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 التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث

 ابن شرف النووي

 هـ676المتوفى سنة 
اختصار لكتاب علوم احلديث ال بن الصالح ، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة هو و 

 وقد شرحه السيوطي يف تدريب الراوي أحياناً.
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 فاتحة الكتاب 

لفتاح املنان، ذي الطول والفضل واإلحسان، الذي من علينا باإلميان، وفضل احلمد هلل ا
ديننا على سائر األديان، وحما حببيبه وخليله وعبده ورسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم عبادة األوثان 

وخصه باملعجزة والسنن املستمرة على تعاقب األزمان، صلى اهلل عليه وعلى سائر النبيني وآل كل ما 
 تلف امللوان وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب اجلديدان.اخ

"أما بعد" فإن علم احلديث من أفضل القرب إىل رب العاملني، وكيف ال يكون وهو بيان طريق خري 
اخللق وأكرم األولني واآلخرين وهذا كتاب اختصرته من كتاب "اإلرشاد" الذي اختصرته من علوم 

احملقق أيب عمرو عثمان بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح  احلديث للشيخ اإلمام احلافظ املتقن
رضي اهلل عنه، أبالغ فيه يف االختصار إن شاء اهلل تعاىل من غري إخالل باملقصود، وأحرص على 

 إيضاح العبارة، وعلى اهلل الكرمي االعتماد وإليه التفويض واالستناد.

 أقسام الحديث

 وضعيف.  -وحسن -الحديث: صحيح

 : األول

 الصحيح

 وفيه مسائل: 

األوىل: يف حده. وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطني من غري شذوذ وال علة، وإذا قيل 
صحيح فهذا معناه ال أنه مقطوع به، وإذا قيل غري صحيح فمعناه مل يصح إسناده، واملختار أنه ال جيزم. 

امل عن أبيه، وقيل ابن سريين عن عبيدة يف إسناده أنه أصح األسانيد مطلقاً، وقيل أصلحها الزهري عن س
عن علي، وقيل األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وقيل الزهري عن علي بن احلسن عن 
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أبيه عن علي، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر، فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن 
 عمر رضي اهلل عنهم.

اجملرد، صحيح البخاري، مث مسلم، ومها أصح الكتب بعد القرآن، الثانية: أول مصنف يف الصحيح 
والبخاري أصحهما وأكثرمها فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب األول، واختص مسلم جبمع طرق 

احلديث يف مكان، ومل يستوعبا الصحيح وال التزماه، قيل مل يفتهما منه إال قليل وأنكر هذا، والصواب أنه 
سة إال اليسري، أعين الصحيحني، وسنن أيب داود والرتمذي، والنسائي، ومجلة ما يف مل يفت األصول اخلم

البخاري سبعة آالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثاً باملكررة وحبذف املكرر أربعة آالف، ومسلم بإسقاط 
الرتمذي، املكرر حنو أربعة آالف، مث أن الزيادة يف الصحيح تعرف من السنن املعتمدة: كسنن أيب داود، و 

والنسائي، وابن خزمية، والدار قطين، واحلاكم، والبيهقي، وغريها منصوصاً على صحته وال يكفي وجوده 
فيها إال يف كتاب من شرط االقتصار على الصحيح، واعتىن احلاكم بضبط الزائد عليهما، وهو متساهل، 

نا بأنه حسن إال أن يظهر فيه علة فما صححه ومل جند فيه لغريه من املعتمدين تصحيحاً وال تضعيفاً حكم
 توجب ضعفه، ويقاربه يف حكمه صحيح أيب حامت بن حبان، واهلل أعلم.

الثالثة: الكتب املخرجة على الصحيحني مل يلتزم فيها موافقتهما يف األلفاظ فحصل فيها تفاوت يف اللفظ 
ري أو مسلم وقع يف بعضه تفاوت يف واملعىن، وكذا ما رواه البيهقي، والبغوي، وشبههما قائلني: رواه البخا

املعىن، فمرادهم أهنما رويا أصله فال جيوز أن تنقل منهما حديثاً وتقول هو هكذا فيهما إال أن تقابله هبما 
أو يقول املصنف أخرجاه بلفظه، خبالف املختصرات من الصحيحني فإهنم نقلوا ألفاظهما، وللكتب 

 وزيادة الصحيح؛ فإن تلك الزيادات صحيحة لكوهنا بإسنادمها.املخرجة عليهما فائدتان: علو اإلسناد، 
الرابعة: ما روياه باإلسناد املتصل فهو احملكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر فما  

كان منه بصيغة اجلزم كقال، وفعل، وأمر، وروى، وذكر فالن كذا، فهو حكم بصحته عن املضاف إليه، 
كريوى، ويذكر، وحيكى، ويقال، وروي، وذكر، وحكي عن فالن كذا، فليس فيه حكم   وما ليس فيه جزم

 بصحته عن املضاف إليه، وليس هو بواه إلدخاله يف الكتاب املوسوم بالصحيح، واهلل أعلم.
اخلامسة: الصحيح أقسام: أعالها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، مث ما انفرد به البخاري، مث مسلم، مث ما 

رطهما، مث على شرط البخاري، مث مسلم، مث صحيح عند غريمها، وإذا قاولوا صحيح متفق عليه أو على ش
على صحته فمرادهم اتفاق الشيخني، وذكر الشيخ تقي الدين أن ما روياه أو أحدمها فهو مقطوع بصحته 

 تر، واهلل أعلم.والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه احملققون واألكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما مل يتوا
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السادسة: من رأى يف هذه األزمان حديثاً صحيح اإلسناد يف كتاب. أو جزء مل ينص 
على صحته حافظ معتمد. قال الشيخ تقي الدين: ال حيكم بصحنه لضعف أهلية أهل هذه األزمان، 

فطريقه  واألظهر عندي جوازه ملن متكن وقويت معرفته، واهلل أعلم؛ ومن أراد العمل حبديث من كتاب
أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل معتمد حمقق أجزأه 

 واهلل أعلم.

 النوع الثاني: 

 الحسن

قال اخلطايب رمحه اهلل: هو ما عرف خمرجه. واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر احلديث، 
شيخ: هو قسمان أحدمها ال خيلو إسناده من ويقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء. قال ال

مستور مل تتحقق أهليته وليس مغفالً كثري اخلطأ وال ظهر منه سبب مفسق، ويكون منت احلديث 
معروفاً برواية مثله أو حنوه من وجه آخر. الثاين أن يكونراويه مشهوراً بالصدق واألمانة ومل يبلغ درجة 

و مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً مث احلسن كالصحيح الصحيح لقصوره يف احلفظ واالتقان، وه
 يف االحتجاج به وإن كان دونه يف القوة؛ وهلذا أدرجته طائفة يف نوع الصحيح، واهلل أعلم.

وقوهلم: حديث حسن اإلسناد أو صحيحه، دون قوهلم حديث صحيح أو حسن؛ ألنه قد يصح أو 
قتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة املنت حيسن اإلسناد دون املنت لشذوذ أو علة، فإن ا

وحسنه، وأما قول الرتمذي وغريه: حديث حسن صحيح، فمعناه روي بإسنادين، أحدمها يقتضي 
الصحة، واآلخر احلسن، وأما تقسيم البغوي أحاديث املصابيح إىل حسان وصحاح مريداً بالصحاح ما 

ألن يف السنن الصحيح، واحلسن، والضعيف، يف الصحيحني، وباحلسان ما يف السنن فليس بصواب؛ 
 واملنكر.

 فروع 

أحدها: كتاب الرتمذي أصل يف معرفة احلسن، وهو الذي شهره، وختتلف النسخ منه يف 
قوله: حسن، أو صحيح وحنوه. فينبغي أن تعتين مبقابلة أصلك بأصول معتمدة، وتعتمد ما اتفقت 

نه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه عليه. ومن مظانه سنن أيب داود، فقد جاء عنه أ
وهن شدي بينه، وما مل يذكر فيه شيئاً فهو صاحل، فعلى هذا ما وجدنا يف كتابه مطلقاً ومل يصححه 

غريه من املعتمدين وال ضعفه فهو حسن عند أيب داود، وأما مسند أمحد بن حنبل، وأيب داود 



  مكتبة مشكاة اإلسالمية                               التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير

تلتحق باألصول اخلمسة وما أشبهها يف االحتجاج هبا والركون إىل  الطيالسي، وغريمها من املسانيد، فال
 ما فيها، واهلل أعلم.

الثاين: إذا كان راوي احلديث متأخراً عن درجة احلافظ الضابط، مشهوراً بالصدق والسرت فروي حديثه 
 من غري وجه قوي وارتفع من احلسن إىل الصحيح، واهلل أعلم.

جوه ضعيفة ال يلزم أن حيصل من جمموعها حسن، بل ما كان ضعفه الثالث: إذا روي احلديث من و 
لضعف حفظ رايه الصدوق األمني زال مبجيئه من وجه آخر وصار حسناً، وكذا إذا كان ضعفه 

 باإلرسال زال مبجيئه من وجه آخر، وأما الضعف لفسق الراوي فال يؤثر فيه موافقة غريه، واهلل أعلم.

 النوع الثالث: 

 الضعيف

ما مل جيمع صفة الصحيح أو احلسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، ومنه ما له وهو 
 لقب خاص: كاملوضوع، والشاذ، وغريمها.

 النوع الرابع: 

 المسند

قال اخلطيب البغدادي: هو عند أهل احلديث ما اتصل سنده إىل منتهاه وأكثر ما 
ل ابن عبد الرب: هو ما جاء عن النيب يستعمل فيها جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم دون غريه، وقا

صلى اهلل عليه وسلم خاصة، متصالً كان أو منقطعاً، وقال احلاكم وغريه: ال يستعمل إال يف املرفوع 
 املتصل.

 النوع الخامس: 

 المتصل

 ويسمى باملوصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً على من كان.

 النوع السادس: 

 المرفوع

أضيف إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم خاصة ال يقع مطلقه على غريه متصالً   وهو ما
 كان أو منقطعاً، وقيل هو ما أخرب به الصحايب عن فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم أو قوله.

 النوع السابع: 
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 الموقوف

يف وهو املروي عن الصحابة قوالً هلم أو فعالً أو حنوه متصالً كان أو منقطعاً، ويستعمل 
غريهم مقيداً، فيقال: وقفه فالن على الزهري وحنوه، وعند فقهاء خراسان تسمية املوقوف باألثر، 

 واملرفوع باخلرب، وعند احملدثني كله يسمى أثراً.

 فروع 

أحدها: قول الصحايب كنا نقول أو نفعل كذا. إن مل يضفه إىل زمن النيب صلى اهلل عليه 
يح أنه مرفوع. وقال اإلمام اإلمساعيلي: موقوف. والصواب وسلم فهو موقوف، وإن أضافه فالصح

األول، وكذا قوله: كنا ال نرى بأساً بكذا يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أو وهو فينا، أو بني 
أظهرنا أو كانوا يقولون، أو يفعلون، أو ال يرون بأساً بكذا يف حياته صلى اهلل عليه وسلم فكله مرفوع، 

 فوع قول املغرية: كان أصحاب رسول اهلل يقرعون بابه باألظافري.ومن املر 
الثاين: قول الصحايب: أمرنا بكذا، أو هنينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو أمر بالل أن يشفع األذان، 

وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله اجلمهور. وقيل ليس مبرفوع، وال فرق بني قوله: يف حياة 
  صلى اهلل عليه وسلم وبعده.رسول اهلل

الثالث: إذا قيل يف احلديث عند ذكر الصحايب: يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية كحديث األعرج 
عن أيب هريرة رواية "تقاتلون قوماً صغار األعني" فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم وإذا قيل عند 

قال: تفسري الصحايب مرفوع فذاك يف تفسري يتعلق بسبب التابعي: يرفعه فمرفوع مرسل، وأما قول من 
 نزول آية أو حنوه، وغريه موقوف، واهلل أعلم.

 النوع الثامن: 

 المقطوع

ومجعه واملقاطيع، وهو املوقوف على التابعي قوالً له أو فعالً واستعمله الشافعي، مث 
 الطرباين يف املنقطع.

 النوع التاسع: 

 المرسل

ف على أن قول التابعي الكبري: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  اتفق علماء الطوائ
كذا أو فعله يسمى مرساًل، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال احلاكم وغريه من احملدثني: ال 
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يسمى مرسالً بل خيتص املرسل بالتابعي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، فإن سقط قبله واحد فهو 
 ن أكثر فمعضل ومنقطع، واملشهور يف الفقه واألصول أن الكل مرسل.منقطع، وإن كا

وبه قطع اخلطيب، وهذا اختالف االصطالح والعبارة، وأما قول الزهري وغريه من صغار التابعني: قال 
النيب صلى اهلل عليه وسلم، فاملشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبري، وقيل: ليس مبرسل بل 

إذا قيل: فالن عن رجل عن فالن فقال احلاكم: منقطع ليس مرساًل، وقيل غريه مرسل، منقطع، وأما 
 واهلل أعلم.

مث املرسل حديث ضعيف عند مجاهري احملدثني والشافعي وكثري من الفقهاء وأصحاب األصول، وقال 
سالً مالك، وأبو حنيفة يف طائفة: صحيح، فإن صح خمرج املرسل مبجيئه من وجه آخر مسنداً أو مر 

أرسله من أخذ عن غري رجال األول كان صحيحاً، ويتبني بذلك صحة املرسل وأهنما صحيحان لو 
عارضهما صحيح من طريق رجحنامها عليه إذا تعذر اجلمع، هذا كله يف غري مرسل الصحايب، أما 

مرسله فمحكوم بصحته على املذهب الصحيح، وقيل كمرسل غريه إال أن تتبني الرواية عن صحايب 
 واهلل أعلم.

 النوع العاشر: 

 المنقطع

الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء واخلطيب أبن عبد الرب وغريمها من احملدثني أن املنقطع 
ما مل يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل يف رواية من دون التابعي عن 

التابعي حمذوفاً كان أو مبهماً، وقيل: الصحايب، كمالك عن ابن عمر، وقيل: وما اختل فيه لرجل قبل 
 هو ما روي عن تابعي أو من دونه قوالً له أو فعالً، وهذا غريب ضعيف.

 النوع الحادي عشر: 

 الُمعضل

وهو بفتح الضاد يقولون: أعضله فهو ُمْعَضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، 
قدم، وقيل: إن قول الراوي: بلغين كقول ويسمى منقطعاً، ويسمى مرسالً عند الفقهاء وغريهم كما ت

مالك بلغين عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "للملوك طعامه وكسوته" يسمى 
معضالً عند أصحاب احلديث، وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثاً وقفه عليه وهو عند ذلك 

 التابعي مرفوع متصل فهو معضل.
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 فروع 

سناد املعنعن وهو فالن عن فالن، قيل: أنه مرسل، والصحيح الذي عليه أحدها: اإل
العمل وقاله اجلماهري من أصحاب احلديث والفقه واألصول، أنه متصل بشرط أن ال يكون املعنعن 

مدلساً وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً، ويف اشرتاط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عن 
مل يشرتط شيئاً من ذلك وهو مذهب مسلم بن احلجاج ادعى اإلمجاع فيه، ومنهم  خالف، منهم من

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 االجازة، فإذا قال 

 ن فالن عن فالن، فمراده أنه رواه عنه باإلجازة واهلل أعلم.أحدهم: قرأت ع
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 
بني السماع، وقال اجلمهور: أن كعن، ومطلقه حممول على السماع بالشرط يكون منقطعاً حىت يت

 املتقدم، واهلل أعلم.
الثالث: التعليق الذي يذكره احلميدي وغريه يف أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدار 

االتصال، قطين، صورته أن حيذف من أول اإلسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق اجلدار لقطع 
واستعمله بعضهم يف حذف كل اإلسناد كقوله: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أو قال ابن 

عباس: أو عطاء أو غريه كذا، وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم يف نوع الصحيح ومل يستعملوا 
وشبهها بل خصوا به التعليق يف غري صيغة اجلزم كريوى عن فالن كذا، أو يقال عنه، ويذكر، وحيكى؛ 

صيغة اجلزم. كقال، وفعل، وأمر، وهنى، وذكر، وحكى، ومل يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، واهلل 
 أعلم.

الرابع: إذا روى بعض الثقاة الضابطني احلديث مرساًل، وبعضهم متصاًل، أو بعضهم موقوفاً، وبعضهم 
ت فالصحيح أن احلكم ملن وصله أو رفعه، مرفوعاً، أو وصله هو أو رفعه يف وقت وأرسله ووقفه يف وق

سواء كان املخالف له مثله أو أكثر؛ ألن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. ومنهم من قال: احلكم ملن 
أرسله أو وقفه. قال اخلطيب: وهو قول أكثر احملدثني، وعند بعضهم احلكم لألكثر، وبعضهم 

الوصل والرفع يف عدالة رواية، وقيل يقدح فيه لألحفظ، وعلى هذا لو ارسله أو وقفه األحفظ ال يقدح 
 وصله ما أرسل احلفاظ، واهلل أعلم.
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 النوع الثاني عشر: 

 التدليس

 وهو قسمان. 

األول: تدليس اإلسناد بأن يروي عمن عاصره ما مل يسمعه منه مومهاً مساعه قائاًل: قال 
 أو صغرياً حتسيناً للحديث.فالن. أو عن فالن وحنوه ورمبا مل يسقط شيخه وأسقط غريه ضعيفاً 

الثاين: تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه مبا ال يعرف، أما األول فمكروه 
جداً ذمه أكثر العلماء، مث قال فريق منهم: من عرف به صار جمروحاً مردود الرواية وإن بني السماع، 

يه السماع فمرسل وما بينه فيه، كسمعت، وحدثنا، والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ حمتمل مل يبني ف
وأخربنا وشبهها فمقبول حمتج به، ويف الصحيحني وغريمها من هذا الضرب كثري، كقنادة، والسفيانني 

وغريهم، وهذا احلكم جار فيمن دلس مرة، وما كان يف الصحيحني وشبههما عن املدلسني بعن 
الثاين فكراهته أخف وسببها توعري طريق معرفته، حممول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وأما 

وخيتلف احلال يف كراهته حبسب غرضه ككون املغري السمة ضعيفاً، أو صغرياً، أو متأخر الوفاة، أو مسع  
 كثرياً فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح اخلطيب وغريه هبذا، واهلل أعلم.

 النوع الثالث عشر: 

 الشاذ

من علماء احلجاز ما روى الثقة خمالفاً رواية الناس ال أن يروي  هو عند الشافعي ومجاعة
ما ال يروي غريه، قال اخلليلي: والذي عليه حفاظ احلديث أن الشاذ ما ليس له إال إسناد واحد يشذ 
به ثقة أو غريه، فما كان من غري ثقة فمرتوك، وما كان عن ثقة توقف فيه وال حيتج به، وقال احلاكم: 

به ثقة وليس له أصل مبتابع، وما ذكراه مشكل بافراد العدل الضابط كحديث "إمنا  هو ما انفرد
األعمال بالنيات" والنهي عن بيع الوالء وغري ذلك مما يف الصحيح، فالصحيح التفصيل فإن كان 

مفرده خمالفاً أحفظ منه وأضبط كان شاذ مردود، وإن مل خيالف، فإن كان عدالً حافظاً موثوقاً بضبطه  
ن مفرده صحيحاً، وإن مل يوثق بضبطه ومل يبعد عن درجة الضابط كان حسناً، وإن بعد كان شاذاً كا

منكراً مردوداً، فاحلاصل أن الشاذ املردود: هو الفرد املخالف، والفرد الذي ليس يف رواية من الثقة 
 والضبط ما جيرب تفرده، واهلل أعلم.

 النوع الرابع عشر: معرفة المنكر 
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ظ الربدحيي هو الفرد الذي ال يعرف متنه عن غري راويه، وكذا أطلقه كثريون، قال احلاف
 والصواب فيه التفصيل الذي تقدم يف الشاذ، فإنه مبعناه، واهلل أعلم.

 النوع الخامس عشر: معرفة االعتبار والمتابعات والشواهد 

حديثاً ال يتابع  هذه أمور يتعرفون هبا حال احلديث، فمثال االعتبار: أن يروي محاد مثالً 
عليه عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة غري 

أيوب عن ابن سريين، فإن مل يوجد فثقة غري ابن سريين عن أيب هريرة وإال فصحايب غري أيب هريرة عن 
جع إليه، وإال فال. واملتابعة أن يرويه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن له أصالً ير 

أيوب غري محاد وهي املتابعة التامة، أو عن ابن سريين غري أيوب، أو عن أيب هريرة غري ابن سريين، أو 
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم صحايب آخر. فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر على األوىل حبسب 

شاهد أن يروى حديث آخر مبعناه، وى يسمى هذا متابعة، بعدها منها، وتسمى املتابعة شاهداً، وال
وإذا قالوا يف مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سريين أو أيوب أو محاد كان مشعراً بانتفاء املتابعات، وإذا 

انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق يف الشاذ، ويدخل يف املتابعة واالستشهاد رواية من ال حيتج به وال 
 ضعيف، واهلل أعلم. يصلح لذلك كل

 النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها 

هو فن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب اجلمهور من الفقهاء واحملدثني قبوهلا مطلقاً، 
وقيل: ال تقبل مطلقاً، وقيل تقبل إن زادها غري من رواه ناقصاً وال تقبل ممن رواه مرة ناقصاً، وقسمه 

 الشيخ أقساماً.
 أحدها: زيادة ختالف الثقات كما سبق.

 الثاين: ما ال خمالفة فيه كتفرد ثقة جبملة حديث فيقبل، قال اخلطيب:باتفاق العلماء.
الثالث: زيادة لفظة يف حديث مل يذكرها سائر رواته كحديث "جعلت يل األرض مسجداً وطهورا" 

ول ويشبه الثاين، كذا قال الشيخ تفرد أبو مالك األشجعي فقال: "وتربتها طهوراً" فهذا يشبه األ
والصحيح قبول هذا األخري، ومثله الشيخ أيضاً بزيادة مالك يف حديث الفطرة "من املسلمني" وال 

 يصح التمثيل به فقد وافق مالكاً عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، واهلل أعلم.

 النوع السابع عشر: معرفة اإلفراد 
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 تقدم مقصوده، فاملفرد قسمان.
 حدمها: فرد عن مجيع الرواة وتقدم.أ

الثاين: بالنسبة إىل جهة كقوهلم: تفرد به أهل مكة والشام، أو فالن عن فالن أو أهل البصرة عن أهل 
الكوفة وشبهه، وال يقتضي هذا ضعفه إال أن يراد بتفرد املدنيني إنفراد واحد منهم فيكون كالقسم 

 األول، واهلل أعلم.

 النوع الثامن عشر: 

 معللال

ويسمونه املعلول وهو حلن، وهذا النوع من أجلها، يتمكن منه أهل احلفظ واخلربة  
والفهم الثاقب، والعلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة منه، ويتطرق إىل اإلسناد 

وهم اجلامع شروط الصحة ظاهراً وتدرك بتفرد الراوي ومبخالفة غريه له مع قرائن تنبه العارف على 
بإرسال أو وقف أو دخول حديث يف حديث أو غري ذلك حبيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة 

احلديث أو يرتدد فيتوقف، والطريق إىل معرفته مجع طرق احلديث والنظر يف اختالف رواته، وضبطهم، 
هو األكثر، وإتقاهنم، وكثرة التعليل باإلرسال بأن يون راويه أقوى ممن وصل وتقع العلة يف اإلسناد و 

وقد تقع يف املنت، وما وقع يف اإلسناد قد يقدح فيه ويف املنت كاإلرسال والوقف، وقد يقدح يف اإلسناد 
خاصة ويكون املنت معروفاً صحيحاً كحديث يعلى بن عبيد الثوري عن عمرو بن دينار حديث 

على غري مقتضاها الذي  "البيعان باخليار" وغلط يعلى إمنا هو عبد اهلل بن دينار، وقد تطلق العلة
قدمناه، ككذب الراوي، وغفلته، وسوء حفظه، وحنوها من أسباب ضعف احلديث، ومسي الرتمذي 

النسخ علة، وأطلق بعضهم العلة على خمالفة ال تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط حىت قال: من 
 الصحيح صحيح معلل كما قيل: منه صحيح شاذ، واهلل أعلم.

 عشر: النوع التاسع 

 المضطرب

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 مضطرباً، واالضطراب يوجب 

أو مجاعة: ضعف احلديث إلشعاره بعدم الضبط، ويقع يف اإلسناد تارة ويف املنت أخرى وفيهما من راو 
 واهلل أعلم.
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 النوع العشرون: 

 المدرج

 هو أقسام.
أحدها:مدرج يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كالماً لنفسه أو لغريه فريويه 

 من بعده متصالً فيتوهم أنه من احلديث.
 الثاين: أن يكون عنده متنان بإسنادين فريويهما بأحدمها.

حديثاً من مجاعة خمتلفني يف إسناده أو متنه فريويه عنهم باتفاق، وكله حرام،  الثالث: أن يسمع
 وصنف فيه اخلطيب كتاباً شفى وكفى واهلل أعلم.

 النوع الحادي والعشرون: 

 الموضوع

هو املختلق املصنوع وشر الضعيف، وحيرم روايته مع العلم به يف أي معىن كان إال مبيناً، 
ه أو معىن إقراره، أو قرينة يف الراوي أو املروي، فقد وضعت أحاديث يشهد ويعرف الوضع بإقرار واضع

بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها، وقد أكثر جامع املوضوعات يف حنو جملدين، أعين أبا الفرج بن 
اجلوزي، فذكر كثرياً مما ال دليل على وضعه، بل هو ضعيف والواضعون أقسام أعظمهم ضرراً قوم 

د وضعوه حسبة يف زعمهم، فقلبت موضوعاهتم ثقة هبم، وجوزت الكرامية الوضع يف ينسبون إىل الزه
الرتغيب والرتهيب، وهو خالف إمجاع املسلمني الذين يعتد هبم، ووضعت الزنادقة مجالً فبني جهابذة 

ضع احلديث أمرها وهلل احلمد، ورمبا أسند الواضع كالماً لنفسه أو لبعض احلكماء، ورمبا وقع يف شبه الو 
بغري قصد، ومن املوضوع احلديث املروي عن أيب بن كعب يف فضل القرآن سورة سورة، وقد أخطأ من 

 ذكره من املفسرين، واهلل أعلم.

 النوع الثاني والعشرون: 

 المقلوب

هو حنو حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع لريغب فيه، وقلب أهل بغداد على 
 وجهها فأذعنوا بفضله، واهلل أعلم. البخاري مائة حديث امتحاناً فردها على

 فرع 
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إذا رأيت حديثاً بإسناد ضعيف فلك أن تقول: هو ضعيف هبذا اإلسناد وال تقال 
ضعيف املنت جملرد ضعف ذلك اإلسناد إال أن يقول إمام أنه مل يرو من وجه صحيح أو أنه حديث 

واية الضعيف بغري إسناد فال تقل ضعيف مفسراً ضعفه، فإن أطلق ففيه كالم يأيت قريباً، وإذا أردت ر 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ اجلزم، بل قل: روى كذا أو بلغنا كذا أو 

ورد أو جاء أو نقل أو ما أشبهه، وكذا ما يشك يف صحته، وجيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل 
العمل به من غري بيان ضعفه يف غري صفات اهلل يف األسانيد ورواية ما سوى املوضوع من الضعيف و 

تعاىل واألحكام كاحلالل واحلرام وغريمها وذلك كالقصص، وفضائل األعمال، واملواعظ وغريها مما ال 
 تعلق له بالعقائد واألحكام، واهلل أعلم.

 النوع الثالث والعشرون: 

 صفة من تقبل روايته وما يتعلق به

 فيه مسائل:

شاهري من أئمة احلديث والفقه أنه يشرتط فيه أن يكون عدالً ضابطاً إحداها: أمجع امل
بأن يكون مسلماً بالغاً عاقالً سليماً من أسباب الفسق وخوارم املروءة متيقظاً، حافظاً إن حدث من 

 حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث منه، عاملاً مبا خييل املعىن إن روى به.
عليها أو باالستفاضة فمن اشتهرت عدالته بني أهل العلم وشاع  الثانية: تثبت العدالة بتنصيص عدلني

الثناء عليه هبا كفى فيها، كمالك، والسفيانني، واألوزاعي، والشافعي، وأمحد، وأشباههم وتوسع ابن 
عبد الرب فيه فقال: كل حامل علم معروف العناية به حممول أبداً على العدالة حىت يبني جرحه، وقوله 

 هذا غري مرضي.
الثالثة: يعرف ضبطه مبوافقته الثقات املتقنني غالباً وال تضر خمالفته النادرة فإن كثرت اختل ضبطه ومل 

 حيتج به.
الرابعة: يقبل التعديل من غري ذكر سببه على الصحيح املشهور، وال يقبل اجلرح إال مبني السبب، وأما  

ا التوقف فيمن جرحوه فإن حبثنا عن حاله كتب اجلرح والتعديل الىت ال يذكر فيها سبب اجلرح ففائدهت
 وانزاحت عنه الريبة، وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة يف الصحيحني هبذه املثابة.

اخلامسة: الصحيح أن اجلرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل ال بد من اثنني، وإذا اجتمع فيه جرح 
يل، وإذا قال: حدثين الثقة أو حنوه مل يكتف به وتعديل فاجلرح مقدم، وقيل إن زاد املعدلون قدم التعد
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على الصحيح، وقيل يكتفي فإن كان القائل عاملاً كفى يف حق موافقه يف املذهب عند بعض احملققني، 
وإذا روى العدل عمن مساه مل يكن تعديالً عند األكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل وعمل العامل 

 ماً بصحته وال خمالفته قدح يف صحته وال يف راويه، واهلل أعلم.وفتياه على وفق حديث رواه ليس حك
السادسة: رواية جمهول العدالة ظاهراً وباطناً ال تقبل عند اجلماهري. ورواية املستور وهو عدل الظاهر 

خفي الباطن حيتج هبا بعض من رد األول وهو قول بعض الشافعيني. قال الشيخ: يشبه أن يكون 
كثري من كتب احلديث يف مجاعة من الرواة تقادم العهد هبم وتعذرت خربهتم باطناً، العمل على هذا يف  

وأما جمهول العني فقد ال يقبله بعض من يقبل جمهول العدالة، مث من روى عنه عدالن عيناه ارتفعت 
 جهالة عينه، قال اخلطيب: اجملهول عند أهل احلديث من مل يعرفه العلماء، وال يعرفه حديثه إال من

جهة واحدة، وأقل ما يرفع اجلهالة رواية اثنني مشهورين، ونقل ابن عبد الرب عن أهل احلديث حنوه. 
قال الشيخ رداً على اخلطيب: قد روى البخاري عن مرداس األسلمي، ومسلم عن ربيعة بن كعب 

نقل األسلمي ومل يرو عنهما غري واحد، واخلالف يف ذلك متجه كاالكتفاء بتعديل واحد والصواب 
 اخلطيب وال يصح الرد عليه مبرداس وربيعة فإهنما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول.

 فرع 

يقبل تعديل العبد واملرأة العارفني، ومن عرفت عينه وعدالته وجهل امسه احتج به، وإذا 
مل حيتج  قال أخربين فالن أو فالن ومها عدالن احتج به، فإن جهل عدالة أحدمها أو قال فالن أو غريه

 به.
السابعة: من كفر ببدعة مل حيتج به باالتفاق ومن مل يكفر قيل ال حيتج به مطلقاً، وقيل حيتج به إن مل 

يكن ممن يستحل الكذب يف نصرة مذهبه أو ألهل مذهبه، وحكي عن الشافعي وقيل حيتج به إن مل 
ألعدل، وقول كثري أو األكثر يكن داعية إىل بدعته، وال حيتج به إن كان داعية، وهذا هو األظهر ا

 وضعف األول باحتجاج صاحيب الصحيحني وغريمها بكثري من املبتدعة غري الدعاة.
الثامنة: تقبل رواية التائب من الفسق إال الكذب يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال يقبل 

والصرييف الشافعي، قال  أبداً وإن حسنت طريقه، كذا قال أمحد بن حنبل، واحلميدي شيخ البخاري،
الصرييف: كل من أسقطنا خربه بكذب مل نعد لقبوله بتوبة ومن ضعفناه مل نقوه بعده خبالف الشهادة، 

وقال السمعاين: من كذب يف خرب واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، قلت وكل ذلك خمالف 
 لقاعدة مذهبنا ومذهب غرينا وال يقوى الفرق بينه وبني الشهادة.
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تاسعة: إذا روى حديثاً مث نفاه املسمع فاملختار أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال ما رويته وحنوه وجب ال
رده وال يقدح يف باقي روايات الراوي عنه. فإن قال: ال أعرفه أو ال أذكره أو حنوه مل يقدح فيه ومن 

طوائف خالفاً لبعض روى حديثاً مث نسيه جاز العمل به على الصحيح، وهو قول اجلمهور من ال
 احلنفية؛ وال خيالف هذا كراهة الشافعي وغريه الرواية عن األحياء، واهلل أعلم.

العاشرة: من أخذ على التحديث أجراً ال تقبل روايته عند أمحد، وإسحاق، وأيب حامت، وتقبل عند أيب 
جبوازها ملن امتنع عليه نعيم الفضل، وعلي بن عبد العزيز، وآخرين. وأفىت الشيخ أبو إسحاق الشريازي 

 الكسب لعياله بسبب التحديث.
احلادية عشرة: ال تقبل رواية من عرف بالتساهل يف مساعه أو أمساعه، 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 
اذ واملناكري يف حديثه، قال ابن املبارك، وأمحد، واحلميدي، وغريهم: حيدث من أصل، أو كثرت الشو 

من غلظ يف حديث فبني له فأصر على روايته سقطت رواياته. وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عناداً 
 أو حنوه.

الثانية عشرة: أعرض الناس هذه األزمان عن اعتبار جمموع الشروط املذكورة لكون املقصود صار إبقاء 
اإلسناد املختص باألمة فليعترب ما يليق باملقصود، وهو كون الشيخ مسلماً بالغاً، عاقاًل، غري  سلسلة

متظاهربفسق، أو سخف يف ضبطه، بوجود مساعه مثبتاً خبط غري متهم، وبروايته من أصل موافق 
 ألصل شيخه وقد قال: حنو ما ذكرناه احلافظ أبو بكر البيهقي.

رح والتعديل. وقد رتبها ابن أيب حامت فأحسن. فألفاظ التعديل مراتب: الثالثة عشرة: يف ألفاظ اجل
أعالها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط. الثانية: صدوق، أو حمله الصدق، أو 

ال بأس به، قاالبن أيب حامت: هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي املنزلة الثانية وهو كما قال، ألن 
ة ال تشعر بالضبط فيعترب حديثه على ما تقدم، وعن حيىي بن معني إذا قلت ال بأس به فهو هذه العبار 

ثقة، وال يقاوم قوله عن نفسه. نقل ابن أيب حامت عن أهل الفن. الثالثة: شيخ فيكتب وينظر. الرابعة: 
حديثه ونظر صاحل احلديث يكتب لالعتبار، وأما ألفاظ اجلرح، فمراتب، فإذا قاولوا لني احلديث كتب 

اعتباراً، وقال الدارقطين: إذا قلت لني مل يكن ساقطاً، ولكن جمروحاً بشيء ال يسقط عن العدالة، 
وقوهلم: ليس بقوي يكتب حديثه، وهو دون لني، وإذا قالوا: ضعيف احلديث فدون ليس بقوي وال 

ط ال يكتب حديثه، ومن يطرح بل يعترب به؛ وإذا قالوا: مرتوك احلديث، أو ذاهبه، أو كذاب، فهو ساق
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ألفاظهم: فالن روى عن الناس، وسط، مقارب احلديث، مضطربه، ال حيتج به، جمهول، ال شيء، 
ليس بذاك، ليس بذاك القوي، فيه أو يف حديثه ضعف، ما أعلم به بأساً، ويستدل على معانيها مبا 

 تقدم، واهلل أعلم.

 النوع الرابع والعشرون 

 وصفة ضبطه كيفية سماع الحديث وتحمله

تقبل رواية املسلم البالغ ما حتمله قبلهما، ومنع الثاين قوم فأخطأوا، قال مجاعة من 
العلماء: يستحب أن يبتدئ بسماع احلديث بعد ثالثني سنة، وقيل بعد عشرين، وللصواب يف هذه 

األزمان التبكري به من حني يصح مساعه، وبكتبه وتقييده حني يتأهل له، وخيتلف باختالف 
األشخاص، ونقل القاضي عياض رمحه اهلل: أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع خبمس 

سنني، وعلى هذا استقر العمل والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم اخلطاب ورد اجلواب كان مميزاً 
 صحيح السماع، وإال فال، وروي حنو هذا عن موسى بن هارون، وأمحد بن حنبل.

 تحمل الحديث بيان أقسام طرق

 ومجامعها ثمانية أقسام 

 القسم األول: 

 سماع لفظ الشيخ

وهو إمالء وغريه من حفظ ومن كتاب، وهو أرفع األقسام عند اجلماهري. قال القاضي 
عياض: ال خالف أنه جيوز يف هذا للسامع أن يقول يف روايته: حدثنا وأخربنا وأنبأنا ومسعت فالناً 

خلطيب: أرفعهما مسعت مث حدثنا وحدثين مث أخربنا، وهو كثري يف وقال لنا: وذكر لنا. قال ا
االستعمال، وكان هذا قبل أن يشيع أخربنا بالقراءة على الشيخ. قال: مث أنبأنا ونبأنا وهو قليل يف 

االستعمال. قال الشيخ: حدثنا وأخربنا أرفع من مسعت من جهة، إذ ليس يف مسعت داللة أن الشيخ 
ا. وأما قال لنا، أو ذكر لنا، فكحدثنا. غري أنه الئق بسماع املذاكرة وهو به أشبه من رواه إياه خبالفهم

حدثنا، وأوضح العبارات: قال أو ذكر من غري يل، أو لنا، وهو أيضاً حممول على السماع إذا عرف 
 اللقاء على ما تقدم يف نوع املعضل، ال سيما إن عرف أنه ال يقول قال إال فيما مسعه منه، وخص

 اخلطيب محله على السماع به واملعروف أنه ليس بشرط.

 القسم الثاني: 
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 القراءة على الشيخ

ويسميها أكثر احملدثني عرضاً سواء قرأت أو قرأ غريك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ 
الشيخ أم ال إذا أمسك أصله هو أو ثقة، وهي رواية صحيحة بال خالف يف مجيع ذلك إال ما حكي 

يعتد به، واختلفوا يف مساواهتا للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه عليها ورجحاهنا عن بعض من ال 
عليه، فحكى األول عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء احلجاز والكوفة والبخاري وغريهم، 

والثاين عن مجهور أهل املشرق وهو الصحيح؛ والثالث عن أيب حنيفة وابن أيب ذئب وغريمها ورواية عن 
واألحوص يف الرواية هبا: قرأت عن فالن أو قرئ عليه وأنا أمسع فأقر به، مث عبارات السماع مالك، 

مقيدة: كحدثنا أو أخربنا قراءة عليه وأنشدنا يف الشعر قراءة عليه، ومنع إطالق حدثنا وأخربنا ابن 
ومالك وابن  املبارك وحيىي بن حيىي وأمحد والنسائي وغريهم وجوزوها طائفة. قيل: إن مذهب الزهري

عيينة وحيىي القطان والبخاري ومجاعات من احملدثني ومعظم احلجازيني والكوفيني، ومنهم من أجاز 
فيها مسعت، ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخربنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن احلجاج 

ي وابن وهب، وروى ومجهور أهل الشرق، وقيل أنه مذهب أكثر احملدثني وروى عن ابن جريج واألوزاع
 عن النسائي أيضاً وصار هو الشائع الغالب على أهل احلديث.

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 حيفظه فقيل: ال يصح السماع، والصحيح املختار الذي عليه العمل 

نه صحيح، فإن كان بيد القارئ املوثوق بدينه ومعرفته فأوىل بالتصحيح، ومىت كان األصل بيد غري أ
 موثوق به مل يصح السماع إن مل حيفظه الشيخ.

الثاين: إذا قرأ على الشيخ قائالً أخربك فالن أو حنوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غري منكر، صح 
طق الشيخ على الصحيح الذي قطع به مجاهري أصحاب السماع وجازت الرواية به، وال يشرتط ن

الفنون، وشرط بعض الشافعني والظاهرين نطقه، وقال ابن الصباغ الشافعي: ليس له أن يقول حدثين، 
 وله أن يعمل به وأن يرويه قائاًل: قرئ عليه وهو يسمع.

يقول فيما مسعه الثالث: قال احلاكم: الذي اختاره وعهدت إليه أكثر مشاخيي وأئمة عصري، أن 
وحده من لفظ الشيخ: حدثين ومع غريه حدثنا وما قرأ عليه أخربين وما قرئ حبضرته أخربنا وروى حنوه 

عن ابن وهب وهو حسن، فإن شك فاألظهر أن يقول: حدثين أو يقول: أخربين ال حدثنا وأخربنا، 
ه يف الكتب املؤلفة، وما وكل هذا مستحب باتفاق العلماء، وال جيوز إبدال حدثنا بأخربنا أو عكس
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مسعته من لفظ احملدث فهو على اخلالف يف الرواية باملعىن إن كان قائله جيوز إطالق كليهما وإال فال 
 جيوز.

الرابع: إذا نسخ السامع أو املسمع حال القراءة. قال إبراهيم احلريب وابن عدي واألستاذ أبو إسحاق 
ه احلافظ موسى بن هارون اجلمال وآخرون وقال أبو االسفرايين الشافعي: ال يصح السماع. وصحح

بكر الضبعي الشافعي: يقول حضرت وال يقول أخربنا، والصحيح التفصيل، فإن فهم املقروء صح وإال 
َنَم أو  مل يصح وجيزي هذا اخلالف فيما إذا حتدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ يف اإلسراع أو َهي ْ

نه يعفى عن حنو الكلمتني، ويستحب للشيخ أن جييز للسامعني رواية بعد حبيث ال يفهم، والظاهر أ
ذلك الكتاب وإن كتب ألحدهم كتب مسعه مين وأجزت له روايته، كذا فعله بعضهم، ولو عظم جملس 

اململي فبلغ عنه املستملي فذهب مجاعة من املتقدمني وغريهم إىل أنه جيوز ملن مسع املستملي أن يروي 
الصواب الذي قاله احملققون: أنه ال جيوز ذلك وقال أمحد يف احلرف يدغمه الشيخ ذلك عن اململي، و 

فال يفهم وهو معروف أرجو أن ال يضيق روايته عنه، وقال يف الكلمة تستفهم من املستملي: إن كانت 
 جمتمعاً عليها فال بأس، وعن خلف بن سامل منع ذلك.

إن حدث بلفظه أو حضوره مبسمع منه إن  اخلامس: يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته
 قرئ عليه، ويكفي يف املعرفة خرب ثقة وشرط شعبة روايته وهو خالف الصواب وقول اجلمهور.

السادس: إذا قال املسموع منه بعد السماع: ال تروعين أو رجعت عن اخبارك وحنو ذلك غري مسند 
ماع قوماً فسمع غريهم بغري علمه جاز ذلك إىل خطأ أو شك وحنوه مل ميتنع روايته، ولو خص بالس

 هلم الرواية عنه، ولو قال: أخربكم وال أخرب فالناً مل يضر، قاله األستاذ أبو إسحاق.

 القسم الثالث: 

 اإلجازة

 وهي أضرب:

الضرب األول: أن جييز معيناً ملعني كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرسيت وهذا 
ولة، والصحيح الذي قاله اجلمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز أعلى أضرهبا اجملردة عن املنا

الرواية والعمل هبا، وأبطلها مجاعات من الطوائف وهو إحدى الروايتني عن الشافعي، وقال بعضهم 
 الظاهرية ومتابعيهم: ال يعمل هبا كاملرسل، وهذا باطل.

الف فيه أقوى وأكثر، واجلمهور من الطوائف الضرب الثاين: جييز معيناً غريه كأجزتك مسموعايت فاخل
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 جوزوا الرواية وأوجبوا العمل هبا.
الضرب الثالث: جييز غري معني بوصف العموم كأجزت املسلمني أو كل أحد أو أهل زماين، وفيه 

خالف للمتأخرين، فإن قيد بوصف خاص فأقرب إىل اجلواز، ومن اجملوزين القاضي أبو الطيب، 
اهلل بن منده، وابن عتاب، واحلافظ أبو العالء، وآخرون. قال الشيخ: ومل نسمع  واخلطيب، وأبو عبد

عن أحد يقتدي به الرواية هبذه. قلت: الظاهر من كالم مصححيها جواز الرواية هبا، وهذا مقتضي 
 صحتها، وأي فائدة هلا غري الرواية هبا.

كتباً يف السنن، أو أجزت حملمد ابن   الضرب الرابع: إجازة جمهول أوله كأجزتك كتاب السنن وهو يروي
خالد الدمشقي، وهناك مجاعة مشرتكون يف هذا االسم وهي باطلة، فإن أجاز جلماعة مسمني يف 

االستجازة أو غريها ومل يعرفهم بأعياهنم وال أنساهبم وال عددهم وال تصفحهم صحت اإلجازة  
فالن أو حنو هذا ففيه جهالة وتعليق كسماعهم منه يف جملسه يف هذا احلال، وأما أجزت ملن يشاء 

فاألظهر بطالنه، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي، وصححه ابن الفراء احلنبلي، وابن عمروس 
املالكي، ولو قال أجزت ملن يشاء اإلجازة فهو كأجزت ملن يشاء فالن وأكثر جهالة، فلو قال أجزت 

مبقتضى احلال، ولو قال أجزت لفالن كذا إن شاء  ملن يشاء الرواية عين فأوىل باجلواز، ألنه تصريح
 روايته عين، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فاألطهر جوازه.

الضرب اخلامس: اإلجازة للمعدوم كأجزت ملن يولد لفالن، واختلف املتأخرون يف صحتها فإن عطفه 
جلواز، وفعل الثاين من على موجود كأجزت لفالن ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأوىل با

احملدثني أبو بكر بن أيب داود، وأجاز اخلطيب األول، وحكاه عن ابن الفراء، وابن عمروس، وأبطلها 
القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ: الشافعيان، وهو الصحيح الذي ال ينبغي غريه، وأما اإلجازة للطفل 

 بو الطيب، واخلطيب خالفاً لبعضهم.الذي ال مييز فصحيحه على الصحيح الذي قطع به القاضي أ
الضرب السادس: إجازة ما مل يتحمله اجمليز بوجه لريويه اجملاز إذا حتمله اجمليز. قال القاضي عياض: مل 

أر من تكلم فيه، ورأيت بعض املتأخرين يصنعونه، مث حكى عن قاضي قرطبة أيب الوليد منع ذلك، 
لى هذا يتعني على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز قال عياض: وهو الصحيح، وهذا هو الصواب، فع

له مجيع مسموعاته أن يبحث حىت يعلم أن هذا ما حتمله شيخه قبل اإلجازة، أما قوله أجزت لك ما 
صح أو يصح عندك من مسموعايت فصحيح جتوز الرواية مبا ملا صح عنده مساعه له قبل اإلجازة، 

 وفعله الدارقطين وغريه.
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زة اجملاز كأجزتك جمازايت فمنعه بعض من ال يعتد به، والصحيح الذي عليه العمل الضرب السابع:إجا
جوازه، وبه قطع احلفاظ: الدارقطين، وابن عقدة، وأبو نعيم وأبو الفتح نصر املقدسي، وكان أبو الفتح 

يدخل يروي باإلجازة عن اإلجازة، ورمبا واىل بني ثالث، وينبغي للراوي هبا تأملها لئال يروي ما مل 
حتتها، فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من مساعي فرأى مساع شيخ شيخه فليس 

 له روايته عن شيخه عنه حىت يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه.

 فرع 

قال أبو احلسني بن فارس: اإلجازة مأخوذة من جواز املاء الذي تسقاه املاشية واحلرث، 
فأجازين إذا أسقاك ماًء ملاشيتك أو أرضك كذا طالب العلم علمه فيجيزه، فعلى هذا يقال: استجزته 

جيوز أن تقول أجزت فالناً مسموعايت، ومن جعل اإلجازة إذناً وهو املعروف يقول: أجزت له رواية 
مسموعايت، ومىت قال: أجزت له مسموعايت فعلى احلذف كما يف نظائره، قالوا: إمنا تستحسن اإلجازة 

ذا علم اجمليز ما جييز، وكان اجملاز من أهل العلم، واشرتطه بعضهم وحكي عن مالك، وقال ابن عبد إ
الرب: الصحيح أهنا ال جتوز إال ملاهر بالصناعة يف معني ال يشكل إسناده، وينبغي للمجيز كتابة أن 

 يتلفظ هبا فإن اقتصر على الكتابة مع قصد اإلجازة صحت، واهلل أعلم.

 بع: القسم الرا

 المناولة

هي ضربان مقرونة باإلجازة، وجمردة، فاملقرونة أعلى أنواع اإلجازة مطلقاً، ومن صورها أن 
يدفع الشيخ إىل الطالب أصل مساعه أو مقابالً. ويقول: هذا مساعي أو رواييت عن فالن فاروه أو 

دفع إليه الطالب مساعه أجزت لك روايته عين، مث يبقيه معه متليكاً أو لينسخه أو حنوه، ومنها أن ي
فيتأمله وهو عارف متيقظ مث يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو رواييت فاروه عين أو أجزت لك روايته، 

وهذا مساه غري واحد من أئمة احلديث عرضاً، وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضاً فليسّم هذا 
القوة عند الزهري، وربيعة، وحيىي بن سعيد  عرض املناولة وذاك عرض القراءة، وهذه املناولة كالسماع يف

األنصاري، وجماهد، والشعيب، وعلقمة، وإبراهيم، وأيب العالية، وأيب الزبري، وأيب التوكل، ومالك، وابن 
وهب، وابن القاسم، ومجاعات آخرين، والصحيح أهنا منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري، 

حنيفة، والشافعي، البويطي، واملزين، وأمحد، وإسحاق، وحيىي بن حيىي. واألوزاعي، وابن املبارك، وأيب 
قال احلاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب، واهلل أعلم. ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب مساعه 
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وجييزه له مث ميسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق، وجيوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابالً به موثوقاً 
قته ما تناولته اإلجازة كما يعترب يف اإلجازة اجملردة، وال يظهر يف هذه املناولة كبري مزية على اإلجازة مبواف

يف معني، وقال مجاعة من أصحاب الفقه واألصول: ال فائدة فيها، وشيوخ احلديث قدمياً وحديثاً يرون 
ناولنيه وأجزيل روايته فيجيبه إليه هلا مزية معتربة، ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: هذا روايتك ف

من غري نظر فيه وحتقق لروايته فهذا باطل، فإن وثق خبرب الطالب ومعرفته اعتمده وصحت اإلجازة كما 
يعتمده يف القراءة، ولو قال: حدث عين مبا فيه إن كان حديثي مع براءيت من الغلط كان جائزاً حسناً، 

 واهلل أعلم.
نه يناوله مقتصراً على: هذا مساعي، فال جتوز الرواية هبا على الصحيح الذي الضرب الثاين: اجملردة بأ

 قاله الفقهاء وأصحاب األصول، وعابوا احملدثني اجملوزين.

 فرع 

جوز الزهري، ومالك، وغريمها، إطالق حدثنا وأخربنا يف الرواية باملناولة، وهو مقتضى 
 وغريه جوازه يف اإلجازة. والصحيح الذي عليه قول من جعلها مساعاً، وحكي عن أيب نعيم األصبهاين

اجلمهور وأهل التحري املنع وختصيصها بعبارة مشعرة هبا: كحدثنا وأخربنا إجازة أو مناولة وإجازة أو 
إذناً أو يف إذنه أو فيما أذن يل أو فيما أطلق يل روايته أو أجازين أويل أو ناولين أو أشبه ذلك وعن 

ا والقراءة بأخربنا، واصطلح قوم من املتأخرين على إطالق أنبأنا يف اإلجازة، األوزاعي ختصيصها خبربن
واختاره صاحب كتاب الوجازة وكان البيهقي يقول أنبأين إجازة، وقال احلاكم: الذي اختاره وعهدت 

عليه أكثر مشاخيي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على احملدث فأجازه شفاها: أنبأين، وفيما كتب 
تب إيل، وقال أبو جعفر بن محدان: كل قول البخاري قال يل فالن: عرض ومناولة، وعرب قوم إليه ك

عن اإلجازة بأخربنا فالن أن فالناً حدثه أو أخربه، واختاره اخلطايب أو حكاه، وهو ضعيف، واستعمل 
ته عن املتأخرون يف اإلجازة الواقعة يف رواية من فوق الشيخ حرف عن فيقول من مسع شيخاً بإجاز 

 شيخ: قرأت على فالن عن فالن، مث أن املنع من إطالق حدثنا ال يزول بإباحة اجمليز ذلك واهلل أعلم.

 القسم الخامس: 

 المكاتبة

وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر خبطه أو بأمره، وهي ضربان: جمردة عن اإلجازة، 
وهي يف الصحة والقوة كاملناولة املقرونة،  ومقرونة بأجزتك ما كتب لك أو إليك وحنوه من عبارة اإلجازة،
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وأما اجملردة فمنع الرواية هبا قوم، منهم القاضي املاوردي الشافعي، وأجازها كثريون من املتقدمني واملتأخرين، 
منهم أيوب السختياين، ومنصور، والليث، وغري واحد من الشافعيني، وأصحاب األصول، وهو الصحيح 

ويوجد يف مصنفاهتم: كتب إيّل فالن قال حدثنا فالن، واملراد به هذا وهو  املشهور بني أهل احلديث،
املعمول به عندهم معدود يف املوصول إلشعاره مبعىن اإلجازة، وزاد السمعاين فقال، هي أقوى من اإلجازة، 

  مث يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف؛ مث الصحيح أنه يقول يف الرواية هبا:
كتب إيّل فالن قال: حدثنا فالن أو أخربين فالن مكاتبة أو كتابة وحنوه، وال جيوز إطالق حدثنا وأخربنا، 

 وجوزه الليث، ومنصور، وغري واحد من علماء احملدثني وكبارهم.

 القسم السادس: 

 إعالم الشيخ الطالب

من أصحاب أن هذا احلديث أو الكتاب مساعه مقتصراً عليه، فجوز الرواية به كثري 
احلديث، والفقه، واألصول، والظاهر، منهم ابن جريج، وابن الصباغ الشافعي، وابو العباس الغمري، 

باملعجمة املالكي، قال بعض الظاهرية: لو قال هذه رواييت ال تروها كان له روايتها عنه، والصحيح ما 
 ب العمل به إن صح سنده.قاله غري واحد من احملدثني وغريهم: إنه ال جيوز الرواية به لكن جي

 القسم السابع: 

 الوصية

هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه فجوز بعض السلف للموصى له روايته 
 عنه، وهو غلط، والصواب أنه ال جيوز.

 القسم الثامن: 

 الوجادة

وهي مصدر لوجد موّلد غري مسموع من العرب، وهي أن يقف على أحاديث خبط 
ا الواجد فله أن يقول: وجدت أو قرأت خبط فالن أو يف كتابه خبطه حدثنا فالن راويها ال يرويه

ويسوق اإلسناد واملنت، أو قرأت خبط فالن عن فالن، هذا الذي استمر عليه العمل قدمياً وحديثاً، 
وهو من باب املنقطع، وفيه شوب إتصال، وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخربنا، وأنكر عليه، 

حديثاً يف تأليف شخص، قال ذكر فالن أو قال أخربنا فالن وهذا منقطع ال شوب فيه،  وإذا وجد
وهذا كله إذا وثق بأنه خطه وكتابه، وإال فليقل: بلغين عن فالن أو وجدت عنه وحنوه أو قرأت يف  
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كتاب: أخربين فالن إنه خبط فالن، أو ظننت أنه خط فالن، أو ذكر كتابه أنه فالن، أو تصنيف 
أو قيل: خبط أو تصنيف فالن، وإذا نقل من تصنيف فال يقل: قال فالن إال إذا وثق بصحة  فالن،

النسخة مبقابلته أو ثقة هلا، فإن مل يوجد هذا وال حنوه فليقل: بلغين عن فالن، أو وجدت يف نسخة 
ا من كتابه وحنوه، وتسامح أكثر الناس يف هذه األعصار باجلزم يف ذلك من غري حتر، والصواب م

ذكرناه، فإن كان املطالع متقناً ال خيفى عليه غالباً الساقط واملغري رجونا جوازاً اجلزم له، وإال هذا 
اسرتوح كثري من املصنفني يف نقلهم، وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم احملدثني والفقهاء املالكيني، 

احملققني الشافعيني بوجوب وغريهم أنه ال جيوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض 
 العمل هبا عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح الذي ال يتجه هذه األزمان غريه واهلل أعلم.

 النوع الخامس والعشرون: 

 كتابة الحديث وضبطه

 وفيه مسائل: 

 إحداها: 

اختلف السلف يف كتابة احلديث، فكرهها طائفة وأباحها طائفة، مث أمجعوا على جوازها، 
يف اإلباحة والنهي حديثان، فاألذن ملن خيف نسيانه، والنهي ملن أمن وخيف اتكاله، أو هنى  وجاء

حني خيف اختالطه بالقرآن وأذن حني أمن، مث على كاتبه صرف اهلمة إىل ضبطه وحتقيقه شكالً 
يف ونقطاً يؤمن اللبس، مث قيل إمنا يشكل املشكل ونقل عن أهل العلم كراهة االعجام األعراب إال 

 امللتبس، وقيل يشكل اجلميع.

 الثانية: 

ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط امللتبس من األمساء أكثر، ويستحب ضبط املشكل يف 
نفس الكتابة وكتبه مضبوطاً واضحاً يف احلاشية قبالته، ويستحب حتقيق اخلط دون مشقة وتعليقه، 

والسني، والصاد، والطاء، والعني، النقط  ويكره تدقيقه إال من املهملة،قيل جتعل حتت الدال، والراء،
اليت فوق نظائرها، وقيل فوقها كقالمة الظفر مضطجعة على قفاها، وقيل حتتها حرف صغري مثلها، 

ويف بعض الكتب القدمية فوقها خط صغري، ويف بعضها حتتها مهزة، وال ينبغي أن يصطلح مع نفسه 
لكتاب أو آخره مراده، وينبغي أن يعتين بضبط خمتلف برمز ال يعرفه الناس، فإن فعل فليبني يف أول ا

الروايات ومتييزها، فيجعل كتابه على رواية، مث ما كان يف غريها من زيادة أحلقها يف احلاشية، أو نقص 
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أعلم عليه، أو خالف كتبه معيناً يف كل ذلك من رواه بتمام امسه ال رامزاً إال أن يبني أول الكتاب أو 
ون بالتمييز حبمرة فالزيادة تلحق حبمرة والنقص حيوقق عليه حبمرة مبيناً اسم صاحبها آخره، واكتفى كثري 

 أول الكتاب أو آخره.

 الثالثة:

ينبغي أن جيعل بني كل حديثني دائرة، نقل ذلك عن مجاعات من املتقدمني، واستحب 
الرمحن بن فالن كتابة اخلطيب أن تكون غفاًل، فإذا قابل نقط وسطها، ويكره يف مثل عبد اهلل، وعبد 

عبد آخر السطر واسم اهلل مع ابن فالن أول اآلخر، وكذا يكره رسول آخره واهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أوله، وكذا ما أشبهه، وينبغي أن حيافظ على كتابة الصالة والتسليم على رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وال يتقيد فيه مبا يف األصل إن كان ناقصاً،  وسلم، وال يسأم من تكراره، ومن أغفله حرم حظاً عظيماً،
وهكذا الثناء على اهلل سبحانه وتعاىل: كعز وجل، وسبحانه وتعاىل وشبهه، وكذا الرتضي والرتحم على 

الصحابة والعلماء وسائر األخيار، وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أكثر وأشد، ويكره 
 م والرمز إليهما يف الكتابة، بل يكتبهما بكماهلما.االقتصار على الصالة أو التسلي

 الرابعة: 

عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن كان إجازة، وأفضلهما أن ميسك هو وشيخه  
كتابيهما حال التسميع، ويستحب أن ينظر معه من ال نسخة معه ال سيما إن أراد النقل من نسخته، 

ري أصل الشيخ إال أن ينظر فيه حال السماع، والصواب وقال حيىي ابن معني: ال جيوز أن يروي من غ
الذي قاله اجلماهري أنه ال يشرتط نظره وال مقابلته بنفسه بل يكفي مقابلة ثقة أي وقت كان، ويكفي 

مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلته بأصل أصل الشيخ املقابل به اصل الشيخ، وإن مل يقابل 
ألستاذ أبو إسحاق، وآباء بكر اإلمساعيلي، والربقاين، واخلطيب إن كان أصًى فقد أجاز الرواية منه ا

الناقل صحيح النقل، قليل السقط، ونقل من األصل، وبني حال الرواية أنه مل يقابل، ويراعي يف كتاب 
شيخه مع من فوقه ما ذكرنا يف كتابه، وال يكن كطائفة إذا رأوا مساعه لكتاب مسعوه من أي نسخة 

 أيت فيه خالف وكالم آخر يف أول النوع اآليت.اتفقت، وسي

 الخامسة: 

املختار يف ختريج الساقط وهو اللحق "بفتح الالم واحلاء" أن خيط من موضع سقوطه يف 
السطر خطاً صاعداً معطوفاً بني السطرين عطفه يسرية إىل جهة احلق، وقيل: متد العطفة إىل أول 
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اشية اليمىن إن اتسعت إال أن يسقط يف آخر السطر اللحق ويكتب واللحق قبالة العطفة يف احل
فيخرجه إىل الشمال وليكتبه صاعداً إىل أعلى الورقة، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى 

إىل أسفل، فإن كان يف ميني الورقة انتهت إىل باطنها، وإن كان يف الشمال فإىل طرفها، مث يكتب يف 
ب مع "صح" رجع، وقيل يكتب الكلمة املتصلة به داخل الكتاب وليس انتهاء اللحق صح، وقيل يكت

مبرضي ألنه تطويل موهم، وأما احلواشي من غري األصل كشرح، وبيان غلط، أو اختالف رواية، أو 
نسخة وحنوه، فقال القاضي عياض رمحه اهلل: ال خيرج له خط، واملختار استحباب التخريج من وسط 

 الكلمة املخرج ألجلها.

 لسادسة: ا

شأن املتقنني التصحيح، والتضبيب، والتمريض. فالتصحيح كتابة صح على كالم صح 
رواية ومعىن، وهو عرضه للشك أو اخلالف، والتضبيب، ويسمى التمريض أن ميد خط أوله كالصاد، 

وال يلزق باملمدود عليه، ميد على ثابت نقالً فاسد لفظاً أو معىن أو ضعيف أو ناقص، ومن الناقص 
موضع اإلرسال أو االنقطاع، ورمبا اختصر بعضهم عالمة التصحيح فاشتبهت الضبة، ويوجد يف بعض 

األصول القدمية يف اإلسناد اجلامع مجاعة معطوفاً بعضهم على بعض عالمة تشبه الضبة بني أمسائهم 
 وليست ضبة وكأهنا عالمة اتصال.

 السابعة 

أو احلك، أو احملو، أو غريه، وأوالها إذا وقع يف الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب، 
الضرب، مث قال األكثرون: خيط فوق املضروب عليه خطا بيناً داال على إبطاله خمتلطاً به،وال يطمسه 

بل يكون ممكن القراءة، ويسمى هذا الشق، وقيل: ال خيلط باملضروب عليه بل يكون فوقه معطوفاً 
ئرة وكذا آخره، وإذا كثر املضروب عليه فقد يكتفي على أوله وآخره، وقيل حيوق على أوله نصف دا

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 

قال عياض رمحه اهلل: إن كانا أول سطر ضرب على الثاين، أو آخره يبقى أحسنهما صورة وأبينهما، و 
فعلى األول، أو أول سطر وآخر آَخر، فعلى آخر السطر، فإن تكرر املضاف واملضاف إليه أو 

 املوصوف والصفة وحنوه روعي اتصاهلما، وأما احلك، والكشط واحملو فكرهها أهل العلم، واهلل أعلم.

 الثامنة:
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تصار على الرمز يف حدثنا وأخربنا وشاع حبيث ال خيفى، فيكتبون من غلب عليهم االق
حدثنا: الثاء والنون واأللف، وقد حتذف الثاء، ومن أخربنا: أنا، وال حيسن زيادة الباء قبل النون وإن 

فعله البيهقي، وقد يزاد راء بعد األلف ودال أول رمز حدثنا، ووجدت الدال يف خط احلاكم وأيب عبد 
السلمي، والبيهقي، واهلل أعلم. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند اإلنتقال من الرمحن 

إسناد إىل إسناد ومل يعرف بياهنا عمن تقدم، وكتب مجاعة من احلفاظ موضعها صح، فيشعر بأهنا رمز 
من صح، وقيل هي من التحويل من إسناد إىل إسناد، وقيل ألهنا حتول بني اإلسنادين فال نكون 

احلديث فال يلفظ عندها بشيء، وقيل هي رمز إىل قولنا احلديث، وأهل املغرب كلهم يقولون إذا 
 وصلوا إليها: احلديث، واملختار أن يقول َحاَومَيُّر، واهلل أعلم.

 التاسعة: 

ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته مث يسوق املسموع، ويكتب فوق 
معني، وتاريخ السماع، أو يكتبه يف حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب، أو حيث ال البسملة أمساء السا

خيفى منه، وينبغي أن يكون خبط ثقة معروف اخلط، وال بأس عند هذا بأن ال يصح الشيخ عليه، وال 
بأس أن يكتب مساعه خبط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات، وعلى كاتب التسميع التحري وبيان 

واملسمع، واملسموع، بلفظ وجيز غري حمتمل وجمانبة التساهل فيمن يثبته، واحلذر من إسقاط السامع، 
بعضهم لغرض فاسد، فإن مل حيضر فله أن يعتمد يف حضورهم خرب ثقة حضر، ومن ثبت يف كتابه 

مساع غريه فقبيح به كتمانه ومنعه نقل مساعه منه أو نسخ الكتاب، وإذا أعاره فال يبطئ عليه، فإن 
منعه فإن كان مساعه مثبتاً برضا صاحبالكتاب لزمه إعارته وإال فال يلزمه، كذا قاله أئمة مذاهبهم يف 

أزماهنم، منهم القاضي حفص بن غياث احلنفي، وإمساعيل القاضي املالكي، وأبو عبد اهلل الزبريي 
ينقل مساعه إىل الشافعي، وحكم به القاضيان، وخالف فيه بعضهم، والصواب األول، وإذا نسخه فال 

نسخته إال بعد املقابلة املرضية، وال ينقل مساع إىل نسخة إال بعد مقابلة مرضية إال أن يبني كوهنا غري 
 مقابلة، واهلل أعلم.

 النوع السادس والعشرون: 

 صفة رواية الحديث

 تقدم مجل منه يف النوعني قبله وغريمها، وقد شدد قوم يف الرواية فأفرطوا، وتساهل آخرون
ففرطوا، فمن املشددين من قال: ال حجة إال فيما رواه من حفظه وتذكره، روي عن مالك، وأيب 
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حنيفة، وأيب بكر الصيدالين الشافعي، ومنهم من جوزها من كتابه إال إذا خرج من يده، وأما 
لة املتساهلون فتقدم بيان مجل عنهم يف النوع الرابع والعشرين، ومنهم قوم رووا من نسخ غري مقاب

بأصوهلم فجعلهم احلاكم جمروحني، قال: وهذا كثري تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء، وقد 
تقدم يف آخر الرابعة من النوع املاضي أن النسخة اليت مل تقابل جيوز الرواية منها بشروط، فيحتمل أن 

اجلمهور وهو التوسط، احلاكم خيالف فيه، وحيتمل أنه أراد إذا مل توجد الشروط، والصواب ما عليه 
فإذا قام يف التحمل واملقابلة مبا تقدم جازت الرواية منه وإن غاب إذا كان الغالب سالمته من التغيري 

 ال سيما إن كان ممن ال خيفى عليه التغيري غالباً، واله أعلم.

 فرع 

القراءة  األول: الضرير إذا مل حيفظ ما مسعه فاستعان بثقة يف ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند
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 مساع وال هي مقابلة به لكن مسعت على شيخه أو فيها مساع 

سه إليها مل جيز الرواية منها عند عامة احملدثني، ورخص فيه أيوب شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نف
السختياين وحممد بن بكر الربساين، قال اخلطيب: والذي يوجبه النظر أنه مىت عرف أن هذه األحاديث 

هي اليت مسعها من الشيخ جاز أن يرويها إذا سكنت نفسه إىل صحتها وسالمتها، واهلل أعلم. هذا إذا مل 
ازة عامة من شيخه ملروياته، أو هلذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها، وله أن يقول حدثنا يكن له إج

وأخربنا، وإن كان يف النسخة مساع شيخ شيخه أو مسموعة على شيخ شيخه فيحتاج أن يكون له إجازة 
 عامة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه واهلل أعلم.

ظه، فإن كان حفظ منه رجع إليه، وإن كان حفظ الثالث: إذا وجد يف كتابه خالف حف
من فم الشيخ اعتمد حفظه وإن مل يشك وحسن جيمعها فيقول: حفظي كذا ويف كتايب كذا وإن 

خالفه غريه قال: حفظي كذا، وقال فيه غريي أو فالن كذا، وإذا وجد مساعه يف كتابه وال يذكره فعن 
ذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وأيب يوسف، وحممد، أيب حنيفة وبعض الشافعية، ال جيوز روايته، وم

جوازها، وهو الصحيح، وشرطه أن يكون السماع خبطه أو خط من يثق به، والكتاب مصون يغلب 
 على الظن سالمته من التغيري، وتسكن إليه نفسه، فإن شك مل جيز واهلل أعلم.

معانيها مل جيز له الرواية باملعىن بال الرابع: إن مل يكن عاملاً باأللفاظ ومقاصدها، خبرياً مبا حييل 
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خالف، بل يتعني اللفظ الذي مسعه، فإن كان عاملاً بذلك فقالت طائفة من أصحاب احلديث والفقه، 
واألصول، ال جتوز إال بلفظه، وجوز بعضهم يف غري حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل جيوز فيه، 

باملعىن يف مجيعه إذا قطع بأداء املعىن وهذا يف غري  وقال مجهور السلف واخللف من الطوائف: جيوز
املصنفات، وال جيوز تغيري مصنف وإن كان مبعناه واهلل أعلم وينبغي للراوي باملعىن أن يقول عقيبه: أو  

كما قال أو حنوه، أو شبهه، أو ما أشبه هذا من األلفاظ. وإذا اشتبه على القارئ لفظة فحسن أن 
 الشك أو كما قال، لتضمنه إجازة وإذناً يف صواهبا إذا بان، واهلل أعلم.يقول بعد قراءهتا على 

اخلامس: اختلف يف رواية بعض احلديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقاً بناء على منع 
الرواية باملعىن، ومنعه بعضهم مع جتويزها باملعىن إذا مل يكن رواه هو أو غريه بتمامه قبل هذا، وجوزه 

قاً، والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غري متعلق مبا رواه حبيث ال بعضهم مطل
خيتل البيان وال ختتلف الداللة برتكه، وسواء جوزناها باملعىن أم ال، رواه قبل تاماً أم ال، هذا إن ارتفعت 

زيادة أوالً أو نسيان لغفلة منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاماً فخاف إن رواه ثانياً ناقصاً أن يتهم ب
وقلة ضبط ثانياً فال جيوز له النقصان ثانياً وال ابتداء إن تعني عليه أداؤه، وأما اتقطيع املصنف احلديث 

 يف األبواب فهو إىل اجلواز أقرب، قال الشيخ: وال خيلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه.
على طالب احلديث أن يتعلم من النحو واللغة السادس: ينبغي أن ال يروي بقراءة حلان أو مصحف و 

ما يسلم به من اللحن والتصحيف، وطريقه يف السالمة من التصحيف األخذ من أفواه أهل املعرفة 
والتحقيق، وإذا وقع يف روايته حلن أو حتريف، فقال ابن سريين، وابن سخربة: يرويه كما مسعه، 

أما إصالحه يف الكتاب فجوزه بعضهم والصواب والصواب وقول األكثرين روايته على الصواب، و 
تقريره يف األصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب يف احلاشية مث األوىل عند السماع أن يقرأ 

على الصواب، مث يقول يف روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فالن كذا، وله أن يقرأ ما يف األصل مث 
ا جاء يف رواية أو حديث آخر، واهلل أعلم. فإن كان اإلصالح يذكر الصواب، وأحسن اإلصالح مب

بزيادة ساقط فإن مل يغاير معىن األصل فهو على ما سبق وإن غاير تأكد احلكم بذكر األصل مقروناً 
بالبيان، فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضاً أن يلحقه يف نفس الكتاب مع كلمة يعين، 

واه على اخلطأ، فأما إن رآه يف كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه ال هذا إذا علم أن شيخه ر 
من شيخه فيتجه إصالحه يف كتابه وروايته 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 
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عضهم، وبيانه حال الرواية أوىل، وهكذا احلكم يف استثبات احلافظ ما شك فيه من  التحقيق، ومنعه ب
كتاب غريه أو حفظه، فإن وجد يف كتابه كلمة غري مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها 

 العلماء هبا ويرويها على ما خيربونه واهلل أعلم.
املعىن دون اللفظ فله مجعها يف اإلسناد مث السابع: إذا كان احلديث عنده عن اثنني أو أكثر واتفقا يف 

يسوق احلديث على لفظ أحدمها، فيقول: أخربنا فالن وفالن واللفظ لفالن أو وهذا لفظ فالن قال: 
: أخربنا فالن وحنوه من العبارات وملسلم يف صحيحه عبارة حسنة كقوله: حدثنا أبو بكر وأبو أو قاال

سعيد كالمها عن أيب خالد قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد عن األعمش فظاهره أن اللفظ أليب بكر، 
الرواية فإن مل خيص فقال: أخربنا فالن وفالن وتقاربا يف اللفظ قاال: حدثنا فالن جاز على جواز 

باملعىن، فإن مل يقل تقارباً فال بأس به على جواز الرواية باملعىن ، وإن كان قد عيب ب البخاري أو 
غريه، وإذا مسع من مجاعة مصنفاً فقابل نسخته بأصل بعضهم مث رواه عنهم وقال: اللفظ لفالن 

 فيحتمل جوازه ومنعه.
 أن مييزه فيقول: هو ابن فالن، الفالين، أو الثامن: ليس له أن يزيد يف نسب غري شيخه أو صفته إال

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 اخلطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك األحاديث 

األوىل أن يقول: يعين ابن فالن، وعن مفصولة عن األول مستوفياً نسب شيخ شيخه، وعن بعضهم: 
علي بن املديين وغريه يقول: حدثين شيخي أن فالن ابن فالن حدثه، وعن بعضهم أخربنا فالن هو 

ابن فالن واستحبه اخلطيب وكله جائز وأواله هو ابن فالن أو يعين ابن فالن مث قوله إن فالن ابن 
 فالن، مث أن يذكره بكماله من غري فصل.

رت العادة حبذف قال وحنوه بني رجال اإلسناد خطأ، وينبغي للقارئ اللفظ هبا، وإذا كان فيه التاسع:ج
قرئ على فالن أخربك فالن أو قرئ على فالن حدثنا فالن فلقيل القارئ يف األول قيل له أخربك فالن 

حيذفون  ويف الثاين قال حدثنا فالن، وإذا تكرر قال كقوله حدثنا صاحل، قال: قال الشعيب فإهنم
أحدمها خطأ فليلفظ هبما القارئ، ولو ترك القارئ قال يف هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع، 

 واهلل أعلم.
العاشر: النسخ واألجزاء املشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة مهام عن أيب هريرة منهم من 

حديث، أو أول كل جملس  جيدد اإلسناد أول كل حديث وهو أحوط، ومنهم من يكتفي به يف أول
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ويدرج الباقي عليه قائالً يف كل حديث وباإلسناد أو وبه، وهو األغلب. فمن مسع هكذا فأراد رواية 
غري األول بإسناد جاز عند األكثرين، ومنعه أبو إسحاق اإلسفراييين وغريه، فعلى هذا طريقه أن يبني 

معمر عن مهام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة،  كقول مسلم: حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنا
وذكر أحاديث منها وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إن أدىن مقعد أحدكم" وذكر احلديث 

وكذا فعله كثري من املؤلفني، وأما إعادة بعضهم اإلسناد آخر الكتاب فال يدفع هذا اخلالف إال أن 
 اعها، واهلل أعلم.يفيد احتياطاً وإجازة بالغة من أعلى أنو 

احلادي عشر: إذا قدم املنت كقال النيب صلى اهلل عليه وسلم وكذا، أو املنت وأخر اإلسناد كروى نافع 
عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم كذا مث يقول: أخربنا به فالن عن فالن حىت يتصل صح 

زه بعضهم، وينبغي فيه خالف كتقدمي وكان متصاًل، فلو أراد من مسعه هكذا تقدمي مجيع اإلسناد فجو 
بعض املنت على بعض بناء على منع الرواية باملعىن، ولو روي حديثاً بإسنادهم مث أتبعه إسناداً قال يف 

آخره مثله فأراد السامع رواية املنت باإلسناد الثاين فاألظهر منعه، وهو قول شعبة، وأجازه الثوري، وابن 
بني األلفاظ، وكان مجاعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر معني إذا كان متحفظاً مميزاً 

اإلسناد مث قال مثل حديث قبله متنه كذا، واختار اخلطيب هذا، وأما إذا قال حنوه فأجازه الثوري، 
ومنعه شعبة، وابن معني، قال اخلطيب: فرق ابن معني بني مثله وحنوه يصح على منع الرواية باملعىن، 

زها فال فرق، قال احلاكم: يلزم احلديثّي من اإلتقان أن يفرق بني مثله وحنوه فال حيل أن فأما على جوا
 يقول مثله إال إذا اتفقا يف اللفظ وحيل حنوه إذا كان مبعناه.

الثاين عشر: إذا ذكر اإلسناد وبعض املنت مث قال: وذكر احلديث فأراد السامع روايته بكماله فهو أوىل 
وه، فمنعه األستاذ أبو إسحاق، وأجازه اإلمساعيلي إذا عرف احملدث والسامع ذلك باملنع من مثله وحن

احلديث، واالحتياط أن يقتصر على املذكور مث يقول: قال، وذكر احلديث وهو هكذا ويسوقه بكماله، 
وإذا جوز إطالقه فالتحقيق أنه بطريق اإلجازة القوية فيما مل يذكره الشيخ، وال يفتقر إىل أفراده 

 اإلجازة.ب
الثالث عشر: قال الشيخ رمحه اهلل: الظاهر أنه ال جيوز تغيري قال النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل قال 

واهلل -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال عكسه وإن جازت الرواية باملعىن، الختالفه، والصواب 
 ل، ومحاد بن سلمة، واخلطيب.جوازه، ألنه ال خيتلف به هنا املعىن، وهذا مذهب أمحد بن حنب -أعلم

الرابع عشر: إذا كان يف مساعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية، ومنه إذا حدثه من حفظه يف 
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املذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله األئمة، ومنع مجاعة منهم احلمل عنهم حال املذاكرة، وإذا كان 
رمها، فإن اقتصر على ثقة فيهما مل حيرم، وإذا مسع احلديث عن ثقة وجمروح، أو ثقتني فاألوىل أن يذك

بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروى مجلته عنهما مبيناً أن بعضه عن أحدمها وبعضه عن 
اآلخر جاز، مث يصري كل جزء منه كأنه رواه عن أحدمها مبهماً فال حيتج بشيء منه إن اكن فيهما 

 حدمها بعضه وعن اآلخر بعضه، واهلل أعلم.جمروح، وحيب ذكرمها مجيعاً مبيناً أن عن أ

 النوع السابع والعشرون: 

 معرفة آداب المحدث

علم احلديث شريف يناسب مكارم األخالق، وحماسن الشيم، وهو من علوم اآلخرة. 
من حرمه حرم خرياً عظيماً، ومن رزقه نال فضالً جزياًل، فعلى صاحب تصحيح النية، وتطهري قلبه من 

واختلف يف السنن الذي يتصدى فيه إلمساعه، والصحيح أنه مىت احتيج إىل ما عنده  أغراض الدنيا،
جلس له يف أي سن كان، وينبغي أن ميسك عن التحديث إذا خشي التخليط هبرم أو خوف أو 

 عمى، وخيتلف ذلك باختالف الناس.

 فصل: 

يكره أن  األوىل أن ال حيدث حبضرة من هو أوىل منه لسنه أو علمه أو غريه، وقيل:
حيدث يف بلد فيه أوىل منه، وينبغي له إذا طلب منه ما يعلمه عند أرجح منه أن يرشد إليه فالدين 

النصيحة، وى ميتنع من حتديث أحد لكونه غري صحيح النية فإنه يرجى صحتها وليحرص على نشره 
 مبتغياً جزيل أجره.

 فصل: 

تطيب ويسرح حليته وجيلس ويستحب له إذا أراد حضور جملس التحديث أن يتطهر وي
متمكناً بوقار، فإن رفع أحد صوته زبره، ويقبل على احلاضرين كلهم، ويفتتح جملسه وخيتتمه بتحميد 

اهلل تعاىل، والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم، ودعاء يليق باحلال، بعد قراءة قارئ حسن 
 نع فهم بعضه، واهلل أعلم.الصوت شيئاً من القرآن العظيم، وال يسرد احلديث سرداً مي

 فصل 

يستحب للمحدث العارف عقد جملس إلمالء احلديث فإنه أعلى مراتب الرواية، ويتخذ 
مستميالً حمصالً متيقظاً يبلغ عنه إذا كثر اجلمع على عادة احلفاظ، ويستملي مرتفعاً وإال قائماً وعليه تبليغ 
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بعد، وأما من مل يسمع إال املبلغ فال جيوز له روايته لفظه على وجهه، وفائدة املستملي تفهيم السامع على 
عن اململي إال أن يبني اجلال، وقد تقدم هذا يف "الرابع والعشرين" ويستنصت املستملي الناس بعد قراءة 
قارئ حسن الصوت شيئاً من القرآن، مث يبسمل وحيمد اهلل تعاىل ويصلي على رسول اهلل صلى اهلل عليه 

غ فيه مث يقول للمحدث من أو ما ذكرت رمحك اهلل أو رضي عنك وما أشبهه وكلما وسلم ويتحرى األبل
ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم. قال اخلطيب: ويرفع به صوته وإذا ذكر صحابياً رضي اهلل عليه، فإن كان 

فعله ابن صحايب قال رضي اهلل عنهما، وحيسن باحملدث الثناء على شيخه حال الرواية مبا هو أهله كما 
مجاعات من السلف، وليعنت بالدعاء له فهو أهم، وال بأس بذكر من يروى عند بلقب أو وصف أو حرفة 

أو أم عرف هبا، ويستحب أن جيمع يف إمالئه مجاعة من شيوخه مقدماً أرجحهم، ويروي عن كل شيخ 
ن علو، وفائدة، وضبط حديثاً وخيتار ما عال سنده وقصر متنه، واملستفاد منه، وينبه على صحته وما فيه م

مشكل، 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 التخريج 

 نه، واهلل أعلم.لإلمالء استعان ببعض احلفاظ، وإذا فرغ اإلمالء قابله وأتق

 النوع الثامن والعشرون: 

 معرفة آداب طالب الحديث

قد تقدم مجل منه مفرقة، وجيب عليه تصحيح النية، واإلخالص هلل تعاىل يف طلبه واحلذر 
من التوصل به إىل أغراض الدنيا، ويسأل اهلل تعاىل التوفيق والتسديد والتيسري، وليستعمل األخالق 

يفرغ جهده يف حتصيله بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً وعلماً وشهرة وديناً اجلميلة واآلداب، مث ل
وغريه، فإذا فرغ من مهماهتم فلريحل على عادة احلفاظ املربزين، وال حيملنه الشره على التساهل يف 
التحمل بشيء من شروطه، وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات واآلداب، فذلك 

 يث وسبب حفظه.زكاة احلد

 فصل: 

وينبغي أن يعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجالل العلم وأسباب االنتفاع، 
ويعتقد جاللة شيخه ورجحانه ويتحرى رضاه وال يطول عليه حبيث يضجره وليستشره يف أموره وما 

ؤم يقع فيه يشتغل فيه، وكيفية اشتغاله، وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غريه فإن كتمانه ل
جهلة الطلبة فيخاف على كامته عدم االنتفاع فإن من بركة احلديث إفادته وبنشره ينمى، وليحذر كل 
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احلذر من أن مينعه احلياء والكرب من السعي التام يف التحصيل وأخذ العلم ممن دونه يف نسب أو سن 
الستكثار من الشيوخ جملرد اسم أو غريه، وليصرب على جفاء شيخه، وليعنت باملهم، وال يضيع وقته يف ا

الكثرة، وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله وال ينتخب فإن احتاج توىل بنفسه، فإن 
 اقتصر عنه استعان حبافظز 

 فصل: 

وال ينبغي أن يقتصر على مساعه وكتبه دون معرفته وفهمه فليتعرف صحته وفقهه ومعانيه 
حمققاً كل ذلك معتنياً بإتقان مشكلها حفظاً وكتابة مقدماً الصحيحني، مث ولغته وإعرابه وأمساء رجاله 

سنن أيب داود، والرتمذي، والنسائي، مث السنن الكربى للبيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف مثله، مث ما 
متس احلاجة إليه، مث من املسانيد مسند أمحد بن حنبل وغريه، مث من العلل كتابه، وكتاب الدارقطين، 

ن األمساء تاريخ البخاري، وابن أيب خيثمة، وكتاب ابن أيب حامت ومن ضبط األمساء كتاب ابن وم
ماكوال، وليعنت بكتب غريب احلديث، وشروحه، وليكن االتقان من شأنه، وليذاكر مبحفوظه، 

 ويباحث أهل املعرفة.

 فصل: 

بيان مشكله وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له، وليعنت بالتصنيف يف شرحه و 
متقناً واضحاً فقلما ميهر يف علم احلديث من مل يفعل هذا، وللعلماء يف تصنيف احلديث طريقان: 

أجودمها تصنيفه على األبواب فيذكر يف كل باب ما حضره فيه، والثانية تصنيفه على املسانيد فيجمع 
تبه على احلروف أو يف ترمجة كل صحايب ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه، وعلى هذا له أن ير 

على القبائل فيبدأ ببين هاشم مث باألقرب فاألقرب نسباً إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أو على 
السوابق، فبالعشرة، مث أهل بدر، مث احلديبية، مث املهاجرين بينها وبني الفتح، مث أصاغر الصحابة، مث 

معلاًل، بأن جيمع يف كل حديث أو باب طرقه النساء بادئاً بأمهات املؤمنني، ومن أحسنه تصنيفه 
واختالف رواته، وجيمعون أيضاً حديث كل شيخ على انفراده: كمالك وسفيان وغريمها، والرتاجم:  

كمالك عن نافع عن ابن عمر، واملساواة عن أبيه عن عائشة، واألبواب: كرؤية اهلل تعاىل ورفع اليدين 
د هتذيبه وحتريره وتكرير النظر فيه، وليحذر من تصنيف ما مل يف الصالة. وليحذر إخراج تصنيفه إال بع

 يتأهل له، وينبغي أن يتحرى العبارات الواضحة، واالصطالحات املستعملة، واهلل أعلم.

 النوع التاسع والعشرون 
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 معرفة اإلسناد العالي والنازل

استحبت  اإلسناد خصيصة هلذه األمة، وسنة بالغة مؤكدة، وطلب العلو فيه سنة،وهلذا
 الرحلة، وهو أقسام: أجلُّها: القرب من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف.

 الثاين: القرب من إمام من أئمة احلديث، وإن كثر بعده العدد إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ثر اعتناء املتأخرين به الثالث: العلو بالنسبة إىل أحد الكتب اخلمسة أو غريها من املعتمدة، وهو ما ك

من املوافقة، واإلبدال، واملساواة، واملصافحة: فاملوافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم من غري 
جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته عن مسلم عنه، والبدل أن يقع هذا العلو عن مثل شيخ مسلم، 

أعصارنا قلة عدد إسنادك إىل وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إىل شيخ شيخ مسلم واملساواة يف 
الصحايب أو من قاربه حبيث يقع بينك وبني صحايب مثل ما وقع بني مسلم وبينه. واملصافحة أن تقع 

هذه املساواة لشيخك، فيكون لك مصافحة كأنك صافحت مسلماً فأخذته عنه، فإن كانت املساواة 
شيخك فاملصافحة لشيخ  لشيخ شيخك كانت املصافحة لشيخك وإن كانت املساواة لشيخ شيخ

 شيخك، وهذا العلو تابع لنزول، فوال نزول مسلم وشبهه مل تعل أنت، واهلل أعلم.
الرابع: العلو بتقدم وفاة الراوي فما أرويه عن ثالثة عن البيهقي عن احلاكم أعلى مما أرويه عن ثالثة 

دم وفاة شيخك فحده عن ابن خلف عن احلاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف، وأما علوه بتق
 احلافظ ابن جوصا مبضي مخسني سنة من وفاة الشيخ، وابن منده بثالثني.

اخلامس:العلوم يتقدم السماع ويدخل كثري منه فيما قبله وميتاز بأن يسمع شخصان من شيخ ومساع 
فضد  أحدمها من ستني سنة مثال واآلخر من أربعني، وتساوي العدد إليهما فاألول أعلى، وأما النزول

العلو، فهو مخسة أقسام تعرف من ضدها، وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب، وقول اجلمهور، 
 وفضله بعضهم على العلو، فإن متيز بفائدة فهو خمتار، واهلل أعلم.

 النوع الثالثون: 

 المشهور من الحديث

هو قسمان، صحيح وغريه ومشهور بني أهل احلديث خاصة وبينهم وبني غريهم، ومنه 
املتواتر املعروف يف الفقه وأصوله، وال يذكره احملدثون، وهو قليل ال يكاد يوجد يف رواياهتم، وهو ما 

نقله من حيصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إىل آخره، وحديث "من كذب علي متعمدا 
 فليتبوأ مقعده من النار" متواتر، ال حديث "إمنا األعمال بالنيات" واهلل أعلم.
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 لنوع الحادي والثالثون: ا

 الغريب والعزيز

إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن جيمع حديثه رجل حبديث مسي غريبا، فإن انفرد اثنان أو 
ثالثة مسي عزيزاً فإن رواه اجلماعة مسي مشهورا، ويدخل يف الغريب ما انفرد راو بروايته أو بزيادة يف 

ان وينقسم إىل صحيح وغريه وهو الغالب، وإىل غريب متناً متنه أو إسناده، وال يدخل فيه أفراد البلد
وإسناداً كما لو انفرد مبتنه واحد، وغريب إسناداً كحديث روي متنه مجاعة من الصحابة انفرد واحد 

بروايته عن صحايب آخر، وفيه يقول الرتمذي: غريب من هذا الوجه، وال يوجد غريب متناً وال إسناداً 
فرواه عن املنفرد كثريون صار غريباً مشهوراً، غريباً متناً ال إسناداً بالنسبة إىل أحد إال إذا اشتهر الفرد 

 طرفيه كحديث "إمنا األعمال بالنيات" واهلل أعلم.

 النوع الثاني والثالثون: 

 غريب الحديث

هو ما وقع يف منت احلديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعماهلا، وهو فن 
فيه صعب، فليتحر خائضه، وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت، وقد أكثر العلماء مهم، واخلوض 

التصنيف فيه، قيل أول من صنفه النضر بن مشيل، وقيل أبو عبيدة معمر، وبعدمها أبو عبيدة 
فاستقصى وأجاد، مث ابن قتيبة ما فات أبا عبيد، مث اخلطايب ما فاهتما فهذه أمهاته، مث بعدها كتب  

ها زوائد وفوائد كثرية، وال يقلد منها إال ما كان مصنفوها أئمة جلة، وأجود تفسري ما جاء كثرية في
 مفسراً يف رواية واهلل أعلم.

 النوع الثالث والثالثون: 

 المسلسل

هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة، وصفات الروات 
ا كمسلسل التشبيك باليد والعد فيها، وكاتفاق أمساء الرواة أو صفاهتم أقوال وأفعال وأنواع كثرية غريه

أو نسبتهم كأحاديث رويناها كل رجال دمشقيون، وكمسلسل الفقهاء، وصفاة الرواية كاملسلسل 
بسمعت، أو بأخربنا، أو أخربنا فالن واهلل، وأفضله ما دل على االتصال، ومن فوائده زيادة الضبط، 

ل يف التسلسل، وقد ينقطع تسلسله يف وسطه كمسلسل أول حديث مسعته على وقلما يسلم عن خل
 ما هو الصحيح فيه، واهلل أعلم.
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 النوع الرابع والثالثون: 

 ناسخ الحديث ومنسوخه

هو فن مهم صعب وكان للشافعي رمحة اهلل فيه يد طوىل، وسابقة أوىل، وأدخل فيه 
واملختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدماً  بعضهم بعض أهل احلديث ما ليس منه خلفاء معناه

حبكم منه متأخر، فمنه ما عرف بتصريح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "ككان آخر األمرين من 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" ومنه ما عرف بالتاريخ، ومنه ماعرف 

يف الرابعة واالمجاع ال يَنَسخ وال يُنسخ لكن يدل على ناسخ بداللة االمجاع كحديث قتل شارب اخلمر 
 واهلل أعلم.

 النوع الخامس والثالثون: 

 معرفة المصحف

هو فن جليل إمنا حيققه احلذاق، والدار قطين منهم وله فيه تصنيف مفيد ويكون 
صحفه ابن معني  تصحيف لفظ وبصر يف اإلسناد واملنت فمن اإلسناد العوام بن مراجم "بالراء واجليم"،

فقال بالزاي واحلاء، ومن الثاين حديث زيد بن ثابت: "أن النيب صلى اهلل عليه وسلم احتجر يف 
املسجد" أي اختذ حجرة من حصري أو حنوه يصلي فيها، صحفه ابن هليعة فقال:احتجم، وحديث 

تصحيف مسع   "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال" صحفه الصويل فقال: شيئا باملعجمة، ويكون
كحديث عن عاصم األحوال، رواه بعضهم فقال: واصل األحدب، ويكون يف املعىن كقول حممد بن 

 املثىن: حنن قوم لنا شرف، حنن من عنزة صلى إلينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واهلل أعلم.

 النوع السادس والثالثون: 

 معرفة مختلف الحديث وحكمه

ر إىل معرفته مجيع العلماء من الطوائف، وهو أن يأيت هذا من أهم األنواع، ويضط
حديثان متضادان يف املعىن ظاهراً فيوفق بينهما أو يرجح أحدمها، وإمنا يكمل له األئمة اجلامعون بني 
احلديث، والفقه، واألصوليون الغواصون على املعاين، وصنف فيه اإلمام الشافعي، ومل يقصد رمحة اهلل 

لة ينبه هبا على طريقه، مث صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غري استيفاء، بل ذكر مج
حسنة، لكون غريها أقوى وأوىل، وترك معظم املختلف، ومن مجع ما ذكرنا ال يشكل عليه إال النادر 

يف األحيان، واملختلف قسمان أحدمها ميكن اجلمع بينهما، فيتعني وجيعل العمل هبما، والثاين ال ميكن 
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وجه، فإن علمنا أحدمها ناسخاً قدمناه، وإال عملنا بالراجح كالرتجيح بصفات الرواة وكثرهتم يف ب
 مخسني وجهاً، واهلل أعلم.

 النوع السابع والثالثون: 

 معرفة المزيد في متصل األسانيد

مثاله ما روى ابن املبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن يزيد حدثين بسر بن 
قال: مسعت أبا إدريس قال: مسعت واثلة يقول: مسعت أبا مرثد يقول: مسعت رسول اهلل عبيد اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم يقول: "الجتلسوا على القبور" فذِكر سفيان وأيب إدريس زيادة ووهم، فالوهم يف 
سفيان ممن دون ابن املبارك ألن ثقات رووه عن ابن املبارك عن ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه 

الخبار، ويف أيب إدريس من ابن املبارك، ألن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم با
من صرح بسمعاع بسر بن واثلة، وصنف اخلطيب يف هذا كتاباً يف كثري منه نظر، ألن اخلايل عن 

ن يكون الزائدان كان حبرف عن فينبغي أن جيعل منقطعاً، وإن صرح فيه بسماع أو إخبار احتمل أ
مسعه من رجل عنه مث مسعه منه إال أن توجد قرينة تدل على الوهم، وميكن أن يقال الظاهر ممن له هذا 

 أن يذكر السماعني فإذا مل يذكرمها محل على الزيادة واهلل أعلم.

 النوع الثامن والثالثون: 

 المراسيل الخفي إرسالها

ة ومجع الطرق مع املعرفة التامة، هو فن مهم عظيم الفائدة، يدرك باالتساع يف الرواي
وللخطيب فيه كتاب وهو ما عرف إرساله بعدم اللقاء أو السماع، ومنه ما حيكم بإرساله جمليئه من 

وجه آخر بزيادة شخص، وهذا القسم من النوع السابق يتعرض بكل واحد منهما على اآلخر، وقد 
 جياب بنحوه ما تقدم، واهلل أعلم.

 ون: النوع التاسع والثالث

 معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم

وهذا علم كبري، عظيم الفائدة، فيه يعرف املتصل من املرسل، وفيه كتب كثرية من 
أحسنها وأكثرها فوائد "االستيعاب" البن عبد الرب لوال ما شأنه بذكر ما شجر بني الصحابة وحكايته 

الصحابة كتاباً حسناً مجع فيه كتباً كثرية  عن األخباريني، وقد مجع الشيخ عز الدين بن األثري اجلزري يف
 وضبط وحقق أشياء حسنة وقد اختصرته حبمد اهلل تعاىل.
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 فروع 

 أحدها:

اختلف يف حد الصحايب، فاملعروف عند احملدثني أنه كل مسلم رأى رسول اهلل صلى اهلل 
وعن سعد بن عليه وسلم، وعن أصحاب األصول أو بعضهم أنه من طالت جمالسته على طريق التبع، 

املسيب أنه اليعد صحابياً إال من أقام مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنة أوسنتني وغزا معه غزوة 
أو غزوتني، فإن صح عنه فضعيف، فإن مقتضاه أن ال يعد جرير البجلي وشبهه صحابياً وال خالف 

 و قول إذا كان عدالً أهنم صحابة، مث تعرف صحبته بالتواتر، أو االستفاضة، أو قول صحايب، أ

 الثاني: 

الصحابة كلهم عدول، من البس الفنت وغريهم بإمجاع من يتعد به، وأكثرهم حديثاً: أبو 
هريرة، مث ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد اهلل، وأنس، وعائشة، وأكثرهم فتياً تروى: ابن عباس. 

أيب، وزيد، أيب الدرداء، وابن مسعود. وعن مسروق قال: انتهى علم الصحابة إىل ستة: عمر، وعلي، و 
مث انتهى علم الستة إىل علي، وعبد اهلل، ومن الصحابة العبادلة، وهم ابن عمر، وابن عباس، ابن 

الزبري، ابن عمر بن العاص، وليس ابن مسعود منهم، وكذا سائر من يسمى عبد اهلل، وهم حنو مائتني 
 صلى اهلل عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً وعشرين. قال أبو زرعة الرازي: قبض رسول اهلل

من الصحابة ممن روي عنه ومسع منه، واختلف يف عدد طبقاهتم، وجعلهم احلاكم اثنيت عشرة طبقة، 
 واهلل أعلم.

 الثالث: 

أفضلهم على االطالق أبو بكر، مث عمر بإمجاع أهل السنة، مث عثمان، مث علي، هذا 
كى اخلطايب عن أهل السنة من الكوفة تقدمي علي على عثمان، وبه قال قول مجهور أهل السنة، وح

أبو بكر بن خزمية، قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا جمموعون على أن أفضلهم اخللفاء األربعة، مث 
متام العشرة مث أهل بدر، مث أحد، مث بيعة الرضوان، وممن هلم مزية أهل العقبتني من األنصار، 

ولون، وهم من صلى إىل القبلتني يف قول ابن املسيب وطائفة، ويف قول الشعيب أهل بيعة والسابقون األ
 الرضوان، ويف قول حممد بن كعب وعطاء أهل بدر.

 الرابع: 
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قيل أوهلم إسالماً أبو بكر، وقيل علي، وقيل زيد، وقيل خدجية وهو الصواب عند مجاعة 
خلالف فيمن بعدها، واألورع أن يقال من الرجال من احملققني، وادعى الثعليب فيه اإلمجاع وأن ا

األحرار، أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خدجية، ومن املوايل زيد، ومن العبيد بالل. 
 وآخرهم موتاً أبو الطفيل سنة مائة وآخرهم قبله أنس.

 الخامس: 

إال بنو مقرن،  ال يعرف أب وابنه شهداً بدراً إال مرثد وأبوه، وال سبعة أخوة مهاجرون
وسيأتون يف االخوة، وال أربعة أدركوا النيب صلى اهلل عليه وسلم متوالدون إال عبد اهلل بن أمساء، بنت 

 أيب بكر بن قحافة، وإال أبو عتيق حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن أيب قحافة رضي اهلل عنهم.

 النوع األربعون: 

 معرفة التابعين رضي اهلل عنهم

قبله أصالن عظيمان، هبما يعرف املرسل، واملتصل، واحدهم تابعي وتابع، قيل: وهو وما 
هو من صحب الصحايب، وقيل من لقيه، وهو األظهر. قال احلاكم: هم مخس عشر طبقة. األوىل من 

أدرك العشرة. قيس بن أيب حازم، وابن املسيب، وغريمها. وغلط يف ابن املسيب فإنه ولد يف خالفة 
أكثر العشرة، وقيل: يصح مساعه من غري سعد، وأما قيس فسمعهم وروى عنهم ومل  عمر ومل يسمع

يشاركه يف هذا أحد، وقيل: مل يسمع عبد الرمحن، ويليهم الذين ولدوا يف حياة النيب صلى اهلل عليه 
وسلم من أوالد الصحابة، ومن التابعني املخضرمون، واحدهم خمضرم "بفتح الراء" وهو الذي أدرك 

لية وزمن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يره وأسلم بعده، وعدهم مسلم عشرين نفساً، وهم أكثر اجلاه
وممن مل يذكره أبو مسلم اخلوالين، واألحنف. زمن أكابر التابعني الفقهاء السبعة: ابن املسيب، 

اهلل بن عتبة،  والقاسم بن حممد، وعروة وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرمحن، وعبيد اهلل بن عبد
وسليمان بن يسار، وجعل ابن املبارك سامل بن عبد اهلل بدل أيب سلمة، وجعل أبو الزناد بدهلما أبا 

بكر بن عبد الرمحن وعن أمحد بن حنبل قال: أفضل التابعني ابن املسيب. قيل فعلقمة واألسود، 
عنه: أفضلهم قيس، وأبو فقال: هو ومها، وعنه: ال أعلم فيهم مثل أيب عثمان النهدي، وقيس. و 

عثمان، وعلقمة، ومسروق. وقال أبو عبد اهلل بن خفيف: أهل املدينة يقولون أفضل التابعني ابن 
املسيب، وأهل الكوفة: أويس، والبصرة: احلسن وقال ابن أيب داود: سيدتا التابعيات حفصة بنت 
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بقة يف التابعني ومل يلقوا الصحابة، سريين، وعمرة بنت عبد الرمحن، وتليهما أم الدرداء، وقد عد قوم ط
 وطبقة هم صحابة فليتفطن لذلك واهلل أعلم.

 النوع الحادي واألربعون: 

 رواية األكابر عن األصاغر

من فائدته أن ال يتوهم أن املروي عنه أكرب وأفضل لكونه األغلب. مث هو أقسام. 
ك، وكاألزهري عن اخلطيب، والثاين: أحدها: أن يكون الراوي أكرب سناً وأقدم طبقة كالزهري عن مال

أكرب قدراً، كحافظ عامل عن شيخ، كمالك عن عبد اهلل بن دينار، والثالث أكرب من الوجهني كعبد 
الغين عن الصوري، وكالربقاين عن اخلطيب ومنه رواية الصحابة عن التابعني كالعبادلة وغريهم عن  

ري، واألنصاري عن مالك وكعمرو بن شعيب ليس كعب األحبار، ومنه رواية التابعي عن تابعه كالزه
 تابعياً، وروى عنه منهم أكثر من عشرين وقيل أكثر من سبعني، واهلل أعلم.

 النوع الثاني واألربعون: 

 المدبج رواية القرين

القرينان مها املتقاربان يف السن واالسناد ورمبا اكتفى احلاكم باالسناد، فإن روى كل واحد 
 كعائشة وأيب هريرة، ومالك، واألوزاعي فهو املدبج، واهلل أعلم.منهما عن صاحبه  

 النوع الثالث واألربعون: 

 معرفة اإلخوة

هو إحدى معارفهم، أفرده بالتصنيف ابن املديين مث النسائي، مث السراج وغريهم. مثال 
ابعني : عمرو، األخوة يف الصحابة: عمر، وزيد، ابنا اخلطاب، وعبد اهلل وعتبة، ابنا مسعود، ومن الت

وأرقم، ابنا شرحبيل، ويف الثالثة علي، وجعفر، وعقيل بنو أيب طالب. وسهل، وعباد، وعثمان، بنو 
حنيف ويف غري الصحابة، عمرو، وعمر، وشعيب. بنو شعيب ويف األربعة: سهيل، وعبد اهلل، وحممد، 

يينة. حدثوا كلهم، ويف وصاحل، بنو أيب صاحل. ويف اخلمسة: سفيان، وآدم، وعمران، وحممد، بنو ع
الستة: حممد، وأنس، وحيىي، ومعبد، وحفصة وكرمية، بنو سريين، وذكر بعضهم خالداً بدل كرمية. 

وروى حممد عن حيىي عن أنس عن أنس بن مالك حديثاً، وهذه لطيفة غريبة ثالثة أخوة روى بعضهم 
الرمحن، وسابع مل يسم، بنو  عن بعض، ويف السبعة: النعمان، ومعقل، وعقيل، وسويد، وسنان، وعبد

 مقرن صحابة مهاجرون مل يشاركهم أحد، وقيل: شهدوا اخلندق واهلل أعلم.
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 النوع الرابع واألربعون: 

 رواية اآلباء عن األبناء

للخطيب فيه كتاب فيه عن العباس عن ابنه الفضل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثاً، وعن معتمر بن مجع بني الصالتني باملزدلفة، وعن وائل ب

سليمان قال: حدثين أيب قال:حدثتين أنت عين عن أيوب عن احلسن قال: ويح كلمة رمحة، وهذا 
 طريف جيمع أنواعاً بينتها يف الكبري واهلل أعلم.

 النوع الخامس واألربعون: 

 رواية األبناء عن آبائهم

وأمهه ما مل يسم فيه األب أو اجلد، وهو نوعان: أحدها أليب نصر الوائلي فيه كتاب  
عن أبيه فحسب، وهو كثري. والثاين: عن أبيه عن جده كعمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن 

عمرو بن العاص عن أبيه عن جده له. هكذا نسخة كبرية أكثرها فقيهات جياد، واحتج به هكذا 
دون حممد التابعي. وهبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه أكثر احملدثني محال جلده على عبد اهلل 

عن جده له هكذا نسخة حسنة وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، ومن 
أحسنه رواية اخلطيب عن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن 

يمي قال: مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول األسود بن سفيان بن زيد بن أكينة التم
مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت أيب يقول مسعت علي بن 

أيب طالب رضي اهلل عنه: يقول: "احلنان الذي يقبل على من أعرض عنه واملنان الذي يبدأ بالنوال قبل 
 السؤال" واهلل أعلم.

 دس واألربعون: النوع السا

 من اشترك في الرواية عنه اثنان

 تباعد ما بين وفاتيهما. 

للخطيب فيه كتاب حسن، ومن فوائده حالوة علو االسناد: مثاله حممد بن إسحاق 
السراج، روي عنه البخاري واخلفاف وبني وفاتيهما مائة وسبع وثالثون سنة أو أكثر، والزهري وزكريا 

 كذلك، واهلل أعلم.بن رويد عن مالك وبينهما  

 النوع السابع واألربعون: 
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 من لم يرو عنه إال واحد

ملسلم فيه كتاب مثاله: وهب بن خنبش وعامر بن شهر، وعروة بن مضرس وحممد بن 
صفوان وحممد بن صيفى صحابيون مل يرو عنهم غري الشعيب، وانفرد قيس بن أيب حازم بالرواية عن 

ومرادس من الصحابة، وممن مل يرو عنه من الصحابة إال ابنه أبيه ودكني، والصنابح بن األعسر، 
املسيب والد سعيد، ومعاوية والد حكيم، وقرة بن إياس والد معاوية، وأبو ليلى والد عبد الرمحن، قال 

احلاكم: مل خيرجا يف الصحيحني عن أحد من هذا القبيل وغلطوه بإخراجهما حديث املسيب أيب 
بإخراج البخاري حديث احلسن عن عمرو بن تغلب، وقيس عن مرداس، سعيد يف وفاة أيب طالب، و 

وبإخراج مسلم حديث عبد اهلل بن الصامت عن رافع بن عمرو، ونظائره يف الصحيحني كثرية، وقد 
تقدم يف "الثالث والعشرين" ويف التابعني أبو العشراء مل يرو عنه غري محاد بن سلمة، وتفرد الزهري عن 

ابعني، وعمرو بن دينار عن مجاعة، وكذا حيىي بن سعد األنصاري، وأبو إسحاق نيف وعشرين من الت
 السبيعي، وهشام بن عروة، ومالك وغريهم رضي اهلل عنهم، واهلل أعلم.

 النوع الثامن واألربعون: 

 معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة

بن سعيد، وغريه. هو فن عويص متس احلاجة إليه ملعرفة التدليس، وصنف فيه عبد الغين 
مثاله: حممد بن السائب الكليب املفسر وهو أبو النضر املروي عنه حديث متيم الداري، وعدي وهو 

محاد بن السائب راوي "ذكاة كل مسلم دباغه" وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية التفسري، ومثله 
 املديين، وسامل موىل مالك بن سامل الراوي عن أيب هريرة، وأيب سعيد، وعائشة، وهو سامل أبو عبد اهلل

أوس، وسامل موىل شداد بن اهلاد، وسامل موىل النصريني، وسامل موىل املهري، وسامل سبالن، وسامل أبو 
عبد اهلل الدوسي، وسامل موىل دوس، وأبو عبد اهلل موىل شداد، واستعمل اخلطيب كثرياً من هذا يف 

 شيوخه، واهلل أعلم.

 : النوع التاسع واألربعون

 معرفة المفردات

 هو فن حسن يوجد يف أواخر األبواب، وأفرد بالتصنيف؛ 

 وهو أقسام. 

 األول 
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 في األسماء

فمن الصحابة: "أمجد" باجليم بن عجيان كسفيان وقيل: كعليان، "جبيب" بضم اجليم 
سندر، "شكل" بفتحهما، "صدى" أبو أمامة، " صنابح" ابن األعسر "كلدة" بفتحهما ابن حنبل 

ابصة" ابن معبد "نبيشة اخلري" "مشغون" أبو رحيانة بالشني والغني املعجمتني ويقال: بالعني املهملة، "و 
"هبيب" مصغر باملوحدة املكررة "ابن مغفل" بإسكان املعجمة "ُليب" بالالم كأيب بن لبا كعصا، ومن 

م الدال، "جيالن" غري الصحابة: "أوسط بن عمرو" "تدوم" بفتح املثناة من فوق وقيل من حتت وبض
بكسر اجليم "أبو اجللد" بفتحها "الدجني" باجليم مصغر، "زر بن حبيش"، "سعري بن اخلمس" 

"وردان"، "مستمر بن الريان" "عزوان" بفتح املهملة وإسكان الزاي "نوف البكايل" بكسر املوحدة 
مصغرات، ونقري:  وختفيف الكاف وغلب على ألسنتهم الفتح والتشديد،، "ضريب بن نقري بن مسري"

بالقاف، وقيل بالفاء، وقيل نفيل بالفاء والالم، "مهذان" بريد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه باملعجمة 
 وفتح امليم كالبلدة، وقيل: باملهملة وإسكان امليم كالقبيلة.

 القسم الثاني 

 الكنى

أسامة، وقيل غري  "أبو العبيدين" بالتثنية والتصغري امسه معاوية بن سربة، "أبو العشراء"
ذلك، "أبو املدلة" بكسر املهملة وفتح الالم املشددة، مل يعرف امسه، وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد اهلل 
بن عبد اهلل، "أبو مراية" باملثناة من حتت وضم امليم وختفيف الراء، امسه عبد اهلل بن عمرو، "أبو معيد" 

 مصغر حفص بن غيالن.

 القسم الثالث 

 األلقاب

"سفينة" موىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، مهران، وقيل غريه، "مندل" بكسر امليم عن 
اخلطيب وغريه، ويقولون بفتحها، امسه عمرو، "سحنون" بضم السني وفتحها عبد السالم، "مطني 

 ومشكدانه" وآخرون واهلل أعلم.

 النوع الخمسون: 

 في األسماء والكنى
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النسائي، مث احلاكم أبو أمحد، مث ابن منده، وغريهم.  صنف فيه ابن املديين، مث مسلم مث
 واملراد منه بيان أمساء ذوي الكىن، ومصنفه بيوب على حروف الكىن، وهو أقسام.

 األول: من سمي بالكنية ال اسم له غيرها 

وهم ضربان، منله كنية كأيب بكر بن عبد الرمحن أحد الفقهاء السبعة امسه أبو بكر وكنيته 
رمحن، ومثله أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم كنيته أبو حممد، قال اخلطيب: ال نظري أبو عبد ال

هلما. وقيل: ال كنية البن حزم. الثاين: من ال كنية له كأيب بالل عن شريك، وكأيب حصني. بفتح 
 احلاء، عن أيب حامت الرازي.

 القسم الثاني: من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم ال 

بالنون، صحايب، وأيب مويهبة موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيب  كأيب أناس،
شيبة اخلدري، وأيب األبيض عن أنس، وأيب بكر بن نافع موىل ابن عمر، وأيب النجيب بالنون املفتوحة، 

 وقيل بالتاء املضمومة، وأيب حريز باحلاء والزاي، املوقفي، واملوقف حملة مبصر.

 بكنية وله غيرها اسم وكنية القسم الثالث: من لقب 

كأيب تراب علي بن أيب طالب أيب احلسن، وأيب الزناد عبد اهلل بن ذكوان أيب عبد 
الرمحن، وأيب الرجال حممد بن عبد الرمحن أيب عبد الرمحن، وأيب متيلة حيىي بن واضح أيب حممد، وأيب 

هلل بن حممد أيب حممد، وأيب حازم اآلذان احلافظ عمر بن إبراهيم أيب بكر وأيب الشيخ احلافظ عبد ا
 العبدوي عمر بن أمحد أيب حفص.

 القسم الرابع: من له كنيتان أو أكثر 

 كابن جريح أيب الوليد وأيب خالد، ومنصور الفراوي أيب بكر وأيب الفتح، وأيب القاسم.

 القسم الخامس: من اختلف في كنيته 

بو عبد اهلل وقيل أبو خارجة، وخالئق كأسامة بن زيد أيب زيد، وقيل: أبو حممد، وقيل: أ
 الحيصون، وبعضهم كالذي قبله.

 القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه 

كأيب بصرة الغفاري، محيل بضم احلاء املهملة على األصح، وقيل جبيم مفتوحة، وأيب 
ني قواًل، وهو جحيفة وهب، وقيل وهب اهلل، وأيب هريرة، عبد الرمحن بن صخر على األصح من ثالث
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أول مكىن هبا، وأيب بردة بن أيب موسى، قال اجلمهور: عامر. وابن معني: احلارث، وأيب بكر بن عياش 
 املقري فيه حنو أحد عشر، قيل: أصحها شعبة، وقيل: أصحها امسه كنيته.

 القسم السابع: من اختلف فيهما 

ل صاحل وقيل مهران أبو كسفينة موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. قيل عمري، وقي
 عبد الرمحن وقيل أبو البخرتي.

 القسم الثامن: من عرف باالثنين

كآباء عبد اهلل أصحاب املذاهب، سفيان الثوري، ومالك، وحممد بن إدريس الشافعي، 
 وأمحد بن حنبل، وغريهم.

 القسم التاسع: من اشتهر بهما مع العلم باسمه 

 اهلل عنهم أمجعني واهلل أعلم. كأيب إدريس اخلوالين عائذ اهلل رضي

 النوع الحادي والخمسون: 

 معرفة كنى المعروفين باألسماء

من شأنه أن يبوب على األمساء، فممن يكىن بأيب حممد من الصحابة طلحة، وعبد 
الرمحن بن عون، واحلسن بن علي، وثابت بن قيس، وكعب بن عجرة، واألشعث بن قيس، وعبد اهلل 

، وابن حبينة وغريهم، وبأيب عبد اهلل: الزبري، واحلسني، وسلمان، وحذيفة، وعمرو بن جعفر، وابن عمرو
بن العاص، وغريهم، وبأيب عبد الرمحن ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وزيد بن اخلطاب، وابن عمر، 

 ومعاوية بن أيب سفيان، وغريهم ويف بعضهم خالف، واهلل أعلم.

 النوع الثاني والخمسون: 

 األلقاب

ثرية ومن ال يعرفها قد يضنها أسامي، فيجعل من ذكر بامسه يف موضع وبقلبه يف وهي ك
آخر شخصني، وألف فيه مجاعة، وما كرهه امللقب ال جيوز وما ال فيجوز، وهذه نبذة منه. معاوية 

الضال: ذل يف طريق مكة، عبد اهلل بن حممد الضعيف: كان ضعيفاً يف جسمه، حممد بن الفضل أبو 
م: كان بعيداً من العرامة وهي الفساد، غندر: لقب مجاعة كل منهم حممد بن جعفر، أوهلم النعمان عار 

حممد بن جعفر صاحب شعبة، والثاين يروي عن أيب حامت، والثالث عنه أبو نعيم، والرابع عن أيب 
 خليفة اجلمحي وغريه، وآخرون لقبوا به، غنجار: اثنان خباريان، عيسى بن موسى عن مالك والثوري،
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والثاين صاحب تارخيها، صاعقة: حممد بن عبد الرحيم: لشدة حفظه، عنه البخاري، شباب: لقب 
خليفة صاحب التاريخ، زنيج، بالزاي واجليم، أبو غسان: حممد بن عمرو شيخ مسلم، رسته: عبد 

الرمحن األصبهاين، سنيد: احلسني بن داود، بندار: حممد بن بشار، قيصر: أبو النضر هاشم بن 
اسم، األخفش: حنويون، أمحد بن عمران: متقدم، وأبو اخلطاب املذكور يف سيبويه، وسعيد بن الق

بَ رقد، مربع: حممد بن 
ُ

مسعدة الذي يروي عنه كتاب سيبويه وعلي بن سليمان صاحب ثعلب وامل
ا إبراهيم، جزرة: صاحل بن حممد، عبيد العجل "بالتنوين" احلسني بن حممد، كليجة: حممد بن صاحل، م

غمه: هو عالن، وهو علي بن احلسن بن عبد الصمد، وجيمع بينهما فيقال: عالن ما غمه، سجادة: 
املشهور احلسن بن محاد، وسجادة احلسني بن أمحد، عبدان اهلل: عبد اهلل بن عثمان، وغريه، 

 مشكدانة، ومطني، واهلل أعلم.

 النوع الثالث والخمسون: 

 المؤتلف والمختلف

جهله بأهل العلم ال سيما أهل احلديث ومن مل يعرفه يكثر خطؤه، وهو هو فن جليل يقبح 
ما يتفق يف اخلط دون اللفظ، وفيه مصنفات أحسنها وأكملها "االكمال" البن ماكوال وفيه إعواز، وأمته 

 ابن نقطة، وهو منتشر ال ضابط يف أكثره، وما ضبط قسمان.

سة: والد عبد اهلل بن سالم، وحممد بن القسم األول: على العموم كسالّم كله مشدد إال مخ
سالم شيخ البخاري، الصحيح ختفيفه، وقيل: مشدد، وسالم بن حممد بن ناهض، ومساه الطرباين سالمة 

وجد حممد بن عبد الوهاب بن سالم املعتزيل اجلبائي، قال املربد: ليس يف كالم العرب سالم خمفف إال والد 
قيق، قال: وزاد آخرون سالم بن مشكم مخار يف اجلاهلية واملعروفة عبد اهلل الصحايب، وسالم بن أيب احل

تشديده، عمارة ليس فيهم بكسر العني إال أيب بن عمارة الصحايب، ومنهم من ضمه، ومن عداه مجهورهم 
بالضم، وفيهم مجاعة بالفتح وتشديد امليم، "كريز" بالفتح يف خزاعة وبالضم يف عبد مشس وغريهم "حزام" 

 قريش وبالراء يف األنصار "العيشيون" باملعجمة بصريون وباملهملة مع املوحدة كوفيون ومع النون بالزاي يف
شاميون غالباً "أبو عبيدة" كله بالضم "السفر" بفتح الفاء كنية وبإسكاهنا يف الباقي "عسل" بكسر مث 

والد علي بن عثام  إسكان إال عسل بن ذكوان األخباري فبفتحهما "غنام" كله باملعجمة والنون إال
فباملهملة واملثلثة "قمري" كله مضموم إال امرأة مسروق فبالفتح "مسور" كله مكسور خمفف الواو إال ابن 

يزيد الصحايب، وابن عبد امللك الريبوعي فبالضم والتشديد، "اجلمال" كله باجليم يف الصفات إال هرون بن 
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ابن محال، ومحال بن مالك باحلاء وغريمها "اهلمداين"  عبد اهلل احلمال فباحلاء، وجاء يف األمساء أبيض
باالسكان واملهملة يف املتقدمني أكثر، وبالفتح واملعجمة يف املتأخرين أكثر، "عيسى بن أيب احلناط" 

باملهملة والنون وباملعجمة مع املوحد ومع املثناة من حتت كلها جائزة، وأوهلما أشهر، ومثله "مسلم اخلياط" 
 ة.فيه الثالث

القسم الثاين: ما يف الصحيحني أو املوطأ "يسار" كله باملثناة مث املهملة إال حممد بن بشار فباملوحدة 
واملعجمة وفيهما سيار بن سالمة وابن أيب سيار بتقدمي السني "بشر" كله بكسر املوحدة وإسكان املعجمة 

سعيد، وابن عبيد اهلل، وابن حمجن وقيل  إال أربعة فبضمها وإمهاهلا، "عبد اهلل بن بسر الصحايب"، وبسر بن
هذا باملعجمة "بشري" كله بفتح املوحدة وكسر املعجمة إال اثنني فبالضم مث الفتح، بشري بن كعب وبشري 

بن يسار، وثالثاً، بضم املثناة وفتح املهملة "يسري" بن عمرو ويقال: أسري؛ ورابعاً بضم النون وفتح املهملة 
له بالزاي إال ثالثة بريد بن عبد اهلل بن أيب بردة املكسورتني، وقيل بفتحها مث قطن بن نسري، "يزيد" ك

بالنون، وعلي بن هاشم بن الربيد بفتح املوحدة وكسر الراء مثناة من حتت "الرباء" كله بالتخفيف إال أبا 
بن جارية، وعمرو بن معشر الرباء، وأبا العالية فبالتشديد، "حارثة" كله باحلاء إال جارية بن قدامة، ويزيد 

أيب سفيان بن أسيد بن جارية، واألسود بن العالء بن جارية فباجليم، "جرير" باجليم والراء إال حريز بن 
عثمان وأبا حريز عبد اهلل بن احلسني الراوي عن عكرمة فباحلاء والزاي آخراً ويقاربه حدير باحلاء والدال 

اء املعجمة إال والد ربعي فباملهملة "حصني" كله بالضم والد عمران ووالد زيد وزياد "خراش" كله باخل
والصاد املهملة إال أبا حصني عثمان بن عاصم فبالفتح وأبا ساسان حصني ابن املنذر فبالضم والضاد 

املعجمة "حازم" باملهملة إال أبا معاوية حممد بن خازم باملعجمة "حيان" كله باملثناة إال حبان بن منقذ والد 
بان وجد حممد بن حيىي بن حبان، وجد حبان ابن واسع بن حبان، وحبان بن هالل منسوباً واسع بن ح

وغري منسوب عن شعبة ووهيب، ومهام، وغريهم فباملوحدة وفتح احلاء، وحبان بن عطية وابن موسى 
بقتح  منسوباً وغري منسوب عن عبد اهلل هو ابن املبارك، وحبان ابن العرقة فبالكسر واملوحدة "حبيب" كله

املهملة إال خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرمحن ابن خبيب غري منسوب عن حفص بن عاصم، وأبا 
خبيب كنية ابن الزبري فبضم املعجمة "حكيم" كله بفتح احلاء إال حكيم بن عبد اهلل ورزيق بن حكيم 

باملثناة عند األكثرين وقال فبالضم، "رباح" كله باملوحدة إال زياد بن رياح عن أيب هريرة يف أشراط الساعة ف
البخاري بالوجهني، "زبيد" ليس فيهما إال زبيد بن احلارث باملوحدة مث باملثناة وال يف املوطأ إال زبيد بن 

الصلت مبثناتني بكسر أوله ويضم "سليم" كله بالضم إال ابن حبان فبالفتح "سريج" كله باملعجمة واحلاء 
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ن أيب شريح فباملهملة وباجليم "سامل" كله باأللف إال سلم بن زرير، إال ابن يونس وابن النعمان وأمحد ب
وابن قتيبة، وابن أيب الذيال، وابن عبد الرمحن فبحذفها "سليمان" كله بالياء إال سليمان الفارسي وابن 

عامر واألغر، وعبد الرمحن بن سلمان فبحذفها. "سلمة" بفتح الالم إال عمرو بن سلمة إمام قومه، وبين 
لمة من األنصار فبالكسر، ويف عبد اخلالق بن سلمة الوجهان "شيبان" كله باملعجمة وفيها سنان بن أيب س

سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأمحد بن سنان وأبو سنان ضرار بن مرة وأم سنان باملهملة والنون "عبيدة" 
عبيد" كله بالضم "عبادة" بالضم بالضم إال السلماين، وابن سفيان، وابن محيد، وعامر بن عبيدة فبالفتح "

إال حممد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح "عبدة" بإسكان املوحدة إال عامر بن عبدة، وجبالة بن عبدة 
فبالفتح واإلسكان "عباد" كله بالفتح والتشديد إال قيس بن عباد فبالضم والتخفيف "عقيل" بالفتح إال 

 بن عقيل وبين عقيل فبالضم "واقد" كله بالقاف.ابن خالد وهو عن الزهري غري منسوب وحيىي 

األنساب: "األيلي" كله بفتح اهلمزة وإسكان املثناة "البزاز" بزاءين إال خلف بن هشام 
البزاز، واحلسن بن الصباح فآخرمها راء "البصري" بالباء مفتوحة ومكسورة نسبة إىل البصرة إال مالك 

النصري، وساملاً موىل النصرين فبالنون "الثوري" كله باملثلثة بن أوس بن احلدثان النصري، وعبد الواحد 
إال أبا يعلي حممد بن التوزي فباملثناة فوق وتشديد الواو املفتوحة وبالزاي "اجلريري" كله بضم اجليم 

وفتح الراء إال حيىي بن بشر شيخهما فباحلاء املفتوحة "احلارثي" باحلاء واملثلثة وفيها سعد اجلاري باجليم 
"احلزامي" كله بالزاي، وقوله يف مسلم يف حديث أيب اليسر: كان يل على فالن احلرامي. قيل بالراء 

وقيل بالزاي، وقيل اجلذامي باجليم والذال "السلمي" يف األنصار بفتحها وجيوز يف لغية كسر الالم 
 وبضم السني يف بين سليم، "اهلمداين" كله باالسكان واملهملة، واهلل أعلم.

 ع الرابع والخمسون: النو 

 المتفق والمفترق

وهو متفق خطاً ولفظاً وللخطيب فيه كتاب نفيس وهو أقسام: األول: اتفقت أمسائهم 
وأمساء آبائهم كاخلليل بن أمحد ستة. أوهلم: شيخ سيبويه ومل يسم أحد أمحد بعد نبينا صلى اهلل عليه 

صري. الثالث: أصبهاين. الرابع: أبو سعيد وسلم قبل أيب خليل هذا. والثاين: أبو بشري املزين الب
السجزي القاضي احلنفي. اخلامس: أبو سعيد البسيت القاضي، روي عنه البيهقي. السادس: أبو سعيد 

 البسيت الشافعي، عنه أبو العباس العذري.
الثاين: اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأجدادهم كأمحد بن جعفر بن محدان أربعة كلهم يروون عمن 
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سمى عبد اهلل ويف عصر واحد. أحدهم: القطيعي أبو بكر عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل. الثاين: ي
السقطي أبو بكر عن عبد اهلل بن أمحد الدورقي. الثالث: دينوري عن عبد اهلل مب حممد بن سنان. 

ان يف الرابع: طرطوسي عن عبد اهلل بن جابر الطرطوسي، حممد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري اثن
 عصر روى عنهما احلاكم، أحدمها: أبو العباس األصم، والثاين: أبو عبد اهلل بن األخرم احلافظ.

الثالث: ما اتفق يف الكنية والنسبة كأيب عمران اجلوين اثنان: عبد امللك التابعي، وموسى بن سهيل 
د، والسلمي البصري، وأيب بكر بن عياش ثالثة: القاري، واحلمصي، عنه جعفر بن عبد الواح

 الباجّدائي.
الرابع: عكسه كصاحل بن أيب صاحل أربعة: موىل التوأمة والذي أبوه أبو صاحل السلمان والسدوسي عن 

 علي وعائشة وموىل عمرو بن حريث.
اخلامس: اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم وأنساهبم كمحمد بن عبد اهلل األنصاري القاضي املشهور عنه 

 و سلمة ضعيف.البخاري، والثاين: أب
السادس: يف االسم أو الكنية كحماد، وعبد اهلل وشبهه. قال سلمة بن سليمان: إذا قيل مبكة عبد اهلل 

فهو الزبري، أو باملدينة فابن عمر، وبالكوفة ابن مسعود، وبالبصرة ابن عباس، وخبراسان ابن املبارك، 
اس، وقال بعض احلفاظ: إن شعبة يروي وقال اخلليلي: إذا قاله املصري فابن عمرو، واملكي فابن عب

عن شعبة عن ابن عباس كلهم أبو محزة باحلاء والزاي إال أبا مجزة باجليم والراء نصر بن عمران الضبعي 
 وإنه إذا أطلقه فهو باجليم.

السابع: يف النسبة كاآلملي. قال السمعاين: أكثر علماء طربستان من آملها وشهر بالنسبة إىل آمل 
اهلل بن محاد شيخ البخاري وخطئ أبو علي الغساين، مث القاضي عياض يف قوهلما إنه إىل جيحون عبد 

آمل طربستان، ومن ذلك احلنفي إىل بين حنيفة وإىل املذهب، وكثري من احملدثني ينسبون إىل املذهب 
بني حنيفي بزيادة ياء، ووافقهم من النحويني ابن األنباري وحده، مث ما وجد من هذا الباب غري م

 فيعرف بالراوي أو املروي عنه أو ببيانه يف طريق آخر، واهلل أعلم.

 النوع الخامس والخمسون: 

 المتشابه

يرتكب من النوعني قبله، وللخطيب فيه كتاب وهو أن يتفق أمساؤمها أو نسبهما وخيتلف 
بن رباح  ويأتلف ذلك يف أبويهما أو عكسه، كموسى بن علي بالفتح كثريون وبضمها موسى بن ُعَليّ 
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املصري ومنهم من فتحها، وقيل: بالضم لقب وبالفتح اسم، وكمحمد بن عبد اهلل املخرمي بضمة مث 
فتحة مث كسرة إىل خمرم بغداد مشهور، وحممد بن عبد اهلل املخرمي إىل خمرمة غري مشهور، روى عن 

ل يف مسلم خاصة، الشافعي، وكثور بن يزيد الكالعي، وثور بن يزيد الديلي يف الصحيحني، واألو 
وكأيب عمرو الشيباين التابعي باملعجمة، سعد بن إياس، ومثله اللغوي إسحاق بن مرار كضراب، وقيل:  

كغزال، وقيل: كعمار، وأيب عمرو الشيباين التابعي باملهملة، زرعة والد حيىي، وكعمرو بن زرارة بفتح 
 رف باحلدثي، واهلل أعلم.العني مجاعة منهم شيخ مسلم أبو حممد النيسابوري وبضمها يع

 النوع السادس والخمسون: 

 المتشابهون في االسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير

كيزيد بن األسود الصحايب اخلزاعي، واجلرشي املخضرم املشتهر بالصالح، وهو الذي 
ابعي البصري استسقى به معاوية، واألسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل، وكالوليد بن مسلم الت

 واملشهور الدمشقي صاحب األوزاعي، ومسلم بن الوليد بن رباح املدين، واهلل أعلم.

 النوع السابع والخمسون: 

 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

 وهم أقسام: 

 األول: إلى أمه كمعاذ ومعوذ وعوذ 

صفوان بنو ويقال: عوف بن عفراء وأبوهم احلارث، وبالل بن محامة أبوه رباح، سهيل، و 
بيضاء أبوهم وهب، شرحبيل بن حسنة أبوه عبد اهلل املطاع، ابن حبينة أبوه مالك، حممد بن احلنفية 

 أبوه علي بن أيب طالب، إمساعيل بن علية أبوه إبراهيم، واهلل أعلم.

 الثاني: إلى جدته 

ي أم كيعلى بن منية كركبة هي أم أبيه، وقيل أمه، بشري بن اخلصاصية بتخفيف الياء ه
 الثالث من أجداده، وقيل أمه، أبوه معبد.

 الثالث: إلى جده أبو عبيدة بن الجراح رضي اهلل عنه 

عامر بن عبد اهلل بن اجلراح، محل ابن النابغة هو ابن مالك بن النابغة، جممع بالفتح 
ريج، بنو والكسر ابن جارية باجليم هو ابن يزيد بن جارية أبو جريج عبد امللك بن عبد العزيز بن ج

املاجشون بكسر اجليم وضم الشني، منهم يوسف بن يعقوب بن أيب سلمة املاجشون، هو لقب 
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يعقوب جرى على بنيه وبين أخيه عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون. ومعناه األبيض واألمحر، ابن أيب 
 بن أيب مليكة، أمحد ليلى الفقيه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، ابن أيب مليكة عبد اهلل بن عبيد اهلل

بن حنبل هو أمحد بن حممد بن حنبل، بنو أيب شيبة أبو بكر وعثمان والقاسم، بنو حممد بن أيب 
 شيبة.

 الرابع: إلى أجنبي لسبب 

كاملقداد بن عمرو الكندي، يقال له: ابن األسود ألنه كان ي حجر األسود بن عبد 
 وه واصل، واهلل أعلم.يغوث فتبناه، واحلسن بن دينار هو زوج أمه، وأب

 النوع الثامن الخمسون: 

 النسب التي على خالف ظاهرها

أبو مسعود البدري مل يشهدها يف قول األكثرين بل نزهلا، سليمان التيمي نزل فيهم ليس 
منهم، أبو خالد الداالين نزل يف بين داالن بطن من مهدان وهو نزل شعبهم مبكة، عبد امللك العرزمي 

م قبيلة من فزارة بالكوفة، حممد بن سنان العوقي بفتحها وبالقاف باهلي نزل يف العوقة نزل جبانة عرز 
بطن من عبد القيس، أمحد بن يوسف السلمي عند مسلم هو أزدي وكانت أمه سليمة، وأبو عمرو 

بن جنيد السلمي كذلك فإنه حافده، وأبو عبد الرمحن السلمي الصويف كذلك فإن جده ابن عم أمحد 
ف كانت أمه بنت أيب عمرو واملذكور، مقسم موىل ابن عباس هو موىل عبد اهلل بن احلارث، بن يوس

قيل موىل ابن عباس للزومه إياه، يزيد الفقري أصيب يف فقار ظهره، خالد احلذاء مل يكن حذاء وكان 
 جيلس فيهم، واهلل أعلم.

 النوع التاسع والخمسون: 

 المبهمات

، مث غريمها وقد اختصرت أنا كتاب اخلطيب وهذبته ورتبته صنف فيه عبد الغين، مث اخلطيب
 ترتيباً حسناً وضممت إليه نفائس، ويعرف بوروده مسمى يف بعض الروايات، وهو أقسام.

األول: أهبمها رجل أو امرأة كحديث ابن عباس أن رجالً قال يا رسول اهلل: آحلج كل عام، هو األقرع بن 
يض فقال صلى اهلل عليه وسلم: "خذي فرصة" هي أمساء بنت يزيد حابس، وحديث السائلة عن غسل احل

 بنت السكن، ويف رواية ملسلم أمساء بنت شكل.
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الثاين: االبن والبنت كحديث أم عطية يف غسل بنت النيب صلى اهلل عليه وسلم مباء 
التيبة وال وسدر هي زينب رضي اهلل عنها، ابن اللتبية عبد اهلل إىل بين لتب بإسكان التاء، وقيل ا

 يصح، ابن أم مكتوم عبد اهلل، وقيل عمرو، وقيل غريه وامسها عاتكة.
الثالث: العم والعمة كرافع بن خديج عن عمه هو ظهري بن رافع، زياد بن عالقة عن عمه هو قطبة بن 

 مالك، عمة جابر اليت بكت أباه يوم أحد هي فاطمة بنت عمرو، وقيل: هند.
سبيعة سعد بن خولة، زوج بروع بالفتح، وعند احملدثني بالكسر، هالل بن  الرابع: الزوج والزوجة زوج

 مرة، واهلل أعلم.

 النوع الستون: 

 التواريخ والوفيات

هو فن مهم به يعرف اتصال احلديث وانقطاعه، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر يف 
 التاريخ فظهر أهنم زعموا الرواية عنهم بعد وفاهتم بسنني.

 فروع 

ألول: الصحيح يف سن سيدنا حممد سيد البشر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ا
وصاحبيه أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما ثالث وستون، وقبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضحى 

االثنني لثنيت عشر خلت من شهر ربيع األول سنة إحدى عشرة من هجرته صلى اهلل عليه وسلم إىل 
التاريخ، وأبو بكر يف مجادى األوىل سنة ثالث عشرة، وعمر يف ذي احلجة سنة ثالث املدينة، ومنها 

وعشرين، وعثمان رضي اهلل عنه يف سنة مخس وثالثني ابن اثنتني ومثانني سنة وقيل ابن تسعني، وقيل 
غريه، وعلي رضي اهلل تعاىل عنه يف شهر رمضان سنة أربعني ابن ثالث وستني، وقيل أربع، وقيل 

وطلحة والزبري رضي اهلل عنهما يف مجادى األوىل سنة ست وثالثني، قال احلاكم: كانا ابين أربع  مخس،
وستني، وقيل غري قوله، وسعد بن أيب وقاص رضي اهلل تعاىل عنه سنة مخس ومخسني على األصح ابن 

عبد ثالث وسبعني، وسعيد رضي اهلل تعاىل عنه سنة إحدى ومخسني ابن ثالث أو أربع وسبعني، و 
الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه سنة اثنتني وثالثني ابن مخس وسبعني، وأبو عبيدة رضي اهلل عنه سنة 

 مثاين عشرة ابن مثان ومخسني، ويف بعض هذا خالف.
الثاين: صحابيان عاشا ستني سنة يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم وماتا باملدينة سنة أربع ومخسني 

ت بن املنذر بن حرام، قال ابن إسحاق: عاش حسان وآباؤه الثالثة  حكيم بن حزام، وحسان بن ثاب
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 كل واحد مائة وعشرين، وال يعرف لغريهم من العرب مثله، وقيل مات حسان سنة مخسني.
الثالث: أصحاب املذاهب املتبوعة: سفيان الثوري مات بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة مولده سنة 

دينة سنة تسع وسبعني ومائة، قيل ولد سنة ثالث وتسعني، سبع وتسعني، مالك بن أنس مات بامل
وقيل إحدى، وقيل أربع، وقيل سبع، أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة مخسني ومائة ابن 

سبعني، أبو عبد اهلل حممد بن أدريس الشافعي مات مبصر آخر رجب سنة أربع ومائتني، وولد سنة 
د بن حنبل مات ببغداد يف شهر ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني مخسني ومائة، أبو عبد اهلل أمح

 ومائتني، ولد سنة أربع وستني ومائة.
الرابع: أصحاب كتب احلديث املعتمدة: أبو عبد اهلل البخاري ولد يوم اجلمعة لثالث خلت من شوال 

ابور خلمس سنة أربع وتسعني ومائة ومات ليلة الفطر سنة ست ومخسني ومائتني، ومسلم مات بنيس
بقني من رجب سنة إحدى وستني ومائتني ابن مخس ومخسني، وأبو داود السجستاين مات بالبصرة يف 

شوال سنة مخس وسبعني ومائتني، وأبو عيسى الرتمذي مات برتمذ لثالث عشرة مضت من رجب 
احلفاظ يف  سنة تسع وسبعني ومائتني وأبو عبد الرمحن النسائي مات سنة ثالث وثالمثائة. مث سبعة من

ساقتهم أحسنوا التصنيف وعظم النفع بتصانيفهم: أبو احلسن الدارقطين، مات ببغداد يف ذي القعدة 
سنة مخس ومثانني وثلثمائة وولد فيه سنة ست وثالمثائة، مث احلاكم أبو عبد اهلل النيسابوري مات يف 

ن وثالمثائة، مث أبو حممد صفر سنة مخس وأربعمائة وولد هبا يف شهر ربيع األول سنة إحدى وعشري
عبد الغين بن سعيد حافظ مصر ولد يف ذي القعدة سنة اثنتني وثالثني وثالمثائة، ومات مبصر يف صفر 

سنة تسع وأربعمائة، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ولد سنة أربع وثالثني وثالمثائة ومات يف 
مر بن عبد الرب حافظ املغرب ولد يف شهر ربيع صفر سنة ثالثني وأربعمائة بأصبهان، وبعدهم أبو ع

اآلخر سنة مثان وستني وثالمثائة وتويف يف بشاطبة فيه سنة ثالث وستني وأربعمائة، مث أبو بكر البيهقي 
ولد سنة أربع ومثانني وثالمثائة ومات بنيسابور يف مجادى األوىل سنة مثان ومخسني وأربعمائة. مث أبو 

د يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة ومات ببغداد يف ذي احلجة بكر اخلطيب البغدادي ول
 سنة ثالث وستني وأربعمائة. رضي اهلل عنهم أمجعني، واهلل أعلم.

 النوع الحادي والستون: 

 معرفة الثقات والضعفاء
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هو من أجل األنواع، فيه يعرف الصحيح والضعيف، وفيه تصانيف كثرية. منها مفرد يف 
اء: ككتاب البخاري، والنسائي، والعقيلي، والدار قطين، وغريها، ويف الثقاة: كالثقاة البن الضعف

حبان، ومشرتك: كتاريخ البخاري، وابن أيب خيثمة وما أغرز فوائده، وابن أيب حامت وما أجله، وجوز 
هم مبا ال اجلرح والتعديل صيانة للشريعة، وجيب على املتكلم فيه التثبت فقد أخطأ غري واحد جبرح

 جيرح، وتقدمت أحكامه يف "الثالث والعشرين" واهلل أعلم.

 النوع الثاني والستون: 

 من خلط من الثقات

هو فن مهم ال يعرف فيه تصنيف مفرد، وهو حقيق به فمنهم من خلط خلرفه، أو 
نهم لذهاب بصره، أو لغريه، فيقبل ما روى عنهم قبل االختالط، وال يقبل ما بعده أو شك فيه، فم

عطاء بن السائب فاحتجبوا برواية األكابر عنه كالثوري، وشعبة إال حديثني مسعهما شعبة بآخرة، 
ومنهم أبو إسحاق السبيعي ويقال: مساع عيينة منه بعد اختالطه، ومنهم سعيد اجلريري وابن أيب 

الرأي شيخ مالك عروبة، وعبد الرمحن بن عبد اهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود املسعودي، وربيعة 
وصاحل موىل التوأمة، وحصني بن عبد الرمحن الكويف، وعبد الوهاب الثقفي، وسفيلن بن عيينة قبل 

موته بسنتني، وعبد الرزاق عمي يف آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، وعارم، وأبو قالبة الرقاشي، وأبو 
عي راوي مسند أمحد، ومن كان أمحد الغطريفي، وأبو طاهر حفيد اإلمام ابن خزمية، وأبو بكر القطي

 من هذا القبيل حمتجاً به يف الصحيح فهو مما عرف روايته قبل االختالط، واهلل أعلم.

 النوع الثالث والستون: 

 طبقات العلماء والرواة

هذا فن مهم، وطبقات ابن سعد عظيم كثري الفوائد، وهو ثقة ولكنه كثري الرواية فيه عن 
ن عمر الواقدي ال ينسبه، والطبقة: القوم املتشاهبون، وقد يكونان من الضعفاء، منهم شيخه حممد ب

طبقة باعتبار ومن طبقتني باعتبار كأنس وشبهه من أصاغر الصحابة هم مع العشرة يف طبقة 
الصحابة وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة والتابعون ثانية وأتباعهم ثالثة، وهلم جرا، وباعتبار السوابق 

عشرة طبقة كما تقدم، وحيتاج الناظر فيه إىل معرفة املواليد والوفيات، ومن رووا  تكون الصحابة بضع
 عنه وروى عنهم، واهلل أعلم.

 النوع الرابع والستون: 
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 معرفة الموالي

أمهه املنسوبون إىل القبائل مطلقاً: كفالن القرشي ويكون موىل هلم، مث منهم من يقال 
لب، ومنهم موىل اإلسالم كالبخاري اإلمام موىل اجلعفيني والء موىل فالن ويراد موىل عتاقة وهو الغا

إسالم، ألن جده كان جموسياً فأسلم على يد اليمان اجلعفي، وكذلك احلسن املاسرجسي موىل عبد 
اهلل املبارك، كان نصرانياً فأسلم على يديه، ومنهم موىل احللف كمالك بن أنس اإلمام ونفره أصبحيون 

ريش باحللف، ومن أمثلة موىل القبيلة: أبو البخرتي الطائي التابعي موىل طيئ، وأبو صليبة موايل لتيم ق
العالية الرياحي التابعي موىل امرأة من بين رياح، والليث بن سعد املصري الفهمي موالهم، عبد اهلل بن 

هم، ورمبا املبارك احلنظلي موالهم، عبد اهلل بن وهب القرشي موالهم، عبد اهلل بن صاحل اجلهين موال
نسب إىل القبيلة موىل موالها كأيب احلباب اهلامشي موىل شقران موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

 واهلل أعلم.

 النوع الخامس والستون: 

 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

هو مما يفتقر إليه حفاظ احلديث يف تصرفاهتم ومصنفاهتم، ومن مظانه الطبقات البن سعد، 
ت العرب إمنا تنسب إىل قبائلها فلما جاء اإلسالم وغلب عليهم سكىن القرى انتسبوا إىل القرى  وقد كان

كالعجم، مث من كان ناقلة من بلد إىل بلد وأراد االنتساب إليهما فليبدأ باألول فيقول يف ناقلة مصر إىل 
وز أن ينسب إىل دمشق املصري والدمشقي، واألحسن: مث الدمشقي، ومن كان من أهل قرية بلدة فيج

القرية وإىل البلدة وإىل الناحية وإىل اإلقليم. قال عبد اهلل بن املبارك وغريه: من أقام يف بلدة أربع سنني 
 نسب إليها واهلل أعلم.

وقد رويت يف "اإلرشاد" هنا ثالثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مين إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 اهلل وصاهنا وسائر بالد اإلسالم وأهله.وسلم، وأنا دمشقي، محاها 

احلمد هلل رب العاملني حق محده، محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، وصلواته وسالمه على سيدنا حممد 
وعلى آله وسائر النبيني والصاحلني، كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، حسبنا اهلل ونعم 

 العلي العظيم. الوكيل، وال حول وال قوة إال باهلل

أمهه املنسوبون إىل القبائل مطلقاً: كفالن القرشي ويكون موىل هلم، مث منهم من يقال موىل 
فالن ويراد موىل عتاقة وهو الغالب، ومنهم موىل اإلسالم كالبخاري اإلمام موىل اجلعفيني والء إسالم، ألن 
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ملاسرجسي موىل عبد اهلل املبارك، كان جده كان جموسياً فأسلم على يد اليمان اجلعفي، وكذلك احلسن ا
نصرانياً فأسلم على يديه، ومنهم موىل احللف كمالك بن أنس اإلمام ونفره أصبحيون صليبة موايل لتيم 

قريش باحللف، ومن أمثلة موىل القبيلة: أبو البخرتي الطائي التابعي موىل طيئ، وأبو العالية الرياحي التابعي 
والليث بن سعد املصري الفهمي موالهم، عبد اهلل بن املبارك احلنظلي موالهم، موىل امرأة من بين رياح، 

عبد اهلل بن وهب القرشي موالهم، عبد اهلل بن صاحل اجلهين موالهم، ورمبا نسب إىل القبيلة موىل موالها  
 كأيب احلباب اهلامشي موىل شقران موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واهلل أعلم.

 امس والستون: النوع الخ

 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

هو مما يفتقر إليه حفاظ احلديث يف تصرفاهتم ومصنفاهتم، ومن مظانه الطبقات البن سعد، 
وقد كانت العرب إمنا تنسب إىل قبائلها فلما جاء اإلسالم وغلب عليهم سكىن القرى انتسبوا إىل القرى  

وأراد االنتساب إليهما فليبدأ باألول فيقول يف ناقلة مصر إىل كالعجم، مث من كان ناقلة من بلد إىل بلد 
دمشق املصري والدمشقي، واألحسن: مث الدمشقي، ومن كان من أهل قرية بلدة فيجوز أن ينسب إىل 

القرية وإىل البلدة وإىل الناحية وإىل اإلقليم. قال عبد اهلل بن املبارك وغريه: من أقام يف بلدة أربع سنني 
 ا واهلل أعلم.نسب إليه

وقد رويت يف "اإلرشاد" هنا ثالثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيون مين إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 وسلم، وأنا دمشقي، محاها اهلل وصاهنا وسائر بالد اإلسالم وأهله.

مد احلمد هلل رب العاملني حق محده، محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، وصلواته وسالمه على سيدنا حم
وعلى آله وسائر النبيني والصاحلني، كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، حسبنا اهلل ونعم 

 الوكيل، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

  

 


