
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (91للحافظ ابن كثير ) شرح كتاب اختصار علوم الحديث

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
كما يحب ربنا ويرضى، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل حمدًا طيبًا مباركًا فيه

 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين
 النوع الثاني والخمسون: معرفة األلقاب:

وقد صنف في ذلك غير واحد, منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن النوع الثاني والخمسون: معرفة األلقاب، "
 .ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ ،وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع ،الشيرازي 

ذا كان اللقب ،ظن أن هذا اللقب لغير صاحب االسمأن ال يوفائدة التنبيه على ذلك   "..وا 
 مطبوع في مجلدين ومحقق. ،والحافظ ابن حجر "نزهة األلباب في األلقاب" وكتابه مطبوع ،ابن الجوزي أبو الفرج

ذا كان اللقب مكروهًا إل" لذم ال على وجه ا ،ى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييزوا 
 ."وهللا الموفق للصواب ،واللمز والتنابز

نعم إذا كان اللقب مكروه كاألعمش واألعرج واألعمى، وما أشبه ذلك فأهل الحديث إنما يذكرونه لتمييزه عن 
ذا لم يمكن إال بهذا ولم يقصد  غيره، ولم يقصدوا في ذلك عيبه وشينه، إذا أمكن تعريفه بغير هذا فهو األولى، وا 

 .-إن شاء هللا-والعيب لهذا الراوي فإنه يدخل، وال بأس به حينئٍذ بذلك الشين 
 ان قبيحان معاوية بن عبد الكريم الضالرجالن جليالن لزمهما لقب :قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري "

نما ضل في طريق مكة نما كان ضعيفاً  ،وعبد هللا بن محمد الضعيف ،وا   ."في جسمه ال في حديثه وا 
اللقب معاوية بن عبد الكريم الضال، يعني الذي ال يعرف سبب التلقيب يسيء الظن بهذا الرجل، بل قد هذا نعم 

صفة و نسأل هللا العافية، فهو قدٌح شديد،  ،الضالل قدح في الراوي  :يطرح روايته؛ ألن الضالل شين، أقول
ومثله أيضًا الضعيف عبد لضال، : االيهود ومن اهتدى بهديهم الضالل، لكنه ضلَّ في طريق مكة ضاع فقيل له

 :كم على هذا الراوي بأنه ضعيف، فينبغي أن يقرن اسمه بدرجته، فإذا قيلهللا بن محمد الضعيف ظنَّ أنه ح  
وهو ثقة، كما قال البخاري ومسلم وغيرهم في أبي الحجاج  :محمد بن عبد هللا الضعيف من أجل التعريف قيل

قة؛ ألن كونه شاعر أو وصفه بالشعر يدل على أنه ممن يقول ما ال الشاعر عن أبي الحجاج الشاعر وهو ث
تقانه. ،يفعل، أنه يتزيد ويقول ما ال واقع له  وال حقيقة له، فأردف بما يدل على ثقته وضبطه وا 

ن م بعيداً  صالحاً  أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي, وكان عبداً  وهو عارم :قال ابن الصالح: وثالث"
 .."ندرغ  ، فاسدلعارم الشرير الالعرامة, وا
كب على هذا العبد الصالح أبو النعمان محمد بن الفضل من شيوخ البخاري، وأحيانًا لكنه لقب سيء ر  هذا لقب، 

محمد  :حدثنا أبو النعمان، وأحيانًا يسميه باسمه :وأحيانًا يقول ،حدثنا عارم بن الفضل بلقبه :يقول اإلمام البخاري 
 بن الفضل.



لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة, ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي,  (غ ندر)"
جعفر بن دران  ، ولمحمد بنولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم األصبهاني وغيره

 ."روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم ،البغدادي
بن جعفر شيخ البخاري، ثم تتابع التلقيب به لمن وافقه في االسم محمد بن جعفر هذا اللقب في األصل لمحمد 

ال فاألصل أن شعبة هو الذي لقَّبه بغ ندر، فيه حركة اسكت يا  ، وفيه مشاغبة وفيه..،في اسمه واسم أبيه، وا 
 غ ندر.

ى عن مالك والثوري رو  ،لقٌب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه ")غ نجار(
وهو أبو عبد هللا محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي  ،وغيرهما، وغنجار آخٌر متأخر

 ."سنة ثنتي عشرة وأربعمائة
نعم، قد يشترك في اللقب أكثر من واحد الشتراكهم في الوصف، فإن كان ألمٍر خلقي كحمرة الوجنتين ال يلزم 

نما يشتركان في ، إذا وجد هذا الوصف سمي به أو لقب به، وقد ال يشتركان في الوصففيه اتفاق االسم، ف وا 
 االسم كما تقدم.

 ."وحسن مذاكرته ،لق ِّب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه (صاعقة")
ه وحسن مذاكرت ،من شيوخ األئمة لقوة حفظه ،ضابط من شيوخ البخاري في صحيحهعدل حافظ صاعقة نعم 

 وحسن أدائه وانتقائه لأللفاظ سمي صاعقة.
( عبد الرحمن بن رسته)محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم،  (زنيد( هو خليفة بن خياط المؤرخ، )شباب")

 ."محمد بن بشار شيخ الجماعة؛ ألنه كان بندار الحديث (بندار( هو الحسين بن داود المفسر، )سنيدعمر، )
ن بشار مكثر من الرواية، وبندار المكثر من الشيء، فقد يشتبه بندار بغندر عند محمد ب ،ألنه مكثر من الرواية

هذا مقصور  ،غندر محمد بن جعفر هذه ما فيها إشكاليعني  ضبط االسمكثيٍر من الطالب، لكن فيه تقارب في 
شيخه دود، ومعروف أن بندار هو شيخ البخاري و مدود وهذا مم، وبندار محمد بن بشار هذا مروهذا مقصو 

 محمد بن جعفر شيخ بندار.
 طالب:.......

 نعم من المكثرين معروف.
 ."لقب أبي النظر هاشم بن القاسم شيخ اإلمام أحمد بن حنبل (قيصر")

ل من ملك الروم، والسبب أنه أخرج من بطن أمه بما يشبه العمليات اآلن، ولذا يقالقيصر هذا لقب في األصل 
قيصر، فنسبت إليه العمليات، فكل  :فقيل له ،ي األصل فتح بطن أمه وأخرج منهقيصيرية لهذا؛ ألنه ف :عملياتلل

 قيصر. :من أشبهه في هذا قيل له
 "روى عن زيد بن الحباب...، و أحمد بن عمران البصري النحوي  :لقٌب لجماعة منهم (األخفش")

 وي نسبة إلى النحو.ح  سكن الحاء الن
 .."روى عنو  ،وي ي النح  أحمد بن عمران البصر  :لقٌب لجماعة منهم"

 .روى عن زيد بن الحبابمباشرة، روى روى 



 طالب:......
 "ه غريب الموطأ..ول ،زيد بن الحباب"

 عندنا وروى. طالب:
 يش؟ ما في معطوف عليه.، معطوف على إطول روى روى على

ن عبد المجيد قال ابن الصالح: وفي النحويين أخافش ثالثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد ب"
أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه،  :وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني

 ."ومحمد بن يزيد المبرد ،أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب :والثالث
كن أشهرهم هؤالء الثالثة، واألخفش إذا أطلق عشر، بل زادهم بعضهم على الثالثة عشر، ل ثالثةاألخافش  نعم

مذهب األخفش، وبهذا يقول األخفش  ،ذكر األخفش ،فهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة إذا أطلق، قال األخفش
ذا أريد غيره قيد، واألخافش كما ذكرنا ثالثة عشر، وأشهرهم هؤالء الثالثة.  هو سعيد بن مسعدة إذا أطلق، وا 

 ؟صالح بن محمد الحافظ.. ادي، )جزرة(إبراهيم الحافظ البغد لقٌب لمحمد بن (مربع")
 مفعول أو اسم الفاعل؟الالمربع بصيغة وزن 

 طالب: مفعول.
ال..الذي مربع ويش معناه؟   ؟عرضه طوله وا 

 طالب: ال.
 يش معنى مرب ِّع؟ ترى هم حول بعض مرب ِّع ومربَّع كلهم واحد.: مرب ِّع، إأو تقول

 طالب:.......
ال مربَّع كلهن تدل على أنه  :سواًء قلت على كل حال باسم المفعول أو اسم الفاعل ما يختلف اللفظ مرب ِّع وا 

 سمين، هذا الذي يظهر من اللفظ.
 ."صالح بن محمد بن الحافظ البغدادي. (جزرة")

تبعه هذا االسم، وهو إمام حافظ ناقد مشهور من أئمة  : جزرة فلقب،صل هو صحف كلمة خرزة قالنعم األ
ألنه صحف هذه الكلمة، لكن لو رأيت شخصًا  ية والضبط والحفظ واإلتقان، فلقبمن أهل الروا ،لجرح والتعديلا

 فالتلقيب ألدنى سبب. ؟يش اللي يمنع: جزرة إيوجد، وقيل له ،لونه يقرب من لون الجزر وهذا يوجد
 ه( علٌي.."م  غ  ، )مامحمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضاً  ")كيلجة(
 .كلهم بغاددةهؤالء 

لقب  أبي  (عبيٌد العجلله بين لقبين، ) فيجمع "علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال: عالن ماغمه،
عبد هللا الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضًا، قال ابن الصالح: وهؤالء القوم الخمسة 

الحسن بن حماد من  (سجادةلقبهم بذلك، ) معين، وهو الذي البغداديون الحفاظ كلهم من تالمذة يحيى بن
عبد هللا بن عثمان شيخ  :لقب جماعة فمنهم (عبدان، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي، )أصحاب وكيع

 البخاري، فهؤالء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدًا، وهللا أعلم.



وأنت ال تعرف أنه  ،، وبحثت عن اسمه لن تقف عليهلو جاء في سند عند اإلمام البخاري مثاًل حدثنا عبداننعم 
 لقب، بحثت عنه في األسماء لن تقف عليه.

أقول: لو بحثت عنه بهذا اللفظ في األسماء لن تجده، ولهذا معرفة األلقاب مهمة عبدان يسمى به، عبد هللا بن 
 .-رحمه هللا-ين أكثر عنهم وهو من شيوخ البخاري الذ ،عثمان العتكي المروزي من اآلخذين عن ابن المبارك
 النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف: 

 ."األسماء واألنسابوما أشبه ذلك في  ،النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف"
يعني عندنا مؤتلف ومختلف، ومتفق ومفترق، مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق، المؤتلف مع المختلف تتفق 

 يختلف في اللفظ. ...الخط وتفترق في النطق... الصورة في
 ."وتختلف في اللفظ صيغته ،ومنه ما تتفق في الخط صورته"

بخالف ما سيأتي من المتفق والمفترق، اللفظ والنطق واحد، لكن هذا شخص وهذا شخص، محمد بن عبد هللا 
الذي ال يعرف هذا النوع يقع في  ال، متفق ومفترق، لكن ؟األنصاري أكثر من واحد، هذا يسمى مؤتلف ومختلف

 المضحكات على ما سيأتي.
فيه  ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، ولم يعدم مخجاًل، وقد صنف ،ٌ قال ابن الصالح: وهو فٌن جليل"

: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن  (اإلكمالكتٌب مفيدة من أكملها ) البن ماكوال على إعواٍز فيه، قلت 
كتابًا قريبًا من اإلكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد هللا البخاري من المشايخ المتأخرين كتاٌب مفيٌد نقطة 

 "أيضًا في هذا الباب، ومن أمثلة ذلك..
كالهما  (تبصير المنتبهوالحافظ ابن حجر ) (،المشتبه) -رحمه هللا-مما يفيد في ذلك كتاب الحافظ الذهبي 

 مطبوع.
مارةومن أمثلة " م وسالم، وع م ارة وعِّ  ."ذلك: سالا

م كله بالتشديد ما عدا والد عبد هللا بن سالم، عبد هللا بن سالم الصحابي المعروف،  يطلقون قواعد يقولون: سال 
م الخالف فيه قائم بين أهل العلم هل هو بالتخفيف أو بالتشديد وما عدا ذلك  ؟وأما شيخ البخاري محمد بن سالَّ

 .كله بالتشديد
 حزاٌم وحرام، عباس وعياش، غناام وعثاام، بشار ويسار، بشر وبسر، بشير ويسير ونسير."

{ وهو يصلي -تعالى رحمه هللا-قطني فرد عليه الدار قرأ قارئ قطن بن بشير  ون  ط ر  م ا ي س  ل مِّ و  ( سورة 1)] }ن و ال ق 
 شكل.بها م ذه أمرها إذا لم يعتن  يعني نسير وليس بشير، فمثل ه [القلم
 "بااد وع ب اد..حارثة وجارية، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عِّ "
 .بَّادع  ، بَّادع  

 طالب: مكسورة عندي.
قيس يقول:  الذي ال يعرف هذا ،عبَّاد هو الجادة، وع ب اد قيس بن عباد معروف ،هذا الجادة بَّادع   ،بَّادع  ال غلط 

 ادة.يمشي على الج ،بَّادبن ع  
 "بااد وع ب اد ونحو ذلك، وكما يقال: العنسي والعيشي..ع  "



 مثل ما يقال: ع بيدة وع بيدة، هذا باٌب مهم جدًا يقبح بطالب العلم جهله.
  ..."يلِّ وكما يقال: العنسي والعيشي والعبسي، الحماال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزاار والبزاز، األ ب  "

 .األ ب ل ِّي
ل ِّيا"  "...والنصري، الثوري والتوزي واأليلي، البصري  أل ب 

 شددها والتوَّزي.
ريري والحريري، " ريري والج  زي، الج  لمي..."الثوري والتوا لمي والس   الس 

لمي نسب لِّمة مكسور الثاني، والس  لمي نسبة إلى بني س  ليم، مكسور الثاني يفتح في الس  لِّمة ة إلى س  النسبة، س 
ل مي، ن مِّر   ملكي وهكذا. :مر بن عبد البر الن م ري، مثلها إذا نسبت إلى الملك تقولع وأبة هو النمر ن م ري، س 

وهللا تعالى  ،وهو كثير، وهذا إنما يضبط بالحفظ محررًا في مواضعه ،وما أشبه ذلك ،الهمداني والهمذاني"
 ."وبه المستعان ،المعين الميسر

 المتفرق من األسماء واألنساب:النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق و 
 سماء واألنساب"النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمتفرق من األ"

عرفنا أن النوع السابق في اللفظ نفسه، وهذا في من سمي به هذا اللفظ، و هذا النوع يختلف عن النوع السابق، 
ن كان ،هناك تتفق الصورة في الخط إن كان فيه اختالف ال بد إما في  بد..،لم يكن هناك عاد اختالف ال  وا 

لكن المسمى به مختلف، وقد يركب من النوعين نوع  ،النقط أو في الشكل، لكن اللفظ يختلف، وهنا اللفظ واحد
 على ما سيأتي. ،لكن.. ،ثالث تكون الصورة واحدة

، وقد ذكره الشيخ أبو معرفة المتفق والمفترق من األسماء واألنساب، وقد صنف فيه الخطيب كتابًا حافالً "
 ": أن يتفق اثنان أو أكثر في االسم واسم األب، مثاله: الخليل بن أحمد ستة..، أحدهاعمرٍو أقساماً 

 ؟ستة كلهم يسمى الخليل بن أحمد، على خالٍف في بعضهم هل هو أحمد أو محمد أبوه
صلى هللا عليه -حٌد بعد النبي وهو أول من وضع علم العروض، قالوا: ولم يسما أ ،أحدهم: النحوي البصري "

ابن معين، وقال غيره: سعيد بن   أبا السفر سعيد بن أحمد في قولبأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إال -وسلم
 "الثاني: أبو بشر المزني..، وهللا أعلم، ي حمد
و باضع العروض أالخليل بن أحمد، الثاني ممن يسمى بالخليل بن أحمد بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي و  :اسمه

 بشر المزيني بصري اسمه الخليل بن أحمد أيضًا.
 "وعنه عباس العنبري وجماعة، والثالث: أصبهاني.. ،بصرٌي أيضًا، روى عن المستنير بن أخبر عن معاوية"

 يعني ممن يسمى بالخليل بن أحمد.
 "روى عن روح بن عبادة وغيره، والرابع: أبو سعيد.."

ن كان الحافظ العراقي الخليل بن محمد في التقييد واإليضاح على ابن  :رجح أن اسمه -تعالى رحمه هللا- وا 
 الصالح المرجح عنده أنه الخليل بن محمد.

 "والرابع: أبو سعيد.."
مي بالخليل بن أحمد أبو سعيد السجزي   يعني الرابع ممن س 



ت ه.روى والرابع: أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخرسان، "  "..عن ابن خزيمة وطبق 
 ه.عن ابن خزيمة وطبقتِّ وطبقتِّه، 

وروى عنه  ،الخامس: أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله ،هروى عن ابن خزيمة وطبقتِّ "
 "البيهقي..

 الخليل بن أحمد.بالخامس والسادس ممن يسمى 
 السفراييني، ودخل بالد األندلس.السادس: أبو سعيد البستي أيضًا شافعٌي أخذ عن الشيخ أبي حامد ا"

 "القسم الثاني: أحمد بن جعفر بن حمدان..
البهذا التركيب: أحمد بن جعفر  ال اثنين وا  كٌل منهم يسمى أحمد بن جعفر بن  ؟أربعةثالثة،  بن حمدان، واحد وا 

 حمدان.
 ..."وري ين  أربعة: القطيعي والبصري والدِّ "

 .ري ين و  الدِّ ، ري ين و  الدِّ 
ر " ين و  أبو العباس األصم وأبو عبد  ،محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور شافعيان ،والطرسوسي ي الدِّ

 "هللا بن األخرم..
 .أكثر ما يقول: حدثنا محمد بن يعقوب ،من شيوخ الحاكم في المستدرك

 طالب:.......
 ر.ين و  الدِّ  :ري، بلده يقال لهاين و  ري إيه، الدِّ ين و  الدِّ 
 "الجوني اثنان.. الثالث: أبو عمران"

 يعني بهذه الكنية وهذه النسبة أبو عمران الجوني اثنان.
أبو بكر بن عياش ثالثة: سى بن سهل يروي عن هشام بن عروة، اثنان: عبد الملك بن حبيب تابعٌي، ومو "

لمي الباجدائي صاحب غريب الحديث ،القارئ المشهور  توفي سنة أربٍع ومائتين، وآخر حمصٌي مجهول. ،والس 
 الرابع: صائح بن أبي صالح أربعة.

وهو شيخ  البخاري، واآلخر  ،الخامس: محمد بن عبد هللا األنصاري اثنان، أحدهما المشهور صاحب الجزء
 ."يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته ،الشعب بأبي سلمة، وهذا باٌب واسع كثير ضعيٌف يكنى

حدثنا سعيد  ،وهذا حدث وال حرج فيه، يعني حينما يقال: حدثنا محمد ،يبدأ من الموافقة في االسم األول إذا أهمل
هذا يتفق فيه خالئق، ثم تضيق الدائرة إذا اتفق االسم مع اسم األب، فالن بن فالن يشترك فيه  ،حدثنا..
أنه لكنهم أقل من االشتراك في إهمال االسم األول فقط، ثم إذا صار االسم ثالثيًا قل االشتراك مع  ،مجموعة

 موجود، ثم إذا صار رباعيًا قلَّ أيضًا، واالشتراك في خمسة أسماء نادر جدًا وقد يوجد، قد يوجد لكنه نادٌر جدًا.
 النوع الخامس والخمسون: نوٌع يتركب من النوعين قبله:

خيص تللبغدادي فيه كتابه الذي وسمه بـ)النوع الخامس والخمسون: نوٌع يتركب من النوعين قبله، وللخطيب ا"
لي بفتح العين جماعة، وموسى بن ع لي بضمها مصرٌي يروي عن ( مثاله: موسى بن ع  المتشابه في الرسم

 "الحجازي.. ليوثور بن زيد الدي ،، ومنه الم خرمي والم خرمي، ومنه ثور  بن يزيد الحمصينالتابعي



ه اشتراك من النوعين، فهو مؤتلف التوافق في االسم واسم األب مع اختالف يسيٍر كما في المؤتلف والمختلف ففي
يش؟ عدم التطابق في اللفظ، وهو متفق ومفترق باعتبار أن هذا يطلق على شخص وذاك إومختلف من جهة 

 يطلق على شخص آخر.
 "وأبو عمرٍو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار.."

 في مقدمة التهذيب لألزهري مراد. إسحاق بن مرار هذا اسمه، وجاءت تسميته
 : بدل الراء.طالب

في سنة كم؟ تو  ،بدل الراء دال، وال يظهر أن هذا تصحيف، هكذا وضعه األزهري نفسه، األزهري معروف متقدم
 سنة ثالثمائة واثنين وثمانين تقريبًا. في القرن الرابع، تقدم

 طالب:.......
 يش ينضبط؟إ

 طالب:.......
بط بالحروف  . هاه؟لكن.. ،ما ض 

 طالب:.......
ال لو القفطي فسرإيه،  في تسميته مراد،أنه تصحيف، لماذا؟ ألن القفطي ذكر أن العلماء انتقدوه ما يحتمل   وا 

 إن األزهري صحف والد أبي عمرو الشيباني. :، القفطي في إنباه الرواة قال..االسم
 طالب:.......

 نعم إيه.
 "عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم، وعمرو بن زرارة الحدثي.."

 .......طالب:
 وين؟

 طالب:.......
 ن مرار.ما تدري، أسهل م ،ما تدري 

 ..طالب:..... قديم....
 ... اسم مفعول من اإلرادة.....
 "وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي.."

 النوع السادس والخمسون: في صنٍف آخر ممن تقدم:
مونه في المتشابهين في االسم واسم األب أو ومضالنوع السادس والخمسون: في صنٍف آخر ممن تقدم، 
 النسبة مع المفارقة في المقارنة هذا متقدم وهذا متأخر.

 "..خزاعي "يزيد بن األسود: "مثاله
 المتفق والمفترق؟ ،الرابع والخمسون  ،يش الفرق بينه وبين النوع الذي قبل قبلهإ

 طالب:.......



 .وهنا الزمن ،ما فيه إال االسم، هناك أقران
ويزيد بن األسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام, وهو الذي  ،خزاعي صحابي "مثاله: يزيد بن األسود

 ".استسقى به معاوية.
سكن الشام من العباد من الصالحين، استسقى به  ،يزيد بن األسود هذا الجرشي من كبار التابعين مخضرمنعم 

رحمه -بعد ذلك قال: فضحتني يا معاوية، وسأل الوفاة فمات أمره أن يدعو ودعا الناس وراءه، لكنه  ،معاوية
 .-هللا
الدمشقي تلميذ األوزاعي وشيخ  الوليد بن مسلم، فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود وأما األسود بن يزيد"

 ولهم آخر بصري تابعي. ،اإلمام أحمد
د وهم البخاري في تسميته له في وق ،رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيرهبن فأما مسلم بن الوليد 

 ."وهللا أعلم (،الوليد بن مسلمبـ)تاريخه 
 مقلوب، مسلم بن الوليد سماه الوليد بن مسلم. سماه

: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك" ومي ِّز بين المتقدم والمتأخر من هؤالء بيانًا  ،قلت 
 ."وهلل الحمد (،التكميلكتابي )دت  عليه أشياًء حسنًة في حسنًا، وقد ز 
 طالب:.......

 وين؟
 طالب:.......

 وهذا متقدم وهذا متأخر. ،ال، يوضح في الترجمة أن هذا غير ذلك ،ال
 طالب:.......

 له في الكتب الستة بس. له في الكتب الستة، الذي لم يرو   اللي ما روواالتمييز 
 طالب:.......

 ؤالء.إيه، إنما ذكر لتمييزه عن ه ،إيه
 النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم:

المنسوبون إلى أمهاتهم  :أحدها، وهم أقسامالنوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، "
بن كمعاذ ومعوذ ابني عفراء, وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر, وأمهم هذه عفراء بنت عبيد, وأبوهم الحارث 

 فاهلل أعلم. ،عوف :وقيل ،عون  :عوذ, ويقالوهو ولهم آخر شقيق لهما  ،رفاعة األنصاري 
 "..بالل بن حمامة المؤذن

 هذا بعد ما رجعت إلى أبيه، تقدم في... ،عوف أو عون أو عوذ على الخالف في اسمه
 طالب:.......

 نعم. ،في باب اإلخوة واألخوات ،تزوجت..
 "..أبوه رباح بالل بن حمامة"
 وهؤالء أمهم عفراء. ،حمامة هأم



في غيبته,  -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  , وقد كان يؤم أحياناً ابن أم مكتوم األعمى المؤذن أيضاً "
 "..اسمه :قيل

 إذا سافر. -عليه الصالة والسالم-يستخلفه النبي 
 ".عمرو بن قيس, وقيل غير ذلك. :عبد هللا بن زائدة, وقيل : اسمهقيل"

 ؟يش؟ ابن أم ِّ مكتوم اسمه عمرو بن قيسقيل: اسمه اسم إ
 وقيل غير ذلك. ،عمرو بن قيس :طالب: وقيل

 هو عمرو بن قيس؟ :عبد هللا بن أم ِّ مكتوم يمكن أن يقال :ابن أم ِّ مكتوم يمكن هو، لكن إذا قيل :قيل يعني إذا
 طالب: ال، اسمه عبد هللا بن عمرو.

 واختلف في اسمه على ما تقدم. ،ى أمهأو باعتباره اشتهر بنسبته إل
 ،سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان, واسم بيضاء دعد، األتبية صحابي :عبد هللا بن اللتبية وقيل"

أبوه عبد هللا بن المطاع م هي أمه, و اشرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الش، واسم أبيهم وهب
 "دي..س، وأبوه مالك بن القشب األعبد هللا بن بحينة وهي أمه، الكندي
التشهد األول، عبد هللا  -في الصحيحين -عليه الصالة والسالم-لما ترك النبي  ،راوي حديث سجود السهويعني 

ال عبد هللا بن مالك.بن بحينة   عرف بأمه وا 
 السجود.الب:.....ط

 نعم.
: واسمها ،بعدهم محمد بن الحنفية ومن التابعين فمنأمه، وأبوه بجير بن معاوية، وهي  ،سعد بن حبته"

 "..-رضي هللا عنه-المؤمنين علي بن أبي طالب  خولة، وأبوه أمير
 .-ارضي هللا عنه-نسب إلى أمه للتمييز بينه وبين إخوانه الذين هم من فاطمة 

لية هي أمه، وأبوه إبراهيم"  ومن كبار الصالحين. ،أئمة الحديث والفقه ، وهو أحدإسماعيل بن ع 
لية الذي يعزو إليه كثيٌر من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذاقلت   وقد كان مبتدعًا يقول  ،: فأما ابن ع 

 "بخلق القرآن.
وهما في الحقيقة واحد، هو المحدث الفقيه من كبار الصالحين،  ،مشى على أنهما اثنان -رحمه هللا-المؤلف 

 .-رحمه هللا-وتاب منها  ،وحصلت منه هذه الهفوة والزلة
 "ابن هراسة.."

لية؛ ألنه يكره نسبته إلى أمه. :يقول: الذي يقال له -رحمه هللا-اإلمام أحمد   ابن ع 
 "ابن هراسة.."

 لحظة، نعم.
 طالب:.......
 ؟يش تسوي إال بأمه، ما يعرف إال بها، إ الذي يقال له كما قال اإلمام أحمد؛ ألنه ما يعرف :لكن لو قيل



هي أمه، واسم أبيه  قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: ،ق إبراهيم بن هراسةابن هراسة هو أبو إسحا"
ومن هؤالء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن م نية، قال الزبير بن بكار: هي أمُّ أبيه أمية، وب شير بن سلمة، 

ك عهدًا شيخنا والخصاصية أم جده الثالث، قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذل ،الخصاصية اسم أبيه معبد
: وكذلك شيخنا العالمة أبو  أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، ي عرف بابن سكينة، وهي أمُّ أبيه، قلت 

وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن أبي القاسم بن  ،العباس بن تيمية هي أمُّ أحد أجداده األبعدين
 .-قدس هللا روحه-محمد بن تيمية الحراني 

وهو راكٌب على البغلة يركضها -يوم حنين  -صلى هللا عليه وسلم-كما قال النبي  ،م من ينسب إلى جدهومنه
صلى هللا -وهو رسول هللا  أنا ابن عبد المطلب(( ،))أنا النبي ال كذبيقول:  -إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه

 محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب. -عليه وسلم
وأول من ل ق ِّب بأمير األمراء  ،ح وهو عامر بن عبد هللا بن الجراح الفهري أحد العشرةوكأبي عبيدة بن الجرا

 .-مارضي هللا عنه-بالشام، وكانت واليته بعد خالد بن الوليد 
ابن أبي  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج،مجمع بن جارية هو مجمع بن يزيد بن جارية بن جريج هو 

 ،أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد األئمة أبي ذئب،ب محمد بن عبد الرحمن بن ذئ
ا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذ

أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس  أخواه عثمان الحافظ والقاسم،
 د األعلى الصدفي.بن عب

هو وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، واألسود  ،وممن نسب إلى غير أبيه المقداد بن األسود
 وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. ،وكان زوج أمه ،بن عبد يغوث الزهري ا

 ."دينار بن واصلالحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، وديناٌر زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم: الحسن بن 
نسأل -وال إشكال فيها، لكن من انتسب إلى غير أبيه  ،النسبة إلى غير األب كثيرة، أما إلى الجد فكثيرة وسائغة

نسأل هللا العافية، جاء فيها الوعيد الشديد، من انتسب  ،مع علمه بذلك هذه كبيرة من كبائر الذنوب -هللا العافية
 ير مواليه.أو من انتسب إلى غ ،إلى غير أبيه

معروف مات أبوه وهو صغير فرباه عمه  مثل واحدأحيانًا يكون الشخص ربيب عند أحد فيشتهر به فينسب إليه، 
اسم الولد؟ قال: عبد هللا، وأنت  يش: إوهو في البادية، ذهب به عمه إلى المدرسة لما بلغ ست سنوات فقال له

، وحاول و ابن أخيه، وهو إلى اآلن وهو على عمهوهو ليس بابن له ه ،يش اسمك؟ فالن، سجله على اسمهإ
 ما أدرك شيء.الظاهر أنه  التغيير

ال سيما إذا انتسب متبرئًا من أبيه، أو متبرئًا  -نسأل هللا العافية-المقصود أن مثل هذا كبيرة من كبائر الذنوب 
 نسأل هللا العافية. ،يه الكفرمن قبيلته وعشيرته ومواليه، جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح، بل أطلق عل

 يش السبب؟طالب: يا شيخ عفا هللا عنك إ
 وين؟

 طالب:.......



-هذا كفران النعمة، األب له نعمة عظيمة على ولده، بل هو أولى الناس بشكره بعد هللا  ؟يعني عظم هذا الذنب
 على رخصه لديه.فكونه ينتسب إلى غيره دل ، -سبحانه وتعالى
 طالب:.......

 إيه.
 طالب:.......

 .ال بأس على كل حال المحرم ما يرتكب بأدنى سبب، ال يبيحه إال ضرورة إذا وجدت هناك ضرورة
 .م األب، األبناء يغيرون اسم األبب يا شيخ تغيير اساتسطالب: لكن غير االن

 وين؟
 طالب: يغيرون اسم أبوهم.

ال.. ؟وبالفعل تغير اسمه هو  ؟عرف أنهم غيروا اسمه وا 
 وفي يا شيخ.طالب: ت

 وليش يغيرون؟
 ينسب إليهم.... يحلق االسم هذا. طالب: ما يرغبون باالسم،

المقصود إن كان االسم مما ينبغي تغييره يغير في وقت أبيهم ال بأس، لكن التغيير من غير مبرر ورد فيه 
 النص الشديد كما هو معروف.

زيدًا من الناس أبوه الحقيقي، أن عظم منه لو أنكر وهذا أحد احتماالت الحديث أن النسبة في االسم فقط، لكن أ 
وهو يعلم ذلك هذا يدخل دخواًل أوليًا في النص، واألول النسبة في االسم فقط مع  ،إن أباه الحقيقي فالن :وقال

 ،وانتسب إلى غير أبيه في الظاهر يتناوله النص ،وأنه ولد رشدة لفالن بن فالن ،اعترافه واعتقاده أن أبوه فالن
 نسأل هللا العافية. ،يقول: ال، ليس بأٍب له -نسأل هللا العافية-كنه أخف ممن ل

 النوع الثامن والخمسون: في النسب التي على خالفِّ ظاهرها:
 ،وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري  "النوع الثامن والخمسون: في النسب التي على خالفِّ ظاهرها:

 "فنسب إليها. إنما سكن بدراً  :قالواف لفه الجمهور, وخازعم البخاري أنه ممن شهد بدراً 
 بل سكن بدرًا فنسب إليها. ،البخاري ذكره في الصحيح ممن شهد بدر، والجمهور على خالف قوله

نما"  "..سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وا 
 لم يكن من تيم أنفسهم نزل فيهم فنسب إليهم.

نما" نزل فيهم  ،أبو خالد الداالني بطن من همدان، من موالي بني مرةليهم, وقد كان نزل فيهم فنسب إ وا 
نما كان من موالي بني أسدأيضاً  عبد الملك بن أبي ، زي إنما نزل شعب الخوز بمكةإبراهيم بن يزيد الخو ، , وا 

 ."وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. ،سليمان العرزمي
 جبانة. :بانة ما يتعلق بالجنائز والمصلى والمقبرة كلها يقال لهاالجبانة مصلى الجنائز كما هو معروف، الج



 أحمد بن يوسف السلمي، ل عندهم بالبصرةوهو باهلي لكنه نز ،قي بطن من عبد القيسو  محمد بن سنان الع  "
حفيد و  ،وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي ،ولكنه نسب إلى قبيلة أمه ،هو أزديو شيخ مسلم 

 ".أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي.هذا 
 صاحب الطبقات وغيره.

نما هو م ،ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له" وخالٌد الحذاء إنما ولى لعبد هللا بن الحارث بن نوفل، وا 
 ."ويزيد الفقير؛ ألنه كان يألم من فقار ظهره.عندهم،  قيل له ذلك لجلوسه

ال، وعبد هللا بن محمد الضعيف، ويزيد الفقير إال أن هناك له أثر في وهو شبيه بمعاوية بن عبد الكريم الض
 الرواية، هنا ال أثر له في الرواية.

 النوع التاسع والخمسون: في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء:
د وقد صنف في ذلك الحافظ عب لمبهمات من أسماء الرجال والنساء:في معرفة ان: النوع التاسع والخمسو

وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث, ، البغدادي وغيرهماوالخطيب  ،الغني بن سعيد المصري 
أنهم مروا " :وحديث أبي سعيد ،هو األقرع "يا رسول هللا الحج كل عام? :قال أن رجالً : "كحديث ابن عباس

 .."بحي قد لدغ سيدهم فرقاه
 ؟ هو األقرع

 طالب: هو األقرع.
ال ما عندك؟ابن حابس   وا 

 طالب: ما عندي ابن حابس.
في أشباه لهذا  ،هو أبو سعيد نفسه "رجل منهم أنهم مروا بحٍي قد لدغ سيدهم، فرقاهسعيد: " وحديث أبي"

 "..وقد اعتنى ابن األثير في، كثيرة يطول ذكرها
، المبهمات في األسانيد في الوقوف على المبهم ال سيما إذا كان في اإلسنادمهم  ،المبهمات هذا نوٌع مهمنعم 

ومعرفة  ،ال يمكن التصحيح والتضعيف ومعرفة درجة الخبر إال بعد الوصول إلى اسم هذا المبهم ،مهمٌة جداً 
حاله، أما اإلبهام في المتن فأمره أخف، وقد يكون األولى عدم ذكره، قد ال يذكر هذا المبهم وال يعتني به النقلة 

 سترًا عليه.
 طالب:.......

 لمقصود أنه أحيانًا قد ال يحتاج إلى ذكره سترًا عليه، أما في اإلسناد فال بد من الوصول إلى اسمه.انعم 
بتحريرها, واختصر الشيخ محيي الدين النووي كتاب  (جامع األصول) :أواخر كتابه وقد اعتنى ابن األثير في"

 ".الخطيب في ذلك.
غدادي مجلد كبير مطبوع، أيضًا النووي له كتاب، الحافظ عبد للخطيب الب (األسماء المبهمة في األنباء المحكمة)

 ،المتن واإلسنادمن......  له كتاب، الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي له كتاب مستفادأيضًا الغني بن سعيد 
 وهو أجمع كتاب في الباب.

 طالب: ابن الحافظ العراقي يا شيخ؟



 ابن الحافظ العراقي.
قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث, ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين  وهو فنٌ "

 ."وغيرهم.
 نعم، هو قليل الجدوى بالنسبة لمبهمات المتن، أما بالنسبة لمبهمات اإلسناد فأمٌر ال بد منه.

أو عن أبيه أو عمه أو أمه  كما إذا ورد في سند عن فالن ابن فالن, ،في إسناد وأهم ما فيه ما رفع إبهاماً "
فهذا أنفع ما في  ،أو ممن ينظر في أمره ،هو ثقٌة أو ضعيف من طريٍق أخرى، فإذا فوردت تسمية هذا المبهم

 ."هذا النوع.
 وهذا أمٌر ال بد منه، إذا وجد مبهم في السند ال بد من الوقوف على اسمه وعلى حاله؛ ليتم الحكم عليه.

 وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم: النوع الموفي ستين: معرفة
ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من  :النوع الموفي ستين: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم

 كذاب أو مدلس, فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك.
ه أو ال ؟ يمكن لقاؤ لم يعاصره معرفة التواريخ من أهم المهمات، كيف تعرف أن هذا الراوي عاصر هذا الراوي أو

قد يكون بينهما مدد متطاولة وأنت ال تدري، فالتاريخ أمٌر ال بد منه، وأول من بدأ التاريخ عمر بن  ؟يمكن
، حلول الدين سنة ستة عشرة، لما جيء له بصك مكتوٌب فيه دين، حلوله في شعبان -رضي هللا عنه-الخطاب 

ال افي شعبان، شعبان إ  لجاي؟ ما هو بمشكل؟يش؟ الماضي وا 
 طالب: إال مشكل.

رضي هللا -وجعل الهجرة هي رأس هذا التاريخ، وجعل المحرم هذا رأس السنة  ،مشكل، فأمر بوضع التاريخ
 .-عنه

 ."لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. :قال سفيان الثوري "
 يفتضحون. ،بعد ذلك يكتشفون و  ؟ومتى مات شيخك ؟متى ولدت

لما قدم علينا محمد بن حاتم  :وقال الحاكم ،ا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنينال حفص بن غياث: إذوق"
 "..الكشي

 كش.من الكشي أو الكسي بالسين المهملة، لكن األكثر على أنه 
إنه يزعم أنه  :فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده؟ فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين, فقلت ألصحابنا"

 منه بعد موته بثالث عشرة سنة.سمع 
 :شخصان من الصحابة عاش كل منهما ستين سنة في الجاهلية وستين في اإلسالم, وهما :قال ابن الصالح

وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر  ،-مارضي هللا عنه-حكيم بن حزام وحسان بن ثابت 
 "..ام عاش كل منهم مائة وعشرين سنةز بن ح

ال  ؟ حرامحزام وا 
 طالب: حزام.

 هؤالء األربعة كل واحد منهم عاش مائة وعشرين سنة، لكن ولد حسان كم عاش؟ ؟كذا



 .طالب: عاش......
 ما عاش، يؤمل آمال أجداده األربعة كلهم ماتوا أبو مائة وعشرين، أظن ما بلغوا وال النصف.

 أقل. ،طالب: وال
أمه أو خاله أو عمه أو كذا، ويقول: نحن من أناس تطول  فاإلنسان قد يعتمد على سن أبيه أو سن إيه نعم،
وهللا  ؟ويتمادى في المخالفات والتفريط، وال يدري متى يحل به األجل ،فيعلق على ذلك اآلمال ،أعمارهم

 المستعان.
نسأل هللا -بلغ الستين من العمر وهو لم يتزوج وال يصلي  -نسأل هللا العافية والسالمة-شخص من المعاصرين 

يختم لك  بلغه الستين، تزوج تذكر، صلِّ وعذر هللا المرئ ذهب إليه قريٌب له وقال له: أنت اآلن ستين ف -العافية
مائة وعشرين،  ألنه من أقاربه، يقول: عمره يسأل هذا الشخص ؟بخير، قال: ال، أبي كم عمره يوم مات أبوي 

ا المائة، فإحنا من ناس أعمارهم يش؟ المهم كلهم جاوزو كم؟ مائة وخمسة عشر، وعمي مدري إ وخالي
وهو  ،فلما جاءت الجمعة األخرى بلغه نبأ وفاته ،كلمه عصر الجمعةالعظيم يقول: إنه  سبحان هللا ،.....طوال

 نسأل هللا حسن الخاتمة، فال يعول اإلنسان على مثل هذه األمور. ،على حاله
 ومننننن سننننار نحننننو النننندار سننننتين حجننننةً 

 ن قنننننندِّ فقنننننند حننننننان منننننننه الملتقننننننى وكننننننأ   ج
 جج

قد بلغ شخص الثالثة ، -صلى هللا عليه وسلم-تين؟ ثالثة وستين عمر محمد أكثر من سويش وصل خالص، 
هو من  -رحمه هللا-ثاني اسمه نوح، توفي  خالص استعد، قال: ال، لنا نبي والستين فقيل له: هذا عمر نبيك

: لنا توفي في العام الماضي، يقول ،-هرحمة هللا علي-لكن صاحب فكاهة دعابة  ،ومن خيارهم ،طالب العلم
 نبي ثاني اسمه نوح.

 طالب:.......
 ، غفر هللا لنا وله.هللا المستعان، رحمه هللا ،.... خمسين عاملدعوة هذا... ل.....

 ."وال يعرف هذا لغيرهم من العرب :قال الحافظ أبو نعيم"
 عة ماتوا على مائة وعشرين.يعني األربعة جميعًا، جد األب والجد واألب واالبن كل األرب

نما أراد أن أربعة نسقاً م  قد ع  : قلت  " وعشرين سنة يعيش كل منهم مائة  ر جماعة من العرب أكثر من هذا, وا 
 البحراني اإلجماع على أنه عاش.." وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد، لم يتفق هذا في غيرهم

 يش معنى البحراني؟البحراني إ
 .....طالب:..

 يش معنى بحراني؟ها؟ إ
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

النسبة إلى البحرين بحراني هذا هو الصحيح، إيه لكن نسبة إلى البحرين بحراني،  ؟بحرانيإيش تسمونه...... 
ال كيف يقول  ؟بحراني واسم أبوه يزيد يجتمع :كما حققه كثير من أهل العلم، وا 



 ."العباس بن يزيد البحراني اإلجماع على أنه عاش مائتين وخمسين سنة وأما سلمان الفارسي فقد حكى"
 لكن الزيادة محل الخالف. ،هذا المتفق عليه

 -رحمه هللا-واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى ثالثمائة وخمسين سنة، وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصالح "
توفي وهو بن ثالٍث وستين سنة على  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ،من الناست أعيان وفيا

 "المشهور..
، ومن قال الستين حذف الثالث ستين :قيل -عليه الصالة والسالم-في وفاته : خمسة وستين، وقيل ،ستين :قيل

وسنة الوفاة وجبرها، والجماهير على أنه ابن ثالٍث  ،خمس وستين وعد سنة الوالدة وجبرهاألنها كسر، ..... 
 كر وعمر.وستين سنة كأبي ب

سنة إحدى عشرة من الهجرة، وأبو بكر عن ثالٍث  ،على المشهور يوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول"
 وستين أيضًا في جمادى سنة ثالثة عشرة، وعمر عن ثالٍث وستين أيضًا في ذي الحجة سنة ثالٍث وعشرين.

: وكان عمر أول من أرخ التاريخ اإلسالمي بالهجرة بالنبوية  كما بسطنا ذلك في  ،من مكة إلى المدينةقلت 
 وكان أمره.." سيرته، وفي كتابنا التاريخ

وهو من أجل كتب التاريخ وأوثقها، صاحبه إمام ثقة يعتمد عليه في  (البداية والنهاية) :التاريخ المسمى كتاب
ه من أوثق التواريخ وأجلها لكن ،ويجعلون العهدة على الرواة ،النقل، إال أن التواريخ تجمع، هم يذكرون األسانيد

 وأنفعها وأنفسها.
بلغ  :وقيل ،وكان أمره بذلك في سنة ستة عشرة من الهجرة، وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز الثمانين"

التسعين في ذي الحجة سنة خمٍس وثالثين، وعلي في رمضان سنة أربعين عن ثالٍث وستين في قول، 
وثالثين، قال الحاكم: سنُّ كٌل منهما أربٌع وستون سنة، وتوفي سعٌد  وطلحة  والزبير قتال يوم الجمل سنة ستٍ 

وكان آخر من توفي من العشرة، وسعيد بن زيد سنة إحدى  ،عن ثالٍث وسبعين سنة خمٍس وخمسين
وله ثالٌث أو أربٌع وسبعون، وعبد الرحمن بن عوٍف عن خمٍس وسبعين، سنة اثنتين وثالثين، وأبو  ،وخمسين

 .-م أجمعينرضي هللا عنه-وله ثماٌن وخمسون  ،مانية عشرةعبيدة سنة ث
: وأما العبادلة فعبد هللا بن عباس سنة ثماٍن وستين، وابن عمر وابن الزبير في سنة ثالٍث وسبعين، وعبد  قلت 

 "هللا بن عمرٍو سنة سبٍع وستين..
فلذا لم يعده  ،مسعود تقدمت وفاته وهؤالء تأخرت وفياتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم فنقلت مذاهبهم، أما ابن

ن قاله الجوهري، وغلط في ذلك ،اإلمام أحمد من العبادلة  له أوهام الجوهري. ،وا 
ه منهم، وقد كانت وفاته " وأما عبد هللا بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خالفًا للجوهري حيث عدا

ة، سفيان الثوري توفي عو ذاهب الخمسة المتبثالث أصحاب المسنة إحدى وثالثين، قال ابن الصالح: ال
 تين ومائة وله أربٌع وستون سنة.."بالبصرة سنة إحدى وس
ثنم انقنرض مذهبنه كناألوزاعي، الطبنري  ،له مذهب انقنرض تبعنه أنناس إلنى القنرن الثالنث ،له مذهب سفيان الثوري 

ولننننم  ،األئمننننة المتبوعننننون ء هننننم هننننؤال  لظاهري له أتباع، المقصودأيضًا صار له مذهب متبوع وانقرض، داود ا



مننذاهب أهننل السنننة الننذين يعتنند بهننم فنني اإلجمنناع والخننالف، وأمننا مننا عننداهم فننال مننن األربعننة  يبننق  مننن المننذاهب إال
 .مبه ةعبر 
وقد جاوز الثمانين، وتوفي أبو حنيفة ببغداد  ،وتوفي مالك  بن أنس بالمدينة سنة وتسعين وسبعين ومائة"

بعون سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس سنة أربٍع ومائتين عن أربٍع وخمسين سنة خمسين ومائٍة وله س
 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين عن سبٍع وسبعين سنة.

: وقد كان أهل الشام على مذهٍب األوزاعي نحوًا من مائتي سنة، وكانت وفاته سنة  سبعين وخمسين  قلت 
 "وله من العمر بضٌع وستون، وكذلك إسحاق بن راهويه.. ،ساحل الشام ومائة ببيروت من

يه.... المحدثون  يه راه و  يعتمدون في ذلك و اسم من أسماء الشيطان،  (ويهإن ) :يه، ويقولون و  : راه  ون يقول راه و 
 فطويه.ون ،هو راهويه مثل سيبويه -عند أهل اللغة والنحو-على خبٍر ضعيف، لكن الجادة عندهم 

 :يقال لهم ،كذلك إسحاق بن راهويه قد كان إمامًا متبعًا له طائفٌة يقلدونه ويجتهدون على مسلكهو "
 اإلسحاقية، وقد كانت وفاته سنة ثماٍن وثالثين ومائتين عن بضٍع وسبعين سنة.

عيد  ة أربٍع وتسعين ومائة، ومات ليلةالبخاري ولد سن :قال ابن الصالح: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة
خرتنك، ومسلم  بن الحجاج توفي سنة إحدى وستين  :الفطر سنة سٍت وخمسين ومائتين بقريٍة يقال لها

 ، الترمذي بعده بأربع سنين سنةومائتين عن خمٍس وخمسين سنة، أما أبو داود سنة خمٍس وسبعين ومائتين
 "تسٍع وسبعين، أبو عبد الرحمن النسائي سنة ثالٍث وثالثمائة..

 هو آخرهم.
م ِّل بها الكتب الستة" : وأبو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي ك  والسنن  ،قلت 

 "وكذلك شيخنا الحافظ المزي.. ،األربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر
أول من أدخل ابن هو طراف وفي األ ،أول من أدخل ابن ماجه في الستة أبو الفضل بن طاهر في شروط األئمة

أو هو الموطأ إلمامة مؤلفه  ؟هل هو ابن ماجه لكثرة زوائده على الخمسة ،ماجه، والخالف قائم في السادس
 المقصود أن المسألة خالفية بين أهل العلم. ؟أو الدارمي أيضًا لكثرة صحيحه وعلو إسناده ؟وكثرة الصحيح فيه

 "جالها وأطرافها وهو كتاٌب مفيد قويُّ التبويب في الفقه..وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى بر "
كتاٌب مفيد يعني كتاب ابن ماجه، فيه أحاديث كثيرة زائدة على ما في الكتب الخمسة، وتراجمه مفيدة تدل على 

ن كان الضعيف فيه كثير. ،قوٍة في فقهه  وا 
 .-رحمهم هللا تعالى-ثالٍث وسبعين ومائتين  "وقد كانت وفاته سنة

قطني توفي سنة خمٍس فهم في أعصارنا، أبو الحسن الدار قال الخامس: سبعٌة من الحفاظ انتفع بتصاني
 "وثمانين وثالثمائة عن تسٍع وسبعين سنة، الحاكم..

لكن يحتاج إلى أهل يطالع فيه  ،علله ال نظير له في الدنيا (السنن)و (العللما )قطني ال سيالدار  انتفع بتصانيفه
 وينتفع منه.

 ."الحاكم أبو عبد هللا النيسابوري توفي في صفر سنة خمٍس وأربعمائة وقد جاوز الثمانين.."



لكن إنما ينتفع به المتأهل  شيء كثير، ينوفيه من الصحيح الزائد على الصحيح ،كتاٌب نافع (المستدرككتابه: )
 لتساهله الشديد.

وسبعين سنة، الحافظ أبو نعيم  عن سبع بن سعيد المصري في صفر سنة تسع وأربعمائة بمصرعبد الغني "
 وتسعون سنة. ست األصبهاني سنة ثالثين وأربعمائة وله

 ن عبد البر النمري توفي سنة ثالث وستين وأربعمائة عن خمسومن الطبقة األخرى الشيخ أبو عمرو ب
 ."وتسعين سنة..

 ؟(ثم( ما هو موجودة عندكم )ثمألنه يأتي بالعطف بن) لو قدم قبله البيهقي
 نعم. (ثم)طالب: إال 

 ؟قالكذا 
 طالب: ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي.

ن تقدمت لعله نظر إلى الوالدة، ال شك أن والدة ابن عبد البر قبل   وفاته.البيهقي وا 
ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة ثمانين وخمسين وأربعمائة عن أربٍع وسبعين "

 ."سنة..
البيهقي بعد ابن عبر البر وقبله بالوفاة و  (ثم: )يقتضي الترتيب، قد يقول قائل كيف يقول (ثمالعطف بن)يعني 

فتكون  ،سنةم في الوالدة، عمره خمسة وتسعين خمس سنوات، لكن كأنه نظر إلى الوالدة ابن عبد البر متقد
 ؟والدته سنة ثمان وستين وثالثمائة، والبيهقي..

 طالب:.......
 كم؟
 ب:.......طال

صير ...، ستة وسبعين يصير ميالده، يأربعة وسبعين سنة عمره توفي في سنة ثمان وخمسين، أربعة وعشرين
 ثالثمائة وستة وسبعين.

 "وستين وأربعمائة عن إحدى وسبعين سنة.. توفي سنة ثالث ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي"
 افظ المغرب وهذا حافظ المشرق في سنة واحدة.ابن عبد البر ح ،وفاة واحدةالمن العجائب 

: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤالء جماعٌة اشتهرت تصانيفهم بين الناس" وال سيما عند أهل الحديث  ،قلت 
وقد توفي سنة ستين وثالثمائة صاحب المعاجم الثالثة وغيرها، والحافظ أبو يعلى الموصلي  ،كالطبراني

 "..األئمة. ماموا   والحافظ أبو بكر البزار
 ،وأفادت األمة من تصانيفهم ،هؤالء ال شك أنهم نفعوا ،والبزار سنة اثنتين وتسعين ومائتين ،.... سبع وثالثمائة

 فاإلشادة بهم مناسبة، ليسوا بأقل ممن ذكر.
مام  األئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة إحدى عشر وثالثمائة صاحب الصحيح..."  "وا 

 بن حبان اآلتي.ال ، أنواع التقاسيمصحيح ابن خزيمة مأنواع التقاسي



وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضًا، وكانت وفاته سنة أربٍع وخمسين وثالثمائة، "
 "والحافظ..

د موجو اللكن الربع  ،يعني ابن خزيمة وابن حبان أولى بالذكر من الحاكم، ابن خزيمة ثالثة أرباع الكتاب مفقود
 مطبوع ومتداول.و ، ابن حبان موجود ترتيبه -إن شاء هللا-فيه خير 

 والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل، توفي سنة سبٍع وستين وثالثمائة."
 النوع الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة وغيرهم:

وهذا الفن من أهم العلوم وأعالها يرهم، النوع الحادي والستون: في معرفة الثقاة والضعفاء من الرواة وغ
 ."وأنفعها, إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه.

ن المقبول والمردود، ال وسيلة إال ذلك، معرفة ثقة والتمييز بي، الضعيف من هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الصحيح
 الرواة وضبطهم وضعفهم.

والبن حبان كتابان نافعان  ،حاتمأبي ة من أنفعها كتاب ابن كثير  كتباً  وحديثاً  وقد صنف الناس في ذلك قديماً "
 ".وكتاب الكامل البن عدي. ،واآلخر في الضعفاء ،في الثقاة :أحدهما

والحكم عليهم مؤلفات نافعة كتواريخ يحيى بن معين، وسؤاالت  ،وتراجمهم ،نعم صنف الناس في تواريخ الرجال
، كتب ال يستغني عنها طالب علموالتعديل البن أبي حاتم كل هذه رح اإلمام أحمد، وتواريخ البخاري أيضًا، الج

ابن عدي له الكامل كتاٌب نفيس، الحافظ وله المجروحون،  ، ابن حبان أيضًا له الثقاتفيهاألئمة كلها أقوال ا
كتب الاجم الذهبي له الميزان، ابن حجر له لسانه، الحافظ عبد الغني المقدسي له الكمال في أسماء الرجال في تر 

 ،وتقريب التهذيب له، والتذهيب للحافظ الذهبي ،الستة، وتهذيبه للحافظ المزي، وتهذيب تهذيبه البن حجر
وأن يطلع على ما فيها من أقوال  ،والكاشف له، والخالصة للخزرجي، هذه كتب ينبغي أن يعتني بها طالب العلم

ال فليقلد.في الرواة جرحًا وتعدياًل، فإن كان متأهاًل للموازنة   بين هذه األقوال والترجيح بينها فال بأس، وا 
وتاريخ دمشق للحافظ  ،والتواريخ المشهورة, ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب"

 .".أبي القاسم بن عساكر
 ،تواريخ تعتني بالرواة ،تاريخ قزوين ،تاريخ بخارى  ،تاريخ دمشق ،تاريخ أصبهان ،نعم هذه التواريخ تواريخ بغداد

وما قيل فيهم جرحًا وتعدياًل، وتذكر بعض عواليهم وما أشبه ذلك وأخبارهم، هذه كتب ينبغي لطالب العلم العناية 
بها؛ ألنها يوجد فيها ما ال يوجد في كتب الرجال، ال سيما إذا كان الرجل من غير رواة الكتب الستة، ففي 

 يخ البلدان.الغالب يوجد في هذه التواريخ توار 
وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد هللا اللهبي، وقد جمعت  بينهما  ،وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي "

 (التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيلالتعديل عليهما في كتاٍب وسميته: بـ)وزدت  في تحرير الجرح و 
ليس الكالم في جرٍح الرجال على وجه النصيحة هلل وكذلك المحدث، و  ،وهو من أنفع شيء للفقيه البارع
 "ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة.



، فالن فالن يكذب ،فالن ضعيف :هؤالء أئمة كبار أهل التحري والورع وقعوا في الناسيقول:  ألن بعض الناس
اجب إال به، بل هو هذا من النصيحة، هذا ما ال يتم الو  :فالن كذا، ويش معنى الغيبة؟ نقول ،ديثيسرق الح

 واجب على األمة أن تتصدى لمثل هذا، وقد قام به األئمة خير قيام.
بل يثاب متعاطي  ،وليس الكالم في جرح الرجال على وجه النصيحة هلل ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة"

حديثهم ون هؤالء الذين تركت ذلك إذا قصد به ذلك، وقيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يك
صلى هللا عليه -ك يوم القيامة؟ قال: ألن يكون هؤالء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول هللا خصماء
وسمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب  خصمي يومئٍذ، -وسلم

تصدى للكالم في الرواة شعبة بن فقال له: ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة، ويقال: إن أول من  ؟العلماء
الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تالمذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو 

 ."بن علي الفالس وغيرهم
تكلم قبلهم من الصحابة لكن شيء يسير جدًا، ومن التابعين كابن سيرين على نطاق ضيق جدًا؛ لعدم الحاجة 

وهذا أصل في هذا  ،يعني نقد الرجل ))بئس أخو العشيرة((قال:  -عليه الصالة والسالم-النبي إلى الكالم، 
 وهللا المستعان. ،الباب، لكن هؤالء تكلموا في الرواة بشكل عام، كلما ازدادت الحاجة زاد الكالم

))الدين : -معليه السال-وقد تكلم في ذلك مالٌك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال "
 ."لما بينهما من العداوة المعلومة قد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبرو  النصيحة((

وهذا  ،بعضهم من بعض التشفيبين الكالم الذي باعثه النصيحة وبين الكالم في األقران،  يميزون  نعم أهل العلم
ن كان نادر جدًا جدًا، يعني وبين النسائي لما تكلم في أحمد  حاالت يسير بين مالك وابن إسحاق،حصل في  وا 

بن صالح المصري لسبب من األسباب هذا ال يقدح فيهم؛ ألن وقوع الهفوة من الشخص من الذي يسلم من 
 من غيره. هويميزون ،مثل هذا ال يعول عليه عند أهل العلم عان،من الذي يسلم من الهوى، لكن هللا المست ،الخطأ

وقد وسع السهيلي  ،د بن إسحاق في اإلمام مالك، وكذا كالم مالك فيهوقد ذكروا من أمثلة ذلك كالم محم"
 ."القول في ذلك، وكذلك كالم النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه

 آخر عمره:ي والستون: في معرفة من اختلط في النوع الثان
 ي والستون: في معرفة من اختلط في.."النوع الثان"

بل روى عنه وخرج، النسائي  ،لما منعه الحارث بن مسكين من سماع الحديث ما تكلم فيه -ه هللارحم-النسائي 
حمد بن صالح ولم يوافق عليه، بالنسبة للحارث بن مسكين ، لكن هذا اجتهاده بالنسبة ألمعروف في شدة الورع

نه بدون صيغة، ال سارية ويسمع الحديث ويروي عاليجلس وراء  ،منعه من حضور الدرس فكان يروي عنه
 مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع. وال حدثنا إنما يقول: الحارث بن ،أخبرنا؛ ألنه ممنوع من اإلخبار :يقول

 طالب:.......
 يش فيه؟إ

 طالب:.......



ولذا ال بد من الموازنة  ،على كل حال هناك هفوات وقعت من األئمة لكن باعثهم في ذلك النصيحة، واجتهدوا
 أنه ال يتفق اثنين أو ثالثة على تضعيف ثقة أو العكس. -سبحانه وتعالى-هم، ومن نعم هللا في أقوال

كعبد هللا بن لهيعة لما ذهبت  ،إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرضفي معرفة من اختلط في آخر عمره "
شك في ذلك  كتبه اختلط في عقله, فمن سمع من هؤالء قبل اختالطهم قبلت روايتهم, ومن سمع بعد ذلك أو

 ."لم تقبل
هناك من يضعف وهذا هو  ،الرواة الذين اختلطوا في آخر أعمارهم حصل لهم النسيان الكامل أو الخرفنعم 
أما من اختلط اختالطًا  ،لكن هذا ال يؤثر عليه إال إذا كثر ،الغالب أن اإلنسان يضعف في آخر عمرهو  ،الجادة

 (نهاية االغتباط) د االختالط، وهناك كتب ألفت في الرواة المختلطينكليًا فال بد من التوقف عن الرواية عنه بع
ومن  ،ومن روى عنهم بعد االختالط ،ومن روى عنهم قبل االختالط ،وغيره من الكتب تبين الرواة الذين اختلطوا

هو وقبله روايته مقبولة كما  ،بعده، على كل حال من روى بعد االختالط ال تقبل روايتهه و روى عنهم قبل
 معروف.

نما سمع ابن  :خرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي, قال الحافظ أبو يعلى الخليليأوممن اختلط ب" وا 
 ،وسعيد بن أبي عروبة, وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختالطه ،عيينة منه بعد ذلك

وسفيان بن عيينة قبل  ،النسائي وحصين بن عبد الرحمن قاله ،والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة
وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن  ،وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين ،موته بسنتين قاله يحيى القطان

 "...فمن سمع منه بعدما عمي فال شيء ،فكان يلقن فيتلقن ،اختلط بعدما عمي :حنبل
قد كذلك، إذا سافر دون ، إذا احترق الكتاب وف  ويهمل الحفظ، إذا عمي ضاع ،هذه مشكلة من يعتمد على الكتاب

، لما اعتمدوا على هذه الكتب ،كتبه صار ال شيء، هذه حال كثير من ينتسب إلى العلم في العصور المتأخرة
ال يسار  ورصت هذه الكتب في الدواليب ولهذا يحرص  ،......ال بد أراجع، فإذا عميقال: إذا راح يمين وا 

؛ ألنه يحتاج -جل وعال-بادئًا بكتاب هللا  ،وفي حال الشباب أن يكثر من المحفوظاإلنسان في حال الصحة 
ال يحصل له في كل ظرف، ال يتهيأ له الكتاب، فإذا كان محفوظًا الحمد هلل وجد  ،وقد ال يحصل له ،إلى الكتاب

 الخطب سهل، وهللا المستعان. ،الكتاب أو لم يوجد
إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث  ه الطبراني عن إسحاق بنوقد وجدت فيما روا :قال ابن الصالح"

 ."منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختالطه.
وستين وهذا مائتين  يروي عنه الطبراني، وبين الطبراني وعبد الرزاق كم؟ نحو ثالثمائة ،نعم الدبري متأخر جداً 

لم يدرك من حياة عبد الرزاق إال ست  ،بينهماأكثر من قرن ونصف بينهم، والدبري واسطة  وستة أو سبع..،
 سنوات أو سبع، يذكره مثل الحلم، فعله روى عنه بعد اختالطه.

وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حينما مات عبد الرزاق ست أو سبع سنين، وعارم اختلط بأخرة، "
و بكر بن مالك القطيعي خرف حتى ال وممن اختلط بعد هؤالء أبو كالبة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأب

 ".يدري ما يقرأ
 



 النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات:
 "النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات.."

 ، كتب في االختالط.(نهاية االغتباط(، )االغتباط) ه..... في
ثم التابعون بعدهم  ،ةفمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحد ،اصطالحي وذلك أمرٌ معرفة الطبقات، "

 "..يستشهدثم من بعدهم كذلك، وقد  ،أخرى 
عليه -نعم منهم من يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة باعتبار الشرف شرف الصحبة، وأن كاًل منهم لقي النبي 

ن كان الحاكم -عليه الصالة والسالم-وال مفاضلة بينهم من حيث السماع منه  مفاوتة فال -الصالة والسالم ، وا 
 جعلهم على اثنتي عشرة طبقة.

فذكر  ((ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،خير القرون قرني)) :-عليه السالم-وقد يستشهد على هذا بقوله "
منهم من و ، ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات, وكذلك التابعين فمن بعدهم، بعد قرنه قرنين أو ثالثة

 "..الكتب في هذاومن أجل  ،يجعل كل قرن أربعين سنة
 كون بالزمالء، الطبقة يعني الزمالء.يعني أشبه ما تالطبقة تجمع أقوام متشابهين في السن واألخذ عن الشيوخ، و 
لشيخنا العالمة أبي  (التاريخ) :وكذلك كتاب ،كاتب الواقدي (طبقات محمد بن سعد)ومن أجل الكتب في هذا "

 ".جداً  مفيد أيضاً  (بقات الحفاظط)وله كتاب  ،-رحمه هللا-عبد هللا الذهبي 
الحفاظ كالهما  اريخ اإلسالم، وله أيضًا تذكرةالذهبي تاريخ كبير ت يخ رتبه على الطبقات تاريخ الحافظنعم له تار 
 مطبوع.

 النوع الرابع والستون: في معرفة الموالي من الرواة والعلماء:
فربما نسب أحدهم إلى  ،وهو من المهماتلماء، النوع الرابع والستون: في معرفة الموالي من الرواة والع

نما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم ،القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة ن كان قد ورد في الحديث ،وا  : وا 
وكذلك أبو  ،وهو موالهم ،وهو سعيد بن فيروز ،ومن ذلك أبو البختري الطائي ((مولى القوم من أنفسهم))

وهو مولى لعبد هللا بن  ،وكذلك عبد هللا بن وهب القرشي ،ذلك الليث بن سعد الفهميوك ،العالية الرياحي
 ".وهذا كثير. ،صالح كاتب الليث

نما مو أبو البختري ليس من طيء  عبد هللا بن وهب كل و  ،كذلك الليثو رياح، ولى، وكذلك أبو العالية ليس من الا 
 هؤالء موالي.

 .."جده األعلى على يد بعض الجعفيينمولى الجعفيين فإلسالم فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه "
أسلم جد البخاري األعلى  ،ي والي بخارى، وهو جد عبد هللا بن محمد المسندي شيخ البخاري فعنعم يمان الج

 موالهم.هو ليس منهم إنما  ،على يد يمان الجعفي فنسب إلى جعف
نه أسلم على يديه وكان ؛ أل بد هللا بن المباركوكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى والء ع"

مولى التيميين, وهو حميري  :بالحلف, كما يقال في نسب اإلمام مالك بن أنسالوالء وقد يكون ، نصرانياً 
عند طلحة بن عبد هللا التيمي  كان عسيفاً قد و  ،لهم أصبحي صليبة, ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفاً 

 ."لكفنسب إليهم كذ أيضاً 



 نعم أجير عندهم أجير، واألجير إذا طالت المدة عند صاحبه قد يعرف بالنسبة إليه، هذا واضح.
 "..وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي, وقد روى مسلم"

وحده أن الشرف شرف النسب إذا لم يصاحبه العمل ال ينفع  -سبحانه وتعالى-وهذا من حكمة هللا  ،بل غالبهم
أن برز في العلوم كلها أو جلها  -سبحانه وتعالى-فمن حكمة هللا  ))من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه((

 الموالي على ما سيأتي.
 :في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة, قال له وقد روى مسلم"

أما إني  :رجل من الموالي, فقال :ومن ابن أبزى؟ قال :ى, قالابن أبز  :أهل الوادي؟ قال علىمن استخلفت 
 ((.ويضع به آخرين ،إن هللا يرفع بهذا العلم أقواماً )): يقول -صلى هللا عليه وسلم-سمعت نبيكم 

 .."عطاء, قال :مكة؟ فقلتأهل من يسود  :وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له
اللهم إال النخعي  ،كلهمبعده  ، ومثله من يأتي-عطاء-: من الموالي قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت  

 إبراهيم.
 :فأهل مصر؟ قلت :مكحول, قال :فأهل الشام؟ فقلت :طاوس, قال :فأهل اليمن؟ قلتقال:  فقلت: عطاء،"

الضحاك بن  :فأهل خراسان؟ قلت :ميمون بن مهران, قال :فأهل الجزيرة؟ فقلت :يزيد بن أبي حبيب, قال
إبراهيم النخعي, وذكر أنه  :فأهل الكوفة؟ فقلت :الحسن بن أبي الحسن, قال :فأهل البصرة؟ فقلت :مزاحم, قال

 "...يقول له عند كل واحد
 كلهم من الموالي إال إبراهيم.قال: فرجت عني،  قال لهلما  م من الموالي إال إبراهيمالمقصود أن كله

يا زهري وهللا  :من الموالي, فلما انتهى قال :أم من الموالي؟ فيقول أمن العرب وذكر أنه يقول عند كل واحٍد:"
يا أمير المؤمنين إنما هو أمر  :لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها, فقلت

 .."ومن ضيعه سقط ،نه, فمن حفظه سادهللا ودي
و كان من ولو كان من أشراف الناس، ول ،عه سقطومن ضي ،هذا المقياس، المقياس الدين من حفظه سادنعم 

 هللا المستعان.نسل محمد بن عبد هللا، 
الحسن بن أبي الحسن  :من هو سيد هذه البلدة؟ قال :من أهل البصرة, فقال وسأل بعض األعراب رجالً  :قلت  "

تياجه إلى دنياهم, بحاجتهم إلى علمه وعدم اح :فبم سادهم؟ فقال :نعم, قال :أمولى هو؟ قال :البصري, قال
 هذا لعمر أبيك هو السؤدد. :فقال األعرابي

 النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم:
وربما  ،وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديثالنوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، 

 "..منها معرفة شيخ الراوي ، ترتب عليه فوائد مهمة
ه يعني يسهل عليك الحكم على أنه مكن لقاؤ أو  ،عرفت بلد الراوي وأنه نفس بلد الذي روى عنه أو قريٌب منهإذا 

فالسلف واألئمة كلهم يحكمون  -رحمه هللا-لم يلقه، أما تباعد البلدان كما نص الحافظ ابن رجب  وألقيه 
 باالنقطاع مع تباعد البلدان.



وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى  ،وهذا مهم جليل ،تعين بلديه غالباً  فربما اشتبه بغيره, فإذا عرفنا بلده"
فلما  ،القبائل والعمائر والعشائر والبيوت, والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها, وبنو إسرائيل إلى أسباطها

 "..جاء اإلسالم
اجم ينتسبون إلى البلدان، فالن فالن ثقفي، أما األع ،فالن مخزومي ،نعم العرب تنتسب إلى القبائل فالن قرشي

 هكذا، لما انتشر العرب في البلدان وخالطوا األعاجم انتسبوا مثلهم. ،فالن بغدادي ،فالن خرساني ،نيسابوري 
فمن كان من قرية فله  ،مدنها أو قراها أو إلى ،وانتشر الناس في األقاليم نسبوا إليهافلما جاء اإلسالم "

لى   "..مدينتها إن شاء أو إقليمها, ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فلهاالنتساب إليها بعينها وا 
ن عمم قلياًل وانتسب إلى ما هو أعم من ذلك مما تدخل تحته هذه القرية  ،له االنتساب إليها بعينها إلى القرية وا 

 فال بأس، انتسب إلى اإلقليم األعم ال بأس.
لى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدٍة ثم انتقل فمن كان من قرية فله االنتساب إليها " بعينها وا 

الشامي ثم العراقي, أو  :االنتساب إلى أيهما شاء, واألحسن أن يذكرهما فيقول مثالً  منها إلى غيرها فله
أكثر, إنما يسوغ االنتساب إلى البلد إذا أقام فيه أربع سنين ف :وقال بعضهم، نحو ذلكالدمشقي ثم المصري, و 

 "..وفي هذا نظر
هذا اصطالح أنه إذا أقام أربع سنين، لكن أربع سنين يمكن ينتسب في  :التحديد ال دليل عليهم، نعم قد يقال

 عمره إلى عشر من البلدان إذا كان رحال في كل بلٍد يجلس، لكن هذا ال دليل عليه.
 أعلم بالصواب. -سبحانه وتعالى-وهللا وفي هذا نظر، "

 وله الحمد والمنة. ،سره هللا تعالى من اختصار علوم الحديثا يوهذا آخر م
 وصلى هللا وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 .اللهم صل ِّ على محمد ،صل ِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل ِّ على محمد
 


