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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 . العظيم  وال حول وال قوة إال باهللا العلي

 
أخربنا الشيخ أبو الفتح حممد بن عبد الباقي بـن أمحـد بـن سـليمان             

 أنبأنـا الشـيخ أبـو        : قال  ، املعروف بابن البطي إجازة إن مل أكن مسعته منه        
 قيـل    ، ل قراءة عليه وأنا حاضر أمسع     عدون املُ الفضل أمحد ابن احلسن بن خري     

  قـال  ، أقرأت على أيب عبد اهللا حممد بن علي بن عبد اهللا الصوري احلافظ           :له
:    مسعت أبا احلسني حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن ج مع الغساين بصـيدا ي،  

ل بن حيىي    مسعت أبا بكر حممد بن عبد العزيز بن حممد بن الفض            : قال  ،  به فأقر
          بن القاسم ابن عون بن عبد اهللا بن احلارث بن نل بن احلـارث ابـن عبـد        فَو

  :املطلب اهلامشي مبكة يقول
      مسعت أبا داود سليمان بن األشعت بن إسحاق بن بشـري بـن شـداد               

  ،  وسئل عن رسالته اليت كتبها إىل أهل مكـة وغريهـا            بالبصرة ،  السجستاين
     :ا هلم فأملى علينجواباً

فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو وأسـأله أن يصـلي                ،  عليكم    سالم 
 . رِك كلما ذُ eعلى حممد عبده ورسوله  

    :      أما بعد
 فإنكم سألتم أن  ،   عافانا اهللا وإياكم عافية ال مكروه معها وال عقاب بعدها

  ؟ا عرفت يف البابأذكر لكم األحاديث اليت يف كتاب السنن أهي أصح م
 .      ووقفت على مجيع ما ذكرمت
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        وى من وجهني صـحيحني      فاعلموا أنه كذلك كله إال أن يكون قد ر
م يف احلفظ فرمبا كتبت ذلـك وال أرى  و واآلخر صاحبه أق   اسناداً دمفأحدمها أق 

 .يف كتايب من هذا عشرة أحاديث 
ـ           ان يف البـاب أحاديـث        ومل أكتب يف الباب إال حديثا أو حديثني وإن ك

 .صحاح فإنه يكثر وإمنا أردت قرب منفعته 
وإذا أعدت احلديث يف الباب من وجهني أو ثالثة فامنا هو من زيادة كالم فيه 

  . على األحاديثائدةورمبا  فيه كلمة ز
    ورمبا اختصرت احلديث الطويل ألين لو كتبته بطوله مل يعلم بعض من مسعـه             

 .موضع الفقه منه فاختصرت لذلك  وال يفهم املراد منه
    وأما املراسيل فقد كان حيتج ا العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري 
ومالك بن أنس واألوزاعي حىت جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك 

 .أمحد بن حنبل وغريه 
املراسيل ومل يوجد املسند فاملرسل حيتج به ولـيس هـو       مسند ضد    فإذا مل يكن  

  .ل املتصل يف القوة مث
  .     وليس يف كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك احلديث

      وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على حنوه يف الباب غريه   
    وهذه األحاديث ليس منها يف كتاب ابن املبارك وال كتاب وكيع إال 

  .الشيء اليسري وعامته يف كتاب هؤالء مراسيل
ويف كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صاحل وكذلك من مصـنفات              

 محاد بن سلمة وعبد الرزاق 
     وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه يف كتب مجيعهم أعين مصنفات مالك            

 .بن أنس ومحاد بن سلمة وعبد الرزاق 
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 سنه لـيس   e على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النيب                 وقد ألفته نسقاً  
مما خرجته فاعلم أنه حديث واه إال أن يكون يف كتايب من طريق آخر فـإين مل                 

 .رعلى املتعلم ثأخرج الطرق ألنه يك
 مجع على االستقصاء غريي وكان احلسن بن علي اخلـالل               وال أعرف أحداً  

قد مجع منه قدر تسعمائة حديث وذكر أن ابن املبارك قال السنن عـن الـنيب                 
e    ديث فقيل له إن أبا يوسف قال هي ألف ومائة قـال ابـن            حنو تسعمائة ح

  .املبارك أبو يوسف يأخذ بتلك اهلنات من هنا وهنا حنو األحاديث الضعيفة  
 وما كان يف كتايب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ماال يصح سنده   

 .     ما مل أذكر فيه شيئا فهو صاحل وبعضها أصح من بعض  
 .    وهذا لو وضعه غريي لقلت أنا فيه أكثر 

وهي فيه إال   بإسناد صاحل إال eرد عليك سنة عن النيب  ي    وهو كتاب ال 
  .أن يكون كالم استخرج من احلديث وال يكاد يكون هذا  

     وال أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هـذا الكتـاب وال               
ن العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا وإذا نظر فيه            أن ال يكتب م    يضر رجالً 

 .وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره  
      وأما هذه املسائل مسائل الثوري ومالك والشـافعي فهـذه األحاديـث            

 أصوهلا   
  e     ويعجبين أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النيب  

 منري فإنه أحسن ما وضع الناس      ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثو
  .اجلوامع

 كـل   عند     واألحاديث اليت وضعتها يف كتاب السنن أكثرها مشاهري وهي          
من كتب شيئا من احلديث إال أن متييزها ال يقدر عليه كل الناس والفخر ـا                
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أا مشاهري فإنه ال حيتج حبديث غريب ولو كان من رواية مالك وحيـىي بـن                
   .ن أئمة العلم  سعيد والثقات م

  ولو احتج رجل حبديث غريب وجدت من يطعن فيه وال حيـتج باحلـديث               
 .  شاذاًالذي قد احتج به إذا كان احلديث غريباً

     فأما احلديث املشهور املتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد     
  .وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من احلديث

بن أيب حبيب إذا مسعت احلديث فأنشده كما تنشد الضـالة فـإن             وقال يزيد   
 .عرف وإال فدعه 

  وإن من األحاديث يف كتايب السنن ما ليس مبتصل وهو مرسل ومدلس وهو 
 عامة أهل احلديث على معىن أنه متصل وهو مثل عندإذا مل توجد الصحاح 

  عباس عن ابناحلسن عن جابر واحلسن عن أيب هريرة واحلكم عن مقسم
  .ومساع احلكم من مقسم أربعة أحاديث

وأما أبو أسحاق عن احلارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من احلـارث إال               
أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وأما ما يف كتاب السنن من هذا النحـو               
فقليل ولعل ليس للحارث األعور يف كتاب السنن إال حـديث واحـد فإمنـا               

 .كتبته بأخرة 
بت صحة احلديث منه إذا كان خيفى ذلك علـي   تثمبا كان يف احلديث ما          ور

 عليـه ورمبـا     أقففرمبا تركت احلديث إذا مل أفقهه ورمبا كتبته وبينته ورمبا مل            
أتوقف عن مثل هذه ألنه ضرر على العامة أن يكشف هلم كل ما كان من هذا                

 .ثل هذا  الباب فيما مضى من عيوب احلديث ألن علم العامة يقصر عن م
     وعدد كتب هذه السنن مثانية عشر جزءا مع املراسيل منها جـزء واحـد              

   .مراسيل   
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 من املراسيل منها ما اليصح ومنها ما هو مسـند            e     وما روي عن النيب       
 .عن غريه وهو متصل صحيح  

 من األحاديث قدر أربعة آالف ومثامنائة حـديث         يب     ولعل عدد الذي يف كت    
 . ستمائة حديث من املراسيل وحنو

    فمن أحب أن مييز هذه األحاديث مع األلفاظ فرمبا جييء حديث من طريـق       
 أنـه رمبـا طلـب        مشهورون غري   العامة من طريق األئمة الذين هم      عندوهو  

  . نقل من مجيع هذه الكتب مناللفظة اليت تكون هلا معان كثرية وممن عرفت
 متصل وال يتبينه السامع      أنه غري  م من حديث غريه        فرمبا جييء االسناد فيعل   

إال بأن يعلم األحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابـن                
    .جريج قال أخربت عن الزهري ويرويه الربساين عن ابن جريج عن الزهري 

  غـري      فالذي يسمع يظن أنه متصل وال يصح بتة فإمنا تركناه لذلك ألن أصل            
 .صل وال يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثري مت

      والذي ال يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء حبديث معلول   
مل أصنف يف كتاب السنن إال األحكام ومل أصنف كتب الزهد وفضائل و

فهذه األربعة آالف والثمامنائة كلها يف األحكام فأما  ، األعمال وغريها
 . اهذا مل أخرجه  يف الزهد والفضائل وغرياح صحأحاديث كثرية
  النيب وصلى اهللا على سيدنا حممد ،اهللا وبركاته عليكم ورمحة والسالم

 . وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ،وعلى آله وسلم تسليماً


