن السلمي والبيهقي ( املذكورة ) ووجدت الدال ( وحيذف احلاء فقط ) حدثنا 
هكذا قال ابن الصالح فاملصنف حاك كالمه أو رأى ذلك أيضا أو وجدت يف كالمه مبنيا للمفعول تنبيه يرمز أيضا 

ال فقال العراقي منهم من يرمز هلا بقاف مث اختلفوا حدثين فيكتب ثىن أو دثىن دون أخربين وأنبأنا وأنبأين وأما ق
فبعضهم جيمعها مع أداة التحديث فيكتب قثنا يريد قال حدثنا قال وقد توهم بعض من رآها هكذا أهنا لواو اليت 

تأيت بعد حاء التحويل وليس كذلك وبعضهم يفردها فيكتب ق ثنا وهذا اصطالح متروك وقال ابن الصالح جرت 
  ها خطا وال بد من النطق هبا حال القراءة العادة حبذف



وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند االنتقال من إسناد ح ومل يعرف بياهنا عمن تقدم وكتب مجاعة من 
احلفاظ موضعها صح فيشعر ذلك بأهنا رمز صح وقيل من التحويل من إسناد إىل إسناد وقيل ألهنا حتول بني 

ن احلديث وال يلفظ عندها بشيء وقيل هي رمز إىل قولنا احلديث وإن أهل املغرب كلهم اإلسنادين فال تكون م
وإذا كان ( يقولون إذا وصلوا إليها احلديث واملختار أن يقول حاومير وسيأيت ذلك يف الفرع التاسع من النوع اآليت 

مفردة مهملة ) من إسناد إىل إسناد ح  كتبوا عند االنتقال( ومجعوا بينهما يف منت واحد ) للحديث إسنادان أو أكثر 
كأيب مسلم الليثي وأيب عثمان ) عمن تقدم وكتب مجاعة من احلفاظ ( أي بيان أمرها ) ومل يعرف بياهنا ) (  ١( 

قال ابن الصالح وحسن إثبات صح هنا لئال يتوهم أن ) موضعها صح فيشعر ذلك بأهنا رمز صح ( الصابوين 
( هي حاء ) وقيل (  يركب اإلسناد الثاين على اإلسناد األول فيجعال إسنادا واحدا حديث هذا اإلسناد سقط ولئال

كما ) ألهنا حتول بني إسنادين فال تكون من احلديث ( هي حاء من حائل ) من التحويل من إسناد إىل إسناد وقيل 
لهم يقولون إذا وصلوا إليها وال يلفظ عندها بشيء وقيل هي رمز إىل قولنا احلديث وإن أهل املغرب ك( قيل بذلك 

  ) حاومير ( عند الوصول إليها ) احلديث واملختار أنه يقول 

التاسعة ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته مث يسوق املسموع ويكتب فوق البسملة أمساء 
فى منه وينبغي أن يكون خبط السامعني وتاريخ السماع أو يكتبه يف حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب أو حيث ال خي

ثقة معروف اخلط وال بأس عند هذا بأن ال يصحح الشيخ عليه وال بأس أن يكتب مساعه خبط نفسه إذا كان ثقة 
( بعد البسملة اسم الش املسمع ( الطالب ) أن يكتب ( يف كتابة التسميع ) ينبغي ( كما فعله الثقات التاسعة 

مث يسوق ( ذلك حدثنا أبو فالن فالن بن فالن الفالين قال حدثنا فالن  قال اخلطيب وصورة) ونسبته وكنيته 
السماع أو يكتبه يف ( وقت ) وتاريخ ( وأنساهبم ) ويكتب فوق البسملة أمساء السامعني ( على لفظه ) املسموع 

قال واألول أحوط ) حيث ال خيفى منه ( موضع آخر ) أو آخر الكتاب أو ( من الكتاب ) حاشية أول ورقة 
) وينبغي أن يكون ( اخلطيب وإن كان السماع يف جمالس عدة كتب عند انتهاء السماع يف كل جملس عالمة البالغ 

أي ال حيتاج حينئذ إىل كتابة ) عند هذا بأن ال يصحح الشيخ عليه ( عليه ) خبط ثقة معروف اخلط وال بأس ( ذلك 
قال ابن الصالح وقد ) سه إذا كان ثقة كما فعله الثقات وال بأس أن يكتب مساعه خبط نف( الشيخ خطه بالتصحيح 

قرأ عبد الرمحن بن منده جزءا على أيب أمحد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له فقال له يا بين عليك بالصدق 
  فإنك إذا عرفت به ال يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل وإذا كان غري ذلك فلو قيل لك 

وبيان السامع واملسمع واملسموع بلفظ وجيز غري حمتمل وجمانبة التساهل فيمن  وعلى كاتب التسميع والتحري
يثبته واحلذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد فإن مل حيضر فله أن يعتمد يف حضورهم خرب ثقة حضر ومن ثبت يف 

يه فإن منعه فإن كان كتابه مساع غريه فقبيح به كتمانه ومنعه نقل مساعه منه أو نسخ الكتاب وإذا أعاره فال يبطئ عل
وبيان السامع واملسمع ( يف ذلك واالحتياط ) وعلى كاتب التسميع التحري ( ما هذا خط الفرضي ماذا تقول هلم 

) لغرض فاسد ( أي السامعني ) واملسموع بلفظ غري حمتمل وجمانبة التساهل فيمن يثبته واحلذر من إسقاط بعضهم 
يف ( يف إثباته ) فله أن يعتمد ( مثبت السماع ما مسع ) فإن مل حيضر ( ا مسع فإن ذلك مما يؤديه إىل عدم انتفاعه مب

ومنعه نقل مساعه ( إياه ) ومن ثبت يف كتابه مساع غريه فقبيح به كتمانه ( ذلك ) خرب ثقة حضر ( على ) حضورهم 
وري من خبل بالعلم ابتلى فقد قال وكيع اول بركة احلديث إعارة الكتب وقال سفيان الث) أو نسخ الكتاب ( منه ) 

بإحدى ثالث أن ينساه أو ميوت وال ينتفع به أو تذهب كتبه قلت وقد ذم اهللا تعاىل يف كتابه مانع العارية بقوله 



بكتابه إال بقدر حاجته قال الزهري ) وإذا أعاره فال يبطئ عليه ( ومينعون املاعون وإعارة الكتب أهم من املاعون 
بسها عن أصحاهبا وقال الفضيل ليس من فعال أهل الورع وال من فعال احلكماء أن إياك وغلول الكتب وهو ح

  فإن كان ( إعارته ) فإن منعه ( يأخذ مساع رجل وكتبه فيحبسه عنه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه 

فص بن مساعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته وإال فال كذا قاله أئمة مذاهبهم يف أزماهبم منهم القاضي ح
غياث احلنفي وإمساعيل القاضي املالكي وأبو عبد اهللا الزبريي الشافعي وحكم به القاضيان والصواب األول مساعا 

لزمه إعارته وإال فال كذا قاله أئمة مذاهبهم يف ازماهنم منهم القاضي ( أو خبطه ) برضا صاحب الكتاب ( فيه ) مثبتا 
) القاضي املالكي ( بن إسحاق ) وغسماعيل ( من أصحاب أيب حنيفة من الطبقة األوىل ) حفص بن غياث احلنفي 

األوالن أما حكم حفص فروى ) وأبو عبيد اهللا الزبريي الشافعي وحكم به القاضيان ( إمام أصحاب مالك 
الرامهرمزي أن رجال ادعى على رجل بالكوفة مساعا منعه إياه فتحا كما إليه فقال لصاحب الكتاب أخرج إلينا 

فما كان من مساع هذا الرجل خبط يدك ألزمناك وما كان خبطه أعفيناك منه قال الرامهرمزي فسألت أبا عبد  كتبك
اهللا الزبيدي عن هذا فقال ال جييء يف هذا الباب حكم أحسن من هذا ألن خط صاحب الكتاب دال على رضاه 

ذلك فأطرق مليا مث قال للمدعى عليه إن باستماع صاحبه معه واما حكم إمساعيل فروى اخلطيب انه حتوكم إليه يف 
وهو الوجوب قال ابن ) وخالف فيه بعضهم والصواب األول ( كان مساعه يف كتابك خبط يدك فيلزمك أن تغريه 

الصالح وقد تعاضدت أقوال هذه األئمة يف ذلك ويرجع حاصلها إىل أن مساع غريه إذا ثبت يف كتابه برضاه فيلزمه 
ان ال يلفي له وجه مث وجهته بأن ذلك مبنزلة شهادة له عنده فعليه أداؤها مبا حوته وإن كان إعارته إياه قال وقد ك

  فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه 

فإذا نسخه فال ينقل مساعه إىل نسخته إال بعد املقابلة املرضية وال ينقل مساع إىل نسخة إال بعد مقابلة مرضية إال أن 
   كوهنا غري مقابلة يبني

  النوع السادس والعشرون صفة رواية احلديث

تقدم مجل منه يف النوعني قبله وغريمها وقد شدد قوم يف الرواية فأفرطوا بذل نفسه بالسعي إىل جملس احلكم ألدائها 
حصول علقة بني وقال البلقيين عندي يف توجيهه غري هذا وهو أن مثل هذا من املصاحل العامة اليت حيتاج إليها مع 

احملتاج واحملتاج إليه تقضي إلزامه بإسعافه يف مقصده قال وأصله إعارة اجلدار لوضع جذوع اجلار عليه وقد ثبت 
ذلك يف الصحيحني وقال بوجوب ذلك مجع من العلماء وهو أحد قويل الشافعي فإذا كان يلزم اجلار بالعارية مع 

فإذا نسخه فال ينقل مساعه إىل ( تاب مع عدم دوام العارية أوىل دوام اجلذوع يف الغالب فألن يلزم صاحب الك
إىل نسخة إال بعد مقابلة مرضية ( ما ) ال ينقل مساع ( كذا ) إال بعد املقابلة املرضية و ( أي ال يثبته عليها ) نسخته 

لعشرون صفة رواية على ما تقدم النوع السادس وا) إال أن يبني كوهنا غري مقابلة ( فال يغتر بتلك النسخة ) 
وقد شدد قوم يف ( كألفاظ األداء ) تقدم مجل منه يف النوعني قبله وغريمها ( وآدابه وما يتعلق بذلك ) احلديث 

  أي بالغوا ) الرواية فأفرطوا 

وتساهل آخرون ففرطوا فمن املشددين من قال ال حجة إال فيما رواه من حفظه وتذكره روي عن مالك وايب 
الصيدالين الشافعي ومنهم من جوزها من كتابه إال إذا خرج من يده وأما املتساهلون فتقدم بيان  حنيفة وأيب بكر



فمن املشددين ( أي قصروا ) آخرون ففرطوا ( فيها ) وتساهل ( مجل عنهم يف النوع الرابع والعشربن ومنهم قوم 
) عن مالك وأيب بكر الصيدالين ( ذلك ) من حفظه وتذكره روى ( الراوي ) من قال ال حجة إال فيما رواه 

فروى احلاكم من طريق ابن عبد احلكم عن أشهب قال سئل مالك أيؤخذ العلم ممن ال حيفظ ) الشافعي ( املروزي 
حديثه وهو ثقة فقال ال قيل فإن أتى بكتب فقال مسعتها وهو ثقة فقال ال يؤخذ عنه أخاف أن يزاد يف حديثه بالليل 

نس بن عبد األعلى قال مسعت أشهب يقول سئل مالك عن الرجل الغري فهم خيرج كتابه يعين وهو ال يدري وعن يو
فيقول هذا مسعته قال ال تأخذ إال عمن حيفظ حديثه أو يعرف وروى البيهقي عن مالك وعن أيب الزناد قال أدركت 

 يكونوا يعرفون ما باملدينة مائة كلهم مأمون ال يؤخذ عنهم شيء من احلديث يقال ليس من أهله ولفظ مالك مل
حيدثون وهذا مذهب شديد وقد استقر العمل على خالفه فلعل الرواة يف الصحيحني ممن يوصف باحلفظ ال يبلغون 

باإلعارة أو ضياع أو غري ذلك فال جيوز حينئذ منه ) ومنهم من جوزها من كتابه إال إذا خرج من يده ( النصف 
يف وجوه ) تساهلون فتقدم بيان مجل عنهم يف النوع الرابع والعشرين وأما امل( جلواز تغيريه وهذا أيضا تشديد 

  ومنهم قوم ( التحمل 

رووا من نسخ غري مقابلة بأصوهلم فجعلهم احلاكم جمروحني قال وهذا كثري تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء 
الرواية منها بشروط فيحتمل أن احلاكم وقد تقدم يف آخر الرابعة من النوع املاضي أن النسخة اليت مل تقابل جتوز 

خيالف فيه وحيتمل أنه أراد إذا مل توجد الشروط والصواب ما عليه اجلمهور وهو التوسط فإذا قام يف التحمل 
واملقابلة مبا تقدم جازت الرواية منه وإن غاب إذا كان الغالب سالمته من التغيري ال سيما إن كان رووا من نسخ 

وممن نسب ) فجعلهم احلاكم جمروحني قال وهذا كثري تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء غري مقابلة بأصول 
قال املصنف )  ١( إليه التساهل ابن هليعة كان الرجل يأتيه بالكتاب فيقول هذا من حديثك فيحدثه به مقلدا له 

خة اليت مل تقابل جتوز الرواية منها وقد تقدم يف آخر الرابعة من النوع املاضي أن النس( زيادة على ابن الصالح 
إذا مل توجد الشروط والصواب ما عليه ( مبا ذكره ) بشروط فيحتمل أن احلاكم خيالف فيه وحتمل أنه أراد 

يف ( الراوي ) فإذا قام ( بني اإلفراط والتفريط فخري األمور الوسط وما عداه شطط ) اجلمهور وهو التوسط 
إذا ( عنه ) وإن غاب ( أي من الكتاب ) جازت الرواية منه ( من الشروط ) مبا تقدم  (لكتابه ) التحمل واملقابلة 

  ال سيما إن كان ( والتبديل ) سالمته من التغيري ( على الظن من أمره ) كان الغالب 

ه واحتاط ممن ال خيفى عليه التغيري غالبا فروع األول الضرير إذا مل حيفظ ما مسعه فاستعان بثقة يف ضبطه وحفظ كتاب
عند القراءة عليه حبيث يغلب على ظنه سالمته من التغيري صحت روايته وهو أوىل باملنع من مثله يف البصري قال 

اخلطيب والبصري األمي كالضرير الثاين إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها مساعه وال هي مقابلة به ولكن مسعت 
ألن االعتماد يف باب ) وسكنت ممن ال خيفى عليه التغيري غالبا  على شيخه أو فيها مساع شيخه أو كتبت عن شيخه

أي ) األول الضرير إذا مل حيفظ ما مسعه فاستعان بثقة يف ضب طه ( أربعة عشر ) فروع ( الرواية على غالب الظن 
غيري واحتاط عند القراءة عليه حبيث يغلب على ظنه سالمته من الت( عن التغيري ) وحفظ كتابه ( ضبط مساعه 

وقد منع من ) كالضرير ( فيما ذكر ) صحت روايته وهو أوىل باملنع من مثله يف البصري قال اخلطيب والبصري األمي 
كما هو ) الثاين إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها مساعه وال هي مقابلة به ( روايتهما غري واحد من العلماء 

على الشيخ ) أو فيها مساع شيخه ( ع هو عليه يف نسخة خالفها الذي مس) لكن مسعت على شيخه ( األوىل يف ذلك 
  أو كتبت عن شيخه وسك ( األعلى 



نفسه إليها مل جيز الرواية منها عند عامة احملدثني ورخص فيه أيوب السختياين وحممد بن بكر الربساين قال اخلطيب 
الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه والذي يوجبه النظر أنه مىت عرف أن هذه األحاديث هي اليت مسعها من 

إىل صحتها وسالمتها هذا إذا مل يكن له إجازة عامة من شيخه ملروياته أو هلذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية 
منها وله أن يقول حدثنا وأخربنا وإن كان يف النسخة مساع شيخ شيخه نفسه إليها مل جتز له الرواية منها عند عامة 

ورخص فيه أيوب السختياين ( وقطع به ابن الصباغ ألنه قد يكون فيها رواية ليست يف نسخة مساعه ) احملدثني 
انه مىت عرف أن هذه ( التفصيل وهو ) قال اخلطيب والذي يوجبه النظر ) ) (  ١( وحممد بن بكر الربساين 

وإال فال ) نفسه إىل صحتها وسالمتها إذا سكنت ( عنه ) أن يرويها ( له ) األحاديث هي اليت مسعها من الشيخ جاز 
) هذا إذا مل يكن له إجازة عامة عن شيخه ملروياته أو هلذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها ( قال ابن الصالح 

من غري بيان لإلجازة ) وله أن يقول حدثنا وأخربنا ( مطلقا إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات باإلجازة 
  وإن كان يف النسخة مساع شيخ شيخه ( يب يتسامح مبثله واألمر قر

فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ومثلها من شيخه الثالث إذا وجد يف كتابه خالف حفظه فإن كان حفظ 
منه رجع وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن مل يشك وحسن أن جيمع فيقول حفظي كذا ويف كتايب كذا 

ه قال حفظي كذا وقال فيه غريي أو فالن كذا وإذا وجد مساعه يف كتابه وال يذكره فعن أيب حنيفة وإن خالفه غري
وبعض الشافعية ال جيوز روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأيب يوسف وحممد جوازها وهو الصحيح وشرطه 

ويكون ) زة عامة من شيخه و أن يكون السماع خبطه أو خط من يثق به والكتاب مصون فيحتاج أن تكون له إجا
حفظه فإن كان ( ما يف ) يف كتابه خالف ( احلافظ احلديث ) الثالث إذا وجد ) ( مثلها من شيخه ( لشيخه إجازة 

( بينهما يف رواية ) حفظ منه رجع إليه وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن مل يشك وحسن أن جيمع 
قال حفظي ( من احلفاظ فيما حيفظ ) وإن خالفه غريه ( ذا فعل شعبة وغريه هك) فيقول حفظي كذا ويف كتايب كذا 
وإذا وجد مساعه يف كتابه وال يذكره فعن أيب حنيفة ( فعل ذلك الثوري وغريه ) كذا وقال فيه غريي أو فالن كذا 

بن ) ف وحممد ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأيب يوس( حىت يتذكر ) روايته ( له ) وبعض الشافعية ال جيوز 
وشرطه أن يكون ( لعمل العلماء به سلفا وخلفا وباب الرواية على التوسعة ) جوازها وهو الصحيح ( احلسن 

  حبيث ) السماع خبطه أو خط من يثق به والكتاب مصون 

صدها يغلب على الظن سالمته من التغيري وتسكن إليه نفسه فإن شك مل جيز الرابع إن مل يكن عاملا باأللفاظ ومقا
خبريا مبا حييل معانيها مل جتز له الرواية باملعىن بال خالف بل يتعني اللفظ الذي مسعه فإن كان عاملا بذلك فقالت 

يغلب على الظن سالمته من التغيري وتسكن ( طائفة من أصحاب احلديث والفقة واألصول ال جتوز إال بلفظه وجوز 
االعتماد عليه وكذا إن مل يكن الكتاب ) مل جيز ( فيه ) فإن شك (  وإن مل يذكر أحاديثه حديثا حديثا) إليه نفسه 

خبط ثقة بال خالف وعرب يف الروضة واملنهاج كأصليهما عن الشرط بقوله حمفوظ عنده فأشعر بعدم االكتفاء بظن 
وجد من السماع سالمته من التغيري وتعقبه البلقيين يف التصحيح فإن املعتمد عند العلماء قدميا وحديثا العمل مبا ي

واإلجازة مكتوبا يف الطباق اليت يغلب على الظن صحتها وإن مل يتذكر السماع وال اإلجازة ومل تكن الطبقة حمفوظة 
عنده انتهى وهذا هو املوافق ملا هنا وقد مشي عليه صاحب احلاوي الصغري فقال ويروى خبط احملفوظ ومل تكن 

) ومقاصدها خبريا مبا حييل معانيها ( ومدلوالهتا ) لراوي عاملا بااللفاظ الرابع إن مل يكن ا( الطبقة حمفوظة عنده 
باملعىن بال خالف بل يتعني اللفظ الذي مسعه فإن كان ( ملا مسعه ) مل جتز له الرواية ( بصريا مبقادير التفاوت بينهما 



وإليه ذهب ابن سريين وثعلب ) عاملا بذلك فقالت طائفة من أصحاب احلديث والفقه واألصول ال جيوز إال بلفظه 
  وجوز ( وأبو بكر الرازي من احلنفية وروي عن ابن عمر 

بعضهم يف غري حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل جيوز فيه وقال مجهور السلف واخللف من الطوائف جيوز 
ومل جيوز فيه وقال مجهور باملعىن يف مجيعه إذا قطع بأداء املعىن بعضهم يف غري حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ألن ذلك هو الذي ) جيوز باملعىن يف مجيعه إذا قطع بأداء املعىن ( منهم األئمة األربعة ) السلف واخللف من الطوائف 
تشهد به أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ خمتلفة وقد ورد يف املسألة حديث 

عرفة الصحابة والطرباين يف الكبري من حديث عبد اهللا بن سليمان بن أكتمة الليثي قال مرفوع رواه ابن منده يف م
قلت يا رسول اهللا إين أمسع منك احلديث ال أستطيع أن أؤديه كما أمسع منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا مل 

فقال لوال هذا ما حدثنا واستدل فذكر ذلك للحسن )  ١( حتلوا حراما ومل حترموا حالال وأصبتم املعىن فال بأس 
لذلك الشافعي حبديث أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه قال وإذا كان اهللا برأفته خبلقه أنزل كتابه 
على سبعة أحرف علمنا منه بأن الكتاب قد نزل لتحل هلم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما مل يكن اختالفهم إحالة 

تاب اهللا سبحانه أوىل أن جيوز فيه اختالف اللفظ ما مل حيل معناه وروى البيهقي عن مكحول معىن كان ما سوى ك
  قال دخلت أنا وأبو األزهر على واثلة بن األسقع 

فقلنا له يا أبا األسقع حدثنا حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس فيه وهم وال مزيد وال نسيان 
من القرآن شيئا فقلنا نعم وما حنن له حبافظني جدا إنا لنزيد الواو واأللف وننقص قال فهذا فقال هل قرأ أحد منكم 

القرآن مكتوب بني أظهركم ال تألونه حفظا وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون فكيف بأحاديث مسعناها من 
كم إذا حدثناكم باحلديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عسى أن ال نكون مسعناها منه إال مرة واحدة حسب

املعىن وأسند أيضا يف املدخل عن جابر بن عبد اهللا قال قال حذيفة إنا قوم عرب نردد األحاديث فنقدم ونؤخر 
وأسند أيضا عن شعيب بن احلبحاب قال دخلت أنا وعبدان على احلسن فقلنا يا أبا سعيد الرجل حيدث باحلديث 

لكذب على من تعمد ذلك وأسند أيضا عن جرير بن حازم قال مسعت احلسن فيزيد فيه أو ينقص منه قال إمنا ا
حيدث بأحاديث األصل واحد والكالم خمتلف وأسند عن ابن عون قال كان احلسن وإبراهيم والشعيب يأتون 

باحلديث على املعاين وكان القاسم بن حممد وابن سريين ورجاء بن حيوة يعيدون احلديث على حروفه وأسند عن 
أويس قال سألنا الزهري عن التقدمي والتأخري يف احلديث فقال إن هذا جيوز يف القرآن فكيف به يف احلديث إذا  أيب

  أصبت معىن 

احلديث فلم حتل به حراما ومل حترم به حالال فال بأس واسند عن سفيان قال كان عمرو بن دينار حيدث باحلديث 
 على ما مسع وأسند عن وكيع قال إن مل يكن املعىن واسعا فقد على املعىن وكان إبراهيم بن ميسرة ال حيدث إال

هلك الناس قال شيخ اإلسالم ومن أقوى حججهم اإلمجاع على جواز شرح الشريعة للعجم بلغاهتا للعارف به فإذا 
لعريب يف جاز اإلبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أوىل وقيل إمنا جيوز ذلك للصحابة دون غريهم وبه جزم ابن ا

أحكام القرآن قال ألنا لو جوزناه لكل أحد ملا كنا على ثقة من األخذ باحلديث والصحابة اجتمع فيهم أمران 
الفصاحة والبالغة جبلة ومشاهدة أقوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأفعاله فأفادهتم املشاهدة عقل املعىن مجلة 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجيوز يف غريه حكاه ابن الصالح واستيفاء املقصود كله وقيل مينع ذلك يف حديث ر



ورواه البيهقي يف املدخل عن مالك وروي عنه أيضا انه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء يف حديث رسول اهللا 
فإذا  صلى اهللا عليه و سلم وروي عن اخلليل بن أمحد أنه قال ذلك ايضا واستدل له بقوله رب مبلغ أوعى من سامع

رواه باملعىن فقد أزال عن موضعه معرفه ما فيه وقال املاوردي إن نسي اللفظ جاز ألنه حتمل اللفظ واملعىن وعجز 
عن أداء أحدمها فيلزمه أداء اآلخر ال سيما أن تركه قد يكون كتما لألحكام فإن مل ينسه مل جيز أن يورده بغريه ألن 

  ة يف كالمه صلى اهللا عليه و سلم من الفصاح

وهذا يف غري املصنفات وال جيوز تغيري مصنف وإن كان مبعناه وينبغي للراوي باملعىن أن يقول عقبيه أو كما قال أو 
حنوه أو شبهه أو ما أشبه هذا من األلفاظ ما ليس يف غريه وقيل عكسه وهو اجلواز ملن حيفظ اللفظ ليتمكن من 

رادف وقيل إن كان موجبه علما جاز ألن املعول على معناه التصرف فيه دون من نسيه وقال اخلطيب جيوز بإزاء م
وال جتب مراعاة اللفظ وإن كان عمال مل جيز وقال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية باملعىن لئال يتسلط من ال 

لتصرف حيسن ممن يظن أنه حيسن كما وقع للرواة كثريا قدميا وحديثا وعلى اجلواز األوىل إيراد احلديث بلفظه دون ا
فيه وال شك يف اشتراط أن ال يكون مما تعبد بلفظه وقد صرح به هنا الزركشي وإليه يرشد كالم العراقي اآليت يف 

يف ( اخلالف إمنا جيري ) وهذا ( إبدال الرسول بالنيب وعكسه وعندي أنه يشترط أن ال يكون من جوامع الكلم 
قطعا ألن الرواية باملعىن ) وإن كان مبعناه ( بداله بلفظ آخر وإ) مصنف ( شيء من ) غري املصنفات وال جيوز تغيري 

رخص فيها من رخص ملا كان عليهم يف ضبط األلفاظ من اجلرح وذلك غري موجود فيما اشتملت عليه الكتب 
وينبغي للراوي باملعىن أن يقول عقيبه أو كما قال أو ( وألنه إن ملك تغيري اللفظ فليس ميلك تغيري تصنيف غريه 

وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك وهم أعلم الناس مبعاين الكالم ) وه أو شبهه او ما أشبه هذا من األلفاظ حن
  خوفا من الزلل ملعرفتهم مبا يف الرواية باملعىن من اخلطر 

اهبا وإذا اشتبهت على القارئ لفظة فحسن أن يقول بعد قراءهتا على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة وإذنا يف صو
إذا بان اخلامس اختلف يف رواية بعض احلديث الواحد دون بعض فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية باملعىن 
ومنعه بعضهم مع جتويزها باملعىن إذا مل يكن رواه هو أو غريه بتمامه قبل هذا وجوزه بعضهم مطلقا روى ابن ماجه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاغرورقت عيناه وانتفخت وأمحد واحلاكم عن ابن مسعود أنه قال يوما قال 
أوداجه مث قال أو مثله أو حنوه أو شبيه به ويف مسند الدارمي والكفاية للخطيب عن أيب الدرداء أنه كان إذا حدث 
ا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال او حنوه أو شبهه وروى ابن ماجه وأمحد عن أنس بن مالك انه كان إذ

وإذا اشتبهت ( حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففرغ قال أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
) وإذنا يف ( من الشيخ ) على القارئ لفظه فحسن أن يقول بعد قراءهتا على الشك أو كما قال لتضمنه إجازة 

اخلامس ( شترط إفراد ذلك يف اإلجازة كما تقدم قريبا قال ابن الصالح مث ال ي) إذا بان ( عنه ) صواهبا ( رواية 
فمنعه بعضهم مطلقا ( وهو املسمى باختصار احلديث ) اختلف العلماء يف رواية بعض احلديث الواحد دون بعض 

وإن ) بناء على منع الرواية باملعىن ومنعه بعضهم من جتويزها باملعىن إذا مل يكن رواه هو أو غريه بتمامه قبل هذا 
  ) وجوزه بعضهم مطلقا ( واه هو مرة أخرى أو غريه على التمام جاز ر

والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غري متعلق مبا رواه حبيث ال خيتل البيان وال ختتلف الداللة 
ا من رواه تاما فخاف بتركه وسواء جوزناها باملعىن أم ال رواه قبل تاما أم ال هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة فأم



إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أوال أن نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فال جيوز له النقصان ثانيا وال ابتداء إن تعني 
عليه قيل وينبغي تقييده مبا إذا مل يكن احملذوف متعلقا باملأيت به تعلقا خيل باملعىن حذفه كاالستثناء والشرط والغاية 

وهو املنع من ) والصحيح التفصيل ( واألمر كذلك فقد حكى الصفي اهلندي االتفاق على املنع حينئذ  وحنو ذلك
غري متعلق مبا رواه حبيث ال خيتل البيان وال ( متميزا عما نقله ) وجوازه من العارف إذا كان ما تركه ( غري العامل 

رواه قبل تاما أم ( سواء ) سواء جوزناها باملعىن أم ال  (على هذا جيوز ذلك ) بتركه و ( فيما نقله ) ختتلف الداللة 
ألن ذلك مبنزلة خربين منفصلني وقد روى البيهقي يف املدخل عن ابن املبارك قال علمنا سفيان اختصار احلديث ) ال 
فيما ) ة تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزياد( مرة ) هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة فأما من رواه ( 

أداء ) ثانيا فال جيوز له النقصان ثانيا وال ابتداء إن تعني عليه ( فيما رواه ) أوال أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ( رواه 
متامه لئال خيرج بذلك باقيه عن االحتجاج به قال سليم فإن رواه أوال ناقصا مث أراد روايته تاما وكان ممن يتهم 

  ركها وكتماهنا بالزيادة كان ذلك عذرا له يف ت

وأما تقطيع املصنف احلديث يف األبواب فهو إىل اجلواز أقرب قال الشيخ وال خيلو من كراهة وما أظنه يوافق عليه 
حبسب ) يف األبواب ( الواحد ) وأما تقطيع املصنف احلديث ( السادس ينبغي أن ال يروي بقراءة حلان أو مصحف 

ابن الصالح ) قال الشيخ ( ومن املنع أبعد ) فهو إىل اجلواز أقرب ( دة االحتجاج به يف املسائل كل مسألة على ح
فقد ) وما أظنه يوافق عليه ( وعن أمحد ينبغي أن ال يفعل حكاه عنه اخلالل قال املصنف ) وال خيلو من كراهة ( 

مشكوك فيها بال فعله األئمة مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وغريهم تنبيه قال البلقيين جيوز حذف زيادة 
خالف وكان مالك يفعله كثريا تورعا بل كان يقطع إسناد احلديث إذا شك يف وصله قال وحمل ذلك زيادة ال تعلق 

للمذكور هبا فإن تعلق ذكرها مع الشك كحديث العرايا يف مخسة أوسق او دون مخسة أوسق فائدة جيوز يف كتابة 
بقراءة حلان ( حديثه ) أن ال يروي ( للشيخ ) السادس ينبغي ( يفد األطراف االكتفاء ببعض احلديث مطلقا وإن مل 

  ) أو مصحف 

وعلى طالب احلديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف فقد قال األصمعي إن أخوف ما 
علي فليتبوأ  أخاف على طالب العلم إذا مل يعرف النحو أن يدخل يف مجلة قوله صلى اهللا عليه و سلم من كذب

وشكا سيبويه محاد بن سلمة إىل )  ١( مقعده من النار ألنه مل يكن يلحن فمهما رويت عنه وحلنت فيه كذبت عليه 
اخلليل فقال له سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه يف رجل رعف فانتهرين وقال أخطأت إمنا هو رعف بفتح 

وعلى طالب احلديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به ( أسامة  العني فقال اخلليل صدق أتلقى هبذا الكالم أبا
روى اخلطيب عن شعبة قال من طلب احلديث ومل يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس ) من اللحن والتصحيف 

وليس له رأس وروى أيضا عن محاد بن سلمة قال مثل الذي يطلب احلديث وال يعرف النحو مثل احلمار عليه خمالة 
ال شعري فيها وروى اخلليلي يف اإلرشاد عن العباس بن املغرية بن عبد الرمحن عن أبيه قال جاء عبد العزيز 

  الدراوردي يف مجاعة إىل أيب ليعرضوا عليه كتابا فقرأ هلم 
و

قال وطريقه يف السالمة من التصحيف األخذ من أفواه أهل املعرفة والتحقيق وإذا وقع يف روايته حلن أو حتريف فقد 
ابن سريين وابن سخربة يرويه كما مسعه والصواب وقول األكثرين يرويه على الصواب الدراورديوكان رديء 

اللسان يلحن فقال أيب وحيك يا دراوردي أنت كنت إىل إصالح لسانك قبل النظر يف هذا الشأن أحوج منك إىل 



والضبط عنهم ال من بطون ) عرفة والتحقيق وطريقه يف السالمة من التصحيف األخذ من أفواه أهل امل( غري ذلك 
وأبو معمر وأبو عبيد ) بن سخربة ( عبد اهللا ) وإذا وقع يف روايته حلن أو حتريف فقد قال ابن سريين و ( الكتب 

قال ابن الصالح وهذا غلو يف اتباع ) كما مسعه ( على اخلطأ ) يرويه ( القاسم بن سالم فيما رواه البيهقي عنهما 
منهم ابن املبارك واألوزاعي والشعيب والقاسم ابن ) والصواب وقول األكثرين ( ملنع من الرواية باملعىن اللفظ وا

ال سيما يف اللحن الذي ال خيتلف املعىن به واختار ) يرويه على الصواب ( حممد وعطاء ومهام والنضر بن مشيل انه 
ق العيد أما الصواب فإنه مل يسمع كذلك وأما اخلطأ ابن عبد السالم ترك اخلطأ والصواب أيضا حكاه عنه ابن دقي

  فألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقله كذلك 

وأما إصالحه يف الكتاب فجوزه بعضهم والصواب تقريره يف األصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب يف 
تنا أو عند شيخنا أو من طريق فالن كذا وله احلاشية مث األوىل عند السماع أن يقرأه على الصواب مث يقول يف رواي

أن يقرأ ما يف األصل مث يذكر الصواب وأحسن اإلصالح مبا جاء يف رواية أو حديث آخر وإن كان اإلصالح 
فجوزه ( وتغيري ما وقع فيه ) وأما إصالحه يف الكتاب ( بزيادة ساقط فإن مل يغاير معىن األصل فهو على ما سبق 

كما تقدم ) صواب تقريره يف األصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب يف احلاشية وال( أيضا ) بعضهم 
فإن ذلك أمجع للمصلحة وأنفى للمفسدة وقد يأيت من يظهر له وجه صحته ولو فتح باب التغيري جلسر عليه من 

 روايتنا أو عند شيخنا أو يف( وقع ) على الصواب مث يقول ( أوال ) مث األوىل عند السماع أن يقرأه ( ليس بأهل 
وإمنا كان األول أوىل كيال يتقول على ) مث يذكر الصواب ( أوال ) من طريق فالن كذا وله أن يقرأ ما يف األصل 

أو حديث ( أخرى ) مبا جاء يف رواية ( أن يكون ) وأحسن اإلصالح ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مل يقل 
فإن مل يغاير معىن ( من األصل ) وإن كان اإلصالح بزيادة الساقط ( قول املذكور فإن ذكره أمن من الت) آخر 

كذا عرب ابن الصالح أيضا وعبارة العراقي فال بأس بإحلاقه يف األصل من غري تنبيه على ) األصل فهو على ما سبق 
  سقوطه بأن يعلم أنه سقط يف الكتابة كلفظة ابن يف النسب 

ر األصل مقرونا بالبيان فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه يف وإن غاير تأكد احلكم بذك
نفس الكتاب مع كلمة يعين هذا إذا علم أن شيخه رواه علىاخلطأ فأما إن رواه يف كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه 

سأل أبو داود أمحد بن  من كتابه ال من شيخه فيتجه إصالحه يف كتابه وروايته وكحرف ال خيتلف املعىن به وقد
حنبل فقال وجدت يف كتايب حجاج عن جريج جيوز يل أن أصلحه ابن جريج قال أرجو أن يكون هذا ال بأس به 
وقيل ملالك أرأيت حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم يزاد فيه الواو واأللف واملعىن واحد فقال أرجو أن يكون 

فإن علم ( ملا سقط ) تأكد احلكم بذكر األصل مقرونا بالبيان (  األصل الساقط معىن ما وقع يف) وإن غاير ( خفيفا 
فله أيضا أن يلحقه يف نفس الكتاب مع ( وأن من فوقه من الرواة أتى به ) أسقطه وحده ( له ) أن بعض الرواة 

مرة يعين عن قبله كما فعل اخلطيب إذ روى عن أيب عمر بن مهدي عن احملاملي بسنده إىل عروة عن ع) كلمة يعين 
عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدين إيل رأسه فأرجله قال اخلطيب كان يف أصل ابن مهدي عن 

عمرة قالت كان فأحلقنا فيه ذكر عائشة إذ مل يكن منه بد وعلمنا أن احملاملي كذلك رواه وإمنا سقط من كتاب 
قل لنا ذلك قال وهكذا رأيت غري واحد من شيوخنا يفعل يف مثل هذا شيخنا وقلنا له ما فيه يعين ألن ابن مهدي مل ي

على اخلطأ فأما إن رواه يف ( له ) هذا إذا علم أن شيخه رواه ( مث روى عن وكيع قال أنا أستعني يف احلديث بيعين 



يف ) كتابه و إصالحه يف ( حينئذ ) من كتابه ال بد من شيخه فيتجه ( أي السقط ) كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه 
  عند حتديثه كما تقدم عن أيب داود ) روايته ( 

كما إذا درس من كتابه بعض اإلسناد أو املنت فإنه جيوز استدراكه من كتاب غريه إذا عرف صحته وسكنت نفسه 
إىل أن ذلك هو الساقط كذا قاله أهل التحقيق ومنعه بعضهم وبيانه حال الرواية أوىل وهكذا احلكم يف استثبات 
احلافظ ما شك فيه من كتاب غريه أو حفظه فإن وجد يف كتابه كلمة غري مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل 

( بتقطع أو بلل وحنوه ) كما إذا درس من كتابه بعض اإلسناد أو املنت ( عنها العلماء هبا ويرويها على ما خيربونه 
( وثق به بأن يكون أخذه عن شيخه وهو ثقة و) استدراكه من كتاب غريه إذا عرف صحته ( له ) فإنه جيوز 

وإن كان ) ومنعه بعضهم ( وممن فعله نعيم بن محاد ) وسكنت نفسه إىل أن ذلك هو الساقط كذا قال اهل التحقيق 
جار ) وهكذا احلكم ( قاله اخلطيب ) وبيانه حال الرواية أوىل ( معروفا حمفوظا نقله اخلطيب عن أيب حممد بن ماسي 

كما روي عن أيب عوانة وأمحد وغريمها وحيسن ) غريه أو حفظه ( ثقة ) ات احلافظ ما شك فيه من كتاب يف استثب( 
أن يبني مرتبته كما فعل يزيد بن هرون وغريه ففي مسند أمحد حدثنا يزيد بن هرون أنا عاصم بالكوفة فلم أكتبه 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا فسمعت شعبة حيدث به فعرفته به عن عاصم عن عبد اهللا بن سرجس أن رس
سافر قال اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر ويف غري املسند عن يزيد أنا عاصم وثبتين فيه شعبة فإن بني أصل 

التثبت من دون من ثبته فال يأمن فعله أبو داود يف سننه عقب حديث احلكم بن حزن قال ثبتين يف شيء منه بعض 
غري مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء هبا ( من غريب العربية ) يف كتابه كلمة فإو وجد ( أصحابنا 

  به فعل ذلك أمحد وإسحق وغريمها ) ويرويها على ما خيربونه 

السابع إذا كان احلديث عنده عن اثنني أو أكثر واتفقا يف املعىن دون اللفظ فله مجعهما يف اإلسناد مث يسوق احلديث 
أحدمها فيقول أخربنا فالن وفالن واللفظ لفالن أو هذا لفظ فالن قال أو قاال أخربنا فالن وحنوه من  على لفظ

العبارات وملسلم يف صحيحه عبارة حسنة كقوله حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كالمها عن أيب خالد قال أبو بكر حدثنا 
أخربنا وروى اخلطيب عن عفان بن سلمة أنه  أبو خالد عن األعمش فظاهره أن اللفظ أليب بكر فإن مل خيص فقال

السابع إذا كان احلديث عنده عن اثنني ( كان جييء إىل األخفش وأصحاب النحو يعرض عليهم حنو احلديث يعربه 
مث يسوق ( مسمني ) يف اإلسناد ( أو مجعهم ) واتفقا يف املعىن دون اللفظ فله مجعهما ( من الشيوخ ) أو أكثر 

وله أن خيص فعل ) أحدمها فيقول أخربنا فالن وفالن واللفظ لفالن أو هذا لفظ فالن ( رواية ) احلديث على لفظ 
قال أو قاال أخربنا فالن وحنوه من العبارات وملسلم يف ( القول من له اللفظ وأن يأيت به هلما فيقول بعد ما تقدم 

كالمها عن ( األشج ) وأبو سعيد (  شيبة بن أيب) كقوله حدثنا أبو بكر ( أفصح مما تقدم ) صحيحه عبارة حسنة 
قال العراقي ) أن اللفظ أليب بكر ( حيث أعاده ثانيا ) أيب خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن األعمش فظاهره 

أحدمها بنسبة اللفظ إليه بل أتى ) فإن مل خيص ( وحيتمل أنه أعاده لبيان التصريح بالتحديث وأن األشج مل يصرح 
  فقال أخربنا ( هذا وبعض لفظ اآلخر  ببعض لفظ

فالن وفالن وتقاربا يف اللفظ قاال حدثنا فالن جاز على جواز الرواية باملعىن فإن مل يقل تقاربا فال بأس به على جواز 
الرواية باملعىن وإن كان قد عيب به البخاري أو غريه وإذا مسع من مجاعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم مث رواه 

قاال حدثنا فالن ( أو واملعىن واحد ) وقال اللفظ لفالن فيحتمل جوازه ومنعه فالن وفالن وتقاربا يف اللفظ عنهم 



دون ما إذا مل جيوزها قال ابن الصالح وقول أيب داود حدثنا مسدد وأبو توبة املعىن ) جاز على جواز الرواية باملعىن 
ول فيكون اللفظ ملسدد ويوافقه أبو توبة يف املعىن وحيتمل أن قاال حدثنا ابو األحوص حيتمل أن يكون من قبيل األ

يكون من قبيل الثاين فال يكون أورد لفظ أحدمها خاصة بل رواه عنهما باملعىن قال وهذا االحتمال يقرب يف قول 
البخاري أو  فال بأس به على جواز الرواية باملعىن وإن كان قد عيب به( وال شبهة ) فإن مل يقل ( مسلم املعىن واحد 

وقال ( كلهم ) مث رواه عنهم ( دون الباقي ) مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ( كتابا ) غريه وإذا مسع من مجاعة 
) و ( كاألول ألن ما أورده قد مسعه بنصه ممن يذكر أنه بلفظه ) فيحتمل جوازه ( املقابل بأصله ) اللفظ لفالن 

ة رواية اآلخرين حىت خيرب عنها خبالف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة ألنه ال علم عنده بكيفي) منعه ( حيتمل 
املعىن قاله ابن الصالح وحكاه أيضا العراقي ومل يرجح شيئا من االحتمالني وقال البدر بن مجاعة يف املنهل الروي 

ن تفاوهتا يف ألفاظ أو حيتمل تفصيال آخر وهو النظر إىل الطرق فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة مل جيز وإن كا
  لغات أو اختالف ضبط جاز 

الثامن ليس له أن يزيد يف نسب غري شيخه أو صفته إال أن مييزه فيقول هو ابن فالن الفالين أو يعين ابن فالن وحنوه 
فإن ذكر شيخه نسب شيخه يف أول حديث مث اقتصر يف باقي أحاديث الكتاب على امسه أو بعض نسبه فقد حكى 

ن أكثر العلماء جواز روايته تلك األحاديث مفصوله عن األول مستوفيا نسب شيخ شيخه وعن بعضهم اخلطيب ع
األوىل أن يقول يعين ابن فالن وعن علي بن املديين وغريه يقول حدثين شيخي أن فالن ابن فالن حدثه وعن بعضهم 

من ) له أن يزيد يف نسب غري شيخه  أخربنا فالن هو ابن فالن واستحبه اخلطيب وكله جائز وأوالده الثامن ليس
هو ابن فالن ( مثال ) إال أن مييزه فيقول ( مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه ) أو صفته ( رجال اإلسناد 

يف أول ( بتمامه ) فإن ذكر شيخه نسب شيخه ( فيجوز فعل ذلك أمحد وغريه ) الفالين أو يعين ابن فالن وحنوه 
أحاديث الكتاب على امسه أو بعض نسبه فقد حكى اخلطيب عن أكثر العلماء جواز روايته حديث مث اقتصر يف باقي 

) األوىل ( أن ) عن بعضهم ( حكى ) األول مستوفيا نسب شيخ شيخه و ( احلديث ) تلك األحاديث مفصولة عن 
( األصبهاين احلافظ أنه  كشيخه أيب بكر) عن علي بن املديين وغريه ( حكي ) أن يقول يعين ابن فالن و ( فيه أيضا 

) أنا فالن هو ابن فالن واستحبه ( أنه يقول ) عن بعضهم ( حكي ) يقول حدثين شيخي أن فالن ابن فالن حدثه و 
وكله جائز وأواله ( ألن لفظ أن استعملهما قوم يف اإلجازة كما تقدم قال ابن الصالح ) اخلطيب ( أي هذا األخري 

  أن ) 

بن فالن مث قوله أن فالن ابن فالن مث أن يذكره بكماله من غري فصل التاسع جرت العادة هو ابن فالن أو يعين ا
حبذف قال وحنوه بني رجال اإلسناد خطأ وينبغي للقارئ اللفظ هبا وإذا كان فيه قرء على فالن أخربك فالن أو قرئ 

قال حدثنا فالن وإذا تكرر لفظ قال على فالن حدثنا فالن فليقل القارئ يف األول قيل له أخربك فالن ويف الثاين 
قوله أن ( بعده ) هو ابن فالن أو يعين ابن فالن مث ( كقوله حدثنا صاحل قال قال الشعيب فإهنم حيذفون أحدمها يقول 

تنبيه قال يف االقتراح ومن املمنوع أيضا أن يزيد تاريخ ) أن يذكره بكماله من غري فصل ( بغده ) فالن بن فالن مث 
التاسع جرت العادة حبذف قال ( ذا مل يذكره الشيخ أو يقول بقراءة فالن أو بتخريج فالن حيث مل يذكره السماع إ

عبارة ابن الصالح وال بد من ذكره حال ) وينبغي للقارئ اللفظ هبا ( اختصارا ) وحنوه بني رجال اإلسناد خطأ 
ن حدثنا فالن فليقل القارئ يف األول قيل له وإذا كان فيه قرئ على فالن أخربك فالن أو قرئ على فال( القراءة 

قال ابن الصالح وقد جاء هذا مصرحا به خطا قلت وينبغي أن يقال يف ) أخربك فالن ويف الثاين قال حدثنا فالن 



قال ( بن حيان ) حدثنا صاحل ( أي البخاري ) وإذا تكرر لفظ قال كقوله ( قرأت على فالن قلت له أخربك فالن 
  الشعيب فإهنم حيذفون أحدمها  (عامر ) قال 

وهي األوىل ) خطأ فليلفظ هبما القارئ ولو ترك القارئ قال يف هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع خطا 
ولو ترك القارىء قال يف هذا كله فقد أخطأ ( مجيعا قال املصنف من زيادته ) فليلفظ هبما القارئ ( فيما يظهر 

ف القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم وكذا قال ابن الصالح أيضا يف ألن حذ) والظاهر صحة السماع 
فتاويه معربا باألظهر قال العراقي وقد كان بعض أئمة العربية وهو العالمة شهاب الدين عبد اللطيف ابن املرحل 

الفصل بني كالمي  ينكر اشتراط احملدثني التلفظ بقال يف أثناء السند وما أدري ما وجه إنكاره ألن األصل هو
املتكلمني للتمييز بينهما وحيث مل يفصل فهو مضمر واإلضمار خالف األصل قلت وجه ذلك يف غاية الظهور ألن 

أخربنا وحدثنا مبعىن قال لنا إذ حدث مبعىن قال ونا مبعىن لنا فقوله حدثنا فالن حدثنا فالن معناه قال لنا فالن قال لنا 
وقد ظهر يل هذا اجلواب وأنا يف أوائل الطلب فعرضته لبعض املدرسني فلم يهتد  فالن وهذا واضح ال إشكال فيه

لفهمه جلهله بالعربية مث رأيته بعد حنو عشر سنني منقوال عن شيخ اإلسالم وأنه كان ينصر هذا القول ويرجحه مث 
خاري عن عطاء بن أيب وقفت عليه خبطه فلله احلمد تنبيه مما حيذف يف اخلط أيضا يف اللفظ لفظ أنه كحديث الب

  ميمونة مسع أنس بن مالك أي أنه مسع قال ابن حجر يف شرحه لفظ أنه حيذف يف اخلط عرفا 

العاشر النسخ واألجزاء املشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة مهام عن أيب هريرة منهم من جيدد اإلسناد أول 
ل كل جملس ويدرج الباقي عليه قائال يف كل كل حديث وهو أحوط ومنهم من يكتفي به يف أول حديث أو أو

حديث وباإلسناد أو وبه وهو األغلب فمن مسع هكذا فأراد غري األول بإسناده جاز عند األكثرين ومنعه أبو أسحق 
عن ايب ( ابن منبه ) العاشر النسخ واألجزاء املشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة مهام ( اإلسفرايين وغريه 

وهو أحوط ( منها ) أول كل حديث ( فيذكره ) منهم من جيدد اإلسناد ( اية عبد الرزاق عن معمر عنه رو) هريرة 
أو أول كل ( منها ) ومنهم من يكتفي به يف أول حديث ( وأكثر ما يوجد يف األصول القدمية وأوجبه بعضهم ) 

وباإلسناد أو وبه وهو األغلب ( األول بعد احلديث ) ويدرج الباقي عليه قائال يف كل حديث ( من مساعها ) جملس 
منهم ) عند األكثرين ( له ذلك ) بإسناد جاز ( مفردا عنه ) فمن مسع هكذا فأراد رواية غري األول ( األكثر ) 

وكيع وابن معني واإلمساعيلي ألن املعطوف له حكم املعطوف عليه وهو مبثابة تقطيع املنت الواحد يف أبواب بإسناده 
  كبعض أهل احلديث رأوا ذلك تدليسا ) أبو إسحاق اإلسفراييين وغريه ( األستاذ ) ومنعه ( وله املذكور يف أ

فعلى هذا طريقه أن يبني كقول مسلم حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن مهام قال هذا ما حدثنا 
دىن مقعد أحدكم وذكر احلديث وكذا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أ

) فعلى هذا طريقه أن يبني ( فعله كثري من املؤلفني وأما إعادة بعض اإلسناد آخر الكتاب فال يرفع هذا اخلالف 
حدثنا حممد بن رافع ثنا عبد ( يف الرواية من نسخة مهام ) كقول مسلم ( وحيكي ذلك وهو على األول أحسن 

قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال ( بن منبه بكسر املوحدة املشددة  )الرزاق أنا معمر عن مهام 
وكذا فعله كثري من ( واطرد ملسلم ذلك ) رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين أدىن مقعد أحدكم يف اجلنة احلديث 

النسخة ويعطف عليه احلديث الذي  وأما البخاري فإنه مل يسلك قاعدة مطردة فتارة يذكر أول حديث يف) املؤلفني 
يساق اإلسناد ألجله كقوله يف الطهارة حدثنا أبو اليمان أنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن األعرج أنه مسع أبا ه نريرة 



أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حنن اآلخرون السابقون وقال ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم احلديث 
قوم ذكره حنن اآلخرون السابقون يف هذا الباب وليس مراده إال ما ذكرناه وتارة يقتصر على احلديث  فأشكل على

أو ) اإلسناد آخر الكتاب ( من احملدثني ) واما إعادة بعض ( الذي يريده وكأنه أراد بيان أن كال األمرين جائز 
إلسناد عند روايتها لكونه ال يقع متصال بواحد الذي مينع إفراد كل حديث بذلك ا) فال يرفع هذا اخلالف ( اجلزء 

  من 

إال أنه يفيد احتياطا وإجازة بالغة من أعلى أنواعها احلادي عشر إذا قدم املنت كقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا 
 يتصل أو املنت وأخر اإلسناد كروى نافع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا مث يقول أخربنا به فالن عن فالن حىت

صح وكان متصال فلو أراد من مسعه هكذا تقدمي مجيع اإلسناد فجوزه بعضهم وينبغي فيه خالف كتقدمي بعض املنت 
قلت ) إجازة بالغة من أعلى أنواعها ( ويتضمن ) إال أنه يفيد احتياطا ( على بعض بناء على منع الرواية باملعىن 

كقال رسول اهللا صلى اهللا ( على اإلسناد ) املنت ( الراوي ) ذا قدم احلادي عشر إ( ويفيد مساعه ملن ال يسمعه أوال 
كروى نافع عن ابن عمر عن النيب ( من أعلى ) أو املنت وأخر اإلسناد ( مث يذكر اإلسناد بعده ) عليه و سلم كذا 

ال فلو أراد من صح وكان متص( مبا قدمه ) صلى اهللا عليه و سلم كذا مث يقول أخربنا به فالن عن فالن حىت يتصل 
أي أهل احلديث من املتقدمني قال ) فجوزه بعضهم ( بأن يبدأ به أوال مث يذكر املنت ) مسعه هكذا تقدمي مجيع اإلسناد 

فيه خالف كتقدمي بعض املنت على بعض ( أن يكون ) وينبغي ( املصنف يف اإلرشاد وهو الصحيح قال ابن الصالح 
واجلواز على جوازها قال البلقيين ) بناء على منع الرواية باملعىن ( يه املنع أي كاخلالف فيه فإن اخلطيب حكى ف) 

وهذا التخريج ممنوع والفرق أن تقدمي بعض األلفاظ يؤدي إىل االخالل باملقصود يف العطف وعود الضمري وحنو 
  ذلك خبالف تقدمي السند كله أو بعضه فلذلك جاز فيه ومل يتخرج على اخلالف انتهى 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



ووي: كتاب  لن تقريب ا لراوي يف شرح  ا   تدريب 
وطي : املؤلف  لسي ا بكر  بن أيب  لرمحن  ا  عبد 

ولو روى حديثا بإسناد مث أتبعه إسنادا قال يف آخره مثله فأراد السامع رواية املنت باإلسناد الثاين فاألظهر منعه وهو 
ظ وكان مجاعة من العلماء إذا روى أحدهم قول شعبة واجازه الثوري وابن معني إذا كان متحفظا مميزا بني األلفا

مثل هذا ذكر اإلسناد مث قال مثل حديث قبله متنه كذا واختار اخلطيب هذا وأما إذا قال حنوه فأجازه الثوري قلت 
واملسألة املبين عليها اشار إليها املصنف كابن الصالح ومل يفرداها بالكالم عليها وقد عقد الرامهرمزي لذلك بابا 

احلسن والشعيب وعبيدة وإبراهيم وأيب نضرة اجلواز إذا مل يغري املعىن قال املصنف وينبغي القطع به إذا مل  فحكى عن
يكن للمقدم ارتباطا باملؤخر فائدة قال شيخ اإلسالم تقدمي احلديث على السند يقع البن خزمية إذا كان يف السند 

وقد صرح ابن خزمية بأن من رواه على غري ذلك الوجه ال من فيه مقال فيبتدئ به مث بعد الفراغ يذكر السند قال 
مث أتبعه ( له ) ولو روي حديثا بإسناد ( يكون يف حل منه فحينئذ ينبغي ان مينع هذا ولو جوزنا الرواية باملعىن 

) نت رواية امل( لذلك منه ) وقال يف آخره مثله فأراد السامع ( وحذف متنه أحاله على املنت األول ) بإسناد آخر 
) الثوري وابن معني إذا كان ( سفيان ) فاألظهر منعه وهو قول شعبة واجازه ( فقط ) باإلسناد الثاين ( األول 

وكان مجاعة من العلماء إذا روى ( ومعناه إن مل يكن كذلك ) مميزا بني األلفاظ ( ضابطا ) متحفظا ( الراوي 
نه كذا واختار اخلطيب هذا وأما إذا قال حنوه فأجازه أحدهم مثل هذا ذكر اإلسناد مث قال مثل حديث قبله مت

  أيضا كمثله ) الثوري 

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

وحيل حنوه إذا كان مبعناه الثاين عشر إذا ذكر اإلسناد وبعض املنت مث قال وذكر احلديث فأراد السامع روايته بكماله 
أيضا وإن ) وابن معني ( وقال هو شك بل هو أوىل من املنع يف مثله ) ومنعه شعبة ( فهو أوىل باملنع من مثله وحنوه 

قال اخلطيب فرق ابن معني بني مثله وحنوه يصح على املنع الرواية باملعىن فأما على جوازها فال فرق ( ه جوزه يف مثل
اإلتقان أن يفرق بني مثله وحنوه فال حيل أن يقول مثله إال إذا ( الضبط وو ) يلزم احلديثي من ( إن مما ) قال احلاكم 

الثاين عشر إذا ذكر اإلسناد وبعض املنت مث ) ( وه إذا كان مبعناه حن( أن يقول ) اتفقا يف اللفظ وحيل ( علم أهنما ) 
بكماله فهو ( عنه ) فأراد السامع روايته ( ومل يتمه أو قال بطوله أو احلديث وأضمر وذكر ) قال وذكر احلديث 

نت قبل ذلك بإسناد السابقة ألنه إذا منع هناك مع أنه قد ساق فيها مجيع امل) مثله وحنوه ( مسألة ) أوىل باملنع من 
  آخر فالن مينع هنا ومل يسبق إال بعض احلديث من باب أوىل وبذلك جزم قوم 

فمنعه األستاذ أبو إسحاق وأجازه اإلمساعيلي إذا عرف احملدث والسامع ذلك احلديث واالحتياط أن يقتصر على 
فالتحقيق أنه بطريق اإلجازة القوية  املذكور مث يقول قال وذكر احلديث وهو هكذا ويسوقه بكماله وإذا جوز إطالقه

فيما مل يذكره الشيخ وال يفتقر إىل إفراده باإلجازة الثالث عشر قال الشيخ الظاهر أنه ال جيوز تغيري قال النيب صلى 
وأجازه اإلمساعيلي إذا عرف احملدث والسامع مثل ( اإلسفرايين )  ١) ( فمنعه اإلسناد أبو إسحق ( اهللا عليه و سلم 

( أو ومتامه كذا ) واالحتياط أن يقتصر على املذكور مث يقول قال وذكر احلديث وهو هكذا ( قال ) احلديث ذلك 
وفصل ابن كثري فقال إن كان مسع احلديث املشار إليه قبل ذلك على الشيخ يف ذلك اجمللس أو ) ويسوقه بكماله 



فيما مل ( األكيدة من جهات عديدة ) ازة القوية وإذا جوز إطالقه فالتحقيق أنه بطريق اإلج( غريه جاز وإال فال 
( الثالث عشر ) وال يفتقر إىل إفراده باإلجازة ( فجاز هلذا مع كونه أوله مساعا إدراج الباقي عليه ) يذكره الشيخ 

  الظاهر أنه ال جيوز تغيري قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ( ابن الصالح ) قال الشيخ 

اهللا عليه و سلم وال عكسه وإن جازت الرواية باملعىن الختالفه والصواب واهللا أعلم جوازه إىل قال رسول اهللا صلى 
ألنه ال خيتلف به هنا معىن وهو مذهب أمحد بن حنبل ومحاد بن سلمة واخلطيب إىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال وكان أمحد إذا كان يف الكتاب ) سلم وال عكسه وإن جازت الرواية باملعىن 
أي اختالف معىن النيب والرسول ) الختالفه ( احملدث رسول اهللا ضرب وكتب رسول اهللا وعتل ابن الصالح ذلك 

والصواب واهللا أعلم جوازه ألنه ( ألن الرسول من أوحي إليه للتبليغ والنيب من أوحي إليه للعمل فقط قال املصنف 
إذ املقصود نسبة القول لقائله وذلك حاصل بكل من ) ال خيتلف به هنا معىن (  األصل وإن اختلف معناه يف) 

كما سأله ابنه صاحل عنه فقال أرجو ان ال يكون به بأس وما تقدم عنه ) وهو مذهب أمحد بن حنبل ( املوضعني 
ل للمنع حبديث الرباء وبعضهم استد) ومحاد بن سلمة واخلطيب ( حممول على استحباب اتباع اللفظ دون اللزوم 

بن عازب يف الدعاء عند النوم وفيه ونبيك الذي أرسلت فأعاده على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ورسولك 
الذي أرسلت فقال ال ونبيك الذي أرسلت قال العراقي وال دليل فيه ألن ألفاظ األذكار توفيقية ورمبا كان يف 

جيمع بني اللفظني يف موضع واحد قال والصواب ما قاله النووي وكذا قال  اللفظ سر ال حيصل بغريه ولعله أراد أن
البلقيين وقال البدر بن مجاعة لو قيل جيوز تغيري النيب إىل الرسول وال جيوز عكسه ملا بعد ألن يف الرسول معىن زائدا 

  على النيب 

إذا حدثه من حفظه يف املذاكرة فليقل الرابع عشر إذا كان يف مساعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية ومنه 
حدثنا مذاكرة كما فعله األئمة ومنع مجاعة منهم احلمل عنهم حال املذاكرة وإذا كان احلديث عن ثقة وجمروح أو 

أي ) إذا كان يف مساعه بعض الوهن ) ( الرابع عشر ( ثقتني فاألوىل أن يذكرمها فإن اقتصر على ثقة فيهما مل حيرم 
فإن يف إغفاله نوعا من التدليس وذلك كان يسمع من غري أصل أو حيدث هو ) بيانه حال الرواية  فعليه( الضعف 

( أو الشيخ وقت القراءة أو حصل نوم أو نسخ أو مسع بقراءة مصحف أو حلان أو كان التسميع خبط من فيه نظر 
كما فعله األئمة ومنع مجاعة ( اكرة وحنو فليقل حدثنا يف املذ( نتساهلهم فيها ) ومنه إذا حدثه من حفظه يف املذاكرة 

احلم عنهم حال املذاكرة لتساهلهم فيها وألن احلفظ خوان وامتنع ( كابن مهدي وابن املبارك وأيب زرعة ) منهم 
( رجلني أحدمها ) وإذا كان احلديث عن ( مجاعة من رواية ما حيفظونه إال من كتبهم لذلك ومنهم أمحد بن حنبل 

ثقتني فاألوىل ( عن ) أو ( كحديث ألنس مثال يرويه عنه ثابت البناين وأبان بن أيب عياش ) جمروح ( اآلخر ) ثقة و 
فإن اقتصر على ( جلواز أن يكون فيه شيء ألحدمها مل يذكره اآلخر ومحل لفظ أحدمها على اآلخر ) أن يذكرمها 

تمال نادر بعيد وحمذور اإلسقاط يف الثاين اقل من ألن الظاهر اتفاق الروايتني وما ذكره من االح) ثقة فيهما مل حيرم 
  األول 

وإذا مسع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروى مجلته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدمها وبعضه عن اآلخر 
جاز مث يصري كل جزء منه كأنه رواه عن أحدمها مبهما فال حيتج بشيء منه إن كان فيهما جمروح وجيب ذكرمها 

ا أن عن أحدمها بعضه وعن اآلخر بعضه قال اخلطيب وكان مسلم بن احلجاج يف مثل هذا رمبا أسقط مجيعا مبين



اجملروح ويذكر الثقة مث يقول وآخر كناية عن اجملروح قال وهذا القول ال فائدة فيه وقال البلقيين بل له فائدة تكثري 
آخر فروى مجلته عنهما مبينا أن بعضه عن  (شيخ ) من ( اآلخر ) وإذا مسع بعض حديث من شيخ وبعضه ( الطرق 

جاز مث يصري كل جزء منه كأنه رواه عن ( غري مميز ملا مسعه من كل شيخ عن اآلخر ) أحدمها وبعضه عن اآلخر 
ألنه ما ما جزء منه إال وجيوز ان يكون عن ذلك اجملروح ) أحدمها مبهما فال حيتج بشيء منه إن كان فيهما جمروح 

وال جيوز ذكرمها ساكتا عن ذلك ) مجيعا مبينا أن عن أحدمها بعضه وعن اآلخر بعضه ( حينئذ ) وجيب ذكرمها ( 
وال إسقاط أحدمها جمروحا كان أو ثقة ومن أمثلة ذلك حديث اإلفك يف الصحيح من رواية الزهري حيث قال 

عائشة قال وكل قد حدثين  حدثين عروة و سعيد بن املسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن
طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم يف بعض وأنا أوعى حلديث بعضهم من بعض فذكر احلديث قال العراقي 
وقد اعترض بأن البخاري أسقط بعض شيوخه يف مثل هذه الصورة واقتصر على واحد فقال يف كتاب الرقاق من 

رو ابن دينار ثنا جماهد ان أبا هريرة كان يقول واهللا الذي ال صحيحه حدثين أبو نعيم بنصف من هذا احلديث ثنا عم
  إله إال هو أن 

  النوع السابع والعشرون معرفة آداب احملدث

علم احلديث شريف كنت ألعتمد بكبدي على األرض من اجلوع احلديث قال واجلواب أن املمتنع إمنا هو إسقاط 
ن قد حدث عن املذكور ببعض ما مل يسمعه منه فأما إذا بني بعضهم وإيراد كل احلديث عن بعضهم ألنه حينئذ يكو

أنه مل يسمع منه إال بعض احلديث كما فعل البخاري هنا فليس مبمتنع وقد بني البخاري يف كتاب االستئذان البعض 
ر انا جماهد الذي مسعه من أيب نعيم فقال حدثنا أبو نعيم ثنا عمرو ثنا حممد بن مقاتل أنا عبد اهللا انا عمرو ابن دينا

عن أيب هريرة قال دخلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجد لبنا يف قدح فقال أباهر احلق أهل الصفة 
فادعهم إيل قال فأتيتهم فدعوهتم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن هلم فدخلوا انتهى فهذا هو بعض حديث أيب نعيم الذي 

بخاري أخذه من كتاب أيب نعيم وجادة أو إجازة أو مسعه من شيخ ذكره يف الرقاق وأما بقية احلديث فيحتمل أن ال
آخر غري أيب نعيم إما حممد بن مقاتل أو غريه ومل يبني ذلك بل اقتصر على اتصال بعض احلديث من غري بيان ولكن 

النوع (  ما من قطعة منه إال وهي حمتملة ألهنا غري متصلة بالسماع إال القطعة اليت صرح يف االستئذان باتصاهلا
  وكيف ال وهو الوصلة إىل ) معرفة آداب احملدث علم احلديث الشريف ) ( السابع والعشرون 

يناسب مكارم األخالق وحماسن الشيم وهو من علوم اآلخرة من حرمه حرم خريا عظيما ومن رزقه نال فضال 
ب عن أن ينسب إليه ما مل يقله جزيال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والباحث عن تصحيح أقواله وافعاله والذ

وقد قيل يف تفسري قوله تعاىل يوم ندعو كل أناس بإمامهم ليس ألهل احلديث منقبة أشرف من ذلك ألنه ال إمام هلم 
غريه صلى اهللا عليه و سلم وألن سائر العلوم الشرعية حمتاجة إليه أما الفقه فواضح وأما التفسري فألن أوىل ما فسر 

يناسب مكارم ( اىل ما ثبت عن نبيه صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه رضي اهللا عنهم وهو علم به كالم اهللا تع
احملضة خبالف غريه يف اجلملة قال أبو احلسن ) وهو من علوم اآلخرة ( وينافر ضد ذلك ) األخالق وحماسن الشيم 

من حرمه حرم خريا عظيما ومن رزقه نال ( شبويه من أراد علم القرب فعليه باألثر ومن أراد علم اخلرب فعليه بالرأي 
)  ١( ويكفيه أنه يدخل يف دعوته صلى اهللا عليه و سلم حيث قال نصر اهللا أمرأ مسع مقاليت فوعاها ) فضال جسيما 

قال سفيان بن عيينة ليس من أهل احلديث أحد إال ويف وجهه نضرة هلذا احلديث وقال اللهم ارحم خلفائي قيل 



ين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنيت رواه الطرباين وغريه وكأن تلقيب احملدث بأمري ومن خلفاؤك قال الذ
  املؤمنني مأخوذ من هذا احلديث وقد لقب به مجاعة منهم سفيان 

فعلى صاحبه تصحيح النية وتطهري قلبه من أغراض الدنيا واختلف يف السن الذي يتصدى فيه إلمساعه وابن راهويه 
وأدناسها كحب ) وتطهري قلبه من أعراض الدنيا ( وإخالصها ) فعلى صاحبه تصحيح النية ( والبخاري وغريهم 

الرياسة وحنوها وليكن أكرب مهه نشر احلديث والتبليغ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاألعمال بالنيات وقد 
يب األحوص سالم بن سليم حدثنا قال سفيان الثوري قلت حلبيب بن أيب ثابت حدثنا قال حىت جتيء النية وقيل أل

وقال ... جنوت كفافا ال علي وال ليا ... مينوين اخلري الكثري وليتين ... فقال ليس يل نية فقالوا له إنك تؤجر فقال 
يتصدى فيه ( حيسن أن ) واختلف يف السن الذي ( محاد بن زيد أستغفر اهللا إن لذكر اإلسناد يف القلب خيالء 

خالد إذا بلغ اخلمسني ألهنا انتهاء الكهولة وفيها جمتمع األشد قال وال ينكر عند األربعني ألهنا  فقال ابن) إلمساعه 
حد االستواء ومنتهى الكمال وعندها ينتهي عزم اإلنسان وقوته ويتوفر عقله وجيود رأيه وأنكر ذلك القاضي عياض 

ديث والعلم ما ال حيصى كعمر بن وقال كم من السلف فمن بعدهم من مل ينته إىل هذا السن ونشر من احل
عبدالعزيز وسعيد بن جبري وإبراهيم النخعى وجلس مالك للناس ابن نيف وعشرين وقيل ابن سبع عشرة سنة 
والناس متوافرون وشيوخه ابن نيف وعشرين أحياء وربيعة والزهري ونافع وابن املنكدر وابن هرمز وغريهم 

  )  ١( تأخرين وقد حدث بندار وهو ابن مثاين عشرة وكذلك الشافعي وأئمة من املتقدمني وامل

والصحيح أنه مىت احتيج إىل ما عنده جلس له يف أي سن كان وينبغي أن ميسك عن التحديث إذا خشي التخليط 
هبرم أو خرف أو عمى وخيتلف ذلك باختالف الناس وحدث البخاري وما يف وجهه شعرة وهلم جرا قال ابن 

د حمله فيمن يؤخذ عنه احلديث جملرد اإلسناد من غري براعة يف العلم فإنه ال حيتاج إليه لعلو الصالح ما قاله ابن خال
والصحيح أنه ( إسناده إال عند السن املذكور أما من عنده براعة يف العلم فإنه يؤخذ عنه قبل السن املذكور قال 

ديث إذا خشي التخليط هبرم أو خرف مىت احتيج إىل ما عنده جلس له يف أي سن كان وينبغي أن ميسك عن التح
وضبطه ابن خالد بالثمانني قال والتسبيح والذكر وتالوة القرآن أوىل به ) أو عمي وخيتلف ذلك باختالف الناس 

فإن يكن ثابت العقل جمتمع الرأي فال بأس فقد حدث بعدها أنس وسهل بن سعد وعبد اهللا بن أيب أوىف يف آخرين 
ي وجماهد والشعيب يف آخرين ومن أتباعهم مالك والليث وابن عيينة وقال مالك إمنا خيرف ومن التابعني شريح القاض

الكذابون وحدث بعد املائة من الصحابة حكيم بن حزام ومن التابعني شريط النمري ومن بعدهم احلسن بن عرفة 
  وأبو القاسم البغوي والقاضي أبو الطيب الطربي والسلفي وغريهم 

حيدث حبضرة من هو أوىل منه لسنه أو علمه أو غريه وقيل يكره أن حيدث يف بلد فيه أوىل منه فصل األوىل أن ال 
األوىل ان حيدث حبضرة من ( وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه فالدين النصيحة فصل 

ويف طريقه هو إجازة وحنو ذلك فقد  كأنه يكون اعلى سندا او مساعه متصال) هو أوىل منه لسنه أو علمه أو غريه 
) يكره أن حيدث يف بلد فيه أوىل منه ( أبلغ من ذلك ) وقيل ( كان إبراهيم النخعي ال يتكلم حبضرة الشعيب بشيء 

وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه ( فقد قال حيىي بن معني إن من فعل ذلك فهو أمحق 
قال يف االقتراح ينبغي أن يكون هذا عند االستواء فيما عدا الصفة املرجحة أما مع التفاوت بأن  )فالدين النصيحة 

يكون األعلى إسنادا عاميا واألنزل عارف ضابط فقد يتوقف يف اإلرشاد إليه ألنه قد يكون يف الرواية عنه ما 



خالف األوىل فقد استنبط العلماء يوجب خلال قلت الصواب إطالق أن التحديث حبضرة األوىل ليس مبكروه وال 
من حديث أن ابين كان عسيفا احلديث وقوله سألت أهل العلم فأخربوين أن الصحابة كانوا يفتون يف عهد النيب 
صلى اهللا عليه و سلم ويف بلده وقد عقد حممد بن سعد يف الطبقات بابا لذلك وأخرج بأسانيد فيها الواقدي أن 

عليا وعبد الرمحن بن عوف وأيب بن كعب ومعاذ ابن جبل وزيد بن ثابت وروى منهم أبا بكر وعمر وعثمان و
  البيهقي يف املدخل بسند صحيح عن ابن عباس 

وال ميتنع من حتديث أحد لكونه غري صحيح النية فإنه يرجى صحتها وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أجره أنه قال 
س من نعم اهللا عليك أن حتدث وانا شاهد فإن أخطأت لسعيد بن جبري حدث قال أحدث وأنت شاهد قال أو لي

علمتك تنبيه إذا كان مجاعة مشتركون يف مساع فاإلمساع منهم فرض كفاية ولو طلب من أحدهم فامتنع مل يأمث فإن 
بعد ذلك قال معمر ) صحتها ( له ) وال ميتنع من حتديث أحد لكونه غري صحيح النية فإنه يرجى ( احنصر فيه أمث 

بن ايب ثابت طلبنا احلديث وما لنا فيه نية مث رزق اهللا النية بعد وقال معمر إن الرجل ليطلب العلم لغري اهللا  وحبيب
فيأىب عليه العلم حىت يكون هللا وقال الثوري ما كان يف الناس أفضل من طالب احلديث فقيل يطلبونه بغري نية فقال 

فقد كان يف السلف من يتألف الناس على حديثه منهم ) جره وليحرص على نشره مبتغيا جزيل أ( طلبهم إياه نية 
عروة بن الزبري ومن األحاديث الواردة يف فضل نشر احلديث والعلم حديث الصحيحني بلغوا عين ليبلغ الشاهد 

الغائب وحديث من أدى إىل أميت حديثا واحدا يقيم به سنة او يرد به بدعة فله اجلنة رواه احلاكم يف األربعني 
يث البيهقي عن أيب ذر أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال يغلب على أن نأمر باملعروف وننهى عن وحد

  املنكر ونعلم الناس السنن 

فصل ويستحب له إذا أراد حضور جملس التحديث أن يتطهر ويتطيب ويسرح حليته وجيلس متمكنا بوقار فإن رفع 
بغسل ) م فصل ويستحب له إذا أراد حضور جملس التحديث أن يتطهر أحد صوته زبره ويقبل على احلاضرين كله

) متمكنا ( يف صدر جملسه ) ويسرح حليته وجيلس ( ويتبخر ويستاك كما ذكره ابن السمعاين ) ويتطيب ( ووضوء 
وهيبة وقد كان مالك يفعل ذلك فقيل له فقال أحب أن أعظم حديث رسول اهللا صلى اهللا ) بوقار ( يف جلوسه 

يه و سلم وال أحدث إال على طهارة متمكنا وكان يكره ان حيدث يف الطريق أو وهو قائم أسنده البيهقي وأسند عل
عن قتادة قال لقد كان يستحب أن ال يقرأ األحاديث إال على طهارة وعن ضرار بن مرة قال كانوا يكرهون أن 

يف مرضه فجلس وحدث به فقيل له حيدثوا على غري طهر وعن ابن املسيب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع 
وددت لك أنك مل تتعن فقال كرهت أن أحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا مضطجع وعن بشر بن 

احلارث ان ابن املبارك سئل عن حديث وهو ميشي فقال ليس هذا من توقري العلم وعن مالك قال جمالس العلم 
ن يقوم ألحد فقد قيل إذا قام القارئ حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و حتتضر باخلشوع والسكينة والوقار ويكره أ

أي انتهره وزجره فقد كان مالك ) زبره ( يف اجمللس ) فإن رفع أحد صوته ( سلم ألحد فإنه يكتب عليه خبطئه 
رفع صوته عند  يفعل ذلك أيضا ويقول قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب فمن

  فقد قال حبيب بن أيب ثابت إن من السنة إذا ) ويقبل على احلاضرين كلهم ( حديثه فكأمنا رفع صوته فوق صوته 

ويفتتح جملسه وخيتتمه بتحميد اهللا تعاىل والصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم ودعاء يليق باحلال بعد قراءة 
وال يسرد احلديث سردا مينع فهم بعضه فصل يستحب للمحدث  قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن العظيم



ويفتتح جملسه ( العارف عقد جملس إلمالء احلديث فإنه أعلى مراتب حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم مجيعا 
وخيتمه بتحميد اهللا تعاىل والصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم ودعاء يليق باحلال بعد قراءة قارئ حسن 

فقد روى احلاكم يف املستدرك عن أيب سعيد قال كان أصحاب رسول اهللا صلى ) شيئا من القرآن العظيم الصوت 
كما ) مينع فهم بعضه ( عجال ) وال يسرد احلديث سردا ( اهللا عليه و سلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرؤا سورة 

هللا صلى اهللا عليه و سلم واورد البيهقي روي عن مالك أنه كان ال يستعجل ويقول أحب أن اتفهم حديث رسول ا
يف ذلك حديث البخاري عن عروة قال جلس أبو هريرة إىل جنب حجرة عائشة وهي تصلي فجعل حيدث فلما 

قضت صالهتا قالت أال تعجب إىل هذا وحديثه إن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان حيدث حديثا لوعده العاد 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم ويف لفظ عند أحصاه ويف لفظ عند مسلم إن رس

يستحب للمحدث العارف عقد جملس إلمالء احلديث ( البيهقي عقيبه إمنا كان حديثه فصال تفهمه القلوب فصل 
  فإنه أعلى مراتب 

والسماع وفيه أحسن ) الرواية  ويتخذ مستمليا حمصال متيقظا يبلغ عنه إذا كثر اجلمع على عادة احلفاظ) الرواية ( 
وجوه التحمل وأقواها روى ابن عدي والبيهقي يف املدخل من طريقه ثنا عبد الصمد بن عبد اهللا وحممد بن بشر 

الدمشقيان قاال ثنا هشام بن عمار ثنا أبو اخلطاب معروف اخلياط قال رأيت واثلة بن األسقع رضي اهللا تعاىل عنه 
ويتخذ مستمليا حمصال متيقظا يبلغ عنه إذا كثر اجلمع على ( وهم يكتبوهنا بني يديه ميلي على الناس األحاديث 

يف ذلك كما روي عن مالك وشعبة ووكيع وخالئق وقد روى أبو داود والنسائي من حديث رافع ) عادة احلفاظ 
بغلة شهباء وعلي بن عمرو قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس مبىن حني ارتفع الضحى على 

يعرب عنه ويف الصحيح عن أيب مجرة قال كنت أترحم بني ابن عباس وبني الناس فإن كثر اجلمع حبيث ال يكفي 
يف رحبة غسان وكان يف جملسه سبعة مستملون يبلغ )  ١( مستمل اختذ مستملني فأكثر فقد أملى أبو مسلم الكجي 

وكان حيضر جملس عاصم )  ٢( ون ألف حمربة سوى النظارة كل واحد صاحبه الذي يليه وحضر عنده نيف وأربع
  بن علي أكثر من مائة ألف إنسان وال يكون 

ويستملي مرتفعا وإال قائما وعليه تبليغ لفظه على وجهه وفائدة املستملي تفهيم السامع على بعد وأما من مل يسمع 
د تقدم هذا يف الرابع والعشرين ويستنصت املستملي إال املبلغ فال جيوز له روايته عن اململي إال أن يبني احلال وق

الناس املستملي بليدا كمستملي يزيد بن هرون حيث سئل يزيد عن حديث فقال حدثنا به عدة فصاح املستملي يا 
ابا خالد عدة ابن من فقال له ابن فقدتك ومن لطيف ما ورد يف االستمالء ما حكاه املزي يف هتذيبه عن عبدان بن 

روزي قال رأيت احلافظ يعقوب بن سفيان الفسوي يف النوم فقلت ما فعل اهللا تعاىل بك قال غفريل وأمرين حممد امل
أن أحدث يف السماء كما كنت أحدث يف األرض فحدثت يف السماء السابعة فاجتمع علي املالئكة واستملى علي 

ين يعقوب بن سفيان رأيته يف النوم كأنه جربيل وكتبوا بأقالم من الذهب وعن أمحد بن جعفر التستري قال ملا جاء
على قدميه ) وإال قائما ( على كرسي وحنوه ) ويستملي مرتفعا ( حيدث يف السماء السابعة وجربيل يستملي عليه 

من غري تغيري ) على وجهه ( أي اململي وأداؤه ) تبليغ لفظه ( أي املستملي وجوبا ) وعليه ( ليكون أبلغ للسامعني 
وأما من مل يسمع إال املبلغ فال جيوز له ( ليتحققه بصوته ) على بعد ( لفظ اململي ) ستملي تفهيم السامع وفائدة امل( 

ويستنصت املستملي ( النوع الرابع والعشرين ) يف ( مبا فيه ) روايته عن اململي إال أن يبني احلال وقد تقدم هذا 
  أي أهل اجمللس حيث احتيج لالستنصات ) الناس 



ءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن مث يبسمل وحيمد اهللا تعاىل ويصلي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و بعد قرا
سلم ويتحرى األبلغ فيه مث يقول للمحدث من أو ما ذكرت رمحك اهللا أو رضي عنك وما أشبهه ففي الصحيحني 

د قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من بع( من حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له استنصت الناس 
وحيمد اهللا تعاىل ويصلي على رسوله صلى اهللا عليه و سلم ويتحرى ( املستملي ) مث يبسمل ( ملا تقدم ) القرآن 

من ألفاظ احلمد والصالة وقد ذكر املصنف يف الروضة عن املتويل ومجاعة من اخلراسانيني أن أبلغ ألفاظ ) األبلغ فيه 
محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده وقال ليس لذلك دليل يعتمد وقال البلقيين بل احلمد هللا رب العاملني  احلمد احلمد هللا

ألنه فاحتة الكتاب وآخر دعوى أهل اجلنة فينبغي اجلمع بينهما ن ونقل يف الروضة عن إبراهيم املروزي أن ابلغ 
ره الغافلون مث قال والصواب الذي ينبغي ألفاظ الصالة اللهم صل على حممد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذك

أن جيزم به ان أبلغها ما علمه النيب صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه حيث قالوا كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم 
صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كما 

) من ( اململي ) للمحدث ( املستملي ) مث يقول ( لى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد باركت على إبراهيم وع
قال حيىي ابن ) رمحك اهللا أو رضي عنك وما أشبهه ( أي من األحاديث ) أو ما ذكرت ( ذكرت أي من الشيوخ 

  أكثم نلت القضاء أو قضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا ما سررت 

صلى اهللا عليه و سلم صلى عليه وسلم قال اخلطيب ويرفع هبا صوته وإذا ذكر صحابيا رضي اهللا  وكلما ذكر النيب
عليه فإن كان ابن صحايب قال رضي اهللا عنهما وحيسن باحملدث الثناء على شيخه حال الرواية مبا هو أهله كما فعله 

وكلما ذكر النيب ( ن ذكرت رمحك اهللا مجاعات من السلف وليعنت بالدعاء له فهو أهم بشيء مثل قول املستملي م
قال اخلطيب ويرفع هبا صوته وإذ ذكر صحابيا رضي عليه ) ( عليه وسلم ( املستملي ) صلى اهللا عليه و سلم صلى 

وكذا يترحم على األئمة فقد روى اخلطيب أن الربيع ابن ) فإن كان ابن صحايب قال رضي اهللا عنهما )  ١( 
ا حدثكم الشافعي ولو يقل رضي اهللا عنه فقال الربيع وال حرف حىت يقال رضي اهللا عنه سليمان قال له القارئ يوم

كقول أيب ) مبا هو أهله كما فعله مجاعات من السلف ( عنه ) وحيسن باحملدث الثناء على شيخه حال الرواية ( 
الصديق حبيب اهللا مسلم اخلوالين حدثين احلبيب األمني عوف بن مسلم وكقول مسروق حدثتين الصديقة بنت 

وليعنت بالدعاء ( املربأة وكقول عطاء حدثين سيد الفقهاء أيوب وكقول وكيع حدثنا سفيان أمري املؤمنني يف احلديث 
  من الثناء املذكور وجيمع يف الشيخ بني امسه وكنيته فهو أبلغ يف إعظامه ) له فهو أهم 

عرف هبا ويستحب أن جيمع يف إمالئه مجاعة من وال بأس بذكر من يروي عنه بلقب أو وصف أو حرفة أو أم 
شيوخه مقدما أرجحهم ويروي عن كل شيخ حديثا وخيتار ما عال سنده وقصر متنه واملستفاد منه وينبه على صحته 
وما فيه من علو وفائدة وضبط مشكل قال اخلطيب لكن يقتصر يف الرواية على اسم من ال يشكل كأيوب ويونس 

وكذا على نسبة من مشهور هبا كابن عون وابن جريج والشعيب والنخعي والثوري ومالك والليث وحنوهم 
كاحلناط ) أو حرفة ( كاألعمش ) أو وصف ( كغندر ) وال بأس بذكر من يروى عنه بلقب ( والزهري وحنو ذلك 

جيمع يف  أن( للمملي ) ويستحب ( وقصد تعريفه ال عيبه ) عرف هبا ( كابن علية وإن كره ذلك إذا ) أو أم ( 
بعلو سنده أو غريه وال ) ومقدما أرجحهم ( وال يقتصر على شيخ واحد ) عن مجاعة من شيوخه ( الرواية ) إمالئه 

يروى إال عن ثقات من شيوخه دون كذاب أو فاسق أو مبتدع روى مسلم يف مقدمة صحيحه عن ابن مهدي قال 
ويروى عن كل ( ل إماما وهو حيدث عن كل أحد ال يكون الرجل إماما وهو حيدث بكل ما مسع وال يكون الرج



وكان يف الفقه أو الترغيب قال ) ما عال سنده وقصر متنه ( من األحاديث ) وخيتار ( واحدا يف جملس ) شيخ حديثا 
أحاديث فقه فصار ... شريكية أو هشيمية ... كل يوم سوى ما يعاد ... وظيفتنا مائة للغريب يف ... علي بن حجر 

( أي احلديث أو حسنه أو ضعفه أو علته إن كان معلوال ) املستفاد منه وينبه على صحته ( يتحرى ) و ( ... جياد 
يف احلديث أو السند كتقدمي تاريخ مساعه وانفراده عن ) وفائدة ( وجاللة يف اإلسناد ) ما فيه من علو ( على ) و 

  ريب أو معىن أو غامض يف املنت يف األمساء أو غ) وضبط مشكل ( شيخه وكونه ال يوجد إال عنده 

وليتجنب ما ال حتتمله عقوهلم وما ال يفهمونه وخيتم اإلمالء حبكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها وأوالها ما يف 
الزهد واآلداب ومكارم األخالق وإذا قصر احملدث أو اشتغل عن ختريج اإلمالء استعان ببعض احلفاظ وإذا فرغ 

كأحاديث الصفات ملا ال ) ما ال حتتمله عقوهلم وما ال يفهمونه ( من األحاديث ) وليتجنب  (اإلمالء قابله واتقنه 
يؤمن عليهم من اخلطأ والوهم والوقوع يف التشبيه والتجسيم فقد قال علي حتبون أن يكذب اهللا ورسوله حدثوا 

قدام بن معدي كرب عن رسول الناس مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون رواه البخاري وروى البيهقي يف الشعب عن امل
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا حدثتم الناس عن رهبم فال حتدثوهم مبا يغرب أو يشق عليهم قال ابن مسعود ما 

أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة رواه مسلم قال اخلطيب وجيتنب أيضا يف روايته 
وخيتم اإلمالء حبكايات ونوادر وإنشادات ( ر بني الصحابة واإلسرائيليات للعلوم أحاديث الرخص وما شج

كعادة األئمة يف ذلك وقد استدل له اخلطيب مبا رواه عن علي قال روحوا القلوب وابتغوا هلما طرف ) بأسانيدها 
( قلب محض احلكمة وكان الزهري يقول ألصحابه هاتوا من أشعاركم هاتوا من أحاديثكم فإن األذن جماجة وال

عن ختريج اإلمالء ) وإذا قصر احملدث ( هذا من زوائد املصنف ) وأوالها ما يف الزهد واآلداب ومكارم األخالق 
يف ) أو اشتغل عن ختريج اإلمالء استعان ببعض احلفاظ ( لقصوره عن املعرفة باحلديث وعلله واختالف وجوهه 

فقد فعله مجاعة كأيب احلسني بن بشران وأيب القاسم السراج  ختريج األحاديث اليت يريد إمالءها قبل يوم جملسه
  إلصالح ما فسد منه بزيغ ) وإذا فرغ اإلمالء قابله وأتقنه ( وخالئق 

القلم وطغيانه وفيه حديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه السابق يف فرع املقابلة قال العراقي وقد رخص ابن الصالح 
ثة ومل يذكر ذلك هنا فيحتمل أن حيمل هذا على ما تقدم وحيتمل الفرق بني هناك يف الرواية بدوهنا بشروط ثال

النسخ من أصل السماع والنسخ من إمالء الشيخ حفظا ألن احلفظ خوان قال ولكن املقابلة لإلمالء أيضا إمنا هي 
لي حفظا وإذا مع الشيخ أيضا من حفظه ال على أصوله قلت جرت عادتنا بتخريج اإلمالء وحتريره يف كراسة مث من

جنز قابله اململي معنا على األصل الذي حررناه وذلك غاية اإلتقان وقد كان اإلمالء درس بعد ابن الصالح إىل 
أواخر ايام احلافظ أيب الفضل العراقي فافتتحه سنة ست وتسعني وسبعمائة فأملى أربعمائة جملس وبضعة عشر جملسا 

لده إىل أن مات سنة ثنتني ومخسن أكثر من ألف جملس وكسرا مث املى إىل سنة موته سنة ست ومثامنائة مث أملى و
مث درس تسع عشرة سنة )  ١( شيخ اإلسالم ابن حجر إىل أن مات سنة ثنتني ومخسني أكثر من ألف جملس 

احدا فافتتحته أول سنة ثنتني وسبعني فأمليت مثانني جملسا مث مخسني أخرى وينبغي أن ال ميلي يف األسبوع إال يوما و
حلديث الشيخني عن أيب وائل قال كان ابن مسعود يذكر الناس يف كل يوم مخيس فقال له رجل لوددنا أنك ذكرتنا 

  كل يوم فقال أما إنه ما مينعين من ذلك إال أين أكره 

  النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب احلديث



 تعاىل يف طلبه واحلذر من التوصل به إىل اغراض قد تقدم منه مجل مفرقة وجيب عليه تصحيح النية واإلخالص هللا
الدنيا إن أملكم وإين أختولكم باملوعظة كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتخولنا باملوعظة خمافة السآمة 
علينا وروى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل مجعة مرة فإن أبيت فمرتني فإن أكثرت 

ال متل الناس هذا القرآن وال تأت القوم وهم يف حديث فتقطع عليهم حديثهم ولكن أنصت فإذا فثالث مرار و
أمروك فحدثهم وهم يشتهونه ومل أظفر ألحد بتعيني يوم اإلمالء وال وقته إال أن غالب احلفاظ كابن عساكر وابن 

ظفرت حبديث يدل على استحبابه بعد السمعاين واخلطيب كانوا ميلون يوم اجلمعة بعد صالهتا فتبعتهم يف ذلك وقد 
عصر يوم اجلمعة وهو ما أخرجه البيهقي يف الشعب عن أنس مرفوعا من صلى العصر مث جلس ميلي خريا حىت 

النوع الثامن والعشرون معرفة آداب طالب احلديث قد تقدم ( ميسي كان أفضل ممن أعتق مثانية من ولد إمساعيل 
فقد ) لنية واإلخالص هللا تعاىل يف طلبه واحلذر من التوصل به إىل اغراض الدنيا منه مجل مفرقة وجيب عليه تصحيح ا

روى ابو داود وابن ماجه من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من تعلم علما مما يبتغي به 
  وجه 

داب مث ليفرغ جهده يف حتصيله ويغتنم ويسأل اهللا تعاىل التوفيق والتسديد والتيسري وليستعمل األخالق اجلميلة واآل
إمكانه اهللا تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به غرضا من الدنيا مل جيد عرق اجلنة يوم القيامة وقال محاد بن سلمة من طلب 
احلديث لغري اهللا مكر به وقال سفيان الثوري رضي اهللا عنه ما أعلم عمال هو أفضل من طلب احلديث ملن أراد اهللا 

قال ابن الصالح ومن أقرب الوجوه يف إصالح النية فيه ما روينا عن أيب عمرو بن جنيد أنه سأل أبا جعفر بن تعاىل 
محدان وكانا عبدين صاحلني فقال له بأي نية أكتب احلديث فقال ألستم ترون أن عند ذكر الصاحلني تنزل الرمحة 

( لذلك ) ويسأل اهللا تعاىل التوفيق والتسديد ( قال نعم قال فرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأس الصاحلني 
الرضية فقد قال أبو عاصم النبيل من طلب هذا ) ويستعمل األخالق اجلميلة واآلداب ( واإلعانة عليه ) والتيسري 

ففي ) مث ليفرغ جهده يف حتصيله ويغتنم إمكانه ( احلديث فقد طلب أعلى أمور الدين فيجب أن يكون خري الناس 
م من حديث أيب هريرة مرفوعا احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وقال حيىي بن أيب كثري ال صحيح مسل

  ينال العلم براحة اجلسم وقال الشافعي ال يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغىن النفس فليفلح 

مهماهتم فلريحل على عادة  ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما وشهرة ودينا وغريه فإذا فرغ من
احلفاظ املربزين ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده 
إسنادا وعلما وشهرة ودينا وغريه ايل أن يفرغ منهم ويبدأ بأفرادهم فمن تفرد بشيء أخذه عنه أوال فإذا فرغ من 

وال يرحل قبل ذلك قال ) على عادة احلفاظ املربزين ( إىل سائر البلدان ) حل فلري( مهماهتم ومساع عواليهم 
اخلطيب فإن املقصود من الرحلة أمران أحدمها حتصيل علو اإلسناد وقدم السماع والثاين لقاء احلفاظ واملذاكرة هلم 

الرحلة أو موجودين يف كل  واالستفادة منهم فإذا كان األمران موجودين يف بلده ومعدومني يف غريه فال فائدة يف
منهما فليحصل حديث بلده مث يرحل قال وإذا عزم على الرحلة فال يترك أحدا يف بلده من الرواة إال ويكتب عنه 
ما تيسر من األحاديث وإن قلت فقد قال بعضهم ضيع ورقة وال تضيعن شيخا واألصل يف الرحلة ما رواه البيهقي 

عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال بلغين حديث عن رسول اهللا يف املدخل واخلطيب يف اجلامع عن 
صلى اهللا عليه و سلم مل أمسعه فابتعت بعريا فشددت عليه رحلي وسرت شهرا حىت قدمت الشام فأتيت عبد اهللا بن 



 فقلت نعم فرجع فأخربه أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فأتاه فقال له جابر بن عبد اهللا فأتاين فقال يل
  فقام يطأطئ ثوبه حىت لقيين فاعتنقين واعتنقته فقلت حديث بلغين عنك مسعته 

من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف القصاص مل أمسعه فخشيت أن متوت أو أموت قبل أن امسعه فقال مسعت 
عراة غرال هبما قلنا ما هبما قال ليس معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حيشر اهللا العباد أو قال الناس 

شيء مث يناديهم رهبم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا امللك أنا الديان ال ينبغي ألحد من أهل اجلنة 
أن يدخل اجلنة وال أحد من أهل النار عنده مظلمة حىت أقصه منه حىت اللطمة قلنا كيف وإمنا نأيت اهللا عراة غرال 

ل باحلسنات والسيئات واستدل البيهقي أيضا برحلة موسى إىل اخلضر وقصته يف الصحيح وروى أيضا من هبما قا
طريق عياش بن عباس عن واهب بن عبد اهللا املعافري قال قدم رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من 

يستيقظ قال لست فاعال فأيقظوا مسلمة  األنصار على مسلمة بن خملد فألفاه نائما فقال أيقظوه قالوا بل نتركه حىت
له فرحب به وقال انزل قال ال حىت ترسل إىل عقبة ابن عامر حلاجة يل إليه فأرسل إىل عقبة فأتاه فقال هل مسعت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من وجد مسلما على عورة فستره فكأمنا أحيا موءودة من قربها فقال عقبة 
 صلى اهللا عليه و سلم يقول ذلك وسأل عبد اهللا بن أمحد اباه عمن طلب العلم ترى له أن يلزم قد مسعت رسول اهللا

رجال عنده علم فيكتب عنه أو ترى له أن يرحل إىل املواضع اليت فيها العلم فيسمع منهم قال ترحل يكتب عن 
  الكوفيني والبصريني وأهل املدينة ومكة يسأم الناس لسماعه منهم 

الشره على التساهل يف التحمل فيخل بشيء من شروطه وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث  وال حيملنه
العبادات واآلداب فذلك زكاة احلديث وسبب حفظه وقال ابن معني اربعة ال تأنس منهم رشدا وذكر منهم رجال 

عن هذه األمة برحلة أصحاب  يكتب يف بلد وال يرحل يف طلب احلديث وقال إبراهيم بن أدهم إن اهللا يرفع البالء
السابقة فإن شهوة ) على التساهل يف التحمل فيخل بشيء من شروطه ( واحلرص ) وال حيملنه الشره ( احلديث 

السماع ال تنتهي وهنمة الطلب ال تنقضي والعلم كالبحار اليت يتعذر كيلها واملعادن اليت ال ينقطع نيلها أخرج 
ابن شعيب بن احلبحاب حدثين عمي صاحل بن عبد الكبري حدثين عمي أبو بكر بن املروزي يف كتاب العلم قال ثنا 

شعيب عن قتادة قال قلت لشعيب بن احلبحاب نزل علي أبو العالية الرياحي فأقللت عنه احلديث فقال شعيب 
( مال وفضائل األع) وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات واآلداب ( السماع من الرجال أرزاق 

فقد قال بشر احلايف يا أصحاب احلديث أدوا زكاة هذا احلديث اعملوا من ) فذلك زكاة احلديث وسبب حفظه 
كل مائيت حديث خبمسة أحاديث وقال عمرو بن قيس املالئي إذا بلغك شيء من اخلري فاعمل به ولو مرة تكن من 

ال إبراهيم بن إمساعيل بن جممع كنا نستعني على أهله وقال وكيع إذا أردت أن حتفظ احلديث احلديث فاعمل به وق
حفظ احلديث بالعمل به وقال أمحد بن حنبل ما كتبت حديثا إال وقد عملت به حىت مر يب أن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم احتجم وأعطى ابا شيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت احلجام دينارا 

إجالل العلم وأسباب االنتفاع ويعتقد جاللة شيخه فصل وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من 
أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ( للطالب ) فصل وينبغي ( ورجحانه ويتحرى رضاه وال يطول عليه حبيث يضجره 

وقد قال املغرية كنا هناب إبراهيم كما هناب األمري وقال البخاري ما ) فذلك من إجالل العلم وأسباب االنتفاع به 
أوقر للمحدثني من حيىي بن معني ويف احلديث تواضعوا ملن تعلمون منه رواه البيهقي مرفوعا من حديث  رأيت أحدا



أيب هريرة وضعفه وقال الصحيح وقفه على عمر وأورد يف الباب حديث عبادة بن الصامت مرفوعا ليس منا من مل 
ن عباس قال وجدت عامة علم رسول اهللا جيل كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا رواه أمحد وغريه وأسند عن اب

صلى اهللا عليه و سلم عند هذا احلي من األنصار فإن كنت آليت باب أحدهم فأقيل ببابه ولو شئت أن يؤذن يل عليه 
ألذن يل لقرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن كنت أبتغي بذلك طيب نفسه وأسند عن أيب عبيد 

ويعتقد ( حمدث بابه قط لقوله تعاىل ولو أهنم صربوا حىت خترج إليهم لكان خريا هلم  القاسم قال ما دققت على
على غريه فقد روى اخلليلي يف اإلرشاد عن أيب يوسف القاضي قال مسعت السلف يقولون ) جاللة شيخه ورجحانه 

بل يقنع مبا حيدثه ) ه وال يطول عليه حبيث يضجر( وحيذر سخطه ) ويتحرى رضاه ( من ال يعرف ألستاذه ال يفلح 
  به 

وليستشره يف أموره وما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غريه فإن كتمانه لؤم 
يقع فيه جهلة الطلبة فيخاف على كامته عدم االنتفاع فإن من بركة احلديث إفادته ونشره مين فإن اإلضجار يغري 

يل الطباع وقد كان إمساعيل ابن أيب خالد من أحسن الناس خلقا فلم يزالوا به حىت ساء األفهام ويفسد األخالق وحي
... إنك إن كلفتين ما مل أطق ... خلقه وروينا عن ابن سريين أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقوم فقال 

نتفاع قال وروينا عن قال ابن الصالح وخيشى على فاعل ذلك ان حيرم من اال... ساءك ما سرك مين من خلق 
وما يشتغل فيه ( اليت تعرض له ) وليستشره يف أموره ( الزهري أنه قال إذا طال اجمللس كان للشيطان فيه نصيب 

أن يرشد إليه ( لشيخ ) إذا ظفر بسماع ( أي للطالب ) وينبغي له ( وعلى الشيخ نصحه يف ذلك ) وكيفية اشتغاله 
لؤم يقع فيه جهلة الطلبة فيخاف على كامته عدم االنتفاع فإن من بركة ( عنهم ) فإن كتمانه ( من الطلبة ) غريه 

وقال ابن معني من خيل باحلديث وكتم على الناس مساعهم مل يفلح ) ونشره مين ( كما قال مالك ) احلديث إفادته 
ذهب علمه أو ينسى أو وكذا قال إسحاق بن راهويه وقال ابن املبارك من خيل بالعلم ابتلي بثالث إما أن ميوت في

  يتبع السلطان وروى اخلطيب يف ذلك بسنده عن ابن عباس رفعه إخواين تناصحوا يف العلم 

وليحذر كل احلذر من أن مينعه احلياء والكرب من السعي التام يف التحصيل وأخذ العلم ممن دونه يف نسب أو سن أو 
قال اخلطيب وال حيرم الكتم )  ١( من خيانته يف ماله  غريه وال يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل يف علمه أشد

عمن ليس بأهل أو ال يقبل الصواب إذا أرشد إليه أو حنو ذلك وعلى ذلك حيمل ما نقل عن األئمة من الكتم وقد 
وليحذر كل احلذر من أن ( قال اخلليل أليب عبيدة ال تردن علي معجب خطأ فيستفيد منك علما ويتخذك عدوا 

فقد ذكر ) ياء أو الكرب من السعي التام يف التحصيل وأخذ العلم ممن دونه يف نسب أو سن أو غريه مينعه احل
البخاري عن جماهد قال ال ينال العلم مستحيي وال مستكرب وقال عمر بن اخلطاب من رق وجهه دق علمه وقالت 

وقال وكيع ال ينبل الرجل من أصحاب  عائشة نعم النساء نساء األنصار مل يكن مينعهم احلياء ان يتفقهن يف الدين
  احلديث حىت يكتب عمن هو فوقه 

وليصرب على جفاء شيخه وليعنت باملهم وال يضيع وقته يف االستكثار من الشيوخ جملرد اسم الكثرة فوقه وعمن هو 
مل تقع يل  مثله وعمن هو دونه وكأن ابن املبارك يكتب عمن هو دونه فقيل له فقال لعل الكلمة اليت فيها جنايت

وروى البيهقي عن األصمعي قال من مل حيتمل ذل التعليم ساعة بقي يف ذل اجلهل أبدا وروي أيضا عن عمر قال ال 
تتعلم العلم لثالث وال تتركه لثالث ال تتعلم لتماري به وال ترائي به وال تباهي به وال تتركه حياء من طلبه وال 



جفاء شيخه وليعنت باملهم وال يضيع وقته يف االستكثار من الشيوخ جملرد وليصرب على ( زهادة فيه وال رضا جبهالة 
فإن ذلك شيء ال طائل حتته قال ابن الصالح وليس من ذلك قول أيب حامت إذا كتبت )  ١( وصيتها ) اسم الكثرة 

أهل لألخذ  فقمش وإذا حدثت ففتش قال العراقي كأنه أراد اكتب الفائدة ممن مسعتها وال تؤخر حىت تنظر هل هو
عنه أم ال فرمبا فات ذلك مبوته أو سفره أو غري ذلك فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ وحيتمل أنه اراد 

  استيعاب الكتاب وترك انتخابه أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل ويكون النظر فيه حال الرواية 

ال ينتخب فإن احتاج توىل بنفسه فإن قصر عنه استعان وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله و
حبافظ فصل وال ينبغي أن يقتصر على مساعه وكتبه دون معرفته وفهمه قال وقد يكون قصد احملدث تكثري طرق 
احلديث ومجع أطرافه فتكثر بذلك شيوخه وال بأس به فقد قال أبو حامت لو مل نكتب احلديث من ستني وجها ما 

فرمبا احتاج بعد ذلك إىل رواية شيء ) تب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله وال ينتخب وليك( عقلناه 
منه مل يكن فيما انتخبه فيندم وقد قال ابن املبارك ما انتخبت على عامل قط إال ندمت وقال ابن معني صاحب 

لكون الشيخ مكثرا ويف الرواية عسرا أي إىل االنتخاب ) فإن احتاج إليه ( االنتخاب يندم وصاحب النسخ ال يندم 
وانتخب عواليه وما تكرر من رواياته وما ال جيده عند ) تواله بنفسه ( أو كون الطالب غريبا ال ميكنه طول اإلقامة 

قال ابن الصالح ويعلم يف األصل على أول إسناد ) حبافظ ( عليه ) استعان ( لقلة معرفته ) فإن قصر عنه ( غريه 
نتخبة خبط عريض أمحر أو بصاد ممدودة أو بطاء ممدودة أو حنو ذلك وفائدته ألجل املعارضة أو الحتمال األحاديث امل

على مساعه وكتبه دون معرفته ( من احلديث ) ان يقتصر ( للطالب ) فصل وال ينبغي ( ذهاب الفرع فريجع إليه 
د أهل احلديث وقد قال أبو عاصم النبيل فيكون قد أتعب نفسه من غري أن يظفر بطائل وال حصول يف عدا) وفهمه 

  الرياسة يف احلديث 

فليتعرف صحته وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأمساء رجاله حمققا كل ذلك معتنيا بإتقان مشكلها حفظا 
وكتابة مقدما الصحيحني مث سنن ايب داود والترمذي والنسائي مث السنن الكربى للبيهقي وليحرص عليه فلم يصنف 

مثله مث ما متس احلاجة إليه مث من املسانيد مسند أمحد بن حنبل وغريه بال دراية رياسة بذالة قال اخلطيب هي 
اجتماع الطلبة على الراوي للسماع عند علو سنه فإذا متيز الطالب بفهم احلديث ومعرفته تعجل بركة ذلك يف 

غته وإعرابه وأمساء رجاله حمققا كل ذلك معتنيا وضعفه وفقهه ومعان يه ول( وحسينه ) فليتعرف صحته ( شبيبته 
الصحيحني مث سنن أيب داود والترمذي ( يف السماع والضبط والتفهم واملعرفة ) بإتقان مشكلها حفظا وكتابة مقدما 

( يف بابه ) مث السنن الكربى للبيهقي وليحرص عليه فلم يصنف ( وابن حبان )  ٢( وابن خزمية )  ١) ( والنسائي 
( يليه سائر املسانيد ) مسند أمحد و ( واجلوامع فأهم املسانيد ) مث ما متس احلاجة إليه مث من املسانيد )  ٣(  مثله

  وأهم اجلوامع املوطأ مث سائر الكتب املصنفة يف األحكام ككت ) غريه 

أيب حامت ومن ضبط مث من العلل كتابه وكتاب الدارقطين ومن األمساء تاريخ البخاري وابن ايب خيثمة وكتاب ابن 
األمساء كتاب ابن ماكوال وليعنت بكتب غريب احلديث وشروحه وليكن اإلتقان من شأنه وليذاكر مبحفوظه 

) مث من ( ويباحث أهل املعرفة ابن جريج وابن أيب عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أيب شيبة وغريهم 
) و ( الكبري ) األمساء تاريخ البخاري ( كتب ) ومن )  ١(  وكتاب الدارقطين( أي أمحد ) العلل كتابه ( كتب 
( ضبط األمساء كتاب ابن ماكوال ( كتب ) ومن ( يف اجلرح والتعديل ) ابن أيب خيثمة وكتاب ابن أيب حامت ( تاريخ 



 بأن يكون كلما) وليكن اإلتقان من شأنه ( أي احلديث ) شروحه ( كتب ) وليعنت بكتب غريب احلديث و )  ٢
وليذاكر مبحفوظه ( مر به اسم مشكل أو كلمة غريبة حبث عنها وأودعها قلبه وقد قال ابن مهدي احلفظ اإلتقان 

  فإن املذاكرة تعني على دوامه ) ويباحث أهل املعرفة 

فصل وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له قال علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه تذاكروا هذا احلديث فإن ال 
لوا يدرس وقال ابن مسعود تذاكروا احلديث فإن حياته مذاكرته وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما مذاكرة العلم تفع

ساعة خري من إحياء ليلة وقال أبو سعيد اخلدري مذاكرة احلديث أفضل من قراءة القرآن وقال الزهري آفة العلم 
ه له بالتدريج قليال قليال ففي الصحيح خذوا من النسيان وقلة املذاكرة روامها البيهقي يف املدخل وليكن حفظ

فصل وليشتغل ( األعمال ما تطيقون وقال الزهري من طلب العلم مجلة فاته مجلة وإمنا يدرك العلم حديث وحديثان 
  مبادرا إليه ) إذا تأهل له )  ٢( والتصنيف )  ١( بالتخريج 

ا ميهر يف علم احلديث من مل يفعل هذا وللعلماء يف وليعنت بالتصنيف يف شرحه وبيان مشكله متقنا واضحا فقلم
وليعنت بالتصنيف يف شرحه وبيان مشكله متقنا واضحا ( تصنيف احلديث طريقان أجودمها تصنيفه على األبواب 

قال اخلطيب ال يتمهر يف احلديث ويقف على غوامضه ويستبني اخلفي ) فعلما متهر يف علم احلديث من مل يفعل هذا 
إال من مجع متفرقه وألف مشتته وضم بعضه إىل بعض فإن ذلك مما يقوي النفس ويثبت احلفظ ويذكي  من فوائده

القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان وجييد البيان ويكشف املشتبه ويوضح امللتبس ويكسب أيضا مجيل الذكر 
)  ١( هل جيعل أحياء كأموات واجل... ميوت قوم فيحيي العلم ذكرهم ... وخيلده إىل آخر الدهر كما قال الشاعر 

 ...  

  قال وكان بعض شيوخنا يقول من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم

  التخريج وقال املصنف يف شرح املهذب بالتصنيف 
يطلع على حقائق العلوم ودقائقه ويثبت معه ألنه يضطره إىل كثرة التفتيش واملطالعة والتحقيق واملراجعة واالطالع 

خمتلف كالم األئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما ال اعتراض فيه على 
( من غريه وبه يتصف احملقق بصفة اجملتهد قال الربيع مل أر الشافعي آكال بنهار وال نائما بليل الهتمامه بالتصنيف 

  ) لى األبواب طريقان أجودمها تصنيفه ع( ومجعه ) وللعلماء يف تصنيف احلديث 

فيذكر يف كل باب ما حضره فيه والثانية تصنيفه على املسانيد فيجمع يف ترمجة كل صحايب ما عنده من حديثه 
صحيحه وضعيفه وعلى هذا له أن يرتبه على احلروف أو على القبائل فيبدأ ببين هاشم مث باألقرب فاألقرب نسبا إىل 

فبالعشرة مث أهل الفقهية كالكتب الستة وحنوها أو غريها كشعب رسول صلى اهللا عليه و سلم أو على السوابق 
مما يدل على حكمه ) فيه ( مما ورد ) فيذكر يف كل باب ما حضره ( اإلميان للبيهقي والبعث والنشور له وغري ذلك 

نيفه على الثانية تص( إثباتا أو نفيا واألوىل أن يقتصر على ما صح أو حسن فإن مجع اجلميع فليبني علة الضعيف 
كل مسند على حدة قال الدارقطين أول من صنف مسندا نعيم بن محاد قال اخلطيب وقد صنف أسد بن ) املسانيد 

موسى مسندا وكان أكرب من نعيم سنا وأقدم مساعا فيحتمل أن يكون نعيم سبقه يف حداثته وقال احلاكم أول من 
ن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي وقد تقدم ما فيه يف صنف املسند على تراجم الرجال يف اإلسالم عبيد اهللا اب



نوع احلسن وقال ابن عدي يقال أن حيىي احلماين أول من صنف املسند بالكوفة وأول من صنف املسند بالبصرة 
مسدد وأول من صنف املسند مبصر أسد السنة وأسد قبلهما وأقدم موتا وقال العقيلي عن علي بن عبد العزيز 

فيجمع يف ترمجة ( حلماين يقول ال تسمعوا كالم أهل الكوفة فإهنم حيسدونين ألين أول من مجع املسند مسعت حيىي ا
يف أمساء ) وضعيفه وعلى هذا له أن يرتبه على احلروف ( وحسنه ) كل صحايب ما عنده من حديثه صحيحه 

شم مث باألقرب فاألقرب نسبا إىل رسول أو على القبائل فيبدأ ببين ها( الصحابة كما فعل الطرباين وهو أسهل تناوال 
  مث أهل ( يبدأ ) فبالعشرة ( يف اإلسالم ) اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو على السوابق 

بدر مث احلديبية مث املهاجرين بينها وبني الفتح مث أصاغر الصحابة مث النساء بادئا بأمهات املؤمنني ومن أحسنه تصنيفه 
و باب طرقه واختالف رواته وجيمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ على انفراده معلال بأن جيمع يف كل حديث أ

كمالك وسفيان وغريمها والتراجم كمالك عن نافع عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عائشة واألبواب كرؤية اهللا 
مث أصاغر ( م الفتح مث من أسلم يو) تعاىل ورفع اليدين يف الصالة بدر مث احلديبية مث املهاجرين بينها وبني الفتح 

( قال ابن الصالح وهذا أحسن ) مث النساء بادئا بأمهات املؤمنني ( سنا كالسائب بن يزيد وأيب الطفيل ) الصحابة 
معلال بأن جيمع يف كل حديث أو باب طرقه واختالف رواته ( أي احلديث ) تصنيفه ( أي التصنيف ) ومن أحسنه 

ث واألوىل جعله على األبواب ليسهل تناوله وقد صنف يعقوب بن شيبة فإن معرفة املعلل أجل أنواع احلدي) 
مسنده معلال فلم يتم ومل يتمم مسند معلل قط وقد صنف بعضهم مسند ايب هريرة معلال يف مائيت جزء تنبيه من 
 طرق التصنيف أيضا مجعه على األطراف فيذكر طرف احلديث الدال على بقيته وجيمع أسانيده إما مستوعبا أو

كحديث ) وجيمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ على انفراده كمالك وسفيان وغريمها ( مقيدا بكتب خمصوصة 
التراجم كمالك عن نافع ( جيمعون أيضا ) و ( األعمش لإلمساعيلي وحديث الفضيل بن عياض للنسائي وغري ذلك 

( جيمعون أيضا ) و ( أيب هريرة  وسهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن) عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عائشة 
) ورفع اليدين يف الصالة ( أفرده اآلجرى ) كرؤية اهللا تعاىل ( بأن يفرد كل باب على حدة بالتصنيف ) األبواب 

  والقراءة خلف اإلمام أفردمها البخاري والنية أفرده ابن أيب الدنيا والقضاء 

ه النظر فيه وليحذر من تصنيف ما مل يتأهل له وينبغي أن وليحذر إخراج تصنيفه إال بعد هتذيبه وحتريره وتكرير
يتحرى العبارات الواضحة واالصطالحات املستعملة باليمني والشاهد افرده الدارقطين والقنوت أفرده ابن منده 

والبسملة أفرده ابن عبد الرب وغريه وغري ذلك وجيمعون أيضا الطرق حلديث واحد كطرق من كذب علي للطرباين 
إال بعد هتذيبه وحتريره وتكريره ( من يده ) وليحذر من إخراج تصنيفه ( حديث احلوض للضياء وغري ذلك وطرق 

فمن فعل ذلك مل يفلح وضره يف دينه وعلمه وعرضه قال املصنف من ) النظر فيه وليحذر من تصنيف ما مل يتأهل له 
وال )  ١) ( واالصطالحات املستعملة ( ملوجزة وا) العبارات الواضحة ( يف تصنيفه ) وينبغي أن يتحرى ( زوائده 

يبالغ يف اإلجياز حبيث يفضي إىل االستغالق وال يف اإليضاح حبيث ينتهي إىل الركاكة وليكن اعتناؤه من التصنيف مبا 
مل يسبق إليه أكثر قال يف شرح املهذب واملراد بذلك أن ال يكون هناك تصنيف يغين عن مصنفه من مجيع أساليبه 

أغىن عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات حيتفل هبا مع ضم ما فاته من األساليب قال وليكن تصنيفه فإن 
فيما يعم االنتفاع به ويكثر االحتياج إليه وقد روينا عن البخاري يف آداب طالب احلديث أثرا لطيفا خنتم به هذا 

باس املقدسي أخربتنا عائشة بنت علي أخربنا أبو عيسى بن النوع أخربين أبو الفضل األزهري وغريه مساعا أنا أبو الع
  عالق أخربتنا فاطمة بنت 



مسعت أبا حممد احلسن بن أمحد السمرقندي يقول مسعت أبا بكر حممد بن )  ١( سعد اخلري أخربنا أبو نصر اليوناريت 
يقول مسعت أبا املظفر حممد بن أمحد بن حممد بن صاحل بن خلف يقول مسعت أبا ذر عمار بن حممد بن خملد التميمي 

أمحد بن حامد البخاري قال ملا عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن يزيد اهلمذاين عن قضاء الري ورد خبارى 
إليه وقال له أسألك أن حتدث هذا الصيب مبا مسعت من مشاخينا فقال ما يل )  ٢( فحملين معلمي أبو إبراهيم اخلتلي 

فقيه قال ألين ملا بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسي إىل طلب احلديث فقصدت حممد بن مساع قال فكيف وأنت 
إمساعيل البخاري وأعلمته مرادي فقال يل يا بين ال تدخل يف أمر إال بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره 

ل أربع يف أربع عند أربع واعلم أن الرجل ال يصري حمدثا كامال يف حديثه إال بعد أن يكتب أربعا مع أربع كأربع مث
بأربع على أربع عن أربع ألربع وكل هذه الرباعيات ال تتم إال بأربع مع أربع فإذا متت له كلها هان عليه أربع 

  وابتلي بأربع فإذا صرب على ذلك أكرمه اهللا يف الدنيا بأربع وأثابه يف اآلخرة بأربع 

باعيات قال نعم أما األربعة اليت حيتاج إىل كتبها هي أخبار قلت له فسر يل رمحك اهللا ما ذكرت من أحوال هذه الر
الرسول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وشرائعه والصحابة ومقاديرهم والتابعني وأحواهلم وسائر العلماء وتوارخيهم مع 

والتكبري أمساء رجاهلا وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم كالتحميد مع اخلطيب والدعاء مع الترسل والبسملة مع السورة 
مع الصلوات مثل املسندات واملرسالت واملوقوفات واملقطوعات يف صغره ويف إدراكه ويف شبابه ويف كهولته عند 

شغله وعند فراغه وعند فقره وعند غناه باجلبال والبحار والبلدان والرباري على األحجار واألصداف واجللود 
عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه وعن كتاب أبيه واألكتاف إىل الوقت الذي ميكنه نقلها إىل األوراق 

يتيقن أنه خبط أبيه دون غريه لوجه اهللا تعاىل طالبا ملرضاته والعمل مبا وافق كتاب اهللا تعاىل منها ونشرها بني طالبيها 
بة واللغة والصرف والتأليف يف إحياء ذكره بعده مث ال تتم له هذه األشياء إال بأربع هي من كسب العبد معرفة الكتا

والنحو مع أربع هن من عطاء اهللا تعاىل الصحة والقدرة واحلرص واحلفظ فإذا صحت له هذه األشياء هان عليه 
أربع األهل والولد واملال والوطن وابتلي بأربع مشاتة األعداء ومالمة األصدقاء وطعن اجلهالء وحسد العلماء فإذا 

يف الدنيا بأربع بعز القناعة وهبيبة اليقني وبلذة العلم وحبياة األبد وأثابه يف صرب على هذه احملن أكرمه اهللا تعاىل 
اآلخرة بأربع بالشفاعة ملن أراد من إخوانه وبظل حيث العرش ال ظل إال ظله ويسقى من أراد من حوض حممد 

  صلى اهللا تعاىل عليه وسلم وجبوار النبيني يف أعلى عليني يف اجلنة فقد أعلمتك 

  تاسع والعشرون معرفة اإلسناد العايل والنازلالنوع ال

اإلسناد خصيصة هلذه األمة يا بين مبجمالت مجيع ما كنت مسعت من مشاخيي متفرقا يف هذا الباب فاقبل اآلن على 
) خصيصة ( يف أصله ) النوع التاسع والعشرون معرفة اإلسناد العايل والنازل اإلسناد ) (  ١( ما قصدتين له أودع 

ليست لغريها من األمم قال ابن حزم نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و ) هلذه األمة ( فاضلة )  ٢( 
سلم مع اإلتصال خص اهللا به املسلمني دون سائر امللل وأما مع اإلرسال واإلعضال فيوجد يف كثري من اليهود لكن 

و سلم بل يقفون حبيث يكون بينهم وبني موسى أكثر من ال يقربون فيه من موسى قربنا من حممد صلى اهللا عليه 
ثالثني عصرا وإمنا يبلغون إىل مشعون وحنوه قال وأما األنصاري فليس عندهم من صفة هذا النقل إال حترمي الطالق 

فقط وأما النقل بالطريق املشتملة على كذاب أو جمهول العني فكثري يف نقل اليهود والنصارى قال وأما أقوال 
  حابة والتابعني فال ميكن اليهود أن يبلغوا إىل الص



وسنة بالغة مؤكدة وطلب العلو فيه سنة وهلذا استحبت الرحلة صاحب نيب أصال وال إىل تابع له وال ميكن النصاري 
ا أن يصلوا إىل أعلى من مشعون وبولص وقال أبو علي اجلياين خص اهللا تعاىل هذه األمة بثالثة أشياء مل يعطها من قبله
اإلسناد واألنساب واإلعراب ومن أدلة ذلك ما رواه احلاكم وغريه عن مطر الوراق يف قوله تعاىل أو أثارة من علم 

قال ابن املبارك اإلسناد من الدين لوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ) وسنة بالغة مؤكدة ( قال إسناد احلديث 
حبديث فقلت هاته بال إسناد فقال الزهري أترقى السطح اخرجه مسلم وقال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما 

قال أمحد بن حنبل طلب اإلسناد العايل سنة ) وطلب العلو فيه سنة ( بال سلم وقال الثوري اإلسناد سالح املؤمن 
عمن سلف ألن أصحاب عبد اهللا كانوا يرحلون من الكوفة إىل املدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه وقال حممد 

كما تقدم قال احلاكم وحيتج له ) وهلذا استحبت الرحلة ( أسلم الطوسي قرب اإلسناد قرب أو قربة إىل اهللا بن 
حبديث أنس يف الرجل الذي أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال أتانا رسولك فزعم كذا احلديث رواه مسلم قال 

ذلك وألمره باالقتصار على ما أخربه الرسول عنه ولو كان طلب العلو يف اإلسناد غري مستحب ألنكر عليه سؤاله ل
قال وقد رحل يف طلب اإلسناد غري واحد من الصحابة مث ساق بسنده حديث خروج أيب أيوب إىل عقبة بن عامر 

  يسأله عن حديث مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يبق أحد 

سلم بإسناد صحيح نظيف ممن مسعه من رسول اهللا صلى وهو أقسام أجلها القرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اهللا عليه و سلم غري عقبة احلديث يف ستر املؤمن وقال العالئي يف االستدالل مبا ذكروه نظر ال خيفى أما حديث 

ضمام فقد اختلف العلماء فيه هل كان أسلم قبل جبيشه أو ال فإن قلنا إنه مل يكن أسلم كما اختاره أبو داود فال 
ب يف أن هذا ليس طلبا للعلو بل كان شاكا يف قول الرسول الذي جاءه فرحل إىل النيب صلى اهللا تعاىل عليه ري

وسلم حىت استثبت األمر وشاهد من أحواله ما حصل له العلم القطعي بصدقه وهلذا قال يف كالمه فزعم لنا أنك إىل 
م فلم يكن جميؤه أيضا لطلب العلو يف إسناد بل آخره فإن الزعم إمنا يكون يف مظنة الكذب وإن قلنا كان أسل

لريتقي من الظن إىل اليقني ألن الرسول الذي أتاهم مل يفد خربه إال الظن ولقاء النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أفاد 
بالد ال اليقني قال وكذلك ما حيتج به هلذا القول من رحلة مجاعة من الصحابة والتابعني يف مساع أحاديث معينة إىل ال
دليل فيه أيضا جلواز أن تكون تلك األحاديث مل تتصل إىل من رحل بسبها من جهة صحيحة وكانت الرحلة 

لتحصيلها ال للعلو فيها قال نعم ال ريب يف اتفاق أئمة احلديث قدميا وحديثا على الرحلة إىل من عنده اإلسناد العايل 
بإسناد ( من حيث العدد ) من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجلها القرب ( مخسة ) أقسام ( أي العلو ) وهو ( 

  خبالف ما إذا كان مع ضعف فال التفات إىل هذا العلو ال سيما إن كان فيه بعض ) صحيح نظيف 

الكذابني املتأخرين ممن ادعى مساعا من الصحابة كابن هدبة ودينار وخراش ونعيم بن سامل ويعلى بن األشدق وأيب 
ج قال الذهيب مىت رأيت احملدث يفرح بعوايل هؤالء فاعلم أنه عامي يعدها وأعلى ما يقع لنا وألضرابنا يف الدنيا األش

هذا الزمان من األحاديث الصحاح املتصلة بالسماع ما بيننا وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه اثنا عشر رجال 
اه عشرة ومل يقع لنا بذلك إال احاديث قليلة جدا وباإلجازة يف الطريق أحد عشر وذلك كثري وبضعف يسري غري و

أخربين مسند الدنيا أبو عبد اهللا حممد بن مقبل احلليب إجازة مكاتبة منه يف رجب )  ١( يف معجم الطرباين الصغري 
 سنة مثامنائة وتسعة وستني عن حممد بن إبراهيم بن أيب عمر املقدسي وهو آخر من حدث عنه باإلجازة أنا ابو احلسن

وهو )  ٢( علي بن أمحد بن البخاري وهو آخر من حدث عنه عن أيب القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدالين 



 ٣( آخر من حدث عنه أخربتنا أم إبراهيم بنت عبد اهللا وأبو الفضل الثقفي مساعا عليهما قاال أنا أبو بكر بن ريذة 
  سنة مائتني وأربع وسبعني ثنا أبو عمرو زياد بن )  ٤( أنا أبو القاسم الطرباين ثنا عبيد اهللا بن رماحس ) 

طارق وكان قد أتت عليه مائة وعشرون سنة قال مسعت أبا جرول زهري بن صرد اجلشمي يقول ملا أسرنا رسول 
... اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني يوم هوازن وذهب يفرق السيب والنساء فأتيته فأنشأت أقول هذا الشعر 

مشتت ... قد عاقها قدر )  ١( امنن على بيضة ... فإنك املرء نرجوه وننتظر ... رسول اهللا يف كرم  امنن علينا
إن مل تداركهم ... على قلوهبم الغماء والغمر ... على حزن )  ٢( أبقت لنا الدهر هتافا ... مشلها يف دهرها غري 

وإذ يزينك ما تأيت وما ... نسوة قد كنت ترضعها امنن على ... يا أرجح الناس حلما حني خيترب ... نعماء تنشرها 
... إنا لنشكر للنعما إذا كفرت ... واستبق منا فإنا معشر زهر ) ...  ٣( ال جتعلنا كمن شالت نعامته ... تذر 

يا خري من ... من أمهاتك إن العفو مشتهر ... فألبس العفو من قد كنت ترضعه ... وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
هذي الربية ... إنا نؤمل عفوا منك تلبسه ... عند اهلياج إذا ما استوقد الشرر ... اجلياد به )  ٤( ت مرحت كم

  يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر ... فاعف عفا اهللا عما أنت راهبه ... إذ تعفو وتنتصر 

فهو لكم وقالت قريش ما  قال فلما مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا الشعر قال ما كان يل ولبين عبد املطلب
كان لنا فهو هللا ولرسوله وقالت األنصار ما كان لنا فهو هللا ولرسوله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 

عشارى أخرجه أبو سعيد األعرايب يف معجمه عن ابن رماحس وأبو احلسني بن قانع عن عبيد اهللا بن علي اخلواص 
اق يف املغازي قال حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ملا عن ابن رماحس وله شاهد من رواية ابن إسح

كان يوم حنني يوم هوازن فذكر القصة وسياقه أمت وقد أخرجه الضياء يف املختارة من حديث زهري واستشهد له 
حبديث عمرو بن شعيب فهو عنده على شرط احلسن وأما الذهيب فقال يف امليزان عبيد اهللا ابن رماحس القيسي 

لرملي كان معمرا ما رأيت للمتقدمني فيه جرحا قال مث رأيت حلديثه هذا علة قادحة قال ابن عبد الرب فيه رواه ا
عبيد اهللا عن زياد ابن طارق عن زياد بن صرد بن زهري عن أبيه عن جده زهري فعمد عبيد اهللا إىل اإلسناد فأسقط 

ن عبد الكرمي بن فروخ األنصاري الدمشقي حدثين جدي وبه إىل الطرباين ثنا جعفر بن محيد ب)  ١( منه رجلني 
ألمي عمرو بن أبان بن مفضل املدين قال أراين أنس بن مالك الوضوء أخذ ركوة فوضعها على يساره وصب على 

يده اليمىن فغسلها ثالثا مث أدار الركوة على يده اليمىن فتوضأ ثالثا ثالثا ومسح برأسه ثالثا وأخذ ماء جديدا 
  قلت له قد مسحت أذنيك فقال يا غالم إهنما من الرأس ليس مها من الوجه مث قال يا غالم لصماخه ف

الثاين القرب من إمام من أئمة احلديث وإن كثر بعده العدد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثالث العلو 
ء املتأخرين به من املوافقة واإلبدال بالنسبة إىل راوية أحد الكتب اخلمسة أو غريها من املعتمدة وهو ما كثر اعتنا

واملساواة واملصافحة فاملوافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غري جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن 
مسلم عنه والبدل ان يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم قال الذهيب يف امليزان انفرد به الطرباين عن جعفر وعمرو 

كاألعمش ) الثاين القرب من إمام من أئمة احلديث ( هو قال واحلديث مثاين له على ضعفه  بن أبان ال يدري من
وإن كثر بعده العدد إىل رسول اهللا صلى ( وهشيم وابن جريج واألوزاعي ومالك وشعبة وغريهم مع الصحة أيضا 

) املعتمدة ( الكتب ) سة أو غريها من بالنسبة إىل رواية أحد الكتب اخلم( املقيد ) الثالث العلو ) ( اهللا عليه و سلم 
ومساه ابن دقيق العيد علو التنزيل وليس بعلو مطلق إذ الراوي لو روى احلديث من طريق كتاب منها وقع أنزل مما 



وهو ما كثر اعتناء املتأخرين به من املوافقة واإلبدال ( لو رواه من غري طريقها وقد يكون عاليا مطلقا أيضا 
من غري جهته بعدد أقل من عددك إذا ( مثال ) افحة فاملوافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم واملساواة واملص

) مثل شيخ مسلم ( شيخ غري شيخ مسلم وهو ) عن مسلم عنه والبدل أن يقع هذا العلو عن ( بإسنادك ) رويته 
  يف 

دد إسنادك إىل الصحايب أو من وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إىل شيخ شيخ مسلم واملساواة يف اعصارنا قلة ع
وقد يسمى هذا ( قاربه حبيث يقع بينك وبني صحايب مثال من العدد مثل ما وقع بني مسلم وبينه ذلك احلديث 

فهو موافقة مقيدة وقد تطلق املوافقة والبدل مع عدم العلو بل ومع النزول ) موافقة بالنسبة إىل شيخ شيخ مسلم 
وغريه وقال ابن الصالح هو موافقة وبدل ولكن ال يطلق عليه ذلك لعدم االلتفات أيضا كما وقع يف كالم الذهيب 

إليه تنبيه مل أقف على تصريح بأنه يشترط استواء اإلسناد بعد الشيخ اجملتمع فيه أوال وقد وقع يل يف اإلمالء حديث 
عن أبيه عن أيب هريرة  أمليته من طريق الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن أيب صاحل

مرفوعا ال جتعلوا بيوتكم مقابر احلديث وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن يعقوب القارئ عن سهيل فقتيبة له فيه 
شيخان عن سهيل فوقع يف صحيح مسلم عن أحدمها ويف الترمذي عن اآلخر فهل يسمى هذا موافقة الجتماعنا معه 

تماع يف سهل أوال وال يكون واسطة بني املوافقة والبدل احتماالت أقرهبا يف قتيبة أو بدال للتخالف يف شيخه واالج
واملساواة يف أعصارنا قلة عدد إسنادك إىل الصحايب أو من قاربه حبيث يقع بينك وبني صحايب مثال ( عندي الثالث 

بعينه بل يوجد مطلق وهذا كان يوجد قدميا وأما اآلن فال يوجد يف حديث ) من العدد مثل ما وقع بني مسلم وبينه 
العدد كما قال العراقي فإنه تقدم أن بيين وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم عشرة أنفس يف ثالثة أحاديث وقد وقع 

  للنسائي حديث 

واملصافحة أن تقع هذه املساواة لشيخك فيكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه فإن كانت 
فحة لشيخك وإن كانت املساواة لشيخ شيخ شيخك فاملصافحة لشيخ شيخك املساواة لشيخ شيخك كانت املصا

وهذا العلو تابع لنزول فلوال نزول مسلم وشبهه مل تعل أنت بينه وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه عشرة انفس 
نا زائدة عن وذلك مساواة لنا وهو ما رواه يف كتاب الصالة قال أخربنا حممد بن بشار أخربنا عبد الرمحن أخرب

منصور عن هالل عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أيب ليلى عن امرأة عن أيب أيوب عن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم قال قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن قال النسائي ما أعلم يف احلديث إسنادا أطول من هذا وفيه 

رمذي عن قتيبة وحممد بن بشار قاال ثنا ابن مهدي ثنا زائدة به وقال ستة من التابعني أوهلم منصور وقد رواه الت
واملصافحة أن تقع هذه املساواة لشيخك فيكون ( حسن واملرأة هي امرأة أيب أيوب وهو عشاري للترمذي أيضا 

لك مصافحة كأنك صافحت مسلما فأخذته عنه فإن كانت املساواة لشيخ شيخك كانت املصافحة لشيخك وإن 
فلوال نزول مسلم ( غالبا ) لشيخ شيخ شيخك فاملصافحة لشيخ شيخك وهذا العلو تابع لنزول ( املساواة ) كانت 

  وقد يكون مع علوه أيضا فيكون عاليا مطلقا ) وشبهه مل تعل أنت 

يب بكر الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي فما أرويه عن ثالثة عن البيهقي عن احلاكم أعالمها أن أرويه عن ثالثة عن أ
بن خلف عن احلاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف وأما علوه بتقدم وفاة شيخك فحده احلافظ ابن جوصى 

الرابع العلو بتقدمي وفاة الراوي ( مبضي مخسني سنة من وفاة الشيخ وابن منده بثالثني اخلامس العلو بتقدم السماع 



ثالثة عن البيهقي عن احلاكم أعالمها أن أرويه عن ثالثة عن أيب فما أرويه عن ( وإن تساويا يف العدد قال املصنف ) 
وكذلك من مسع مسند أمحد على احلالوي عن أيب ) بكر بن خلف عن احلاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف 

 العباس احلليب عن النجيب أعلى ممن مسعه على اجلمال الكناين عن العرضي عن زينب بنت مكي لتقدم وفاة الثالثة
فحده ( ال مع التفات ألمر آخر أو شيخ آخر ) وأما علوه بتقدمي وفاة شيخك ( األولني على الثالثة اآلخرين 

( حده أبو عبد اهللا ) مبضي مخسني سنة من تاريخ وفاة الشيخ و ( الدمشقي ) ابن جوصي ( أمحد بن عمري ) احلافظ 
اخلامس ( أعلى من ذلك قال ابن الصالح وهو أوسع متضي من موته وليس يقع يف تلك املدة ) بن منده بثالثني 

  من الشيخ فمن مسع منه متقدما كان أعلى ممن مسع منه بعده ) العلو بتقدم السماع 

ويدخل كثري منه فيما قبله وميتاز بأن يسمع شخصان من شيخ ومساع أحدمها من ستني سنة مثال واآلخر من أربعني 
بأن يسمع شخصان من شيخ ومساع ( عنه ) ويدخل كثري منه فيما قبله وميتاز ( وتساوى العدد إليهما فاألول أعلى 

من الثاين ويتأكد ذلك ) وتساوي العدد إليهما فاألول أعلى ( سنة ) أحدمها منذ ستني سنة مثال واآلخر من أربعني 
درجة اإلتقان  يف حق من اختلط شيخه أو خرف ورمبا كان املتأخر أرجح بأن يكون حتديثه األول قبل أن يبلغ

والضبط مث حصل له ذلك بعد إال أن هذا علو معنوي كما سيأيت تنبيه جعل ابن طاهر وابن دقيق العيد هذا والذي 
قبله قسما واحدا وزاد العلو إىل صاحيب الصحيحني ومصنفي الكتب املشهورة وجعله ابن طاهر امسني أحدمها العلو 

واآلخر العلو إىل كتب مصنفة ألقوام كابن أيب الدنيا واخلطايب مث قال إىل الشيخني وأيب داود وأيب حامت وحنوهم 
واعلم أن كل حديث عز على احملدث ومل جيده غالبا وال بد له من إيراده فمن أي وجه أورده فهو عال بعزته ومثل 

فكان فيه  ذلك بأن البخاري روى عن أماثل أصحاب مالك مث روى حديثا أليب إسحق الفزاري عن مالك ملعىن فيه
  بينه وبني مالك ثالثة رجال 

نكتة وقع لنا حديث اجتمع فيه أقسام العلو أخربتين أم الفضل بنت حممد املقدسي بقراءيت عليها يف ربيع اآلخر سنة 
سبعني ومثامنائة أنا أبو إسحاق التنوخي مساعا وكانت وفاته سنة مثامنائة عن إمساعيل بن يوسف القيسي وأيب روح بن 

رمحن املقدسي قاال أنا أبو املنجي بن الليثي قال األول سنة ثالث وستني وستمائة أنا الوقت السجزي يف عبد ال
شعبان سنة اثنني ومخسني ومخسمائة أنا أبو العاصم الفضيل بن حيىي األنصاري يف ذي احلجة سنة تسع وأربعني 

اثنني وتسعني وثلثمائة أنا أبو عبد اهللا بن حممد وأربعمائة أخربنا أبو حممد بن أيب شريح وكانت وفاته يف صفر سنة 
املنيفي يعين أبا القاسم البغوي وكانت وفاته سنة سبع عشرة وثالمثائة ثنا علي بن اجلعد اجلواهرى وكانت وفاته يف 
رجب سنة ثالثني ومائتني أنا شعبة بن احلجاج ومات سنة ستني ومائة وعلى بن اجلعد آخر من روى عنه عن حممد 

املنكدر مسعت جابر بن عبد اهللا يقول استأذنت على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال من هذا فقلت أنا فقال انا بن 
أنا كأنه كرهه هذا احلديث اجتمع فيه أنواع أما العدد فبيين وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم اثنا عشر رجال ثقات 

نسبة إىل بعض األئمة فألن شعبة بن احلجاج من كبار األئمة بالسماع املتصل وهو أعلى ما يقع من ذلك وأما بال
الذين روى األئمة الستة عن أصحاهبم ومل يقع حديثه بعلو إال يف كتاب البخاري وأيب داود وبينهما وبينه يف كثري 

  من األحاديث رجل واحد 

الصواب وقول اجلمهور وأما النزول فضد العلو فهو مخسة اقسام تعرف من ضدها وهو مفضول مرغوب عنه على 
وأما بقية اجلماعة فأقل ما بينهم وبينه اثنان وهو متقدم الوفاة وبيين وبينه تسعة أنفس وهو هناية العلو وأما علوه 



بالنسبة إىل أئمة الكتب فقد أخرجه البخاري عن أيب الوليد ع شعبة فوقع يل بدال عاليا كأين مسعته من أيب احلسن 
اق التنوخي وغريمها من شيوخ شيوخنا يف الصحيح ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري ابن أيب اجملد وأيب إسح

عن عبد اهللا بن إدريس وعن حيىي ابن حيىي وأيب بكر بن أيب شيبة كالمها عن وكيع وعن إسحاق بن إبراهيم عن 
محن بن بشر بن احلكم عن النضر بن مشيل وأيب عامر العقدي وعن حممد بن مثىن عن وهب بن جرير وعن عبد الر

هبز بن أسد وأبو داود عن مسدد عن بشر بن املفضل والترمذي عن سويد بن نصر عن ابن املبارك والنسائي عن 
محيد بن مسعدة عن بشر بن املفضل وابن ماجه عن أيب شيبة عن وكيع كلهم عن شعبة فوقع يل بدال هلم عاليا 

مضر راوي صحيح مسلم ومن أيب احلسن بن املقري راوي سنن أيب  بثالث درجات فكأين مسعته من أيب إسحاق بن
داود وكانت وفاته سنة ثالث وأربعني وستمائة ومن أيب احلسن بن البخاري راوي الترمذي وكانت وفاته سنة 

تسعني وستمائة ومن إمساعيل بن أمحد العراقي راوي النسائي وكانت وفاته سنة تسعني وستمائة ومن أيب السعادات 
تعرف ( أيضا ) وأما النزول فضد العلو فهو مخسة أقسام ( اوي سنن ابن ماجه وكانت وفاته سنة اثنتني وستمائة ر

وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب ( فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول ) من ضدها 
  قال ابن املديين النزول شؤم وقال ابن معني اإلسناد ) وقول اجلمهور 

حكاه ابن ) وفضله بعضهم على العلو ( وفضله بعضهم على العلو فإن متيز بفائدة فهو خمتار النازل قرحة يف الوجه 
خالد عن بعض أهل النظر ألن اإلسناد كلما زاد عدده زاد االجتهاد فيه فيزداد الثواب فيه قال ابن الصالح وهذا 

ة ليست مطلوبة لنفسها ومراعاة املعىن املقصود من الرواية مذهب ضعيف احلجة قال ابن دقيق العيد ألن كثرة املشق
كزيادة الثقة يف رجاله على العايل أو كوهنم أحفظ أو أفقه ) بفائدة ( اإلسناد النازل ) فإن متيز ( وهو الصحة أوىل 

فهو (  أو كونه متصال بالسماع ويف العايل حضورأو إجازة أو مناولة أو تساهل بعض رواته يف احلمل وحنو ذلك
قال وكيع ألصحابه األعمش أحب إليكم عن وائل عن عبد اهللا أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ) خمتار 

عن عبد اهللا فقالوا األعمش عن أيب وائل أقرب فقال األعمش شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه 
احلديث قرب اإلسناد بل جودة احلديث صحة الرجال وقال عن فقيه عن فقيه عن فقيه قال ابن املبارك ليس جودة 

السلفي األصل األخذ عن العلماء فنزوهلم أوىل من العلو عن اجلهلة على مذهب احملققني من النقلة والنازل حينئذ 
ديث هو العايل يف املعىن عند النظر والتحقيق قال ابن الصالح ليس هذا من قبيل العلو املتعارف إطالقه بني أهل احل

وإمنا هو علو من حيث املعىن قال شيخ اإلسالم والبن حبان تفصيل حسن وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ 
  أوىل وإن كان للمنت فالفقهاء 

  النوع الثالثون املشهور من احلديث

ن النوع الثالثون املشهور م( هو قسمان صحيح وغريه ومشهور بني أهل احلديث خاصة وبينهم وبني غريهم 
قال ابن الصالح ومعىن الشهرة مفهوم فاكتفى بذلك عن وحده وقال البلقيين مل يذكر له ضابطا ويف ) احلديث 

كتب األصول املشهور ويقال له املستفيض الذي تزيد نقلته على ثالثة وقال شيخ اإلسالم املشهور ماله طرق 
مساه مجاعة من الفقهاء املستفيض النتشاره من حمصورة بأكثر من اثنني ومل يبلغ حد التواتر مسي بذلك لوضوحه و

فاض املاء يفيض فيضا ومنهم من غاير بينهما بأن املستفيض يكون يف ابتدائه وانتهائه سواء واملشهور أعم من ذلك 
مشهور ) ومشهور بني أهل احلديث خاصة و ( أي حسن وضعيف ) هو قسمان صحيح وغريه ( ومنهم من عكس 



من العلماء والعامة وقد يراد به ما اشتهر على األلسنة وهذا يطلق على ماله إسناد واحد  )بينهم وبني غريهم ( 
فصاعدا بل ماال يوجد له إسناد أصال وقد صنف يف هذا القسم الزركشي التذكرة يف األحاديث املشتهرة وألفت 

ال املشهور على االصطالح وهو مث)  ١( فيه كتابا مرتبا على حروف املعجم استدركت فيه ما فاته من اجلم الغفري 
  صحيح حديث إن اهللا 

ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه وحديث من أتى اجلمعة فليغتسل ومثله احلاكم وابن الصالح حبديث إمنا األعمال 
بالنيات فاعترض بأن الشهرة إمنا طرأت له من عند حيىي بن سعيد وأول اإلسناد فرد كما تقدم ومثاله وهو حسن 

فقد قال املزي إن له طرقا يرتقي هبا إىل رتبة احلسن ومثاله وهو )  ١( العلم فريضة على كل مسلم  حديث طلب
ضعيف األذنان من الرأس مثل به احلاكم ومثال املشهور عند أهل احلديث خاصة حديث أنس إن رسول اهللا صلى 

ن من رواية سليمان التيمي عن اهللا عليه و سلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان أخرجه الشيخا
أيب جملز عن أنس وقد رواه عن أنس غري أيب جملز وعن أيب جملز غري سليمان وعن سليمان مجاعة وهو مشهور بني 

أهل احلديث وقد يستغربه غريهم ألن الغالب على رواية التيمي عن أنس كوهنا بال واسطة ومثال املشهور عند أهل 
ومثال املشهور عند الفقهاء أبغض احلالل )  ٢( سلم من سلم املسلمون من لسانه ويده احلديث والعلماء والعوام امل

  عند اهللا صححه احلاكم من سئل عن علم فتكتمه احلديث حسنه الترمذي ال غيبة لفاسق حسنه بعض 

وا غبا احلفاظ وضعفه البيهقي وغريه ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد ضعفه احلفاظ استاكوا عرضا وادهن
ومثال )  ١( واكتحلوا وترا قال ابن الصالح حبثت عنه فلم أجد له أصال وال ذكرا يف شيء من كتب احلديث 

املشهور عند األصوليني رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه صححه ابن حبان واحلاكم بلفظ إن اهللا 
ف اهللا مل يعصه قال العراقي وغريه ال أصل له وال يوجد وضع ومثال املشهور عند النحاة نعم العبد صهيب لو مل خي

هبذا اللفظ يف شيء من كتب احلديث ومثال املشهور بني العامة من دل على خري فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم 
مداراة الناس صدقة صححه ابن حبان الربكة مع أكابركم صححه ابن حبان واحلاكم ليس اخلرب كاملعاينة صححاه 

املستشار مؤمتن حسنه الترمذي العجلة من الشيطان حسنه الترمذي ايضا اختالف أميت رمحة نية املؤمن خري أيضا 
من عمله من بورك له يف شيء فليلزمه اخلري عادة عرفوا وال تعنفوا جبلت القلوب على حب من أحسن إليها أمرنا 

  أن نكلم الناس على قدر عقوهلم وكلها ضعيفة من عرف نفسه 

املتواتر املعروف يف الفقه وأصوله وال يذكره احملدثون وهو قليل ال يكاد يوجد يف رواياهتم وهو ما نقله من ومنه 
حيصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إىل آخره فقد عرف ربه كنت كنزا ال أعرف الباذجنان ملا أكل له 

طلة ال أصل هلا وكتابنا الذي أشرنا إليه كافل ببيان يوم صومكم يوم حنركم من بشرين بآذار بشرته باجلنة كلها با
املتواتر املعروف ( أي من املشهور ) ومنه ) (  ١( هذا النوع من األحاديث واآلثار املوقوفات بيانا شافيا وهللا احلمد 

كالمه ما  بامسه اخلاص املشعر مبعناه اخلاص وإن وقع يف كالم اخلطيب ففي) يف الفقه وأصوله وال يذكره احملدثون 
يشعر بأنه اتبع فيه غري أهل احلديث قاله ابن الصالح قيل وقد ذكره احلاكم وابن عبد الرب وابن حزم وأجاب 

العراقي بأهنم مل يذكروه بامسه املشعر مبعناه بل وقع يف كالمهم تواتر عنه صلى اهللا عليه و سلم كذا وان احلديث 
بأن يكونوا ) رواياهتم وهو ما نقله من حيصل العلم بصدقهم ضرورة  وهو قليل ال يكاد يوجد يف( الفالين متواتر 

ولذلك جيب العمل به من غري ) إىل آخره ( أي اإلسناد ) عن مثلهم من أوله ( مجعا ال ميكن تواطؤهم على الكذب 



صاحل وتوقف  حبث عن رجاله وال يعترب فيه عدد معني يف األصح قال القاضي الباقالين وال يكفي األربعة وما فوقها
  يف اخلمسة 

وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر وقال االصطخري اقله عشرة وهو املختار ألنه أول 
مجوع الكثرة وقيل اربعون وقيل سبعون عدة اصحاب موسى عليه الصالة و السالم وقيل ثلثمائة وبضعة عشر عدة 

وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ ( ن العدد املذكور أفاد العلم أصحاب طالوت وأهل بدر ألن كل ما ذكر م
قال ابن الصالح رواه اثنان وستون من الصحابة وقال غريه رواه أكثر من مائة نفس ويف ) مقعده من النار متواتر 

اص هبذا شرح مسلم للمصنف رواه حنو مائتني قال العراقي وليس يف هذا املنت بعينه ولكنه يف مطلق الكذب واخل
املنت رواية بضعة وسبعني صحابيا العشرة املشهود هلم باجلنة أسامة قا أنس بن مالك خ م أوس بن أوس طب الرباء 
بن عازب طب بريدة عد جابر بن حابس مع جابر بن عبد اهللا م حذيفة بن أسد طب حذيفة بن اليمان طب خالد 

ثابت خل السائب بن يزيد طب سعد بن املدحاس خل بن عرطفة حم رافع بن خديج طب زيد بن ارقم حم زيد بن 
سفينة عد سليمان بن خالد اخلزاعي قط سلمان الفارسي قط سلمة بن األكوع خ صهيب بن سنان طب عبد اهللا 

بن أيب أوىف قا عبد اهللا بن زغب بع ابن الزبري قط ابن عباس طب ابن عمر حم بن عمرو خ ابن مسعود ت ن عتبة 
بن عمرية طب عفان بن حبيب ك عقبة بن عامر حم عمار بن ياسر طب عمران بن حصني بن غزوان طب العرس 

بن عمرو بن حريث طب عمرو بن عبسة طب عمرو بن عوف طب عمرو بن مزة اجلهين طب قيس بن سعد بن 
  عبادة حم كعب ابن قطبة خل معاذ بن جبل طب معاوية بن حيدة خل معاوية بن أيب سفيان 

خل نبيط بن شريط طب واثلة بن األسقع )  ١( ال بالنيات حم املغرية بن شعبة نع املنفع التيمي ال حديث إمنا األعم
عد يزيد بن أسد قط يعلى بن مرة مي أبو أسامة طب أبو احلمراء طب أبو ذر قط أبو رمثة قط ابو سعيد اخلدري 

بو موسى الغافقي حم أبو ميمون حم أبو قتادة أبو قرصافة عد أبو كبشة األمناري خل أبو موسى األشعري طب أ
بز عائشة قط أم أمين )  ٣( خل والدأيب مالك األشجعي )  ٢( الكردي طب أبو هريرة والدأيب العشراء الدارمي 

قط وقد أعلمت على كل واحد رمز من أخرج حديثه من األئمة حم يف مسنده ألمحد وطب للطرباين وقط 
سند البزار وقا البن قانع يف معجمه وخل للحافظ يوسف بن خليل يف للدارقطين وعد البن عدي يف الكامل وبز مل

كتابه الذي مجع فيه طرق هذا احلديث ونع أليب نعيم ومي ملسند الدارمي وك ملستدرك احلاكم وت للترمذي ون 
الشاذ  أي ليس مبتواتر كما تقدم حتقيقه يف نوع) ال حديث إمنا األعمال بالنيات ( للنسائي وخ م للبخاري ومسلم 

  تنبيهات األول قال شيخ اإلسالم ما ادعاه ابن الصالح من عزة املتواتر وكذا 

ما ادعاه غريه من العدم ممنوع ألن ذلك نشأ عن قلة االطالع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاهتم املقتضية 
به كون املتواتر موجودا وجود  إلبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب أو حيصل منهم اتفاقا قال ومن أحسن ما يقرر

كثرة يف األحاديث أن الكتب املشهورة املتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا املقطوع عندهم بصحة نسبتها إىل 
مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا حتيل العادة تواطأهم على الكذب أفاد العلم اليقيين 

ذلك يف الكتب املشهورة كثري قلت قد ألفت يف هذا النوع كتابا مل أسبق إىل مثله مسيته  بصحته إىل قائله قال ومثل
يف األخبار املتواترة مرتبا على األبواب أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه مث )  ١( األزهار املتناثرة 

خرجها من األئمة وأوردت فيه خلصته يف جزء لطيف مسيته قطف األزهار اقتصرت فيه على عزو كل طريق ملن أ



أحاديث كثرية منها حديث احلوض من رواية نيف ومخسني صحابيا وحديث املسح على اخلفني منم رواية سبعني 
صحابيا وحديث رفع اليدين يف الصالة من رواية حنو مخسني وحديث نصر اهللا امرأ مسع مقاليت من رواية حنو ثالثني 

  وحديث نزل القرآن 

  والثالثني الغريب والعزيز النوع احلادي

إذا انفرد عن الزهري وشبهه على سبعة أحرف من رواية سبع وعشرين وحديث من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا 
يف اجلنة من رواية عشرين وكذا حديث كل مسكر حرام وحديث بدأ اإلسالم غريبا وحديث سؤال منكر ونكري 

مع من أحب وحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة وحديث بشر وحديث كل ميسر ملا خلق له وحديث املرء 
املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة كلها متواترة يف أحاديث مجة أودعناها كتابنا املذكور وهللا 

عة يستحيل احلمد الثاين قد قسم أهل األصول املتواتر إىل لفظي وهو ما تواتر لفظه ومعنوي وهو أن ينقل مجا
تواطؤهم على الكذب وقائع خمتلفة تشترك يف أمر يتواتر ذلك القدر املشترك كما إذا نقل رجل عن حامت مثال أنه 

أعطى مجال وآخر أنه أعطى فرسا وآخر أنه أعطى دينارا وهلم جرا فيتواتر القدر املشترك بني أخبارهم وهو اإلعطاء 
وذلك أيضا يتأتى يف احلديث فمنه ما تواتر لفظه كاألمثلة السابقة  ألن وجوده مشترك من مجيع هذه القضايا قلت

ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين يف الدعاء فقد ورد عنه صلى اهللا عليه و سلم حنو مائة حديث فيه رفع 
ترك فيها وهو الرفع يديه يف الدعاء وقد مجعتها يف جزء لكنها يف قضايا خمتلفة فكل قضية منها مل تتواتر والقدر املش

  النوع احلادي والثالثون الغريب والعزيز إذا انفرد عن الزهري وشبهه ( عند الدعاء تواتر باعتبار اجملموع 

ممن جيمع حديثه رجل حبديث مسي غريبا فإن انفرد اثنان أو ثالثة مسي عزيزا فإن رواه مجاعة مسي مشهورا ويدخل يف 
رجل حبديث مسي ( من األئمة كقتادة ) زيادة يف متنه أو إسناده ممن جيمع حديثه الغريب ما انفرد راو بروايته أو ب

كذا قال ابن الصالح ) مجاعة مسي مشهورا ( عنهم ) أو ثالثة مسي عزيزا فإن رواه ) اثنان ( عنهم ) غريبا فإن انفرد 
باملشهور واالثنني بالعزيز لعزيز أخذا من كالم ابن منده وأما شيخ اإلسالم وغريه فإهنم خصوا الثالثة فما فوقها 

لعزته أي قوته مبجيئه من طريق أخرى أو لقلة وجوده قال شيخ اإلسالم وقد ادعى ابن حبان أن رواية اثنني عن 
اثنني ال توجد أصال فإن أراد رواية اثنني فقط فيسلم وأما صورة العزيز اليت جوزها فموجودة بأن ال يرويه أقل من 

نني مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اثنني عن أقل من اث
اهللا عليه و سلم قال ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده احلديث رواه عن أنس قتادة وعبد 

وعبد الوارث ورواه عن العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إمساعيل بن علية 
أو بزيادة يف ( فلم يروه غريه كما تقدم مثاله يف قسم األفراد ) ويدخل يف الغريب ما انفرد راو بروايته ( كل مجاعة 

مل يذكرها غريه مثاهلما حديث رواه الطرباين يف الكبري رواية عبد العزيز بن حممد الدراوردي ومن ) متنه أو إسناده 
ر فرقهما كالمها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة واحملفوظ ما رواه عيسى بن يونس عن رواية عباد بن منصو

هشام عن أخيه عبد اهللا بن عروة عن عروة عن عائشة هكذا أخرجه الشيخان وكذا رواه مسلم أيضا من رواية 
  سعيد بن سلمة بن أيب احلسام 

و الغالب وإىل غريب متنا وإسنادا كما لو انفرد مبتنه وال يدخل فيه أفراد البلدان وينقسم إىل صحيح وغريه وه
واحد وغريب إسنادا كحديث روى متنه مجاعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحايب آخر وفيه يقول 



) وينقسم ( اليت تقدمت يف نوع األفراد ) وال يدخل فيه أفراد البلدان ( الترمذي غريب من هذا الوجه عن هشام 
على الغرائب قال ) وهو الغالب ( أي غري الصحيح ) غريه ( إىل ) و ( كأفراد الصحيح ) إىل صحيح  (أي الغريب 

أمحد بن حنبل ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب فإهنا مناكري وعامتها عن الضعفاء وقال مالك شر العلم الغريب 
غريب احلديث خري فإذا هو شر وقال ابن وخري العلم الظاهر الذي قد رواه الناس وقال عبد الرزاق كنا نرى أن 

املبارك العلم الذي جييئك من ههنا وههنا يعين املشهور رواها البيهقي يف املدخل وروى عن الزهري قال حدثت 
علي بن احلسني حبديث فلما فرغت قال أحسنت بارك اهللا فيك هكذا حدثنا قلت ما أراين إال حدثتك حبديث أنت 

ذلك فليس من العلم ما ال يعرف إمنا العلم ما عرف وتواطأت عليه األلسن وروى ابن  أعلم به مين قال ال تقل
عدي عن أيب يوسف قال من طلب الدين بالكالم تزندق ومن طلب غريب احلديث كذب ومن طلب املال 

غريب (  إىل) واحد و ( راو ) إىل غريب متنا وإسنادا كما لو انفرد مبتنه ( ينقسم أيضا ) و ( بالكيمياء أفلس 
روى متنه مجاعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحايب آخر وفيه ( معروف ) كحديث ( ال متنا ) إسنادا 

ومن أمثلته كما قال ابن سيد الناس حديث رواه عبد اجمليد بن عبد العزيز ) يقول الترمذي غريب من هذا الوجهه 
  سار عن أيب سعيد بن أيب رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ي

وال يوجد غريب متنا ال إسنادا إال إذا اشتهر الفرد فرواه عن املنفرد كثريون صار غريبا مشهورا غريبا متنا ال 
إسنادا بالنسبة إىل أحد طرفيه كحديث إمنا األعمال بالنيات اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال األعمال 

خطأ فيه عبد اجمليد وهو غري حمفوظ عن زيد بن أسلم بوجه قال فهذا مما أخطأ فيه بالنية قال اخلليلي يف اإلرشاد أ
ال إسنادا ( فقط ) غريب متنا ( حديث ) وال يوجد ( الثقة قال ابن سيد الناس هذا إسناد غريب كله واملنت صحيح 

) ادا بالنسبة إىل أحد طرفيه إال إذا اشتهر الفرد فرواه عن املنفرد كثريون صار غريبا مشهورا غريبا متنا ال إسن
كما تقدم حتقيقه وكسائر الغرائب املشتمله عليها التصانيف ) كحديث إمنا األعمال بالنيات ( املشتهر وهو األخري 

املشتهرة وقال العراقي وقد أطلق ابن سيد الناس ثبوت هذا القسم من غري ختصيص له مبا ذكر ومل ميثله فيحتمل أن 
مشهورا جادة لعدة من األحاديث بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم عن بعض ويكون املنت يريد ما كان إسناده 

غريبا النفرادهم به قال وقد وقع يف كالمه ما يقتضي متثيله وذلك أنه ملا حكى قول ابن طاهر واخلامس من الغرائب 
هبا أهل مصر ال يعمل هبا يف غري أسانيد ومتون تفرد هبا أهل بلد ال توجد إال من روايتهم وسنن ينفرد بالعمل 

مصرهم قال وهذا النوع يشمل الغريب كله سندا ومتنا أو أحدمها دون اآلخر قال وقد ذكر ابن أيب حامت بسند له 
أن رجال سأل مالكا عن ختليل أصابع الرجلني يف الوضوء فقال له إن شئت خلل وإن شئت ال ختلل وكان عبد اهللا 

ب مالك وذكر له يف ذلك حديثا بسند مصري صحيح وزعم أنه معروف عندهم بن وهب حاضرا فعجب من جوا
  فاستعاد مالك احلديث واستعاد السائل فأمر باخلليل 

  النوع الثاين والثالثون غريب احلديث

هو ما وقع يف منت احلديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعماهلا وهو فن مهم واخلوض فيه صعب فليتحر 
ال واحلديث املذكور رواه أبو داود من رواية ابن هليعة عن يزيد بن عمرو املعافري عن أيب عبد الرمحن انتهى ق

اخلتلي عن املستورد بن شداد قال الترمذي غريب ال نعرفه إال من حديث ابن هليعة ومل ينفرد به ابن هليعة بل تابعه 
أمحد بن عبد الرمحن بن وهب عن عمه عبد اهللا بن الليث بن سعد وعمرو بن احلارث كما رواه ابن أيب حامت عن 



وهب عن الثالثة املذكورين وصححه ابن القطان لتوثيقه البن أخي ابن وهب فزالت الغرابة عن اإلسناد مبتابعة 
الليث وعمرو البن هليعة واملنت غريب فائدة قد يكون احلديث أيضا عزيزا مشهورا قال احلافظ العالئي فيما رأيته 

يث حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة احلديث عزيز عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه عنه حذيفة بن خبطه حد
اليمان وأبو هريرة وهو مشهور عند أيب هريرة رواه عنه سبعة أبو سلمة بن عبد الرمحن وأبو حازم وطاوس 

احلديث هو ما وقع ( ألفاظ ) لثالثون غريب النوع الثاين وا( واألعرج ومهام وأبو صاحل وعبد الرمحن موىل أم برثن 
واخلوض ( يقبح جهله بأهل احلديث ) يف منت احلديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعماهلا وهو فن مهم 

  فليتحر ( حقيق بالتحري جدير بالتوقي ) فيه صعب 

يل أول من صنفه النضر بن مشيل وقيل خائضه وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت وقد أكثر العلماء التصنيف فيه ق
أبو عبيدة معمر وبعدمها أبو عبيد فاستقصى وأجاد مث ابن قتيبة ما فات أبا عبيدة مث اخلطايب ما فاهتما فهذه أمهاته مث 

وليتق اهللا أن يقدم على ) بعدها كتب فيها زوائد وفوائد كثرية وال يقلد منها إال ما كان مصنفوها أئمة جلة خايضه 
فقد روينا عن أمحد ) وكان السلف يتثبتون فيه اشد تثبت ( ري كالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم مبجرد الظنون تفس

أنه سئل عن حرف منه فقال سلوا أصحاب الغريب فإين أكره أن أتكلم يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 أفسر حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالظن وسئل األصمعي عن معىن حديث اجلار أحق بسبقه فقال أنا ال

قاله ) وقد أكثر العلماء التصنيف فيه قيل أول من صنفه النضر بن مشيل ( ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق 
) بعدمها أبو عبيد ( بن املثىن مث النضر مث األصمعي وكتبهما صغرية قليلة ألف ) وقيل أبو عبيدة معمر ( احلاكم 

بن ( تتبع أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ) مث ( وذلك بعد املائتني ) فاستقصى وأجاد ( سالم كتابه املشهور  القاسم بن
يف كتابه ) اخلطايب ما فاهتما ( تتبع أبو سليمان ) مث ( يف كتابه املشهور ) ما فات أبا عبيد ( الدينوري ) قتيبة 

بعدها كتب كثرية فيها زوائد وفوائد كثرية ( ألف ) مث ( صوله أي أ) فهذه أمهاته ( املشهور ونبه على أغاليظ هلما 
كمجمع الغرائب لعبد الغافر الفارسي وغريب احلديث لقاسم ) وال يقلد منها إال ما كان مصنفوها أئمة أجلة 

أحسن السرقسطي والفائق للزخمشري والغريبني للهروي وذيله للحافظ أيب موسى املديين مث النهاية البن األثري وهي 
  كتب الغريب وأمجعها وأشهرها اآلن وأكثرها تداوال وقد 

وأجود تفسريه ما جاء مفسرا يف رواية فاته الكثري فذيل عليه الصفي األرموي بذيل مل نقف عليه وقد شرعت يف 
( به ) وأجود تفسريه ما جاء مفسرا ) (  ١( تلخيصها تلخيصا حسنا مع زيادات مجة واهللا أسأل اإلعانة على إمتامها 

كحديث الصحيحني يف قوله صلى اهللا عليه و سلم البن صائد خبأت لك خبيئا فما هو قال الدخ فالدخ ) يف رواية 
ههنا الدخان وهو لغة فيه حكاه اجلوهري وغريه ملا روى أبو داود والترمذي من رواية الزهري عن سامل عن ابن 

اهللا عليه و سلم قال له إين خبأت لك خبأ وخبأله يوم تأيت  عمر رضي اهللا تعاىل عنه يف هذا احلديث أن النيب صلى
السماء بدخان مبني قال املديين والسر يف كونه خبأ له الدخان أن عيسى صلى اهللا عليه و سلم يقتله جببل الدخان 

  فهذا هو الصواب يف تفسري 

  النوع الثالث والثالثون املسلسل

واة تارة وللرواية تارة أخرى وصفات الرواة أما أقوال أو افعال هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للر
وأنواع كثرية غريمها كمسلسل التشبيك باليد والعد فيها الدخ هنا وقد فسره غري واحد على غري ذلك فأخطؤا 



(  )النوع الثالث والثالثون ( وهو ختليط فاحش وقيل نبت موجود بني النخيل وهو غري مرضي )  ١( فقيل اجلماع 
للرواة تارة ( واحدة ) أو حالة ( واحدة ) على صفة ( واحدا فواحدا ) املسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده 
أو مها معا وصفات الرواية إما أن ) إما أقوال أو أفعال ( وأحواهلم أيضا ) وللرواية تارة أخرى وصفات الرواة 

( فاملسلسل بأحوال الرواة الفعلية ) اع كثرية غريمها أنو( له ) و ( تتعلق بصيغ األداء أو بزمنها أو مكاهنا 
وهو حديث أيب هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم وقال خلق اهللا ) كمسلسل التشبيك باليد 

) والعد فيها ( احلديث فقد تسلسل لنا تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه )  ٢( األرض يوم السبت 
هم صلى على حممد إىل آخره مسلسل بعد الكلمات اخلمس يف يد كل راو وكذلك املسلسل وهو حديث الل

  باملصافحة واألخذ باليد ووضع اليد على رأس الراوى واملسلسل بأحواهلم القولية كحديث معاذ بن 

وصفات وكاتفاق أمساء الرواة أو صفاهتم أو نسبتهم كأحاديث رويناها كل رجاهلا دمشقيون وكمسلسل الفقهاء 
الرواية كاملسلسل بسمعت أو بأخربنا أو أخربنا فالن واهللا وأفضله ما دل على جبل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال له يا معاذ إين أحبك فقل يف دبر كل صالة اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تسلسل لنا بقول 

أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيد كل من رواته وأنا أحبك فقل واملسلسل هبما معا حديث 
العبد حالوة اإلميان حىت يؤمن بالقدر خريه وشره حلوه ومره وقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على حليته 
وقال آمنت بالقدر خريه وشره حلوه ومره وكذا كل راو من رواته واملسلسل بصفاهتم القولية كاملسلسل بقراءة 

املسلسل ) و ( صف وحنوه قال العراقي وصفات الرواة القولية وأحواهلم القولية متقاربة بل متماثلة سورة ال
كأحاديث رويناها ( فالثاين ) أو صفاهتم أو نسبتهم ( كاملسلسل باحملمدين ) كاتفاق امساء الرواة ( بصفاهتم الفعلية 

مطلقا أو الشافعيني ) كمسلسل الفقهاء ( األول ) و ( أو مصريون أو كوفيون أو عراقيون ) كل رجاهلا دمشقيون 
كاملسلسل ( املتعلقة بصيغ األداء ) وصفات الرواية ( أو احلفاظ أو النحاة أو الكتاب أو الشعراء أو املعمرين 

أو أشهد باهللا لسمعت فالن يقول ذلك كل راو منهم ) أو أخربنا فالن أو أخربنا فالن واهللا ( فالنا ) بسمعت 
قة بالزمان كاملسلسل بروايته يوم العيد وقص األظفار يوم اخلميس وحنو ذلك وباملكان كاملسلسل بإجابة واملتعل

( ومجع الناس يف ذلك كثريا )  ١( الدعاء يف امللتزم وقد مجعت كتابا فيما وقع يف مساعايت من املسلسالت بأسانيدها 
  وأفضله ما دل على 

ا يسلم عن خلل يف التسلسل وقد ينقطع تسلسله يف وسطه كمسلسل أول اإلتصال ومن فوائده زيادة الضبط وقلم
  حديث مسعته على ما هو الصحيح فيه 

  النوع الرابع والثالثون ناسخ احلديث ومنسوخه

وقلما ( من الرواة ) زيادة الضبط ( اشتماله على ) ومن فوائده ( يف السماع وعدم التدليس ) هو فن مهم االتصال 
على ما هو الصحيح ) كمسلسل أول حديث مسعته ) ( التسلسل وقد ينقطع تسلسله يف وسطه يسلم عن خلل يف 

  فيه 
  النوع الرابع والثالثون 

  ناسخ احلديث ومنسوخه هو فن مهم 
وقلما يسلم عن ( من الرواة ) زيادة الضبط ( اشتماله على ) ومن فوائده ( يف السماع وعدم التدليس ) األتصال 



وهو حديث عبد ) كمسلسل أول حديث مسعته ( قد ينقطع تسلسله ىف وسطه أو أوله أو آخره خلل يف التسلسل و
اهللا بن عمرو الرامحون يرمحهم الرمحن فإنه انتهى فيه التسلسل إىل عمرو بن دينار وانقطع يف مساع عمرو من أيب 

على ما هو ( اهللا عليه و سلم قابوس ومساع أيب قابوس من عبد اهللا بن عمرو ويف مساع عبد اهللا من النيب صلى 
وقد رواه بعضهم كامل السلسلة فوهم فيه فائدة قال شيخ اإلسالم من أصلح مسلسل يروى يف ) الصحيح فيه 

الدنيا املسلسل بقراءة سورة الصف قلت واملسلسل باحلفاظ والفقهاء أيضا بل ذكر يف شرح النخبة أن املسلسل 
النوع الرابع والثالثون ( النخبة أن املسلسل باحلفاظ مما يفيد العلم القطعي  باحلفاظ والفقهاء أيضا بل ذكر يف شرح

فقد مر على علي وقاص فقال تعرف الناسخ من املنسوخ فقال ال فقال ) ناسخ احلديث ومنسوخه وهو فن مهم ) ( 
  هلكت وأهلكت أسنده احلازمي 

ل احلديث ما ليس منه خلفاء معناه واملختار أن صعب وكان للشافعي فيه يد طوىل وسابقة أوىل وأدخل فيه بعض أه
النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما حبكم منه متأخر فمنه ما عرف بتصريح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ككنت هنيتكم عن زيارة يف كتابه وأسند حنوه عن ابن عباس وأسند عن حذيفة أنه سئل عن شيء فقال إمنا يفيت من 
فقد روينا عن الزهري قال أعيا الفقهاء ) صعب ( نسوخ قالوا ومن يعرف ذلك قال عمر عرف الناسخ وامل

فقد قال اإلمام أمحد ) وكان للشافعي فيه يد طوىل وسابقة أوىل ( وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ احلديث ومنسوخه 
فسر وال ناسخ احلديث البن وارة وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي قال ال قال فرطت ما علمنا اجململ من امل

أي ) ما ليس منه خلفاء معناه ( ممن صنف فيه ) وأدخل فيه بعض أهل احلديث ( من منسوخه حىت جالسنا الشافعي 
فاملراد برفع ) أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما حبكم منه متأخر ( يف حده ) واملختار ( النسخ وشرطه 

به عن بيان اجململ وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من شاهد النسخ من احلكم قطع تعلقه عن املكلفني واحترز 
الصحابة فإنه ال يكون نسخا وإن مل حيصل التكليف به ملن مل يبلغه قبل ذلك إال بإخباره وباحلكم عن رفع اإلباحة 

حبكم منه متأخر  األصلية فإنه ال يسمى نسخا وباملتقدم عن التخصيص املتصل بالتكليف كاالستثناء وحنوه وبقولنا
عن رفع احلكم مبوت املكلف أو زوال تكليفه جبنون وحنوه وعن انتهائه بانتهاء الوقت كقوله صلى اهللا عليه و سلم 

النسخ فيه ) فمنه ما عرف ( إنكم مالقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا فالصوم بعد ذلك اليوم ليس نسخا 
  ككنت هنيتكم عن زيارة ( بذلك ) سلم  بتصريح رسول اهللا صلى اهللا عليه و( 

القبور فزورها ومنه ما عرف بقول الصحايب ككان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء 
وكنت هنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث فكلوا ما بدا ) مما مست النار ومنه ما عرف بالتاريخ القبور فزوروها 

ومنه ما عرف بقول الصحايب ككان ( أخرجه مسلم عن بريدة )  ١( الظروف احلديث  لكم وكنت هنيتكم عن
رواه أبو داود والنسائي عن جابر ) آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار 

اود والترمذي وصححه وكقول أيب بن كعب كان املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم مث أمر بالغسل رواه أبو د
وشرط أهل األصول يف ذلك أن خيرب بتأخره فإن قال هذا ناسخ مل يثبت به النسخ جلواز أن يقوله عن اجتهاد قال 
العراقي وإطالق أهل احلديث أوضح وأشهر ألن النسخ ال يصار إليه باالجتهاد والرأي إمنا يصار إليه عند معرفة 

حد منهم على حكم شرعي بنسخ من غري أن يعرف تأخر الناسخ عنه وقد التاريخ والصحابة أروع من أن حيكم أ
كحديث شداد بن أوس مرفوعا أفطر احلاجم واحملجوم رواه ) ومنه ما عرف بالتاريخ ( أطلق الشافعي ذلك أيضا 



م أبو داود والنسائي ذكر الشافعي أنه منسوخ حبديث ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجم وهو حمر
  صائم أخرجه مسلم فإن ابن عباس إمنا صحبه حمرما يف حجة الوداع سنة عشر ويف 

ومنه ما عرف بداللة اإلمجاع كحديث قتل شارب اخلمر يف الرابعة واإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ لكن يدل على 
يث قتل ومنه ما عرف بداللة اإلمجاع كحد( ناسخ بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح سنة مثان 

وهو ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد يف ) شارب اخلمر يف الرابعة 
الرابعة فاقتلوه قال املصنف يف شرح مسلم دل اإلمجاع على نسخه وإن كان ابن حزم خالف يف ذلك فخالف 

كما قال الترمذي من رواية حممد بن إسحاق عن حممد الظاهرية ال يقدح يف اإلمجاع نعم ورد نسخه يف السنة أيضا 
بن املنكدر عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن شرب اخلمر فاجلدوه فإن شرب يف الرابعة فاقتلوه مث أن 

النىب صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك برجل فقد شرب يف الرابعة فضربه ومل يقتله قال وكذلك روى الزهري عن 
بن ذؤيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة انتهى وما علقه الترمذي  قبيصة

اسنده البزار يف مسنده وقبيصة ذكره ابن عبد الرب يف الصحابة وقال ولد أول سنة من اهلجرة وقيل عام الفتح 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فكنا نليب عن  فاملثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر قال حججنا مع

النساء ونرمي عن الصبيان قال الترمذي أمجع أهل العلم أن املرأة ال يليب عنها غريها مث احلديث ال حيكم عليه 
واإلمجاع ال ( بالنسخ باإلمجاع على ترك العمل به إال إذا عرف صحته وإال فليحتمل أنه غلط صرح به الصرييف 

  أي على وجود ناسخ غريه ) ولكن يدل على ناسخ ( هو غريه ) وال ينسخ ( ينسخه شيء أي ال ) ينسخ 

  النوع اخلامس والثالثون معرفة املصحف

هو فن جليل وإمنا حيققه احلذاق والدارقطين منهم وله فيه تصنيف مفيد ويكون تصحيف لفظ وبصر يف اإلسناد 
م صحفه ابن معني فقاله بالزاي واحلاء ومن الثاين حديث زيد بن واملنت فمن اإلسناد العوام بن مراجم بالراء واجلي

ثابت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجر يف املسجد أي اختذ حجرة من حصري أو حنوه يصلي فيها صحفه ابن 
حلفاظ من ا) وإمنا حيققه احلذاق ( مهم ) النوع اخلامس والثالثون معرفة املصحف هو فن جليل ( هليعة فقال احتجم 

وكذلك أبو أمحد العسكري وعن أمحد أنه قال ومن يعرى عن اخلطأ ) والدارقطين منهم وله فيه تصنيف مفيد ( 
يف ( ومقابله تصحيف السمع ويكون ) وبصر ( ويقابله تصحيف املعىن ) ويكون تصحيف لفظ ( والتصحيف 

( مزاحم ) ء واجليم صحفه ابن معني فقاله اإلسناد العوام بن مراجم بالرا( التصحيف يف ) اإلسناد واملنت فمن 
وعتبة ابن الندر بالنون املضمومة واملهملة املشددة املفتوحة صحفه ابن جرير الطربي باملوحدة ) بالزاي واحلاء 

حديث زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتجر يف ( أي التصحيف يف املنت ) ومن الثاين ( واملعجمة 
( بفتح الالم وكسر اهلاء ) اي اختذ حجرة من حصري أو حنوه يصلي فيها صحفه ابن هليعة ( بالراء  وهو) املسجد 

  بامليم ) فقال احتجم 

وحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه الصويل فقال شيئا باملعجمة ويكون تصحيف مسع كحديث 
عىن كقول حممد بن املثىن حنن قوم لنا شرف حنن عن عاصم األحول رواه بعضهم فقال واصل األحدب ويكون يف امل

من شوال بالسني ) وحديث من صام رمضان وأتبعه ستا ( من عنزة صلى إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
والتحتية وحديث أيب ذر تعني صانعا باملهملة ) صحفه الصويل فقال شيئا باملعجمة ( املهملة والتاء الفوقية لفظ العدد 



ون صحفه هشام بن عروة باملعجمة والتحية وحديث معاوية لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذين والن
يشققون اخلطب باملعجمة صحفه وكيع بفتح املهملة وكذا صحفه ابن شاهني أيضا فقال بعض املالحني وقد مسعه 

وسى حممد بن املثىن بالنون وصحف فكيف يا قوم واحلاجة ماسة وحديث أو شاة تيعر بالياء التحتية صحفه أبو م
بعضهم حديث زرغبا تزدد حبا فقال زرعنا تردد حنا مث فسره بأن قوما كانوا ال يؤدون زكاة زروعهم فصارت 

بأن يكون االسم واللقب أو االسم واسم األب على وزن اسم آخر ولقبه أو ) ويكون تصحيف مسع ( كلها حناء 
كحديث عن عاصم األحول رواه ( شكال ونقطا فيشتبه ذلك على السمع  اسم آخر واسم أبيه وباحلروف خمتلفة

ويكون ( أو عكسه وحديث عن خالد بن علقمة رواه شعبة فقال مالك بن عرطفة ) بعضهم فقال واصل األحدب 
حنن ( العنزي امللقب بالزمن أحد شيوخ األئمة الستة ) حممد بن املثىن ( أيب موسى ) يف املعىن كقول ( التصحيف ) 

يريد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى ) قوم لنا شرف حنن من عنزة صلى إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إىل عنزة فتوهم أنه صلى 

إىل قبيلتهم وإمنا العنزة هنا احلربة تنصب بني يديه وأعجب من ذلك ما ذكره احلاكم عن أعرايب أنه زعم انه صلى 
شاة صحفها عنزة بسكون النون مث رواه باملعىن على ومهه فأخطأ من وجهني ومن ذلك أن اهللا عليه و سلم إىل 

بعضهم مسع حديث النهي عن التحليق يوم اجلمعة قبل الصالة قال ما حلقت رأسي قبل الصالة منذ أربعني سنة فهم 
هلم فيه أعذار مل ينقلها ناقلوه  منه حتليق الناس حلقا قال ابن الصالح وكثري من التصحيف املنقول عن األكابر اجللة

تنبيه قسم شيخ اإلسالم هذا النوع إىل قسمني أحدمها ما غري فيه النقط فهو املصحف واآلخر ما غري فيه الشكل مع 
بقاء احلروف فهو احملرف فائدة أورد الدارقطين يف كتاب التصحيف كل تصحيف وقع للعلماء حىت يف القرآن من 

يب شيبة قرأ على أصحابه يف التفسري جعل السفينة يف رحل أخيه فقيل له إمنا هو جعل ذلك ما رواه عثمان بن أ
السقاية فقال انا وأخي أبو بكر ال نقرأ لعاصم قال وقرأ عليهم يف التفسري أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 

  )  ١( قاهلا ا ل م يعين كأول البقرة 

  ث وحكمهالنوع السادس والثالثون معرفة خمتلف احلدي

هذا فن من أهم األنواع ويضطر إىل معرفته مجيع العلماء من الطوائف وهو ان يأيت حديثان متضادان يف املعىن ظاهرا 
فيوفق بينهما أو يرجح أحدمها وإمنا يكمل له األئمة اجلامعون بني احلديث والفقه واألصوليون الغواصون على املعاين 

محه اهللا استيفاءه بل ذكر مجلة ينبه هبا على طريقه مث صنف فيه ابن قتيبة فأتى وصنف فيه اإلمام الشافعي ومل يقصد ر
النوع السادس والثالثون معرفة ( بأشياء حسنة وأشياء غري حسنة لكون غريها أقوى وأوىل وترك معظم املختلف 

وهو أن يأيت حديثان خمتلف احلديث وحكمه هذا فن من أهم األنواع ويضطر إىل معرفته مجيع العلماء من الطوائف 
وإمنا يكمل له األئمة اجلامعون بني ( فيعمل به دون اآلخر ) متضادان يف املعىن ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدمها 

وهو أول من تكلم فيه ) وصنف فيه اإلمام الشافعي ( الدقيقة ) احلديث والفقه واألصوليون الغواصون على املعاين 
أي ) ينبه هبا على طريقه ( يف كتاب األم ) بل ذكر مجلة منه ( وال إفراده بالتأليف ) يفاءه ومل يقصد رمحه اهللا است( 

لكون غريها ( قصر فيها باعه ) مث صنف فيه ابن قتيبة فأتى فيه بأشياء حسنة وأشياء غري حسنة ( اجلمع يف ذلك 
حاوي كتابه مشكل اآلثار وكان ابن مث صنف يف ذلك ابن جرير والط) وترك معظم املختلف ( منها ) أوىل وأقوى 

  خزمية من أحسن الناس كالما فيه حىت قال ال أعرف حديثني متضادين فمن كان عنده فليأتين به ألؤلف بينهما 



ومن مجع ما ذكرنا ال يشكل عليه إال النادر يف األحيان واملختلف قسمان أحدمها ميكن اجلمع بينهما فيتعني وجيب 
من ) ال يشكل عليه ( من احلديث والفقه واألصول والغوص على املعاين الدقيقة ) ما ذكرنا ومن مجع ( العمل هبما 

وال يصار إىل ) فيتعني ( بوجه صحيح ) إال النادر يف األحيان واملختلف قسمان أحدمها ميكن اجلمع بينهما ( ذلك 
حديث إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل  ومن أمثلة ذلك يف أحاديث األحكام) وجيب العمل هبما ( التعارض وال النسخ 

اخلبث وحديث خلق اهللا املاء طهورا ال ينجسه إال ما غري طعمه أو لونه أو رحيه فإن األول ظاهره طهارة القلتني تغري 
أم ال والثاين ظاهره طهارة غري املتغري سواء كان قلتني أم أقل فخص عموم كل منهما باآلخر ويف غريها حديث ال 

على مصح وفر من اجملذوم فرارك من األسد مع حديث ال عدوى وكلها صحيحة وقد سلك الناس يف يورد ممرض 
اجلمع مسالك أحدها أن هذه األمراض ال تعدي بطبعها لكن اهللا تعاىل جعل خمالطة املريض هبا للصحيح سببا 

ي سلكه ابن الصالح إلعدائه مرضه وقد يتخلق ذلك عن سببه كما يف غريه من األسباب وهذا املسلك هو الذ
الثاين أن نفي العدوى باق على عمومه واألمر بالفرار من باب سد الذرائع لئال يتفق للذي خيالطه شيء من ذلك 
بتقدير اهللا تعاىل ابتداء ال بالعدوى املنفية فيظن أن ذلك بسبب خمالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع يف احلرج فأمر 

  هو الذي اختاره شيخ اإلسالم بتجنبه حسما للمادة وهذا املسلك 

والثاين ال ميكن بوجه فإن علمنا أحدمها ناسخا قدمناه وإال عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرهتم يف 
مخسني وجها الثالث أن إثبات العدوى يف اجلذام وحنوه خمصوص من عموم نفي العدوى فيكون معىن قوله ال عدوى 

نه قال ال يعدي شيء شيئا إال فيما تقدم تبييين له أنه يعدي قاله القاضي أبو بكر أي إال من اجلذام وحنوه فكأ
الباقالين الرابع أن األمر بالفرار رعاية خلاطر اجملذوم ألنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته وتزداد حسرته ويؤيده 

) الثاين ال ميكن ( القسم ) و ( خر حديث ال تدميوا النظر إىل اجملذومني فإنه حممول على هذا املعىن وفيه مسالك أ
كالترجيح ( منهما ) قدمناه وإال عملنا بالراجح ( بطريقة مما سبق ) بوجه فإن علمنا أحدمها ناسخا ( اجلمع بينهما 

يف مخسني ( يف أحد احلديثني ) وكثرهتم ( أي كون رواة أحدمها أتقن وأحفظ وحنو ذلك مما سيذكر ) بصفات الرواة 
رجحات ذكرها احلازمي يف كتابه االعتبار يف الناسخ واملنسوخ ووصلها غريه إىل أكثر من مائة كما من امل) وجها 

استوىف ذلك العراقي يف نكته وقد رأيتها منقسمة إىل سبعة أقسام األول الترجيح حبال الراوي وذلك بوجوه أحدها 
أبعد من احتماله على األقل ثانيها قلة كثرة الرواة كما ذكر املصنف ألن احتمال الكذب والوهم على األكثر 

الوسائط أي علو اإلسناد حيث الرجال ثقات ألن احتمال الكذب والوهم فيه أقل ثالثها فقه الراوي سواء كان 
  احلديث مرويا باملعىن أو اللفظ ألن الفقيه إذا مسع ما ميتنع محله على ظاهره حبث عنه حىت يطلع على 

لعامي رابعها علمه بالنحو ألن العامل به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل ما ال ما يزول به اإلشكال خبالف ا
يتمكن منه غريه خامسها علمه باللغة سادسها حفظه خبالف من يعتمد على كتابه سابعها أفضليته يف أحد الثالثة بأن 

ضبطه أي اعتناؤه باحلديث يكونا فقيهني أو حنويني أو حافظني وأحدمها يف ذلك أفضل من اآلخر ثامنها زيادة 
واهتمامه به تاسعها شهرته ألن الشهرة متنع الشخص من الكذب كما متنعه من ذلك التقوى عاشرها إىل العشرين 
كونه ورعا أو حسن االعتقاد أي غري مبتدع أو جليسا ألهل احلديث أو غريهم من العلماء أو أكثر جمالسة هلم أو 

لبس يف امسه حبيث يشاركه فيه ضعيف وصعب التمييز بينهما أو له اسم واحد  ذكرا أو حرا أو مشهور النسب أوال
ولذلك أكثر ومل خيتلط أو له كتاب يرجع إليه حادي عشريها أن تثبت عدالته باإلخبار خبالف من تثبت بالتزكية أو 

من زكاه ومعارضه مل يعمل  العمل بروايته أو الرواية عنه إن قلنا هبما ثاين عشريها إىل سابع عشريها أن يعمل خبربه



به من زكاه أو يتفق على عدالته أو يذكر سبب تعديله أو يكثر مزكوه أو يكونوا علماء أو كثريي الفحص عن 
أحوال الناس ثامن عشريها أن يكون صاحب القصة كتقدمي خرب أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 

عباس يف منعه ألهنا أعلم منه تاسع عشريها أن يباشر ما رواه الثالثون الصوم ملن أصبح جنبا على خرب الفضل بن ال
تأخر إسالمه وقيل عكسه لقوة اصالة املتقدم ومعرفته وقيل إن تأخر موته إىل إسالم املتأخر مل يرجح بالتأخري 

ادي والثالثون إىل الحتمال تأخر روايته عنه وإن تقدم أو علم أن أكثر رواياته متقدمة على رواية املتأخر رجح احل
  األربعني كونه أحسن سياقا واستقصاء حلديثه أو أقرب 

مكانا أو أكثر مالزمة لشيخه أو مسع من مشايخ بلده أو مشافها مشاهدا لشيخه حال األخذ أو ال جييز الرواية 
الل واحلرام أو زيد باملعىن أو الصحايب من أكابرهم أو علي رضي اهللا تعاىل عنه وهو يف األفضية أو معاذ وهو يف احل

وهو يف الفرائض أو اإلسناد حجازي أو رواته من بلد ال يرضون التدليس القسم الثاين الترجيح بالتحمل وذلك 
بوجوه أحدها الوقت فريجح منهم من مل يتحمل حبديث إال بعد البلوغ على من كان بعض حتمله قبله أو بعضه بعده 

ل بعده أقوى لتأهله للضبط ثانيها وثالثها أن يتحمل مبحدثنا واآلخر عرضا الحتمال أن يكون هذا مما قبله واملتحم
أو عرضا واآلخر كتابة او مناولة أو وجادة القسم الثالث الترجيح بكيفية الرواية وذلك بوجوه أحدها تقدمي احملكي 

ه سبب وروده على ما مل بلفظه على احملكي مبعناه واملشكوك فيه على ما عرف أنه مروي باملعىن ثانيها ما ذكر في
يذكر فيه لداللته على اهتمام الراوي به حيث عرف سببه ثالثها أن ال ينكره راويه وال يتردد فيه رابعها إىل عاشرها 

أن تكون ألفاظه دالة على االتصال كحدثنا ومسعت أو اتفق على رفعه أو وصله أو مل خيتلف يف إسناده أو مل 
عزى ذلك لكتاب معروف أو عزيز واآلخر مشهور القسم الرابع الترجيح بوقت يضطرب لفظه أو روي باإلسناد و

الورود وذلك بوجوه أحدها وثانيها بتقدمي املدين على املكي والدال على علو شأن املصطفى عليه الصالة و السالم 
  على الدال على الضعف كبدأ اإلسالم غريبا مث شهرته فيكون الدال على العلو متأخرا 

ترجيح املتضمن للخفيف لداللته على التأخر ألنه صلى اهللا عليه و سلم كان يغلظ يف أول أمره زجرا عن ثالثها 
عادات اجلاهلية مث مال للتخفيف كذلك قال صاحب احلاصل واملنهاج ورجح اآلمدي وابن احلاجب وغريمها 

وال باإلسالم فقط مث شرعت عكسه وهو تقدمي املتضمن للتغليظ وهو احلق ألنه صلى اهللا عليه و سلم جاء أ
العبادات شيئا فشيئا رابعها ترجيح ما حتمل بعد اإلسالم على ما حتمل قبله أو شك ألنه أظهر تأخرا خامسها 

وسادسها ترجيح غري املؤرخ على املؤرخ بتاريخ متقدم وترجيح املؤرخ مبقارب بوفاته صلى اهللا عليه و سلم على 
هبذه الستة أي إفادهتا للرجحان غري قوية القسم اخلامس الترجيح بلفظ اخلرب غري املؤرخ قال الرازي والترجيح 

وذلك بوجوه أحدها إىل اخلامس والثالثني ترجيح اخلاص على العام والعام الذي مل خيصص على املخصص لضعف 
املشبه للحقيقة  داللته بعد التخصيص على باقي أفراده واملطلق على ما ورد على سبب واحلقيقة على اجملاز واجملاز

على غريه والشرعية على غريها والعرفية على اللغوية واملستغىن على اإلضمار وما يقل فيه اللبس وما اتفق على 
وضعه ملسماه واملومي للعلة واملنطوق ومفهوم املوافقة على املخالفة واملنصوص على حكمه مع تشبيهه مبحل آخر 

النكرة املنفية أو من اجلمع املعرف على من وما أو من الكل وذلك من واملستفاد عمومه من الشرط واجلزاء على 
اجلنس املعرف وما خطابه تكليفي على الوضعي وما حكمه معقول املعىن وما قدم فيه ذكر العلة أو دل االشتقاق 

ملعىن املراد على حكمه واملقارن للتهديد وما هتديده أشد واملؤكد بالتكرار والفصيح وما بلغه قريش وما دل على ا
  بوجهني فأكثر وبغري 



واسطة وما ذكر معه معارضة ككنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها والنص والقول وقول قارنه العمل أو تفسري 
الراوي وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم وما فيه زيادة القسم السادس الترجيح باحلكم وذلك بوجوه 

ة األصلية على املقرر هلا وقيل عكسه ثانيها تقدمي الدال على التحرمي على الدال على أحدها تقدمي الناقل على الرباء
اإلباحة والوجوب ثالثها تقدمي األحوط رابعها تقدمي الدال على نفي احلد القسم السابع الترجيح بأمر خارجي 

مة أو اخللفاء الراشدين أو معه كتقدمي ما وافقه ظاهر القرآن أو سنة أخرى أو ما قبل الشرع أو القياس أو عمل األ
مرسل آخر أو منقطع أو مل يشعر بنوع قدح يف الصحابة أو له نظري متفق على حكمه أو اتفق على إخراجه 

الشيخان فهذه أكثر من مائة مرجح ومث مرجحات أخر ال تنحصر ومثارها غلبة الظن فوائد األوىل منع بعضهم 
قال إذا تعارضا لزم التخيري أو الوقف وأجيب بأن مالكا يرى ترجيح البينة الترجيح يف األدلة قياسا على البينات و

على البينة ومن مل يرد ذلك يقول البينة مستندة إىل توقيفات تعبدية وهلذا ال تقبل إال بلفظ الشهادة الثانية إن مل 
إمنا هو خللل يف اإلسناد  يوجد مرجح ألحد احلديثني توقف على العمل به حىت يظهر الثالثة التعارض بني اخلريين

  بالنسبة إىل ظن اجملتهد وأما يف نفس األمر فال تعارض الرابعة ما سلم من املعارضة فهو حمكم 

  النوع السابع والثالثون معرفة املزيد يف متصل األسانيد

مسعت ابا إدريس  ومثاله ما روى ابن املبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن يزيد حدثين بسر بن عبيد اهللا قال
قال مسعت واثلة يقول مسعت أبا مرثد يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال جتلسوا على القبور 

فذكر سفيان وأيب إدريس زيادة وهم فالوهم يف سفيان ممن دون ابن املبارك ألن ثقات رووه عن ابن املبارك عن ابن 
ث با وعده من األنواع وكذا شيخ اإلسالم يف النخبة قال احلاكم ومن يزيد وقد عقد له احلاكم يف علوم احلدي

أمثلته حديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خبلق اهللا وحديث ال يقبل اهللا صالة بغري طهور وال 
ال وقد صدقة من غلول وحديث إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدؤا بالصالة وحديث ال شغار يف اإلسالم ق

النوع السابع والثالثون معرفة املزيد يف متصل األسانيد ومثاله ما ( صنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي كتابا كبريا 
بضم املوحدة ) ابن املبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن يزيد حدثين بسر ابن عبيد اهللا ( عبد اهللا ) روى 

) يقول مسعت أبا مرثد ( ابن األسقع ) قال مسعت واثلة ( اخلوالين ) إدريس قال مسعت أبا ( وباملهملة وأبوه مصغره 
فذكر ( وال تصلوا إليها ) ال جتلسوا على القبور ( يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ( الغنوي 

ن ثقات رووه عن ابن زيادة وهم فالوهم يف سفيان ممن دون ابن املبارك أل( يف هذا اإلسناد ) سفيان وأيب إدريس 
  نفسه ) املبارك عن ابن يزيد 

ومنهم من صرح فيه باإلخبار ويف أيب إدريس من ابن املبارك ألن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس 
ومنهم من صرح بسماع بسر بن واثلة وصنف اخلطيب يف هذا كتابا يف كثري منه نظر ألن اخلايل عن الزائد إن كان 

ن فينبغي أن جيعل منقطعا وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أن يكون مسعه من رجل عنه مث مسعه منه حبرف ع
إال أن توجد قرينة تدل على الوهم وميكن أن يقال الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعني فإذا مل منهم ابن مهدي 

يف أيب إدريس ( الوهم ) و ( بينهما ) خبار ومنهم من صرح فيه باإل( وحسن بن الربيع وهناد بن السري وغريهم 
منهم علي بن حجر ) فلم يذكروا أبا إدريس ( عن بسر عن واثلة ) من ابن املبارك ألن ثقات رووه عن ابن يزيد 
وقد حكم األئمة على ابن ) ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة ( والوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وغريهم 



لك كالبخاري وغريه وقال أبو حامت الرازي وكثريا ما حيدث بسر عن أيب إدريس عن واثلة وقد املبارك بالوهم يف ذ
( النوع ) وصنف اخلطيب يف هذا ( مسع هذا بسر من واثلة نفسه مث احلديث على الوجهني عند مسلم والترمذي 

الزائد إن كان ( الراوي ) اخلايل عن ( اإلسناد ) يف كثري منه نظر ألن ( مساه متييز املزيد يف متصل األسانيد ) كتابا 
ويعل باإلسناد الذي ذكر فيه الراوي الزائد ) فينبغي أن جيعل منقطعا ( وحنوها مما ال يقتضي االتصال ) حبرف عن 

احتمل أن يكون مسعه من رجل عنه مث ( أو حتديث ) وإن صرح فيه بسماع وإخبار ( ألن الزيادة من الثقة مقبولة 
) وميكن أن يقال ( كما ذكر أبو حامت يف املثال السابق ) إال أن توجد قرينة تدل على الوهم ( لهم ال) مسعه منه 

  الظاهر ممن وقع له هذا أن يذكر السماعني فإذا مل ( أيضا 

  يذكرمها محل على الزيادة 

  النوع الثامن والثالثون املراسيل اخلفي إرساهلا

لرواية ومجع الطرق مع املعرفة التامة وللخطيب فيه كتاب وهو ما عرف هو مهم عظيم الفائدة يدرك باالتساع يف ا
( املذكورة ) إرساله لعدم اللقاء أو السماع ومنه ما حيكم بإرساله جمليئه من وجه آخر يذكرمها محل على الزيادة 

رك باالتساع يف الرواية هو فن مهم عظيم الفائدة يد( أي انقطاعها ) النوع الثامن والثالثون املراسيل اخلفي إرساهلا 
مساه التفصيل ملبهم املراسيل وأصل اإلرسال ) مع املعرفة التامة وللخطيب فيه كتاب ( لألحاديث ) ومجع الطرق 

ظاهر كرواية الرجل عمن مل يعاصره كرواية القاسم بن حممد عن ابن مسعود ومالك عن ابن املسيب وخفي وهو 
مع ثبوت ) السماع ( لعدم ) أو ( ملن روى عنه مع املعاصرة ) دم اللقاء وهو ما عرف إرساله لع( املذكور ههنا 

اللقاء أو لعدم مساع ذلك اخلرب بعينه مع مساع غريه ويعرف ما ذكر إما بنص بعض األئمة عليه أو بوجه صحيح 
عزيز كإخباره عن نفسه بذلك يف بعض طرق احلديث وحنو ذلك كحديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد ال

عن عقبة بن عامر مرفوعا رحم اهللا حارس احلرس فإن عمر مل يلق عقبة كما قال املزي يف األطراف وكأحاديث أيب 
عبيدة عن أبيه عن عبد اهللا ابن مسعود فقد روى الترمذي أن عمرو بن مرة قال أليب عبيدة هل تذكر من عبد اهللا 

  آخر  ومنه ما حيكم بإرساله جمليئه من وجه( شيئا قال ال 

  بزيادة شخص وهذا القسم مع النوع السابق يعترض بكل واحد منهما على اآلخر وقد جياب بنحو ما تقدم 

  النوع التاسع والثالثون معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم

بينهما كحديث رواه ( وهذا علم كبري عطيم الفائدة فيه يعرف املتصل من املرسل وفيه كتب كثرية بزيادة شخص 
عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي )  ١( اق عن سفيان الثوري عن أيب إسحق عن زيد بن يثيع عبد الرز

أمني فهو منقطع يف موضعني ألنه روي عن عبد الرزاق قال حدثين النعمان ابن أيب شيبة عن الثوري وروي أيضا 
يعترض ( املزيد يف متصل األسانيد  وهو) وهذا القسم مع النوع السابق ( عن الثوري عن شريك عن أيب إسحق 

ألنه رمبا كان احلكم للزائد ورمبا كان للناقص والزائد وهم وهو يشتبه على كثري من أهل ) بكل منهما على اآلخر 
رضي اهللا )  ٢( النوع التاسع والثالثون معرفة الصحابة ) وقد جياب بنحو ما تقدم ( احلديث وال يدركه إال النقاد 

  مؤلفة ) كبري جليل عظيم الفائدة وبه يعرف املتصل من املرسل وفيه كتب كثرية عنهم هذا علم 



ومن أحسنها وأكثرها فوائد االستيعاب البن عبد الرب لوال ما شانه بذكر ما شجر بني الصحابة وحكايته عن 
ة وضبط وحقق أشياء األخباربني وقد مجع الشيخ عز الدين بن األثري اجلزري يف الصحابة كتابا حسنا مجع كتبا كثري

حسنة ككتاب الصحابة البن حبان وهو خمتصر يف جملد وكتاب أيب عبد اهللا بن منده وهو كبري جليل وذيل عليه أبو 
ومن أحسنها وأكثرها فوائد االستيعاب البن عبد الرب ( موسى املديين وكتاب أيب نعيم األصبهاين وكتاب العسكري 

والغالب عليهم اإلكثار والتخليط فيما يروونه ) ابة وحكايته عن األخباريني لوال ما شانه بذكر ما شجر بني الصح
( أبو احلسن علي ابن حممد ) وقد مجع الشيخ ( قال املصنف زيادة على ابن الصالح )  ١( وذيل عليه ابن فتحون 

وهي كتاب ابن منده وأيب ) مجع فيه كتبا كثرية ) (  ٢( مساه أسد الغابة ) بن األثري اجلزري يف الصحابة كتابا حسنا 
  على ما فيه من )  ٣) ( وضبط وحقق أشياء حسنة ( موسى وأيب نعيم وابن عبد الرب وزاد من غريها أمساء يف هذا 

وقد اختصرته حبمد اهللا فروع أحدها اختلف يف حد الصحايب فاملعروف عند احملدثني أنه كل مسلم التكرار حبسب 
ومل يشتهر هذا املختصر وقد اختصره الذهيب ) وقد اختصرته حبمد اهللا ( ال املصنف االختالف يف االسم أو الكنية ق

أيضا يف كتاب لطيف مساه التجريد ولشيخ اإلسالم يف ذلك اإلصابة يف متييز الصحابة كتاب حافل وقد اختصرته 
ل الصواب اخلربي أي ألن وهللا احلمد فائدة قول املصنف األخباريني مجع أخباري عده ابن هشام من حلن العلماء وقا

النسبة إىل اجلمع ترد إىل الواحد كما تقرر يف علم التصريف تقول يف الفرائض فرضي ونكتته أن املراد النسبة إىل 
هذا النوع وخصوصية اجلمع ملغاة مع أهنا مؤدية إىل الثقل قال ومن اللحن أيضا قوهلم ال يؤخذ العلم من صحفي 

أحدها اختلف يف حد الصحايب ( إىل صحيفة مث فعل هبا ما فعل حبنيفة فروع بضمتني والصواب بفتحتني ردا 
  فاملعروف عند احملدثني أنه كل مسلم 

كذا قال ابن الصالح ونقله عن ) رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
مى كابن أم مكتوم وحنوه فهو صحايب بال خالف وال البخاري وغريه وأورد عليه إن كان فاعل الرؤية الرائي األع

رؤية له ومن رآه كافرا مث أسلم بعد موته كرسول قيصر فال صحبة له ومن رآه بعد موته صلى اهللا عليه و سلم قبل 
الدفن وقد وقع ذلك أليب ذؤيب خويلد بن خالد اهلذيل فإنه ال صحبة له وإن كان فاعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لم دخل فيه مجيع األمة فإنه كشف له عنهم ليلة اإلسراء وغريها ورآهم واورد عليه أيضا من صحبه مث ارتد و س
كابن خطل وحنوه فاألوىل أن يقال من لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم مسلما ومات على إسالمه إما من ارتد بعده 

الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة حمبطة للعمل  مث أسلم ومات مسلما فقال العراقي يف دخوله فيهم نظر فقد نص
قال والظاهر أهنا حمبطة للصحبة السابقة كقرة بن ميسرة واألشعث بن قيس أما من رجع إىل اإلسالم يف حياته كعبد 
اهللا بن أيب سرج فال مانع من دخوله يف الصحبة وجزم شيخ اإلسالم يف هذا والذي قبله ببقاء اسم الصحبة له قال 

يشترط لقيه يف حال النبوة أو أعم من ذلك حىت يدخل من رآه قبلها ومات على احلنيفية كزيد بن عمرو بن وهل 
نفيل وقد عده ابن منده يف الصحابة وكذا لو رآه قبلها مث أدرك البعثة وأسلم ومل يره قال العراقي ومل ار من تعرض 

صحابة ولده إبراهيم دون من مات قبلها كالقاسم قال لذلك قال ويدل على اعتبار الرؤية بعد النبوة ذكرهم يف ال
وهل يشترط يف الرائي التمييز حىت ال يدخل من رآه وهو ال يعقل واألطفال الذين حنكهم ومل يروه بعد التمييز أو 

  ال يشترط مل يذكروه أيضا إال أن العالئي 



يف املراسيل عبد اهللا بن احلارث بن  وعن أصحاب األصول أو بعضهم أنه من طالت جمالسته على طريق التبع قال
نوفل حنكه النيب صلى اهللا عليه و سلم ودعا له بل وال رؤية أيضا وكذا قال عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري حنكه 

ودعا له وما تعرف له رؤية بل هو تابعي وقال يف النكت ظاهر كالم األئمة ابن معني وأيب زرعة وأيب حامت وأيب 
تراطه فإهنم مل يثبتوا الصحبة ألطفال حنكهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أو مسح وجوههم أو تفل داود وغريهم اش

يف أفواههم كمحمد بن حاطب وعبد الرمحن بن عثمان التميمي وعبيد اهللا بن معمر وحنوهم قال وال يشترط البلوغ 
ن الزبري وحنوهم قال والظاهر على الصحيح وإال خلرج من أمجع على عده يف الصحابة كاحلسن واحلسني واب

اشتراط رؤيته يف عامل الشهادة فال يطلق اسم الصحبة على من رآه من املالئكة والنبني قال وقد استشكل ابن األثري 
مؤمىن اجلن يف الصحابة دون من راه من املالئكة وهم أوىل بالذكر من هؤالء قال وليس كما زعم ألن اجلن من 

وقال )  ١( تهم الرسالة والبعثة فكان ذكر من عرف امسه ممن رآه حسنا خبالف املالئكة مجلة املكلفني الذين مشل
وإذا نزل عيسى صلى اهللا عليه و سلم وحكم بشرعه فهل يطلق عليه اسم الصحبة ألنه ثبت أنه رآه يف األرض 

له واألخذ ) التبع  على طريق( له ) وعن أصحاب األصول أو بعضهم أنه من طالت جمالسته ( الظاهر نعم انتهى 
  عنه خبالف من 

وعن سعيد بن املسيب أنه ال يعد صحابيا إال من أقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سنة أو سنتني أو غزا معه 
غزوة أو غزوتني فإن صح عنه فضعيف فإن مقتضاه أن ال يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا وال خالف وفد عليه 

متابعة قالوا وذلك معىن الصحايب لغة ورد بإمجاع أهل اللغة على أنه مشتق من الصحبة  وانصرف بال مصاحبة وال
ال من قدر منها خمصوص وذلك يطلق على كل من صحب غريه قليال كان أو كثريا يقال صحبت فالنا حوال 

عن أهل احلديث وشهرا ويوما وساعة وقول املصنف أو بعضهم من زيادته ألن كثريا منهم موافقون ملا تقدم نقله 
وصححه اآلمدي وابن احلاجب وعن بعض أهل احلديث موافقة ما ذكر عن أهل األصول ملا رواه ابن سعد بسند 
جيد يف الطبقات عن علي بن حممد عن شعبة عن موسى السيالين قال أتيت أنس بن مالك فقلت له أنت آخر من 

قوم من األعراب فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي  بقي من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قد بقي
وعن سعيد بن املسيب أنه كان ال يعد صحابيا ( قال العراقي واجلواب أنه اراد إثبات صحبة خاصة ليست ألولئك 

ووجهه أن لصحبته ) إال من أقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سنة أو سنتني أو غزا معه غزوة أو غزوتني 
 عليه و سلم شرفا عظيما فال تنال إال بإجتماع طويل يظهر فيه اخللق املطبوع عليه الشخص كالغزو صلى اهللا

فإن ( املشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب والسنة املشتملة على الفصول األربعة اليت خيتلف هبا املزاج 
ممن فقدما اشترطه ) البجلي وشبهه ( اهللا  بن عبد) عنه فضعيف فإن مقتضاه أن ال يعد جرير ( هذا القول ) صح 

  صحابيا وال خالف ( كوائل بن حجر 

قال العراقي وال يصح هذا عن ابن املسيب ففي اإلسناد إليه حممد بن عمر الواقدي ) أهنم صحابة أهنم صحابة 
ا بعث النيب صلى ضعيف يف احلديث وقال وقد اعترض بأن جريرا أسلم يف أول البعثة ملا روى الطرباين عنه قال مل

اهللا عليه و سلم أتيته ألبايعه فقال ألي شيء جئت يا جرير قال جئت ألسلم على يديك فدعاين إىل شهادة أن ال إله 
إال اهللا وأين رسول اهللا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤيت الزكاة املفروضة احلديث قال واجلواب أن احلديث غري صحيح 

األمحسي وهو منكر احلديث ولو ثبت فال دليل فيه ألنه يلزم الفورية يف جواب ملا فإنه من رواية احلصني بن عمر 
بدليل ذكر الصالة والزكاة وفرضهما متراخ عن البعثة والصواب ما ثبت عنه أنه قال ما أسلمت إال بعد نزول 



 عليه و سلم وكذا قال املائدة رواه أبو داود وغريه ويف تاريخ البخاري الكبري أنه أسلم عام تويف النيب صلى اهللا
الواقدي وابن حبان واخلطيب وغريهم فائدة يف حد الصحايب قول رابع أنه من طالت صحبته وروي عنه قاله 

احلافظ وخامس أنه من رآه بالغا حكاه الواقدي وهو شاذ كما تقدم وسادس أنه من أدرك زمنه صلى اهللا عليه و 
 املصري وعد من ذلك عبد اهللا بن مالك اجليشاين أبا متيم ومل يرحل إىل سلم وإن مل يره قاله حيىي بن عثمان بن صاحل

املدينة إال يف خالفة عمر باتفاق وممن حكى هذا القول القرايف يف شرح التنقيح وكذا من حكم بإسالمه تبعا ألبويه 
  وعليه عمل ابن عبد الرب وابن منده 

و قوله إذا كان عدال يف كتابيهما وشرط املاوردي يف مث تعرف صحبته بالتواتر واالستضافة أو قول صحايب أ
) بالتواتر ( إما ) مث تعرف صحبته ( الصحايب أن يتخصص بالرسول ويتخصص به الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

والشهرة القاصرة عن التواتر كضمام بن ثعلبة ) أو االستفاضة ( كأيب بكر وعمر وبقية العشرة يف خلق منهم 
عنه أنه صحايب كحممة بن أيب محمة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطونا ) أو قول صحايب ( صن وعكاشة ابن حم

فشهد له أبو موسى األشعري أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم حكم له بالشهادة ذكر ذلك أبو نعيم يف تاريخ 
حجر بعد هذا أن خيرب آحاد  أصبهان وروينا قصته يف مسند الطيالسي ومعجم الطرباين وزاد شيخ اإلسالم ابن

إذا ) إذا كان عدال ( هو أنا صحايب ) أو قوله ( التابعني بأنه صحايب بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح 
أمكن ذلك فإن ادعاه بعد مائة سنة من وفاته صلى اهللا عليه و سلم فإنه ال يقبل وإن ثبتت عدالته قبل ذلك لقوله 

يف احلديث أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة مل يبق أحد على ظهر األرض يريد  صلى اهللا عليه و سلم
  وشرط األصوليون يف قبوله أن )  ١( اخنرام ذلك القرن قال ذلك سنة وفاته صلى اهللا عليه و سلم 

صل املسألة احتمال الثاين الصحابة كلهم عدول من البس الفنت وغريهم بإمجاع من يعتد به تعرف معاصرته له ويف أ
أنه ال يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه وهبذا جزم اآلمدي ورجحه أبو احلسن بن القطان فائدة قال 

الذهيب يف امليزان رتن اهلندي وما أدرك ما رتن شيخ دجال بال ريب ظهر بعد الستمائة فادعى الصحبة وهذا جرئ 
الثاين الصحابة كلهم عدول من البس الفنت وغريهم بإمجاع من يعتد به ( ا على اهللا ورسوله وقد ألفت يف أمره جزء

قال تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا اآلية أي عدوال وقال تعاىل كنتم خري أمة أخرجت للناس واخلطاب فيها ) 
سبب يف عدم للموجودين حينئذ وقال صلى اهللا عليه و سلم خري الناس قرين رواه الشيخان قال إمام احلرمني وال

الفحص عن عدالتهم أهنم محلة الشريعة فلو ثبت توقف يف روايتهم الحنصرت الشريعة على عصره صلى اهللا عليه و 
سلم وملا استرسلت سائر األعصار وقيل جيب البحث عن عدالتهم مطلقا وقيل بعد وقوع الفنت وقالت املعتزلة 

قاتل واملقاتل وهذا كله ليس بصواب إحسانا للظن هبم ومحال هلم عدول إال من قاتل عليا وقيل إذا انفرد وقيل إال امل
  وقال املازري يف شرح الربهان لسنا )  ١( يف ذلك على االجتهاد املأجور فيه كل منهم 

نعين بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى اهللا عليه و سلم يوما ما أو زاره ملاما أو اجتمع به لغرض وانصرف 
  لذين الزموه وعزروه وإمنا نعين به ا

وأكثرهم حديثا ابو هريرة ونصروه قال العالئي وهذا قول غريب خيرج كثريا من املشهورين بالصحبة والرواية عن 
احلكم بالعدالة ن كوائل بن حجر ومالك بن احلويرث وعثمان ابن أيب العاص وغريهم ممن وفد عليه صلى اهللا عليه 

رف وكذلك من مل يعرف إال برواية احلديث الواحد ومن مل يعرف مقدار إقامته و سلم ومل يقم عنده إال قليال وانص



روى ) وأكثرهم حديثا أبو هريرة ( من أعراب القبائل والقول بالتعميم هو الذي صرح به اجلمهور وهو املعترب 
  فرد البخاري بثالثة مخسة آالف وثالمثائة وأربعة وسبعني حديثا اتفق الشيخان منها على ثلثمائة ومخسة وعشرين وان

مث ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك وعائشة وتسعني ومسلم مبائة وتسعة ومثانني وروى عنه 
أكثر من مثامنائة رجل وهو أحفظ الصحابة قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره أسنده البيهقي 

يف جنازته ويقول كان حيفظ على املسلمني حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املدخل وكان ابن عمر يترحم عليه 
رواه ابن سعد ويف الصحيح عنه قال قلت يا رسول اهللا إين أمسع منك حديثا كثريا أنساه قال أبسط رداءك فبسطته 

هريرة وآخر عند فغرف بيديه مث قال ضمه فما نسيت شيئا بعد ويف املستدرك عن زيد بن ثابت قال كنت أنا وأبو 
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ادعوا فدعوت أنا وصاحيب وأمن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث دعا أبو هريرة 

فقال اللهم إين أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما ال ينسى فأمن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلنا وحنن يا 
روى ألفي حديث وستمائة ) ابن عمر ( عبد اهللا ) مث ) (  ١( الدوسي رسول اهللا كذلك فقال سبقكما الغالم 

روى ألفا ومخسمائة وأربعني ) وجابر بن عبد اهللا ( وابن عباس روى ألفا وستمائة وستني حديثا ( وثالثني حديثا 
ني ومائتني وعشرة أم املؤمنني روت ألف) وعائشة ( روى ألفني ومائتني وستا ومثانني حديثا ) وأنس بن مالك ( حديثا 

  وليس يف الصحابة 

وأكثرهم فتيا تروي ابن عباس وعن مسروق قال انتهى علم الصحابة إىل ستة عمر وعلي وأيب وزيد وأيب الدرداء 
وابن مسعود مث انتهى علم الستة إىل علي وعبد اهللا من يزيد حديثه على ألف غري هؤالء إال ابا سعيد اخلدري فإنه 

عني حديثا فوائد السبب يف قلة ما روى عن أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه مع تقدميه روى ألفا ومائة وسب
وسبقه ومالزمته للنيب صلى اهللا عليه و سلم أنه تقدمت وفاته قبل انتشار احلديث واعتناء الناس بسماعه وحتصيله 

) وأكثرهم فتيا تروي ( عون حديثا وحفظه ذكره املصنف يف هتذيبه قال ومجلة ما روى له مائة حديث واثنان وأرب
بن ) قال انتهى علم الصحابة إىل ستة عمر وعلي وأيب ( أنه ) وعن مسروق ( قاله أمحد بن حنبل ) ابن عباس ( عنه 

بن مسعود وروى ) وأيب الدرداء وابن مسعود مث انتهى علم الستة إىل علي وعبد اهللا ( بن ثابت ) وزيد ( كعب 
إال أنه ذكر أبا موسى األشعري بدل أيب الدرداء وقد استشكل بأن ابا موسى وزيد بن ثابت  الشعيب عنه حنوه أيضا

تأخرت وفاهتما عن ابن مسعود وعلي فكيف انتهى علم الستة إىل ابن مسعود وعلي قال العراقي وقد جياب بأن 
عن ستة من أصحاب  املراد ضما علمهم إىل علمهما وإن تأخرت وفاة من ذكر وقال الشعيب كان العلم يؤخذ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان عمر وعبد اهللا وزيد يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض 
  وكان علي واألشعري وأيب يشبه علم بعضهم بعضا 

ن ومن الصحابة العبادلة وهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبري وابن عمرو بن العاص وليس ابن مسعود منهم وكا
يقتبس بعضهم من بعض وقال ابن حزم أكثر الصحابة فتوى مطلقا سبعة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن 

عباس وزيد بن ثابت وعائشة قال وميكن أن جيمع من فتيا كل واحد من هؤالء جملد ضخم قال ويليهم عشرون أبو 
عبد اهللا بن عمرو بن العاص وسلمان بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أيب وقاص وأبو هريرة وأنس و

وجابر وأبو سعيد وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وعمران بن حصني وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية 
وابن الزبري وأم سلمة قال وميكن أن جيمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغري قال ويف الصحابة حنو من مائة 



جدا ال يروى عن الواحد منهم إال املسألة واملسألتان والثالث كأيب ابن كعب وأيب  وعشرين نفسا يقلون يف الفتيا
( بن اخلطاب ) بن عمر ( اربعة عبد اهللا ) ومن الصحابة العبادلة وهم ( الدرداء وأيب طلحة واملقداد وسرد الباقني 

قاله ) ن العاص وليس ابن مسعود منهم بن عمرو ب( عبد اهللا ) بن الزبري و ( عبد اهللا ) بن عباس و ( عبد اهللا ) و 
أمحد بن حنبل قال البيهقي ألنه تقدم موته وهؤالء عاشوا حىت احتيج إىل علمهم فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا 

  قول 

وكذا سائر من يسمي عبد اهللا وهم حنو مائتني وعشرين قال أبو زرعة الرازي قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه ومسع منه العبادلة وقيل هم ثالثة بإسقاط ابن الزبري  سلم عن مائة ألف

وعليه اقتصر اجلوهري يف الصحاح وأما ما حكاه املصنف يف هتذيبه عنه أنه ذكر ابن مسعود وأسقط ابن العاص 
سعود وابن عمر وابن عباس وغلطا يف فوهم نعم وقع للرافعي يف الديات وللزخمشري يف املفصل أن العبادلة ابن م

وهم حنو مائتني ( من الصحابة ال يطلق عليهم العبادلة ) وكذا سائر من يسمى عبد اهللا ( ذلك من حيث االصطالح 
نفسا كذا قال ابن الصالح أخذا من االستيعاب وزاد عليه ابن فتحون مجاعة يبلغون هبم حنو ثالمثائة ) وعشرين 

يف جواب من قال له أليس يقال حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعة آالف ) لرازي قال أبو زرعة ا( رجل 
قبض ( حديث ومن قال ذا قلقل اهللا أنيابه هذا قول الزنادقة ومن حيصي حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فقيل له ) نه ومسع منه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى ع
هؤالء أين كانوا وأين مسعوا أهل املدينة وأهل مكة ومن بينهما واألعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل روى 
ومسع منه بعرفة قال العراقي وهذا القول عن أيب زرعة مل أقف له على إسناد وال هو يف كتب التواريخ املشهورة 

ه بغري إسناد قلت أخرجه اخلطيب بإسناده قال حدثين أبو القاسم األزهري ثنا وإمنا ذكره أبو موسى املديين يف ذيل
عبد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان العكربي ثنا أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر ثنا أبو بكر أمحد بن حممد اخلالل 

  ثنا حممد بن أمحد بن جامع الرازي مسعت أبا زرعة 

حلاكم اثنيت عشرة طبقة وقال له رجل أليس يقال فذكره بلفظه قال العراقي واختلف يف عدد طبقاهتم وجعلهم ا
وقريب منه ما أسنده املديين عنه قال تويف النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن رآه ومسع منه زيادة على مائة ألف 

يف البلدان إنسان من رجل وامرأة وهذا ال حتديد فيه وكيف ميكن االطالع على حترير ذلك مع تفرق الصحابة 
والبوادي والقرى وقد روى البخاري يف صحيحه أن كعب بن مالك قال يف قصة ختلفه عن تبوك وأصحاب رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم كثري ال جيمعهم كتاب حافظ مبعىن الديوان قال العراقي وروى الساجي يف املناقب بسند 

سلم واملسلمون ستون ألفا ثالثون ألفا باملدينة وثالثون ألفا  جيد عن الرافعي قال قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و
يف قبائل العرب وغري ذلك قال ومع هذا فجميع من صنف يف الصحابة مل يبلغ جمموع ما يف تصانيفهم عشرة آالف 

د واختلف يف عد) (  ١( مع كوهنم يذكرون من تويف يف حياته صلى اهللا عليه و سلم ومن عاصره أو أدركه صغريا 
وجعلهم ( باعتبار السبق إىل اإلسالم أو اهلجرة أو شهود املشاهد الفاضلة فجعلهم ابن سعد مخس طبقات ) طبقاهتم 

  ) احلاكم اثنىت عشرة طبقة 

الثالث أفضلهم على اإلطالق أبو بكر مث عمر رضي اهللا عنهما بإمجاع أهل السنة األوىل قوم أسلموا مبكة كاخللفاء 
الرابعة أصحاب العقبة األوىل اخلامسة )  ٢( الثالثة مهاجرة احلبشة )  ١( حاب دار الندوة األربعة والثانية أص



ذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخلوا املدينة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من األنصار السادسة أول املهاجرين ال
السابعة أهل بدر الثامنة الذين هاجروا بني بدر واحلديبية التاسعة أهل بيعة الرضوان العاشرة من هاجر بني احلديبية 
وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص احلادي عشرة مسلمة الفتح الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوه يوم 

) الثالث أفضلهم على اإلطالق أبو بكر مث عمر رضي اهللا عنهما بإمجاع أهل السنة ( يف حجة الوداع وغريها  الفتح
وممن حكى اإلمجاع على ذلك ابو العباس القرطيب قال وال مباالة بأقوال أهل التشيع وال أهل البدع وكذلك حكى 

يف االعتقاد وحكى املازري عن اخلطابية تفضيل عمر  الشافعي إمجاع الصحابة والتابعني على ذلك رواه عنه البيهقي
وعن الشيعة تفضيل علي وعن الراوندية تفضيل العباس وعن بعضهم اإلمساك عن التفضيل وحكى اخلطايب عن 

  بعض مشاخيه أنه قال أبو بكر خري وعلي أفضل وهذا هتافت من القول وحكى القاضي 

حكى اخلطايب عن أهل السنة من الكوفة تقدمي علي على عثمان وبه مث عثمان مث علي هذا قول مجهور أهل السنة و
قال أبو بكر ابن خزمية قال ابو منصور البغدادي أصحابنا جممعون على أن أفضلهم اخللفاء األربعة مث متام العشرة مث 

أفضل ممن بقي  أهل بدر عياض أن ابن عبد الرب وطائفة ذهبوا إىل أن من مات منهم يف حياته صلى اهللا عليه و سلم
مث ( بعده لقوله صلى اهللا عليه و سلم أنا شهيد على هؤالء قال املصنف وهذا اإلطالق غري مرضي وال مقبول 

وإليه ذهب مالك والشافعي وأمحد وسفيان الثوري وكافة أهل احلديث ) عثمان مث علي هذا قول مجهور أهل السنة 
 لقول ابن عمر كنا يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال نعدل بأيب والفقه واألشعري والباقالين وكثري من املتكلمني

وحكى اخلطايب ( بكر أحدا مث عمر مث عثمان رواه البخاري ورواه الطرباين بلفظ أصرح كما تقدم يف نوع املرفوع 
الثوري ولكن وهو رواية عن سفيان ) عن أهل السنة من الكوفة تقدمي علي على عثمان وبه قال أبو بكر بن خزمية 

آخر قوليه ما سبق وحكى عن مالك التوقف بينهما حكاه املازري عن املدونة وقال القاضي عياض رجع مالك عن 
التوقف إىل تفضيل عثمان قال القرطيب وهو األصح إن شاء اهللا تعاىل وتوقف أيضا إمام احلرمني مث التفضيل عنده 

البغدادي ( عبد القاهر التميمي ) قال أبو منصور ( قطعي  وعند الباقالين وصاحب املفهم ظين وقال األشعري
املشهود هلم باجلنة سعد بن أيب وقاص وسعيد بن ) أصحابنا جممعون على أن أفضلهم اخللفاء األربعة مث متام العشرة 

مث ( ح زيد بن عمرو ابن نفيل وطلحة بن عبيد اهللا والزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف وأبو عبيدة بن اجلرا
  وهم ثالمثائة وبضعة عشر روى ابن ماجه ) أهل بدر 

مث أحد مث بيعة الرضوان وممن هلم مزية أهل العقبتني من األنصار والسابقون األولون وهم من صلى إىل القبلتني يف 
بن قول ابن املسيب وطائفة ويف قول الشعيب أهل بيعة الرضوان ويف قول حممد بن كعب وعطاء أهل بدر عن رافع 

خديج قال جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم قال خيارنا قال كذلك 
باحلديبية قال صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل ) بيعة الرضوان ( أهل ) أحد مث ( أهل ) مث ( عندنا هم خيار املالئكة 

من ) وممن له مزية أهل العقبتني من األنصار والسابقون األولون ( النار أحد ممن بايع حتت الشجرة صححه الترمذي 
منهم ابن حنيفة وابن سريين ) بن املسيب وطائفة ( سعيد ) وهم من صلى إىل القبلتني يف قول ( املهاجرين واألنصار 

) أهل بدر ( بن يسار ) وعطاء ( القرظي ) ويف قول الشعيب اهل بيعة الرضوان ويف قول حممد بن كعب ( وقتادة 
روى ذلك سنيد عنهما بسند فيه جمهول وضعيف وسنيد ضعيف أيضا وروى القولني السابقني عمن ذكر عبد بن 

محيد يف تفسريه وعبد الرزاق وسعيد بن منصور يف سننه بأسانيد صحيحة وروى سنيد بسند صحيح إىل احلسن أهنم 
ن من الصحابة كل واحد يف أمر خمصوص فروى من أسلم قبل الفتح فوائد األول ورد يف أحاديث تفضيل أعيا



الترمذي عن أنس مرفوعا أرحم أميت بأميت أبو بكر وأشدهم يف دين اهللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم 
  باحلالل واحلرام معاذ ابن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم ايب بن كعب ولكل أمة أمني 

هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح وروى الترمذي حديث أفرضكم زيد الرابع قيل أوهلم إسالما أبو بكر وأمني 
وصححه احلاكم بلفظ افرض أميت زيد الثانية اختلف يف التفضيل بني فاطمة وعائشة على ثالثة أقوال ثالثها الوقف 
ة واألصح تفضيل فاطمة فهي بضعة منه وقد صححه السبكي يف احللبيات وبالغ يف تصحيحه ويف الصحيح يف فاطم
سيدة نساء هذه األمة وروى النسائي عن حذيفة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هذا ملك من املالئكة 

استأذن ربه ليسلم علي وبشرين أن حسنا وحسينا سيدا شباب اهل اجلنة وأمهما سيدة نساء أهل اجلنة ويف مسند 
ملها وفاطمة خري نساء عاملها ورواه الترمذي احلرث ابن أيب أسامة بسند صحيح لكنه مرسل مرمي خري نساء عا

موصوال من حديث علي بلفظ خري نسائها مرمي وخري نسائها فاطمة قال شيخ اإلسالم واملرسل يفسر املتصل الثالثة 
أفضل أزواجه صلى اهللا عليه و سلم خدجية وعائشة ويف التفضيل بينهما أوجه حكاها املصنف يف الروضة ثالثها 

الرابع قيل أوهلم إسالما ( السبكي يف احللبيات تفضيل خدجية مث عائشة مث حفصة مث الباقيات سواء الوقف واختار 
الصديق قاله ابن عباس وحسان والشعيب والنخعي يف آخرين ويدل له ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة ) أبو بكر 

ر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبالل يف قصة إسالمه وقوله للنيب صلى اهللا عليه و سلم من معك على هذا قال ح
ممن آمن به وروى احلاكم يف املستدرك من رواية خالد ين سعيد قال سئل الشعيب من أول من أسلم فقال أما مسعت 

  قول حسان 

... خري الربية أتقاها وأعدهلا ... فاذكر أخاك أبا بكر مبا فعال ... إن تذكرت شجوا من أخي ثقة ... وقيل علي 
وروى الطرباين ... وأول الناس منهم صدق الرسال ... والثاين التايل احملمود مشهده ... لنيب وأوفاها مبا محال بعد ا

يف الكبري عن الشعيب قال سألت ابن عباس فذكره وروى الترمذي من رواية أيب نضرة عن أيب سعيد قال قال أبو 
رواه الطرباين بسند صحيح عن ابن عباس وبسند بن أيب طالب ) وقيل علي ( بكر ألست أول من أسلم احلديث 

ضعيف عنه مرفوعا ورواه الترمذي عنه من طريق أخرى موقوفا وروى الطرباين بسند فيه إمساعيل السدي عن أيب 
ذر وسلمان قاال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيد علي فقال إن هذا أول من آمن يب ورواه أيضا عن 

مسنده بسند فيه جمهول وانقطاع عن علي مرفوعا وروى بسند آخر عنه قال أنا أول من سلمان وروى أمحد يف 
صلى وروى ذلك أيضا عن زيد بن أرقم واملقداد بن األسود وأيب أيوب وأنس ويعلى بن مرة وعفيف الكندي 

ك من رواية وخزمية بن ثابت وخباب بن األرت وجابر بن عبد اهللا وأيب سعيد اخلدري وروى احلاكم يف املستدر
مسلم املالئي قال نبئ النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم االثنني وأسلم علي يوم الثالثاء وادعى احلاكم إمجاع أهل 

  التاريخ عليه ونوزع يف ذلك وقال كعب بن زهري يف قصيدة ميدحه فيها 

... اع وأن اخلالف فيمن بعدها وقيل زيد وقيل خدجية وهو الصواب عند مجاعة من احملققني وادعى الثعليب فيه اإلمج
فكل من رامه ... صهر النيب وخري الناس مفتخرا ... بالصاحلات من األعمال مشهور ... إن عليا مليمون نقيبته 

بن حارثة قاله ) وقيل زيد ... ( قبل املعاد ورب الناس مكفور ... صلى الطهور مع األمي أوهلم ... بالفخر مفخور 
) وهو الصواب عند مجاعة من احملققني ( أم املؤمنني قال املصنف زيادة على ابن الصالح  )وقيل خدجية ( الزهري 

وادعى الثعليب فيه اإلمجاع وأن اخلالف ( وروى ذلك عن ابن عباس والزهري أيضا وهو قول قتادة وابن إسحاق 



قوا على أن خدجية أول من آمن ورواه أمحد يف مسنده والطرباين عن ابن عباس وقال ابن عبد الرب اتف) فيمن بعدها 
مث علي بعدها مث ذكر أن الصحيح أن أبا بكر أول من أظهر إسالمه مث روى عن حممد بن كعب الفرظي أن عليا 

أخفى إسالمه من أيب طالب وأظهر أبو بكر إسالمه ولذلك شبه على الناس وروى الطرباين يف الكبري من رواية حممد 
أبيه عن جده قال صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم غداة االثنني وصلت خدجية يوم  بن عبيد اهللا ابن أيب رافع عن

االثنني من آخر النهار وصلى علي يوم الثالثاء وقال ابن إسحاق أول من آمن خدجية مث علي مث زيد بن حارثة مث أبو 
م وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن بكر فأظهر إسالمه ودعا إىل اهللا فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبري ابن العوا

  أيب وقاص وطلحة بن عبيد اهللا فكان هؤالء الثمانية الذين سبقوا إىل اإلسالم وذكر عمر بن شبة 

واألورع أن يقال من الرجال األحرار ابو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء خدجية ومن املوايل زيد ومن العبيد 
مائة أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي وقال غريه أنه أوهلم بالل وآخرهم موتا أبو الطفيل مات سنة 

إسالما وحكى املسعودي قوال أن أوهلم خباب بن األرت وآخر أن أوهلم بالل ونقل املاوردي يف اعالم النبوة عن 
أنه قال  ابن قتيبة أن أول من آمن أبو بكر بن أسعد احلمريي ونقل ابن سبع يف اخلصائص عن عبد الرمحن بن عوف

كنت أوهلم إسالما وقال العراقي ينبغي أن يقال أن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل حلديث الصحيحني يف 
من الرجال األحرار أبو بكر ومن ( أول من أسلم ) واألورع أن يقال ( بدء الوحي قال ابن الصالح وتبعه املصنف 

قال الربماوي وحيكى هذا اجلمع عن أيب حنيفة ) من العبيد بالل الصبيان علي ومن النساء خدجية ومن املوايل زيد و
) موتا ( أي الصحابة ) وآخرهم ( قال ابن خالويه أول امرأة أسلمت بعد خدجية لبابة بنت احلارث زوجة العباس 

اكم يف من اهلجرة قاله مسلم يف صحيحه ورواه احل) مات سنة مائة ( عامر بن واثلة الليثي ) أبو الطفيل ( مطلقا 
املستدرك عن خليفة بن خياط وقال خليفة يف غري رواية احلاكم أنه تأخر بعد املائة وقيل مات سنة اثنتني ومائة قاله 

مصعب بن عبد اهللا الزبريي وجزم ابن حبان وابن قانع وأبو زكريا بن منده أنه مات سنة سبع ومائة وقال وهب بن 
ومائة فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل وصحح جرير بن حازم عن أبيه كنت مبكة سنة عشر 

  الذهيب أنه سنة 

وآخرهم قبله أنس عشر وأما كونه آخر الصحابة موتا مطلقا فجزم به مسلم ومصعب الزبريي وابن منده واملزي 
رض رجل رآه يف آخرين ويف صحيح مسلم عن أيب الطفيل رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما على وجه األ

غريي قال العراقي وما حكاه بعض املتأخرين عن ابن دريد من أن عكراش بن ذؤيب تأخر بعد ذلك وأنه عاش بعد 
اجلمل مائة سنة فهذا باطل ال أصل له والذي أوقع ابن دريد يف ذلك ابن قتيبة فقد سبقه إىل ذلك وهو إما باطل أو 

قي بعدها مائة سنة وأما قول جرير بن حازم إن آخرهم موتا سهل بن مؤول بأنه استكمل املائة بعد اجلمل ال أنه ب
سعد فالظاهر أنه أراد باملدينة وأخذه من قول سهل لو مت مل تسمعوا أحدا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سنة ثالث مالك مات بالبصرة )  ١( بن ) قبله أنس ( موتا ) وآخرهم ( سلم إمنا كان خطابه هبذا ألهل املدينة 
وتسعني وقيل اثنتني وقيل إحدى وقيل تسعني وهو آخر من مات هبا قال ابن عبد الرب ال أعلم أحدا مات بعده ممن 

  رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أبا الطفيل 

ح وقال العراقي بل مات بعده حممود بن الربيع بال خالف يف سنة تسع وتسعني وقد رآه وحدث عنه كما يف صحي
البخاري وكذا تأخر بعده عبد اهللا بن بسر املازين يف قول من قال وفاته سنة ست وتسعني وآخر الصحابة موتا 



باملدينة سهل بن سعد األنصاري قاله ابن املديين والواقدي وإبراهيم بن املنذر وابن حبان وابن قانع وابن منده 
مثانني وقيل إحدى وتسعني وقال قتادة بل مات مبصر وادعى ابن سعد نفي اخلالف فيه وكانت وفاته سنة مثان و

  وقال ابن أيب داود باإلسكندرية 
وقيل السائب بن يزيد قاله أبو بكر بن أيب داود وكانت وفاته سنة مثانني وقيل جابر بن عبد اهللا قاله قتادة وغريه 

وقيل مبكة وكانت وفاته سنة  قال العراقي وهو قول ضعيف ألن السائب مات باملدينة بال خالف وقد تأخر بعده
اثنتني وسبعني وقيل ثالث وقيل أربع وقيل سبع وقيل مثان وقيل تسع قال العراقي وقد تأخر بعد الثالث حممود بن 

الربيع الذي عقل اجملة وتويف هبا سنة تسع وتسعني فهو إذا آخر الصحابة موتا هبا وآخرهم مبكة تقدم أنه أبو الطفيل 
 وابن حبان وغريمها وقيل جابر بن عبد اهللا قاله ابن أيب داود واملشهور وفاته باملدينة وقيل ابن وهو قول ابن املديين

عمر قاله قتادة وأبو الشيخ ابن حبان ومات سنة ثالث وقيل أربع وسبعني وآخرهم بالكوفة عبد اهللا بن أيب أوىف 
  يفة واألول أصح فإنه مات سنة ثالث مات سنة ست ومثانني وقيل سبع وقيل مثان وقال ابن املديين أبو جح

ومثانني وقد اختلف يف وفاة عمر بن حريث فقيل سنة مخس ومثانني وقيل سنة مثان وتسعني فإن صح الثاين فهو آخر 
من مات من أهل بيعة الرضوان رضي اهللا عنهم وآخرهم بالشام عبد اهللا بن بسر املازين قاله خالئق ومات سنة مثان 

وتسعني وهو آخر من مات ممن صلى للقبلتني وقيل آخرهم بالشام أبو أمامة الباهلي قاله احلسن ومثانني وقيل ست 
البصري وابن عيينة والصحيح األول فوفاته سنة ست ومثانني وقيل إحدى ومثانني وحكى اخلليلي يف اإلرشاد 

دار رأى النيب صلى اهللا عليه و القولني بال ترجيح مث قال روى بعض أهل الشام أنه أدرك رجال بعدمها يقال له اهل
سلم وهو جمهول وقيل آخرهم بالشام واثلة بن األسقع قاله أبو زكريا بن منده وموته بدمشق وقيل ببيت املقدس 

وقيل حبمص سنة مخس ومثانني وقيل ثالث وقيل ست وآخرهم حبمص عبد اهللا بن بسر وآخرهم باجلزيرة العرس بن 
أبو أيب عبد اهللا بن حرام ربيب عبادة بن الصامت وقيل مات بدمشق وقيل ببيت عمرية الكندي وآخرهم بفلسطني 

املقدس وآخرهم مبصر عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي مات سنة ست ومثانني وقيل مخس وقيل سبع وقيل مثان 
وقيل إنه شهد وقيل تسع قاله الطحاوي وكانت وفاته بسفط القدور وتعرف اآلن بسفط أيب تراب وقيل باليمامة 

بدرا وال يصح فعلى هذا هو آخر البدريني موتا وآخرهم باليمامة اهلرماس بن زياد الباهلي سنة اثنتني ومائة أو مائة 
  أو بعدها 

اخلامس ال يعرف أب وابنه شهدا بدرا إال مرتد وأبوه وآخرهم بربقة رويفع بن ثابت األنصاري وقيل بأفريقية وقيل 
ومات سنة ثالث وستني وقيل سنة ست وستني وآخرهم بالبادية سلمة بن األكوع قاله أبو بأنطابلس وقيل بالشام 

زكريا بن منده والصحيح أنه مات باملدينة ومات سنة أربع وسبعني وقيل أربع وستني وهذا آخر ما ذكره ابن 
ا أبو زكريا بن الصالح وآخرهم خبراسان بريدة بن احلصيب وآخرهم بسجستان العداء بن خالد بن هوذة ذكرمه

منده قال العراقي ويف بريدة نظر فإن وفاته سنة ثالث وسبعني وقد تأخر بعده أبو برزة األسلمي ومات هبا سنة اربع 
) (  ١( وسبعني وآخرهم بأصبهان النابغة اجلعدي قاله أبو الشيخ وأبو نعيم وآخرهم بسمرقند الفضل بن العباس 

  أبو مرثد بن ) إال مرثد وأبوه اخلامس ال يعرف أب وابنه شهدا بدرا 

وال سبعة إخوة مهاجرون إال بنو مقرن وسيأتون يف اإلخوة وال أربعة أدركوا النيب صلى اهللا عليه و سلم متوالدون 
إال عبد اهللا بن أمساء بنت ايب بكر بن أيب قحافة وإال أبو عتيق حممد بن أيب بكر بن أيب قحافة رضي اهللا عنهم ابن 



قلت أغرب من هذا ما أخرجه البغوي يف معجم الصحابة قال حدثنا ابن هانئ حدثنا ابن بكري  احلصني الغنوي
حدثنا الليث عن يزيد بن أيب حبيب أن معن بن يزيد بن األخنس السلمي شهد هو وأبوه وجده بدرا قال وال نعلم 

ف سبعة إخوة شهدوا بدرا أحدا شهد هو وابنه وابن ابنه بدرا مسلمني إال األخنس وقال ابن اجلوزي ال نعر
مسلمني إال بنو عفراء معاذ ومعوذ وإياس وخالد وغافل وعوف قال ومل يشهدها مؤمن ابن مؤمنني إال عمار بن 
ياسر قال ومن غريب ذلك امرأة هلا أربعة إخوة وعمان شهدوا بدرا اخوان وعن من املسلمني وأخوان وعم من 

أخواها املسلمان أبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمري والعم املسلم املشركني وهي أم ابان بنت عتبة بن ربيعة 
سبعة ( يعرف ) وال ( معمر بن احلارث وأخواها املشركان الوليد بن عتبة وأبو عزيز والعم املشرك شيبة بن ربيعة 

هم ابن وهناك ذكر) يف اإلخوة ( يف النوع الثالث واألربعني ) أخوة صحابة مهاجرون إال بنو مقرن وسيأتون 
الصالح ويأيت ما عليه من اعتراض فإن أوالد احلارث بن قيس السهمي كلهم صحبوا وهاجروا وهم سبعة أو تسعة 

بن أيب ( الصديق ) وال أربعة أدركوا النيب صلى اهللا عليه و سلم متوالدون إال عبد اهللا بن أمساء بنت أيب بكر ( 
قال شيخ اإلسالم ابن حجر )  بكر بن أيب قحافة رضي اهللا عنهم قحافة وإال أبو عتيق حممد بن عبد الرمحن ابن ايب

  وقد 

  النوع األربعون معرفة التابعني رضي اهللا عنهم

هو وما قبله أصالن عظيمان هبما يعرف املرسل واملتصل واحدهم تابعي وتابع قيل هو من صحب الصحايب وقيل من 
يب صلى اهللا عليه و سلم فعلى هذا يكون كذلك إذ حارثة والد لقيه وهو األظهر ذكروا أن أسامة ولد له يف حياة الن

زيد صحايب كما جزم به املنذري يف خمتصر مسلم وحديث إسالمه يف مستدرك احلاكم وكذا زيد وأسامة قال وكذا 
إياس وابن سلمة بن عمرو بن األكوع األربعة ذكروا يف الصحابة وطلحة بن معاوية ابن جامهة بن العباس بن 

يف أمثلة أخرى ال تصح فوائد ليس يف الصحابة من امسه عبد الرحيم بل وال من التابعني وال من امسه  مرداس
إمساعيل من وجه يصح إال واحد بصري روى عنه أبو بكر بن عمارة حديث ال يلج النار أحد صلى قبل طلوع 

اهللا تعاىل عنهم هو وما قبله أصالن النوع األربعون معرفة التابعني رضي ( الشمس وقبل غروهبا أخرجه ابن خزمية 
هو من ( أي قال اخلطيب ) قيل ( واختلف يف حده ) عظيمان هبما يعرف املرسل واملتصل واحدهم تابعي وتابع 

وال يكتفى فيه مبجرد اللقي خبالف الصحايب مع النيب صلى اهللا عليه و سلم لشرف منزلة النيب ) صحب صحابيا 
ماع به يؤثر يف النور القليب أضعاف ما يؤثره االجتماع الطويل بالصحايب وغريه من صلى اهللا عليه و سلم فاالجت

وإن مل يصحبه كما قيل يف الصحايب وعليه احلاكم قال ابن الصالح وهو أقرب ) من لقيه ( هو ) وقيل  ٠األخيار 
  ه مسلم وابن قال العراقي وعليه عمل األكثرين من أهل احلديث فقد ذكر) وهو األظهر ( قال املصنف 

قال احلاكم هم مخس عشرة طبقة األوىل من أدرك العشرة قيس بن أيب حازم وابن املسيب وغريمها وغلط يف ابن 
املسيب فإنه ولد يف حبان األعمش يف طبقة التابعني وقال ابن حبان أخرجاه يف هذه الطبقة ألن له لقيا وحفظا رأى 

الترمذي مل يسمع من أحد من الصحابة وعده أيضا فيهم احلافظ عبد أنسا وإن مل يصح له مساع املسند عنه وقال 
الغين وعد فيهم حيىي بن أيب كثري لكونه لقي أنسا وموسى بن أيب عائشة لكونه لقي عمرو بن حريث واشترط ابن 
ن حبان أن يكون رآه يف سن من حيفظ عنه فإن كان صغريا مل حيفظ عنه فال عربة برؤيته كخلف بن خليفة عده م

أتباع التابعني وإن رأى عمرو بن حريث لكونه كان صغريا قال العراقي وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط 



يف الصحايب رؤيته وهو مميز قال وقد أشار النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل الصحابة والتابعني بقوله طوىب ملن رآين 
هما جملرد الرؤية تنبيه قال ابن الصالح مطلق التابعي خمصوص وآمن يب وطوىب ملن رأى من رآين احلديث فاكتفى في

بالتابع بإحسان قال العراقي إن أراد باإلحسان اإلسالم فواضح إال أن اإلحسان أمر زائد عليه فإن أراد به الكمال 
غريهم مث يف اإلسالم والعدالة فلم أر من اشترط ذلك يف حد التابعي بل من صنف يف الطبقات أدخل فيهم الثقات و

قال احلاكم هم مخس عشرة طبقة ( اختلف يف طبقات التابعني فجعلهم مسلم ثالث طبقات وابن سعد أربع طبقات 
قال كأيب عثمان النهدي ) بن املسيب وغريمها ( سعيد ) قيس بن أيب حازم و ( منهم ) األوىل من أدرك العشرة 

  وغلط يف ابن املسيب فإنه ولد يف ( وأيب رجاء العطاردي وقيس بن عباد وأيب ساسان حصني ابن املنذر وأيب وائل 

خالفة عمر ومل يسمع أكثر العشرة وقيل مل يصح مساعه من غري سعد وأما قيس فسمعهم وروى عنهم ومل يشاركه 
ومل يسمع ( فلم يسمع من أيب بكر وال من عمر على الصحيح ) يف هذا أحد وقيل مل يسمع عبد الرمحن خالفة عمر 

قال العراقي كأن ابن ) غري سعد ( أحد منهم ) وقيل مل يصح مساعه من ( قال ابن الصالح ) أكثر العشرة (  أيضا) 
الصالح أخذ هذا من قول قتادة الذي رواه مسلم يف مقدمة صحيحه من رواية مهام قال دخل أبو داود األعمى 

فقال قتادة هذا كان سائال قبل اجلارف ال يعرض يف على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي مثانية عشر بدريا 
شيء من هذا وال يتكلم فيه فواهللا ما حدثنا احلسن عن بدري مشافهة وال حدثنا سعيد بن املسيب عن بدري 

مشافهة إال عن سعد بن مالك نعم أثبت أمحد بن حنبل مساعه من عمر وقال ابن معني رأى عمر وكان صغريا وقال 
ى املنرب ينعى النعمان بن مقرن قال العراقي وأما مساعه من عثمان وعلي فإنه ممكن غري ممتنع لكن مل أبو حامت رآه عل

أر يف الصحيح التصريح بسماعه منهما نعم يف مسند أمحد من رواية موسى بن وردان مسعت سعيد بن املسيب يقول 
دي من اليهود فبلغ ذلك رسول اهللا صلى مسعت عثمان يقول وهو خيطب على املنرب كنت أبتاع التمر من بطن الوا

اهللا عليه و سلم فقال إذا اشتريت فاكتل احلديث وهو عند ابن ماجه بلفظ عن دون التصريح بالسماع ويف املسند 
أيضا بسند جيد قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثين شعيب أبو شيبة مسعت عطاء اخلراساين يقول مسعت سعيد ابن 

ن قاعدا يف املقاعد فدعا بطعام ما مسته النار فأكله مث قام إىل الصالة احلديث فثبت مساعه املسيب يقول رأيت عثما
  بن ) وأما قيس فسمعهم وروى عنهم ومل يشاركه يف هذا أحد وقيل مل يسمع عبد الرمحن ( من عثمان واهللا أعلم 

أي ) ويليهم ( عوف قاله أبو داود ويليهم الذين ولدوا يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم من أوالد الصحابة 
كعبد اهللا بن أيب طلحة ) الذين ولدوا يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أوالد الصحابة ( الطبقة األوىل 

وأيب امامة سعد بن سهل بن حنيف وأيب إدريس اخلوالين هكذا قاله ابن الصالح وقال البلقيين هذا كالم ال يستقيم 
قال أما املعىن فكيف جيعل من ولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلي من ولد بعده ال معىن وال ن

والصواب أن جيعل هذا مقدما وتلك الطبقة تليه وأما النقل فلم يذكر احلاكم ذلك ولكنه عند املخضرمني قال ومن 
سمعوا منه فذكر أبا أمامة وحممد بن أيب بكر التابعني بعد املخضرمني طبقة ولدوا يف زمانه صلى اهللا عليه و سلم ومل ي

الصديق وحنومها ومل يذكر عبد اهللا بن أيب طلحة وال أبا إدريس مث إن احلاكم مل يذكر الطبقة األوىل قال والطبقة 
الثانية األسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق وأبو سلمة بن عبد الرمحن وخارجة بن زيد وغريهم والطبقة 

عيب وشريح بن احلرث وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة واقراهنم مث قال وهم مخس عشرة طبقة آخرهم من الثالثة الش
لقي أنس بن مالك من أهل البصرة وعبد اهللا بن أيب أوىف من أهل الكوفة والسائب عن يزيد من أهل املدينة وعبد 

الشام انتهى فلم يعد من الطبقات سوى الثالثة اهللا بن احلرث بن جزء من أهل احلجاز وأبا أمامة الباهلي من أهل 



األوىل واألخرية وأما أوالد الصحابة فلم يذكرهم إال بعد املخضرمني فقدمه ابن الصالح واملصنف هنا فحصل فيه 
  وهم وإلباس 

م ومن التابعني املخضرمون واحدهم خمضرم بفتح الراء وهو الذي أدرك اجلاهلية وزمن النيب صلى اهللا عليه و سل
ومن التابعني واملخضرمون واحدهم خمضرم بفتح الراء وهو الذي أدرك اجلاهلية وزمن النيب صلى ( وأسلم ومل يره 

وال صحبة له هذا مصطلح أهل احلديث فيه ألنه متردد بني طبقتني ال يدري من ) اهللا عليه و سلم وأسلم ومل يره 
نثى كما يف احملكم والصحاح وطعام خمضرم ليس حبلو وال أيهما هو من قوهلم حلم خمضرم ال يدري من ذكر هو أو أ

مر حكاه ابن األعرايب وقيل من املخضرمة مبعىن القطع من خضرموا آذان اإلبل قطعوها ألنه انقطع عن الصحابة 
وإن عاصر لعدم الرؤية أو من قوهلم رجل خمضرم ناقص احلسب وقيل ليس بكرمي النسب وقيل دعي وقيل ال يعرف 

يل ولدته السراري لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع إمكانه وسواء أدرك يف اجلاهلية نصف أبواه وق
عمره أم ال واملراد بإدراكها قال املصنف يف شرح مسلم ما قبل البعثة قال العراقي وفيه نظر والظاهر إدراك قومه أو 

اإلسالم وزال أمر اجلاهلية وخطب صلى اهللا عليه و  غريهم على الكفر قبل فتح مكة فإن العرب بعده بادروا إىل
سلم يف الفتح بإبطال أمرها وقد ذكر مسلم يف املخضرمني بشري بن عمرو وإمنا ولد بعد اهلجرة أما اخلضرم يف 
اصطالح أهل اللغة فهو الذي عاش نصف عمره يف اجلاهلية ونصفه يف اإلسالم سواء أدرك الصحابة أم ال فبني 

عموم وخصوص من وجه فحكيم بن حزام خمضرم باصطالح اللغة وحكى بعض أهل اللغة خمضرم االصطالحني 
بالكسر وحكى ابن خلكان حمضرم باحلاء املهملة والكسر أيضا وحكى العسكري يف األوائل ان املخضرم من املعاين 

  اليت حدثت يف اإلسالم ومسيت بأمساء كانت يف اجلاهلية ملعان آخر مث ذكر أن 

مسلم عشرين نفسا وهم أكثر وممن مل يذكره أبو مسلم اخلوالين واألحنف أصله من خضرمت الغالم إذا وعدهم 
ختنته واألذن إذا قطعت طرفها فكأن زمان اجلاهلية قطع عليه أو من اإلبل املخضرمة وهي اليت نتجت من العراب 

وهم أبو عمر ) عشرين نفسا ( هبم  بن احلجاج فبلغ) وعدهم مسلم ( واليمانية قال وهذا أعجب القولني إيل 
وسعيد بن إياس الشيباين وسويد بن غفلة وشريح بن هانئ وبشري بن عمرو بن جابر وعمرو بن ميمون األزدي 

واألسود بن يزيد النخعي واألسود بن هالل احملاريب واملعرور بن سويد وعبد خري بن يزيد اخليواين وشبيل بن عوف 
وريعي ومالك بن عمري وأبو عثمان النهدي وأبو رجاء العطاردي وغنيم بن قيس األمحسي ومسعود بن حراش أخ

وأبو رافع الصائغ وأبو احلالل العتكي وامسه ربيعة بن زرارة وخالد بن عمري العدوي ومثامة ابن حزن القشريي 
 بن ثوب بوزن عمر عبد اهللا) أبو مسلم ( مسلم ) وممن مل يذكره ( من ذلك ) وهم أكثر ( وجبري بن نفري احلضرمي 

وامسه الضحاك بن قيس وعبد اهللا بن عكيم وعمرو بن عبد اهللا بن األصم وأبو أمية الشعباين ) اخلوالين واألحنف ( 
وأسلم موىل عمر وأويس القرين وأوسط البجلي وجبري ابن احلرث وجابر اليماين وشريح بن احلرث القاضي وأبو 

يلة الصناحبي وعبد الرمحن بن غنم وعبد الرمحن ابن يربوع وعبيدة بن وائل شقيق بن سلمة وعبد الرمحن بن عس
عمرو السلماين وعلقمة بن قيس بن أيب حازم وكعب األحبار ومرة بن شراحيل ومسروق بن األجدع وأبو صاحل 

دع بن األمناري قيل وأبو عتبة اخلوالين هذا ما ذكره العراقي ومنهم من مل يذكره األحنف ابن قيس األسدي واألج
  مالك اهلمداين والد مسروق وأبو رهم أحزاب 



ومن أكابر التابعني الفقهاء السبعة ابن املسيب والقاسم بن حممد عروة وخارجة بن زيد وابو سلمة بن عبد الرمحن 
ابا وعبيد اهللا بن عتبة وسليمان بن يسار وجعل ابن املبارك سامل بن عبد اهللا بدل أيب سلمة وجعل ابو الزناد بدهلما 

بكر بن عبد الرمحن وعن أمحد بن حنبل قال أفضل التابعني ابن املسيب قيل بن أسيد السمعي وأرطاة بن سهية وهي 
أمه وأبوه زفر بن عبد اهللا الغطفاين املزين وأرطاة بن كعب الفزاري يف خالئق آخرين ذكرهم شيخ اإلسالم ابن 

من ) ومن أكابر التابعني الفقهاء السبعة ( ء اهللا تعاىل حجر يف كتاب اإلصابة وأرجو أن أفردهم يف مؤلف إن شا
بن ) وخارجة بن زيد ( بن الزبري ) وعروة ( بن أيب بكر الصديق ) بن املسيب القاسم بن حممد ( أهل املدينة سعيد 

) يسار وسليمان بن ( بن مسعود ) وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ( بن عوف ) وأبو سلمة بن عبد الرمحن ( ثابت 
بدل أيب ( بن عمر ) وجعل ابن املبارك سامل بن عبد اهللا ( اهلاليل أبو أيوب هكذا عدهم أكثر علماء أهل احلجاز 

عدهم ابن املديين اثين عشر ابن ) أبا بكر بن عبد الرمحن ( أي سامل وأيب سلمة ) سلمة جعل أبو الزناد بدهلما 
عيل وسامل ومحزة وزيد وعبيد اهللا وبالل وبنو عبد اهللا بن عمر املسيب وأبو سلمة والقاسم وخارجة وأخوه إمسا

  له ) بن املسيب قيل ( سعيد ) وعن أمحد بن حنبل أفضل التابعني ( وأبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب 

فعلقمة واألسود فقال هو ومها وعنه ال أعلم فيهم مثل أيب عثمان النهدي وقيس وعنه أفضلهم قيس وأبو عثمان 
ومسروق وقال أبو عبد اهللا بن خفيف أهل املدينة يقولون أفضل التابعني ابن املسيب وأهل الكوفة أويس  وعلقمة

مثل أيب عثمان النهدي ( أي التابعني ) ال أعلم فيهم ( أيضا ) فعلقمة واألسود قال هو ومها وعنه ( والبصرة احلسن 
هؤالء كانوا ) وعلقمة ومسروق ( النهدي ) ان أفضلهم قيس وأبو عثم( أيضا ) وعنه ( بن أيب حازم ) وقيس 

أهل املدينة يقولون أفضل التابعني ( الشريازي ) بن خفيف ( حممد ) وقال أبو عبد اهللا ( فاضلني ومن علية التابعني 
البصري واستحسنه ) احلسن ( يقولون ) البصرة ( أهل ) و ( القرين ) أويس ( يقولون ) ابن املسيب وأهل الكوفة 

الصالح وقال العراقي الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه اهل الكوفة ملا روى مسلم يف صحيحه عن عمر بن ابن 
اخلطاب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن خري التابعني رجل يقال له أويس احلديث قال فهذا 

احلديث أو مل يصح عنده أو أراد باألفضلية يف  قاطع للنزاع قال وأما تفضيل أمحد البن املسيب وغريه فلعله مل يبلغه
العلم ال اخلريية وقال البلقيين األحسن أن يقال األفضل من حيث الزهد والورع أويس ومن حيث حفظ اخلرب 

  واألثر سعيد 

وقال ابن أيب داود سيدتا التابعيات حفصة بنت سريين وعمرة بنت عبد الرمحن وتليهما أم الدرداء وقد عد قوم 
ة يف التابعني ومل يلقوا الصحابة وطبقة وهم صحابة وقال أمحد ليس أحد أكثر فتوى يف التابعني من احلسن طبق

بن أيب داود سيدتا التابعيات حفصة بنت ( أبو بكر ) وقال ( وعطاء كان عطاء مفيت مكة واحلسن مفيت البصرة 
ويقال هجيمة وليست كهما وقال إياس بن  الصغرى عجيمة) سريين وعمرة بنت عبد الرمحن وتليهما أم الدرداء 

معاوية ما أدركت أحدا أفضله على حفصة يعين بنت سريين فقيل له احلسن وابن سريين فقال أما أنا فما أفضل 
فهم من أتباع التابعني كإبراهيم بن سويد النخعي ) وقد عد قوم طبقة يف التابعني ومل يلقوا الصحابة ( عليهما أحدا 
من الصحابة وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه وبكري بن أيب السميط بفتح السني وكسر امليم مل مل يدرك أحدا 

يصح له عن أنس رواية إمنا أسقط قتادة من الوسط ووقع لقوم عكس ذلك فعدوا طبقة من التابعني يف أتباع التابعني 
طبقة ( عد من التابعني ) و ( لقي ابن عمر وأنسا  لكون الغالب عليهم روايتهم عنهم كأيب الزناد عبد اهللا بن ذكوان

إما غلطا كالنعمان وسويد ابين مقرن عدمها احلاكم يف األخوة من التابعني ومها صحابيان معروفان أو ) وهم صحابة 



لكون ذلك الصحايب من صغار الصحابة يقارب التابعني يف كون روايته أو غالبها عن الصحابة كما عد مسلم من 
  ني يوسف بن عبد اهللا بن سالم وحممود بن لبيد ووقع عكس التابع

  فليتفطن لذلك 

  النوع احلادي واألربعون رواية األكابر عن األصاغر

ذلك فعدوا بعض التابعني من الصحابة وكثريا ما يقع ذلك ملن يرسل كما عد حممد بن الربيع اجليزي عبد الرمحن 
فوائد قال )  ١( وأمثاله ) فليتفطن لذلك ( يس منهم على األصح بن غنم األشعري ممن دخل مصر من الصحابة ول

البلقيين أول التابعني موتا ابو زيد معمر بن زيد قتل خبراسان وقيل بأذربيجان سنة ثالثني وآخرهم موتا خلف بن 
وسيأيت يف األنواع خليفة سنة مثانني ومائة تنبيه أفرد احلاكم يف علوم احلديث نوعا من أنواع احلديث ألتباع التابعني 

  واألصل فيه ) النوع واألربعون رواية األكابر عن األصاغر ( املزيدة 

من فائدته أن ال يتوهم أن املروى عنه أكرب وأفضل لكونه األغلب مث هو أقسام أحدها أن يكون الراوي أكرب سنا 
عامل عن شيخ كمالك عن عبد وأقدم طبقة كالزهري عن مالك وكاألزهري عن اخلطيب والثاين أكرب قدرا كحافظ 

اهللا بن دينار رواية النيب صلى اهللا عليه و سلم عن متيم الداري حديث اجلساسة وهي عند مسلم وروايته عن مالك 
بن مزرد وقيل ابن مرارة وقيل ابن مرة الرهاوي فيما أخرجه ابن منده يف الصحابة بسنده عن زرعة بن سيف بن 

و سلم كتب إليه كتابا وأن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثين أنك أسلمت  ذي يزن أن النيب صلى اهللا عليه
أن ال يتوهم أن املروي عنه أفضل ( أي فائدة معرفة هذا النوع ) من فائدته ( وقاتلت املشركني فأبشر خبري احلديث 

يث عائشة أخرجه ابو يف ذلك تنزيال ألهل العلم منازهلم لألمر بذلك يف حد) لكونه األغلب ( من الراوي ) وأكرب 
من ) مث هو أقسام أحدها أن يكون الراوي أكرب سنا وأقدم طبقة ( داود وغريه ومنها أن ال يظن أن يف السند انقالبا 

أيب القاسم ) وكاألزهري ( بن أنس ) عن مالك ( وحيىي بن سعيد األنصاري يف روايتهما ) كالزهري ( املروي عنه 
( ان يكون الراوي ) والثاين ( البغدادي وهو إذ ذاك شاب ) اخلطيب ( تلميذه ) عن ( عبيد اهللا بن أمحد يف روايته 

عن عبد اهللا بن ( يف روايته ) كمالك ( مسن ال علم عنده ) عن شيخ ( روي ) كحافظ عامل ( ال سنا ) أكرب قدرا 
  ي وأمحد بن حنبل وإسحق بن راهويه يف روايتهما عن عبيد اهللا بن موسى العبس) دينار 

والثالث أكرب من الوجهني كعبد الغين عن الصوري وكالربقاين عن اخلطيب ومنه رواية الصحابة عن التابعني 
كالعبادلة وغريهم عن كعب األحبار ومنه رواية التابعي عن تابعيه كالزهري واألنصاري عن مالك وكعمرو بن 

) أكرب ( أن يكون الراوي ) والثالث ( عني شعيب ليس تابعيا وروى عنه منهم أكثر من عشرين وقيل أكثر من سب
) الصوري ( حممد بن علي ) عن ( بن سعيد احلافظ يف روايته ) كعبد الغين ( معا ) من الوجهني ( من املروي عنه 

أي من القسم ) ومنه ( وكاخلطيب يف روايته عن ابن ماكوال ) عن اخلطيب ( يف روايته ) وكالربقاين ( تلميذه 
من الصحابة كأيب هريرة ) رواية الصحابة عن التابعني كالعبادلة وغريهم ( ية األكابر عن األصاغر الثالث من روا

رواية التابعي عن تابعيه كالزهري واألنصاري عن ( أيضا ) عن كعب األحبار ومنه ( ومعاوية وأنس يف روايتهم 
( أي التابعني ) تابعيا وروى عنه منهم ليس ( بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ) مالك وكعمرو بن شعيب 

وقيل أكثر من ( نفسا فيما مجعهم احلافظ عبد الغين بن سعيد يف جزء له بلغ هبم تسعة وثالثني ) أكثر من عشرين 



قاله احلافظ أبو الفضل الطبسي وعدهم احلافظ أبو الفضل العراقي نيفا ومخسني إبراهيم بن ميسرة وأيوب ) سبعني 
ري بن األشج وثابت بن عجالن وثابت البناين وجرير بن حازم وحبان ابن عطية وحبيب بن أيب السختياين وبك

موسى وحريز بن عثمان الرحيب واحلكم بن عتيبة ومحيد الطويل وداود بن قيس وداود بن أيب هند والزبري بن عدي 
مش وعاصم األحول وعبد اهللا بن وسعيد ابن أيب هالل وسلمة بن دينار وأبو إسحق سليمان الشيباين وسليمان األع

  عبد الرمحن بن يعلى الطائفي وعبد اهللا بن عون 

  النوع الثاين واألربعون املدبج ورواية القرين

القرينان مها املتقاربان يف السن واإلسناد ورمبا اكتفى احلاكم باإلسناد وعبد اهللا بن أيب مليكة وعبد الرمحن بن 
امللك بن جريج وعبد اهللا بن عمر العمري وعطاء بن السائب وعطاء اخلراساين حرملة وعبد العزيز بن رفيع وعبد 

والعالء بن احلارث الشامي وعلي بن احلكم البناين وعمرو بن دينار وأبو إسحق عمرو السبيعي وقتادة وحممد بن 
هري ومطر إسحق بن يسار وحممد بن جحادة وحممد بن عجالن وأبو الزبري حممد بن مسلم وحممد بن مسلم الز

وهشام بن عروة وهشام بن الغاز )  ١( الوراق ومكحول وموسى بن أيب عائشة وأبو حنيفة النعمان بن ثابت 
ووهب بن منبه وحيىي بن أيب كثري ويزيد بن أيب حبيب ويزيد بن اهلاد ويعقوب بن عطاء بن أيب رباح وما جزم به 

الغين وأبا بكر النقاش ورده احلافظ أبو الفضل العراقي املصنف كابن الصالح من كونه ليس تابعا تبعا فيه عبد 
وقبله املزي وقال قد مسع من غري واحد من الصحابة منهم زينب بنت أيب سلمة والربيع بنت معوذ بن عفراء ومها 

عن القرين ومن فوائد معرفة هذا النوع أن ال يظن ) النوع الثاين واألربعون املدبج ورواية القرين ( صحابيتان 
أي ) القرينان مها املتقاربان يف السن واإلسناد ورمبا اكتفى احلاكم باإلسناد ( الزيادة يف اإلسناد أو إبدال عن الواو 

  بالتقارب 

فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأيب هريرة ومالك واألوزاعي فهو املدبج فيه وإن مل يتقاربا يف السن 
ومالك ( يف الصحابة والزهري وأيب الزبري يف األتباع ) به كعائشة وأيب هريرة فإن روى كل واحد منهما عن صاح( 

بضم امليم وفتح الدال املهملة وتشديد الباء املوحدة وآخره جيم قال ) فهو املدبج ( يف أتباعهم ) واألوزاعي 
بل كل اثنني روى كل منهم  العراقي وأول من مساه بذلك الدارقطين فيما أعلم قال إال أنه مل يقيده بكوهنما قرينني

عن اآلخر يسمى بذلك وإن كان أحدمها أكرب وذكر منه رواية النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أيب بكر وعمر 
وسعد بن عبادة وروايتهم عنه ورواية عمر عن كعب وكعب عنه وبذلك يندفع اعتراض ابن الصالح على احلاكم 

عنه ألنه ماش على ما قاله شيخه ونقله عنه مث وجه التسمية قال يف ذكره يف هذا رواية أمحد عن عبد الرزاق 
العراقي مل أر من تعرض هلا قال إال أن الظاهر أنه مسي به حلسنه ألنه لغة املزين والرواية كذلك إمنا تقع لنكتة يعدل 

ذلك لنزول اإلسناد فيها عن العلو إىل املساواة أو النزول فيحصل لإلسناد بذلك تزيني قال وحيتمل أن يكون مسي ب
فيكون ذما من قوهلم رجل مدبج قبيح الوجه واهلامة حكاه صاحب احملكم وقد قال ابن املديين واملستملي النزول 

  )  ١( شؤم وقال ابن معني اإلسناد النازل حدرة يف الوجه 

ة واحدة مبنزلة واحدة شبها قال وفيه بعد والظاهر األول قال وحيتمل أن يقال إن القرينني الواقعني يف املدبج يف طبق
باخلدين إذ يقال هلما الديباجتان كما قاله اجلوهري وغريه قال وهذ املعىن متوجه على ما قاله ابن الصالح واحلاكم 
إن املدبج خمتص بالقرينني وجزم هبذا املأخذ يف شرح النخبة فإنه قال لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدجبا 



نه من رواية األكابر عن األصاغر والتدبيج مأخوذ من ديباجيت الوجه فيقتصى أن يكون فيه حبث والظاهر ال أل
مستويا من اجلانبني أما رواية القرين عن قرينه من غري أن يعلم رواية اآلخر عنه فال يسمى مدجبا كرواية زائدة بن 

برواية التميمي عن مسعر وقوله وال  قدامة عن زهري بن معاوية وال يعلم لزهري رواية عنه وأما متثيل ابن الصالح
يعلم ملسعر رواية عنه فاعترض بأنه أيضا روى عنه فيما ذكره الدارقطين يف املدبج ومتثيل احلاكم برواية يزيد بن 

اهلاد عن إبراهيم بن سعد وسليمان بن طرخان عن رقبة بن مصقلة وقوله ال أعلم البن سعد ورقبة رواية عن يزيد 
يضا بوجودها فرواية ابن سعد عن يزيد يف صحيح مسلم والنسائي ورواية رقبة عن سليمان يف وسليمان فاعترض أ

  املدبج للدارقطين لطيفة قد جيتمع مجاعة من األقران يف حديث كما روى أمحد بن حنبل عن أيب 

  النوع الثالث واألربعون معرفة اإلخوة

ي مث السراج وغريهم مثال األخوين يف الصحابة عمرو هو إحدى معارفهم أفرده بالتصنيف ابن املديين مث النسائ
وزيد ابنا اخلطاب وعبد اهللا وعتبة ابنا مسعود خيثمة زهري بن حرب عن حيىي بن معني عن علي بن املديين عن عبيد 

بن معاذ عن أبيه عن أيب بكر بن حفص عن أيب سلمة عن عائشة قالت كن أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم 
النوع الثالث واألربعون معرفة ( شعورهن حىت يكون كالوفرة فأمحد واألربعة فوق مخستهم أقران يأخذن من 

( أبو العباس ) ابن املديين مث النسائي مث ( علي ) هو إحدى معارفهم أفرده بالتصنيف ( واألخوات ) اإلخوة 
خ أخا عند االشتراك يف اسم األب كمسلم وأيب داود ومن فوائده أنه ال يظن من ليس بأ) وغريهم )  ١( السراج 

وعبد اهللا وعتبة ابنا ( هذا املثال مزيد على ابن الصالح ) مثال األخوين يف الصحابة عمر وزيد ابنا اخلطاب ( 
  وزيد ويزيد ابنا ثابت وعمرو وهشام ابنا العاص ) مسعود 

يب طالب وسهل وعباد وعثمان بنو ومن التابعني عمرو وأرقم ابنا شرحبيل ويف الثالثة علي وجعفر وعقيل بنو أ
) ومن التابعني عمرو وأرقم ابنا شرحبيل ( حنيف ويف غري الصحابة عمرو وعمر وشعيب بنو شعيب ويف األربعة 

كالمها من أفاضل أصحاب ابن مسعود مث قال ابن الصالح هذيل بن شرحبيل وأرقم أخوان آخران من أصحابه 
مها أخو عمرو واآلخر أخو هذيل ليس بصحيح وإمنا اختلف أهل التاريخ ايضا واعترض بأن جعله أرقم اثنني أحد

واألنساب يف أن الثالثة أخوة أو ليس عمرو أخا هلما فذهب ابن عبد الرب إىل األول والصحيح الذي عليه اجلمهور 
ن أيب زرعة الثاين أن أرقم وهذيال أخوان فقط وهو الذي اقتصر عليه البخاري وابن أيب حامت وحكاه عن أبيه وع

وابن حبان واحلاكم وجزم به املزي يف التهذيب ورد على ابن عبد الرب بأن عمرو بن شرحبيل مهداين وأرقم وهذيل 
وال جيتمع مهدان يف أود فما ذكره ابن الصالح ال يتأتى على قول اجلمهور وال قول ابن عبد الرب )  ١( أوديان 

( مثاله ) و ( لى قول ابن عبد الرب يعد يف الثالثة ال يف األخوين وكذلك ما صنعه املصنف وإن حذف هذيال ألنه ع
وسهل وعثمان ( هذا املثال مزيد على ابن الصالح ) علي وجعفر وعقيل بنو أيب طالب ( يف الصحابة ) يف الثالثة 

( ان وبعدهم يف التابعني أبان وسعيد وعمرو أوالد عثم) بنو حنيف ويف غري الصحابة ( بالفتح والتشديد ) وعباد 
يف ( مثاله ) و ( بن حممد ابن عبد اهللا بن عمرو بن العاصي ) وشعيب بنو شعيب ( بالضم ) وعمر ( بالفتح ) عمرو 

  من الصحابة عبد الرمحن وحممد وعائشة وأمساء أوالد أيب بكر الصديق ذكره البلقيين ويف التابعني عروة ) األربعة 

صاحل ويف اخلمسة سفيان وآدم وعمران وحممد بنو عيينة حدثوا كلهم ويف  سهيل وعبد اهللا وحممد وصاحل بنو أيب
الستة حممد وأنس وحيىي ومعبد وحفصة وكرمية بنو سريين وذكر بعضهم خالدا بدل كرمية وروى حممد عن حيىي 



وحممد  سهيل وعبد اهللا( عن أنس عن أنس بن مالك حديثا ومحزة ويعقوب والعفار أوالد املغرية بن شعبة وبعدهم 
السمان وأما قول ابن عدي إنه ليس يف ولد أيب صاحل حممد وإمنا هم سهيل وحيىي وعباد ) وصاحل بنو أيب صاحل 

) و ( وعبد اهللا وصاحل فوهم كما قال العراقي حيث أبدل حممدا بيحىي وجعل عبادا وعبد اهللا اثنني وإمنا هو لقبه 
يف التابعني موسى وعيسى وحيىي وعمران وعائشة أوالد طلحة بن مل أقف عليه يف الصحابة و) يف اخلمسة ( مثاله 

وأجلهم أبو سفيان وقيل إهنم ) سفيان وآدم وعمران وحممد وإبراهيم بنو عيينة حدثوا كلهم ( عبيد اهللا وبعدهم 
الصحابة  مل أقف عليه يف) يف الستة ( مثاله ) و ( عشرة إال أن اخلمسة اآلخرين مل حيدثوا ومسي منهم أمحد وخملد 

( هكذا مساهم ابن معني والنسائي واحلاكم ) حممد وأنس وحيىي ومعبد وحفصة وكرمية بنو سريين ( ويف التابعني 
وزاد ابن سعد فيهم عمرة وسودة قال العراقي وال ) خالدا بدل كرمية ( وهو أبو علي احلافظ ) وذكر بعضهم 

) وروى حممد ( سريين ثالثة وعشرون ولدا من أمهات األوالد رواية هلما فال يردان ويف املعارف البن قتيبة ولد ل
وهو أن رسول اهللا صلى اهللا ) أنس بن مالك حديثا ( مواله ) أنس عن ( أخيه ) حيىي عن ( أخيه ) عن ( بن سريين 

  عليه و سلم قال لبيك حجا حقا تعبدا ورقى أخرجه الدارقطين يف العلل من رواية ابن حسان عنه 

غريبة ثالثة أخوة روى بعضهم عن بعض ويف السبعة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد وهذه لطيفة 
وهذه لطيفة غريبة ثالثة ( الرمحن وسابع مل يسم بنو مقرن صحابة مهاجرون مل يشاركهم أحد وقيل شهدوا اخلندق 

مد عن أخيه حيىي عن أخيه يف إسناد واحد وذكر ابن طاهر أن هذا احلديث رواه حم) إخوة روى بعضهم عن بعض 
يف السبعة ( مثاله ) و ( سعيد عن أخيه أنس وهو يف جزء أيب الغنائم النرسي فعلى هذا اجتمعوا أربعة يف إسناد 

كذا قال ابن الصالح وقد مساه ابن فتحون يف ) النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرمحن وسابع مل يسم 
يف هذه املكرمة من كوهنم ) صحابة مهاجرون مل يشاركهم أحد ( وكلهم ) مقرن بنو ( ذيل االستيعاب عبد اهللا 
ومثاله يف التابعني سامل وعبد اهللا وعبيد اهللا ومحزة وورش وواقد ) وقيل شهدوا اخلندق ( سبعة هاجروا وصحبوا 

سبعة اعترض عليه وعبد الرمحن أوالد عبد اهللا بن عمر تنبيهات أحدها ما ذكره ابن الصالح من كون بين مقرن 
  بأن ابن عبد الربزاد فيهم ضرارا ونعيما وحكى غريه أن أوالد مقرن عشرة 

فاملثال الصحيح أوالد عفراء معاذ ومعوذ وأنس وخالد وعاقل وعامر وعوف كلهم شهدوا بدرا الثاين أن قوله مل 
ض بأوالد احلرث بن قيس يشاركهم أحد يف اهلجرة والصحبة والعدد ذكره أيضا ابن عبد الرب ومجاعة واعتر

السهمي كلهم هاجروا وصحبوا وهم سبعة أو تسعة بشر ومتيم واحلرث واحلجاج والسائب وسعيد وعبد اهللا 
ومعمر وأبو قيس وهم أشرف نسبا يف اجلاهلية واإلسالم من بين مقرن وزادوا عليهم بأن استشهد منهم سبعة يف 

مساء ومحران وخراش وذؤيب وسلمة وفضالة ومالك وهند بنو حارثة بن سبيل اهللا الثالث مثال الثمانية يف الصحابة أ
سعد شهدوا بيعة الرضوان باحلديبية ومل يشهد البيعة أحد بعدهم ويف االتابعني أوالد سعد بن أيب وقاص مصعب 
 وعامر وحممد وإبراهيم وعمرة وحيىي وإسحاق وعائشة ومثال التسعة يف الصحابة أوالد احلرث املتقدمني ويف

التابعني أوالد أيب بكرة عبد اهللا وعبيد اهللا وعبد الرمحن وعبد العزيز ومسلم ورواد ويزيد وعتبة وكبشة ومثال 
العشرة من الصحابة أوالد العباس عبد اهللا وعبيد اهللا وعبد الرمحن والفضل وقثم ومعبد وعون واحلرث وكثري ومتام 

ية والصحبة للفضل وعبد اهللا ويف التابعني أوالد أنس الذين وهو أصغرهم قال ابن عبد الرب لكل ولد العباس رؤ
رووا فقط النضر وموسى وعبيد اهللا وزيد وأبو بكر وعمر ومالك ومثامة ومعبد ومثال اإلثين عشر يف الصحابة 
أوالد عبد اهللا بن أيب طلحة إبراهيم وإسحاق وإمساعيل وزيد وعبد اهللا وعمارة وعمر وعمرية والقاسم وحممد 



قوب ومعمر ومثال الثالثة عشر أو األربعة عشر أوالد العباس املذكور وله أربع إناث أو ثالث أم كلثوم وأم ويع
  حبيب وأميمة وأم متيم 

  النوع الرابع واألربعون رواية اآلباء عن األبناء

التني باملزدلفة للخطيب فيه كتاب فيه عن العباس عن ابنه الفضل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني الص
وعن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثا وعن معتمر بن سليمان قال حدثين أيب قال حدثتين أنت عين 

النوع الرابع واألربعون رواية ( عن أيوب عن احلسن قال ويح كلمة رمحة وهذا طريف جيمع أنواعا بينتها يف الكبري 
عن ابنه الفضل أن رسول اهللا ( بن عبد املطلب ) فيه عن العباس ( وى ر) اآلباء عن األبناء للخطيب فيه كتاب 

عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثا ( روى فيه ) صلى اهللا عليه و سلم مجع بني الصالتني باملزدلفة و 
أصحاب السنن  عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة مرفوعا أخروا األمحال فإن اليد معلقة والرجل موثقة وأورد) 

( روى فيه ) و ( األربعة من طريقه عن الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أومل على صفية بسويق ومتر 
عن احلسن قال ويح ( السختياين ) قال حدثين أيب قال حدثين أنت عين عن أيوب ( التيمي ) عن معتمر بن سليمان 

أي ) بينتها يف الكبري ( قال املصنف ) طريف جيمع أنواعا ( مثال ) هذا و( قال املصنف كابن الصالح ) كلمة رمحة 
اإلرشاد قال فيه منها رواية األب عن ابنه ورواية األكرب عن األصغر ورواية التابعي عن تابعيه ورواية ثالثة تابعني 

أن يوجد جمموع هذا بعضهم عن بعض وأنه حدث غري واحد عن نفسه قال وهذا يف غاية من احلسن والغرابة ويبعد 
  يف حديث انتهى 

وقد أورده يف كتابه رواية اآلباء عن األبناء ويف كتاب من حدث ونسي وأورده يف كتاب من حدث ونسي من 
طريق أخرى عن حيىي بن معني عن معمر بن سليمان قال حدثين منقذ قال حدثتين أنت عين عن أيوب فذكره وقال 

معتمر عن منقذ عن نفسه مث رجع عن ذلك فرواه عن معتمر عن أبيه عن هكذا روى احلديث حيىي بن معني عن 
نفسه ورواه صاحل بن حامت بن وردان ونعيم بن محاد كالمها عن معتمر عن رجل غري مسمى قال نعيم قلت ملعتمر 

بنه من الرجل فقال ابن املبارك فوائد روى أنس بن مالك عن ابنه غري مسمى حديثا وزكريا بن أيب زائدة عن ا
حديثا ويونس بن أيب إسحق عن ابنه إسرائيل حديثا وأبو بكر بن عياش عن ابنه إبراهيم حديثا وشجاع بن الوليد 

عن ابنه أيب هشام الوليد حديثا وعمر ابن يونس اليمامي عن ابنه حممد حديثا وسعيد بن احلكم املصري عن ابنه 
 بن جعفر بن أعني عن ابنه احلسني حديثني وأبو داود حممد حديثا وإسحق البهلول عن ابنه يعقوب حديثني وحيىي

صاحب السنن عن ابنه أيب بكر حديثني واحلسن بن سفيان عن ابنه أيب بكر حديثني قال ابن الصالح وأكثر ما 
املقرئ عن ابنه أيب جعفر حممد ستة عشر حديثا )  ١( رويناه ألب عن ابنه ما يف كتاب اخلطيب عن حفص الدوري 

  ك قال وأما احلديث الذي أو حنو ذل

  النوع اخلامس واألربعون رواية األبناء عن آبائهم

أليب نصر الوائلي فيه كتاب وأمهه ما مل يسم فيه األب واجلد رويناه عن أيب بكر الصديق عن ابنته عائشة عن رسول 
ن رواه إمنا هو أيب بكر بن فهو غلط مم)  ١( اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يف احلبة السوداء شفاء من كل داء 

أيب عتيق حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر عن عائشة كما رواه البخاري يف صحيحه قال العراقي لكن ذكر ابن 



اجلوزي أن الصديق روى عن ابنته عائشة حديثني وروت عنها أم رومان أمها حديثني قال البلقيين فإن كان ابن 
حلديث فقد تبني أنه وهم قال وذكر رواية العباس ومحزة عن ابن أخيهما اجلوزي أخذ رواية الصديق من ذلك ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والعم مبنزلة األب قال ويف هذا التمثيل نظر قال وروى شعيب الزبريي عن ابن 
عبد اهللا عن  أخيه الزبري بن بكار وإسحق بن حنبل عن ابن أخيه اإلمام أمحد وروى مالك عن ابن أخيه إمساعيل بن

النوع اخلامس واألربعون ( أيب أويس قلت ومن الطف هذا النوع رواية أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فيحتاج إىل معرفة امسه ) رواية األبناء عن آبائهم أليب نصر الواثلي فيه كتاب وأمهه ما مل يسم فيه األب واجلد 

ري والثاين عن أبيه عن جده كعمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن وهو نوعان أحدمها عن أبيه فحسب وهو كث
وهو ( عمرو بن العاص عن أبيه عن جده له هكذا نسخة كبرية أكثرها فقهيات جياد واحتج به هكذا أكثر احملدثني 

سول اهللا كرواية أيب العشراء الدارمي عن أبيه عن ر) عن أبيه فحسب وهو كثري ( رواية الرجل ) نوعان أحدمها 
عن أبيه عن جده ( روايته ) والثاين ( صلى اهللا عليه و سلم وهو يف السنن األربعة ومل يسم أبوه واختلف فيه وسيأيت 

قال ابن الصالح حدثين ابو املظفر السمعاين عن أيب النضر عبد الرمحن بن عبد اجلبار قال مسعت السيد أبا القاسم ) 
د بعضه عوال وبعضه معايل وقول الرجل حدثين أيب عن جدي من املعايل وقال منصور بن حممد العلوي يقول اإلسنا

احلاكم يف املدخل مسعت الزبري بن عبد الواحد احلافظ يقول حدثين حممد بن عبد اهللا بن سليمان العطار ثنا سعيد بن 
لقومك قال قول عمرو بن أيب سلمة مسعت أيب يقول مسعت مالك بن أنس يقول يف قوله تعاىل وإنه لذكر لك و

الرجل حدثين أيب عن جدي وألف فيه احلافظ أبو سعيد العالئي الوشم املعلم مث تارة يريد باجلد أبا األب وتارة يريد 
كعمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهللا ابن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده له هكذا ( األعلى فيكون جدا لألب 

إذا صح السند إليه قال البخاري رأيت أمحد بن ) به هكذا أكثر احملدثني  نسخة كبرية أكثرها فقهيات جياد واحتج
  حنبل وعلي ابن املديين وإسحق بن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا حيتجون حبديثه ما تركه أحد من املسلمني 

قال مرة اجتمع محال جلده على عبد اهللا دون حممد التابعي قال البخاري من الناس بعدهم وزاد مرة واحلميدي و
علي وحيىي بن معني وأمحد وأبو خيثمة وشيوخ من أهل العلم فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه ذكروا أنه 

حجة وقال أمحد بن سعيد الدارمي احتج أصحابنا حبديثه قال املصنف يف شرح املهذب وهو الصحيح املختار الذي 
دون حممد ( الصحايب ) محال جلده على عبد اهللا ( وعنهم يؤخذ عليه احملققون من أهل احلديث وهم أهل هذا الفن 

ملا ظهر هلم يف إطالقه ذلك ومساع شعيب من عبد اهللا ثابت وقد أبطل الدارقطين وغريه إنكار ابن حبان ) التابعي 
ذلك وحكى احلسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن 

عمر قال املصنف وهذا التشبيه هناية اجلاللة من إسحاق وقال أبو حامت عمرو عن أبيه عن جده أحب إيل من هبز  ابن
بن حكيم عن أبيه عن جده وقد ألف العالئي جزأ مفردا يف صحة االحتجاج هبذه النسخة واجلواب عما طعن به 

أخرج عن عبد الرمحن بن حرملة عنه حديث  عليها قال ومما حيتج به لصحتها احتجاج مالك هبا يف املوطأ فقد
الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب وذهب قوم إىل ترك االحتجاج به وحكاه اآلجري عن أيب داود 

وهو رواية عن ابن معني قال ألن روايته عن أبيه عن جده كتاب ووجادة فمن هاهنا جاء ضعفه ألن التصحيف 
ولذا جتنبها أصحاب الصحيح وقال ابن عدي روايته عن أبيه عن جده مرسلة ألن يدخل على الراوي من الصحف 

جده حممدا ال صحبة له وقال ابن حبان إن أراد جده عبد اهللا فشعيب مل يلقه فيكون منقطعا وإن أراد حممدا فال 
  صحبة له فيكون مرسال 



ن مصرف بن عمرو بن كعب وقيل وهبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن جده له هكذا نسخة حسنة وطلحة ب
كعب ابن عمر قال الذهيب وغريه وهذا قول ال شيء ألن شعيبا ثبت مساعه من عبد اهللا وهو الذي رباه ملا مات أبوه 

حممد وهذا القول اختاره الشيخ أبو إسحاق يف اللمع إال أنه احتج هبا يف املهذب وذهب الدارقطين إىل التفرقة بني 
د اهللا فيحتج به أو ال فال وكذا إن قال عن جده قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنوه أن يفصح جبده أنه عب

مما يدل على أن مراده عبد اهللا وذهب ابن حبان إلىالتفرقة بني أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر عن أبيه 
ثا واحدا هكذا عن عمر بن شعيب عن جده فإن صرح هبم كلهم فهو حجة وإال فال وقد أخرج يف صحيحه له حدي

عن أبيه عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو عن أبيه عبد اهللا بن عمرو عن أبيه مرفوعا اال أحدثكم بأحبكم إيل واقربكم 
) و ( مين جملسا يوم القيامة احلديث قال العالئي ما جاء فيه التصريح برواية حممد عن أبيه يف السند فهو شاذ نادر 

بفتح املهملة وسكون التحتية القشريي ) هبز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة ( ريد فيه اجلد األدىن من أمثلة ما أ
صححها ابن معني واستشهد هبا البخاري يف الصحيح وقال ) عن أبيه عن جده له هكذا نسخة حسنة ( البصري 

فيها ورجحها بعضهم على نسخة احلاكم إمنا أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده ألهنا شاذة ال متابع له 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ألن البخاري استشهد هبا يف الصحيح دوهنا ومنهم من عكس كأيب حامت ألن 

) وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب ( البخاري صحح نسخة عمرو وهو أقوى من استشهاده بنسخة هبز 
  لطريقة نظر من جهة أن أبا داود قال يف سننه يف حديث قال البلقيين يف هذه ا) وقيل كعب بن عمرو ( اليامي 

ومن أحسنه رواية اخلطيب عن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن احلارث ابن أسد بن الليث بن األسود بن سفيان بن 
سليمان بن يزيد بن أكينة التميمي قال مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب 

مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول  يقول
احلنان الذي يقبل على من أعرض عنه واملنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال الوضوء مسعت أمحد بن حنبل يقول 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي مسعت ابن ابن عيينة زعموا كان ينكره ويقول أيش هذا طلحة عن أبيه عن جده 
املديين يقول قلت لسفيان إن ليثا يروي عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ 

أي رواية األبناء ) ومن أحسنه ( فأنكر سفيان ذلك وعجب أن يكون جد طلحة لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عبد الوهاب بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد بن الليث ( أيب الفرج ) عن ( يف تارخيه ) يب رواية اخلط( عن اآلباء 

الفقيه ) التميمي ( بضم اهلمزة وفتح الكاف وسكون التحتية ونون ) بن سليمان بن األسود بن يزيد بن أكينة 
عت أيب يقول مسعت أيب يقول قال مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مس( احلنبلي 

وقد سئل عن ) مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه يقول 
قال اخلطيب بني ) احلنان الذي يقبل على من أعرض عنه واملنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال ( احلنان املنان فقال 

ي اهللا عنه يف هذا اإلسناد تسعة آباء آخرهم أكينة بن عبد اهللا وهو السامع عليا أخرجه عبد الوهاب وبني علي رض
  يف كتاب األبناء 

وروى يف هذا اإلسناد يف كتاب اقتضاء العلم العمل عن علي أيضا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل وأحسن 
باثىن عشر أبا أخربتين أم هانئ بنت أيب احلسن اهلوريين من هذا ما وقع التسلسل فيه بأكثر من هذا العدد فوقع لنا 

مساعا عليها أنا أبو العباس املكي أنا أبو سعيد العالئي ح وأنبأين عاليا شيخنا شيخ اإلسالم البلقيين عن خدجية بنت 
سم بن الفضل سلطان قاال أبا القاسم ابن مظفر قال العالئي بقراءيت نبأتنا كرمية بنت عبد الوهاب حضورا أنا القا



الصيدالين وغريه أنا رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي مسعت أيب أبا الفرج عبد الوهاب يقول مسعت ايب عبد العزيز 
يقول مسعت أيب أسدا يقول مسعت أيب الليث يقول مسعت أيب سليمان يقول مسعت أيب األسود يقول مسعت أيب 

ة يقول مسعت أيب اهليثم يقول مسعت أيب عبد اهللا يقول مسعت سفيان يقول مسعت أيب يزيد يقول مسعت أيب أكين
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ما اجتمع قوم على ذكر إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة قال العالئي 

ولكن هذا إسناد غريب جدا ورزق اهللا كان إمام احلنابلة يف زمانه من الكبار املشهورين وأبوه أيضا إمام مشهور 
جده عبد العزيز متكلم فيه على إمامته واشتهر بوضع احلديث وبقية آبائه جمهولون ال ذكر هلم يف شيء من الكتب 

أصال وقد خبط فيهم عبد العزيز أيضا فزادأبا ألكينة وهو اهليثم قال العراقي وأكثر ما وقع لنا التسلسل بأربعة 
  طالب احلسن بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن علي  عشر أبا من رواية أيب حممد احلسن بن علي بن أيب

  النوع السادس واألربعون من اشترك يف الرواية عنه اثنان تباعد ما بني

  وفاتيهما 
للخطيب فيه كتاب حسن ابن احلسن بن احلسني بن جعفر بن عبد اهللا بن احلسن األصغر بن علي زين العابدين بن 

ويف اآلباء من ال يعرف حاله فوائد )  ١( رفوعا بأربعني حديثا منها اجملالس باألمانة احلسني بن علي عن آبائه نوعا م
يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية املرأة عن أمها عن جدهتا وهو عزيز جدا ومن ذلك ما رواه أبو داود 

لة عن أمها سويدة بنت جابر عن يف سننه عن بندار ثنا عبد احلميد ابن عبد الواحد قال حدثتين أم جنوب بنت مني
أمها عقيلة بنت أمسر بن مضرس عن أبيها أمسر بن مضرس قال أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فبايعته فقال من 

من اشترك يف ( السابق والالحق وهو معرفة ) النوع السادس واألربعون ( سبق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو له 
  مساه السابق ) ما بني وفاتيهما للخطيب فيه كتاب حسن الرواية عنه اثنان تباعد 

ومن فوائده حالوة علو اإلسناد مثاله حممد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري واخلفاف وبني وفاتيهما مائة 
ومن فوائده حالوة علو ( وسبع وثالثون سنة أو أكثر والزهري وزكريا بن رويد عن مالك وبينهما كذلك والالحق 

) مثاله حممد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري ( يف القلوب وأن ال يظن سقوط الشيء من اإلسناد ) د اإلسنا
وبني وفاتيهما مائة وسبع وثالثون سنة أو أكثر ( النيسابوري ) اخلفاف ( أبو احلسني أمحد بن حممد ) و ( يف تارخيه 

( ة ثالث وقيل أربع وقيل مخس وتسعني وثلثمائة ألن البخاري مات سنة ست ومخسني ومائتني واخلفاف مات سن) 
فإن الزهري مات سنة أربع وعشرين ومائة وزكريا ) عن مالك وبينهما كذلك ( رويا ) والزهري وزكريا بن رويد 

حدث سنة نيف وستني ومائتني وال نعرف وقت وفاته قال العراقي والتمثيل بزكريا سبق إليه اخلطيب وال ينبغي أن 
ه أحد الكذابني الوضاعني وال نعرف مساعه من مالك وإن حدث عنه فقد زاد وادعى أنه مسع من محيد ميثل به ألن

الطويل وروى عنه نسخة موضوعة فالصواب أن آخر أصحاب مالك أمحد بن إمساعيل السهمي ومات سنة تسع 
أن الفخر بن البخاري مسع منه  ومخسني ومائتني فبينه وبني الزهري مائة ومخس وثالثون ومن أمثلة ذلك يف املتأخرين

املنذري والصالح بن أيب عمر شيخ شيخنا ومات املنذري سنة ست ومخسني وستمائة والصالح سنة مثانني وسبعمائة 
والربهان التنوخي شيخ شيوخنا مسع منه الذهيب وروى عنه فيما ذكر شيخ اإلسالم أبو الفضل بن حجر ومات سنة 

  مثان 

  من مل يرو عنه إال واحد النوع السابع واألربعون



ملسلم فيه كتاب مثاله وهب ابن خنبش وأربعني وسبعمائة وآخر أصحابة أبو العباس الشاوي مات سنة اربع ومثانني 
مسع )  ١( ومثامنائة قال شيخ اإلسالم وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك مائة ومخسون سنة وذلك أن أبا علي الربداين 

ومات على رأس اخلمسمائة وآخر أصحاب السلفي سبطه أبو القاسم بن مكي مات من السلفي حديثا ورواه عنه 
ومن فوائده معرفة ) من مل يرو عنه إال واحد ( معرفة الوحدان وهو ) النوع السابع واألربعون ( سنة مخس وستمائة 

( يف الصحابة ) اب مثاله ملسلم فيه كت( اجملهول إذا مل يكن صحابيا فال يقبل كما تقدم يف النوع الثالث والعشرين 
بفتح املعجمة واملوحدة بينهما نون ساكنة الطائي الكويف قال ابن الصالح ومساه احلاكم وأبو نعيم ) وهب بن خنبش 

  هرما وذلك خطأ وكذا وقع عند ابن ماجه 

فرد وعامر بن شهر وعروة بن مضرس وحممد بن صفوان وحممد بن صيفي صحابيون مل يرو عنهم غري الشعيب وان
قيس بن أيب حازم بالرواية عن أبيه ودكني والصنابح بن األعسر ومرداس من الصحابة قال املزي ومن قال وهب 

األنصاري ) وحممد بن صيفي ( األنصاري ) وعامر بن شهر وعروة بن مضرس وحممد بن صفوان ( أكثر وأحفظ 
قال العراقي ما ذكره يف عامر قاله ) شعيب صحابيون مل يرو عنهم غري ال( وليس بالذي قبله على الصحيح هؤالء 

مسلم وغريه وفيه نظر فإن ابن عباس روى عنه قصة رواها سيف بن عمر يف الردة قال حدثنا طلحة األعلم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال أول من اعترض على األسود العنسي وكابره عامر بن شهر اهلمداين إىل آخر كالمه وما 

ا ابن املديين واحلاكم وليس كذلك فقد روى عنه أيضا ابن عمه محيد الطائي ذكره املزي يف قاله يف عروة قاله أيض
بالكاف فإن كان مصغرا أي سعيد يقال ) دكني ( عن ) وانفرد قيس بن أيب حازم بالرواية عن أبيه و ( التهذيب 

قال ) من الصحابة ( ألسلمي بن مالك ا) الصنابح بن األعسر ومرداس ( عن ) و ( سعيد اخلثعمي ويقال املزين 
العراقي مل ينفرد عن الصنابح بل روى عنه أيضا احلارث بن وهب ذكره الطرباين قلت لكن قال شيخ اإلسالم إنه 

  وسيأيت قال املزي روى عن مرداس أيضا )  ١( وهم والصواب أن الذي روى عنه احلارث الصناحبي التابعي 

املسيب والد سعيد ومعاوية والد حكيم وقرة بن إياس والد معاوية وأبو ليلى وممن مل يرو عنه من الصحابة إال ابنه 
والد عبد الرمحن قال احلاكم مل خيرجا يف الصحيحني عن أحد من هذا القبيل وغلطوه بإخراجهما حديث املسيب أيب 

لعراقي سعيد يف وفاة أيب طالب وبإخراج البخاري حديث احلسن عن عمرو بن تغلب زياد بن عالقة قال ا
) وممن مل يرو عنه من الصحابة إال ابنه املسيب ( والصواب خالفه فإمنا روى زياد عن مرداس بن عروة صحايب آخر 

قال العراقي بل روى عن معاوية أيضا عروة بن ) والد حكيم ( بن حيدة ) والد سعيد ومعاوية ( بن حزن القرشي 
) والد عبد الرمحن ( األنصاري ) ن إياس والد معاوية وابو ليلى وقرة ب( رومي اللخمي ومحيد املزين ذكرمها املزي 

مل ( يف املدخل ) احلاكم ( أبو عبد اهللا ) قال ( وإن كان عدي بن ثابت أيضا روى عنه فلم يدركه كما قاله املزي 
ال يف سننه من الصحابة وتبعه على ذلك البيهقي فق) يف الصحيحني عن أحد من هذا القبيل ( أي الشيخان ) خيرجا 

عند ذكر هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر ماله احلديث ما نصه فأما البخاري ومسلم 
( فإهنما مل خيرجاه على عادهتما يف أن الصحايب أو التابعي إذا مل يكن له إال راو واحد مل خيرجا حديثه يف الصحيحني 

( مع أنه ال راوي له غري ابنه ) يث املسيب أيب سعيد يف وفاة أيب طالب بإخراجهما حد( يف ذلك ونقض ) وغلطوه 
  مرفوعا أين ألعطي الرجل والذي أدع ) عن عمرو بن تغلب ( البصري ) وبإخراج البخاري حديث احلسن 



وقيس عن مرداس وبإخراج مسلم حديث عبد اهللا بن الصامت عن رافع ابن عمرو ونظائره يف الصحيحني كثرية 
قدم يف النوع الثالث والعشرين ويف التابعني أبو العشراء مل يرو عنه غري محاد بن سلمة وتفرد الزهري عن نيف وقد ت

وعشرين من التابعني أحب إيل ومل يرو عنه احلكم بن األعرج فقد قال العراقي مل ار له رواية عنه يف شيء من طرق 
األسلمي يذهب الصاحلون األول فاألول ) عن مرداس (  بن أيب حازم) قيس ( بإخراجه أيضا حديث ) و ( احلديث 

) وبإخراج مسلم حديث عبد اهللا بن الصامت عن رافع بن عمرو ( وال راوي له غري قيس كما تقدم حتريره 
الغفاري وال راوي له غريه وقال العراقي بل روى عنه ابنه عمران كما قال املزي وأبو جسر موىل أخيه كما يف 

قال ابن الصالح كإخراجه حديث أيب رفاعة العدوي ومل يرو عنه ) ونظائره يف الصحيحني كثرية  (جامع الترمذي 
غري محيد بن هالل العدوي وحديث األغر املزين ومل يرو عنه غري أيب بردة وقال العراقي بل روى عن أيب رفاعة أيضا 

شيء ) قد تقدم يف النوع الثالث والعشرين و( صلة بن أشيم العدوي وعن األغر عبد اهللا بن عمرو ومعاوية بن قرة 
قال العراقي بل ) مل يرو عنه غري محاد بن سلمة ( الدرامي ) يف التابعني أبو العشراء ( مثاله ) و ( من هذا النوع 

وتفرد ( روى عنه يزيد بن أيب زياد وعبد اهللا بن حمرر كالمها روى عنه حديث الزكاة متابعني حلماد بن سلمة 
مل يرو عنهم غريه منهم فيما ذكره احلاكم حممد بن أيب سفيان بن حارثة ) نيف وعشرين من التابعني  الزهري عن

  الثقفي وعمرو بن أيب سفيان بن العالء الثقفي 

وعمرو بن دينار عن مجاعة وكذا حيىي بن سعيد األنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة ومالك وغريهم 
  رضي اهللا عنهم 

  ثامن واألربعون معرفة من ذكر بأمساء أو صفات خمتلفةالنوع ال

عمرو بن دينار ( تفرد ) و ( هو فن عويص متس احلاجة إليه ملعرفة التدليس وصنف فيه عبد الغين بن سعيد وغريه 
تفرد كل منهم ) عن مجاعة وكذا حيىي بن سعيد األنصاري وأبو إسحاق السبعي وهشام بن عروة ومالك وغريهم 

عن مجاعة مل يرو عنهم غريه قال احلاكم والذين تفرد عنهم مالك حنو عشرة من شيوخ املدينة منهم املسور  بالرواية
بن رفاعة القرظي قال وتفرد سفيان عن بضعة عشر شيخا منهم عبد اهللا بن شداد الليثي وتفرد شعبة عن حنو ثالثني 

من كىن أو ألقاب ) ة من ذكر بأمساء أو صفات خمتلفة النوع الثامن واألربعون معرف( شيخا منهم املفضل ابن فضالة 
أو أنساب إما من مجاعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغري ما عرفه اآلخر أو من راو واحد عنه يعرفه مرة هبذا 

مبهملة أوله ) هو فن عويص ( ومرة بذاك فيلتبس على من ال معرفة عنده بل على كثري من أهل املعرفة واحلفظ و 
األزدي كتابا نافعا ) عبد الغين بن سعيد ( احلافظ ) متس احلاجة إليه ملعرفة التدليس وصنف فيه ( ره أي صعب وآخ

  ) غريه ( صنف ) و ( مساه إيضاح اإلشكال وقفت عليه وسأخلص هنا منه أمثلة 

و محاد بن السائب مثاله حممد بن السائب الكليب املفسر وهو أبو النضر املروي عنه حديث متيم الداري وعدي وه
راوي ذكاة كل مسك دباغه وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية التفسري ومثله سامل الراوي عن أيب هريرة وأيب 

العالمة يف األنساب أحد الضعفاء ) مثاله حممد بن السائب الكليب املفسر ( سعيد وعائشة وهو سامل أيضا كاخلطيب 
بن بداء يف قصتهما النازل فيها يا أيها الذين آمنوا شهادة ) الداري وعدي  وهو أبو النضر املروي عنه حديث متيم( 

ذكاة ( حديث ) وهو محاد بن السائب راوي ( بينكم اآلية رواها عنه باذان عن ابن عباس بن إسحاق وهي كنيته 
اس أبو أسامة رواه عنه عن إسحاق عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن عب) دباغه ( بفتح امليم أي جلد ) كل مسك 



وهو أبو سعيد ( محاد بن أسامة ومساه محادا اخذا من حممد وقد غلط فيه محزة بن حممد الكتاين احلافظ والنسائي 
وكناه بذلك ليوهم الناس أنه إمنا يروي عن أيب سعيد اخلدري وهو أبو ) التفسري ( العويف ) الذي روى عنه عطية 

مداين عن أيب صاحل عن ابن عباس حديث ملا نزلت قل هو القادر احلديث هشام الذي روى عنه القاسم بن الوليد اهل
ومثله سامل الراوي عن ايب هريرة ( كناه بابنه هشام وهو حممد بن السائب بن بشر الذي روى عنه ابن إسحاق أيضا 

  سامل وهو ( وسعد بن أيب وقاص وعثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنهم ) وعائشة ( اخلدري ) وأيب سعيد 

أبو عبد اهللا املديين وسامل موىل مالك بن أوس وسامل موىل شداد بن اهلاد وسامل موىل النصريني وسامل موىل املهري 
سامل ( هو ) وسامل سبالن وسامل أبو عبد اهللا الدوسي وسامل موىل دوس وأبو عبد اهللا موىل شداد أبو عبد اهللا املدين و 

النصري الذي روى عنه أبو سلمة ) سامل موىل شداد بن اهلاد ( هو ) و ( نصري بن احلدثان ال) موىل مالك بن أوس 
سامل ( هو ) و ( الذي روى عنه عبد اهللا ابن يزيد اهلذيل ) سامل موىل املهري ( هو ) و ( بن عبد الرمحن ونعيم اجملمر 

الذي روى ) بو عبد اهللا الدوسي سامل أ( هو ) و ( بفتح املهملة واملوحدة الذي روى عنه عمران بن بشري ) سبالن 
) أبو عبد اهللا موىل شداد ( هو ) و ( الذي روى عنه حيىي أيضا ) سامل موىل دوس ( هو ) و ( عنه حيىي بن أيب كثري 

الذي روى عنه حممد بن عبد الرمحن وأبو األسود وهو عبد اهللا الذي روى عنه بكري األشيخ ومثله حممد بن اجلوزي 
ني وجها وقال عبد اهللا بن أمحد بن سوادة قلبوا امسه على مائة اسم وزيادة قد مجعتها يف كتاب دلس امسه على مخس

انتهى فقيل فيه حممد بن سعيد وقيل حممد موىل بين هاشم وقيل حممد بن قيس وقيل حممد بن الطربي وقيل حممد بن 
د بن حسان بن قيس وقيل حممد بن حسان وقيل أبو عبد الرمحن الشامي وقيل حممد األردين وقيل حممد بن سعي

سعيد األسدي وقيل أبو عبد األسدي وقيل حممد بن أيب حسان وقيل حممد بن أيب سهل وقيل حممد الشامي وقيل 
  حممد بن زينب وقيل حممد بن أيب زكريا وقيل حممد بن ايب احلسن وقيل حممد بن أيب سعيد وقيل أبو قيس الدمشقي 

  ا يف شيوخه واستعمل اخلطيب كثريا من هذ

  النوع التاسع واألربعون معرفة املفردات

هو فن حسن يوجد يف أواخر األبواب وأفرد بالتصنيف وهو أقسام األول يف األمساء فمن الصحابة أمجد باجليم وقيل 
(  عبد الرمحن وقيل عبد الكرمي على معىن التعبد هللا وقيل غري ذلك وزعم العقيلي أنه عبد الرمحن بن مشيلة وومهوه

فريوي يف كتبه عن أيب القاسم األزهري وعن عبيد اهللا بن أيب الفتح ) واستعمل اخلطيب كثريا من هذا يف شيوخه 
الفارسي وعن عبيد اهللا بن أمحد ابن عثمان الصرييف والكل واحد وتبع اخلطيب يف ذلك احملدثون خصوصا املتأخرين 

النوع التاسع ( عراقي يف أماليه يصنع شيئا من ذلك وآخرهم شيخ اإلسالم أبو الفضل بن حجر نعم مل أر ال
وهو فن حسن يوجد يف  ٠من األمساء والكىن واأللقاب يف الصحابة والرواة والعلماء ) واألربعون معرفة املفردات 

أفرده ) وأفرد بالتصنيف ( من الكتب املصنفة يف الرجال بعد أن يذكروا األمساء املشتركة ) أواخر األبواب 
وهو اقسام ( ي واستدرك عليه أبو عبد اهللا بن بكري مواضع ليست مبفاريد وأخر ألقابا ال أمساء كاألجلح الربدجي

  وضبطه القاضي ) األول يف األمساء فمن الصحابة أمجد باجليم 

ابن عجيان كسفيان وقيل كعليان جبيب بضم اجليم سندر شكل بفتحهما صدى أبو امامة صنابح بن األعسر أبو 
وقيل بالضم ) كسفيان ( بضم املهملة وسكون اجليم وحتتية ) ابن عجيان ( العريب باحلاء املهملة فوهم بكر بن 



( بن احلارث ) جبيب ( مهداين شهد فتح مصر قال ابن يونس ال أعلم له رواية ) وقيل كعليان ( والفتح والتشديد 
بفتح ) سندر ( ط بعضهم فجعله بالراء آخره وموحدتني وغلط ابن شاهني فجعله باخلاء املعجمة وغل) بضم اجليم 

املهملتني بينهما نون ساكنة اخلصى موىل زنباع اجلذامي نزل مصر ويكىن أبا األسود وأبا عبد اهللا باسم ابنه وظن 
) شكل بفتحهما ( بعضهم أهنما اثنان فاعترض على ابن الصالح يف دعوى أنه أفرد وليس كذلك كما قال العراقي 

بالضم والفتح والتشديد ابن ) صدى ( بسي من رهط حذيفة نزل الكوفة روى حديثه أصحاب السنن ابن محيد الع
البجلي األمحسي قال العراقي وقد ) ابن األعسر ( بالضم آخره مهملة ) صنابح ( الباهلي ) أبو أمامة ( عجالن 

ه قال هو عندي املتقدم تنبيه قال اعترض بأن أبا نعيم ذكر يف الصحابة آخر امسه صنابح واجلواب أنه بعد أن ذكر
ابن عبد الرب ليس الصنابح هو الصناحبي الذي روى عن أيب بكر ألن هذا اسم وذاك نسب وهذا صحايب وذاك 

  تابعي وهذا كويف وذاك شامي 

ملهملة كلدة بفتحهما ابن حنبل وابصة بن معبد نبيشة اخلري مشغون ابو رحيانة بالشني والغني املعجمتني ويقال بالعني ا
وقال شيخ اإلسالم يف اإلصابة قيل يف كل منهما صنابح وصناحبي لكن الصواب يف ابن األعسر صنابح ويف اآلخر 
صناحبي ويظهر الفرق بينهما بالرواة عنهما فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أيب حازم عنه فهو ابن األعسر وهو 

الصناحبي وهو التابعي وحديثه مرسل قلت أضبط الصحايب وحديثه موصول وحيث جاءت عن غري قيس عنه فهو 
من هذا أن الصنابح مل يرو غري حديثني فيما ذكر ابن املديين وزاد الطرباين ثالثا من رواية احلارث بن وهب وغلط 

ابن معبد ( بكسر املوحدة ومهملة ) وابصة ( بلفظ جد اإلمام أمحد ) كلدة بفتحهما ابن حنبل ( فيه بأنه الصناحبي 
بضم النون وفتح املوحدة وسكون التحتية ومعجمة قال العراقي وليس فردا ففي الصحابة نبيشة غري ) ة اخلري نبيش

بن ) مشغون ( املذكور يف حديث احلج ونبيشة بن أيب سلمى رجل روى عنه رشيد أبو موهب ذكره ابن أيب حامت 
وبذلك جزم ابن الصالح أوال مث حكى ) املهملة  أبو رحيانة بالشني والغني املعجمتني ويقال بالعني( يزيد القرظي 

الثاين بصيغة يقال وقال إن ابن يونس صححه وحكى فيه شيخ اإلسالم قوال ثالثا أنه باملهملتني وأنه أزدى ويقال 
  أنصاري ويقال قرشي ويقال له أسدي بسكون السني املهملة قال شيخ اإلسالم 

ان املعجمة ليب بالالم كأيب ابن لبا كعصا ومن غري الصحابة أوسط بن هبيب مصغر باملوحدة املكررة ابن مغفل بإسك
عمرو تدوم بفتح املثناة من فوق وقيل من حتت وبضم الدال جيالن بكسر اجليم أبو اجللد بفتحها الدجني باجليم 

وله مخسة  مصغر األسد لغة يف األزد واألنصار كلهم من األزد ولعله حالف بعض قريش فتجتمع األقوال نزل الشام
) ليب بالالم ( وضم امليم وكسر الفاء الغفاري ) هبيب مصغر باملوحدة املكررة ابن مغفل بإسكان املعجمة ( أحاديث 

( من بين أسد ) كعصا ( بالفتح والتخفيف ) ابن لبا ( بن كعب وغلط ابن قانع فسماه أبيا ) كأيب ( أوله مصغر 
ابن ) تدوم يفتح املثناة من فوق وقيل من حتت وبضم الدال ( ابعي البجلي ت) ومن غري الصحابة أوسط بن عمرو 

ابن ثابت ) الدجني باجليم مصغر ( األخباري ) أبو اجللد بفتحها ( ابن فروة ) جيالن بكسر اجليم ( صبح الكالعي 
لقاب أبو الغصن قال ابن الصالح قيل أنه حجي املعروف واألصح أنه غريه وعلى األول مشى الشريازي يف األ

ورواه عنه ابن املبارك ووكيع ومسلم بن إبراهيم وغريهم وهؤالء أعلم باهللا من أن يرووا عن حجي وما ذكر من 
  أنه فرد قاله أيضا البخاري وابن أيب حامت وغريمها وهو دجني العريين الذي حدث عنه ابن املبارك 



) زر بن حبيش ( هملة وإسكان الزاي زر بن حبيش سعري بن اخلمس وردان مستمر بن الريان عزوان بفتح امل
التابعي الكبري قال العراقي يف عده يف األفراد نظر فإهنم غري واحد يسمون هكذا منهم زر بن عبد اهللا الفقيمي 
صحايب ذكره أبو موسى املديين وابن فتحون والطربي وذر بن أربد قيس ابن أخي ربيعة وزر بن حممد التغليب 

ال قال العراقي وال يردان على ابن الصالح ألنه ترجم النوع للصحابة والرواة والعلماء شاعران ذكرمها ابن ماكو
بكسر املعجمة ) ابن اخلمس ( مصغر مبهملتني ) سعري ( فخرج الشعراء الذين ال صحبة هلم فريد عليه األول فقط 

ينفرد يف امسه ففي الصحابة سعري بن وسكون امليم ومهملة قال ابن الصالح انفرد يف امسه واسم أبيه وقال العراقي مل 
عداء البكائي ذكره ابن فتحون وسعري بن سوادة العامري ذكره ابن منده وأبو نعيم قلت سعيد بن خفاف التميمي 

ذكره سيف يف الفتوح وأنه كان عامال للنيب صلى اهللا عليه و سلم على بطون متيم وأقره أبو بكر استدركه شيخ 
ابن ( بصيغة الفاعل من استمر ) مستمر ( بالضم وهذا مزيد على ابن الصالح ) ردان و( اإلسالم يف اإلصابة 

تابعي رأى أنسا قال العراقي ليس فردا فلهم املستمر الناجي والد إبراهيم روى له ابن ماجه حديثا وكالمها ) الريان 
  أمرين بن يزيد الرقاشي وقد اعترض هذا ب) عزوان بفتح املهملة وإسكان الزاي ( بصري 

نوف البكايل بكسر املوحدة وختفيف الكاف وغلب على ألسنتهم الفتح والتشديد ضريب بن نقري بن مشري 
مصغرات ونقري بالقاف وقيل بالفاء وقيل نفيل بالفاء والالم مهذان بريد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه باملعجمة 

القسم الثاين الكىن أبو العبيدين بالتثنية والتصغري امسه معاوية وفتح امليم كالبلدة وقيل باملهملة وإسكان امليم كالقبيلة 
ابن سربة أحدمها أنه ال يعرف له رواية وإمنا روى عن أنس شيئا من قوله الثاين أن هلم عزوان آخر مل ينسب وأجيب 

املوحدة  البكايل بكسر( بالفتح والسكون ابن فضالة ) نوف ( بأن ابن ماكوال بعد أن ذكره قال لعله األول 
والصواب األول ونسبته إىل بين بكال ابن دعمي بطن من ) وختفيف الكاف وغلب على ألسنتهم الفتح والتشديد 

محري وهو ابن امرأة كعب األحبار وقيل ابن أخيه قال العراقي وليس فردا بل هلم نوف بن أيب طالب وعنه سامل بن 
( الثالثة ) بن نقري بن مشري ( باملعجمة والراء ) ضريب ( أيب حفصة وفرقد السبخي وذكره ابن حبان يف الثقات 

بالقاف وقيل بالفاء وقيل نفيل بالفاء والالم مهذان بريد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ( والده ) مصغرات ونقري 
ين بالتثنية القسم الثاين الكىن أبو العبيد) ( باملعجمة وفتح امليم كالبلدة وقيل باملهملة وإسكان امليم كالقبيلة 

  من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو ثالثة ) والتصغري امسه معاوية بن سربة 

أبو الشعراء أسامة وقيل غري ذلك أبو املدلة بكسر املهملة وفتح الالم املشددة مل يعرف امسه وانفرد أبو نعيم 
ف الراء امسه عبد اهللا بن عمرو ابو معيد بتسميته عبيد اهللا بن عبد اهللا أبو مراية باملثناة من حتت وضم امليم وختفي

بن مالك بن قهطم بكسر القاف فيما ذكر ابن ) أسامة ( الدارمي امسه ) أبو العشراء ( مصغر حفص بن غيالن 
فقيل يسار بن بكر بن مسعود وقيل عطارد بن ) وقيل غري ذلك ( الصالح يف النوع اخلامس واألربعني أنه األشهر 

أبو املدلة بكسر املهملة وفتح الالم املشدة مل يعرف امسه ( اء ساكنة وقيل مفتوحة مث زاي بكر وقيل ابن برز بر
كذا قاله ابن الصالح أيضا قال العراقي وليس كذلك بل مساه ) وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد اهللا بن عبد اهللا 

طأ إمنا ذاك أبو مزرد وهو أيضا فرد كذلك ابن حبان يف الثقات وقال أبو أمحد احلاكم هو أخو سعيد بن يسار وأخ
وامسه عبد الرمحن بن يسار قال ابن الصالح يف ايب املدلة روى عنه األعمش وابن عيينة ومجاعة قال العراقي وهو 

وهم عجيب فلم يرو عنه واحد منهم أصال بل انفرد عنه أبو جماهد سعد الطائي كما صرح به ابن املديين وال أعلم 



تابعي ) أبو مراية باملثناة من حتت وضم امليم وختفيف الراء امسه عبد اهللا بن عمرو ( أهل احلديث يف ذلك خالفا بني 
  اهلمداين روى عن مكحول وغريه ) حفص بن غيالن ( خمفف الياء ) أبو معيد مصغر ( روى عنه قتادة 

بكسر امليم عن ) مندل ( ه موىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مهران وقيل غري) سفينة ( القسم الثالث األلقاب 
  بضم السني وفتحها عبد السالم مطني ومشكدانه وآخرون ) سحنون ( اخلطيب وغريه ويقولونه بفتحها امسه عمرو 

  النوع اخلمسون يف األمساء والكىن

قيل و( بالكسر ) مهران ( لقب فرد امسه ) القسم الثالث األلقاب سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( 
وسيأيت يف النوع اآليت وسبب تلقيبه أنه محا متاعا كثريا لرفقته يف الغزو فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ) غريه 

قال احلافظ أبو الفضل ابن ناصر وهو ) مندل بكسر امليم عن اخلطيب وغريه ويقولونه بفتحها ( أنت سفينة 
سحنون بضم السني وفتحها عبد السالم بن سعيد التنوخي ( علي بن ) امسه عمرو ( الصواب نقله العراقي يف نكته 

بضم امليم وسكون املعجمة وفتح الكاف ) ومشكدانه ( مصغر احلضرمي ) مطني ( القريواين صاحب املدونة 
النوع اخلمسون يف األمساء ( ينبغي أن يزاد يف هذا قسم رابع يف األنساب ) وآخرون ( واملهملة بعد األلف نون 

أي معرفة أمساء من اشتهر بكنيته وكىن من اشتهر بامسه وينبغي العناية بذلك لئال يذكر مرة الراوي بامسه )  والكىن
ومرة بكنيته فيظنها من ال معرفة له رجلني ورمبا ذكر هبما معا فيتوهم رجلني كاحلديث الذي رواه احلاكم من رواية 

  يوسف عن أيب حنيفة عن موسى بن عائشة 

املديين مث مسلم مث النسائي مث احلاكم أبو أمحد مث ابن منده وغريهم واملراد منه بيان أمساء ذوي الكىن صنف فيه ابن 
ومصنفه يبوب على حروف الكىن عن عبد اهللا بن شداد عن أيب الوليد عن جابر مرفوعا من صلى خلف اإلمام فإن 

ينه ابن املديين قال احلاكم ومن هتاون مبعرفة األسامي قراءته له قراءة قال احلاكم عبد اهللا بن شداد هو ابو الوليد وب
أورثه مثل هذا الوهم قال العراقي ورمبا وقع عكس ذلك كحديث أيب أسامة عن محاد بن السائب السابق أخرجه 
النسائي وقال عن أيب أسامة محاد بن السائب وإمنا هو عن محاد فأسقط عن وخفي عليه أن الصواب عن ايب أسامة 

أسامة قال ولقد بلغين عن بعض من درس يف احلديث أنه أراد أن يكشف عن ترمجة أيب الزناد فلم يهتد إىل  محاد بن
أي يف هذا النوع مجاعة ) صنف فيه ابن املديين مث مسلم ( موضعه من كتب األمساء لعدم معرفته بامسه قال املصنف 

( هو غري أيب عبد اهللا صاحب علوم احلديث واملستدرك و) مث النسائي مث احلاكم أبو أمحد ( منهم علي وابن احلجاج 
كأيب بشر الدواليب قال العراقي وكتاب أيب أمحد أجل تصانيف هذا النوع فإنه يذكر فيه من ) مث ابن منده وغريهم 

 واملراد منه بيان أمساء ذوي الكىن( عرف امسه ومن مل يعرف وكتاب مسلم والنسائي مل يذكر فيه إال من عرف امسه 
  ويذكر أمساء أصحاهبا فيذكر يف حرف اهلمزة أبا إسحاق ) على حروف املعجم يف الكىن ( تصنيفه ) ومصنفه يبوب 

وهو أقسام األول من مسي بالكنية ال اسم له غريها وهم ضربان من له كنية كأيب بكر بن عبد الرمحن أحد الفقهاء 
بكر بن عمرو بن حزم كنيته ابو حممد قال اخلطيب ال نظري  السبعة امسه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرمحن ومثله أبو

تسعة ابتكرها ابن ) وهو أقسام ( هلما وقيل ال كنية البن حزم الثاين من ال كنية له كأيب ويف الباء أبا بشر وحنوها 
ابن  أخرى زيادة على االسم قال) األول من مسي بالكنية ال اسم له غريها وهم ضربان من له كنية ( الصالح 

بن احلارث بن هشام ) كأيب بكر بن عبد الرمحن ( الصالح فصار كأن لكنيته كنية قال وذلك ظريف عجيب 



قال العراقي وهذا قول ضعيف ) امسه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرمحن ( باملدينة ) أحد الفقهاء السبعة ( املخزومي 
ن آخران أحدمها أن امسه حممد وأبو بكر كنيته وبه جزم ورواه البخاري يف التاريخ عن مسي موىل أيب بكر وفيه قوال

ومثله أبو ( البخاري والثاين أن امسه كنيته وهو الصحيح وبه جزم ابن أيب حامت وابن حبان وقال املزي أنه الصحيح 
كنية وقيل ال ( يف ذلك ) كنيته أبو حممد قال اخلطيب ال نظري هلما ( األنصاري ) بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

  كأيب ( غري الكنية اليت هي امسه ) من ال كنية له ( من الضربني ) الثاين ( غري الكنية اليت هي امسه ) البن حزم 

بالل عن شريك وكأيب حصني بفتح احلاء عن أيب حامت الرازي القسم الثاين من عرف بكنيته ومل يعرف أله اسم أم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب شيبة اخلدري وأيب األبيض عن ال كأيب أناس بالنون صحايب وأيب مويهبة موىل 

( األشعري الراوي ) أنس وأيب بكر بن نافع موىل ابن عمر وأيب النجيب بالنون املفتوحة وقيل بالتاء املضمومة بالل 
ما امسي وكنييت قال كل منه) عن أيب حامت الرازي ( حيىي بن سليمان الراوي ) عن شريك وكأيب حصني بفتح احلاء 

القسم الثاين من عرف بكنيته ومل يعرف أله ( واحد وكذا قال أبو بكر بن عياش املقري ليس يل اسم غري أيب بكر 
وأيب مويهبة ( كناين ويقال ديلي ) كأيب أناس بالنون صحايب ( اسم له أصال ) أم ال ( ولكن مل نقف عليه ) اسم 

) وأيب األبيض ( الذي مات يف حصار القسطنطينية ) أيب شيبة اخلدري موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و
ابن مالك وقال العراقي مساه ابن أيب حامت يف الكىن ويف اجلرح والتعديل يف األمساء ) عن أنس ( التابعي الراوي 

أيب األبيض  عيسى لكن أعاده يف آخره يف الكىن الذين ال تعرف أمساؤهم وقال مسعت أيب يقول سئل أبو زرعة عن
فقال ال نعرف امسه قال ابن عساكر ولعل ابن أيب حامت وجد يف بعض رواياته أبو األبيض عبسي فتصحف عليه 

قال ابن ) املضمومة ( الفوقية ) وأيب بكر بن نافع موىل ابن عمر وأيب النجيب بالنون املفتوحة وقيل بالتاء ( بعيسى 
  الصالح موىل عبد اهللا بن عمرو بن العاصي 

وايب حريز باحلاء والزاي املوقفي واملوقف حملة مبصر القسم الثالث من لقب بكنية وله غريها اسم وكنية كأيب تراب 
علي بن أيب طالب أيب احلسن وأيب الزناد عبد اهللا بن ذكوان وأيب عبد الرمحن وأيب الرجال حممد بن عبد الرمحن أيب 

ذان احلافظ عمر بن إبراهيم أيب بكر وأيب الشيخ احلافظ عبد اهللا بن عبد الرمحن وأيب متيلة حيىي بن واضح وأيب اآل
حممد وأيب حازم العبدووي عمر بن أمحد أيب حفص وقال العراقي بل موىل عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح بال خالف 

( راء املكسورة املفتوحة وال) وأيب حريز باحلاء ( قال وقد جزم ابن ماكوال بأن امسه ظليم وحكاه قبله ابن يونس 
واملوقف حملة مبصر القسم الثالث من ( بفتح امليم وسكون الواو وكسر القاف مث فاء ) املوقفي ( آخره ) والزاي 

كنية لقبه بذلك النيب صلى اهللا ) أيب احلسن ( امسا ) لقب بكنية وله غريها اسم وكنية كأيب تراب علي بن أيب طالب 
وأيب الزناد عبد اهللا بن ذكوان أيب عبد الرمحن وأيب ( اب وكان نائما عليه عليه و سلم حيث قال له قم أبا تر

بضم ) وأيب متيلة ( لقب بذلك ألنه كان له عشرة أوالد رجال ) الرجال حممد بن عبد الرمحن أيب عبد الرمحن 
لقب به ) يم أيب بكر احلافظ عمر بن إبراه( باملد مجع أذن ) حيىي بن واضح أيب حممد وأيب اآلذان ( الفوقية مصغر 

وأيب حممد وأيب حازم ( بن حيان األصبهاين ) وأيب الشيخ احلافظ عبد اهللا بن حممد ( ألنه كان كبري األذنني 
  ) عمر ابن أمحد أيب حفص ( بضم الدال نسبة إىل عبدويه جده ) العبدووي 

فراوي أيب بكر وأيب الفتح وأيب القاسم الرابع من له كنيتان أو أكثر كابن جريج أيب الوليد وأيب خالد ومنصور ال
اخلامس من اختلف يف كنيته كأسامة بن زيد وقيل أبو حممد وقيل أبو عبد اهللا وقيل أبو خارجة وخالئق ال حيصون 



وبعضهم كالذي قبله السادس من عرفت كنيته واختلف يف امسه كأيب بصرة الغفاري محيل بضم احلاء املهملة على 
القسم الرابع من له كنيتان ( توحة وأيب جحيفة وهب وقيل وهب اهللا وأيب هريرة عبد الرمحن األصح وقيل جبيم مف

) أيب بكر وأيب الفتح وأيب القاسم ( شيخ ابن الصالح ) أو أكثر كابن جريج أيب الوليد وأيب خالد ومنصور الفراوي 
وقد ألف فيه عبد اهللا ابن عطاء اهلروي دون امسه ) القسم اخلامس من اختلف يف كنيته ( وكان يقال له ذو الكىن 

كأيب بن ) وقيل أبو حممد وقيل أبو عبد اهللا وقيل أبو خارجة وخالئق ال حيصون ( احلب ) كأسامة بن زيد ( مؤلفا 
عبارة ابن الصالح ويف بعض من ذكر يف هذا القسم من ) وبعضهم كالذي قبله ( كعب أبو املنذر وقيل أبوالطفيل 

بلفظ البلد ) السادس من عرفت كنيته واختلف يف امسه كأيب بصرة الغفاري ( ملتحق بالذي قبله  هو يف نفس األمر
وأيب جحيفة وهب وقيل وهب اهللا ( مكربا ) على األصح وقيل جبيم مفتوحة ( مصغرا ) محيل بضم احلاء املهملة ( 

  وأيب هريرة عبد الرمحن 

هبا وأيب بردة ابن أيب موسى ابن صخر على األصح من ثالثني  ابن صخر على االصح من ثالثني قوال وهو أول مكىن
يف امسه واسم أبيه وهذا قول ابن إسحاق وصححه أبو أمحد احلاكم يف الكىن والرافعي يف التذنيب وآخرون ) قوال 

ابن  وآخرون ونقله املصنف يف هتذيب األمساء عن البخاري واحملققني واألكثرين روى احلاكم يف املستدرك من طريق
إسحاق قال حدثين بعض أصحايب عن أيب هريرة قال كان امسي يف اجلاهلية عبد مشس بن صخر فسميت يف اإلسالم 

عبد الرمحن وقيل امسه عمري بن عامر قاله هشام بن الكليب وخليفة بن خياط وصححه الشرف الدمياطي أعلم 
عائذ وقيل عبد اهللا بن عامر وقيل عبد اهللا بن عمرو املتأخرين باألنساب وقيل عبد الرمحن بن غنم وقيل عبد اهللا بن 

وقيل سكني بن دومة وقيل سكني بن هانئ وقيل سكني بن مل وقيل سكني بن صخر وقيل عامر بن عبد مشس وقيل 
عامر بن عمري وقيل يزيد بن عشرقة وقيل عبد تيم وقيل عبد مشس وقيل غنم وقيل عبيد بن غنم وقيل عمرو بن 

ن عامر وقيل سعيد بن احلرث هذه عشرون قوال اقتصر على حكايتها احلافظ مجال الدين املزي غنم وقيل عمرو ب
وهو ( وقال القطب احلليب اجتمع يف امسه واسم أبيه حنو أربعني قوال مذكورة بالسند يف ترمجته يف تاريخ ابن عساكر 

شية فحملتها يف كمي فقيل ما هذه روى عنه إمنا كنيت بأيب هريرة ألين وجدت أوالد هرة وح) أول مكىن هبا 
فقلت هرة قيل فأنت أبو هريرة قيل وكان يكىن قبلها أبا األسود وقال ابن سعد يف الطبقات ثنا روح بن عبادة ثنا 
أسامة بن زيد عن عبد اهللا بن رافع قال قلت أليب هريرة مل كنوك أبا هريرة قال كانت يل هريرة صغرية فكنت إذا 

  ) وأيب بردة بن أيب موسى (  شجرة فإذا أصبحت أخذهتا فلعبت هبا فكنوين أبا هريرة كان الليل وضعتها يف

قال اجلمهور عامر وابن معني احلارث وأيب بكر بن عياش املقري فيه حنو أحد عشر قيل أصحها شعبة وقيل أصحها 
ل عمري وقيل مهران أبو عبد امسه كنيته السابع من اختلف فيهما كسفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قي

ابن معني احلارث وأيب بكر ابن ( قال حيىي ) عامرو ( امسه ) قال اجلمهور ( الرمحن وقيل أبو البختري األشعري 
عبارة ابن الصالح قال ابن عبد الرب إن صح له اسم فهو ) عياش املقرئ فيه حنو أحد عشر قوال وقيل اصحها شعبة 

قال ابن عبد الرب وهذا أصح إن شاء اهللا ) وقيل أصحها امسه كنيته ( أبو زرعة  شعبة ال غري وهو الذي صححه
تعاىل ألنه روى عنه أنه قال ما يل اسم غري أيب بكر وصححه املزي وقيل امسه حممد وقيل عبد اهللا وقيل سامل وقيل 

أي امسه وكنيته ) ا السابع من اختلف فيهم( رؤبة وقيل مسلم وقيل خداش وقيل محاد وقيل حبيب وقيل مطرف 
وقيل حبران وقيل ) عمري وقيل صاحل وقيل مهران ( امسه ) كسفينة موىل رسول صلى اهللا عليه و سلم قيل ( معا 

رومان وقيل قيس وقيل شنبة بفتح املعجمة واملوحدة بينها نون ساكنة وقيل سنبة باملهملة وقيل مروان وقيل ذكوان 



وقيل أمحد وقيل رباح وقيل مفلح وقيل رفعة وقيل مبعث وقيل عبس وقيل وقيل كيسان وقيل سليمان وقيل أمين 
أبو عبد الرمحن وقيل أبو ( عيسى فهذه اثنان وعشرون قوال حكاها شيخ اإلسالم يف اإلصابة إال القول الثاين وكنيته 

  ) البختري 

مد بن إدريس الشافعي وأمحد الثامن من عرف باالثنني كآباء عبد اهللا أصحاب املذاهب سفيان الثوري ومالك وحم
  بن حنبل وغريهم التاسع من اشتهر هبما مع العلم بامسه كأيب إدريس اخلوالين عائذ اهللا رضي اهللا عنهم أمجعني 

  النوع احلادي واخلمسون معرفة كىن املعروفني باألمساء

ذاهب سفيان الثوري ومالك كآباء عبد اهللا أصحاب امل( ومل خيتلف يف واحد منهما ) الثامن من عرف باالثنني ( 
ممن ال حيصى ومن ) وغريهم ( وكأيب حنيفة النعمان بن ثابت ) وأمحد ابن حنبل ( الشافعي ) وحممد بن إدريس 

التاسع من اشتهر ( وأبو عمرو عثمان وأبو احلسن علي ) الصحابة اخللفاء األربعة ابو بكر عبد اهللا وأبو حفص عمر 
باملعجمة ابن عبد اهللا وكأيب إسحاق السبيعي ) بامسه كأيب إدريس اخلوالين عائذ اهللا مع العلم ( أي بكنيته ) هبا 

النوع احلادي ( عمرو وأيب الضحى مسلم قال ابن الصالح والبن عبد الرب فيه تأليف مليح فيمن بعد الصحابة منهم 
وع الذي قبله ومن وجه آخر قال ابن الصالح وهذا من وجه صد الن) واخلمسون معرفة كىن املعروفني باألمساء 

يصح أن جيعل قسما من أقسام ذلك من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكىن وألف فيه ابن حبان انتهى 
  وعلى االصطالح الثاين مشى ابن مجاعة يف املنهل الروي فعد 

وعبد الرمحن بن عوف من شأنه أن يبوب على األمساء فمن يكىن بأيب حممد من الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم طلحة 
واحلسن بن علي وثابت ابن قيس وكعب بن عجرة واألشعث بن قيس وعبد اهللا بن جعفر وابن عمرو وابن حبينة 
وغريهم أقسامه عشرة وتبعه العراقي قال ألن الذي صنفوا يف الكىن مجعوا النوعني معا وعلى األول قال املصنف 

فممن يكىن بأيب حممد من الصحابة ( مث يبني كناها خبالف ذلك )  من شأنه أن يبوب على األمساء( كابن الصالح 
بن الشماس ) وعبد الرمحن بن عوف واحلسن بن علي وثابت ابن قيس ( بن عبيد اهللا ) رضي اهللا تعاىل عنهم طلحة 

ا هو من فيما جزم به ابن منده ورجحه ابن عبد الرب وقيل كنيته ابو عبد الرمحن ورجحه ابن حبان واملزي فعلى هذ
بن أيب طالب قال العراقي ) وكعب بن عجرة واألشعث بن قيس وعبد اهللا بن جعفر ( أمثلة القسم اخلامس السابق 

يف هذا نظر فإن املعروف أن كنيته أبو جعفر وبذلك كناه البخاري يف التاريخ وحكاه عن ابن الزبري وابن إسحاق 
 وابن منده وابن عبد الرب قال وكأن ابن الصالح اغتر مبا وقع يف وتبعه ابن أيب حامت والنسائي وابن حبان والطرباين

الكىن للنسائي يف حرف امليم أبو حممد عبد اهللا بن جعفر مث روى بإسناده أن الوليد بن عبد امللك قال لعبد اهللا بن 
 من الوليد إن كان جعفر يا أبا حممد مع أنه أعاده يف حرف اجليم فذكره ابا جعفر قال وابن الزبري أعرف بعبد اهللا

بن ) بن عمرو ( عبد اهللا ) و ( النسائي أراد باملذكور أوالد ابن أيب طالب وهو الظاهر وإن أراد به غريه فال خيالفه 
  ) بن حبينة وغريهم ( عبد اهللا ) و ( العاصي 

من الصحابة ) عبد اهللا بأيب ( وبأيب عبد اهللا الزبري واحلسني وسلمان وحذيفة وعمرو بن العاص وغريهم وممن يكىن 
وعمرو بن العاص وغريهم ( بن اليمان ) وحذيفة ( الفارسي ) وسلمان ( بن علي ) واحلسني ( بن العوام ) الزبري ( 
وعد منهم ابن الصالح عمارة بن حزم قال العراقي وفيه نظر فلم أر أحدا ذكر له كنيته وعثمان بن حنيف قال ) 



أن كنيته أبو عمرو ومل يذكر املزي غريها واملغرية بن شعبة قال وتبع يف ذلك وتبع يف ذلك ابن حبان واملشهور 
البخاري وابن حبان وابن أيب حامت واملشهور أن كنيته أبو عيسى كذا جزم به النسائي وأبو أمحد احلاكم ومعقل بن 

اجلمهور علي بن املديين  يسار وعمرو بن عامر املزنيني قال وفيهما نظر فاملشهور أن كنية معقل أبو علي وبه قال
وخليفة والعجلي وابن منده والبخاري وابن ايب حامت وابن حبان والنسائي زاد العجلي وال نعلم أحدا يف الصحابة 

يكىن أبا علي غريه قال العراقي بل قيس بن عاصم وطلق بن علي يكنيان بذلك كما جزم به النسائي قال وأما 
قط أحدمها ابن ربيعة ابن هود أحد بين عامر بن صعصعة ليس مزنيا وال يكىن عمرو بن عامر ففي الصحابة اثنان ف

أبا عبد اهللا والثاين ابن مالك بن خنساء املازين أحد بين مازن بن النجار يكىن أبا عبد اهللا قال والظاهر أن ما ذكره 
  ابن الصالح سبق قلم وإمنا هو عمرو بن عوف 

جبل وزيد بن اخلطاب وابن عمر ومعاوية بن أيب سفيان وغريهم ويف  وبأيب عبد الرمحن ابن مسعود ومعاذ بن
  بعضهم خالف 

  النوع الثاين واخلمسون األلقاب

بأيب عبد ( ممن يكىن ) و ( وهي كثرية ومن ال يعرفها قد يظنها أسامي فيجعل من ذكر بامسه املزين فإنه يكىن بذلك 
) و ( أخو عمر وكنيته أبو عبد اهللا ) ن جبل وزيد بن اخلطاب بن مسعود ومعاذ ب( من الصحابة عبد اهللا ) الرمحن 

كما تقدم ) خالف ( أي املذكورين يف هذا النوع ) ابن عمر ومعاوية بن أيب سفيان وغريهم ويف بعضهم ( عبد اهللا 
( س يف ثابت بن قيس وعمرو بن العاص وزيد بن اخلطاب قال العراقي والالئق هبؤالء أن يذكروا يف القسم اخلام

وهي كثرية ( أي معرفة ألقاب احملدثني ومن يذكر معهم كما ذكره ابن الصالح ) النوع الثاين واخلمسون األلقاب 
كما وقع ذلك جلماعة ) ومن ال يعرفها قد يظنها أسامي فيجعل من ذكر بامسه يف موضع وبلقبه يف آخر شخصني 

ن أيب صاحل أخي سهيل وبني عباد بن أيب صاحل فجعلومها اثنني من أكابر احلفاظ منهم ابن املديين فرقوا بني عبد اهللا ب
من احلفاظ منهم أبو بكر الشريازي وأبو الفضل ) وألف فيه مجاعة ( وإمنا عباد لقب لعبد اهللا ال أخ له باتفاق األئمة 

  الفلكي وأبو الوليد الدباغ وأبو الفرج بن اجلوزي وآخرهم شيخ اإلسالم 

ز وماال فيجوز وهذه نبذ منه معاوية الضال ضل يف طريق مكة عبد اهللا ابن حممد الضعيف وما كرهه امللقب ال جيو
به من ) وما كرهه امللقب ) (  ١( كان ضعيفا يف جسمه أبو الفضل بن حجر وتأليفه أحسنها وأخصرها وأمجعها 

املصنف هنا تبعا البن الصالح التعريف به كذا جزم به ) فيجوز ( يكره ) وماال ( التعريف به ) ال جيوز ( األلقاب 
وتبعهما العراقي وليس كذلك فقد جزم املصنف يف سائر كتبه كالروضة وشرح مسلم واألذكار حبوازه للضرورة 

غري قاصد غيبة وقد سبق على الصواب يف آداب احملدث مث ظهر يل محل هنا على أصل التلقيب فيجوز مبا ال يكره 
يف اإلسالم لقب أيب بكر الصديق وهو عتيق لقب به لعتاقة وجهه أي حسنه دون ما يكره قال احلاكم وأول لقب 

وقيل ألنه عتيق اهللا من النار مث األلقاب منها ماال يعرف سبب التلقيب به وهو كثري ومنها ما يعرف ولعبد الغين بن 
الضال ضل ( د الكرمي بن عب) معاوية ( أي نوع األلقاب على غري ترتيب ) وهذه نبذ منه ( سعيد فيه تأليف مفيد 

ال يف حديثه وقيل ) عبد اهللا بن حممد الضعيف كان ضعيفا يف جسمه ( فلقب به وكان رجال عظيما ) يف طريق مكة 
لقب به من باب األضداد لشدة إتقانه وضبطه قاله ابن حبان وعلى األول قال عبد الغين بن سعيد رجالن جليالن 

  لزمهما لقبان قبيحان الضال والضعيف 



حممد بن الفضل أبو النعمان عارم كان بعيدا من العرامة وهي الفساد غندر لقب مجاعة كل منهم حممد بن جعفر 
حممد بن الفضل ( أوهلم صاحب شعبة والثاين يروي عن ايب حامت والثالث عنه أبو نعيم قال ابن الصالح وثالث وهو 

ونظري ذلك ابو احلسن يونس بن ) رامة وهي الفساد بعيدا عن الع( عبدا ) عارم كان ( السدوسي ) أبو النعمان 
يزيد القوي يروى عن التابعني وهو ضعيف وقيل له القوي لعبادته ويونس ابن حممد الصدوق من صغار األتباع 

غندر لقب مجاعة كل منهم ( كذاب ويونس الكذوب يف عصر أمحد بن حنبل ثقة قيل له الكذوب حلفظه وإتقانه 
قدم ابن جريج البصرة فحدث حبديث ) صاحب شعبة ( البصري أبو بكر ) حممد بن جعفر  حممد بن جعفر أوهلم

عن احلسن البصري فأنكره عليه وأكثر حممد بن جعفر من الشغب عليه فقال له اسكت يا غندر قال ابن الصالح 
( الرازي ) يب حامت روي عن أ( أبو احلسني الرازي نزيل طربستان ) والثاين ( وأهل احلجاز يسمون املشغب غندر 

أبو بكر البغدادي احلافظ اجلوال الوراق جده احلسني مسع احلسن بن علي العمري وأبا جعفر الطحاوي ) والثالث 
األصبهاين واحلاكم وابن مجيع وأبو عبد الرمحن السلمي مات سنة سبعني ) عنه أبو نعيم ( وأبا عروبة احلراين حدث 

  وثلثمائة 

اجلمحي وغريه وآخرون لقبوا به غنجار اثنان خباريان عيسى بن موسى عن مالك والثوري والرابع عن أيب خليفة 
ابو الطيب البغدادي جده دران صويف حمدث جوال ) والرابع ( والثاين صاحب تارخيها صاعقة حممد بن عبد الرحيم 

وآخرون ( سني وثلثمائة وأيب يعلى املوصلي وعنه الدارقطين تويف سنة تسع ومخ) عن أيب خليفة اجلمحي ( روى 
ممن ليس مبحمد بن جعفر قلت بقي ممن لقب به وامسه حممد بن جعفر اثنان أبو بكر القاضي البغدادي ) لقبوا به 

يروي عن أيب شاكر ميسرة بن عبد اهللا وأبو بكر حممد بن جعفر بن العباس النجار مسع ابن صاعد ومنه احلسن بن 
ع وسبعني وثالمثائة ذكرمها اخلطيب وممن لقب به وليس امسه ذلك أمحد بن آدم حممد اخلالل مات يف احملرم سنة تس

اجلرجاين اخلليجي يروي عن ابن املديين وغريه وحممد بن املهلب احلراين أبو احلسني ذكره الشريازي وقال ابن عدي 
ع املرادي روى عنه كان يكذب وحممد بن يوسف بن بشر بن النضر بن مرداس اهلروي حافظ فقيه شافعي مسع الربي

) غنجار اثنان خباريان عيسى بن موسى ( الطرباين ووثقه اخلطيب ومات يف رمضان سنة ثالث وثلثمائة عن مائة سنة 
أبو عبد اهللا حممد ) والثاين ( قال ابن الصالح لقب به حلمرة وجنتيه ) عن مالك والثوري ( التيمي أبو أمحد روى 

) صاعقة حممد بن عبد الرحيم ( أي خبارى مات سنة ثنيت عشرة واربعمائة ) صاحب تارخيها ( بن أمحد احلافظ 
  احلافظ أبو حيىي 

لشدة حفظه عنه البخاري شباب لقب خليفة صاحب التاريخ زنيج بالزاي واجليم أبو غسان حممد بن عمرو شيخ 
بو النضر هاشم بن القاسم مسلم رسته عبد الرمحن األصبهاين سنيد احلسني بن داود بندار حممد بن بشار قيصر أ

بلفظ ضد الشيخوخة ابن خياط ) عنه البخاري شباب ( ومذاكراته روى ) لشدة حفظه ( األخفش حنويون لقب به 
) أبو غسان حممد بن عمرو ( والنون مصغرا ) صاحب التاريخ زنيج بالزاي واجليم ( العصفري ) لقب خليفة ( 

) األصبهاين سنيد ( بن عمر ) عبد الرمحن ( هملة وفتح الفوقية بالضم وسكون امل) شيخ مسلم رسته ( الرازي 
البصري شيخ الشيخني ) بندار حممد بن بشار ( املصيصي ) احلسني بن داود ( مصغر لقب وله تفسري مسند هو 

جري شيخ أيب بكر اآل)  ١( والناس قال ابن حجر إنه لقب به أيضا مجاعة منهم أبو بكر حممد بن إمساعيل البصالين 
وأبو احلسني حامد بن محاد روى عن إسحاق بن بشار وغريه واحلسني بن يوسف بندار روى عن أيب عيسى 



( املعروف شيخ أمحد بن حنبل وغريه ) قيصر أبو النضر هاشم بن القاسم ( الترمذي وعنه ابن عدي يف الكامل 
  طبقات النحاة  وهلم رواية أيضا كما خرجت ذلك يف) حنويون ( لقب به مجاعة ) األخفش 

أمحد بن عمران متقدم وأبو اخلطاب املذكور يف سيبويه وسعيد بن مسعدة الذي يروى عنه كتاب سيبويه وعلي بن 
روى عن زيد بن احلباب وغريه ) متقدم ( البصري النحوي ) أمحد بن عمران ( سليمان صاحب ثعلب واملربد أوهلم 

أبو اخلطاب املذكور ( الثاين األكرب ) و ( مات قبل اخلمسني ومائتني وله غريب املوطأ وذكره ابن حبان يف الثقات و
وهو شيخه عبد احلميد بن عبد اجمليد أخذ عن أيب عمرو بن العالء وهو أول من فسر الشعر ) سيبويه ( كتاب ) يف 

) ي يروي الذ( أبو احلسن البلخي مث البصري ) سعيد بن مسعدة ( الثالث األوسط ) و ( حتت كل بيت ورع ثقة 
وهو صاحبه روي عن هشام بن عروة والنخعي والكليب وعنه أبو حامت السجستاين وله ) عنه كتاب سيبويه ( بالضم 

معاين القرآن وغريه مات سنة عشر وقيل مخس عشرة وقيل إحدى وعشرين ومائتني وهو املراد حيث أطلق يف 
مات يف ) صاحب ثعلب واملربد ( فضل أبو احلسن بن ال) علي بن سليمان ( الرابع األصغر ) و ( كتاب النحو 

شعبان سنة مخس عشرة وثلثمائة ويف النحاة أخفش خامس وهو أمحد بن حممد املوصلي شافعي يف أيام أيب حامد 
اإلسفرايين قرأ عليه ابن جين وسادس وهو خلف بن عمر البلنسي أبو القاسم مات بعد الستني وأربعمائة وسابع 

  مد البغدادي أبو حممد روى عن األصمعي وثامن وهو عبد العزيز وهو عبد اهللا بن حم

مربع حممد بن إبراهيم جزرة صاحل بن حممد عبيد العجل بالتنوين احلسني بن حممد كليجة حممد بن صاحل ماغمه هو 
عالن وهو علي بن احلسن بن عبد الصمد وجيمع بينهما فيقال عالن ما غمه سجادة املشهور احلسن بن محاد 

سجادة احلسني بن أمحد ابن أمحد األندلسي أبو األصبغ روى عنه ابن عبد الرب وتاسع وهو علي بن حممد املغريب و
الشاعر أبو احلسن الشريف اإلدريسي كان حيا سنة ثنتني ومخسني وأربعمائة وعاشر وهو علي بن إمساعيل بن رجاء 

القارئ قرأ علي بن ذكوان وحدث عن أيب الفاطمي أبو احلسن وحادي عشر وهو هارون بن موسى بن شريك 
) مربع ( مسهر الغساين ومات سنة إحدى وقيل اثنتني وتسعني ومائتني وقد بسطت تراجم هؤالء يف طبقات النحاة 

) صاحل بن حممد ( بفتح اجليم والزاي والراء ) جزرة ( احلافظ البغدادي ) حممد بن إبراهيم ( بفتح الباء املشدودة 
فظ لقب هبا ألنه ملا قدم عمرو بن زراة بغداد مسع عليه يف مجلة اخللق فقيل له من أين مسعت فقال من البغدادي احلا

ورفع العجل ال ) عبيد العجل بالتنوين ( حديث اجلزرة يعين حديث عبد اهللا بن بسر ألنه كان يرقى خبرزة فصحفها 
البغدادي احلافظ ويقال امسه أمحد ) حممد بن صاحل  كيلجة( بن حامت البغدادي احلافظ ) احلسني بن حممد ( باإلضافة 

) ماغمه ( ويلقب كيلجة أيضا أبو طالب أمحد بن نصر البغدادي شيخ الدارقطين ذكره احلافظ ابن حجر يف ألقابه 
بينهما ( فيه ) وجيمع ( احلافظ البغدادي ) هو عالن وهو علي ابن احلسن بن عبد الصمد  ٠بلفظ النفي لفعل الغم 

من أصحاب وكيع ) احلسني بن محاد ( هبذا اللقب ) املشهور ( بالفتح ) فيقال عالن ما غمه سجادة ( اللقبني  أي) 
  شيخ ابن عدي ) احلسني بن أمحد ( أيضا ) سجادة ( يلقب ) و ( 

قب به املروزي صاحب ابن املبارك ل) عبدان عبد اهللا بن عثمان ( عبدان عبد اهللا بن عثمان وغريه مشكدانه ومطني 
فيما نقله ابن الصالح عن أيب طاهر ألن امسه عبد اهللا وكنيته أبو عبد الرمحن فاجتمع فيهما العبدان قال ابن الصالح 

وهذا ال يصح بل ذلك من تغيري العامة لألمساء ن كما قالوا يف علي عالن ويف أمحد بن يوسف السلمي محدان ويف 
لقب عبدان منهم عبد اهللا بن أمحد بن موسى العسكري األهوازي  أيضا) وغريه ( وهب بن بقية الواسطي وهبان 



)  ١( وعبد اهللا بن حممد بن يزيد العسكري وعبد اهللا بن يوسف ابن خالد السلمي وعبد اهللا بن خالد القرقساين 
سى املروزي أبو عثمان البجلي وعبد اهللا ابن عبدان بن حممد بن عبدان أبو الفضل اهلمداين وعبد اهللا بن حممد بن عي

بضم امليم وسكون املعجمة وفتح الكاف قال ابن الصالح ) مشكدانه ( وعبد اهللا بن يزيد بن يعقوب الدقيقي 
( ومعناه بالفارسية حبة املسك أو وعاؤه لقب عبد اهللا ابن عمر بن حممد بن أبان القرشي األموي أيب عبد الرمحن 

ابن الصالح خاطبهما بذلك الفضل بن دكني فلقيا به زاد غريه يف بفتح الياء لقب أيب جعفر احلضرمي قال ) ومطني 
  األول ألنه كان إذا جاءه يلبس ويتطيب ويف الثاين ألنه كان وهو 

  النوع الثالث واخلمسون املؤتلف واملختلف

 هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم ال سيما أهل احلديث ومن مل يعرفه يكثر خطؤه وهو ما يتفق يف اخلط دون
اللفظ وفيه مصنفات أحسنها وأكملها اإلكمال البن ماكوال وأمته ابن نقطة صغري يلعب مع الصبيان يف املاء 

من ) النوع الثالث واخلمسون املؤتلف واملختلف ( فيطينون ظهره فقال له ابو نعيم يا مطني مل ال حتضر جملس العلم 
جهله بأهل العلم ال سيما أهل احلديث ومن مل يعرفه يكثر  هو فن جليل يقبح( األمساء واأللقاب و األنساب وحنوها 

جلماعة من احلفاظ وأول من صنف ) وهو ما يتفق يف اخلط دون اللفظ وفيه مصنفات ( ويفضح بني أهله ) خطؤه 
) أحسنها وأكملها اإلكمال البن ماكوال ( مث شيخه الدارقطين وتالمها الناس ولكن )  ١( فيه عبد الغين بن سعيد 

بذيل مفيد مث ذيل على ابن ) ابن نقطة ( احلافظ أبو بكر ) وأمته ( ال ابن الصالح على إعواز فيه قال املصنف ق
نقطة احلافظ مجال الدين بن الصابوين واحلافظ منصور بن سليم مث ذيل عليهما احلافظ عالء الدين بن مغلطاي بذيل 

  ه مشتبه النسبة فأجحف يف االختصار واعتمد كبري ومجع فيه احلافظ أبو عبد اهللا الذهيب جملدا مسا

وهو منتشر ال ضابط يف أكثره وما ضبط قسمان أحدمها على العموم كسالم كله مشدد إال مخسة والد عبد اهللا بن 
سالم وحممد بن سالم شيخ البخاري الصحيح ختفيفه وقيل مشدد وسالم بن حممد بن ناهض ومساه الطرباين سالمة 

ء شيخ اإلسالم أبو الفضل ابن حجر فألف تبصري املنتبه بتحرير املشتبه فضمنه وحرره وضبطه على ضبط القلم فجا
منتشر ال ( أي هذا النوع ) وهو ( باحلرف واستدرك ما فاته يف جملد ضخم وهو أجل كتب هذا النوع وأمتها 

من غري ) على العموم أحدمها ) ( قسمان ( منه ) وما ضبط ( وإمنا يضبط باحلفظ تفصيال ) ضابط يف أكثره 
بن ) وحممد بن سالم ( اإلسرائيلي الصحايب ) كالم كله مشدد إال مخسة والد عبد هللا بن سالم ( اختصاص بكتاب 
كما روى عنه ومل حيك اخلطيب وابن ماكوال والدارقطين ) وشيخ البخاري الصحيح ختفيفه ( الفرج البيكندي 

احب املطالع وجزم به ابن أيب حامت وأبو اجلياين قال ابن الصالح حكاه ص) مشدد ( هو ) وقيل ( وغنجار غريه 
واألول أثبت قال العراقي وكأن من شدد التبس عليه بشخص آخر عليه يسمى حممد بن سالم بن السكن 

  ) ومساه الطرباين سالمة ( املقدسي ) وسالم بن حممد بن ناهض ( الصغري فإنه بالتشديد )  ١( البيكندي 

عبد الوهاب بن سالم املعتزيل اجلبائي قال املربد ليس يف كالم العرب سالم خمفف إال والد عبد اهللا  وجد حممد بن
بن سالم الصحايب وسالم بن أيب احلقيق قال وزاد آخرون سالم بن مشكم مخار يف اجلاهلية واملعروف تشديده 

من عداه مجهورهم بالضم وفيهم مجاعة عمارة ليس فيهم بكسر العني إال أيب بن عمارة الصحايب ومنهم من ضمه و
ليس ( يف كامله ) وجد حممد بن عبد الوهاب بن سالم املعتزيل اجلبائي قال املربد ( بالفتح وتشديد امليم بزيادة هاء 

يف كالم العرب سالم خمفف إال والد عبد اهللا بن سالم الصحايب وسالم بن أيب احلقيق قال وزاد آخرون سالم بن 



قال شيخ اإلسالم ويؤيد التخفيف ) يف اجلاهلية واملعروف تشديده ( كان ) مخار ( ث امليم فيما حكى بتثلي) مشكم 
قال العراقي ... على ظمأ مين سالم بن مشكم ... سقاين فرواين كميتا مدامة ... قول أيب سفيان بن حرب ميدحه 

د بن جعفر بن سالم السيدي روى عن وبقي أيضا سالم ابن أخت عبد اهللا بن سالم صحايب عده ابن فتحون وسع
ابن احليب ذكره ابن نقطة وحممد يعقوب بن إسحق بن حممد بن سالم النسفي روى عن زاهر ابن أمحد ذكره الذهيب 

عمارة ليس فيهم بكسر العني إال أيب بن ( وأما سلمة بن سالم أخو عبد اهللا بن سالم فال يعد رابعا ألن أبامها ذكر 
ومنهم من قال فيه ابن عبادة ) ومنهم من ضمه ( ن صلى للقبلتني حديثه عند أيب داود واحلاكم مم) عمارة الصحايب 

ذكر اجلمهور زيادة من املصنف عن ابن الصالح ألنه ) ومن عداه مجهورهم بالضم ( وقال أبو حامت صوابه أبو أيب 
  فمن الرجال ) فتح وتشديد امليم وفيهم مجاعة بال( عمم الضم فاعترض عليه مبا زاده املصنف أيضا يف قوله 

كريز بالفتح يف خزاعة وبالضم يف عبد مشس وغريهم حزام بالزاي يف قريش وبالراء يف األنصار العيشيون باملعجمة 
بصريون وباملهملة مع املوحدة كوفيون ومع النون شاميون غالبا عمارة أحد أجداد ثعلبة والد يزيد وعبد اهللا وحباث 

هللا بن زياد البلوي وجد عبد اهللا بن مدرك بن القمقام وغريهم ومن النساء عمارة بنت عبد وأحد أجداد عبد ا
يف خزاعة ( وكسر الراء مكربا ) كريز بالفتح ( الوهاب احلمصية وعمارة بنت نافع بن عمر اجلمحي وغريمها 

من ختصيصه هبم قال ابن خالفا ملا حكاه اجلياين عن حممد بن وضاح ) يف عبد مشس وغريهم ( مصغرا ) وبالضم 
الصالح وال يستدرك يف املفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد اهللا بن غنم لكون عبد الغين ذكره بالفتح ألنه 

يف ( وفتح احلاء ) يف قريش وبالراء ( واحلاء املهملة املكسورة ) حزام بالزاي ( بالضم كذا ذكره الدارقطين وغريه 
توهم من هذا أنه ال يقع األول إال يف قريش وال الثاين إال يف األنصار وليس مرادا بل قال العراقي قد ي) األنصار 

املراد أن ما وقع من ذلك يف قريش يكون بالزاي ويف األنصار يكون بالراء وقد ورد األمران يف عدة قبائل غريمها 
ذام ومتيم بن مر ويف خزاعة أيضا فوقع بالزاي يف خزاعة وبين عامر بن صعصعة وغريمها وبالراء يف بلى وخثعم وج

قبلها حتتية وأوله عني ) العيشيون باملعجمة ( ويف عذرة وبين فزارة وهذيل وغريهم كما بينه ابن ماكوال وغريه 
) و ( منهم عبيد اهللا بن موسى ) وباملهملة مع املوحدة كوفيون ( منهم عبد الرمحن بن املبارك ) بصريون ( مهملة 

منهم عمري بن هانئ وبالل بن سعد التابعيان قال ذلك اخلطيب واحلاكم وزاد ) ون شاميون مع الن( باملهملة 
  فإن عمار بن ياسر عنسي مع أنه ) غالبا ( وبالقاف أوله وباملهملة بطن من متيم وقال املصنف كابن الصالح 

كان إال عسل بن ذكوان أبو عبيدة كله بالضم السفر بفتح الفاء كنية وبإسكاهنا يف الباقي عسل بكسر مث إس
األخباري بفتحهما غنام كله باملعجمة والنون إال والد علي بن عثام فباملهملة واملثلثة قمري كله مضموم إال امرأة 

مسروق فبالفتح مسور كله مكسور خمفف الواو إال ابن يزيد الصحايب وابن عبد امللك الريبوعي فبالضم والتشديد 
) أبو عبيدة ( ابن ماكوال والسمعاين وعظيم عنس يف الشام وعامة العيش يف البصرة معدود يف أهل الكوفة وعبارة 

السفر بفتح الفاء كنية وبإسكاهنا يف ( قال الدارقطين ال نعلم أحدا يكىن أبا عبيدة بالفتح ) كلهم بالضم ( باملاء 
ر سعيد ابن حممد وذلك خالف ما أي األمساء قال ابن الصالح ومن املغاربة من سكن الفاء من أيب السف) الباقي 

يقوله أهل احلديث قال العراقي وهلم يف األمساء والكىن سقر بسكون القاف وقد يرد ذلك على إطالقه وهلم أيضا 
( السني املهملة ) مث إسكان ( العني ) بكسر ( كله ) عسل ( شقر بفتح املعجمة والقاف ومل يظهر يل وجه اإليراد 

ذكره الدارقطين وغريه قال ابن الصالح ووجدته خبط أيب ) بفتحهما ( البصري ) اري إال عسل بن ذكوان األخب
إال والد ( املشددة ) والنون ( املفتوحة ) غنام كله باملعجمة ( منصور األزهري بالكسر واإلسكان وال أراه ضبطه 



إال امرأة ( مصغر ) مري كله مضموم ق( وحفيده أيضا ) فباملهملة واملثلثة ( بن علي العامري الكويف ) علي ابن غثام 
خمفف الواو ( امليم ساكن السني ) مسور كله مكسور ( وكسر امليم بنت عمرو ) فبالفتح ( بن األجدع ) مسروق 

  للواو ) إال ابن يزيد الصحايب وابن عبد امللك الريبوعي فبالضم والتشديد ( املفتوحة ) 

بد اهللا احلمال فباحلاء وجاء يف األمساء أبيض بن محال ومحال بن مالك اجلمال كله باجليم يف الصفات إال هرون بن ع
باحلاء وغريمها اهلمداين باإلسكان واملهملة يف املتقدمني أكثر وبالفتح واملعجمة يف املتأخرين اكثر املفتوحة قال 

يل عليه وذكر البخاري يف العراقي مل يذكر ابن ماكوال بالتشديد إال ابن يزيد فقط ومل يستدركه ابن نقطة وال من ذ
التاريخ الكبري ابن عبد امللك يف باب مسور بن خمرمة وهذا يدل على أنه عنده خمفف وذكر مع ابن يزيد مسور بن 

منهم حممد بن مهران اجلمال شيخ ) اجلمال كله باجليم يف الصفات ( مرزوق وهو يدل على أنه عنده بالتشديد 
كان بزاز فلما تزهد محل وحكى ابن اجلارود عن ابنه موسى ) حلمال فباحلاء إال هرون بن عبد اهللا ا( الشيخني 

احلافظ أنه كان محاال فتحول إىل البز وقال اخلليلي وابن الفلكي لقب به لكثرة ما محل من العلم قال ابن الصالح 
عمر بن حممد وأمحد بن وال أراه يصح واستدرك العراقي على هذا احلصر بيان ابن حممد احلمال الزاهد مسع من أيب 

( حممد احلمال أحد شيوخ أيب النرسي قال املصنف زيادة على ابن الصالح لبيان ما احترز عنه بقوله يف الصفات 
) ومحال بن مالك ( املازين السبائي صحايب عداده يف أهل اليمن حديثه يف السنن ) وجاء يف األمساء أبيض بن محال 

يف ( بعدها نسبة إىل قبيلة مهدان ) واملهملة ( يف امليم ) وغريمها اهلمداين باإلسكان باحلاء ( األسدي شهد القادسية 
( منه يف املتأخرين منه فيهم أبو العباس بن عقدة وجعفر بن علي اهلمداين من أصحاب السلفي ) املتقدمني أكثر 

قال الذهيب الصحابة والتابعون وتابعوهم  منه يف املتقدمني) يف املتأخرين أكثر ( نسبة إىل البلد ) وبالفتح واملعجمة 
  من القبيلة وأكثر املتأخرين من املدينة وال ميكن استيعاب هؤالء وال هؤالء وسيأيت أنه مل يقع يف الصحيحني واملوطأ 

عيسى بن ايب عيسى احلناط باملهملة والنون وباملعجمة مع املوحدة ومع املثناة من حتت كلها جائزة وأوهلا أشهر 
ه مسلم اخلياط فيه الثالثة القسم الثاين ما وقع يف الصحيحني أو املوطأ يسار كله باملثناة مث املهملة إال حممد بن ومثل

) عيسى بن أيب عيسى ( بشار فباملوحدة واملعجمة وفيها سيار بن سالمة وابن ايب سيار بتقدمي السني من الثاين شيء 
نسبة إىل بيع ) وباملعجمة مع املوحدة ( نسبة إىل بيع احلنطة ) والنون احلناط باملهملة ( ميسرة الغفاري أبو موسى 

فيه ألنه باشر الثالثة ) كلها جائزة ( نسبة إىل اخلياطة ) مع املثناة من حتت ( باملعجمة ) و ( اخلبط الذي تأكله اإلبل 
احلناط وفيه ( بن أيب مسلم  )وأوهلا أشهر ومثله مسلم ( قال ابن سعد كان يقول أنا خياط وحناط كال قد عاجلت 

) القسم الثاين ( ولكن الثاين أشهر فيه ومثل هذا يؤمن فيه الغلط ويكون الالفظ فيه مصيبا كيف نطق ) الثالثة 
مث ( التحتية ) يسار كله باملثناة ( أو يف أحد الثالثة ) املوطأ ( فيهما مع ) أو ( فقط ) ما وقع يف الصحيحني ( ضبط 

( قال الذهيب وهو نادر يف التابعني معدوم يف الصحابة ) فباملوحدة واملعجمة ( بندار ) د بن بشار املهملة إال حمم
  على الياء املشددة ) وفيهما سيار بن سالمة وابن أيب سيار بتقدمي السني 

عيد وابن بشر كله بكسر املوحدة وإسكان املعجمة إال أربعة فبضمها وإمهاهلا عبد اهللا بن بسر الصحايب وبسر بن س
عبيد اهللا وابن حمجن الديلمي وقيل هذا باملعجمة بشري كله بفتح املوحدة وكسر املعجمة إال اثنني فبالضم مث الفتح 

بشر كله ( بشري بن كعب وبشري بن يسار وثالثا بضم املثناة من حتت وفتح املهملة يسري بن عمرو ويقال أسري 
) عبد اهللا بن بسر ( أي السني ) وإمهاهلا ( أي املوحدة ) أربعة فبضمها  املوحدة وإسكان املعجمة إال( الباء ) بكسر 



الديلمي ) ( بن حمجن ( بسر ) و ( احلضرمي ) بن عبيد اهللا ( بسر ) وبسر بن سعيد و ( املازين صحايب ابن صحايب 
وطأ فقط قال العراقي قاله سفيان الثوري وحكى الدارقطين أنه رجع عنه وحديثه يف امل) وقيل هذا باملعجمة )  ١( 

يف شرح األلفية ومل يذكر ابن الصالح بسرا املازين فحديثه يف صحيح مسلم على ما ذكره املزي يف التهذيب إمنا 
ذكر ابنه عبد اهللا وقال يف نكته قلدت يف ذلك املزي مث تبني يل أنه وهم فلم خيرج مسلم لبسر والله ذكر فيه بامسه 

د عليه أبو اليسر كعب بن عمرو فهو يفتح التحتية واملهملة وحديثه يف الصحيح ولكنه إال يف نسب ابنه قال نعم ير
بشري كله بفتح املوحدة وكسر املعجمة إال اثنني فبالضم مث ( مالزم ألداة التعريف غالبا فال يشتبه خبالف األولني 

وثالثا بضم املثناة من ( ارثي املدين احل) بن يسار ( بشري ) و ( العدوي وحديثه عند البخاري ) الفتح بشري بن كعب 
  ) أسري ( فيه ) ويقال ( وقيل ابن جابر ) حتت وفتح املهملة يسري بن عمرو 

ورابعا بضم النون وفتح املهملة قطن بن نسري يزيد كله بالزاي إال ثالثة بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة بضم املوحدة 
ة والراء املكسورتني وقيل بفتحهما مث بالنون وعلي بن هاشم بن الربيد وبالراء وحممد بن عرعرة بن الربند باملوحد

بفتح املوحدة وكسر الراء مثناة من حتت الرباء كله بالتخفيف إال أبا معشر الرباء وأبا العالية فبالتشديد حارثة كله 
م النون وفتح املهملة قطن بن ورابعا بض( باحلاء إال جارية بن قدامة ويزيد بن جارية وعمرو ابن أيب سفيان باهلمزة 

بن أيب موسى ) إال ثالثة بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة ( املكسورة والتحتية املفتوحة أوله ) نسري يزيد كله بالزاي 
املفتوحة ووقع عند البخاري يف حديث مالك بن احلويرث كصالة شيخنا أيب ) بضم املوحدة وبالراء ( األشعري 

كر اهلروي عن احلموي عن الفربري عن البخاري أنه بضم املوحدة وفتح الراء وكذا ذكر بريد عمرو بن سلمة فذ
مسلم والنسائي يف الكىن وله وبه جزم الدارقطين وابن ماكوال والذي عند عامة رواة البخاري بالتحتية والزاي 

) مد بن عرعرة بن الربند وحم( كاجلادة وقال عبد الغين مل أمسعه من أحد بالزاي ومسلم أعلم وبه جزم الذهيب 
وعلي بن هشام بن الربيد بفتح املوحدة ( الساكنة ) باملوحدة والراء املكسورتني وقيل بفتحهما مث بالنون ( الشامي 

زياد بن ) الرباء وأبا العالية ( يوسف بن يزيد ) وكسر الراء ومثناة من حتت الرباء كله بالتخفيف إال أبا معشر 
إال جارية بن قدامة ويزيد بن جارية وعمرو بن ايب ( املهملة واملثلثة ) شديد حارثة كله باحلاء فبالت( فريوز الرباء 

  سفيان 

ابن أسيد بن جارية واألسود بن العالء بن جارية بن قدامة ويزيد ابن جارية فباجليم جرير باجليم والراء إال حريز بن 
فباحلاء والزاي آخرا ويقاربه حدير باحلاء والدال والد  عثمان وأبا حريز عبد اهللا بن احلسني الراوي عن عكرمة

عمران ووالد زيد وزياد خراش كله باخلاء املعجمة إال والد ربعي فباملهملة ابن أسيد بن جارية واألسود بن العالء 
بن احلسني بن جارية بن قدامة ويزيد بن جارية فباجليم جرير باجليم والراء إال حريز بن عثمان وأبا حريز عبد اهللا 

قال العراقي واألسود بن العالء بن جارية الثقفي وعمرو بن أيب سفيان ابن أسيد بن جارية الثقفي أيضا ) فباجليم 
وروى مسلم لألول حديث البثر جبار يف احلدود وللثاين حديث لكل نيب دعوة وروى له البخاري قصة قتل خبيب 

وأبا حريز ( الرحيب احلمصي ) إال حريز بن عثمان ( املكسورة املكررة ) والراء ( املفتوحة ) باجليم ( كله ) جرير ( 
املهملة ) والزاي أخريا ويقاربه حدير باحلاء ( املفتوحة ) الراوي عن عكرمة فباحلاء ( األزدي ) عبد اهللا بن احلسني 

هلما ذكر يف ) زيد وزياد ووالد ( روى له مسلم ) والد عمران ( املهملة املفتوحة آخره راء ) والدال ( املضمومة 
إال والد ( املكسورة والراء وآخره معجمة ) خراش كله باخلاء املعجمة ( املغازي من صحيح البخاري بال رواية 

  أوله وأدخل ابن ماكوال هنا خداشا بالدال فقد روى مسلم عن ) ربعي فباملهملة 



بالفتح وأبا ساسان حصني بن املنذر فبالضم حصني كله بالضم والصاد املهملة إال ابا حصني عثمان بن عاصم ف
والضاد املعجمة حازم باملهملة إال أبا معاوية حممد بن خازم باملعجمة حيان كله باملثناة إال حبان بن منقذ والد واسع 
بن حبان وجد حممد بن حيىي بن حبان وجد حبان واسع بن حبان وحبان بن هالل منسوبا وغري منسوب عن شعبة 

حصني كله ( اش قال الذهيب وال يلتبس قال العراقي فلذا مل أستدركه قلت هو من منط حدير وحنوه خالد بن خد
فبالفتح وأبا ساسان حضني بن املنذر فبالضم ) والصاد املهملة إال ابا حصني عثمان بن عاصم ( للمهملة ) بالضم 

هو تابعي جليل قاله احلاكم وتبعه مفتوحة وال نعرف يف رواة احلديث من امسه حضني سواه و) والضاد معجمة 
املزي قال العراقي لكن يف الصحيحني يف قصة عتبان بن مالك من طرق ابن شهاب سألت احلضني بن حممد 

األنصاري عن حديث حممود بن الربيع فصدقه فزعم األصيلي والقابسي أنه باملعجمة قال املزي وهو وهم فاحش 
كله ) حازم ( ضري بالراء وهو والد أسيد األشهلي أحد النقباء ليلة العقبة وصوابه باملهملة وأدخل يف هذا القسم ح

من حتت مع املهملة ) باملعجمة حيان كله باملثناة ( الضرير فإنه ) إال أبا معاوية حممد ابن خازم ( والزاي ) باملهملة ( 
ن واسع بن حبان وحبان بن إال حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد حممد بن حيىي بن حبان وجد حبان ب( 

  حبان ) عن شعبة و ( إليه فيتميز بشيوخه كقوهلم حبان ) وغري منسوب ( إىل أبيه ) منسوبا ( الباهلي ) هالل 

ووهيب ومهام وغريهم فباملوحدة وفتح احلاء وحبان بن عطية وابن موسى منسوبا وغري منسوب عن عبد اهللا هوابن 
واملوحدة حبيب كله بفتح املهملة إال خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرمحن ابن  املبارك وحبان بن العرقة فبالكسر

كحبان عن أبان وحبان عن ) مهام وغريهم ( حبان عن ) وهيب و ( خبيب غري منسوب عن حفص بن عاصم عن 
) بن موسى ( بان ح) و ( السلمي ) حبان بن عطية ( إال ) و ( املهملة ) فباملوحدة وفتح احلاء ( سليمان ابن املغرية 
عن عبد اهللا هو ابن املبارك وحبان ( فيتميز بشيوخه كحبان ) وغري منسوب ( إىل أبيه ) منسوبا ( السلمي املروزي 

وقيل إن ابن عطية بفتح احلاء وقيل إن ابن العرقة باجليم واألول فيهما ) واملوحدة ( للحاء ) بن العرقة فبالكسر 
اسم بن سالم واملشهور أهنا بفتح العني وكسر الراء مث قاف وقال الواقدي بفتح الراء أصح والعرقة امه فيما قاله الق

وقيل هلا ذلك لطيب رحيها وامسها قالبة بكسر القاف بنت شعبة بضم الشني ابن سهم وتكىن أم فاطمة واسم أبيه 
يار بكسر املعجمة وحتتية حبان ابن قيس ويدخل يف هذه املادة جبار بفتح اجليم واملوحدة بن صخر وعدي ابن اخل

وهو خبيب ( األنصاري ) حبيب كله بفتح املهملة إال خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرمحن بن خبيب ( خمففة 
  ) عن حفص بن عاصم ( الراوي ) غري منسوب 

لضم وأبا خبيب كنبة ابن الزبري فبضم املعجمة حكيم كله بفتح احلاء إال حكيم بن عبد اهللا ورزيق بن حكيم فبا
رباح كله باملوحدة إال زياد بن رياح عن أيب هريرة يف أشراط الساعة فباملثناة عند األكثرين وقال البخاري بالوجهني 
زبيد ليس فيهما إال زبيد بن احلارث باملوحدة مث باملثناة وال يف املوطأ يف الصحيحني وعن عبد اهللا بن حممد بن معني 

ابن ( عبد اهللا ) وأبا خبيب كنية ( رواية له يف الصحيحني وال يف املوطأ  يف صحيح مسلم وجده كذلك إال أنه ال
فبضم املعجمة حكيم كله بفتح احلاء إال حكيم ( كىن بابنه خبيب وال ذكر له يف شيء من الكتب الثالثة ) الزبري 

بتقدمي الراء مصغرا )  ورزيق( بن قيس بن خمرمة القرشي املصري ويسمى أيضا احلكيم باأللف والالم ) بن عبد اهللا 
إال ( وفتح الراء ) رباح كله باملوحدة ( وقيل الثاين بالفتح ) فبالضم ( ويكىن أيضا أبا حكيم كأبيه ) ابن حكيم ( 

) عن أيب هريرة ( القيسي املصري يكىن ايضا أبا رياح كأبيه وقيل أبا قيس وهو الصواب الراوي ) زيادة بن رياح 
وهو بادروا باألعمال ستا احلديث وحديث من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة )  يف أشراط الساعة( حديثا 



( وقال ابن اجلارود باملوحدة ) عند األكثرين ( من حتت وكسر الراء ) فباملثناة ( احلديث وكالمها يف صحيح مسلم 
خاري يف التاريخ فيه حكاه عنه صاحب املشارق قال العراقي وهم يف ذلك فلم حيك الب) وقال البخاري بالوجهني 

زبيد ليس ( املوحدة أصال إمنا حكى االختالف يف وروده باالسم أو الكنية ويف اسم أبيه وال ذكر له يف صحيحه 
  باملوحده مث باملثناة وال يف املوطأ ( اليامي ) أي الصحيحني إال زبيد بن احلرث ) فيهما 

بالضم إال ابن حبان فبالفتح شريج كله باملعجمة واحلاء إال  إال زبيد بن الصلت مبثناتني بكسر أوله وبضم سليم كله
ابن يونس وابن النعمان وأمحد بن أيب سريج فباملهملة وباجليم سامل كله باأللف إال سلم بن زرير وابن قتيبة وابن أيب 

) بيد بن الصلت الذيال وابن عبد الرمحن فبحذفها سليمان كله بالياء إال سلمان الفارسي وابن عامر واألغر إال ز
بن ( سليم ) إال ( وفتح الالم ) بكسر أوله ويضم سليم كله بالضم ( حتتيتني ) مبثناتني ( بن معد يكرب الكندي 

شيخ مسلم وروي عنه ) بن يونس ( سريج ) شريح كله باملعجمة واحلاء إال ( للسني وكسر الالم ) حبان فبالفتح 
فباملهملة ( الصباح كالمها مسع منه البخاري ) وأمحد بن أيب سريج  بن النعمان( سريج ) و ( البخاري بواسطة 

) بن ايب سلم الذيال و ( سلم ) بن قتيبة و ( سلم ) و ( بوزن كبري ) واجليم سامل كله باأللف إال سلم بن زرير 
قبص النيب قال العراقي وبقي عليه حكام ابن سلم الرازي روى له مسلم حديث ) بن عبد الرمحن فبحذفها ( سلم 

صلى اهللا عليه و سلم وهو ابن ثالث وستني وذكره البخاري عند حديث النهى عن بيع الثمار غري منسوب قال مث 
إن أصحاب املؤتلف واملختلف مل يذكروا هذه الترمجة يف كتبهم ألهنا ال تأتلف خطا لزيادة األلف يف سامل وإمنا 

ال تأتلف خطا ممنوع ألن القاعدة يف علم اخلط أن كل علم  ذكرها صاحب املشارق فتبعه ابن الصالح قلت قوله
زاد على ثالثة حيذف ألفه خطا كما ذكره ابن مالك يف آخر التسهيل وغريه فصلح ومالك وحنومها كل ذلك يكتب 

  األغر ( سلمان ) بن عامر و ( سلمان ) سليمان كله بالياء إال سلمان الفارسي و ( بال ألف وسامل من هذا القبيل 

وعبد الرمحن ابن سلمان فبحذفها سلمة بفتح الالم إال عمرو بن سلمة إمام قومه وبين سلمة من األنصار فبالكسر 
ويف عبد اخلالق بن سلمة الوجهان شيبان كله باملعجمة وفيها سنان بن أيب سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأمحد بن 

قال ابن ) ون عبيدة وعبد الرمحن بن سلمان فبحذفها سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان فباملهملة والن
الصالح وأبو حازم األشجعي الراوي عن أيب هريرة وأبو رجاء موىل ايب قالبة كل منهما امسه سلمان لكن ذكرا 

بالكنية وقال العراقي يف هذه الترمجة مل يوردها أصحاب املؤتلف واملختلف لعدم اشتباهها بزيادة الياء إال أن صاحب 
بفتح الالم ( كله ) سلمة ( ملشارق ذكرها فتبعه ابن الصالح قال وبقي سليمان بن ربيعة الباهلي حديثه عند مسلم ا

) من األنصار فبالكسر ويف عبد اخلالق بن سلمة ( القبيلة ) إمام قومه وبين سلمة ( اجلرمي ) إال عمرو بن سلمة 
( قال يزيد بن هرون بالفتح وابن علية بالكسر ) ان الوجه( الذي روى له مسلم حديث قدوم وفد عبد القيس 

) بن ربيعة ( سنان ) و ( الدؤيل ) وفيهما سنان بن أيب سنان ( والفتح والتحتية بعدها موحدة ) شيبان كله باملعجمة 
) والنون وأم سنان فباملهملة ( الشيباين ) بن سلمة وأمحد ابن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة ( سنان ) و ( أبو ربيعة 

قال العراقي وكذا اهليثم بن سنان وحممد بن سنان العوقي يف صحيح البخاري وسعيد بن سنان أبو سنان عند مسلم 
قال وليس ألم سنان رواية يف الكتب الثالثة إمنا هلا ذكر يف حديث احلج قال وهذه الترمجة مل يوردها أصحاب 

  ردوا سنان وشيبان وسيان املؤتلف واملختلف لزيادة الياء يف شيبان إمنا أو



بالضم إال السلماين وابن سفيان وابن محيد وعامر بن عبيدة فبالفتح عبيد كله بالضم عبادة بالضم إال حممد بن 
عبادة شيخ البخاري فبالفتح عبدة بإسكان املوحدة إال عامر بن عبدة وجبالة بن عبدة فبالفتح واإلسكان عباد كله 

عباد فبالضم والتخفيف عقيل بالفتح إال ابن خالد وهو عن الزهري غري منسوب  بالفتح والتشديد إال قيس بن
عبيدة ) السلماين و ( عبيدة ) بالضم إال ( كله ) عبيدة ( كله بالقاف ) واقد ( وحيىي ابن عقيل وبين عقيل فبالضم 

وقيل يف عبيدة بن سعيد بن ) فبالفتح ( الباهلي ) بن محيد وعامر بن عبيدة ( عبيدة ) و ( احلضرمي ) بن سفيان ( 
وأما بالفتح فجماعة من الشعراء منهم ) كله بالضم ( بغري هاء ) عبيد ( العاصي إنه بالفتح واملعروف فيه الضم 

شيخ البخاري فبالفتح ( الواسطي ) إال حممد بن عبادة ( كله بالضم وختفيف املوحدة ) عبادة ( عبيد بن األبرص 
( التميمي البصري التابعي ) وجبالة ابن عبدة ( البجلي الكويف ) حدة إال عامر بن عبدة بإسكان املو( كله ) عبدة 

أي قيل فيهما األمران وقيل فيهما عبد بغري هاء أيضا وعلى الفتح فيهما الدارقطين وابن ) فبالفتح واإلسكان 
والتخفيف ( للعني ) فبالضم ( ي القيسي الضبعي البصر) عبادة كله بالفتح والتشديد إال قيس بن عبادة ( ماكوال 

للموحدة وحكى صاحب املشارق أنه وقع عند أيب عبد اهللا حممد بن مطرف بن املرابط يف املوطأ عباد بن الوليد ) 
( األيلي ) بن خالد ( عقيل ) إال ( للعني وكسر القاف ) بالفتح ( كله ) عقيل ( قال وهو خطأ والصواب عبادة 

) بين عقيل ( إال ) و ( اخلزاعي البصري ) حيىي بن عقيل ( إال ) ي غري منسوب و عن الزهر( الراوي ) وهو 
  واقد كله ( وفتح القاف ) فبالضم ( القبيلة املعروفة ينسب إليها العقيلي صاحب الضعفاء 

ن الصباح األنساب األيلي كله بفتح اهلمزة وإسكان املثناة البزاز بزايني إال خلف بن هشام البزار واحلسن الصباح ب
فآخرمها راء البصري بالباء مفتوحة ومكسورة نسبة إىل البصرة إال مالك ابن أوس بن احلدثان النصري وعبد 

وأما بالفاء ففي غري الكتب ) الواحد النصري وساملا موىل النصريني فبالنون الثوري كله باملثلثة إال ابا يعلى بالقاف 
األيلي كله بفتح اهلمزة وإسكان ( من هذا النوع ) األنساب ( راع الثالثة وافد بن سالمة ووافد بن موسى الد

من حتت نسبة إىل ايلة قرية على حبر القلزم قال القاضي عياض وليس يف الكتب الثالثة األبلي باملوحدة ) املثناة 
شيء من ذلك وتعقبه ابن الصالح بأن االشيبان بن فروخ أبلي وقد روى له مسلم الكثري قال ولكن إذا مل يكن يف 

( منسوبا فال يلحق عياضا منه ختطئة قال العراقي وقد تتبعت كتاب مسلم فلم أجد فيه منسوبا فال ختطئة حينئذ 
( البزار شيخ البخاري ) واحلسن بن الصباح ( شيخ مسلم ) بزايني إال خلف بن هشام البزار ( كله ) البزاز 

ا علي اجلياين ذكر يف تقييد املهمل يف هذه الترمجة حيىي بن حممد قال العراقي وقد اعترض ذلك بأن أب) فآخرمها راء 
بن السكن البزار وبشر بن ثابت البزار وكالمها يف صحيح البخاري قال واجلواب أهنما وقعا غري منسوبني فال 

ك بن أوس إال مال( البلد املعروفة ) نسبة إىل البصرة ( والكسر أفصح ) البصري بالباء مفتوحة ومكسورة ( يردان 
النصري وساملا موىل النصريني ( بن عبيد اهللا ) وعبد الواحد ( خمضرم خمتلف يف صحبته ) بن احلدثان النصري 

  فبالنون الثوري كله باملثلث إال أبا يعلى 

 حممد بن الصلت التوزي فباملثناة فوق وتشديد الواو املفتوحة وبالزاي اجلريري كله بضم اجليم وفتح الراء إال حيىي
بن بثر شيخهما فباحلاء املفتوحة احلارثي باحلاء واملثلثة وفيهما سعد اجلاري باجليم احلرامي كله بالراء وقوله يف 

( مفتوحة ) مسلم يف حديث أيب اليسر كان يل على فالن احلرامي قيل بالرأي حممد بن الصلت التوزي فباملثناة فوق 
وسكون ) اجلريري كله بضم اجليم وفتح الراء ( ز من بالد فارس نسبة إىل تو) وبشديد الواو املفتوحة وبالزاي 

التحتية مث راء نسبة إىل جرير مصغرا قال ابن الصالح فيهما من ذلك سعيد اجلريري وعباس اجلريري واجلريري 



أي ) إال أبا حيىي بن بشر شيخهما ( غري مسمى عن أيب نضرة واسقط ذلك املصنف ليعم ما فيهما غري منسوب 
قال العراقي وقول ابن الصالح إنه شيخهما تبع فيه صاحب املشارق ) املفتوحة ( املهملة ) فباحلاء ( يخني الش

وصاحب تقييد املهمل واحلاكم والكالباذي ومل يصنعوا شيئا إمنا أخرج له مسلم وحده وأما شيخ البخاري فهو حيىي 
هما ابن أيب حامت واخلطيب وجزم به املزي وزاد اجلياين بن بشر البلخي ومها رجالن خمتلفا البلدة والوفاة وفرق بين

يف هذه الترمجة اجلريري باجليم مكربا وهو حيىي ابن أيوب من ولد جرير البجلي عند البخاري يف األدب إال أنه فيه 
بن اخلطاب وبعد الراء ياء النسبة موىل عمر ) احلارثي كله باحلاء واملثلثة وفيهما سعد اجلاري باجليم ( غري منسوب 

) وقوله يف ( املهملة قال املصنف زيادة على ابن الصالح ) احلرامي كله بالراء ( نسبة إىل اجلار موضع باملدينة 
( مال فأتيت أهل احلديث خمتلف فيه ) احلرامي ( بن فالن ) مسلم يف حديث ايب اليسر كان يل على فالن ( صحيح 

  لزاي وعليه الطربي وجزم به عياض وقيل با) بالراء ( هو ) قيل 

وقيل اجلذامي باجليم والذال السلمي يف األنصار بفتحهما وجيوز يف لغية كسر الالم وبضم السني يف بين سليم 
املعجمة قاله ابن ماهان وقد قال ابن الصالح يف ) وقيل اجلذامي باجليم والذال ( اهلمداين كله باإلسكان واملهملة 
هذا ألن املراد بكالمنا املذكور ما وقع من ذلك يف أنساب الرواة وتبعه املصنف يف حاشية أمالها على كتابه ال يرد 

اإلرشاد قال العراقي وهذا ليس جبيد ألهنما ذكرا يف هذا القسم غري واحد ليس هلم يف الصحيح وال يف املوطأ رواية 
ن فما صنعه يف التقريب أحسن بل جمرد ذكر منهم بنو عقيل وبنو سلمة وحبيب بن عدي وحبان ابن العرقة وأم سنا

أي الالم كالسني نسبة إىل سلمة بالكسر كما قيل يف منرة منري هذا مقتضى ) السلمي يف األنصاري بفتحهما ( 
وبضم ( قال السمعاين وعليها أصحاب احلديث وذكر ابن الصالح أنه حلن ) وجيوز يف لغيه كسر الالم ( العربية 
ويف هذه الترمجة قال العراقي األوىل ذكرها يف القسم العام إذ ال ) بين سليم ( بة إىل النس) يف ( وفتح الالم ) السني 

وليس فيهما بالفتح واملعجمة قال صاحب املشارق ) اهلمداين كله باإلسكان واملهملة ( خيتص بالصحيحني واملوطأ 
سلم بن سامل اهلمداين ضبطه لكن فيهما من هو من مدينة مهذان إال أنه غري منسوب قال إال أن يف البخاري م

األصيلي بالسكون وهو الصحيح ويف بعض نسخ النسفي بالفتح واإلعجام وهو وهم وقال العراقي هذا اللفظ وقع 
يف البخاري على الوهم والصواب النهدي اجلهين وهذا آخر ما ذكره املصنف كابن الصالح من األمثلة قال ابن 

  نت رحلة راحبة وحيق على احلديثي إيداعها يف سويداء قلبه الصالح هذه مجلة رحل الطالب فيها لكا

  النوع الرابع واخلمسون املتفق واملفترق

هو متفق خطا ولفظا وللخطيب فيه كتاب نفيس وهو أقسام األول من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم كاخلليل بن 
النوع الرابع ( ه و سلم قبل أيب اخلليل هذا أمحد سنة أوهلم شيخ سيبويه ومل يسم أحد أمحد بعد نبينا صلى اهللا علي

وللخطيب ( وافترقت مسمياته ) وهو متفق خطا ولفظا ( من األمساء واألنساب وحنوها ) واخلمسون املتفق واملفترق 
على إعواز فيه وإمنا حيسن إيراد ذلك فيما إذا اشتبه الراويان املتفقان يف االسم لكوهنما ) فيه كتاب نفيس 

وهو أقسام ( اشتركا يف بعض شيوخهما أو يف الرواة عنهما وقد زلق بسببه غري واحد من األكابر متعاصرين و
صاحب النحو والعروض بصري ) األول من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم كاخلليل بن أمحد ستة أوهلم شيخ سيبويه 

ومل يسم أحد أمحد بعد النيب ( روى عن عاصم األحول وآخرين ولد سنة مائة ومات سنة سبعني وقيل بضع وستني 
قاله أبو بكر بن أيب خيثمة وقال املربد فتش املفتشون فما وجدوا بعد ) صلى اهللا عليه و سلم قبل أيب اخلليل هذا 



نبينا صلى اهللا عليه و سلم من امسه أمحد قبل أيب اخلليل قال ابن الصالح واعترض ذلك بأيب السفر سعد بن أمحد 
معني وهو أقدم وأجيب بأن أكثر أهل العلم قالوا فيه حيمد بالياء وذكر الواقدي أن جلعفر بن أيب فقد مساه بذلك ابن 

  طالب ولدا 

الثاين أبو بشر املزين البصري الثالث اصبهاين امسه أمحد ولدته له أمساء بأرض احلبشة قال الذهيب وقد تفرد به وذكر 
زوج فاطمة بنت قيس امسه أمحد لكن ذكره البخاري فيمن ال النسائي أن أبا عمرو بن حفص بن املغرية الصحايب 

حدث عن املستنري بن أخضر ) الثاين أبو بشر املزين البصري ( يعرف امسه ومن األوقوال يف سفينة أن امسه أمحد 
وعنه العباس العنربي قال اخلطيب ورأيت شيخا من شيوخ أصحاب احلديث يشار إليه بالفهم واملعرفة مجع أخبار 

ليل العروضي وما روى عنه فأدخل يف مجعه أخبار اخلليل هذا ولو أمعن النظر لعلم أن ابن أيب مسية واملسدي اخل
قال ابن الصالح روى عن روح بن عبادة ) الثالث أصبهاين ( وعباسا العنربي يصغرون عن إدراك اخلليل العروضي 

وهو وهم إمنا هو اخلليل ابن حممد العجلي يكىن أبا  قال العراقي سبق إىل ذكر هذا ابن اجلوزي وأبو الفضل اهلروي
العباس وقيل أبو حممد هكذا مساه ابو الشيخ ابن حيان يف طبقات األصبهانيني وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان وروى يف 

ترمجته أحاديث عن روح وغريه قال ومل ار أحدا من األصبهانيني يسمى اخلليل ابن أمحد بل مل يذكر أبو نعيم من 
امسه اخلليل غري العجل هذا قال فيجعل مكان هذا اخلليل بن أمحد البصري يروى عن عكرمة ذكره أبو الفضل 

اهلروي إن مل يكن هو العروضي فإن كان فاخلليل بن أمحد البغدادي الراوي عن سيار بن حامت أو اخلليل بن أمحد ابو 
  القاسم املصري روى عنه احلافظ 

لقاضي احلنفي اخلامس أبو سعيد البسيت القاضي روى عنه البيهقي السادس أبو سعيد الرابع أبو سعيد السجزي ا
البسيت الشافعي روى عنه أبو العباس العذري ابو القاسم بن الطحان أو أبو طاهر اخلليل بن أمحد بن علي اجلوسقي 

حدث عن ) احلنفي (  بسمرقند) الرابع أبو سعيد السجزي القاضي ( مسع من شهد وروى عه ابن النجار )  ١( 
) اخلامس أبو سعيد البسيت القاضي ( ابن خزمية وابن صاعد والبغوي وعنه احلاكم مات سنة سبع ومثانني وثلثمائة 

السادس أبو سعيد ) ( روى عنه البيهقي ( املهليب مسع من اخلليل السجزي املذكور قبله وأمحد ابن املظفر البكري 
) روى عنه أبو العباس ( علوم دخل األندلس وحدث عن أيب حامد اإلسفرايين فاضل تصرف يف ) السبيت الشافعي 

قال العراقي وأخشى أن يكون هذا هو الذي قبله فيحرر من فرق بينهما غري ابن الصالح ) العذري ( أمحد ابن عمر 
احلنفي روى عنه  فإن كانا واحدا ما تقدم وممن يسمى بذلك اخلليل بن إمساعيل بن أمحد القاضي أبو سعيد السجزي

أبو عبد اهللا الفارسي قال وهذا غري السجزي السابق فإن ذلك اسم جده اخلليل ذكره احلاكم يف تاريخ نيسابور 
  وهذا جده إمساعيل ذكره عبد الغافر 

الثاين من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأجدادهم كأمحد بن جعفر ابن محدان أربعة كلهم يرون عمن يسمى عبد 
يف عصر واحد أحدهم القطيعي أبو بكر يف ذيله عليه واخلليل بن أمحد أبو سليمان جعفر اخلالدي مسع خالئق اهللا و

ومات سنة ثالث ومخسمائة ذكره عبد الغافر فائدتان األوىل وقع يف النوع التاسع واملائة من القسم الثاين من 
دي فذكر حديثا قال العراقي الظاهر أن هذا تغيري صحيح ابن حبان أخربنا اخلليل بن أمحد بواسط ثنا جابر بن الكر

من بعض الرواة وإمنا هو اخلليل بن حممد فإنه مسع عدة أحاديث بواسطة متفرقة يف أنواع الكتاب الثانية من أمثلة 
هذا القسم أنس بن مالك عشرة روى منهم احلديث مخسة األول خادم النيب صلى اهللا عليه و سلم أنصاري جناري 



ا محزة نزل البصرة والثاين كعيب قشريي يكىن أبا أمية نزل البصرة أيضا ليس له عن النيب صلى اهللا عليه و يكىن أب
سلم إال حديث إن اهللا وضع عن املسافر الصيام وشطر الصالة أخرجه اصحاب السنن األربعة والثالث أبو مالك 

قال ابن ) اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأجدادهم  من( من األقسام ) الثاين ( الفقيه والرابع محصي واخلامس كويف 
يف ( كلهم ) كأمحد بن جعفر بن محدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد اهللا و ( الصالح أو أكثر من ذلك 

  ) عصر واحد أحدهم القطيعي أبو بكر 

الثالث دينوي عن عبد اهللا بن  عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل الثاين السقطي أبو بكر عن عبد اهللا ابن أمحد الدورقي
حممد بن سنان الرابع طرسوسي عن عبد اهللا بن جابر الطرسوسي حممد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثنان يف 

عن عبد ( عصر روى عنهما احلاكم أحدمها أبو العباس األصم والثاين ابو عبد اهللا األخرم احلافظ البغدادي يروي 
) الثاين السقطي أبو بكر ( سند وغريه وعنه أبو نعيم األصبهاين مات سنة مثان وثلثمائة امل) اهللا بن أمحد بن حنبل 

) الثالث دنيوري ( وعنه أبو نعيم أيضا مات سنة أربع وثلثمائة ) عن عبد اهللا بن أمحد الدورقي ( البصري يروي 
عنه علي بن القاسم بن شاذان صاحب حممد بن كثري صاحب سفيان الثوري و) عن عبد اهللا بن حممد سنان ( يروي 

وعنه ) عن عبد اهللا ابن جابر الطرسوسي ( يكىن أبا احلسن يروى أبا احلسن يروى ) الرابع طرسوسي ( الرازي 
حممد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثنان يف ( القاضي أبو احلسن اخلضيب ابن عبد اهللا اخلضييب ومن ذلك 

قال ابن ) والثاين أبو عبد اهللا بن األخرم ) ( اكم أحدمها أبو العباس األصم احل( أبو عبد اهللا ) عصر روى عنهما 
  الصالح ويعرف باحلافظ دون 
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ووي: كتاب  لن تقريب ا لراوي يف شرح  ا   تدريب 
وطي : املؤلف  لسي ا بكر  بن أيب  لرمحن  ا  عبد 

والثالث ما اتفق يف الكنية والنسبة كأيب عمران اجلوين اثنان عبد امللك التابعي وموسى بن سهل البصري وأبو بكر 
ألول قال العراقي ومن غرائب بن عياش ثالثة القارئ واحلمصي وعن جعفر بن عبد الواحد والسلمي الباجدائي ا

االتفاق يف ذلك حممد بن جعفر بن حممد بن اهليثم األنباري واحلافظ أبو عمرو حممد بن جعفر بن حممد بن مطر 
من األقسام ) والثالث ( النيسابوري وأبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن كنانة البغدادي ماتوا سنة ستني وثلثمائة 

) التابعي ( بن حبيب اجلوين ) عبد امللك ( أحدمها ) كأيب عمران اجلوين اثنان ( معا ) نسبة ما اتفق يف الكنية وال( 
اآلخر موسى ابن سهل بن عبد احلميد ) و ( ومساه الفالس عبد الرمحن ومل يتابع عليه مات سنة تسع وعشرين ومائة 

أبو بكر بن ( من ذلك ) و ( لطرباين متأخر الطبقة روى عن الربيع بن سليمان وعنه اإلمساعيلي وا) البصري ( 
اهلامشي قال ابن ) عنه جعفر بن عبد الواحد ( الذي روى ) احلمصي ( الثاين ) القارئ و ( أحدهم ) عياش ثالثة 

صاحب غريب احلديث وامسه )  ١) ( السلمي الباجدائي ( الثالث ) و ( الصالح وهو جمهول وجعفر غري ثقة 
  وأفرد العراقي هذا املثال بقسم وهو ما اتفق فيه الكنية واسم األب حسني مات سنة أربع ومائتني 

الرابع عكسه كالصاحل بن أيب صاحل أربعة موىل التوأمة والذي أبوه أبو صاحل السمان والسدوسي عن علي وعائشة 
اري وموىل عمرو ابن حريث اخلامس من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأنساهبم كمحمد ابن عبد اهللا األنص

كصاحل ابن أيب ( بأن اتفق فيه االسم وكىن األب ) عكسه ( من األقسام ) الرابع ( القاضي املشهور عنه البخاري 
واسم أبيه نبهان وكنيته أبو حممد مدين روى عن أيب هريرة وابن ) موىل التوأمة ( تابعيون أحدهم ) صاحل أربعه 

الذي أبوه أبو ( الثاين ) و ( بنت أمية بن خلف اجلمحي  عباس وأنس وغريهم خمتلف يف االحتجاج به والتوأمة
) السدوسي ( الثالث ) و ( مدين يكىن أبا عبد الرمحن روى عن أنس وأخرج له مسلم ) السمان ( ذكوان ) صاحل 
) و ) (  ١( وعنه خالد بن عمر وذكره البخاري يف التاريخ وابن حبان يف الثقات ) عن علي وعائشة ( روى 
واسم أبيه مهران روى عن أيب هريرة وعنه ابو بكر بن عياش ذكره البخاري يف ) موىل عمرو ابن حريث  (الرابع 

التاريخ وضعفه ابن معني وجهله وهلم خامس أسدي روى عن الشعيب وعنه زكريا بن أيب زائدة وأخرج له النسائي 
اثنان ) محمد بن عبد اهللا األنصاري من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأنساهبم ك( من األقسام ) اخلامس ( 

والناس وجده املثىن بن عبد ) عنه البخاري ( البصري الذي روى ) القاضي املشهور ( متقاربان يف الطبقة أحدمها 
  اهللا بن 

والثاين ( والثاين أبو سلمة ضعيف السادس يف االسم أو الكنية كحماد أنس بن مالك مات سنة مخس عشرة ومائتني 
واسم جده زياد وهو بصري أيضا وهلم ثالث جده بن هشام بن زيد ابن أنس ابن مالك روى ) ضعيف أبو سلمة 

) السادس ( عنه ابن ماجه ووثقه ابن حبان ورابع جده زيد بن عبد ربه األنصاري ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني 
( ملسند من غري ذكر أبيه أو نسبة متيزه أو الكنية فقط ويقع ذكره يف ا( فقط ) يف االسم ( من األقسام أن يتفقا 

ال يدري هل هو ابن زيد أو ابن سلمة ويعرف حبسب من روى عنه فإن كان سليمان بن حرب أو عارما ) كحماد 
فاملراد ابن زيد قاله حممد بن حيىي الذهلي والرامهر مزى واملزى أو موسى بن إمساعيل التبوذكى فابن سلمة قاله 

ابن اجلوزى إنه ال يروى إال عنه فال إشكاله حينئذ ورى الذهلى عن عفان قال إذا قلت لكم  الرامهر مزى لكن قال



حدثنا محاد ومل أنسبه فهو ابن سلمة وكذا إذا أطلقه حجاج بن منهال أو هدبة بن خالد ذكره املزي وممن انفرد 
وأمحد بن عبدة الضيب وأمحد بن املقدام بالرواية عن ابن زيد أمحد بن إبراهيم املوصلي وأمحد بن عبد امللك احلراين 

العجلي وأزهر بن مروان الرقاشي وإسحق بن أيب إسرائيل وإسحق ابن عيسى الطباع واألشعث بن إسحق وبشر 
بن معاذ وجبارة بن املغلس وحامد بن عمرو البكراوي واحلسن بن الربيع واحلسني بن الوليد وحفص ابن عمر 

ن مسعد وحوثرة بن حممد املنقري وخالد بن خداش وخلف بن هشام البزار وداود احلوضي ومحاد بن أسامة ومحيد ب
  بن عمرو وداود بن معاذ وزكريا بن عدي وسعيد بن عمرو األشعثي وسعيد بن منصور وسعيد بن يعقوب 

 ١( كي الطالقاين وسفيان بن عيينة وسليمان بن داود الزهراين وصاحل بن عبد اهللا الترمذي والصلت بن حممد اخلار
والضحاك بن خملد النبيل وعبد اهللا بن اجلراح القهستاين وعبد اهللا بن داود التمار الواسطي وعبد اهللا بن عبد ) 

الوهاب احلجيب وعبد اهللا بن وهب وعبد اهللا بن املبارك العنسي وعبد العزيز بن املغرية وعبد اهللا بن سعيد 
املديين وعمر بن زيد السياري وعمر بن عوف الواسطي السرخسي وعبيد اهللا بن عمر القواريري وعلي بن 

وفطر بن محاد وقتيبة )  ٢( وعمران بن موسى القزاز وغسان بن الفضل السجستاين وفضل بن عبد الوهاب القناد 
بن سعيد وليث بن محاد الصفار وليث بن خالد البجلي وحممد بن إمساعيل السكري وحممد بن أيب بكر املقدمي 

ور املكي وحممد بن زياد الزنادي وحممد بن سليمان لوين وحممد بن عبد اهللا الرقاشي وحممد بن عبيد وحممد بن زنب
بن حساب وحممد بن عيسى بن الطباع وحممد بن موسى احلرشي وحممد بن النضر بن مساور املروزي وحممد بن أيب 

مسرهد ومعلى بن منصور الرازي نعيم الواسطي وخملد بن احلسن البصري وخملد ابن خداش البصري ومسدد بن 
ومهدي ابن حفص وهالل بن بشر واهليثم بن سهل التستري وهو آخر من روى عنه ووهب بن جرير بن حازم 

وحيىي بن حبر الكرماين وحيىي بن حبيب بن عريب وحيىي بن درست البصري وحيىي بن عبد اهللا بن بكري املصري وحيىي 
  ملعين وممن انفرد بالرواية عن أيب سلمة إبراهيم بن حيىي النيسابوري ويوسف بن محاد ا

وآدم بن أيب إياس وإسحق بن )  ١( ابن احلجاج الشامي وإبراهيم بن أيب سويد الذارع وأمحد بن إسحق احلضرمي 
أيب عمر بن سليط وإسحق بن منصور السلويل وأسد بن موسى وبشر بن السري وبشر بن عمر الزهراين وهبز بن 

الل واحلسن بن بالل واحلسن بن موسى األشيب واحلسني ابن عروة وخليفة بن خياط وداود بن أسد وحبان بن ه
شبيب وزيد بن احلباب وزيد بن أيب الزرقاء وسريج بن النعمان وسعيد بن عبد اجلبار البصري وسعيد بن حيىي 

بن بكار الضيب وعبد اهللا  اللخمي وأبو داود الطيالسي وشعبة وشهاب بن معمر البلخي وطالون ابن عباد والعباس
بن صاحل العجلي وعبد الرمحن ابن سالم اجلمحي وعبد الصمد بن حسان وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد 

الغفار بن داود احلراين وعبد امللك بن جريج وهو من شيوخه وعبد امللك بن عبد العزيز وأبو نصر التمار وعبد 
بسي وعمرو بن خالد احلراين وعمرو بن عاصم الكاليب والعالء ابن عبد الواحد بن غياث وعبيد اهللا ابن حممد الع

اجلبار وغسان بن الربيع وأبو نعيم الفضل بن دكني والفضل بن عنبسة الواسطي وقبيصة بن عقبة وقريش بن أنس 
وكامل بن طلحة اجلحدري ومالك بن أنس وهو من أقرانه وحممد بن إسحاق وهو من شيوخه وحممد بن بكر 

ساين وحممد بن عبد اهللا اخلزاعي وحممد بن كثري املصيصي ومسلم بن أيب عاصم النبيل وأبو كامل مظفر بن الرب
مدرك ومعاذ بن خالد بن شقيق ومعاذ بن معاذ ومهنأ بن عبد احلميد وموسى بن داود الضيب والنضر بن مشيل 

  والنضر بن حممد اجلرشي والنعمان بن عبد السالم وهشام 



شبهه قال سلمة بن سليمان إذا قيل مبكة عبد اهللا فهو ابن الزبري أو باملدينة فابن عمر وبالكوفة ابن وعبد اهللا و
مسعود وبالبصرة ابن عباس وخبراسان ابن املبارك وقال اخلليلي إذا قاله املصري فابن عمرو واملكي فابن عباس ابن 

وحيىي بن محاد الشيباين وحيىي بن الضريس )  ١( يين عبد امللك الطيالسي واهليثم بن مجيل وحيىي بن إسحاق السيلح
من ذلك إذا ) و ( الرازي ويعقوب بن إسحاق احلضرمي وأبو سعيد موىل بين هاشم ذكر ذلك املزي يف هتذيبه 

باملدينة فابن عمر ( إذا قيل ) عبد اهللا وشبهه قال سلمة بن سليمان إذا قيل مبكة عبد اهللا فهو ابن الزبري أو ( أطلق 
( فهو ) خبراسان ( إذا قيل ) ابن عباس و ( فهو ) بالبصرة ( إذا قيل ) ابن مسعود و ( فهو ) بالكوفة ( إذا قيل ) و 

أو الكويف ) أو املكي فابن عباس ( بن العاص ) إذا قاله املصري فابن عمرو ( يف اإلرشاد ) ابن املبارك وقال اخلليلي 
نضر بن مشيل إذا قال الشامي عبد اهللا فابن عمرو بن العاص أو املدين فابن فابن مسعود أو املدين فابن عمر وقال ال

  عمر قال اخلطيب وهذا القول صحيح وكذا يفعل بعض البصريني يف ابن عمرو 

وقال بعض احلفاظ إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم أبو محزة باحلاء والزاي إال أبا مجرة باجليم والراء 
وقال بعض احلفاظ إن ( ضبعي وأنه إذا أطلقه فهو باجليم السابع يف النسبة كاآلملي قال السمعاين نصر بن عمران ال

والزاى إال أبا مجرة باجليم والراء ( املهملة ) أبو محزة باحلاء ( يقال له ) شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم 
ران وإذا روى عن غريه ذكره بامسه ونسبه قال نصر بن عم) نصر بن عمران الضبعي وأنه إذا أطلقه فهو باجليم 

العراقي ورمبا أطلق غريه أيضا مثال ما روى أمحد يف مسنده ثنا حممد ابن جعفر ثنا شعبة عن أيب محزة مسعت ابن 
عباس يقول مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب احلديث فهذا 

الرواية عن أيب محزة وليس هو نصر بن عمران إمنا هو باحلاء والزاي القصاب وامسه عمران بن أيب  شعبة قد أطلق
عطاء كما بينه مسلم يف روايته قلت واخلمسة الباقون أبو مجرة عبد الرمحن بن كيسان فائدة صنف اخلطيب يف هذا 

( فيما وقع يف صحيح البخاري من ذلك  القسم كتابا مفيدا مساه املكمل يف بيان املهمل وأفرد الناس التصنيف
من حيث اللفظ ويفترقا يف املنسوب إليه والبن طاهر فيه تأليف حسن ) يف النسبة ( من األقسام أن يتفقا ) السابع 

  السمعاين ( أبو سعد ) كاآلملي قال ( 

اري وخطئ أبو علي أكثر علماء طربستان من آملها وشهر بالنسبة إىل آمل جيجون عبد اهللا بن محاد شيخ البخ
الغساين مث القاضي عياض يف قوهلما إنه إىل آمل طربستان ومن ذلك احلنفي إىل بين حنيفة وإىل املذهب وكثري من 
احملدثني ينسبون إىل املذهب حنيفي بزيادة ياء ووافقهم من النحويني ابن األنباري وحده أكثر علماء طربستان من 

شيخ البخاري وخطئ أبو علي الغساين مث القاضي ( اآلملي ) عبد اهللا بن محاد  آملها وشهر بالنسبة إىل آمل جيجون
وإىل املذهب ( قبيلة ) إىل بين حنيفة ( نسبة ) إىل آمل طربستان ومن ذلك احلنفي ( منسوب ) عياض يف قوهلما إنه 

في وأخوه عبيد اهللا أخرج هلما أليب حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه ومن األول أبو بكر عبد الكبري بن عبد اجمليد احلن) 
ووافقهم ( للفرق وأكثر النحاة يأبون ذلك ) وكثري من احملدثني ينسبون إىل املذهب احلنفي بزيادة ياء ( الشيخان 

قلت والصواب معه وقد اخترته يف كتاب مجع اجلوامع ) ابن األنباري وحده ( الكمال أبو الربكات ) من النحويني 
لى اهللا عليه و سلم بعثت باحلنيفية السمحة فأثبت الياء يف اللفظة املنسوبة إىل احلنفيه فال مانع يف العربية فقد قال ص

  من ذلك 

  مث ما وجد من هذا الباب غري مبني فيعرف بالراوي أو املروي عنه أو ببيانه يف طريق آخر 



  النوع اخلامس واخلمسون املتشابه

غري مبني فيعرف ( يف األقسام كلها ) مث ما وجد من هذا الباب ( يتركب من النوعني قبله وللخطيب فيه كتاب 
كما تقدم فإن مل يبني واشتركت الرواة فمشكل جدا يرجع ) أو املروي عنه أو بيانه يف طريق آخر ( عنه ) بالراوي 

سم بن فيه إىل غالب الظنون والقرائن أو يتوقف قال ابن الصالح ورمبا قيل يف ذلك بظن ال يقوى كما حدث القا
زكريا املطرز يوما حبديث عن أيب مهام عن الوليد بن مسلم عن سفيان فقال له أبو طالب بن نصر احلافظ من سفيان 
هذا فقال هذا الثوري فقال له أبو طالب بل هو ابن عيينة فقال املطرز من أين قال ألن الوليد قد روى عن الثوري 

العراقي وفيه نظر ألنه ال يلزم من كونه مليا به أن يكون هذا من  أحاديث معدودة حمفوظة وهو ملئ بابن عيينة قال
حديثه عنه إذا أطلقه بل جيوز أن يكون من تلك األحاديث املعدودة قال على أين مل أر يف شيء من كتب التاريخ 

ليد قبل ابن وأمساء الرجال رواية الوليد عن ابن عيينة البتة وإمنا ذكروا روايته عن الثوري ويرجح ذلك وفاة الو
قبله وللخطيب فيه ( اللذين ) يتركب من النوعني ( وهو نوع ) النوع اخلامس واخلمسون املتشابه ( عيينة بزمن 

  مساه تلخيص املتشابه وهو من أحسن كتبه ) كتاب 

هو و( وهو أن يتفق أمساؤمها أو نسبهما وخيتلف ويأتلف ذلك يف أبويهما أو عكسه كموسى بن علي بالفتح كثريون 
) ابويهما ( أمساء ) وخيتلف ويأتلف ذلك يف ( يف اللفظ واخلط ويفترقا يف الشخص ) أن يتفق امساءمها أو نسبهما 
بأن تأتلف أمساؤمها خطأ وخيتلفا لفظا وتتفق أمساء أبويهما لفظا وخطا أو ) أو عكسه ( بأن يأتلفا خطا ويفترقا لفظا 

يف املتأخ ليس ) كثريون ( للعني ) كموسى بن علي بالفتح ( أشبه ذلك  حنو ذلك بأن يتفق االمسان أو الكنيتان وما
يف الكتب الستة وال يف تاريخ البخاري وابن أيب حامت وابن أيب خيثمة واحلاكم وابن يونس وأيب نعيم وثقات ابن 

بن  حبان وطبقات ابن سعد وكامل بن عدي منهم أحد ويف تاريخ بغداد للخطيب منهم رجالن متأخران موسى
علي أبو بكر األحول البزار روى عن جعفر الفريايب وموسى بن علي أبو عيسى اخلتلي روى عنه ابن األنباري وابن 
مقسم ويف تاريخ ابن عساكر موسى بن علي أبو عمران الصقلي النحوي روى عن أيب ذر اهلروي وذكر يف تلخيص 

علي بن قداح أبو الفضل بن اخلياط املؤذن مسع منه املتشابه رابعا موسى بن علي القرشي جمهول ومنهم موسى بن 
ابن عساكر وابن السمعاين وموسى بن علي بن غالب األموي األندلسي وموسى بن علي بن عامر احلريري 

اإلشبيلي النحوي ذكرمها ابن األبار قال العراقي فهؤالء املذكورون يف تواريخ اإلسالم من املشرق واملغرب إىل زمن 
   يبلغوا عشرة فوصف النووي هلم بأهنم كثريون فيه جتوز ابن الصالح مل

وبضمها موسى بن علي ( وبضمها موسى بن علي بن رباح املصري ومنهم من فتحها وقيل بالضم لقب بالفتح اسم 
نقله ابن سعد عن أهل ) ومنهم من فتحها ( أمري مصر اشتهر بضم العني ) املصري ( اللخمي ) بن علي بن رباح 

قاله الدارقطين وروي عن موسى أنه ) وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم ( ه البخاري وصاحب املشارق مصر وصحح
قال اسم أيب علي ولكن بنو أمية قالوا علي ويف حرج من قال علي وعنه أيضا من قال موسى بن علي مل أجعله يف 

ت بنو أمية إذا مسعوا مبولود امسه علي حل وعن أبيه ال أجعل يف حل أحد يصغر امسي قال أبو عبد الرمحن املقرئ كان
قتلوه فبلغ ذلك رباحا فقال هو علي وقال ابن حبان يف الثقات كان أهل الشام جيعلون كل علي عندهم عليا 

لبغضهم عليا رضي اهللا تعاىل عنه ومن أجله قيل لوالد مسلمة والبن رباح علي قلت وملا وقع االختالف يف والد 
ثال غريه وذلك أيوب بن بشر وأيوب بن بشري األول أبوه مكرب عجلي شامي روى عنه موسى فينبغي أن ميثل مب



ثعلبة ابن مسلم اخلثعمي والثاين أبوه مصغر عدوي بصري روى عنه أبو احلسني خالد البصري وقتادة وغريمها ومن 
ه مروان اللؤلؤي أمثلة عكسه سريج بن النعمان وشريح بن النعمان وكالمها مصغر األول باملهملة واجليم جد

  البغدادي روى عنه البخاري 

وكمحمد بن عبد اهللا املخرمي بضمة مث فتحة مث كسرة إىل خمرم بغداد مشهور وحممد بن عبد اهللا املخرمي إىل خمرمة 
غري مشهور روى عن الشافعي وكثور بن يزيد الديلي يف الصحيحني واألول يف صحيح مسلم خاصة وكأيب عمرو 

ي باملعجمة سعد بن إياس ومثله اللغوي والثاين باملعجمة واحلاء املهملة الكويف تابعي له يف السنن الشيباين التابع
للخاء ) مث فتحة ( للميم ) األربعة حديث واحد عن علي بن أيب طالب وكمحمد بن عبد اهللا املخرمي بضمة 

جده املبارك ويكىن أبا جعفر ) مشهور  (حملة هبا ) إىل خمرم بغداد ( للراء املشددة نسبة ) مث كسرة ( املعجمة 
بفتح امليم ) وحممد بن عبد اهللا املخرمي ( القرشي البغدادي احلافظ قاضي حلوان روى عنه البخاري وأبو داود 

وعنه عبد العزيز بن ) غري مشهور روى عن الشافعي ( بن نوفل ) إىل خمرمة ( وسكون اخلاء املعجمة املكىن نسبة 
يف الصحيحني واألول يف ( روى عنهما مالك والثاين أخرج له ) بن يزيد ( ن يزيد الكالعي وثور ب) وكثور ( زبالة 

قال العراقي هذا وهم بل يف البخاري خاصة روى له يف األطعمة عن خالد ابن معدان ) مسلم خاصة ( صحيح ) 
وكأيب ( حلديث وثالثة أحاديث أخر عن أيب أمامة كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع مائدته قال احلمد هللا ا

  الكويف ) سعد بن إياس ( املفتوحة ) عمرو الشيباين التابعي باملعجمة 

إسحق بن مرار كضرار وقيل كغزال وقيل كعمار وأبو عمرو السيباين التابعي باملهملة زرعة والد حيىي وكعمرو بن 
وبضمها معروف باحلدثي نزيل بغداد وأبوه بكسر  زرارة بفتح العني مجاعة منهم شيخ مسلم أبو حممد النيسابوري

بالفتح ) وقيل ( قاله الدارقطين ) كغزال ( بفتحها ) وقيل ( قاله عبد الغين بن سعيد ) كضرار ( امليم والتخفيف 
له ذكر يف صحيح مسلم بكنيته يف تفسري حديث أخنع اسم عند اهللا رجل تسمى ملك ) كعمار ( والتشديد الراء 

م ثالث أيضا وهو أبو عمر الشيباين هرون بن عنترة بن عبد الرمحن الكويف من أتباع التابعني حديثه يف األمالك وهل
سنن أيب داود والنسائي كناه كذا حيىي بن سعيد وابن املديين وأمحد والبخاري والنسائي وأبو أمحد احلاكم واخلطيب 

وأبو عمرو السيباين التابعي باملهملة ( فوهم قاله العراقي  وغريهم وما اقتصر عليه املزي من أن كنيته أبو عبد الرمحن
له عند البخاري يف كتاب ) والد حيىي ( وهو عم األوزاعي و ) زرعة ( املفتوحة خمضرم من أهل الشام امسه ) 

وكعمرو بن زرارة بفتح العني مجاعة منهم شيخ مسلم أبو حممد ( األدب حديث واحد موقوف على عقبة 
  قال الدارقطين ) وبضمها معروف احلدثي ( روى عنه الشيخان ) النيسابوري 

  النوع السادس واخلمسون املتشاهبون يف االسم والنسب املتمايزون بالتقدمي

  والتأخري 
روى عنه البغوي وغريه ومن أمثلته )  ١( نسبة إىل مدينة بالثغر يقال هلا احلدث وقال أبو أمحد احلاكم إىل احلدثية 

وحيان األسدي األول بفتح املهملة وختفيف النون من بين أسد بن شريك بضم الشني البصري روى حنان األسدي 
عن أيب عثمان النهدي حديثا مرسال روى عنه حجاج الصواف وهو عم مسرهد والد مسدد والثاين بتشديد التحتية 

ائز وحيان األسدي أبو النضر ابن حصني الكويف أبو اهلياج تابعي أيضا له يف صحيح مسلم حديث عن علي يف اجلن
شامي تابعي أيضا له يف صحيح ابن حبان حديث عن وائلة وأبو الرجال األنصاري وأبو الرحال األنصاري األول 



بكسر الراء وختفيف اجليم حممد بن عبد الرمحن مدين روى عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن حديثه يف الصحيحني 
حممد بن خالد بصري له عند الترمذي حديث واحد عن أنس وهو ضعيف وابن والثاين بفتح الراء وتشديد املهملة 

عفري املصري وابن غفري املصري كالمها مصغر األول باملهملة سعيد بن كثري بن عفري أبو عثمان روى عنه البخاري 
فيه االشتباه يف املشتبه املقلوب وهو مما يقع ) النوع السادس واخلمسون ( والثاين باملعجمة امسه احلسني متروك 

  املتشاهبون يف االسم والنسب املتمايزون ( الذهن ال يف اخلط واملراد بذلك الرواة 

كيزيد بن األسود الصحايب اخلزاعي واجلرشي املخضرم املشتهر بالصالح وهو الذي استسقى به معاوية واألسود بن 
ملشهور الدمشقي صاحب األوزاعي ومسلم بن يزيد النخعي التابعي الفاضل وكالوليد بن مسلم التابعي البصري وا

بأن يكون اسم أحد الراويني كاسم أيب اآلخر خطا ولفظا واسم اآلخر ) الوليد بن رباح املدين بالتقدمي والتأخري 
كاسم أيب األول فينقلب على بعض أهل احلديث كما انقلب على البخاري ترمجة مسلم بن الوليد املدين فجعله 

لوليد بن مسلم الدمشقي وخطأه يف ذلك ابن أيب حامت يف كتاب له يف خطأ البخاري يف تارخيه الوليد بن مسلم كا
كيزيد ( حكاية عن أبيه وصنف اخلطيب يف هذا النوع كتابا مساه رفع االرتياب يف املقلوب من األمساء واألنساب 

 أهل مكة وقال املزي يف الكوفيني له يف السنن حديث واحد قال ابن حبان عداده يف) بن األسود الصحايب اخلزاعي 
وهو الذي ( يكىن أبا األسود سكن الشأم ) املخضرم املشتهر بالصالح ( التابعي ) اجلرشي ( يزيد بن األسود ) و ( 

( الكبري ) واألسود بن يزيد النخعي التابعي ( فسقوا للوقت حىت كادوا ال يبلغون منازهلم ) استسقى به معاوية 
) و ( روى عن جندب ابن عبد اهللا ) وكالوليد بن مسلم التابعي البصري ( يف الكتب الستة حديثه ) الفاضل 

ومسلم بن الوليد بن رباح املدين ( روى عنه أمحد والناس ) املشهور الدمشقي صاحب األوزاعي ( الوليد بن مسلم 
  روى عن أبيه وعنه الداروردي وانقلب امسه على البخاري كما تقدم ) 

  ابع واخلمسون معرفة املنسوبني إىل غري آبائهمالنوع الس

وهم أقسام األول إىل أمه كمعاذ ومعوذ وعوذ ويقال عوف بين عفراء وأبوهم احلارث وبالل بن محامة أبوه رباح 
النوع السابع ( سهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء أبوهم وهب شرحبيل بن حسنة أبوه عبد اهللا بن املطاع 

وهم ( ع وفائدة هذا النوع دفع توهم التعدد عند نسبتهم إىل آبائهم ) بني إىل غري آبائهم واخلمسون معرفة املنسو
بنت عبيد ابن ثعلبة من ) بين عفراء ( بالفاء ) إىل أمه كمعاذ ومعوذ وعوذ ويقال عوف ( من نسبه ) اقسام األول 

شهد بنو عفراء بدرا فقتل هبا معوذ بن رفاعة بن احلارث من بين النجار أيضا و) وأبوهم احلارث ( بين النجار 
وعوف وبقي معاذ إىل زمن عثمان وقيل إىل زمن علي فتويف بصفني وقيل جرح ببدر أيضا فرجع إىل املدينة فمات هبا 

بن ربيعة بن عمرو ) أبوه رباح سهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء أبوهم وهب ( احلبشي املؤذن ) وبالل بن محامة ( 
ري واسم بيضاء دعد قال سفيان بن عيينة أكرب أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف السن بن عامر القرشي الفه

أبو بكر وسهيل بن بيضاء مات سهيل وسهل يف حياته صلى اهللا عليه و سلم وصلى عليهما يف املسجد كما يف 
الكندي ) طاع شرحبيل بن حسنة أبو عبد اهللا بن امل( صحيح مسلم عن عائشة وكانت وفاة سهيل سنة تسع 

  وحسنة موالة ملعمر اجلمحي وما ذكره املصنف كابن الصالح من أهنا أمه جزم به غري واحد 

ابن حبينة أبوه مالك حممد بن احلنفية أبوه علي بن أيب طالب إمساعيل بن علية أبوه إبراهيم الثاين إىل جدته كيعلى بن 
القشب ) بن حبينة أبوه مالك ( ليست أمه وإمنا تبنته عبد اهللا  منية كركبة هي أم أبيه وقيل أمه وقال الزبري بن بكار



واسم أمه ) حممد بن احلنفية أبوه علي بن أيب طالب ( األزدي األسدي وهؤالء صحابة ومن التابعني فمن بعدهم 
ن حجر وعلية أمه بنت حسان موالة بين شيبان وزعم علي ب) إمساعيل بن علية أبوه إبراهيم ( خولة من بين حنيفة 

أهنا ليست أمه بل جدته أم أمه وقد صنف يف هذا القسم احلافظ عالء الدين مغلطاي تصنيفا حسنا يف ثالث وستني 
( دنيا أو عليا ) إىل جدته ( من نسب ) الثاين ( ورقة وذكر املصنف يف هتذيبه أنه ألف فيه جزءا ومل نقف عليه 

قاله الزبري بن ) هي أم أبيه ( صحايب مشهور ) كركبة ( لتحتية بضم امليم وسكون النون وختفيف ا) كيعلى بن منية 
هو من زوائد املصنف وعزى للجمهور والبخاري وابن املديين والقعنيب ويعقوب بن ) وقيل أمه ( بكار وابن ماكوال 

وه وومهوه شيبة وابن جرير وابن قانع والطرباين وابن منده وآخرين ورجحه املزي وابن عبد الرب وقال ابن وضاح أب
  وهي بنت احلارث بن جابر قاله ابن ماكوال وقال الطربي بنت جابر عمة عتبة بن أيب عبيد 

بشري بن اخلصاصية بتخفيف الياء هي أم الثالث من أجداده وقيل أمه أبوه معبد الثالث إىل جده أبو عبيدة بن 
ابن مالك بن النابغة جممع بالفتح والكسر ابن  اجلراح رضي اهللا عنه عامر بن عبد اهللا بن اجلراح محل بن النابغة هو

جارية باجليم هو ابن يزيد بن جارية ابن جريج عبد امللك بن وقال الدارقطين بنت غزوان أخت عتبة ورجحه املزي 
أي ) هي ام الثالث من أجداده ( صحايب مشهور ) بشري بن اخلصاصية بتخفيف الياء ( وأبوه أمية بن ايب عبيد 

وقيل نذير وقيل ) أبوه معبد ( وامسها كبشة وقيل مارية بنت عمرو بن احلارث الغطريف ) وقيل أمه (  ضبارى اآليت
يزيد وقيل شراحيل بن سبع بن ضبارى بن سدود بن شيبان بن ذهل ومن ذلك من املتأخرين عبد الوهاب ابن 

منهم ) الثالث من نسب إىل جده (  سكينة هي أم أبيه وأبوه علي بن علي وابن تيمية هي جدة عليا من وادي التيم
ابن ( باحلاء املهملة وامليم املفتوحتني ) أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا تعاىل عنه عامر بن عبد اهللا بن اجلراح محل ( 

بن جارية بن ربيعة اهلذيل ابو نضلة له رواية عاش إىل خالفة عمر ويف ) بن مالك بن النابغة ( محل ) النابغة هو 
جممع بالفتح والكسر ابن جارية باجليم ( ة أيضا محل بن سعدانة الكليب من أهل دومة ال ثالث هلما يف االسم الصحاب

  ابن جريج عبد امللك بن ( هؤالء صحابة ) هو ابن يزيد بن جارية ( والتحتية ) 

ة املاجشون هو عبد العزيز بن جريج بنو املاجشون بكسر اجليم وضم الشني منهم يوسف ابن يعقوب بن أيب سلم
لقب يعقوب جرى على بنيه وبين أخيه عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون ومعناه األبيض واألمحر ابن أيب ليلى الفقيه 
حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ابن أيب مليكة عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة أمحد بن حنبل هو ابن حممد بن 

مان والقاسم بنو حممد بن أيب شيبة الرابع إىل أجنيب لسبب كاملقداد بن عمرو حنبل بنو أيب شيبة أبو بكر وعث
الكندي يقال له بن األسود ألنه كان يف حجر األسود بن عبد يغوث فتبناه واحلسن بن دينار هو زوج أمه وأبوه 

عقوب بن أيب منهم يوسف بن ي( املعجمة ) واصل عبد العزيز بن جريج بنو املاجشون بكسر اجليم وضم الشني 
األبيض ( بالفارسية ) سلمة املاجشون هو لقب يعقوب جرى على بنيه وبين أخيه عبد اهللا بن أيب سلمة ومعناه 

واألمحر ابن ايب ليلى الفقيه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ابن أيب مليكة عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة أمحد 
إبراهيم ) والقاسم بنو حممد بن أيب شيبة ( احلافظان ) أيب شيبة أبو بكر وعثمان بن حنبل هو ابن حممد بن حنبل بنو 

الكندي يقال له ابن ( بن ثعلبة ) إىل أجنيب لسبب كاملقداد بن عمرو ( من نسب ) الرابع ( بن عثمان الواسطي 
هو زوج ( أحد الضعفاء  )احلسن بن دينار ( فنسب إليه ) األسود ألنه كان يف حجر األسود بن عبد يغوث فتبناه 

  ) أمه وأبوه واصل 



  النوع الثامن واخلمسون النسب اليت على خالف ظاهرها

أبو مسعود البدري مل يشهدها يف قول األكثرين بل نزهلا سليمان التيمي نزل فيهم ليس منهم أبو خالد الداالين نزل 
املعجمة وبالزاي قال ابن الصالح وكأن هذا يف بين داالن بطن من مهدان وهو أسدي موالهم إبراهيم اخلوزي بضم 

خفي على ابن أيب حامت حيث قال هو احلسن ابن دينار بن واصل فجعل واصال جده وقال العراقي جعل بعضهم 
قد ينسب الراوي إىل نسبة ) النوع الثامن واخلمسون النسب اليت على خالف ظاهرها ( دينارا جده وأباه واصال 
قبيلة أو صنعة وليس الظاهر الذي يسبق إىل الفهم من تلك النسبة مرادا بل لعارض عرض من مكان أو وقعة به أو 

( عقبة بن عمرو األنصاري اخلزرجي ) أبو مسعود ( من نزوله ذلك املكان أو تلك القبيلة وحنو ذلك من ذلك 
ابن سعد وابن معني منهم الزهري وابن إسحاق والواقدي و) يف قول األكثرين ( أي بدرا ) البدري مل يشهدها 

وقال احلريب سكنها وقال البخاري شهدها واختاره أبو عبيد القاسم بن سالم ) بل نزهلا ( واحلريب وابن عبد الرب 
أي يف بين ) نزل فيهم ( ابو املعتمر ) التيمي ( بن طرخان ) سليمان ( وجزم به الكليب ومسلم يف الكىن وآخرون 

( بن يزيد )  نزل يف بين داالن بطن من مهدان وهو أسدي موالهم إبراهيم ليس منهم ابو خالد الداالين( تيم 
  اخلوزي بضم املعجمة وبالزاي 

ليس من اخلوز بل نزل شعبهم مبكة عبد امللك العرزمي نزل جبانة عرزم قبيلة من فزارة بالكوفة حممد بن سنان 
محد بن يوسف السلمي عنه مسلم هو أزدي العوقي بفتحها وبالقاف باهلي نزل يف العوقة بطن من عبد القيس أ

وكانت أمه سلمية وأبو عمرو بن جنيد السلمي كذلك فإنه حافده وأبو عبد الرمحن السلمي الصويف كذلك فإن 
جده ابن عم أمحد بن يوسف كانت أمه بنت أيب عمرو املذكور مقسم موىل ابن عباس هو موىل عبد اهللا بن احلارث 

إياه يزيد الفقري أصيب يف فقار ظهره خالد احلذاء مل يكن حذاء وكان جيلس فيهم ليس  قيل موىل ابن عباس للزومه
من فزارة بالكوفة ( وهي قبيلة ) العرزمي نزل جبانة عرزم ( بن سليمان ) من اخلوز بل نزل شعبهم مبكة عبد امللك 

) يف العوقة بطن من عبد القيس  وبالقاف باهلي نزل( أي الواو ) حممد بن سنان العوقي بفتحها ( فنسب إليهم ) 
( فنسب إليهم ) عنه مسلم هو أزدي وكانت أمه سلمية ( الذي روى ) أمحد بن يوسف السلمي ( فنسب إليهم 

وأبو عبد الرمحن السلمي الصويف كذلك فإن جده ابن عم ( أي ولد ولده ) وأبو عمرو بن جنيد كذلك فإنه حافده 
املذكور مقسم موىل ابن عباس هو موىل عبد اهللا بن احلارث ( بن جنيد ) رو أمحد بن يوسف كانت أمه بنت أيب عم

بن ) خالد ( وكان يشكو منه فقيل له ذلك ) يزيد الفقري أصيب يف فقاز ظهره ( قيل له موىل ابن عباس للزومه إياه 
  النحو فلقب بذلك فقيل له ذلك وقيل كان يقول احذ على هذا ) احلذاء مل يكن حذاء وكان جيلس فيهم ( مهران 

  النوع التاسع واخلمسون املبهمات

صنف فيه عبد الغين مث اخلطيب مث غريمها وقد اختصرت أنا كتاب اخلطيب وهذبته ورتبته ترتيبا حسنا وضممت 
( أي معرفة من أهبم ذكره يف املنت أو اإلسناد من الرجال والنساء ) النوع التاسع واخلمسون املبهمات ( إليه نفائس 

فذكر يف كتابه مائة وأحدا وسبعني حديثا ورتب ) مث اخلطيب ( بن سعيد املصري ) عبد الغين ( احلافظ ) فيه  صنف
كتابه على احلروف يف الشخص املبهم ويف حتصيل الفائدة منه عسر فإن العارف باسم املبهم ال حيتاج إىل الكسف 

بن بشكوال وهو أكرب كتاب يف هذا النوع وأنفسه مجع كأيب القاسم ) مث غريمها ( عنه واجلاهل به ال يدري مظنته 
فيه ثلثمائة وعشرين حديثا لكنه غري مرتب وكأيب الفضل ابن طاهر ولكنه مجع فيه ما ليس من شرط املبهمات قال 



على احلروف يف راوي احلديث وهو ) وقد اختصرت انا كتاب اخلطيب وهذبته ورتبته ترتيبا حسنا ( املصنف 
أخر زيادة عليه ومع ذلك فالكشف منه قد يصعب لعدم اختصار اسم ) وضممت إليه نفائس ( أسهل للكشف 

صحايب ذلك احلديث وفاته أيضا اجلم الغفري فجمع الشيخ ويل الدين العراقي يف ذلك كتابا مساه املستفاد من 
ه على األبواب وهو مبهمات املنت واإلسناد مجع فيه كتاب اخلطيب وابن بشكوال واملصنف مع زيادات أخر ورتب

أحسن ما صنف يف هذا النوع ومن الناس من أفرد ملبهماته كتاب خمصوص كشيخ اإلسالم يف مقدمة شرح 
  البخاري عقد فيها فصال مليهماته استوعبت ما وقع فيه 

ويعرف بوروده مسمى يف بعض الروايات وهو أقسام أهبمها رجل أو امرأة كحديث ابن عباس أن رجال قال يا 
اهللا احلج كل عام هو األقرع بن حابس قال الشيخ ويل الدين ومن فوائد تبيني األمساء املبهمة حتقيق الشيء  رسول

على ما هو عليه فإن النفس متشوقة إليه وأن يكون يف احلديث منقبة له فيستفاد مبعرفة فضيلته وأن يشتمل على 
يف غريه من أفاضل الصحابة وخصوصا إذا كان نسبة فعل غري مناسب فيحصل بتعيينه السالمة من جوالن الظن 

ذلك من املنافقني وأن يكون سائال عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد مبعرفته هل هو ناسخ إن عرف زمن 
املبهم ) ويعرف ( إسالمه وإن كان املبهم يف اإلسناد فمعرفته تفيد ثقته أو ضعفه ليحكم للحديث بالصحة أو غريها 

وذلك واضح وبتنصيص أهل السري على كثري منهم ورمبا استدلوا بورود ) ض الروايات بوروده مسمى يف بع( 
وهو اقسام ( حديث آخر أسند لذلك الراوي املبهم يف لذك قال العراقي وفيه نظر جلواز وقوع تلك الواقعة الثنني 

ابن عباس أن رجال قال يا كحديث ( أو رجالن أو امرأتان أو رجال أو نساء ) أهبمها رجل وامرأة ( األول وهو ) 
بن عقال قاله اخلطيب واقتصر عليه املصنف يف كتاب املبهمات ) رسول اهللا احلج كل عام هو األقرع بن حابس 

وكذا مسي يف مسند أمحد وغريه وقيل هو سراقة بن مالك كذا يف حديث سفيان من رواية ابن املقرى وقيل عكاشة 
  بن حمصن قاله ابن السكن 

لة عن غسل احليض فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم خذي فرصة هي أمساء بنت يزيد بن السكن ويف وحديث السائ
رواية ملسلم أمساء بنت شكل وحديث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال قائما يف الشمس احلديث قال 

عنهم من يشاركه يف امسه وكنيته اخلطيب هو أبو إسرائيل قيصر العامري قال عبد الغين ليس يف الصحابة رضي اهللا 
وال يعرف إال يف هذا احلديث ومن ذلك اإلسناد ما رواه أبو داود من طريق حجاج بن فرافصة عن رجل عن أيب 

سلمة عن أيب هريرة املؤمن غر كرمي حيتمل أن هذا الرجل حيىي بن أيب كثري فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث 
وحديث السائلة عن غسل احليض فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ( مة عن أيب هريرة بشر بن رافع عنه عن أيب سل

فتطهري هبا احلديث رواه الشيخان من رواية منصور بن صفية عن أمه عن عائشة )  ١( من مسك ) خذي فرصة 
) السكن  هي أمساء بنت يزيد بن( أن امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن غسلها من احليض فذكره 

  بفتح املعجمة والكاف وقيل بسكون الكاف ) ويف رواية ملسلم أمساء بنت شكل ( األنصارية قاله اخلطيب وغريه 

الثاين االبن والبنت كحديث أم عطية يف غسل بنت النيب صلى اهللا عليه و سلم مباء وسدر هي زينب رضي اهللا تعاىل 
لقصة جرت للمرأتني يف جملس أو جملسني وحديث البخاري عن عنها قال املصنف يف مبهماته فيحتمل أن تكون ا

عائشة أيضا دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فرأى امرأة فقال من هذه فقلت فالنة ال تنام فقال مه قال اخلطيب 
هي احلوالء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزيز وذلك مصرح به عند مسلم وحديثه يف ليلة القدر فتالحى 



الن مها كعب بن مالك وعبد اهللا ابن أيب حدرد قاله ابن دحية وحديث أيب هريرة أن امرأتني من هذيل احلديث رج
اسم الضاربة أم عفيف بنت مشروح وذات اجلنني مليكة بنت عومير وقيل عومي وحديث إن عبادة بن الصامت وهو 

د بن الربيع وسعد بن خيثمة واملنذر بن عمرو وعبد أحد النقباء ليلة العقبة احلديث بقية النقباء سعد بن زرازة وسع
اهللا بن رواحة والرباء بن معرور وأبو اهليثم بن التيهان وأسيد بن حضري وعبد اهللا بن عمرو بن حرام ورافع بن 

مالك وحديث أم زرع بطوله األوىل والتاسعة مل يسميا والثانية عمرة بنت عمرو والثالثة حيب بنت كعب والرابعة 
بنت أيب هرمة واخلامسة كبشة والسادسة هند والسابعة حيب بنت علقمة والثامنة دوس بنت عبد ويروى  مهدد

الثاين ( أمساء بنت عبد والعاشرة كبشة بنت األرقم واحلادية عشرة أم زرع بنت أكميل بن ساعدة وقيل عاتكة 
كحديث أم عطية يف غسل بنت النيب (  واألخ واألخت واالبنان واألخوان وابن األخ وابن األخت) االبن والبنت 

  زوجة أيب العاص بن الربيع ) صلى اهللا عليه و سلم مباء وسدر وهي زينب رضي اهللا تعاىل عنها 

ابن اللتبية عبد اهللا إىل بين لتب بإسكان التاء وقيل األتبية وال يصح ابن أم مكتوم عبد اهللا وقيل عمرو وقيل غريه 
( الذي استعمله النيب صلى اهللا عليه و سلم على الصدقة فقال هذا لكم وهذا يل امسه )  ابن اللتبية( وامسها عاتكة 

( الفوقية وضم الالم بطن من األزد ) إىل بين لتب بإسكان التاء ( كما يف صحيح البخاري وهذه النسبة ) عبد اهللا 
ابن زائد قاله ) عبد اهللا ( حاديث امسه تكرر يف األ) وال يصح ابن أم مكتوم ( باهلمزة ) األتبية ( فيه ابن ) وقيل 

ابن قيس حكاه ابن عبد الرب عن اجلمهور منهم الزهري وابن ) وقيل عمرو ( قتادة ورجحه البخاري وابن حبان 
إسحاق وموسى ابن عقبة والزبري بن بكار وامحد بن حنبل ورجحه ابن عساكر واملزي وجعل زائدة جده قال ابن 

فقيل عبد اهللا بن شرحبيل بن قيس بن زائدة ) وقيل غريه ( زائدة فقد نسبه إىل جده حبان وغريه من قال ابن 
واختاره ابن ايب حامت وحكاه عن ابن املديين واحلسني بن واقد وقيل عبد اهللا بن عمرو بن شريح بن قيس ابن زائدة 

( أمه ) و ( ليه و سلم عبد اهللا وقيل عبد اهللا بن األصم قال ابن حبان وكان امسه احلني فسماه النيب صلى اهللا ع
ومن ذلك حديث أن عمر رأى حلة سرياء احلديث وفيه فكساها عمر أخا له مشركا مبكة هو أخوه ) امسها عاتكة 

ألمه عثمان بن حكيم بن أمية السلمي قاله ابن بشكوال وحديث ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة يف 
وحديث عقبة بن عامر قلت يا رسول اهللا إن أخيت نذرت أن متشي احلديث التحلي بالفضة هي فاطمة وقيل خولة 

  هي أم 

الثالث العم والعمة كرافع بن خديج عن عمه هو ظهري بن رافع زياد بن عالقة عن عمه هو قطبة بن مالك عمه 
ابن ماكوال  جابر اليت بكت أباه يوم أحد هي فاطمة بنت عمرو وقيل هند حبان بالكسر واملوحدة بنت عامر ذكره

وحديث اليهود فأسلم منهم ابنا شعبة أحدمها ثعلبة واآلخر أسد أو اسيد أو اسيد أقوال وحديث قول أيب بكر 
لعائشة إمنا مها أخواك وأختاك هم عبد الرمحن وحممد وأمساء وأم كلثوم وحديث جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب 

لوليد ابنا عقبة قاله ابن هشام وغريه وحديث هل يف البيت إال معيط مسلمة فجاء أخواها يطلباهنا مها عمارة وا
قال ابن الصالح وحنومها أي ) الثالث العم والعمة ( قرشي قالوا غري ابن اختنا احلديث هو النعمان بن مقرن 

) عمه كرافع بن خديج عن ( كاخلال واخلالة واألب واألم واجلد واجلدة وابن أو بنت العم والعمة واخلال واخلالة 
زياد بن عالقة عن عمه ( ابن ظهري بن احلارث ) ابن رافع ( بضم الظاء املعجمة ) هو ظهري ( يف النهي عن املخابرة 

الثعليب كما يف ) هو قطبة بن مالك ( مرفوعا اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق احلديث رواه الترمذي ) 
هي ( كما يف الصحيح ) يوم أحد ( ملا قتل )  بكت أباه عمة جابر اليت( صحيح مسلم يف حديث آخر ومن ذلك 



قاله الواقدي ومن ذلك حديث ابن ) قيل هند ( بن حرام وقعت مسماة يف مسند الطيالسي ) فاطمة بنت عمرو 
عباس أهدت خاليت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مسنا واقطعا وأضبا قيل امسها هزيلة وقيل حفيدة بنت احلارث 

  م حفيد وقيل أم عتيق وحديث أيب هريرة كنت أدعو أمي إىل اإلسالم احلديث امسها أمية بنت وتكىن أ

الرابع الزوج والزوجة زوج سبيعة سعد بن خولة زوج بروع بالفتح وعند احملدثني بالكسر هالل بن مرة صفيح بن 
ت أنا وابن عم يل يف اجلاهلية احلارث بن دوس قاله ابن قتيبة وحديث أم كردم بن سفيان قال يا رسول اهللا خرج

فخفي فقال من يعطيين نعال أنكحه ابنيت احلديث قال اخلطيب ابن عمه ثابت بن املرفع وحديث نافع تزوج ابن عمر 
( بنت خاله عثمان بن مظعون فقالت أمها بنيت تكره ذلك اسم بنت خاله زينب وأمها خولة بنت حكيم بن أمية 

األسلمية اليت ولدت بعد وفاته بليال احلديث يف ) زوج سبيعة ( د وأم الولد والعب) الرابع الزوج والزوجة 
) وعند احملدثني بالكسر ( للباء عند أهل اللغة ) بالفتح ( بنت واشق ) سعد بن خولة زوج بروع ( الصحيحني هو 

كانت حتت رفاعة األشجعي ومثل ابن الصالح للزوجة بزوجة عبد الرمحن بن الزبري اليت ) هالل ابن مرة ( هو 
القرظي فطلقها امسها متيمة بنت وهب وقيل متيمة بضم الياء وقيل سهيمة ومثال أم الولد حديث أم ولد إلبراهيم بن 

عبد الرمحن ابن عوف أهنا سألت أم سلمة فقالت إين أطيل ذيلي وأمشي احلديث هي محيدة ذكره النسائي ومثال 
سول اهللا ليدخلن حاطب النار امسه سعد تنبيه من املبهم مامل يصرح العبد حديث جابر أن عبد احلاطب قال يا ر

  بذكره بل يكون مفهوما من سياق الكالم كقول 

  النوع الستون التواريخ والوفيات

هو فن مهم به يعرف اتصال احلديث وانقطاعه وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر يف التاريخ فظهر اهنم زعموا 
م بسنني البخاري وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة فالقول له ذلك مطوي وهو األسود بن الرواية عنهم بعد وفاهت

هو فن ) (  ١( هلم ) والوفيات ( ملواليد الرواة والسماع والقدوم للبلد الفالين ) النوع الستون التواريخ ( هالل 
التاريخ فظهر أهنم زعموا الرواية مهم به يعرف اتصال احلديث وانقطاعه وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر يف 

كما سأل إمساعيل بن عياش رجال اختبارا أي سنة كتبت عن خالد بن معدان فقال سنة ) عنهم بعد وفاهتم بسنني 
ثالث عشرة ومائة فقال أنت تزعم أنك مسعت منه بعد موته بسبع سنني فإنه مات سنة ست ومائة وقيل مخس وقيل 

عن مولده ملا حدث عن عبد بن محيد فقال )  ٢( أل احلاكم حممد بن حامت الكسي أربع وقيل ثالث وقيل مثان وس
  سنة ستني ومائتني فقال هذا مسع من عبد بعد موته بثالث عشرة سنة 

قال حفص بن غياث القاضي إذا اهتمتم الشيخ فحاسبوه بالسنني يعين سنه وسن من كتب عنه وقال سفيان الثوري 
استعملنا هلم التاريخ وقال حسان بن يزيد مل نستعن على الكذابني مبثل التاريخ نقول ملا استعمل الرواة الكذب 

للشيخ سنة كم ولدت فإذا أقر مبولده عرفنا صدقه من كذبه وقال أبو عبد اهللا احلميدي ثالثة أشياء من علوم 
يعين على االستقصاء وإال  احلديث جيب تقدمي التهم هبا العلل واملؤتلف واملختلف ووفيات الشيوخ وليس فيه كتاب

احلافظ عبد العزيز بن أمحد الكتاىن مث أبو حممد )  ١( ففيه كتب كالوفيات البن زبر والبن قانع وذيل على ابن زبر 
  األكفاىن مث احلافظ أبو احلسن بن املفضل مث الشريف عز الدين 



ليه و سلم وصاحبيه أيب بكر وعمر فروع األول الصحيح يف سن سيدنا حممد سيد البشر رسول اهللا صلى اهللا ع
رضي اهللا عنهما ثالث وستون وقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحى االثنني لثنيت عشرة خلت من شهر 

ربيع األول سنة إحدى عشرة من هجرته صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة أمحد بن حممد احلسيين مث احملدث أمحد بن 
يف وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم ) األول ( بو الفضل العراقي فروع يف عيون من ذلك أيبك الدمياطي مث احلافظ أ

الصحيح يف سن سيدنا حممد سيد البشر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصاحبيه أيب بكر ( أصحابه العشرة 
م وصححه ابن عبد الرب سنة قاله اجلمهور من الصحابة والتابعني فمن بعده) وعمر رضي اهللا عنهما ثالث وستون 

واجلمهور وقيل سن النيب صلى اهللا عليه و سلم ستون روي عن أنس وفاطمة البتول وعروة بن الزبري ومالك وقيل 
مخس وستون روي عن ابن عباس وأنس أيضا ودغفل بن طلحة وقيل اثنتان وستون قاله قتادة وحكى اآلخران أيضا 

عمر ستا وستني وقيل إحدى وستني وقيل تسعا ومخسني وقيل سبعا يف أيب بكر وحكى األول يف عمر وقيل عاش 
االثنني ( يوم ) وقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحى ( ومخسني وقيل ستا ومخسني وقيل مخسا ومخسني 

ال خالف ) لثنيت عشرة خلت من شهر ربيع األول سنة إحدى عشرة من هجرته صلى اهللا عليه و سلم إىل املدينة 
  أهل السري يف ذلك إال يف تعيني اليوم من الشهر بني 

فاجلمهور على ما ذكره املصنف أنه يف يوم الثاين عشر وقال موسى بن عقبة والليث بن سعد مستهل الشهر وقال 
سليمان التيمي ثانيه قال العراقي والقول األول وإن كان قول اجلمهور فقد استشكله السهيل من حيث التاريخ 

عرفة يف حجة الوداع كان يوم اجلمعة باإلمجاع حلديث عمر املتفق عليه وحينئذ فال ميكن أن يكون  وذلك ألن يوم
ثاين عشر ربيع األول من السنة اليت تليها يوم االثنني ال على تقدير كمال الشهور وال نقصها وال كمال بعض 

عشر ربيع األول يوم اخلميس وإن  ونقص بعض ألن ذا احلجة أوله اخلميس فإن نقص هو واحملرم وصفر كان ثاين
كملت الثالثة فثاين عشره األحد وإن نقص بعض وكمل بعض فثاين عشره اجلمعة أو السبت قال وقد رأيت بعض 

أهل العلم جييب بأن تفرض الشهور الثالثة كوامل ويكون قوهلم الثنيت عشرة ليلة خلت منه أي بأيامها كاملة 
دخول يف الثالث عشر قال وفيه نظر من حيث إن الذي يظهر من كالم أهل فيكون وفاته بعد استكمال ذلك وال

السري نقصان الثالثة أو اثنني منهما بدليل ما رواه البيهقي بسند صحيح إىل سليمان التيمي أن رسول اهللا صلى اهللا 
اليوم العاشر عليه و سلم مرض الثنتني وعشرين ليلة من صفر وكان اول يوم مرض فيه يوم السبت وكانت وفاته 

يوم االثنني لليلتني خلتا من ربيع وهذا يدل على أن أول صفر السبت فلزم نقصان ذي احلجة واحملرم وقوله كانت 
وفاته صلى اهللا عليه و سلم يوم العاشر أي من مرضه فيدل على نقصان صفر أيضا روى الواقدي عن أيب معشر عن 

  ليه و سلم يوم األربعاء إلحدى عشرة بقيت من صفر إىل أن قال حممد بن قيس قال اشتكى رسول اهللا صلى اهللا ع

ومنها التاريخ اشتكى ثالثة عشرة يوما وتويف يوم االثنني لليلتني خلتا من ربيع فهذا يدل على نقص الشهر أيضا إال 
شتداده والواقدي أنه جعل مدة مرضه أكثر مما يف حديث التيمي وجيمع بينهما بأن املراد هبذا ابتداء مرضه وباألول ا

وإن ضعف يف احلديث فهو من أئمة السري وأبو معشر جنيح خمتلف فيه وروى اخلطيب يف الرواة عن مالك من رواية 
سعيد بن مسلمة بن قتيبة الباهلي ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ألول احلديث فاتضح أن قول التيمي ومن وافقه راجح من حيث التاريخ مرض مثانية فتويف لليلتني خلتا من ربيع ا
قال وقول املصنف كابن الصالح ضحى يشكل عليه ما يف صحيح مسلم من رواية أنس آخر نظرة نظرهتا إىل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلديث وفيه تويف من آخر ذلك اليوم وهذا يدل على أنه تأخر بعد الضحى وجيمع 



ينهما بأن املراد أول النصف الثاين ويدل عليه ما رواه ابن عبد الرب بسنده عن عائشة رضي اهللا عنها قالت مات ب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم االثنني وذكر موسى بن عقبة يف مغازيه عن 

هذه فائدة زادها املصنف روى ) التاريخ ( ي من اهلجرة أ) ومنها ( ابن شهاب تويف يوم االثنني حني زالت الشمس 
البخاري يف صحيحه عن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم وال من متوفاه إمنا عدوا 

عليه  من مقدمه املدينة وروى يف تارخيه الصغري عن ابن عباس قال كان التاريخ يف السنة اليت قدم فيها النيب صلى اهللا
  و سلم وروى أيضا عن ابن املسيب قال عمر مىت 

نكتب التاريخ فجمع املهاجرين فقال له علي من يوم هاجر النيب صلى اهللا عليه و سلم فكتب التاريخ وروى ابن 
خيثمة يف تارخيه عن ابن سريين أن رجال من املسلمني قدم من اليمن فقال لعمر رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ 

بون من عام كذا وشهر كذا فقال عمر إن هذا حلسن فأرخوا ز فلما أمجع على أن يؤرخ شاور فقال قوم مبولد يكت
النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال قوم باملبعث وقال قوم حني خرج مهاجرا من مكة وقال قائل بالوفاة حني تويف 

ريه أول السنة فقالوا رجب فإن اهل اجلاهلية فقال أرخوا خروجه من مكة إىل املدينة مث قال بأي شهر نبدأ فنص
كانوا يعظمونه وقال آخرون شهر رمضان وقال آخرون ذو احلجة فيه احلج وقال آخرون الشهر الذي خرج فيه 

من مكة وقال آخرون الشهر الذي قدم فيه فقال عثمان أرخوا من احملرم أول السنة وهو شهر حرام وهو أول 
الناس عن احلج فصريوا أول السنة احملرم وكان ذلك يف سنة سبع عشرة وقد روى  الشهور يف العدة وهو منصرف

سعيد بن منصور يف سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما يف قوله تعاىل والفجر قال الفجر شهر 
تأخر التاريخ من احملرم وهو فجر السنة قال شيخ اإلسالم ابن حجر يف أماليه هبذا حيصل اجلواب عن احلكمة يف 

  ربيع األول إىل احملرم بعد أن اتفقوا على جعل التاريخ من اهلجرة وإمنا كانت يف ربيع األول 

وأبو بكر يف مجادى األوىل سنة ثالث عشرة وعمر يف ذي احلجة سنة ثالث وعشرين وعثمان رضي اهللا عنه فيه 
إىل عمر صك سجله شعبان فقال أي شعبان  وروى ابن عساكر يف تارخيه بسنده عن ميمون بن مهران قال رفع

الذي حنن فيه أم الذي مضى أم الذي هو آت مث قال للصحابة ضعوا للناس شيئا يعرفونه من التاريخ فأمجعوا على 
اهلجرة لكن رأيت يف جمموع خبط ابن القماح عن ابن الصالح أنه قال ذكر أبو طاهر بن حمسن الزيادي يف كتاب 

صلى اهللا عليه و سلم أرخ باهلجرة حني كتب الكتاب لنصارى جنران وأمر عليا أن يكتب  الشروط أن رسول اهللا
فيه إنه كتب خلمس من اهلجرة قال فاملؤرخ هبا إذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعمر تبعه يف ذلك وقد 

يف مجادى ( اهللا تعاىل عنه رضي ) أبو بكر ( تويف ) و ( اشبعت الكالم يف ذلك يف مؤلف مستقل خيتص هبذه املسألة 
يوم االثنني وقيل ليلة الثالثاء بني املغرب والعشاء لثمان وقيل لثالث بقني وقيل يف مجادى ) األول سنة ثالث عشرة 

اآلخرة ليلة االثنني لسبع عشرة مضت منه وقيل يوم اجلمعة لسبع ليال بقني وقيل لثمان بقني منه والصحيح الذي 
احلافظ وثبت بأسانيد صحيحة عن عائشة وغريها عشية ليلة يوم الثالثاء لثمان بقني من جزم به األئمة وصححه 

ودفن يوم السبت ) سنة ثالث وعشرين ( آخر يوم منه يوم اجلمعة ) عمر يف ذي احلجة ( تويف ) و ( مجادى اآلخرة 
  ثامنه وقيل أي ذي احلجة يوم اجلمعة ثاين عشرة وقيل ) عثمان فيه ( قتل ) و ( مستهل احملرم 

سنة مخس وثالثني ابن اثنتني ومثانني سنة وقيل ابن تسعني وقيل غريه وعلي رضي اهللا تعاىل عنه يف شهر رمضان سنة 
أربعني ابن ثالث وستني وقيل أربع وقيل مخس وطلحة والزبري يف مجادى األوىل سنة ست وثالثني قال احلاكم كانا 



وقيل أول ) سنة مخس وثالثني ( ريه وقيل ثاين عشره وقيل ثالث عشره ابين أربع وستني وقيل غري قوله ثامن عش
ابن اثنتني ومثانني ( سنة ست وثالثني ويف تاريخ البخاري سنة أربع وثالثني قال ابن ناصر وهو خطأ من راويه وهو 

ق بن مثانني وقال فقال ابن إسحا) وقيل ابن تسعني وقيل غريه ( قاله أبو اليقظان وادعى الواقدي االتفاق عليه ) 
ليلة احلادي والعشرين منه وقيل يوم اجلمعة ) علي يف شهر رمضان ( قتل ) و ( قتادة ست ومثانني وقيل مثان ومثانني 

وقال ابن زبر سنة تسع وثالثني وهو ) سنة أربعني ( وقيل ليلتها سابع عشره وقيل حادي عشره وقيل غري ذلك 
وستني وقيل اثنتني وستني وقيل مثان ) وقيل مخس ( وستني ) ستني وقيل أربع ابن ثالث و( وهم مل يتابع عليه وهو 

يوم واحد قتال يف وقعة اجلمل وقيل اآلخر يوم ) يف ( ماتا معا ) وطلحة والزبري ( ومخسني وقيل سبع ومخسني 
يف رجب أو ربيع ومن قال ) سنة ست وثالثني ( وعليه اجلمهور ) مجادى األوىل ( اخلميس وقيل يوم اجلمعة عاشر 

) وقيل غري قوله ( سنة وهو قول الوافدي وتابعه ابن حبان ) قال احلاكم كانا ابين أربع وستني ( فقوالن مرجوحان 
فقال أبو نعيم كان لطلحة ثالث وستون وقال عيسى بن طلحة اثنتان وستون وقال املدائين ستون وقيل مخس 

  ستون وقيل ستون وقيل بضع ومخسون وقيل مخس وسبعون وسبعون وقيل كان للزبري سبع وستون وقيل ست و

وسعد بن أيب وقاص سنة مخس ومخسني على األصح ابن ثالث وسبعني وسعيد سنة إحدى ومخسني ابن ثالث أو 
أربع وسبعني وعبد الرمحن ابن عوف سنة اثنتني وثالثني ابن مخس وسبعني وأبو عبيدة سنة مثاين عشرة ابن مثان 

هذا خالف فائدة قال الزبري بن بكار أعرق الناس يف القتل عمارة بن محزة بن مصعب ابن الزبري ومخسني ويف بعض 
بن العوام قتل عمارة وأبوه محزة يوم قديد وقتل مصعبا عبد امللك ابن مروان وقتل الزبري يوم اجلمل وقتل العوام 

يلد أبو العوام يف حرب خزاعة قال وال نعرف يوم الفجار زاد أبو منصور الثعاليب يف كتابه لطائف املعارف وقتل خو
سعد بن أيب وقاص سنة مخس ( تويف ) و ( من العرب والعجم ستة مقتولني يف نسب إال يف آل الزبري رضي اهللا عنه 

ابن ثالث ( وقيل سنة مخسني وقيل إحدى وقيل أربع وقيل ست وقيل سبع وقيل مثان ) ومخسني على األصح 
بن ) سعيد ( تويف ) و ( بعني وقيل اثنتني ومثانني وقيل ثالث ومثانني وهو آخر العشرة موتا وقيل أربع وس) وسبعني 

قال األول ) أو أربع وسبعني ( وسبعني ) ابن ثالث ( وقيل اثنتني وقيل مثان ومخسني ) سنة إحدى ومخسني ( زيد 
ابن مخس ( وقيل إحدى وقيل ثالث ) الثني عبد الرمحن بن عوف سنة اثنتني وث( تويف ) و ( املدائين والثاين الفالس 

) سنة مثاين عشرة ( بطاعون عمواس ) أبو عبيدة ( تويف ) و ( وقيل اثنتني وسبعني وقيل مثان وسبعني ) وسبعني 
  كما ) ويف بعض هذا خالف ( بال خالف يف األمرين ) ابن مثان ومخسني ( وهو 

سنة يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم وماتا باملدينة سنة أربع ومخسني رضي اهللا عنهم أمجعني الثاين صحابيان عاشا ستني 
حكيم بن حزام وحسان بن ثابت ابن املنذر بن حرام قال ابن إسحاق عاش حسان وآباؤه الثالثة كل واحد مائة 

عنهم  رضي اهللا تعاىل( وعشرين وال يعرف لغريهم من العرب مثله وقيل مات حسان سنة مخسني تقدم التنبيه عليه 
( أحدمها ) الثاين صحابيان عاشا ستني سنة يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم وماتا باملدينة سنة أربع ومخسني ) ( أمجعني 

بن خويلد بن اسد بن عبد العزى ابن قصي األسدي ابن أخي خدجية وكان مولده يف جوف ) حكيم بن حزام 
( الثاين ) و ( ني وقيل سنة مثان ومخسني وقيل ست وستني الكعبة قبل عام الفيل بثالث عشرة وقيل مات سنة مخس

مائة وعشرين سنة وال ( منهم ) كل واحد ( ثابت واملنذر وحرام ) حسان بن ثابت عاش حسان وآباؤه الثالثة 
وقيل يف خالفه علي وقيل سنة أربعني وأيام قتل علي ) نعرف لغريهم من العرب مثله وقيل مات حسان سنة مخسني 



ات وهو ابن مائة سنة وأربع وستني وكذا أبوه وجده قاله ابن حبان واجلمهور على األول تنبيهان أحدمها يف وقيل م
  الصحابة أيضا من شارك حكيما وحسان يف ذلك كحويطب بن عبد 

العزي القرشي العامري من مسلمة الفتح عاش ستني سنة يف اجلاهلية وستني سنة يف اإلسالم كما رواه الواقدي 
سنة اربع ومخسني وقيل اثنتني ومخسني وسعيد بن يربوع مات سنة أربع ومخسني وله مائة وعشرون وقيل  ومات

أربع وعشرون ومحنن بفتح احلاء وسكون امليم وفتح النون األوىل آخره نون فيما ضبطه ابن ماكوال وقال بعضهم 
 يف كتاب اإلخوة وابن عبد الرب أنه عاش محز آخره زاي أخو عبد الرمحن ابن عوف ذكر الزبري بن بكار والدارقطين

ستني سنة يف اجلاهلية وستني سنة يف اإلسالم ومات سنة أربع ومخسني وخمرمة بن نوفل والد املسور مات سنة أربع 
ومخسني وله مائة وعشرون جزم به ابو زكريا بن منده يف جزء له مجع فيه من عاش من الصحابة مائة وعشرون 

عشرة وقد ذكر ابن منده يف كتابه هذا مجاعة عاشوا مائة وعشرين ولكن مل يعلم كون  وقيل عاش مائة ومخس
نصفها يف اجلاهلية ونصفها يف اإلسالم كعاصم ابن عدي العجالين مات سنة مخس وأربعني واملنتجع جد ناجية ونافع 

ن حامت الطائي قال ابن سعد بن سليمان العبدي واللجالج العامري وسعد بن جنادة العويف والد عطية وفاته عدي ب
وخليفة تويف سنة مثان وستني عن مائة وعشرين وقيل سنة ستني وقيل سبع والنابغة اجلعدي ولبيد بن ربيعة وأوس 

بن مغراء السعدي ذكر الثالثة الصريفيين ونوفل ابن معاوية ذكره ابن قتيبة وعبد الغين يف الكمال ومن التابعني أبو 
ن مسعود وزر بن حبيش وقد خلصت جزء ابن منده املذكور وزدت عليه ما فاته الثاين عمرو الشيباين صاحب اب

  قال الزبري بن بكار كان مولد حكيم يف جوف الكعبة قال 

الثالث أصحاب املذاهب املتبوعة سفيان الثوري مات بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة مولده سنة سبع وتسعني 
وسبعني ومائة قيل ولد سنة ثالث وتسعني وقيل إحدى وقيل أربع أبو حنيفة  مالك بن أنس مات باملدينة سنة تسع

النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة مخسني ومائة ابن سبعني أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي مات مبصر آخر 
درك احلاكم رجب سنة اربع ومائتني وولد سنة مخسني ومائة شيخ اإلسالم وال يعرف ذلك لغريه وما وقع يف مست

( ابن سعيد ) سفيان ( ابو عبد اهللا ) أصحاب املذاهب املتبوعة ( يف وفيات ) الثالث ( من أن عليا ولد فيها ضعيف 
( قال ابن حبان يف شعبان ) مات بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة ( كان له مقلدون إىل بعد اخلمسمائة ) الثوري 

مالك بن أنس مات باملدينة سنة تسع وسبعني ( أبو عبد اهللا ) و (  وقيل مخس وتسعني) مولده سنة سبع وتسعني 
) إحدى ( سنة ) قيل ولد سنة ثالث وتسعني وقيل ( قيل يف صفر وقيل صبيحة أربع عشرة من ربيع األول ) ومائة 

ات ببغداد ابو حنيفة النعمان بن ثابت م( وتسعني وقيل ستة وتسعني ) وقيل سبع ( وتسعني ) وقيل أربع ( وتسعني 
أبو عبد ( سنة فإن مولده سنة مثانني ) ابن سبعني ( يف رجب وقيل إحدى ومخسني وقيل ثالث ) سنة مخسني ومائة 

وقال ابن حبان آخر ربيع ) آخر رجب سنة أربع ومائتني ( ليلة اخلميس ) اهللا حممد بن إدريس الشافعي مات مبصر 
  بغزة من الشام ) وولد سنة مخسني ومائة ( األول واألول أشهر 

ابو عبد اهللا أمحد بن حنبل مات ببغداد يف شهر ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني ومائتني وولد سنة أربع وستني ومائة 
أبو عبد اهللا أمحد بن ( الرابع أصحاب كتب احلديث املعتمدة أبو عبد اهللا البخاري وقيل بعسقالن وقيل باليمن 

وقيل لثالث عشرة بقني ) شهر ربيع اآلخر ( معة الثنيت عشرة ليلة خلت من ضحوة يوم اجل) حنبل مات ببغداد يف 
يف ربيع األول رضي اهللا تعاىل ) سنة إحدى وأربعني ومائتني وولد سنة أربع وستني ومائة ( منه وقيل من ربيع األول 



ن مائيت سنة ومات عنهم أمجعني تنبيه من أصحاب املذاهب املتبوعة األوزاعي وكان له مقلدون بالشام حنوا م
ببريوت سنة سبع ومخسني ومائة وإسحاق بن راهويه ومات سنة مثان وثالثني ومائتني وأبو جعفر بن جرير الطربي 

ووفاته سنة عشر وثلثمائة وداود الظاهري ووفاته يف ذي القعدة وقيل يف رمضان ببغداد سنة تسعني ومائتني ومولده 
حممد ابن ) أصحاب كتب احلديث املعتمدة أبو عبد اهللا ( يف وفيات ) لرابع ا) (  ١( بالكوفة سنة ثنتني ومائتني 

إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه بفتح املوحدة وسكون الراء وكسر الدال املهملة وسكون الزاي وفتح 
  نسبة إىل ) البخاري ( املوحدة مث هاء اجلعفي 

أربع وتسعني ومائة ومات ليلة الفطر سنة ست ومخسني ومائتني ولد يوم اجلمعة لثالث عشرة خلت من شوال سنة 
ومسلم مات بنيسابور خلمس بقني من رجب سنة إحدى وستني ومائتني ابن مخس ومخسني خبارى بالقصر أعظم 

لثالث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعني ومائة ومات ( بعد الصالة ) ولد يوم اجلمعة ( مدينة وراء النهر 
خبرتنك قرية بقرب مسرقند خرج إليها ملا ) الفطر سنة ست ومخسني ومائتني ( سبت وقت العشاء ليلة عيد ال) ليلة 

طلب منه وايل خبارى خالد بن أمحد الذهلي أن حيمل له اجلامع والتاريخ ليسمعه منه فقال لرسوله قل له أنا ال أذل 
فخرج إىل خرتنك وكان له هبا أقرباء فنزل عندهم  العلم وال أمحله إىل أبواب السالطني فأمره باخلروج من بلده

وسأل اهللا عز و جل أن يقبضه فما مت الشهر حىت مات له من التصانيف غري الصحيح األدب املفرد ورفع اليدين يف 
الصالة والقراءة خلف اإلمام وبر الوالدين والتاريخ الكبري واألوسط والصغري وخلق أفعال العباد والضعفاء وكلها 

ودة اآلن وما مل نقف عليه اجلامع الكبري ذكره ابن طاهر واملسند الكبري والتفسري الكبري ذكره الفربري موج
واألشربة ذكره الدارقطين واهلبة ذكره وراقة وأسامي الصحابة ذكره القاسم ابن منده وأبو القاسم البغوي 

ملبسوط ذكره اخلليلي والعلل ذكره ابن والوحدان وهو من ليس له إال حديث واحد من الصحابة ذكره البغوي وا
ابن احلجاج بن مسلم القشريي ) ومسلم ( منده والكىن ذكره أبو أمحد احلاكم والفوائد ذكره الترمذي يف جامعه 

خلمس بقني من رجب سنة إحدى وستني ومائتني ابن ( عشية يوم األحد ) مات بنيسابور ( النيسابوري أبو احلسني 
  تني وقيل سبع ومخسني ألن املعروف أن مولده سنة أربع ومائتني وقيل س) مخس ومخسني 

وأبو داود السجستاين مات بالبصرة يف شوال سنة مخس وسبعني ومائتني وأبو عيسى الترمذي مات بترمذ وقيل 
ستني وقيل سبع ومخسني ألن املعروف ن مولده كان سنة أربع ومائتني قال احلاكم له من الكتب غري الصحيح 

ع على األبواب رأيت بعضه و املسند الكبري على الرجال ما أرى أنه مسع منه أحد و األمساء والكىن والتمييز و اجلام
العلل و الوحدان و األفراد و األقران و الطبقات و أفراد الشاميني و أوالد الصحابة و أوهام احملدثني و املخضرمون 

) وأبو داود ( ؤاالت أمحد و مشايخ مالك والثوري شعبة و حديث عمرو بن شعيب و االنتفاع بأهب السباع و س
بكسر املهملة واجليم وسكون ) السجستاين ( سليمان بن األشعث بن بشري بن شداد بن عمرو بن عمران األزدي 

يوم اجلمعة ) مات بالبصرة يف ( السني املهملة أيضا نسبة إىل سجستان وينسب إليها سجزي أيضا على غري قياس 
ومولده سنة ثنتني ومائتني له من التصانيف السنن و املراسيل و ) شوال سنة مخس وسبعني ومائتني (  سادس عشر

الرد على القدرية و الناسخ واملنسوخ و ما تفرد به أهل األمصار و مسند مالك بن أنس و املسائل و معرفة 
) الترمذي ( ى بن الضحاك حممد بن عيسى بن سورة بن موس) وأبو عيسى ( األوقات و اإلخوة وغري ذلك 

وهي مدينة على طرف جيحون بكسر التاء وقيل بفتحها وقيل بضمها وكسر امليم ) مات بترمذ ( السلمي الضرير 
  وقيل مضمومة وذال معجمة ليلة االثنني 



لثالث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعني ومائتني وأبو عبد الرمحن النسائي مات سنة ثالث ومائتني مث سبعة 
من احلفاظ يف ساقتهم أحسنوا التصنيف وعظم النفع بتصانيفهم لثالث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعني 

وقال اخلليلي بعد الثمانني وهو وهم له من التصانيف اجلامع و العلل املفرد و التاريخ و الزهد و الشمائل ) ومائتني 
) النسائي ( لي بن سنان بن حبر بن دينار اخلراساين أمحد بن شعيب بن ع) وأبو عبد الرمحن ( و األمساء والكىن 

بفلسطني يوم االثنني لثالث عشرة خلت من ) مات ( ويقال النسوي نسبة إىل نسا بالفتح والقصر مدينة خبراسان 
ومولده سنة أربع عشرة وقيل مخس عشرة ومائتني له من الكتب ) سنة ثالث وثالمثائة ( صفر وقيل مبكة يف شعبان 

الكربى والصغرى و خصائص علي و مسند علي رضي اهللا عنه و مسند مالك و الكىن و عمل يوم وليلة و السنن 
أمساء الرواة والتمييز بينهم و الضعفاء و اإلخوة وما أغرب شعبة على سفيان وسفيان على شعبة و مسند منصور بن 

 رمضان سنة ثالث وسبعني ومائتني ومل زاذان وغري ذلك وأبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه القزويين مات يف
مث سبعة من ( يذكر املصنف كابن الصالح وفاته كما مل يذكرا كتابه يف األصول وله من التصانيف السنن و التفسري 

  احلفاظ يف ساقتهم أحسنوا التصنيف وعظم النفع بتصانيفهم 

المثائة وولد فيه سنة ست وثالمثائة مث احلاكم أبو احلسن الدارقطين مات ببغداد يف ذي القعدة سنة مخس ومثانني وث
ابو عبد اهللا النيسابوري مات هبا يف صفر سنة مخس وأربعمائة وولد هبا يف شهر ربيع األول سنة إحدى وعشرين 

وثالمثائة مث أبو حممد عبد الغين بن سعيد حافظ مصر ولد يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة ومات مبصر يف 
علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد اهللا ) سنة تسع وأربعمائة أبو احلسن صفر 

مات ببغداد يف يوم األربعاء ( بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء نسبة إىل دار القطن حملة ببغداد ) الدارقطين ( 
له السنن ) سنة ست وثلثمائة ( أي ذي القعدة ) وولد فيه ذي القعدة سنة مخس ومثانني وثلثمائة ( لثمان خلون من 

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم ) مث احلاكم أبو عبد اهللا ( و العلل و التصحيف و االفراد وغري ذلك 
( الث من صبيحة الث) صفر سنة مخس وأربعمائة وولد هبا يف ( ثالث ) النيسابوري مات هبا يف ( بن احلكم بن البيع 

له املستدرك و تاريخ نيسابور و علوم احلديث و التفسري و املدخل ) شهر ربيع األول سنة إحدى وعشرين وثلثمائة 
بن علي بن سعيد بن بشري بن مروان ) مث أبو حممد عبد الغين بن سعيد ( و اإلكليل و مناقب الشافعي وغري ذلك 

سنة ( لسبع خلون منه ) ني وثالثني وثلثمائة ومات مبصر يف صفر حافظ مصر ولد يف ذي القعدة سنة اثنت( األزدي 
  له من املصنفات املؤتلف واملختلف وغريه ) تسع وأربعمائة 

أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين ولد سنة أربع وثالثني وثالمثائة ومات يف صفر سنة ثالثني وأربعمائة بأصبهان 
غرب ولد يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان وستني وثلثمائة وتويف بشاطبة فيه سنة وبعدهم أبو عمر بن عبد الرب حافظ امل

نسبة ) األصبهاين ( بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران ) أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا ( ثالث وستني وأربعمائة 
) سنة أربع ( يف رجب ) د ول( إىل أصبهان بفتح اهلمزة وكسرها وفتح الباء ويقال بالفاء أيضا أشهر بالد اجلبال 

) صفر سنة ثالثني وأربعمائة بأصبهان ( يوم االثنني احلادي والعشرين من ) وثالثني وثلثمائة ومات يف ( وقيل ست 
وة و علوم احلديث و املستخرج على له من التصانيف احللية و معرفة الصحابة و تاريخ أصبهان و دالئل النب

يوسف بن ) وبعدهم أبو عمر ( البخاري و املستخرج على مسلم و فضائل الصحابة و صفة اجلنة و الطب وغريها 
يوم اجلمعة واخلطيب على ) حافظ املغرب ولد يف ( بن عاصم النمريي القرطيب ) بن عبد الرب ( عبد اهللا بن حممد 

وهي مدينة باألندلس يف ليلة ) ر ربيع اآلخر سنة مثان وستني وثلثمائة وتويف بشاطبة شه( املنرب خلمس بقني من 



له من التصانيف التمهيد يف شرح املوطأ و االستذكار ) سنة ثالث وستني وأربعمائة ( اجلمعة سلخ ربيع اآلخر 
و الشواهد يف إثبات خرب خمتصره و التقصي على املوطأ و االستيعاب يف الصحابة و فضل العلم و قبائل الرواة 

  الواحد و الكىن و املغازي و األنساب وغري ذلك 

مث أبو بكر البيهقي ولد سنة أربع ومثانني وثلثمائة ومات بنيسابور يف مجادى األوىل سنة مثان ومخسني وأربعمائة مث 
د يف ذي احلجة سنة أبو بكر اخلطيب البغدادي ولد يف مجادى اآلخرة سنة إحدى وتسعني وثالمثائة ومات ببغدا

نسبة إىل بيهق ) البيهقي ( أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا بن موسى ) مث أبو بكر ( ثالث وستني وأربعمائة 
سنة أربع ومثانني وثلثمائة ومات ( يف شعبان ) ولد ( بفتح املوحدة واهلاء بينهما حتتية ساكنة كورة بنواحي نيسابور 

ونقل تابوته إىل بيهق له من التصانيف السنن ) ى األوىل سنة مثان ومخسني وأربعمائة مجاد( عاشر ) بنيسابور يف 
الكربى والصغرى و املعرفة و املبسوط و املدخل و شعب اإلميان و األمساء والصفات و البعث والنشور و الزهد 

أمحد بن علي بن ) بو بكر مث أ( الكبري والصغري و مناقب الشافعي و اخلالفيات و األدب و االعتقاد وغري ذلك 
مجادى اآلخرة سنة إحدى ( يوم اخلميس لست بقني من ) اخلطيب البغدادي ولد يف ( ثابت بن أمحد بن مهدي 

وله من التصانيف ) ذي احلجة سنة ثالث وأربعمائة ( سابع ) ومات ببغداد يف ( وقيل اثنتني ) وتسعني وثلثمائة 
والسامع و الكفاية يف قوانني الرواية و الرحلة و تلخيص املتشابه والذيل عليه تاريخ بغداد و اجلامع يف أدب الراوي 

  و الفصل للمدرج و املبهمات وأشياء كثرية جدا يف الفن 

  النوع احلادي والستون معرفة الثقات والضعفاء

البخاري هو من أجل األنواع فبه يعرف الصحيح والضعيف وفيه تصانيف كثرية منها مفرد يف الضعفاء ككتاب 
والنسائي والعقيلي والدارقطين وغريها ويف الثقاة كالثقاة البن حبان ومشترك كتاريخ البخاري وابن أيب خيثمة وما 

النوع احلادي والستون معرفة الثقات ( أغزر فوائده وابن أيب حامت وما أجله وجوز اجلرح والتعديل صيانة للشريعة 
منها مفرد يف ( ألئمة احلديث ) لصحيح والضعيف وفيه تصانيف كثرية والضعفاء هو من أجل األنواع فبه يعرف ا

ككتاب الساجي ) الضعفاء ككتاب البخاري والنسائي والعقيلي والدارقنطين وغريها ويف الثقاة كالثقاة البن حبان 
هيب يف وابن حبان واألزدي والكامل البن عدي إال أنه ذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة وتبعه على ذلك الذ

امليزان إال أنه مل يذكر أحدا من الصحابة واألئمة املتبوعني وفاته مجاعة ذيلهم عليه احلافظ أبو الفضل العراقي يف 
جملد وعمل شيخ اإلسالم لسان امليزان ضمنه امليزان و زوائد وللذهيب يف هذا النوع املغىن كتاب صغري احلجم نافع 

صح فيه بكلمة واحدة على إعواز فيه سأمجعه إن شاء اهللا تعاىل يف ذيل جدا من جهة أنه حيكم على كل رجل باأل
) كتاريخ البخاري وابن أيب خيثمة وما أغزر فوائده و ( مجع فيه الثقات والضعفاء ) مشترك ( منها ) و ( عليه 

ز اجلرح وجو( وطبقات ابن سعد ومتييز النسائي وغريها ) ابن أيب حامت وما أجله ( اجلرح والتعديل تصنيف 
  وذبا عنها قال تعاىل إن جاءكم ) والتعديل صيانة للشريعة 

وجيب على املتكلم فيه التثبت فقد أخطأ غري واحد جبرحهم مبا ال جيرح فاسق بنبأ فتبينوا وقال صلى اهللا عليه و 
لفاجر هتكوه سلم يف التعديل إن عبد اهللا رجل صاحل ويف اجلرح بئس أخو العشرية وقال حىت مىت ترعون عن ذكر ا

حيذره الناس وتكلم يف الرجال مجع من الصحابة والتابعني فمن بعدهم وأما قول صاحل جزرة أول من تكلم يف 
الرجال شعبة مث تبعه حيىي بن سعيد القطان مث أمحد وابن معني فيعين أنه أول من تصدى لذلك وقد قال أبو بكر بن 



لذين تركت حديثهم خصماءك عند اهللا فقال ألن يكونوا خالد ليحىي بن سعيد أما ختشى أن يكون هؤالء ا
خصمائي أحب إيل من أن يكون خصمي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مل مل تذب الكذب عن حديثي وقال 

أبو تراب النخشيب ألمحد بن حنبل ال تغتب العلماء فقال له أمحد وحيك هذا نصيحة ليس هذا غيبة وقال بعض 
) وجيب على املتكلم فيه التثبت ( ملبارك تغتاب قال اسكت إذا مل نبني كيف نعرف احلق من الباطل الصوفية البن ا

فقد قال ابن دقيق العيد أعراض املسلمني حفرة من النار وقف على شفريها طائفتان من الناس احملدثون واحلكام 
كما جرح النسائي أمحد بن ) مبا ال جيرح ( لبعض الثقات ) جبرحهم ( من األئمة ) فقد أخطأ غري واحد ( ومع ذلك 

صاحل املصري بقوله غري ثقة وال مأمون وهو ثقة إمام حافظ احتج به البخاري ووثقه األكثرون قال اخلليلي اتفق 
  احلفاظ على أن كالم النسائي فيه حتامل وال يقدح كالم 

م النسائي فيه أنه حضر جملسه فطرده وتقدمت أحكامه يف الثالث والعشرين أمثاله فيه قال ابن عدي وسبب كال
فحمله ذلك على أن تكلم فيه قال ابن الصالح وذلك ألن عني السخط تبدى هلا مساوى هلا يف الباطن خمارج 

صحيحة تعمى عنها حبجاب السخط ال أن ذلك يقع منهم تعمدا للقدح مع العلم ببطالنه وقال ابن يونس مل يكن 
 تكن له آفة غري الكرب وقد تكلم فيه ابن معني مبا يشري إىل ذلك فقال كذاب أمحد بن صاحل كما قال النسائي مل

يتفلسف رأيته خيطر يف جامع مصر فنسبه إىل الفلسفة وأنه خيطر يف مشيته ولعل ابن معني ال يدري ما الفلسفة فإنه 
املتكلم عليه هنا قال ابن ليس من أهلها وقال شيخ اإلسالم إمنا ضعف ابن معني أمحد بن صاحل الشمومي ال املصري 

دقيق العيد والوجوه اليت تدخل اآلفة منها مخسة أحدها اهلوى والغرض وهو شرها وهو يف تاريخ املتأخرين كثري 
الثاين املخالفة يف العقائد الثالث االختالف بني املتصوفة وأهل علم الظاهر الرابع الكالم بسبب اجلهل مبراتب العلوم 

رين الشتغاهلم بعلوم األوائل وفيها احلق كاحلساب واهلندسة والطب والباطل كالطبيعي وكثري وأكثر ذلك يف املتأخ
من اإلهلي وأحكام النجوم اخلامس األخذ بالتوهم مع عدم الورع وقد عقد ابن عبد الرب يف كتاب العلم بالكالم 

( النوع ) وتقدمت أحكامه يف ( واضح األقران املتعاصرين يف بعضهم ورأى أن أهل العلم ال يقبل جرحهم إال ببيان 
  فأغىن عن إعادهتا هنا ) الثالث والعشرين 

  النوع الثاين والستون من خلط من الثقات

هو فن مهم ال يعرف فيه تصنيف مفرد وهو حقيق به فوائد األوىل قال يف االقتراح تعرف ثقة الراوي بالتنصيص 
ج أحد الشيخني له يف الصحيح وإن تكلم يف بعض من خرج له فال عليه من رواته أو ذكره يف تاريخ الثقات أو ختري

يلتفت إليه أو ختريج من اشترط الصحة له أو من خرج على كتب الشيخني الثانية قال احلاكم يف املدخل اجملروحون 
الرواية عن طبقات األوىل قوم وضعوا احلديث الثانية قلبوه فوضعوا ألحاديث أسانيدها الثالثة قوم محلوه الشره على 

قوم مل يدركوهم الرابعة قوم عمدوا إىل املوقوفات فرفعوها اخلامسة قوم عمدوا إىل املراسيل فوصلوها السادسة قوم 
غلب عليهم الصالح فلم يتفرغوا لضبط احلديث فدخل عليهم الوهم السابعة قوم مسعوا من شيوخ مث حدثوا عنهم 

دثوا من غري أصول مساعهم التاسعة قوم جيء إليهم ليحدثوا هبا فأجابوا من مبا مل يسمعوا الثامنة قوم مسعوا كتبا مث ح
النوع الثاين ( غري أن يدروا أهنا مساعهم العاشرة قوم تلفت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمني كابن هليعة 

  ) من خلط من الثقات هو فن مهم ال يعرف فيه تصنيف مفرد وهو حقيق به ( معرفة ) والستون 



نهم من خلط خلرفه أو لذهاب بصره أو لغريه فيقبل ما روى عنهم قبل االختالط وال يقبل ما بعد أوشك فيه فم
فمنهم عطاء بن السائب فاحتجوا برواية األكابر كالثوري وشعبة إال حديثني مسعهما شعبة بأخرة قال العراقي 

ئي قلت قد ألف فيه احلازمي تأليفا لطيفا رأيته وبسبب ذلك أفرده بالتصنيف من املتأخرين احلافظ صالح الدين العال
مما ) فيقبل ما روى عنهم ( كتلف كتبه واالعتماد على حفظه ) فمنهم من خلط خلرفه أو لذهاب بصره أو لغريه ( 

فمنهم ( ويعرف ذلك باعتبار الرواة عنهم ) بعده أو شك فيه ( حدثوا به ) قبل االختالط وال يقبل ما ( حدثوا به 
فاحتجوا برواية األكابر عنه كالثوري وشعبة ( أبو السائب الثقفي الكويف اختلط يف آخر عمره ) ن السائب عطاء ب

بل قال حيىي بن معني مجيع من روى عن عطاء مسع منه يف االختالط غريمها لكن زاد حيىي بن سعيد القطان ) 
اق على أنه مسع منه قدميا قال العراقي واستثىن والنسائي وأبو داود والطحاوي محاد ابن زيد ونقل ابن املواق االتف

اجلمهور أيضا كابن معني وأيب داود والطحاوي ومحزة الكتاين وابن عدي رواية محاد بن سلمة عنه وقال العقيلي إمنا 
مسع منه يف االختالط وكذا سائر أهل البصرة ألنه إمنا قدم عليهم يف آخر عمره وتعقب ذلك ابن املواق بأنه قدمها 

مرتني فمن مسع منه يف القدمة األوىل صح حديثه واستثىن أبو داود أيضا هشاما الدستوائي قال العراقي وينبغي 
استثناء ابن عيينة أيضا فقد روى احلميدي عنه قال مسعت عطاء قدميا مث قدم علينا قدمة فسمعته حيدث ببعض ما 

عن ) شعبة بأخرة ( منه ) إال حديثني مسعهما ( قطان كنت مسعت فخلط فيه فاتقيته واعتزلته قال حيىي بن سعيد ال
  زاذان فال حيتج هبما وممن مسع منه 

ومنهم أبو إسحاق السبيعي يقال مساع ابن عيينة منه بعد اختالطه ومنهم سعيد اجلريري بعد االختالط جرير بن 
شيم وإن روى له البخاري عبد احلميد وخالد الواسطي وابن علية وعلي بن عاصم وحممد بن فضيل بن غزوان وه

يف صحيحه حديثا من رواية هشيم عنه فقد قرنه بأيب بشر جعفر بن إياس وليس له عنده غريه وممن مسع منه يف 
اختلط أيضا وأنكر ذلك الذهيب وقال شاخ ) السبيعي ( عمرو بن عبد اهللا ) ومنهم أبو إسحاق ( احلالتني أبو عوانة 
قاله اخلليلي ولذلك مل خيرج له الشيخان من ) بن عيينة منه بعد اختالطه ( سفيان ) ويقال مساع ( ونسي ومل خيتلط 

روايته عنه شيئا وقال الذهيب مسع منه وقد تغري قليال وممن مسع منه حينئذ إسرائيل بن يونس وزكريا بن أيب زائدة 
امت يف إسرائيل وروايته ورواية وزهري ابن معاوية وزائدة بن قدامة قاله ابن معني وأمحد وخالف ابن مهدي وأبو ح

زكريا وزهري عنه يف الصحيحني وكذا رواية الثوري وأيب األحوص سالم بن سليم وشعبة وعمرو بن أيب زائدة 
ويوسف بن أيب إسحاق وأخرج له البخاري من رواية جرير بن حازم ومسلم من رواية إمساعيل بن أيب خالد ورقبة 

ابن ) ومنهم سعيد ( اذ وعمار بن زريق ومالك بن مغول ومسعر بن كدام بن مصقلة واألعمش وسليمان ابن مع
اختلط وتغري حفظه قبل موته ومل يشتد تغريه قال النسائي وغريه وأنكر أيام الطاعون وممن مسع ) اجلريري ( إياس 

ابن خالد وعبد منه قبل التغري شعبة وابن عليه والسفيانان واحلمادان ومعمر وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهب 
الوهاب الثقفي وكل من أدرك أيوب السختياين كما قاله أبو داود ومسع بعده حيىي القطان ومل حيدث عنه شيئا 

  وإسحاق األزرق وحممد بن أيب عدي وعيسى بن يونس ويزيد بن هرون وقد روى له الشيخان 

على بن عبد األعلى وعبد الوارث بن سعد وابن أيب عروبة من رواية بشر بن املفضل وخالد بن عبد اهللا وعبد األ
وروى له مسلم من رواية ابن علية وجعفر بن سليمان الضبعي ومحاد بن أسامة ومحاد بن سلمة وسامل بن نوح 

والثوري وسليمان ابن املغرية وشعبة وابن املبارك وعبد الواحد بن زياد وعبد الوهاب الثقفي ووهب بن خالد ويزيد 
مهران اختلط فوق عشر سنني وقيل مخس سنني وممن مسع منه قبل ) بن ايب عروبة ( سعيد  منهم) و ( بن هرون 



االختالط يزيد بن هرون وعبدة بن سليمان وأسباط بن حممد وخالد بن احلارث وسوار ابن جمشر وسفيان بن 
وعبد اهللا بن عطاء  حبيب وشعيب بن إسحاق وعبد اهللا بن بكر النهمي وعبد اهللا بن املبارك وعبد األعلى الشامي

وحممد بن بشر وحيىي بن سعيد القطان ويزيد بن زريع قال ابن معني أثبت الناس فيه عبدة وقال ابن عدي أرواهم 
عنه عبد األعلى مث شعيب مث عبدة واثبتهم فيه يزيد ابن زريع وخالد وحيىي القطان قال العراقي وقد قال عبدة عن 

رج له الشيخان عن خالد وروح بن عبادة وعبد األعلى وعبد الرمحن بن عثمان نفسه إنه مسع عنه يف االختالط وأخ
وحممد بن سواء السدوسي وحممد بن أيب عدي وحيىي القطان ويزيد بن زريع والبخاري عن بشر بن املفضل وسهل 

عن ابن  بن يوسف وابن املبارك وعبد الوارث ابن سعد وكهمس بن املنهال وحممد بن عبد اهللا األنصاري ومسلم
علية ومحاد بن أسامة وسامل بن نوح وسعيد بن عامر الضبعي وابن خالد األمحر وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف 
  وعبد وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس وحممد بن بشر العبدي وحممد بن بكر الربساين وغندر وممن مسع منه 

سعودي وربيعة الرأي شيخ مالك يف االختالط املعاىف بن وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود امل
) عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود املسعودي ( منهم ) و ( عمران ووكيع والفضل بن دكني 

ماعه قال أبو حامت اختلط قبل موته بسنة أو سنتني وقال أمحد إمنا اختلط ببغداد فمن مسع منه بالكوفة أو البصرة فس
جيد وقال ابن معني من مسع منه زمن أيب جعفر املنصور فهو صحيح السماع ومن مسع منه زمن املهدي فليس بشيء 

وقد شدد بعضهم يف أمره فرد حديثه كله ألنه ال يتميز حديثه القدمي من حديثه األخري قال ذلك ابن حبان وأبو 
ع منه يف الصحة وكيع و أبو نعيم الفضل قاله أمحد احلسن بن القطان قال العراقي والصحيح خالف ذلك فمن مس

وممن مسع منه قبل قدومه بغداد أمية بن خالد وبشر بن املفضل وجعفر بن عون وخالد بن احلارث وسفيان بن حبيب 
والثوري وسليم بن قتيبة وطلق بن غنام وعبد اهللا بن رجاء وعثمان بن عمرو بن فارس وعمرو بن مرزوق وعمرو 

والقاسم بن معن بن عبد الرمحن ومعاذ العنربي والنضر بن مشيل ويزيد بن زريع ومسع منه بعد االختالط بن اهليثم 
أبو النضر هاشم بن القاسم وعاصم بن علي وابن مهدي ويزيد بن هارون وحجاج األعور وأبو داود الطيالسي 

  قال ابن الصالح قيل إنه تغري ) لك شيخ ما( بن أيب عبد الرمحن ) ربيعة الرأي ( منهم ) و ( وعلي بن اجلعد 

وصاحل موىل التوأمة وحصني بن عبد الرمحن الكويف يف آخر عمره وترك االعتماد عليه لذلك قال العراقي وما حكاه 
ابن الصالح مل أره لغريه وقد احتج به الشيخان ووثقه احلفاظ واألئمة وال أعلم أحدا تكلم فيه باختالط وال ضعف 

بعد أن وثقه كانوا يتقونه ملوضع الرأي وذكره البتاين يف ذيل الكامل كذلك وقال ابن عبد الرب  إال ابن سعد قال
ذمه مجاعة من أهل احلديث إلغراقه يف الرأي وكان سفيان والشافعي وأمحد ال يرضون عن رأيه ألن كثريا منه 

 خرف قبل أن ميوت وقال أمحد أدركه قال ابن معني) موىل التوأمة ( بن نبهان ) صاحل ( منهم ) و ( خيالف السنة 
مالك بعد اختالطه وقال ابن حبان تغري سنة مخس وعشرين ومائة واختلط حديثه األخري بالقدمي ومل يتميز فاستحق 

الترك قال العراقي بل ميز األئمة بعض ذلك فسمع منه قدميا حممد بن أيب ذئب قاله ابن معني وغريه وابن جرير 
بن عدي وأسيد بن أيب أسيد وسعيد بن أيب أيوب وعبد الرمحن األفريقي وعمارة بن غزية وزياد بن سعد قاله ا

السلمي قال أبو حامت ) حصني بن عبد الرمحن الكويف ( منهم ) و ( وموسى بن عقبة ومسع بعده مالك والسفيانان 
ن عاصم وهلم هبذا االسم ساء حفظه يف اآلخر وقال يزيد بن هارون اختلط وقال النسائي تغري وأنكر ذلك على ب

ثالثة أخر كوفيون ليس فيهم سلمي وال من اختلط إال هذا وممن مسع منه قدميا سليمان التميمي واألعمش وشعبة 
  وسفيان 



) و ( وعبد الوهاب الثقفي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتني وعبد الرزاق عمي يف آخر عمره فكان يلقن فيتلقن 
قال ابن معني اختلط بآخره وقال عقبة العمى قبل موته بثالث سنني ) الثقفي ( عبد اجمليد بن ) عبد الوهاب ( منهم 

أو أربع قال الذهيب لكنه ما ضر تغريه فإنه مل حيدث حبديث يف زمن التغري مث استدل بقول أيب داود وتغري جرير بن 
قاله ) قبل موته بسنتني ( اختلط )  سفيان بن عيينة( منهم ) و ( حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس عنهم 

ابن الصالح أخذا من قول حيىي بن سعيد أشهد أن سفيان اختلط سنة سبع وتسعني وقد مات سنة تسع وتسعني 
قال العراقي وذلك وهم فإن املعروف أنه مات سنة مثان أول رجب قال الذهيب وما نقل عن حيىي بن سعيد فيه بعد 

مثان وقت قدوم احلاج ووقت حتدثهم عن أخبار احلجاج فمىت متكن من أن يسمع  ألن ابن سعيد مات يف صفر سنة
اختالط سفيان مث حيكم به واملوت قد نزل به قال فلعله بلغه ذلك يف أثناء سنة سبع ومن مسع منه يف التعبري حممد بن 

( مسعوا منه قبل ذلك عاصم صاحب ذلك اجلزء العايل قال الذهيب ويغلب على ظين أن سائر شيوخ األئمة الستة 
قاله أمحد قال فمن مسع منه بعد أن عمي ) عمي يف آخر عمره فكان يلقن فيتلقن ( بن مهام الصنعاين ) وعبد الرزاق 

فهو ضعيف السماع وممن مسع منه قبل ذلك أمحد وابن راهويه وابن معني وابن املديين ووكيع يف آخرين وبعده أمحد 
اد الطرباين وإسحاق بن إبراهيم الديري قال ابن الصالح وجدت فيما روى الطرباين بن حممد بن شبويه وحممد بن مح

  عن الديري عنه أحاديث استنكرهتا جدا فأحلت أمرها على ذلك 

وعارم وأبو قالبة الرقاشي وقال إبراهيم احلريب مات عبد الرزاق وللدبري ست سنني أو سبع قال ابن عدي 
إمنا اعتىن به أبوه فأمسعه منه تصانيفه وله سبع سنني أو حنوها وقد احتج به أبو  استصغرين عبد الرزاق قال الذهيب

عوانة يف صحيحه وغريه قال العراقي وكأن من احتج به مل يبال بتغريه لكونه إمنا حدث من كتبه ال من حفظه قال 
م مسع منه بعد التغري وهم والظاهر أن الذين مسع منهم الطرباين يف رحلته إىل صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كله

أربعة الدبري وإبراهيم بن حممد بن برة الصنعاين وإبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن سويد واحلسني بن عبد األعلى 
حممد بن الفضل أبو النعمان السدوسي قال البخاري تغري يف آخر عمره وقال أبو ) عارم ( منهم ) و ( الصنعاين 

ومائتني فسماعه جيد قال وأبو زرعة لقيه سنة اثنتني وعشرين وقال أبو داود بلغنا أنه  حامت من مسع منه سنة عشرين
أنكر سنة ثالث عشرة مث راجعه عقله مث استحكم به االختالط سنة ست عشرة وقال الدارقطين وما ظهر له بعد 

املناكري الكثرية يف اختالطه حديث منكر وأما ابن حبان فقد اختلط وتغري حىت كان ال يدري ما حيدث فوقعت 
روايته فما روى عند القدماء فصحيح وأما رواية املتأخرين فيجب التنكب عنها وأنكر ذلك الذهيب ونسب ابن 

حبان إىل التخفيف والتهوير وممن مسع منه قبل االختالط أمحد وعبد اهللا املسندي وأبو حامت وأبو علي حممد بن أمحد 
( عبد امللك بن حممد ) أبو قالبة ( منهم ) و ( العزيز والبغوي وأبو زرعة بن خالد ومجاعة وبعده علي بن عبد 

  قال ابن خزمية ثنا أبو قالبة بالبصرة قبل أن ) الرقاشي 

وأبو أمحد الغطريفي وأبو طاهر ححفيد اإلمام ابن خزمية وأبو بكر القطيعي راوي مسند أمحد خيتلط وخيرج إىل 
رة فسماعه صحيح وذلك كأيب داود السجستاين وابنه أيب بكر وابن ماجه وأيب بغداد فظاهره أن من مسع منه بالبص

مسلم الكجي وحممد بن إسحاق الصنعاين وأمحد بن حيىي البالذري وأيب عروبة احلراين وممن مسع منه ببغداد أمحد بن 
أبو العباس األصم سلمان النجاد وأمحد بن كامل القاضي وأبو سهل ابن زياد القطان وعثمان بن أمحد السماك و

اجلرجاين ) الغطريفي ( حممد بن أمحد بن احلسني ) أبو أمحد ( منهم يف املتأخرين ) و ( وأبو بكر الشافعي وغريهم 
قال احلافظ أبو علي الربذعي بلغين أنه اختلط يف آخر عمره قال العراقي مل اره لغريه وقد ترمجه احلافظ محزة يف 



ا يف ذلك وهو أعرف به فإنه شيخه وقد حدث عنه اإلمساعيلي يف صحيحه إال أنه تاريخ جرجان فلم يذكر عنه شيئ
دلس امسه لكونه من أقرانه ال لضعفه وقد مات اإلمساعيلي قبله وآخر أصحاب الغطريفي القاضي أبو الطيب 

ي وافق هذا يف امسه الطربي ومساعه منه يف حياة اإلمساعيلي فهو قبل تغريه إن كان تغري قال ومث آخر يقال له الغطريف
واسم أبيه وبلده ونسبه وتقاربا يف اسم جده وتعاصرا وذاك قد اختلط بآخره كما ذكره احلاكم يف تاريخ نيسابور 

ابن ( أيب بكر ) حفيد اإلمام ( حممد بن الفضل ) أبو طاهر ( منهم ) و ( فيحتمل أن يكون اشتبه بالغطريفي هذا 
أبو ( منهم ) و ( ه بسنتني ونصف قال الذهيب ومل يسمع أحد منه يف تلك املدة قال احلاكم اختلط قبل موت) خزمية 

  والزهد له عن ابنه عبد اهللا ) بكر القطيعي راوي مسند أمحد 

  ومن كان من هذا القبيل حمتجا به يف الصحيح فهو مما عرف روايته قبل االختالط 

  النوع الثالث والستون طبقات العلماء والرواة

قال ابن الصالح اختل يف آخر عمره وخرف حىت كان ال يعرف شيئا مما يقرأ عليه قال الذهيب ذكر  هذا فن مهم
هذا أبو احلسن بن الفرات وهو غلو وإسراف وقد وثقه الربقاين واحلاكم والدارقطين ومل يذكروا شيئا من ذلك 

قال وعلى تقدير ثبوته فمن مسع منه يف وقال العراقي يف ثبوت ذلك نظر وما ذكره ابن الفرات مل يثبت إسناده إليه 
حال صحته احلاكم والدارقطين وابن شاهني والربقاين وأبو نعيم وأبو علي التميمي راوي املسند عنه فإنه مسعه عليه 

ومن كان من هذا القبيل حمتجا به يف الصحيح فهو مما عرف ( سنة ست وستني ومات سنة مثان وستني وثلثمائة 
  فإنه قد يتفق ) هذا فن مهم )  ١( النوع الثالث والستون طبقات العلماء والرواة ) ( ط روايته قبل االختال

وطبقات ابن سعد عظيم كثري الفوائد هو ثقة لكنه كثري الرواية فيه عن الضعفاء منهم شيخه حممد بن عمر الواقدي 
 باعتبار كأنس وشبهه من أصاغر ال ينسبه والطبقة القوم املتشاهبون وقد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتني

الصحابة وهم مع العشرة يف طبقة الصحابة وعلى شذا الصحابة كلهم طبقة والتابعون ثانية وأتباعهم ثالثة وهلم 
جرا وباعتبار امسان يف اللفظ فيظن أن أحدمها اآلخر فيتميز ذلك مبعرفة طبقاهتما وصنف يف ذلك مجاعة كمسلم 

( يف نفسه ) وهو ثقة ( وله كتابان آخران يف ذلك ) عظيم كثري الفوائد ( الكبري  )وطبقات ابن سعد ( وخليفة 
بل يقتصر على امسه واسم أبيه ) لكنه كثري الرواية فيه عن الضعفاء منهم شيخه حممد بن عمر الواقدي ال ينسبه 

ويف االصطالح قوم تقاربوا يف ) القوم املتشاهبون ( يف اللغة ) والطبقة ( وشيخه هشام بن حممد بن السائب الكليب 
أي ) وقد يكونان ( السنن واإلسناد أو يف اإلسناد فقط بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ اآلخر أو يقاربوا شيوخه 

كأنس ( آخر ملشاهبته هلا من وجه آخر ) ومن طبقتني باعتبار ( ملشاهبته هلا من وجه ) من طبقة باعتبار ( الراويان 
باعتبار اشتراكهم يف ) ة هم مع العشرة يف طبقة الصحابة وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة وشبهه من أصاغر الصحاب

  باالعتبار املذكور وهلم جرا ) ثالثة ( طبقة ) ثانية وأتباعهم ( طبقة ) والتابعون ( الصحبة 

ت ومن رووا عنه السوابق تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم وحيتاج الناظر فيه إىل معرفة املواليد والوفيا
  وروى عنهم 

  النوع الرابع والستون معرفة املوايل أمهه املنسوبون إىل القبائل مطلقا



كفالن القرشي ويكون موىل هلم مث منهم من يقال موىل فالن ويراد موىل عتاقة وهو الغالب ومنهم موىل اإلسالم 
أسلم على يد اليمان اجلعفي وكذلك احلسن كالبخاري اإلمام موىل اجلعفيني والء إسالم ألن جده كان جموسيا ف

يف معرفة الصحابة أهنم اثنتا عشرة ) السوابق تكون الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدم ( آخر وهو النظر إىل 
( للرواة ) وحيتاج الناظر فيه إىل معرفة املواليد ( طبقة أو أكثر ويف معرفة التابعني أهنم مخس عشرة طبقة وهكذا 

من العلماء والرواة وصنف يف ذلك ) النوع الرابع والستون معرفة املوايل ) ( رووا عنه وروى عنهم  والوفيات ومن
فرمبا ) أمهه املنسوبون إىل القبائل مطلقا كفالن القرشي ويكون موىل هلم ( ابو عمر الكندي بالنسبة إىل املصريني 

ام الشرعية يف األمور املشترط فيها النسب ظن أنه منهم حبكم ظاهر اإلطالق فيترتب على ذلك خلل يف األحك
موىل فالن ويراد موىل عتاقة وهو ( فيه ) مث منهم من يقال ( كاإلمامة العظمى والكفاءة يف النكاح وحنو ذلك 

موىل اإلسالم كالبخاري اإلمام موىل اجلعفيني والء إسالم ألن جده ( من يراد به ) ومنهم ( وستأيت أمثلته ) الغالب 
  بن عيسى ) اجلعفي وكذلك احلسن ( بن أخنس ) كان جموسيا فأسلم على يد اليمان ( ة املغري) 

املاسرجسي موىل عبد اهللا بن املبارك كان نصرانيا فأسلم على يديه ومنهم موىل احللف كمامل بن أنس اإلمام ونفره 
لطائي التابعي موىل طيء وأبو العالية أصبحيون صليبة موايل لتيم قريش باحللف ومن أمثلة موىل القبيلة أبو البختري ا

الرياحي التابعي موىل امرأة من بين رياح والليث بن سعد املصري الفهمي موالهم عبد اهللا ابن املبارك احلنظلي 
موالهم عبداهللا بن وهب القرشي موالهم عبداهللا بن صاحل اجلهين موالهم ورمبا نسب إىل القبيلة موىل موالها كأيب 

( ي موىل شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكره املصنف يف هتذيبه ابن ماسرجس احلباب اهلامش
موىل عبد اهللا بن املبارك كان نصرانيا فأسلم على يديه ومنهم ( أبو علي النيسابوري من رجال مسلم ) املاسرجسي 

موايل لتيم ( التيمي ألن نفره أصبح  ويقال له) أصبحيون صليبة ( هم ) موىل احللف كمالك بن أنس اإلمام ونفره 
رفيع بن ) أبو البختري الطائي التابعي موىل طيء وأبو العالية ( عتاقة ) قريش باحللف ومن أمثلة موايل القبيلة 

والليث بن سعد ( ابن يربوع حي من بين متيم ) التابعي موىل امرأة من بين رياح ( بالتحية ) الرياحي ( مهران 
موالهم عبد اهللا بن وهب القرشي موالهم عبد اهللا بن صاحل اجلهين موالهم ورمبا نسب إىل القبيلة املصري الفهمي 

) موىل شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ( ألنه ) اهلامشي ( سعيد بن يسار ) موىل موالها كأيب احلباب 
س حينئذ من هذا القسم ومنه عبد اهللا بن وهب وقيل هو موىل ميمونة أم املؤمنني وقيل موىل احلسني ابن علي فلي

  القرشي الفهري فإنه موىل يزيد بن رمانة موىل يزيد بن أنيس الفهري 

  النوع اخلامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلداهنم

هو مما يفتقر إليه حفاظ احلديث يف تصرفاهتم ومصنفاهتم ومن مظانه الطبقات البن سعد وقد كانت العرب إمنا 
سب إىل قبائلها فلما جاء اإلسالم وغلب عليهم سكىن القرى انتسبوا إىل القرى كالعجم مث من كان ناقله من بلد تن

إىل بلد وأراد االنتساب إليهما فليبدأ باألول فيقول يف ناقله مصر إىل دمشق املصري والدمشقي واألحسن مث 
النوع ( ية وإىل البلدة وإىل الناحية وإىل األقليم الدمشقي ومن كان من أهل قرية بلدة فيجوز ان ينسب إىل القر

فإن ) اخلامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلداهنم وهو مما يفتقر إليه حفاظ احلديث يف تصرفاهتم ومصنفاهتم 
ا ومن مظانه الطبقات البن سعد وقد كانت العرب إمنا تنتسب إىل قبائله( بذلك مييز بني االمسني املتفقني يف اللفظ 

كالعجم مث من كان ناقلة من بلد إىل ( واملدائن ) فلما جاء اإلسالم وغلب عليهم سكىن القرى انتسبوا إىل القرى 



) بلد وأراد االنتساب إليهما فليبدأ باألول فيقول يف ناقلة مصر إىل دمشق املصري الدمشقي واألحسن مث الدمشقي 
ومن كان من أهل قرية ( فقط وهو قليل قاله املصنف يف هتذيبه لداللة مث على الترتيب وله أن ينتسب إىل أحدمها 

اليت فيها تلك البلدة فقط زاد ) وإىل الناحية ( فقط ) فيجوز أن ينسب إىل القرية ( بإضافة قرية إليها ) بلدة 
كور فقط فيقول فيمن هو من حرستا مثال وهي قرية من قرى الغوطة اليت هي كورة من ) وإىل اإلقليم ( املصنف 

  دمشق احلرستائي أو الغوطي أو الدمشقي أو الشامي وله 

قال عبد اهللا بن املبارك وغريه من أقام يف بلدة أربع سنني نسب إليها اجلمع فيبدأ باألعم وهو اإلقليم مث الناس مث 
قبل اخلاص البلد مث القرية فيقال الشامي الدمشقي الغوطي احلرستائي وكذا يف النسب إىل القبائل يبدأ بالعام 

ليحصل بالثاين فائدة مل تكن الزمة يف األول فيقال القرشي مث اهلامشي وال يقال اهلامشي القرشي ألنه ال فائدة للثاين 
حينئذ إذ يلزم من كونه هامشيا كونه قرشيا خبالف العكس ذكره املصنف يف هتذيبه قال فإن قيل فينبغي أن ال يذكر 

ب أنه قد خيفى على بعض الناس كون اهلامشي قرشيا ويظهر هذا اخلفاء يف األعم بل يقتصر على األخص فاجلوا
البطون اخلفية كاألشهل من األنصار إذ لو اقتصر على األشهل مل يعرف كثري من الناس أنه من األنصار أم ال فذكر 

ل قال وإذا مجع العام مث اخلاص لدفع هذا الوهم قال وقد يقتصرون على اخلاص وقد يقتصرون على العام وهذا قلي
قال عبد اهللا بن املبارك وغريه من أقام يف بلدة أربع ( بني النسب إىل القبيلة والبلد قدم النسب إىل القبيلة انتهى 

فائدة صنف يف األنساب احلازمي كتاب العجالة وهو صغري احلجم والرشاطي مث احلافظ أبو سعد ) سنني نسب إليها 
صره ابن األثري يف ثالث جملدات ومساه اللباب وزاد فيه شيئا يسريا وقداختصرته السمعاين كتابا ضخما حافال واخت

  أنا يف جملدة لطيفة وزدت فيه اجلم الغفري ومسيته لب اللباب وهللا احلمد 

هذا آخر ما أورده املصنف رمحه اهللا تعاىل من أنواع علوم احلديث تبعا البن الصالح وقد بقيت أنواع أخر ها أنا 
هللا سبحانه وتعاىل املستعان النوع السادس والسابع والستون املعلق واملعنعن تقدم ذكرمها يف نوع املعضل أوردها وا

النوع الثامن والتاسع والستون املتواتر والعزيز تقدما يف نوع املشهور والغريب النوع السبعون املستفيض أشرت 
وظ واملعروف حررهتما يف نوع الشاذ واملنكر النوع الثالث إليه يف نوع املشهور النوع احلادي والثاين والسبعون احملف

والسبعون املتروك وتقدم يف نوع املنكر وعقيب املقلوب النوع الرابع والسبعون احملرف تقدمت اإلشارة إليه يف نوع 
ني املصحف النوع اخلامس والسبعون معرفة أتباع التابعني قد ذكره احلاكم يف علوم احلديث عقب معرفة التابع

النوع السادس والسابع والسبعون رواية الصحابة بعضهم عن بعض والتابعني بعضهم عن بعض هذان ذكرمها 
  البلقيين يف حماسن االصطالح وقال إهنما مهمان ألن الغالب رواية التابعني عن الصحابة ورواية أتباع التابعني 

ا تقدم يف نوع األقران ومن أمثلة األول حديث اجتمع عن التابعني فيحتاج إىل التنبيه على ما خيالف الغالب قلت هذ
فيه أربعة صحابة وهو حديث الزهري عن السائب ابن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد اهللا بن السعدي 

عن عمر بن اخلطاب مرفوعا ما جاءك اهللا به من هذا املال عن غري إشراف وال سائل فخذه وال تتبعه نفسك 
ان عن كثري بن مرة عن نعيم بن هبار عن املقداد بن معدي كرب عن أيب أيوب عن عوف بن وحديث خالد بن معد

مالك قال خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مرعوب متغري اللون فقال أطيعوين ما دمت فيكم 
صحابة اثنتان من وحديث اجتمع فيه أربع من نساء ال)  ١( وعليكم بكتاب اهللا فأحلوا حالله وحرموا حرامه 

أمهات املؤمنني وربيبتان للنيب صلى اهللا عليه و سلم وهو ما رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق 



ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت 
و سلم يوما حممرا وجهه وهو يقول ال إله إال اهللا ثالث مرات ويل جحش قالت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد عشرا قلت يا رسول اهللا أهنلك وفينا 
الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث وقد أفرد بعضهم هذه األحاديث الثالثة يف جزء قلت وقع يف بعض األجزاء 
حديث اجتمع فيه مخسة من الصحابة أخربين أبو عبد اهللا ابن مقبل مكاتبة عن أمحد بن عبد العزيز وحممد علي 

  احلراوي كالمها عن احلافظ شرف الدين الدمياطي أنا احلافظ يوسف بن خليل أنا ذاكر بن كامل 

لي احلسني بن أمحد الربدعي ثنا حممد بن أنبأنا أبو زكريا حيىي بن ايب عمر األصبهاين أنا أمحد بن الفاضل أنا أبو ع
العباس اجلوزي ثنا حممد بن حبان األنصاري ثنا الشاذكوين ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب 

عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن عثمان بن عفان عن عمر بن اخلطاب عن أيب بكر الصديق عن بالل قال قال 
ليه و سلم املوت كفارة لكل مسلم النوع الثامن والسبعون ما رواه الصحابة عن التابعني عن رسول اهللا صلى اهللا ع

الصحابة هذا النوع زدته أنا وقد ألف فيه اخلطيب وقد أنكر بعضهم وجود ذلك وقال إن رواية الصحابة عن 
الساعدي عن مروان بن  التابعني إمنا هي يف اإلسرائيليات واملوقوفات وليس كذلك فمن ذلك حديث سهل بن سعد

احلكم عن زيد بن ثابت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أملى عليه ال يستوي القاعدون من املؤمنني فجاء ابن أم 
مكتوم احلديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وحديث السائب بن يزيد عن عبد الرمحن بن عبد القارئ عن 

و سلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بني صالة الفجر  عمر ابن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه
إىل صالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل رواه مسلم وأصحاب السنن األربعة وحديث جابر بن عبد اهللا عن أم 

مث يكسل  مكتوم بنت أيب بكر الصديق عن عائشة أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل جيامع
هل عليهما من غسل وعائشة جالسة فقال إين ألفعل ذلك أنا وهذه مث نغتسل رواه مسلم وحديث عمرو بن 

احلارث بن املصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود عن زينب امرأة ابن مسعود قالت خطبنا سول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من 

حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة رواه الترمذي والنسائي واحلديث متفق عليه من رواية عمرو عن زينب 
نفسها وحديث يعلى بن أمية عن عنبسة بن أيب سفيان عن أخته أم حبيبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من صلى 

اه النسائي وحديث جابر بن عبد اهللا عن أيب عمرة موىل اثنيت عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بين له بيت يف اجلنة رو
عائشة وامسه ذكوان عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يكون جنبا فرييد الرقاد فيتوضأ وضوءه للصالة 

عبدا  مث يرقد رواه أمحد يف مسنده وحديث أيب هريرة عن أم عبد اهللا ابن أيب ذئاب عن أم سلمة مرفوعا ما ابتلى اهللا
ببالء وهو على طريقة يكرهها إال جعل اهللا ذلك البالء كفارة له رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات 
وقد مجع احلافظ أبو الفضل العراقي األحاديث اليت هبذه الشريطة فبلغت عشرين حديثا النوع التاسع والسبعون 

ذكرمها شيخ اإلسالم يف النخبة وصنف اخلطيب يف النوع والثمانون معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه 
األول كتابا قال فيه جلت يف أمساء رواة احلديث فوجدت مجاعة منهم واطأت كناهم أمساء آبائهم ولبعضهم نظرا 
خلالف ذلك فرمبا جاءت رواية عن بعضهم بامسه وكنيته مضاهيا آلخر يف امسه وكنيته ومها اثنان فال يؤمن وقوع 

فيها وقال شيخ اإلسالم فائدة معرفة ذلك نفي الغلط عمن نسبه إىل أبيه وصنف أبو الفتح األزدي يف النوع  اخلطأ
الثاين كتابا ومن أمثلة األول يف الصحابة ويف غريهم أبو مسلم األغر بن مسلم املدين روى عن أيب هريرة وغريه 



هيم بن إسحاق املديين من أتباع التابعني وأبو وأيب خالد البصري روى عن أيب هريرة ومسرة وأبو إسحاق إبرا
  إمساعيل إدريس بن إمساعيل الكويف 

روى عن األعمش وطلحة بن مصرف وأبو زياد أيوب بن زياد احلمصي روى عن عبادة بن الوليد بن عبادة وابو 
حابة أوس بن اجلواب األحوص بن جواب الكويف الضيب روى عن أسباط بن نصر وغريه ومن أمثلة الثاين يف الص

أوس وسنان بن أيب سنان األسدي ومعقل ابن أيب معقل ويف غريهم احلسن بن أيب احلسن البصري وإسحاق بن أيب 
إسحاق السبيعي وعامر بن أيب عامر األشعري النوع احلادي والثمانون معرفة من وافقت كنيته كنية زوجه وهذا 

حلسن بن حيويه جزءا خاصا بالصحابة مث احلافظ أبو القاسم النوع ذكره شيخ اإلسالم يف النخبة وصنف فيه أبو ا
بن عساكر وقد رأيت جزءا ابن حيويه وهذه أمساء من ذكر فيه أبو أسيد الساعدي مالك بن ربيعة األنصاري 

وزوجة أم أسيد األنصاري أبو أيوب األنصاري خالد بن زيد وزوجه أم أيوب بنت قيس بن أسد األنصارية ابو بكر 
وزوجه أم بكر يف اجلاهلية مل يصح إسالمها أبو الدحداح وزوجه أم الدحداح أبو الدرداء وزوجه أم الصديق 

الدرداء الكربى خرية بنت أيب حدرد صحابية وأم الدرداء الصغرى هجيمة تابعية أبو ذر الغفاري وزوجه أم ذر أبو 
ته أيضا أبو سلمة عبد اهللا بن عبد األسود رافع أسلم موىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وزوجه أم رافع سلمى موال

وزوجه أم سلمة هند بنت أيب أمية تزوجها بعده النيب صلى اهللا عليه و سلم أبو سيف القني ظئر إبراهيم وزوجه أم 
سيف أبو طليق وزوجه أم طليق أبو الفضل العباس ابن عبد املطلب وزوجه أم الفضل لبابة بنت احلارث أبو معقل 

بن أيب معقل وزوجه أم معقل األسدية هذا ما ذكره ابن حيويه وقد روى عن كل من املذكورين  األسدي هيثم
  حديثا وفاته أبو معبد وأم معبد وأبو رعلة وأم رعلة 

النوع الثاين والثمانون معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه هذا النوع ذكره شيخ اإلسالم يف النخبة ومثله بالربيع 
ذا يأيت يف الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع يف الصحيح عامر بن سعد عن سعد وهو بن أنس عن أنس هك

أبوه وليس أنس شيخ الربيع والده بل هو أنس بن مالك الصحايب املشهور وأبوه بكري النوع الثالث والثمانون 
له باحلسن بن احلسن بن علي بن معرفة من اتفق امسه واسم أبيه وجده هذا النوع ذكره شيخ اإلسالم يف النخبة ومث

أيب طالب وقد صنف أبو الفتح األزدي كتابا فيمن وافق امسه اسم أبيه كاحلجاج بن احلجاج األسلمي له صحبة 
وعدي بن عدي الكندي وهند بن هند بن أيب هالة وحجر بن حجر الكالعي وهاشم بن هاشم بن عتبة وعباد بن 

مداين وسعيد بن سعيد بن العاص وغريهم وقد يتفق االسم واسم األب مع عباد املهليب وصاحل بن صاحل بن حي اهل
االسم واسم األب فصاعدا كأيب اليمن الكندي زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن النوع الرابع 

عن والثمانون معرفة من اتفق امسه واسم شيخه وشيخ شيخه ذكره شيخ اإلسالم يف النخبة كعمران عن عمران 
عمران األول يعرف بالقصري والثاين أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حصني الصحايب وكسليمان عن سليمان عن 

سليمان األول أبو أمحد بن أيوب الطرباين والثاين أبو أمحد الواسطي والثالث ابن عبد الرمحن الدمشقي املعروف بابن 
  يب العالء اهلمداين العطار يروى بنت شرحبيل قال وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأ

عن أيب علي األصبهاين احلداد وكل منهما امسه احلسن بن أمحد بن احلسن بن احلسن بن أمحد فاتفقا يف ذلك وافترقا 
يف الكنية والبلد والصنعة وصنف يف ذلك ابو موسى املديين جزءا حافال قلت وقال احلاكم يف أواخر علوم احلديث 

نا خلف ثنا خلف ثنا خلف فاألول األمري خلف بن أمحد السجزي والثاين أبو صاحل خلف بن ثنا خلف ثنا خلف ث



حممد البخاري والثالث خلق بن سليمان السلفي صاحب املسند والرابع خلف بن حممد الواسطي كردوس واخلامس 
حممد بن إبراهيم خلف بن موسى ابن خلف قلت ومن هذا النوع حديث املسلسل باحملمدين يف كل رواته أخربين 

املالكي األديب إجازة عن حممد بن أمحد املهدوي أن حممد ابن زين مشرف أخربه عن الزكي حممد بن يوسف 
الربزاين احلافظ ثنا حممد بن أيب احلسني الصويف ثنا حممد بن عبد اهللا بن حممود الطائي ثنا احلافظ أبو عبد اهللا حممد 

لي الركاين ثنا احلافظ أبو عبداهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي العبدي ثنا بن عبد الواحد الدقاق ثنا حممد بن ع
أبو منصور حممد بن سعد الباوردي ثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن املثىن ثنا حممد بن 

لى رجل فخذاه مكشوفتان فقال بشر ثنا حممد بن جحش عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مر يف السوق ع
له غط فخذيك فإن الفخذين عورة قال شيخ اإلسالم أبو الفضل بن حجر هذا حجيث عجيب التسلل وليس يف 

  إسناده من ينظر يف حاله سوى حممد بن عمرو واسم جده سهل ضعفه حيىي 

الرمحن عن أيب كثري أمت منه وعلقه  القطان ووثقه ابن حبان وله متابع رواه أمحد وابن خزمية من طريق العالء بن عبد
البخاري يف الصحيح النوع اخلامس والثمانون معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه ذكره شيخ اإلسالم يف 

النخبة وقال هو نوع لطيف مل يتعرض له ابن الصالح وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقالبا ومن 
مسلم وروى عنه فشيخه مسلم بن إبراهيم أبو مسلم الفراديسي البصري والراوي عنه  أمثلته أن البخاري روى عن

مسلم بن احلجاج صاحب الصحيح وروى عنه مسلم ابن احلجاج يف صحيحه حديثا هبذه الترمجة بعينها ومنها حيىي 
هشام الدستوائي بن أيب كثري روى عن هشام وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه والراوي عنه 

ومنها ابن جريج روى عن هشام فشيخه ابن عروة والراوي عنه ابن يوسف الصنعاين ومنها احلكم بن عتيبة روى 
عن ابن أيب ليلى وروى عنه ابن أيب ليلى فاألعلى عبد الرمحن واألدىن حممد بن عبد الرمحن املذكور النوع السادس 

ه شيخ اإلسالم يف أول نكته على ابن الصالح ومل يذكره يف النخبة والثمانون معرفة من اتفق امسه وكنيته ذكر
وصنف فيه اخلطيب وفائدته نفي الغلط عمن ذكره بأحدمها ومن أمثلته ابن الطيلسان احلافظ حمدث األندلس امسه 

ريي بن القاسم وكنيته أبو القاسم النوع السابع والثمانون معرفة من وافق امسه نسبه مل يذكروه أيضا من ذلك مح
بشري احلمريي روى عن جندب البجلي وأيب الدرداء ومعقل بن يسار وغريهم وقريب منهم األمساء اليت بلفظ 

  النسب كاحلضرمي والد العالء 

النوع الثامن والثمانون معرفة األمساء اليت يشترك فيها الرجال والنساء وهو قسمان أحدمها أن يشتركا يف االسم 
أمساء بن رباب صحابيان وأمساء بنت أيب بكر وأمساء بنت عميس صحابيتان وبريدة بن فقط كأمساء بن حارثة و

احلصيب صحايب وبريدة بنت بشر صحابية وبركة أم أمين صحابية وبركة بن العريان عن ابن عمر وابن عباس 
أمساء الضبعي وهنيدة بن خالد اخلزاعي عن علي وهنيدة بنت شريك عن عائشة وجويرية أم املؤمنني وجويرية بن 

والثاين أن يشتركا يف االسم واسم األب كبسرة بن صفوان حدث عن إبراهيم بن سعد وبسرة بنت صفوان 
صحابية وهند بن مهلب روى عنه حممد بن الزبرقان وهند بنت املهلب حدثت عن أبيها وأمية بن عبد اهللا األموي 

يد بن جدعان أخرج هلا الترمذي النوع التاسع عن ابن عمر وأمية بنت عبد اهللا عن عائشة وعنها علي بن ز
والثمانون معرفة أسباب احلديث هذا النوع ذكره البلقيين يف حماسن االصطالح وشيخ اإلسالم يف النخبة ن وصنف 
فيه أبو حفص العكربي وأبو حامد بن كوتاه اجلوباري قال الذهيب ومل يسبق إىل ذلك وقال ابن دقيق العيد يف شرح 

بعض املتأخرين يف تصنيف أسباب احلديث كما صنف يف أسباب النزول ومن أمثلته حديث إمنا  العمدة شرع



األعمال بالنيات سببه أن رجال هاجر من مكة إىل املدينة ال يريد بذلك اهلجرة بل ليتزوج امرأة يقال هلا أم قيس 
  يوية فسمي مهاجر أم قيس وهلذا حسن يف احلديث ذكر املرأة دون سائر األمور الدن

قال البلقيين والسبب قد ينقل يف احلديث كحديث سؤال جربيل عليه الصالة و السالم عن اإلميان واإلسالم 
واإلحسان وحديث القلتني سئل عن املاء يكون بالفالة وما ينوبه من السباع والدواب وحديث صل فإنك مل تصل 

وقد ال ينقل فيه أو ينقل يف بعض طرقه وحديث خذي فرصة من مسك وحديث سؤال أي الذنب أكرب وغري ذلك 
وهو الذي ينبغي االعتناء به فبذكر السبب يتبني الفقه يف املسألة من ذلك حديث اخلراج بالضمان يف بعض طرقه 

عند أيب داود وابن ماجه إن رجال ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء اهللا أن يقيم مث وجد به عيبا فخاصمه إىل النيب صلى 
و سلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول اهللا قد استعمل غالمي فقال صلى اهللا عليه و سلم اخلراج اهللا عليه 

بالضمان النوع التسعون معرفة تواريخ املتون ذكره البلقيين وقال فوائده كثرية وله نفع يف معرفة الناسخ واملنسوخ 
ر األمرين ويكون بذكر السنة والشهر وغري قال والتاريخ يعرف بأول ما كان كذا ويذكر القبلية والبعدية وبآخ

ذلك فمن األول أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الوحي الرؤيا الصاحلة وأول ما هناين عنه ريب 
بعد عبادة األوثان شرب اخلمر ومالحاة الرجال رواه ابن ماجه وقد صنف العلماء يف األوائل وأفرد ابن أيب شيبة يف 

  ابا لألوائل مصنفه ب

ومن القبلية وحنوها حديث جابر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا 
إذا أهرقنا املاء مث رأيته قبل موته بعام يستقبلها رواه أمحد وأبو داود وغريمها وحديثه كان آخر األمرين من رسول 

الوضوء مما مست النار رواه أبو داود وغريه وحديث جرير أنه رأى النيب صلى اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك 
عليه و سلم ميسح على اخلف فقيل له أقبل نزول سورة املائدة أم بعدها فقال ما أسلمت إال بعد نزول سورة املائدة 

وضأ لكل صالة فلما كان ومن املؤرخ بذكر السنة وحنوها حديث بريدة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يت
يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد أخرجه مسلم وحديث عبد اهللا بن حكيم أتانا كتاب رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قبل موته بشهر أن ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب رواه األربعة النوع احلادس والتسعون معرفة 

وع زدته أنا وهو نظري ما ذكروه فيمن مل يرو عنه إال واحد مث رأيت أن للبخاري من مل يرو إال حديثا واحدا هذا الن
فيه تصنيفا خاصا بالصحبة وبينه وبني الواحدان فرق فإنه قد يكون روى عنه أكثر من واحد وليس له إال حديث 

الصحابة ابن واحد وقد يكون روى عنه غري حديث وليس له إال راو واحد وذلك موجود معروف ومن أمثلته يف 
  أيب عمارة املدين قال املزي له حديث واحد يف املسح على اخلفني رواه أبو داود وابن ماجه 

آيب اللحم الغفاري قال املزي له حديث واحد يف االستسقاء رواه الترمذي والنسائي أمحد بن جزء البصري قال 
سجد جاىف عضديه عن جنبيه رواه أبو داود املزي له حديث واحد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا 

وابن ماجه تفرد به عنه احلسن البصري أدرع السلمي قال املزي له حديث جئت ليلة أحرس النيب صلى اهللا عليه و 
سلم فإذا رجل قراءته عالية احلديث رواه ابن ماجه بشري بن جحاش القرشي ويقال بشر قال املزي صحايب شامي له 

يف كفه فوضع عليها أصبعه مث قال يقول اهللا ابن آدم  ٢ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم بزق يوما حديث واحد أن رسو
أىن تعجزين احلديث رواه أمحد وابن ماجه حدرد بن أيب حدرد السلمي روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

دي قال املزي له حديث واحد عن من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه رواه أبو داود ربيعة بن عامر بن اهلاد األز



النيب صلى اهللا عليه و سلم ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام رواه النسائي أبو حامت صحايب روى عنه حممد وسعيد ابنا 
عتبة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن ال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض ليس أليب 

 طبقات احلفاظ وأبو علي بن السكن ومن غري الصحابة إسحاق بن يزيد اهلذيل املدين روى حامت غريه قال الذهيب يف
  عن عون بن عبد اهللا عن ابن مسعود حديث 

إذا ركع أو سجد فليسبح ثالثا وذلك أدناه رواه الترمذي والنسائي قال املزي وليس له غريه إمساعيل بن بشري 
لحة زيد بن سهل األنصاريني قاال مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدين روى عن جابر بن عبد اهللا وأيب ط

يقول ما من امرئ خيذل امرءا مسلما يف موضع تنتهك فيه حرمته احلديث رواه أبو داود وقال املزي وال يعرف له 
ه إذ دخل غريه احلسن بن قيس روى عن كرز التميمي دخلت على احلسني بن علي أعوده يف مرضه فبينما أنا عند

علينا علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه احلديث يف فضل عيادة املريض رواه النسائي يف مسند علي قال املزي 
النوع الثاين والتسعون معرفة من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا يف )  ١( ليس له وال لشيخه إال هذا احلديث 

لنوع زدته أنا وفائدة معرفة ذلك احلكم بإرساله إذا كان الراوي عنه حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا 
تابعيا وأرجو أن أمجع هلم مسندا من ذلك أبو سلمة زوج أم سلمة تويف مرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 

  مر اهللا بدر روت أم سلمة عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مسلم يصاب مبصيبة فيفزع إىل ما أ

ا

به من قول إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين عليها إال أعقبه اهللا خريا منها رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه من طريق عمر بن أيب سلمة أن أبا سلمة أخربها أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

أمحد له يف مسنده حديث اهلجرة ومحزة عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و يقول فذكره وجعفر بن أيب طالب روى 
سلم روى له الطرباين حديثا يف احلوض وخدجية وأبو طالب إن صح إسالمه النوع الثالث والتسعون معرفة احلفاظ 

يفا منه وصنف فيه مجاعة أشهرهم الذهيب وقد خلصت طبقاته وذيلت عليه من جاء بعده وها أنا أورد هنا نوعا لط
قال البيهقي يف املدخل أنا عبد اهللا احلافظ أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن احلكم أنا ابن 

وهب مسعت مالكا حيدث عن حيىي بن سعيد أن عمر بن اخلطاب قال يوما عدوا األئمة فعدوها حنوا من مخسة قال 
ئمة من هم قال هم أئمة الدين يف الفقه والورع وقال جعفر بن ربيعة أفمتروك الناس بغري أئمة فسألت مالكا عن األ

قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل املدينة قال أما أعلمهم بقضايا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقضايا أيب بكر 
حديثا فعروة وعمر وعثمان وأفقههم فقها وأعلمهم علما مبا مضى من أمر الناس فسعيد بن املسيب وأما أغزرهم 

  بن الزبري وال تشاء أن تفجر من عبيد اهللا بن عبد اهللا 

حبرا إال فجرته وأعلمهم عندي مجيعا ابن شهاب فإنه مجع علمهم مجيعا إىل علمه وقال الزهري العلماء أربعة سعيد 
اء أهل املدينة أربعة بن املسيب باملدينة والشعيب بالكوفة واحلسن بالبصرة ومكحول بالشام وقال أبو الزناد كان فقه

سعيد بن املسيب وقبيصة ابن ذؤيب وعروة بن الزبري وعبد امللك بن مروان وقال الزهري أربعة من قريش وجدهتم 
حبورا سعيد بن املسيب وعروة ابن الزبري وأبو سلمة بن عبد الرمحن وعبيد اهللا بن عبد اهللا وقال ابن سريين قدمت 

احلديث وشيوخ اهل الكوفة أربعة عبيدة السلماين واحلارث األعور وعلقمة بن الكوفة وهبا أربعة آالف يطلبون 
قيس وشريح القاضي وكان أحسنهم وقال الشعيب كان الفقهاء بعد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بالكوفة من أصحاب ابن مسعود هؤالء علقمة وعبيدة وشريح ومسروق وكان مسروق أعلم بالفتوى من شريح 



ريح أعلم بالقضاء وكان عبيدة يوازيه وقال أبو بكر بن أيب إدريس ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أيب وش
العالية وبعده سعيد بن جبري وبعده السدي وبعده سفيان الثوري وقال ابن عون وقيس بن سعد مل نر يف الدنيا مثل 

يوة بالشام وطاوس باليمن وقال قتادة أعلم التابعني أربعة ابن سريين بالعراق والقاسم بن حممد باحلجاز ورجاء بن ح
  عطاء بن أيب رباح أعلمهم باملناسك 

وسعيد بن جبري أعلمهم بالتفسري وعكرمة موىل ابن عباس أعلمهم بسرية النيب صلى اهللا عليه و سلم واحلسن 
زيرة عن ميمون بن مهران قبلناه وإن أعلمهم باحلالل واحلرام وقال سليمان بن موسى إن جاءنا العلم من ناحية اجل

جاءنا من البصرة عن احلسن البصري قبلناه وإن جاءنا من احلجاز عن الزهري قبلناه وإن جاءنا من الشام عن 
مكحول قبلناه كان هؤالء األربعة علماء الناس يف زمن هشام وقال أبو داود الطيالسي وجدنا احلديث عند أربعة 

أيب إسحق قال وكان الزهري أعلمهم باإلسناد وكان قتادة أعلمهم باالختالف وكان الزهري وقتادة واألعمش و
أبو إسحق أعلمهم حبديث علي وعبد اهللا وكان عند األعمش من كل هذا وقال ابن مهدي أئمة الناس يف احلديث 

يد بالبصرة وقال ابن يف زماهنم أربعة مالك بن أنس باحلجاز واألوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة ومحاد بن ز
املديين شعبة أحفظ الناس للمشايخ وسفيان أحفظ الناس لألبواب وابن مهدي أحفظهم للمشايخ واألبواب وحيىي 

القطان أعرف مبخارج األسانيد وأعرف مبواضع الطعن فيهم وقال اخلطيب أنا الربقاين قال أنا اإلمساعيلي قال سئل 
املديين وأمحد بن حنبل وأيب خيثمة فقال أما علي فأعلمهم باحلديث والعلل الفرهباين عن حيىي بن معني وعلي بن 

وحيىي أعلمهم بالرجال وأمحد أعلمهم بالفقه وأبو خيثمة من النبالء وأسند اخلطيب عن أيب عبيد القاسم بن سالم 
  قال 

وأمحد بن حنبل أفقههم فيه  احلفاظ أربعة ويف رواية انتهى علم احلديث إىل أربعة أبو بكر بن أيب شيبة أسردهم له
وعلي بن املديين أعلمهم به وحيىي بن معني أكتبهم له وعنه أيضا قال ربانيو احلديث أربعة فأعلمهم باحلالل واحلرام 
أمحد بن حنبل وأحسنهم سياقة للحديث وأداء له علي ابن املديين وأحسنهم وضعا للكتاب ابن أيب شيبة وأعلمهم 

ىي بن معني وقال أبو علي صاحل بن حممد البغدادي أعلم من أدركت باحلديث وعلله بصحيح احلديث وسقيمه حي
ابن املديين وأفقهم باحلديث أمحد بن حنبل وأعلمهم بتصحيف املشايخ ابن معني وأحفظهم عند املذاكرة ابو بكر بن 

ابن حنبل ثبت يف احملنة ولوال  أيب شيبة وقال هالل بن العالء الرقي من اهللا على هذه األمة بأربعة يف زماهنم أمحد
ذلك لكفر الناس وبالشافعي ثقة يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيىي بن معني نفى الكذب عن حديثه 

وبأيب عبيد فسر الغريب ولوال ذلك القتحم الناس اخلطأ وقال ابن وارة أركان الدين أربعة أمحد بن صاحل مبصر 
منري بالكوفة والنقيلي حبران وقال حيىي بن حيىي النيسابوري كان بالعراق أربعة من وأمحد بن حنبل ببغداد وابن 

احلفاظ شيخان وكهالن الشيخان يزيد بن زريع وهشيم والكهالن وكيع ويزيد بن هرون ويزيد أحفط الكهلني 
نعيم الفضل بن  وقال عبد الصمد سليمان البلخي سألت أمحد ابن حنبل عن حيىي بن سعيد وابن مهدي ووكيع وأيب

  دكني 

فقال ما رأيت اشد تثبتا يف أمور الرجال من حيىي بن سعيد وبعده عبد الرمحن أفقه الرجلني قيل له فوكيع وأبو نعيم 
قال إبراهيم أعلم بالشيوخ وأساميهم وبالرجال ووكيع أفقه وقال قتيبة كانوا يقولون احلفاظ أربعة إمساعيل بن علية 

زريع ووهب وكان عبد الرمحن خيتار وهيبا على إمساعيل وقال أبو حامت هو الرابع من وعبد الوارث ويزيد بن 



حفاظ أهل البصرة مل يكن يعد شعبة أعلم بالرجال منه وسفيان صاحب أبواب وقال حجاج ابن الشاعر ما باملشرق 
تثبتون يف احلديث أربعة أنبل من أربعة أبو جعفر الرازي وأبو زرعة وأبو حامت وابن وارة وقال أمحد بن حنبل امل

سفيان وشعبة وزهري ابن معاوية وزائدة بن قدامة وقال شعيب بن حرب زهري أحفظ من عشرين مثل شعبة وقال 
قتيبة بن سعيد فتيان خراسان أربعة زكريا بن حيىي اللؤلؤي واحلسن ابن شجاع وعبد اهللا بن عبد الرمحن 

د اهللا بن أمحد بن حنبل قلت أليب يا أبت ما احلفاظ قال يا بين السمرقندي وحممد بن إمساعيل البخاري وقال عب
شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا قلت من هم يا أبت قال حممد ابن إمساعيل ذاك البخاري وعبيد اهللا 

اك بن عبد الكرمي ذاك الرازي وعبد اهللا ابن عبد الرمحن ذاك السمرقندي يعين الدارمي واحلسن بن شجاع ذ
البلخي قلت يا أبت فمن أحفظ هؤالء قال أما أبو زرعة فأسردهم وأما حممد إمساعيل فأعرفهم أما عبد اهللا بن عبد 

  الرمحن فأتقنهم وأما احلسن بن شجاع فأمجعهم 

لألبواب وعنه أيضا قال مسعت أيب يقول انتهى احلفظ إىل أربعة من أهل خراسان أبو زرعة الرازي وحممد بن 
لبخاري وعبد اهللا بن عبد الرمحن السمرقندي يعين الدارمي واحلسن بن شجاع البلخي وقال بندار حفاظ إمساعيل ا

الدنيا أربعة أبو زرعة بالري ومسلم بن احلجاج بنيسابور وعبد اهللا بن عبد الرمحن بسمرقند وحممد بن إمساعيل 
ن حيىي أعلم من خبراسان اليوم وحممد بن ببخارى وقال أبو حامت الرازي البخاري أعلم من دخل العراق وحممد ب

أسلم أورعهم والدرامي أثبتهم وقال أبو علي النيسابوري رأيت من أئمة احلديث أربعة يف وطين وأسفاري اثنان 
بنيسابور ابن خزمية وإبراهيم بن أيب طالب وعبدان باألهواز والنسائي مبصر وقال ابن كامل أربعة ما رأيت أحفظ 

 خيثمة وابن جرير وحممد الرببري واملعمري وقال ابن خليل يف اإلرشاد كان يقال األئمة ثالثة يف منهم حممد بن أيب
زمن واحد ابن أيب داود ببغداد وابن خزمية بنيسابور وابن أيب حامت بالري قال اخلليلي ورابعهم ببغداد أبو حممد بن 

ين احلافظ مبكة وما رأيت مثله قلت أربعة من صاعدة وقال احلافظ أبو الفضل بن طاهر سألت سعد بن علي الزجا
احلفاظ تعاصروا أيهم أحفظ قال من قلت الدارقطين ببغداد وعبد الغين بن سعيد مبصر وأبو عبد اهللا بن منده 

  بأصبهان وابو عبد اهللا احلاكم بنيسابور فسكت فأحلحت عليه فقال أما الدارقطين 

نساب وأما ابن منده فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة وأما احلاكم فأعلمهم بالعلل أما عبد الغين فأعلمهم باأل
فأحسنهم تصنيفا وقال املنذري سألت شيخنا احلافظ أبا احلسن بن املفضل املقدسي وقلت له أربعة من احلفاظ 

ر تعاصروا ايهم أحفظ قال من هم قلت ابن عساكر وابن ناصر قال ابن عساكر أحفظ قلت احلافظ أبو العالء العطا
وابن عساكر قال ابن عساكر أحفظ قلت السلفي وابن عساكر قال السلفي أستاذنا قال املنذري والذهيب هذا دليل 

على أن عنده أن ابن عساكر أحفظ إال أنه وقر شيخه أن يصرح بأن ابن عساكر أحفظ منه وسأل ثشيخ اإلسالم 
عاصروا أيهم أحفظ مغلطاي وابن كثري وابن رافع أبو الفضل ابن حجر شيخه احلافظ أبا الفضل العراقي عن أربعة ت

واحلسيين فأجاب ومن خطه نقلت أن أوسعهم اطالعا وأعلمهم لألنساب مغلطاي على أغالط تقع منه يف تصانيفه 
وأحفظهم للمتون والتواريخ ابن كثري واقعدهم بطلب احلديث وأعلمهم باملؤتلف واملختلف ابن رافع وأعرفهم 

ورأيت يف تذكرة صاحبنا احلافظ مجال الدين سبط )  ١( التاريخ احلسيين وهو دوهنم يف احلفظ بشيوخ املتأخرين وب
  ابن حجر أربعة تعاصروا التقي بن دقيق العيد والشرف الدمياطي والتقي بن تيمية واجلمال املزي 



 عليه و سلم وأنا وقد رويت يف اإلرشاد هنا ثالثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مىن إىل رسول اهللا صلى اهللا
دمشقي محاها اهللا وصاهنا وسائر بالد اإلسالم وأهله قال الذهيب أعلمهم بعلل احلديث واالستنباط ابن دقيق العيد 
وأعلمهم باألنساب الدمياطي وأحفظهم للمتون ابن تيمية وأعلمهم بالرجال املزي أربعة تعاصروا السراج البلقيين 

اقي والنور اهليثمي أعلمهم بالفقه ومداركه البلقيين وأعلمهم باحلديث ومتونه والسراج بن امللقن والزين العر
العراقي وأكثرهم تصنيفا ابن امللقن وأحفظهم للمتون اهليثمي وهذا آخر ما تيسر مجعه من األنواع قال الشيخ حميي 

سانيد كلهم دمشقيون مين إىل وقد رويت يف اإلرشاد هنا ثالثة أحاديث بأ( الدين رمحه اهللا تعاىل يف آخر التقريب 
واملصنف اقتدى ) رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا دمشقي محاها اهللا تعاىل وصاهنا وسائر بالد اإلسالم وأهله 

يف ذلك بابن الصالح حيث قال ولنقتد باحلاكم أيب عبد اهللا احلافظ فنروي أحاديث بأسانيدها منبهني على بالد 
فظ أن يورد احلديث بإسناده مث يذكر أوطان رجاله واحدا واحدا وهكذا وغري ذلك من رواهتا ومستحسن من احلا

أحواهلم مث روى ثالثة أحاديث األول بإسناد أوله مصريون وآخره بغداديون والثاين اوله مصريون وآخره 
هنا ثالثة أحاديث نيسابوريون والثالث أوله كوفيون مث مكي ومياين مث نيسابوريون وأنا مقتد هبم يف ذلك فمورد 

  بأسانيدها احلديث األول مسلسل بالفقهاء الشافعيني اخربين شيخنا قاضي القضاة 

شيخ اإلسالم واملسلمني علم الدين صاحل بن شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين أنا والدي أنا قاضي القضاة تقي 
نا اإلمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد الدين السبكي أنا احلافظ شرف الدين عبد املؤمن ابن خلف الدمياطي أ

القوي املنذري أنا العالمة أبو احلسن بن املفضل املقدسي أنا احلافظ أبو طاهر السلفي أنا أبو احلسن الكيا اهلراسي 
 أنا إمام احلرمني أبو املعايل أنا والدي الشيخ أبو حممد اجلويين أنا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن اجليزي أنا أبو

العباس األصم أنا الربيع بن سليمان املرادي أنا اإلمام ابو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي عن مالك عن نافع عن 
عبد اهللا بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا إىل 

أخربين احلافظ أبو الفضل اهلامشي أنا احلافظ أبو الفضل بن احلسني بيع اخليار احلديث الثاين مسلسل باحلفاظ 
العراقي أنا احلافظ أبو سعيد العالئي أنا احلافظ ابو عبد اهللا الذهيب أنا احلافظ أبو احلجاج املزي ح وأخربين عاليا 

احلديث أنا شيخ اإلسالم بدرجتني حافظ العصر شيخ اإلسالم أبو الفضل العسقالين إجازة عامة ومل أرو هبا غري هذا 
احلافظ أبو حفص البلقيين أنا احلافظ أبو احلجاج املزي أنا احلافظ حممد بن عبد اخلالق بن طرخان أنا احلافظ أبو 

احلسن املقدسي أنا احلافظ أبو طاهر السلفي أنا احلافظ أبو الغنائم النرسي أنا احلافظ أبو نصر ابن ماكوال العجلي 
اخلطيب ثنا احلافظ أبو حازم العبدري ثنا احلافظ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن يوسف أنا احلافظ أبو بكر 

  اهلسنجاين احلافظ ثنا الفضل بن زياد صاحب أمحد بن حنبل ثنا أمحد بن حنبل 

ن حفص ثنا زهري بن حرب ثنا حيىي بن معني ثنا علي بن املديين ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن أيب بكر ب
عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها قالت كن أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يأخذن من رءوسهن حىت 
يكون كالوفرة قال العالئي هذا إسناد عجيب جدا من تسلسله باحلفاظ ورواية األقران بعضهم عن بعض واحلديث 

من طريقه بتسع درجات على هذه الطريق احلديث يف صحيح مسلم من طريق عبيد اهللا بن معاذ وهو عال لنا 
الثالث مسلسل باملصريني أخربين شيخنا اإلمام انشمين بقراءيت عليه غري مرة أنا أبو طاهر بن الكوبك ح وقرئ على 

أم الفضل بنت حممد املصرية وأنا أمسع شيخ اإلسالم أبو حفص البلقيين وحممد ومرمي ولدا أمحد ابن إبراهيم مساعا 
ا كلهم أنا أبو الفتح حممد بن حممد امليدومي أنا أبو عيسى بن عالق أنا أبو القاسم هبة اهللا بن علي البوصريي قالو



ثنا أبو صادق مرشد بن حيىي أنا أبو احلسن علي بن عمر الصواف ثنا أبو القاسم محزة بن حممد احلافظ أنا عمران بن 
ري حدثين الليث بن سعد عن عامر بن حيىي املعافري عن أيب عبد موسى بن محيد الطبيب ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بك

الرمحن اخلتلي أنه قال مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصاح برجل من أميت 
عاىل على رءوس اخلالئق يوم القيامة فتنشر له تسعة وتسعون سجال كل سجل منها مد البصر مث يقول اهللا تبارك وت

  أتنكر من هذا شيئا فيقول ال يا رب فيقول عز و جل ألك عذر أو حسنة فيهاب 

العبد فيقول ال يا رب فيقول عز و جل بلى إن لك عندنا حسنات وإنه ال ظلم عليك اليوم فيخرج اهللا بطاقة فيها 
السجالت فيقول عز و جل  أشهد ان ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه

إنك ال تظلم قال فتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة وبه قاله محزة ال 
نعلم أحدا روى هذا احلديث وبه قال أبو احلسن ملا أملى علينا محزة هذا احلديث صاح غريب من احللقة صيحة 

ه الترمذي عن سويد بن نصر عن املبارك وابن ماجه عن حممد بن فاضت نفسه معها قلت هذا حديث صحيح أخرج
حيىي عن ابن أيب مرمي كالمها عن الليث فوقع لنا عاليا وزاد الترمذي يف آخره وال يثقل مع اسم اهللا شيء وقال هذا 

زة ما حديث حسن غريب وأخرجه الترمذي أيضا عن قتيبة عن ابن هليعة عن عامر ابن حيىي حنوه وبه يرد قول مح
رواه غري الليث وأخرجه احلاكم يف املستدرك من رواية يونس بن حممد عن الليث وقال صحيح على شرط مسلم 

فقد احتج بأيب عبد الرمحن احلبلي عن ابن عمرو وعامر بن حيىي مصري ثقة احتج به مسلم أيضا والليث إمام 
إلسناد الذي سقناه مين إىل عبد اهللا بن عمرو ويونس املؤدب ثقة متفق على إخراجه يف الصحيحني انتهى ورجال ا

  كلهم مصريون واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي
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