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 تذكري النابهني بسري أسالفهم حفاظ احلديث السابقني والالحقني
 

 املقدمة 
النا من إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعم

يهده اهلل فال مضل له، ومن يضل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له 
ه على أرسله باهلدى ودين احلق ليظهر " وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله صلَّى اهلل عليه وسلَّم 

  ."الدين كله ولوكره املشركون 
رك والكفر واجلهل إىل النور التوحيد وليخرج الناس من الظلمات إىل النور، من ظلمات الش

 .واإلميان والعلم
جاء بأعظم رسالة وأعالها مكانة، وهلذه العظمة وهذه املكانة وعد اهلل وعدًا قاطعًا حبفظها 

 .(َر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّكْ )  :فقال
ت به األمة اإلسالمية من جهود عظيمة ولتحقيق هذا الوعد القاطع الصادق كان كل ما قام

واهتمام بالغ ال يعرف األقل منه ألمة من األمم وال لدين من األديان حبفظ القرآن العظيم يف 
الصدور واملصاحف وتالوته آناء الليل وأطراف النهار يف اخللوات واجللوات ويف البيوت 

 . واملساجد واملعاهد
أحكامه واالعتبار بقصصه وأمثاله وعظاته، والتأليف يف  واالهتمام بدراستة وتفسريه واستنباط

 .شىت العلوم اليت ختدمه، وتبني بالغته وإعجازه، من لغوية وبالغية وتارخيية وغريها
فما من سورة من سوره، وال آية من آياته، وال كلمة من كلماته إال وقد دار حوهلا حبث وكان 

 .هلا شأن ونبأ
وأعال مكانته،  -صلوات اهلل وسالمه عليهم-نبيني وأكرم الرسل وقد شرف اهلل حممدا خامت ال

وأنزله املنـزلة الكرمية اليت يستحقها ، فأسند إليه مهمة بيان ما يف القرآن من إمجال ، وشرح ما 
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 .   حيتاج إىل شرح وتفصيل
 .(1)اآلية( ْيِهْم َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَ ) قال تعاىل 

فقام صلَّى اهلل عليه وسلَّم مبا أسند إليه من واجب أكمل قيام بأقواله وأفعاله وأحواله وجهاده 
العظيم وسريته العطرة حىت ترك الناس على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها             

 . إال هالك
أمة أخرجت للناس، فقال صلَّى اهلل              وأسند تبليغ تلك الرسالة العظيمة، إىل خري 

 ".(3) فليبلغ الشاهد الغائب" ، "(2) ولو آية بلغوا عني: " عليه وسلَّم
فقام الصحابة الكرام بتبليغ تلك الرسالة وأداء تلك األمانة، على أحسن الوجوه وأقومها وتلقت 

ة، ولن تزال كذلك حىت يأذن ذلك األمة اإلسالمية جيال عن جيل حىت وصلت إلينا غضة طري
 .اهلل هلذا العامل بالزوال، ولشمس حياة البشرية باألفول

بيان الرسول وشرحه للقرآن، حبظها الوافر من وعد اهلل لتنـزيله : ولقد حظيت السنة املطهرة 
وذكره باحلفظ، فإهنا والقرآن الكرمي من مشكاة واحدة وضياع شئ منها وهي بيانه وشرحه 

 .عد اهلل به من حفظ للقرآن الكرميينايف ما و 
 .وإذن فالسنة داخلة يف ذلك الوعد الصادق باحلفظ والضمان األكيد

فكان من مظاهر تنفيذ ذلك الوعد ما نراه ونلمسه من جهود بذلت حلفظها وصيانتها والذود 
 .عن حياضها

 سرح طرفك يف ذلك الرتاث العظيم، وقلب صفحاته لرتى العجب العجاب، وما يدهش
 .األلباب

وخذ ما شئت من نصوص هذه السنة املطهرة وتابعه يف عشرات الكتب فستجد أنه ما من 
 .نص إال وله شأن وأي شأن، ودراسة وحتليل واستنباط وتعليل ومتحيص وحتقيق وأخذ وإعطاء 

ولقد أعد اهلل حلفظ هذه السنة املطهرة وصيانتها رجاال صنعهم على عينه وأمدهم بشىت 
نفسية والعقلية، والذكاء املتوقد، واحلفظ املستوعب مما يبهر العقل، ويستنفد العجب، املواهب ال

                           
  ( .44)ة النحل آية سور  - (1)

 ( .214-202-2/151)، حم (1/111)، دي (7/314)، ت (3441)حديث رقم خ األنبياء  - (2)

  ( . 47)، حديث رقم خ يف العلم - (3)
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وجيعل يف املطلع على أخبارهم وأحواهلم ما ميأل قلبه يقينا بأن هؤالء العباقرة              ما 
ْلَنا الذِّْكَر ِإنَّا َنْحُن نَ زَّ )أعدوا هذا اإلعداد العجيب إال لغاية سامية هي إنفاذ وعد اهلل الكرمي 

 .(َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن 
فكان من آثار هؤالء العظماء ما تزخر به املكتبات اإلسالمية اليوم وقبل اليوم من مؤلفات 

 .قيمة خمتلفة املناهج واملواضيع متحدة الغاية وهي خدمة السنة املطهرة
ية والتارخيية والفقهية فمؤلفات وضعت على املسانيد، وجوامع وسنن على األبواب العقائد

ومستخرجات وأجزاء وخترجيات وشروح، وتأليف يف املوضوعات ويف الناسخ واملنسوخ، ويف 
تواريخ الرجال وجرحهم وتعديلهم، ويف طبقات حفاظهم وبيان منازهلم وذكر شيوخهم ومن 

اجم أخذ عنهم مع ذكر وفيات من عاصرهم من احلفاظ واملسندين وأهل العلم يف اجلملة، ومع
ومشيخات ومسلسالت، وأخرى يف غريب احلديث وأخرى يف علل األسانيد من حيث 

 .(1)اإلرسال والوصل والرفع والوقف
إن املسلم الصادق ليحب هلذه األمة كل ما يرفع من شأهنا يف الدنيا واآلخرة ويسعى بكل  ما 

ء أوجب عليهم يستطيع إىل ما يدفع هذه األمة إىل حتقيق هذه الغاية، ويدرك أنه ال شي
وأحرى بأن حيقق هلم هذه الغاية هو العودة اجلادة إىل التمسك بكتاب رهبم وسنة نبيهم 
واالحتفاء هبما علمًا وعماًل واعتقاداً، والسري على طريقة أسالفهم يف كل ذلك ومن ذلك 
االهتمام هبذه السنة العظيمة وحفظها يف صدورهم وفقهها والعمل هبا يف كل شئون حياهتم 

 .فيخرج منها الفقهاء والعباد واحملدثون احلفاظ
 . ؟بها والسعي لتحقيقها فما هي الوسائل التي ينبغي البدء

 :الجواب 
حفـز اهلمـم للحـاق بـأعالم احلـديث وحفاظـه يف االهتمـام حبـديث رسـول اهلل صــلى  -1

اهلل عليــــه وســــلم وحفظــــه والتفقــــه فيــــه والعمــــل بــــه، وتعليمــــه النــــاس ونشــــره ليتســــنم 
 .ن مكانة أسالفهم فيخرج منهم األعالم احلفاظ واجلهابذة النقاداملسلمو 

إبعاد شبح الكسل واخلمول عن شباب األمة الذي ينفث مسومه الكساىل وعميـان  -2
البصائر وقاصري اهلمم وأهل األهواء الذين يومهون النـاس أن زمـان االهتمـام حبفـظ 

                           
 ".بني اإلمامني مسلم والدارقطين  "أخذت هذا املطلع من مقدميت لكتاب  (1)
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ديلهم بـل وجـرح غـريهم احلديث والعنايـة بدراسـة أسـانيده ونقـد رواتـه وجـرحهم وتعـ
وتعديلهم قد وىل من قرون، فعلى األمة عند هذه األصناف  أن تنام وأال تفكر يف 
ســــلوك امليــــادين الــــيت كــــان الســــلف يســــلكوهنا ألهنــــا أصــــبحت يف نظــــر هــــؤالء مــــن 
امليــادين املهلكــة أو مــن املســتحيالت فيجــب احلجــر واحلظــر علــى مــن يســلكها أو 

 .يفكر يف سلوكها

ذا إال بتوفري وهتيئة البيئات الصاحلة واحلرص الشديد على حتقيق هـذه وال يتحقق ه -3
 .الغاية

ومن السبل إىل ذلك اختيار أصحاب املواهـب والـذكاء مـن كليـات احلـديث وأصـول الـدين 
ودور احلديث وغريها وتوجيههم للعنايـة القويـة حبفـظ سـنة رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم 

ريغهم لـــذلك مـــع اإلشـــراف الـــدقيق علـــيهم ومتـــابعتهم اجلـــادة والدراســـة اجلـــادة لعلومهـــا وتفـــ
باالختبــارات ملــدة ال تقــل عــن عشــر ســنوات وهــي املــدة الــيت يســتغرقها حمضــري املاجســتري 
والــدكتوراة، وكــم ســتكون الفــروق العلميــة بــني هــذه الفئــات املهتمــة بدراســة الســنة وعلومهــا 

 .لفئات بغري ما فرغوا وهيئوا لهوبني حمضري الرسائل واضحة بادية، وال يشغل هذه ا
هتيئة عامة لسائر املسلمني لينخـرط شـىت أصـناف النـاس وخاصـة األذكيـاء مـنهم  -4

يف طلــــب الســــنة وعلومهــــا وآالهتــــا علــــى حســــاب أنفســــهم عــــن طريــــق املــــدارس واملســــاجد 
وجيددون النشاط يف الرحالت إىل علماء السـنة والتوحيـد وتسـهل هلـم هـذه الـرحالت ابتغـاء 

 . وحباً يف نشر اإللسسالم والسنة يف أرجاء العاملوجه اهلل

ولتحقيــق هــذه الغايــة أزجــي إىل طــالب احلــديث والســنة وغــريهم مــن أهــل العــزائم حبثــاً أرجــو أن 
حيفـــزهم إىل اجلـــد يف طلـــب العلـــم والعنايـــة الكبـــرية بســـنة نبـــيهم وعلومهـــا اقتفـــاًء آلثـــار أســـالفهم 

ابقني والالحقـني القـائمني هبـا علمـاً وعمـالً واعتقـاداً الكرام مـن أئمـة احلـديث وحفـاظ السـنة السـ
 (.وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني)ومنهجاً ومن باب الذكرى 
للحـافظ الـذه ، ذلكـم الكتـاب العظـيم الـذي "  (1)تـذكرة احلفـاظ" هذا البحث اخرتته هلم من 

رين طبقـة يـذكر دون فيه تراجم حفاظ السنة وأئمتها على طبقات بلغت إىل عصره إحدى وعش
 .فيها أحواهلم ومروياهتم وشيوخهم وتالميذهم

                           
 .بقات احلفاظ للسيوطي وغريمهاوأكملت هذا البحث من ذيل طبقات احلفاظ للحسيين وط  (1)
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حيث اخرتت من كل طبقة أربعة أو مخسة من احلفاظ ليسهل على طـالب العلـم والسـنة تصـور 
 .هذه الطبقات على اختالف وامتداد عصورها

وليدركوا مدى ترابط وتسلسل هذه الطبقات واتصال وتسلسل أسانيدها إىل يومنا هذا على قلـة 
 .وغربة يف الطبقات األخرية

 :وهذا االتصال والتسلسل مصداق لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وال يتحقـق هـذا الوصـف والثنـاء " ال يزال اهلل يغرس يف هذا الدين غرسا يستعملهم يف طاعتـه " 

 .إال ملن يعتين بالقرآن والسنة علماً وعمالً واعتقاداً 
ال تـــــزال طائفـــــة مـــــن أمـــــيت علـــــى احلـــــق ظـــــاهرين حـــــىت يـــــأ             : "ولقولـــــه صـــــلى اهلل عليـــــه وســـــلم

 ".وعد اهلل 
 .وهذا ال يكون إال ألهل احلديث بشهادة علماء األمة السابقني والالحقني 

قمــت بــذلك تســهيالً علــى القــراء ولعــل ذلــك يقــودهم إىل االطــالع الشــامل علــى كــل مــا دونــه 
 .حفاظ األمة الذه  وغريه من الطبقات املستوعبة جلميع

 .الطبقات    
 ومن املناسب أن أسرد يف طليعة هذا البحث ما يتيسر ذكره من املؤلفات يف هذا النوع 

 .سلم بن احلجاجمالطبقات لإلمام  -1
 .الطبقات لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي - 2
 .الطبقات الكربى أليب عبد اهلل حممد بن سعد - 3
 .حممد بن إدريس الرازي امتوطبقات التابعني أليب ح - 4
 .طبقات الرواة أليب عمرو خليفة بن خياط - 5
 .وطبقات القراء أليب عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان األموي موالهم القرط  - 4
 .بن حياناوطبقات األصفهانيني أليب الشيخ  - 7
 .لف جزء أليب الفضل علي بن احلسني الفلكيأطبقات الرجال يف  - 8
 .حلفاظ للذه طبقات ا - 1
 .طبقات علماء احلديث البن عبداهلادي - 10
 .طبقات احلفاظ للسيوطي،وغريها مما يكثر - 11
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 .(105-104)ص: انظر الرسالة املستظرفة 
 : تعريف الطبقة

والطبقة هم القوم املتشاهبون وقد يكونان من طبقة باعتبار ومن طبقتني باعتبار كأنس وشبهه 
العشرة يف طبقة الصحابة وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة  من أصاغر الصحابة هم مع

والتابعون ثانية وأتباعهم ثالثة، وهلم جرا، وباعتبار السوابق تكون الصحابة بضع عشرة طبقة  
 . إىل معرفة املواليد والوفيات، ومن رووا عنه وروى عنهم (1)كما تقدم، وحيتاج الناظر فيه

 :أقول
ام كلهـــم طبقـــة واحـــدة هـــي األوىل وعلـــى رأســـهم أبـــو بكـــر وقـــد جعـــل الـــذه  الصـــحابة الكـــر  

 .-رضي اهلل عنهم أمجعني-الصديق  وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة 
 .وجعل التابعني ثالث طبقات كربى ووسطى وصغار التابعني، وأدمج بعضهم يف أتباع التابعني

روق بـن األجـدع وعبـد فعلى رأس الكربى من التابعني علقمة بن قـيس وأيب مسـلم اخلـوالم ومسـ
 .الرمحن بن غنم وسعيد بن املسيب

الوسطى من التابعني وعلى رأسهم احلسن البصري وأبو الشـعثاء جـابر : والطبقة الثالثة عنده هي
بن زيد، وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وعلي بن احلسني وسعيد بن جبري          وحممد بن 

 .-رمحهم اهلل مجيعاً -سريين 
الثالثـة مـن التـابعني وعلـى رأسـهم مكحـول والزهـري وأبـو إسـحاق السـبيعي : ة الرابعة وهيوالطبق

واحلكم بن عتيبة، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن مرة والقاسم بن خميمـرة               وقتـادة 
 .-رحم اهلل اجلميع–بن دعامة وأبو جعفر الباقر 

ني وهـو نيـف وسـبعون إمامـاً وعلـى رأسـهم عبيـد الكـربى مـن أتبـاع التـابع: والطبقة اخلامسـة وهـي
اهلل بــن عمــر بــن حفــص ابــن عاصــم بــن عمــر بــن اخلطــاب، وعقيــل بــن خالــد األمــوي مــن مــوا  

ويونس بن يزيـد وحممـد بـن الوليـد الزيبيـدي، وهشـام الدسـتوائي وحممـد  –رضي اهلل عنه -عثمان 
، وشــعبة بــن احلجــاج وســفيان بــن عجــالن وجعفــر الصــادق، وأبــو حنيفــة، وابــن جــريج واألوزاعــي

 .الثوري ومالك بن أنس اإلمام

                           
 . الضمري يعود إىل نوع الطبقات - (1)
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وهــي الوســطى مــن أتبــاع التــابعني وهــم تســعة وســبعون إمامــاً وأدمــج فــيهم  (1)والطبقــة السادســة  
مــن رأى الواحــد واالثنــني مــن الصــحابة، وعلــى رأســهم الفضــيل بــن عيــا  وعبــد الــرمحن بــن أيب 

بن سـليم وإمساعيـل بـن أيب كثـري وإبـراهيم بـن سـعد الزناد، وهشيم بن بشري وأبو األحوص سالم 
بــن إبــراهيم بــن عبــد الــرمحن ابــن عــوف، وإمساعيــل بــن عيــاد ويزيــد بــن زريــع وخالــد بــن عبــد اهلل 

 .الطحان وسفيان بن عيينة وأبو بكر بن عياد وعبد اهلل بن املبارك ويزيد بن هارون
م كثـري وعلـى رأسـهم  عبـد الـرمحن ابـن الصغرى من أتباع التابعني وعـدده: والطبقة السابعة وهي

مهــدي ويعلــى بــن عبيــد احلــافظ، ووهــب بــن جريــر وعبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث وحجــاج ابــن 
حممد األعور وأبو عامر العقدي، وحسـني اجلعفـي وأبـو داود الطيالسـي وعبـد الـرمحن بـن القاسـم 

 .واإلمام حممد بن إدريس الشافعي
كبـار اآلخـذين عـن تبـع األتبـاع         وعلـى : ون نفساً وهموالطبقة الثامنة وعدهتم مائة وعشر 

رأسهم اإلمام أمحد وعبد اهلل بن الـزبري احلميـدي وحيـن بـن حيـن التميمـي النيسـابوري وسـعيد بـن 
منصور، وأبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم، ونعـيم بـن محـاد، وحيـن بـن بكـري                 ومسـدد 

لطبقــات، وحيــوة بــن شــريح وعلــي بــن املــديين وحيــن بــن بــن مســرهد، وحممــد بــن ســعد صــاحب ا
 .معني وأبو بكر بن أيب شيبة وإلسسحاق بن إبراهيم

الوســــطى مــــن اآلخــــذين عــــن تبــــع اإلتبــــاع وعــــدهتم مائــــة وســــتة أنفــــس            : والطبقــــة التاســــعة وهــــي
م وعلـــى رأســـهم حممـــد بـــن حيـــن الـــذهلي وعبـــد اهلل بـــن عبـــد الـــرمحن الـــدارمي، وحممـــد بـــن أســـل

الطوســـي، وأمحـــد بـــن ســـعيد بـــن صـــخر، وحجــــاج بـــن الشـــاعر، وحممـــد بـــن إمساعيـــل البخــــاري             
 .وأبو زرعة الرازي، وأبو حامت الرازي، ومسلم بن احلجاج، وأبو داود السجستام

صغار اآلخذين عـن تبـع األتبـاع ومـن عاصـرهم أورد مـنهم احلـافظ الـذه  : والطبقة العاشرة وهم
نفســـــاً مـــــنهم بقـــــي بـــــن سلـــــد وحممـــــد بـــــن عيســـــى بـــــن ســـــورة اإلمـــــام الرتمـــــذي            تســـــعة وتســـــعني 

وأبــــو عبــــد اهلل حممــــد بــــن يزيــــد بــــن ماجــــة، واحلــــافظ أمحــــد بــــن ســــلمة رفيــــق مســــلم، واحلــــافظ            
أبو بكر بن أيب عاصم واحلافظ صـا  بـن حممـد جـزرة، وحممـد بـن نصـر املـروزي وأبـو بكـر البـزار 

                           
 . وعددهم كثري اقتصرت منهم األعالم وعدهتم مائة نفس : قال الذه    (1)

املسمون يف هذه الطبقة مائة وستة، لكن ثالثة منهم ليسوا من حفاظ احلديث وهم هشام ابن : قال العالمة املعلمي
والفراء، واثنان مل يرتجم هلما ومها شبابة، وأبو حذيفة وواحد ضعيف ومل يستوف ترمجته وهو  الكل ، وأبو عبيدة،

  .الواقدي
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 .-يعرحم اهلل اجلم-
وال شــــــك أن أهـــــــل هـــــــذه العصـــــــور أفضـــــــل ممـــــــن جـــــــاء بعـــــــدهم لقـــــــول النـــــــ  صـــــــلى اهلل عليـــــــه           

خــــري النــــاس قــــرم م الــــذين يلــــوهنم م الــــذين يلــــوهنم م يــــأ  بعــــدهم قــــوم يشــــهدون        : " وســــلم 
 ".وال يستشهدون وينذرون وال يوفون ويكثر فيهم السمن 

أخرين ال ينفـي وجـود كثـريين مـن األخيـار والعلمـاء الفقهـاء ووجـود هـذه األصـناف الرديئـة يف املتـ
ال تـزال طائفـة مـن أمـيت علـى احلـق ظـاهرين : " واحلفاظ الكبار بدليل قوله صلى اهلل عليـه وسـلم

 ".ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأ  وعد اهلل تعاىل 
الكثــري مــنهم واحلمــد هلل رب ففــي كــل عصــر مــنهم كثــرة وقــد ذكــر احلــافظ الــذه  وغــريه الكثــري و 

 .العاملني
 :وهنا ال بد من بيان أمرين

 .بيان أمهية اإلسناد وأنه خصيصة من خصائص هذه األمة احملمدية -1
 .بيان من هو احلافظ عند أهل احلديث -2

واإلسناد هو الطريق املوصلة إىل املنت، واملنت هو غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من الكالم وهو 
إىل الن  صلى اهلل عليه وسلم أو إىل غريه من صحايب أو تابعي  فاألول  إما أن ينتهي

املرفوع والثام املوقوف والثالث املقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله أي من أتباع التابعني 
 (.58-57ص)فمن بعدهم، انظر النـزهة البن حجر 

ليه وسلم وغريه  واإلسناد من خصوصيات هذه األمة يف حديث رسول اهلل صلى اهلل ع
 .واجلرح والتعديل من لوازمه

 . وقد نوه عدد كثري من العلماء بأمهية اإلسناد، وكونه من خصوصيات هذه األمة
 :قال أبو محمد ابن حزم مبيناً وجوه النقل عند المسلمين

وحنــن إن شــاء اهلل تعــاىل نــذكر صــفة وجــوه النقــل الــذي عنــد املســلمني لكتــاهبم وديــنهم م ملــا " 
لـــوه عـــن أئمـــتهم حـــىت يقـــف عليـــه املـــؤمن والكـــافر والعـــامل واجلاهـــل عيانـــاً إن شـــاء اهلل تعـــاىل نق

 .فيعرفون أين نقل سائر األديان من نقلهم فنقول وباهلل تعاىل التوفيق
 :إن نقل املسلمني لكل  ما ذكرنا ينقسم أقساماً ستة

ال خيتلــف فيــه مــؤمن وال كــافر  شــيء ينقلــه أهــل املشــرق واملغــرب عــن أمثــاهلم جــيالً جــيالً : أوهلــا
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منصف غري معانـد للمشـاهد وهـو القـرآن املكتـوب يف املصـاحف يف شـرق األر  وغرهبـا     ال 
يشــكون وال خيتلفــون يف أن حممــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد املطلــب أتــى بــه وأخــرب               أن 

عن أولئـك حـىت بلـغ إلينـا أوحى به إليه وأن من اتبعه َأخذه عنه كذلك م َأخذ  -عز وجل-اهلل 
ومــــن ذلـــــك الصـــــلوات اخلمـــــس فإنـــــه ال خيتلـــــف مـــــؤمن وال كـــــافر وال يشـــــك أحـــــد أنـــــه صـــــالها 
بأصحابه كل يوم وليلة يف أوقاهتـا املعهـودة وصـالها كـذلك كـل مـن اتبعـه علـى دينـه حيـث كـانوا  

لس كــل يــوم هكــذا إىل اليــوم ال يشــك أحــد يف أن أهــل الســند يصــلوهنا كمــا يصــليها أهــل األنــد
وأن أهل األرمينية يصـلوهنا كمـا يصـليها أهـل الـيمن، وكصـيام شـهر رمضـان فإنـه ال خيتلـف كـافر 
وال مؤمن وال يشك أحد يف أنه صامه رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم وصامه معه كل من اتبعه 

كـافر   يف كل بلد كل عام م كذلك جيالً جيالً إىل يومنا هـذا، وكـاحلج فإنـه ال خيتلـف مـؤمن وال
وال يشك أحد يف أنه عليه السالم حج مع أصحابه و أقام املناسك، م حـج املسـلمون مـن كـل 
أفق من إال فاق كل عـام يف شـهر واحـد معـروف إىل اليـوم وكجملـة الزكـاة، وكسـائر الشـرائع الـيت 

ودعـاء  يف القرآن من حترمي القرائب وامليتة واخلنــزير وسـائر شـرائع اإلسـالم وكهياتـه مـن شـق القمـر
 .اليهود اليت متىن املوت وسائر ما هو يف نص القرآن مقروء ومنقول

اليهــود وال عنــد النصــارى مــن هــذا النقــل شــيء أصــاًلة ألن نقلهــم لشــريعة الســبت  (1)ولــيس عــن
وســائر شــرائعهم إرــا يرجعــون فيهــا إىل التــوراة ويقطــع نقــل ذلــك ونقــل التــوراة إطبــاقهم علــى أن 

وبـرُاا مـن ديـن موسـى وعبـدوا األوثـان عالنيـة دهـوراً طـواالً ومـن احملـال أن  أوائلهم كفروا بأمجعهم
وأمتـه كلهـا معـه كـذلك يقتلـون األنبيـاء وخينقـوهنم ويقتلـون مـن يكون ملك كافر عابـد أوثـان هـو 

بشــريعة مضــافة إىل اهلل ســبحانه تعــاىل عــن هــذا الكــذب  دعــا إىل اهلل تعــاىل يشــتغلون بســبب أو
 .الذي ال شك فيه

قطع بالنصارى عن مثل هذا عدم نقلهم إال عن مخسة رجال فقط وقد وضح الكذب علـيهم وي
 .إىل ما أوضحنا من الكذب الذي يف التوراة واإلجنيل القاضي بتبديلهما بال شك

شيء نقلته الكافة عن مثلها حىت يبلغ األمر كذلك إىل رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسـلَّم  : والثام
معجزاته اليت ظهرت يوم اخلندق ويف تبـوك حبضـرة اجلـيش وككثـري مـن مناسـك ككثري من آياته و 

احلج وكزكاة التمر والـرب والشـعري والـورق واإلبـل والـذهب والبقـر والغـنم ومعاملتـه أهـل خيـرب وغـري 

                           
 .كذا ولعل الصواب عند  (1)
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ذلـك ممـا خيفـى علـى العامـة وإرـا يعرفـه كــواف أهـل العلـم فقـط ولـيس عنـد اليهـود والنصـارى مــن 
ألنه يقطع هبم دونه ما قطع هبم دون النقل الذي ذكرنا قبـل مـن إطبـاقهم  هذا لنقل شيء أصال

 .على الكفر الدهور الطوال وعدم ايصال الكافة إىل عيسى عليه السالم
ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حىت يبلغ إىل الن  صلَّى اهلل عليه وسلَّم خيـرب كـل واحـد  :والثالث

معــروف احلــال والعــني والعدالــة والزمــان واملكــان علــى أن مــنهم بإســم الــذي أخــربه ونســبه وكلهــم 
أكثر ما جـاء هـذا اءـيء فإنـه منقـول نقـل الكـواف إمـا إىل رسـول اهلل صـلَّى اهلل عليـه وسـلَّم مـن 
طرق مجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم وإما إىل الصاحب وأما إىل التابع        وإما إىل إمام 

العــاملني وهــذا ن مــن أهـل املعرفــة هبـذا الشــأن واحلمـد هلل رب أخـذ عــن التـابع يعــرف ذلـك مــن كـا
نقــل خــص اهلل تعــاىل بــه املســملني دون ســائر أهــل امللــل كلهــا وأبقــاه عنــدهم غضــاً جديــداً علــى 
قــدمي الــدهور مــذ أربعمائــة عــام ومخســني عامــاً يف املشــرق واملغــرب واجلنــوب والشــمال يرحــل يف 

ىل اآلفاق البعيدة ويواظـب علـى تقييـده مـن كـان الناقـد طلبه من ال حيصى عددهم إال خالقهم إ
قريبــاً منــه قــد تــوىل اهلل تعــاىل حفظــه علــيهم واحلمــد هلل رب العــاملني فــال تفــوهتم زلــة يف كلمــة فمــا 

يقحـــم فيـــه كلمــــة  فوقهـــا يف شـــيءلس مـــن النقـــل إن وقعـــت ألحــــدهم وال ميكـــن فاســـقاً         أن
الثالثــة الــيت نأخــذ ديننــا منهــا  وال نتعــداها إىل غريهــا  موضــوعة وهلل تعــاىل الشــكر وهــذه األقســام

 .وذكر بقية األقسام فال نطيل بذكرها. (1)"واحلمد هلل رب العاملني 
 :وقال أبو بكر الخطيب البغدادي 

أخربنـا حممـد بـن عيسـى بـن عبـد العزيـز البــزاز هبمـذان قـال حـدثنا صـا  بـن أمحـد احلـافظ قــال " 
د يقـول بلغـين أن اهلل خـص هـذه األمـة بـثالث أشـياء مل يعطهـا مـن مسعت أبا بكر حممد بن أمحـ

 ".قبلها اإلسناد واألنساب واإلعراب 
أخربم أبو بكر حممد بن املظفر بن علي الدينوري املقرىء قال حدثنا إبراهيم بن حممد بـن حيـن 

د بــن املزكــي قــال مسعــت أبــا العبــاس حممــد بــن عبــد الــرمحن الــدغو  السرخســي يقــول مسعــت حممــ
إن اهلل أكرم هذه األمة وشرفها وفضلها باإلسـناد ولـيس ألحـد مـن األمـم  : حامت بن املظفر يقول

كلهــا، قــدميهم وحــديثهم، إســناد وإرــا هــي صــحف يف أيــديهم، وقــد خلطــوا بكتــبهم أخبــارهم، 
ُهم، ومتييـز بـني مـا أحل قـوه وليس عندهم متييز بني ما نزل من التوراة واإلجنيل مما جـاءهم بـه أنبيـا

                           
 (.83-81:ص)الفصل يف امللل واألهواء والنحل    (1)
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 .بكتبهم من األخبار اليت أخذوا عن غري الثقات
وهذه األمة إرا تـَـناص  احلـديث مـن الثقـة املعـروف يف زمانـه، املشـهور بالصـدق واألمانـة عـن مثلـه 
ــــارهم، م يبحثــــون أشــــد البحــــث حــــىت يعرفــــوا األحفــــظ فــــاألحفظ واألضــــبط  ــــاهى أخب حــــىت تتن

 .فاألضبط، واألطول سالسة ملن فوقه ممن كان أقل سالسة
 يهــذبوه مــن الغلــط والزلــل، ويضــبطوا حروفــه م يكتبــون احلــديث مــن عشــرين وجهــاً وأكثــر حــىت

 .ويعدوه عداً فهذا من أعظم نعم اهلل تعاىل على هذه األمة
نســـتوزع اهلل شـــكر هـــذه النعمـــة، ونســـأله التثبيـــت والتوفيـــق ملـــا يقـــرب منـــه ويزلـــف لديـــه وميســـكنا 

 .(1)"بطاعته إنه َو   محيد
 :قال الشيخ عبدالحي الكتاني 

عشر ومائة من سراج املريدين للقاضي أيب بكر بن العريب املعافري ما ويف شرح االسم الثام "
واهلل أكرم هذه األمة باإلسناد،مل يعطه أحد غريها، فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليهود :نصه

والنصارى فتحدثوا بغري إسناد فتكونوا سالبني نعمة اهلل عن أنفسكم، مطر قني    للتهمة إليكم 
".شرتكني مع قوم لعنهم اهلل وغضب عليهم        وراكبني لسنتهم وخافضني ملنـزلتكم، وم  

  :أقول 
 .ويف اإلسناد العا  والنازل
واملسند مرفوع صحايب بسند ظاهره االتصال، فإن قل عدده فإما : " قال احلافظ ابن حجر

 . أن ينتهي إىل الن  صلى اهلل عليه وسلم أو إىل إمام ذي صفة علية
 .طلق والثام النس فاألول العلو امل

 .وفيه املوافقة وهي الوصول إىل شيخ أحد املصنفني من غري طريقه
وفيه البدل وهو الوصول إىل شيخ شيخه كذلك، وفيه املساواة وهي استواء عدد اإلسناد 
من الراوي إىل آخره مع إسناد أحد املصنفني، وفيه املصافحة وهي االستواء مع تلميذ ذلك 

 (.51-57ص)انظر نزهة النظر " لعلو بأقسامه النـزول املصنف، ويقابل ا
والباعث احلثيث مع اختصار ( 347-358ص)وانظر تدريب الراوي على تقريب النواوي    

                           
بتحقيق  للسخاوي(  3/331) للخطيب البغدادي وفتح املغيث ( 74)رقم ( 40ص)انظر شرف أصحاب احلديث   (1)

 .  وتعليق الشيخ علي حسني علي
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 (.453-2/443)علوم احلديث البن كثري 
وملا كان اإلسناد من خصائص هذه األمة وذلك أنه ليس أمة من األمم : " قال ابن كثري

نبيها إسنادا متصال غري هذه األمة، فلهذا كان طلب اإلسناد العا  ميكنها أن تسند عن 
 .مرغبا فيه

اإلسناد العا  سنة عمن سلف، قيل ليحن بن معني يف مر  : قال اإلمام أمحد بن حنبل
 .بيت خا  وإسناد عا : ما تشتهي؟ قال : موته

الرحلة إىل أقطار البالد  وهلذا تداعت رغبات كثري من األئمة النقاد واجلهابذة احلفاظ إىل
 (.445-2/441)اختصار علوم احلديث " طلباً لعلو اإلسناد 

 . نظرات قاصرة من بعض الناس إىل جهود املتأخرين يف العناية بالسنة وأسانيدها وعلومها
وهو ممن تويف ( 1/4)يف مقدمة امليزان يف نقد الرجال  -رحمه اهلل-قال الحافظ الذهبي 

 .ف القرن الثامنأي يف منتص( 748)
 : قال بعد أن بني عبارات اجلرح والتعديل ومراتبها

وكذلك من قد تكلم فيه من املتأخرين ال أورد منهم إال من قد تبني ضعفه واتضح أمره " 
من الرواة إذ العمدة يف زماننا ليس على الرواة بل على احملدثني واملفيدين والذين عرفت 

لسامعني، م من املعلوم أنه ال بد من صون الراوي عدالتهم وصدقهم يف ضبط أمساء ا
 ".وسرته، فاحلد الفاصل بني املتقدم واملتأخر هو رأس سنة ثالمثائة 

 :أقول
فهم أناس من قوله فاحلد الفاصل بني املتقدم واملتأخر هو رأس ثالمثائة أن عصر الرواية 

رح والتعديل، فاجلرح اآلن غيبة انتهى بنهاية القرن الثالث، أي بانتهاء هذا العصر انتهى اجل
النتهاء أسبابه، وما علم هؤالء أهنم يرددون فكر الصوفية يف اعرتاضهم                على 

 .بأن هذا اجلرح من باب الغيبة -كاإلمام أمحد بن حنبل-أئمة النقد واجلرح والتعديل 
 .يبةفيجيبهم اإلمام امحد وغريه بأن هذا من باب النصيحة ال من باب الغ

وذهب أناس إىل أن وضع األمة واحملدثني قد انقلب رأسًا على عقب وأن منهج املتأخرين 
من احملدثني خمالف ملنهج املتقدمني، وأحدثوا ضجة كربى بالفرق بني منهج املتقدمني 
واملتأخرين، وكال الصنفني مل يفهموا كالم احلافظ الذه  ومقصوده ومل يعلموا جبهود 
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 . املتأخرين
من قد تكلم فيه من املتأخرين ال أورد منهم إال من قد تبني : " ر إىل قولهانظ -1

فهذا يفيد أن النقد مستمر من املتأخرين يف " ضعفه واتضح أمره من الرواة 
املتأخرين وأنه ال يزال هناك رواة يروون احلديث ونقاد من أهل احلديث يالحقوهنم 

يورد من هذا الصنف إال  من قد ظهر  مبتدعة كانوا أو غري مبتدعة، وأن الذه  ال
أمره وتبني ضعفه، أي أنه يعر  عن كثري من املتكلم فيهم وهذا يدل على أن 

 .املتأخرين سائرين يف مضمار النقد يف مضمار أسالفهم
" إذ العمدة يف زماننا ليس على الرواة بل على احملدثني واملفيدين : " وانظر إىل قوله -2

ة مستمرة وإن كان كثري من الرواة ليس على املستوى فإنه يدل على أن الرواي
املطلوب فإنه جيرب هذا النقص فيهم وجود احملدثني واملفيدين من العدول الصادقني 
الذين يضبطون مساع السامعني من أولئك الرواة وغريهم ألن هؤالء السامعني 

ث ال يقبلون سيصبحون مستقباًل من الرواة ومن احملدثني واملفيدين ألن أهل احلدي
دعاوى السماع من الراوي فالن والراوي فالن بل ال بد من ثبوت مساعهم، وثبوت 

 .مساعهم حيصل مبا قيده وضبطه املفيدون واحملدثون العدول الضابطون

والرواة املشار إليهم ال بد من صوهنم وسرتهم فال يظهر منهم فسق وال ما خيل باملروءة،    
 .ين باألخالق يف رواية حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفال سال للفساق واملستهرت 

أي أن املتأخرين سائرون على منهج املتقدمني يف اشرتاط العدالة والضبط، وإن مل يبلغ 
الرواة كمال الضبط املشرتط عند املتقدمني فهذا النقص فيهم جيربه وجود احملدثني واملفيدين 

هم كثرة يف كل زمان واحلمد هلل رب العاملني ومن الذين تتوفر فيهم العدالة والضبط و 
 .القاصرينأعماهلم ضبط مساعات السامعني فالعربة هبؤالء ال بالرواة 

 : أقول
وهذا الفهم اخلاطيء هلذين الصنفني املشار إليه سلفًا هو من أعظم األسباب اليت دفعتين 

سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه إىل القيام هبذا البحث ليدرك هؤالء وغريهم االهتمام القوي ب
وسلم وأسانيدها دراسة وحفظًا ورواية أمر استمر يف هذه األمة وسوف يستمر إىل أن يرفع 

 .القرآن من صدور الناس واملصاحف إنذاراً بقيام الساعة
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وهو واحد من احلفاظ النقاد الذين ظلوا -ومما يؤكد ما نقول وحيبط ما يزعمون أن الذه ، 
 .قد كتب يف شىت فنوهنا -السنة وعلومهارافعني راية 

إىل عهده، وهو يروي " تذكرة احلفاظ " فكتب يف إبراز أعالم السنة وحفاظها  -1
 .عشرات األحاديث بإسناده من شيوخه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أي شيوخه، حيث بلغ عددهم ألفاً وأربعني شيخاً، " معجم الشيوخ الكبري " ألف  -2
املعجم عن كل شيخ حديثًا من شيخه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه  يروي يف هذا

 .وسلم

وقد يبني درجة علوه يف بعض الروايات، وهذا العدد من شيوخه ويف عصره يدل على     
 .عناية كبرية بالسنة النبوية

وألف املعجم املختص باحملدثني بلغ عدد رجال هذا املعجم تسعني وثالمثائة شيخ،  -3
 .الكتاب يبني حال الشيخ من عدالة أو جرح وهو يف هذا

 .وأنا معتذر مستغفر من الثناء والذم، عارف بالتقصري، غفر اهلل للكل مبنه: وقال يف آخره   
بني فيها ما يف الرواة من " ديوان الضعفاء "و " املغين " و " امليزان يف نقد الرجال " وألف 

 .جرح بالبدعة أو بغريها
من رواة وغريهم يف سبعة عشر سلداً، يذكر أهل العدالة " لنبالء سري أعالم ا" وألف 

 .بعدالتهم، واءروحني من رواة ومبتدعني مبا فيهم من جرح
فهذه األعمال الكبرية تدل على استمرار العناية بالسنة النبوية أسانيد ومتونا ورواة         

 .وما يتبع ذلك من جرح وتعديل
نة من حفاظ األمة وأعالمها من رأس القرن الثالث إىل عهد احلافظ وهناك من قام خبدمة الس  

 .ابن حجر وشيوخه ومدرسته، قاموا بذلك يف معاجم ومشيخات ومؤلفات أخر
ومعجم أيب بكر                 ( 1277)، بلغ عدد شيوخه فيه (341)فهناك معجم ابن األعرايب ت

والسنن ( 371)ومعجم اإلمساعيلي ت( 240)ومعاجم الطربام الثالثة ت  (1)ابن املقريء
والسنن الكربى والصغرى واملعرفة والبعث ودالئل النبوة للحافظ ( 385)والعلل للدار قطين ت 

                           
 . بلغ عدد شيوخه ألف وثالمثائة وسبعة وستني شيخا  - (1)
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، يروي كل هؤالء وغريهم ممن مل (442)واملختارة للضياء املقدسي ت ( 458)البيهقي ت 
، وهذا وغريه يدحض ما أذكرهم األحاديث بأسانيدهم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
  .(1)يدعيه الصنفان السابقان وقول بعضهم، إنه مل يبق إال رواية الكتب 

بلغ عدد شيوخه فيه ( 571)معجم الشيوخ للحافظ أيب القاسم ابن عساكر ت : ومن املعاجم
يروي فيه عن كل شيخ بإسناده إىل ( 1421)واحدا وعشرين شيخًا وستمائة وألف شيخ 

 .اهلل عليه وسلمرسول اهلل صلى 
ثالثة معاجم، معجم ملشيخته بأصبهان، ومعجم ( 574)وللحافظ أيب طاهر السلفي ت

 .ملشيخته ببغداد وهو كبري يف مخسة وثالثني جزءا
يروي فيه عن بعض شيوخه بأسانيد لنفسه إىل رسول ( 1513)ومعجم السفر بلغ شيوخه فيه 

 .اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يف املعجم املفهرس اسم اثنني وعشرين معجما غري املعاجم        على  أورد احلافظ ابن حجر

 .أمساء الصحابة
 :ومن املشيخات

الفوائد املنـتخبة العوا  عن الشيوخ الثقات املعروفة بالغيالنيات تأليف أيب بكر  -1
 (.354)حممد بن عبد اهلل الشافعي ت 

 (.474)مشيخة أيب طاهر بن أيب الصقر األنباري ت  -2

 (.525)خة أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الرازي ت ومشي -3

للقاضي أيب بكر حممد بن " أحاديث الشيوخ الثقات " واملشيخة الكربى املسماة بـ  -4
تضمن من شيوخه الثقات ستة وثالثني ( 525)عبد الباقي األنصاري ت 

وسبعمائة شيخ حسب ترقيم احملقق يروي فيها عن هؤالء الشيوخ أحاديث بأسانيد 
إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبعض اآلثار وتضمنت ستة وثالثني  منهم

 .وسبعمائة حديث وأثر

                           
نعم إن املتأخرين يهتمون برواية الكتب بأسانيدهم وهلم األثبات الكثرية بروايات كتب السابقني من صحاح  -  (1)

اديث من شيوخهم إىل رسول اهلل صلى اهلل ومسانيد ومعاجم ومشيخات وأجزاء ومع ذلك هم ما زالوا يروون األح
ُه من تذكرة احلفاظ روذجا . عليه وسلم ومؤلفاهتم من مشيخات وغريها مليئة بذلك وسريي القارئ فيما أجتز

 .لذلك
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اليت تضمنت ستة ومثانني شيخا وثالث         ( 517)ومشيخة ابن اجلوزي ت  -5
من الشيخات يروي عنهم األحاديث بأسانيده إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .يد، وقد يبني علوه ببعض هذه األسان

ختريج (   410)ومشيخة ابن البخاري علي بن أمحد بن عبد الواحد املقدسي ت  -4
يروي فيها األحاديث ( 414)مجال الدين أمحد بن حممد الظاهري احلنفي ت 

بأسانيده من شيوخه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بلغ عدد شيوخه مثانية 
و يكثر من الطرق عن شيوخه وستني شيخا وبلغ عدد شيخاته ستا من النسوة، وه

 .-رمحه اهلل-

بلغ عدد شيوخه ثالثة ( 733)ومشيخة قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة ت  -7
وسبعني شيخًا يروي عنهم األحاديث منهم إىل الن  صلى اهلل عليه وسلم ويتوسع 

 .يف ذكر طرق احلديث

 .وبقى مشيخات ومعاجم كثرية ليس هنا حمل استيفائها

فقد ذكر  -رمحه اهلل-ستزادة فلريجع إىل املعجم املفهرس للحافظ ابن حجر ومن أراد اال
فيه عددًا كبريًا من املعاجم واملشيخات واألربعينات واملسلسالت وكذا من األجزاء والفوائد  

 :ما يقارب ألف جزء وفائدة، وكلها يف خدمة السنة النبوية، وهناك أحاديث األربعينات
ساوات مستخرجة عن ثقاة الرواة، ختريج احلافظ ابن عساكر األربعون حديثًا من امل -1

 .لشيخه الفراوي( 571)ت 

 .األربعون يف احلث على اجلهاد للحافظ ابن عساكر -2

 .األربعون األبدال العوا  للحافظ ابن عساكر أيضاً  -3

 (.574) كتاب األربعني البلدانية للحافظ أيب طاهر السلفي ت  -4

اهدين تأليف عفيف الدين أيب الفرج            كتاب األربعني يف اجلهاد واء -5
 (.418)حممد بن عبد الرمحن املقريء ت 

 (.728)األربعون لشيخ اإلسالم ابن تيمية ت  -4

 (.804)كتاب األربعني العشارية للحافظ أيب الفضل العراقي ت      -7

 رحم اهلل-( 852)االمتاع باألربعني املتباينة بشرط السماع للحافظ ابن حجر ت  -8
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وكلهم يروي أحاديث أربعينه بأسانيده من شيوخه إىل رسول اهلل صلى اهلل  -اجلميع
 .عليه وسلم مع تأخر زمنهم وقد خيتار بعضهم األسانيد العوا ،

يف األربعينات بلغت " كتابه املعجم املفهرس " وقد عقد احلافظ ابن حجر فصاًل يف  
 . مخسة ومخسني كتاباً 

هج أصحاب املعاجم واملشيخات اليت استعرضتها، وغالب مناهج وقد بينت للقاريء من   
 .املعاجم واملشيخات واملسلسالت ال تبعد عن هذا املنهج

مؤلفات عدة بأسانيدها كما يستفاد من كالم الذه  ( 400)وألف احلافظ عبد الغين ت 
 :منها
 .كتاب هناية املراد يف السنن يف حنو مائيت جزء مل يببضه -1
 .ت يف سلدكتاب املواقي -2

 .كتاب اجلهاد يف سلد -3

 .الروضة يف أربعة أجزاء -4

 .فضائل خري الربية يف سلد -5

 .الذكر جزءان -4

 .اإلسراء جزءان -7

 .كتاب الصفات جزءان -8

 .كتاب فضل مكة يف أربعة أجزاء -1

  .(1)كتاب املصباح يف مثانية وأربعني جزءاً مشتمل على أحاديث الصحيحني

 .جزء و تصانيف كثرية جزء : قال الذه  -10

 :قال الذه  ومما ألفه بال إسناد

 .العمدة جزءان -1
 .األحكام ستة جزاء -2

 .الكمال عشرة سلدات -3

                           
 .ولعله كاملستخرج عليهما:أقول  -  (1)
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 .درر األثر تسعة أجزاء -4

(.              4/1374)وكان أمري املؤمنني يف احلديث، انظر تذكرة احلفاظ : قال الذه 
نسخ األجزاء ودار وعين باحلديث و (: " 4/1414)ابن تيمية قال عنه الذه  يف ترمجته 

على الشيوخ وخرج وانتقى وبرع يف الرجال وعلل احلديث وفقهه ويف علوم اإلسالم وعلم 
 ".الكالم وغري ذلك 

 :أقول
إن شيخ اإلسالم من أشد الناس على أهل الكالم واملنطق وكتبه مليئة بالرد عليهم، إرا 

معرفة، ومع األسف مل اطلع على علم الكالم ليعرف فساده وفساد أصوله ليهدمها عن 
 .يذكر الذه  خترجياته وانتقائه

 .وقد ذكرت له األربعني اليت خرجها بأسانيده إىل الن  صلى اهلل عليه وسلم
 :(4/8441)الذهبي في ترجمة المزي  وقال
" وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائها والقائم بأعبائها،مل تر العيون مثله عمل كتاب " ... 

يف مائيت جزء ومخسني جزءاً، وعمل كتاب األطراف يف بضعة ومثانني " ل هتذيب الكما
جزءاً، وخرج لنفسه وأملى سالس وأوضح مشكالت ومعضالت ما سبق إليها يف علم 

 ".وليت الذه  بني بعضها " احلديث ورجاله 
 :أقول

 عليه وهو يف هتذيب الكمال قد خيرج أحيانًا أحاديث بأسانيده إىل رسول اهلل صلى اهلل
موافقة كانت أو بدال عاليا، والظاهر أن اءالس اليت : وسلم، ويبني ماله فيها من علو

 .أمالها إرا يرويها بأسانيدها إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 :وهو يتحدث عن اإلمالء( 342ص" )تدريب الراوي " قال احلافظ السيوطي يف 

إىل أواخر أيام احلافظ أيب الفضل العراقي وقد كان اإلمالء درس بعد ابن الصالح " 
فافتتحه سنة ست وتسعني وسبعمائة، فأملى أربعمائة سلس وبضعة عشر سلسًا إىل سنة 

 .موته سنة ست ومثارائة
 .م أملى ولده إىل أن مات سنة ثنتني ومخسني أكثر من ألف سلس وكسراً؟
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  (1)ومخسني أكثر من ألف سلس م أملى شيخ اإلسالم ابن حجر إىل أن مات سنة ثنتني 
م درس تسع عشرة سنة فافتتحته أول سنة ثنتني وسبعني، فأمليت مثانني سلسًا م مخسني 

 (3/252) انظر فتح املغيث . وأملى السخاوي ستمائة سلس . أخرى
  :أقول

وكل هذه اجلهود اليت قامت بعد القرن الثالث، ناطقة شاهدة باستمرار احتفاء علماء 
 .ديث بسنة نبيهم وأسانيدها حفظاً ودراية وتأليفا يف ساالت شىتاحل

وإلثبات هذا كتبت هذه املقدمة اليت تلقي ضوءاً على هذه اجلهود العظيمة واتبعتها مبوضوع 
هذا البحث الذي اخرتت فيه مجلة من احلفاظ من كل طبقة من طبقات احلفاظ  بدًأ من 

بعة والعشرين فما بعدها ألن الغمط إرا تناوهلا الطبقة احلادية عشرة إىل الطبقة الرا
 .واإلجحاف إرا نزل هبا

أسأل اهلل أن ينفع هبذا اجلهد الضعيف وأن جيعله سبباً يف دفع طالب العلم إىل شدة 
االهتمام بسنة نبيهم حفظاً هلا وألسانيدها والتمييز بني صحيحها وسقيمها والعمل مبا 

 .الت ومناهج إكماالً ملسرية أسالفهم الكرامتضمنته من عقائد وعبادات ومعام
 :تعريف الحافظ –ثانياً 

 .قد أطلق احملدثون ألقاباً على العلماء باحلديث
فأعالها أمري املؤمنني يف احلديث وهذا لقب مل يظفر به إال األفذاذ النوادر الذين هم أئمة 

 .هذا الشأن واملرجع إليهم فيه
وإسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل والبخاري والدار كشعبة بن احلجاج وسفيان الثوري 

 ...قطين
م يليه احلافظ، وقد بني احلافظ املزي احلد الذي إذا انتهى إليه الرجل يف هذه األعصار 

 : فقال" احلافظ " جاز أن يطلق عليه 
فأقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف ترامجهم وأحواهلم وبلداهنم أكثر " 
 ".الذين ال يعرفهم ليكون احلكم للغالب من 

                           
  سلس، استغرقت سلدين ومن أما  احلافظ نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار، وقد بلغت عشرين ومأ (1)

 .واألما  املطلقة بلغت مخسني ومائة سلس يف سلدين
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فأما احملدث يف عصرنا فهو من اشتغل باحلديث رواية : " وقال أبو الفتح ابن سيد الناس
ودراية، ومجع رواته واطلع على كثري من الرواة والروايات يف عصره ومتيز يف ذلك حىت عرف 

 .حظه واشتهر ضبطه
وخه طبقة بعد طبقة حبيث يكون         فإن توسع يف ذلك حىت عرف شيوخه وشيوخ شي

-10ص)انظر  تدريب الراوي " ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما جيهله، فهذا هو احلافظ 
 (.433-2/432)والباعث احلثيث ( 11

للحافظ شروط يف عرف احملدثني إذا اجتمعت يف الراوي مسوه : " وقال احلافظ ابن حجر
 :حافظاً وهي

 .ن أفواه الرجال ال من الصحفالشهرة بالطلب واألخذ م -1
 .واملعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم -2

واملعرفة بالتجريح والتعديل ومتييز الصحيح من السقيم حىت يكون ما يستحضره من  -3
النكت على كتاب " ذلك أكثر مما ال يستحضره مع استحضار الكثري من املتون 

 (.248ص)ابن الصالح للحافظ ابن حجر 
 : لمنهجي في هذا العم

أورد يف كــل ترمجـــة مــا قالـــه ونقلــه الـــذه  يف صــاحب الرتمجـــة مــع ذكـــر شــيوخه الـــذين  -أ 
ين ، ومــع ذكـر وفيـات األعــالم مـن احملـدثني واملســندى عـنهم وتالميـذه الــذين أخـذوا عنـهتلقـ

 .(1)وغريهم الذين توفوا عام وفاته
شـاركه يف ذلـك ليحصل للقـاريء تصـور يف اجلملـة للعصـر الـذي عـاد فيـه املـرتجم لـه ومـن 

 .العصر من شيوخ وطالب وأقران

أســأل اهلل أن يوفــق األمــة وعلماءهــا وحكامهــا للتمســك بكتــاب رهبــم وســنة نبــيهم والســري 
 .وراء أسالفهم الكرام وإحياء منهجهم يف االهتمام بالسنة وعلومها

اخل أي ( ..12)، ط (11)أرمــز لكــل طبقــة حبــرف الطــاء مــع ذكــر رقمهــا هكــذا ط  -ب 
 .ة احلادية عشرة والطبقة الثانية عشرة وهكذاالطبق

أذكر اجلزء والصـحيفة مـن تـذكرة احلفـاظ ليسـهل رجـوع القـاريء إىل أي ترمجـة شـاء،  -ج 
                           

 .وقد أحذف من بعض الرتاجم ما ال خيل بالرتمجة وما ال تدعو احلاجة إليه وهو قليل -  (1)
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 .وكذا أفعل يف النقل من طبقات احلفاظ للسيوطي وغريها
بإسـناده مـن شـيخه مـرورَاً   (1)من عادة احلافظ الذه  أنـه يـروي يف كـل ترمجـة حـديثاً  - د

ب الرتمجة وأحد الكتـب املشـهورة كالصـحيحني وغريمهـا إىل أن يصـل إىل النـ  صـلَّى بصاح
 .اهلل عليه وسلَّم

 .ويقصد يف الغالب بيان علوه النس  إىل أحد األئمة
فأقوم ببيان هذا العلو وما تضمنه من موافقة له ولشيخه الذي روى عنه ذلك احلديث وقد 

بــدالً وأحيانــا ال أصــرح بــذلك لوضــوح األمــر وأبــني أصــرح أحيانــا بــأن هــذه املوافقــة تســمى 
 . درجة احلديث من صحة أو ضعف

أسأل اهلل جل وعلى أن يرزقني اإلخالص في القول والعمل والثبات على الحق 
 .والسنة، إن ربي لسميع الدعاء

 كتبه
 ربيع بن هادي عمير المدخلي

 مكة المكرمة 
 ه 8441جمادي اآلخرة /84

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                           
 .وقد يورد يف بعض الرتاجم حديثني فأقتصر على دراسة واحد منهما -  (1)


