مكتبة مشكاة اإلسالمية

التقريب والتيسَت ١تعرفة سنن البشَت النذير

التقريب والتيسَت ١تعرفة سنن البشَت النذير يف أصوؿ اٟتديث
ابن شرؼ النووي
المتوفى سنة 676ىـ

وىو اختصار لكتاب علوـ اٟتديث ال بن الصالح  ،وىو كتاب جيد لكنو مغلق العبارة أحياناً.
وقد شرحو السيوطي يف تدريب الراوي
بسم اهلل الرحمن الرحيم

فاتحة الكتاب

اٟتمد هلل الفتاح ا١تناف ،ذي الطوؿ والفضل واإلحساف ،الذي من علينا باإلدياف ،وفضل
ديننا على سائر األدياف ،و٤تا ْتبيبو وخليلو وعبده ورسولو ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم عبادة
األوثاف وخصو با١تعجزة والسنن ا١تستمرة على تعاقب األزماف ،صلى اهلل عليو وعلى سائر النبيُت
وآؿ كل ما اختلف ا١تلواف وما تكررت حكمو وذكره وتعاقب اٞتديداف.
"أما بعد" فإف علم اٟتديث من أفضل القرب إىل رب العا١تُت ،وكيف ال يكوف وىو بياف طريق
خَت ا٠تلق وأكرـ األولُت واآلخرين وىذا كتاب اختصرتو من كتاب "اإلرشاد" الذي اختصرتو من
علوـ اٟتديث للشيخ اإلماـ اٟتافظ ا١تتقن احملقق أيب عمرو عثماف بن عبد الرٛتن ا١تعروؼ بابن
الصالح رضي اهلل عنو ،أبالغ فيو يف االختصار إف شاء اهلل تعاىل من غَت إخالؿ با١تقصود،
وأحرص على إيضاح العبارة ،وعلى اهلل الكرًن االعتماد وإليو التفويض واالستناد.
أقسام الحديث

الحديث :صحيح -وحسن -وضعيف.
األول:
الصحيح
وفيو مسائل:
األوىل :يف حده .وىو ما اتصل سنده بالعدوؿ الضابطُت من غَت شذوذ وال علة ،وإذا قيل
صحيح فهذا معناه ال أنو مقطوع بو ،وإذا قيل غَت صحيح فمعناه مل يصح إسناده ،وا١تختار أنو ال
جيزـ .يف إسناده أنو أصح األسانيد مطلقاً ،وقيل أصلحها الزىري عن سامل عن أبيو ،وقيل ابن سَتين
عن عبيدة عن علي ،وقيل األعمش عن إبراىيم عن علقمة عن ابن مسعود ،وقيل الزىري عن علي
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بن اٟتسن عن أبيو عن علي ،وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر ،فعلى ىذا قيل الشافعي عن مالك
عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهم.
الثانية :أوؿ مصنف يف الصحيح اجملرد ،صحيح البخاري ،مث مسلم ،ومها أصح الكتب بعد القرآف،
والبخاري أصحهما وأكثرمها فوائد ،وقيل مسلم أصح ،والصواب األوؿ ،واختص مسلم ّتمع طرؽ
اٟتديث يف مكاف ،ومل يستوعبا الصحيح وال التزماه ،قيل مل يفتهما منو إال قليل وأنكر ىذا،
والصواب أنو مل يفت األصوؿ ا٠تمسة إال اليسَت ،أعٍت الصحيحُت ،وسنن أيب داود والًتمذي،
والنسائي ،وٚتلة ما يف البخاري سبعة آالؼ ومائتاف وٜتسة وسبعوف حديثاً با١تكررة وْتذؼ ا١تكرر
أربعة آالؼ ،ومسلم بإسقاط ا١تكرر ٨تو أربعة آالؼ ،مث أف الزيادة يف الصحيح تعرؼ من السنن
ا١تعتمدة :كسنن أيب داود ،والًتمذي ،والنسائي ،وابن خزدية ،والدار قطٍت ،واٟتاكم ،والبيهقي،
وغَتىا منصوصاً على صحتو وال يكفي وجوده فيها إال يف كتاب من شرط االقتصار على الصحيح،
واعتٌت اٟتاكم بضبط الزائد عليهما ،وىو متساىل ،فما صححو ومل ٧تد فيو لغَته من ا١تعتمدين
تصحيحاً وال تضعيفاً حكمنا بأنو حسن إال أف يظهر فيو علة توجب ضعفو ،ويقاربو يف حكمو
صحيح أيب حامت بن حباف ،واهلل أعلم.
الثالثة :الكتب ا١تخرجة على الصحيحُت مل يلتزـ فيها موافقتهما يف األلفاظ فحصل فيها تفاوت يف
اللفظ وا١تعٌت ،وكذا ما رواه البيهقي ،والبغوي ،وشبههما قائلُت :رواه البخاري أو مسلم وقع يف
بعضو تفاوت يف ا١تعٌت ،فمرادىم أهنما رويا أصلو فال جيوز أف تنقل منهما حديثاً وتقوؿ ىو ىكذا
فيهما إال أف تقابلو هبما أو يقوؿ ا١تصنف أخرجاه بلفظوٓ ،تالؼ ا١تختصرات من الصحيحُت فإهنم
نقلوا ألفاظهما ،وللكتب ا١تخرجة عليهما فائدتاف :علو اإلسناد ،وزيادة الصحيح؛ فإف تلك
الزيادات صحيحة لكوهنا بإسنادمها.
الرابعة :ما روياه باإلسناد ا١تتصل فهو احملكوـ بصحتو ،وأما ما حذؼ من مبتدأ إسناده واحد فأكثر
فما كاف منو بصيغة اٞتزـ كقاؿ ،وفعل ،وأمر ،وروى ،وذكر فالف كذا ،فهو حكم بصحتو عن
ا١تضاؼ إليو ،وما ليس فيو جزـ كَتوى ،ويذكر ،وحيكى ،ويقاؿ ،وروي ،وذكر ،وحكي عن فالف
كذا ،فليس فيو حكم بصحتو عن ا١تضاؼ إليو ،وليس ىو بواه إلدخالو يف الكتاب ا١توسوـ
بالصحيح ،واهلل أعلم.
ا٠تامسة :الصحيح أقساـ :أعالىا ما اتفق عليو البخاري ومسلم ،مث ما انفرد بو البخاري ،مث مسلم،
مث ما على شرطهما ،مث على شرط البخاري ،مث مسلم ،مث صحيح عند غَتمها ،وإذا قاولوا صحيح
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متفق عليو أو على صحتو فمرادىم اتفاؽ الشيخُت ،وذكر الشيخ تقي الدين أف ما روياه أو أحدمها
فهو مقطوع بصحتو والعلم القطعي حاصل فيو ،وخالفو احملققوف واألكثروف ،فقالوا :يفيد الظن ما مل
يتواتر ،واهلل أعلم.
السادسة :من رأى يف ىذه األزماف حديثاً صحيح اإلسناد يف كتاب .أو جزء مل ينص على
صحتو حافظ معتمد .قاؿ الشيخ تقي الدين :ال حيكم بصحنو لضعف أىلية أىل ىذه األزماف،
واألظهر عندي جوازه ١تن ٘تكن وقويت معرفتو ،واهلل أعلم؛ ومن أراد العمل ْتديث من كتاب
فطريقو أف يأخذه من نسخة معتمدة قابلها ىو أو ثقة بأصوؿ صحيحة ،فإف قابلها بأصل
معتمد ٤تقق أجزأه واهلل أعلم.
النوع الثاني:

الحسن
قاؿ ا٠تطايب رٛتو اهلل :ىو ما عرؼ ٥ترجو .واشتهر رجالو ،وعليو مدار أكثر اٟتديث،
ويقبلو أكثر العلماء ،ويستعملو عامة الفقهاء .قاؿ الشيخ :ىو قسماف أحدمها ال خيلو إسناده
من مستور مل تتحقق أىليتو وليس مغفالً كثَت ا٠تطأ وال ظهر منو سبب مفسق ،ويكوف منت
اٟتديث معروفاً برواية مثلو أو ٨توه من وجو آخر .الثاين أف يكونراويو مشهوراً بالصدؽ واألمانة
ومل يبلغ درجة الصحيح لقصوره يف اٟتفظ واالتقاف ،وىو مرتفع عن حاؿ من يعد تفرده منكراً مث
اٟتسن كالصحيح يف االحتجاج بو وإف كاف دونو يف القوة؛ و٢تذا أدرجتو طائفة يف نوع
الصحيح ،واهلل أعلم.
وقو٢تم :حديث حسن اإلسناد أو صحيحو ،دوف قو٢تم حديث صحيح أو حسن؛ ألنو قد
يصح أو حيسن اإلسناد دوف ا١تنت لشذوذ أو علة ،فإف اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاىر
صحة ا١تنت وحسنو ،وأما قوؿ الًتمذي وغَته :حديث حسن صحيح ،فمعناه روي بإسنادين،
أحدمها يقتضي الصحة ،واآلخر اٟتسن ،وأما تقسيم البغوي أحاديث ا١تصابيح إىل حساف
وصحاح مريداً بالصحاح ما يف الصحيحُت ،وباٟتساف ما يف السنن فليس بصواب؛ ألف يف
السنن الصحيح ،واٟتسن ،والضعيف ،وا١تنكر.
فروع
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أحدىا :كتاب الًتمذي أصل يف معرفة اٟتسن ،وىو الذي شهره ،وٗتتلف النسخ منو يف
قولو :حسن ،أو صحيح و٨توه .فينبغي أف تعتٍت ٔتقابلة أصلك بأصوؿ معتمدة ،وتعتمد ما
اتفقت عليو .ومن مظانو سنن أيب داود ،فقد جاء عنو أنو يذكر فيو الصحيح وما يشبهو ويقاربو
وما كاف فيو وىن شدي بينو ،وما مل يذكر فيو شيئاً فهو صاحل ،فعلى ىذا ما وجدنا يف كتابو
مطلقاً ومل يصححو غَته من ا١تعتمدين وال ضعفو فهو حسن عند أيب داود ،وأما مسند أٛتد بن
حنبل ،وأيب داود الطيالسي ،وغَتمها من ا١تسانيد ،فال تلتحق باألصوؿ ا٠تمسة وما أشبهها يف
االحتجاج هبا والركوف إىل ما فيها ،واهلل أعلم.
الثاين :إذا كاف راوي اٟتديث متأخراً عن درجة اٟتافظ الضابط ،مشهوراً بالصدؽ والسًت فروي
حديثو من غَت وجو قوي وارتفع من اٟتسن إىل الصحيح ،واهلل أعلم.
الثالث :إذا روي اٟتديث من وجوه ضعيفة ال يلزـ أف حيصل من ٣تموعها حسن ،بل ما كاف
ضعفو لضعف حفظ رايو الصدوؽ األمُت زاؿ ٔتجيئو من وجو آخر وصار حسناً ،وكذا إذا كاف
ضعفو باإلرساؿ زاؿ ٔتجيئو من وجو آخر ،وأما الضعف لفسق الراوي فال يؤثر فيو موافقة غَته،
واهلل أعلم.
النوع الثالث:

الضعيف
وىو ما مل جيمع صفة الصحيح أو اٟتسن ،ويتفاوت ضعفو كصحة الصحيح ،ومنو ما لو
لقب خاص :كا١توضوع ،والشاذ ،وغَتمها.
النوع الرابع:

المسند

قاؿ ا٠تطيب البغدادي :ىو عند أىل اٟتديث ما اتصل سنده إىل منتهاه وأكثر ما يستعمل
فيها جاء عن النيب صلى اهلل عليو وسلم دوف غَته ،وقاؿ ابن عبد الرب :ىو ما جاء عن النيب
صلى اهلل عليو وسلم خاصة ،متصالً كاف أو منقطعاً ،وقاؿ اٟتاكم وغَته :ال يستعمل إال يف
ا١ترفوع ا١تتصل.
النوع الخامس:

المتصل
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ويسمى با١توصوؿ ،وىو ما اتصل إسناده مرفوعاً كاف أو موقوفاً على من كاف.

النوع السادس:
المرفوع

وىو ما أضيف إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم خاصة ال يقع مطلقو على غَته متصالً كاف
أو منقطعاً ،وقيل ىو ما أخرب بو الصحايب عن فعل النيب صلى اهلل عليو وسلم أو قولو.
النوع السابع:

الموقوف
وىو ا١تروي عن الصحابة قوالً ٢تم أو فعالً أو ٨توه متصالً كاف أو منقطعاً ،ويستعمل يف
غَتىم مقيداً ،فيقاؿ :وقفو فالف على الزىري و٨توه ،وعند فقهاء خراساف تسمية ا١توقوؼ
باألثر ،وا١ترفوع با٠ترب ،وعند احملدثُت كلو يسمى أثراً.
فروع

أحدىا :قوؿ الصحايب كنا نقوؿ أو نفعل كذا .إف مل يضفو إىل زمن النيب صلى اهلل عليو
وسلم فهو موقوؼ ،وإف أضافو فالصحيح أنو مرفوع .وقاؿ اإلماـ اإلٝتاعيلي :موقوؼ.
والصواب األوؿ ،وكذا قولو :كنا ال نرى بأساً بكذا يف حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،أو
وىو فينا ،أو بُت أظهرنا أو كانوا يقولوف ،أو يفعلوف ،أو ال يروف بأساً بكذا يف حياتو صلى اهلل
عليو وسلم فكلو مرفوع ،ومن ا١ترفوع قوؿ ا١تغَتة :كاف أصحاب رسوؿ اهلل يقرعوف بابو
باألظافَت.
الثاين :قوؿ الصحايب :أمرنا بكذا ،أو هنينا عن كذا ،أو من السنة كذا ،أو أمر بالؿ أف يشفع
األذاف ،وما أشبهو كلو مرفوع على الصحيح الذي قالو اٞتمهور .وقيل ليس ٔترفوع ،وال فرؽ بُت
قولو :يف حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وبعده.
الثالث :إذا قيل يف اٟتديث عند ذكر الصحايب :يرفعو ،أو ينميو ،أو يبلغ بو ،أو رواية كحديث
األعرج عن أيب ىريرة رواية "تقاتلوف قوماً صغار األعُت" فكل ىذا وشبهو مرفوع عند أىل العلم
وإذا قيل عند التابعي :يرفعو فمرفوع مرسل ،وأما قوؿ من قاؿ :تفسَت الصحايب مرفوع فذاؾ يف
تفسَت يتعلق بسبب نزوؿ آية أو ٨توه ،وغَته موقوؼ ،واهلل أعلم.
النوع الثامن:
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المقطوع
وٚتعو وا١تقاطيع ،وىو ا١توقوؼ على التابعي قوالً لو أو فعالً واستعملو الشافعي ،مث الطرباين
يف ا١تنقطع.
النوع التاسع:

المرسل
اتفق علماء الطوائف على أف قوؿ التابعي الكبَت :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :كذا
أو فعلو يسمى مرسالً ،فإف انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قاؿ اٟتاكم وغَته من احملدثُت :ال
يسمى مرسالً بل خيتص ا١ترسل بالتابعي عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فإف سقط قبلو واحد
فهو منقطع ،وإف كاف أكثر فمعضل ومنقطع ،وا١تشهور يف الفقو واألصوؿ أف الكل مرسل.
وبو قطع ا٠تطيب ،وىذا اختالؼ االصطالح والعبارة ،وأما قوؿ الزىري وغَته من صغار
التابعُت :قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فا١تشهور عند من خصو بالتابعي أنو مرسل كالكبَت،
وقيل :ليس ٔترسل بل منقطع ،وأما إذا قيل :فالف عن رجل عن فالف فقاؿ اٟتاكم :منقطع ليس
مرسالً ،وقيل غَته مرسل ،واهلل أعلم.
مث ا١ترسل حديث ضعيف عند ٚتاىَت احملدثُت والشافعي وكثَت من الفقهاء وأصحاب األصوؿ،
وقاؿ مالك ،وأبو حنيفة يف طائفة :صحيح ،فإف صح ٥ترج ا١ترسل ٔتجيئو من وجو آخر مسنداً
أو مرسالً أرسلو من أخذ عن غَت رجاؿ األوؿ كاف صحيحاً ،ويتبُت بذلك صحة ا١ترسل وأهنما
صحيحاف لو عارضهما صحيح من طريق رجحنامها عليو إذا تعذر اٞتمع ،ىذا كلو يف غَت
مرسل الصحايب ،أما مرسلو فمحكوـ بصحتو على ا١تذىب الصحيح ،وقيل كمرسل غَته إال أف
تتبُت الرواية عن صحايب واهلل أعلم.
النوع العاشر:
المنقطع
الصحيح الذي ذىب إليو الفقهاء وا٠تطيب أبن عبد الرب وغَتمها من احملدثُت أف ا١تنقطع ما
مل يتصل إسناده على أي وجو كاف انقطاعو ،وأكثر ما يستعمل يف رواية من دوف التابعي عن
الصحايب ،كمالك عن ابن عمر ،وقيل :وما اختل فيو لرجل قبل التابعي ٤تذوفاً كاف أو مبهماً،
وقيل :ىو ما روي عن تابعي أو من دونو قوالً لو أو فعالً ،وىذا غريب ضعيف.
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النوع الحادي عشر:
المعضل
ُ

ضل وىو ما سقط من إسناده اثناف فأكثر،
وىو بفتح الضاد يقولوف :أعضلو فهو ُم ْع َ
ويسمى منقطعاً ،ويسمى مرسالً عند الفقهاء وغَتىم كما تقدـ ،وقيل :إف قوؿ الراوي :بلغٍت
كقوؿ مالك بلغٍت عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ" :للملوؾ طعامو
وكسوتو" يسمى معضالً عند أصحاب اٟتديث ،وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثاً وقفو
عليو وىو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل.
فروع
أحدىا :اإلسناد ا١تعنعن وىو فالف عن فالف ،قيل :أنو مرسل ،والصحيح الذي عليو العمل
وقالو اٞتماىَت من أصحاب اٟتديث والفقو واألصوؿ ،أنو متصل بشرط أف ال يكوف ا١تعنعن
مدلساً وبشرط إمكاف لقاء بعضهم بعضاً ،ويف اشًتاط ثبوت اللقاء وطوؿ الصحبة ومعرفتو
بالرواية عن خالؼ ،منهم من مل يشًتط شيئاً من ذلك وىو مذىب مسلم بن اٟتجاج ادعى
اإلٚتاع فيو ،ومنهم من شرط اللقاء وحده ،وىو قوؿ البخاري ،وابن ا١تديٍت ،واحملققُت .ومنهم
من شرط طوؿ الصحبة ومنهم من شرط معرفتو بالرواية عنو ،وكثر يف ىذه األعصار استعماؿ
عن يف االجازة ،فإذا قاؿ أحدىم :قرأت عن فالف عن فالف ،فمراده أنو رواه عنو باإلجازة واهلل
أعلم.
الثاين :إذا قاؿ حدثنا الزىري أف ابن ا١تسيب حدثو بكذا ،أو قاؿ :قاؿ ابن ا١تسيب :كذا أو
فعل كذا ،أو كاف ابن ا١تسيب يفعل ،وشبو ذلك .فقاؿ أٛتد بن حنبل وٚتاعة :ال تلتحق أف
وشبهها بعن بل يكوف منقطعاً حىت يتبُت السماع ،وقاؿ اٞتمهور :أف كعن ،ومطلقو ٤تموؿ
على السماع بالشرط ا١تتقدـ ،واهلل أعلم.
الثالث :التعليق الذي يذكره اٟتميدي وغَته يف أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعمالو
الدار قطٍت ،صورتو أف حيذؼ من أوؿ اإلسناد واحد فأكثر ،وكأنو مأخوذ من تعليق اٞتدار
لقطع االتصاؿ ،واستعملو بعضهم يف حذؼ كل اإلسناد كقولو :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم :أو قاؿ ابن عباس :أو عطاء أو غَته كذا ،وىذا التعليق لو حكم الصحيح كما تقدـ يف
نوع الصحيح ومل يستعملوا التعليق يف غَت صيغة اٞتزـ كَتوى عن فالف كذا ،أو يقاؿ عنو،
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ويذكر ،وحيكى؛ وشبهها بل خصوا بو صيغة اٞتزـ .كقاؿ ،وفعل ،وأمر ،وهنى ،وذكر ،وحكى،
ومل يستعملوه فيما سقط وسط إسناده ،واهلل أعلم.
الرابع :إذا روى بعض الثقاة الضابطُت اٟتديث مرسالً ،وبعضهم متصالً ،أو بعضهم موقوفاً،
وبعضهم مرفوعاً ،أو وصلو ىو أو رفعو يف وقت وأرسلو ووقفو يف وقت فالصحيح أف اٟتكم ١تن
وصلو أو رفعو ،سواء كاف ا١تخالف لو مثلو أو أكثر؛ ألف ذلك زيادة ثقة وىي مقبولة .ومنهم من
قاؿ :اٟتكم ١تن أرسلو أو وقفو .قاؿ ا٠تطيب :وىو قوؿ أكثر احملدثُت ،وعند بعضهم اٟتكم
لألكثر ،وبعضهم لألحفظ ،وعلى ىذا لو ارسلو أو وقفو األحفظ ال يقدح الوصل والرفع يف
عدالة رواية ،وقيل يقدح فيو وصلو ما أرسل اٟتفاظ ،واهلل أعلم.
النوع الثاني عشر:

التدليس
وىو قسمان.
األوؿ :تدليس اإلسناد بأف يروي عمن عاصره ما مل يسمعو منو مومهاً ٝتاعو قائالً :قاؿ
فالف .أو عن فالف و٨توه ورٔتا مل يسقط شيخو وأسقط غَته ضعيفاً أو صغَتاً ٖتسيناً للحديث.
الثاين :تدليس الشيوخ بأف يسمي شيخو أو يكنيو أو ينسبو أو يصفو ٔتا ال يعرؼ ،أما األوؿ
فمكروه جداً ذمو أكثر العلماء ،مث قاؿ فريق منهم :من عرؼ بو صار ٣تروحاً مردود الرواية وإف
بُت السماع ،والصحيح التفصيل ،فما رواه بلفظ ٤تتمل مل يبُت فيو السماع فمرسل وما بينو فيو،
كسمعت ،وحدثنا ،وأخربنا وشبهها فمقبوؿ ٤تتج بو ،ويف الصحيحُت وغَتمها من ىذا الضرب
كثَت ،كقنادة ،والسفيانُت وغَتىم ،وىذا اٟتكم جار فيمن دلس مرة ،وما كاف يف الصحيحُت
وشبههما عن ا١تدلسُت بعن ٤تموؿ على ثبوت السماع من جهة أخرى ،وأما الثاين فكراىتو
أخف وسببها توعَت طريق معرفتو ،وخيتلف اٟتاؿ يف كراىتو ْتسب غرضو ككوف ا١تغَت السمة
ضعيفاً ،أو صغَتاً ،أو متأخر الوفاة ،أو ٝتع كثَتاً فامتنع من تكراره على صورة ،وتسمح ا٠تطيب
وغَته هبذا ،واهلل أعلم.
النوع الثالث عشر:

الشاذ
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ىو عند الشافعي وٚتاعة من علماء اٟتجاز ما روى الثقة ٥تالفاً رواية الناس ال أف يروي ما
ال يروي غَته ،قاؿ ا٠تليلي :والذي عليو حفاظ اٟتديث أف الشاذ ما ليس لو إال إسناد واحد
يشذ بو ثقة أو غَته ،فما كاف من غَت ثقة فمًتوؾ ،وما كاف عن ثقة توقف فيو وال حيتج بو،
وقاؿ اٟتاكم :ىو ما انفرد بو ثقة وليس لو أصل ٔتتابع ،وما ذكراه مشكل بافراد العدؿ الضابط
كحديث "إمنا األعماؿ بالنيات" والنهي عن بيع الوالء وغَت ذلك ٦تا يف الصحيح ،فالصحيح
التفصيل فإف كاف مفرده ٥تالفاً أحفظ منو وأضبط كاف شاذ مردود ،وإف مل خيالف ،فإف كاف
عدالً حافظاً موثوقاً بضبطو كاف مفرده صحيحاً ،وإف مل يوثق بضبطو ومل يبعد عن درجة
الضابط كاف حسناً ،وإف بعد كاف شاذاً منكراً مردوداً ،فاٟتاصل أف الشاذ ا١تردود :ىو الفرد
ا١تخالف ،والفرد الذي ليس يف رواية من الثقة والضبط ما جيرب تفرده ،واهلل أعلم.
النوع الرابع عشر :معرفة المنكر
قاؿ اٟتافظ الربدحيي ىو الفرد الذي ال يعرؼ متنو عن غَت راويو ،وكذا أطلقو كثَتوف،
والصواب فيو التفصيل الذي تقدـ يف الشاذ ،فإنو ٔتعناه ،واهلل أعلم.
النوع الخامس عشر :معرفة االعتبار والمتابعات والشواىد

ىذه أمور يتعرفوف هبا حاؿ اٟتديث ،فمثاؿ االعتبار :أف يروي ٛتاد مثالً حديثاً ال يتابع
عليو عن أيوب عن ابن سَتين عن أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فينظر ىل رواه ثقة
غَت أيوب عن ابن سَتين ،فإف مل يوجد فثقة غَت ابن سَتين عن أيب ىريرة وإال فصحايب غَت أيب
ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ،فأي ذلك وجد علم أف لو أصالً يرجع إليو ،وإال فال.
وا١تتابعة أف يرويو عن أيوب غَت ٛتاد وىي ا١تتابعة التامة ،أو عن ابن سَتين غَت أيوب ،أو عن
أيب ىريرة غَت ابن سَتين ،أو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم صحايب آخر .فكل ىذا يسمى
متابعة ،وتقصر على األوىل ْتسب بعدىا منها ،وتسمى ا١تتابعة شاىداً ،والشاىد أف يروى
حديث آخر ٔتعناه ،وى يسمى ىذا متابعة ،وإذا قالوا يف مثلو تفرد بو أبو ىريرة أو ابن سَتين أو
أيوب أو ٛتاد كاف مشعراً بانتفاء ا١تتابعات ،وإذا انتفت مع الشواىد فحكمو ما سبق يف الشاذ،
ويدخل يف ا١تتابعة واالستشهاد رواية من ال حيتج بو وال يصلح لذلك كل ضعيف ،واهلل أعلم.
النوع السادس عشر :معرفة زيادات الثقات وحكمها
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ىو فن لطيف تستحسن العناية بو ،ومذىب اٞتمهور من الفقهاء واحملدثُت قبو٢تا مطلقاً،
وقيل :ال تقبل مطلقاً ،وقيل تقبل إف زادىا غَت من رواه ناقصاً وال تقبل ٦تن رواه مرة ناقصاً،
وقسمو الشيخ أقساماً.
أحدىا :زيادة ٗتالف الثقات كما سبق.
الثاين :ما ال ٥تالفة فيو كتفرد ثقة ّتملة حديث فيقبل ،قاؿ ا٠تطيب:باتفاؽ العلماء.
الثالث :زيادة لفظة يف حديث مل يذكرىا سائر رواتو كحديث "جعلت يل األرض مسجداً
وطهورا" تفرد أبو مالك األشجعي فقاؿ" :وتربتها طهوراً" فهذا يشبو األوؿ ويشبو الثاين ،كذا
قاؿ الشيخ والصحيح قبوؿ ىذا األخَت ،ومثلو الشيخ أيضاً بزيادة مالك يف حديث الفطرة "من
ا١تسلمُت" وال يصح التمثيل بو فقد وافق مالكاً عمر بن نافع ،والضحاؾ بن عثماف ،واهلل أعلم.

النوع السابع عشر :معرفة اإلفراد
تقدـ مقصوده ،فا١تفرد قسماف.
أحدمها :فرد عن ٚتيع الرواة وتقدـ.
الثاين :بالنسبة إىل جهة كقو٢تم :تفرد بو أىل مكة والشاـ ،أو فالف عن فالف أو أىل البصرة
عن أىل الكوفة وشبهو ،وال يقتضي ىذا ضعفو إال أف يراد بتفرد ا١تدنيُت إنفراد واحد منهم
فيكوف كالقسم األوؿ ،واهلل أعلم.
النوع الثامن عشر:

المعلل
ويسمونو ا١تعلوؿ وىو ٟتن ،وىذا النوع من أجلها ،يتمكن منو أىل اٟتفظ وا٠تربة والفهم
الثاقب ،والعلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أف الظاىر السالمة منو ،ويتطرؽ إىل اإلسناد
اٞتامع شروط الصحة ظاىراً وتدرؾ بتفرد الراوي ؤتخالفة غَته لو مع قرائن تنبو العارؼ على
وىم بإرساؿ أو وقف أو دخوؿ حديث يف حديث أو غَت ذلك ْتيث يغلب على ظنو فيحكم
بعدـ صحة اٟتديث أو يًتدد فيتوقف ،والطريق إىل معرفتو ٚتع طرؽ اٟتديث والنظر يف اختالؼ
رواتو ،وضبطهم ،وإتقاهنم ،وكثرة التعليل باإلرساؿ بأف يوف راويو أقوى ٦تن وصل وتقع العلة يف
اإلسناد وىو األكثر ،وقد تقع يف ا١تنت ،وما وقع يف اإلسناد قد يقدح فيو ويف ا١تنت كاإلرساؿ
والوقف ،وقد يقدح يف اإلسناد خاصة ويكوف ا١تنت معروفاً صحيحاً كحديث يعلى بن عبيد
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الثوري عن عمرو بن دينار حديث "البيعاف با٠تيار" وغلط يعلى إمنا ىو عبد اهلل بن دينار ،وقد
تطلق العلة على غَت مقتضاىا الذي قدمناه ،ككذب الراوي ،وغفلتو ،وسوء حفظو ،و٨توىا من
أسباب ضعف اٟتديث ،وٝتي الًتمذي النسخ علة ،وأطلق بعضهم العلة على ٥تالفة ال تقدح
كإرساؿ ما وصلو الثقة الضابط حىت قاؿ :من الصحيح صحيح معلل كما قيل :منو صحيح
شاذ ،واهلل أعلم.
النوع التاسع عشر:

المضطرب
ىو الذي يروى على أوجو ٥تتلفة متقاربة ،فإف رجحت إحدى الروايتُت ْتفظ راويها أو كثرة
صحبتو ا١تروي عنو ،أو غَت ذلك :فاٟتكم للراجحة ،وال يكوف مضطرباً ،واالضطراب يوجب
ضعف اٟتديث إلشعاره بعدـ الضبط ،ويقع يف اإلسناد تارة ويف ا١تنت أخرى وفيهما من راو أو
ٚتاعة :واهلل أعلم.
النوع العشرون:

المدرج
ىو أقساـ.
أحدىا:مدرج يف حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم بأف يذكر الراوي عقيبو كالماً لنفسو أو لغَته
فَتويو من بعده متصالً فيتوىم أنو من اٟتديث.
الثاين :أف يكوف عنده متناف بإسنادين فَتويهما بأحدمها.
الثالث :أف يسمع حديثاً من ٚتاعة ٥تتلفُت يف إسناده أو متنو فَتويو عنهم باتفاؽ ،وكلو حراـ،
وصنف فيو ا٠تطيب كتاباً شفى وكفى واهلل أعلم.
النوع الحادي والعشرون:

الموضوع
ىو ا١تختلق ا١تصنوع وشر الضعيف ،وحيرـ روايتو مع العلم بو يف أي معٌت كاف إال مبيناً،
ويعرؼ الوضع بإقرار واضعو أو معٌت إقراره ،أو قرينة يف الراوي أو ا١تروي ،فقد وضعت أحاديث
يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها ،وقد أكثر جامع ا١توضوعات يف ٨تو ٣تلدين ،أعٍت أبا
الفرج بن اٞتوزي ،فذكر كثَتاً ٦تا ال دليل على وضعو ،بل ىو ضعيف والواضعوف أقساـ أعظمهم
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ضرراً قوـ ينسبوف إىل الزىد وضعوه حسبة يف زعمهم ،فقلبت موضوعاهتم ثقة هبم ،وجوزت
الكرامية الوضع يف الًتغيب والًتىيب ،وىو خالؼ إٚتاع ا١تسلمُت الذين يعتد هبم ،ووضعت
الزنادقة ٚتالً فبُت جهابذة اٟتديث أمرىا وهلل اٟتمد ،ورٔتا أسند الواضع كالماً لنفسو أو لبعض
اٟتكماء ،ورٔتا وقع يف شبو الوضع بغَت قصد ،ومن ا١توضوع اٟتديث ا١تروي عن أيب بن كعب يف
فضل القرآف سورة سورة ،وقد أخطأ من ذكره من ا١تفسرين ،واهلل أعلم.
النوع الثاني والعشرون:

المقلوب
ىو ٨تو حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع لَتغب فيو ،وقلب أىل بغداد على
البخاري مائة حديث امتحاناً فردىا على وجهها فأذعنوا بفضلو ،واهلل أعلم.
فرع

إذا رأيت حديثاً بإسناد ضعيف فلك أف تقوؿ :ىو ضعيف هبذا اإلسناد وال تقال ضعيف
ا١تنت جملرد ضعف ذلك اإلسناد إال أف يقوؿ إماـ أنو مل يرو من وجو صحيح أو أنو حديث
ضعيف مفسراً ضعفو ،فإف أطلق ففيو كالـ يأيت قريباً ،وإذا أردت رواية الضعيف بغَت إسناد فال
تقل قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كذا وما أشبهو من صيغ اٞتزـ ،بل قل :روى كذا أو
بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل أو ما أشبهو ،وكذا ما يشك يف صحتو ،وجيوز عند أىل
اٟتديث وغَتىم التساىل يف األسانيد ورواية ما سوى ا١توضوع من الضعيف والعمل بو من غَت
بياف ضعفو يف غَت صفات اهلل تعاىل واألحكاـ كاٟتالؿ واٟتراـ وغَتمها وذلك كالقصص،
وفضائل األعماؿ ،وا١تواعظ وغَتىا ٦تا ال تعلق لو بالعقائد واألحكاـ ،واهلل أعلم.
النوع الثالث والعشرون:

صفة من تقبل روايتو وما يتعلق بو
فيو مسائل:
إحداىا :أٚتع ا١تشاىَت من أئمة اٟتديث والفقو أنو يشًتط فيو أف يكوف عدالً ضابطاً بأف
يكوف مسلماً بالغاً عاقالً سليماً من أسباب الفسق وخوارـ ا١تروءة متيقظاً ،حافظاً إف حدث من
حفظو ،ضابطاً لكتابو إف حدث منو ،عا١تاً ٔتا خييل ا١تعٌت إف روى بو.
الثانية :تثبت العدالة بتنصيص عدلُت عليها أو باالستفاضة فمن اشتهرت عدالتو بُت أىل العلم
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وشاع الثناء عليو هبا كفى فيها ،كمالك ،والسفيانُت ،واألوزاعي ،والشافعي ،وأٛتد ،وأشباىهم
وتوسع ابن عبد الرب فيو فقاؿ :كل حامل علم معروؼ العناية بو ٤تموؿ أبداً على العدالة حىت
يبُت جرحو ،وقولو ىذا غَت مرضي.
الثالثة :يعرؼ ضبطو ٔتوافقتو الثقات ا١تتقنُت غالباً وال تضر ٥تالفتو النادرة فإف كثرت اختل
ضبطو ومل حيتج بو.
الرابعة :يقبل التعديل من غَت ذكر سببو على الصحيح ا١تشهور ،وال يقبل اٞترح إال مبُت
السبب ،وأما كتب اٞترح والتعديل الىت ال يذكر فيها سبب اٞترح ففائدهتا التوقف فيمن جرحوه
فإف ْتثنا عن حالو وانزاحت عنو الريبة ،وحصلت الثقة بو قبلنا حديثو كجماعة يف الصحيحُت
هبذه ا١تثابة.
ا٠تامسة :الصحيح أف اٞترح والتعديل يثبتاف بواحد ،وقيل ال بد من اثنُت ،وإذا اجتمع فيو جرح
وتعديل فاٞترح مقدـ ،وقيل إف زاد ا١تعدلوف قدـ التعديل ،وإذا قاؿ :حدثٍت الثقة أو ٨توه مل
يكتف بو على الصحيح ،وقيل يكتفي فإف كاف القائل عا١تاً كفى يف حق موافقو يف ا١تذىب عند
بعض احملققُت ،وإذا روى العدؿ عمن ٝتاه مل يكن تعديالً عند األكثرين وىو الصحيح ،وقيل
ىو تعديل وعمل العامل وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكماً بصحتو وال ٥تالفتو قدح يف

صحتو وال يف راويو ،واهلل أعلم.
السادسة :رواية ٣تهوؿ العدالة ظاىراً وباطناً ال تقبل عند اٞتماىَت .ورواية ا١تستور وىو عدؿ
الظاىر خفي الباطن حيتج هبا بعض من رد األوؿ وىو قوؿ بعض الشافعيُت .قاؿ الشيخ :يشبو
أف يكوف العمل على ىذا يف كثَت من كتب اٟتديث يف ٚتاعة من الرواة تقادـ العهد هبم
وتعذرت خربهتم باطناً ،وأما ٣تهوؿ العُت فقد ال يقبلو بعض من يقبل ٣تهوؿ العدالة ،مث من
روى عنو عدالف عيناه ارتفعت جهالة عينو ،قاؿ ا٠تطيب :اجملهوؿ عند أىل اٟتديث من مل
يعرفو العلماء ،وال يعرفو حديثو إال من جهة واحدة ،وأقل ما يرفع اٞتهالة رواية اثنُت مشهورين،
ونقل ابن عبد الرب عن أىل اٟتديث ٨توه .قاؿ الشيخ رداً على ا٠تطيب :قد روى البخاري عن
مرداس األسلمي ،ومسلم عن ربيعة بن كعب األسلمي ومل يرو عنهما غَت واحد ،وا٠تالؼ يف
ذلك متجو كاالكتفاء بتعديل واحد والصواب نقل ا٠تطيب وال يصح الرد عليو ٔترداس وربيعة
فإهنما صحابياف مشهوراف والصحابة كلهم عدوؿ.
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فرع
يقبل تعديل العبد وا١ترأة العارفُت ،ومن عرفت عينو وعدالتو وجهل اٝتو احتج بو ،وإذا قاؿ
أخربين فالف أو فالف ومها عدالف احتج بو ،فإف جهل عدالة أحدمها أو قاؿ فالف أو غَته مل
حيتج بو.
السابعة :من كفر ببدعة مل حيتج بو باالتفاؽ ومن مل يكفر قيل ال حيتج بو مطلقاً ،وقيل حيتج
بو إف مل يكن ٦تن يستحل الكذب يف نصرة مذىبو أو ألىل مذىبو ،وحكي عن الشافعي وقيل
حيتج بو إف مل يكن داعية إىل بدعتو ،وال حيتج بو إف كاف داعية ،وىذا ىو األظهر األعدؿ،
وقوؿ كثَت أو األكثر وضعف األوؿ باحتجاج صاحيب الصحيحُت وغَتمها بكثَت من ا١تبتدعة غَت
الدعاة.
الثامنة :تقبل رواية التائب من الفسق إال الكذب يف حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فال
يقبل أبداً وإف حسنت طريقو ،كذا قاؿ أٛتد بن حنبل ،واٟتميدي شيخ البخاري ،والصَتيف
الشافعي ،قاؿ الصَتيف :كل من أسقطنا خربه بكذب مل نعد لقبولو بتوبة ومن ضعفناه مل نقوه
بعده ٓتالؼ الشهادة ،وقاؿ السمعاين :من كذب يف خرب واحد وجب إسقاط ما تقدـ من
حديثو ،قلت وكل ذلك ٥تالف لقاعدة مذىبنا ومذىب غَتنا وال يقوى الفرؽ بينو وبُت
الشهادة.
التاسعة :إذا روى حديثاً مث نفاه ا١تسمع فا١تختار أنو إف كاف جازماً بنفيو بأف قاؿ ما رويتو و٨توه
وجب رده وال يقدح يف باقي روايات الراوي عنو .فإف قاؿ :ال أعرفو أو ال أذكره أو ٨توه مل
يقدح فيو ومن روى حديثاً مث نسيو جاز العمل بو على الصحيح ،وىو قوؿ اٞتمهور من
الطوائف خالفاً لبعض اٟتنفية؛ وال خيالف ىذا كراىة الشافعي وغَته الرواية عن األحياء ،واهلل
أعلم.
العاشرة :من أخذ على التحديث أجراً ال تقبل روايتو عند أٛتد ،وإسحاؽ ،وأيب حامت ،وتقبل
عند أيب نعيم الفضل ،وعلي بن عبد العزيز ،وآخرين .وأفىت الشيخ أبو إسحاؽ الشَتازي ّتوازىا
١تن امتنع عليو الكسب لعيالو بسبب التحديث.
اٟتادية عشرة :ال تقبل رواية من عرؼ بالتساىل يف ٝتاعو أو أٝتاعو ،كمن ال يبايل بالنوـ يف
السماع ،أو حيدث ال من أصل مصحح ،أو عرؼ بقبوؿ التلقُت يف اٟتديث أو كثرة السهو يف
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روايتو إذا مل حيدث من أصل ،أو كثرت الشواذ وا١تناكَت يف حديثو ،قاؿ ابن ا١تبارؾ ،وأٛتد،
واٟتميدي ،وغَتىم :من غلظ يف حديث فبُت لو فأصر على روايتو سقطت رواياتو .وىذا
صحيح إف ظهر أنو أصر عناداً أو ٨توه.
الثانية عشرة :أعرض الناس ىذه األزماف عن اعتبار ٣تموع الشروط ا١تذكورة لكوف ا١تقصود صار
إبقاء سلسلة اإلسناد ا١تختص باألمة فليعترب ما يليق با١تقصود ،وىو كوف الشيخ مسلماً بالغاً،
عاقالً ،غَت متظاىربفسق ،أو سخف يف ضبطو ،بوجود ٝتاعو مثبتاً ٓتط غَت متهم ،وبروايتو من
أصل موافق ألصل شيخو وقد قاؿ٨ :تو ما ذكرناه اٟتافظ أبو بكر البيهقي.
الثالثة عشرة :يف ألفاظ اٞترح والتعديل .وقد رتبها ابن أيب حامت فأحسن .فألفاظ التعديل
مراتب :أعالىا ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدؿ حافظ أو ضابط .الثانية :صدوؽ ،أو
٤تلو الصدؽ ،أو ال بأس بو ،قاالبن أيب حامت :ىو ٦تن يكتب حديثو وينظر فيو ،وىي ا١تنزلة
الثانية وىو كما قاؿ ،ألف ىذه العبارة ال تشعر بالضبط فيعترب حديثو على ما تقدـ ،وعن حيِت
بن معُت إذا قلت ال بأس بو فهو ثقة ،وال يقاوـ قولو عن نفسو .نقل ابن أيب حامت عن أىل
الفن .الثالثة :شيخ فيكتب وينظر .الرابعة :صاحل اٟتديث يكتب لالعتبار ،وأما ألفاظ اٞترح،
فمراتب ،فإذا قاولوا لُت اٟتديث كتب حديثو ونظر اعتباراً ،وقاؿ الدارقطٍت :إذا قلت لُت مل

يكن ساقطاً ،ولكن ٣تروحاً بشيء ال يسقط عن العدالة ،وقو٢تم :ليس بقوي يكتب حديثو،
وىو دوف لُت ،وإذا قالوا :ضعيف اٟتديث فدوف ليس بقوي وال يطرح بل يعترب بو؛ وإذا قالوا:
مًتوؾ اٟتديث ،أو ذاىبو ،أو كذاب ،فهو ساقط ال يكتب حديثو ،ومن ألفاظهم :فالف روى
عن الناس ،وسط ،مقارب اٟتديث ،مضطربو ،ال حيتج بو٣ ،تهوؿ ،ال شيء ،ليس بذاؾ ،ليس
بذاؾ القوي ،فيو أو يف حديثو ضعف ،ما أعلم بو بأساً ،ويستدؿ على معانيها ٔتا تقدـ ،واهلل
أعلم.
النوع الرابع والعشرون

كيفية سماع الحديث وتحملو وصفة ضبطو
تقبل رواية ا١تسلم البالغ ما ٖتملو قبلهما ،ومنع الثاين قوـ فأخطأوا ،قاؿ ٚتاعة من العلماء:
يستحب أف يبتدئ بسماع اٟتديث بعد ثالثُت سنة ،وقيل بعد عشرين ،وللصواب يف ىذه
األزماف التبكَت بو من حُت يصح ٝتاعو ،وبكتبو وتقييده حُت يتأىل لو ،وخيتلف باختالؼ
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األشخاص ،ونقل القاضي عياض رٛتو اهلل :أف أىل الصنعة حددوا أوؿ زمن يصح فيو السماع
ٓتمس سنُت ،وعلى ىذا استقر العمل والصواب اعتبار التمييز ،فإف فهم ا٠تطاب ورد اٞتواب
كاف ٦تيزاً صحيح السماع ،وإال فال ،وروي ٨تو ىذا عن موسى بن ىاروف ،وأٛتد بن حنبل.
بيان أقسام طرق تحمل الحديث
ومجامعها ثمانية أقسام
القسم األول:
سماع لفظ الشيخ
وىو إمالء وغَته من حفظ ومن كتاب ،وىو أرفع األقساـ عند اٞتماىَت .قاؿ القاضي
عياض :ال خالؼ أنو جيوز يف ىذا للسامع أف يقوؿ يف روايتو :حدثنا وأخربنا وأنبأنا وٝتعت
فالناً وقاؿ لنا :وذكر لنا .قاؿ ا٠تطيب :أرفعهما ٝتعت مث حدثنا وحدثٍت مث أخربنا ،وىو كثَت
يف االستعماؿ ،وكاف ىذا قبل أف يشيع أخربنا بالقراءة على الشيخ .قاؿ :مث أنبأنا ونبأنا وىو
قليل يف االستعماؿ .قاؿ الشيخ :حدثنا وأخربنا أرفع من ٝتعت من جهة ،إذ ليس يف ٝتعت
داللة أف الشيخ رواه إياه ٓتالفهما .وأما قاؿ لنا ،أو ذكر لنا ،فكحدثنا .غَت أنو الئق بسماع
ا١تذاكرة وىو بو أشبو من حدثنا ،وأوضح العبارات :قاؿ أو ذكر من غَت يل ،أو لنا ،وىو أيضاً
٤تموؿ على السماع إذا عرؼ اللقاء على ما تقدـ يف نوع ا١تعضل ،ال سيما إف عرؼ أنو ال
يقوؿ قاؿ إال فيما ٝتعو منو ،وخص ا٠تطيب ٛتلو على السماع بو وا١تعروؼ أنو ليس بشرط.
القسم الثاني:

القراءة على الشيخ
ويسميها أكثر احملدثُت عرضاً سواء قرأت أو قرأ غَتؾ وأنت تسمع من كتاب أو حفظ
الشيخ أـ ال إذا أمسك أصلو ىو أو ثقة ،وىي رواية صحيحة بال خالؼ يف ٚتيع ذلك إال ما
حكي عن بعض من ال يعتد بو ،واختلفوا يف مساواهتا للسماع من لفظ الشيخ ورجحانو عليها
ورجحاهنا عليو ،فحكى األوؿ عن مالك وأصحابو وأشياخو ومعظم علماء اٟتجاز والكوفة
والبخاري وغَتىم ،والثاين عن ٚتهور أىل ا١تشرؽ وىو الصحيح؛ والثالث عن أيب حنيفة وابن
أيب ذئب وغَتمها ورواية عن مالك ،واألحوص يف الرواية هبا :قرأت عن فالف أو قرئ عليو وأنا
أٝتع فأقر بو ،مث عبارات السماع مقيدة :كحدثنا أو أخربنا قراءة عليو وأنشدنا يف الشعر قراءة
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عليو ،ومنع إطالؽ حدثنا وأخربنا ابن ا١تبارؾ وحيِت بن حيِت وأٛتد والنسائي وغَتىم وجوزوىا
طائفة .قيل :إف مذىب الزىري ومالك وابن عيينة وحيِت القطاف والبخاري وٚتاعات من احملدثُت
ومعظم اٟتجازيُت والكوفيُت ،ومنهم من أجاز فيها ٝتعت ،ومنعت طائفة حدثنا وأجازت أخربنا
وىو مذىب الشافعي وأصحابو ومسلم بن اٟتجاج وٚتهور أىل الشرؽ ،وقيل أنو مذىب أكثر
احملدثُت وروى عن ابن جريج واألوزاعي وابن وىب ،وروى عن النسائي أيضاً وصار ىو الشائع
الغالب على أىل اٟتديث.
األوؿ :إذا كاف أصل الشيخ حاؿ القراءة بيد موثوؽ بو مراع ١تا يقرأ أىل لو فإف حفظ الشيخ ما
يقرأ فهو كإمساكو أصلو وأوىل ،وإف مل حيفظو فقيل :ال يصح السماع ،والصحيح ا١تختار الذي
عليو العمل أنو صحيح ،فإف كاف بيد القارئ ا١توثوؽ بدينو ومعرفتو فأوىل بالتصحيح ،ومىت كاف
األصل بيد غَت موثوؽ بو مل يصح السماع إف مل حيفظو الشيخ.
الثاين :إذا قرأ على الشيخ قائالً أخربؾ فالف أو ٨توه والشيخ مصغ إليو فاىم لو غَت منكر ،صح
السماع وجازت الرواية بو ،وال يشًتط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع بو ٚتاىَت أصحاب
الفنوف ،وشرط بعض الشافعُت والظاىرين نطقو ،وقاؿ ابن الصباغ الشافعي :ليس لو أف يقوؿ
حدثٍت ،ولو أف يعمل بو وأف يرويو قائالً :قرئ عليو وىو يسمع.
الثالث :قاؿ اٟتاكم :الذي اختاره وعهدت إليو أكثر مشاخيي وأئمة عصري ،أف يقوؿ فيما
ٝتعو وحده من لفظ الشيخ :حدثٍت ومع غَته حدثنا وما قرأ عليو أخربين وما قرئ ْتضرتو أخربنا
وروى ٨توه عن ابن وىب وىو حسن ،فإف شك فاألظهر أف يقوؿ :حدثٍت أو يقوؿ :أخربين ال
حدثنا وأخربنا ،وكل ىذا مستحب باتفاؽ العلماء ،وال جيوز إبداؿ حدثنا بأخربنا أو عكسو يف
الكتب ا١تؤلفة ،وما ٝتعتو من لفظ احملدث فهو على ا٠تالؼ يف الرواية با١تعٌت إف كاف قائلو جيوز
إطالؽ كليهما وإال فال جيوز.
الرابع :إذا نسخ السامع أو ا١تسمع حاؿ القراءة .قاؿ إبراىيم اٟتريب وابن عدي واألستاذ أبو
إسحاؽ االسفرايٍت الشافعي :ال يصح السماع .وصححو اٟتافظ موسى بن ىاروف اٞتماؿ
وآخروف وقاؿ أبو بكر الضبعي الشافعي :يقوؿ حضرت وال يقوؿ أخربنا ،والصحيح التفصيل،
فإف فهم ا١تقروء صح وإال مل يصح وجيزي ىذا ا٠تالؼ فيما إذا ٖتدث الشيخ أو السامع أو
أفرط القارئ يف اإلسراع أو َىْيػنَ َم أو بعد ْتيث ال يفهم ،والظاىر أنو يعفى عن ٨تو الكلمتُت،
ويستحب للشيخ أف جييز للسامعُت رواية ذلك الكتاب وإف كتب ألحدىم كتب ٝتعو مٍت
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وأجزت لو روايتو ،كذا فعلو بعضهم ،ولو عظم ٣تلس ا١تملي فبلغ عنو ا١تستملي فذىب ٚتاعة
من ا١تتقدمُت وغَتىم إىل أنو جيوز ١تن ٝتع ا١تستملي أف يروي ذلك عن ا١تملي ،والصواب الذي
قالو احملققوف :أنو ال جيوز ذلك وقاؿ أٛتد يف اٟترؼ يدغمو الشيخ فال يفهم وىو معروؼ أرجو
أف ال يضيق روايتو عنو ،وقاؿ يف الكلمة تستفهم من ا١تستملي :إف كانت ٣تتمعاً عليها فال
بأس ،وعن خلف بن سامل منع ذلك.
ا٠تامس :يصح السماع من وراء حجاب إذا عرؼ صوتو إف حدث بلفظو أو حضوره ٔتسمع
منو إف قرئ عليو ،ويكفي يف ا١تعرفة خرب ثقة وشرط شعبة روايتو وىو خالؼ الصواب وقوؿ
اٞتمهور.
السادس :إذا قاؿ ا١تسموع منو بعد السماع :ال تروعٍت أو رجعت عن اخبارؾ و٨تو ذلك غَت
مسند ذلك إىل خطأ أو شك و٨توه مل ديتنع روايتو ،ولو خص بالسماع قوماً فسمع غَتىم بغَت
علمو جاز ٢تم الرواية عنو ،ولو قاؿ :أخربكم وال أخرب فالناً مل يضر ،قالو األستاذ أبو إسحاؽ.
القسم الثالث:

اإلجازة
وىي أضرب:
الضرب األوؿ :أف جييز معيناً ١تعُت كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليو فهرسيت وىذا
أعلى أضرهبا اجملردة عن ا١تناولة ،والصحيح الذي قالو اٞتمهور من الطوائف واستقر عليو العمل
جواز الرواية والعمل هبا ،وأبطلها ٚتاعات من الطوائف وىو إحدى الروايتُت عن الشافعي ،وقاؿ
بعضهم الظاىرية ومتابعيهم :ال يعمل هبا كا١ترسل ،وىذا باطل.
الضرب الثاين :جييز معيناً غَته كأجزتك مسموعايت فا٠تالؼ فيو أقوى وأكثر ،واٞتمهور من
الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل هبا.
الضرب الثالث :جييز غَت معُت بوصف العموـ كأجزت ا١تسلمُت أو كل أحد أو أىل زماين،
وفيو خالؼ للمتأخرين ،فإف قيد بوصف خاص فأقرب إىل اٞتواز ،ومن اجملوزين القاضي أبو
الطيب ،وا٠تطيب ،وأبو عبد اهلل بن منده ،وابن عتاب ،واٟتافظ أبو العالء ،وآخروف .قاؿ
الشيخ :ومل نسمع عن أحد يقتدي بو الرواية هبذه .قلت :الظاىر من كالـ مصححيها جواز
الرواية هبا ،وىذا مقتضي صحتها ،وأي فائدة ٢تا غَت الرواية هبا.
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الضرب الرابع :إجازة ٣تهوؿ أولو كأجزتك كتاب السنن وىو يروي كتباً يف السنن ،أو أجزت
حملمد ابن خالد الدمشقي ،وىناؾ ٚتاعة مشًتكوف يف ىذا االسم وىي باطلة ،فإف أجاز ٞتماعة
مسمُت يف االستجازة أو غَتىا ومل يعرفهم بأعياهنم وال أنساهبم وال عددىم وال تصفحهم
صحت اإلجازة كسماعهم منو يف ٣تلسو يف ىذا اٟتاؿ ،وأما أجزت ١تن يشاء فالف أو ٨تو ىذا
ففيو جهالة وتعليق فاألظهر بطالنو ،وبو قطع القاضي أبو الطيب الشافعي ،وصححو ابن الفراء
اٟتنبلي ،وابن عمروس ا١تالكي ،ولو قاؿ أجزت ١تن يشاء اإلجازة فهو كأجزت ١تن يشاء فالف
وأكثر جهالة ،فلو قاؿ أجزت ١تن يشاء الرواية عٍت فأوىل باٞتواز ،ألنو تصريح ٔتقتضى اٟتاؿ،
ولو قاؿ أجزت لفالف كذا إف شاء روايتو عٍت ،أو لك إف شئت أو أحببت أو أردت ،فاألطهر
جوازه.
الضرب ا٠تامس :اإلجازة للمعدوـ كأجزت ١تن يولد لفالف ،واختلف ا١تتأخروف يف صحتها فإف
عطفو على موجود كأجزت لفالف ومن يولد لو أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأوىل باٞتواز ،وفعل
الثاين من احملدثُت أبو بكر بن أيب داود ،وأجاز ا٠تطيب األوؿ ،وحكاه عن ابن الفراء ،وابن
عمروس ،وأبطلها القاضي أبو الطيب ،وابن الصباغ :الشافعياف ،وىو الصحيح الذي ال ينبغي
غَته ،وأما اإلجازة للطفل الذي ال دييز فصحيحو على الصحيح الذي قطع بو القاضي أبو
الطيب ،وا٠تطيب خالفاً لبعضهم.
الضرب السادس :إجازة ما مل يتحملو اجمليز بوجو لَتويو اجملاز إذا ٖتملو اجمليز .قاؿ القاضي
عياض :مل أر من تكلم فيو ،ورأيت بعض ا١تتأخرين يصنعونو ،مث حكى عن قاضي قرطبة أيب
الوليد منع ذلك ،قاؿ عياض :وىو الصحيح ،وىذا ىو الصواب ،فعلى ىذا يتعُت على من أراد
أف يروي عن شيخ أجاز لو ٚتيع مسموعاتو أف يبحث حىت يعلم أف ىذا ما ٖتملو شيخو قبل
اإلجازة ،أما قولو أجزت لك ما صح أو يصح عندؾ من مسموعايت فصحيح ٕتوز الرواية ٔتا ١تا
صح عنده ٝتاعو لو قبل اإلجازة ،وفعلو الدارقطٍت وغَته.
الضرب السابع:إجازة اجملاز كأجزتك ٣تازايت فمنعو بعض من ال يعتد بو ،والصحيح الذي عليو
العمل جوازه ،وبو قطع اٟتفاظ :الدارقطٍت ،وابن عقدة ،وأبو نعيم وأبو الفتح نصر ا١تقدسي،
وكاف أبو الفتح يروي باإلجازة عن اإلجازة ،ورٔتا واىل بُت ثالث ،وينبغي للراوي هبا تأملها لئال
يروي ما مل يدخل ٖتتها ،فإف كانت إجازة شيخ شيخو أجزت لو ما صح عنده من ٝتاعي فرأى
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ٝتاع شيخ شيخو فليس لو روايتو عن شيخو عنو حىت يعرؼ أنو صح عند شيخو كونو من
مسموعات شيخو.
فرع

قاؿ أبو اٟتسُت بن فارس :اإلجازة مأخوذة من جواز ا١تاء الذي تسقاه ا١تاشية واٟترث،
يقاؿ :استجزتو فأجازين إذا أسقاؾ ماءً ١تاشيتك أو أرضك كذا طالب العلم علمو فيجيزه ،فعلى
ىذا جيوز أف تقوؿ أجزت فالناً مسموعايت ،ومن جعل اإلجازة إذناً وىو ا١تعروؼ يقوؿ :أجزت
لو رواية مسموعايت ،ومىت قاؿ :أجزت لو مسموعايت فعلى اٟتذؼ كما يف نظائره ،قالوا :إمنا
تستحسن اإلجازة إذا علم اجمليز ما جييز ،وكاف اجملاز من أىل العلم ،واشًتطو بعضهم وحكي
عن مالك ،وقاؿ ابن عبد الرب :الصحيح أهنا ال ٕتوز إال ١تاىر بالصناعة يف معُت ال يشكل
إسناده ،وينبغي للمجيز كتابة أف يتلفظ هبا فإف اقتصر على الكتابة مع قصد اإلجازة صحت،
واهلل أعلم.
القسم الرابع:
المناولة
ىي ضرباف مقرونة باإلجازة ،و٣تردة ،فا١تقرونة أعلى أنواع اإلجازة مطلقاً ،ومن صورىا أف

يدفع الشيخ إىل الطالب أصل ٝتاعو أو مقابالً .ويقوؿ :ىذا ٝتاعي أو رواييت عن فالف فاروه أو
أجزت لك روايتو عٍت ،مث يبقيو معو ٘تليكاً أو لينسخو أو ٨توه ،ومنها أف يدفع إليو الطالب
ٝتاعو فيتأملو وىو عارؼ متيقظ مث يعيده إليو ويقوؿ :ىو حديثي أو رواييت فاروه عٍت أو أجزت
لك روايتو ،وىذا ٝتاه غَت واحد من أئمة اٟتديث عرضاً ،وقد سبق أف القراءة عليو تسمى
فليسم ىذا عرض ا١تناولة وذاؾ عرض القراءة ،وىذه ا١تناولة كالسماع يف القوة عند
عرضاً ّ
الزىري ،وربيعة ،وحيِت بن سعيد األنصاري ،و٣تاىد ،والشعيب ،وعلقمة ،وإبراىيم ،وأيب العالية،
وأيب الزبَت ،وأيب التوكل ،ومالك ،وابن وىب ،وابن القاسم ،وٚتاعات آخرين ،والصحيح أهنا
منحطة عن السماع والقراءة ،وىو قوؿ الثوري ،واألوزاعي ،وابن ا١تبارؾ ،وأيب حنيفة ،والشافعي،
البويطي ،وا١تزين ،وأٛتد ،وإسحاؽ ،وحيِت بن حيِت .قاؿ اٟتاكم :وعليو عهدنا أئمتنا وإليو
نذىب ،واهلل أعلم .ومن صورىا أف يناوؿ الشيخ الطالب ٝتاعو وجييزه لو مث ديسكو الشيخ،
وىذا دوف ما سبق ،وجيوز روايتو إذا وجد الكتاب أو مقابالً بو موثوقاً ٔتوافقتو ما تناولتو اإلجازة
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كما يعترب يف اإلجازة اجملردة ،وال يظهر يف ىذه ا١تناولة كبَت مزية على اإلجازة يف معُت ،وقاؿ
ٚتاعة من أصحاب الفقو واألصوؿ :ال فائدة فيها ،وشيوخ اٟتديث قددياً وحديثاً يروف ٢تا مزية
معتربة ،ومنها أف يأتيو الطالب بكتاب ويقوؿ :ىذا روايتك فناولنيو وأجزيل روايتو فيجيبو إليو من
غَت نظر فيو وٖتقق لروايتو فهذا باطل ،فإف وثق ٓترب الطالب ومعرفتو اعتمده وصحت اإلجازة
كما يعتمده يف القراءة ،ولو قاؿ :حدث عٍت ٔتا فيو إف كاف حديثي مع براءيت من الغلط كاف
جائزاً حسناً ،واهلل أعلم.
الضرب الثاين :اجملردة بأنو يناولو مقتصراً على :ىذا ٝتاعي ،فال ٕتوز الرواية هبا على الصحيح
الذي قالو الفقهاء وأصحاب األصوؿ ،وعابوا احملدثُت اجملوزين.
فرع

جوز الزىري ،ومالك ،وغَتمها ،إطالؽ حدثنا وأخربنا يف الرواية با١تناولة ،وىو مقتضى قوؿ
من جعلها ٝتاعاً ،وحكي عن أيب نعيم األصبهاين وغَته جوازه يف اإلجازة .والصحيح الذي
عليو اٞتمهور وأىل التحري ا١تنع وٗتصيصها بعبارة مشعرة هبا :كحدثنا وأخربنا إجازة أو مناولة
وإجازة أو إذناً أو يف إذنو أو فيما أذف يل أو فيما أطلق يل روايتو أو أجازين أويل أو ناولٍت أو
أشبو ذلك وعن األوزاعي ٗتصيصها ٓتربنا والقراءة بأخربنا ،واصطلح قوـ من ا١تتأخرين على
إطالؽ أنبأنا يف اإلجازة ،واختاره صاحب كتاب الوجازة وكاف البيهقي يقوؿ أنبأين إجازة ،وقاؿ
اٟتاكم :الذي اختاره وعهدت عليو أكثر مشاخيي وأئمة عصري أف يقوؿ فيما عرض على
احملدث فأجازه شفاىا :أنبأين ،وفيما كتب إليو كتب إيل ،وقاؿ أبو جعفر بن ٛتداف :كل قوؿ
البخاري قاؿ يل فالف :عرض ومناولة ،وعرب قوـ عن اإلجازة بأخربنا فالف أف فالناً حدثو أو
أخربه ،واختاره ا٠تطايب أو حكاه ،وىو ضعيف ،واستعمل ا١تتأخروف يف اإلجازة الواقعة يف رواية
من فوؽ الشيخ حرؼ عن فيقوؿ من ٝتع شيخاً بإجازتو عن شيخ :قرأت على فالف عن فالف،
مث أف ا١تنع من إطالؽ حدثنا ال يزوؿ بإباحة اجمليز ذلك واهلل أعلم.
القسم الخامس:
المكاتبة
وىي أف يكتب مسموعو لغائب أو حاضر ٓتطو أو بأمره ،وىي ضرباف٣ :تردة عن اإلجازة،
ومقرونة بأجزتك ما كتب لك أو إليك و٨توه من عبارة اإلجازة ،وىي يف الصحة والقوة كا١تناولة
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ا١تقرونة ،وأما اجملردة فمنع الرواية هبا قوـ ،منهم القاضي ا١تاوردي الشافعي ،وأجازىا كثَتوف من
ا١تتقدمُت وا١تتأخرين ،منهم أيوب السختياين ،ومنصور ،والليث ،وغَت واحد من الشافعيُت،
إيل فالف
وأصحاب األصوؿ ،وىو الصحيح ا١تشهور بُت أىل اٟتديث ،ويوجد يف مصنفاهتم :كتب ّ
قاؿ حدثنا فالف ،وا١تراد بو ىذا وىو ا١تعموؿ بو عندىم معدود يف ا١توصوؿ إلشعاره ٔتعٌت اإلجازة،
وزاد السمعاين فقاؿ ،ىي أقوى من اإلجازة ،مث يكفي معرفتو خط الكاتب ،ومنهم من شرط البينة
إيل فالف قاؿ :حدثنا فالف أو أخربين فالف
وىو ضعيف؛ مث الصحيح أنو يقوؿ يف الرواية هبا :كتب ّ
مكاتبة أو كتابة و٨توه ،وال جيوز إطالؽ حدثنا وأخربنا ،وجوزه الليث ،ومنصور ،وغَت واحد من
علماء احملدثُت وكبارىم.
القسم السادس:

إعالم الشيخ الطالب
أف ىذا اٟتديث أو الكتاب ٝتاعو مقتصراً عليو ،فجوز الرواية بو كثَت من أصحاب
اٟتديث ،والفقو ،واألصوؿ ،والظاىر ،منهم ابن جريج ،وابن الصباغ الشافعي ،وابو العباس
الغمري ،با١تعجمة ا١تالكي ،قاؿ بعض الظاىرية :لو قاؿ ىذه رواييت ال تروىا كاف لو روايتها عنو،
والصحيح ما قالو غَت واحد من احملدثُت وغَتىم :إنو ال جيوز الرواية بو لكن جيب العمل بو إف
صح سنده.
القسم السابع:

الوصية
ىي أف يوصي عند موتو أو سفره بكتاب يرويو فجوز بعض السلف للموصى لو روايتو عنو،
وىو غلط ،والصواب أنو ال جيوز.
القسم الثامن:

الوجادة
وىي مصدر لوجد مولّد غَت مسموع من العرب ،وىي أف يقف على أحاديث ٓتط راويها
ال يرويها الواجد فلو أف يقوؿ :وجدت أو قرأت ٓتط فالف أو يف كتابو ٓتطو حدثنا فالف
ويسوؽ اإلسناد وا١تنت ،أو قرأت ٓتط فالف عن فالف ،ىذا الذي استمر عليو العمل قددياً
وحديثاً ،وىو من باب ا١تنقطع ،وفيو شوب إتصاؿ ،وجازؼ بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخربنا،
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وأنكر عليو ،وإذا وجد حديثاً يف تأليف شخص ،قاؿ ذكر فالف أو قاؿ أخربنا فالف وىذا
منقطع ال شوب فيو ،وىذا كلو إذا وثق بأنو خطو وكتابو ،وإال فليقل :بلغٍت عن فالف أو
وجدت عنو و٨توه أو قرأت يف كتاب :أخربين فالف إنو ٓتط فالف ،أو ظننت أنو خط فالف ،أو
ذكر كتابو أنو فالف ،أو تصنيف فالف ،أو قيلٓ :تط أو تصنيف فالف ،وإذا نقل من تصنيف
فال يقل :قاؿ فالف إال إذا وثق بصحة النسخة ٔتقابلتو أو ثقة ٢تا ،فإف مل يوجد ىذا وال ٨توه
فليقل :بلغٍت عن فالف ،أو وجدت يف نسخة من كتابو و٨توه ،وتسامح أكثر الناس يف ىذه
األعصار باٞتزـ يف ذلك من غَت ٖتر ،والصواب ما ذكرناه ،فإف كاف ا١تطالع متقناً ال خيفى عليو
غالباً الساقط وا١تغَت رجونا جوازاً اٞتزـ لو ،وإال ىذا اسًتوح كثَت من ا١تصنفُت يف نقلهم ،وأما
العمل بالوجادة فنقل عن معظم احملدثُت والفقهاء ا١تالكيُت ،وغَتىم أنو ال جيوز ،وعن الشافعي
ونظار أصحابو جوازه وقطع بعض احملققُت الشافعيُت بوجوب العمل هبا عند حصوؿ الثقة،
وىذا ىو الصحيح الذي ال يتجو ىذه األزماف غَته واهلل أعلم.
النوع الخامس والعشرون:

كتابة الحديث وضبطو
وفيو مسائل:
إحداىا:
اختلف السلف يف كتابة اٟتديث ،فكرىها طائفة وأباحها طائفة ،مث أٚتعوا على جوازىا،
وجاء يف اإلباحة والنهي حديثاف ،فاألذف ١تن خيف نسيانو ،والنهي ١تن أمن وخيف اتكالو ،أو
هنى حُت خيف اختالطو بالقرآف وأذف حُت أمن ،مث على كاتبو صرؼ ا٢تمة إىل ضبطو وٖتقيقو
شكالً ونقطاً يؤمن اللبس ،مث قيل إمنا يشكل ا١تشكل ونقل عن أىل العلم كراىة االعجاـ
األعراب إال يف ا١تلتبس ،وقيل يشكل اٞتميع.
الثانية:
ينبغي أف يكوف اعتناؤه بضبط ا١تلتبس من األٝتاء أكثر ،ويستحب ضبط ا١تشكل يف نفس
الكتابة وكتبو مضبوطاً واضحاً يف اٟتاشية قبالتو ،ويستحب ٖتقيق ا٠تط دوف مشقة وتعليقو،
ويكره تدقيقو إال من ا١تهملة،قيل ٕتعل ٖتت الداؿ ،والراء ،والسُت ،والصاد ،والطاء ،والعُت،
النقط اليت فوؽ نظائرىا ،وقيل فوقها كقالمة الظفر مضطجعة على قفاىا ،وقيل ٖتتها حرؼ
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صغَت مثلها ،ويف بعض الكتب القددية فوقها خط صغَت ،ويف بعضها ٖتتها مهزة ،وال ينبغي أف
يصطلح مع نفسو برمز ال يعرفو الناس ،فإف فعل فليبُت يف أوؿ الكتاب أو آخره مراده ،وينبغي
أف يعتٍت بضبط ٥تتلف الروايات و٘تييزىا ،فيجعل كتابو على رواية ،مث ما كاف يف غَتىا من زيادة
أٟتقها يف اٟتاشية ،أو نقص أعلم عليو ،أو خالؼ كتبو معيناً يف كل ذلك من رواه بتماـ اٝتو
ال رامزاً إال أف يبُت أوؿ الكتاب أو آخره ،واكتفى كثَتوف بالتمييز ْتمرة فالزيادة تلحق ْتمرة
حيوؽ عليو ْتمرة مبيناً اسم صاحبها أوؿ الكتاب أو آخره.
والنقص ِّ
الثالثة:

ينبغي أف جيعل بُت كل حديثُت دائرة ،نقل ذلك عن ٚتاعات من ا١تتقدمُت ،واستحب
ا٠تطيب أف تكوف غفالً ،فإذا قابل نقط وسطها ،ويكره يف مثل عبد اهلل ،وعبد الرٛتن بن فالف
كتابة عبد آخر السطر واسم اهلل مع ابن فالف أوؿ اآلخر ،وكذا يكره رسوؿ آخره واهلل صلى اهلل
عليو وسلم أولو ،وكذا ما أشبهو ،وينبغي أف حيافظ على كتابة الصالة والتسليم على رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ،وال يسأـ من تكراره ،ومن أغفلو حرـ حظاً عظيماً ،وال يتقيد فيو ٔتا يف
األصل إف كاف ناقصاً ،وىكذا الثناء على اهلل سبحانو وتعاىل :كعز وجل ،وسبحانو وتعاىل
وشبهو ،وكذا الًتضي والًتحم على الصحابة والعلماء وسائر األخيار ،وإذا جاءت الرواية بشيء
منو كانت العناية بو أكثر وأشد ،ويكره االقتصار على الصالة أو التسليم والرمز إليهما يف
الكتابة ،بل يكتبهما بكما٢تما.
الرابعة:
عليو مقابلة كتابو بأصل شيخو وإف كاف إجازة ،وأفضلهما أف ديسك ىو وشيخو كتابيهما
حاؿ التسميع ،ويستحب أف ينظر معو من ال نسخة معو ال سيما إف أراد النقل من نسختو،
وقاؿ حيِت ابن معُت :ال جيوز أف يروي من غَت أصل الشيخ إال أف ينظر فيو حاؿ السماع،
والصواب الذي قالو اٞتماىَت أنو ال يشًتط نظره وال مقابلتو بنفسو بل يكفي مقابلة ثقة أي
وقت كاف ،ويكفي مقابلتو بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلتو بأصل أصل الشيخ ا١تقابل بو اصل
أصى فقد أجاز الرواية منو األستاذ أبو إسحاؽ ،وآباء بكر اإلٝتاعيلي،
الشيخ ،وإف مل يقابل ً
والربقاين ،وا٠تطيب إف كاف الناقل صحيح النقل ،قليل السقط ،ونقل من األصل ،وبُت حاؿ
الرواية أنو مل يقابل ،ويراعي يف كتاب شيخو مع من فوقو ما ذكرنا يف كتابو ،وال يكن كطائفة إذا
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رأوا ٝتاعو لكتاب ٝتعوه من أي نسخة اتفقت ،وسيأيت فيو خالؼ وكالـ آخر يف أوؿ النوع
اآليت.
الخامسة:

ا١تختار يف ٗتريج الساقط وىو اللحق "بفتح الالـ واٟتاء" أف خيط من موضع سقوطو يف
السطر خطاً صاعداً معطوفاً بُت السطرين عطفو يسَتة إىل جهة اٟتق ،وقيل٘ :تد العطفة إىل
أوؿ اللحق ويكتب واللحق قبالة العطفة يف اٟتاشية اليمٌت إف اتسعت إال أف يسقط يف آخر
السطر فيخرجو إىل الشماؿ وليكتبو صاعداً إىل أعلى الورقة ،فإف زاد اللحق على سطر ابتدأ
سطوره من أعلى إىل أسفل ،فإف كاف يف ديُت الورقة انتهت إىل باطنها ،وإف كاف يف الشماؿ
فإىل طرفها ،مث يكتب يف انتهاء اللحق صح ،وقيل يكتب مع "صح" رجع ،وقيل يكتب الكلمة
ا١تتصلة بو داخل الكتاب وليس ٔترضي ألنو تطويل موىم ،وأما اٟتواشي من غَت األصل كشرح،
وبياف غلط ،أو اختالؼ رواية ،أو نسخة و٨توه ،فقاؿ القاضي عياض رٛتو اهلل :ال خيرج لو
خط ،وا١تختار استحباب التخريج من وسط الكلمة ا١تخرج ألجلها.
السادسة:

شأف ا١تتقنُت التصحيح ،والتضبيب ،والتمريض .فالتصحيح كتابة صح على كالـ صح رواية
ومعٌت ،وىو عرضو للشك أو ا٠تالؼ ،والتضبيب ،ويسمى التمريض أف ديد خط أولو كالصاد،
وال يلزؽ با١تمدود عليو ،ديد على ثابت نقالً فاسد لفظاً أو معٌت أو ضعيف أو ناقص ،ومن
الناقص موضع اإلرساؿ أو االنقطاع ،ورٔتا اختصر بعضهم عالمة التصحيح فاشتبهت الضبة،
ويوجد يف بعض األصوؿ القددية يف اإلسناد اٞتامع ٚتاعة معطوفاً بعضهم على بعض عالمة
تشبو الضبة بُت أٝتائهم وليست ضبة وكأهنا عالمة اتصاؿ.
السابعة

إذا وقع يف الكتاب ما ليس منو نفي بالضرب ،أو اٟتك ،أو احملو ،أو غَته ،وأوالىا
الضرب ،مث قاؿ األكثروف :خيط فوؽ ا١تضروب عليو خطا بيناً داال على إبطالو ٥تتلطاً بو،وال
يطمسو بل يكوف ٦تكن القراءة ،ويسمى ىذا الشق ،وقيل :ال خيلط با١تضروب عليو بل يكوف
فوقو معطوفاً على أولو وآخره ،وقيل حيوؽ على أولو نصف دائرة وكذا آخره ،وإذا كثر ا١تضروب
عليو فقد يكتفي بالتحويق أولو وآخره ،وقد حيوؽ أوؿ كل سطر وآخره ،ومنهم من اكتفى بدائرة
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صغَتة أوؿ الزيادة وآخرىا ،وقيل يكتب ال يف أولو وإىل يف آخره ،وأما الضرب على ا١تكرر فقيل
يضرب على الثاين ،وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما ،وقاؿ عياض رٛتو اهلل :إف كانا أوؿ
آخر ،فعلى آخر السطر ،فإف
سطر ضرب على الثاين ،أو آخره فعلى األوؿ ،أو أوؿ سطر وآخر َ
تكرر ا١تضاؼ وا١تضاؼ إليو أو ا١توصوؼ والصفة و٨توه روعي اتصا٢تما ،وأما اٟتك ،والكشط
واحملو فكرىها أىل العلم ،واهلل أعلم.
الثامنة:

غلب عليهم االقتصار على الرمز يف حدثنا وأخربنا وشاع ْتيث ال خيفى ،فيكتبوف من
حدثنا :الثاء والنوف واأللف ،وقد ٖتذؼ الثاء ،ومن أخربنا :أنا ،وال حيسن زيادة الباء قبل النوف
وإف فعلو البيهقي ،وقد يزاد راء بعد األلف وداؿ أوؿ رمز حدثنا ،ووجدت الداؿ يف خط اٟتاكم
وأيب عبد الرٛتن السلمي ،والبيهقي ،واهلل أعلم .وإذا كاف للحديث إسناداف أو أكثر كتبوا عند
اإلنتقاؿ من إسناد إىل إسناد ومل يعرؼ بياهنا عمن تقدـ ،وكتب ٚتاعة من اٟتفاظ موضعها
صح ،فيشعر بأهنا رمز صح ،وقيل ىي من التحويل من إسناد إىل إسناد ،وقيل ألهنا ٖتوؿ بُت
اإلسنادين فال نكوف من اٟتديث فال يلفظ عندىا بشيء ،وقيل ىي رمز إىل قولنا اٟتديث،
وأىل ا١تغرب كلهم يقولوف إذا وصلوا إليها :اٟتديث ،وا١تختار أف يقوؿ َح َاوديَُّر ،واهلل أعلم.
التاسعة:

ينبغي أف يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبو وكنيتو مث يسوؽ ا١تسموع ،ويكتب فوؽ
البسملة أٝتاء السامعُت ،وتاريخ السماع ،أو يكتبو يف حاشية أوؿ ورقة أو آخر الكتاب ،أو
حيث ال خيفى منو ،وينبغي أف يكوف ٓتط ثقة معروؼ ا٠تط ،وال بأس عند ىذا بأف ال يصح
الشيخ عليو ،وال بأس أف يكتب ٝتاعو ٓتط نفسو إذا كاف ثقة كما فعلو الثقات ،وعلى كاتب
التسميع التحري وبياف السامع ،وا١تسمع ،وا١تسموع ،بلفظ وجيز غَت ٤تتمل و٣تانبة التساىل
فيمن يثبتو ،واٟتذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد ،فإف مل حيضر فلو أف يعتمد يف حضورىم
خرب ثقة حضر ،ومن ثبت يف كتابو ٝتاع غَته فقبيح بو كتمانو ومنعو نقل ٝتاعو منو أو نسخ
الكتاب ،وإذا أعاره فال يبطئ عليو ،فإف منعو فإف كاف ٝتاعو مثبتاً برضا صاحبالكتاب لزمو
إعارتو وإال فال يلزمو ،كذا قالو أئمة مذاىبهم يف أزماهنم ،منهم القاضي حفص بن غياث
اٟتنفي ،وإٝتاعيل القاضي ا١تالكي ،وأبو عبد اهلل الزبَتي الشافعي ،وحكم بو القاضياف ،وخالف
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فيو بعضهم ،والصواب األوؿ ،وإذا نسخو فال ينقل ٝتاعو إىل نسختو إال بعد ا١تقابلة ا١ترضية،
وال ينقل ٝتاع إىل نسخة إال بعد مقابلة مرضية إال أف يبُت كوهنا غَت مقابلة ،واهلل أعلم.
النوع السادس والعشرون:

صفة رواية الحديث
تقدـ ٚتل منو يف النوعُت قبلو وغَتمها ،وقد شدد قوـ يف الرواية فأفرطوا ،وتساىل آخروف
ففرطوا ،فمن ا١تشددين من قاؿ :ال حجة إال فيما رواه من حفظو وتذكره ،روي عن مالك،
وأيب حنيفة ،وأيب بكر الصيدالين الشافعي ،ومنهم من جوزىا من كتابو إال إذا خرج من يده،
وأما ا١تتساىلوف فتقدـ بياف ٚتل عنهم يف النوع الرابع والعشرين ،ومنهم قوـ رووا من نسخ غَت
مقابلة بأصو٢تم فجعلهم اٟتاكم ٣تروحُت ،قاؿ :وىذا كثَت تعاطاه قوـ من أكابر العلماء
والصلحاء ،وقد تقدـ يف آخر الرابعة من النوع ا١تاضي أف النسخة اليت مل تقابل جيوز الرواية منها
بشروط ،فيحتمل أف اٟتاكم خيالف فيو ،وحيتمل أنو أراد إذا مل توجد الشروط ،والصواب ما
عليو اٞتمهور وىو التوسط ،فإذا قاـ يف التحمل وا١تقابلة ٔتا تقدـ جازت الرواية منو وإف غاب
إذا كاف الغالب سالمتو من التغيَت ال سيما إف كاف ٦تن ال خيفى عليو التغيَت غالباً ،والو أعلم.
فرع

األوؿ :الضرير إذا مل حيفظ ما ٝتعو فاستعاف بثقة يف ضبطو وحفظ كتابو واحتاط عند القراءة
عليو ْتيث يغلب على ظنو سالمتو من التغيَت صحت روايتو ،وىو أوىل با١تنع من مثلو يف البصَت،
قاؿ ا٠تطيب :والبصَت األمي كالضرير.
الثاين :إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها ٝتاع وال ىي مقابلة بو لكن ٝتعت على شيخو أو فيها
ٝتاع شيخو أو كتبت عن شيخو وسكنت نفسو إليها مل جيز الرواية منها عند عامة احملدثُت ،ورخص
فيو أيوب السختياين و٤تمد بن بكر الربساين ،قاؿ ا٠تطيب :والذي يوجبو النظر أنو مىت عرؼ أف
ىذه األحاديث ىي اليت ٝتعها من الشيخ جاز أف يرويها إذا سكنت نفسو إىل صحتها وسالمتها،
واهلل أعلم .ىذا إذا مل يكن لو إجازة عامة من شيخو ١تروياتو ،أو ٢تذا الكتاب فإف كانت جاز لو
الرواية منها ،ولو أف يقوؿ حدثنا وأخربنا ،وإف كاف يف النسخة ٝتاع شيخ شيخو أو مسموعة على
شيخ شيخو فيحتاج أف يكوف لو إجازة عامة من شيخو ولشيخو مثلها من شيخو واهلل أعلم.
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الثالث :إذا وجد يف كتابو خالؼ حفظو ،فإف كاف حفظ منو رجع إليو ،وإف كاف حفظ
من فم الشيخ اعتمد حفظو وإف مل يشك وحسن جيمعها فيقوؿ :حفظي كذا ويف كتايب كذا وإف
خالفو غَته قاؿ :حفظي كذا ،وقاؿ فيو غَتي أو فالف كذا ،وإذا وجد ٝتاعو يف كتابو وال يذكره
فعن أيب حنيفة وبعض الشافعية ،ال جيوز روايتو ،ومذىب الشافعي وأكثر أصحابو ،وأيب يوسف،
و٤تمد ،جوازىا ،وىو الصحيح ،وشرطو أف يكوف السماع ٓتطو أو خط من يثق بو ،والكتاب
مصوف يغلب على الظن سالمتو من التغيَت ،وتسكن إليو نفسو ،فإف شك مل جيز واهلل أعلم.
الرابع :إف مل يكن عا١تاً باأللفاظ ومقاصدىا ،خبَتاً ٔتا حييل معانيها مل جيز لو الرواية با١تعٌت بال
خالؼ ،بل يتعُت اللفظ الذي ٝتعو ،فإف كاف عا١تاً بذلك فقالت طائفة من أصحاب اٟتديث
والفقو ،واألصوؿ ،ال ٕتوز إال بلفظو ،وجوز بعضهم يف غَت حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم
ومل جيوز فيو ،وقاؿ ٚتهور السلف وا٠تلف من الطوائف :جيوز با١تعٌت يف ٚتيعو إذا قطع بأداء
ا١تعٌت وىذا يف غَت ا١تصنفات ،وال جيوز تغيَت مصنف وإف كاف ٔتعناه واهلل أعلم وينبغي للراوي
با١تعٌت أف يقوؿ عقيبو :أو كما قاؿ أو ٨توه ،أو شبهو ،أو ما أشبو ىذا من األلفاظ .وإذا اشتبو
على القارئ لفظة فحسن أف يقوؿ بعد قراءهتا على الشك أو كما قاؿ ،لتضمنو إجازة وإذناً يف
صواهبا إذا باف ،واهلل أعلم.
ا٠تامس :اختلف يف رواية بعض اٟتديث الواحد دوف بعض ،فمنعو بعضهم مطلقاً بناء على منع
الرواية با١تعٌت ،ومنعو بعضهم مع ٕتويزىا با١تعٌت إذا مل يكن رواه ىو أو غَته بتمامو قبل ىذا،
وجوزه بعضهم مطلقاً ،والصحيح التفصيل وجوازه من العارؼ إذا كاف ما تركو غَت متعلق ٔتا رواه
ْتيث ال خيتل البياف وال ٗتتلف الداللة بًتكو ،وسواء جوزناىا با١تعٌت أـ ال ،رواه قبل تاماً أـ ال،
ىذا إف ارتفعت منزلتو عن التهمة ،فأما من رواه تاماً فخاؼ إف رواه ثانياً ناقصاً أف يتهم بزيادة
أوالً أو نسياف لغفلة وقلة ضبط ثانياً فال جيوز لو النقصاف ثانياً وال ابتداء إف تعُت عليو أداؤه،
وأما اتقطيع ا١تصنف اٟتديث يف األبواب فهو إىل اٞتواز أقرب ،قاؿ الشيخ :وال خيلو من كراىة،
وما أظنو يوافق عليو.
السادس :ينبغي أف ال يروي بقراءة ٟتاف أو مصحف وعلى طالب اٟتديث أف يتعلم من النحو
واللغة ما يسلم بو من اللحن والتصحيف ،وطريقو يف السالمة من التصحيف األخذ من أفواه
أىل ا١تعرفة والتحقيق ،وإذا وقع يف روايتو ٟتن أو ٖتريف ،فقاؿ ابن سَتين ،وابن سخربة :يرويو
كما ٝتعو ،والصواب وقوؿ األكثرين روايتو على الصواب ،وأما إصالحو يف الكتاب فجوزه
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بعضهم والصواب تقريره يف األصل على حالو مع التضبيب عليو وبياف الصواب يف اٟتاشية مث
األوىل عند السماع أف يقرأ على الصواب ،مث يقوؿ يف روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فالف
كذا ،ولو أف يقرأ ما يف األصل مث يذكر الصواب ،وأحسن اإلصالح ٔتا جاء يف رواية أو حديث
آخر ،واهلل أعلم .فإف كاف اإلصالح بزيادة ساقط فإف مل يغاير معٌت األصل فهو على ما سبق
وإف غاير تأكد اٟتكم بذكر األصل مقروناً بالبياف ،فإف علم أف بعض الرواة أسقطو وحده فلو
أيضاً أف يلحقو يف نفس الكتاب مع كلمة يعٍت ،ىذا إذا علم أف شيخو رواه على ا٠تطأ ،فأما
إف رآه يف كتاب نفسو وغلب على ظنو أنو من كتابو ال من شيخو فيتجو إصالحو يف كتابو
وروايتو كما إذا درس من كتابو بعض اإلسناد أو ا١تنت فإنو جيوز استدراكو من كتاب غَته إذا
عرؼ صحتو وسكنت نفسو إىل أف ذلك ىو الساقط ،كذا قالو أىل التحقيق ،ومنعو بعضهم،
وبيانو حاؿ الرواية أوىل ،وىكذا اٟتكم يف استثبات اٟتافظ ما شك فيو من كتاب غَته أو
حفظو ،فإف وجد يف كتابو كلمة غَت مضبوطة أشكلت عليو جاز أف يسأؿ عنها العلماء هبا
ويرويها على ما خيربونو واهلل أعلم.
السابع :إذا كاف اٟتديث عنده عن اثنُت أو أكثر واتفقا يف ا١تعٌت دوف اللفظ فلو ٚتعها يف
اإلسناد مث يسوؽ اٟتديث على لفظ أحدمها ،فيقوؿ :أخربنا فالف وفالف واللفظ لفالف أو وىذا
لفظ فالف قاؿ :أو قاال :أخربنا فالف و٨توه من العبارات و١تسلم يف صحيحو عبارة حسنة كقولو:
حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كالمها عن أيب خالد قاؿ أبو بكر :حدثنا أبو خالد عن األعمش
فظاىره أف اللفظ أليب بكر ،فإف مل خيص فقاؿ :أخربنا فالف وفالف وتقاربا يف اللفظ قاال:
حدثنا فالف جاز على جواز الرواية با١تعٌت ،فإف مل يقل تقارباً فال بأس بو على جواز الرواية
با١تعٌت  ،وإف كاف قد عيب ب البخاري أو غَته ،وإذا ٝتع من ٚتاعة مصنفاً فقابل نسختو
بأصل بعضهم مث رواه عنهم وقاؿ :اللفظ لفالف فيحتمل جوازه ومنعو.
الثامن :ليس لو أف يزيد يف نسب غَت شيخو أو صفتو إال أف دييزه فيقوؿ :ىو ابن فالف،
الفالين ،أو يعٍت ابن فالف و٨توه .فإف ذكر شيخو نسب شيخو يف أوؿ حديث مث اقتصر يف
باقي أحاديث الكتاب على اٝتو أو بعض نسبو فقد حكى ا٠تطيب عن أكثر العلماء جواز
روايتو تلك األحاديث مفصولة عن األوؿ مستوفياً نسب شيخ شيخو ،وعن بعضهم :األوىل أف
يقوؿ :يعٍت ابن فالف ،وعن علي بن ا١تديٍت وغَته يقوؿ :حدثٍت شيخي أف فالف ابن فالف
حدثو ،وعن بعضهم أخربنا فالف ىو ابن فالف واستحبو ا٠تطيب وكلو جائز وأواله ىو ابن فالف
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أو يعٍت ابن فالف مث قولو إف فالف ابن فالف ،مث أف يذكره بكمالو من غَت فصل.
التاسع:جرت العادة ْتذؼ قاؿ و٨توه بُت رجاؿ اإلسناد خطأ ،وينبغي للقارئ اللفظ هبا ،وإذا
كاف فيو قرئ على فالف أخربؾ فالف أو قرئ على فالف حدثنا فالف فلقيل القارئ يف األوؿ قيل
لو أخربؾ فالف ويف الثاين قاؿ حدثنا فالف ،وإذا تكرر قاؿ كقولو حدثنا صاحل ،قاؿ :قاؿ الشعيب
فإهنم حيذفوف أحدمها خطأ فليلفظ هبما القارئ ،ولو ترؾ القارئ قاؿ يف ىذا كلو فقد أخطأ
والظاىر صحة السماع ،واهلل أعلم.
العاشر :النسخ واألجزاء ا١تشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة مهاـ عن أيب ىريرة منهم
من جيدد اإلسناد أوؿ كل حديث وىو أحوط ،ومنهم من يكتفي بو يف أوؿ حديث ،أو أوؿ
كل ٣تلس ويدرج الباقي عليو قائالً يف كل حديث وباإلسناد أو وبو ،وىو األغلب .فمن ٝتع
ىكذا فأراد رواية غَت األوؿ بإسناد جاز عند األكثرين ،ومنعو أبو إسحاؽ اإلسفراييٍت وغَته،
فعلى ىذا طريقو أف يبُت كقوؿ مسلم :حدثنا ٤تمد بن رافع حدثنا عبد الرزاؽ أنا معمر عن
مهاـ قاؿ ىذا ما حدثنا أبو ىريرة ،وذكر أحاديث منها وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
"إف أدىن مقعد أحدكم" وذكر اٟتديث وكذا فعلو كثَت من ا١تؤلفُت ،وأما إعادة بعضهم اإلسناد
آخر الكتاب فال يدفع ىذا ا٠تالؼ إال أف يفيد احتياطاً وإجازة بالغة من أعلى أنواعها ،واهلل

أعلم.
اٟتادي عشر :إذا قدـ ا١تنت كقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم وكذا ،أو ا١تنت وأخر اإلسناد كروى
نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم كذا مث يقوؿ :أخربنا بو فالف عن فالف حىت
يتصل صح وكاف متصالً ،فلو أراد من ٝتعو ىكذا تقدًن ٚتيع اإلسناد فجوزه بعضهم ،وينبغي
فيو خالؼ كتقدًن بعض ا١تنت على بعض بناء على منع الرواية با١تعٌت ،ولو روي حديثاً
بإسنادىم مث أتبعو إسناداً قاؿ يف آخره مثلو فأراد السامع رواية ا١تنت باإلسناد الثاين فاألظهر
منعو ،وىو قوؿ شعبة ،وأجازه الثوري ،وابن معُت إذا كاف متحفظاً ٦تيزاً بُت األلفاظ ،وكاف
ٚتاعة من العلماء إذا روى أحدىم مثل ىذا ذكر اإلسناد مث قاؿ مثل حديث قبلو متنو كذا،
واختار ا٠تطيب ىذا ،وأما إذا قاؿ ٨توه فأجازه الثوري ،ومنعو شعبة ،وابن معُت ،قاؿ ا٠تطيب:
فرؽ ابن معُت بُت مثلو و٨توه يصح على منع الرواية با١تعٌت ،فأما على جوازىا فال فرؽ ،قاؿ
اٟتديثي من اإلتقاف أف يفرؽ بُت مثلو و٨توه فال حيل أف يقوؿ مثلو إال إذا اتفقا يف
اٟتاكم :يلزـ
ّ
اللفظ وحيل ٨توه إذا كاف ٔتعناه.
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الثاين عشر :إذا ذكر اإلسناد وبعض ا١تنت مث قاؿ :وذكر اٟتديث فأراد السامع روايتو بكمالو فهو
أوىل با١تنع من مثلو و٨توه ،فمنعو األستاذ أبو إسحاؽ ،وأجازه اإلٝتاعيلي إذا عرؼ احملدث
والسامع ذلك اٟتديث ،واالحتياط أف يقتصر على ا١تذكور مث يقوؿ :قاؿ ،وذكر اٟتديث وىو
ىكذا ويسوقو بكمالو ،وإذا جوز إطالقو فالتحقيق أنو بطريق اإلجازة القوية فيما مل يذكره
الشيخ ،وال يفتقر إىل أفراده باإلجازة.
الثالث عشر :قاؿ الشيخ رٛتو اهلل :الظاىر أنو ال جيوز تغيَت قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وال عكسو وإف جازت الرواية با١تعٌت ،الختالفو ،والصواب
واهلل أعلم -جوازه ،ألنو ال خيتلف بو ىنا ا١تعٌت ،وىذا مذىب أٛتد بن حنبل ،وٛتاد بنسلمة ،وا٠تطيب.
الرابع عشر :إذا كاف يف ٝتاعو بعض الوىن فعليو بيانو حاؿ الرواية ،ومنو إذا حدثو من حفظو يف
ا١تذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعلو األئمة ،ومنع ٚتاعة منهم اٟتمل عنهم حاؿ ا١تذاكرة،
وإذا كاف اٟتديث عن ثقة و٣تروح ،أو ثقتُت فاألوىل أف يذكرمها ،فإف اقتصر على ثقة فيهما مل
حيرـ ،وإذا ٝتع بعض حديث من شيخ وبعضو من آخر فروى ٚتلتو عنهما مبيناً أف بعضو عن
أحدمها وبعضو عن اآلخر جاز ،مث يصَت كل جزء منو كأنو رواه عن أحدمها مبهماً فال حيتج
بشيء منو إف اكن فيهما ٣تروح ،وحيب ذكرمها ٚتيعاً مبيناً أف عن أحدمها بعضو وعن اآلخر
بعضو ،واهلل أعلم.
النوع السابع والعشرون:

معرفة آداب المحدث
علم اٟتديث شريف يناسب مكارـ األخالؽ ،و٤تاسن الشيم ،وىو من علوـ اآلخرة .من
حرمو حرـ خَتاً عظيماً ،ومن رزقو ناؿ فضالً جزيالً ،فعلى صاحب تصحيح النية ،وتطهَت قلبو
من أغراض الدنيا ،واختلف يف السنن الذي يتصدى فيو إلٝتاعو ،والصحيح أنو مىت احتيج إىل
ما عنده جلس لو يف أي سن كاف ،وينبغي أف ديسك عن التحديث إذا خشي التخليط هبرـ أو
خوؼ أو عمى ،وخيتلف ذلك باختالؼ الناس.
فصل:
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األوىل أف ال حيدث ْتضرة من ىو أوىل منو لسنو أو علمو أو غَته ،وقيل :يكره أف حيدث
يف بلد فيو أوىل منو ،وينبغي لو إذا طلب منو ما يعلمو عند أرجح منو أف يرشد إليو فالدين
النصيحة ،وى ديتنع من ٖتديث أحد لكونو غَت صحيح النية فإنو يرجى صحتها وليحرص على
نشره مبتغياً جزيل أجره.
فصل:

ويستحب لو إذا أراد حضور ٣تلس التحديث أف يتطهر ويتطيب ويسرح ٟتيتو وجيلس
متمكناً بوقار ،فإف رفع أحد صوتو زبره ،ويقبل على اٟتاضرين كلهم ،ويفتتح ٣تلسو وخيتتمو
بتحميد اهلل تعاىل ،والصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ،ودعاء يليق باٟتاؿ ،بعد قراءة قارئ
حسن الصوت شيئاً من القرآف العظيم ،وال يسرد اٟتديث سرداً دينع فهم بعضو ،واهلل أعلم.
فصل

يستحب للمحدث العارؼ عقد ٣تلس إلمالء اٟتديث فإنو أعلى مراتب الرواية ،ويتخذ
مستميالً ٤تصالً متيقظاً يبلغ عنو إذا كثر اٞتمع على عادة اٟتفاظ ،ويستملي مرتفعاً وإال قائماً وعليو
تبليغ لفظو على وجهو ،وفائدة ا١تستملي تفهيم السامع على بعد ،وأما من مل يسمع إال ا١تبلغ فال
جيوز لو روايتو عن ا١تملي إال أف يبُت اٞتاؿ ،وقد تقدـ ىذا يف "الرابع والعشرين" ويستنصت
ا١تستملي الناس بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئاً من القرآف ،مث يبسمل وحيمد اهلل تعاىل ويصلي
على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ويتحرى األبلغ فيو مث يقوؿ للمحدث من أو ما ذكرت رٛتك
اهلل أو رضي عنك وما أشبهو وكلما ذكر النيب صلى اهلل عليو وسلم .قاؿ ا٠تطيب :ويرفع بو صوتو
وإذا ذكر صحابياً رضي اهلل عليو ،فإف كاف ابن صحايب قاؿ رضي اهلل عنهما ،وحيسن باحملدث الثناء
على شيخو حاؿ الرواية ٔتا ىو أىلو كما فعلو ٚتاعات من السلف ،وليعنت بالدعاء لو فهو أىم ،وال
بأس بذكر من يروى عند بلقب أو وصف أو حرفة أو أـ عرؼ هبا ،ويستحب أف جيمع يف إمالئو
ٚتاعة من شيوخو مقدماً أرجحهم ،ويروي عن كل شيخ حديثاً وخيتار ما عال سنده وقصر متنو،
وا١تستفاد منو ،وينبو على صحتو وما فيو من علو ،وفائدة ،وضبط مشكل ،وليتجنب ما ال ٖتتملو
عقو٢تم وما ال يفهمونو ،وخيتم اإلمالء ْتكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدىا ،وأوالىا ما يف الزىد،
واآلداب ،ومكارـ األخالؽ ،وإذا قصر احملدث أو اشتغل عن التخريج لإلمالء استعاف ببعض
اٟتفاظ ،وإذا فرغ اإلمالء قابلو وأتقنو ،واهلل أعلم.
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النوع الثامن والعشرون:
معرفة آداب طالب الحديث
قد تقدـ ٚتل منو مفرقة ،وجيب عليو تصحيح النية ،واإلخالص هلل تعاىل يف طلبو واٟتذر
من التوصل بو إىل أغراض الدنيا ،ويسأؿ اهلل تعاىل التوفيق والتسديد والتيسَت ،وليستعمل
األخالؽ اٞتميلة واآلداب ،مث ليفرغ جهده يف ٖتصيلو بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً
وعلماً وشهرة وديناً وغَته ،فإذا فرغ من مهماهتم فلَتحل على عادة اٟتفاظ ا١تربزين ،وال حيملنو
الشره على التساىل يف التحمل بشيء من شروطو ،وينبغي أف يستعمل ما يسمعو من أحاديث
العبادات واآلداب ،فذلك زكاة اٟتديث وسبب حفظو.
فصل:

وينبغي أف يعظم شيخو ومن يسمع منو فذلك من إجالؿ العلم وأسباب االنتفاع ،ويعتقد
جاللة شيخو ورجحانو ويتحرى رضاه وال يطوؿ عليو ْتيث يضجره وليستشره يف أموره وما
يشتغل فيو ،وكيفية اشتغالو ،وينبغي لو إذا ظفر بسماع أف يرشد إليو غَته فإف كتمانو لؤـ يقع
فيو جهلة الطلبة فيخاؼ على كا٘تو عدـ االنتفاع فإف من بركة اٟتديث إفادتو وبنشره ينمى،
وليحذر كل اٟتذر من أف دينعو اٟتياء والكرب من السعي التاـ يف التحصيل وأخذ العلم ٦تن دونو
يف نسب أو سن أو غَته ،وليصرب على جفاء شيخو ،وليعنت با١تهم ،وال يضيع وقتو يف
االستكثار من الشيوخ جملرد اسم الكثرة ،وليكتب وليسمع ما يقع لو من كتاب أو جزء بكمالو
وال ينتخب فإف احتاج توىل بنفسو ،فإف اقتصر عنو استعاف ْتافظز
فصل:

وال ينبغي أف يقتصر على ٝتاعو وكتبو دوف معرفتو وفهمو فليتعرؼ صحتو وفقهو ومعانيو
ولغتو وإعرابو وأٝتاء رجالو ٤تققاً كل ذلك معتنياً بإتقاف مشكلها حفظاً وكتابة مقدماً

الصحيحُت ،مث سنن أيب داود ،والًتمذي ،والنسائي ،مث السنن الكربى للبيهقي ،وليحرص عليو
فلم يصنف مثلو ،مث ما ٘تس اٟتاجة إليو ،مث من ا١تسانيد مسند أٛتد بن حنبل وغَته ،مث من
العلل كتابو ،وكتاب الدارقطٍت ،ومن األٝتاء تاريخ البخاري ،وابن أيب خيثمة ،وكتاب ابن أيب
حامت ومن ضبط األٝتاء كتاب ابن ماكوال ،وليعنت بكتب غريب اٟتديث ،وشروحو ،وليكن
االتقاف من شأنو ،وليذاكر ٔتحفوظو ،ويباحث أىل ا١تعرفة.
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فصل:
وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأىل لو ،وليعنت بالتصنيف يف شرحو وبياف مشكلو متقناً
واضحاً فقلما ديهر يف علم اٟتديث من مل يفعل ىذا ،وللعلماء يف تصنيف اٟتديث طريقاف:
أجودمها تصنيفو على األبواب فيذكر يف كل باب ما حضره فيو ،والثانية تصنيفو على ا١تسانيد
فيجمع يف ترٚتة كل صحايب ما عنده من حديثو صحيحو وضعيفو ،وعلى ىذا لو أف يرتبو على
اٟتروؼ أو على القبائل فيبدأ ببٍت ىاشم مث باألقرب فاألقرب نسباً إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم ،أو على السوابق ،فبالعشرة ،مث أىل بدر ،مث اٟتديبية ،مث ا١تهاجرين بينها وبُت الفتح ،مث
أصاغر الصحابة ،مث النساء بادئاً بأمهات ا١تؤمنُت ،ومن أحسنو تصنيفو معلالً ،بأف جيمع يف كل
حديث أو باب طرقو واختالؼ رواتو ،وجيمعوف أيضاً حديث كل شيخ على انفراده :كمالك
وسفياف وغَتمها ،والًتاجم :كمالك عن نافع عن ابن عمر ،وا١تساواة عن أبيو عن عائشة،
واألبواب :كرؤية اهلل تعاىل ورفع اليدين يف الصالة .وليحذر إخراج تصنيفو إال بعد هتذيبو وٖتريره
وتكرير النظر فيو ،وليحذر من تصنيف ما مل يتأىل لو ،وينبغي أف يتحرى العبارات الواضحة،
واالصطالحات ا١تستعملة ،واهلل أعلم.
النوع التاسع والعشرون

معرفة اإلسناد العالي والنازل
اإلسناد خصيصة ٢تذه األمة ،وسنة بالغة مؤكدة ،وطلب العلو فيو سنة،و٢تذا استحبت
الرحلة ،وىو أقساـ :أجلُّها :القرب من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بإسناد صحيح نظيف.
الثاين :القرب من إماـ من أئمة اٟتديث ،وإف كثر بعده العدد إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم.
الثالث :العلو بالنسبة إىل أحد الكتب ا٠تمسة أو غَتىا من ا١تعتمدة ،وىو ما كثر اعتناء
ا١تتأخرين بو من ا١توافقة ،واإلبداؿ ،وا١تساواة ،وا١تصافحة :فا١توافقة أف يقع لك حديث عن شيخ
مسلم من غَت جهتو بعدد أقل من عددؾ إذا رويتو عن مسلم عنو ،والبدؿ أف يقع ىذا العلو
عن مثل شيخ مسلم ،وقد يسمى ىذا موافقة بالنسبة إىل شيخ شيخ مسلم وا١تساواة يف أعصارنا
قلة عدد إسنادؾ إىل الصحايب أو من قاربو ْتيث يقع بينك وبُت صحايب مثل ما وقع بُت مسلم
وبينو .وا١تصافحة أف تقع ىذه ا١تساواة لشيخك ،فيكوف لك مصافحة كأنك صافحت مسلماً
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فأخذتو عنو ،فإف كانت ا١تساواة لشيخ شيخك كانت ا١تصافحة لشيخك وإف كانت ا١تساواة
لشيخ شيخ شيخك فا١تصافحة لشيخ شيخك ،وىذا العلو تابع لنزوؿ ،فوال نزوؿ مسلم وشبهو
مل تعل أنت ،واهلل أعلم.
الرابع :العلو بتقدـ وفاة الراوي فما أرويو عن ثالثة عن البيهقي عن اٟتاكم أعلى ٦تا أرويو عن
ثالثة عن ابن خلف عن اٟتاكم لتقدـ وفاة البيهقي عن ابن خلف ،وأما علوه بتقدـ وفاة
شيخك فحده اٟتافظ ابن جوصا ٔتضي ٜتسُت سنة من وفاة الشيخ ،وابن منده بثالثُت.
ا٠تامس:العلوـ يتقدـ السماع ويدخل كثَت منو فيما قبلو وديتاز بأف يسمع شخصاف من شيخ
وٝتاع أحدمها من ستُت سنة مثال واآلخر من أربعُت ،وتساوي العدد إليهما فاألوؿ أعلى ،وأما
النزوؿ فضد العلو ،فهو ٜتسة أقساـ تعرؼ من ضدىا ،وىو مفضوؿ مرغوب عنو على
الصواب ،وقوؿ اٞتمهور ،وفضلو بعضهم على العلو ،فإف ٘تيز بفائدة فهو ٥تتار ،واهلل أعلم.
النوع الثالثون:

المشهور من الحديث
ىو قسماف ،صحيح وغَته ومشهور بُت أىل اٟتديث خاصة وبينهم وبُت غَتىم ،ومنو
ا١تتواتر ا١تعروؼ يف الفقو وأصولو ،وال يذكره احملدثوف ،وىو قليل ال يكاد يوجد يف رواياهتم ،وىو
ما نقلو من حيصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أولو إىل آخره ،وحديث "من كذب
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" متواتر ،ال حديث "إمنا األعماؿ بالنيات" واهلل أعلم.
النوع الحادي والثالثون:
الغريب والعزيز
إذا انفرد عن الزىري وشبهو ٦تن جيمع حديثو رجل ْتديث ٝتي غريبا ،فإف انفرد اثناف أو
ثالثة ٝتي عزيزاً فإف رواه اٞتماعة ٝتي مشهورا ،ويدخل يف الغريب ما انفرد راو بروايتو أو بزيادة

يف متنو أو إسناده ،وال يدخل فيو أفراد البلداف وينقسم إىل صحيح وغَته وىو الغالب ،وإىل
غريب متناً وإسناداً كما لو انفرد ٔتتنو واحد ،وغريب إسناداً كحديث روي متنو ٚتاعة من
الصحابة انفرد واحد بروايتو عن صحايب آخر ،وفيو يقوؿ الًتمذي :غريب من ىذا الوجو ،وال
يوجد غريب متناً وال إسناداً إال إذا اشتهر الفرد فرواه عن ا١تنفرد كثَتوف صار غريباً مشهوراً،
غريباً متناً ال إسناداً بالنسبة إىل أحد طرفيو كحديث "إمنا األعماؿ بالنيات" واهلل أعلم.
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النوع الثاني والثالثون:
غريب الحديث
ىو ما وقع يف منت اٟتديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعما٢تا ،وىو فن
مهم ،وا٠توض فيو صعب ،فليتحر خائضو ،وكاف السلف يتثبتوف فيو أشد تثبت ،وقد أكثر
العلماء التصنيف فيو ،قيل أوؿ من صنفو النضر بن مشيل ،وقيل أبو عبيدة معمر ،وبعدمها أبو
عبيدة فاستقصى وأجاد ،مث ابن قتيبة ما فات أبا عبيد ،مث ا٠تطايب ما فاهتما فهذه أمهاتو ،مث
بعدىا كتب كثَتة فيها زوائد وفوائد كثَتة ،وال يقلد منها إال ما كاف مصنفوىا أئمة جلة ،وأجود
تفسَت ما جاء مفسراً يف رواية واهلل أعلم.
النوع الثالث والثالثون:

المسلسل
ىو ما تتابع رجاؿ إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة ،وصفات الروات أقواؿ
وأفعاؿ وأنواع كثَتة غَتىا كمسلسل التشبيك باليد والعد فيها ،وكاتفاؽ أٝتاء الرواة أو صفاهتم
أو نسبتهم كأحاديث رويناىا كل رجاؿ دمشقيوف ،وكمسلسل الفقهاء ،وصفاة الرواية
كا١تسلسل بسمعت ،أو بأخربنا ،أو أخربنا فالف واهلل ،وأفضلو ما دؿ على االتصاؿ ،ومن
فوائده زيادة الضبط ،وقلما يسلم عن خلل يف التسلسل ،وقد ينقطع تسلسلو يف وسطو
كمسلسل أوؿ حديث ٝتعتو على ما ىو الصحيح فيو ،واهلل أعلم.
النوع الرابع والثالثون:

ناسخ الحديث ومنسوخو
ىو فن مهم صعب وكاف للشافعي رٛتة اهلل فيو يد طوىل ،وسابقة أوىل ،وأدخل فيو بعضهم
بعض أىل اٟتديث ما ليس منو ٠تفاء معناه وا١تختار أف النسخ رفع الشارع حكما منو متقدماً
ْتكم منو متأخر ،فمنو ما عرؼ بتصريح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم "ككاف آخر األمرين
من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ترؾ الوضوء ٦تا مست النار" ومنو ما عرؼ بالتاريخ ،ومنو
نسخ وال يُنسخ لكن
ماعرؼ بداللة االٚتاع كحديث قتل شارب ا٠تمر يف الرابعة واالٚتاع ال يَ َ
يدؿ على ناسخ واهلل أعلم.
النوع الخامس والثالثون:
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معرفة المصحف
ىو فن جليل إمنا حيققو اٟتذاؽ ،والدار قطٍت منهم ولو فيو تصنيف مفيد ويكوف تصحيف
لفظ وبصر يف اإلسناد وا١تنت فمن اإلسناد العواـ بن مراجم "بالراء واٞتيم" ،صحفو ابن معُت
فقاؿ بالزاي واٟتاء ،ومن الثاين حديث زيد بن ثابت" :أف النيب صلى اهلل عليو وسلم احتجر يف
ا١تسجد" أي اٗتذ حجرة من حصَت أو ٨توه يصلي فيها ،صحفو ابن ٢تيعة فقاؿ:احتجم،
وحديث "من صاـ رمضاف وأتبعو ستاً من شواؿ" صحفو الصويل فقاؿ :شيئا با١تعجمة ،ويكوف
تصحيف ٝتع كحديث عن عاصم األحواؿ ،رواه بعضهم فقاؿ :واصل األحدب ،ويكوف يف
ا١تعٌت كقوؿ ٤تمد بن ا١تثٌت٨ :تن قوـ لنا شرؼ٨ ،تن من عنزة صلى إلينا رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،واهلل أعلم.
النوع السادس والثالثون:

معرفة مختلف الحديث وحكمو
ىذا من أىم األنواع ،ويضطر إىل معرفتو ٚتيع العلماء من الطوائف ،وىو أف يأيت حديثاف
متضاداف يف ا١تعٌت ظاىراً فيوفق بينهما أو يرجح أحدمها ،وإمنا يكمل لو األئمة اٞتامعوف بُت
اٟتديث ،والفقو ،واألصوليوف الغواصوف على ا١تعاين ،وصنف فيو اإلماـ الشافعي ،ومل يقصد
رٛتة اهلل استيفاء ،بل ذكر ٚتلة ينبو هبا على طريقو ،مث صنف فيو ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة
وأشياء غَت حسنة ،لكوف غَتىا أقوى وأوىل ،وترؾ معظم ا١تختلف ،ومن ٚتع ما ذكرنا ال
يشكل عليو إال النادر يف األحياف ،وا١تختلف قسماف أحدمها ديكن اٞتمع بينهما ،فيتعُت وجيعل
العمل هبما ،والثاين ال ديكن بوجو ،فإف علمنا أحدمها ناسخاً قدمناه ،وإال عملنا بالراجح
كالًتجيح بصفات الرواة وكثرهتم يف ٜتسُت وجهاً ،واهلل أعلم.
النوع السابع والثالثون:

معرفة المزيد في متصل األسانيد
مثالو ما روى ابن ا١تبارؾ قاؿ :حدثنا سفياف عن عبد الرٛتن بن يزيد حدثٍت بسر بن عبيد
اهلل قاؿٝ :تعت أبا إدريس قاؿٝ :تعت واثلة يقوؿٝ :تعت أبا مرثد يقوؿٝ :تعت رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ" :الٕتلسوا على القبور" ِ
فذكر سفياف وأيب إدريس زيادة ووىم،
فالوىم يف سفياف ٦تن دوف ابن ا١تبارؾ ألف ثقات رووه عن ابن ا١تبارؾ عن ابن يزيد ،ومنهم من
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صرح فيو باالخبار ،ويف أيب إدريس من ابن ا١تبارؾ ،ألف ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا
إدريس ،ومنهم من صرح بسمعاع بسر بن واثلة ،وصنف ا٠تطيب يف ىذا كتاباً يف كثَت منو
نظر ،ألف ا٠تايل عن الزائداف كاف ْترؼ عن فينبغي أف جيعل منقطعاً ،وإف صرح فيو بسماع أو
إخبار احتمل أف يكوف ٝتعو من رجل عنو مث ٝتعو منو إال أف توجد قرينة تدؿ على الوىم،
وديكن أف يقاؿ الظاىر ٦تن لو ىذا أف يذكر السماعُت فإذا مل يذكرمها ٛتل على الزيادة واهلل
أعلم.
النوع الثامن والثالثون:

المراسيل الخفي إرسالها
ىو فن مهم عظيم الفائدة ،يدرؾ باالتساع يف الرواية وٚتع الطرؽ مع ا١تعرفة التامة،
وللخطيب فيو كتاب وىو ما عرؼ إرسالو بعدـ اللقاء أو السماع ،ومنو ما حيكم بإرسالو جمليئو
من وجو آخر بزيادة شخص ،وىذا القسم من النوع السابق يتعرض بكل واحد منهما على
اآلخر ،وقد جياب بنحوه ما تقدـ ،واهلل أعلم.
النوع التاسع والثالثون:

معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم
وىذا علم كبَت ،عظيم الفائدة ،فيو يعرؼ ا١تتصل من ا١ترسل ،وفيو كتب كثَتة من أحسنها
وأكثرىا فوائد "االستيعاب" البن عبد الرب لوال ما شأنو بذكر ما شجر بُت الصحابة وحكايتو
عن األخباريُت ،وقد ٚتع الشيخ عز الدين بن األثَت اٞتزري يف الصحابة كتاباً حسناً ٚتع فيو
كتباً كثَتة وضبط وحقق أشياء حسنة وقد اختصرتو ْتمد اهلل تعاىل.
فروع

أحدىا:
اختلف يف حد الصحايب ،فا١تعروؼ عند احملدثُت أنو كل مسلم رأى رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،وعن أصحاب األصوؿ أو بعضهم أنو من طالت ٣تالستو على طريق التبع ،وعن
سعد بن ا١تسيب أنو اليعد صحابياً إال من أقاـ مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سنة أوسنتُت
وغزا معو غزوة أو غزوتُت ،فإف صح عنو فضعيف ،فإف مقتضاه أف ال يعد جرير البجلي وشبهو
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صحابياً وال خالؼ أهنم صحابة ،مث تعرؼ صحبتو بالتواتر ،أو االستفاضة ،أو قوؿ صحايب ،أو
قوؿ إذا كاف عدالً
الثاني:

الصحابة كلهم عدوؿ ،من البس الفنت وغَتىم بإٚتاع من يتعد بو ،وأكثرىم حديثاً :أبو
ىريرة ،مث ابن عمر ،وابن عباس ،وجابر بن عبد اهلل ،وأنس ،وعائشة ،وأكثرىم فتياً تروى :ابن
عباس .وعن مسروؽ قاؿ :انتهى علم الصحابة إىل ستة :عمر ،وعلي ،وأيب ،وزيد ،أيب الدرداء،
وابن مسعود .مث انتهى علم الستة إىل علي ،وعبد اهلل ،ومن الصحابة العبادلة ،وىم ابن عمر،
وابن عباس ،ابن الزبَت ،ابن عمر بن العاص ،وليس ابن مسعود منهم ،وكذا سائر من يسمى
عبد اهلل ،وىم ٨تو مائتُت وعشرين .قاؿ أبو زرعة الرازي :قبض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة ٦تن روي عنو وٝتع منو ،واختلف يف عدد طبقاهتم،
وجعلهم اٟتاكم اثنيت عشرة طبقة ،واهلل أعلم.
الثالث:
أفضلهم على االطالؽ أبو بكر ،مث عمر بإٚتاع أىل السنة ،مث عثماف ،مث علي ،ىذا قوؿ
ٚتهور أىل السنة ،وحكى ا٠تطايب عن أىل السنة من الكوفة تقدًن علي على عثماف ،وبو قاؿ
أبو بكر بن خزدية ،قاؿ أبو منصور البغدادي :أصحابنا ٣تموعوف على أف أفضلهم ا٠تلفاء
األربعة ،مث ٘تاـ العشرة مث أىل بدر ،مث أحد ،مث بيعة الرضواف ،و٦تن ٢تم مزية أىل العقبتُت من
األنصار ،والسابقوف األولوف ،وىم من صلى إىل القبلتُت يف قوؿ ابن ا١تسيب وطائفة ،ويف قوؿ
الشعيب أىل بيعة الرضواف ،ويف قوؿ ٤تمد بن كعب وعطاء أىل بدر.
الرابع:

قيل أو٢تم إسالماً أبو بكر ،وقيل علي ،وقيل زيد ،وقيل خدجية وىو الصواب عند ٚتاعة
من احملققُت ،وادعى الثعليب فيو اإلٚتاع وأف ا٠تالؼ فيمن بعدىا ،واألورع أف يقاؿ من الرجاؿ
األحرار ،أبو بكر ،ومن الصبياف علي ،ومن النساء خدجية ،ومن ا١توايل زيد ،ومن العبيد بالؿ.
وآخرىم موتاً أبو الطفيل سنة مائة وآخرىم قبلو أنس.
الخامس:
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ال يعرؼ أب وابنو شهداً بدراً إال مرثد وأبوه ،وال سبعة أخوة مهاجروف إال بنو مقرف،
وسيأتوف يف االخوة ،وال أربعة أدركوا النيب صلى اهلل عليو وسلم متوالدوف إال عبد اهلل بن أٝتاء،
بنت أيب بكر بن قحافة ،وإال أبو عتيق ٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب بكر بن أيب قحافة رضي
اهلل عنهم.
النوع األربعون:
معرفة التابعين رضي اهلل عنهم
وىو وما قبلو أصالف عظيماف ،هبما يعرؼ ا١ترسل ،وا١تتصل ،واحدىم تابعي وتابع ،قيل:
ىو من صحب الصحايب ،وقيل من لقيو ،وىو األظهر .قاؿ اٟتاكم :ىم ٜتس عشر طبقة.
األوىل من أدرؾ العشرة .قيس بن أيب حازـ ،وابن ا١تسيب ،وغَتمها .وغلط يف ابن ا١تسيب فإنو
ولد يف خالفة عمر ومل يسمع أكثر العشرة ،وقيل :يصح ٝتاعو من غَت سعد ،وأما قيس
فسمعهم وروى عنهم ومل يشاركو يف ىذا أحد ،وقيل :مل يسمع عبد الرٛتن ،ويليهم الذين ولدوا
يف حياة النيب صلى اهلل عليو وسلم من أوالد الصحابة ،ومن التابعُت ا١تخضرموف ،واحدىم
٥تضرـ "بفتح الراء" وىو الذي أدرؾ اٞتاىلية وزمن النيب صلى اهلل عليو وسلم ومل يره وأسلم
بعده ،وعدىم مسلم عشرين نفساً ،وىم أكثر و٦تن مل يذكره أبو مسلم ا٠توالين ،واألحنف.
زمن أكابر التابعُت الفقهاء السبعة :ابن ا١تسيب ،والقاسم بن ٤تمد ،وعروة وخارجة بن زيد،
وأبو سلمة بن عبد الرٛتن ،وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة ،وسليماف بن يسار ،وجعل ابن
ا١تبارؾ سامل بن عبد اهلل بدؿ أيب سلمة ،وجعل أبو الزناد بد٢تما أبا بكر بن عبد الرٛتن وعن
أٛتد بن حنبل قاؿ :أفضل التابعُت ابن ا١تسيب .قيل فعلقمة واألسود ،فقاؿ :ىو ومها ،وعنو:
ال أعلم فيهم مثل أيب عثماف النهدي ،وقيس .وعنو :أفضلهم قيس ،وأبو عثماف ،وعلقمة،
ومسروؽ .وقاؿ أبو عبد اهلل بن خفيف :أىل ا١تدينة يقولوف أفضل التابعُت ابن ا١تسيب ،وأىل
الكوفة :أويس ،والبصرة :اٟتسن وقاؿ ابن أيب داود :سيدتا التابعيات حفصة بنت سَتين،
وعمرة بنت عبد الرٛتن ،وتليهما أـ الدرداء ،وقد عد قوـ طبقة يف التابعُت ومل يلقوا الصحابة،
وطبقة ىم صحابة فليتفطن لذلك واهلل أعلم.
النوع الحادي واألربعون:

رواية األكابر عن األصاغر
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من فائدتو أف ال يتوىم أف ا١تروي عنو أكرب وأفضل لكونو األغلب .مث ىو أقساـ .أحدىا:
أف يكوف الراوي أكرب سناً وأقدـ طبقة كالزىري عن مالك ،وكاألزىري عن ا٠تطيب ،والثاين:
أكرب قدراً ،كحافظ عامل عن شيخ ،كمالك عن عبد اهلل بن دينار ،والثالث أكرب من الوجهُت
كعبد الغٍت عن الصوري ،وكالربقاين عن ا٠تطيب ومنو رواية الصحابة عن التابعُت كالعبادلة
وغَتىم عن كعب األحبار ،ومنو رواية التابعي عن تابعو كالزىري ،واألنصاري عن مالك وكعمرو
بن شعيب ليس تابعياً ،وروى عنو منهم أكثر من عشرين وقيل أكثر من سبعُت ،واهلل أعلم.
النوع الثاني واألربعون:

المدبج رواية القرين
القريناف مها ا١تتقارباف يف السن واالسناد ورٔتا اكتفى اٟتاكم باالسناد ،فإف روى كل واحد
منهما عن صاحبو كعائشة وأيب ىريرة ،ومالك ،واألوزاعي فهو ا١تدبج ،واهلل أعلم.
النوع الثالث واألربعون:

معرفة اإلخوة
ىو إحدى معارفهم ،أفرده بالتصنيف ابن ا١تديٍت مث النسائي ،مث السراج وغَتىم .مثاؿ
األخوة يف الصحابة :عمر ،وزيد ،ابنا ا٠تطاب ،وعبد اهلل وعتبة ،ابنا مسعود ،ومن التابعُت :
عمرو ،وأرقم ،ابنا شرحبيل ،ويف الثالثة علي ،وجعفر ،وعقيل بنو أيب طالب .وسهل ،وعباد،
وعثماف ،بنو حنيف ويف غَت الصحابة ،عمرو ،وعمر ،وشعيب .بنو شعيب ويف األربعة :سهيل،
وعبد اهلل ،و٤تمد ،وصاحل ،بنو أيب صاحل .ويف ا٠تمسة :سفياف ،وآدـ ،وعمراف ،و٤تمد ،بنو
عيينة .حدثوا كلهم ،ويف الستة٤ :تمد ،وأنس ،وحيِت ،ومعبد ،وحفصة وكردية ،بنو سَتين ،وذكر
بعضهم خالداً بدؿ كردية .وروى ٤تمد عن حيِت عن أنس عن أنس بن مالك حديثاً ،وىذه
لطيفة غريبة ثالثة أخوة روى بعضهم عن بعض ،ويف السبعة :النعماف ،ومعقل ،وعقيل ،وسويد،
وسناف ،وعبد الرٛتن ،وسابع مل يسم ،بنو مقرف صحابة مهاجروف مل يشاركهم أحد ،وقيل:
شهدوا ا٠تندؽ واهلل أعلم.
النوع الرابع واألربعون:

رواية اآلباء عن األبناء
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للخطيب فيو كتاب فيو عن العباس عن ابنو الفضل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٚتع
بُت الصالتُت با١تزدلفة ،وعن وائل بن داود عن ابنو بكر عن الزىري حديثاً ،وعن معتمر بن
سليماف قاؿ :حدثٍت أيب قاؿ:حدثتٍت أنت عٍت عن أيوب عن اٟتسن قاؿ :ويح كلمة رٛتة،
وىذا طريف جيمع أنواعاً بينتها يف الكبَت واهلل أعلم.
النوع الخامس واألربعون:

رواية األبناء عن آبائهم
أليب نصر الوائلي فيو كتاب وأمهو ما مل يسم فيو األب أو اٞتد ،وىو نوعاف :أحدىا عن
أبيو فحسب ،وىو كثَت .والثاين :عن أبيو عن جده كعمرو بن شعيب بن ٤تمد بن عبد اهلل بن
عمرو بن العاص عن أبيو عن جده لو .ىكذا نسخة كبَتة أكثرىا فقيهات جياد ،واحتج بو
ىكذا أكثر احملدثُت ٛتال ٞتده على عبد اهلل دوف ٤تمد التابعي .وهبز بن حكيم بن معاوية بن
حيدة عن أبيو عن جده لو ىكذا نسخة حسنة وطلحة بن مصرؼ بن عمرو بن كعب ،وقيل
كعب بن عمرو ،ومن أحسنو رواية ا٠تطيب عن عبد الوىاب بن عبد العزيز بن اٟتارث بن أسد
بن الليث بن سليماف بن األسود بن سفياف بن زيد بن أكينة التميمي قاؿٝ :تعت أيب يقوؿ
ٝتعت أيب يقوؿ ٝتعت أيب يقوؿ ٝتعت أيب يقوؿ ٝتعت أيب يقوؿ ٝتعت أيب يقوؿ ٝتعت أيب
يقوؿ ٝتعت أيب يقوؿ ٝتعت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو :يقوؿ" :اٟتناف الذي يقبل على
من أعرض عنو وا١تناف الذي يبدأ بالنواؿ قبل السؤاؿ" واهلل أعلم.
النوع السادس واألربعون:

من اشترك في الرواية عنو اثنان
تباعد ما بين وفاتيهما.
للخطيب فيو كتاب حسن ،ومن فوائده حالوة علو االسناد :مثالو ٤تمد بن إسحاؽ
السراج ،روي عنو البخاري وا٠تفاؼ وبُت وفاتيهما مائة وسبع وثالثوف سنة أو أكثر ،والزىري
وزكريا بن رويد عن مالك وبينهما كذلك ،واهلل أعلم.
النوع السابع واألربعون:
من لم يرو عنو إال واحد
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١تسلم فيو كتاب مثالو :وىب بن خنبش وعامر بن شهر ،وعروة بن مضرس و٤تمد بن
صفواف و٤تمد بن صيفى صحابيوف مل يرو عنهم غَت الشعيب ،وانفرد قيس بن أيب حازـ بالرواية
عن أبيو ودكُت ،والصنابح بن األعسر ،ومرادس من الصحابة ،و٦تن مل يرو عنو من الصحابة إال
ابنو ا١تسيب والد سعيد ،ومعاوية والد حكيم ،وقرة بن إياس والد معاوية ،وأبو ليلى والد عبد
الرٛتن ،قاؿ اٟتاكم :مل خيرجا يف الصحيحُت عن أحد من ىذا القبيل وغلطوه بإخراجهما
حديث ا١تسيب أيب سعيد يف وفاة أيب طالب ،وبإخراج البخاري حديث اٟتسن عن عمرو بن
تغلب ،وقيس عن مرداس ،وبإخراج مسلم حديث عبد اهلل بن الصامت عن رافع بن عمرو،
ونظائره يف الصحيحُت كثَتة ،وقد تقدـ يف "الثالث والعشرين" ويف التابعُت أبو العشراء مل يرو
عنو غَت ٛتاد بن سلمة ،وتفرد الزىري عن نيف وعشرين من التابعُت ،وعمرو بن دينار عن
ٚتاعة ،وكذا حيِت بن سعد األنصاري ،وأبو إسحاؽ السبيعي ،وىشاـ بن عروة ،ومالك وغَتىم
رضي اهلل عنهم ،واهلل أعلم.
النوع الثامن واألربعون:

معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة
ىو فن عويص ٘تس اٟتاجة إليو ١تعرفة التدليس ،وصنف فيو عبد الغٍت بن سعيد ،وغَته.
مثالو٤ :تمد بن السائب الكليب ا١تفسر وىو أبو النضر ا١تروي عنو حديث ٘تيم الداري ،وعدي
وىو ٛتاد بن السائب راوي "ذكاة كل مسلم دباغو" وىو أبو سعيد الذي يروي عنو عطية
التفسَت ،ومثلو سامل الراوي عن أيب ىريرة ،وأيب سعيد ،وعائشة ،وىو سامل أبو عبد اهلل ا١تديٍت،
وسامل موىل مالك بن أوس ،وسامل موىل شداد بن ا٢تاد ،وسامل موىل النصريُت ،وسامل موىل
ا١تهري ،وسامل سبالف ،وسامل أبو عبد اهلل الدوسي ،وسامل موىل دوس ،وأبو عبد اهلل موىل
شداد ،واستعمل ا٠تطيب كثَتاً من ىذا يف شيوخو ،واهلل أعلم.
النوع التاسع واألربعون:

معرفة المفردات
ىو فن حسن يوجد يف أواخر األبواب ،وأفرد بالتصنيف؛

وىو أقسام.
األول
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في األسماء
فمن الصحابة" :أٚتد" باٞتيم بن عجياف كسفياف وقيل :كعلياف" ،جبيب" بضم اٞتيم
سندر" ،شكل" بفتحهما" ،صدى" أبو أمامة " ،صنابح" ابن األعسر "كلدة" بفتحهما ابن
حنبل "وابصة" ابن معبد "نبيشة ا٠تَت" "مشغوف" أبو رحيانة بالشُت والغُت ا١تعجمتُت ويقاؿ:
بالعُت ا١تهملة" ،ىبيب" مصغر با١توحدة ا١تكررة "ابن مغفل" بإسكاف ا١تعجمة "لُيب" بالالـ كأيب
بن لبا كعصا ،ومن غَت الصحابة" :أوسط بن عمرو" "تدوـ" بفتح ا١تثناة من فوؽ وقيل من
ٖتت وبضم الداؿ" ،جيالف" بكسر اٞتيم "أبو اٞتلد" بفتحها "الدجُت" باٞتيم مصغر" ،زر بن
حبيش"" ،سعَت بن ا٠تمس" "ورداف"" ،مستمر بن الرياف" "عزواف" بفتح ا١تهملة وإسكاف الزاي
"نوؼ البكايل" بكسر ا١توحدة وٗتفيف الكاؼ وغلب على ألسنتهم الفتح والتشديد" ،،ضريب
بن نقَت بن ٝتَت" مصغرات ،ونقَت :بالقاؼ ،وقيل بالفاء ،وقيل نفيل بالفاء والالـ" ،مهذاف" بريد
عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو با١تعجمة وفتح ا١تيم كالبلدة ،وقيل :با١تهملة وإسكاف ا١تيم
كالقبيلة.
القسم الثاني
الكنى
"أبو العبيدين" بالتثنية والتصغَت اٝتو معاوية بن سربة" ،أبو العشراء" أسامة ،وقيل غَت
ذلك" ،أبو ا١تدلة" بكسر ا١تهملة وفتح الالـ ا١تشددة ،مل يعرؼ اٝتو ،وانفرد أبو نعيم بتسميتو
عبيد اهلل بن عبد اهلل" ،أبو مراية" با١تثناة من ٖتت وضم ا١تيم وٗتفيف الراء ،اٝتو عبد اهلل بن
عمرو" ،أبو معيد" مصغر حفص بن غيالف.
القسم الثالث

األلقاب
"سفينة" موىل النيب صلى اهلل عليو وسلم ،مهراف ،وقيل غَته" ،مندؿ" بكسر ا١تيم عن
ا٠تطيب وغَته ،ويقولوف بفتحها ،اٝتو عمرو" ،سحنوف" بضم السُت وفتحها عبد السالـ،
"مطُت ومشكدانو" وآخروف واهلل أعلم.
النوع الخمسون:

في األسماء والكنى
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صنف فيو ابن ا١تديٍت ،مث مسلم مث النسائي ،مث اٟتاكم أبو أٛتد ،مث ابن منده ،وغَتىم.
وا١تراد منو بياف أٝتاء ذوي الكٌت ،ومصنفو بيوب على حروؼ الكٌت ،وىو أقساـ.
األول :من سمي بالكنية ال اسم لو غيرىا

وىم ضرباف ،منلو كنية كأيب بكر بن عبد الرٛتن أحد الفقهاء السبعة اٝتو أبو بكر وكنيتو
أبو عبد الرٛتن ،ومثلو أبو بكر بن ٤تمد بن عمرو بن حزـ كنيتو أبو ٤تمد ،قاؿ ا٠تطيب :ال
نظَت ٢تما .وقيل :ال كنية البن حزـ .الثاين :من ال كنية لو كأيب بالؿ عن شريك ،وكأيب حصُت.
بفتح اٟتاء ،عن أيب حامت الرازي.
القسم الثاني :من عرف بكنيتو ولم يعرف ألو اسم أم ال

كأيب أناس ،بالنوف ،صحايب ،وأيب مويهبة موىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأيب شيبة
ا٠تدري ،وأيب األبيض عن أنس ،وأيب بكر بن نافع موىل ابن عمر ،وأيب النجيب بالنوف
ا١تفتوحة ،وقيل بالتاء ا١تضمومة ،وأيب حريز باٟتاء والزاي ،ا١توقفي ،وا١توقف ٤تلة ٔتصر.
القسم الثالث :من لقب بكنية ولو غيرىا اسم وكنية

كأيب تراب علي بن أيب طالب أيب اٟتسن ،وأيب الزناد عبد اهلل بن ذكواف أيب عبد الرٛتن،
وأيب الرجاؿ ٤تمد بن عبد الرٛتن أيب عبد الرٛتن ،وأيب ٘تيلة حيِت بن واضح أيب ٤تمد ،وأيب
اآلذاف اٟتافظ عمر بن إبراىيم أيب بكر وأيب الشيخ اٟتافظ عبد اهلل بن ٤تمد أيب ٤تمد ،وأيب
حازـ العبدوي عمر بن أٛتد أيب حفص.
القسم الرابع :من لو كنيتان أو أكثر

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

القسم الخامس :من اختلف في كنيتو

كأسامة بن زيد أيب زيد ،وقيل :أبو ٤تمد ،وقيل :أبو عبد اهلل وقيل أبو خارجة ،وخالئق
الحيصوف ،وبعضهم كالذي قبلو.
القسم السادس :من عرفت كنيتو واختلف في اسمو

كأيب بصرة الغفاريٛ ،تيل بضم اٟتاء ا١تهملة على األصح ،وقيل ّتيم مفتوحة ،وأيب
جحيفة وىب ،وقيل وىب اهلل ،وأيب ىريرة ،عبد الرٛتن بن صخر على األصح من ثالثُت قوالً،
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وىو أوؿ مكٌت هبا ،وأيب بردة بن أيب موسى ،قاؿ اٞتمهور :عامر .وابن معُت :اٟتارث ،وأيب
بكر بن عياش ا١تقري فيو ٨تو أحد عشر ،قيل :أصحها شعبة ،وقيل :أصحها اٝتو كنيتو.
القسم السابع :من اختلف فيهما

كسفينة موىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم .قيل عمَت ،وقيل صاحل وقيل مهراف أبو عبد
الرٛتن وقيل أبو البخًتي.
القسم الثامن :من عرف باالثنين
كآباء عبد اهلل أصحاب ا١تذاىب ،سفياف الثوري ،ومالك ،و٤تمد بن إدريس الشافعي،
وأٛتد بن حنبل ،وغَتىم.

القسم التاسع :من اشتهر بهما مع العلم باسمو

كأيب إدريس ا٠توالين عائذ اهلل رضي اهلل عنهم أٚتعُت واهلل أعلم.
النوع الحادي والخمسون:

معرفة كنى المعروفين باألسماء
من شأنو أف يبوب على األٝتاء ،فممن يكٌت بأيب ٤تمد من الصحابة طلحة ،وعبد الرٛتن
بن عوف ،واٟتسن بن علي ،وثابت بن قيس ،وكعب بن عجرة ،واألشعث بن قيس ،وعبد اهلل
بن جعفر ،وابن عمرو ،وابن ْتينة وغَتىم ،وبأيب عبد اهلل :الزبَت ،واٟتسُت ،وسلماف ،وحذيفة،
وعمرو بن العاص ،وغَتىم ،وبأيب عبد الرٛتن ابن مسعود ،ومعاذ بن جبل ،وزيد بن ا٠تطاب،
وابن عمر ،ومعاوية بن أيب سفياف ،وغَتىم ويف بعضهم خالؼ ،واهلل أعلم.
النوع الثاني والخمسون:

األلقاب
وىي كثَتة ومن ال يعرفها قد يضنها أسامي ،فيجعل من ذكر باٝتو يف موضع وبقلبو يف
آخر شخصُت ،وألف فيو ٚتاعة ،وما كرىو ا١تلقب ال جيوز وما ال فيجوز ،وىذه نبذة منو.
معاوية الضاؿ :ذؿ يف طريق مكة ،عبد اهلل بن ٤تمد الضعيف :كاف ضعيفاً يف جسمو٤ ،تمد بن
الفضل أبو النعماف عارـ :كاف بعيداً من العرامة وىي الفساد ،غندر :لقب ٚتاعة كل منهم
٤تمد بن جعفر ،أو٢تم ٤تمد بن جعفر صاحب شعبة ،والثاين يروي عن أيب حامت ،والثالث عنو
أبو نعيم ،والرابع عن أيب خليفة اٞتمحي وغَته ،وآخروف لقبوا بو ،غنجار :اثناف ٓتارياف ،عيسى
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بن موسى عن مالك والثوري ،والثاين صاحب تارخيها ،صاعقة٤ :تمد بن عبد الرحيم :لشدة
حفظو ،عنو البخاري ،شباب :لقب خليفة صاحب التاريخ ،زنيج ،بالزاي واٞتيم ،أبو غساف:
٤تمد بن عمرو شيخ مسلم ،رستو :عبد الرٛتن األصبهاين ،سنيد :اٟتسُت بن داود ،بندار:
٤تمد بن بشار ،قيصر :أبو النضر ىاشم بن القاسم ،األخفش٨ :تويوف ،أٛتد بن عمراف:
متقدـ ،وأبو ا٠تطاب ا١تذكور يف سيبويو ،وسعيد بن مسعدة الذي يروي عنو كتاب سيبويو وعلي
بن سليماف صاحب ثعلب وا١تبَػِّرد ،مربع٤ :تمد بن إبراىيم ،جزرة :صاحل بن ٤تمد ،عبيد العجل
ُ
"بالتنوين" اٟتسُت بن ٤تمد ،كليجة٤ :تمد بن صاحل ،ما غمو :ىو عالف ،وىو علي بن اٟتسن
بن عبد الصمد ،وجيمع بينهما فيقاؿ :عالف ما غمو ،سجادة :ا١تشهور اٟتسن بن ٛتاد،
وسجادة اٟتسُت بن أٛتد ،عبداف اهلل :عبد اهلل بن عثماف ،وغَته ،مشكدانة ،ومطُت ،واهلل
أعلم.
النوع الثالث والخمسون:

المؤتلف والمختلف
ىو فن جليل يقبح جهلو بأىل العلم ال سيما أىل اٟتديث ومن مل يعرفو يكثر خطؤه ،وىو ما
يتفق يف ا٠تط دوف اللفظ ،وفيو مصنفات أحسنها وأكملها "االكماؿ" البن ماكوال وفيو إعواز ،وأ٘تو
ابن نقطة ،وىو منتشر ال ضابط يف أكثره ،وما ضبط قسماف.
القسم األوؿ :على العموـ كسالّـ كلو مشدد إال ٜتسة :والد عبد اهلل بن سالـ ،و٤تمد بن
سالـ شيخ البخاري ،الصحيح ٗتفيفو ،وقيل :مشدد ،وسالـ بن ٤تمد بن ناىض ،وٝتاه الطرباين
سالمة وجد ٤تمد بن عبد الوىاب بن سالـ ا١تعتزيل اٞتبائي ،قاؿ ا١تربد :ليس يف كالـ العرب سالـ
٥تفف إال والد عبد اهلل الصحايب ،وسالـ بن أيب اٟتقيق ،قاؿ :وزاد آخروف سالـ بن مشكم ٜتار
يف اٞتاىلية وا١تعروفة تشديده ،عمارة ليس فيهم بكسر العُت إال أيب بن عمارة الصحايب ،ومنهم من
ضمو ،ومن عداه ٚتهورىم بالضم ،وفيهم ٚتاعة بالفتح وتشديد ا١تيم" ،كريز" بالفتح يف خزاعة
وبالضم يف عبد مشس وغَتىم "حزاـ" بالزاي يف قريش وبالراء يف األنصار "العيشيوف" با١تعجمة
بصريوف وبا١تهملة مع ا١توحدة كوفيوف ومع النوف شاميوف غالباً "أبو عبيدة" كلو بالضم "السفر" بفتح
الفاء كنية وبإسكاهنا يف الباقي "عسل" بكسر مث إسكاف إال عسل بن ذكواف األخباري فبفتحهما
"غناـ" كلو با١تعجمة والنوف إال والد علي بن عثاـ فبا١تهملة وا١تثلثة "قمَت" كلو مضموـ إال امرأة
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مسروؽ فبالفتح "مسور" كلو مكسور ٥تفف الواو إال ابن يزيد الصحايب ،وابن عبد ا١تلك الَتبوعي
فبالضم والتشديد" ،اٞتماؿ" كلو باٞتيم يف الصفات إال ىروف بن عبد اهلل اٟتماؿ فباٟتاء ،وجاء يف
األٝتاء أبيض ابن ٛتاؿ ،وٛتاؿ بن مالك باٟتاء وغَتمها "ا٢تمداين" باالسكاف وا١تهملة يف ا١تتقدمُت
أكثر ،وبالفتح وا١تعجمة يف ا١تتأخرين أكثر" ،عيسى بن أيب اٟتناط" با١تهملة والنوف وبا١تعجمة مع
ا١توحد ومع ا١تثناة من ٖتت كلها جائزة ،وأو٢تما أشهر ،ومثلو "مسلم ا٠تياط" فيو الثالثة.
القسم الثاين :ما يف الصحيحُت أو ا١توطأ "يسار" كلو با١تثناة مث ا١تهملة إال ٤تمد بن بشار فبا١توحدة
وا١تعجمة وفيهما سيار بن سالمة وابن أيب سيار بتقدًن السُت "بشر" كلو بكسر ا١توحدة وإسكاف
ا١تعجمة إال أربعة فبضمها وإمها٢تا" ،عبد اهلل بن بسر الصحايب" ،وبسر بن سعيد ،وابن عبيد اهلل،
وابن ٤تجن وقيل ىذا با١تعجمة "بشَت" كلو بفتح ا١توحدة وكسر ا١تعجمة إال اثنُت فبالضم مث الفتح،
بشَت بن كعب وبشَت بن يسار ،وثالثاً ،بضم ا١تثناة وفتح ا١تهملة "يسَت" بن عمرو ويقاؿ :أسَت؛
ورابعاً بضم النوف وفتح ا١تهملة قطن بن نسَت" ،يزيد" كلو بالزاي إال ثالثة بريد بن عبد اهلل بن أيب
بردة ا١تكسورتُت ،وقيل بفتحها مث بالنوف ،وعلي بن ىاشم بن الربيد بفتح ا١توحدة وكسر الراء مثناة
من ٖتت "الرباء" كلو بالتخفيف إال أبا معشر الرباء ،وأبا العالية فبالتشديد" ،حارثة" كلو باٟتاء إال
جارية بن قدامة ،ويزيد بن جارية ،وعمرو بن أيب سفياف بن أسيد بن جارية ،واألسود بن العالء بن
جارية فباٞتيم" ،جرير" باٞتيم والراء إال حريز بن عثماف وأبا حريز عبد اهلل بن اٟتسُت الراوي عن
عكرمة فباٟتاء والزاي آخراً ويقاربو حدير باٟتاء والداؿ والد عمراف ووالد زيد وزياد "خراش" كلو
با٠تاء ا١تعجمة إال والد ربعي فبا١تهملة "حصُت" كلو بالضم والصاد ا١تهملة إال أبا حصُت عثماف بن
عاصم فبالفتح وأبا ساساف حصُت ابن ا١تنذر فبالضم والضاد ا١تعجمة "حازـ" با١تهملة إال أبا معاوية
٤تمد بن خازـ با١تعجمة "حياف" كلو با١تثناة إال حباف بن منقذ والد واسع بن حباف وجد ٤تمد بن
حيِت بن حباف ،وجد حباف ابن واسع بن حباف ،وحباف بن ىالؿ منسوباً وغَت منسوب عن شعبة
ووىيب ،ومهاـ ،وغَتىم فبا١توحدة وفتح اٟتاء ،وحباف بن عطية وابن موسى منسوباً وغَت منسوب
عن عبد اهلل ىو ابن ا١تبارؾ ،وحباف ابن العرقة فبالكسر وا١توحدة "حبيب" كلو بقتح ا١تهملة إال
خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرٛتن ابن خبيب غَت منسوب عن حفص بن عاصم ،وأبا خبيب
كنية ابن الزبَت فبضم ا١تعجمة "حكيم" كلو بفتح اٟتاء إال حكيم بن عبد اهلل ورزيق بن حكيم
فبالضم" ،رباح" كلو با١توحدة إال زياد بن رياح عن أيب ىريرة يف أشراط الساعة فبا١تثناة عند األكثرين
وقاؿ البخاري بالوجهُت" ،زبيد" ليس فيهما إال زبيد بن اٟتارث با١توحدة مث با١تثناة وال يف ا١توطأ إال
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زبيد بن الصلت ٔتثناتُت بكسر أولو ويضم "سليم" كلو بالضم إال ابن حباف فبالفتح "سريج" كلو
با١تعجمة واٟتاء إال ابن يونس وابن النعماف وأٛتد بن أيب شريح فبا١تهملة وباٞتيم "سامل" كلو باأللف
إال سلم بن زرير ،وابن قتيبة ،وابن أيب الذياؿ ،وابن عبد الرٛتن فبحذفها "سليماف" كلو بالياء إال
سليماف الفارسي وابن عامر واألغر ،وعبد الرٛتن بن سلماف فبحذفها" .سلمة" بفتح الالـ إال عمرو
بن سلمة إماـ قومو ،وبٍت سلمة من األنصار فبالكسر ،ويف عبد ا٠تالق بن سلمة الوجهاف "شيباف"
كلو با١تعجمة وفيها سناف بن أيب سناف وابن ربيعة وابن سلمة وأٛتد بن سناف وأبو سناف ضرار بن
مرة وأـ سناف با١تهملة والنوف "عبيدة" بالضم إال السلماين ،وابن سفياف ،وابن ٛتيد ،وعامر بن
عبيدة فبالفتح "عبيد" كلو بالضم "عبادة" بالضم إال ٤تمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح "عبدة"
بإسكاف ا١توحدة إال عامر بن عبدة ،وّتالة بن عبدة فبالفتح واإلسكاف "عباد" كلو بالفتح والتشديد
إال قيس بن عباد فبالضم والتخفيف "عقيل" بالفتح إال ابن خالد وىو عن الزىري غَت منسوب
وحيِت بن عقيل وبٍت عقيل فبالضم "واقد" كلو بالقاؼ.
األنساب" :األيلي" كلو بفتح ا٢تمزة وإسكاف ا١تثناة "البزاز" بزاءين إال خلف بن ىشاـ
البزاز ،واٟتسن بن الصباح فآخرمها راء "البصري" بالباء مفتوحة ومكسورة نسبة إىل البصرة إال
مالك بن أوس بن اٟتدثاف النصري ،وعبد الواحد النصري ،وسا١تاً موىل النصرين فبالنوف
"الثوري" كلو با١تثلثة إال أبا يعلي ٤تمد بن التوزي فبا١تثناة فوؽ وتشديد الواو ا١تفتوحة وبالزاي
"اٞتريري" كلو بضم اٞتيم وفتح الراء إال حيِت بن بشر شيخهما فباٟتاء ا١تفتوحة "اٟتارثي" باٟتاء
وا١تثلثة وفيها سعد اٞتاري باٞتيم "اٟتزامي" كلو بالزاي ،وقولو يف مسلم يف حديث أيب اليسر:
كاف يل على فالف اٟترامي .قيل بالراء وقيل بالزاي ،وقيل اٞتذامي باٞتيم والذاؿ "السلمي" يف
األنصار بفتحها وجيوز يف لغية كسر الالـ وبضم السُت يف بٍت سليم" ،ا٢تمداين" كلو باالسكاف
وا١تهملة ،واهلل أعلم.
النوع الرابع والخمسون:
المتفق والمفترق
وىو متفق خطاً ولفظاً وللخطيب فيو كتاب نفيس وىو أقساـ :األوؿ :اتفقت أٝتائهم
وأٝتاء آبائهم كا٠تليل بن أٛتد ستة .أو٢تم :شيخ سيبويو ومل يسم أحد أٛتد بعد نبينا صلى اهلل
عليو وسلم قبل أيب خليل ىذا .والثاين :أبو بشَت ا١تزين البصري .الثالث :أصبهاين .الرابع :أبو
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سعيد السجزي القاضي اٟتنفي .ا٠تامس :أبو سعيد البسيت القاضي ،روي عنو البيهقي.
السادس :أبو سعيد البسيت الشافعي ،عنو أبو العباس العذري.
الثاين :اتفقت أٝتاؤىم وأٝتاء آبائهم وأجدادىم كأٛتد بن جعفر بن ٛتداف أربعة كلهم يرووف
عمن يسمى عبد اهلل ويف عصر واحد .أحدىم :القطيعي أبو بكر عن عبد اهلل بن أٛتد بن
حنبل .الثاين :السقطي أبو بكر عن عبد اهلل بن أٛتد الدورقي .الثالث :دينوري عن عبد اهلل مب
٤تمد بن سناف .الرابع :طرطوسي عن عبد اهلل بن جابر الطرطوسي٤ ،تمد بن يعقوب بن
يوسف النيسابوري اثناف يف عصر روى عنهما اٟتاكم ،أحدمها :أبو العباس األصم ،والثاين :أبو
عبد اهلل بن األخرـ اٟتافظ.
الثالث :ما اتفق يف الكنية والنسبة كأيب عمراف اٞتوين اثناف :عبد ا١تلك التابعي ،وموسى بن
سهيل البصري ،وأيب بكر بن عياش ثالثة :القاري ،واٟتمصي ،عنو جعفر بن عبد الواحد،
والسلمي الباج ّدائي.
الرابع :عكسو كصاحل بن أيب صاحل أربعة :موىل التوأمة والذي أبوه أبو صاحل السلماف
والسدوسي عن علي وعائشة وموىل عمرو بن حريث.
ا٠تامس :اتفقت أٝتاؤىم وأٝتاء آبائهم وأنساهبم كمحمد بن عبد اهلل األنصاري القاضي
ا١تشهور عنو البخاري ،والثاين :أبو سلمة ضعيف.
السادس :يف االسم أو الكنية كحماد ،وعبد اهلل وشبهو .قاؿ سلمة بن سليماف :إذا قيل ٔتكة
عبد اهلل فهو الزبَت ،أو با١تدينة فابن عمر ،وبالكوفة ابن مسعود ،وبالبصرة ابن عباس ،وٓتراساف
ابن ا١تبارؾ ،وقاؿ ا٠تليلي :إذا قالو ا١تصري فابن عمرو ،وا١تكي فابن عباس ،وقاؿ بعض اٟتفاظ:
إف شعبة يروي عن شعبة عن ابن عباس كلهم أبو ٛتزة باٟتاء والزاي إال أبا ٚتزة باٞتيم والراء
نصر بن عمراف الضبعي وإنو إذا أطلقو فهو باٞتيم.
السابع :يف النسبة كاآلملي .قاؿ السمعاين :أكثر علماء طربستاف من آملها وشهر بالنسبة إىل
آمل جيحوف عبد اهلل بن ٛتاد شيخ البخاري وخطئ أبو علي الغساين ،مث القاضي عياض يف
قو٢تما إنو إىل آمل طربستاف ،ومن ذلك اٟتنفي إىل بٍت حنيفة وإىل ا١تذىب ،وكثَت من احملدثُت
ينسبوف إىل ا١تذىب حنيفي بزيادة ياء ،ووافقهم من النحويُت ابن األنباري وحده ،مث ما وجد من
ىذا الباب غَت مبُت فيعرؼ بالراوي أو ا١تروي عنو أو ببيانو يف طريق آخر ،واهلل أعلم.
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النوع الخامس والخمسون:
المتشابو
يًتكب من النوعُت قبلو ،وللخطيب فيو كتاب وىو أف يتفق أٝتاؤمها أو نسبهما وخيتلف
ويأتلف ذلك يف أبويهما أو عكسو ،كموسى بن علي بالفتح كثَتوف وبضمها موسى بن عُلَ ّي
بن رباح ا١تصري ومنهم من فتحها ،وقيل :بالضم لقب وبالفتح اسم ،وكمحمد بن عبد اهلل
ا١تخرمي بضمة مث فتحة مث كسرة إىل ٥ترـ بغداد مشهور ،و٤تمد بن عبد اهلل ا١تخرمي إىل ٥ترمة
غَت مشهور ،روى عن الشافعي ،وكثور بن يزيد الكالعي ،وثور بن يزيد الديلي يف الصحيحُت،
واألوؿ يف مسلم خاصة ،وكأيب عمرو الشيباين التابعي با١تعجمة ،سعد بن إياس ،ومثلو اللغوي
إسحاؽ بن مرار كضراب ،وقيل :كغزاؿ ،وقيل :كعمار ،وأيب عمرو الشيباين التابعي با١تهملة،
زرعة والد حيِت ،وكعمرو بن زرارة بفتح العُت ٚتاعة منهم شيخ مسلم أبو ٤تمد النيسابوري
وبضمها يعرؼ باٟتدثي ،واهلل أعلم.
النوع السادس والخمسون:

المتشابهون في االسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير
كيزيد بن األسود الصحايب ا٠تزاعي ،واٞترشي ا١تخضرـ ا١تشتهر بالصالح ،وىو الذي
استسقى بو معاوية ،واألسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل ،وكالوليد بن مسلم التابعي
البصري وا١تشهور الدمشقي صاحب األوزاعي ،ومسلم بن الوليد بن رباح ا١تدين ،واهلل أعلم.
النوع السابع والخمسون:

معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم
وىم أقسام:
األول :إلى أمو كمعاذ ومعوذ وعوذ

ويقاؿ :عوؼ بن عفراء وأبوىم اٟتارث ،وبالؿ بن ٛتامة أبوه رباح ،سهيل ،وصفواف بنو
بيضاء أبوىم وىب ،شرحبيل بن حسنة أبوه عبد اهلل ا١تطاع ،ابن ْتينة أبوه مالك٤ ،تمد بن
اٟتنفية أبوه علي بن أيب طالب ،إٝتاعيل بن علية أبوه إبراىيم ،واهلل أعلم.
الثاني :إلى جدتو
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كيعلى بن منية كركبة ىي أـ أبيو ،وقيل أمو ،بشَت بن ا٠تصاصية بتخفيف الياء ىي أـ
الثالث من أجداده ،وقيل أمو ،أبوه معبد.
الثالث :إلى جده أبو عبيدة بن الجراح رضي اهلل عنو

عامر بن عبد اهلل بن اٞتراحٛ ،تل ابن النابغة ىو ابن مالك بن النابغة٣ ،تمع بالفتح
والكسر ابن جارية باٞتيم ىو ابن يزيد بن جارية أبو جريج عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج،
بنو ا١تاجشوف بكسر اٞتيم وضم الشُت ،منهم يوسف بن يعقوب بن أيب سلمة ا١تاجشوف ،ىو
لقب يعقوب جرى على بنيو وبٍت أخيو عبد اهلل بن أيب سلمة ا١تاجشوف .ومعناه األبيض
واألٛتر ،ابن أيب ليلى الفقيو ٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى ،ابن أيب مليكة عبد اهلل بن عبيد
اهلل بن أيب مليكة ،أٛتد بن حنبل ىو أٛتد بن ٤تمد بن حنبل ،بنو أيب شيبة أبو بكر وعثماف
والقاسم ،بنو ٤تمد بن أيب شيبة.
الرابع :إلى أجنبي لسبب

كا١تقداد بن عمرو الكندي ،يقاؿ لو :ابن األسود ألنو كاف ي حجر األسود بن عبد يغوث
فتبناه ،واٟتسن بن دينار ىو زوج أمو ،وأبوه واصل ،واهلل أعلم.
النوع الثامن الخمسون:

النسب التي على خالف ظاىرىا
أبو مسعود البدري مل يشهدىا يف قوؿ األكثرين بل نز٢تا ،سليماف التيمي نزؿ فيهم ليس
منهم ،أبو خالد الداالين نزؿ يف بٍت داالف بطن من مهداف وىو نزؿ شعبهم ٔتكة ،عبد ا١تلك
العرزمي نزؿ جبانة عرزـ قبيلة من فزارة بالكوفة٤ ،تمد بن سناف العوقي بفتحها وبالقاؼ باىلي
نزؿ يف العوقة بطن من عبد القيس ،أٛتد بن يوسف السلمي عند مسلم ىو أزدي وكانت أمو
سليمة ،وأبو عمرو بن ٧تيد السلمي كذلك فإنو حافده ،وأبو عبد الرٛتن السلمي الصويف
كذلك فإف جده ابن عم أٛتد بن يوسف كانت أمو بنت أيب عمرو وا١تذكور ،مقسم موىل ابن
عباس ىو موىل عبد اهلل بن اٟتارث ،قيل موىل ابن عباس للزومو إياه ،يزيد الفقَت أصيب يف فقار
ظهره ،خالد اٟتذاء مل يكن حذاء وكاف جيلس فيهم ،واهلل أعلم.
النوع التاسع والخمسون:

المبهمات
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صنف فيو عبد الغٍت ،مث ا٠تطيب ،مث غَتمها وقد اختصرت أنا كتاب ا٠تطيب وىذبتو ورتبتو
ترتيباً حسناً وضممت إليو نفائس ،ويعرؼ بوروده مسمى يف بعض الروايات ،وىو أقساـ.
األوؿ :أهبمها رجل أو امرأة كحديث ابن عباس أف رجالً قاؿ يا رسوؿ اهلل :آٟتج كل عاـ ،ىو
األقرع بن حابس ،وحديث السائلة عن غسل اٟتيض فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم" :خذي فرصة"
ىي أٝتاء بنت يزيد بنت السكن ،ويف رواية ١تسلم أٝتاء بنت شكل.
الثاين :االبن والبنت كحديث أـ عطية يف غسل بنت النيب صلى اهلل عليو وسلم ٔتاء وسدر
ىي زينب رضي اهلل عنها ،ابن اللتبية عبد اهلل إىل بٍت لتب بإسكاف التاء ،وقيل االتيبة وال
يصح ،ابن أـ مكتوـ عبد اهلل ،وقيل عمرو ،وقيل غَته واٝتها عاتكة.
الثالث :العم والعمة كرافع بن خديج عن عمو ىو ظهَت بن رافع ،زياد بن عالقة عن عمو ىو
قطبة بن مالك ،عمة جابر اليت بكت أباه يوـ أحد ىي فاطمة بنت عمرو ،وقيل :ىند.
الرابع :الزوج والزوجة زوج سبيعة سعد بن خولة ،زوج بروع بالفتح ،وعند احملدثُت بالكسر،
ىالؿ بن مرة ،واهلل أعلم.
النوع الستون:

التواريخ والوفيات
ىو فن مهم بو يعرؼ اتصاؿ اٟتديث وانقطاعو ،وقد ادعى قوـ الرواية عن قوـ فنظر يف
التاريخ فظهر أهنم زعموا الرواية عنهم بعد وفاهتم بسنُت.
فروع

األوؿ :الصحيح يف سن سيدنا ٤تمد سيد البشر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وصاحبيو
أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما ثالث وستوف ،وقبض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ضحى
االثنُت لثنيت عشر خلت من شهر ربيع األوؿ سنة إحدى عشرة من ىجرتو صلى اهلل عليو وسلم
إىل ا١تدينة ،ومنها التاريخ ،وأبو بكر يف ٚتادى األوىل سنة ثالث عشرة ،وعمر يف ذي اٟتجة
سنة ثالث وعشرين ،وعثماف رضي اهلل عنو يف سنة ٜتس وثالثُت ابن اثنتُت وٙتانُت سنة وقيل
ابن تسعُت ،وقيل غَته ،وعلي رضي اهلل تعاىل عنو يف شهر رمضاف سنة أربعُت ابن ثالث
وستُت ،وقيل أربع ،وقيل ٜتس ،وطلحة والزبَت رضي اهلل عنهما يف ٚتادى األوىل سنة ست
وثالثُت ،قاؿ اٟتاكم :كانا ابٍت أربع وستُت ،وقيل غَت قولو ،وسعد بن أيب وقاص رضي اهلل
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تعاىل عنو سنة ٜتس وٜتسُت على األصح ابن ثالث وسبعُت ،وسعيد رضي اهلل تعاىل عنو سنة
إحدى وٜتسُت ابن ثالث أو أربع وسبعُت ،وعبد الرٛتن بن عوؼ رضي اهلل عنو سنة اثنتُت
وثالثُت ابن ٜتس وسبعُت ،وأبو عبيدة رضي اهلل عنو سنة ٙتاين عشرة ابن ٙتاف وٜتسُت ،ويف
بعض ىذا خالؼ.
الثاين :صحابياف عاشا ستُت سنة يف اٞتاىلية وستُت يف اإلسالـ وماتا با١تدينة سنة أربع وٜتسُت
حكيم بن حزاـ ،وحساف بن ثابت بن ا١تنذر بن حراـ ،قاؿ ابن إسحاؽ :عاش حساف وآباؤه
الثالثة كل واحد مائة وعشرين ،وال يعرؼ لغَتىم من العرب مثلو ،وقيل مات حساف سنة
ٜتسُت.
الثالث :أصحاب ا١تذاىب ا١تتبوعة :سفياف الثوري مات بالبصرة سنة إحدى وستُت ومائة مولده
سنة سبع وتسعُت ،مالك بن أنس مات با١تدينة سنة تسع وسبعُت ومائة ،قيل ولد سنة ثالث
وتسعُت ،وقيل إحدى ،وقيل أربع ،وقيل سبع ،أبو حنيفة النعماف بن ثابت مات ببغداد سنة
ٜتسُت ومائة ابن سبعُت ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن أدريس الشافعي مات ٔتصر آخر رجب سنة
أربع ومائتُت ،وولد سنة ٜتسُت ومائة ،أبو عبد اهلل أٛتد بن حنبل مات ببغداد يف شهر ربيع
اآلخر سنة إحدى وأربعُت ومائتُت ،ولد سنة أربع وستُت ومائة.
الرابع :أصحاب كتب اٟتديث ا١تعتمدة :أبو عبد اهلل البخاري ولد يوـ اٞتمعة لثالث خلت من
شواؿ سنة أربع وتسعُت ومائة ومات ليلة الفطر سنة ست وٜتسُت ومائتُت ،ومسلم مات
بنيسابور ٠تمس بقُت من رجب سنة إحدى وستُت ومائتُت ابن ٜتس وٜتسُت ،وأبو داود
السجستاين مات بالبصرة يف شواؿ سنة ٜتس وسبعُت ومائتُت ،وأبو عيسى الًتمذي مات بًتمذ
لثالث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعُت ومائتُت وأبو عبد الرٛتن النسائي مات سنة
ثالث وثالٙتائة .مث سبعة من اٟتفاظ يف ساقتهم أحسنوا التصنيف وعظم النفع بتصانيفهم :أبو
اٟتسن الدارقطٍت ،مات ببغداد يف ذي القعدة سنة ٜتس وٙتانُت وثلثمائة وولد فيو سنة ست
وثالٙتائة ،مث اٟتاكم أبو عبد اهلل النيسابوري مات يف صفر سنة ٜتس وأربعمائة وولد هبا يف شهر
ربيع األوؿ سنة إحدى وعشرين وثالٙتائة ،مث أبو ٤تمد عبد الغٍت بن سعيد حافظ مصر ولد يف
ذي القعدة سنة اثنتُت وثالثُت وثالٙتائة ،ومات ٔتصر يف صفر سنة تسع وأربعمائة ،أبو نعيم
أٛتد بن عبد اهلل األصبهاين ولد سنة أربع وثالثُت وثالٙتائة ومات يف صفر سنة ثالثُت وأربعمائة
بأصبهاف ،وبعدىم أبو عمر بن عبد الرب حافظ ا١تغرب ولد يف شهر ربيع اآلخر سنة ٙتاف وستُت
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وثالٙتائة وتويف يف بشاطبة فيو سنة ثالث وستُت وأربعمائة ،مث أبو بكر البيهقي ولد سنة أربع
وٙتانُت وثالٙتائة ومات بنيسابور يف ٚتادى األوىل سنة ٙتاف وٜتسُت وأربعمائة .مث أبو بكر
ا٠تطيب البغدادي ولد يف ٚتادى اآلخرة سنة اثنتُت وتسعُت وثالٙتائة ومات ببغداد يف ذي
اٟتجة سنة ثالث وستُت وأربعمائة .رضي اهلل عنهم أٚتعُت ،واهلل أعلم.
النوع الحادي والستون:
معرفة الثقات والضعفاء
ىو من أجل األنواع ،فيو يعرؼ الصحيح والضعيف ،وفيو تصانيف كثَتة .منها مفرد يف
الضعفاء :ككتاب البخاري ،والنسائي ،والعقيلي ،والدار قطٍت ،وغَتىا ،ويف الثقاة :كالثقاة البن
حباف ،ومشًتؾ :كتاريخ البخاري ،وابن أيب خيثمة وما أغرز فوائده ،وابن أيب حامت وما أجلو،
وجوز اٞترح والتعديل صيانة للشريعة ،وجيب على ا١تتكلم فيو التثبت فقد أخطأ غَت واحد
ّترحهم ٔتا ال جيرح ،وتقدمت أحكامو يف "الثالث والعشرين" واهلل أعلم.
النوع الثاني والستون:

من خلط من الثقات
ىو فن مهم ال يعرؼ فيو تصنيف مفرد ،وىو حقيق بو فمنهم من خلط ٠ترفو ،أو لذىاب
بصره ،أو لغَته ،فيقبل ما روى عنهم قبل االختالط ،وال يقبل ما بعده أو شك فيو ،فمنهم
عطاء بن السائب فاحتجبوا برواية األكابر عنو كالثوري ،وشعبة إال حديثُت ٝتعهما شعبة
بآخرة ،ومنهم أبو إسحاؽ السبيعي ويقاؿٝ :تاع عيينة منو بعد اختالطو ،ومنهم سعيد اٞتريري
وابن أيب عروبة ،وعبد الرٛتن بن عبد اهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود ا١تسعودي ،وربيعة
الرأي شيخ مالك وصاحل موىل التوأمة ،وحصُت بن عبد الرٛتن الكويف ،وعبد الوىاب الثقفي،
وسفيلن بن عيينة قبل موتو بسنتُت ،وعبد الرزاؽ عمي يف آخر عمره فكاف يلقن فيتلقن ،وعارـ،
وأبو قالبة الرقاشي ،وأبو أٛتد الغطريفي ،وأبو طاىر حفيد اإلماـ ابن خزدية ،وأبو بكر القطيعي
راوي مسند أٛتد ،ومن كاف من ىذا القبيل ٤تتجاً بو يف الصحيح فهو ٦تا عرؼ روايتو قبل
االختالط ،واهلل أعلم.
النوع الثالث والستون:

طبقات العلماء والرواة
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ىذا فن مهم ،وطبقات ابن سعد عظيم كثَت الفوائد ،وىو ثقة ولكنو كثَت الرواية فيو عن
الضعفاء ،منهم شيخو ٤تمد بن عمر الواقدي ال ينسبو ،والطبقة :القوـ ا١تتشاهبوف ،وقد يكوناف
من طبقة باعتبار ومن طبقتُت باعتبار كأنس وشبهو من أصاغر الصحابة ىم مع العشرة يف طبقة
الصحابة وعلى ىذا الصحابة كلهم طبقة والتابعوف ثانية وأتباعهم ثالثة ،وىلم جرا ،وباعتبار
السوابق تكوف الصحابة بضع عشرة طبقة كما تقدـ ،وحيتاج الناظر فيو إىل معرفة ا١تواليد
والوفيات ،ومن رووا عنو وروى عنهم ،واهلل أعلم.
النوع الرابع والستون:

معرفة الموالي
أمهو ا١تنسوبوف إىل القبائل مطلقاً :كفالف القرشي ويكوف موىل ٢تم ،مث منهم من يقاؿ موىل
فالف ويراد موىل عتاقة وىو الغالب ،ومنهم موىل اإلسالـ كالبخاري اإلماـ موىل اٞتعفيُت والء
إسالـ ،ألف جده كاف ٣توسياً فأسلم على يد اليماف اٞتعفي ،وكذلك اٟتسن ا١تاسرجسي موىل
عبد اهلل ا١تبارؾ ،كاف نصرانياً فأسلم على يديو ،ومنهم موىل اٟتلف كمالك بن أنس اإلماـ ونفره
أصبحيوف صليبة موايل لتيم قريش باٟتلف ،ومن أمثلة موىل القبيلة :أبو البخًتي الطائي التابعي
موىل طيئ ،وأبو العالية الرياحي التابعي موىل امرأة من بٍت رياح ،والليث بن سعد ا١تصري
الفهمي موالىم ،عبد اهلل بن ا١تبارؾ اٟتنظلي موالىم ،عبد اهلل بن وىب القرشي موالىم ،عبد
اهلل بن صاحل اٞتهٍت موالىم ،ورٔتا نسب إىل القبيلة موىل موالىا كأيب اٟتباب ا٢تامشي موىل
شقراف موىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،واهلل أعلم.
النوع الخامس والستون:

معرفة أوطان الرواة وبلدانهم
ىو ٦تا يفتقر إليو حفاظ اٟتديث يف تصرفاهتم ومصنفاهتم ،ومن مظانو الطبقات البن سعد،
وقد كانت العرب إمنا تنسب إىل قبائلها فلما جاء اإلسالـ وغلب عليهم سكٌت القرى انتسبوا إىل
القرى كالعجم ،مث من كاف ناقلة من بلد إىل بلد وأراد االنتساب إليهما فليبدأ باألوؿ فيقوؿ يف ناقلة
مصر إىل دمشق ا١تصري والدمشقي ،واألحسن :مث الدمشقي ،ومن كاف من أىل قرية بلدة فيجوز
أف ينسب إىل القرية وإىل البلدة وإىل الناحية وإىل اإلقليم .قاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ وغَته :من أقاـ يف
بلدة أربع سنُت نسب إليها واهلل أعلم.
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وقد رويت يف "اإلرشاد" ىنا ثالثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيوف مٍت إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،وأنا دمشقيٛ ،تاىا اهلل وصاهنا وسائر بالد اإلسالـ وأىلو.
اٟتمد هلل رب العا١تُت حق ٛتدهٛ ،تداً يوايف نعمو ويكافئ مزيده ،وصلواتو وسالمو على سيدنا
٤تمد وعلى آلو وسائر النبيُت والصاٟتُت ،كلما ذكره الذاكروف ،وغفل عن ذكره الغافلوف ،حسبنا اهلل
ونعم الوكيل ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
أمهو ا١تنسوبوف إىل القبائل مطلقاً :كفالف القرشي ويكوف موىل ٢تم ،مث منهم من يقاؿ موىل فالف
ويراد موىل عتاقة وىو الغالب ،ومنهم موىل اإلسالـ كالبخاري اإلماـ موىل اٞتعفيُت والء إسالـ ،ألف
جده كاف ٣توسياً فأسلم على يد اليماف اٞتعفي ،وكذلك اٟتسن ا١تاسرجسي موىل عبد اهلل ا١تبارؾ،
كاف نصرانياً فأسلم على يديو ،ومنهم موىل اٟتلف كمالك بن أنس اإلماـ ونفره أصبحيوف صليبة
موايل لتيم قريش باٟتلف ،ومن أمثلة موىل القبيلة :أبو البخًتي الطائي التابعي موىل طيئ ،وأبو
العالية الرياحي التابعي موىل امرأة من بٍت رياح ،والليث بن سعد ا١تصري الفهمي موالىم ،عبد اهلل
بن ا١تبارؾ اٟتنظلي موالىم ،عبد اهلل بن وىب القرشي موالىم ،عبد اهلل بن صاحل اٞتهٍت موالىم،
ورٔتا نسب إىل القبيلة موىل موالىا كأيب اٟتباب ا٢تامشي موىل شقراف موىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم ،واهلل أعلم.
النوع الخامس والستون:

معرفة أوطان الرواة وبلدانهم
ىو ٦تا يفتقر إليو حفاظ اٟتديث يف تصرفاهتم ومصنفاهتم ،ومن مظانو الطبقات البن سعد،
وقد كانت العرب إمنا تنسب إىل قبائلها فلما جاء اإلسالـ وغلب عليهم سكٌت القرى انتسبوا إىل
القرى كالعجم ،مث من كاف ناقلة من بلد إىل بلد وأراد االنتساب إليهما فليبدأ باألوؿ فيقوؿ يف ناقلة
مصر إىل دمشق ا١تصري والدمشقي ،واألحسن :مث الدمشقي ،ومن كاف من أىل قرية بلدة فيجوز
أف ينسب إىل القرية وإىل البلدة وإىل الناحية وإىل اإلقليم .قاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ وغَته :من أقاـ يف
بلدة أربع سنُت نسب إليها واهلل أعلم.
وقد رويت يف "اإلرشاد" ىنا ثالثة أحاديث بأسانيد كلهم دمشقيوف مٍت إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،وأنا دمشقيٛ ،تاىا اهلل وصاهنا وسائر بالد اإلسالـ وأىلو.
اٟتمد هلل رب العا١تُت حق ٛتدهٛ ،تداً يوايف نعمو ويكافئ مزيده ،وصلواتو وسالمو على سيدنا
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٤تمد وعلى آلو وسائر النبيُت والصاٟتُت ،كلما ذكره الذاكروف ،وغفل عن ذكره الغافلوف ،حسبنا اهلل
ونعم الوكيل ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم

