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 بسم هللا الرحمن الرحيم
لدين يحيى بن شرف بن مرى بن )قال شيخنا االمام العالم لصاحب الورع محي ا

 حسن بن حسين بن حزام النووي رحمه هللا تعالى آمين(

 
الحمد هلل البر الجواد الذي جلت نعمه عن االحصاء واالعداد خالق اللطف واالرشاد 
الهادى الى سبيل الرشاد الموفق بكرمه لطرق السداد المان باالعتناء وعشرون حبيبه 

 وس همه علوه وعلى من لطف به من الدباد الم ص  وخليله عبده ورسوله صلوات هللا
هذه االمة زادها هللا شرفا بعلم االسناد الذي لم يشركها فوه أحد من األمم على تكرر 
العصور واآلباد الذي نصب لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة المطهرة خواص من الحفاظ 

اذلين وسعهم في تبيين الصحة من النقاد وجعلهم ذابين عنها في جموع االزمان والب هد ب
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طرقها والفساد خوفا من االنتقاص منها واالزدياد وحفظا لها على األمة زادها هللا شرفا الى 
يوم التناد مستفرغين جهدهم في التفقه في معانيها واست راج االحكام واللطائف منها 

ا بالجد مستمرين على ذلك في جماعات وآحاد مبالغين في بوانها وايضاح وجوهه
واالجتهاد وال يزال على القوام بذلك بحمد هللا ولطفه جماعات في االعصار كلها الى 
انقضاء الدنوا واقبال المعاد وان قلو وخملت بلدان منهم وقربوا من النفاد أحمده أبلغ حمد 

االس هم وأن جعلنا من أمة خير األولين واآلخرين وأكرم  على نعمه خصوصا على نعمة
وال هحقين محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله خاتم النبيين صاحب الشفاعة السابقين 

العظمى ولواء الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين الم صوص بالمعجزة الباهرة المستمرة 
على تكرر السنين التي تحدى بها أفصح القرون وأفحم بها المنازعين وظهر بها خزي من 

فوظة من أن يتطرق اليها تغيير الملحدين أعنى بها القرآن لم ينقد لها من المعاندين المح
العزيز ك هم ربنا الذي نزل به الروح األمين على قلبه لوكون من المنذرين بلسان عربي 
مبين والمصطفى بمعجزات أخر زائدات على األلف والمئين وبجوامع الكلم وسماحة 

 هللا شرفا شريعته ووضع اصر المتقدمين المكرم بتفضيل أمته زادها
 

 3ص:  1ج: 

على األمم السابقين وبكون أصحابه رضي هللا عنهم خير القرون الكائنين وبأنهم كلهم 
مقطوع بعدالتهم ثم من يعتد به من علماء المسلمين ويجعل اجماع أمته حجة مقطوعا بها 
 كالكتاب المبين وأقوال أصحابه المنتشرة م الفة لذلك ثم العلماء المحققين الم صوص
بتوفر دواعي أمته زادها هللا شرفا على حفظ شريعته وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين 
وأخذها عن الحذاق المتقين واالجتهاد في تبيينها للمسترشدين والدؤوب في تعلومها احتسابا 
لرضا رب العالمين والمبالغة في الذب عن منهاجه بواضح األدلة وقمع الملحدين 

سائر النبيين وآل كل وصحابتهم والتابعين  هللا وس همه علوه وعلى والمبتدعين صلوات
وسائر عباد هللا الصالحين ووفقنا ل هقتداء به دائمين في أقواله وأفعاله وسائر أحواله 
م لصين مستمرين في ذلك دائبين وأشهد أن ال اله االهللا وحده ال شريك له اقرارا 

كافة من االذعان لربوبيته واشهد ان محمد عبده  بوحدانيته واعترافا بما يجب على ال لق
من بريته والم صوص بشمول رسالته وتفضيل امته صلوات هللا وس همه علوه وعلى آله 
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واصحابه وعترته اما بعد فإن االشتغال بالعلم من واجل الطاعات واهم انواع ال ير وآكد 
ه والتمكن فوه اصحاب الدبادات واولى ما انفقت فوه نفائس األوقات وشمر في ادراك

االنفاس الزكوات وبادر الى االهتمام به المسارعون الى ال يرات وسابق الى التحلى به 
مستبقو المكرمات وقد تظاهرت على ما ذكرته جمل من اآليات الكريمات واالحاديث 
الصحوحة المشهورات واقاويل السلف رضىاهلل عنهم النيرات والضرورة لذكرها هنا لكونها 

الواضحات الجلوات ومن اهم انواع العلوم تحقيق معرفة االحاديث النبويات اعني من 
معرفة متونها صحوحها وحسنها وضدوفها متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلعا ومقلوبها 
ومشهورها وغريبها وعزيزها متوارتها وآحادها وافرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها 

ومجملها ومبينها وم تلفها  ومنسوخها وخاصها وعامهاوموضوعها ومدرجها وناس ها 
وغير ذلك من انواعها المعروفات ومعرفة علم االسانيد اعني معرفة حال رجالها وصفاتهم 
المعتبرة وضبط اسمائهم وانسابهم ومواليدهم و وفواتهم وغير ذلك ومعرفة التدلوس 

الرواة في األسانيد والمتون والمدلسين وطرق االعتبار والمتابعات ومعرفة حكم اخت هف 
والوصل واالرسال والوقف والرفع والقطع واالنقطاع وزيادات الثقات ومعرفة الصحابة 

 والتابعين واتباعهم 
 

 4ص:  1ج: 

واتباع اتباعهم ومن بعدهم رضى هللا عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وغير ما ذكرته 
عنا مبني على الكتاب العزيز والسنن من علومها المشهورات ودليل ما ذكرته أن شر 

المرويات وعلى السنن مدار اكثر األحكام الفقهوات فإن اكثر اآليات الفروعوات مجم هت 
وبوانها في السنن المحكمات وقد اتفق العلماء على ان من شرط المجتهد من القاضي 

ل بالحديث من والمفتي ان يكون عالما باألحاديث الحكموات فتيت بما ذكرناه ان االنشغا
اجل العلوم الراجحات وافضل انواع ال ير وآكد القربات وكوف ال يكون كذلك وهو مشتمل 
مع ماذكرناه على بوان حال افضل الم لوقات علوه من هللا الكريم افضل الصلوات 
والس هم والتبريكات ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في االعصار ال الوات حتى 

مع في مجلس الحديث من الطالبين الوف متكاثرات فتناق  ذلك وضعفت لقد كان يجت
الهمم فلم يبق اال آثار من آثارهم قلي هت وهللا المستعان على هذه المصيبة وغيرها من 
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البلوات وقد جاء في فضل احواء السنن المماتات احاديث كثيرة معروفات مشهورات 
لما ذكرنا من الدالالت ولكونه ايضا من  فينبغي االعتناء بعلم الحديث والتحريض علوه

النصوحة هلل تعالى وكتابه ورسوله  صلى هللا علوه وسلم  ول هئمة والمسلمين والمسلمات 
وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلوات هللا وس همة علوه وعلى آله وصحبه 

تنار قلبه واست رج وذريته وازواجه الطاهرات ولقد احسن القائل من جمع ادوات الحديث اس
كنوزه ال فوات وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات وهو جدير بذلك فانه ك هم افصح 
ال لق ومن اعطي جوامع الكلمات  صلى هللا علوه وسلم صلوات متضاعفات واصح 
مصنف فى الحديث بل فى العلم مطلقا الصحوحان لإلمامين القدوتين ابى عبد هللا محمد 

الب اري وابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى رضى هللا عنهما فلم يوجد بن اسماعيل 
لهما نظير فى المؤلفات فينبغي ان يعتنى بشرحهما وتشاع فوائدهما ويتلطف فى است راج 
دقائق المعلوم من متونهما واسانيدهما لما ذكرنا من الحجج الظاهرات وانواع االدلة 

ه هللا فقد جمعت فى شرحه جم ه مستكثرات مشتملة المتظاهرات فأما صحوح الب ارى رحم
على نفائس من انواع العلوم بدبارات وجيزات وانا مشمر فى شرحه راج من هللا الكريم فى 
اتمامه المعونات واما صحوح مسلم رحمه هللا فقد است رت هللا تعالى الكريم الرؤف الرحوم 

 فى جمع كتاب شرحه متوسط بين الم تصرات
 
 5ص:  1ج:  

والمبسوطات ال من الم تصرات الم  هت وال من المطوالت المم هت ولوال ضعف الهمم 
وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطوالت لبسطه فبلغت به ما يزيد 
على مائة من المجلدات تكرار وال زيادات عاط هت بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده 

جدير بذلك فإنه ك هم أفصح الم لوقات صلى هللا علوه وسلم  هوال فوات والبارزات و 
صلوات دائمات لكنى اقتصر على التوسط واحرص على ترك االطاالت وأوثر االختصار 
فى كثير من الحاالت فأذكر فوه ان شاء هللا جم ه من علومه الزاهرات من احكام االصول 

من اصول القواعد الشرعوات وايضاح  والفروع واآلداب واالشارات الزهديات وبوان نفائس
معانى االلفاظ اللغوية واسماء الرجال وضبط المشك هت وبوان اسماء ذوى الكنى واسماء 
آباء االبناء والمبهمات والتنبوه على لطوفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين 
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سنانيد فى بعض االوقات واست راج لطائف من خفوات علم الحديث من المتون واال
المستفادات وضبط جمل من االسماء المؤتلفات والم تلفات والجمع بين االحاديث التى 
ت تلف ظاهرا ويظن البعض من ال يحقق صناعتى الحديث والفقه واصوله كونها 
متعارضات وانبه على ما يحضرني فى الحال فى الحديث من المسائل العملوات واشير 

 فى مواطن الحاجة الى البسط للضرورات واحرص فى الى االدلة فى كل ذلك اشارات اال
جموع ذلك على االيجاز وايضاح الدبارات وحيث انقل شيئا من اسماء الرجال واللغة 
وضبط المشكل واالحكام والمعانى وغيرها من المنقوالت فإن كان مشهورا ال اضوفه الى 

يبا اضفته الى قائلوه اال قائلوه لكثرتهم اال نادرا لبعض المقاصد الصالحات وان كان غر 
ان اذهل عنه بعض المواطن لطول الك هم او كونه مما تقدم بوانه من االبواب الماضوات 
واذا تكرر الحديث او االسم او اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه فى اول 
 مواضعه واذا مررت على الموضع اآلخر ذكرت انه تقدم شرحه وبوانه فى الباب الف هنى
من االبواب السابقات وقد اقتصر على بوان تقدمه اضافة او اعيد الك هم فوه لبعد 
الموضع االول أو ارتباط ك هم او نحوه ذلك من المصالح المطلوبات واقدم فى اول 
الكتاب جم ه من المقدمات مما يعظم النفع به ان شاء هللا تعالى ويحتاج الوه طالبو 

متتابعات لوكون اسهل فى مطالعته وابعد من السآمات التحقوقات وأرتب ذلك فى فصول 
 وانا مستمد المعونة والصوانة واللطف والرعاية من هللا

 
 6ص:  1ج:  

الكريم رب االرضين والسموات مبته ه الوه سبحانه وتعالى ان يوفقنى و والدى ومشاي ى 
عات وان يهدينا وسائر اقاربى واحبابى ومن احسن الينا بحسن النوات وان يوسر لنا الطا

لها دائما فى ازدياد حتى الممات وان يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته والجمع 
وغير ذلك من انواع المسرات وان ينفعنا اجمعين ومن يقرأ فى هذا  بيننا فى دار كرامته

 الكتاب به وان يجزل لنا المثوبات وان ال ينزع منا ما وهبه لنا ومن به علينا من ال يرات
وان ال يجعل شيئا من ذلك فتنة لنا وان يعيذنا من كل شىء من الم الفات انه مجيب 
الدعوات جزيل العطوات اعتصمت باهلل توكلت على هللا ما شاء هللا ال قوة اال باهلل ال حول 
وال قوة اال باهلل وحسبى هللا ونعم الوكيل وله الحمد والفضل والمنة والنعمة وبه التوفيق 
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لهداية والعصمة   فصل في بوان اسناد الكتاب وحال رواته منا الى االمام مسلم واللطف وا
رضي هللا عنه م تصرا أما اسنادي فوه فأخبرنا بجموع صحوح االمام مسلم بن الحجاج 
رحمه هللا الشوخ األمين العدل الرضى أبو اسحاق ابراهوم بن أبي حف  عمر بن مضر 

ها هللا وصانها وسائر ب هد االس هم وأهله قال أخبرنا الواسطى رحمه هللا بجامع دمشق حما
االمام ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبوالفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي قال أخبرنا 
االمام فقوه الحرمين أبو جدى أبوعبد هللا محمد بن الفضل الفراوي قال أخبرنا أبو الحسين 

قال أنا أبو اسحاق ابراهوم بن محمد بن عبد قال أنا أحمد محمد بن عوسى الجلودي 
سفوان الفقوه انا االمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه هللا وهذا االسناد الذي حصل 
لنا والهل بكذا ممن يشاركنا فوه في نهاية من العلو بحمد هللا تعالى فبيننا وبين مسلم ستة 

هي تمام الكتب ال مسة التي هي  وكذلك اتفقت لنا بهذا العدد رواية الكتب األربعة التي
أصول االس هم أعنى صحوحي الب ارى ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وكذلك 
رقع لنا بهذا العدد مسندا االمامين أبوي عبد هللا أحمد بن حنبل ومحمد بن يزيد أعنى بن 

هللا مالك بن ماجه ووقع لنا أعلى من هذه الكتب وان كانت عالوة موطأ االمام أبي عبد 
أنس فبيننا وبينه رحمه هللا سبعة وهو شوخ شيوخ المذكورين كلهم فتعلو روايتنا الحاديثه 

 برجل وهلل الحمد والمنة وحصل في روايتنا لمسلم لطوفة وهو أنه اسناد
 
 7ص:  1ج:  

مسلسل بالنوسابوريين وبالمعمرين فان رواته كلهم معمرون وكلهم نوسابوريون من شو نا 
اسحاق الى مسلم وشو نا وان كان واسطوا فقد أقام بنوسابور مدة طويلة وهللا اعلم اما أبي 

بوان حال رواته فوطول الك هم في تقصي أخبارهم واستقصاء أحوالهم لكن نقتصر على 
ضبط أسمائهم وأحرف تتعلق بحال بعضهم أما شو نا أبو اسحاق فكان من أهل الص هح 

ح معروفا بكثرة الصدقات وانفاق المال في وجوه المكرمات ذا والمنسوبين الى ال ير والف ه
عفاف وعبادة ووقار وسكينة وصوانة ب ه استكبار توفي رحمه هللا باالسكندرية اليوم السابع 
من رجب سنة أربع وستين وستمائة وأما شوخ شو نا فهو االمام ذو الكنى أبو القاسم أبو 

عبد هللا بن محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد  بكر أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن
بن أحمد بن أبي الدباس الصاعدي الفراوي ثم النوسابوري منسوب الى فراوة بليدة من ثغر 
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خراسان وهو بفتح الفاء وضمها فاما الفتح فهو المشهور المستعمل بين أهل الحديث 
مه هللا أنه سمع شو ه وغيرهم وكذا حكى الشوخ االمام الحافظ أبو عمرو بن الص هح رح

منصورا هذا رضي هللا عنه يقول انه الفراوي بفتح الفاء وذكره أبو سعيد السمعاني في 
كتابه االنساب بضم الفاء وكذا ذكر الضم السمعانى وكان منصور هذا جلي ه شو ا مكثرا 
ثقة صحوح السماع روى عن أبوه وجده وجد ابوه أبى عبد هللا محمد بن الفضل وروى عن 
غيرهم مولده فى شهر رمضان سنة اثنين وعشرين وخمسمائة وتوفى بشازياخ نوسابور فى 
شدبان سنة ثمان وستمائة واما أبو عبد هللا الفاروى فهو محمد بن الفضل جد ابى 
منصور النوسابورى وقد تقدم تمام نسبه فى نسب ابن ابن ابنه منصور كان أبو عبد هللا 

اما بارعا فى الفقه واالصول وغيرهما كثير الروايات هذا الفراوى رضى هللا عنه ام
باالسانيد الصحوحة العالوات رحلت الوه الطلبة من االقطار وانتشرت الروايات عنه فوما 
قرب وبعد من االمصار حتى قالوا فوه للفراوى ألف راوى وكان يقال له فقوه الحرم 

االمام الحافظ أبو القاسم الدمشقى  الشاعته ونشره العلم بمكة زادها هللا فض ه وشرفا ذكره
المعروف بابن عساكر رضى هللا عنهما فأطنب فى الثناء علوه بما هو أهله ثم روى عن 
ابى الحسين عبد الغافر أنه ذكره فقال هو فقوه الحرم البارع فى الفقه واالصول الحافظ 

التصانوف للقواعد نشأ بين الصوفوة فى حجورهم و وصل الوه بركات أنفاسهم وسمع 
واالصول من االمام زين االس هم ودرس علوه االصول والتفسير ثم اختلف الى مجلس 

 امام الحرمين
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والزم درسه ماعاش وتفقه علوه وعلق عنه االصول وصار من جملة المذكورين من 
أصحابه وخرج حاجا الى مكة وعقد المجلس ببغداد وسائر الب هد وأظهر العلم بالحرمين 
وكان منه بهما أثر وذكر ونشر للعلم وعاد الى نوسابور وما تعدى قط حد العلماء وال 
سيرة الصالحين من التواضع والتبذل فى الم هبس والتعايش وتستر بكتابة الشروط 
التصاله بالزمرة الشحاموة مصاهرة لوصون بها عرضه وعلمه عن توقع االرفاق ويتبلغ بما 

وشة من فنون االرزاق وقعد للتدريس فى المدرسة الناصحة يكتسبه منها فى اسباب المد
وافادة الطلبة فيها وقد سمع المسانيد والصحاح وأكثر عن مشايخ آالف وله مجالس الوعظ 
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والتذكير المشحونة بالفوائد والمبالغة فى النصح وحكايات المشايخ وذكر احوالهم قال 
نت رحلتى الثانوة ألنه المقصود بالرحلة فى الحافظ أبو القاسم والى االمام محمد الفراوى كا

وحسن ال لق  تلك الناحوة لما اجتمع فوه من علو االسناد و وفور العلم وصحة االعتقاد
ولين الجانب واالقبال بكليته على الطالب فأقمت فى صحبته سنة كاملة وغنمت من 

الوه ومرض  مسموعاته فوائد حسنة طائلة وكان مكرما لموردى علوه عارفا بحق قصدى
مرضة فى مدة مقامى عنده ونهاه الطبيب عن التمكين من القراءة علوه فيها وعرفه ان 
ذلك ربما كان سببا لزيادة تألمه فقال ال أستجيز أن أمنعهم من القراءة وربما أكون قد 
حسبت فى الدنوا ألجلهم وكنت أقرأ علوه فى حال مرضه وهو ملقى على فراشه ثم عوفى 

ضة وفارقته متوجها الى هراة فقال لى حين ودعته بعد أن اظهر الجزع لفراقى من تلك المر 
وربما ال نلتقى بعد هذا فكان كما قال فجاءنا ندوه الى هراة وكانت وافته فى العشر 
األواخر من شوال سنة ث هثين وخمسمائة ودفن فى تربة أبى بكر بن خزيمة رضى هللا 

من مناقبه حذفتها اختصارا وذكر أبو سعيد عنهما وذكر الحافظ أيضا جم ه اخرى 
السمعانى أنه سأل أبا عبد هللا الفراوى هذا عن مولده فقال مولدى تقديرا سنة احدى 
وأربعين وأربعمائة قال غيره وتوفى يوم ال موس الحادى أو الثانى والعشرين من شوال سنة 

علم المذهب كتاب  ث هثين وخمسمائة قال الحافظ الشوخ أبو عمرو رحمة هللا له فى
انت بت منه فوائد استغربتها وسمع صحوح مسلم من عبد الغافر فى السنة التى توفى فيها 
عبد الغافر سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بقراءة أبى سعيد البحيرى رحمه هللا ورضى عنه 
مد واما شوخ الفراوى فهو أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن مح

بن سعيد الفارسى الفسوى ثم النوسابورى التاجر وكان سماعه صحوح مسلم من الجلودى 
 سنة خمس وستين
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وثلثمائة ذكره ولد ولده أبو الحسن عبد الغافر بن اسماعيل بن عبد الغافر الفارسى االديب 
ر وكتاب االمام المحدث ابن المحدث ابن المحدث صاحب التصانوف كذيل تاريخ نوسابو 

مجمع الغرائب والمفهم لشرح غريب صحوح مسلم وغيرها فقال كان شو ا ثقة صالحا 
صائنا محظوظا من الدين والدنوا محدودا فى الرواية على قلة سماعه مشهورا مقصودا من 
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اآلفاق سمع منه االئمة والصدور وقرأ الحافظ الحسن السمرقندى علوه صحوح مسلم نوفا 
لوه أبو سعيد البحيرى نوفا وعشرين مرة وممن قرأه علوه من مشاهير وث هثين مرة وقرأه ع

االئمة زين االس هم أبو القاسم يعنى القشيرى والواحدى وغيرهما استكمل خمسا وتسعين 
سنة وألحق أحفاد االحفاد باالجداد وتوفى يوم الث هثاء ودفن يوم االربعاء السادس من 

ل غيره ولد ث هث وخمسين وثلثمائة وسمع منه أئمة شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وقا
الدنوا من الغرباء والطارئين والبلديين وبارك هللا سبحانه وتعالى فى سماعه وروايته مع قلة 
سماعه وكان المشهور برواية صحوح مسلم وغريب ال طابى فى آالف وسمع ال طابى 

ى فهو أبو أحمد محمد بن وغيره من أهل آالف رحمه هللا ورضى عنه وأما شوخ الفارس
عوسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور لصاحب النوسابورى الجلودى 
بضم الجوم ب ه خ هف قال األمام أبو سعيد السمعانى هو منسوب الجلود المعروفة جمع 
جلد قال الشوخ أبو عمرو بن الص هح رحمه هللا عندى أنه منسوب الى سكة الجلوديين 

الدارسة وهذا الذى قاله الشوخ أبو عمرو يمكن حمل ك هم السمعانى علوه وانما بنوسابور 
قلت ان الجلودى هذا بضم الجوم ب ه خ هف الن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قاال فى 
كتابيهما المشهورين أن الجلودى بفتح الجوم منسوب الى جلود اسم قرية بافريقوة وقال 

من نسب الى هذه القرية فهو بفتح الجوم لكونها مفتوحة وأما  غيرهما انها بالشام واراد أن
فوما قااله م الفة لما ذكرناه وهللا  أبو أحمد الجلودى فلوس منسوبا الى هذه القرية فلوس

أعلم قال الحاكم أبو عبد هللا كان أبو أحمد هذا الجلودى شو ا صالحا زاهدا من كبار 
ل الحقائق وكان ينسخ الكتب ويأكل من كسب عباد الصوفوة صحب أكابر المشايخ من أه

ويعرفه توفى  يده سمع أبا بكر بن خزيمة ومن كان قبله وكان ينتحل مذهب سفوان الثورى 
رحمه هللا يوم الث هثاء الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ثمان وستين وثلثمائة وهو ابن 

حدث به بعده عن  ثمانين سنة قال الحاكم وختم لوفاته سماع صحوح مسلم وكل من
 ابراهوم بن محمد بن سفوان وغيره فلوس بثقة وهللا أعلم.
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وأما الشوخ الجلودى فهو السيد الجليل أبو اسحاق ابراهوم بن محمد بن سفوان النوسابورى 
الفقوه لصاحب المجتهد العابد قال الحاكم أبو عبد هللا بن البوع سمعت محمد بن يزيد 
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ن ابراهوم ابن محمد بن سفوان مجاب الدعوة قال الحاكم و سمعت أبا العدل يقول كا
عمرو بن نجيد يقول انه كان من الصالحين قال الحاكم كان ابراهوم بن سفوان من الدباد 
المجتهدين ومن الم هزمين لمسلم بن الحجاج و كان من أصحاب أيوب بن الحسن 

وم بن سفوان بالحجاز ونوسابور لصاحب صاحب الرأى يعنى الفقوه الحنفى سمع ابراه
والرى والعراق قال ابراهوم فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب فى شهر رمضان سنة سبع 
وخمسين ومائتين قال الحاكم مات ابراهوم فى رجب سنة ثمان وثلثمائة رحمه هللا ورضى 
و عنه و أما شوخ ابراهوم بن محمد بن سفوان فهو االمام مسلم صاحب الكتاب وهو أب

الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى نسبا النوسابورى وطنا عربى صليبة وهو أحد 
أع هم أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فوه وأهل الحفظ واالتقان والرحالين فى طلبه الى 
أئمة االقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فوه ب ه خ هف ثم أهل الحذق والعرفان 

ه والمعتمد علوه فى كل االزمان سمع ب رسان يحيى بن يحيى واسحاق والمرجوع الى كتاب
بن راهويه وغيرها وبالرى محمد بن مهران الجمال بالجوم وأبا غسان وغيرهما وبالعراق 
أحمد بن حنبل وعبد هللا بن مسلمة القعنبى وغيرهما و بالحجاز سعيد بن منصور وأبا 

بن يحيى وغيرهما وخ هئق كثيرين روى مصعب وغيرهما وبمصر عمرو بن ي لو وحرملة 
فى درجته فمنهم أبو حاتم  عنه جماعات من كبار أئمة آالف وحفاظه وفيهم جماعات

الرازى وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو عوسى الترمذى وأبو بكر بن خزيمة 
ويحيى بن صاعد وأبو عوانةاالسفراينى وآخرون ال يحصون وصنف مسلم رحمه هللا فى 

الحديث كتبا كثيرة منها هذا الكتاب الصحوح الذى من هللا الكريم وله الحمد والنعمة  علم
والفضل والمنة به على المسلمين وأبقى لمسلم به ذكرا جمي ه وثناء حسنا الى يوم الدين 
ومنها كتاب المسند الكبير على أسماء الرجال وكتاب الجامع الكبير على األبواب وكتاب 

ام المحدثين وكتاب التميز وكتاب من لوس له اال راو واحد وكتاب العلل وكتاب أوه
طبقات التابعين وكتاب الم ضرمين وغير ذلك قال الحاكم أبو عبد هللا حدثنا أبو الفضل 
محمد بن ابراهوم قال سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم 

 صرهما وفى رواية فى معرفة الحديث. قلتبن الحجاج فى معرفة الصحوح على مشايخ ع
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ومن حقق نظره فى صحوح مسلم رحمه هللا واطلع على ما أورده فى أسانيده وترتيبه 
وحسن سواقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع واالحتواط 

ها وانتشارها وكثرة اط هعه والتحرى فى الرواية وتل و  الطرق واختصارها وضبط متفرق
واتساع روايته وغير ذلك مما فوه من المحاسن واالعجوبات واللطائف الظاهرات وال فوات 
علم أنه امام ال يلحقه من بعد آالف وقل من يساويه بل يدانوه من أهل وقته ودهره وذلك 

هللا عنه  فضل هللا يؤتوه من يشاء وهللا ذو الفضل العظوم وأنا أقتصر من أخباره رضى
على هذا القدر فان أحواله رحمه هللا ومناقبه ال تستقصى لبعدها عن أن تحصى وقد 
دللت بما ذكرت من االشارة الى حالته على ما أهملت من جميل طريقته وهللا الكريم أسأله 
أن يجزل فى مثوبته وأن يجمع بيننا وبينه مع احبائنا فى دار كرامته بفضله وجوده ولطفه 

وقد قدمت أن أوثر االختصار وأحاذر التطويل الممل واالكثار توفى مسلم رحمه ورحمته 
هللا بنوسابور سنة احدى وستين ومائتين قال الحاكم أبو عبد هللا بن البوع فى كتاب 
المزكين لرواة االخبار سمعت أبا عبد هللا بن االخرم الحافظ رحمه هللا يقول توفى مسلم بن 

االحد ودفن يوم االثنين ل مس بقين من رجب سنة احدى وستين الحجاج رحمه هللا عشوة 
 ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سنة رحمه هللا ورضى عنه.   

}فصل{: صحوح مسلم رحمه هللا فى نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه من حيث      
 الجملة فالعلم القطعى حاصل بأنه تصنوف أبى الحسين مسلم بن الحجاج وأما من حيث

فى هذه البلدان  الرواية المتصلة باالسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقه عنده
واالزمان فى رواية أبى اسحاق ابراهوم ابن محمد بن سفوان عن مسلم ويروى فى ب هد 
المغرب مع ذلك عن أبى محمد أحمد بن على الق هنسى عن مسلم ورواه عن ابن سفوان 

جماعة منهم الفارسى وعنه جماعة منهم الفراوى  جماعة منهم الجلودى وعن الجلودى
وعنه خ هئق منهم منصور وعنه خ هئق منهم شو نا أبو اسحاق قال الشوخ االمام الحافظ 
أبو عمرو بن الص هح رحمه هللا وأما الق هنسى فوقعت روايته ثم أهل الغرب وال رواية له 

ن يحيى بن الحذاء التمومى ثم غيرهم دخلت روايته الوه من جهة أبى عبد هللا محمد ب
القرطبى وغيره سمعوها بمصر من أبى الع هء عبد الوهاب بن عوسى بن عبد الرحمن بن 
ماهان البغدادى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى االشقر الفقوه على مذهب 

 الشافعى. قال
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اء من آخر الكتاب أولها حديث حدثنا أبو محمد الق هنسى قال حدثنا مسلم اال ث هثة أجز 
االفك الطويل فان أبا الع هء بن ماهان كان يروى ذلك عن أبى أحمد الجلودى عن أبى 

 سفوان عن مسلم رضى هللا عنه.
 }فصل{: قال الشوخ االمام الحافظ أبو عمرو وعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن     

ى عن ابراهوم بن سفوان هل هى بحدثنا الص هح رحمه هللا اختلف النسخ فى رواية الجلود
ابراهوم أو أخبرنا والتردد وعشرون فى أنه سمع لفظ ابراهوم أو قرأه علوه فاألحوط أن يقال 
أخبرنا ابراهوم حدثنا ابراهوم فليلفظ القارىء بهما على البدل قال وجائز لنا االقتصار على 

احبه عبد الرزاق الطبسى وفوما أخبرنا فانه كذلك فوما نقلته من ثبت الفراوى من خط ص
انت بته بنوسابور من الكتاب من أصل فوه سماع شو نا المؤيد وهو كذلك ب ط الحافظ 
أبى القاسم الدمشقى العساكرى عن الفراوى ذلك وأيضا فحكم المتردد فى ذلك المصير الى 

 أخبرنا ألن كل تحديث من حديث الحقوقة اخبار ولوس كل اخبار تحديثا.
صل{: قال الشوخ االمام أبو عمرو بن الص هح رضى هللا عنه اعلم أن ابراهوم بن }ف     

سفوان فى الكتاب فائتا لم يسمعه من مسلم يقال فوه أخبرنا ابراهوم عن مسلم وال يقال فوه 
أخبرنا مسلم وال حدثنا مسلم وروايته لذلك عن مسلم اما بطريقة االجازة واما بطريقة 

الرواة عن تبين ذلك وتحقوقه فى فهاريسهم وتسموعاتهم واجازاتهم  الوجادة وقد غفل أكثر
وغيرها بل يقولون فى جموع الكتاب أخبرنا ابراهوم قال أخبرنا مسلم وهذا الفوات فى ث هثة 
مواضع محققة فى أصول معتمدة فأولها فى كتاب الحج فى باب الحلق والتقصير حديث 

صلى هللا علوه وسلم  قال رحم هللا المحلقين ابن عمر رضى هللا عنهما أن رسول هللا  
برواية ابن نمير فشاهدت عنده فى أصل الحافظ أبى القاسم الدمشقى ب طه ما صورته 
أخبرنا أبو اسحاق ابراهوم بن محمد بن سفوان عن مسلم قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبى 

مر العبدرى اال أنه حدثنا عبيد هللا بن عمر الحديث وكذلك فى أصل ب ط الحافظ أبى عا
قال حدثنا أبو اسحاق وشاهدت عنده فى أصل قديم مأخوذ عن أبى أحمد الجلودى ما 
صورته من ها هنا قرأت على أبى أحمد حدثكم ابراهوم عن مسلم وكذا كان فى كتابه الى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الع همة وقال الشوخ رحمه هللا وهذه الع همة هى بعد ثمان ورقات أو نحوها ثم أول حديث 
 مر رضى هللا عنهما أن رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم كان اذا استوى على بعيرهابن ع
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خارجا الى سفر كبر ث هثا وعندها فى االصل المأخوذ عن الجلودى ما صورته الى هنا 
قرأت علوه يعنى على الجلودى عن مسلم ومن هنا قال حدثنا مسلم وفى أصل الحافظ أبى 

طه من هنا يقول حدثنا مسلم والى هنا شك الفائت الثانى البراهوم أوله القاسم عندها ب 
فى أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ 
لمحمد بن المثنى فى حديث ابن عمر ما حق أمرىء مسلم له شىء يريد أن يوصى فوه 

وصة في القسامة حدثني اسحاق بن الى قوله فى آخر حديث رواه في قصة حويصة ومح
منصور أخبرنا بشر بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس الحديث وهو مقدار عشر ورقات 
ففي األصل المأخوذ عن الجلودي واألصل الذي ب ط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر 
انتهاء هذا الفوات ثم أول هذا الحديث وعود قول ابراهوم حدثنا مسلم وفي أصل الحافظ 

بي القاسم الدمشقي شبه التردد في أن هذا الحديث داخل في الفوات داخل فوه واالعتماد أ
على االول الفائت الثالث أوله قول مسلم في أحاديث االمارة وال  هفة حدثنى زهير بن 
حرب حدثنا شبابة حديث أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي  صلى هللا علوه وسلم انما 

ى قوله في كتاب الصيد والذبائح حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا االمام جثة ويمتد ال
أبو عبدهللا حماد بن خالد ال واط حديث أبي ثعلبة ال شنى اذا رميت سهمك فمن أول هذا 
الحديث عاد قول ابراهوم حدثنا مسلم وهذا الفوات أكثرها وهو نحو ثماني عشرة ورقة وفي 

العبدري النوسابوري وكان يروى الكتاب عن محمد بن أوله ب ط الحافظ الكبير أبي حازم 
يزيد العدل عن ابراهوم ما صورته من هنا يقول ابراهوم قال مسلم وهو في االصل المأخوذ 
عن الجلودي وأصل أبي عامر العبدري وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة عن وهكذا في 

عامر العبدري وأصل أبي الفائت الذي سبق في األصل المأخوذ عن الجلودي وأصل أبي 
القاسم وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويحتمل االجازة ولكن في بعض 
النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم باالجازة وهللا اعلم هذا آخر 
ك هم الشوخ رحمه هللا   فصل قال الشوخ االمام أبو عمرو بن الص هح رحمه هللا اعلم أن 
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لرواية باالسانيد المتصلة لوس المقصود منها في عصرنا وكثير من االعصار قبله اثبات ا
ما يروى اذ ال ي لو اسناد منها عن شوخ ال يدري ما يرويه وال يضبط ما في كتابه ضبطا 
يصلح الن يعتمد علوه في ثبوته وانما المقصود بها ابقاء سلسلة االسناد التي خصت بها 

  كرامه واذا كانهذه االمة زادها هللا
 
 14ص:  1ج:  

كذلك فسبيل من أراد االحتجاج بحديث من صحوح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل 
مقابل على يدي ثقتين بأصول صحوحة متعددة مروية بروايات متنوعة لوحصل له بذلك 
مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت 

المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة  ه تلك األصول فقد تكثر تلك األصولعلو
االستفاضة هذا ك هم الشوخ و هذا الذي قاله محمول على االستحباب واالستظهار واال 
ف ه يشترط تعداد األصول والروايات فان األصل الصحوح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به 

 وهللا اعلم.
الكتب بعد القرآن العزيز الصحوحان  صل{: اتفق العلماء رحمهم هللا على أن أصح}ف     

الب اري ومسلم وتلقتهما االمة بالقبول وكتاب الب اري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف 
ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من الب اري ويعترف بأنه لوس له 

ذكرناه من ترجوح كتاب الب اري هو المذهب الم تار نظير في علم الحديث وهذا الذي 
الذي قاله الجماهير وأهل االتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث وقال أبو علي 
الحسين بن علي النوسابوري الحافظ شوخ الحاكم أبي عبدهللا بن البوع كتاب مسلم أصح 

افظ الفقوه النظار أبو بكر ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحوح االول وقد قرر االمام الح
االسماعيلي رحمه هللا في كتابه المدخل ترجوح كتاب الب اري وروينا عن االمام أبي عبد 
الرحمن النسائي رحمه هللا أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب الب اري قلت 

اعة ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على ان الب اري أجل من مسلم وأعلم بصن
الحديث منه وقد انت ب علمه ول   ما ارتضاه في هذا الكتاب وبقي في تهذيبه وانتقائه 
ست عشرة سنة وجمعه من ألوف مؤلفة من االحاديث الصحوحة وقد ذكرت دالئل هذا 
كله في أول شرح صحوح الب اري ومما ترجح به كتاب الب اري ان مسلما رحمه هللا كان 
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ول صحوحه أن االسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت مذهبه بل نقل االجماع في أ
بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وان لم يثبت اجتماعهما والب اري 
ال يحمله على االتصال حتى يثبت اجتماعهما وهذا المذهب يرجح كتاب الب اري وان كنا 

يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها ال نحكم على مسلم بعمله في صحوحه بهذا المذهب لكونه 
وجود هذا الحكم الذي جوزه وهللا أعلم وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناوال 

 من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فوه اإلشارة التي ارتضاها
 
 15ص:  1ج:  

وسهل على الطالب النظر في واختار ذكرها وأورد فوه أسانيده المتعددة وألفاظه الم تلفة ف
وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة بجموع ما أورده مسلم من اإلشارة ب  هف الب اري 
فانه يذكر تلك الوجوه الم تلفة في أبواب متفرقة متباعدة وكثير منها يذكره بابه الذي 

ب جمع يسبق الى الفهم انه اولى به وذلك لدقوقة يفهمها الب اري منه فوصعب على الطال
اإلشارة وحصول الثقة بجموع ما ذكره الب اري من طرق هذا الحديث وقد رأيت جماعة من 
الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية الب اري أحاديث هي قوما في صحوحه 
مظانها السابقة الى الفهم وهللا اعلم ومما جاء في فضل صحوح مسلم ما بلغنا عن مكي 

ظ نوسابور أنه قال سمعت مسلم بن الحجاج رضي هللا عنه يقول لو بن عبدان احد حفا
أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعني صحوحه قال 

أن له علة  وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار
ر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر تركته وكل ما قال أنه صحوح ولوس له علة خرجته وذك

ال طيب البغدادي باسناده عن مسلم رحمه هللا قال صنفت هذا المسند الصحوح من 
 ثلثمائة ألف حديث مسموعة.

}فصل{: قال الشوخ االمام أبو عمرو بن الص هح رحمه هللا شرط مسلم رحمه هللا      
ة عن الثقة من أوله الى تعالى في صحوحه أن يكون الحديث متصل االسناد بنقل الثق

منتهاه سالما من الشذوذ والعلة قال وهذا حد الصحوح فكل حديث اجتمعت فوه هذه 
الشروط فهو صحوح ب ه خ هف بين أهل الحديث وما اختلفوا في صحته من األحاديث فقد 
يكون سبب اخت هفهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خ هف في اشتراطه كما اذا كان 
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رواة مستورا أو كان الحديث مرس ه وقد يكون سبب اخت هفهم أنه هل اجتمعت فوه بعض ال
هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو األغلب في ذلك كما اذا كان الحديث في رواته من 

أن فيهم أبا الزبير المكي  اختلف في كونه من شرط الصحوح فاذا كان الحديث رواته كلهم
أو الع هء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فوه هذا مث ه أو سهيل بن أبي صالح 

حديث صحوح على شرط مسلم ولوس بصحوح على شرط الب اري لكون هؤالء ثم مسلم 
ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت ثم الب اري ذلك فيهم وكذا حال الب اري 

لفروي وعمرو بن خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس واسحاق ابن محمد ا فوما
 مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم الب اري ولم يحتج بهم مسلم قال

 
 16ص:  1ج:  

الحاكم أبو عبد هللا الحافظ النوسابوري في كتابه المدخل الى معرفة المستدرك عدد من 
خرج لهم الب اري في الجامع الصحوح ولم ي رج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وث هثون شو ا 

بهم مسلم في المسند الصحوح ولم يحتج بهم الب اري في الجامع الصحوح  وعدد من احتج
شو ا وهللا أعلم وأما قول مسلم رحمه هللا في صحوحه في باب  ستمائة وخمسة وعشرون 

صفة ص هة رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم لوس كل شيء صحوح عندي وضعته ههنا 
أجمعوا علوه فمشكل فقد وضع فوه يعنى في كتابه هذا الصحوح وانما وضعت ههنا ما 

أحاديث كثيرة م تلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا 
في صحة حديثه قال الشوخ وجوابه من وجهين أحدهما أن مراده أنه لم يضع فوه اال ما 

ديث وجد عنده فوه شروط الصحوح المجمع علوه وان لم يظهر اجتماعها في بعض االحا
 ثم بعضهم والثاني أنه أراد أنه لم يضع فوه ما اختلفت الثقات فوه في نفس الحديث متنا

أو اسنادا ولم يرد ما كان اخت هفهم انما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من 
ك همه فانه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة فاذا قرأ فأنصتوا هل هو صحوح فقال 

قيل لم لم تضعه ههنا فأجاب بالك هم المذكور ومع هذا فقد اشتمل هو عندي صحوح ف
في اسنادها أو متنها لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه عن  كتابه على أحاديث اختلفوا

 هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت وعللت هذا آخر ك هم الشوخ رحمه هللا.
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مه هللا ما وقع في صحوحي }فصل{: قال الشوخ االمام أبو عمرو بن الص هح رح     
الب اري ومسلم مما صورته صورة المنقطع لوس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز 
الصحوح الى حيز الضدوف ويسمى هذا النوع تعلوقا سماه به االمام أبو الحسن الدار 
قطني ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحوحين وكذا غيره من المغاربة وهو في كتاب 

كثير جدا وفي كتاب مسلم قليل جدا قال فاذا كان التعليق منهما بلفظ فوه جزم  الب اري 
بأن من بينهما وبينه االنقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل االسناد منه على الشرط مثل 
أن يقوال روى الزهري عن ف هن ويسوقا اسناده الصحوح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من 

ياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أص ه الصحوح عندهما وكذلك ما رو 
محتجين به وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك قال وذكر الحافظ أبو على 
الغساني الجواني أن االنقطاع وقع فوما رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا أولها 

 ه في كتابفي التومم قوله في حديث أبي الجهم وروى الليث بن سعد ثم قول
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الص هة فى باب الص هة على النبى  صلى هللا علوه وسلم  حدثنا صاحب لنا عن 
اسماعيل بن زكريا عن االعمش وهذا فى رواية أبى الع هء بن ماهان وسلمت رواة أبى 
أحمد الجلودى من هذا فقال فوه مسلم حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا اسماعيل بن زكريا 

اب السكوت بين التكبير والقراءة قوله وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس ثم فى ب
المؤدب ثم قوله فى كتاب الجنائز فى حديث عائشة رضى هللا عنها فى خروج النبى  
صلى هللا علوه وسلم  الى البقوع لي ه وحدثنى من سمع حجاجا االعور واللفظ له قال 

يث عائشة رضى هللا عنها واحد من حدثنا ابن جريج وقوله فى باب الحوائج فى حد
أصحابنا قالوا حدثنا اسماعيل بن أبى أويس وقوله في هذا الباب وروى الليث بن سعد قال 
حدثني جعفر بن ربوعة وذكر حديث كعب بن مالك في تقاضي ابن أبي حدرد وقوله في 

مرو باب احتكار الطعام في حديث معمر بن عبدهللا العدوي حدثني بعض أصحابنا عن ع
النبي  صلى هللا علوه وسلم  وحدثت عن أبي اسامة وممن روى  بن عون وقوله في صفة

ذلك عنه ابراهوم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو اسامة وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد 
الجلودي عن محمد بن المسيب االرغواني عن ابراهوم بن سعيد قال الشوخ وريناه طريق 
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لمسيب ابن المسيب عن ابراهوم الجوهري وسنورد ذلك في موضعه أحمد عن محمد بن ا
ان شاء هللا تعالى وقوله في آخر الفضائل في حديث ابن عمر رضي هللا عنهما عن 
رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه رواية مسلم اياه موصوال عن معمر عن 

بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو  الزهري عن سالم عن أبوه ثم قال حدثني عبد هللا
الومان قال أخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ك ههما عن 
الزهري باسناد معمر كمثل حديثه وقول مسلم في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد 

د بن أبي ال دري رضي هللا عنه لتركبن سنن من قبلكم حدثني عدة من أصحابنا عن سعي
مريم وهذا قد وصله ابراهوم بن محمد ابن سفوان عن محمد بن يحيى عن ابن أبي أبي 
مريم قال الشوخ وانما أورده مسلم على وجه المتابعة واالستشهاد وقوله فوما سبق في 
االستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب في الص هة الوسطى بعد أن رواه موصوال 

وقوله أيضا في الرجم في المتابعة لما رواه  ن سفوان الثوري الى آخرهورواه االشجعي ع
 موصوال من حديث أبي هريرة في الذي اعترف على نفسه بالزنى ورواه 

 
 18ص:  1ج:  

الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا االسناد وقوله في 
ن حديث عوف بن مالك خوار أئمتكم الذين كتاب االمارة في المتابعة لما رواه متص ه م

تحبونهم ورواه معاوية بن صالح عن ربوعة بن يزيد قال الشوخ وذكر أبو علي فوما رواه 
عشر حديث ابن عمر أرأيتكم ليلتكم هذه المذكور في الفضائل  عندنا من كتابه في الرابع

الجلودي رواه عن  وقد ذكره مرة أخرى فوسقط هذا من العدد لبعض الحديث الثاني لكون 
مسلم موصوال وروايته هي المعتمدة المشهورة فهي اذا اثنا عشر ال أربعة عشر قال الشوخ 
وأخذ هذا عن أبي على أبو عبدهللا المازري صاحب المعلم فأطلق أن هذا في الكتاب 
أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعا وهذا يوهم خل ه في ذلك ولوس ذلك كذلك ولوس 

ا والحمد هلل م رجا لما وجد فوه من حيز الصحوح بل هي موصولة من شيء من هذ
جهات صحوحة ال سوما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة في نفس الكتاب وصلها 
فاكتفى بكون ذلك معروفا ثم أهل الحديث كما انه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا 

على ما سنرويه عنه فوما بعد ان شاء  على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات

This file was downloaded from QuranicThought.com



هللا تعالى قال الشوخ أبو عمرو رحمه هللا وهكذا األمر في تعلوقات الب اري بألفاظ جازمة 
مثبتة على الصفة التي ذكرناها كمثل ما قال فوه قال ف هن أو روى ف هن أو ذكر ف هن أو 

انقطاعا قادحا في نحو ذلك ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك 
الصحة واستروح الى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في اباحة الم ههي وزعمه انه لم يصح 

مالك األشعري عن رسول هللا   في تحريمها حديث مجيبا عن حديث أبي عامر أو أبى
صلى هللا علوه وسلم  لوكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير وال مر والمعازف الى آخر 

زعم أنه وان أخرجه الب اري صحوح الن الب اري قال فوه قال هشام بن عمار الحديث ف
وساقه باسناده فهو منقطع فوما بين الب اري وهشام وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه 
أحدها أنه ال انقطاع في هذا أص ه من جهة أن الب ارى لقى هشاما وسمع منه وقد قررنا 

اللقاء والسماع مع الس همة من التدلوس حمل ما  فى كتابنا علوم الحديث أنه اذا تحقق
يرويه عنه على السماع بأى لفظ كان كما يحمل قول الصحابى قال رسول هللا  صلى هللا 
علوه وسلم على سماعه منه اذا لم يظهر خ هفه قال من االلفاظ الثانى أن هذا الحديث 

ن كان ذلك انقطاعا فمثل بعينه معروف االتصال بصريح لفظه جهة الب ارى الثالث أنه إ
 ذلك فى ملحق باالنقطاع القادح لما عرف
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من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك فى كتاب موضوع لذكر الصحوح خاصة فلن يستجيرا 
فوه الجزم المذكور ثبت وثبوت ب  هف االنقطاع أو االرسال الصادر من غيرهما هذا كله 

م يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذاكره عنه فى المعلق بلفظ الجزم أما اذا ل
مثل أن يقوال روى عن ف هن أو ذكر عن ف هن أو في الباب  على الصفة التى تقدم ذكرها

عن ف هن ونحو ذلك فلوس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بإيرادهما له 
 عنها أنها قالت أمرنا وأما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة رضي هللا

رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم  ان ننزل الناس منازلهم الى أن لفظه لوس جازما ال 
يقتضي حكمه بصحته وبالنظر الى أنه احتج به وأورده ايراد االصول ال ايراد الشواهد 
ة يقتضى حكمه بصحته ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبدهللا الحافظ في كتابه كتاب معرف

علوم الحديث بصحته وأخرجه أبو داود في سننه باسناده منفردا به وذكر أن الراوي له 
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عن عائشة مومون بن أبي شبيب ولم يدركها قال الشوخ وفوما قاله أبو داود نظر فانه 
كوفى متقدم قد أدرك المغيرة بن شدبة ومات المغيرة قبل عائشة وعند مسلم التعاصر مع 

ثبوت االدراك فلو ورد عن مومون أنه قال لم ألق عائشة استقام  امكان الت هقي كاف في
البي داود الجزم بعدم ادراكه وهيهات ذلك هذا آخر ك هم الشوخ قلت وحديث عائشة هذا 
قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث ال يعلم عن النبي  صلى هللا علوه وسلم  اال 

 جه موقوفا وهللا أعلم.من هذا الوجه وقد روى عن عائشة هذا الو 
حكم مسلم رحمه هللا  }فصل{: قال الشوخ أبو عمرو بن الص هح رحمه هللا جموع ما     

بصحته فى هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظرى حاصل بصحته فى نفس 
األمر وهكذا ما حكم الب ارى بصحته فى كتابه وذلك الن األمة تلقت ذلك بالقبول سوى 

ب  هفه و وفاقه فى االجماع قال الشوخ والذى ن تاره أن تلقى األمة لل بر  من ال يعتد
المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى بصدقه خ هفا لبعض محققى 
االصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه ال يفيد فى حق كل منهم اال الظن وانما قبله النه 

طىء قال الشوخ وهذا مندفع الن ظن من هو يجب علوه العمل بالظن والظن قد ي 
معصوم من ال طأ ال ي طىء واالمة في اجماعها معصومة من ال طأ وقد قال امام 
الحرمين لو حلف انسان بط هق امرأته أن ما في كتابي الب اري ومسلم مما حكما بصحته 

 لماء المسلمينمن قول النبي  صلى هللا علوه وسلم لما ألزمته الط هق وال حنثته الجماع ع
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على صحتها قال الشوخ ولقائل أن يقول انه ال يحنث ولو لم يجمع المسلمون على 
صحتها للشك في الحنث فانه لو حلف بذلك في حديث لوست هذه صفته لم يحنث وان 
كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل االجماع ف ه يضاف الى االجماع قال الشوخ 

االجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا و باطنا وأما ثم الشك فعدم الحنث  والجواب الى
محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل ك هم امام الحرمين فهو ال هئق 
بتحقوقه فاذا علم هذا فما أخذ على الب اري ومسلم وقدح فوه معتمد من الحفاظ فهو 

في مواضع قليلة سننبة  ى تلقوه بالقبول وما ذلك االمستنثى مما ذكرناه لعدم االجماع عل
على ما وقع في هذا الكتاب منها ان شاء هللا تعالى وهذا آخر ما ذكره الشوخ أبو عمرو 
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رحمه هللا هنا وقال في جزء له ما اتفق الب اري ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق 
العلم النظري وهو في افادة العلم  م بره ثابت يقينا لتلقى األمة ذلك بالقبول وذلك يفيد

كالمتواتر اال أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقى االمة بالقبول يفيد العلم النظري وقد 
اتفقت األمة على أن ما اتفق الب اري ومسلم على صحته فهو حق وصدق قال الشوخ في 

به مذهبا قويا وقد علوم الحديث وقد كنت أميل الى أن ما اتفقنا علوه فهو مظنون وأحس
بان لي اآلن أنه لوس كذلك وان الصواب أنه يفيد العلم وهذا الذي ذكره الشوخ في هذه 
المواضع خ هف ما قاله المحققون واالكثرون فانهم قالوا أحاديث الصحوحين التي لوست 
 بمتواترة انما تفيد الظن فإنها آحاد واآلحاد انما تفيد الظن على ما تقرر وال فرق بين
الب اري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى األمة بالقبول انما أفادنا وجوب العمل بما فيهما 
وهذا متفق علوه فان أخبار اآلحاد التي في غيرهما يجب العمل بها اذا صحت أسانيدها 
وال تفيد اال الظن فكذا الصحوحان وانما يفترق الصحوحان وغيرهما من الكتب في كون ما 

يحتاج الى النظر فوه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم ال فيهما صحوحا ال 
يعمل به حتى ينظر وتوجد فوه شروط الصحوح وال يلزم من اجماع األمة على العمل بما 
فيهما اجماعهم على أنه مقطوع بأنه ك هم النبي  صلى هللا علوه وسلم وقد اشتد انكار ابن 

لشوخ وبالغ في تغلوطه وأما ما قاله الشوخ رحمه هللا برهان االمام على من قال بما قاله ا
في تأويل ك هم امام الحرمين في عدم الحنث فهو بناء على ما اختاره الشوخ وأما على 
مذهب االكثرين فوحتمل أنه أراد أنه ال يحنث ظاهرا وال يستحب له التزام الحنث حتى 

 ال نحنثه لكنتستحب له الرجعة كما لو حلف بمثل ذلك الصحوحين فانا 
 
 20ص:  1ج:  

على صحتها قال الشوخ ولقائل أن يقول انه ال يحنث ولو لم يجمع المسلمون على 
صحتها للشك في الحنث فانه لو حلف بذلك في حديث لوست هذه صفته لم يحنث وان 
كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل االجماع ف ه يضاف الى االجماع قال الشوخ 

االجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا و باطنا وأما ثم الشك فعدم الحنث والجواب الى 
محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل ك هم امام الحرمين فهو ال هئق 
بتحقوقه فاذا علم هذا فما أخذ على الب اري ومسلم وقدح فوه معتمد من الحفاظ فهو 
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في مواضع قليلة سننبة  تلقوه بالقبول وما ذلك اال مستنثى مما ذكرناه لعدم االجماع على
على ما وقع في هذا الكتاب منها ان شاء هللا تعالى وهذا آخر ما ذكره الشوخ أبو عمرو 
رحمه هللا هنا وقال في جزء له ما اتفق الب اري ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق 

العلم النظري وهو في افادة العلم م بره ثابت يقينا لتلقى األمة ذلك بالقبول وذلك يفيد 
كالمتواتر اال أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقى االمة بالقبول يفيد العلم النظري وقد 
اتفقت األمة على أن ما اتفق الب اري ومسلم على صحته فهو حق وصدق قال الشوخ في 

ه مذهبا قويا وقد علوم الحديث وقد كنت أميل الى أن ما اتفقنا علوه فهو مظنون وأحسب
بان لي اآلن أنه لوس كذلك وان الصواب أنه يفيد العلم وهذا الذي ذكره الشوخ في هذه 
المواضع خ هف ما قاله المحققون واالكثرون فانهم قالوا أحاديث الصحوحين التي لوست 
بمتواترة انما تفيد الظن فإنها آحاد واآلحاد انما تفيد الظن على ما تقرر وال فرق بين 
الب اري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى األمة بالقبول انما أفادنا وجوب العمل بما فيهما 
وهذا متفق علوه فان أخبار اآلحاد التي في غيرهما يجب العمل بها اذا صحت أسانيدها 
وال تفيد اال الظن فكذا الصحوحان وانما يفترق الصحوحان وغيرهما من الكتب في كون ما 

حتاج الى النظر فوه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم ال فيهما صحوحا ال ي
يعمل به حتى ينظر وتوجد فوه شروط الصحوح وال يلزم من اجماع األمة على العمل بما 
فيهما اجماعهم على أنه مقطوع بأنه ك هم النبي  صلى هللا علوه وسلم وقد اشتد انكار ابن 

شوخ وبالغ في تغلوطه وأما ما قاله الشوخ رحمه هللا برهان االمام على من قال بما قاله ال
في تأويل ك هم امام الحرمين في عدم الحنث فهو بناء على ما اختاره الشوخ وأما على 
مذهب االكثرين فوحتمل أنه أراد أنه ال يحنث ظاهرا وال يستحب له التزام الحنث حتى 

  نحنثه لكنتستحب له الرجعة كما لو حلف بمثل ذلك الصحوحين فانا ال
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تستحب له الرجعة احتواطا الحتمال الحنث وهو ظاهر وأما الصحوحان فاحتمال الحنث 
 فيهما في غاية من الضعف ف ه تستحب له المراجعة لضعف احتمال موجبها وهللا أعلم.

}فصل{: قال الشوخ أبو عمرو رحمه هللا روينا عن أبي قريش الحافظ قال كنت ثم      
زرعة الرازي فجاء مسلم بن علوه وجلس ساعة وتذاكرا فلما قام قلت له هذا جمع  أبي
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أربعة آالف حديث في الصحوح قال أبو زرعة فلمن ترك الباقي قال الشوخ أراد أن كتابه 
هذا أربعة آالف حديث أصول دون المكررات وكذا كتاب الب اري ذكر أنه أربعة آالف 

بعة آالف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا ثم ان مسلما حديث باسقاط المكرر وبالمكرر س
رحمه هللا رتب كتابه على أبواب فهو مبوب في الحقوقة ولكنه لم يذكر تراجم االبواب فوه 
لئ ه يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك قلت وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد 

ما لركاكة لفظها واما لغير ذلك وانا وبعضها لوس بجيد إما لقصور في عبارة الترجمة وا
 ان شاء هللا أحرص عنها بدبارات تلييق بها في مواطنها وهللا أعلم.

}فصل{: سلك مسلم رحمه هللا في صحوحه طرقا بالغة في االحتواط واالتقان والورع      
والمعرفة وذلك مصرح بكمال ورعة وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقوقه بحفظه 

ده في هذا الشأن وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه في صناعته وعلو محله في وتقعد
التمييز بين دقائق علومه ال يهتدي اليها اال أفراد في االعصار فرحمه هللا ورضى عنه 
وأنا أذكره أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ماسواها اذ ال يعرف حقوقة حاله اال من 

مال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر اليها صاحب هذه أحسن النظر في كتابه مع ك
الصناعة كالفقه واألصولين والعربوة وأسماء الرجال ودقائق علم االسانيد والتاريخ ومعاشرة 
أهل هذه الصنعة ومباحثتهم ومع حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة االشتغال به وغير 

حدثنا  تحري مسلم رحمه هللا اعتناؤه بالتمييز بين ذلك من االدوات التي يفتقر اليها فمن
وأخبرنا وتقييده ذلك على مشاي ه وفي روايته وكان من مذهبه رحمه هللا الفرق بينهما وأن 
حدثنا ال يجوز اط هقه اال لما سمعه من لفظ الشوخ خاصة وأخبرنا لما قرىء على الشوخ 

العلم بالمشرق قال محمد بن وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل 
الحسن الجوهري المصري وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين ال يحصيهم أحد 
وروى هذا المذهب أيضا عن ابن جريج واالوزاعي وابن وهب والنسائي وصار هو الشائع 

 الغالب على أهل
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خ حدثنا وأخبرنا وهو الحديث وذهب جماعات الى أنه يجوز أن تقول فوما قرىء على الشو
مذهب الزهرى ومالك وسفوان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين 
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وهو مذهب الب ارى وجماعة من المحدثين وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين 
حدثنا وال أخبرنا فى القراءة وهو مذهب ابن المبارك  وذهبت طائفة الى أنه ال يجوز اط هق

ن يحيى وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائى وهللا أعلم ومن ذلك اعتناؤه ويحيى اب
بضبط اخت هف لفظ الرواة كقوله حدثنا ف هن وف هن واللفظ لف هن قال أو قاال حدثنا ف هن 
وكما اذا كان بينهما اخت هف فى حرف من متن الحديث أو صفة الراوى أونسبه أونحو 

 يتغير به معنى وربما كان فى بعضه اخت هف فى ذلك فانه يبينه وربما كان بعضه ال
المعنى ولكن كان خفوا ال يتفطن له اال ماهر فى العلوم التى ذكرتها فى أول الفصل مع 
اط هع على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء وسترى فى هذا الشرح من فوائد ذلك ما تقر به 

رض مسلم من ذلك ومن ذلك عينوك ان شاء هللا تعالى وينبغى أن ندقق النظر فى فهم غ
تحريه فى رواية صحوفة همام بن منبه عن أبى هريرة كقوله حدثنا محمد بن رافع قال 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول هللا  

توضأ  صلى هللا علوه وسلم  فذكر أحاديث منها وقال رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم اذا
أحدكم فلوستنشق الحديث وذلك الن الصحائف واالجزاء والكتب المشتملة على أحاديث 
باسناد واحد اذا اقتصر ثم سماعها على ذكر االسناد فى أولها ولم يجدد ثم كل حديث 
منها وأوراد انسان ممن سمع كذلك أن يفرد حديثنا االول باالسناد المذكور فى أولها فهل 

وكوع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر االسماعيلى الشافعى االمام يجوز له ذلك قال 
فى الحديث والفقه واألصول يجوز ذلك وهذا مذهب االكثرين من العلماء ألن الجموع 
معطوف على االول فاالسناد المذكور أوال في حكم المعاد في كل حديث وقال االستاذ أبو 

م في علم االصولين والفقه وغير ذلك ال يجوز اسحاق االسفراينى الفقوه الشافعي االما
ذلك فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كما فعله مسلم فمسلم رحمه هللا سلك 
 هذا الطريق ورعا واحتواطا وتحريا واتقانا رضى هللا عنه ومن ذلك تحريه في مثل قوله

وهو ابن سعيد فلم  حدثنا عبدهللا بن مسلمة حدثنا سلومان يعنى ابن ب هل عن يحيى
يستجز رضى هللا عنه أن يقول سلومان بن ب هل عن يحيى بن سعيد لكون لم يقع في 

 روايته منسوبا فلو قاله منسوبا لكان م برا عن شو ه أنه أخبره بنسبه
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ولم ي بره وسأذكره هذا بعد هذا في فصل م ت  به ان شاء هللا تعالى ومن ذلك احتواطه 
الطرق وتحول االسانيد مع ايجاز الدبارة وكمال حسنها ومن ذلك حسن ترتيبه  في تل و 

وترصوفه األحاديث على نسق يقتضوه تحقوقه وكمال معرفته بمواقع ال طاب ودقائق العلم 
 علم االسانيد ومراتب الرواة وغير ذلك. وأصول القواعد وخفوات

أنه يقسم األحاديث ث هثة  }فصل{: ذكر مسلم رحمه هللا في أول مقدمة صحوحه     
أقسام االول ما رواه الحفاظ المتقنون والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ 

أتبعه الثاني وأما  واالتقان والثالث ما رواه الضعفاء والمتركون وأنه اذا فرع من القسم االول
ل االمامان الحافظان أبو الثالث ف ه يعرج علوه فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسوم فقا

عبدهللا الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما هللا أن المنوة اخترمت مسلما رحمه هللا 
هللا وهذا مما  قبل اخراج القسم الثاني وانه إنما ذكر القسم االول قال القاضي عواض رحمه

ولوس األمر على قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبدهللا وتابعوه علوه قال القاضي 
ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد فانك اذا نظرت تقسوم مسلم في كتابة الحديث على 
ث هث طبقات من الناس كما قال فذكر أن القسم االول حديث الحفاظ وأنه اذا انقضى هذا 
أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق واالتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطى 

م ثم أشار الى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق االكثر منهم على تهمته ونفى العل
من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث 

الثانوة منهما على طريق االتباع ل هولى واالستشهاد أو  الطبقتين االوليين وأتى بأسانيد
يئا وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون وخرج حيث لم يجد في الباب األول ش

حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة وكذلك فعل الب ارى فعندى أنه أتى بطبقاته الث هث 
في كتابه على ما ذكر ورتب في كتابه وبينه في تقسومه وطرح الرابعة كما ن  علوه 

أحاديها خاصة مفردة ولوس فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتى ب
ذلك مراده بل انما أراد بما ظهر من تألوفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في األبواب 
ويأتى بأحاديث الطبقتين فيبدأ باالولى ثم يأتى بالثانوة على طريق االستشهاد واالتباع 

ظ ثم حتى استوفى جموع االقسام الث هثة ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الث هث الحفا
الذين يلونهم والثالثة هي التي طرحها وكذلك علل الحديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بها قد 

 جاء بها في مواضعها من
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األبواب من اخت هفهم في االسانيد كاالرسال واالسناد والزيادة والنق  وذكر تصاحوف 
ي كتابه كلما وعد به قال المصحفين وهذا يدل على استوفائه غرضه في تألوفه وادخاله ف

القاضي رحمه هللا وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيى فوه من يفهم هذا الباب فما رأيت 
منصفا اال صوبه وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع األبواب 
وال يعترض على هذا بما قاله ابن سفوان صاحب مسلم أن مسلما أخرج ث هثة كتب من 

ندات أحدها هذا الذي قرأه على الناس والثاني يدخل فوه عكرمة وابن اسحاق صاحب المس
اذا تأملت ما ذكر ابن سفوان لم  المغازي وأمثالها والثالث يدخل فوه من الضعفاء فانك

يطابق الغرض الذي أشار الوه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه تركها تجده كذلك 
ك هم القاضي عواض رحمه هللا وهذا الذي اختاره ظاهر جدا ان شاء هللا تعالى هذا آخر 

 وهللا اعلم.
هللا وغيره  }فصل{: ألزم االمام الحافظ أبوالحسن على بن عمر الدارقطني رحمه     

الب ارى ومسلما رضي هللا عنهما اخراج احاديث تركا اخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد 
الدارقطنى وغيره أن جماعة من الصحابة رضي  أخرجا لرواتها في صحوحهما بها وذكر

هللا عنهم رووا عن رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح 
المطعن في ناقليها ولم ي رجا من أحاديثهم شيئا فيلزمهما اخراجها على مذهبيهما وذكر 

انفرد عن اآلخر البيهقى على أحاديث من صحوفة همام بن منبه وأن كل واحد منهما 
بأحاديث منها مع أن االسناد واحد وصنف الدارقطنى وأبو ذر الهروى في هذا النوع الذي 
ألزموهما وهذا االلزام لوس ب هزم في الحقوقة فانهما لم يلتزما استوعاب الصحوح بل صح 
عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وانما قصدا جمع جمل من الصحوح كما يقصد 

ي الفقه جمع جملة من مسائله ال أنه يحصر جموع مسائله لكنهما اذا كان المصنف ف
بابه ولم  الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة اسناده في الظاهر أص ه في

ي رجا له نظيرا وال ما يقوم مقامه فالظاهر من حالها أنهما اطلعا فوه على علة ان كانا 
ايثارا لترك االطالة أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد  روياه ويحتمل أنهما تركاه نسوانا أو

 مسده أولغير ذلك وهللا أعلم.    
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الضعفاء  }فصل{: عاب عائبون مسلما بروايته في صحوحه عن جماعة من     
والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانوة الذين لوسوا من شرط الصحوح وال عيب علوه في 

 ذلك بل جوابه من أوجه
 
 25ص:  1ج:  

ذكرها الشوخ االمام أبو عمرو بن الص هح رحمه هللا أحدها أن يكون ذلك فومن هو 
ضدوف ثم غيره ثقة عنده وال يقال الجرح مقدم على التعديل الن ذلك فوما اذا كان الجرح 
ثابتا مفسر السبب واال ف ه يقبل الجرح اذا لم يكن كذا وقد قال االمام الحافظ أبو بكر 

ال طيب البغدادي وغيره ما احتج الب ارى ومسلم وأبو داود به من  بن ثابتأحمد بن علي 
جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب 
الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد الفي األصول وذلك بأن يذكر الحديث 

ثم يتبعه باسناد آخر أو أسانيد فيها بعض  له أص هأوال باسناد نظوف رجاله ثقات ويجع
الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فوه تنبه على فائدة فوما قدمه وقد اعتذر 
الحاكم أبو عبدهللا بالمتابعة واالستشهاد في اخراجه عن جماعة لوسوا من شرط الصحوح 

وعبدهللا بن عمر العمرى  بن يسارمنهم مطر الوراق وبقوة بن الوليد ومحمد بن اسحاق 
والنعمان بن راشد وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين الثالث أن يكون 
ضعف الضدوف الذى احتج به طرأ بعد أخذه عنه باخت هط حدث علوه قادح فوما رواه 

بن من قبل في زمن استقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد هللا 
وهب فذكر الحاكم أبو عبدهللا أنه اختلط بعد ال مسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر 
فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبدالرازق وغيرهما ممن اختلط آخرا ولم يمنع ذلك 
من صحة االحتجاج في الصحوحين بما أخذ عنهم قبل ذلك الرابع أن يعلو بالش   

رواية الثقات نازل فوقتصر على العالى وال المطلوب الضدوف اسناده وهو عنده من 
باضافة النازل الوه مكتفوا بمعرفه أهل الشأن في ذلك وهذا العذر قد رويناه عنه تنصوصا 
وهو خ هف حاله فوما رواه عن الثقات أوال ثم أتبعه بمن دونهم متابعة وكأن ذلك وقع منه 

د بن عمرو البرذعى أنه حضر على حسب حضور باعث النشاط وغيبته روينا عن سعي
أبا زرعة الرازي وذكر صحوح مسلم وانكار أبي زرعة علوه روايته فوه عن اسباط بن 
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نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عوسى المصرى وأنه قال أيضا يطرق الهل البدع علينا 
فوجدون السبيل بأن يقولوا اذا احتج عليهم بحديث لوس هذا في الصحوح قال سعيد بن 

فلما رجعت الى نوسابور ذكرت لمسلم انكار أبي زرعة فقال لي مسلم انما قلت عمرو 
صحوح وانما أدخلت من حديث اسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم اال أنه 
 ربما وقع الى عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك 
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من رواة الثقات قال سعيد وقدم مسلم بعد ذلك الرى فبلغنى أنه  وأصل الحديث معروف
خرج الى أبى عبد هللا محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا 
مما قاله لى أبو زرعة ان هذا يطرق الهل البدع فاعتذر مسلم وقال انما أخرجت هذا 

خرجه من الحديث فى هذا الكتاب فهو الكتاب رجاء هو صحاح ولم أقل ان ما لم أ
ضدوف وانما أخرجت هذا الحديث من الصحوح لوكون مجموعا عندى وعند من يكتبه 
عنى وال يرتاب فى صحته فقبل عذره وحمده قال الشوخ وقد قدمنا عن مسلم أنه عرضت 
كتابى هذا على أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال انه صحوح 
ولوس له علة فهو هذا الذى أخرجته قال الشوخ فهذا مقام وعر وقد مهدته بواضح من 
القول لم أره مجتمعا فى مؤلف وهلل الحمد قال وفوما ذكرته دليل على أن حكم لش   
بمجرد رواية مسلم عنه فى صحوحه بأنه من شرط الصحوح ثم مسلم فقد غفل وأخطأ بل 

 روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك وهللا أعلم.يتوقف ذلك على النظر فى أنه كوف 
}فصل{: فى بوان جملة من الكتب الم رجة على صحوح مسلم فقد صنف جماعات      

من الحفاظ على صحوح مسلم كتبا وكان هؤالء تأخروا عن مسلم وأدركوااالسانيد العالوة 
لمذكورة بأسانيدهم وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم ف رجوا أحايث مسلم فى مصنفاتهم ا

تلك قال الشوخ أبو عمرو رحمه هللا فهذه الكتب الم رجة تلتحق بصحوح مسلم فى أن لها 
سمة الصحوح وان لم تلتحق به فى خصائصه كلها ويستفاد من م رجاتهم ث هث فوائد 
علو االسناد وزيادة قوة الحديث بكثرة اإلشارة وزيادة ألفاظ صحوحة مفيدة ثم انهم لم 

ا موافقته فى اللفظ لكونهم يروونها بأسانيد أخر فوقع فى بعضها تفاوت فمن هذه يلتزمو 
الكتب الم رجة على صحوح مسلم كتاب العبد الصالح أبى جعفر أحمد بن أحمد بن 
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حمدان النوسابورى لصاحب العابد ومنها المسند الصحوح البى بكر محمد بن محمد بن 
ك مسلما فى أكثر شيوخه ومنها م تصر المسند رجا النوسابورى الحافظ وهو متقدم يشار 

الصحوح المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبى عوانة يعقوب بن اسحاق االسفراينى روى 
فوه عن يونس بن عبد االعلى وغيره من شيوخ مسلم ومنها كتاب أبى حامد الشازكى 

ألبى بكر الفقوه الشافعى الهروى يروى عن أبى يعلى الموصلى ومنها المسند الصحوح 
 محمد بن عبد هللا الجوزقى النوسابورى الشافعى ومنها المسند المست رج على كتاب
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مسلم للحافظ المصنف أبى ندوم أحمد بن عبد هللا االصبهانى ومنها الم رج على صحوح 
 مسلم ل همام أبى الوليد حسان بن محمد القرشى الفقوه الشافعى وغير ذلك وهللا أعلم.

}فصل{: قد استدرك جماعة على الب ارى ومسلم أحاديث أخ ه بشرطهما فيها ونزلت      
عن درجة ما التزماه وقد سبقت االشارة الى هذا وقد ألف االمام الحافظ أبو الحسن على 
بن عمر الدارقطنى فى بوان ذلك كتابه المسمى باالستدراكات والتتبع وذلك فى مائتى 

ى مسعود الدمشقى أيضا عليهما استدراك والبى على الغسانى حديث مما فى الكتابين والب
الجوانى فى كتابه تقييد المهمل فى جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما وفوه 
ما يلزمهما وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره وستراه فى مواضعه ان شاء هللا تعالى وهللا 

 أعلم.
ح وبوان الحسن والضدوف وأنواعها قال العلماء }فصل{: في معرفة الحديث الصحو     

الحديث ث هثة أقسام صحوح وحسن وضدوف ولكل قسم أنواع فأما الصحوح فهو ما اتصل 
سنده بالعدول الضابطين شذوذ وال علة فهذا متفق على أنه صحوح فان اختل بعض هذه 

سلومان أحمد ابن الشروط ففوه خ هف وتفصيل نذكره ان شاء هللا تعالى وقال االمام أبو 
محمد بن ابراهوم بن ال طاب ال طابى الفقوه الشافعى المتفنن الحديث ثم أهله ث هثة أقسام 
صحوح وحسن وسقوم فالصحوح ما اتصل سنده وعدلت نقلته والحسن ما عرف م رجه 
واشتهر رجاله وعلوه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة 

السقوم على ث هث طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول قال الحاكم أبو الفقهاء و 
كتاب االكليل الصحوح من الحديث عشرة أقسام  عبدهللا النوسابورى في كتابه المدخل الى
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خمسة متفق عليها وخمسة م تلف فيها فاالول من المتفق علوه اختوار الب ارى ومسلم 
وهو أن ال يذكر اال ما رواه صحابى مشهور عن رسول وهو الدرجة االولى من الصحوح 

هللا  صلى هللا علوه وسلم له راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه تابعى مشهور بالرواية عن 
الصحابة له أيضا روايان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من تباع االتباع الحافظ المتقن 

ديث المروية بهذه الشريطة ال يبلغ المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك قال الحاكم واالحا
عددها عشرة آالف حديث القسم الثاني مثل االول اال أن روايه من الصحابة لوس له اال 
راو واحد القسم الثالث مثل االول اال أن روايه من التابعين لوس له إال راو واحد القسم 

 الرابع األحاديث االفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول
 
 28ص:  1 ج: 

القسم ال امس أحاديث جماعة من االئمة عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواية عن 
آبائهم عن أجدادهم بها اال عنهم كصحوفة عمرو بن شعيب عن أبوه عن جده وبهز بن 
حكوم عن أبوه عن جده واياس بن معاوية عن ابوه عن جده وأجدادهم صحابيون 

هذه االقسام ال مسة م رجة في كتب االئمة فوحتج بها وان لم وأحفادهم ثقاة قال الحاكم ف
ي رج منها في الصحوحين حديث القسم االول قال وال مسة الم تلفة فيها والجواب 
وأحاديث المدلسين اذا لم يذكروا سماعهم وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقاة وروايات 

ادقين فهذا آخر ك هم الحاكم وسنتكلم علوه الحفاظ العارفين وروايات المبتدعة اذا كانوا ص
بعد حكاية قول الجواني ان شاء هللا تعالى وقال أبو على الغسانى الجوانى الناقلون سبع 
طبقات ث هث مقبولة وث هث متروكة والسابعة م تلف فيها فاألولى أئمة الحديث وحفاظه 

الحفظ والضبط لحقهم فى وهم الحجة على من خالفهم ويقبل انفرادهم الثانوة دونهم فى 
بعض روايتهم وهم وغلط والغالب على حديثهم الصحة ويصحح ماوهموا فوه من رواية 
األولى وهم الحقون بهم الثالثة جنحت الى مذاهب من غالوة وال داعوة وصح حديثها 
وثبت صدقها وقل وهمها فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم وعلى هذه 

نقل الحديث وث هث طبقات أسقطهم أهل المعرفة األولى من وسم بالكذب الطبقات يدور 
ووضع الحديث الثانوة من غلب علوه الغلط والوهم والثالثة طائفة غلت فى البدعة ودعت 
اليها وحرفت الروايات وزادت فيها لوحتجوا بها والسابعة قوم مجهولون انفردوا بروايات لم 
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هم آخرون هذا ك هم الغسانى فأما قوله ان أهل البدع يتابعوا عليها فقبلهم قوم و وقف
واالهواء الذين ال يدعون اليها وال يغلون فيها يقبلون ب ه خ هف فلوس كما قال بل فيهم 
خ هف وكذلك فى الدعاة خ هف مشهور سنذكرهما قريبا ان شاء هللا تعالى حيث ذكره 

هو كما قال وقد أخل الحاكم بهذا االمام مسلم رحمه هللا وأما قوله فى المجهولين خ هف ف
النوع من الم تلف فوه ثم المجهول أقسام مجهول العدالة ظاهرا وباطنا ومجهوال باطنا مع 
وجودها ظاهرا وهو المستور ومجهول العين فأما االول فالجمهور على أنه ال يحتج به 

اال راو  م يرو عنهوأما اآلخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين وأما قول الحاكم ان من ل
واحد فلوس هو من شرط الب ارى ومسلم فمردود غلطه االئمة فوه باخراجهما حديث 
المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب فى وفاة أبى طالب لم يرو ابنه سعيد وباخراج 

 الب ارى حديث عمرو بن تغلب انى ألعطى الرجل
 
 29ص:  1ج:  

ث قوس بن أبى حازم عن مرداس االسلمى والذى أدع أحب الى لم يرو الحسن وحدي
يذهب الصالحون لم يرو قوس وباخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفارى لم يرو عبد 
هللا بن الصامت وحديث ربوعة بن كعب االسلمى لم يرو أبى سلمة ونظائر فى 

ا الم تلف فيها فسأعقد فى كل واحد منه الصحوحين لهذا كثيرة وهللا أعلم وأما االقسام
فص ه ان شاء هللا تعالى لوكون أسهل فى الوقوف علوه هذا ما يتعلق بالصحوح وأما 
الحسن فقد تقدم قول ال طابى رحمه هللا انه ما عرف م رجه واشتهر رجاله وقال أبو 
عوسى الترمذى الحسن ما لوس فى اسناده من يتهم ولوس بشاذ وروى وجه وضبط الشوخ 

ه هللا الحسن فقال هو قسمان أحدهما الذى ال ي لو االمام أبو عمرو بن الص هح رحم
اسناده من مستور لم تتحقق أهليته ولوس كثير ال طأ فوما يرويه وال ظهر منه تعمد 
الكذب وال سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه 

ة ولم يبلغ درجة رجال آخر القسم الثانى أن يكون راويه من المشهورين بالصدق واالمان
الصحوح لقصوره عنهم فى الحفظ واالتقان اال أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده بنو قال 
وعلى القسم االول ينزل ك هم الترمذى وعلى الثاني ك هم ال طابى فاقتصر كل واحد منهما 

ن كان على قسم رآه خفوا وال بد في القسمين من س همتهما من الشذوذ والعلة ثم الحسن وا

This file was downloaded from QuranicThought.com



دون الصحوح فهو كالصحوح في جواز االحتجاج به وهللا أعلم وأما الضدوف فهو مالم 
يوجد فوه شروط الصحة وال شروط الحسن وأنواعه كثيرة منها الموضوع والمقلوب والشاذ 
والمنكر والمعلل والمضطرب وغير ذلك ولهذه االنواع حدود وأحكام وتفريعات معروفة ثم 

أتقنها مع ما يحتاج الوه طالب الحديث من األدوات والمقدمات  أهل هذه الصنعة وقد
ويستعين به في جموع الحاالت االمام الحافظ أبو عمرو بن الص هح في كتابه علوم 
الحديث وقد اختصرته وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هذا الفن والدخول في زمرة 

قه وتكاملت معرفته له بالحفاظ القواعد والمهمات ما يلتحق به من حق أهله ففوه من
المتقنين وال يسبقونه اال بكثرة االط هع على طرق الحديث فان شاركهم فيها لحقهم وهللا 

 أعلم.
}فصل{: في ألفاظ يتداولها أهل الحديث المرفوع ما أضوف الى رسول هللا  صلى هللا      

طعا وأما الموقوف علوه وسلم خاصة ال يقع مطلقه على غيره سواء كان متص ه أو منق
فما أضوف الى الصحابي قوال له او فع ه أو نحوه متص ه كان أو منقطعا ويستعمل في 

 غيره مقيدا
 
 30ص:  1ج:  

فوقال حديث كذا وفقه ف هن على عطاء مث ه وأما المقطوع فهو الموقوف على التابعى قوال 
اسناده على أى وجه  له أو فع ه متص ه كان أو منقطعا وأما المنقطع فهو ما لم يتصل

كان انقطاعه فان كان الساقط رجلين فأكثر سمى أيضا معض ه بفتح الضاد المعجمة وأما 
والجواب فهو ثم الفقهاء وأصحاب األصول وال طيب الحافظ أبى بكر البغدادى وجماعة 
من المحدثين ما انقطع اسناده على أى وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطع 

عات من المحدثين أو أكثرهم ال يسمى مرس ه اال ما أخبر فوه التابعى عن وقال جما
رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم  ثم مذهب الشافعى والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من 
الفقهاء أنه ال يحتج بالمرسل ومذهب مالك وأبى حنوفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به 

ى والجواب ما يعضده احتج به وذلك بأن يروى أيضا ومذهب الشافعى أنه اذا انضم ال
مسندا أو مرس ه من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء وأما مرسل 
الصحابى وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره كقول عائشة رضى هللا عنها أول ما بدىء 
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فمذهب الشافعى  به رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم  من الوحى الرؤيا الصالحة
والجماهير أنه يحتج به وقال االستاذ االمام أبو اسحاق االسفراينى الشافعى ال يحتج به 

 اال أن يقول انه ال يروى اال عن صحابى والصواب االول.
}فصل{: اذا قال الصحابى كنا نقول أونفعل أو يقولون أو يفعلون كذا أو كنا ال نرى      

وا فوه فقال االمام أبو بكر االسماعيلى اليكون مرفوعا بل هو أو اليرون بأسا بكذا اختلف
موقوف وسنذكر حكم الموقوف فى فصل بعد هذا ان شاء هللا تعالى وقال الجمهور من 
المحدثين وأصحاب الفقه واألصول ان لم يضفه الى زمن رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم  

فعل فى حواة النبى  صلى هللا علوه فلوس بمرفوع بل هو موقوف وان أضافه فقال كنا ن
وسلم  أو فى زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أونحو ذلك فهو تزوجها وهذا هو المذهب 
الصحوح الظاهر فانه اذا فعل فى زمنه  صلى هللا علوه وسلم  فالظاهر اط هعه علوه 

لفعل مما ال وتقريره اياه  صلى هللا علوه وسلم وذلك تزوجها وقال آخرون ان كان ذلك ا
ي فى غالبا كان مرفوعا واال كان موقوفا وبهذا قطع الشوخ أبو اسحاق الشيرازى الشافعى 

أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله تزوجها  وهللا أعلم وأما اذا قال الصحابى
 على المذهب الصحوح الذى قاله الجماهير من أصحاب الفنون وقيل موقوف وأما اذا قال

 التابعى من السنة كذا فالصحوح أنه موقوف وقال بعض أصحابنا الشافعيين
 
 31ص:  1ج:  

انه تزوجها مرسل وأما اذا قيل ثم ذكر الصحابى يرافعه أو ينهوه أو يبلغ به أو رواية فكله 
تزوجها متصل ب ه خ هف أما اذا قال التابعى كانوا يفعلون ف ه يدل على فعل جموع األمة 

األمة ف ه حجة فوه اال أن يصرح بنقله عن أهل االجماع فوكون نق ه  بل على بعض
 ب بر واحد خ هف. ل هجماع وفى ثبوته

}فصل{: اذا قال الصحابى قوال أو فعل فع ه فقد قدمنا أنه يسمى موقوفا وهل يحتج      
به فوه تفصيل واخت هف قال أصحابنا إن ينتشر فلوس هو اجماعا وهل هو حجة فوه 

لشافعى رحمه هللا وهما مشهوران أصحهما الجديد أنه لوس بحجة والثانى وهو القديم قوالن ل
قلنا هو حجة قدم على القواس ولزم التابعى وغيره العمل به ولم تجز  أنه جحة فان

م الفته وهل ي   به العموم فوه وجهان واذا قلنا لوس بحجة فالقواس مقدم علوه ويجوز 
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ختلف الصحابة رضى هللا عنهم على قولين فان قلنا بالجديد لم للتابعى م الفته فأما اذا ا
يجز رحمة واحد من صليت بل يطلب الدليل وان قلنا بالقديم فهما دلي هن تعارضا فيرجح 
أحدهما على اآلخر بكثرة العدد فان استوى العدد قدم باالئمة فوقدم ما علوه امام منهم 

هما أكثر عددا ومع االقل امام فهما سواء على ماال امام علوه فان كان الذى على أحد
فان استويا فى العدد واالئمة اال أن فى أحد الشو ين أبى بكر وعمر رضى هللا عنهما 
وفى اآلخر غيرهما ففوه وجهان الصحابنا أحدهما أنهما سواء والثانى يقدم ما فوه أحد 

ذكرناه وان لم ي الف  الشو ين هذا كله اذا انتشر أما اذا لم ينتشر فان خولف فحكمه ما
ففوه خمسة أوجه الصحابنا العراقيين األربعة األولى منها وهى مشهورة فى كتبهم فى 
األصول وفى أوائل كتب الفروع أحدهما أنه حجة واجماع وهذا الوجه هو الصحوح عندهم 
والثانى أنه حجة ولوس باجماع والثالث ان كان فتوى فقوه فهو حجة وان كان حكم امام 

حاكم فلوس بحجة وهو قول أبى على بن أبى هريرة والرابع ضده ان كان فتوا لم يكن أو 
حجة وان كان حاكما أواماما كان اجماعا وال امس أنه لوس باجماع وال حجة وهذا الوجه 
هو الم تار ثم الغزالى فى المستصفى اما اذا قال التابعى قوال لم ينتشر فلوس بحجة ب ه 

فلوس بحجة ب ه خ هف وان انتشر ولم ي الف فظاهر ك هم  خ هف وان انتشر وخولف
جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابى المنتشر م الفة وحكى بعض ألصحابنا 
فوه وجهين أصحهما هذا والثانى لوس بحجة قال صاحب الشامل من أصحابنا الصحوح 

 أنه يكون اجماعا وهذا هو األفقه وال فرق فى هذا
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ن الصحابى والتابعى وقد ذكرت هذا الفصل بدالئله وايضاحه ونسبة هذه االخت هفات بي
 الى قائلها من شرح أعطى على وجه حسن م تصر وحذفت ذلك هنا اختصارا وهللا أعلم.

}فصل{: فى االسناد المعنعن وهو ف هن عن ف هن قال بعض العلماء هو مرسل      
اهير من أصحاب الحديث والفقه واألصول انه والصحوح الذى علوه العمل وقاله الجم

متصل بشرط أن يكون مدلس وبشرط امكان لقاء من أضوفت العنعنة اليهم بعضهم بعضا 
وفى اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خ هف منهم من لم يشترط 

يث أذكره فى شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم ادعى االجماع علوه وسوأتى الك هم علوه ح
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أواخر مقدمة الكتاب ان شاء هللا تعالى ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده وهو مذهب 
على بن المدينى والب ارى وأبى بكر الصيرفى الشافعى والمحققين وهو الصحوح ومنهم 
من شرط طول الصحبة وهو قول أبى المظفر السمعانى الفقوه الشافعى ومنهم من شرط 

عنه وبه قال أبو عمرو المقرى وأما اذا قال حدثنا الزهرى أن ابن  روايةان يكون معروفا بال
المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو ذلك فقال اإلمام أحمد بن 
حنبل رحمه هللا وجماعة ال يلتحق ذلك بعن بل يكون منقطعا حتى يبين السماع وقال 

لشرط المقدم وهذا هو الصحوح وفى هذا الجماهير هو كعن محمول على السماع با
الفصل فوائد كثيرة ينتفع بها ان شاء هللا تعالى فى معرفة هذا الكتاب وسترى ما يترتب 
علوه من ملكا ان شاء هللا تعالى حيث تمر بمواضوعها من الكتاب ويستدل بذلك على 

فى هذا بل غزارة علم مسلم رضى هللا عنه وشدة تحريه واتقانه وانه ممن ال يساوى 
 اليدانى رضى هللا عنه.

}فصل{: زيادات الثقة مقبولة مطلقا ثم الجماهير من أهل الحديث والفقه واألصول     
وقيل ال تقبل وقيل تقبل ان من رواه ناقصا وال تقبل ان زادها هو وأما اذا روى العدل 

تفاق العلماء الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول ب ه خ هف نقل ال طيب البغدادى ا
علوه وأما اذا رواه بعض الثقات الضابطين متص ه وبعضهم مرس ه أو بعضهم موقوفا 
وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه فى وقت وأرسله أو وقفه فى وقت فالصحوح الذى 
قاله المحققون من الحديث وقاله الفقهاء وأصحاب األصول وصححه ال طيب البغدادى 

كان الم الف له مثله أو أكثر وأحفظ ألنه زيادة ثقة  رفعه سواء أن الحكم لمن وصله أو
 وهى مقبولة وقيل الحكم
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لمن أرسله أو وقفه قال ال طيب وهو أكثر قول المحدثين وقيل الحكم ل هكثر وقيل 
 ل هحفظ.

}فصل{: التدلوس قسمان أحدهما أن يروى عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما     
ئ ه ف هن أو عن ف هن أو نحوه وربما لم يسقط شو ه وأسقط غيره لكونه ضدوفا سماعه قا

أو صغيرا تحسينا لصورة الحديث وهذا القسم مكروه جدا ذمه أكثر العلماء وكان شدبة من 
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أشدهم ذما له وظاهر ك همه أنه حرام وتحريمه ظاهر فانه يوهم االحتجاج بما ال يجوز 
اسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فوه من الغرور ثم ان االحتجاج به ويتسبب أيضا الى 

هذه األمور ثم قال فريق من  مفسدته دائمة وبعض هذا يكفى فى التحريم فكوف باجتماع
العلماء من عرف منه هذا التدلوس صار مجروحا ال يقبل له رواية فى شىء أبدا وان بين 

رواه بلفظ محتمل لم يبين فوه السماع والصحوح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما 
السماع فهو مرسل وما بينه فوه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فهو صحوح مقبول يحتج 
به وفى الصحوحين وغيرهما من كتب األصول من هذا الضرب كثير ال يحصى كقتادة 
قد واالعمش والسفوانين وهشوم وغيرهم ودليل هذا أن التدلوس لوس كذبا واذا لم يكن كذبا و 

قال الجماهير أنه لوس محرما والراوى عدل ضابط وقد بين سماعه وجب الحكم بصحته 
وهللا أعلم ثم هذا الحكم فى المدلس جاز فومن دلس مرة واحدة وال يشترط تكرره منه واعلم 
أن ما كان فى الصحوحين ثم المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة 

فى الصحوح بالطريقتين جموعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم  أخرى وقد جاء كثير منه
يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذى ذكرته وسترى من ذلك ان شاء هللا تعالى 
جم ه مما ننبه علوه فى مواضعه ان شاء هللا تعالى وربما مررنا بشىء منه على قلة تنبوه 

 أعلم وأما القسم الثانى من التدلوس فانه علوه اكتفاء بالتنبوه على مثله قريبا منه وهللا
يسمى شو ه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو يكنوه بما ال يعرف به كراهة أن يعرف 
ويحمله على ذلك كونه ضدوفا أو صغيرا أو يستنكف أن يروى عنه لمعنى آخر أو يكون 

رة واحدة أو لغير مكثرا من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صو 
 ذلك من االسباب وكراهة هذا القسم أخف وسببها توحد طريقة معرفته وهللا أعلم.

}فصل{: فى معرفة االعتبار والمتابعة والشاهد واالفراد والشاذ والمنكر فإذا روى      
حماد مث ه حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة رضى هللا عنه عن النبى  

 ه وسلمصلى هللا علو
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ينظر هل رواة حماد عن أيوب أو عن ابن أيوب أو عن أبى ابن سيرين أو عن النبى ص 
أبى هريرة فأى ذلك وجد علم أن له أص ه يرجع الوه فهذا النظر والتفتوش يسمى اعتبارا 
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وأما المتابعة فأن يرويه عن حماد أو عن ابن أيوب أو عن أبى ابن سيرين أو عن النبى 
أبى هريرة فكل واحد من هذه االقسام يسمى متابعة وأع هها األولى وهى متابعة حماد ص 

فى الرواية عن أيوب ثم ما بعدها على الترتيب وأما الشاهد فأن يروى حديث وتسمى 
المتابعة شاهدا وال يسمى الشاهد متابعة واذا قالوا فى نحو هذا تفرد به أبو هريرة أو ابن 

وجوه المتابعات كلها واعلم أنه يدخل فى  اد كان مشعرا بانتفاءسيرين أو أيوب أو حم
المتابعات واالستشهاد رواية بعض الضعفاء وال يصلح لذلك كل ضدوف وانما يفعلون هذا 
لكون التابع ال اعتماد علوه وانما االعتماد على من قبله واذا انتفت المتابعات وتمحض 

فهذا ضدوف ويسمى  رواية من هو أحفظ منهفردا فله أربعة أحوال حال يكون م الفا ل
شاذا ومنكرا وحال يكون م الفا ويكون هذا الراوى حافظا ضابطا متقنا فوكون صحوحا 
وحال يكون قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فوكون حديثه حسنا وحال يكون بعيدا 

والمقبول عن حاله فوكون شاذا ومنكرا مردودا فتحصل أن الفرد قسمان مقبول ومردود 
ضربان فرد الي الف وراويه كامل االهلوة وفرد هو قريب منه والمردود أيضا ضربان فرد 

 م الف ل هحفظ وفرد لوس فى روايه من الحفظ واالتقان ما يجبر تفرده وهللا   أعلم.
}فصل{: فى حكم الم تلط اذا خلط الثقة الخت هل ضبطه بحرف أو هرم أو لذهاب      

قبل حديث من أخذ عنه قبل االخت هط وال يقبل حديث من أخذ بعد بصره أو نحو ذلك 
االخت هط أوشككنا فى وقت أخذه فمن الم لطين عطاء بن السائب وأبواسحاق السبوعى 
وسعيد الجريرى وسعيد بن أبى عروبة وعبد الرحمن بن عبد هللا المسعودى وربوعة أستاذ 

لكوفى وسفوان بن عيينة قال يحيى مالك وصالح مولى التؤمة وحصين بن عبد الوهاب ا
القطان أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين وتوفى سنة تسع وتسعين وعبد الرزاق بن همام 
عمى فى آخر عمره فكان يتلقن وعارم اختلط آخرا واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا 

 به فى الصحوحين فهو مما علم أنه أخذ قبل االخت هط
 
 35ص:  1ج:  

فصل{: فى أحرف م تصرة فى بوان محمود والمنسوخ وحكم الحديثين الم تلفين }     
ظاهرا أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر هذا هو الم تار فى 
حده وقد قيل ذلك وقد أدخل فوه كثيرون أو األكثرون من المصنفين فى الحديث ما لوس 
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منسوخا وال م صصا بل مؤوال ذلك ثم النسخ  منه بل هو من قسم الت صو  أو لوس
يعرف بأمور منها لبعض رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم  به ككنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها ومنها قول الصحابى كان آخر األمرين ترك الوضوء مما مست النار 

لمرة الرابعة ومنها ما يعرف بالتاريخ ومنها مه يعرف باالجماع كقتل شارب ال مر فى ا
فإنه منسوخ عرف نس ه باالجماع واالجماع ال ينسخ والينسخ لكن يدل على وجود ناسخ 
وهللا أعلم وأما اذا تعارض حديثان فى الظاهر ف ه بد من الجمع بينهما أو ترجوح أحدهما 
وانما يقوم بذلك غالبا االئمة الجامعون بين الحديث والفقه واألصولين المتمكنون فى ذلك 

غائصون على المعانى الدقوقة الرائضون أنفسهم فى ذلك فمن كان بهذه الصفة لم يشكل ال
علوه شىء من ذلك اال النادر فى بعض االحوان ثم الم تلف قسمان أحدهما يمكن الجمع 
بينهما فيتعين ويجب العمل بالحديثين جموعا ومهما أمكن حمل ك هم الشارع على وجه 

ير الوه وال يصار الى النسخ مع امكان الجمع الن فى النسخ يكون أعم للفائدة تعين المص
اخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به ومثال الجمع حديث العدوى مع حدبث 
اليورد ممرض على مصح وجه الجمع أن األمراض التعدى بطبعها ولكن جعل هللا 

عتقده الجاهلوة من سبحانه وتعالى م الطتها سببا ل هعداء فنفى فى الحديث االول ما ي
العدوى بطبعها وأرشد فى الثانى الى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء هللا 
وقدره وفعله القسم الثانى أن يتضادا بحيث ال يمكن الجمع بوجه فان علمنا أحدهما ناس ا 

وهى  قدمناه واال علمنا بالراجح منهما كالترجوح بكثرة الرواة وصفاتهم وسائر وجوه الترجوح
نحو خمسين وجها جمعها الحافظ أبو بكر الحازمى فى أول كتابه محمود والمنسوخ وقد 

 جمعتها أنا م تصرة وال ضرورة الى ذكرها هنا كراهة للتطويل وهللا أعلم.
}فصل{: فى معرفة الصحابى والتابعى هذا الفصل مما يتأكد االعتناء به وتمس      

الجواب فأما الصحابى فكل مسلم رأى رسول هللا  الحاجة الوه فبه يعرف المتصل من و 
صلى هللا علوه وسلم ولو لحظة هذا هو الصحوح فى حده وهو مذهب أحمد بن حنبل 

 وأبى عبد هللا الب ارى فى صحوحه
 
 36ص:  1ج:  

This file was downloaded from QuranicThought.com



والمحدثين كافة وذهب أكثر أصحاب الفقه واألصول الى أنه من طالت صحبته له  صلى 
مام القاضى أبو الطيب الباق هنى الخ هف بين أهل اللغة أن هللا علوه وسلم  قال اال

الصحابى مشتق من الصحبة جار على كل من صحب غيره قلي ه كان او كثيرا يقال 
صحبه شهرا ويوما وساعة قال وهذا يوجب فى حكم اللغة اجراء هذا على من صحب 

فقد تقرر ل همة  النبى  صلى هللا علوه وسلم  ولو ساعة هذا هو األصل قال ومع هذا
عرف فى أنهم اليستعملونه اال فومن الغرماء صحبته واتصل لقاؤه وال يجرى ذلك على من 
لقى المرء ساعة ومشى معه خطوات وسمع منه حديثا فوجب أن اليجرى فى االستعمال 
اال على من هذا حاله هذا ك هم القاضى المجمع على امانته وج هلته وفوه تقرير للمذهبين 

به على ترجوح مذهب المحدثين فان هذا االمام قد نقل عن أهل اللغة أن االسم  ويستدل
يتناول البغوي ساعة وأكثر أهل الحديث قد نقلوا االستعمال فى الشرع والعرف على وفق 
اللغة فوجب المصير وهللا أعلم وأما التابعى ويقال فوه التابع فهو من لقى الصحابى وقيل 

حابى واالكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظرا الى مقتضى من صحبه كال  هف فى الص
 اللفظين.
}فصل{: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فوما بين رجال االسناد فى ال ط      

وينبغى للقارىء أن يلفظ بها واذا كان فى الكتاب قرىء على ف هن أخبرك ف هن فلوقل 
اذا كان فوه قرىء على ف هن أخبرنا ف هن القارىء قرىء على ف هن قيل له أخبرك ف هن و 

فلوقل قرىء على ف هن قيل له قلت أخبرنا ف هن واذا تكررت كلمة قال كقوله حدثنا صالح 
قال قال الشعبى فانهم يحذفون احداهما فى ال ط فليلفظ بهما القارىء فلو ترك القارىء 

كون هذا من الحذف لفظ قال فى هذا كله فقد أخطأ والسماع صحوح للعلم بالمقصود وي
 لداللة الحال علوه.

}فصل{: اذا أراد رواية الحديث بالمعنى فان لم يكن خبيرا بااللفاظ ومقاصدها عالما      
بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى ب ه خ هف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ وان 

ألصول ال يجوز مطلقا وجوزه كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه وا
بعضهم حديث النبى  صلى هللا علوه وسلم ولم يجوزه فوه وقال جمهور السلف وال لف 
من الطوائف المذكورة يجوز فى الجموع اذا جزم بأنه أدى المعنى وهذا هو الصواب الذى 
ظ تقتضوه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضى هللا عنهم فى روايتهم القضوة الواحدة بألفا
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م تلفة ثم هذا فى الذى يسمعه المصنفات أما المصنفات ف ه يجوز تغييرها بالمعنى اذا 
 وقع فى الرواية
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أو التصنوف غلط ال شك فوه فالصواب الذى قاله الجماهير أنه يرويه على صواب وال 
الصواب يغيره فى الكتاب بل ينبه علوه حال الرواية فى حاشوة الكتاب فوقول كذا وقع و 

كذا فصل اذا روى الشوخ الحديث باسناد ثم أتبعه اسنادا آخر وقال ثم انتهاء االسناد مثله 
او نحوه فأراد السامع أن يروى المتن باالسناد الثانى مقتصرا علوه فاالظهر منعه وهو قول 
شدبة وقال سفوان الثورى يجوز بشرط أن يكون الشوخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين 

فاظ و قال يحيى بن معين يجوز ذلك فى قوله مثله وال يجوز فى نحوه قال ال طيب االل
منع الرواية بالمعنى فأما على جوازها ف ه فرق  البغدادى الذى قاله ابن معين بناء على

وكان جماعة من العلماء يحتاطون فى مثل هذا فاذا أرادوا رواية مثل هذا أو أورد أحدهم 
ل مثل حديث قبله متنه كذا ثم يسوقه واختار ال طيب هذا وال شك االسناد الثانى ثم يقو 

فى حسنه أما اذا ذكر االسناد وطرفا من المتن ثم قال وذكر الحديث أو قال واقت  
الحديث أو قال الحديث أو ما أشبهه فأراد السامع أن يروى عنه الحديث بكماله فطريقه 

بطوله كذا ويسوقه الى آخره فان أراد أن أن يقتصر على ما ذكره الشوخ ثم يقول والحديث 
يرويه مطلقا وال يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق فى مثله ونحوه وممن ن  
على منعه االستاذ أبو اسحاق االسفراينى الشافعى وأجازه أبو بكر االسماعيلى بشرط أن 

اجة الى معرفته يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث وهذا الفصل مما تشتد الح
 للمعتنى بصحوح مسلم لكثرة تكرره فوه وهللا أعلم.

على جواز الرواية  }فصل{: اذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا فى جوازه     
بالمعنى فان جوزناها جاز واال ف ه و ينبغى أن يقطع بجوازه ان لم يكن المقدم مرتبطا 

ر المتن وبعض االسناد ثم ذكر باقى االسناد بالمؤخر وأما اذا قدم المتن على االسناد وذك
متص ه حتى وصله بما ابتدأ به فهو حديث متصل والسماع صحوح فلو أراد من سمعه 
هكذا أن يقدم جموع االسناد فالصحوح الذى قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه وقيل فوه 

 خ هف كتقديم بعض المتن على بعض.
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أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه اذا }فصل{: اذا درس بعض االسناد      
عرف صحته وسكنت نفسه الى أن ذلك الساقط هذا هو الصواب الذى قاله المحققون ولو 

فى حال الرواية فهو أولى أما اذا وجد فى كتابه مضبوطة أشكلت علوه فانه يجوز أن  بينه
 ى ما ي برونه وهللا أعلم.يسأل عنها العلماء بها من أهل العربوة وغيرهم ويرويها عل
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}فصل{: اذا كان فى سماعه عن رسول هللا  صلى هللا علوه وسلم  فأراد أن يرويه      
ويقول عن النبى  صلى هللا علوه وسلم أو عكسه فالصحوح الذى قاله حماد بن سلمة 

قال الشوخ أبو وأحمد بن حنبل و أبو بكر ال طيب أنه جائز النه الي تلف به هنا معنى و 
أنه ال يجوز وان جازت الرواية بالمعنى الخت هفه  عمرو بن الص هح رحمه هللا الظاهر

والم تار ما قدمته ألنه وان كان أصل النبى والرسول م تلفا ف ه اخت هف هنا وال لبس وال 
 شك وهللا أعلم.

االصط هح  }فصل{: جرت العادة باالقتصار على الرمز فى حدثنا وأخبرنا واستمر     
علوه من قديم االعصار الى بكذا واشتهر ذلك بحيث ال ي فى فوكتبون من حدثنا ثنا وهى 
الثاء والنون وااللف وربما حذفوا الثاء ويكتبون من أخبرنا انا وال يحسن زيادة الباء قبل نا 
ء واذا كان للحديث اسنادان أو أكثر كتبوا ثم االنتقال من االسناد الى اسناد ح وهى حا

من االسناد الى اسناد وأنه يقول  مهملة مفردة والم تار أنها مأخوذة من التحول لتحوله
القارىء اذا انتهى اليها )ح( ويستمر فى قراءة ما بعدها وقيل انها من حال بين الشيئين 
اذا حجز لكونها حالت بين االسناد وأنه ال يلفظ ثم االنتهاء اليها بشىء ولوست من الرواية 

نها رمز الى قوله الحديث وان أهل المغرب كلهم يقولون اذا وصلوا اليها الحديث وقيل ا
وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح فوشعر بأنها رمز صح وحسنت ههنا كتابة 
صح لئ ه يتوهم أنه سقط متن االسناد االول ثم هذه الحاء توجد فى كتب المتأخرين كثيرا 

صحوح الب ارى فيتأكد احتواج صاحب هذا الكتاب  وهى كثيرة فى صحوح مسلم قليلة فى
 الى معرفتها وقد أرشدناه الى ذلك وهلل الحمد والنعمة والفضل والمنة.   

}فصل{: لوس للراوى أن يزيد فى شو ه وال صفته على ما سمعه من شو ه لئ ه      
مشابهة غيره يكون كاذبا على شو ه فان أراد تعريفه وايضاحه وزوال اللبس المتطرق الوه ل
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فطريقه أن يقول قال حدثنى ف هن يعنى ابن ف هن أو الف هن أو هو ابن ف هن أو الف هنى 
أو نحوه ذلك فهذا جائز حسن قد استعمله االئمة وقد أكثر الب ارى ومسلم منه فى 
الصحوحين غاية االكثار حتى ان كثيرا من أسانيدهم يقع فى االسناد الواحد منها 

ن هذا الضرب كقوله فى أول كتاب الب ارى فى باب من سلم موضعان أو أكثر م
لسانه ويده قال أبو معاوية حدثنا داود هو ابن أبى هند عن عامر قال  المسلمون من

 سمعت عبد هللا هو ابن عمرو وكقوله فى كتاب مسلم
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سلومان  فى باب منع النساء من ال روج الى المساجد حدثنا عبد هللا بن مسلمة حدثنا
يعنى ابن ب هل عن يحيى وهو ابن سعيد ونظائره كثيرة وانما يقصدون بهذا االيضاح كما 
ذكرنا أوال فانه لو قال حدثنا داود أو عبد هللا لم يعرف من هو لكثرة المشاركين فى هذا 

فى بعض المواطن اال ال واص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب  االسم واليعرف ذلك
وه لغيرهم وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتوش وهذا الفصل نفوس يعظم الرجال فأوضح

االنتفاع به فان من ال يعانى هذا الفن قد يتوهم أن قوله يعنى وقوله هو زيادة ال حاجة 
 اليها وأن األولى حذفها وهذا جهل قبوح وهللا أعلم.

ب عز وجل أو }فصل{: يستحب لكاتب الحديث اذا مر بذكر هللا عز وجل أن يكت     
تعالى أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أو جلت عظمته أو 
ما أشبه ذلك وكذلك يكتب ثم ذكر النبى  صلى هللا علوه وسلم بكمالهما ال رامزا اليهما وال 

وكذلك يقول فى الصحابى رضى هللا عنه فان كان صحابوا ابن  مقتصرا على أحدهما
ال رضى هللا عنهما وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء واألخوار ويكتب صحابى ق

كل هذا وان لم يكن مكتوبا فى االصل الذى ينقل منه فان هذا لوس رواية وانما هو دعاء 
وينبغى للقارىء أن يقرأ كل ما ذكرناه وان لم يكن مذكورا فى االصل الذى يقرأ منه وال 

 هذا حرم خيرا عظوما وفوت فض ه جسوما.يسأم من تكرر ذلك ومن أغفل 
}فصل{: فى ضبط جملة من األسماء المتكررة فى صحوحى الب ارى ومسلم      

المشتبهة فمن ذلك أبى كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الواء اال آبى اللحم فانه بهمزة 
اليأكل ما ذبح ممدودة مفتوحة ثم باء مكسورة ثم ياء م ففة النه كان اليأكل اللحم وقيل 
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على األصنام ومنه البراء كله م فف الراء اال أبا معشر البراء وأبا العالوة البراء فبالتشديد 
وكله ممدود ومنه يزيد كله بالمثناة من تحت والزى اال ث هثة أحدهم بزيد بن عبد هللا بن 

والراء أبى بردة بضم الموحدة وبالراء والثانى محمد بن عرعرة بن البرند بالموحدة 
المكسورتين وقيل بفتحهما ثم نون والثالث على بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر 
الراء ثم مثناة من تحت ومنه يسار كله بالمثناة والسين المهملة اال محمد بن بشار 

سوار بن باإلجماع وابن أبى سوار بتقديم السين  شو هما فانه بالوحدة ثم المعجمة وفيهما
ه بكسر الموحدة وبالشين المعجمة اال أربعة فبالضم والمهملة عبد هللا بن ومنه بشر كل

 بسر الصحابى وبسر بن سعيد وبسر بن عبيد هللا وبسر بن محجن وقيل هذا
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بالمعجمة ومنه بشير كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة اال اثنين فبالضم وفتح 
يسار واال ثالثا فبضم الشاة وفتح السين المهملة الشين وهما بشير بن كعب وبشير بن 

وهو يسير بن عمرو ويقال أسير ورابعا بضم النون وفتح المهملة وهو قطن بن نسير ومنه 
حارثة كله بالحاء والمثلثة اال جارية بن قدامة ويزيد بن جارية فبالجوم والمثناة ومنه جرير 

وأبا حريز عبد هللا بن الحسين الراوى عن كله بالجوم والراء المكررة اال حريز بن عثمان 
عكرمة فبالحاء والزى آخرا ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران بن حدير و والد زيد 

المهملة اال أبا معاوية محمد بن حازم فبالمعجمة ومنه حبيب  وزياد ومنه حازم كله بالحاء
حمن منسوب عن حف  بن كله بالحاء المهملة اال خبيب بن عدى وخبيب ابن عبد الر 

عاصم وخبيبا كنوة ابن الزبير فبضم المعجمة ومنه حوان كله بفتح الحاء وبالمثناة اال 
ابن خباب وجد خباب بن واسع  خباب بن منقذ والد واسع بن خباب وجد محمد بن يحيى

بن خباب واال خباب بن ه هل منسوبا وغير منسوب عن شدبة و وهيب وهمام وغيرهم 
وفتح ال اء واال حبان بن العرقة وحبان بن عطوة وحبان بن موسى منسوبا فبالموحدة 

وغير منسوب عن عبد هللا هو ابن المبارك فبالموحدة وكسر الحاء ومنه خراش كله بال اء 
المعجمة اال والد ربعى فبالمهملة ومنه حزام فى قريش بالزى وفى االنصار بالراء ومنه 

المهملتين اال أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح حصين كله بضم الحاء وفتح الصاد 
واال أبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد معجمة فوه ومنه حكوم كله بفتح الحاء 
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وكسر الكاف اال حكوم بن عبد هللا وزريق بن حكوم فبالضم وفتح الكاف ومنه رباح كله 
فبالمثناة ثم األكثرين وقاله  بالموحدة اال زياد بن رياح عن أبى هريرة فى أشراط الساعة

الب ارى بالوجهين الشاة والموحدة ومنه زبيد بضم الزاى وفتح الموحدة ثم مثناة هو زبيد بن 
الحارث لوس فيهما غيره وأما زبيد بضم الزاى وكسرها وبمثناة مكررة فهو ابن الصلت فى 

حمن بن الزبير الذى الموطأ ولوس له ذكر فيهما ومنه الزبير كله بضم الزاى اال عبد الر 
تزوج امرأة رفاعة فبالفتح ومنه زياد كله بالواء اال أبا الزناد فبالنون ومنه سالم كله بااللف 
ويقاربه سلم ابن زرير بفتح الزاى وسلم قتيبة وسلم بن أبى الذيال وسلم بن عبد الرحمن 

بى سريج ومن فبحذفها ومنه سريح بالمهملة والجوم ابن يونس وابن النعمان وأحمد بن أ
عداهم فبالمعجمة والحاء ومنه سلمة كله بفتح ال هم اال عمرو بن سلمة امام قومه وبنى 

 سلمة القبيلة من االنصار فبكسرها
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وفى عبد ال الق بن سلمة الوجهان ومنه سلومان كله بالواء اال سلمان الفارسى وابن عامر 
منه س هم كله بالتشديد اال عبد هللا بن س هم واالغر وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها و 

الصحابى ومحمد ابن س هم شوخ الب ارى وشدد جماعة شوخ الب ارى ونقله صاحب 
المطالع عن األكثرين والم تار الذى قاله المحققون الت فوف ومنه سلوم كله بضم السين 

ء ثم باء ويقاربه اال سلوم بن حوان فبفتحها ومنه شيبان كله بالشين المعجمة وبعدها يا
سنان بن أبى سنان وسنان بن ربوعة وسنان بن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار 
وأم سنان وكلهم بالمهملة بعدها نون ومنه عباد كله بالفتح وبالتشديد اال قوس بن عباد 
فبالضم والت فوف ومنه عبادة كله بالضم اال محمد بن عبادة شوخ الب ارى فبالفتح ومنه 

ة كله باسكان الباء اال عامر بن عبدة وبجالة ابن عبدة ففيهما الفتح واالسكان وافتح عبد
أشهر ومنه عبيد كله بضم العين ومنه عبيدة كله بالضم اال السلمانى وابن سفوان وابن 
حميد وعامر بن عبيدة فبالفتح ومنه عقيل كله بفتح العين اال عقيل بن خالد ويأتى كثيرا 

حيى ابن عقيل وبنى عقيل فبالضم ومنه عمارة كله بضم العين ومنه عن منسوب واال ي
واقد كله بالقاف وأما االنساب فمنها األيلى كله بفتح الهمزة واسكان الشاة وال يرد علينا 
شيبان بن فروخ االبلى بضم الهمزة وبالموحدة شوخ مسلم فانه لم يقع فى صحوح مسلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



توحة ومكسورة نسبة الى البصرة اال مالك بن أوس منسوبا ومنها البصرى كله بالموحدة مف
بن الحدثان النصرى وعبد الواحد النصرى وسالما مولى النصريين فبالنون ومنها الثورى 
كله بالمثلثة اال أبا يعلى محمد بن الصلت التوزى فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة 

 يحيى بن بشر شو هما فالبحاء وبالزاى ومنها الجريرى كله بضم الجوم وفتح الراء اال
المفتوحة ومنها الحارثى بالمهملة والمثلثة ويقاربه سعيد الجارى بالجوم وبعد الراء ياء 
مشددة ومنها الحزامى كله بالزاى وقوله فى صحوح مسلم فى حديث أبى الوسر كان لى 

معجمة ومنها على ف هن الحازمى قيل بالزاى وقيل بالراء وقيل الجذامى بالجوم والذال ال
السلمى فى االنصار بفتح السين وفى بنى سلوم بضمها ومنها الهمدانى كله باسكان الموم 
وبالدال المهملة فهذه ألفاظ نافعة فى المؤتلف والم تلف وأما المفردات ف ه تنحصر 
وستأتى فى أبوابها ان شاء هللا تعالى مبينة وكذلك نذكر هذا المؤتلف فى مواضعه ان 

 تعالى م تصرا احتواطا وتسهي ه.شاء هللا 
 }فصل{: تكرر فى صحوح مسلم قوله حدثنا ف هن وف هن كليهما عن ف هن هكذا يقع     
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فى مواضع كثيرة فى أكثر األصول كليهما بالواء وهو مما يستشكل من جهة العربوة وحقه 
حدهما أن يكون مرفوعا أن يقال ك ههما بااللف ولكن استعماله بالواء صحوح وله وجهان أ

تأكيدا للمرفوع قبله ولكنه كتب بالواء ألجل االمالة ويقرأ بااللف كما كتبوا الربا والربى 
بااللف والواء ويقرأ بااللف والوجه الثانى أن يكون كليهما منصوبا ويقرأ بالواء ويكون 

 ود وهللا الموفق.تقديره كليهما وهذا ما يسره هللا تعالى من الفصول ونشرع اآلن فى المقص
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