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النبوي( احلديث  علوم  مختصر  في  الروي  أ. محمد عبيد العبيد)املنهل 

ملخص: 
هذ� بحث تكلمت فيه عن منهج �بن جماعة يف كتابه �ملنهل �لروي يف خمت�رش علوم 
ْنُت فيه مدى �سلته بكتاب »علوم �حلديث« البن �ل�سالح، وطريقته يف  َبيَّ �لنبوي،  �حلديث 
�ل�سالح، وعددت  �بن  ناق�سها مع  �لتي  و�مل�سائل  �لكتاب،  �إير�د م�سمون  وكيفية  �لتق�سيم، 

�لفو�ئد �لتي ز�دها. 
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The Method used by Ibn Jama’a in His Book
 (Al - Manhal Al - Rawi: A Summary in the Prophet’s Sayings) 

Abstract: 

In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent, all praise is for Allah 
the One who, by His bounty, all good deeds are accomplished. In this paper 
I wrote about the method used by Ibn Jama’a in his book Al - Manhal Al - 
Rawi, his method of classification and presentation in his book and along and 
his debate with Ibn Salah. I also enumerated the benefits that he added. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل �لذي بعث خللقه ر�ساًل و�أنبيا، و�أنزل عليهم كتبه لي�سححو� للنا�ص �ل�سبال، 
عذبا،  منهاًل  �سنته  كانت  من  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  وهدى،  نور  م�ساعل  ليكونو�  ورفعهم 

وعلى �آل بيته �الأكابر و�سحابته �لنبال. 
وبعد: 

و�لعلم  �لدقيق،  و�مليز�ن  �لعظيم،  �ملنهج  ذلك  �الإ�سالمية  �الأمة  به  �هلل  �أكرم  مما  فاإن 
�لب�رش �سلى �هلل عليه و�سلم من حتريف �ملغر�سني، وخطاأ  �سيد  �لذي حفظ كالم  �لر�سني، 
�لغافلني، �أال وهو علم م�سطلح �حلديث، وقد �ألف �لعلماء فيه و�أغنو� مباحثه وبينو� م�سائله، 
و�سلكو� �لطرق كلها يف ت�سنيفه فما بني مو�سع وخمت�رش، ومنثور ومنظوم، ومن هذه �لكتب 
�لتي كانت نقلة تاريخية لهذ� �لعلم كتاب �الإمام �بن �ل�سالح رحمه �هلل، �ملو�سوم بـ )علوم 
َمِعينه، فما بني �سارح وخمت�رش وناظم  ، وجاء َمن بعده يدور حوله وَيْنهل من  �حلديث( 
وحم�ٍص، ومن هوؤالء �لعلماء �الأجالء �الإمام �بن جماعة رحمه �هلل حيث قام باخت�سار هذ� 
�لكتاب، وحاول �أن يكون خمت�رش�ً جامعًا نافعًا، فجز�ه �هلل عن �الأمة �ملحمدية خري �جلز�ء. 

أهمية البحث: 
در��سة منهج �ملوؤلفني تعني على معرفة �لطرق �لتي �سلكها �لعلماء يف فهمهم للم�سائل، 
وكيفية عر�سهم لها وتعاملهم معها، وما هي �لقو�عد �لتي �رتكزو� عليها يف كل ذلك، وملا 
�سارت مقدمة �بن �ل�سالح �ملنهل �لعذب لكل مرتٍو من هذ� �لعلم، جاء خمت�رش �الإمام �بن 

اًل حلفظ ما ت�سمنته تلك �ملقدمة، مزيد�ً عليها بفو�ئد وحتقيقات قيمة.  جماعة كتابًا ُم�َسهِّ
منهج البحث: 

�تبعت �ملنهج �ال�ستقر�ئي: فا�ستعر�ست كالم �بن جماعة و�بن �ل�سالح يف كتابيهما. 
و�ملنهج �ملقارن: وذلك مبقارنة كالم كل من �بن جماعة و�بن �ل�سالح. 
و�ملنهج �لنقلي: وذلك بنقل �الأمثلة و�لن�سو�ص لتو�سيح ما و�سلت �إليه. 

خطة البحث: 
املقدمة وفيها: 

�أهمية �لبحث: . 1
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منهج �لبحث: . 2
خطة �لبحث: . 3

متهيد: وفيه ترجمة خمت�رشة لالإمام �بن جماعة. 
�ملبحث �الأول - �لتعريف بالكتاب: 

�ملطلب �الأول: و�سف �لكتاب و�ل�سبب �لباعث على �لتاأليف: 
�ملطلب �لثاين: عالقة �لكتاب مبقدمة �بن �ل�سالح: 

�ملطلب �لثالث: مو�رد �لكتاب: 
�ملطلب �لر�بع: �أهمية �لكتاب: 

�ملبحث �لثاين - منهج �ملوؤلف يف �لكتاب: 
�ملطلب �الأول: خطبة �لكتاب وما ��ستملت عليه: 

�ملطلب �لثاين: منهجه يف ترتيب وتق�سيم �أبو�ب �لكتاب: 
�ملطلب �لثالث: منهجه يف �لتعريف بامل�سطلحات: 

�ملطلب �لر�بع: منهجه يف نقل �الأقو�ل: 
�ملطلب �خلام�ص: منهجه يف �إير�د �لق�س�ص: 

�ملطلب �ل�ساد�ص: منهجه يف �لعزو للم�سادر: 
�ملبحث �لثالث - �مل�سائل �لتي ناق�ص �ملوؤلُف فيها �بَن �ل�سالح: 

�ملبحث �لر�بع - �لفو�ئد و�لزو�ئد �لتي �أ�سافها على �ملقدمة: 
�خلامتة وفيها: 

�أواًل: نتائج �لبحث. 
ثانيًا: تو�سيات. 

متهيد: 

ترمجة اإلمام ابن مجاعة: 

ا�صمه ون�صبه وكنيته: هو �الإمام قا�سي �لق�ساة بدر �لدين �أبو عبد �هلل حممد بن . 1
�إبر�هيم بن �سعد �هلل بن جماعة بن حازم بن �سخر بن عبد �هلل �لكناين �حلموي �ل�سافعي. 
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ولدته: ولد ليلة �ل�سبت ر�بع ربيع �الآخر �سنة )639هـ( بحماة، وبها ن�ساأ. . 2
�صيوخه واأقرانه وتالمذته: . 3

�أربعة  َز�يل  �لرِبْ تلميذه  له  �لتي خرجها  م�سيخته  �سيوخه يف  عدد  بلغ  �سيوخ كرث،  له 
و�سبعني �سيخًا منهم �مر�أة و�حدة. 

�أعالمًا  بعد  فيما  �سارو�  �لذين  �لطلبة  من  كبري  ح�سد  عليه  تخرج  فقد  تالمذته:  �أما 
حفاظًا منهم: 

�ل�سيخ قطب �لدين �أبو عبد �هلل حممد بن عبد �ل�سمد �ل�سنباطي �ملتوفى722هـ.  -
�الإمام �أثري �لدين �أبو حيان حممد بن يو�سف بن علي �الأندل�سي �ملتوفى 745هـ.  -
�سم�ص �لدين �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد بن �أحمد بن عثمان �لذهبي �ملتوفى 748هـ.  -
�الإمام �ملوؤرخ �سالح �لدين خليل بن �آيبك �ل�سفدي �ملتوفى 764هـ.  -
و�بنه عز �لدين بن حممد بن �إبر�هيم بن جماعة �ملتوفى 767 هـ.  -
�ملتوفى  - �ل�سبكي  �لكايف  عبد  بن  علي  بن  �لوهاب  عبد  ن�رش  �أبي  بن  �لدين  تاج 

771هـ. 
حياته العلمية: . 4

ل ل�سماع �لعلم يف مدن كثرية، مثل حلب  ن�ساأ يف عائلة عريقة، بد�أ بحفظ �لقر�آن ثم تنقَّ
ودم�سق و�لقد�ص و�لقاهرة و�الإ�سكندرية وغريها، وكان �سديد �حلر�ص على �مل�ساركة يف علم 

�حلديث خا�سة. 
ويل ق�ساء �لقد�ص مدة ثم در�ص بالِقيمرية بدم�سق، ثم ويل خطابة �لقد�ص وق�ساَءها 

ثانيًة، ثم نقل منها �إىل �لق�ساء بالديار �مل�رشية بعد وفاة �بن دقيق �لعيد. 
�ص يف مد�ر�ص عدة منها:  درَّ

يف دم�سق: �ملدر�سة �لقيمرية، و�ملدر�سة �لعادلية �لكربى، و�ملدر�سة �ل�سامية �لرب�نية، 
و�ملدر�سة �لنا�رشية �جلّو�نّية، و�ملدر�سة �لغز�لية. 

طولون،  �بن  وجامع  �لكاملية،  و�ملدر�سة  �لنا�رشية،  �ملدر�سة  �لقاهرة:  يف  �أما 
�ل�سالحية  �لز�وية  وهي  �خل�سابية  و�ملدر�سة  �لعتيق،  باجلامع  �ل�سافعي  وز�وية 
لل�سيخ  ت�سلمه ق�ساء م�رش خلفًا  �آخر من�سب  �حل�سيني، وكان  و�مل�سهد  �لعتيق،  باجلامع 

�لعيد.  �بن دقيق  �لدين  تقي 
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ثناء العلماء عليه: . 5
له م�ساركة يف  �الإ�سالم...  �لق�ساة �سيخ  : »قا�سي   )1( �لذهبي يف معجم �سيوخه  قال 
�لفقه و�حلديث و�الأ�سول و�لتو�ريخ وغري ذلك، وله م�ساركة ح�سنة يف علوم �الإ�سالم مع دين 
و�لتالمذة  و�خلطب  و�لنرث  �لنظم  وله  حممودة،  و�أحكام  حميدة  و�أو�ساف  وت�سوف  وتعبد 

و�جلاللة �لو�فرة و�لعقل �لتام �لر�سي«. 
�لفخار  وناظم عقد  و�ل�سام،  �الإقليمني م�رش  : »حاكم   )2( �لطبقات  �ل�سبكي يف  وقال 
�لذي ال ي�سامى، متحٍل بالعفاف �إال عن مقد�ر �لكفاف، حمدث فقيه ذو عقل، ال تقوم �أ�ساطني 

�حلكماء مبا جمع فيه«. 
م�صنفاته: . 6

�ألف �أكرث من ثالثني موؤلفًا يف خمتلف �لعلوم، منها: 
�لقر�آن،  �لتبيان ملبهمات  �لروي يف علوم �حلديث، وهو مو�سوع بحثنا، غرر  �ملنهل 
منا�سبات تر�جم �لبخاري، تذكرة �ل�سامع و�ملتكلم يف �أدب �لعامل و�ملتعلم، �لفو�ئد �لالئحة 
تدبري  �الأحكام يف  �لتعطيل، حترير  �أهل  �لدليل يف قطع حجج  �إي�ساح  �لفاحتة،  �سورة  من 
�أهل  وجهات  يف  �الأجناد  جتنيد  �ملخابرة،  ت�سحيح  يف  �ملناظرة  تنقيح  �الإ�سالم،  جي�ص 
�جلهاد، م�ستند �الأجناد يف �آالت �جلهاد، مقدمة يف �لنحو، �رشح كافية �بن �حلاجب، ر�سالة 

يف �لكالم عن �الإ�سطرالب. 
وفاته: . 7

تويف ليلة �الثنني بعد ع�ساء �الآخرة �حلادي و�لع�رشين من جمادى �الأوىل �سنة ثالث 
ودفن  مب�رش  �لنا�رشي  باجلامع  �لظهر  قبل  عليه  و�سلي  للهجرة،  و�سبعمائة  وثالثني 
�هلل تعاىل  �سنة. رحمه  �أربعًا وت�سعني  �أكمل  قد  �ل�سافعي وكان  �الإمام  قريبًا من  بالقر�فة، 

ور�سي عنه )3( . 

املبحث األول - التعريف بالكتاب: 

املطلب األول - وصف الكتاب والسبب الباعث على تأليفه: 

يقع �لكتاب يف حجم متو�سط، قّدمه ببيان �رشف علم �حلديث و�أهميته، وبيان �رشف 
له  �لتاريخي  و�لت�سل�سل  �مل�سطلح،  علم  يف  �لت�سنيف  عن  نبذة  ذكر  ثم  وحملته،  �أ�سحابه 
حتى و�سل لالإمام �بن �ل�سالح وذكر حما�سن مقدمته، ثم بني �ل�سبب �لباعث على تاأليفه 
لهذ� �ملخت�رش فقال: )ومنذ تكرر �سماعي له – �أي مقدمة �بن �ل�سالح – وبحثي وعكويف 
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على فو�ئده وحثي، مل �أزل حري�سًا على تلخي�ص �ألفاظه لنف�سي، وتلخي�ص خال�سة حم�سوله 
لتقريب مر�جعتي له ودر�سي( )4( ، وحاول رحمه �هلل �أن يبتعد عن �لتقليد �ملخل، وعمل على 
ترتيب �لكتاب وتق�سيمه وتبويبه بحيث ي�سهل �لو�سول �إىل مباحث �لكتاب، وجاءت مباحثه 
و�لفو�ئد �لتي ��ستمل عليها خمت�رشة، بعيدة عن �ملناق�سات �لطويلة وذكر �خلالفيات �لكثرية. 

أما لغة الكتاب: فقد جاءت سهلة بعيدة عن التعقيد، لطيفة العبارة. 

وللكتاب �أربع طبعات، �الأوىل: بتحقيق حميي �لدين رم�سان، وقد جاءت كثرية �ل�سقط 
و�لطم�ص، وقال �ملحقق �أنه مل يجد �إال خمطوطة و�حدة �عتمد عليها، و�لثانية: قام هو باإعادة 
طباعتها م�ستدركًا ما كان منه من حتريف يف �الأوىل، �أما �لثالثة: فبتحقيق كمال يو�سف 
�أن  �أن �طلع على �لطبعة �الأوىل ملحيي �لدين رم�سان، فاأعاد ن�رشها رغبة منه  حوت بعد 
ي�سحح ما وقع فيها من حتريف، و�لر�بعة: بتحقيق جا�سم بن حممد �لفجي �لكويتي قام 
بطباعة �لكتاب معتمد�ً على �ست ن�سخ خطية، و�حدة منها بخط �ملوؤلف، و��ستدرك مو��سع 

�ل�سقط يف �لطبعات �ل�سابقة. 

املطلب الثاني - عالقة الكتاب مبقدمة ابن الصالح: 

هل كتاب �بن جماعة جمرد خمت�رش ملقدمة �بن �ل�سالح، �قت�رش على عبارته دون 
�أم ��ستقى �ملادة من كتاب �بن �ل�سالح ونهج طريقًا جديد�ً مغاير�ً البن  �أو يغري؟  �أن يزيد 

�ل�سالح؟ 
�حلقيقة �أن �الإمام �بن جماعة �لتزم بكتاب �بن �ل�سالح يف �أغلب �ملو��سع، ومل يبتعد 
�لعبار�ت ذ�تها، ولكن حاول �الخت�سار  �لكتاب ينقل  �أغلب  كثري�ً عن كلماته وجمله، ففي 

�َص ما ر�أى فيه نظر.  دون �الإخالل، وز�د وغرّي ما ر�آه منا�سبًا، وَنَقَد وحَمَّ

املطلب الثالث - موارد الكتاب: 

ما  منها  ولغة،  ورجال  على كتب حديث وم�سطلح  فا�ستملت  �ملوؤلف  مر�جع  تنوعت 
��سرتك بها مع �بن �ل�سالح، و�أخرى تفرد بها، و�لتي تفرد بها هي: 

�العتبار يف �لنا�سخ و�ملن�سوخ من �الآثار ملحمد بن مو�سى �حلازمي )�ص61( . 1
�لتمهيد ملا يف �ملوطاأ من �ملعاين و�الأ�سانيد ليو�سف �بن عبد �لرب )�ص62( . 2
تذكرة �ل�سامع و�ملتكلم يف �أدب �لعامل و�ملتعلم للموؤلف )�بن جماعة( )�ص109( . 3
�ل�سنن البن ماجه حممد بن يزيد �لقزويني )�ص38( . 4
ال )�ص44( . 5 �رشح �لتلخي�ص لعبد �هلل بن �أحمد �ملروزي �لَقفَّ
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خمتلف �حلديث لالإمام �ل�سافعي )�ص60( . 6
معامل �ل�سنن حَلَمد بن حممد بن �إبر�هيم �بن �خلطاب �لب�ستي )�ص62( . 7

املطلب الرابع - أهمية الكتاب: 

�لتي طار �سيتها  �ل�سالح  �مل�سهورة البن  للمقدمة  �أنه خمت�رش  �لكتاب  �أهمية  تكمن 
بني طلبة �لعلم، و�سلك �الإمام �بن جماعة يف هذ� �ملخت�رش طريقة مغايرة البن �ل�سالح يف 
�لتق�سيم، فيعلم من �ملقارنة مدى �إ�سابة كلٍّ منهما يف �لتعامل مع �الأنو�ع �حلديثية، ومل 
يكتف بالنقل فقط، بل ناق�ص و��ستدرك، ورجح بع�ص �مل�سائل، وو�سع �أخرى يف جمال �إعادة 

�لبحث و�لنظر. 

املبحث الثاني - منهج املؤلف يف الكتاب: 
ذكر �ملوؤلف يف مقدمته منهجه و�لطريقة �لتي �سار بها يف تاأليفه فقال: )فجمعت فيه 
خال�سة حم�سوله، و�أخليته من ح�سو �لكالم وطوله، وزدته من فر�ئد �لفو�ئد، وزو�ئد �لقو�عد، 
وقد �أنقل كالم بع�ص بن�سه، و�أحذف من بع�ص يف ح�سو ف�سه، وذكرت م�سائله، حيث ظننت 
يف  و�ملقدمة  �أطر�ف،  و�أربعة  مقدمة  على  ورتبته  بطلبها،  �ملو��سع  و�أوىل  بها،  �أجدر  �أنه 
بيان م�سطلحات يحتاج �إىل معرفتها طالب �حلديث، و�لطرف �الأول: يف �لكالم على �ملنت 
و�أق�سامه و�أنو�عه... و�لطرف �لثاين: يف �لكالم على يف �ل�سند وما يتعلق به، وهو �أحد ع�رش 
و�آد�ب  �لثالث: يف كيفية حتمل �حلديث وطرقه وكتابته و�سبطه ورو�يته  نوعًا... و�لطرف 
طالبه ور�ويه، وهو �ستة �أنو�ع... و�لطرف �لر�بع: يف �أ�سماء �لرجال وما يت�سل به، وهو و�حد 

وع�رشون نوعًا... فهذه تر�جم �أبو�ب �لكتاب و�هلل �ملوفق لل�سو�ب( )5( . 
ي�صتخل�س من كالمه اأن منهجه يقوم على اأربعة حماور اأ�صا�صية: 

�الخت�سار قدر �الإمكان و�إ�سقاط ما ير�ه �أنه ح�سو كالم. . 1
زيادة فو�ئد وقو�عد جديدة مل توجد يف مقدمة �بن �ل�سالح. . 2
�لعمل على �إخالء �لكتاب من �العرت��سات. . 3
ترتيب �ملباحث بال�سكل �لذي ير�ه منا�سبًا. . 4

و�صاأعمل على تتبع ما قاله واأزيد ما لحظته �صمن املطالب الآتية: 

املطلب األول - خطبة الكتاب وما اشتملت عليه: 

�فتتح مقدمته رحمه �هلل ببيان �رشف علم �حلديث ورو�يته، و�أهمية �العتناء به، ثم 
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�لتحمل  و�أحكامًا و��سطالحات، مد�رها على �ملتون و�الأ�سانيد، وكيفية  �أ�سواًل  له  �أن  ذكر 
و�لرو�ية، و�أ�سماء �لرجال، وهو يف �حلقيقة تعريف لعلم �مل�سطلح، ونقله �ل�سيوطي )6( عنه 
بها  يعرف  بقو�نني  علم  �حلديث:  علم  جماعة:  �بن  �لدين  عز  �ل�سيخ  ))وقال  فقال:  مبعناه 

�أحو�ل �ل�سند و�ملنت(( )7( �هـ، ثم عرف �ملنت و�ل�سند و�الإ�سناد و�حلديث و�خلرب. 
وقسم الخبر إلى متواتر وآحاد، واعتمد أن شروط التواتر ثالثة: 

َد�ً ي�ستحيل معه �لتو�طوؤ على �لكذب. . 1 تعدد �ملخربين تعدُّ
��ستنادهم �إىل �حل�ص، �أو يكون منتهاه �حل�ص. . 2
��ستو�ء �لطرفني و�لو�سط. . 3

معني  عدد  كا�سرت�ط  قبله،  �لعلماء  بع�ص  ��سرتطها  �لتي  �الأخرى  �ل�رشوط  و�سّعف 
وقال:  م�ستفي�ص وغريه،  �إىل  وق�ّسمه:  �الآحاد  ثم عرف خرب   .  )8( �لعدد  هذ�  و�ختالفهم يف 
�أن �حلنفية ردو�  �لتعبد به جائز و�لعمل عليه و�جب عند جمهور علماء �مل�سلمني. ثم ذكر 
خرب �لو�حد يف ما تعمُّ به �لبلوى، ورده بع�سهم يف �حلدود فقط، وذكر �أن بع�ص �ملالكية 
رجح �لقيا�ص على خرب �لو�حد، ثم �عتمد هو �أخري�ً �أن �لذي عليه جمهور �أهل �حلديث �أن خرب 

�لو�حد �لعدل �ملت�سل يف جميع ذلك مقبول )9( . 

املطلب الثاني - منهجه يف ترتيب وتقسيم أبواب الكتاب: 

– علوم  كتابه  الأ�سل  مغايرة  على طريقة  كتابه  �هلل  �بن جماعة رحمه  �الإمام  رتب 
حتى  مقدمته  يف  متتالية  �الأنو�ع  �أملى  �ل�سالح  �بن  نرى  فحني   - �ل�سالح  البن  �حلديث 
بلغت خم�سة و�ستني نوعًا، نرى �الإمام �بن جماعة ق�ّسمها على �أطر�ف، حيث حاول �أن يجمع 
يف كل طرف �أبحاثًا مرت�بطة، فكان �لطرف �الأول عما يتعلق باملنت، و�لثاين عن �الإ�سناد، 
و�لثالث عن حتمل �حلديث و�أد�ئه، و�لر�بع عن �أ�سماء �لرجال وطبقات �لعلماء، وجعل يف كل 
طرٍف �أق�سامًا، وقد يجعل يف كل ق�سم �أنو�عًا، و�أحيانًا يجعل �الأق�سام ف�سواًل، ويف كل ف�سل 

م�سائَل. 
Ú  اأما الطرف الأول: فقد تكلم فيه عن �الأبحاث �ملتعلقة باملنت، وق�سمها �إىل ثالثة

�أق�سام: �ل�سحيح و�حل�سن و�ل�سعيف، ثم عاد فق�سمها �إىل ثالثني نوعًا: وهي على �لرتتيب 
�الآتي: �مل�سند – �ملت�سل – �ملرفوع – �ملوقوف – �ملقطوع – �ملر�سل - �ملنقطع – �ملع�سل 
– �ملعنعن – �ملعلق – �ل�ساذ – �ملنكر – �الإفر�د – �ملعلَّل – �مل�سطرب – �ملدرج – �ملقلوب 
 – �لثقة  – زيادة  – �مل�سل�سل  ف  – �مل�سحَّ �لعزيز   - – �لغريب  – �مل�سهور  – �ملو�سوع 
– غريب  �لنا�سخ و�ملن�سوخ  – يف  – خمتلف �حلديث  �العتبار - و�ملتابعات - و�ل�سو�هد 
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�للفظ وفقهه. ويالحظ على هذ� �لطرف ما ياأتي: 
�عتنى باملنت من حيث �لقبول و�لرد، فيذكر �أقو�ل �لعلماء يف �الحتجاج بالنوع. . 1
حيث . 2 من  �إليها  نظرنا  �إذ�  �ل�سند  عن  �لكالم  حتت  تدرج  �أن  �الأنو�ع  لبع�ص  يكن 

�الت�سال و�النقطاع، �أو من حيث عدد �لرو�ة. 
جعل �العتبار و�ملتابعات و�ل�سو�هد كل و�حد منها نوعًا م�ستقاًل قال رحمه �هلل: . 3

)�لنوع �خلام�ص و�ل�ساد�ص و�ل�سابع و�لع�رشون �العتبار و�ملتابعات و�ل�سو�هد( )10( و�إن كان 
�إفر�ده  �أن �العتبار هو �لبحث و�لتنقيب فال وجه له يف  دجمها عند تكلمه عليها، ومعلوم 

بق�سم م�ستقل. 
جعل �ملعلق يف نوع خا�ص، بينما �أدرجه �بن �ل�سالح �سمن �لفو�ئد �لتي �أوردها . 4

بعد كالمه على �حلديث �ل�سحيح )11( ، وقد �أثنى �ل�سيوطي على �سنيعه )12( . 
وجعل �أي�سًا �ملعنعن يف نوع خا�ص، �أما �بن �ل�سالح فجعله �سمن �لتفريعات �لتي . 5

�أوردها بعد كالمه على �حلديث �ملع�سل )13( . 
مل يفرد للمتو�تر نوعًا خا�سًا بل جعله من �أق�سام �حلديث �مل�سهور، وَعلََّل ذلك باأن . 6

�أهل �حلديث ال يذكرون �ملتو�تر لقلته )14( ، ولكن مل يذكره �أهل �حلديث لكونه ال يبحث عن 
�إ�سناده ال كونه قلياًل )15( . 

بد�أ باالأنو�ع باأعالها وهو �مل�سند –�ملت�سل �ملرفوع على �لر�جح– ثم نزل درجة . 7
فاأعقبه باملت�سل لقائله، ثم �أعقبه باملرفوع �سو�ء �ت�سل �أم ال، ثم نزل درجة فذكر �ملوقوف... 

وهكذ�، وختمها مبا هو متعلق باملنت ب�سكل خا�ص، هذ� بالن�سبة للطرف �الأول. 
Ú  اأما الطرف الثاين: فكان عن �الأبحاث �ملتعلقة باالإ�سناد، وقد بلغت عنده �أحد ع�رش

نوعًا على �لرتتيب �الآتي: �سفة من تقبل رو�يته ومن ال تقبل و�أدرج حتته ف�سول و�الإ�سناد 
�لعايل و�لنازل و�ملزيد يف مت�سل �الأ�سانيد و�لتدلي�ص وتباعد وفاة �لر�ويني عن �سيخ و�حد 
ورو�ية �الأقر�ن ورو�ية �الآباء عن �الأبناء ورو�ية �الأبناء عن �الآباء ومن مل يرو عنه �إال و�حد 

ورو�ية �الأكابر عن �الأ�ساغر و�لعنعنة يف �ل�سند. ويالحظ على هذ� �لرتتيب: 
ف�سول . 1 و�أدرج حتته  �ل�سند،  �أفر�د  هم  �لذين  للرجال  و�لقبول  �جلرح  ب�سفات  �بتد�أ 

منها: رو�ية �ملجهول و�ملبتدع، فيكون بد�أ مبا هو �الأهم يف هذ� �لباب. 
�أعاد ذكر �لعنعنة من حيث تاأثريها على �ل�سند، ولكنه �أحال �إىل كالمه �ل�سابق عنها . 2

عندما تكلم يف �لطرف �الأول عن �حلديث �ملعنعن، مما يدل على حر�سه على ذكر �لبحث يف 
مكانه من جهة، وعدم �لتكر�ر من جهة �أخرى. 
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Ú  ،اأما الطرف الثالث: وفيه حتمل �حلديث، وطرق نقله، و�سبطه، ورو�يته، و�آد�ب ذلك
وق�سمه �إىل �ستة ف�سول، كلٌّ منها ي�ستمل على م�سائل عّدة. ويالحظ عليه: 

�رشده . 1 �ل�سالح  �بن  �الإمام  نرى  بينما  ف�سول  �سكل  على  �لر�وي  �أدب  جعل  �أنه 
كاماًل )16( . 

ذكر �بن �ل�سالح يف ف�سل �لقر�ءة على �ل�سيخ فرعًا يف �ختالف �لعلماء يف �سحة . 2
�سماع من ين�سخ وقت �لقر�ءة، و�آخر يف �أن هذ� �لتف�سيل يف �لن�سخ يجري فيما �إذ� كان �ل�سيخ 
�أو �ل�سامع يتحدث �أو كان �لقارئ يفرط يف �الإ�رش�ع �أو ما �أ�سبه ذلك، و�بن جماعة جعلهما 

فرعًا و�حد�ً ل�سدة �الت�سال )17( . 
ال . 3 �أن  للمحدث  ينبغي  �أنه  فرعًا:  �ل�سالح  �بن  ذكر  �حلديث  رو�ية  على  �لكالم  عند 

ف، وفرعًا �آخر: مبا �إذ� وقع يف رو�يته حلن �أو حتريف  ان �أو م�سحِّ يروي حديثه بقر�ءة حلَّ
ماذ� ي�سنع، �أما �بن جماعة فجعلهما فرعًا و�حد�ً )18( . 

ق�سم �الإجاز�ت �إىل ثمانية �أق�سام، بينما �بن �ل�سالح ق�سمها �إىل �سبعة فقط، وذلك . 4
�أو باملجهول، �أحلق به �الإجازة  �إجازة للمجهول  �أن �بن �ل�سالح �أحلق بالنوع �لر�بع وهو: 

�ملعلقة بال�رشط )19( ، بينما جعلها �بن جماعة نوعًا خام�سًا )20( . 
Ú  اأما الطرف الرابع: ففي �أ�سماء �لرجال وطبقات �لعلماء، وق�ّسمه �إىل و�حد وع�رشين

نوعًا: يف معرفة �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم – يف معرفة �لتابعني – يف طبقات �لرو�ة – يف 
�الأ�سماء و�لكنى – يف �حتاد كنية جمع ممن عرف و��ستهر با�سمه دون كنيته – يف �الألقاب 
– �ملختلف و�ملوؤتلف – �ملتفق و�ملفرتق – �ملت�سابهون يف �ال�سم و��سم �الأب – من ن�سب 
�إىل غري �أبيه – �لن�سب �ملخالفة لظاهرها – �الأ�سماء �ملفردة – ممن ذكر باأ�سماء �أو �سفات 
– فيمن  �لثقات و�ل�سعفاء  – معرفة  – معرفة �الأ�سماء �ملبهمة  – معرفة �ملو�يل  خمتلفة 

خلط من �لثقات – �أوطان �لرو�ة – يف �الإخوة – يف �لتو�ريخ و�لوفيات. 
�أبحاث وم�سائل،  �لنوع من  �أدرج ف�سواًل تبني ما يف هذ�  وحتت غالبية هذه �الأنو�ع 

و�خت�رش يف �الأ�سماء �لو�ردة يف هذه �الأنو�ع ب�سكل ملحوظ جد�ً. 
مالحظات على التق�صيمات كلها: 

�أربعة . 1 �إىل  فق�سمه  حدة،  على  فن  كل  �أبحاث  فيها  يجمع  بطريقة  �لكتاب  رتب 
لالأ�سماء  و�لر�بع  و�أد�ئه،  �حلديث  لتحمل  و�لثالث  لل�سند،  و�لثاين  للمنت،  �الأول  �أطر�ف، 

و�لطبقات، كما مر بيانه. 
�بن . 2 عمل  كان  وكذ�  �لنوع،  بهذ�  تتعلق  تنبيهات  �أو  بفروع  �الأنو�ع  بع�ص  يعقب 
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�ل�سالح، ومل يتقيد �بن جماعة يف ترتيب هذه �لفروع �أو �لتنبيهات برتتيب �بن �ل�سالح، بل 
غاير مبا ير�ه منا�سبًا، كما فعل ذلك يف �الأنو�ع. 

يقوم �أحيانًا بدمج فروع قام �بن �ل�سالح بف�سلها. . 3
يقوم �أحيانًا بف�سل ما جعله �بن �ل�سالح فرعًا و�حد�ً �أي بعك�ص ما �سبق. . 4

ومن مل يلحظ ما ذكرت قد يتبادر لذهنه بالنظر �ل�رشيع �أن �بن جماعة �خت�رش بع�ص 
�لفروع فحذفها، �أو ز�د بع�ص �لفروع مما مل يذكرها �بن �ل�سالح. 

املطلب الثالث - منهجه يف التعريف باملصطلحات: 

�لتعريف  يعقب  وقد  �ال�سطالحي،  بتعريفه  مبا�رشة  يعقبه  �لنوع  يذكر  �أن  بعد 
�ال�سطالحي للنوع مباأخذه من �للغة، قال يف تعريف �ملنت: )�أما �ملنت: فهو يف ��سطالح 
وهي  �ملماَتَنة،  من  �إما  ماأخوذ  وهو  �لكالم،  من  �ل�سند  غاية  �إليه  ينتهي  ما  �ملحدثني 
بي�سته  �سققت جلدة  �إذ�  �لكب�ص  متنت  من  �أو  �ل�سند،  غاية  �ملنت  الأن  �لغاية،  �ملباعدة يف 
و��ستخرجتها، وكاأن �مل�سند ��ستخرج �ملنت ب�سنده، �أو من �ملنت وهو ما �سلب و�رتفع من 
�أو من متتني �لقو�ص بالع�سب وهو  �إىل قائله،  �الأر�ص، الأن �مل�سند يقويه بال�سند ويرفعه 

�سدها به و�إ�سالحها( )21( . 
وقال يف تعريف �ملعلق: )وهو ما حذف من مبتد�أ �إ�سناده و�حد فاأكرث، كقول �ل�سافعي 
قال نافع �أو قال �بن عمر �أو قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، وكاأنه ماأخوذ من تعليق �جلد�ر 

�أو �لطالق ال�سرت�كهما يف قطع �الت�سال( )22( . 
وقد يعقد لها فرعاً خا�ساً كما فعل يف �الإجازة قال: )فروع �الأول: قال �بن فار�ص )23( 
: »�الإجازة ماأخوذة من جو�ز �ملاء �لذي ت�سقاه �ملا�سية، يقال ��ستجزته فاأجازين �إذ� �أ�سقاك 

ماء ملا�سيتك �أو �أر�سك »( )24( . 
و�إن كان ال يرت�سي تعريف �الإمام �بن �ل�سالح، �أو تعريفًا نقله �بن �ل�سالح عن �أحد 
�حلديث  تعريف  يف  قال  يرت�سيه،  �لذي  �لتعريف  بذكر  ذلك  يعقب  ثم  بنقده،  يقوم  �الأئمة، 
�ساذ�ً،  يكون  وال  متهم  �إ�سناده  يف  يكون  ال  �أن  باحل�سن  يريد  »�أنه  �لرتمذي:  )ذكر  �حل�سن: 
ويروى من غري وجه نحوه«، وقال �خلطابي )25( : »هو ما عرف خمرجه و��ستهر رجاله، قال: 
وعليه مد�ر �أكرث �حلديث، فاملدلَّ�ص �إذ� مل يبني، و�ملنقطع ونحوه مما مل نعرف خمرجه، وقال 
بع�ص �ملتاأخرين: »هو �لذي فيه �سعف قريب حمتمل وي�سلح �لعمل به«، وقال �بن �ل�سالح: 
»هو ق�سمان«، و�أطال يف تعريفهما مما حا�سله: �أن �أحدهما: ما مل يخل رجال �إ�سناده عن 
��ستهر ر�ويه  �آخر، و�لثاين: ما  �أو نحوه من وجه  م�ستور غري مغفل يف رو�يته وروى مثله 
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بال�سدق و�الأمانة وق�رش عن درجة رجال �ل�سحيح حفظا و�إتقانا بحيث ال يعد ما �نفرد به 
منكر�ً، قال: »وال بد يف �لق�سمني من �سالمتهما من �ل�سذوذ و�لتعليل«. 

�أو �أكرثه كذلك  �أما �الأول و�لثاين: فالأن �ل�سحيح   قلت: ويف كل هذه �لتعريفات نظر: 
�لفرد من �حل�سن فاإنه مل يرو من  �الأول  �ل�سحيح يف حد �حل�سن، ويرد على  �أي�سًا، فيدخل 
�لثالث  و�أما  بال�سعف،  رجاله  و��ستهر  خمرجه  عرف  �سعيف  �لثاين  على  ويرد  �آخر،  وجه 
فيتوقف على معرفة �ل�سعف �لقريب �ملحتمل، وهو �أمر جمهول، و�أي�سًا فيه دور الأنه عّرفه 
ب�سالحيته للعمل به، وذلك يتوقف على معرفة كونه ح�سنًا، و�أما �الأول من �لق�سمني فريد 
عليه �ل�سعيف و�ملنقطع و�ملر�سل �لذي يف رجاله م�ستور، وروي مثله �أو نحوه من وجه �آخر، 
ويرد على �لثاين وهو �أقربها �ملت�سل �لذي ��ستهر ر�ويه مبا ذكر، فاإنه كذلك ولي�ص بح�سن 

يف �ال�سطالح. 
قلت: ولو قيل: »�حل�سن كل حديث خاٍل من �لعلل، ويف �سنده �ملت�سل م�ستور له به 
�ساهد �أو م�سهور قا�رش عن درجة �الإتقان« لكان �أجمع ملا حددوه وقريبًا مما حاولوه، 
�أو م�سهور غري  �ساهد،  وله  م�ستور  �سنده  علله، يف  و�نتفت  �سنده  �ت�سل  ما  و�أخ�رش منه: 

)26( �هـ.  متقن( 

املطلب الرابع - منهجه يف نقل األقوال: 

اأولً - اخت�صار الأقوال:  ◄
وقد  بتمامه  �لكالم  �أحيانًا  ينقل  قد  ولكن  �الخت�سار،  على  كتابه  مبنى  كان  و�إن 
�أحذف من  �أنقل كالم بع�ص بن�سه، وقد  يخت�رشه، قال رحمه �هلل يف مقدمة كتابه: )وقد 
بع�ص يف ح�سو ف�سه( )27( ، مثال ما نقله بن�سه ما جاء يف كالمه على �ل�ساذ: )وقال �حلافظ 
اظ �حلديث �أنَّ �ل�ساذ ما لي�ص له �إال �إ�سناد و�حد، َي�ُسذُّ  �أبو يعلى �خلليلي )28( : »�لذي عليه حفَّ
به �سيٌخ، ثقة كان �أو غري ثقة، فما كان غري ثقة فمرتوك، وما كان عند ثقة توقف فيه وال 

يحتج به( )29( . 
: »ال غنى يف   )30( �الأندل�سي  اب  �بن عتَّ �الإجازة: )وقال  ومثال ما �خت�رشه: قال يف 
�ل�سماع عن �الإجازة«( )31( ، وتتمته: »الأنه قد يغلط �لقارئ، ويغفل �ل�سيخ، �أو يغلط �ل�سيخ �إن 

كان �لقارئ، ويغفل �ل�سامع، فينجرب له ما فاته باالإجازة » )32( . 
�حلديث  على  كالمه  ففي  �الأحيان  بع�ص  يف  خماًل  يكون  قد  �الخت�سار  هذ�  ولكن 
 )33( �أحمد  قال  فقد  كذ�...  قال  فالناً  �إن  �لر�وي:  قال  �إذ�  �الأول:  )فرعان:  قال:  �ملعنعن 
ويعقوب بن �سيبة )34( و�أبو بكر �لربديجي )35( �إن مطلقه حممول على �النقطاع وال يلحق 

بـ عن( )36( . 
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و�لذي ذكره �بن �ل�سالح عن �أحمد �إمنا هو رو�ية رويت له، وعن �لربديجي حكاية �بن 
عبد �لرب، �أما يعقوب بن �سيبة فاإمنا هو فهم فهمه من �سنيعه يف م�سنده )37( ، ال قول ين�سب 

�إليه، ولو نقل كالم �بن �ل�سالح بتمامه لُعِلم �أن ذلك فهمه ال قول ن�سبه ليعقوب. 
وقد ��ستدرك �الإمامُ �لعر�قي )38( على �بن �ل�سالح يف ذلك فقال: )وما حكاه �مل�سنف 
– �أي �بن �ل�سالح - عن �أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن �سيبة من تفرقتهما بني عن و�أن 
لي�ص �الأمر فيه على ما فهمه من كالمهما، ومل يفرق �أحمد ويعقوب بني عن و�أن ل�سيغة �أن، 
ولكن ملعنى �آخر �أذكره: وهو �أن يعقوب �إمنا جعله مر�ساًل من حيث �أن �بن �حلنفية مل ي�سند 
�إن عمار�ً قال: مررت بالنبي �سلى �هلل  حكاية �لق�سة �إىل عمار، و�إال فلو قال �بن �حلنفية 
عليه و�سلم ملا جعله يعقوب بن �سيبة مر�ساًل، فلما �أتى به بلفظ: �أن عمار�ً مّر، كان حممد 
بن �حلنفية هو �حلاكي لق�سة مل يدركها، الأنه مل يدرك مرور عمار بالنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم، فكان نقله لذلك مر�ساًل، وهذ� �أمر و��سح، وال فرق بني �أن يقول �بن �حلنفية �إن عمار� 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم مر به عمار، فكالهما  �أن  �أو  بالنبي �سلى �هلل عليه و�سلم،  مر 
فاإن  قال مررت،  �أن عمار�ً  �أو  �إذ� قال: عن عمار قال: مررت،  مر�سل باالتفاق، بخالف ما 
هاتني �لعبارتني مت�سلتان لكونهما �أ�سندتا �إىل عمار، وكذلك ما حكاه �مل�سنف عن �أحمد 
�بن حنبل من تفرقته بني عن و�أن، فهو على هذ� �لنحو، ويو�سح لك ذلك حكاية كالم �أحمد، 
وقد رو�ه �خلطيب يف �لكفاية باإ�سناده �إىل �أبى د�ود قال: �سمعت �أحمد قيل له: �إن رجال قال 
عروة �إن عائ�سة قالت يا ر�سول �هلل، وعن عروة عن عائ�سة، �سو�ء؟ قال: كيف هذ� �سو�ء! لي�ص 
هذ� �سو�ء. )39( �نتهى كالم �أحمد، و�إمنا فرق بني �للفظني الأن عروة يف �للفظ �الأول مل ي�سند 
�إن عائ�سة قالت: قلت يا ر�سول �هلل،  �أدرك �لق�سة، و�إال فلو قال عروة:  ذلك �إىل عائ�سة، وال 
لكان ذلك مت�ساًل الأنه �أ�سند ذلك �إليها، و�أما �للفظ �لثاين فاأ�سنده عروة �إليها بالعنعنة، فكان 
ذلك مت�سال، فما فعله �أحمد ويعقوب بن �سيبة �سو�ب �سو�ء لي�ص خمالفًا لقول مالك وال لقول 

غريه( )40( . 
ثانياً - ن�صبة الأقوال:  ◄

مل يلتزم �الإمام �بن جماعة منهجًا مطرد�ً يف ن�سبة �الأقو�ل لقائليها، فرت�ه مرة ين�سب، 
ومرة ال ين�سب، وقد ُيغِفل ما ن�سبه �بن �ل�سالح، قال يف �ملختلف و�ملوؤتلف: )�لَهْمد�ين هو 
�إىل �لقبيلة يف �ملتقدمني �أكرث ب�سكون �مليم �ملهملة، و�إىل �ملدينة يف �ملتاأخرين �أكرث بفتح 
. ويف كتابة   )42( �لقول البن ماكوال  �ل�سالح هذ�  �بن  �الإماُم  )41( ون�سب  �مليم و�ملعجمة( 
�حلديث: )قال بع�سهم: �أهل �لعلم يكرهون �الإعجام و�الإعر�ب �إال يف �مللتب�ص( )43( ، ون�سبه 

�بن �ل�سالح لعلي بن �بر�هيم �لبغد�دي )44( . 
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و�إن كان �لقول له ي�سدره بـ )قلت( ، كما عند كالمه على �لتعديل على �الإبهام: )قلت: 
�إن علم �أن عمله بخربة من غري م�ستند �آخر، وال كان من باب �الحتياط، وهو ممن ي�سرتط 
�لعد�لة، فقد قطع �أهل �الأ�سول باأنه تعديل له، وكذلك �إذ� حكم ب�سهادته حاكم ي�سرتط �لعد�لة 

يف �ل�سهادة فهو تعديل له( )45( . 
وعند كالمه على تغيري لفظة �لنبي بالر�سول قال: )قلت: ولو قيل يجوز تغيري �لنبي �إىل 
�لر�سول، وال يجوز عك�سه ملا بعد، الأن يف �لر�سول معنى ز�ئد�ً على �لنبي وهو �لر�سالة، فاإن 
كل ر�سول نبي، ولي�ص كل نبي ر�سوالً( )46( . وعندما نرى �الإمامَ �بن �ل�سالح ي�سدر ما ينقله 
ينا، بلغنا( جند �أن �الإمام �بن جماعة مل يفعل ذلك، وقليل هم �لذين يف ع�رشه  بـ )روينا، روِّ

من يروي �الأقو�ل ب�سندها، بخالف �لع�سور �الأوىل. 

املطلب اخلامس - منهجه يف إيراد القصص: 

�سبق �أن ذكرت �أن �الإمام �بن �ل�سالح �إذ� �أورد �سيئًا قال: روينا، �أو بلغنا، �أو غري ذلك، 
�أما �الإمام �بن جماعة فال يفعل ذلك، ومر �سنيعه باالأقو�ل، �أما يف �لق�س�ص فال يذكرها، 
وما ذلك �إال لالخت�سار و�هلل �أعلم، ولكن يكتفي بذكر جمملها، كما �أورد خالل كالمه على 
�إ�سماعيل  )47( يف حد�ثته جمل�ص  �لد�رقطني  قال: )ح�رش  ين�سخ  �لر�وي وهو  �سماع  �سحة 
�ل�سفار )48( وهو ين�سخ جزء�ً معه، فقيل له: ال ي�سح �سماعك، فذكر عدد ما �أماله �ل�سيخ من 

�الأحاديث ومتونها و�أ�سانيدها فتعجب منه( )49( . 
وقد يكتفي باالإ�سارة فقط، كما عند كالمه على ما �إذ� قال �ل�سيخ بعد �ل�سماع: ال ترو 
�أو نحوه بل منعه  �أو �سك  �أو نحو ذلك، ومل ي�سنده �إىل خطاأ  �أو رجعت عن �إخبارك به،  عني 
 ))51( )50( ما يوؤذن بالتحرز منه وهو رو�يته عن �حلارث بن م�سكني  �لنَّ�سائي  قال: )وعن 
)52( ، وق�سته �أنه وقعت بينه وبني �سيخه �حلارث بن م�سكني خ�سونة، فكان ال يظهر عليه 

يف جمل�سه، بل يح�رش وقت حتديثه م�ستمعًا للحديث متخفيًا يف ز�وية، بحيث ي�سمع �سوته 
من هناك وال يطلع عليه �حلارث، فكان �إذ� روى عنه �سيئًا يف �سننه يقول: قر�ءة عليه و�أنا 

�أ�سمع )53( . 

املطلب السادس: منهجه يف العزو للمصادر: 

تقدم �سنيعه يف ن�سبة �الأقو�ل �إىل قائليها، وقد ي�سم �إىل ذلك ��سم �لكتاب، فعند كالمه 
َّال �ملروزي )54( يف �رشح �لتلخي�ص )55(  على مر��سيل �سعيد بن �مل�سيب قال: )و�أما قول �لقَف
: « قال �ل�سافعي يف �لرهن �ل�سغري مر�سل �بن �مل�سّيب عندنا حجة« فمحمول على ما قاله 
�لبيهقي( )56( ، ونقل �أي�ساً: )و�أما قوله يف خمت�رش �ملزين )57( : و�إر�سال �سعيد بن �مل�سّيب 
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عندنا ح�سن ففي معناه قوالن... )58( ( )59( . وعند كالمه يف خمتلف �حلديث على ترجيح 
حديث على حديث قال: )ووجوه �لرتجيح خم�سون جمعها �حلازمي )60( يف كتاب �لنا�سخ 
رْيَيف  و�ملن�سوخ له( )61( . وذكر عند كالمه على قبول رو�ية �لتائب من �لكذب: )وقال �ل�سَّ
�أهل �لنقل لكذب وجدناه عليه مل نعد لقبوله  �أ�سقطنا خربه من  )62( يف �رشح �لر�سالة: من 

بتوبة تظهر، ومن �سّعْفَناه مل جنعله قويًا بعد ذلك( )63( . 

املبحث الثالث - املسائل اليت ناقش املؤلف فيها ابَن الصالح: 

جُمِع ل من امل�صائل التي ناق�س فيها املوؤلفُ ابن ال�صالح هذه امل�صائل: 
امل�صاألة الأوىل: تعريف الديث ال�صن:  ◄

بعد �أن نقل رحمه �هلل تعريَف �لرتمذي و�خلطابي، و�بن �جلوزي – �لذي �أ�سار �إليه بقوله 
بع�ص �ملتاأخرين - وتعريف �بن �ل�سالح �لذي جمع فيه بني تعريفي �لرتمذي و�خلطابي، 
عقب عليهم باإير�د�ت على كل تعريف، ثم قال: )ولو قيل �حل�سن: كل حديث خال من �لعلل، 
ويف �سنده �ملت�سل م�ستوٌر له به �ساهد، �أو م�سهوٌر قا�رٌش عن درجة �الإتقان لكان �أجمع ملا 
�سل �َسَنده، و�نتفت علله، يِف �َسَنده َم�ْسُتور  ُدوه، وقريبًا مما حاوُلوه، و�أخ�رش ِمْنُه: َما �تَّ حدَّ

َوله �َساهد، �أَو َم�ْسُهور غري متقن( )64( . 
فجعل ُعمدَة تعريفه: 

كونه خاليًا من �لعلل. . 1
�ت�سال �ل�سند. . 2
كون ر�ويه �إمامًا م�ستور�ً له به �ساهد. . 3
�أو م�سهور�ً قا�رش�ً عن درجة �الإتقان. . 4

فيالحظ عليه اأنه: 
ز�د على تعريف �بن �ل�سالح �ت�سال �ل�سند. . 1
مل يقيد كون �لعلة قادحة وخفية. . 2
�إىل �حل�سن لذ�ته، وقوله: . 3 �إ�سارة  عرف �حل�سن بنوعيه، فقوله: )َم�ْسُهور غري متقن( 

)يف �َسَنده َم�ْسُتور َوله �َساهد( �إ�سارة �إىل �حل�سن لغريه. 
امل�صاألة الثانية - قول اخلطيب وابن عبد الرب اإن الهالة ترتفع برواية اثنني:  ◄

�عرت�ص �الإمام �بن �ل�سالح على �خلطيب و�بن عبد �لرب قولهما: ال بد الرتفاع �جلهالة 
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بر�ويني، وقال )65( : �إن رو�ية و�حد تكفي الرتفاع �جلهالة، و��ستدل على ذلك برو�ية �لبخاري 
حلديث �ملِرْدَ��ص بن مالك )66( ومل يرو عنه غري قي�ص )67( ، ورو�ية م�سلم حلديث ربيعة بن 

كعب )68( ومل يرو عنه غري �أبي �سلمة )69( . 
و�ل�سحابة  �سحابيان،  وربيعة  ِمْرَد��سًا  باأن  �عرت��سه  عن  )و�أجيب  بقوله:  فا�ستدرك 
كلهم عدول فال ت�رش �جلهالة باأعيانهم( وهذ� جو�ب �لنووي يف �الإر�ساد )70( ، وز�د �أي�سًا: 
)وباأنَّ �خلطيَب �رشط يف �جلهالة عدُم معرفة �لعلماء، وهذ�ن م�سهور�ن عند �أهل �لعلم، فظهر 

�أن �لبخاري وم�سلمًا مل يخالفا نقل �خلطيب رحمهم �هلل تعاىل( )71( . 
وتكرر ذلك يف نوع: )من مل يرو عنه �إال و�حد( عند قول �حلاكم �إن �لبخاري وم�سلمًا مل يرويا 
عمن هذه �سفته، فاعرت�ص �الإمام �بن �ل�سالح برو�ية من َمرَّ وز�د غريهم، فاأجاب رحمه �هلل باأن 
�حلاكم ال يريد ذلك يف �ل�سحابة �ملعروفني �لثابتة عد�لتهم، فال يرد عليه تخريج �لبخاري وم�سلم 
لهم، الأنهما �إمنا �رشطا تعدد �لر�وي لرفع �جلهالة وثبوت �لعد�لة، وذلك ثابت فيمن ثبتت �سحبته 

فال حاجة �إىل تعدد �لر�وي عنه )72( . 
امل�صاألة الثالثة - اإجازة العموم:  ◄

نقل جتويز �لرو�ية بهذه �الإجازة عن �خلطيب و�لقا�سي �أبي �لطيب �لطربي )73( و�بن 
منده و�أبي عبد �هلل بن عتّاب و�أبي بكر �حلازمي، مدعماً ما ذهب �إليه من �جلو�ز. 

ثم نقل عن �بن �ل�سالح قوله يف هذه �الإجازة: )مل ي�سمع عن �أحد ممن ُيْقَتدى به �أنه 
ينبغي  ال  �سعفًا  بها  فتزد�د  �سعف  �الإجازة  �أ�سل  ويف  بها،  فروى  �الإجازة  هذه  ��ستعمل 

�حتماله( )74( ، فتعقبه �بن جماعة بقوله: )وفيما قاله نظر( )75( . 
�الأئمة  هوؤالء  �ل�سيخ خالف ظاهر كالم  قاله  �لذي  )وهذ�  �الإر�ساد:  �لنووي يف  وقال 
�إذ� مل  لها  و�أي فائدة  �الإجازة،  �ملحققني، و�حلفاظ �ملتقنني، وخالف مقت�سى �سحة هذه 

يرو بها( )76( . 
امل�صاألة الرابعة - تقطيع الديث يف الأبواب:  ◄

نقل عن �بن �ل�سالح �أن تقطيع �حلديث يف �الأبو�ب و�إن كان جائز�ً فال يخلو من كر�هة، 
قال �بن �ل�سالح يف مقدمته: )و�أما تقطيع �مل�سنف منت �حلديث �لو�حد، وتفريقه يف �الأبو�ب 
فهو �إىل �جلو�ز �أقرب، ومن �ملنع �أبعد، وقد فعله مالك و�لبخاري وغري و�حد من �أئمة �حلديث، 
وال يخلو من كر�هية، و�هلل �أعلم( )77( ، تعقبه �بن جماعة باأن يف حكمه بالكر�هة نظر )78( . 
قال �ل�سيخ عبد �لفتاح �أبو غدة يف �أحد درو�سه �مل�سجلة باأن �ملق�سود كر�هة �سناعية 

ال �رشعية. 
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ولكن فعله من �إمامني جليلني ور�ئدي هذ� �لفن كمالك و�لبخاري يبعد �لكر�هة �سو�ء 
كانت �سناعية �أم �رشعية. و�هلل �أعلم. 

امل�صاألة اخلام�صة - تغيري لفظة النبي اإىل الر�صول وبالعك�س:  ◄
عند كالمه على رو�ية �حلديث قال: )�لر�بع ع�رش: قال �ل�سيخ �بن �ل�سالح �لظاهر �أنه 
ال يجوز تغيري »قال �لنبي« �إىل »قال ر�سول �هلل« وال عك�سه، و�إن جوزنا �لرو�ية باملعنى، 
الختالف معناهما( )79( ، ثم نقل عن �أحمد وحماد بن �سلمة )80( و�خلطيب جو�ز ذلك )81( . 

وعقَّب على �لكلَّ فقال: )ولو قيل يجوز تغيري »�لنبي« �إىل »�لر�سول« وال يجوز عك�سه 
ملا بعد، الأن يف »�لر�سول« معنى ز�ئد�ً على »�لنبي« وهو �لر�سالة، فاإّن كَلّ ر�سوٍل نبيٌّ ولي�ص 

كلُّ نبي ر�سواًل( )82( . 
وهذ� تف�سيل ح�سن و�الأمر فيه �سهل. و�هلل �أعلم. 

امل�صاألة ال�صاد�صة - يف عمر حكيم بن حزام وح�صان بن ثابت:  ◄
قال يف معرفة �لتو�ريخ و�لوفيات: )ف�سل: ذكر �بن �ل�سالح �أن حكيم بن حز�م وح�سان 
بن ثابت عا�سا �ستني يف �جلاهلية، و�ستني يف �الإ�سالم، وماتا �سنة �أربع وخم�سني، وهذ� فيه 
نظر، الأن �إ�سالم حكيم عام �لفتح �سنة ثمان، وعا�ص ح�سان و�أبوه ثابت وجده �ملنذر و�أبو 

جده حر�م، كل و�حد منهم عا�ص مئة وع�رشين �سنة( )83( . 
ممن قال �إن حكيمًا عا�ص �ستني يف �جلاهلية و�ستني يف �الإ�سالم �لبخاريُّ يف تاريخه 
)84( ، ولكنه ذهب �إىل �أن وفاته �سنة �ستني للهجرة، فيكون على ذلك عا�ص �إحدى وع�رشين 

�سنة معا�رش�ً لالإ�سالم، ثالث ع�رشة �سنة قبل �لهجرة وثماين بعد �لهجرة، و�ثنتني وخم�سني 
�سنة يف �الإ�سالم، وروي عنه �أنه ولد قبل عام �لفيل بثالث ع�رشة �سنة، فيكون على ذلك عا�ص 

)74( �سنة قبل �إ�سالمه، و )52( بعد �إ�سالمه، وعمره )126( �سنة. 

وذكر �بن حجر �أن �لر�جح من وفاته �سنة )54هـ( فيكون على ذلك عمره )120( �سنة، 
وقال يف تقريب �لتهذيب: )�أ�سلم يوم �لفتح، و�سحب وله �أربع و�سبعون �سنة، ثم عا�ص �إىل 
�سنة �أربع وخم�سني، �أو بعدها( )85( ، فكالم �بن جماعة وجيه، و��ست�سكاله يف مكانه، وقد 

يكون قول �لبخاري ومن نحى نحوه �إمنا هو للتقريب فقط. 
�أما ما �أورده عن ح�سان بن ثابت، فلم يظهر يل �عرت��سه �إال �أن يكون �أخذ بقول �بن 
منده، وهو �أن ثابت بن �ملنذر و�لد ح�سان ممن �سهد بدر�ً )86( ، فيكون على ذلك عمر ح�سان 
يف �الإ�سالم �أكرث من عمره يف �جلاهلية، ونبه �حلافظ �بن حجر يف �الإ�سابة �إىل �أن �بن منده 

َوِهم يف قوله: )�إن ثابتًا �سهد بدر�ً( ، فثابت مل يدرك �الإ�سالم )87( . 
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امل�صاألة ال�صابعة - القول يف اإلاق �صعيد بن امل�صيب بالطبقة الأوىل من  ◄
التابعني: 

ق�سّم �حلاكم �لتابعني �إىل خم�ص ع�رشة طبقة، �الأوىل من �أدرك �لع�رشة �ملب�رشين باجلنة 
)88( ، ونقل �بن جماعة �أنه ُغلَِّط يف �بن �مل�سيب، فاإنه ولد يف خالفة عمر، ومل ي�سمع �أكرث 

�بن  �سماع  ي�سح  مل  وقيل  �أحد،  ذلك  يف  حازم  �أبي  بن  قي�ص  ي�رشك  مل  قيل  حتى  �لع�رشة، 
�بن  ، فا�ستدرك   )90( �ل�سالح يف مقدمته  �بن  ، وهذ� �ملغلط هو   )89( �مل�سيب من غري �سعد 
جماعة على ذلك فقال: )قلت: �إمنا قال �حلاكم من �أدركهم، ومل يقل من �سمعهم، فال يرد عليه 

�إال �إدر�ك �أبي بكر خا�سة( )91( . 
ولكن ي�ستدرك على �بن جماعة �أن �حلاكم قال يف �حلديث �ملر�سل: )ولي�ص يف جماعة 
�لتابعني من �أدركهم و�سمع منهم غري �سعيد وقي�ص بن �أبي حازم( )92( ، وعليه يكون مق�سد 

�حلاكم �ل�سماع، و�عرت��ص �بن �ل�سالح عليه وجيه. 

املبحث الرابع - الفوائد والزوائد اليت أضافها على املقدمة: 
متتع �لكتاب بزياد�ت وفو�ئد كانت حمل قبول ملن جاء بعده، ونقل �ل�سيوطي وغريه 

منه يف �أكرث من مو�سع، وجمعتها - ح�سب نظري �لقا�رش - فجمع ل منها: 
Ú  :الأوىل

ز�د يف تعريف )�ملت�سل( قيًد� مفيد�ً ومهمًا، وهو قوله: »ومن يرى �لرو�ية باالإجازة 
يزيد )�أو �إجازة( �سو�ء �أكان مرفوًعا �إىل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أم موقوًفا على غريه« 
)93( . وهذه �لزيادة يف �لتقييد مل يذكرها �بن �ل�سالح، وال حتى من �خت�رش كتابه كالنووي 

و�بن كثري. 
Ú  :الثانية

يف مبحث �ملوقوف، ز�د فرًعا خام�ًسا مل يذكره �بن �ل�سالح، وال حتى �لنووي و�بن 
ر�سي  افعي  �ل�سَّ عند  ة  بحجَّ لي�ص  �َسَنده  �سل  �تَّ و�إِن  �ملوقوف:  »�خلام�ص  قوله:  وهو  كثري، 
�لعلماء يف  ، فبني بذلك مذ�هب   )94( َطاِئَفة«  ة عند  �لعلماء، وهو حجَّ �هلل عنه وطائفة من 
�الأ�سول، وهو حجة عند �حلنفية و�مل�سهور عن  �الحتجاج به، و�مل�ساألة م�سهورة يف كتب 

�ملالكية )95( . 
Ú  :الثالثة

بعد �أن عدَّ �بن �ل�سالح من طرق معرفة �لو�سع: �إقر�َر و��سعه �أو معنى �إقر�ره )96( ، ز�د 



291

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (2) - تشرين 

�بن جماعة فقال: )قلت: هذ� �إذ� َدلَّ دليٌل على �سدقه( )97( ، �إ�سارة �إىل �أن جمرد �الإقر�ر ال 
يحكم على �حلديث بالو�سع، وكاأنه م�سى على ما ذهب �إليه �بن دقيق �لعيد يف �القرت�ح )98( 
حيث قال: »هذ� –�أي �الإقر�ر - كاٍف يف رده، لكن لي�ص بقاطٍع يف كونه مو�سوعًا، جلو�ز 
�أن يكذب يف هذ� �الإقر�ر بعينه«، وقد بني �حلافظ يف �لنزهة �أن �ملر�د من هذ� �لقيد هو نفي 
�لقطع بذلك، ال نفي �حلكم، بل حكمه �لرد، وال يلزم من نفي �لقطع نفي �حلكم، الأن �حلكم 
يقع بالظن �لغالب وهو هنا كذلك )99( ، لكن يفهم من قول �حلافظ: )يعرف �لو�سع باإقر�ر 

و��سعه( )100( �أنه يطلق عليه مو�سوع، ومبثله قال �ل�سخاوي يف فتح �ملغيث )101( . 
Ú  :الرابعة

اعني: �لزنادقة، و�لتقرب �إىل �مللوك، و�لتع�سب للمذهب )102( .  ز�د يف �أنو�ع �لَو�سَّ
Ú  :اخلام�صة

نَّف  ز�د على نوِع غريِب �حلديِث فقَه �حلديث، فبعد �أن عرَّف غريب �حلديث وذكر من �سَ
�سفة  وهذه  منه  �مل�ستنبطة  و�الآد�ب  �الأحكام  من  ت�سمنه  ما  فهو  فقهه:  )و�أما  قال:  فيه، 

�لفقهاء �الأعالم كال�سافعي ومالك( )103( . 
Ú  :ال�صاد�صة

�أحلق يف بع�ص �ألفاظ �جلرح و�لتعديل �ألفاظًا �أخرى، فقال يف �ألفاظ �لتعديل: )�لثالثة: 
�سيٌخ، فهذ� يكتب حديثه وينظر فيه، كما تقدم، قلت: ومثله �أو قريب منه: روى عنه �لنا�ص، 
�أو ال �أعلم به باأ�سًا، �لر�بعة: �سالح �حلديث، فهذ� يكتب حديثه لالعتبار، قلت: ومثله و�سط( 

 . )104(

وقال يف �ألفاظ �جلرح: )�أولها �أدناها: لني �حلديث، فهذ� يكتب حديثه وينظر �عتبار�ً، 
بقوي،  لي�ص  �لثانية:  جمهول...  �أو  به،  يحتج  ال  �أو  م�سطرب،  �حلديث  ُمَقارب  ومثله  قلت: 
كاالأول لكنه دونه، قلت: ومثله: لي�ص بذ�ك، �أو لي�ص بذلك �لقوي، �لثالثة: �سعيف �حلديث، هو 

دون �لثاين، ال يطرح بل يعترب، قلت: ومثله: فيه �سعٌف، يف حديثه �سعٌف( )105( . 
Ú  :ال�صابعة

ز�د بعد ذكره حكم رو�ية �ملجهول: )فرع يقبل من عرفت عينه وعد�لته و�إن جهل ��سمه 
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ون�سبه( )106( . 
�الحتجاج بخرب  »باب  �لكفاية:  قال يف  �لبغد�دي، حيث  ذلك �خلطيب  �إىل  �سبقه  وقد 
من عرفت عينه وعد�لته وجهل ��سمه ون�سبه« ثم نقل مثل ذلك عن �لقا�سي �لباقالين )107( . 

Ú  :الثامنة
ذكر عند كالمه على كتابة �حلديث: )فرٌع: ال باأ�ص بكتابة �حلو��سي و�لفو�ئد �ملهمة 
على حو��سي كتاب يلكه، ويكتب عليه: حا�سية، �أو فائدة، وال يكتب �حلو��سي بني �الأ�سطر، 

وال يف كتاب ال يلكه �إال باإذن مالكه( )108( . 
Ú  :التا�صعة

قال يف ف�سل �الأ�سماء: )حارثة كله باحلاء و�لثاء �ملثلثة �إال �أربعة: جارية بن قد�مة، 
ويزيد بن جارية، و�أ�سيد بن جارية �لثقفي جد عمر بن �أبي �سفيان بن �أ�سيد بن جارية روى له 
�لبخاري، و�الأ�سود بن �لعالء بن جارية �لثقفي روى له م�سلم، ومل يذكر هذين–�أي �الأخريين 

- �بن �ل�سالح وعيا�ص( )109( . 
Ú  :العا�رشة

�أق�سام، ز�د ق�سمًا عا�رش�ً، فقال: )قلت: �لعا�رش:  يف �الأ�سماء و�لكنى بعد �أن ذكر ت�سعة 
من مل ت�ستهر كنيته و��ستهر ��سمه كعثمان بن عفان )110( وعمرو بن �لعا�ص )111( و�سعد بن 

معاذ )112( وهو كثري �أي�سًا يف �ل�سحابة وغريهم( )113( . 
Ú  :الادية ع�رش

ْبِذي  يف نوع �الإخوة قال: )فرع: �أخو�ن بني مولدهما ثمانون �سنة، مو�سى بن عبيدة �لرَّ
)114( ، و�أخوه عبد �هلل )115( ، �أربعة ولدو� يف بطن علماء حممد وعمر و�إ�سماعيل و�أخوهم بنو 

ر��سد �ل�سلمي( )116( . 
Ú  :الثانية ع�رش

�أفرد كاًل من �ملعلق و�ملعنعن يف نوع خا�ص، وقد مر �لكالم عليه )117( . 

اخلامتة: 

�حلمد هلل �لذي متم و�أكرم، �أ�سكره �سبحانه وهو �لذي وعد �ملزيد ملن �سكر. 
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وبعد النتهاء من هذا البحث، تبني يلي ما يلي: 
اأولً - نتائج البحث:  ◄

تبني يل من خالل هذه �لدر��سة: 
�أن �الإمام �بن جماعة رحمه �هلل وّفى مبا ذكره يف مقدمته على �أمت وجه. . 1
كان لفو�ئده موقعها �ملهم من هذ� �الخت�سار. . 2
دقة نظره يف �مل�سائل، و�سعة علمه يف علم �حلديث ب�سكل عام. . 3
ثانياً - تو�صيات:  ◄
�لعمل على در��سة مناهج �ملوؤلفني، ليعرف طريق كل و�حد يف �لكتابة و�ال�ستنباط . 1

و�ملناق�سة. 
�لعمل على تنقيح �مل�سائل، فما ز�لت هناك م�سائل يف �ساحة �لنظر و�ملناق�سة، وكم . 2
ترك �ال
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اهلوامش: 
معجم �ل�سيوخ �لكبري )2/ 130( . . 1
طبقات �ل�سافعية �لكربى لل�سبكي )9/ 139( . . 2
�نظر: معجم �ملحدثني للذهبي )2/ 130( ، ذيل تذكرة �حلفاظ للح�سيني )27( ، �لدرر . 3

�سذر�ت   ،  )139  /9( لل�سبكي  �لكربى  �ل�سافعية  ، طبقات   )4  /5( �لكامنة البن حجر 
�لذهب )8/ 184( . 

�ملنهل �لروي )�ص26( . . 4
�ملنهل �لروي )�ص34 - 35( . . 5
�أ�سيوط . 6 جالل �لدين عبد �لرحمن بن �أبي بكر بن حممد �خل�سريي �ل�سيوطي، ن�سبة �إىل 

�لقاهرة  يف  ن�ساأ   ، )849هـ(  �سنة  ولد  �لعلوم،  �ستى  يف  حافظ  �إمام  م�رش،  �سعيد  يف 
ورحل يف �لعلم، وملا بلغ �أربعني �سنة �عتزل �لنا�ص، وخال بنف�سه يف رو�سة �ملقيا�ص 
على �لنيل، فاألف �أكرث كتبه، له نحو 600 م�سنف، تويف �سنة )911هـ( . �نظر: �سذر�ت 

�لذهب )10/ 74( . 
عبد �لرحمن �ل�سيوطي، تدريب �لر�وي، ت: نظر �لفاريابي، د�ر طيبة، ط/ - ، )1/ 26( . . 7
�نظر يف �لكالم حول هذه �ل�رشوط توجيه �لنظر لل�سيخ طاهر �جلز�ئري )1/ 118( . . 8
�نظر: �ملنهل �لروي )�ص32( و�نظر يف هذه �مل�ساألة: �لبحر �ملحيط يف �أ�سول �لفقه )3/ . 9

 . 295 وما بعدها(  �أمري �حلاج )2/  ، �لتقرير و�لتحبري البن  318 وما بعدها( 
�ملنهل �لروي )ج59( . . 10
�نظر: مقدمة �بن �ل�سالح )�ص24( . . 11
�نظر: تدريب �لر�وي )1/ 253( . . 12
�نظر: مقدمة �بن �ل�سالح )�ص61( . . 13
�ملنهل �لروي )�ص55( . . 14
�نظر: مقدمة �بن �ل�سالح )�ص267( ، وتدريب �لر�وي )2/ 627( . . 15
�نظر: �ملنهل �لروي )�ص108( ، و�ملقدمة البن �ل�سالح )�ص245( . . 16
�نظر: �ملقدمة البن �ل�سالح )�ص145 - 146( ، �ملنهل �لروي )�ص83( . . 17
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�نظر: �ملقدمة البن �ل�سالح )�ص217 - 218( ، �ملنهل �لروي )�ص100( . . 18
�نظر: �ملقدمة البن �ل�سالح )�ص156( . . 19
�نظر: �ملنهل �لروي )�ص86( . . 20
�ملنهل �لروي )�ص29( . . 21
�ملرجع �ل�سابق )�ص49( . . 22
�أحمد بن فار�ص بن زكريا �لقزويني �لر�زي، من �أئمة �للغة و�الأدب، ولد �سنة )329هـ( . 23

�لدولة بن  يوؤدب جمد  �بن عباد وغريهما، كان  و�ل�ساحب  �لهمذ�ين  �لبديع  قر�أ عليه   ،
ركن �لدولة بن بويه، كان �سافعيًا ثم �سار مالكيًا �آخر عمره، وله م�سنفات كثرية منها: 
�ملقايي�ص و�ملجمل و�لتف�سري وفقه �للغة ومتخري �الألفاظ، تويف �سنة )395هـ( . �نظر: 

�لبلغة يف تر�جم �أئمة �لنحو و�للغة للفريوز�أبادي )�ص61( . 
�ملنهل �لروي )�ص87( . . 24
َلفي: . 25 حمد بن حممد بن �إبر�هيم �لب�ستي �خلطابي، ولد �سنة )319هـ( ، قال �أبو طاهر �ل�سِّ

ق �إَِمامَتَه  َفاته، حَتقَّ َفاِته يِف ُموؤَلَّ لع َعَلى َبِدْيع َت�رَشُّ َفاته، َو�طَّ نَّ �إَِذ� َوَقَف ُمن�سٌف َعَلى ُم�سَ
َودَيانَته ِفيَما ُيوِرُدُه َو�أََمانَته، له من �لت�سانيف معامل �ل�سنن، و�رشح �الأ�سماء �حل�سنى 

وكتاب �لعزلة، تويف �سنة )388هـ( . �نظر: �سري �أعالم �لنبالء )17/ 23( . 
�ملنهل �لروي )�ص35 – 36( . . 26
�ملنهل �لروي )�ص26( . . 27
�خلليل بن عبد �هلل بن �أحمد �لقزويني، كان ثقة حافظًا عايل �الإ�سناد، عارفًا بالرجال . 28

و�لعلل، �سنف كتاب �الإر�ساد يف معرفة �ملحدثني وتاريخ قزويني وغريها، تويف �سنة 
 .  )501 �أخبار قزويني )2/  ، �لتدوين يف   )214 )446هـ( . �نظر: تذكرة �حلفاظ )3/ 

�ملنهل �لروي )�ص50( . و�نظر قول �خلليلي يف �الإر�ساد )1/ 176( . . 29
َعتَّاب بن هارون بن عتاب �لغافقي �الأندل�سي، من �أهل �َسُذوَنة، كان حافظا للر�أي على . 30

. �نظر:  �أنه جماب �لدعوة، تويف �سنة )381هـ(  مذهب مالك، ح�سن �لنظر، وكان يقال 
 . )345 تاريخ �لعلماء باالأندل�ص )1/ 

�ملنهل �لروي )�ص84( . . 31
�نظر: مقدمة �بن �ل�سالح )�ص147( . . 32
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�أحمد بن حممد بن حنبل �ل�سيباين �ملروزي، نزيل بغد�د، �أبو عبد �هلل، �أحد �الأئمة، �ساحب . 33
مذهب متبع، تويف �سنة )241هـ( . �نظر: �لتاريخ �لكبري للبخاري )2/ 5( . 

يعقوب بن �سيبة بن �ل�سلت �ل�سدو�سي موالهم، �أبو يو�سف، كان بارعًا يف مذهب مالك، . 34
�أهل  �أئمة  �أحد  �لرب: »يعقوب  �بن عبد  �لرو�ية، قال  تاآليف جليلة، وكان كثري  فيه  �ألف 
�حلديث و�سنف م�سند� ًمعلاًل �إال �أنه مل يتمه«، تويف يف �سنة )262هـ( . �نظر: �لديباج 

�ملذهب يف �أعيان �ملذهب البن فرحون �ملالكي )1/ 355( . 
وكان . 35 وكرب�ئهم  �حلديث  حفاظ  من  بالربديجي،  �ملعروف  �لربذعي  هارون  بن  �أحمد 

فا�سال فهمًا، تويف ببغد�د �سنة )301هـ( . �نظر: تاريخ بغد�د )5/ 196( . 
�ملنهل �لروي )�ص48( . . 36
�نظر: �ملقدمة البن �ل�سالح )�ص62 – 63( . . 37
عبد �لرحيم بن �حل�سني بن عبد �لرحيم، �أبو �لف�سل �ل�سافعي، ولد �سنة )725هـ( مب�رش، . 38

يف  قال  �لذي  جماعة  و�بن  �لرتكماين،  �لعالء  منهم:  �لعلماء،  من  عدد  يد  على  تتلمذ 
تالمذته:  من  مدفوع«،  فهو  �سو�ه  ة  �مل�رشيَّ بالدِّيار  �حلديث  يدَّعي  من  »كلُّ  �لعر�قي: 
�لبدر �لطالع  . �نظر:  �لتَّ�سانيف، تويف �سنة )806هـ(  �حلافظ �بن حجر، له �لعديد من 

لل�سوكاين )1/ 354( . 
�لكفاية يف علم �لرو�ية )�ص407( . . 39
�لتقييد و�الإي�ساح للعر�قي )�ص86( . . 40
�ملنهل �لروي )�ص122( . . 41
�نظر: مقدمة �بن �ل�سالح )�ص357( ، و�الإكمال البن ماكوال )7/ 322( . وهو علي بن . 42

�أ�سبهان، وولد يف عكرب�  �أ�سله من نو�حي  هبة �هلل بن جعفر، �ملعروف بابن َماُكوال، 
قرب بغد�د �سنة )422هـ( ، �أخذ عن م�سايخ �لعر�ق وخر��سان و�ل�سام، كان �أمري�ً جماهد�ً، 
ونحويًا جمود�ً، و�ساعر�ً مربز�ً، ف�سيح �لكالم، �سحيح �لنقل، تويف �سنة )485هـ( ، قيل 
 /18( �لنبالء  �أعالم  و�سري   ،  )305  /3( �الأعيان  وفيات  �نظر:  �أتر�ك.  له  غلمان  قتله 

 . )569
�ملنهل �لروي )�ص92( . . 43
�نظر: مقدمة �بن �ل�سالح )�ص184( . . 44
�ملرجع �ل�سابق )�ص65( . . 45
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�ملرجع �ل�سابق )�ص104( . . 46
علي بن عمر بن �أحمد �لبغد�دي، �أبو �حل�سن، ولد �سنة )136هـ( ، قال �خلطيب �لبغد�دي: . 47

»كان فريد ع�رشه و�إمام وقته و�نتهى �إليه علم �الأثر و�ملعرفة بالعلل و�أ�سماء �لرجال 
�حلفاظ  تذكرة   ،  )34  /12( للخطيب  بغد�د  تاريخ  �نظر:  و�سحة«.  و�لثقة  �ل�سدق  مع 

 . )991 /3(
�إ�سماعيل بن حممد بن �إ�سماعيل �ل�سفار، �لثقة �الإمام �لنحوي، �نتهى �إليه علو �الإ�سناد، . 48

روى عنه �لد�رقطني و�بن مندة و�حلاكم، تويف �سنة )341هـ( . �نظر: �سري �عالم �لنبالء 
 . )440 /15(

�ملنهل �لروي )�ص83( . . 49
. �نظر: . 50 �ل�سنن، تويف �سنة )303هـ(  �لن�سائي، �ساحب  �أبوعبد�لرحمن  �أحمد بن �سعيب، 

�لتقريب )�ص80( 
�أبو عمر �لن�رشي �لفقيه، قال �لن�سائي: . 51 �حلارث بن م�سكني بن حممد �الأموي موالهم، 

ثبتًا،  ثقة ماأمون، وقال �خلطيب: كان فقيهًا على مذهب مالك وكان ثقة يف �حلديث 
حمله �ملاأمون �إىل بغد�د يف �أيام �ملحنة و�سجنه الأنه مل يجب �إىل �لقول بخلق �لقر�آن، 
. �نظر: �سري  �أن ويل جعفر �ملتوكل فاأطلقه تويف �سنة )255هـ(  �إىل  فلم يزل حمبو�سًا 

�أعالم �لنبالء )12/ 54( . 
�ملنهل �لروي )�ص84( . . 52
�نظر �لق�سة: �سري �أعالم �لنبالء للذهبي )14/ 130( . . 53
عبد �هلل بن �أحمد بن عبد �هلل �ملروزي �لقفال، و�إمنا قيل له �لقفال الأنه كان يعمل �الأقفال . 54

يف �بتد�ء �أمره، وبرع يف �سناعتها، ثم �أقبل على طلب �لعلم، فا�ستغل بالفقه على �ل�سيخ 
وكتاب  �لتلخي�ص،  �رشح  ت�سانيفه:  من  فيه،  به  يقتدى  �إمامًا  و�سار  وغريه،  زيد  �أبي 
�لفتاوى، تويف �سنة )417هـ( . �نظر: طبقات �ل�سافعية البن قا�سي �سهبة )1/ 183( . 

مل �أطلع على هذ� �ل�رشح. . 55
�ملنهل �لروي )�ص44( . . 56
عن . 57 �أخذ  )175هـ(  �سنة  ولد  �لفقيه،  �مل�رشي  �ملزين  �إ�سماعيل  بن  يحيى  بن  �إ�سماعيل 

نا�رش  »�ملزين  �ل�سافعي:  قال  �ل�سافعي«،  �أخالق  من  خلق  »�أنا  يقول:  وكان  �ل�سافعي 
مذهبي«، كان ز�هد�ً عاملًا جمتهد�ً مناظر�ً، جماب �لدعوة، تويف �سنة )264هـ( . �نظر: 

طبقات �ل�سافعية البن قا�سي �سهبة )1/ 58( . 
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خمت�رش �ملزين )�ص78( . . 58
�ملنهل �لروي )�ص43( . . 59
حممد بن مو�سى بن عثمان �حلازمي، �أبو بكر، ولد �سنة )549هـ( ، �سمع �لكثري ورحل . 60

�إىل بلد�ن كثرية، كان كثري �ملحفوظ حلو �ملذ�كرة، يغلب عليه معرفة �أحاديث �الأحكام، 
تويف )584هـ( . �نظر: طبقات �ل�سافعية البن قا�سي �سهبة )2/ 46( . 

للحازمي . 61 �الآثار  من  و�ملن�سوخ  �لنا�سخ  يف  �العتبار  و�نظر:   ، )�ص61(  �لروي  �ملنهل 
)�ص9 –�إىل 22( . 

حممد بن عبد �هلل، �أبو بكر �ل�سرييف، �لفقيه �الأ�سويل، تفقه على �بن �رشيج، قال �لقفال . 62
�لفقه  �أ�سول  يف  م�سنفات  له  �ل�سافعي«،  بعد  باالأ�سول  �لنا�ص  �أعلم  »كان  �ل�سا�سي: 
وغريها، تويف مب�رش �سنة )330هـ( . �نظر: طبقات �ل�سافعية البن قا�سي �سهبة )1/ 

 . )116
�ملنهل �لروي )�ص67( ، مل �أطلع على �رشحه للر�سالة. . 63
�ملنهل �لروي )�ص36( . . 64
�نظر: �ملقدمة البن �ل�سالح )�ص112( . . 65
ِمْرَد��ص بن مالك �الأ�سلمي، �سحابي �سهد بيعة �لر�سو�ن. �نظر: �الإ�سابة )6/ 60( . . 66
قي�ص بن �أبي حازم �لبجلي �لكويف، تابعي خم�رشم، تويف بعد �لت�سعني. �نظر: �لتقريب . 67

)�ص456( . 
ربيعة بن كعب �الأ�سلمي، من �أهل �ل�سفة، تويف �سنة )63هـ( . �نظر: �الإ�سابة )2/ 395( . 68

 .
69 . . )104هـ(  �سنة  �إ�سماعيل، تويف  ��سمه عبد �هلل، وقيل  �لرحمن، قيل  �سلمة بن عبد  �أبو 

�نظر: تقريب �لتهذيب )�ص645( . 
�لدين يحيى بن �رشف . 70 . و�لنووي هو: حمي  �إر�ساد طالب �حلقائق للنووي )�ص113( 

�لدين �لنووي �لدم�سقي �ل�سافعي، ولد �سنة )631هـ( بنوى من قرى حور�ن، فقيه عابد 
يف  تويف  و�خلا�سة،  �لعامة  بني  �لقبول  لها  �هلل  و�سع  �ملوؤلفات،  من  �لكثري  له  ز�هد، 
نوى �سنة )676هـ( ودفن فيها. �نظر: طبقات �ل�سافعية البن قا�سي �سهبة )2/ 153 

 . )157 -
�ملنهل �لروي )�ص67( . . 71
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�ملنهل �لروي )�ص77( . . 72
�أئمة . 73 �أحد  )348هـ(  �سنة  ولد  �لطربي  �لطيب  �أبو  �لقا�سي  بن طاهر  �هلل  بن عبد  طاهر 

�ملذهب �ل�سافعي، كان ورعًا عارفًا باالأ�سول و�لفروع حمققًا ح�سن �خللق، بد�أ يدر�ص 
�لفقه وتعلم �لعلم وله �أربع ع�رشة �سنة فلم يخل به يومًا و�حد�ً �إىل �أن مات، تويف ببغد�د 

�سنة )450هـ( . �نظر: طبقات �ل�سافعية البن قا�سي �سهبة )1/ 226( . 
�نظر: مقدمة �بن �ل�سالح )�ص155( . . 74
�ملنهل �لروي )�ص85( . . 75
�إر�ساد طالب �حلقائق )�ص129( . علق د. نور �لدين عرت على هذ�: )لكنا نرجح ما قاله . 76

�بن �ل�سالح( 
مقدمة �بن �ل�سالح )�ص217( . . 77
�ملنهل �لروي )�ص100( . . 78
�ملرجع �ل�سابق )�ص104( ، و�نظر �ملقدمة البن �ل�سالح )�ص233( . . 79
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