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 صخلامل
ابتدأت الرواية احلديثية منذ بزوغ نور الدين اإلسالمي واستمرت على أيدي نبالء األمة مهتمني بأدائها على الطريقة 
اإلسنادية اليت ينكشف هبا اخلرب املسند الصحيح عن غريه. وقد بقيت وجازت عصور متأخرة حممولة بكثري من فوائدها 

هذه الفوائد واللطائف احلديثية من مرويات بعض من اعتين برواية احلديث ولطائفها مما اقتضى بذلك احلاجة إىل استنباط 
لشيخ اإلسالم ابن ‘ األربعني التيمية’من األئمة املتأخرين. فاستهدفت هذه الدراسة بيان كيفية عرض األسانيد يف كتاب 

نا، والتعرف على صيغ ه(، ومجع طرقها باعتباره واحدا من أهم مباحث الدرس احلديثي شكال ومضمو 828تيمية )ت 
التحمل واألداء مع بيان لطائف إسنادية مستنبطة منها. فكان من أمهية الدراسة تسليط الضوء حنو دراسة تطبيقية 
للمسائل اإلسنادية احلديثية املوجودة يف أسانيد املتأخرين، إضافة إىل كشف نكتها ولطائفها. واستخدمت الدراسة املنهج 

أن األسانيد يف األربعني التيمية وقد استنتجت من خالل املنهج املستعمل  ته بطريقة حتليل املادة.التحليلي الوصفي ملطابق
تتميز بذكر أسامي الرواة وأنساهبم خاصة يف النصف األول ما حتقق بسببه التيسري والتسهيل يف الوقوف على تراجم كثري 

قد حافظ على طريقة املتقدمني عند مجع الطرق وحتديد  منهم ومعرفة أحواهلم من التعديل والتجريح وأن شيخ اإلسالم
أيضا أن النصف األول من األسانيد دمشقي وبغدادي وهو كما أنتجت  مدارها ويتميز عمله بالرباعة وحسن الدقة،

 األغلب، والنصف الثاين منه يوجد فيه أكثر من ذلك.
 

 األربعون التيمية، اإلسناد.الكلمات املفتاحية: الراواية احلديثية، العصور املتأخرة، 
 
 المقدمة .1

احلمد هلل رب العاملني إله األولني واآلخرين، والصالة والسالم على أفضل اخللق أمجعني وخري من نقل كالمه 
 وبعد، غر امليامني.الوعلى آله الطاهرين وأصحابه  ،بالتسلسل األمني

إذ به يتبني اتصال الالحق  أمهية اإلسناد يف نقل األخبار لكل ناظر يف كتب السنة النبوية، ه ال ختفىفإن
غريها و سابقه ومعرفة العدل عن غريه، وهو الوسيلة يف إثبات الثقة يف صحة اخلرب وعدمها، وعلى هذه األسس 

رجل حىت يسر اهلل هلم إبقاء  جل عنر حاديث املروية عن الن ي صلى اهلل عليه وسلم ولملوها األن العلماء دو  
استنباط الفوائد احلديثية واللطائف كما أدى هذا البقاء إىل  ،األمة اإلسالمية هباسلسلة اإلسناد اليت خصت 
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قيمة السند وأمهيته ومتكن أهل صناعة احلديث ويستفيدون منها يف اكتشاف  ة يتذوقهااليت هي ملح فني اإلسنادية
 .احلديثيةالراوي يف الصناعة 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية ‘ األربعني التيمية’يف كتاب  بيان كيفية عرض الـأحاديثستهدف فهذه الدراسة ت
باعتباره واحدا من أهم مباحث الدرس احلديثي شكال ومضمونا، والتعرف على صيغ طرقها ه(، ومجع 828)ت 

تسليط الضوء حنو دراسة تطبيقية للمسائل وذلك لالتحمل واألداء مع بيان لطائف إسنادية مستنبطة منها. 
 نكتها ولطائفها. من أهل احلديث وبيان احلديثية املوجودة يف أسانيد املتأخرين

 واخلامتة.أسانيد األحديث  وحملة عن مضامنيمهيد تتضمن الدراسة الت ،وانطالقا من هذا
 
 .التيمية: التعريف الموجز باإلمام ابن تيمية وكتابه األربعين التمهيد .2

 التعريف الموجز باإلمام ابن تيمية 2.1
يلقب "تقي الدين" ويكىن "أبو  1بن تيمية احلراين الدمشقي،األمد بن عبد احلليم بن عبد السالم هو 

مشهور بالعلم الذي وعاش يف بيت  ه661. ولد عام العباس" ولكن غلبت عليها لقب "ابن تيمية" واشتهر هبا
حىت صار من األئمة ، واعتكف على طلب العلم واالشتغال به وتضلع يف العلوم والفنون هو أول موارده العلمية

، وكان 2األعالم وكان عاملا باختالف العلماء وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين وأفىت قبل العشرين أيضا
 حىت لقب شيخ اإلسالم. 3واسع املعرفة موصوفا باالجتهاد

تلمذ على الشيوخ فأكثر عنهم يف بالد الشام ومصر والعراق وغريها، ومنهم تطلب العلم سنني عديدة و 
، وألمد بن عبد الدائم بن نعمة املقدسي 4ه(683والده عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية شهاب الدين )ت 

احلافظ حممد بن ألمد بن عبد ، كما أنه قام بنشر العلم وبذله فتتلمذ عليه خلق كثريون، منهم 5ه(668)ت 
، والفقيه 7ه(748، واحلافظ حممد بن ألمد بن عثمان أبو عبد اهلل الذه ي، )ت 6ه(744اهلادي املقدسي )ت 

                                                 
  .15، ص 2005، 1، الرياض: مكتبة العبيكان، جـ ذيل طبقات احلنابلةابن رجب، عبد الرلمن بن ألمد،  (1)
 .143، ص 8، جـ شذرات الذهب، ابن العماد، عبد احلي بن ألمد، 494، ص 4، جـ ذيل طبقات احلنابلة ،ابن رجب (2)
 .326، ص 1990، 1بريوت: دار الكتب العلمية، جـ ، واملسانيدذيل التقييد يف رواة السنن أبو الطيب املكي، حممد بن ألمد،  (3)
 .468 ، ص2003، 15اإلسالمي، جـ  ، بريوت: دار الغربتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالملمد، أمد بن حمترمجته يف: الذه ي،  (4)
بن أيبك، ، الصفدي، خليل 964، دون تاريخ، ص 2، دمشق: دار الفكر، جـ لطلب يف تاريخ حلببغية اترمجته يف: ابن العدمي، عمر بن ألمد،  (5)

 .75، ص 2007، 1لكتب العلمية، جـ ، بريوت: دار انكث اهلميان يف نكت العميان
 .61ص ، 5، جـ الدرر الكامنة، العسقالين، ألمد بن علي، 215، ص 1ترمجته يف: الذه ي، حممد بن ألمد، املعجم املختص، جـ  (6)
طبقات الشافعية ، تاج الدين السبكي، 22، ص 1998، 1، بريوت: دار الكتب العلمية، جـ ذيل تذكرة احلفاظترلمته يف: احلسيين، حممد بن علي،  (7)

 .100، ص 1413، 2، ط 9طباعة، جـ ، هجر للالكربى



 
6-7 September 2015 – Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia 

Proceedings of ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21
st
 Century 

eISBN: 978-967-13705-0-6 

 

 

893 

، ومل يفرت يف حياته من التعليم والتدريس والتصنيف 8ه(751احلافظ حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، )ت 
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، االستقامة، وغريها   فخلف آثارا علمية كثرية، ومن أشهرها:

ه( 702وأثىن عليه علماء كثريون منهم تقي الدين ابن دقيق العيد )ت  ،ه728عام تعاىل ه اهلل رلمكثري. تويف 
 .9فقال له عند اجتماعه به ومساع كالمه "ما كنت أظن أن اهلل تعاىل بقى خيلق مثلك"

 الموجز باألربعين التيميةالتعريف   2.2
يف موضوعات مجعها اإلمام ابن تيمية اقتداء مبن سبقه من األئمة يف مجع أربعني حديثا أربعون حديثا هي 

وهذه األحاديث تتسم بعهدة القدم يف تصنيف  ،10بأسانيده إىل الن ي صلى اهلل عليه وسلمرواها علمية متفرقة 
لكثرة شيوخه الذين رووا عنهم هذه األحاديث، وهي  لإلمام ابن تيمية تثاب مشخية فهياألحاديث واألربعينات، 

، مسندة بأسانيد متصلة وكان يعزو بعضها إىل من أخرجه السيما الكتب الستة مع ذكر طريق املخرج للحديث
 .الفنية الثمينةالنكت ما متتاز به من إضافة إىل 
 

 ديثالمحة عن مضامين أسانيد األح .3
إشارة إىل اهتمام املتأخرين عقبه من الفوائد املستنبطة إىل ذكر ما حيتوي كل حديث  تنتهج هذه الدراسة

 باألسانيد احلديثية.
 سياق الحديث 3.1

أخربنا اإلمام زين الدين أبو العباس ألمد بن عبد الدائم بن  قال اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية رلمه اهلل:
ه، أخربنا أبو الفرج عبد املنعم بن عبد الوهاب بن سعد ٦٦٧أمسع سنة نعمة ابن ألمد املقدسي قراءة عليه وأنا 

بن كليب قراءة عليه أخربنا أبو القاسم علي بن ألمد بن حممد بن بيان الرزاز قراءة عليه أخربنا أبو احلسن حممد 
فار حدثنا احلسن بن حممد بن حممد بن إبراهيم بن خملد البزاز أخربنا أبو علي إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الص

 بن عرفة بن يزيد العبدي حدثين أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق السبيعي عن الرباء بن عازب قال:
َة، قَاَل "اْجَعُلوا َخرََج َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه فََأْحَرْمَنا بِاحلَْجِّ، قَاَل فـََلمَّا َقِدْمَنا َمكَّ »
اَل فـََقاَل جَُّكْم ُعْمرًَة" قَاَل فـََقاَل النَّاُس "يَا َرُسوَل اللَِّه َقْد َأْحَرْمَنا بِاحلَْجِّ َفَكْيَف ََنَْعُلَها ُعْمرًَة ؟" قَ حَ 

ِه اْلَقْوَل فـََغِضَب ُُثَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم "انظُُروا الَِّذي آُمرُُكْم ِبِه فَافْـَعُلوا"، قَاَل فـََردُّوا َعَليْ 
                                                 

لسيوطي، عبد الرلمن بن أيب ، ا269ص ، 1988، 1جـ الطائف: مكتبة الصديق، ، املعجم املختص باحملدثنيترمجته يف: الذه ي، حممد بن ألمد،  (8)
 .62، دون تاريخ، ص 1، لبنان: املكتبة العصرية، جـ بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةبكر، 

بريوت: املكتبة  الرد الوافر،، بن أيب بكر ، ابن ناصر الدين، حممد بن عبد اهلل135، ص 1، جـ العقود الدريةابن عبد اهلادي، حممد بن ألمد،  (9)
 .59، ص 1393، 1جـ اإلسالمي، 

 .( من جمموع فتاوى شيخ اإلسالم18تقع يف اجلزء ) (10)
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َها َغْضَباَن فـََرَأت اْلَغَضَب يف َوْجِهِه فـََقاَلْت "َمْن أَْغضَ  َبك اْنطََلَق َحىتَّ َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
 .«أَْغَضَبُه اللَُّه" قَاَل "َوَماِل اَل َأْغَضُب َوأَنَا آِمٌر بِاأْلَْمِر َواَل أُتْـَبعُ 

وتويف يوم  ه575بن عياش، مولده يف صفر سنة  خ اإلسالم "رواه النسائي وابن ماجه من حديث أيب بكرقال شي
 ه".668االثنني ثامن رجب سنة 

 :ن إسناد هذا احلديث لطائف حديثية، منهايستنبط م
i.  األحاديث إلبقاء سلسلة حمافظة الشيخ على سرد احلديث بسنده املتصل إىل الن ي عليه الصالة والسالم

 اليت خصت األمة احملمديثة هبا، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.
ii.  احلديث تساعي اإلسناد وهو من عواِل شيخ اإلسالم املطلقة لقلة عدد رجاله فقد وقع له بتسعة رجال إىل

سنة، وقد وقع له بدال بعلو يف  6ه وله 667لم وبينهما سبعة قرون، مسعه سنة الن ي صلى اهلل عليه وس
 شيوخ شيوخ النسائي وابن ماجه وأيب يعلى.

iii.  قوله "أخربنا" هو اصطالح الشائع الغالب عند املتأخرين من احملدثني يف "العرض" وهو مرتبة الثانية من
 مراتب حتمل احلديث من حيث الصحة والقوة.

iv.  لضبط والتيقن يف رواية هذا احلديث." فيه اإلشعار با ه667قوله "قراءة عليه وأنا أمسع سنة 
v.  وقع العرض من أول اإلسناد إىل الطبقة السادسة ُث التصريح بالتحديث مرة باجلمع ومرة مفردا ُث العنعنة يف

 الطبقتني األخريتني وهي حممولة على السماع إال يف مساع ابن عياش فقد سبق أنه ليس بقوي.
vi. الية.الرواة كلهم معم رون أصحاب األسانيد الع 

 سياق الحديث 3.2
أخربنا الفقيه سيف الدين أبو زكريا حيىي بن عبد الرلمن بن َنم ابن عبد  قال اإلمام ابن تيمية رلمه اهلل:

وأبو عبد اهلل حممد بن عبد املنعم بن  ه669ع يف يوم اجلمعة عاشر شوال سنة الوهاب احلنبلي قراءة عليه وأنا أمس
القواس واملؤمل بن حممد البالسي وأبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر العامري يف التاريخ وأبو العباس ألمد بن شيبان 
وأبو بكر بن حممد اهلروي وأبو زكريا حيىي ابن أيب منصور بن الصرييف وأبو الفرج عبد الرلمن بن سليمان البغدادي 

 بن الزين والكمال عبد الرحيم وابن العسقالين وزينب بنت مكي وست العربوالشمس 
 قال األول وابن شيبان وزينب أخربنا أبو حفص عمر بن حممد ابن طربزذ

 وقال الباقون وابن شيبان أخربنا زيد بن احلسن الكندي،
 ة عليهزاد ابن الصرييف فقال وأبو حممد عبد العزيز بن معاِل بن غنيمة بن منينا قراء
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قالوا أخربنا القاضي أبو بكر حممد بن عبد الباقي بن حممد بن عبد اهلل األنصاري أخربنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عمر بن ألمد الربمكي أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي حدثنا أبو مسلم 

 ألنصاري حدثين لميد عن أََنٍس إبراهيم بن عبد اهلل بن مسلم الكجي حدثنا حممد بن عبد اهلل ا
َتُه َلَطَمْت َجارِيًَة َفَكَسَرْت ِسنـََّها فـََعَرُضوا َعَلْيِهم اأْلَْرَش فَأَبـَْوا» َفطََلُبوا اْلَعْفَو  َأنَّ الرُّبـَيَِّع بِْنَت النَِّضِر َعمَّ

ِه اْلِقَصاِص َفَجاَء َأُخوَها أََنُس ْبُن النَِّضِر فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَّ فَأَبـَْوا فَأََتوا النَّ يَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَمَرُهْم بِ 
؟ َواَلَِّذي بـََعَثك بِاحلَْقِّ اَل ُتْكَسُر ِسنـَُّها قَاَل "يَا أََنُس ِكَتاُب اللَِّه اْلِقَصاُص" فـََعَفا اْلَقْوُم أُتَكَسَر ِسنُّ الرُّبـَيِّعِ 

 .«اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم "إنَّ ِمْن ِعَباِد اللَّه َمن َلْو أَْقَسَم َعَلى اللَّه أَلَبـَرَّهُ فـََقاَل َرُسوُل اللَّه َصلَّى 
 ه.672ه وتويف يف شوال سنة 592قال شيخ اإلسالم "أخرجه البخاري عن األنصاري؛ مولده سنة 

 :ما يستفاد من السندذكر 
i.  واحد تسهيال للطالب وبراعة يف الصناعة وبلغت يف الطبقة األوىل من السند مجع طرق احلديث يف مكان

 الطرق ثالث عشرة كلهم دمشقيون إال واحد فهو بغدادي.
ii.  يف سند احلديث حسن السياق يف الطبقة الثانية عند تعداد أصحاهبا واجتماعهم يف مدار واحد يف الطبقة

 حلديث.التالية واملراد منه حتويل السند وذلك يفيد الدقة والضبط يف رواية هذا ا
iii. ( سنة.8ه( وله )669احلديث من عواِل الشيخ املطلقة ألنه تساعي اإلسناد مسعه سنة ) 
iv.  رجال اإلسناد الدمشقيون اثنا عشر وهم يف الطبقة األوىل وسبعة بغداديون وهم من الطبقة الثانية إىل

 اخلامسة وأربعة مع طبقة الصحابة بصريون.
v.  بعة العليا ففيها التحديث الصريح يف ثالث طبقات وعنعنة وقع العرض يف مجيع طبقات السند إال األر

 واحدة يف الطبقة األخرية وهي حممولة على السماع فقد صرح بالتحديث من طريق البخاري وغريه. 
vi.  فيه رواية األقران وهي روية شيخ اإلسالم عن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن حممد أبو حممد اهلروي فقد

 وبني ابن تيمية سبع سنني وقد تويف ابن تيمية قبله بست وعشرين سنة.ه( وبينه 654(ولد 
vii. وافق فيه االسم واسم األب مع  فيه زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن الكندي الذي

 االسم واسم األب فصاعدا.
viii. .وقع لشيخ اإلسالم يف هذا احلديث موافقة للبخاري والطرباين يف شيخيهما بعلو 

 سياق الحديث 3.3
"أخربنا اإلمام العامل الزاهد كمال الدين أبو زكريا حيىي بن أيب منصور بن أيب  قال اإلمام ابن تيمية رلمه اهلل:

ه أخربنا أبو العباس ألمد بن حيىي بن 668الفتح بن رافع بن علي احلراين ابن الصرييف قراءة عليه يف شوال سنة 
مسع أخربنا أبو منصور عبد الرلمن بن حممد بن عبد الواحد بن احلسن القزاز بركة ابن الديبقي قراءة عليه وأنا أ
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ه أخربنا أبو جعفر حممد بن ألمد بن حممد بن عمر ابن 534قراءة عليه يف حادي عشرين مجادى األوىل سنة 
ل عبيد أخربنا أبو الفض (ه463)املسلم املعدل إمالء من لفظه باستمالء شيخنا أيب بكر اخلطيب يف صفر سنة 

اهلل بن عبد الرلمن بن حممد الزهري أخربنا أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض الفريايب حدثنا قتيبة 
بن سعيد حدثنا إمساعيل بن جعفر عن أيب سهيل نافع بن مالك بن أيب عامر عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول 

 .«َثاَلٌث ِإَذا َحدََّث َكَذَب َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف َوِإَذا اْؤمتَُِن َخانَ آيَُة اْلُمَناِفِق » اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:

 ما يستفاد من السند
i.  احلديث من مسموعات شيخ اإلسالم املبكرة فقد مسعه عرضا وهو يف السابعة من عمره، ويف إسناده أحد

افقة لشيخ مسلم بعلو عشر راوي، ووقع له بدال من شيخ شيخ البخاري وموافقة من شيخه بعلو، ومو 
 أيضا، وبدال عاليا من شيخ شيخ ألمد.

ii.  وقع العرض يف سند احلديث يف ست طبقات ُث التحديث املصرح يف طبقتني ُث العنعنة يف ثالث طبقات
 وهي حممولة على السماع.

iii. .فيه رواية األبناء عن اآلباء ألن أبا سهيل نافع بن مالك روى احلديث عن أبيه مالك 
iv.  التابعي عن تابعي ألن نافعا أبا سهيل من صغار التابعني روى عن ابن عمر وغريه من الصحابة فيه رواية

 وأبوه مالك من التابعني.

سياق الحدبث 3.4  
"أخربنا شرف الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد املنعم بن عمر بن عبد اهلل بن  قال اإلمام ابن تيمية رلمه اهلل:

ه وأبو احلسن ابن البخاري قاال أخربنا أبو العباس اخلضر 675غدير بن القواس الطائي قراءة عليه وأنا أمسع سنة 
 قريبن كامل ابن سامل السروجي قراءة عليه أخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن علي بن ألمد امل

وقال الفخر البخاري أخربنا أبو اليمن الكندي أيضا أخربنا أبو القاسم إمساعيل بن ألمد بن عمر 
السمرقندي قاال أخربنا أبو احلسني ألمد بن حممد بن ألمد بن عبد اهلل بن النقور أخربنا أبو احلسني حممد بن عبد 

حدثنا عبد اهلل حدثنا داود حدثنا الوليد بن مسلم  اهلل بن احلسني بن عبد اهلل بن هارون ابن أخي ميميي الدقاق
 عن أيب غسان حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن احلسني عن سعيد بن مرجانة عن أيب هريرة:

َها ُعْضًوا »عن الن ي صلى اهلل عليه وسلم قال  ِمْنُه ِمْن النَّاِر َمْن أَْعَتَق َرقـََبًة أَْعَتَق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِبُكلِّ ُعْضٍو ِمنـْ
 .«َحىتَّ فـَْرَجُه بَِفْرِجهِ 

قال شيخ اإلسالم "رواه البخاري عن حممد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد ورواه مسلم عن داود 
نفسه، ورواه الرتمذي عن قتيبة عن الليث عن ابن اهلاد عن عمر بن علي بن احلسني عن سعيد بن مرجانة. ولد 

 ه(".682بيع اآلخر سنة )ه( وتويف يف ر 602سنة )
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 ما يستفاد من إسناد احلديث 
i.  سند احلديث ممزوج بني أهل البلدان املتفرقة كسوابقه، فالطبقة األوىل منه دمشقيان ويف الثانية دمشقي

وبغدادي والثالثة فيها البغدادي والسمرقندي ُث البغداديون يف الطبقة الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة 
 الثامنة ُث أبو غسان نزيل عسقالن ُث املدنيون يف باقي الطبقات. فدمشقي يف

ii. .فيه براعة مجع الطرق وذكرها يف مكان واحد 
iii.  احلديث هو أنزل األحاديث العشرة األوىل فقد وقع يف سنده اثنا عشر راوي، ومع ذلك فقد وقع لشيخ

 اإلسالم بدال عاليا من شيخ شيخ البخاري.
iv. ة من التابعني بعضهم عن بعض وهم زيد بن أسلم وعلي بن احلسن زين العابدين يف سند احلديث رواية ثالث

 وسعيد بن مرجانة.
v. .فيه رواية األقران بني علي بن احلسني زين العابدين رضي اهلل عنه وسعيد بن مرجانة 

vi. .فيه راوي نسب إىل غري أبيه وهو سعيد بن مرجانة فهي أمه وهبا اشتهر 
 

 الخاتمة
أن األسانيد يف األربعني التيمية تتميز بذكر أسامي الرواة وأنساهبم حاديث أثناء هذه الدراسة تبني بعد تأمل األ

خاصة يف النصف األول ما حتقق بسببه التيسري والتسهيل يف الوقوف على تراجم كثري منهم ومعرفة أحواهلم من 
كما   املتقدمني من املصنفني يف احلديث.أن فيها األبدال واملوافقات لشيخ اإلسالم على بعض و  التعديل والتجريح.

أن شيخ اإلسالم قد حافظ على طريقة املتقدمني عند مجع الطرق وحتديد مدارها ويتميز عمله بالرباعة وحسن 
األسانيد هذه يف وجود املعمرين من الرواة وأن  الدقة وهو داللة على اتساع الطلب وطريق ملعرفة احملفوظ من غريه.

  .امما ساعد يف علوه
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