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   شرح اختصار علوم الحديث القائد الدَّميث إلى   
 

امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني س يدان محمد وعىل آ هل 

 وآ حصابه آ مجعني؛ آ ما بعد؛

للحافظ الإمام املفرس عامد  "اختصار علوم احلديث"فنبدآ  حبول هللا وقوته برشح كتاب 

، وهو من علامء القرن الثامن 774ادلين آ يب الفداء ابن كثري رمحه هللا تعاىل املتوىف س نة 

 الهجري. 
ذا ذكران الس نني يف الرشع؛ فنعمتد التارخي الإساليم اذلي اكن يؤرخ عليه الصحابة ريض  واإ

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب يعمتدها اكن اليت القمرية ال شهر ونعمتد ،ملسو هيلع هللا ىلصجرة النيب هبهللا تعاىل عهنم؛ 

آ ن ال شهر الشمس ية ملغاة متامًا؛ ل؛ ولكن املسلمني يعمتدون التارخي  هذاوليس معىن  

للنصارى، آ ما ال شهر فقد اكنت معروفة عند العرب  امليالدي الهجري ل امليالدي؛ فاإن

ننا نذكر خ  وغريمه؛ وحنن لنا الس نة الهجرية، فعندما نذكر الس نني؛ فاإ ِّ الس نة الهجرية ونؤر 

ذا ذكران احلديث عمل يف خصوصاً  دامئًا؛ قاعدتنا هذه ،ملسو هيلع هللا ىلصات باعًا ل حصاب رسول هللا  ؛ اإ

 مواليد الرواة ووفياهتم؛ فنعين به التارخي الهجري.

 جهري؛ فهو من علامء القرن الثامن . 774فاحلافظ ابن كثري تويف س نة 

وكنا قد عرفنا معىن  - مصطلح احلديثوهذا الكتاب اذلي بني آ يدينا هو كتاب يف 

كام قرره  - ؛ ونعترب هذا الكتاب اذلي معنا هو الكتاب الثاين - مصطلح احلديث سابقًا 

 يف التأ صيل يف عمل املصطلح بعد البيقونية . - بعض آ هل العمل 

م  للحافظ ابن جحر، وال مر سهل اإن شاء هللا ؛ فسواء قدمت  "خنبة الفَِّكر"والبعض يقد ِّ

؛ فال مر ليس فيه بأ س ؛ فهي  كتب متقاربة "خنبة الفكر"آ و  "ار علوم احلديثاختص"

 ليست بعيدة عن بعضها .

وكام اكن يقول بعض علامء احلديث: هذا العمل هو عمل معيل؛ فال حيتاج اإىل كرثة ادلراسة 
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تأ يت النظرية؛ فلو درست فيه كتابني آ و ثالثة؛ يكفيك اإن شاء هللا نظراًي، مث بعد ذكل 

الناحية العملية ويه ال مه يف هذا العمل، الناحية العملية تعمتد عىل عمل املصطلح وعمل 

الرجال وعمل العلل؛ فندرس يف هذه الفنون الثالثة بعض الكتب مث بعد ذكل ننتقل اإىل 

 املرحةل العملية؛ ويه ال مه .

، "م احلديثاختصار علو "، و"البيقونية"يف مصطلح احلديث حنن ندرس ثالثة كتب؛ 

 ؛ فقراءته مفيدة وانفعة . (1)"تدريب الراوي"، ومن آ راد الزايدة؛ فيقرآ  "نزهة النظر"و

عىل ابن الصالح للحافظ ابن جحر؛ فهو كتاب ماتع جدًا  "النكت"وكذكل ننصحه بقراءة 

ن اكن صاحب التدريب قد نقل الكثري منه؛ لكنه مفيد .  واإ

 ، "اختصار علوم احلديثـ "، ف"البيقونية"طلح؛ هكذا يكون التدرج يف دراسة عمل املص

تدريب "، مث بعد ذكل يقرآ  طالب العمل ما فتح هللا عليه؛ خصوصًا "نزهة النظرفـ"

 لبن جحر . "النكت"، و"الراوي

 "نزهة النظر"و "خمترص علوم احلديث"و "البيقونية"حنن يف املرحةل التأ صيلية نعمتد 

ن شاء هللا لطا  ذا درس الطالب هذه الكتب الثالث وآ تقهنا؛ ، لب العملونعتربها اكفية اإ اإ

ماكنه آ ن يفهمه بسهوةل اإن شاء هللا؛  ماكنه آ ن يقرآ  آ ي كتاب يف املصطلح؛ وبإ بعد ذكل بإ

ل ن مرحةل التأ صيل العلم  املراد مهنا آ ن تعط  طالب العمل املفتاح يك يس تطيع آ ن يفتح 

 آ  ويهنل من عمل آ هل العمل ويفهم بنفسه .بس تان الكتب؛ فيقر  ويدخل اإىل بس تان العلوم؛

ِّسك (2) علوم ال ةل هذه متكنك من فهم الكتب بنفسك ، فليست وظيفة الش يخ آ ن يدر 

 هبا  بعض الكتب اليت تس تغين مثاًل يف املصطلح بل يدر سك مجيع الكتب يف الفن؛ ل؛

 .عن كتب آ خرى؛ حبيث تس تطيع بعد ذكل آ ن تفهم كتب املصطلح لوحدك

ذا درست كتابني آ و ثالثة عند الش يخ بعد ذكل تس تطيع آ ن تقرآ  وحدك؛  مثاًل؛ يف النحو اإ

 

 تدريب الراوي" للس يوط  " -1

 واملصطلح وآ صول الفقه  لغةال: يهعلوم ال ةل  -2
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 فال حتتاج اإىل الش يخ .

وليس معىن التأ صيل العلم  آ ن تدرس عىل الش يخ مث بعد ذكل تقول: آ ان آ هنيت هذا 

ت املفتاح، مث بعد ذكل حتتاج آ ن تفتح الباب وتدخل وتهنل من هذا أ نت آ خذفالعمل؛ ل؛ 

 ، وتقرآ  من الكتب النافعة يف الفن .اخلري

ِّسك مثاًل يف عمل العقيدة ملعة "تدرس مثاًل  ؛مجمل عقيدة آ هل الس نة وامجلاعة؛ ندر 

آ نك  اهذ، ليس معىن  (4)"الطحاوية" ،(3)"الواسطية" ،(2)"القواعد املثىل"، (1)"الاعتقاد

لع عىل كتب السلف يف العقائد؛ خصوصًا   اكتفيت هبذا؛ ل؛ بل لبد لطالب العمل آ ن يط 

ل،  للخاَل  "الس نة"لاللاكيئ،  "رشح آ صول اعتقاد آ هل الس نة"الرشيعة للآجري، "كتاب 

لعبدهللا بن الإمام آ محد؛ هذه الكتب لبد لطالب العمل آ ن يطلع علهيا وآ ن مير  "الس نة"

 علهيا؛ لبد هل من ذكل، هذا ال مر ينبغ  آ ن يكون مفهومًا عند طلبة العمل  .

هذا الكتاب اذلي بني آ يدينا الآن هو املرحةل الثانية من دراسة مصطلح احلديث خاصة، 

 فظ ابن كثري مؤلف كتاب التفسري املشهور عندمك .للحا  "اختصار علوم احلديث"وهو 

 

 اختالف العلامء يف امس خمترص عوم احلديث

اختلف العلامء يف امس هذا الكتاب؛ هل هو اختصار علوم احلديث، آ م امسه الباعث 

 احلثيث؟ 

وليس هل امس غري هذا، وتسمية الباعث  ؛عض العلامء: هو اختصار علوم احلديثقال ب

 

 ( 620)تلبن قدامة املقديس -1

 ( 1421)ت بن عثمينيل -2

  (728)تلبن تميية -3

  (321طحاوي)تلل -4
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 ن ابن كثري؛ بل من تسمية آ حد احملققني.م تاحلثيث ليس

 البعض الآخر: ل؛ هذا الامس قد وضعه ابن كثري.قال و 

 وهللا آ عمل بلصواب.

 فال مر فهيا سهل اإن شاء هللا. ؛وعىل لك حال؛ فالقضية قضية تسمية

 

 ملاذا مسم َ  هذا الكتابم اختصار علوم احلديث؟  

آ و  (643لبن الصالح )ت "علوم احلديث"ل نه اختصار لكتاب آ كرب منه؛ وهو كتاب 

 ."علوم احلديث"؛ هو نفسه، وقد سامه ابن الصالح "مقدمة ابن الصالح "

 

 : آ ول آ مر عمل املصطلح
ًا عىل النحو اذلي بني آ يدينا اليوم؛ فعندان اليوم فَ نَ َص عمل املصطلح يف بداية آ مره مل يكن مم 

مجموعة من الكتب املصنفة فيه يرَست هذا العمل، لكن قبل ذكل مل تكن هذه الكتب 

 .بعده وما  ملسو هيلع هللا ىلصموجودة عىل عهد النيب 

؛ واكنت عندمه حافظة منه ملسو هيلع هللا ىلصفف  بداية ال مر اكن الصحابة يسمعون آ حاديث النيب 

يوجد بيهنم يشء من  وجد عندمه تالعب ول كذب، ولقوية، ومه عدول ثقات، ول ي

 ويتوَرعون الرواية عنه وينقلون ملسو هيلع هللا ىلص، واكنوا يسمعون من النيب - امحلد هلل  - هذه ال ش ياء 

 . هلل وامحلد سلمي بشلك متيش ال مور فاكنت كذاب، بيهنم وليس فهيا 

 النيب عىل الكذب يظهر بدآ   التابعني؛ عهد آ ول ويف الصحابة عهد آآخر يف ذكل بعد مث

: سريين بن محمد يقول ذلكل ؛ ملسو هيلع هللا ىلصلل يف رواية بعض الرواة عن النيب اخل  ويظهر ،ملسو هيلع هللا ىلص
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 . (1) (كنا ل نسأ ل عن الإس ناد، فلام وقعت الفتنة؛ قلنا : مسوا لنا رجالمك)

فصاروا يفتشون وينق ِّبون عن الرجال؛ حىت يعلموا من اذلي يأ خذون عنه ومن اذلي 

 حديثه.يرتكون 

أ حوال من معرفهتم بوالس نة و  آ دةل الكتابفبدآ ت القواعد تظهر عندئذ؛ وضعها العلامء من 

 الرجال؛ لكهنا مل تصنَف يف كتاب .

بعض الفقرات يف مصطلح احلديث اكلإمام مسمل يف مقدمة كتابه، ومل  العلامء بعضم كتب 

اهمرمزي؛ وهو من علامء القرن يمفرِّد كتاًب خاصًا ملصطلح احلديث، اإىل آ ن جاء احملدث الر 

 الرابع؛ فأ لَف كتابه "احملدث الفاصل" يف عمل مصطلح احلديث.

 ويسمى عمل احلديث. وهذا العمل؛ يسمى مصطلح احلديث، ويسمى آ صول احلديث،

فقد آ لف كتبًا  مث بعد ذكل تتابعت املصنفات فيه؛ ومن آ شهرها كتب اخلطيب البغدادي؛

 كثرية.

معرفة "يف كتابه وسامه:  (3)فوائد كتب اخلطيب البغدادي (2)ن الصالح مث مجع احلافظ اب 

 كام هو مشهور عند بعض آ هل العمل. "علوم احلديث"، آ و "آ نواع علوم احلديث

من كتب اخلطيب البغدادي يف كتابه هذا، فاكن  وائد املهمةمجع ابن الصالح اخلالصة والف

 لهذا الكتاب شأ ن عند علامء احلديث .

 مث آ خذ احلافظ ابن كثري هذا الكتاب واخترصه .

، فرشحه الكثري، ونظمه البعض، وعل ق عليه البعض، بكتاب علوم احلديثاعتىن العلامء 

كتابه هذا اذلي بني  واخترصه البعض، وممن اخترصه: احلافظ ابن كثري رمحه هللا يف

هذا الاختصار اذلي بني آ يدينا؛ هو اختصار آ يدينا، ومس ِّ  "اختصار علوم احلديث"، فـ 

 

 ( 15/ 1آ خرجه مسمل)  -1

 ( 643) وهو من علامء القرن السابع، تويف س نة -2

 ( 463) من علامء القرن اخلامس، تويف س نة  -3
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 ."علوم احلديث"لـكتاب ابن الصالح 

خيلُّ بأ صل مادة  ؛ آ ن يقلل العبارات وحيذف منه بعض ال مور حبيث ل ومعىن الاختصار

 الكتاب.

ل ويضيف آ ش ياء وفوائد ؛ وهذا ما فعهل يكتف  هبذا؛ بل ي لكن بعض اخملترصين ل عد ِّ

مؤلفنا ابن كثري رمحه هللا؛ فمل يقترص عىل الاختصار؛ بل انتقد وصَوب وغلَط وزاد فوائد 

 من عنده رمحه هللا.

 وقد اكن لهذا الكتاب قَبول عظمي عند آ هل العمل.

آ ي آ ن وحنن حنرص يف تأ صيلنا ويف تدريس نا عىل الكتب اليت تتصف هبذا الوصف ؛ 

العلامء قد قبلوها وقرروها ورشحوها واعتنوا هبا اعتناء فائقًا خاصًا، فرنك ِّز علهيا ما 

اس تطعنا اإىل ذكل سبياًل، وهذا الكتاب مما يتصف هبذه الصفة، فلام آ لَفه مؤلفه؛ اعتىن به 

 العلامء اعتناء فائقًا، وحَث بعض العلامء عىل دراس ته .

 يف دماج ؛ اكن ش يخنا الوادع  رمحه هللا حيثُّنا عليه ، واكن هذا الكتاب مقررًا عندان

، واكن ش يخنا حيثُّ عىل "البيقونية"و "الزنهة"واكن يمدَرسم يف دماج بكرثة ؛ هو و

ِّسه آ حيااًن، ولكن كام ذكرت لمك؛ فاإن  "تدريب الراوي" يأ يت مكرحةل  "تدريب الراوي"ويدر 

 .متقدمة ملن آ راد آ ن يزيد آ و آ ن يقرآ  وحده 

اعتىن بتحقيق هذا الكتاب الش يخ آ محد شاكر رمحه هللا؛ وهو من احملدثني املتأ خرين و 

بع الكتاب عدة طبعات، فهناك طبعة جيدة مطبوعة  املعروفني بعتناهئم هبذا الفن، وقد طم

يف المين، وطبعة قدمية آ يضًا مطبوعة يف مرص جيدة كذكل ؛ لكن الطبعة املطبوعة يف 

 شاء هللا . المين جيدة جدًا اإن
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  ة املقدم
 : - رمحه هللا  - قال آ حد تالميذ املؤلف 

   (بسم هللا الرمحن الرحمي، قال ش يخنا الإمام )

ما آ ن يكون كبريًا يف السن، آ و كبريًا يف العمل، آ و آ ن يكون  ؛الش يخم يف اللغة؛ هو الكبري اإ

 قد مجع الكِّرَب يف آ كرث من يشء.

هنا الش يخ تطلق من آ جل الاحرتام والتقدير والتعظمي، فلكمة ش يخنا صارت لكمة 

ذا ُآطلقت يف ميداننا حنن؛ ميدان طلبة العمل وآ هل  اصطالحية يراد هبا الكبري يف العمل اإ

 ال للكبري يف العمل، الكبري يف الشأ ن.العمل، فتق

 وش يخنا؛ تعين عندان معلمنا.

مامًا، ورمبا اكن الإمام  والإمام: هو اذلي يمقتدى به، ذا اكن هل آ تباع يقتدون به؛ يمسمى اإ اإ

مامًا يف الرش آ يضًا. مامًا يف اخلري، ورمبا يكون اإ  اإ

 ( العاَلمة  )

 العالمة صيغةم مبالغٍة للعمل يف لغة العرب؛ فهو كثري العمل. 

 ( ممفيت الإسال )

 آ ي : يف زمنه 

املفيت: هو اذلي يتصدر للفتوى بني الناس، ومفيت الإسالم اذلي يتصدر للفتوى ويفيت 

 مفيت: ؛آ ي زمنه بأ هل يمقيَد هنا  لكن ، ملسو هيلع هللا ىلصالناس مطلقًا يف دين الإسالم هو النيب 

 . نهزم  يف الإسالم

 (  قدوة العلامء) 

آ و بعض العلامء ؛ هكذا ينبغ  آ ن يكون؛ ل ن قدوة العلامء  ،اذلي يقتدي به علامء زمنه

يف لك يشء ويقتدون به، آ ما هذا  ه العلامءم يتَبعم  اذلي فهو ،ملسو هيلع هللا ىلصهو النيب  ،مطلقًا بال تقييد
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ويتبعونه علهيا ويتعلمون منه العامل فهو قدوة لطلبته؛ ينظرون اإىل آ فعاهل اليت توافق الس نة 

 الس نة؛ فال بأ س آ ن يمقال هذا .

 ( ش يخ احملدثني )

 يف زمنه . ؛ آ ي:يعين كبريمه

 (  احلافظ املفرس )

 احلافظ من مجع بني العمل بحلديث وحفظه .

، واحلافظ ابن كثري هل كتاب يف تفسري القرآآن بلقرآآن وتفسري القرآآن العامل بلتفسري :املفرس

آاثر الصحابة ريض هللا عهنم؛ وكتابه نفيس، وقد اخترصه الش يخ بلس نة وت  فسري القرآآن بأ

وهو من الكتب النافعة جدًا،  ،آ محد شاكر اختصارًا ماتعًا انفعًا يف كتابه "معدة التفسري"

 فيه . والنظرَ  القراءةَ  طالب العمل وهو آ فضل ما ننصح به من كتب التفسري؛ فيكرث

 (  حلني بَقِّيَة الَسلفِّ الصا  )

بقية السلف؛ يعين البايق ممن هو عىل طريقة السلف ريض هللا عهنم، هذا معىن بقية 

 السلف الصاحلني ؛ فهو سائر عىل طريقهم وك نه واحد مهنم .

 ( عامد ادلين )

 هذا لقب ابن كثري.

نه يمشعر مبدح، وآ يب بكر الصديقآ و ذمٍ  هو ما آ شعر مبدٍح  :واللقب  ؛، كعامد ادلين؛ فاإ

يق لقب يمشعر بملدح، و كعمر الفاروق؛ فالفاروق  لقب يمشعر بملدح؛ وهكذا .  فالصد ِّ

ذا آ شعر الوصف مبدح آ و ذم ٍ؛ صار لقبًا للشخص .  فاإ

 (  آ بو الفداء)

 ما بمدء بأ ب آ و آ م؛ آ بو فالن آ و آ م فالن . :هذه كنية، والكنية

 (  اإسامعيل)

  (بن كثرياإسامعيل ) :هذا امسه

 (  القريش)
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ة اإىل قريش؛ فهو من قريش، وقريش القبيةل اليت اكنت تسكن مكة يف عهد النيب نس ب

 .وقبهل ملسو هيلع هللا ىلص

 ( الشافع )

 مذهبًا ؛ فابن كثري رمحه هللا عىل املذهب الشافع  .

 وات ِّباع املذهب منه ما هو مذموم ومنه ما ل بأ س به ؛ 

 الس نة تركت ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىت لو جاءتك الس نة عن النيبحآ ن تتعصب للمذهب،  :فاملذموم

 واتباع ملسو هيلع هللا ىلص النيب بتباع مأ مور فأ نت خطر؛ عىل وصاحبه جداً  مذموم هذا املذهب؛ ل جل

غريه، ل بأ س ول  آ محد مذهب ول الشافع  مذهب بتباع مأ موراً  ولست الصحابة مهنج

آ ن تس تنري بأ قواهلم وتس تيضء هبا وتس تأ نس هبا ؛ لكن ليس معىن ذكل آ ن تتبع املذهب 

 .عهنم هللا ريض الصحابة من الصاحل السلف وملهنج ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  اكت ِّباعك لس نة

ام ماكل والإمام آ محد وغريمه من آ مئة الإسالم اكل وزاع  والثوري والإم الشافع  الإمام

تتعصب ل حد ؛ هذا التعصب  وغريمه؛ تس تفيد من علوهمم وتس تفيد من فتاوهيم؛ لكن ل

اليوم، وما زال هذا ادلاء موجودًا يف الناس؛ نسأ ل هللا ة قدمية وليست من مَ ذَ ومَ  ة  كَ لَ هْمَ 

 العافية .

ل للحق فقط  ملسو هيلع هللا ىلصاتباع كتاب هللا وس نة النيب ف ،الواجب عليك آ ن ل تتعصب ل حد؛ اإ

ادلليل ومهنج السلف هو الفاصل دامئًا يف لك  ،ال دةل اإىل والنظر الصاحل السلف ومهنج

 مسأ ةل .

ذا جاء ادلليل آ ما الوجه الآخر من املذهبية؛ ومه  اذلين يتقيَدون بأ صول املذهب؛ لكن اإ

وخالف املذهب يتبعون ادلليل؛ فهذا ل بأ س به، ول يمنكر علهيم؛ لكن طريقة آ هل 

 هللا ريض آ حصابه وآ قوال ملسو هيلع هللا ىلصيعظمون شيئًا بعد النيب  احلديث دامئًا يه ال فضل؛ ل هنم ل

 . عهنم
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مام آ مئة احلديث والتفسري بلشام احملروس )  (  اإ

ل النيب  مام آ مئة احلديث.؛ ملسو هيلع هللا ىلصهكذا مطلقًا ل يكون اإ نه اإ  فاإ

مام آ مئة احلديث يف زمانه؛ فال بأ س وقد قيَده هنا بلشام؛ فقال: ، لكن لو قمي ِّد هذا بأ نه اإ

مام آ مئة احلديث والتفسري بلشام احملروس، و   زمنه.يمقَيَدم باإ

مامة؛ اكل  فف   وزاع  رمحه هللا، وآ يب اإحساق بالد الشام من هو آ عظم من ابن كثري اإ

الفزاري، وسعيد بن عبد العزيز التنويخ؛ هؤلء من آ تباع التابعني، ومن التابعني جبري بن 

دريس اخلَ نفري ولين، ومن الصحابة ريض هللا عهنم آ بو ادلرداء وغريمه ريض هللا ، وآ بو اإ

 عهنم مجيعًا.

هم آ عظم علامً وقدرًا حىت من ابن كثري؛ وبعض  ،وقد اكن ال مئة العلامء كثريون يف بالد الشام

َد: يف زمنه؛ فال بأ س .  لكن لو قمي ِّ

يعين اليت نسأ ل هللا س بحانه وتعاىل آ ن حيرسها وآ ن يقهيا رش الفنت ورش آ هل ؛ احملروسو 

 الفساد  واملفسدين .

 ؛ةوليست لك سوري ة،وسوري ولبنان وبالد الشام معروفة اليوم؛ يه فلسطني وال ردن

فلكه من بالد الشام؛ كذكل  والبحر ما بعد الهنر ليس من الشام؛ وآ ما ما بني الهنرفاإن 

وتركيا ؛ ما بني الهنر والبحر؛ هذه آ يضًا داخةل يف بالد الشام،  ةدود ما بني سورياحل بعض 

يعين يوجد يف تركيا بعض بالد الشام؛ ويه قليةل، وآ ما البالد اليت ما بني هنر دجةل 

 مى قدميًا بالد اجلزيرة وليست من بالد الشام .والفرات فهذه تس

 ( هللا لالإسالم واملسلمني يف آ ايمه حَ سَ فَ ) 

 .يف وقته لعهل يعين بذكل ادلعاء؛ آ ي: يدعو آ ن يوسع هللا س بحانه وتعاىل بخلري

 ( يف ادلارين آ عىل قصده ومرامه  هم وبلَغَ )

 كثري رمحه هللا قصده ومرامه.هذا دعاء آ يضًا؛ نسأ ل هللا س بحانه وتعاىل آ ن يبلغ ابن 
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هل  واملرامم  ِّ يف  آ عىل ما قصدَ والقصد معناهام قريب، يعين نسأ ل هللا س بحانه وتعاىل آ ن ينو 

 ادلنيا ويف الآخرة.
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 امحلدم هلل، وسالم  عىل عباده اذلين اصطفى .   ): - رمحه هللا  - قال ابن كثري

مْلَ احلديثِّ النبوي   ن  عِّ ِّ آ فضلم الصالة والسالم    - آ ما بعد: فاإ قد اعتىن بلالكمِّ    - عىل قائِّهلِّ

 (. فيه جامعة  من احلمف اظ قدميًا وحديثاً 

  :عمل احلديث قسامن

 عمل احلديث رواية، وعمل احلديث دراية.

فة القواعد اليت يمتَوصل هبا اإىل معرفة حال الراوي واملروي. عمل احلديث رواية: هو معر 

 وبعض العلامء يقلب؛ فيمسم  هذا عمل احلديث دراية؛ وال مر يف هذا سهل.

يعتين برواية احلديث؛ معرفة القواعد اليت يمتوصل هبا  -عمل احلديث رواية  -لكن هذا العمل 

وعة من القواعد اليت س نذكرها يف هذا اإىل معرفة حال الراوي واملروي، فهي  عبارة عن مجم

 الكتاب اإن شاء هللا؛ معرفهتا تسمى عمل احلديث، آ و نفس القواعد تسمى عمل احلديث،

 آ ي: هذه القواعد آ و معرفهتا يه عمل احلديث. 

 آ ي قواعد؟ 

القواعد اليت نصل من خاللها اإىل : معرفة حال الراوي؛ هل هو ثقة، ضعيف، يمقبل خربه، 

 ربه ؟يمَردُّ خ

هل هو ضعيف،  معرفة حال املروي اذلي هو نفس احلديث؛ هل هو حصيح،كذكل 

 هذا يسمى عمل احلديث رواية . ؟نعمل به آ و ل نعمل به

ذن فالعمل اذلي س ندرسه الآن هو القواعد اليت توصلنا اىل معرفة رواة احلديث من انحية  اإ

ِّفنا احلديث نفسه؛ هل يم  قبل آ و ل يمقبل، هذه القواعد يه قبول خربمه وعدم قبوهل، وتعر 

 عمل احلديث، آ و معرفة هذه القواعد يه عمل احلديث رواية .

يسميه رواية ،  والبعض - آ ما القسم الثاين من عمل احلديث ؛ وهو عمل احلديث دراية 

 هذا القسم خيتص بملنت؛ معرفة غريبه . - وال مر سهل كام ذكران 
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ريبة اليت ليست مشهورة، لكامت عربية لكهنا ليست و نعين بغريب احلديث: اللكامت الغ

 مشهورة، ليست كثرية الاس تعامل، فتكون غريبة؛ فتسمى غريب احلديث .

غريبة يف احلديث ل  ةيف معرفة غريب احلديث؛ فمتمرُّ معك لكم ، كتبخاصةوهل كتب 

 الغريبة . ةرتجع اإىل هذه الكتب؛ جتدها هناك فتفرس كل معىن اللكمفتفهم معناها؛ 

ذا بَلَغ املاء قملَتني مل حيمل اخلََبث " ، فأ نت ل تعرف ما معىن (1)مثاًل : حديث " اإ

هذه اللكمة يف كتب تبحث عن تريد آ ن تعرف املعىن ؛ ف  - مثىن قمةَل  انالقلَت - "القلتني"

 هناك . اهاغريب احلديث؛ جتد معن

الهناية يف غريب "عها كتاب ابن ال ثري: من آ كربها وآ نفسها وآ نف  يه كتب هممة ومفيدة جدًا،

 ، وهو  كتاب انفع ومفيد وواسع ."احلديث وال ثر

 وكذكل جتد هذه اللكامت يف معامج اللغة العربية . 

لكمة غريبة يف منت احلديث؛  فهذا القسم؛ وهو قسم ادلراية؛ خيتص مبعرفة غريب املنت؛

هذا العمل يف املنت من  يف شغلال معىن احلديث وضبط آ لفاظه وحتريرها، يعين خيتص 

فهم معىن اللكمة، فهم معىن احلديث بشلك مجمل، فوائد  ؛انحية الفهم والضبط لللكامت

 احلديث، هذا القسم يسمى بقسم احلديث دراية، وعند البعض يسمى رواية  .

ذن عمل احلديث قسامن ؛ هذا القسم اذلي بني آ يدينا هو القسم ال ول؛ عمل احلديث رواية  اإ

اذلي خيتص بصحة احلديث وضعفه سواء من خالل معرفة حال الراوي آ و حال احلديث 

 نفسه .

نه خمتص  "فتح الباري "آ ما القسم الثاين فتجده يف كتب رشوح احلديث كـ   مثاًل؛ فاإ

رشح النووي  "،وكـ  "حصيح البخاري"؛ يرشح و يفصل  آ حاديث "حصيح البخاريـ"ب

عون "، كذكل كتاب " ن عىل سنن آ يب داودرشح ابن رسال"، و"عىل حصيح مسمل

 

(، وابن ماجه  328(و)52(، والنسايئ ) 67(، والرتمذي )65( و)63)(، وآ بو داود 4605آ خرجه آ محد ) -1

  ( عن ابن معر.518و517)
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ويه ختتص بلنوع  وما شابه؛ هذه كتب رشوح ال حاديث، "املعبود عىل سنن آ يب داود

 الثاين؛ بقسم ادلراية.

 موضوعنا هنا: هو القسم ال ول.

ذا عرفهتا وآ تقنهتا؛ متكنت من  ضع ليك جيمع كل القواعد اليت اإ هذا الكتاب اذلي بني آ يدينا وم

 آ حوال رواة ال حاديث ومعرفة آ حوال ال حاديث نفسها.  معرفة

ذن عمل احلديث يشمل ما يتعلق بحلديث لكه، وهو قسامن؛  اإ

  .القسم ال ول اذلي يتعلق بلصحة والضعف؛ وهو موضوعنا 

مه اىل ثالثة آ قسام :  ماكنك آ ن تقس ِّ  وهذا القسم بإ

 عمل املصطلح اذلي هو  معرفة هذه القواعد . - 1

 الرجال عمل  - 2

 وعمل العلل  - 3

ل فهذه الثالثة لكها جتدها يف هذه القواعد؛ يف عمل املصطلح،   هذا التقس مي للتسهيل؛ واإ

لكن هذه القواعد مهنا ما خيتص بلرجال ومهنا ما خيتص بلعلل ومهنا قواعد متعلقة بلصحة 

 والضعف، لكها تعترب قواعد يف عمل احلديث تمدَرس يف هذه الكتب .

نبدآ   وسع آ كرث قلياًل يف عمل الرجال بعد آ ن ننهتي  اإن شاء هللا من دراسة املصطلح؛نتس و 

بعمل الرجال، مث بعد آ ن ننهتي  من عمل الرجال ندرس كيفية مجع طرق احلديث؛ آ ي : 

عمل همم جدًا ل ميكن لطالب العمل آ ن يكون  - عمل البحث  -البحث، وهذا النوع من العلوم 

ذا آ ردت آ ن تبحث عن حديث آ و عن مسأ ةل طالب عمل ممتك ِّنًا و ل يعرف آ ن يبحث، اإ

ن شاء هللا . لبد كل من العمل به؛ فهذا فقهية؛  س يكون لنا فيه درس خاص اإ

ذا مل يكن عندك عمل بعمل و  مث  بعد ذكل عمل العلل؛ نه اإ هو خالصة وزبدة هذا العمل؛ فاإ

ذا تلكم علامء العلل لعىل ال حاديث بلصحة والضعف، و  لن تمتكن من احلمكالعلل  ن اإ

ن شاء هللا - تس تطيع آ ن تفهم علهيم، وهذا آ يضًا س يكون لنا معه دروس خاصة؛ ولكن   - اإ
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 عندما ننهتي  .

ذن نبدآ  حنن الآن يف املصطلح مث بعد ذكل ندخل عىل الرجال وعىل البحث مث بعد ذكل  اإ

 عىل عمل  العلل، ولكن ل تس تعجلوا .

آ جد اس تعجاًل عند بعض طلبة العمل؛  ،خالل ما يأ تيين من آ س ئةل من  - برك هللا فيمك  - 

ذن  ،ل تس تعجلوا اإن شاء هللا س منيض معمك خطوة خطوة من آ ول هذا العمل اىل آآخره بإ

هللا تعاىل؛ حىت يمتكَن الواحد منمك من احلمك عىل احلديث بنفسه، وقد رسان عىل هذه 

عٍ من طلبة العمل ومه الآن بفضل هللا من آ هل العمل يف هذا  ،الطريقة بفضل هللا مع مَجْ

 اجملال.

خالص النيَة هلل س بحانه وتعاىل يف طلبك لهذا العمل همم جدًا؛ الصرب، واجلد  ،واإ

 والاجهتاد. 

ماكين آ ن آآخذ املعلومات آ  ووظيفيت  ن آ سه ِّل عليك هذا العمل وآ ن آ يرسه كل، لكن ليس بإ

 بقدر ما آ س تطيع حىت تفهم املعلومة بشلك وآ ضعها يف رآ سك، وظيفيت التسهيل والتيسري

ذا اجهتدت وحفظت ودرست واعتنيت بنفسك؛   حصيح سلمي، مث البايق عندك آ نت، اإ

ليك.اإ تعلمت، و   ذا تاكسلت ضيَعت؛ فال مر اإ

 

 :طريقة ادلراسة

احرص عىل آ ن تراجع ادلرس اذلي تأ خذه، معك آ س بوع للك درس، فاملدة طويةل، همام 

اكنك آ ن تراجع ادلرس آ كرث من مرة قبل آ ن يأ يت ادلرس اذلي بعده، كنت مشغوًل؛ فباإم

اجعل لهذا ادلرس نصيبًا من يومك؛ راجعه من آ وهل اإىل آآخره يوميًا،  وهذا ما آ حثُّك عليه؛

ذا آ ردت آ ن تبدآ  بدلرس الثاين فال تبدآ  به حىت تراجع ادلرس ال ول من ال ول اإىل  واإ
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ندما تنهتي  من ادلرس الثاين ل تبدآ  بلثالث حىت تراجع وع  ،، مث ابدآ  بدلرس الثاينرالآخ 

 مث ابدآ  بعد ذكل بلثالث؛ وهكذا. ،ال ول والثاين

، فاإن مل تس تطع وشَق عليك؛ فرك ِّز عىل: التعريفات،  ذا اس تطعت آ ن حتفظ املنت فطي ِّب  اإ

رك ِّز علهيا جيدًا، عمل ِّ علهيا عندك بعد آ ن يمت  ةهذه ال ربع والقواعد، والتقس اميت، وال دةل؛

تفريغ ادلرس، انسخها يف ورقة وعمل ِّ علهيا واحفظها، كررها يوميًا حىت ترى آ هنا آ صبحت 

منا يكون  آفة العمل النس يان، والقضاء عىل النس يان اإ حمفوظة اكمسك، وتمراجعها يوميًَا؛ فاإن آ

كثار املراجعة ةبملراجع  ذا تقيض عىل النس يان.هك ،اليومية، وبإ

 

 

 :آ ول من اعتىن بلالكم يف عمل احلديث

َن عمَل احلديثِّ النَبوي  قال: )    (فاإ

 . ملسو هيلع هللا ىلص؛ ل نه حديث النيب (النبوي)اإضافة عمل احلديث اإىل 

عىل قائهل آ فضل الصالة والسالم؛ قد اعتىن بلالكم فيه جامعة  من احلمفَاظ قدميًا  : ) قال

   (وحديثاً 

 بيَنوه ورشحوه وآ لفوا فيه املؤلفات؛ لبيانه للناس وتعلميهم هذا العمل املهم النافع املفيد.

 ( اكحلامك واخلطيب   )قال : 

كِّرت هذه ال مثةل ؛ تعرف آ ن هؤلء  ذا ذم هذه آ مثةل عىل العلامء اذلين اعتنوا هبذا العمل، واإ

ع ل هل العمل.العلامء قد آ لفوا كتبًا انفعة عند علامء احلديث يمعتىن و   هيمت هبا وتكون مراجِّ

ع، آ بو عبد  احلامك النيسابوري : هو محمد بن عبد هللا بن محمد بن محدويه املعروف ببن البي ِّ

وهو من علامء القرن الرابع ، وبق  يف القرن (، 405)مات س نة  هللا النيسابوري،

ديث"؛ مطبوع، اخلامس مخس س نوات، وكتابه يف عمل احلديث امسه: "معرفة علوم احل
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 ونفيس يف املصطلح. م  هِّمم  وهو

وآ ما اخلطيب؛ فهو آ بو بكر آ محد بن عيل بن اثبت املعروف بخلطيب البغدادي، مات 

من علامء القرن اخلامس، هل كتاب :"الكفاية يف عمل الرواية" من آ نفس  (463)س نة 

هو آ بو اإحساق وقد حققه آ حد املرصيني و  كتب املصطلح، وهو مرجع عند علامء احلديث،

براهمي ادلمياط  حتقيقًا جيدًا، وادلار النارشة للكتاب يه : دار الهدى.  اإ

 ( وَمْن قَْبلَهمام من ال مئةقال : ) 

فهو قبل اخلطيب  ،(360)ك يب محمد احلسن بن عبد الرمحن الراهمرمزي، مات بعد س نة  

 واحلامك .

 ة؟ ملاذا نذكر توارخي الوفا  

العلامء؛ َمْن س بَق َمْن، وَمن اكن يعيش يف زمن َمن؛ فهذا هل آ ثر كبري يف حىت نعمل طبقات 

 ال حاكم كام س يأ يت اإن شاء هللا.

ذًا يا فهنا عرفنا السابق والالحق يف التأ ليف؛ من خالل الوف  ت؛ فالراهمرمزي س بق احلامك؛ اإ

 قد آ ل ف قبهل.

آ ول من آ لف كتاًب مس تقاًل يف  قالوا: آ بو محمد الراهمرمزي يف كتابه: "احملدث الفاصل" هو 

وجد مؤلفات ليست كتبًا مس تقةل؛ بل فصوًل جتدها يف ت تعمل احلديث، وقبل ذكل اكن

آ بو  :كتاب مس تقل؛ قالواـ كام فعل مسمل  مثاًل يف )مقدمة حصيحه( لكن ك  بعض الكتب؛

 محمد الراهمرمزي هو آ ول من آ لف يف عمل مصطلح كتاًب مس تقاًل. 

فَاظِّ ال مةومن بَعْ قال: ) ام من حم  ( َدهم

من علامء القرن  (643)اكبن الصالح؛ وهو عامثن بن عبد الرمحن آ بو معرو مات س نة 

السابع، وهو صاحب كتاب "علوم احلديث" اذلي اخترصه ابن كثري، واذلي ندرس 

 اختصاره.
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لبن الصالح، والبعض يسميه "مقدمة علوم احلديث" والبعض  "علوم احلديث"كتاب 

 "مقدمة ابن الصالح"، وقد اخترص ابن كثري هذا الكتاب. يسميه

 

 ح؟ابن كثرٍي مقدمة ابن الصال  ملاذا اخترص

 (  وملا اكن من آ مه ِّ العلومِّ وآ نفعهاقال: )

 آ ي : ملا اكن عمل احلديث من آ مه العلوم وآ نفعها. 

فقد قال: )وملا اكن من آ مه العلوم (، ؛ لكامت العلامء دقيقة؛ ولك لكمة يعنون هبا ما يقولون

ما آ هنا  ومل يقل: آ مه العلوم، والفرق: آ ن )من( هذه تبعيضية؛ آ ي آ ن هناك علومًا هممة، اإ

وآ نه من آ مه العلوم؛ ل نه عمل  ،هذا العمل ةتفوقه آ و آ هنا مثهل، لكن آ راد املؤلف آ ن يبني  آ مهي

هللا تبارك وتعاىل، لكنه عمل همم وهمم  وس يةل، فال يفوق مثاًل عمل التفسري؛  تفسري كتاب

ل بعمل احلديث؛ ذ ل ميكنك حىت تفسري كتاب هللا ومعرفة تفسري السلف اإ ل ن  جدًا؛  اإ

 مهنا  والضعيف الصحيح بني المتيزي ميكنك ول ،ملسو هيلع هللا ىلصالتفسري يعمتد كثريًا عىل حديث النيب 

ل  الصحيح بني المتيزي كنكمي  ول ملسو هيلع هللا ىلصوالفقه كذكل يعمتد عىل حديث النيب  احلديث، بعمل اإ

ل منه والضعيف  عمل عىل تتوقف احلديث عمل من آ مه يه اليت العلوم فهذه احلديث؛ بعمل اإ

 . احلديث

دِّ   ل َِّق عَ آُ   نْ تم آ  بْ بَ آ حْ  : ) قال عًا ملقاصِّ عًا جامِّ ْخَترَصًا انفِّ  ( .الفوائِّدِّ   فيه مم

ذا برك كل  حيب العلامء آ ن تكون هلم مشاركة يف العلوم املهمة؛ ل ن هللا س بحانه وتعاىل اإ

ذا اهمتوا هبذا العمل  يف معل من هذه ال عامل وشاركت يف عمل همم؛ اهمت به آ هل العمل، فاإ

ليك  ذا اكنت منفعة كتابك كبرية ؛ س يصل اإ واهمتوا بكتابك؛ تكون منفعة كتابك كبرية، واإ

ليه آ هل العمل؛ ل يسعون مهنا ال ج ر العظمي من هللا س بحانه وتعاىل، وهذا اذلي يسعى اإ

اإىل الشهرة، ول يسعون اإىل منافسة ال نداد، ول اإىل ثناء الناس علهيم؛ بل يسعون اإىل 
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 رضا هللا وال جر العظمي منه س بحانه وتعاىل .

 يعين لو سأ كل خشص ؛ هل حتب آ ن تكون عاملًا ؟ 

  يف زمرة العلامء. تقول نعم؛ يك آ حرش

ثين عليه الناس ويكون رئيسًا؛ رآ سًا، هذا لم بيامن خشص آآخر حيب آ ن يكون من العلامء 

آ ن آ ول من تسَعر هبم النار ثالثة ومهنم عامل وقارئ احلديث: مطلبه دنيوي، كام جاء يف 

نُّ هللا عليه س بحانه وتعاىل بفضهل مث يسأ هل؛ علمتك القران وعلمتك  العمل؛ ماذا للقران يَمم

فعلت به؟ يقول: آ قرآ تمه فيك وعلمته فيك، فيقول: كذبت آ قرآ َت ليقال قارئ وعلمت ليقال 

 . نسأ ل هللا العافية والسالمة.(1)خذوه اإىل النار عامل؛

خطري ليس سهاًل؛  هذا العمل اذلي آ نمت تقومون به الآن؛ طلب العمل؛ آ فضل معل  ال مر

ذا آ خلص النية هلل س بحانه وتعاىل فيه؛ ل نه لكام اكنت  يقوم به املسمل يف هذا الزمن اإ

وا جدًا قل وا وقل   الس نة لكام اكن العمل يف هذا اجملال آ عظم، علامء ؛احلاجة اإىل العلامء آ كرب

لهيم، حباجة اإىل العمل اذلي معهم؛ فهم محةل رشيعة هللا  ،يف هذا الزمان فالناس حباجة اإ

ذا ذهبوا؛ ذهب ادلين، كام قال النيب  ومحةل التوحيد ومحةل الس نة؛ محةل ادلين احلق، اإ

َالً ؤعاملًا اختذ الناسم ر  اذا مل يمبقِّ حىت :"ملسو هيلع هللا ىلص فأ فتوا بغري عمل فضلوا ، فس ئلوا وسًا ُجم

 

َن آ َوَل النَاسِّ يمْقََض يَْوَم الْقِّيَاَمةِّ  يقول: " ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  ( من حديث آ يب هريرة؛ قال:152) مسملآ خرجه  -1
ِ
ا

َ بِّهِّ  ل  اْستمْشهَِّد، فَأيُتِّ ، قَاَل: َكَذبَْت،عَلَْيهِّ َرجم يَك َحىَت اْستمْشهِّْدتم هيَا؟ قَاَل: قَاتَلْتم فِّ لَْت فِّ  فََعَرفَهم نَِّعَمهم فََعَرفَهَا، قَاَل: فََما مَعِّ

هِّ َحىَت ُآلْقَِّ  يفِّ ال  َب عىََل َوُْجِّ حِّ َر بِّهِّ فَسم َ ُآمِّ يَل، مثم ، َوعَلََمهم نَارِّ َولَكِّنََك قَاتَلَْت لِّ ْن يمقَاَل: َجرِّيء ، فَقَْد قِّ مْلَ ل  تََعمَلَ الْعِّ ، َوَرجم

ملَْ  هيَا؟ قَاَل: تََعلَْمتم الْعِّ لَْت فِّ َ بِّهِّ فََعَرفَهم نَِّعَمهم فََعَرفَهَا، قَاَل: فََما مَعِّ آَن، فَأيُتِّ آَن، قَاَل: َوقََرآ  الْقمْرآ يَك الْقمْرآ ، َوعَلَْمتمهم َوقََرْآتم فِّ

َب عىََل َكَذبَْت، َولَكِّنََك تََعلَْمَت  حِّ َر بِّهِّ فَسم َ ُآمِّ يَل، مثم ، فَقَْد قِّ َو قَارِّئ  آَن لِّيمقَاَل: هم ، َوقََرْآَت الْقمْرآ مْلَ لِّيمقَاَل: عَالِّم  هِّ َحىَت   الْعِّ َوُْجِّ

َ بِّهِّ  ، فَأيُتِّ هِّ ْن آ ْصنَافِّ الَْمالِّ لكم ِّ ، َوآ ْعَطاهم مِّ ل  َوَسَع هللام عَلَْيهِّ ، َوَرجم هيَا؟  ُآلْقَِّ  يفِّ النَارِّ لَْت فِّ فََعَرفَهم نَِّعَمهم فََعَرفَهَا، قَاَل: فََما مَعِّ

، قَاَل: َكَذبَْت، َولَكِّنََك فَعَ  هيَا كَلَ َل آ نَْفْقتم فِّ
ِ
هيَا ا بُّ آ ْن يمْنَفَق فِّ ِّ يٍل حتم ْن َسبِّ يَل، قَاَل: َما تََرْكتم مِّ َو َجَواد ، فَقَْد قِّ لَْت لِّيمقَاَل: هم

َر بِّهِّ فَسم  َ ُآمِّ َ ُآلْقَِّ  يفِّ النَارِّ "مثم ، مثم هِّ َب عىََل َوُْجِّ  حِّ
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علامء الس نة، وذهاب ادلين بذهاب العلامء، كام دل  ن ببقاء العلامء؛، فبقاء ادلي(1)وآ ضلوا"

 عليه هذا احلديث اذلي معنا.

م علامء الس نة  وحنرتهمم وحنرص علهيم و عىل ماكنهتم ؛ ل آ ن  ،بال غملو ٍ  فيجب علينا آ ن نعظ ِّ

حنرص عىل اإسقاطهم للك ش هبة مترُّ معنا آ و هوى يف نفوس نا آ و لرايسة وحسد، عامل 

رص عليه، ل ذلاته؛ ولكن ملا حيمهل من توحيد وس نة، واحرتامه و ا َرة  نفيسة حيم لس نة دم

ذا علمنا من  ،ل جل الس نة اليت معه مبا يليقم به تقديره وتعظميه ل جل التوحيد اذلي معه، اإ

الشخص آ نه عامل توحيد عامل س نة، وبأ نه صاحب دين، بأ نه انحص ؛ فيجب آ ن حنرص عليه 

ل  لك احلرص وآ ن ننرصه وآ ن نعينه، ل ذلاته ؛ بل ملا معه من التوحيد والس نة، ول نرتكه اإ

وصار بذكل مبتدعًا ؛ هنا  آ ن يأ تينا يشء واحض ل خفاء فيه خالف فيه العقيدة آ و املهنج

منا عظمناه وآ حببناه ل جل التوحيد والس نة  انهتيى ال مر؛ مل يعد عامل س نة؛ هذا يمرتك؛ فاإ

ذا تركها؛ تمرك   .اذلي معه، فاإ

 واخملترص تكون آ لفاظه قليةل ومعانيه كثرية؛ هذا معىن الاختصار.

، لكن نقصرمبا آ دى اإىل يعين ل يريد آ ن يكون فيه خلل؛ ل ن الاختصار ؛ قال: )انفعًا(

نه حيرص عىل آ ن ذا اكن اخملترص آ و الاختصار دقيقًا، واكن صاحبه عاملًا متفننًا؛ فاإ َل  اإ ِّ ل خيم

 ؛ فيكون انفعًا. ربملعىن مع الاختصا 

ل آ نه ( قال : )جامعًا ملقاصد الفوائد ع شيئًا من املطلوب، مفع آ نه خمترص؛ اإ نه لن يضي ِّ آ ي اإ

موجودة، آ ي املراد من هذه الفوائد يبقى موجودًا  الفوائدقاصد مس يحرص عىل آ ن تبقى 

 يف هذا اخملترص ول خيل به .

 ( د الفرائِّ   ومانِّعًا من ممشالكتِّ املسائِّلِّ قال : )

آ ي مسأ ةل واحدة؛ مسأ ةل معينة، رمبا يكون يف  املسائل الفرائد ؛ هو مجع املسأ ةل الفريدة،

اخملترص سأ زيل هذه الإشاكلت من هذه املسائل؛ فهو يقول: يف هذا  هذه املسأ ةل اإشاكل،

 

  ص ريض هللا عهنام.( من حديث عبد هللا بن معرو بن العا2673)(، ومسمل 100آ خرجه البخاري ) -1
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 لن يكون فهيا اإشاكلت اإن شاء هللا .

مة آ بو معرو بن الصالح  قال : ) وملا اكن الكِّتابم اذلي اعتىن بهتذيبه الش يخ الإمام العال 

 ( .تغَمده هللا برمحته من مشاهري املصنَفات يف ذكل بنَي الطلبة لهذا الشأ نِّ 

ة والتنقية؛ ل ن ابن الصالح آ خذ كتب اخلطيب البغدادي؛ مجعها الهتذيب هو التصفي

فائدهتا؛ فصفَاها ونقَاها حىت آ خرج مهنا اخلالصة، ومجعها يف كتابه و  وآ خذ زبدهتا؛ خالصهتا 

 "علوم احلديث"، فالهتذيب معناه التصفية والتنقية .

يف زمهنم بني طلبة  اً مشهور" مقدمة ابن الصالح وهو " آ ي ملا اكن كتاب ابن الصالح هذا

عمل احلديث ويعتين هبا طالب احلديث؛ لنصح العلامء هبا؛ ل ن ال صل يف طالب العمل آ نه 

ل بناًء عىل نصيحة ش يخه آ و مشاخيه يف كيفية الطلب؛ فيحتاج  ل يتحرك يف هذا العمل اإ

 اإىل توجهيهم وتعلميهم.

 ! امسع اي طالب العمل 

 ليست فقط تلقني معاين كتب خاصة؛ فهذا ادلرس اذلي يلقيه العامل املعمل املريب ةوظيف

منا العامل هو واحد من وظائف العامل؛  الوظيفة ال كرب من هذا يه الرتبية عىل العمل ؛ كيف اإ

يتلق اه الطالب، وكيف يعمل به، وكيف يتخلَق به، هذه وظيفة هممة ؛ ذلكل اكن العلامء 

طلب لفاكنوا حيرصون عىل الرحةل  ،عن العلامء مبارشة دامئًا ينصحون طلبة العمل آ ن يأ خذوا

  .تربيهتم، من توجهياهتم املبارشةو  وجمالسة العلامء لالس تفادة من آ خالقهم العمل

نه همام اس تفاد من العلوم؛ سيبقى ضعيفًا يف  كونعندما ي طالب العمل بعيدًا عن العامل؛ فاإ

 ممارسة هذه العلوم، ضعيفًا يف تربيته علهيا .

ذا التقيمت ببعض طلبة العمل اجملالسني للعلامء؛ جتدون آ ثر العمل فهيم ؛  و  لعلمك تالحظون اإ

خبالف طلبة العمل اذلين ترامه بعيدين عن العلامء س تجدون آ ثر العمل فهيم ضعيفًا، وهذا 

 يشء مشاهد؛ ل ن الرتبية املبارشة لها آ ثر كبري عىل طالب العمل .

 وجمالسة العلامء؛ و ما اس تطعت الرحيل ؛ مفا ل يدرك لكه اإن فمقِّدت الرحةل لطلب العملف
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دراكه اكماًل؛ حاول آ ن حترص عىل آ ن تدرك آ كرثه ؛ تواصل  ، ما مل تس تطع اإ ل يرتك جهلُّ

مع بعض آ هل العمل عن طريق غري مبارش، اليوم يرس هللا س بحانه وتعاىل الهواتف،  

 تواصل مع عامل آ و مع آ حد املشاخي عىل الهاتف .

 رمبا تقول : املشاخي ل يرد ون !

معهم حق آ ن ل يرد وا، هل تعرف ملاذا؟ ل ن آ هل الفنت وقلييل الرتبية كمرثم ومزجعون جدًا 

ِّق؛ ما آ دراه  ويفسدون، والعامل آ و الش يخ ل يس تطيع آ ن ميزي ِّ عن طريق هذه ال ُجزة ويفر 

عمل آ نك طالب عمل حمرتم  طالب عمل حمرتم آ م غري ذكل؟ ل يدري، لكن تأ كد آ نه لو آ نك

نه ل  نوحريص عىل العمل و بعيد عن الفنت واخلوض فهيا وتتعامل معه خبملق وآ دب ؛ فاإ

يرتكك، وس يحرص عليك آ كرث من حرصك آ نت عىل نفسك، هذا ظننا مبشاخينا وعلامئنا 

ذا مزَيك وعرفك ؛ فأ برش بلك خري .  وهذا آ مر قد وجدانه فهيم من خالل جمالستنا هلم، اإ

لهيم، آ و عن طريق آ ُجزة  - برك هللا فيمك  - كل احرصوا ذل ما بلرحةل اإ عىل طلب العمل؛ اإ

 التواصل  .

قال : ) وملا اكن الكتاب اذلي اعتىن بهتذيبه الش يخ الإمام العالمة آ بو معرو بن الصالح  

 تغمده هللا برمحته من مشاهري املصنفات يف ذكل بني الطلبة لهذا الشأ ن ( .

 حلديث .بني طلبة ا

ل بعد وصية العلامء هلم بذكل ؛ ل ن هذا اذلي  وذكران آ ن الطلبة ل يش هتر عندمه الكتاب اإ

اكن عليه احلال يف السابق؛ اكن طالب العمل يذهب اإىل العامل  ويسأ هل ما اذلي آ درسه ؟ 

ماذا آ تعمل؟ آ ي كتاب اقرآ  فيه؟ بأ ي كتاب آ بدآ ؟ كيف آ درس الكتاب؟ فيعطيه  

 ناس بة .التوجهيات امل 

ذا درس وحده ؛ سيتخبَط، لكن بتوجهيات العلامء؛ تضع قدمك عىل ادلرجة ال وىل  اإ

 الصحيحة يف طلب العمل .

بَانقال : )  َ حبفظه بعضم الََمهَرِّة من الش ُّ  ( .ورمبا عمينِّ

؛ وهبذا تأ خذ طريقة  - املنت  - اكن بعض الش باب حيرص عىل حفظ هذا الكتاب كذكل 
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اكنت معمتدة عندمه، وتس تفيد من مثل هذه اللكامت، وقد ذكرها من من طرق العمل اليت 

آ جل آ ن يبني ملاذا اخترص هذا الكتاب بذلات دون غريه، لكن آ نت تس تفيد الآن آ نه اكن 

ذًا حنن منيش عىل طريقهتم، وحنرص  من  طريقة طلب العمل عندمه آ هنم حيفظون املتون؛ اإ

 عىل حفظ املتون .

 ؛ هل آ حفظ املنت؟يسأ ل كثري من الش باب 

فنقول هل : نعم احفظ املنت، ل ترتدد، ل داع  آ ن تسأ ل يف هذا، منت تريد آ ن تدرسه؛ 

ذا اس تطعت آ ن حتفظه.  احفظه اإ

آ ان ل آ س تطيع آ ن آ حفظ،  :يقولف بعض الناس يشكو من قةل قوهتم وقدرهتم عىل احلفظ؛ 

ن شاء نقول هل:  هللا، ما اس تطعت آ ن حتفظ املنت؛ ل تيأ س ل مشلكة لك يشء وهل حل اإ

؛ عندك يشء اترك حفظ املنت؛ عندك يشء آآخر س يكون آ فضل من آ ن ترتك اليشء متاماً 

بطريقة  -التكرار؛ وهذه فائدة اس تفدهتا من آ حد مشاخينا  ووظيفة احلفظ؛ وه عضبب يقوم 

 كتاب.ذكر هذه الفائدة يف  - طبعًا من كتبه هو ليس ش يخًا مبارشًا  يل  ،غري مبارشة

ن مل آ طلب عليه العمل ؛  وآ حب آ ن آ قول مشاخينا ملن هلم قدر وماكنة يف نفيس حىت واإ

لكن اس تفدت منه فائدة؛ فهو ش يخ  هبذا املعىن، لكن ش يخ  اذلي آ خذت عنه العمل  

آ و ثالثة ل آ حب ذكر آ سامهئم  انوهناك اثن - رمحه هللا  -مبارشة هو ش يخنا الوادع  

 آ ن يغفر هلم ويرمحهم .وآ دعو هلم؛ آ سأ ل هللا 

 لكن هذه الفائدة اس تفدهتا من آ حد مشاخي الس نة من آ هل النصح؛ نصح هبذه الفائدة؛ 

ذا كنت غري قادرٍ  عىل احلفظ فأ كرث من التكرار؛ اقرآ  الكتاب مخسني، س تني، س بعني  اإ

مرة بقدر ما تس تطيع، وانظر بعد ذكل النتيجة؛ س تجد كثريًا من عبارات الكتاب صارت 

ن كنت غري قادر عىل حفظها يف ال ساس .حمف  وظة عندك واإ

آ ان آ وصيك عىل لك حال بلتكرار وكرثة املراجعة؛ آ مه يشء يف تثبيت املعلومات سواء و 

 آ كرثِّ من املراجعة . ؛ كنت  تريد آ ن حتفظها آ و تفهمها 
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 (  َسلَكتم وراءه ): ابن كثري قال

طلبة العمل، وحيرص بعضهم عىل : ملا اكن هذا الكتاب من الكتب املشهورة عند آ ي

 سلكت وراءه، يعين رست خلفه. حفظه؛ 

ذاءه قال : )  ( واَحتذيتم حِّ

 يعين اقتديت به 

 (  واخترصت ما بََسَطهقال : )

 يعين ركزت عىل كتابه  و اش تغلت فيه .

ذًا ملاذا ل يكون يل فيه دور طي ِّب .   مبا آ ن هذا الكتاب قد لق  قَبوًل عند الناس؛ اإ

 واخترصت ما بسطه ؛ يعين اخترصت ما توسع فيه ؛ ليسهل عىل طلبة العمل  . قال :

 ( ونظمت ما فََرَطهم : ) قال

يعين هناك آ ش ياء وزعها يف الكتاب ميينًا وشامًل مع آ نه اكن ينبغ  آ ن تكون خلف بعضها، 

 فاحتاجت اإىل تنظمي، قال : نظمهتا؛ رتبهتا ومجعت بيهنا ومل آ تركها متفرقة .

ذا اذلي قال ابن كثري آ نه س يفعهل مل يفعهل؛ اكن يريد آ ن يفعهل لكن ما مَت هل ذكل ؛ لكن ه

 وهللا آ عمل بل س باب .

 ( .وقد َذكر من آ نواعِّ احلديث مخسة وس تني ):  قال

 آ ي ذكر ابن الصالح يف كتابه علوم احلديث مخسة وس تني نوعًا من آ نواع احلديث.

بَل آ هل العمل؛ بعضهم جعل آ نواع علوم وتنويع آ نواع علوم احلديث هذه  حمل اجهتاد من قِّ

املرفوع، املوقوف، ...اإىل  احلديث؛ النوع ال ول الصحيح، النوع الثاين احلسن، الضعيف،

، لكن ما درس متوه يف "البيقونية"آآخره، هذه لكها آ نواع، وقد آ خذمت كثريًا مهنا يف 

 .هنا آ وسع بكثري ونهح، وما س تدرسهو نَْزر  يسري جدًا من عمل املصطل "البيقونية"

يف كتابه مخس وس تني نوعًا، لكن بعض العلامء قلل، ذكر ابن الصالح  ناإ  :يقول ابن كثري

، فاذلي قلل؛ دمج بعضها يف بعض واخترص واذلي كرث؛ فَرق بعضها  ،وبعض العلامء َكرث 
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 عن بعض .

َع يف ذكَل احلامكَ  قال : )  ثنيال   آ ب عبد هللا احلافظَ   َوتبِّ  (  نيسابوري ش يَخ الممحد 

ذًا  آ ي: تبع ابن الصالح يف تقس مي احلديث اإىل مخس وس تني نوعًا احلامك النيسابوري، اإ

تقس مي آ نواع احلديث اإىل مخس وس تني نوعًا ليس اجهتادًا من ابن الصالح ؛ ولكنه تبع يف 

 . "معرفة علوم احلديث"يف  - رمحه هللا  -هذا التنويع احلامك النيسابوري 

ليه من الفوائدِّ   - بعون هللا    - وآ ان  قال ابن كثري : ) المملَتَقَطةِّ    آ ذكر مجيع ذكل، مع ما آ ضيفم اإ

 (. ظ الكبري آ يب بكر البهيق ؛ املسمى بـ "املدخل اإىل كتاب السنن" من كتاب احلاف 

يريد ابن كثري : آ نه س يذكر امخلسة وس تني نوعًا اليت ذكرها ابن الصالح ؛ لن حيذف مهنا  

لهيا فوائد.   شيئًا، ولكنه س يضيف اإ

ص وهنا آ فادان فائدة؛ آ ن كتابه ليس خمترصًا جامدًا، ليس هو فقط لتقليل الالكم واحلر 

 عىل بقاء املعىن؛ لبل سزييد اإضافات من عنده؛ يفيدان هبا. 

ذًا هذا الكتاب ليس خمترصًا فقط لكتاب  منا فيه فوائد زائدة زادها ابن "علوم احلديث"اإ ؛ اإ

هذه الفوائد قد يأ خذها من كتاب و كام س يأ يت معنا اإن شاء هللا،  - رمحه هللا  - كثري 

 احلافظ الكبري آ يب بكر البهيق . 

بهيق : هو آ محد بن احلسني بن عيل آ بو بكر البهيق  من تالميذ احلامك النيسابوري، وهل وال 

، من آ شهر كتبه "السنن الكربى" وهو كتاب (458)رواايت كثرية عنه، مات س نة 

 نفيس جدًا؛ بل هو آ كرب كتاب يف آ حاديث ال حاكم.

وهو مشهور وهو  ،"سنن آ يب داود" :من كتب السنن اخملتصة بأ حاديث ال حاكم كتاب

آ حص من كتاب "السنن الكربى للبهيق "؛ لكن ككرثة آ حاديث؛ فأ كرث آ حاديث ال حاكم 

 جتدها يف "السنن الكربى" للبهيق .

هذه الفوائد اليت التقطها ابن كثري؛ التقطها من الكتاب املسمى بـ "املدخل اإىل كتاب 

 سنن الكربى".السنن"؛ هذا الكتاب مدخل اإىل كتاب للبهيق  نفسه امسه "ال 
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 ( وقد اخترصته آ يضاً قال :)

 يعين اخترص كتاب "املدخل" 

 ( بنحٍو من هذا المنط قال :)

 يعين عىل نفس الطريقة 

 (  من غري َوْكٍس ول َشَططقال :) 

 يشءٍ  آ ي الوكس هو: النقص، والشطط: جماوزة القدر، يعين من غري نقٍص ول زايدةِّ 

 .خمل ٍ 

َتعانم وعليه التُّالْكنم وهللا  قال :)  ( املمس ْ
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كرم تعداد آ نواع احلديث:  ذِّ

  :آ نواع احلديث اليت س تذكر معنا 

، مرفوع ، )  ، متصل  ، مس ند  ، ضعيف  ، حسن  ، منقطع ،   حصيح  ، مقطوع ، مرسل    موقوف 

، ،   معضل  ، شاذ ، منكر، ما هل شاهد  ،   مدلَس  ، ال فرادم ، زايدةم الثقةِّ مَعلَلم ،   امل   املضطربم

 ، مْدرجم ،   امل ، املقلوبم ،   املوضوعم سامعِّهِّ ، معرفةم كيفيةِّ سامعِّ احلديثِّ واإ   معرفةم من تمقبلم روايتمهم

جازٍة وغريها،  لِّ من اإ ،  وآ نواعم التََحمُّ وكيفيةم روايةِّ احلديثِّ    معرفةم كتابةِّ احلديثِّ وضبطهِّ

آدابم الطا   ورشطم  ، آ ثِّ مَحد ِّ آدابم امل ، آ ،آ دائِّهِّ ،   لبِّ ،    معرفةم العايل والنازلِّ ، الغريبم املشهورم

، ،  العزيزم ،   غريبم احلديثِّ ولغتِّهِّ هم ، انخسم احلديثِّ ومنسوخم مَسلْسلم س نادًا    امل املمَصَحفم اإ

 ، خَتلِّفم احلديثِّ ،  ومتنًا، مم ، خف ُّ املمرَسلِّ ، معرفةم    املَزيدم يف ال سانيدِّ معرفةم الصحابةِّ

ر، معرفةم آ اكبرِّ ال  التابعنَي، ، معرفةم الإخوةِّ    رواةِّ عن ال صاغِّ مدبَجم وروايةم ال قرانِّ امل

 ، ، رواية الآبءِّ عن ال بناءِّ ،  وال خواتِّ ، من مل    عكسهم ؛ متقدم  ومتأ خر  من روى عنه اثنانِّ

، من هل آ سامء  ونعوت  متعددة ،  ل واحد  ، معرفةم ال سامءِّ    يروِّ عنه اإ مفرداتم من ال سامءِّ امل

رِّ   والكمىن، مؤتَلِّفم   َف بمسه دوَن كمنيته، َمْن عم ، امل ،   معرفةم ال لقابِّ ،   واملمخَتلِّفم مْفرَتقم متَفِّقم وامل   امل

َب اإىل غري آ بيه،   نوع  مركَب  من الذلين قبهل، نوع آآخر من ذكل،  مسِّ معرفةم ال نسابِّ    من ن

، معر  ، توارخيم الَوفَياتِّ ا، َمْعرفةم املهبامتِّ هنم هها وبطِّ رم َتلِّفم ظاهِّ ، اليت خَيْ   فةم الثقاتِّ والضعفاءِّ

، معرفةم بدلاهنم   لامءِّ والرواةِّ ، معرفةم املَوايل من العم ، َمْعرِّفةم الطبقاتِّ رِّهِّ ْ َمْن َخلَطَ يف آآخرِّ معم

 ( .وآ وطاهنم 

ذن هللا تعاىل وسنتحدث عن لك نوع يف موطنه .   وهذه ال نواع لكها س تأ يت مفصةل بإ

 ( وترتيبهم رمحه هللافهذا تنويعم الش يخ آ يب معرو  قال :)

يعين هذه يه ال نواع اليت ذكرها آ بو معرو بن الصالح يف كتابه "علوم احلديث" وذكرها 

 هبذا الرتتيب .

ص قال :) ِّ اإىل ما ل حيم نه قابِّل  للتنويع آخرِّ املمكنِّ يف ذكل؛ فاإ    (وليس بأ
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 كثرية جدًا آ كرث من هذه ال نواع. آ خرى اً يعين من املمكن آ ن آ زيد آ نواع

ا  قال :) فاهتِّ تونِّ احلديثِّ وصِّ مْم وآ حوالم مم فاهتم واةِّ وصِّ م آ حوالم الرُّ ذ ل تَْنَحرصِّ  ( .اإ

يعىن ملا اكن تنويع علوم احلديث متعلقًا بأ حوال الرواة وآ حوال متون احلديث وصفاهتم، 

كثرية ؛ فميكن آ ن  يه ل تنحرص؛ بل -آ حوال الرجال وآ حوال احلديث  - وهذه ال حوال

 ع كثرية جدًا لعلوم احلديث .خنرج بأ نوا

 (  قلتقال : )

ذا قال : )قلت( ؛فالالكم هل .  نه اإ  هنا الالكم لبن كثري؛ فاإ

 ابن الصالح، مث بعد ذكل يعل ِّق فيقول: قلت. ميف البداية يأ يت بختصار الك

 ( ويف هذا لكه نظر قال: )

نه يعين: آ ن عند ذا قال العامل: يف هذا الالكم نظر؛ فاإ عىل الالكم؛ الالكم ل  اً اعرتاض هاإ

 ، ويوجد خطأ  يف املوضوع.هيعجب

هِّ هذه ال نواع اإىل هذا العددِّ نََظر  قال: )  ( بل يف بَْسطِّ

مخسة  فتنوعهيا اإىلآ راد ابن كثرٍي هنا: آ نه ل يمقرُّ آ صاًل عىل تنويع احلديث هبذه الطريقة، 

 هنا كثرية؛ ول داع  لهذا لكه.آ  وس تني نوعًا يرى 

ذ  قال :) ْدماجم بعضها يف بعضاإ  ( ميكِّنم اإ

 آ ي: ملاذا الإطاةل ومن املمكن آ ن ندخل بعض ال نواع يف بعض؟ 

آ ي:  اكإدخال رواية الآبء عن ال بناء والعكس يف رواية ال اكبر عن ال صاغر والعكس؛ 

 يمقال هل: عندان نوع من آ نواع احلديث امسه: رواية ال اكبر عن ال صاغر، وهناك نوع اثنٍ 

 لآبء عن ال بناء.رواية ا

 رواية ال اكبر عن ال صاغر؟ :داخةل يفالسؤال: رواية الآبء عن ال بناء آ ليست 

ذن تدخل يف مضن رواية ال اكبر عن  نعم يه مهنا؛ ل ن ال ب كبري والابن صغري؛ اإ

ذ من ال اكبر عن ال صاغر الآبء عن ال بناء.  ال صاغر؛ اإ
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ذا اكن الش يخ آ كرب من تلميذه؛ فاإن  روايته عن تلميذه تدخل آ يضًا يف رواية ال اكبر كام اإ

 عن ال صاغر؛ فرواية ال اكبر عن ال صاغر آ مع وآ مشل من رواية الآبء عن ال بناء. 

ذن ندخل نوع  ، ول داع  آ ن (رواية ال اكبر عن ال صاغر)يف  (رواية الآبء عن ال بناء)اإ

 معنا بعضهام وعندئذ لن خيرج  يفجنعل هذا نوعًا وهذا نوعًا آآخر؛ فميكن دمج النوعني 

 آ قل بكثري. تكون ال نواع؛ بل س  اً نوع ونمخسة وس ت

 (واكن آ لَْيَق مما ذكره قال :)

 . ابن الصالح آ ي س يكون ادلمج آ نسب مما ذكره

ثالٍت مهنا بعضها عن بعضقال :) امتِّ نه قد فَرق بني مم  ( مث اإ

 :انتقد ابنم كثري ابَن الصالح انتقادين 

 ال ول: آ ن كرثة تعداد ال نواع ل داع  هل؛ مفن املمكن آ ن ندخل بعضها يف بعض.

جفعل هذا النوع يف ماكن  بعض آ نواع يفرتض آ ن تأ يت متتابعة؛ بني فقد فَرق الثاين: ترتيهبا؛

 عنه. اً مث جعل النوع الثاين يف ماكن آآخر بعيد

بمهم واكن ا قال :) ْكَر لكم ِّ نَْوعٍ اإىل جانِّبِّ ما يمناس ِّ  ( لالئِّقم ذِّ

مجع احلافظ ابن جحر يف "الزنهة" بيهنام وجعلهام جبانب  مثال ذكل: املدلس واملرسل اخلف ؛

ٍ يف  الإس ناد.  بعضهام؛ ل ن بيهنام عالقة؛ فهام يشرتاكن يف سقط خف  

واملرسل واملعضل؛ ل هنا تشرتك وكذكل مجع احلافظ ابن جحر يف "خنبة الفكر" بني املنقطع 

 يف الإس ناد. فهيا سقط يف كوهنا 

هذا ليس مناس بًا يف الرتتيب؛  :آ ما ابن الصالح فقد فَرق بني بعض هذه ال نواع؛ فقالوا

ماكنه آ ن يرتب بطريقه آ حسن؛ فاإن ال ش ياء اليت بيهنا عالقة يفرتض آ ن تكون مع  فاكن بإ

 ة بيهنا ل بأ س آ ن يفرقها.بعضها، وال ش ياء اليت ل عالقة كبري 

ن اكن هل آ ثر يف الفهم؛ لكن لك واحد هل اجهتاده . نه واإ  ولك هذا انتقاد اصطاليح؛ فاإ

وقد اعتذروا لبن الصالح عن هذا الفعل، ولشك آ ن اذلي يذكره ابن كثري هو ال فضل 

لكتاب  وال حسن وال مكل، وهو اذلي اعمتده احلافظ ابن جحر يف "خنبة الفكر"؛ فقد رتب ا
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برتتيب آ فضل من ترتيب ابن الصالح، فاس تفاد ابن جحر من هذه الانتقادات اليت انتمقدت  

لها يف كتابه اذلي صنفه يف عمل املصطلح .   عىل ابن الصالح وعد 

هم عىل ما هو ال نَْسبم قال ابن كثري: )   (وحننم نمَرت ِّبم ما نَْذكمرم

ترتيبه  عىل سلمي ولن يتابع ابن الصالح كثري ما قاهل من كونه سريتب بشلك ابنم  هل فعلَ 

 ال نواع يف كتابه؟

ل؛ مل يفعل ابن كثري هذا؛ بل رتب الكتاب عىل نفس ترتيب ابن الصالح؛ وهللا آ عمل 

 بلسبب. 

َبةِّ  ورمبا آ ْدَمْجنا بعضها يف بعض؛قال :) مناس َ  (  َطلَبًا لالْختِّصارِّ وامل

الصالح آ راد آ ن يصلحه؛ لكنه مل يفعل ل هذا ول يعين اذلي انتقده ابن كثري عىل ابن 

 .ذاك

 وآ راد فعل هذا؛ ليخترص وليكون آ نسب .

هْنا اإن شاء هللا تعاىل قال : ) ناقشاٍت لبمَد مِّ هم عىل مم منَب ِّ  ( ون

ىل آآخره، وزاد  ب وغل ط اإ آ ما هذه فقد وىَف هبا؛ نبه فعاًل عىل بعض املناقشات وصو 

ال صل وهو هذا الكتاب اكن آ نفع وآ فيد لطلبة العمل من دراسة ف زايدات مفيدة جدًا؛ ذلكل 

"علوم احلديث" نفسه؛ خفالصة ذاك وزبدته موجودة يف هذا  الكتاب؛ وفيه زايدات هممة 

 لطالب العمل.
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  النوع ال ول: الصحيح

هذا النوع ال ول من مخس وس تني نوعًا من آ نواع احلديث اليت ذكرها مؤلف ال صل يف 

بعضًا  "البيقونية"وقد تقدم معنا يف  "علوم احلديث، وهذا النوع هو نوع الصحيح، كتابه

 ."البيقونية"كر يف من مباحثه، وس يكون املبحث هنا آ وسع بكثري مما ذم 

اَيَي   - قال: اعمل  قال ابن كثري: )  مم اإىل حَصيٍح    - عَلََمَك هللا واإ ِّ يَْنَقسِّ آ َن احلديَث عنَد آ ْههلِّ

   (.ضعيٍف وَحَسٍن و 

يف "علوم احلديث" آ و "مقدمة  آ ي قال ابن كثري: قال ابن الصالح؛ وهو صاحب ال صل؛

ايي آ ن احلديث ينقسم عند آ ههل اإىل حصيح وحسن  ابن الصالح: )اعمل علمك هللا واإ

 وضعيف(.

من قول آ و فعل آ و تقرير آ و  ملسو هيلع هللا ىلصبحلديث هنا: ما آ ضيف اإىل النيب  ابن الصالح  ريدي

لمقيَة، آ و ما آ ضيف اإىل الصحايب آ و التابع .صفه َخلْقيَة   آ و خم

 وهذا احلديث ينقسم اإىل حصيح وحسن وضعيف؛ هذا من حيث القبول والرد.

تصحيحًا وتضعيفًا؛  عمل احلديث؛ب)عند آ ههل( مه آ هل احلديث؛ اذلين يش تغلون وهل: ق

 تقس اميً اصطالحيًا اإىل حصيح وحسن وضعيف. ينقسم احلديث عندمه

 هذه القسمة متفق علهيا؟ هل  

 نسمع الاعرتاض من ابن كثري آ وًل مث بعد ذكل نرشح:

  (قلتقال ابن كثري: ) 

 يذكر ابن كثري فقرة من كتاب "علوم احلديث" لبن الصالح مث يعل ِّق علهيا؛ فيقول: قلت

 هذه اإحدى تكل التعليقات. وقد ذكران آ ن ابن كثري ل خيترص فقط؛ بل هل تعليقات مفيدة،

حدى طرق علامء السلف ريض هللا عهنم؛ آ هنم اكنوا يقولون: قال فالن؛ وهو يعين اإ 

فيقول: قال ابن كثري؛ وهو يعين نفسه هو؛ هذه الطريقة  مفثاًل يريد آ ن يقول: قلت؛ نفسه؛
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قال  :جتدها يف الكتب القدمية ل هل العمل فال تس تغرهبا؛ القائل هو مؤلف الكتاب؛ يقول

 اإىل "ال وسط" لبن املنذر؛ س تجده يقول: قال ابن املنذر كذا  فالن، ولو رجعت مثالً 

 وكذا؛ ويعين به نفسه رمحه هللا.

 )قلت(؛ وقد مشوا يف وقتنا هذا عىل هذا الاصطالح.:وكذكل اكنوا يقولون

 (  هذا التقس مي) قال :

 آ قسام ؛ حصيح وحسن وضعيف . ةيعين تقس مي احلديث اإىل ثالث

ْن اكْن   قال : ) ن اكن  اإ ، واإ ؛ فليَس اإل حصيح  آ و ضعيف  بلن ِّس بةِّ اإىل ما يف نَْفسِّ ال ْمرِّ

آنفًا   بلنس بة اىل اصطالح احملدثني؛ فاحلديثم ينقسمم عندمه اإىل آ كرث من ذكل كام قد ذكره آ

 (  هو وغريه آ يضاً 

اإىل حصيح وحسن  هاعرتض ابن كثري عىل ابن الصالح؛ فقال : هذا التقس مي اذلي قسمت

 اإىل آ هل احلديث؛ عىل آ ي آ ساس قسمته؟  هعزوت وضعيف آ و

ما آ نك قسمته اإىل هذا التقس مي بلنظر اإىل حقيقة ال مر؛ هذا  ل آ حد آ مرين؛ اإ ليس عندك اإ

(، يعين اإن اكن املوضوع راجعًا اإىل رمعىن قوهل: )اإن اكن بلنس بة اإىل ما يف نفس ال م

ما آ ن يكون مقبوًل آ و م ما آ ن نقبهل ونعمل حقيقة ال مر؛ وحقيقة احلديث اإ ردودًا؛ يعين اإ

به، آ و ل نقبهل ول نعمل به؛ وليس عندان يشء اثلث، فاإن آ ردت حقيقة ال مر؛ فالقسمة 

ما حصيح آ و ضعيف فقط؛ مفن آ ين آ تيت بحلسن؟   ثنائية وليست ثالثية، يعين اإ

آ نه مقبول آ و  ؛ يعين ليس بلنس بة حلقيقة ال مررورمبا قلت: ل؛ آ ان ل آ ريد ملا يف نفس ال م

مه آ هل احلديث بصطالح اصطلحوه؛ بل املسأ ةل مسأ ةل اصطالحية؛ هكذا قسَ  مردود؛

قال ابن كثري: آ عرتض عليه آ يضًا؛ ل ن يف الاصطالح عندمه قد قسموا احلديث اإىل آ كرث 

من هذه ال قسام؛ آ قسام كثرية، وآ نت نفسك ذكرت آ نك س تقسم احلديث اإىل مخس 

 ول ثالثة آ نواع؟ وس تني نوعًا؛ فكيف تق

 هذا هو اعرتاض ابن كثري.
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هذا الاعرتاض وآ جاب عنه؛ فقال: )املراد  (1)تدريب الراوي" وقد ذكر الس يوط  يف"

، فنحن نسمل ِّ بأ نه رالثاين(؛ يعين يف اصطالح آ هل احلديث وليس بلنس بة ملا يف نفس ال م

، آ و مردود ونسميه بلنس بة حلقيقة ال مر ليس عندان اإل حديث مقبول ونسميه حصيحاً 

 ، لكن يف اصطالح احملدثني عندان قسمة ثالثية. رضعيفًا وينهتي  ال م

لهيا؟    وبيق ال نواع ال خرى اليت قسموا احلديث اإ

قالوا : هذه القسمة فقط راجعة اإىل موضوع القبول والرد، يعين هذا التقس مي بلنس بة اإىل  

ولك ال قسام الباقية ترجع اإىل هذه ال قسام املقبول واملردود؛ اإىل قبول احلديث ورده، 

ما آ ن يكون حصيحًا آ و حس نًا آ و ضعيفًا، فهذه  الثالثة؛ يعين همام آ تيت من قسم؛ هو اإ

 ال قسام الثالثة تشمل مجيع ال قسام .

اصطاليح؛ يقسمون احلديث اإىل حصيح وحسن وضعيف؛ التقس مي خالصة املوضوع : 

 هذا موضوع آ ول.

 هذا التقس مي عند آ هل احلديث متفق عليه ؟موضوع اثين ؛  هل 

ل؛ بعض علامء احلديث يقسم احلديث اإىل حصيح وحسن وضعيف، والبعض يقسمه اىل 

حصيح وضعيف فقط، وليس عنده حسن؛ وهذا هو املعروف عند السلف قبل الرتمذي؛ 

ن  فاإن احلسن بملعىن الاصطاليح املعروف حاليًا مل يكن موجودًا قبل الرتمذي، واإ

ل آ هنم جدت لفظة حسن عند من مه قبل الرتمذي؛ وم  ل يعنون به احلسن اذلي هو اإ

منا يعنون احلمسن اللغوي؛ ك ن تقول  احلديث املقبول ال نزل رتبة من احلديث الصحيح؛ اإ

مجيل، هذا ما يعنونه، ول يعنون املعىن الاصطاليح؛ هذا قبل وجه وجه حسن يعين 

 الرتمذي رمحه هللا .

 

((؛ قال: )61/  1) -1 يه  َبةِّ لَِّما يفِّ : )تَْنبِّ لن ِّس ْ ْن اَكَن بِّ
ِ
ميم ا ، قَاَل ابْنم َكثِّرٍي: َهَذا التَْقس ِّ ب  يح  َوَكذِّ َل حَصِّ

ِ
نَْفسِّ اْل ْمرِّ فَلَيَْس ا

 َ ْن َذكلِّ ىَل آ ْكرَثَ مِّ
ِ
ْ ا ْنَدمهم مم عِّ ثِّنَي، فَهمَو يَْنقَسِّ ِّ َحد  اَلحِّ الْمم ىَل اْصطِّ ِ

هِّ  ،آ ْو ا ىَل َهذِّ
ِ
ع  ا ُّ َراجِّ ، َوالْلكم َراَد الثَاينِّ َوَجَوابمهم آ َن الْمم

 (. الثاََلثَةِّ 
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يٍف فَهََذا آ َولم َمْن  (1)ية رمحه هللاقال ابن تمي  يٍح َوَحَسٍن َوَضعِّ ىَل حَصِّ يثِّ اإ ْسَمةم الَْحدِّ : )َوآ َما قِّ

هِّ الْقِّْسَمةم َعْن آ َحٍد قَْبهَلم  يُّ َولَْم تمْعَرْف َهذِّ ذِّ مِّ ْ هِّ الْقِّْسَمَة آ بمو عِّيََس الرت ِّ رَِّف آ نَهم قََسَمهم َهذِّ  .(عم

ُّ لَكِّْن : )  (2)وقال ميم الثُّاَلِثِّ رَِّف َعهْنمْم َهَذا التَْقس ِّ لََماءِّ فََما عم ْن الْعم ي ِّ مِّ ذِّ مِّ ْ بََل الرت ِّ َوآ َما َمْن قِّ

يٍف …( يٍح َوَضعِّ ىَل حَصِّ ونَهم اإ مم  اَكنموا يمقَس ِّ

ذن فاملسأ ةل ما آ ن  متيش عىل الاصطالح القدمي؛ فتقول احلديث حصيح  اإ اصطالحية ؛ اإ

احلسن مضن الصحيح وتسم  هذا لكه حصيحًا سواء اكن حصيحًا آ و ل خِّ دْ وضعيف وتم 

ما آ ن  ليك من انحية الاصطالح، اإ حس نًا، آ و آ ن تقسم القسمة ثالثية، فال مر راجع اإ

 متيش عىل هذا آ و متيش عىل هذا؛ وال مر سهل.

 هذا هو املقصود من هذه الفقرة.  

قسم اإىل حصيح وضعيف، آ و خالصة الالكم لكه؛ احلديث من الناحية الاصطالحية ين 

وحسن وضعيف، وبقية ال قسام اليت س نذكرها لكها راجعة اإىل هذه ال قسام.  اإىل حصيح

ذا وصفنا حديثًا ما بأ نه حصيح؛ فهو مقبول   والصحيح واحلسن من قسم املقبول، يعين اإ

ذا وصفنا احلديث بحلسن.  نعمل به ونعتقده وندين هللا به، وكذكل اإ

ذا قَسمنا قسمة  ثالثية؛ اكن عندان حصيح وحسن وضعيف، فالصحيح واحلسن قسامن فاإ

؛ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فعهل قد آ و ملسو هيلع هللا ىلص يمعمل هبام ونعتقد آ ن احلديث الصحيح واحلسن قد قاهل النيب

 ذلكل نعتقده دينًا ونعمل به عىل آ نه دين؛ سواء اكن حصيحًا آ و اكن حس نًا. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصآ نه ليس اثبتًا عن النيب آ ما الضعيف فال يمعمل به عندان؛ ل ن الغالب عىل الظن 

 ضعيف، حديث هذا و حسن حديث هذا و حصيح حديث هذا :كل آ قول نآ   معىن هذا

 

 (33/ 18الفتاوى" )" مجموع  -1

 (35/ 18" مجموع الفتاوى" ) -2
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؛ ذلكل فعلهام آ و قاهلام قد ملسو هيلع هللا ىلص النيب آ ن ظين عىل ويغلب هبام آ معل واحلسن الصحيح يعين

آ تدين هبام، آ ما الضعيف فال؛ ل يعمل به؛ ل ن الغالب عىل الظن آ نه غري اثبت عن النيب 

 . ملسو هيلع هللا ىلص

فسواء قسمت احلديث اإىل حصيح وحسن وضعيف، آ و قسمته اإىل حصيح وضعيف؛ 

فالالكم نفسه؛ ل ن احلديث اذلي هو حسن عند من يقسم القسمة الثالثية؛ هو عند 

خل يف مضن الصحيح اذلي يمعمل به؛ لكنه ل حَيمك عىل اذلين يقسمون قسم ثنائية دا

بل يقول لكه حصيح، لكن الصحيح عنده درجات، ويف الهناية لكه  احلديث بأ نه حسن؛

 يمعمل به .

 هذه خالصة موضوع هذا التقس مي .

 تعريف احلديث الصحيح ورشوطه

؛ فهو احلديثم املس ندم اذلي  قال : )   هم بنقلِّ  قال : آ ما احلديثم الصحيحم س نادم لم اإ يتَصِّ

 ( .الَعْدلِّ الَضابِّطِّ عن الَعْدلِّ الَضابِّطِّ اإىل منهتاه ول يكون شاذًا ول معلالً 

العدل ؛ هو املسمل العاقل البالغ اخلايل من آ س باب الفسق، وبعضهم زاد: وخوارم املروءة؛ 

 وقد فصلنا هذا لكه يف السابق .

يه من آ ول الإس ناد اإىل آآخره، وقد فصلنا هذا والتصال؛ هو سامع لك راوي من اذلي يل 

 ."البيقونية"آ يضًا يف 

 والإس ناد والس ند مبعىن واحد عند احملدثني؛ ويه سلسةل الرواة املوصةل اإىل املنت.

 هو احلديث املس ند…( ف لكن املؤلف يقول هنا: )

 ملاذا حني عرفنا الصحيح فامي س بق مل نذكر لكمة )املس ند( يف التعريف؟  
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قد ذكر ثالثة  - وهو املس ند  - ملؤلف يف النوع الرابع اذلي س يأ يت معنا اإن شاء هللال ن ا

 آ قوال ل هل احلديث يف تعريف املس ند. 

ولكنه ذكر يف تعريف الصحيح هنا قيودًا تمغين عن املس ند عىل ال قوال الثالثة؛ فال حاجة 

 ذلكر هذه اللكمة، واختصارها آ نسب.

 كرت عند احملدثني يف معىن املس ند آ نه:هنا: آ ن ال قوال اليت ذ ونعين

 آ وًل: مبعىن املرفوع 

 اثنيًا: مبعىن املتصل

 اثلثًا: مبعىن املتصل املرفوع.

احلديث تعريف  يفعندان  ؛ملسو هيلع هللا ىلصفعىل املعىن ال ول؛ آ ن املس ند هو املرفوع اإىل النيب 

 ينهتي  اإىل النيب؛ آ ي اإىل آ ن يف التعريف : ) اإىل منهتاه(قد ذكرانف ما يمغين عنه، الصحيح

ذن التابع ، اإىل آ و الصحايب اإىل آ و  ملسو هيلع هللا ىلص  داع  فال املس ند؛ عن تغين( منهتاه اإىل) لكمة اإ

 ند( هبذا املعىن .املس  ) لـ

اذلي )وعىل املعىن الثاين؛ آ ن املس ند: هو املتصل؛ فاملؤلف قال يف تعريف الصحيح: 

س ناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط تصال مذكور، اإذن رشط الف  ،(يتصل اإ

 زايدة ل حاجة لها . (املس ند)لكمة 

؛ آ ن املس ند مبعىن املتصل املرفوع ؛ فلكمة )اإىل منهتاه( كِّرَ وعىل املعىن الثالث اذلي ذم 

س ناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط( ؛ تغين عهنا .  ولكمة )ما اتصل اإ

ذن فالقيود املذكورة يف التعريف تكفينا وتغنينا عن لك  ؛  فهي  زايدة .(املس ند)مة اإ

والعلامء يقولون : التعاريف تصان عن الإسهاب؛ آ ي: ل ينبغ  آ ن يكون فهيا زايدات؛ ل ننا 

منا نريد تعريفًا خمترصًا ليس فيه اإخالل ل نرشح؛ رج عنه ، اإ جيمع لنا آ وصاف املعَرف ول خيم

عندما يقولون: جيب آ ن شيئًا ول يدخل فيه شيئًا ليس منه، وهذا معىن الكم العلامء 
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يكون التعريف جامعًا مانعًا؛ يعين جيمع آ وصاف املعَرف حبيث يصبح واحضًا عندان ويف 

ف متامًا ا مع غريه؛ فرنيد شيئًا ميزي لنا املعرَ فهيتكون فيه آ وصاف يشرتك  نفس الوقت ل

نه حبيث   ل خيتلط بغريه آ بدًا ول خيرج يشء منه عن التعريف .اإ

 معىن وضع التعريف لليشء .هذا 

فعندان هنا اإشاكل يف لفظة املس ند؛ آ هنا زايدة ل داع  لها فينبغ  آ ن نصون التعريف عن 

فنحن نريد اختصارًا بقدر الإماكن؛ فيمتكن الطالب من احلفظ  ؛زايدات ل داع  لها 

 داع  لها . ل ،فلكمة املس ند يوجد ما يغين عهنا ؛ اإذن حنذفها  ،بسهوةل

قوهل: )بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ( عندان اإشاكل؛ وهو تكرار لكمة مث يف 

ذن  لاكن)عن مثهل(؛ :)العدل الضابط(؛ فلو عدلنا عهنا اإىل آ خرص وتؤدي نفس املعىن؛ اإ

 فنقول: )بنقل العدل الضابط عن مثهل( . ،نس تغين هبا عن لكمة )العدل الضابط(

 التابع ، اإىل انهتيى آ و الصحايب اإىل انهتيى آ و ملسو هيلع هللا ىلص النيبسواء انهتيى اإىل  ،)اإىل منهتاه( قوهل:

ذا الصحايب وفعهل و قول التابع  وفعهل؛ فنقول  قول فيه يدخل احلديث تعريف بأ ن قلنا  فاإ

ىل النيب اإىل منهتاه ذا انهتيى اإ ذا آ ما التابع ، آ و الصحايب آ و  ملسو هيلع هللا ىلص : اإ فنا  اإ  ما بأ نه احلديث عر 

 فعل ذكل يف داخالً  وليس آآخره، اإىل...  فعل آ و قول من فقط ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  اإىل آ ضيف

 .ملسو هيلع هللا ىلص يعين اإىل النيب ،اإىل منهتاه :قولن فعندئذ قوهل؛ ول التابع  فعل ول قوهل ول الصحايب

فنا  ،( شاذاً  يكون ول)  قال  وس يأ يت ،(منه آ وىل هو ملن املقبول خمالفة) بأ نه الشذوذ وعر 

 . وتفصيهل رشحه هللا شاء اإن

 . قادحة خفية عةل فيه ما  هو:  واملعلل معلاَلً، يكون ول

 . عةل فيه ما  :اللغة يف واملعلل

ن شاء هللا تفصيل القول فيهخفي عةل فيه ما :واصطالحاً  مع آ نه تقدم  ،ة قادحة، وس يأ يت اإ

 . "البيقونية"ومر معنا يف 
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 هبا  منه  زم رَتَ فوائد قيود الصحيح؛ وما حيمْ 
َ  قال ابن كثري: ) مْعَضل،  مثم عِّ، وامل مْنَقطِّ ، وامل مْرَسلِّ َز هبا عن امل ه، وما احرَتَ م فوائَد قميودِّ آ َخَذ يمَبني ِّ

 (  يف راويه نوعم َجرِّحٍ   وما  والشاذ، وما فيه عةل قادحة، 

اخترص ابن كثري مجةل من الالكم؛ فقال: مث آ خذ؛ واملراد: مث آ خذ ابن الصالح يبني فوائد 

 قيوده.

 ؟ ما يه القيود

 احلديث الصحيح هو احلديث املس ند؛ هذا القيد ال ول. قوهل:

س ناده؛ القيد الثاين   اذلي يتصل اإ

 بنقل العدل؛ القيد الثالث 

 الضابط؛ القيد الرابع … اإىل آآخره

لكام جاء بلكمة مس اها قيدًا؛ ل نه يأ يت يف بداية التعريف بلكمة  - اللكامت  -هذه ال وصاف 

رج هبا آ مورًا حىت يمبق  مث بعد ذكل يبدآ  بذكر لكامت خيم  عامة؛ جنس يشمل آ فرادًا كثريين،

 كل املعَرف فقط. 

  .هو حيوان انطق :نسان؛ يقولونمثاهل فامي يذكرون يف تعريف الإ 

احلوت و  الطريو احليوان و  فيه حياة؛ فيدخل فيه الإنسان لكمة حيوان جنس يشمل لك ما

 .... اإىل آآخره.

الإنسان ويشمل غريه، مث تأ يت بقيود تقي د؛ لتخرج فلكمة حيوان هنا جنس يشمل 

هذا هو املراد  -الآخرين، فاإن قلت حيوان انطق؛ آ خرجت لك ما ل ينطق نطقًا نفهمه 

 . - النطق اذلي يفهمه البرش ،ا بلنطق هن

فبق  الإنسان فقط، فلكمة  ،فعندما ذكرت لكمة انطق؛ آ خرجت هبا لك حيوان ل ينطق

 اجلنس اذلي ذكرته بداية؛ هذا معىن القيد. انطق قيد قيَدت هبا 
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ِّ  ،يعرتض بعض آ هل العمل طبعاً  ف الإنسان هبذا التعريف وهذا ليس فيقول: ل يصح آ ن نعر 

منا حمهل آ صول الفقه، وس يأ يت اإن شاء هللا هناك.  موضوعنا الآن وليس حمهل هنا؛ واإ

نسان، نعم المنل ينطق لكن عىل لك حال النطق املراد به هنا هو: النطق اذلي يفهمه الإ 

ل من آ راد هللا س بحانه وتعاىل هل ذكل آ  وغريه ينطق  يضًا؛ لكنه نطق ل يفهمه البرش اإ

 كسلامين عليه السالم.

معنا آ ش ياء كهذه؛ اختلف  والتعريفات آ حيااًن همام حاولت آ ن تضبطها فال تس تطيع، وس ميرُّ 

يةل يف ضبط التعريف .... اإىل آآخره، نقاشات طو ت بيهنم دار العلامء كثريًا يف تعريفاهتا، و 

 وآ حيااًن تكون ال ش ياء معروفة من غري تعريف، فال داع  آ ن تتعب كثريًا يف املوضوع.

ذا آ ىت يعين ملا به يريد آ ن يذكر هل فائدة؛  قيَدَ  يعين لك قْيدٍ ، قال )مث آ خذ يبني ِّ فوائد قيوده(

ذا قال: بنقل العدل؛ ملاذا آ ىت  بلكمة العدل هنا؟ ل بد آ ن يكون لها فائدة هبذه اللكمة؛ فاإ

عندما تذكرها يف التعريف؛ فالقيود يه اللكامت اليت وضعها يف تعريف احلديث الصحيح 

 ليمخرج هبا ما ليس من املَعَرف.

، يعين ذكر هذا القيد ليتخلص من يشء )وما احرتز هبا عن(قال:   ،الاحرتاز؛ مبعىن التويق 

ول يريد آ ن يدخهل يف ، يريد آ ن يتخلص منه هبذه القيودمفا هو هذا اليشء اذلي 

 الصحيح؟ 

هذا آ ول يشء يريد الاحرتاز منه؛ ل ن املرسل ليس من احلديث ، )املرسل( :قال 

 الصحيح.

 لكن بأ ي قيٍد آ خرج املرسل؟

س ناده)بقيد:   ؛ ل ن املرسل ليس متصل الإس ناد.(ما اتصل اإ

 عىل محلناه آ و سقط، ففيه ملسو هيلع هللا ىلص التابع  اإىل النيبوسواء محلنا املرسل عىل معىن ما آ ضافه 

ن فيه سقط سواء اكن من آ ول الإس ناد آ و من اك ما  لك وهو عام؛ بشلك املرسل معىن
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س ناده فأ خرج املرسل من مضن   ،وسطه آ و من آآخره ؛فلكه يكون قد خرج بقيد ما اتصل اإ

ذن احلديث املرسل ليس حصيحًا .  الصحيح، اإ

س ناده راو آ و آ كرث برشط عدم التوايل، ،وآ خرج املنقطع عندان سقط ف  وهو ما سقط من اإ

ذن  س ناده، اإ ذن ليس هو من احلديث الصحيح، وقد خرج بقيد: ما اتصل اإ يف الإس ناد؛ اإ

املعضل هو ما سقط  - يكون معضاًل  ول ول يكون مرساًل، ل يكون الصحيح منقطعًا،

س ناده راواين فأ كرث برشط التوايل  املرسل واملنقطع واملعضل لكها  :هذه الثالثة ؛- من اإ

  .خرجت بقيد اتصال الس ند

ما فهيا انقطاع  وكذكل املعلق واملرسل اخلف  واملدلس؛ لك هذا خرج بقيد التصال؛ ل هنا اإ

سل واملرسل اخلف  واملدلس واملعضل واملنقطع آ و يه مظنة الانقطاع؛ اكلتدليس، فاملر 

ذن هذا الرشط ال ول فد آ خرج لك هذه ال نواع؛  واملعلق؛ لكها قد خرجت هبذا القيد؛ اإ

فهذه ال نواع لكها من قسم الضعيف، آ ما الصحيح آ و احلسن فال بد فيه من اتصال 

 الس ند.

 يد: ول يكون شاذًا. آ ي: وما احرتز به عن الشاذ، وقد خرج الشاذ بق  قال )والشاذ(

آ ي واحرتز عام فيه عةل قادحة ؛ فقد خرج بقيد : ول يكون  قال )وما فيه عةل  قادحة(

 معلاًل .

سواء اكن اجلرح يف العداةل آ و بسبب احلفظ؛ ل ن اجلرح  قال )وما يف راويه نوع جرح( 

بعدٍل؛ بل جمروح  قد يكون يف العداةل فيكون الراوي كذاًب آ و زانيًا آ و سارقًا؛ فهذا ليس

) بنقل العدل(، وقد يكون جمروحًا بسبب سوء : جرحًا يؤثر يف عدالته، فيخرج بقيد

حفظه، فيخرج بقيد )الضابط(، فبقولنا : بنقل العدل الضابط آ خرجنا اذلي ل يضبط؛ 

 فال يقبل خربه . حافظته سيئة، ل حيفظ جيدًا؛

 اجملهول؛ جمهول احلال، وجمهول العني. - قيد العداةل والضبط - وكذكل آ خرج هبذا القيد 

 وجمهول احلال: من ل نعرف حاهل آ هو ثقة آ م ليس بثقة.
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 وآ ما جمهول العني: مفن ل نعرف عينه؛ هل هو موجود آ م ليس موجودًا بل جمرد امس.

فالكهام ل نعرف حاهل آ نه عدل ضابط؛ مفثل هذا ل يدخل يف مضن الصحيح بل خيرج؛ 

 عدالته وضبطه .ل ننا مل نتحقق من 

حة، بال خالٍف بني آ هل    قال :قال ابن كثري : ) ِّ مك هل بلص  فهذا هو احلديثم اذلي حيم

 (  احلديث 

آ ي : قال ابن الصالح هنا آ ن هذا هو احلديث اذلي حيمك هل بلصحة، يعين احلديث اذلي 

مك هل بلصحة، يكون حصيحًا ف  توفرت فيه الرشوط امخلسة املذكورة؛ هو احلديث اذلي حيم

 ويمقبل ويمعمل به .

 قال : )بال خالف بني آ هل احلديث( 

ليس هناك خالف بني علامء احلديث آ ن احلديث اذلي توفرت فيه هذه الرشوط آ نه آ ي: 

 هلل، نقل هذا ابن الصالح كام يف الكمه هذا . حديث حصيح؛ مجمعون عىل هذا وامحلد

 ؟ عيفملاذا خيتلف علامء احلديث يف التصحيح والتض 

 ( وقْد خيتلفوَن يف بعض ال حاديثِّ قال: )

احلديث اذلي توفرت فيه هذه الرشوط امخلسة حصيح  : آ نمت تقولون عندان مشلكة هنا؛

 ،كبريًا بني احملدثني يف احلمك عىل ال حاديث لكن حنن نرى خالفاً  ،بتفاق علامء احلديث

حديث حسن؛ ما  :يقولك اذو  حديث ضعيف، :حديث حصيح، وذاك يقول :هذا يقول

 هو السبب؟ وملاذا خيتلفون؟

هذا السؤال يأ تيين كثرياً جدًا من كثري من الش باب؛ بل بعضهم عندما تقول هل حديث 

نعم وهللا بدون  -من العلامء حصحه جين جنونه وك نك كفرت اً ضعيف وهو يعمل آ ن عامل

 !! - آ كرب هللا - كيف يكون فالن حصح احلديث وآ نت تقول حديث ضعيف  - مبالغة

 هل آ نت تظن آ ن ال مر ويح من هللا س بحانه وتعاىل؟ 
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؛ هل القضية قضية اجهتاد؛ اجهتاد يف تطبيق هذه الرشوط امخلسة عىل احلديث املعني  

يه متوفرة عندي يف  :هذه الرشوط امخلسة متوفرة يف احلديث آ م ل؟ رمبا يأ يت عامل يقول

يقول: ل آ ان ل آ وافق آ هنا متوفرة؛ هذا هذا احلديث؛ فاحلديث حصيح، ويأ يت آآخر ف 

 .نعم هذا موجود وكثري   احلديث فيه انقطاع لكنك مل تنتبه؛

 آ ان آ قول كل: ل هو جمهول.و عدل ضابط،  ؛راٍو من الرواة؛ آ نت تقول بأ نه ثقة مثالً 

 وهذه اخلالفات كثرية جدًا بني احملدثني، وس تأ يت معمك وتنظرون اإن شاء هللا.

آ ن تكون رجاًل صاحلًا تقي ًا ورعًا صاحب عمل  املهم يف ال مر -برك هللا فيمك -هذا عمل

وقواعد وآ صول حصيحة وحتمك عىل احلديث من خالل هذه القواعد وال صول الصحيحة ول 

حتمك هبواك؛ هذا هو املهم يف املوضوع، والعمل هو احلامك يف هذه القضية، هو الفاصل، آ نت 

 قول حديث ضعيف؛ تعال نتناقش؛ تقول حديث حصيح وآ ان آ  

نه يكون حصيحاً  ذا توفرت يف احلديث فاإ ، هل يه هذه الرشوط امخلسة املتفق علهيا آ هنا اإ

 ؟يف احلديث موجودة

ذن تعال نتحقق من هذه الرشوط امخلسة؛ آ يه موجودة يف  تقول يل: نعم، آ قول كل: اإ

وآ ثبت كل آ هنا غري  ،وآ ان آ قول كل غري موجودة ،آ نت تقول موجودة ؟احلديث آ م ل

ذن انهتينا؛ فاملسأ ةل اجهتادية؛ رمبا آ صيب ورمبا آ خطئ، وآ حاول آ ن آ بذل ما  موجودة، اإ

عندي من ُجد ومن عمل يف املسأ ةل حىت آ خرج مبا حيبه هللا ويرضاه، هذا هو املهم يف 

 ملسو هيلع هللا ىلص آ ان آ حبث عن مراد هللا آ حبث عن احلق، وهل هذا احلديث فعاًل قاهل النيب ؛املوضوع

ليه، آ صل آ ن آ ريد ما وهذا عنه، آ حبث ما  هذا ل؟ آ م به آ تدين يك  ُآمعِّل آ ن آ ريد ل اإ

 فاملسأ ةل دين، وهكذا املسائل الاجهتادية برك هللا فيمك.  املسأ ةل؛ يف هواي

يوجد عند العلامء اصطالح يسمى حتقيق املناط يف آ صول الفقه، بعض طلبة العمل عندما 

آ ذكر هل مسأ ةل يبدآ  بلعرتاض؛ فالن قال كذا فالن قال كذا، آ قول هل طيب آ نت تعرف 

ذن ملاذا حترش  معىن حتقيق املناط؟ فال يعرف شيئًا؛ آ نت ل تعرف يف هذه القضااي؛ اإ
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، ينبغ  برك هللا فيمك عىل طالب العمل آ ن يعرف قدر نفسه ويقف ل عمل كل به آ نفك فامي

ذا جتاوز وتلكم بال عمل  ؛ وقع يف الإمث من عدة ُجات. هل به عندها، ول يتجاوز؛ ل نه اإ

 نرجع اىل موضوعنا:

الآن نريد آ ن نعرف ملاذا حيصل خالف بني العلامء يف تصحيح احلديث وتضعيفه مبا آ هنم 

ذا توفرت يف احلديث فهو متفقون عىل آ ن هذه  حصيح؟  الرشوط امخلسة اإ

 قال ابن الصالح: )وقد خيتلفون يف بعض ال حاديث( 

يعين رمبا يأ تيك حديث مثل حديث البسمةل يف آ ول الوضوء؛ " ل وضوء ملن مل يذكر امس 

هذا حديث حصيح، عامل آآخر مثل الإمام آ محد يقول: ل  :ويقول عامليأ تيك  هللا عليه "

 يصح يف هذا الباب يشء؛ حديث ضعيف.

ملاذا حيصل هذا الاختالف؛ ما داموا متفقني عىل آ ن توفر الرشوط امخلسة يف احلديث 

 جتعهل حصيحًا ؟

جودِّ هذه ال وصافِّ قال ابن الصالح : ) هم يف وم  ( لختالفِّ

تقول بأ ن الرشوط امخلسة متحققة يف احلديث؛  هذا سبب من آ س باب اخلالف؛ آ نت

، وآ ان آ قول: ل ليست متحققة يف هذا "حديث :" ل وضوء ملن مل يذكر امس هللا عليه

منقوض عندي؛ يعين ليس موجودًا   (ول يكون معلالً :)احلديث؛ ل ن  الرشط اخلامس

 هذا واحد من آ س باب اخلالف. ،بل احلديث معلل، وآ ثبت كل ذكل

  :سبب اثنوعندان 

اطِّ قال ابن الصالح: ) مْرَسل  آ و يف اشرتِّ  (  بعضها كام يف امل

 آ ي بشرتاط بعض هذه الرشوط امخلسة؛ كام يف املرسل .

ذا حتققت يف احلديث فهو  لكنه س بق وقال قبل قليل: ل خالف يف الرشوط امخلسة آ هنا اإ

 حصيح ؛ كيف الآن خيتلفون ؟

 نعم خيتلفون؛ لكن نفهم مقصوده هنا . 
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ذا اكن متصل الإس ناد بنقل العدل الضابط عن   آ ان وآ نت نتفق فامي بيننا عىل آ ن احلديث اإ

مثهل اإىل منهتاه ول هو شاذ ول معلل ؛ آ نه حديث حصيح؛ هذا آ مر مجمع عليه، ل خالف 

 بيهنم .

ذا توفر رشط التصال يف احلديث يكون حصيحًا؛ آ وافقك عىل  لكن البعض يقول مثاًل: اإ

 ين ل آ جعهل رشطًا؛ يعين آ ن احلديث لو اكن مرساًل آ قبهل آ يضًا .هذا؛ لكن

ذا اكن  ذا اكن متصاًل نقبهل؛ لكنين آ خالفك يف املرسل؛ آ نه اإ يعين آ وافقك عىل آ ن احلديث اإ

نه يقبل املرسل، فهو يقبل املتصل   ذ اإ ذًا فهو ل جيعل التصال رشطًا؛ اإ مرساًل ل يمقبل، اإ

 واملرسل. 

ملتصل ول آ قبل املرسل، فهو يتفق مع  يف قبول املتصل لكنه خيالفين يف آ ما آ ان فأ قبل ا

 املرسل؛ هذا هو الفرق .

ذا حتققت يف احلديث اتفق علامء احلديث  ذًا خالصة ال مر؛ آ ن هذه الرشوط امخلسة اإ اإ

يف تطبيق هذه  عىل آ ن احلديث حصيح، لكهنم  خيتلفون يف حتققها بلفعل يف احلديث؛

عندك قواعد يف  ديث املعني، يسمى عند علامء ال صول حتقيق املناط،الرشوط عىل احل 

هذا  اجلرح والتعديل؛ تزنيل هذه القواعد عىل الشخص املعني؛ هذا يسمى حتقيق املناط،

نوع من آ نواع الاجهتاد ، تطبيق هذه الرشوط عىل احلديث املعني؛ هذا اجهتاد، رمبا 

وادلليل هو احلامك يف هذه املسائل بني علامء  تصيب فيه ورمبا ختطئ، والعربة بدلليل،

ذا اختلفوا يف تطبيق هذه الرشوط عىل احلديث املعني، آ نت واجبك آ ن تنظر  احلديث، اإ

 الآن يف هذه الرشوط هل يه متحققة آ م ل ؟

 اختلف زيد وعبيد يف حتقق هذه الرشوط يف حديث معني كيف س تحمك بيهنم؟

احلديث وتنظر فيه وتطبق هذه القواعد عىل احلديث املعني مث بلنظر فيه؛ فتجمع طرق 

ذن هللا.  تنظر الصواب مع من فهيا؛ وس يأ يت لك هذا بإ
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وكوهنا رشوطًا؛ فيقول  ،مث خيتلفون لسبب اثن؛ وهو اشرتاط هذه ال وصاف امخلسة

 البعض: ليست رشطًا.

ذن فالعلامء متفقون عىل جزء وخمتلفون آ ن هذه  :العلامء اذلي اتفق عليه جزء؛ يف اإ

ذا توفرت يف احلديث؛ فهو حديث حصيح؛ مخسة آ وصاف:   الرشوط امخلسة اإ

ذا  اتصال الس ند، العداةل، الضبط، عدم الشذوذ، وعدم العةل؛ هذه مخسة آ وصاف اإ

جامع العلامء؛ واملراد علامء آ هل احلديث.  توفرت يف احلديث فهو حديث حصيح بإ

ذن ملاذا خيتلف العلامء يف حصة ا حلديث وضعفه عند تطبيق هذه القواعد عىل احلديث اإ

 املعني ؟

 لس ببني :

؛ فالبعض املعني ال ول : لختالفهم  يف كون هذه ال وصاف امخلسة موجودة يف احلديث

يقول يه متوفرة، وبعضهم الآخر يقول ليست متوفرة، مفثاًل بعضهم يقول راوي من الرواة 

 ابط.عدل ضابط، والآخر يقول هو عدل وليس بض

ذن خيتلفون يف كون  آ حدمه يقول : الإس ناد متصل، آآخر يقول: ل ؛ الإس ناد غري متصل، اإ

هذه ال وصاف متوفرة يف هذا احلديث آ و ل، مفن قال يه متوفرة يف احلديث ؛ قال هو 

حديث حصيح، ومن قال: ليست متوفرة؛ فيقول احلديث ضعيف، اإذن حصل خالف 

سة آ و يف وجود هذه ال وصاف امخلسة يف احلديث بيهنم يف تطبيق هذه ال وصاف امخل 

 املعني؛ هذا السبب ال ول .

؛ قال: )آ و يف اشرتاط بعضها -ستشلكه البعض ي وهو اذلي  - :السبب الثاين لختالفهم

ذا وجدت يف احلديث  كام يف املرسل(؛ يعين مه يتفقون معنا آ ن هذه ال وصاف امخلسة اإ

 احلديث لبد آ ن توجد؟  فهو حديث حصيح؛ لكن هل يه رشوط يف

خيتلفون معنا يف بعضها؛ اكتصال الس ند مثاًل؛ حنن نقول اتصال الس ند رشط ل يصح 

ل آ ن يكون الإس ناد متصاًل؛ ذلكل نسمهيا لكها رشوط ، لكن مه يقولون: ل ؛ اً احلديث اإ
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ذا توفرت يف احلديث فهو حصيح؛ لكن لس نا معمك  حنن معمك آ ن هذه ال وصاف امخلسة اإ

ذا ختلَف يكون احلديث ضعيفًا؛ اكتصال الس ند مثاًل؛ فنحن ل آ ن  بعض هذه ال وصاف اإ

ذا اكن مرساًل يكون  ذا اكن متصاًل فهو حصيح ؛ لكن آ يضًا اإ نشرتط آ ن يكون متصاًل، اإ

 عندان حصيحًا . 

رشوطًا للحديث الصحيح، مه يقولون يه  ةاإذن خالفنا معهم يف كون هذه ال وصاف امخلس

ذا توفرت جيد، لكن بعضها ليس رشطًا، مه يسل مون معنا ليست رشوطاً   يه آ وصاف اإ

ذا ختل ف فال  يف البعض آ هنا رشط ولكن البعض الآخر يقولون ليست رشوطًا، يعين اإ

ذا ختلف رشط التصال ل ، كام يف احلديث املرسل؛ اإ يسمونه رشطًا؛ بل يقولون هو  هيمُّ

ذا ختلف واكن احلديث مرسالً   فهو حصيح عندمه.  ؛وصف وليس برشط اإ

ذا اكن متصاًل؟  طيب اإ

 آ يضا عندمه حصيح  

ذا اكن احلديث متصاًل فهو حصيح، :لكننا خنالفهم؛ فنقول ذا اكن  التصال رشط؛ اإ واإ

من  : )واملرسل(1)مرساًل ليس بصحيح، وهذا ما عليه مجهور احملدثني؛ كام قال الإمام مسمل

 يف آ صل قولنا وقول آ هل العمل بل خبار ليس حبجة(. الرواايت

ما اس تقر  اليوم، آ ي: ومراده بملرسل لك ما فيه انقطاع سواء اكن املرسل املتعارف عليه

 آ و غريه من آ نواع الانقطاع. ،عليه الاصطالح عند املتأ خرين

 آ ن يكون ال مر قد اتضح آ كرث. رجوهذه خالصة هذا املوضوع وآ  

 

 

 

 ( 29/ 1" مقدمة حصيحه" ) -1
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 : عريف الصحيحالراحج يف ت 

ِّ الَصحيحِّ قال ابن كثري : ) لم َحد   (  قلت : حفاصِّ

 آ ي : خالصة ال مر 

، حىت ينهتي  اإىل رسول قال ) ِّ ثهْلِّ هم بِّنَْقلِّ الَعْدلِّ الضابِّطِّ عْن مِّ نَدم لم س َ متَصِّ آ و اإىل    ملسو هيلع هللا ىلصآ نَهم امل

َحٍة، وقد   َعلاًل بعةَلٍ قادِّ منهتاه، من حصايب ٍ آ و من دونه، ول يكون شاذًا، ول َمْردودًا، ول مم

 ( يكونم مشهورًا آ و غريباً 

 داع  لها . ل هنا زايدة ل انظر ماذا فعل ابن كثري ؛ حذف املس ند؛

 قال )بنقل العدل الضابط عن مثهل(وحذف لكمة: )العدل الضابط( الثانية؛ ف

فنوافق ابن الصالح، وخنرج بتعريفنا اذلي  ؛اإىل هنا نوافق ابن كثري؛ آ ما اجلزء الثاين

 ذكرانه.

 نه( آ و اإىل منهتاه من حصايب آ و من دو  ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن كثري: )حىت ينهتي  اإىل رسول هللا

؛ فمهم هذا لكه؛ فال داع  للك هذا (اإىل منهتاه)قال:  هذا لكه تفصيل ل داع  هل، فلو

 لتعريف. ل لرشح ل ل التفصيل يف آ ثناء التعريف؛ فهذا يصلح 

 )ول يكون شاذًا(  :قال

 اجلزئية يف التعريف حنن معه فهيا. هوهذ

 قال: )ول مردودًا(

 الضعيف، وعىل بعض آ نواع احلديث الضعيف.طلق املردود عىل احلديث ي

لكن هذا قيد ل داع  هل؛ ل نه همام اكن من آ نواع الضعيف؛ فالقيود اليت تقدمت تغين  

 عنه.

 )ول معلاًل بعةل قادحة(.: قال 

ذن ل داع  لهذه الزايدة . معلاًل؛ يعين آ ن ل قوهل : ول  تكون فيه عةل قادحة؛ اإ
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 و غريبًا( قال : )وقد يكون مشهورًا آ  

 فنقول : آ و عزيزًا آ يضًا .

تقدم معنا تعريف املشهور والعزيز والغريب يف البيقونية، وعرفنا ما يه، وهذه القيود ل 

ل ويكون غريبًا آ و عزيزًا آ و مشهورًا، وليست يه من  داع  لها؛ ل نه ما من حديث اإ

نه حصيح ومنه القيود اليت تؤثر يف حصة احلديث آ و ضعفه؛ ل ن احلديث الغريب م 

 ضعيف، والعزيز منه حصيح ومنه ضعيف، واملشهور كذكل منه حصيح ومنه ضعيف .

 

 تفاوت الصحيح يف نظر علامء احلديث:

  (وهو متفاوت  يف نظر احلف اظ يف َمحاهل ِّ : )- رمحه هللا - قال املؤلف 

آ ي: احلديث الصحيح متفاوت؛ ليس يف مس توى واحد؛ مفن احلديث الصحيح ما يكون 

 مقة الصحة، ومنه ما يكون يف آ دىن درجات الصحة، ومنه ما يكون يف وسطها، يف

فاحلديث الصحيح نفسه يتفاوت يف القوة، يف قوة توفر الرشوط اليت ذكرانها؛ فلكام 

 توفرت بقوة لكام اكن احلديث آ حص آ قوى، ولكام كرثت طرقه اكن آ قوى.

ث الصحيح يف نظر حفاظ احلديث؛ عين هذا التفاوت يف احلديي نظر احلفاظ( يفقوهل: )

يف نظر علامء احلديث اذلين حيمكون عىل احلديث، فرمبا حديث واحد يكون عند آ حدمه 

يف درجة عالية من الصحة، وعند آآخر يف ادلرجة املتوسطة، وعند غريمه يف درجة متدنية؛ 

يه فاحلديث الصحيح عندمه يتفاوت؛ سواء اكن نفس احلديث آ و عدة آ حاديث خمتلفة، 

 متفاوتة يف قوة الصحة .

: ) يف حما ِّهل( آ ي: يف تطبيق هذه القواعد عىل ال حاديث املعينة، فيتفاوت احلديث وهل ق

 الصحيح يف نظرمه .
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 آ حص ال سانيد يف نظر احلفاظ؛ والراحج يف املسأ ةل:

ها قال ابن كثري: ) همم آ حَصَ ال سانيدِّ عىل بَْعضِّ  ( ولهذا آ ْطلََق بَْعضم

آ طلَق بعض العلامء عىل بعض ال سانيد آ نه  قدف ول ن ال حاديث الصحيحة تتفاوت؛آ ي: 

 نظره، بلنس بة لجهتاده، ولكن غريه من العلامء خالفه.يف  آ حص ال سانيد وآ قواها 

 لك عىل حسب نظره واجهتاده يف املسأ ةل. ؛حصل اخلالف بني علامء احلديث

امء احلديث عىل بعض ال سانيد آ هنا فكون ال حاديث ختتلف يف الصحة؛ آ طلق بعض عل

 آ حص ال سانيد دون غريها.

حساق: آ حصُّها الزهري عن سامل عن آ بيهقال: )  ( فعن آ محد واإ

 آ محد: هو آ محد بن حنبل الإمام املشهور.

ويَه آ و راهَويْه؛ يصح آ ن تقول هذا وهذا؛ ال مر  براهمي بن راهم حساق: هو اإحساق بن اإ واإ

ويَه، وآ حصاب اللغة يقولون: راَهَويْهسهل اإن شاء هللا، عند احمل  .دثني يقولون راهم

مام من آ مئة احلديث و من   براهمي بن راهويه، وآ محد بن حنبل؛ الكهام اإ فاإحساق بن اإ

 حفاظه ومن علامء العلل .

حساق : ) آ حصها   الزهري عن سامل عن آ بيه (:قال ابن كثري: قال آ محد واإ

 سامل عن آ بيه . آ ي : آ حص ال سانيد ما رواه الزهري عن

مام فقيه   الزهري: هو محمد بن مسمل بن شهاب الزهري، اتبع  جليل عامل حافظ ثقة اإ

 حمدث رمحه هللا، هل مذهب يف الفقه.

سامل: هو ابن عبد هللا بن معر بن اخلطاب؛ ابن ابن معر؛ التابع  ابن  الصحايب اجلليل  

، وهو ورع تق ، من رن آ ن يذكعبد هللا بن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه، و آ شهر م

 آ فاضل التابعني.
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 وابنه ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا بن معر: حصايب جليل فاضل حافظ مكرث من ال حاديث عن النيب عبد

 ومل الصحابة، من غريه وعن آ بيه عن التابعني؛ آ خذ آ فاضل من الفضالء من سامل هذا

 من وهو آ يضًا، وعمل وصالح  وتقوى عبادة صاحب فاضل اتبع  وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب يدرك

حس آ محد قال ذلكل الفقهاء؛ اق: هذا الإس ناد هو آ حص ال سانيد؛ ل ن رواته؛ الزهري، واإ

 وعبد هللا بن معر؛ آ مئة فضالء آ تقياء حفاظ فقهاء مجعوا خريًا كثريًا. وسامل،

س ناد مدين؛ الزهري    من آ هل املدينة.  وهآ بو سامل و وهذا الإس ناد اإ

ها: محمد بن سريين عن  وق قال ابن كثري رمحه هللا :) س: آ حصُّ ال عيل بن املديين والفال 

 (  َعبيَدة عن عيل

مام من آ مئة احلديث وجبل يف عمل العلل من  عيل بن املديين: امللقب حبي ة الوادي؛ اإ

 احلفاظ ال اكبر.

 س؛ حافظ ثقة من آ مئة احلديث ومن احلفاظ آ يضًا.بن عيل الفال   وس: هو معر الفال  

 قال: )آ حصها: محمد بن سريين عن َعبيَدة عن عيل(  قال:

 محمد بن سريين عن َعبيَدة عن عيل.: يعين آ حص ال سانيد

محمد بن سريين: هو ال نصاري البرصي مشهور معروف ثقة ثبت عابد كبري القدر ومشهور 

 بني الناس فاضل من فضالء التابعني. 

حافظ كويف من آ حصاب عيل بن آ يب طالب ومن َعبيَدة: عبيدة السلامين الكويف فقيه ثبت 

 آ حصاب عبد هللا بن مسعود آ يضًا.

 عيل بن آ يب طالب نزل الكوفة، وآ ما محمد بن سريين فهو برصي.

س ناد   وعيل بن  ،حفاظ فقهاء ثقات؛ محمد بن سريين وَعبيدة لكهم فقهاء - كام ترون - وهو اإ

 آ يب طالب من فقهاء الصحابة ريض هللا عنه.
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براهمي عن علقمة عن ابن  ن كثري: )قال اب ها ال معش عن اإ وعن حيىي بن َمعني: آ حصُّ

 ( مسعود

حيىي بن معني: صاحب الإمام آ محد، من آ عرف الناس بلرجال، اكن مشهورًا بلش تغال 

 بلرجال ومعرفة آ حواهلم جرحًا وتعدياًل.

ل ال معش: هو سلامين بن همران الكويف وهو ثقة حافظ واكن قواًي جعيباً  نه آ   يف حفظه؛ اإ

اكن مدلسًا؛ لكن كثري من آ هل العمل مََّش تدليسه؛ ومل يقفوا عنده، وهو مكرث يف 

ِّح بلتحديث، والبعض قبل عنعنته عن بعض  ل آ ن يرص  الرواية، والبعض مل يقبل تدليسه اإ

 وس يأ يت اإن شاء هللا الالكم عىل هذا يف موضعه املناسب هل. الش يوخ دون بعض،

براهمي: ه  و ابن يزيد النخع  الكويف ثقة فقيه حافظ.اإ

 .علقمة: هو ابن قيس النخع  الكويف ثقة ثبت فقيه عابد

 ابن مسعود: عبد هللا بن مسعود الصحايب اجلليل الفاضل.

 يقول حيىي بن معني: هذا الإس ناد آ حص ال سانيد.

ذا رَصح ال معش بلتحديث؛ س ناد فميكن آ ن يقال هذا من آ حص ال سانيد؛  نقول: اإ هو اإ

 قوي جدًا.

حساق،   لكن ما قاهل عيل بن املديين آ عىل وآ يضًا آ سمل من العةل، وكذا ما قاهل آ محد واإ

ذف ال معش من الإس ناد اذلي ذكره حيىي بن معني براهمي عن علقمة عن  :وقلنا  ،ولو حم اإ

 ابن مسعود؛ اكن الالكم قواًي.

 لكن الراحج س يأ يت اإن شاء هللا. 

  (البخاري: ماكل عن انفع عن ابن معر  وعنقال ابن كثري: )

 البخاري: محمد بن اإسامعيل البخاري صاحب الصحيح 

ذ اإن رواهتا آ مئة آ اكبر.  هذه السلسةل اكن يسمهيا علامء احلديث سلسةل اذلهب؛ اإ
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مام دار الهجرة معروف مشهور عامل املدينة يف وقته، وهو من آ تباع  ماكل بن آ نس: اإ

 التابعني. 

 وىل ابن معر: ثقة حافظ كبري اتبع  انفع املدين م

 وابن معر الصحايب اجلليل.

 هذه سلسةل ذهبية.

ذ هو آ َجلُّ من روى عنه قال ابن كثري: )  ( وزاد بعضهم: الشافع  عن ماكل؛ اإ

 آ ي: زاد بعضهم عىل السلسةل اليت ذكرها الإمام البخاري: الشافع  عن ماكل.

دريس ال    شافع  صاحب املذهب الشافع .الشافع ؛ الإمام املعروف محمد بن اإ

 وهذه النقطة قد حصل فهيا نزاع؛ من آ فضل من روى عن الإمام ماكل؟

 قال بعضهم: الشافع . 

رمبا يقال هذا؛  ،ن حيث جالةل قدر الشافع  وماكنتهمف ،لكنه نوزع؛ فقالوا: ل يسمَل هذا

ن آ روى الناس عن لكن هذا املقام ليس مقام اجلالةل؛ بل مقام الرواية؛ فهل الشافع  اك

 الإمام ماكل؟

 قال عيل بن املديين وحيىي بن معني والنسايئ ونرص بن منصور:

آ ثبت الناس يف موطأ  ماكل؛ فهو مقدم عىل الشافع  يف  - عبد هللا بن مسلمة  - القعنيب 

 الرواية عن ماكل.

مجموعة من ال سانيد غري هذه ال سانيد اليت ذكرت واليت قيل  (1)وذكر احلافظ يف "النكت"

هنا آ حص ال سانيد، وقد ذكر حمقق الكتاب الش يخ آ محد شاكر يف احلاش ية مجموعة مهنا.  فهيا اإ

 :  الراحج يف هذه املسأ ةل

س ناد من ال سانيد بأ نه آ حص ال سانيد  آ حص ما قيل يف هذه املسأ ةل: آ ننا ل نطلق القول يف اإ

 

1- (1/250 ) 
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 ؛ بل نقي د :مطلقاً 

ما نقيد بلبدل؛ فنقول مثاًل آ حص آ سانيد آ هل املدينة: ماكل عن انفع عن ابن معر، آ و  اإ

 الزهري عن سامل عن ابن معر .

مقَي ِّد بلصحايب آ و   .مثاًل : آ حص ال سانيد عن ابن معر: ماكل عن انفع عن ابن معرفنقول ن

براهمي عن علقمة عن ابن ال معش ع وعن ابن مسعود: وآ حص ال سانيد ل هل الكوفة ن اإ

براهمي عن علقمة عن ابن مسعود.  مسعود، آ و اإ

َدة عن عيل بن آ يب  :آ و: آ حص ال سانيد عن عيل بن آ يب طالب محمد بن سريين عن َعبيِّ

ذا قيدان هبذا؛ تزول الإشاكلت والانتقادات الكثرية عىل ما يورد يف  طالب؛ وهكذا، فاإ

 هذا املوضوع .

ذًا خالصة ال مر  ؛ يصح آ ن نقول آ حص  ال سانيد ل هل البدل الفالين، وآ حص ال سانيد عن فاإ

 الصحايب الفالين؛ آ ما الإطالق بأ نه آ حص ال سانيد مطلقًا؛ فهذا صعب حقيقة .

 

 :سبب ذكر آ حص ِّ ال سانيد

كرت هذه ال سانيد ك حص ال سانيد؛ ل ن احلديث الصحيح يتفاوت عندمه؛ فيوجد عندمه  ذم

يرويه ماكل عن انفع عن ابن معر خيتلف عن حديث يرويه رواة ليسوا من مثاًل حديث 

 الفقهاء وليسوا من احلفاظ الكبار.

 

 :آ ول من اعتىن جبمع الصحيح

ْمعِّ الصحيح: آ بو عبد هللا محمد بن اإسامعيل  قال املؤلف رمحه هللا ) َ فائدة: آ َولم من اعتىن جبِّ

 مسمل بن احلجاج النيسابوري، فهام آ حَصُّ كمتمبِّ  البخاري، وتالهم صاحبهم وتلميذهم آ بو احلسني 
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 ( احلديثِّ 

 من هو آ ول من مجع حصاح احلديث؟  املوضوع اذلي سيتحدث عنه املؤلف هنا:

 ل يتحدث املؤلف معن مجع احلديث فقط؛ فاإن من مجع احلديث آ قدم من الإمام البخاري؛

، ومجع ابن "املصنف"الرزاق يف ، ومجعه عبد "املوطأ  "عندان مثاًل الإمام ماكل قد مجع ف 

آ يب شيبة وسعيد بن منصور وغريمه؛ لكن الالكم هنا معن آ فرد ال حاديث الصحيحة 

 خاصة.  

فقال : الإمام البخاري هو آ ول من مجع ال حاديث الصحيحة فقط وآ فردها يف كتاب 

 مس تقل .

ث الصحيحة ولكنه قال: )وتاله صاحبه( آ ي جاء بعده الإمام مسمل؛ فهو آ يضًا مجع ال حادي 

 بعد الإمام البخاري .

وقبل ذكل يف بداية ال مر اكنت كتابة ال حاديث يف عرص الصحابة قليةل لعدة آ س باب، مث 

؛ ملسو هيلع هللا ىلصعىل النيب مل ا انترش العلامء وكرث الابتداع والكذب  حدث يف آ واخر عرص التابعني

 النيب آ حاديث بني فصلٍ  دون لكن الكتب؛ فأ ل ِّفت ؛تدوين الآاثر وتبويب ال خبارحدث 

 "مصنف ابن ايب شيبة"، و"مصنف عبد الرزاقـ"ب كالكت فاكنت الصحابة، وآ قوال ملسو هيلع هللا ىلص

مع فهيا ال حاديث املرفوعة واملوقوفات عىل الصحابة واملقاطيع .  جتم

فراد آ حاديث النيب   فصل دون واملسانيد السنن كتب يف ملسو هيلع هللا ىلصوعىل رآ س املائتني بدآ  اإ

 ال حاديث آ فرد من آ ول فاكن البخاري؛ الإمام جاء حىت والضعيف، الصحيح بني آ يضاً 

 حيحة اليت مجعت رشوط الصحيح املتقدمة .الص 

 مث بعد ذكل تاله صاحبه الإمام مسمل؛ جفمع آ يضًا ال حاديث الصحيحة يف كتاب مس تقل .

براهمي بن املغري و  َزبَه ابن بَ  ةالإمام البخاري: هو آ بو عبد هللا محمد بن اإسامعيل بن اإ ْردِّ

ارى؛  ؛البخاري يه اليوم تقريبًا يف مدينة آ وزبكس تان شامل آ فغانس تان، بيهنا ونس بة اإىل خبم
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يران تركامنس تان، وهو صاحب الصحيح وكتابه امسه "اجلامع الصحيح املس ند من  وبني اإ

 " .وآ ايمه وسننه ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول هللا 

 

 ؟ ما هو سبب تأ ليف الإمام البخاري لصحيحه

 : س ببني ذلكلذكروا 

حْسَاق بن َراَهَويْه فَقَاَل لَو مجعمت  ؛ فقال:- رمحه هللا  - الإمام البخاري  هال ول: ذكر 
ِ
ْند ا كمنَا عِّ

وَل اَّلَلِّ  نَةم َرسم ْختَرصًا لصحيح س م فََوقع َذكلِّ يفِّ قليبِّ فَأ خذت يفِّ مجع  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب مم

يح ع الَصحِّ  .الَْجامِّ

شارة من ش يخه اإحساق بن راهويه؛ فأ جعبته الفكرة جفمع حصيحه وسامه  مجلعاإذن اكن ا بإ

 .(1)"اجلامع الصحيح"

كنت عند اإحساق بن راهويه، فقال لنا بعض آ حصابنا: لو مجعمت : )(2)وآ ما يف اترخي بغداد

هذا ذكل يف قليب، فأ خذت يف مجع  فوقع كتاب خمترصًا لسنن النيب َصىَل اَّلَلم عَلَْيهِّ َوَسملََ 

 . (الكتاب يعين: كتاب اجلامع

فمل يذكر من هو اذلي حتدث؛ فلعلها رواية اثنية وقف علهيا احلافظ ابن جحر ذكرت اإحساق 

 بن راهويه.

 هذا هو السبب ال ول؛ فهي  اإشارة من اإحساق بن راهويه آ و من آ حد آ حصابه رمحه هللا.

لَْيَمان بن فَارس َحَمد بن سم ؛ قَاَل: مَسِّعت البمَخارِّي  يَقمول: َرآ يْت  وآ ما السبب الثاين: فَعن مم

ي مروحة اذبُّ  ف بنَي يََديْهِّ َوبَِّيدِّ هبَا َعنهم فََسأ لت  النيَبِّ صىل هللا عَلَْيهِّ َوسمل وك نين َواقِّ

 

 ( 17/ 1ذكر هذا احلافظ ابن جحر يف مقدمة الفتح ) -1

2- (2/322 ) 
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ع  ْخَراج الَْجامِّ
ِ
ي مَحليَنِّ عىل ا ب فَهمَو اذَلِّ بعض املعربين فَقَاَل يل آ نْت تذب َعنهم الَْكذِّ

يح  .(1)الَصحِّ

 .(2)ومن طريقه آ خرُجا احلافظ ابن جحر يف مقدمة الفتح

آها؛ ذن فالسبب الثاين اكنت رؤاي رآ ذ اإن ما فهيا ل خيالف رشع هللا. طبعًا  اإ فعمل مبا فهيا؛ اإ

منا يمعرض ما جاء يف الرؤاي عىل كتاب هللا وعىل س نة  الرؤاي وحدها ل يؤخذ مهنا ترشيع؛ اإ

  .ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 .ودلينه ملسو هيلع هللا ىلصفيه الإمام البخاري خريًا ومنفعة لس نة النيب لكن هذا العمل رآ ى 

والظاهر آ نه قد اجمتع ال مران عنده؛ مشورة ش يخه، وهذه الرؤاي؛ فتشجع لل مر وآ قدم 

حقيقة، وهو ذب  عن س نة النيب  عليه، وهو معل طيب جزاه هللا خريًا، هذا ُجاد ونرص

 كتاب بعد الإسالم ل هل كتاب آ نفس هذا كتابه مهنا، الضعيف من للصحيح ومتيزي ،ملسو هيلع هللا ىلص

  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة حصيح من فيه ملا  ؛ هللا

طبعة للكتاب الطبعة السلطانية ؛  آ فضل لكن طبعات؛ عدة هللا حبمد مطبوع والكتاب

هذا حافظ اكن عىل ما آ ظن يف القرن  واليونيين مطبوعة عىل الطبعة اليونينية، ل هنا 

فامي آ ذكر الآن، قد مجع خمطوطات كثرية لصحيح البخاري واعتىن هبا اعتناًء فائقًا  (3)الثامن

الطبعة السلطانية هذه  -عند علامء احلديث  - ولقت قبوًل عظاميً عند علامء الإسالم 

عه  بناء طبعت  . -رمحه هللا  -عىل مَجْ

يف آ ربع جمدلات كبار  وهذه الطبعة السلطانية مطبوعة اليوم يف طبعة طوق النجاة، موجودة

 ، آ نصح طلبة العمل من اس تطاع عىل مثهنا آ ن يقتنهيا فهي  طبعة متقنة جدًا.من القطع الكبري

 

 ( 1/7)آ خرُجا اخلطيب يف "اترخي بغداد" -1

2- (1/7 ) 

 ( جهري. 701س نة)رشف ادلين آ بو احلسني عيل بن محمد اليونيين، تويف  -3
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وآ ما تلميذه آ بو احلسني مسمل بن احلجاج النيسابوري؛ فهو آ بو احلسني مسمل بن احلجاج 

 بن مسمل القشريي من بين قشري؛ قبيةل من قبائل العرب معروفة.

يران اليوم، وهو تلميذ الإمام البخاري وكتابه والنيسابوري  نس بة اإىل نيسابور من مدن اإ

 .يف الصحة الصحيح كتاب نفيس يأ يت يف املرتبة الثانية بعد حصيح البخاري

 ؟مَب متزَي حصيح مسمل عىل حصيح البخاري

ال حاديث؛ فتجد آ حاديَث حصيح  فاق حصيح مسمل حصيح البخاري يف الرتتيب؛ ترتيب 

رتبة مذكورة مع بعضها ومذكورة جبميع طرقها؛ خبالف حصيح البخاري؛ جتد مسمل م

بيامن احلديث الواحد مفَرقًا يف الكتاب؛ وذكل ل ن البخاري اعتىن بجلانب الفقهي  يف كتابه، 

، وكتابه مطبوع يف عدة فقهيةلناحية ال ب اعتنائه مسمل بجلانب الرتتييب آ كرب مناكن اعتناء 

 الطبعة الرتكية طبعة جيدة.طبعات، 

 

اعرتاض بعض آ هل العمل عىل من قال: البخاري آ ول من 

 : اعتىن جبمع الصحيح

وقد اعرتض بعض آ هل العمل عىل قول ابن الصالح: البخاري آ ول من اعتىن جبمع  

 وبغريها آ يضًا، لكن الاعرتاض ال قوى وقع مبوطأ  ماكل.  "موطأ  الإمام ماكلـ"الصحيح ب

 هذا الاعرتاض فيه تفصيل؛  واجلواب عىل

فاإن آ راد ابن الصالح الصحيح اذلي تقدم تعريفه ؛ فال يرد عليه موطأ  الإمام ماكل؛ ل ن 

املوطأ  فيه املراس يل وفيه املنقطعات وفيه البالغات؛ يقول بلغين عن فالن بدون ذكر 

ل اند رًا ، الإس ناد، وهذه لكها ليست موجودة يف حصيح البخاري ول يف حصيح مسمل اإ
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وليست من الصحيح اذلي تقدم تعريفه، فاإذن موطأ  ماكل ل يصلح الاعرتاض به هنا؛ 

ل ن الكم ابن الصالح يف كتاٍب قد مجع صاحبه ال حاديث الصحيحة اليت توفرت فهيا 

 الرشوط امخلسة املتقدمة؛ وهذا غري موجود يف موطأ  الإمام ماكل .

ن آ راد الصحيح من حيث هو؛ يعين الص   حيح اذلي يعتقد صاحب الكتاب آ نه وآ ما اإ

حصيح، بغض النظر عن الرشوط اليت يضعها فيه؛ فيكون الاعرتاض حصيحًا؛ ل ن اذلي 

 حصيحًا  لكه.  "موطأ  ماكل"والبالغات يعترب  نقطعاتحيتجُّ بملراس يل وامل 

 ن ابن الصالح آ راد الصحيح اذلي تقدم تعريفه.آ  لكن الظاهر 

 

قوهلم: يف حصيح البخاري معلقات؛ فلامذا قبلمت   ناجلواب ع

 هبا؟

وقد آ وردوا اإشاكًل هنا؛ فقالوا: يوجد يف كتاب الإمام البخاري الكثري من املعلقات؛ فلامذا 

 ؟ ذاكقبلمت هذا ومل تقبلوا 

فقال هلم آ هل العمل: املعلقات عند الإمام البخاري ليست من موضوع الكتاب يعين ليست 

تاب؛ ذلكل حذف الإمام البخاري رمحه هللا بعض آ سانيدها وجعلها يه من رشط الك 

 معلقة، يعين ك نه يقول: هذه ال حاديث اليت علقهتا هنا ليست يه من كتايب.

   لكن ملاذا آ دخلها؟ 

قالوا : بدل آ ن يذكر تبويبًا فقهيًا من عنده يف بعض املواضع؛ يذكر هذه املعلقات؛ هذا من 

رت يف موطهنا، املهم آ ن البخاري مل يعترب هذه كِّ رى كثرية؛ ذم ال س باب، ولها آ س باب آ خ 

املعلقات من كتابه آ صاًل؛ فذلكل ل يصح آ ن تقول يف املعلقات آ خرُجا البخاري وتسكت؛ 

ل نه س يفهم منك آ نه من آ صل الصحيح ويه ليست كذكل؛ فكَل آ ن تقول: علقه البخاري 

 حيح .يف حصيحه؛ فنفهم مبارشة آ هنا ليست من رشط الص 
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ذن هذا اذلي علقه البخاري ل يشرتط آ ن يكون حصيحًا عند الإمام البخاري رمحه هللا ،  اإ

صل وهذا خالف ما فعهل الإمام ماكل؛ فالإمام ماكل آ دخلها يف مضن الكتاب من آ  

 الكتاب، يف موضوع الكتاب؛ هذا الفرق بني هذا وهذا .

ح: آ ول من مجع ال حاديث الصحيحة اليت خيلص لنا يف الهناية: آ ن ال مر كام قال ابن الصال 

 هو الإمام البخاري مث بعده الإمام مسمل رمح هللا امجليع. :توفرت فهيا الرشوط اليت س بقت

 

  ،مسملو   البخاريعند   ،والعنعنة  اتصال الس ندرشط  

 ومرحجات البخاري عىل مسمل

عرفنا من خالل دروس البيقونية موضوع احلديث املعنعن؛ ك ن يقول آ حد الرواة يف  

 احلديث املعنعن.  هو الإس ناد عن فالن؛ هذا

 وذكران رشطني لقبول احلديث املعنعن:

رِّفالرشط ال ول: آ ن يكون الراوي قد مسع من ش يخه يف ال صل؛ يعين  آ ن هذا  عم

 الشخص يروي عن فالن.

 .ل ِّساً ل يكون هذا الراوي مدن آ   والرشط الثاين:

الآن موضوع التدليس ليس موضوعنا؛ موضوعنا هو النقطة ال وىل اليت يه آ ن يكون 

الراوي قد مسع من ش يخه، هذا الرشط قد اختلف العلامء فيه، نسمع الآن ماذا قال 

ذن هللا.  املصنف مث نبني بإ

 ( والبخاريُّ آ رحجم قال املؤلف: )

 ماذا يعين بقوهل: البخاري آ رحج؟ 
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 .يعين آ ن البخاري حصيحه آ حص من حصيح مسمل، هذا آ صل موضوع هذه الفقرة

 لكن ملاذا؟ 

 لعدة آ س باب؛ السبب ال ول مهنا: 

هِّ احلَديَث  قال : ) ْخراجِّ
ِ
آ ْن يكوَن الَراوي قَْد عارَصَ    - يف كتابه هذا    - ل نَه اْشرَتََط يف ا

ْيَخهم وثَبََت عِّ  ةِّ ش َ معارَصَ ْسملِّ  الثايَن؛ بل اكتفى بممَجَردِّ امل . ومْل يَْشرَتِّْط مم نْهم  (.ْنَدهم َسامعمهم مِّ

هذا هو السبب ال ول اذلي جعل املؤلف يقول بأ ن حصيح البخاري آ حص من حصيح مسمل  

الالكم يف حصة ال حاديث املوجودة عند البخاري وآ هنا آ حص من فمن حيث ال حصيَة؛ 

 .جودة عند مسملال حاديث املو 

ذا قال الراويفالسبب ال ول  عن  :هو موضوعنا اذلي ذكرانه وهو موضوع العنعنة؛ اإ

خالف بني  حصل فالن، ذكران الرشط ال ول يف ذكل وهو آ ن يكون قد مسع منه، هنا 

ِّ  -رمحه هللا  -العلامء؛ الإمام البخاري  آ ي: آ ن يكون الراوي قد  ؛يشرتط يف حصيحه اللق  

ثبات هذا ال ملق  ش يخه ومس ذا ثبت آ ن الراوي قد لق  ش يخه رع منه، ل بد من اإ ، اإ

ل نه قد ؛ يقبلها البخاري ( عن ذاك الش يخعن)ومسع منه؛ فلك رواايته بعد ذكل بصيغه 

 ثبت عنده آ نه قد مسع منه فانهتيى الإشاكل.

 طيب هذا الإشاكل من آ ين جاء؟ 

عن فالن ول يكون قد  :قولونجاء من آ نه وجد آ ن بعض الرواة يروون عن ش يوخ وي

ل تقتيض السامع ؛ آ ان آ روي كل حديثًا عن خشص فقط،  (عن)مسع منه آ صاًل؛ ل ن لكمة 

ثبات لكن هل مسعت منه آ و مل آ مسع؛ ما عندي يشء يدل عىل  فاإذن رمبا آ و نفيه،  السامعاإ

موجود وبكرثة خصوصًا يف هذا  عن فالن وهو ومل يسمع منه، :جتد بعض الرواة يقول

عن فالن  :طبقة التابعني بيهنم وبني الصحابة، فأ نت تنتبه لهذه الطبقة؛ جتد التابع  يقول

ذن لبد من حتقق السامع يف هذه الطبق ويف مجيع  ةمن الصحابة وهو مل يسمع منه، اإ

 الطبقات؛ هذا مطلوب عندان .

زيدًا من الناس قد مسع من معرو؛ بعد ذكل لو روى يل زيد حديثًا  فاذا ثبت عندي آ ن
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ل آ ن يكون مدل ِّ  ِّح بلتحديث، ف ؛سًا فقطوقال عن معرو؛ آ قبل منه اإ أ ردُّ روايته حىت يرص 

ثبت عندي ؛ ف آ ما اإن مل يكن مدلسًا وثبت عندي ولو يف مرة واحدة آ نه قال: حدثين فالن

 رمحه هللا . - هذا هو رشط البخاري  ؛آ نه قد مسع من فالن؛ فينهتي  ال مر

، وهذا اثبت عندان يف رموىل ابن معر قد مسع من ابن مع اً حنن نثبت آ ن انفع :يعين

اإىل  ه..وثبت آ نه هو موىل لبن معر، واكن خيدم ر،حدثنا ابن مع :رواايت كثرية؛ يقول

ذن اثبت عندان آ ن انفع ؛آآخره ان هذا؛ بعد ، فكونه قد ثبت عندرقد مسع من ابن مع اً اإ

ول نه  ل نه ليس مدلسًا؛ آ وًل، ؛هذكل لك ما يرويه انفع عن ابن معر بصيغة )عن( نقبلها من

 قد ثبت عندان آ ن انفعًا قد مسع من ابن معر؛ اثنيًا؛ هذا رشط البخاري.

منا  مفعىن لقيه ومسع منه: آ ي آ نه قد ثبت آ نه قد لقيه ومسع منه؛ ليس جمرد التقاء فقط؛ واإ

 .السامع لقاء يعين

 آ وحض لمك ال مر آ كرث: 

زمننا هذا )الآن مثاًل آ روي لمك رواية عن الش يخ ابن بز فأ قول لمك: عن ابن بز؛ قال: 

 ؛ الآن رويتم لمك هذه الرواية عن ابن بز. (زمن رفق ولني ورمحة

غري موضوع الثقة واحلفظ  - لتقبل آ نت رواييت هذه عن ابن بز؛ ماذا يلزمك آ ن تعمل

 . ؟- هذا موضوعنا؛ موضوعنا الآن يف التصال فقط فليس

 ال مر ال ول: آ نين لست مدلسًا.

 ال مر الثاين: آ نين التقيت ببن بز ومسعت منه؛ ل نين رويت بصيغة)عن( .

ذا كنت آ ان ثقة وحافظ ؛ ال مر منتٍه واحض  فحدثين عبد العزيز بن بز؛  :وقلت كل ًا،طيب اإ

ذا قلت: )عن(؛  :آ ان ثقة وقلت ذن انهتيى ال مر؛ مسعته منه، لكن الإشاكل اإ حدثنا، اإ

ن شاء هللا؛ م مل آ مسعابن بز آ   من فيلزمك آ ن تبحث هل آ ان مسعت كيفية معرفة  وس يأ يت اإ

 . هذا

ل نين آ ان قد آ روي كل رواية عن ابن بز، آ ان مل آ قل  ؛موضوعنا الآن يف مسأ ةل التصال
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عن ابن بز ) أ قول:هتا؛ فآ  ابن بز؛ مسعهتا آ و بلغتين آ و قر  رواية عن حدثنا، لكن آ روي:

، وهذا موجود عن الثقات كثريًا، ول يكون قد مسع من الش يخ اذلي روى (كذا وكذا

 عنه.

رج يف حصيحه حديثًا حيتج به  هذا بلنس بة لرشط الإمام البخاري؛ فالإمام البخاري ل خيم

ل ويكون قد ثبت عنده آ ن فالاًن قد لق  فالاًن، بعد ذكل  من رواية فالن عن فالن اإ

 يروي هل بلعنعنة ل مشلكة عنده.

 نأ يت اإىل مسمل؛ ما هو رشط مسمل؟ 

ِّ  :رشط مسمل آ خف من رشط البخاري؛ رشط مسمل ماكن اللق    .املعارصة مع اإ

يعين آ ن يتعارصا؛ فيعيشان مع بعضهام يف عرص واحد؛ يف زمن واحد؛ حبيث  :املعارصة

ال يكون واحد مهنام يف زمن والآخر يف زمن آآخر فال ميكن ف يسمع من هذا، ميكن لهذا آ ن

 آ ن يسمع منه آ و يلتق  به؛ هذا معىن املعارصة.

ماكن اللق  آ يضًا، يعين مثاًل: آ كون آ ان يف بالد والش يخ آ يضًا يكون يف نفس البالد،   مع اإ

 اإذن هل ميكن آ ن التق  به؟ نعم ممكن.

ذا كنت آ ان يف الرشق وهو يف الغرب ول يمعَرف عين آ ين رحلت ول يعرف عنه آ نه  لكن اإ

ماكنية للقاء؟ ف رحل؛   هل هناك اإ

ذا ثبتت  ل ؛ل مل عىل التصال اإ منا حيم مل عند مسمل عىل التصال؛ اإ ذن ل حيم ميكن؛ اإ

ماكن اللق ؛ فميكن آ ن حيصل تاليق بني الراوي والراوي عنه؛ عندئذ حيمل   املعارصة مع اإ

 نة عىل التصال .مسمل العنع 

رشط البخاري آ قوى وآ شد وفيه حيطة آ عظم ف وهذا الرشط آ ضعف من رشط البخاري؛ 

ماكن اللق  بيين وبينه موجود،  نين مثاًل آ كون قد عارصت ش يخًا  واإ ذ اإ من حيطة مسمل؛ اإ

 لكن مل آ مسع منه، وآ روي عنه بصيغة عن.

رمحه هللا  -الش يخ ال لباين  آ ان عشت يف ال ردن ملدة ثالث س نوات يف زمن وجود: مثالً 

آيت وآ خربك وآ قول كل: قال الش يخ ال لباين -  كذا وكذا  - رمحه هللا  - ؛ لكنين مل التقِّ به، فأ
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بناًء عىل رشط مسمل آ نت تقبل رواييت؛ ل نين ف  آ و عن الش يخ ال لباين قال كذا وكذا؛

ماكنية اللقاء بيين وبينه موجودة، لكن آ ان يف احلقيقة مل   آ مسع منه.عارصته واإ

حىت يثبت عنده آ نين التقيت بلش يخ ال لباين  آ ما عند البخاري فهذا ل يعترب متصالً 

 ومسعت منه ولو مرة واحدة ليقبل بعد ذكل لك عنعنيت عن الش يخ ال لباين .

 هذه اإحدى الوجوه يف ترجيح كتاب البخاري عىل مسمل .

، وجتد ا ط البخاري متحققًا فهيلكن يف احلقيقة يف آ كرث رواايت كتاب حصيح مسمل جتد رش 

امجلةل هو وجه من وجوه يف هذا الفارق موجودًا يف بعض ال حاديث القليةل جدًا، لكن 

 الرتجيح .

حون  ذن هذا آ حد ال س باب اليت جعلهتم يرج ِّ يف   "حصيح مسمل"عىل  "حصيح البخاري"اإ

مذهب مسمل  هذا الرتجيح من حيث قوة التصال؛ مفذهب البخاري آ قوى من ال حص ية،

 يف التصال؛ فهذا الوجه يف الرتجيح من انحية اتصال الس ند.

 

 .  يف الرجال وهو  الوجه الثاين من وجوه الرتجيح: 

رجال البخاري اذلين آ خرج هلم بشلك عام آ قوى من رجال مسمل؛ طبعًا هذا يف الرجال 

البخاري وآ خرج هلم مسمل؛ اذلين اختلفوا يف الإخراج هلم؛ فهناك رجال كثريون آ خرج هلم 

عىل الآخر فهيم؛ اكلزهري وشعبة ويونس وغريمه كثري؛ قد اشرتاك  مزي ة ل حدهام هؤلء ل

 يف الإخراج هلم .

لكن املزية تأ يت يف الرجال اذلين آ خرج هلم البخاري ومل خيرج هلم مسمل، وآ خرج هلم مسمل 

؛  فتجد البخاري آ خرج ل قوايء ومل خيرج هلم البخاري، آ و آ حصاب الراوي اكلزهري مثالً 

آ حصاب الزهري ومل خيرج مثاًل للطبقة الثانية آ و الثالثة، ومسمل يكون قد آ خرج للطبقة 

رجال البخاري آ قوى من  - من انحية قوة الرجال  - الثانية آ و الثالثة، مفن هذه الناحية 

 رجال مسمل .
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َِّض عىلعكذكل : الرجال اذلين ا هلم آ قل من الرجال اذلين انتمقد الإخراج  يف البخاري رتم

قد آ خرج لبعض الضعفاء، وانتقدوا عليه هذا،  مسمل يف الإخراج هلم، حىت اإن مسلامً 

ِّ آ سانيدمه آ و ل ي  واعتذر هو كونه عنده آ صوًل حصيحة للحديث؛ ذلكل آ خرج هلم؛ لعلو 

 فائدة آ خرى.

المتس  "حصيح مسمل"و "حصيح البخاري"لكن عىل لك حال فال مر كام ذكران، ومن َدرس 

 هذا بشلك واحض جدًا .

  السبب الثالث للرتجيح : الانتقاد لل حاديث نفسها من حيث الصحة والضعف؛

ن اكن  نه واإ امجلةل آ مجع العلامء عىل حصة ما فهيام يف  "حصيح مسمل"و "حصيح البخاري"فاإ

املائتني وعرشين حديثًا يف من آ حاديث؛ لكن يوجد عندان آ حاديث قد انتمقدت ويه قرابة 

 الصحيحني.

بلنس بة ملا آ خرج البخاري ومسمل هذا العدد ل يشء، مث بعد ذكل مع آ هنا منتقدة   طبعاً 

لكن ل يعين هذا آ ن لك هذا العدد املنتقد ضعيف؛ ل بل قليل جدًا من ال حاديث اليت 

 يه حبق حيمك علهيا بلضعف .

ال حاديث ليس ل جل الصحة والضعف؛ بل لوجود حىت انتقاد بعض احملدثني عىل هذه 

 ، آ و خطأ  وصواب.حصيح وآ حص منه

امجلةل ال حاديث اليت انتقدت عىل البخاري آ قل من ال حاديث اليت انتقدت عىل يف لكن  

 مسمل.

نتقاد واكن بلفعل الصواب فيه مع املنتقد اكدلارقطين وآ يب مسعود ادلمشق  الامث ما مت فيه 

عند البخاري آ قل مهنا يه  –هؤلء انتقدوا آ حاديث يف الصحيحني  - ين وآ يب عيل اجليا

يكون الصواب فهيا مع البخاري، بيامن آ حيااًن كثرية يكون الصواب فهيا مع ف  عند مسمل

 .املنتقد عىل حصيح مسمل 

هذه بعض آ وجه الرتجيح ما بني البخاري ومسمل يف حصة ال حاديث اليت آ دخلوها يف 
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 (1)حصيحهيام، ومن آ راد التفصيل والزايدة يف هذه القضية فلرياجع "مقدمة فتح الباري"

 للحافظ ابن جحر؛ فقد اس توىف الالكم عىل هذا املوضوع هناك .

كر هنا؛ آ ن حصيح البخاري آ رحج من حصيح  لكن خنرج خبالصة: آ ن الصواب هو ما ذم

 آ حاديثه آ قوى .؛ مسمل و آ قوى

 هذا بشلك واحض جدًا. يلمتس ومن ميارس الصحيحني ويش تغل هبام؛

كام    - صحيحِّ البخاري ِّ عىل مسمل  ت ومن ها هنا ينفصل كل الزناعم يف ترجيحِّ  ) :قال املؤلف 

 (  -هو قول امجلهورِّ  

بخاري آ حص من حصيح مسمل؛ وهذا ما عليه من خالل ما ذكران كل يتبني كل آ ن حصيح ال 

 مجهور العلامء 

 ( خالفًا ل يب عيل ٍ النيسابوري ِّ ش يخِّ احلامكِّ وطائفٍة من عملامءِّ املَْغرِّبِّ ) :قال

ن مسلامً  :قالوا آ حص من البخاري  خالف آ بو عيل النيسابوري يف هذه املسأ ةل؛ وقال: اإ

 وكذكل طائفة من علامء املغرب.

  :طيب تعالوا نسمع ماذا قال آ بو عيل النيسابوري

 قال: )ما حتت آ دمي السامء كتاب آ حص من كتاب مسمل بن احلجاج( 

 تأ مل العبارة؛ ما حتت آ دمي السامء كتاب آ حص من كتاب مسمل بن احلجاج. 

عن آ يب القامس  (2)رجه اخلطيب البغداديهذا اخلرب حصيح عن آ يب عيل النيسابوري آ خ 

 - عن محمد بن اإحساق بن منده  - قال اخلطيب فيه: اكن دينًا ثقًة صاحلًا  -ْوَذْرجاين؛ سال 

عن  -  "معرفة الصحابة"، و"الإميان والتوحيد"وهو الإمام احلافظ املعروف صاحب كتاب 

 آ يب عيل النيسابوري رمحه هللا.

 

1- (1/10 ) 

 ( يف ترمجة الإمام مسمل.121/ 15"اترخي بغداد" ) -2
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عيل النيسابوري؛ فال اإشاكل يف حصته، فالإس ناد اثبت فهذا الإس ناد حصيح اإىل آ يب  

 وال ثر حصيح.

املعارف تنقل عن الش يخ ال لباين رمحه مكتبة يف نسخة  ل ن احلاش ية ؛وركزان عىل هذا 

نه روي عنه آ نه قال: ما حتت آ دمي )آ نه قال:  - اإن حَص هذا النقل عن الش يخ  -هللا  فاإ

اإىل  "مقدمة الفتح"جاج، لكن آ شار احلافظ يف السامء كتاب آ حص من كتاب مسمل بن احل 

 .(عدم ثبوت ذكل عن آ يب عيل فراجعه )ن(

)ن( تبني ِّ آ ن الش يخ ال لباين رمحه هللا هو اذلي ذكر هذا، لكن كام ذكران لمك ةوالإشار 

 الإس ناد كام رآ يمت حصيح، وهو اثبت عن آ يب عيل.

ليه؛ هل فعالً   ضع ف احلافظ ابن جحر هذا ال ثر؟  لكن لو رجعنا اإىل الكم احلافظ املشار اإ

احلافظ يف "مقدمة الفتح" مل يرش اإىل عدم حصة ما قاهل آ بو عيل النيسابوري رمحه هللا؛ 

منا شكك يف دلةل الكم آ يب عيل عىل آ ن حصيح مسمل آ حص من حصيح البخاري.  واإ

ن الكم ل يسمل ِّ آ   هآ نه قال هذا الالكم؛ لكن يعين من حيث الثبوت؛ اثبت عن آ يب عيل

؛ هذا اذلي "حصيح البخاري"آ حص من  " حصيح مسمل"آ يب عيل النيسابوري يريد به آ ن 

 شكك فيه احلافظ ابن جحر .

وآ ما قول آ يب عيل النيسابوري؛ مل نقف قط عىل ترصحيه بأ ن كتاب ):  (1)قال رمحه هللا

خمترصه مسمل آ حص من كتاب البخاري؛ خبالف ما يقتضيه اإطالق الش يخ حم  ادلين يف 

يف علوم احلديث ويف مقدمة رشح البخاري آ يضًا ؛ حيث يقول اتفق امجلهور عىل آ ن 

حصيح البخاري آ حصهام حصيحًا وآ كرثهام فوائد، وقال آ بو عيل النيسابوري وبعض علامء 

 . انهتيى  (املغاربة : حصيح مسمل آ حص 

النووي عن آ يب  لم قْ اختلف عن لفظ آ يب عيل؛ فنَ  ؛نقل النووي رمحه عن آ يب عيل ىلاإ  انظر

 

 ( 12/ 1"فتح الباري" ) -1
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؛  "حصيح البخاري"آ حص من  "حصيح مسمل"عيل وعلامء املغاربة يقتيض آ ن آ ب عيل  جيعل 

 لكن ليس هذا مراد آ يب عيل؛ بناء عىل الكم احلافظ  .

ال حصي ة عن غري كتاب مسمل عليه  نف م  :قال احلافظ تمتة لالكمه: )ومقتَض الكم آ يب عيل

ثباته لها فال؛ ل ن اإ آ  و   طالقه حيمتل آ ن يريد  ذكل آ و يريد املساواة وهللا آ عمل( .ما اإ

 مث آ خذ احلافظ يبني ملاذا قال آ بو عيل ما قال .

يعين بختصار لهذا الالكم اذلي ذكرانه لكه: آ ن احلافظ ابن جحر ل يشكك يف حصة 

ليه حصيح كام رآ يمت ؛ لكن  الالكم عن آ يب عيل النيسابوري؛ بل هو اثبت والإس ناد اإ

عنده آ حص من  " حصيح مسمل"شلكة عند احلافظ آ نه يقول : الكم آ يب عيل ل يدل آ ن امل 

ما هذا املعىن"حصيح البخاري" نه حيمتل معنيني ؛ اإ ذ اإ آ حص من  "حصيح مسمل"آ ن  وهو ؛ اإ

متساواين يف نفس  "حصيح البخاري"و "حصيح مسمل"، آ و آ نه يريد آ ن "حصيح البخاري"

 هل يوجد كتاب يساويه ؟  لكن تاب آ حص من كتاب مسمل،ادلرجة؛ ل نه قال : ما يوجد ك 

 نعم ممكن؛ فاللكمة حتمتل هذا املعىن.

ذن ليس الكمه رصحيًا يف ترجيح   ."حصيح البخاري"عىل  "حصيح مسمل "اإ

 ؟ " حصيح مسمل"ليس آ حص من  "حصيح البخاري"لكن هل يؤخذ من الكم آ يب عيل آ ن 

 ل ن هذا يس تفاد منه. نعم يؤخذ؛ 

ذن  ما آ نه يريداإ حصيح "آ حص من  " حصيح مسمل"آ ن  به نقول: الكم آ يب عيل النيسابوري: اإ

 متساواين يف الصحة. "حصيح البخاري"و "حصيح مسمل" آ ن ، آ و"البخاري

 فقط هذا معىن الكم احلافظ ابن جحر. 

وامجلهور عىل آ ن حصيح البخاري آ حص من حصيح مسمل، وهذا ل اإشاكل فيه، ومن مارس 

 عمل ذكل بشلك واحض جدًا.  الصحيحني

 ."حصيح البخاري"عىل  "حصيح مسمل"ورحج طائفة من علامء املغرب 
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سبب ترجيح بعض آ هل العمل حصيح مسمل عىل حصيح  

 : البخاري

منا اذلي رحج من  ه؛ رحج"حصيح مسمل" عىل "حصيح البخاري" وقال بعض آ هل العمل: اإ

آ جود من ترتيب  "حصيح مسمل"يب انحية الرتتيب وليس من انحية الصحة؛ قالوا: ترت 

؛ ل ن مسلامً يأ يت جبميع طرق احلديث يف ماكن واحد، فيذكر احلديث، "حصيح البخاري"

ويذكر آ لفاظه لكها يف ماكن واحد، فال تتعب يف مجع آ لفاظه من هنا وهناك، ويف الوقت 

 نفسه؛ عنده دقة يف اإخراج ال لفاظ. 

ديه كتبه، خبالف البخاري اذلي آ لَف كتابه وهو قالوا: ل ن مسلامً آ لَف الكتاب وبني ي

 يتنقل.

ن اكن مسمل  يمتزي عىل البخاري من هذه الناحية، فاإن البخاري يمتزي عىل  نه واإ وقالوا: فاإ

عه، ويذكره يف عدة مواضع من  مسمل بتبويباته الفقهية؛ فالبخاري عندما خيرج احلديث يقط ِّ

ما  ، لكن يفاً كتابه وليس يف موضع واحد دامئ لك موضع يضعه؛ يفيدك فائدة جديدة ؛ اإ

فائدة حديثية آ و فائدة فقهية، وعنده تبويبات فقهية عظمية الفائدة؛ ذلكل قال بعض آ هل 

 .(1)العمل: فقه البخاري يف تبويباته

ت ُجابذة من آ هل العمل يف فكها وفهمها؛ ل نه اكن يس تنبط من   وبعض التبويبات حري 

لهيا  اإشارات، بل آ حيااًن يس تنبط من احلديث  احلديث اس تنباطات دقيقة جدًا ويشري اإ

س تنباطًا ل يكون يف نفس اللفظ اذلي ذكره؛ بل يكون اللفظ موجودًا يف طرف من ا

ن وس  ، آ طراف احلديث غري موجودة يف الصحيح آ صالً  مير معمك يشء مذهل من هذا اإ

 . "حصيح البخاري"شاء هللا عندما تمتكنون وتقرؤون 

 ."حصيح مسمل"آ حص من  "حصيح البخاري"اإذن خالصة هذا املبحث ؛ هو آ ن 

 

 ( 243/ 1"فتح الباري" )-1
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ما هو السبب ؟ ذكران ثالثة آ س باب من ال س باب اليت ذكرها العلامء ويه كثرية مجعها 

 .(2)آ يضًا يف "تدريب الراوي" والس يوط  ،(1)احلافظ ابن جحر يف "الفتح"

 ؟ هل الزتم البخاري ومسمل اإخراج لك ال حاديث الصحيحة

مَكم بصحتهِّ من  قال املؤلف رمحه هللا: ) خراجِّ مجيعِّ ما حيم َن البخارَي ومسلامً مل يلزتما بإ مث اإ

؛ فاإهنام قد حَصحا آ حاديث ليست يف كتابهيام، كام ينقلم الرتمذيُّ وغريه عن   ال حاديثِّ

 (.البخاري تصحيَح آ حاديَث ليست عنده؛ بل يف السنن وغريها 

 خرجت كرد ٍ عىل دعوى اَدعاها آ حدمه؛ فقال: - برك هللا فيمك  - هذه املسأ ةل 

خراج مجيع ال حاديث الصحيحة عندهام يف حصيحهيام. ن البخاري ومسلامً قد الزتما بإ  اإ

عند الإمام  "حصيح البخاري"فالكمه يدل عىل آ نه ل يوجد حديث حصيح خارج 

عند الإمام مسمل؛ هذا معىن  "حصيح مسمل"ول يوجد حديث حصيح خارج  ،البخاري

 . الكمه

فهو احلديث الصحيح عند البخاري  "حصيح البخاري"اإذن لك حديث حصيح موجود يف 

ما عند مسمل فلك حديث وضعه مسمل يف ، وآ  - آ ي عند البخاري  - وغريه ليس بصحيح 

حصيحه؛ فهو حصيح وما مل يضعه يف حصيحه فليس بصحيح؛ هذا معىن الكم هذا الرجل 

 اذلي تلكم هبذا الالكم.

 : الرد عىل هذه ادلعوى
ن البخاري -فامي اخترصه ابن كثري  -ورد عليه ابن الصالح هذه ادلعوى، فقال هنا  : )مث اإ

خرا  ج مجيع ما حيمك بصحته من ال حاديث( ومسلامً مل يلزتما بإ

 دعواك غري حصيحة، ول نسمل ِّ هبا.  :يعين ك ن ابن الصالح يقول لهذا الرجل

 

1- (1/11 ) 

2- (1/96 ) 
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وقد رَد ابن الصالح دعوى هذا املَدع ، ودعواه آ صاًل حتتاج اإىل دليل، وردُّ ادلعوى 

 الصالح ؟آ يضًا حيتاج اإىل دليل؛ فديننا لكه مبين عىل ال دةل، فامبذا اس تدل ابن 

 قال: ) فاإهنام (  

هذا دليهل، بعض الناس عندما تذكر هل فتوى وتعلل الفتوى اليت ذكرهتا؛ يطلب منك 

قال  ،ادلليل، ادلليل يف نفس الالكم؛ لكنه يريد منك آ نك لبد آ ن ترصح بقال هللا كذا

ذن ذكرت كل افل؛  ؛يوجد دليل: رسول هللا كذا حىت يقول دلليل، أ ان حني آ عل ِّل الكيم اإ

آية من كتاب هللا آ و من قواعد  فرمبا يكون هذا التعليل مبعىن حديث ذكرته آ و مفهوم من آ

فال داع  آ ن آ ذكرها كل ؛ ذلكل اذلي يطلب ادلليل هو  ؛ة يه مسل مة عند آ هل العملعام  

 اذلي يفهم ادلليل .

 طيب تعالوا الآن ننظر ما هو دليل ابن الصالح ؟

 قد حص حا آ حاديث ليست يف كتابهيام(  - ري ومسلامً يعين البخا  - قال )فاإهنام 

ل ما يف  حصيح "هذا رد قوي جدًا، آ ي آ نت تزمع آ ن البخاري ليس عنده حديث حصيح اإ

ل اذلي يف "البخاري وقد طيب كيف  ،"حصيح مسمل"، ومسمل ما عنده حديث حصيح اإ

 يصححان آ حاديث ليست موجودة يف كتابهيام؟  هاموجدان

يقول يف بعض ال حاديث: هذا حديث حصيح، وليس هو يف حصيحه، وقد  فالبخاري جتده

عنه آ ش ياء كثرية يف "العلل الكبري"؛ يقول: وسأ لت محمد بن  - رمحه هللا  - نقل الرتمذي 

" اإسامعيل عن هذا احلديث وقال: هو حديث حصيح.. اإىل آآخره، مثل حديث عائشة : 

 تعليقاً  البخاري آ خرجه احلديث هذا (1)آ حيانه" لك عىل هللا يذكر  ملسو هيلع هللا ىلصاكن رسول هللا 

سأ لت ):  (2)يس هو من آ صل كتابه، ووصهل مسمل، قال الرتمذي يف "العلل الكبري"ل 

 .(محمدًا عن هذا احلديث ؛ فقال : هو حديث حصيح

 

 (، وعلقه البخاري يف حصيحه3384(، والرتمذي )373آ خرجه مسمل ) -1

2- (669 ) 
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انظر الآن هذا يثبت لنا آ ن دعوى آ ن البخاري آ خرج مجيع ال حاديث الصحيحة عنده يف 

 اديث حصيحة تركها مل خيرُجا؛ هذا ادلليل ال ول .حصيحه ليس بصحيح؛ فهناك آ ح

يعين به  -  ؛ وهو ما قاهل البخاري نفسه؛ قال: )ما آ دخلت يف كتايبويوجد عندان دليل اثنٍ 

ل ما حَص وتركت من الصحاح حلال الطول( - حصيحه   . (1)  اإ

 عىل آ نه ترك آ حاديث حصيحة يك ل يطول الكتاب. البخاري نص  ف 

ذن ادلعوى بطةل  .اإ

فهذان دليالن قواين جدًا؛ ونص  من الإمام نفسه؛ قال : تركت آ حاديث حصيحة ما آ دخلهتا 

 يف الصحيح.

قال:   - يعين يف كتابه  -ليس لك يشء عندي حصيح وضعته هاهنا )وآ ما مسمل؛ فقال : 

منا وضعت ما آ مجعوا عليه  .(2)(واإ

ذن هذا نص  من مسمل  ال حاديث الصحيحة عنده يف رج لك خي ملآ نه  -رمحه هللا  - اإ

 حصيحه.

ذن هذه ادلعوى دعوى ضعيفة جدًا.  اإ

ل ما آ مجعوا عليه(؟  لكن ماذا يريد مسمل من قوهل: )ما آ خرجت اإ

 ةاختلف العلامء رمحهم هللا يف تفسري هذه اللكم 

جد فيه رشوط الصحيح املمجمع علهيا عنده هو قيل:  يعين ؛ آ راد مبا آ مجعوا عليه: ما وم

 

وبلإس ناد اإىل آ يب احلسن : )(1/29مخسة آ حاديث عن ال مئة امخلسة" )قال عيل بن بلبان ادلمشق  يف "جزء فيه  -1

براهمي بن معقل  عيل قال: آ بنا هناد: آ بنا آ بو عبد هللا: آ بنا آ بو احلسني محمد بن عيل بن يعقوب الاكتب قال: مسعت اإ

ل ما حص، وتركت من الصحاح حلال ا  (. لطوليقول: مسعت محمد بن اإسامعيل يقول: ما آ دخلت يف كتايب اإ

مَي بَْن َمْعقٍِّل (؛ قال: )226/ 1وآ خرجه ابن عدي يف "الاكمل" ) بَْراهِّ
ِ
: مَسعتم ا َسنْيِّ البمخارِّي  يَقمولم مَسِّْعتم الَْحَسَن بَْن الْحم

َل َما حَصَ  عِّ اإ تَابِّ الَْجامِّ : َما آ ْدَخلْتم يفِّ كِّ يَل البمخارِّي  يَقمولم اعِّ مْسَ
ِ
َحَمَد بَْن ا : مَسعتم مم َوالِّ  يَقمولم َحاحِّ الط ِّ ِّ َن الص  َوتََرْكتم مِّ

ولِّ   (لَِّحالِّ الطُّ

 ( 404حتت احلديث رمق ) -2
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 اذلي حتققت فيه رشوط الصحيح اجملمع عليه؛ هذا قول .احلديث 

س نادًا، يعين نفس  وقول آآخر: قيل: ما مل ختتلف الثقات فيه يف نفس احلديث متنًا واإ

 .(1)احلديث مل حيصل فيه خالف ل يف املنت ول يف الإس ناد

بن منصور  وعامثن بن آ يب شيبة وسعيد حيىيوقيل: آ راد ما آ مجع عليه الإمام آ محد وحيىي بن 

 .(2)اخلراساين

ماكنك آ ن تراجع هذا لكه يف "تدريب الراوي"  مفصاًل هناك. (3)وبإ

خراج مجيع ال حاديث الصحيحة يف    خالصة ال مر: آ ن البخاري ومسلامً و  مل يلزتما بإ

  :؛ بدليلنيحصيحهيام

 ال ول: آ هنام يصححان آ حاديث ليست يف حصيحهيام.

 آ هنام مل خيرجا لك ال حاديث الصحيحة يف حصيحهيام.الثاين: آ هنام قد نصا عىل 

 

َما جبوابني آ حدمَها َما ذكرته يفِّ كتاب معرفَة (: )75قال ابن الصالح يف "صيانة حصيح مسمل")ص -1 َوقد آ جْبت عَلهَْيِّ

م  ََذا الْالَكَ َو آ نه آ َراَد هبِّ يث َوهم ائِّط الْمجمع عملموم احلَدِّ هيَا رَشَ ْنده فِّ يث اليَتِّ وجد عِّ َل اْل َحادِّ
ِ
تَابه ا َوهللا آ عمل آ نه مل يضع يفِّ كِّ

ْند بَعضهم ن مل يْظهر اجامتعها يفِّ بَْعضهَا عِّ
ِ
 عَلَْيهِّ َوا

يث مْتنا آ و يهِّ يفِّ نفس احلَدِّ يهِّ َما اْختلفت الث ِّقَات فِّ َو  َوالثَاينِّ آ نه آ َراَد آ نه َما وضع فِّ نََما هم
ِ
نَاًدا َومل يرد َما اَكَن اْختاَلفهْم ا س ْ

ِ
ا

ذا قَرَ 
ِ
َريَْرة َوا يث آ يب هم ئَِّل َعن َحدِّ نَهم ذكر َذكلِّ ملا س م

ِ
مه فَا ر من الَكَ َو الَظاهِّ َواته َوَهَذا هم َو يفِّ تَْوثِّيق بعض رم آ  فأ نصتوا َهل هم

يح فَقيل هَلم ملَ  ي حَصِّ ْندِّ َو عِّ يح فَقَاَل هم نَا فَأ َجاب بلْالَكم الَْمْذكمور ملْ  حَصِّ  ..( تضعه َهاهم

يثِّ (: )1/177قال الزركيش يف" النكت عىل ابن الصالح " ) -2 لَْحدِّ َراده بجملمعني من لقِّيه من آ هل النَْقل َوالْعمل بِّ  ؛مم

ْفهم"قَاهَل َصاحب  يث كامكل َوالثَْوري َوشْعَبة َوآ محد بن َحنَْبل َوابْن هْمدي َوغرَيمه :َوقيل "،الْمم قَاهَل آ بمو َحْفص  ؛آ ئَِّمة احلَدِّ

ي"ِّامليانيش يفِّ كتاب  حدث َُجهلاإ سلامً "، َضاح َما َل يسع الْمم مْجَاع آ ْربََعة من الْحفاظ آ مْحد بن َحنَْبل  آ َرادَ  َوذكر غرَيه آ ن مم
ِ
ا

َراَساينِّ  َوحيىي بن حيىي ور الْخم يد بن َمنْصم ثَْمان بن آ يب شيبَة َوَسعِّ ي َوعم  (النَيَْسابمورِّ

 ( 89)ص  -3
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 ؟آ م قليةل  ةخارج الصحيحني كثري   ةالصحيحال حاديث  هل  
ب الفهم قلياًل، نقرآ  الالكم اكماًل مث نرشح ف  حصل تقدمي وتأ خري يف الالكم؛ رمبا يصع ِّ

 املوضوع، مث بعد ذكل نرجع اإىل ترتيب املؤلف للالكم.
بملكرر س بعةم آ لف حديث    " البخاري ِّ " قال ابن الصالح: جفميعم ما يف  قال ابن كثري: ) 

  " حصيح مسمل " ومائتان ومخسة وس بعون حديثًا، وبغري تكرار: آ ربعة آ لف. ومجيع ما يف  

 (.  بال تكرار حنو آ ربعة آ لف

حصيح  "وعدد ال حاديث يف  "حصيح البخاري"يقرر لنا يف هذا الالكم عدد ال حاديث يف 

 اذا؟؛ مل"مسمل

 نمكل الالكم آ وًل مث نرى السبب.

وقد قال احلافظ آ بو عبد هللا محمد بن يعقوب بن ال خرم: قَل  ما يفوتم  قال ابن كثري: )

َن احلامك قد   البخاري ومسلامً من ال حاديث الصحيحة. وقد انقشه ابن الصالح يف ذكل: فاإ

ن اكن يف بعضها مقال   - اس تدرك علهيام آ حاديث كثرية    (.ل آ نه يصفو هل يشء  كثري اإ   - واإ

 نرتك الآن ترتيب الالكم اذلي يف الكتاب.. 

آ بو عبد هللا محمد بن يعقوب بن  ،ونبدآ  مع الكم ابن ال خرم؛ وهو ش يخ احلامك النيسابوري

 قال: )قَل ما يفوت البخاري ومسلامً من ال حاديث الصحيحة(. ؛ ال خرم

قد انهتينا من املبحث ال ول؛ وهو آ نه هل يوجد آ حاديث حصيحة خارج البخاري ومسمل 

 ؟عند البخاري ومسمل

يوجد  :قال ويه الكم آآخر لعامل آآخر؛ وهو ابن ال خرم؛ الآن، دعوى اثنية: ملبحث الثاينا

فابن ال خرم يمقِّرُّ  ،خاري ومسمل؛ لكهنا قليةل وليست كثريةآ حاديث حصيحة خارج الب

 .بوجود آ حاديث حصيحة خارج الصحيحني، ولكنه يقول: يه قليةل

 آ ما ابن الصالح فمل يعجبه هذا الالكم؛ فرَده.
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وكيف اس تدل عىل وجود آ حاديث حصيحة كثرية خارج البخاري ومسمل؛ لريد الكم ابن 

 ال خرم؟ 

 ن مؤلفًا من شطرين:رد ابن الصالح اك

؛ هذه مقدمة آ وىل، (1) (آ حفظ مائة آ لف حديث حصيح) :ي قالالشطر ال ول: آ ن البخار 

 هذا ال مر ال ول .

 الشطر الثاين يف الرد عىل دعوى ابن ال خرم: 

آ ىت ابن الصالح بعدد ما يف البخاري ومسمل من آ حاديث حصيحة، فلام قاران  بني ما قاهل 

البخاري؛ من آ نه حيفظ مائة آ لف حديث حصيح، وبني عدد ال حاديث الصحيحة يف 

البخاري ومسمل؛ وجدان ال حاديث الصحيحة خارج البخاري ومسمل كثرية جدًا؛ ل ن 

كر معنا هنا: آ ن يف البخاري البخاري قال : آ حفظ مائة آ لف حديث ؛ بيامن العدد اذلي ذم

مسمل بال تكرار آ ربعة آ لف  يفبملكرر س بعة الآف حديث ومائتان ومخسة وس بعون، و

يعين لكها مع بعضها تقريبًا آ حد عرش آ لفًا وقليل مع املكررات، والبخاري قال : ، حديث

ذن فالزايدة كثرية .  آ حفظ مائة آ لف حديث حصيح ؛ اإ

 أ يت لعمل ابن كثري؛ مفاذا فعل؟ هنا ن

؛ بل اخترصه؛ (آ حفظ مائة آ لف حديث)ابن كثرٍي مل يأ ت بالكم البخاري؛ وهو قوهل: 

ذ كيف خيترصه؛ والرد -رمحه هللا  -وهذا من اخلطأ  اذلي وقع فيه احلافظ ابن كثري  ؛ اإ

 آ صاًل مبين عىل مقدمتني؛ فذكر مقدمة وترك الثانية؟

يف فبني  الإشاكل بشلك خمترص وواحض احلافظ ابن جحر ا آ ممن هنا جاء الإشاكل؛ 

َدة ما يف البخاري آ نه جعهل من مجةل  :؛ فقال(2) "النكت" )السبب يف ذكر املؤلف لعِّ

 

 ( 2/340كام هو موجود يف "اترخي بغداد" ) -1

2- (1/296 ) 
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البحث يف آ ن الصحيح اذلي ليس يف الصحيحني غري قليل؛ خالفًا لقول ابن ال خرم؛ ل ن 

 املؤلف رتب حبثه عىل مقدمتني( انهتيى.

تني؛ قول البخاري، وعدد ما يف البخاري ومسمل من آ حاديث؛ وهكذا يس تقمي مث ذكر املقدم 

 الالكم.

 آ ما ما فعهل ابن كثري من حذف الكم البخاري؛ فهذا خطأ  آ َخَل بملقصود.

 الرد ال ول من ابن الصالح عىل ابن ال خرم.هو هذا 

  قال: وعنده رد اثٍن آ يضًا؛

ل آ نه يصفو هل فاإن احلامك قد اس تدرك علهيام آ حاديث كث) ن اكن يف بعضها مقال  اإ رية؛ واإ

. )  يشء كثري 

ذن الرد الثاين عنده؛ هو "مس تدرك احلامك"؛ زمع احلامك آ نه آ ل ف الكتاب  ،وهو كتاب كبري اإ

عىل نفس رشوط البخاري ومسمل، وذكر آ حاديث ليست موجودة يف البخاري ومسمل، 

خراج هذه ال حاديث؛ ل نه اكن ويه عىل نفس رشوط البخاري ومسمل، وآ خذ  يملزِّهمام بإ

خراج لك ما هو حصيح عندهام؛ فاس تدرك علهيام؛  يظن بأ ن البخاري ومسمل قد الزتما بإ

 وقال: هذه آ حاديث كثرية ومل خترجاها يف حصيحيكام.

 لكن آ وًل: هام مل يلزتما ذكل.

من ال حاديث اليت  الكثرياثنيًا: احلامك نفسه؛ حصيح آ نه قد ساق آ حاديث كثرية؛ لكن 

ساقها ليست عىل رشطهام حقيقة؛ بل بعض ال حاديث املوجودة يف "مس تدرك احلامك" 

: )يشهد القلب بأ هنا (1)موضوعة مكذوبة؛ ويه قرابة املائة حديث؛ قال اذلهيب رمحه هللا

مكذوبة (، وقرابة ثلث آ حاديث الكتاب ضعيفة وواهية، فوقعت آ وهام كبرية جدًا للحامك 

يعين  - ابه هذا؛ حىت المتس بعض آ هل العمل العذر هل وقالوا: هو قد سَوده ومل يبي ِّضه يف كت

ةل ؛ هذا يقال هل سَود الكتاب، والتبييض حني  حني تكتب الكتاب آ ول مرة كتابة جَعِّ

 

 ( 175/ 17"سري آ عالم النبالء" )  -1
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، قالوا : قد مات قبل آ ن يس تطيع تبييضه؛ فالمتسوا هل - تراجعه وتدققه من جديد 

 .(1)العذر

ن هناك آ حاديث  وضوعنا عىل لك حال م آ ن ابن الصالح يقول ردًا عىل ابن ال خرم: اإ

حصيحة كثرية موجودة يف "مس تدرك احلامك" وآ خرُجا احلامك يف مس تدركه وليست موجودة 

 يف الصحيحني ويه عىل رشط الش يخني؛ هذا رد.

 :متعقبًا هذا الالكمقال ابن كثري  لكن

 ( قلت: يف هذا نظر ) 

َسل ِّامً مبوضوع احلامك ومس تدرك احلامك. يعين آ ن ابن كثري ليس  مم

نه يم قال: ) خراجِّ هممم لزِّ فاإ ام؛ لضعف رواهتا عندهام، آ و لتعليلهام ذكل.  همل تلزمم   آ حاديثَ   ام بإ

 (.وهللا آ عمل 

ليه؛ فس تجد آ حاديث كثرية  وهذا حقيقة كثري يف "مس تدرك احلامك "، فلو رجعت اإ

؛ خيرُجا و موضوعة، و  ضعيفة، احلامك يف "املس تدرك" ويقول هذا عىل رشط البخاري، معةل 

 كام س يأ يت اإن شاء هللا.  منه هذا عىل رشط مسمل، هذا عىل رشطهام؛ تساهالً 

 فاحلامك عنده تساهل يف احلمك عىل ال حاديث بلصحة. 

يف ترمجة احلامك  (2)هل اعتناء مبس تدرك احلامك؛ ذلكل نذكر لمك الكمه - رمحه هللا  -واذلهيب 

 من آ جل آ ن نعرف قدر "مس تدرك احلامك"؛ اذلي اس تدل به ابن الصالح .  لنيسابوري؛ا

: ْرَجاَن، مَسِّْعتم آ َب َسْعد املَالِّْيينِّ  يَقمْولم م َزَة جبِّ َطالعتم  قال اذلهيب: )َومَسِّْعتم املمَظفَر بن مَحْ

يخني" تَْدرك عىََل الش َ س ْ تَاب "الْمم ْيهِّ  ،كِّ ره، فمََلْ آ َر فِّ آخِّ ىَل آ
ِ
ْن آ وهل ا م مِّ ي َصنََفه احلَامكِّ اذَلِّ

 

ْيخم : )(1/113قال الس يوط  يف " تدريب الراوي" ) -1 لم لِّ نَهم َسَوَد الْكِّتَاَب قَاَل ش َ ِّ التََساهم نََما َوقََع لِّلَْحامكِّ
ِ
: َوا ْساَلمِّ

ِ
اْل

لَْتهم الَْمنِّيَةم  نَق َِّحهم فَأ جْعَ  . (لِّيم

 (17/175كام يف "السري" ) -2
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هَِّما  طِّ يْثًا عىََل رَشْ  .(1). انهتيى الكم آ يب سعد املاليين(َحدِّ

، وقال لك ال حاديث "مس تدرك احلامك"يعين نسف املاليين لك ال حاديث املوجودة يف 

 ليست عىل رشط البخاري ومسمل.

، َولَيَْسْت رتبةم آ يبِّ َسْعٍد قال اذلهيب يف نفس   اَكبَرة  َوغملمو  هِّ مم : َهذِّ املوضع من السري: )قملْتم

هَِّما(. طِّ ء  َكثِّرْي  عىََل رَشْ ََذا، بَْل يفِّ "املمس تدرك" يَشْ  آ ْن حَيمكم هبِّ

، وقال آ يضًا يف وآ ي آ ن اذلهيب استنكر جدًا الكم آ يب سعد املاليين، وقال هذه ماكبرة وغل

نفسه ليست عنده آ هلية ليحمك هذا احلمك؛ هذا الكم  -آ ي املاليين  -الرجل نفس الوقت 

 رمحه هللا . - اذلهيب 

طِّ " املمس تدرك"ْل يفِّ بَ مث قال اذلهيب : ) هَِّما، َويَشء  َكثِّرْي  عىََل رَشْ طِّ ء  َكثِّرْي  عىََل رَشْ يَشْ

َا  مهِّ ما عىل رشط البخاري آ و رشط مسمل (آ َحدِّ َ ثملثم لَ )َقال : و؛ يعين: اإ وع َذكلِّ َعَل َمْجمم

َا آ ْو لكهيمَما،  مهِّ طِّ آ َحدِّ ر عىََل رَشْ يَْث يفِّ الَظاهِّ َ آ َحادِّ ْن َذكلِّ َن يفِّ َكثِّرْي مِّ
ِ
، فَا الكِّتَابِّ بَْل آ قلُّ

 ، َها َصالِّح  َوحسن  َوجي د  نَادم س ْ
ِ
َن الكِّتَاب ا َؤث َِّرة، َوقطَعة  مِّ َويفِّ الَباطن لَهَا علل  َخفِّيَة مم

و املائَة يَْشهَد  يْثم حَنْ َ آ َحادِّ ون َذكلِّ ، َويفِّ غمضم ه، َوَبيقِّ الكِّتَاب َمنَاكِّري َوجَعائِّبم بمعِّ و رم َ حَنْ َوَذكلِّ

 

هللا بن  احلافظ العامل الزاهد آ بو سعد آ محد بن محمد بن آ محد بن عبد(: )181/ 3قال اذلهيب يف "تذكرة احلفاظ" ) -1

حفص ال نصاري الهروي املاليين الصويف ويعرف آ يًضا بطاوس الفقراء: مسع خبراسان والشام والعراق ومرص وغري ذكل، 

سامعيل بن جنيد السلم  وآ يب الش يخ  حدث عن عبد هللا بن عدي وآ يب بكر القطيع  ومحمد بن عبد هللا السليط  واإ

صل من املسانيد الكبار شيئًا كثرًيا واكن ثقة متقنًا صاحب حديث ومن ، ومجع وح...احلافظ واحلسن بن رش يق املرصي 

 . كبار الصوفية، هل كتاب آ ربعني الصوفية

وآ بو بكر البهيق  وآ بو بكر اخلطيب وآ بو نرص عبيد هللا  حدث عنه احلافظ عبد الغين ومتام الرازي وآ بو حازم العبدوي 

السجزي والقايض آ بو عبد هللا القضاع  ومحمد بن آ محد بن ش بيب الاكغذي وآ بو عبد هللا احلسني بن آ محد بن طلحة 

 النعايل والقايض آ بو احلسن اخللع  وآآخرون.

رحالت كثرية اإىل آ صهبان وما وراء الهنر ومرص قال محزة السهم : دخل املاليين جرجان يف س نة آ ربع وس تني ورحل 

واحلجاز. مث قال: وتويف س نة تسع وآ ربعامئة. فومه، بل تويف س نة اثنيت عرشة وقد ذكره ابن الصالح يف طبقات 

 (. الشافعية
 



 

78 

لهَْيَا مَساء ، َوبِّلكم ِّ 
ِ
لن ِّس َبة ا يْثم الَطري بِّ ْزءًا، َوَحدِّ هْنَا جم القَلْبم بِّبمْطاَلهنَا، كمْنتم قَْد آ فردت مِّ

تَاب   ، َويعوزم مَعَاًل َوحتريرًا( انهتيى .َحاٍل فَهمَو كِّ فِّْيد  قَدِّ اخترصتمهم   مم

ربعه كذا، وثلثه كذا .. اإىل آآخره، وقال: فيه مائة  فقال: ؛"املس تدرك" فصن ف اذلهيبم 

لهيا )حديث يشهد القلب آ هنا بطةل وآ فردها يف جزء، قال:  وحديث الطري بلنس بة اإ

ود يف "مس تدرك احلامك"؛ وهو آ نه اكن ، حديث الطري هذا حديث موضوع موج(1)(سامء

ليك خلقك بأ حب ائتين اللهم:  فقال طري؛ ملسو هيلع هللا ىلصعند النيب   جفاء الطري؛ هذا مع  من يأ لك اإ

 . معه فأ لك عيل

لهيا  بلنس بة الطري وحديث :اذلهيب قال؛ الش يعة وضع من احلديث آ ن والظاهر  ، سامء اإ

 بلنس بة لهذه املائة حديث آ عالها.؛ لكن هو موضوع احلديث هذا آ ن مع يعين

ذن اس تدلل ابن الصالح عىل ابن ال خرم ب مس تدرك ـ"هذا تصنيف "مس تدرك احلامك"؛ اإ

َسمَل به، حىت ولو قلنا بأ ن ثلث الكتاب هو عىل رشط الش يخني؛ مع آ ن هذا  "احلامك غري مم

 رشط الش يخني الالكم آ يضا ل يمَسمَلم به؛ ل ن عندي حقيقًة آ ن دعوى آ ن احلديث عىل

قد  عىن ذكل آ ن احلديث عندكمفصعبة جدًا؛ ل نك عندما تقول اإن احلديث عىل رشطهام؛ 

اًل؛ طيب و لتوفرت فيه رشوط احلديث الصحيح، ومن هذه الرشوط: آ ن ل يكون مع

ل نس تطيع آ ن نقول  ؟عند البخاري آ و عند مسمل الً لما آ دراان آ ن هذا احلديث ليس مع

حىت لو غلب عىل ظنك آ نه ليس معلاًل؛ فقد ل يكون كذكل عند البخاري آ و عند ، هذا

ذن فاإطالق لكمة عىل رشطهام عندي  فهيا نظر. مسمل؛ اإ

د عليه به.  عىل لك حال هذا ما قاهل ابن الصالح وهذا ما رم

 

 

(، والطرباين يف  1499(، والآجري يف "الرشيعة")8341، والنسايئ يف "الكربى" )(3721آ خرجه الرتمذي ) -1

 (. 4650(، واحلامك يف "املس تدرك" )6437")"الكبري

 (. 6575قال الش يخ ال لباين: )منكر( وانظر "الضعيفة" )
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 ؟ما يه املس تخرجات

ِّجت كتب  كثرية عىل الصحيحني قد يوجد  وق : )؛ فقالمث ذكر ابن الصالح دلياًل آآخر ر  د خم

كصحيح آ يب عوانة، وآ بوي بكر الإسامعييل والربقاين،    فهيا زايدات مفيدة، وآ سانيد  جيدة؛

 ( .وآ يب نعمي ال صهباين، وغريمه 

ذن يس تدل ابن الصالح  بوجود آ حاديث حصيحة آ يضًا كثرية خارج الصحيحني؛ يف كتب  اإ

 املس تخرجات؛ مفا يه املس تخرجات؟  

املس تخرجات: يه آ ن يأ يت مصنف الكتاب؛ خشص يريد آ ن خيرج كتاًب؛ فيذكر مثاًل 

؛  - سمى مس تخرجًا عىل حصيح البخاريحىت يم  - ال حاديث املوجودة يف حصيح البخاري 

ي؛ يسوقها بأ سانيده طبعًا، وهذا اكن يصلح يف زمهنم؛ فقد آ حاديث البخار  فريوي نفس

اكن الزمن قريبًا من زمن البخاري ومسمل ويوجد عندمه آ سانيد وميكن آ ن يس تخرجوا كتبًا 

 عىل الصحيحني.

منا ال عامل بلنيات" فيأ يت اذلي يريد آ ن يؤلف املس تخرج، ؛ (1)وخيرج مثاًل حديث: " اإ

ِّ  وهو حديث موجود يف الصحيحني، ج نفس احلديث املوجود عند البخاري بنفس فيخر 

س ناد البخاري ويلتق  مع البخاري يف ش يخه ويمكل الإس ناد.  اإ

س ناد خاص به يوصهل اإىل ش يخ البخاري؛ فيلتق  مع البخاري يف  ذا مل يس تطع آ ن يأ يت بإ فاإ

 البخاري ويمكل الإس ناد. ش يخِّ  ش يخم 

وهكذا حىت يمكل مجيع آ حاديث الكتاب عىل هذه الطريقة؛ يذكر لك حديث موجود يف 

س ناده اخلاص به، ورشطه آ ن يصل آ وًل اىل ش يخ البخاري ويمكل  "حصيح البخاري" بإ

س ناد البخاري، س ناد يصل اإىل ش يخ ش يخ البخاري؛ هذا يسمى  اإ فاإن مل يس تطع فيأ يت بإ

 مس تخرجًا. 

 

 ( 1907(، ومسمل )1آ خرجه البخاري ) -1
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 ويوجد مس تخرجات عدة

ِّجت كتب كثريه عىل الصحيحني( قال  ر   :)وقد خم

 بلطريقة اليت ذكرانها لمك .

قال :)قد يوجد فهيا زايدات مفيدة وآ سانيد جيدة كـ "حصيح آ يب عوانة"، وآ بوي بكر 

 الإسامعييل والربقاين، وآ يب نعمي ال صهباين وغريمه( هذا هو الشاهد. 

د واملتون، حىت املتون آ حيااًن قد يوجد يف هذه املس تخرجات زايدات يف طرق ال ساني

 يكون فهيا زايدات .

 

  الزايدات خارج الصحيحني عىل ال صول اليت فهيام

 لكن؛ حقيقة هذه الزايدات جيب احلذر مهنا جدًا، ملاذا؟

ل نه يف آ حياٍن كثريٍة يكون البخاري ومسمل قد آ عرضا عهنا معدًا؛ ل هنا منكرة؛ فذلكل لبد 

ل آ ن يصحح هذه الزايدات املوجودة يف املس تخرجات؛ ل ن آ ن يكون الشخص حذرًا قب

 ِّ ج آ صل احلديث موجود يف "حصيح البخاري" مثاًل دون هذه الزايدة، فلامذا مل خير 

 البخاري هذه الزايدة؟ آ حيااًن تكون هذه الزايدة عنده منكرة آ و شاذة؛ ذلكل مل خيرُجا . 

براهمي الإس فراييين، مشهور بكنيته، هل مس تخرج وآ بو عوانة : هو يعقوب بن اإحساق بن اإ

 موجود ومطبوع . ؛عىل حصيح مسمل

؛ اخترص (آ بو بكر الربقاين)و (آ بو بكر الإسامعييل) :وآ بوي بكر الإسامعييل والربقاين؛ يعين

 .الالكم

براهمي بن اإسامعيل آ بو بكر الإسامعييل، من تالميذ ابن  آ بو بكر الإسامعييل: هو آ محد بن اإ

 مل يطبع فامي آ عمل . "؛حصيح البخاري"خزمية، هل مس تخرج عىل 

وآ بو بكر الربقاين: هو آ محد بن محمد بن آ محد اخلوارزيم آ بو بكر الربقاين؛ هل مس تخرج عىل 

  .الصحيحني كذكل مل يطبع فامي آ عمل
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آ بو نعمي ال صهباين: هو آ محد بن عبد هللا بن آ محد آ بو نعمي ال صهباين، صاحب كتاب 

بع جزء منه، وهل مس تخرج عىل  "حصيح مسمل""حلية ال ولياء"، هل مس تخرج عىل  طم

 .رمبا قد طبع يشء مهنا مؤخراً و مل يطبع؛ هذا حدُّ علم  يف املطبوعات؛  "حصيح البخاري"

ىل الصحيحني وعىل غريهام ؛ ذكر مجموعة مهنا الكتاين يف "الرساةل واملس تخرجات كثرية ع 

 املس تطرفة" . 

)فهيا زايدات مفيدة وآ سانيد جيدة( فتجد فهيا آ ش ياء  :الشاهد من هذا الالكم هو قوهل

 هذا آ يضًا يف الرد عىل ابن ال خرم . ؛حصيحة ليست موجودة يف الصحيحني

 

 ا حصهتابعض الكتب ال خرى اليت الزتم آ حصاهب

ا حَصهتا قال : )  ( . وكمتمب ُآخرم الزتم آ حصاهبم

جتد فهيا آ حاديث حصيحة كثرية غري  ،يوجد كتب آ خرى الزتم آ حصاهبا حصهتا  :يعين 

 موجودة يف الصحيحني.

 (   اكبن خزمية وابن حبان البس يتقال : )

الكتاب غري موجود حصيح ابن خزمية صاحبه ابن خزمية قد اشرتط الصحة؛  لكن لل سف 

 اكماًل؛ بل موجودة منه قطعة آ ظن اإىل كتاب احلج فامي آ ذكر الآن.

 مفوجود . ؛وآ ما حصيح ابن حبان

، وابن خزمية، وابن حبان؛ متساهلون يف "املس تدرك "لكن هؤلء مجيعًا؛ احلامك يف 

 التصحيح؛ ذلكل جتد يف كتهبم آ حاديث كثرية حصحوها ويه ضعيفة.

حية التصحيح؛ ابن خزمية وهو آ كربمه، مث بعد ذكل ابن حبان؛  لكن آ فضلها من ان

 وحصيحه آ فضل من "مس تدرك احلامك "، مث يأ يت مس تدرك احلامك يف آآخرها؛ 

 ذلكل قال املؤلف هنا: 

 ( .آ سانيَد ومتوانً   بكثري وآ نظفم   " املس تدرك " وهام خري  من  )
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تساهل يف تصحيح  آ حصاهبا عند لكن مع ذكل كام ذكران؛ هذه الكتب الثالثة  وهو كام قال،

 آ حاديث منكرة؛ لك هذا موجود .، و ال حاديث؛ ذلكل جتد عندمه آ حاديث ضعيفة

 

 مس ند الإمام آ محد؛ ومعىن املس ند

نَدِّ الإمام آ محد " وكذكل يوجدم يف  قال : ) س ْ من ال سانيدِّ واملتونِّ يشء كثري  مما يوازي    "مم

وليست عندهام ول عند آ حدهام؛ بل ومل   كثريًا من آ حاديث مسمل؛ بل والبخاري آ يضًا، 

ِّجه آ حد  من آ حصاب الكتب ال ربعة؛ ومه آ بو داود ، والرتمذي ، والنسايئ ، وابن   خير 

 (  ماجه

يقول: آ يضًا من املصادر اليت جتد فهيا آ حاديث حصيحة غري موجودة يف الصحيحني وكثرية، 

حىت يف الكتب ال ربعة ويه  رمبا توازي آ حاديث مسمل والبخاري، وليست يه عندهام ول

 ."مس ند الإمام آ محد" ؛فيه موجودة

الإمام آ محد عىل ترامج الصحابة؛ عىل مسانيد  رتَبهمس ند كبري  "؛مس ند الإمام آ محد"

 آ حاديث مث ،ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة؛ فيذكر آ حاديث آ يب بكر الصديق آ وًل اليت يروهيا عن النيب

 بقية مث طالب، آ يب بن عيل آ حاديث مث عفان، بن عامثن آ حاديث مث اخلطاب، بن معر

 مس ندًا، مس  ذلكل الصحابة؛ مسانيد عىل كتابه فرت ب وهكذا؛  عهنم؛ريض هللا العرشة

الصحابة بغض ِّ النظر كيف  مسانيد عىل ويرت ِّبه صاحبهم  يصن ِّفه آ ن املس ند؛ معىن وهذا

يرتب الصحابة؛ من يقدم مهنم ومن يؤخر؛ املهم آ نه مجع آ حاديث لك حصايب عىل حدٍة؛ 

 وهذا تعريف املس ند. 

ملسانيد حقيقة، ول يوجد والإمام آ محد قد معل مس ندهم عىل هذه الطريقة، وهو آ فضل ا

وهو آ فضل املسانيد وآ جودها، وآ حاديثه يف الغالب  "مس ند الإمام آ محد" مياثلمس ند 

مشهورة معروفة مش هترة عند علامء احلديث؛ ل ن الإمام آ محد ملا آ لَفه اكن يقول لبنه عبد 
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يصف  وينق  ، ارضب عىل احلديث الفالين؛ فاكن (1)هللا: ارضب عىل احلديث الفالين

 ال حاديث اليت فيه.

  السنن والصحاح آ عىل مرتبة من املسانيد

ومكرتبٍة؛ فكتب السنن والصحاح آ عىل مرتبة من كتب املسانيد؛ ل ن آ حصاب املسانيد عادة 

ل خيتارون ما بني ال حاديث؛ فأ يُّ حديث يقع هلم من مس ند خشص يضعونه،  ؛ل يصف ون

ن، حصيح  آ هنم رمبا ل يشرتط الواحد فهيم الصحة؛ لكنه ينتقوبل آ ما آ حصاب السنن فال؛ 

يأ يت بأ فضل يشء يف الباب عنده، حىت لو اكن ضعيفًا؛ لكنه آ فضل من غريه؛ هذا 

ل  مس ند الإمام "صاحب السنن؛ عنده يشء من الانتقاء، خبالف صاحب املس ند؛ اإ

ند من حيث صفاء ؛ فقد اكن فيه يشء من الانتقاء؛ ذلكل ارتفعت ماكنة هذا املس  "آ محد

 ال حاديث اليت فيه.

 

هل يسمل لبن الصالح آ ن يف املس ند آ حاديث توازي  

 ؟  حصةً آ حاديث الصحيحني 

لكن هل يسمَل لبن الصالح بأ ن فيه آ حاديث يه توازي حصة ال حاديث اليت يف البخاري 

 ومسمل؟ هذا ال مر حيتاج اإىل نظر، وهللا آ عمل.

عىل لك حال؛ ينبغ  احلذر من موضوع التساهل يف التصحيح؛ فبعض آ هل العمل ملا 

، كثرية جداً تساهل يف التصحيح اكنت عنده ال حاديث الصحيحة خارج الصحيحني 

د وضي ق حىت صارت عنده ال حاديث الصحيحة خارج الصحيحني اندرة جدًا  وبعضهم شد 

 

( يف ترمجة )عبد هللا بن مسور بن عبد هللا بن عون 5/169وانظر ذلكل مثاًل "اجلرح والتعديل" لبن آ يب حامت ) -1

 طالب(بن جعفر بن آ يب 
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آ ن هناك  تصحيح والتضعيف، ومن اعتدل عملَ عتدال يف ال اإىل ا، فال مر حيتاج آ و منعدمة

ذكرها من تساهل يف تصحيح يليست بلكرثة اليت  ، لكهنا آ حاديث كثرية خارج الصحيحني

 ال حاديث.

ِّجه آ حد من آ حصاب الكتب ال ربعة ومه : آ بو داود(   مث قال : )ومل خير 

  (257)ت وهو سلامين بن ال شعث

 قال : )والرتمذي (

 (279)ت بن سورة الرتمذيوهو محمد بن عيَس 

 قال : )والنسايئ(

  (303)ت وهو  آ محد بن شعيب النسايئ

 قال : )وابن ماجه( 

 (273)توهو محمد بن يزيد القزويين 

ويه مرتَبة عند آ هل العمل عىل هذا  ،و هذه السنن ال ربعة يه آ شهر كتب السنن

 ."سنن ابن ماجه"، و"النسايئسنن "، و"سنن الرتمذي"، و"سنن آ يب داود"الرتتيب؛ 

 

 بعض اصطالحات العلامء املهمة 

 تفهم هذه ال ربعة : آ بو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه. ؛ال ربعة حني تسمع: السنن

 تفهم هذه ال ربعة اليت تقدمت مع الصحيحني البخاري ومسمل؛؛ الكتب الس تةال: وحني يق

 هذه الكتب تسمى بلكتب الس تة.

ذا ذكر  موطأ  الإمام "و "مس ند الإمام آ محد"فيضيفون اإىل الس تة  ؛الكتب التسعةت واإ

 كتب. ة؛ هذه تسع"سنن ادلاريم"و "ماكل

ذا ق   مسمل.حصيح البخاري و حصيح ؛ فيعنون: انالصحيح يل: واإ

ذا قالوا الكتب الصحاح، فيعنون هبا: الكتب اليت اشرتط آ حصاهبا الصحة اكلبخاري  واإ
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 مثل هذه الكتب.و  ؛ومسمل وابن خزمية وابن حبان ومس تدرك احلامك

 بطالب العمل آ ن يكون عىل عمل هبا. سنهذه اصطالحات عند آ هل العمل حي 

 

 : املعامج واملسانيد والفوائد وال جزاء

،  " مس ند آ يب يعىل " ، و " ال وسط " ، و " معجم الطرباين الكبري " وكذكل يوجدم يف  قال : )

ر يف هذا  "، الزبار " و  مَتَبح ِّ وغري ذكل من املسانيد واملعامج والفوائد وال جزاء: ما يمتكن امل

دِّ  مْفسِّ  (. الشأ ن من احلمك بصحةِّ كثري منه، بعد النظر يف حال رجاهل وسالمته من التَْعليلِّ امل

 ذكرانها  اليت لكها  الكتب هذه طبعاً  ،ملسو هيلع هللا ىلصبعض الكتب اليت جتمع آ حاديث النيب  هنا يذكر 

 بصفة تتصف لكها  ال جزاء؛ آ و الفوائد آ و املعامج آ و املسانيد آ و السنن آ و الصحاح سواء

 رتب كيف الرتتيب؛ انحية من ختتلف لكن ملسو هيلع هللا ىلص النيب حديث جتمع لكها  آ هنا  واحدة؛

 رجانحية رشط صاحهبا يف خترجي ال حاديث يف كتابه؛ ملاذا خيو من آ   ال حاديث، آ حصاهبا 

 دون احلديث الآخر؛ ما هو رشطه يف كتابه. حديثاً 

ِّجخيمَ آ ل  آ حصاهبا  الصحاح اشرتط :مثالً  ل آ ن يكون حصيحًا حىت  الواحد مهنم ر  حديثًا اإ

 .ابهضعه يف كتي

 ؛"سنن"عىل ال بواب الفقهية آ وًل هذا وصفه، كتاب السنن يسميه  تبَ ت ِّ رم  ؛كتب السنن

ل نه يرتب كتابه عىل ال بواب الفقهية، مث بعد ذكل ينتق  يف لك بب، مثاًل يكون يف لك 

آ حاديث؛ فينتق  آ جودها، فيأ خذ مثاًل ثالثة ويرتك اثنني يه  ةآ و مخس ةبب آ ربع

 ، هبذه الطريقةال ضعف؛ ال قل قوة، هذه كتب السنن ترتبم 

: بب السواك للصامئ ِّبم تدلُّ هبا عىل جواز آ و منعمثاًل: يبو   ، فيضع ال حاديث اليت يمس ْ

 السواك للصامئ، ينتق  آ فضلها حصة، ويضعه يف كتابه السنن.

جتمع فيه ال حاديث عىل ترتيب آ سامء  يوهو الكتاب اذل ؛كتب املعامج؛ املعامج مجع معجم
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 الصحابة آ و الش يوخ.

من انحية ترتيب  بيهنا وبني املس ند ل فرقتكون هكذا ؛ قولنا عىل ترتيب آ سامء الصحابةبو 

ت ِّب ،الصحابة ذا رم عىل آ سامء ش يوخ  املؤلف؛ فهنا خيتلف، والغالب آ ن ترتب  تلكن اإ

 اإىل آآخره، هذه تسمى حروف الهجاء. ...ءاملعامج عىل حروف الهجاء؛ ويه آ لف بء اتء اث

آ جبد   :وهذا خطأ ؛ حفروف ال جبدية يه ؛روف ال جبديةاحل :نسمعهم يقولونبعض الناس  

منا اليت يرتب العلامء علهيا ويس تعملوهنا يه حروف الهجاء  ؛هذه ليست موضوعنا  ؛هوز اإ

 ، ترتيهبا عىل هذا النحو.واليت يه آ لف بء اتء ...اإىل آآخره

 اليت تسمى املعامج .هذه 

 ملسو هيلع هللا ىلصوفيه آ حاديث كثرية جدًا عن النيب  كتاب كبري حقيقة هو؛ "معجم الطرباين الكبري"

 حصيحة؛ وآ حاديث حس نة آ حاديث و جداً  ضعيفة وآ حاديث موضوعة آ حاديث مجع وقد

 ."الطرباين معجم" يف ةموجود ا لكه

 ( ال وسط ويف) :قال

حب الكتاب صا رشط ل ن وذكل ومنكرة؛ شاذة يه فيه اليت ال حاديث غالب "ال وسط"

ٍج ال حاديث الغرائب لش يوخه، فصار ينتق  آ غرب ما عند ش يخه من  آ صاًل آ ن خير 

نَة  لل حاديث املنكرة والشاذة. ديثا حآ    ويضعه يف هذا الكتاب؛ ذلكل فهذا الكتاب هو مظِّ

 قال : )و مس ند آ يب يعىل ومس ند الزبار( 

يه مسانيد رتبت عىل مسانيد الصحابة آ يضًا لكن كام ذكران مه يذكرون لك ما وقع هلم من 

 آ حاديث الصحايب بغض ِّ النظر عن حال احلديث.

 )وغري ذكل من املسانيد واملعامج( 

ت لك حصايب عىل؛ وقد عرفنا املس ند  حدة، وعرفنا هو الكتاب اذلي مجع مؤلفه مرواي 

 .املعجم آ يضاً 

 قال : )والفوائد(

فوائد آ يب الش يخ  "و "فوائد متام" ويه الكتب اليت مجع فهيا مؤلفها آ حاديهثم الغرائب، مثل
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 ؛ غرائب ال حاديث، آ غرب حديث عنده يضعه يف هذا الكتاب."ال صهباين

 قال : )وال جزاء( 

ؤلفه ملسأ ةل واحدة، آ و ما رواه عن  راٍو هو ما آ فرده م ؛ال جزاء مجع جزء، واجلزء احلدييث

واحد؛ ك ن يروي خشص عن سفيان الثوري؛ فيذكر ما وقع هل من آ حاديث لكها من طريق  

 سفيان الثوري؛ فيمسمى جزء سفيان مثاًل .

وما آ لفه صاحبه يف مسأ ةل واحدة؛ ك ن تؤلف كتاًب مثاًل يف رفع  اليدين فتسميه جزء رفع  

ديث يدل عىل رفع اليدين يف الصالة فيسمى جزء رفع اليدين،  اليدين تذكر فيه لك ح

وغريها آ جزاء ، للبغوي "جزء رفع اليدين" آ يضاً  و يوجد ،هذا للبخاري "جزء رفع اليدين"و

 كثرية.

 :فائدة هذه الكتب

 هذه الكتب لكها تنفعك عندما تريد آ ن جتمع طرق احلديث، حتتاج آ ن متر علهيا لكها.

ماكن الرجل  ،هذه الكتب فهيا آ حاديث حصيحة كثرية :املؤلف يريد آ ن يقولوالشاهد آ ن  بإ

املمتك ٍن يف عمل احلديث آ ن ينظر يف حال رجالها وسالمهتم من التعليل املفسد، يعين ينظر  

ذا حتققت؛ فيحمك عليه بلصحة.فهل حتققت فيه رشوط الصحة امخلسة آ م ل؟   اإ

 

التصحيح والتضعيف  هل جيوز لعامل احلديث الاجهتاد يف  

َبق ن مل يمس ْ  ؟اإ

 ( عىل ذكل  وجيوز هل الإقدامم قال : ) 

ابن كثري: جيوز ملن متكَن من معرفة احلديث الصحيح من الضعيف واكنت عنده ال ةل  يقول

آ ن حيمك عىل ال حاديث بنفسه؛ ويقول هذا  ؛اليت يمتكَن هبا من احلمك عىل ال حاديث
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 .حديث حصيح وهذا حديث ضعيف

َ قال:  ) ن مل ي َ نم واإ   (حافظ  قبهل  هِّ تِّ َص عىل حصِّ

 يعين: ل يشرتط آ ن يكون قد س بقه آ حد يف احلمك عىل احلديث.

فال تأ يت لشخص يقول مثاًل هذا حديث حصيح وهذا  هذا ما مَّش عليه علامء الإسالم،

ذا كنت قد عَ  مك آ نه آ هل للح َت مْ لِّ حديث ضعيف؛ فتقول هل: من سلفك يف هذه املسأ ةل، اإ

َم عىل ذكل، كام قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا .  عىل هذه ال حاديث؛ ل نه جيوز هل آ ن يمقدِّ

 ( .موافقًة للش يخ آ يب زكراي حيىي النووي، وخالفًا للش يخ آ يب معرو قال : )

 وهو قول مجهور العلامء. ؛النووي قال اذلي قاهل ابن كثري

 د آ غلق.لكن خالف ابن الصالح وقال : ل؛ هذا الباب ق

لكن قال آ هل العمل : ل سلف لبن الصالح يف ذكل، ومعل العلامء عىل خالفه، ول دليل 

، وهو اذلي (1)من جمهتد عىل الصحيح هل عىل قوهل؛ قالوا : ول خيلو عرص من العصور

 . (2)تدل عليه ال دةل

 

 فائدة : قَل آ ن يشذ  حديث حصيح من الكتب العرشة

 املسأ ةل نذكر لمك فائدة يف موضوع الكتب اليت ذكرها املؤلف .من هذه  قبل آ ن خنرج

 

قال ابن تميية: ) ل جيوز خلو عرص من ال عصار من جمهتد جيوز للعام   تقليده..( "املس تدرك عىل مجموع الفتاوى"  -1

(2 /267  ) 

ْن ُآَميتِّ عن  -2 ، قَاَل: »َل يََزالم اَنس  مِّ ْعَبَة، َعنِّ النيَبِّ ِّ َصىَل هللام عَلَْيهِّ َوَسمَلَ رَيَة بَْن شم مغِّ ْ امل رِّيَن َحىَت يَأْتِّهَيمْم آ ْمرم اَّلَلِّ َومهم َظاهِّ

وَن« رم  (.1921( ، ومسمل)3640، آ خرجه البخاري)َظاهِّ

ْن  ( من حديث جابر بن عبد هللا: "156ويف لفظ ملسمل) : »َل تََزالم َطائَِّفة  مِّ َ َصىَل هللام عَلَْيهِّ َوَسمَلَ يَقمولم مَسِّْعتم النيَبِّ

«ُآَميتِّ يمقَاتِّلمو ىَل يَْومِّ الْقِّيَاَمةِّ
ِ
رِّيَن ا ِّ َظاهِّ  َن عىََل الَْحق 
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وهو كتاب  - قال احلافظ ابن جحر بعد ما ذكر الكتب اليت آ دخلها يف كتابه اإحتاف املهرة 

، والكتب اليت آ دخلها يف كتابه اإحتاف املهرة يه: سنن ادلاريم، واملنتقى لبن - نفيس جداً 

بن خزمية، وحصيح ابن حبان، ومس تدرك احلامك، وحصيح آ يب عوانة، وحصيح ا ،اجلارود

 وموطأ  ماكل، ومس ند آ محد، ومس ند الشافع ، ورشح معاين الآاثر، وسنن ادلارقطين؛  

، ل (1)قال رمحه هللا يَحةِّ يثِّ الَصحِّ َن ال َحادِّ ء  مِّ َذ َعهْنَا يَشْ َصنََفاتم قََل آ ْن يَشِّ هِّ الْمم : )َوَهذِّ

يََما يفِّ  (س ِّ ِّي ِّ ز  لهَْيَا آ ْطَرافم الْمِّ
ِ
َ ا َذا ُضم

ِ
 آ ي الكتب الس تة .؛ ال ْحاَكمِّ ا

جدًا آ ن خيرج عهنا يندر  ؛يعين هذه الكتب اليت ذكران لمك آ سامءها مع الكتب الس تة

ذا اكن احلديث يف احلالل  احلرام يف بيان ال حاكم الرشعية؛ ل ن و حديث حصيح خاصة اإ

حتمل ال حاديث الشاذة واملنكرة ،  ؛ت عن هذه يف الغالبتكل الكتب ال خرى اليت َخَرج

فاإذا مل جتد احلديث يف هذه الكتب اليت ذكرها احلافظ ابن جحر مع الكتب الس تة ؛ 

خراج به لهذافيصعب جدًا آ ن يكون احلديث حصيحًا، فتن  ؛ ل ن هؤلء قد اعتنوا بإ

جد آ يضًا يف كتهبم  ال حاديث املشهورة عند العلامء؛ عند السلف ريض هللا عهنم،  ن وم واإ

لكن الآخرين اذلين مل تذكر كتهبم  هنا؛ يف الغالب  ؛آ حاديث شاذة وآ حاديث غرائب

يه من الغرائب، وغرائب ال حاديث اكن علامء السلف ريض  هبا  ال حاديث اليت يتفَردون

ون مهنا؛ لناكرهتا، آ حيااًن كثرية تكون منكرة ؛ ذلكل يفرون مهنا،  ولكن ل هللا عهنم يفر 

 يعين ذكل آ ن لك ما فهيا ضعيف؛ ل بل حنن نتلكم عن موضوع آ غليب .

 

 اخملتارة للضياء املقديس

اه  ؛  الواحد املقديس يف ذكل كتابً   وقد مجع احلافظ ضياء ادلين محمد بن عبد ) :قال مس 

حه عىل    ( وهللا آ عمل  " .مس تدرك احلامك " اخملتارة ومل يممَتَ؛ اكن بعض احلمفَاظ من مشاخينا يرج ِّ

 

 ( 160/ 1"اإحتاف املهرة" ) -1
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 آ ي مجع الضياء املقديس كتاًب يف الصحيح مس اه اخملتارة .

حه عىل  ، ويف مجموع الفتاوى - رمحه هللا  - هو ابن تميية  "حلامكامس تدرك "واذلي اكن يرج ِّ

ليه ابن كثري ؛ (1)الكم هل رمحه هللا  رمحه هللا . - هو اذلي آ شار اإ

ع   "اخملتارة"وكتاب  للمقديس هذا فيه آ حاديث حصيحة ل بأ س هبا، ولكن هو آ يضًا متوس ِّ

دخال ال حاديث آ و يف احلمك عىل ال حاديث بلصحة آ يضًا، ليس كتوس ع احلامك؛ فاحلامك يف اإ

ع  ويوجد يف كتابه آ حاديث ضعيفة.  آ كرث توسعًا منه، ولكن هو آ يضًا عنده توسُّ

 و كتابه مطبوع  بعضه وليس لكه فامي آ عمل، ول آ دري اإن اكن قد آُمكل مؤخرًا.

 

 انتقادات ابن الصالح عىل املس تدرك

 ( احلامكِّ يف مس تدركه   وقد تلََكََم الش يخم آ بو معرو بن الصالح عىل قال ابن كثري: )

"وقد تلكم الش يخ آ بو معرو بن : خمترصًا لالكم ابن الصالح يف املقدمة قال ابن كثري

 الصالح عىل احلامك يف مس تدركه" يعين: ذكر ما ينتقده عىل احلامك ؛ فقال: 

عم اخلَطوِّ يف رشطِّ الَصحي )   (حوهو واسِّ

آ ي: قال ابن الصالح: اإن رشط احلامك للصحيح آ وسع من غريه؛ فذلكل حيصل منه تساهل 

يف مس تدركه  ح رمحه هللا آ ن احلامكيف احلمك عىل ال حاديث بلصحة، فذكر ابن الصال

 يصحح آ حاديث ليست بصحيحة؛ والسبب يف ذكل يرجع اإىل آ مرين: 

 

َو ( )3/282قال ابن تميية يف "الفتاوى الكربى") -1 ي هم ْختَاَرةِّ " اذَلِّ تَابِّهِّ " الْمم ُّ يفِّ كِّ يسِّ َوقَْد آ ْخَرَجهم آ بمو َعْبدِّ اَّلَلِّ الَْمْقدِّ

ْن "  ِّ آ حَصُّ مِّ يحِّ الَْحامكِّ  (" حَصِّ
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ال ول: قال: "هو واسع اخلَْطو يف رشط الصحيح" يعين: رشوط الصحيح عنده آ وسع مهنا 

  .وغريه ل يقبلهم؛ ل يوثقهم ،عند غريه، فتجده مثاًل يصحح لبعض اجملاهيل

ا موجود جتده آ حيااًن يصحح آ حاديث يه معةَل يف احلقيقة عند علامء العلل، وهذوالثاين: 

 مفن حيث التطبيق آ يضًا متساهل. ،ه"س تدرك"م  يف وبكرثة

ذًا هو من حيث رشط الصحة؛ متوسع؛ مما جيعهل يتساهل يف احلمك عىل ال حاديث  اإ

 بلصحة .

ل  بلقضاءِّ بهالصالح: )مث قال ابن  تساهِّ  ( مم

يف رشط الصحيح؛ فهو آ يضًا متساهل يف احلمك عىل  آ ي: احلامك مع كونه متساهالً 

 ال حاديث. 

 يعين: هو من حيث القواعد؛ قواعده آ سهل من قواعد غريه. 

 .ومن حيث تطبيق القواعد عىل ال حاديث؛ متساهل يف تطبيقها عىل ال حاديث املعينة

ما يف رشوط الصحيح عنده، آ و  فهو متساهل  يف تصحيح ال حاديث، والتساهل سببه اإ

فينتج عن ذكل تساهل شديد يف تصحيح يف تطبيق هذه الرشوط عىل ال حاديث؛ 

 بل حاديث الضعيفة اليت حصحها. ئاً ال حاديث؛ ذلكل جتد كتابه ملي 

ال حاديث فال ياكد يصحح  ومازال العلامء عىل هذا ؛ مهنم من عنده شدة يف احلمك عىل 

ل بصعوبة ، وابن حبان يف "املس تدرك"ومهنم من عنده تساهل مثل احلامك يف  ،حديثًا اإ

ل آ هنم يتفاوتون طبعًا؛ فاحلامك آ كرثمه تساهاًل، مث "حصيحه"ابن خزمية يف "، و حصيحه" ؛ اإ

 يأ يت بعده ابن حبان، وآ فضلهم ابن خزمية، وهكذا.

وادلارقطين   آ يب زرعة الرازيعلامء يف آ حاكهمم اكلإمام آ محد و ويوجد من مه معتدلون من ال

 .وغريمه
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 : والقول فيه موقف ابن الصالح من آ حاديث املس تدرك؛

عرفنا فامي تقدم آ ن ابن الصالح ل جيزي الاجهتاد يف تصحيح ال حاديث وتضعيفها عند 

 ظ يف احلديث. املتأ خرين؛ ذلكل يقول حنن نعمتد عىل ما ورد من الكم ال مئة واحلفا 

لكن احلامك يصحح لك ال حاديث اليت يف مس تدركه، وقد حمك ابن الصالح نفسه عليه 

 بلتساهل؛ فكيف نفعل مع آ حاديث املس تدرك؟

 (فال وىَل آ ن يمتوَسط يف آ مره قال ابن الصالح : ) 

 ما معىن يمتوسط يف آ مره؟  

ْد فيه تصحيحًا لغريهِّ من  قال: ) ل  مفا مل جَنِّ َتجُّ به؛ اإ ْ ْن مل يكمْن حصيحًا فهو حسن  حيم ال مئة؛ فاإ

بم َضْعَفهم  ةَل  تمْوجِّ  ( آ ن تَْظهََر فيه عِّ

 هذا الالكم مشلك من ابن الصالح  

ل ميكننا آ ن حنمك علهيا بصحة  "مس تدرك احلامك"ابن الصالح: ال حاديث املوجودة يف  يقول

 لهيا بلصحة .ول ضعف؛ بل نأ خذها هكذا؛ ل ن احلامك حيمك ع

 اذا نفعل؟ ؛ مفقال: لكن احلامك متساهل

 قال: نزنلها من رتبة الصحيح اإىل رتبة احلسن، هذا التوسط يف آ مرها.

طبعًا هذا اإن مل جند عاملًا من علامء احلديث قد حمك عليه بلصحة، فاإن وجدان عاملًا آآخر قد 

ة ؛ فانهتيى ال مر؛ نصحح بلصح "مس تدرك احلامك"حمك عىل احلديث املعني املوجود يف 

 احلديث بتصحيح ذكل العامل .

ذا مل جند آ حدًا من العلامء قد حمك عىل احلديث املوجود يف    ؛بلصحة "املس تدرك"آ ما اإ

 ؛ فبدل آ ن يكون حصيحًا يكون حس نًا.-درجة  - فنزنل به رتبة، 

 لكن برشط: آ ل تظهر فيه عةل توجب ضعفه. 
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 حاديث املس تدرك الرد عىل حمك ابن الصالح يف آ  

من اذلي س يحدد هل فيه عةل آ و  يف آ حاديث املس تدرك؛ يف الكم ابن الصالح  الإشاكل

 ليس فيه عةل؟ 

غالق بب الاجهتاد من آ صهل؟ ذن نقول بإ ذن رجعنا اإىل الاجهتاد يف ال مر، فلامذا اإ  اإ

ليه ابن الصالح خطأ ، وقد رَده احلافظ ابن جحر وغريه من علامء  احلديث، طبعًا ما ذهب اإ

ليه ال مئة من حفاظ وعلامء احلديث .  ومل يوافقه عىل ما ذهب اإ

 

 "املس تدرك"رآ ي ابن كثري يف  

يف هذا الكتاب آ نواع من احلديث كثرية؛ فيه الصحيح املس تدرك،   قلت :قال ابن كثري: ) 

 ( وهو قليل 

: الصحيح املس تدرك؛ آ ي فيه آ حاديث حصيحة موجودة يه  "املس تدرك"يعين يف كتاب 

 فعاًل عىل رشط البخاري ومسمل.

 قال: )وهو قليل (  

 آ ي هذه ال حاديث املس تدركة قليةل جدًا. 

هام؛ مل يعمل به احلامك قال: )  . ( وفيه حصيح  قد َخَرَجهم البخاريُّ ومسمل  آ و آ حدم

نه اشرتط يف  آ ل خيرج حديثًا خرجه البخاري آ و  "تدركاملس  "وهذا ومه من احلامك؛ فاإ

مسمل، لكن من آ وهامه آ خرج آ حاديث موجودة عند البخاري ومسمل وظهنا غري موجودة؛ 

 هذا . " املس تدرك"ل ن احلامك قد وقع هل آ وهام كثرية يف 

 قال: )مل يعمل به احلامك( 

 مسمل، آ و حىت متفق علهيا.مل يعمل احلامك بأ ن هذه ال حاديث موجودة عند البخاري آ و عند 



 

94 

 ( وفيه احلسنم والضعيفم واملوضوعم آ يضاً قال ابن كثري: )

آ حاديث حصيحة وحس نة وضعيفة وموضوعة، فالكتاب خملط، فيه  "املس تدرك"يعين: يف 

 آ ش ياء كثرية؛ فتحتاج اإىل عامل حمدث يس تطيع آ ن حيمك عىل هذه ال حاديث.

 (  هللا اذلهيبوقد اخترصه ش يخنا احلافظ آ بو عبد قال: )

 وخمترص اذلهيب مطبوع، 

كبريًا مما وقع فيه من املوضوعات، وذكل يقارب مائة    وبني  هذا لكه، ومجع منه جزءً قال : )

 ( حديث، وهللا آ عمل

بني  آ ش ياء وسكت  بل لك يشء ؛ مل يبني ِّ  حتدثنا عن هذا ال مر فامي س بق، واذلهيبوقد 

بأ ن اذلهيب قد وافق احلامك؛  : سكت عنه اذلهيبآ ن يقال فامي عن آ ش ياء آ يضًا، ول يصحُّ 

هذا خطأ ؛ ل نك جتد بعض احملدثني يقول: حصحه احلامك، ووافقه اذلهيب، هذا خطأ ؛ ل نك 

عندما ترجع اإىل ال صل جتد آ ن اذلهيب قد سكت عليه فقط؛ مل يوافقه فيه، نعم اذلي قال 

ذا سكت ل يكون فيه: حصيح آ و حسن آ و ما شابه ؛ فهو اذلي يكون فيه موا فقة؛ لكن اإ

ل ن اذلهيب رمحه هللا ما قال هلم: ما سكتُّ عنه فقد وافقته عليه، ول قال:  فيه موافقة؛

منا آ توا هبا من عندمه، اذلهيب اكن يعلق مبا يس تحرض يف ذكل  آ قره عليه؛ مل يقل هذا، اإ

هنا يف الوقت، وادلليل عىل ذكل: آ ن اذلهيب نفسه يف بعض ال حاديث اليت يسكت ع

مما يدكل عىل آ ن "؛ الاعتدال كتابه "مزيان خمترص املس تدرك جتده قد انتقدها وضعفها يف

 واحض، وهللا آ عمل. قوهلم: وافقه اذلهيب خطأ  بني ِّ  

منا يقال: ووافقه اذلهيب فامي نص اذلهيب عىل آ نه حصيح كام قال احلامك.  اإ

علهيا، مع العمل آ ن اذلهيب نفسه  خفالصة ال مر: آ ن هناك آ حاديث كثرية مل يتلكم اذلهيب

 عنده يشء من التساهل آ يضًا. 
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 ومعىن قول الشافع :  ملاذا ل يقدم املوطأ  عىل الصحيحني،

 ل آ ْعمَلم كتاًب يف العمل آ كرَث صواًب من كتاب ماكل

دريس الشافع  رمحه هللا: ل  قال املؤلف رمحه هللا: ) آ ْعمَلم كتاًب  تنبيه: قولم الإمامِّ محمد بن اإ

منا قاهل قبَل البخاري ِّ ومسملٍ   ( .يف العمل آ كرَث صواًب من كتاب ماكل؛ اإ

وقد  هذا التنبيه راجع اإىل موضوع: الكتاب اذلي يمقََدم عىل البخاري ومسمل يف الصحة؛

ليه فامي س بق؛ آ ن بعضهم قال: كيف تقولون بأ ن الإمام البخاري هو آ ول  ذكران هذا وآ رشان اإ

 ف يف الصحيح؛ والإمام ماكل قبهل، وتصنيفه قبل تصنيف البخاري؟ من صن

والإمام الشافع  نفسه يقول هنا: ل آ عمل كتاًب يف العمل آ كرث صواًب من كتاب ماكل؛ هذه 

 لكمة الإمام الشافع ؛ فكيف تقولون فهيا؟

منا قال رمحه هللا:  هذا القول قبل البخاري ومسمل، يعين الإمام الشافع  الشافع  قالوا: اإ

ذًا ل  تلكم هبذه اللكمة قبل آ ن يصنف البخاري كتابه، وقبل آ ن يصنف مسمل كتابه، اإ

 اإشاكل فهيا .

نَنِّ لبن جرجي، وابن اإحساق قال: ) - وقد اكنت كتب  كثرية  مصنََفة  يف ذكل الوقتِّ يف السُّ

امم، وغري  ول يب قرة موىس بن طارق الَزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن ه  ، - غري السرية 

 (  ذكل

ن الإمام الشافع  قارن بني هذه الكتب اليت اكنت مصنفة وبني موطأ  الإمام ماكل؛ آ  آ ي  

 فقال هذه اللكمة.

وفعاًل تكل الكتب لو قارنت بيهنا وبني املوطأ ؛ لقلت ما قاهل الشافع ، لكن قبل آ ن يوجد 

 البخاري ومسمل .

الكتب آ ما ، و ، وهو موجود ومطبوعكثريةمصنف عبد الرزاق؛ كتاب كبري فيه آ حاديث 

كسنن ابن جرجي، وسنن محمد بن اإحساق، آ ما  ال نعمل عن وجودها شيئًا؛فال خرى املذكورة 
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يب قرة كتاب آ  كتاب السرية لبن اإحساق مفوجود بعضه، وآ ما السنن فال نعمل آ نه مطبوع، و 

  .شيئاً  هموىس بن طارق الزبيدي كذكل ل نعرف عن

 مصنف ابن آ يب شيبة آ يضًا موجودًا. اكن و 

ها آ كرَب َحْجَمًا    - وهو املوطأ    - واكن كتابم ماكلٍ قال: ) ن اكن بَْعضم ها نَْفعًا، واإ ُّها وآ ْعَظمم آ َجل

 ( . منه، وآ كرَثَ آ حاديثَ 

 

 املوطأ ؛ فاكن املوطأ  آ فضلها. معآ ي: هناك كتب آ خرى اكنت موجودة 

ال: قول الشافع  رمحه هللا : )ل آ عمل كتاًب يف فق ؛فاخلالصة : آ نه لو استشلك مستشلك

العمل آ كرث صواًب من كتاب ماكل(؛ آ ل يدل ذكل عىل آ ن الشافع  عنده موطأ  ماكل آ حص 

 من كتاب البخاري ومسمل؟

ن ِّفا بعد ذكل فامي يظهر وهللا آ عمل. نقول: ل؛ ل ن كتايب  البخاري ومسمل صم

 

نصافه   فضل الإمام ماكل وعلمه واإ

ْبهم اإىل ذكل،  ) قال: ِّ ، فمل جيم وقد َطلََب املنصورم من الإمام ماكل آ ْن جيمَع الناَس عىل كتابهِّ

ن النَاَس قد مَجَعوا واَطلَعوا عىل آ ش ياَء مل   ، وقال: اإ هِّ بلإنصافِّ وذكل من تاَممِّ علمهِّ وات ِّصافِّ

 (   نََطلِّْع علهيا

علامء عندمه تقوى، عندمه دين، مههم نرصة دين  ؛العلامء الربنيون مه س بحان هللا! هؤلء

فقط، هذا اذلي يريدونه، انظروا ماذا قال الإمام ماكل، املنصور هذا آ حد ته خدم  و هللا

هو املرجع عند  "املوطأ  "اخللفاء العباس يني، عرض عىل الإمام ماكل آ ن يكون كتابه 

 .الناس، ويلغ  بقية الكتب
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صاحب دنيا صاحب جاه، حيب الرفعة، حيب الصدارة، حيب السمعة؛ ماذا  لو اكن خشصاً 

س يقول؟ س يقول مبارشة: نعم كتايب هو آ حسن كتاب يف ادلنيا، ل كتاب آ حسن منه بعد 

كتاب هللا، هذا ما يظهر من الشخص اذلي يريد ادلنيا، هكذا تكون لكامته، لكن هذا 

من مام ربين، ما اكن يريد ادلنيا؛ اإ ا اكن يريد نرصة دين هللا س بحانه وتعاىل، فمل الإمام اإ

ب املنصور ذلكل، ومل يقبل هبذا. ِّ  جيم

؛ ل نه رجل صاحب عمل، يعرف آ ن (وذكل من متام علمه واتصافه بلإنصاف)قال املؤلف: 

 يوجد عمل آآخر غري موجود عنده، وهو منصف،  ؛ بلالعمل اذلي عنده ليس لك يشء

ن الناس قد مجعوا واط)وقال:  ، يعين يوجد عند الناس (لعوا عىل آ ش ياء مل نطلع علهيا اإ

  .ما وصلتنا  آ حاديث

انظر لهذا الإنسان؛ س بحان هللا!، ذلكل رفعهم هللا س بحانه وتعاىل، وآ عزمه وآ كرهمم وجعل 

هلم لسان صدق يف هذه ال مة؛ ل هنم آ انس آ خلصوا العمل هلل س بحانه وتعاىل حنس هبم 

 وهللا حسيهبم.

اس يطلبون الرفعة، يطلبون الصدارة، يطلبون الرايسة بلتطاول عىل اليوم بعض الن

اإخواهنم وبلقدح فهيم، يك يقال فهيم وهللا انظر ما شاء هللا، صلب يف الس نة، ما شاء 

ليه يف معهل يف الس نة؛ ماذا خدم الس نة؟، ماذا قدم  ،هللا يرد عىل فالن لكن لو نظرت اإ

ملاذا؟ ل نه ما يريد هذا، هذا ليس  ؛جتد شيئاً للس نة؟، ماذا رشح من كتب الس نة؟ ل 

منا شغهل فقط مام ما شاء هللا، انظر كيف جيرح فالاًن،  :يقالآ ن  شغهل، اإ وهللا هذا اإ

لريفع ذكره، ونيس املسكني آ ن هذا ادلين حمفوظ من هللا  ، لك هذاويتلكم يف فالن

 عه. وضيَ  ه هللا عىل وُجهس بحانه وتعاىل، ومن آ راد به سوءا آ كبَ 

تريد الرفعة يف هذا ادلين آ خلص العمل هلل س بحانه وتعاىل واتق هللا س بحانه وتعاىل، وكن 

 ْ نمْكم آَمنموا مِّ يَن آ ِّ اَّلَلم اذَلِّ منصفًا كهذا الإمام؛ عندها سريفعك هللا س بحانه وتعاىل، }يَْرفَع

مْلَ َدَرَجاٍت{]سورة اجملادةل/ يَن ُآوتموا الْعِّ  وآ خلص العمل هلل س بحانه [ ، اطلب العمل11َواذَلِّ
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 وتعاىل؛ وعندها آ برش بخلري .

آ ما آ نك تريد الراحة وتتيكء عىل آ ريكتك وتأ تيك الرفعة! والصدارة! آ عوذ بهلل! نسأ ل هللا 

 العافية.

 

 عناية آ هل العمل بملوطأ  ومزنلته

 (  وقد اعتىن الناسم بكتابه املوطأ  قال ابن كثري رمحه هللا: )

 س بحان هللا! برك هللا هل يف كتابه 

تمَبًا مَج ةقال )  ( .وعَلَقوا عليه كم

 رشحه، آ ي: اعتىن العلامء بملوطأ ؛ ذلكل آ لَفوا كتبًا يف كتب كثرية لعلامء هلم اهامتم بملوطأ ،

املوطأ  كتاب نفيس حقيقة، ورشط الإمام ماكل فيه قوي، لول ما فيه من بالغات 

ل فالكت  اب ما شاء هللا، نفيس جدًا.ومقاطيع، واإ

 ( ذكل  ومن آ جودِّ قال : )

ن ِّفت عىل موطأ  ماكل:    يعين: من آ جود الكتب اليت صم

للش يخ آ يب معر بن عبد الرب النَمري القرطيب،     " الاس تذاكر " و  ، " المتهيد " كتاب ؛  قال : )

 (  رمحه هللا

ن ِّفا يف رشح موطأ  الإمام ماكل فامي نعمل، وهللا   آ عمل.هام آ جود كتابني صم

لبن عبد الرب كتاب نفيس جدًا، بل حقيقة هو من آ نفس كتب رشوح  "المتهيد"كتاب  

 آ يضًا . "الاس تذاكر"ال حاديث؛ وفيه من العمل اليشء الكثري، وكتاب 

المتهيد مرتب ترتيبًا صعبًا؛ مرتب عىل ش يوخ الإمام ماكل؛ فيصعب الوصول اإىل الفائدة 

بع مؤخراً  طبعات جيدة، واعتنوا برتتيبه ترتيبًا جيدًا، من الطبعات  منه بسهوةل، لكن طم

 اجليدة طبعة بشار عواد، وطبعة الفاروق آ يضًا جيدة ل بأ س هبا. 

ةَلِّ الصحيحة، واملرسةل، واملنقطعة، والبالغات  قال: ) هذا مع ما فيه من ال حاديثِّ المَمتصِّ
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 ( .اليت ل تاكد توجد مس ندة اإل عىل نمدورٍ 

ففيه آ حاديث حصيحة متصةل، وفيه مراس يل، وفيه آ حاديث منقطعة،  آ نه خملط؛يعين: مع 

وفيه بالغات، هذه البالغات يقول فهيا الإمام ماكل: بلغين عن فالن؛ فسميت بالغات، 

يعين ل يذكر الإس ناد منه اإىل فالن هذا؛ فذلكل عندان انقطاع يف الس ند، ل ندري من مه 

، نفيس جيدامجلةل الكتاب يف ا الراوي اذلي ذكره، لكن هؤلء املوجودون بينه وبني هذ

 حقيقة، فيه من فقه الإمام ماكل، وفيه آ حاديث مرفوعة، وفيه آآاثر موقوفة طيبة.

 

 مزنةل كتاب الرتمذي عند آ هل العمل؛ والقول فيه

واكن احلامك آ بو عبد هللا واخلطيب البغدادي يسميان كتاب الرتمذي: اجلامع  قال: )

 (.الصحيح 

انهتينا الآن من مسأ ةل املوطأ  ووصف املوطأ ، وما قيل فيه، والآن ننتقل اإىل كتاب  

 الرتمذي، وهو آ حد الكتب الس تة، وهو من حيث الصحة يأ يت يف الرتتيب اخلامس؛

البخاري ومسمل مث النسايئ وهو آ حص من كتاب آ يب داود، مث كتاب آ يب داود وهو آ حص من 

 هبم من حيث الصحة.الرتمذي ،مث الرتمذي؛ هذا ترتي

 آ ما سنن ابن ماجه فنادر جدًا آ ن جتد فيه حديثًا حصيحًا ليس موجودًا يف الكتب امخلسة. 

قال : اكن احلامك آ بو عبد هللا واخلطيب البغدادي يسميان كتاب الرتمذي: اجلامع 

 الصحيح؛ فوصفاه بلصحيح.

َن فيه آ حاديَث  قال: ) ل  مهنام؛ فاإ نكرةً وهذا تَساهم  (.مم

الرتمذي نفسه رمحه هللا اكن خيرج بعض ال حاديث ويقول هذا احلديث ضعيف؛ فاإن 
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اجلامع الصحيح، ويطلق وصف الصحة عليه؛ ل ينبغ ؛ هذا  كتابه سمىفكيف بعد ذكل يم 

 .(1)خطأ  طبعاً 

 رآ ي آ هل العمل يف سنن النسايئ؛ والقول فيه

طيب البغدادي يف كتاب السنن  وقولم احلافظ آ يب عيل بن السكن وكذا اخل قال: )

؛ فيه نظر    : للنسايئ نه حصيح   ( اإ

سمل  به.   فيه نظر ؛يعين غري مم

النسايئ آ يضًا فيه آ حاديث ضعيفة وخصوصًا من حيث ُجاةل الرواة، فيتساهل النسايئ 

نه جيد  رمحه هللا يف توثيق اجملاهيل، وهذا ملمتس وواحض ملن يش تغل بسنن النسايئ؛ فاإ

هل يف توثيق اجملاهيل، آ ما غري اجملاهيل فتوثيقه جيد، والكتاب فيه هذا؛ عنده تسا 

آ حاديث ضعيفة وفيه آ حاديث منكرة، نعم الصحيح يف كتاب سنن النسايئ الصغرى كثري؛  

 ."السنن الكربى"، و"السنن الصغرى"فللنسايئ كتابن: 

من السنن الكربى  النسايئ نفسه ؛ اختلف آ هل العمل هل اجتباه"اجملتىب"الصغرى يسمى 

تلميذه ابن الس ين، لكن عىل لك حال فالسنن الصغرى يه املقصودة، ويه اليت اجتباه آ م 

ذا قالوا الكتب الس تة؛ فرييدون سنن النسايئ الصغرى  يشملها قوكل: الكتب الس تة، فاإ

 وليست الكربى.

اةل جيدة، وآ ما الطبعة والكهام مطبوع وموجود، طبعة سنن النسايئ الكربى؛ طبعة الرس

 العلمية فسيئة، وآ ما السنن الصغرى فطبعة بشار عواد ل بأ س هبا . 

 

نن، فقد تساَهَل، ك يب طاهرٍ (: )1/168قال العرايق يف "رشح التبرصة" ) -1  وَمْن آ طلَق الصحيَح عىل كتبِّ السُّ

ا علامءم املرشقِّ واملغربِّ وك يب عبدِّ هللا احلامك حيثم آ طلَق عىل  ِّ حيث قال يف الكتبِّ امخلسةِّ اتفَق عىل حصهتِّ لَف   الس ِّ

  (الرتمذي ِّ اجلامَع الصحيَح، وكذكل اخلطيبم آ طلَق عليه، وعىل النسايئ ِّ امَس الصحيحِّ 
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َسملَ قال: ) ِّجالِّ آ شدُّ من رشطِّ مسمٍل؛ غريم مم َطًا يف الر   (  وآ َن هل رَشْ

 .(1)آ ي: قال بعضهم: النسايئ هل رشط شديد يف الرجال آ شد من رشط مسمل

؛ ملاذا؟   قالوا: هذا غري مسمل 

َن فيه رجال  َمْجهولنيَ : )قال ا عينًا آ و حاًل، وفهيم اجملروح، وفيه آ حاديثم   ؛ فاإ م  : ضعيفة  اإ

    (" ال حاكم الكبري" كام نهبنا عليه يف:    ،ومنكرة   ةل  ومعلَ 

غري مسمل  آ ن النسايئ هل رشط آ شد من رشط مسمل يف  ما ذكره ابن كثري حصيح؛ فعالً 

 جملاهيل.ا وثيقالرجال؛ وذكل ل نه يتساهل يف ت

 واجملهول قسامن :  

 وجمهول حال، جمهول عنيٍ 

ل راو واحد هذا عينه جمهوةل، ل ف ومل يرد فيه جرح ول تعديل،  ،جمهول عني:  مل يرو عنه اإ

ذا اكن يوجد خشص هبذا الامس آ و ل يوجد.  يعرف اإ

ليس فيه  ومل يرد فيه جرح ول تعديل، آ ي ،آ ما جمهول احلال: فروى عنه راواين فأ كرث

 ال .ح، ول فيه جرح معترب؛ فيسمى جمهول توثيق معترب

 هذا هو الضابط لهذا وهذا.

فهيم، ومت فهيم اجلرح، هذا من  مَ عين: فهيم بعض الرواة قد تملكم ِّ ؛ يقال: )وفهيم اجملروح( 

 حيث الرجال .

 

: )سأ لت الإمام آ ب القامس سعد بن  (26قال آ بو الفضل محمد بن طاهر املقديس يف " رشوط ال مئة الس تة" )ص   -1

ن آ ب عبد الرمحن ن ل يب عبد  عيل الزجناين مبكة عن حال رجل من الرواة؛ فوثقه، فقلت: اإ النسايئ ضعفه؛ فقال: ايبين اإ

 .الرمحن يف الرجال رشطًا آ شد من رشط مسمل(
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من حيث ال حاديث؛ فيه آ حاديث قال: )وفيه آ حاديثم : ضعيفة  ومعل ةل ومنكرة(؛ و 

 ضعيفة، ومعلةل، ومنكرة كام قال ابن كثري متامًا. 

طالق الصحيح عىل لك كتاب النسايئ ذن ل يسمل  بإ  .اإ

 

  والقول فيه  آ محد  مس ند الإمام

نه  " مس ند الإمام آ محد " وآ ما ق ْولم احلافظ آ يب موىس محمد بن آ يب بكر املديين عن  قال: ) : اإ

، فقول  ضعيف    ( حصيح 

بأ نه مس ند حصيح؛ ل ن فيه  "مس ند الإمام آ محد"كذكل آ يضًا، ل يصح آ ن يوصف 

ن اكنت قليةل .   آ حاديث ضعيفة كثرية، بل فيه بعض ال حاديث املوضوعة، واإ

فاإن فيه آ حاديَث ضعيفًة؛ بْل موضوعًة، ك حاديثِّ فضائل َمْرو، وشهداء عسقالن،  قال: )

ثِّ ال محر عند محص، وغري   ْ  (  ذكل، كام قد نَبَه عليه طائفة  من احلمفَاظِّ والربِّ

فنا ما هو؛  كنا قد ذكران املس ند يف السابق وعر 
ذا آ راد احملدث آ ن جيمع كتاًب ويسمى مس ندًا؛ فال بد آ ن جيمع آ حاديث لك حصايب  فقلنا: اإ

نه ؛ عىل حدة ويضعهم يف كتابه فيسمى مس ندًا، وهذا ما فعهل الإمام آ محد رمحه هللا فاإ

 وي يف هذا الكتاب آ حاديث ظاهر آ سانيدها آ هنا متصةل ويرتهبا عىل ترتيب الصحابة.ير 

لْقبمولِّ (1)قال احلافظ ابن جحر ي تَلَقَْتهم اْل مة بِّ مي اذَلِّ يف وصف املس ند :)َهَذا املمَصن ف الَْعظِّ

ْختِّاَلف عَلَْيهِّ  ْند الِّ لَْيهِّ ويعول عِّ
ِ
َماهمْم جحَة يرجع ا  ( والتكرمي َوجعهل اإ

 

 ( 1/3" اذَلبُّ املسدد عن مس ند الإمام آ محد" ) -1
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هذه شهادة احلافظ ابن جحر عىل هذا الكتاب، فهو كتاب نفيس عظمي، قد حاول البعض 

 آ ن يريد ،ملسو هيلع هللا ىلصآ ن يطعن يف هذا الكتاب من آ جل اإسقاط الس نة؛ اإسقاط آ حاديث النيب 

سقاط هذا الكتاب، هذا  "محدآ   الإمام مس ند" يف الصحيحة ال حاديث من كثرياً  يسقط بإ

ْفر العظمي، فتصدى هل الإمام العالمة احملدث الكبري الش يخ ال لباين رمحه هللا، وصن ف  الس ِّ

 فيه كتاًب يف الرد عىل هذا املفرتي. 

وفامي بلغين آ ن هذا الكتاب اكن بطلب من الش يخ ابن بز رمحه هللا، فهذا الكتاب كتاب 

وهو كتاب نفيس  ،اذلبُّ ال محد عن مس ند الإمام آ محد "سامه الش يخ ال لباين: " عظمي؛

 حقيقة، جزى هللا الش يخ ال لباين رمحه هللا خريًا؛ فقد خدم الس نة خدمة عظمية.

 

 هل يف املس ند آ حاديث موضوعة؟

؛ فال اإشاكل فهيا؛ فالكتاب فيه "مس ند الإمام آ محد"آ ما بلنس بة لل حاديث الضعيفة يف 

 يشء ل بأ س به مهنا، لكن هل يوجد فيه آ حاديث موضوعة آ م ل؟ 

ث ال محر عند محص(؛  قال املؤلف هنا: )ك حاديث فضائل مرو، وشهداء عسقالن، والربِّ

 مفث ل هبذه ال حاديث.

مس ند "يف نزاع آ هل العمل يف وجود آ حاديث موضوعة يف  (1)يقول ابن تميية رمحه هللا

: ).... خبالف من قد يغلط يف احلديث ول يتعمد الكذب، فاإن هؤلء "؛ قالالإمام آ محد

توجد الرواية عهنم يف السنن ومس ند الإمام آ محد وحنوه، خبالف من يتعمد الكذب فاإن 

 آ محد مل يرو يف مس نده عن آ حد من هؤلء( .

 

 (  173/ 1يف كتابه "قاعدة جليةل يف التوسل والوس يةل" ) -1
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طلق عليه بأ نه موضوع؛ ل ين ل طبعًا ليس املراد آ نه جملرد غلط راويه آ و سوء حفظه فقط ي 

منا يراد من ذكل آ نه حديث منكر وناكراته بسبب   آ عمل آ حدًا من علامء احلديث يقول هبذا؛ اإ

؛ وهل يطلق عليه  - واملنكر هنا اخلطأ ، وخطأ ه فاحش  - غلط راويه آ و سوء حفظه

 موضوع آ م ل؟ 

ذا اكن يف احلديث ناكرة واحضة  وبي ِّنة، وآ ن لفظه يدل عىل آ نه قال بعض العلامء: اإ

ن مل يكن يف س نده كذاب.  مكذوب؛ فيقولون: حنمك عليه بأ نه موضوع حىت واإ

فاإن آ راد ابن الصالح هذا املعىن من املوضوع بقوهل: بأ ن يف املس ند آ حاديث موضوعة؛ 

 فهذا املعىن حصيح؛ يوجد فيه آ حاديث كهذه.

ن آ راد آ نه موضوع مبعىن آ ن يف س نده راو مس ند الإمام "كذاب؛ فال يوجد يف آ سانيد  آ ما اإ

 رواة كذابون، وهللا آ عمل. "آ محد

هل ابن تميية رمحه هللا يف فصل الزناع بني من قال بأ ن يف    "مس ند الإمام آ محد"هذا ما فص 

 آ حاديث موضوعة، ومن قال: ل يوجد فيه آ حاديث موضوعة. 

ماَم آ محد قد فاته يف كتابه هذا  قال: ) ن الإ ع آ نه ل يوازيه كتاب  مس ند  يف كرثته  م   - مث اإ

نه مل يقع هل جامعة من الصحابة اذلين    - وحسن س ياقاتهِّ  آ حاديث كثرية جدًا، بل قد قيل: اإ

 (  يف الصحيحني قريبًا من مائتني

ل شك آ نه ل يوجد عندان كتاب قد حوى مجيع ال حاديث النبوية الصحيحة، ويوجد 

ويه موجودة يف الصحيحني، لكن معىن  "آ محد مس ند الإمام"آ حاديث غري موجودة يف 

)مل يقع هل جامعة من الصحابة اذلين يف الصحيحني قريبًا من مائتني(؛ يعين آ ن بعض  :قوهل

؛ قالوا: اً الصحابة قد روى هلم البخاري ومسمل ومل خيرج هلم الإمام آ محد رمحه هللا ول حديث

 ؛(1)كام قال الش يخ آ محد شاكر قريب من املائتني، لكن الصحيح آ ن هذا فيه مبالغة

 

قال رمحه هللا: )يف هذا غلو شديد؛ بل نرى آ ن اذلي فات "املس ند" من ال حاديث يشء قليل، وآ كرث ما يفوته من  -1

 حديث حصايب معني يكون مرواَيً عنده معناه من حديث حصايب آآخر...(  
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 قال: هذا غلو شديد، يعين مبالغة حقيقة. 

ن اكن حصيح  آ نه قد حوى ال لف من ال حاديث والكثري من ال حاديث الصحيحة   نه واإ فاإ

 موجودة فيه؛ لكن آ يضًا قد فاتته بعض ال حاديث.

َة الكتب الس تة ما عدا ابن ماجه ُّفَِّق عىل حصِّ  ؟هل ات

لَف  يف ال صول امخلسة : ) ابن كثري قال يعين: البخاري    - وهكذا قول احلافظ آ يب طاهر الس ِّ

نه اتفق عىل حصهتا علامءم املرشق واملغرب؛   - ومسلامً وسنن آ يب داود والرتمذي والنسايئ  : اإ

 (. تساهل منه، وقد آ نكره ابن الصالح وغريه

قد  - كتب الس تة ما عدا ابن ماجهآ ي ال  - ) ال صول امخلسة آ ي آ ن قوَل آ يب طاهر السلف :

اتفق عىل حصهتا علامء املرشق واملغرب(؛ تساهل منه؛ فاإهنم مل يتفقوا عىل حصة لك ما 

ذن ملاذا قال هذا الالكم؟   فهيا، وهذا آ مر ظاهر واحض ل خيفى عىل آ يب طاهر السلف ؛ اإ

منا آ راد من ذكل حصة ال صول ذا اذلي آ جاب به ، وه(1)تأ ول بعض العلامء الكمه؛ وقالوا: اإ

؛ قال: آ صول ال حاديث املوجودة يف هذه الكتب حصيحة، وليس لك (2)العرايق رمحه هللا

 
 

ظ السلَفِّ  بعد َما ذكر 37قال ابن جامعة يف "املهنل الروي" )ص  -1 َهتَا (: )َوقَاَل الَْحافِّ الْكتب الَْخْمَسة ات فق عىل حصِّ

نكر يف آ و مم وا بِّأ نَهم َضعِّ يهِّ َما قد رَصَحم يَحنْيِّ لِّ ن فِّ عظم َما سوى الَصحِّ َراده مم َورصح آ بمو  ،عملََماء الرشق والغرب َولََعَل مم

يف يح َوحسن َوَضعِّ ىَل حَصِّ
ِ
َما ا تَابهَْيِّ ي  بنقسام كِّ ذِّ مِّ ْ د َوالرت ِّ  (َداوم

 

منا قال السلف  بصحة آ صولها كذا ذكره يف مقدمة اخلطايب )  (:62قال احلافظ العرايق يف "التقييد والإيضاح" )ص   -2 واإ

النهباء   ال عالمفقال وكتاب آ ىب داود فهو آ حد الكتب امخلسة اليت اتفق آ هل احلل والعقد من الفقهاء وحفاظ احلديث 

 عىل قبولها واحلمك بصحة آ صولها انهتيى. 

لزم من كون اليشء هل آ صل حصيح آ ن يكون هو حصيحا فقد ذكر ابن الصالح عند ذكر التعليق آ ن ما مل يكن يف ول ي

يراده هل يف آ ثناء الصحيح  لفظه جزم مثل روى فليس يف يشء منه حمك منه بصحة ذكل من ذكره عنه قال ومع ذكل فاإ

 .(يح وهللا آ عملمشعر بصحة آ صهل انهتيى فمل حيمك يف هذا بصحة مع كونه هل آ صل حص 
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 ال حاديث املوجودة فهيا حصيحة، هذا معىن ما آ راده وهللا آ عمل .

ذا اكن احلديث هل آ صل حصيح آ ن يكون نفس احلديث   طبعًا ول يلزم من الكهمم آ نه اإ

 حصيح. ضعيفًا لكن هل آ صل حصيحًا؛ فرمبا يكون احلديث

كذكل ليست لك ال حاديث املوجودة يف الكتب امخلسة لها آ صول حصيحة؛ بل يوجد 

 آ حاديث ل آ صل لها حصيح آ صاًل؛ يه ضعيفة ول يوجد ما يقوي املعىن املوجود فهيا .

ل  عىل لك حال؛ من حيث الصحة؛ ؛  "حصيح مسمل"و "حصيح البخاري"ليس عندان اإ

فهذه ال حاديث املنتقدة يمرَجح القول فهيا عىل حسب  ال حاديث املنتقدة طبعًا؛سوى 

ادلليل، آ ما البقية فهي  آ حاديث حصيحة، وغري هذا ما عندان كتاب لك ما فيه حصيح؛ 

 خذها وامض عىل هذا.

ذا مل يكن احلديث موجودًا يف  بعد ذكل؛ لك كتاب ينظر يف ال حاديث اليت فيه؛ فاإ

سمل، وليس هو من ال حاديث املنتقدة؛ عندئذ ينظر يف احلديث وحيمك عليه البخاري آ و م 

 مبا يس تحقه؛ ولهذا ندرس هذا العمل . 

 

 مزنةل الكتب الس تة ؛ عدا ابن ماجه

تبًة من كمتمبِّ املسانيد، قال ابن الصالح:قال ابن كثري: )  مكس ند عبد   ويه مع ذكل آ عىل رم

يد، وادلاريم، وآ محد بن   حنبل، وآ يب يعىل، والزبار، وآ يب داود الطياليس، واحلسن  بن محم

حساق بن راهويه، وعبيد هللا بن موىس؛ وغريمه؛ فاإهنم يذكرون عن لك   بن سفيان، واإ

 ( حصايب ما يقع هلم من حديث

 يعين الكتب امخلسة هذه .
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شرتطوا وقد ذكران سابقًا آ ن كتب السنن واجلوامع قد رتهبا آ حصاهبا عىل ال بواب الفقهية وا

ال حاديث ال قوى؛ آ ي  نآ ن خيرجوا يف لك بب آ حص ما فيه من ال حاديث، يعين خيرجو

 آ حص ما يف الباب.

ذا قلنا آ حص ما يف الباب؛ فهل يعين ذكل آ ن لك ما فيه من آ حاديث حصيحة؟  واإ

منا آ حص بملقارنة؛ يعين بملقارنة مع غريه هو آ فضل من غريه، لكن ل يلزم من ذكل آ ن   ل، اإ

يكون حصيحًا؛ تنتبه لهذه اللفظة عندما تمذكر؛ عندما آ قول كل: فالن آ قوى من فالن، آ و 

آ و يقال كل:  من فالن، آ و احلديث الفالين آ حص من احلديث الفالين، حديثاً  فالن آ حص 

منا يه مسأ ةل  فالن آ وثق من فالن؛ ل يلزم من ذكل توثيقًا، ول يلزم من ذكل تصحيحًا، اإ

 طرفني. مقارنة ما بني 

رج يف الباب اذلي تذكره آ حص ما عندها، قد يكون حصيحًا وقد ل يكون  فكتب السنن؛ ختم

 حصيحًا؛ هذه كتب السنن.

احلديث اذلي ورد  الكتاب آ ما كتب املسانيد؛ فأ حصاهبا ل ينتقون آ صاًل؛ بل يضع صاحب

ن حيث عنده فقط، فذلكل؛ من هذا الباب اكنت كتب السنن آ جود من كتب املسانيد م

 حصة احلديث آ و قوة احلديث. 

يد، ؛ مك قال ابن الصالح: )ويه مع ذكل آ عىل رتبة من كتب املسانيد س ند عبد بن محم

وادلاريم، وآ محد بن حنبل، وآ يب يعىل، والزبار، وآ يب داود الطياليس، واحلسن بن 

حساق بن راهويه، وعبيد هللا بن موىس؛ وغريمه؛ فاإهنم يذكرون عن لك حص ايب سفيان، واإ

 ما يقع هلم من حديثه( 

يذكرون لك حديث يقع هلم  قد بني  السبب؛ وهو آ ن آ حصاب هذه املسانيد اذلين ذكرمه؛

 عن حصايب؛ فيضعونه يف كتاهبم من غري انتقاء، خبالف آ حصاب السنن . 

  



 

108 

 :التعليقات الواقعة يف الصحيحني

َعةِّ يف  قال ابن كثري: ) ، ويف  " حصيح البخاري " وتلك م الش يخم آ بو معرو عىل التَعليقاتِّ الواقِّ

هنا آ ربعَة عرَش موضعاً   " مسملٍ "   ( آ يضًا؛ لكهنا قليةل  ، قيل : اإ

س ناده واحد  آ و آ كرث. بتدآ  اإ ف من مم ذِّ  احلديث املعلق: هو ما حم

ج حديثًا عن آ يب مثال ؛ فس تجدم آ ن البخاري قد آ خر  "حصيح البخاري"يعين لو قرآ ت يف 

س نادًا؛ فقال يف حصيحه: عن آ يب هريرة عن النيب  وكذا، كذا: قال ؛ملسو هيلع هللا ىلص هريرة ومل يذكر هل اإ

س ناد هناك فليس ني البخاري وآ يب هريرة؛ وبني البخاري وآ يب هريرة مسافات، وقد ب اإ

د الإمام البخاري حذف الإس ناد؛ فهذا يسمى حديثًا معلقًا.  تعم 

 بعضه آ يضًا يعترب معلَقًا؟لو حذَف وهل جيب آ ن حيذف الإس ناد لكه آ م  

نعم؛ لو حذف من الإس ناد ش يخه فقط؛ يكون معلقًا آ يضًا، لكن احلديث املعلق ل بَد آ ن 

 حيذف من الإس ناد ش يخه.

ورمبا يكون احملذوف ش يخه فقط ورمبا يكون ش يخه وش يخ ش يخه ورمبا آ كرث من ذكل 

 آ و الصحايب الكم من يكون ورمبا  ملسو هيلع هللا ىلصا يكون احلديث من الكم النيب وآ نت صاعد، ورمب

 حصيح" يف آ يضاً  ذكل من ويوجد ،"البخاري حصيح" يف بكرثة موجود وهذا التابع ،

ولكنه قليل؛ قالوا: قرابة آ ربعة عرش حديثًا معلقًا فقط؛  لكنه موجود عند البخاري  "مسمل

 بكرثة.

 

 :البخاريآ نواع املعلقات يف حصيح  

 املعلقات يف حصيح البخاري نوعان:

نوع  وصهل البخاري يف حصيحه يف موضع آآخر؛  فتجده يقول يف احلديث مثاًل عن آ يب 
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وكذا، لكنك جتد نفس احلديث قد ذكره يف موضع آآخر  كذا:  قال ؛ملسو هيلع هللا ىلصهريرة عن النيب 

س ناده اكماًل؛ فهذا النوع داخل يف آ صل كتاب البخاري؛ ل نه موصول يف  من كتابه بإ

ذن هو عىل رشط البخاري؛ ل من الرموضع آآخ   طريقاليت علقه فهيا؛ بل من ال طريق؛ اإ

 وصار من رشط الكتاب.؛ ، فامب آ نه وصهل؛ فقد صار موصولً ا اليت وصله

لكن هل نقول مثاًل يف املوضع الآخر اذلي علقه فيه: هذا احلديث هنا عىل رشط 

 البخاري؟ 

ذن احلديث عىل رشطه من  :طبعًا ل؛ فهذا معلق هنا، لكن نقول وصهل يف موضع آآخر؛ اإ

 ."حصيحه"آ خرجه البخاري يف  :حيث الصحة؛ انهتيى ال مر؛ فتقول يف هذا احلديث

منا تقول: آ ما املعلق فال يصح آ ن  تقول آ خرجه البخاري يف حصيحه وتسكت؛ هذا غلط؛ اإ

آ خرجه البخاري يف حصيحه تعليقًا آ و علَقه البخاري يف حصيحه؛ مقي ِّدًا، فالبد آ ن تقي ِّد 

ذا مسعت منك قوكل آ خرجه البخاري يف  بلتعليق؛ ل نه ليس من رشط الصحيح؛ فأ ان اإ

رج حديثًا يف كتابه اإل حصيحه؛ آ فهم منك آ نه حصيح؛ ل ن البخاري يشرت  ط الصحة ول خيم

ذن انهتيى فهو حديث حصيح؛ لكن احلديث عندما يكون معلقًا  آ ن يكون حصيحًا عنده؛ اإ

 فاحلمك خيتلف كام س يأ يت اإن شاء هللا.

ذا قلت: حديث آ خرجه البخاري؛ ذن لبد آ ن تبني ِّ عند خترجي احلديث، فاإ آ فهم من ذكل  اإ

س ناده اتمًا م  ذا قلت آ خرجه آ نه قد آ خرجه بإ تصاًل؛ فهو عىل رشط حصيح البخاري، آ ما اإ

البخاري معلقًا آ و علقه البخاري يف حصيحه؛ آ فهم مبارشة آ ن هذا احلديث ليس عىل رشط 

 البخاري ومل يشرتط البخاري فيه الصحة؛ هذا همم جدًا. 

ذن هذا النوع ال ول من املعلقات؛ وهو ما وصهل البخاري يف موضع آآخر من كتابه، هذا  اإ

 منتٍه آ مره؛ هذا يعترب من اجلهة الثانية حديثًا حصيحًا.

منا عل قه وبق   - وهو موضوعنا الآن  - النوع الثاين :  اذلي مل يصهل البخاري يف حصيحه؛ اإ

معلقًا عنده؛ هذا ليس من رشط الكتاب؛ ل ن البخاري مسى كتابه "اجلامع الصحيح 
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ذن هو ليس م  ن رشط الكتاب.املس ند"، واملعلق ليس مس ندًا؛ اإ

 اذا يعل ِّقه البخاري يف حصيحه؟مل 

لعَدة آ س باب؛ مهنا آ ن  البخاري بدل آ ن يذكر الكمًا من عنده يف فقه مسأ ةل معينة مثاًل؛   

 هللا، رمحه التبويب هذا يف فقهه فيكون ال قل؛ عىل ملسو هيلع هللا ىلصيذكر الكمًا منسوًب اىل النيب 

 .العلامء ذكرها كثرية وال س باب

 املؤلف؛  ع اإىل الكمنرج

قال :)وتلَكََم الش يخم آ بو معرو عىل التعليقات الواقعةِّ يف حصيح البخاري، ويف مسمل آ يضًا، 

هنا آ ربعة عرش موضعًا(  ؛لكهنا قليةل  قيل: اإ

 )... فعىل هذا فهي  اثنا عرش حديثًا فقط(؛يف حصيح مسمل .: (1)قال احلافظ ابن جحر

نهمسمل آ يضاً رواها مسمل آ يضًا موصوةل؛ آ ي وصلها  ل  ، فاإ ن اكن علقها يف موضع؛ اإ نه آ  واإ

 فقط.   - اإل حديثًا واحدًا  -وصلها 

وقد ذكرها مجيعًا احلافظ العرايق يف كتابه:" التقييد والإيضاح"، وهذا الكتاب للحافظ 

 ."مقدمة ابن الصالح "العرايق رشح عىل 

ذن ما وصهل البخاري يف حصيحه يف موضع آآخر آ و ما وصهل مسمل يف حصيحه؛ فأ مره  اإ

 حصيح وهو عىل رشط الكتاب. منتٍه؛ هو

 - كن موضوعنا الآن يف املعلقات اليت مل يصلها البخاري ول وصلها مسمل يف حصيحه ل

لكن يف البخاري كثري، هل هذه املعلقات  - ومسمل ليس عنده اإل حديث واحد مل يصهل 

فالبخاري مسى كتابه "اجلامع  حصيحة آ م ضعيفة؛ ل ننا قلنا هذه ليست عىل رشط الكتاب،

 

 ( 1/199"النكت" ) -1
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الصحيح املس ند"؛ ويه ليست مس ندة؛ ل نه عىل ال قل قد حذف ش يخه من الإس ناد، 

 فهل يه حصيحة آ م ليست حصيحة ؟

هل املعلقات اليت وقعت يف الصحيحني ومل يصلها الش يخان 

 ؟يف كتابهيام؛ حصيحة

 (  لم ال مروحاصِّ قال املؤلف: ) 

 اذلي ذكره ابن الصالح يف كتابه؛يعين خالصة املوضوع 

مث النظر فامي بعد   آ ن ما علَقه البخاري بصيغة اجلزم؛ فصحيح اإىل من عل قه عنه، قال : )

ذكل، وما اكن مهنا بصيغة المتريض؛ فال يمس تفادم مهنا حصة  ول تنافهيا آ يضًا؛ ل نه قد وقع  

 (.من ذكل كذكل وهو حصيح، ورمبا رواه مسمل 

 ظ ابن كثري يف ترجيحه للمعلقات ؟ ماذا يقول احلاف

 هذه املعلقات اليت مل يصلها البخاري يف حصيحه عىل قسمني: يقول:

 قسم مهنا: قد رواه بصيغة اجلزم.

 وقسم آآخر: رواه بصيغة المتريض .

 صيغة اجلزم مثاًل : )قال(،)روى (،)حىك(،)عن( ؛هذه الصيغ تمسمى صيغ جزم .

 لمعلوم.يقال يف صيغة اجلزم آ هنا مبين ل

 وآ ما صيغة المتريض مفبين للمجهول، آ ي يكون الفعل فهيا مبنيًا للمجهول، مثل : )قيل(.  

 ما الفرق بني )قال( و)قيل(؟ 

ما ظاهر   . )قال( الفاعل فهيا يكون معروفًا، قال زيد اإ  آ و مضمر 

ض؛ مفن اذلي قال؟ هللا آ عمل؛ هذه تسمى صيغة متري آ ما )قيل(؛ فهنا الفاعل غري معروف؛

وي(، يك(، مثل: )قيل(، )رم  )يمذكر(. )حم
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فيقول ابن كثري هنا: ما رواه البخاري بصيغة اجلزم؛ مثاًل روى حديثًا معلقًا عن ماكل عن 

 ماكل عن يروي ل فهو مالاكً، يدرك مل طبعاً  البخاري ،ملسو هيلع هللا ىلصانفع عن ابن معر عن النيب 

 سقط؛ آ قل يشء واحد. فيوجد مبارشة؛

 البخاري آ سقط ؛ملسو هيلع هللا ىلصهنا حني يأ يت ويقول: قال ماكل عن انفع عن ابن معر عن النيب 

ما  ماكل عن يروي الغالب يف ل نه معه؛ اثنياً  واحداً  آ سقط ورمبا  شك، بال ش يخه  اإ

ما  اثنني، آ و واحدٍ  بواسطة  عن انفع عن ماكل عن آ ويس آ يب بن اإسامعيل عن يروي آ ن اإ

 يروي عن اثنني عن ماكل عن انفع عن ابن معر. آ و معر، ابن

ذن آ قل يشء يكون قد آ سقط واحدًا، وحنن قلنا: املعلق لبد آ ن يسقط ش يخه ورمبا  اإ

 زايدة عن الش يخ آ يضًا؛ لكهنم متسلسلون وراء  بعضهم.

ذن لو جاء وقال لنا: قال ماكل عن انفع عن ابن معر عن النيب   هذا وكذا؛ كذا قال ؛ملسو هيلع هللا ىلصاإ

 )قال(. علق بصيغة اجلزم:هو م نقول

 ا حمك املعلق بصيغة اجلزم عند ابن كثري؛ هل هو حصيح آ م ل ؟مف

يعين ك ن البخاري ملا حذف من الإس ناد من ؛ : هو اإىل ماكل حصيحابن كثري يقول

 حذفهم؛ قد تكف ل هبم آ هنم رجال آ قوايء ثقات، وآ ن الإس ناد متصل؛ ذلكل حذفهم .

م هل مه ثقات؟ هل الإس ناد فهي؛ فأ نت حتتاج آ ن تنظر آ ما اذلين آ ظهرمه كل بعد ذكل

 متصل آ م ل؟ 

لهيم؛ ل وقد  يعين من آ سقطهم البخاري فأ مرمه منتٍه؛ نطمنئ اإ ل ن البخاري ما آ سقطهم اإ

مضهنم؛ فالإس ناد حصيح اإىل ماكل، لكن بعد ذكل من ماكل اإىل فوق؛ هذا معكل آ نت؛  

 احبث وانظر هل هو حصيح آ م ل.

؛  (ما علقه البخاري بصيغة اجلزم فصحيح اإىل من علقه عنه)الكم ابن كثري؛ قال هذا معىن 

ذن  يعين عندان يف املثال عل قه اإىل ماكل؛ هو من البخاري اإىل ماكل حصيح؛ لكن من  اإ

 ماكل مفا فوق هنا آ نت تبحث وتنظر فيه آ هو حصيح آ م ل؟
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  وكذا؛ كذا قال ؛ملسو هيلع هللا ىلص عن آ يب هريرة ريض هللا عنه عن النيب طيب لو قال البخاري:

 النيب عن هريرة آ يب عن: بق  بق ؟ ماذا حصيح؛ الإس ناد هريرة آ يب اإىل البخاري من الآن

 .كثري ابن الكم معىن هذا فقط؛ العةل وعدم الشذوذ عدم يف تنظر آ ن فيبقى ؛ملسو هيلع هللا ىلص

 فقط؛ آ ما الرتجيح؛  فس يأ يت فامي بعد. حنن الآن نرشح الكم ابن كثري

 ( وما اكن مهنا بصيغة المتريض)  :ابن كثري قال

 كام لو قال: قيل عن ماكل آ نه قال كذا وكذا.

  (فال يمس تفادم مهنا حصة ول تنافهيا آ يضاً قال: ) 

ذن هبذه الصيغة  ذن ماذا  - ويه صيغة المتريض  -اإ ل نقول احلديث حصيح ول ضعيف، اإ

 نفعل؟

 نبحث عن احلديث وحنمك عليه مبا يس تحق.

 ؛  ملاذا ل نس تفيد مهنا ل حصًة ول ضعفًا؟الآن يريد آ ن يعل ل

 ( ل نه قد وقع من ذكل كذكلقال : ) 

 يعين وقع من املعلقات كذكل؛ آ ي بصيغة المتريض ووجدوه حصيحًا. 

ذن ل نس تطيع آ ن نقول ما رواه بصيغة المتريض فهو ضعيف؛ ل ننا وجدانه يعل ِّق بعض  اإ

 ال حاديث بصيغة المتريض وتكون حصيحة.

 ( ورمبا رواه مسمل: )قال  

 آ ي رمبا هو موجود يف حصيح مسمل. 

 اإذن خفالصة ال مر عند ابن كثري: 

ذا اكن يف  معلقًا بصيغة المتريض؛ فال نس تفيد منه ل حصة  "حصيح البخاري"آ ن احلديث اإ

منا نبحث عن احلديث وحنمك عليه مبا يس تحق.ول ضعفاً   ؛ واإ

ذا اكن مرواًي بصيغة اجلزم؛ فيكون  حصيحًا من البخاري اإىل من علقه عنه، مث بعد آ ما اإ
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 ذكل تنظر يف البايق وحتمك عليه مبا يس تحق من حصة آ و ضعف.

 

 : الراحج يف املعلقات

: آ ن ال حاديث املعلقة لكها تَبحث فهيا وجتمع طرقها وتنظر يف رجالها كام تنظر  والصحيح

يف آ حاديث سنن آ يب داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه؛ ل فرق بني ما اكن بصيغة 

العلامء بلقبول كام  ها امب آ هنا ليست عىل رشط الكتاب ومل يتلق ف ،المتريض آ و بصيغة اجلزم

ذن فهي  حملُّ نظر عند احملدثني؛ فيطبقون قواعد  تلقوا بقية ال حاديث اليت يف الصحيح؛ اإ

ما آ ن تكون حصيحة آ و ضعيفة؛ هذه خالصة املوضوع .  احلديث علهيا؛ فاإ

 

 هل مزنةل الصحيح من تعليقات الصحيحني مكزنةل املتصل 

 ( وما اكن من التعليقات حصيحاً مث قال بعد ذكل: )

 ؛ قال:عليقات وجدانه حصيحاً يعين لو سل منا آ ن تعليقًا من الت 

   (فيهفليس من منط الصحيح املس ند  ) 

ن اكن حصيحًا؛ ولكن هو ليس من ال حاديث اليت آ دخلها من رشط الكتاب؛   يعين هو واإ

فليست يه اكل حاديث املتصةل؛ فتكل من رشط الصحيح؛ آ ما هذه فليست من رشط 

ن حص ت  مرتبهتا، بل آ نزل. ، فليست يفالصحيح حىت واإ

 قال: )وما اكن من التعليقات حصيحًا فليس من منط الصحيح املس ند فيه(

 يعين اذلي وصهل 

  وسننه ملسو هيلع هللا ىلص ل نه قد َومَسَ كتابه بجلامع املس ند الصحيح اخملترص يف آ مور رسول هللا قال )

 ( وآ ايمه

ن حصت ليست يه من رشط الصحيح وليست يه يف   يعين هذه املعلقات حىت واإ
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س توى ال حاديث اليت وضعها يف حصيحه ووصلها فليست يه عىل رشط البخاري يف م 

 كتابه هذا.

 

)قال لنا( آ و )قال يل فالن( آ و ) زادين (    :قول البخاري

 :وحنو هذا

ذا قال البخاري: )قال لنا(، آ و:) قال يل فالن كذ : ) ابن كثري قال ، آ و: ) زادين(  ا( فأ ما اإ

 ( ال كرث وحنو ذكل؛ فهو متصل عند  

 عندان هنا آ لفاظ قد اختلفوا فهيا؛ هل يه من املعلقات آ م يه من املوصولت؟  

فهيا البخاري عن ش يخه: )قال يل(، آ و: )قال لنا(، آ و: )زادين(؛  يقول بعض الرواايت؛

قالوا: هل هذه ال لفاظ يس تعملها البخاري لل حاديث اليت يعل ِّقها آ م لل حاديث اليت يصلها 

 لكتاب؟ ويه من رشط ا

اختلفوا يف ذكل؛ لكن الصحيح: آ هنا متصةل ويه من رشط الكتاب وليست من املعلقات؛ 

 ل هنا رصحية آ صاًل بلسامع من ش يخه، وهذا اذلي حدثه هو ش يخه.

 ( وحىك ابنم الصالح عن بعض املغاربة آ نه تعليق آ يضاً قال: )

 بعض املغاربة خالف يف هذه املسأ ةل. 

؛ اكن جباًل "المتهيد"املغاربة اكن فهيم علامء جبال، من آ برزمه ابن عبد الرب صاحب كتاب 

رمحه هللا، وعندمه الكثري من آ هل العمل اكنوا من آ حصاب الس نة ومن املدافعني عهنا 

وهلم رسوخ يف العمل ومازال العمل يف بالد املغرب العريب قواَيً متينًا اإىل  ،عهنا  نيَ واذلاب  

ور املتأ خرة، وهذه املسائل مسائل اجهتادية، وجيب آ ن نفرق بني املسائل الاجهتادية العص

ة اليت ل جيوز فهيا اخلالف؛ يوجد اليوم فوىض اليت جيوز فهيا اخلالف واملسائل النصيَ 

ن البعض صار يبين الولء والرباء عىل قضااي اجهتادية؛ اجهتادات اكبرية يف هذ ، حىت اإ
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نسأ ل هللا العافية وهذا موجود  وحتزبٍت  وبراءً  يبون، فيبنون علهيا ولءً علامء خيطئون ويص 

 بكرثة ومن ش ىت الطوائف.

وحىك ابن الصالح عن بعض املغاربة: آ نه تعليق آ يضًا، يذكره  لالستشهاد ل  قال:)

 (  لالعامتد

 ،ةجحَ يعين يذكره البخاري وجيعهل شاهدًا لغريه من ال حاديث، ول يعمتد عليه ول جيعهل 

 بل يذكره ليشهد حلديث آآخر؛ هذا ما قاهل بعض املغاربة.؛ نفس هذا احلديث

 ( يف املمذاكرة   هم عَ قد مَسِّ   ويكونم قال: )

  .ل نه مسعه يف املذاكرة؛ مل حيتج بهو ،علقه وجعهل شاهداً ؛ قالوا: يعين

ذا آ رادوا آ ن يذاكروا يف احلديث؛   جيلس اثنان مثاًل؛ واملذاكرة؛ طريقة احملدثني قدميًا اإ

س نادًا والآخر يمكل املنت لهذا الإس ناد؛ فيتذاكرون حىت يعمل لك واحدٍ  ما  فيذكر آ حدمه اإ

 يفآ ي:  - السامع  يفعنده من الإس ناد ويتذكر، وتسمى هذه مذاكرة، ويكون فهيا تساهل 

مفجلس السامع جيلس فيه الش يخ وحيدث: حدثنا فالن عن فالن عن ؛ - جملس السامع 

 .وكذا كذا قال ؛ ملسو هيلع هللا ىلصفالن عن فالن عن النيب 

 :فيه ؛يقول املذاكرة يف البخاري يسمعه ما : هنا  قالوا فذلكل قلياًل؛ املذاكرة يف فيتساهلون

 بل يذكره استشهادًا. ؛ويعلقه تعليقًا ول يعمتد عليه ،ل يلقا 

 ؟ حتتاج اإىل بينة، ومن آ ين هلم البينة عىل هذا الالكم ىالالكم دعو ولك هذا 

 ( وقد رَده ابن الصالحقال ابن كثري : )

 يعين رد هذا الالكم ومل يقبهل 

ذا قال  قال ابن كثري : ) وقد رَده ابن الصالح؛ بأ َن احلافظ آ ب جعفر بن محدان قال: اإ

 (. ةَلً ناوَ ًا ومم ضَ رْ ؛ فهو مما مسعه عَ "وقال يل فالن " البخاري:  

طريقة التحديث اليت اكنوا يتبعوهنا يف الغالب؛ آ ن جيلس الش يخ وحيدث الطلبة: حدثنا 

 آ و يكتبون والطلبة وكذا، كذا قال ؛ملسو هيلع هللا ىلصفالن حدثنا فالن حدثنا فالن عن النيب 
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 .سامع جملس هذا حيفظون؛

ا العرض؛ فيجلس الش يخ ويأ يت الطالب ويذكر هل آ حاديثه: قلمت رمحمك هللا حدثنا فالن آ م

ما  وكذا؛ كذا قال آ نه ملسو هيلع هللا ىلصعن فالن عن فالن عن النيب    يقول آ و الش يخ يسكت آ ن فاإ

 الش يخ، عىل الش يخ آ حاديث يعرض اذلي هو الطالب فيكون عرضًا، يسمى هذا نعم؛

 ويعرضها عىل ش يخه. الطالب عند موجودة الش يخ أ حاديثف

 الإمام ماكل؛ اكن حتديثه من هذا القبيل .: وآ كرث من اكن يفعل هذا 

كون عند الش يخ كتاب فيه آ حاديثه ويناولها لطالبه؛ فيكون الطالب قد ؛ فيناوةلوآ ما امل 

 آ خذها من الش يخ مناوةل.

ن اكنت عند  - طريقة سامع احلديث بلعرض واملناوةل - وهذه الطريقة بعض آ هل العمل  واإ

ل  ؛آ ضعف من السامع  هنا عىل مذهب امجلهور مقبوةل.آ  اإ

ل هنم وجدوا آ حاديث يقول فهيا   ولكن حىت هذا آ يضًا قد رده العلامء وقالوا غري حصيح؛

البخاري: )قال يل(؛ مث يروهيا يف موضع آآخر آ و يف كتاب آآخر بصيغة التحديث؛ فيقول 

ذن ل فرق عنده.   حدثين؛ اإ

ذن فاخلال )قال يل( آ و ) قال لنا( آ و )زادين(؛ لكها من قبيل املتصل ول عالقة  :صة آ ناإ

 لها بلتعليق.

 :الردُّ عىل ابن حزم يف تضعيفه حديث املاليه

وآ نكَر ابنم الصالحِّ عىل ابن حزٍم َرَدهم حديثِّ املاليه؛ حيث قال فيه  قال ابن كثري: )

نه اثبت من حديث  وقال :   البخاري: )وقال هشام بن عامر(؛  آ خطأ  ابن حزم من وجوه؛ فاإ

 ( .هشام بن عامر

 -متعلق آ يضًا بملعلقات؛ وهو موضوع حديث املاليه خاصة؛ هذا احلديث  موضوع اثلث

ل ون قوم آ ميت يف ليكونن: "  ملسو هيلع هللا ىلصاذلي قال فيه النيب - حديث املاليه رَ  يس تحِّ  واحلرير احلِّ
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  .(1)"واملعازف وامخلر

رَ   ، واملعازف؛ ويهرالزان، ولبس احلرير للرجال، وامخل اس تحالل الفروج؛ آ ي:يعين  ؛احلِّ

 الآت املوس يقى.

 هذا احلديث آ خرجه البخاري يف حصيحه؛ قال: وقال هشام بن عامر.

هشام بن عامر ش يخ البخاري؛ لكن ملا قال فيه: ) وقال(؛ قال ابن حزم: هذا معلق وهو 

  آ جاز املعازف، واكنت زةل منه رمحه هللا . ضعيف؛ فضَعفه ابن حزم؛ وبناء عىل ذكل

وصاحب الهوى يتعلق بزةل العامل؛ يرتكون آ قوال آ مئة الإسالم من السلف يف حترمي املعازف 

ويتعلقون بلكمة ابن حزم هذه، وابن حزم هل شذوذ يف عمل احلديث ويف ال حاكم عىل 

ل بلنظر اإىل ال حاديث وعىل الرجال، وهذا معروف عند آ هل احلديث؛ فال يم  عمتد عليه اإ

ل بعد النظر اإىل جحته  - جحته   ؛؛هل يه حصيحة آ م يه مما خالف ما عليه العلامء فهيا -آ ي اإ

 مثل هذه ؟ 

؛ فاحلديث موصول عند غري البخاري يف "سنن آ يب  هذا احلديث اإن سل منا بأ نه معلَق 

؛ فهو موجود ومتصل بأ سانيد حصيحة، فلامذا (2)ويف مس ند آ محد وغريها من الكتب داود"

 تركمت لك هذا والكم ال مئة اذلين حصحوا احلديث وتعلقمت ببن حزم والكم ابن حزم؟ 

صاحب الهوى يتعلق بملتشاهبات ويرتك احملكامت؛ هذه عالمته كام قال النيب  ل نه الهوى؛

ذا: " ملسو هيلع هللا ىلص  هذه (3)"فاحذرومه هللا ىمس اذلين فأ ولئك منه تشابه ما يت بعون اذلين رآ يمت اإ

 

 .( للحافظ ابن جحر19- 5/17( ، وانظر "تغليق التعليق")5590آ خرجه البخاري) -1
 

( من نفس طريق الإمام آ محد، ومعضاًل 3688(، وآ بو داود يف "سننه")22900آ خرجه آ محد يف "مس نده" ) -2

آ خرى عن عبد الرمحن بن غمن بغري موضع الشاهد، وابن ( من طريق 4039( من طريق سفيان الثوري و)3689)

 (. 23758آ يب شيبة يف " املصنف" )

 ( من حديث عائشة ريض هللا عهنا2665(، ومسمل )4547آ خرجه البخاري )  -3
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 حتمتل اليت بملتشاهبات يتعلق ويذهب احملكامت القوايت الواحضات ال دةل يرتك عالمته؛

 .البدع آ هل عالمة هذه ؛ وجوه ولها  معىن من آ كرث

لن وقد يف بداية رشحنا عىل "ملعة  -ويه مسأ ةل هممة جدًا  - ا القول يف احملمك واملتشابه فص 

لهيا هناك.  الاعتقاد"؛ من آ رادها يرجع اإ

 لكن موضوعنا الآن ماذا يمَردُّ عىل ابن حزم يف تضعيفه حلديث املاليه؟

قال ابن كثري: )وآ نكر ابن الصالح عىل ابن حزم رَده حديث املاليه حيث قال فيه 

( : )آ خطأ  ابن حزم من وجوه -آ ي ابن الصالح  - البخاري: وقال هشام بن عامر، و قال( 

نه اثبت من حديث هشام بن عامر( .  - آ ي ليس من وجه واحد  -   )فاإ

 

جه الربقاين " سننه " وآ بو داود يف    ه" مس ند " وقد رواه آ محد يف  قلت:  ) قال ابن كثري:   ، وخر 

  (.يف حصيحه، وغري واحٍد؛ مس ندًا متصاًل اإىل هشام بن عامر وش يخه آ يضاً 

 يعين متصاًل اإىل هشام بن عامر وش يخ هشام بن عامر آ يضًا.

 ( . كام بي ناه يف كتاب ال حاكم وهلل امحلدقال : )

 كتاب ال حاكم هذا ل نعمل عنه شيئًا، اذلي آ عرفه آ نه غري مطبوع.

: "وال لت امللهية قد حَصَ (1)ية رمحه هللا يف كتاب الاس تقامةعىل لك حال؛ قال ابن تمي 

اًل يفِّ رَشطه َعن عبد الَرمْحَن بن   ومًا بِّهِّ َداخِّ يحه تَْعلِّيقًا َمْجزم هيَا َما َرَواهم البمَخارِّي  يفِّ حَصِّ فِّ

تَحلُّوَن غمن اْل ْشَعرِّي  آ نه مسع النيَبِّ صىل هللا عَلَْيهِّ َوسمل يَقمول  لََيكمونن يفِّ آ ميتِّ آ قوام يس ْ

 الْحر َوالَْحرِّير َوالْخمر َوالَْمَعازِّف …. " .

: " قلت: وهذا النوع من (2)قال الإمام ال لباين رمحه هللا يف كتابه" حترمي الآت الطرب"

 

1- (1/294)   

2- (1/39)   
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التعليق صورته صورة التعليق كام قال احلافظ العرايق يف خترجيه لهذا احلديث يف "املغين 

وذكل ل ن الغالب عىل ال حاديث املعلقة آ هنا منقطعة بيهنا وبني  (1)محل ال سفار" عن

معل ِّقها ولها صور عديدة معروفة وهذا ليس مهنا؛ ل ن هشام بن عامر من ش يوخ البخاري 

اذلين احتج هبم يف حصيحه يف غري ما حديث كام بي نه احلافظ يف ترمجته من مقدمة الفتح، 

ري معروٍف بلتدليس اكن قوهل يف هذا احلديث: قال يف حمك قوهل: وملا اكن البخاري غ

 عن، آ و: حدثين، آ و: قال يل... ".

ن  ذن: آ وًل: ل يسمَل آ ن هذا احلديث معلق؛ ل ن هشام بن عامر هو ش يخ البخاري، واإ اإ

 اكن يف الصورة ميكن آ ن يظن  الظان آ نه معل ق.

نه موصول م ن سلمنا آ نه معلَق؛ فاإ ن طرق آ خرى كثرية تمثبت حصته، فليس معىن اثنيًا: اإ

آ نه معلق يف البخاري آ نه ضعيف؛ ل ؛ فبعد آ ن ننظر فيه ونبحث؛ حنمك عليه بلصحة آ و 

 الضعف.

بن اكواحلديث حصيح؛ وقد نَص عىل حصته مجع من علامء الإسالم؛ مهنم من ذكران؛ 

ذن فقد الصالح والعرايق وابن تميية وال لباين وغريمه، وهذا ابن كثري  رمحه هللا آ يضًا، اإ

 .(2)انهتينا من هذا املوضوع

 

 

 

1- (2/271  ) 

   ( وما بعدها52/ 10وانظر ذلكل الكم احلافظ ابن جحر حول هذا احلديث يف "الفتح" ) -2
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 تلق   ال مة للصحيحني بلقبول؛ سوى آ حرف يسرية

 ( مث حىكقال املؤلف رمحه هللا: ) 

 آ ي ابن الصالح .

؛ انتقدها بعض احلمف اظ،  يسريةٍ   وى آ حرٍف تلق ت هذين الكتابني بلقبول، سِّ   ةَ آ ن ال مَ قال: )

 ( .اكدلارقطين وغريه 

 ماذا تعين هذه املقدمة؟

يقول اإن ال حاديث اليت يف الصحيحني لكها حصيحة ومقبوةل عند علامء الإسالم بتفاقهم؛ 

فينقمل التفاق عىل هذه املسأ ةل؛ ويه آ ن ال مة تلقت هذين الكتابني بلقبول؛ فقبلوا ما 

 فهيام من آ حاديث واعتربوا لك ما فهيام حصيحًا.
يعين ما عدا آ حاديث قليةل  ؛)سوى آ حرف يسرية(؛ فعرَب عن ال حاديث بل حرف قال:

 عددها تقريبًا مائتان وعرشون حديثًا. موجودة يف الصحيحني انتقدها العلامء،

هذه ال حاديث املنتقدة اليت يه مائتان وعرشون حديثًا انتقدها ادلارقطين وآ بو مسعود 

من علامء العلل، وهذه ال حاديث املنتقدة فهيا خالف؛  ادلمشق  وآ بو عيل اجلي اين وغريمه

 اخلالف حصل علهيا من ُجتني؛ 

النوع ال ول: الانتقاد فهيا من حيث الصحة والضعف؛ آ ي آ ن متوهنا ضعيفة ل تصح، وهذا 

موجود، فيكون اخلالف قد حصل بني البخاري وادلارقطين مثاًل آ و بني مسمل وادلارقطين  

، وهذه يبحث فهيا لنصل - هذا موجود -غري اثبت؟  ماثبت آ   يف حصة حديث؛ هل هو

منتَقِّد.   اإىل الرتجيح بني الناقد وامل

والنوع الثاين: الانتقاد فيه من ُجة آ خرى، ل من حيث القبول والرد؛ فاحلديث حصيح 

فك ن ادلارقطين يقول   عند ادلارقطين وعند مسمل مثاًل؛ لكن الانتقاد يكون يف الإس ناد،

س ناد آآخر؟.ملسمل: مل  اذا آ خرجت احلديث هبذا الإس ناد ومل خترجه بإ

فاإذن انتقادمه ليس ل جل حصة املنت آ و ضعفه؛ بل آ ولوايت فقط، وكونك مسيت كتابك 



 

122 

ذن  س ناد آآخر؛ مثاًل. لحصيحًا؛ اإ  ينبغ  آ ن تذكره هبذا الإس ناد؛ بل اكن ينبغ  آ ن تذكره بإ

لكن يوجد آ يضًا ؛ عىل ال حاديث يف الصحيحني من هذا الوجه اتوغالب الانتقاد

 آ حاديث الانتقاد فهيا من الوجه ال ول.

 ؟ قد من آ حاديث يف الصحيحنيجتاه ما انتم   موقفنا   ما 

آ ما النوع الثاين؛ فبالنس بة لنا حنن؛ نعمل بأ حاديث الصحيحني ليست عندان مشلكة؛ ل ن 

 تقد بعض هذه ال حاديث.لكها حصيحة حىت عند ادلارقطين اذلي ان 

منا الإشاكل يف النوع ال ول؛ ويه اليت انتمقدت ل جل ضعفها؛  عند  آ صاًل غري اثبتةيه اإ

مْنتَقِّدِّ   ، سواء اليت عند البخاري آ و عند مسمل؛ وهذه قليةل جدًا.امل

 لكن كيف يكون موقفنا حنن مهنا ؟

انتقدها؛ ملاذا انتقدها؟ يعين ننظر اإىل دليل موقفنا مهنا آ ن ننظر يف قول ادلارقطين اذلي 

نه مل ا حصحها البخاري آ و مسمل؛ فهذا يعين آ نه يقول: اإن رشوط الصحة لكها  ادلارقطين؛ فاإ

متوفرة فهيا؛ هذا اذلي فهمناه من البخاري آ و مسمل، حفني ينتقدها ادلارقطين؛ نقول هل ملاذا 

ليت درس ناها يف عمل املصطلح وحنمك بناء عىل انتقدهتا؟ فنتحامك اإىل ال دةل؛ اإىل القواعد ا

 ذكل.

بع مع كتاب "التتبع"ويوجد كتاب امسه  : فصار امس الكتاب "الإلزامات"  وقد طم

هذه  وتلكم عىللدلارقطين، حققه ش يخنا الوادع  رمحه هللا؛  "الإلزامات والتتبع"

ي آ و مسمل بناء عىل ال حاديث اليت انتقدها ادلارقطين، وحمك بني ادلارقطين وبني البخار 

 القواعد اليت ذكران.

بني الإمامني مسمل " كذكل يوجد كتاب آآخر للش يخ ربيع املدخيل حفظه هللا امسه

 ؛ حاول آ ن جيمع فيه ما انتقده ادلارقطين عىل مسمل وحيمك بيهنام."وادلارقطين 
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يف آ دةل ودورك آ نت كطالب عمل بعد آ ن تمتكن من هذا العمل وتتعمل عمل العلل؛ آ ن تنظر 

 لك واحد، وحتمك بناء عىل القواعد اليت درس هتا.

ذن البخاري  اإايك والتعصب؛ داء طلبة العمل التعصب، يعين مثاًل: نفسك متيل للبخاري؛ اإ

ذن هو دامئًا حص؛ هذا ل؛  دامئًا هو الصح؛ ل هذا غلط، مثاًل نفسك متيل لدلارقطين؛ اإ

حمبتك للعامل واحرتامك هل مهنا آ ن ل  الكم بطل؛ فليس عندان عامل معصوم عن اخلطأ ،

 تزَنل الكمه مزنةل الكم ال نبياء، وآ ن تعطيه حقه اذلي يس تحقه؛ فهو يريد منك هذا؛

هؤلء العلامء الربنيون؛ علامء آ هل الس نة وآ هل احلديث؛ ما اكنوا حيبون آ ن يرفعوا فوق 

 صومًا عن اخلطأ .مزنلهتم ول آ ن يزن ل الكهمم مزنةل الكم ال نبياء؛ فيكون مع

ع  الس نة ويقول كل : العامل الفالين  لل سف الشديد آ قولها؛ بِّتنا نرى يف آ ايمنا هذه من يد 

ل حقًَا، ل خيرج منه الباطل آ بدًا    .نعوذ بهلل - يعين: ل خيطئ  - آ عوذ بهلل -ل يقول اإ

عن اخلطأ  وعن  وغريه اتفاق ال مة عىل آ نه ل آ حد معصوم - رمحه هللا  - نقل ابن تميية 

آ مئة  اتفق وقد: )(1)"املراتد بغية"  يف هللا رمحه فقال ال مة؛ هذه من ملسو هيلع هللا ىلصاذلنب بعد محمد 

 ادلين عىل آ نه ل معصوم يف ال مة غري رسول هللا( .

يعم (2)وقال يف " جامع الرسائل" ْصَمة فقد آ مجع مَجِّ نَا ذكر الْعِّ ود هم سلف   : )... َوالَْمْقصم

ول هللا  يع الطوائف آ نه لَيَْس بعد َرسم سلمني وآ مئة ادَلين من مَجِّ وم َوَل  ملسو هيلع هللا ىلصالْمم آ حد َمْعصم

نموب َوَل من الَْخَطااَي..(  ل آ حد بلتفاق. ؛َمْحفموظ َل من اذلُّ

 ويف ضال، فهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص )ومن ادعى العصمة ل حد يف لك ما يقوهل بعد الرسول: (3)وقال

 .(وتفصيل نزاع تكفريه

 

1- (1/496  ) 

2-  (1 /266 ) 

 ( 2/252" )يف "املس تدرك عىل مجموع الفتاوى  -3
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بع وخيرج منه مثل هذا الالكم؛ مت  وآ نه س ين   آ نه يزمع ملن نقرآ   آ ن آ و نسمع آ ن نظن كنا  ما 

ل حقًا، العامل الفالين ل خيطئ؛ ل :يقول كل من آ ين كل هذا؟ َسْل هذا العامل اذلي  يقول اإ

ع  فيه هذه ادلعوة وقل هل هذا الالكم؛ هل س يقبل منك هذا القو   ؟ لن يقبل؛ هذالتد 

 رون منه.رون عن مثل هذا وحيذ ِّ ظننا به؛ ل نه هو نفسه وغريه من العلامء آ مثاهل ينف ِّ 

عندما تنظر يف الكم ادلارقطين والبخاري ومسمل؛ عليك بلإنصاف؛  ؛وحنن هنا بني آ يدينا 

ل تتعصب ل حد، انظر يف ال دةل ل تنظر يف القائل، اإن كنت ستشعر من نفسك آ ن 

نفسك س متيل ل حدهام من آ جهل؛ فانَس آ نه هو اذلي قال هذا القول وتعامل مع القول ل 

 دلليل؛ يك تكون منصفًا.مع القائل، وانظر اإىل دليهل واحمك بناء عىل ا

هذا لكه آ قوهل لمك بعد آ ن تمتكنوا من العمل وتعرفوا القواعد وتتقنوها جيدًا؛ آ ما النظر يف 

كبري وختبُّط  لهذا س يؤدي اإىل زلف هذه القضااي والبحث  والرتجيح فهيا قبل المتكن؛ 

حداث فنت ومشألك كام نرى الآن يف الساحة.  واإ

ال حاديث اليت يف الصحيحني؛ ننظر هل يه منتقدة آ م غري املهم يف الهناية: آ ن  هذه 

ن اكنت منتقدة؛ فنحمك  ؛منتقدة؛ فاإن مل تكن منتقدة فقد تلقهتا ال مة بلقبول كام قال، واإ

 بني املنتِّقد وبني صاحب الصحيح بناء عىل القواعد؛ هذه خالصة املوضوع.

 القطع بصحة ما يف الصحيحني  

َتنب قال رمحه هللا: ) َحة ما فهيا من ال حاديث ط من ذكل مث اس ْ  ( : الَقْطَع بِّصِّ

القطع بصحة ما ؛ آ ي اس تنبط ابن الصالح من آ ن ال مة قد تلقت هذين الكتابني بلقبول

يف البخاري ومسمل من ال حاديث، يعين يقينًا آ ن ال حاديث اليت يف الصحيحني حصيحة 

 بال آ دىن شك ول ش هبة ول اإشاكل.

 (. َة َمْعصوَمة  عن اخلطأ  ل َن اُلمَ قال: )
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 من املعصوم عن اخلطأ ؟ 

 جتمتع آ ن ملسو هيلع هللا ىلص ال مة كلك؛ فال ميكن ل مة محمدٍ  ؛ وليس الفرد من ال مة،يه املعصومة ال مة

عم عىََل  ،من ذكل هللا عصمها  قد آ بدًا، بطل عىل تَمِّ َن ُآَميتِّ َل جَتْ
ِ
جاء يف احلديث: "ا

" احلديث خالف يف حصته، وضعفه الش يخ ويف هذا آ خرجه ابن ماجه،  (1)َضاَلةَلٍ

 رمحه هللا. (2)ال لباين

 .(3)ويف حديث آآخر: " ل تزال طائفة من آ ميت عىل احلق "

ذن ل معصومة عن  لكها ميكن آ ن يزول احلق عن هذه ال مة آ بدًا، فال مة بشلك عاٍم  اإ

 يف اخلطأ   عن املعصوم فهو ؛ملسو هيلع هللا ىلصاخلطأ ، آ ما ال فراد فغري معصومني عن اخلطأ ؛ اإل محمد 

 . الترشيع

ل آ حاديث من الصحيحني يف ما  قبلت وقد اخلطأ ، عن معصومة ال مة ول ن  انتمقَِّد؛ ما  اإ

ذن يحني فهو حصيح يقينًا ل شك يف ذكل؛ هذا معىن الكم ابن الصح  يف ما  فلك اإ

 .الصالح 

 

 ما ظنت ال مة حصته؛ وجب العمل به

 (.مفا ظن ت حصته؛ وجب علهيا العمل به قال: )

 

 ( 3950آ خرجه ابن ماجه )  -1

 ( 2896" الضعيفة" ) -2

( من 1923( من حديث ثوبن و)1920( من حديث املغرية بن شعبة، ومسمل )7311 آ خرجه البخاري ) -3

 ( من حديث معاوية . 1937حديث جابر بن عبد هللا، و )
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ل آ ن يعارضه ما هو آ حص منه .  اإذن لك حديٍث حصيح جيب العمل به اإ

 ( .ل بمَد وآ ن يكون حصيحًا يف نفس ال مرقال : )

ظنَت ال مة اكمةل آ نه حصيح؛ فيجب آ ن يكون يف حقيقة ال مر حصيحًا واثبتًا عن  آ ي ما 

 . ذكل يف شك ل يقيناً  عندان حصيح فهو ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب

د: ) كثري ابن قال  ( وهذا جي ِّ

 عم هو جيد ل شك يف ذكل؛ وهو حق.ن 

 

 ؟هل آ حاديث الصحيحني تفيد اليقني آ م الظن

َتفادم الَقْطعم  وقد خالَف يف هذه  قال: ) املسأ ةلِّ الش يخم حميي ادلين النووي، وقال : ل يمس ْ

َحةِّ من ذكل ِّ  (. بلص 

 آ ي قال ابن الصالح 

ليه. وهللا آ عملال ابن كثري: ) ق  (.قلت: وآ ان مع ابن الصالح فامي َعَول عليه وآ رشد اإ

 ما اذلي يريده النووي؟

آ حاديث الصحيحني اليت تلقهتا ال مة بلقبول النووي يقول: لست مع ابن الصالح يف كون 

 تفيد اليقني؛ بل يه تفيد الظن.

 همم جدًا؛ انتهبوا مع : نفهم هذا املوضوع آ وًل؛ ل نه بد آ ن ل

 املتواتر والآحاد، واخلرب اليقيين واخلرب الظين 

 الآن ضعوا آ حاديث الصحيحني عىل جنب؛ ولنتلكم مع بعض عن احلديث الصحيح .

آ و خرب؛ آ مثل لمك عن نفيس آ ان؛ حدثتمك عن ش يخ  مقبل الوادع  عن آ ي حديث 
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الش يخ ال لباين رمحه هللا؛ آ نه قال كذا وكذا، آ ان عندمك الآن ثقة، والش يخ مقبل ثقة، 

 والش يخ ال لباين ثقة.

ذا كنتم عندك ضعيفًا آ و اكن الش يخ مقبل ضعيفًا آ و الش يخ ال لباين ضعيفًا؛    طبعًا اإ

 فس يكون عندك هذا احلديث ضعيفًا؛ فينهتي  ال مر.

ذن انهتينا؛ ليس هذا موضوعنا.  ما معىن ضعيف؟ يعين يغلب عىل الظن آ نه خطأ ؛ اإ

 لكن ملاذا قلت يغلب عىل الظن ومل آ قل يقينًا هو ضعيف؟ 

كنت ضعيفًا يف حفظ  آ ل ميكن آ ن آ حفظ؟ يعين ميكن آ ن آ كون قد رويت  ىت لوح ل ين

 حديثا وحفظته وآ تقنته فعاًل آ م ل؟

 نعم هذا وارد وممكن.

ن  لكن مل ا اكن حفظ  سيئًا؛ اإذن يف غالب الظن آ ين ما آ تقنت ال حاديث اليت رويهتا، واإ

هذا احلديث مما آ تقنته آ م  كنت رمبا آ روي بعض ال حاديث وآ تقهنا ولكن ما يدريك؛ هل

ذن يغلب عىل ظين آ ن هذا احلديث اذلي رواه  ل؟ فذلكل حنمك عىل ال مر بغلبة الظن، اإ

الضعيف يف حفظه آ نه ليس بصحيح، لكن رمبا يكون حصيحًا يف حقيقة ال مر؛ ل ن يسء 

 هذا موجود ومشاهد. ؛احلفظ رمبا حيفظ آ حياانً 

 موضوعنا آ صاًل فنرتكه عىل جنب.طيب هذا موضوع الضعيف، ليس 

وهذا الإس ناد اذلي معنا  ،موضوعنا الآن: آ ان ثقة وش يخ  مقبل ثقة والش يخ ال لباين ثقة

 الآن، واخلرب اذلين نقلناه عن الش يخ ال لباين رمحه هللا آ نه قال كذا وكذا.

ن كنت آ ان ثقة وش يخ  ثقة؛ هل هذا اخلرب الآن اثبت يقينًا آ ن الش يخ ال لباين  قاهل آ م واإ

 وما الفرق بيهنام؟ بغلبة الظن عندان آ نه حصيح وآ نه قاهل؟

ذا قلت يقينًا آ نه قاهل؛ فليس هناك آ دىن احامتلية خطأ ؛ ول حىت واحد يف املائة ول  اإ

ذن اثبت ل شك يف ذكل .  احامتلية كذب ول واحد يف املائة؛ يعين يقيين، اإ

 ولو اكن - مفعىن ذكل آ ن هناك احامتل عنديآ ما عندما تقول: فغالب عىل الظن آ نه حصيح؛ 
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آ ن يكون هناك خطأ  يف املوضوع آ و آ ن يكون هناك كذب يف املوضوع؛  - ضعيفًا  الاحامتل

ن اكن هذا الاحامتل ضعيفًا لكنه  ل ن الصدوق رمبا يقع يف الكذب، واحلافظ رمبا خيطئ، واإ

ذن احامتل اخلطأ  وا رد، فاإذا اكن احامتل اخلطأ  وارد؛ فاحلافظ قد خيطئ؟ نعم رمبا خيطئ؛ اإ

ذن ثبوت اخلرب يقيين آ م ظين ؟ هو ظين؛ فاحامتل آ ن آ كون آ ان آ خطأ ت وارد، واردًا؛ اإ

واحامتل آ ن يكون ش يخ  آ خطأ  يف نقل اخلرب عن الش يخ ال لباين رمحه هللا وارد، ولكام كرث 

حال آ ن  ، لكن مع ذكل تبقى ضعيفة؛ ل نين يفرثرجال الإس ناد صارت احامتلية اخلطأ  آ ك

ذن احامتلية اخلطأ    ل تعترب؛ فنرتكها وحنمك عىل الإس ناد بلصحة. قليةلآ كون ثقة حافظًا اإ

 يف هذه احلاةل؛ هل يكون هذا اخلرب اثبتًا بليقني آ م اثبتًا بلظن؟  

ذن فهو ظين الثبوت، وهذا معىن قوهلم: ظينُّ الثبوت؛ آ ي آ نه اثبت  يكون اثبتًا بلظن؛ اإ

 ن ل بليقني.ولكن بغلبة الظ

ذا جاءك هذا اخلرب من طرق عدة؛ يعين مثاًل آ ان رويت اخلرب عن ش يخ  مقبل  لكن اإ

وجاء مع  عرشة رواة آ و عرشون؛ لكهم يروي نفس اخلرب عن الش يخ مقبل عن الش يخ 

ال لباين بنفس الرواية اليت رويهتا آ ان متامًا؛ فهنا آ صبح الرواة اذلين يرون نفس اخلرب عن 

ل عرشون آ و ثالثون راواًي، كذكل يرويه مع الش يخ مقبل عن الش يخ ال لباين الش يخ مقب

عرشون آ و ثالثون راواًي وليس الش يخ مقبل وحده؛ هل بق  احامتل اخلطأ  واردًا هنا؟ ل؛ 

ذا آ خطأ  فاإن الثاين ل ذا  ل ن الواحد اإ ذا آ خطأ  الثاين فاإن الثالث ل خيطئ، واإ خيطئ، واإ

ذن فاحامتلية اخلطأ  هنا قد انتفت؛ آ خطأ  الثالث فاإن الرابع ل  خيطئ وهكذا؛ مجموعة كبرية، اإ

اإذن صار اخلرب يقينيًا؛ هذا هو الفرق بني اخلرب اليقيين واخلرب الظين؛ اخلرب الثابت بلظن 

 والثابت بليقني.

اخلرب املتواتر اذلي يرويه مجع  عن مجعٍ عن مجعٍ؛ يعين يرويه ثالثون آ و آ ربعون آ و مخسون 

 عن مخسني آ و س تني عن س بعني ... اإىل آآخره؛ هذا خرب  يقيين ل شك فيه؛ ل نه قد راوايً 

رواه مجع عن مجع عن مجع متصل من آ وهل اإىل آآخره، وهؤلء امجلع يس تحيل تواطؤمه عىل 

 صار اخلرب عندان يقينيًا.ف الكذب آ و آ ن يقعوا يف اخلطأ ؛
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ان عن اثنني عن اثنني آ و ثالثة عن لكن لو روى اخلرَب واحد  عن واحٍد عن واحد، آ و اثن

 ثالثة عن ثالثة فقط؛ هل يعترب ظنيًا آ م يقينيًا؟

 هل ؛ملسو هيلع هللا ىلصهنا جاء اخلالف بني العلامء؛ حديث رواه ماكل عن انفع عن ابن معر عن النيب 

 الظن؟ بغلبة آ م يقيناً  اثبت احلديث هذا

 حفاظ؛ نعم: كل آ قول حافظ؛ حصايب معر ابن حافظ، انفع حافظ، ماكل الإمام: تقول

 ل؟ آ م خيطئوا آ ن ميكن هل ولكن

ذن ميكن؛ نعم  .الظن بغلبة اثبت هو اإ

 وقال آآخرون: ل؛ هو اثبت يقينًا.

 نقول هلم: كيف يكون اثبتًا يقينًا؟

قالوا: ل ن هللا قد ذم  الظن؛ فقال: }اإن بعض الظن اإمث {، فكيف بعد ذكل نقول هذا ظين 

ذن هو  يقيين. مث نعمل به؟ ل يصح؛ اإ

 انظر اإىل ش هبهتم آ ين ؟

ذن قوم قالوا: خرب الآحاد  سواء اكن املشهور آ و العزيز آ و الغريب ؛ وقد تقدم معمك يف  - اإ

 يفيد الظن. - البيقونية 

 وقوم قالوا: بل يفيد اليقني؛ وهذه ش هبهتم اليت ذكرانها لمك.

منا موضوعنا هو طبعًا اخلرب املتواتر هو يقيين، ومه متفقون عىل ذكل وليس موضوعن ا، واإ

 خرب الآحاد؛ العزيز والغريب واملشهور.

 

 مىت يفيد خرب الآحاد اليقني ومىت يفيد الظن

 والقول احلق؛ وهو الفصل يف هذه املسأ ةل؛ :نقول

  :آ ن الصحيح التفصيل

 فال نقول هو ظين مطلقًا ول يقيين مطلقًا؛ بل عندان تفصيل؛ وهو: 
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ذا احتف ت به القرائن ) ل اإ  .(خرب الآحاد يفيد الظن  اإ

آ دةل ولكهنا اإشارات وليست آ دةل رصحية واحضة، تدل عىل آ ن اخلرب : نعين بلقرائنو 

 : حصيح؛ وآ عطيك مثالً 

ماكن بعيد فرآ يت عند جريانك مبرض خطري، مث جئت من  آ نت تعمل آ ن  جارك مريض

َجلََبًة وآ انسًا يدخلون وآ انسًا خيرجون ونعشًا خارجًا من البيت وآ ش باه هذه القرائن، 

وجاءك خشص ثقة وقال كل: جاران الفالين قد مات، وجاءك اثٍن وآ خربك نفس اخلرب، 

 وجاءك اثلث وآ خربك بنفس اخلرب؛ ماذا حيصل يف نفسك بعد ذكل؟ 

ني بأ ن جارك قد مات؛ ليس خبرب هؤلء فقط؛ ولكن ل ن القرائن اليت حيصل يف نفسك يق

معك من آ نه اكن مريضًا مرضًا خطريًا، ومن دخول الناس وخروُجم، ومن النعش اذلي 

اإىل آآخره ؛ فصار عندك يقني آ ن جارك قد مات ؛ هذا معىن آ ن  .. رآ يته خارجًا من البيت

 حيتَف اخلرب بلقرائن.

 :  ملسو هيلع هللا ىلص آ حاديث النيب من هذه القرائن يف

 اخلرب هذا آ ن عىل قرينة  هذه منتقدًا؛ يكون ول الصحيحني يف للحديث الش يخني اإخراج

 ًا.ظني وليس يقيين

ن اكن مرواًي خبرب آآحاد  ذن عندان هذا اخلرب حصيح ل شك يف ذكل؛ ملاذا؟ ل نه واإ اإ

ل آ ن  معه آ يضًا قرينة آ خرى؛ ويه تلق    ذن هو والإس ناد حصيح؛ اإ ال مة هل بلقبول؛ اإ

حديث حصيح لشك يف ذكل؛ وليس عندان احامتل ل للخطأ  ول للكذب ول ل ي يشء 

.  من هذا القبيل؛ فهو خرب يقيين 

ل اإن احتف  بلقرينة؟   ملاذا قلنا آ ن ال صل يف خرب الآحاد آ نه ظين اإ

ن اكن ثقًة جفل ن لَك واحٍد  ل خربه يقيين، وقد وجدان ائز  عليه اخلطأ ؛ فال ميكن آ ن نقو واإ

وقد وجدان آ حاديث للثقات قد آ خطأ وا  ،آ حاديث ظاهرها الصحة ولكهنا  منتقدة ومعةل  

 ؟.فهيا؛ فكيف نقول بعد ذكل هو يقيين
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ذا احتف  بلقرائن صار يقينيًا؟   وملاذا مل نقل بأ نه ظين مطلقًا وقلنا اإ

 ود القرائن؛ فصار يقينيًا.قلنا: ل ن احامتلية اخلطأ  املوجودة فيه قد زالت مع وج

ذا قلنا بأ نه ظين؛ فال جيوز  العمل به  مباذا نرد  عىل ش هبة اذلين قالوا بأ ن اخلرب يقيين؛ ل ننا اإ

 ل ن هللا ذم الظن؟

نقول: هللا س بحانه وتعاىل مل يذم الظن مطلقًا؛ بل قال: } اإن بعض الظن اإمث { وليس لك 

الظن اذلي ليس معه دليل؛ بل جمرد وسوسة الظن، واملقصود بلظن هنا: املهني  عنه؛ 

ش ياطني وآ ش ياء ختطر عىل البال وليس علهيا دليل؛ شكوك ؛ هذه يه املذمومة، آ ما 

ْ : " ملسو هيلع هللا ىلصيشء عليه دليل فيعمل به، كام قال النيب  نمَكم
ِ
ونَ  ا مم تَصِّ ، خَتْ يَلَ ِ

ْ  َولََعلَ  ا  آ لَْحنم  بَْعَضمكم

َجتِّهِّ  م نْ  حبِّ ِّ  هَلم  تم قََضيْ  فََمنْ  بَْعٍض، مِّ َق  يهِّ  حبِّ ِّ  َشيْئًا، آ خِّ نََما: بِّقَْوهلِّ
ِ
ْطَعةً  هَلم  آ ْقَطعم  فَا نَ  قِّ رِّ فاََل النَا  مِّ

ْذَها  ذن القضاء هنا  (1)يَأْخم "؛ فقال : آ قيض هل بنحو مما آ مسع؛ ورمبا يمقَض هل بغري حقه، اإ

ذن   عىل وال دةل الظن، بغلبة للعمل ملسو هيلع هللا ىلصالنيبُّ  آ رشدانحصل بغلبة الظن وليس بليقني؛ اإ

ومل خيتلف  ،الآحاد بأ حاديث العمل عىل ال مة اتفقت ذلكل كثرية؛ الظن بغلبة العمل

 السلف الصاحل يف ذكل حبمد هللا؛ هذا ما آ ردت آ ن آ بينه يف هذه املسأ ةل.

وانب ه يف الهناية عىل آ ن اذلين غلوا يف قضية يقني وظن؛ مه آ هل البدع وليسوا آ هل 

جتد يف الكهمم متواتر وآآحاد والكم مثل هذا،  الس نة؛ السلف الصاحل ريض هللا عهنم ل

س مي وآ نه يوجد يقني وظن؛ ولكن الغلو يف هذا اجلانب وبناء حنن ل ننكر آ صل التق 

 ال حاكم عليه حبيث هذا يقبل وهذا يرد يف دين هللا؛ هذا هو اذلي فعهل آ هل البدع،

ذا جاءمه احلديث عن النيب  مياانً  به معلوا ملسو هيلع هللا ىلصوالسلف الصاحل اكنوا اإ  مه وتسلاميً؛ اإ

 

   ( من حديث آ م سلمة.113(، ومسمل )2680آ خرجه البخاري )-1
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ذن الظن؛ بغلبة بلعمل مأ مورون  مه.انهتيى ال مر عند اإ

 مىت ينظرون اإىل حصيح وآ حص ؟

عند التعارض؛ ينظرون اإىل قوي وآ قوى، حصيح وآ حص؛ فيقدمون ال قوى ال حص عىل 

ال قل حصة وال قل قوة؛ حيتاجون اإىل هذا يف هذا املوطن فقط، وغري ذكل احلديث 

عندمه الصحيح معمول به يف لك جوانب الرشيعة؛ سواء اكن يف العقيدة آ و الفقه آ و 

هذه عقيدة آ هل الس نة وهذا مهنج آ هل الس نة وامجلاعة؛  وال خالق ...اإىل آآخره؛ الآداب

وهو ما اكن عليه الصحابة والتابعون وآ تباع التابعني وآ مئة الإسالم كامكل والشافع  وآ محد 

 .مهوغري

رَِّح وذكر يف الكتب  فانتهبوا آ نمت من هذه القضية برك هللا فيمك؛ هذا ندرسه ل نه قد طم

 . عليه بطاًل؛ ذلكل ل بد من التنبيه عىل ذكلوبنوا مه

 خطورة القول بأ ن خرب الآحاد يفيد الظن دامئاً 

ليه من آ ن خرب  بعض الناس يف هذا الزمن قد اختذوا من مذهب النووي اذلي آ شار اإ

ا خطورة هذا مفوقالوا به؛  مذهبًا هلم، الآحاد يفيد الظن دامئًا؛ قد اختذوا هذا املذهب

 القول؟ 

خطورة هذا القول آ نك مته ِّدم ل هل البدع تقرير بدعهم؛ ل ن آ هل البدع من املتلكمني 

ذا وافقهتم عىل هذا؛ آ ن خرب  :يقولون آ خبار الآحاد ظنية فال يمعمل هبا يف العقيدة؛ فأ نت اإ

ت علهيم وسه لت هلم الطريق لميسحوا آ حاديث النيب  ذن فقد يرس  الآحاد يفيد الظن دامئًا؛ اإ

ذن العقيدة، يف هبا  الاحتجاج من ملسو هيلع هللا ىلص : قالوا علهيم؛ به حتتج حصيح حبديث هلم جئت لكام اإ

 انهتيى ظنية؛ الآحاد آ خبار لك آ ن معه سل مت فاإذا، ظين ل نه العقيدة يف به يمعمل ل هذا

 القول؛ هذا خطورة جاءت هنا  من بطل؛ آ صالً  وهو الطريق، عليك س يغلق املوضوع

ابن تميية رمحه هللا بقوة وآ ثبت عىل ذكل ال دةل الصحيحة القوية، وبني آ ن القول  رد ه ذلكل

ليس حمداًث من عنده؛ بل حىت بعض املتلكمني قال هبذا القول؛ مفاذا قال ابن كثري رمحه  
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 هللا هنا ؟

ليه  وهللا آ عمل( . قال: )قلت : وآ ان مع ابن الصالح فامي َعَول عليه وآ رشَد اإ

ذا احتَف  بلقرائن آ فاد اليقني؛ ل ن ابن فنرص قول ابن  الصالح من آ ن خرب الآحاد اإ

 الصالح قرر آ ن آ حاديث الصحيحني تفيد اليقني بتلق   ال مة لها بلقَبول.

مة ابن تميية؛ مضمونه: قال : )  حاش ية: مث وقفتم بعد هذا عىل الكٍم لش يخنا العال 

قبول عن جامعات من ال مئة؛ مهنم القايض عبد  آ نه نقَل الَقْطَع بحلديث اذلي تلقته ال مة بل 

سفراييين، والقايض آ بو الَطي ِّب الطربي، والش يخ  الوهاب املاليك، والش يخ آ بو حامد الإ 

اء، وآ بو اخلطاب، وابن   آ بو اإحساق الشريازي من الشافعية، وابن حامد، وآ بو يعىل ابن الفر 

َخيس من احلنفيةومشسم   الزاغوين، وآ مثاهلم من احلنابةل،  ( . ال مئة الرَسْ

وذكر ، (1)بلقبول بلقطع بحلديث اذلي تلقته ال مة ابن تمييةنقل ابن كثري مضمون الكم 

َخيس من ال حناف.  عاملًا مالكيًا وعلامء شافعية وعلامء حنابةل ومشسم ال مئة الرَسْ

ق الإسفراييين، وابن  وهو قول آ كرث آ هل الالكم من ال شعرية وغريمه؛  ك يب اإحسا قال: )

 (  فموَرك

 كذكل حىت من ال شاعرة من املتلكمني .

 ( .وهو مذهب آ هل احلديث قاطبة ومذهب السلف عامة قال: )

 فهو مذهب السلف لكهم وآ هل احلديث مجيعًا حبمد هللا.

 ( .وهو معىن ما ذكره ابن الصالح اس تنباطًا؛ فوافق فيه هؤلء ال مئة قال: )

 وامحلد هلل .

 

   ( الكم بنفس املعىن1/257(، وكذكل )351/ 13انظر الكم ابن تميية يف "مجموع الفتاوى" ) -1
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 احلسن النوع الثاين:  

 ( النوع الثاين: احلسن قال املؤلف رمحه هللا :)

 مبعىن مجيل. ؛هو ضد القبيح، حسن ؛احلسن يف اللغة

 وآ ما يف الاصطالح فس يأ يت تعريفه من الكم املؤلف رمحه هللا.

 

 ؟ هل حيتجُّ بحلديث احلسن

 (  وهو يف الاحتجاجِّ به اكلَصحيحِّ عند امجلهورقال :)

تج به آ م ل؟  ِّف املؤلف احلسن بدآ  بذكر حمكه؛ هل حيم  قبل آ ن يعر 

 بحلديث احلسن عند مجهور آ هل العمل. جُّ تَ قال: حيم 

؛ مفعىن ذكل آ ن هناك من خالف ول حيتَجُّ بحلديث احلسن (عند امجلهور)وعندما يقال: 

 حيتجون كام حيتج بحلديث الصحيح، اإذن حيتج بعض آ هل العمل بحلديث الصحيح ول

 بحلديث احلسن.

ما عليه مجهور آ هل العمل؛ هذا ما نقهل ابن الصالح يف هذا املوطن؛ آ ن  لكن هذا خالفم 

 امجلهور حيتجون بحلسن.

آ هنم نقلوا التفاق عىل  :من آ هل العمل وآ ما احلافظ ابن جحر؛ فنقل عن املصنف وغري واحدٍ 

ف يكون املؤلف نفسه مرة يقول آ ن احلديث احلسن حيتج به كام حيتج بلصحيح، فكي

 ومرة ينقل اخلالف؟  ،بلتفاق

واذلي يظهر آ ن التفاق حصل عىل الاحتجاج بحلديث احلسن ذلاته، واخلالف حصل 

 يف احلديث احلسن لغريه، وامجلهور حيتجون بحلديث احلسن لغريه .

 هذه طريقة التوفيق بني الكم العلامء.

 : ا اإن شاء هللااإذن خالصة القول و كام س يأ يت معن
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وس يأ يت تفصيل القول  - آ ن احلديث احلسن ينقسم اإىل قسمني: حسن ذلاته وحسن لغريه

: آ ن احلسن ذلاته قد اتفق العلامء عىل  - يف التعريفات اإن شاء هللا، لكن نعرف الآن مبدئياً 

الاحتجاج به كام حيتجون بحلديث الصحيح، وآ ما احلديث احلسن لغريه ففيه خالف يف 

الاحتجاج به؛ وامجلهور عىل الاحتجاج به؛ وهو الصحيح كام س يأ يت اإن شاء هللا ذكر 

 ال دةل.

 

  السبب يف صعوبة التعبري عن احلديث احلسن وضبطه

 (  وهذا النوع قال: )

 احلسن  :يآ  

َ ) :قال َ    سِّ فْ ملا اكن َوَسطًا بنَي الصحيح والضعيف يف نََظرِّ الناظر، ل يف ن ال مر؛ َعرسم

حم  ، يشء  يَْنَقدِّ يب    التَعبريم عنه وضبطه عىل كثري من آ هل هذه الصناعة؛ وذكل ل نه آ مر  نِّس ْ

م عبارتهم عنه ْنَد احلافظِّ، رمبا تَْقرصم  ( عِّ

يقول املؤلف هنا :هذا النوع ؛وهو احلسن؛ يأ يت عند احملدثني يف درجة يه ما بني الصحيح 

ي يريد آ ن حيمك عىل احلديث، فهذا النوع يتجاذبه نوع والضعيف يف نظر احملدث اذل

الصحيح ونوع الضعيف، فهو يكون بنَي بني، فتجدم اختالفات العلامء يف هذا النوع كثرية، 

فالبعض مثاًل جتده حيمك عىل احلديث بلصحة والبعض حيمك عليه بلضعف والبعض يقول 

يعين  ؛قريب من الضعيفهو حسن؛ ل نه جاء يف موقف تردد؛ قريب من الصحيح و 

؛ ذلكل فاحلفاظ عندما حيمكون عليه خيتلفون فيه اختالفات كثرية؛ فبعضهم اً متأ رحج

ل يف  ،يصححه وبعضهم يضعفه وبعضهم يقول هذا حديث حسن؛ هذا يف نظر احملدث

نه يف حقيقة ال مر  :آ ي ؛حقيقة ال مر ذ اإ ما اثبت آ و غري اثبت فقط، اإ ل يف نفس ال مر؛ اإ

نس بة للمحدث عندما يريد آ ن حيمك عليه بجهتاده؛ فرمبا اجهتاده يؤدي اإىل آ نه لكن بل 

 حصيح آ و آ نه ضعيف آ و آ نه يف درجة وسطى؛ هذا معىن الكم املؤلف .
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زيد جيعهل فلعمرو؛  ةبلنس بعنه  قال )وذكل ل نه آ مر نس يب(؛ يعين خيتلف بلنس بة لزيد

 متوسطًا؛ آ مر خيتلف حبسب اجهتاد الشخص.معرو جيعهل ضعيفًا، خادل جيعل  حصيحًا،

 عندما يقول كل هذا آ مر نس يب؛ يعين خيتلف بلنس بة لشخص عن خشص آآخر.

قال: )وذكل ل نه آ مر نس يب، يشء ينقدح عند احلافظ( آ ي؛ عندما ينظر احلافظ يف 

 ينبغ  آ ن يكون ل حصيحاً  لآ حوال الرواة ويتتبع وجيهتد؛ ينقدح يف نفسه آ ن هذا احلديث 

 ول ضعيفًا؛ بل ينبغ  آ ن يكون يف درجة متوسطة.

قال: )رمبا تقرصم عبارته عنه(؛ آ ي ل يس تطيع آ ن يعرب عن مراده يف هذا احلديث، وهذا 

 بملامرسة. نم قَ تْ ويم  فم رَ عْ يم 

آ نه عسري  التعبري عنه وضبطه عند كثري من آ هل هذه الصناعة؛ ل نه آ مر  :ومراد املؤلف

وا عن تعريف جامع وسط ما بني ال  ؛نس يب ضعيف والصحيح؛ فصار صعبًا جدًا آ ن يعرب ِّ

فصار عندمه اإشاكل كبري؛ كيف يأ تون بتعريف جيمع كل صفات احلسن  ؛مانع للحسن

 .؟ويضبطها من غري اإخالل 

 ( وقد جَتََشم كثري  مهنم حَده قال: )

كام  ر َعرسِّ  يعين: قد تلكف كثري من العلامء آ ن يقفوا عىل تعريف ضابط للحسن، لكن ال م

قال املؤلف؛ صعب؛ فيقول املؤلف هنا: عندان صعوبة يف الوصول اإىل تعريف يكون جامعًا 

لكن مع ذكل  :مانعًا للحسن وجيمع مجيع آ وصاف احلسن وخيرج لك ما ليس حبسن، قال

 قد تلكف بعض علامء احلديث وذكروا تعاريفًا للحسن.
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 :ذاهب يف تعريف احلسنم 

 : اخلطايب والانتقاد عليه تعريف  آ وًل:  

م .  قال : ) هَتََر رجاهلم ه واش ْ رِّف َمْخَرجم  فقال اخلطايب: هو ما عم

 (  قال : وعليه َمدارم آ كرثِّ احلديثِّ ، وهو اذلي يقبهل آ كرثم العلامءِّ ، ويس تعمهل عاَمةم الفقهاءِّ 

رَِّف هو وهو تعريف اخلطايب؛ قال: ) هذا التعريف ال ول للحسن؛ (، ما عم هم  َمْخَرجم

واخملرج : هو املوضع اذلي خرج منه احلديث، يعين بعض ال حاديث جتدها تدور عىل 

الشاميني آ و عىل الكوفيني آ و عىل املدنيني، فاإذا عرفنا آ ن احلديث خرج من الشام؛ قالوا 

عمرف خمرجه، مفعىن عمرف خمرجه آ ن يكون من رواية راو قد اش هتر برواية حديث آ هل 

ة برصي ومشهور برواية حديث البرصيني، فاإذا جاء احلديث من طريق قتادة؛ كقتاد بدله؛

رَِّف خمرجه، وك يب اإحساق السبيع  مشهور برواية حديث الكوفيني،  فيقال حديث عم

 املكيني؛ وهكذا .مشهور برواية حديث وعطاء  ،والزهري مشهور برواية حديث املدنيني

 هذا معىن معرفة اخملرج .

 اهل( قال: )واش هتر رج

آ ي : اش هتروا عند آ هل احلديث برواية حديث آ هل بدلمه، وآ هنم عدول، وآ هنم متوسطو 

 الضبط.  

نه قال:  وسكت؛ فامبذا  (واش هتر رجاهل)لكن هذا لكه غري مفَصل يف التعريف؛ فاإ

ليكون ال مر حصيحًا؛ ل بد آ ن يكونوا ، ف اش هتروا؟ هل مبجرد الرواية؟ هذا ل يكف 

  والضبط اذلي هو غري اتم كام س يأ يت اإن شاء هللا.مشهورين بلعداةل

 لكن هذا آ يضًا منتقد عىل التعريف؛ فليس فيه تفصيل التعاريف؛ وس يأ يت اإن شاء هللا. 

 )  قال: )وعليه َمدارم آ كرثِّ احلديثِّ
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تَجُّ هبا يه من قبيل احلسان.  يعين آ كرث ال حاديث اليت حيم

م آ كرثم العلامءِّ  :قال  ويس تعمهل عامة الفقهاء(، )وهو اذلي يقبَهلم

 يعين عامة الفقهاء يس تعملونه؛ يعملون به، وآ كرث العلامء حيتجون به.

 قال ابن كثري رمحه هللا بعد آ ن ذكر ملَخص ما ذكره ابن الصالح؛

هم  قلت:  ) قال: رَِّف َمْخَرجم ؛ فاحلديثم الصحيحم  فاإن اكن املعَرف هو قوهل: ما عم م هَتََر رِّجاهلم واش ْ

 ( كذكَل؛ بل والضعيفم 

 .هنا ينتقد ابن كثري تعريف اخلطايب

ذا اكن احلد ينطبق فقط عىل ما عمرف خمرجه واش هتر رجاهل؛  ومعىن الكم ابن كثري: اإ

 فنقول كل: طيب ما الفرق بينه وبني احلديث الصحيح واحلديث الضعيف؟ 

فاحلديث الصحيح آ يضًا يعرف خمرجه؛ فاإذا رواه قتادة عمرف  ؛(ما عمرف خمرجه)فقوكل : 

ذا رواه الزهري عرف خمرجه؛ وهؤلء آ مئة.  خمرجه، واإ

: كذكل احلديث الصحيح يكون رجاهل مشهورون، بل ورمبا  (واش هتر رجاهل)وقوكل: 

آ كرث  لعهل يكون بل ؛الضعيف كذكل؛ رمبا يكون الراوي ضعيفًا ومشهورًا يف نفس الوقت

هذا املقصود بلشهرة ؛ املعرفة والإكثار من رواية  ؛ة من بعض رجال الصحيحشهر 

 احلديث؛ فيش هتر الراوي بطلب احلديث. 

ذن ليس عندان يف التعريف يش خيرج الصحيح والضعيف عنه؛ فهذا التعريف ميكن آ ن  ءاإ

ذن ل يصلح آ ن يكون تعريفًا للحسن؛ هذا معىن  يشمل الصحيح والضعيف واحلسن؛ اإ

 م ابن كثري.الك

ن اكن بقيةم الالكمِّ من متامِّ احلَد ِّ ) :قال ابن كثري   ( واإ

ذا اكن بقية الالكم اذلي هو: ) وعليه مدار آ كرث احلديث، وهو اذلي يقبهل آ كرث   يعين اإ

العلامء، ويس تعمهل عامة الفقهاء(؛ اإن اكن هذا الالكم من متام التعريف وداخاًل فيه وليس 

 رشحًا؛
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سا   هم رَ كَ اذلي ذَ فليس هذا  قال: )  َسلاَمً هل؛ آ َن آ كرَث احلديثِّ من قبيلِّ احلِّ ول هو اذلي  ن!  مم

 ( يقبهل آ كرثم العلامءِّ ويس تعمهل عاَمة الفقهاءِّ 

َسل مني هل هبذا الالكم؛ ل نه يقول :)آ ن آ كرث احلديث من قبيل احلسان(؛   اإذن حنن لس نا مم

ذا آ ردت آ ن تنظر اإىل  مهنا حصيحة،وكثري  بل كثري جدًا من ال حاديث يه ضعيفة، فاإ

 الضعيف؛ فالضعيف آ كرث من احلسن بكثري، والصحيح آ يضا كثري جدًا .

آ ن ل يكون شاذًا ول  :كذكل انتقدوا عليه تركه ذلكر: عدم الشذوذ وعدم العةل؛ فمل يقل

 معلاًل؛ وهام رشطان معتربان يف احلديث احلسن.

؛ منتقدًا لهذا التعريف : )وهذه عبارة ليست عىل صناعة احلدود (1)وقال اذلهيب رمحه هللا

ذ الصحيح ينطبق ذكل عليه آ يضًا؛ لكن مراده مما مل يبلغ درجة الصحيح(   والتعريفات؛ اإ

 : لكن مراد اخلطايب: مما مل يبلغ درجة الصحيح.؛ قالآ ي: ما هكذا طريقة وضع التعريف

 انتقدوه.لكن لفظ اخلطايب ل يدل عىل ذكل؛ ذلكل  

ذن هذا التعريف ل يصلح آ ن يكون تعريفًا للحسن؛ هذه خالصة الالكم.   اإ

 

 :تعريف الرتمذي للحسن، والانتقادات عليهاثنيًا:  

ينا عن الرتمذي آ نه يريدم بحلسن: آ ن  :قال ابن الصالح ) قال: س نادهِّ من    ورو  ل يكوَن يف اإ

، ول يكون حديثًا شاذًا،    (  ويمروى من غري وجٍه حنوم ذكلَ يمهَتَمم بلكذبِّ

 هذا ليس تعريفًا؛ ولكنه وضع رشوط للحسن عند الرتمذي.

 

 ( 26"املوقظة" )ص -1
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س ناده من بهعندما حتدث الرتمذي عن احلسن بني  ما مراده  ؛ فقال : آ ن ل يكون يف اإ

لكنه ل يصل اإىل حد آ ن يكون  ؛يمهتم بلكذب، يعين يريد بذكل آ ن يكون راويه ضعيفاً 

كذاًب؛ فيكون ضعفه خفيفًا وليس ضعفًا شديدًا، فال يكون راويه من آ حصاب احلديث 

 الصحيح، ول يكون ضعفه حبيث يوصف بأ نه مهتم بلكذب.

 كذكل ل يكون حديثًا شاذًا؛ وهذا واحض.

س ناد وليس يعين هل آ كرث من طريق؛ جاء بأ كرث من  وآ ن يروى من غري وجه حنو ذكل؛ اإ

س ناد واحد،  وس يأ يت تفصيل هذه املسأ ةل اإن شاء هللا. بإ

 والرتمذي هنا وضع رشوطًا يبني هبا مراده من احلسن عنده.

تاٍب هل قاهل؟ وآ يَن  ) :قال ابن كثري َي عنِّ الرتمذي ِّ آ نه قاهل؛ فف  آ ي ِّ كِّ وِّ ذا اكَن قْد رم وهذا اإ

س نادهم عنه؟   ( اإ

من آ ين لمك  :ل عىل آ ن الرتمذي قال هذا الالكم؛ يقوليعين: يطالب ابن كثري هنا بدللي

 كيف نقلمتوه عن الرتمذي؟ ويف آ ي كتاب هل قاهل؟؟ هذا الالكم

ما آ نك  ؛فالظاهر آ ن ابن كثري مل يقف عىل هذا الالكم س ناده عنه؟ آ ي : اإ فيقول وآ ين اإ

س ناده؟ آ و آ ن تك س ناٍد فأ ين اإ ون قد نقلته عن كتاب؛ فأ ين الكتاب؟ آ و آ نك نقلته بإ

 فهمت عن الرتمذي فهامً هذا املعىن؛ فقال:

ن اكن فمهَِّم من اصطالحه يف كتابه اجلامع )  ( واإ

  ، سنن الرتمذي.كتاب اجلامع يعين السنن 

 ( فليَس ذكَل بصحيحٍ قال: )

م هبذا الاس تقراء؛ فرييد آ نه رمبا يكونم قد فهم عىل الرتمذي هذه : يعين ابن كثري ل يسمل ِّ

 خالل اس تقرائه لكتابه اجلامع؛ فنحن ل نسمل كل هبذا.الرشوط من 

ْن هذا  قال: ) ل مِّ : هذا حديث  حسن  غريب  ل نعرِّفمهم اإ نَه يقولم يف كثرٍي من ال حاديثِّ فاإ

  (الوجه
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 راجع الكم الرتمذي لتعرف آ ين الإشاكل؛ 

س نادان فأ كرث.  قال الرتمذي: )ويمروى من غري وجه حنو ذكل(؛ ذن يكون هل اإ  اإ

من ال حاديث: )هذا  قال: يقول الرتمذي يف كثريٍ  لكن يف املثال اذلي ذكره ابن كثري؛

س ناد واحد. ل اإ ذن ليس هل اإ ل من هذا الوجه(؛ اإ  حديث حسن غريب ل نعرفه اإ

ذن يوجد تناقض ذن فكيف تقول بأ ن الرتمذي يريد بحلسن هذا املعىن؟ اإ ؛ هذا مراد ابن اإ

 كثري.

طبعًا ابن كثري هنا هو اخملطئ؛ ل ن الكم الرتمذي هذا موجود يف آآخر كتابه "العلل 

؛ وهذا يمكرث فيه من النقل "العلل الكبري"؛ فللرتمذي كتابن؛ كتاب كبري امسه (1)الصغري"

؛ وهذا موجود يف آآخر "العلل الصغري"عن الإمام البخاري يف العلل، وكتاب صغري وهو 

ع مس تقاًل ورشحه ابن رجب؛ وهو كتاب السنن هل بِّ ، مطبوع هناك يف ال صل؛ لكنه طم

ن شاء هللا بعد آ ن ننهتي  من الربانمج  اذلي س نقرآ  من رشحه بعض قواعد العلل اإ

 املتسلسل يف عمل احلديث.

ذن فهو موجود يف آ ن الرتمذي ذكر هذا الالكم يف كتابه "العلل الصغري ؛الشاهد "؛ اإ

 يقف عليه. كتابه؛ لكن ابن كثري مل

يغرت بنفسه؛ هذا ابن  س بحان هللا؛ وفوق لك ذي عمل علمي؛ همام بلغ الإنسان من العمل ل

 ومل يقف علهيا. كثري حافظ؛ لكن انظر كيف فاتته هذه املسأ ةل الصغرية؛

، برك هللا فيمك ليس عندان عامل يعمل لك يشء؛ هذا مس تحيل؛ العامل يعمل وجيهل هو برش

يف آ حد؛ هو برش خيطئ ويصيب، يعمل وجيهل؛ وليس يف هذا استنقاص من حقه  لنغلوا

ذن هو  ذن هو يعمل وجيهل، كونه برشًا اإ آ بدًا؛ بل هذا مقتَض البرشية، فكونه برشًا؛ اإ
 

   (758)ص  -1
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يصيب وخيطئ؛ هذا معىن آ ن يكون برشًا ليس هناك استنقاص يف ال مر ول جيوز الغلو 

؛ حنب العلامء وحنرتهمم - آ عوذ بهلل هذا غلو شديد  - يف آ هل العمل ويقال العامل ل خيطئ 

ذا آ خطأ وا ل نتجاوز ونيسء ال دب معهم؛ لكن يف نفس الوقت ل  ونعرف هلم قدرمه واإ

نتعصب هلم، ونعرض ما قالوه عىل الكتاب والس نة وفهم السلف الصاحل ريض هللا عهنم؛ 

ن آ صابوا قلنا جزامك فاإن خالفوه؛ قلنا معذرة جزامك هللا خريًا لكن آ نمت آ خطأ مت  يف هذا، واإ

فراط ول تفريط.   هللا خريًا؛ ال مر سهل؛ فال اإ

ت فهيا؛ أ  جزاك هللا خريًا؛ قد فاتتك هذه املسأ ةل وآ خط :وهذا ابن كثري رمحه هللا نقول هل

 وهذا ل ينقص من قدره؛ بل هو عامل جليل و حافظ كبري.

 م.هكذا نتعامل مع علامئنا وهكذا نتعامل مع آ خطاهئ

"العلل  لبن كثري: الصواب مع ابن الصالح؛ ل ن الالكم موجود يف كتاب الرتمذي فنقول

 الصغري".

 

 احلسن عند الرتمذي هل معنيان 

 يقال لنا الآن: ماذا تفعلون بالكم الرتمذي؟ آ ل يكون الرتمذي قد انقض نفسه؟

يطلق لكمة هو ؛ ل؛ الرتمذي يعمل ما يقول؛ لكن احلسن عند الرتمذي عىل معنيني :نقول

 احلسن ملعنيني؛

ل من هذا الوجه؛ فال يريد احلسن  ذا قال الرتمذي: حديث حسن غريب ل نعرفه اإ فاإ

س ناده من يمهَتم بلكذب، ول يكون حديثًا شاذًا،  اذلي فرسه يف قوهل )آ ن ل يكون يف اإ

غريب ل )حسن :ويروى من غري وجه حنو ذكل(؛فهذا احلسن غري احلسن اذلي قال فيه

ل من هذا الوجه(.  نعرفه اإ
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نه ملا قال: ل من هذا الوجه(؛ آ راد احلسن ذلاته، وآ ما  فاإ )حديث حسن غريب ل نعرفه اإ

 فهكذا ينهتي  الإشاكل؛ فال يوجد تناقض.، الرشوط اليت وضعها فللحسن لغريه

 

 :   تعريف آآخر للحديث احلسن  اثلثًا: 
صالح رمحه هللا: وقال بعضم املتأ خرين: احلديثم  قال الش يخ آ بو معرو بن ال قال ابن كثري: ) 

، هو احلديث احلسنم ويصلحم العملم به  ( .اذلي فيه ضعف  قريب  حممتل 

 .(1)قال العلامء: قوهل: )من املتأ خرين(؛ هو ابن اجلوزي

قوهلم: )احلديث اذلي فيه ضعف قريب حممتل(؛ لكن هذا الضعف القريب احملمتل مك قدره؟ 

ل نس تطيع آ ن نضبطه بيشء؛ هذه املشلكة يف هذا التعريف؛ فاعرتضوا عليه بأ نه ليس 

 مضبوطًا بضابط يمتزي به القدر احملمتل من غريه؛ فال يصلح آ ن يكون تعريفًا. 

 

عىل تعريفات احلسن    اعرتاض ابن الصالح وابن كثري 

 املتقدمة 

ْستهَْبَم  ) قال ابن كثري:  (مث قال الش يخ: ولك هذا مم

نه مل يفرس ِّ معىن احلديث احلسن  آ ي قال ابن الصالح: ولك هذا مستهبم  غري واحضٍ؛ فاإ

 بشلك واحض.

 

َو الْحسن (: )35/ 1قال ابن اجلوزي يف كتابه "املوضوعات" ) -1 ْحتَمل َوَهَذا هم يهِّ ضعف قريب مم الْقسم الَرابِّع: َما فِّ

 (. الْبناء عَلَْيهِّ َوالَْعَمل بِّهِّ َويْصلح 

 ( آ يضًا لبن دحية1/310وعزاه الزركيش يف "النكت" )
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 ( ل يشف  الغليل قال: ) 

 ش للفهم.ل يروي املتعط ِّ  :الغليل حرارة العطش؛ يعين

لم احلسن عن الصحيحوليس فامي قال :)  ( . ذكره الرتمذي واخلطايب ما يَْفصِّ

 يعين حىت الصحيح يدخل يف تعريف اخلطايب ويدخل يف تعريف الرتمذي آ يضًا.

 

 : تعريف ابن الصالح للحسن 

 ( وقد آ ْمَعْنتم النََظَر يف ذكل والبحثقال ابن الصالح: )

احلسن ليصل اإىل نتيجة يف الهناية؛ آ ي يعين آ كرث ابن الصالح البحث والنظر يف تعريف 

 اجهتد ليخرج بيشء.

 ( فَتَنَقََح يل واَتََضحَ ) :قال

 يعين َخلمص يل واتضح يف الهناية:

 ( آ ن احلديث احلسن قسامن: ) قال:

لهيا: آ ن احلسن عند احملدثني قسامن؛ حسن ذلاته، وحسن  هذه يه النتيجة اليت وصل اإ

 لغريه.

 

والصحيح لغريه واحلسن ذلاته واحلسن  معىن الصحيح ذلاته  

 لغريه 

 قبل آ ن ندخل يف الكم املؤلف دعوان نفهم هذه النقطة:

س ناد  ويف الإس ناد راو واحد  - وهذا اذلي كنا قد رشحناه يف البيقونية آ صاًل  - لو جاءك اإ

عدل ولكنه قد خف  ضبطه عن صاحب الصحيح؛ وليس خف دلرجة آ ن يصري ضعيفًا؛ 
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قد  وايً ل ن فيه را؛ فيقال يف احلديث حديث حسن عيف والصحيح؛بل هو ما بني الض 

ليه بذاته بغض ِّ النظر  خف ضبطه قلياًل؛ هذا اذلي يسمى بحلسن ذلاته؛ يعين بلنظر اإ

من طريٍق  عن بقية ال سانيد ال خرى وال حاديث ال خرى؛ فقط ننظر اىل حديث واحد

 اً واحد ايً خف ضبطه سواء اكن راو قد وايً ؛ فنقول فيه هو حديث حسن؛ ل ن فيه راواحد

س ناد واحد فقط؛ هذا ما يسمى بحلسن  آ و اثنني آ و ثالثة آ و آ ربعة؛ ليس همامً؛ املهم هو اإ

 ذلاته.

ذا وجد هل ما يدمعه من آ سانيد آ خرى آ و شواهد مبتون بنفس  وهذا النوع من احلسن اإ

نه يرتق  اإىل الصحيح لغريه.  املعىن؛ فاإ

ذن الصحيح لغريه هو  آ صاًل حسن ذلاته لكن وجدان هل شواهد ومتابعات فََرقَْتهم اإىل  اإ

يفرتض آ ن تكون  الصحيح لغريه؛ فصار عندي: حصيح ذلاته، وحصيح لغريه، وحسن ذلاته؛

 .؛ الصحيح ذلاته عرفناه وقد تقدم معنا الآن هذه الثالثة مفهومة

 احلسن ذلاته: فيه راٍو قد خف ضبطه وقد تقدم تعريفه. 

ذا وجدان هل ما يدمعه ويقويه من رواية راٍو آآخر مثاًل قد روى نفس اإ ن ذلاته وهذا احلس

س نادًا آآخر عن حصايب اثن لكن  الرواية اليت رواها اذلي فيه ضعف خفيف، آ و وجدان اإ

 بنفس معىن املنت؛ فيتقوى به فريتق  احلسن ذلاته اإىل الصحيح لغريه. 

 ماذا يعين الصحيح لغريه؟

حصيحًا لكن هبذه الطريق  ، لكن ملا جاءت طريق آ خرى؛ صاريعين هو يف ذاته حسن

الثانية؛ فهو حصيح لكن ليس لنفسه؛ بل ل جل الإس ناد الثاين اذلي دمعه؛ فصار حصيحًا؛ 

هذا احلديث حصيح لغريه؛ مفعناه آ نه آ صاًل  :فهذا معىن الصحيح لغريه، فعندما يقال كل

 لصحيح لغريه.حسن ذلاته ولكن جاء ما يقويه فارتقى به اإىل ا

ا احلسن لغريه؛ فهو احلديث الضعيف آ صاًل لكن ضعفه خفيف وليس شديداً  يعين ك ن ؛ آ م 

يكون يف الإس ناد راٍو ضعيف لكن ليس كذاًب ول مرتواكً ومل يمقل فيه مثاًل: ليس بيشء 

ثل هذه ال لفاظ الضخمة يف التضعيف؛ فضعفه خفيف وليس ضعفًا شديدًا؛  آ و واٍه آ و مِّ
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، :يسء احلفظ، يقال فيه :ضعيف، يقال فيه :يهيقال ف  مم لني احلديث؛ مثل  :يقال فيه هَيِّ

هذه ال لفاظ اليت تدل عىل آ ن الضعف خفيف؛ ضعف يف حفظه خفيف وليس شديدًا؛ 

س ناد آآخر آ يضًا فيه ضعيف مثهل ضعفًا  هذا احلديث يسمى ضعيفًا، فاإذا جاء ما  يه؛ اإ يقو 

يف الإس نادين؛ آ ي آ ن الإس نادين جاءا مبعىن واحد  خفيفًا، لكن معىن احلديث واحد يف

س ناد فيه راو متهنا  ؛ فاحلديث ال ول واحلديث الثاين بنفس املعىن، واحلديث ال ول جاء بإ

س ناد فيه راٍو آآخر ضعيف؛ فيتقوى هذا هبذا ويرتقيان  ؛ضعيف، واحلديث الثاين جاء بإ

 اإىل احلسن لغريه؛ هذا هو احلسن لغريه.

ى آ حد احلديثني  فاإذن رشط التقوية: آ ن يكون احلديثان بنفس املعىن؛ فعندئذ يتقو 

ذن هذا الضابط همم جدًا.  خر،بلآ  ذا اختلفا يف املعىن؛ فال؛ اإ  آ ما اإ

يدور موضوع التقوية اذلي نتحدث عنه سواء اكن يف احلديث الصحيح آ و احلسن؛ لكه 

  .حول آ ن يكون املنت بنفس املعىن

ذا آ حدث حىت يتوضأ  "حديث:  مثالً   "ل يقبل هللا صالة آ حدمك اإ

فلو جاء حديث آآخر: ل صالة ملن آ حدث حىت يتوضأ  ؛فيكون املعىن واحدًا؛ هذا جاء 

س ناد ضعيف ضعفًا خفيفًا؛ فيتقوى هذا هبذا  ضعفًا خفيفاً  ضعيف س نادبإ  وهذا جاء بإ

 احلسن لغريه.ويرتق  اإىل 

هذا هو الفرق بني الصحيح ذلاته والصحيح لغريه واحلسن ذلاته واحلسن لغريه؛ آ رجو آ ن 

 يكون ال مر واحضًا.

 نرجع اإىل الكم ابن الصالح؛ ماذا يريد؟ 

)وقد آ معنت النظر يف ذكل والبحث، فتنق ح يل واتضح  آ ن احلديث  :ابن الصالح  قال

ل ميكن آ ن تأ يت بتعريف جيمع كل قسم   :يقولاحلسن قسامن(؛ يريد ابن الصالح آ ن 

ِّقم بيهنام حىت نس تطيع آ ن نعرفهام.  احلسن؛ احلسن ذلاته واحلسن لغريه، فنفر 

  



 

147 

توٍر مْل تََتَحقَق آ هلي تمهم آ حدم فقال:)  هِّ مْن َمس ْ س نادِّ  (  هام: احلديثم اذلي ل خيلو رجالم اإ

 ماذا يريد بملس تور هنا؟

رِّ عند آ هل  املس تور  فت عدالته الظاهرة ومل تعمل عدالته الباطنة.احلديث: هو اذلي عم

 ؛ ك ن يذهب ويأ يت من املسجد. رالظاهرة؛ يه ما يمعرف من حاهل الظاهوالعداةل 

  .هي  اليت تعرف من خالل اخملالطة واملعارشةف  ؛العداةل الباطنةآ ما 

 الباطنة؛ فيسمى مس تورًا عند آ هل العمل .ت عدالته الظاهرة ومل تعرف عدالته فَ رِّ عم ن مف

لكن املؤلف هنا ل يريد هذا املعىن؛ بل يريد آ نه من حيث العداةل عدل؛ لكن مل تتحقق 

 آ هليته من انحية الضبط؛ فمل تثبت هل آ هلي ة لقبول الرواية عنه.

 

 من هو اذلي يصلح آ ن يتقوى حديثه؟ 

؛ (1)"النكت"وقد ذكر ابن جحر يف  فقال: )وليس هو  تعليقًا عىل لكمة املس تور هذه وبني 

بل يشرتك معه الضعيف بسبب   ؛يف التحقيق عند الرتمذي مقصورًا عىل رواية املس تور

ذا  سوء احلفظ، واملوصوف بلغلط واخلطأ ، وحديث اخملتلط بعد اختالطه، واملدلس اإ

س ناده انقطاع خفيف، فلك ذكل عنده من قبينَ عَ نْ عَ   ل احلسن( ، وما يف اإ

ل نه فهم من لكمة املس تور ما هو معروف عند علامء احلديث، مث بني  آ نه يكون حس نًا 

ذا اكن الروا ضعيفًا بسبب سوء احلفظ، واملوصوف بلغلط واخلطأ ، وحديث  يآ يضًا اإ

 

1- (1/378)   
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س ناده انقطاع خفيف؛ فلك ذكل عنده  ذا عنعن، وما يف اإ اخملل ِّط بعد اختالطه، واملدلس اإ

كرت مع احلديث.من قبيل احلسن ب  لرشوط ال خرى اليت ذم

 حس نًا لغريه. يصري حديهثايعين هذه اليت ذكرها لكها تصلح آ ن تتقوى اإىل آ ن 

غف اًل كثري اخلطأ  قال: )  ( غري آ نَه ليس مم

ليس ضعفًا شديدًا؛ ل ن الضعف  هنعم هو ضعيف يف ضبطه؛ لكن هنا يريد آ ن يقول:

 الشديد ل يصلح آ ن يتقوى.

 ( ول هو مهتامً بلكذب ) قال:

 آ يضًا من الضعف الشديد الهتام بلكذب .

َوهم من وجٍه آآخر ) قال: م آ و حَنْ ثهْلم َي مِّ وِّ  ( ويكون منتم احلديثِّ قد رم

ين بنفس املعىن؛ آ ي بنفس اللفظ، وقوهل :)آ و حنوه(؛ يع )منت احلديث( روي مثهل؛ قوهل:

ن اختلف اللفظ.  واإ

ذا  ؛)من وجه آآخر( قال: ما عن نفس الصحايب آ و عن حصايب آآخر؛ فاإ س ناد آآخر؛ اإ يعين بإ

ذا اكن عن حصايب آآخر فيكون شاهدًا؛  اكن عن نفس الصحايب فتكون متابعة، وآ ما اإ

 وس يأ يت اإن شاء هللا التفصيل يف هذا.

 ( منكراً فيخرجم بذكل عن كونهِّ شاذًا آ و  ) قال:

 ملاذا خرج عن كونه شاذًا آ و منكرًا؟

  .ما يدمعه ويقويه من رواية آآخر دَ جِّ د به؛ بل قد وم ل ن راويه مل يتفرَ 

مذي عىل هذا القسمِّ يمتزن لم :) ابن كثري قال ْ  (  مث قال: والكمم الرت ِّ

 آ ي: عىل احلسن لغريه وهذه آ وصاف احلسن لغريه.

م ملا ذكرانه عنه. وهللا آ عملقلت: ل ميكنم تزني )  قال ابن كثري:  ( . هلم

 آ صاًل بوجود الالكم للرتمذي رمحه هللا؛ هذا انتقاد ابن كثري طبعًا؛ ل ن ابن كثري مل يسمل ِّ 

 وقد بي نا آ نه خمطئ يف هذا الالكم.

 (  القسم الثاين  قال:)  :ابن كثري قال
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 وهو احلسن ذلاته .

 (  بلصدقِّ وال مانةِّ آ ن يكون راويه من املشهورين  ) قال:

 يعين آ هنم عدول .

تقان ) قال:  ( ومل يبلغ درجة رجال الصحيح يف احلفظ والإ

 يعين فيه يشء من الضعف؛ لكنه مل يصل اإىل درجة آ ن يرتك حديثه ول حيتج به.

 (  ول يمعد  ما ينفرد به منكرًا، ول يكون املنت شاذًا ول معلالً قال:)

 هذا هو احلسن ذلاته .

س ناده بنقل العدل اذلي خَف ضبطه عن )وآ فضل من هذا التعريف؛ قالوا:  هو ما اتصل اإ

 .(املقبول اإىل منهتاه ول يكون شاذًا ول معلالً 

 وقد تقدم معنا هذا التعريف وتفسريه  

 ففرقنا يف التعريف بينه وبني الصحيح ذلاته بفرقني:

 ن ما نس بة خفة الضبط هذه؟ اذلي خف ضبطه ومل نقل عن الضابط؛ لك :ال ول: قولنا 

 خفة ضبط يسرية حبيث آ نه حيتج به.

هذا التعريف آ يضًا ليس منضبطًا؛ مفا  ؛ فيقال:يمعرتضم علهيا آ يضًا خفة الضبط هذه قد 

 درجة خفة الضبط هذه؟

أ ن نأ يت بتعريف دقيق مائة بملائة؛ هذا ، فلكن ل علينا؛ الآن املهم آ ن نفهم وامحلد هلل

لكن افهمها هكذا؛ خف ضبطه؛ يعين آ نه مل يصل اإىل درجة آ ن ل  صعب جدًا حقيقة؛

تج به، ول هو آ يضًا قد مت ضبطه حبيث يكون كصاحب احلديث الصحيح.  حيم

 : عن املقبول ؛ قولنا بني تعريف احلسن والصحيح الفرق الثاين

 عن الثقة؟ عن املقبول ومل نقل: :ملاذا قلنا 

فيه قد خف ضبطه؛ بل لو اكن فيه  فقط راٍو واحدل نه ل يشرتط يف احلسن آ ن يكون 

لو اكن فيه اثنان آ و ثالثة آ و آ ربعة؛ كذكل نفس و راٍو واحد خف ضبطه يكون حس نًا، 
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اليشء س يكون حس نًا ل فرق بلنس بة للعدد؛ مبا آ ن واحدًا من رواته فقط قد خف 

، فقلنا: بحلمسن سن؛ وكذكل آ كرث من واحد حيمك عليه آ يضاً ضبطه؛ اإذن حيمك عليه بحلم 

 ؛ ليشمل الثقة والصدوق.عن املقبول

 ( واذلي ذكرانه جيمع بني الكمهيامقال:    .وعىل هذا يمَتزَنلم الكم اخلطايب قال :)

ذا  يعين الكم اخلطايب يف تعريف احلسن ذلاته، والكم الرتمذي يف تعريف احلسن لغريه، واإ

 خرجنا مبا ذكران من معىن. ؛فصلنا بيهنام

 

 ديث ضعيف يصلح آ ن يتقوى؟ هل لك ح 

ٍق متعددٍة  قال ابن كثري: )  رم قال الش يخ آ بو معرو: ول يَلَْزمم من ورودِّ احلديثِّ من طم

، مفنهم ما ل يزولم   كحديث :" ال ذانن من الرآ س" آ ن يكون حس نًا؛ ل َن الضعَف يتفاوتم

ِّ  يعين: ل يؤثر كونه اتبعًا ول متبوعًا، كروايةِّ    - بملتابعات     - الكَذابني آ و املرتوكني وحنومهِّ

ْرساًل؛ فاإن   َي احلديثم مم وِّ ذا اكن راويه يسء احلفظِّ، آ و رم ، كام اإ ومنه ضعف  يزولم بملتابعةِّ

  ، حةِّ ِّ املتابعَة تنفعم حينئٍذ، وترفعم احلديَث عن حضيضِّ الَضعفِّ اإىل آ ْوجِّ احلمسنِّ آ و الص 

 (. وهللا آ عمل 

ى؛ بل الضعيف قسامن: حديث ضعيٍف  خالصة هذا الالكم؛ آ نه ليس لك  يقو 

س ناده راو كذاب، آ و مرتوك، آ و يقال فيه  :قسم ضعفه شديد، اكحلديث اذلي يف اإ

ضعيف جدًا، آ و منكر، آ و يكون احلديث شاذًا؛ هذه آ مثةل عىل احلديث اذلي يكون 

ر شديد الضعف ول يتقوى، ل يصلح هو آ ن يكون شاهدًا لغريه، ول يشهد هل حديث آآخ 

 آ و طريق اثنية.

ذا جاء من طريق اثنية، ك ن  ؛ينجرب والقسم الثاين: ضعيف لكن ضعفه خفيف يتقوى اإ

ضعيف آ و يسء احلفظ، آ و لني احلديث، آ و فيه ضعف،  :يكون يف الإس ناد راو يقال فيه

آ و اختلط، آ و فيه مدلس؛ مثل هذه ال حاديث يكون ضعفها خفيفًا، فاإذا وجدان ما يشهد 
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فيتقوى احلديث ويرتق   ؛، يعين حبيث يكون بنفس املعىن، وهو ضعيف مثهلهل ؛ ما يقويه

 اإىل درجة احلسن لغريه.

 هذا خالصة ما يقوهل ابن الصالح.

ذا كرثت طرق احلديث آ ن يتقوى؛ فرمبا تكرث الطرق لكهنا شديدة  فيقول: ل يلزم آ نه اإ

، وقد انزع العلامء يف  (1) الضعف فال يتقوى، ومثَل ذلكل حبديث: )ال ذانن من الرآ س(

المتثيل هبذا احلديث؛ هل فعاًل هذا احلديث ل يتقوى، طرقه كثرية لكهنا مجيعًا واهية؟! 

 آ م يوجد بعض ال سانيد ضعيفة ضعفًا خفيفًا؛ فيتقوى بعضها ببعض؟!

هنا نزاع بني آ هل العمل، وهذه املسأ ةل ليست موضوعنا آ صاًل؛ بل جاءت للمتثيل فقط،  

اصل، وهذه فائدة تس تفيدها؛ آ ن من آ س باب اخلالف آ يضًا بني العلامء يف لكن اخلالف ح

 ويه مسأ ةل التقوية بلشواهد: ال حاديث هذه املسأ ةل؛ صحيحت 

يف هذا املوضوع؛ فتجده يتوسع يف  اً بعض العلامء وكثري من املتأ خرين خاصة يتساهل جد

ن الكثري من ال حاديث.  بب الشواهد واملتابعات فيحس ِّ

ض الآخر ل يقبل هذا ال مر، ول يقبل هذا التوسع فال يقوي بعض ال حاديث اليت البع

فيحصل بيهنم نزاع يف ذكل، وهذا احلديث مثال عىل ذكل؛ حفديث  ؛يقوهيا الآخر

)ال ذانن من الرآ س(؛ يضعفه ابن الصالح؛ يقول: نعم هل طرق كثرية؛ لكن طرقه لكها 

 واهية، شديدة الضعف .

وتبعه كذكل ش يخنا الوادع ؛ فال يقبل هذا الالكم؛ يقول: احلديث  جحر؛ آ ما احلافظ ابن

نزاع  ؛هل طرق يعين آ كرث من طريق، طريقني آ و آ كرث، ضعفها خفيف يتقوى بعضها ببعض

 

( لكهم عن آ يب 444(، وابن ماجه )37(، والرتمذي )134(، وآ بو داود )22282،  22310آ خرجه آ محد )   -1

 ( عن آ يب هريرة445( عن عبد هللا بن زيد، و)443، وكذا ابن ماجه ) آ مامة

 
 
 



 

152 

: )ينبغ  آ ن ميث ل يف هذا املقام (1)بني آ هل العمل، لكن احلافظ ابن جحر قال يف " النكت"

فقد نقل النووي اتفاق احلفاظ عىل ضعفه ؛ (2)حديثاً حبديث: من حفظ عىل آ ميت آ ربعني 

 . وهللا آ عمل( . (3)مع كرثة طرقه

من ثالثة عرش  (4)وهذا احلديث قد ذكره ابن اجلوزي آ يضًا يف كتابه" العلل املتناهية"

 طريقًا، لكن لكها شديدة الضعف فال يتقوى بعضها ببعض.

هذا خالصة هذا املبحث، فهذا املوضوع متثيل بحلديث، يعين مسأ ةل تطبيق عىل القاعدة، 

 لكن اذلي هيمنا يه القاعدة نفسها؛ ويه قاعدة حصيحة.

ذًا عندما تريد آ ن تقوي طريقًا مع طريق آ خرى؛ جيب آ ن تكون ال و ىل فهيا ضعف اإ

 خفيف، والثانية فهيا ضعف خفيف من آ جل آ ن تتقوى هبا.

 مظانُّ احلديث احلسن 

وكتابم الرتمذي ِّ آ صل  يف معرفة احلديث احلسن، وهو اذلي نَوه بذكره،    قال:مث قال: )

 (  ويوجد يف الكم غريه من مشاخيه، ك محد، والبخاري، وكذا من بعده، اكدلراقطين ِّ 

ذا آ ردت آ ن تبحث عن ال حاديث احلسان هذه اليت يتقوى بعضها ببعض؛   آ ي: اإ

 

1- (1/415)   

يث َمْروي  من طرق عديدة (: )7/278قال ابن امللقن يف "البدر املنري" ) -2 بأ لفاٍظ متنوعة، َواتفَق احلفاظم َهَذا احلَدِّ

دت. ن تعد 
ِ
 عىََل ضعفها َوا

ي  يفِّ »علهل«  ر، وابْنِّ َعبَاس، وابْن  ثاََلثَة عرش َطرِّيقاً  منَوقد ذكره ابْن الَْجْوزِّ ود، َوابْن معم ، وابْنِّ َمْسعم يث: عيل  من َحدِّ

، َوآ يب ْدرِّي  ، َوآ يب ادَلْرَداء، َوآ يب سعيد الْخم َرة، َوآ نس، َوبمَريَْدة مَعرو بن الَْعاصِّ َريَْرة، َوآ يب ُآَماَمة، ومعاذ؛ َوَجابِّر بن مَسم  - هم

نَي  َ اَّلَلم َعهْنم آ مْجَعِّ يًعا، َوبرهن ذَلكلِّ  -َريضِّ  (.مَث ضعفها مَجِّ

   (.38"ال ربعون النووية" )ص -3

4-  (1 /113-122 ) 
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لكن الرتمذي  ،اإىل آآخره " ...النسايئ"و "الرتمذي"و "سنن آ يب داود"س تجدها غالبًا يف 

خاصة؛ ل نه هو اذلي ذكر هذا النوع تنصيصًا عليه، مث طبق ذكل يف كتابه، فقال ابن 

 يف هذا ال مر؛ آ ي يف معرفة احلديث احلسن. الصالح : جتد كتاب الرتمذي آ صالً 

ه بذكره( يعين: هو اذلي رفع ذكر هذا النوع وشهره وصار منترشًا بني قال: )وهو اذلي نوَ 

 احملدثني من بعده.

دَ   هل  جِّ  ؟ قبل الرتمذي   اصطالح احلسن   وم

 اكن موجودًا؟ ؛لكن قبل الرتمذي؛ هل اصطالح: حديث حسن

املتقدمني السابقني اذلين مه قبل الرتمذي رمحه هللا؛ هل يعين لو حبثت الآن يف كتب 

ل احلديث - احلديث احلسن -س تجدمه اس تخدموا هذا الاصطالح  ، آ م مل يس تخدموا اإ

 الصحيح للك ما هو حديث اثبت؟

آ و البخاري، آ و  زرعة الرازي، آ يب آ و حامت الرازي، آ يبآ و حني مترُّ عىل الكم الإمام آ محد، 

علامء احلديث اذلين س بقوا الرتمذي؛ لن جتد يف الكهمم هذا حديث  مسمل، وغريمه من

ل اندرًا؛ ويف الكم بعضهم فقط.  حسن اإ

ذن ماذا يس تعلمون؟   اإ

يس تعملون الصحيح فقط؛ فعندمه الصحيح ذلاته حصيح، والصحيح لغريه حصيح، واحلسن 

 واحلسن لغريه عند بعضهم آ يضًا حصيح؛ لكه يسمونه حصيحًا. ذلاته حصيح،

 آ حاديث حصاح وآ حاديث حسان آ يضًا؛ لكن لكه حصيح عنده. "حصيح البخاري"فتجد يف 

؛ آ حاديث حصاح وفيه آ حاديث حسان؛  لكنه مسى كتابه لكه "حصيح مسمل "كذكل يف 

حسن لغريه؛ آ دخل يف كتابه بعضًا من هذا النوع،  "حصيح مسمل"حصيح، بل يوجد يف 

 لكنه قليل، بل اندر. 
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دخال هذا النوع يف كتابه هو الرتمذي؛ وآ عطاه اسامً خاصًا.لكن اذلي   آ كرث من اإ

 هل يوجد من اس تعمل هذا اللفظ بملعىن الاصطاليح اذلي ذكره الرتمذي؟ 

 هنا يقول املؤلف: )ويوجد يف الكم غريه من مشاخيه ك محد والبخاري(  

 حديث حسن. آ ي يوجد يف الكم الإمام آ محد والبخاري اس تعامل لفظ احلسن؛ هذا 

 قال: )وكذا من بعده اكدلارقطين( 

؛ مفاذا يريدون بحلسن؟! - هو اندر جداً و  - اإن وجد يف الكهمم اإطالق لكمة حديث حسن

 هل هو نفس معىن احلسن اذلي آ راده الرتمذي، آ م احلسن بملعىن اللغوي؟

 هذا املهم الآن يف املوضوع .

؛ يعين -وهذه ينبغ  التنبه لها  - اذلي يظهر آ هنم ل يريدون بحلسن املعىن الاصطاليح

عندما جتد آ ن الإمام آ محد آ و الإمام البخاري قال: هذا حديث حسن؛ ل يعين بذكل آ نه 

منا احلسن بملعىن اللغوي، واحلسن بللغة تقدم معنا ؛ وهو  حسن بملعىن الاصطاليح، اإ

ذًا فال يلزم من ذكل آ ن يكون من احلمْسن وهو ضد  القبيح؛ آ ي :مجيل، حسن، طيب، اإ

ذه اللكمة؛ ل عند الإمام آ محد، ول عند البخاري، ول حىت ادلارقطين؛ ل هباحلديث اثبتًا 

 يس تعملوهنا بملعىن الاصطاليح؛ بل يس تعملوهنا بملعىن اللغوي.

رتمذي مفا بعد؛ هذا ينبغ  واش هتر اس تعامل هذه اللكمة بملعىن الاصطاليح من وقت ال

 التنبه هل. 

ون بحلسن لغريه، لكن من حيث طبعًا املوضوع موضوع اصطالحات، الغالب حيتج  

الرتمذي يسميه حسن لغريه، وغريه ممن س بقه يسمونه حصيحًا ويدخلونه مضن فالتسمية؛ 

 الصحيح، وهللا آ عمل.

مفيدة، فاإذا وقفت عىل الكم ل محد هذا اذلي آ راد آ ن يذكره هنا، وهذه املسأ ةل هممة جدًا و 

آ و البخاري آ و من قبلهم يقول: هذا حديث حسن؛ فال تفهم من ذكل آ نه اثبت عنده، ل، 
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وهذا غلط يقع فيه بعض العلامء، وكام حصل مع ابن الصالح؛ ذكر الآن آ ن احلسن وقع يف 

يف الكهمم .  الكم غري الرتمذي كام وقع يف الكمه؛ فليس املعىن الاصطاليح هو املقصود

 وهللا آ عمل.

 

 :  ومن مظان احلسن آ يضاً 

مه  " سنن آ يب داود " قال: ومن مظان ِّه:  قال:)  وينا عنه آ نه قال: ذكرتم الصحيَح وما يش هبِّ ، رُّ

 ( ويقارِّبمهم 

 ظن وجود احلسن فهيا.آ ي: املواضع اليت يم  )مظانُّ احلسن( :قوهل 

 وقد عرفنا ما هو الصحيح. (1)قال: )ذكرتم الصحيح( 

 قال: )وما يش هبه ويقاربه(؛ هو احلسن.

  (2) (وما اكن فيه َوَهن  شديد  بَيَنتمهم قال: )

؛ يعين: ذكر ما هو حصيح ويش به الصحيح ويقاربه؛ وهو "سنن آ يب داود"لك هذا يف 

احلديث  "سننه"؛ فذكر آ بو داود يف  احلسن، وقال: )وما اكن فيه وهن شديد بينته(

 

َحَمَد بن عبد هللا بن احلسن  ( يف ترمجة آ يب داود: )58/ 9قال اخلطيب يف "اترخيه": )  -1 َسنْيِّ مم مَسِّْعتم آ َب الْحم

ولِّ اَّلَلِّ َصىَل اَّلَلم  : َكتَبْتم َعْن َرسم َد يَقمولم : مَسِّْعتم آ َب َداوم  مخسامئة آ لْفِّ  عَلَْيهِّ َوَسملََ الفريض مَسِّْعتم آ َب بَْكرِّ بَْن َداَسَة يَقمولم

ْنتمهم َهَذا الْكِّتَاَب  هْنَا َما مَضَ يٍث، انْتََخْبتم مِّ نَنِّ  -َحدِّ تَاَب السُّ يٍث، َذَكْرتم   -يَْعينِّ كِّ يهِّ آ ْربََعَة آ لف ومثامنائة َحدِّ مَجَْعتم فِّ

مهم َويمقَارِّبمهم  هبِّ يَح َوَما يمش ْ  (. الَصحِّ

نْه َمال يَصح َوَما اَكنَ )( : 27قال يف "رسالته ل هل مكة" ) -2 يد فقد بَينته َومِّ يهِّ َوهن َشدِّ يث فِّ  يفِّ كتايب من َحدِّ

يهِّ َشيْئا فَهمَو َصاحل َوبَعضهَا آ حص من بعض( نَده، َما مل آ ذكر فِّ  س َ
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الصحيح، واحلديث احلسن، وما اكن فيه من ضعف شديد بينه وذكر آ ن هذا احلديث 

 ضعيف جدًا.

 ( وما مل آ ذكر فيه شيئًا؛ فهو صاحل ، وبعضها آ حَصُّ من بعض ٍ قال: )

؛ يلما مل يذكر فيه شيئًا؛ يعين ذكره وسكت، وآ كرث ال حاديث اليت يف سننه من هذا القب 

  .قال: )فهو صاحل(

قال ش يخنا الوادع  رمحه هللا وغفر هل وجزاه عنا وعن املسلمني خريًا؛ قال: )اذلي مل يذكر 

، ومنه ما هو صاحل للحجية، ولكنه ليس يف "حصيح البخاري"منه ما هو يف  ؛فيه شيئاً 

ما حصيح آ و حسن"حصيح البخاري"  .، ومع ذكل هو اإ

 قال: ومنه ما هو صاحل للشواهد واملتابعات 

ذا مل يقل يف احلديث شيئًا؛ نعرف آ نه صاحل آ و  قال الش يخ: الكمه هذا يطبق يف كتابه، فاإ

 حصيح (.

قال الش يخ:) طالب العمل ل بد آ ن يبحث وحيمك عىل احلديث اذلي يس تحق الصحة 

صاحلًا يف الشواهد بلصحة، واذلي يس تحق احلسن بحلسن، واذلي يس تحق آ ن يكون 

 واملتابعات، كذكل اذلي هو ضعيف بلضعف( .

هذا بناء عىل اس تقراء الش يخ جزاه هللا خريًا، لكن اختلف العلامء؛ ما مراد آ يب داود يف 

 قوهل: )وما مل آ ذكر فيه شيئًا فهو صاحل( ؟

 وبعضهم بعضهم قال: هو صاحل يف الشواهد واملتابعات، يعين ضعيف، لكن ضعفه خفيف،

 قال غري ذكل .

نه صاحل :املهم؛ بناء عىل الاس تقراء آ ن احلديث اذلي قال فيه يوجد منه ما هو يف  ؛اإ

 ، ويوجد منه ما هو ضعيف ضعفًا خفيفًا."حصيح البخاري"

 قال: )وبعضها آ حصُّ من بعض(

 آ ي: ال حاديث اليت آ دخلها يف كتابه. 
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وَي عنه آ نه يَْذكمرم يف لك بٍب آ حَصَ م قال: )   (1) (ا َعَرفَهم فيه ورم

هذه طريقة آ حصاب السنن؛ آ هنم يف لك بب من آ بواب العمل يذكرون فهيا آ حص ما عندمه 

من آ حاديث، ول يلزم آ ن تكون حصيحة، فلكمة آ حص توضع للمقارنة؛ فيقول: هذا احلديث 

هذا آ حص من هذا، ورمبا اكن احلديثان ضعيفني، يعين يه لكمة مقارنة بني ش يئني؛ يعين 

آ حص من هذا؛ هذا آ فضل من هذا؛ فقط ؛ فلك بب يذكر فيه آ حص ما عرفه من آ حاديث، 

فهو آ قوى من غريه، ورمبا يكون ضعيفًا؛ هذه طريقة آ حصاب السنن يف تأ ليف كتهبم، 

وذلكل اكنت كتهبم آ عىل درجة من كتب آ حصاب املسانيد؛ ل ن صاحب املس ند يضع لك  

، آ و عن ابن معر، همام اكن احلديث، بغض النظر عن حديث وقع هل، عن آ يب هريرة مثالً 

 حاهل، عن درجته، آ ما صاحب السنن؛ فال، بل ينتق ؛ عنده بعض الانتقاء .

 ( قلت : ويمروى عنه آ نه قال: وما سكتُّ عنه؛ فهو حسن  ) :قال ابن كثري

آ ي: يروى آ ن آ ب داود بدل آ ن يقول لكمة )صاحل(؛ يقول يف بعض الرواايت: هو 

 .ن()حس

منا احملفوظ عنه آ نه قال فهو صاحل، وابن كثري رواها بصيغة  :وهذه اللفظة ل تصح؛ اإ

ريض تشري ؛ هذه صيغة مت(روي، ويروى، يروى عنه كذا)المتريض اليت تشعر بضعفها؛ 

 اإىل عدم ثبوهتا. (2)، وقد آ شار احلافظ يف "النكت"اإىل التضعيف آ حياانً 

 ( الصالح: مفا وجدانه يف كتابه مذكورًا مطلقاً قال ابن  قال ابن كثري: ) 

 يعين: من غري ما حيمك عليه بأ ي يشء 

 ( وليس يف واحد من الصحيحنيقال :)

 ."حصيح مسمل"ول يف  "حصيح البخاري"ل هو يف  

 ( ول نَص عىل حصته آ حد؛ فهو حسن عند آ يب داود قال :)

 

  "رساةل آ يب داود ل هل مكة" -1

2- (1/432 ) 
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ب التصحيح والتضعيف، وذلكل وهذا عىل طريقة ابن الصالح؛ ل ن ابن الصالح آ غلق ب

 اضطر ملثل هذا احلمك.

(؛يعين اشرتط آ بو داود رشطًا ووىف  قال اذلهيب يف تعليقه عىل الكم آ يب داود: )قد وىف 

نه قد بنَي الضعيف الظاه معل به؛ برشطه؛ ؛ فاإ ، وسكت عن احملمتل، مفا رقال:)قد وىف 

بل قد يكون مما  ؛لصالح وغريهسكت عنه ل يكون حس نًا عنده ول بد، كام زمعه ابن ا

فيه ضعف(؛ هذا هناية ما قاهل اذلهيب تعليقًا عىل الكم آ يب داود؛ ذكره عنه الس بيك يف 

 .(1)"طبقات الشافعية"

يفهم من هذا آ ن ما اكن فيه وهن  (؛وما اكن فيه وهن شديد بينته) ويف الكم آ يب داود

غري شديد مل يبينه، آ ي مل يبني الضعيف اذلي ضعفه ليس شديدًا، ذكر معىن ذكل اذلهيب 

، وابن عبد الهادي يف " طبقات علامء (3)"السري" ، ويف(2)يف "اترخي الإسالم"

لكه مما ، وغريمه كذكل ذكروا هذا الالكم، مفعىن ذكل آ ن ما يسكت عنه ليس (4)احلديث"

 .(5)حيتج به

خالصة املوضوع: ما سكت عنه آ بو داود؛ منه ما هو حصيح، ومنه ما هو حسن، ومنه 

ذًا ل ميكن آ ن نعمتد عىل يشء  ،اً خفيف اً ضعف ما هو ضعيف ومنه ما هو يف الصحيح آ يضًا؛ اإ

 يف ذكل، ل بد من البحث والنظر فيه وهللا آ عمل.

 هذا خالصة موضوع سنن آ يب داود .

قلت: الرواايت عند آ يب داود بكتابه السنن كثرية جدًا، ويوجد يف بعضها  ابن كثري: )  قال

 (.ما ليس يف ال خرى  - بل وال حاديث   - من الالكم  

 

1- (2/295 ) 

2- (6/550 ) 

3- (13/213 ) 

4-  (2 /292 ) 

 ( 435/ 1احلافظ ابن جحر يف "النكت" )وانظر الكم  -5
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سنن آ يب داود؛ يروهيا عن آ يب داود مجموعة من تالميذه؛ فرمبا يكون آ حد "املراد آ ن 

 عندان آ كرث من رواية.التالميذ قد مسع ما مل يسمعه التلميذ الآخر، فيصري 

)فاإن يف رواية آ يب احلسن بن العبد عنه من الالكم : (1)قال احلافظ ابن جحر يف "النكت" 

ن اكنت روايته آ شهر( آ ي:  عىل جامعة من الرواة وال سانيد ما ليس يف رواية اللؤلؤي؛ واإ

م يذكره الك - وهو آ حد تالميذ آ يب داود يروي عنه السنن - يف رواية آ يب احلسن بن العبد

عن آ يب داود يف الرواة وال سانيد ليس موجودًا يف رواية اللؤلؤي؛ اذلي هو آ يضًا آ حد 

 تالميذ آ يب داود ويروي عنه السنن.

ن اكنت روايته آ شهر( يعين: رواية اللؤلؤي آ شهر. قال ابن جحر:  )واإ

لكم عىل مث ذكر يف نفس املوضع السابق يف " النكت" حديثًا وذكر آ نه يف بعض الرواايت ت

احلديث بالكم ذكر بعضه يف رواية اثنية، وذكر آ ن آ ب داود ضعف حديثًا خارج السنن 

 .وسكت عنه يف داخل السنن

ِّي عنه آ س ئةل يف اجلرح والتعديل، والتصحيح والتعليل،  قال ابن كثري: ) ر  ول يب عبيٍد الآجم

 (  ه"سنن"كتاب مفيد، ومن ذكل آ حاديث ورجال قد ذكرها يف  

 يعين: عند آ يب داود الكم غري اذلي يف السنن.

فهو حسن؛ ما سكت عليه يف سننه فقط؟ آ و    عنه   فقوهل: وما سكتُّ قال ابن كثري: ) 

 ( مطلقًا؟ هذا مما ينبغ  التنبيه عليه والتَيقُّظم هل

)وهو الكم جعيب؛ وكيف  :(3)قال العرايق؛ ف(2)اس تدرك العلامء عىل ابن كثري هذا الالكم

 

1- (1/441  ) 

 ( 1/137وهو موجود يف حاش ية الكتاب؛ طبعة دار املعارف ) -2

 (  1/320"التقييد والإيضاح" ) -3
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حيسن هذا الاس تفسار بعد قول ابن الصالح: آ ن مظان احلسن سنن آ يب داود؟! فكيف 

نه  حيمتل محل الكمه عىل الإطالق يف السنن وغريها؟ وكذكل لفظ آ يب داود رصحي فيه؛ فاإ

قال يف رسالته: ذكرت يف كتايب هذا الصحيح… اإىل آآخر الكمه ( يعين: آ ن الالكم لكه يف 

 سنن وليس يف غريه.ال 

هذه اللكمة ل تدل عىل حسن احلديث ول عىل حصته ول  ؛ال مر كام ذكران ؛عىل لك حال

 عىل ضعفه؛ ل بد من البحث واخلروج خبالصة عن حال احلديث.

 

   اصطالح البغوي يف الصحيح واحلسن
دهام، وآ ن  وما يذكره البغوي يف كتابه "املصابيح" من آ ن الصحيح ما آ خرجاه آ و آ ح قال: )

احلسن ما رواه آ بو داود والرتمذي وآ ش باههام؛ فهو اصطالح خاص؛ ل يعرف اإل هل، وقد  

  (.كرة آ نكر عليه النووي ذكل؛ ملا يف بعضها من ال حاديث املن 

 هنا مبحث جديد غري اذلي س بق؛ ولكنه يتعلق بحلسن آ يضًا.

مسعود الفراء البغوي، صاحب البغوي: هو امللقب مبحيي الس نة آ بو محمد احلسني بن 

"التفسري"، وصاحب "رشح الس نة"، هل كتاب امسه "مصابيح الس نة"، وهذا كتاب قد 

اعتىن به العلامء كثريًا، وهو مثل "بلوغ املرام" وغريها من الكتب اليت جتمع آ حاديث من 

كتب السنن، مجع فيه بعض ال حاديث، وبعد آ ن يذكر احلديث يذكر يف آآخره: حديث 

 ح، وحديث حسن.حصي

ن هل اصطالحًا خاصًا يف لكمة الصحيح واحلسن، ول يريد بذكل ما آ راده فاإ  لكن تنبه؛ 

ويف آ عىل  يعنون به آ نه اثبت ؛احلديث حصيح :علامء احلديث؛ فعلامء احلديث حني يقولون

ذا قالوا: حسن، هو اثبت لكنه يف آ دىن درجات الثبوت ، درجات الصحة والثبوت واإ

 . حيحبلنس بة للص 
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ذا قال لكن البغوي ل يعين هذا؛ نه اإ حصيح؛ مفعناه آ نه آ خرجه البخاري ومسمل، آ و  :بل اإ

آ خرجه البخاري آ و مسمل، يعين مل تعد لكمة حصيح تعين  لكمة للحمك عىل احلديث؛ بل 

يقول : هو حصيح؛  ؛صارت لكمة لتخرجي احلديث؛ فبدل آ ن يقول : احلديث متفق عليه

 ومسمل، آ و آ خرجه آ حدهام.يعين آ خرجه البخاري 

 بختصار؛ هو اصطالح خاص به. 

ذا قال حديث حسن؛ فال يريد به آ نه حديث اثبت؛ ل بل يريد به آ نه آ خرجه آ بو  :وآ ما اإ

 داود والرتمذي، وآ ش باههام؛ آ بو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه اإىل آآخره...،

ليست لكمة للحمك عىل فصارت عند البغوي لكمة الصحيح واحلسن لكمة خترجي، و 

 احلديث؛ فهذا اصطالح خاص بلبغوي.

 

  ؟هل يمنكر عىل البغوي فعهل هذا 

هذه فائدة هممة؛ خشص اصطلح اصطالحًا وصار يس تعمل اللكمة يف معىن معني : انتبه

 خاص به؛ هل يمنكر عليه فعهل هذا؟

ال حاديث وآ طلق مثاًل لو جاءان خشص قال: آ ريد آ ن آ ؤلف كتاًب يف احلديث، آ مجع فيه 

لكمة موقوف عىل احلديث الصحيح، وآ طلق لكمة مرفوع عىل احلديث احلسن؛ هل هل آ ن 

 يفعل ذكل آ م ل؟

ا ه، لكن بغض ِّ ئطبعًا كنصيحة آ ان ل آ نصح هبذا الفعل حىت ل يشو ِّش عىل نفسه وعىل قر 

 النظر عن النصيحة؛ هل جيوز هل ذكل آ م ل؟؛ هذا موضوعنا.

ثري: آ نكر النووي عىل البغوي هذا الفعل؛ ل ن بعض ال حاديث تكون منكرة، قال ابن ك 

ويطلق هذه اللكمة فيومه السامع آ نه اثبت، وهذا مشلكة؛ فقال آ هل العمل يف املسأ ةل 

 تفصيل: 

اإن بني  اصطالحه ووحض مراده يف املقدمة وقال: آ ان آ ريد بكذا كذا، وآ ريد بكذا كذا؛ فال 
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 نه قد بنَي ووحض، جزاه هللا خريًا.اإشاكل يف املوضوع؛ ل  

ذا مل يبني؛ حصل الإهيام، وحصل الغش يف املوضوع؛ فاخندع الناس بذكل؛ فعندئذ  لكن اإ

 نقول: ل جيوز هذا الفعل.

 هذا هو التفصيل يف املسأ ةل .

قال التربيزي:)ليس من العادة املشاحة يف الاصطالح، والتخطئة عليه، مع نص امجلهور 

 صطلح يف آ ول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب(.عىل آ ن من ا

د : آ ان آ خالفك؛ ل تقل هذا، فيقول الثاين؛ ل بل آ ان حاملشاحة: يعين املنازعة؛ فيقول وا

 آ قول هذا؛ آ ي صار هناك منازعة يف املوضوع.

 يعين : ليس من عادة آ هل العمل املشاحة آ ي املنازعة يف مسأ ةل اصطالح.

)وقد تعقب العالمة اتج ادلين التربيزي يف خمترصه : (1)" النكت"قال احلافظ ابن جحر يف 

هذا الالكم فقال: ليس من العادة املشاحة يف الاصطالح، والتخطئة عليه، مع نص 

، والبغوي قد نص امجلهور عىل آ ن من اصطلح يف آ ول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب

وآ عين بلصحيح ما آ خرجه )هبذه العبارة: عىل اصطالحه   (2)"املصابيح"يف ابتداء 

(؛ آ ي : وليس من عادهتم آ ن خيطئ بعضهم بعضًا عىل ذكل مع نص امجلهور ...(الش يخان

 يعين من اصطلح وبنَي ؛ عىل آ ن من اصطلح يف آ ول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب

 خريًا. مفا هو ببعيد عن الصواب، جزاه هللا اصطالحه يف آ ول الكتاب فانهتيى ال مر؛

حاح( ما آ خرجه  وقد بني  البغوي يف ابتداء "املصابيح" اصطالحه؛ فقال : )آ عين بـ )الص 

 

1- (1/445 ) 

2- (1/110  ) 
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الش يخان: آ بو عبد اَّلَل محمد بن اإسامعيل اجلعف  البخاري، وآ بو احلسني مسمل بن احلجاج 

 القشريي النيسابوري رمحهام اَّلَل، يف جامعهام، آ و آ حدهام.

سان( ما آ ورده آ بو داود سلامين بن ال شعث السجس تاين وآ بو عيَس محمد  وآ عين بـ )احلِّ

ذن ل وجه  بن عيَس بن سورة الرتمذي وغريهام من ال مئة يف تصانيفهم رمحهم اَّلَل(؛ اإ

ناكر عليه.  لالإ

 لكن نس تفيد هنا فائدتني:

الفائدة ال وىل: آ نك عندما تقرآ  يف "املصابيح" تفهم ما مراد صاحب الكتاب عندما يقول: 

 حديث حصيح، وهذا حديث حسن.هذا 

ذا  الفائدة الثانية ما ذكره التربيزي: )ل مشاحة يف الاصطالح، ول ختطئة يف الاصطالح، اإ

 بني  صاحب الاصطالح مراده(.

 

   حصة الإس ناد ل يلزم منه حصة احلديث

َحةِّ آ و احلمْسنِّ عىل الإس ناد ل يَلَْزمم منه  مث قال املؤلف: ) ِّ ؛  واحلممْكم بلص  احلممْكم بذكل عىل املنتِّ

ذ قد يكون شاذًا آ و معلالً    (.اإ

هذه القاعدة تفهم من خالل تعريف احلديث الصحيح؛ فاحلديث الصحيح: ما اتصل 

س ناده بنقل العدل الضابط عن مثهل اإىل منهتاه ول يكون شاذًا ول معلاًل.  اإ

س ناد؛ قال: حدثنا فالن عن فالن عن فالن آ ن النيب   ،..وكذا كذا: قال ملسو هيلع هللا ىلصفاإذا جاءان اإ

س ناده احلديث هذا: فقال ؛ - حمدث عامل! انتبه - بحلديث عامل جفاءك  يلزم هل حصيح، اإ

 عىل ل الإس ناد عىل نزل احلمك ل ن ؟ ملاذا ل،! حصيحًا؟ احلديث يكون آ ن ذكل من

ذا قال: الإس ناد حصيح؛ مضِّ  احلديث، لنا ثالثة رشوط فقط من رشوط الصحيح،  نَ واإ

س ناد حصيح؛ مضن آ ن الرجال ثقات وعدول؛ وهذان  ورشوط الصحيح مخسة، فلام قال: اإ
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رشطان، ومضن: آ ن الإس ناد متصل؛ وهذا الرشط الثالث؛ لكنه مل يتحدث عىل عدم 

س ناده حصيح، ي القادحة الشذوذ وعدم العةل عين: بقوهل: الإس ناد حصيح، هذا معىن لكمة: اإ

رجاهل ثقات ومسع بعضهم من بعض من آ ول الإس ناد اإىل آآخره؛ ثالثة رشوط فقط قد 

 مضهنا يل؛ لكنه مل يتحدث عن رشط الشذوذ ورشط العةل، فتنتبه لهذا ال مر.

 

 

س ناده حصيح؟   ملاذا يقول احملدث   عن حديٍث اإ

ل عنده اإشاكل يف ال مر؛ فلامذا عدل  س ناده حصيح اإ عن قوهل: حديث واحملدث ل يقول: اإ

ما آ نه ليس عنده وقت لبحث  ذن عنده مشلكة يف املوضوع؛ اإ س ناد حصيح؟ اإ حصيح اإىل اإ

س ناده  ؛طرق احلديث ومجعها والنظر فهيا  فنظر نظرة عابرة رسيعة يف الإس ناد؛ فقال: اإ

ذًا املسأ ةل حمتاجة اإىل زايدة حبث وتتبع، آ و آ نه شك يف آ مر معني، آ و غري ذكل  حصيح، اإ

ل من قوهل : ب؛ املهم؛ قال آ هل العمل: بأ ن احملدث الناقد العالمة ل يتحوَ من ال س با 

ل وعنده يشء. س ناد حصيح؛ اإ  حديث حصيح اإىل قوهل : اإ

نا (1)اع قال البق : : )واذلي ل آ شكُّ فيهِّ آ َن الإماَم مهنم ل يعدِّ (2): )قاَل ش يخم لم عن قوهلِّ

؛ ل ل مرٍ  حصيح اإىل قوهل: حصيح الإس نادِّ  .ما( اإ

س ناد آ نه حصيح؛ فال يلزم آ ن يكون احلديث عنده حصيحًا، مام من ال مئة عىل اإ ذا آ طلق اإ  فاإ

ن قال بعض آ هل العمل: اإن اقترص عىل ذكل  س ناد حصيح -واإ حافظ  - آ ي: عىل قوهل: اإ

 ، وهللا آ عمل.(3)معمتد فالظاهر حصة املنت وحس نه؛ وما قاهل احلافظ هو الصحيح

 

براهمي بن معر البقاع هو   -1  ( 291/ 1، يف كتابه "النكت الوفية" )برهان ادلين اإ

  يريد ابن جحر -2

 (1/474انظر تفصيل احلافظ ابن جحر يف كنابه "النكت" ) -3
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 حصيح؛ وتفسريات آ هل العمل معىن قول الرتمذي : حسن  

؛ ل َن امجلَع بيهنام يف  قال املؤلف: ) ؛ مفشلك  مذي: هذا حديث  حسن  حصيح  وآ ما قولم الرت ِّ

؛ حسن  وحصيح   س ناَدينِّ ر، مفهنْم من قاَل: ذكل بعتبارِّ اإ  (. حديٍث واحٍد اكملتعذ ِّ

 العلامء.نفهم الإشاكل آ وًل قبل آ ن نفهم اجلواب اذلي آ جاب به 

حصلت عند العلامء مشلكة بسبب ما وقع عند الرتمذي من قوهل يف بعض ال حاديث:  

)هذا حديث حسن حصيح(؛ فامجلع ما بني حسن وحصيح يه املشلكة اليت حصلت عند 

احملدثني؛ ل ن املعروف عند احملدثني آ هنم يقولون يف احلديث: حصيح، آ و يقولون: حسن؛ 

 فصار فيه اإشاكل. ؛جيمع بيهنامما حصيح آ و حسن، آ ما آ ن اإ 

 من آ ين جاء الإشاكل؟ 

ذا قلت ذا قلت :جاء من آ ن الصحيح آ عىل رتبة من احلسن، واإ  :حصيح فليس حبسن، واإ

حسن فليس بصحيح، فكيف مجع بيهنام؟ عىل آ ي آ ساس؟ هل احلديث حسن آ م 

 حصيح؟ 

 الاصطالح؟ آ هل العمل؛ فقالوا: ماذا يريد الرتمذي هبذا عندمن هنا حصل الإشاكل 

س نادين: حسن وحصيح(، آ ي قال البعض:  فأ خذوا جيهتدون؛ فقال بعضهم: )ذكل بعتبار اإ

س ناد حصيح  :رمبا يكون احلديث اذلي قال فيه الرتمذي س نادان؛ اإ حسن حصيح هل اإ

س ناد حسن، فقال: حديث حسن حصيح.  واإ

 فرد الآخرون مبا رد به ابن كثري؛ حيث قال: 

 

هم آ نه)  ل    ، يقول يف بعض ال حاديث: هذا حديث  حسن  حصيح  غريب    قلت: وهذا يردُّ

ل من هذا الوجهِّ   ( .نعرفه اإ
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س ناد ذًا الكم اذلين قالوا: هو بعتبار آ ن هل اإ ن آ حدهام حصيح والآخر يهذه مشلكة، اإ

حسن؛ ليس حصيحًا؛ ل ن الرتمذي يقول يف بعض ال حاديث: حديث حسن حصيح  

س ناد  غريب، ل اإ ل هبذا الإس ناد يعين ليس هل اإ ل من هذا الوجه؛ آ ي : اإ واحد؛ ل نعرفه اإ

ذًا آ ين الإس ناد الثاين؟ ذًا هذا التحليل غري حصيح؛ فنضعه عىل جنب. فقط؛ اإ  اإ

، حصيح  بعتبار الإس نادِّ قال :)  ( ومهنم من يقول: هو حسن  بعتبارِّ املنتِّ

سن لغة؛ آ ي: النفوس هذا تفسري اثن؛ فقال هؤلء: بلنظر اإىل املنت هو حسن، يعين ح 

ليه وتمقبِّ  ليه؛ مجيل  لم متيل اإ عليه، الكمه الكم مجيل تس تحس نه النفوس، وتصغ  ال سامع اإ

؛ فيه ثواب وخري ونعمي، وجنة ... اإىل آآخره؛ هذا معىن آ ن يكون - كام يقال اليوم - حلو

 حس نًا؛ يعين مبتنه، وحصيح بعتبار الإس ناد.

 ل:قا حيث فردوا علهيم برد ِّ ابن كثري؛ 

 ( ويف هذا نََظر  آ يضاً ) 

 ملاذا ليس مسلامً به؟؛ يعين ليس مسل امً هبذا الالكم آ يضاً 

، وحنو  قال: ) ، والقِّصاصِّ نه يقول ذكل يف آ حاديَث مرويٍَة يف صفة ُجمن، ويف احلدودِّ فاإ

   .(ذكل

يعين آ ين احلمسن يف الالكم عن ُجمن والنار واحلرق والعذاب آ و حدود وتقطيع، وقتل 

ذًا ليس هذا التفسري واردًا؛ فالالكم هذا غري حصيح؛ آ ن يقول حسن حصيح يف  :ورمج؟ اإ

سن املنت. ذًا ليست يه مبعىن حم  مثل هذه ال حاديث، اإ

 مث جيهتد ابن كثري بعد آ ن ذكر قولني ورد علهيام؛ فيقول: 

؛ كام  ) حةِّ عىل احلممكِّ بحلمْسنِّ ِّ ِّب احلممْكَ بلص  حةِّ واذلي يظهر يل آ نه يمرَش  ِّ ِّبم احلمْسَن بلص   ( يمرَش 

ِّ يم   ؛ يعين: ك نه ميزج بيهنام، يعين ك ننا نعط  املوضوع مراتب؛ كام لو وضعت يديك بم رَش 

فوق بعضها؛ اجعل الصحيح فوق واحلسن حتت، وجتعل يف املنتصف حسن حصيح؛ 

فهو حصيح لكن   فصارت ثالث مراتب؛ بدل آ ن تكون مرتبتني لل حاديث احملتج هبا؛
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ه شيئًا من معىن احلسن؛ فيزنل مرتبة قلياًل، لكن ل يصل اإىل احلَسن، هو آ قوى من يعطي

 .احلسن

ذا اكن حس نًا فيعطيه قلياًل من الصحيح؛ فريتق  به قلياًل؛ فيصبح يف درجة وسطى ما  واإ

 بني الصحيح واحلسن؛ هذا معىن الترشيب.

فريتق ، آ و يكون حصيحًا يكون حس نًا يف آ عىل درجات احلسن؛ فيعطيه قلياًل من الصحة 

لكنه يف آ نزل مراتب الصحة؛ فيعطيه قلياًل من احلمسن فيزنل؛ فيصبح ما بني الصحيح 

 واحلسن.

بناء عىل الكم ابن كثري هذا؛ يكون احلديث احلسن الصحيح آ نزل رتبة من الصحيح، 

 لكنه آ عىل رتبة من احلسن؛ هذا اجهتاد ابن كثري فامي ذكره.

 (  هذافعىلقال ابن كثري: ) 

 آ ي: عىل هذا التفسري

تبًة عنده من احلَسن، ودون الصحيح،  قال :) ؛ آ عىل رم يكون ما يقول فيه َحَسن  حصيح 

حة احملضة؛ آ قوى من حمكه عليه بلصحة مع احلسن.   ِّ ويكون حمكه عىل احلديث بلص 

 ( وهللا آ عمل 

ذا قال: حسن حصيح؛ فهو آ قل مرتبة من الصحيح وآ عىل مرتبة من  ذا يعين اإ احلسن، واإ

 حسن حصيح.  من قوهل:فهذا آ قوى  حصيح فقط دون آ ن يقول: حسن؛: قال

ن اكن هذا القول رمبا يكون آ قرب ال قوال؛ لكن حقيقة آ قول: ل ميكن آ ن جنزم بملعىن  واإ

ل آ ن خيرج من قربه ويقول لنا: وهللا آ ان آ ردت كذا وكذا؛ فقط،  اذلي آ راده الرتمذي اإ

كل ليس عندان يشء جازم يف هذا املوضوع؛ ال مر قيل وقال، وهذا مس تحيل طبعًا؛ ذل

وكام ذكران؛ ليس عندان يش يفصل هذه القضية، وال قوال والكم العلامء كثرية يف هذا 

 املوضوع.

عىل لك حال؛ خالصة املوضوع اذلي هيمنا يف القضية؛ هو آ ن احلديث سواء اكن عند 
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س ناده الرتمذي آ و عند آ يب داود؛ ل بد من البحث و  التفتيش فيه ومجع طرقه والنظر يف اإ

واحلمك عليه مبا يس تحق من حسن آ و ضعف، وسواء فهمنا حمك الرتمذي آ م مل نفهمه؛ ل 

ن شاء هللا.  يؤثر علينا اإ

 والرتمذي طبعًا معروف عند علامء احلديث بلتساهل يف احلمك عىل ال حاديث.

، س يوط لل  ب املطوةل كـ"تدريب الراوي"ومن آ راد الاسزتادة؛ فباإماكنه آ ن يرجع اإىل الكت 

  .آ و "فتح املغيث" للسخاوي

 وهبذا نكون قد انهتينا من النوع الثاين وهو احلديث احلسن، وامحلد هلل.
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  النوع الثالث : احلديث الضعيف

ذا ِّاكن احلديث ليس  حبختصار احلديث الضعيف؛ هو اذلي ليس بصحي ول حسن، فاإ

 حصيحًا ول حس نًا؛ فيقال هل: حديث ضعيف. 

، ول صفاتم احلََسنِّ املذكورة فامي تقدم قال:قال: ) ْع فيه صفاتم الصحيحِّ َتمِّ  ( . وهو ما مل جَيْ

ت معنا يف تعريف احلديث  بهذا  ذا مر  بنا حديث وطبَقنا عليه القواعد اليت مر  ختصار؛ اإ

ومل جندها تنطبق عليه، ووجدان رشطًا من رشوط  الصحيح وتعريف احلديث احلسن،

 الصحيح آ و من رشوط احلسن غري موجود؛ فنقول فيه: هو حديث ضعيف.

ذًا لك حديث ليس حصيحًا ول حس نًا؛ فهو ضعيف.  اإ

 واحلديث الضعيف ينقسم اإىل قسمني :  

 حديث شديد الضعف 

 وحديث خفيف الضعف 

؛ اكحلديث اذلي يقال فيه: موضوع يعين مكذوب، حديث مرتوك، حديث شديد الضعف

ضعيف جدًا، حديث منكر، حديث شاذ؛ هذه لكها آ لفاظ تس تعمل للحديث الضعيف 

َسن آ بدًا، حىت لو وجدان هل  جدًا، اذلي ل يصلح يف الشواهد واملتابعات، مبعىن آ نه ل حيم

 دة ضعفه.طرقًا آ خرى؛ فال تقويه، ل تس تطيع تقويته لش

والنوع الثاين من احلديث الضعيف هو خفيف الضعف؛  وهو احلديث اذلي يقال فيه 

عنعنه؛  آ و فيه راو مدلس وقد آ و ضعيف لسوء حفظه، مثاًل: يف س نده راو يسء احلفظ،

مثل هذه ال لفاظ اليت تدل عىل آ ن الضعف ليس شديدًا يف احلديث، مفثل هذه 

ذن هللا، و  ابعات،ال حاديث تصلح يف الشواهد واملت نعرف مىت س  وس يأ يت تفصيلها بإ

يصلح احلديث يف الشواهد واملتابعات ومىت ل يصلح، آ ي:  مىت يكون احلديث خفيف 

 الضعف، ومىت يكون شديد الضعف. 

هِّ واحدًة من صفاتِّ  قال ابن كثري رمحه هللا: ) عه؛ بعتبار فَْقدِّ ، وتنوُّ مث تلكََم عىل تعدادهِّ
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َحةِّ آ و آ ك ِّ  ( رث، آ و مجيعهاالص 

ذا   تلكم ابن الصالح عىل آ نواع احلديث الضعيف؛ فأ نواع احلديث الضعيف  كثرية؛ مفثاًل اإ

ذا اكن فيه  اكن يف س نده راو كذاب يقال هل:  موضوع، هذا نوع من آ نواع الضعيف، اإ

؛ هذا نوع من آ نواع الضعيف، الشاذ  - وقد تقدم معمك املقلوب يف البيقونية  - قلب 

اإىل  ...علل ضعيف، املضطرب ضعيف، املرسل ضعيف، املنقطع، املعضلضعيف، امل

لك هذه س تأ يت اإن شاء هللا بلتفصيل؛ فهنا بدآ  ابن الصالح يتلكم عن هذه ؛ آآخره

 امجلةل آ نه حتدث عن هذه ال نواع.يف ال نواع، وذكر ابن كثري هنا 

هِّ واحدة من صفات الصحة آ و آ كرث(  قال:  )بعتبار فَْقدِّ

ذا اكن فيه راو من الرواة كذاب مثاًل؛ فهذا يقال فيه ضعيف؛ ل نه فقد رشطًا من يعين اإ 

ذًا هو حديث ضعيف .   رشوط الصحة وهو آ ن يكون الراوي عدًل؛ اإ

 وقد يفقد الرشط الثاين؛ وهو آ ن يكون شاذًا.

 وميكن آ ن يفقد الرشط الثالث؛ آ ن يكون معلاًل.

  وهكذا..، وقد يفقد الرشط الرابع؛ آ ن يكون منقطعاً 

ذا فمقد يعطينا نوعًا من آ نواع الضعيف.  فلك واحد من هذه الرشوط اإ

ذا فمقد آ كرث من واحد من الرشوط؛ فيعطينا نوعًا آآخر، ك ن يفقد رشط عدم الشذوذ  آ ما اإ

ورشط عدم العةل، فيكون شاذًا ومعلاًل، آ و يكون شاذًا ويكون فيه يشء آآخر غري 

 ثاًل، فيكون فيه عةل وعةل آ خرى؛ وهكذا.الشذوذ؛ ك ن يكون فيه انقطاع م 

ذن هللا .  وس يأ يت لك هذا بإ

 قال:  )آ و مجيعها (

 مجيع الرشوط امخلسة؛ فتكون لكها غري موجودة فيه. يعين يكون فاقدًا مجليع الصفات؛

 مث بدآ  بعد ذكل بذكر آ نواع احلديث الضعيف؛ فقال : 
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 ( ، ، واملمضَطرِّبِّ مَعلَلِّ ، وامل ، والشاذ ِّ مم حينئٍذ اإىل املوضوع، واملقلوبِّ ،   فينقسِّ مْرَسلِّ وامل

، وغري ذكل  مْعَضلِّ عِّ، وامل منَقطِّ  (.وامل

ما آ ن تكون من الصحي ح انهتينا من ال قسام الثالثة اليت يه آ ساس ية، فلك ال حاديث؛ اإ

 مضن هذه الثالثة. آ و من احلسن، آ و من الضعيف، ولك ال نواع القادمة تدخل

 مفثاًل نقول نوع املس ند، هذا املس ند وصف للحديث، وهذا الوصف ل يتعارض مع واحد

حصيح آ و حسن آ و  من الثالثة؛ بل ل بد آ ن يكون احلديث مع كونه واحدًا من الثالثة؛

دًا آ و ل يكون مس ندًا؛ فهذا الوصف كونه مس ندًا جيمتع ضعيف؛ ل بَد آ ن يكون آ يضًا مس ن

 مع واحدة من الثالثة.

 وكذكل املتصل نوع اثن جيمتع مع واحد من الثالثة.

 الشاذ جيمتع مع واحد من الثالثة، وهكذا... 

لك ال نواع الآتية اليت س نذكرها؛ جتمتع مع واحد من تكل الثالثة؛ فيقال مثاًل: حديث 

آ و حديث مس ند ولكنه ضعيف، فميكن آ ن يكون هذا وميكن آ ن  مس ند وهو حصيح،

 يكون هذا.

حديث متصل حصيح آ و حسن آ و ضعيف؛ فيجمتع هذا  كذكل املتصل، يقال مثاًل:

الوصف من هذه ال نواع اليت س تأ يت مع واحد من تكل الثالثة؛ ل ن تكل الثالثة متعلقة 

ما آ ن يكون حصي ذا اكن مردودًا فيكون بلقبول والرد، فاإذا اكن مقبوًل اإ حًا آ و حس نًا، واإ

 .ضعيفًا، فهذه ال نواع اليت س يأ يت ذكرها؛ قد جتمتع مع واحد من تكل الثالثة كام تقدم
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 النوع الرابع: املس ند

غري هذا الاصطالح  قبل آ ن نبدآ  مبا ذكره املؤلف، جيب آ ن نتلكم عن اصطالح آآخر 

ذا قيل: آ خرجه آ محد يف مس نده، آ و مس ند الإمام آ محد، مفاذا  اذلي معنا للمس ند، فاإ

 يعنون بملس ند هنا؟ 

ع فيه ما آ س نده الصحابة، آ ي ما رووه من آ حاديث؛ هذا  يعنون بملس ند الكتاب اذلي مجم

س ناده املقصود عندما يقال: مس ند الإمام آ محد، يعين ال حاديث اليت مجعها الإمام آ محد  بإ

جفمع آ حاديث لك حصايب عىل حدة يف هذا الكتاب فسم  عن الصحابة ريض هللا عهنم، 

ب بناء عىل آ نه مجع مثاًل آ حاديث آ يب هريرة وحدها، وآ حاديث ابن ت ِّ الكتاب مس ندًا، ورم 

ما عىل ال فضلية فبدآ   معر وحدها، وآ حاديث عائشة وحدها؛ مث رتهبم ترتيبًا معينًا، اإ

 بعة آ وًل مث تمتة العرشة اإىل آآخره.. بلعرشة املبرشين بجلنة مثاًل، آ و بخللفاء ال ر 

آ و رتب كتابه عىل احلروف الهجائية، آ لف بء اتء اثء من الصحابة، فيبدآ  حبرف ال لف مث 

 حرف الباء مث حرف التاء وهكذا.. عىل حسب، رمبا يرتب هكذا آ و هكذا. 

لكتاب املهم يف املوضوع آ نه جيمع آ حاديث لك حصايب عىل حدة يف كتابه هذا، فيمسمى ا

 ،اوهكذ ...."مس ند الزبار"، "مس ند آ يب يعىل"، "مس ند الإمام آ محد"مس ندًا، فيقال: 

مام آ محد رتَب آ حاديثه عىل ترتيب  فعندما يقال: مس ند الإمام آ محد تفهم آ ن هذا كتاب لالإ

س ناده الصحابة، جفمع آ حاديث لك حصايب عىل حدة  .؛ هذا املوضوع انهتينا منهبإ

هذا حديث  يطلقون املس ند عىل معىن آآخر؛ يطلقونه وصفًا للحديث، فيقال:كذكل فاإهنم 

 آ ي يطلق عىل احلديث آ نه حديث مس ند؛ مفاذا يعنون هبذا؟ مس ند؛

 طبعًا املعىن ال ول والثاين هلام ارتباط ببعضهام ؛وسنتلكم عن لك واحد لوحده. 
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 املذاهب يف معىن املس ند 

 ماذا يعنون به؟  ؛مس ندهذا حديث  احلديث: حني يمقال يف

  ؛يف معىن املس ند خالف؛ فالقول ال ول اذلي ذكره املؤلف؛ وهو قول احلامك

هم اإىل رسول هللا   قال احلامك:)  قال ابن كثري: س نادم  (. ملسو هيلع هللا ىلصهو ما اتَصَل اإ

 .(1)ذكر احلامك النيسابوري هذا يف كتابه: "معرفة علوم احلديث"

ننا نس تفيد فائدتني:    ذا قيل حديث مس ند؛ فاإ ذن بناء عىل تعريف احلامك للمس ند؛ اإ  اإ

آ نه متصل ليس فيه يشء من الانقطاع، فال هو معلق، ول هو منقطع، ول هو  ال وىل:

، ول فيه تدليس؛ هذا ما تفهمه اً خفي ول اإرسالً  اً ظاهر  معضل، ول هو مرسل، ل اإرسالً 

ذًا هو متصل؛ هذا ال مر ال ول.من لكمة: )ما اتصل  س ناده( اإ  اإ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالفائدة الثانية: آ نه مرفوع اإىل النيب 

  .مس نداً  احلديث يسمى يك الرشطان هذان يتوفر آ ن بد فال

ذن ذا: ال مرين هذين عىل بناء اإ  آآخره؛ اإىل … معلقاً  آ و معضاًل، آ و منقطعًا، احلديث اكن اإ

 .  مس نداً  يسمى فال

ىل النيب  ذا اكن موقوفًا؛ ل يسمى مس ندًا؛ ل ن رشط احلامك آ ن يكون مرفوعًا اإ  .ملسو هيلع هللا ىلصواإ

ذا اكن مقطوعاً  ، آ و موقوفًا عىل من دونه؛ ل يسمى مس ندًا، - يعين موقوفًا عىل التابع  - واإ

 .ملسو هيلع هللا ىلصفال يسمى مس ندًا حىت يكون متصاًل ويكون مرفوعًا اإىل النيب 

 

، َوَكذَ (؛ قال: )1/17) -1 م هلم تَمِّ ن ٍ حَيْ نْهم لِّسِّ اعمهم مِّ ْيٍخ يَْظَهرم مَسَ ثم َعْن ش َ َحد ِّ يَهم الْمم يثِّ آ ْن يَْروِّ َن الَْحدِّ نَدم مِّ س ْ اعم َوالْمم َ مَسَ كلِّ

َل  ىَل آ ْن يَصِّ
ِ
هِّ ا ْيخِّ ْن ش َ هِّ مِّ ْيخِّ ولِّ اَّلَلِّ َصىَل هللام عَلَْيهِّ َوَسملََ ش َ ىَل َرسم

ِ
ايبِّ ٍ َمْشهموٍر ا ىَل حَصَ

ِ
نَادم ا س ْ

ِ
 (. اْل
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؛ آ ن آ هل احلديث يطلقون املس ند عىل هذا - ن احلامك فامي يظ - هذا هو املس ند عند احلامك 

 املعىن.

مث يأ تينا تعريف اخلطيب البغدادي اذلي هل كتاب نفيس يف املصطلح امسه: "الكفاية"، بل 

اإن كثريًا من آ هل العمل يعمتدون عىل هذا الكتاب يف تقرير الاصطالح، وهو كتاب نفيس 

 جدًا وهو مطبوع وذكران هذا سابقًا.

 ( وقال اخلطيب: هو ما اتََصَل اإىل منهتاه ن كثري :)قال اب

ذًا عند اخلطيب رشطان يف تعريف املس ند:    اإ

ذًا ليس بيهنام خالف يف هذا  الرشط ال ول: آ ن يكون متصاًل، وهو نفس رشط احلامك، اإ

 الرشط. 

 اإىل منهتاه؛ وهنا حصل الزناع :  :الرشط الثاين

 ن؟ اإىل مفقوهل :)اإىل منهتاه( آ ي: اإىل آ ن ينهتي ؛ ينهتي   

ذا انهتيى  ذا مس ندًا، يسمى ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اإىل بناء عىل تعريف اخلطيب: اإ  الصحايب اإىل انهتيى واإ

ذا مس ندًا، يسمى آ يضاً  ىل: قال ل نه مس ندًا؛ يسمى التابع  اإىل انهتيى واإ  يقيد ومل منهتاه، اإ

 .ملسو هيلع هللا ىلص بلنيب

ذاً  آ و  ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل اتصل ما  هو املس ند بأ ن: آ قول آ ن ماكينبإ  البغدادي اخلطيب عند اإ

صحايب آ و اإىل التابع  آ و اإىل من دونه، املهم آ ن يتصل وينهتي  اإىل واحد من هؤلء؛ ال اإىل

 عندئذ يكون مس ندًا. 

ذًا يتف وهو آ ن يكون متصاًل،  ؛اخلطيب البغدادي واحلامك النيسابوري يف الرشط ال ول قاإ

النيب   اإىل رفوعوخيتلفان يف الرشط الثاين وهو) اإىل منهتاه(؛ فاحلامك يقيد املس ند مبا هو م

 اإىل مرفوع هو ما  نعم هبذا، يقيد فال البغدادي اخلطيب آ ما  ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل انهتيى آ و ،ملسو هيلع هللا ىلص

 هو من عىل آ و الصحايب عىل موقوف هو ما  لكن مس ندًا؛ يعترب اخلطيب عند ملسو هيلع هللا ىلص النيب
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 .مس نداً  يعترب آ يضاً  دونه

، يف (1)"المتهيد"ه كتاب يف ذكل وذكر ،الرب عبد ابن قول وهو املس ند؛ يف الثالث القول آ ما 

 بداية الكتاب؛ حيث حتدث عن مسائل يف املصطلح. 

وحقيقة آ قول: كتاب "المتهيد" لبن عبد الرب من آ نفس ما كمتب يف رشوح ال حاديث؛  

مام ماكل كتاب نفيس جدًا، وطريقة املؤلف طريقة آ هل  ؛وخاصة رشح "املوطأ " لالإ

احلديث، وعىل مهنج السلف الصاحل ريض هللا، وهذا الكتاب يعمتد عىل الكم السلف 

نَفس آ هل  َفسم فالنَ  ... اإخل،ئل العقيدة ومسائل الفقه الصاحل ريض هللا عهنم يف تقرير مسا 

عىل طريقة الصحابة  -س بحان هللا  - جتدمه  ؛خاص مس تقل احلديث، هؤلء هلم نَفس  

ن هذا، عآ تباع التابعني، ل ياكد خيرج الواحد مهنم و ريض هللا عهنم، عىل طريقة التابعني، 

مون حني تقرآ  لهؤلء وتقرآ  لغريمه من املتلكمني جت د الفرق واحضًا جدًا، جتد هؤلء يعظ ِّ

مون الكم الصحابة ريض هللا  مون الس نة، يعظ  مون الكتاب، يعظ  هنم، عادلليل، يعظ 

 ،جتد عندمه بعدًا شديد جدًا عن هذا الطريق ؛يعرفون هلم قدرمه، آ ما الآخرون؛ فال

تكن موجودة عند  وجتدمه يأ تون بأ ش ياء جديدة كثرية، آ ش ياء مبتَدعة خمرَتعة وآ فهام مل

 السلف الصاحل ريض هللا عهنم.

ذلكل آ ركز دامئًا وآ قول:  طالب العمل ينبغ  آ ن ينتق  مثل هذه الكتب ويكرث من النظر   

تعرف َمن هؤلء السلف؛  فهيا، يه ل تفيدك علامً فقط؛ بل تفيدك آ يضًا فهامً للسلف؛
 

َن )(؛ قال: 21/  1) -1 لم مِّ تَصِّ ىَل النيَبِّ ِّ َصىَل اَّلَلم عَلَْيهِّ َوَسمَلَ َخاَصًة فَالْمم ِ
َع ا فِّ نَدم فَهمَو َما رم س ْ ٍ َوآ َما الْمم ثْلم َماكلِّ نَدِّ مِّ س ْ الْمم

َر َعنِّ النيَبِّ ِّ صىل هللا عليه َوَسملََ  َ عٍ َعنِّ ابْنِّ معم  ..( .َعْن اَنفِّ

يٍد َعْن عَائَِّشَة َعنِّ النيَبِّ ِّ َصىَل اَّلَلم عَلَيْ )مث قال:  ىَي بْنِّ َسعِّ ثْلم َماكلِّ  َعْن حَيْ نَدِّ مِّ س ْ َن الْمم عم مِّ ْنقَطِّ هِّ وسمل وعن عبد َوالْمم

 ( محن بن قامس َعْن عَائَِّشَة َعنِّ النيَبِّ ِّ َصىَل اَّلَلم عَلَْيهِّ وسمل …الر 
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هذا وتعرف هذا كيف  ، تسمع الكم هذا وتسمع الكممعهمك نك جالس بيهنم وتعيش 

يترصف، اإىل آآخره ......، يعين جتعل نفسك يف بيئة صاحلة تعيش بيهنم، تصور نفسك 

تعيش يف بيئة يتحدثون فامي بيهنم حول هذه القضااي وآ نت تسمع القضااي العلمية، فعندئذ 

س تصبح آ خالقك ك خالقهم، معامالتك مكعامالهتم، آ لفاظك ك لفاظهم، فهمك يترشب من  

م، تس تفيد فوائد عظمية جدًا، املسأ ةل ليست جمرد مسأ ةل آ َطلع علهيا فقط وينهتي  آ فهاهم

آاثر السلف ريض هللا عهنم تفيدك من  ال مر؛ بل قراءة مثل هذه الكتب اليت تعتين بأ

ذا رزقك  انحية الرتبية، تريب نفسك عىل هذه الطريقة، عىل هذا املهنج اذلي مه عليه؛ اإ

  سلاميً.هللا س بحانه وتعاىل فهامً 

لكن ل بد آ يضًا من الرجوع اإىل ش يخ س بقك يف هذا العمل يك متتحن فهمك، هل فهمت 

علهيم بشلك سلمي آ م آ نك س تخرج لنا بفهم مس تقل جديد ل عالقة هل مبهنج السلف ريض 

 ؟وتزمع آ نه مهنجهم هللا عهنم

   :املس ندنرجع اإىل موضوعنا؛ وصلنا عند الكم ابن عبد الرب يف المتهيد يف تعريف  

تَصاًل آ و    ملسو هيلع هللا ىلص وحىك ابنم عبد الرب: آ نه املرويُّ عن رسول هللا قال ابن كثري :) سواًء اكن مم

 ( منقطعاً 

ابن عبد الرب خيالف احلامك واخلطيب يف الرشط ؛ تعريف ابن عبد الرب آ ين يصباإىل انظر 

متصاًل، آ ما ابن ال ول وهو رشط التصال؛ فاحلامك واخلطيب قالوا: املس ند ل بد آ ن يكون 

 حىت لو اكن منقطعًا يكون مس ندًا.  عبد الرب فقال: ل؛

نهفقال ،ملسو هيلع هللا ىلصلكن رشط ابن عبد الرب يف املس ند آ ن يكون مرفوعًا اإىل النيب   عن املروي : اإ

 .منقطعاً  آ و متصالً  اكن سواء ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

ذًا يشرتط ابن عبد الرب يف املس ند رشطًا واحدًا فقط؛ وهو آ ن يكون مرفوعًا اإىل النيب   اإ

 .مس ند فهو  الرب عبد ابن عند مرفوع حديث فلك ،ملسو هيلع هللا ىلص
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وهو آ ن املس ند لبد آ ن يكون ؛ فيتفق ابن عبد الرب مع احلامك يف الرشط الثاين للحامك

 . ملسو هيلع هللا ىلص مرفوعًا اإىل النيب

ذًا من خالل ما تقدم معنا من مصطلحات نس تطيع آ ن نقول:   اإ

 املس ند عند احلامك؛ هو املتصل املرفوع   

 واملس ند عند اخلطيب البغدادي؛ هو املتصل فقط 

 واملس ند عند ابن عبد الرب؛ هو املرفوع فقط 

 فاملرفوع عند ابن عبد الرب: مس ند بغض النظر عن ال ش ياء الثانية.

 مس ند بغض النظر عن ال ش ياء الثانية. :ب البغدادياملتصل عند اخلطي

 . ملسو هيلع هللا ىلص آ ما عند احلامك فال يكون احلديث مس ندًا حىت يكون متصاًل ومرفوعًا اإىل

 .(فهذه آ قوال ثالثة: ) كثري ابن قال

 

 املذهب الراحج يف تعريف املس ند 

)واذلي يظهر يل بلس تقراء من الكم آ مئة احلديث وترص فهم؛  :(1)لفقا آ ما احلافظ ابن جحر

ليه ملسو هيلع هللا ىلصما آ ضافه من مسع النيب  :آ ن املس ند عندمه  ( التصال ظاهره بس ند اإ

 ومن فعلهم من بل فعلهم؛ من فقط ليس وفعلهم، احلديث آ مئة لالكم بس تقرائه يعين

 ملسو هيلع هللا ىلص ويه : آ هنم يعنون بملس ند : ما آ ضافه من مسع النيب ؛خرج بنتيجة ،آ يضاً  الكهمم

 

   (507/ 1"النكت" ) -1
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  .التصال ظاهره بس ند

 

 الالكم عىل تعريف ابن جحر للمس ند

 الصحايب ورفعه ،ملسو هيلع هللا ىلص  مبدئيًا نقول بأ ن معىن تعريف ابن جحر للمس ند هو املرفوع اإىل النيب

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل

 س يأ يتو  ؛ملسو هيلع هللا ىلص مسع النيبكل: من وقو ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل املرفوع قوكل بني فرق هناك طبعاً 

  .ال لفاظ هبذه آ عرب   فقط التسهيل آ جل من ولكن ،الالكم عنه

) واذلي يظهر يل بلس تقراء من الكم آ مئة احلديث وترص فهم آ ن :قول ابن جحراإىل انظر 

ليه ملسو هيلع هللا ىلصاملس ند عندمه ما آ ضافه من مسع النيب   (اإ

ليه، ا فأ ضاف ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب الكم مسع اذلي فهو الصحايب؛ يعين ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب مسع من حلديث اإ

 .حتقق قد ال ول الرشط فهذا ؛ملسو هيلع هللا ىلصمثاًل آ ن يقول آ بو هريرة: قال رسول هللا 

ذاً   البغدادي؛ اخلطيب الكم خفالفنا  مرفوعًا؛ يكون آ ن بد ل الرشط هذا خالل من اإ

 .فقط متصل جمرد املس ند جعل قد  فهو فأ خرجناه؛

 (التصال ظاهره بس ند: )جحر ابن قال مث

لرصان قريبني جدًا من تعريف احلامك النيسابوري،  ؛: بس ند متصلالتعريف يف قال لو

والكم احلافظ ابن جحر آ قرب ما يكون لالكم احلامك، ولعهل هو آ قوى الكم؛ ل نه هو اذلي 

 يتوافق مع ما فعهل آ حصاب املسانيد.

 ارتباط املس ند بتسمية املسانيد هبذا الامس 

وتعريف املس ند، يعين الكتب هذه مسيت مس ندة؛  هنا يأ يت الارتباط بني كتب املسانيد



 

179 

ل ن ال حاديث اليت فهيا توفرت فهيا الرشوط اليت يصح آ ن نطلق عليه بأ هنا مس ندة؛ ذلكل 

 مسى آ حصاب الكتب كتهبم مس ندة، فال حاديث اليت فهيا مس ندة.

 ما الرشوط اليت توفرت يف هذه ال حاديث اليت وضعوها يف املسانيد؟ 

حلافظ ابن جحر؛ اس تقرآ  هذه ال حاديث اليت يف املسانيد؛ مل جيد آ هنم يضعون هذا ما فعهل ا

منا يضعون ال حاديث املرفوعة اإىل  ؛حديثًا موقوفًا عىل الصحايب آ و موقوفًا عىل التابع  اإ

 .ال ول ال مر هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 ال مر الثاين: نظر يف اتصال الإس ناد؛ فوجد آ ن ال حاديث املتصةل يضعوهنا يف هذه

الكتب؛ لكن وجَد آ يضًا آ هنم يدخلون يف هذه الكتب ال حاديث اليت فهيا تدليس 

وال حاديث اليت فهيا اإرسال خف ؛ وهو آ ن يكون الراوي قد عارص الش يخ؛ لكنه مل يسمع 

 فهذا يسمى مرساًل خفيًا، فاملهم يف املوضوع آ نه انقطاع خفيف. ؛ منه

قد مسع من هذا الش يخ آ م ل؟ فهو قد فالإرسال اخلف  آ مره غامض؛ هل هذا الراوي 

 عارصه، فاحامتلية السامع موجودة، فذلكل اكن الانقطاع خفيفًا غري ظاهر.

والتدليس فيه ش هبة انقطاع؛ فال يقال فيه هو متصل ول يقال ليس متصاًل؛ بل فيه ش هبة 

 انقطاع. 

الإرسال اخلف  : الانقطاعات وجدوها يف املسانيد، يوجد آ حاديث فهيا هذا همفثل هذ

ث آ ول  والتدليس؛ ذلكل قال احلافظ ابن جحر: )بس ند ظاهره التصال(؛ يعين آ نت مكحد ِّ

س ناد ظاهره التصال، لكن عند التحقيق والبحث  ما تنظر يف الإس ناد تقول هذا اإ

جتد آ ن فيه مثاًل تدليسًا وآ ن الراوي قد رواه بلعنعنة ومل يسمع من ش يخه، ؛ والتفتيش

ي فيه اإرسال خف  عارص الش يخ لكنه مل يسمع منه، هذه آ ش ياء تظهر وآ ن ذاك اذل

وتتضح عند البحث والتفتيش، لكن يف الظاهر ملا تأ يت تنظر نظرًا خارجيًا هكذا بشلك 

 رسيع؛ تقول بأ ن هذا متصل، هكذا ظهر كل؛ ذلكل قال: ظاهره التصال.
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  ومل   ملسو هيلع هللا ىلص ملاذا قال ابن جحر يف تعريف املس ند: من مسع النيب  

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص قل املرفوع اإىل النيبي
 ؟ملسو هيلع هللا ىلص: ما آ ضافه من مسع النيب ابن جحر اذا قالمل نرجع اإىل املسأ ةل ال وىل: 

ذ حصابيًا؟ وليس ملسو هيلع هللا ىلصهل هناك آ حد مسع من النيب   الصحايب آ ضافه ما : جحر ابن قال لو اإ

 ليس ل؛: آ نه والصحيح حصايب، ملسو هيلع هللا ىلص النيب من مسع من فلك ال مر؛ لنهتيى ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل

 منه فيسمع ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل اكفر وهو رجل يأ يت مفثالً  ،اً حصابي ملسو هيلع هللا ىلصنيب ال  من مسع من لك

  حصايب؟ هو هل ذكل؛ بعد الرجل هذا ويسمل ملسو هيلع هللا ىلص النيب ميوت مث اكفر، وهو

 جمرد يكون ل العمل، يف الالكم يكون فهكذا الصحايب؛ تعريف اإىل ارجع جتيب؛ آ ن قبل

لقواعد، اإىل ضوابط آ هل ا اإىل ترجع العلمية، ال صول اإىل ترجع بل رآ سك؛ من ختبيص

العمل، اإىل الكم آ هل العمل؛ ل ن الكم آ هل العمل ل يكون اإل مضبوطًا، ولكننا نرى عكس 

بَل بعض الش باب اذلين خيربشون عىل الفيس بوك وعىل غريه، يأ يت  هذا وخالفه من قِّ

من قواعد آ هل العمل وآ صوهلم؛  اً ويعرتض عىل الكم تضعه سواء ل هل العمل آ و مأ خوذ

؛ جمرد آ ن عنده بلعمل اعرتاضه عىل الالكم واحض جدًا آ نه الكم خشص جاهل ل عالقة هل

قليل من ثقافة، اي اإخوان اجلرآ ة عىل الالكم يف ادلين آ مر جعيب جدًا، تتعجب جدًا منه 

ئًا آ و حىت وهللا، آ ين الورع؟ آ ين التقوى؟، كيف تتلكم يف ادلين وآ نت ما زلت مبتد

، س تجد نفسك فاقدًا لكثري من القواعد وال صول، اصرب عىل  متوسطًا، امصت، تعمل 

 نفسك، ل تس تعجل بلعرتاض عىل آ هل العمل، ل تشغلهم بنفسك وخبربشاتك.

الآن عندما متر معك مسأ ةل تشلك عليك؛ يه خالف ما تعمل؛ هل آ حطت بلعمل لكه؟! 

هل يف املسأ ةل خالف؟ ما وجه هذا القول؟  ؛لْ لعمل، سَ بلعمل لكه، راجع آ هل ا مل حتط

 اإىل آآخره …. 
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 ملسو هيلع هللا ىلص يف مسأ لتنا هذه، قبل آ ن جتيب؛ ارجع اإىل تعريف الصحايب؛ الصحايب: من لق  النيب

ذاً  به، مؤمناً   لق  ل نه ل؛ حصايب؟ هو هل اكفر وهو منه ومسع ملسو هيلع هللا ىلص النيب لق  اذلي هذا اإ

 .مؤمناً  ليس وهو منه ومسع ملسو هيلع هللا ىلص النيب

ذن لو قال احلافظ ابن جح  اذلي هذا يدخل فهل ؛ملسو هيلع هللا ىلص: ما آ ضافه الصحايب اإىل النيب راإ

 يدخل؟ ل آ م املس ند يف اكفر وهو منه ومسع ملسو هيلع هللا ىلص النيب لق  اذليو وه رواه

 ل؛ ل يدخل؛ ل نه ليس حصابيًا.

مسانيدمه؛ لكنه داخل يف املس ند، وآ دخل بعض آ حصاب املسانيد حديث مثل هذا يف 

 ، وفهيا آ ن رسول هرقل جاء اإىل النيب(1)وهذه الصورة منطبقة عىل التن ويخ رسول هرقل

 املسانيد آ حصاب وآ دخل عنه، وحدث آ سمل ملسو هيلع هللا ىلص النيب موت بعد  مث ،اكفراً  واكن ملسو هيلع هللا ىلص

 مثل(  ملسو هيلع هللا ىلص النيب مسع من آ ضافه ما : )جحر ابن احلافظ قال ذلكل مسانيدمه؛ يف حديثه

نه هذا؛ التنويخ ذن اكفرًا؛ الوقت ذكل يف اكن لكنه ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب من مسع فاإ  ليس فهو اإ

 الرجل هذا رواية دخلت ؛ملا (ملسو هيلع هللا ىلصحصابيًا، فلو قال ابن جحر: )ما آ ضافه الصحايب اإىل النيب 

 النيب مسع من آ ضافه ما: )قال ذلكل ؛ آ دخلوها  قد املسانيد آ حصاب ولكن املس ند؛ يف

 .دقيقة لكامت وهذه كهذا؛ حصابياً  يكن مل آ و حصابياً  اكن سواء ؛(ملسو هيلع هللا ىلص

يف احلافظ ابن جحر هذا؛ ل نه مبين عىل اس تقراء تعر  نياحملقق من كثري ارتَض وذلكل

 وهو آ رحج ال قوال يف املسأ ةل اإن شاء هللا. ؛دقيق لعمل آ حصاب املسانيد

 

 ( 15655وقد آ خرُجا الإمام آ محد يف " مس نده" ) حديثه ضعيف، -1
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ذًا نقول: ليه ملسو هيلع هللا ىلصتعريف املس ند: هو ما آ ضافه من مسع النيب  اإ  -  ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل يعين - اإ

 .التصال ظاهره بس ند

ذاً  يب وابن عبد الرب، ويعترب هذا تعريفًا رابعًا؛ واخلط  احلامك تعريف فارقنا  الآن هنا  حنن فاإ

ه مل لكنه آ قرب ما يكون اإىل تعريف احلامك النيسابوري، ورمبا يكون احلامك قد آ راد هذا لكن

 يعرب  بل لفاظ ادلقيقة اليت انتقاها احلافظ ابن جحر.

بدلقة اليت حتصل بعد ذكل؛ ل ن  لفاظوآ نمت تعرفون؛ يف بداية تصنيف العمل ل تكون ال  

العلامء ما زالوا ينتقد بعضهم بعضًا ويصوب بعضهم عىل بعض حىت تصفو ال مور عىل النحو 

 اذلي ترونه اليوم.

 ؟ تسمية احلديث مس ندًا حصة آ و ضعفهل يس تفاد من  

ورمبا يكون املس ند حصيحًا ورمبا يكون حس نًا ورمبا يكون ضعيفًا، فهو حديث مس ند؛ 

لكنه مس ند ضعيف، آ و مس ند حصيح، آ و مس ند حسن؛ فال يس تفاد من قوكل: مس ند  

 تصحيح آ و تضعيف. 

 

 الفائدة من قولنا مس ند 

 نس تفيد فائدتني:  

ليه، ملسو هيلع هللا ىلص النيب من مسع من آ ضافه ،ملسو هيلع هللا ىلصيف اإىل النيب ال وىل: آ ن احلديث قد آ ض   ويف اإ

 .حصابياً  يكون الغالب

الفائدة الثانية: يه آ ن ظاهره التصال، يعين آ نه ليس منقطعًا، ليس معضاًل، ليس معلقًا، 

ليس مرساًل اإرساًل ظاهرًا؛ فأ س تفيد هذه الفوائد من قوهلم: هذا حديث مس ند؛ لكن 

آ م  اتصال يف الظاهرالتحقق مهنا، هل التصالِّ هذا جمرد هناك آ ش ياء آ خرى ل بد من 
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ىل آآخره؛ حنتاج هذا لكه.  هو حقيقة متصل؟  عدم الشذوذ، عدم العةل، اإ

ذًا احلديث يسمى مس ندًا مىت توفر فيه هذاِّن الرشطان فقط  :لكن بعد ذكل تقول فيه؛ اإ

ذا وجدت آ ن الرشوط امخلسة فعاًل متحققة فيه؛ فيكون مس ندًا حصيحًا، آ و  هو حصيح اإ

 مس ندًا حس نًا، آ و مس ندًا ضعيفًا.
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   النوع اخلامس؛ املتصل

املمتصل؛ ويقال هل: املوصول آ يضًا، وهو ينف  الإرساَل والانقطاَع، ويشملم  قال املؤلف: )

 (. ، واملوقوَف عىل الصحايب ِّ آ و من دونَهم ملسو هيلع هللا ىلص املرفوَع اإىل النيب 

 املوصول. :ويقال هل ،املتصل هذا النوع هو احلديث

ذا قال العلامء هذا حديث متصل آ و هذا حديث موصول؛ فيعنون بذكل آ ن رواته مجيعًا  :اإ

 قد مسع بعضهم من بعض من آ ول الإس ناد اإىل آآخره؛ هذا معىن هذا النوع.

 قال املؤلف : )وهو ينف  الإرسال والانقطاع( 

ذا آ طلق عىل احلديث؛ مفعىن ذكل آ ن احلديث ليس مرساًل  آ ي آ ن املوصول آ و املتصل اإ

 و ل معلقًا ول معضاًل؛ لك هذه ال ش ياء اليت يه عبارة عن قطع يف الإس ناد؛ ول منقطعاً 

 يه منفية.

ذن ل  ذا قلنا حديث متصل؛ مفعىن ذكل آ ن رواته مجيعًا قد مسع بعضهم من بعض؛ اإ فاإ

انقطاع فيه آ بدًا، ل يدخل فيه املعضل ول املعلق ول املنقطع ول املرسل ل الإرسال اخلف  

 ر، ول املدلس آ يضًا؛ لك هذا منف  عن هذا النوع؛ املتصل آ و املوصول.ول الظاه

 (.دونه من آ و الصحايب عىل واملوقوف ملسو هيلع هللا ىلصقال املؤلف: )ويشمل املرفوع اإىل النيب 

ذا النظر بغض  اإىل آ و الصحايب اإىل انهتيى آ و ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل انهتيى قد احلديث اكن اإ

 اإىل آ وهلم من الرواة فيه مسع قد الإس ناد آ ن املوضوع يف املهم التابع ؛ اتبع اإىل آ و التابع 

 دئٍذ يقال فيه متصل آ و موصول.عن بعض؛ من بعضهم آآخرمه
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 . النوع السادس : املرفوع

اًل آ و  ملسو هيلع هللا ىلص هو ما آ ضيَف اإىل النيب ) قال املؤلف: تَصِّ ، وسواء  اكن مم ْعاًل َعْنهم نْهم آ و فِّ ؛ قَْوًل مِّ

عًا آ و   نَْقطِّ ْرَسالً مم  ( .مم

ىل النيب   اك هن ليس معنا، تقدم قد وهذا مرفوعًا؛ يسمى ملسو هيلع هللا ىلصيعين احلديث املضاف اإ

كر يف البيقونية من هذه احليثية؛ مفا آ ضيف اإىل النيب   فعل آ و قول من ملسو هيلع هللا ىلصيشء زائد عام ذم

 النظر بغض مرفوعًا؛ احلديث يكون ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل احلديث اإضافة جمرد تقرير؛ حىت آ و

 ل مرساًل، يكون ورمبا  منقطعاً  يكون ورمبا  متصالً  الإس ناد يكون فرمبا  الإس ناد؛ حال عن

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب فعل آ و ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال:  فقلت ؛ملسو هيلع هللا ىلصنك آ ضفت احلديث اإىل النيب آ   املهم هيم؛

لَ  آ و ما  مرفوعًا؛ يسمى لكه هذا مفثل ؛ آآخره اإىل... وكذا كذا حبرضته فمعِّ كامً  مرفوعاً  اإ  آ و حم

 .رصاحة مرفوعاً 

ْرَساًل؛ فقال: هو ما آ خرَب فيه الصحايبُّ عن رسول هللا  : ) قال ونفى اخلطيبم آ ن يكوَن مم

 ( ملسو هيلع هللا ىلص

اخلطيب هو اخلطيب البغدادي؛ وقد نفى آ ن يكون املرفوع مرساًل؛ بل لبد آ ن يكون  

مسب اإىل اخلطيب  .(1)احلديث غري مرسٍل حىت يسمى مرفوعًا؛ هذا فامي ن

: )جيوز آ ن يكون اخلطيب آ ورد ذكل عىل سبيل املثال ل (2)وليق لكن احلافظ ابن جحر

منا آ راد آ ن  عىل سبيل التقييد(؛ يعين مل يمرد آ ن يقي ِّد املرفوع هبذا الوصف اذلي ذكره؛ واإ

 

يهِّ (: 21/ 1قال اخلطيب يف "الكفاية" )  -1 : َما آ ْخرَبَ فِّ ولِّ َصىَل اَّلَلم عَلَْيهِّ َوَسمَلَ آ ْو )َوالَْمْرفموعم ُّ َعْن قَْولِّ الَرسم الَصَحايبِّ

) ِّ ْعهلِّ  فِّ

 (.1/511"النكت" ) -2
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 ميث ل للمرفوع؛ فذكر هذا جملرد المتثيل فقط وليس قيدًا عنده؛ فالكمه حيمتل هذا وهذا.

منا  ملسو هيلع هللا ىلصالب؛ ل ن غالب ما يضاف اإىل النيب قال ابن جحر: )وآ ن  الكمه خرج خمرج الغ  اإ

 (1) (الصحايب يضيفه

 آ ن الغالب ل ن ؛ملسو هيلع هللا ىلصذلكل مث ل هبذه الطريقة؛ فقال: ما آ خرب فيه الصحايب عن النيب 

 آ جل من يتحقق آ ن بد ل قيد آ نه اخلطيب يرد فمل ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن خيرب اذلي هو الصحايب

 .جحر ابن احلافظ ذكره ما  هذا مرفوع؛ بأ نه احلديث يوصف آ ن

 ليسمى مرسالً  ليس متصالً  احلديث يكون آ ن اخلطيب يشرتط هل املوضوع؛ خالصة

 احلديث مرفوعًا آ م ل؟

الكمه حيمتل هذا وهذا؛ حيمتل املعىن اذلي فهمه ابن الصالح منه، وحيمتل آ يضًا املعىن 

منا ذِّ  :اذلي فهمه احلافظ ابن جحر؛ فعىل ذكل قالوا الصحايب يف الكمه ليس قيدًا؛ عىل ْكرم اإ

 ما ذكر  احلافظ ابن جحر.

 سواء ملسو هيلع هللا ىلصعىل لك حال؛ املعروف عند علامء احلديث آ ن املرفوع هو ما آ ضيف اإىل النيب 

 .احملدثني عند املشهور هو هذا مرساًل؛ يكن مل آ و مرسالً  اكن

 

 معىن قول العلامء عن حديث: رفعه فالن وآ رسهل فالن 

ذا قال علامء احلديث: احلديث الفالين رفعه فالن وآ رسهل فالن، هنا املق: فائدة هممة  ابةلاإ

 

(317/  1قال البقاع  يف " النكت الوفية") -1 : )واشرتَط اخلطيبم نا: ))لَْم يشرتطِّ اخلطيبم ذكَل،  ،(: )قوهلم قاَل ش يخم

ناَم خرَج خمرَج   . وعندي آ َن الكمهم اإ ، هَو ظاهرم هذهِّ العبارةِّ اليت ساقها عنهم واذلي محَل الش يَخ عىل قوهلِّ هذا عنهم

ذ غالبم ما يمضافم اإىل النيب ِّ  ؛ اإ ضافةِّ الصحايب ِّ  -صىل هللا عليه وسمل  -الغالبِّ  هَو من اإ
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 ؛ملسو هيلع هللا ىلص بني الرفع والإرسال؛ مفرادمه بلرفع هنا: الوصل وليس فقط ما آ ضيف اإىل النيب

 مقصودمه هذا مرسل؛ آآخر ووجه متصل وجه وُجني؛ عىل روي قد احلديث آ ن فأ رادوا

 هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن انفع عن الرواة آ حد يرويه مثالً  كحديث العبارة، هذه مثل يف هنا 

 فالن رفعه فيقولون ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبالن عن معر ابن عن انفع عن فريويه آآخر يصهل بيامن مرسل،

 .جانبية فائدة هذه فالن؛ وآ رسهل
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 النوع السابع؛ وهو املوقوف 

 هللا عنه:كقول عيل بن آ يب طالب ريض  وهو ما آ ضيف اإىل الصحايب من قول آ و فعل،

م  وهلم بُّوَن آ ْن يمَكَذَب اَّلَلم َوَرسم ِّ ثموا النَاَس بَِّما يَْعرِّفموَن آ حتم ِّ حد 
هذا الالكم آ ضيف اإىل عيل  ،(1)

ذن  آ ضفنا الالكم لعيل بن آ يب طالب  بن آ يب طالب، وعيل بن آ يب طالب حصايب؛ اإ

 . هلمن قوالصحايب؛ فهذا الالكم يكون موقوفًا؛ ل نه آ ضيف اإىل الصحايب؛ وهو 

 ،(2)وما آ ضيف اإىل الصحايب من فعل؛ كقول البخاري مثاًل: آ َم ابن عباس وهو متميم

: قال لو ،ملسو هيلع هللا ىلص من اذلي آ م  وهو متميم؟ هو ابن عباس الصحايب، يعين مل يضف اإىل النيب

 يكون فهذا متميم؛ وهو عباس ابن آ م  : قال لكنه مرفوعًا، فيكون متميم؛ وهو ملسو هيلع هللا ىلص النيب آ م  

ىل آ ضيف مفا  الصحايب، اإىل آ ضيف ل نه موقوفًا؛  آ و قولً  اكن سواء موقوف؛ فهو الصحايب اإ

 فعاًل.

 ؟ ملاذا ل يذكر تقرير الصحايب يف املوقوف كام يذكر يف املرفوع

قرار الصحايب عىل فعل ل يلزم منه آ نه جيزي الفعل؛ أ س باب سكوت الصحايب عن ف ل ن اإ

ناكره كثرية، قراره ملسو هيلع هللا ىلصوآ ما النيب  الفعل وعدم اإ  ذلكل بطل؛ عىل يسكت ل ل نه جحة؛ فاإ

 رفوع ومل يضف اإىل املوقوف. امل احلديث اإىل التقرير آ ضيف

 .: اإن خال عن سبب مانع من الإناكر؛ حفمكه حمك املوقوف(3)لكن قال احلافظ ابن جحر

 

 ( 127البخاري )آ خرجه  -1

2- (1/75 ) 

 ( 1/512"النكت" ) -3
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َتصُّ بلَصحايبِّ ِّ قال املؤلف: ) ْطلَقمهم خَيْ  (  ومم

 ما معىن مطلقه؟ 

يعين آ ن تطلق وتقول هذا حديث موقوف؛ فنفهم مبارشة آ نه آ ضيف اإىل الصحايب، جمرد 

)ومطلقه( يعين  :آ ن تقول حديث موقوف آ عرف مبارشة آ نه آ ضيف للصحايب؛ ذلكل قال

، ك ن تقول: موقوف  تذكر خشصًا معيناً  د بأ ي آ حد ولتطلق وتقول موقوف من غري آ ن تقي  

 ، مل تمطلق؛ ل نك ذكرت خشصًا.برصي، هنا قيَدَت عىل احلسن ال 

َقيَدًا قال: ) ل مم ونَهم اإ َتْعَملم فميَْن دم  ( ول يمس ْ

تقول مثاًل: فبدل آ ن يعين جيوز آ ن يمس تعمل يف غري الصحايب ممن هو دونه مثل التابع ؛ 

مع آ ن  ،تقول: هو موقوف عىل سعيد بن املسيب ؛قال سعيد بن املسيب  كذا وكذا

سعيد بن املسيب اتبع  وليس حصابيًا، لكن مبا آ نك قي دت وذكرت سعيد بن املسيب؛ 

ذن حَصَ آ ن تقول موقوف؛ فتقول موقوف عىل سعيد بن املسيب؛ ل اإشاكل، لكن هل  اإ

منا  يًا،يصح آ ن تقول هو موقف وتسكت؟ ل؛ ل ن سعيد بن املسيب اتبع  وليس حصاب  اإ

ذا اكن حصابيًا فقط؛ هذا معىن الكمه.  يصح آ ن تقول موقوف وتسكت اإ

لٍ قال :) تَصِّ اًل وغرَي مم تَصِّ هم مم نادم س ْ
ِ
  (وقد يكونم ا

آ ي: بغض النظر عن حال الإس ناد؛ املهم هنا عندان يف املرفوع واملوقوف واملقطوع النظر  

ن آ ضفت الالكم اإىل النيب  يف الالكم آ ضيف اإىل من؛ بغض النظر عن حال الإس ناد؛ اإ

ن مرفوع، فهو ملسو هيلع هللا ىلص ن موقوف، فهو الصحايب اإىل آ ضفته واإ ىل آ ضفته واإ   مقطوع فهو التابع  اإ

 .(1)الإس ناد حال عن النظر بغض ؛ س يأ يت كام

يه كثري  من الفقهاء واحملدثني آ يضًا آ ثراً قال :) مَسم ِّ  ( .وهو اذلي ي

 

س ناده غري منقطع اإىل الصحايب 513 1قال احلافظ ابن جحر يف " النكت" ) -1 (: )رشط احلامك يف املوقوف آ ن يكون اإ

 وهللا آ عمل(  .وهو رشط مل يوافقه عليه آ حد -ريض هللا عنه -
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هذا اصطالح عند بعض آ هل العمل؛ بعضهم يسم  ما اكن موقوفًا عىل الصحايب من  

)وهو اذلي يسميه كثري من الفقهاء واحملدثني :ال خبار آ ثرًا، ويسم  املرفوع حديثًا؛ فقال

ذا قالوا آ ثر؛ فه آ يضًا آ ثرًا( ذا قالوا حديث؛ فهو عن النيب  ،عن الصحايب و؛ فاإ  لكن ،ملسو هيلع هللا ىلصواإ

 احلديث يطلقون اكنوا عهنم هللا ريض السلف من كثرياً  اإن بل مجيعهم؛ عند ليس هذا

 .آ يضاً  موقوف هو ما  وعىل مرفوع هو ما عىل

وَن املوقوف آ ثراً ) :كثري ابن قال  ( وعزاه ابنم الصالحِّ اإىل اخلراسانيني: آ هنم يمَسمُّ

يران الآن، هؤلء يف السابق اكن فهيم من العلامء اليشء الكثري؛  ويه خراسان؛آ ي آ هل  اإ

منا  فقهاء؛ من آ هل الس نة طبعًا،و  ونحمدثو علامء و  حفاظ يران رافضية يف القرن  واإ صارت اإ

جهرية تقريبًا آ و بعد ذكل حني احتلها الصفويون، آ ما قبل ذكل فقد  900يف س نة  ؛العارش

من عوامص الس نة، لكن يف آآخر الزمان تتغري ال حوال كام آ خرب  اكنت من عوامص العمل،

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

؛ عىل  آ ثرًا؛ املوقوف عىل يطلقون اكنوا من اخلراسانني العلامء من :يقول الصالح  ابن لك ٍ

 .عندمه مشهوراً  اكن هذا

؛ هذا (1)معاً ف واملوقو  املرفوع عىل ال ثر يطلقون آ هنم :احلديث آ هل عن النووي نقل وقد

 املشهور عند آ هل احلديث  كام يطلقون احلديث عىل املرفوع واملوقوف؛ ل يفرقون بيهنام. 

؛ يعين اخلطوات اليت يرتكها (2)من ميش الشخص عىل ال رض قالوا: وآ صل ال ثر: ما ظهر

 الآن نتلكم يف الاصطالح. نا الشخص خلفه وهو مييش؛ هذا آ صلها؛ لكن 

 

فقهاء خراسان تسمية املوقوف بل ثر، واملرفوع بخلرب، وعند (: )وعند 33/ 1قال يف " التقريب والتيسري " ) -1

 احملدثني لكه يسمى آ ثرًا( 

: ما بق  من رمس اليشء،86/  1قال ابن فارس يف " مجمل اللغة" ) -2 وسنن النيب صىل هللا عليه وسمل:  (: :) ال ثرم

 آآاثره(

((: )ال ثر: بَقِّيَةم ا5/ 4وقال ابن منظور يف " لسان العرب " ) ءِّ  ليَشْ
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، وال ثَرم ما  ملسو هيلع هللا ىلص وبلغنا عن آ يب القامس الفموراين آ نه قال: اخلربم ما اكن عن رسول هللا ) قال:

 ( اكن عن الصحابة 

 ولك هذه اصطالحات عند بعض آ هل العمل.

قلت: ومن هذا يسم  كثري  من العلامءِّ الكتاَب اجلامَع لهذا وهذا بـ "  قال ابن كثري: ) 

 (  " للطحاوي والبهيق  وغريهام. وهللا آ عملالسنن والآاثر" كــكتايب: "السنن والآاثر 

يعين من تفريقهم ما بني اخلرب وال ثر مبا ذكره آ بو القامس الفموراين؛ آ ن اخلرب ما اكن  من هذا؛

 السنن مجع اذلي كتابه العلامء بعض يسم  :قال الصحابة؛ عن اكن ما  وال ثر ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

 :كـكتايب ؛يسميه السنن والآاثر الصحابة؛ عن الآاثر مجع وما  ال خبار، يعين ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن

 وغريهام آ يضًا؛ يسمون هذه التسميات. والبهيق  للطحاوي "السنن والآاثر"

: )وآ ما كتاب "رشح معاين الآاثر" للطحاوي مفش متل عىل املرفوع (1)قال احلافظ ابن جحر 

 .واملوقوف آ يضًا(

"رشح معاين الآاثر"؛ وآ دخل فيه ال حاديث املرفوعة اإىل النيب  :كتابه الطحاويمسى يعين 

 تسمية احملدثني وليس عىل ما ذكره ابن كثري هنا. يه كام واملوقوفة ملسو هيلع هللا ىلص

ْكرم الطحاوي مثاًل ملا ذكر املؤلف؛ فيه  وفامي يذكر عن الش يخ ال لباين رمحه هللا؛ آ نه قال: )ذِّ

 وهو معىن ما ذكره ابن جحر آ يضًا. نظر(؛

شلك الآاثر "، وقد مسى كتابيه وا لطحاوي هل كتابن؛ كتاب "رشح معاين الآاثر" و" مم

ال حاديث املرفوعة ومل يقترص عىل  ام"مشلك الآاثر" و "رشح معاين الآاثر"، وذكر فهي

فيكون متناس بًا مع ما قاهل النووي؛ ل نه مل يسمه السنن والآاثر يك يمت  ؛املوقوفات

 وهللا آ عمل. ل به عىل مراد املؤلف؛ خبالف البهيق  رمحه هللا.لالاس تد

فهيا؛ وتعرفوهنا  اً آ هل احلديث خالفبني عىل لٍك هذه اصطالحات ينبغ  آ ن تعلموا آ ن 

 

 ( 513/  1"النكت" ) -1
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 فقط لالطالع علهيا.
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 . النوع الثامن: املقطوع

عاًل، وهو غرَْيم املنقطعِّ قال املؤلف :)  ( .وهو املوقوفم عىل التابعني قَْوًل آ و فِّ

املقطوع: قال: وهو املوقوف عىل التابعني قوًل وفعاًل، خفَصه هنا بأ نه املوقوف عىل التابع  

 فقط. 

عن بعض آ هل احلديث آ ن املقطوع : ما روي عن التابع  آ و من دونه  (1)وحىك اخلطيب

 موقوفًا عليه من قوهل آ و من فعهل .

فقيَد املقطوع بلتابع ؛ مفا آ ضيف اإىل التابع  من قول آ و فعل فهو مقطوع   آ ما ابن الصالح؛

هام عنده، لكن اخلطيب مل يقيده بلتابع ؛ بل قال: ما روي عن التابع  آ و من دونه؛ ف 

 اصطالحان.

املقطوع ما آ ضيف اإىل ف يعين املقطوع خيتلف عن املنقطع ؛؛ )وهو غري املنقطع(  قال: 

فهو نوع من آ نواع  ؛آ ما املنقطعو  التابع  من قول آ و فعل؛ فهو قس مي املوقوف واملرفوع ،

 السقط يف الإس ناد؛ فيختلف عن املقطوع.

س ناده واحد فأ كرث برشط عدم  التوايل؛ هكذا تقدم معنا بيانه؛ فليس املنقطع ما سقط من اإ

ِّق بيهنام؛ املقطوع هو املراد هنا؛  هذا موضوعنا الآن؛ منا موضوعنا املقطوع؛ لبد آ ن تفر  اإ

   .وهو ما آ ضيف اإىل التابع  من قول آ و فعل؛ عىل قول ابن الصالح 

 و فعل.وآ ما عىل قول اخلطيب البغدادي: فهو ما آ ضيف اإىل التابع  آ و من دونه من قول آ  

ِّ والطرباين ِّ اإطالقم املقطوعِّ عىل منقطعِّ الإس نادِّ غريِّ  ) قال:  وقد وقَع يف عبارةِّ الَشافع  

 ( املوصولِّ 

هذا للتنبيه؛ فقد ذكر آ ن هناك فرقًا بني املقطوع واملنقطع، لكن بعض العلامء اكلشافع  

ملقطوع عىل منقطع اإطالق ا - ووجد آ يضًا يف الكم ادلارقطين وامحليدي وغريهام  - والطرباين

 

(21/ 1قال يف " الكفاية" )  -1 ِّ ْعهلِّ ِّ آ ْو فِّ ْن قَْوهلِّ ونَهم َمْوقموفًا عَلَْيهِّ مِّ ِّ َوَمْن دم َي َعنِّ التَابِّعِّ   وِّ عم َما رم ْنقَطِّ  (: )الْمم
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 .(1)غري املوصول الإس ناد

ذن تس تفيد من هذا آ ن بعض آ هل احلديث  يطلقون املقطوع ويريدون به  - ومه قةل  - اإ

املنقطع فتنتبه لهذا؛ هذا اصطالح عند بعضهم؛ لكن آ كرث آ هل احلديث عىل التفريق بني 

  (2) املقطوع واملنقطع

فاملقطوع عندمه ما آ ضيف اإىل التابع  آ و من دونه عىل قول اخلطيب، آ و ما آ ضيف اإىل 

التابع  فقط من قول آ و فعل عىل قول ابن الصالح، وآ ما املنقطع فهو سقط يف الإس ناد؛ 

ن اكن بعض آ هل احلديث  يطلقون املقطوع ويريدون به املنقطع؛ هذه ؛ - ومه قةل - واإ

 خالصة املوضوع.

 

 صحايب:" كنا نفعل" آ و "نقول كذا" حمك قول ال 

وقد تلكََم الش يخم آ بو معرو ها هنا عىل قول الصحايب :" كنا نفعل " آ و :"  ) قال ابن كثري:

 (. ؛ فهو من قبيل املوقوفملسو هيلع هللا ىلصنقول كذا " اإن مل يمضفه اإىل زمان رسول هللا  

 يعين تلكم ابن الصالح يف هذا املوضع .

ن آ ضافه اإىل زمان النيب قال : ) ؛ فقال آ بو بكر الربقاينُّ عن ش يخه آ يب بكر  ملسو هيلع هللا ىلص واإ

نه من قبيل املوقوف.   الإسامعييل : اإ

حه ابن الصالح   ( .وحمك احلامك النيسابوري برفعه؛ ل نه يدلُّ عىل التقرير، ورج 

ذا قال الصحايب: كنا نفعل كذا آ و كنا نقول كذا؛ هذه لها  لك هذا مسأ ةل واحدة؛ اإ

 ن:صورات

 

(: )قلت: وقد وجدت التعبري بملقطوع عن املنقطع غري 68/ 1قال احلافظ العرايق يف " التقييد والإيضاح" ) -1

لمام الشافع  وآ يب القامس الطرباين وغريهام وهللا آ عمل(   املوصول يف الكم اإ

 -كما تقدَّمَ -والُمْنقَِطعِ؛ فالُمْنقَِطُع ِمن مباِحِث اإِلسناِد  ( :)فحَصلَت التفرقةُ في االصِطالحِ بين الَمقطوعِ 145/ 1قال ابن حجر في " النزهة" )  -2

زاً عن االصطالح  (والَمْقطوعُ ِمن مباِحِث الَمتِْن، كما ترى، وقد أَطلَق بعُضهم هذا في موضعِ هذا، وبالعكس، تجوُّ
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 قال:  مثالً  مطلقًا، ملسو هيلع هللا ىلص)كنا نفعل( آ و )كنا نقول( ول يذكر فهيا النيب  :ال وىل: آ ن يقول

ذا كنا: هللا عبد بن جابر ذا كربان صعدان اإ  . ويسكت فقط ؛(1)س بحنا  نزلنا  واإ

 كذا ملسو هيلع هللا ىلصن النيب زم عىل نفعل كنا : يقول ك ن ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن اإىل القول  يضيف آ ن: الثانية

 .مثالً  وكذا كذا بيننا  يح موجود ملسو هيلع هللا ىلص والنيب نقول كنا  آ و وكذا،

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب فهيا  ذكر الثانية الصورة آ صاًل، ملسو هيلع هللا ىلص النيب فهيا  يذكر مل :ال وىل الصورة

 من آ و الصحايب قول من فهو املوقوف؛ قبيل من هذا يعترب هل حمكها  املسأ ةل؛ صور هذه

  النيب اإىل املرفوع حمك يف يكون آ م وفعهل؛ ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب ك جحة يكون فال الصحايب؛ فعل

 هذا؟ آ م املراد املعىن هذا هل ؟ملسو هيلع هللا ىلص النيب عهد عىل آ ي كذا؛ نفعل كنا : وقوهل ؛ملسو هيلع هللا ىلص

 قبيل من هو ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن فيه يذكر مل اذلي ال ول: فيقول فيفرق؛ الصالح  ابن آ ما 

نه فقا  ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن فيه ذكر اذلي الثاين آ ما  املوقوف، آ يضًا من ل آ بو بكر الإسامعييل؛ اإ

 ر،هو من قبيل املرفوع ؛ل نه يدل عىل التقري ، وقال احلامك النيسابوري: (2) املوقوف قبيل

 ورحجه ابن الصالح.

 خالصة املوضوع : 

؛ سواء قال يف زمن النيب (نفعل) كنا آ و  (كنا نقول)بعض العلامء قال: مثل هذا اللفظ: 

 من قبيل املوقوف. فهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن يف يقل مل آ و ملسو هيلع هللا ىلص

 اذلي والثاين موقوفًا، يعترب ملسو هيلع هللا ىلصال ول اذلي مل يضفه اإىل زمن النيب  :وبعضهم فرق؛ فقال 

 .مرفوعاً  يعترب ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن اإىل آ ضافه

 اإىل آ ضافه سواء ؛ والثاين ال ول املرفوع؛ حمك  يف الكهام: البعض فقال الثالث قولال وآ ما 

 

    (.2993آ خرجه البخاري )-1

: )وبلغين عن آ يب بكر الرب قاين: آ نه سأ ل آ ب بكر اإلسامعييل (68/  1قال احلافظ العرايق يف " التقييد والإيضاح " )  -2

لمام عن ذكل فأ نكر كونه من املرفوع(  اإ
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 .ل آ و ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن

عبدهللا ريض هللا عنه عىل جواز العزل بفعلهم هل يف زمن نزول  بن جابر احتج وقد

؛ يعين جيامعون الإماء و قبل الإنزال يرتكون (1)الويح؛ فقال: "كنا نعزل والقرآآن يزنل"

آ امجلاع حىت ل حيصل آ ولد؛ فقال: كنا نعزل والقر  ن يزنل، يعين هل جيوز العزل آ م ل آ

آ كنا نعزل والقر  :فقالجيوز؟ احتج عىل اجلواز هبذا؛  لَْو اَكَن َشيْئًا يمهْنَيى َعْنهم )ن يزنل؛ قال: آ

آنم   .(2) (لهََنَااَن َعْنهم الْقمْرآ

ذن ما آ ضيف اإىل زمن النيب   واحض هو و جابر وهو الصحايب هذا عند مرفوعاً  يعترب ملسو هيلع هللا ىلصاإ

 .الثانية للصورة بلنس بة هذا املرفوع؛ حمك يف اعتربه آ نه هذا؛ الكمه من

ذا يضفه؛ مل آ و ملسو هيلع هللا ىلصنه مرفوع مطلقًا؛ سواء آ ضافه اإىل زمن النيب آ  : والصحيح   قال اإ

 الزمن ذكر سواء ملسو هيلع هللا ىلص النيب زمن عىل محمول فهو كذا؛ نقول كنا  آ و كذا نفعل كنا  الصحايب

، وهناك (3)جحر ابن احلافظ قال كام حصيحهيام يف الش يخان اعمتده اذلي وهذا يذكره؛ مل آ و

 خالصة املوضوع.مذاهب آ خرى؛ وهذه 

 ( ومن هذا الَقبيل قال :)

 يعين: من هذا النوع 

قولم الصحايب ِّ : " كنا ل نرى بأ سًا بكذا" آ و " اكنوا يفعلون" آ و " يقولون " آ و  قال :)

نه من قبيل املرفوع   ملسو هيلع هللا ىلص "يمقال كذا يف عهد رسول هللا   ( "؛ اإ

نرى بأ سًا بكذا( ؛  لك هذا من قبيل املرفوع؛ فيعترب هل حمك الرفع مبارشة؛ )كنا ل

فالصحابة حني  يقولون: كنا؛ فالغالب عىل الظن آ نه محمول عىل آ هنم اكنوا يفعلون ذكل يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلص عليه آ قرمه قد فيكون ؛ملسو هيلع هللا ىلصعهد النيب 

 

 ( 1440) ومسمل( 5208)آ خرجه البخاري  -1

 ( 1440آ خرجه مسمل ) -2

 ( 515/ 2" النكت عىل ابن الصالح" ) -3
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 ُآمران بكذا آ و هنينا عن كذا   مسأ ةل آ خرى: قول الصحايب: 

ينا عن كذا "؛  قال :) ران بكذا " آ و "هنم : " آ مِّ مرفوع  مس ند  عند آ حصاب  وقولم الصحايب ِّ

 ( احلديث 

خ ِّص لنا. وكذكل:  ِّم علينا، وُآبيَح لنا، ورم ر   حم

ذا قال الصحايب: آ مران بكذا آ و هنينا عن كذا؛ من اذلي آ مرمه ومن  هذا موضوع آآخر؛ اإ

 اذلي هنامه؟

رج يف العيدين العواتق وذوات اخلدور( ؛ من اذلي (1) كقول آ م عطية: )آ مران آ ن خنم

 آ مرمه؟ 

؛ لحظ قولها يف (2) آ يضًا : )هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يمعزم علينا( ها ريض هللا عهنا وكقول 

 هنينا؛ يه نفسها آ م عطية. :آ مران ويف الثاين :ال ول

ران بكذا " آ و "هنينا عن كذا "؛ مرفوع مس ند عند آ حصاب  قال: )وقول الصحايب: " آ مِّ

ِّم علينا وآ بي ر  ح لنا ورخ ص لنا؛ ل ن الظاهر من قوهلم هذا؛ آ هنم احلديث(؛ وكذكل حم

 .ملسو هيلع هللا ىلصيريدون بذكل الآمر والنايه الرشع ؛ وهو النيب 

 ( وهو قول آ كرث آ هل العمل، وخالف يف ذكل فريق مهنم آ بو بكر الإسامعييل :)قال

 والصواب ما قاهل آ كرث آ هل العمل آ حصاب احلديث.

 

 مسأ ةل اثلثة: قول الصحايب: من الس نة كذا 

نَة كذا"   وكذا الالكم عىل قوهل: قال :)  ( "من الس ُّ

 

 ( 981آ خرجه البخاري ) -1

 ( 938( ومسمل )1278آ خرجه البخاري )  -2
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ْنَدَها  مثاًل: َذا تََزَوَج الثَي َِّب آ قَاَم عِّ
ِ
ْبًعا، َوا ْنَدَها س َ ْكَر آ قَاَم عِّ َذا تََزَوَج البِّ

ِ
نَةم ا قول آ نس: "الس ُّ

 .(1)ثاََلاًث"

املبيت؛ فقال آ نس بن هتا نصيبًا يف س بعة آ ايم، ويعط  رَضَ  ؛ فيعط  البكرَ مم سِّ قْ يعين يَ 

راوي احلديث عن  - (2)قالبة آ بو قال ،ملسو هيلع هللا ىلصومل يذكر النيب  ماكل: من الس نة كذا وكذا؛

ن آ نسًا رفعه اإىل النيب لقلتم  ولو شئتم ) - آ نس  هو قوهل؟ من مينعه اذلي ما  ،(ملسو هيلع هللا ىلص: اإ

 .شابه ما  آ و شك آ و قالبة آ بو تورع فقد يرفعه؛ مل آ نس فكون يتورعون، الورع؛

من حديث ابن شهاب الزهري عن سامل بن عبد هللا  (3)"حصيحه" يف البخاري وآ خرج 

ر بلصالة؛ ) بن معر عن آ بيه يف قصته مع احلجاج حني قال هل:ا اإن كنت تريد الس نة فهج ِّ

ل بذكل يعنون وهل: فقال ؟ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن شهاب: فقلت لسامل: آ فعهل رسول هللا   -  (سنته اإ

ل بلس نة يريدون ل آ هنم واحض؛ فهذا - ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة يعين  .ملسو هيلع هللا ىلصة النيب س ن اإ

ذن  فهو فيه؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب يمذكر مل لو حىت ملسو هيلع هللا ىلص النيب س نة يريدون ؛كذا الس نة من: قوهلم اإ

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل مرفوعاً  يعترب

قامة:) قال  (  وقول آ نس:" ُآمر بالل آ ن يَْشفَع ال ذان والإ

 محمول فلكه ر؛امجلهو  عند مرفوع لكه وهذا ظاهر، هذا ؛ملسو هيلع هللا ىلصمن اذلي آ مره؟ آ مره النيب 

روا ع ىل آ ن مرادمه آ هنم اكنوا يفعلون ذكل ويقولونه يف زمن الترشيع، ولو اكن بطاًل ملا ُآقِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصعليه، وآ ن الآمر النايه هو النيب 

 

 ( 1461)( ومسمل 5213) متفق عليه البخاري  -1

 آ و خادل احلذاء  -2

3- (1662) َ برَْيِّ َريضِّ بْنِّ الزُّ َف، عَاَم نََزَل بِّ ، آ َن احلََجاَج بَْن يموسم ينِّ َسالِّم  َهاٍب، قَاَل: آ ْخرَبَ اَّلَلم َعهْنمَما،  : " ...َعْن ابْنِّ شِّ

« : فِّ يَْوَم َعَرفََة؟ فَقَاَل َسالِّم  ، َكْيَف تَْصنَعم يفِّ املَْوقِّ َ اَّلَلم َعْنهم لَصاَلةِّ يَْوَم َسأ َل َعْبَد اَّلَلِّ َريضِّ ْر بِّ نََة فَهَج ِّ ْن كمْنَت تمرِّيدم الس ُّ
ِ
ا

نَ  ْهرِّ َوالَعرْصِّ يفِّ الس ُّ وَن بنَْيَ الظُّ َمعم هَنمْم اَكنموا جَيْ
ِ
َر: »َصَدَق، ا َ َ َعَرفََة«، فَقَاَل َعْبدم اَّلَلِّ بْنم معم «، فَقملْتم لَِّسالٍِّم: آ فََعَل َذكلِّ ةِّ

ولم اَّلَلِّ َصىَل هللام  «  َرسم نَتَهم َل سم
ِ
َ ا وَن يفِّ َذكلِّ عم : »َوَهْل تَتَبِّ ؟ فَقَاَل َسالِّم   عَلَْيهِّ َوَسمَلَ
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   مسأ ةل جديدة؛ هل تفسري الصحايب يف حمك املرفوع؟

منا ذكل فامي اكن  قال: وما قيَل من آ َن تَْفسرَي  ) قال ابن كثري:  مْكِّ املرفوعِّ؛ فاإ الَصحايب يف حم

  (.سبب نزوٍل آ و حنو ذكل 

 من هو آ م ملسو هيلع هللا ىلصيعترب يف حمك املرفوع اإىل النيب  هل تفسري الصحايب لآية من كتاب هللا؛

 الصحايب؟

)آ ما احلامك فأ طلق النقل عن البخاري ومسمل آ ن تفسري الصحايب اذلي  :(1)جحر ابن قال

 شهد الويح حديث مس ند(.

منا ذكل فامي  آ ما ابن الصالح فيقول )وما قيل من آ ن تفسري الصحايب يف حمك املرفوع؛ فاإ

ل من النيب  اكن سبب نزول آ و حنو ذكل (؛  مدخل ول ملسو هيلع هللا ىلصآ ي: مما ل ميكن آ ن يؤخذ اإ

ل يؤخذ آ ن ميكن ل يشء يعين ؛(ذكل حنو آ و: )قوهل معىن هذا فيه؛ للرآ ي  النيب عن اإ

 .الاجهتاد يدخهل آ ن ميكن فال ،ملسو هيلع هللا ىلص

َذا َجاَمَعهَا  )نزول الآية؛ كقول جابر بن عبد هللا :  سبب يكون آ ن آ و
ِ
: ا اَكنَتِّ الهَيمودم تَقمولم

{ ]البقرة: ْ ئمْتم ْ آ ىَن شِّ ْ فَأْتموا َحْرثمَكم ْ َحْرث  لمَكم مكم لَْت: }نَِّساؤم َا َجاَء الَودَلم آ ْحَوَل، فزََنَ ْن َوَراهئِّ  مِّ

، هذه القصة اليت ذكرها جابر ليست من عنده؛ فهي  يف حمك املرفوع؛ ل ن  (2) (223

احلادثة اكنت سببًا لزنول الآية؛ فليس من الكمه ول من تفسريه؛ خبالف ما لو قال يف 

الآية معناها كذا وكذا؛ فهنا ميكن آ ن يكون هذا التفسري اجهتادًا من عنده؛ فال يأ خذ حمك 

 هو حصيح.و  ؛الرفع، وهذا ما قاهل ابن الصالح 

  آ و   ، مسأ ةل آ خرى؛ قول الراوي عن الصحايب: يرفع احلديث 

 

   (.531/  2" النكت ) -1

 ( واللفظ للبخاري1435( ومسمل )4528آ خرجه البخاري )  -2
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 َ  : ملسو هيلع هللا ىلص  آ و يبلغ به النيب   ، ميه نْ ي
" آ و :"يبلغ به النيب  ) :قال ذا قال الراوي عن الصحايب :"يرفعم احلديَث" آ و "يَْنميهِّ آ ما اإ

 (." ؛ فهو عند آ هل احلديث من قبيلِّ املرفوعِّ الرصحيِّ يف الرفع وهللا آ عمل ملسو هيلع هللا ىلص

منا  ؛ملسو هيلع هللا ىلصيعين هنا مل يقل الصحايب: عن النيب  يأ يت الراوي ويقول عن الصحايب: يرفعم  اإ

 وهذه -  يمَنيه: يقول آ و آ صاًل، ملسو هيلع هللا ىلصويذكر خربًا ول يذكر فيه النيب  -آ ي الصحايب - احلديث 

 آ نس عن اثبت عن: احلديث يف الراوي يقول مفثالً  ؛ -  احلديث آ هل يس تعملها  لكمة

ديث؛ قال كذا وكذا، احل  يرفع: الراوي يقول آ و ،ملسو هيلع هللا ىلص فيه يذكر ومل وكذا، كذا قال يرفعه؛

 .ملسو هيلع هللا ىلص كذا؛ ول يذكر فيه النيبو  آ و يمَنيه قال وكذا

 آ ما  هنا، اإىل ويسكتون( به يبلغ: )يقولون آ حيااًن؛ احملدثني عادة هذه ؛(به يبلغ آ و:) قال

 النيب به يبلغ: فقال فيه؛ ملسو هيلع هللا ىلص النيب الراوي ذكر لو لكن ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب به يبلغ: فقال املؤلف؛

 آ ن الظاهر لكن وانهتيى؛ ملسو هيلع هللا ىلصينبه عىل هذا؛ ل نه ذكر فيه النيب  آ ن حىت احتاج ملا  ؛ملسو هيلع هللا ىلص

 كتب يف يقع اذلي هذا ل ن ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذكر غري من( به يبلغ آ و: )هنا  يريدها اليت العبارة

 .ويسكتون( به يبلغ: )يقولون احلديث؛ آ هل

ذن؛ ذا اإ َ  آ و احلديث، يرفع: قال اإ  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل آ نه مفرادمه به؛ يبلغ آ و ميه،نْ ي

 وهللا آ عمل(. .قال :) فهو عند آ هل احلديث من قبيل املرفوع الرصحي يف الرفع

 هذا ما آ راده وهللا آ عمل.

ِّق بني  هذه اصطالحات عند آ هل احلديث ينبغ  آ ن تكون معلومة عند طالب العمل؛ ليفر 

ذا آ ضيف اإىل الصحايب خيتلف عن اإضافته ما هو مرفوع وما هو موقوف؛ ل ن احلديث اإ 

 والرد؛ وال خذ لالجهتاد فيه جمال ل ودين ترشيع ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل فاإضافته ؛ملسو هيلع هللا ىلصاإىل النيب 
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ح خيالفه؛ الصحابة من وغريه اجهتاداً  يكون فرمبا  الصحايب قول خبالف  ال دةل عىل بناء فرتج ِّ

 .آ عمل وهللا. مثالً 
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 املرسل النوع التاسع:  

ل مرسل ؛ وهذا النوع نوع همم جدًا وهو من قسم الضعيف واملرسل غالبه ضعيف؛ اإ

ن شاء هللا  - الصحايب فهذا يكون مقبوًل؛ ل ن الساقط من مرسل الصحايب  - كام س يأ يت اإ

 هو حصايب، ويف هذه احلاةل ل يؤثر هذا السقط؛ ل ن الصحابة لكهم ثقات عدول.

جبميع التعريفات اليت وردت عند آ هل العمل ففيه خالف؛  لكن موضوعنا الآن هو املرسل

 عىل ماذا يطلق؟ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصتقدم معنا آ ن املرسل هو: ما آ ضافه التابع  اإىل النيب ؛ ومن خالل دراستنا للبيقونية

 السابق يف آ ساساً  لكن العمل، آ هل من املتأ خرين عند انترش اذلي هو التعريف وهذا

رف ما هو نع حىت املؤلف بالكم فنبدآ    املرسل، تعريف يف العمل آ هل بني خالف يوجد

 املرسل.

 

 املذاهب يف تعريف املرسل 

 آ وًل: املذهب املتفق عليه 

ِّ الكبري اذلي قد  قال ابن الصالح رمحه هللا: ) وصورتهم اليت ل خالَف فهيا: حديثم التابع  

بيد هللا بن عَدي ِّ بن   يا آ درَك جامعًة من الصحابة وجالسهم؛ كعم ، مث سعيد بن املسيب  ر اخلِّ

ذا قال: قال رسول هللا   ( .ملسو هيلع هللا ىلصوآ مثاهلام؛ اإ

بدآ  ابن الصالح بتعريف املرسل بلصورة املتفق علهيا بني آ هل احلديث؛ وآ هنا تسمى 

مرساًل، وآ هنم متفقون عىل هذا؛ فاإن مجيع آ هل احلديث يسمون ما آ ضافه التابع  الكبري 

 كام ل؛ آ م مرسالً  تسمى هل آ خرى؛ صور يف لحص اخلالف لكن مرساًل؛ ملسو هيلع هللا ىلصاإىل النيب 
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 س يأ يت اإن شاء هللا.

ذًا هذه الصورة مىت  فعىل حسب ما قال ابن الصالح: )وصورته اليت ل خالف فهيا(؛  اإ

وردت عندان؛ فهي  من قسم املرسل بلتفاق؛ ويه ما آ ضافه التابع  الكبري اإىل النيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

لق  الصحايب وهو مؤمن ومات عىل ذكل؛ فهذا والتابع  كام عَرفناه مس بقًا؛ هو: من 

 يسمى اتبعيًا.

ذًا صار عندان تفريق ما بني التابع  الكبري والتابع  الصغري؛ ما الضابط يف التفريق بني   اإ

 هذا وهذا؟  

 ضابط التفريق بني التابع  الكبري والتابع  الصغري  

آ درك جامعة من الصحابة وضع املؤلف الضابط بنفسه؛ فقال: )التابع  الكبري اذلي قد 

وجالسهم(؛ هذا الضابط اذلي ذكره ابن الصالح هنا؛ آ نه آ درك )جامعة من الصحابة(؛ مل 

منا آ درك جامعة وجالسهم، وامجلاعة تطلق عىل ثالثة مفا فوق.  يدرك واحدًا ول اثنني؛ اإ

ون لكن هذا العدد غري منضبط؛ يعين خشص لق  اثنني آ و لق  ثالثة؛ مفا الفرق حىت يك

 هذا كبريًا وهذا صغريًا؟ هذا غري منضبط.

فذلكل زاد بعض آ هل العمل قيدًا همامً يف هذا، فقال: )هو اذلي لق  جامعة من الصحابة 

لُّ روايته عهنم(  يعين: آ كرث روايته عن الصحابة ريض هللا عهنم. ؛ وجالسهم: )واكنت جم

ل العدد  َل وآ ما التابع  الصغري: فهو اذلي مل يلَق مهنم اإ ل آ ن جم اليسري، آ و لق  جامعة اإ

 روايته عن التابعني. 

 ِّ ما آ ن يكون يف اللق   ذًا نفهم من الكهمم هذا آ ن الضابط؛ اإ من حيث العدد؛ القةل والكرثة  اإ

من الصحابة؛ مفن لق  الكثري من الصحابة فهو اتبع  كبري، ومن لق  القليل مهنم فقط فهو  

 اتبع  صغري. 
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و عدد الرواايت اليت رواها؛ هل آ كرث رواايته عن الصحابة آ م عن آ و آ ن يقال: الضابط ه

 التابعني؟ فهام ضابطان.

ذا قال: قال رسول هللا  هذا الضابط اذلي ذكروه يف التابع  الكبري؛ فهذا التابع  الكبري اإ

 آ ن عىل احلديث آ هل بني حاصل فالتفاق ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول اإىل احلديث آ ضاف آ و ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .الصالح  ابن ذكره ما  هذا مرساًل؛ يعترب احلديث هذا

ذاً   .مرسالً  يسمى ؛ملسو هيلع هللا ىلص الصورة اليت يه حمل اتفاق: ما آ ضافه التابع  الكبري اإىل النيب اإ

ذا التفاق؛ صورة من فيخرج الصغري التابع  آ ما   النيب اإىل احلديث الصغري التابع  آ ضاف اإ

 . ل والبعض مرسالً  جيعهل العلامء بعض خالف؛ املسأ ةل يف ل؟ آ م مرسالً  يسمى هل ؛ملسو هيلع هللا ىلص

 

 اثنيًا: املذهب املشهور 

 ( املشهورم التَْسويةم بنَي التَابعني آ مجعني يف ذكلقال: و )  ابن كثري: قال

 من الصورة اليت ل خالف فهيا اإىل الصورة املشهورة عند احملدثني. ابن الصالح  انتقل

 بغض ؛ملسو هيلع هللا ىلصيعين: آ ن الصورة املشهورة عند احملدثني: ما آ ضافه التابع  اإىل النيب  والكمه

 ن كونه كبريًا آ و صغريًا. ع النظر

 ؛ صار عندان صوراتن للمرسل: اخلالصةف

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسل: ما آ ضافه التابع  الكبري اإىل النيب الصورة ال وىل؛ املتفق علهيا آ هنا من قبيل امل

 النيب اإىل التابع  آ ضافه ما : احملدثني عند مشهورة يه واليت فهيا؛ اخملتلف الثانية الصورة

 ًا آ و صغريًا.كبري  اكن سواء ملسو هيلع هللا ىلص

فناها يف البيقونية، وهذا اذلي اش هتر عند املتأ خرين من آ هل  وهذه الصورة اليت عر 

 احلديث. 
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ذا قرآ ت يف كتب العلل وكتب العلامء القداىم؛ جتدمه يطلقون املرسل عىل لك حديث  واإ

منقطع ليس فيه اتصال؛ لك حديث حصل فيه انقطاع يسمونه مرساًل؛ سواء اكن منقطعًا 

 عندي ثالثة مذاهب: آ و معضاًل آ و اكن مرساًل ... اإىل آآخره؛ فهذا مذهب آآخر، فصار

 .ملسو هيلع هللا ىلصاملذهب ال ول: ما آ ضافه التابع  الكبري اإىل النيب 

 .صغرياً  آ و كبرياً  اكن سواء ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل التابع  آ ضافه ما : الثاين املذهب

 .مرسل فهو انقطاع فيه ما  لك: الثالث املذهب

ذا مر بك يف كتب العلل: هذا حديث كت يف مشهور وهذا ب العلل؛ ويه مسأ ةل هممة، اإ

 بني انقطاع فيه يكون رمبا  بل ؛ملسو هيلع هللا ىلصمرسل؛ فال يلزم آ ن يكون مما آ ضافه التابع  اإىل النيب 

 .لهذا فتنبه مرسل؛ حديث هو: فيقولون راويني،

َوااَيتِّ يفِّ آ ْصلِّ : (1)"حصيحه مقدمة" يف هللا رمحه مسمل قول هذا ومن ِّ َن الر  ْرَسلم مِّ )َوالْمم

َجٍة (؛ مفراده بملرسل املنقطع معومًا، سواء اكن  قَْولِّنَا، م ْل ْخبَارِّ لَيَْس حبِّ مْلِّ بِّ َوقَْولِّ آ ْهلِّ الْعِّ

 .آآخر انقطاع فيه اكن آ و - ملسو هيلع هللا ىلصما آ ضافه التابع   اإىل النيب - هذا املرسل اذلي ذكران 

 ا، وصورة يه املشهورة؛ فهي خالف ل صورة صورتني؛ ح الصال ابن ذكر الآن اإىل 

 وننتقل اإىل ما ذكَر عن ابن عبد الرب:

دُّ اإرساَل صغارِّ التابعنَي مرسالً قال: )   ( وحىك ابنم عبد الرب عن بعضهم: آ نه ل يمعم

  .البعض هؤلء مل يذكر امس 

ما آ ضافه التابع  الكبري اإىل وهو  ل خالف فيه؛اذلي ل، ال و  يقول بلقول وهذا املذهب

ذاً  ؛ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  رج اإ  .ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل الصغري التابع  آ ضافه ما  خيم

حىت آ نكر بعضهم آ ن  - ما ذكره ابن عبد الرب عن البعض هؤلء اذلين مل تذكر آ سامؤمه 

ن اكن؛ - يكون هناك من قال هبذا القول ر؛ غري مشهو  مذهبًا خفيَاً  هو مذهب مذكور، واإ

 

 ( 29)ص  -1
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 وقد قيل. ؛قول حال عىل لكولكنه 

: )ومل آ َر التقييد بلكبري رصحيًا عن آ حد، لكن نقهل ابن عبد الرب (1)قال احلافظ ابن جحر

ن وجد-عن قوم، وهو  ل آ ن املشهور خالفه(.  - واإ  اإ

 انهتينا من املذهب ال ول، واملذهب الثاين؛ فننتقل اإىل ما بعده:

مْرَسَل بلتابعني قال: )  ( مث اإن احلامك خيمصُّ امل

 آ ي: احلامك النيسابوري 

 وهذا املذهب هو اذلي ذكره ابن الصالح آ نه املذهب املشهور.

 املذهب الثالث اذلي ذكره ابن الصالح يف املرسل 

مون التابعني وغريمه قال: )  (  وامجلهور من الفقهاء وال صوليني يَعم ِّ

هذا مذهب اثلث؛ امجلهور من الفقهاء وال صوليني يعممون؛ لك حديث آ ضافه التابعون 

 قال لو كام اتبع ؛ اتبع اكن لو حىت: يعين مرساًل، فيكون ملسو هيلع هللا ىلصوغري التابعني اإىل النيب 

 (2)مرسالً  هذا يسمى هؤلء فعند ؛(ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن: )ماكل

نه ل يقيده بتابع  كبري، ول بتابع    ذ اإ وهذا املذهب آ مع من املذهبني ال ول والثاين؛ اإ

ذا آ ضافوا احلديث اإىل النيب   يسمى ملسو هيلع هللا ىلصصغري؛ بل حىت آ تباع التابعني آ و من بعدمه اإ

 

 ( 543/  2" النكت" ) -1

 (، 145/ 3انظر "الفصول يف ال صول" للجصاص ) -2

(: )اتفق علامء الطوائف عىل آ ن قول التابع  الكبري: قال رسول هللا صىل 35/ 1"التقريب والتيسري" )وقال النووي يف 

هللا عليه وسمل: كذا آ و فعهل يسمى مرساًل، فاإن انقطع قبل التابع  واحد آ و آ كرث قال احلامك وغريه من احملدثني: ل يسمى 

ن اكن آ كرث مرساًل بل خيتص املرسل بلتابع  عن النيب صىل هللا  عليه وسمل، فاإن سقط قبهل واحد فهو منقطع، واإ

 مفعضل ومنقطع، واملشهور يف الفقه وال صول آ ن اللك مرسل( 
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 .وال صوليني الفقهاء مجهور عن نقالً  الكهمم ظاهر هذا مرساًل،

 ( بن احلاجب يف خمترصه يف آ صول الفقه: كام قال آ بو معرو   قلت::) كثري ابن قال

هذا اخملترص يسمى خمترص ابن احلاجب يف آ صول الفقه، وهو من آ شهر اخملترصات يف  

 .(1)آ صول الفقه، خصوصًا عند املالكية، امسه: منهتيى ال صول

 ( ملسو هيلع هللا ىلص املرسل قول غري الصحايب : قال رسول هللا قال: )

الفقهاء وال صوليني؛ قول غري الصحايب؛ اتبع ، وهذا ما نقهل ابن الصالح بأ نه املشهور عند 

 آ و اتبع اتبع ، آ و من دونه ؛ومل يقي ِّده؛ هذا املذهب الثالث.

 

 وهو املشهور يف كتب العلل:   للمرسل؛   املذهب الرابع 

قال النووي رمحه هللا: )املرسل عند الفقهاء وال صوليني واخلطيب وجامعة من احملدثني: ما  

س ناده عىل آ ي وجه اكن، فهو عندمه مبعىن املنقطع( ؛ هذا املذهب الرابع، وهو (2) انقطع اإ

اذلي نقلناه عن السلف ريض هللا عهنم؛ واكن يكرث يف الكهمم هذا املعىن اذلي ذكره 

)واملرسل عند الفقهاء وال صوليني واخلطيب وجامعة من احملدثني ما انقطع  النووي؛ قال:

س ناده عىل آ ي وجه اكن(؛يعين: ل يتقيد مبا آ ضيف اإىل النيب   الانقطاع اكن لو بل ؛ملسو هيلع هللا ىلصاإ

 ساًل عندمه؛ فأ ي انقطاع يف الس ند يسمى مرساًل عند هؤلء.مر  يعترب الإس ناد وسط يف

املعلق واملنقطع واملعضل واملرسل الظاهر واملرسل اخلف ؛ بل فبناء عىل ذكل: يدخل فيه 

ذا عممل آ ن صاحبه قد دلسه؛ هذا لكه داخل يف املرسل.  رمبا املدلس آ يضًا اإ

 هذا هو تعريف املرسل؛  

 

 ( 637خمترص منهتيى السؤل وال مل يف علم  ال صول واجلدل، وانظر )ص  -1

وآ حصاب ال صول واخلطيب احلافظ )وآ ما املرسل فهو عند الفقهاء  (:30/ 1قال النووي يف " رشح حصيح مسمل ") -2

 وجه اكن انقطاعه فهو عندمه مبعىن املنقطع(  يوجامعة من احملدثني ما انقطع اس ناده عىل آ   يآ ىب بكر البغداد
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ره عند احملدثني ذلكل قال: )  (هذا ما يتعلَقم بتصوُّ

ر: هو رمس صورة لليشء يف اذلهن؛ لتفهم ما هو هذا اليش ء؛ ذلكل يأ تونك  التصوُّ

 بلتعريفات؛ فتس تفيد آ نك تفهم هذا اليشء، يقول كل مثاًل: ما هو الإنسان؟

 الإنسان: حيوان انطق، فلتعرف ما هو الإنسان؛ فأ نت ترمس هل صورة يف ذهنك.

، وذكرت لكمة مكبيوتر رلو جاءان خشص بدوي من الصحراء ل يعرف شيئًا امسه مكبيوت

ما هذا المكبيوتر؟ وقد يلفظه المكبوتر؛ حىت امسه آ حيااًن ل آ مامه؛ س يقول كل مبارشة: 

بل بعض املشاخي اكن يلفظه هبذه الطريقة، يقول: المكبوتر، ما يدري  - يعرف كيف يلفظه؛ 

أ نت ف - عنه، ول مسع عنه شيئًا، اكن هذا يف بداية خروجه، ملاذا؟ ل نه ل يعرفه، ومل يره

ِّفه  ُجاز ختزن فيه املعلومات، مث تظهر كل املعلومات عند ؛ فتقول هل: هو هلتريد آ ن تعر 

مس هل صورة يف ذهنه، هذا معىن رتطلهبا وهكذا..، وتذكر هل تعريفًا، ملاذا هذا التعريف؟ ل

 التصور؛ تصور اليشء.

فيذكر كل العلامء التعريفات من آ جل آ ن ترمس لليشء صورة يف ذهنك تصبح عندك 

 واحضة، مث يأ يت موضوع احلمك.

 املرسل   حمك 

 عرفنا ما هو املرسل؛ ولكن ما حمكه؟

َجة يف ادلين ) قال:  ( ، فذكل يتعلق بعمل ال صول وآ ما كونه حم

 انتقل الآن اإىل مسأ ةل احلمك؛ حمك املرسل هل هو مقبول آ م غري مقبول؟

ذا وجد واحتجت اإىل   ذًا تبدآ  آ وًل بلتعريف، مث تأ يت بحلمك، مث تأ يت بدلليل عىل هذا اإ اإ

 دليل.

 (  ؛ فذكل يتعلَقم بعمل ال صولوآ ما كونه جحة يف ادلينقال: )

 ملاذا يتعلق بعمل آ صول الفقه؟ 
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آ ن  ؟ ما اذلي يصلحمايه ال دةل الرشعية ل ن آ صول الفقه آ صاًل يه مادة موضوعة لتعلمك

 يكون دلياًل، وما ل يصلح آ ن يكون دلياًل.

 فاحلديث النبوي؛ هل هو دليل آ م ليس بدليل؟ دليل؛ احلجة كذا وكذا.

؛ اكحلديث املرسل؛ اً حصيح  دليالً هل لكه دليل؟ ل؛ بل منه دليل حصيح، ومنه ليس 

 ل حيتج به؛ ل ن فيه انقطاعًا. ،ليس حبجة لاحلديث املرسفعىل الصحيح؛ 

، وهذا الساقط ل نعمل حاهل، رمبا يكون كذاًب، رمبا اً ساقط اً آ ن هناك آ حد فيه املشلكةف

ذًا ل نس تطيع آ ن نقبل  يكون يسء احلفظ، رمبا يكون مرتواكً؛ الاحامتلت موجودة لكها، اإ

ء اكن من قبيل خربه حىت نعرف من هو وما حاهل؛ ذلكل نقول: ما فيه انقطاع؛ سوا

ذا  سقطًا؛ املعضل؛ ل يقبل؛ ل ن فيهآ و املنقطع، آ و  املرسل، سقط واحد عىل ال قل، واإ

سقط واحد؛ ل نعرف ما هو حاهل، رمبا يكون كذاًب، رمبا يكون يسء حفظ اإىل آآخره، 

ويف هذه احلاةل ل نس تطيع آ ن نقبل خربه حىت نعرف من هو؛ ذلكل اكن املرسل ضعيفًا، 

 اإىل آآخره ...ضعيفًا، واملعضل ضعيفاً  واملنقطع

هناك  نا ل ن  هذا املبحث؛ مبحث كون هذا جحة آ م ليس حبجة هو من مباحث آ صول الفقه؛

ذا  جُّ تَ نبحث عن ال دةل الرشعية، وهل حيم  هبا آ م ل حيتج هبا، وكيف نفهم ال دةل الرشعية، واإ

ول الفقه، وهذه املباحث تعارضت ال دةل الرشعية كيف نتعامل معها؛ هذا لكه من معل آ ص

 لكها تطرق يف آ صول الفقه. 

ل آ ن  وهنا ننبه عىل آ مر همم جدًا: ل ميكن كل اي طالب العمل آ ن تكون طالب عمل حبق اإ

تدرس آ صول الفقه؛ آ صول الفقه مادة هممة جدًا لطالب العمل حىت يمتكن من فهم ال دةل 

ين خيوضون يف قيل وقال، ويف بشلك حصيح، وآ ن يمتكن من الاجهتاد بشلك سلمي؛ فاذل

 ؛ كثري مهنم ل يعرف ال دةل .اإخلالفنت، وهذا دليل، وهذا ما معه دليل … 

ذا خرج عن   قد يعرف آ ن هذا دليل من الكتاب والس نة؛ لكنه ل يعرف بعد ذكل اإ

الكتاب والس نة، عن الآية واحلديث ما يعرف هل هذا دليل آ م ليس دلياًل، وقد ل 

لشلك السلمي، بلشلك الصحيح؛ ل نه مل يدرس آ صول الفقه ول بليل يس تطيع فهم ادل



 

210 

ذن كيف س يفهم هذا ادلليل؟ لن يفهم؛ ذلكل نقول لبعضهم عندما  درس اللغة العربية؛ اإ

خيوض يف الفنت ويتلكم يف آ ش ياء يه آ كرب منه؛ نقول: ل تتدخل يف هذه ال مور، آ نت ل 

العربية ول درست آ صول الفقه، ول درست عمل تفهم هذه املواضيع، ل درست اللغة 

ذًا واجبك آ ن تسأ ل آ هل العمل اذلين  احلديث حىت تفهم هذه القضااي، يه آ كرب منك؛ اإ

ل تعط  نفسك  تثق بعلمهم وديهنم وتلزم الصمت والسكوت فقط، القضااي كبرية عليك،

اد اليت يه ال لت، اليت ؛ خاصة هذه املو آ كرب من جحمها، ول تتدخل فامي ل يعنيك، تعملَ 

 تمتكن من خاللها من معرفة ادلليل وكيف تفهم ادلليل؛ وليس فقط معرفة ادلليل. 

يأ تيك بعض ال شخاص من العامة آ و من آ ش باه العامة، تذكر هل مسأ ةل دقيقة، يقول كل: 

ما ادلليل؟ بعض الناس حصل هذا املوقف معه، ذكر هل آ حدمه مسأ ةل، فقال هل: ما 

فأ عطاه دلياًل ل عالقة هل بملسأ ةل هنائيًا، وقَبل ذكل ادلليل ومَّش، ملاذا؟ ل نه ل  ادلليل؟

 لب بدلليل وآ نت ل تفهم ما هو ادلليل؟ ا يعرف ما ادلليل، ملاذا تط

حصيح آ ن ديننا دين آ دةل، وليس عندان يشء يف ادلين يقبل من غري دليل؛ همام اكن هذا 

نَي{ اليشء؛ آ ي يشء يف ادلين ل بد ف  قِّ ْ َصادِّ ْن كمْنمتم
ِ
ْ ا يه من دليل، }قمْل َهاتموا بمْرَهانمَكم

 [؛ لكن يطلب ادلليل من يفهم ادلليل.111]البقرة/

ذلكل حنن حنثُّك عىل آ ن تدرس وتتعمل وتتأ صل لتفهم ادلليل، وتعرف احلق من الباطل  

نصاف وعدل.  ماكنك آ ن حتمك عىل ال مور بعمل واإ  ومتزي ال مور، عندها بإ

آ ما اجلاهل؛ فس يحمك بلظمل يف مجيع ال حوال، هو ظامل لنفسه قبل لك يشء؛ ل نه وضع 

 نفسه يف غري موضعها، واجهتد ول حيل هل الاجهتاد.

 نرجع اإىل موضوعنا: 

 قال: )وآ ما كونه جحة يف ادلين، فذكل يتعلق بعمل ال صول( 

لمه، ول يزهدنمَكم فيه آ هل ول بد لطالب العمل من تع آ رجع وآ قول: آ صول الفقه همم جدًا،

الالكم اذلين آ فسدوه وآ دخلوا فيه ما ليس منه، وصَعبوه وعقَدوه، ادرسوه عىل آ هل 

الس نة؛ يسهلونه لمك اإن شاء هللا، لكنه همم، فيه مباحث ل فائدة مهنا؛ ثرثرة من ثرثرة 
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غريبة عن فيه مباحث يه من املنطق ومن عمل الالكم، ومباحث و اتركوها،  آ هل الالكم؛

 عمل آ صول الفقه، هذه لكها ترتك، وتركز عىل  العمل نفسه.

 ( وقد آ ش بعنا الالكم يف ذكل يف كتابنا املقدمات : )ابن كثري قال 

 املقدمات كتاب لبن كثري لعهل مفقود وهللا آ عمل. 

وقد ذكر مسمل يف مقدمة كتابه: آ ن املرسل يف آ صل قولنا وقول آ هل العمل بل خبار  قال: )

 ( س حبَجةٍ لي 

 .(1)ما ذكره مسمل يف مقدمة حصيحه هذا

 .ملسو هيلع هللا ىلصواملرسل املراد هنا: آ مع من املرسل اذلي هو ما آ ضافه التابع  اإىل النيب 

 ( وكذا حاكه ابن عبد الرب عن جامعة آ حصاب احلديث قال: )

 يعين: آ ن املرسل ليس حبجة.

قوطِّ قال: )  ، هو  وقال ابن الصالح: وما ذكرانه من سم مْرَسل واحلممْكِّ بَضْعفِّهِّ الاحتجاجِّ بمل

مقَادِّ ال ثر  فَاظِّ احلديث ون آراءم جامعة حم  ( وتداولوه يف تصانيفهم  ،اذلي اس تقَر عليه آ

وهو احلق اإن شاء هللا؛ ملا ذكرانه؛ آ نه قد سقط منه رجل عىل ال قل، ول نعمل ما حال 

 هذا الرجل.

   (قال قال:) 

 .يعين ابن الصالح 

 (.والاحتجاج به؛ مذهب ماكل وآ يب حنيفة وآ حصاهبام يف طائفة وهللا آ عملقال: )

  .(2)يعين: يف جامعة، فاحتج به ماكل وآ بو حنيفة، واحتجت به جامعة من آ هل العمل

 

1- (1/29 ) 

)فأ ما القابلون هل احملتجون به فهم ماكل وآ بو حنيفة ومجهور آ حصاهبام  (:33/ 1قال العاليئ يف " جامع التحصيل" ) -1

 عزتةل وهو آ حد الروايتني عن آ محد بن حنبل رمحه هللا(.وآ كرث امل

 (: 906/ 3وانظر "العدة يف آ صول الفقه "ل يب يعىل الفراء )
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 (  قلت: وهو حميك عن الإمام آ محد بن حنبل يف روايةقال ابن كثري: ) 

 يف رواية عنه مذكورة آ نه حيتج بملرسل آ يضًا، لكن املشهور عنه آ نه ل حيتج به. 

، قالوا: ل نه تتبَعها  قال: ) سان  وآ ما الشافع  فنََص عىل آ ن مرسالت سعيد بن املسيب حِّ

 ( وهللا آ عمل  . فوجدها مس ندة

ذًا  قال: )ل نه  ،(1)اس تثىن مراس يل سعيد بن املسيب  هلكن ؛الشافع  ل حيتج بملرسلفاإ

ذًا احتجاجه هبا ل ل هنا مرسةل؛ بل  تتبعها فوجدها مس ندة(، يعين: وجدها موصوةل، فاإ

ذًا هو ل حيتج بملرسل آ صاًل. ،(2)ةل هنا مس ند  اإ

 . (3): مل جند لها آ صالً فهيا  لكن حىت مراس يل سعيد بن املسيب مهنا مراس يل؛ قالوا 

 ( الرساةلواذلي َعَول عليه الكمه يف  قال: )

يعين: الكم الشافع  يف الرساةل، وهو كتاب نفيس جدًا يف آ صول الفقه، بل قال آ هل 

ما جتدم يف كتب  العمل: هو آ ول كتاب آ لف يف آ صول الفقه، وهذا الكتاب ل جتد فيه مثل

آ صول الفقه اليت آ لفها املتلكمون، الكمًا فارغًا وثرثرة؛ ل؛ بل هو كتاب نفيس، وجتد لك ما 

انفعًا، وقد حققه الش يخ آ محد شاكر  حتقيقًا نفيسًا طيبًا، وآ ان آ نصح طالب العمل بعد آ ن فيه 

يدرس عمل احلديث، ويدرس عمل آ صول الفقه، ويدرس علوم ال ةل ويمتكن مهنا؛ آ نصحه آ ن 

ايك آ ن تقفز، و اصرب، ف يقرآ  هذا الكتاب ؛آ ما الآن بداية فلو قرآ  فيه لن يفهم منه شيئًا؛ اإ

 

،192/ 3قال الشافع  يف " ال م" ) -2 هِّ يدِّ لُّ عىََل تَْسدِّ َل َوَجْداَن َما يَدم ًعا اإ نْقَطِّ َسي ِّبِّ َرَوى مم َفظم آ َن ابَْن الْمم  (: )قملْنَا: َل حَنْ

عَ  نْقَطِّ لْنَا مم ِّ قَبِّ ثْلِّ َحاهلِّ وف  فََمْن اَكَن بِّمِّ َل ثِّقَة  َمْعرم ميَا َعَرفْنَاهم َعْنهم اإ
هم َعْن آ َحٍد فِّ هم يمَسم ِّ  الَْمْجهموَل َويمَسم ِّ  َوَل آ ثَرم هم َوَرآ يْنَا غرَْيَ

لم َعْن النيَبِّ ِّ  َوايَةِّ َعْنهم َويمْرسِّ ِّ ْستَنَْكَر  - اَّلَلم عَلَْيهِّ َوَسمَلَ َصىَل  -َمْن يمْرغَبم َعْن الر  ابِّهِّ الْمم ْن آ حْصَ َوَعْن بَْعضِّ َمْن لَْم يَْلَحْق مِّ

َابِّ آ َحًدا، َولَ  ْم، َولَْم حنم ِّ يهثِّ اقِّ آ َحادِّ َ فرْتِّ هم فََفَرْقنَا بَيْهَنمْم لِّ دم ِّ ء  يمَسد  ي َل يموَجدم هَلم يَشْ دلَ اذَلِّ َ بِّ َلةَلِّ الَْبي ِّنَةِّ عىََل َما كِّنَا قملْنَا يفِّ َذكلِّ

 ). َوايَتِّهِّ َةِّ رِّ ْن حصِّ  َوَصْفنَاهم مِّ

يل سعيد 487/ 1قال الزركيش يف " النكت" ) -3 اَنء َمَراس ِّ ْْ هتر اْستثِّ ين الَْفزارِّي  قد اش ْ ْيخ اَتج ادل  (: )َوقَاَل الش َ

نََما َوقع بملس ند لِّ هَنَا وجدت مسانيد قَاَل َومل يقل لِّ هَنَا وجدت مسانيد فعىل َهَذا َل معىن لالس تثناء لِّ ن 
ِ
ْحتَِّجاج ا الِّ

َريَْرة َوغرَيه يمْرس نََما آ ثىن عىل مراس يهل لِّ نَهم يمْرسل َعن آ يب هم
ِ
نَه حْيتَج مبرسل سعيد َكيَف اَكَن َوا

ِ
عِّ  ا  ل مَعَن َل يعرف(الَشافِّ

(405)قال اخلطيب يف " الكفاية"  -4 حُّ ْن َوْجٍه يَصِّ َاٍل مِّ نًَدا حبِّ س ْ يٍد َما لَْم يموَجْد مم يلِّ َسعِّ  .(: )يفِّ َمَراس ِّ
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ىل الكبري، التأ صيل  القفز هذا مرض   جدًا بطالب العمل، ابدآ  بلعمل شيئًا فشيئًا، من الصغري اإ

 قبل لك يشء، التأ صيل هذا يفتح كل آ بواب العمل لكها.

 

 مىت تكون مراس يل كبار التابعني جحة؟ 

َجة اإن جاءت من  واذلي عَول عليه الكمه يف الرساةل: اإن مراس يل كبارِّ التابعني  قال: ) حم

 ( وجه آآخر ولو مرسةل 

ذا وجدت  منا حيتج هبا اإ ذًا هو ل حيتج مبراس يل كبار التابعني مطلقًا؛ اإ قرائن تدل عىل  اإ

 .(2)لها شواهد ؛ ومن ذكل آ ن يكون (1)حصهتا 

 ( آ و اعَتَضَدت بقول حصايب، آ و آ كرث العلامءقال: ) 

حصايب، آ و آ فىت هبا آ كرث العلامء؛ آ ي: يوجد قرائن اها قول ها وقوَ َضدَ يعين: يكون قد عَ  

كبار مدة -  دةجتعل هذا اخلرب يتقوى، مراس يل كبار التابعني بذلات؛ قالوا: ل ن هذه امل

؛ لو اكن هناك ساقط فس يكون آ يضًا من كبار التابعني؛ ل ن غالب روايهتم -التابعني

قالوا: يقلُّ فهيا جدًا الكذب س تكون عن الصحابة وعن التابعني الكبار، وهذه الطبقة 

ذا اعتضدت بأ ي عاضد تتقوى وتم اوآ خب  َمََّش.ر املرتوكني، قالوا: فاإ

لم قال: )  ذا مسَ   - لو مسى   -   آ و اكن املمرسِّ ل ثقةً ل يمسم  اإ ْرَسهل جحة،   ؛ ى اإ حفينئذ يكون مم

 (  ول ينهَتِّضم اإىل رتبة املتصل

 ومعناها بختصار:شلك فهم هذه العبارة عىل طلبة العمل؛ آ  

 

 (461/  1انظر " الرساةل" ) -1

هَنَا جحَة  478/ 1قال الزركيش يف " النكت" ) -2
ِ
يل سعيد بن الْمسيب، فَقيل: ا ابنَا يفِّ َمَراس ِّ (: )َوقد اْختلف آ حْصَ

طلقًا. َوال حَص آ هَنَ  َة ُآْخَرى، آ و يَقمول بِّهِّ بعض الَصَحابَة، آ و مم َما آ ن يس ند آ و يمْرسل من ُجِّ ِ
ور: ا ذا اعتضدت بِّأ حد ُآمم

ِ
ا جحَة ا

 آ كرث الْعلَماء( 
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ل الثقات، ول يروي اإل عن الثقات،  لو آ رسلَ  احلديَث خشص  عمرف عنه آ نه ل يسقط اإ

ذا آ سقط آ حدًا يكون هذا الساقط ثقة عنده.اإ حبيث   نه اإ

ل ثقة(؛ يعين: فلنقل مثاًل: محمد بن سريين  قال: )لو مسى( يف بعض الرواايت )ل يسم  اإ

 مرسهل؛ نقبل هنا : الشافع  فيقول ؛ملسو هيلع هللا ىلصويقول: عن النيب  ل يروي اإل عن الثقات؛ فيأ يت

ذا  سريين بن محمد ل ن  عىل فالغالب الثقات، لنا  يذكر عنه يروي اذلي الشخص ذكر اإ

ن آ نه احلاةل هذه يف الظن ذلكل اكن يقبهل؛   ؛ثقة  الساقط فيكون ؛سقط الإس ناد يف اكن اإ

 هذا مذهب الإمام الشافع .

رسهل جحة، ول ينهتض اإىل رتبة املتصل(؛ فيعين:  ن اكن اإ وآ ما قوهل: )حفينئذ يكون مم نه واإ

 جحة؛ لكنه ليس يف قوة املتصل.

 . (1)لكنه جحة يف الهناية عنده؛ هذا الكم الشافع  رمحه هللا 

 ((2) آ حدًا قبلها  كبار التابعني فال آ عملم قال الشافع : وآ ما مراس يل غري قال: )

 

 القول الصحيح يف الاحتجاج بملرسل 

والصحيح يف الاحتجاج بملرسل: آ ن املراس يل لكها ل حيتج هبا؛ ملا ذكران وهو آ ننا ل نعمل 

ل مراس يل الصحابة  وس يأ يت احلديث  - حال الساقط؛ رمبا يكون ضعيفًا ورمبا يكون ثقة، اإ

 آ ما مراس يل غري الصحابة؛ فلكها ضعيفة. ،- اإن شاء هللا عهنا 

 

 

 ( 461/ 1" الرساةل" )  -1

 ( 465 1" الرساةل" )  -2
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 ؟ لشواهد واملتابعاتيف ا هل تصلح املراس يل  

 وهل تصلح يف الشواهد واملتابعات؟

 يقسم علامء العلل املراس يل اإىل قسمني: 

آ ي:  ؛(2)؛ قالوا فهيا: يه ش به الرحي(1)مراس يل شديدة الضعف، مكراس يل احلسن البرصي

ل  :شديدة الضعف، قالوا احلسن البرصي حافظ، فلو آ راد آ ن يسم  لسم ى، وما آ سقط اإ

ل ن هذا السقط فيه بالء، فقالوا: يه ش به الرحي ضعيفة جدًا، مفثل هذه ل تتقوى، حىت 

 يف الشواهد واملتابعات ل تصلح.

اليت يه ما هنا نتحدث عن املراس يل  - ومن املراس يل ما ليس كذكل؛ بل ضعفها خفيف 

ن هذه  - ملسو هيلع هللا ىلصآ ضافه التابع  اإىل النيب   خمتلفة آ خرى، طريق من آآخر، وجه من جاءت اإ

 الإس نادين؛ يف الرجل نفس الساقط يكون آ ن حيمتل ل نهاإ  حبيث الطريق، هذه عن متاماً 

 . هبذه  هذه تتقوى فعندئذ

هذا مرساًل، ين: لو اكن يع آ خرى، طرق من خفيفاً  ضعفاً  ضعيفاً  احلديث يكون آ ن آ و

وهذا مرساًل، لكن هذا مرسهل من املراس يل اخلفيفة الضعف، وهذا مرسهل من املراس يل 

خفيفة الضعف؛ فيتقوى هذا هبذا، لكن رشطه آ ن نعمل آ ن الساقط ليس رجاًل واحدًا، 

ل؛ ل يف الإس ناد ال ول يتَ  وهذا من خالل املرسِّ ل حِّ هل ش يوخ املرسِّ دون مع ش يوخ املرسِّ

ناد الثاين آ م ل؟   يف الإس ِّ

ل  رْ فنحن خنَّش اإن اكن هذا مم  ل  رْ وهذا مم  سِّ ؛ آ ن يكون الساقط يف الإس نادين هو نفس سِّ

 الرجل.

ذا مل يكن الشاهد مَرساًل واكن متصاًل، واكن خفيف الضعف؛ كذكل يتقوى  كذكل اإ

 به آ يضًا. لم املرسَ 
 

مراس يل احلسن وعطاء (: )وليس يف املرسالت آ ضعف من 539/ 1قال ابن رجب يف " رشح علل الرتمذي " ) -1

 .بن آ يب ربح، فاهنام يأ خذان عن لك(

 ( 315/ 1قاهل العرايق يف " رشح التبرصة والتذكرة" ) -2
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ذا اكن املرَسل شديد الضعف ذًا اإ ذا اكن خفيف الضعف؛  فهذا ل يتقوى آ بدًا، اإ وآ ما اإ

فيتقوى حبديث آآخر خفيف الضعف آ يضًا حىت لو اكن مرساًل، لكن برشط آ ن نأ من آ ن 

 .يكون الساقط نفس الرجل يف الإس نادين

 .هذه خالصة موضوع املرسل، وهل حيتج به آ م ل

 

 مراس يل الصحابة 

اذا يعين مبراس يل ؛ مفمراس يل الصحابةينتقل ابن الصالح الآن اإىل موضوع آآخر؛ وهو 

 الصحابة؟ 

 صغار رواية يف كثري وهذا يسمعه، مل حديثاً  ملسو هيلع هللا ىلصيعين: آ ن حصابيًا يروي عن النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن كثرياً  يروي اكن عباس؛ ابن خاصة وغريهام، معر وابن عباس اكبن الصحابة

 ويه الصحابة؛ مراس يل هذه الآخرين، الصحابة من مسعها  لكن منه، يسمعها  مل آ حاديث

  حمكه؟ ما  منه؛ يسمعه ومل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل النيب الصحايب آ ضافه ما 

 ( قال ابن الصالح: وآ ما مراس يلم الصحابة، اكبن عباس وآ مثاهل؛ فف  حمك املوصول )  قال

آ ن  ل شك يف هذا، ومبا  ل ن الساقط حصايب، ؛يعين: مثلها مثل املوصول؛ ل فرق 

ذًا مفراس يل الصحابة مقبوةل؛ ذلكل جتد يف الساقط حصايب والصحابة  لكهم ثقات عدول؛ اإ

 الصحيحني مراس يل حصابة.

منا يروون عن الصحابة، ولكهم عدول، جفهالهتم ل ترض. وهللا آ عملقال: )   (  ل هنم اإ

 آ ي: ُجاةل الشخص الساقط ليس فهيا رضر.
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 اعرتاض عىل قبول مراس يل الصحابة 

هذا الالكم، فقال: قد وجدان بعض الصحابة يروي عن لكن اعرتض بعض العلامء عىل 

 التابعني، فرمبا يكون الساقط اتبعيًا؟

حىت اإن وجد؛ فنادر جدًا، والنادر ل عربة به، واملوجود من هذا يعين قالوا هل: هذا اندر، 

ىل النيب   .(1)قوي جواب وهو هبذا؛ آ جابوا ؛ملسو هيلع هللا ىلصليس آ حاديث مرفوعة اإ

 (   بعضهم الإجامع عىل قبول مراس يل الصحابةقلت: وقد حىكقال ابن كثري: ) 

فذلكل ينقل بعضهم آ حيااًن الإجامع حني يكون  ؛(2)فالظاهر آ ن اخلالف اندر قليل شاذ

لون علي ِّ ذا خالف  ، خاصة ابن املنذر؛هاخلالف اندرًا وشاذًا؛ فال يعو  نه يفعل هذا؛ اإ فاإ

 ويقول: آ مجعوا ومييش. رجل آ و رجالن ل يبايل هبم،

بعض الناس ما اكنت تفهم عىل ابن املنذر بشلك سلمي، فيظنون آ ن ابن املنذر يتساهل 

 يف نقل الإجامع؛ ل، هذه وُجة نظر ابن املنذر رمحه هللا 

ىك هذا املذهب عن ال س تاذ آ يب اإحساق  قال ) وذكر ابن ال ثري وغريه يف ذكل خالفًا ، وحيم

 ( عنيالإسفراييين؛ لحامتل تلق ِّهيم عن بعض التاب

وقد ذكران اجلواب عن ذكل، فهو مذهب ضعيف شاذ، حىت اإن بعضهم قد نقل الإجامع 

لعدم اعتباره، ومثل ما ذكران الرد عىل ش هبهتم؛ قد ذكرها يف احلاش ية الش يخ آ محد شاكر 

 . (3)نقاًل عن الس يوط 

ن شاء قال: ) هللا   وقد وقع رواية ال اكبر عن ال صاغر، والآبء عن ال بناء، كام س يأ يت اإ

 ( تعاىل 

 

 ( 385/ 1انظر " الكفاية" للخطيب )  -1

(: )فاإن امجلهور عىل قبول مراس يل الصحابة ومل خيالف فهيا اإل 45/ 1قال العاليئ يف " حتقيق منيف الرتبة" ) -2

 اإحساق الإسفراييين(  ال س تاذ آ يب

 ( 235 -  234/ 1تدريب الراوي" )  -3
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معىن الالكم: قد وجدان احامتل رواية الصحايب عن التابع  موجودة، كام وجدت رواايت  

يعين: خشص يكون كبريًا ويروي عن ال صغر منه س نًا، والآبء  ؛ال اكبر عن ال صاغر

يروون عن ال بناء؛ كذكل رواية الصحايب عن التابع  موجودة آ يضًا، وقد آ جابوا عن هذا 

 مبا ذكران.

اصطالح البهيق  فامي يقول التابع  فيه: عن رجل من  

 الصحابة 

" وغريه يسم  ما رواه التابع  عن    تنبيه: واحلافظ البهيق  يف كتابه " السنن الكبري قال: )

ٍل من الصحابة  فاإن اكن يذهب مع هذا اإىل آ نه ليس حبجة؛ فيلزمه آ ن يكون    ! مرسالً   :رجم

 (.مرسل الصحابة آ يضًا ليس حبجة. وهللا آ عمل 

فيقول بأ ن البهيق  عنده اصطالح  ؛يتحدث املؤلف هنا عن اصطالح خاص بلبهيق 

ع  عن رجل من الصحابة مرساًل، يعين: يقول التابع  وهو آ نه يسم  ما رواه التاب خاص؛

 قال: قال كذا وكذا، ول يسميه. ؛مثاًل: عن رجل من الصحابة

ننتبه هنا ل مر؛ ترصف البهيق  سلمي جدًا، وليس كام قالوا بأ ن هل مذهبًا خاصًا يف هذا  

ن الصحابة هل هناك مشلكة يف آ ن يقول التابع : عن رجل م املوضوع، انتهبوا ل مر همم؛

 آ نه وعرفنا  الصحابة، من رجل عن وروى ثقة، آ نه وعرفنا  التابع  عرفنا  ؟ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

ذاً  حصايب، هبامه، يف اإشاكل بق  هل اإ  فهو حصايب آ نه مبا  ل نه يبَق؛ مل ل امسه؟، ذكر وعدم اإ

 . عدل ثقة

ذن ما املانع من قبول حديثه؟ ملاذا يسميه البهيق  مرساًل؟   اإ
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، هذه عبارة البهيق ؛ والكمه (1)اجلواب: البهيق  مل يقل: مرسل؛ بل قال: يف معىن املرسل

دقيق، وكام ذكران؛ فالبهيق  عىل مذهب من س بق من آ ن املرسل لك ما فيه سقط يف 

 هل!  الإس ناد، مفاذا يريد البهيق  من هذا؟ تنهبوا

ما بني  حتصلحني يقول التابع  عن رجل من الصحابة؛ آ كرث الانقطاعات يف ال سانيد 

التابع  والصحايب؛ ذلكل آ ان آ نهبمك عىل هذا ال مر عندما متارسون معليًا عمل احلديث، 

تنتهبون اإىل هذه الطبقة، هل التابع  مسع من الصحايب آ م ل؟ وتركز علهيا جدًا، كثري من 

موجودة يف هذه الطبقة؛ ما بني التابع  والصحايب؛ كثري من التابعني يروون  الانقطاعات

 عن حصابة مل يسمعوا مهنم، فال متررها هكذا؛ هذه وُجة نظر البهيق .

قال: هو يف معىن املرسل، يعين: يف معىن املنقطع، ملاذا؟ ل نه ما آ دراان آ ن التابع  هذا قد  

ذ آ نه  عن رجل من الصحابة؛ قال التابع :  رواه بلعنعنة؛مسع من هذا الصحايب آ م ل؟ اإ

نه ؟ملسو هيلع هللا ىلصعن رجل من الصحابة، عن النيب  ة؛ لنهتيى الصحاب من رجل حدثنا : قال لو فاإ

ذن كيف آ عرف آ ان هل مسع من هذا  الإشاكل، لكنه آ هبم هذا الرجل، وقال: عن، اإ

 الصحايب آ م مل يسمع؟

، هذه يه النكتة اليت تنبه لها البهيق  ل ميكنين آ ن آ عرف ل نين ل آ عرف من هو الصحايب 

رمحه هللا، فظنوا آ نه يريد من ذكل: آ ن قوهل رجل من الصحابة، ملا آ هبم الصحايب، آ راد آ نه 

 مرسل، ل؛ ليس هذا مقصوده.

قال: )فاإن اكن يذهب مع هذا اإىل آ نه ليس حبجة؛ فيلزمه آ ن يكون مرسل الصحابة آ يضًا 

منا مقصوده ليس حبجة. وهللا آ عمل( ل؛ طب عًا هو مقصوده بعيد عن هذا املوضوع آ صاًل؛ اإ

 الآن، هل مسع التابع  من الصحايب هذا اذلي قال فيه: عن رجل من الصحابة آ م ل؟ 

 هذا اصطالح البهيق  وهللا آ عمل. 

منا يه مس تقةل الآن بناء  كَِّرت اس تطرادًا ل جل مرسل الصحايب، واإ عىل لك حال؛ املسأ ةل ذم

 

ي َحَدثَهم فَهمَو 294/ 1قال يف " السنن الكربى " ) -1 َ اذَلِّ ِّ الَصَحايبِّ ْيًدا لَْم يمَسم  َ َل آ َن محم ِ
َواتمهم ثِّقَات  ا يثم رم (: )َوَهَذا الَْحدِّ

 ) ْرَسلِّ  بَِّمْعىَن الْمم
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 البهيق  رمحه هللا، وهللا آ عمل. عىل ما آ راد 

ليه الش يخ ال لباين رمحه هللا، آ و يف معىن الكم الش يخ  هذا املعىن اذلي ذكرته ك نه آ شار اإ

 ال لباين رمحه هللا، وهللا آ عمل.
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 النوع العارش: املنقطع 

مْرَسلِّ مذاهبم قال ابن الصالح: وفيه ويف الَفْرقِّ بينه وبني  : ) ل ابن كثريقا   (.امل

: آ ن املنقطع: ما سقط منه راو - وهو اذلي انترش عند آ هل العمل  -تقدم معنا يف البيقونية 

فناه يف البيقونية وفهمنا معناه هناك.  آ و آ كرث برشط عدم التوايل؛ هذا اذلي عر 

ًا يقول ابن الصالح هنا: يف تعريف املنقطع مذاهب، ويف التفريق بينه وبني املرسل آ يض

 مذاهب.

 

 املذاهب يف معىن املنقطع 

 املذهب ال ول 

ل   قال ابن كثري: )  ، آ و يمذَكَر فيه َرجم َن الإس نادِّ رجل  : مفهنم َمن قال: هو آ ن يَْسقمطَ مِّ قلتم

هْبَم    (. مم

كِّر فيه رجل مهبم؛ يعين آ ن يقول  فاملنقطع عند هذا القائل: هو ما سقط منه راو، آ و ذم

ومن هو الش يخ؟ ل  ؟رجل آ و ش يخ؛ فهذا مهبم؛ مفن هو الرجلالراوي مثاًل: حدثنا 

 .(1)ى مهبامً منعرفه؛ فهذا يس

ن مل يكن فيه سقط؛ فاملهبم ليس فيه ف  عند بعض آ هل احلديث هذا من مضن املنقطع واإ

 مسه؛ مل نعرفه؛ مهبم ؛ فيسم  هذا منقطعًا،اسقط؛ لكن عندان يف الإس ناد راو مل يظهر 

 قط منه راو واحد  منقطعًا.كام يسم  آ يضًا ما س

ويدخل فيه املرسل؛  ،وبناًء عىل هذا اللفظ؛ فيدخل يف ذكل املعلق، ويدخل فيه املنقطع

وكذا لو اكن املمعلق ما سقط منه رجل  ل ن لك هذا قد سقط منه رجل واحد عىل ال قل،

 

 ( 27/ 1ل نواع املنقطع، انظر" معرفة علوم احلديث" )وهو قول احلامك يف ذكره   -1
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 واحد؛ فيدخل فيه، وآ ما آ كرث من واحد فال يدخل.

 ( الصالح ال َولومثَل ابن  :) ابن كثري قال

 يعين ما سقط من الإس ناد رجل

مبا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن آ يب اإحساق عن زيد بن يمثَْيع عن حذيفة مرفوعًا:  ) قال:

ن َولَْيتمموها آ ب بكر فقوي  آ مني  .. احلديث، قال: ففيه انقطاع يف موضعني  (."اإ

ذن عندمه ما  ليس خاصًا برجٍل واحد؛ بل  سقط منه رجل ل يريدون به العدد؛ يعين اإ

ل نه هنا عندما مث ل ذكر  حصل فيه سقط سواء اكن رجاًل آ و آ كرث؛ يريد من ذكل ما 

قط بأ كرث من رجل؛ فقد قال: هذا احلديث  حصل فيه انقطاع يف موضعني:   الس 

 (  آ حدهام : آ َن عبد الرزاق مل يسَمْعه من الثوري ِّ ) قال:

 قال: لكن عبد الرزاق مل يسمعه من الثوري؛ ؛هنا عبد الرزاق يرويه عن الثوري

ي ِّ عنه) قال: ن ام رواه معن النُّعامن بن آ يب َشيَْبة اجلَنَدِّ  (؛ اإ

 هكذا َمثَل؛ فسقط راٍو بني عبد الرزاق والثوري.

 ( قال : والثاين ) :قال

 عين املوضع الثاين اذلي حصل فيه سقط يف نفس الإس ناد هذا؛ي

منا رواه عن رشيكآ ن الثوري مل  ) قال:  (.عنه   يسمعه من آ يب اإحساق؛ اإ

ذًا هذا الإس ناد حصَل فيه انقطاع يف موضعني، وسقط منه رجالن؛ فسامه منقطعًا.  اإ

 ( الثاين   َوَمثَلَ قال :) 

هْبم؛ فقال يف التعريف: )مفهنم من قال هو آ ن يسقط من الإس ناد  آ ي: ما؛ الثاين فيه رجل مم

مفث ل مثاًل ملا سقط منه رجل؛ مث ، ،آ و يذكر فيه رجل مهبم( - سواء واحد آ و آ كرث  - رجل 

هبم.  هنا ميث ِّل مثاًل عىل ما فيه رجل مم

ري عن رجلنيِّ عن شداد بن  فقال: ) خ ِّ ومث ل الثاين: مبا رواه آ بو العالء بن عبد هللا بن الش ِّ

"  ( . آ وس، حديث :" اللهم اإين آ سأ كل الثبات يف ال مرِّ
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ذن بغض  الن ظر عن ك ون املهبم رجل آ و رجلني آ و ثالث؛ ليس هو موضوعنا؛ املهم آ نه مل اإ

 ِّ هذين الرجلني؛ فقال: عن رجلني، سواء قال: عن رجل آ و رجلني؛ ل فرق؛ املهم آ نه  يمسم 

 مل يسمهم؛ فمل نعمل من مه؛ هذا آ يضًا آ دخهل مضن املنقطع؛ فيسميه منقطعًا. 

مْنقطع؛  فهل عندمه صوراتن؛  هذا مذهب من مذاهب آ هل العمل يف امل

 الصورة ال وىل: آ ن يسقط من الإس ناد رجل  آ و آ كرث.

 والصورة الثانية: آ ن يكون يف الإس ناد ِّرجل  مهبم.

 هذه خالصة املوضوع. 

 

 الانتقادات عىل مثال ابن الصالح عىل املنقطع 

 نرجع اإىل المتثيل ال ول : 

ع وانهتينا؛ لكننا نريد آ ن نناقش ابن هذا الإس ناد الآن فيه اإشاكل؛ حنن فهمنا موضوع املنقط

الصالح يف موضوع المتثيل؛ يعين لو مث ل برواية ماكل عن سعيد بن املسيب؛ لاكنت 

مل يسمع من سعيد بن املسيب؛ فسقط بيهنام رجل؛ فهو منقطع، انهتيى   جيدة؛ ل ن مالاكً 

د الرزاق عن وهو رواية  عب: لكن املثال اذلي ذكره هنا ومل يعد عندان اإشاكل؛ ؛ال مر

 الثوري عن آ يب اإحساق اإىل آآخره؛ هل يَصلح هذا مثاًل للمنقطع ؟ 

منا يصلح للحديث املدلس؛ ل ن لك راو من رواته قد  قال احلافظ ابن جحر: )هذا املثال اإ

منا طرآ  الانقطاع فيه من قِّ   التدليس. لِّ بَ لق  ش يخه فيه ومسع منه؛ واإ

انقطاعه فيه من عدم اللقاء؛ كامكل عن ابن معر ريض وال وىل يف مثال املنقطع آ ن يذكر ما 

براهمي النخع ، وآ مثال ذكل  (1) (هللا عنه، والثوري عن اإ

 ما الفرق؟ ملاذا؟ 

 

   (572/  1" النكت" ) -1
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 الفرق بني املنقطع واملدلس 

نقطعًا وبني آ ن يكون مدلسًا.    لتفهم الانتقاد لبد آ ن تعرف الفرق بنَي آ ن يكون مم

  يسمع منه آ صالً فاملنقطع آ ن يروي الراوي عن ش يخ مل

 واملدل س آ ن يروي الراوي عن ش يخه اذلي مسع منه ما مل يسمعه

 يف املثال اذلي آ ورده ابن الصالح؛ قال: عبد الرزاق رواه عن الثوري، 

 .ماكل عن سعيد بن املسيب وقلنا : املثال الصحيح آ ن نقول:

مل يسمع من سعيد بن املسيب هنائيًا؛ فاكن هذا الإس ناد منقطعًا  الفرق بيهنام: آ ن مالاكً و 

 ومثال جيد للمنقطع.

بغض النظر عن هذا احلديث بذلات؛ فهذا احلديث مل  ،بيامن عبد الرزاق مسع من الثوري

ع منه.  يسمعه منه، لكن يف حقيقةِّ ال مر يف ال صل هو قد مَسِّ

ع من آ يب اإحساق آ صاةلً   لكن هذا احلديث بذلات مل يسمعه منه. ؛كذكل الثوري قد مَسِّ

مَدل س؛ ل ن لك راٍو من رواته قد  منا يصلح للحديث امل قال احلافظم ابن جحر: )هذا املثال اإ

يعين عبد الرزاق لق  الثوري ومسع منه، والثوري لق  آ ب ؛ لق  ش يخه فيه ومسع منه(

  .اإحساق ومسع منه

ن ام َطرآ  الانقطاع فيه  بَلِّ التدليس(قال ابن جحر: )واإ يعين حصل الانقطاع؛ ل هنم قد ؛ من قِّ

دلسوا ش يوخهم وآ سقطومه؛ فأ ومهوا آ هنم قد مسعوا هذه ال حاديث من الش يوخ اذلين 

آ ومهنا آ نه قد مسع هذا احلديث  ؛آ ظهرومه؛ فعبد الرزاق عندما روى احلديث عن الثوري

ع من الثوري؛ فعندما ن عبد الرزاق عن  :أ يت ونقرآ  من الثوري؛ ل نه هو يف ال صل قد مَسِّ

ذًا هذا متصل؛ هذا هو الفرق، فهنا حصل تدليس؛ ؛الثوري وهذا  نقول قد مسع منه اإ

 معىن التدليس.

يف احلقيقة قد آ سقط ه لكن ؛عن الثوري؛ فظننا آ نه متصل :عبد الرزاق قد دلس وقال
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سمعه من ش يخه اذلي هو النعامن بن آ يب شيبة الََجندي من بيهنم، وهذا احلديث مل ي 

 الثوري؛ وهذا معىن التدليس.

والثوري مل يسمعه من آ يب اإحساق مع آ ن آ ب اإحساق هو ش يخه وقد مسع منه؛ لكن هذا 

 وهو رشيك بينه وبني آ يب اإحساق. ؛احلديث مل يسمعه منه؛ فأ سقط ش يخه فيه

 الثوري عن آ يب اإحساق ظننا آ نه مسموع للثوري، وآ نه قد مسع من آ يب :وحنن عندما قرآ ان

اإحساق؛ لكن ل؛ هذا احلديث بذلات مل يسمعه من آ يب اإحساق بل مسعه من رشيك؛ 

ورواه عن آ يب اإحساق مبارشة، وهو يف ال صل مسع من آ يب اإحساق؛ فظننا  فأ سقط رشياكً 

 هذا احلديث متصاًل.

مَدل س، ذن هذا يصلح مثاًل للحديث امل حصل فيه تدليس من عبد الرزاق، ومن  فقد اإ

 سفيان الثوري.

دلس؛ لكن تدليسهام خفيف؛ قليل جدًا؛ ذلكل  نعم عبد الرزاق مدلس وسفيان الثوري مم

 ميَّش  عند آ هل العمل؛ لكن هذا قد بن آ هنام قد دلساه وعرفنا من اذلي سقط.

لمتثيل مباكل عن ابن فاملهم يف املوضوع الآن آ ن نعرف آ ن املثال ليس بصواب، والصواب ا

براهمي النخع ، آ و ماكل عن سعيد بن املسيب ؛ مفثل هذا  معر مثاًل، آ و الثوري عن اإ

 يصح  المتثيل به.

، رل ن ماكل مل يسمع من سعيد بن املسيب، ومل يسمع من ابن مع هذه آ مثةل حصيحة؛

براهمي النخع  ذا وج ،هذا منقطع :عندئذ نقول ؛كذكل الثوري مل يسمع من اإ دان رواية عن اإ

براهمي النخع   براهمي النخع ؛ نقول هذه منقطعة؛ ل ن الثوري مل يسمع من اإ الثوري عن اإ

آ صاًل، وكذكل ماكل مل يسمع من ابن معر؛ فنقول هذا منقطع قد سقط منه رجل بيهنام 

 عىل ال قل.

 هْبَم.خمالصة املوضوع : آ ن املمنقطع يف املذهب ال ول هو ما سقط منه رجل آ و فيه رجل مم 
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 :  املذهب الثاين يف املنقطع

س ناده ) قال: ُّ ما ل يتَصل اإ مْنقطع مثلم املمرسل؛ وهو: لكم  ( ومهنم من قال: امل

س ناده يسمى منقطعًا؛ كام يقال يف املرسل آ يضًا عند السلف؛ اكنوا  آ ي: لك ما مل يتصل اإ

س ناده مرساًل.   يسمون لك ما مل يتصل اإ

 هب الرابع؛ ذكرانه فامي مَض.وقد ذكران هذا املذهب وهو املذ

 ( ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   غري آ ن املرَسَل آ كرث ما يطلق عىل ما رواه التابع  عن) قال:

فقط آ ن املرسل يطلق عىل ما رواه التابع  عن  غلبيةهذا هو الفرق بيهنام؛ يف ال كرثية ال  

 . منقطع املرسل عىل آ يضاً  ويطلق ذكل، غري عىل آ يضاً  يطلق املرسل  لكن ؛ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ذن   واحد مبعىن واملرسل املنقطع يعين احلديث؛ آ هل بعض عند مرتادفانِّ  لفظانِّ  هام اإ

 .الثاين املذهب هذا احلديث؛ آ هل بعض عند

 ( قال ابن صالح: وهذا آ قربم ال ابن كثري: ) ق

 آ ي: هذا القول آ قرب 

ليه طوائفم من الفقهاء وغريمه، وهو اذلي ذكره اخلطيب  ) قال: البغدادي  وهو اذلي صار اإ

 (1)(" كفايته " يف  

 

 املذهب الثالث:  

وي عن التابع  مفن دونه    قال:) : قال ابن كثري مْنقطع ما رم وحىك اخلطيب عن بعضهم: آ ن امل

 موقوفًا عليه من قوهل آ و فعهل. 

 (.وهذا بعيد غريب. وهللا آ عمل 
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َي عن التابع  مفن دونه  هذا مذهب آآخر يف املنقطع وهو ما  وِّ موقوفًا عليه من قوهل آ و رم

 .(1)فعهل

 يعين عرفمت آ ن املوقوف هو ما آ ضيف اإىل الصحايب، واملقطوع ما آ ضيف اإىل التابع .

هذا القول معناه آ ن ما آ ضيف اإىل التابع  مفن دونه؛ فيسميه البعض منقطعًا؛ هذا 

 اصطالح .

ورًا ومعروفًا لكن هنا قال ابن الصالح: هذا بعيد غريب؛ يعين اصطالح غريب ليس مشه

 عند علامء احلديث؛ آ ن يطلقوا املنقطع عىل هذا املعىن.

 خالصة موضوع اصطالح املنقطع. ههذ

اصطالح عند بعض العلامء؛ آ هنم يفرقون بني املنقطع واملرسل   يوجد بلنس بة للمنمقطع

 يف حصل سقط املنقطع جيعلون بيامن ،ملسو هيلع هللا ىلصفيجعلون املرسل ما آ ضافه التابع  اإىل النيب 

 بملمعضل، خيتلط لو بملمرسل، خيتلط لو بملمعل ق، خيتلط فال ذكل؛ دون فامي الإس ناد

 ؛ط عدم التوايلبرش  الس ند آ ثناء يف آ كرث آ و راو يسقط الس ند؛ آ ثناء يف سقط فيكون

 هبذا التعريف فرقوا بني املرسل واملعلق واملعضل.

 فيكون الفرق بني املنقطع واملعضل: 

 آ ن املعضل يسقط منه )اثنان متواليان فأ كرث( 

 )آ ول الإس ناد( املعلق يكون السقط من 

 .ملسو هيلع هللا ىلص)آآخر الإس ناد(؛ ما آ ضافه التابع  اإىل النيب  املرسل يكون السقط يف

 آ ما املنقطع فيكون السقط يف آ ثناء الإس ناد؛ واحدًا آ و آ كرث برشط عدم التوايل.

كل يصري اصطالح املعلق خمتلفًا عن املنقطع، واملنقطع خمتلفًا عن املرسل وخمتلفًا آ يضًا وبذ
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 عن املمْعَضل.

 فائدة معرفة املذاهب يف الاصطالحات 

ة للتفريق بني ال مور، لكن معرفة املذاهب همم؛ ل نك هكذا يه؛ اصطالحات تفريقيَ 

رُّ بك الكم آ هل احلديث ويذكرون كَل يف  س ناد ما؛ فيقولون: هذا منقطع؛ جيب عندما يَم  اإ

آ ن تس تحرض هذه املعاين وهذه الاصطالحات حىت تَعرِّف من خالل ما ترى الانقطاع 

 ِّ وما هو املذهب اذلي يريده  ،ث بملنقطعكيف حصل يف الإس ناد؛ تَعرِّف ماذا يقصد احملد 

الكم آ هل  بالكمه من هذه املذاهب اليت ذكرت هنا؛ مفعرفتك هبذه املذاهب جيعكل تفهم

ئ العلامء يف اصطالحاهتم اليت يذكروهنا. َطِّ  العمل بشلك حصيح ول ختم

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

229 

   النوع احلادي عرش: املعضل

س ناده اثنانِّ فصاعِّداً ) قال:  ( وهو ما سقطَ من اإ

الفرق بني املمنقطع واملمعضل؛ هو الت وايل ومل يذكره املؤلف هنا ؛ فقال: وهو ما سقط من 

س ناده   اثنان فصاعدًا.اإ

س نادهِّ اثنان فصاعدًا عىل هذا التعريف فقط؛ هبذا الظاهر؛ يدخل فيه  لكن ما  سقطَ من اإ

ذا اكن الساقط فيه واحدًا فال يدخل يف املعضل،  ذا اكن الساقط اثنان؛ فاملعلق اإ  املمعل ق اإ

ذا سقط اثنان؛ فيدخل فيه؛ فيكون معلقًا ومعضاًل.  لكن اإ

ذا علمنا آ ن الصحايب قد سقط وغري الصحايب قد سقط آ يضًا  ويدخل فيه آ يضًا املرسل  اإ

 فيكون مرساًل ويكون معضاًل.

 فتتداخل الاصطالحات يف هذه احلاةل .

لكن لو خصصنا املعضل بسقط اثنني فأ كرث يف آ ثناء الس ند؛ فيفرتق املعضل عن املعلق،  

لم بعض آ نواع املمرسل يف   املمْعضل آ حيااًن.وعن املرسل، لكن بعض آ هل العمل يمْدخِّ

ِّ   ومنه ما قال املؤلف :) م اتبعم التَابِّعِّ   هلم   (يرسِّ

ذا قال اتبع التابع : عن النيب  ذا ل نه معضل؛ آ يضاً  هذا :قالوا ؛ملسو هيلع هللا ىلصيعين اإ  التابع  اتبع رواه اإ

ذن والتابع ؛ الصحايب سقط قد فبالتأ كيد ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عضل؛ هذا ل اإشاكل فيه. اإ  فهو مم

 ( ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن الصالح: ومنه قول املصنفني من الفقهاء: قال رسول هللا  قال :) 

ذا قال مصنف من الفقهاء: قال ْعضاًل، يعين اإ نه ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب جعل هذا مم ْعضاًل، جعهل فاإ  مم

مَعل ق مضن من هذا ل ن املعلق؛ آ دخل قد بذكل فيكون  .امل

 ضها بذكل.بع  يف الاصطالحات فدخلت

رساًل؛ وذكل عىل مذهب من يسم ِّ  لك  قال:)  قال: وقد مس اه اخلطيبم يف بعض مصنفاته مم

س ناده مرسالً  لم اإ  (ما ل يتَصِّ
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بأ ن املمرَسل لك ما فيه انقطاع فيشمل املمعل ق، ويشمل املمْعضل،  ؛ذكران وذكل بناًء عىل ما 

  (1)ويشمل املمنقطع؛ لك ذكل يدخل يف لكمة املمرَسل

قال: ويقال للرجل يوم القيامة    ؛ وقد روى ال معش عن الشعيب قال ابن الصالح:) قال:

"  احلديث  هِّ  ( معلت كذا وكذا؟ فيقول: ل؛ فيخمت عىل فيِّ

الشعيب؛ والشعيب اتبع ؛ وقد قال: )ويمقال للرجلِّ يوم القيامة(؛ مفا آ درى ال معش عن 

 الشعيب التابع  مبا يقال يوم القيامة ؟

ِّ الرشع ؛ ذلكل؛ ل بلن ص   هذا آ مر غييب ل يمْدرك بلجهتاد ول يعرف اإ

 ( ملسو هيلع هللا ىلصقال: فقد آ عضهلم ال معش؛ ل ن الشعيب يرويه عن آ نس عن النيب  قال: )

ذن فقد آ سقط   .فيه ملسو هيلع هللا ىلصال معش: الصحايب وآ سقط ذكر النيب اإ

ْعَضالً ملسو هيلع هللا ىلصقال: فقد آ سقطَ منه ال معشم آ نسًا والنيَب  )قال:   . (؛ فناسَب آ ن يمسَمى مم

 ل نه سقط منه اثنان .

ْعضالً  فيدخل فيه املمرَسلم  ؛هذا عىل معوم ما سقط منه اثنان متتابعان آ و آ كرث يسمى مم

مَعل قم ويدخل املعضل.  ويدخل فيه امل

 هل يفرتق عن املنقطع؟ 

مْنقطع ما سقط منه راٍو آ و آ كرث لكن برشط عدم التوايل، آ ي حىت لو  نعم يفرتق؛ ل ن امل

 يسقط اثنان مفن املمكن آ ن يسمى منقطعًا؛ لكن ل يسقط راو مث يسقط وراءه الراو 

ذ منا اإ نْقطعًا.الثاين مبارشة؛ اإ  ا سقط واحد مث ُآثبِّت الثاين مث سقط الثالث؛ عندئذ يسمى مم

عضاًل.  آ ما آ ذا اكن الساقط الراوي ال ول ووراءه الثاين مبارشة؛ فهذا يسمى مم

 

َل آ ن آ كرث 130/ 1قال ابن امللقن يف" املقنع") -1
ِ
يب قَاَل ا ْرسل َوبِّه قطع الَْخطِّ (: )َواْل ْشهر يفِّ الْفِّْقه وآ صوهل آ ن الْلك مم

ول هللا صىل هللا عَلَْيهِّ َوسمل َوآ ما َما َرَواهم َما  تِّْعَمال َما َرَواهم التَابِّعِّ   َعن َرسم س ْ ْرَسال من َحْيثم الِّ ِ
اَتبِّعِّ   التَابِّعِّ    يموصف اْل

ول هللا صىل هللا عَلَْيهِّ َوسمل فيسمونه املعضل(  َعن َرسم
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طالق البعض امس الإرسال آ و الانقطاع  الإس ناد املعنعن؛ واإ

 عليه:

مَعْنَعنِّ  م آ ن يمطلَق هم قال: وقد حاول بعضم قال ابن كثري :)  امس الإرسال آ و    عىل الإس نادِّ امل

 ( الانقطاع 

 وذكران مىت حيمل عىل التصال. ،وحتدثنا عنه، الإس ناد املعنعنتقدم معنا 

 هل هذا يعترب متصاًل آ م ل؟ املعنعن: آ ن يقول فيه آ حد الرواة: عن فالن؛الإس ناد 

ذا اكن راويه  ثقة  :قلنا يعترب متصاًل برشطني ؛عن فالن :وقال ؛اإ

ثبات اللق     ؛ آ ي آ ن الراوي قد مسع من ش يخه.ال ول:  اإ

َدل ِّسًا.  الثاين:  آ ن ل يكون الراوي مم

ذا توفرا  فنحمل  ؛- وهام ثبوت السامع، وآ ن ل يكون الراوي مدل ِّساً  - هذان الرشطان اإ

 لكمة )عن( من الراوي عىل التصال.

 نقطاع؛مس الإرسال آ و الاااملعنعن حاول بعضهم آ ن يمْطلِّق عىل الإس ناد  هنا يقول املؤلف:

شلكة  كبرية جدًا؛ وهذا القول قول شاذ وبطل، ولو انتبه قائهلِّ اإىل مصيبةِّ قوهل،  وهذه مم

مْنقطع ل   ىل املفسدة الكبرية اليت ترتتب عىل هذه القول؛ ما آ ظنه قاهل؛ ل ن املمرَسل وامل واإ

تَجُّ  ذا عمَل آ ن املمرسل واملمنقطع ل حيم تج به، فاإ رسالً حيم آ و   به مث مسى الإس ناد املعنعن مم

نْقطعًا؛ فتهندم آ حاديث النيب  ل لكها   ملسو هيلع هللا ىلصمم  .ندر ما  اإ

 هللا فيك. برك فتنتبه جدًا؛ عريض فساد   وراهئا  من يأ يت ال قوال بعض!!!  انظر

للمفسدة ع علهيا وآ ن يمَرد علهيا بقوٍة وآ ن ينفَر عهنا بشدة؛ نَ هذه ال قوال جيب آ ن يمش َ 

لهيا.  العريضة اليت تؤدي اإ

اإن اكن هذا القائل يعتقد آ ن املمرسل واملمنقطع كام هو معروف عند آ هل احلديث من قسم 
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س ناد فيه  س ناد فيه )عن( مرساًل آ و منقطعًا؛ فيكون لك اإ م  لك اإ الضعيف؛ مث يمس 

 فهو ضعيف . (؛عن)

س ناد خيلو من )عن(؟  ! ومك اإ

ذ آ كرث  ال سانيد فهيا )عن( ؛ سواء يف الصحيحني آ و يف غريهام،  اندر  جدًا ؛ قليل؛ اإ

نة.  فيؤدي ذكل اإىل هدم الس ُّ

 . (1)فيمك من هنا تأ يت خطورة هذا القول؛ فينتبه لهذا برك هللا

 ( قال: والصحيحم اذلي عليه العملم قال : )

 آ ي: معل علامء احلديث 

ذا  قال:) تصل  محمول  عىل السامعِّ اإ ةِّ التدليس آ نه مم    (تعارصوا، مع الرباءةِّ من َومْصَ

سمل؛ د املمعارصة يكف  وهذا مذهب الإمام مم َجر  ذا عارص الراوي ش يخه؛ يعين عاشا  ،آ ن مم اإ

الزمنية حبيث ميكن آ ن يَسَمعم منه، وهو ليس مدلسًا؛ فتحمل )عن( عىل  دةيف نفس امل

 .السامع عند آ هل احلديث

ذا مل يك ماكنية السامع موجودة وحاصةل؛ فعن محموةل فأ هل احلديث يقولون: اإ دلِّسًا واإ ن مم

 والبعض يقول: ل؛ بل لبد آ ن يتحقق  فعاًل آ نه مسع منه. عىل السامع؛ هذا عند بعضهم،

فبغض النظر عن خالفهم يف مذهب مىت حيمل عىل آ نه قد مسع من ش يخه؛ لكهنم مجيعًا 

 )عن( هذه متصةل بلرشوط املذكورة. :يقولون

رسةل آ و منقطعة؛ فهذا هو املذهب الباطل. آ ما آ ن  تقول بأ ن )عن( دامئًا مم

َعى الش يخ آ بو معرو ادَلاين املمقرئ اإجامع آ هلِّ النَْقلِّ قال :)    (2) (عىل ذكل  وقد اد 

 د عى الإجامع عىل ذكل.اعىل آ ن )عن( َمحموةل عىل السامع بلرشوط املذكورة؛ 

هامل القول الشاذ، فالعالِّمم رب ام يعمل هبذا القول  آ حيااًن بعض الإجامعاتو  تمذكر من بب اإ
 

 عض املتأ خرين من الفقهاء( لب450وقد نس به الراهمرمزي يف "احملدث الفاصل" )ص -1

لموَها: َعْن، فَهِّيَ  10يف " كتاب يف عمل احلديث" )ص  -2 هيَا اَنقِّ َعْنَعنَةِّ اليَتِّ يَقمولم فِّ يثِّ الْمم َن ال َحادِّ (؛ قال: )َوَما اَكَن مِّ

َل آ دْ  رَِّف آ َن النَاقِّ َذا عم
ِ
، ا مْجَاعِّ آ ْهلِّ النَْقلِّ

ِ
ةَل  بِّ تَصِّ نََدة  مم س ْ رَِّف آ يًْضا مم َمْن عم ْدَرآاًك بَي ِّنًا، َولَْم يَكمْن مِّ

ِ
َرَك الَْمْنقموَل َعْنهم ا

اعًًا(.  ْن لَْم يَْذكمْر مَسَ
ِ
، َوا لتَْدلِّيسِّ  بِّ
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الشاذ؛ لكنه ل يعتربه؛ فينقل الإجامع؛ ل ن القول يكون شاذًا؛ انفرد به واحد آ و اثنان آ و 

جامعًا؛ فهذا من ذاك. لون عليه، فيذكرون اإ ِّ  ثالثة؛ فال يعو 

منا آ خذه ادلاين من الكم احلا   . (1)مكقال احلافظ ابن جحر: اإ

َ (2)"معرفة علوم احلديث"قال احلامك يف  ، َويهِّ هيَا تَْدلِّيس  ، َولَيَْس فِّ َعْنَعنَةِّ : )وال حاديث الْمم

) َا، َعْن آ نَْواعِّ التَْدلِّيسِّ َواهتِّ عِّ رم مْجَاعِّ آ ئَِّمةِّ آ ْهلِّ النَْقلِّ عىََل تََورُّ
ِ
ةَل  بِّ تَصِّ  .مم

 (3)"يف "الكفاية ونقل الإجامع آ يضًا اخلطيب

لوا آ صاًل عىل هذا القائل اذلي قال بأ ن )عن( حتمل عىل الإرسال آ و  ِّ ما آ هنم مل يعو  فاإ

  .قطاع، آ و آ ن هذا القائل جاء من بعدمه، وقال هذا القول بعدمهنالا

 فال عربة بقوهل عىل مجيع ال حوال، وقوهل هذا فاسد.

ع  ذكل آ يضاً قال: )  (4)  (واكد ابن عبد الرب آ ن يَد 

سملِّ  يف حصيحه: ) ابن كثري قال  ( قلت: وهذا هو اذلي اعمتده مم

 وهو رشط املمعارصة.

ذا ذكرها راو ثقة عن ش يخه؛ ك ن يقول الش يخ ابن عثميني: عن  اتفقنا عىل آ ن )عن( اإ

 

منا آ خذه ادلاين من الكم احلامك، ول شك آ ن نقهل عنه آ وىل؛583/  2"النكت" ) -1 ل نه من آ مئة احلديث،  (؛ قال: )اإ

 الصالح كثري النقل من كتابه، فالعجب كيف نزل عنه اإىل النقل عن ادلاين.وقد صنف يف علومه، وابن 

جامع آ مئة النقل"  قال احلامك: "ال حاديث املعنعنة اليت ليس فهيا تدليس متصةل بإ

 اليت يه معول املصنف يف هذا اخملترص، فقال: وآ جعب من ذكل آ ن اخلطيب قاهل يف "الكفاية"

ذا اكن ش يخه اذلي ذكره يعرف آ نه قد  "آ هل العمل مجمعون عىل آ ن  قول احملدث: حدثنا فالن عن فالن حصيح معمول به اإ

  ولقيه ومسع منه، ومل يكن هذا احملدث مدلسًا(. ،آ درك اذلي حدث عنه

    (34/  1"معرفة علوم احلديث ) -2

   (291)ص  -3

يثِّ َونََظْرتم يفِّ كمتمبِّ َمنِّ (: )اعْمَلْ َوفَقََك 12/  1قال ابن عبد الرب يف "المتهيد") -4 يَل آ ئَِّمةِّ آ ْهلِّ الَْحدِّ اَّلَلم آ ين ِّ تَأ َملْتم آ قَاوِّ

نَادِّ الْ  س ْ
ِ
وا عىََل قَبمولِّ اْل مْم آ مْجَعم هْنمْم َوَمْن لَْم يَْشرَتِّْطهم فََوَجْدهتم يَح يفِّ النَْقلِّ مِّ َط الَصحِّ اَلَف بَيْهَنمْم يف ذاْشرَتَ َعْنَعنِّ َل خِّ كل اذا مم

َشاَهَدًة  َجالََسًة َومم هِّْم بَْعًضا مم ثِّنَي يفِّ آ ْحَوالِّهِّْم َولِّقَاءم بَْعضِّ ِّ َحد  َ عََداةَلم الْمم (. مجع رشوط ثاََلثًَة َويهِّ َن التَْدلِّيسِّ آًء مِّ  َوآ ْن يَكمونموا بمَرآ
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ع احلديث عن ابن بز آ م ل؟ الش يخ ابن بز؛ هل قوهل: مل عىل آ نه قد مَسِّ  عن ابن بز حيم

 نقول: 

دلِّسًا وامحلد الرشط ال ول: آ ن  دلسًا؛ والش يخ ليس مم نعرف آ ن الش يخ ابن عثميني ليس مم

ط ال ول.؛ هلل ذًا حَتقق  الرش   اإ

 الرشط الثاين: هل مسع الش يخ ابن العثميني من ابن بز آ م ل؟

هذا رشط البخاري؛ البخاري يقول: ل بد آ ن يكون ابن العثميني قد لَقِّ  ابن بز ومسع منه 

ذا -يف ال صل طبعًا  -  ذا ثبت عندان هذا ولو يف حديث واحد؛ فبايق ال حاديث لكها اإ ؛ اإ

فنحملها عىل السامع؛ ل نه قد ثبت  رواها الش يخ ابن العثميني عن ابن بز بصيغة عن؛

 عندان آ ن ابن العثميني قد لَقِّ  ابن بز ومسع منه؛ فانهتيى الإشاكل. 

ا رشط مسمل؛ فهو آ خف؛ فيقول حىت لو مل يثبت عندان آ ن ابن العثميني قد مسع من ابن  آ م 

الزمنية اليت عاش فهيا ابن بز رمحه  دةبز، ولكننا علمنا آ ن ابن العثميني عاش يف نفس امل

ن مل يثبت عندان ما هو آ عظم من كفاانهللا؛ قال: فمبجرد آ ن يثبت عندان هذا؛  ، حىت واإ

امع.  هذا؛ وهو الس 

 ة: يعين يعيشان يف عرص واحد.هذا املذهب الثاين وهو مذهب مسمل؛ املمعارص 

 . -رمحه هللا - الرميل عن ال لباين  عيل   لو جاءك خشص وقال كل: روى

الرميل يف الزمن اذلي عاش فيه ال لباين رمحه هللا؛ حبيث ميكن آ ن  فنقول: هل عاش عيل  

 يكون قد مسع منه آ م ل؟

ن مل يثبت عندان عىل مذهب مسمل؛ هذا يعترب متصاًل؛ جمرد آ ن يثبت عندان هذا حىت  واإ

 آ نه قد مسع منه.

ذا ثبت عندان آ نه مل يسمع منه؛ انهتيى املوضوع؛ هو منقطع عند امجليع، لكن مل يثبت   طبعًا اإ

عندان آ نه مسع آ و مل يسمع، لكن ثبت عندان آ نه عارصه؛ فهذا هو مذهب مسمل؛ فيحمهل 

  .مسمل عىل التصال
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 ومذهب املعارصة.

رجب رمحه هللا عن مجهور املتأ خرين: آ هنم يقولون بلقول اذلي قاهل هذا املذهب نقهل ابن 

سمل  . (1)مم

رشح "يف  ذكره ابن رجب ونقل عن مجهور املمتقدمني: آ هنم يقولون بقول البخاري؛ هذا ما

 (2)"العلل للرتمذي

نَع يف خطبتهِّ عىل من يْشرَتِّطم مع املعارصة اللق  قال ابن كثري: )    (وش َ

قدمة حصيحه مسمليعين ش نع  ؛ (3)يف مم ِّ  يعين: السامع . عىل من يشرتط مع املعارصة اللق  

نه يمريد البخاري قال :)  ( حىت قيل: اإ

اكن يردُّ عىل  :ش ن ع مسمل ومل يذكر من اذلي يريد آ ن يرد عليه يف املقدمة؛ لكهنم قالوا 

 البخاري، وقال البعض: ل؛ بل اكن يرد عىل عيل بن املَديين.

آ ن آ سلوبه يف الالكم وشدته وغلظته عىل اذلي قال هذا املذهب ما اكنت تشري واملهم  

ل البخاري وحيرتمه كثريًا ويسميه آ س تاذ ال س تاذين؛ فيبعد آ ن  اإىل البخاري؛ ل نه اكن يمبج 

 خياطبه بل سلوب اذلي خاطب به يف خطبته يف مقدمة حصيحه.

نه  ) قال:  ( يَشرتطم ذكل يف آ صل حصة احلديثوالظاهر آ نه يريد عيل بن املديين؛ فاإ

 يعين آ ن احلديث عند عيل بن املديين ل يصح اإل هبذا الرشط.

 

 

 

رمحه هللا ـ من آ ن اإماكن  (؛ قال:)كثري من العلامء املتأ خرين عىل ما قاهل مسمل ـ588/ 2"رشح علل الرتمذي") -1

 اللقى اكف يف التصال من الثقة غري املدلس، وهو ظاهر الكم ابن حبان وغريه( 

2-(2/589   ) 

3- (1/29  ) 
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يف آ صل الصحة، آ م الزتمه يف    ق َ هل يشرتط البخاري اللُّ 

 ؟ حصيحه فقط

نه ل يشرتطه يف آ صل الصح ة؛ ولكن الزتَم ذكل يف كتاب ) :ابن كثري قال ؛ فاإ   ه وآ ما البخاريُّ

 ( .الصحيح 

يقول ابن كثري: هذا الرشط ليس رشطًا للبخاري من آ جل آ ن يصحح احلديث؛ لكنه 

 رشط هل يف كتابه الصحيح فقط. 

ذا ثبتت فيه املمعارصة فيكون  فامي يقوهل ابن كثري: والفرق آ ن احلديث عند البخاري اإ

ب لكنه ل يمدخهل يف كتابه الصحيح؛ ل نه اشرتط رشطًا آ شد يف كتابه هذا من ب ؛حصيحاً 

 احليطة واحلذر وال ورع وال فضل وال حص وال حسن؛ انتقى هذا.

ن لكن هل هو رشط للصحة ل به؟ اإ  حبيث آ ن احلديث ل يكون حصيحًا اإ

 قال ابن كثري  : ل .

لكن هذا اذلي قاهل ابن كثري خطأ ؛ بل هو رشط للصحة عند الإمام البخاري يف 

  .ويف غري حصيحه "حصيحه"

 كيف عرفنا ذكل ؟

ن ام الزتم ذكل يف جامعه ل يف آ صل  (1)احلافظقال  َعى بعضهم آ ن البخاري اإ ابن جحر : )اد 

الصحة، وآ خطأ  يف هذه ادلعوى؛ بل هذا رشط يف آ صل الصحة عند البخاري؛ فقد آ كرث 

 من تعليل ال حاديث يف اترخيه مبجرد ذكل(

 اذا يعين هبذا الالكم؟؛ مفهذا هو ادلليل

و"التارخي  ،وعنده " التارخي ال وسط " ،التارخي الكبري" البخاري عنده كتاب امسه"

 آ نه تالصغري"، يذكر آ حيااًن يف "التارخي الكبري" بعض ال حاديث ويمعل ها بأ ن الراوي مل يثب

كلُّ هذا عىل آ ن هذا الرشط عند البخاري يف آ صل الصحة وليس  لق  ذن فيَدم ش يخه؛ اإ

 

    (595/  2"النكت" ) 1 -1
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 رمحه هللا.- فقط يف كتابه اجلامع؛ فليس كام قال ابن كثري 

 ِّ ، وكذا هو مذهب عيل بن املديين؛ بل وكام ذكران لمك؛ فعاًل مذهب البخاري رشط اللق  

ذهب اذلي حصحه احلافظ ابن ، وهو امل(1)قال ابن رجب : هو مذهب مجهور املمتقدمني

 جحر؛ وهو الصحيح الراحج اإن شاء هللا.

 

 مذهب السمعاين يف اعتبار)عن( متصةل 

 ( وقد اشرتط آ بو املَظفَر الَسْمعاين؛ مع اللقاء طوَل الَصحابَةِّ قال )

 عىل التصال؟ )عن( هذا املذهب الثالث يف رشط اعتبار )عن( متصةل، آ و مىت حتمل

 هام رشطان:

 الرشط الثاين.هو موضوعنا الآن و ل: آ ل يكون الراوي مدلسًا؛ وهذا قد انهتينا منه، ال و 

 هذا الرشط الثاين اختلفوا فيه؛

َمل عىل السامع، وعرفنا معىن املعارصة. ْ ذا عارص الراوي ش يخه حيم  فالقول ال ول: اإ

ذا لق  الراوي ش يخه حيمل عىل السامع، وعرفنا معىن اللق ؛ يعين السامع.   القول الثاين: اإ

قال:  املذهب الثالث: وهو آ شدُّ من ال ول والثاين؛ وهو ما نقهل عن آ يب املظفر السمعاين؛

 ؛ يعين طول املمصاحبة،(2) (وقد اشرتط آ بو املظفر السمعاين مع اللقاء طول الصحابة)

 طويةل. مدةبل لبد آ ن يصاحبه  كتف  بأ ن يلتق  الراوي مع ش يخه ويسمع منه؛يعين ل ي 

 .هذا مذهب آ شد  من ال ول والثاين

 

وآ ما مجهور املتقدمني فعىل ما قاهل ابن املديين والبخاري وهو (: )2/589قال ابن رجب يف "رشح علل الرتمذي" ) -1

 (القول اذلي آ نكره مسمل عىل من قاهل

 ( 399/   1انظر" قواطع ال دةل" )   -2
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 وآ ما املذهب الرابع:

 معرو ادلاين يف اعتبار)عن( متصةل   مذهب آ يب 

ن اكن معروفًا بلروايةِّ عنه؛ قمبلت العنعنة ) قال:   (1) (وقال آ بو معرو ادلاين: اإ

 ما معىن معروفًا بلرواية عنه؟ يعين يروي عنه آ كرث من حديث؛ عدة آ حاديث.

ع منه؟ لكن  لو روى عنه حديثًا واحدًا وثبت عندان آ نه قد مَسِّ

 بلرواية عنه.عىل قول آ يب معرو ادلاين ل يمْقبل؛ ل نه غري معروف 

 

 واملذهب اخلامس:

 مذهب القابيس يف اعتبار)عن( متصةل 

درآاكً بي ِّناً قال :) ن آ دركه اإ  ( وقال الَقابِّيس: اإ

درآاكً واحضًا بي ِّناً   ؛ هذا آ خف من رشط البخاري.(2)آ ي اإ

هذه يه املذاهب املذكورة يف هذا ال مر، وآ عدل املذاهب وآ قواها؛ وهو املشهور عند  

ليه عيل بن املديين والبخاري؛ وهو: ثبوت اللق ؛  السلف ريض هللا عهنم؛ هو ما ذهب اإ

ل نه مبجرد اللق  والسامع منه وهو ليس مدلسًا؛ فغالب الظن آ نه قد مسع منه لك حديث 

 آ عمل.يرويه بلعنعنة. وهللا 

 

 

: قَاَل َكَذا، آ ْو فََعَل َكَذا، 12"كتاب يف عمل احلديث لدلاين" )ص  -1 ي يَْنقملم َعْنهم لم َعنِّ اذَلِّ َذا قَاَل النَاقِّ
ِ
(؛ قال: )َوا

َن اللَْفظِّ، َولَْم يَقمْل: َحَدثيَنِّ فَ  هْبَهم مِّ نَد  َوش ِّ س ْ َن التَْدلِّيسِّ فَهمَو آ يًْضا مم َوايَةِّ َعْنهم َسالًِّما مِّ ِّ لر  وفًا بِّ ، َواَكَن َمْعرم ْعتمهم يَقمولم ، مَسِّ الن 

.) لَْمْنقمولِّ َعْنهم ل  بِّ تَصِّ     مم

درآاكً بَي ِّنًَا، وهذا (: )واشرتط آ بو احلسنِّ القابيسُّ آ ْن 221/ 1قال العرايق يف "رشح التبرصة والتذكرة" )   -2 يمْدرَِّكهم اإ

، وبيانم الإدراكِّ لبَد منه( َم من الرشوطِّ  داخل  فامي تقد 
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مثل قوهل: عن فالن؛ يكون    : هل قول الراوي: آ ن فالاًن قال

 آ و هو آ دىن منه؟   محموًل عىل التصال بنفس رشوط عن؟ 

 

ذا قال الراوي: "آ ن فالاًن قال"؛ هل هو مثلم قوهل: "عن    ل مئة وقد اختلف ا ) قال: فامي اإ

حىت يثبت خالفه؟ آ و يكون قوهل: "آ ن فالان قال"    ، فالن"؛ فيكون محموًل عىل التصال 

:" عن فالن"؟   ( دون قوهلِّ

منا قال: محموةل عىل التصال بلرشطني، لكن لو مل يقل:)عن(؛ عرفنا آ ن )عن( )آ ن فالاًن  اإ

)عن( عىل  ذا(؛ هل حيمل هذا عىل التصال بلرشطني املذكورين يف محلقال كذا وك

 التصال متامًا آ م خيتلفان؟ 

الصحيح اذلي عليه مجهور آ هل العمل آ ن )عن( و)آ ن فالاًن قال(؛ بنفس املعىن وبنفس 

 الرشوط.

 

مىت حيمل قول الراوي:)آ ن فالاًن قال( عىل التصال ومىت  

 حيمل عىل الانقطاع؟ 

 خالفًا عن آ محد بن حنبل ويعقوب بن شيبة؛ وذكروا

جي ؛ جفعلوا  ) فقال: دِّ (  عن ) كام فَرق بيهنام آ محد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وآ بو بكر الرَبْ

مْك الانقطاع حىت يثبت خالفه   ( صيغة اتصال، وقوهل:" آ ن فالاًن قال كذا" يف حم

 كذا قالوا.. 

مام آ محد ويعقوب بن نس بةم و  م  شيبة هبذا الإطالق؛ هذا القولِّ لالإ خطأ ، والصواب آ هن 

ضافة الفعل اإىل الراوي. ِّقون بني اإضافة القول واإ  يمفر 
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ذا قاَل الراوي: آ ن فالاًن قاَل كذا وكذا، آ و آ ن فالاًن فعل كذا وكذا.  يعين اإ

 هذه املسأ ةل فهيا تفصيل؛ فانتهبوا مع :

 ْت حبمك )عن( بال خالف.اإن اكن خرب آ ن  )قوًل( مل يتعَد لِّْمن مل يمدركه؛ التحق

ذا قال التابع  وهو يروي احلديث:" آ َن آ ب هريرة قال: مسعتم كذا"؛ فهذا مثلم  مثال : اإ

:)عن آ يب هريرة( ل فرق، فهنا خرب آ َن )قول(.  قوهلِّ

: )قال وما ، آ ب هريرة امسها، وخربها مجةليعين يف الإعراب تقول: آ ن حرف توكيد ونصب

 بعدها(.

ذا  ن اكن لكن اإ ن اكن الراوي آ درَك ذكل؛ التحقت حبمك )عن(، واإ ر؛ اإ اكن خربها فعاًل؛ نمظِّ

 الراوي مل يمدرك؛ مل تلتحق حبمكها؛ انتهبوا مع  لهذه الصورة :

 َ ٍ  بْنم  مَعَارم  عَلَْيهِّ  َسملََ  ملسو هيلع هللا ىلصيروي عطاء عن ابن احلنفي ة؛ آ َن النيَبِّ ُّ  اَيرسِّ ، ملسو هيلع هللا ىلص َوالنيَبِّ  يمَصيل ِّ

 ُّ  (1)ملسو هيلع هللا ىلص فََرَد عَلَْيهِّ النيَبِّ

ثم  الآن وهو ،ملسو هيلع هللا ىلصاتبع  يعين مل يدرك النيب  ابن احلنفيةلكن  د   عامر بني وقعت حبادثة حيم

 بلنيب مر عامراً  آ ن: قال بل ؛ةاحلادث هبذه آ خربه اذلي هو عامراً  بأ ن يذكر فمل ،ملسو هيلع هللا ىلص والنيب

فيذكر حوارًا حصل بني عامر ، ملسو هيلع هللا ىلص للنيب وكذا كذا قال آ و بيهنام، وكذا كذا وحصل ملسو هيلع هللا ىلص

 .. بيهنام حصلت حادثة آ و ملسو هيلع هللا ىلصوبني النيب 

 هل قال قد عامراً  آ ن ربِّ خيمْ  مل وهو هبا  عمَلَِّ  كيف! حصل؟ هذا آ ن احلنفية لبن آ ين من طيب

آها  ما  احلادثة؛ هذه يدرك مل فهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص والنيب عامر بني حصلت حادثة ذكر بل ذكل؛  ول رآ

  هذا؟ هل آ ين من طيب مسعها،

الصورة يه اليت قال فهيا الإمام آ محد بن حنبل ويعقوب بن شيبة آ هنا غري متصةل  مفثل هذه

 املمرادة. الصورة هي ف ول حتمل عىل معىن )عن(؛ 
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ع من مع ار وهو ابن احلنفية لكن لو قال : آ ن عامرًا قاَل كذا وكذا، وهو يف ال صل قد مَسِّ

دلِّ َسًا؛ فهذه حتمل عىل السامع نه خيرب عن قول لعامر وهو   ليس مم مثلها مثل )عن( متامًا ؛ فاإ

ذن فهي  محموةل عىل التصال.  مسع من عامر؛ اإ

ث بقصة هو  د  ًذا هذه حتمل عىل  مل يدركها لكن حني حيم ومل يذكر آ ن عامرًا حدثه هبا؛ اإ

 الانقطاع ل عىل التصال؛ هذا هو الفرق بني الصورتني.

تَصلني؛ قاهل ابن عبد  وذهب امجلهور اىل  قال املؤلف: )  ((1)الربآ هنام سواء  يف كوهنام مم

 عىل التفصيل اذلي ذكرانه .

 آ نس. وممن نص  عىل ذكل ماكل بن  قال : )

حايب، سواء فيه آ ن يقول:   وقد حىك ابن عرب الرب الإجامع عىل آ ن الإس ناد املتصل بلص 

 ( " ملسو هيلع هللا ىلص " آ و: " مسعت رسول هللا   ملسو هيلع هللا ىلص" آ و:" قال رسول هللا    ملسو هيلع هللا ىلص"عن رسول هللا 

ل فرق بني )عن( و)مسعت( و)قال(؛ لكها حتمل عىل التصال مبا آ ن الصحايب هو اذلي 

 (2)ذكل عىل حاصل الإجامع ؛ملسو هيلع هللا ىلصيب قال هذا، وعلمنا آ نه قد مسع من الن

 

ذا آ س ند راٍو ما آ رسهل غريه  : اإ

نَد الَراوي ما آ رسهل غريه؛ مفهنم  ) قال ابن كثري: ذا آ س ْ وحبث الش يخ آ بو معرو هاهنا فامي اإ

ذا اكن اخملالفم هل آ حفظَ منه آ و آ كرث عددًا، ومهنم من   من قََدَح يف عدالتهِّ بسبب ذكل؛ اإ

نَِّد مطلقًا، َرَجَح   ةِّ آ و احلفظِّ، ومهنم من قَبِّل املمس ْ ذا اكن عدًل ضابطاً   بلكرْثَ    . اإ
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وحصحه اخلطيب وابن الصالح، وعزاه اىل الفقهاء وال صوليني، وحىك عن البخاري ِّ آ نه  

 ( قال: الزايدة من الثقة مقبوةل

احلاصل يف كثري هذا املوضوع موضوع همم جدًا واخلالف فيه كبري، وينبين عليه اخلالف 

 من ال حاديث تصحيحًا وتضعيفًا؛ وهو:

هري عن النيب ذا روى راٍو حديثًا؛ مثاًل: يروي لنا يونس بن  يزيد ال ييل حديثًا عن الزم  اإ

 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن الزهري عن يونس ؛ملسو هيلع هللا ىلص

رسل   احلديث يعين ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن اتبع ، الزهري  .مم

تصالً  فصار ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب   عن آ نس عن الزهري عن آ نس بن ماكل يرويه مث  .مم

 عنه ى احلديثرو؛ وقد تالميذهِّ  من فيونس عليه؛ واختلفوا الزهري هو احلديث راوي

رساًل،  يف الصواب ا مف ؛ملسو هيلع هللا ىلصرواهم عنه متصاًل عن آ نس عن النيب و ميذه تال من وماكل مم

  املمت صل؟ آ م املمرسل ذكل؛

 آ نه العلل؛ وآ مئة عهنم هللا ريض السلف عند املذاهب آ شهر مذاهب؛ ذكل يف للعلامءِّ 

ائد حالِّ  اإىل يمْنَظر    عندان؟ زاد اذلي من زاد، اذلي الز 

اكن مثَل من آ رسل آ و آ ْحَفظ آ و آ كرث  فاإن الإس ناد، يف آ نساً  فذكر زاد؛هو اذلي  ماكل

 عددًا، فالزايدة هذه مقبوةل؛ ويه زايدة )ثقة(.

ذا اكن آ ضعف؛ فالزايدة هذه تعترب زايدة شاذة؛ تصل خطأ ؛ والصواب امل والإس ناد  آ ما اإ

ند  ذا آ س م الإرسال؛ هذا اذلي عليه عملامء العلل من ال مئة ال اكبر، ول يَقبلون احلديث اإ

 عملآ هل احلديث وليس  العمل عملمطلقًا كام يفعل الفقهاء؛ هذا مذهب الفقهاء، وهذا 

 الفقهاء، خالفًا ملا ذكره املؤلف؛ فقد ذهب مذهب الفقهاء وطريقهتم. 

 

 



 

243 

 هل البخاري يقبل لك زايدة ثقة؟

قال :)وحصحه اخلطيب وابن الصالح، وعزاه اىل الفقهاء وال صوليني، وحىك عن  البخاري ِّ 

 (آ نه قال: الزايدة من الثقة مقبوةل

 : منا قال(الثقة مقبوةلوحىك عن البخاري آ نه قال الزايدة من )قوهلم  ؛ ليس عىل الإطالق؛ اإ

هذه اللكمة يف زايدة اكنت فعاًل مقبوةل؛ ل ن راوهيا اكن آ حفظ وآ وثق آ و آ كرث  البخاري

عددًا؛ فقال: الزايدة من الثقة مقبوةل، آ ي يف  هذه الصورة وليس مطلقًا، ويدل عىل ذكل 

فعل البخاري يف غري تكل الرواية اليت حىك فهيا هذا الالكم؛ فهو يمَعل ل الكثري من 

وب الإرسال؛ فال يقبل زايدة ال حاديث بسبب آ هنا رو تصةل ويمص  رسةل ورويت مم يت مم

رعة الرازي وآ بو حامت الرازي وغريمه من آ مئة العلل؛  الثقة مطلقًا، كام يفعل ادلارقطين وآ بو زم

فاإهنم ل يقبلون زايدة الثقة مطلقًا، فعند آ هل احلديث ينظرون اإىل اذلي زاد الزايدة ؛ فاإن 

ل فال  .. و آ كرث عددًا؛آ  اكن آ ْحَفظ   يقبلوهنا واإ

ذن هللا تعاىل. لل عند دراستنا  للعلل بإ  وتفصيل ذكل اإن شاء هللا س يأ يت يف كتب العِّ

كونه خالف، وهذا خطأ  طبعًا؛   وهناَك من قال: بأ نه تمَردُّ زايدة اذلي زاد ويمقَدح فيه آ يضاً  

ذا علمنا آ نه وهذا من خطئه؛ ولكن خطأ ه ل يمْقدح   ءفالثقة يبقى ثقة، نعم هو خيط فيه، اإ

 .(1)وهللا آ عمل .ْقدح فيه بسبب خطئه يف حديث آ و حديثني آ و آ كرثيصيب غالبًا فال يَ 
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   النوع الثاين عرش: املدلَس

 املدلَس آ و احلديث املدل س؛ هو احلديث اذلي حصل فيه تدليس؛ 

تق من ): (1)"النمَكت"يقول احلافظ ابن جحر يف  ش ْ   ؛ادَللس وهو الظالموالتدليس مم

د  وك نه آ ظمل آ مره عىل الناظر لتغطية وجه الصواب فيه( .قاهل ابن الس ي ِّ

خفاء عيب السلعة ؛ويمس تعمل هذا اللفظ آ يًضا يف البميوع
ِ
  .ويَْعنون به ا

نادواملدلِّ س يف احلديث عندما يم  ذلكل مسم  احلديث اذلي يكون  ؛دل ِّس خْيف  عيب الإس ْ

؛  آ و احلديث املدلَس، آ و النوع املدل س. ،مدلَساً  فيه راٍو مدلِّ س 

مه اإىل ثالثة آ قسام: م بعض العلامء التدليس اإىل قسمني؛قسَ   والبعض الآخر قس 

ناد،  قد آ فرده البعض بنوع خاص؛ وهو والقسم الثالث وتْدليس الش يوخ، تدليس الإس ْ

 جفعلوا القسمة ثالثية: تدليس التسوية،

 وتدليس الش يوخ، وتدليس التسوية.تدليس الإس ناد، 

 : نيتْدليس الإس ناد؛ فصار عندمه التدليس قسم مضن علوهجفَ  ؛اذلين مل يمْفرِّدوهوآ ما  

س ناد يوخ ، تدليس اإ  وتدليس ش م

مه اإىل قسمني؛  واملسأ ةل اصطالحية، وابن الصالح قس 

َي مَعَن لقيَهم ما مل يسمْعهفقال: ) هام آ ن يروِّ ه ومل    والتدليسم قسامن؛ آ َحدم منه، آ و معن عارَصَ

ع منه  ( يلَقه؛ مومًها آ ن ه قد مسِّ

ه فهِّمنا يف دروس الَبيقونية معىن التدليس يف الإس ناد؛  اوي  :فالتدليس رْشطم َي الر  آ ن يَروِّ

ع منه؛ حديثاً  عن ش يخٍ   مل يسمْعه منه. مسِّ

ذ  ع من الش يخ يف ال صل بغض ِّ النظر عن احلديث املع ًا رشطهاإ  زيدف؛ نَي آ ن يكون قد مسِّ

َي لنا حديثاً   عن مَعرو ول يكون قد مسعه منه. مسع من مَعرو؛ بعد ذكل يأ يت زيد ويروِّ
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ل هذا من الثقة؟   هل حيصم

آ ما الضعيف؛ فهو ضعيف؛  ،الكمنا لك ه يف الثقة - وهذا الإشاكل  -نعم حيصل من الثقة 

منا  ضعه عىل جنب وانهتيى ال مر؛ هو ضعيف؛ روايتمه ضعيفة؛  الكمنا يف الثقة. اإ

زونه؛ فهو غري قادح يف عدالهتم؛ ل هنم مه جيوزونه  ِّ هذا الترصُّف حيصل من الثِّقات ومه جيو 

ِّلني.  ذلكل يفعلونه؛ متأ و 

  ملاذا يفعل الثقة ذكل؟ 

 ل س باب عدة مهنا:

يد آ ن يمظهر  آ ن يكون قد آ ْسقط خشصًا بينه وبني ش يخه؛ ل ن هذا الشخص ضعيف؛ فريم

عيف.  ناد نظيف فيمسقط الض   لنا آ ن الإس ْ

ن ول يريد آ ن يمظهِّر نفسه آ نه يَروي عن خشٍص  مبا يكون هذا الشخص صغريًا يف الس  ورم

 صغري؛ فيمْسقطه؛ فتَظهر روايته عىل آ نه عن ش يخه مبارشة؛ آ ي عن ش يخه الكبري.

ك مة عىل هذه من ال س باب اليت ذم ذا ثبتت هذه الهتُّ رت؛ لكن بغض النظر عن السبب؛ اإ

ع مهنم آ حاديث مل يسمعها  راٍو آ نه يفعل ذكل؛ آ نه يمدل ِّس؛ يعين يروي عن ش يوخه اذلين مسِّ

 مهنم؛ فقال: عن فالن؛ هل نقبل منه آ م ل؟ 

ذا رص ح بلتحديث؛ رواايت رصحية آ و مسعت، آ و آ نبأ ان؛ هذه  وقال: حدثنا، آ و آ خربان، اإ

ذا رص ح بلتحديث  آ نه قد مسع احلديث من ش يخه، وهو ليس كذابً  هو ثقة؛ يعين اإ

 .نقبل خربه ، ومل يعد عندان شك يف هذا؛ انهتيى ال مر؛منهفيكون قد مسع 

   التدليس؟؛ وهو لكن آ ين يفعل هذا ال مر

 يأ يت بلفظة حتمتل السامع وليست رصحية؛ مثل آ ن يقول: عن زيٍد 

 يعين)عن(؟ ماذا 

)عن( يف اصطالح احملدثني محموةل عىل السامع؛ لكن من حيث اللغة ليست مثل حدثنا، 

آ نقل كل اخلرب ، ختتلف؛ هذه ليس فهيا ترصحي بلسامع فهي  وآ خربان، وآ نبأ ان؛ ومسعت،



 

246 

 عن فالن؛ لكن هل مسعت اخلرب آ م مل آ مسع؟ 

 احامتل؛

امعل فيأ تيك بلفظة فهيا احامتل  فيجد هل جماًل للتدليس يف هذا املوطن؛  ؛لسامع وعدم الس 

هذه  ليس يف ؛(قال فالن )، (قال آ ن فالانً )، (عن فالن)فذلكل يأ يت مبثل هذه ال لفاظ؛ 

 فيه ترصحي آ نه قد مسع اخلرب من فالن. لفظ ال لفاظ

 بلتحديث.فاإذا جاءان بلفظ كهذا وهو معروف عندان بلتدليس؛ فال نقبل منه حىت يمرص ح 

 ماذا يعين يمرصح بلتحديث؟ 

؛ فهكذا مل يعد يعين: يقول حدثنا، آ خربان، مسِّعت، آ نبأ ان؛ آ لفاظ لكُّها رصحية بلتحديث

 جمال للشك.عندان 

 هذا معىن التْدليس، وهذا هو املقرر عند علامء احلديث.

 لكن حصل بيهنم بعض اخلالف يف بعض الصور.

يوخ قال ابن الصالح بداية: ) آ ن يَ  اوي _ مع ن لقِّيه ومسع منه من الش م ْروَي _ يعين  الر 

ويه اليت  ما مل يْسمعه منه(؛ يعين يروَي عنه حديثًا مل يسمْعه منه؛ انهتَينا من هذه النقطة؛

ك آ نه قد مسع من ش يخه؛ ذلكل قال  ل الإهيَام؛ يومهِّ ذكْرانها؛ وهنا يف مثل هذه احلاةل حيصم

وهامً ) :يف ال خري : عن فالن قال كذا وكذا؛ وآ نت ل (مسِّعه منه آ نه قد مم ؛ ل نه عندما يقولم

 تتَومه  آ نه قد مسع هذا اخلرب من زيد. ؛آ نه مدلِّ س عرفت

 

 : ِّ  الفرق بني الانقطاع والتدليس والإرسال اخلف  

ويه  صورة  اثنية: ؛ ضع هذه بني قوسني؛(مث قال ابن الصالح: )آ و مع ن عارَصه ومل يلْقه

اوي عن ش يخٍ آ ن  ي الر  ه يْروِّ اَيه يف نفس الزمن - عارَصَ ع ا و مل يلْقه( يعين م - عاش هو واإ مسِّ

 روى عنه.لكنه منه؛ ما الْتقيا حىت يسَمع منه شيئًا؛ و 

مكن؛ ل هنام عاشا  دةزيد من الناس عاش هو ومعرو يف نفس امل :مثالً  الزمنية وسامعمه منه مم
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ث عنه حبديٍث وقال فيه: عن فاإذا حدَ ؛ اًل ومل يلْقهولكنه مل يسمع منه آ ص يف زمن واحد؛

 فالن؛ هل يعترب هذا تدليسًا؟

 لحظ الآن ما الفرق بني الصورة ال وىل والصورة الثانية؟ انتبه مع :

 .مدة؛ ورمبا جالسه وصاحبه منه مسعو  لق  الش يخ آ صالً  الصورة ال وىل: قد

ورة الثانية؛ مل يسمع منه آ صاًل هنائياً   .آ ما الصم

ل ما  هذا تدليس؛ف حَدث ال َول عن ش يخه بصيغة عن؛  ل اإشاكل فيه؛ ل نك مبارشة آ و 

 تسمع فالاًن عن فالن وآ نت تعرف آ ن فالاًن هذا قد لقيه ومسع منه؛ س تقول هذا احلديث

 متصل.

ن اكن عارصه وعاش يف نفس الزمن اذلي  قد آ ما الصورة الثانية: فهو مل يسمع منه آ صاًل؛ واإ

هل يعترب هذا ف  ؛ وقال: عن فالن؛اً وَروى عنه خرب  ،اً عاش فيه؛ لكنه مل يسمع منه هنائي  

 آ م يعترب انقطاعًا؟ تدليساً 

 الفرق بيهنا: عىلركز نالآن ثالث صور؛  انعند

 : مثل صورة ماكل عن سعيد بن املسيَب؛املنقطع

ع  ل اجلواب:  ب؟من سعيد بن املسي   ماكل   هل مسِّ

 .ل اجلواب: ؟باليت عاش فهيا سعيد بن املسيهل اكن يعيش يف نفس الفرتة الزمنية 

ى هذا؟ يمسمى منقطًعًا.  ماذا يمسم 

براهمي بن يزيد النَخع  ش يخ  التدلِّيس براهمي بنِّ يزيد النََخع ؛ واإ : ال مَعش يْروي عن اإ

ع منه ذا َروى عنه خربًا وقال فيه ،لل معش؛ ال مْعش قد مسِّ  ؛)عن( ومل يسمْعه منه :فاإ

 يكون قد دلَس؛ فهذا تدليس.

ْروي عنه؛ الزمنِّية اليت عاش فهيا الش يخ اذلي ي دة: راٍو عاش يف نفس املالصورة الثالثة

نه  )عن(. وروى عنه بصيغة ،لكنه مل يَسمع مِّ

و   ؛ ركز يف الفرق بيهنا:رهذه ثالث صم
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ه آ صاًل؛  الفرق بني املنقطع وهذه الصورة اليت معنا: آ ن املمنقطع َروى عن خشص مل يمعارصِّ

 آ ما هذه الصورة اليت معنا؛ فقد روى عن خشص عارَصه؛ عاش معه يف نفس الزمن. 

َ وبني املد الصورة الثالثة والفرق بني هذه ع من ش يخه ل  يف ال صلس: آ ن املدل ِّس قد مسِّ

َور الثالثة. مل يْسمعه منه؛ ولكنه َروى عنه حديثاً   هذا الفرق بني هذه الصم

مسأ لتمنا الآن يف الصورة الثالثة؛ واليت  ،والثانية تدليس؛ ضعهام عىل جنب ،فال وىل انقطاع

فقالوا : هذه ليست من  ؛آ ْدخلها ابن الصاَلح مضن التدليس؛ وخالفه غريه من آ هل العمل

 اذا ليست يه من التدليس؟ ، ملالتدليس يف يشء

ولكهنم مل يلقَوه، ومل  ملسو هيلع هللا ىلصل ن الكثري من التابعني من املمَخرضمني؛ قد عارصوا النيب قالوا: 

د  علامء احلديث هذا من التدليس ومل يصفومه بلتدليسيسَمعو   ،ا منه؛ ورَووا عنه؛ ومل يَعم

ن اكنوا قد عارصوا النيب فهم  خرْضمنيف مل يلقَوه؛  ملكهن ؛ملسو هيلع هللا ىلصواإ  .هؤلء يمسَمون مم

ون مه اذلين عاشوا يف زمنني؛  فعارصوا زمن  ،يف عرصين، يف اجلاهلية والإسالماملمخرضمم

وا من التابعني؛ ومه جزء  من  ؛وعارصوا زمن الصحابة ولكهنم مل يلقوه، ملسو هيلع هللا ىلص النيب دُّ فعم

م قد عارصوا النيب  ل  آ هن  م مل يلقَوه كبقية الصحابة، ملسو هيلع هللا ىلصالتابعني؛ اإ تنطبق علهيم  فهؤلء ولكهن 

مل ، ونه ورَووا عنهم ومل يسمعوا  ملسو هيلع هللا ىلص؛ عارصوا النيب ، ويه الصورة الثالثةالصورة املذكورة

َده وا هؤلء املمخرْضمني بملدل ِّسني يَعم  .علامء احلديث من التدليس ومل يسمُّ

ن هذا النوع ل يعترب تدليسًا، بيامن آ عَطوه اسامً خاصًا وهو:  اإ هذا ما احتج به من قال 

 الإرسال اخلف .

ان الفايس، واحلافظ ابن جحر، وغري مه ممن فرق بني هذا وبني التدليس؛ الزبار، وابن القط 

ى الإْرسال اخلف . نوعٍ علوا هذا من ج  يمسم 

ان هو  - يعين الفرق بني التدليس والإرسال -: )والفرق بينه وبني الإرسال(1)قال ابن القط 

 

 (. 493/ 5" بيان الومه والإهيام يف كتاب ال حاكم" ) -1
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 وهذا هو القول الصواب اإن شاء هللا. ؛ هذا هو؛(آ ن الإرسال: روايته مع ن مل يسمع منه

ذا  ،الَراوي مل يلَْق من روى عنه ل يمْعترب هذا تْدليساً هذا النوع  مبا آ ن  ن ام يْعترب تْدليسًا اإ اإ

نه.  لقِّيه ومسع منه مث روى عنه مامل يْسَمْعه مِّ

ورةم التْدليس، والفْرق بني احلديث املدلَس واملرسل اإرساًل خفيًا واملنقطع؛ وعرفْمت  هذه صم

 هو املرسل فامي س بق. آ يضا ما 

 

َن ال َول: )ح ابن الصال قال  ( ومِّ

يعين من صورة التدليس؛ الصورة ال وىل اليت ذكرها ويه صورة التدليس احلقيقية اليت 

 وافقناه علهيا.

يينة فقال: قال الزُّهري كذاقال: ) فيان بنِّ عم م: كمن ا عند سم  (  قولم عيل بنِّ َخرْشَ

يينة: قال الزهري كذا؛ هل قال مسعت؟ هل قال آ خربين ؟ هل قال: قال قال سفيان بن عم

 لنا الزهري؟

منا قال سفيان: قال الزهري؛ ك نه حييك حاكية عن خشص؛ كام تأ يت  مل يقل شيئًا من هذا؛ اإ

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصهل يلزم من ذكل آ نك مسعت ، كذا وكذا ملسو هيلع هللا ىلصآ نت وتقول: قال رسول هللا 

َيينة تلميًذا للزُّهري وقد آ خذ عنه؛ فيان بنِّ عم قال  :يقولفعندما تسمعه  ل؛ لكن ملا اكن سم

الزُّهري؛ تظن آ نه قد مسع هذا احلديث من الزُّهري؛ ل نك تْعمل آ نه من تالميذ الزُّهري؛ 

ل التدليس ع هذا احلديث منه.، فيحصم ذا مل يَكن حقيقًة قد مسِّ  اإ

 ( فقيل هل: آ مسِّعت منه هذا؟قال: )

و  نه آ نَه يْفَعل انظر الآن التأ كيد عليه يف ذكل! آ وقفوه عند هذه املسأ ةل؛ وك هنم قد لحظم ا مِّ

وا آ ن يتأ كَدوا؛ فقالوا هل: آ مَسِّْعت منه هذا؟  هذا ال مر آ ْحيااًن فأ َرادم

ثيت به عبد الرزاق عن َمْعَمر عنه قال: )  (قال: حد 

 الرزاق عن معمر عنه. فقال: حدثين عبد سفيان؛ آ ي آ جاهبم
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ه ف وف، وهذا أ ْسقط اثننَي، هو الآن قد مسع من الزُّهري آ صاًل؛ والزُّهري ش يخم ، معرم

ْعه من الزُّهري؛  وعبد الرَزاق  ،مَسِّعه عن عبد الرزاقبل لكن هذا احلديث بذلات مل ي ْسمِّ

 ْعَمر عن الزُّهري؛ هذه صورة التدليس.عن مَ 

 

وه وقد َكرِّه هذا القسَم من التَْدليسِّ جامعة  قال: )  (  من العلامء وَذمُّ

وم حقيقًة؛ اذلي يمؤد ي اإىل تصحيح بعض  ملسو هيلع هللا ىلصوخاصًة يف حديث النيب  ل شك آ نَه مْذمم

حَرم، ففيه مْفسدة؛ ملسو هيلع هللا ىلص هالرِّواايت اليت مل تَثْبت عن ول جيوز فعهل؛ لكن  ،فالصحيح آ نه مم

زيونه ل نفسهم .  اذلين فعلوا هذا الفعل اكنوا جيم

عَبةم آ شدَ قال: ) ْناكرًا ذلكلواكن شم  (  الناس اإ

ذا عرف آ ن خشصًا مدلس   ،اكن شعبة بن احلجاج شديدًا عىل املدل ِّسني  يموقفه  ؛واكن اإ

مسعت آ م مل تسمع؟ فاكن حيقق يف هذا فيسأ هل: عند اللكامت اليت يذكرها بصيغة )عن(؛ 

 ال مر رمحه هللا.

يَل من آ ن  قال: )  ( ُآدلِّ س ويمروى عنه آ نه قال: ل ن آ زينِّ آ حبُّ اإ

موقد اس تكرب  لامء؛ بعضم  ةَ هذه اللكِّ ذ العم  كيف يكون التدليس آ شد من الزان؟!    اإ

ذا اكن اذلي آ ْسقطه  :، والبعض قالبعضهم أ َولها ف ل؛ يه عىل حقِّيقهتا وعىل ظاهرها؛ اإ

ي ذكل اإىل آ ن ه يكون قْد آ عان عىل متْرِّير الكذب عىل رسول هللا مثالً  كذابً   ملسو هيلع هللا ىلص؛ فهمنا يمؤد ِّ

سقاطه الكذاب وهذه مشلكة كبرية!   بإ

نه عىل املبالَغة والزجرقال ابن كثري: )  ول مِّ الح: وهذا َمحمم  (؛قال ابن الص 

 هذا قول آآخر.

 ( وقال الشافع : التدليسم آ خو الكذبِّ قال: )

عبة وليس للشافع ؛ منا نقهل الشافع  عن شعبة،  هذا القول آ يًضا لشم د يف هذا ف اإ شعبة يمشد ِّ

 .حلق معهاال مر؛ و 
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 حمك املدل ِّس 

رِّ   نْ مَ   حَ رَ جَ   نْ مَ   اظِّ ومن احلمفَ قال: ) ْطلقاً   ليسِّ دْ هبذا التَ   َف عم وايته مم    (من الرواة؛ فرَد رِّ

مفا حمك  جيموز فعل هذا عند بعض آ هل العمل؛ اختلف العلامء فمين يفعل ذكل؛ فنقل آ نه ل

 من فعهل ؟

 قال هنا: )ومن احل فاظ من َجَرح من عمرِّف هبذا التْدليس من الرواة؛ فرد  روايته مطلقًا( 

 ؛ هذا قول.اً آ ي: تلك م فيه وجَرحه وآ سقط عدالته فرد  رِّوايته مطلق

ن آ ىت بلفظِّ الت ِّصال ) وقال:  (  واإ

رصح آ سقط حديثه حىت لو  هل؛ اً جعل هذا جارح ؛آ ي: حىت لو رصح بلتحديث؛ انهتيى

 بلتْحديث؛ جَرحه يف عدالتِّه.

ل  مرًة واحدةقال: )  ( ولو مل يمعْرف آ ن ه دلَس اإ

 آ ي: ولو فعل هذا الفعل مرة واحدة فقط.

 ( عليه الشافع  رمحه هللا  كام قد نَص قال: )

ة واحدة؛ يمسمى مدل ِّسًا؛ لكنه مل  ذا ثبت عىل الراوي التْدليس مر  نص  الشافع  عىل آ نه اإ

ذا رص ح بلتحديث وذكل يف يرد  خرَبه  طلقًا؛ بل نَص رمحه هللا عىل قَبول رواية املدل ِّس اإ مم

 كتابه الرساةل.

ة  ذا ثبت عنه التدليس ولو مر  ًذا هو فقط آ ثْبت التدليس عىل الشخص اذلي دل س مرة اإ اإ

 .(1)واحدة

ذا  ل؛ ل: وبعضهم قال منا اإ ذا فعل ذكل مرة آ و مرتني؛ اإ  آ كرث من ذكل.يثبت آ نه مدلس اإ

 

 وَمن عَرفْناه دلَس َمَرًة فقَْد آ َبن لَنَا عْوَرته يف رِّوايتِّه. (: )1/378قال الشافع  رمحه هللا يف "الرساةل" ) -1

ن آ هل النصيحة يف  لْنا مِّ نه ما قَبِّ دق، فنْقبََل مِّ ِّ َد هبا حديثَه، ول النَصيَحةِّ يف الص  وليسْت تكل العورةم بلكذب فرَنم

 الصدق.

((.فقلْنا: ل  َدل ٍِّس حديثًا حىت يقوَل فيه: )حدثين( آ و )مسْعتم ن مم  نقبل مِّ
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ذا ثبت عليه هذا الفعل؛ ما حمكه؟  لكن اإ

طلقًا ومل يبالِّ   به وضعفه. بعض آ هل احلديث رد  حديثه مم

ل؛ فقال ذا رص ح بلتحديث قمبل، :والبعض فص  ِّح مل يمقبل.  اإ ذا مل يمرص   واإ

طلقاً  ؛فال ول: جعل فعهل قادحًا يف عدالته   .فأ سقط روايته مم

ذا رص ح بلتَحديث؛ ل نه عند ترْصحيه  ،يف عدالته والثاين: مل جيعهل قادحاً  وقَبِّل خرَبه اإ

 بلتحديث يزول الِّشاكل، ول خنَّش بعد ذكل من يشء يف روايته.

 

يل بني ما رَصح فيه بلسامع؛ فيمقبل،  قال ابن كثري: )  الح: والصحيح التفصِّ قال ابن الص 

دُّ  ْحَتَمٍل؛ فريم  (. وبني ما آ ىت فيه بلفظ مم

ل  ول يكذب عىل النيب وهذا هو ا ِّ تأ و  ذا رص ح ملسو هيلع هللا ىلصلراحج؛ فاعل هذا الفعل مم ، فاإ

ن اه عىل حديثه وقبلناه.  بلتحديث؛ آ مِّ

فياننَْي، وال معش،    قال: قال: ) ويف الصحيحني من حديث جامعة من هذا الرضب؛ اكلسم

مْي، وغريمه  ش َ  ( وقتادة، وهم

موا املدل ِّسني اإىل آ قسام:   يموجد يف الصحيحني كثري  من رِّواية املدل سني، والعلامء قد قس 

طلقًا حىت ولو  لوا خرَبمه مم جفعلموا املقل ني اذلين ل يمدل ِّسون اإل عن ثقة؛ من القسم ال ول وقبِّ

ف  ن دلَس؛ فال يدل ِّس اإل عن ثقة؛ كسم ِّح بلتحديث؛ لقةل ما يمدل ِّس، واإ ي مل يرص  يان الثورِّ

وا تْدليسهم. يينة؛ مفِّثل هؤلء مَررم فيان بنِّ عم  وسم

َمفسدة؛ لو تَركنا حديث لك  مدل ٍِّس؛ لضيَعنا الكثري من آ حاديث  -برك هللا فيمك  - عندان 

موا املدل ِّسني اإىل آ قسام.ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  لامء هذا ال مر؛ فقس   ؛ ذلكل راعى العم

تعريف آ هل التقديس مبراتب " :افظ ابن جحروآ فضل كتاب اعتىن هبذا اجلانب؛ كتاب احل 

ل  ،وهو مطبوع عدة طبعات "؛املوصوفني بلتدليس قَسم فيه املدل ِّسني اإىل آ قسام وفص 

عفاء؛ حفديهثم  مه؛ مالنَا فهيم الكم؛ ل هنم ضم عفاء؛ هؤلء انهتيى آ مرم ون ضم فهيم؛ مفِّهنم مدل ِّسم
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ذا اكن ثقة؛  ود، لكن الإْشاكل يف املدل ِّس اإ ومه اإىل آ قسام:مردم  فهؤلء قَسمم

ذا رص ح بلت حديث فقط.  ه اإ  قسم يمْقبل خربم

ذا دلَس ل  ،من التَْدليس وقسم يممََّش حىت لو مل يمرصح بلتحديث وهو املمقِّل جداً  آ و اإ

ل  عن ثقة.  يمدل ِّس اإ

عو  ْماكنِّمكم آ ن تمَراجِّ  هذا الكتاب؛ ففيه فوائد طي بة. او بإ

  (ايةم التْدليسِّ آ ن ه نوع  من الإرسالِّ قلت: وغ )  قال ابن كثري:

  .فيه؛ آ نه نوع من آ نواع املمنقطع يف التدليس وآ عظم ما يعين: آ قص ما 

َد من آ جهل. وهللا آ عملقال :) يخه؛ فريم ِّح بش َ  ( لِّام ثبت عنده، وهو خَيَّش آ ن يمرص 

ل نكون قد جزْمنا بلفعل آ نه قد دلَس يف احلديث  عندما نقول للشخص مدلِّ س؛ اً طبع

فالحامتل قامئ؛ رب ام يكون دل س فيه ورمبا ل يكون قد َدلس؛ فهذا الفرق  حىت لو عنعن؛

َ  بينه وبني املنقطع؛ املنقطع جزمنا آ ن يف الإس ناد قطعًا؛ سقطًا؛ ل؛ رمبا يكون  سلكن املدل

مْنقطع من هذه اجلهة وهللا آ عمل.ورمبا مل ،الَراوي املدل ِّس قد دلَسه   يدل ِّسه؛ فهو آ رفع من امل

عفوعىل مجيع ال حوال؛  ذا اكن منقطِّ هبة انقطاع؛ فال يثبمت   اً ال مر كام ذكْران اإ آ و حىت فيه ش م

جد ساقط  يف  اقط هذا؛ اإن وم ل آ ن نتأ كد بأ نه ليس منقطعًا حىت نعرف الس  عندان اإ

؛ وحنمك بناًء عىل الإس ناد؛ ما   ذكل. حاهلم

ذا رص ح بلتحديث فقط ه اإ ن شاء هللا آ ن املدل ِّس يمْقبل خربم احج يف ذكل اإ ًذا الر  وهللا  .اإ

 آ عمل.

تيان بمس الش يخِّ آ و كمنيته عىل خالف  : فهو الإ وآ ما القسمم الثاين من التدليس ) قال:

 ( وتوعِّريًا للوقوف عىل حاهل ه، مر به؛ تعميًة ل    املشهور

هو آ ن يَروي عن ش يٍخ؛ : تدليس الش يوخو وهذا القسم الثاين: هو تدليس الش يوخ؛ 

يه آ و يَ  فه مبا ل يمعرف.كْ فيسم   نيه آ و يصِّ

ء بأ ٍب آ و آ م. والكنية؛  يه ما بمدِّ
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يه بمس؛ ل يعرف به، فالمس هل واللقب هل والكنية هل؛ لكنه غري  آ و يملقبه بلقٍب آ و يمسم 

 بذكل. ونهالناس ول يعرفمشهور هبا بني 

 هو فاإذا جئت وذكرته للناس هبذه الكنية آ و الل قب آ و الامس؛ ل يعرفونه بذكل، وهذا

ه ية؛ تعميةم آ مره عىل الناس؛ فيقول مثاًل: حدثين آ بو عبد هللا عن آ يب عبد  ؛مقصودم التَْعمِّ

 ن هو آ بو عبد هللا عن آ يب عبد هللا؟! مفهللا؛ 

 لعَرفْته.  ح كل بمسه املشهور به؛ل تعرفه؛ لكن لو رص  

 -  ل يمسقِّط آ حداً فهو  ؛بمس ل تعرفه به الَراوي سم ل ِّ ر املدَ فهذا نوع من آ نواع التْدليس؛ يذكم 

 يذكره بمس ل يعرف به. لكن –وهذا الفرق بينه وبني تدليس الإس ناد؛ ل يمسقط آ حدًا 

 ما حمك هذا الشخص اذلي ثبت آ نه يفعل ذكل؟

ذا رص ح آ و مل يمرص ح بلتحديث؛ ل هيمنا هذا؛ ل نه مل هذا  اكذلي قبهل؛ لكن ل نقبل اإ

اوي اذلي ذكره آ م مل نعرفه؟ نا الآن هل نعرِّف حنن هذا الر   يمْسقط آ حدًا؛ لكن اذلي هيمم

ذا عرفناه؛ حمكنا عليه مبا يس تحق ذا مل نعرفه ،اإ  فنمَضع ِّف احلديث؛ ل ننا ما  توقفنا فيه؛ ؛واإ

ذا عرفنا من هو الراوي؛ فينهتي  الإشاكل؛ ،ن هو هذا الراويعرفنا م حنمك عليه كبقية  آ ما اإ

 ال حاديث.

 هذا هو تدلِّيس الش يوخ وهذا  حمكه.

 : لتصعيب معرفته عىل الن اس.تعمية ل مره، وتوعريًا للوقوف عليه(؛ آ يوقوهل: )

 

 :تدليس الش يوخ  حمك 

 ( وخيتلف ذكل بختالف املقاصد قال: )

 وماذا يريد من وراء هذا الفعل اذلي فعهل؟ حيث حمك فعهل؛ ما حمكه؟آ ي: من 

ذا اكن آ صغَر س نًَا منه، آ و انزَِّل الرواية، وحنو ذكل قال: )  ( فتارًة يمْكَره؛ كام اإ

يعين آ ن يكون صغريًا يف السن فهو ثقة ل اإشاكل؛ لكن املشلكة يف السن، آ و تكون 
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؛روايته انزةل يعين بينه وبني ش يوخه رم  رم هذا الفعل؛ ل ن  َواة كمرثم فهنا يقال: ميكره ول حيم

 .فال اإشاكل؛ ل يؤثر عىل حصة احلديث الراوي ثقة؛

ذا اكن غري ثقة؛ فدلَسه لِّئاَل مم واترة حيرم قال :) ، آ و آ ْومَه آ نه رجل  آآخرم   ، كام اإ من    يمعَرف حاهلم

 ( الثِّقات عىل وِّفق امسه آ و كنيته 

يعين مس اه بمٍس آ و كن اه بكنية حبيث يمومهِّ آ نه رجل  ثقة معروف بلكمنية هذه آ و بلمس 

ون حديثه رم ِّ ثون ذاك الثقة؛ فمير   .هذا؛ فتَْشتبه ال سامء؛ فيظنُّه احملد ِّ

ِّر  ؛عرفون آ ن ه ضعيفل يمعرف به آ صاًل؛ مع آ نه ضعيف؛ فال ي آ و يمعطيه كمنية آ و اسامً  فيممر 

حَرم ل جيوز.  احلديث؛ فهذا الفعل مم

ذا مل نعرفه  والتعامل مع احلديث نفسه كام ذكران؛ فهذا الش يخ حنمك عليه مبا  يس تحق؛ واإ

 توقفنا فيه؛ لحامتل آ ن يكون هذا املدلَس ضعيفًا.

فقال: حدثنا عبدم هللا    وقد روى آ بو بكر بنم جماهد املقرِّئ عن آ يب بكر بن آ يب داود؛ ) قال:

 ( .بنم آ يب عبد هللا

تاين صاحب سنن آ يب داود  جس ْ  .آ بو داود وادل آ يب بكر؛ هو السِّ

 وآ بو بكر بن جماهد؛ هو املقرئ؛ روى عن ابن آ يب داود؛ مفاذا سامه؟ 

 حدثنا عبدم هللا بنم آ يب عبد هللا :آ بو بكر بن جماهد قال

 عن آ يب عبد هللا بن آ يب عبد هللا هذا !! آ نت احبثف

؛ فقال: حدثنا محمد بن س ند؛ نس به اإىل  ) قال: وعن آ يب بكر محمد بنم حسن النق اش املفرس ِّ

 ( جد ٍ هل. وهللا آ عمل

داود  ابن آ يب بكر آ يب نانظر لهذا الفعل من آ يب بكر بن جماهد املقرئ؛ مرًة َروى ع

تاين  جس ْ  عبد هللا بن آ يب عبد هللا! :مَسه وجعهلغرَي ا ؛- معروف هبذا - السِّ

 تعرف من هو. ولن جتده؛ لن فلو حبثت عن عبد هللا بن آ يب عبد هللا؛

؛ معروف هبذا؛  وكذكل يروي عن آآخر يقال هل: آ بو بكر محمد بنِّ حسن النَقاش املفرس ِّ

نَد! نس به اإىل جد هل بعيد ل يعرف به آ صاًل؛ لكنهوج فغري  امسه؛ جده،  عهل محمد بنِّ س َ
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 فلو حبثت عن محمد بن س ند؛ فلن جتد؛ فعَمى آ مَره.

الح: وقد اكن اخلطيب لهًِّجا هبذا القسم من التدليس  قال ابن كثري: )  قال آ بو معرو بن الص 

 ( يف مصنفاته 

ولَعاً  لَهجًا به؛ آ ي اكن اخلطيب البغدادي   .به ويمكرث منه آ ي اكن مم

 اخلطيب هبذا.فيذكر 

كَِّرتم  وهناك آ نواع آ خرى يه  رمحه هللا؛ ذكرها الش يخ آ محد شاكر الكتاب؛ اش يةحيف ذم

 قليةل جدًا؛ لكن هذه ال نواع يه آ شهر ال نواع املعروفة عند احملدثني.و اندرة 

 

  :ةالنوع ال خري؛ وهو تدليس التسوي  

ور   بني  اً ضعيف ايً راو ية؛ ويه آ ن يمسقط الراو وهذا التدليس آ يضًا من ال نواع اليت فهيا خطم

  .مسع آ حدهام من الآخر ؛ثِّقتني

ورة:  ل َوحض ِّ لمك الص 

قبل الوادع  نا مم يخِّ يخ محم د آ مني، مثاًل: آ ْروي لمك آ ان خربًا عن ش َ  عن ابن بز؛  ،عن الش  

وهو تدليس التسوية؛  ؛من هذا النوع من التدليس انظر لهذا الإس ناد؛ آ ان آ كون مدل ِّساً 

قبل وآ بقيه   كام هو.فأ روي عن الش يخ مم

اذلي ُآسقِّطه هو ش يخ ؛ لكن هنا ل ُآسقط ش يخ ؛ بل ُآبقيه،  ؛ يف تدليس الإس ناد

وآ عمل آ ن ش يخ  قد مسع من الش يخ ابن بز؛ لكن يف هذا احلديث اذلي مع  مل يسَمْعه 

منا مسِّعه من آآخر امسه محمد ال مني عن ابن بز؛ وش يخ  يف ال صل  من الش يخ ابن بز؛ اإ

ع من ابنِّ   بز؛ مفاذا آ صنع؟ قد مسِّ

وآ ْروي اخلرب عن ش يخ  عن  ،؛ وهو ضعيفُآسقط محمد ال مني اذلي هو ش يخ ش يخ 

 ابن بز مبارشة.
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س ناد متصل؛ :تقول؛ آ نت عندما تنظر اإىل الإس ناد قبل قد مسع من الش يخ   اإ ل ن الش يخ مم

 ابن بز آ صاةل؛ فتقول هذا الإس ناد متصل؛ فهذا يسمى تدليس التسوية؛ وهو آ ن آ سقط

 يكون ضعيفًا بني ثقتني؛ آ حدهام مسع من الآخر. ي؛ وهذا الراو وايً را

قبل، الثقة الثاين الش يخ ابن بز رمحهام هللا آ ْسقْطتم راو بيهنام،  ايً الثقة ال ول الش يخ مم

قبالً   مسع  هذا احلديث من الش يخ ابن بز. وجعلتم الش يخ مم

 انتبه: هذا محمد ال مني؛ صورة ل حقيقة لها؛ خشص ضعيف فقط مثلنا به جمرد مثال؛ 

 آ ْسقطنا هذا الراوي وجعلنا اخلرب ك نه متصل بسلسةل رواة ثِّقات.

 

 تدليس التسوية   حمك 

ماذا نفعل مع راٍو قد عمرف بتدليس التسوية مثل الوليد بن مسمل اذلي يروي عن  

ث عهنم ال وزاع ، وعندما ال وزاع ؛ عمرف هبذا، واك عفاء اذلين حد  واة الضم ن يمسقط الرم

عفاء ه ال وزاع  عن الرِّواية عن الضم وجع يف ذكل؛ قال: آ ريد آ ن آ نز   .(1)رم

ه مف  ه ثل هذا ل نقبل خرَبَ ِّح بلتحديث بينه وبني ش يخِّ ل برشط وهو آ ن يرص  ذا اكن ثقًة اإ اإ

ثنا  قبل الوادع وبني ش يخه وش يخ ش يخه فيقول: حد  قال الش يخ مقبل  ؛الش يخ مم

 عن الش يخ ابن بز. ،حدثنا محمد ال مني :الوادع 

ِّحًا بلتحديث يف لك الإس ناد. بعضاشرتط و   العلامء آ ن يكون مرص 

 

عن صاحل جزرة قال: مسعت الهيمث بن خارجة يقول قلت للوليد ...(: )175/ 1قال الإبنايس يف " الشذا الفياح" ) -1

 ،وعن ال وزاع  عن الزهري ،تروي عن ال وزاع  عن انفع  :قلت ؟بن مسمل قد آ فسدت حديث ال وزاع  قال: كيف

وبينه وبني  ،وغريك يدخل بني ال وزاع  وبني انفع عبد هللا بن عامر ال سلم ، وعن ال وزاع  عن حيىي بن سعيد

براهمي بن مرة وقرة.  الزهري اإ

 قال: آ نبل ال وزاع  آ ن يروى عن مثل هؤلء
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هذه آ مه ال نواع من آ نواع التدليس، وقد ذكران لمكم بأ نه يوجد بعض ال نواع ال خرى 

كو  قد ذكرها الش يخ آ محد   ،ا اندرة؛ قليةل جداً ؛ لكهنتكتدليس الَعطف، وتدليس السم

ةل.   شاكر رمحه هللا، وذكر غريها آ يضا علامءم احلديث يف الكتب املطو 

وكذكل كتب  للحافظ ابن جحر؛ قد ذكر ذكل لكه، "تعريف آ هل التقديس"ويوجد مهنا يف 

للس يوط ؛  "تدريب الراوي"وكذكل  للسخاوي، "فتح املغيثـ "املصطلح الكبرية ك

 .ور فهيا لك هذا بتفصيٍل طويل، وحنن يكفينا هذا اذلي ذكرانه هنا وامحلد هللمذك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

259 

 الن وع الثالث عرش: الشاذ 

ة؛ ل هنا من الناحية  ؛هذا النوع واذلي بعده  وهو املمنكر من آ نواع علوم احلديث املمهم 

نكر خاصة كثري؛ فيدة؛ فاس تعامل علامء احلديث للمم  جتده يف الكهمم بكرثة. العملَِّية مم

 

د فمالن عن القوم؛ يعين شذَ  شذ   :عهنم، آ و تقول الشاذ يف الل غة: هو الفرد؛ تقول تفر 

د عهن  .مالرجل عن القوم؛ يعين تفر 

خالفة املَقبمول ملن هو آ وىل منه، آ و ما ذكره املمؤل ف.  آ ما يف الاصطالح: فهو مم

، وليس من ذكل آ ن    اً الشافع : وهو آ ن يروي الثقةم حديث قال: )  الف ما روى الناسم خيم

ه َي ما مل يَْروِّ غريم  ( يروِّ

 قال: وهو آ ن يروَي الثقة 

ذ ذ اً اإ يف الثقة وليس يف  اً ال مر ال ول: احلديث الشاذ يكون يف حديث الثقة؛ فالكمنا اإ

 الضعيف؛ هذا ال مر ال ول.

ذ خالفة. ؛ال مر الثاين اً قال: )خيالف(: اإ  ل بد  من وجود مم

ثني ؛قال: )ما روى الناس(؛ آ ي   .خيالف املمحد 

 هو آ وىل منه(؛ هذا هو الشاذ. آ و تقول يف تعريفه ما ذكران؛ وهو: )خمالفة املقبمول ملن

 املقبول؛ واملعىن املراد واحد. :خمالفة الثقة؛ وحنن قلنا  :قال الشافع 

وآ عين بلكمة حنن: املتأ خرين؛ اذلين بنَيْنا عِّلمنا عىل عمل ؛ فيجب آ ن تفهموا آ مرًا همَمًا: حنن

لل؛ اذلين وضعوا آ صول هذا العمل، ومه  اذلين وضعوا هذه املمتقدمني؛ عمل آ مئة العِّ

الح وما معناه، واترة ل يذكرون   الاصطالحات مث اس تعملوها؛ اترة يذكمرون لنا الاْصطِّ

لونه.  معناه؛ ولكهنم يس تعمِّ

كام قال هنا الإمام الشافع  يف معىن احلديث  ؛آ ما اذلي ذكروا معناه؛ فأ مره يكون واحضاً 

 الشاذ.
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؛ فهنا جيهتد العلامء ـ علامء املصطلح ـ  اً فيه تعريفلكن عندان آ نواع مثل املنكر؛ مل يذكروا لنا  

 ؛ اذلين جاؤوا من بعدمه يف معرفة اصطالهحم؛ وماذا يريدون هبذه اللكمة؛)لكمة املنكر(

ذا قال الإمام آ محد آ و آ بو زرعة الرازي آ بو حامت الرازي آ و ادلارقطين آ و  ، آ ويعين اإ

هذا حديث منكر؛ فيجهتد  :ديث ما عبدالرمحن بن همدي آ و حيىي بن سعيد القطان يف ح

 علامء املصطلح يف معرفة اصطالهحم.

فاظ؛ يفرتقون لل؛ حم عنا بحلفظ؛ هذا احلفظ اذلي عندمه ليس عندان حنن  هؤلء آ مئة العِّ

؛ منه يشء؛ هذا قد انهتيى من مدة؛ ذلكل الآن جتد علامء املصطلح يف عمل الرجال مثالً 

من  ؛ يعمتدون عىل الكم آ ولئك ال مئة؛ صدوق فالن ،يقولون: فالن ثقة، فالن ضعيف

خيرِّجون حبمك؛ فيقولون:  فالن ضعيف، فالن ثقة، فالن صدوق ؛ اس تقراهئم حلال الرجل

 ... اإخل.

ح بني آ قوالِّهم فقط؛  ذا اختلفوا؛ فنحن نمرج   هذا معلمنا. واإ

، آ ولئك ؛ مه يعمتدون عىل ال وائل؛ عىل احلفاظاً وهذا ال مر عليه علامء احلديث مجيع

تْقرِّ  وهنا مث يقارِّنموهنا بأ حاديث من مه يف طبقتهئاحلمفاظ يس ْ اذلين  ؛ون آ حاديث الراوي، جيمعم

وا منه غالب ،َرَووا نفس ال حاديث اليت رواها  ذا وجدم ًا وينظرون هل توافقها آ م ختالفها، فاإ

لوه؛ قالوا: هو ثقة، آ و هو صدوق ؛املموافقة عىل حسب نس بة ال حاديث اليت خيالف ؛ قبِّ

 فهيا.

ذا وجدوه غالًبا خيالف الثقات؛ فيقولون: هذا حديثه ضعيف.  آ ما اإ

 آ و من خالل السامع منه مبارشة.. اإىل آآخره.

فظهم؛ فاكنوا حيفظون آ حاديث الش يخ،  فاملهم آ ن هؤلء عرفموا هذا لكه من خالل حِّ

ه، فيعرفون ما اذلي آ صاب فيه وما اذلي آ خطأ  وآ حاد   ،يث تالميذه، وآ حاديث ش يموخِّ

لل. ينْبَين علهيا آ مر س يأ يت اإن شاء هللا يف عمل العِّ همة جدًا وس َ  هذه النقطة مم

تقَِّل اس تقاللً وهلم؛ نعمتد عىل عِّلمهم؛  فنحن تبع   يف احلمك عىل  يَاً لك  ل نس تطيع آ ن نس ْ

 ال حاديث؛ آ بدًا.
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وها، معرفة آ حاكهمم عىل الرجال، معرفة آ حاكهمم عىل  معرفة الاْصطالحات اليت وضعم

لل وكيف يمعل ِّلون ال حاديث؛ مه مْدرستمنا؛ حنن نتعمل مهنم؛  هذا آ مر جيب آ ن تفهموه  العِّ

؛ حنن تبع  للسلف يف لك يشء؛ ليس يف يشء دون يشء؛ بل يف لك يشء؛ هبذا اً جيد

ل  راد رسول هللا يْسمل لنا ديننا، وهبذا نصِّ راد هللا ومم  بشلك صاٍف وحصيح. ملسو هيلع هللا ىلصاإىل مم

الالكم يف  ،وما يريدون به؛ فقال: )هو آ ن يَْروَي الثقة( الشافع  رمحه هللا الشاذَ عَرف 

 الشاذ؛ فيكون يف حديث الثقة وليس يف حديث الراوي الضعيف.

ثني فيهفرْيوي هذا الراوي الثقة حديثًا خيالف  نه من احملد  ما آ ن يكون ، فمن هو آ وثق مِّ اإ

فيكونون آ حفظ منه حىت ولو اكن واحدًا  ؛آ وثق منه من حيث احلفظ اذلين خالفهم آ ولئك

 وهو خالفه؛ فاحلمك لل حفظ.، آ حفظ منه

 كرث آ وىل بحلفظ.ل  ا يكون ؛ فعندئذةيعين اثنني، ثالثة، آ ربع آ و يكونون ذوي عدد؛

 آ هيم آ وىل بحلفظ؟ وآ هيم آ وىل بخلطأ ؟  ؛ثقاتال من  مجموعةً  اإذا خالف زيد  ف

فظًا آ وىل امجلمن  أ  بخلط الواحد آ وىلامجلاعة آ وىل بحلفظ من الواحد، و  اعة، وال قل حِّ

فظ ئون ال قل حِّ َط ِّ  .اً بخلطأ  من ال كرث حفظًا؛ ذلكل خيم

 من آ ين جاء هذا لكه ؟

ن اكن عدلً   ءمن آ ن الراوي الثقة خيطهذا جاء  ن اكن ثقة، واإ ن اكن حافظواإ ؛ اً ، واإ

َومْه؛  لك هذا يدخل عىل  آ و ال نس يانال  وآ   بعض اخلللو يدخهل بعض اخلطأ  قد احلفظ ف

 الإنسان.

ذا خنل ِّص آ حاديث النيب    من آ وهام الثِّقات؟  ملسو هيلع هللا ىلصكيف اإ

ث الثقات؛ فاإذا خالفها؛ فال يمقبل نعرِّض حديثه عىل حدي بأ ن مبثل هذه الطريقة؛خنلصه 

 .اً حديثه، ويعتربم شاذ

 لكن هل يؤثر هذا يف ثقته؟

ن خالف  علوم؛ لكنه يبقى ثقةً م؛ فهو برش؛ هذا  ءطل؛ ل يؤثر يف ثقته؛ فالثقة خي حىت واإ
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 فنمضع ِّف احلديث، وحنفظ هل ماكنته ل نه ثقة. ،يف بعض ال حاديث

ط  . ءوقد حمكنا عليه بلثقة؛ ل ننا علمنا آ نه يف الغالب ل خيم

ط طلق  ءلكن ل يعين ذكل آ نه ل خيم ط بل ؛اً مم وهذا احلديث من ال حاديث   ءنعمل آ نه خيم

 ات واحلمفاظ.نقول: هذا احلديث شاذ؛ ل نه ثقة قد خالف مجموعة من الثق؛ ف اليت آ خطأ  فهيا 

 

هؤلء الناس يكونون  ؛(روى الناسم  خيالف ما  اً ) وهو آ ن يروي الثقة حديث قال الشافع :

فظ ، آ و ل نه واحد آ كرثم منه حِّ ما ل هنم مجع  منا حديهثم عىل حديثه؛ اإ  .اً آ قوى منه؛ ذلكل قد 

 : )وليس من ذكل آ ن يروَي ما مل يروِّ غريه( ل الشافع قا 

؛ ل؛  آ ن يأ يتَ  اً آ ي ليس شاذ هِّ ًا هذا احلديث يسمى حديثف حبديث ويرويه وغريه مل يْروِّ

ذا تفرد به ومل يْروه غريه؛ وهو مقبول؛ كحديث منا ال عامل بلنيات: "غريبًا؛ اإ تفرد "؛ فقد اإ

؛ لك واحد مل يشاركه فيه آ حد، لكن مع ذكل؛ من الرواة؛ واحد يروي عن واحدٍ  ة  به آ ربع

وه شاذ قاطبةً  احلديثِّ  علامءم قبهل   .اً ورضوا به ومل يسم 

)وليس الشاذ هو آ ن يروَي الثقة حديثًا مل يروه بقيةم الثِّقات(؛ بل ل بد   قال الشافع :

ون وآ ن خيالف؛ فريوي حديثًا وغريه من الثِّقا  ليكون شاذًا من اخملالفة؛ آ ن يكون ثقةً  ت يروم

ما بزايدة آ و بنقص آ و بلفظة  لكن يكون بيهنم اختالف يف احلديث؛ ؛نفس احلديث اإ

خالفةٍ   للَْفظة موجودة يف احلديث الآخر اذلي رواه الثاين وهكذا .. مم

)يشري   حديث حْتريك اُلصبع؛ رواه تقريبًا ثالثة عرش راواًي عن ش يخهم لكهم يقول:: مثالً 

ركها )قال:   ؛ائدة بن قدامةوهو ز  ؛واحد فقط ؛بأ صبعه(   (حيم

 انظر الآن للمخالفة كيف؟!

ون نفس احلديث؛ لكن زائدة زاد علهيم  :احلديث واحد؛ زائدة والآخرون مجيعًا يْروم

ِّكها(.  )حير 

وا هذه الزايدةف م آ وىل بخلطأ  يف هذه الزايدة؛ هل اجملموعة اذلين مل يْروم آ م الواحد  ؟أ هيُّ

 اذلي روى الزايدة؟
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 آ و آ ن الزايدة خلطأ ؛ فالغالب عىل الظن آ ن زائدة هو اذلي ومهِّ وزادها،آ وىل بالواحد هو 

 من عنده؛ آ راد آ ن يمفرس هبا الإشارة. 

ذ لو اكنت من ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فعلعىل لك ال حوال؛ يه ليست من  لزادها  ملسو هيلع هللا ىلص؛  النيب فعل؛ اإ

عىل  اً لَرَوْوها مجيعًا؛ ل ن املمحدثني حريصون جد ؛هلمفلو اكن ش يخهم قد رواها ، الآخرون

ثوا احلديث كام مسِّعوه؛ فلامذا هؤلء الثالثة عرش ِّ مل يزيدوا هذه الزايدة؛ بيامن  راوايً  آ ن حيد 

 زادها زائدة فقط من ثالثة عرش راواًي؟!

ن اإضافهتا اإىل النيب  ًذا الغالب عىل الظن آ هنا ومه  ؛ خطأ  ؛ آ ي اإ يب خطأ ؛ آ و للصحا  ملسو هيلع هللا ىلصاإ

 .اً هذا معىن آ ن يكون احلديث شاذ

ل ظهل( :حديث: مثالً  ل  اإ لهم هللا بظهل  يوم ل ظِّ   (1) )الس بعة اذلين يمظِّ

قال آ حد الرواة: )حىت ل تعمل شامهل ما تمنفق ميينة(؛ هذه الرواية غالب الرواة رَوْوها عىل 

واة قال: )حىت ل تعمل ميينه ما   ؛فقلب،  (2) تمنفق شامهل(هذه الصورة، لكن آ حد الرم

ام آ وىل؟ عندان مجع من احلفاظ قد رَوْوا احلديث بلفظ: )حىت ل تعمل شامهل ما تمنفق  آ هي 

ام آ وىل ف)حىت ل تعمل ميينه ما تنفق شامهل(؛  ميينه(، وواحد قال: ام آ وىل بلصواب؟ وآ هي  أ هي 

 بخلطأ ؟ 

 ظًا.فظ من ال قل حفالواحد آ وىل بخلطأ  من اجملموعة، آ و ال حفظ آ وىل بحل 

 هذا هو تعريف الشاذ وهذه صورته.

 

 

 

  ( عن آ يب هريرة.660آ خرجه البخاري ) -1

 ( عن آ يب هريرة. 1031آ خرُجا مسمل ) -2
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 املذاهب يف معىن الشاذ: 

 ( آ بو يْعىل اخللييل الَقْزويينِّ عن جامعٍة من احلجازيني آ يضاً   وقد حاكه احلافظ ) قال:

قال به جامعة من  ؛نفس القول اذلي قاهل الشافع  رمحه هللا هذا املذهب ال ول؛ وهو

  .عهنم احلجازيني؛ نقهَل آ بو يعىل اخللييل

   (قال قال: )

 عين اخللييلي

ذُّ به ثقة  آ و  ): قال س ناد  واحد، يشم ل اإ ف اظم احلديث: آ ن الشاَذ ما ليس هل اإ واذلي عليه حم

تج به، ويمردُّ ما شَذ به غريم   ْ  (. الثقةغريم ثقٍة؛ فيمتوقَف فامي شذ فيه الثقة ول حيم

 هذا املذهب الثاين يف الشاذ عند علامء احلديث ...

لون آ ن  ح وابن كثري وابن جحر واخللييل؛ حياوِّ ذكران لمك آ ن هؤلء العلامء اذلين مه ابن الصال 

اذ؟  يصلوا اإىل الاصطالح هذا عند احلفاظ؛ ماذا يْعنمون بلش 

س ناد  واحداحلديث آ ن الشاذ ما  اظم فَ فقال اخللييل: )اذلي عليه حم  ل اإ يشذ  به  ،ليس هل اإ

 ثقة آ و غري ثقة(؛ هذا هو تعريفه؛ فيمصبح الشاذ بناًء عىل هذا التعريف:

طلقهو احلديث الغريب آ و الفرد املمْطلق؛ اذلي تفرَ   ومل يتابعه عليه آ حد. اً د به آ حد رواته مم

منا ال عامل بلنيات(؛ يسمى شاًذا عىل هذا القول حفديث  .)اإ

س ناد واحد؛ والشاذ عند ل اإ  د به ثقة آ و غري ثقٍة.سواء اكن اذلي تفرَ  اخللييل ما ليس هل اإ

فبغض النظر عن حال اذلي تفَرد بحلديث هل هو ثقة آ و ضعيف؛ لكُّه يمسَمى عند 

فاظ احلديث. ًا؛اخلَلييل شاذ  وينقل ذكل عن حم
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 : الفرق بني تعريف اخللييل وتعريف الشافع  للشاذ  

آ ما عند آ يب يَْعىل؛ فسواء تفرد به ثقة آ و غري ثقة؛  الفرق ال ول: آ ن الشافع  حرصه بلثقة،

 فهو شاذ. 

افع  بملمخالفة؛ فقال روى الن اس، آ ما  ل بد  آ ن خيالف الثقة ما :الثاين: حرصه الإمام الش 

د( فقط ومل يذكر خمالفة، آ ي ذكر آ ن رْشطه آ ل ليس هلما فقال: )؛ اخللييل ناد واحِّ س ْ ل اإ  اإ

د به. س ناد واحد فقط؛ تفر  ل اإ  يمتابع عليه؛ ليس هل اإ

منا ال عامل بلنيات( يسمى شاذًا. :بناًء عىل تعريف اخللييل؛ حديثف   )اإ

  اً عىل تعريف الإمام الشافع  ل يمسم ى شاذ وبناءً 

 

تج  تج بلشاذ آ م ل حيم  به؟ هل حيم

، بيامن اتفق  ؛بناًء عىل تعريف آ يب يعىل اخللييل منا ال عامل بلنيات(؛ شاذ  فاإن حديث )اإ

لامء عىل حصته، فقال اخللييل: )فيمتوقف فامي شذ  به الثقة(   العم

منا ال عامل بلنيات(؛ ل يمصحح! يتوقف يف فبناًء عىل قَوهل؛   حديث )اإ

ثني   .وهذا خالف اتفاق املمحد 

ضعيف، ول يمعمل به؛ فنحن متوقفون يمتوق ف فيه؛ آ ي: ل نقول حصيح، ول نقول مفعىن 

 فيه.

تج به(؛ آ ي: ليس جحة، فقوهل:  ال نقول ف ؛ لكنه ليس حبجة؛مل نضعفه آ ننا  فصحيح)ول حيم

 نتوق ف فيه.بل حصيح ول ضعيف؛ 

 )ويمَرد  ما شذ  به غري الثقة(  قال:

 نمضع فه، ل اإشاكل هنا.ف آ ما ما تفرد به غري الثقة؛ 

ح وهذا املذهب غريب وس يأ    .يت اإن شاء هللا ردُّه من الكم ابن الصال 
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يف املسأ ةل؛ وهو ما س يذكره ابن الصالح من قول احلامك  املذهب الثالث

 .النيسابوري

تابِّع : )ابن الصالح  قال ، وليس هل مم  (.وقال احلامك النيسابوري: هو اذلي يَْنَفرِّدم به الث َِّقةم

 ؟ الشافع  وتعريف اخللييلما الفرق بني تعريف احلامك وتعريف 

الفرق بيهنم آ ن احلامك وافق الشافع  يف َكْون الشاذ هو املتفرد به الثقة؛ فهنا قد وافق 

 الشافع  وخالف اخللييل؛ فاخللييل قال يْرويه ثقة آ و غري ثقة.

د به؛ خفالف هنا الشافع  يف املمخالفة، ووافق  (؛ يعين يتفر  مث قال احلامك: )وليس هل متابع 

د به؛ يسمى عنده شاذاخل  د آ ن يتفر  جر  د؛ مم جرد التفر  اخللييل، آ ما  قال وكذكل ؛اً لييل عىل مم

 فاشرتط اخملالفة.   ؛الشافع 

 ؟مذهب احلامك النيسابوريًا لكن هل هذا املذهب هو حق

ه؛ فبناًء عىل ما  الاقتصار يف نقل الكم احلامك عىل هذا احلد آ وقعهمم يف اخلطأ  يف فهم الكمِّ

د به الثقة. :جعلوا الشاذ عند احلامك نقلوه هذا فقط؛  هو ما تفر 

حم يف نفس الناقد آ نه غلط ول يقدر و ): بق  من الكم احلامك : )قال احلافظ ابن جحر ينقَدِّ

قامة ادلليل عىل ذكل  ( عىل اإ

   (1) : )وهذا القيد ل بد  منه(ابن جحر قالمث 

منا يمغايِّر املعلَل من هذه اجل  قِّف عىل عل ته ادلاةل عىل ُجة الومه فيهقال: )واإ  ،هة بأ ن ذكل وم

 (2) والشاذ مل يوقف فيه عىل عةل  كذكل(

د برواية ؛ الكم احلامك النيسابوري الآن دقيق جفعل الشاذ يف حديث الثقة فقط ويتفر 

 

 ( 1/268نقل الس يوط  هذا الالكم عن احلافظ ابن جحر يف "تدريب الراوي" ) -1

َف عىََل عِّلَتِّهِّ (؛ فقال: )1/268هذا الالكم ذكره الس يوط  يف "تدريب الرواي" ) -2 قِّ َ وم َعلََل بِّأ َن َذكلِّ قَاَل: َويمغَايِّرم الْمم

َ ادَلاةَلِّ عىََل  يهِّ عىََل عِّةَلٍ َكَذكلِّ ، َوالَشاذُّ لَْم يموقَْف فِّ يهِّ ةِّ الَْومْهِّ فِّ َ  (. ُجِّ
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يَعرِّف الناقد من علامء احلديث آ هنا خطأ ؛ لكن لو جئت وسأ لته ما دليكَل عىل آ هنا خطأ ؛ 

 عندي يشء؛ لكن آ عرف آ هنا خطأ ؛ ل نه انقد عالمة. ل آ دري ما  :يقول كل

 :فيقول كل تأ يت ل ُْجل عباد هللا يف عمل احلديث؛ تقول هل ما رآ يك يف هذا احلديث؟ قد

ئت لعامٍل بصري وانقد وقلت هل ما رآ يك يف هذا احلديث؛ يقول كل، هذا خطأ   هذا  :ولو جِّ

 فهل آ صاب؟؟؛ خطأ  

 .واجلاهل آ خطأ ؛ فالناقد تلك م بعمل واجلاهل تلك م جبهلالناقد آ صاب 

ن اكن الن اقد غري قادر عىل بيان دليهل اإىل صاحب  كام لو ذهبت ،لكنه تلك م بعمل ؛واإ

 قطعة من اذلهب وتقول هل انظر يل  هل هذه آ صلية آ و مزورة؟ آ عطيتهاذلهب و 

ا ويقول كل هل يه آ صلية آ و   مزورة.ميسكها بيده ويمقلهبم

شيئًا؛ ل ن هذا معهل؛   فهمت ما عل هو؛هبا كام فآ نت لو جلست عرش س نني وآ نت تمقلِّ 

ر  مفن خالل اخلربة وكرثة التعامل مع اذلهب؛  من حياته وهو يف هذا اجملال، اً قَض معم

، ومن معل يف همنة من املهن يف حياته؛ يدرك هذا جيدًا.  عرف كيف يممزي 

هنتك فرتة طو  ذا بقيت يف مِّ هتا ستمتكن اإ   ،خفاايها آ كرث من غريك من معرفة يةل مارس ْ

نك ل من غريك؛ وعمل احلديث كذكل.. ذا احتاجت اإىل دقة نظر؛ س يكون ذكل مِّ  واإ

وهذا ما آ راده احلامك؛ يتفَردم الثقة حبديث لكن ينقدح يف نفس الن اقد آ نه غلط ليس 

 لكن ه ل يس تطيع آ ن يمقمي ادلليل عىل ذكل.  بصواب؛

ه، فيختلف الآن ما آ راده احلامك مع ا قاهل اخللييل هذا  رادم التعريف اذلي ذكره احلامك وهذا مم

ب جد ل آ ن الكًّ مهنام عرب  بطريقة. ،مما قاهل الشافع  رمحه هللا اً ويقرم  ولعهل نفس املعىن اإ

 

م عىل هذا قال: )  ( قال ابن الَصالح: ويمشلكِّ

د به   الثقة.عىل آ ن الَشاذ هو ما تفر 

براهمي   ) :قال د به معر، وعنه عَلْقمة، وعنه محمد بن اإ نه تفر  حديث: " ال عامل بلنيات"؛ فاإ
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 (  التمي ، وعنه حيىي بن سعيد ال نصاري

 لقلْنا هو غريب؛ مفا  آ ربعة؛ فْرد  عن فرٍد عن فرد عن فرد؛ وحنن نقول: لو تفرد به واحد؛

د به آ ربعة؛ هو غريب؛ وقد تف  رد به ثقة.بكلم آ ن يتفر 

قدح فيه، وهو يَنقمضم ما  اً هذا احلديث حصيح عند علامء احلديث مجيعًا؛ ل نعرف آ حد

فاظ احلديث. به اإىل حم  قاهل آ بو يعىل اخللييل ونَس َ

ط ب ام خيم  العامل يف نس بة املذهب اإىل العلامء وهذا حيدث كثريًا يف الفقه ئانظر هنا؛ رم

بون آ قوالً  ؛من املتلكمني اً واحلديث ويف غريه، و حىت يف العقيدة؛ وخصوص اإىل آ قواٍم  ينس ِّ

جتد بعض الفقهاء ينقمل   مهم برِّيئون مهنا؛ وهذا كثري كام ذكرت  لمك؛ حىت يف الفقه آ حياانً 

جامعًا يمضاد الكمه؛ هذا يقول بجلواز، وهذا يقول بلتحرمي؛ يف مسأ ةل وغريه  اً اإجامع ينقل اإ

  موجود. هذا ولك واحد مهنام ينقل الإجامع عىل ما يقول؛

 آ و ينقملون مذاهب عىل آ هل العمل؛ وتكون املذاهب خاطئة يف نقلها عن آ ولئك العلامء؛

ون برك هللا فيمك؛ خصوص  عن السلف؛ عندما تمريد آ ن  اً فهذه املْسأ ةل حترتزون مهنا وتْنتهبِّ

 تدين هللا س بحانه وتعاىل مبا اكن عليه السلف الصاحل ريض هللا عهنم .

ويوجد من العلامء من هو دقيق وقوي يف نقل آ قوال آ هل العمل، ويوجد مهنم من هو 

ه.  ضعيف يف هذا الباب وتكرثم آ وهامم

فا  وا عليه ؛ ظ احلديث خطأ  نرجع اإىل موضوعنا؛ الآن ما نقهل آ بو يعىل اخللييل عن حم وآ وَردم

ن ام ال عامل بلنيات" :حديث  ."اإ

 ( قلت: مث تواتر عن حيىي بن سعيد هذاقال ابن كثري: ) 

منا ال عامل بلنيات" يعين حديث: ، مث تواتر بعد ، عن فردٍ ، عن فردٍ بق  فرًدا، عن فردٍ  "اإ

 َ م قْ ذكل ن  عن حيىي بن سعيد؛ فرواه عنه مجع  كبري. هلم

نه رواه عنه حنو  من مائتني، وقيل: آ زيد من ذكل. )  قال ابن كثري:  فيمقال: اإ

تابعاٍت غرائبَ  ، كام بسْطناه يف  ، ول تَ وقد ذكر هل ابنم َمنَْدة مم حُّ ند معر " صِّ س ْ ، ويف   (1)"مم

 

1- (1/103-109 ) 
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 ( ."ال حاكم الكبري " 

منا ال ع"آ ي : ذكر ابن مندة حلديث  متابعات؛ لكن َكوهنا متابعات غرائب  "امل بلنياتاإ

لهيا. ِّل علهيا علامء احلديث، ومل ينظروا اإ نكرة ضعيفة مل يمَعو   مم

وآ ما الكتاَبن الذلان ذكرهام ابن كثري؛ مفس ند معر موجود، وآ ما ال حاكم الكبري؛ فال نعرِّف 

 .عنه شيئاً 

  ملسو هيلع هللا ىلص قال: وكذكل حديث عبد هللا بن دينار، عن عبد هللا بن معر، آ ن رسول هللا قال: )

 ( هنيى عن بيع الولء وعن هبته 

هلُّ العلامء ذلكل(1)هذا حديث غريب اً آ يض د به عبد هللا بن دينار وهو ثقة؛ ومل يمعِّ   .؛ تفر 

د ماكل عن الزهري عن آ نس: آ ن رسول هللا ) قال: رآ سه  دخل مكة وعىل   ملسو هيلع هللا ىلص وتفر 

   .(املِّْغفر

 .(2)تفرد به ماكل عن الزهري عن آ نس

جوه املَْذكورة فقط. ) قال:  ولك  من هذه ال حاديث الثالثة يف الصحيحنْي من هذه الوم

ه  ون حْرفًا ل يْروهيا غريم سمل: للزهري تِّسعم  ( .وقد قال مم

لها علامء احلديث منه ومل  (3)الزهري ا حديثًا تفرد هب ونتسع وها شاذ؛ وقبِّ ومل  ة،يمسمم

 يتوقفوا فهيا ومل يمضعِّ فوها.

ده بأ ش ياء ل يروهيا غريه؛ يمشارِّكه يف  قال: ) وهذا اذلي قاهل مسمل عن الزُّهري من تفرُّ

 (نظريها جامعة من الرواة 

لها علامء احلديث مجيعاً  دوا بأ حاديث كثرية وقَبِّ وما قالوا ما قاهل  ،آ ي: كثري من احلفاظ تفر 

فاظ احلديث كام ذكر.ول ،اخللييل   هو موجود يف الكم حم

ذا روى الثقة شيئًا قد خالفه فيه  قال: ) فاإن اذلي قاهل الشافع  آ وًل هو الصواب؛ آ نه اإ

 

 (. 1506(، ومسمل )6756، 2535آ خرجه البخاري ) -1

 ( 1357(، ومسمل )1846آ خرجه البخاري ) -2

 (؛ مبعىن ما ذكره ابن كثري.1647قال مسمل رمحه هللا هذا الالكم يف "حصيحه" حتت احلديث رمق )  - 3
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بل    ؛؛ وليس من ذكل آ ن يروَي الثقة ما مل يروِّ غريه - يعين املْردود    - الناس؛ فهو الشاذ  

ذا اكن عدلً   هو مقبول   د ت آ حاديث كثرية من هذا    ، حافظاً   اً ضابط   اإ َد؛ لرم فاإن هذا لو رم

لت كثري من املسائل عن ادللئل  (.وهللا آ عمل   . المنط، وتعط 

ثقة تفَرد حبديث؛ خلرِّبت وضاعت آ حاديث النيب  لو رَدْدان آ حاديث لك راوٍ  آ ننا  ل شك

ا؛ ل ن وتعطلت املسائل الفقهية العلمية عن دلئلها؛ آ ي: ومل يعد عندان آ دةل علهي، ملسو هيلع هللا ىلص

د هبا الثِّقات، فاإذا رَددانها؛ مل يبَق  فها، فكثري مهنا قد تفر  الكثري من ال دةل عندئذ س نمضع ِّ

 عندان آ دةل عىل كثري من املسائل الفقهية العلمية.

منفردم به غري حافظٍ، وهو مع ذكل عدل  ضابط : حفديثه حسن، فاإن  قال: ) وآ ما اإن اكن امل

ود. وهللا آ عمل  (  فقد ذكل؛ مَفْردم

ما احلفظ التام؛ ويه رواية  خالصة ال مر: احلديث اذلي تفَرد به راٍو عدل وحافظ؛ اإ

الثقة، آ و حفظ اذلي حفظه غري اتم؛ ولكنه مقبول؛ ويه رواية صاحب احلديث احلسن، 

 .وهذا تقس مي من يقسم احلديث اإىل حصيح وحسن وضعيف

د ضعيف ذا اكن املمتفر  يف حفظه؛ فهذا آ مره منتٍه؛ قد تقدم معنا يف الصحيح واحلسن  اً آ ما اإ

 والضعيف.

هو ما ذكره الإمام الشافع ، آ و ما ذكره الإمام احلامك يف تمتة  وخالصة املوضوع يف الشاذ

ح يف نفس الناقد آ نه غلط حىت  الكمه، لكن ل بد  من آ ن يوجد خمالفة للثقات آ و آ ن ينقَدِّ

 يمَرد خرب الثقة. 

خالفة آ و يوجد واحلد يث الشاذ خاص خبرب الثقات ل الضعفاء؛ ول بد مع ذكل آ ن يكون مم

 .غلط يف احلديث حىت يسم ى شاذاً 

والشاذ ل يعمل به عىل الصحيح وهو من قسم الضعيف كام ذكر مجهور علامء الإسالم 

 .وهللا آ عمل

 و الصواب، احملفوظ كذا والشاذ كذا، واحملفوظ ه :وضد الشاذ؛ احملفموظ؛ يقولون

 والشاذ هو اخلطأ .
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ذا اكن حمفوظ نا الآن  اً ول يلْزم اإ آ ن يكون حصيحًا؛ فرمبا يكون فيه عةل آ خرى؛ لكن موضوعم

وايتنَْي  حني ن بني الرِّ مقارِّ لكن كونمه هو احمْلفوظ آ و ، نقول هذه صواب وهذه خطأ  فقط ؛ن

وط . الصواب؛ ل يعين ذكل آ ن يكون حصيحًا؛ ل؛ بل ل بد  آ ن تتوفر وه  بقية الرشم
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 النوع الرابع عرش: املنكر  

 املنكر؛ يف الل غة ضد املعروف.

ن مل يكن عدًل  ) قال املؤلف:  ود ، وكذا اإ ْنَكر  مردم ؛ مفم يهِّ الثِّقاتِّ ؛ اإن خالف راوِّ وهو اكلشاذ ِّ

الف    - ضابًطا   ن مل خيم نْ   - واإ ود    َكر  فممم  ( . َمردم

ح: هو  ؛ لكنه جعهل آ مع من الشاذقال ابن الصال  بأ ن خيالف الثقة الثقات؛ فقال يف  ؛اكلشاذ 

 هذه اجلزئية نفس الشاذ. ،(مفمنكر مردود ؛اإن خالف راويه الثِّقات) اجلزء ال ول:

مبا تقول: قال: راويه؛ ومل يقل: الثقة؟  لكن رم

ن مل يك  ،ن عدًل ضابطًا(فنقول كَل: تتِّمة الكمه تدل  عىل آ نه يريد الثقة؛ ل نه قال: )وكذا اإ

؛ سواء اكن هذا الراوي ثقة، آ و اكن (اإن خالف راويه الثقات)يريد بقوهل:  آ نه هنا فالظاهر

ن خالف راويه الثقات.  ضعيفًا؛ لكن لبد  من اخملالفة؛  وهو اكلشاذ اإ

لكن هنا الظاهر الآن خيتلف عن الشاذ يف دخول الضعيف فيه آ يضًا؛ يعين آ ن خَيالف 

 ، ؛ ل نه قال: )اإن خالف راويه ـ فرييد بذكل الثقة والضعيف ـالثقةم  وخيالف الضعيفم

ود(   الثِّقات مفمنكر مردم

الف الراوي الثِّقات سواء اكن هذا الراوي ضعيف ، آ و اكن ثقًة؛ فهنا الآن صار اً يعين آ ن خيم

وخمالفة  ،خالفة الثقة للثِّقاتمف؛ اآ ما هن ،آ مع من الشاذ؛ الشاذ خاص مبخالفة الثقة للثقات

  .يسمى منكراً  ؛الضعيف للثقات

ن مل خيالف ،ضابطاً  قال: )وكذا اإن مل يكن عدلً   مفنكر مردود(  ؛واإ

ح: ًذا خالصة املوضوع آ ن املنكر عند ابن الصال   اإ

خمالفة املقبول ملن هو آ وىل ؛ يعين خمالفة الثقة للثقات عند ابن صالح؛ الشاذ يسمى منكراً 

 مى شاذًا؛ ضع هذا جانبًا.ويس منه؛ عنده يسمى منكراً 

 يسمى منكرًا عنده.  الصورة الثانية: خمالفة الضعيف للثقات آ يضاً 

د ضعيف يتفرد بحلديث؛  ن مل حتصل خمالفة؛ مفجر  د الضعيف آ يضًا واإ الصورة الثالثة : تفرُّ
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 .يسمى منكراً 

ح، وهذا اذلي اس تقرآ ه  ونس به اإىل احملدثني. رمحه هللا هذا مذهب ابن الصال 

عَاً اً حافظ  اً وآ ما اإن اكن اذلي تفَرد به عَْدًل ضابط قال: ) َل رَشْ نكر  ، ؛ قمبِّ ن    ،ول يمقال هل مم واإ

 (  قيل هل ذكل لغةً 

د من ثقة ومل حتصل منه خمالفة ذا اكن التفر   فهذا مقبول. ؛يعين اإ

 فيسمى منكرًا. ؛آ ما اإن اكن التفٍرد من ضعيف

ذن :  اإ

خالفة الضعيفِّ الثِّقات؛ يمسمى اإن اكن التف ن مل خيالف؛ مفنكر، وكذا مم د من ضعيف واإ رُّ

نكرًا.  مم

ن اكن التفرد من ثقة مع خمالفة الثقات   يمسمى منكرًا. ؛واإ

 هذا معىن الكم ابن الصالح رمحه هللا 

د  ويف ال خري قال: ن اكن يف اللغة ميكن آ ن  يسمى ما تفر  ن قيل هل ذكل لغة(؛ يعين واإ )واإ

 الثقة منكرًا؛ لكن هو يف الاصطالح ليس كذكل. به 

 هذا خالصة ما ذكره ابن الصالح يف املنكر.

 

 : ر عندان يف املنك   وآ ما خالصة ما 
ح رمحه هللا  .فال مر ليس كام ذكر ابن الصال 

يقولون فيه هو كذا  للمنكر؛ اً لو جئت وتتبعت الكم علامء العلل احلمفاظ لن جتد هلم تعريف

وكذا؛ ومن هنا آ شلك ال مر عىل العلامء وصار لك واحد مهنم يس تقرِّيء الكم آ ولئك ال مئة 

مه يف املمنكر.  رادِّ ل اإىل مم  يك يصِّ

نكرًا فقط. ؛بنتيجة احلافظ ابن جحروخرج   ويه آ نه قال: خمالفة الضعيف للثِّ قات يسمى مم

ور اليت ذكَرها ابن ال ح ولكهنا صورة من الصم  .صال 
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معل ِّ  والصواب اب بناًء عىل معل احلمفاظ ؛م ما قاهل امل  ؛وهو ما آ دين هللا بأ نه حق وهو الصو 

نْكرًا آ و بطاًل(: )وال مئة يقولون للخرب اذلي متتنِّع حصَ - قال  د مم  .(1) ته آ و تبعم

 قال:  :(2)"حصيحه"يف الكم مسمل يف مقدمة ما وقع للمنكر  بيانوآ عىل ما وجدان من 

ذا ما عمرِّضت روايته للحديث عىل رواية غريه من آ هل  )وعالمة املنكر يف حديث احملدث اإ

قها، فاإذا اكن ال غلب من حديثه  فظ والرضا؛ خالفت روايتمه روايتَه آ و مل تكد تموافِّ احلِّ

تَعَمهل...( اإىل آآخر ما ذكر  . رمحه هللا كذكل؛ اكن همجور احلديث غري مقبوهل ول مس ْ

ث؛ احملدث سواء اكن ثقة آ و ضعيففقال عالمة امل  ل بعد اً نكر يف حديث احملد ِّ ؛ ل نه فص 

ما آ ن تكون مقبوةل آ و غري مقبوةل.   ذكل؛ اإ

لَل؛ مف  ه يف مَعل علامء العِّ الإمام آ محد رمحه هللا يموث ِّق العالء بن عبد ثاًل وهذا اذلي جتدم

ذا انتصف شعبان فال تصو  ؛ قال: حديث (3) موا(الرمحن موىل احلرقة، وملا جاء حديث:)اإ

ل الن اكرَة رمنك ، ويف رواية آ خرى قال: غري حمفوظ؛ مع آ ن العالء بن عبد الرمحن اذلي محم ِّ

وث ق؛ ومع ذكل قال آ بو زرعة  رعَة الَرازي غري مم هو عند الإمام آ محد ثقة مَوث ق، وعند آ يب زم

خالَفة؛يف هذا احلديث: منكر، وقال فيه الإمام آ محد: منكر !  ل نه خالف  ملاذا؟ للمم

 آ حاديث آ حص منه.

ذا خالف الثقات يسمى  اوي سواء اكن ثقة، آ و ضعيفًا؛ اإ فهذا احلديث يدكلُّ عىل آ ن الر 

 عندمه منكرًا.

رعة الرازي عمرِّض عليه حديث   نكر؛ قالوا آ تعرف هل عةل؟ قال: ل!   ؛وآ بو زم  فقال هو مم

، ررة؛ لكنه انقدح يف نفسه آ نه غلط؛ فقال: هو منكالإس ناد جيد، واحلديث ل عةل  هل ظاه

  .املعىن اذلي ذكره احلامك يف الشاذ وهذا

 

 (  7"ال نوار الاكشفة" )ص  -1

2- (1/6)   

( من حديث العالء عن آ بيه عن آ يب هريرة عن 2923(، والنسايئ يف" السنن الكربى" )2337آ خرجه آ بو داود )  -3

   النيب صىل هللا عليه وسمل.
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ذ نكرًا؛ سواًء اكن راويه ثقة، آ و  ؛ فاحلديثاً اإ ذا اكن غلطًا وعلموا آ نه غلط يمسمى مم عندمه اإ

 اكن ضعيفًا.

 .وهذا هل صور آ خرى كثرية غري هذه الصور اليت ذكرانها لمك

نكر؛ فهذا غلط كبري علهيم. آ ما قول القائل  بأ ن احلديث الصحيح يمطلِّقون عليه مم

نكرًا؛ يقول: لرآآ رب ام يكون احلديث يف نظره هو حصيحًا؛ فلَما  كيف  ؛مه يمطلِّقون عليه مم

ًذا معىن ذكل آ ن اصطالهحم آ هنم يمطلقون املمنكر عىل الصحيح! يطلقون عليه منكر؟!  اإ

 ت عندما حَصحت هذا احلديث.وهذا الالكم غلط؛ فاخلطأ  عندك آ ن

ًذا املنكر عندمه آ معُّ من الشاذ؛ الشاذ يطلقون عليه منكر، وخمالفة الضعيف للثِّقات؛  اإ

نكر،  وآ ي حديث ينقدح يف آ نفسهم بأ نه غلط يمطلقون عليه منكر. يمطلِّقون عليه مم

 هذا آ حص ما قيل يف ذكل وهللا آ عمل.
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 الاعتبار واملتابعات والشواهد النوع اخلامس عرش: يف  

ةل يف البحث والكشف عن  الاعتبار: هو البحث عن املتابعات والشواهد؛ فالهيئة احلاصِّ

وجود متابعات وشواهد للحديث؛ يه اليت تمسمى بلعتبار، وهذه الهيئة حتصل ليعرفوا 

اوي بحلديث آ م ل؛ فاإذا وجدوه قد تفْرد؛ فيحمكون عىل احلديث  بأ نه غريب هل تفرد الر 

 ما فرد مطلق، آ و فرد نس يب.اإ ؛ مثاًل، آ و فْرد  

د؛ افاإذ  آ و هل شواهد. ،فيقولون قد تموبِّع؛ اتبَعه فمالن وجدوه مل يتفر 

 

 فوائد املتابعات والشواهد 

تابعات وشواهد آ قوى  اً وهذا مفيد جد من الناحية العملية طبعًا؛ ل ن احلديث اذلي هل مم

د به آ حد الرواة.  من احلديث اذلي تفر 

ذا اكن قد آ خطأ  يف احلديث،   اوي اإ مث بلبحث عن املتابعات والشواهد؛ يظهر خطأ  الر 

ل من خالل هذا العمل؛  ل همم جدًا هو معف فال ميكنك معرفة الشذوذ، والناَكرة، والغَرابة اإ

 من الناحية العملَِّية؛ معيل للغاية. 

رقه مْل يمعرف خطؤه)فال مر كام قال عيل بن املديين:  مع طم ذا مل جتم  .(الباب اإ

د به؟ من اتبع من؟ هل هو  ًذا لبد  من مجع طرق احلديث حىت نعمل من رواه؟ من تفر  اإ

 ؛ هذا لكهحديث مشهور عند آ هل احلديث؟ هل هو من الغرائب؟ من املنكرات؟

وهذه الطريقة ـ طريقة مجع طرق احلديث ـ اإن شاء  ،يعرف من خالل مجع طرق احلديث

 هللا س يكون لها درس خاص.

 :وعندان يف يومنا احلارض طريقتان

طريقة الاعامتد عىل الكتب؛ وكيف تس تخرج ال حاديث وجْتمعها من بمطون الكمتب من هنا 

 وهناك.
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 العمل.و  رت علينا الكثري من اجلهدالإلكرتونية اليت وفَ والطريقة الثانية: ويه الطريقة 

ها   تفيدم يَة آ نفع حقيقة من انحية ادلقة ، ومن انحية الفائدة اليت يس ْ ن اكنت الطريقة الورقِّ واإ

ر الكثري من عهنل يمس تغىن  آ يضًا؛ لكرتونيةاحملدث؛ لكن الطريقة الإ  ا حقيقة؛ ل هنا تموف ِّ

فمك عىل آ ش ياء ل ميكِّنك الوقوف علهيا من خالل البحث اجلهد، والوقت؛ بل رمبا  توقِّ

 وس يأ يت هذا لك ه اإن شاء هللا يف وقته. بلطريقة الورقية،

تابعة  يذكر لنا املؤل ِّف الآن هذه املسأ ةل وهذا النوع؛ ويذكر فائَدته، ومىت تمسمى املتابعة مم

  .و الشاهدلتفهم ما يه املتابعة وما ه ؛ومىت تمسمى شاهدًا…  اإىل آآخره

مثاهل: آ ن يْروَي مح ادم بنم سلمة عن آ يوَب عن محم دِّ بنِّ سريين عن آ يب هريرة  ): قال املؤلف

 .(حديثاً   ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب 

لبَد الآن آ ن يكون الكتاب آ مامك، آ و عىل ال قل اكتب هذا الإس ناد آ مامك حىت تفهم 

 ال مر بشلك جي د:

املشهور  -عن محمد بن سريين  ،عن آ يوب بن آ يب متمية السختياين ،يروي مح اد بن سلمة

 يمنَْسبم هل يف تعبري الرؤايلكن الكتاب اذلي  ،وهو اتبع  اكن معروفًا بذكل ى،بتعبري الرؤ

  .اً حديث ملسو هيلع هللا ىلصعن آ يب هريرة الصحايب املعروف؛ عن النيب  ،- ل يَثبمت عنه

 .ملسو هيلع هللا ىلصبن سريين عن آ يب هريرة عن النيب يعين روى مح اد عن آ يوب بن آ يب متمية عن محمد 

د هذا الإس ناد اذلي بني آ يدينا؛ نريد آ ن نعرف هل هبذا احلديث آ م  مح اد بن سلمة تفر 

وهل يوجد آ يضًا من رواه عن غري آ يوب؟ وهل  يوجد غريه آ يضًا قد رواه عن آ يوب؟

وهذه فائدة  يوجد من رواه غري محمد بن سريين عن آ يب هريرة؟؛ هذا اذلي نريد آ ن نعرفه؛

 .داملتابعات والشواه

ْن رواه غريم مح اد عن آ يوب قال: )  .(فاإ

اين؛ مح اد و  ن معه يعين رواه خشص آآخر عن آ يوب؛ فصار الراوي عن آ يوب راوِّ آآخر؛ اإ

 وجد هذا.
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  ملسو هيلع هللا ىلص آ و غري آ يوب عن محم د، آ و غري محم د عن آ يب هريرة، آ و غري آ يب هريرة عن النيب ) قال:

 فهذه متابعات. 

َي معناه من طريق آ خرى عن حصايب آآخر؛ مسم َ  شاهدًا  وِّ  (  ملعناه   فاإن رم

ذا اكن عندك مثالً  ويل "حديث الوضوء؛  خالصة املوضوع آ ن املؤل ف يقول كل: اإ

حامد بن سلمة هذا احلديث روى  :فلنقل مثالً ، (1)آ بو هريرة؛ رواه "لل عقاب من النار

الح يقول:(2)ملسو هيلع هللا ىلصعن آ يوب عن محمد بن سريين عن آ يب هريرة عن النيب   ؛ فابن الص 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  (3)وبن معر عبد هللا هل رواه غري آ يب هريرة؛ فلنقل مثاًل رواه  :نبحث 

س ناد اثنٍ  عن  :عبد هللا بن معرو؛ فقال متامًا ل عالقة هل بلإس ناد اذلي ذكره آ بو هريرة بإ

 بنفس اللفظ."؛ ويل لل عقاب من النار" :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

آ ب  ومعر  هذا بلنس بة حلديث آ يب هريرة؛ هل يكون متابعة ـ اتبع ابنم  وحديث ابن معر 

 شاهد حلديث آ يب هريرة؟ وـ آ م نقول: حديث ابن معر ؟هريرة

الح :  ظاهر الكم ابن الص 

ذا اكن اللفظ واحد ى متابعة بغض النظر عن الإس ناد. اً آ نه اإ  واملعىن واحدًا؛ فهذا يسم 

بعد ذكل اإىل يشء واحد فقط: هل لفظ احلديث فننظر اختلف؛ قد : مبا آ ن الإس ناد آ ي

ختلف؟  واحد آ و مم

ذا اكن الإس ناد خمتلف ى  ديث واحد  لكن احل  اً فيقول: اإ من حيث الل فظ واملعىن؛  فهذه تسم 

 متابعة حلديث آ يب هريرة. وفتقول هنا: حديث ابن معر ؛ عند ابن الصالح متابعة

ي احلديث بملعىن وِّ ذا رم ا اإ  : بنفس الل فظ لكن معناهام واحد؛ ك ن يقول مثالً  ليس ؛آ م 

 

 (. 242(، ومسمل )165آ خرجه البخاري ) -1

س ناده يف الصحيحني: )شعبة والربيع بن مسمل عن محمد بن زايد عن آ يب هريرة، وعند مسمل: )زهري بن حرب،  -2 اإ

 حدثنا جرير، عن سهيل عن آ بيه عن آ يب هريرة( 

 ( 241(، ومسمل )60آ خرجه البخاري ) -3

 ( من حديث عائشة.240وجاء عند مسمل )
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بن يف ال ) نار(؛ فهذا يسمى عند ابن اغسلوا القدمنْي مفن مل يْغسل القَدمنْي فس يَعذ 

 هذا مذهب ابن الصالح، وهذا يف الفرق ما بني املتابعة والشاهد. الصالح شاهدًا؛

 

 املشهور عند آ هل العمل يف معىن املتابعة والشاهد 

 لكن املشهور عند آ هل احلديث واملعروف عندمه:

ذا اكن معىن احلديث واحداً   بغض النظر عن  ،آ ن العربة بحتاد الصحايب آ و بختالفه اإ

ذا وافقه يف اللفظ؛ فأ فضل وآ فضل، فليس اللفظ   الل فظ؛ فاملهم آ ن معىن احلديث واحد، واإ

منا املهم فقط هو املعىن.  همامً؛ اإ

آ و  ،"من النارويل لل عقاب  :"لفظب ويعين سواء جاء حديث آ يب هريرة وحديث ابن معر 

بلفظ آآخر لكن  و، وجاء حديث ابن معر "ويل لل عقاب من النار" جاء حديث آ يب هريرة

ذا احتد الصحايب؛ فيسمى  املعىن واحد؛ فامب آ ن الصحايب اختلف؛ فيمسم ى شاهدًا، واإ

  .هذا هو املشهور وهذا  اذلي تعمتِّدونه ؛فقط ؛متابعة

 ووجاء حديث ابن معر "، لل عقاب من النارويل "يعين لو جاء حديث آ يب هريرة مثاًل: 

ل  قدميه فهام يف النار :مثاًل بلفظ ختلف؛ (؛)من مل يغسِّ فهذا  املعىن واحد لكن الل فظ مم

 ل ن الصحايب اختلف. يسمى شاهدًا؛

ذا اكن هذا من حديث آ يب هريرة وهذا من حديث آ يب هريرة واللفظ خمتلف واملعىن  وآ ما اإ

ى  ؛واحد   الح.فيسم  ليه ابن الص   متابعة؛ خالفًا ملا ذهب اإ

 : خالصة املوضوع آ ن العربة بأ مرين

 ال ول: آ ن يكون معىن احلديث واحدًا 

حايب آ و اختالفه.  الثاين: احتاد الص 

تابعة؛ و  ى مم حايب فيكون حديثًا واحدًا ويسم  ذا احتد الص   حصل اختالف يف الس ند. ناإ فاإ

حايب فيمسم ى ش ذا اختلف الص  ا اإ  اهدًا.آ م 
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 لفرق بني الشاهد واملتابعة.هو ا هذه خالصة املوضوع؛ وهذافقط 

 ال مر سهل؛ فمع آ ن آ هل احلديث قد يمطلِّقون املتابعة عىل الشاهد والشاهد عىل املتابعة، 

 فاملوضوع عبارة عن تسمية اصطالحية.

 لكن املعروف عند آ هل احلديث: آ ن العربة عندمه بلصحايب؛ فاإذا اكن احلديث من

حديث ابن معر: قالوا هذا حديث ابن معر، وحديث آ يب هريرة ؛ وحديث آ يب هريرة 

 شاهد حلديث ابن معر؛ وهذا معروف عندمه والغالب اس تعامهلم هبذه الطريقة.

 

ن مل يمْرَو مبعناه آ يضًا حديث آآخر؛ فهو فْرد  من ال فرادقال: )  ( . واإ

ذا مل يرَو احلديثم آ صاًل من طريق  ى آ ي: اإ آ خرى؛ ول حىت يف املعىن؛ فهذا احلديث يسم 

 ؛ يعين ماهل متابعة، وماهل شاهد؛ عندئذ يمقال هل: حديث فْرد.اً عندئذ فْرد

 

 آ قسام املتابعات: 

منبه عىل يشء؛ وهو:   ون

ة، ومتابعة قارصة . تابعة اتم   آ ن املتابعة قسامن؛ مم

متابعة التامة يوب، وكذكل جاء احلديث آ يضًا : ك ن يروي احلديث حامد بن سلمة عن آ   امل

 من رواية حامد بن زيد عن آ يوب بنفس الإس ناد وبنفس املنت؛ فتسمى هذه املتابعة:

متابعة اتمة؛ ل ن حامد بن زيد اتبََع حامد بن سلمة يف لك  رجال الإس ناد؛ نفس الرجال؛ 

فس ، بنملسو هيلع هللا ىلصرواه مح اد بن زيد عن آ يوب عن محم د بن سريين عن آ يب هريرة عن النيب 

تابعة اتمة. معىن احلديث؛  هذا يسمى مم

ذا مل يروه مح اد بن زيد عن آ يوب؛ فلنقل مثاًل: رواه مح اد بن زيد عن هشام عن  لكن اإ

آ ن حامد بن سلمة محمد بن سريين؛ فاملتابعة ليست يف آ يوب؛ بل يف محمد بن سريين؛ يعين 

ى متابعة قارصة؛ ل نه مل يمتابعه حامد بن زيد يف محمد بن سريين؛ فهذه املتابعة تسممع  التقى
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منا اتبعه يف من بعَد ش يخه؛ وهكذا لو مل يلتقِّ معه اإل يف الصحايب  يف لك رجال الإس ناد؛ اإ

 تسمى متابعة قارصة آ يضًا.

ذا التقى معه يف ش يخه ذن تسمى املتابعة متابعة اتمة اإ  فقط اإ

مْغَتَفرم يف بب الشواهدِّ  قال املؤلف: ) متابعاتِّ من الروايةِّ عن الضعيفِّ القريبِّ  وي وامل

، كام يقعم يف الصحيحني وغريهام مثلم ذكل  مْغَتَفرم يف ال صولِّ ؛ ما ل ي  ( .الَضْعفِّ

تابِّعًا آ و شاهدًا من اكن ثقة، آ و صدوقاً  ًا ، آ و من اكن ضعيفيعين: يصلمح آ ن يكون حديثه مم

يصلح للشاهد؛ ذلكل جتدون ادلارقطين وليس شديدًا؛ لكه يصلح للمتابعة و  اً خفيف اً ضعف

ن مل  ؛كثريًا ما يقول: )فالن يعترب به(؛ مفعىن يمعترب آ ي يصلح يف الشواهد واملتابعات؛ واإ

ل آ نه ضعيف ضعفًا خفيفًا يصلح معه يف الشواهد واملتابعات؛ ل ن  ؛يكن ثقة ول صدوقاً  اإ

 الضعف قسامن:

، منكر احلديث؛ مثل هذه ال لفاظ ضعف شديد مثل الكذاب، املرْتوك، الضعيف جداً 

 تس تعمل يف خشص شديد الضعف؛ مثل هذا ل يصلح للشواهد واملتابعات.

فطه يشء، ليس بذاك؛ مثل هذه   لكن لو قالوا يف الَرواي: ضعيف، يسء احلفظ، يف حِّ

 خفيفًا؛ فيصلح يف الشواهد واملتابعات. اً ضعف الراوي ضعف؛ يكون ال لفاظ

الن؛ آ حدهام ضعفه خفيفلو رَوى هذا احلديث   آ يضاً  والثاين ،اذلي معنا عن آ يوب رجم

 ؛ وهذا معىن احلسن لغريه.اً يتقوى هذا هبذا ويصبح احلديث حس نف ضعفه خفيف؛ 

 

؛ رواية عن الضعيف القريب الضعف(القال: )ويمغتَفر يف بب الشواهد واملتابعات من 

َد هل من يتابعه عىل هذه الرواية. جِّ ذا وم  يعين اإ

منا حيتج بلثقة والصدوق؛ آ ما غري ذكل (؛ )ما ل يغتفر يف ال صول :قال يعين ل حيتج به؛ اإ

 فميكن آ ن يصلح يف الشواهد واملتابعات بلضوابط اليت ذكرانها.

 قال: )كام يقع يف الصحيحني وغريهام مثل ذكل(.

") قال: : "يَصلمحم لالعتبارِّ عفاءِّ  ( ولهذا يقولم ادَلارقمطينُّ يف بعضِّ الضُّ
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 يعين يصلح للشواهد واملتابعات. 

 (  وهللا آ عمل . آ ْو" ل يْصلمحم آ ن يمعترَب به " ) قال:

عف؛ ل يصلح يف الشواهد واملتابعات.  يعين شديد الض 

ة، والقارصة، والشاهد؛ ما ذكره احلافظ ابن جحر وهو  (1)وآ فضل مثال مجع بني املتابعة التام 

 مثال واقع :

 ية الش يخ آ محد شاكر رمحه هللا.وهذا املثال موجود يف حاش  

عن ماكل عن عبد هللا بن دينار  (2))ما رواه الشافع  يف "ال م " قال احلافظ ابن جحر:

قال :)الشهر تِّسع  وعرشون فال تصوموا حىت تَروا  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن معر آ ن رسول هللا 

احلديث هبذا الهالل، ول تفطروا حىت تروه؛ فاإن مغ  عليمك فأ مكلوا العدة ثالثني(؛ فهذا 

 ظن قوم آ ن الشافع  تفرد به عن ماكل( ؛اللفظ

تابعا   ول شواهد. تآ ي: ليس هل مم

وه يف غرائبه( قال ابن جحر:  )فعد 

 ل نه يصبح غريبًا.

روا ")ل ن آ حصاب ماكل رَوْوه عنه هبذا الإس ناد بلفظ:  قال ابن جحر: ... فاإن مغ  عليمك فاْقدِّ

آ خرجه  ،كذكل لكن وجدان للشافع  متابعًا؛ وهو عبد هللا بن مسلمة القَْعنيب ،"هل

 البخاري عنه عن ماكل، وهذه متابعة اتمة( .

ًذا عبد هللا بن مسلمة  اتبع الشافع  ؛ التقى  (3)يف روايته عن ماكل يف ش يخه مبارشة اإ

 معه؛ ذلكل مس اه احلافظ متابعة اتمة.

تابعة قارصة يف حصيح ابن خزمية )ووجدان هل مث قال ابن جحر: من رواية عامص بن محم د  (4)مم

 

 (.  682/ 2يف كتابه "النكت" ) -1

2- (2/103)   

   (1906آ خرُجا البخاري ) -3

4- (1909  ) 
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ه عبد هللا بن معر(   عن آ بيه محم د بن زيد عن جد 

ذن التقى معه يف عبد هللا بن معر الصحايب.  اإ

َبْيد هللا بن معر عن انفع (1)ويف حصيح مسمل. )بلفظ " فأ مكلوا ثالثني" قال: : من رواية عم

 وا ثالثني "(عن ابن معر بلفظ:" فاقدر 

حايب فقط؛ ابن معر  بلفظ :" فاقدروا ثالثني"   ؛فالتقى مع الشافع  يف الص 

اتن؛ ل ن الالتقاء حصل يف الصحايب فقط؛ لكن الصحايب فهيا لكها  هااتن متابعتان قارصِّ

اها لكها: متابعات.   واحد وهو ابن معر، فاللفظ واحد، واملعىن واحد؛ فسم 

من رواية محمد بن حننَْي عن ابن عباس  (2):)ووجْدان هل شاهدًا؛ رواه النسايئرقال ابن جح

 ، فذكر مثل حديث عبد هللا بن دينار عن ابن معر، بلفظه سواء(ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

الآن قد اختلف الصحايب، مفع آ نه قد اختلف الصحايب؛ لكن اللفظ واحد، فهذا عند ابن 

ن اكن بنفس الصالح متابعة، لكن احلافظ ابن جحر جعهل  شاهدًا؛ ل ن الصحايب اختلف واإ

 الل فظ ونفس املعىن.

َ من رواية محم د بن زايد عن آ يب هريرة بلفظ:" فاإن غم  (3)قال ابن جحر: ) ورواه البخاري  يب ِّ

 عليمك فأ مكِّلوا عدة شعبان ثالثني "؛ وذكل شاهد  بملعىن(

 اختلف الصحايب؛ ذاك حديث ابن معر وهذا حديث آ يب هريرة.

حايب اختلف؛ فصار شاهدًا بملعىن  .وهنا اختلف الل فظ؛ لكن املعىن واحد والص 

ة، واملتابعة  هذا هو الشاهد اذلي نريده حنن؛ هو املثال اذلي مجع ما  بني املتابعة التام 

 القارصة، والشاهد بللفظ واملعىن، والشاهد بملعىن دون الل فظ.

 ظ ابن جحر.هذا اذلي آ ردانه من هذا اذلي ذكره احلاف

 

 

1- (1080  ) 

2- (2125  ) 

3- (1909 )   
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 النوع السادس عرش: يف ال فرادِّ  

بعد آ ن ذكر املؤلف الاعتبار واملتابعات والشواهد اليت نس تطيع من خاللها آ ن نعرف 

 .آ م ل؛ ذكر لنا نوع ال فراد حىت يكون عندان عمل هبا  احلديث؛ هل هو فرد  

 ( وهو آ ْقسام  :قال: )

 يعين الفرد  

اوي عن ش يخه    اترًة يْنفرِّدم ) قال:  ( -كام تقدم   - به الر 

م معنا يف رواية الشافع  عن ماكل مثاًل؛ عند بعضهم قالوا: هو فْرد، غريب؛  آ ي: كام تقد 

د به الشافع  عن ماكل خاصة؛ لكن بقية آ حصاب ماكل قد َرَوْوه ل عىل  فرد نس يب؛ تفر 

 الصورة اليت رواها عليه الإمام الشافع  رمحه هللا.

د به آ هل الشام" ،" …. آ و العراق"، " ….    يْنفرد به آ هلم آ و  قال: ) قمطٍر، كام يمقال:" تفر 

 آ و احلجاز"، آ و حنو ذكل. 

د به واحْد مهنم؛ فيجمتع فيه الوصفان وهللا آ عمل  (.وقد يتفر 

د د به تفرُّ ذا تفر  ه؛ وهذا النوع اإ ْطلقًا؛  اً آ ي؛ احلديث اترًة يْنفرِّد به راٍو واحد  عن ش ْيخِّ مم

طلقًا؛ وهو  مل يروِّ احلديث آ حد   يعين ل هو فقط عن ش يخه، وعن غريه؛ فيسمى فردًا مم اإ

ن ام ال عامل بلنيات "نفس الغريب؛ كحديث  ذا "اإ ؛ تفرد به واحد عن واحد عن واحد؛ فاإ

ْطلقًا. طلقًا؛ فهذا يسمى فرًدا مم د مم  اكن التفرُّ

ذا اكن احلديثم  وقد ، ملسو هيلع هللا ىلصبن معر عن النيب مثاًل يمرَوى عن ماكل عن انفع عن ا لكن اإ

 ر،ماكل وعبد هللا بن معر وعبيد هللا بن مع مثالً  :رواه عن انفع

َبْيد هللا بن معر جامعة.  ورواه عن عبد هللا بن معر وعن عم

ل  عبد هللا بنم مسلمة القعنيب   ه عنه اإ د - مثاًل  - لكن عن ماكل مل يْروِّ د تفرُّ ؛ فهنا هذا التفرُّ

د به عن ماكل، فالفْرد هنا بلنس بة حلديث ماكل هو  نس يب؛ يعين عبد هللا بن مسلمة تفر 

وَي من طرق آ خرى كثرية هذا يمسمى بلفرد النس يب؛ آ ي  ؛فرد فقط؛ لكن احلديث قد رم
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د به عبد هللا بن مسلمة ، لكن قد رواه عن بلنس بة لرواية ماكل لهذا احلديث؛ قد تفر 

 هو فْرد نس يب. ؛عن ماكل حتديداً  هآ خرى مشهمور، لكن ُجةانفع غري ماكل، فاحلديث من 

 فهذا نوع من الفرد النس يب. 

ل يوجد  أ ن يتفَرد به راو واحد؛ يف آ قل طبقة من طبقات الإس ناد؛ف ؛آ ما الفرد املطلق 

طلق. ل راٍو واحد فقط؛ هذا فرد مم  فهيا اإ

  اذلي تقدم؛ هو نوع من آ نواعه.والفرد النس يب

د به آ هل بدل؛ يعين لو آ ن حديثًا رواه مثاًل مخسة عن  ونوع آآخر للفرد النس يب: آ ن يتفر 

ى فردًا؟   س تة عن س بعة عن مثانية؛ هل ميكن آ ن يمسم 

؛ ومل  ذا حبثنا يف مجيع الرواة اذلين رَوْوهم ذا تفرد به آ هل بدل؛ يعين اإ ى فردًا نِّسبيًا اإ نعم يمسم 

د به آ هل مرص؛  اً جند فيه آ حد غري املرصيني؛ فهذا بلنس بة ل هل مرص هو فْرد؛ قد تفر 

ى فرد َواة حقيقة مْجع عن مجع عن مجع؛ لكنه يمسم  ن اكن الر  هذا  بلنس بة اإىل البدل؛ اً واإ

 يسمى فردًا نسبيًا.

د بحلديث راٍو واحد من آ هل بدل عن آ هل بدل خاصة؛ يعين هو غريب لكن   وقد يتفر 

د املمطلق هو فرد  مطلق، لكن آ يضًا لو نظران  احلديث عند آ هل الشام؛ فهذا بلنس بة للتفرُّ

وا به؛ دم  فاجمتع فيه الوْصفان. اإىل البدل نقول هو فرد نس يب؛ ل ن آ هل الشام مه اذلين تفر 

  .هذا اذلي يريد آ ن يْذكره املؤلف يف الهناية

َبق اإىل نظريه   وللحافظ ادلارقطين كتاب يف "ال فراد" قال: ) ائة جزٍء، ومل يمس ْ  ( يف مِّ

واة. يعين مل يضع آ حد  مثل هذا الكتاب؛ كتاب مجع فيه ما  د به الرم  تفر 

 الكتاب غري موجود الآن فامي آ ذكر، لكن اخترصه بعض آ هل العمل واخملترص موجود. طبعاً 

 (.وقد مجعه احلافظ محمد بن طاهر يف "آ طراٍف" رت به فهيا ): قال

ع؛ ويوجد طبعات سيئة هل كطبعة ، اف هو ترتيب لكتاب ادلارقمطينكتاب ال طر  بِّ وقد طم

 ..املكتبة العلمية، ويوجد طبعات جيدة
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 النوع السابع عرش: يف زايدة الثقة 

  .وهو نوع مس تقل امسه: زايدة الثقة

 يبدآ  املؤلف بذكر صورة املسأ ةل. 

لنفهم بشلك سلمي جيد؛ جيب آ ن نتصور املسأ ةل آ وًل، مث  بعد ذكل نعرف حمكَها مع دليلها؛ 

 هذا آ مه ما حيتاجه طالب العمل عند دراسة العمل؛ نركز عىل هذه ال ش ياء: 

رم املسأ ةل، مث حمك املسأ ةل، ودليل املسأ ةل.   تصو 

   بيان صورة املسأ ةل؛ يعين ما يه زايدة الثقة؟ب فيبدآ  املؤلف 

 

 صورة مسأ ةل زايدة الثقة 

اوي بزايدٍة يف احلديثِّ ) قال املؤلف: د الر  ذا تفر  واةِّ عن ش يٍخ هلم  اإ يَةِّ الرُّ  ( عن بَقِّ

مهنم عن ادلرس واحد ؛ تغي ب عندي يدرسون آ ربعة طلبة: مثالً ؛ هذه صورة املسأ ةل

وا معمك كتاب  وحرض ثالثة؛ فقلت لهؤلء الثالثة: تعالَوا غدًا ُلعطيمك درسًا، وآ ْحرضِّ

 ."نزهة النَظر"

 . ثوه عين  ابع؛ حفد   ذهب هؤلء الثالثة والتقَوا بلر 

مه: قال الش يخ: تعالوا غدًا يك آ عطيمك  ؛ فقال آ حدم ثون حبديٍث واحٍد عين  د  هؤلء الثالثة حيم

 " معمك.وآ حرضوا كتاب " الزنهة درساً 

 .تعالوا غدًا يك آ عطيمك درساً  :وقال الثاين: قال الش يخ

  .تعالوا غدًا يك آ عطيمك درساً  :قال الش يخ وقال الثالث:

من احلديث؛ وهو آ نين قلت هلم: تعالوا غدًا يك آ عطيمك درسًا؛ اتفق عليه ال ول زء جلفا 

رس، و  ؛الثالثة ابع اذلي تغي ب عن ادل  الث الث زايدة: و الثاين  عن زادلكن ال ول فنقلوه للر 

وا معمك الزنهة(   )وآ حرضِّ
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ايدة يه اليت نتحدث عهنا؛ هذه صورهتا.  الآن هذه الز 

 نرجع اإىل التعريف لنمطبقه عىل املثال 

واة( )قال:  اوي بزايدة يف احلديث عن بقي ة الرُّ د الر  ذا تفر   اإ

واحد من الثالثة زاد؛ فقال: و تعالوا غدا يك ُآعطيمك درسًا،  :ثة الآن قالوا: قال الش يخالثال

 . (آ حرضوا الزنهة معمك)وقال الش يخ 

اوي بزايدة يف احلديث( :املؤلف قال د الر  ذا تفر   )اإ

  (وآ حرضوا الزنهة معمك)هذا الراوي الواحد زاد: 

واة(قال:   زيدا هذه الزايدة.الثنان الآخران مل ي؛ )عن بقية الر 

ثهتم هبذا اخلرب؛ عن ش يخ هلم(قال: )  .يعين آ ان اذلي حد 

ى زايدة ثقة. ؛فهذه الزايدة اليت زادها الواحد  تسم 

هام الذلان زادا  لو عكس نا الصورة؛ جفعلنا الطالبان يف املثال اذلي ذكرته؛ وحىت

موضوع العدد؛ فاملهم آ ن  مجموعة والواحد مل يزِّد؛ ل مشلكة فهيا يف )وآ حرضوا الزنهة معمك( 

واة قد رَووا عن الش يخ  وبعضهم زاد عىل بعٍض  - اثنان فأ كرث قد رَووا عن الش يخ  - من الر 

 يف اخلرب.

ى زايدة ثقة؛ زادها ثقة.  هذه صورة الزايدة يف احلديث اليت تسم 

ذا  نه اإ اوي ضعيفًا؛ بل موضوعنا يف زايدة الثقة؛ فاإ ذا اكن الر  اكن ضعيفًا ليس موضوعنا اإ

واة لكهم ثقات، وآ هنم  ؛فروايته منكرة، خالف الثقات وانهتيى املوضوع لكن موضوعنا آ ن الر 

مجيعًا قد رَووا آ صل اخلرب؛ وواحد  مهنم آ و آ كرت  قد زاد فيه الزايدة؛ هذه صورة زايدة 

ر املسأ ةل   .الث قة؛ وهذا تصوُّ

 

 ( آ ي اكمس؛ يه تسمى: زايدة الثقة.َقةِّ وهذا اذلي يمَعرَبم عنه بزايدةِّ الث ِّ ) قال املؤلف:
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 :حمك زايدة الثقةاملذاهب يف  

 لكن هل هذه الزايدة؛ حني تسمع آ هنا زايدة ثقة؛ تقول مبارشة يه مقبوةل؟ 

 اجلواب: ل

  (فهل يه مقبوةل آ م ل؟ )  فيقول املؤلف:

ر املسأ ةل، وننتقل الآن اإىل املوضوع الثاين؛ وهو: هل  هذه الزايدة مقبوةل آ م انهتينا من تصو 

 مردودة؟

 يصدق فهل ؛ها واثنان من الطلبة مل يزيدا يف مثالنا املتقدم؛ اذلي زاد الزايدة رجل واحد،

هة اإىل ادلرس آ م ل؟ هذه الزايدة آ م يردُّها؟ الرابعم   وهل يأ يت معه بكتاب الزن 

 هذا هو موضوعنا

 ( فيه خالف  مشهور قال املؤلف: )

  آ هل احلديث آ ي: الزناع موجود ؛ بني

 ( حفىك اخلطيبقال: )

 آ ي: اخلطيب البغدادي 

 ( عن آ كرث الفقهاء قَبمولها ): قال

مه يعمتدون يف كثري من فِّ  عىل هذه  ْقهِّهِّمآ كرث الفقهاء يقبلون هذه الزايدة؛ ذلكل جتدم

تعلقة  ذه املسأ ةل فيمصح حون الزايدة، هبالزايدات، فتكون الكثري من املسائل الفقهية مم

 ويبنمون علهيا فقهًا؛ آ كرث الفقهاء عىل هذه الطريقة.

ثنيمث قال: ) ها آ كرثم احملد   (  ورد 

نقاًل عن  ملؤلف ا آ ي: آ كرث آ هل احلديث عىل عدم قَبول هذه الزايدة؛ هكذا يقول

 .(1)اخلطيب

وحنن الكمنا الآن لكه يف نقل الكم آ هل العمل؛ ويف الهناية س يأ يت ترجيحنا اإن شاء هللا 
 

 (. 424انظر "الكفاية" )ص  -1
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ون القداىم من آ هل احلديث؛  اذلين عل موان هذا العمل قللمسأ ةل بناء عىل ما اكن عليه احملق ِّ 

لو  ، وقع دوا تأ صيالت اآ صاًل؛ ومه اذلين س نعمتد عىل ترجيحهم يف املسأ ةل، ومه اذلين آ ص 

 تقعيدات متينة، وقوية جدًا.

الح  آ ن  (1)ابن كثري هنا يلخص الكم ابن الصالح؛ لكن اذلي وجدانه يف مقدمة ابن الص 

مذهب مجهور الفقهاء وآ حصاب احلديث عىل آ ن   الزايدة من الثقة مقبوةل؛ هكذا نقل ابن 

الح  مة وما هو موجود يف كتاب ابن الص   فصار عندان اختالف بني ما ؛(2)الص  الح يف املقد 

الح. خالف لِّام هو َموجود يف الكم ابن الص   نقهل ابن كثري عن اخلطيب؛ مفا نقهل ابن كثري مم

املمهم يف املوضوع الآن: هل نقل اخلطيب عن آ كرث احملدثني قَبولها آ م رد ها؟ هذا اذلي 

 حصل فيه الزناع.

 .لكن عىل لك حال هذا هو املنقول بني آ يدينا الآن

ن تََعَدَد؛ال: )مث ق امعِّ؛ مل تمقبْل، واإ ن احَتَد َمْجلِّسم الس   ( قمبِّلْت   ومن الن اس من قال: اإ

 ماذا يعين هذا الالكم؟

الآن بلنس بة ملثالنا اذلي ذكرانه؛ الطلبة الثالثة اذلين اكنوا موجودين عندي يف اجمللس؛ 

امع هلم آ م اختلف؟   هل احتد جملس الس 

د؛ ل ن الثالثة اكنوا يف نفس اجمللس حني ذكرت هلم الالكم اذلي ذكرته.  احت 

مه يف جملس، واك لس اثلث؛ فهنا الثاين يف جملس آآخر، والثالث يف جم نلكن لو اكن آ حدم

ل يف وقت غري الوقت اذلي حدثت به  ثت ال و  يكون جملس السامع قد اختلَف؛ فأ ان حد 

الثاين؛ مفثل هذا قالوا: اختالف اجمللس قرينة تدل عىل قَبول هذه الزايدة؛ ل ن  آ حدمه 

 يف هذه احلاةل. طبيع يكون قد مسع ما مل يسمع الآخر؛ فال مر 

 

 ( 85)ص -2

َذا (؛ حيث قال: )بَ 424وهو الكم اخلطيب يف "الكفاية" )ص  -3
ِ
مْكِّ َخرَبِّ الَْعْدلِّ ا يهِّ بم الْقَْولِّ يفِّ حم اَيَدٍة فِّ َوايَةِّ زِّ انَْفَرَد بِّرِّ

اَيَدةم الث ِّقَةِّ َمْقبموةَل   : زِّ يثِّ َن الْفمقَهَاءِّ َوآ حْصَابِّ الَْحدِّ ْمهمورم مِّ هم قَاَل الْجم َها غرَْيم َا ،لَْم يَْروِّ َذا انَْفَرَد هبِّ
ِ
..(، مث قال بعد هذا بقليل: ا

اَيَدةم ) : زِّ يثِّ ْن آ حْصَابِّ الَْحدِّ فَاظِّ لِّنَْقلِّهَا َوقَاَل قَْوم  مِّ فَاظم , َوتَْركم الْحم َها َمَعهم الْحم َا غرَْيم َمْقبموةَلٍ , َما لَْم يَْروِّ َذا انَْفَرَد هبِّ
ِ
 الث ِّقَةِّ ا

َعارًِّضا لَهَا فم آ ْمَرَها َويَكمونم مم َا َويمْضعِّ هنم َا يموهِّ مْم َعْن َمْعرِّفهَتِّ  ..(َوَذَهاهبم
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ذا اكنوا مجيع ذن من آ ين جاء هذا الزائد بلزايدة اليت زادها؟يف ن اً لكن اإ ذاً  فس اجمللس؛ اإ  اإ

ذ  هنا لو اكنت حصيحة لََرواها الثاين؛ والثاين ثقة؛ هذا معىن الكم اذلين قالوا اإ يه مردودة؛ اإ

 هبذا املذهب.

ط فرَواها  ) قال: ذا نشِّ ذا اكنت من غري الَراوي، خبالف ما اإ ومهنم من قال: تمقبل الزايدة اإ

 ( وآ سقطها ُآخرى اترة  

من الناس مسع مين اخلرب فذهب وحدث به؛ مفرًة حَدث  (زيد): عندي آ حد الطلبة؛ مثالً 

ًة حَدث جبمزئه وآ سقط اجلمزء الثاين؛ فصار اخلالف حاصاًل عنده هو نفسه؛ فهو  اتَماً به  ومر 

ًة يْروي احلديث اتمًا، ومرًة يْرويه انقصاً    .نفسه اختلف عىل نفسه؛ مفر 

ذا اكن هو نفسه اذلي حَدث بلرواية؛  :فقالوا اوي؛ آ ما اإ ذا اكنت من غري الر  تمقبل الزايدة اإ

ة انقصة؛ فال تقبل، ة زائدة ومر  ذا اكن غريه اذلي زادها آ ما و  مر  قمبلت؛ هذا قول من  ؛اإ

 ال قوال آ يضًا.

خالَِّفًة يف احلمك لِّام َرواه الباقون؛ مل  ) قال: ل  قمبلت؛ كام  ومهنم من قال: اإن اكنت مم تمْقَبل، واإ

ذا اكن ثقًة ضابطًا آ و حافظًا.  ه به اإ دم ٍنه يمقبل تفرُّ  لو تفَرد بحلديث لكُّه، فاإ

 (. وقد حىك اخلطيبم عىل ذكل الإجامع

هذه الصورة ال خرية آ يضًا مذهب من املذاهب؛ وهو املذهب اذلي اعمتده احلافظ ابن 

 ه هللا؛ ما هو هذا املذهب؟جحر؛ وهو اذلي يقول به الش يخ ال لباين رمح

يقول: ننظر اإىل هذه الزايدة؛ هل خالفت آ صل احلديث؛ يعين هل هناك تناقض بني  

 هذه الزايدة وآ صل احلديث آ م ل؟

 تناقض؟  آ م ميكن آ ن نأ خذ بأ صل احلديث ونأ خذ الزايدة مع بعض ول يكون بيهنام

لها؟ يعين من خالل املثال اذلي ذكرانه؛ هل يوجد تناقض بني آآخر ِّواية وآ و   الر 

وا  قال الش يخ: )تعالَوا غدًا يك آ عطيمك درسًا(؛ هذا آ صل اخلرب، مث الزايدة قال: )وآ حرضِّ

 هل بني آ صل احلديث والزايدة خالف؟  نزهة النظر(؛
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ذن قالوا: نقبلها. ؛ل   ليس بيهنام خالف؛ اإ

ذوذ و ِّوايتنَي؛ عندئذ حيمكون علهيا بلش  ذا حصل تناقض بني الر  ل يقبلوهنا؛ هذا قول لكن اإ

 آ يضًا.

 اإذن صار عندي مذاهب يف املسأ ةل.

 

 املذهب الراحج يف زايدة الثقة 

 ا هو؟!مف لكن املؤلف مل يذكر هنا مذهب احلفاظ واحملققني من السلف ريض هللا عهنم؛

م ل يقبلمونه؛ ننقل الكم  بعد ما ذكران الكم اخلطيب السابق يف نقهل عن آ هل احلديث آ هن 

 )فيه آ مور: ؛ قال:(1)الزركيش يف نكته

الح ـ قد استشلك الش يخ صالح  ه ـ يعين ابن الص  آ حدها: آ ن  ماحاكه عن اخلطيب وآ قر 

ين العاليئ حاكيته عن احملدثني(   ادل 

ثني الكمًا مثل هذا؛ ثني؛ آ هنم  يعين كيف حييك عن احملد  فليس هذا هو املعروف عند احملد 

 .ل يقبلون زايدة الثقة

 ل الزركيش: )اذلي يظهر من الكهمم (قا 

لوه  آ ي الكم علامء احلديث ـ  تنب ه ؛ حنن ندرس يف عمل احلديث؛ علامء احلديث اذلين آ ص 

مون ؛وقع دوه لنا   .علامء احلديث احلف اظ املتقد 

مني(الزركيش قال  : )اذلي يظهر من الكهمم؛ خصوصًا املتقد 

لهي  لوا هذا العمل واملرجع اإ الح،  - م فيه فنحن ندرس آ صاًل يعين اذلين آ ص  حنن، وابن الص 

 الاصطالح اذلي مه وضعوه. ؛ ندرس آ صالً - وابن كثري وغريمه

محن  قال: ان،  وعبد الر  مني: كيحىي بن سعيد القط  )اذلي يظهر من الكهمم خصوصًا املتقد 

 

1- (2/176  ) 
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بقة بن همدي، ومن بعدهام، ك محد بن حنبل، وعيل بن املديين، وحيىي بن معني، وهذه الط 

والرتمذي، والنسايئ،  ،ومن بعدمه، اكلبخاري، وآ يب زرعة وآ يب حامت الرازيني، ومسمل

؛ الرتجيح اً وادلارقطين، واخللييل؛ لك هؤلء مقتَض ترصُّفهم يف الزايدة قبموًل ورد   ،وآ مثاهلم

لكم ِّ ؛ بلنس بة اإىل ما يَْقوى عند الواحد مهنم يف لك حديث، ول حيمكون يف املسأ ةل حبمك 

م  مجيع ال حاديث؛ وهذا هو احلق(  يعم

طلقاً  هنم من قَبِّل الزايدة من الثقة مم َ سواء احتد اجمللس آ و تعدد ؛وقال: )ومِّ  الساكتون ، َكرثم

نة ؛ ب ان، واحلامكح  ابن آ و تساووا؛ مفن هؤلء فقد آ خرجا يف كتابهَْيام ال حاديث املتضم ِّ

  .انهتيى الكمه بختصار .الف فهيا العدد وال ْحفظ(خو للزايدة اليت يتفَرد هبا راٍو واحد 

احج؛ ل ن  هذا ما عليه من ذكر آ سامءمه من ُجابذة علامء العلل، وآ هل  هذا هو القول الر 

 احلديث؛ اذلين حنن تبع  هلم يف ذكل.

ذن ما هو املذهب اذلي قاهل الزركيش بلضبط؟   اإ

شون علهيا يف لك  حديث؛ يقبلمون : ليس عندمه قاعدة لك ية لهذه املسأ ةل مي هو املذهب

 .؛ لآ و يردُّون دامئاً  دامئًا،

ذن ما هو الضابط يف املوضوع؟  اإ

ابط يف املوضوع يه القرائن   قالوا: الض 

 ماذا نعين بلقرائن؟ 

قالوا: ينظرون اإىل اذلي زاد الزايدة هل هو آ حفظ من اذلي مل يزد، آ و مه عدد كبري آ كرث 

 من اذلي مل يزد؟ 

  .فاإن اكن اذلي زاد آ حفظ من اذلي مل يزد؛ قمبلت الزايدة واكنت زايدة ثقٍة مقبوةل

ة؛ وهذا تعريف الشاذ  ذا مل يكن آ حفظ ول اكن آ كرث عددًا؛ اكنت الزايدة شاذ  فامي س بق؛ واإ

  .خمالفة الثقة ملن هو آ وىل منه
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 تكون زايدة ثقة حمفوظة حصيحة. ؛اليت زادها ال حفظ آ و ال كرث عدداً  فهذه الزايدة

ثالنا لنممث ل به:  نرجع اإىل مِّ

ورة ال وىل اذلي زاد فقال: قال لنا الش يخ تعالوا غدا يك آ عطيمك درسًا  ؛قلنا يف الص 

 ؛ هو ال ولوآ حرضوا معمك نزهة النظر؛ واحد

هذا  يك آ عطيمك درسًا وآ حرضوا نزهة النظر معمك؛ قال: قال الش يخ: تعالوا غداً  ؛الثاين

 الثاين.

 تعالوا غدًا يك آ عطيمك درسًا. انهتيى الالكم  :قال: قال الش يخ؛ الثالث

 طيب ماذا يفعل الرابع الآن؟ هل يأ يت بلزنهة معه آ م ل؟

منا سكتلمل يق الثالثو  اثنان قال: يأ يت هبا،  .: يأ يت هبا؛ اإ

 مْه  فنقول هل: انظر اإىل حال الذلين زادا؛ لرنى هل هذه الزايدة حمفوظة فعاًل آ م يه وَ 

ذ ليه.ًا وغلط عىل الش يخ؟ اإ  هذا مرادان اذلي نريد آ ن نصل اإ

 يف قواعد عمل احلديث انتبه ل مر؛ دامئاً 

 ما املقصود من القاعدة؟ آ ين تريد آ ن تصل؟ 

انتبه ما  ؛ك وتأ يت بلقاعدة وتطبق فهيا هكذا بطريقة َهوجاء؛ ليعين غمض ليس فقط تم 

ليه؟ لتعرف كيف تطبقها، ملاذا وضعها علامء  اذلي املقصود من القاعدة ما  تريد آ ن تصل اإ

 احلديث؟

 .(اجلرح املفرس  مقدم عىل التعديل)يكرث من قول:  ؛بعض الش بابل ننظر الآن 

ملاذا قال العلامء اجلرح املفرس؟ ملاذا طالبوا  طيب؛ عىل العني والراس؛ حصيح؛ لكن

 بلتفسري؟  

طالبوا به حىت ينظروا ما سبب اجلرح؛ ل ن هناك بعض املسائل يه مسائل اجهتادية يف 

ح - وس يأ يت هذا التعليل من الكم علامء احلديث - اجلرح  ؛ فرمبا يكون هذا الرجل اذلي جر 
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 ويه غري حصيحة؛ ذلكل يطلبون التفسري  اجهتد يف هذه املسأ ةل فومه فهيا وآ خطأ  آ صالً 

 لالكم آ هل العمل يف هذا. البيانوس يأ يت اإن شاء هللا 

ذ  آ نت عندما تأ تيك القاعدة ل تأ خذها هكذا بشلك آ معى؛ بل افهم املمراد من القاعدة  اً اإ

 ؟يريدون الوصول اإىل ماذاوملاذا قمعِّ دت و 

 نريد آ ن نصل اإىل احلق.

 ا نؤصل ونقعد؟الآن يف قاعدتنا هذه ملاذ

من آ جل آ ن نصل ل مر؛ وهو: هل هذه الزايدة قالها الش يخ فعاًل آ م ل؛ هذا اذلي نريده؛ 

ليه.  آ م مل يقل؟ (آ حرضوا نزهة النظر معمك)هل قال:   هذا اذلي نريد آ ن نصل اإ

آ عىل ةالرابع يريد آ ن يصل اإىل هذه احلقيق َا فهيا، وآ خطأ اين َومهِّ ؛ هل عندما رَواها الراوِّ

هَيا الثَالث؟الش   ليه الآن. يخ آ م حفِّظاها ونس ِّ  هذا اذلي نريد آ ن نصل اإ

ثوا بحلديث عن الش يخ؛  ؛ثقةو  ،ثقة، و الآن عندما تقارن بني ثقة هؤلء الثالثة اذلين حد 

م  ،ثقة ،مه ثقة  ثقة؛ هذه مراتهبم

م اذلي يكون آ وىل  ا واحدًا ثقة؛ آ هي   بلَومْه آ و اخلطأ  آ وحني تقارن بني اثنني ثقات خالفوم

 آ م الواحد؟ انالنس َيان؛ الثن

 الواحد آ ْوىل بلنِّس يان واخلطأ  من الثنني؛ فذلكل يف هذه احلاةل ماذا تقول؟ 

 تقول: آ قبل زايدة هذين الثنني، وآ قول: هذه زايدة ثقة حمفوظة حصيحة.

ًذا ماذا آ فعل آ ان كوين الرابع مثاًل؟  اإ

 ة حمفوظة وآ حرض نزهة النظر مع .آ قبَل الزايدة وآ قول هذه زايد

وقال آ قبلها مبارشة كام آ قبل احلديث  ،آ ما اذلي جعل زايدة الثقة هذه اكحلديث املس تقِّل

 املس تقِّل دامئًا ما مل يكن هناك تناقض وتعارض؛ فهذا قول خطأ .

 وهذا القول اذلي مَّش عليه احلافظ ابن جحر وتبعه عليه الش يخ ال لباين رمحه هللا تعاىل؛

ذ هناك فرق بني احلديث املس تقل والزايدة: ذا القول خطأ ؛ه  اإ
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رمبا قد مسعه الراوي ومل يسمعه غريه من ش يخه فيمْقبل؛ ما عندان اإشاكل  ؛احلديث املس تقل

ومل يسمعها الآخرون؛ لقلنا  آ حد الرواةهذه الزايدة قد مسعها  آ نيف املوضوع، ولو علمنا 

ه ما روى  ويه ا يف الزايدة؛شاكل هناإ نقبلها؛ ل مشلكة؛ لكن عندي  آ نه ملاذا مل يْروِّ غريم

د هبذه  ث آ نه حيدث احلديث اتمًا عند مجيع طلبته؛ فلامذا هو تفر  هو، وال صل يف املمحد ِّ

 ؟ذكروها الزايدة والبقيَة مل ي

يسها عىل آ صل احلديث؛  من هنا افرتقت الزايدة عن آ صل احلديث؛ فال يصح آ ن آ قِّ

 ة الثقة لكه.غلط؛ هذا هو موضوع زايد

 نأ يت بأ مثةل اثنية ليتضح ال مر بنفس مثالنا اذلي انطلقنا منه:

ايدة ضعيف وزادها الثنان الثقتان؛ مفاذا تكون هذه  اً الآن لو اكن هذا اذلي مل يزد الز 

 الزايدة؟

  .تكون زايدة الثنان حمفوظة

 مع درس الآن آ نت تريد آ ن تضع نفسك يف َموضع الشخص الرابع؛ ماذا س يفعل غداً 

ذا تصورت آ ن آ حدمه ضعيف ومعروف عندك؛ آ ن عنده آ وهامًا يف  الش يخ؛ فالآن اإ

 رواايته، ومل يزد هذه الزايدة؛ بيامن زادها اثنان؛ ماذا تفعل؟

 تقبل زايدهتام تلقائيًا مبارشًة.

ذا اكن الضعيف هو اذلي زادها؛ فس تكون منكرة؛ انهتيى ال مر؛ هو ضعيف وخالف  آ ما اإ

 يته منكرة؛ ضـَعها عىل جنب.الثقات فروا

ذا اكن هو ثقة   والثنان ضعيفان؛ مفاذا تفعل؟ - آ ي: اذلي زاد الزايدة –لكن اإ

نه قد تعارض معنا احلفظ مع العداإ هنا عندان    .دشاكل؛ حيث اإ

ح؟ أ هيُّ العدد مع جانب الثنني، واحلفظ مع جانب الواحد ؛ ف  ام آ رج 

ذا  جدت قرينة خارجية ترحج هبا هنا ختتلف آ نظار العلامء؛ فاإ ح هبا وحتمك بناًء ؛ وم فعندئذ ترج 

 عىل ذكل.

ما آ ن تقبل وتقول هذه الزايدة مقبوةل ذا مل توجد قرينة خارجية؛ يف هذه احلاةل اإ ؛ ل ن واإ
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 .ال تقبلها ؛ فثقة، آ و آ ن ترد رواية ال ، وهذا الصوابها ثقةاذلي زاد

ذا اكن العدد قد تساوى واحلفظ قد تساوى ن يْروي احلديث اثنان؛ هذا ثقة ؛ ك  طيب اإ

اين بزايدة؛  نانوهذا ثقة، آ و يرويه آ ربعة اث  اين بدون زايدة، واثنان يْروِّ بثنني؛ اثنان يْروِّ

 مفاذا تفعل؟ 

هذه تدل عىل آ هنام قد حفِّظاها؛ وآ ن الش يخ يكون قد  ثننيتقبلمها يف هذه احلاةل؛ رواية ا

 ذا اذلي يغلب عىل الظن.رواها اترة هكذا ورواها اترة هكذا؛ فه

خبالف ما لو زادها اثنان ثقتان ومل يزدها الثقة؛ فهنا الغالب عىل الظن آ ن هذا الثقة قد 

 ومهِّ آ و نيَس ومل يْذكرها.

 هذه الصور اليت س مترُّ معك اإن شاء هللا يف موضوع زايدة الثقة. 

 فنقل الإجامع غلط.طبعًا املسأ ةل ليس فهيا اإجامعات؛ واخلالف يف هذه املسأ ةل معروف؛ 

   (وقد مث ل الش يخ آ بو معرو زايدة الثقةِّ حبديث ماكل عن انفع عن ابن معر قال ابن كثري: )

 يعين مث ل ابن الصالح هبذا احلديث.

 .ملسو هيلع هللا ىلصالآن انظر اإىل التطبيق العميل يف حديث النيب 

س ناد من آ حص ، هذا احلديث يْرويه ماكل بن آ نس  ال سانيد.عن انفع، عن ابن معر؛ هو اإ

ٍ آ و عبٍد، ذكٍر آ و ُآنىث    ملسو هيلع هللا ىلص آ ن رسول هللا  قال:) فرض زاكة الفطر من رمضان، عىل لك حر 

ن املمسلمني   ( مِّ

ن املمسلمني( بني قوسني؛ فعلهيا مدار ال  .الكمضع لكمة )مِّ

فرض زاكة الفطر من رمضان  ملسو هيلع هللا ىلص النيب : "آ نآ صل احلديث من حديث انفع عن ابن معر

 هبذه الصيغة. جامعةهذا قد رواه عن انفع  (1)"عىل لكِّ  حٍر  آ و عبد ٍ ذكٍر آ و آ نىث

 

( من رواية ماكل عن انفع عن 2503(، والنسايئ )676(، والرتمذي )984(، ومسمل )1504البخاري )آ خرجه  -1

 ابن معر به، بزايدة " من املسلمني".

 ( من رواية عبيد هللا وآ يوب والليث؛ لكهم عن انفع عن ابن معر من غري زايدة ماكل984وآ خرجه مسمل )
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؛ هل هذه الزايدة ـ اليت زادها "من املسلمني: "فيه جفاء ماكل فروى هذا احلديث وزاد

ه ممَن روى احلديث عن انفع حمفموظة آ م غري حمفوظة؟ : هل يه زايدة -ماكل ومل يزِّْدها غريم

 حصيحة آ م غري حصيحة؟ طبعًا يه زايدة ثقة.

؟؛ ملسو هيلع هللا ىلصآ نه قد رواها يف احلديث من حديث ابن معر عن حصيحة و لكن هل يه عن انفع  

ق قه حنن؛ هل يه مذكورة يف احلديث فعاًل آ م ل؟ هذا هو ؛ هذا اذلي نريد آ ن حنم

  .موضوعنا 

قق يف َموضوع هذه الز ْكرها يف احلديث صواب آ  طبعا حنن الآن حنم خطأ  هذا  مايدة؛ هل ذِّ

 موضوعنا.

؛ فالبد  آ ن لكن هل هذا احلديث حصيح، آ و هل احلديث ضعيف؛ هذا موضوع اثنٍ 

املوانع؛ ل بد  آ ن  نتف تتحقق فيه مجيع الرشوط؛ اليت يه رشوط احلديث الصحيح وت 

 فيه؛ هذا موضوع اثن. نبحث

ا ومْه موضوعنا الآن فقط يف الزايدة؛ هل فع اًل هذه الزايدة موجودة يف احلديث، آ م آ هن 

واة؟ هذا موضوعنا يف موضوع زايدة الثقة، يعين ليس رشطًا آ ن يكون  من بعض الرُّ

 ؛ لكننا نتلكم عن موضوع الزايدة هذه الآن. اً حديثا حصيح 

الآن هذا احلديث حصيح ل اإشاكل فيه؛ لكن نريد آ ن نبحث عن هذه الزايدة؛ هل يه 

 يف هذا احلديث وحصيحة معه آ م ل؟ حمفوظة

 فقوهل: " من املسلمني" من زايدات ماكل عن انفع . قال:) 

د هبا   ( .وقد زمع الرتمذي آ ن مالاًك تفر 

ذا عرفنا آ ن احلديث قد رواه  د هبذه الزايدة ؛ مفا النتيجة ؟اإ مذي قال: ماكل تفر  ذن الرت  اإ

الزايدة؛ مفاذا حنمك عىل رواية ماكل يف هذه وحف اظ من غري هذه ، عن انفع مجع، وثقات

 احلاةل؟

؛ زايدة ثقة شاذة غري حمفوظة؛ ل ن  مالاكً تفَرد هبا عن مْجع خالفهم يف بلشذوذحيمك علهيا 
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 هذا.

 ( وسكت آ بو مْعرٍو عىل ذكل قال ابن كثري: )

ذن ابن الصالح مث َل هبذا املثال وسكت.  اإ

 ل:  الآن يريد آ ن ينتقد هذا الالكم؛ فقا 

 ( ومل يتفرد هبا ماكل ) 

ه.  انظروا كيف آ نقذوا هذه الزايدة؛ بأ ن آ ثبتوا آ ن  مالاكً مل يتفَرد هبا؛ بل اتبعه علهيا غريم

 (.فقد رواها مسمل  من طريق الَضحاك بن عامثن، عن انفع كام رواها ماكل ) قال:

؛ فتابع (1)من رواية الضحاك بن عامثن عن انفع "حصيح مسمل"اإذن يه موجودة يف 

 علهيا.  الضحاك بن عامثن مالاكً 

من طريق معر بن انفع عن آ بيه   (4)والن سايئ (3)وآ بو داوود (2)وكذا رواها البخاريُّ ) قال:

 ( كامكل 

ذن من اذلي اتبع مالاكً   هنا؟  آ يضاً  اإ

 اإذن صار ملاكل متابِّعان. ؛رواها عن آ بيه انفعفقد اتبعه معر بن انفع؛ 

َبيد هللا بن معر؛  وليس هذا حفسب؛ بل اتبعه آ يضًا يونس بن يزيد، وكثري بن فَرقَْد، وعم

ُجا الش يخ ال لباين رمحه هللا لكُّها  خر 
 .؛ مجعها(5)

ذًا قد اتبعه مجع؛ مخسة اإىل الآن؛ ورمبا يوجد آ كرث آ يضًا؛  علهيا. اتبعوا مالاكً  اإ

ًذا يه زايدة حمفوظة حة ، اإ واحلديث حصيح ل اإشاكل فيه؛ قد حتق قت فيه رشوط الص 

 

1- (984  ) 

2- (1503 ) 

3- (1612 ) 

4- (2504 ) 

رواء الغليل" ) -5  ( 832" اإ
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 ".الصحيحني"اكمةل وهو موجود يف 

 هذا هو موضوع زايدة الثقة.

د آ بو ماكٍل  قال: ) علت يَل ال رضم مسجدًا وطهورًا "؛ تفر  : " جم ومن آ مثةل ذكل حديثم

: ا طهورًا "   سعدم بن طارٍق ال جشع ُّ بزايدةِّ  (  "...  وتمربهتم

ا(   زاد: )تمربهتم

راٍش عن حذيفة عن النيب  قال:) ِّ بنِّ حِّ  . ملسو هيلع هللا ىلصعن رِّبع  

وانة الإسفرايين (2)وابن خزمية (1)رواه مسمل اهحم من حديثه  وآ بو عم َ  ( يف حصِّ

 ؛ ملاذا؟ هل هذا المتثيل حصيح؟ ل

وهنا هذا املثال قد اختلف الصحايب فيه؛ ذلكل  ل ن الكمنا يف حديث حصايٍب واحد؛

عىل المتثيل هبذا احلديث؛ فقال: ) وهذا المتثيل  ليس مبس تقمٍي  (3)احلافظ ابن جحراعرتض 

د بحلديث لك ه، )عن ربع  بن  د جبمةل  احلديث(؛ يعين تفر  آ يًضا؛ ل ن آ ب ماكل قد تفر 

 .حراش كام تفَرد برواية مجلته ربع  عن حذيفة؛ فليس هذا من زايدة الثقة( انهتيى

د به عن ربع  آ بو طيب؛ الزايدة موجودة  د به ربعِّ  عنه، وتفر  يف حديث حذيفة اذلي تفر 

هو  اً ، وجاء عن حذيفة بلزايدة؛ اذ(4)ماكل، فاحلديث جاء عن آ يب هريرة بغري الزايدة

ل هنا من حديث حصايب آآخر؛  ؛ليس  من موضوعنا، الزايدة حمفوظة هنا ل اإشاكل فهيا 

حايب واحداإ موضوعنا لك ه   ختملف عليه. وا اً ذا اكن الص 

 

 

1- (524 ) 

2- (264 ) 

 ( 2/700"النكت" ) -3

 ( 523(، ومسمل )6998، 2977آ خرجه البخاري ) -4



 

300 

 ( وذكر آ ن اخلالَف يف الوصل والإرسال خبالفِّ قَبولِّ زايدةِّ الث ِّق ةِّ ) قال:

 آ خرى: )خبالف( ويف نسخة :يف نسخةآ ي: )خبالف(،  :)اكخلالف( بدل قوهل يف نسخة:

واب ،)اكخلالف(  .(اكخلالف يف قَبول زايدة الثقة)اكخلالف( بل)ك(؛ ) :والص 

منا الصواب:؛ )خبالف(؛ وهذه النسخة خطأ   :فف  نسخة ؛متاماً وهنا اختلف املعىن   واإ

 )وذكر آ ن اخلالف يف الوصل والإرسال اكخلالف يف قَبول زايدة الثقة( 

واب؛  ام الص  ورتني؛ آ هي  ْرساًل عىل صم َي احلديث َموصوًل ومم وِّ ذا رم ومعناها: اختلف العلامء اإ

 الوصل آ م الإرسال؟

 دة  الثقة؛ حصل هنا يف الوصل والإرسال.كذكل اخلالف اذلي حصل يف زاي

ور مع القرائن وحنمك بناًء عىل ذكل :ةلأ  والصواب كذكل يف هذه املس فنْنظر اإىل  ؛هو آ ن نَدم

م روايته عىل رواية الآخر.  ال ْحفظ، اإىل ال وثق، اإىل ال كرث عددًا؛ فنقد ِّ

ْمنا رواية من آ رسل؛ فنقول الصواب يف احلديث الإرسال؛ ا ذا قد  فهو ضعيف؛ ل ن  اً ذفاإ

 املمرسل من قسم الضعيف.

واب يف احلديث:   ذا اكن اذلي رواه َمْوصوًل هو ال ْحفظ آ و ال كرث عددًا؛ فنقول: الص  آ ما اإ

مث ننظر يف بقية رشوط الصحيح هل توف رت فيه آ م ل، وحنمكم عليه بناًء عىل  ،الوصل

 .ذكل

،  "رشح العلل"وتلكَم عن هذا الن وع املمهم ـ ويه زايدة الث قة ـ  بالكم جي د ابن رجب يف 

نعاين يف  "،النكت"و احلافظ ابن جحر يف  ، وكتَب ش يخنا الوادع  "توضيح ال فاكر"والص 

ة يف مقدمة حتقيقه لفهيا مقاةل م  لْزامات والت تبعـ "افيدة وهمم   ."لإ
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معل ل من احلديث    الن وع الثامن عرش: معرفة امل

 فيه عةل؛ هذا تعريفمه  املمعل ل: ما 

ذا اكن فيه عةل؛ والعةل  يف هذا الباب خاصة يه: سبب  خف    فيمقال يف احلديث بأ ن ه معل ل اإ

المة مهنا.قادح؛ يقدح يف حص ة احلديث مع آ ن ال اهر الس   ظ 

ن.  هذا تعريف العةل  يف هذا املَوطِّ

ذا اكنت فيه عةل  هبذا الوصف. عل ل اإ  فاحلديث يقال هل مم

 هذا تعريف العةل حبسب الاصطالح يف هذا الباب.

مبا  يس تعمل العلامء العةل  بملعىن العام: فتمطلَق عىل لك سبٍب فيه اإشاكل؛ فلك اإشاكل   ورم

ن مل تكن يوجد يف احلديث؛ يم  طلق عليه بأ ن ه حديث فيه عةل  حىت ولو مل تكن قادحة، واإ

ء احلفظ  وعل ته آ ن فيه فالانً  ،آ يًضا خفيَة؛ يقولون هذا احلديث ضعيف ضعيف وهو يس 

 .مثالً 

ةل  هنا ظاهرة  عل ل؛ ل ٍن العِّ هذه عةل  ظاهرة وواحضة ولكن ل يمقال لهذا احلديث بأ ن ه مم

ذ  : اً وليست خفِّيَة؛ اإ

، وآ ن تكون هذه العةل خفِّيَة، وآ ن تكون قادحة؛ل  بد  آ ن تكون يف احلديث عةل 

عل ل.  هبذه الضوابط ميكن آ ن حنمك عىل احلديث عندها بأ ن ه مم

عل اًل؛  ى احلديث مم ذا اكنت العةل  غري قادحة؛ فعندئذ ل يسم  ذا اكنت العةل  ظاهرة، آ و اإ ا اإ آ م 

ن اكن العلامء يقولون فيه عةل  ويمط لِّقون العةل عىل العةل الظاهرة آ حيااًن وعىل العةل  الغري واإ

مه هبا العةل   ؛ مفمرادم ذا آ ْطلقوا العةل  حة آ حيااًن؛ لكن هنا الآن يف الاصطالح عندان اإ القادِّ

فوا العةل هنا قالوا :  يه سبب خف   قادح يقدح يف حصة )اخلفية القادحة؛ ذلكل مل ا عر 

 .(هنا احلديث مع آ ن الظاهر السالمة م

؛ فهي  العةل يف بب املمعل ل خاصة، وكام ذكران؛ فاإهنم يطلقون  ذا قلنا هذا هو تعريف العةل  فاإ

 العةل آ حيااًن بملعىن العام؛ فيدخلون فهيا آ يضًا الظاهرة والغري القادحة.
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؛ وعرفنا ماذا نقصد بلعةل  يف هذا الباب. واذلي نريده الآن: آ ن املمعلَل ما   فيه عةل 

ى عامل  ن عامل احلديث ل يسم  ديث حوهذا الباب؛ آ و هذا النوع؛ وهو املعل ل؛ آ قول لمك: اإ

ل  آ ن يكون عامل ذ  اً اإ  ن  هذا النوع هو اللُّب؛ لمب  هذا العمل.اإ هبذا الفن؛ اإ

ه حيمك عىل ال حاديث س ناده  ؛كثري من طلبة العمل اليوم جتدم س ناده حصيح اإ فيقول: اإ

 ضعيف! ومييش.

وا من علامء احلديث؛ ل ن عمل احلديث ليس هذا! هذا آ مر سهل يعرفمه آ ي  آ حد هؤلء ليس

 َدَرس قلياًل من العمل فيس تطيع آ ن يرجع اإىل الكتب ويعرف هذا ال مر.

 القضية ليست هنا؛ القضية آ كرب وآ عظم وآ دْق؛ ويه يف هذا الفن.

نك قوكل كعامل قال هذا حديث لتقول يف حديث: لبد   حصيح؛ حديث حصيح، ويمقبل مِّ

لَل؛ ل ن ك عندما تقول هذا حديث  متك نًا يف هذا النوع من العمل؛ وهو عمل العِّ آ ن تكون مم

ل عةل  قادحة فيه؛ ل ن رشوط الصحيح امخلسة معروفة  ن ك تقول: هذا احلديثك   حصيح ؛

 ومهنا: آ ل  يكون معل اًل، وهذه يه آ صعب الرشوط امخلسة حتقيقًا يف احلديث.

متك ن جدًا يف هذا وحتقيق ع دم وجود العةل القادحة اخلفي ة يف احلديث حيتاج اإىل خشص مم

 الفن.

ولهذه ال مهية؛ س نمفرِّد هل اإن شاء هللا دروسًا  من هنا جاءت آ مه َية هذا النوع من احلديث،

مل احلديث. راستنا لعِّ  خاصة يف آآخر دِّ

جال، فطريقة دراسة عمل احلديث عندي: املصطلح،  يقة البحث ومجع طرق طر فعمل الر 

 مث بعد ذكل دروس العلل. ،احلديث

فمك مبصطلحات العلامء، ف هذه الفنون يه اليت تممك ِّنك من هذا العمل؛ دروس املصطلح: تعر 

فمك بل حاكم عىل ال حاديث  اإىل آآخره. ... تمعر 

لل موقموف عىل عمل الرجال؛ ل ميكن للشخص آ ن يمتكن يف  آ ما دروس الرجال؛ فعمل العِّ

ذا مل يمتكن يف عمل الرجال؛ وس تأ يت اإن شاء هللا دروس عمل الرجال اخلاصة به  عمل العلل اإ



 

303 

 آ يضًا. 

ل  بعد آ ن جتمع طرقَه كام س يأ يت  ومجع طرق احلديث: ل ميكنك آ ن تقف عىل عةَل احلديث اإ

مام  لعلل.من آ مئة هذا العمل؛ عمل ا عظاميً  اً اإن شاء هللا من الكم عيل بن املديين، وقد اكن اإ

نه آ ي آ حد. س ِّ ة؛ عمل عظمي جدًا وهمم للغاية ول حيم  عمل العلل خاص 

ون  ح ويضعف؛ لكن وهللا آ قول لمك حقيقًة كثري من اذلين مير  اليوم نسمع كثريًا فالن يصح 

ح ويضعف؛  ل آ اكد آ نظر اإىل تصحيحه وتضعيفه آ صاًل؛   علينا؛ ويقال فهيم: فالن يمصح 

لل من خالل ما وقفت عىل الكمه ل ين  آ عمل آ ن ه ل عمل هل مل العِّ مكه عىل و  ،بعِّ من خالل حم

لل ضعيف ه بلعِّ منا يمعمتد عىل من اكن َمعروفًا  ،ال حاديث؛ فعلمم مفثل هذا ل آ عمتد عليه؛ اإ

 يف هذا الفن يف تصحيح ال حاديث وتضعيفها.

 ليس لك من هَب ودَب وقال هذا حديث حصيح هذا حديث ضعيف قبِّلت منه؛ ل ؛

احة؛ غري مقبوةل.  هذه الفوىض املوجودة اليوم يف الس 

وهذا العمل هل ُجابِّذتمه املعروفون يف القدمي؛ آ مئة العلل؛ آ مئ ة احلديث؛ مثل: عبد الرمحن بن 

ارقطين، آ بو زرعة  ازي، ادل  ان، آ محد بن حنبل، آ بو حامت الر  همدي، حيىي بن سعيد القط 

ازي، البخاري؛ وغريمه كثري س يأ يت وقد ذكْران الكثري مهنم عندما  ، اإن شاء هللا ذكرمهالر 

ثنا عن زايدة الثقة، وذكران مذاههبم فهيا   آ ولئك لكهم من آ مئة العلل؛ حف اظ ُجابذة. ؛حتد 

 (  وهو فَن  َخفَِّ  عىل كثرٍي من عملامءِّ احلديثِّ قال املؤلف: )

الفن؛ حىت  علامء احلديث انظروا! هذا الالكم اذلي نقوهل لمك؛ ليس آ ي آ حد يس تطيع هذا 

!  اذلين متك نوا من هذا العمل قةل 

لكن مع  ؛قال:)وهو فن  َخف  عىل كثري من علامء احلديث(؛ مه متخصصون يف هذا العمل

 ذكل خف  علهيم هذا الفن؛ هذا النوع.

ف اظهم: معرفتنا هبذا كهانة  عند اجلاهلقال :)  ( حىت قال بعض حم
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ف اظ احلديث قال: معر  ؛ (1)فتنا يف هذا من نوع الكهانة عند اجلاهل اذلي ل يعرفبعض حم

 يظن آ ن نا نتكهَن؛ نتلكم يف آ مور غيبِّية؛ لكن ل؛ هو فن  دقيق خف   ل يعرفه آ ي آ حد. 

يتلكم يف آ ش ياء هو ل حيس هنا، ل يعرفها؛  اً عندما يرى عامل يف لك فن؛ اهلوهذا حال اجل

ل نه جاهل؛ ما عرف من آ ين آ خذ ؛ عرفة الغيبياتيقول هذا يتلكم يف الغيبيات؛ يدع  م

 هذا من هذا القبيل. يتلكم يف الغيبيات؛ :هذا العامل؛ فقال

ن ام هيتدي اإىل حتقيق هذا الفن اجلهابِّذة النُّقَادم مهنم ) قال:  ( واإ

ذ  آ ي: من اذلي يعرفه هذا الفن؟ هْبِّ  يعرفه اجلِّ

ذو  هبِّ  اقد املتفنن  يف العملمفرد ُجابذة )امجلع(؛ وهو اخلبري الن؛ اجلِّ

س تقميه قال: ) ه ومم ْعَوج ِّ ونم بني حصيحِّ احلديث وسقميه، ومم  ( ميزي 

 هؤلء اذلين يس تطيعون متيزي هذه ال حاديث.

اننري والفملوس م  كام يم ) قال: ، وادل  يوفِّ ياد والزُّ ُّ البصريم بصناعته بني اجلِّ  ( زي ِّ الصرْييفِّ

 .علامء العلل بلَصرييف ش بهي 

ديء من ادلرامه وادلاننري، وقد اكنت ادلرامه وادلاننري قدميًا  والصرييف هو اخلبري بجلي د والر 

ر من  ة؛ واكن حيصل فهيا تزوير؛ يزوروهنا؛ فكيف اكنوا يعرفون املمزو  من اذلهب والفض 

 ال صيل؟

تفنن ِّ يف هذا اجمل  ال، من كرثة مَعهل يف هذا الفن تعمل  يذهبون اإىل الصرْييف؛ هذا الرجل مم

ه؛ فذلكل يأ تون  سن ما ل حيسن غريم وصارت عنده خربة، جفمع بني العمل واخلربة، فصار حيم

ليه يك ميزي  هلم ديئة اإ دة والر  فهو يعرف كيف ؛ بني ادلاننري ال صلية واملمزي فة، وما بني اجلي ِّ

؛ من خالل اخلربة.   ميزي 

 اذلهب مثاًل تعطيه قطعة؛ تقول هل: هذه آ صلية آ م ل؟ الآن تأ يت عند خبري يف 

ا يممسكها يقل ِّ   مث يقول كل: هذه آ صلية. ،هبم

 

ناكر احلديث عند 1/389نقل آ بو حامت الرازي يف كتابه "العلل" ) -1 ( هذا القول عن عبد الرمحن بن همدي؛ ونصه: )اإ

 اجلمهَال كهانة( 
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ذا اكن خبريًا  يارات اإ آ حياان حىت يف فنون آ خرى؛ تذهب مثاًل اإىل مياكنييك يصل ح الس  

يارة، تشغلها؛ فيقول كل:   .فهيا كذا وكذا ومتفن ِّنًا يقول كل: شغ ل الس  

 ما مسعت شيئًا، ما الفرق بني آ نك شغلهتا آ و ل؟ آ نت بلنس بة كل

 صوت س يارة وتش تغل فقط! هذا اذلي ظهر بلنس بة كل. ؛نفس اليشء

ق ما  بني الس يارة اليت تش تغل بطريقة حصيحة  آ ما بلنس بة هل؛ فعنده آ ذن  تعرف كيف تفر 

 وبني الس يارة اليت فهيا خلل.

 ماذا عندك؟ :تذهب اإىل طبيب يقول كل

 آ شعر بكذا وكذا وكذا؛ فيقول: عندك مرض كذا وكذا. تقول هل:

؛  كيف؟ بخلربة؛ هكذا اخلربة تكون من خالل املامرسة، واملتابعة بشلك كبري مع التعمل 

 فيصبح عندك رسوخ يف هذا الفن.

امرس هتم ل حاديث النيب لل من كرثة مم غلهم ملسو هيلع هللا ىلص وهؤلء علامء العِّ ربة عندمه صار فيه؛ وشم  خِّ

 .الفن هذا يف ورسوخ ومعرفة

 يأ يت مث وتعرفه، الكمه تسمع جدًا؛ طويةل فرتة معه تعيش آ بيك؛ مع آ نت جتلس كام 

ي ل يتلكم  !هل: ل؛ مس تحيل وتقول تبادر آ بيك؛ عن خرباً  كل وينقل مدة بعد خشص وادلِّ

 ن آ ين نَفْيت؟مفهبذا الالكم؛ 

ك؛ ربتك بالكم وادلِّ بأ سلوبه وطريقته وطريقة تفكريه والكمه؛ عرفته؛ وكذكل  من خالل خِّ

نك حىت خربة؛ عندمه صارت ملسو هيلع هللا ىلصهؤلء؛ بكرثة شغلهم بأ حاديث النيب  : هل تقول ما  مبجرد اإ

 . ملسو هيلع هللا ىلص: ل؛ هذا ليس من الكم النيب يقول وكذا؛ كذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال

 عرف؟ كيف

منا  ؛ل بلعقل؛  ملسو هيلع هللا ىلص الن يب حديث يرد ون اذلين اكلعقالنيني مه ما   خربته خالل من هذا اإ

 ل اذلي وما  يقوهل اذلي وما ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب يتلكم كيف فيعرف ؛ملسو هيلع هللا ىلص النيب بأ حاديث ومعرفته

آ ن يقوهل؛ من خالل املقارنة ببقية آ حاديثه اليت  ميكن ل وما  يقوهل آ ن ميكن ما  آ و يقوهل،
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 مسعها.

 ( فكام ل يامترى هذا ) قال:

ر؛يعين كام ل يشك الَصرييف يف   اذلهب ال صيل واملمزو 

 (  كذكل يقطع ذاك مبا ذكرانه قال: )

.  وكذكل يقطع احملدث بأ ن هذا احلديث معل ل  آ    حصيح 

 ( ومهنم من يظن! قال: )

يقِّينًا ويقول: هذا  ، ومهنم من يقطعحمك بغلبة الظنآ ي: مهنم من يغلمب عىل ظن ه؛ في

 النيب عن اثبتاً  ليس آ نه ظين عىل يغلب: يقول وآ حياانً  ،ملسو هيلع هللا ىلص احلديث ل يثبت عن النيب

  .ملسو هيلع هللا ىلص

  (ومهنم من يقِّف! : )قال

 يعين: يشك 

العهم عىل طرق احلديث قال: ) هم واط  ْذقِّ  ( حبسب مراتب علوهمم وحِّ

 احلفظ، يف التقان، يف اخلربة.فهم يتفاوتون آ يضًا يف التفننُّ يف هذا العمل، يف 

ل ن طرق احلديث يه لب  املوضوع؛ حني جتمع  وحبسب اطالعهم عىل طرق احلديث؛

نن، واملسانيد، واجملام  ىل آآخره؛ عندها يظهر كل اإ  ... يعطرق احلديث من مجيع كتب الس 

  .احلديث، وتظهر كل صورته بشلك واحض جداً 

هم وحالوة عبارة الرسول ) قال: مها غريها من آ لفاظ الناسِّ   ملسو هيلع هللا ىلص  وذوقِّ  ( اليت ل يمش هبِّ

دمه  ،ملسو هيلع هللا ىلصذوقهم من انحية معرفة حديث النيب   .ملسو هيلع هللا ىلص النيب آ لفاظ عىل وتعو 

 ( مفن ال حاديثِّ املروي ِّةِّ ما عليه آ نوار النبوة: )قال

ها آ لفاظًا جامعة؛ قد حَوت الكثري من املعاين الفاضةل؛  هناك آ حاديث؛ آ لفاظ خترج؛ جتدم

 .ذكل يف شك ل؛ ملسو هيلع هللا ىلص تكون من الكم النيبمفثل هذه 

، آ و حنو ذكل، يمدركها  ومهنا ما وقع فيه تغيري لفظٍ، آ و زايدة  بطةل  : )قال ، آ و جمازفة 
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 (  البصري من آ هل هذه الصناعة

  .يعين خالصة املوضوع: آ ن هذا الفن هل ُجابذته؛ آ ههل

 وكيف ميكن آ ن يكتسب الشخص هذا؟

 خربة عنده تصري عندها  بكرثة؛ ملسو هيلع هللا ىلص، وممارسة حديث النيب طول اخلربةو  من خالل العمل،

 .الفن هبذا ومعرفة

 (  وقد يكون الت عليلم مس تفادًا من الإس ناد: )قال

س ناده، وميكن آ ن تعل هل  بسبب متنه. يعين ميكن آ ن تعل ل احلديث بسبب اإ

 وس يأ يت اإن شاء هللا آ مثةل ذلكل، وتطبيق معيل عند دراسة عمل العلل.

منا يظهر بلعملقال: )  (. وبسط آ مثةل ذكل يطول جدًا، واإ

ع يف هذا ال مر وذكر آ مثةل؛ فهذا طويل جدًا، وقد ذكر الش يخ آ محد شاكر  يعين لو توس 

 آ مثةل كثرية جدًا؛ لكن هذا طويل.

ول ميكن آ ن آ حرصم كل موضوع العلل يف مثال، آ و مثالنَْي، آ و ثالثة؛ ل؛ يه ختتلف، 

، ولك عةل ختتلف عن العةل  ال خرى، ولك صورة ختتلف عن وتتقلب بشلك كبري جداً 

 الصورة ال وىل.

 لكن عندان قواعد وآ صول؛ هذه يه اليت س ندرسها يف ال خري اإن شاء هللا.

ها اإن شاء  ؛وقد مجع ابن رجب احلنبيل جزاه هللا خريًا بعض القواعد يف هذا الفن فس ندرسم

قها معليًا؛ عىل ذن هللا تعاىل.  هللا يف ال خري، مث نمطب ِّ  آ مثةل معلَية، ويتضح لنا ال مر بإ

لل" لعيلِّ بن املديين  قال: ) : كتاب "العِّ ، وآ فْحهلِّ ضع يف ذكل، وآ جهل ِّ ومن آ حسن كتاٍب وم

 (  ش يخ البخاري وسائر احملدثني بعده يف هذا الشأ ن عىل اخلصوص

صة يف هذا الفن، وآ فضل هذه الكتب كتاب عيل بن امل ديين يقول يوجد كتب متخص 

 "العلل".
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بع منه جزء صغري وغري موجود اكماًل.   لكن لل سف الكتاب طم

 وعيل بن املديين اكن يلق ب حبيَة الوادي؛ لعظم تفن نه بعمل العلل. 

ثني اذلين جاءوا من بعده يف هذا الشأ ن  قال: وهو ش يخ البخاري، وش يخ سائر احملد 

 بخلصوص؛ فهو آ ول من مجع ال حاديث املمعل ةل، وتلكم عن عِّللها، وتبعه بعد ذكل احملدثون. 

رقه مل يتبني  خطؤه" ذا مل جتمع طم هذه القاعدة اليت  ؛ومن آ قواهل يف هذا الفن :" الباب اإ

ه"؛ ذكرها عيل ب رقه مل يتبني  خطؤم مع طم ذا مل جتم ن املديين يه آ ساس هذا العمل ؛ " الباب اإ

ة آ حاديث  فأ نت حني تذهب وتفتح كتابً  من كتب السنن؛ بب كذا وكذا ويذكر كل عد 

ذا آ ردت آ ن تعرف عل ته  متعلقة بنفس املَوضوع؛ فيقول عيل بن املديين: هذا احلديث اإ

ق احلديث الواحد؛، الواردة يف املسأ ةل حتتاج آ ن تبحث عن لك ال حاديث رم  وجتمع لك طم

 عندئذ يتبني  كل الصحيح من اخلطأ  من الرواايت؛ وس يأ يت اإن شاء هللا.

وقال اخلطيب البغدادي: " السبيل اإىل معرفة عةل احلديث آ ن جيمع بني طرقه وينظر يف  

تقان وا   . لضبط"اختالف رواته، ويعترب مباكنهتم من احلفظ، ومزنلهتم يف الإ

ذا آ ردت آ ن تعرف آ نه حصيح آ م ل؛ لبد آ ن جتمع طرقه من مجيع  آ ي: احلديث الواحد اإ

رقه، وتنظر حاح والسنن واملسانيد ... اإىل آآخره، مث بعد آ ن جتمع طم واتِّه؛  يف كتب الصِّ رم

وه، ومن اذلي آ خطأ ، ومن اذلي آ صاب، ومن اذلي زاد، ومن اذلي نق ص؛  كيف َروم

 يقة الصواب من اخلطأ  يف احلديث.عندئذ يظهر كل حق 

لل " وكذكل كتاب  اًل لِّمن آ ل ف يف هذا العمل؛ قال:) قال املؤلف ممك ِّ  لعبد الرمحن بن    " العِّ

 (  وهو مرتَب  عىل آ بواب الفقه ،آ يب حامت 

 .مطبوعموجود و وهو كتاب  

ل . قال: )  وكتاب "العلل" للخال 

س ند احلافظ آ يب بكر الزب ار" من التعاليل ما ل يوجد يف غريه من املسانيد  ( ويقع يف "مم

ود  آ يض  س ند الزب ار َموجم  مطبوعًا.  اً مم

؛ عةل احلديث.  والزب ار بعد ما يذكر احلديث يذكر آ حيااًن العةل 
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ين يف كتابه يف  ذكرانه لك ه احلافظ الكبريم آ بو احلسن ادلارقمط   وقد مجع آ زَِّمة ما مث قال: )

ع يف هذا الفن، مل يمس َبْق اإىل مثهل،    - بل آ جل  ما رآ يناه - وهو من آ جل  كتاب   ، ذكل  ضِّ وم

ه فرمحه هللا  َز من يريدم آ ن يأ يَت بشلكِّ  (  وآ كرم َمثواه وقد آ جْعَ

 هذه خالصة املوضوع 

لل"  س حقيقة يف عمل العلل؛ فعليك بكتاب "العِّ ذن تريد المترُّ لدلارقمطين، وهو كتاب اإ

 وهو حقيقًة آ نْفس ما ُآل ف يف هذا النوع. ،مطبوع

ولكن ل تذهب الآن مبارشة وتفتح كتاب "العلل" لدلارقطين!  ل نك ستتوه معه؛ بل 

اصرب قلياًل حىت  تمهني  عمل املمصطلح، وتهني  عمل الرجال، وتهني  حبث طرق احلديث، 

آ  يف كتاب "العلل" لدلارقمطين؛ وعندها س تفهمه؛ وتدرس العلل، وتدرس معليًا؛ بعدها تقر 

ا غري ذكل ارقمطين؛ ولن تفهم شيئًا منه، ؛آ م  ق اليت يضعها كل ادل   فستتوه من كرثة الطرم

س العمل بتأ ن ٍ  ، وآ ن فالآن ل زال الوقت مبكرًا، من املمهم جدًا كل كطالب عمل آ ن تدرم

مبتدئ  نرى الآن كثريًا من طلبة العمل؛ تتدر ج فيه شيئًا فشيئًا، ل تس تعجل وتقفِّز؛ كام

ؤال عن ال ش ياء اليت س تأ يت.  ومس تعجل؛ يسأ ل عن آ ش ياء كبرية، ويكرث من الس 

 اصرب ل تس تعجل ..

 بدايًة بفهم املادة اليت بني يديك؛ وآ ما الزايدة فس تأ يت اإن شاء هللا.  همتالآن ا

؛ همم جًدا آ ن تسأ ل يف املادة اليت بني يديك يك تفهمها و   تمتقهنا بشلك جيد؛ هذا طي ِّب 

 لكن ل تسأ ل عن آ ش ياء آ ْكرب؛ ل ن لك يشء س يأيْت اإن شاء هللا بلتْدرجي. 

لدلارقطين حقيقة هو آ نْفس كتاب يف عمل العلل؛ ولبد  من الإكثار من  "العلل"كتاب 

الع عليه بعد آ ن تمهني  مرحةل التأ صيل العلم  يف هذا العمل.  القراءة فيه والاط 

الع عىل كتاب "الإلزامات والتتبُّع" وهو آ يضًا وم ن الناحية العملَِّية آ ان آ نصح بدايًة بلط 

يًا طي ًبًا، وهو من الناحية  ارقمطين؛ لكن حق قه ش يخنا الوادع  رمحه هللا حتقيقًا علمِّ لدل 

س يف هذا العمل شيئًا فشيئًا.  العملَية يمساعدك جدًا عىل المترُّ

لش يخ ال لباين رمحه هللا؛ فهو من آ جَود ما آ ل ف الش يخ ل فة" كذكل " السلسةل الضعي 
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م ال لباين رمحه هللا؛ كتاب نفيس وفيه تعليل، و   عليل بشلك طيب جدًا.التَ  يمَعمل 

ارقطين بعدما ذكر ما  (1)قال الإمام اذلهيب رمحه هللا يف " تذكِّرة احلفَاظ " يف ترمجة ادل 

عة  ذهن يدل  عىل س يالنَ  ارقطين ولسِّ ضع لدل  ارقطين رمحه هللا: )هنا خيم هذا الإمام ادل 

ة الفهم واملعرفة ة احلافظة ولقو  فظه؛ اجلامع لقو  ذا شئَت آ ن تبني  براعة هذا الإمام  ،حِّ و اإ

بك( ؛الفرد؛ فطالع العلل هل ن ك تندهش ويطول  تعج  هيب رمحه هللا من  .فاإ انهتيى الكم اذل 

 وعىل هذا الإمام. الثناء عىل هذا الكتاب،

بك عندها. فظه؛ فلن ينهتي  تعجم قاين من حِّ ذا اس تحرْضت آ ن ه آ مالها عىل الرَبْ  قملت: اإ

ارقمطين.  والرْبقاين هذا هو تلميذ ادل 

ط ال سامء اليت يذكمرها؛ يقو  : هذا لعند قراءتك للعلل؛ تتشتَت ول تس تطيع آ ن تضبِّ

فالن فرواه فالن بطريق كذا، ورواه  احلديث رواه فالن من طريق فالن، واختملِّف عىل

ذا مل ترمس آ مامك  د قراءة؛ تَتموه اإ فالن بطريق كذا… اإىل آآخره؛ هذا وآ نت تقرآ  فقط جمر 

 الصورة. 

فظ اس!  اً هذا لك ه اكن يرْسده حِّ  من غري كر 

نك،  م آ عمل مِّ عندما تنظر يف مثل هذا؛ تعرف جالةل قدر هؤلء ال مئة، وتعرف معىن آ هن 

، وآ درى منك؛ قوم  قد اصطفامه هللا س بحانه وتعاىل حلفظ رشيعته ودينه؛ وآ حفظ منك

 فاليوم ل يوجد مثلهم؛ هؤلء اذلين يمسَمْون بحلمف اظ حبق.

 وزمن احلمفَاظ اذلي هو عىل هذا املس توى؛ قد انهتيى اليوم.

ه يشء  ل بد  منه قال: ) وزم  ( ولكن يعم

 ؛ مفا هو هذا اليشء؟يعين حيتاج هذا الكتاب ليشء لبد  منه

َب تناوهلم للطالبِّ قال: ) ؛ لَيْقرم  (  وهو آ ن يرتََب عىل ال بوابِّ

ذا آ ردت حديثًا آ ن تصل  ؛يعين هو ليس مرتَبًا ترتيبًا عىل  ال بواب الفقهية فيصعمب عليك اإ
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ليه.  اإ

هل جدًا الاس تفادة منه،  لك صار من الس  طَ بش  بِّ عت هل فهارِّس، وضم ضِّ لكن اليوم قد وم

قوف عىل احلديث اذلي خا  هل جدًا الوم جود املَوسوعة الشامةل؛ فصار من الس  صة مع وم

 تمريده. 

مْعجمقال: ) رتَبني عىل حروف امل  ( آ و تكوَن آ سامءم الصحابةِّ اذلين اش متل علهيم مم

قوف عىل احلديث؛ وهذا غري موجود يف  يعين املهم آ ن يمرت ب بأ ي طريقة حبيث يْسهمل الوم

ضعت هل فهارِّس، ومع وجود املَوسوعة الشامةل ؛فامحلد هلل قد الكتاب؛ لكن كام  ذكْران قد وم

 تيرس ال مر جدًا.

ن ه مبَدد  جداً قال: )  (  ليَْسهمل ال خذ منه؛ فاإ

قة ل ميكنك آ ن ت  آ ين ميكن آ ن جتد احلديث. عرفيعين آ حاديثه مفر 

موف ق   هِّ ل ياكد هيتدي الإنسان اإىل َمْطلوبِّ : )قال هوةل. وهللا امل  ( منه بسم

حة "؛ نقل  عةَل ظاهرها الص  ولش يخنا الوادع  كتاب  انفع يف عمل العلل وهو " آ حاديث مم

. لل عىل بعض ال حاديث املمعةل   فيه الكم آ مئة العِّ

لزامات والت تبمع"  وكام ذكْران؛ فميكن آ ن نس تفيد من تعليقات ش ْيخنا رمحه هللا عىل "الإ

ارقطين؛ ف نه مفيد جداً لدل    .اإ

عةَل ظاهرها الصحة"؛ اكن الش يخ وهو جيمع كتابه  وكتاب ش يخنا الوادع : " آ حاديث مم

حة مث يكتشف  معه"اجلامع الصحيح مم ا ليس يف الصحيحني" تظهر  آ حاديث ظاهرها الص 

 فأ راد آ ن يمْفردها يف كتاب مس تقِّل؛ خفرجت هذه ال حاديث. ؛فهيا عةل  

نا رمحه هللا حفديث آ عهل  البخاري، آ عهل    يعمتد فهيا عىل تعليالت احلمفاظ،وطريقة ش يخِّ

ا حيح مم ا  قطين مثاًل؛ر ادل  رجه من كتابه ول يمبقيه؛ هذا رْشطه يف الكتاب "اجلامع الص  خيم

 ليس يف الصحيحنْي".

هم جدًا وهل آ ههل، ومن آ راد آ ن يمتقنه جيب آ ن يمتقن هذا  ؛خالصة املَوضوع : هذا فن  مم
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مث  يمكرث من الن ظر يف هذه الكمتب اليت ذكْرانها  ، والعلوم اليت س تأ يت اإن شاء هللا،العمل

امرسة عمل احلديث معليًا يف احلمك عىل  ارقمطين، ويمكرث من مم لل" لدل  وخصوصًا كتاب "العِّ

س و  عنده  تصرياحلديث، آ و قراءة الكم آ هل العمل يف احلمك عىل ال حاديث؛ عند ذكل يمتر 

ْربة يف  هذا الفن.  دم

لل عرف عندئٍذ الفرق بني هؤلء احلمفاظ علامء  ؛طبعًا من قرآ  الكم هؤلء ال مئة يف العِّ

 العلل وبني غريمه ممَن جاء بعدمه.

ع يف معرفة العلل وما ينبغ  آ ن  اكن ش ْيخنا رمحه هللا يقول: هؤلء احلمفاظ ومه املرجِّ

ذا قالوا عن  ون، وآ ن يمعرتض علهيم؛ اإ ؛ ينهتي  ال مر.يمناطحم عل   حديث آ نه مم

احج بناًء عىل  ال دةل  ذا اختلفوا حنن ننتق  من آ قواهلم وننظر الر   نعم اإ

عل   ذا قال واحد مهنم هذا حديث مم ذا مل  لنا  يبقى فال  ؛لكن اإ حننم قول معه؛ خصوصًا اإ

؛ وذكل ل هنم من خالل خِّربهتم، ومعرفهتم بأ ش ياء حنن ل يممكِّننا  الوقوف علهيا  يذكر لنا العةل 

ماكننا آ ن  ذا ذكروا لنا العةل  عندئٍذ بإ ا اإ ، آ م  مسمل ِّ ْل آ ن ن الآن يقولون ذكل؛ فذلكل ليس لنا اإ

 ننظر يف هذه العةل  هل يه حصيحة آ م ليست بصحيحة .وهللا آ عمل

ذا تلك موا يف يشء ل عمل لنا به لل هو: اإ ال ف ؛عىل لك حال الضابط يف موضوع معرفة العِّ

نا عن حهم، ول نمعارضهم كام يفعل يسعم مناطِّ مسمل  هلم، وآ ن نْقبل آ قواهلم، ول ن ل  آ ن ن دئٍذ اإ

بعض اجل هال مم ن رد  علهيم ش يخنا رمحه هللا يف كتابه " غارة الفِّصل عىل املمعتدين عىل 

لل  وآ مثاهلم. "كتب العِّ
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   الن وع التاسع عرش: املضطرب

بي نًا صورة ه  ذا الن وع من آ نواع احلديث قال املؤل ف رمحه هللا مم

ها  ) ح بعضم جوٍه ُآَخَر متعادةٍل ل يرتج  واة فيه عىل ش يخ بعْينه، آ و من وم وهو آ ن خيتلَف الرُّ

 (  عىل بعض

عىل آ وجٍه خمتلفة؛ فهو حديث واحد لكن جاء  آ ن يمروى احلديثم  ؛هذه صورة املمضطرب

ة. تساويَة يف القو  رٍق خمتلفة مم  بطم

  :مثالً 

 عن انفع، عن ابن معر  ،ماكل حديث يرويه

 .ملسو هيلع هللا ىلص ، عن الن يبرعن انفع، عن ابن مع، عن ماكل هللا بن يوسف، فريويه عبد

 عن ماكل، عن سامل، عن ابن معر.  ،: اإسامعيل بن آ يب آ ويسويرويه مثالً 

 ويْرويه اثلث عن ماكل، عن سامل، عن آ يب هريرة.

 انتبه: 

 لكن اختلف عليه آ حصابه؛ هذا احلديث هو حديث واحد يرويه ماكل؛

 .هللا بن يوسف يرويه عنه عن انفع عن ابن معر عبدمهنم وهو فواحد 

  .يرويه عنه عن سامل عن ابن معر والثاين وهو اإسامعيل بن آ يب آ ويس

  .والثالث: يرويه عنه عن سامل عن آ يب هريرة

ذا نظران يف تالميذ ماكل هؤلء اذلين اختلفوا عليه فيه؛ وجْدانمه ب  ةفاإ ؛ مثالً  نفس القو 

واب؟ وكيف يروي  ح؟ وما هو الص  ذن كيف نمرج  ال ول ثقة، والثاين ثقة، والثالث ثقة اإ

وهل هو من رواية سامل عن ابن  ماكل هذا الإس ناد؟ مع ن آ خذه؟ عن انفع آ م عن سامل؟

 معر، آ م من رواية سامل عن آ يب هريرة؟

واب يف هذا ال مر!   نريد الص 

ة؛ حني تكون الطرق لك ه  ل يممكن امجلع بيهنا آ و الرتجيح؛وا متساوية يف القو 
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ج ِّ  واية فال ميكن آ ن نقول هذه آ قوى من هذه فرنم ح هذه عىل هذه؛ فنقول ال ْقوى يه الر 

حيحة، والث انية ضعيفة؛ فنرتك الضعيفة  ونأ خذ القوية ونقول يه احملفوظة. ،الص 

نه بعدة آ وجه؛ ول ميكن آ ن جنمع بيهنا فنقول: رب ام رواه ماكل  ماكن لهذا فاإ ذا وجد اإ اإ

ذا، الاحامتل؛ مفمكن ا اإ هذا الاحامتل؛ مفا اس تطعنا آ ن جنمع بيهنا، وما اس تطعنا مل يوجد  آ م 

ح بعض هذه الطرق عىل بعض؛ فنقول: هذا احلديث مضطرب   .آ ن نمرج 

واته اذلين رَووه ما حفِّظوه جي دًا، فلك واحٍد مهنم  رواه بشلك ومعىن مضطرب: آ ي آ ن رم

؛ ملاذا حصل هذا لخمتلف عن الآخر؛ ل نه ما حفِّظه جيدًا؛ فمل ينقلوه بشلك حصيح، واإ 

 الاختالف الكبري بيهنم !؟

 هذه صورة احلديث املضطرب.

ورب ام يكون الاضطراب يف الإس ناد كام مث لنا، ورب ام يكون يف املنت كام قال املؤلف بعد 

 ذكل؛ 

 ( س ناد، وقد يكون يف املنتوقد يكونم اترةم يف الإ قال: )

ا آ ن يكون يف الإس ناد، آ و يكون يف املنت م   .يعين الاضطراب اإ

 من ال مثةل اليت حصل فهيا الاضطراب يف الإس ناد؛ آ مثةل واقعية:

ا"(  بَْت؟! قال: ش ي بْتين هود  وآ خواهتم )حديث آ يب بكر؛ آ ن ه قال: "اي رسول هللا! آ راك شِّ

 يعين سورة هود وآ خواهتا 

ارقطين قال  : )هذا حديث مضطرب( (1)ادل 

واة اكن قواًي؛  ة؛ يعين لك راو من الرم يعين رواه رواته بأ ْوجه خمتلفة، متساوية يف القٍو 

اوي الآخر اذلي هو بنفس درجته، ول ميكن امجلع بيهنا؛ فهذا   خفالف هذا الراوي القوي الر 

 معىن املضطرب.

عيف؛ ل يمعتد  به.  واملضطرب من قسم الض 
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 اذا هو مضطرب؟ مل

ن ه مل يمروَ  ل  من طريق آ يب اإحساق( يعين مدار احلديث عىل آ يب  قال ادلارقطين: )فاإ اإ

كام مث لنا حنن آ ن مدار احلديث اكن عىل ماكل، فهنا مدار احلديث عىل آ يب ؛ اإحساق

 اإحساق وهو آ بو اإحساق السبيع  

 (آ وجهٍ ة عىل حنو عرش  قال ادلارقطين: )وقد اختملِّف عليه فيه

ور! وااختلف؛ آ حصابه؛ تالميذه اذلين رَوْوا عنه من اذلين اختلفوا عليه؟  فيه عىل عرشة صم

ي عنه مرساًل يعين  وِّ ًذا الصورة ال وىل رم رساًل(: اإ قال ادلارقطين: )مفهنم من رواه عنه مم

 هو ليس حصابيًا.ف ؛ ملسو هيلع هللا ىلص؛ وآ بو اإحساق مل يلق الن يب ملسو هيلع هللا ىلصعن آ يب اإحساق عن النيب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصم من رواه موصوًل(: فذكر الواسطة بينه وبني النيب قال: )ومهن

)ومهنم من جعهل من مس ند آ يب بكر(: يعين من حديث آ يب بكر؛ آ ي جعل الصحايب  قال:

 بكر. فيه هو آ ب

)ومهنم من جعهل من مس ند سعد(: يعين جعل الصحايب سعد بن آ يب  قال ادلارقطين:

   .وق اص

حايب عائشة ريض هللا عهنا قال: )ومهنم من جعهل من مس ند عائش  ة(: يعين جعل الص 

 ني ننظر يف تالميذ آ يب اإحساق اذلين اختلفوا؛ جندمه ثقة، ثقة، ثقة، ثقةحف

ذن ما يه الرواية الصحيحة؟ كيف رواه آ بو اإحساق السبيع ؟  اإ

 ل ندري؛ حصل اضطراب 

 (روامجلع متعذ)ورواته ثقات، ل ميكن ترجيح بعضهم عىل بعض،  قال ادلارقطين:

واة  ح بعضها عىل بعض؛ ل ن الرُّ آ ي: ل ميكن امجلع بني هذه الطرق، ول ميكن آ ن نرج ِّ

ذ ة؛ اإ رجة؛ آ ي بنفس القو   هو حديث مضطرب. اً اذلين رَوْوه لك هم بنفس ادل 

  .هذا مثال عىل اضطراب يف الإس ناد
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 ومثال  عىل الاضطراب يف املنت: 

الة  واايت حديث آ نس قال : "مل ا قرآ  الن يبيف؛ حديث الت سمية يف الص   ملسو هيلع هللا ىلص  بعض الر 

حمي "، يف رواية : "ُجر هبا "، ويف رواية : "مل جيهر هبا"،  محن الر  الفاحتة بدآ  ببسم هللا الر 

ويف رواية: "ذكرها "، ويف رواية : "مل يذكرها "، ويف رواية : "بدآ  بـ } امحلد هلل رب  

ة رواايت هب  ذه الطريقة! العاملني {"؛جفاءت عد 

ذاً   منت احلديث وليس يف الإس ناد. يفاخلالف حصل  اإ

ورةهل  واة اذلين رَوْوه هبذه الص  ة؟ ؛الرم  مه متساوون يف القو 

ة فال يممكن ال تساوين يف القو  ذا اكنوا مم ؛ ت، ول ميكن امجلع بيهنا بني هذه الروااي رتجيحاإ

 هل ذكرها آ م مل يذكرها؟

  هبا؟ُجر هبا آ م مل جيهر هبا؛ آ رس  

واته متساوون يف ، فصار عندي اإشاكل يف ال مر! ل ميكن عندي امجلع بيهنا  فاإذا اكن رم

ة  نحمك عليه بلضطراب.ف  ؛القو 

لكن الصحيح آ ن هذا احلديث ليس مضطرًب؛ فعندان رواايت آ قوى من رواايت؛ ذلكل 

حنا بعضها عىل بعض.  رج 

ق التعليل انظر الآن: هذا من آ س باب الاختالف بني العلامء؛  فبعض العلامء مثالً ؛ من طرم

تسا  ةو يقول: اإن اذلين اختلفوا يف هذا احلديث مم   .ون يف القو 

بيامن يقول آآخرون:  ل؛ ليسوا متساوين يف القوة؛ فيوجد آ حدمه آ قوى من الآخر؛ وآ ان 

ح رواية ال قوى.  آ رج 

ح الرواية  فيه رواية قوي ة، وفيه رواية آ ضعف مهنا؛ مثل هذا؛ حديث آ نس مثالً  ذلكل نمرج 

هيا  حمي"؛ فنمقو  محن الر   .القوية اليت فهيا "آ ن ه مل يكن جيهر ببسم هللا الر 

ة. ا غريان فقال: ل؛ هو مضطرب؛ ل ن الرجال متساوون يف القو   آ م 

ُجات  نظر؛ اجهتادات؛ آ نت تعمل مبا غلب عىل ظن ك، ومبا تدينم هللا به من غلبة  وهذه وم

 لكن احامتلية اخلطأ  آ ضعف من غريها؛ ذلكل تبن ْيَت هذا القول. ؛طئاً الظن؛ رب ام تكون خم 
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 (  وهل آ مثةل كثرية يطول ذكرها. وهللا آ عمل) قال املؤلف:

  .هناك آ مثةل كثرية عىل املضطرب

 .مس اه "املقرتب يف بيان املمضطرب" ؛كتاًب فيهوقد آ ل ف احلافظ ابن جحر 
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  العرشون: معرفة املدرجالن وع  

 الإدراج يف اللغة: هو الإدخال 

رجًا؛ ل نه يمدخل.  رج دم ذا آ ْدخلته فيه؛ ذلكل مسم َ  ادلُّ  تقول: آ ْدرجتم اليشء يف اليشء اإ

ا اصطالحًا: فاملدرج ما اكنت فيه زايدة ليست منه  .آ م 

ا املؤل ف فقد بني  صورته بقوهل :) اوي،  آ ن تمزاد لفظة  يف منت احلديث  آ م  من الكم الر 

ها مرفوعة يف احلديث!  فرْيوهيا كذكل ا من يَْسَمعم  . (فيحس هبم

يعين آ ن يزيد الراوي لفظة يف حديث النيب صىل  هللا عليه وسمل  ليست منه؛ بل يه من 

؛ ملسو هيلع هللا ىلصيظن  آ ن  هذه الل فظة من الكم الن يب  ؛فاذلي يسمع احلديث منه ؛الراوي الكم

لها يف احلديث.  فيمدخِّ

حاح واحلسان واملسانيد وغريهاقال: ) ِّ  ( وقد وقع من ذكل كثري  يف الص 

سان، ووقع يف املَسانيد آ يضاً  حاح، وال حاديث احلِّ  وغريها.  يعين ال حاديث الص 

 (1)النار"مثاهل: حديث آ يب هريرة " آ س بغوا الوضوء، ويل  لل عقاب من 

قال: " آ س بغموا الوضوء ويل   ؛ملسو هيلع هللا ىلص هذا احلديث؛ حديث آ يب هريرة بذلات : آ ن  النيب

 لل عقاب من الن ار "؛ هكذا 

قال : "ويل لل عقاب من الن ار " فقط،  ملسو هيلع هللا ىلصآ صل احلديث هذا عن آ يب هريرة آ ن  النيب 

ا   ؛ بل يه من الكم آ يب هريرة.ملسو هيلع هللا ىلصفهذه ليست من الكم الن يب  (آ س بغوا الوضوء)آ م 

س باغ الوضوء ويذكر هلم احلديث ؛فقال هلم : )آ س بغوا الوضوء ؛   م عىل اإ اكن آ بو هريرة حيهث 

  (2): "ويل  لل عقاب من الن ار "(ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 

واة فظن لكمة:  .فأ دخلها فيه ؛ملسو هيلع هللا ىلص)آ س بغوا الوضوء( من الكم النيب  فسمعها آ حد الرم

 

  ذكرها اخلطيب يف كتابه "الفصل للوصل". -1

 ( 242(، ومسمل )165آ خرجه البخاري ) -2
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لت يف احلديث ويه ليست منه  درجة يف احلديث؛ يعين ُآدخِّ فصارت )آ س بغوا الوضوء( مم

حايب هنا. منا يه من الكم الص   آ صاًل؛ اإ

هامً؛ املمهم يف  وقد تكون من الكم غريه؛ فتكون من الكم التابع  آ و غريه؛ وليس هذا مم

ا ليست من الكم الن يب    أ .خلت يف احلديث خطمث  آ د من الكم غريه؛بل ؛ ملسو هيلع هللا ىلصاملوضوع آ هن 

ل احلديث كام معنا    "(ويل  لل عقاب من الن ار"آ س بغوا الوضوء )ورب ام يكون الإدخال يف آ و 

 ورب ام تكون يف وسطه، ورمبا تكون يف آآخره. 

 ( وقد يقع الإدراجم يف الإس ناد، وذلكل آ مثةل كثريةقال املمؤل ف: )

َور   من  اً مثال ذكل: يسمع الإمام ماكل حديث ؛كثرية عىل الإدراج يف الإس ناد يعين عندان صم

س ناد  رق لك ها يف اإ واة عنه فيجمع هذه الطم طريقنْي، آ و من ثالثة؛ خمتلفة؛ فيأ يت آ حد الرم

 .ملسو هيلع هللا ىلصواحد ويذكرها عن الن يب 

 مثال واقع  لهذا ال مر:

مذي من طريق ابن همدي عن الث وري عن واصل ا ْ ور وال معش ما رواه الرت  ل حدب ومنصم

عن آ يب وائل عن معرو بن رشحبيل عن ابن مسعود؛ قال: " قلت اي رسول هللا:  - ثالثة - 

 احلديث  (1) آ ي  اذلنب آ عظم؟ ..."

دخةل  درجة عىل رواية منصور وال معش يعين: مم هذا احلديث قالوا فيه: رواية واصل مم

 كيف؟ فهيا؛

وائل عن ابن مسعود مبارشة، ول يذكر فهيا معرو بن واصل يَروي هذا احلديث عن آ يب 

 . (2)رشحبيل

الش يخ آ محد شاكر ذكر هذا  آ نت الآن ارمس هذا احلديث آ مامك؛ انظر يف احلاش ية؛

ورة. املثال، ر الص   آ و اكتب الآن احلديث آ مامك حىت تس تطيع آ ن تتصو 

 

1- (3182 ) 

 ( 3183" )"الرتمذي -2
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وال معش(، عن )واصل ال حدب ومنصور  :عبد الرمحن بن همدي عن سفيان الثوري عن

حبيل، عن ابن مسعود. ،آ يب وائل  عن معرو بن رشم

 ضع واصل ال حدب يف دائرة، وضع معرو بن رشحبيل يف مرب ع؛ يتضح كل ال مر.

؛ يعين ليس عنده يف اً واصل ال حدب يْروي هذا احلديث عن آ يب وائل ول يذكر معر 

منا يرويه واصل ال حدب الإس ناد معرو بن رَشحبيل؛  عن آ يب وائل، عن ابن مسعود  ،اإ

حبيل)فيمخرج    (معرو بن رشم

 بيامن منصور وال معش يرواَينه عن آ يب وائل عن معرو بن رشحبيل عن ابن مسعود.

  (معرو بن رشحبيل)فاخلالف بني واصل ال حدب ومنصور وال معش يف 

 هذا اذلي يف املربع 

 اذلي يف ادلائرة (؛واصل بن ال حدب)واذلي خالف هو 

نا حنن الآن؟ل س ناد واحد؛ مفاذا تومه   كن  الث وري مجع هؤلء الثالثة يف اإ

 .آ ن  رواية واصل نفس رواية منصور وال معشتومهنا 

 .(واصل ال حدب)مدرج يف رواية  (معرو بن رشحبيل)لكن حقيقًة 

ور الإدراج يف الإس ناد   .هذه صورة من صم

 

س ناٍد،  س ناد غريه، فيأ يت صورة آ خرى: آ ن يكون احلديث عند راٍو بإ وعنده حديث آآخر بإ

س ناده ويدخل فيه احلديث الآخر آ و بعضه من غري  واة ويروي عنه احلديثنْي بإ آ حد الرُّ

 بيان.

س ناد  مث  يذكر املتننَْي بلإس ناد هذا. واحداً  اً يعين يذكر اإ

مثاهل: حديث سعيد بن آ يب مرمي، عن ماكل، عن الزهري، عن آ نس مرفوعًا: " ل 

  (1)ول حتاسدوا ول تدابروا ول تنافسوا"تباغضوا 

 

 آ خرجه ابن عبد الرب يف "المتهيد"  -1
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قوهل: "ول تنافسوا "هذه اللفظة؛ هذا منت حديث آآخر؛ ليست موجودة يف منت هذا 

اند، عن  س ناد آآخر فرواها ماكل، عن آ يب الزِّ احلديث؛ بل هذه جاءت عن ماكل بإ

 .(1)ال عرج، عن آ يب هريرة

 !اً انظر الإس ناد خمتلف متام

الإس ناد ووضعها يف الإس ناد ال ول فصار عندي متنني " ل تباغضوا لكن آ خذها من هذا 

س ناده ماكل عن الز هري عن آ نس  .ول حتاسدوا ول تدابروا " و هذا اإ

اند عن ال عرج عن آ يب هريرة  س ناده ماكل عن آ يب الزِّ وصار عندي :" ول تنافسوا "هذا اإ

 .مرفوعاً 

َور الإدراج يف الس ند  َور من صم  هذه صم

 مك الصورة الثالثة آ يضًا ويه:نذكر ل

ث الش يخ؛ فيسوق الإس ناد، مث يَ  فيقول الكمًا من عنده؛ فيظن    ؛هل عارض   ضم رِّ عْ آ ن حيد 

 .فرْيويه عنه كذكل ؛بعض من مسعه آ ن ذكل الالكم هو منت ذكل الإس ناد

ثنا زيد عن بكر آ ن ه قال:  ـ وآ سكت ريامث تكتب يعين ـ مثالً  ثمك حديثًا: حد  ون ـ ـ آ ان آ حد 

يسأ ل سؤاًل فأ جيبه عنه؛ فيظن آ حد ؛ فيحدث حادث؛ يتلك م خشص مثاًل، آ و يأ يت آآخر

ائل عنه؛ يظن آ نه هو نفسه القول  اذلين يكتبون آ ن  جوايب هذا اذلي آ جبته الشخص الس 

اذلي آ ريد آ ن آ ذكره؛ فيذكره يف ذكل الإس ناد؛ فيمدرج جواب السؤال اذلي ليس هل عالقة 

كر. بملوضوع آ صاًل يف   الإس ناد اذلي ذم

لح ، عن اثبت بن موىس العابد (2)مثال واقع : حديث رواه ابن ماجه ، عن اإسامعيل الط 

ت صالته  الزاهد، عن رشيك، عن ال معش، عن آ يب سفيان، عن جابر مرفوعًا " من كرثم

وي مرفوعًا اإىل النيب  ار " ؛ هكذا رم ن وُجه بلهن   .ملسو هيلع هللا ىلصبلليل َحسم

واكن رشيك  ،اثبت بن موىس العابد الزاهد معروف بعبادته وزهده؛ دخل عىل رشيك 

 

 (  2563آ خرجه مسمل )-1

2- (1333 ) 
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ثحيم  وسكت -  ملسو هيلع هللا ىلصرشيك: حدثنا ال معش، عن آ يب سفيان، عن جابر، عن النيب  فقال ؛د 

ار" ؛ - ريامْث يكتب القوم ن وُجه بلهن  ت صالته بلليل حسم آه فقال : "من كرثم فدخل اثبت فرآ

ع اثبت الإس ناد وهو داخل ؛ل نه اكن زاهدًا معروفًا بعبادته وورعِّه يشري اإىل اثبت؛  ؛فسمِّ

ث به؛ ؛الكم هو منتم هذا الإس نادفظن  آ ن  هذا ال د  ثنا رشيك، عن ف  فصار حيم يقول حد 

؛ قال :" من كرثت صالته بلليل ملسو هيلع هللا ىلصال معش، عن آ يب سفيان، عن جابر، عن النيب 

ار "  ن وُجه بلهن   حسم

دراج؛ آ درج هذا اللفظ يف الإس ناد.   وهو خطأ ؛ اإ

َور املدرج   هذه صم

ابني  اً هذا الإدراج غالب د ذكل؛ فقال العلامء: يملحق بلكذ  يقع نتيجة اخلطأ ؛ لكن من تعم 

اعنيو  دًا؛ فذلكل آ حلقموه  ملسو هيلع هللا ىلصل نه آ دخل عىل حديث النيب  ؛الوض  ما ليس منه متعم 

ابني   .بلكذ 

ا املمخطئ ذا كرثم منه اخلطأ  فهذا يمضع ف. ؛آ م   فهذا يمنظر يف حاهل؛ اإ

ذا مل يكرثم منه اخلطأ ؛ فهذا يبقى ع ذا رآ وا منه توثيقواإ  .اً ىل حاهل ال صيل؛ وهو آ ن ه يموثق اإ

 ؛يعين هذه احلادثة بنفسها ل حيمك عليه بناًء علهيا؛ ولكن بناًء عىل اس تقراء آ حاديثه لك ها 

 ؟هل كرثم منه اخلطأ  آ م ل 

 

 ؟  كيف نعرف احلديث املدرج آ و الرواية املدرجة

ه منفصاًل يف رواية آ خرى  رودِّ  يعرف املمدرج بوم

ويل  " :ملسو هيلع هللا ىلصمثاًل لو جاء حديث آ يب هريرة ؛ قال آ بو هريرة : "آ س بغوا الوضوء ؛ قال النيب 

  (1)لل عقاب من الن ار"

 

 ( 242(، ومسمل )165آ خرجه البخاري ) -1
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صار ال مر عندي واحضًا؛ صار عندي الآن آ ن آ حد الرواة قد آ دخل الكم آ يب هريرة يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالكم النيب 

اوي؛ كام قال ابن مسعود :  لكمة، وقلت آ ان  ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب )آ و بلنص  عىل ذكل من الر 

 (1) (الثانية

لعني احلمف اظ مام ،آ و من بعض ال مئ ة املط  ذا قال حافظ اإ مسمل  هلم؛ ل هنم  هذا مدرج؛ :فاإ ن

 حفاظ. 

لهيا  اً وذلكل قملنا لمك سابق ل اإ ذا ذكروا لنا عةل  ومل نعرف حنن آ ن نصِّ مسمل   ؛آ ن  يف عمل العلل اإ ن

ف اظ ل الت سلمي  ،هلم يف ذكل؛ ل هنم حم نا اإ وحنن ل نس تطيع آ ن نمدركهم فيوجد آ ش ياء ما يسعم

  .ذههلم فهيا فقط؛ مثل ه

ذكل، كام جاء  ملسو هيلع هللا ىلصيقول ذكل؛ يعين يقال: مس تحيل آ ن يقول النيب   ملسو هيلع هللا ىلصآ و بس تحاةل كونه 

" لول اجلهاد يف سبيل هللا واحلج وبر  آ يم ل حببت آ ن آ موت وآ ان عبًدا  يف رواية آ ن ه قال:

! فكيف يمتىن عليه الصالة والسالم آ ن ملسو هيلع هللا ىلص؛ قالوا هذا مس تحيل آ ن يقوهل الن يب (2)" مملواكً 

ن النيب  مملواكً  عبداً  يكون  اكنت آ مه مي تة فكيف يرب ها! ملسو هيلع هللا ىلصوقد انل مقام النبوة! مث  اإ

بل هو مدرج من الكم آ يب هريرة ريض هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفذلكل قالوا هذا الالكم ليس الكم النيب 

 تعاىل عنه.

نََف احلافظ آ بو بكر اخلطيب يف ذكل كتابً قال املؤلف: ) حافاًل سامه "فَْصلم   وقَْد ص 

   (.ملا ُآْدرَِّج يف النَْقل"؛ وهو مفيد  جداً   الَوْصل 

 

 ( 92(، ومسمل )4497آ خرجه البخاري ) -1

اَن ابْنم (؛ فقال: )1665(، وآ خرجه مسمل )2548آ خرجه البخاري ) -2 ىَي، قَاَل: آ ْخرَبَ ، َوَحْرَمةَلم بْنم حَيْ رِّ َحَدثيَنِّ آ بمو الَطاهِّ

َريَْرَة:  : قَاَل آ بمو هم ، يَقمولم َسي ِّبِّ يَد بَْن الْمم هَاٍب، قَاَل: مَسِّْعتم َسعِّ ، َعنِّ ابْنِّ شِّ مسم ينِّ يمون ولم هللاِّ َوْهٍب، آ ْخرَبَ : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرسم
، َوبِّرُّ »لِّلَْعْبدِّ الَْمْملموكِّ ا ، َوالَْحجُّ َهادم يفِّ َسبِّيلِّ هللاِّ ، لَْوَل الْجِّ هِّ َريَْرَة بَِّيدِّ ي نَْفسم آ يبِّ هم «، َواذَلِّ ْصلِّحِّ آ ْجَرانِّ ُآم ِّ ، َل ْحبَْبتم لْمم

وَت َوآ اَن َمْملموك  "  (آ ْن آ مم
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   الن وع احلادي والعرشون: معرفة املَوضوع: املمخَتلق املَصنموع

 هو املوضوع. ؛هذا الن وع من آ نواع علوم احلديث

ليه  ؛ آ ي؛ملسو هيلع هللا ىلصاملكذوب يعين احلديث اذلي كمذب عن النيب  ؛ويعنون بملوضوع زَِّي اإ عم

الم مل يقهل؛ هذا املقصود بحلديث املوضوع.  الة والس   كذًب؛ وهو عليه الص 

ْحية آ ي آ لصقه به قاهل ابنم  ؛وضع فالن عىل فالن كذا ،واملوضوع لغًة: اململَصق ؛ نقهل (1)دِّ

  .(2) عنه احلافظ ابن جحر يف "الن كت"

اذلي افرتاه  :وهو من حيث الاصطالح: املمختلق املصنوع؛ كام قال املؤلف نفسه؛ آ ي

ه  .وصنَعه من عنده وكذبَه واضعم

 ( وعىل ذكل شواهدم كثرية: قال: )

 وعىل ذكل: آ ي عىل وضعِّ احلديث؛ آ ي آ ن هناك قرائن كثرية تدل  عىل وضع احلديث؛

 .فومهنا ما ذكره املمؤل ِّ 

عه عىل نفسه؛ قاًل آ و حالً مهنا  ) فقال: قرارم واضِّ  ( اإ

ا: م  قرار واضعه؛ يعين اذلي كذب احلديث يقرُّ هو بنفسه بأ نه قد كذب احلديث؛ اإ  اإ

يقول مثاًل: آ ان وضعت هذا احلديث، آ و آ ان كذبتم هذا احلديث؛ فهذه ف قاًل: يعين بقوهل؛ 

َور: كنوح بن آ يب مرمي؛ وهو راٍو؛ ذكره العرايق ) ومثالم َمْن اكن  ؛ فقال:(3)صورة من الصم

ْصَمة نموحِّ بنِّ آ يب مرمَي املروزي ِّ  بًة، ما رويناه عن آ يب عِّ س ْ ، - قايض َمْرو - يضعم احلديَث حِّ

 

ضع عىل (: )املوض148/ 1قال ابن دحية يف "آ داء ما وجب يف بيان وضع الوضاعني يف رجب") -1 وع: وهو ما وم

َق به - رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ذا آ لصقه به، والوْضع آ يضًا  -آ ي ُآلْصِّ ومل يقمهْل، يقال: وَضع فالْن عىل فالنِّ عارًا اإ

ذ يه  -صىل هللا عليه وسمل  -حلطُّ والإسقاط فك َن هؤلء الفسقة وضعوا عىل رسول هللا  آ حاديث ويه ساقطة  عنه اإ

 الكمم غريه(

)وآ ما من حيث اللغة، فقد قال آ بو اخلطاب ابن دحية: "املوضوع: امللصق، وضع فالن عىل فالن   (؛ قال:2/299) -2

 كذا: آ ي آ لصقه به".( 

 ( 307/ 1" رشح التبرصة والتذكرة آ لفية العرايق")  -3
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ْكرمَة،  ن آ ين كل عن عِّ اٍر املروزي ِّ آ ن هم قيل ل يب عصمَة: مِّ فامي رواهم احلامكم بس ندهِّ اإىل آ يب مع 

سورًة، وليس عند آ حصابِّ عكرمَة هذا؟! فَقَاَل:  عن ابنِّ عب اٍس يف فضائلِّ القرآآنِّ سورةً 

، واش تغلوا بفقهِّ آ يب حنيفَة، ومغازي محمدِّ بنِّ  آنِّ وا عن القرآ اإين  رآ يتم الناَس قَْد آ عرضم

بًة(. س ْ  اإحساَق، فوضعتم َهَذا احلديَث حِّ

كرمة عن ابن  كرمة؛ مه املشاهري من راوة احلديث اذلين يْروون احلديث عن عِّ وآ حصاب عِّ

عندمه هذا احلديث، فس ئل ابن آ يب مرمي: من آ ين آ تيت هبذا احلديث  ليسفاإهنم  عباس؛

 ومل يروه آ حد من آ حصاب عكرمة؟ 

وا عن القرآآن، واش تغَلموا بفقه آ يب حنيفة ومغازي ابن  فقال: )اإين  رآ يتم الن اس آ عَرضم

بة(. س ْ  اإحساق؛ فوضْعتم هذا احلديث حِّ

انرَصفموا عن قراءة القرآآن واش تغلموا بفقه آ يب حنيفة ومبغازي ابن يعين مل ا رآ ى آ ن  الن اس قد 

ذن آ ضع هلم حديثًا؛ آ ي: آ كذب هلم  اإحساق؛ قال: ماذا آ فعل ل رد الناس اإىل القرآآن؟ اإ

 وحفظ القرآآن، قراءة فضائل فيه وآ ذكر ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب اإىل وآ نس بمه ملسو هيلع هللا ىلصعن الن يب  اً حديث

بواوينجَ  ،هفي يْرغبوا يك آآخره؛ اإىل... القرآآن ليه ذِّ  .اإ

س َبة؛ ذكل وفعل  !  وتعاىل س بحانه هللا عند فيه ال جر حيتسب يعين حِّ

داً  عيلَ  كَذب من: " ملسو هيلع هللا ىلصحصابه؛ قال الن يب بأ   يفعل وما  اجلهل اإىل انظر تعم   مقعده فليتبَوآ   مم

ع، آ جل من الكذب هذا اكن فسواءً  ؛"الن ار من  الن يب عىل َكذبْت آ ن ك املهم لغريه؛ آ و الرش 

 .احلديث هذا من نصيب   ينَاكلم  وذلكل ؛ملسو هيلع هللا ىلص

احلة الن ية فيمك؛ هللا برك هنا  وانظروا َ لِّنَجاتِّك تكف  ل الص  ب ن اكنت ؛ بل رم ام تمعَذب حىت واإ

، وتعرف ما  بُّه  نيَتمك صاحلة؛ ل نك آ َسأْت العمل، وآ نت مأ مور  آ ن تتعمل  هو العمل اذلي حيم

 هللا ويرضاه، والعمل اذلي ل حيبمه هللا ويرضاه. 

قرص  تس تحق  فاإذا سأ لَت وتعل مت؛ عرفت، ذا مل تفعل ذكل؛ فأ نت مم وآ نت مأ مور هبذا، فاإ

خالَفتِّك لرشع  ب عىل مم ن صلمحت ني تك؛ ل يصلمح معكلم وتمعذ  العقاب بعد ذكل، حىت واإ
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.  هللا؛ ل ن ك م قرص 

؟! القضية ليست كام يقول الكثري من العامة اليوم: الإميان يف القلب وينهتي  هل رآ يمت

ال مر؛ هذا قول املمرجئة؛ هذا قول بطل؛ الإميان ليس فقط يف القلب؛ الإميان يف القلب 

: قال ملسو هيلع هللا ىلصمعكلم جيب آ ن يكون معاًل صاحلًا حىت يمقبل عند هللا؛ الن يب  ،ويف العمل آ يضاً 

ان ليهع  ليس معاًل  معل من"  ؛ يعين مردود. (1)"رد فهو آ مرم

جل يفعل هذا الفعل؛ يكذب عىل الن يب  بة؛ ملسو هيلع هللا ىلصفانظروا اإىل هذا الر  س ْ  اكن وكذكل حِّ

ب اكن رب ه؛ عبد بن َميْرَسة فعل  . (2)ملسو هيلع هللا ىلص عىل النيب يكذِّ

جل قد آ قر  بنفسه آ ن ه كَذب عىل الْنيب  ذ ؛ملسو هيلع هللا ىلصفهذا الر   وآ ن ه موضوع حديثه آ ن عرفنا  اً اإ

ذاف ؛ملسو هيلع هللا ىلص الن يب عىل يكذب س ناد يف وجدانه اإ  يف ل ن   موضوع؛ احلديث قلنا  ؛حديث اإ

اب مرمي؛ آ يب ابن س نده  .كذ 

؛ يعين ل ب  لكن ك ذاب بأ نه نفسه عىل يمقر   يعين(: حالً  آ و:)قال لسانِّ حاهل ل بلسان َمقاهلِّ

 آ ن ه كل يتبنَي  حاهلِّ  من شيئاً  كل يذكمر لكن ؛ملسو هيلع هللا ىلصيقولها رصحيًة: آ ان آ كذب عىل الن يب 

اب  .كذ 

قال العرايق:) وهو ك ن حيدث حبديث عن ش يخ، مث يمسأ َل عن مودله، فيذكر اترخيًا يمْعمَل 

ل عن فهذا مل يعرتف بوضعه، ولكن  ده،وفاة ذكل الش يخ قبهل، ول يوجد ذكل احلديث اإ

ل من عند  قراره بلوضع، ل ن ذكل احلديث ل يعرف اإ اعرتافه بوقت مودله يتزنل مزنةل اإ

ل برواية هذا اذلي
ِ
  (3) حدث عنه( ذكل الش يخ، ول يعرف ا

 

، ( من حديث عائشة، ولفظ البخاري: )َمْن آ ْحَدَث يفِّ 1343(، مسمل ) 2697البخاري ) -1 يهِّ اَن َهَذا َما لَيَْس فِّ آ ْمرِّ

)  . واللفظ املذكور ملسمل.فَهمَو َرد 

يُّ قَاَل: 263/ 4قال العقييل يف " الضعفاء الكبري") -2 (: )َحَدثيَنِّ آ بمو بَْكرِّ بْنم َصَدقََة قَاَل: َحَدثَنَا َجْعَفرم بْنم نموحٍ اْل ْزدِّ

َحَمدم بْنم عِّيََس ْبنِّ الطَ  يثِّ َحَدثَنَا مم َة بْنِّ َعْبدِّ َرب ِّهِّ يفِّ َهَذا الَْحدِّ ي ٍ قَاَل: قملْتم لَِّميرَْسَ  بَاعِّ قَاَل: َحَدثَنَا َعْبدم الَرمْحَنِّ بْنم َمْهدِّ

َو؟ قَاَل: َهَذا َوَضْعتمهم  : آ يْشِّ هم آنِّ ، يفِّ فََضائِّلِّ الْقمْرآ ي َحَدَث بِّهِّ (  ،اذَلِّ آنِّ بم النَاَس يفِّ الْقمْرآ  ُآَرغ ِّ

 (. 541/ 1قييد والإيضاح ")" الت  -1
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ت آ نت؛ فيذكر اترخياً  ث الراوي عن ش ْيخ، مث  يمسأ لم مىت ودلِّ دِّ  ونعمل من هذا  ،يعين حيم

ث عنه قد مات قبل آ ن يمودل هو آ صالً   !.التارخي اذلي ذكره آ ن  الش يخ اذلي حد 

اب. ذن هو كذ   طيب كيف مسع منه؟ اإ

ل  من طريقه، ونعرف من اترخي ميالده ومن  ول جند احلديث اذلي رواه عن هذا الش يخ اإ

ذن كي ف مسع من هذا اترخي وفاة هذا الش يخ آ ن  الش يخ قد مات قبل ميالده هو! اإ

ثنا فالن مثالً  ابً  ؛!الش يخ وهو يمرص ح بلتحديث ويقول: حد  ؛ لكن بلسان فهذا يعترب كذ 

 .حاهل

هِّ وفسادم معناه ) قال:  ( ومن ذكل راككةم آ لفاظِّ

ا راككة الل فظ وحدها هام؛ آ م  ب ام يكون  ؛آ ي هام مع بعضِّ فال تدل  عىل وضع احلديث؛ ل ن ه رم

واة قد رواه بمل  عىن؛ فصار فيه راككة يف الل فظ. آ حد الرم

ْن لكم ِّ َداٍء  لكن راككة اللفظ مع فساد املعىن؛ نعم حصيح؛ كحديث: َفاء  مِّ جْنَانم شِّ نََما الَْباذِّ
ِ
"ا

" يهِّ  معىن فاسد بطل. ! فهذا كذب واحض؛(1)َول َداَء فِّ

ذا رص ح آ ن  الل فظ لفظ الن يب وآ يضاً  آ ن ه  عىل هبذا نس تدل عندئذٍ  ركياكً؛ الل فظ واكن ؛ملسو هيلع هللا ىلص اإ

 .ركيكة بأ لفاظ يتلك م ل ملسو هيلع هللا ىلصحديث موضوع؛ ل ن الن يب 

 ( آ و جمازفة  فاحشة  ) :قال

 .ملسو هيلع هللا ىلصك ن يذكر معاًل يسريًا ويذكر هل آ جرًا كبريًا؛ مفثل هذا ل يكون عادًة يف آ حاديث الن يب 

ن ةِّ الصحيحةِّ ) :قال خالفة  ملا ثبَت يف الكتابِّ والس م  ( آ و مم

ناقضًا لل صول املعروفة يف الس ن ة فيمخالِّف رشع هللا رصاحًة؛ ثل هذا آ يضًا مف  يعين يكون مم

 يمعترب موضوعًا.

  .فهذه لكُّها عالمات تدكل  عىل آ ن  احلديث موضوع

 

 ( 301/ 2انظر " املوضوعات " لبن اجلوزي ) -1
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 حمك رواية احلديث املكذوب 

ل  عىل سبيلِّ الَقْدحِّ فيهقال: )  ( فال جتوزم روايتمهم ل حٍد من الن اس اإ

ىل احلديث املكذوب؛ آ ي فال جتوز رواية احلديث عايتمه؛ هنا الضمري عائد ل جتوز رو

 املكذوب. 

ل  عىل سبيل القدح  كيه للن اس؛ للعامة ؛ اإ ذا علمنا آ ن  احلديث مكذوب؛ ل جيوز آ ن حَنْ فاإ

 ليتنهبوا ؛ملسو هيلع هللا ىلصفيه؛ يعين عىل سبيل البَيان؛ فنمبني  للن اس آ ن  هذا احلديث كذب عن الن يب 

الم؛ الصالة عليه عنه آ حد يْرويه فال ذرمه والس   من ذكل. حيم

 ( والَرعاع  لَِّيْحَذرهم من يغرتُّ به من اجلَهَةَلِّ والَعوام ِّ ) قال:

فةل من الن اس اجلهةل: معروفون،  .والعوام: عامة الناس، والرعاع: الس 

 ب.فلِّتَحذيرمه من ذكل وبَيان حال احلديث؛ تذكره هلم وتقول: هذا حديث مكذو  

تقول هلم: هذا حديث موضوع ! ل؛ فاإهنم لن ف ولكن ل تملك مهم بطريقة الاصطالحات؛ 

بل جيب آ ن تملك م الن اس بيشء يفهمونه؛  يفهموا عليك ما معىن موضوع! هذا ل يكف ؛

ب؛ مل يقمهل الن يب  ذ عليك؛ يفهون هكذا عليه؛ كذب   ،ملسو هيلع هللا ىلصتقول هلم: هذا احلديث كذِّ  اً اإ

اطهبم هبم مبا يفهمون، عند عامًة؛ فقهِّك يف تأ خذه وهذا يفهمون؛ مبا  ختم اطب العامة خاطِّ ما ختم

م بصطالحات الفقهاء مثالً  اطهبم وليِّني ومه ل يعرفون ما تذهب ختم ، آ و اصطالحات ال صم

فيجب آ ن ترشح هلم  ؛ذكرت هلم اصطالحاً  لو معناها؛ ل؛ آ نت تمبني  هلم؛ حىت  

اطهبم بللسا  الاصطالح،  ن اذلي يفهمونه.آ و ختم

 

 آ قسام الوضاعني 

ون آ قسام  كثريةقال: ) عم  (  والواضِّ

ه؛ آ ي العالمات اليت تدل  عىل وضع احلديث؛  انهتينا من احلديث املوضوع، وشواهد وضعِّ
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ابني؛ وليس ابني؛ عندان آ نواع من الكذ  ، واحداً  نوعاً  ويريد الآن آ ن يذكر كل آ نواع الكذ 

بة؛ آ راد القمربة من هللا مف  س ْ ابني اذلي آ راد احلِّ ثل نوح بن آ يب مرمي؛ هذا نوع من آ نواع الكذ 

 س يأ يت كام آ خرى آ نواع عندان لكن ،ملسو هيلع هللا ىلصس بحانه وتعاىل؛ فصار يضع آ حاديث عىل الْنيب 

  .املؤل ف الكم من هللا شاء اإن

 (  مهنم زاندقة  ) :قال

؛ س تعمةل يف عهد الن يب  الزنديق يه لكمة َحَصلت من بعدم  النِّ فاق؛ هبا  ويَراد، ملسو هيلع هللا ىلصمل تكن مم

نون للكفر املمظهِّرون لالإسالم؛ مه املنافقون.ف  الزاندقة مه املمبطِّ

، قَاَل:  يثم الَْمْصنموعَةم هِّ ال َحادِّ : َهذِّ َباَركِّ يل لبْنِّ الْمم فوضع هؤلء الكثري من ال حاديث، )قِّ

) يشم لَهَا الَْجهَابَِّذةم اقمه ؛ آ ي(1) تَعِّ ذ  مق ادم احلديث وحم   .ن

عن يف دين الإسالم؛ فكذبوا  يوجد من الزاندقة آ انس وضعوا آ حاديث وكذبوها؛ آ رادوا الط 

عااًن  آ حاديث لهذا الغرض؛ لكن هللا س بحانه وتعاىل قد اصطفى من عباده رجاًل، جشم

نقُّوا آ حاديث نبي ه  فوها،ويم  ،ملسو هيلع هللا ىلصآ قوايء، آ حصاب عمل وبصرية وحمكة؛ اصطفامه لِّيم وا نظ   وميزي ِّ

آ هل احلديث؛ مه اذلين عنامهم عبد هللا بن املبارك  ُجابذة مه فهؤلء الطيب، من اخلبيث

مق اد احلديث فمل ا قالوا هل: هذه ال حاديث املصنوعة؛  قال هلم :" تعيش لها اجلهابذة "؛ يعين ن

ندًا هل  ُّوا عنه،وآ مئتمه، قد اصطفامه هللا س بحانه وتعاىل جم ويمصف وا  لِّيمدافعوا عن دينه ويَذب

مك مهنمهللا نسأ ل ؛ملسو هيلع هللا ىلصآ حاديث نبي ه  اي    . آ ن جيعلنا واإ

تعب ِّ ) قال: ْنعاً ومهنم مم ون حيس بون آ هنم حيس نون صم  ( دم

اد ه  ! اً يعين من اذلين يكذبون ال حاديث ويضعوهنا؛ زاندقة، ومهنم متعب دون؛ يعين زم

 ؟رتعلمون ملاذا هؤلء آ خط وهؤلء آ خطر من اذلين قبلهم؛ هل

ب اد، يف ظاهر حالِّهم مهم صادقون  م عم قمهم الن اس؛ ل هن  َسن الظن هبم، ويمصد  ل ن هؤلء حيم

بة بني الن اس؛ فهؤلء آ خطر  م الطي ِّ هبم من خالل مْسعهتِّ ون َكذِّ رم عند الن اس، فيكذبون ويممر 

 

 (. 192/  1رواه ابن عدي يف " الاكمل ") -1
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ن اكن اُلَول آ شدُّ كمفرًا.  عىل دين هللا من اُلَول، واإ

آ حيااًن؛ مثاًل جتد بعض آ هل العمل يقول كل: فالن  ؛لحظ؛ ل حتاول آ ن تربط بني ال مرين

 املبتدع آ شد  حىت من الهيود والن صارى؛ هل نفهم من هذا آ ن  هذا املبتدع آ شد كفرًا؟! ل؛

ما هذا اذلي يعنيه؛ لكَن هذا املبتدع آ شد عىل دين الإسالم وعىل املسلمني من الهيود 

َبُّ ويمواىل من قبل املسلمني، يقبلمون منه  سن الظن به؛ حيم والن صارى؛ ل ن هذا املبتدع حيم

هم، خبالف  ما  لِّكهم ويمَضي عم ل فيه ما ليس منه فهيم يمعطهيم؛ فيملب ِّس علهيم آ مر ديهنم ويمدخِّ

م يعرفون من هو؛ فال يقبلون من ؛الهيودي والن رصاين؛ هذا ل يْقبلون منه شيئاً   .ه الكماً ل هن 

ب ام يكون آ شد  خطرًا علهيم من الهيود والن صارى؛ من حيث  ؛آ ما هذا املمبتدع الضال فرم

 اخلطورة ل من حيث الكفر.

ب ام ل تكون بدعتم  خرجة هل من الإسالم؛ لكن من حيث اخلطورة يه آ خطر عىل رم ه مم

الل الإسالم واملسلمني؛ اكحلال اليوم يف بعض بالد املسلمني؛ يوجد فهيا  من املنافقني والضُّ

 واملمبتدعة من مه آ خطر عىل دوةل الإسالم من الهيود  والن صارى اذلين مه يف اخلارج.

اخل وآ نت ل تشعر به؛ مفا  وس يف داخل اخلشب يَنَخرم يف اخلشب من ادل  هؤلء اكلس 

اخل، ا اكنت تمؤلك من ادل  َت ! ل هن  ل  واخلش بة قد كمرسِّ هبا من فالفأ س اذلي يرْض  تشعر اإ

وس اذلي يممه د هذه اخلش بة للفأ س، حبيث تنكرس  اخلارج ليس آ شد خطرًا من هذا السُّ

ل الآن يف بعض بالد الإسالم. اخلش بة من رضبة واحدة وتذهب؛  هذا اذلي حْيصم

ب اد   املسلمني؛ عقيدة يف واملمبتدعة، ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث رسول هللااذلين يكذبون وهؤلء العم

َورة لك هم وا واحدة؛ صم  .جيداً  هذا افهمم

دون ومهنم: )قال تعب ِّ بمون مم م حَيس ِّ س ِّ  آ هن  نعًا( حيم  نون صم

. حسن   كام ذكران عن ابن آ يب مرمي؛ يفعل الفعل ويظن  آ نه مم

بمون آ هَنم  هل يوجد ُآانس كهؤلء؟ نعم؛ نيا ومه حيس ِّ مم يف احلياة ادلُّ ين ضَل سعهيم }اذل 

نعا{ نون صم س ِّ بحانه وتعا  ؛حيم   .ىل عهنم يف كتابه الكرميكام قال س م
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ن ة رسول هللا  ومهنج ،ملسو هيلع هللا ىلص ال مر خطري! آ نت حباجة اإىل آ ن تَزِّن مَعكل بكتاب هللا، وس م

لف احل الس   حفىت يكف ، ل فهذا ؛كوقصد نيَتِّك حسنِّ  عىل تتلك ول تعمل، آ ن قبل الص 

   ملسو هيلع هللا ىلص النيب هدي عىل يكون آ ن جيب وجل؛ عز هللا عند مقبوًل  حصيحاً  العمل يكون

احل السلف مهنج وعىل احل  ني تمك عهنم، هللا ريضَ  الص  ؛ انظر لهؤلء وحدها  ة ل تَنفعمكالص 

م هلىك؛ ل هنم  نعا{؛ ولكهن  نون صم س ِّ بون آ هنمم حيم اذلين ذكرمه هللا عز وجل يف كتابه:}حيس َ

وا يف الواجب علهيم؛ الواجب علهيم آ ن يتعل موا، آ ن يَْعرفموا طريق احلق   م وآ ن يت بِّعوه، قرص 

ط  ا الرش  ل يف العمل، آ م  نوا الن ية، فاإحسان الن ية هو الرشط ال و  س ِّ وليس فقط آ ن حيم

 وَمهنج ملسو هيلع هللا ىلصحىت  يكون عىل َهْدي الن يب  اً الثاين؛ فأ ن يكون العمل صاحلًا، ول يكون صاحل

لف احل الس   . عهنم هللا ريض الص 

اعون هؤلء ب اد من الكَذابون الوض  م حَيس بون اكنوا العم نون آ هن  س ِّ نعاً  حيم  آ يب اكبن اكنوا  ،صم

آمث ،   ذكرانها؛اليت الصورة يف مرمي آمث  ، وآ آمث  ، وآ  هو يظن نفسه آ ن ه فعل خريًا؛ لكن ه آ

ل  آ ن يشاء هللا آ ْمرًا.  ذا مل يتمب؛ فهو هاكل اإ  واإ

، ويف فضائل ال عاملِّ وليمعْ ) قال: وَن آ حاديث فهيا ترغيب  وترهيب   ( َمل هبا يَضعم

  آ يضاً  ويف ال حاكم

 ،مرمي آ يب ابن صورة من ذكران كام ؛ملسو هيلع هللا ىلص يعين يضعون آ نواعًا من آ نواع ال حاديث عن الن يب

 وضعته هذا: فقال ؛!هل وقالوا القرآآن فضائل يف آ حاديث وضع فقد رب ه؛ عبد بن وميْسـَرة

 !القرآآن يف الن اس ُآرغ ِّب

 (  الَكَراميَةوهؤلء طائفة  من  : )قال

يَة: قوم من املبتدعة؛ آ تباع محمد بن َكَرام؛ وهو جسس تاين؛ من املتلك مني من آ هل  الكَرامِّ

 البدع والضالل. 

َرةِّ عىل كثرٍي ممن يعتقدم  قال: ) مهِّ من الغِّ رِّ لم برَضَ ِّ ما فعل هذا؛ ملا حَيْصم وغريمه، ومه من آ رش 

 ( صالهحم
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 قال:  ليه؛لحظ الكم ابن كثري هنا؛ رك ِّز ع  

ِّ ما فعل هذا(؛ هنا تأ يت لغري  (ما ))من فعل هذا(؛ ل ن   :لعل  الصواب )ومه من آ رش 

 عىل لك حال؛ العاقل، آ ما )من( فهي  اليت تأ يت للعاقل،

ة(  ر  ِّ من فعل هذا لَِّما حيصل برَضرمهِّ من الغِّ  قال: )ومه من آ رش 

ِّ من فعل  لحظ الالكم اذلي ذكرانه كل سابقًا؛ هذا الكم ابن كثري؛ يقول: مه من آ رش 

 ذكل، يعين هل مه آ سوآ  حىت من الزاندقة؟ 

م ذكرمه؛ ملاذا؟   نعم آ سوآ  حىت من الزاندقة اذلين تقد 

َمن يعتقد صالهَحم( قال: ة عىل كثرٍي مِّ ر  مه من الغِّ ل برَضرِّ  )لَِّما حيصم

ين يع  ة آ ي يْغرَت هبم؛ ينخدع؛ ينخدعم هبم الكثري من الن اس من اذل  م آ هل الغر  تقدون آ هن 

قوهنم من بب اإحسان الظن هبم.  صالح وآ هل خري فيمصد ِّ

دقَهم قال: ) نُّ صِّ اب يف هذا الباب   ؛فيظم  (  ومه رش  من لك كذ 

جعلهم رشًا من الزاندقة؛ نعم مه رش  من الزاندقة هبذا الفعل اذلي فعلوه؛ من هذا الوجه؛ 

 ل من لك  وجه.

 (لَك يشء فعلموه من ذكل وقد انْتَقد ال مئة  ) قال: 

موه علهيم.  انتقدومه وحاَربومه عليه؛ مل يقبلوا منه؛ حرُّ

بمرمه) قال: وه علهيم يف زم رم  (  وسط 

 يعين كتبوا يف كتهبم هذا الالكم علهيم.

نيا، وانرًا وش نارًا يف الآخرة) قال: عِّ  ذكل يف ادل   ( عارًا عىل واضِّ

 ًا وعيبًا وعارًا علهيم يف الآخرة.يعين عيبًا وعارًا يف ادلنيا؛ وس يكون انر 

ن آ حس نوا الن ية؟   واإ

ن آ حس نوا الن ية؛ ل ن  حسن الن ية وحده ل يْكف    .نعم واإ
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ب   من :"  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ) قال: ًدا  عيل    كذِّ تعم ِّ آ    مم   وهذا  ؛(1) "الن ار   من   مقعدهم   فلَيتبوًّ

تواتِّر    ( عنه  مم

ًدا": يعين تعم   من قال عيل  ما مل آ قمل  :"من كذب عيل  مم

ًدا": يعين ليس من بب اخلطأ   تعم   "مم

ًا هل.   "فلْيتَبَوآ  مْقعَده من الن ار ": يعين ك ن ه صار هل ماكن يف ُجمن  معد 

تواتر  عنه؛ يعين احلديث متواتر   قال: وهذا مم

ن ام كذبْنا هَلم   قال بعض هؤلء اجلهةل: حنن ما قال: )  ( كذبْنا عليه؛ اإ

ن ام كذبْنَا هل( ش هبة؛ )حنن ماهذه  آ نت مبمجَرد آ ن قلت بأ ن ه قال وهو مل يقل  ،كذبْنا عليه اإ

لتَه ما   مل يقمل! فقد كذبْت عليه؛ قو 

ك حس نًا!  كيف ما كذبَت عليه؟ حىت  لو اكن مقصودم

 بلغة العرب؛ ل ن ه كذب  عليه يف وضع ال حاكم،  ؛قال آ هل العمل: هذا ُجل  مهنم بلل سان

وا مبفهوهما ويه قوهل: " من كذب واس ت دل وا آ يضًا بزايدة ل تصح  يف احلديث آ صاًل وآ خذم

د تعم  ل  به الن اس... " اً عيل  مم لِّيمضِّ
دًا لهيْدي به  :؛ قالوا(2) تعم  ذا كذب عليه مم مفهومه آ ن ه اإ

الن اس؛ جاز، والزايدة ل تصح آ صاًل يف احلديث؛ لكن هذا حال آ هل البدع والضالل 

ِّغوا آ عامهلم؛ يرتكون ال ش ياء املمحمكة والاحن هبات من آ جل آ ن يمسو  راف؛ يتعل قون بلش ُّ

 الرصحية الواحضة! مه دامئا هكذا!

 رد  علهيم ابن كثري رمحه هللا؛

الم ل  ) فقال: ن ه عليه الس  مه وافرتاهئم؛ فاإ وهذا من كامل ُجلهم، وقةل  عقلهم، وكرثةِّ فمجورِّ

 ( ها اإىل غريهحيتاج يف كامل رشيعته وفَضلِّ 

ليه من التأ ويالت الفاسدة؛ اكن بناًء عىل غفلهتم عن القواعد الرشعية، وال دةل   مفا ذهبوا اإ
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نه يوجد من فضائل ال عامل  اعني؛ فاإ اةل عىل كامل رشيعته، وعدم حاجته لِّوضعِّ الوض  ادل 

ك الن يب ، وعن آ حاديث حصيحة تغنينا عن الكذب  ملسو هيلع هللا ىلصال حاديث الضعيفة آ يضًا، مل يرتم

ليه حباجة الن اسم  شيئاً  ل  وبي نه اإ ون. ؛اإ  فليس هو حباجة اإىل آ ن يمكَذب هل كام يزمعم

 ( حافاًل يف املَْوضوعات   وقد صن ف الش يخم آ بو الفَرج ابن اجلوزي كتابً قال: )

معروف بملوضوعات لبن كتاب كبري يف ال حاديث املَوضوعة وهو مطبوع  مْوجود  

 اجلوزي.

 ( خل فيه ما ليس منه غري آ ن ه آ دْ ) قال:

ن عَدها هو موضوعة   .يعين يوجد يف هذا الكتاب آ حاديث ليست َموضوعة؛ واإ

 ( وخرج عنه ما اكن يلزمهم ذكره ) قال:

 يوجد آ يضًا بعض ال حاديث املوضوعة مل يْذكمرها يف هذا الكتاب. ف 

َمْوضوعة اكن يعين آ ْدَخل يف الكتاب آ حاديث ليست َمْوضوعة، ومل يذكمر آ حاديث يه 

 ينْبَغ  آ ن يذكرها .

ليه قال: )  (  فسقط علْيه ومل هْيتدِّ اإ

هل.  يعين احلديث املَوضوع اذلي مل يمدخِّ

فيه حديث موضوع، ول لك   ذن فهو كتاب يف امجلةل انفع ومفيد؛ لكن ل يعين آ ن  لَك ما اإ 

تاب، حديث ليس فيه ليس مبَْوضوع؛ بل يوجد آ حاديث َمْوضوعة ليست يف هذا الك 

وعة.  ويوجد فيه آ حاديث ليست َموضم

ناكرم وقوعِّ الَوضعِّ بللكًيةقال: ) َ عن بعض املمتلك مني اإ يكِّ  (  وقد حم

شلكهتم مشلكة؛  غريبة! عندمه آ قوال جعيبة هؤلء املتلكمون مم

ناكر وقوع الوضع بللك ية( :انظر لقوهلم هذا! يقول يعين ل يوجد آ حاديث موضوعة ؛ )اإ

 مكذوبة هنائيًا!

مني من آ بْعد من ينتسب اإىل العمل الرشع  عن س ن ة  وهذا هل سبب طبعًا؛ وهو آ ن املمتلك ِّ
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وا قد مه هبا؛ يش تغلون ل ل هنم آ حوالها؛ ومعرفة ملسو هيلع هللا ىلصالن يب  دم  وآ صولً  قواعد وضعوا فهيا، َزهِّ

دمه دوا الس ن ة؛ يف تمزه ِّ بموا فهيا، فَزهِّ  يأ تون فذلكل هبا؛ اش تغال عندمه عاد وما عهنا وَرغِّ

 العجيب. الغريب الالكم هذا مبثل

جوَد هل آ صالً قال: ) ا آ نَه ل وم م    (وهذا القائلم اإ

 وهذا من اس تغراب ابن كثري هل؛ فقال: لعل هذا القائل لهذا القول ليس هل وجود آ صاًل.

امرسة العلومِّ الرْشعية! ) قال:   (.  آ و آ ن ه يف غاية البمعدِّ عن مم

ًا عن ممارسة العلوم يبعد عن  وهذا ل املمتلك مني؛ فيكون قائل هذا القول بعيدًا جد 

 عرف آ ن هناك آ حاديث موضوعة بلعرشات؛ بل بملئات. الرشعية؛ ذلكل ما 

همم الَرَد عليهقال: )  (   وقد حاول بعضم

د عىل هذا القول؛ هذا القول ل حيتاج اإىل رد ٍ آ صاًل؛ فوجود ال حاديث مع آ ن  يعين الر 

د املَو  د؛ لكن عىل لك  حاول البعض الر  ضوعة بلمك ِّيات الهَائةل املَْوجودة يمْغين عن هذا الر 

 عليه؛ مفاذا قال؟ 

الم قال:" س يمْكذبم عيَلَ " قال:)  ( بأ نه َورَد يف احلديث آ ن ه عليه الس 

 فهذا دليل واحض آ ن ه س يكون هناك آ حاديث َموضوعة.

يقعم الكذبم عليه لحماةل فاإن اكن هذا اخلرب  قال: )  ( حصيحًا؛ فس َ

 .صادق ملسو هيلع هللا ىلصل ن  النيب 

ن اكن كذبً ) :قال ود!  ؛واإ  (  فقد حصل املقصم

 يعين قد تبنَي آ نه هو نفسه شاهد عىل وجود ال حاديث املَْوضوعة.

ل: بأ نَه ل ) قال: قوعَه اإىل الآن  فأُجيَب عن ال و   ( يَلزمم وم

جد آ حاديث موضوعة اإىل الآن، رباَم  رب ام يكون احلديث حصيحًا؛ لكن ما  :عين قالواي وقع ووم

 توجد فامي بعد.

ذ قد بقَِّ  اإىل يوم القيامة آ زمان يممكن آ ن يقع فهيا ما ذم قال: )  ( ركِّ اإ
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باَم يأ يت آ حد ويَْكذب عىل الن يب   آ ن ذكل من يَلزم فال ؛ملسو هيلع هللا ىلصيعين بق  عندان آ ايم س تأ يت؛ رم

 .الآن َموضوعة آ حاديث هناك

منا  منه، عليمك ل فارغ؛ الكم لك ه وهذا كر؛نقرآ   اإ ل  فالش هبة من آ صلِّها غري وارِّدة،  ه ل ن ه ذم واإ

دود علهيا ضعيفة كام س يذكمر ابن كثري نفسه هذا الالكم!   والرُّ

وهذا القول والاس تدللم عليه، واجلوابم عنه؛ من آ ضعفِّ ال ش ياءِّ عند آ مئة  قال: )

هماحلدي  فَاظِّ  ( ثِّ وحم

 فلكه  الكم فارغ ما ينبغ  آ ن يمذكر آ صاًل؛ فالكتب مليئة بل حاديث املَوضوعة.

ْفظِّ الصحاح، وحيفظون آ مثالها وآ ضعافَها من املكذوبت اذلين اكنوا يتضلَ قال: )   ؛عون من حِّ

وج علهيم، آ و عىل آ حٍد من الن اس، رمحهم هللا وريض عهنم   ( خش ية آ ن تَرم

ين هلم اش تِّغال بعمل احلديث اكنوا حيفظون املئات من ال حاديث  لامء احل فَاظ اذل  يعين العم

وعة َمكذوبة؛ فال حيتاج  ا َموضوعة، ويمعل موا الن اس آ ن  هذه َموضم املَوضوعة يك يعرفوا آ هن 

امرسة  ،وآ عط ؛ هذا يشء واقع ملْموس ذْ لل وتعب ورد  وخم هذا اإىل اس تد من هل آ ْدىن مم

 يعرِّف هذا اليشء. ؛لهذا العمل
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  : املقلموب ن الن وع الثاين والعرشو 

س ناد ملنت، آ و منت لإس ناد، آ و تغيري  ما  يف دروس ماضية عرفْنا  ؛ هو تغيري اإ هو القلبم

  .كثرية لمس ال ب، وامس ال ب لمس الابن؛ صَور  راو براو آآخر، آ و قلب امس الابن 

هِّ قال: ) هِّ آ و بَْعضِّ  (  وقد يكونم يف الإس نادِّ لكم ِّ

ييْنة  القلبرمبا يكون  فيان الثْوري اإىل سفيان بن عم يف بعض الإس ناد؛ مثل آ ن تمغري ِّ سم

 كام س تأ يت ال مثةل اإن شاء هللا. مثاًل، آ و آ ن يكون يف الإس ناد لك ه اكماًل؛

ل : )قال  ( فال و 

 آ ي: تغيري الإس ناد بلاكمل 

س ناَد هذا احلديث عىل منت  ) قال: َم علهْيم اإ ِث بغداد للبخاري ِّ حني قَدِّ حد ِّ كام ركَب همرةم مم

: ما   ، حديٍث آآخر، ورك بوا منت هذا احلديث عىل آ س ناٍد آآخر، وقلبموا  هو من حديث   مثاهَلم

 ( هو من القبيل الثاينو هو من حديث انفع عن سامل؛    سامل عن انفع ، وما 

؛ بدل آ ن تقول:  انفع عن ابن )، جتعهل (سامل عن ابن معر)يعين قلب بعض الإس ناد؛ تمغري ِّ

 ؛ هذا تغيري لبعض الإس ناد.(معر

هري عن سعيد بن  ب ام تمغري ِّ الإس ناد بلاكمل، مثاًل حديث يكون من رواية الز  لكن رم

اند عن ال ْعرج عن آ يب املمسيب عن آ يب هر  ه؛ تْقلبه؛ فتجعهل من رواية آ يب الزِّ م يرة؛ فتمغري ِّ

َْيد عن آ نس عن الْنيب  هريرة،  هذه ؛لكه الإس ناد فقلبت ؛ملسو هيلع هللا ىلصآ و جتعهلم من رواية محم

ور املقلوب.  من صورة  صم

َور نوا الإمام ؛ ما حصل من حم ومن هذه الصم وا آ ن ميتحِّ ِث بغداد؛ فقد آ رادم البخاري رمحه د 

ن ام ال عامل بلن يات"  هللا ملا جاءمه زائرًا؛ فقلبوا عليه هذه ال سانيد؛ فيأ تون مثاًل حلديث: "اإ

اب ريض هللا عنه، عن النيب براهمي، عن علقمة، عن معر بن اخلط  س ناد: محم د بن اإ  هل اإ

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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عن الن يب  عن عبد هللا بن معر، وحديث آآخر من رواية شعبة، عن معرو بن دينار،

بتِّه وعن الولء بيع عن هنيى:" ملسو هيلع هللا ىلص  ". هِّ

ل الإس ناد فنأ خذ براهمي، بن محم د: ال و  : وهو الثاين للمنت وجنعهل معر؛ عن علقمة، عن اإ

بتِّه الولء بيع عن هنيى" س ناد ونأ خذ ،"وهِّ احلديث الثاين وهو شعبة عن مَعرو بن دينار  اإ

ن ام ال عامل بلن يات " ل وهو "اإ  وهكذا.  ؛عن ابن معر وجنعهل ملنت احلديث ال و 

وها عليه اكن يقول: ل آ دري،ا فقلبموا هل م ا عَرضم ل آ دري،  ئة حديث عىل هذا النَحو؛ فلم 

 ل آ عرف، وهللا آ عمل ...اإخل

نونه؛ اجلوا فاكن ل يعرف رآ سه من رجليه؛ ما  ؛اهل فهيم يقول هذا رجل جاهلومه ميتحِّ

 يدريه هبذا الالكم؛ لك ال حاديث يقول فهيا: ل آ دري، ل آ دري، ل آ دري.

ا العامل؛ فيقول: قد فَ   .املسأ ةل امتحاانً يف عرف آ ن   لرجل؛هم اآ م 

مث   آ حاديث؛واكنوا قد آ خذوا مائة حديث وقسموها عىل عرشة آ نفار؛ لك واحد عرشة 

ل، فلام انهتوا؛ جا صاروا يمقل بوهنا  ا احلديث اذلي ذكرت كيت وكيت؛  ؛ء لل و  فقال هل آ م 

بوا ، فصَوابمه كيت وكيت حيحة؛ فعجِّ ا الص  توهنِّ ه! منفرد  لك ال حاديث؛ آ سانيدها اإىل مم

وا لِّحافظة هذا الإمام، وعَلِّموا آ ن ه رجل  قد ُآويت من احلفظ ما آ را د هللا وعندها َسل مم

 س بحانه وتعاىل هل.

ْبنا هل كيف  واب؛ بْل جعِّ قال آ حد اذلين يذكرون هذه الرِّواية: ما جعْبنا هل آ نَه حفِّظ الص 

ل  مامته.(1)مَرةحفِّظ اخلطأ  من آ و  َيالنِّ حفظه رمحه هللا واإ  ؛ لِّس َ

ي،  (2)وهذه القصة موجودة يف " اترخي بغداد" للخطيب البغدادي من طريق ابن عَدِّ

ي غري معروف وبعضهم  قد لكن هو ؛نعم هو غري معروف ،يْطعن فهيا؛ ل ن  ش يخ ابن عَدِّ

ويف مثل هذه القصة تمَمَّش  مثل هذه  رواها عن مجع من مشاخيه؛ ليس عن واحد؛
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ة. ال مور؛ ون يممَشون يف مثل هذه القص   امجلع املمهبَمِّ

َ قال: ) ا قرآ وها علْيه  ، دَ وَصنعوا ذكل يف حنو مئة حديث آ و آ ْزي َرد  لكم  حديٍث اإىل   ؛ فلم 

َم عندمه   َما قلبوه وركَبوه؛ فعظم ْج عليه َمْوضع  واحد مِّ س ناد اإىل مْتنه، ومل يَرم س ناده، ولك  اإ اإ

نان ه هللا وآ ْدخهَل اجلِّ  (  جدًا، وعرفوا مزنلته من هذا الشأ ن. فرمحِّ

 آآمني 

َورًا كثرية للمقلوب؛ من لِّع علهيا. ؛آ رادها  وقد ذكر الش يخ آ محد شاكر صم ماكنه آ ن يط   بإ

 

 ل يلزم من ضعف س ند حديث معني؛ ضعف احلديث 

ندِّ احلديث  قال: ) وقد نب ه الش يخ آ بو معرو هاهنا عىل آ ن ه ل يَلَزم من احلمك بَِّضعف س َ

معنَي  مام  عىل آ ن ه ل    ؛ امل ل  آ ن ينمَص اإ س ناد آآخر، اإ ْذ قد يكون هل اإ احلمكم بَضْعفِّه يف نفسه؛ اإ

ل  من هذا الوجه   ( يمْروى اإ

س ناده ضعيف؛  ة؛ يعين رب ام ميرُّ احملدث عىل حديث ويقول: هذا حديث  اإ هذه فائدة همم 

س ناده ضعيف، وبني قوهل: حديْث ضعيف؛ فعن ق بني قوهل: اإ دما يقول: هذا فيجب آ ن تفمر 

ذن فقد حمك عىل احلديث كلكم ٍ بأ ن ه ضعيف   .حديث ضعيف؛ اإ

ب ام يكون لهذا الإس ناد  س ناد  ضعيف؛ فهو قد حمك عىل الإس ناد؛ لكن رم ذا قال: هذا اإ ا اإ آ م 

س ناده ضعيف.  يه؛ فيكون احلديث حصيحًا لكن  اإ تابعات تمقو   شواهد ومم

 

 فائدة 

يأ يت عن آ كرث من  - مكنَت  -وهو: آ ن  احلديث الواحد رٍبام  عندان آ مر آآخر نريد آ ن ننب ه عليه؛

 حصايب.
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 ل ينتبه لهذه النقطة. ؛العمل اوهذه جتدها كثريًا عند آ هل احلديث؛ واذلي ل يفهم يف هذ

منا : " ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث رمبا يأ يت من رواية معر بن اخلطاب عن الن يب  ن ام بلن يات ال عامل اإ  واإ

 ".نوى ما  امرئ للك

منا : "ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن اخلدري سعيد آ يب عن ويأ تيك منا  بلنيات ال عامل اإ  ما  ءامرى للك واإ

 ".نوى

منا : "ملسو هيلع هللا ىلصول هل: ما رآ يك حبديث آ يب سعيد اخلمدري عن النيب فتق احملدث؛ وتسأ ل فتأ يت  اإ

منا  بلنيات ال عامل  ! ضعيف حديث  : كل فيقول ؟؛"نوى ما ئامر  للك واإ

س ناد يقل مل  !ضعيف حديث: قال ؛ىآ خر  مسأ ةل وهذه - مهنا  انهتينا  مسأ ةل تكل - ضعيف اإ

منا "  حديث تتعجب آ نت! كيف؟ حيحني! كيف قال حديث الص  يف" بلن يات ال عامل اإ

 ضعيف؟

 هو ضعيف من حديث آ يب سعيد اخلدري

ى  حايب فهذا يمسم  ذا اختلف الص  حايب الثاين؛ اإ حايب هذا هل حديث غري حديث الص  هنا الص 

ن اكن املنت واحدًا.  حديثًا وذاك يمسم ى حديثًا آآخر؛ واإ

حديث ضعيف؛ بيامن حديث معر بن  - حديث آ يب سعيد  - فيقول كل: هذا احلديث

 حصيح. اخلطاب يف الصحيحني؛

ها يف كتب العلل وعند علامء العلل بكرثة؛ مترُّ يف كتاب العلل عىل حديث ل يب  وهذه جتدم

ن ام ال عامل فمونه ؛بلنيات" سعيد اخلدري " اإ مه يضع ِّ واذلي ل عمل عنده هبذه املسائل   ،فتجدم

ن ام ال عامل بلن يات " ضعيفحيقول: ماذا!  كيف يكون   ؟! اً ديث " اإ

منا ال عامل بلنيات" ضعيف ؛ل منا ال عامل اً ليس حديث "اإ منا حديث آ يب سعيد "اإ ؛ اإ

ا حديث معر عن النيب  ضعيف؛ال  هو بلنيات" منا " ملسو هيلع هللا ىلصآ م   .فصحيح ؛" بلن يات عاملال   اإ

 .جداً  هممةفهي   ؛النقطة لهذه انتهبوا
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 فائدة يف اس تدلل املناظر يف املناظرات 

ذ  : ) ابن كثري قال ، اإ ، وينقطعم رم مناظِّ ريقِّ اليت آ بداها امل قلت: يكف  يف املناظرةِّ تضعيفم الط 

واها، حىت يَثبمَت بطريٍق ُآخرى. وهللا آ عمل  (. ال صلم عََدمم ما سِّ

ذا ذم  س ناد ضعيف ل يلزم من ذكل آ ن كِّ ملا ذكران آ ن احلديث اإ س ناٍد وقال كل هذا اإ ر بإ

ها  لكن لو اكن ؛ يكون احلديث نفسه ضعيفًا؛ ل نه رب ام يكون هل شواهد ومتابعات؛ هذه تفهمم

س ناده؛ فقال هل  ناظرة بني طرفني عىل مسأ ةل معينة؛ فاس تدَل آ حدهام حبديث بإ هناك مم

ل  آ ن يمثبِّت هل الآخر هذا الإس   ل اإ ناد ضعيف يف س نده فالن بن فالن، فال حيق  لل و 

؛ ملاذا؟ ل  ينقطع ويمسمل  ى واإ  شواهد ومتابعات حىت يتقو 

ل ن  ال صل عدم وجود الشواهد واملتابعات، وال صل آ ن نقبل منه آ ن ه ضَعف الإس ناد 

 فيه كذا وكذا ... ؛فيه فالن :اذلي لنا؛ فقال

ذن  س ناد آآخر ونقول ل ؛عنداإ ل  آ ن نأ يت بإ ؛ اإ مسمل  س ناد آآخر انانهتينا خلص؛ ن رواه فالن  ؛اإ

ذا مل يم وفالن؛ عندئٍذ  َل يف آ ثناء املناظرة اإ كن عندك يف تكل اللحظة شاهد يقبل منك؛ واإ

ع تابع تنقطِّ . ؛آ و مم  تقول: خالص آ سمل 

ذا مل تابع؛ فتذكره مبارشة، واإ ذا اكن عندك شاهد ومم يكن عندك؛ فال تقل: وهللا ربمام  آ ما اإ

جد؛ ل؛ ما لنا عالقة ب جدـ)وم  ؛ هذا معىن الكمه.(رب ام وم

 

جيوز رواية الضعيف يف بب الرتغيب والرتهيب، ويف  هل  

 بعض ال بواب؟ 

قال: وجيوزم روايةم ما عدا املوضوع يف ببِّ الرتغيبِّ والرتهيب، والقصص واملواعظ؛  ) :قال

ل  يف صفا   (  ت هللا عز وجل، ويف بب احلالل واحلراموحنو ذكل، اإ
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هذه املسأ ةل حملُّ خالف بني العلامء املتأ خرين؛  وسبب ذكل آ هنم اختلفوا يف فهم الكم 

بعض ال مئة املتقدمني  ك محد بن حنبل وغريه، فظن البعض آ ن  آ محد بن حنبل ومن وافقه؛ 

زيون رواية ال حاديث الضعيفة اليت مل يش تد   ضعفها يف بب الرتغيب والرتهيب وفضائل جيم

 ال عامل.

قول: من صىل  الضحى فهل كذا وكذا من تف  يعين مثاًل تأ يت وتذكر فضيةل لصالة الضحى؛

حى تكفر كذا وكذا من السيئات؛ هنا ذكرت فضيةل  احلس نات، آ و ركعتنْي من صالة الض 

 معل.

ين يقولون جبواز آ ن تروي حديثا ضعيف  ل يمعط   يف مثل هذا؛ اشرتطوا آ ن اً لكن حىت  اذل 

ملا تأ يت وتذكر صالة الضحى،  :حكامً رشعيًا غري موجود يف حديث حصيح آآخر؛ يعين مثالً 

وفضيةل صالة الضحى؛ جيب آ ن تكون صالة الضحى قد ثبتت بأ دةل حصيحة، فاإن جاء 

ديث ضعيف وفيه ترغيب بصالة الضحى؛ فيقول: ل بأ س آ ن تذكره عندئذ؛ حببعد ذكل 

ه ضعيف للن اس ـ   .برشط آ ن تبني ِّ آ ن

ذا آ ردت آ ن ُآبنَي  للن اس بأ ن ه حديث ضعيف، وجيب آ ن يكون احلمك الثابت فيه  طي ب اإ

ذن ما فائدة هذا احلديث  ! ؟اثبتًا بدليل آآخر! اإ

ه.  فأ ان عندما آ ذكر للن اس آ نه حديث ضعيف ينهتي  آ مرم

 الصحيحة ملسو هيلع هللا ىلص فف  س نَة الن يب ليه؛والصحيح آ ن هذا قول ضعيف؛ ول ينبغ  آ ن يمَعَول ع 

 .هلل امحلدو  هذا؛ ملثل ملسو هيلع هللا ىلص النيب حيوجنا  مل هذا؛ مثل عن ويمغينِّ  يكف  ما 

وا ما  عهنم هللا ريض السلفف ؛حال لك عىل لكن ن ام  هؤلء؛ آ راد ما  آ رادم ريض  - اكنوا  اإ

هذا؛ فيقبلون من الَراوي اذلي يكون فيه  مثل يف الصحيح رشوط يف خيف ِّفون -هللا عهنم

تب عدم الاحتجاج به؛ يقبلون منه مثل هذا؛  ةيشء من الَضعف اخلفيف لكنَه ل يزنل اإىل رم

 لكن آ هنم ل يقبلون هنائيًا، آ و يقبلون دامئًا آ حاديث  الفضائل والرتغيب والرتهيب؛

كرها بدون بيان َضعفها؛ فهذا خطأ  عىل آ ولئك زيون ذِّ  ال مئة. وجيم
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 عىل لك خالصة املوضوع :

يعين  ؛حصل نزاع بني العلامء: هل جيوز آ ن آ روي ال حاديث اليت يه يف فضائل ال عامل

 آ ذكر فضيةل لعمل والعمل هذا اثبت يف رواية آ خرى يف الرتغيب والرتهيب آ م ل جيوز؟

 قولن ل هل العمل: 

 البعض آ جاز برشوط ومهنا: 

يف، ومهنا آ ن يكون احلممك املَوجود يف هذا احلديث قد ثبت آ ن يذكر آ ن هذا احلديث ضع 

 بأ دةل حصيحة.

طلقاً  وقال عندان يف ال حاديث الصحيحة ما يغين عن هذا؛ وهذا القول هو  ؛والبعض منع مم

 ول حاجة لنا بأ حاديث ضعيفة وهللا آ عمل. ،الصواب وهو الصحيح اإن شاء هللا

ابن همدي، وآ محد بن حنبل    - فامي ذكرانه   - يف  ومم ن يمرخ ص يف رواية الضع  قال:قال: )

 ( رمحها هللا تعاىل 

ورة اليت ذكروها نظر! ومن تأ مل الكهمم صان بلص  ل جيد ما ذكروه هنا  ؛طبًعا يف كوهنام يرخ ِّ

 عهنم.

ذا عزْوتَه اإىل الن يبقال :) س نادٍ   غري  من   ملسو هيلع هللا ىلص  واإ   وما  وكذا،   كذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  قال   : تقل  فال   ؛ اإ

ته آ يضاً   ذكل   آ ش به  ( من ال لفاظ اجلازمة؛ بل بصيغة المتريض، وكذا فامي يشك يف حص 

وها اإىل الن يب  ذا آ ردت آ ن تروهيا فال تعزم  تْروهيا  بل رصاحة؛ ملسو هيلع هللا ىلصيعين هذه ال حاديث اإ

 . المتريض بصيغة

ة ل يعرفون معىن صيغة التَمريض؛  ذا اكن العام  يَ )، و(قيلكـ)لكن اإ وِّ يك)، و(رم ومثل  (حم

ق بني آ ن تقول هل:  ؛ ذلكل ل يكف  منك (قال)، وتقول هل: (قيل)هذه الصيغ؛ العايم ل يمفر 

 يفهم حىت ملسو هيلع هللا ىلص؛ بل قل هل: هذا حديث ضعيف؛ ل يثبت عن النيب (قيل)آ ن تقول هل :

 . عليك

 (آ يضاً  حص ته يف يمشكُّ  فامي اوكذ:) قال
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ا من ل يفهم آ م   عليك؛ يفهم من آ مام لكن المتريض بصيغة ترويه حصته؛ يف تشك ما  آ ي

 . املمراد يفهم حىت هكذا قاهل؛ آ ن ه ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث ل يثبت عن النيب  :فتقول هل ؛عليك
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النوع الثالث والعرشون: معرفة من تمقبل روايته ومن ل  

   تمقبل، وبيان اجلرح والتعديل

هذا النوع من آ مه  آ نواع علوم مصطلح احلديث، وآ مه يتمه تأ يت من َكْونه نوعًا معليًَا جدًا؛ 

ًا عىل هذا النوع  بدة هذا العمل؛ تعمتدم اعامتدًا كبريًا جد  فالناحية العملية اليت يه خالصة وزم

تقااًن من آ نواع علوم احلديث؛ ذلكل ينبغ  عىل طالب العمل آ ن يمرك ز عليه كثريًا، وآ ن  يمتقِّنه اإ

 جيداً 

 

 من هو الراوي اذلي يقبل خربه 

 ( املقبمول قال املؤل ف رمحه هللا :)

ًا حىت من الن احية  ه؛ هذا الالكم معيل جد  اوي اذلي يمقبَل خربم بدآ  مبعرفة من هو الر 

نيويَة؛ فعندما يأ تيك خشص  خبَ   ؛ هل تَقبل منه خربهم هذا آ م ل تقبهل؟رَب ادلُّ

ه؛ فاخلرب هناك رشوط ل ب د  ا آ ن تتوقَف فيه آ و آ ن ترم م  ل  اإ د  آ ن تتوفَر يك تقبل اخلرب؛ واإ

توق ف فيه؛ ل ن ه رب ام يكون مشكواكً فيه؛ رب ام يكون  ود، آ و مم ا مقبول، آ و َمردم م  عندان؛ اإ

 .صواًب، ورب ام يكون خطأ  

؛ لكن من هو املق  ذن فاخلرب اذلي يأ تينا به خشص  مقبول هو اذلي نقبهلم بول؟ مايه اإ

فات اليت جيب آ ن يت صف هبا يك نقبل خربه؟  الص 

  (املقبول: الثقة الضابط لَِّما يْرويه) قال:

 هذا هو املقبول؛ يقول: هو الثقة الضابط 

ل  فال صل عند  ق الآن؛ واإ ابط؛ فقد فر  ل  ملاذا قال الض  الثقة: يعين من حيث العداةل؛ واإ

مل اجلرح  ثني يف سم ذا قالوا ؛والتعديل اذلي س يأ يتاحملد  م اإ ،  :آ هن  ون بذكل آ ن ه عدل  يدم ثقة فريم
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 وحافظ ؛ ضابط ؛ هذا اذلي يمْطلقون عليه لكمة ثقة.

ابط: يعين احلافظ، لالعد :لكن املؤل ِّف آ راد بلث ِّقة هنا    .والض 

 (وهوقال: )

 آ ي: من هو الثقة هذا؟ 

 (  ساملًا من آ س باب الفِّسق، وخوارِّم املمروءة  املسمل العاقل البالغ، قال: )

 اإىل هنا هذا اجلزء يتعل ق بلعدل؛ وهو اذلي آ راده املؤل ف بقوهل: )الثقة(.

 من هو العدل؟ 

هذا عىل تعريف بعض ؛ هو: املسمل العاقل البالغ اخلايل من آ س باب الفسق وخوارِّم املمروءة

ثني   .املمحد 

 

 وط ال داء رشوط التحمُّل ورش

 آ خرج الاكفر؛ فال يمقبل خربه يف وقت ال داء. ؛)املسمل( :وهلبقف 

ة: عندان يف الراوي رشوط لل داء، ورشوط  للت حم ل؛   هنا مسأ ةل همم 

رة فيه عند آ دائِّه للحديث؛ عند حتديثِّه للحدي توف ِّ نا ثرشوط جيب آ ن تكون مم ؛ عند سامعِّ

  .للحديث منه؛ هذه تمسم ى رشوط آ داء

ل: آ ي عندما يسمع هو احلديث؛ ما اذلي يشرتط فيه يك نْقبل خربه عندما ورشوط  حتم 

يه؟ يعين يف وقت سامع احلديث ما اذلي يمشرتط فيه؟  يؤد 

 ؟ ل؛ ل يشرتطهل يمشرتط آ ن يكون مسلامً 

 هل نقبل منه؟  وهو اكفر يعين حىت لو اكن اكفرًا ومسع احلديث
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ث به وهو م  د   سمل؛ فهذا يمسم ى رشط حتمُّل نعم نقبل منه؛ برشط آ ن حيم

 يعين هل الإسالم رشط  للت حمل نقول: ل 

 : نعم لهل الإسالم رشط  لل داء؟ نقو 

حصل الفرق الآن؛ ل نه يف وقت الت حم ل هو يريد آ ن يسمع فقط؛ سواء اكن مسلامً، آ و 

يكون  فال يشرتط آ ن يكون مسلامً، لكن اذلي يرض؛ آ ن اكن اكفرًا؛ ل يرض، ل هيمم هذا؛

ل عاقاًل مثاًل ليس جمنوانً   .عند الت حم 

فنقول: آ ن يكون عاقاًل؛ هذا رشط للت حم ل ورشط  لل داء آ يضًا؛ فاجملنون ل يصحُّ حتمُّهل؛ 

؟ ل يفهم شيئًا! هو ل يسمع سامعًا حصيحًا؛  هلم ل يفهم؛ ما اذلي سيْسمعه ما اذلي سيتحم 

ذ ه سقمي؛ ل ميكن آ ن يمعمتد عليه؛ اإ ل؛  اً فهمم ؛ ل يمقبل من هذا الت حم  هلم كيف س نقبل حتمُّ

 فذلكل ي قال مثاًل:

ل العقل؛   .ورشط  لل داء يف نفس الوقت ،يعين ليس مبجنون: رشط  للت حم 

 الإسالم: رشط  لل داء فقط 

ًا؛ يعين آ ن يممزي  بني امحلار  مزي  ن: سنُّ المتيزي؛ آ ن يكون مم البقرة؛ يممزي  بني ال ش ياء و الس ِّ

  .فهم عندما يسمعوي 

 .ولكنه رشط لل داء هل يمشرتط البلوغ؟ ل؛ ل يمشرتط البلوغ يف الت حمُّل؛

ًذا الت ميزي: رشط حتمُّل؛ وليس رشط آ داء، والبلوغ: رشط آ داء   اإ

  .الإسالم وآ  انظر: عندان رشط لل داء فقط: وهو البلوغ 

اً  مزي  مفا فوق؛ يعين لو اكن  ن المتيزييف س ورشط  للت حم ل فقط: وهو الت ميزي؛ آ ن يكون مم

 بلغًا فال اإشاكل.

 رشط خاص بل داء وهو: الإسالم 

ل: الت ميزي   رشط خاص بلت حمُّ

 ورشط لل داء وللت حمُّل: العقل 

  .آ ظن آ ن  ال مر صار واحضًا؛ الفرق بني هذا وهذا
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ث  ث احملد  د  ونقبل منه خربه؛ هذه الآن حنن الكمنا يف رشوط ال داء؛ عندما يريد آ ن حيم

ث  آ ن يكون: عدًل وآ ن يكون حافظًا؛ هنا عرب  املمؤل ف عن العدل بلثقة. ؛يه رشوط املمحد 

ذ َط الرشط ال ول يف العداةل؛ وهو الإسالم؛ فالاكفر ل يمقبل ًا فقال: )هو املسمل(: اإ رَشَ

حابة بأ حاديث مسِّ  ث الص  َعه يف حال الكفر ل بأ س؛ فقد حد  ذا مسِّ ه؛ اإ عوها ومه كف ار؛ خربم

ثوا هبا  وا حد  ا آ سلمم لها مهنم املسلمون ؛فلم  حابة الآخرون، وقبِّ لها مهنم الص   .فقبِّ

 الاكفر؟  خرب املسمل ول يمقبل خرب ملاذا يقبل

 .ملسو هيلع هللا ىلصفرب ام يكذب عىل النيب  ؛ل ن الاكفر ل يْؤمتن

ون؛ فاجملنون ل ؛ فأ خرج بذكل اجملنمث قال: )العاقل( هذا الرشط الثاين آ ن يكون عاقالً 

ن آ ن يربط الالكم بعضه ببعض... اإخل  سِّ ث آ صاًل، ول حيم ن آ ن حيد  سِّ  حيم

لك ف ه؛ ل ن ه غري مم يب املممزي  ل يمقبل خربم  ،قال: )البالغ( : قلنا هذا الرشط رشط آ داء؛ فالص 

ذا اكن غري ملك ف ر عقوبة الكذب،  ؛واإ ر آ ثر الكذب، ول يس تطيع آ ن يمقد  فهو ل يمقد ِّ

نه ميكن آ ن يهتاون؛ و  لك ففاإ يهتاون يف هذا ال مر؛ فذلكل ؛ ف يعرِّف من نفسه آ ن ه غري مم

ه.  برك هللا فيمك هذا ل يمقبل خربم

اه وهو بلغ ذا حتم ل احلديث وهو يف سن الت ميزي مث  آ د  ا اإ قمبِّل منه؛ فالت حم ل ل بأ س  ؛آ م 

ًا ح مزي ِّ ذا اكن مم ا الت بليغ؛ فال يمقبل منه اإ  ىت  يكون بلغًا.به، آ م 

 من هو البالغ ؟ 

خص بأ ن ه بلغ؛  قلنا:  آ ي: رشوط البلوغ؛ ذكران لمك الرشوط اليت يمعرف هبا الش 

  .آ ن يممكل مخسة عرش س نة جهريَة لذلكر وال نىث

  .الإنزال لذلكر وال نىث آ يضاً  آ و بلحتالم؛

ن اذلي خيرج حول  عر اخلشِّ نبات شعر العانة؛ وهو الش  جل آ و فرج آ و اإ القمبمل؛ ذكر الر 

  .فهذا ل يمعترب شيئًا حىت خيرج الشعر اخلشن ؛آ ما الز غب ال صفر، املرآ ة

ة؛ وهو احليض.  والرابع للمرآ ة خاص 
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س تْوىف ل هتا، والالكم عهنا مم يف قسم الفتاوى يف  هذه ال ربعة قد ذكرانها مفصةل وذكْران آ دِّ

؛ ذكران ين القمي  لف  قسم الفقه يف معهد ادل  ذكل وآ قوال العلامء يف املسأ ةل، وآ قوال الس 

احل ريَض هللا عهنم وآ هل احلديث.   الص 

 مث قال: )ساملًا من آ س باب الفسق(  

ذكران مايه آ س باب الفسق سابقًا، وبي نا آ ن الشخص يكون فاسقًا برتاكب كبرية آ و 

ها، وا ، وما ةمايه الكبري  الإرصار عىل صغرية، وبي نا آ يضاً  غرية؛ هو حدُّ لفرق بيهنا وبني الص 

م معنا يف رشح البْيقونية حيح وكذكل تقد  م معنا يف مبحث الص    .لك  هذا قْد تقد 

 قال: )وخوارم املمروءة( 

حيح، ويف رشح الَبْيقونية. ،هذا آ يضاً  وذكْران ثنا عنه يف مبحث الص   وحتد 

رفًا، وذكران آ ن الص  حيح آ ن  هذا ليس برشط وخوارم املروءة اليت يه: ارتاكب املذموم عم

 وبي نا ال دةل وذكرانها هناك.

غفَلٍ مث قال: ) تيق ِّظًا غرَي مم  ( وآ ن يكون مع ذكل مم

ذا اكن حاهل  ايه وما شابه؛ مثل هذا اإ واب من اخلطأ ؛ اكلن امئ والس  ؛ يعين ل يممزي  الص  مغفل 

ل فيه اخلط حيح، ويمدخِّ أ ؛ فذلكل ل يمقبل هكذا؛ ل يس تطيع آ ن يؤد ي اخلرب عىل الوجه الص 

 .منه

فْ قال: ) ن حِّ ن َحَدَث مِّ ظًا اإ   (ظهحافِّ

ة حافظة جي دة؛ حبيث ل ختتلط  ال حاديث عليه، ول يؤد ي اخلطأ . عليه يعين عنده قمو 

ث عىل املعىنقال: ) ن َحد  امً اإ   (فاهِّ

 حبيث ل يمغري  املعىن اذلي آ د ى به احلديث. 

يَه من حفظه وحيفظه كام هو ا آ ن يمؤد ِّ م  ؛ فهذا يمشرتط فيه آ ن يكون عنده بلفظه فاحلديث اإ

طئ غالبًا.   حافظة قوي ة وجي دة، ول خيم
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ه بلفظه؛ بل يذكمره مبعناه، وهذا يمشرتط فيه آ ن  آ و آ ن يؤد ي احلديث بملعىن؛ ل حيفظم

 هامً للمعىن؛ يس تطيع آ ن يممزي  بني املعاين. يكون فا 

د ْت روايتمه قال: ) ط  مم ا ذكران؛ رم    (فاإن اختََل رَشْ

 هل رآ يت ما اذلي يعنيه هنا؟ 

 يعين بذكل قَبول اخلرب؛ آ ي: رشوط ال داء.

ه   بختصار: العدل الضابط؛ هو اذلي يمقبل خربم

اب الفسق، وعند بعض آ هل احلديث: والعدل: هو املسمل البالغ العاقل اخلايل من آ س ب

 وخوارم املمروءة.

 

 مسأ ةل: كيف تثبت عداةل الراوي

لك اذلي س بق تقريبًا قد َمَر معنا، وعرفنا الآن آ ن  الآن اإىل مسأ ةل آ خرى؛ س ينتقل املؤلف

ه هو العدل الضابط؛ فكيف نعرف آ نه عدل؟   اذلي يمقبل خربم

 ؛ كيف نعرف آ ن ه عدل؟ ةوهذا السؤال اكن يأ تيين بكرث 

هنا س يأ تيك اجلواب؛ ذلكل نقول للطالب املبتدئ دامئًا: ل تس تعجل، ل تس تعجل، ل 

ةل؛ العمل يمؤخذ شيئًا تس تعجل!؛ ل ن العمل ل  ةل ذهب عنه مجم يؤخذ مجةل؛ من رام العمل مجم

غري؛ يبدآ  بفك  اللكامت؛ تعملُّ احلروف،، فشيئًا؛ تمرت ب فل الص   هل رآ يت كيف يتعمل الط 

وتعمل  اللكامت وينطقها مقلوبة مث  يمعدلها… اإخل؛ كذكل هذا العمل؛ يمؤخذ شيئًا فشيئًا؛ فاإذا 

ذ شيئًا فشيئًا؛  ذا اس تعجل الشخص؛ تشتَت وضي ع نفسه، ول ُآخِّ ا اإ م ورخَس، آ م  ت ِّب ونمظ ِّ رم

 ترخس املعلومات يف ذهنِّه ؛ ذلكل نقول لمك بلتدرجي ؛ واحدة واحدة.

 عرفمت من هو العدل ؛ والآن س نعرف كيف نعرف العدل ؟
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 آ وًل: 

اوي؛ بش هتارِّهِّ بخلريِّ والثناءِّ امجليلِّ ع قال: )   (ليهوتَثبمتم عداةلم الر 

خص آ ن ه عدل؛ بش هتاره بخلري؛ يعين يكون  هذه الطريقة ال وىل ال يت يعمرف هبا الش 

بل آ عدائه؛ فطبيع  آ ن لك  مشهورًا بني الن اس بخلري والثناء امجليل عليه؛ ليس من قِّ

نسان وهل آ عداء؛ كام ذكر الإمام ماكل مل ا سأ ل: "ماذا يقول الن اس  "؟ قيل هل: مادح  يفَ اإ

ن" وذام،  ؛ (1)قال: " امحلد هلل ما زال الناس عىل ذكل؛ لكن آ عوذ بهلل من تتابمع ال لسم

ك؛ عندئٍذ فاعمل آ ن ك يف طريٍق خاطئ!  ن عىل ذم ِّ  فاملشلكة عندما تتتابع ال لسم

 من آ ين جاء هذا لكه؟ ملاذا؟

 : ، يَقمولم َ اَّلَلم َعْنهم ٍ َريضِّ ا، فَقَاَل جاء من حديث آ نََس بَْن َماكلِّ َنَاَزٍة، فَأ ثْنَْوا عَلهَْيَا َخرْيً وا جبِّ َمرُّ

ا، فَقَاَل: »َوَجبَ  وا بِّأُْخَرى فَأ ثْنَْوا عَلهَْيَا رَشًّ َ َمرُّ : »َوَجبَْت« مثم ُّ َصىَل هللام عَلَْيهِّ َوَسمَلَ ْت« النيَبِّ

: َما َوَجبَْت؟ َ اَّلَلم َعْنهم َرم بْنم اخلََطابِّ َريضِّ ا، فََوَجبَْت هَلم  فَقَاَل معم ْ عَلَْيهِّ َخرْيً قَاَل: »َهَذا آ ثْنَيْمتم

» هََداءم اَّلَلِّ يفِّ ال ْرضِّ ْ شم ، آ نمْتم ا، فََوَجبَْت هَلم النَارم ْ عَلَْيهِّ رَشًّ ، َوَهَذا آ ثْنَيْمتم  . (2)اجلَنَةم

ذا ذكْرمت الشخص خبرْي  يل؛ مفعىن ذكل ، وآ ثْنيْمتم عليه بمجل " آ نمت شهداء هللا يف ال رض"، فاإ

 آ ن ه من آ هل اخلري. 

نون احلمك عىل  س ِّ ْ وهذا الثناء يكون من غالِّب الن اس، واذلين ليس بيهنمم وبينه عداوة، وحيم

 ال شخاص.

ِّر بخلري بنْي الن اس والث ناء امجليل عليه؛ يمعترب من آ هل اخلري؛ يعين بِّناًء  ذا اش هتم مفثل هذا اإ

 اليوم خشص وذكر الش يخ عبد العزيز بن بز، آ و الش يخ انءعىل ثناء الن اس عليه؛ فلو جا 

ين ال لباين، آ و الش يخ محم د بن صاحل العثْيمني، آ و الش يخ مقبل بن هادي  محم د انرص ادل 

م آ هل خري،  هرة بخلري؛ ملاذا؟ ل هن  الوادع ؛ آ يامن ذهبت جتد ثناًء مجياًل من الن اس، وشم

 

 ( 8137آ خرجه البهيق  يف "شعب الإميان" ) -1

 ( 949(، ومسمل )1367آ خرجه البخاري ) -2
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 ن ظر عن آ عداهئم من آ هل البدع والضالل وغريمه؛ال  بِّغض ِّ  لشهادة الن اس هلم بخلري،

وهنم كام قال الإمام ماكل رمحه هللا تعاىل: "ل يَزال الن اس عىل هذا؛ مادح   هؤلء يذم 

 .وذام "

 .ميكون غالب الن اس عىل اذلَ حني  لكن تتابمع ال لسن هو املصيبة؛

 

  اثنيًا:

  (مهنم هل، آ و واحٍد عىل الصحيحبَتْعديلِّ ال مئة، آ و اثننَي  آ و )مث قال: 

 هذه الطريقة الثانية 

انهتَْينا من الطريقة ال وىل؛ ويه آ ن يكون الشخص مشهورًا بخلري وبلثناء امجليل عليه من 

بل الن اس.   قِّ

ون به،  ين مه آ هل هذا الفن واملمختص  قال: )تعديل ال مئة( : يعين علامء اجلرح والت عديل اذل 

 ونون قد ات صفوا بِّصفات:وهؤلء ال مئة يك

هم آ ن يتلك موا  ين والورع والت قوى واخلَوف من هللا ما يَمنعم اينة: عندمه من ادل  ل يشء ادل  آ و 

مل وَورع؛ ن ام يتلك مون بعِّ ك؛ اإ هذا  يف آ عراض الن اس بلباطل، آ و حىت بلش هبة، آ و بلش 

ًا؛ وهو بب  خطري؛ ذلكل ذكر بعض آ هل العمل فق الوا: هذا الباب حيتاج اإىل آ مر  همم  جد 

 ورعٍ زائد فمين يتلك م يف هذا اجملال؛ يف آ عراض الن اس.

مامًا يف اجلرح والتعديل، آ و يف نفسه حب   ر نفسه اإ اليوم لك واحد يتعمل  لكمتنَي يمصد ِّ

؛ فيأ تِّهيا من بب اجلرح والتعديل؛ هذا واقع  ايسة، وحيب  آ ن يمري ِّس نفسه وآ ن يزتمع  للرِّ

ائفة الثانية، فالطائفة اليت تتلك م َموجود  وَملْموس؛ سواًء من الطائفة ال وىل آ و من الط 

عندها ليك تَلِّج هذا  جبهل موجودة، والطائفة ال يت ليس عندها من الَورع والتَقوى ما 

عامة آ يضًا َموجودة؛ فال مر خطري،  ايسة والز  ِّ الباب َموجودة، واليت يف نفسها حبُّ الر 

 ل دةل.والعربة فيه ب
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اوي ثقة؛  ذا قالوا يف الر  قوهل:)بتعديل ال مئة(؛ آ ي: آ مئة هذا الشأ ن؛ آ مئة اجلرح والتعديل؛ اإ

 فهو ثقة. 

قال: )آ و اثننَْي مهنم هل(؛ قال آ وًل: جامعة مهنم؛ مه آ مئة ثِّقات، مث قال: آ و اثننَي مهنم؛ آ ي 

اوي، بتعديل اثنني من ال مئة فقط وليسوا جامعة؛ فامجلاعة ل اإشاك ل يف قَبول تعديلهم للر 

مامان؛ يقول هل اإ  ن: فالن ثقة.يمعد 

حيح(   قال: )آ و واحد عىل الص 

حيح، وكذا تعديل اثنني مهنم؛  ؛انتبه آ نه حني قال: تعديل مجموعة من ال مئة مل يقل عىل الص 

 )عىل الصحيح(؛ ل ن فيه خالفًا.  مل يقل: عىل الصحيح؛ لكنه قال يف الواحد:

 

 العدد يف تزكية الراوي هل يشرتط  

حيح ما  ول يمشرتط العدد يف  ،ذكره املمؤلف؛ آ ن العداةل تثبمت بزْتكية واحد آ و آ كرث والص 

كية؛ ملاذا؟  الزت 

ا آ ن يكون انقاًل للخربلحظ هن م  ؛ اإ عن غريه؛ فتكون صفتمه آ نه  ا آ مر همم: ل ن هذا املمزيك 

خرب   خربًا، انقاًل لِّخرٍب؛ فهل يمشرتط فيه العدد؟مم  ؛ يكون مم

 .اجلواب: ل؛ كام هو احلال يف رواية احلديث

َيته. آ و  جهتدًا يف تَْزكِّ  آ ن يكون مم

واة؛ آ حد الرجلني:تكون صف  وهذا حال عاملم اجلرح والت عديل؛  تمه يف آ ثناء الكمه يف الرُّ

خربًا عن غريه؛ فهو هنا انقل  للخرب، ويمشرتط فيه ما يشرتط يف انقل  اخلرب. ا آ ن يكون مم م   اإ

طأ . ؛ وهذا اجهتاد منه؛ يمصيب وخيم  آ و آ ن يكون قد اجهتد هو ونَزل احلممك عىل املمعني 



 

354 

هلم اخلط ل نقلم خرب؛ ويممكن آ ن يَدخم ن الَعدل آ ن ه وال و  أ  آ يضًا؛ لكن ال صل يف نقل اخلرب مِّ

 حصيح ومقبول، وآ ن ه ليس خبطأ ؛ فيمقبل.

 آ ن ه مقبول.  اجهتادهواملمجهتد العامل اذلي هو آ هل لالجهتاد؛ ال صل يف 

ذن لبد  آ ن نأ خذ بل دةل؛ ال دةل يه  ولكن ل بمد  من الرجوع اإىل ال دةل؛ ل نه مبا آ ن ه اجهتاد؛ اإ

ًل وآآخرًا؛ هذا احفظوه جيداً  س يأ يت معنا خالف علامء اجلرح والت عديل،  احلامكة آ و 

اعات… اإىل آآخره، وآ نت عندما تفتح كتاًب يف اجلرح والتعديل س تجد اخلالفات كثرية  والزن 

 مفاذا تفعل؟  بني علامء احلديث؛

ذا اختلف علامء احلديث ل  ؛احفظ هذه الن قطة جي داً؛ اإ  يل. فالعربة بدل 

منا دين آ دةل  يف لك  يشء؛ ني{ هذا آ صل عندان؛ دين قِّ ْ َصادِّ ْن كمْنمتم
ِ
ْ ا  }قمْل َهاتموا بمْرَهانمَكم

ق هبا نمطالب بل دةل؛ ادلليل  ؛يه اجهتاد آ يُّ مسأ ةل نمطالب بل دةل، آ ي  مسأ ةل رشعَية نمطِّ

ل  من عصمه هللا عن اخلطأ   هو احلامك، نسان معصوم اإ سل اكل ن  ؛ليس عندان اإ بيَاء والر 

ليل يف لك  يشء. فقط؛  فذلكل نمطالب بدل 

ليل! ن ا نفهم ادل  ذا كم  طبعًا هذا اإ

ليل؟   ومىت نكون ممن يفهم ادل 

ل علميًا؛ فاعمل آ ن ك ل تفهم ال دةل؛ فَهمم ال دةل لبد  فيه من  ذا مل تتأ ص  يًا؛ اإ ل عِّلمِّ عندما نتأ ص 

لم ؛ آ قل  ال حوال آ ن تكون قد د رْست شيئًا من مصطلح احلديث، شيئًا من التأ صيل العِّ

 ،آ صول الفقه، شيئًا من الل غة العربية؛ وهذه علوم ال ةل؛ حىت  تمتكن من فهم الكم العامل

منا تفهم الكم العامل وتفهم آ دلته.  وليس لتجهتد! اإ

ذن؛ جهتدًا يف ت اإ خربًا، آ و حاكامً مم مام اجلرح والتعديل ـ هذا مم ا آ ن يكون الإمام ـ اإ م  زنيل فاإ

هل بناًء عىل ما  ؛ فيكون هو عد  ع، آ و بناًء عىل  رآ ى منه آ و ما احلمك عىل الشخص املمعني  مَسِّ

خالطته هل؛ فزَنل احلمك عليه ذًا هذا اجهتاد؛ فهمو حامك ؛مم واحلامك ل  ،وقال هذا عدل، اإ

 يمشرتطم فيه العدد. 



 

355 

؛ فيمقبلم من الواحد؛ هذا هو فاملمخربِّ ل يمشرتط فيه العدد، واحلامك ل يمشرتط فيه العدد

  .الصحيح يف املسأ ةل وهللا آ عمل

ا  م  فهنا قد افرتق عن الشهادة اليت يمشرتطم فهيا اثنان؛ هو الآن ليس شاهدًا؛ بل هو اإ

خرب    .آ و حامك ؛ فافرتق ،مم

 

 : مذاهب آ خرى 

  (يف قول  ؛ ولَو بروايته عنهقال :)

ذا روى الإمام آ ي: يف قول من آ قوال آ هل العمل؛ فيوجد قول  لبعض آ هل العمل يقول: )اإ

 الثقة عن راٍو؛ فهو توثيق هل(.

ع  جعيب!و  ذ هذا توسُّ مام من آ مئة اجلرح والتعديل روى عن راو؛ فهذا ؛ اإ صار عندي لكُّ اإ

 الرواي يعترب ثقة. 

ون عن ضعفاء، ؛لكن نا عند الاس تقراء ذن فهذا  جند الكثرَي من آ مئة اجلرح والتعديل يَروم اإ

ه الواقع؛ ال مر احلاصل دُّ  .القول ير 

مْلٍ َمْعروفم  )  قال ابن كثري: لِّ عِّ ُّ حامِّ الح: وتوَسَع ابن عبد الرب؛ فقال: لكم قال ابن الص 

، حىت يتبنَي  هم عىل الَعداةَلِّ ، محمول  آ مرم نايةِّ به؛ فهو عَْدل  ؛ لقوهل عليه الصالةم    العِّ هم َجْرحم

ْن لكم ِّ َخلٍَف عمدوهلم "  مْلَ مِّ لم هذا العِّ مِّ : "حَيْ  ( والسالمم

ع آآخر!  وهذا توس 

ع ابن عبد الرب(؛ ع الشديد؟  قال ابن الصالح )وتوس   انظر اإىل هذا التوس 

 . حدث يروي حديثًا ويعتين بعمل احلديث؛ فهو عدل   يعين: آ يُّ حاملِّ عمل؛ آ ي مم
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ه؛ ن عبد الرب: )محمول  قال اب ه عىل العداةل، حىت يتبنَي جرحم لقوهل عليه الصالة  آ مرم

 (1)"(والسالم: "حيملم هذا العمل من لك ِّ خلف عمدوهل

ذن عندان ثالث واة وتوثيقهم؛ واكن  ةاإ مذاهب يه من املذاهب اليت توَسعت يف تعديل الرُّ

واة. ا تساهل  يف تعديل الرُّ  عند آ حصاهبِّ

د من بعض  ثني يف التعديل؛ كذكل عندان تشدُّ و كام آ ن عندان تساهاًل من بعض احملد ِّ

ثني يف التجرحي؛  وهذا َموجود دامئًا؛ حىت يف زمانِّنا هذا َموجود. احملد ِّ

ل  وا  من قبَل آ حصاهبا يف توثيق الرواة؟ لآن ما يه املذاهب اليت فهيا تساهم

 ثالث مذاهب : 

مام  بقوهل هو ما ذكره املؤل ِّف سابقًا؛و ال ول:  : )ولو بروايتِّه عنه يف قول(؛ آ ي: آ ن يروَي اإ

ذا من آ مئة اجلرح والتَعديل عن َراٍو؛ قالوا: هذا يعترب توثيقًا، وهذا تساهل ممن  يأ خذ هب

ل الكثري من اجملاهيل. ذ بناًء عليه س يمعد   املذهب؛ اإ

ليه ابن عبد الرب؛ وهو يقتيض آ ن  لكَ  عنده ثقة؛ ما مل  راوٍ  القول الثاين:  هو اذلي ذهب اإ

 يعين اجملاهيل عنده ثقات. يرِّْد ما يدلُّ عىل جْرحه؛

ذا مل يَرِّْد فيه جرح  ول تعاإ  :املذهب الثالث: اذلي يقول اوي اإ ديل وَروى عنه آ كرث ن الر 

ل يف الت عديل. ع وتساهم  من واحد؛ يعترب ثقة؛ وهذا آ يضًا فيه توسُّ

ا فهيا  ةهذه ثالث  فوثَقوا اجملاهيل.  ؛مذاهب معروفة عند آ هل العمل؛ تساَهل آ حصاهبم

 طيب ماذا نفعل؟ 

ذا عرفنا آ ن هذا الإمام مذهبمه هذا؛ ل نقبلم تعديهَل كــابن حبان؛ ذا  اإ  آ دخلفابن حبان اإ

اوي يف كتابه "الثِّقات" ومل يتلكم فيه  بيشء ل جرحًا ول تعدياًل؛ فهو  جمهول اإن مل  ،الر 

 جمهول احلال؛ ل ن  ابن حبان ذهب اإىل مذهب ابن عبد الرب  ول تعدياًل؛ جند فيه جرحاً 

ذا وثَق ابنم  فيكون  يه؛ عل وآ ثىن الش يخَ  حبَان آ و اكن يذهب َمذهب ابن عبد الرب، لكن اإ

 

 ( 1/28"المتهيد" ) -1
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د َوضع يف الكتاب جر  ذا وضعه مم ا اإ مكه. ؛قد عَرفه، آ م   فيكون جمهول احلال؛ هذا حم

ذا عرفنا عنه آ نه يقول بِّأ حد هذه املذاهب الثالث ،الإمام من آ مئة اجلرح والتعديل  ة؛اإ

ىل حىت جند من اتبعه عىل الت عديل؛ ل ن ه رباَم يكون قد عَدل بناًء ع ؛فنتوقف يف تعديهل

ل.  قاعدته هذه اليت فهيا تساهم

 طيب؛ مباذا اس تدل ابن عبد الرب فامي قال؟

وهلم "  واحلديث يف نفسه  (1)اس تدل حبديث: " حيمل هذا العمل من لك خلف عدم

ارقمطين؛ بل حمك عليه بعض آ هل العمل  ضعيف؛ ضع فه مجع من علامء احلديث مهنم ادل 

 بلوضع.

الح  وفامي قاهل ات ساع غريم  بعد آ ن ذكر الكم ابن عبد الرب : )قال ابن كثري:)قال ابن الص 

 (.َمْريض وهللا آ عمل 

ذ  :انتقد ابن الصالح الكم ابن عبد الرب؛ فقال ع؛ اإ ن هذا الالكم اإ فيه ات ساع ! آ ي توس 

 يؤد ي اإىل توثيق اجملاهيل.

لْيه قوايًً قلت: لو حص  ما ذكره من احلديث؛ لاكن ما ذهب  )  :قال ابن كثري رمحه هللا  ( اإ

 يدلُّ عىل ما اس تدل عليه ابن عبد الرب، وقوهل يكون قواًي.  يعين احلديث اذلي ذكره؛

،قال ابن كثري: ) تِّهِّ نََظر  قوي  َ  ( وهللا آ عمل   .وال غلبم عدم حص ته   ولكَن يف حصِّ

 وال غلبم عدم حص ته. معىن يف حصته نظر: يعين آ ن ه ل يسمل  بصَحته،

العلامء عىل معىن قد محهل ف عىل ما قاهل؛رمحه هللا  ابن كثريل يموافَقم وحىت مع حص ته؛ 

ل هذا  وهل"؛ آ ي ليحمِّ ل هذا العمل من لكم  َخلَف عمدم ال مر ل عىل معىن اخلرب، وقالوا "حيمِّ

 العمل من لكم  خلٍف عمدوهل؛ يعين فلَْيعنتِّ العمدول حبمل هذا العمل يف لك  زمن.

 

َريَْرَة َوَعْبدِّ (: )ع1/140قال الهيمث  يف "مجمع الزوائد" ) -1 َرَ ْن آ يبِّ هم ْن لكم ِّ  واَّلَلِّ بْنِّ معم مْلَ مِّ لم َهَذا الْعِّ مِّ َرفََعهم قَاَل: " »حَيْ

لِّنَي« ". ْبطِّ لِّنَي َوانْتَِّحاَل الْمم يَل الَْجاهِّ رِّيَف الْغَالِّنَي َوتَأْوِّ ، يَْنفموَن َعْنهم حَتْ م وهلم  َخلٍَف عمدم

 ،  آ محد بن حنبل ونس به اإىل الوضع(. فيه معرو بن خادل القريش، كذبه حيىي بن معني و َرَواهم الزَْبَارم

براهمي بن عبد الرمحن العذري مرساًل.59/ 1وذكره ابن عبد الرب يف "المتهيد" )  ( من طريق اإ
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جود من محل  ذقالوا: لِّوم ل ميكن مَحل احلديث عىل  اً هذا العمل وهو غريم عدل وغري ثقة، اإ

 ظاهره.

م محلموه عىل الغالب؛ فقالوا  ؛الغالب هو هكذا :ومحهَل بعض آ هل العمل عىل آ نه خرب؛ ولكهن 

جد.   لكن يوجد اس تثناءات بناًء عىل الواقع اذلي وم

خالف للواقع لكن احلديث ضعيف فارحتنا، ومل يعد عندان حاجة لهذه  التأ ويالت؛ ل نه مم

آ نه يوجد الكثري من الكذابني الوَضاعني واذلين مه ليسوا  :احلاصل؛ فالواقع املَْوجود الآن

ل  من اكن عدًل؛  عدوًل يف ديهنم قد محلموا هذا العمل؛ فكيف يمقال ل حيمل هذا العمل اإ

 "حيمل هذا العمل من لك خلٍف عمدوهل"! ل يمقال هذا.

 

 يمعَرفم ضبطم الراوي؟   كيف 

هم ) قال: هم عكسم وافََقةِّ الث ِّقاتِّ لفظًا آ و معىن، وعكسم  (: ويمعرف َضْبطم الَراوي بِّمم

فظه؛ كيف نعرفه؟ اوي: يعين حِّ  ضبط الر 

 آ ما بلنس بة لنا؛ فنعمتد عىل آ مئة اجلرح والت عديل؛ مه اذلين يقومون هبذا الواجب؛

اوي حافظ  آ و ليس حبافظٍ؟لكن آ مئة اجلرح والت عديل كيف يعرفو  ن آ ن الر 

قال: ) مبموافقة الثِّقات لفظًا آ و معىن( يعين مثاًل عندي راو ؛ كسفيان بن احلسني يروي 

عن الز هري، آ ريد آ ن آ عرف الآن سفيان بن احلسني هذا اذلي يْروي عن الزُّهري هل 

ه؟ فظه سوء؛ فال آ قبل خربم  هو حافظ؛ حافظته قوية وجيدة آ م يف حِّ

 وا: ننظر ال حاديث اليت يْروهيا عن الزُّهري؛ جنمعها؛ جفمعوا آ حاديثه عن الز هري، مثالً قال

فننظر  ،هل مئة حديث عن الز هري؛ نمقارن هذه ال حاديث برواية بقِّيَة آ حصاب الزُّهري عنه

مبا هو يزيد آ ش ياء غري َموجودة عند الآخرين؛ هذه الزايد الفمها؛ طبعًا رم ات هل تموافقها آ م ختم

لهيا؛ هل نْقبَلمها منه آ م ل!   يه اليت نريد آ ن نصل اإ
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ه عن الزهري؛ حفني نمقارن وجنده  كيف؟ مبقارنة رواايته اليت رواها عن الزهري برواايت غريم

ْطئ ويروي من املمنكرات ما يْروي؛ عندئٍذ نقول: هذا ل م وخيم حيفظ جيدًا؛  يف الغالب هيِّ

 حافظتمه سي ئة؛ فنعرف عندئٍذ.

محن؛ فزيد ومَعرو مثا  ون عن عبد الر  ل ذكل: يأ يت مثاًل زيد ومعرو وبكر؛ هؤلء الثالثة يْروم

ون نفس ال حاديث غالبًا، وآ حيااًن بعضهم يزيد عىل بعض؛ وبكر  يْروم

ا ببْعضها فنجد زيدًا وخادلًا مثاًل  فال حاديث اليت يْروهيا الثالثة نفس ال حاديث، نمقارهنم

كام يمقال اليوم  الطريقة؛ نفس ال حاديث، وبنفس الرواايت، لكن جند مَعراً يْرواين بنفس 

خيلط وحيذف آ ش ياء ويقلِّب، ورب ام يْروي بعض ال حاديث الزائدة اليت فهيا ناكرة آ يضًا! 

 عندئذ ماذا نقول؟

ها خبالف ما فظه؛ يْقلِّب ال خبار ويمغري ِّ شلكة يف حِّ و آ ن عنده مم يه يَْرو نقول: مَعرو هذا يبدم

ذ  مباذا حنمك عىل ضبطه؟ حنمك عليه بأ نه ضعيف. اً الآخران؛ اإ

لل عندما يمريدون آ ن حيمكوا عىل الراوي هل هو ضابط آ م ل.  هكذا يفعل علامء العِّ

اوي وضبطه. ثبات عداةل الر   هنا يكون قد انهتيى من الالكم عن طريقة اإ

 خالصة ال مر: 

اوي؟ مثبِّت عداةل الر   كيف ن

اره ب ا بش هتِّ م    .خلرْي، والثناء امجليل عليهاإ

ماٍم واحد من آ مئة اجلرح والت عديل هل.   آ و بتعديل اإ

 ونعرف ضبطه؛ مبقارنة رواايته مع رواايت غريه من الثقات.
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 اجلرح والتعديل 
بب؛ ل ن  تِّْعَداده يطول، فقمبل :)قال  اإطالقه، خبالف   والت عديل مقبول من غري ذكر الس 

قة؛ فقد يعتقد   مَفس  فرَسًا؛ لختالف الن اس فيه؛ يف ال س باب امل ل  مم نه ل يمقبل اإ اجلرح؛ فاإ

قًا فيمضع فه، ول يكون كذكل يف نفس ال مر، آ و عند غريه؛ فلهذا   فس  ذكل اجلارح شيئًا مم

ط  (.  بيان السبب يف اجلرح   امشرتم

 بدايًة ما معىن: اجلرح والت عديل؟

عن يف الشخص وعْيبه؛ فيمقال: جرح احلامكم  اجلرح املمراد به هنا: جرح الل سان؛ وهو الط 

ذا عرث عىل عيٍب فيه يمسقط به عدالته؛ من كذٍب وغريه؛ يعين ل تتحق ق  الشاهَد؛ اإ

ح  يف عداةل الشخص؛ يف دينه، آ و يف حفظه رشوط العداةل فيه؛ هذا معىن اجلرح؛ قَدْ 

 عندان هنا يف عمل احلديث؛ هذا اجلرح.

 آ ما التَعديل: فهو نِّس بة الشخص اإىل العداةل، ووْصفه هبا.

م من الالكم.   وقد عرفمت رشوط العداةل فامي تقد 

ذا اكن حبق وال دةل علْيه كثرية.   والت عديل ل اإشاكل يف جوازه اإ

ا اجلْرح؛ ففيه آ دةل  آ يضًا وكثري  ْن جاءمْك فاسق  بنباإ  ؛ مهنا قول هللا تبارك وتعاىل:ةوآ م  }اإ

ل  بجلرح بعد اخملالطة؟   فتبيَنوا{؛ كيف يممكننا آ ن نعرف الفاسق من العدل اإ

ىن  لِّلك  واحٍد آ ن خيم  الط الن اس مجيعًا حىت يعرف حاهلم؛ ذلكل يمْكتفى بتعديل من ول يتس َ

ذًا ملعرفة حال الشخص  هو آ هل  للتعديل، آ و جرح من هو آ هل  للجرح؛ فيجوز اجلرح اإ

 آ هو فاسق  آ م ل.

{؛ فال بد  من اجلرحِّ والت عديل للت ميزي  :وقول هللا تبارك وتعاىل وا ذَوْي عدٍل منمكم }وآ ْشهدم

 بني الن اس، ومعرفة الفاسق من العدل. 

وهذه الآايت وال حاديث اليت حتثُّنا عىل تزنيل ال حاكم املمناس بة للعمدول ولغري العدول من 

الن اس منازهلم، وتزنِّيل ال حاكم الَفسقَة؛ تمنب ِّه اإىل آ ن ه ل بد  من معرفة آ حَوال الن اس، وتزنيل 

 علهيم بِّام يتوافَقم مع حقيقة حالِّهم.
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يع اذلين يقولون: تقول الفعل  رِّفموا بلت ميِّ دع من اذلين عم ويف هذا رد  عىل بعض آ هل البِّ

والفعل الفمالين بدعة، والقول الفمالين ل جيوز؛ لكن ل تمزن ِّل هذه ال حاكم  ،الفالين كفر

 عيَنني!عىل ال شخاص املم 

ال رض؛ لو ْيْفقه هذا املمتلك م ما  يفهذه بدعة جديدة قد ظهرت! فهيا تعطيل ل حاكم هللا 

 يقول. 

ل آ حاكم هذا الالكمبناًء عىل  ؛ ل حنمكم عىل خشٍص بلكفر ول بلفسق ول بلبدعة؛ ونمعط 

حاكم؛ هذا لكُّه فيه هللا هذه اليت آ مران فهيا بلتَبنيُّ وبلبَيان، وبحلمك مبمقتََض هذه ال  

 تعطيل ل حاكم هللا س بحانه وتعاىل. 

ىل ما جتمر؟ هذا القول قد مسعه الن اس، آ و بعض الن اس من  انظروا اإىل خطورة البدعة واإ

وس آ هلِّ التَمييع؛ حيثُّون عىل هذا!   بعض رؤم

 ماذا يريدون من ذكل؟ يمريدون جتميع وتكتيل الن اس عىل احلق والباطل؛ ل فرق!

ق بني الن اس بتزْنيل آ حاكم هللا علهيم؛ هذا ما يمريدونه حقيقًة؛ نعوذ فذل كل يقول كل: ل تمفر 

ذلن.  بهلل من اخلِّ

د نممزٍي ما بني الفاسق واملمبتدع  ل بناًء عىل قوهلم؛ ل ن نا مْل نعم هذه آ حاكم هللا لك ها تتعط 

جامع علامء ا ين  لك هذا يتعَطل؛ وهذا بطل بإ  لإسالم. والعدل والس م

َوة من  ومن ال دةل اليت تدل  عىل جواز اجلرح بحلق والعدل، ولِّ جل حتقيق املَصلحة املْرجم

 ملسو هيلع هللا ىلصجاءت اإىل الن يب ؛ آ هنا ذكل؛ ل لِّلهوى ولتباع الهوى؛ حديث فاطمة بنت قيس
ا آ بو ُجمٍ   عاتقه،؛ فال يضع عصاه عن وقالت هل: خطبين آ بو ُجٍم ومعاوية، فقال لها: " آ م 

ا آ بو معاوية علموك  ل مال هل ؛وآ م    (1)انكح  آ سامة بن زيد" ،فصم

 بلنس بة لها يه؛  هنا ما يمعاب به لك  واحد مهنام ملسو هيلع هللا ىلصفبني  لها الن يب 

بك هذا للزواج؛ ملاذا؟ ل ن هذا ما معه مال حىت  يمتكن من الإنفاق علْيك، وذاَك  ل يمناس ِّ

ذًا مثل هذا. جفاز  يمكرث من رضب الن ساء؛ رض اب؛  اإ

جل اذلي قال للنيب  اي محم د؛ فقال عليه الصالة والسالم:  تق هللا: املسو هيلع هللا ىلصوكذكل حديث الر 
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ئِّ " ْئضِّ ْن ضِّ َن مِّ
ِ
قموَن   ا ، يَْمرم ْ َرمهم زم َحنَاجِّ َاوِّ آَن َل جيم وَن القمْرآ َهَذا، آ ْو: يفِّ َعقِّبِّ َهَذا قَْوًما يَْقَرءم

ْ آ انَ  ، لنَئِّ وَن آ ْهَل ال ْواَثنِّ ْساَلمِّ َويََدعم
ِ
، يَْقتملموَن آ ْهَل ال يَةِّ َن الَرمِّ وَق الَسهْمِّ مِّ رم ينِّ مم ِّ َن ادل   مِّ

ْقتملهََنم  مْم َل   . (1)"ْم قَْتَل عَادٍ آ ْدَرْكهتم

 هذا احلديث يف اخلوارج، يعين يف آ هل البدع. 

ن شاء هللا، مادامت  ملسو هيلع هللا ىلصفالت حذير من آ هل البدع س ن ة من عهد الن يب  اعة اإ اإىل قيَام الس 

ائفة املنصورة؛ الفرقة الناجية مْوجودة ؛فهي  تس تْعمهل للت ميزي بنْي احلق والباطل،  الط 

يَة ومن والفصل بيهنام حبٍق وعد ادِّ فراط الغالة من احلد  فراط اكإ ٍل واعتِّدال؛ من غري اإ

شاهبَهم، ول تفريط كتفريط املممي عة؛ ل ؛فاملسأ ةل حتتاج اإىل اعتدال مهنج ، اعتدال يف 

ال حاكم حىت ل يشطح الإنسان لهنا ول هناك، وما من مسأ ةل من مسائل الرشع اإل 

فرا يطان فهيا نزغتان؛ واحدة اإىل اإ ط وال خرى اإىل تفريط؛ كام قال موىس بن آ يب وللش  

 ها مكسب هل؛؛ ل هنا لكم رعائشة؛ واحدة اإىل غملو واثنية اإىل تقصري؛ ول يمبايل بأ ي هتام َظف

واب، والكِّ  الغلو َمكسب، والت قصري مكسب؛ ل ن  الكِّ الطريقني احنراف عن جادة الص 

ل يعمل به ل الطريقني فهيام من املفاسد ما   هللا تبارك وتعاىل. اإ

ًا، وطريقة الت قصري آ يضًا مفسدة للغاية؛ ولك  دة جد  فسِّ ة مم طريقة الغلمو يف اجلرح والشد 

 غري هذا املوطن. واحدة لها مفاسد قد بي نهتا يف

ورع واعتدال؛ جيتنب  و فال بد  عىل املتلك م يف هذه ال مور آ ن يتحىل  بلعمل وبلورع؛ عمل 

اول  ل بتعمل  رشع هللا بطريقة حصيحة، وبضبط  الغلو وجيتنب التقصري، وحيم آ ن يعتدِّ

صابة احلق  ؛ هذه لك ها عوامل مساعدة للمرء عىل اإ آ حاكمه، وبعدم العجةل، وبلتأ ين 

؛ آ ن يموفقه هللا س بحانه  عاء؛ يدعو هللا س بحانه وتعاىل ويمكرثِّ والاعتدال يف ال مور بعد ادل 

 وتعاىل؛ ل ن ال مر بدايًة والهنايًة هو توفيق من هللا تبارك وتعاىل. 

ذا اكن فيه مصلحة؛ ذكر ابن رجب احلنبيل  وآ مجع العلامء عىل جواز ذكر عْيب الرجل اإ

عة آ و رآ س املممي عة هذا اذلي مينع من تزنيل آ حاكم  رد  وغريه هذا الإجامع، وهذا  عىل املممي ِّ

 

 ( عن آ يب سعيد اخلدري، واللفظ للبخاري1064(، ومسمل )3344آ خرجه البخاري ) -1



 

363 

 هللا عىل املمعي نني. 

 نعود الآن اإىل َموضوعنا:

 ( والت عديل مقبول من غري ذْكر السببقال املمؤل ف: )

بأ ن  هذا الفن ل جيوز جلاهٍل آ ن   س بقعرفْنا فامي، وقد َموضوعنا الآن هو اجلرح والت عديل

 .فيهيتلك م 

 

 هل يكون اجلرح والتعديل فقط يف الرواة؟ 
واة؛ كام يقول بعض آ هل العمل؛ هذا خطأ   طبعًا عندان جرح وتعديل وليس فقط يف الر 

َور؛ هو عبارة عن خالف فقط يف  ب ام اخلالف معهم يكون يف بعض الصم طبعًا، هو رم

كر ما الت ْسمَية؛ ل ن  بعضهم يقول هبذا القول لكن ه يف  زي الت حذير من آ هل البدع وذِّ اية جيم  الهن 

ذًا انهتيى الإشاكل ال سايس يف املوضوع.   فهيم؛ اإ

ب ام يكون هو واحدًا مهنم  والبعض الآخر مينع هذا من آ جل آ ن يمدافع عن املمبتدعة، ورم

كل يقول هبذا القْول. ح اجلر آ ن يصل يمريد  آ صاًل؛ ل ليه؛ ذلِّ  اإ

 ضل؛ واخلالف معهم يف الغالب صوري.هام طائفتان؛ آ هل عمل آ فا 

ا آ هل البدع والضالل؛ فيقولون هذا الالكم من آ جل آ ن يدافعوا عن آ نفسهم آ و آ ن  وآ م 

 .يمدافعوا معن حيبون من آ هل البدع

ًا؛  العلامء عندما يس تدل ون مبسائل عىل جواز اجلرح والت عديل فلكن الرد علهيم سهل جد 

  يذكرون آ ي آ دةل؟ 

ال دةل اليت يذكرها العلامء لك ها ليست يف الرواية، آ و فلنقل: آ غلهبا؛ ليست يف س تجد 

واج، ا يف الز  م  منا يه اإ آ و يف البدعة؛ آ ساسًا يف البدعة كام مَر معنا يف حديث  الرواية؛ اإ

 اخلوارج، آ و يف الفسق؛ يف البدعة، آ و يف الفسق، آ و يف الزْتوجي.

واة يه آ صاًل  ليت يس تدل هبا العلامءا فالرد علهيم من هنا؛ آ ن ال دةل آ صاًل عىل جرح الرُّ

ا عىل هذا الن حو، بل بعضها جاءت آ ساسًا يف البدعة؛ فكيف  واة؛ غالِّهبم وردْت يف غري الرُّ

رج مهنا البدعة، والالكم يف آ هل البدع؟!   غلطهذا بعد ذكل ختم
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جد عامل من علامء اجلرح والت عديل؛ طبعاً  ذا وم الالكم كام ما ذكران هذا  الآن موضوعنا: اإ

ر هل من العلامء ال تقياء؛  ل تسمع لِّ ي  آ حد  هذا حيتاج اإىل ورع،ف جيب آ ن يكون املمتصد ِّ

التقوى،  ،يأ يت ويتلك م يف خشص؛ آ بدًا ؛ لبد  آ ن يت صف عندك بصفات؛ العمل، الورع

توف رة يف املتلكم يف هذا البا  ا بب خطري، ليس ؛ هذبالعداةل؛ هذه لكها لبد  آ ن تكون مم

ين؛ يغارم علْيه، خياف  ة عىل هذا ادل  م عنده غرَْيَ بَِّسهل؛ فال بد  آ ن يكون الشخص املمتلك ِّ

بهل؛ هذا لك ه مطلوب عوة من قِّ ده، ل يريد آ ن تمؤىت ادل   .عليه، ل يريد آ ن يمفسِّ

يد آ ن ل نر  -اليوم كثري من اذلين يتلك مون يف الساحة ليس فهيم كثري من هذه ال وصاف 

مبالغ  احة خاصة  -ن كثري من هذه ال وصاف غري َموجودة فهيم؛ كثري مم ن يتلك م الآن يف الس 

وط؛ فال تسمع ل ي   عىل الانرتنت مه من هذا القبيل؛ من اذلين مْل تتوفر فهيم هذه الرش 

 آ حد يتلك م يف هذا الباب.

ن كتب اجلرح والتعديل، س تدرسو ا؛انظروا اإىل كتب اجلرح والت عديل؛ الآن بعد آ ن تنهتو 

وتقرؤهنا بأ نفسمك وتنظرون؛ بل هناك رساةل لذلهيب مجع فهيا من يمقبل قوهل يف اجلرح 

ة؟ علامء ال مة بل لف؛ من عهد النيب (1)لوالتعدي اإىل عهدان  ملسو هيلع هللا ىلص؛ مك واحد من علامء ال م 

ةَل؛ حنن اليوم ما  ش بابنا اللهم برك؛  شاء هللا!  هذا؛ مك واحد ذكرمه يف هذه الرساةل؟! قِّ

مام جرح وتعديل! هللا يبارك يف اخلري اذلي فهيم؛ ما  ل   شاء هللا لك واحد مهنم اإ من رمح  اإ

!  ريب 

ع حقيقًة عن  ل  من َرمح هللا من يتور  آ ان ُآطالع آ حيااًن وآ مسع من هنا وهناك، وآ نظر! يعين اإ

ًا، ومن وراهئا مفسدة عظمية جد  ال عراض؛ هذه فوضة جع   ًا.يبة جد 

 ليس هذا َموضوعنا؛ ل آ ريد آ ن آ طيل عىل لك  حال؛ نرجع اإىل قضيتنا. 
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ذا جيوز التعديل من غري ذكر السبب؛ وآ ما اجلرح فال بد  ملا 

 من ذكر سببه؟ 
مام عامل يف اجلرح والت عديل، ذا اكن من اإ واكن عدًل، ثقًة، وعنده ورع  اجلرح والتعديل اإ

هلم ل ن يتلك م يف  حه، ـ وهذا موضوعنا ـ هل وتقوى تؤه  ل خشصًا آ و جر  ذا عد  هذا الفن؛ اإ

  جيب آ ن يَذكر سبب الت عديل، وسبب الت جرحي آ م ل؟ 

ذا جئَت وقلت يل: ما رآ يمك يف زيد من الن اس؟   يعين اإ

 .آ قول كل: ل تأ خذ عنه، ل تروي عنه، ل تطلب العمل عنده مثالً 

ذ عنه، آ و هو ثقة   .آ و آ قول كل: خم

 تعديل آ و جرح؛ لكن هل ذكرت كل سببًا؟ 

ذ. ذ آ و ل تأ خم  ما ذكرت كل شيئًا؛ فقط قلت كل: خم

مامًا يف  بب؛ حىت  لو كنت اإ ل  بذكر الس  من العلامء من قال: ل يمقبل اجلرح ول الت عديل اإ

 هذا الفن، وبعضهم قال: جيب آ ن يمذكر يف اجل رح دون الت عديل.

بب(؛ فاختار هذا املذهب:واملؤل ف قال: )والت عديل م  وهو آ ن   قبول من غري ذكر الس 

ة  منا الالكم يف الت عديل ليس الالكم يف اجلرح؛ -الت عديل خاص   - الالكم يف اجلرح س يأ يت؛ اإ

بب(؛ لِّامذ ؛الت عديل خاصة  ؟ اقال :)هو مقبول من غري ذكر الس 

َل اإطالقمهم تِّْعداده يط ل ن)قال:  آ س باب الت عديل كثرية؛ يعين آ ان عندما آ ريد آ ن  (؛ول؛ فقمبِّ

ذًا آ نت ل تقبل مين  ل كل زيدًا؛ وآ قول كل: وهللا فالن ثقة؛ زيد من الن اس ثقة؛ اإ ُآعد 

آ قول كل: طيب خذ عندك: مسمل، يصيل، يصوم، ؛ ملاذا قلتم فيه ثقة حىت آ قول كل

، يمصيل يف املسجد، ل يرشب امخلر، ل يْزين، ل اإخل،  ...  يرسق، ل، لحيج، يزيك 

ال مر يطول ل ينهتي ؛ لكن بختصار آ نت تعرف عندما آ قول كل: هو ثقة؛ فهو  ،ويفعل

 فقط! ؛عندي قد حتق قت فيه رشوط الت وثيق

، وحيج، ول يرتكب الكبائر يعين: آ ن ه يصيل، ويصوم، اإىل آآخره؛ خالص! ال مر  ...ويزيك 

ذا قلت كل ثقة؛ وآ ان مث ل ن ه تِّلقائيًا من غري  تقبل؛ ؛اًل من آ هل هذا الفنمنتٍه؛ معروف اإ

آ ن آ ذكر كل السبب آ نت عرفَت آ نه هو ثقة عندي؛ ل ن ه قد توف رت فيه هذه ال ش ياء، وآ ان 
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آ تلك م بعمل ل آ تلكم جبهل؛ خبالف من يتلك م وهو جاهل؛ ما يعرف حىت  ما يه ال ش ياء 

ِّحة قة ـ املمجر  ةل وال ش ياء املمفس ِّ ِّق بني ال مور هذه؛ هذا الكمه يف  قدر آ نيل  ؛املمعد ِّ يفر 

غري َمقبمول عند آ هل العمل هنائيًا، ول وزن هَل؛ كثري مَمن نرامه عىل  ؛آ صالً  مردود آ صهل

يشء؛ ل نه هو ل يشء، الكمه هذا بهذا لو تلك م ل ُآطالبه ل بدليل ول  ؛الانرتنت الآن

عترب، غري َمرفوع به  ل الرآ س آ صاًل، هذا الالكم يمقبل من عامل به، عارف ما يشء؛ غري مم

 اذلي يتلك م به حني يتلك م؛ فيتلك م عن عمل.

ذًا هو عنده قد توف رت فيه رشوط العداةل ذا  :ذلكل قال فيه ؛طيب؛ قال يل ثقة؛ اإ ثقة، واإ

 فقد توف رت فيه آ يضًا رشوط احلفظ؛ الضبط.  ؛اكن راوٍ 

حيح يف  هذا قول من آ قوال آ هل العمل؛ ل جيب ذكر السبب؛ وهذا احلق؛ وهذا هو الص 

بب لِّطول ذكرها؛ طويةل وكثرية!  ذا قلت  تعرف أ نتفالت عديل ل جيب آ ن يمذكر الس  تِّلقائيًا اإ

ذ عنه العمل مثاًل؛ معىن ذكل آ ن ه آ هل لِّ ن تأ خذ عنه العمل :كل ، ل نه  ؛فالن خم ل نه عدل 

 .ع؛ خالص تِّلقائياً عنده عمل يمعطيك، ل ن ه ليس من آ هل البد

تَعداد رشوط ؛ آ ي: قال: )والتعديل مقبول من غري ذكر السبب ل ن تَْعَداَده يطول(

كذا وكذا وكذا؛ خالص  :التوثيق؛ ال س باب هذه؛ آ س باب الت عديل كثرية؛ يقول كل

 اخترص املوضوع.

 قال: )فقمبِّل اإطالقه( 

  .فقط انهتيى ال مر ؛قمبل من العامل به آ ن يمطلقه؛ آ ن يقول: فالن عدل 

ِّالف اجلَرح(: قال الح رمحه هللا.؛ )خبِّ لْيه ابن الص   هذا القول اذلي مييل اإ

ل مَفرَسًا(؛ اجلرح ل يقبل آ ن تقول فقط: وهللا فالن  ؛قال: )خبالف اجلرح  نه ل يقبلم اإ فاإ

 فقط؛ ل؛ بل اذكر يل السبب. ضعيف! فالن ل تأ خذ عنه؛

 ملمبنَي سببمه.ا ؛ آ ي:اجلرح املمفرس  ومعىن 

ذا فرس  يل اجلرح   اجلرح مقبول؟!  هذا آ ن يعينف  ؛طيب؛ هل اإ

ل؛ بعض الش باب مساكني، وهللا آ ان آ حزن عىل الش باب اذلين مثل هؤلء، اذلين  

اطلب العمل اي آ يخ  يأ خذون بعض اللكامت ويطريون هبا ول يفهمون آ بعاد الالكم آ صاًل! 

ذا آ ردت آ ن تدخل يف هذه القضااي ل فهيا وآ نت جاهل يمضحك علْيك، وقبل آ ن اإ ؛ ل تَدخم
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يف  متنظر فمين يضحك عليك آ و ل يضحك؛ انظر اإىل ماكنك عند رب العاملني عندما تتلك 

ا؛ تتلك م يف دين هللا بال عمل.  س هنم  هذه ال مور وآ نت ل حتم

قََدم عىل الت عديل(قاعدة:  لتَعارمض ما بني هذه القاعدة س تأ يت عند ا ؛)اجلرح املمفرَس مم

 وس يأ يت اإن شاء هللا الت فصيل فيه.  ؛اجلرح والت عديل؛ هذا الالكم حق

 ؟ لكن ما معىن مفرس  

 يعين مذكور سببه.

 لكن ملاذا يمذَكرم السبب، ملاذا طلبت التفسري؟  

ًا( يعين اجلرح؛ قد بني  كل هنا السبب؛ فقال: فرس  ل  مم نه ل يقبل اإ قال: )لختالف  )فاإ

قةالن اس فيه( يف ماذا؟ قال: )يف ال س باب املم   (. َفس ِّ

م معنا حنن آ ن خوارم املمروءة رشط  يف العداةل عند البعض  .تقد 

ذا رآ ى اإ  ؛- رشط خوارم املمروءة يف العداةل- طيب الآن خشص خيتلف معنا يف هذا الرشط 

 هذا الشخص؟  ماذا يكون عنده ؛خشصًا ارتكب خارمًا من خوارم املروءة

ذا سأ لْته عنه؛ حص؟ نعم  هذا غري عدل؛ جمروح عنده؛ ه اإ  جيرحم

ذا سأ لتين آ ان عنه مفاذا آ قول كل؟   آ ما اإ

ذا مل يكنآ قول كل ل هذه املشلكة؛ فاإن : اإ   .ثقة   فالانً  عندك اإ

ملاذا؟ ل نين آ ان آ ختلف معه يف هذا ال صل؛ هل العدل يمشرتط فيه آ ن خيلو من خوارم 

هو السبب؛ عندئذ  آ م ل؟ آ ان اختلف معه يف هذا؛ ذلكل مل ا يمفرس  هو نعرف ما املروءة

 .نعرف هل آ صاب آ م آ خطأ  

ذًا هو عندما يمفرس  يَل الالكم، ويمبني  يَل السبب؛ خطأ  آ عرف عندها هل آ صاب آ و آ   اإ

تلف فهيا. بلنس بة يل عىل ال قل؛ بِّام آ دين هللا به آ ان؛ قة خيم  ل ن  ال س باب املمفس 

قاً  قال: )فقد يعتقدم  فس  فيمضع فه، ول يكون كذكل يف نفس ال مر(  ؛ذكل اجلارح شيئًا مم

فسقًا؛ عند هللا س بحانه وتعاىل ليس  يعين يف حقيقة ال مر، يعين يف حقيقة ال مر ليس مم

قاً  فس  قة ليستخوارم املمروءة  ، آ و عىل ال قل عند غريه، عندي آ ان اي آ يخ مم فس  ذا  ،مم اإ

ئل عنه  ل يمعترب فاسقًا، لكن عند غريي من الن اس يعترب فاسقًا؛ ؛ارتكهبا خشص فاإذا س م

حه.  جر 
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حه؟ فالبد  آ ن يذكر يل السبب.    آ ان ل آ قبل هذا اجلرح، لكن ما يدريين ملاذا هو جر 

ذا آ رْدت الإنصاف؛ ل  الكم  ين  آ ان آ ريد وجيه جدًا؛ الكم قوي؛ بل هو احلق؛ هو احلق اإ

جل، آ ريد آ ن آ عتدل معه، آ ريد دين هللا فيه، هذا  الإنصاف، آ ريد آ ن ُآنصف هذا الر 

جل ما هو حقيقًة؟ هل هو عدل آ   ليس بعدل؟ هل هو فاسق آ م ليس بفاسق؟ هل  مالر 

 ل اإىل هذه احلقيقة؛ هذا هو هديف.هو حافظ آ م ليس حبافظ؟ آ ريد آ ن آ ص

ْقته؟ ماذا فيه؟ اذكر يَل السبب   فيأ يت العامل ويقول يل: فالن فاسق ل تأ خذ عنه، ملاذا فس 

اممة عىل رآ سه وهذا عندان يف العرف من خوارم  ؛يقول يَل مثاًل: وهللا رآ يْتمه مييش بال عِّ

 املروءة.

قًا؛ فال يعترب الرجل فاسقًا؛ لكن هذا غلط؛ عندي آ ان ليس  جزاك هللا خريًا؛ فس   هذا مم

ل  هذا؟ آ سأ هل: ما  ل هذا، نسأ ل عنه، نس تفرس عن آ حواهل؟  عندك اإ نعم ما عندي اإ

ذًا آ ان آ قول: ثقة، وآ نت تقول: جمروح  شاء هللا ما  الرجل صاحل ما  ل  هذه؛ اإ  عنده يش اإ

 آ رآ يت الفرق الآن؟ ؛ فاسق

 ف يف رشط العداةل لكن هذا مْبين عىل ماذا؟ مبين عىل اخلال

 اخلالف يف ماذا؟ يف آ س باب الفِّسق، آ و رشوط العداةل

ما بسبب الفسق، آ و اختالل رشوط العداةل. اخلالف يكون  بسبب هذه ال مور؛ اإ

ل فالعلامء قون ما بنْي آ س باب الفسق  وهذا اذلي ذكرانه لكه للمتثيل والتقريب فقط؛ واإ يمفر 

قون خبو  ارم املمروءة؛ لكن جيعلوهنا من رشوط العداةل حىت يكون وخوارم املمروءة؛ فال يمفس 

د متثيل لل مر.  جر   عندمك عمل بل مر، فقط هذا مم

اهد يف املوضوع وط  ؛لكن الش  آ ن ه قد حيصل خالف يف آ س باب الفِّسق آ و خالف يف رشم

حىت   ؛العداةل يؤد ي اإىل الاختالف يف احلمك عىل الشخص؛ ذلكل ل بَد من ذكر السبب

 نعرف كيف حنمك عىل الشخص.

ب ام خنتلف مع بعضنا يف  ب ام خنتلف مع بعضنا يف آ س باب الفسق، يف رشوط العداةل؛ رم ذًا رم فاإ

خص قد حتق ق فيه سبب الفسق آ و وجود خوارم املمروءة؛ انظر آ نت  َكْون هذا الش 

تَ ؛ آ س باب اخلالف بني العلامء يف اجلرح والت عديل فقان يف آ س باب الفِّسق؛ رب ام آ ان و آ نت مم

رشب امخلر من آ س باب الفسق، لكن آ نت تقول: زيد  من الن اس  ،كرشب امخلر مثالً 
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ل؛ زيد من الن اس ل يرشب امخلر، تقول:  :آ قول كل ؛يرشب امخلر؛ آ ان اختلف معك

فال آ قبل هذا  ؛آ خربين فالن وهو ثقة، آ قول: هو ثقة عندك؛ لكن عندي ليس بثقة

فهو ثقة عندي، وخرب صاحبِّك هذا غري مقبول  ؛وفالن هذا ثقة ،رف فالانً الالكم؛ آ ان آ ع

ذ بقوهل.  عندي؛ ل نه ليس بثقة عندي، هو عندك ثقة آ نت تأ خم

  .املسأ ةل طويةل وعريضة وفهيا تفصيالت كثرية ودقيقة

عىل لك  حال الآن اذلي آ ريدك آ ن تمرك ز عليه يشء واحد وهو: عندما تمريد آ ن تذكر اجلرح 

ختلف  ل تلفم فهيا؛ فهيا آ س باب مم بمد  آ ن تذكر معه سبب اجلرح؛ ل ن ال س باب هذه خيم

هل حتق ق فيه رشط العداةل آ و ؛ خيتلفون هل هذا الشخص فاسق آ م ليس بفاسق؟ فهيا؛

 مل يتحق ق؟ 

ِّط بيان السبب يف اجلرح( قال:  )فلِّهذا امشرتم

يف كْون الت عديل آ س بابه كثرية لكن اجلرح  يف ماذا؟ ؛طبعًا اجلرح هنا خيتلف عن الت عديل

ذًا ليس فيه مشقة اكملشقة اليت حتصل يف تَعداد الكثري من آ س باب  حيصل بسبب واحد؛ اإ

ذاً  ،الت عديل ل اجلرح؛ فاإ هذا الإشاكل املَوجود يف   ليس فيه لكن هنا بسبٍب واحد حيصم

 الت عديل.

اويويوجد اختالف يف آ س باب الت فس يق، آ و آ س ب ذًا  ؛يوجد خالف ؛اب عدم تعديل الر  اإ

ذًا لبمد  من ذكر السبب. حًا؛ اإ جر  حه لسبٍب آ ان ل آ راهم مم ب ام يكون خشص قد جر   رم

 

ذ اجلرح فهيا غري  ما موقفنا من كتب اجلرح وال  تعديل؛ اإ

 مفرس غالباً 

 ( قال الش يخ آ بو مَعرو قال ابن كثري: ) 

الح   يعين ابن الص 

يوجد يف كتب اجلرح والت عديل: "فالن ضعيف"، آ و "مرتوك" وحنو  وآ كرث ما  )قال: 

ْن مْل نكتفِّ هبم؛ انسد  بب  كبري يف ذكل   ( ذكل، فاإ

ل  آ ن  دم الآن جاء سؤال يرِّ  عىل اختيارك اذلي اخرْتته؛ آ نت اخرتت آ ن اجلرح ل يمقبل اإ
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ًا؛ حص؟ وحنن مع هذا فرس  ذا ذهبت  ؛يكون مم طيب عندك اإشاكل؛ ما هو؟ قال: اإ

واة؛ جتد آ كرث ما فهيا من الكم العلامء: فالن ثقة،  وفتحت كتب اجلرح والت عديل يف الرُّ

ل  القليل؛ يف الغالب يه هكذا.   وفالن ضعيف؛ وليس فهيا يشء من ذكر ال س باب اإ

وحنو  "ن مرتوكفال" " آ وفالن ضعيف"قال :)وآ كرث ما يوجد يف كتب اجلرح والت عديل 

 ذكل( من ال ش ياء اليت ل يمبني  فهيا سبب هذا القول. 

بي نًا السبب؟ آ  ماذا س تفعل حينئٍذ و  ل  آ ن يكون مم   نت ل تقبل اجلرح اإ

 ؛قال: وعندي مفسدة؛ آ ن ك لو ترْكت هذا اجلرح هبذا النوع يف كتب اجلرح والت عديل

هو َموجود فهيا من هذا القبيل، فاإذا  ضاعت، فأ كرث ما  ل فْسْدت كتب اجلرح والت عديل؛

بْت الكتب؛ وهذه مفسدة كبرية  !ردْدته ومل تقبهْل؛ خر 

ا آ ن  م  ك مفسدة كبرية يف اختيارِّك؛ جيب عليك آ ن تمعاجل هذه املفسدة؛ اإ مم وعندما تْصدِّ

ْكامً خيرج آ و يدفع هذه املفسدة.  ك خاطئًا، آ و آ ن جتد حم  يكون اختَيارم

  ( وآ جاب )قال ابن كثري: 

 الآن يريد آ ن خيرج من هذا الإشاكل.

 

ِّيبة عندان بذكلقال:) ذا مل نكتفِّ به؛ توقَفنا يف آ مره؛ حلمصولِّ الر   (  وآ جاب: بأ ان  اإ

 ؛ابن الصالح  هذا جواب

اوي اذلي قالوا  ن كمن ا ل نقبهل؛ لكن عىل آ قل ال حوال نتوق ف يف هذا الر  قال: نعم؛ حنن واإ

ذا   توق فنا؛ رددان خربه فقط.فيه ضعيف ومرتوك، فاإ

 لكن هذا اجلواب ليس مس تقاميً حقيقًة.

ني لهذا الشأ نقال ابن كثري :)  منتصبِّ ا الكم هؤلء ال مئة امل   ( قلت: آ م 

 ال مئة املمنتصبني لِّهذا الشأ ن؛ لعمل اجلرح والت عديل 

سلاَمً من غري ذكر آ س باٍب؛ وذكل للعمل مبعرفهتم و قال: ) العهم  فينبغ  آ ن يمؤخذ مم اط 

  ( واضطالعهم يف هذا الشأ ن
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لعون وآ حصاب  ط  يعين املفروض آ ن نأ خذ مهنم اجلرح بدون ذكر السبب؛ ل هنم علامء مم

ل  بيشء قد تأ ك دوا منه وحص  عندمه يف الغالب ل، مه ورعو  تقوى ويف الغالب  ،يتلك مون اإ

 آ حاكهمم حصيحة. 

اينةقال:) هم بلإنصاف وادل   (  واتصافِّ

فراط ول تفريط،    انظر الرشوط اليت تمشرتط يف الإمام؛ الإنصاف والاعتدال؛ ل اإ

اينةقال: )  ( وادل 

 تقوىال 

 ( واخلربةقال: )

 ر اذلي حصل مع طول املمزاوةل.العمل الغزي

 (  والن صحقال: )

فقد ذكرمه ابن كثري هبذه   دلين هللا؛ هذه آ وصاف العامل اذلي يتلك م يف اجلرح والت عديل؛

 الصفات. 

جلقال :) ذا آ طبقوا عىل تضعيف الرُّ  ( ل س يَام اإ

 هذا من بب آ وىل  

  ( آ و كْونه مرتواكً، آ و كونه كذاًب، آ و حنو ذكل قال: )

ذا آ طبقوا عىل اليشء؛ َجة   ل شك آ هنم اإ  فاإطباقهم هذا حم

ث املاهرم ل يتَخالَجه يف مثل هذا و قال: ) دقهم وآ مانهتِّم  فاملمحد ِّ م؛ لصِّ وافَقهتِّ ْقفة  يف مم

 (  ونمصحهم

 هذا الكم ابن كثري

ا مفسدة كبرية، وآ ن  غالب  آ قول لمك برك هللا فيمك: الَمفسدة هذه اليت ذكروها ل شك آ هن 

فع هذه املفسدة حنن نقبلم آ قواهلم  الظن من هؤلء ال مئة آ ن آ حاكهممم صائبة يف الغالب، ودلِّ

ل   ها اإ د  رجة من الإمامة وهذه  ول نرم ن اكنوا مه يف هذه ادل  ذا تعارضت؛ ل ن نا نعمل واإ اإ

ئ بعضهم  ط  طئون؛ وادلليل عىل ذكل آ هنم اكنوا خيم م برش خيم ل  آ هن  ال وصاف اليت ذكروها اإ

ذًا اخلطأ   دُّ بعضهم عىل بعض؛ وهذه كتب اجلرح والت عديل مليئة مبثل هذا؛ اإ بعضًا، ويَرم

م آ مئة وثقات... اإىل آآخره الومه وارد؛ مو وارد،   ع آ هن 
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ذا َردْدان جْرهحم واشرتطنا آ ل   م يصيبون فامي قالوا؛ واملفسدة آ ن نا اإ لكن الغالب عىل الظن آ هن 

ل  بذكر السبب؛ معىن ذكل آ ننا ضي عنا كتب الرجال وآ فسْدانها؛ فال؛ بل تمدفع هذه  نقبل اإ

ذا اختلفوا؛ عندئٍذ املفسدة، ونقبل بغلبة الظن يف الكهمم وآ ن ه صواب  ويمقبل، حىت اإ

 الاختالف س يأ يت الالكم فيه. 

ذًا ال صل عندان يف الكهمم آ ن ه مقبول حىت  يرِّد عندان ما يدل  عىل آ ن ه خطأ    .اإ

كرت فهيا؛ فتمقبل كتب  كتب اجلرح والت عديل،بذكل ل تضيع ف   ل تتحق ق املفسدة اليت ذم

اجلرح والت عديل، ويمعمل هبا، وغلبة الظن حاصةل هبا بناًء عىل ما ذكره ابن كثري رمحه هللا 

 يف آ وصاف هؤلء ال مئة. 

؛ ما  تيرس  ل  آ ن يمذكر السبب؛ ل ن ذكر السبب مم لكن عند التطبيق العميل اليوم؛ ل نقبَل اإ

ا آ ن تذكر السبب آ و آ ن تسكت ل تتلك م؛ ليس لك اذلي َمنَعك آ   م  ن تذكمر السبب! اإ

ذا رآ يته يزين هل  اين اإ كوت عهنا؛ انظروا مثاًل الز  يشٍء يمعمل يمقال؛ هناك آ ش ياء جيب الس 

صيب وآ ن ه زانٍ  ،رآ يْته قدجيوز كل آ ن تتلك م و  ؟ لكن هل جيوز كل آ ن وآ نت تعمل آ ن ك مم

ا نك فاإ تتلك م؟ ل جيوز!  م  شهود، آ و  ةاحلجة اليت نمص  علهيا: آ ربع ؛آ ن تكون معك بي نة اإ

ذا رمْيته آ نت هبذا ويقول: نعم آ ان زنيْت؛ عندئٍذ كل آ ن تتلك م؛ ، الاعرتاف منه؛ يعرتف  اإ

ا غري ذكل فتسكت.  آ م 

ذًا ل يكف  لتتلك م آ ن يكون معك احلق؛ ل؛  قك هبا بل اإ لبد آ ن تكون معك بي نة يمصد 

من امسها؛  - هل احلق اذلين يبحثون عن احلق ويمريدونه، فاإذا اكن عندك بي نةاملمنصفون؛ آ  

ضوح  ،بي نة ؛ بيان ذا مسِّعوها؛ عندئٍذ تتلك م. -وم  جحة ساطعة يقبلمها آ هل احلق والإنصاف اإ

ذا  ةشهود؛ عندك آ ربع ةيف حال الزان حتتاج آ ربع شهود، آ و عندك اعرتاف منه وس يْعرتف اإ

ذًا اسكت؛ فقط.  ذا تلك مت؟ اإ هود ولن يعرتف اإ  تلك مت؟ نعم تلك م، ليس عندك شم

ذا عندك فيه  وهذا بقية العمل؛ وآ شار اإىل ذكل ابن كثري رمحه هللا يف بداية تفسريه؛ العمل اإ

 اسكت. ؛ اإذنعندك جح ة ليسجح ة تلك م، 

ك يكون  حصيحة وبي نة ن الن اس هات بي نة؛تريد آ ن جترح فالاًن م يقبلمها آ هل احلق، وجرحم

ناس بة حلممكك. نتمك مم  متناس بًا مع حمكِّك اذلي حتمك به؛ بي ِّ

مته  امك؛ اهت  ناسب  لبي نتك، لهت  مكك مم لحظ؛ هذا لك ه حتتاج آ ن تضعه نمصَب عينْيك؛ حم
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ك بي نة آ ربع ؛بلزان؛ هو زانٍ  ذًا يلْزمم تأ يت بشاهد ؛ مث عندي بي نة :تقولآ ن لكن  ،شهود ةاإ

ن  ناس بة لهذا احلمك، واإ واحد؛ هل ينفعك؟ ل يْنفعك؛ هذه ليْست بي نة؛ ليست بي نة مم

اكنت يف حمك آآخر تكون مقبوةل مع ميينك؛ يف حمك آآخر شاهد وميني يمقبل؛ لكن يف هذا 

ل  آ ربع  يةل اذليل. شهود، هذا هو دين هللا؛ واملسأ ةل طو  ةاحلمك ل يمقبل منك اإ

 

افع  يف كثري من الكمه عىل ال حاديث: "ل يمثْبتمه آ هل العمل  : )قال ولهذا يقول الش 

 ( بحلديث 

ع ال مر اإىل ماذا؟ اإىل آ ههل   يمرجِّ

د ذكل وهللا آ عمل قال: )  (.ويردُّه ول حيتج  به بِّمجر 

ل  الكم هؤلء ال مئة؛ قالوا فيه: ضعيف، ومرتوك،   ذا ما وجْدان فيه اإ اوي اإ ل شك آ ن الر 

صيبون، ول يممكننا الوقوف عىل آ س باهبم،  م مم وكذا؛ فالقول قولمهم؛ مه آ مئة وغالب الظن آ هن 

ل  آ ن نقبل قْوهلم ومه آ مئة وامحلد ذًا ل يسعنا اإ ذا ترْكنا قْوهلم آ فْسْدان الكتب؛ اإ هلل،  واإ

 ومؤمتَنمون عىل هذا؛ انهتيى ال مر. 

ل  بذكر السبب؛ حىت تعمَل  ؛لكن يف الواقع عندما يممكنك آ ن تقف عىل السبب ل تقبل اإ

خطئ صيب آ م مم  .هل هذا املمتلك م مم

بب لنعرضه عىل الكتاب والس ن ة؛ ونرى هل صاحب هذا القول آ صاب آ م  نطلب الس 

  .آ خطأ  

ل؛ بل  ؛قط جمرد آ ن يمفرس  وانهتيى ال مر وجزاه هللا خريًا!وليس املقصود من الت فسري ف

نة وعىل القواعد وال صول  طلبنا منه الت فسري؛ يْك نعرض ت فسريه عىل الكتاب والس  

حيحة؛ ونتلك م ٍبام ندين هللا به   هل آ خطأ  آ م آ صاب؟  ؛الص 

ح العامل آ و  د آ ن َجر  جر  ه آ ن هذا لك ه قبل آ ن يتعارض اجلرح والت عديل؛ مم ل، هل يلزمم عَد 

ه   ؟يذكر السبب آ م ل يلزمم

بب ا الت جرحي فيجب فيه ذكر الس  بب، وآ م  احج: آ ن الت عديل ل يلزمم فيه ذكر الس   .والر 

فنقبل من ال مئة احلمف اظ العلامء يف هذا العمل؛ نقبلم مهنم آ ن  ؛آ ما كتب اجلرح والت عديل

ذا ردْدان هذا س تحصل مفسدة كبرية ويف  حوا بقولِّهم فالن ضعيف فالن مرتوك؛ ل ن نا اإ ر  جيم
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 نفس الوقت مه آ مئة مؤمتنون عىل هذا اجلانب وامحلد هلل 

 

ذا    ؛ فأ هيام يقَدم تعارض اجلرح والت عديل اإ

ذا آ ىت  حتدثنا يف مسأ ةل: عامل من علامء اجلرح والت عديل؛ العارفني هبذا الفن، اذلين مه آ هل اإ

ل  هذا التعديل وعََدلَ هل؛  ح راوايً ، راواًي؛ فقط، ول جند فيه اإ ل  هذا  ؛آ و جر  ول جند فيه اإ

 .صار احلمك عندان واحضاً ، و التجرحي

 لكن عندان اإشاكل وهو:

ب ام عامل جيٍرح  - برك هللا فيمك - كام نعمل   آ ن  اجلرح والت عديل هذه مسائل اجهتاديَة؛ فرم

أ ي  القْولنْي نأ خذ؟ هل والآخر يم  ل؛ فيحصل تعارض ما بني تعديل هذا وجترحي هذا؛ فبِّ عد 

ل؟   ح، آ م بقول املمعد   نأ خذ بقول اجملر 

ذا تعارَض َجْرح  وتقال املؤلف رمحه هللا ) ا اإ ؛ فينبغ  آ ن يكون اجلرحم حينئٍذ  آ م  عديل 

 ( مفرَساً 

م؛ يقولون:  ًا؛ بناًء عىل ما تقد  فرس  يعين اذلين يقولون: بأ ن  اجلرح يمقبل حىت لو مل يكن مم

؛ قالوا: من  ذا عَدل آ حدم العلامء، وَجَرح الآخرم ًا؛ يعين اإ فرس  عند التعارض ل بد  آ ن يكون مم

م عليه آ جل آ ن نَقبل هذا التجرحي؛ لبد   ل  ل ي قبل جرحه، وي قد  ًا؛ واإ فرس   آ ن يكون مم

 التعديل.

 طبعًا حنن قد عرفْنا آ ن آ س باب التعديل؛ كثرية فيمكتفى فيه آ ن يقول العامل: فالن ثقة؛

 نأ خذ بقوهل ومنيض.ف 

ح فالن؛ فهذا ل مينعه يشء آ ن يقول: سبب جريح كذا وكذا. ذا جر   لكن اجلرح؛ اإ

ذًا عندما   فالن ضعيف؛ ماذا تفعل آ نت؟  :فالن عدل، وهذا يقول :يتعارض؛ هذا يقولاإ

ًا حىت  نعرف ما اذلي  فرس  يقول املؤلف: لبد  من ذكر السبب؛ ل بد آ ن يكون اجلرح مم

 ؟ حيدفعك اإىل الت جر

مام، وعارف  هبذا الشأ ن؛ ل وهو اإ ذن ما اذلي عندك يف هذا ال مر فالن يمعد  حىت  ؛ اإ

 ح ما بني القْولني؟نس تطيع آ ن نمرج  
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مَقَدمم قال :)   (  وهل هو امل

 يعين اجلرح املمفرس  

 (  آ و التَْجرحيم بلكرثةِّ آ و ال حفظِّ؟ قال: )

؛ فال ننظر فيه؛ هذا جرح  فرَسٍ ذا اكن اجلرح غري مم يعين الآن عندما حيصل التعارض؛ اإ

مام عَدَل نأ خذ بقول  فرس  ل عربة لنا به؛ عندان اإ لِّ وينهتي  ال مر؛ هذا الكم غري مم املمعد ِّ

 املؤل ف؛ مازلْنا حنن الآن نرشح الكم املؤلف.

ذا فرَس اجلارِّحم جْرحه؛  ح؛ فعندان الإشاكل هنا؛ اإ ذا فرس  املمجر  لكن املؤلف يقول: لكن اإ

م آ م الت عديل؟   فهل يكون اجلرحم املمفرَس هو املقد 

م  عىل الت عديل.اليوم جتد كثريًا من الش باب يمدنْدنون كل:  قد   اجلرحم املمفرَسم مم

 هو هكذا؛  هل هو هكذا عىل طول وخالص؟! ل؛ ما 

ًا؟   فرس  لِّب اجلرح آ ن يكون مم  ملاذا طم

ب ام يكون اجلرحم قادحًا،  محىت ننظر يف الت فسري، وهل هو قادح  بلفعل آ   ليس قادحًا؛ فرم

ق ًا  حِّ خطئًا؛ ذلكل نطلب  ،يف جْرحهورب ام ل يكون قادحًا، رب ام يكون اجلارح مم ورب ام يكون مم

ذا اكن السبب قادحًا بلفعل، وهَل وجه آ ن  ذا ذكر السبب ننظر يف السبب، اإ الت فسري؛ فاإ

م عىل التعديل؛ حصيح. قد  م عىل الت عديل؛ عندئٍذ نقول: اجلرح املمفرَس مم  يمقد 

ذا نظران يف التفسري ووجْدان السبب اذلي بىن عليه اجلار  ح سببًا غري جارح؛ غري لكن اإ

خطئ يف تزنيل احلمك عىل هذا الشخص، آ و آ ن ه خمطئ  ا آ ن  اجلارح هذا مم م  قادح حقيقًة؛ اإ

حًا؛ هذا وارد وهذا وارد؛ قد يقول مثاًل: آ ان آ عرف عن  جر  يف كون السبب اذلي ذكره مم

ن نعرفه فالن آ ن ه يرشب امخلر؛ فليس بثقة، لكن نسأ هل؛ من آ ين كل آ نه يرشب امخلر؟ حن

، وآ ن ه رجل ل يرشب امخلر؟   آ ن ه عدل 

  يقول: رآ يته يوم كذا، وساعة كذا؛ معه زجاجة ويرشب! 

جاجة مْل يكن فهيا مخر؛ هل  اعة وآ عرف تكل الز  مثاًل آ قول هل: آ ان قد كنت معه يف تكل الس 

ًا قادحًا؟!  فرس   يكون جْرحه عندئٍذ مم

 ل؛ ل نه هنا تبني  بأ ن ه وامه؛ آ خطأ  

طئ آ م ل؟ طبعًا ميكن آ ن خيطئ؛ اإ   هو برش ف ذًا هل ميكن آ ن خيم
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آ و آ ن يذكر يل سببًا؛ هذا السبب هو حمل خالف بني آ هل العمل؛ ك ن يقول مثاًل: رآ يتمه  

؟   يأ لك يف الطريق؛ فأ ان ل آ قبل خربه؛ هنا فرس  لنا آ م مل يفرس ِّ

؛ لكن هل تفسريه هذا، وجعلم آ لكه يف الطريق سببًا لرد     حديثه؛ حصيح؟ فرس 

 ل؛ حنن ل نوافقه عىل هذا. 

هم خبوارم املروءة.   يقول: هذا عندان من خوارم املروءة؛ فنقول هل: حنن ل نرد  َخرَبَ

بم امخلر لو ثبت يف الشخص  ْ انظر الآن تزنيهل؛ عنده السبب يف الصورة ال وىل قادح؛ رشم

 ه اكن واهامً يف ذكل.انهتيى ال مر؛ فيكون فعاًل فاسقًا ل يمقبل خربه؛ لكن  

ه عليه.  مقر   الصورة الثانية: السبب نفسه اذلي ذكره خطأ ؛ حنن ل ن

حق آ م  كر السبب تبني  ال مر؛ هل يمؤخذ بقوهل آ م ل يمؤخذ بقوهل؟ هل هو مم لحظ؛ فلام ذم

حقًا؟  ليس مم

م( الآن هو يذكر كل خالفًا بني آ هل العمل؛ هل اجلرح املمف  رس  هو قال: )وهل هو املَقدُّ

م عىل التعديل؟   املقد 

ح بلكرثة(؛ يعين بكرثة املعدلني آ و بكرثة اجمل ِّحنيقال: )آ م نرج  ؛ فاإذا اكن ال كرث مه اذلين ر 

ح ذا اكن ال كرث مه اجملر  لني، واإ اوي فنأ خذ بقول املعد  لوا الر  حني؟؛ هذا  نيعد  نأ خذ بقول اجملر 

 قول من آ قوال آ هل العمل.

م )قال:  مقد  ِّحم آ حفظ من آ و ن ذا اكن اجملر  ل؛ اإ ح، وعامل عد  ال ْحفظ( يعين عندان عامل جر 

ح، ل؛ فنمقدم جرح اجملر  ل؛  املعد  م تعديل املعد  ح؛ فنقد  ل هو آ حفظ من اجملر  ذا اكن املعد  واإ

 هذا قول آ يضًا.

م  عىل الت عديل ل شك يف ذكل؛  قد  ذا اكن قادحًا فهو مم لكن الصواب: آ ن  اجلرح املفرس  اإ

ذا تبني   هذا هو ال صل عندان؛ هذا هو ال صل اذلي منيش عليه؛ فنحن ننظر يف السبب؛ اإ

تلب ِّس  هبذا السبب؛ عندئٍذ  لنا فعاًل آ ن  السبب قادح، وتبني  لنا بلفعل آ ن  هذا الشخص مم

ل.  نوافق عىل اجلرح ونأ خذ به؛ ونرتك الكم املعد 

 (  وعمل احلديثفيه نزاع  مشهور يف آ صول الفقه وفروعه  قال : )

 .نزاع؛ علامء خمتلفون يف هذه القضية

َفرَسًا. وهللا آ عمل ) :قال ذا اكن مم طلقًا اإ قَدم  مم حيح آ ن  اجلرَح مم   ( والص 
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َِّح عنده  ًا بتفسري حصيح قادح؛ هذا مقصودمه هبذا الالكم؛ ل ن  املمجر  ذا اكن مفرس  طبعًا اإ

 . لِّ  زايدة عمل ليس عند املمعد ِّ

ن هكذا وآ نت انظر التعليل  وانتبه هل؛ لتبْين وتفهم القواعد بشلك حصيح، وليس فقط تمدندِّ

م عىل التعديل" ومتيش! ل هذا  لست فاهامً املوضوع! فقط تدندن بـ "اجلرح املفرس مقد 

 ال مر ليس عىل اإطالقه. 

 انظر اإىل التعليل ـ السبب ـ 

 ِّ َِّح عنده زايدة عمٍل ليست عند املمعد  ربِّ قالوا: ل ن  املمجر  ؛ فاجلارح خيم عن آ مر بطٍن قْد  لِّ

ل: قد علمت من حاهل الظاهرة ما  ل؛ وك نه يقول للمعد  علِّمه من اجملروح، مل يعلمه املعد 

دتم به؛ وهو آ ين  علِّْمتم منه سببًا  دتم عليك علامً ليس مْوجودًا عندك وتفر  علِّمته آ نت، وزِّ

 تكن تعمل ذكل؛ هذا لو اكن يقتيض جرحه؛ علمت منه مثاًل آ نه يرشب امخلر وآ نت مل

 واقعيًا وبلفعل؛ احلقيقة هكذا نقول: نعم؛ هذا فعاًل.

: قد علمت ما علِّمته ووجدتمه بطاًل؟ هنا الآن نريد آ ن نعمل هذا  لم لكن ماذا لو قال املعد ِّ

 السبب اذلي تنازعوا عليه لنمْديل حنن آ يضًا بَدلْوان، ونأ خذ بلقول الصحيح؛ مبا ندين هللا به.

مبا آ ن  املسأ ةل اجهتادية؛ ما املطلوب منك عند اجهتاد العلامء واختالفهم؟ آ نت كرجل تعمل 

، وتعل مت هذا العمل وعرفت ما املطلوب منك؟   ال دةل 

د  لِّص يف طلب احلق، وآ ن يكون عندك عمل عاملطلوب منك آ ن تتجر  ن هواك، وآ ن ختم

نصاف وعدل؛ من غري ؤثرات خارجية، ل تنظر اإىل  اكٍف لهذا الرتجيح، وآ ن حتمك بإ آ ي  مم

ن آ و يشء من هذا القبيل؛ ل؛ بل  مامة هذا ول اإىل كون القائل هو فالن آ و عال  جيب اإ

دًا عن هواك، ول ختَّشآ ن  ل  هللا، وتتقِّ هللا  تكون منصفًا، عادًل، عاملًا، خملصًا، متجر  اإ

ذا آ خطأ ت آ و  يف الكمك يف الرجال؛ هذه ال ش ياء لك ها جتعلها نمصب عينْيك، بعد ذكل اإ

يَة.   آ صبت فأ نت عىل خري؛ ل ن  املسأ ةل مسأ ةل اجهتادِّ

لو اكنت مسأ ةل من مسائل التباع؛ فنقول كل: ل جيوز كل الاجهتاد فهيا، والواجب 

لف ريض هللا حابة والت ابعني وآ تباع الت ابعني فقط عليك آ ن تت بع الس    عهنم من الص 

 َ مت فق علهيا اليت ذكرانها لمك يف كتب  ول جيوز كل آ ن تمغري ِّ ل؛ مكسائل العقيدة امل ول آ ن تبد 

الف فهيا؛ اإن اجهتدت وآ خطأ ت فأ نت آآمث،  العقيدة؛ هذه مسائل اتباع ل جيوز كل آ ن ختم
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د هنا؛ فيجب عليك آ ن تت بع مذهب السلف فهيا؛ منهتَية ل ن ه ل جيوز كل آ ن جتهت ؛ومؤاخذْ 

 ل ن  فهيا آ دةل حممكة؛ فهذه املسأ ةل انهتت؛ ضعها عىل جنب. 

ذا اس تحرضت فهيا الإخالص والصدق والعدل وطلب احلق  آ ما مسائل الاجهتاد هذه؛ اإ

د  ن الهوى، وتلك مت بعمل، ونظْرت بعمل؛ فأ نت عىل خري؛ ل ن ك بنيع تبصدق، وجتر 

ذا اجهتدت وآ خطأ ت فكل آ جر   ذا اجهتدت وآ صبت فكل آ جران، واإ ال جر وال جرين؛ اإ

صابتك، وال جر الواحد عىل اجهتادك؛ هذه قواعد العمل  واحد؛ ال جران عىل اجهتادك واإ

 وآ صوهل عند آ هل الس نة وامجلاعة.

هيا العلامء، هذه املسأ ةل؛ ويه تزنيل ال حاكم عىل املمعي نِّني مسأ ةل اجهتادية؛ ذلكل خيتلف ف

 يكون مهنجك يف هذه احلاةل؟  ختتلف آ قواهلم؛ ماذا

تَحرضِّ نمصب َعينَيك املسائل اليت ذكرانها وعندئٍذ حتمك بلعدل، ومازال السلف   آ ن تس ْ

م  م يعلمون من بعضهم البعض آ هن  ئ بعضهم بعضًا يف هذه املسائل؛ ل هن  ط  عىل هذا؛ خيم

ه م، وينهتي  الواحد مهنم حيث انهتيى علمه؛ وقد يريدون احلق، وجيهتدون عىل حسب وِّسعِّ

، فقط؛ هذا هو املطلوب منك ها هنا؛  ىل ما عمَلِّ ع، واإ  آ حسن من انهتيى اإىل ما مَسِّ

ل اإىل احلق اإىل  ؛فعندما خيتلف علامء اجلرح والت عديل؛ مهُّك آ نت الآن هو آ ن تصِّ

واب، عندما قال زيد يف بكر: بأ نه عدل، وقال معرو يف بكر: بأ ن ه فاسق؛ يرشب الص 

ذا حتق ْقت من كْون بكر يرشب امخلر، وتبني  عندك  ذًا آ نت اإ امخلر؛ قد بني  كل السبب، اإ

 فعاًل آ ن ه رشِّب امخلر؛ بِّقَول من تأ خذ؟ 

ن اكن زيد  آ حفظ، آ و معه غريه آ يضًا قد اتبَعه عىل الت عديل؛ ل هيمم ين؛  تأ خذ بقول معرو؛ واإ

 ر؛ فأ قول بِّقوهل. ل نه قد تبني  يل آ ن  احلق مع الآخ 

ا بسبب َومه، آ و  م  ذا حتق قتم وتبني  يل آ ن  قوهل يف بكر بأ ن ه يرشب امخلر خطأ ؛ اإ ا اإ آ م 

بسبب آ حٍد قد كذب عليه ونقل هل هذا اخلرب وَوثِّق به ومل يكن آ هاًل للثقة، آ و غري ذكل 

خطئ يف جترحيه، ويف دْعواه بأ ن   بْكرًا قد رشِّب من ال س باب؛ املهم آ ن ه قد تبني  يل آ ن ه مم

ل؛ هذا هو  ًا، وآآخذ بلتعديل؛ ل ن  احلق مع املمعد  فرس  ن اكن مم د  جْرحه واإ امخلر؛ عندئٍذ آ رم

 الضابط، وهذا ما ينص  عليه آ هل العمل. وهللا آ عمل.
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 ؟ هل يكف  خرب الواحد يف التجرحي والتعديلمسأ ةل:  

حيح  - الت عديلِّ والت جرحيِّ ويْكف  قولم الواحدِّ يف  قال املؤل ف رمحه هللا :)  (  - عىل الص 

هذه مسأ ةل جديدة؛ عندما آ ريد آ ن آ عرف بكرًا هذا؛ هل هو ثقة آ م ضعيف؛ ووجْدتم 

فيه الكمًا لِّيحىي بن معني فقط؛ قال: بكر ثقة؛ ومل آ جد فيه الكمًا ل ي  خشص آآخر؛ هل 

 آآخذ بقوهل، ويكف  جترحي واحد كيحىي بن املَعني آ م ل؟ 

هذا هو الصحيح؛  ؛)ويكف  قولم الواحد يف التعديل والت جرحي عىل الصحيح( قال املؤلف:

واة مثل حيىي بن  - ل ن  املمزيك   عني، وآ محد بن حنبل وغريمه مهذا الرجل اليت يتلك م يف الرُّ

خربًا عن غريه، آ و آ ن يكون حاكامً؛ يعين عندما تأ يت آ نت  -  ا آ ن يكون مم م  هو آ حد رجلنْي؛ اإ

خالطه ذا تعرف عن بكر؟ آ قول كل: وهللا بكر هذا قد آ خربين زيد بأ ن ه وتسأ لمين؛ ما 

ووجده رجاًل ثقة؛ فهو ثقة، فأ ان الآن قد وث قتمه، لكن بلعامتد عىل الكم زيد؛ فأ ان امخربك 

خرباً  خربًا؛ هل اخملربِّ جيب آ ن يكون ، فعن غريي آ ن ه ثقة؛ فهنا آ كون آ ان مم اإذا كنتم آ ان مم

دًا آ   ِّ تعد   حد يكف ؟ وا ممم

م هذا الالكم.  واحد يكف  يف نقل اخلرب؛ وقد تقد 

خربًا، وآ كون حاكامً؛ كيف؟ بأ ن آ قول كل  وهللا آ ان آ عرف بكرًا، وقد :ورب ام ل آ كون مم

خالطتمه فوجْدتمه عدًل، آ و وجْدته فاسقًا؛ آ عرف عنه آ ن ه ل يصوم مثاًل، آ و يْزين آ و غري 

ي َحمَكتم عل    يه؛ فأ ان حامك  الآن. ذكل، فَهنا آ ان اذل 

دًا؛ آ كرث من خشص؟  تعد   وهل جيب يف احلامك آ ن يكون مم

م آ يضًا هذا ال مر.  ل ؛ واحد يكف  ؛ وقد تقد 

ل واحدًا؛ قمبِّل  ح واحدًا آ و اكن املمعد  ذا اكن املمجر  ذًا ل يمشرتط العدد يف اجلرح والت عديل، اإ اإ

خربًا، آ و آ ن  ا آ ن يكون مم م  ه؛ ل ن ه اإ د خربم يكون حاكامً، وليس هو شاهدًا حىت  يمشرتط الت عدُّ

ا خرب، آ و حمك . ؛اكلشهادة؛ هذه من املَواطن اليت اختلفت عن الشهادة م  ا اإ ذ آ هن   اإ
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 يتضمن تعديهل   مسأ ةل: هل رواية الثقة عن ش يخ 

ا روايةم الثقة عن ش يخ ) مث قال: يخ آ م ل؟؛ فيه ثالثة    ؛ وآ م  نم تعديهَل ذكل الش   فهل يتضم 

 ...( آ قوال

يعين؛ لَو وجْدان رواية لِّيحىي بن معني عن رجل؛ قال: آ خربين فالن؛ فقط وليس آ كرث؛ 

فقط يْروي عنه، حيىي بن َمعني ثقة؛ فروى  ل جترحيًا ول تعدياًل؛فيه؛  وما وجدان هل الكماً 

ثنا فالن بن فالن؛ فهل يعين هذا آ ن  فالاًن هذا ثقة  عن هذا الش يخ ومس اه لنا؛ قال: حد 

 عند حيىي بن معني؟ هذه يه مسأ لتمنا.

 يف هذه املسأ ةل ثالثة آ قوال:

د آ ن روى عنه حيىي بن معني خالص يعترب ثقة؛ فهذا القول يعين آ نه  قول بأ ن ه ثقة؛ جمر 

  .تعديل هل

 وقول بأ ن ه ليس تعدياًل هَل 

ام والقول الثالث فيه ت  فصيل؛ ذلكل هو اذلي ذكَره؛ فرتك القول ال ول والثاين؛ ل هن 

ل: تعديل    ليْس بِّتعديل. : ، والث اينمعروفان؛ ال و 

 القول الثالث: 

ل  فالقال: ) ، واإ ل  عن ثقة: فتوثيق   ( واثلهثا: اإن اكن ل يْروي اإ

ل  يف حاةل واحدة: آ ن يمعرف عن حيىي بن معني م  ثاًل آ ن ه ل يْروي يعين هو ليس تعدياًل اإ

ل  عن ثقة، هكذا عادتمه؛  اوي ضعيفًا تركه؛ ل يْروي عنه؛ هذه ثالثة آ قوال. فاإ  اإذا وجد الر 

حيح آ ن ه ل يكون توثيقًا هَل، حىت  ولَو اكن مم ن يَن صُّ عىل عداةل  قال املؤل ف :) والص 

يوخه   ( ش م

واب؛ حيح آ ن ه ل يكون تعدياًل  وهذا القول اذلي اختاره ابن الصالح رمحه هللا هو الص  الص 

اوي ثقة عنده حىت  لَو اكن مم ن ق  ل  عن ثقة؛ ل ن ه َما  يلهل، ول يكون الر  فيه بأ نه ل يْروي اإ

عفاء!  وا هل رِّواايت عن ضم ل  َووجدم ل  عن ثقة؛ اإ ن راو قالوا فيه ل يروي اإ  مِّ

آ م يف وسطه آ م يف  وحنن ل ندري مىت اشرتمط هذا الرشط؛ هل هو يف بداية حتديثه،
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باَم يكون يل ندر  آآخره!  عفاء؛ ذلكل وجدوا هذا، ورم ب ام قبل ذكل اكن يْروي عن الض  ؛ فرم

كل ل يمعتربم هذا توثيقًا هل.   ثقة عنده ضعيفًا عند غريه؛ فذلِّ

ن قيل فيه بأ ن ه ل م  ذا اكن احملدث مِّ ل  عن ثقة؛ رمبا  لكن قضية آ نه اإ تَأ نَسم يْروي اإ هبا  يمس ْ

جال؛ لكن آ ن  ن شاء هللا معنا يف دراسة كتب الر  بعض اليشء، تنفعك آ حيااًن كام س يأ يت اإ

 يكون دامئًا ثقة؛ فال. 

م ل يْروون اإل عن ثقة؟   طبعًا كيف تعرفهم هؤلء اذلين قيل فهيم بأ هن 

تقةَل ل حد ال س ْ عوا يف رساةل مم مجعت  ، وقد(1)نسيت امس الرساةل الآن علامء؛هؤلء قْد مجم

ا ما اس تطعت مْجعه عندي آ يضًا فميَن قيل فيه هذا؛ مجع آ ثناء  تمن كتب الرجال؛ مرر هتم

ل  عن ثقة،  ث اإ قراءة كتب الرجال، اذلين يقولون فهيم فالن ل يْروي اإل عن ثقة ول حيد 

ث بنتقاء ش يخه آ و وادله كعبد هللا بن الإمام  ن شاء آ و حد  آ محد اىل آآخره؛ س يأ يت معنا اإ

 هللا 

اوي د الرواية ل تكف  يف توثيق الر  احج يف هذه املسأ ةل: آ ن  جمر    .لكن الر 

ثين "الثقة"، ل يكون ذكل توثيقًا هل عىل الصحيح؛قال :)  (  ولْو قال حد 

ثين الثقة؛ فه ه؛ لكن قال حد  يقبل منه  لآ ي: حىت  لَو قال حدثين الثقة فقط ومل يسم ِّ

يه لنا حىت  نعرف من ؛ هذا؟ ل ل ن ه رب ام يكون ثقًة عنده لكنه عند غريه ليس بثقة؛ فيمسم 

براهمي بن  ا فت شوا عنه وجدوه اإ ثين الثقة"؛ فلم  افع  رمحه هللا يقول: "حد  هو؛ وقد اكن الش 

 آ يب حيىي ال سلم ؛ وهو مرتوك! 

مبا ي ثين الثقة؛ فرم   .لكنه عند غريه ليس بثقة ؛كون ثقة عندهانظر؛ ل نكتف  بقول: حد 

  (وهذا واحض وهلل امحلد  .ل نه قد يكون ثقة عنده، ل عند غريه: )لقا 

 

 

ل عن ثقة"،  -1 نه ل يروي اإ هناك حبث ل حد املعارصين امسه محمد خلف سالمة؛ بعنوان: "ادلرر املتناسقة فمين قيل اإ

 ( 401منشور يف جمةل احلمكة العدد الثاين عرش)ص
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معهل وفق حديث؛ يس تلزم تصحيح  هل فتيا العامل آ و  

 احلديث؟ 

تلْزمم تصحيحه هَل   وكذكل فمْتيا العاملقال:  قال: ) م عىل َوفْق ِّحديٍث؛ ل يس ْ   ( آ و مَعَهلم

ذا مسعهتا ظننهْتا خرجت نتيجة  يعين عامل من العلامء يفيت كل فتوى؛ هذه الفتوى آ نت اإ

ه آ نت، مثاًل سأ كل خشص عن ماء وقعت فيه جناسة، وآ فْتَْيت وقلت:  دليل مْوجود تعلمم

ه آ و لونه بنجاسة حتدث فيه، آ ان عندما آ مسع ماذا  ل  اإن تغري  رحيه آ و طعمم املاء َطهور  اإ

 آ قول؟  

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصهذا آ فىت هبذه الفتوى بناًء عىل حديث آ يب آ مامة؛ هبذا املعىن آ ن النيب  آ قول:

ل ما تغري من طعمه آ و لونه آ و رحيه بنجاسة حتدث فيه" سه يشء اإ  (1)"املاء طهور  ل يمنج 

ن اكنت  عندك؛ حصيحاً  آ و هبذا املعىن؛ فال يلزم من ذكل آ ن يكون هذا احلديث حىت واإ

 الفتوى متطابقة مع هذا احلديث.

جمع علهْيا.   طبعًا هذا احلديث ضعيف بلتفاق؛ لكن املسأ ةل هذه مم

فتائه هبذه  ذًا هو آ فىت بناًء عىل الإجامع؛ ل عىل حصة احلديث؛ فال يلزم من اإ هل رآ يت؟ اإ

ب ام يكون قد اعمتد عىل  ؛الفتوى آ ن يكون هذا احلديث عنده حصيحاً  دليل آآخر كام هو فرم

احلال عندان يف الصورة اليت مث لنا هبا؛ ذلكل قال هنا:)وكذكل فمتَيا العامل آ و معهل عىل َوفقِّ 

 حديٍث ل يس تلزم تصحيحه هل(. 

 لكن ابن كثري هنا عنده اعرتاض:

 ( قلت: ويف هذا نظرقال: )

عنده قول آآخر يف هذه اللكمة يس تعملوهنا لالعرتاض عىل الالكم؛ يعين الالكم ل يعجبه؛ و 

  .املسأ ةل

ذا مل يكن يف الباب غريم ذكل احلديث قال: )  ( اإ

 

 مفا بعد (1/397انظر "البدر املنري" لبن امللق ِّن ) -1
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ذا اكنت هذه املسأ ةل ليس فهيا آ ي  دليل آآخر؛ منا  انظر كيف نَصَص عىل املوضوع؛ فقال: اإ اإ

   ؟هو هذا احلديث فقط؛ فكيف تقول

ض لالحتجاج به يف فمتياه آ و حمكه، آ و استشهد به عند  قال: )  ( العمل مبمقتضاه آ و تعر 

ذا مل يكن يف الباب غري ذكل احلديث ض لالحتجاج به، يقول كل: اإ  ؛يف فمتياه( )آ و تعر 

ذًا فهو يس تدل هبذا احلديث.   يعين مل ا آ فىت ذكر احلديث؛ اإ

آ و ذكر احلمك املأ خوذ من هذا احلديث آ و استشهد به عند العمل مبمقتضاه؛ يعين معِّل مبعىن 

 .عنده احلديث حصيحهذا احلديث، مث  استشهد بحلديث؛ يقول : هذا لك ه يدلُّ عىل آ ن  

ن مل يكن يف  الح؛ ل ن ه واإ واب مع ابن الص  سمل  آ يضًا؛ والص  لكن ما ذكره ابن كثري غري مم

 ذكل احلديث؛ يعين ليس هناك حديث آآخر؛ لكن رب ام يكون الفقيه قد اعمتد الباب غري

حايب؛ فاعمتد عىل قول  يَة قول الص  عىل اإجامع آ و اعمتد عىل قياس آ و ممَن يقول حبمج ِّ

هَل هذه ادلعوى، وآ ن نقول: يلزم  م  ذًا ل يصح آ ن حنم حصايب... اإىل آآخره؛ فالحامتلت قامئة؛ اإ

 ديث عنده حصيح.من ذكل آ ن هذا احل 

الح    .هذا هو القول الفصل يف املسأ ةل وهللا آ عمل ؛ وهو ما ذكره ابن الص 

 

بناء عىل شهاد الشاهد؛ تعديل    هل حمك احلامك   مسأ ةل: 

 للشاهد؟ 

 (  تعديل بت فاق   ؛ العداةل  طِّ رَتِّ املمشْ   احلامكِّ   مْكم وحم   قال ابن احلاجب: قال ابن كثري: ) 

 هذه مسأ ةل آ خرى 

مك احلامك املمشرتِّط العداةل تَعديلم بت فاق( هذا الالكم اخترصه ابن كثري من الكم ابن  ؛)حم

الح؛   اذا يعين هذا الالكم؟مفالص 

ذا آ راد  هود فأ تَْوا هل بشاهَديْن؛ حَفمَك لَِّمن يف مسأ ةل آ ن حيمك آ و القايض احلامكاإ ؛ فطلب الشم

هود وقال  َية آ نت تكسب القضية كون معك شهودهلمعه الشم ؛ ل ن "البينة اً : صاحب القضِّ

 عىل املدع  والميني عىل من آ نكر"  

 هل؛ ف ، وحمك ملن شهدوا هلمعل القايض بقول الشهودوقد  الشهود؛؛ ويه فهذا جاء بلبي نة
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عند القايض ونأ خذ من ذكل آ ن ه يمَوث قهم؟ هذه  ؛ عدولً الشهود بناًء عىل ذكل يعترب هؤلء

 يه مسأ لتنا 

قال: )وحمك احلامك املمشرتط العداةل تعديل بت فاق( اذلي يشرتط العداةل يف الشهود يعترب 

ذًا فهم عدول عنده تعدياًل بت فاق آ هل العمل؛ وهذا حق، ؛ مبا آ ن ه حمك بناًء عىل شهادهتم؛ اإ

ل شهادة العدول  .ل نه ل يقبل اإ

 

تضعيف    هل ترك العامل العمل مبعىن حديث؛   مسأ ةل: 

 ؟ للحديث

ا اإعراض العامل عن احلديث املعني   ) قال: فليس قادحًا يف احلديث    - بعد العمل به   - وآ م 

 (  بتفاق 

فتاء  اكنت: هذه املسأ ةل عكس املسأ ةل اليت قبل الفائتة؛ املسأ ةل ال وىل هل معل العامل آ و اإ

آ ن  هذا احلديث حصيح عنده؟ هذه املسأ ةل اليت ه يلْزم من العامل بفمْتيا عىل مقتَض حديث؛

ذا مل يعمل مبعىن حديث؛ ؛ فهي مسأ لتمنا الآنآ ما فاتت،  هل يلْزم من ذكل آ َن هذا ف : اإ

 احلديث عنده ضعيف؟ 

ا اإعراض العامل عن احلديث  الف ؛ ف املمعني  بعد العمل به(قال: )وآ م  هو رب ام يعمل مبسأ ةل ختم

  ؛لكن رمبا هذا احلديث مل يبلغه؛ وهذا موجود؛ فوق لك صاحب عمل علمي حديثًا؛

الفها؛ ختفالناس  فى علهيم آ ش ياء؛ حىت  العلامء ختفى علهيم بعض ال دةل آ حيااًن فيمفتمون خبِّ

م موجود؛ يفيت آ حدمه آ حيااًن بلفمتَيا ول حىت  يف الصحابة ريض هللا عهن ؛ بلوهذا َموجود

ذ قد آ فىت  الِّف هذا احلديث بناًء عىل علمه؛ وقد آ حسن هو اإ يعمل بحلديث فيمفيتِّ بِّفمتَيا ختم

 مبا يعمل.

ذا بلَغك احلديث وآ عرضت عنه ومل تعمل به قتضاه؛ و  ؛فاإ  آ فْتَْيت بفتيا ختالف مم

  ( فليس قادحًا يف احلديث بتفاق قال: )

  ؛ عنده هو ل يعترب ذكل تضعيفًا منه للحديثحىت  

لم عنه قال: )  ( ل نه قد يَْعدِّ
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 يعين يرتكه ول يعمل به 

م قال: )  ( عارض آ ْرحج عنده مع اعتقاد حص تهمل

يعين رب ام آ نت ترى حديثًا حصيحًا؛ وعندك حديث آآخر حصيح؛ تعارضا؛ فترتك آ حد 

  .احلديثنْي وتعمل بلآخر؛ ل ن ه آ قوى من ال ول

ذا تعارض حديثَان يرتكون آ حدهام ويعملون بلآخر؛ ل ن  الثاين  وهذا موجود بكرثة الآن؛ اإ

ن  مون ال قوى واإ ل؛ وبيهنام تعارض متامًا؛ ل جمال للجمع؛ عندئذ يقد  يكون آ قوى من ال و 

ذًا ل يلزم من ترك العامل العمل بحلديث آ ن يكون هذا  اكن الآخر حصيحًا عندمه آ يضًا؛ اإ

 .احلديث ضعيفًا عنده. وهللا آ عمل

 

 هل تقبل رواية جمهول العداةل :  مسأ ةل 
 . ( ل تمْقبمل روايتهِّ عند امجلاهري   ؛ظاهرًا وبطناً   عداةلمسأ ةل : جمهول ال)قال: 

ث عنه: هو جمهول )احلال(؛ ل ن اجملهول ينقسمِّ اإىل  اجملهول املقصود هنا اذلي يتحد 

 وجمهول)عنَي(. قسمني: جمهول)حال(، 

 جمهول احلال: اذلي مْل يَرِّْد فيه جرح  ول تعديل، وروى عنه راواين فأ كرث.

ا جمهولم العني:  ل  راٍو واحد. ْد فيه جرح ولرِّ فمل يَ  آ م   تعديل، ومْل يروِّ عنه اإ

 هذا الفرق بني جمهول احلال وجمهول العني.

احج  ويف املسأ ةلِّ وجمهول العني: شديد الضعف؛ ل يَصلمح يف الْشواهد وا -ملتابعات عىل الر 

 .- قولن 

حيح. ا وآ مَ   جمهولم احلال: فضعفهم آ خف؛ يَصلح يف الشواهد واملتابعات عىل الص 

 املؤلف: )جمهول العداةل  ظاهرًا وبطنًا( يقول هنا 

ويثنون عليه؛ اذلين يمزك ون الشخص؛  العداةل الباطنة: يه اليت يمرَجعم فهيا اإىل آ قوال املزك ني

لهيم ف من خالل تتب ع ال حوال، وتتبع  ؛يمرجع اإ ل هنم مه اذلين يعرفون حقيقة حاهل، هذه تمعرم

حتتاج اإىل يشء من املمخالطة مع الشخص، آ و  يقال: ال قوال وال فعال للشخص؛ يعين كام

ظته جيدة  ؛تتب ع لِّ حواهلِّ  آ م حىت يمعرف هل هو عىل اس تقامة، عىل دين، يمعرف هل حافِّ
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ى بلعداةل الباطنة. ل؛  هذه اليت تمسم 

 بعض طلبة العمل يفهم من العداةل الباطنة اليشء اذلي ل يعلمهم اإل هللا س بحانه وتعاىل! 

ثني عندما يقولون العداةل الباطنة- بطل  - هذا خطأ    ؛؛ ليس هذا املقصود من الكم املمَحد 

من جمرد آ ن ترى الشخص مثاًل فقط بل مقصودمه بلعداةل الباطنة: يه اليت ل تمعمل 

، تراه يصوم؛ تقول: خالص ؛ رآ يته يصيل، رآ يته مثاًل ةعداةل ظاهر  تسمى ل؛ هذه؛ يمصيل 

رآ يت عليه مَست الاس تقامة؛ لِّحية كذا اىل آآخره..؛ يعين ال ش ياء اليت  ،خيرج اإىل املسجد

؛ لكن يف ظاهر احلال؛ لكن عند اخملالطة والا كل  عىل اس تقامتهِّ حتاكك به، ومعاملته تدم

هذه يه اليت  ظهر كل آ ش ياء وحقائق آ خرى؛ت بملال، آ و السفر معه، آ و جماورته؛ 

وهنا العداةل الباطنة؛ وهذه آ مه من ال وىل؛ ال وىل هذه ل عربة هبا عندان هنا؛ ل هنا ل  يمسم 

ن ام العربة بلثانية ويه: العداةل الباطنة وهذه  حق ق  جيب التَ اليتيه تمعط  حقيقة الشخص؛ اإ

  .مهنا 

ظهار الإسالم، والسالمة من  ؛فقال هنا: )جمهول العداةل ظاهرًا وبطنًا( العداةل الظاهرة: اإ

فسق ظاهر كرشب امخلر وكذا؛ ل يظهر منه يشء من هذا؛ خالص حنمك عليه بلعداةل؛ 

منه من  رفوا ذكلعلكن العداةل الباطنة هذه اليت تمعرف من خالل تزكية املزكني اذلين 

هو الفرق ما بني العداةل الظاهرة  ؛مثل هذا ،خالل تتب ع واختبار ال حوال، وتتب ع ال فعال

 والباطنة.

،): (1) وقال الَزركيش يف كتابة "النكت"  مراده بلعداةل الظاهرة: العمل بعدم الفسقِّ

ا الباطنة: فهي  اليت يمرجع فهيا اإىل آ قوال املمزك ني   .(وآ م 

وبنفس املعىن؛ من حيث املعىن اذلي ذكرته سابقًا؛ آ وًل هو الكم اخلطيب يف 

 .(2)"الكفاية"

 هذا هو الفرق ما بني العداةل الظاهرة والباطنة. 

ول يف الباطن؛ )ل  قال: )جمهول العداةل ظاهرًا وبطنًا(؛ ل تمعرف عدالتمه ل يف الظاهر

مع كونه معروف العني برواية عدلنْي عنه آ و آ كرث؛ فهو عينه ؛ تمقبل روايتمه عند امجلاهري(
 

1- (3/378 .) 
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 هذا عند مجهور العلامء.احلال؛  معروفة لكن  حاهل جمهول

لمت عدالتمه بطنًا، ولكنُّه عَْدل يف الظاهر ) قال: ِّ ؛ فقد قال بَقبوهل  - وهو املس تور  - ومن ُجم

 ( الشافعيَة بعض  

ثني؛ وهو: تقس مي العداةل  ؛غري معمول به عند السلف هلكن هذا اصطالح عند بعض احملد 

آ نُّ جمهول العداةل الباطنة ومعلوم العداةل  اإىل )عداةل ظاهرة وبطنة(، مَث بناء عىل ذكل:

لف هةالظاهر  ؛ ولكن عند الس  ذا ؛ بىَن عىل هذا بعض الشافعية قَبول رواية من هذا حاهلم

ْذ املمعترب عندمه والعمدة عىل العداةل الباطنة،  م ؛ فهذه العداةلآ ما اكن يمعترب جمهوًل؛ اإ ال تمقد 

منا هو قول لبعض الشافعية  ؛- ريض هللا عهنم  - ول تؤخر من حيث احلمك عند السلف  اإ

 كام ذكر املمؤلف.

ح ذكل سلمي بن آ يوب الفقيه الح وقد حر   ،قال: )ورج  رتم البحث يف ووافقه ابن الص 

مات"ذكل يف   وهللا آ عمل(  "املقد 

  -: حاصل هذا املبحث وخالصته آ ن اجملهول قسامن ـ كام ذكران بدايًة ـ

 جمهول عني، وجمهول حال.

ح يف الشواهد واملتابعات؛ آ ن  جمهول العني ل يَْصلم  -رمحه هللا  - وقد ذكر ش يخنا الوادع  

حيح يف جمهول احلال سواًء اكن جمهول  يصلح فَ عداةل الظاهرة آ م معلوهما ل فرق؛ البيامن الص 

تج  به.  ،يف الشواهد واملتابعات  ول حيم

تج هبام عىل الصحيح من آ قوال  عىل لك ٍ سواًء اكن جمهول احلال آ و جمهول العني؛ فال حيم

لت عدالتمه؛ ل تمقبل روايتمه، آ هل العمل؛ ل ن حتقيقِّ ا اوي رشط، ومن ُجم لعداةل يف الر 

فال بد  من ظن  عدمه وكْونهِّ عدًل وذكل ل  والإجامع منعقد  عىل آ ن الفِّسق مينع القَبول؛ 

ه يف حال اجلهاةل .  نعلمم

مات وهللا آ عمل(  رتم ِّالبحث يف ذكل يف املقد   قال :)وقد حر 

 .- رمحه هللا-  هو كتاب لبن كثري 

ا املمهبم اذلي مل يمسمَ : )الق نْ ، ُآو مسم ِّ فأ م  مُّ ل يَْقبل روايته آ حد     َ  ول تمعرف عينه، فهذا مِّ

ن ه يمس تأ نَس   ذا اكن يف عرص التابعني و القرون املشهود هلم بخلري؛ فاإ علِّمناه؛ ولكنه اإ

 (. بروايته ويس تضاء هبا يف مواطن
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مهْبمم: اذلي مْل يمسم  ؛ ك ن  ثنا ش يخ آ و راوٍ امل هْبَ  ؛يقول مثاًل يف الإس ناد حد  مل  م  مثل هذا مم

.  يمسم 

ثنا محم د :آ و مسم   ومل تعرف عينه؛ ك ن يقول   بن عبد هللا. حد 

دخال جمهول العني بذكره   طي ب؛ من هو محمد هذا! عينهم غري معروفة؛ فرب ام يريد من هذا اإ

فه ا اجملهول  )بقوهل: ؛ (1)"الكفاية" خلطيب يفهذا؛ فداخل هذا يف جمهول العني اذلي عر 

عند آ حصاب احلديث: هو لك من مل يش هتر بطلب العمل يف نفسه، ول َعَرفه العلامء به، 

ل  من ُجة راٍو واحد  (ومن مل يمعرف حديثه اإ

ث عن خشصني: ُّه يتحد   فالظاهر هنا من الكم املؤلف آ ن

ل املهبم: وهو اذلي مل يسم  كام ذكران    .ك ن يقول: حدثنا ش يخ آ و راو... اإىل آآخرهال و 

ثنا محم د آ و حدثنا محمد بن  ى لكن ه ل يمعرف؛ وهذا جمهول العني؛ ك ن يقول: حد  والثاين: يسم 

روى  آ نه ول جند ،لكن من هو محمد بن زيد هذا؟ ل نعرفه؛ هذا جمهول العني ؛زيد مثالً 

ل راٍو واحد؛ ومل يرِّد فيه جرح  ول تعدي  يعترب جمهول عني ف ل؛ عنه اإ

َمن ل يقبلم روايتَه آ حد علِّمناه( ذًا الظاهر آ ن  جمهول العني ل تمقبل روايتمه  ؛قال: )فهذا مِّ اإ

ع  ولكنه وهو طبعًا حافظ؛ ؛هنا نفى العمل عن نفسه، ومل يذكر التفاق هبلتفاق؛ لكن تور 

يعين من الصعب بعد ذكل آ ن جتد  ؛كهذا اً ينف  آ مر  ، حفنيلكنه حافظ، عن نقل الإجامع

  .من خالف؛ ولكن رب ام يوجد آ يضاً 

ن ه يمس تأ نسم بروايته، ذا اكن يف عرص التابعني، والقرون املشهود هلم بخلري؛ فاإ  قال: )ولكنه اإ

  ويمس تضاءم هبا يف مواطن( 

كذب فهيم هذا ذكروه ل هنم قالوا: آ حصاب القرون ال وىل مثل التابعني وآ تباع التابعني اكن ال

ديد فهيم قلياًل؛ فذلكل نس تأ نس برواية الواحد عْ ، والضَ نيقلياًل واملرتوكون فهيم قليل ف الشُّ

فنس تأ نس به يعين  ختتلف عن معىن الاحتجاج، ؛ةءومعىن الاس تئناس والاس تضا  ،مهنم

ذا جاءتنا قرينة خفيفة آ خرى لكن آ ن حنتج به؛  ميكن آ ن يكون داعامً لها؛ مييش احلال، ؛اإ
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 ال. ف

س ند الإمام آ محد وغريه من هذا القبيل كثري وهللا آ عمل.قال: )    ( وقد وقعم يف مِّ
 

 كيف ترتفع اجلهاةل عن الراوي 
قال اخلطيب البغدادي وغريه: وترتفع اجلهاةل عن الراوي مبعرفة العلامء هل آ و برواية عدلني  

 (  عنه

كيفيُّة رفع هذه اجلَهاةل  وهو موضوع آآخر؛بعد ما عرفنا اجملهول وعرفنا حمكه؛ انتقل الآن اإىل 

  ؟: هو ثقةلعن الراوي؛ كيف ميكن آ ن نقو 

ذا حبثَت يف كتب الرجال مل يموث قهم معترب ول وجدت فيه جرحًا ول  وايً فوجدت را ؛اإ

ل راو ذا وجدت فيه: هذا تقول ؛اً واحد ايً تعدياًل، ومل جتد روى عنه اإ  جمهول عني، آ و اإ

 جمهول حال. فيه: عنه آ كرث من راو تقول روى

 ُجاةل العني وُجاةل احلال؟ طيب؛ كيف ترتفع 

ذا وجدت هل توثيقاً  ،ترتفع بلتوثيق ذا مل جتد هل توثيقًا فال ، ر فعت اجلهاةل وصار ثقة ؛اإ ا اإ آ م 

 تمرفَع هذه اجلهاةل.

فًا يف املسأ ةل؛ لكن هذا هو الَراحج وهو خالصة املوضوع؛ وس يذكر لنا الآن خال ههذ

ل    ن يموث ق.آ  الصحيح اإن شاء هللا؛ يعين الراوي ل ترتفع ُجالته اإ

اوي " ث عن اجلهاةل  - )قال اخلطيب البغدادي وغريه :"وترتفع اجلهاةل عن الر  هنا يتحد 

 (؛آ و برواية عدلنَي عنه، ) العلامء وعرفوه بلطلب عرفه يعين (1)مبعرفة العلامء هل"  - العينية 

ذا روى عنه راواين عندئذ ترتفع اجلهاةل؛ لكن ما   ملقصود برفع اجلهاةل هنا؟ا يعين اإ

 الارتفاع من ُجاةل العني اإىل ُجاةل احلال؛ وليس املقصود هبا الاحتجاج.

ام عنه قال اخلطيب: ل يَثْبت  قال: )  (2)  (هل حمك العداةل بروايهتِّ

د رواية اثننْي عنه؛ نقول: وهللا هو عدل! ل؛ لكن ترتفع اجلهاةل العْينيَة ويرتق   ،ليس مبجر 

 اإىل آ ن يكون جمهول حالٍ 
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 ( مط وعىل هذا النَ قال :)

 يعين عىل هذه الطريقة؛ طريقة التعديل برواية عدلني عنه.

ب ان وغريهقال: )  ( َمَّش ابن حِّ

د آ ن عهلم جحَ جفيعين بعض احملدثني قَبَِّل رواية من روى عنه عدلن؛  ة هبذا؛ وجعهلم ثِّقة مبجر 

 .يروَي عنه راواين عدلن

ب ان وغريه( به كتا  ا مَّش يفابن حبان عىل هذ ؛قال: ) وعىل هذا الْنمط مَّش ابن حِّ

اوي جرحًا ول تعدياًل، وروى عنه عدلن فأ كرث؛ فيمدخهل يف  ؛"الث ِّقات" ذا مْل جيد يف الر  اإ

دخال؛ يذكره يف "الث ِّقات"؛ ذلكل جتد بعض آ هل العمل يقول: ؛"الث ِّقات"كتاب  د اإ  جمر 

ب ان يف الث ِّقات"  فقط  ؛"ذكره ابن حِّ

ذا ذكرهم ابن حب ان ووث ق  .جي د هتوثيقف ؛ هلكن اإ

ذا قال مثاًل: " مم  د  ؛س تقمي احلديث"اإ ذا ذكره جمر  هنا يكون قد عرفه؛ توثيقه جي د؛ لكن اإ

ب ان هنا يف التوثيق خيتلف عن رشطنا؛ وقد فهذا ل  ذكر فقط؛ يكف ؛ ل ن  رشط ابن حِّ

م معنا يف مبحث الصحيح: وآ ن  احلديث الصحيح يمْشرتط فيه آ ن يكون راويه عدًل  تقد 

تطبيق الرشوط هذه عىل احلديث املمعنَي فيحمكون وقملنا : خيتلف العلامء يف  وحافظًا،

ذا توف رت يف احلديث اكن احلديث حصيحًا؛ لكن  تفقون عىل آ ن  هذه امخلسة اإ عليه، فهم مم

 خيتلفون عند التطبيق. 

ذا جاء راٍو وروى عنه عدلن يقول: ثقة؛ ويقبل حديثه، لكن حنن  ب ان اإ فالآن مثل ابن حِّ

بيننا وبينه واحد؛ حنن نشرتط التوثيق وهو يشرتط التوثيق،  خنالفه؛ مع آ ن  رشط التوثيق

موث قمه حنن هو يموث قه، لكن بعض من يموث قه  لكن الثقة عنده خيتلف عن الثقة عندان، من ن

؛ وهو اذلي مْل يرد فيه جرح  ول تعديل، وروى عنه عدلن؛ هو يموث قه هو حنن ل نوث قمه؛

 ال نقبل هذا التوثيق.فحنن  آ ما 

ذا من آ س باب الاختالف بيننا وبينه يف تصحيح ال حاديث  واختالف  كثري بيننا وبني فه

تساهاًل يف تصحيح ال حاديث ب ان يف تصحيح ال حاديث؛ حننم نعترب ابن حب ان مِّ ؛ ابن حِّ

الً  ومن حيث التطبيق آ يضًا  وغريه، يففيه، و ل ن مثل هذا الرشط مثاًل؛ جتد عنده تساهم
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 وهللا آ عمل . هذا ال مريف جتد عنده تساهالً 

ب ان وغريه  (؛ مث قال:قال: )وعىل هذا الْنمط مَّش ابن حِّ

د هذه احلاةل )  (  وهللا آ عمل  . بل َحمَكَ هَلم بلعداةل مبجر 

ومل  ،رفع اجلهاةل العْينيَة اإىل اجلهاةل احلَالَِّيةاليت ذكرت؛ ويه  عىل هذه الطريقة يعين مَّش

  .يكتف هبذا؛ بل ووث ق آ يضًا بناًء عىل هذا

ا من  قال: ) وى واحد ملْ قالوا: فأ م   (  يرو عنه سِّ

 وهذا هو جمهول العني 

،   مثلم قال: ) ٍ ر  ان   مَعرو بن ذي مم د  ايئ، وسعيد بن ذي حم تَفَرد بلرواية عهنم    ؛ وجب ار الط 

َيب  آ بو اإحساق السبيع ،  وير بن لكم د عنه قتادة.    ؛وجم  تفر 

عيب  ؛ " والهزهاز بن َمزْينْ   قال اخلطيب:    ( تفَرد عنه الش 

د عنه الَشعيب( (1)اخلطيب يعين يف كتاب "الكفاية"   يعين فهو جمهول ؛ قال :) تفر 

الح:   الثوري( وروى عنه  قال: )قال ابن الص 

ذن  ذًا ارتفع من ُجاةل العني اإىل ُجاةل  آآخر؛ ايً هل راو وجداإ فصار قد روى عنه عدلن؛ اإ

 احلال.

الح هنا؛ وذكروا آ ن الثوري مل ْيرو عن  ذا ثبت  ،زالهزها ولكهنم خَطأ وا ابن الص  وعىل لك ٍ اإ

ن مل يثبْت فيبقى جمهول العني ك  .ام قال اخلطيبآ ن  ثقًة آآخر روى عنه فهو جمهول احلال، واإ

حنن الآن لس نا يف َموطن حترير آ حوال هؤلء الرجال؛ لكن يك نفهم الصورة فقط؛ هذا و 

 اذلي نمريده. 

الح قال: )   (:وقال ابن الصُّ

الح عىل اخلطيب؛ عىل قوهل بعدم ثبوت العداةل برواية عدلنْي  هذا اعرتاض من ابن الص 

  عنه. 

الح: وقد ر ) قال: ْرداس ال سلم ، ومل يروِّ عنه سوى قيس    البخاريُّ   وى وقال ابن الص  لِّمِّ

  (2)  (بن آ يب حازم
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ل  راو واحدآ ن يعين   .البخاري قد وثَقه؛ يعين آ دخل هل يف حصيحه  وهو ومل يرو عنه اإ

محن   ؛ومسمل لربيعة بن كعب ) قال:  ( ومل يرو عنه سوى آ يب سلمة بن عبد الر 

  .(1)مسمل لربيعة بن كعبآ خرج آ يضًا 

 (  وذكل مصري  مهنام اإىل ارتفاع اجلهاةل برواية واحد  قال: قال: )

اكان يكتفيَان برواية  يعين يريد آ ن يس تدل الآن آ ن  البخاري ومسلامً  ؛طبعًا هذا الالكم خطأ  

اوي الواحد الَعدل عن الشخص حىت  ترتفع ُجالته ويصري عدًل بذكل؛ وهذا بطل  الر 

وربيعة بن كعب حصايب من  ،ال سلم  هذا حصايب من آ هل الشجرة داسرْ طبعًا؛ ل ن  املِّ 

حايب ف ة؛ والص  ذآ مره منتٍه،  آ هل الصم ، ثِّقة، ضابط؛ لس نا لَ عمد ِّ  نهو معروف؛ حصايب اإ

رِّف آ نه حصايب انهتيى  ن مل يرو عنه آ ي آ حد؛ مبا آ ن ه عم حباجة اإىل آ ن يروَي عنه؛ حىت اإ

  .ث عهنا يف غري الصحابةال مر؛ لكن موضوعنا والصورة اليت نتحد  

ذًا خطأ   بهتام اثبتة وهام معروفان عند آ هل العمل؛ فأ حدهام من آ هل الشجرة،  ؛فهذا اإ ل ن حصم

فة؛ فاجلهاةل زائةل عهنام من ُجة آ خرى، ل برواية واحد عهنام   .والثاين من آ هل الصُّ

  (2)مث  اإن ربيعة قد روى عنه آ كرث من واحد كام بي نه العرايق يف رشحه

ت جه  ) قال:  (  اكخلالف يف الاكتفاء بواحد يف التعديل ، وذكل مم

اوي من غري آ ْن  ؛لكن ال مر كام ذكران لمك هذا لك ه الالكم فيه تساهل اذلي هو: تعديل الر 

د فيه توثيق   .يَر 

: توجيه جي د لكن البخاري ومسمل قال )  ُّام اكتفيا يف ذكل برواية الواحد فقط   ؛قلتم ن ل ن     ؛اإ

حايب ل ترضُّ   ( وهللا آ عمل.  غريه  خبالف  ؛ هذين حصابِّيان، وُجاةل الص 

اوي ل تمثبت هَل حمك العداةل.  فالصواب ما قاهل اخلطيب البغدادي: آ ن  رواية عدلنْي عن الر 

 

    حمك رواية املبتدع  مسأ ةل جديدة؛ 

م   : مسأ ةل ) قال: ف َِّر ببدعتهِّ   عم دِّ َت بْ امل ن كم
ِ
 (. فال اإشاكَل يف رد ِّ روايته  ؛ ا

 

 (؛ حديث: "فأ عين عىل نفسك بكرثة السجود".489) -1
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دعة يف اللُّغة: يه الا  غري مثاٍل سابق. خرتاع عىلالبِّ

نة آ و وآ ما  يف الرشع: فالبدعة يه التَعبُّد هللِّ س بحانه وتعاىل مبا مل يَرِّد يف الكتابِّ آ و الس ُّ

جامع السلف
ِ
 ريض هللا عهنم. ا

عتقاد هللا س بحانه وتعاىل؛ سواًء اكنت بلقول آ و بل اإىل - قمْربَة  -عبادة ؛ حقيقهتا ةفالبدع

؛ لكن ل آ صَل لها؛ ل يف الكتاب ول يف س بحانه وتعاىل هللا اإىل هبا تتقرب؛ آ و بلفعل

نة، ول اكن علهيا معل السلف الصاحل    .؛ فهذه تكون بِّدعة- ريض هللا عهنم - الس ُّ

منا عندان يمَبدَ  ةالشخص؛ ول لكُّ بِّدعلكن ليست لكُّ بدعة يمَكفَر هبا  ع هبا الشخص؛ اإ

 تفصيل يف هذا ال مر: 

دعة مهنا ما يهف ْفرِّيَة.؛ ف بِّدعة كمْفرِّيَة ؛البِّ ذا اكنت كم  يْكفمر الشخص ببدعتهِّ اإ

َحَرمة؛ ل ن النَ  ُّها مم دع لكم ثة بِّدعة، ولكُّ بِّدعٍة  ملسو هيلع هللا ىلصيب طبعًا البِّ ْحدِّ َضالةل، ولكُّ قال : "لكُّ مم

 .(1)ضالةٍل يف النُّار"

ذا اكنت كمفرية اكذَلي يتقرب اإىل هللا تبارك وتعاىل بتكفريِّ الَصحابة، آ و بلقول بأ َن  دعة اإ فالبِّ

َحَرف ل نهم قول   ؛ هذه تسمى بدعة كمْفرية؛بلزان  ريض هللا عهنا  َريم عائشةآ و  ،القرآآن مم

 كمْفري.

ذن من البدع ما يَْكفمرم بهِّ  ضة وبدعة اجلَهمية وبدعة القمبورينياإ  ، الَشخص؛ كبدعة الَرافِّ

ل هنم وقعوا يف الكمفر، وتقَربوا اإىل هللا هبذا  ؛خيرجون من الإسالم ؛رونفم أ مثال هؤلء؛ يكْ ف

 الكمفر.

دع:  قَة يهما ومن البِّ َفس ِّ سقيَة؛ بدع  بِّدع مم  فِّ

 الكمنا يف البدعة املمكفرة.و 

ن كفر ببدعته(؛ ويه البدعة الكفرية 
ِ
عم ا  قال: )َاملمبتدِّ

يمعترب اكفرًا يف هذه احلاةل؛ فال تقبل روايته؛ ل ن  ل نه ؛قال: )فال اإشاكَل يف رد روايتهِّ (

ْؤتَمن عىل دين هللا.  الاكفر غري مم

 

 

 ( 42،43(، وابن ماجه )2676(، والرتمذي )4607آ خرجه آ بو داود ) -1



 

394 

ذا مل يمَكفُّر قاَل:)
ِ
د ت آ يضاً   ؛وا َتَحَل الكذب؛ رم  ( فاإن اس ْ

ذا مل يكفمر ع ِّد علهيا بلعذاب؛؛ فبتدعم امل  اإ ِّ قة؛ ل نه تمو  َفس ِّ ْحدثة بِّدعة ولكُّ  البدعة مم "لكُّ مم

 .صاحهبا -بدعٍة ضالةل ولكُّ ضالةٍل يف النار" يعين

ذن كيف نقبل رواية فاسق؟ آ مل نَقمل بأ َن العداةل رشط؟   اإ

طلقاً  :العلامءقال هنا  فال حاديث اليت يتخل لها  َمْفسدة عظمية؛هِّ ئمن ورا ؛َردُّ رواية املمبتدع مم

بتدع واحد؛ آ فسدان الكتب وخَربت؛  س ناٍد فيه مم ذا تركنا لَك اإ مبتدعة كثرية  جدًا، واإ

كل  وا اإىل قَبول ِّرواياضفذلِّ  ؛آ ساسًا حنن خشينا من رواية الفاسق :املمبتدع؛ لكن قالوا ةطر 

ذن ؛ويكذب فهيا  ملسو هيلع هللا ىلصخش ية آ ن يهتاون يف آ حاديث النيب  َز من  اإ رَتِّ ىل آ ن حَنْ حننم حباجة اإ

َ عنه الكذب :فقالوا ؛هذا ال مر رَِّف عنهم الصدق ؛من عمملِّ طلقًا؛ ومن عم  ؛فال يمْقبل خربهم مم

 مفثل هذا يمْقبَل خربه.

ذا اكن داعية اإىل ذا مل يكن داعية؛ ؛ بدعتهِّ  والبعضم فََصل تفصياًل آآخر؛ فقال: اإ ل يقمبَل، واإ

 قمبِّل.

 صيل؟ ملاذا هذا التف 

َ  قالوا: رمبا ادلاع   ساهل عىل ال قل؛ فذلكَل ل تمْقبملتضطره دعوته اإىل الكذب آ و الت

 فَتمقبل. ؛، آ ما غري ادلاع روايته

رَِّف  ؛آ َن املِّبتدع اذلي مل يَْكفمر ببدعتهِّ  :والراحج يف ذكل ، فاإن عم ر اإىل صدقهِّ من كذبهِّ يمْنطم

ذا  ، لكن اإ دعة فقط؛ عندئذ يمقبَل خربهِّ ل هذه البِّ دق والَعداةل ومل يمؤخذ عنه اإ ِّ عنه الص 

ِّي بِّدعتهم ك ن يكون ش يعيًَا مثاًل، ويروي حديثًا يف فضل عيل؛ ل يمقْ  منه  بَلروى ما يمقَو 

نة؛ آ ن يكوَن قد كذب يف هذا ال   ل ننا خنَّش هذا؛ مر؛ ففضائل عيل تمْقبَل من آ هل الس  

نة فضائل عيل بن آ يب طالبف  وقمبِّلت مهنم وامحلد هلل . ؛قد َروى آ هل الس  

يف مسائل التكفري؛ ل يمقبل منه  ريويف، يأ يت خاريج ؛ فالآ َما آ ن يأ يت ش يع  ويروي هذا

 وهكذا.. 

جراء 
ِ
آ ن يَدْخل فهيا ما  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب َخش ية عىل آ حاديث  - كام يمسَمى اليوم -حرتازياوهذا ا

 .ليس مهنا 
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ذن اختذوا اإجراءين:  اإ

 ال ول: آ ن يكون معروفًا بلصدق؛ ل يكذب ويكون عدًل.

ي بدعته منه بعدم قبول خرٍب منهالإجراء الثاين: حَتََرزوا   . يقو 

ن  هبذا يكونوا قد حَتَرزوا احرتازًا  دخال ال اكذيب يف آ حاديث  ؛ -شاء هللا  -اكفيًا اإ من اإ

وا من املفسدة الكبرية اليت اكنت س تحصل. ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب   ويف نفس الوقت فَر 

و تركنا ، لو تركنا آ حاديث آ هل البرصة للقدر): -رمحه هللا  - ذلكل قال عيل بن املديين  

 ( خلربت الكتب آ حاديث آ هل الكوفة للتش ي ع؛

وجلب املصاحلِّ  القاعدة: )درء املفاسدِّ وتقليلمها، هذه هذا هو الضابط  عندان َمفسدة، دامئاً 

ْجَمع علهيا، فلَما حتصل هذه املفسدة الكبرية  رها  - وتمكيلمها(؛هذه قاعدة مم طبعًا هذه يمقد 

نصاف ما عندمه تالعب يف رشع هللا  ل ن هذه ؛-العلامء ، علامء الس نة اذلين عندمه اإ

نة آ هل  اإىلنرجع  كثريًا؛ فنحن آ هل البدع اهبالقاعدة يتالعب  نة يف  ؛الس ُّ علامء الس ُّ

حفني نرى َمفسدة كبرية س تحصل من وراء آ مر؛ تمْدفع املفسدة  تطبيق هذه القواعد،

ر يف كتب مقاصد الرشيعة ،مبارشة قَر  ) ودفع املفاسد آ وىل من جلب املصاحل(؛ كام هو مم

 وكتب القواعد الفقهيَة.

ذا تركنا آ حاديث آ هلآ ننا ويه  فعندان الآن مفسدة كبرية اكنت س تحصل؛  ؛البدع اإ

س ناد من ال سانيد مهنا  وجدفَسَدت الكمتب؛ ل نه ت نس بة كبرية جدًا من ال حاديث ل خيلو اإ

ل وفهيا مبتدع.  اإ

؛ فعندئذ -  ريض هللا عهنم  - طبعًا هذه الكرثة حصلت بعد عهد الصحابة والتابعني 

فدرؤوا هذه املفسدة َوردُّوها ؛ ملسو هيلع هللا ىلصس تخرب الكتب، وتفسد وس تضيع آ حاديث النيب 

 رشطني الذلين ذكرانهام.ل بِّقَبول خربهِّ ب

يَل يف هذه   .- املسأ ةل  -  وهذا آ رحج ما قِّ

 والآن نقرآ  الالكم ونعلق عليه بشلك رسيع  

ذا اس تَحَل( طبعًا هذا الالكم لكه الآن يف املبتدع اذلي مل يمْكفر، آ ما  ذا مل يمَكفَر فاإ قال : )واإ

  .فر اكجلهم  والرافيض ...اإخل؛ هذا ل يمْقبَلاملبتدع الاك 
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- عند الَسلف اذلي اكن موجودًا  عندان ختتلف عن الرافيض آ ن الرافيضمع اعتبار مسأ ةل 

؛ حنن عندان رافيض يعين )اكفر( يف هذا الزمان؛ ل هنم يعبدون القبور، - ريض هللا عهنم 

اكنوا آ حيااًن  ؛لكن يف عهد الَسلف؛ خل.. اإ .ويمَكف ِّرون آ كرث الَصحابة، ويَرمون عائشة بلزان

 َ آ يب بكر ومعر فقط، ول يتجاوز هذا، وآ حيااًن  افيض عىل من سَب ر يمطلقون لكمة ال

يف الفضل؛ فال مر خيتلف، فأ نت حتتاج آ ن  آ يب بكر ومعر  عىل اً يطلقونهم عىل من  قَدم علي

 تكون متنهبًا لهذه القضية.

 آ وسع بكثري من هذا. عندمهًا ولفظة الش يعة طبع

ذا مل يمَكفَر َدت  ،قال: )واإ ذا اس تحَل الكذب؛ رم ذا اس تحَل  فاإ ذا مل يكن اكفرًا؛ اإ آ يضًا(؛ اإ

، ول آ ظن آ ن فيه خالفًا آ صاًل؛ عندئذ ل يكون  ب هذا ل اإشاكَل فيهِّ آ صاًل  مؤمتناً الَكذِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب حديث  عىل
ب ) :قال ن مل يس تحَل الَكذِّ    (فهل يمْقَبل آ م ل؟   ؛ واإ

ذا اكن اكفراً  نتهٍ  ؛ فأ مرهعرفنا آ نه اإ ذا اكن يس تحلُّ مم نتهٍ فأ مره الكذب  ، واإ ذا   آ يضًا، لكنمم اإ

بتدعًا؛؛ اكن فاسقاً   آ م ل؟  خربه فهل يمْقبل ؛ل يَس تحلُّ الكذبولكنه  يعين مم

َل الكذب(  ن مل يَس تحِّ  قال: )واإ

 يأ يت نزاع آ هل العمل يف املسأ ةل   هنا 

 (. آ و يمَفَرق بني كونهِّ داعية آ و غري داعيٍة؟قال: )

 الآن ثالثة آ قوال: 

 يمقبَل مطلقًا  ال ول: ولالق

 يمَرد  مطلقًا  الثاين: قولال

ل؛ ما بني آ ن يكون داعيَة آ و غري داعَية الثالث قولال  يفص 

 ( عليه ال كرثون: التفصيل بني ادلاعيَة وغريهِّ واذلي  ؛ يف ذكل نزاع قدمي وحديثقال: )

، آ و اذلي ل يدعو اإىل بدعته أ كرث آ هل العمل عىل التفصيل ، فآ ي اذلي يدعو اإىل بدعتهِّ

 هبذا القول.

م ) قال: يكِّ ِّ   وقد حم  ( الشافع   عن نص 
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يك هذا القول   -رمحه هللا  -   قول للشافع آ ن ه يعين حم

 (  تفاقابن حبان عليه ال   وقد َحىك قال: )

 التفاق عىل هذا القول، لكن حقيقة ليس هناك اتفاق. 

  ( فقال: ل جيوز الاحتجاج به عند آ مئتنا قاطبةقال: )

 ون بدلاعيَة اإىل بدعتهج  يعين مجيع آ مئتنا ل حيتَ 

 ( ل آ عمل بيهنم فيه خالفاً قال: )

ئت "رشح عِّلل الرتمذي " لبن وانظر  اخلالف فيه قامئ ول يَثبِّت الإجامع، ذا شِّ ذلكَل اإ

 .(1)رجب احلنبيل

الح: وهذا آ عدلم ال قوالِّ وآ ولها قال: )  (. قال ابن الص 

ذن  ذا اكن الشخصآ ن  ابن الصالح يتبىن هذا القول؛اإ ذا مل  اإ داعية اإىل بدعته تركوه، واإ

ذا اكن ثقة طبعًا، ومؤمتن  من انحية الكذب. اً يكن داعية؛ قبلوا قوهل؛ اإ

 (  عن آ مئة احلديث   والقول بملنع مطلقًا بعيد، مباعد للشائع قال: )

يعين القول بعدم قبول رواية املبتدع مطلقًا؛ هذا غري معروف عند علامء احلديث؛ آ و ليس 

  .املشهور عند آ مئة احلديثالقول 

من حديهثم    "الصحيحني " فف   ؛  فاإن كتهبم طاحفة بلرواية عن املبتدعة غري ادلعاة ) قال: 

 .(وهللا آ عمل   .يف الشواهد وال صول كثرية

 يف الشواهد وال صول: يعين حديث خيرجهم لالحتجاج به. 

رج للراوي قد س ناٍد آآخر، يعينلإ يكون يشهد ف  آ َما يف الشواهد: لكن ل خيرج هل  ؛خيم

رِّج هل؛ بل حديثًا مس تقاًل حَيتَج به ْ يل  خيم هل  يقول: هذا قد آ خرج، ف به رواية راٍو آآخر يقو 

 يف الشواهد واملتابعات.

رِّ   واة خيم ن احتج  هبم وقَ  ؛هل يف ال صول يعين جوبعض الر  م  ن مل يوجد  ؛خربمه لَ بِّ مِّ حىت واإ

 هل شاهد.
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ذن عندان   - : الصحيحني قسامن الرواة يف اإ

تج به. وا هلم يف ال صول؛ يعين مم ا حيم  قسم آ خرجم

آ و جعلوها  اً لكن جعلوه شاهدًا، آ و جعلوا روايته شاهد ؛وقسم مل خيرجوا هلم يف ال صول

تابعة لراٍو آآخر.  مم

ذن قال: وقد آ خرجوا لبعض املبتدعة يف حصيح  البخاري ومسمل.  اإ

 ( قلتم قال ابن كثري: ) 

القول؛ وهو التفريق ما بني ادلاعَية وغري  يريد آ ن يعرتض عىل هذا ؛لبن كثري الالكمالآن 

 ادلاعيَة.

ل اخلَطابيةقال: )   (  وقد قال الشافع : آ قبلم شهادَه آ هل ال هواء اإ

ابية، ومه جزء من الرافضة.  اإىل هنا؛ آ نه يقبل شهادة الشافع مذهب  ل اخلط   آ هل البدع اإ

 (. ن الشهادة بلزور ملوافقِّهيمل هنم يََروْ قال: )

ظ -؛ ذلكل ل يمَكف رمه الشافع  عندان غري الرافضة اذلين الشافع الرافضة عند  آ ن ؛لحِّ

وزون الكذب يف الشهادة؛ ذلكل ل  - رمحه هللا لكن عندك اخلَطابية مهنم اكنوا يكذبون وجيم

 يمْقبَل قوهلم.

ِّق الشافع  يف هذا  قال: )  ( النَص بني ادلاعيَة وغريه فمل يمَفر 

ِّق؟ هنا الشافع  آ طلَق  هذا الشاهد عند ابن كثري؛ قال من آ ين آ تيمت آ ن الشافع  يمفر 

رِّفم بلكذب. ل من عم  القول بقَبول خرب آ هل ال هواء اإ

  (بيهنام؟   عىنمَث ما الفرق يف امل قال: )

 يعين ملاذا فَرقمت من حيث املعىن بيهنام؟ 

َشون من  ؛عىن ذكران حنن السبب؛ سبب تفريقهم يف ذكلطبعًا من حيث امل آ هنم خَيْ

 آ و يتساهل عىل ال قل يف روايته. ،ملسو هيلع هللا ىلصادلاعَية آ ن يمْدخل يف آ حاديث النيب 

م  وهذا البخاريقال: ) لْجِّ طان اخلاريج مادح عبد الرمحن بن مم  (  قد َخَرج لعمران بن حِّ

تَج بفعل البخاري   .الآن يريد آ ن حَيْ
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؛ وهذا من آ كرب ادلعوة اإىل البدعة قال: )  ( .وهللا آ عمل   .قاتل عيل 

نه قد مدَح من قتل عيل بن آ يب طالب ؛يعين هذا رجل داعية اإىل بدعتهِّ  ذ اإ ؛ وآ ثىن عليه، اإ

 ملا مدحه وآ ثىن عليه هبذا الفعل اذلي فعهل.قاتل عيل؛  الآن يدعو اإىل مهنج هو ف 

ذن  ق، فال مر ليس كام ذكرمت عن فاإ الشافع  وعن البخاري؛ ل  الإمام البخاري ل يمَفر 

قون بني ادلاعيَة وبني غري ادلاعية.  يمَفر 

ن َكَفر ببدعته آ و اس تحل  ا :والصحيح يف هذه املسأ ةل لكذب لنرصة مذهبهِّ آ و آ ن املمبتدع اإ

لَت. ل قمبِّ ؛ فال تمْقبمل روايته؛ واإ دم بدعتهِّ  روى ما يَشُّ

فالعربةم يف الرواية عن املبتدع بصدقِّ الراوي وآ مانته والثقة بدينه، فاإذا حصل ذكل؛ قبلنا 

 .  خربهِّ

ق املمبتدعة؛ نقول كل: نعم عىل العني والرآ س؛  مَفس ِّ تقول يل وهللا املبتدع فاسق وحنن ن

بتدعل  لفسدت الكتب وخربت؛ ذلكل ندفع هذه املفسدة هبذا  ؛كننا لو َرَدْدان رواية لك مم

باَم ترََتتب القول اذلي يدفع تكل املفسدة، ويف نفس الوقت يدفع املَفسدة اليت  قَبمول  عىل رم

 خربه بلرَشطني:

 بأ نَهم ل يكذب  اً ال ول : آ ن يكون عدًل حافظًا ومعروف

 يروي ما يَشدُّ بدعته. ن لآ   والثاين:

باَم حتصل من وراء قبول خرب املبتدع، ويف نفس ف  بذكل نكونم قد آ غلقنا املَفسدة اليت رم

ل  آ ن يشاء هللا - الوقت دفعنا املَفسدة اليت اكنت س تحصل ذا كنا َرَددان خرب املمبتدع   - اإ اإ

 .عملآ  وهللا  - لك ه 
 

 

 
 ؟ هل تقبل رواية التائب من اذلنب

  روايتمه خالفًا ل يب بكرٍ   تمقبلم   ؛ من الَكذبِّ يف حديث الن اس   التائبم   : مسأ ةل قال: )

 ( الصرييف

ب يف  رِّف آ ن ه يكذب بني الن اس؛ لكن مل يمعرف عنه آ ن ه يَكذِّ صورة هذه املسأ ةل: خشص عم
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ه بعد ذكل آ م ل؟ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول هللا  ب بني الن اس؛ هل يمقبَل خربم  ؛ مث اتب من الَكذِّ

 هذه صورة املسأ ةل؛ ويف هذه املسأ ةل خالف بني آ هل العمل: 

طلقًا حىت لو اتب.البعض قال  : ل يمقبل خربه مم

به يف حديث الن اس.  ذا اتب؛ مبا آ ن  كذِّ ا تمقبل روايتمه اإ  ومجهور آ هل العمل: عىل آ هن 

رِّف آ ن ه يَكذب يف حديث الن يب  ذا عم هذه مث اتب؛  ملسو هيلع هللا ىلصوس تأ يت املسأ ةل الثانية: ويه اإ

  .مسأ ةل اثنية س تأ يت اإن شاء هللا

 

ب يف ال وىل الآن معنا املسأ ةل ب يف حديث الن اس فقط؛ ول يمعرف عنه َكذِّ ذا اكن يَْكذِّ : اإ

ه بعد ذكل؛  :؛ فف  هذه احلاةل الصحيح واذلي علْيهِّ امجلهورملسو هيلع هللا ىلصحديث الن يب  آ ن ه يمقبل خربم

 .ملسو هيلع هللا ىلصآ ي يمقبل حديثه عن الن يب 
 

رِّف بل   ملسو هيلع هللا ىلصكذب يف حديث النيب  حمك خرب من عم
ا اإن اكن قد َكذَب ) :قال دًا   فأ م  تعم   ( يف احلديث مم

 .الصورة الثانية يههذه 

ذا اتب يف   الصورة ال وىل؟ملاذا يقبل حديثه اإ

ب يف حديث الن يب  َّش معهم من الكمذِّ  ؛ ل ن  ملسو هيلع هللا ىلصل ن  التوبة جَتُّبُّ ما قبلها، ول يوجد ما خيم

ب يف حديث النيب  آ حياانً  يتوَرعم  حىت  بعض الَفَسقَة  .ملسو هيلع هللا ىلصعن الَكذِّ
دًا(  قال:؛ املسأ ةل الثانية الآن عندان تعم  ا اإن اكن قد َكَذب يف احلديثِّ مم  )فأ م 

دًا؛ ليس من قَبيل اخلطأ   ملسو هيلع هللا ىلصهنا َكَذب يف حديث الن يب    .متعم 

الح عن آ محد بن حنبل، وآ يب بكر احلممْيدي ـ ش يخ البخاري)  فقال: آ ن ه    ؛ ـ  فنََقل ابن الص 

 ( ل تمقبلم روايته آ بدًا 
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  ملاذا؟

ظم مفسدتِّه؛ ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: قد جعلوا ذكل تغليظًا عليه، َوَزْجرًا بَليغًا عن الكذب عليه  ؛ لِّعِّ

ًا.  س متر  ن ه يصريم رَشعًا مم  فاإ

يناً  ملسو هيلع هللا ىلصالناس تأ خذ حديث الن يب ف؛ ملسو هيلع هللا ىلصيعين مل ا يكذب الكذبة يف حديث الن يب  م دِّ  ؛وجتعهلم

ب خربًا للنيب  َعل الَكذِّ اعة؛ هذا ، ويم ملسو هيلع هللا ىلصفهذه َمْفَسدة كبرية؛ آ ن جيم تدي ن به اإىل قيام الس 

اً  مام قارصة ليست  ؛َمفسَدته عظمية جد  ن  مفسدهتم ب عىل غريه ِّوالَشهادة؛ فاإ خبالف الَكذِّ

رِّف آ ن ه َكَذَب يف حديث الن يب ملسو هيلع هللا ىلصواحتياطًا حلديث رسول هللا  عامة؛ ذا عم ؛ ل ن ه رب ام اإ

لم يف حديث الن يب  ملسو هيلع هللا ىلص ل يمقبل  :ليس منه؛ ذلكل قالواما  ملسو هيلع هللا ىلصرب ام يكذب يف توبته فيمدخِّ

 خربه يف هذه احلاةل.

معاين قال: ) م من   ؛ من كذب يف خرٍب واحد  :وقال آ بو املمظفُّر الس  وجب اإسقاط ما تقد 

 (  حديثه

حيح يف ذكل؛ آ نَه  فامي حىتقد كذب يعين لك يشء؛ ل نه ما آ دراان آ ن ه  س بق؛ فهذا هو الص 

طلقًا بعد ذكل ه مم ذ ،ل يمقبَل خربم  .ملسو هيلع هللا ىلصا عمرف منه آ ن ه كذب يف حديث الن يب اإ
، ومهنم من  )  قال ابن كثري: د الكذب يف احلديث الن بوي  : ومن العلامء من كف َر متَعم ِّ قلتم

َمت ِّ   (   قتهَل حيم

 .هو اكفرف  ملسو هيلع هللا ىلص؛  : من تعَمد الكذب يف حديث النيبيعين من العلامء من قال

آ  مقعده من النٍار":" من كذب عيَل ملسو هيلع هللا ىلصالْنيب قد قال و  دًا فليتبو  تعم   (1)مم

 وبعضهم قال: يمقتل. 

عن يف الن يب و  ذا آ راد الط  ل  اإ عن يف الإسالم؛  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح آ ن ه ل يَكفمر اإ وَعْيبه، آ و آ راد الط 

مثًا عظاميً، وكبرية من كبائر اذلنوب ل  فال؛ ولكنه ارتكب اإ   .عندئذ يكفر واإ

 

 ( عن مجع من الصحابة.3(، ومسمل )108، 107، 106آ خرجه البخاري ) -1
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ْرتم ذكل يفقال املؤل ف: ) مات وقْد حر  مقد   (  امل

ا من غَلِّط يف حديٍث فَ قال: ) ليهوآ م    (. بمني  هل الصواب فمْل يرجع اإ

َ ، مث  بم ملسو هيلع هللا ىلصهذه صورة جديدة؛ خشص آ خطأ  يف حديث الن يب  واب كذا وكذا؛ ني ِّ  هَل آ ن  الص 

ع؛ بل آ رَصَ آ ي:    .عىل اخلطأ   رَصَ عىل ما هو عليه؛ آ   خبالف اخلطأ  اذلي وقعَت فيه، ومْل يَرجِّ

 ( فقال ابن املباركقال: )

 عبد هللا بن املبارك

 ( وآ محد بن حنبل، واحلمَميدي: ل تمقبل روايتمه آ يضاً قال: )

ط بعضهمقال: ) نادًا   ؛ وتََوس  واب عِّ فهذا يلْتحق بِّمن    ؛ فقال: اإن اكن عدمم رجوعه اإىل الص 

ل   ، كذب معدًا   ( وهللا آ عمل   . فال ؛واإ

ذا اكن مْل يرجع؛ وابالصَ وهذا التفصيل هو  لظن ه آ ن  الصواب خطأ  آ صاًل؛  ؛ل ن ذاك اإ

واب؟! هو يعتقد آ ن  اذلي هو عليه هو الْصواب  ؛فكيف يرجع عن الص 

ق هل آ ن يرجع عن الصواب اذلي يعتقده هو فكيف يرجع عن الصواب؟ ن اكن ؛ ل حيِّ واإ

ن ام يمرد  ه؛ اإ آ خطأ  فيه فقط، ول يمرد بقية  اذلييف خمطئًا يف ذكل؛ مفثل هذا ل يمرد خربم

ل يشء من الفساد بعد ذكل. خربِّه؛   ل ن نا ما عندان خوف من آ ن حيصم

دًا؛ ل نه عرف آ ن هذا خطأ   ؛ن عاندمفخبالف من عاند؛    ؛مثهل مثل من كذب متعم 

   .خيتلفال مر هذا  ؟وهو ليس هل ملسو هيلع هللا ىلصفكيف تْرويه عن النيب 

ذًا فهذا القول هو الصواب؛ ل ن ه قد ي ؛ ل من بب من فظه آ و حِّ من كون واثقًا اإ كتابهِّ

واب؛ وقد حصل ذكل مع كبار احلمفاظ؛ هذا  العناد؛ ولكن هذا اذلي ظهر هل آ ن ه هو الصُّ

عوا؛ ما قبلوا مم ن أ و ال مر قد حصل مع كبار احلمفاظ؛ قد آ خط وجِّ ا يف بعض ال ش ياء، وملا رم

م مه اذلين عىل  م اعتقدوا آ هن    .صوابراجعهم؛ ل هن 

ل من آ ْص د ِّ زم من الكذب لك ام آ مكن؛ فال حيمَ ومن هاهنا ينبغ  التحرُّ قال: ) عْ   لٍ ث اإ ( دٍ َتمَ مم

هنا ينبغ  التحرز من الكذب لكام آ مكن(؛ يعين حياول جاهدًا آ ن يبتعد عن ا )ومن ه

 .اكن متعمدًا آ م خمطئاً  الكذب سواءً 
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ب املتعَمد؛ أ  آ حيااًن كذبً فف  لغة العرب؛ يسمون اخلط  ،فيحاول جاهدًا آ ن يبتعد عن الَكذِّ

ل  مَ  ث اإ د  عمتَد(؛ حىت  ل والكذب اذلي هو من قبيل اخلطأ ؛ ذلكل قال: )فال حيم ن آ صل مم

دث من كتاب؛ هذا الكتاب وقع فيه حتريف، وقع فيه آ خطاء؛ فيمكَذب هو نفسه؛  رب ام حيم

ث منه د  م آ ن ه هو اذلي غري  َوبََدل ؛وحيم ث من آ صل معمتَد؛ فيمهت  ذا حد   يف احلديث؛ لكن اإ

ما آ ن ه قموبَل عىل آ صل الش يخ، آ و آ ن ه آ صاًل من كتابة ي عين كتاب موثوق؛ هذا الكتاب اإ

 خل اإ  آ و آ ن ه مسموع عىل الش يخ..  ،الش يخ

   .)عىل آ صل معمتد( :هذا معىن قوهلم ،اً معمتَد يكون آ صالً  آ ن املهم

عمتَد؛ ع  ذا َحَدَث من آ صل مم دخال بعض ال اكذيب يف فاإ ندئذ يأ من من اخلطأ  والزلل، آ و اإ

م هو بذكل؛ ملسو هيلع هللا ىلصآ حاديث النيب   .فيمهت 

واذَ قال: ) منكَراتِّ  وجيتنِّب الش     (وامل

ث هبا عن غريه م هو هبا؛ حىت  ولو اكن هو قد حد  رب ام ف ؛يعين من الَرواايت؛ ل نه قد يمهت 

ِّم هو هبا؛ ز منينبغ  عىل الإنسان آ ن ف  امهتُّ ؛ ذلكل الشواذ من ال خبار واملنكرات يتحر 

حيحني"،  يقول العلامء: تعمتِّد يف ال حاديث غالبًا الكتب املمش هترة املعروفة: كـ "الص 

حاح: كـ"ابن  ،الكتب مثل هذه س ند الإمام آ محد"؛م "و"السنن ال ربعة"، و ومن كتب الص 

ان"، و "ابن خزمية" بِّ يه من ؛ ثل هذه الكتبيف م فف  الغالب ال حاديث اليت  ؛حِّ

مشاهري ال حاديث، لكن ال حاديث املنكرة والشواذ والغرائب؛ جتدها يف الكتب الغري 

لبة الْعمل؛ مثل :" ال وسط" ، لبن عدي "الاكمل" ، مثلللطرباين املشهورة بني يََدْي طم

دت هذه الكتب حب ذا تفر  ديث ول مثل :"الطرباين يف الصغري"، مثل: ال جزاء والفوائد؛ اإ

نن ول يف املسانيد املش هترة؛ حاح ول جتده يف السم ِّ هذا يف غالب الظن؛ بل  جتدهم يف الص 

ش هترة، ول يوجد هذا احلديث يف  لعهل  ل يوجد حديث حصيح يف تكل الكتب الغري مم

نكرًا آ و شاذاً  ل آ ن يكون مم ذلكل آ عرض عنه آ حصاب  ؛الكتب املشهورة؛ ل يوجد؛ اإ

حاح، وآ حصا  ينبغ  علينا حنن آ يضًا آ ن نبتعد ف ب السنن، واملسانيد املشهورة واملعروفة؛ الص 

 عن الشواذ واملنكرات من ال خبار، ونمرك ز عىل ال ش ياء املشهورة واملعلومة عند آ هلِّ العمل. 

دت آ مامه جِّ ذا وم ث اإ د  ث عندما يمريد آ ن حيم  ؛آ خبار من الَشَواذ آ و املمنكرات وكذكل احملد 
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م هو نفسه بأ ن ه هو اذلي َكذهَبا آ و اذلي آ خطأ  فهيا يبتعد عنه؛  ذا رواها يمهت    .ل ن ه رب ام اإ

  (1) (َكَذب   ؛ فقد قال القايض آ بو يوسف: من تتب ع غرائب احلديث قال: )

من تتب َعها وصار  ،اليت ل يعرفها آ هل احلديث؛ وليست مشهورة بيهنميه الغرائب: 

ذا آ كرث من ذكل؛ فاإهنم س يقولون هذا كَذاب يكذب عىل الن يب  ،يَْروهيا  مفن آ ين  ؛ملسو هيلع هللا ىلصفاإ

  .يأ يت هبذه ال خبار؛ فذلكل ينبغ  آ ن يبتعد عن هذا

ع   : ويف ال ثرقال: ) َث بلك  ما مسِّ د ِّ مثًا آ ن حيم  ( كفى بملرء اإ

حيح؛ مرساًل ومتصالً ال ثر هذا  ارقطين آ ن ه ، ورحج (2)رواه مسمل يف مقدمة الص  ادل 

رسل ا حمكة طي بة:ملسو هيلع هللا ىلصالن يب  ن؛ فهو ل يصح ع(3)مم ث بلك ِّ  ؛ لكهن  َد ِّ مثًا آ ن حيم "كفى بملرء اإ

  .ما مسِّع"

مثًا آ ن حيدث بلك ما مسع؟ يمقال:  لكن ملاذا  كفى به اإ

ث بلك ما مسع، و حني  رب ام يقع يف الإمث د  آ قدام؛ َمزةل  يه   مسعه آ ش ياءفامي يكونرمبا حيم

 .يقع هو يف الإمثرمبا ف

ذا ،فال يصح ملسو هيلع هللا ىلص؛ كحديث مرفوع عن الن يب ؛ لكن ه توجهيًا حصيحًا، آ و فمهِّم عىل  واإ ج ِّ وم

ن شاء هللا. ؛املعىن الصحيح  فيكون هل وجه اإ

 
 

ذا آ نكر الش يخ      حديثًا يروى عنه اإ
ذا حَدث ثقة  عن ثقٍة حبديٍث مسأ ةل: : )كثري ابن قال كل    ؛واإ فأ نكر الش يخ سامعَهم ذلِّ

ية  ( بللكم ِّ

ا: ورهتم ثمك حبديث؛ فتذهب هذهِّ املَسأ ةل صم وتنقل عين ِّ هذا احلديث؛ فأ ان آ قول:  آ نت ُآحدِّ 

 

س ناده اإىل آ يب يوسف القايض؛ آ نه قال: )132روى اخلطيب يف "الكفاية" )ص -1 اتََبَع غَرِّيَب َمنِّ ( هذا ال ثر بإ

يثِّ َكَذَب  لْكِّميَْياءِّ آ فْلََس ، الَْحدِّ مِّ تََزنَْدَق  ،َوَمْن َطلََب الَْماَل بِّ لْالَكَ يَن بِّ ِّ  (َوَمْن َطلََب ادل 

 ( 5برمق ) -2

 ( 130/ 1"الإلزامات والتتبع" ) -3
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ث هبذا، ول مسعت هذا اخلرب، ول آ ان نقلتهم آ صاًل؛ فأُنكِّر ذكل متامًا؛ هذه  ل؛ آ ان مل ُآحد 

 -شاء هللا  -صورة املسأ ةل؛ وفهيا تفصيل كام س يأ يت اإن 

احة؛ يأ يت خشص وينقل عن ش يخ مسأ ةل،   هامً؛ وهذا قد يقع آ يضًا يف الس  لكن آ بني  آ مرًا مم

اًب؟   فيقول الش يخ: ل؛ آ ان مْل آ قمل ذكل؛ هل يلْزم من ذكل آ ن يكون هذا الشخص كذ 

 تأ م ل مسأ لتَنا هذه يك تعرف هذا ال مر.

ث ثقة  عن ثقٍة حبديث( ذا حد  املهم آ ن يكون ثِّقة عن ثِّقة؛ الكهام ثِّقة؛ ف ؛قال: )مسأ ةل: واإ

اب يممكن آ ن يكذب عليك، آ نت تقول ل؛ اذيف هالكمنا  ا من ليس بِّثقة؛ فهذا كذ  ، آ م 

اب؛ ال مر منتٍه؛ لكن صورتنا يف َمسأ لتِّنا هذه: هو ثِّقة  عن ثِّقة  ب؛ وهو كذ   هذا كذِّ

كل بللك ية( ن؛ هذا احلديث ليس من ل ميكِّ : قال ؛قال: )فأ نْكر الش يخم سامعَه ذلِّ

ثتم به مثالً  ؛ آ ان ما مسِّعته عن آ حد من مشاخي  ول َحد    .َمسموعايتِّ

الح: آ ن ه ل تمقَبل روايتمه عنهقال: ) ناكره   ؛ فاختار ابن الص   ( لَِّجْزمه بإ

تأ ك د من نفسه ويقول ؛ل يمقبل؛ وهذا حصيح اذلي نقهل يعين هذا اخلرب آ ان  :ل ن  الش يخ مم

ذًا انهتيى ال مر ثتم هبذا؛ اإ   .ما حد 

 والكهام ثقة؛ ليس فهيم كذاب آ صاًل.

اوي عنه فامي عَداهم قال: )  ( ول يقدحم ذكل يف عداةل الر 

ث عين  خربًا آ نقهلم عن ش يخ   يعين عندي واحد من طلبيت مثاًل امسه "عبد هللا "؛ حد 

ع أ قول: ف ؛: عبد هللا ينقل عنك كذا وكذا؛ فيقولونراجعوينيالطلبة جفاؤوا  همثاًل؛ فسمِّ

 هذه صورتنا. ؛آ بدًا آ ان ما قلت هذا، ول مسِّعتم هذا الالكم من ش يخ 

ثقة، وآ ان ثقة؛ ـ حقيقة ال مر يعمل به هللا س بحانه وتعاىل ؛  عبد هللا  :عىل سبيل املثال

ممث ل فقط؛ هللا املس تعان؛ نسأ     ل هللا آ ن يعفو عنا؛ لكن هو مثال ـ لكن حنن ن

ذًا؟؛ عبد هللا هذا ثقة وآ ان ثقة اب؟ ف ماذا نفعل اإ  أ ان آ نكرت؛ فهل عبد هللا كذ 

اوي عنه( ذًا  ؛قال: )ول يَْقدح ذكل يف عداةل الر  لكن هذا  عبد هللا؛ل يمْقَدحم يف عداةل اإ

 ل يمصَدق. اخلرب

؛  مهِّ فيه،يوجد عندي احامتل آ ن يكون عبد هللا قد وَ ف  َ هذا ورب ام يكون الش يخ قْد نيَسِّ

ك هذا اخلرب   .وارد؛ لكن عىل لك ِّ حال حنن نرتم
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لكن هل نْقَدْح يف عبد هللا؟ ل؛ ل نقدح فيه؛ مبا آ ن ه يف ال صل ثقة؛ فهذا ل يمعترَبم سببًا 

قد  برش فهو اخلطأ ؛ ؛للقدحِّ فيه؛ لحامتل الَومْهِّ منه؛ فيوجد عندان احامتل؛ وهو الومه

طئ  باَم آ كون آ ان قْد نسيت آ صاًل؛ هذا وارد آ يضاً و خيم م، ورم هو  ؛ولكن جزيم بلإناكر ،هَيِّ

 اذلي دفعنا اإىل َرد  اخلرب.

 هو عليه؛ ل يؤث ر فيه هذا. يبقى ثقًة عىل ما ، عبد هللا عَدل؛ يبقى عدلً ؛ ف لكن كعداةل

ُّام تسقط عداةل  ب؛ا عبد هللا هبلكن عندي صورة اثنية: رب ذا ثبَت عنه الَكذِّ  ؛ ويه: اإ

ها فقط؛ لكن هذه ليست موضوعنا؛ صورتنا ال ساس ية اليت حنن  رم يه يف خشص  :نمصو 

اًب؛ ومل يثبمت عنه الكذب؛  هذه مسأ لتمنا  ثِّقة؛ وليس كذ 

ذن هذه  ي آ حدهام عن الآخر، والث اين آ نكر هذا اخلرب؛  :؛ يهسأ ةلامل اإ يبقى اثنان ثقتان يروِّ

 .لك  مهنام ثقة، ويمردُّ اخلرب؛ هذه خالصة املوضوع

ذا قال ) قال:   ( من سامع   ل آ عرِّف هذا احلديث   :خبالف ما اإ

ورة الثانية اليت س يْذكرها الآن؟  انظر الفرق الآن بني الصورة ال وىل والص 

ورة اليت فاتت  مل لكن  الش يخ يقول هنا: آ ان ل آ عرفم هذا احلديث، فهو ؛ويه نفس الص 

 ؛ لحظ الفرق!ينكره

نْاكره؛ مل يقل: ل؛ آ ان مْل آ قل هذا احلديث آ بدًا، ول مسِّعته من ش يخ ؛ هذا فيه  ما  جَزم بإ

ناكر، ورة الثانية هذه لكن هنا يف اإ ل آ عرف هذا احلديث؛ وهللا  ؛قال: وهللا ل آ ذكر ؛الص 

  .ب ام؛ فهو نف  معرفة فقط؛ لكن ليس عندي جزم بلإناكرما آ دري؛ ر 

وايتمه عنهقال: ) ن ه تمقبمل رِّ  (  فاإ

لْناه، يعين عىل الكِّ الصورتني ل يمقدْح يف عداةل عبد هللا؛ لكن  هذا هنا حىت   احلديث قبِّ

ورتني. يف ال وىل يمرد  اخلرب، ويف الث انية  ل يمرد  فقط؛ هذا الفرق بني الص 

ناكرل ن الص   ورة الث انية، وآ ما ورة ال وىل: فهيا اإ ناكر فهيا؛ ؛ فالص  منا ال اإ فهيا عدم معرفة اإ

 ل آ عرف هذا احلديث. :فقط؛ يقول

؛ وغلبة الظن  هنا  َ ة عىل من نيَسِّ ج  نا يكون اذلي َحفِّظم حم يخ قد نيسيف  هم  ؛آ ن  الش  

  .حاصةل؛ يعين غالب الظن عندان الآن هو آ ن الش يخ هو اذلي نيس

َيهم ل: )قا  ذا نس ِّ ا اإ  (  فاإن  اجلممهور يقبلمونه  ؛ وآ م 
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ورة الثالثة.  هذه الص 

ثتمك آ بدًا هبذا احلديث، آ و  :ال وىل ذا َحَدث التلميذ عن ش يخه؛ فقال الش يخ: آ ان ما حد  اإ

 بلنف . جْيزم آ نه َكذب عيْل؛ يعين املهم :يقول

ورة الث انية: آ ن يقول الش يخ ثته هبذا، آ وآ ذكر آ ن ين ل  :الص  ل جْيزم  آ نه ل آ عرفه؛ املهم :حد 

 بنفيِّه.

ورة الث الثة: ـ ويه اليت معنا هنا ـ يقول الش يخ: )آ ان نسيت ، (الص  ؛ يعين يمؤك د آ ن ه نيَسِّ

ورة الثالثة؛ يمقبل آ يضًا حديثه، ف آ ان نسيت، ولكين  آ ْرويه عنك مثالً  :فيقول   .هذه الص 

ورة الثانية و الث الث ذًا الص  عين سواًء قال الش يخ: ل آ عرفه، ي بيهنام؛ قة نفس احلمك؛ ل فر اإ

 وتبقى عداةلم عبد هللا. ،يمقبَل اخلرب؛ آ و قال: نسيتمه؛ ل فرق عندان

ورة ال وىل:   ا الص   فهي  ال يت يمرد هبا اخلرب. آ م 

َور الثاَلثة؛ ل تسقط عداةل عبد هللا  ذ :حىت لو قال الش يخ، ويف الصُّ به َكَذب عيل، اإ ا كذ 

به فقط لِّ جل هذه احلادثة حىت، ولو قال هذا؛ ل  لِّ جل هذا فقط؛ نعم حىت ولو؛ ذا كذ  اإ

ا آ ن يكوَن عبد هللا قد  ؛ردةيمقبل منه؛ ل ن  ال صل فيه آ ن ه عمدل واحامتلَية اخلطأ  هنا وا م  اإ

م بلكذب كل ل يمهت  ؛ فذلِّ ، آ و يكون الش يخ قد نيَسِّ  .َومهِّ

بهم  ذا كذ  ا اإ موضوع اجلرح والتعديل، يف فهذا موضوع اثين؛ يأ تينا  ؛مبعرفته بعدم عدالتهآ م 

نا فيه الآن   .وهل يمقبل جرح هذا الش يخ آ م ل؛ حنن لس ْ

 ( ورَدهم بعضم احلنَفِّيَةقال: )

  اذلي حدث به الش يخ ونيس. ؛مثل هذا اخلرب ال حناف رد يعين

د ون آ حاديث لكن  بني من آ حصاب املذاهب اذلين يَرم العربة طبعًا بأ هل احلديث؛ ل بملمتعص 

ا خالفت آ قوال آ مئ هتم؛ ملسو هيلع هللا ىلصالن يب   ؟ مثل هذا اخلرب ومل يقبلوه ال حناف ردَ لامذا ف؛ ل هن 

ماَمهمم ل ل  بَِّويل" لِّ َن اإ وجاء خرب يؤي د هذا احلديث؛ لكن  ؛(1)يقول حبديث: "ل ناكح اإ

؛ فيه ث ونيَسِّ   .يْك يرد وا هذا احلديث ؛فأ خذوا قاعدة من هذه من َحد 

ُّام امرآ ة نَكَحت  : )قال روة عن عائشة " آ ي لْيامن بن موىس عن الزُّهري عن عم كَحديث سم

 

 ( عن آ يب موىس ال شعري.1881(، وابن ماجه )1101(، والرتمذي )2085آ خرجه آ بو داود ) -1
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ا فنِّاكهحا بطل" ذن ولهي  فمل    ؟ فلََقيتم الزُّهري فسأ لته عنهم   :ريْج جم   "ابن   ، قال: ( 1) بغري اإ

 ( يعرفْهم 

ن ه َكَذب عيْل؛ فيمقبل هذا  لامين ثقة، والزُّهري مَل يقْل اإ انظر كيف؟ هو مقبول؛ ل ن  سم

 اخلرب.

ًا  بون آ حيااًن ويفعلون مثل هذا وليس هذا خاص  الالكم عن بعض ال حناف؛ يتعص 

ب؛ موجود عند  ، وتقرير القواعدببل ْحناف حقيقًة؛ هذا التعصُّ  بعض بناًء عىل الت عص 

 وعند غريمه آ يضًا. ال حناف

هيل بن آ يب صاحٍل عن آ بيه عن آ يب هريرة :"قَض بلشاهد   وكحديثِّ  قال: ) ربيعة عن سم

هيل لآفٍة حصلت هل (2) والميني"  َ سم َ نيَسِّ  (. ! فاكنم يقول: "َحَدثِّين ربيعةم َعين    ؛، مثم

هيل عن آ يب صاحل عن آ بيه عن آ يب هريرة "قَََض بلشاهد والميني" ،   حديث ربيعة عن سم

هيل  َ سم َ نيَسِّ ث عن تلميذهِّ  حصل هلملرض مثم َد ِّ ؛ فاكن حيم ثين ربيعةم عين  ؛ فاكن يقول: َحد 

؛ وهذا خرب جي د.   عن نفسهِّ

 ( هذا آ وىل بلَقبول من ال ول  : قلتم ) قال ابن كثري: 

ث به عنه  هَلم من تلميذهِّ َوحد   .ل ن  نس يان الش يخ فيه واحض؛ َوقَبِّ

َ نيََس ن  م   : وقد مجع اخلطيب البغدادي كتاًب يفقال: )  ( حَدَث حبديٍث مثم

"؛ ميَن َحَدَث  امسه "آ خبار من حَدَث َونيَسِّ يوط  يف كتابه " تذكرة املمْؤتيس فِّ   اخترصه الس  

،" ارقطين فيه جزًء كذا قال الزركيش َونيَسِّ  .(3)يف "الن كت" ومجع قبلهم ادل 

 

 آ خذ ال جرة عىل التحديث 
 ( ومن آ خَذ عىل التَحديثِّ امْجَرًة؛ هل تمْقَبل روايته آ م ل؟مسأ ةل: قاَل: )

قية الرَشعية، وعىل  هذه مسأ لتمنا الآن: هل جيوز آ ْخذم املال عىل تعلمي العمل، وعىل الرُّ

 

 ( عن عائشة.1879(، وابن ماجه )1102(، والرتمذي )2083آ خرجه آ بو داود ) -1

 ( عن آ يب هريرة.2368(، وابن ماجه )1343(، والرتمذي )3610آ خرجه آ بو داود ) -2

3- (3/415 .) 
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 ؟آ م ل ملسو هيلع هللا ىلصحتديث آ حاديث الن يب 

َي عن آ محد واحساق وآ يب حامت: آ نه ل يمْكتبم عنه؛ لِّام فيه من َخرم املمروءة : )قال وِّ  ( رم

واحساق فهنا ينقلون عن آ محد ؛ ملسو هيلع هللا ىلصطبعًا الكهمم هنا خاص مبسأ ةل التحديث حبديث النيَب 

م قالوا:  ل يمكتب عنه؛ ل هنم جعلوه من َخوارم آ خذ آ جرة عىل التحديث؛  منوآ يب حامت؛ آ هن 

 املمروءة.

كني، وعيل بن عبد  َوتَرخص آ بو نعمي  قال: ) العزيز وآآخرون؛ كام تمْؤَخذ   الفضل بن دم

َن آ حقُّ ما آ خذمتم عليهِّ اجرًا   " حصيح البخاري " ال جرةم عىل تعلميِّ القرآآن، وقد ثبَت يف   :" اإ

 (. (1) كتابم هللا"

 هل احلديث:خذم اُلجرة عىل تعلميِّ القرآآن فهيا آ قوال ل هل العمل؛ ثالثة آ قوال عند آ  آ  

 ال ول: املنعم مطلقًا.

 والثاين: اجلوازم مطلقًا. 

ذا آ راَد آ ن يعمل ل يَشرتِّط عىل  ول جيوزم الاشرتاط، والثالث: اجلواز اإن مل يشرتط؛ يعين اإ

ذا آ عطاهم آ حد؛ من يعلمه؛ بل  ، فاإ  يأ خذ.ف يمَعمل ِّ

 هذه ثالثة آ قوال يف مسأ ةل تعلمي القرآآن.

يف رشحه عىل حصيح  هذه املسأ ةلقل ال قوال وال دةل يف وقد اس تفاض ابن بطال يف ن

 البخاري. 

ية آ ن يكون املال دافعًا للبعض  ومنَع بعض العلامء آ ْخذ اإىل اُلجرة عىل احلديث؛ َخش ْ

وا من هذا  يكذب، ف ملسو هيلع هللا ىلصلكذب يف حديث النيب  ث من آ جلِّ آ ن يأ خذ ماًل؛ خَفشم َد ِّ َوحيم

عبة ؛ال مر بون(هلوق حىت نَقلوا عن شم هَنم يَْكذِّ  .(2) : )ل تكتبموا عن الفقراء شيئًا فاإ

 تسقط عدالتهم بذكل؟: هل يمقال ؛ول شك آ َن الورع يقتيض عدم ال ْخذ؛ لكن لْو آ خذ

 .آ عمل وهللا .ل يمقالم هذا عىل الَصحيح ؛طبعًا ل

َن  :؛ هو حديثتعلمي القرآآن والت حديثز آ خذ ال جرة عىل آ قوى ما يس تدل به عىل جواو  "اإ

 

 ( من حديث ابن عباس5737آ خرجه البخاري ) -1

 (. 5/395"رشح آ يب داود للعيين" ) -2
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يف آ خذ ال جرة عىل  (1)وكذكل حديث آ يب سعيد ،آ حق ما آ خذمت عليه آ جرًا كتابم هللا "

قية ال    .عيَةرَشْ الرُّ

ب عىل النيب  ؛ل مانعم من ذكلآ نه فالظاهر وهللا آ عمل:  َ من آ ْن يؤدي اإىل الَكذِّ يشِّ ذا خم ل اإ اإ

ب يف حديث النيَب ملسو هيلع هللا ىلص ث من آ جل آ ن يأ خذ ُآجرة فَيكذِّ َد ِّ  :؛ عندئٍذ نقولملسو هيلع هللا ىلص؛ يعين حيِّ

ل آ ن يمْعمَل عن خشص آ نه من آ هل الورع والتَ  ؛سد  هذا الباب مطلوب قد و  قوى،اللهم اإ

ب ول بمد  هلم من امل التحديث منعه وجيوز  ،ال من آ جل آ ن ينفق؛ فهذا يمس تثىنمن التََكسُّ

ؤمتنة  ؛هل آ ن يأ خذ هو حباجة اإىل املال يك  هنفس الوقت ويف ،ن شاء هللااإ ل ن املَفسدة مم

عطاء العمل؛ فال بأ س آ ن يأ خذ يف هذه احلاةل.  يمداوم عىل اإ

قية آ و عىل   يف تعلمي القرآآن؛ لكنفاخلمالصة: آ نه ل بأ س بأ خذ اُلجرة عىل التَعلمي آ و عىل الرُّ

يمْخََّش من املَفسدة املذكورة؛ ذلكل منعهم من منعهم من آ هل ف  ملسو هيلع هللا ىلصديث الن يب حبتحديث ال 

  .العمل

بادة ا حديث عم واذلي فيه آ نه  اذلي يعمتد عليه القائلون بتحرمي آ خذ ال جرة عىل التعلمي؛ آ م 

 ملسو هيلع هللا ىلصفقال هل النيَب  عمََلَ رجاًل القرآآن فأ هدى هل قوسًا؛
ِ
بُّ آ ن تمَطَوَق طوقًا من : "ا ن كنَت حتم

  .(3)ختلف يف حصتهمف  ؛(2)انر فاقبلها "

لكها ضعيفة حقيقًة؛ و هذا احلديث اذلي  ا وهلم آ حاديث آ خرى آ يضًا يَس تدلون هبا لكهن

كِّر ل يصح وهللا آ عمل .  ذم

ق الشريازي فقيه العراق ببغداد ل يب احلسني بن النَقور  ا وقد آ فىت الش يخ آ بو احس قال: )مث 

ثني هل عن الَتكَسب لِّعياهلِّ  مَحد ِّ أ ْخذِّ اُلجرة؛ لَِّشغل امل  (. بِّ

ل  آ ن يمْعَطى شيئًا فَليقبهلم ) ؛ اإ وهو ابن عتيبة؛  - وقال احلمك، وقال الَشعيب : ل يَْشرَتِّط املمعمل 

 (4)  عرشة( درامه املعمل، وآ عطى احلسنَكرَِّه آ جر  مل امسع آ حدًا :  -التابع 

 

 (. 2201(، ومسمل )2276آ خرجه البخاري ) -1

 ( 2157(، وابن ماجه )3416آ خرجه آ بو داود ) -2

 ( 8/298انظر "البدر املنري" لبن امللقن ) -3

 ( 2276( قبل احلديث )3/92علقهام البخاري يف "حصيحه" ) -4
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ىل اجلواز ذهب عطاء واحلمك، وبه قال ماكل والشافع  وآ بو  : واإ  ثور. وقال الَبغوي 

 :" ل بأ َس به ما مل يَْشرتط؛ وبه قال ابن سريين. - وهو اتبع  -  وقال جابر بن زيد 

احج  ن شاء هللا  - والر  عىل التَفصيل اذلي ف ؛اجلواز مطلقًا، لكن يف احلديث خاصة - اإ

 .ذكران، عىل لك  حال مسأ ةل احلديث وآ خذ ال جرة هذه انهتت

يل بأ ن فالانً   هل يمَرْد حديثه آ م ل؟  ؛اكن  يأ خذ اُلجرة لكن لو قِّ

ل هذه فقط؛ فميمقبَل   نه ثِّقَة وما عابوا عليه اإ هذا يمْرَجع اإىل الكم آ هل العمل فيه؛ فاإن قالوا: اإ

  آ عمل.وهللا .حديثه عىل الصحيح

 

  

 

مَلم   اجلرح والتعديل   سم

  : آ ن يقال   ؛ اخلطيب البغدادي: آ عىل العبارات يف التَعديل والتَجرحيمسأ ةل: قال  )قال: 

 ( كذاب" ": وآ دانها آ ن يمقاَل: " ثقة " آ و    ، " جحة " 

؛ هذه ال نواع اليت َدرس ناها لك ها يه هذه املسأ ةل؛ حقيقة يه آآخر مسأ ةل يف ال نواع العملية

اية عندما تمريد آ ن تبحث حديثًا وحتمك عليه؛ لك  هذه ال نواع  آ نواع معليَة حتتاُجا يف الهن ِّ

اً  لِّم   وعارفًا هبا. حتتاج آ ن تكون مم

 َ راية هبا ال نواع اليت س تأ يت مثم ن بطالب العمل آ ن يكون عىل دِّ وعىل معرفة  ،بعد ذكل؛ حيسم

اليت معنا الآن؛ ذلكل برك هللا فيمك حنن بعد هذا ليست مَعليَة كهذه  يف الغالب هبا؛ لكهَنا 

رس اإن شاء هللا س نقر  معل ق علهيا تعليقات خفيفة؛ لن نقف معها كام ؤادل  ها مع بعض ون

فَصاًل كام نفعل حاليًا؛ ولكن نا س نقر  ها، ونمعلق علهيا تعليقات ؤنفعل الآن ونرشهحا رشحًا مم

رًا ملَسائلِّها. اإ خفيفة حبيث   هنا تموحض ِّ املسأ ةل ويصبح عند طالب العمل تَصوُّ

، ماذا تقول عند تأ ديَتِّهِّ   يهِّ ، كيف تمؤد ِّ ويه مسأ ةل: كيف تطلب احلديث، كيف تسمعهم

ثنا" : ،"آ خربان، آ م حد  هلم امعب وكيف تتحم  فرتق، املؤتلف  املت فق وامل ،خل... اإ  لإجازة، بلس 

دن الرجاللواخملتلف، طبقات الرجا   خلاإ  ... ، معرفة مم
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معلِّ ق عليهِّ تعليقات خفيفة رسيعة ؤهوس يأ يت اإن شاء هللا لك هذا، وكام ذكران س نقر  ، ون

ذن هللا.  بإ

ًا لِّطالب العمل؛ وهذا املبحث  م  آآخر املباحث العملي ة وهو مبحث همم وهم ومعنا الآن جد 

ملَ    اجلرح والتَعديل "هو مبحث: "سم

"الكفاية"؛ وهل كتاب صاحب ؛ وهو قال املؤلف رمحه هللا: )قال اخلطيب البغدادي(

واية" وهو  ؛كتب كثرية يف املصطلح لكن من آ شهرها وآ برزها كتاب " الكِّفاية يف عِّمل الر 

منا بعد آ ن ينهتي  من  ًا، وآ نصح طالب العمل آ ن يقرآ ه؛ لكن ليس الآن؛ اإ كتاب نفيس جد 

دراسة  ومنالعلم ؛ بعد آ ن ينهتي  من دراسة "اختصار علوم احلديث"،  تأ صيلمرحةل ال 

هة"  "تدريب الَراوي"مث  بعد ذكل ينتقل اإىل " تدريب الَراوي"، وبعد آ ن ينهتي  من  ؛"الزنُّ

واية" ماكنه آ ن يقرآ  " الكفاية يف عمل الر    .بإ

 اخلطيب البغدادي: آ عىل العبارات يف الت عديل والت جرحي(  قال: )قال

مَل ل لفاظ اجلرح والت عديل؛ لفظ آ عىل من لفظ، ولفظ آ قوى من لفظ انيعين عند علامء ف ؛سم

عطاء لك ِّ  م يه: اإ ًا يف هذه ال لفاظ؛ وغايهتم ق ة شديدة جد  ٍ حق ه  احلديث عندمه دِّ ذي حق 

ق   ون بأ لفاظ تدلُّ عىل حال الشخص، وعىل مرتبتِّه ومرتبتَهم اليت يَس تحِّ كل اكنوا يمعرب ِّ ها؛ فذلِّ

ه، آ و يف بَيان حاهل  اذلين نعنهيم؛ مه العلامء علامء احلديثو  ،يف قَبولِّ حديثه، آ و رد 

رِّفوا بلعداةل الَربنيُّون رِّفوا بلورع والت قوى يف الكهمم يف و  الصدقو  اذلين عم ال مانة، عم

جال؛ مْعنِّهيم؛ عندمه آ لفاظ يف اجلرح والت عديل مه هؤلء الر  ًا  ،اذلين ن وهذه ال لفاظ كثرية جد 

ن ،طبعاً  ها الآن يف هذا املَوطِّ يوجد بعض ، وكام س يأ يت معنا اإن شاء هللا ل يممكن حرصم

ْت بعض آ لفاظ اجلرح والت عديل وبي نت معانِّهيا؛ لكن حقيقًة هذا الفن  َ الكتب اليت فرَس 

الل املمامرسة؛ تَعرِّف آ لفاظ اجلَرح والتَعديل، تعرف معانِّهيا من الكم علامء تمْدركمه من خ

من القراءة لِّعلامء اجلرح  تقرآ  وتمكرث حنياجلرح والت عديل من خالل املامرسة؛ يعين 

واة؛ تمدرِّك عندئٍذ لك لفظ من ال لفاظ اليت يْذكمروهَنا ماذا  والتَعديل، والكهمم يف الرُّ

ن َِّفت يف هذا تمعينمك يمريدون هبا؛ ل  تمساعدك عىل فهم هذه ال لفاظ.و كن الكتب اليت صم



 

413 

َجة، آ و ثِّقة(   قال: )قال اخلطيب: " آ عىل العبارات يف الت عديل والت جرحي آ ن يمقال: حم

تج به؛ لكهن يه آ عىل من ؛ بل الاحتجاح به ليست فقط عبارة تمعرب  عن ا جح ة: يعين حيم

   .آ عىل العباراتجعلموها من ذلا هذا؛ 

جحة آ و ثقة،  : آ عىل العبارات يف التعديل والتجرحي؛ آ ن يقال:قال: )قال اخلطيب البغدادي

 وآ دانها: آ ن يقال: كذاب(

ها : قلت) قال ابن كثري:  م ضبطم  ( وبني ذكل آ مور كثرية يعرسم

ًا ل - ثقة وكذاب - آ ي: ما بني هاتنْي املرتََبتنْي  ها.؛ مراتِّب وآ لفاظ كثرية جد   يممكن ضْبطم

رو عىل مراتَب مهنا قال: )   ( وقد تلك م الش يخ آ بو مَعْ

 .ذكر آ بو مَعرو بن الَصالح بعض هذه املراتب؛ وتلَكََم علهيا 

جال- ابن آ يب حامت يف كتابه "اجلرح والت عديل" وقد قَسم  ًا يف الر  ؛ - وهو كتاب نفيس جد 

مة الكتاب واة اإىل مخس طبقات ؛(1)يف مقد  م الرُّ   :قس 

جال" يعين آ مئة اجلرح والتعديل؛  ؛الطبقة ال وىل: "آ هل النقد والتنقري والبحث عن الر 

  ."آ هل الزتكية واجلرح والتعديل"؛ هكذا قال

جال جال"، آ و  ؛ومن ال لفاظ املس تعمةل لهذه الطبقة من الر  قال: "اكَن من آ عمل الن اس بلر 

مام اجلرح والت عديل ": "اكن فيه يمقال جال" آ و ،اإ جال"؛  ، آ و"اكن عاملًا بلر  اكن "عارفًا بلر 

اً  هذه ال لفاظ ثني ؛آ لفاظ عالية جد  مامة الرجل وماكنته عند احملد 
ِ
  .تدلُّ عىل ا

 فقال  ؛مث  ذكر املرتبة الثانية

ُّ الَعْدل يف نفسه، من آ هل التَ ) تقان هل ت يف احلديث واحلفظثَب فيه؛ هؤلء مه آ هل  والإ

حتجًا به عدًل، حافظًا؛  :هفي هذا اذلي يمقال ؛(العداةل "ثِّقَة" آ و "ثِّقَة حافظ"، يعين يكون مم

 .لكن ه ليس يف مرتبة اذلين قْبهَل 

مم آ حياانً ، الصدوق يف روايتِّه)قال:  ؛املرتبة الثالثة ، الثَبْت اذلي هَيِّ ع يف دينهِّ هذه (؛ الَورِّ

 قريبًا يه مرتبة صاحب احلديث احلسن.املرتبة ت

ابعة ع املغف ل الغالب عليه الَومه واخلطأ  والسهو والغلط)قال:  ؛مث  يف الر  ؛ (الْصدوق الَورِّ

 

1- (1/6 ) 
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متابعات.  واهد وامل  هذه املرتبة تقريبًا يه مرتبة الضعيف اذلي يصلمح يف الش 

واة؛ : مث املرتبة اخلامسة ابون واملرتوكون من الرُّ  ،هذه الطبقة طبقة شديدي الضعفف الكذ 

واهد واملتابعات   .اذلين ل يصلمحون يف الش 

 مخس طبقات:؛ ويه جلمْمةل لرجال اجلرح والت عديلبهذا تقس مي 

 ال وىل: آ مئة اجلرح والتَعديل.

حيح.  الث انية: الثِّ قة صاحب احلديث الص 

 الثالثة: الصدوق صاحب احلديث احلسن.

ابعة: الضعيف ضعفاً   يصلمح يف الشواهد واملتابعات. ؛خفيفاً  الر 

وكون. عفاء واملرَتم  اخلامسة: الضُّ

  انظر الآن! 

مام اجلرح والتُّعديل جال، اكن اإ  خل"اإ .. .ال وىل: ذكْران لمك آ لْفاظها:" اكن من آ عمل الن اس بلر 

ة، ثقة ثقة، ثقة ..." ج   مثل هذه ال لفاظ ؛ الثانية: " يمقال فيه ثقة حم

 مثل هذه ال لفاظ ؛ " صدوق ل بأ س به، ليس فيه بأ س" قال فيه:الثالثة: يم 

ابعة: يقال فيه:" ضعيف، يْسء احلفظ مم كثري ، الر  مثل هذه ال لفاظ اليت تدل عىل ًا"؛ و هَيِّ

واهد واملتابعات  ضعٍف   خفيف يَصلمح يف الش 

اب اخلامسة: يمقال فيه:الطبقة  اً ، مرتوك، "كذُّ نكر احلديث"  ،ضعيف جد  ثل هذه م و مم

  .ال لفاظ آ يضاً 

 احفظوا هذه كام ذكرهتا لمكم هكذا؛ تمسهِّ ل علْيمك ال مر بشلك كبري؛ لكن كام ذكر املمؤل ف:

ها تتفاوت، ويتفاوتم رجالمها آ يضًا؛ يعين لك مرتبة؛ حىت املرتبة الثانية  هذه املراتب نفسم

ة" مثاًل، آ و "ثقة  ثقة"، آ و ج  هذه مراتب آ يضًا؛ يه  ؛"ثقة" الآن اليت ذكْران بأ ن ه :"ثقة حِّ

تج حبديثه وحديثمه حصيح هم ؛مرتبة اثنية؛ لك هم يف درجة من حيم آ يضًا مراتب؛  لكن مه آ نفمسم

َجة" :فعندان من قيل فهيم يل فيه ؛"ثقة حم ذًا مه آ نفسهم مراتب،  ،"ثِّقة" فقط :ليس مكن قِّ اإ

ًا؛ همم للغاية؛لكن يف اجلمْمةل هذا التقس مي اخلماميس اذلي ذكره ابن آ يب ح آ ن  امت همم جد 

كِّرت يف و  تعرِّفه مَل اجلرح  تمْتقِّنه؛ ل ن ه يمسه ل عليك ضبط ما بعده من املراتب اليت ذم سم

  .والت عديل
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مل  اجلرح ول جال يف سم لحافظ ابن جحر يف مقدمة "تقريب الهتذيب" تقس مي لَِّمراتب الر 

آ قسام، وجعل بعضها آ عىل من بعض؛ وهو تقس مي والت عديل، آ و تقس مي املراتب نفسها اإىل 

هم؛ جفعل احلافظ ابن جحر:  مفيد آ يضًا ومم

ك ن ي قال: آ ْوثَق اخللق"، آ و "آ ثْبَت  ؛آ عىل مراتب التَعديل ما جاء بصيغة " آ فَْعل " 

 .الن اس"

ر اللَفظ فيه؛ هذه يف املرتبة الث انية؛ ك ن يمقال: ِّ َجة"،"ث ،"ثقة مأ مون" آ يضا َما كمر   قة حم

 .خل. اإ "صاحب حديث"..

َجة" ، "ثِّقَة ثِّقَة"  :املرتبة الث الثة  جعلها ك ن يقال فيه: "ثِّقَة ثَبْت"، "ثِّقَة حم

ابعة: الت وثيق بلفظٍ  ْتقن آ و ضابط آ و عَْدل  املرتبة الر   واحد ك ن يقول: ثقة آ و ثَبْت آ و مم

مة اجلرح والتَعديل   وهكذا... وجتدوهنا يف مقد 

مه -ال لفاظ  - املراتب  هذه ا؛ فاحلافظ ابن جحر قس  هتِّ بناًء عىل تفاوت ا نفسها تتفاوت يف قمو 

  .قموة هذه ال لفاظ

لها لمك؛  يفرتض آ ناكن و  ،آ دخلت تقس مي املراتب مع معاين املراتبوآ ان قد  ِّ عىل لك  و ُآفص 

وها ؛ حال ل يشء:  الآن افهمم  بشلك عام؛ عندي آ و 

نآ لفاظ اجلرح والتَعديل لها مراتب تتفاوت؛ وَذكران آ نَه يف اجلممةل التَقس مي اذلي قَسمهم  ؛ فاإ

اليت قَسمها ابن آ يب حامت  ةهو ال مه، مث  بعد ذكل نفس هذه املراتب امخلس ابن آ يب حامت 

 تفاوتة.آ و ال لفاظ اليت تدخل فهيا مراتب م  يه نفسها املراتب

ة والضعف؛ ا؛ من حيث القموُّ هتِّ  هذا بلن س بة لتقسم هذه املراتب وقمو 

 .املوضوع الثاينا هو ؛ وهذهذه ال لفاظ لها معانٍ طبعًا  لكن

بعض ال لفاظ خيتص  بعض احملدثني  معنا غالب احملدثني يمطلقوهنا عىل نفس املعىن؛ لكن 

هم. بس تعاملها يف معانٍ   خَتمصُّ

 آ لفاظ يف اجلرح والتعديل خاصة ببعض احملدثني 

 (  ومَثَ اصطالحات  ل شخاٍص ينبغ  الَتْوقيفم علهيا) قال:
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ة عند علامء احلديثفكام  ذا اس تعَملها العالِّم ،يوجد عندان اصطالحات عام  دَل عىل  ؛اإ

هذه آ لفاظ غالب ؛ ك ن يقول:" ثقة" آ و "صدوق" آ و "ضعيف" آ و "مرتوك" مثالً  ؛معناها 

ثني يَس تْعملوهَنا مبعىن واحد بِّبعض  يوجد آ يضًا اصطالحات خاصةفكذكل  ،احملد 

 ال شخاص.

 (  من ذكلقال املمؤل ف: )

 ذكرانها آ لفاظ عاَمة غالب اخلاَصة؛ هذهِّ املراتب اليت ذكرانها آ و ال لفاظ اليت يعين ال ش ياء

ثني يس تعملوهنا عىل نفس املعىن؛ لكن عندان آ لفاظ ثني. اً املمحد ِّ  خاَصة ببعض املمحد 

ذا قال يف الرجل: "َسكتوا عنه، آ و فيهِّ نََظر" قال: ) ن ه يكون يف    ؛من ذكل: آ َن البخاري اإ فاإ

؛   (.فَلْيمعمَل ذكل   ؛ التُّجرحي ولكنَه لطيفم العبارة يف   آ دىن املنازل وآ ردهئا عندهم

ذا قالوا يف الَرجل: "َسكتوا عنه آ و فيهِّ نظر"عىن هذا الالكم: آ ن م  آ ن ؛عادة احملدثني اإ

ضوا هل جبرح ول تعديل : )سكتوا عنه(ظاهر هذه العبارة  لو وقفت عىلف ؛آ هنم مل يتعر 

تعديل؛ لكهنا عند مل يتلكموا فيه ل جبرح ول  : معناها:تقولفس   : " سكتوا عنه"؛عبارة

ة؛ مبعىن تركموه  .يه، و)فيه نظر( مبعىن آ ن ه مرتوك ،البخاري خاص 

 تلكَموا فيه؛ سكتوا عنه؛ي  ملآ هنم عين ت ظاهرالالعبارة شديدة الضعف، مع آ هنا يف ف

بارات اجلرح عند البخاري    -رمحه هللا  -لكهنا من آ شد  عِّ

د يف العبارات من ورعهِّ  ؛(لكنه اكن لطيف العبارة)قالوا:    .رمحه هللا -ما اكن يمشد ِّ

عًا؛و آ كرث من  وَرعم يف ال لفاظاكن يت ه رمحه هللالكنل؛  ل يعين ذكل آ ن غريه ليس َورِّ

 .غريه

ذا مَر عليكل يعين تتنبَه  ؛فليمعمَل ذكل( ؛العبارة يف التَجرحي)ولكنَه لَطيف قوهل:   ؛هذا ال مر اإ

 - هذا ما قاهل اذلهيب  - تركوه  -فاْعرِّف آ ن معناه آ نه مرتوك  ؛َسكتموا عنه :وقال البخاري

  - (1)رمحه هللا

َم آ و ليس بثِّقة؛ وقوهل:  هت  ، مع آ ن هذا ما قاهل اذَلهيب )آ و فيه نظر( معناها عنده آ نَه مم

عند البخاري من نوع الْضعف  ي ظاهرها َضعف خفيف؛ ضعيف  َضْعفًا خفيفًا؛ لكهن 
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 الشديد.

ذا قلتقال: )  ( ليس  بِّه بأ س فهو ثقة   : وقال ابن معني: اإ

 .هذه جعلوها خاصة بيحىي بن معني

منا َصدوق؛  " ليس به بَأ ْس"؛: يف انال صل عند آ ن  صاحهبا يف مرتبة الَصدوق؛ ليس ثقة؛ اإ

تبة من صاحب احلديث الَصحيح؛ هذا ال صل املمس تعمل عند املمحدثني؛  يعين آ نَْزل  رم

ذا قال حيىي بن  قالوا: لكن حيىي بن معني خاصة يس تعمل هذه اللَفظة يف الثقة؛ يعين اإ

 حسن احلديث؛ خبالف ما هو معني يف رجل: ليس به بأ س؛ فهو حصيح احلديث وليس

ثني. معروف  عند املمَحد ِّ

 حيىي بن معني؟   هذا ما يريدهلكن هل هذا الالكم حصيح؟ هل فعالً 

 ملاذا؟ ، آ َرى هذال 

 نرجع اإىل لفظ حيىي بن معني حىت نفهم عليه.

ن ك تقول: فالن ليس به بأ س، وفالن ضعيف)قال ابن آ يب َخْيمثة:   .؟(قلت لبن معني: اإ

 فرس ِّ يل! ماذا تعين هبذا؟ يعين

ذا قلتم كل)قال حيىي بن معني:  ذا قلتم  ،فهو ثقة ؛ليس به بأ س   :اإ فلَيْس  ؛هو ضعيف :واإ

 .(هو بثقة ول يمْكتَب حديثمه

الح؟   ماذا نفهم من هذا؟ هل نفهم ما قاهل ابن الص 

 ل

لف من هؤلء؛ اكنوا يمطلِّقون لفظة الث ِّقة عىل َمعنََينْي:   جيب آ ن نعرف آ ن  علامء الس 

الح  وهو: آ ن ه يف َمرتبة صاحب احلديث  ؛املعىن ال َول: هو هذا اذلي فهَِّمه ابن الص 

 الصحيح.

ه اذلي  وهو يف تعريف الشاذ؛ -رمحهم هللا - واملعىن الثاين: وهو اذلي آ راده الشافع   نفسم

تَج به؛ فقط :رييد بلثقةف ،آ راَده حيىي بن معني هنا هم هل هو صاحب  ،اذلي حيم غري مم

  .آ و الصحيح احلديث احلسن

تَجُّ به آ ن :املمهم هذا اذلي  وليس بثقة؛ يعين ل حيتج به؛ فقط ،لكمة ثقة هنا معناها آ نَه حيم

 آ راده. 
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اذم : - رمحه هللا - ذلكل قال الَشافع   ثقة ملن هو آ ْوثقم منه. هو خمالفة ال  ؛الش 

وق؟ رِّج الَصدم تمجُّ حبديثه؛ يعين  :يريد بلث قة هل؛ لكن ماذا يمريد بلث ِّقة؟ هل خيم اذلي حيم

 .اكن ثقة آ و اكن صدوقاً  سواء

ه ذا قلت كل ليس به بأْس ذاما  ؛كذكل هنا؛ لحظ الكمم يعين  ؛فهو ثقة" ؛قال؟ قال: "اإ

تجُّ به ذا قلت كل: " هو ضعي، حيم تجُّ به ؛ف؛ فليس هو بثقة "واإ ول يكتب ، يعين ل حيم

  .حديثه

 هذا اذلي يظهَر يل 

اإذن خالصة املوضوع: الصحيح آ ن حيىي بن معني ليس هل اصطالح خاص يف هذه 

ناَم هو خطأ  يف الفهم عليه املسأ ةل؛   .وهللا آ عمل .واإ

الح فامي آ ذكر؛ وهو يف رشحه عىل  نَبَه عىل هذه املسأ ةلوآ ظن آ ن العرايق  قدمة ابن الص  مِّ

.  تَنبِّيه يف َمحهل ِّ

 ( قال ابن آ يب حامت قال: )

 ؟  لاذا يقو ؛ مفهل اصطالحات خاصةول اإن ؛ حيث يقالآن انتقل اىل ابن آ يب حامت

ذا قيل:  قال: ) دق " ، آ و    " صدوق "اإ بم حديثه  يمْكتَ   ممن  ؛ فهو   " ل بأ س به " ، آ و    " حمهل  الصِّ

 (  ويمْنظرم فيه

ثني اترة يذكرون هكذا  ؛"، "حمهل الصدق"ل بأ س به"، آ و "صدوق" : آ نال صل عند احملد 

تجُّ به؛ وهو صاحب احلديث احلسن واترة هكذا؛ آ يب حامت قال:  ابن لكن عند، آ نه حيم

تجُّ حبديهثم هؤلء مجيعاً  اوي، ل حيم ذا قال يف الر  َصدوق آ و ل بأ س به آ و حمهل الصدق؛  :اإ

تجُّ حب اهر من الكم املؤلف.؛ ديثهفال حيم  هذا الظ 

الح  قال: ) جل حىت جيمتع   وَروى ابن الص  عن آ محد بن صاحل املِّرصي آ ن ه قال: ل يمرتكم الر 

 ( . امجليع عىل تَركِّ حديثه

 ماذا يريد هبذا؟ 

ٍث حىت  جيمتع )جاء يف رواية عنه آ نه قال:  حد ِّ ك حديث مم ِّجال آ ين ِّ ل آ ْترم آ هل مذهيب يف الر 

رصِّه عىل تركِّ حديثه  .(مِّ

الح عن آ محد بن صاحل املرصي قال:  ؛انظر الآن يوجد ت قييد؛ الل فظة اليت ذكرها ابن الص 
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جلم حىت جَيمتِّع امجليع )  .؛ يعين مجيع آ هل احلديث...(ل يرتك الر 

واية املنقوةل عنه  رصِّه عىل تَركِّ حَ ) قال: ؛لكن عندي هنا يف الر  يثهحىت  جيمتِّع آ هل مِّ  (دِّ

د الت ضعيفآ ي جيمتعوا  رك؛ وليس فقط جمر   .عىل التـ 

ِّواية ت   ن مه امجليع؟  ؛ مف(جْيمتع امجليع)معىن قوهل:  فرسلحظ هنا؛ يوجد فرق، وهذه الر 

رصِّه. :يعين  آ هل مِّ

تَجُّ به؛  :ول يلزم من عدم ترك حديثه الاحتجاج به؛ يعين ذا مل يرَتمك حديثـه آ نه حيم ل يلزم اإ

 تنبَه لِّهذا!ف  تَركم حديثه؛ درجةل يصل اإىل  هلكن ًا؛يكون ضعيففقد 

ل  آ ن ؛فالن َمرتوك  :فمالن ضعيف، فأ َما آ ن يمقال :قد يمقال)فقد قال يف تمت ة الكمه:  فال؛ اإ

  (تَْركِّه جَيمتِّع اجلَميع عىل 

عل ق هبا بعض آ هل البدع؛ عىل آ ن الَرجل ل يمرَتك حىت يرَتمكه هذه من ال لفاظ اليت يت

 امجليع، حىت جَيمتع امجليع عىل تضعيفه؛  هذه بدعة جديدة ما قال هبا السلف! 

قيَد؛ وليس عىل الإطالق اذلي فَهِّمه هو؛ من آ جل آ ن ختدم  وهذا الكم آ محد بن صاحل مم

آ و تضعيف الَرجل  ة حىت يكون ضعيفًا،َمصلحته؛ جيب آ ن جيمتع امجليع عىل تضعيف الثق 

يشرتطها علامء  لهذه بدعة جديدة؛  ؛ ل يوجد اشرتاط الإجامع! حىت  يكون ضعيفاً 

 احلديث.

الح الالكم يف ذكل : )ابن كثري قال  (  وقد بَسط ابن الص 

 ( والَواقفم عىل عبارات القوم يفهم مقاصدمه قال: ) 

ذن   ن آ يْن تعرف ما اإ  معاين آ لفاظ اجلرح والت عديل هذه؟ يه اخلالصة هنا: مِّ

 من خالل املمامرسة؛ كرثة القراءة يف الكهمم  

دم اإىل ذكل. وهللا املوفق )قال:   ( بِّام َعرف من عباراهتم يف غالب ال حوال، وبقرائن تمْرشِّ

أ يت معنا اإن شاء هللا القراءة يف كتب اجلرح والتعديل؛ ونعرف كيف تعندك قرائن، و 

ذ  ن هللا.نتعامل معها بإ

ل   قال: ) وط ال هلَية يف غالب آ هل زَمانِّنا، ومل يَبق اإ الح: وقد فمقَِّدت رشم قال ابن الص 

لسة يف الإس ناد؛ فينبغ  آ ن ل يكون الش يخ مشهمورًا بفِّسق وحنوه،   َراعاة اتصال الس ِّ مم

وهللا   . وآ ن يكون ذكل مأ خوذًا عن ضبط سامعه من مشاخيه من آ هل اخلربة هبذا الشأ ن
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 ( آ عمل

فِّظت ال حاديث؛ وصاروا  يف زماهنم ِّنت الكتب وحم و  واية وامحلد هلل، ودم اكنت قد انهتت الر 

اوي نه :انوكام ذكر ،يتساهلون بعد ذكل يف قَبول اخلرب عن الر  يكف  مراعاة اتصال  فاإ

ول يكون الشخص مشهورًا بفِّسق وحنوه؛ يعين لو اكن فيه فسق؛ لكن  ،سلسةل الإس ناد

.ليس مشهورًا به  ؛ يممََّش حاهلم

ديد طبعًا؛ لكن عىل لك حال ل يؤث ر  تدوين احلديث وحفظه ل ن ؛وهذا من التَساهل الش 

 وامحلد هلل.. اكن قد انهتيى

هبذا نكون قد انهَتْينا من هذا الن وع من آ نواع علوم احلديث وامحلد هلل عىل توفيقه وتيسريه 

 وفضهل.
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ابع   هل  الن وع الر  والعرشون: يف كْيفيَة سامعِّ احلديثِّ وحتمُّ

ه    وضْبطِّ

خص اذلي يريدم آ ن يَسَمَع احلديَث ويأ خذه من  سيتحدث يف هذا النَوع عن رشوط الش 

ث عن بيان كيفيَة  قِّ آ خذهِّ احلديث وتلق ِّيهِّ عن الش يخ، وسيتحد  رم ش ْيخه، وكذكل بيانم طم

فظِّ الطالب للحديث بطريقٍة ل يدخهل مَعها  يتِّهِّ كام مسِّعه؛ فهذا حِّ اخلَلل، ويمتك ن من تأ دِّ

 الن وع معقمود لهذا املعىن.

 

ث للحديث؛ فيمعتربم سامعه حصيحًا؛   ح سامع املمحد ِّ مىت يصِّ

ح؟    فميكن آ ن نأ خذ عنه احلديث، ومىت ل يصِّ

ذا آ َدوا ما مَحلوهم يف قال: ) ؛ اإ ل الصغري الشهادة وال خبار، وكذكل الكمفَارم حال  يصحُّ حتمُّ

 ( كاملِّهم؛ وهو الاحتالمم والإسالم 

نْي:  هِّم  ق املؤل ف هنا بني آ مريْن مم  يمفر 

ن الت حديث بحلديث. نم سامع احلديث، والثاين: سِّ  ال ول: هو سِّ

وكذكل: بني حال سامع احلديث من الكفر والإسالم، وبني وقت التَحديث بحلديث؛ 

؛ ل ن  احلديث ل يمْقبَلم   من اكفر.  وهو الإسالم ول بد 

ث،   مبعىن: آ ن وقت الَسامع وحال الَسامع؛ خيتلف عن وقت التَحديث وحال املمحد ِّ

ثنا بخلرب د  آ و بحلديث عن الن يب  فاإذا اكن الشخص صغريًا يف السن؛ هْل يمقبلم منه آ ن حيم

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص
م معنا آ ن  من رشوط العدل آ ن  ذا اكن دوَن سن البلوغ؛ ل نقبل منه اخلرب؛ ل ن ه تقد  اإ

ذا اكن دون سن البلموغ.   يكون بلغًا؛ فال يمسمع منه احلديث اإ

د آ ن ه  جر  ث به؛ بل مم ة ومل حيد ِّ َع احلديث يف تكل املد  لكن لو اكن دوَن سن البلوغ؛ ومَسِّ
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ح منه هذا؟ َعه فقط؛ فهل يصِّ  مسِّ

ح   نعم؛ يصِّ

ذا مسع فهيا؛ قلنا: سامعه حصيح ويمْقبل منه آ ن  ابط؟ يعين مايه السن اليت اإ ما هو الض 

َع فهيا نعترب سامعهم فاسدًا، ل ينفع؛  ذا مَسِّ ع بعد آ ن يَبلمغ؟ وما يه السن اليت اإ ث مبا مسِّ َد ِّ حيم

ذا َحَدَث هبذا الَسامع نقول هل: ل نقبل منك الت حديث حىت   ن ه اإ  لو حدثت بحلديث حبيث اإ

 بْعد بملموغِّك؛ ل ن سامعك آ صاًل خطأ ؟

 : آ َن السن الفارقة يه سن الت ميزي. الصحيح عند آ هل العمل

َ فهيا بنَْي ال ش ياء، يس تطيع  غري يف سٍن يس تطيع آ ن يممزي  ونعين بسن الت ميزي: آ ن يكون الص 

ق مثاًل بني البقرةِّ وامحلار؛ ويقول هذه بقرة وهذا ع  آ ن يمفر  حامر؛ يممزي  بني ال مور، فاإذا مسِّ

طها، عىل ال قل؛ آ ن يممزي   َ معانيه ويس تطيع آ ن يضبِّ ، ميزي  َ آ لفاظهم احلديث؛ اس تطاع آ ن يممزي ِّ

ح.  عها؛ فهذا سامعمهم يصِّ َرت بة كام مَسِّ  ال لفاظ ويس تطيع آ ن حيفظها مم

ذا اكن دون ذكل؛ حبيث ل يس تطيع آ ن يممزي  بني ال ش ياء؛ فه ذا ل يمقبل منه، وسامعمه آ ما اإ

ذا َحَدَث حبديٍث بعد سن البلوغ، واكن قبل ذكل مسِّعه دون سن المتيزي؛ ل يمقبل منه.   اإ

ث به بعد سن البلوغ؛ عندئذ نقبلم منه هبذيْن  َ حد  ع اخلرب بعد سن الت ميزي؛ مثم ذا مسِّ ذن اإ اإ

 الضابطنْي:

امع بعد سن المتيزي.   آ ن يكون الس 

 بْعد سن البلوغ.  وآ ن يكون ال داء

 عندئذ نقبلم منه.

ث به.  ذا حد  ع قبل سن الت ميزي؛ فال يمقبَل منه اإ ذا مسِّ  آ ما اإ

اه قْبل سن البملوغ؛ فال يمقبل. ذا آ د   واإ

امع، وسن الت حديث، الإبالغ، الإعطاء. ِّق بني ال مرين؛ بني سن الس  مَفر  ذًا ن  اإ

نُّ ال خذ؛ عندما يتلق ى ويسمع، جيب آ ن يكون ب عد سن الت ميزي، ول هيمم اإن اكن دون فَسِّ

 سن البملوغ. 

ل  آ ن يكون بعد سن البلوغ.  ا ال داء؛ الت حديث؛ فال يمقبل منه اإ  آ م 
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 املسأ ةل الثانية: الاكفر 

ث بخلرب؟ َد ِّ  هل يمْقبَل من الاكفر آ ن حيم

ذًا ل؛ فقد تقَدم معنا آ ن من رشوط التحديث بخلرب آ ن يكون عدًل، والاكفر ليس ع دًل؛ اإ

 لبد  آ ن يكون مسلامً عند الت حديث. 

عهم يف حال الكفر ـ مثاًل ـ هل يمْقبل منه؟ ذا مسِّ امع؛ اإ  لكن عند الس 

نعم؛ يمقبل ل ن ه يف حال الَسامع ل يشرتط آ ن يكون عَْدًل، املهم آ ن يكون سامعه جيدًا؛ 

ه، انهتيى املوضوع، هذا املم   راد عندئٍذ؛يسمع بشلك جي د، ويفهم ما يْسمعم

 فاملقصود من ذكل آ ن يكون سامعه حصيحًا فقط 

ذا َحَدَث يف حال الكفر؛ فال يمقبَل منه.   آ ما اإ

عه يف حال الكفر، وقد ورد هذا  َل منه حىت  ولو مسِّ ث بِّه يف حالِّ الإسالم قمبِّ ذا حد  ذن اإ اإ

َل مِّ  عها يف حال الكفر، وقَبِّ ث بأ حاديث مسِّ حابة حد  نه آ هل يف ال حاديث، فبعض الص 

َعها  ثنا بأ ش ياء هو صادق بأ ن ه مسِّ احلديث ذكل؛ ل نه يف وقت الت حديث هو صادق، س يمحد 

نه لْن يمؤث ر عىل حديث الن يب   ملسو هيلع هللا ىلص.يف املايض، حىت  ولَو اكن يف حال الكفر؛ فاإ
 هذه خالصة ما ذكره املمؤل ف يف هذيْن السطَريْن. 

ل ال غري(؛ ما معىن حتم  ح  حتمُّل الص  غري؟قال: )يصِّ  ص 

 يعين: يسمع اخلرب آ و يسمع احلديث. 

 قال: )الشهادَة وال خبار( 

 الشهادة: يسَمع شيئًا من آ جل آ ن يْشهَد عليه؛ فتسم ى شهادة. 

ذا  نه اإ ث به فميَا بعد، كتَحمُّل، يسمع ويرى؛ فيمقبَل مِّ د  ال خبار: مسِّع خربًا من آ جل آ ن حيم

ابط: الت ميزي. ًا؛ هذا هو الض  مزي ِّ  اكن مم
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 ؟ مك هو سن المتيزي 

 هل هو مخس س نوات؟ آ ربع س نوات؟ ثالث س نوات؟ 

فل يف آ ربع  باَم يممزي  ط  ليس هل ضابط بعدد الس نني؛ فالن اس ختتلف آ حواهلم يف هذا؛ رم

ل يف مخس س نوات، وآ طفال ميزيون يف ثالث س نوات؛   س نوات، بيامن ل ميزي طفل آآخر اإ

 وهذا َموجود. 

ذًا فالقضية ليست ق  ؛ ل ن  سن المتيزي اإ هِّ فل نفسِّ ضية سن؛ بل من خالل ما تعرِّف من الط 

 خيتلف من طفل اإىل طفل.

غار(؛ يعين من اكنوا يف سن الت ميزي مفا فوق، )الشهادة وال خبار(  ح  حتمُّل الص  قال: )يَصِّ

كذكل؛ يعين سواًء اكنت الشهادة، يْشهد عند القايض، آ و اكنت ال خبار؛ ال حاديث 

.الن بويَة هلم  ، آ و ال خبار بنْي الن اس؛ لك هذا يَصح منه حتم 

امع؛ عند الت حمُّل؛ يمقبَل   قال: )وكذكل الكف ار(؛ يعين الاكفر والصغري املممزي  يف حال الس 

 مهنم هذا، لكن مىت؟ 

ثوا يف حال الكامل،  ذا اكنوا قد بل غوا وحد  ذا آ دُّوا ما محلموهم يف حال َكاملِّهم( يعين اإ قال: )اإ

غريم بلغًا، وآ ن يكون الاكفر مسلامً.وح  ال الكامل: آ ن يكون الص 

 قال: )وهو( يمفرس  الآن حال الكامل؛ فيقول: 

 )وهو الاحتالمم والإسالم( آ ي: الاحتالم للصغري، والإسالم للاكفر.

 

 

آداب   اس تحباب اإسامع ال ولد احلديث، وتأ ديب الطفل بأ

   جمالس العمل

مبا قال املؤلف: ) دْلانِّ احلديَث الن بويوينبغ  امل ْسامعِّ الوِّ  ( َدَرةم اإىل اإ

ينبغ ، آ ي: يمس تحبُّ هذا ويمفَضل؛ حىت  يمدرِّكوا املشايِّخ؛ ل ن الودل وهو صغري رب ام يوجد 

ث، ويكون عند هذا الش يخ من ال حاديث ما ل يوجد عند غريه، ويكون  د  ش يخ كبري حيم

ماكل، وسفيان وآ ش باههم، فرمبا لو انتظروا يف الإمامة واملزنةل اليشء عظاميً؛ اكلز هري، و 
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هذا الصغري لإسامعه حني يكرب، مل يمدرِّك هؤلء املشاخي؛ فيكون يف اإسامعِّه وقت كونه 

؛ فتكون عندهم آ حاديث لِّمشايِّخ آ اكبِّر يف زمنِّه.   صغريًا فائدة هلم

هذا؛ فقد اكن فيمس تحب  وينبغ  آ ن حيرِّص الن اس عىل هذا ال مر، واكنوا حيرصون عىل 

وا، وكذكل  بعض الصغار جيلِّسون يف جمالس العلامء ال اكبر، ويسمعوَن ال حاديث ليس تفيدم

 اليوم يف جمالس العمل.

غار اإىل  لكن ينبغ  التأ دُّب يف جمالس العمل، وكذكل يف املسجد عندما يمدَخل الص 

دخاهلم معل مهم آآداب املسجد قبل اإ هَبم وآ ن ن املسجَد، وليس كام نرى  املساجد، ينبغ  آ ن نمؤد 

بالهتم.  اليوم، املساجد صارت آ سواقًا، وهذا بِّسبب ُجل الكبار، آ و عدم مم

فكلم ليس من الن وع  ذا اكن طِّ فكل يف البيت قبل آ ن تأ يت به اإىل املسجد، واإ ْب طِّ آ د ِّ

د علهْيم عباداهتم؛ فاملسجد ل  يس املمؤد ب؛ فال تأ ت به؛ ل ن ك تمشو ِّش عىل املمصل ني وتمفسِّ

ماكاًن لِّلَعب، هو ماكن للعبادة للطاعة، وهذا الصغري يمؤىت بِّه اإىل املسجد، لكن بعد تأ ديبهِّ 

.  وتربِّيتهِّ وتعلميهِّ

؛ فال.  ل   فاإذا اكن يممزي  ويس تطيع آ ن ينضبِّط، تأ ت به اإىل املسجد، واإ

به وتمرب َِّيه، تأ يت به لي  سَمع العمل؛ كذكل جمالس العمل، تأ يت به اإىل جملس العمل بعد آ ن تؤد 

؛ هذه ملسو هيلع هللا ىلصسواء اكن جملس سامع حديث، آ و جملس سامع عمل: قال هللا، قال رسول هللا 

 خرْيم اجملالس عىل وجه ال رض.

دلان احلديث الن بوي( مْسَاع الوِّ  قال: )وينبغ  املمباَدرة( يعين الإرْساع؛ )اإىل اإ

 

 مىت يمْكتَبم للصغري السامع؟ 

مَطرِّدةقال: )  (  والَعادةم امل

 العادة املمَطردة، يعين: العادة املس مترة اليت علهيا الناس دامئاً 

 (  يف آ هلِّ هذهِّ ال ْعصارقال: )

 يف الزمن اذلي اكن هو فيه.  

تطاوةل قال: ) دٍد مم   ( وما قْبلها بِّمم
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 يعين يف زمنه، وقبل زمنِّه 

ره؛ قال: )  م ضور  اإىل تاَمم مخسِّ س نني من معم غري يمكتَبم هَل حم ى  آ ن  الص  مث  بعد ذكل يمسم 

  ( َسامعاً 

مره مخس س نوات: آ هنم يكتبون هل حضور  ذا اكن معم ثِّني آ ن الصغري اإ يعين من عادة املمحد 

ن، فيكتبون هل حضور جملس  اًل يف هذه الس  اجمللس فقط؛ ل ن  المتيزي غالبًا يكون حاصِّ

نة كذا، يف فقط، ول يكتبوَن هَل سامعًا؛ يعين يقال: )حرض جملس الش يخ فالن يف س  

 وقت كذا( 

امع  يخ؛ فالس  َع من الش   ون: مَسِّ ن يمسمُّ قال: )مَث بْعد ذكل يمسَمى سامعًا( آ ي بعَد هذا الس 

 غري احلضور. 

ًة َمَجها رسول هللا قال: ) بيع؛ آ ن ه "َعَقل َمج  ديث محمود بن الر  تأ نسوا يف ذكل حبِّ   ملسو هيلع هللا ىلصواس ْ
مهِّ وهو ابن مخسِّ س ن  ه من دلٍو يف دارِّ امع  يف وُجِّ ؛ جفعلوه فَْرقًا بني الس  ني"؛ رواه البخاري 

 (  واحلضور

 يعين لِّامذا جعلوا امخلس س نوات يه الضابِّط عندمه؟ 

قال: )اس تأ نسوا( الاس تئناس غري الاس تدلل، الاس تئناس: هو آ ن يطمنئ اإىل القول 

ل  جود هذا اليشء، لكن ه ل يصلمح آ ن يكون دلياًل، حبيث تقول: ادل  ليه لوم يل عىل ومييلم اإ

منا هو جيعل نفسك تراتح وتطمنئ اإىل القول فقط، ول يمعترب دلياًل.  املسأ ةل كذا؛ ل؛ اإ

ها رسول هللا  ًة َمج  بيع آ ن ه "َعقَل َمج   ملسو هيلع هللا ىلصقال: )واس تأ نسوا يف ذكل حبديث َمحمود بن الر 
مهِّ وهو ابن مخسِّ س نني" ه من دلٍو يف دارِّ امع واحلضور( ( 1) يف وُجِّ  جفعلوه فرقًا بني الس 

نه حني ل يكون عندك دليل قاطع يف املسأ ةل، حبيث آ ن ك  انظر  ! اس تأ نسوا هبذا؛ فاإ

وا هبذا  تس تدل به عىل املوضوع، فميكن آ ن تس تأ نِّس اس تئناسًا بِّمثل هذا، فهم اس تأ نسم

 احلديث يف الصحيحني.  

بيع غار الصحابة - قال محمود بن الر  َة: يعين املاء تضعه -وهو من صِّ ًة"؛ واملَج  : "آ ن ه َعقل َمج 

 
 ( عن محمود بن الربيع ريض هللا عنه.33(، ومسمل )77آ خرجه البخاري ) -1
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ى جم ة   ( 1)يف مف ِّك وتنفمخ يف وجه الشخص، هذه تمسم 

 َمَجة َمَجها يف وُجه: يه ماء مع رحي خيرج. 

 آ ن ه فعهل به.  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: "عقل َمجة" يعين: فَهِّم، يعين: يذكر هذا املوقف من الن يب 

لو: معروفة عند الكثري منمك،  يكون يف البيت ويس تقى هبا املاء. وادل 

امع  ثون فارقًا ما بنْي الس  فهذا احلديث يف حصيح البخاري وحصيح مسمل؛ جعهَلم احملد 

 واحلضور، آ ي: جعلوا سن امخلس س نوات فارقًا. 

غري ن اليت يمعترب فهيا الص  ابط يف التفريق بنْي الس  د آ نه  جفعلوا هذا احلديث هو الض  جر  مم

ن اليت يعتربونه فهيا سامعًا، فَقَْبَل سن امخلس س نوات، يكتبون هَل حارض يف اجملل س، والس 

لون هَلم  ذا وصل مخس س نوات مفا فوق عندئٍذ يمسج  ا اإ حضورًا، جمَرد آ ن ه حارض فقط، آ م 

ذا آ مْكَل امخلس س نوات؛ ل ن ه قال يف السابق: )يمكتبم هَل حضور اإىل متام  سامعًا، يعين اإ

 مخس س نني من معره(

ذا آ مْكل امخلس  كامل امخلس س نوات يكون حارضًا، يكتبون هَل حضورًا، فاإ يعين قبل اإ

لون هَل سامعًا.   س نوات؛ عندئٍذ يمسج 

امعات عىل اخملطوطات، وس يأ يت ذكر اخملطوطات اإن شاء هللا  واكنوا يكتبون هذه الس 

، يف والالكم علهيا يف درس خاص مس تقل، عند الالكم عن الكتب وعن طبعات الكتب

ن مكتبتك اذلي يزنِّل عىل الفيديوهات(.  ِّ  دروس: )كيف تمكو 

امع واحلضور.  كامل امخلس س نوات فرقًا بني الس  ذن جعلوا اإ  اإ

 

 ( ويف رواية: وهو ابنم آ ربعِّ س ننيقال: )

واية؛ آ ي: يف رواية للحديث آ نه اكن ابن آ ربع س نني  ذكر احلافظ ابن جحر آ ن ه مْل جيد هذه الر 

  ( 2)؛ قال احلافظ بن جحر: "مل آ جدها"وليس مخس س نني

 
. 297/ 4قال يف "الهناية يف غريب احلديث وال ثر" ) -1 َذا قََذفَهم

ِ
((: )َمَج لمعابَه، ا ًا َحىَت يمباعَد بِّهِّ يَل: َل يَكمونم َمج   َوقِّ

 ( 173"فتح الباري" ) -2
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ذ يبقى  ؛ اإ ذا قال احلافظ ابن جحر: "مْل آ جدها"؛ فليس مثل َحالنا حنن حني نقول مْل آ جْدهم واإ

فَاظًا!  نا حم  يف قولنا: "مل آ جده" ضعف؛ فنحن لس ْ

ذا نظرت يف الكتب اليت قرآ ها فقط عىل  ا احلافظ ابن جحر؛ فهو حافظ كبري، فاإنك اإ آ م 

ًا مهنا، هَل كتاب امسه "املمعجم"؛ وهو جمدل خضم كبري، مشاخي ب جد  ه ترى شيئًا جعيبًا؛ تتعج 

 هذا الكتاب ذكر فيه فقط آ سامء الكتب اليت قرآ ها عىل مشاخيه! 

ه، وآ نت تقرآ  يف عناويهنا؛ تََمل من  جعيب س بحان هللا، هذه الكتب اليت قرآ ها عىل مشاخيِّ

ا! مفا بكل بقراءة الكتب   نفسها، وعىل مشاخيه آ يضًا؟! س بحان هللا كرثهتِّ

هذا حافظ؛ حفني يقول: مل آ جده؛ فلكمته لَها اعتبارها؛ ذلكل حني نْظَفر مبثل هذه اللكمة 

من حافظ كبري، ننقلمها مبارشة؛ ل هنا لكمة لَها وزهنا، خبالف لو قلت آ ان: مْل آ جده مثاًل؛ 

منا حسب ما آ حبث بأ دوات البحث املتوفرة دلْي،  تبقى ضعيفة؛ ل ين لستم حافظًا؛ اإ

ب ام تكون آ قل، وقد  وال يف البحث، ورم آ حبث، وآ فت ش، وآ قلب، ورب ام آ جلس ساعات طِّ

متمه آ قوى يف هذا.  ؛ فاحلافظ لكِّ ، وقد ل آ جدم  آ جدم

واية؛ فامَب آ ن ه مْل جيْدها فعندان آ حد احامتلنْي:  فََذكَر احلافظ هنا بأ ن ه مل جيد هذه الر 

ا آ ن يكو م  الح اذلي ذكرها قد وقف عىل مامْل يقِّف عليه احلافظ ابن جحر. اإ  ن ابن الص 

َ يف ذكرها؛ وهذا موجود.   آ و آ ن يكون قد ومهِّ

الح حافظ آ يضًا، ليس سهاًل؛ فرمبا يكون قد وقَف عىل يشء مل يقف  واحلافظ ابن الص 

 د. عليه احلافظ ابن جحر، ورب ام يكون قد َومه آ يضًا؛ هذا وارِّد، وهذا وارِّ 

 فاهلل آ عمل هبذا 

 (  وَضَبطهم بعضم احلمفَاظِّ بسن  الت ميزيقال: )

ح فيه  ن اذلي يصِّ آ ي: ضبطوا الفارق ما بني السن اذلي ل يصحُّ فيه السامع، والس 

واب اإن شاء هللا.  امع، ضبَطهم بعض احلمف اظ بسن الت ميزي؛ وهذا آ قرب ال قوال اإىل الص   الس 

ابة وامحلاروقال بعضهم: آ ن يمفقال: ) َق بني ادل   (  ر 

ذا مْل  ًا، واإ مزي ِّ ق صار مم ذا فر  نه اإ اهر اإن هذا القول واذلي قبهل قريبان من بعضهام؛ فاإ والظ 

ًا. وهللا آ عمل.  مزي  ق؛ مل يكن مم  يمفر 

ل  بعد العرشين س نةقال: ) امعم اإ   ( وقال بعض الن اس: ل ينبغ  الس 
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 والصحيح آ ن هذا القول مبالغة.

 آ مران: -برك هللا فيمك- ل عندما تمْذَكر ينبغ  آ ن يمالحظ فهيا وال قوا 

باَم يمؤد ي اإىل مفسدة.  ل: مسأ ةل الغلو يف القول؛ رم  ال مر ال و 

باَم يؤد ي آ يضًا اإىل مفسدة آ خرى.   وال مر الث اين: الت ساهل فيه؛ فرم

؛ ف ذا آ دى القول اإىل مفسدة كبرية؛ ينبغ  آ ن تمراجع نفسك يف قوكلِّ باَم يكون قوكلم فاإ رم

 َمبني ًا عىل آ صٍل فاسد. 

ِّت  ل  من العرشين مفا فوق؛ فأ نت تمفو  ح سامعمك للحديث اإ فالآن عندما تقول للن اس: ل يصِّ

واايت بسبب هذا.   علهيم آ حاديث كثرية، َوتَْضعمف الر 

: عرش  قال: )  ( وقاَل بعضم

 عرش س نوات 

 (  وقال آآخرون: ثالثونقال: )

 آ مر مشلك! الصحيح: آ ن مثل هذا تشديد! ما شاء هللا! 

 عىل لك  حال؛ يه اجهتادات العلامء 

 (  واملدارم يف ذكل لك هِّ عىل الت ميزيقال: )

 هذا اذلي َرَجحهم يف الهناية 

يبُّ يَعقِّل؛ كمتِّب هَل َسامع  قال: )  (  مفىت اكن الص 

لُّ عىل هذه  عيَنة؟! ليس عندان يش يدم احج؛ مفن آ ين جاء الت قييد بسن مم هذا هو الر 

 التقييدات: عرشة، عرشين، ثالثني! 

ل عىل هذا، ويوجد من ورائه مفسدة؛ فالَصواب هو ما ذكروه هنا،  ليس عندان يش يدم

ره احملق قون من آ هل العمل.   وهذا اذلي قر 

براهمي بن سعيد اجل وهري آ ن ه قال: " رآ يتم صبي ًا    قال الش يخ آ بو مَعرو:قال: ) وبلَغنا عن اإ

ذا جاع   ل اإىل املأ مون؛ قد قرآ  القرآآن ونظر يف الرآ ي؛ غري آ نه اكن اإ ِّ ابَن آ ربَع س نني؛ قد محم

 (  يبيك
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ح طبعاً    ( 1)هذه القصة ضعيفة ل تصِّ

 

لِّ احلديث   آ نواع حَتَمُّ

لِّ احلديثِّ مثانيةقال: )  (.وآ نواع حَتَمُّ

رق آ ْخذ احلديث َوتَلق ِّيهِّ عن الش يخ.  آ ي: طم

َن الش يخ؟ ث؛ آ ي: مِّ  كيف تسمع من املمَحد ِّ

بأ سانيدها،  اكن هذا آ مه يشء من  ملسو هيلع هللا ىلصاكن احملدثون قدميًا يعتنمون جبمع آ حاديث الن يب 

العلوم عند آ هل احلديث، فاكَن الش يخ بعد ما يرحل ويلتق  بلعلامء ويأ خذ عهنم ويسمع 

عن فالن، يأ يت وجيلس بعد ذكل  بأ سانيدها؛ حدثنا فالن عن فالن مهنم آ حاديث 

ث ن ِّفت وكمتِّبت يف  - اكلعالِّم اليوم يف زماننا هذا - ليمَحد ِّ طبعًا  اليوم َكْون ال حاديث قد صم

غلنا الآن يف فقه الآايت وفقه ال حاديث  فَِّظت وانهتيى ال مر وامحلدم هلل؛ صار شم الكمتب وحم

ذا صار شغلنا الآن؛ فطالب العمل الآن ينبغ  آ ن يعتين آ ول يشء والتَأ صيل العلم ، ه

َ  بعد ذكل بفهم القرآآن وفهم ال حاديث النَبويَة والاسزتادة من الفقه  بلت أ صيل العلم ، مثم

 ...اإخل 

ن ة هللا يف خلقه  مَث بعَد آ ن ينهتي  من العمل ومن التَعمل مدة طويةل، جيلس للتعلمي ؛ هذه س م

ين وغريمه.يف  علام  ء اُلَمة، ومه عىل هذا ال مر من قدمي، حىت  يف الفقهاء واملمفرس ِّ

 
براهمي بن سعيد اجلوهري قال رآ يت صبيًا (: ) 165قال العرايق يف "التقييد والإيضاح" )ص  -1 قوهل" وقد بلغنا عن اإ

ذا جاع يب  يك. انهتيى. ابن آ ربع س نني وقد محل اإىل املأ مون قد قرآ  القرآآن ونظر يف الرآ ي غري انه اإ

آ حسن املصنف يف التعبري عن هذه احلاكية بقوهل: "بلغنا" ومل جيزم بنقلها؛ فقد رآ يت بعض ال مئة من ش يوخنا يستبعد 

منا اكن ضئيل اخللقة فيظن صغره، واذلي يغلب عىل الظن  حصهتا؛ ويقول: عىل تقدير وقوعها مل يكن ابن آ ربع س نني؛ واإ

 عدم حصهتا.

س    س نادها آ محد بن اكمل القايض؛ قال فيه ادلارقطين: اكن متساهاًل رمبا وقد رواها اخلطيب بإ ناده يف "الكفاية" ويف اإ

نه اكن خيتار ول يضع ل حد من العلامء آ صاًل.   حدث من حفظه مبا ليس عنده يف كتابه، وآ هلكه العجب؛ فاإ

 وقال صاحب "املزيان": اكن يعمتد عىل حفظه فهيم( 
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 .ملسو هيلع هللا ىلصيعتنون برواية ال حاديث؛ يْك حَيفظوا علينا آ حاديث النيب  لكن آ هل احلديث اكنوا
 وآ هل احلديثِّ اكنوا عىل قسمني :

 قسم مهنم اكن شغلهم فقط يف رواية احلديث، وليس هلم عالقة بأ ي  يشء آآخر يف 

واة( . س ناده ويرويه؛ وهؤلء يمَسَمْون )الر   احلديث، فقط يسمع احلديث بإ

والقسم الثاين من آ هل احلديث: مه اذلين جيمعون بني الاعتناء بأ سانيد ال حاديث 

ْفطًا وحتديثًا؛ وجيمعوَن آ يضًا بني فقهِّ احلديثِّ وفقهِّ الكتاب والس ن ة،  والاعتناءِّ مبتوهنا حِّ

واة وفق  نون رم ثني( فهم فيكوم هاء يف نفس الوقت؛ فاكنوا يمسَمون عند السلف: )فقهاء املمَحد ِّ

 فقهاء علامء، مَجعوا بني التفسري واحلديث والعقيدة والعمل  جبميع آ نواعه، ورواية احلديث. 

ومن هؤلء ماكل بن آ نس، والشافع ، والإمام آ محد، ومهنم آ يضًا سفيان الثوري، وسفيان 

يينة، وال وزاع   ، وعبد هللا بن املمبارك، والزُّهري... اىل آآخره؛ والقامئة تطول. بن عم

 لكن هؤلء اكنوا يسمون: آ مئة احلديث؛ فقهاء احلديث. 

مذي ننه"؛ فبعد آ ن يذكر احلديث،  -رمحه هللا - وممن يعتين كثريًا بذكر فقههم الرت ِّ يف "سم

ثني  - يعتين بذكرِّ فقه هؤلء   د: فقهاء احملدثني. ، يذكرمه؛ فريي- فمقهاء املمحد ِّ

نه يعتين اعتناًء كبريًا بذكر فقه هؤلء القوم،   وكذكل ابن املمنذر يف "ال وسط"؛ فاإ

 -آ ي آ هل احلديث - ويقول: قال آ حصابنا 

 وابن قدامة يف "املغين"؛ يعتين بذكر آ قواهلم. 

 وكذكل ابن عبد الرَب يف "المتهيد". 

ن اكن " وهذه آ فضل ثالثة كتب من الكتب اليت تمَسم   ى اليوم بكتب "الفقه املمقاَرن"، واإ

المتهيد" لبن عبد الرَب كتاب يف رشح ال حاديث؛ لكنه مَضنَهم من الفقهِّ اليشء الكثري وذكر 

 آ قوال الفقهاء. 

 فذلكل آ ان عندي هذه الكتب الثالثة ل يعلو علهيا كتاب يف الفقه حقيقة:

 دامة، و"المتهيد" لبن عبد الرَب. "ال وسط " لبن املمنذر، و"املغين " لبن قم 

ًا، ل هَنا تعتين بفقهِّ آ هل احلديث كامكل والشافع  وآ محد وال وزاع   هذه كتب نَفيسة جد 

 وابن املبارك.. اإخل.
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وعنا  ريقة اليت اكنت سائِّدة يف القدمي؛ ويه الاعتناء برواية احلديث، ويه َموضم فهذه الط 

ث جيلس وحيمَ  ث، والَطلبة يأ تونه من لك ماكن ويسمعون منه، عىل الآن، فاكن املمَحد ِّ د ِّ

هرتهِّ وماكنتهِّ يف احلديث.  َحسب شم

نه؟ ون مِّ  كيف يسمعم

س نادًا ومتنًا.  رق للت حديث؛ للَسامع، لِّسامع الَطالب من ش يخه للحديث اإ  هناك طم

رق يه اليت تمَسَم  بأ نواع "حَتَمُّل احلديث "؛ يعين سامع احلديث  هذه الطُّ

اًل؛ ل هَنم جْيعلمون الَسامع نوعًا من ال نواع، لكن حنن نعين بلَسامع هو التَحمل، يم  ونَه حتمُّ سمُّ

َما س يأ يت.  يعين آ خذ احلديث سواء سامعًا آ و غري ذكل مِّ

رق آ و آ نواع لِّتَحم ل احلديث؛ كيف يأ خذ الطالب احلديث عن ش يخه؟  فعندي مثان طم

 آ وًل: الَسامع من لفظ الش يخ. 

كذا  ملسو هيلع هللا ىلصيعين يسَمع ش يخهم يقول: َحَدثنا فالن عن فالن عن فالن عن فالن قال النيب 

 وكذا ؛هذا )الَسامع(.

يخ.   اثنيًا: القِّراءةم عىل الش  

ون آ نمت الآن يف بعض دورس املشاخي؛ جتد خشصًا جالِّسًا عىل ميني الش يخ ويقرآ   كام تسَمعم

قدميًا؛ اكن جيلس خشص ويقرآ : حدثمك برك هللا والش يخ يمَعل ق؛ هكذا اكن الوضع عندمه 

 فيمك فالاًن؛ قال: حدثنا فالن عن فالن عن فالن.

َما آ ن يسكت آ و آ ن يمقَِّر؛ فيقول: نعم، فقط.   والش يخ اإ

ى  َما آ ن - القراءة عىل الش يخ  - هذه الطريقة تمَسم  ؛ ل ن خشصًا يقرآ  والبايق يسمع، والش يخ اإ

 ه فيقول: نعم؛ هذه الثانية. يسمع ويسكت، آ و يسمع ويقر  

َجازة 
ِ
 اثلثًا: ال

ِّواية  والإجازة تعين: الإذن يف الر 

س نادًا ومتنًا،  مثاًل آ عط  آ ان آ حادييث لِّشخص، آ و آ عرف آ ن  آ حادييث موجودة عنده اإ

جازة(. ى )اإ  فأ قول هل: اروِّ عين هذه ال حاديث؛ هذه تمسم 

مناوةل   رابعًا: امل
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، ُآعطيه لِّشخص؛ ُآانوهلم لِّشخص؛ يك مثاًل: عندي كتاب هو من تصن  يف ، وفيه آ حادييثِّ

ناوةل( ى )مم ث هبا عين؛ هذه تمَسم  د ِّ  حيم

 خامسًا: الكتابة 

ى  - مثالً - يعين اكتب لشخص موجود يف بدل آآخر لمها هَل؛ هذه تمسم  رساةل، اكتهبا هَل، وُآرسِّ

 )الكتابة(

 سادسًا: الإعالم 

ن شاء هللا.  -فقط؛ هذا معىن الإعالم وس يأ يتُآعْلِّمهم ان  هذا الكتاب فيه آ حادييث   اإ

 سابعًا: الوصيَة 

 آ ويص هلم بأ حاديث يروهيا عين. 

َجادة   اثمنًا: الوِّ

َعنَي، آ و آ جد آ حاديثًا ل ي  ش يخ من  َجادة: يعين آ جد آ حاديث لِّش يخ  مثاًل يف ماكن مم الوِّ

ث هبا عن الش يخ.  املشاخي، يف كتاب؛ فأَُحد ِّ

ب املَوجودة بني آ يدينا؛ يه من قبيل الوِّجادة؛ وجدان هذه الكتب، واليوم كثري من الكت

َجادة(.  ى )وِّ  ورويناها عن املشاخي، هذه تمَسم 

جَمل، وس يأ يت تفصيلها  ؛ لكن هذه الطرق -اإن شاء هللا  - هذه طرق التََحمُّل بشلك مم

ثون ال حاديث.  الث امنية يه اليت حَتََمَل هبا املمَحد ِّ

هنم من قَبِّل بعضها ورَد البعض الآخر؛ طبعًا من املمحَ  ثني َمن قَبَِّل هذه الثاَمنَية لكَها، ومِّ د ِّ

 لكن آ قواها يه الَسامع والقراءة عىل الش يخ. 

ية هباتني الَطريقتنَي؛ يعين آ كرث  رق، وآ كرث ال حاديث َمْروِّ ريقتَان آ قوى الطُّ هااتن الط 

ريقتني.  ال حاديث مسموعة هباتنَي الط 

نعل ِّق تعليقات رسيعة الآن عىل ما س يأ يت؛ فقد فهممت معىن وحنن ك ام ذكْران لمَكم سابقًا س َ

 هذه الامثنية واملقصود مهنا؛ فبعد ذكل س نمعل ِّق عىل الكم املؤل ِّف بشلك رسيع اإن شاء هللا.

ذن قال ابن الصالح: )آ نواع حتمُّل احلديث مثانية(، وهذه يه:  اإ
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 السامع   النوع ال ول:

لقال: )  (  ال و 

 من آ نواع الت حمُّل :

امعقال : )  (  الس 

فظًا، آ و من كِّتاب يذكر لنا الآن صورته؛ فيقول: ) عِّ حِّ مْسمِّ ْن لَفظِّ امل  (. بِّأ ن يكوَن مِّ

عِّ(؛ يعين نقول: عندان طالب جلس  ح والتَبيِّني؛ معىن )من لفظ املمْسمِّ مثال من آ جل الرش 

، آ و من  فظهِّ ث الش يخم من حِّ ع، فيمَحد ِّ يخ هو املمْسمِّ اإىل الش يخ يمريد آ ن يسمع منه، فالش  

البم احلديث من لفظِّ الش يخ، فالت لفُّظ يتلفظ به الش يخ.  ، ويَسمع الط   كتابهِّ

ث؟ والش يخ من آ ي د   ن حيم

 . ، آ و يكون آ مامهم كتابمهم ا آ ن يكون حافظًا حلديثهِّ م   اإ

 ، فظه، ويتلك م حبديثهِّ ثم من حِّ د  فاإذا اكن كتابه آ مامه، آ و مل يكن الكتاب آ ماَمه ولكنه حيم

امع(؛ فهذه يه طريقة الت حمُّل ال وىل،  ى )بلس  ويسمع الطالب منه؛ فهذا هو اذلي يمسم 

البم  يخه مبارشًة. ويه: آ ن يَسَمع الط    من ش َ

ثنا"، و:"آ خربان"،  قال: ) امع: "حد  : فال خالف حينئٍذ آ ن يقول الس  ياض  قال القايض عِّ

"، و:"قال لنا"، و:"ذكر لنا فالن"  (  و:"آ نْبأ ان"، و:"مسعتم

الب احلديث من ش يخه، آ ي: كيف يأ خذ  لم الط  ورة ال وىل: كيف يتحم  الآن يف الص 

ث به؛ ماذا يقول؟  احلديث من ش يخه؟ مث  بعد آ ن د  ذا آ راد آ ن حيم  يأ خذه اإ

مثاًل: جلست آ ان اإىل ش يخ  ومسِّعت منه عدة آ حاديث، وآ هنيت دراس يت وذهبت، 

ِّس؛ مفاذا آ قول؟   جفلست ُآَدر 

نا، آ و: آ نبأ ان ش يخنا، آ و:  نا، آ و: مسِّعتم ش يخنا، آ و: آ خربان ش يخم ثنا ش ْيخم هل آ قول: حد 

 قال لنا ش يخنا، آ و: ذكر لنا ش يخنا؟

ن، يف هذا احملل؛ َكْوين آ ان قد آ خْذتم من ش يخ   اجلواب: لك هذا جائز يف هذا املَوطِّ

َيغ الت حديث  يغ، آ ي ِّ صيغة من صِّ ث آ ن آ ذكر لك هذه الصِّ  امع ؛ فباإماكين عندما ُآحد ِّ بلس 
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ثنا، آ و: آ خربان، آ و: مسعت، آ و: قال لنا، آ و:  هذه اليت معنا، يل آ ن آ ذكر ذكل فأ قول: حد 

  فالن...  اخل . ناذكر ل 

هذا القول ال ول؛ وهو قول القايض عياض؛ وهو من حيث اجلواز، آ ما القول الثاين فهو 

 قول اخلطيب؛ وهو من حيث الرتتيب.

: مسعت؛ مث: حدثنا، وحدثين قال: )  ( وقال اخلطيب: وآ ْرفعم العباراتِّ

يغ الت حديث هذه يف بعضها قمَوة، ويف بعضها َضْعف  يعين: آ عىل العبارات، آ قواها؛ فصِّ

ن اكنت لكها مقبوةل - قليل يغ تدل عىل - واإ ثنا، آ خربان، مسعت؛ لك ها مقبوةل، ولك ها صِّ ؛ حد 

ثني،  الب من ش يخه للحديث؛ لكن يوجد آ ش ياء آ قوى من آ ش ياء عند املمحد  سامع الط 

ثين ثنا وحد  كل قال اخلطيب هنا :)آ ْرفع العبارات: مسِّعت؛ مث  حد  (،يعين جفعلموها مراتب؛ ذلِّ

ثين(، فالثنتان يف  ثنا، وحد  رجة الث انية تأ يت: )حد  رجة ال وىل، مث  يف ادل  )مسعت( تأ يت يف ادل 

ذا مَسع هو  ثنا( اإ ثني يس تعمل لكمة )حد  ثين(، لكن بعض احملد  ثنا، وحد  رجة:)حد  نفس ادل 

ي  (؛ هكذا جيعلون الفارق بني الص  ثينِّ ع وحدهم فيقول: )حد  ذا مسِّ ا اإ  غتنْي.وجامعة، آ م 

نا هنا: آ َن  َيغ كثري؛ لكن آ كرث ما هيمُّ طبعًا اخلالف بني العلامء يف اس تعامل مثل هذه الصِّ

ًا، خاصة يف موضوع التْدليس،  ة جد  هم  امع، ويه مم َيغم ترصحي بلس  َيغ صِّ هذه الصِّ

ع، ل اإشاكل  ثين الش يخ؛ مفعناه آ ن ه مسِّ ثنا آ و حد  الب: حد  والانقطاع؛ فعندما يقول الط 

ذًا معىن ذكل ع  واية حصيحة عنه، فاإذا اكنت الرواية حصيحة عنه؛ اإ ذا اكنت هذه الر  ندان؛ اإ

ذا مْل تَكن هذه  ه بِّمثل هذه ال لفاظ، اإ ْيخِّ ع وانهتيى ال مر؛ وذكل لنمثبِّت سامعه من ش َ آ ن ه مسِّ

 ال لفاظ خطأ . 

وَن مَعا مسِّ قال: ) ربِّ ل   قال: وقْد اكن جامعة  من آ هل العملِّ ل ياكدوَن خيم عوه من الش يخ اإ

  (بِّقوهلم:" آ خربان" 

ل  ما ندر. يغة: )آ خربان(؛ اإ ل  هذه الص  ثني ما اكن يس تعمل اإ  يعين بعض املمحد 

زاق، وحيىي  قال: ) ش مي، ويزيد بن هارون، وعبد الر  مهنم: مح اد بن سلمة، وابن مبارك، وهم

ويَه، وآآخرون كثريون  حساق بن راهم  ( بن حيىي التَممي ، واإ

ويَه آ و راَهَويْه ـ عىل الوُجنْي ـ يمقال  : راهم

"؛  قال: ) ثنا"، و"آ خربان" آ عىل من "مسِّعتم الح: وينبغ  آ ن يكون "حد  قال ابن الص 
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ه بلإسامع خبالف ذكل. وهللا آ عمل ل ن ه  دم  ( قْد ل يقصِّ

! " ثنا" و"آ خربان"، وجيعلهام آ قوى من "مسِّعتم الح هنا صيغيت: " حد  م ابن الص   يعين: يقد ِّ

 ملاذا؟ ما التَعليل؟

ث بعض الطلبة، ول يقصد بلإسامع  َد ِّ "، فرب ام يكون ش يخهم حيم يقول: عندما يقول "مسِّعتم

ه الالكم اإىل ثالثة  هذا الطالب اذلي َحَدَث، ك ن يكون عندي مثاًل آ ربعة طلبة، فأُوج ِّ

ن اكن هو يسمع، لكن ليس هو مقصو  ه هَل الالكم، واإ ابع، ل آ وج  منا آ قصد وآ ترك الر  دي؛ اإ

ثتمه، جفعل  "؛ ل ن ه هو مسع، لكن آ ان ما حد  ب ام يذهب ويقول: " مسِّعتم الثالثة الآخرين، فرم

الح.  يغتنْي؛ هذا قول ابن الص   ابن الصالح فَارقًا بني الص 

 الآن يقول ابن كثري: 

ثين")   ( حاش َية: قلت: بل اذلي ينبغ  آ ن يكون آ ْعىل العبارات عىل هذا آ ن يقول :" حد 

الح من هذا الاحامتل يف "    يريد ابن كثري: آ نه بناًء عىل ما ذكره ابن الص  لكمة "مسِّعتم

" ل يكون  ثين" لحامتل آ ن ه عندما يقول "مسِّعتم ثنا، وحد  رها عن " حد  وآ نه ذلكل آ خ 

يخ يمريده بلت حديث  َة  - الش   واية ل يؤثر آ بدًا، من انحية حصِّ مع آ ن  هذا من انحية الر 

ن ام مه يتلكمون هنا عن موضوع املقارنة ال  واية؛ لك ها حصيحة ل اإشاكل؛ اإ َة الر  امع، وحصِّ س 

يغ الت حديث جود  - فقط بنْيَ صِّ الح من وم فابن كثري هنا يقول: بناًء عىل ما ذَكره ابن الص 

"؛ قال: )فينبغ  آ ن يكون آ عىل العبارات: حدثين(  آ ي:   هذا الاحامتل يف لكمة " مسِّعتم

ة. آ قوا ه هَل خاص  وج   ها، ملاذا؟ ل ن  التحديث مم

يخم بِّذكل آ يضًا؛  قال ابن كثري :)  ثنا، آ و آ خربان"؛ قد ل يكون قََصَدهم الش   ذا قال: "حد  ن ه اإ فاإ

. وهللا آ عمل  ٍ   (لحامتل آ ن يكون يف مجعٍ كمرثم

"؛ تمقال كذكل هنا يف الت فر  الح يف "مسِّعتم يق بني يعين نفس القضية اليت ذكرها ابن الص 

ثنا آ و آ خربان" آ ن يكون  ذا قال: "حد  ثنا وآ خربان"، فيقول: يوجد احامتل آ نه اإ ، وحد  ثينِّ "حد 

ل هو، آ َما حني  ؛ اإ ن ام آ راد امجلاعة املوجودة لكُّها َكلكم ه هو آ يضًا بلت حديث؛ اإ يخ ل يمريدم الش  

ثين"؛ فهو يمريده خاَصة بلت حديث؛ ذلكل جعلها ابن كثري  ثنا، يقول "حد  هنا آ عىل من "حد 

 وآ خربان" اليت يه بِّصيغة امجلع.
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 القراءة عىل الش يخ   النوع الثاين:

  (:الثاينقال: )

 دخلنا الآن عىل الن وع الث اين من آ نواع التَحمُّل 

" عند امجلهورقال: ) فظًا آ و من كتاب؛ وهو "الَعْرضم يخ حِّ  ( القراءةم عىل الش  

 التَحمُّل؛ مثاًل:املقصود هنا من صيغَة 

؛  آ جلس آ ان وزيد ومعرو يف جملس ث من لفظهِّ َد ِّ يخ ل حيم ث، الش   َدِّ  فيه آ حد املشايِّخ حيم

منا الش يخ ساكت، وآ حدم الَطلبة يف  ثنا فالن عن فالن عن فالن"؛ ل؛ اإ فال يقول: "حد 

يخ، ويقرآ  عىل الش يخ، يخ، آ و آ ن ه حيفظ آ حاديث الش   ه كتاب فيه آ حاديث الش   ويقول:  يدِّ

َما آ ن يسكت آ و آ نه يمقِّرُّ  يخ اإ ثنا فالن عن فالن عن فالن"، والش   " قملمتم حفِّظمك هللا: حد 

 ويقول: "نعم حصيح ".

نَده؟ ها؟ هل يه َموجودة عِّ يخ هذا حني آ قََر آ حاديثمه؛ كيف آ قر    لكن الش  

، وسواء  اكن اذلي يقرآ   ها، آ و آ ن كتابه آ مامهم ا آ ن ه حيفظم م  يخ يقرآ  من  نعم؛ هو اإ عىل الش  

يخ حافظًا لِّام يمْقَرآ  عليه، آ و يمقابَل عىل  فظهِّ آ و من كتاب، لكن يمشرتط آ ن يكون الش   حِّ

امعني؛  حيح، آ و يكون ال صل َموجودًا بَِّيد القارئ، آ و بَيد آ حد املَوجودين الس  آ صهلِّ الص 

ل؛ حىت  يرى هل هناك خطأ  آ و ل؛ فهذا اذلي يمسم   ًل بأ و   ى بلَعْرض عند امجلهور. فيمتَابع آ و 

 

 هل الرواية ملن مسع بلعرض سائغة؟ 

ا سائغة  عند العلامء  قال: ) وايةم هبِّ   (والر 

ك.  ذا مسِّعت هبذه الطريقة من ش يخِّ ا اإ  يعين جيوز آ ن تْروي هبِّ

اٍذ ل يمْعَتدُّ خبالفهمقال:  ذ  ل  عْنَد شم   ()اإ

ر من العلامء اذلين مْل ي  ًا، نوادِّ ةَل.يعين قليل جد  ريقة؛ قِّ ذه الط    قبَلموا الت حديث هبِّ

تاج آ ن يمنظر هل هذا ثبت عهنم آ و مل يثبت، وليس هذا همًا؛  طبعًا وهؤلء القِّةل  آ يضًا حيم

حيح. عترَبة عند العلامء؛ وهذا هو الص  ريقة حصيحة ومم  بل املمهم آ ن  هذه الط 

امم بن  الثعلبة. وقد اس تدل  لَها الإمام البخاري رمحه هللا حبديث ضِّ
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امم بن ثعلَبة؛ وهو يف "الصحيح" قال: )   (ومستند العلامء: حديث ضِّ

حيحنْي  ، وقد بَوب علْيه الإمام البخاري:  )القراءة والَعْرضِّ عىل (1)احلديث موجود يف الص 

ث( امم لِّلن يب (2) املمحد  لوات(؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص؛ ويف احلديث قال ضِّ َ الص  : )آآهللم آ مرَك آ ن نمصيل 

 "نعم" 

اممملسو هيلع هللا ىلصقال البخاري: )فهذه قراءة عىل الن يب  (، وآ قَر الن يب  ؛ آ خرب ضِّ وهم قوَمه بذكل فأ جازم

 هذا.  ملسو هيلع هللا ىلص

هم لِّام قمرِّئ عليه حصيح. قرارم يخ واإ ذًا هذا دليل عىل آ ن  القراءة عىل الش    اإ

 

 آ هيام آ قوى: السامع آ م العرض؟ 

يخ وهوَ قال: ) امعِّ من لَفظ الش     ( دون الس 

امع، آ قوى من الطريقة الث انية؛ ويه القراءة عىل  يعين الطريقة ال وىل يف التحمُّل؛ ويه الس 

ذا مسِّعت بل وىل -العْرض - الش يخ ول  هبا، وكَل اإ ن اكنت ال وىل والث انية حصيحة ومعمم ؛ واإ

يخ بصيغة حتديث فهيا ال  ث عن الش   د   َسامع؛ ل مشلكة.آ و الث انية آ ن حتم

ا آ قوى( قال: )  وعن ماكل وآ يب حنيفة وابن آ يب ذئب: آ هن 

امع اليت يه ال وىل؛  يعين يوجد قول اثن؛ وهو: آ ن  طريقة العرض هذه آ قوى من الس 

احج عند امجلهور: آ ن  ال وىل آ قوى ول شك يف ذكل  احج؛ فالر   وهذا طبعًا خالف الر 

  (وقيَل: هام سواءقال:)

امع نفس اليشء؛ ل فرق بيْهنام، يف نفس يعين قال  بعض العلامء آ يضًا: العرض، والس 

رجة، نفس املرتبة.   ادل 

جاز والكوفةقال: )  ( ويمعَزى ذكل اإىل آ هل احلِّ

 
 ( عن آ نس بن ماكل ريض هللا عنه.12 )(، ومسمل 63آ خرجه البخاري) -1

2- (1 /22 ) 
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جاز وعلامء الكوفة. ام سواء، اإىل علامء احلِّ  يعين: يمعزى هذا القول: بأ هن 

ىل قال: ) ىل ماكٍل آ يضًا وآ ش ياخه من آ هل املدينة، واإ   ( اختيار البخاري  واإ

اهر آ ن ه ما يثبمت  عن ماكل - وهللا آ عمل - يمعزى هذا القول؛ لكن هل هو الث ابت عنه؟ الظ 

اهر آ ن  مالاكً مذهبه بأ ن ه يقول بأ ن العرض آ قوى. ة؛ ل ن  الظ   خاص 

ل؛ وعليه علامء املرشققال: )   (والَصحيح ال و 

 .َسامع آ قوى. وهللا آ عملالَصحيح: آ ن  العرض يأ يت بعد الَسامع، وآ ن  ال 

 

ث؟  َد ِّ ذا آ راد آ ن حيم  ماذا يقول من مسع بطريقة العرض اإ
ث؛ مفاذا آ قول؟  ذا آ ردت آ ن آ َحد ِّ  الآن آ ان مسعت من الش يخ بطريقة العرض، فاإ

" قال: ) ا يقول: "قَرآ تم ث هبِّ ذا َحد    (فاإ

ذا اكن هو القارئ، يعين هو اذلي قرآ ، وليس هو آ حد  امعني.طبعًا هذا اإ  الس 

امعني؛ مفاذا يقول؟ ذا اكن آ حد الس   وآ ما اإ

  (آ و "قمرِّىء عىل فمالٍن وآ ان آ مسع ؛ فأ قَر به"قال : )

امعني، فيقول: " قمرِّىء عىل فالن". ذا اكن هو آ حد الس    هذا اإ

 من قرآ  عليه؟ 

هْبم ؛ لكن "قمرِّىء علْيه وآ ان آ مسع"؛ هذا املمهم، فالقارئ ل هيمنا، ل يؤث   يخ هو مم ر ل ن  الش  

ذًا هو حديثمه، فباإماكين  ؛ اإ هم يخ آ قر  ام آ ن  الش   يخ، فبِّ قرار الش   ؛ فاملمعترب عندان هو اإ هم آ قر 

يخ وآ ان آ مسع ؛ فأ قر  به".  عندئٍذ آ ن آ قول: "قمرِّىء عىل الش  

ثنا قراءًة عليه". وهذا واحض  قال: )   (؛آ و: "آ خربان" آ و: "حد 

ثنا  ثنا"؛ بْل يمقي ِّد فيقول: "حد  "، ول يمطلق فيقول :"حد  آ ي: ل يمطلق فيقول :" مسِّعتم

قراءة عليه" آ و يقول :"آ خربان "؛ هذا هو املنترش، لكن خالف بعض العلامء يف هذا، فكام 

نا الآن: آ ن لك ثني، واذلي هيمُّ َيغ الت حديث هذه فهيا خِّالف كثري بنْي املمحد   ذكْرتم لمك؛ صِّ

َيغ يه صيغ سامع، ورمبا حتتاج آ حيااًن قليةل اإىل هذا اخلالف يف حال آ ن يكون  هذه الصِّ

امع.. اخل، وهذا لك ه جتده مكتوًب  الب من ش يخه وكيفية الس  هناك نزاع يف مسأ ةل سامع الط 
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ذا قال: )آ خربان، آ و  اوي، لكن الآن يف الغالب اذلي حنتاجه هو هذا؛ آ نه اإ يف ترمجة الر 

، حيحة. مسِّعتم رق الت حمُّل الص   آ و حدثنا(؛ فيكون قْد حَتََمل بطريقة من طم

هري،  قال: ) ان، والز  فاإن آ ْطلََق ذكل: جاز عند ماكل، والبخاري، وحيىي بن سعيد القط 

" آ يضاً  ن  مهنم من سو غ "مسِّعتم جازيني والكوفي ني، حىت  اإ عظم احلِّ يينة، ومم   (وسفيان بن عم

َحَدثنا " بدون تقييد بقَوهل :"قراءًة علْيه"؛ فيقول: "َحَدثنا، آ و ماذا يطلق؟ يعين يقول :"

يخ؛  ع من الش   "؛ مع آ نه هو ما مسِّ َز آ ن يقول :"مَسِّعتم ن بعضهم جو  آ خربان" ومييض، حىت  اإ

وه عليه ومشوا.  ه؛ لكن جعلوا هذا مثل هذا وقاسم يخ آ قر  ع من القارئ والش   منا مسِّ  اإ

مبارك، وحيىي بن حيىي الت مْيم ومنع من ذكل آ محد، وال قال: )   (نَسايئ، وابن امل

يخ بلَعرض؛ بلقراءة  ذا آ خذ عن الش   " اإ منعوا من ماذا؟ منعوا من آ ن يقول: " مسعتم

 علْيه.

ذن:  اإ

" ل: قالوا جائز آ ن يقول: " مسعتم  ـ القول ال و 

حيىي المتمي (  ـ القول الثاين : ـ واذلي هو قول )آ محد، والنسايئ، وابن املبارك ،وحيىي ين

؛ مفنعوا ذكل   ـ؛ قالوا: ل جيوز آ ن يقول مسعتم

  ـ والقول الث الث وهو:

افع  ومسمل والنْسايئ  قال: ) ثنا"؛ وبه قال الش  والثالث آ ن ه جيوز "آ خربان" ول جيوز "حد 

ثني  مقِّل ذكل عن آ كرث املمحد   ( آ يضًا، ومجهور املشارِّقة؛ بْل ن

 ماذا يقول؟  

" جيعلمها فقط يف يقول: "آ خربان"،  ثنا"، و "مسِّعتم منا "حد  " فال؛ اإ ثنا" و "مسعتم ا "حد  آ م 

ا هذه الث انية فيقول فهيا: "آ خربان"؛ وهذا  يخ يف طريقة الت حمُّل ال وىل، آ م  امع من الش   الس 

ثني.   املذهب مَّش عليه كثري من احملد 

ل من فََرق بيهْنمام ابن وهبقال: ) ن  آ و   ( وقد قيل: اإ

 بن وهب من تالميذ ماكل، عالِّم كبري من علامء آ هل مرص، يروي عن ابن هو عبد هللا

رص، وكذكل يْروي عن الإمام ماكل، وغريمه، وهو فقيه معروف؛ قالوا: هو  لَهِّيَعة مة مِّ عال 
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ثنا" و"آ خربان".  ق بني: "حد  ل من فر   آ و 

َرجيقال ابن كثري: )  رو: وقد س َبقه اإىل ذكل ابن جم يخ آ بو مَعْ  (  وال وزاع قال الش ْ

رجي؛ هو  َرجي وال وزاع ، وابن جم الح: س بَق ابَن وهٍب اإىل ذكل ابنم جم يعين: قال ابن الص 

، وال وزاع  شايم؛  -فامي آ ذكر الآن - عبد املكل، وهو آ يضًا من الفقهاء، وآ ظن آ ن ه ميك 

 وهؤلء من آ تباع الت ابعني يف طبقة ماكل.

ائعم الغالب عىل آ ه قال :)   (ل احلديثقال: وهو الش 

ثنا" و"آ خربان" .  آ ي: الت فريق بني "حد 

 

ذا قمرئ عىل الش يخ وهو ل حْيفظم حديثه؛ فهل يصحُّ  فرع: اإ

 التحمل؟
ذا قمرِّىء    فَرع : قال :) فظ    اإ ْن مل حَيْ ، واإ َفظم ذكل؛ جفي د  قوي  مْسَخٍة وهو حَيْ ْن ن يخِّ مِّ عىل الش  

ُّسخة بيدِّ موثوٍق به، فكذكل عىل الصحيح اخملتار الراحج.   والن

 (.ومنع من ذكل مانعون، وهو َعرسِّ  

يخ حيفظ آ حاديثه حفظًا ليس  الب يقرآ  من الكتاب بنْي يدْي الش يخ، والش   يعين يكون الط 

 بنْي يديْه نسخة؛ جفيد قوي. 

م  فاإن منا مع آ حد الطلبة املوثوق هبِّ مل يكن الش يخ حيفظ آ حاديثه والكتاب ليس معه؛ اإ

الب اذلي معهم النسخة. الثقات ثموقهِّ بلط  يخ يمقِّر بناًء عىل وم  ؛ فالش  

 لكن هل هذا حصيح ؟! 

نعم هذا حصيح برشط آ ن نعرف من اذلي بيده الن سخة؛ وهل هو ثقة آ م ل، فال مر همم؛ 

عمتِّدًا عليه.   ل ن  ال مر صار الآن مم

ن ذكل َمانِّعون؛ وهو َعرسِّ  قال: )  (؛ يعين العمل به صعب. وَمنع مِّ

ل  اليت بِّيد القارئ، وهو َموثموق  قال: )  (  به ؛ فصحيح  آ يضاً فاإن مل تكن نسخة اإ

مسخة آ خرى  ل  اليت يف يَد القارئ فقط؛ يعين ل يوجد آ يضًا ن مسخة اإ ذا مل يكن هناك ن آ ي: اإ
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 بِّيد آ حد َموثوق به. 

 

مْطقًا مبا قمرئ عليه؟   فرع: هل جيبم آ ن يمقَِّر الش يخ ن

 ( فرع قال: )

 فرع اثن

م قال: ) يخم مبا قمرِّىء عليه ن ه عليه، عند  ول يمشرَتَطم آ ْن يمقَِّر الش   قرارم كوتمه واإ طقًا؛ بْل يْكف  سم

  (امجلهور

رُّ بِّه" مثاًل؟   يعين هل جيب آ ن يقول الش يخ: "نعم هذا حدييث"، آ و "ُآقِّ

ل؛ قالوا: ل جيب هذا، قالوا: لَو سكت كفى؛ ل ن ه هو جالس ل جل هذا الغرض، ويقرآ  

َب آ و يمقَِّر، جفلوسه لهذا الغرض قرارًا؛ هذا هو القارئ من آ جل آ ن يمصو  كوته يمعتربم اإ ، وسم

حيح اإن شاء هللا، وهو قول مجهور العلامء.   الص 

اهريَة وغريمه: ل بمد  من استِّنطاقهِّ بذكلقال: )  ( وقال آآخرون من الظ 

 ل بد  آ ن ينطق، ل بد  آ ن يقول: نعم.  يعين

لَ قال: ) باغ ، وسم ، وابنم الص  ريازيُّ يخ آ بو اإحساق الش  ازي. وبِّه قطع الش َ  مْيٍ الر 

ع عليه" ِّ واية، وجيوز العملم بِّام مسم زِّ الر  ْن مْل يتلف ظْ؛ مْل جتم باغ: "اإ  ( قال ابن الص 

ثين آ و  الح؛ قال : "ليس هل آ ن يقول :"حد  باغ اليت نقلها عنه ابن الص  عبارة ابن الص 

ذا آ راد روايتَه عنه؛ قال: "قرآ تم علي ه، آ و قمرَِّء آ خربين"، وهَل آ ن يعمل مبا قمرئ عليه، واإ

 عليه وهو يَسمع". 

  

 

 فرع: مىت يقول: "حدثين آ و حدثنا وآ خربين آ و آ خربان"؟ 

ثين"، فاإن  قال: ) فرع : قال ابن وهٍب واحلامك :"يقول فامي قرآ  عليه الش يخ وهو وحده: "حد 

يخ وحده : "آ خربين"، فاإن قرآ ه غريه؛   ثنا"، وفامي قرآ ه عىل الش   اكن معه غريه؛ "حد 

 ( "آ خربان"
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يخ آ و يف القراءة عىل الش يخ؛ فاإذا اكن   امع من الش   ق بني الواحد وال كرث يف الس  يعين يمفر 

ذا اكنت قراءة عىل الش يخ؛  ثنا"، واإ سامعًا من الش يخ؛ فيس تعمل "حدثين آ و حد 

ذا اكن معه  ثين"، واإ امع يقول: "حد  فيس تعمل "آ خربين آ و آ خربان"، فاإذا اكن وحدهم يف الس 

ذا اكن معه غريه يقول غريه  ذا اكن وحدهم يف الَعرض يقول: "آ خربين"، واإ ثنا"، واإ يقول :"حد 

 :"آ خربان"؛ هذا معىن الالكم اذلي ذكره.

الح: وهذا حسن  فائق قال: )  (. قال ابن الص 

ثين"، آ و "آ خربين"؛ عند ابن  قال ابن كثري: )  ؛ وهو الَوحدة: "حد  فاإن شك  آ ىت بملمحقَقِّ

الح والبهي  (  ق الص 

ع احلديث آ و اكن معه جامعة؛ فاإن اليشء املستْيقِّن   ن شَك هل اكن وحده مل ا مسِّ قال : واإ

ذًا نرتمكه؛  آ ن ه هو اكن َموجودًا، وهل اكن الآخرون َموجودون آ م ل؟ هذا مشكوك فيه؛ اإ

 هذا معىن الكمه.

ثوا وآ خربوا وانهتيى ال مر؛ لكن فقط لتفهم ما يمراد  عىل لك ٍ هذا لك ه قد انهتينا منه؛ وقد حد 

 حني يقول: آ خربين، آ و آ خربان، آ و مسعتم ...اخل ؛ ماذا يعنون بذكل.

طبعًا آ نت ستتوه ولن تعرف حقيقة ما يريد املتلكم حني يتلك م، فأ نت حباجة اإىل آ ن تعرف 

مذهب املمتلك م قبل آ ن حتمكم عليه، وهذه مشلكة عندان حنن؛ لكن عىل لك حال امحلد هلل؛ 

ثين، آ و فال يرتت   ثنا، آ و حد  ب علهيا يشء كبري؛ فامب آ ن ه قال : "آ خربان، آ و آ خربين، آ و حد 

ذًا انهتيى الإشاكل عندان. َيغ سامع؛ اإ "؛ لك  هذه صِّ    مسِّعتم

ثنا" ، آ و "آ خربان"قال :) ل دىن وهو" حد  ان: يأ يت بِّ  (  وعن حيىي بن سعيد القط 

ثنا" آ و "آ خربان"؛ فلك ل ن  "آ خربين" تكون آ قوى فقال: )يأ يت بل دىن( ؛ اليت يه "حد 

 واحد نظر اإىل ال مر من ُجة. 

، عند  قال: ) قال اخلطيب البغدادي: وهذا اذلي قاهل ابن وهب؛ مس تحب  ل مس تحق 

 (  آ هل العمل اكف ة

ذا مل يفعهل، واية به اإ د  الر  ل؛   يعين هذا عىل وجه الاس تحباب وال فضلَية، ليس لزمًا، فرتم

منا هو فق س تحب وآ فضل وآ مكل. اإ  ط مم
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حُّ سامعم من يَنَْسخم آ ثناء القراءة؟   فرع: هل يَصِّ
   (آ و اإسامعهِّ  فرع  :اختلفوا يف حص ة سامع من يَنسخم قال:) 

الب  ما - يعين: يكون وقت القراءة مشغوًل بلنَسخ، يعين بلكتابة، وآ نمت ترون بعض الط 

ث بيشء وهو ينسخ يعين من زايدة الاهامتم، يكو -شاء هللا علهيم يخ يمدر س وحيد  ن الش  

آ و يقرآ  آ و حيفظ آ و مشغول بيشء آآخر؛ وهذا ليس من ال دب ؛ هذا قةل آ دب يف 

رس اذلي هو فيه ل بيشء آآخر بعيد عن ادل  غِّ ذا شم لب، طبعًا هذا اإ وهذا َمْوجود،  -الط 

آ نت تتلك م يعين ماذا تريد؟! هل آ نت تقول للش يخ آ ان زاهد فامي  -  نراه من بعض الطلبة

ذا كنت زاهدًا ملاذا جئت جتلس عنده ؟! هذا ليْس من ال دب.   فيه! اإ

لكن حنن موضوعنا هنا: هو اجلالس يف اجمللس وينسخ، حىت لو اكن ينسخ آ حاديث، 

يعين هو مشغول بلكتابة؛ بغض الن ظر عام يكتبه، فيقول: )اختلفوا يف حص ة سامع من 

ْسامعِّه(
ِ
 ينسخ آ و ا

براهميم احلَريب، وابنم عَدي، وآ بو اإحساق الإسَفراييين. مَفنع ذ قال :)  كل اإ

ثنا" ول   " ول يقول "حد  بغ : يقول :"حرضتم ِّ وقال آ بو بكر آ محد بن اإحساق الص 

   ("آ خربان"

ثنا وآ خربان وهو مْل يسمع  يخ؛ فكيف س يقول: حد  هنَه ليس َموجودًا مع الش   ملاذا؟ ل ن  ذِّ

ن اكن حارضاً  يخ!؟ حىت  واإ هنمه مشغول؛ فالعبد ليس هل قلبان من الش    اجمللس، لكن ذِّ

ع بعض ال ش ياء؛ لكن  ن اكن مسِّ ذا انشغل يف يشء حىت واإ ل هنا وهناك، ل؛ فاإ فينشغِّ

ن حص  هذا من بعض  ه املمتقن يكون لليشء اذلي هو شاغل نفسه به، واإ ه وفهمم تركزيم

ارقمطين، آ نه اكن جيلس وينسخ يف بعض  ال حاديث، فقالوا هَل: الن اس، كام حصل مع ادل 

ثَه  يخ، فذكر لَهمم لك ما حد  ث الش ْ ح هكذا، فقال هلم: هاتوا ماذا حد  سامعمك ل يصِّ

يخ!     الش  

هذه حالت قليةل؛ لكن ال صل آ ن  الإنسان ل يس تطيع آ ن جيمع بنْي هذا وهذا ويمرك ز، 
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ثون هبذا؛ قا  ًا؛ ذلكل قال املمحد  لوا: هنا يقول: لكن هذا اكنت عنده حافظة فائقة جد 

يخ.  صٍغَيًا مع الش   ذا مل يكن مم ثنا وآ خربان" اإ "؛ ول يقول: "حد   "حرضتم

مبارك ينسْخ وهو يمقرآ  علْيهم قال : ) وىس بن هارون احلافِّظ، واكن ابن امل  . وَجَوَزه مم

 . ((1) وكتبتم عند معرو بن َمرزوق وهو يقرآ "   وقال آ بو حامت: "كتبتم عند عارم وهو يقرآ ،

ارقطين  قال : ) و يمميل؛ وادل  ارقطين وهو شاب، جفلس اإسامعيل الَصفار وهم وحرض ادل 

  (ينسخم جزءً 

ارقطين جالس ويكتب.  فار هو الش يخ، وادل   يعين اإسامعيل الص 

مالء  قال: ) فقال هل بعض احلارضين: ل يَصحُّ سامعك وآ نت تنسخ! فقال : "فهم  لالإ

ك"  الفِّ فهمِّ  ( خبِّ

 دلارقطين عليه؟ انظر كيف حيتجُّ ا

وَ  ودًا عندك، فهذا يشء خاص ليس هم الغالب؛  فيقول هل: عندي يشء خاص ليس َمْوجم

 واحلمك للغالب 

يخم حديثًا اإىل الآن؟     فقال هل : قال: )  مك آ مىل الش  

ارقطين: مثانية عرش حديثًا، مث  رَسدها لك ها عن ظهر قلب   توهنا   - فقال ادل    - بأ سانيدها ومم

ب الن اسم   ( (2) منه  فتعج 

 انظر كيف فعلوا ؟! 

بوا من ادلارقطين،  بوا منه؛ وآ ولئك مه اذلين اكن عندمه احلفظ؛ ومع ذكل تعج   تعج 

آية من آآايت هللا يف احلفظ! ارقطين آ ه، انظر   فقد اكن ادل  هَل وضع خاص ل يمقاس عليه غريم

ات آ و عرشة، لك ها آ مالها من ح  فظه.لكتابه "العلل"، هو تقريبًا تسعة جمدل 

فظ رشيعته؛ لِّحفظ دينِّه.   يشء جعيب! آ قوام  جعلهم هللا س بحانه وتعاىل لِّحِّ

نا احلافظم آ بو احلَجاج املِّْزي تغَمده هللا برمحته، يكتب يف  قال ابن كثري: )  : واكن ش يخم قلتم

ًا جيدًا بي نًا واحضاً  د  عىل القارئ رد     (جملس الَسامع، ويَْنَعسم يف بعض ال حيان، ويرم

 
 (.  367/ 1ذكرها ابن آ يب حامت يف "اجلرح والتعديل" ) -1

 ( 12/36"اترخي بغداد" لذلهيب ) -2
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فة ال رشاف"، وهو ش يخ ابن كثري ووادلم زوجته ا ملزي: صاحب "هتذيب الكامل"، و "حتم

اج املزي اكن عىل عهد ابن تميية  رمحه هللا  - آ يضًا، وابن كثري صاحب الت فسري، وآ بو احلج 

ي  ؛ وابن كثري تلميذ ابن تميية؛ واملزي قرين ابن تميية؛ اكان يف نفس السن؛ واكن -  املز 

 ًا وحافظًا. حمداًث كبري 

  واذلي ذكره ابن كثري عن املزي يعين آ نه مع نعاسه اكن يمَرك ِّز.

ه وهو مستيقظ ، والش يخ  قال: ) ب القارئ من نفسه؛ آ ن ه يغلط فامي يف يدِّ حبيث يتعج 

 (  انعس  وهو آ نَبه منه

ثون عن حالت قليةل ليست يه ال صل.  انظر؛ يه حالت اندرة، مه يتحد 

 ( هللا يمؤتيه من يشاءَذكلِّ فْضلم  قال: )

نه حق؛ هذا فضل هللا يؤتيه من يشاء.    اإي وهللا اإ

م.  ذن ليس لك الن اس عىل هذه الصفة، ول حىت غالهبم  اإ

 

الاختالف يف حصة سامع من حتدث يف جملس السامع آ و  

لُّ بلسامع   فعل ما خيم
ثم يف جملس السامع قال: )   (قال ابن الصالح: وكذكل التَحدُّ

 كذكل آ يضًا مسأ ةل آ خرى:يعين 

ث، وهذا الشخص يتلكم مع صاحبه اىل  د ِّ خشص جيلس يف جملس الش يخ، والش يخ حيم

رس.  ثون حماداثت ليس لها عالقة بدل   جنبه؛ يتحد 

عم بعيدًا من القارئقال: ) امِّ ، آ و اكن الس  ذا اكن القارئ رسيَع القراءةِّ    (وما اإ

ل  بلَسامع، وت ِّ ذا اكن القارئ رسيع القراءة؛ يقرآ  قراءة يعين ال ش ياء اليت ختم ؤثر عليه، مثاًل: اإ

ًا ل  امع بعيدًا من القارئ، مسافتمه بعيدة جد  رسيعة؛ فال تس تطيع آ ن تمرك ز معه، آ و اكن الس 

ل به، فاإذا حصلت هذه ال مور  كزي، وختم يسمع بشلك جي د؛ هذه لكها آ ش ياء تمؤث ر عىل الرت 

 عًا حصيحًا؟ هل يمقبل منه ويعترب هذا سام
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ذا اكن يفهم ما يمقرآ  مع الن سخ  قال: ) مث  اختار آ نه يمْغَتفرم اليسري من ذكل، وآ ن ه اإ

امع    (.حَصيح  فالس 

ابط هو: هل يس تطيع آ ن يمرك ز ويفهم بشلك جي د حبيث يكون سامعهم جي دًا آ م  يعين الض 

ابط عندان يف القضية.   ل؟ هذا هو َموضوعنا، وهذا هو الض 

رَب ذكل بلإجازة بعد ذكل لك هقال: )    ( وينبغ  آ ن جيم

امعني آ ن  رَب هذا الن قص اذلي حصل اليسري منه بلإجازة، يعين جيزيم الش يخ الس  ْ آ ي: جيم

 يَرووا عنه آ حاديثه.

ن شاء هللا، فقال  واية، هذه حقيقة الإجازة؛ وس يأ يت احلديث عهنا اإ ذن بلر  والإجازة: يه اإ

اَيته من آ جل آ ن تمرقََع هذه  جازة برواية َمروِّ لبة اإ زي الش يخ الط  الإشاكلت اليت حصلت، جيم

 وينهتي  الإشاكل. 

امع من يفهم  قال ابن كثري: )  قلت: هذا هو الواقع يف زماننا اليوم؛ آ ن ه حيرض جملَس الس 

بيان اذلين ل ينضبطم   ، والص  ثم ، واملتحد ِّ ومن ل يفهم، والبعيد من القارئ، والن اعسم

  يلعبون غالبًا، ول يش تغلون مبجَرد الَسامع. آ مرمه؛ بلْ 

اج املزي    رضة ش يخنا احلافظ آ يب احلج  امع حبِّ رمحه   - ولك  هؤلء قد اكن يمكتب هلم الس 

 ( هللا

م ر، يعين ال حاديث قْد  - زمن ابن كثري رمحه هللا -طبعًا هذا اكن يف زمهنِّ وهو زمن متأ خ 

فَظت وانهتيى ال مر، وامحلد هلل بِّطت وحم  ؛ فالإس ناد حىت  لَْو دخل فيه َخلل ضم

شاكلت، ل يمؤث ر عىل آ حاديث الن يب  ر وال سانيد بعد ذكل دخل  ملسو هيلع هللا ىلصواإ ، فابن كثري متأ خ 

ه، لكنه ما اكن يمؤث ر عىل آ حاديث الن يب  ؛ ل ن  ملسو هيلع هللا ىلصفهيا كثري من هذا الت ساهل اذلي يذكمرم

َرت وانهتيى  ط  فِّظت، وال حاديث قْد سم اكل سانيد  - وامحلد هلل - ال مرالكمتب اكنت قْد حم

 املَوجودة اليوم.

س نادًا؛ هذه ال سانيد ما لَها آ ي  اعتبار، مالَها آ ي  معىن الآن؛  يقول البعض: فالن آ خذ اإ

ين؛ يه ال سانيد املَْوجودة الآن  ل ن  آ مرها قد انهتيى، فالإس ناد املمعتَرب اذلي يمبىن علْيهِّ ادل 

س نادًا مين  اإىل يف هذه الكتب املَوجودة بنْي آ يد ا آ ن آآيت آ ان مثاًل آ ذكر كل الآن اإ ينا، آ م 
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س ناد من ضعف، مك  َهائل من اجملاهيل ل جتد من وث قهم؛ ملسو هيلع هللا ىلصالن يب  ! ل خيلمو اليوم اإ

ابون... اخل؛ هذا كثري يف ال سانيد، مع الت ساهل اذلي حصل آ صاًل يف  مرتوكون ، كذ 

يعد لهذه ال سانيد آ يُّ داع حقيقًة؛ فاليوم  حتمُّل ال حاديث، ويف رواايهتا... اإخل؛ فمل

ين هذه يه املَوجودة الآن يف الكتب؛ كصحيح  ال سانيد ال ساس ية اليت يمبىن علهيا ادل 

 البخاري وحصيح مسمل.. اخل؛ هذه يه ال سانيد املعتربة عندان. 

رَ قال: )  لامين املَْقديس: آ ن ه زمجِّ ين سم بيانم عن  يف جملس وبَلغين عن القايض تق  ادل  ه الص 

ن ام مسعنا مثلمهم ان  اإ   (.الل عب فقال: ل تزجرومه؛ فاإ

ريقة؛ وحنن نلعب  عنا هبذه الط   آ ي: مسِّ

محن بن همدي آ نه قال :"يكفيك من احلديث  قال: ) َي عن الإمام الَعمَل عبد الر  وِّ وقْد رم

"   (مشُّهم

هل عَرفتَه، ول يعين الت   ذا مسِّعت آ و  ن ام آ راد بذكل آ نك اإ امع؛ ل ن  الت ساهل واإ ساهل يف الس 

ع آ حاديث الن يب  .ملسو هيلع هللا ىلص يف السامع ي ضي ِّ
 وكذا قال غريم واحٍد من احلمف اظ. قال: )

  (وقْد اكنت اجملالسم تمعقدم ببغداد وبغريها من البالد، فيجمتع الفئام من الناس  

 يعين امجلاعة من الن اس

مؤل فة، ويَصعدم املمس َتملمون ع قال: ) مْرتفعة، ويمبل غون عن املشاخي ما  بْل ال لوف امل ىل ال ماكن امل

ثم الناس عهنم بذكل، مع ما يقع يف مثل هذه اجملامع من الل غطِّ والالكم  (.  يمملمون، فيمحد ِّ

امعات.  وت؛ الس  ك ربات الص  س متيل: اكن يقوم مقام مم
 املم

امعة توصل   آ ما اليوم فيوجد املايك ومكرب الصوت؛ السَماعة، هذا املايك تتلكم فيه والس 

رتفِّعًا عاليًا،  ؛ جيعلمون هَل شيئًا مم وت؛ فيقوم هذا الرجل وهو املس متيل بدور املمَكرب  الص 

يخ عىل ماكن مرتفع، حبيث يسمع الكم الش يخ بشلك   وجيلس عىل مسافة بعيدة من الش  

بعد آ ن يتلك م الش يخ يمبل غ املس متيل صوته، فيموصل صوت الش يخ اإىل آآخر  واحض، مث  

، فيتَخذم  ب ام يكون كبريًا فيه ال لف من الن اس فال يسمع الَبعيدم اجمللس؛ ل ن  اجمللس رم

،) متيْلِّ س ْ ى: )مم تَملِّني، هذا يمسم  يخ من آ جل آ ن  املشاخي هؤلء املمس ْ ث حبديث الش   َد ِّ حيم
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امعات.يموصهل، واليو  ات مع الس   م آ غنَْت عن هذا املمكرب 

َتفهَمها  قال :) مه اللكمَة جي دًا اس ْ ذا مْل يسَمع آ حدم براهمي اإ موا يف َحلَْقةِّ اإ م اكن وَحىك ال مْعش آ هن 

 ( من جارِّه 

: وقْد وقع هذا يف بعض ال حاديث عن عقبة بن عامرقال ابن كثري: )  ، وجابر بن  (1)قلتم

رة   وغريهام.  (2)مَسم

ون وشَددوا يف ذكل؛ وهو القياسم وهللا  فهذا   ن اكن قد تَوَرع آآخرم هو ال ْصلَح للن اس؛ واإ

 (.آ عمل

ننا حنتاج آ ن نعرف من جاره هذا اذلي آ عطاه   ثه؛ فاإ ل ن ه حني يأ خذ هو من جاره، وحيد 

مه من ذكل. ودم   احلديث؟ هْل هو ثِّقَة آ م ليس بثقة؟ هذا َمْقصم

ونهم يأ خذ عنه اللكمة واللكمتني، ول يأ خذ عنه احلديث وبعضهم تساهل يف هذا ال مر؛ ك

 اكماًل.

وآ ما بلنس بة ملا حدث يف زمن الصحابة؛ فاإن الصحابة لك هم ثقات عدول، فليس عندان 

 مشلكة يف املوضوع هذا؛ لكن املشلكة فميَن بعدمه.

 

حُّ السامعم من وراءِّ جحاٍب؟   فرع: هل يصِّ
 

بِّلِّ فََجاَءْت نَوْ 234وهو ما آ خرجه مسمل يف "حصيحه" ) -1
ِ
ٍر، قَاَل: )اَكنَْت عَلَْينَا رِّعَايَةم اْل ْقبََة بْنِّ عَامِّ َا ( َعْن عم بيَتِّ فََرَوْحهتم

وَل هللاِّ  َ يَقمومم  ملسو هيلع هللا ىلصبَِّعيشِّ ٍ فَأ ْدَرْكتم َرسم ، مثم وَءهم ضم نم وم ٍ يَتََوَضأُ فَيمْحسِّ ْسملِّ ْن مم : »َما مِّ ِّ ْن قَْوهلِّ ثم النَاَس فَأ ْدَرْكتم مِّ َد ِّ قَائِّامً حيم

لَ 
ِ
، ا هِّ هِّ َوَوُْجِّ َما بِّقَلْبِّ ْقبِّل  عَلهَْيِّ ، مم : اليَتِّ فَيمَصيل ِّ َرْكَعتنَْيِّ َذا قَائِّل  بنَْيَ يََدَي يَقمولم

ِ
هِّ فَا : َما آ ْجَوَد َهذِّ « قَاَل فَقملْتم  َوَجبَْت هَلم الَْجنَةم

ْن آ َحٍد يَ  ْ مِّ نْمكم آنِّفًا، قَاَل: " َما مِّ ئَْت آ ين ِّ قَْد َرآ يْتمَك جِّ
ِ
رم قَاَل: ا َ َذا معم

ِ
غم  -غم تََوَضأُ فَيمْبلِّ قَْبلَهَا آ ْجَودم فَنََظْرتم فَا بِّ وَء   -آ ْو فَيمس ْ الَْوضم

َل فمتَِّحْت هَلم آ بَْوا
ِ
م ا وهلم َحَمًدا َعْبدم هللاِّ َوَرسم َل هللام َوآ َن مم

ِ
هَلَ ا
ِ
: آ ْشَهدم آ ْن َل ا َ يَقمولم َا َشاَء ".مثم ْن آ هي ِّ لم مِّ  بم الَْجنَةِّ الثََمانَِّيةم يَْدخم

  

َ 1821هو ما آ خرجه مسمل يف "حصيحه" ) -2 : "َل يََزالم آ ْمرم النَاسِّ  ملسو هيلع هللا ىلص( عن جابر بن مسرة؛ قال: ) مَسِّْعتم النيَبِّ يَقمولم

 ُّ َ تلََكََم النيَبِّ اًل«، مثم هَيممم اثْنَا َعرَشَ َرجم ًيا َما َولِّ : َماَذا قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَماضِّ ، فََسأ لْتم آ يبِّ َمٍة َخفِّيَْت عيََلَ ولم هللاِّ بِّلَكِّ ؟ فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرسم

ْن قمَريٍْش". ُّهمْم مِّ  »لكم
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هات املؤمنني فَْرع  : وجيوز  قال: ) ون عن آ م  امع من وراء جحاب، كام اكن السلف يْروم  ( الس 

جل؛ قال جيوز آ ن  ث الر  ذا اكنت املرآ ة وراء جحاب وعندها حديث وتريد آ ن حتد  يعين اإ

ن اكن ل يراها، لكن َعرف آ هنا يه هذه، ن اكنت من وراء جحاب، واإ كام  يسَمَعها، واإ

 اكنت آ همات املؤمنني يفعلن. 

   ("(1) تج بعضهم حبديث :"حىت  يمنادي ابنم آ م  مكتومواح قال: )

ذا اندى ابن آ م  مكتوم بل ذان، فاإهنم ل يَرْونه حني يؤذن لكهنم يسمعون صوته،  يعين اإ

 ويعمتدون عليه يف دخول الوقت؛ فاحتجوا هبذا. 

ذا حَدثك من ل ترى خشصه؛ فال تْروِّ عنه؛ فلعهل   قال: ) وقال بعضهم عن شعبة: "اإ

    ان قْد تصَوَر يف صورتِّه، يقول :حْدثنا، آ خربان".ش يط 

   (.وهذا جعيب وغريب جداً 

وت؛  ثموق بصاحب الص  ل شك؛ ل ن  هذا آ مر مْل نسمع آ ن ه حصل آ صاًل ؛ فاإذا اكن هناك وم

 فال بأ س بلعمل به. وهللا آ عمل.

  

 

ذا منع احملدث من حدثه عن الرواية، مث رواها   فرع: اإ

 الراوي؛ هل تصح؟ 

"، آ و: "رجعتم عن اإسامعِّك"؛ قال: ) ه عين  ذا حَدثه حبديٍث مث قال: " ل تْروِّ وحنو   فَْرع  : اإ

ْستَندًا سوى املنع اليابس   (.ذكل، ومْل يمْبدِّ مم

(. املنع اليابس: يعين اخلايل عن احلمَجة؛ جمَرد آ نه حدثك هِّ عين   حديثًا وقال كل: )ل تروِّ

؛ ليس عنده جحة متنع من الرواية عنه؛ مل يقل هو ملاذا ل آ روِّ عنك؟ ليس عنده يش

 ول آ ان رجعت عنه، ل يش من هذا. خطأ ،

 
 ( عن ابن معر ريض هللا عنه. 1092(، ومسمل )617آ خرجه البخاري ) -1
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ن ه ل  قال: ) م لِّفالن آ ن يروَي عين شيئًا"؛ فاإ ع قومًا فََخَص بعضهم، وقال: "ل ُآجزيِّ آ و آ مْسَ

َةِّ الروايةِّ عنه، ول التِّفاَت اإىل قوهل   (. يَْمنَعم من حصِّ

ث مَعرًا، لو حَدث حبديث؛ فقال: َبْيدًا، لكن ل آ ريد آ ن آ حد ِّ ث زيدًا، وعم فلو  آ ريد آ ن ُآحد 

ه هل من  ث عنه، فتحديثه حصيح؛ ل ن ه مسع بشلك حصيح، ول يصحُّ منعم ذهب معرو وحد 

 الت حديث. 

 وقد حَدث الن سايئ عن احلارث بن مسكني واحلاةل هذه. قال: )

 (. وآ فىت الش يخ آ بو اإحساق الإسفراييين بذكل
 

 

 
   النَوع الث الث: الإجازة:

 والإجازة لغًة يه: العبور، والانتقال، والإبحة، والامتناع. 

وا عين   : آ جْزتم لمكم آ ن تروم يخ لِّتالميذهِّ واية، ك ن يقول الش   وآ َما اصطالحًا: فهي  الإذن بلر 

 حصيح البخاري مثاًل، آ و حصيح مسمل، آ و مجيع مسموعايت. 

ثني.  جازًة عند احملد  ِّواية من الش يخ للتلميذ تمسَمى: اإ  فالإذن بلر 

واية هبا جائزة عند امجلهور.  وال الث الث الإجازة:قال املؤلف رمحه هللا: )  ر 

 واد عى القايض آ بو الوليد البايج: الإجامع عىل ذكل.  

ا  واية هبِّ َن الر  افع  آ ن ه منَع مِّ بيعم عن الش  الح؛ مبا رواه الر   (.ونقَضهم ابن الص 

 واخلالف حاصل. 

.  قال: ) ِّ افع   ، وعَزاهم اإىل مذهبِّ الش   وبذكل قطَع املاَوْرديُّ

ي  صاحبم "التعليقة "، وقال مجيعًا: لو   ْوذِّ سني بن محم د املَْرَورُّ وكذكل قطَع بملنعِّ القايض حم

ِّْحةَلم  ؛ لََبَطلَتِّ الر    (.جازت الروايةم بلإجازةِّ

يخ اذلي يريد من آ ي   بالد وينهتي  ال مر. فلك واحد من بالده يأ خذ الإذن عن الش  

. قال: ) هِّ فَاظِّ ْن آ ئَِّمةِّ احلديثِّ وحم ْعَبة بنِّ احلََجاجِّ َوغرَْيِّهِّ مِّ وي عن شم   وكذكل رم
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، وآ بو نرٍص الواييلُّ   ُّ ، وآ بو الش يخ محمد بن عبد هللا ال ْصهباينِّ ُّ براهميم احلَْريبِّ وممن آ بطلها: اإ

هَيم  ؛ وحىك ذكل عن جامعٍة مم ن لَقِّ ْجزِّيُّ   (.مْ الس ِّ
 

 

 آ قسام الإجازة 
َ يه آ قسام :  قال: )  مثم

َعنَيٍ  ٍ لِّمعنَيٍ يف مم َعني  جازًة من مم   (.آ حدها :اإ

، ك ن آ كون آ ان  ( آ ي: من ش يٍخ معني  جازة من معني  ل من آ نواع الإجازة؛ )اإ هذا الن وع ال و 

، ( آ ي: لطالٍب معني  ، )لِّمعني  يخ املعني  ك ن يكون معرًا آ و زيدًا مثاًل، )يف   مثاًل هذا الش  

، آ و حديث معني، ك ن آ قول لمك آ نمت: آ جزتمك آ ن ترووا عين   عني  ( آ ي يف كتاب مم عني  مم

 . عيَنون، وآ ان معني  عنَي، وآ نمت مم  حصيَح البخاري؛ مثاًل، آ و حصيح مسمل، فالكتاب هنا مم

َي عين  هذا الكتاب" آ و: "هذه الكتب"قال: )   (بِّأ ن يقول: "آ جزتمَك آ ن تروِّ

عي نة معروفة.  فهي  مم

، لكن خالفوا قال: ) : فهذه جائزة  عند امجلاهري، حىت  الَظاهريَةم مناوةلم   (.يف الَعَملِّ هبا   ويه امل

زوا الرواية هبا، لكن من حيث العمل خالفوا يف ذكل.  آ ي: َجو 

امعقال: ) ذ مل يت صل الس  ا يف معىن املمرسل عندمه؛ اإ  (.  ل هن 

  (:الثاينقال: )

 آ ي: الن وع الثاين من آ نواع الإجازة 

جازًة لِّمعمني  قال: )   (اإ

 آ ي: التلميذ يكون معي نًا 

َعنَيٍ قال: )    (يف غري مم

  فالكتاب غري معني  

وَي عين  ما آ ْرويه"قال: )  ( مثل آ ن يقول: "آ جزتم كل آ ن ترم

  . عني   آ ي: آ َي يشء آ رويه، آ جزتم كل آ ن ترويَه عين، فهنا هذا املَْرويُّ غريم مم
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َصنَ قال: ) ْنَدَك من َمْسموعايت ومم  فايت".  آ و: "ما حَصَ عِّ

هم امجلهورم آ يضًا روايًة ومعالً  زم ِّ و    (وهذا ممَا جيم

زون كل آ ن تروي عن  ذا آ خذت احلديث عن ش يخك هبذه الطريقة؛ فيمجو  يعين: اإ

حون احلديث املَروي هبا.  زون العمل هبا، ويمصح   ش يخك، وجيو 

عنَي قال: )  ( الثالث : الإجازة لِّغريِّ مم

.   آ ي: التلميذ يكون غري معني 

َل  قال: ) هل اإ مثل آ ن يقول : "آ جْزتم للمسلمني"، آ و: "للموجودين"، آ و: "ملن قال: ل اإ

ى الإجازة العامة.    هللا"، وتمسم 

، ونقلها عن   زها: اخلطيب البغداديُّ وقد اعتربها طائفة  من احلفاظ والعلامء، مفمن جو 

ربي.    ش يخه القايض آ يب الطي ِّب الط 

ِث املغاربة  ونقلها آ بو بكر احلازيمُّ ع  َحد ِّ ن ش يخه آ يب العالء الهَْمداين احلافظ، وغريمه من مم

 ( رمحهم هللا

ا الإجازةم للَمْجهولِّ قال: )   (وآ م 

آ ي للشخص اجملهول، ك ن يقول: آ جزتم حملمد بن خادل، ويكون يف وقته جامعة هبذا 

هنم اذلي آ جازه! فأ هيم  الامس: محمد بن خادل، ومحمد بن خادل، ومحمد بن خادل، ومْل يممزيِّ  من مِّ

د بن خادل؟ هذا جمهول!     تريد عندما تقول: آ جزت حملم 

َدة قال: ) ؛ ففاسِّ  ( آ و بجملهولِّ

نن"، وهو يروي  آ ي: بكتاٍب  ي عين  كتاَب السُّ جمهول، ك ن يقول: "آ جزت لفالن آ ن يْروِّ

عدة كتب للسنن، هل يه "سنن آ يب داوود"؟ آ م "سنن الرتمذي"؟ آ م :سنن الن سايئ"؟ 

جازة اجملهول.  ا آ ردت؟ هذه اإ  ويه لكها بلنس بة هَل مسموعة؛ فَأ هيُّ

تِّْدعاءِّ مجلاعةٍ قال: ) َسَمني؛ ل يعرفهم املمجزي آ و ل يتصفَح  وليس مهنا ما يقعم من الاس ْ  مم

َدهَتمم  ( آ نساهبم ول عِّ

ل  آ ن  املمجزَي ل يعرفمهم  عيَنون؛ اإ سَمْون مم  آ ي: مه مم

.  قال: ) َدهَتمم م َمْجلَِّسهم ول عِّ عم آ نساَب من حَيرضم فاإن هذا سائِّغ  شائع، كام ل يس تحرضم املمسمِّ

 ( وهللا آ عمل 
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وا  ية.ول يمؤث ر يف الر 

"؛ فقد كتبهم آ بو الفتح  قال: ) ولو قال: "آ َجزتم رواية هذا الكتابِّ لِّمْن آ َحَب روايته عين ِّ

الح.  اه ابن الص   محمد بن احلسني ال ْزدي، وَسَوغَهم غريه، وقو 

َ وَعقِّبك رواية هذا الكتاب" آ و: "ما جيوز يل    وكذكل لو قال: "آ َجْزتمك ولِّودلك ونَْسكلِّ

زها جامعة، مهنم آ بو بكر بن آ يب داود، قال لرجٍل: آ جْزتم كل ول ولدك  روايته"؛ فقد جو  

َبلِّ احلَبةَل    (وحلِّ

 آ ي آ ولد ال ولد. 

وآ ما لو قال: "آ جزتم ملن يوجد من بين فالن"؛ فقد حىك اخلطيبم جوازها عن  قال:)

وس املاليك، وحاكه اب  اء احلنبيل، وآ يب الفضل بن معرم ن الصباغ  القايض آ يب يعىل ابن الفر 

ذن  آ و حمادثة".  َ َضَعف ذكل، وقال: "هذا يمبىن عىل آ ن الإجازة اإ  عن طائفة، مثم

اَطبم مثهل.   فل الصغري اذلي ل خيم الح، وآ ورد الإجازة للط   وكذكل َضَعفها ابنم الص 

ل    وذكر اخلطيبم آ نه قال للقايض آ يب الطيب: اإن بعض آ حصابنا قال : "ل تصحُّ الإجازةم اإ

زيم الغائَب عنه، ول يصح سامعهم منهملن ي  (. صح  سامعه"؛ فقال: "قد جيم

جازة ول يصح سامعه منه   آ ي: يعط  الغائب غري احلارض اإ

مث  رَجَح اخلطيبم حصَة الإجازةِّ للصغري، قال: وهو اذلي رآ ينا اكف ة ش يوخنا يفعلونه؛  قال: )

آ جازوا ملن مل يكن موجودًا يف    جيزيون لل طفال من غري آ ن يسأ لوا عن آ عامرمه، ومل نرمه 

 (. احلال. وهللا آ عمل

ًا، وهبذه ال ش ياء  قال ش يخنا الوادع  رمحه هللا : )الإجازة من حيث يه؛ ضعيفة جد 

 . (1) تزدادم ضعفًا(

  (.ولو قال: "آ جْزتم كل آ ن تْروَي ما حص  عندك مم ا مسعته وما سأ مسعهقال املؤلف: )

 يف املس تقبل.  آ ي: ما مسعته الآن، وما سأ مسعه

  (فال َول جي دقال: )

 
 (.241"السري احلثيث" )ص   -1
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 آ ي: وهو ما مسعته؛ ل نه قد مسِّعه 

   (والثاين فاسد  ) قال:

 .  وهو ما سيسمعهم

ْذن  اكلواكةل قال: )
ِ
رجَيهم عىل آ َن الإجازَة ا الح خَتْ    (وقد حاوَل ابنم الص 

 آ ي: قاسها عىل الواكةل. 

"؛ خِّالف  وفامي لو قال: "َولَكتَك يف بيعِّ ما  قال: )  (  َسأ ْملِّكمهم

جازةً قال: )    (وآ ما الإجازةم بِّام يْرويه اإ

جازة آ ن يرويه عنه؟! آ ي:  جازة؛ فهل ملن آ خذه عن هذا الش يخ اإ يخ اإ آ ي: ما يرويهِّ الش  

جازة.  جازة عن اإ  اإ

واية قال: ) دت.   فاذلي عليه امجلهور: الر  ن تعد   بلإجازة عن الإجازة واإ

ارق معمي  وممن نَص عىل ذكل: ادل  طين، وش يخه آ بو العباس ابن عقدة، واحلافظ آ بو ن

 ال صهباين، واخلطيب وغري واحد من العلامء.  

الح: ومنع من ذكل بعضم من ل يمْعَتدُّ به من املتأ خرين، وال صحيح اذلي   قال ابن الص 

وا ذكل بتوكيل الوكيل  عليه ؛ وش هب   (.العمل: جواَزهم

 

 

 النوع الرابع: املناوةل 
ابع:الق قال: ) مناوةل سم الر   (  امل

لم احلديث.  آ ي: القسم الرابع من آ نواع حتم 

يخم الطالَب كتاًب من سامعِّه، ويقول هل: هذا حدييث آ و  واملمناوةل: آ صلها آ ن يمناوَل الش  

 سامع . 

يخم الَطالِّبم كتاًب من  : )- رمحه هللا  - قال املؤلف  َل الش   جازة ، مثلم آ ْن يمناوِّ فاإن اكن معها اإ

، ويقول هل: "اْروِّ هذا عين"(.سام   عهِّ
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ناوةَل  جازة، ويه آ عىل آ نواع الإجازة؛ مم آ ي: فهي  املمقرتنة بلإجازة؛ فقوهل:" ارو هذا عين" اإ

جازة.  مع اإ

البم بكتاٍب من سامعه؛  قال: ) ليه، آ و يأ تيهِّ الط  اَيه، آ و يمعريه لَينسَخه، مث  يمعيدهم اإ ويممل كه اإ

هلم   ( فيتأ م 

   آ ي: الش يخ

   (مث  يقول : "اْروِّ عين  هذا"، ويمسَمى هذا عرض املناوةلل: )قا 

 آ ي: تسمى هذه الصورة ال خرية: عرض املمناوةل.

ن  هذا اإسامع  قال: )  ( وقد قال احلامك: اإ

ة. امع يف القو    آ ي عرض املمناوةل اإسامع؛ آ ي: آ نه اكلإس 

مني، وَحَكْوه قال: ) ، وربيعة، وحيىي بن    عند كثري من املتقد  هريُّ عن ماكل نفسه، والز 

يينة من املك يني،   بري، وسفيان بن عم جاهٍد، وآ يب الزُّ سعيد ال نصاري من آ هل املدينة، ومم

عيب من الكوفة، وقتادة، وآ يب العالية، وآ يب املتولك  الن ايج من   براهمي، والش  وعلقمة، واإ

ن آ هل مرص، وغريمه من آ هل الشام  البرصة، وابن وهٍب، وابن القامس ، وآ ْشهَب م 

 والعراق.  

 ونقهلم عن جامعة من مشاخيه. 

مناوةل بعْرضِّ القراءة"(.  الح: "وقد خلَطَ يف الكمه َعْرَض امل  قال ابن الص 

 قدمنا وصفهام 

م  قال: ) مث قال احلامك : "واذلي عليه مجهور فقهاء الإسالم اذلين آ فتَوا يف احلرام واحلالل: آ هن 

  (.سامعًا"  مْل يَرْوه 

ًة.  امع؛ بْل هو آ دىن منه قو  ة الس  م مل يرْوهم يف قو   آ ي: آ هن 

حساق، والث وري، وال وزاع ، وابن  قال: ) وبه قال الشافع ، وآ بو حنيفة، وآ محد، واإ

ليه   ليه ذهبوا، واإ مبارك، وحيىي بن حيىي، والبمَويْط ، واملمَزين، وعليه َعهِّْدان آ مئتنا، واإ امل

 ( .نذهب. وهللا آ عمل 
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يوط   آ ي ال صل يف املناوةل؛ يعين  - :"وال صل فهيا  (1)يف الت دريب -رمحه هللا  - قال الس  

 ملسو هيلع هللا ىلصآ ن  رسول هللا  - (2)آ ي يف كتاب العمل من "حصيحه" - ما عل قه البمخاريُّ يف العملِّ  - دليلها 
ا بل غ ذكل املاكن كتب ل مري الرسي ة كتاًب وقال : " ل تقرْآهم حىت  تبلمَغ ماكن كذا وكذا ؛ فلم 

 بس ند حسن".  (3)" وصهل البهيق  والطرباين ملسو هيلع هللا ىلصقرآ هم عىل الن اس وآ خربمه بأ مر الن يب 

لةل فيه: آ ن  النيب  انوَل آ مري الرسي ة كتاًب بدون آ ن يقرآ هم عليه؛ جفاز هل  ملسو هيلع هللا ىلصووجهم ادل 

د املمناوةل.   الإخبار مبا يف الكتاب مبجر 

 ،اليت س تأ يت.(4) ففيه املناوةل، ومعىن املاكتبة(: ) -رمحه هللا  - قال احلافظ ابن جحر 

ذا انول تلميذه كتاًب،  هييل: )احتج به البخاري عىل حصة املناوةل، فكذكل العامل اإ وقال الس 

ي عنه ما فيه، قال : وهو فقه  حصيح(  .(5)  جاز هَل آ ن يْروِّ

لْقيين: )وآ حسن ما يمس تدل به علهيا ما اس تدل  به  من حديث ابن عب اس  (6)احلامكوقال البم

ه اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص:"آ ن رسول هللا  بعث بِّكتابه اإىل كِّرسى مع عبد هللا بن حذافة وآ مره آ ن يدفعم

عظمي البحَريْن، فدفعه عظمي البحَرين اإىل كِّرسى(
(7) 

 هبذا احلديث.  (8)وقد احتج البخاري رمحه هللا آ يضًا يف "حصيحه"

لةل فيه : آ ن  الن يب  ع ما فيه؛ جفاز   رسوهلم الكتاب ومْل يقرآ هم عليهانولَ  ملسو هيلع هللا ىلصووجه ادل  ول مسِّ

 
1- (1 /467  .) 
2-  (1/23  .) 
( عن 1670رمق  -2/162"املعجم الكبري" )(،والطرباين يف 17745رمق  -9/20البهيق  يف "السنن الكربى" )  -3

 جندب بن عبد هللا ريض هللا عنه.  
 (.   1/155"فتح الباري" ) -4
 (.   5/53"الروض ال نف" ) -5
 (. 258"معرفة علوم احلديث" )ص -6
 (.  346"حماسن الاصطالح" )ص    -7
8- (64 .) 
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ة به عىل ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول : هذا كتاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصآ ن يمس نِّد ما فيه اإىل الن يب  ، وتقومم احلج 

ليه، كام لو شافهَه الن يب    بذكل.  ملسو هيلع هللا ىلصاملبعوث اإ

ي عن الب كتاًب، جاز هل آ ن يَْروِّ ذا انول الط  يخ اإ ه ما فيه، ويف ويَنبيَن عىل ذكل: آ ن  الش  

 احلديث آ يضًا دليل  عىل املماكتبة اليت س تأ يت. 

نَْحط  مع ا  مث  قال املؤل ف رمحه هللا: ) ن ه مم ؛ فاإ هم اي  ْرهم اإ يخم الكتاَب، ومْل يمعِّ ذا مل يممل ِّكه الش   ا اإ وآ م 

جازة د اإ جر  ن  مهنم من يقول: هذا مم ا ل فائدة فيه، ويبقى مم  (. قبهل، حىت  اإ

ذا اكن الكتاب مشهورًا اكلبخاري آ و مسمل، آ و يشء من  : ) قال ابن كثري ا اإ قلت: آ م 

ه. وهللا آ عمل اي    (.الكتب املشهورة؛ فهو كام لو مل كه آ و آ عاَره اإ

هرة الكتاب تمغين عن ذكل، فاإذا حصل عىل نسخة حصيحة منه؛ فهل آ ن يَْروهَيا  يعين فشم

 عن ش يخه وهللا آ عمل.

دت املناوةل ع قال: ) واية هبا ولَْو جتر   (.ن الإذن يف الرواية؛ فاملشهور آ ن ه ل جتوز الر 

جازة.    آ ي: املناوةل فقط من غري اإ

  وحىك اخلطيبم عن بعضهم جوازها.قال: )

عالم الش يخ للطالب آ ن  هذا    د اإ الح: ومن الن اس من جَوز الرواية مبجر  قال ابن الص 

 (.وهللا آ عمل  سامعمه. 

 هذا الإعالم وهو النوع السادس اذلي س يأ يت الالكم عليه اإن شاء هللا 

 

 ما يه آ لفاظ ال داء للراوي بلإجازة؟ 

جازة" فهو آ حسنقال: )  ( ويقول الراوي بلإجازة: "آ نبأ ان"، فاإن قال: "اإ

آ ي : الراوي اذلي آ خذ احلديث بلإجازة عن ش يخه؛ ما يه آ لفاظ ال داء؟ يعين عندما 

ث به؛ ماذا يقول؟ يمريد آ ن يم   ؤد ي احلديث وحيد 

جازة"؛ فهو آ حسن(  اوي بلإجازة :"آ نبأ ان"، فاإن قال : "اإ  قال: )ويقول الر 

منيقال: ) ثنا" عند جامعة من املتقد    (وجيوز: " آ نبأ ان" و: "حد 
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جازة،  جازة، آ و آ خربان اإ ثنا اإ فأ فضل يشء آ ن يمعرب  مبا آ خذ، فاإن آ خذ بلإجازة؛ يقول :"حد 

 ازين". آ و آ ج

امع،  قال: ) وقد تقَدم النقلم عن جامعة آ هَنم جعلوا عرض املناوةل املقرون بلإجازة مبزنةل الس 

ثنا" و: "آ خربان" بال اإشاكل.   فهؤلء يقولون: "حد 

ثنا" ول: "آ خربان"؛ بْل   : "حد  ثني قدميًا وحديثًا: آ ن ه ل جيوز اإطالقم واذلي عليه مجهور احملد 

قي دًا   (.مم

ثنا فالن مناوةلً آ ي ك    جازة"، آ و: "آ خربان  ن يقول : "حد  جازًة"، آ و: "آ خربان مناوةًل واإ واإ

ثنا" فقط.  ذاًن"؛ وهكذا، ل بد  آ ن يمقي ِّد، فال يمطلق ويقول: "آ خربان" آ و: "حد   مناوةل، آ و اإ

صم الإجازة بقوهل :"َخرَبان" بلت شديد قال: ) ِّ َص   (. واكن ال وزاع  خيم

 
 

 املاكتبة   النوع اخلامس: 
  (القسم اخلامس: املماكتبة) قال:

 آ ي: القسم اخلامس من آ نواع الت حمُّل: املماكتبة 

ليه.  ؛ ويمرسهل اإ  ويه: آ ن يكتب الش يخ بعض حديثه ملن حرَض عنده، آ و ملن غاب عنهم

ليه بيشٍء من حديثه: قال: )  بأ ن يكتب اإ

َن هَل يف روايته عنه؛ فهو    مناوةلِّ املقرونةِّ بلإجازة فاإن آ ذِّ   (اكمل

   آ ي: فهي  ماكتبة مقرونة بلإجازة، وحمكها اكملناوةل املقرونة بلإجازة اليت تقدمت. 

ز الرواية هبا آ ي وب، ومنصور، والليث، وغري واحٍد  قال: ) جازة؛ فقد جو  ن مل تكن معها اإ واإ

افعية وال صوليني، وهو املشهور، وجعلوا ذكل   آ قوى من الإجازة اجملَردة،  من الفقهاء الش 

 (.وقطع املاَوْرديُّ مبنع ذكل. وهللا آ عمل 

 

 ماذا يقول من آ خذ احلديث عن ش يخه ماكتبة؟
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طلقًا،  قال: ) ز الليثم ومنصور  يف املاكتبة آ ن يقول :"آ خربان"، و: "حدثنا" مم وجو 

: تقييده بملاكتبة   (وال حسنم ال لَيقم

 ة ؛مفاذا يقول؟ آ ي من آ خذ احلديث عن ش يخه ماكتب

لينا" آ و بلفظ  ثنا ماكتبًة"، آ و: "كتب اإ ثنا"؛ آ و يقول: "حد  قال: يقول: "آ خربان" و:"حد 

 كهذا. 

ة ويمعمل هبا؛ فقد وردت آ حاديث يف الصحيحني ج  تدل عىل  (1)والصحيح آ ن املماكتبة حم

 جح ية املماكتبة. 

 .(2)وانظر الكم احلافظ ابن جحر عليه

هبا: آ ن يكون واثقًا آ هنا كتابة ش يخه وذكل مبعرفة خطه، آ و بغري ذكل، ويمشرتط للعمل 

لهيا التغيري والتبديل. ق اإ  وآ ن يكون عاملًا بأ ن هذه الكتابة مْل يتطر 

 

 

 النوع السادس: الإعالم 

ْن فمالنٍ ) قال: يخِّ آ َن هذا الكتاَب َسامعمهم مِّ عالمم الش     (القسم السادس: اإ

ى بلإعالم  .وهذه اليت تسم 

  من غريِّ آ ْن يَأَْذَن هل يف روايته عنه: قال: )

الروايَة مبجَردِّ ذكَل طوائفم من احملدثني والفقهاء؛ مهنم ابن جرجي، وقطع به ابن   فقد َسوَغَ 

ب اغ، واختاَره غري واحٍد من املتأ خرين، حىت قال بعض الظاهرية: "لو آ ْعلََمهم بذكل وهناه   الص 

عه منه"عن روايتِّه عنه؛ فهل روايتمه   .(، كام لو هناه عن رواية ما مسِّ

.  فالإعالم: جمرد آ ن يعلمه بأ ن هذا احلديث حديثه، آ و آ ن  هذا الكتاب كتابهم

 النوع السابع: الوصية 
يَة. قال: ) ابع : الَوصِّ  القسم الس 

 
 (.  64انظر البخاري) -1
    (. 1/154"فتح الباري" ) -2
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؛ لشخٍص   ( بأ ن يمويص بكتاٍب هلم اكن يرويهِّ

س ناده، يمويص به يمويص به لشخص، آ ي: آ ن يمويص الراوي بكتابهِّ   اذلي يرويهِّ بإ

 لشخٍص ما.

فقد تَرَخَص بعضم الَسلَفِّ يف روايةِّ املموََص هل بذكل الكتاب عن املمويص، وش هَبوا  قال) 

 ذكل بملناوةل وبلإعالم بلرواية. 

ل  آ ن يكون آ راَد بذكل رواي  ، اإ ل  تَأ و  ما َزةَل معامل آ و مم ، وهو اإ الح : وهذا بعيد  تهِّ  قال ابن الص 

 (.عنهم بلوِّجادة وهللا آ عمل

ِّواية اندر الوقوع؛ لكن نا نرى آ نه  -رمحه هللا  -قال الش يخ آ محد شاكر  : "هذا النَوع من الر 

جازة".
ِ
 اإن وقع حَصت الرواية به؛ ل نه نوع  من ال

 

 

  النوع الثامن: الوِّجادةم 
 القسم الثامن : الوِّجادة.  : )- رمحهم هللا  - قال املؤلف

س ناده، فهل آ ن يرويَه عنه عىل سبيل   د حديثًا آ و كتاًب خبط خشٍص بإ ا: آ ن جَيِّ وصورهتم

  . هم نِّدم  احلاكية؛ فيقوَل: وجدتم خبط ِّ فالن: حَدثنا فالن، ويَس ْ

س ند الإمام آ محد"، يقول ابنه عبد هللا: "وجدتم خبط آ يب: حَدثنا   ويقعم هذا كثريًا يف "مم

 (. الن.." ويسوَق احلديثف 

 وجدهم خبط آ بيه؛ فرواهم وِّجادًة.

 

   تنبيه:

س ند الإمام آ محد" آ سانيد لعبد هللا ابنه، من غري طريق الإمام آ محد وهذا  هنا جتد يف "مم

يه العلامء: " زايدات عبد هللا بن الإمام آ محد  س ند آ بيه - يسم ِّ  "؛ فتنبَه.- عىل مم

 كيف تمعرف الزايدات؟ 
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بلن ظر اإىل ش يخ عبد هللا بن الإمام آ محد، فاإن اكن ش يخه هو آ به؛ فيكونم هذا من تعرفها 

ذا اكن ش يخهم آآخر؛ فيكون هذا من زايدات عبد هللا بن الإمام آ محد  ا اإ مضن املمس نَد، آ م 

 وليس من آ حاديث الإمام آ محد.

ذا مل يكن فيه رمحه هللا : ) - قال املمؤل ف  ُّقَ .    وهلم آ ن يقول : "قال فالن"، اإ م الل  تدليس  يمْومهِّ

الح: "وجازف بعضهم فأ طلق فيه: "حَدثنا" آ و: "آ خربان"، وانتمقَِّد ذكل عىل   قال ابن الص 

 فاعهل. 

: "ذكَر فالن"، و: "قال فالن" آ يضًا، ويقول:   وهلم آ ن يقولَ  هِّ فامي وجد من تصنيفه بغري خط 

 ( .قابةلم كتابه. وهللا آ عمل"بلغين عن فالن"، فامي مل يتحقَق آ نه من تصنيفه آ و م

ناَم يه حاكية  مَعا وجدهم يف  قال ابن كثري: )  ، واإ وايةِّ ِّ قلتم : والوِّجادةم ليست من ببِّ الر 

 (. الكتاب 

 آ ي ل يرويهِّ رواية، ولكن حييك عن يشء وجده. 

ثني، آ و آ كرثمه  وآ َما العمل هبا؛ مفنَع مهنا قال: ) ، فامي حاكهم  طائفة  كثرية  من الفقهاءِّ واملمحد ِّ

 بعضهم.  

ِّ وطائفٍة من آ حصابهِّ جوازم العمل هبا.    مقِّل عن الشافع    ون

آ حصابِّه يف ال صول بوجوبِّ العمل هبا عند   قال ابن الصالح: "وقََطَع بعضم املمحق ِّقني من 

 (.  حصول الثقة به

ذا حصلت الثقة بأ ن هذا الكتاب للش يخ بَدل الفالين ومل يمغرَي ومل يم  هذا هو الضابط؛ اإ

لمنا يف الكتب املوجودة اليوم من  فيه، وآ نه َمصون  حمفوظ؛ فيجوز التحديث مبا فيه؛ ومَعَ

 هذا الباب. 

الح: "وهذا هو قال: ) رِّ رشوطِّ   قال ابنم الص  متأ خرة؛ لَِّتَعذم هم غريه يف ال عصار امل اذلي ل يَتَجِّ

وايةِّ يف هذا الزمان".   ِّ  الر 

َجَرَد   ل مم  (. وِّجاداٍت يعين: فمل يبَق اإ

: وقد َوَرَد يف احلديث عن النيب قال ابن كثري: )  ؛ آ نه قال : "آ يُّ اخللقِّ آ جعبم    ملسو هيلع هللا ىلص قلتم

ميااًن؟"  ليمك اإ قالوا : املالئكة، قاَل: "وكيف ل يؤمنون ومه عند رهبم؟"، وذكروا ال نبياء؛     اإ
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؟ فقال: "وكيف   ل تؤمنون وآ ان  فقال : "وكيف ل يمؤمنون والويح يزنل علهيم؟" قالوا: وحننم

دون حصفًا يؤمنون   بني آ ظهرمك؟" قالوا: مفن اي رسول هللا؟ قال : "قوم  يأ تون من بعدمك؛ جَيِّ

 ( .(1) مبا فهيا"

 هذا هو الشاهد: "جيدون حصفًا يمؤمنون مبا فهيا"

س نادهِّ ولفظهِّ يف رشح البخاري وهلل امحلد.  قال: )  وقد ذكران احلديث بإ

مة مبجَرد الوِّجادة لها. وهللا آ عمل  متقد ِّ  (. فيؤخذ منه: مدحم من مَعَِّل بلكتبِّ امل

كِّر يف آ نواع حَتَمُّل احلديث.  هذا آآخر ما ذم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع اخلامس والعرشون: يف كتابة احلديث وضبطه  

 وتقييده. 

 النوع معقود لبيان حمك كتابة احلديث، وبيانم كيفية كتابة احلديث. هذا 

 
 (،  1671"رشح آ صول اعتقاد آ هل الس نة وامجلاعة" ) -1
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 حمك كتابة احلديث: 
آ ما حمكم كتابة احلديث فقد اختلَف فهيا آ هلم العمل بناًء عىل اختالف ال دةل الواردة يف 

آ ي: كتابة  -ذكل، والراحجم يف هذه املسأ ةل واذلي اس تقر عليه العلامء: جوازم الكتابة

ي  عن ذكل بدايًة؛ خش يَة آ ن خيتلط احلديثم بلقرآآن، هذا آ رحجم ال قوال  - احلديث منا هنم واإ

 يف هذه املسأ ةل.

 

ضوابط ومصطلحات اصطلح علهيا آ هل العمل يف كيفية كتابة  

 احلديث: 
يبني ِّ ضوابط ومصطلحات اصطلَح علهيا العلامء يف كيفية كتابة  - رمحه هللا -مث آ خذ املؤلف

ث؛ فقال: احلديث بعد   سامعه من احملد ِّ

هِّ ) هِّ وتَْقييدِّ  ( يف كتابة احلديث وَضْبطِّ

ضبطه وتقييده: آ ي بلنَْقط والشلك، اذلي نسميه حنن: التنقيط والتشكيل؛ يك يتجنب 

 الاكتب التباس بعض اللكامت ببعضها الآخر.

ِّر وكمتبت ال حاديث واصطلح العلامء عىل  اصطالحات وانهتيى وهذا الفصل قد انهتيى وقمر 

ال مر، وهذه الاصطالحات بلنس بة لنا اليوم قد تغرَيت واستبدلوها بعالمات الرتقمي 

املوجودة اليوم، ولكهنا تنفع ملَن آ راد آ ن يطلع عىل اخملطوطات القدمية اليت اكن العلامءم 

 يكتبوهنا.

: "َمن كتَب عين  قد ورد يف "حصيح مسمل" عن آ يب سعيٍد مرفوعاً قال املؤلف رمحه هللا: )

" هم  .((1)شيئًا سوى القرآآن فَلَْيْمحم

 هذا احلديث يدلم عىل عدم جواز كتابة احلديث.

وينا عنه كراهَة ذكل: معر، وابن مسعود، وزيد بن اثبٍت،  قال: ) قال ابنم الصالح: وممن رم

 
1- (3004 ) 
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 (.وآ بو موىس، وآ بو سعيدٍ 

 املقصود بلكراهة هنا: كراهة حترمي.

 .ومعر: هو ابن اخلطاب

 وابن مسعود، وزيد بن اثبت، وآ بو موىس، وآ بو سعيد: هؤلء من الصحابة.

 يف جامعٍة آآخرين من الصحابة والتابعني.  قال )

بحَة ذكل  ينا عنه اإ ِّ و  ، وابنه احلسن، وآ نس، وعبد هللا بن  - آ و فََعهل   - قال: وممن رم : عيل 

 (. معرو بن العاص، يف مجعٍ من الصحابة والتابعني 

: وثبت يف "الصحيحني" آ ن رسول هللا: ) قال ابن كثري قال: »اكتبوا ل يب    ملسو هيلع هللا ىلص  قلتم

 (.(1) شاه« 

 وحديث: "اكتبوا ل يب شاه" يدل عىل جواز الكتابة. 

ذا تعارضت حناول آ ن جنمع بيهنا، فاإن مل نمتكن من ذكل؛ رحجنا بيهنا؛ فأ خذان  وال دةل اإ

 بل قوى وتركنا ال ضعف. 

م وذهبنا اإىل النسخ، كام هو مقرر يف  ذا تبنَي عندان التارخي آ خذان بملتأ خر وتركنا املتقد ِّ واإ

 عمل آ صول الفقه.

 (."املقدمات"، وهلل امحلدوقد حتَرر هذا الفصلم يف آ وائل كتابنا  قال: )

 وكتاب ابن كثري هذا مفقود.

 

 الراحج يف حمك كتابة احلديث: 

هم  قال )  اف التِّباسم قال البهيق  وابنم الصالح وغريم واحد: لعل الهني  عن ذكل اكن حني خيم

َن ذكل. وهللا آ عمل  (. بلقرآآن، والإذن فيه حني ُآمِّ

 هذا آ رحج ال قوال يف هذه املسأ ةل. 

تابَةِّ احلديثِّ وقد  قال: ) َرةِّ عىل تَْسويغِّ كِّ مَتأ خ ِّ يك اإجامعم العلامءِّ يف ال عصارِّ امل  (. حم

 آ ي: عىل جواز كتابة احلديث.
 

 ( عن آ يب هريرة ريض هللا عنه.1355(، ومسمل)2434آ خرجه البخاري) -1
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، شائع  ذائع ، من غري نكريقال: )  (. وهذا آ مر  مس تفيض 

 هذا ال مر اذلي اس تقر عليه العملم من بعد؛ آ ي: من بعد اخلالف.

ذا تقرر هذا قال: )  (.فاإ

 احلديث.آ ي جواز كتابة 

 

 ماذا ينبغ  عىل من يريد كتابة احلديث آ و غريه من العلوم؟ 

آداب الكتابة:   آ

 (.- آ و غريه من العلوم   - فينبغ  لاكتبِّ احلديثِّ قال ) 

 آ ي: عندما يريد آ ن يسمع احلديث من ش يخه ويكتبه.

ول ختتص هذه الاصطالحات اليت س يذكرها املؤلف بكتابة احلديث؛ بل يف علوم الرشيعة 

 .معوماً 

م منهقال: ) طَ ما يمشلكِّ  (. آ ن يَْضبِّ

( آ ي ما يلتبس؛ يضبطه.  )ما يمشلكِّ

عراًب، عىل ما هو  قال: ) ، نَْقَطًا وَشالًك واإ م عىل بعضِّ الَطلََبةِّ يف آ صلِّ الكتابِّ آ و قد يمشلكِّ

 املصطلح عليه بني الناس، ولو قَيََد يف احلاش ية؛ لاكن حس نًا. 

 (. وينبغ  توضيحه

 بحلاش ية: آ صلها: جانبم اليشء وطرفه ال قص، وصغارم الإبل.املقصود 

يضاح، يف الطرف اذلي هو  واملرادم هبا هنا: ما عمل ِّق عىل الكتاب يف طرفه من زايداٍت واإ

يف الكتاب؛ عىل الميني آ و الشامل آ و من فوق آ و من حتت، مفا يمعلَق عليه ويمكتب؛ تسمى 

 هذه حاش ية.

آ هنا بلقاف املنقوطة الفوقية،  بط اللكمة يف احلاش ية؛ فيبني ِّ مثالً وقوهل: )قَيَد(: آ ي يض 

ذا اكن الالكمم واحضًا؛ فال داع  لهذا  ويوحض ذكل، هذا يف اللكامت اليت رمبا تمشلك، آ ما اإ

 الضبط يك ل يمثقل الكتاب.

 (. ويمكره التَْدقيقم قال: )
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 آ ي: الكتابة خبطٍ دقيق، هذا معىن التدقيق ها هنا.

 (.والتعليق ) قال:

آ ي: خلطم احلروف اليت ينبغ  تفريقها، حرفان ينبغ  آ ن يفَرقان عن بعضهام، خيلطهام مع  

 بعضهام، ويمدخلهام يف بعضهام؛ هذا يمسمى التعليق.

مامم آ محد لبن معه حنبل  قال: ) آه يكتبم دقيقاً   - يف الكتابة لغري عذٍر، قال الإ : ل  - وقد رآ

نه خيونك آ حوَج ما  ليهتفعل، فاإ  (.(1)تكونم اإ

ليه  ذا كتبت خبطٍ دقيق صغري، عندما تكرب وحتتاج آ ن تنظر اإ آ ي: عند ضعف البرص، اإ

 ويضعف برصك؛ لن تمتكن من قراءته.

 (. قال ابنم الصالح: وينبغ  آ ن جيعل بني لك حديثني دائرةقال ) 

ويف هذه رمبا جتدها يف بعض اخملطوطات والكتب القدمية؛ جتد يف بداية احلديث دائرة 

آآخره دائرة تفصل كل احلديث ال ول عن الثاين، هذه اصطالحات لكتابٍة اكنت عندمه، 

وحَل حملها اليوم عالمات الرتقمي، والبدء بحلديث من آ ول السطر، ووضعه بني قوسني آ و 

بني عالمات تنصيص؛ هذا لكه قد حدث من بعد، ويه اصطالحات جيدة تفيد يف 

 توضيح الكتاب وبيانه.

براهمي احلريب، وابن جريٍر  و قال ) ممن بلغنا عنه ذكل: آ بو الزاند، وآ محد بن حنبل، واإ

 ( الطربي

: قد رآ يته يف خط الإمام آ محد بن حنبل رمحه هللا تعاىل.  قال ابن كثري:)   قلتم

ذا قابلها نََقط فهيا نقطةً   (.(2)قال اخلطيبم البغدادي: وينبغ  آ ن يرتَك ادلائرة غمفاًل، فاإ

 : ل يشء بداخلها؛ فارغة.)غمْفاًل( آ ي

ذا قابلها نقط فهيا نقطة آ و خطَ فهيا خطًا؛ عالمة عىل الفراغ من القراءة آ و العرض،  فاإ

فيضعون نقطة آ و خطًا يف داخل ادلائرة؛ يك يبني ِّ آ نه فرَغ من قراءة هذا احلديث، آ و آ ن 

 هذا احلديث قد عرضه عىل ش يخه.

كتب: "عبد هللا بن فالن"، فيجعَل: "عبد" يف آآخر  قال ابنم الصالح: ويمْكَرهم آ ن ي قال ) 
 

 (.  537"اجلامع ل خالق الراوي وآآداب السامع" للخطيب البغدادي) -1
   (.571"اجلامع لآداب الراوي وآ خالق السامع" ) -2
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 (. سطٍر، واجلالةل يف آ ول سطٍر؛ بل يكتهبام يف سطٍر واحد

 اجلالةل: آ ي لفظ اجلالةل: هللا.

وهذا احرتاز  عن قباحة الصورة اليت س تحدث من ذكل، انظر عندما يكتب: "عبد" يف 

"هللا بن فالن"، هذه  آآخر السطر، مث يبدآ  من آ ول السطر؛ ماذا س يقول؟ س يقول:

ن اكنت غري مقصودة؛ لكن ينبغ  التحرز مهنا والبعد عهنا.  صورة  قبيحة واإ

َن فيهِّ  قال: ) اإ ْن تََكَرَر، ول يَْسأ ْم؛ فِّ ؛ واإ ظْ عىل الثناءِّ عىل هللا، والصالةِّ عىل رسوهلِّ وليمحافِّ

 (. خريًا كثرياً 

 .ملسو هيلع هللا ىلص فيه آ جر  عظمي؛ ك ن يقول: هللا عز وجل، ومحمد
جدم من خط الإمام آ محد من غري صالٍة؛ مفحمول  عىل آ نه آ راد الرواية) قال:  (. وما وم

علق الش يخ آ محد شاكر فقال: )ذهب الإمام آ محد بن حنبل اإىل آ ن الناخَس يتبعم ال صل 

ذا اكن عندك ال صل اذلي نسخت منه كتابك ل تمذكر فيه  اذلي يَنسخ منه(، يعين: اإ

ها آ نت يف كتابك؛ بل اتبع ال صل متامًا وانسخ ال صل كام ؛ فال تذكر ملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل النيب

 هو، ل تزِّد شيئًا من عندك.

ل مل يكتبه، ويف لك ال حوال يتلفظ  قال الش يخ آ محد شاكر: )فاإن اكن فيه ذكل كتبه؛ واإ

 الاكتب بذكل حني الكتابة(.

ن مل يكن هو مكتوًب يف ال صل.  عند الكتابة تتلفظ به آ نت حىت واإ

ذا اكنت يف ال صل صالة (.قال )فيص  يل نطقًا وخطًا اإ

ذا اكن يف آ صل الكتاب اذلي تنسخ منه موجودة الصالة عىل النيب  تكتهبا  ملسو هيلع هللا ىلصآ ي: اإ

 وتنطق هبا.

ذا مل تكن(.  قال الش يخ آ محد شاكر: )ونطقًا فقط اإ

ذا مل تكن الصالة عىل النيب يف ال صل اذلي تنسخ منه مكتوبة؛ فال تكتهبا؛ ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص اإ

 انطق هبا نطقًا. 

ليه الإمام آ محد   عندي هو اخملتار وهو ال فضل.  -رمحه هللا  -وهذا اذلي ذهب اإ

ينبغ  عىل حمقق الكتاب اذلي يريد آ ن حيققه: آ ن حيرص حرصًا شديدًا عىل اإخراج 
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 ل يزِّد شيئًا. الكتاب عىل الصورة اليت آ رادها عليه مؤلفه، و

اإن اكن عنده تعليق آ و توضيح آ و يشء فليضعه يف احلاش ية، آ ما آ ن يزيد عىل آ صل 

 ول تَريض ول غري ذكل. ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب  ل؛ ول حىت الصالة عىل النيب 

قال الش يخ آ محد شاكر: )وهذا هو اخملتارم عندي؛ حمافظًة عىل ال صول الصحيحة لكتب 

ن شاء هللا(.الس نَة وغريها، وكذكل آ ختار  مني، وبه آ معلم اإ  ه يف طبع آآاثر املتقد ِّ

هذا اذلي اكن عليه الش يخ آ محد شاكر رمحه هللا، والكمه دقيق وعلم  ومتني جدًا، 

 واحملافظة عىل ال صول كام يه مقَدم عىل غريه.

 (.(2) نطقًا ل خطاً   ملسو هيلع هللا ىلصاكن يمَصيل عىل النيب  (1)قال اخلطيب: وبلغين آ نهقال ) 

 . ال صل صالة اإن مل يكن يف
 (. قال ابنم الصالح: وليكتمْب الصالة والتسلمي جملََسًة، ل َرْمزاً قال ) 

 جملََسة، آ ي: اتمة اكمةل، ول يكتهبا رمزًا؛ ك ن يكتب )ص( فقط.

قال: ول يقترص عىل قوهل "عليه السالم"؛ يعين: وليكتب: "صىل هللا عليه وسمل"  قال ) 

 (. واحضًة اكمةل

وا تَْسلِّامي{ لقول هللا تبارك آمنوا َصلُّوا عَلَْيهِّ َوَسل ِّمم  .(3)وتعاىل: } اي آ هيا اذلين آ

، ومع غرَْيِّهِّ من موثوٍق به ضابِّطٍقال: ) هِّ ْعَتَمٍد، مَع نَْفسِّ  (. وليمقابِّْل آ ْصهَلم بأ ْصٍل مم

َما من آ صل الش يخ مبارشًة، آ و من آ صٍل مصَحٍح مقابٍل عىل آ صل الش يخ؛ وذكل  يقابل، اإ

 قوط يشٍء منه، آ و وقوع خطأ  يف النقل آ و يشء من ذكل.خش يَة س

وقوهل: )وليقابل آ صهل بأ صٍل معمتد، مع نفسه(، يعين: هو يقرآ  ويكتب، )ومع غريه من 

موثوٍق به ضابطٍ(، فميسك غريه ال صل وهو يكتب، لكن برشط آ ن يكون الآخر موثوقًا 

 به.

هِّ قال: ومن الناس من َشَدَد وقال: ل يمقابِّلم قال: ) ل مَع نَْفسِّ  (. اإ

 
 آ ي: الإمام آ محد بن حنبل رمحه هللا . -1
   (.566"اجلامع لآداب الراوي وآ خالق السامع" ) -2
 [ 56]ال حزاب: -3



 

470 

ذا اكن الآخرم ثقة ل وجه لهذا التشديد.  لكن اإ

 (  وهذا مرفوض  مردود قال:قال:) 

 - وقد تلكم الش يخ آ بو معرو عىل ما يتعلق بلتَْخرجيِّ والتَْضبيبِّ والتَْصحيحِّ قال ابن كثري: )

 (.فيه جدًا ما آ طال الالكم    - وغريِّ ذكل من الاصطالحات املَطرَِّدةِّ واخلاَصة 

رِّج خطًا بني لكمتني.  آ ما )التخرجي(: فاملقصود به هنا يف هذا املقام: آ ن خيم

فيكون عندك يف الكتاب لكمتان مثاًل: "جيوزم الرواية"، آ و لكامت كهذه، فرتيد آ ن تبني ِّ آ نه 

 حصل سقط بني هاتني اللكمتني هو لكمة: "هل"؛ مفاذا تفعل؟

رِّج خطًا بني لكمة: "جيوز" ولك مة: "الرواية"، تذهب بخلط اإىل آ عىل مث تعكفه اإىل ختم

الشامل آ و اإىل الميني، مث تكتب اذلي تريده؛ يك تبني ِّ آ نه حصل سقط يف هذا املوطن؛ 

ِّج خطًا بني اللكمتني لإحلاق السقط يف احلوايش،  هذا يسمى التخرجي، وهو آ ن خير 

 ويسمى اللََحق. 

ذا آ راد آ ن يعلق عىل لكمة مثاًل: فيج ىل آ عىل، مث يعكفه واإ عل اخلط فوق اللكمة مبارشًة اإ

 .(1)اإىل الميني آ و اإىل اليسار؛ يك يكتب التعليق اذلي يريده

 واليوم يضعون ال رقام بدل هذا عند التعليق عىل اللكمة اليت يراد التعليق علهيا،

 ره. وكذكل عند وجود السقط يضعون رمقًا مث يضع يف احلاش ية: َسقط كذا وكذا .. اإىل آآخ 

 - آ ما هذه الطريقة فال زلنا نس تعملها يف مقابةل الكتب مع بعضها يك ترجع اإىل الصف يف

 نس تعمل معه نفس الطريقة  - صف ِّيف المكبيوتر

و)التضبيب(: ويسمى المتريض، وهو وضع حرف صاد ممدودة؛ توضع فوق الالكم؛ ليمبنَي 

د هو من آ صل الكتاب، ووضعه آ نه من آ صل الكتاب، يعين: ليمظهر آ ن هذا الالكم املوجو 

َ بعض اللكامت عىل القارئ  ن اكن معناه خطأً، يعين: ميكن آ ن تْشلكِّ يف الكتاب حصيح واإ

، ولكن الش يخ مل  (2)فيظن آ هنا خطأ ؛ فنضع هل حرف صاد ممدودة كام يه مرسومة عندمك

 يف يرمسها هنا، عىل لٍك يه حرف صاد لكن ل جتعل آآخرها اكلهالل؛ بل متد العصا مداً 

 

 )┌(آ و :  (┐وصورهتا: ) -1
 (  صــوهذه صورهتا: )  -2
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ال خري، هذه تسمى حرف تضبيٍب، فتوضع لتبني ِّ للقارئ بأ ن هذا الالكم حصيح مثبت يف 

 ال صل وليس خطأً كام ميكن آ ن تتومه، هذا املقصود بلتضبيب.

عىل الالكم اإشارة اإىل آ ن الالكم حصيح  - صاد وحاء - والتصحيح: وهو وضع عالمة )حص( 

 ىن التصحيح، وهذه لكها اصطالحات.خطًا ومعىن؛ خش يَة آ ن يمشَك فيه؛ هذا مع

ت هذه الاصطالحات اليوم  لت بصطالحات متأ خرة  - كام ذكرت لمك - وقد غري ِّ وبمد ِّ

 معروفة يف كتب الإمالء.

هَْمةَل ، من التَْحويل، آ و احلائلِّ بني  قال ) وتلكم عىل كتابة )ح( بني الإس نادين، وآ هنا )ح( مم

 (. ث" الإس نادين، آ و عبارة عن قوهل: "احلدي 

 هكذا تمكتب: )ح( هممةل، آ ي: من غري نَْقطٍ ؛ حرف )ح( كام هو مثبت عندمك.

 قال: )من التحويل(.

ِّل الس ند وتبدآ  به من ال ول، وهذا جتدونه يف  هذا آ صلها، "ح" آ ي حتويل؛ آ ي: حتو 

"حصيح مسمل" كثريًا، جتده يقول: "حَدثنا فالن عن فالن عن فالن" مث يقول: "ح، 

ن عن فالن عن فالن"، يبدآ  "ح" بعدها يبدآ  بحلديث من البداية؛ يعين وحَدثنا فال

 يكون هل يف احلديث ش يخان:

 الش يخ ال ول بدآ  به من آ ول الإس ناد.

 مث الش يخ الثاين بدآ  به من بعد حرف "ح".

 مث الإس نادان يلتقيان يف راٍو معني، هذا معىن لكمة "ح".

 قال: )آ و احلائل بني الإس نادين(.

قال: معىن الــ )ح( عندمه يه التحويل، والبعض قال: معناها احلائل بني  البعض

 الإس نادين.

 قال )آ و عبارة عن قوهل: "احلديث"(.

 وبعضهم قال: يمراد هبا احلديث. 

س ناٍد جديد.  عىل لٍك يه توضع يك يبني ِّ بأ نه آ راد آ ن يبدآ  بإ

عْ قال: ) : ومن الناسِّ َمْن يََتَومَهم آ هنا "خاء" مم س ناد  آآخر قلتم ، آ ي اإ  (.َجَمة 

 خطأ ، واملس تعمل عندمه "حاء". - آ ي: بنقطة- اخلاء املعجمة
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هم الإجامَع عليهقال ) ، وَحىَك بعضم : ال ولم  (  واملشهورم

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع السادس والعرشون: يف صفة رواية احلديث 

 وقد تقَدم بعضًا من هذا النوع عندما تلكمنا عن آ نواع حتمل احلديث.

 

يشرتط ملن يريد التحديث آ ن يكون حافظًا ملا  هل  

 س يحدث به؟ 

قال ابنم الصالح: شَدد قوم  يف الرواية؛ فاشرتط بعضهم آ ن تكون الرواية من حفظ  قال: )

 (.الراوي آ و تََذكُّرِّهِّ 

آ ي املقصود هنا: كيفية رواية الراوي ل حاديثه اليت مسعها؛ هل جيب آ ن يكون حافظًا ملا 

ثم به؟ آ م هل ذا اكن كتابه معمتدًا وحمفوظًا من التغيري والتبديل؟ حيد ِّ ث من كتابه اإ   آ ن حيد ِّ

ث  ذا مل يكن حافظًا ل حاديثه وعنده كتاب، ومجع آ حاديثه يف كتاب؛ هل هل آ ن حيد ِّ آ ي: اإ

ن مل يكن حافظًا ل حاديثه؟ آ م جيب آ ن يكون حافظًا ل حاديثه يك  من هذا الكتاب واإ

ث منه؟  حيد ِّ

الح: )شَدد قوم  يف الرواية؛ فاشرتط بعضهم آ ن تكون الرواية من حفظ فقال ابنم الص

 الراوي آ و تذكره(، :آ ي منعوا آ ن يعمتد عىل كتابه فقط يف التحديث.
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 (.وحاكه عن ماكل، وآ يب حنيفة، وآ يب بكر الصيدلين املروزي قال: )

 هذا القول تشددًا من قائهل. - رمحه هللا -وقد عَد ابن الصالح 

 (.بثبوت سامع الراوي ذلكل اذلي يمسمع عليه   - ومه امجلهور  - اكتفى آآخرون و قال: )

ن مل حيفظ آ حاديثه.  واإ

ن اكن خَبط ِّ غريه قال: )  (.واإ

ث منه خَبط ِّ غريه، وليس خبطه، وهو ل حيفظ  آ ي : يكون الكتاب اذلي يريد آ ن حيد ِّ

 آ حاديث الكتاب.

ذا اكن الغالِّبم قال: ) ، اإ ُّْسَخةم ن غابت عنه الن  (.عىل الَظن ِّ سالَمهَتا من التَْبديلِّ والتَغيري   واإ

ن غابت عنه النسخة اليت يريد آ ن يقرآ  مهنا واليت فهيا آ حاديثه؛ بأ ن يكون آ عارها  آ ي: واإ

ليه.   ل حٍد مثاًل؛ فغابت عنه مث رجعت اإ

ث مهنا، وقال البعض: بل جيوز آ ن  ذا غابت عنه النسخة فال جيوز هل آ ن حيد ِّ قال بعضهم: اإ

ذا اكن الغالبم حي ن غابت عنه؛ برشط آ ن يأ مَن من تغيريها، كام قال هنا: )اإ ث مهنا واإ د ِّ

 عىل الظن سالمهتا من التبديل والتغيري(.

ن غابت عنه  ن مل يكن حيفظ آ حاديثه، وحىت واإ ث من كتابه حىت واإ آ ي جيوزم هل آ ن حيد ِّ

ن علهيا من التغي  ري والتبديل.النسخة وآ عارها لغريه؛ برشط آ ن يكون قد آ مِّ

مَسٍخ مل تمقابَلقال: )  (. وتساهَل آآخرون يف الرواية من ن

 مل تمقابَل آ صاًل عىل آ صل الش يخ، آ و عىل نسخة معمتدة.

ْن روايتَِّك"قال: )  (. ومبجرد قول الطالب: هذا مِّ

آ ي: مبجرد آ ن يقول الطالب اذلي يريدم آ ن يأ خذ احلديث ملن يريدم آ ن يأ خَذ عنه احلديث: 

ثه به من غري آ ن يتثبت من الكتاب؛ هل هو حقيقًة من "هذا  ِّ الكتاب من روايتك"؛ حيد 

 روايته آ م ل.

ثم الش يخم الطالب  ذا جاء الطالب وقال للش يخ: "هذا الكتاب من روايتك" فيحد ِّ مبعىن: اإ

 به ويأ ذن هل بلرواية عنه فيه.

ُّْسَخةِّ قال: ) ٍُّت ول نََظٍر يف الن  (. من غري تثَب

 يتثبت هل يه فعاًل آ حاديثه، وهذه النسخة نسخة معمتدة عنده؛ آ م ل. من غري آ ن
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 (. ول تََفقُّدِّ َطَبَقةِّ َسامعِّهِّ قال: )

كر من مضن َمن مسع الكتاب آ م ل؛ ل هنم اكنوا عندما جيلس آ حدمه ويسمع  آ ي: هل ذم

لك ال حاديث عىل ش يخه، فيمكتَبم امسه يف بداية الكتاب مع من مسع معه هذه النسخة؛ 

َمن مسع معه هذه النسخة يكتب آ سامءمه يف الكتاب؛ فيحتاج آ ن ينظر هل امسه مكتوب 

يف هذه النسخة آ م ل؟ اإن اكن امسه مكتوًب يف هذه النسخة فتكون هذه آ حاديثه ويعمتد 

 عىل هذه النسخة يف رواية حديثه.

ْ احلامكم قال: )  (. وقد عََدمهم

 آ ي: هؤلء اذلين تساهلوا.

 (.قات اجملروحني يف طبقال: )

 آ ي: اذلين يتساهلون يف الرواية، ذكرمه احلامك يف كتاب "طبقات اجملروحني وعَدمه مهنم. 

والعربة يف هذا لكه: آ ن يأ خَذ الراوي احلديث عن ش يخه آ خذًا حصيحًا، وحيفظه حفظًا 

مل جيدًا، ويصونه عن التغيري والتبديل اإىل آ ن يؤديه، هذه العربة املعتربة يف قضية حت

 احلديث عن الش يخ كتابًة آ و حفظًا.

 

 

ِّ وعىل الرضير؟  حُّ السامعم عىل ال م     هل يَصِّ

ثَْبَتًا  قال )  ذا اكن مم ، اإ فرع : قال اخلطيبم البغدادي: والَسامعم عىل الرضيرِّ آ و البصري ال يم 

 ِّ لامءِّ من َمنََع الر  ؛ مفن العم ؛ فيه خالف  بني الناسِّ ِّ َط ِّ غرَْيِّهِّ آ و قَْوهلِّ وايَة عهنم، ومهنم من  خبِّ

 (.آ جازها 

البصري ال يم: هو الشخص اذلي يرى ولكنه ل يقرآ  ول يكتب؛ هل السامع عليه وعىل 

 الرضير جائز آ و ل؟

 منع بعضم العلامء الرواية عهنم، ومهنم من آ جازها. 
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ذا وجد نسخة لكتاب مسعه من ش يخه؛ لكهنا مل تقابل عىل   اإ

 هل هل آ ن يروي مهنا؟   آ صل الش يخ ول ذكر امسه فهيا؛ 

ذا روى كتاًب كـ"البخاري" مثاًل عن ش يٍخ، مث وجَد نسخًة به لَيسْت  قال: ) فرع  آآخر: اإ

ْد آ ْصَل سامعِّهِّ فهيا عليه، لكنه تَْسكمنم نفسهم اإىل حصهتا؛   ، آ ْو مْل جَيِّ هِّ ْيخِّ قابةًل عىل آ صلِّ ش َ مم

: آ هنم منعوا من الروا  ية بذكل، ومهنم الش يخ آ بو  حفىك اخلطيبم عن عامة آ هل احلديثِّ

 (. نرص ابن الصباغ الفقيه

ذا مسع كتاًب كصحيح البخاري مثاًل عىل ش يخه، مث وجد نسخة لصحيح  يقول هنا: اإ

البخاري ليست يه النسخة اليت مسعها، ليست مقابةل عىل آ صل ش يخه، )آ و مل جيد آ صل 

جود يف هذه النسخة؛ لكن سامعه فهيا عليه(، آ ي: مل يمذكر هل سامع  فهيا، فامسه غري مو 

نفسه تطمنئ اإىل آ ن هذه النسخة نسخة حصيحة من حصيح البخاري؛ فهل هل آ ن يروهيا 

 عن ش يخه آ م ل؟، هذه صورة املسأ ةل اليت اختلفوا فهيا.

ساين  آ هنام رَخصا يف ذكلقال: ) ْ يك عن آ يوب ومحمد بن بكر الربم  (. وحم

 آ ي: آ جازا الرواية مهنا.

، هللا آ عمل ققال ابن كثري: )  ىل هذا آ ْجنَحم  (.لت: واإ

مييلم اإىل جواز آ ن يروي هذه النسخة اليت ليس فهيا سامعه ومل  –رمحه هللا  –فابن كثري 

ذا اكنت نفسه تطمنئ بأ ن هذه النسخة جيدة  تمقابَل عىل آ صل الش يخ؛ جَوز هل آ ن يروهيا اإ

 وحصيحة.

جاَزة ؛  وقد توَسطَ الش يخ تق  ادلين بن الصالح فقال:  قال: ) ْن اكنت هل من ش يخهِّ اإ
ِ
ا

 (.َجاَزْت روايتمه واحلاةَلم هذه 

جازة عامة ملروايته آ و لكتاٍب معني؛ فتجوز روايته واحلاةل هذه.  آ ي: اإن اكنت هل اإ
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ذا اختلف حفظ احلافظ وكتابه:   اإ

ْفظِّ قال: ) هم يف حِّ ْن اكَن اعمتِّادم ، فاإ تابمهم ظِّ وكِّ ْفظم احلافِّ ذا اختَلََف حِّ : اإ ؛  فرع آآخر  هِّ عىل كتابِّهِّ

ليه َجْع اإ ْ  (. فلريم

 ل نه ال صل.

جع اإىل حفظه قال: ) ن اكن من غريه؛ فلريم  (.واإ

ث عنده نسخة مسعها من ش يخه، هذه النسخة حيفظ ال حاديث اليت فهيا  يعين: آ ن احملد ِّ

حفظًا، فعندما نظَر يف النسخة؛ وجد آ ن حفظه خمالف ملا يف هذه النسخة يف حديٍث ما؛ 

 ؟مفاذا يفعل

ذا اكن هو آ صاًل عندما حفظ  ليه، اإ قالوا: اإن اكن اعامتده يف حفظه عىل كتابه فلريجع اإ

اعمتد يف حفظه عىل ما يف الكتاب، فعندما خيتلف حفظه عام يف الكتاب؛ يرجع اإىل ما يف 

 الكتاب؛ ل نه هو ال صل ، هو آ صاًل اعمتد يف حفظه عىل ما يف الكتاب.

ن اكن من غريه( آ ي: من غري نسخة الكتاب اليت معه، حفظها من جملس الش يخ   قال: )واإ

 مثاًل؛ فلريجع اإىل حفظه، فيجعل حفظه هو املعمتد ل ما يف الكتاب.

وي عن شعبة قال: )  (.وَحَسن  آ ن يمنب ِّه عىل ما يف الكتابِّ مع ذكل، كام رم

 يعين: وجيد آ ن ينب ِّه آ ن يف كتابه كذا وكذا.

نَ قال: ) هم مِّ ذا خالفه غريم  (. احلمفَاظِّ   وكذكل اإ

ذا روى هو بصورة، وغريه من احلفاظ خالفه يف الرواية.  آ ي: اإ

، كام فعَل سفيانم الثوري. وهللا آ عمل قال: ) ْنَد روايَتِّهِّ نب ِّه عىل ذكل عِّ  (.فليم

 ك ن يقول مثاًل: "آ ان آ رويه هكذا، وخالفين فالن ورواه كذا وكذا" 

"آ ان آ قول: فالن بن فالن، وغريي يقول: كذا وهذا جتدونه آ حيااًن يف ال سانيد؛ جتده يقول: 

 وكذا".
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ذا وَجد طبقَة سامعِّه يف كتاب، ومل يتذكر سامعه؛ هل هل   اإ

 الرواية؟ 
: لو َوَجَد َطَبَقَة َسامعِّهِّ يف كِّتاٍب قال: )  (.فرع آآخر 

 آ ي: وجد امسه مذكورًا؛ آ نه مسع الكتاب يف نسخة من النسخ.

ه آ و َخط ِّ من  قال: ) ما خَبط ِّ  (. يَثِّقم بهاإ

 وجد امسه مكتوًب خبطه هو، آ و خبط غريه ممن يثق به.

يك عن آ يب حنيفة وبعضِّ الشافعية: آ نه ل جيوزم هل  قال: ) ومل يتَذكَْر َسامعَهم ذلكل، فقْد حم

ْقدامم عىل الرواية.    الإ

 ِّ ؛ اعامت - وبه يقول محمدم بن احلسن وآ بو يوسف  - واجلاَدةم من مذهب الشافع   دًا عىل  : اجلوازم

؛   ، وكام آ نَه ل يمْشرَتَطم آ ْن يََتَذكََر َسامعَهم لِّلكم ِّ َحديٍث حديٍث آ و َضْبَطهم ما غَلََب عىل َظن ِّهِّ

هم ل ْصلِّ َسامعِّهِّ  كَل ل يمْشرَتَطم تََذكُّرم  (. كذِّ

وا قال ابن كثري: )  نَهم جَتوزم رِّ ؛ فَاإ َ الَراوي َسامعَهم ذا نيَسِّ هم ما اإ بِّ : وهذا يمش ْ يَتمهم عنه لَِّمْن  قلتم

. وهللا آ عمل مهم يان ُّ نِّس ْ َعهم منه، ول يرَضم  (. مَسِّ

 وهذا هو الصحيح: آ نه جيوزم هل آ ن يرويه.

 

 هل جتوز رواية احلديث بملعىن: 

: وآ ما روايته احلديث بملعىنقال: )  (. فرع آآخر 

 آ ي: هل جتوز روايةم احلديث بملعىن آ م ل؟

يلم املعىن   فاإن اكن الراوي غريم عاملٍ قال: )  (.ول عارٍف مبا حيم

 آ ي: مبا يغري ِّ املعىن.

َفةِّ قال: ) ِّ وايَةم احلديثِّ هبذه الص  الَف آ نَهم ل جَتوزم هلم رِّ  (.فال خِّ

ذا مل يكن يعرف آ و يس تطيع آ ن يعرف ما يغري ِّ  آ ي: ل جتوزم هل رواية احلديث بملعىن اإ

 املعىن وما ل يغريه.
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 (. وآ ما اإن اكن عاملًا بذكلقال: )

ه.  آ ي: يس تطيع آ ن يعرف ما يغري ِّ املعىن وما ل يغري ِّ

فِّ من ال لفاظ وحنو ذكل قال: )  (. بصريًا بل لفاظ وَمْدلمولهتا، وبملمرتادِّ

 املمرتادف من ال لفاظ، آ ي: اللكامت اخملتلفة يف اللفظ اليت تدل عىل معىًن واحد.

هورم النَاسِّ َسلَفَ قال: ) ْ َ مجم ، كام هو املمشاَهدم يف  فََقْد َجَوَز ذكلِّ ًا وَخلََفًا، وعَلَْيهِّ الَعَملم

َدٍة من وجوٍه   ِّ تََعد  َدًة، وجَت ءم بأ لْفاٍظ مم َعَة تَكونم واحِّ َن الواقِّ حاحِّ وغريها؛ فَاإ ِّ ال حاديثِّ الص 

تبايِّنَةٍ  َفٍة مم ْخَتلِّ  (. مم

امً وعاملًا مبا وهذا هو الصحيح: آ ن رواية احلديث بملعىن جائزة برشط: آ ن يكون الراوي فاه

ه؛ فهذا جيوز هل آ ن يروي  يلم املعىن ويغري ِّ يغري ِّ املعاين عن حقائقها، فاإن اكن يعمل ما حيم

ذا اكن ل يس تطيع آ ن ميزي وآ ن يفهم املعاين ويدرك ما يتغري وما ل يتغري مهنا؛  بملعىن، آ ما اإ

 . فهذا ل جيوزم هل آ ن يروي بملعىن، وجيوزم هل آ ن يروي بللفظ فقط

وايَةِّ بملعىن طائَِّفة   قال: ) ِّ َن الر  ؛ َمنََع مِّ عم يف تَْغيريِّ بَْعضِّ ال حاديثِّ وملَا اكَن هذا قَْد يمْوقِّ

آكَد التَْشديدِّ  ثني والفقهاء وال صوليني، وشَددوا يف ذكل آ آَخروَن من احملد ِّ  (.آ

لرواية بملعىن مطلقًا؛ ل ن مفنعوا مطلقًا؛ ل ملن يفهم التغيري ول ملن ل يفهم، فقالوا: ل جيوز ا

 الشخص رمبا يفهمم املعىن عىل صورة وتكون الصورة واحلقيقة خمتلفة متامًا.

 لكن هذا ل عربة به، والصحيح: ال ول.

، ولكْن مْل يَتَفِّْق ذكل. وهللا آ عمل. قال ) عم  واكن ينبغ  آ ن يكوَن هذا املَْذَهبم هو الواقِّ

ذا رووا احلديث   - آ نس ريض هللا عهنم يقولون وقد اكن ابن مسعوٍد وآ بو ادلرداء و  : "آ و  - اإ

"، "آ و قريبًا منه" هْبَهم  (. حنَو هذا"، آ و "ش ِّ

 هذا حترزًا وتورعًا مهنم ريض هللا عهنم.

 

 

هل جيوز حذف بعض احلديث والاقتصار عىل ما احتيج  

ليه؟   اإ
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ذا مل قال: ) ، اإ هم ، فيمْحَذفم بَْعضم تََعل ِّقًا  فرع آآخر: وهل جَيوزم اْختِّصارم احلَديثِّ  يكن املَْحذوفم مم

؟    بملَْذكورِّ

عىل قولني: فاذلي عليه صنيعم آ يب عبد هللا البخاري: اختصارم ال حاديثِّ يف كثرٍي من  

 (.ال ماكن 

وهذا الصحيح، جتد احلديث يف "حصيح البخاري" مقسامً عىل عدة آ بواب، يضع قسم منه 

 آآخر،  يف بب، وقسم آآخر يف بب آآخر، وقسم اثلث يف بٍب 

لكن هذا جيوز كام ذكروا برشٍط؛ وهو: آ ل يتعلق اجلزء ال ول بجلزء الثاين يف املعىن، 

َل  ذا قطعت احلديث يغري ِّ املعىن، فاإذا اكن املعىن يبقى كام هو؛ فيجوزم آ ن تَْفصِّ نك اإ حبيث اإ

 . ث ببعض احلديثِّ  آ حدهام عن الآخر وآ ن حتد ِّ

ذا اكن للجزء ال ول تعلقًا بجلزء  الثاين؛ فال جيوز قطعًا. آ ما اإ

ْعهم قال: ) ، ول يمَقط ِّ هِّ نه يَسوقم احلَديَث بِّامتمِّ  (.وآ ما مسمل  فاإ

 وهذآ  من حماسن كتاب مسمل عىل كتاب البخاري.

هوةَلِّ ذكل  قال: ) هِّ آآخرون؛ لِّسم حِّ َوَح اإىل رَشْ ، واْسرَتْ فَاظ املَغارِّبَةِّ ولهذا رَجحه كثري  من حم

َبةِّ اإىل "حصيح   لن ِّس ْ ليه.  بِّ ََسبِّ حاجته اإ دٍة حبِّ تََعدِّ َن مم  البخاري وتَْفريقِّهِّ احلَديَث يف آ ماكِّ

 (. وعىل هذا املذهب مجهورم الناس قدميًا وحديثاً 

والصحيح: جواز التقطيع، لكن بلنس بة لـ"حصيح مسمل"، فف  مجعه للحديث يف ماكٍن 

 محه هللا.واحد جبميع آ لفاظه، ومجيع طرقه؛ امتاز كتابه عىل كتاب البخاري ر 

مبا فهيا من فقٍه معيق عىل  - رمحه هللا - لكن مع ذكل فقد امتازت تبويبات الإمام البخاري

 كتاب مسمل.

بِّ يف "خمترصه"قال: ) ل  (1) قال ابنم احلاجِّ ، اإ ْنَد ال ْكرَثِّ : مسأ ةل : َحْذفم بَْعضِّ اخلرََبِّ جائِّز  عِّ

 (. يف الغاية والاس تثناء وحنوه

 مثاًل: "حىت تطلع الشمس"؛ هذه غاية.الغاية: آ ن تقول 

وهذا القيد كام ذكران؛ آ ن ل يكون هناك تعلق بني اجلزء ال ول واجلزء الثاين، ول يكون 
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 بيهنام ارتباط. 

ذا اكن بيهنام ارتباط يف املعىن؛ فال جيوز، كام جاء يف حديث: »ل ترموا مجرَة العقبة  آ ما اإ

يت بلقسم ال ول من احلديث وتفصهل؛ وتقول: »ل ؛ فال جيوز آ ن تأ  (1)حىت تطلَع الشمس«

 ترموا مجرة العقبة«؛ هبذا تكون قد هدمت آ صل املعىن املراد من احلديث.

ل املكتوبة" ، فال (2)كذكل يف الاس تثناء: ك ن تقول: "آ فضلم الصالة صالة املرء يف بيته اإ

س تكون قد آ خللت  جيوزم آ ن تقول: »آ فضلم الصالة صالة املرء يف بيته« وتسكت.. ل؛

بملعىن املراد من احلديث، فاإذا اكن احلديثم مرتبطًا بعضه ببعض عىل هذه الصورة؛ فال 

ذا مل يوجد بيهنام ارتباط فعند ذكل جيوز. وهللا آ عمل.  جيوزم تقطيعه، ل اإشاكل يف ذكل، آ ما اإ

ايَدَة لَِّكْونِّه َشَك فهيا؛ فهذا سائِّغ ،  قال: ) ِّ ذا َحَذَف الز  يَْفَعلم    - رمحه هللا  - اكن ماكل  فأ َما اإ

 ِّ ذا َشَك يف َوْصهلِّ س ناَد احلديثِّ اإ عًَا؛ بَْل اكَن يَْقَطعم اإ  (. ذكل كثريًا تََورُّ

ذا شَك هل هو قد مسع احلديث موصوًل آ م منقطعًا؛ يَْقَطعم وجيعهل منقطعًا، هذا ال ورع  اإ

 عنده؛ فذلكل يقترص عليه.

ذا اكن يف احلديث لفظة شَك ف  هيا هل يه من احلديث آ م ل؛ تركها ول يروهيا.كذكل اإ

 (.وقال جماهد: انْقصِّ احلديَث ول تَزِّْد فيه قال: )

ذا شككت فيه، يف لفظٍة هل يه منه آ م ل؛ قال: "انقص احلديث ول تزد فيه"، ل  آ ي: اإ

 جتعلها زايدة، احذفها خري  كل.

 

 آ مهية معرفة العربية لطالب احلديث 

ْ قال: ) .  فرع آآخر: يَن  َبغ  لِّطالِّبِّ احلَديثِّ آ ْن يَكوَن عارِّفًا بلَعَربيَةِّ

 
( عن ابن عباس ريض هللا عنه، وآ صهل يف 3064(، والنسايئ)1940(، وآ بو داود )893آ خرجه الرتمذي)  -1

 الصحيحني 
 ( عن زيد بن اثبت ريض هللا عنه.781(، ومسمل )731آ خرجه البخاري) -2
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َل يف قوهل: "َمْن َكَذَب عيََل   ذا لَْم يَْعرِّفِّ العربيَة آ ْن يَْدخم قال ال مصع : "آ ْخَّش عليه اإ

" َن النَارِّ دًا فليتبَوآ  َمْقَعَدهم مِّ تََعم ِّ .   ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فاإن النيب (1)مم  مل يَكمْن يَلَْحنم

قوآ َما التَْصحي  ْن آ فْواهِّ املَشاخيِّ الَضابِّطنَي. وهللا املوف ِّ هم آ ْن يَتلقَاهم مِّ ؛ فَدواؤم  (.فم

ثني والرواة من لفظ  آ ي يك يتجنب التصحيف؛ يتلقَاه من آ فواه املشاخي ويسمع آ سامء احملد ِّ

الش يخ؛ ل ن هذه املسأ ةل ليس فهيا اجهتاد، تسمع الامس من الش يخ وحتفظه عىل ما هو 

 نب التصحيف. عليه يك تتج 

 

؟  ذا حلن الش يخم  ماذا يفعل الراوي اإ

ْيخم قال: ) ذا حلََن الش َ ا اإ  (. وآ م 

 اللحن: اذلي هو التغيري يف الرفع والنصب واجلر .. اإىل آآخره.

.  قال: ) عم عىل الَصوابِّ  فالَصوابم آ ن يَْرويَهم الَسامِّ

 (.وهو حميك  عن ال وزاع ، وابن املبارك، وامجلهور 

ذا  ه آ م ل؟يعين اإ  مسعت احلديَث من ش يخك ملحواًن؛ هل كل آ ن تغري ِّ

ة؛ آ هنام قال: يرويه كام مسعه  قال: ) رَبَ يك عن محمد بن سريين وآ يب معمر عبد هللا بن ََسْ وحم

 من الش يخِّ َملْحواًن. 

 (.قال ابن الصالح: وهذا غملو  يف َمْذَهب ِّات ِّباعِّ اللفظ 

 فامجلهور عىل جواز الإصالح.

وايََة كام    وعن قال: ) ِّ ياخِّ: آ ْن يَْنقملوا الر  َتَمَر عَلْيهِّ مَعِّلم آ ْكرَثِّ ال ش ْ َن اذلي اس ْ القايض عياض: اإ

وايَةم فهيا   ِّ َتَمَرْت الر  ؛ اس ْ آنِّ َن القمْرآ ٍف مِّ ْم، حىَت يف آ ْحرم ِّ وها يف كمتمهبِّ لهْيِّم، ول يمَغري ِّ َوَصلَْت اإ

ْن غرَْيِّ آ ْن جيَ  ، ومِّ ، كام وقع يف "الصحيحني"  عىل خِّالفِّ الت ِّالَوةِّ  ء َذكَل يف الَشواذِّ

ْنَد الَسامعِّ ويف احلوايش وَن عىل ذكل عِّ هْنمْم يمنهَب ِّ  (. و"املوطأ "، لكَن آ ْهَل املَْعرِّفَةِّ مِّ

 وهذا هو اذلي ذكرانه من البداية؛ تروي احلديث عىل ما مسعته، مث تنب ِّه يف احلاش ية.

 
 ( عن آ يب هريرة ريض هللا عنه.3(، ومسمل )6197)آ خرجه البخاري -1
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هْنمْم َمْن َجرَسَ عىل تَ قال: ) ا، مهنم: آ بو الوليد هشام بن آ محد  ومِّ ْصالهحِّ ْغيريِّ الكمتمبِّ واإ

  . طالََعتِّهِّ وافْتِّنانِّهِّ ةِّ مم  الكناين الَوْقيش؛ لَكرْثَ

َمْن َسكَلَ َمْسلََكهم  هم مِّ  (. قال: وقَْد غَلِّطَ يف آ ش ياَء من ذكل، وكذكل غرْيم

فتكون آ نت اخملطئ وليس وهذا غلط؛ فأ نت رمبا تظن هذا اللفظ خطأ  وهو يكونم صواًب، 

يقاع اخللل يف الكتب.  الش يخ، فهذا يؤدي اإىل اإ

، وينب ِّه عىل  قال: ) نم سِّ ْ َ عىل ذكلِّ َمْن ل حيم وال ْوىل َسدُّ ببِّ التَْغيريِّ والإْصالحِّ؛ لِّئاَْل جَيْرسم

ْنَد الَسامعِّ   (.ذكل عِّ

 هذا هو الصحيح.

َش، ويَْسكمَت َعنِّ  وَعْن عبد هللا بن آ محد بن حنبل: آ َن آ ب قال: ) هم اكَن يمْصلِّحم اللْحَن الفاحِّ

ِّ الَسهْلِّ   (.اخلَفِّ  

 وهذا اذلي رحجَه الش يخ ال لباين رمحه هللا.

ْيخِّ تََرَك روايََتهم  قال ابن كثري: )  َع احلَديَث َملْحواًن َعنِّ الش َ ذا مَسِّ : ومن النَاسِّ َمن اإ قلتم

َعهم يف ذكل؛ فالنيب  ن تَبِّ ْن رواهم عنه عىل    مل  ملسو هيلع هللا ىلص عنه؛ ل نه اإ ، واإ هِّ يَكمْن يَلَْحنم يف الكمِّ

نْهم كذكلَ  ؛ مْل يَْسَمْعهم مِّ  (. الَصوابِّ

ذا اكن عنده  واحللُّ كام ذكران: آ ن يرويه عنه عىل ما مسعه، وينب ِّه عىل ذكل يف احلاش ية اإ

ذا اكن يمسمعهم مبارشًة.  كتاب، آ و ينب ِّه الطلبة بلفظه اإ

 

 كتاب؛ كيف يلحقه؟من وجد سقطًا آ و تلفًا يف ال 

ذا  قال )  ، وكذكل اإ هِّ حلاقِّ إ نَدِّ آ و املنَْتِّ ما هَو َمْعلوم ؛ فال بَأَْس بِّ َن الس َ ذا َسَقطَ مِّ فرع : واإ

، وقد قال هللا تعاىل: هِّ عىل الصوابِّ ؛ فال بأ َس بتْجديدِّ }َواَّلَلم يَْعمَلم     انَْدَرَس بعضم الكتابِّ

} ْصلِّحِّ َن الْمم َد مِّ ْفسِّ الْمم
 (1)) 

 اندرس(: يعين انطمس وذهب.)

 
 [  220]البقرة: -1
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هذا لكه عىل ما ذكرانه: تكتبم الكتاب كام هو، مث بعد ذكل تبني ِّ يف احلوايش، هذه آ سمل 

 طريقة وآ صوهبا عندي. وهللا آ عمل.

ذا مسع الراوي احلديث من ش يخني؛ هل هل آ ن جيمع بني   اإ

 آ لفاظهام؟ 

ذا َروى احلَديَث َعْن  قال املؤلف رمحه هللا :) هْم  فرع آآخر: واإ ش يخني فأ كرث، وبنَْيَ آ لفاظِّ

َن امجليعِّ كام فََعَل الز هريُّ يف حديث الإفك حني رواه عن   ياَق مِّ ْن َركََب الس  ِّ ، فاإ تََبايمن 

َن احلديثِّ   ثين طائَِّفًة مِّ روة وغريهام عن عائشة، وقال: "لكم  حد  سعيد بن املمسي ب وعم

ه  هم يف بعض"، وَساقه بِّامتمِّ َن ال مئ ة قَْد تَلَقَْوهم َعْنهم  فََدَخَل َحديثم بعضِّ ؛ فهذا سائغ ؛ فاإ

حاحِّ، وغريهام  م الصِّ  ِّ ، وَخَرجوهم يف كمتمهبِّ  (. بلَقبولِّ

يوخ  ، واكن بني آ لفاظ هؤلء الش ُّ عي نًا من عدة ش يوخ هلم واة حديثًا مم ع آ حد الرُّ ذا مسِّ اإ

رواايت هؤلء  اختالف وتبايمن؛ نقص وزايدة، يقول املؤلف رمحه هللا: هَل آ ن جيمع

م؛ سواًء اكنت  الش يوخ، ويسوقمها َمساقًا واحدًا، ول يمشرتط آ ن يمبنيِّ  الفروق بني رِّواايهتِّ

َيغ الت حديث يف الإس ناد آ و يف منت احلديث. وق يف صِّ  الفرم

 (1)كام اكن يفعل الإمام الزُّهري رمحه هللا، وفعل ذكل يف حديث الإفك، وآ خرجه البخاري

هم يف  من حديث (2)ومسمل هري، وقد رواه عن مَجع من َمشاخيه، وآ دخل رواية بعضِّ الز 

 بعض.

اوي برشطني:  لكن هذا العمل يمقبَل من الر 

يوخ ثِّقات؛ آ ي: آ ن يكون ش يوخه اذلين آ خذ عهنم الرواية ـ احلديث  ال ول: آ ن يكون الش  

 ـ لكهم ثِّقات. 

اوي حافظًا اكلزُّهري وماكل،  ط الثاين: آ ن يكون الر  ن ه الرش  ر عىل مثل هذا العمل؛ فاإ فيقدِّ

 ل يقدر عليه لك  ثقة.

بل مح اد، اكن ل يقوم  - وهو ثقة - قال آ محد بن حنبل يف مح اد بن سلمة قال: "هذا من قِّ
 

1- (2637  ) 
2- (2770  ) 
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س نادًا واحدًا، ومه خيتلفون" جال مث جيعهلم اإ  .(1)عىل مثل هذا، جيمع الر 

ًا؛ يف وراجعوا ذلكل "رشح العلل" لبن رجب احلنبيل رمحه هللا  وهو كتاب نفيس جد 

ازي.  اجملدل الثاين الصفحة مثان مائة وثالثة عرش، طبعة دار الر 

ذًا يصح هذا امجلع برشطني   اإ

مامًا؛ يقدر عىل مثل هذا العمل   الرشط ال ول: آ ن يكون اجلامع حافظًا ثقًة اإ

ه لك هم ثقات؛ ل ن ه لو اكن واحدًا مهنم ضعيفاً  ودخلت  والرشط الثاين آ ن يكون ش يوخم

ها غريه من الش يوخ؛ مل  روايته يف مضن رواايت الثقات وزاد زايدة يف احلديث مْل يروِّ

 نعرفْها، ومل نس تطع متيزيها؛ فذلكل جيب آ ن يكون مجيع الش يوخ ثقات.

َ لَك واحدٍة مهنا عن ال خرى قال املؤل ف: ) اوي آ ن يمَبني ِّ  ( وللر 

؛ هَل ذكل   آ ي: يفصل ويممزي 

نْباءٍ ويَْذكمرم قال: ) ْخباٍر واإ
ِ
ديٍث وا ْن زايدٍة ونقصاٍن، وحَتْ  (  ما فهيا مِّ

 آ ي: يف الإس ناد. 

وهذا هو ال فضل؛ ال فضل آ ن يمبني  وميزي  بني الْرواايت؛ حىت يمعمل ما اذلي رواه لك  راٍو، 

 وما اذلي زاَده، وما اذلي آ نقصه. 

  (وهذا مم ا يمعىن به مسمل يف "حصيحه"قال: )

واايت   آ ي الت ميزي، والإيضاح، والبيان يف هذه الر 

    (ويبالِّغم فيهقال:)

 وهذا مما امتاز به "حصيح مسمل" عىل "حصيح البخاري" 

ِّجم غالبًا عىل ذكلقال: ) ا البخاري فال يمعر      (وآ م 

ها مسمل رمحه هللا.   فغالبًا ل يممزي  مثل هذه الرواايت بعضها عن بعٍض اليت اكن يممزي 

ليه، ورب ام تعاطاهم يف بعض ال حايني ال: )ق    (.وهللا آ عمل   - ول يَلَْتفِّتم اإ

ب ام مزي  لفظ لك واحد عن لفظ الآخر، يف بعض ال حايني؛ يعين آ حيااًن.  آ ي رم

 (  وهو اندر  قال:)
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 آ ي: هذا المتيزي والتبيني قليل عند البخاري رمحه.

 

 حمك الزايدة يف نسب الراوي: 

هِّ فرع : وجَتوزم قال: ) ْندِّ ْن عِّ ايَدَة مِّ َ آ ن  الزِّ  ذا بنَي  اوي اإ ايَدةم يف نََسبِّ الر  ِّ  (.  الز 

بهل هو.  ذا بني  آ ن زايدة النَسب اليت زيدت من قِّ  آ ي: اإ

ثني. وهللا آ عملقال:) مَحد     (وهذا َمْحيكِّ  عن آ محد بن حنبل ومجهورِّ امل

 آ ي اجلواز .

واية ذكرم سفيان مثاًل؛ ف ذا جاء يف الر  هل آ ن يقول مثاًل: هو الث وري آ و هو ابن يعين اإ

ذا جاء يف الإس ناد ذكر اإحساق؛ فهَل آ ن يقول: هو ابن راَهَويْه؛ فيمبني  َمن هو  عيينة، آ و اإ

اوي، ويزيد يف نس به؛ لكن يمشري ويذكر بأ ن ه هو اذلي زاد هذه النس بة ومل يسمْع هو  الر 

يف "حصيحه"؛ وجتده يف  - ه هللارمح - الإس ناد بذكر هذه النس بة؛ وهذا اكن يفعهل مسمل

"حصيح مسمل" كثريًا، مير معك يف الإس ناد: "سفيان"؛ فيقول: "وهو الث وري"، مير: 

 "وهو ابن راهويه"؛ وهكذا.  "اإحساق"؛ فيقول:

يضاحات فقوهل : "وهو"؛ تمَبني  آ ن هذه الزايدة ليست من آ صل  هذه زايدات من مسمل واإ

ن ام زادها هو للبيا   ن والت عريف.الإس ناد؛ واإ

 

بقاؤها   للراوي حذف: "قال" آ و اإ

َك فالن؛ قال:  قال رمحه هللا: ) ذا قََرؤوا يقولون: "آ خرَبَ ثني اإ د  محم فرع آآخر: َجَرْت عاَدةم امل

ْنَد   فم لفظة: "قال"، وهو َسائِّغ  عِّ ذِّ آ خربان فالن؛ قال : آ خربان فالن"، ومهنم َمْن حَيْ

 (. ال ْكرَثين

ثنا فالن، آ خربان فالن؛ ل جتد: قال، كثري من ال سانيد جتد هذ ثنا فالن، حد  ا فهيا: حد 

ا نطقًا؛ فال بد  من  ثني حيذف هذه اللكمة؛ فتمحذف كتابًة، آ م  قال، قال؛ فكثري من احملد 

ن مل تكن مكتوبة، عند البعض، والبعض  النطق هبا؛ فتقول : قال: "حدثنا فالن" حىت  واإ

مْطقاً   .قال: ل بأ س حبذفها كتابة ون
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ملن قرآ  من نسخة حملدث آ ن يقرآ  الإس ناد مرة يف آ ول  

 حديث 

س ناٍد واحٍد، قال: ) زاق عن َمعَمر عن مه ام     وما اكن من ال حاديث بإ مْسَخةِّ : )عبد الر  َكن

َعيب عن   عن آ يب هريرة(، و)محمد بن معرو عن آ يب سلمة عن آ يب هريرة(، و )معرو بن شم

ه(، و)هبز بنم حكمي عن آ ب  ْنَد  آ بيه عن جد  نادِّ عِّ عاَدةم الإس ْ
ِ
يه عن جده(، وحنو ذكل؛ فهَل ا

" آ و "وبه   : "وبلإس نادِّ ْنَد آ َولِّ حديٍث مهنا، مث  يقولم لكُّ ِّ حديٍث، وهَل آ ن يَْذكمَر الإس ناَد عِّ

يَه كام مسعه، وهل آ ن يَْذكمَر عند لك    ملسو هيلع هللا ىلص آ ن  رسول هللا  قال كذا وكذا"، مث  هَل آ ن يروِّ

 (. حديث الإس ناد 

س ناد واحد؛ فهو خمري بني آ ن يروي الإس ناد مرة يعين: اإ  ذا اكن عنده عدة آ حاديث بإ

قال كذا  ملسو هيلع هللا ىلص واحدة، مث يقول يف بداية لك منت: )وبلإس ناد( آ و: )وبه(: )آ ن رسول هللا

 وكذا(، وهل آ ن يذكر الإس ناد كام هو قبل لك منت.

. قال ابن كثري: )   (  وهللا آ عملقلت: وال مرم يف هذا قريب  سهل  يسري 

السل اليت ذكرها: ويَت هبا آ حاديث كثرية، كهذه الس   هناك سالسل رم

ي هبذا الإس ناد  وِّ )عبد الرزاق، عن َمعمرو، عن هامم عن آ يب هريرة(؛ هذه حصيفة، رم

ث تمريد آ ن تكتب كتاًب، آ و تؤل ف كتاًب، آ و تريد آ ن تذكر يف  آ حاديث كثرية، فأ نت مكمحد 

ال حاديث بنفس هذا الإس ناد؛ فيقول املؤل ف رمحه هللا: كَل آ ن تذكر كتاب كَل مجموعة من 

ن اكن الإس ناد واحدًا، وكل  ره مع لك حديث؛ واإ الإس ناد مع لك حديث، تمعيده وتمكر 

زاق عن َمعمر عن آ يب  ثنا عبد الر  ل حديث فقط؛ تقول: حد  آ يضًا آ ن تذكر الإس ناد يف آ و 

س ناد هريرة ؛ مث تذكر احلديث، مث بعد ذكل  ل داع  لتكرار الإس ناد؛ فقد َعرفنا آ نه اإ

م، مث تذكر احلديث الثاين،  واحد، فتقول: )وبلإس ناد(؛ آ ي: بنفس الإس ناد املتقد 

ابع؛ اختصارًا  مث:)وبلإس ناد( وتذكر احلديث الثالث، و)بلإس ناد( ؛ وتذكر احلديث الر 

س ناد واحد - لكرثة تكرار نفس الإس ناد ًا ذلكل تقول: وبلإس ناد مث  تذكر ؛ فاختصار - مبا آ ن ه اإ

 احلديث؛ هذا جائز عند بعض آ هل احلديث؛ لالختصار.
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والإس ناد ال ول: )عبد الرزاق عن َمعَمر عن هامم عن آ يب هريرة(، هذه حصيفة كام ذكران، 

س نده"، مفاذا اكن يفعل رمحه هللا؟  وقد روى الإمام آ محد الكثري من هذه الصحيفة يف "مم

ل حديث، مث  آ خذ يقول:ذكر الإس ناد يف  هللا كذا وكذا، قال رسول ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول    آ و 

ل مث  آ خذ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا كذا وكذا، وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كذا وكذا؛ فاكتفى بذكر الإس ناد ال و 

، آ ي: بلإس ناد املتقدم؛ هذا جائز وال مر فيه سهل كام قال ملسو هيلع هللا ىلصيقول : قال رسول هللا 

 ابن كثري رمحه هللا 

قال املؤلف: )مث  هل آ ن يْرويَه كام مسَعه، وهَل آ ن يذكر عند لك حديث ويف آآخر الالكم 

الإس ناد(، فاإذا مسعت آ نت ش يخك خيترص، فيذكر الإس ناد يف بداية احلديث، مث يقول: 

وبلإس ناد ، وبلإس ناد ... اإخل؛ فكل آ ن تذكر الإس ناد اكماًل ول ختترص، وكل آ ن ختتَرص 

 كام مسعته من ش يخك، آ و العكس. 

ك قد ذكر الإس ناد يف لك  حديث، فكَل آ ن ختترص، وكَل آ يضًا آ ن  ذا اكن ش يخم وكذكل اإ

يَه كام مسعته من ش يخك؛ كل هذا وكل هذا، وال مر يف هذا قريب سهل يسري كام  تروِّ

 قال ابن كثري رمحه هللا. 

 

م   ذا ذكر احملدث املنت مث الإس ناد؛ فهل للراوي آ ن يقد ِّ اإ

 الإس ناد؟ 
ذ قال : ) ا اإ ذا قال : "قال رسول هللا وآ م  ، كام اإ نادِّ ْكَر املنتِّ عىل الإس ْ كذا    ملسو هيلع هللا ىلص ا قََدَم ذِّ

ًل، ويمتبَعه   َم الإس ناًد آ و  ِّ اوي عنه آ ْن يمقد  وكذا"، مث  قال :" آ خربان به"، وآ س نَده؛ فهْل للر 

؟(   بذكر َمنْتِّ احلَديثِّ

ذا  فيقول املؤلف: ال صل عندان يف ال حاديث: آ ن يسوق احملدث الإس ناد مث  يذكر املنت؛ اإ

َده اإىل الاصطالح املعهود  َعَكَس ش يخك؛ فقَدم املنت مث ذكر الإس ناد؛ فهل كل آ ن ترم

ًل مث  تذكمر املنت بعد ذكل؟  وتذكر الإس ناد آ و 
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الحقال: )  (.(1) فيه خالف، ذكره اخلطيب وابن الص 

ك ذكل لنمكتة ما، لِّحمكة آ رادها؛ فتقترص عىل ما فعل  ذا فعل ش يخم ك.اإ  ش يخم

عني  من فعل هذا اليشء ؛ فال مر فيه سهل  ذا مل يكن عنده قصد مم ا اإ  آ م 

َبهم عندي جوازم ذكل.قال: )  وهللا آ عمل.    وال ش ْ

؛ ل ن من النَاسِّ مْن يَْسَمعم من   ْيخِّ بَْعَد فراغِّ اخلرََبِّ س ناَد الش َ ثو زماننا اإ ِّ حد  ولهذا يمعيد مم

لم هلم سامعم ذ  ْيخِّ آ ثنائه بَفوٍت؛ فيتَصِّ  (. كل من الش َ

نتصف   لبة عندما وصل الش يخ اإىل مم ب ام دخل بعض الط  آ ي يبدآ  الش يخ بذكر احلديث، فرم

ثني آ ن يمعيد الس ند؛  تحَسن بعض املمحد  ل الإس ناد، فاس ْ ند، فيكون قد ضاع عليه آ و  الس  

 من آ جل آ ن يسمع املنت والس ند اكماًل .

؛ من  قال: ) س ناده وتأ خريه. وهللا آ عملوهَل روايَتمه َعْنهم كام يَشاءم     (تقدمي اإ

 . مًا ومؤخرًا؛ فال مر فيه سهل  قد   ل ن ه يكون قد مٍسعه من الش يخ مم

 

س ناد اثٍن، ويقول: "مثهل" آ و   رواية لفظ احلديث ال ول بإ

 "حنوه" 
س ناٍد هل آآخر، وقال يف آآخره: "مثهل" آ و  قال:)  ذا روى حديثًا بس نده، مث آ تَْبَعهم بإ فرع : اإ

س نادِّ الثاين؟"حنوه"؛   ؛ فهل جيوز روايةم لفظِّ احلديثِّ ال َولِّ بإ ر  ِّ َحر   ( وهو ضابط  مم

وهذا جتدونه يف "حصيح مسمل" كثريًا؛ يذكر الإس ناد، مث  يذكر منت احلديث، مث  يذكر 

س نادًا اثنيًا للحديث، ول يمعيد منت احلديث، خيترص فيقول :"مثهل" آ و "حنوه".  اإ

ه ومعناه متامًا. ويعين بقوهل "مثهل" آ ي بل  ل فظ واملعىن؛ بلفظِّ

ا قوهل: "حنوه"؛ فيعين مبعناه .  آ م 

ر الإس ناد   فيقول املؤلف هنا: آخِّ س نادًا آآخر، ويف آ ك حديثًا، مث  ذكر هل اإ ذا ساق ش يخم اإ

س ناد  ل بإ م؛ قال: )فهل جيوز رواية لفظ احلديث ال و  ثل املنت املتقد  ثهل" آ ي مِّ قال :"مِّ
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 الث اين ؟( 

ك؛ فاإن هل جيوز  ل اذلي ذكره ش يخم كَل آ ن تأ خذ الإس ناد الث اين وتروي الل فظ ال و 

ش يخك مل يقل الل فظ؛ بل قال: "مثهل" آ و قال: "حنوه"؛ فهل كل آ نت آ ن تذكر املنت 

ل - اكمالً   فتذكره مع الإس ناد الث اين؟ - املنت ال و 

 قال شعبة: ل، وقال الثوري: نعم؛ حاكه عهنام وكيع. قال ) 

 (.  بن معني: جيوز يف قوهل: مثهل، ول جيوز يف: حنوهوقال حيىي

 ل ن  قوهل :"مثهل" بلفظه ومعناه. 

ا قوهل: "حنوه"؛ فهو مبعناه دون لفظه   آ م 

واية عىل املعىن؛ فال فرق بني قوهل: "مثهل"، آ و     قال اخلطيب: قال: ) ذا قيل بلر  اإ

 "(  "حنوه 

ذا قيل جبواز الرواية عىل املعىن؛ فال فرق  بني قوهل: "مثهل"، آ و "حنوه".  آ ي: اإ

 ومع هذا آ ختار قول ابن َمعني. وهللا آ عمل. قال: )

ذا آ وَرد  ا اإ ، وذكر بعض احلديث، مث  قال: "احلديث"  آ م   ( الس ندم

ل، مث  يذكر رف ال و  احلديث، آ ي: يذكر الإس ناد اكماًل، مث   آ ي مل يممكهل؛ فيذكر فقط الط 

ل، مث  يقول احلدي رف ال و    ث؛ يعين احلديث بكامهل.يذكر الط 

وهل"، آ و: "اإىل آآخره"؛ كام َجَرْت به عاَدةم كثرٍي من  قال: ) ه"، آ و: "بطم آ و: "احلديث بامتمِّ

ه عىل هذا الإس ناد؟  ِّ آ ن يَسوَق احلديَث بامتمِّ ع واة؛ فهْل للَسامِّ     (الر 

ع ش يخه يذكر طرف احلديث، مث  قال:   هو مل يسمْعه من ش يخه اكماًل، لكن مسِّ

 "ما شابه. ديث" آ و "اإىل آآخره"، آ و"احل 

نْهم آآخرون، مهنم ال س تاذ آ بو اإحساق الإسفرايِّيين،  قال :) هم، وَمنََع مِّ رَخَص يف ذكَل بَْعضم

الفقيه ال صويل، وسأ ل آ بو بكر الرْبقاين ش يخه آ ب بكر الإسامعييل عن ذكل ؛ فقال :"اإن  

 ذكل، والبيانم آ وىل. اكن الش يخم والقارئ يعرفانِّ احلديَث؛ فأ رجو آ ن جيوز  

زان ذكل؛ فالتحقيق آ ن ه يكون بطريق الإجازة ال كيدة   ذا جو  : واإ الح: قلتم قال ابن الص 

 (. القوي ة

ليه     قلت آ ان: قال ابن كثري: )  َع احلديَث املمشاَر اإ ل؛  فيمقال: اإن اكَن قْد مَسِّ وينبغ  آ ن يمَفص 
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يخ؛ يف ذكل اجمللس آ و يف غريه  ( قبل ذكل عىل الش  

يخ، يف نفس ذكل اجمللس آ و يف غريه من اجملالس. يعين  َعه اكماًل من لفظ الش    مسِّ

. وهللا  قال: ) مه، وحتق ق سامعمهم ، وتكونم الإشارةم اإىل يشء قد َسلََف بيان وايةم فتجوزم الر 

 (.آ عمل

 

بدال لفظ "الرسول" بـ "النيب" والعكس   حمك اإ

سول" بـ "الن يب" آ و قال: ) بدالم لفظ "الر  سول". فرع  : اإ  : "النيب" بـ "الر 

وايةم بملعىن  ِّ ْن جازتِّ الر  رم آ ن ه ل جيوزم ذكل، واإ اهِّ الح: "الظ ِّ يعين لختالف    - قال ابن الص 

 معنَيهَْيام. 

ذا اكن يف الكتابِّ "الن يب"   دم يف ذكل، فاإ ونقل عبد هللا بن آ محد: آ ن  آ به اكن يمشد 

َب عىل "رسول" وكتَب "الن يب".   فكتب "؛ رَضَ ث: "رسول هللا صىل  هللا عليه وسمل   احملد 

ن  مذهبه الرتخُّصم يف ذكل.  (1)قال اخلطيبم  ؛ فاإ  : وهذا منه اس تحباب 

 ((2) قال صاحل

 آ محدهو ابن الإمام 

 سأ لتم آ يب عن ذكل؟ فقال: آ رجو آ ن ه ل بأ س به.  قال :)

وي عن مح اد بن سلمة ا آ نامت   : آ ن  عف ان وهَبْزًا (3)ورم اكان يفعالن ذكل بني يديْه؛ فقال هلام: آ م 

 ( فال تفقهان آ بدًا 

ذا اكن يف ال دعية". قال ش يخنا الوادع  ل  اإ  رمحه هللا: "ل حرج ؛ اإ

ذا اكن يف ال دعية.آ ي: ل حرج آ ن تمبدل  ل  اإ سول آ و العكس؛ اإ  النيب بلر 

 
 (.  244"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص -1
 (.  244"الكفاية" للخطيب البغدادي ) -2
 (.   244"الكفاية" للخطيب البغدادي ) -3
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الرباء؛ قال : "آآمنت  ملسو هيلع هللا ىلص قال: "آ و يف ال ش ياء املتعب د هبا، مثل اذلي عل مه" آ ي: عمل  النيب

: "ل ؛ ملسو هيلع هللا ىلصبنبي ك اذلي آ رسلت" ؛ فقال الرباء : ورسوكل اذلي آ رسلت، فقال النيب 

 ".(1)ونبيك اذلي آ رسلت

ذن فهذا ل نه دعاء تعب دي توقيف ، ما آ قر  الن يب  ه اإىل  ملسو هيلع هللا ىلصاإ الرباء عىل الت غيري؛ ورد 

واب.   الص 

 

 

 حمك الرواية فامي يروى من حديث حال املمذاكرة 

واية هبا؟ قال: ) واية يف حال املمذاكرة؛ هل جيوز الر   ( فرع : الر 

م حني ذاك املذاكرة: يه آ ن يتذاكر آ هل العمل فامي بيهنم، يف جمالسهم  هن  ببعض ال حاديث، فاإ

واية؛  قة يف الر  واية، آ ي: ل حيرصون يف املذاكرة عىل ادل  قة يف آ داء الر  ل حيرصون عىل ادل 

امع مهنم؛ وذلكل منع جامعة من ال مئة امحلل عهنم حال املمذاكرة؛  لِّتيقُّهنم آ هنا ل يمقصد هبا الس 

لم فهيا الت ساهل مهنم.  نه قد حيصم  فاإ

رعة: املَْنَع من التَْحديثِّ هبا؛  قال: ) الح عن ابن همدي، وابن املبارك، وآ يب زم حىك ابنم الص 

   (.لِّام يََقعم فهيا من املمساهةل؛ واحلفظ َخَوان  

ليه؛ فتنَس.  )احلفظ خَوان(، آ ي: خيمونك عند احلاجة اإ

الح: ولهذا اْمتَنََع َجامعَة  من آ ْعالمِّ احلمف اظِّ  قال: ) ْن  قال ابن الص  ل  مِّ فظونَهم اإ وايَةِّ ما حَيْ َن رِّ مِّ

ْم؛ مهنم آ محد بن حنبل  (  كمتمهبِّ

 لشدة ورعِّه رمحه هللا. 

ثنا فالن مذاكرة"، آ و: "... يف املذاكرة"، ول يمْطلَْق  قال: ) ذا َحَدَث هبا فَلَْيقمْل: "حد  قال: فاإ

. وهللا آ عمل.  َن التَْدليسِّ  ذكَل، فيََقعم يف نَْوعٍ مِّ

ذا اكَن ا  ؛ ثِّقًة اكن آ و َضعيفاً واإ ْسقاطم الآَخرِّ هْنمام واإ ْكرم ثَِّقٍة مِّ  (. حلديثم عن اثنني؛ جاَز ذِّ

 
 ( عن الرباء بن عازب ريض هللا عنه. 2710(، ومسمل)247آ خرجه البخاري) -1
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ثين فالن وفالن،  اوي يروي احلديث عن اثننَْي مثاًل، فهَل آ ن يقول: حد  ذا اكن الر  يعين اإ

ثين فالن، ويكتف  بذكل.  ام؛ فيقول: حد   وهل آ ن يمسقط آ حدهم

سمل يف ابنقال: )    (.لَهيعة غالباً   وهذا َصنيعم مم

؛ فعندما يكون يف الإس ناد - هذا مسمل رمحه هللا - فيمسقط ابن لهِّيعة، ويذكر اذلي معه

 آ ن تمسقط آ حدهام  اثنان مقرتانن ؛ فالن وفالن ؛ كل

؛ بل يَْذكره. وهللا آ عملقال: ) هم مْسقِّطم ا آ محد بن حنبل؛ فال ي    (.وآ م 

  وهذا هو ال فضل وال حسن: آ ن يمذكر امجليع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثِّ  آدابِّ احمَلد ِّ ابع والعرشون: يف آ   النوع الس 

امع".  قال: ) اوي والس  اه: "اجلامع لآداب الر   وقد آ ل َف اخلطيبم البغدادي يف ذكل كتاًب مس 

ات  يف عيون ال نواع املذكورة هم  م من ذكل مم    (.وقد تقد 

مت.   آ ي: اليت تقد 
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 آ ول سن التحديث وآآخره 

تِّْكاملِّ  قال  قال: ) ل  بَْعَد اس ْ ه: ينبغ  للش يخ آ ن ل يََتَصَدى للتَْحديثِّ اإ ابن َخاَلٍد وغريم

ثوا   مخسني س نة، وقال غريه: آ ربعني س نة، وقد آ ْنكرَ  القايض عياض ذكل؛ بأ ن  آ قوامًا حد 

قبل ال ربعني ؛ بل قبل الثالثني، مهنم ماكل بن آ نس، اْزَدَحَم الن اسم عليه وكثري  من  

   (.ه آ حياء مشاخي 

ل من آ لف يف مصطلح احلديث كتاًب  زي؛ آ و  ْرمم اهمم محن الر  ابن خالد: هو احلسن بن عبد الر 

 مفردًا.

ا، وليس هل سن   ث هبِّ تًا، فاإذا اكن متقنًا ل حاديثه؛ فهَل آ ن حيد  تقنًا ومتثب ِّ والعربة آ ن يكون مم

 معي نة يمقيَد هبا. 

عطاء العمل؛ فا  ر ذلكل حىت يأ ذن هل وآ ما الت دريس اليوم واإ ل فضل لِّطالب العمل آ ل  يتصد 

ذا اكنوا ش يوخه  ، اإ د يف بدله علامء؛ فاإهنم آ عمل منه حباهلِّ جِّ علامء بدله وش يوخه؛ اإن وم

 ويعلمون منه القدرة عىل الت دريس، وهل آ تقن العمل بذكل. 

ا من مل يكن يف بدله علامء وليس هل ش يوخ ورآ ى من نفسه قدرًة عىل الإعط ه وآ م  اء، وبالدم

يطان،  رًا من نفسه، ومن وسوسة الش   ليه؛ فال بأ س آ ن يمدر س؛ ولكن يكون حذِّ حباجة اإ

ليه - ول خيرج عن الكم العلامء الكبار فامي يمعطيه ويدر سه ويمفيت به ؛ آ ما -وهذا عند احلاجة اإ

ليه؛ لِّكرثة العلامء وطلبة العمل؛ فال فضل هل آ ن  ه ل حيتاجون اإ ذا اكن آ هل بدلِّ  ل يس تعجل.اإ

َيَة آ ْن يَكوَن قَد اْختَلَطَ. قال: ) َك؛ َخش ْ ذا بَلََغ الامثنني آ ْحَبْبتم هل آ ن يممسِّ د: فاإ  قال ابنم خال 

ن، مهنم: آ نس بن   ثوا بعد هذا الس  حابة وغريمه حد  َتْدَركوا عليه؛ بأ ن  جامعة من الص  وقد اس ْ

 بعدمه.   ماكل، وسهل بن سعد، وعبد هللا بنم آ يب آ ْوىف، وخلق  ممن 

تِّْكاملِّ مائة س نة، مهنم: احلسن بن عرفة، وآ بو القامس البغوي،   وقد َحَدَث آآخرون بَْعَد اس ْ

ربي؛ آ حد آ مئة الشافعية  (. وآ بو اإحساق الهمَجمي ، والقايض آ بو الطيب الط 

اوي؛  قال ابن كثري: )  يخِّ الر  ْفظِّ الش   ذا اكَن الاعامتدم عىل حِّ قلت: وجامعة كثريون، لكن اإ

ن ِّ فينب ذا َطَعَن يف الس ِّ هِّ اإ ازم من اْختِّالطِّ  (.  غ  الاْحرتِّ

وا منه  ذا شعرم َّش منه عند الكرب؛ وهو الاختِّالط، فيمويص آ ههل وآ بناءه اإ وهذا آ مه ما خيم
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 اختالطًا؛ آ ن يممسكوه عن الت حديث 

؛ فهاهنا لك ام  قال: ) هِّ هِّ وَضْبطِّ ْفظِّ غرَْيِّهِّ وَخط ِّ ذا اكن الاعامتدم عىل حِّ ا اإ نُّ عاليًا؛  وآ م  اكن الس ِّ

امعِّ عليه، كام اتفق لش يخنا آ يب العباس آ محد بن آ يب طالب   اكَن النَاسم آ ْرغََب يف الس 

بَيدي س نة ثالثني وس امتئة "حصيح البخاري"،   َحقَقًا، مسع عىل الزُّ ن ه جاوَز املائة مم ار؛ فاإ احلج 

طم شيئًا، ول يََتَعقَلم كثريًا   وآ مسعه يف س نة ثالثني وس بعامئة، واكن ش يخًا كبريًا عامي اً  ل يَْضبِّ

بيدي، فسمع   هِّ عن الزُّ دِّ من املعاين الظاهرة، ومع هذا تداعى الناس اإىل الَسامعِّ منه عند تفرُّ

 (.منه حنو  من مائة آ لف آ و يزيدون

امع من رجل كهذا؟!   ل عليمك؛  مفا الفائدة من الس 

ثني املتأ خ   ع غري َمريض من احملد  ع َموجودًا عىل عهد هذا توس  رين، مل يكن هذا التَوسُّ

نن. فِّظت السُّ احل، وامحلد هلل؛ اكنت ال مور قد اس تقرت يف ذكل الوقت، وحم لف الص   الس 

امع ل قمية هَل؛ بل هو تلك ف  قال الش يخ آ محد شاكر رمحه هللا: "وآ ان آ رى آ ن  مثل هذا الس 

حيح؛ مف امع من رجل يوصف بأ نه وغلو يف طلب علو الس ند من غري وُجه الص  ا قمية الس 

اهرة !".  عايم ل يضبط شيئًا، ول يتعقل كثريًا من املعاين الظ 

ل  البحث عن علو الإس ناد اذلي ل يوصل اإىل منفعة وفائدة  فليس من وراء هذا السامع اإ

! 

 

ث وآ خالقه   هيئة احمَلد ِّ
، قال:)  ثم مَجيَل ال ْخالقِّ مَحد ِّ ، فاإن   قالوا: وينبغ  آ ن يكوَن امل ، حَصيَح الن ِّيَةِّ َحَسَن الَطريَقةِّ

ع   (َعَزبَْت نِّيَتمهم عن اخلري؛ فلْيمسمِّ

فال خالق امحليدة مطلوبة من  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوينبغ  آ ن يكون احملدث مجيل ال خالق تأ س ياًّ بلن يب 

يًا بلنيب  ث، ومن طالب العمل عىل وجه اخلصوص؛ تأ س   ، وحرصًا عىل املزنةل ملسو هيلع هللا ىلصاحملد 

فيعة اليت  جعلها هللا س بحانه وتعاىل لصاحب اخللق احلسن. الر 

فيعة بب عظمي من آ بواب ادلعوة؛ فالناس اليوم ل  - العامة خصوصاً  - وال خالق العالية الر 

منا يثقون به بناًء عىل تعامهل  يثقون بطالب العمل بناًء عىل حص ة عقيدته، آ و حصة مهنجه؛ اإ
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 معهم. 

ليك؛ كيف تتعامل معهم، ينظر  ىل آ خالقك؛ وبناًء علهيا يت بعونَك آ و ينظرون اإ ون اإ

عوة؛ بل اإن هللا تبارك وتعاىل قال  يرتكونك، فالت حيل بل خالق امحليدة من آ عظم آ بواب ادل 

مفا بكل   !ملسو هيلع هللا ىلصوهو النيب  ( 1): }ولو كنت فظًا غليظ القلب لنفضوا من حوكل{ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه 

 بغريه!! 

نفِّ ر، ومن ذكل ما نراه من بعض الكمتَاب عىل فاخلروج عن ال خالق احلس نة امحليدة آ مر  مم

عمون بأ هنم يتلك مون يف مسائل  الانرتنت؛ يمطلقون لكامت بذيئة سوقي ة، كبعض اذلين يد 

باًب ونعاًل وآ حذية وآ نواعًا من هذه ال لفاظ  ل  س م العمل؛ عندما جتادل آ حدمه؛ ما جتد عنده اإ

َد بعمل، وتلكم واللكامت اليت ينبغ  لطالب العمل آ ن يرتف ن آ ردت آ ن ترد فرم ع عهنا حبق، اإ

ة النًاس؛ فالناس يقرؤون وحيمكون عليك  بعمل، ول حاجة للسب والش مت خصوصًا آ مام عام 

 ل بلعمل؛ بل حيمكون عليك بناًء عىل آ لفاظك، وعىل لكامتك اليت تَنتقهيا.

د  بعمل وبني  بحلق، وانتقِّ عبارات مجيةل من العبارات ، ملسو هيلع هللا ىلصاليت اكن يتلك م هبا الن يب  ذلا؛ رم

، والعلامء ال فاضل، حفافظوا عىل التخلُّق ملسو هيلع هللا ىلصواليت اكن يتلكم هبا حصابة رسول هللا 

 بل خالق امحليدة خصوصًا عند الغضب.

ذا رآ يت نفسك آ نك س تكتب وس تَتناىس حسن اخللق عند الكتابة؛ فال تكتب، انتظر  اإ

ك مث بعد ذكل اكتمب، مع اإصالح ني تك يف الكتابة؛ ل تكتب  حىت هتدآ  وتطمنئ نفسم

َبيد؛ بل انترص هلل ولرسوهل، دافْع عن كتاب هللا،  انتِّصارًا لنفسك، ول انتصارًا لزيٍد آ و عم

، وآ ما غري ذكل؛ فال تنشغل به، ول تمضي ع وقتك ول آ وقات ملسو هيلع هللا ىلصوعن س نة رسول هللا 

ون كتابتك، واحفظها    لنفسك خري  كَل.  الن اس اذلين س يقرؤم

ِّمه مبا ليس فيه؛ فأ ذيةم  ودامئًا عندما تريد آ ن تكتمب تذك ر آ ل تؤذي آ حدًا من املمسلمني آ و تهت 

مة؛ هذا هو ال صل. حر   املمسمل مم

جَدت مصلحة دينية؛  ذا وم ين، فاإ عن فيه من آ جل مصلحة ادل  ز العلامء الالكم فيه والط  وجو 

 
 [  159] آ ل معران: -1
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اليت تمؤد ي اإىل املصلحة اليت كتبت لِّ جلها؛ فتلك م وبني ِّ انتصارًا دلين هللا فقط، وبلطريقة 

عية اليت تؤد ي اإىل هذه  ريقة الرش  ويه بيان احلق للناس؛ يك يت بع الن اس هذا احلق، فالط 

 الغاية؛ اكتب هبا.

مك ال خالق العالية امحليدة  اي   نسأ ل هللا س بحانه وتعاىل آ ن يرزقنا واإ

ع ث قال: )فاإن َعَزبت نيَتمه عن اخلري فلْيمسمِّ  (؛ آ ي فليحد 

ليه،  قال: )  فاإن العمل يمرشدم اإ

مْلَ لغريِّ هللا؛ فأ ىب آ ن يكوَن اإل هلل  (. قال بعض السلف: "َطلَْبنا العِّ

 نسأ ل هللا آ ن جيعل آ عاملنا خالصة لوُجه الكرمي.

 

ث حبرضة من هو آ وىل س نًَا آ و سامعًا؟   هل حيدث احملد ِّ

ةِّ من هو آ وىل س ن ًا آ و سامعًا؛ بل كرِّه بعضهم  َرْضَ َث حبِّ د ِّ قال: )وقالوا : ل ينبغ  آ ن حيم

 البدل آ حق  منه(.  التَحديث لَِّمن يف

يَن النَصيَحةم قال: ) ن  ادل  ليه؛ فَاإ َد اإ َل عليه ويمرشِّ  (. وينبغ  هَل آ ن يَدم

 

ث؟   كيف يس تحب آ ن تكون هيئة املمحد ِّ

، كام اكن   قالوا :وينبغ  قال:)  عم عىل آ مْكَلِّ الهيئاتِّ مْسمِّ ، ولَيكمن امل َعْقدم َمْجلِّسِّ الت ْحديثِّ

ذا حرض جملَس الت حديث: توضأ ، ورب ام اغتسل، وتطي َب، ولبَِّس    - رمحه هللا   - ماكل  اإ

، وزبََر من يَْرفَعم َصْوتَهم  هِّ لوسِّ ، ومتكََن يف جم ، وعالهم الَوقارم والهَْيَبةم  (.آ ْحَسَن ثيابِّهِّ

 َزجَره وانهَتره  آ ي:

ُّنًا بتالوتهقال: )    (.وينبغ  افتتاحم ذكَل بقراَءةِّ يشء من القرآآن؛ ترََبُّاكً وتمي

آ ي: عىل افتتاح اجمللس بقراءة القرآآن،   قال ش يخنا الوادع  رمحه هللا: ل آ عمل دلياًل؛

 وقوهلم :"وال فضل، وينبغ " حيتاج اإىل دليل
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واحلامك يف  ( 1)املمصطلح خبرب رواه اخلطيب البغداديواحتج  بعض علامء احلديث يف كتب 

ذا اجمتعوا تذاكروا العمل  ملسو هيلع هللا ىلصعن آ يب نرضة قال : "اكن آ حصاب رسول هللا  ( 2)املمس تدرك اإ

وقرآ وا سورًة "؛ لكن اذلي عند احلامك يف املمس تدرك لفظ خيتلف عن هذا الل فظ، ولفظ  

 احلامك ليس فيه دلةل البت ة وهللا آ عمل. 

الة عىل رسول هللا قال: ) ، والص   ،  ملسو هيلع هللا ىلص مث  بعده الت حميد احلسنم الت امم

، ولك ام َمر  بذكر الن يب  ، فَصيَح العبارةِّ َد ال داءِّ وت، َجي ِّ ؛ صىل  ملسو هيلع هللا ىلص وليكمن القارئ حسن الص 

 (.عليه وسمل  

 ؛ اس تجابةً ملسو هيلع هللا ىلصهذا مم ا يممزي  آ هل احلديث؛ فهم آ كرث الن اس صالًة وسالمًا عىل نبي نا محم د 

 ل مر هللا س بحانه وتعاىل.

ذا مر  بصحايب؛ ترىض  عنه،  قال: )  قال اخلطيب: ويرفع صوته بذكل، واإ

واكن    وَحَسن  آ ن يمثين عىل ش يخه كام اكن عطاء يقول: "حدثين احلرَبم البحر ابن عب اس"، 

ثين سفيان الثوري آ مري املؤمنني يف احلديث"   ( وكيع يقول : "حد 

   آ هل هَل   آ ي يثين عليه بِّام هو 
  (وينبغ  آ ن ل يذكر آ حدًا بلقٍب يكرههقال: ) 

 .(3)لقول هللا تعاىل: }ول تنابزوا بل لقاب{

م به؛ فال بأ س قال: )     (فأ ما لقب  يمتزي 

ْنَدر آ و ال معش ، آ و  ل بأ س آ ن يذكر احملدث بلقب يمعرف به ويش هتر به؛ يك يمعرف ؛ كبم

اوي واش هتر بذكل؛ فال بأ س بذكره ؛ احلن اط ، آ و ابن عمليَة؛ وما شابه ذ ذا عمرف الر  كل، اإ

 ل عىل وجه التنق ص هَل ؛ ولكن من آ جل الت عريف به 

 

 
 (  2/68"اجلامع لآداب الراوي وآ خالق السامع" ) -1
ل آ ن يقرآ    ملسو هيلع هللا ىلصآ حصاب النيب  ( عن آ يب نرضة عن آ يب سعيد؛ قال: اكن326برمق) -2 ذا جلسوا اكن حديهثم يعين الفقه؛ اإ اإ

 رجل سورة آ و يأ مر رجاًل يقرآ  سورة.
 [  11]احلجرات: -3
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آداب طالب احلديث   النوع الث امن والعرشون: يف آ

بم عليه   - ينبغ  هل قال: ) ْخالصم الن ِّيَةِّ هلل عز وجل فامي حياوهلم من ذكل - بَْل جَيِّ
ِ
 (. : ا

ل  لِّيعبمدوا هللا  روا اإ ل لقَبول ال عامل، قال تعاىل: }وما ُآمِّ فالإخالص هو الرشط ال و 

ين{ خلصني هل ادل  ين اخلالص{(1)مم  .(2)، وقال: }آ ل هلل ادل 

   والرشط الث اين: هو التباع

سن خامتتنا، فينبغ  آ ن  مك الإخالص يف القول والعمل، وآ ن حيم اي  نسأ ل هللا آ ن يرزقنا واإ

عاء اذلي عل مناه النيب  -وخصوصًا يف زمانِّنا هذا - رثنمك وهو قوهل: "اي مقلب  ملسو هيلع هللا ىلصمن ادل 

؛ مفا آ حوجنا اإىل هذا ادلعاء يف زمننا هذا؛ زمن الفنت (3) القلوب ثب ت قلوبنا عىل دينك"

 وكرثة الفساد. 

نياقال: ) هم َعَرضًا من ادل   (.  ول يَكمْن قَْصدم

سة بعمل الآخرة، وليحذر احلذر الشديد من ذكل، ومن ل يطلب ماًل ول جاهًا ول راي

 
 [ 5]البينة: -1
 [  3]الزمر: -2
 ( بلفظ: "اللهم مرصف القلوب! رصف قلوبنا عىل طاعتك"، واللفظ املذكور يف السنن. 17آ خرجه مسمل) -3
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ن وجد من نفسه حب  ر؛ آ ي: اإ ك التصد  ر اجملالس، فاإن وجد من نفسه ذكل؛ فليرتم تصد 

ذا مل يس تطع معاجلة قلبه؛ فال مر  ر اجملالس وليْنجم بنفسه اإ لهيا؛ فلَيرتك تصد  نيا والتطلع اإ ادل 

 جد  خطري.

ديد ال كيد عىل ذكل. فقد ذكران يف "املقدمات" ا قال: )  لزجر الشديد، والهت 

   (وليبادر اإىل سامع العايل يف بدله 

ال سانيد العالية تكون عند املشاخي الكِّبار، فاإذا رحل قبل ال خذ عهنم؛ رب ام فاتته؛ وذكل 

 مبوت هؤلء الش يوخ.

َتْوَعَب ذكل قال: ) ذا اس ْ  (. فاإ

ذا آ خذ ال سانيد العالية اليت يف بالده وآ مك   لها. آ ي: اإ

حةل، وقد  قال: ) ليه، آ و اإىل آ عىل ما يوَجدم من البمدلان؛ وهو الر  انتقَل اإىل آ ْقَربِّ البالدِّ اإ

 ذكران يف "املقدمات" مرشوعية ذاك. 

براهمي بن آ دمه رمحة هللا عليه :"اإن هللا لَيدفَعم البالَء َعْن هذه اُلَمةِّ برحةل آ حصابِّ   قال اإ

 (. احلديثِّ 

 ؛ حيفظون هبا رشيعة هللا ل ن  رحلهتم قربة هلل 

    (قالوا : وينبغ  هل آ ن يس تعمل ما يممكنه من فضائل ال عامل الواردة يف ال حاديثقال: )

 آ ي: يعمل هبا 

   قال: )اكن بِّرشم بن احلارثِّ احلايف يقول(

 يمعرف ببِّرش احلايف؛ وهو عابد زاهد رمحه هللا 

   (.(1) ئيت حديٍث مخسَة آ حاديٍث اي آ حصاب احلديث آ د وا زاكة احلديث؛ من ما قال: )

 آ ي: يعملون هبا 

ْن  قال: ) ًة؛ تَكمْن مِّ ذا بَلََغَك يشء  مَن اخلرَْيِّ فَامْعِّْل بهِّ ولو مر  يئ: اإ وقال معرو بن قيس املمال 

 ِّ  . (2) آ ْههلِّ

 
 (. 363/ 8"حلية ال ولياء" )  -1
ذا مسعت بخلري فامعل به ولو مرة واحدة". 102/ 5"حلية ال ولياء" )  -2  (، بلفظ: " اإ
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ْل بِّهِّ  ؛ فامْعَ ْفظَ احلديثِّ ذا آ َرْدَت حِّ    (.(1) وقال وكيع : اإ

د احلفظ   ل ن العمل به يمثب ته آ كرث من جمر 

. قال: ) َرهم يخِّ يف الَسامعِّ حىت  يمْضجِّ ْل عىل الش َ ِّ  قالوا: ول يمطو 

ذا طاَل املَْجلِّسم اكن للش يطانِّ فيه نَصيب    . (2) قال الز هري: اإ

؛ فقْد جاَء الزَ  مْلِّ َن العِّ ْ شيئًا مِّ ، ول يَْكمتم هم من الَطلََبةِّ  . (3) ْجرم عن ذكل ولْيمفِّْد غرَْيَ

 . رايَةِّ وايَةِّ وادلِّ  ونَهم يف الرِّ    قالوا: ول يَْستَنْكِّْف آ ْن يَْكتمَب مَعَْن هو دم

" ونَهم ، ومن هو دم ثهَْلم ، ومن هو مِّ لم حىت  يكتمَب مَعَْن هو فَْوقَهم قال وكيع: "ل يَنْبملم الَرجم
 (4 ).)    

ٍ ول وجاء يف "حصيح البخاري" معل قًا عن جماهد آ ن ه قا  ل :"ل يتعمل  العمل مس تح  

"  . (5)مس تكرب 

يوخِّ  قال: ) َن الش ُّ تِّْكثارِّ مِّ ْن َوْقتِّهِّ يف الاس ْ َوفٍَق من َضيََع شيئًا مِّ قال ابن الصالح: ولَيَْس بِّمم

ا.  يهتِّ ةِّ وصِّ  لِّمجَردِّ الَكرْثَ

ذا َحدَ  ْش، واإ ذا َكَتبَْت فََقم ِّ ازي :"اإ     (.( 6) ثَْت فََفت ِّْش"قال: وليس من ذكل قول آ يب حامت الر 

ثك؛   ش؛ آ ي: اكتب الفائدة مم ن مسعهتا، ول تؤخر ذكل حىت  تنظر فمين حد  ذا كتبت فَقَم ِّ اإ

ث قبل آ ن تعمل آ هو آ هل  آ هَو آ هل  آ ن يمؤخذ عنه آ م ل؛ فرب ام فاتك ذكل، ومات هذا احملد 

ذ عنه آ م ل.   آ ن تأ خم

واية آ   ذا اكن وقت الر  ذا حدثت ففت ِّش؛ آ ي: اإ و وقت العمل بذكل؛ فانتقِّ واخرت ما واإ

 تشاء واترك ما تشاء.

َجَردِّ َسامعِّهِّ وَكْتبهِّ قال: ) َ عىل مم الح: مث ل ينبغ  لطالبِّ احلديثِّ آ ْن يَْقترَصِّ    (.قال ابن الص 

 
براهمي بن اإسامعيل بن مجمع بن جارية؛ قال: "كنا  1659آ خرج آ بو نعمي يف "حلية ال ولياء" ) -1 ( آ ثرًا رواه وكيع عن اإ

 ( معلقًا عن وكيع ومن الكمه. 1979د الرب)نس تعني عىل حفظ احلديث بلعمل به"، ويف "جامع بيان العمل" لبن عب
 (. 366/ 3"حلية ال ولياء" )  -2
( عن آ يب هريرة؛ قال رسول هللا 2649(، والرتمذي )3658( ، وآ بو داود )8623آ خرج آ محد يف "مس نده" )-3

 : "من س ئل عن عمل فكمته؛ آ مجله هللا بلجام من انر يوم القيامة"، وحصحه الش يخ ال لباين ملسو هيلع هللا ىلص
 (.2/216"اجلامع" للخطيب البغدادي ) -4
5- (1 /38  ) 
 (. 2/220"اجلامع" للخطيب البغدادي ) -6
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 آ ي: وكتابته 

؛ فَيكوَن قَْد آ تَْعَب نَْفَسهم ومْل يَْظَفْر  قال: ) هِّ وَمْعرِّفَتِّهِّ ْن غرَْيِّ فَهْمِّ    (.بِّطائِّلٍ مِّ

خصوصًا يف زماننا هذا؛ ففائدة العمل واملعرفة بعمل احلديث: حفظه وفهم معناه ؛ هذا املمراد 

 بعد معرفة حص ته من ضعفه.  ملسو هيلع هللا ىلصمن تعمل  حديث رسول هللا 

نَنِّ وغريها قال: )  (. مث  حث  عىل سامعِّ الكمتمبِّ املفيدةِّ من املسانيدِّ والسُّ

كر هنا يف آآداب   طالب احلديث؛ فهذه آآداب تتعل ق برواية احلديث وسامعِّه.هذا ما ذم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

502 

 

 النوع التاسع والعرشون: َمْعرِّفَةم الإس نادِّ العايل النَازل 

 النوعم التاسعم والعرشون: معرفةم الإس ناد العايل والنازل.  قال املؤلف رمحه هللا: )

وملا اكن الإس نادم من َخصائِّصِّ هذه ال مة، وذكل آ نه ليس آ مة  من ال ممِّ ميكهنا آ ن تمس نَِّد  

َرغَبًا فيه، كام   س نادًا متصاًل غري هذه ال مة؛ فلهذا اكن طلبم الإس ناد العايل مم عن نبهيا اإ

مامم آ محد بن حنب   (. (1) ل: "الإس ناد العايل س نَة  معن سلف" قال الإ

الإس ناد فضل  ونعمة  من هللا عز وجل امنَت به عىل هذه ال مة، وهو مما امتازت به عن 

لينا صافيًة نقية؛ بنقل َمن يمعمتدم  فظت الرشيعة، ونمقلت اإ بقية ال مم؛ فبال سانيد الصحيحة حم

 علهيم يف ديهنم وحفظهم.

 ي قَل رجاهل.والإس نادم العايل: هو اذل

 والإس ناد النازل: هو اذلي كرثم رجاهل.

 َ والسلفم اكنوا حيرصون عىل الإس ناد العايل؛ ل ن العلَو يمبعد الإس ناد عن اخللل، فاإن لكم

ذا قَل عددم  رجٍل يف الإس ناد حيمتلم عليه اخلطأ ، ومن املمكن آ ن يقع منه اخلطأ  والسهو، فاإ

 ديث.الرجال؛ قلَت نس بةم اخلطأ  يف احل 

امم بن ثعلبة ، واكن قد طلب العلو، فعندما جاءه اخلرب (2)وآ صلم الإس ناد العايل: حديث ضِّ

وسأ هل عام مسع، فطلب علَو  ملسو هيلع هللا ىلصوما يه دعوته؛ جاء بنفسه اإىل النيب  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

 حريصني عىل ذكل. - كام قال املؤلف - الإس ناد، واكن السلفم ريض هللا عهنم 

س ناد   قال: ) وقيَل ليحىي بن معني يف مرض موته: "ما تش هتي ؟" فقال: "بيت  خايل واإ

 (.(3) عايل" 

، ول يمشَوش عليه بيشء.  )بيت  خال(؛ حىت ل يشوش عليه آ حد 

ِّْحةَلِّ اإىل آ ْقطارِّ  ولهذا تَد قال: ) ، واجلَهابَِّذةِّ احلمفَاظِّ اإىل الر  َن ال مئةِّ النمقَادِّ اَعْت َرغَباتم َكثرٍي مِّ

 
 (.1/123"اجلامع" للخطيب البغدادي ) -1
 (.  12(، ومسمل )63آ خرجه البخاري) -2
 ( 256"مقدمة ابن الصالح" )ص -3
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نادِّ  ِّ الإس ْ لو  الدِّ َطلَبًا لِّعم  (.البِّ

 علو الإس ناد هذا جتده عند الكبار؛ ل ن الكبري يكون قد مسع ممن مات مبكرًا.

ِّْحةَلِّ قال: ) ْن جوازِّ الر  ن اكن قد َمنََع مِّ زي يف   واإ رمم ، فامي حاكه الراهمم بَادِّ َن العم بَْعضم اجلَهَةَلِّ مِّ

 (.(1) كتابه "الفاصل" 

ث الفاصل".  "احملد ِّ

 

 فائدة الإس ناد العايل 

ِّ قال: ) ْن نمزوهلِّ ةَلِّ مِّ َن اخلََطأ  والعِّ نادِّ آ بَْعدم مِّ ن عملمَو الإس ْ  (.مث اإ

 هذه فائدة الإس ناد العايل.

م اذلي آ سانيده آ عىل عىل غريه، ما عدا حىت عند خترجي احلديث؛  حاوِّل آ ن تقد ِّ

"الصحيحني"؛ فيمقَدمان لقوة آ حاديهثام، فالصحة يه الغاية املطلوبة، آ ما غريم "الصحيحني"؛ 

م  ِّ بك حديث  مثاًل يرويه الإمامم ماكل ويرويه البهيق ؛ تقد ِّ ذا مر  س نادًا، فاإ م ال عىل اإ فقد ِّ

 "املوطأ "، والبهيق  يف " السنن"؛ فاإس نادم ماكل آ عىل بكثري مالاكً، تقول: "آ خرجه ماكل  يف

س ناد البهيق .  من اإ

 

 

 الرد عىل من زمع آ ن الإس ناد النازل آ فضل 

مِّ واجلَْرحِّ والتَْعديلِّ  قال:) ؛ اكن النََظرم يف الرَتاجِّ نادم اَم طاَل الإس ْ وقال بعضم املتلكمني: لكم

 (.قَةِّ آ كرَث؛ فيكونم ال جرم عىل قَْدرِّ املَشَ 

وهذه جعيبة من هؤلء املتلكمني، لكن كام يمقال: "َمن تلكم يف غري فنه آ ىت بلعجائب"، 

فهؤلء يقولون بأ ن الإس ناد النازل آ فضل من الإس ناد العايل، ويعللون ذكل بأ ن الإس ناد 

 
 (. 218-216"احملدث الفاصل" )ص  -1
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النازل س يضطرك اإىل البحث والتفتيش آ كرث من الإس ناد العايل، وس يكون فيه مشقة آ كرث 

 س ناد العايل، وهذا س يؤدي اإىل كرثة ال جر؛ ل ن ال جر عىل قدر املشقة.من الإ 

وآ جاهبم آ هلم احلديث فقالوا: "َمن رَجح الزنول مطلقًا واحتَج بأ ن كرثة البحث تقتيض 

 .(1) املشقة فيعظم ال جر؛ فذكل ترجيح  بأ مٍر آ جنيب"

التضعيف؛ مفوضوعنا آ ي: آ مر آ جنيب عن حمل البحث واملوضوع، وعام يتعلقم بلتصحيح و 

 هو التصحيح والتضعيف، وقضية ال جر واملشقة ليست يه املوضوع اذلي يمراد.

وقد ضعف ابن دقيق العيد هذا القول؛ وهو )تفضيل الإس ناد النازل عىل العايل( ضعيف؛ 

وقال: "ل ن كرثة املشقة ليست مطلوبة لنفسها ومراعاة املعىن املقصود من الرواية؛ وهو 

 .(2)"الصحة آ وىل

 ،(3)وهذا حصيح ويه قاعدة عامة، وهبذا املعىن آ جاب السخاوي يف "فتح املغيث"

منا املطلوب هو العمل، فليس صواًب  فاملشقة يف العمل يف آ صلها ليست مطلوبة ذلاهتا؛ اإ

ليه وتقول: ال جر عىل قدر  ذا اكن املسجدم قريبًا منك آ ن تسكل طريقًا بعيدًا يك تصل اإ اإ

، ال جرم عىل قدر املشقة من غري آ ن تتلكَف املشقة، املطلوب هو العمل املشقة؛ هذا غلط

 وليست املشقة.

 

 

 العلو املطلق والعلو النس يب 

 وهذا ل يقابلم ما ذكرانه، وهللا آ عمل. قال رمحه هللا: )

: ما اكن قريبًا اإىل رسول هللا  ِّ لمو   (. ملسو هيلع هللا ىلصوآ رشفم آ نواعِّ العم

؛ وهذا اذلي يمسمى يف اصطالهحم: العلو ملسو هيلع هللا ىلصلنيب آ رشف آ نواع العلو ما اكن قريبًا من ا

 
 (.  148قاهل ابن جحر يف "نزهة النظر" )ص -1
 (. 2/620"تدريب الرواي" ) -2
3- (3 /336  .) 
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 املطلق. 

يَة  قال: ) مِّ الَسامعِّ؛ فَتِّكْلَ آ مور  نِّْسبِّ َتَقدُّ َصن ٍِّف، آ و بِّ ظٍ، آ ْو مم ماٍم حافِّ لموُّ بَقمْربِّهِّ اإىل اإ  (.فأ َما العم

علوًا آ ي آ ن يكون آ حد الرواة قد مسَع من الش يخ قبل الآخر؛ فهذا العلوُّ النس يب، وليس 

 حقيقيًا؛ هو فقط علو بلنس بة؛ بلنس بة للسامع، آ و بلنس بة لهذا احلافظ املعنَي.

 

 

 آ نواع العلو النس يب: 

 (.وقد تلكم الش يخ آ بو معرو قال ابن كثري:)

 آ ي: ابن الصالح يف "علوم احلديث".

 

 آ وًل: املوافقة 

 (.ش يخِّ مسمل مثالً ها هنا عىل )املوافقة(، ويه: انهتاءم الإس ناد اإىل  قال: )

املوافقة: من آ نواع العلو النس يب، وصورهتا: آ ن تروي حديثًا يرويه مسمل يف "حصيحه"، 

س نادك لو  س نادك هذا آ عىل من اإ فرتوي هذا احلديث من غري طريق مسمل، ويكونم اإ

 رويته من طريقِّ مسمل؛ آ ي: تصل اإىل ش يخ مسمل بعدد رجال آ قل؛ هذه تمسمى موافقة. 

ذا س ناٍد كل من غري آ ن  آ ي: آ نك اإ آ تيت تروي احلديث اذلي آ خرجه مسمل يف حصيحه بإ

س نادك ذكرم مسمل؛ فمل تروه من طريقه؛ بل من طريق آآخر تأ يت به، ويكون  يكون يف اإ

عندك احلديث من طريق مسمل؛ لكنه من غري طريقِّ مسمل آ قل رجاًل من اذلي هو من 

 طريقه؛ هذه تسمى موافقة.

يروي حديثًا عن حيىي عن ماكل عن انفع عن ابن   - رمحه هللا - لامً مثاًل: فلنقل بأ ن مس

 معر، وحيىي ش يخ مسمل.

س ناٍد كل، يصلم الإس ناد اإىل حيىي  بعدٍد آ قل  - لكن ليس من طريق مسمل - فرتويه آ نت بإ
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 مما لو رويته من طريق مسمٍل عن حيىي؛ هذا يسمى موافقة.

 املتأ خرون. - بلطبع - وهذا يس تعمهل

 

 لَبدل اثنيًا: ا 

 (.والبدلم وهو: انهتاؤه اإىل ش يخِّ ش يخه آ و مثلم ش يخهقال: )

 صورة البدل بنفس املثال اذلي تقَدم ذكره: 

س ناد آآخر، عن ماكل آ و عن انفع آ و عن ابن معر، فرتويه  س ناد كل؛ اإ آ ن ترويه آ نت بإ

س ناٍد كل تصلم به اإىل ماكل آ و اإىل انفع آ و اإىل ابن معر بعدٍد آ قل آ يضًا مما ل و رويته من بإ

طريق املصنف؛ هذا يسمى بدًل، فرتوي الإس ناد لكن ل تصل به اإىل ش يخ مسمل؛ بل 

 تصل اإىل ش يخ ش يخه آ و َمن فوقه، هذا يسمى بدًل.

 

 اثلثًا: املساواة 

مَصن ٍِّف قال: ) َك احلَديَث مل نادِّ س ْ
ِ
 (.واملساواة وهو: آ ن تمساوي يف ا

 . ملسو هيلع هللا ىلص جال كام بني صاحب الكتاب والنيبمن عدد الر  ملسو هيلع هللا ىلصآ ي: آ ن يكون بينك وبني النيب 

د  ما بني مسمل  ملسو هيلع هللا ىلصمثاًل: مسمل يروي حديثًا يصلم به اإىل النيب  خبمسة رجال، نأ يت ونعم

 مك رجل؟ فنجدمه مخسة آ و عرشة آ و اثين عرش مثاًل. ملسو هيلع هللا ىلص والنيب

 فلنأ تِّ مبثال تقرييب: 

اثين عرش راواًي، يف احلديث اذلي يرويه النسايئ  ملسو هيلع هللا ىلصفلنقل اإن بني النسايئ وبني النيب 

بثين عرش راواًي  ملسو هيلع هللا ىلصفيأ يت احلافظم ابن جحر مثاًل ويروي احلديث ويصلم به اإىل النيب 

 آ يضًا، فهذا يسمى: مساواة؛ آ ي ساوى مصن ِّف الكتاب يف عدد الرجال.

وهذا سببه آ ن مصن ِّف الكتاب قد نزل كثريًا؛ ل ن النسايئ مثاًل يف العادة يكون بينه وبني 

 ملسو هيلع هللا ىلص مخسة رواة، لكن هذا احلديث نزل فيه جدًا حىت اكن بينه وبني النيب مثالً  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
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فريوي نفس احلديث  -وهو متأ خر عن النسايئ - اثنا عرش راواًي، فيأ يت احلافظ ابن جحر 

س ناٍد آ يضًا بينه وبني النيب اثنا عرش راواًي، فيكونم قد ساوى النسايئ يف عدد   ملسو هيلع هللا ىلص بإ

 يسمى مساواة. ؛ فهذاملسو هيلع هللا ىلصالرجال بينه وبني النيب 

 

 رابعًا: املصاحفة 

ْعَتهم منهقال: ) َ عنه بَِّدَرَجٍة، حىت ك نه صافََحَك به ومَسِّ : ويه عبارة  عن نمزوكلِّ  (. واملمصاحَفةم

آ ي تكون املساواة يف عدد الرجال لش يخك ل كل، فيكونم بني صاحب الكتاب وبني 

آ حد عرش؛ آ ي تزنل عن درجة صاحب  ملسو هيلع هللا ىلص عرشة، وآ نت بينك وبني النيب ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

الكتاب بدرجة؛ مبعىن آ نك تساوي تلميذ صاحب الكتاب، فيكون بني تلميذ صاحب 

ثالثة عرش  ملسو هيلع هللا ىلص ونم بينك وبني النيبمثاًل ثالثة عرش راواًي، ويك ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب وبني النيب 

 راواًي، تكونم هذه بلنس بة لصاحب الكتاب مصاحفة وليست مساواة.

نفس العدد اذلي بني صاحب الكتاب وبني النيب  ملسو هيلع هللا ىلصاملساواة: آ ن يكون بينك وبني النيب 

نفس العدد اذلي بني تلميذ صاحب  ملسو هيلع هللا ىلص، آ ما املصاحفة: فأ ن يكون بينك وبني النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ؛ آ ي آ نك انزل عن صاحب الكتاب بدرجة.  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب الكتاب وبني 

 وهذه لكها من آ نواع العلو النس يب، وهو من فضول العمل.

وهذه الفنون تموَجدم كثريًا يف الكم اخلطيب البغدادي ومن حنا حنوه، وقد صنَف  قال: )

احلافظم ابن عساكر يف ذكل جمدلات، وعندي آ نه نوع  قليلم اجلدوى بلنس بة اإىل بقية  

 (.الفنون

 آ ي: مقارنًة مع بقية الفنون فائدته قليةل، وهو اصطالح اصطلح عليه املتأ خرون.

؛ فهذا  قال: ) م ْت رِّجاهلم َ ن َكرثم ، واإ هم نَدم َن الإس نادِّ ما حَصَ س َ َن العايل مِّ فأ ما َمن قال: اإ

 (. اصطالح  خاص  

هل، وآ ما هذا الاصطالح اذلي تعلمناه عند آ هل احلديث: آ ن العايل هو اذلي قلَت رجا 
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فقد اصطلح اصطالحًا خاصًا به ومسى العايل: ما حَص س نده؛ بغض النظر عن   الشخص؛

 كرثة رجاهل وقلهتم.

، لكَن هذا آ قربم رجاًل؟قال:) ذا حَصَ الإس نادانِّ  ( وماذا يقولم هذا القائلم فامي اإ

 .(1)هذا يمشلك عليه؛ ماذا يسميه؟ لكن القضية قضية اصطالح 

ِّ وهذا ا قال: ) لَفِّ   ، وعن احلافظ الس ِّ  (.لقولم َمْحيك  َعْن الَوزيرِّ نِّظام املــمكْلِّ

 فهي  مسأ ةل اصطالحية.

ِّ قال: ) لمو  ةِّ اإىل العم بِّ لن ِّس ْ َو َمْفضول  بِّ ، َوهم ِّ لمو  دُّ العم ولم فَهَْو ضِّ  (. وآ ما الزنُّ

 يعين: آ قل منه فضاًل.

نادِّ  قال: ) س ْ
ِ
َل آ ْن يَكوَن رِّجالم ال ْن اكَن اجلَميعم  اللهمَم اإ ْن رِّجالِّ العايل، واإ النازلِّ آ َجَل مِّ

 (. ثِّقاٍت 

يعين: ال صل عندان آ ن الإس ناد العايل هو ال فضل، طبعًا املقارنة يف ال سانيد الصحيحة، 

آ ما الإس ناد الضعيف؛ فال ينفع سواء  اكن عاليًا آ و انزًل، لكن املقارنة يف ال سانيد 

 ل من الإس ناد النازل.الصحيحة؛ الإس ناد العايل آ فض

ذا اكن الإس نادم النازل رجاهل آ جل  وآ حفظ من رجال الإس ناد العايل، فهنا يكون  ل اإ قالوا: اإ

 
يثِّ قمْرَب ا(: "قال: " 361ويف "فتح املغيث" للسخاوي )/ -1 . لَيَْس َجْوَدةم الَْحدِّ َِّجالِّ َةم الر  يثِّ حصِّ ، َجْوَدةم الَْحدِّ نَادِّ س ْ

ِ
ْل

ِّ َعْبدِّ اَّلَلِّ بْنِّ عيَلِّ ٍ َعْن آ  
هِّ َعْن آ يبِّ الْقَامسِّ ِّ ُّ َعْن َوادلِّ ْ َما َحاَكهم آ بمو َسْعٍد الَسْمَعاينِّ مهم وم كْلِّ الَْحَسنِّ بْنِّ َوحَنْ يرِّ نَِّظامِّ الْمم يهِّ الَْوزِّ خِّ

َ َما قََل عيَلِّ ٍ آ نَهم قَاَل: َمذْ  يَث الَْعايلِّ ىَل آ َن الَْحدِّ ِ
هَنمْم يَْذَهبموَن ا

ِ
ابِّنَا، ا يثِّ غرَْيم َمْذَهبِّ آ حْصَ ي َهيبِّ يفِّ عملمومِّ الَْحدِّ ْندِّ ، َوعِّ َواتمهم رم

َ َما حَصَ  يَث الَْعايلِّ ْن بَلَغَْت رم  آ َن الَْحدِّ
ِ
ولِّ اَّلَلِّ َصىَل اَّلَلم عَلَْيهِّ َوَسمَلَ َوا ائَة".َعْن َرسم  َواتمهم مِّ

يثِّ  هم آ حْصَابم الَْحدِّ مم نَادِّ يمَعظ ِّ س ْ
ِ
تَاٍب )اْل ْوَسطِّ( : عملموُّ اْل ُّ يفِّ كِّ ويلِّ . َوَكَذا قَاَل ابْنم بمْرَهاَن اْلُصم وَن يفِّ الَْبْحثِّ َعْنهم دم ، َويمَشد ِّ

َباَرًة َعْن  ْ لَيَْس عِّ ْنَدمهم يثِّ عِّ ، قَاَل: َوعملموُّ الَْحدِّ َحةِّ ِّ ، َولَِّهَذا يزَْنِّلموَن آ ْحيَااًن َطلًَبا لِّلص  َحةِّ ِّ َباَرة  َعنِّ الص  َو عِّ نََما هم
ِ
، َوا َِّجالِّ ةَلِّ الر  قِّ

وَن ا حم ْبَعٍة، يمَرج ِّ َْمَسةِّ َوَسائِّطَ َمثاًَل، َواْلُْخَرى بِّس َ َا خبِّ مهم يثًا هَلم َطرِّيقَانِّ ; آ َحدم وا َحدِّ َذا َوَجدم
ِ
. لنَازَِّل عىََل فَا َحةِّ ِّ  الَْعايلِّ َطلًَبا لِّلص 

لَفِّ ُّ فَقَاَل:  َوقَْد نََظَم َهَذا الَْمْعىَن الس ِّ

يثِّ بنَْيَ ُآويلِّ الْحِّ  هِّ النُّقَادِّ بَْل عملموُّ الَْحدِّ لْمِّ ْنَد آ ْرَببِّ عِّ يثِّ قمْرَب رَِّجاٍل ... عِّ ْسنم الَْحدِّ  ْفـلَيَْس حم

نَادِّ وَ  س ْ
ِ
َةم اْل تْقَانِّ حصِّ

ِ
َرادِّ ـظِّ َواْل يٍث ... فَاْغتَنِّْمهم فََذاَك آ ْقَص الْمم َمَعا يفِّ َحدِّ َذا َما جَتَ

ِ
 ا

يثِّ  ْطاَلقمهم بنَْيَ آ ْهلِّ الَْحدِّ
ِ
تََعاَرفِّ ا ِّ الْمم لمو  يلِّ الْعم ْن قَبِّ هم لَيَْس مِّ وم ْن َحْيثم الَْمْعىَن قَاَل ابْنم الَصاَلحِّ: فََهَذا َوحَنْ َو عملمو  مِّ نََما هم

ِ
، َوا

...".فَحَ   ْسبم
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 الإس ناد النازل آ فضل من الإس ناد العايل.

ليمك؛ ال معشم َعْن آ يب وائِّل عن ابن مسعود؟ آ و  قال: ) ُّام آ َحبُّ اإ كام قال وكيع  ل حصابه: آ ي

 (. براهمي عن علقمة عن ابن مسعود؟سفيان عن منصور عن اإ 

اثنان اإىل ابن   لحظ آ ن الإس نادين لبن مسعود؛ ال ول فيه: ال معش وآ بو وائل فقط؛

 مسعود.

براهمي وعلقمة؛ آ ربعة اإىل ابن مسعود.  الثاين: سفيان ومنصور واإ

ليه انزل.  الإس ناد ال ول عال، الإس ناد الثاين بلنس بة اإ

 ول؟  الآن آ نت تلقائيًا ماذا س تق 

 س تقول: الإس ناد العايل آ فضل؛ لكن انظر ماذا يقول هلم وكيع:

 ( فقالوا: ال ولقال: )

 آ ي: العايل.

 (.فقال: ال معش عن آ يب وائل: ش يخ  عن ش يخ ) 

الإس ناد العايل اذلي هو ال معش عن آ يب وائل ش يخ  عن ش يخ؛ آ ي راوي عن راٍو، 

 فالإس ناد هو عبارة عن رواة.

براهمي عن علقمة عن ابن مسعود: فقيه  عن فقيه  وسفيان عن منصورقال: )  (.عن اإ

فال ول ش يخ عن ش يخ، لكن الثاين فقيه عن فقيه؛ فهم آ جل  وآ فضل؛ ل هنم مجعوا بني 

 الرواية وبني فقهها، آ ما ال وائل فال.

يوخم قال: ) م الش ُّ لينا مما يَتداَوهلم م الفمقهاءم آ َحبُّ اإ  (.وحديث  يَتداَوهلم

م ملا يروي، ليس اكذلي حيفظ ول يفهم.ل شك،   فالفامهِّ

هذا ما يتعلقم بلإس ناد العايل والنازل، وكام ذكران: العلو والزنول ل يقتيض حصًة ول  

 ، ، ورمبا يكونم انزًل؛ ولكنه حصيح   ضعفًا؛ رمبا يكونم الإس نادم عاليًا؛ ولكنه ضعيف 

 س ناد النازل كذكل.فالإس ناد العايل يكونم منه حصيح ومنه ضعيف، والإ 

 اإذن وصف الإس ناد بلعلو وبلزنول ل يقتيض حصًة ول ضعفًا.
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 النوع الثالثون: معرفةم املشهورِّ 

: "ما هل طرق  حمصورة  بأ كرث من اثنني ومل يبلغ حد (1)قال احلافظ ابن جحر رمحه هللا

طبقة يف طبقات س نده ثالثة فأ كرث ما مل التواتر" وقد تقَدم معنا وعَرفناه، قلنا: ما يف آ قل 

يبلغ حد التواتر، فهو نفس املعىن اذلي ذكره احلافظ ابن جحر رمحه هللا: "ما هل طرق  

حمصورة  بأ كرث من اثنني"، آ ي: من ثالثة رواة مفا فوق، "ومل يبلغ حد التواتر"، وهذا 

 املشهور الاصطاليح. 

 ال لسن، ويمطلق عىل الغريب والعزيز واملشهور غريم الاصطاليح: وهو ما اش هتر عىل

س ناد هل آ صاًل.  واملشهور واملتواتر آ يضًا، ويمطلق عىل ما ل اإ

 (. معرفةم املشهور، والشهرةم آ مر  نس يبقال املؤلف رمحه هللا: )

 
 ( لبن جحر.  2/621عزا الس يوط  هذا القول يف "تدريب الراوي" ) -1
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 آ ي: ختتلف من خشص اإىل آآخر، ومن طائفة اإىل طائفة آ خرى.

َ قال: ) ْنَد آ ْهلِّ احلَديثِّ آ و ي رم عِّ هَتِّ يَةِّ فقد يَش ْ ْ بللكم ِّ مهِّ ْنَد غرَْيِّ  (.تواتَرم ما لَيَْس عِّ

؛ اكلكثري من آ هل الالكم اذلين ملسو هيلع هللا ىلص خصوصًا َمن ليس هل اهامتم حبديث رسول هللا

يعمتدون عىل عقوهلم يف تقرير الكثري من مسائل الرشيعة؛ جتدمه جيهلون آ حاديث يه 

اش تغاهلم حبديث  مسلاَمت عند آ هل احلديث ومعروفة ومشهورة بلصحة، لكن لعدم

 ؛ جتدمه جيهلوهنا.ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

، هذا هو العمل، ملسو هيلع هللا ىلص العملم ليس الكمًا، ول جداًل عقليًا، العمل: قال هللا، قال رسول هللا

ذا مل تعمتد يف علمك عىل  هبذا يمفَرق بني العامل واجلاهل، همام كنت ذكيًا وهمام كنت عاقاًل، اإ

ومل تضبط عقكل وتفكريك مبهنج السلف؛ فال  ،ملسو هيلع هللا ىلصكتاب هللا وعىل س نَة رسول هللا 

ن تقيَدت بلكتاب والس نَة وحمكت علهيام بعقكل؛ ضعت  فائدة فيك ول يف علمك، اإ

ذا آ رخيت هل احلبل؛ انطلق،  ه، العقل خياهل واسع، اإ ِّ وضيَعت، العقل يشطح، يتوه ويمتَو 

يضاح ملسو هيلع هللا ىلص فالبد آ ن تضبطه بلرشع، تضبطه بفهم السلف، تضبطه ببيان رسول هللا ، وبإ

 حصابته الكرام ريض هللا عهنم؛ هبذا فقط تبقى عىل اجلاَدة.

ليه، وتركت فَهَْم السلف؛ فالبد آ ن   ذا خالفت الطريق آ و اس تعملت عقكل وَرَكنت اإ آ ما اإ

 ينحرف بك عن الطريق، فكن حذرًا ول تغرت بفهمك وبذاكئك.

"سري آ عالم النبالء"؛ س يصف كل من  تعالوا واقرؤوا ترامج املتلكمني؛ اقرؤوا هلم، انظروا

ذاكء املتلكمني ما تنهبر عنده، لكن عندما تنظر اإىل صاحبه؛ جتده اتهئًا حائرًا، وكثري  مهنم 

اعرتف بلتيه واحلرية والضياع، واعرتف بأ ن النجاَة يف الهناية آ ن ميوت عىل عقيدة العجائز؛ 

، ما (1)يف س نَة خري  من ذاكٍء يف بدعة"مفاذا نفعه ذاكؤه هذا؟ رمح هللا َمن قال: "بالدة  

لهيا؛ فال خري فيه،  فائدة اذلاكء؟ اذلاكء وس يةل توصكل اإىل السعادة، فاإن مل يوصكل اإ

 البالدة خري  منه، فعليمك جباَدة السلف، اتبعوا ول تبتدعوا فقد كمفيمت.

َتفيضًا، مث قال رمحه هللا: ) س ْ تواتِّرًا آ و مم  (.وهو   مث قد يكونم املَْشهورم مم

 
ميان، وريض هللا عن البالدة مع التقوى".   62/ 14قال اذلهيب يف "السري" ) -1  (: "لعن هللا اذلاكء بال اإ
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 آ ي: املس تفيض.

 (. ما زاَد نََقلَتمهم عىل ثالثةٍ قال: )

املس تفيض: هو املشهور الاصطاليح، هو نفس املعىن عىل الصحيح، وبعض آ هل العمل 

 .(1)فَرق بيهنام، كام بنَي ذكل احلافظ يف "نزهة النظر"

التواتر. املتواتر وهو: ما اكن آ قل طبقة من طبقات س نده ثالثة فأ كرث، ما مل يصل اإىل حد 

تقَدم تعريفه وذكرانه؛ وهو: آ ن يرويه مجع  عن مجع يس تحيل تواطؤمه عىل الكذب ويكونم 

مستندمه احلس، ول يعترب يف التواتر عدد  حمصور، بل يعترب ما يفيدم العمل عىل حسب 

لهيم؛ اإن سكنت النفس اإىل هذا العدد؛ آ ن مثلهم ل يتواطؤون  العادة يف سكون النفس اإ

عىل الكذب ول يقع مهنم اخلطأ ، ل جيمتعون عىل اخلطأ ؛ مفثل هذا يكونم متواترًا؛ وذكل 

 لصالهحم يف ديهنم آ و لكرثهتم يف عددمه.

؛ وهذا اصطالح  منهقال: )  (. وعن القايض املاوردي: آ ن املس تفيَض آ قوى من املتواترِّ

 آ ي اصطالح  خاص  به.

 (."ال عامل بلنيات"، وحس ناً   وقد يكونم املشهورم حصيحًا كحديث: قال: )

كام ذكران: الظاهر آ ن مراده بملشهور هنا: آ نه املشهور اللغوي، وليس املشهور 

منا ال عاملم بلنيات" س ناده من آ عىل. (2)الاصطاليح؛ ل ن حديث: "اإ  غريب يف اإ

يَ قال: ) رم بنَْيَ النَاسِّ آ حاديثم ل آ صَل لها، آ و يه موضوعة  بللكم ِّ هَتِّ ، وهذا كثري   وقد يَش ْ ةِّ

 (. جدًا، ومن نظر يف كتاب "املوضوعات" ل يب الفرج بن اجلوزي؛ عرف ذكل 

 آ ي: آ ن شهرة احلديث ل تدلم عىل حصته؛ فقد يكونم حصيحًا آ و حس نًا آ و موضوعًا.

قال الش يخ آ محد شاكر رمحه هللا: "ومجع احلافظ السخاوي كتاًب يف ذكل سامه "املقاصد 

 من ال حاديث املش هترة عىل ال لس نة"، واخترصه الش يخ عبد الرمحن  احلس نة يف بيان كثريٍ 

بن ادَليَْبع الَزبيدي صاحب "تيسري الوصول" كام يف كتاٍب سامه: "متيزيم الطيب من اخلبيث 

فامي يدورم عىل آ لس نة الناس من احلديث"، واس تدرك عليه وهَذبه الش يخ احلوت البريويت 

 
1- (1 /46    .) 
 ( عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه.   1907(، ومسمل) 1آ خرجه البخاري) -2
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طالب يف آ حاديَث خمتلفة املراتب"، وللعجلوين: "كشفم اخلفا يف رساةٍل تسمى: "آ س ىن امل

ر من ال حاديث عىل آ لس نة الناس"، ولكها مطبوعة".  ومزيلم الإلباس عام اش هتم

 هذا لكه يف ال حاديث املشهورة الشهرة اللغوية.

مامِّ آ محد آ نَهم قال: آ ربعةم آ حاديَث تَدورم بنَي النَاسِّ يف  قال: ) وَي عنِّ الإ ال سواقِّ ل  وقد رم

 (.آ ْصَل لها 

ذا اس تعمل احملدثون لكمة: )ل آ صل لها(،  يعين: مشهورة عند الناس لكن ل آ صل لها، واإ

س ناد لها؛ ل تمروى يف كتب السنن واملسانيد واجملامع.  فهي  مبعىن: ل اإ

يًا فأ ان خصمه يوم اقال: )" م ِّ تمهم بجلنة، و: "من آآذى ذِّ آذار برََشْ لقيامة"،  َمَن برشين خبروج آ

ن جاء عىل فرس"  ْ يومم صوممك"، و: "للسائِّل حق  واإ مكم  (. و: "حنرم

، وآ بو داود (1)الثالثة ال وىل ل آ صل لها، آ ما ال خري فهل آ صل: قد رواه آ محد يف "مس نده"

، ولكنه ضعيف، ومع ذكل ل يمقال: ل آ صل هل؛ ل ن هذه اللكمة تمقال للحديث (2)وغريهام

س ناد هل كام  .(3)ذكران اذلي ل اإ

 

 
 ( عن حسني بن عيل.  1730) -1
 (   1665آ خرجه آ بو داود) -2
هِّ " هذا احلديَث الرابَع عن وكيعٍ، وعبدِّ الرمحن قال العرايق: "  -3 نَدِّ س ْ وهذا ل يصحُّ عن آ محَد، وقد آ خرَج آ محدم يف " مم

، الكهام عن سفياَن، عن مصعبِّ بنِّ محمٍد، عن يعىل ابنِّ آ يب حيىي، عن فاطمَة ب  نتِّ احلمَسنيِّ عن آ بهيَا حسنيِّ بنِّ همدي ٍ

، عن النيب ِّ  ٍ، فقد َوثَقَهم آ بو حامتِّ بنِّ حبَاَن. -َصىَل هللام عَلَْيهِّ َوَسمَلَ  -بنِّ عيل ٍ ْن َُجَهَلم آ بو حامتِّ . ويَْعىَل واإ د  س ناد  َجي ِّ ، وهو اإ

. وآ خرجه آ بو داوَد يف "  هم ، وغريم نْيٍ ، فوثَقَهم حيىي بنم َمعِّ ، فهو عنَدهم صاحل . وآ خرجهم آ يضًا وآ َما مصعب  نَنِّهِّ " وسكَت عنهم سم

هِّ َمْن مل يمَسَم. ورويناهم آ يضًا من حديثِّ ابنِّ عباٍس، ومن حديثِّ الهِّْرَماسِّ بنِّ زايٍد. س نادِّ ، ويف اإ  من حديثِّ عيل ٍ

، من هِّ آ بو داوَد آ يضًا، وسكَت عليهِّ ي ًا(( فقد رواهم بنحوِّ م ِّ : ))َمْن آآذى ذِّ ا حديثم ْن  وآ م  لمٍي، عن عدٍة مِّ روايةِّ َصْفواَن بنِّ سم

نَْيًة َعْن رسولِّ هللاِّ  -َصىَل هللام عَلَْيهِّ َوَسمَلَ  -آ بناءِّ آ حصابِّ رسولِّ هللاِّ  م دِّ ِّ آبهئِّ ، قاَل: ))آ َل -َصىَل هللام عَلَْيهِّ َوَسمَلَ  -عن آ

، آ و لَكََفهم فوَق طاقتِّهِّ  دًا آ و انْتَقََصهم َعاهِّ " . َمْن َظمَلَ مم هم يوَم القيامةِّ يجم ْيبِّ نَْفٍس، فَأ اَن َحجِّ ، آ و آ خَذ منهم شيئًا من غريِّ طِّ

ْن آ بناءِّ الصحابَةِّ يبلغوَن َحَد التواترِّ اذلي ل يم  هَنمم عَِّدة  مِّ ْن اكَن فيهِّ َمْن مل يمَسَم، فاإ ، واإ س ناد  َجي ِّد  . وهذا اإ شرَتطم فيهِّ العداةلم

 ، ِّ ن آ بناءِّ آ حصابِّ رسولِّ هللاِّ فقد روينا يف سننِّ البهيق   : ))عن ثالثنَي مِّ  َصىَل هللام عَلَْيهِّ َوَسمَلَ " . -وفيهِّ

 وآ َما احلديثانِّ الآخرانِّ فال آ ْصَل هلام كام َذَكَر..."
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 النوع احلادي والثالثون: معرفةم الغريب والعزيز 
د  قال: ) ؛ بأ ن يََتَفَرَد بِّروايَتهِّ راٍو واحِّ ؛ فََقْد تَكونم يف املنَْتِّ  (. آ َما الَغرابَةم

منا ال عامل بلنيات«.  يتفَرد برواية املنت، فال يرويه غريه كحديث: »اإ

 (. آ و يف بعضهقال: )

 يتفَرد يف بعض املنت ل يف لكه.آ ي: 

هقال: ) ايَدًة لَْم يَقملَها غريم ذا زاَد فيه واحد  زِّ  (. كام اإ

ِّكها" كام مَر معنا مثاًل يف حديث زائدة بن قدامة؛ زاد يف احلديث لفظة "حير 
(1). 

ايَدةِّ الث َِّقةِّ قال: )  (. وقد تََقَدَم الالكمم يف زِّ

 تقَدم احلمك علهيا هناك.

ذا اكَن آ ْصلم احلَديثِّ حمفوظًا من َوجٍه آآخَر آ و   وقدْ قال:) ، كام اإ نادِّ تَكونم الَغرابَةم يف الإس ْ

نادِّ غَريب   جوٍه، ولكِّنَهم هبذا الإس ْ  (.وم

س ناٍد آآخر ل  س ناد معني؛ ولكن يسوقه آ حدم الرواة بإ يكون احلديث مشهورًا ومعروفًا بإ

ل من طريق هذا الراوي.  يمعرف اإ

: م قال: ) . فالغريبم مْكمهم ، َوقَْد يَكونم ثَِّقًة، َوقَْد يكونم َضعيفًا، وللٍك حم د   ا تََفَرد به واحِّ

 
(  727(، وآ بو داود)889(، والنسايئ ) 18870(، وبزايد "حيركها" آ خرجه: آ محد)401آ صل احلديث عند مسمل ) -1

 حنوه 
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؛ مسم : عزيزًا     (.فاإن اشرتك اثنان آ و ثالثة  يف روايته عن الش يخِّ

ع فيه غريه؛ آ ن العزيز ما تفَرد به راواين آ و ثالثة، لكن  - رمحه هللا - هذا اصطالح املؤلف تَبِّ

افظ ابن جحر رمحه هللا: آ ن العزيز ما تفَرد به اثنان؛ يك يفرتق عن الصحيح اذلي رَجحه احل

 املشهور. 

 واملشهور: ما تفَرد به ثالثة آ و آ كرث ما مل يبلغ حد التواتر.

؛ مسم : مشهورًا، كام تقَدم. وهللا آ عمل قال: )  ( فاإن رواه عنه َجامعة 

 والغريب والعزيز واملشهور لكها آ نواع  حلديث الآحاد.

 

 نوع الثاين والثالثون: معرفةم غريب آ لفاظ احلديث ال 

 وهو ما وقع يف منت احلديث من لفظٍة غامضة بعيدة من الفهم لقةل اس تعاملها.

ناعَةِّ  قال املؤلف: ) مْلِّ والَعَملِّ به، ل بَِّمْعرِّفَةِّ صِّ َفهْمِّ احلديثِّ والعِّ َقةِّ بِّ مَتَعل ِّ مهَِّماتِّ امل وهو من امل

نادِّ وما يََتَعلَ   (.قم بهالإس ْ

آ ي: ل عالقة هل مبوضوع الإس ناد، آ و الصحة والضعف؛ لكن املراد به: فهم معىن احلديث 

 يك تعمل به.

 قال احلامك: آ َولم َمْن َصنََف يف ذكل: النرَْضم بنم مشيل.  قال: )

 وقال غريه: آ بو عبيدة َمْعَمر بن املثىن.  

ضع يف ذكل: كتابم آ يب عبيٍد القامسم  بن َساَلم، وقد اس تدرك عليه ابن    وآ حسنم يشٍء وم

م، وسلمي    ؛ فأ ْوَرَد زايداٍت، وقد صنََف ابنم ال نباري املتقد ِّ قتيبة آ ش ياء، وتََعقهََبمام اخلطايبُّ

عم ذكل: كتاب "الصحاح"   الرازي، وغريم واحٍد يف ذكل كتبًا، وآ جلُّ كتاٍب يوجد فيه جمامِّ

 (.هام هللا تعاىل للجوهري وكتاب "الهناية" لبن ال ثري، رمح 

كتاب "الصحاح" للجوهري: معجم لغوي اكمل، وهو من آ نفس كتب معامج اللغة، وكتاب 

"معجم مقاييس اللغة" لبن فارس، ومجع ابن منظور الكثري من املعامج يف معجٍم واحد يف 

كتابه "لسان العرب"، وكذكل: "اتج العروس"؛ هذه الكتب من آ نفس كتب اللغة، يه 

جتد فهيا معاين اللكامت اللغوية الغريبة، لكن اذلي خيتص حبديث رسول هللا  معامج لغوية
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آنفًا، وآ جلُّها  ملسو هيلع هللا ىلص كرت آ كتاب "الهناية"؛ كام قال املؤلف رمحه هللا، وهو   يه الكتب اليت ذم

 كتاب مجع ما ذكره اذلين قبهل، وزاد عليه؛ فهو من آ عظم الكتب يف هذا الباب.
 

 

 

 

 

 

 

 والثالثون: معرفةم املسلسل النوع الثالث  

س ناده عىل صفٍة واحدة.  املسلسل: هو ما تتابع رجالم اإ

وايَةِّ قال املؤلف رمحه هللا: ) ِّ َفةِّ الر   (. وقد يكونم يف صِّ

 آ ي: يكونم التتابع يف صفة الرواية.

" قال: ) ذا قال لك  مهنم: "مسعتم  (.كام اإ

" من آ ول الإس ناد اإىل آآخره مثاًل؛ لك واحٍد من الرواة يقول: "مسعتم فالاًن، مسعتم فالانً 

 هذا يكونم مسلساًل.

 (. آ و: "حَدثنا"، آ و: "آ خربان"، وحنو ذكلقال: )

ثني آ و الرواة: "حَدثنا، حَدثنا، حَدثنا".  آ و يقول مجيع احملد ِّ

َفةِّ الَراويقال: )  (.آ و يف صِّ

 يكون التسلسل يف صفة الراوي.

وايةِّ قولً قال: ) ِّ  (.  قد قاهل ش يخه هلبأ ن يقول حاةل الر 

ك ن يقول يف بداية احلديث مثاًل: "آ ولم حديٍث مسعته كذا وكذا"، ويقول اذلي بعده: 

 "آ ول حديٍث مسعته كذا وكذا"، واذلي بعده كذكل... وهكذا.

ثهَْلم قال: ) هم مِّ ْيخم ْعاًل فعَل ش َ  (. آ و يفعَل فِّ

ث تبَسم، يأ يت اذلي بعده يأ خذ احلديث وبعد ث يتبَسم، واذلي  مثل: بعد آ ن حد  آ ن حيد ِّ
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 بعده كذكل .. اإىل آآخره.

ِّ اإىل آآخره قال: ) ْن آ َوهلِّ  (. مث يَتََسلَْسلم احلديثم مِّ

 من آ ول احلديث اإىل آآخره عىل نفس هذه الصفة.

ِّ آ و آآخرهقال: ) ْن آ َوهلِّ هم مِّ عم بَْعضم  (. وقد يَْنَقطِّ

ما من آ حيااًن ل يكون التسلسل من ال ول اإىل ال خري؛ ولكن يكون  بعضه فيه تسلسل؛ اإ

ال ول آ و من ال خري، مث ينقطع التسلسل، ويقولون يف مثل هذا: مسلسل  اإىل فالن؛ آ ي: 

 مسلسل، ويقي ِّدونه ل يمطلقون.

ه من التَْدليسِّ والانْقِّطاعِّ قال: ) : بمْعدم لِّ  (.وفائدةم التََسلْسم

 املسلسل يكونم متصاًل. 

من رواة الس ند قد مسع من اذلي يليه،  فائدة التسلسل: آ نك تعمل بأ ن لك واحد

 فاملسلسل يكونم متصاًل ولبد.

 ول عالقة للتسلسل بلصحة والضعف؛ فرمبا يكونم املسلسل حصيحًا ورمبا يكونم ضعيفًا. 

وآ حيااًن يكون وصف التسلسل هو الضعيف؛ فقط الوصف، وآ ما احلديث ومنت احلديث؛ 

 فيكونم حصيحًا.

َ قال: ) َسلَْسٍل. وهللا آ عملومع هذا قلاَم ي حُّ َحديث  بطريٍق مم  (. صِّ

 رمبا يصح متنه من انحية آ خرى، لكن بطريق املسلسل؛ قَل ما يصح.

كتابه "جياد املسلسالت" وهو يف نوع  - رمحه هللا - وقد آ ل ف يف ذكل الس يوط 

 .(1)املسلسل، وكذكل لبن اجلوزي كتاب  يف ذكل

 

 

 

 

 

 
 امسه: "املسلسالت"   -1



 

518 

 

 

 

 

 

 

 والثالثون: معرفة انخس احلديث ومنسوخه النوع الرابع  

النسخم لغًة: هو الرفعم والإزاةل، ومنه يقولون: "نسخت الشمسم الظل" آ ي: آ زالته، رفعته، 

 و"نسخت الرحيم ال ثر" آ ي: آ زالته. 

وال ثر هو ماكن القدم، عندما متيش مثاًل يف حصراء تطأ  قدمك يف ماكن مث ترفعها، يبقى 

 ، فاإذا جاءت الرحي نسخت ال ثر.ماكن القدم، هو ال ثر

 وقد يمطلق لإرادة ما يش بهم النقل؛ كقوهلم: "نسختم الكتاَب".

 ملاذا قالوا: ما يش بهم النقل؟ 

ل ن نسخ الكتاب حقيقًة ليس نقاًل، فأ نت حني نسخت اللكامت اليت يف الكتاب ال صيل، 

ل صيل، مل تمَزل؛ ولكنك مل تأ خذ اللكامت ال صلية؛ بل بقيت اللكامت ال صلية يف الكتاب ا

نسخت صورة تكل اللكامت؛ آ خذهتا ووضعهتا يف النسخة الثانية؛ فذلكل قال َمن عَرف 

هذا التعريف: "ما يش بهم النقل"، فهو يش به النقل وليس نقاًل حقيقيًا؛ ل نه نقل  للصورة، 

 هذا من الناحية اللغوية.

لغوي، وجاء النسخ آ يضًا بملعىن الرشع  وجاء النسخ يف القرآآن هبذا املعىن؛ آ ي: بملعىن ال

 الاصطاليح وهو: 

م خبطاٍب مرتاخٍ عنه.  رفعم حمٍك رشع  اثبت خبطاٍب متقد 

يعين: جاءان دليل من الكتاب آ و الس نَة يدل عىل مسأ ةل معينة وآ عطاان فهيا حكامً معينًا، 
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، هذا (1)ة القبوربتحرمي زاير  ملسو هيلع هللا ىلصمثاًل: حترمي زايرة القبور؛ جاءان نص  نبوي من النيب 

زالته خبطاٍب جديد  - خطاب  رشع  فيه حمك وهو حترمي زايرة القبور، فََرفْعم هذا احلمكِّ واإ

آية جديدة  يسمى: نسخًا. - آ ي: حبديٍث جديد مثاًل آ و آ

يهنيى فيه عن زايرة القبور، هذا خطاب  رشع  فيه حمك   ملسو هيلع هللا ىلصجفاءان مثاًل حديث عن النيب 

قبور، مث يأ تينا خطاب  آآخر متأ خر عن اخلطاب ال ول رشع  وهو: الهني  عن زايرة ال 

يسمى انَسًا،  - احلديث الثاين آ و الآية الثانية -ويأ ذن فيه بزايرة القبور، فاخلطاب الثاين

 وال ول يسمى منسوخًا، هذا هو الناخس واملنسوخ.

 فاخلطابم القدمي يسمى منسوخًا، واخلطاب اجلديد اذلي رفع حمك ال ول يسمى انَساً 

 - وهو: رفعم حمٍك رشع  اثبت خبطاٍب متقدم، رفعه خبطاٍب متأ خٍر عنه - هذا املعىن للنسخو 

مون؛ السلف فاكنوا يس تعملون النسخ لهذا املعىن  هو املس تعمل عند املتأ خرين، آ ما املتقد ِّ

 وللتخصيص والتقييد آ يضًا.

ص حبديٍث آآخر مثاًل يسمون هذا نسخًا. ِّ ص   فاإذا جاءان حديث  عام وخم

آية آ خرى يسمونه آ يضًا آ و  آية مطلقة وقمي ِّدت حبديث آآخر آ و بأ جاء حديث مطلق آ و آ

 نسخًا؛ هذا عند السلف. 

ِّقون بني النسخ وبني التخصيص والتقييد.  آ ما املتأ خرون فيفر 

مفراد املؤلف هنا من معرفة انخس احلديث ومنسوخه: هو رفعم حمٍك رشع  اثبت خبطاٍب 

بد من معرفة الناخس واملنسوخ يك تعرف ما يمعمل به وما ل متقدم خبطاٍب مرتاخٍ عنه، فال

مسخ، والناخس هو اذلي يمعمل به.  يمعمل به، فاملنسوخ ل يمعمل به؛ ل ن حمكه قد ن

قال: "كنت هنيتمك عن زايرة القبور آ ل فزوروها"،  ملسو هيلع هللا ىلصفكام جاء يف احلديث آ ن النيب 

مسخ هذا اخلطاب وهذا احلمك اإذن اكن عندان خطاب متقدم يهناان عن زايرة القبور ، مث ن

ذن  اذلي فيه خبطاٍب جديد وهو قوهل: »كنت هنيتمك عن زايرة القبور آ ل فزوروها«، اإ

 احلمك القدمي قد انهتيى، وجاء حمك  جديد وهو جواز زايرة القبور.

 

" هنيتمك عن زايرة ملسو هيلع هللا ىلص: ( عن عبد هللا بن بريدة عن آ بيه؛ قال: قال رسول هللا977آ خرج مسمل يف "حصيحه" ) -1

   القبور فزوروها..."
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؛ ل ن (1): "وهنيتمك عن حلوم ال ضايح فوق ثالٍث فأ مسكوا ما بدا لمك"ملسو هيلع هللا ىلصوكذكل قوهل 

ن قد هنامه آ ن يممسكوا حلوم ال ضايح آ كرث من ثالثة آ ايم؛ وذكل لكرثة الفقر اك ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ن هلم يف آ ن يممسكوا حلوم ال ضايح  وكرثة احملتاجني، وعندما وَسع هللا عىل املسلمني، آ ذِّ

ذن  آ كرث من ثالث، فقال: »وهنيتمك عن حلوم ال ضايح فوق ثالٍث فأ مسكوا ما بدا لمك« اإ

مساك حلوم  ال ضايح ل كرث من ثالث منسوخ. الهني  عن اإ

 (2) »وكذكل هنيتمك عن النبيذ اإل يف سقاٍء، فارشبوا يف ال سقية لكها، ول ترشبوا مسكِّرًا"

َبء وعن احلَنمت والنقري  ملسو هيلع هللا ىلصيف البداية هنيى النيب  عن الانتباذ ببعض ال سقية؛ هنيى عن: ادلُّ

آنية اكنوا ينتبذون فهي ا؛ آ ي ينقعون فهيا المتر آ و الزبيب مع واملزفَت، وهذه لكها عبارة عن آ

عن الانتباذ فهيا؛ ل هنا يمرسع فهيا التخمر، فرمبا رشب الشخص  ملسو هيلع هللا ىلصاملاء، فهنامه النيب 

النقيع عىل ظن آ نه غري مسكِّر؛ ويكونم قد آ سَكر ، فاكن يف البداية قد هنامه عن ذكل مث 

 بعد ذكل آ ذن هلم يف الانتباذ فهيا برشط آ ل يكون قد آ سكر.

هذا ما يتعلق بلناخس واملنسوخ، ومباحثه كثرية موجودة يف كتب آ صول الفقه؛ فهذا 

 املبحث آ صاًل من مباحث آ صول الفقه.

؛ بل هو بأ صولِّ الفقه  قال املؤلف رمحه هللا: ) ْن َخصائِّصِّ هذا الكِّتابِّ وهذا الَفنُّ لَيَْس مِّ

، وقد َصنََف الناسم يف هذا كتبًا كثريًة مفيدًة،  َبهم من آ جل ِّها وآ نفعها: كتاب احلافظ الفقيه    آ ش ْ

 (.آ يب بكٍر احلازيم رمحه هللا

هذا املبحث من مباحث آ صول الفقه، وآ صول الفقه عمل  همم ومفيد لطالب العمل اذلي يريدم 

آ ن يمتكَن من العمل ويصل اإىل الاجهتاد، فالبد من دراسة آ صول الفقه، ولكن املشلكة يف 

وا لهذا العمل وآ كرثوا من التأ ليف فيه مه املتلكمون من املعزتةل آ صول الفقه: آ ن اذلين تص دُّ

ومن ال شاعرة ومن غريمه؛ فذلكل جتدم فيه الكثري من ال حباث اليت ل عالقة لها بأ صول 

الفقه، وجتد آ حبااًث لها عالقة بأ صول الفقه، ولكن املتلكمني حادوا فهيا عن اجلاَدة، عىل 

 ل يف تقرير القواعد.طريقهتم يف اس تعامل العقو 

 
 (   977آ خرجه مسمل ) -1
 (   977آ خرجه مسمل ) -2
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فالبد من احلذر عند دراسة هذا العمل وعدم التعمُّق يف مجيع مباحثه ومجيع آ بوابه؛ ففيه 

مباحث هممة، والاسزتادة مهنا مفيدة، وفيه مباحث الاسزتادةم مهنا ضياع  للوقت؛ بل رمبا 

 نَة. آ حيااًن تمدخل عىل الشخص بعض الش هبات وال ش ياء اليت تبعده عن الكتاب والس  

مَفن آ راد آ ن يدرس هذا العمل؛ ينبغ  آ ن يكون حذرًا يف دراس ته، وال فضل آ ن يبحث عن 

رسه هذا العمل ول يدرسه عند آ ي آ حد.  عامٍل س ين  يد ِّ

وكام قال املصن ِّف رمحه هللا: كتابم آ يب بكٍر احلازيم كتاب  مفيد وهمم يف مبحث الناخس 

 .(1)واملنسوخ، وهو مطبوع

وىل، كام وصفه به الإمام آ محد  )قال املؤلف:  وقد اكنت للشافع  رمحه هللا يف ذكل اليدم الطُّ

 (. بن حنبل رمحه هللا

مامًا فقهيًا كبريًا رمحه هللا، صاحب عمٍل يف اللغة ويف  -رمحه هللا  –الإمام الشافع   اكن اإ

مامًا يس تحق الشهرة اليت وصل  لهيا، ال صول ويف الفقه، ويف غريها من الفنون، واكن اإ اإ

ذا آ لَف يف فن مفؤلفاته تكونم انفعة جدًا وهممة؛ فال يس تغين عهنا طالب العمل، وهو  فاإ

ثني من مدرسة آ هل احلديث.  يعتربم من فقهاء احملد ِّ

 فاملدارسم الفقهية القدمية ثالثم مدارس:

 مدرسةم الرآ ي: ومهنا آ بو حنيفة.

 آ محد.ومدرسةم آ هل احلديث: ومهنا الإمام ماكل والشافع ، و 

 ومدرسة آ هل الظاهر: ومهنا داود بن عيل  الظاهري، وابنم حزم.

وظهرت عندان مؤخرًا مدرسة حديثة ضاةل منحرفة؛ يه: مدرسة ال خذ بليرس والسهوةل 

يف لك يشء؛ سواء  اكنت هذه السهوةل موافقة للكتاب والس نَة آ و خمالفة، ل هيمتون بذكل، 

 سهل دامئًا، وهذه طائفة منحرفة عن اجلاَدة.املهم عندمه آ ن يأ خذوا ال يرس وال  

م قَْد يمْعَرف من رسول هللا قال رمحه هللا: ) كقوهل: "كنتم هنيتمك عن زايرة    ملسو هيلع هللا ىلصمث النَاخسِّ

 (.القبور فزوروها" وحنو ذكل 

ص يف احلديث آ نه قد رفع احلمك املتقدم بنفسه، وهذا من آ وحضها. ملسو هيلع هللا ىلصيعين آ ن النيب  ِّ  يمنص 

 
 امسه: "الاعتبار يف الناخس واملنسوخ من الآاثر".   -1
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مْلِّ السرية،  قال: ) كام َسلََكهم    - وهو من آ كربِّ الَعْونِّ عىل ذكل - وقد يمْعَرفم ذكَل بلتَارخيِّ وعِّ

 (.الشافع ُّ يف حديث: "آ فطر احلامجم واحملجوم" وذكل يف زمن الفتح

يقول: "هذا خطأ ،  -رمحه هللا -ح، لكن الش يخ آ محد شاكركذا وقعت العبارة: يف زمن الفت

 والصواب فهيا آ ن يمقال: وذكل قبل الفتح" آ ي: )وذكل قبل زمن الفتح(.

 (.يف شأ ن جعفر بن آ يب طالب قال:)

قال: "آ فطر احلامج واحملجوم" قبل عام الفتح يف شأ ن  ملسو هيلع هللا ىلصآ ي املقصود من ذكل: آ ن النيب 

 غزوة مؤتة قبل الفتح بأ شهر.جعفر بن آ يب طالب اذلي قمتل يف 

منا  قال:) حرم"، واإ تََجَم وهو صامئ  مم وقد قمتَِّل مبؤتة، قَْبَل الَفْتحِّ بأ شهر، وقول ابن عباس: "احم

 (. آ سمل ابن عباٍس مع آ بيه يف الفتح

حرِّم" (1)آ ي آ ن حديث: "آ فطر احلامج واحملجوم" ، (2)يعارض حديث: "احتجم وهو صامئ  مم

م عىل حديثان متعارضان، فعل  منا من التارخي آ ن حديث: »آ فطر احلامج واحملجوم« متقد ِّ

حرم«، فذهب الشافع  رمحه هللا ملسو هيلع هللا ىلصحديث: »احتجم النيب  : اإىل آ ن (3)وهو صامئ  مم

 ملسو هيلع هللا ىلص حديث "آ فطر احلامج واحملجوم" حديث  منسوخ حبديث ابن عباس: "احتجم النيب
ذا تعارضا يف احلمك؛ آ حد ِّم، وثبت وهو صامئ حمرم"؛ ل ن احلديثني اإ هام جيزي والآخر حير 

عندان التارخي وعرفنا املتأ خر من املتقدم مهنام؛ نقيض عىل املتقدم بلنسخ ونقول: هو 

 منسوخ، ونعمل بحلديث املتأ خر.

عم اإىل  قال: ) فأ َما قولم الصحايب: "هذا انخس  لهذا"؛ فمْل يَْقَبهْلم كثري  من ال صوليني؛ ل نه يَْرجِّ

 (. وقد خيطئ فيه  نوعٍ من الاجهتاد،

ذا قال الصحايب : "هذا انخس" يريد بذكل التخصيص آ و التقييد، فينبغ  آ ن يمنتبه  ورمبا اإ
 

 ( عن شداد بن آ وس ريض هللا عنه.  1681(، وابن ماجه) 2369(،  وآ بو داود)17112آ خرجه آ محد) -1
 ( عن ابن عباس ريض هللا عنه.1202(، ومسمل)1938آ خرجه البخاري) -2
س ناده اإىل الشافع  آ نه -3 اعم ابْنِّ َعبَاٍس َعنِّ النيَبِّ ِّ قال: "  آ خرج البهيق  يف "سننه الكربى" بإ عَاَم الَْفْتحِّ َولَْم  ملسو هيلع هللا ىلصَومَسَ

َجاَمَة النَ  ْكرم ابْنِّ َعبَاٍس حِّ ْساَلمِّ، فَذِّ
ِ
ْحرًِّما قَْبَل َحَجةِّ اْل ْحرًِّما , َولَْم يَْصَحْبهم مم نََة   ملسو هيلع هللا ىلصيبِّ ِّ يَكمْن يَْوَمئٍِّذ مم ْساَلمِّ س َ

ِ
عَاَم َحَجةِّ اْل

، َوَحدِّ  ْن اَكاَن اَثبِّتنَيِّ فََحدِّ َعرْشٍ
ِ
نَتنَْيِّ فَا ْساَلمِّ بِّس َ

ِ
نََة ثََماٍن قَْبَل َحَجةِّ اْل ومم س َ مم َوالَْمْحجم يثم ابْنِّ َعبَاٍس اَنخسِّ  يثم آ فَْطَر الَْحاجِّ

وخ   ومم " َمنْسم مم َوالَْمْحجم يثم " آ فَْطَر الَْحاجِّ  " َوَحدِّ
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 ذلكل.

 ( وقبلوا قوهل: "هذا اكن قبل هذا"؛ ل نه انقل، وهو ثقة  مقبولم الروايةقال: )

 فهو يف مثل هذا احلال يبني ِّ التارخي.

 ملنسوخ، وبيَنوا مباحثه هناك.عىل لٍك؛ توسع ال صوليون يف مبحث الناخس وا
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النوع اخلامس والثالثون: معرفةم ضبطِّ آ لْفاظِّ احلديثِّ َمْتنًا  

ازم من التَْصحيفِّ فهيا نادًا، والاْحرتِّ س ْ
ِ
 .وا

س نادًا؛ آ ي ضبطها بلنَْقط والشلك الصحيح سواء   معرفةم ضبط آ لفاظ احلديث متنًا واإ

 ويه متون ال حاديث. ملسو هيلع هللا ىلصاكنت آ سامء الرواة آ و آ لفاظ النيب 

 )والاحرتازم من التصحيف( آ ي: احلذر من التصحيف فهيا. 

 غريها، والتصحيف ويمقال هل التحريف: هو حتويلم اللكمة من الهيئة املتعارف علهيا اإىل

ويكونم بسبب تغيري النقط آ و الشلك؛ آ ي: شلك اللكمة، وبعضم آ هل العمل فَرق بني 

اخلطأ  يف النقط فسامه: تصحيفًا، واخلطأ  يف الشلك وسامه حتريفًا، آ ما السلف مفا اكنوا 

ِّقون بني التصحيف والتحريف.  يفر 

َن احلم قال: ) امعٍة مِّ ْن ذكَل يشء  َكثري  جلِّ ،  فََقْد َوقََع مِّ َمْن تََرمَسَ بِّصناعَةِّ احلَديثِّ ْ مِّ مهِّ فَاظِّ وغرَْيِّ

 (.وليس مهنم 

)ترمَس بصناعة احلديث( آ ي تزاَي بزي آ هل احلديث وليس هو مهنم، والعملم فَضاح لغري 

 آ ههل؛ مفن تطفل عليه فضحه.

َجدَلًا كبريًا قال: )  (وقد َصنََف الَعْسَكرِّيُّ يف ذكل مم

ثني".وامسه: "تصحيفات احمل  د ِّ

فمهم عىل  قال: ) حف، ومل يكْن هل ش يخ  حافظ  يموقِّ وآ كرثم ما يََقعم ذكل لَِّمْن آ خذ من الصُّ

 (. ذكل

ف ؛ وهو اذلي يأ خذ العمل من الصحف مبارشًة من غري  حم وهذا يسمى عند السلف: الصُّ

آ  اللكامت الرجوع اإىل العلامء، قالوا: هذا تكرث آ خطاؤه؛ ل نه يفهم العمل فهامً خاطئًا ويقر 

 بشلٍك خاطئ.

فم يف قراءة القرآآن؛  قال: ) وما يَْنقمهلم كثري  من النَاسِّ عن عامثن بن آ يب شيبة آ نه اكن يمَصح ِّ

 . ْبيانِّ املاَكتِّبِّ رم عن صِّ مقَِّل عنه آ ش ياءم ل تَْصدم  فغريب  جدًا! ل ن هل كتاًب يف التفسري، وقد ن

ثني من ذكل، فَمِّ   يك عن  وآ ما ما وقَع لبعضِّ احملد ِّ ، كام حم نْهم ْنهم ما ياَكدم اللبيبم يَْضَحكم مِّ
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َق حديث: "اي آ ب معري، ما فعل النمغري" رم َع طم  (. بعضهم: آ نه مَجَ

يالعبه   ملسو هيلع هللا ىلص"النمغري" طائر صغري اكن مع آ حد صبيان املدينة ويمكىن بأ يب معري، اكن النيب 

 يسأ هل عن طريه. (1)ويقول هل: "اي آ ب معري ما فعل النغري"

ث مسع هذا احلديث.فه  ذا احملد ِّ

هم من النَاسِّ جفعَل يقول: "اي آ ب معري ما فعل  قال: ) هِّ عىل َمن َحرَضَ مث آ ْمالهم يف َمْجلِّسِّ

، وآ َرخوها عنه ْ ْنَدمهم َح عِّ  (. البعري"، فافْتمضِّ

فهذا حَصف النغري اإىل البعري ، فكتابهتام بلشلك واحدة لكن عندما تضع النقط علهيا يظهر  

الفرق، وقدميًا اكنوا يكتبون من غري تنقيط ول تشكيل، مفا اكن يظهر عندمه النطق  كل

ذا آ خذوه من آ فواه الش يوخ. ل اإ  الصحيح لللكمة؛ اإ

يَةِّ ببغداد: آ نَهم آ ول يومِّ اإجالسه آ ْوَرَد حديث:  قال: ) يس الن ِّظامِّ ِّ َدر  وكذا اتََفَق لَِّبْعضِّ مم

ثر صالة كتاب  يف عليني  "، فقال: " كناٍر يف غلس"، فمل يفهم احلارضون ما  "صالة  يف اإ

هم بأ نه تصَحف عليه من "كتاٍب يف عليني"   (.يقول؛ حىت آ خربمه بعضم

لحظ كتابة: "كناٍر يف غلس" وكتابة: "كتاب  يف عليني" قريبتان من بعضهام كثريًا؛ ذلكل 

 وقع يف هذا الزلل.

 (. آ ش ياء كثرية ها هنا  وهذا كثري  جدًا، وقد آ ورَد ابنم الصالح قال: )

حىت يف قراءة القرآآن، اكنت تقع هلم آ ش ياء من ذكل؛ اكذلي قرآ  بدل: }يف رحل آ خيه{ 

كرت يف كتب التصحيف هذه،  قال: "يف رجل آ خيه"، وهكذا، آ ش ياء كثرية من هذا ذم

 وفامي آ ظن آ ن ابن اجلوزي ذكر يف كتابه "امحلقى واملغفلني" آ ش ياء كثرية من هذا النوع.

ِّي  : )قال ْن    - تغمده هللا برمحته   - وقد اكن ش يخنا احلافظم الكبري اجلهبذ آ بو احلجاج املِّز  مِّ

س ناد واملنت؛ بل مل يكن عىل وجه   آ بَْعدِّ النَاسِّ َعْن هذا املقام، ومن آ ْحَسنِّ الناس آ داًء لالإ

ذا تََغَرَب عليه آ حد  بروا   - فامي نعمل    - ال رض   ية يشء مما  مثهل يف هذا الشأ ن آ يضًا، واكن اإ

: هذا من التَْصحيفِّ اذلي مل   يذكره بعض رَشاح احلديث عىل خالف املشهور عنده، يقولم

فِّ وال خذ مهنا حم َجَردِّ الصُّ بمه اإل عىل مم  (.يَقِّْف صاحِّ

 
 نس بن ماكل ريض هللا عنه. ( عن آ  2150(، ومسمل )6120آ خرجه البخاري)  -1



 

526 

مامًا من آ مئة آ هل  - رمحه هللا - صهر املزي؛ فهو عامل  به، واكن املزي -رمحه هللا - وابن كثري اإ

 احلديث يف زمنه.
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 النوع السادس والثالثون: معرفةم خمتلِّف احلديث

 ويمقال آ يضًا: خمتلَف احلديث؛ بفتحها، فيجوز فتحها وكرسها.

واملقصود من هذا: آ ن يأ يت حديثان متضادان خمتلفان يعارض آ حدهام الآخر يف املعىن 

ذا مل يس تطع امجلع.  ح بيهنام اإ ق بيهنام آ و يرج ِّ  ظاهرًا، فيوف ِّ

ذن فاملقصود مبختلِّف احلديث: آ ن يأ يت حديثان متعارضان يف الظاهر فتحتاج آ ن جتمع  اإ

 بيهنام، ومعرفة هذا الفن همم ومفيد جدًا.

 (. وقد صنَف فيه الشافع  فصاًل طوياًل من كتابه "ال م" حنوًا من جمدلقال: )

بع مفردًا.  وهو مطبوع يف آآخر الكتاب، وقد طم

، وذكل حبسبِّ ما عنده من  قال: ) وكذكل ابنم قتيبة؛ هل فيه جمدل  مفيد. وفيه ما هو غث 

 (.العمل 

يف كتابه خمتلِّف احلديث؛ منه ما  -رمحه هللا - فيه ما ل نفع فيه؛ آ ي: يف الكم ابن قتيبة

آ جاد فيه وآ حسن، ومنه ما آ خطأ  فيه وآ ساء، وقد ش نَع بعض آ هل العمل عليه يف خطأ ه؛ 

قالوا: ل نه مل يكن من آ هل هذا الشأ ن، ولكنه اكن سنيًا يدافعم عن الس نَة رمحه هللا، وقد 

 ش نَع عليه ابن عبد الرب يف "المتهيد" تشنيعًا كثريًا.

ضم بني احلديثني قد يَكونم حبيثم ل ميكنم امجلع بيهنام بوجه، اكلناخس  قال: ) والتَعارم

 (.واملنسوخ، فيمصارم اإىل الناخس ويمرتك املنسوخ

ذا تعارض عندك حديثان وحاولت امجلع بيهنام بش ىت الطرق فمل تمتكن من ذكل ومل  يعين اإ

ليه سبيال، تنظر اإىل التارخي فاإن رآ يت آ ن آ حدهام  متقدم  والآخر متأ خر؛ قلت تعرف اإ

 بلنسخ، وذهبت اإىل آ ن املتأ خر انخس  للمتقدم.

وقد يكونم حبيث ميكنم امجلع، ولكن ل يظهرم لبعض اجملهتدين؛ فيتوقفم حىت يظهَر  قال: )

جيح بنوعٍ من آ قسامه   (.هل َوْجهم الرَتْ

ذا آ شلك عليه فمل يمتكن من امجلع؛ يتوقف.  آ ي: اإ

مم فيمفيت بواحٍد مهنام، آ و يفيت هبذا يف وقت، وهبذا يف وقت، كام يفعل آ محد  قال: ) آ و هَيْجم
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 (.يف الرواايت عن الصحابة

ذا تعارض عنده حديثان:  يعين يقول بأ نه اإ

ما آ ن يمفيت بواحٍد مهنام ويرتك الآخر، آ و يفيت هبذا يف وقٍت، وهبذا يف وقت، يأ خذ هبذا  فاإ

  يفعل آ محد يف رواايت عن الصحابة.آ حيااًن وهبذا آ حيااًن؛ كام

 لكن هذا غري حصيح. 

ن مل يمتكن من امجلع؛  والصواب: آ ن جيمع بني احلديثني، فاإن متكن من امجلع فامحلد هلل، واإ

ذا مل  فينظر يف الناخس واملنسوخ، اإن وجد انَسًا ومنسوخًا آ خذ بلناخس وترك املنسوخ، فاإ

ف ريض هللا عهنم ؛ اكنوا يلجؤون اإىل ذكل عند جيد جلأ  اإىل الرتجيح كام هو فعلم السل

حون بيهنا، فيأ خذون بل قوى ويرتكون ال ضعف،   تعارض ال حاديث فريج ِّ

ماكنك آ ن تعرفها بملامرسة.  وس بل الرتجيح عندمه كثرية؛ بإ

ذا تتبعت آ فعال السلف  - رمحه هللا - وقد ذكر الس يوط  يف "التدريب" مجةًل مهنا، لكنك اإ

 ةل. تتضح كل املسأ  

والقضية كام ذكران: الرتجيح يكون عىل حسب القوة وعىل حسب العمل والفقه واحلفظ، 

 هذا آآخرم سبيل.

 

مامم آ بو بكر ابن خزمية يقول: "ليس مَث حديثان متعارضان من لك وجه،  قال: ) وقد اكن الإ

 (. وَمن وجد شيئًا من ذكل؛ فليأ تين ل ؤل ِّف هل بيهنام"

 ر فيه؛ تمقرآ  الكتب اليت ُآل ِّفت فيه.وملعرفة هذا الفن والتبحُّ 

 

 

 

 

 

 النوع السابع والثالثون: َمْعرِّفَةم املَزيدِّ يف ال سانيد  
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هم قال: ) نادِّ رجاًل مل يَْذكمْرهم غرَْيم  (. وهو آ ن يَزيَد راٍو يف الإس ْ

وهذا داخل يف مسأ ةل زايدة الثقة اليت تقَدمت معنا، ورَجحنا هناك آ ن الصواب يف 

ذا اكن اذلي زاد ليس آ حفظ من اذلي مل املسأ ةل: ا لرتجيح بني اذلي زاد واذلي مل يزِّد، فاإ

 يزِّد وليس آ كرث عددًا؛ فزايدته هذه تكونم مرفوضة، ل تمقبل.

وهذا يقعم كثريًا يف آ حاديَث متعددٍة، وقد َصنََف احلافظِّ اخلطيب البغدادي يف ذكل  قال: )

 كتاًب حافاًل. 

 (  ما ذكره نظر  قال ابنم الصالح: ويف بعضِّ 

، وبعض (1)صنَف كتاًب يف املزيد يف متصل ال سانيد - رمحه هللا - آ ي اخلطيب البغدادي

 ال حاديث اليت ذكرها ل يسمَل هل بأ هنا من املزيد يف متصل ال سانيد، ويه حملم نظر.

يان  ومثَل ابنم الصالح هذا النوَع مبا رواه بعضهم عن عبد هللا بن املبارك عن سف قال: )

دريس يقول: مسعت   عن عبد هللا بن يزيد بن جابر: حَدثين بمرس بن عبيد هللا: مسعتم آ ب اإ

يقول: "ل جتلسوا     ملسو هيلع هللا ىلص واثةل بن ال ْسَقع: مسعت آ ب َمْرثٍَد الَغنَوي يقول: مسعت رسول هللا

لهيا"  . (2) عىل القبور، ول تصلوا اإ

 ورواه آآخرون عن ابن املبارك فمل يذكروا سفيان.  

دريس يف الإس ناد   دخاهل آ ب اإ  . (3)وقال آ بو حامت الرازي: َومهِّ ابن املبارك يف اإ

 ( فهااتن زايداتن

 

ِّ من املراس يل   النوع الثامن والثالثون: معرفةم اخلف  

املعارصة؛ يعين  يعين: املرسل اخلف : هو ما عمرف اإرساهل؛ لعدم اللقاء مبَن روى عنه مع

 
 امسه: "متيزي املزيد يف متصل ال سانيد"   -1
، َعْن َعْبدِّ الَرمْحَنِّ بْنِّ (؛ قال: ) 972احلديث آ خرجه مسمل ) -2 َباَركِّ ، َحَدثَنَا ابْنم الْمم ُّ وَحَدثَنَا َحَسنم ْبنم الَربِّيعِّ الَْبَجيلِّ

، عَ  َبْيدِّ هللاِّ ، قَاَل: مَسِّْعتم يَزِّيَد، َعْن بمرْسِّ بْنِّ عم ، َعْن َواثِّةَلَ بْنِّ اْل ْسقَعِّ، َعْن آ يبِّ َمْرثٍَد الْغَنَوِّي ِّ ْدرِّيَس الَْخْوَلينِّ ِّ
ِ
ْن آ يبِّ ا

وَل هللاِّ  ... ملسو هيلع هللا ىلصَرسم دريسيَقمولم  ( من غري ذكر سفيان، وبذكر آ يب اإ
 (.  57/ 2"علل احلديث" لبن آ يب حامت ) -3
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رواية الراوي مَعَْن عارصه ومل يسمع منه، آ و لعدم السامع مع ثبوت اللقاء، آ و رواية الراوي 

 مَعن لقيه مع عدم سامعه منه، هذا يسمى املرسل اخلف .

مْعَضَل آ يضاً قال:) َع وامل مْنَقطِّ مُّ امل  (. وهو يَعم

 عىل ما ذكران، آ حيااًن الانقطاع يكون بعض آ نواع املنقطع واملعضل تدخلم فيه؛ ل لكها؛ بناءً 

ذا مل يعارصه فهذا  بني راويني قد عارص آ حدهام الآخر فهذا يدخل يف املرسل اخلف ، آ ما اإ

 ل يدخل يف املرسل اخلف ، وكذكل املعَضل.

وقد َصنََف اخلَطيبم البغدادي يف ذكل كتابه املسمى بـ "التفصيل ملهبم املراس يل"،  قال: )

منا يمْدرِّْكهم نقَادم احلديثِّ وُجابذته قدميًا وحديثًا.   وهذا النوعم   اإ

مامًا يف ذكل وجعبًا من العجب، فرمحه هللا وبَل بملغفرة   وقد اكن ش يخنا احلافظ املزي اإ

 ثراه. 

عفاءمه؛ قد   َمْن مْل يمْدرِّْك ثِّقاتِّ الرجالِّ وضم رَِّض عىل كثرٍي من العلامءِّ مِّ ذا عم فاإن الإس ناَد اإ

اهره، ويرى رجاهَل ثقاٍت؛ فيحمكم بصَحتِّهِّ ول هيتدي ملا فيه من الانْقِّطاعِّ آ و  يَْغرَتُّ بظ 

م الصحايب من التابع ، وهللا امللهمم للصواب.   الإعضال آ و الإرسال؛ ل نَه قد ل ميزي 

ومثَل هذا النوع ابنم الصالح مبا روى العَوام بن حوشب عن عبد هللا بن آ يب آ وىف قال:  

: "قد قامت الصالة: هنض وكرب"  ملسو هيلع هللا ىلص اكن رسول هللا  ذا قال بالل  ، قال الإمام آ محد:  ( 1) اإ

 (.مل يلَق العَوامم ابَن آ يب آ وىف 

العوام بن حوشب روى عن عبد هللا بن آ يب آ وىف مع آ ن العوام مل يلَق عبد هللا بن آ يب 

 آ وىف، فاكن الإس نادم منقطعًا.

ث، لحامتلِّ آ نه رواهم عن رجٍل ضعيٍف  يعين فيكونم منقطعًا بيهنام فيمضَعف احلدي قال: )

 (.عنه، وهللا آ عمل 

 

 
 (، وهو ضعيف   2297والبهيق  يف "السنن الكربى" )(، 3371آ خرجه الزبار يف "مس نده") -1
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النوع التاسعم والثالثون: معرفة الصحابة ريض هللا عهنم  

 .آ مجعني

مرتبة  - هذا النوع همم  جدًا لطالب العمل، وخاصًة آ هل احلديث مهنم؛ ل ن هذه املرتبة 

كثرية، نس تفيدم مهنا هنا مرتبة عظمية تتعلق هبا آ حاكم حديثية وآ صولية وفقهية  - الصحبة 

يف معرفة عمل احلديث: معرفة احلديث املرسل واحلديث املتصل بلتفريق بني الصحايب 

 والتابع .

: من رآ ى رسوَل هللاقال املؤلف رمحه هللا: )  (.يف حالِّ اإسالمِّ الرايئ  ملسو هيلع هللا ىلص  والصحايبُّ

 آ ي اذلي رآ ى.

ْن لَْم  قال: ) َبتمهم هل، واإ ْ ْل حصم ْن لَْم تَطم  (.يَْروِّ َعْنهم شيئاً واإ

 آ ي: املسأ ةل ليست متعلقة بلرواية؛ بل متعلقة بلرؤية عند هؤلء.

 (. هذا قولم مجهورم العلامء َخلَفًا وَسلَفاً قال: )

ليه مجهورم آ هل العمل؛ وآ ن املسأ ةل يف حتديد  الصحيح يف تعريف الصحايب هو ما ذهب اإ

ِّ آ و بلرؤية.   الصحايب متعلقة بللُّقِّ  

ن ختللته  ملسو هيلع هللا ىلص فه بعض آ هل العمل فقالوا: هو َمن لق  النيبوعرَ  مؤمنًا به ومات عىل ذكل واإ

  رَدة.

.ملسو هيلع هللا ىلص فقوهل: )هو َمن لق  النيب   (: آ دخَل فيه ال معى والصغري غري املمزي ِّ

(؛ هو يريد ال معى ول بد؛ لكن لفظ: )َمن لق ( ملسو هيلع هللا ىلص وَمن قال: )َمن رآ ى رسول هللا

ن آ رادوه.بيامن لفظ: )َمن ر  يمدخهل،  آ ى( ل يساعدم عىل دخوهل واإ

والصغري غري املمزي ِّ آ يضًا َمن هل رؤية فقط؛ يدخلم يف الصحبة آ يضًا عىل الصحيح، لكن 

 روايته ل تكونم متصةل.

 مؤمنًا به. ملسو هيلع هللا ىلص فقال: َمن لق  النيب
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 فال يعتربم حصابيًا؛ - كرسول هرقل - غري مؤمٍن به مث آآمن بعد ذكل ملسو هيلع هللا ىلص وآ ما َمن لق  النيب 

ذا لقيه وهو اكفر مث آآمن بعد ملسو هيلع هللا ىلص فرشط الصحايب: آ ن يكون مؤمنًا عندما لق  النيب ، فاإ

ن مل يكن حصابيًا؛ ل نه مسع من النيب  .ملسو هيلع هللا ىلص ذكل ل يعتربم حصابيًا، آ ما روايته مفتصةل واإ

ثبتت هل الصحبة برشط آ ن يكون مؤمنًا  ملسو هيلع هللا ىلص جفمهورم آ هل العمل عىل آ ن َمن رآ ى النيب

 ملسو هيلع هللا ىلص آ و َمن التقى بلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ، ومات عىل ذكل؛ آ ي َمن رآ ى النيبعند الرؤية ملسو هيلع هللا ىلص بلنيب
 وهو مؤمن مث بعد ذكل ارتَد؛ هذا ل يعتربم حصابيًا.

ن ختللته رَدة(، آ ي: َمن لق  النيب وهو مؤمن، مث ارتَد، مث  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )ومات عىل ذكل واإ

ويدخلم يف التعريف  رجع اإىل الإسالم ومات مسلامً؛ هذا يعتربم حصابيًا عىل الصحيح 

  املذكور.

وَمن آ راد الزايدة يف مبحث حتقيق تعريف الصحايب؛ فباإماكنه آ ن يرجع اإىل كتاب "الإصابة 

  ، تلكم احلافظ ابن جحر يف آ وهل عن هذه املسأ ةل،(1)يف متيزي الصحابة"

 وكتاب العاليئ: "حتقيقم منيف الرتبة ملن ثبت هل لبن تميية، (2)وكذكل "مهناج الس نة"

 رشيف الصحبة"؛ حققوا القول يف هذه املسأ ةل حتقيقًا طيبًا.

ْحَبةِّ قال: ) ْطالقِّ الصُّ ؤيَةِّ اكٍف يف اإ َجَرَد الرُّ  (. وقد نََص عىل آ ن مم

 اذلي هو مذهب امجلهور.

، وآ بو زرعة، وغري واحٍد ممن صنَف يف آ سامء الصحابة؛ اكبن عبد الرب،  (3)البخاريقال: )

  املديين، وابن ال ثري يف كتابه "الغابة يف معرفة الصحابة"(. وابن مندة، وآ يب موىس

 كتابه امسه: "ُآْسد الغابة يف معرفة الصحابة".

ها، آ اثهبم هللا آ مجعنيقال: ) ها فَوائَِّد وآ ْوَسعم ها وآ ْكرَثم عم َ  (. وهو آ مجم

 
1- (1 /7-17 .) 
2- (8 /382 ) 
آه من ملسو هيلع هللا ىلص  (: "ومن حصب النيب5/2() ملسو هيلع هللا ىلص  : )فضائل آ حصاب النيب 62قال البخاري يف "حصيحه" حتت بب  -3 آ و رآ

 املسلمني؛ فهو من آ حصابه".
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مجلع مث جاء بعده احلافظ ابن جحر وآ لَف كتابه "الإصابة يف متيزي الصحابة"، ففاقه يف ا

والتحقيق والفوائد، ولكن مع ذكل الكتب املتقدمة كثري  مهنا مس نَد؛ آ ي يذكر آ حصاهبا 

ال حاديث بأ سانيدها، فكتاب احلافظ ل يمغين عهنا، لكن يف التحقيق؛ كتاب احلافظ ابن 

ن ِّفت يف  - رمحه هللا –جحر  ل نظري هل، هو كتاب  عظمي ويعتربم آ نفع الكتب اليت صم

 الصحابة.

قال ابنم الصالح: وقد شاَن ابنم عبد الرَب ِّ كتابه "الاستيعاب" بذكر ما جشر بني  ) قال:

 (. الصحابة مما تلقَاه من كتب الإخباريني وغريمه

كتب التارخي وال خبار ل يمعمتدم علهيا هكذا مطلقًا؛ فيجب آ ن يكون صاحبم الكتاب آ و 

صحة يك يمقبل خربه؛ فكثري  من اخملربِّ ثقة ويذكر اخلرب بس نٍد حصيح مع بقية رشوط ال

الإخباريني اذلين يروون ال خبار ضعفاء، بل مرتوكون؛ اكلواقدي محمد بن معر، يعمتدم عليه 

ابن سعد صاحب "الطبقات" كثريًا، وهو مرتوك، وس يفم بن معر كذكل، وآ بو بكٍر 

وخصوصًا  الهذيل، ومحمد بن السائب، وغريمه، وكثريًا ما يذكرون آ خبارمه بأ سانيد واهية

 من انحية الإعضال والانقطاع.

س ناٍد  فال خبار والقصص واحلاكايت املذكورة عن السلف ل تمؤخذ مسلَمة حىت جتدها بإ

فال يمعمتد عىل كتب السري والتوارخي هكذا مطلقًا، احلجة  حصيح خالية من الشذوذ والعةل،

ما يف كتاب هللا آ و يف حديٍث حصيح توفرت فيه رشوط الصحة؛ س واء  اكن ذكل اإ

آ و عن الصحايب آ و عن التابع  آ و يف قصص السلف حىت؛ فال  ملسو هيلع هللا ىلص احلديث عن النيب

 يمسمَل هكذا بخلرب مطلقًا، لبد آ ن يكون حصيحًا اثبتًا.

 

 مذاهب آ خرى يف الصحبة 
ْحَبةِّ مع الرؤية: آ ن يروي عنه حديثًا آ و  قال: ) وقال آآخرون: ل بمَد يف اإطالقِّ الصُّ

 (. حديثني

هؤلء اشرتطوا مع الرؤية: الرواية، فمل يكتفوا فقط بلرؤية؛ قالوا: لبد آ ن يروي عن 

 ولو حديثًا. ملسو هيلع هللا ىلص النيب
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وعن سعيد بن املسيَب: ل بمَد من آ ن يَْصَحَبهم س نًة آ و س نتني، آ و يَْغزو معه غزوًة  قال: )

 (.آ و غزوتني

: "ول يصح هذا (1)العرايق رمحه هللاهذا آ شدُّ من ال ول، هذا رشط  زائد، لكن قال 

ليه محمد بن معر الواقدي ضعيف يف احلديث"؛  الالكم عن ابن املسيب؛ فف  الإس ناد اإ

ليه: محمد بن معر  آ ي هذا الالكم عن سعيد بن املسيب ل يصح عنه؛ فاإن يف الإس ناد اإ

 الواقدي، وهو ضعيف  يف احلديث؛ مرتوك فال يمقبل خربه.

ْبالين قال: ) قال: قلت ل نس بن ماكل:    - وآ ثىن عليه خريًا  - وروى شعبة عن موىس الس َ

آ حد  غريك؟ قال: انس  من ال عراب رآ وه، فأ ما من    ملسو هيلع هللا ىلص هل بق  من آ حصاب رسول هللا 

 . (2) حصبه فال 

 (. رواه مسمل حبرضة آ يب زرعة

َد الرايئ حصابياً   ، بملعىن اخلاص.وهنا يف الكم آ نس التفريق بني الصحبة والرؤية؛ فمل يَعم

 

 

 الصحبة حصبتان 
ْحَبَة اخلاَصةَ قال: ) منا نفى فيه الصُّ  (.وهذا اإ

ذن عندان حصبتان: حصبة خاصة، وحصبة عامة.  اإ

آه يكونم حصابيًا.  الصحبة العامة: يه اليت عَرفها امجلهور بلرؤية: آ ن لك َمن رآ

، آ و آ نفق يف سبيل ملسو هيلع هللا ىلصالصحبة اخلاصة: ويه اليت عناها آ نس بن ماكل: َمن غزا مع النيب 

   .ملسو هيلع هللا ىلصهللا، آ و آ عان النيب 

ْؤيَةِّ اكٍف يف اإطالق الصحبة  قال: ) َجَرَد الرم ْن آ َن مم : مِّ ول يَْنف  ما اْصَطلََح عليه امجلهورم

آهم   ملسو هيلع هللا ىلص لرشفِّ رسولِّ هللا  مْسلمنَي؛ ولهذا جاَء يف بَْعضِّ    وجالةلِّ قَْدرِّهِّ َوقَْدرِّ َمْن رآ َن امل مِّ

 
 (. 125/ 2"رشح التبرصة والتذكرة" ) -1
س ناد جيد.-5/348"الطبقات الكربى" )آ خرجه ابن سعد يف  -2  مكتبة اخلاجن (، بإ
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: "تغزون؛ فيمقال: هل فيمك من رآ ى رسول   ؟ فيقولون: نعم،  ملسو هيلع هللا ىلص آ لفاظِّ احلديثِّ الَصحيحِّ

 (." احلديث بامتمه ملسو هيلع هللا ىلص فيمفتح لمك ..."، حىت ذكر: "من رآ ى من رآ ى رسول هللا 

الكم الش يخ كام ذكر يف احلاش ية من  - (1)احلديث يف الصحيحني؛ وجاء يف حصيح البخاري

: "يأ يت عىل الناس زمان  فيغزو فئام  من الناس، فيقولون: - آ محد شاكر؛ ذكر لفظه اتمًا فقال

؟ فيقولون: نعم، فيمفتح هلم، مث يأ يت عىل الناس زمان ملسو هيلع هللا ىلص هل فيمك َمن صاحب رسول هللا

؟ فيقولون ملسو هيلع هللا ىلصفيغزو فئام  من الناس، فيمقال: هل فيمك من صاحب آ حصاب رسول هللا 

"، ل يكونم فيه دليل  عىل ما ملسو هيلع هللا ىلص فتح هلم"، فف  لفظ: "َمن صاحب رسول هللانعم؛ فيم 

 آ راد امجلهور: من آ ن جمرد الرؤية تثبت هبا الصحبة.

، (2)"ملسو هيلع هللا ىلص وكذكل ورد يف حصيح البخاري بلفظٍ آآخر؛ وهو: "هل فيمك َمن حصب النيب

؛ ذلكل قال (3)" يف حصيح مسململسو هيلع هللا ىلص واللفظم اذلي معنا: "هل فيمك َمن رآ ى رسول هللا

املؤلف: )ولهذا جاء يف بعض آ لفاظ احلديث الصحيح(، ويف البعض الآخر مل يأ تِّ عىل 

ذن فهو شاهد  جيد لقول  هذا اللفظ، لكنه لفظ  حصيح اعمتده مسمل  يف "حصيحه"، اإ

 مجهور العلامء: آ ن جمرد الرؤية تثبتم هبا الصحبة.

همْم يف معاوية ومعر بن عبد العزي قال: ) عاويةم مع رسول  وقال بعضم خري     ملسو هيلع هللا ىلصز: لََيْوم  َشهَِّدهم مم

َر بن عبد العزيز وآ ْهلِّ بَيْتِّهِّ  ْن معم  (. مِّ

 
 ( عن آ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه.  3649)-1
2- (2897  ) 
3- (2532   ) 
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مام آ محد يف "شذرات اذلهب" مسَب لعبد هللا بن املبارك ولالإ ، لكنه حيتاجم (1)هذا القول ن

مام آ محد، ومل يذكر  (2)اإىل معرفة حصته عهنام؛ فاإن صاحب "شذرات اذلهب" نس به لالإ

ليه.آ ين قاهل  س ناده اإ  الإمام آ محد ول ما هو اإ

 

 

 الصحابة لكهم عدول، وال دةل عىل ذكل 
 بعد آ ن انهتيى من تعريف الصحايب بدآ  بلالكم عىل عدالهتم.

؛ ملا آ ثىن هللا علهيم يف كتابه   فرع:قال: ) نَةِّ وامجلاعةِّ ْنَد آ ْهلِّ الس ُّ ُّهمْم عمدول  عِّ والَصحابَةم لكم

َن   هِّْم وآ فْعالِّهِّْم، وما بََذلوهم مِّ ِّ آ ْخالقِّ نَةم النََبويَةم يف املَْدحِّ هلم يف مَجيع العزيز، ومبا نََطَقْت بِّهِّ الس ُّ

،  ملسو هيلع هللا ىلص  ال ْموالِّ وال ْرواحِّ بني يدي رسول هللا ؛ رغبًة فامي عند هللا من الثوابِّ اجلَزيلِّ

 (. واجلزاءِّ امجليلِّ 

قد آ ثىن  هذا هو السبب اذلي اعتقد آ هل الس نَة وامجلاعة ل جهل عداةل الصحابة: آ ن هللا

، وال دةل يف ذكل كثرية؛ مهنا: ملسو هيلع هللا ىلص علهيم يف كتابه، وجاء الثناءم علهيم آ يضًا يف س نَة النيب

ْ   قول هللا تبارك وتعاىل: ومهم يَن اتََبعم رِّيَن َواْل نَْصارِّ َواذَلِّ هَاجِّ َن الْمم }َوالَسابِّقموَن اْل َولموَن مِّ

هيَ  يَن فِّ ِّ هَتَا اْل هْنَارم َخادلِّ رِّي حَتْ وا َعْنهم َوآ عََد لَهمْم َجنَاٍت جَتْ َ اَّلَلم َعهْنمْم َوَرضم ْحَساٍن َريضِّ
ِ
ا آ بًَدا بِّ

ميم  َ الَْفْوزم الَْعظِّ  .(3){َذكلِّ

 
مام آ محد ، وآ خرجه اخلالل يف "الس نة" )270/ 1عزا صاحب "الشذرات" ) -1 ( آ نه قيل  662( حنو هذا الالكم لالإ

؟ قال: معاذ هللا، قيل: مفعاوية آ فضل من معر بن عبد العزيز؟ قال: ل يب عبد هللا: هل يمقاس بأ حصاب رسول هللا  آ حد 

 : "خري الناس قرين".ملسو هيلع هللا ىلص "آ ي لعمري" قال النيب

(  59/207(، وابن عساكر )378(، وال صهباين يف "احلجة يف بيان احملجة" )1955وآ خرجه الآجري يف "الرشيعة" )

 خري  آ و آ فضل من معر بن عبد العزيز. ملسو هيلع هللا ىلص محه هللا مع رسول هللاعن ابن املبارك ؛ قال: تراب دخل يف آ نف معاوية ر 
 1089هو آ بو الفالح الَعْكري ِّ احلنبيل تويف س نة   -2
 [  100]التوبة:  -3
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ْم  ِّ َ َما يفِّ قملموهبِّ َت الَشَجَرةِّ فََعملِّ ونََك حَتْ ْذ يمَبايِّعم
ِ
نِّنَي ا ْؤمِّ َ اَّلَلم َعنِّ الْمم وقال س بحانه: }لَقَْد َريضِّ

ْم َوآ اَثهَبمْم فَْتًحا قَرِّيًبا{  . (1)فَأ نَْزَل الَسكِّينََة عَلهَْيِّ

وهم يفِّ َساعَةِّ وقال س بحانه: }لَقَْد اَتَب اَّلَلم عىََل  يَن اتََبعم رِّيَن َواْل نَْصارِّ اذَلِّ هَاجِّ النيَبِّ ِّ َوالْمم

} ةِّ رْسَ    . (2)الْعم

: "ل تس بُّوا آ حصايب، فلو آ ن آ حدمك آ نفق مثل ُآحٍد ذهبًا ما بلَغ  ملسو هيلع هللا ىلص ومن ال حاديث: قوهل

َد آ حدمه ول نصيفه"  .(3)مم

 اإىل آآخر ذكل من الآايت وال حاديث الواردة.

ذكران: فاإن الآايت وال حاديث يف فضلهم كثرية، ذكر مجةًل مهنا احلافظ ابن جحر يف وكام 

لهيا؛ فهي  كثرية  معلومة مشهورة مس تفيضة  (4)بداية كتابه "الإصابة" ، مَفن آ رادها فلريجع اإ

 واحضة  ظاهرة ل ختفى عىل طالب عمل.

والوقوعم يف آ حدمه آ و فهيم مذَمة؛ حىت قال آ بو فعدالهتم مسلَمة عند آ هل الس نَة وامجلاعة، 

ذا رآ يت الرجل ينتقص آ حدًا من آ حصاب رسول هللا رعة: "اإ فاعمل آ نه  ملسو هيلع هللا ىلص زم

وخصوصًا يف زماننا هذا اذلي انترشت فيه آ قوالم الرافضة وعلت رصخاهتم  ،(5)زنديق"

آذان عامة هذه ال مة، فينبغ  الشد  يف آ   مرمه آ شد من وتطايرت ش هباهتم حىت وصلت اإىل آ

ذا قويت يف زمٍن من ال زمان ينبغ  آ ن يكون آ هلم الس نَة آ شدُّ علهيا وعىل  ال ول، فالبدعةم اإ

آ هلها من بقية ال زمان، فهذه طريقةم السلف، والبدلم اليت يكرثم فهيا هؤلء القوم؛ ينبغ  آ ن 

 والتنفري يكون آ هل الس نَة آ شدُّ عىل آ حصاب هذه البدعة من غريمه للتحذير من خطرمه

 عهنم.

بلغمثائية، ويقولون عنادًا  ملسو هيلع هللا ىلص مث يأ يت بعضم اجلهةل املعاندين فيصفون بعض آ حصاب النيب

هنا ليست س بَة .. س بحان هللا!!   وكربًا عن احلق: اإ

 
 [  18]الفتح: -1
 [  117]التوبة:  -2
 ( عن آ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه. 2541(، ومسمل)3673آ خرجه البخاري) -3
4- (1 /17 -27  ) 
 (  49"الكفاية" للخطيب البغدادي)ص -5
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: "وقوهلم بنو فالن غثاء، قال آ بو بكٍر: "والغثاءم عند (1)قال آ بو بكر ال نباري يف "الزاهر"

بَه لك َمن ل خري فيه ول منفعة العرب ما يعلو املاء  من القامش والزبد مما ل يمنتفع به، فيمش َ

: هو اجلمفاء" اإىل آآخر ما ذكر.  عنده بلغثاء، والغثاءم

: "غيث: الغني والثاء واحلرف املعتل لكمة  تدل (2)وقال ابن فارس يف "معجم مقاييس اللغة"

ثاءم الس يل" اإىل آ ن قال: "ويمقال عىل ارتفاع يشٍء دئٍن فوق يشٍء، من ذكل الغثاء: غ 

لسفةل الناس الغثاء تشبهيًا بذلي ذكرانه"، هذا معىن لكمة "الغثاء" عند العرب؛ فهي  

 سب  واحتقار  واس تخفاف ول شك يف ذكل.

 

ما عن غري قصٍد آ و عن اجهتاد   ما وقع بني الصحابة؛ اإ
ْنهم ما َوقََع عن غرَْيِّ  وآ ما ما جَشََر بيهنم بعده مث قال املؤلف رمحه هللا: ) عليه السالم؛ فَمِّ

  ، ئ ويمصيبم طِّ ْ ف ِّني، والاجهتادم خيم اٍد؛ كيوم صِّ ، ومنه ما اكن َعنِّ اْجهتِّ قَْصٍد؛ كيومِّ اجلََملِّ

؛ فهل آ ْجرانِّ اثنان، واكن عيل    ْن آ ْخَطأ  ومأ جور  آ يضًا، وآ ما املمصيبم َبهم َمْعذور  واإ ولكن صاحِّ

ِّ من معاويَة وآ حصابه. ريض هللا عهنم مجيعاً وآ حْصابمهم آ قرَب اإىل احلَ   (. ق 

يف اخلوارج: "مترقم مارقة  عند فمرقٍة من املسلمني يقتلها آ وىل الطائفتني  ملسو هيلع هللا ىلص لقول النيب

  .(4): "تقتلم مَعارًا الفئةم الباغية" ملسو هيلع هللا ىلص ، وقوهل(3)بحلق«

ق، وآ ن َمن قاتلهم فف  هذين احلديثني دلةل  واحضة عىل آ ن عليًا وَمن معه اكنوا عىل احل 

 اكنوا خمطئني يف تأ ويلهم.

 قال املؤلف رمحه هللا: )ريض هللا عهنم آ مجعني(.

 
1- (2 /88   ) 
2- (4 /413  ) 
 ( عن آ يب سعيد اخلدري ريض هللا عنه، وآ صهل عند البخاري  1064آ خرجه مسمل) -3
  عهنا.  ( عن آ م سلمة ريض هللا2916آ خرجه مسمل )  -4
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ذا حمَك احلامكم  ملسو هيلع هللا ىلص ولكهم مأ جورون، املصيبم هل آ جران واخملطئ هل آ جر كام قال النيب : »اإ

" ذا حمك فاجهتد مث آ خطأ  فهل آ جر   . (1)فاجهتد مث آ صاب فهل آ جران، واإ

معْ قال: ) ول  وَمْردود  وقولم امل ل  َمْرذم ل َمْن قاتَل عليًا؛ قَْول  بطِّ : الَصحابةم عمدول  اإ ةَلِّ  (. زَتِّ

 خملالفته لعموم ال دةل الواردة يف عداةل الصحابة ويف فضلهم.

آ نه قال عن ابن بنته احلسن    ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسول هللا   (2) وقد ثبت يف "حصيح البخاري"قال: )

ن ابين هذا س يد، وس يصلحم هللا به بني فئتني عظميتني   بن عيل، واكن معه عىل املنرب: "اإ

من املسلمني"، وظهر مصداقم ذكل يف نزول احلسن ملعاوية عن ال مر بعد موت آ بيه  

هجرة؛  عيل، فاجمتعت اللكمة عىل معاوية، ومسم  "عاَم امجلاعة" وذكل س نة آ ربعني من ال 

 فسمى امجليَع "مسلمني"(. 

وا  فسمى الطائفتني املتقاتلتني: مسلمني، فال وجه لتكفريمه وتضليلهم البتة، فاإن احتجُّ

 فقال املؤلف:  ؛(3)حبديث: »س بابم املسمل فسوق وقتاهل كفر"

ن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأ صلحوا بيهنام{) فسَمامه "مؤمنني" مع    (4) وقال تعاىل: }واإ

 (. الاقتتال 

 هذا الردم علهيم: آ ن هللا س بحانه وتعاىل مسى الطائفتني املقتتلتني بملسلمني، فليسوا كفارًا. 

 

 

 بعض آ س باب بطالن دعاوى الرافضة يف الصحابة 
َن الَصحابَةِّ مع معاوية؟ قال: )  (.ومن اكَن مِّ

 هذا اس تفهام .

يمقال: لَْم يكْن يف الفريقني مائة  من الصحابة، وعن آ محد: ول ثالثون، وهللا آ عمل.  قال: )

ْ آ َن   ةَلم َعْقلِّهْم ودعوامهم هِّْم وقِّ لِّ ؛ فَهمْم عمدول  لكهم، وآ ما طوائفم الَروافضِّ وَُجْ ومجيعهم حصابة 

 
 ( عن معرو بن العاص ريض هللا عنه.    1716(، ومسمل)7352آ خرجه البخاري)-1
2- (2704    ) 
 ( عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه.64(، ومسمل)37آ خرجه البخاري) -3
 [  9]احلجرات: -4
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؛ فهو من الهذاين بال ْ ل س بعة عرش حصابيًا ومَسَْومهم ل جمردم الرآ ي  الَصحابََة كفروا اإ  دليل، اإ

تََبعٍ  ْهن برٍد وهوًى مم  (. الفاسدِّ عن ذِّ

وهذا آ حد ال س باب اليت كفَر هبا آ هل الس نَة وامجلاعة الرافضة وآ خرجومه من املةل؛ ل هنم 

ل قلياًل، وتكفريمه للصحابة هدم  دلين هللا اكماًل؛ ل ن  ملسو هيلع هللا ىلص يكف ِّرون آ حصاب رسول هللا اإ

لينا صافيًا نقيًا مه آ حصاب النيباذلين بلَغوا هذا ادلي ذا كفَرمه هؤلء ملسو هيلع هللا ىلص ن وآ توا به اإ ، فاإ

مْدبِّرون؛ مل يبَق دين  يموثقم به.  امل

هِّ آ ْظهَرم وآ ْشهَر؛ مما  وقال املؤلف رمحه هللا: ) الفِّ هانم عىل خِّ ْ ْن آ ْن يمَرَد عليه، والربم وهو آ قَلُّ مِّ

َرهم بعده عليه   تِّثالهِّْم آ وامِّ نِّ امم َ مِّ َغهمْم عنه الكتاَب  عمملِّ ، وتبليِّ السالم، وفَْتَحهمْم ال قالمَي والآفاقِّ

، ومواظبهتم عىل الصلوات والزكوات وآ نواع   والس نَة، وهدايهتم الناَس اإىل طريقِّ اجلَنَةِّ

يثارِّ وال ْخالقِّ   القربت يف سائر ال حيان وال وقات، مع الشجاعةِّ والرَباعَةِّ والَكَرمِّ والإ

ثْلَهمْم يف ذكل، فََريَض  امجليةل اليت مل تَ  ْ مِّ كمْن يف آ مٍة من ال مم املتقدمة، ول يكونم آ حد  بَْعَدمهم

َق الاكذبني، آآمني اي رب العاملني.  مم الصادَق، ويمصد ِّ  هللا عهنم آ مجعني، ولعن هللا َمن يهََتِّ

 

 

 

 آ فضل الصحابة
وآ فضلم الصحابة؛ بْل آ فضلم اخلَلْقِّ بعد ال نبياء علهيم السالم: آ بو بكٍر عبد هللا بن  قال: )

؛ ملبادرته اإىل تَْصديقِّ الرسول عليه  ملسو هيلع هللا ىلص عامثن التمي  خليفة رسول هللا  يقِّ د ِّ ِّ َ  بلص  ، ومسم ِّ

هِّم، قال رسول هللا  هل    : "ما دعوتم آ حدًا اإىل الإميان اإل اكنتملسو هيلع هللا ىلص السالم قَْبَل الناسِّ لكم ِّ

نه مل يتلعمث" ل آ ب بكر، فاإ  (.(1) كبوة  اإ

 
(،  وابن 496ئل النبوة" )(، ومن طريقه آ خرجه البهيق  يف "دل139هذا اخلرب ذكره ابن اإحساق يف "السرية")ص  -1

س ناٍد معضل، وآ خرجه ادليلم  يف "مس ند الفردوس" )128/ 30عساكر يف "اترخي دمشق") ( عن ابن 6286( بإ

س ناده ابن جحر يف "الغرائب امللتقطة" ) خمطوطات مكة(، وآ خرجه البالذري يف "آ نساب  -2440مسعود، ذكر اإ

(  2/297، وآ خرجه آ بو نعمي يف "اترخي آ صهبان" ) ملسو هيلع هللا ىلصن النيب ( عن القامس بن محمد بن آ يب بكر ع10/53ال رشاف") 

عن ابن عباس مبعناه، ولكها آ سانيد ضعيفة؛ معضةل ومرسةل وشديدة الضعف، ل يتقَوى بعضها ببعض؛ فاحلديث 

 ضعيف، ويف الصحيح ما يمغين عنه. 
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 (. وقد ذكرتم سريته وفضائهل ومس نده والفتاوى عنه يف جمدٍل عىل حدة، وهلل امحلدقال: )

 ل آ عملم عن هذا اجملدل شيئًا.

مث من بعده: معر بن اخلطاب، مث عامثن بن عفان، مث عيل بن آ يب طالب، هذا رآ يم  قال: )

تَةٍ املهاجرين   هِّ شورى بنَي س ِّ ْن بَْعدِّ  (.وال نصار حني جعَل معرم ال مَر مِّ

 هؤلء الس تة مه من آ هل احلل ِّ والعقد.

فاحْنَرَصَ يف عامثن وعيٍل، واْجهَتََد فهيام عبدم الرمحنِّ بن عوٍف ثالثَة آ ايٍم بليالهيا، حىت  قال: )

، فمَلَْ  ن والصبياَن يف املاكتِّبِّ هِّ دورِّ لوَن بعامثَن آ حدًا، فَقَدَمهم عىل  سأ َل الن ِّساَء يف خم ْ يَْعدِّ  يََرمهم

عيل ٍ ووَله ال مَر قَْبهَلم 
(1).) 

 .  آ ي: وىَل عامثَن قبل عيل 

وسؤال الناس يف املدينة وَمن يدخل علهيا حىت النساء والصبيان؛ اكن من عبد الرمحن بن  

لزمم عبد الرمحن بن  عوف عىل وجه املشورة؛ يستشريمه يف ال مر، ومل يكن لزمًا؛ ل ي

آراهئم. منا آ راد آ ن يس تأ نس بأ  عوف ذكل؛ واإ

 فال جحة فيه عىل جواز الانتخابت كام حيتج به آ هل الباطل يف هذا الزمن؛

علِّمة، واملشورةم معلِّمة وليست ملزِّمة.  لِّزمة وليست مم   فالنتخابتم مم

احلامك يف الانتخابت مه  والانتخابت جيبم آ ن يمسمح للجميع فهيا بملشاركة؛ فاذلي حيددم 

الشعب، آ ما ها هنا فاذلي حَدد احلامك هو عبد الرمحن بن عوف وهو من آ هل ِّ احلل  

 والعقد، فبيهنام فرق  واحض.

  فاملشورة تكونم ل هل احلل والعقد، وتكونم معلِّمة ول تكونم ملزِّمة.

امؤمه، هؤلء اذلين وآ هلم احلل  والعقد: مه رؤوسم البالد وفضالء الناس وعقالؤمه وعل

آ ما الانتخابت ففهيا الفاسد الفاسق الفاجر، وفهيا قليلم العقل  يمستشارون يف آ مر احلمك،

نَي ) ْجرِّمِّ نَي اَكلْمم ْسلِّمِّ موَن{35وقليلم ادلين، والاكفر }آ فَنَْجَعلم الْمم مكم ْ َكْيَف حَتْ ؛ ل (2)( َما لمَكم

 يتساوى هؤلء البتة.

 
 ( 7/164"البداية والهناية" لبن كثري )  -1
 [  36-35]القمل: -2
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ضعت لتطبيق ادلميقراطية اليت يه حمكم الشعب نفسه بنفسه، هذه آ نظمة يف آ صلها وم 

فتطبيقًا لهذا آ وجدوا الانتخابت؛ يك خيتار الشعب اذلي حيمكه، ويقرر الشعب القوانني، 

ِّع ما شاء من ترشيعات عن طريق اجملالس النيابية، وهذا يف دين هللا بطل  لكه؛  ويرش 

مْكم  نِّ الْحم
ِ
{يقول هللا تبارك وتعاىل: }ا ِّ َ َل َّللِّ

ِ
ْ بَِّما آ ْنَزَل اَّلَلم فَأُولَئَِّك (1)ا مكم ، ويقول: }َوَمْن لَْم حَيْ

وَن{ رم م الْاَكفِّ  .(2)مهم

ل هلل تبارك وتعاىل، والاس تدللم هبذا ال ثر اس تدلل  واهن ضعيف،  ذن احلمك ل يكون اإ اإ

بملتشابه ويرتكون احملمك؛ يف ولكن هذا حالم آ هل البدع اكلغريق يتعلق بلقشة؛ يتعلقون 

 قلوهبم زيغ. 

ولهذا قال ادلارقطين: "َمْن قََدَم عليًا عىل عامثن؛ فََقْد آ ْزرى  مث قال املؤلف رمحه هللا: )

 (.(3) بملهاجريَن وال نصار"

عن ابن  (4)"آ زرى": آ ي اس تخَف هبم واحتقرمه وعاهبم، وآ خرج البخاري يف "حصيحه"

ل نعدلم بأ يب بكٍر آ حدًا، مث معر، مث  ملسو هيلع هللا ىلص : )كنا يف زمن النيبمعر ريض هللا عنه؛ قال

  .ملسو هيلع هللا ىلص ل نمفاضلم بيهنم(، وهذه س نَة  تقريرية من النيب ملسو هيلع هللا ىلصعامثن، مث نرتكم آ حصاب النيب 
فهذا دليل  عىل آ ن آ فضل هذه ال مة بعد نبهيا: آ بو بكٍر الصديق، مث معر الفاروق، مث 

 ليه آ هل الس نَة وامجلاعة.عامثن، مث عيل بن آ يب طالب، هذا ما ع 

، وَجَعَل َجنََة الفِّْرَدْوسِّ مأ واه.   وَصَدَق قال املؤلف رمحه هللا: )  ريض هللام عنه وآ كرَم َمثْواهم

نَة اإىل تَْقدميِّ عيٍل عىل عامثن ْن آ ْهل الس ُّ  (. والَعَجبم آ نَهم قَْد َذَهَب بعضم آ ْهلِّ الكوفةِّ مِّ

؛ للحديث اذلي ق  َدمناه.وهذا خطأٌ بني ِّ

ىك عن سفيان الثوريقال: )  (. وحيم

 
 [ 57]ال نعام: -1
 [ 44]املائدة: -2
مام آ محد، وعزاه ابن كثري يف 531، 530، 527، 526وقد عزا اخلالل يف "الس نة" )  -3 ( هذا القول وحنوه لالإ

 ( ل يوب السختياين وادلارقطين ولب.  8/13"البداية والهناية" )
4- (3697  ) 



 

543 

آ ي: حيىك هذا القول وهو: تقدمي عيل  عىل عامثن
(1). 

نه رجع عنهقال: )  (. لكن يمقال اإ

وثبت عنه آ نه قال: )َمن قَدم عليًا عىل عامثن فقد آ زرى عىل اثين عرش آ لفًا مات رسول 

 .(2) وهو عهنم راٍض( ملسو هيلع هللا ىلص هللا

م عن  قال: ) ثهْلم مقل مِّ ، وهو ضعيف  مردود  مبا  ون ُّ َزيَْمة واخلََطايبِّ هم ابنم خم َوكيعِّ بنِّ اجلََراحِّ، ونرََصَ

  ، يَةِّ ضوانِّ يَْوَم احلمَديْبِّ ٍد، مث آ ْهلم بَْيَعةِّ الر  يَةم العرشة، مث آ ْهلم بَْدٍر، مث آ ْهلم ُآحم تقَدم، مث بَقِّ

ني، وقيل: آ هل بدٍر، وقيل: آ هلم بيعة  وآ َما الَسابِّقوَن ال َولوَن؛ فقيل: مه من صىل القبلت 

 (. الرضوان، وقيل غري ذكل، وهللا آ عمل

 

 عدد الصحابة 

آهم من املسلمني: حنو  من س تني   ملسو هيلع هللا ىلصفرع : قال الشافع : روى عن رسولِّ هللا  قال: ) ورآ

 (.آ لفاً 

مه ريض هللا عهنم كثري.  آ ي: عدد الصحابة؛ فعددم

 
ما قوكل يف التفضيل؟ فقال: "آ هل الس نة من ( عن سفيان؛ آ نه س ئل: 303/ 4حىك اخلطايب يف "معامل السنن" ) -1

آ هل الكوفة يقولون: آ بو بكر ومعر وعيل وعامثن، وآ هل الس نة من آ هل البرصة يقولون: آ بو بكر ومعر وعامثن وعيل 

 ". ريض هللا عهنم". قلت: مفا تقول آ نت: قال: آ ان رجل كويف

 قال اخلطايب: " قلت: وقد ثبت عن سفيان آ نه قال آآخر قوليه آ بو بكر ومعر وعامثن وعيل ريض هللا عهنم".
( هذا القول عن سفيان الثوري؛ ولكنه فمين فضل عليًا عىل آ يب بكر ومعر، 517آ خرج اخلالل يف "الس نة" )  -2

 مين فضل عليًا عىل عامثن ريض هللا عهنم مجيعًا.( بس نده اإىل سفيان؛ ف 4/249وآ خرجه اخلطيب يف "اترخي بغداد" )

ون مبا تواتر به النقل عن آ مري املؤمنني عيل بن آ يب طالب..." اإىل قوهل: 117قال ابن تميية يف "الواسطية" ) (: "ويقِّرُّ

 "فهو آ َضلُّ من حامر آ ههل".
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جحة الوداع آ ربعون آ لفًا، واكن معه بتبوك س بعون  وقال آ بو زرعة الرازي: شهد معه قال: )

 (.(1) عليه السالم عن مائة آ لٍف وآ ربعة عرش آ لفًا من الصحابة آ لفًا، وقمبض 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص آ كرث الصحابة رواية حلديث رسول هللا 
، وابن عباس، وابن معر،  قال: ) ، وجابر  : آ نس  قال آ محد بن حنبل: وآ كرثمه روايًة س تة 

 (. وعائشةوآ بو هريرة،  

قلت: وعبد هللا بن معرٍو، وآ بو سعيٍد، وابن مسعود، ولكنه تمويف قدميًا؛  قال ابن كثري: ) 

: عبد هللا بن الزبري، وابن   ولهذا مل يَعَده آ محد بن حنبل يف العبادةل؛ بل قال: العبادةلم آ ربعة 

 (.عباس، وابن معر، وعبد هللا بن معرو بن العاص

ذا قيل: "اجمتع العبادةلم  كروا هنا.اإ   عىل كذا"؛ فاملقصود بلعبادةل: هؤلء اذلين ذم

 

 

 آ ول من آ سمل
نه آ ولُّ َمْن آ ْسمَلَ  قال: ) : آ بو بكٍر الصديق، وقيل: اإ ِّجالِّ ال ْحرارِّ َن الر  فرع : وآ َولم َمْن آ ْسمَلَ مِّ

نه آ ولُّ َمن آ سمل مطلقًا، ول   ، وقيل: اإ : عيل  دْلانِّ َن الوِّ ْطلَقًا، ومِّ دليل عليه من وجٍه  مم

هنا   ومن املوايل: زيد بن حارثة، ومن ال رقاء: بالل،  يصح،  ومن النساء: خدجية، وقيل: اإ

ياقاتِّ يف آ َولِّ البعثة، وهو حميك  عن ابن عباٍس   آ ولُّ َمن آ سمل مطلقًا، وهو ظاهرم الس  ِّ

ثعليب  والزهري وقتادة ومحمد بن اإحساق بن يسار صاحب "املغازي" وجامعة، واَدعى ال 

منا اخلالفم فمين آ سمل بعدها   (.املفرس ِّ عىل ذكل الإجامع قال: واإ

 
ةَلم الَص (: "8/360قال ابن كثري يف "البداية والهناية" ) -1 ْ ْم، فَنمقَِّل َعْن آ يبِّ َوآ َما مجم ِّ َدهتِّ ، فَقَدِّ اْختَلََف النَاسم يفِّ عِّ َحابَةِّ

، آ نَهم قَاَل: هم اَّلَلم َ ِّ َرمحِّ عِّ   رْشِّيَن آ لْفًا. َوَعنِّ الَشافِّ ائََة آ لٍْف َوعِّ ْرعََة آ نَهم قَاَل: يَْبلمغموَن مِّ ولم اَّلَلِّ َصىَل اَّلَلم عَلَْيهِّ َوَسملََ  زم َ َرسم يف ِّ ،  »تموم

ت ِّنَي آ لْفًًا"  َهاَء س ِّ آهم زم نْهم َوَرآ َع مِّ َمْن مَسِّ وَن مِّ ْسلِّمم  َوالْمم
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؛ ل هنام آ ول َمن ملسو هيلع هللا ىلص خدجية وورقة بن نوفل آ ولُّ َمن قَبِّل وصَدق بزنول الويح عىل النيب

مسع بذكل، ولكن الراحج يف هذا: آ ن ل يمطلق القول بأ ن فالاًن آ ول من آ سمل؛ ولكن 

وآ ول َمن آ سمل من النساء؛  وآ ول َمن آ سمل من الودلان، ل،آ ول َمن آ سمل من الرجا  يمقال:

 فهذا آ دق وآ حسن.

 

 

 

 آآخر الصحابة مواتً 
فرع : وآآخرم الصحابة عىل الإطالق مواًت: آ نس بن ماكل، مث آ بو الطفيل عامر ابن  قال: )

واثةل اللييث، قال عيل بن املديين: واكنت وفاته مبكة، فعىل هذا هو آآخرم من مات هبا من  

لصحابة، ويمقال: آآخرم من مات مبكة ابن معر، وقيل: جابر، والصحيحم آ ن جابرًا مات  ا 

بملدينة، واكن آآخر من مات هبا، وقيل: سهل بن سعٍد، وقيل: السائب بن يزيد،  

وبلبرصة: آ نس، وبلكوفة: عبد هللا بن آ يب آ وىف، وبلشام: عبد هللا بن بمرٍس حبمص،  

رص: عبد هللا بن احلارث بن َجْزٍء الزبيدي، وبلاميمة:  وبدمشق: واثةل بن ال سقع، ومب 

َويْفِّع بن اثبت، وبلبادية: سلمة   فريقية: رم ْرس بن معرية، وبإ الهِّْرماس بن زايد، وبجلزيرة: العم

 (.بن ال كوع ريض هللا عهنم

الصحيح اإن شاء هللا: آ ن آآخر الصحابة مواًت عىل الإطالق: آ بو الطفيل عامر بن واثةل؛ 

 (، وقيل غري ذكل، يف مكة.  110هـ( آ و )100ا قول آ كرث آ هل احلديث، مات س نة )هذ

 

 

بة الصحايب؟  ْ  كيف تمْعَرفم حصم
: اترًة بلتَواتمرِّ قال: ) َبةم الَصحايب ِّ ْ  (.فرع : وتمْعَرفم حصم

كصحبة آ يب بكر، ومعر، وعامثن، وعيل، وغريمه من الصحابة؛ تواترت، رواها مجع  عن 

 رت، ول يمنكرها منكر، فالصحبة تمعرف بلتواتر كام يف هؤلء.مجع، واش هتم 

َضةٍ قال: ) َتفيِّ س ْ  (. واترًة بأ ْخباٍر مم
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 يعين: مش هترة، مل تصْل حد التواتر؛ لكهنا آ خبار  مس تفيضة مش هترة.

 (.واترًة بَِّشهاَدةِّ غرَْيِّهِّ من الَصحابَةِّ هل قال: )

 "، وهكذا. ملسو هيلع هللا ىلص "فالن مسع من النيب" آ و ملسو هيلع هللا ىلص يعين يقول: "فالن حصب النيب

ةِّ   ملسو هيلع هللا ىلص واترًة بروايته عن النيب قال: ) معارَصَ شاهدًة مع امل  (.سامعًا آ و مم

ذا روى عن النيب يقول كذا وكذا"؛ تثبتم هل  ملسو هيلع هللا ىلص وقال: "مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإ

 الصحبة بذكل.

م العدل: "آ ان حصايب"؛ فقد قال ابن احلاجب يف "خم قال: ) ذا قال املمعارصِّ : (1) ترصه"فأ ما اإ

رب عن حمٍك رشع ، كام لو قال يف الناخس: "هذا انخس    "احمتل اخلالف"؛ يعين: ل نه خيم

 (. لهذا"؛ لحامتل خطأ ه يف ذكل 

نه يمصَدق خلربه هذا، ذا اكن عدًل وقال: "آ ان حصايب" فاإ  ولكن هذا الصحيح فيه: اإ

نقول: هو عدل يف آ صهل بلصحبة، واشرتطنا العداةل؛ ل نه مل تكن قد ثبتت هل الصحبة يك  

 ولكن بعد آ ن تثبت هل العداةل ويقول هو حصايب؛ تثبت هل العداةل من وُجني:

 ومن وجٍه آآخر: بصحبته. من وجٍه: مبا ثبتت به سابقًا،

قال كذا" آ و: "رآ يته فعل كذا"، آ و "كنا عند    ملسو هيلع هللا ىلص آ ما لو قال: "مسعت رسول هللاقال: )

ليه"، وحنو هذ؛ فهذ   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  ذا حَص الس ند اإ  (. ا مقبول  ل حماةل اإ

ليه.  هذا رشطه: آ ن يصَح الس ند اإ

 (. وهو ممن عارصه عليه السالمقال: )

 .ملسو هيلع هللا ىلص ؛ يمقبل آ نه من آ حصاب النيبملسو هيلع هللا ىلص آ ي: عاش يف نفس العرص مع النيب
 

وَمن ثبتت  وقد آ ل ِّفت كتب  يف الصحابة؛ آ ي يف معرفة َمن هو حصايب وَمن ليس حصابيًا، 

مفن  ومهنا ما هو غري مس ند: مهنا: ما هو مس ند، بة وَمن مل تثبت هل الصحبة؛هل الصح 

و"معرفة الصحابة" لبن  و"معجم الصحابة" لبن قانع، ،املس ند: "معجم الصحابة" للبغوي

 وكذكل "معرفة الصحابة" ل يب نمعمْي؛ هذه من املس ند.  مندة،

 
 ( حتقيق ادلكتور نذير حامدو 600)ص -1
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الصحابة" للحافظ ابن جحر، وكذكل من الكتب ومن غري املس ند: كتاب "الإصابة يف متيزي 

  : "الاستيعاب" لبن عبد الرب، ملسو هيلع هللا ىلص اليت اعتنت بذكر حصابة رسول هللا

ن  و"ُآسد الغابة" لبن ال ثري، وكذكل ابن سعد يف "الطبقات"؛ ذكر طبقات الصحابة؛ واإ

ل آ نه ذكر طبقات الصحابة يف كتابه.  اكن مل يمفردمه يف كتاب؛ اإ

 . ملسو هيلع هللا ىلص  مجعت آ حصاب النيبهذه الكتب اليت
 

 

 

 

 

 

 

 النوع ال ربعون: معرفة التابعني 
 النوعم املمويف ِّ آ ربعني: معرفةم التابعني.  يقال املؤلف رمحه هللا: )

َب الصحايب. (1)قال اخلطيبم البغدادي  : التابع   َمن حَصِّ

ِّ عىل من لَقَِّ    ن مل  ويف الكم احلامك ما يقتيض اإطالَق التابع   الَصحايَب وروى عنه؛ واإ

 (. (2) يصحبه

، كام اكتفوا يف اإطالقِّ امسِّ  قال ابن كثري: )  َ ؤيَتِّهِّ الَصحايبِّ َجَردِّ رم : ومل يَْكتَفوا بِّمم قلتم

ْؤيَتِّهِّ عليه السالم فِّ رم : َعَظَمةم رَشَ آه عليه السالم؛ والَفْرقم  . (الَصحايبِّ ِّ عىل َمن رآ

ن مل يصحبهم وبعض آ هل العمل قال: هو َمن لق ، ومل يشرتط رشطًا زائدًا (3)  الصحايب واإ

  عىل ذكل؛ وهو الصحيح.

 
 ( 22"الكفاية" )ص  -1
َفَخْيرُ النَّاِس قَ ررًنا بَ عرَد الصََّحابَِة َمنر َشاَفَه َأصرَحاُب َرُسوِل اَّللَِّ (: " 42قال يف "معرفة علوم احلديث" )ص -2

يَن َوالسَُّننَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُهُم الدِ   .." َوَحِفَظ َعن ر
ه الَطَبقَة لِّ ن هَلم لقيا وسامعا من ( : "... 5/233قال ابن حبان يف "الثقات" ) -3 ، َوَمىت حَصَ آ دخلْنَاهم يفِّ َهذِّ الَصَحايبِّ 

َوايَته آ و كرثت...".  ؛ دخل يفِّ مجةَل التَابِّعني َسَواء قلت رِّ  َذكلِّ

 ( هذا القول عن مسمل وغريه.2/159ونقل العرايق يف "رشح التبرصة والتذكرة" )
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اإىل الصحابة والتابعني بقوهل:  ملسو هيلع هللا ىلص: "وقد آ شار النيب  -رمحه هللا  - (1)قال احلافظ العرايق

وىب ملن رآ ى َمن رآآين« وىب لَِّمن رآآين وآآمن يب، وطم  " انهتيى.(2)»طم

اج وابن  حبَان: ال معش يف التابعني؛ مع آ نهم مل يسمع من آ حٍد من وقد ذكَر مسمل بن احلج 

ل آ نه رآ ى آ نس بن ماكل- رمحه هللا - الصحابة كام قال الرتمذي  ؛ فالرؤية اكفية، هذا (3)، اإ

حَبة.  مذهب من مذاهب آ هل العمل، وبعضهم اشرتط الصم

 والصواب: آ نه ل بَد من السامع. وهللا آ عمل.

: من  (4)  َطبقاتِّ التَابِّعني اإىل مخس عرشة طبقة وقد قََسَم احلامكم قال: ) ْ ؛ فََذَكَر آ َن آ ْعالمهم

 (.روى عن العرشة

 آ ي: العرشة املبرشين بجلنة من الصحابة.

باد، وآ ب عامثن  قال: ) وذكر مهنم: سعيد بن املمسي ب، وقيس بن آ يب حازم، وقيس بن عم

منذر، وغريمه؛ وعليه  الهندي، وآ ب وائٍل، وآ ب رجاٍء   َصني بن امل طاردي، وآ ب ساسان حم العم

 (.يف هذا الالكم َدَخل  كثري

 يعين: اعرتض عليه يف الكمه.

َن التَابِّعنَي سوى قيس بن آ يب حازم؛ قاهل ابن  قال: ) ةِّ مِّ نَهم لَْم يَْروِّ َعنِّ الَعرْشَ فقد قيل: اإ

نْ  راش، وقال آ بو بكر بن آ يب داود: مل يَْسَمْع مِّ  عبد الرمحن بن عوف. وهللا آ عمل، وآ ما  خِّ

دل يف خالفة معر لس نتني َمَضتا  يَق قوًل واحدًا؛ ل نه وم ِّ د  ِّ  ( سعيدم بن املسي ب؛ فمََلْ يمْدرِّْك الص 

 .-آ ي: يف آ ولها  - من خالفة معر

 (  آ و بقيتا قال: )

: ال ول.  آ ي: يف آآخر س نتني من خالفة معر، والظاهرم

 
 (  160/ 2"رشح التبرصة والتذكرة" ) -1
 وحس نه.   (1254ذكره الش يخ ال لباين رمحه هللا يف "الصحيحة": ) -2
ابِّ النيَبِّ ِّ (: " 22/ 1قال الرتمذي يف "سننه" ) -3 ْن آ حْصَ ْن آ َحٍد مِّ ، َوَل مِّ ٍ ْن آ نَسِّ بْنِّ َماكلِّ : لَْم يَْسَمعِّ اْل مْعَشم مِّ َويمقَالم

" ملسو هيلع هللا ىلص ٍ ىَل آ نَسِّ بْنِّ َماكلِّ
ِ
 َوقَْد نََظَر ا

 (  42"معرفة علوم احلديث" )ص -4
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رولهذا اْختملَف يف سَ قال: ) ْن معم َن العرشة(1)امعِّهِّ مِّ ر مفْن بَْعَدهم مِّ ،  (2) ، قال احلامك: آ درَك معم

نه مل يسمع من آ حٍد من العرشة سوى سعد بن آ يب وق اص واكن آآخرمه وفاًة،  (3) وقيل: اإ

 (.وهللا آ عمل 

  -رمحه هللا -وآ ثبت سامعه من معر: الإمام آ محد 

دلوا يف حياة النيب قال: ) من آ بناءِّ الصحابة:    ملسو هيلع هللا ىلص قال احلامك: وبني هؤلء التابعني اذلين وم

دريس اخلولين نَيف، وآ يب اإ  (.  كعبد هللا بن آ يب طلحة، وآ يب آ مامة آ سعد بن سهل بن حم

دل ذهب به آ خوه ُلمه آ نس بن  قال ابن كثري: )  : وآ ما عبدم هللا بن آ يب طلحة، فلام وم قلتم

: عبد هللا" ملسو هيلع هللا ىلصول هللا  ماكٍل اإىل رس  ، ومثل هذا ينبغ  آ ن  (4) ؛ حفنَكهم وبَرَك عليهِّ ومَساهم

ؤيَةِّ  ؛ جملَردِّ الرُّ َغار الَصحابَةِّ  (. يمعَد من صِّ

غار الصحابة ًا يف حياة النيب -كام تقَدم معنا  -صِّ َمزي ِّ ؛ فروايته تمعدُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َمن اكن مهنم مم

ًا؛ فأ حا  َمزي ِّ  ديثهم ك حاديث كبار التابعني، تمَعدُّ مرسةل.متصةل، وآ ما َمن مل يكن مم

ْحرامِّ حَبَجةِّ  قال: ) ْنَد الَشَجَرةِّ َوْقَت الإ َ عِّ دلِّ منا وم يق؛ واإ د ِّ ِّ وا فهيم محمَد بَن آ يب بكٍر الص  ولقد عدُّ

الوداعِّ 
ْن حياتِّهِّ (5)  ْنَد النيب    ملسو هيلع هللا ىلص ، فمَلْ يمْدرِّْك مِّ َ عِّ ْن مائة يوم؛ ومل يمْذَكْر آ نَهم ُآْحرضِّ وًا مِّ ل حَنْ اإ

غارِّ الَصحابة من محمد بن آ يب    ملسو هيلع هللا ىلص آه، فعبدم هللا بن آ يب طلحة آ وىل آ ْن يمَعَد يف صِّ ول رآ

 بكٍر. وهللا آ عمل 

 
قال آ بو طالب: قلت ل محد: سعيد بن املسيب، عن معر، جحة؟ (: "1/552)قال ابن رجب يف "علل الرتمذي"  -1

ذا مل يقبل سعيد عن معر مفن يقبل؟ ومراده آ نه مسع منه شيئا يسريا، مل  قال: هو عندان جحة، وقد رآ ى معر ومسع منه، واإ

نه كثري الرواية عنه، ومل يسمع ذكل لكه منه قطعًا"  يرد آ نه مسع منه لك ما روى عنه، فاإ
 (.  25"معرفة علوم احلديث" )ص -2
َد اْل مْعَى (: " 26/ 7قال ابن آ يب شيبة يف "املصنف" ) -3 اَن مَهَام ، قَاَل: " َدَخَل آ بمو َداوم وَن، آ ْخرَبَ َحَدثَنَا، يَزِّيدم بْنم َهارم

ي َعْن ثََمانَِّيَة َعرَشَ  : َهَذا يَْروِّ ٍء، عىََل قَتَاَدَة، فَلََما َخَرَج قَالموا هَلم ، قَاَل: َهَذا اَكَن َسائِّاًل قَْبَل الَْجارِّفِّ َل يَْعرِّضم لِّيَشْ ايًّ بَْدرِّ

شَ  َسي ِّبِّ َعْن بَْدرِّي ٍ مم يدم بْنم الْمم َشافََهًة َوَل َحَدثَنَا َسعِّ ٍ "فََواَّلَلِّ َما َحَدثَنَا الَْحَسنم َعْن بَْدرِّي ٍ مم َل َعْن َسْعٍد َعْن َماكلِّ
ِ
 افََهًة ا

 
 ( عن آ نس ريض هللا عنه. 2144(، ومسمل )5467جه البخاري)آ خر  -4
( من حديث جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه، 1218ورد ذكر ولدة آ سامء بنت معيس يف "حصيح مسمل" ) -5

 واحلديث آ صهل عند البخاري. 



 

550 

َقرن   - : النعامن وسويدًا (1) وقد ذكر احلامك   (.يف التابعني، وهام حصابيان  - ابين مم

مه من التابعني.آ ي: آ خ   طأ  يف عَد ِّ

 

 

 اخملرضمون 
مَخرْضَموَن: ومه اذلين آ ْسلَموا يف حياةِّ رسولِّ هللا  قال: )  (. ولَْم يََرْوه   ملسو هيلع هللا ىلصوآ ما امل

 يف فصٍل مس تقل. (2)وقد ذكرمه احلافظ يف "الإصابة"

يف تعريف املمخرضمني: "فأ ما املمخرضمون من التابعني مه اذلين آ دركوا اجلاهلية  (3)قال احلامك

وليست هلم حصبة"، آ ي: آ دركوا اجلاهلية وآ دركوا الإسالم؛ ولكهنم مل  ملسو هيلع هللا ىلصوحياَة رسول 

 ومل يَروه. ملسو هيلع هللا ىلصيلقوا النيب 

َن  قال: ) ْم مِّ ِّ ؛ فك هَنم قمطعوا عن نمظراهئِّ : القطعم مةم  (. الَصحابَةِّ واخلرَْضَ

 .ملسو هيلع هللا ىلصلعدم رؤيهتم للنيب 
َويْدم بن غَْفةَلَ،  قال: ) ، وسم ُّ وقد عََد مسمل حنوًا من عرشين نفسًا مهنم: آ بو معرو الَشيْباينِّ

  ، ، وَعْبدم َخرْيِّ بن يزيَد اخلَْيواينُّ رو بن مميون، وآ بو عمامثن الهَنْدي، وآ بو احلاَلل الَعَتيك  ومَعْ

رارة، وقا  : عبد هللا بن  وربيعةم بن زم ُّ ْسمٍل اخلَْولينِّ : آ بو مم ل ابنم الصالح: وممن مل يذكره مسمل 

 (. (4) ثمَوب

َكمي، وال ْحنَفم بنم قيٍس قال ابن كثري: )  : وعبدم هللا بن عم    (. قلتم

 

 
ِّن يف الصحابة اذلين (: النعامن بن 190(، ولكنه ذكر آ يضًا يف "املعرفة" )ص154"معرفة علوم احلديث" )ص -1 مقر 

 سكنوا الكوفة. 
2- (5 /474  ) 
 (  44"معرفة علوم احلديث" )ص -3
ثَلَثَةِّ َوفَْتحِّ الَْواوِّ وبعدها (: "132/ 7قال النووي يف رشحه عىل مسمل ) -4 ِّ الْمم ٍ َعْبدم اَّلَلِّ بْنم ثمَوٍب بَِّضم  ْسملِّ ... َوامْسم آ يبِّ مم

، وكذا قال العيين يف "مغاين ال خيار" وختفيف الواو ويقال: ابن آ ثوب..."موحدة ويقال: ابن ثواب بفتح الثاء 

 (. 64/ 5(، وابن جحر يف "الإصابة" )326/ 3)

 (: "بوزن :معر"2/707وقال الس يوط  يف "تدريب الراوي" )
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 آ فضل التابعني
  وقد اختلفوا يف آ فضل التابعني َمن هو؟ قال: )

مَسي ب؛ قاهل   آ محد بن حنبل وغريه، وقال آ هلم البرصة: احلسن،  فاملشهور: آ نه سعيد بن امل

وقال آ هلم الكوفة: علقمة، وال سود، وقال بعضهم: آ ويس  القرين، وقال بعضم آ هل مكة:  

 (. عطاء بن آ يب ربح

 وآ هلم لك بدل آ عمل بصاحهبم من غريه؛ ذلكل يفضلونه عىل غريه.

ن خرَي التابعني رجل  ملسو هيلع هللا ىلصوالصحيح آ نه آ ويس القرين؛ لقوهل   يمقال هل آ ويس، وهل وادلة ، : "اإ

روه فليس تغفر لمك" ، فَمم  .(1)واكن به بياض 

 

 

 س يدات النساء من التابعيات 
رة بنت عبد الرمحن، وآ م  قال: ) داتم الن ِّساء من التابعني: حفصةم بنتم سريين، ومَعْ ي ِّ وس َ

 (. ادلرداء الصغرى ريض هللا عهنم آ مجعني

 

 

 

 من سادات التابعني
ومن سادات التَابعني: الفقهاءم الس بعة بحلجاز؛ ومه: سعيد بن املسي ب، والقامس بن  قال: )

محمد، وخارجةم بن زيد، وعروةم بن الزبري، وسلامين بن يسار، وعبيد هللا بن عبد هللا بن  

: سامل بن عبد هللا بن معر، وقيل: آ بو َسلَمة بن عبدالرمحن بن عوف،   عتبة، والسابعم

 (.بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشاموقيل: آ بو بكر  

 

 
 ( عن معر بن اخلطاب ريض هللا عنه.2542آ خرجه مسمل ) -1
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وقد آ ْدخَل بعضهم يف التابعني َمن ليس مهنم، كام آ خرج آآخرون مهنم َمن هو معدود   قال: )

وا جامعًة من الصحابةِّ فمين ظنوهم   فهيم؛ وكذكل ذكروا يف الصحابة َمن ليس حصابيًا، كام عدُّ

موف ِّ    (.ق للصواب اتبعي ًا، وذكل حبسب مبلغهم من العمل. وهللا امل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع احلادي وال ربعون: يف معرفة رواية ال اكبر عن  

 . ال صاغر

. قال: ) رِّ وايَةِّ ال اْكبِّرِّ َعن ال صاغِّ  النوع احلادي وال ربعون: يف َمْعرِّفَةِّ رِّ

ام ن ِّ آ ْو هم  (. قَْد يَْروي الَكبريم الَقْدرِّ آ و السِّ 
 آ ي: القَْدر والسن.

هْنمام آ و فهياممَعن هو  قال: ) ونَهم يف لٍك مِّ  (. دم

 آ ي: يف القَْدر والسن.

ْن آ َجل ِّ ما يمْذَكرم يف هذا الباب: ما ذكرهم رسولم هللا قال: ) ْطَبتِّهِّ عن متمٍي    ملسو هيلع هللا ىلص ومِّ يف خم

، واحلديثم يف   هم به عن رؤيتهِّ ادَلَجاَل يف تكل اجلزيرةِّ اليت يف الَبْحرِّ ادلاري ما آ ْخرَبَ

 (.(1) الصحيح

 عن متمي ادلاري. ملسو هيلع هللا ىلصآ ي: رواه النيب 

 ( روايةم معاوية بن آ يب سفيان (2)وكذكل يف "حصيح البخاري"قال: )

  وهو حصايب

 
 (  2942آ خرجه مسمل) -1
2- (3641 ) 
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امرقال: )  (. عن ماكل بن خيم

 وهو اتبع .

ِّ  قال: ) عن معاذ: "ومه بلشام"، يف حديث: »ل تزالم طائفة  من آ ميت ظاهرين عىل احلق 

 ( .حىت 

امر عن معاذ.  آ ي: روى معاوية ريض هللا عنه زايدة: "ومه بلشام" عن ماكل بن خيم

ةلم عن َكْعبِّ ال ْحبارِّ قال ابن كثري: )   (. قال ابن الصالح: وقد روى الَعبادِّ

 العبادةل مه: عبد هللا بن معر، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن معرو. 

 وآ ما كعب ال حبار؛ فهو اتبع . 

: وقد حىك عنهقال ابن كثري: )   ( قلتم

 آ ي: عن كعب ال حبار.

، وآ بو هريرة، وجامعة  من الصحابةقال: )  (. معر، وعيل 

 آ ي: حكوا عنه بعض احلاكايت.

، وكذا   وقد روى الزُّهريُّ قال: ) وحيىي بنم سعيد ال نصاري عن ماكٍل، وهام من ش يوخهِّ

هنم نَي ف  وعرشون، ويمقال: بِّْضع    عيٍب جامعة  من التابعني، قيل: اإ روى عن معرو بن شم

  وس بعون، فاهلل آ عمل. 

ْدان مجيَع ما َوقََع من ذكل؛ لطاَل الفصلم جدًا.   ولو رَسَ

 (.الفائدة: َمْعرِّفَةم قَْدرِّ الَراوي عىل املَْرويُّ عنهقال ابن الصالح: ويف التنبيه عىل ذكل من  

قال النووي رمحه هللا: "من فائدته: آ ل يمتََومَه آ ن املروي عنه آ كرب وآ فضل؛ لكونهِّ 

آ كرب وآ فضل من التلميذ،  - آ ي: الش يخ - ؛ ل نه الغالب آ ن يكون املروي عنه(1)ال غلب"

 احلال عىل ما هو عليه الغالب؛ آ فردوا كل هذا النوع.هذا هو الغالب، فيك ل تتومه آ َن 

مزْنِّل    ملسو هيلع هللا ىلص  آ هنا قالت: آ مران رسول هللا  - ريض هللا عهنا  - وقد حَص عن عائشة قال: ) آ ن ن

 (. الناس منازهلم

 
 ( 95التيسري" )ص"التقريب و  -1
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، وآ عهَلم آ بو داود بلنقطاع بني مميون بن (1)هذا احلديث ضعيف، آ خرجه آ بو داود وغريه

 آ يب ش بيب وعائشة.

 

 

 

مَدبَج النوع ا   لثاين وال ربعون: معرفة امل
مَدبَج قال: )  (.النوع الثاين وال ربعون: معرفة امل

دجبًا حلس نه؛ ل نه لغًة: املزيَن، مَدبَج يف طبقٍة  قيل: مسم  مم وقيل: ل ن القريننيِّ الواقعنيِّ يف امل

ذ يمقال للخدين:  ا بخلدين؛ اإ هبِّ   ادليباجان،واحدة؛ مبزنةٍل واحدة، فش م

 وقيل غري ذكل من املعاين اليت مسم ِّ  هبا.

نًَا وس ندًا قال: )  (.وهو روايةم ال ْقرانِّ س ِّ

والقرينان هام املتقاربن يف  هذا تعريفه: هو آ ن يروي القرينان لكُّ واحٍد مهنام عن الآخر،

  السن والإس ناد.

 .واملقصود بلإس ناد: ال خذ عن الش يخ واملقصود بلسن: العمر،

نانم قال: ) ْن تفاَوتَتِّ ال س ْ ؛ واإ نَدِّ  (. واكتفى احلامكم بملقاربَةِّ يف الس َ

ن مل يتقارب يف السن   . (2)- يف العمر - آ ي: بلتقارب يف ال خذ عن الش يخ واإ

َدجَباً قال: ) ؛ مسم : مم هْنمام َعنِّ الآَخرِّ  (. مفىت روى لكم  مِّ

ذا روى ال ول عن الثاين، والثاين عن ال ول؛ يسم  ى مدجَبًا.اإ

 (.ك يب هريرة وعائشةقال: )

ذا وجدت رواية ل يب هريرة عن عائشة، ووجدت رواية لعائشة عن آ يب هريرة؛ يسمى  اإ

َدجَبًا.  مم

 
( عن معر بن خمراق عن 10489(، والبهيق  يف "شعب الإميان" )4826(، وآ خرجه آ بو يعىل )4842آ بو داود ) -1

 عائشة، وقال: "قال الإمام آ محد: ومعر بن خمراق عن عائشة مرسل"
َذا تَقَارَ (: " 215قال احلامك يف "معرفة علوم احلديث" )ص -2

ِ
نََما الْقَرِّينَانِّ ا

ِ
َا" َوا مهم نَادم س ْ

ِ
مَما، َوا هنُّ  َب س ِّ
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والزُّهري ومعر بن عبد العزيز، وماكل وال وزاع ، وآ محد بن حنبل وعيل بن املَديين،  قال:)

 (.مدجَبًا، وهللا آ عملمفا مل يروِّ لك  عن الآخر ل يمسَمى  

فاإن روى آ حدهام عن الآخر ومل جند رواية للثاين عن ال ول؛ فهذه تسمى )رواية ال قران(، 

َدجَبًا. ذا وجدان رواية لل ول عن الثاين والثاين عن ال ول فيسمى حديهثام مم   آ ما اإ
 

 

 فائدة معرفة املَدبَج:
بْدال )الواو( بـ: )عن(،وفائدة معرفة هذا النوع: آ ل يمَظَن آ َن يف 

ِ
ذا مل  الإس ناد زايدة، آ و ا فاإ

ت بَك رواية ماكل عن ال وزاع  عن الزُّهري مثاًل؛  ذا َمر  تكن تعرف هذا النوع، رمبا اإ

ْكر )ال وزاع ( زايدة يف الإس ناد؛ مفاكل وال وزاع  قرينان، والكهام يروي  ظننَت آ ن ذِّ

وال وزاع  صواهبا: )واو(؛ ذلكل نهَبوَك عن الزُّهري، آ و تظن آ ن )عن( اليت بني ماكل 

 عىل مثل هذا بِّذكرِّ هذا النوع يف آ نواع علوم احلديث.
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واة   النَوعم الثالثم وال ربعون: معرفةم ال خوة وال خوات من الرُّ
واة.  قال: )  النَوعم الثالثم وال ربعون: َمْعرِّفَةم ال خوة وال خوات من الرُّ

 (.وقد َصنََف يف ذكل جامعة  مهنم: عيل بن املديين، وآ بو عبد الرمحن الن سايئ

اج، ومسمل بن احلجاج، وآ بو داود السجس تاين.  كذكل: آ بو العباس الرَسَ

بأ خٍ آ خًا عند الاشرتاك يف امس ال ب، يعين: قالوا من فوائد هذا النوع: آ ل يمَظَن َمن ليس 

تشاهبًا؛ فتظن آ ن هذا آ خ  لهذا، وليس كذكل؛ فذلكل نهَبوا  مير معك خشصان امسم آ بوهيام مم

 بذكر هذا النوع.

تبة، معرو بن العاص وآ خوه:  قال: ) مفن آ مثةل ال خوين: عبد هللا بن مسعود وآ خوه: عم

  يزيد. هشام، وزيدم بن اثبت وآ خوه: 

ومن الت ابعني: معرو بن رشحبيل آ بو ميرسة وآ خوه: آ رمق، الكهام من آ حصاب ابن مسعود،  

ْحبيل، وآ خوه: آ رمق.  َ َزيْل بن رشم  ومن آ حصابهِّ آ يضًا: هم

عيب،   عيب وآ خواه: معر وشم نيف، معرو بن شم خوة : َسهْل  وَعبَاد وعامثنم بنو حم ثالثة  اإ

 آ سامةم وعبد هللا.   وعبد الرمحن زيد بن آ سمَل وآ خواه: 

هيل بن آ يب صاحل وآ خوته: عبد هللا   ، وصاحل. - اذلي يقال هل َعبَاد    - آ ربعة  آ خوة : سم   ومحمد 

د.    َحم  ران، ومم براهمي، وآآدم، ومعِّ خوته ال ربعة: اإ يينة واإ  مخسة  آ خوة : سفيان بن عم
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يقول: لكهم    - النيسابوري  يعين    - : مسعتم احلافظ آ ب عيل احلسني بن عيل  (1) قال احلامك

 (. حَدثوا

واة.  آ ي: لكهم من الرُّ

تة  آ خوة : ومه محمدم بن سريين وآ خوته: آ نس، وَمْعَبد، وحيىي، وحفصة، وكرمية؛  قال: ) س ِّ

كذا ذكرمه الن سايئ وحيىي بن معني آ يضًا، ومل يذكر احلافظ آ بو عيل النيسابوري فهيم  

 ي قبهل، واكن َمعبد  آ كربمه، وحفصة آ صغرمه. )كرمية(؛ فعىل هذا يكونون من القسم اذل

وقد روى محمد بن سريين عن آ خيهِّ حيىي عن آ خيهِّ آ نس عن مولمه آ نس بن ماكٍل آ ن  

قًا"  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا  ِّ قال: "لبيك حقًا حقًا، تعب دًا ور 
 (2). 

َويد، وعبد الرمحن، وعقيل،   ِّن وآ خوته: س نان، وسم َقر  ومثالم س بعٍة آ خوة: النعامن بن مم

بوا النيب  ومَ  ، هاجروا وحصِّ مَسَم السابعم هنم شهدوا اخلندق لكهم.   ملسو هيلع هللا ىلصْعقِّل، ومل ي  ويمقال: اإ

مة  (.(3)قال ابن عبد الرب ِّ وغريم واحٍد: مل يشاركهم آ حد  يف هذه املَْكرم

؛ شهدوا لكهم بدرًا لكهنم ل ٍم، ويه عفراءم  قال ابن كثري: )  : ومَثَ س بعةم آ خوٍة حصابة  قلتم

ذًا، مث تزوجت   ِّ بنت عبيد، تزوجت آ وًل بحلارث بن رِّفاعة ال نصاري فأ ودلها معاذًا ومعو 

بعد طالقه لها بلبمكري بن عبد ايليل بن انشب فأ ودلها اإايسًا وخادلًا وعاقاًل وعامرًا، مث  

ارث فأ ودلها عوفًا، فأ ربعة  مهنم آ شقاء: ومه بنو البمَكري، وثالثة  آ شقاء: ومه  عادت اإىل احل 

ذ ابنا عفراء، هام الذلان  ملسو هيلع هللا ىلص بنو احلارث، وس بعهتم شهدوا بدرًا مع رسول هللا  ِّ عو  ، ومعاذ ومم

آ ثبتا آ ب ُجٍل معرو بن هشاٍم اخملزويم، مث احزَت رآ سهم وهو طرحي : عبد هللا بن مسعود  

 (.  هللا عهنمالهمذيل ريض

 

 

 
 (  155"معرفة علوم احلديث" )ص -1
( موقوفًا عىل آ نس، وليس يف الإس نادين ذكر آ نس بن 6804( مرفوعًا، و)6803آ خرجه الزبار يف "مس نده" ) -2

ًا؛ مهنا ما ذكره املؤلف يف "العلل" ) من قوهل وفعهل،  (، وحصح املوقوف عىل آ نس12/3سريين، وذكر ادلارقطين هل آ وُجم

 ومن غري ذكر آ نس بن سريين. 
 (  3/1432"الاستيعاب يف معرفة ال حصاب" ) -3
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 النوعم الرابعم وال ربعون: معرفةم رواية الآبء عن ال بناء.  
 النوع الرابع وال ربعون: معرفة رواية الآبءِّ عن ال بناء. قال: )

، وقد ذكر الش يخم آ بو الفرج بن اجلوزي يف  (1) وقد َصنََف فيه اخلطيبم البغدادي كتابً 

الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عهنا آ هما آ م رومان  : آ َن آ ب بكر  (2) بعض كتبه

 آ يضًا. 

 قال: روى العباسم عن ابنيه: عبد هللا والفضل.  

مْعمَت بن سلامين، وروى آ بو داود عن ابنه   قال: وروى سلامين بن َطْرخان التمي  عن ابنه امل

 آ يب بكر بن آ يب داود.  

يينة عن وائل بن داود عن ابنه  وقال الش يخ آ بو معرو بن الصالح: وروى سفيان بن   عم

:  ملسو هيلع هللا ىلصبكر بن وائل عن الزُّهري عن سعيد بن املسي ب عن آ يب هريرة قال: قال رسول هللا  
 ." غلقة  والرِّجَل موثقة  روا ال حامل فاإن اليد مم ( 3)"آ خ ِّ

 

: ل يمعرف اإل من هذا الوجه.    قال اخلطيبم

آ يب جعفر محمد س تَة عرش    قال: وروى آ بو معر حفص بن معر ادلوري املمقرئ عن ابنه

 حديثًا آ و حنوها، وذكل آ كرثم ما وقع من رواية آ ٍب عن ابنه. 

مث روى الش يخ آ بو معرو عن آ يب املظفَر عبد الرحمي بن احلافظ آ يب سعد عن آ بيه عن   

نه مطردة    وا موائدمك الَبقل فاإ مامة مرفوعًا: "آ ْحرضِّ ابنه آ يب املظفر بس نده عن آ يب اإ

 
 "رواية الآبء عن ال بناء"  -1
 ( 520"تلقيح فهوم آ هل ال ثر" )ص -2
 ( 1130( انظر السلسةل الصحيحة )11663"السنن الكربى" للبهيق  )  -3
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، سكت عليه الش يخ آ بو معرو، وقد ذكره آ بو الفرج بن اجلوزي  ( 1) التسمية"للش يطان مع  

 (.، وآ ْخلِّق به آ ن يكون كذكل(2) يف "املوضوعات" 

 آ ي جدير  به آ ن يكون موضوعًا.

ويناه عن آ يب بكر الصديق عن عائشة عن  قال: ) مث قال ابن الَصالح: وآ َما احلَديثم اذلي رم

ْن لكم ِّ َداٍء"  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  فاء  مِّ : "شِّ  (.؛ فهو غلط (3) آ نه قال يف احلَبَةِّ الَسْوداءِّ

 آ ي هبذا الإس ناد.

منا رواه آ بو بكر عبد هللا بن آ يب عتيٍق محمد بن عبد الرمحن بن آ يب  قال: ) بكٍر الصديق  اإ

 (. عن عائشة

 .(4)وكذا آ خرجه البخاري يف "حصيحه"

قال: ول نعرفم آ ربعًة من الَصحابَةِّ عىل نََسٍق سوى هؤلء: محمد بن عبد الرمحن بن  قال: )

  (.ريض هللا عهنم ، وكذا قال ابن اجلوزي وغريم واحٍد من ال مئة  - آ يب بكر بن آ يب حقافة  

: قال ابن كثري: )  ويلتحقم هبم تقريبًا عبد هللا بن الزبري؛ آ مهم آ سامء بنت آ يب بكر بن  قلتم

 آ يب حقافة، وهو آ َسنُّ وآ شهر يف الصحابة من محمد بن عبد الرمحن بن آ يب بكٍر. وهللا آ عمل. 

: وقد روى محزةم والعباس   عن ابن آ خهيام رسول هللا    - ريض هللا عهنام   – قال ابن اجلوزي 

صعب  الزبري   ملسو هيلع هللا ىلص  (.ي ، وروى مم

 .- هو مصعب بن عبد هللا الزبريي- 

حساق ابن حنبل عن ابن آ خيه: آ محد بن محمد بن  )قال:  عن ابن آ خيه: الزبري بن باَكر، واإ

 (.حنبل، وروى ماكل  عن ابن آ خته: اإسامعيل بن عبد هللا بن آ يب آ ويس

 

 
 ( حتقيق نور ادلين عرت 314"مقدمة ابن الصالح" )ص -1
 ( ونقل هناك الكم العلامء فيه 298/ 2) -2
 ( من رواية ابن آ يب عتيق عن عائشة مرفوعًا، وهو الصحيح.5687احلديث آ خرجه البخاري) -3

س ناده : عن آ يب بكر الصديق عن عائشة مرفوعًا؛ فأ خرجه الطرباين يف  (،  105"املعجم ال وسط" )وآ ما ما جاء يف اإ

(، وآ ن الراوي عن عائشة ريض هللا 144/ 10وانظر الكم احلافظ ابن جحر يف علل هذا الإس ناد يف "فتح الباري" )

 عهنا ليس آ بو بكر الصديق ريض هللا عنه؛ بل هو حفيد آ خهيا عبد الرمحن.
4- (5687  ) 
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 النوع اخلامس وال ربعون: يف رواية ال بناء عن الآبء.  
 النوع اخلامس وال ربعون: يف رواية ال بناء عن الآبء. قال: )

 وذكل كثري  جدًا. 

 (.وآ ما روايةم الابن عن آ بيه عن جده؛ فكثرية  آ يضاً 

 ل ن هذا النوع نوعان:

 النوع ال ول: رواية ال بناء عن آآبءمه مبارشًة.

 اين: رواية ال بناء عن آآبءمه عن آ جدادمه.والنوعم الث

  - ولكهنا دوَن ال ول، وهذا كعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد هللا بن معرو عن آ بيه قال: )

ه عبد هللا بن معرو بن العاص - وهو شعيب   (. عن جد ِّ

ه( هنا: آ ي: جد آ بيه.  )جدُّ

 وهذا هو الصوابم ل ما عداه.  قال: )

 (. مواضع يف كتابنا "التمكيل"، ويف "ال حاكم الكبري" و"الصغري"وقد تلكمنا عىل ذكل يف  

تلكم عىل اختالف العلامء يف هذه الطريق؛ طريق معرو بن شعيب عن آ بيه عن جده، 

ه(؛ فبعضهم  ها بناًء عىل اختالفهم يف املقصود من )جد ِّ فالعلامء خمتلفون يف قبولها آ و رد ِّ

 معرو هو )محمد(، فيكونم احلديث مرساًل. يقول: الضمريم يعودم اإىل )معرو(، وجدُّ 

: اإن الضمري يعودم اإىل )شعيب(، وجدُّ شعيب هو )عبد هللا بن معرو(،  وبعضهم يقولم

 فيكونم الإس نادم متصاًل. 

يف - رمحه هللا - واذلي ذكره ابن كثري هو الصواب، وقد حقَق ال مر الش يخ آ محد شاكر

 احلاش ية؛ مَفن شاءه فلرياجعه.

ه معاوية.  ومثلم قال: )  : هَبز بن حكمي بن معاوية بن َحيدة القمشريي، عن آ بيه، عن جد ِّ

ٍِّف عن آ بيه عن جده، وهو معرو بن كعب، وقيل: كعب بن معرو.   : طلحة بن مرص   ومثلم
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واس تقصاءم ذكل يطول، وقد صنَف فيه احلافظ آ بو نرٍص الواييل كتاًب حافالً 
، وزاد عليه  (1) 

 بعضم املتأ خرين آ ش ياء هممة نفيسة.  

وقد يقعم يف بعض ال سانيد: فالن  عن آ بيه عن آ بيه عن آ بيه، وآ كرثم من ذكل، ولكنه  

، وقَل ما يصحم منه. وهللا آ عمل    (قليل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع السادس وال ربعون: يف معرفة رواية الَسابقِّ والاَلحق. 
وهو آ ن يشرتك اثنان يف الرواية عن ش يخ، وتكونم بني وفاة الثنني مدة طويةل، تصل 

آ حيااًن اإىل مائة س نة وآ كرث؛ وذكل بأ ن يكون الش يخم صغريًا فريوي عنه آ حد الرواة الكبار 

يف السن، فتتقدم وفاةم هذا التلميذ الكبري، مث يمعَمر الش يخ فريوي عنه آ حد الصغار مث 
 

(: "... وكتاب رواية ال بناء عن 163س نة املرشفة" )ص قال الكتاين يف "الرساةل املس تطرفة لبيان مشهور كتب ال  -1

 آآبهئم ل يب نرص عبيد هللا بن سعيد السجزي الوائيل، وزاد عليه بعض املتأ خرين آ ش ياء هممة... " 
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اذلي هو  -والتلميذ الثاين - اذلي هو الكبري - فتكونم بني وفاة التلميذ ال ول تتأ خر وفاته؛

 مدة طويةل؛ هذا اذلي يسمى السابق والالحق.  - الصغري 

 .  (1) وقد آ فَْرَد هل اخلطيبم كتابً قال)

ي ِّ عنه   ، مث يروي عن املَْروِّ رِّ ْنَد روايةِّ ال اكبِّرِّ عنِّ ال صاغِّ ناَم يقعم عِّ ؛ كام روى  وهذا اإ ر  تَأ خ ِّ مم

ْهريُّ س نة آ ربعٍ وعرشين ومائة، وممن   الزُّهريُّ عن تلميذهِّ ماكل بن آ نس، وقد تويف الزُّ

روى عن ماكل: زكراي بن دويٍد الكِّنْدي، واكنت وفاته بعد وفاة الزهري مبائٍة وس بعٍ وثالثني  

 (. س نة آ و آ كرث؛ قاهل ابن الصالح

اب.  وزكراي بن دويد الكندي: كذ 

وهكذا روى البخاري عن محمد بن اإحساٍق الرَساج، وروى عن الرَساج آ بو احلسني  ل: )قا 

 (.آ محد بن محمد اخلف اف النيسابوري، وبني وفاتهيام مائة  وس بع  وثالثون س نة

حمد اخلفَاف مائة  وس بع  وثالثون س نة.  آ ي: بني وفاة البخاري وآ يب احلسني آ محد بن مم

ن  البخاري تويف قال: ) آ و    - س نة سٍت ومخسني ومائتني، وتويف اخلفَاف س نة آ ربعٍ فاإ

  (.وتسعني وثالمثائة، كذا قال ابنم الَصالح  - مخٍس 

نا احلافظم الكبريم آ بو احلجاج املمزي  قال ابن كثري: )  : وقد آ كرَث من التََعرُّض ذلكل ش يخم قلتم

ثني، وليس من املمهامت فيهيف كتابه "الهتذيب"، وهو مما يتحىَل به كثري  من    (. احملد ِّ

 آ ي: ليس من املمهامت يف عمل احلديث.

 

 

 

 

 

 

 

 
   السابق والالحق يف تباعد ما بني وفاة راويني عن ش يخ واحد" -1
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ل راٍو واحد   النوع السابعم وال ربعون: معرفةم من مل يروِّ عنه اإ

 من حصايٍب واتبعٍ  وغريمه  
ل راٍو واحد  من حصايٍب واتبعٍ   قال: ) النوع السابعم وال ربعون: معرفةم من مْل يَْروِّ عنه اإ

 وغريمه.  

صنَف  يف ذكل   (.وملسمل بن احلجاج مم

بع وامسه "املنفردات والوحدان"، وللنسايئ جزء  يف َمن مل يروِّ عنه غري رجٍل واحد،  وقد طم

 وهو مطبوع  آ يضًا.
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رض ِّس،  تَفَرد عامر   قال: ) الشعيب عن جامعٍة من الصحابة مهنم: عامرم بن َشهْر، وعروة بن مم

هنام واحد   - ومحمد بن صفوان ال نصاري، ومحمد بن َصيف  ال نصاري  والصحيحم   - وقد قيل اإ

 (. آ هنام اثنان

 آ ي: محمد بن صفوان ومحمد بن صيف .

 .  - ويمقال: َهرِّم بن خنبش آ يضًا. وهللا آ عمل  - ووهب بن َخنْبَش قال: )

 وتفَرد سعيد بن املسيب بن َحْزن بلرواية عن آ بيه.  

 وكذكل حكمي بن معاوية بن حيدة عن آ بيه.  

َترْي بن َشلَك بن محيٍد عن آ بيه.    وكذكل ش م

 وعبد الرمحن بن آ يب ليىل عن آ بيه.  

كني بن سعيٍد املمَزين وصناحب بن   وكذكل قيس بن آ يب حازم تفَرد بلرواية عن: آ بيه، وعن دم

 . ْرداس بن ماكل ال سلم ؛ ولك هؤلء حصابة    ال عرس، ومِّ

ِّجا يف  (1)قال ابنم الصالح: وقد اَدعى احلامك يف "الإلكيل"  ر  : آ ن البخاري ومسلامً مل خيم

 "حصيحهيام" شيئًا من هذا القبيل.  

  - آ بيه قال: وقد ُآنكِّر ذكل عليه، ونمقض مبا رواه البخاري ومسمل عن سعيد بن املسيب عن  

 (.(2) يف وفاة آ يب طالب  - ومل يروِّ عنه غريه 

ل ابنه سعيد.  يعين: مل يروِّ عن املسي ِّب اإ

رداس ال سلم  حديث:    (3)وروى البخاريقال: ) من طريق قيس بن آ يب حازم عن مِّ

 (. "يذهب الصاحلون ال ول فال ول" 

 يعين: هذا ليس رشطًا للبخاري ول ملسمل.

 
 (  36"املدخل اإىل الإلكيل" )ص -1
 (.  24، ومسمل )(1360آ خرجه البخاري ) -2
3- (4156   ) 
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: حديث: "اإين ل عط   - ومل يروِّ عنه غريه   - بن تَغلِّب وبرواية احلسن عن معرو  قال: )

يَل منه"  نه ليمغان عىل  (1) الرجل وغريه آ حبُّ اإ : "اإ مَزينِّ ، وروى مسمل  حديث ال غَر  امل

 (.، ومل يروِّ عنه غري آ يب بمردة(2) قليب" 

ذا  ل واحد اإ ُّ الصحايب آ َل يروي عنه اإ فليس هذا برشٍط ل للبخاري ول ملسمل، ول يرَضم

 عمرفت حصبته؛ فالصحابةم لكهم عمدول.

وحديث رِّفاعة بن معرو، ومل يروِّ عنه غري عبد هللا بن الصامت، وحديث آ يب رِّفاعة  قال: )

 ومل يروِّ عنه غري محيد بن هالٍل العدوي، وغري ذكل عندهام.  

 (. مث قال ابن الصالح: وهذا َمصري  مهنام اإىل آ نه ترتفعم اجلَهاةل عن الراوي برواية واحٍد عنه

 وقد تقَدم الالكم يف هذا املوضوع.

: آ ما روايةم الَعْدل عن ش يٍخ، فهل يه تعديل آ م ل؟  قال ابن كثري: )   قلتم

  ، ؛ كامكٍل وحنوه؛ فتعديل  هِّ يوخِّ َط الَعَداةَلَ يف ش م ن اْشرَتَ يف ذكل خالف مشهور؛ اثلهثام: اإ

ل فال   (.واإ

 تقَدم البحثم يف هذه املسأ ةل، والصحيحم آ نه ليس تعدياًل هل.

نه تعدي قال: ) ذا مل نقل اإ ، خبالف غريمه واإ ؛ فال ترض َُجاةلم الصحايب؛ ل هنم لكهم عمدول   (.ل 

 هذا هو الصحيح.

؛ ل ن مجيع من تقَدم  - رمحه هللا   -فال يصحُّ ما اس تدل به الش يخ آ بو معرٍو  قال ابن كثري: ) 

، وهللا آ عمل    (.ذكرمه حصابة 

رَشاء ا قال: ) دلاريم عن آ بيه حبديث:  وآ ما التابعون: فقد تفَرد مَحاد بن سلمة عن آ يب العم

ها؛ ل جزآ  عنك"  ذِّ  . (3) "آ َما تكونم اذلاكةم اإل يف الَلبَة؟ فقال: آ َما لو َطَعْنَت يف فَخِّ

ن الزُّهري تفَرَد عن نيٍف وعرشين اتبعيًا.   ويمقال: اإ

 
 (   923آ خرجه البخاري ) -1
2- (2702   ) 
(،  3184(، وابن ماجه )4408(، والنسايئ )1481(، والرتمذي )2825(، وآ بو داود )18947آ خرجه آ محد )  -3

آ يب ( جلهاةل 495ولكهم ذكر: "احللق" مع "اللبة" ، وقد ضعف الش يخ ال لباين هذا احلديث يف "ضعيف آ يب داود" )

 العرشاء وآ بيه. 
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روة، وآ بو اإحساٍق السبيع ، وحيىي بن سعيد   وكذكل تفَرد معرو بن دينار، وهشام بن عم

  ال نصاري عن جامعٍة من التابعني.

هاءِّ عرشٍة من ش يوخ املدينة؛ مل يروِّ عهنم غريه  ((1)وقال احلامك: وقد تفَرَد ماكل  عن زم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دة  تعد   النوعم الثامنم وال ربعون: معرفةم َمن هل آ سامء مم
 ( النوع الثامن وال ربعون: معرفة من هل آ سامء متعددة قال: )

 واحد وتكونم هل عدة آ سامء.هو خشص  

؛ فيعتقدم َمن ل  قال: ) فيظن بعضم الناس آ هنم آ شخاص  عَدة ، آ و يمْذَكرم ببعضها آ و بكنيتهِّ

 خربة هل آ نه غريه.  

مدل ِّسني، يمغْربِّوَن به عىل الناس، فيذكرون الرجل بمٍس ليس هو   وآ كرث ما يقع ذكل من امل

هْبِّموه ع ؛ ليم  (. ىل َمن ل يعرفها، وذكل كثريمشهورًا به، آ و يكنُّونهم

 وهذا تدليس الش يوخ اذلي تقَدم معنا.

 (. وقد صنَف احلافظ عبد الغين بن سعيد املرصي يف ذكل كتابً قال: )

 
 (.   160"معرفة علوم احلديث" )ص -1
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يضاح الإشاكل".  امسه: "اإ

َجمِّ هذا الباب، قال: ) رَتْ  وصنَف الناسم كمتمَب الكمىن، وفهيا اإرشاد  اإىل حل ِّ مم

السائب اللَكيب"، وهو ضعيف، لكنه عامل  بلتفسري وال خبار،  ومن آ مثةل ذكل: "محمد بن  

ومهنم من يقول: مَحاد بن السائب، ومهنم من يمَكن ِّيه بأ يب   مفهنم َمن يرصح بمسه هذا، 

 النرض، ومهنم من يكن ِّيه بأ يب سعيد. 

قال ابنم الصالح: وهو اذلي يروي عنه عطيةم الَعويف التفسري، موهامً آ نه آ بو سعيٍد   

 (.خلدري ا 

عطية العويف يروي آ حيااًن احلديث، فيقول: "حَدثين آ بو سعيد" ويسكت، يومهم بذكل آ نه 

 آ بو سعيٍد اخلدري، ويكون الصحيح آ نه: آ بو سعيد محمد بن السائب اللَكيب الكذاب.

َبالن اذلي يروي عن آ يب هريرة،  قال: ) وكذكل سامل  آ بو عبد هللا املدين املعروف بس َ

 لئه اإىل ُجاٍت متعددة.  ينس بونه يف و 

 (. وهذا كثري  جدًا، والتدليسم آ قسام كثرية  كام تقَدَم. وهللا آ عمل

مفردة والكمىن اليت ل   النوعم التاسع وال ربعون: معرفة ال سامء امل

 . يكون مهنا يف لك حرٍف سواه

مفردة والكمىن اليت ل يكون مهنا يف لك  قال: ) النوعم التاسع وال ربعون: معرفة ال سامء امل

 حرٍف سواه.  

دجي   وغريه.    وقد صنََف يف ذكل احلافظ آ محد بن هارون الرَبْ

ويف كتاب   ويوجدم ذكل كثريًا يف كتاب " اجلرح والتعديل" لبن آ يب حامت، وغريه،

  ثريًا."الإكامل" ل يب نرص بن ماكول ك 

مفردة، مهنم: آ مْجَد  بن    - بجلمي - وقد ذكر الش يخ آ بو معرو بنم الصالح طائفًة من ال سامء امل

يَان عىل وزن "عمليَان"، قال ابنم الصالح: ورآ يته خبط ابن الفمرات خمففًا عىل وزن  
جعم

فيان"، ذكره ابن يونس يف الصحابة.    "سم
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ْمرَيي" ابن امرآ ة كعب  آ وسط بن معرو الَبجيل: اتبع ، تدوم بن صبح   الالَكع  عن تمبيَْع احلِّ

بيب  يالن بن آ يب فروة آ بو اجلدَْل ال خباري   ابن احلارث حصايب،   - بجلمي - ال حبار، جم جِّ

جني بن اثبت آ بو الغصن  حا، قال ابنم الصالح: وال حص آ نه غريه.   - اتبع ، دم نه جم  يمقال: اإ

ندر اخلَص   مس، س ِّ َعرْي بن اخلِّ بيش، سم ر بن حم ؛ موىل زِّنْباع اجلمذايم، هل حصبة، َشلَك  زِّ

يد؛ حصايب. مْشغون   (.بن زيد؛ آ بو رحيانة حصايب   - بلشني والغني املمعجمتني   -بن محم

 معجمتني يعين: املنقوطتني.

 (.ومهنم من يقولم بلعني املهمةلقال: )

 آ ي: بدون نَْقط.

نَاحبم بن ال  قال: ) َديُّ بن جَعْالن آ بو آ مامة؛ حصايب، صم مقري آ بو الَسليل  صم يْب بن ن َ ْعرَس، رضم

بن زيٍد الرقايش آ حد الزهاد،    - بلعني املهمةل    - القييس البرصي يروي عن معاذة، َعزوان 

ر بن الَراَين؛ َتمِّ س ْ ر، مم رآ ى   اتبع ، لَكََدة بن حنبل: حصايب، لميَبُّ بن لبا حصايب، لِّامزة بن َزب 

مَبيَْشةم اخلري حصايب، نَْوف   بيبم بن مغفل،    آ نسًا، ن ، وابَِّصةم بن معبد حصايب، هم البِّاكيل: اتبع  

 (.مَهْدان: بَريدم معر بن اخلطاب؛ بدلال املهمةل، وقيل بملعجمة

 آ ي قيل: "مَهْدان"، وقيل: "مَهَذان".

ثني ل  (1) وقال ابن اجلوزي يف بعض مصنَفاتهقال: ) : مسأ ةل : هل تعرفون رجاًل من احملد ِّ

َطْربَل   َغْربَل بن مم بَل بن مم رَسْ َهد بن مم رَسْ َسَدد بن مم نه مم آبئه؟ فاجلواب: اإ يوجدم مثلم آ سامء آ

 (. بن آ َرنَْدل بن َعَرنَْدل بن ماَسك ال َسدي

ومسدد بن مرسهد مشهور؛ هو من رواة الكتب الس تة؛ لكهنم يشككون بنس به هذا 

 ذا الشلك.هب

مفردة مفهنا: آ بو العبيدين؛ وامسه: معاوية بن  قال ابن كثري: )  قال ابنم الصالح: وآ ما الكمىن امل

ةَل من ش يوخ ال معش   مدِّ رَشاء ادلاريم: تقَدم، آ بو امل َسربة، من آ حصاب ابن مسعود، آ بو العم

بيدهللا بن  ،  (2) عبد هللا املدين  وغريه، ل يمعرف امسه، وزمع آ بو نعمي ال صهباين آ ن امسه: عم

 
 (  519"تلقيح فهوم آ هل ال ثر" )ص -1
َدة َومل يموقف (: " 2/569قال ابن امللقن يف "املقنع يف علوم احلديث" ) -2 َشد  آ بمو املدةل بَِّكرْس املهمةل َوفتح الاَلم الْمم

ظ آ ن امْسه عبيد هللا بن عبد هللا الْمدينِّ عىل امْسه، َومل نعمل آ حدًا اَتبع آ َب نعمي ا  لَْحافِّ
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َعْيد حفصم بن غَْيالن ادلمشق  عن   جيل عبد هللا بن معرو اتبع ، آ بو مم راية العِّ آ بو مم

 (. مكحول 

: وقد روى عنه حنو  من عرشة، ومع هذا قال ابن حزمقال ابن كثري: )  : هو  (1)قلتم

لِّع عىل معرفته، وَمن روى عنه، حفمك عليه بجلهاةل قبل   َل  جمهول؛ ل نه مل يط  العمل به، كام َُجِّ

 (.(2) الرتمذَي صاحبِّ "اجلامع"؛ فقال: وَمن محمد بن عيَس بن َسْورة؟!

، وابنم حزم هل شذوذات يف احلديث؛ فينبغ  - رمحه هللا - وقد اكنت هذه زةل  من ابن حزٍم 

 آ ن يمتنبَه هل.

نابِّلِّ لمبيد رب ِّه بن بَْعَكك: رجل  قال: ) من بين عبد ادلار؛    ومن الكمىن املفردة: آ بو الس َ

، امسه وامس آ بيه وكنيته من ال فراد  (. حصايب 

 ال فراد: يعين آ نه ل يوجد مثلها.

 

قال ابن الصالح: وآ ما ال فرادم من ال لقاب؛ مفثل: سفينة الصحايب؛ امسه همران،  قال: )

وقيل غري ذكل، َمنَْدل بن عيل الَعزَني: امسه معرو ، حَسنون بن سعيد؛ صاحب  

ْشكمدانَةم اجلعف   طنَي، مم مَدونة"، امسه: عبد السالم، مم  ( "امل

َطنَي: هو محمد بن عبد هللا احلرضيم.  مم

 (.  جامعٍة آآخرين، س نذكرمه يف نوع ال لقاب اإن شاء هللا تعاىل. وهو آ عمليف قال: )

هذا لكه جتدونه يف كتب الرجال؛ وكتب الرجال كثرية ومنَوعة، مهنا ما هو خمتص  

ومهنا ما هو خمتص   ومهنا ما هو لتوضيح املشتبه، ومهنا ما هو خمتص  بل نساب، بل لقاب،

 

لَْيهِّ ابْن حبَان البس يت" 
ِ
ن اَكَن س بقه ا

ِ
 قلت: َوا

 (   7/ 5"احملىل" ) -1
يعزو ابن جحر هذا الالكم يف "هتذيب الهتذيب" لكتاب "الإيصال" لبن حزم، ويقول هناك: "وآ ما آ بو محمد ين حزم؛  -2

نه اندى عىل نفسه بعدم الاطال  ع؛ فقال يف كتاب الفرائض من الإيصال: ..." ونقل جتهيل ابن حزم للرتمذي.فاإ

(: "وآ ان آ ظن آ ن هذا حتامل شديد من احلافظ ابن جحر عىل 1/86قال الش يخ آ محد شاكر يف مقدمة "سنن الرتمذي" )

نقل عن كتاب الإيصال، ابن حزم، ولعهل مل يعرف الرتمذي ول كتابه، بل لعل احلافظ اذلهيب آ خطأ  نظره حني نقل ما 

ح آ نه نقل من اذلهيب. وهللا آ عمل" منا آ رج ِّ  وما آ ظن ابن جحر رآ ى كتاب "الإيصال" ونقل منه؛ واإ
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و"هتذيب الهتذيب"، و "تقريب الهتذيب"؛ خمتصة   بكتب معينة " كهتذيب الكامل"،

 بلكتب الس تة، وهكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع امخلسون: معرفة ال سامء والكمىن 
النوع املويف  مخسني: معرفةم ال سامء والكمىن؛ وقد صنَف يف ذكل  قال املؤلف رمحه هللا: )

وابن   ،( 2) والنسايئ، وادَلوليب، (1) جامعة  من احلفَاظ مهنم: عيل بن املديين، ومسمل 

 (.(4) واحلامك آ بو آ محد احلافظ، وكتابه يف ذكل مفيد  جدًا كثريم النفع   ،(3) مندة 

 ومعرفةم كتب الرجال همم  جدًا لطالب عمل احلديث؛ وكتب الرجال كثرية ؛ مهنا

ن ِّف مجلع رجال كتٍب معينة مثل: "هتذيب الكامل" للمزي، و"هتذيب الهتذيب"  ما صم

حافظ ابن جحر، و"تقريب الهتذيب" للحافظ ابن جحر، و"الاكشف" لذلهيب، هذه لل

ن ِّفت يف مجع رجال الكتب الس تة.  صم

ن ِّف مجلع الثقات: ككتاب "الثقات" لبن حبان.  ومهنا ما صم

 ومهنا ما هو مجلع الضعفاء: كـكتاب "الضعفاء" للعقييل.

ن ِّف ملعرفة الكمىن: كهذه الكتب اليت   ذكرانها.ومهنا ما صم

 
 "الكىن وال سامء" وهو مطبوع   -1
 "الكىن وال سامء" مطبوع آ يضًا   -2
 "فتح الباب يف الكىن وال لقاب" مطبوع  -3
 وقد طبع القدر املوجود منه.   -4
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 ومهنا ما خيتصُّ بل لقاب: كام س يأ يت: ككتاب "نزهة ال لباب يف ال لقاب" للحافظ ابن جحر.

 ومهنا ما خيتصُّ بل نساب: ككتاب "ال نساب" للسمعاين.

ومهنا ما خيتصُّ بملدل ِّسني: ككتاب معرفة مراتب املدلسني للحافظ ابن جحر، وامسه اكماًل: 

 ب املوصوفني بلتدليس"."تعريف آ هل التقديس مبرات

 ومهنا ما خيتص  مبَن اختلط من الرواة: ككتاب "الكواكب النريات فميَن اختلط من الرواة".

وكتب يف املؤتلف واخملتلف، وغري ذكل من الكتب، ويه هممة جدًا لطالب العمل آ ن 

 يعرفها. 

  آ فضلم طريقة ملعرفة الكتب: 
ذا آ ردت آ ن تمدخل كتاًب اإىل  ل بعد سؤال آ هل العمل آ وًل، هو آ نك اإ مكتبتك؛ ل تمدخهل اإ

ذا آ دخلته اإىل مكتبتك ل تضعه يف املكتبة حىت تعرف من هو املؤلف، وتقرآ   مث بعد ذكل اإ

ترمجته، وتقرآ  مقدمة الكتاب؛ يك تعرف موضوعه وطريقة ترتيبه، فاإذا عرفت ذكل عن 

ون عندك مكتبة كبرية؛ الكتاب؛ اس تطعت آ ن تس تفيد منه، هبذه الطريقة عندما تتك

تكونم قد آ ملمت مبواضيع الكتب اليت يف مكتبتك وعرفت طريقة ترتيهبا؛ فتس تطيع آ ن 

  تس تفيد مهنا بيرٍس وسهوةل.

ذا كنت متقدمًا وممتزيًا يف عمل الرجال؛ اس تطعت  وعملم احلديث متوقف عىل عمل الرجال؛ اإ

 آ ن تمتكن من عمل احلديث.

 

وا عىل امس صاحهبا، ومهنم َمن  وطقال املؤلف رمحه هللا: ) ريقهتم: آ ن يذكروا الكمنْية، وينهب ِّ

تلف فيه  (.ل يمعرف امسه، ومهنم من خيم

 ذكران يف بداية دروس نا الفرق بني الامس والكنية واللقب:

 فالمس: ما دَل عىل مسمى.

 والكنية: ما بمدئ بأ ٍب آ و آ م؛ ك يب عبد الرمحن، وآ م عبد هللا.

آ شعر مبدحٍ آ و ذم؛ اكل معش وال معى، وال عرج، والباقر، والبحر، وال حول، واللقب: ما 

 وغريها من ال لقاب.

  وحيتاج طالب العمل ملعرفة ذكل؛ ل ن ال سانيد آ حيااًن يمذكر فهيا الامسم اكماًل،
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  وآ حيااًن يمذكر همماًل؛ يقول كل: "حَدثنا قتيبة" ويسكت؛ "حَدثنا محمد" ويسكت،

ذكر الكنية؛ "حَدثنا آ بو فالن"، فتحتاج آ ن تعرف َمن هو آ بو فالن هذا، ترجع وآ حيااًن تم 

اإىل كتب الكمىن يك تعرف َمن اذلي يمكىَن هبذه الكنية، وتعرف تالميذه، وتعرف ش يوخه؛ 

 فيتبنَي ويتضح كل َمن هو هذا.

 واترًة يذكرون اللقب فقط؛ يقول كل: "آ خربان ال معش"، "آ خربان ال عَّش"، تبحث

وتنظر َمن هذا ال عَّش، وتنظر رمبا جتد آ كرث من واحد يلقبون هبذا اللقب، تنظر اإىل 

ىل التالميذ؛ تعرف َمن املراد عندك.  الش يوخ واإ

تلف فيه(، ول يب فتح ال سدي كتاب امسه  قال: )ومهنم من ل يمعرف امسه، ومهنم من خيم

 الرجال."الكمىن ملن ل يمعرف هل امس "؛ يبني ِّ كل هذا النوع من 

  وقد قَسمهم الش يخ آ بو معرو بن الصالح اإىل آ قساٍم عدة:قال ابن كثري: )

آ حدها: َمن ليس هل امس  سوى الكنية ك يب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام  

 اخملزويم املدين؛ آ حد الفقهاء الس بعة، ويمكىن بأ يب عبد الرمحن آ يضًا. 

  املدين، ويكىن بأ يب محمد آ يضًا.   وهكذا آ بو بكر بن محمد بن معرو بن حزمٍ 

 قال اخلطيب البغدادي: ول نظري هلام يف ذكل. 

 (. وقد قيل: ل كنية لبن حزٍم هذا

 آ ي: آ بو بكر بن محمد بن معرو بن حزم؛ امسه "آ بو بكر" ول كنية هل، قيل ذكل.

وغريه، وكذكل  وممن ليس هل امس  سوى كنيته فقط: آ بو بالٍل ال شعري، عن رشيك قال:)

 اكن يقول: امس  كنييت. 

 (.وآ بو حصني ابن حيىي بن سلامين الرازي؛ ش يخم آ يب حامت وغريه 

 (.القسمم الثاين: من ل يمعرف بغري كنيته، ومل يموقف عىل امسه قال: )

 انظرمه يف كتاب الفتح ال سدي "الكىن ملَن ل يمعرف هل امس "

 . الصحايب  - بلنون   - مهنم آ بو ُآاَنٍس قال:)

َوهْيِّبة حصايب.   آ بو مم

فن هناك رمحه هللا.    آ بو شيبة اخلدري، اذلي قمتل يف حصار القسطنطينية ودم

 آ بو ال بيض عن آ نس.  
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 آ بو بكر بن انفع، ش يخم ماكل.  

ومهنم من يقول: بلتاء املثنَاة من فوق مضمومة، وهو موىل    - بلنون مفتوحة   - آ بو النَجيب  

 (. عبد هللا بن معرو

ة ضبط احلروف بلالكم آ و بلكتابة؛ فتضبط احلروف بأ ن يمقال مثاًل: بلتاء هذه طريق

ذا قال: بلثاء، فيقولم كل: "بلثاء  املثناة من فوق؛ آ ي اليت علهيا نقطتان من فوق، واإ

املثلثة" آ ي علهيا ثالث نقط، ويقول: "بلباء املوحدة التحتية" يعين علهيا نقطة واحدة من 

 ضبط بللكامت.حتت؛ هكذا طريقة ال 

 وقوهل:)ومهنم من يقولم بلتاء املثنَاة من فوق مضمومة(.

بلتاء املثناة من فوق، وليست من حتت؛ يك يفرق بني التاء وبني الياء، فالياء مثناة آ يضًا 

 ولكهنا من حتت ل من فوق.

 آ بو حرب بن آ يب ال سود. مث قال: )

ف ؛ ش يخم ابن وهب،   واملوقف: حمةل  مبرص. آ بو َحريز املَْوقِّ

الثالث: َمن هل كنيتان؛ اإحداهام لقب، مثاهل: عيل بن آ يب طالب، كنيته آ بو احلسن، ويقال  

 (. هل "آ بو تراب" لقباً 

"آ بو تراب" لقب  هل، وهنا تداخلت الكنية يف اللقب، لحظوا اللفظم لفظم كنية: "آ بو 

كنية، هذا النوع يسميه علامء تراب"؛ لكنه يف احلقيقة لقب، فهو لقب ولكنه جاء بلفظ 

 الرجال: الكمىن من ال لقاب.

، حىت  قال: ) اند: عبد هللا بن َذكوان، يمكىن بأ يب عبد الرمحن، و"آ بو الزاند" لقب  ِّ آ بو الز 

نه اكن يغضب من ذكل.   قيل: اإ

ِّجال: محمد بن عبد الرمحن، يمكىن بأ يب عبد الرمحن، و "آ بو الرجال" لقب  هل؛ ل نه    آ بو الر 

 ن هل عرشة آ ولٍد رجال. اك

 آ بو تمَمْيةل: حيىي بن واحض، كنيته آ بو محمد.  

براهمي، يمكىن بأ يب بكر، ولمق ِّب بأ يب الآذان لكرب آ ذنيه.    آ بو الآذان: احلافظ معر بن اإ

 (.آ بو الش يخ ال صهباين احلافظ، هو عبد هللا، وكنيته آ بو محمد، و "آ بو الش يخ" لقب   
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آدابه"  ملسو هيلع هللا ىلصلش يخ ال صهباين صاحبم كتاب "آ خالق النيب آ بو الش يخ هذا: هو آ بو ا وآ

 وكتابه مطبوع.

،  قال: ) آ بو حازم الَعْبَدوي احلافظ: معر بن آ محد، كنيته آ بو حفص، و "آ بو حازم" لقب 

  قاهل الفليك يف "ال لقاب".

 الرابع: َمن هل كنيتان اكبن جرجي؛ اكن يمكىن بأ يب خادل، وبأ يب الوليد. 

 (.العمري يمكىن بأ يب القامس، فرتكها واكتىن بأ يب عبد الرمحن واكن عبد هللا  

هَْييل يكىن بأ يب القامس وبأ يب عبد الرمحن. قال ابن كثري: )  : واكن السُّ  قلتم

ثالثم    - حفيد الَفَراوي   - قال ابنم الصالح: واكن لش يخنا منصور بن آ يب املعايل النيسابوري 

  آ عمل. كىن: آ بو بكر، وآ بو الفتح، وآ بو القامس. وهللا

اخلامس: َمن هل امس  معروف ولكن اختملف يف كنيته فاجمتع هل كنيتان وآ كرث، مثاهل: زيد بن  

وقد اختملف يف كنيته، فقيل: آ بو خارجة، وقيل: آ بو زيد،   ملسو هيلع هللا ىلصحارثة موىل رسول هللا  

 وقيل: آ بو عبد هللا، وقيل: آ بو محمد. 

 وهذا كثري  يطولم اس تقصاؤه.  

رفت كنيته واختملف يف امسه ك يب هريرة ريض هللا عنه: اختملف يف  القسمم السادس: َمن عم 

 امسه وامس آ بيه عىل آ زيد من عرشين قوًل. 

  واختار ابن اإحساق: آ نه عبد الرمحن بن خصر، وحصح ذكل آ بو آ محد احلامك.

 وهذا كثري  يف الصحابة مَفن بعدمه. 

رعة وابن عبد الرب   آ بو بكر بن عيَاش: اختملف يف امسه عىل آ حد عرش قوًل،   َح آ بو زم وحص 

 (. آ ن امسه "شعبة"، ويقال: اإن امسه كنيته

 لكنه مشهور  بأ يب بكر بن عياش، هبذا يمعرف عند آ هل احلديث.

 ورَجحه ابن الصالح؛ قال: ل نه روي عنه آ نه اكن يقولم ذكل. قال ابن كثري: )

: كَسفين  هران، وقيل:  السابع : من اختملف يف امسه ويف كنيته؛ وهو قليل  ة، قيل: امسه مِّ

ري، وقيل: صاحل، وكنيته، قيل: آ بو عبد الرمحن، وقيل: آ بو الَبْخرَتي.   معم
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، والشافع ، وآ محد بن   ر بمسه وكنيته، اكل مئة ال ربعة: آ بو عبد هللا: ماكل  الثامن: َمن اش هتم

 (.حنبل 

 الثالثة يمقال هلم: آ بو عبد هللا.

. وآ بو حنيفة: النعامن بن اث قال:)  بت، وهذا كثري 

 التاسع: َمن اش هتر بكنيته دون امسه، واكن امسه معيَنًا معروفًا، كـ: 

دريٍس اخلولين: عائذ هللا بن عبد هللا.   آ يب اإ

 آ بو مسمل اخلولين: عبد هللا بن ثمَوب. 

 آ بو اإحساق السبيع : معرو بن عبد هللا.  

َبْيح.    آ بو الضحى: مسمل بن صم

آدة.   آ بو ال شعث الصنعاين: رَشاحيل بن آ

 آ بو حازم: سلمة بن دينار.  

 (.وهذا كثري  جدًا 
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النوع احلادي وامخلسون: معرفة من اش هَتر بلمس دون  

 الكمنية 
النوع احلادي وامخلسون: معرفة َمن اش هَتر بلمس دون الكنية؛  قال ابن كثري رحه هللا: )

 كثري  جدًا. وهذا  

  وقد ذكر الش يخ آ بو معرو ممن يمكىن بأ يب محمٍد جامعة من الصحابة؛ مهنم: 

ب بن   َويْطِّ ال ْشَعث بن قيس، واثبت بن قيس، وجبري بن مطعم، واحلسن بن عيل، وحم

َْينَة، وعبد هللا بن جعفر، وعبد هللا   عبد العَزى، وطلحة بن عبيد هللا، وعبد هللا ابن حبم

َعرْي، وعبد هللا بن زيد صاحب ال ذان، وعبدهللا بن معرو، وعبد الرمحن  بن ثعلبة بن  صم

 بن عوف، وكعب بن ماكل، وَمْعقِّل بن س نان. 

 (. وذكر َمن يمكىن مهنم بأ يب عبد هللا، وبأ يب عبد الرمحن  

ن آ حَب آ سامئمك اإىل هللا: عبد هللا،  ملسو هيلع هللا ىلصوهؤلء كمرثم جدًا ل نه ثبت عن النيب  آ نه قال: "اإ

  ، فتجدم السلف يمكرثون جدًا من هذين الامسني،(1)رمحن"وعبد ال

، ذلكل ل جتد السلف قد آ كرثوا من (2)آ ما احلارث واهلامم حفديث  ضعيف؛ ل يصح

 التسمية هبام كام آ كرثوا من التسمية بعبد هللا وعبد الرمحن. 

 
 ( عن ابن معر ريض هللا عنه  4949آ خرجه مسمل ) -1
 ( وغريهام.   4950(، وآ بو داود )19032آ خرجه آ محد )-2
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 لطال الفصلم جدًا.   ؛ولو تقَصينا ذكل قال:)

 (. قسامً عارشًا من ال قسام املتقدمة يف النوع قبهلواكن ينبغ  آ ن يكون هذا النوع   

 

 

 

 

 

 

 النوع الثاين وامخلسون: معرفة ال لقاب 
 (. النوع الثاين وامخلسون: معرفةم ال لقاب قال: ) 

وبنَي حمك اللقب، يف مقدمة كتابه "نزهة ال لباب يف  - رمحه هللا - عَرفه احلافظ ابن جحر

ُجد َمن قبهل يف  -رمحه هللا - هذا النوع؛ فقد مجع، وهو آ نفسم الكتب يف (1)ال لقاب"

 مؤلفاهتم يف هذا النوع.

وقد صنَف يف ذكل غريم واحٍد مهنم: آ بو بكر آ محد بن عبد الرمحن الشريازي، وكتابه  قال:)

 (. يف ذكل مفيد  كثري النفع، مث آ بو الفضل ابن الَفليَك احلافظ 

خلَص مجموعة مؤلفات يف هذا الفن يف كتابه  - رمحه هللا - وكام ذكران: فاإن احلافظ ابن جحر

اذلي هو "نزهة ال لباب يف ال لقاب" وزاد علهيا، وذكر الكتب اليت خلصها يف مقدمة 

 .(2)كتابه

بِّ الامسقال: )  (. وفائدةم التنبيه عىل ذكل: آ ن ل يمَظَن آ َن هذا اللقَب لَِّغرْيِّ صاحِّ

 
 وما بعده(   -39/ 1) -1
ْخترَصه " (: "وَ 1/36قال ) -2 ، و " مم رَيازِّي  ، فوقفت عىل تصنيف ل يب بكر الش ِّ قد صنف مَجاعَة من اْل ئَِّمة يفِّ َذكلِّ

ر، حدث ال ندلس، َوآآخر ل يب الْفرج   ل يب الْفضل بن َطاهِّ َوآآخر ل يب الْفضل بن الفليك، َوآآخر ل يب الَْولِّيد بن الفريض مم

َمن فَاَت الَْمْذكمورين  لهَْيَا َشيْئا كثريا مِّ
ِ
ْخترَص، وآ ضفت ا يعهَا يفِّ َهَذا الْمم َو آ وسعها، فلخصت مَجِّ ي  َوهم ذكره بن الَْجْوزِّ

َمن حدث بعدمْه، مذيال عَلهَْيِّممس تدراك عَلهَْيِّم، َوَطائَِّفة كَ   "ثِّرَية مِّ
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بمسه؛ فيمظن آ نه آ خوه، كام حصل مع عيل بن املديين؛ فيحصل اللبس؛ ك ن يمذكر مثاًل مرة 

فَرق بني عباد بن آ يب صاحل وعبد هللا بن آ يب صاحل، وهام واحد، ولكن "عبَاد" لقب  لعبد 

 هللا؛ فظن آ هنام اثنان.

"ل هنا قد  - آ ي الرواة- : "ومن آ نفس ذكل: معرفةم آ لقاهبم" (1)قال احلافظ ابن جحر رمحه هللا

-آ ي: العاقل - ال سانيد جمردة من آ سامهئم، وقد ل يعرفها الطالب احلصيف" تأ يت يف س ياق

، تأ يت آ حيااًن يف الس ند: "حَدثنا ال عَّش" آ و "ال معش" آ و "البحر" ويسكت، فالطالب 

ذا وقف عىل اللقب هبذه الصورة ل يعرفه؛ يرجع اإىل كتب ال لقاب وينظر َمن تلقَب هبذا   اإ

ل و  احدًا، يكون قد عرفه، ورمبا جيد آ كرث من واحد، ينظر اإىل اللقب، رمبا ل جيد اإ

 الش يوخ والتالميذ؛ يتبني عنده من هو.

 

 

 

 حمك ذكر اللقب املكروه عند صاحبه 
ه آ مئةم احلديثِّ عىل سبيلِّ التَْعريفِّ  قال: ) ناَم يَْذكمرم هِّ فاإ بِّ ذا اكن الَلَقمبم َمْكروهًا اإىل صاحِّ واإ

، ل عىل   ق للصواب والتَْميزيِّ . وهللا املوف ِّ  (. َوْجهِّ اذَلم ِّ والَلْمزِّ والتَنابمزِّ

عىل وجه اذلم واللمز يكونم غيبة، آ ما عىل وجه التعريف جفائز كام قال هللا تبارك وتعاىل: 

، فعىل وجه التعريف جائز، آ ما عىل وجه اذلم واللمز فال (2)}عبَس وتوىل آ ن جاءه ال معى{

 جيوز؛ ل نه من الغيبة.

ذا آ راد صفته ومل يمرد عيبه فال بأ س".ق يد ال عرج رمحه هللا: "اإ  ال محم

ل به جاز" ذا مل يمعرف اإ  . وقال الإمام آ محد: "اإ

ئل عبد الرمحن بن همدي: "هل فيه غيبة ل هل العمل؟ قال: ل".  وس م

 
 (.   1/35"نزهة ال لباب يف ال لقاب" )  -1
 [   2- 1]عبس: -2
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ذا شئت املزيد يف كتاب احلافظ رمحه هللا "نزهة ال لباب"  ؛ ففيه تفصيل  لهذه (1)وانظر اإ

 املسأ ةل. 

:  قال: ) قال احلافظم عبد الغين بن سعيٍد املرصي: رجالن جليالن لَزَِّمهمام لقبانِّ قبيحانِّ

منا ضَل يف طريق مكة، وعبد هللا بن محمٍد   معاويةم بن عبد الكرمي "الضال"، واإ

منا اكن ضعيفًا يف جسمه ل يف حديثه.    "الضعيف"، واإ

"عارم " آ بو النعامن محمد بن الفضل الَسدويس، واكن عبدًا  وهو   قال ابن الصالح: واثلث  

: الرشير املفسد   (.صاحلًا بعيدًا من الَعَراَمة، والعارمم

 س بحان هللا !!

"غمْنَدر": لقب لـ: محمد بن جعفر البرصي الراوي عن شعبة، ولـ: محمد بن جعفٍر  قال:)

لبغدادي احلافظ اجلوال ش يخ  الرازي؛ روى عن آ يب حامت الرازي، ولـ: محمد بن جعفٍر ا 

َران البغدادي؛ روى عن آ يب   معمٍي ال صهباين وغريه، ولـ: محمد بن جعفر بن دم احلافظ آ يب ن

  خليفة اجلممح ، ولغريمه. 

"غمنجار": لقب  لعيَس بن موىس المتمي  آ يب آ محٍد البخاري، وذكل حلممرة وجنتيه، روى  

 عن ماكل والثوري وغريهام. 

؛ وهو: آ بو عبد هللا محمد بن آ محد البخاري احلافظ؛ صاحبم  و "غمنجار" آآخر   متأ خر 

ارى"، تويف س نة ثنيت عرشة وآ ربعامئة.    "اترخي خبم

  "صاعقة": لمق ِّب به محمد بن عبد الرحمي ش يخم البخاري؛ لقوة حفظه وحسن مذاكرته. 

": هو خليفة بن خياط املؤرخ.  باب   "ش َ

نَْيج": محمد بن معرو الرازي، ش يخ     مسمل."زم

َته": عبد الرمحن بن معر.  س ْ  "رم

  . نيد": هو احلسني بن داود املفرس ِّ  "سم

 (. "بمندار": محمد بن بشار، ش يخم امجلاعة؛ ل نه اكن بمندار احلديث 

 آ ي مكرثًا من احلديث.

 
1- (1 /45   ) 
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  "قيرص": لقب آ يب النرَْض هامش بن القامس ش يخ الإمام آ محد بن حنبل.قال :)

م: آ محد بن معران البرصي النحوي، وروى عن زيد بن  "ال خفش": لقب  مجلاعٍة مهن

 (.احلمباب، وهل "غريبم املوطأ " 

 هل كتاب: "غريب املوطأ ".

قال ابنم الصالح: ويف النحويني آ خفاشم ثالثة  مشهورون؛ آ كربمه: آ بو اخلطاب عبد  قال:) 

  امحليد بن عبد اجمليد، وهو اذلي ذكره سيبويه يف كتابه املشهور،

والثالث: آ بو احلسن عيل   و احلسن سعيد بن مسعدة؛ راوي كتاب سيبويه عنه،والثاين: آ ب 

 بن سلامين؛ تلميذ آ بوي العباس: آ محد بن حيىي ثعلب، ومحمد بن يزيد املمرب ِّد. 

براهمي احلافظ البغدادي.  َربَع": لقب  حملمد بن اإ  "مم

  "جزرة": صاحل بن محمٍد احلافظ البغدادي.

يلََجة": محمد بن صاحٍل     احلافظ البغدادي آ يضًا، "كِّ

"مامَغه": عيل بن عبد الصمد البغدادي احلافظ، ويقال: "عاَلن مامَغه " فيمجمع هل بني  

 لقبني. 

ْجل": لقبم آ يب عبد هللا احلسني بن محمد بن حامت البغدادي احلافظ آ يضًا.   "عبيد  العِّ

لكهم من تالمذة حيىي بن معني وهو  قال ابن الصالح: وهؤلء امخلسةم البغداديون احلفاظ   

 (.اذلي لقهبم بذكل 

 رمحه هللا.

"جَسَادة": احلسن بن حامد، من آ حصاب وكيع، و: احلسني بن آ محد؛ ش يخم ابن  : )قال

 عدي. 

 "عبدان": لقبم جامعٍة مهنم: عبد هللا بن عامثن؛ ش يخم البخاري. 

 (. دًا، وهللا آ عملفهؤلء ممن ذكره الش يخ آ بو معرو، واس تقصاءم ذكل يطولم ج  

 

 

 

 



 

581 

 

 

 

 

 

 

 

النوع الثالث وامخلسون: معرفةم املؤتلف واخملتلف وما آ ش به  

 ذكل يف ال سامء وال نساب 
النوعم الثالث وامخلسون: معرفةم املؤتلف واخملتلف وما آ ش به ذكل يف ال سامء  قال:)

 وال نساب. 

 (.ومنه ما تتفقم يف اخلط صورته، وتفرتقم يف اللفظ صيغته 

املؤتلف واخملتلف نوع  واحد: وهو آ ن تتفق ال سامءم خطًا، وختتلف نطقًا سواء  اكن سبب 

 الاختالف النَْقط آ و الشلك؛ يعين التنقيط آ و التشكيل.

ثاره،  قال ابن كثري: )  َ عِّ ثني؛ َكرثم ، وَمن مل يعرفه من احملد ِّ قال ابن الصالح: وهو فن  جليل 

الً  َخج ِّ  (. ومْل يَْعَدْم مم

ل نه ل يدخهل القياس يف اللغة، ول قَْبهل يشء  يف املعىن يدل عليه ول بعده، فال وذكل 

فظ حفظًا.  يمفهم من الس ياق ول يمعرف من الس باق؛ فذلكل ينبغ  آ ن حيم

عواٍز فيهقال:) ن ِّف فيه كتب  مفيدة من آ مكلها: "الإكامل" لبن ماكول، عىل اإ  (. وقد صم

 وهو مطبوع.

ٍث بعده" ذكر قال احلافظ ابن   ع يف ذكل، وهو معدةم لك حمد ِّ جحر: "كتابه من آ مجع ما مجم

 ، وذكر هناك مجموعة من املصنَفات يف هذا الفن.(1)ذكل يف "نزهة النظر"

 
1- (1 /130  ) 
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مقطة كتاًب قريبًا من  قال ابن كثري:)  : قد اس تدرك عليه احلافظم عبد الغين بن ن قلتم

 (."الإكامل" فيه فوائد  كثرية

كامل  بع بعضه.كتابه "اإ  الكامل"، طم

كتاب  مفيد  آ يضًا يف هذا    - من املشاخي املتأ خرين    - وللحافظ آ يب عبد هللا البخاري  قال: )

 (. الباب 

وآ جلُّ كتاٍب يف هذا النوع وآ مته: كتاب احلافظ ابن جحر: "تبصري املنتبه بتحرير املشتبه"،  

 وهو مطبوع.

 (. ومن آ مثةل ذكل "َساَلم وَسالم"قال :)

منا افرتقا يف التشكيل؛ الالم يف ال ول علهيا شدة، ويف  لحظوا الكتابة؛ الكتابة واحدة، اإ

 الثاين خمففة علهيا فتحة فقط.

امرة". قال:) ارة، وعِّ َ  و"معم

زام، َحَرام".   "حِّ

  "َعبَاس، َعيَاش".

  "غَنَام، َعثَام".

  "بََشار، يََسار". 

  "بِّرْش، بمرْس".

م    َسرْي". "بَشري، يمَسرْي، ن

 "حارثة، جارية". 

  "َجرير، َحريز".

بَان، َحيَان".   "حِّ

ايح".   "َربح، رِّ

حي".  جي، رشم   "رسم

َباد".  بَاد، عم  "عِّ

 وحنو ذكل. 

، والَعبْيس".   وكام يقال: "الَعنيْس، والَعييشِّ
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  "امحَلال، وامجَلال". 

  "اخليَاط، واحلَن اط، واخلَب اط". 

  "الزَبار، والزَباز". 

، وال ييْل". "ا    ُلبميل ِّ

  "الَبرصي، والنرَصي"،

  "الثَْوري، والتَْوزي". 

  "اجلمريري، واجلَريري، واحلَريري". 

لَم ".   "الَسلَم ، والسُّ

 ."   "الهَْمداين، والهََمذاينِّ

منا يضبط بحلفظ حمررًا يف مواضعه، وهللا تعاىل املعني   ، وهذا اإ وما آ ش به ذكل، وهو كثري 

، وبه املس تعان  (. امليرس ِّ
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النوع الرابع وامخلسون: معرفةم املتفق واملفرتق من ال سامء  

 وال نساب 
قِّ من ال سامءِّ وال نْساب قال:) مْفرَتِّ متَفِّقِّ وامل  (.النوع الرابعم وامخلسون: معرفةم امل

وآ سامءم آآبءمه فصاعدًا، وختتلفم املتفق واملفرتق نوع  واحد: وهو آ ن تتفَق آ سامءم الرواة 

آ شخاصهم؛ تقول مثاًل: "اخلليل بن آ محد"، و"اخلليل بن آ محد"، و"اخلليل بن آ محد"؛ 

 ثالثة من الرجال لكهم امسهم اخلليل بن آ محد؛ ال سامء متفقة ولكن ال شخاص خمتلفون.

 (. وقد صنَف فيه اخلطيبم كتاًب حافالً قال:)

 مطبوع؛ َطَبعته دار القادري يف دمشق. كتابه: "املتفق واملفرتق"،

 وفائدة هذا النوع: خش ية آ ن يمظن آ ن الشخصني خشص واحد؛ فنهَبوك بذكر هذا النوع.

 وقد ذكره الش يخ آ بو معرو آ قسامًا؛  قال ابن كثري: )

 آ حدها: آ ْن يَتَفَِّق اثنان آ و آ كرثم يف الامس وامس ال ب. 

  مثاهل: "اخلليلم بن آ محد" س تة:

، قالوا: ومل يمسَم آ حد بعد  ( 1)آ حدمه: النَحويم البرصي  مْلَ الَعروضِّ ، وهو آ ولم من َوَضَع عِّ

ل آ ب الَسَفرِّ سعيد بن آ محد، يف قول ابن    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  بأ محد قبل آ يب اخلليل بن آ محد، اإ

مد. فاهلل آ عمل.   معني، وقال غريه: سعيد بن حيم

َتنريِّ بن آ خرض عن معاوية، وعنه  الثاين: آ بو برش املمزين، برصي  آ يضًا، رو   ى عن املمس ْ

 عباس الَعْنرَبيُّ وجامعة. 

 
امن، لغوي ومعجم   -1 آ بو عبد الرمحن اخلليل بن آ محد بن معرو بن متمي الفراهيدي البرصي، عريب ال صل من آ ْزد عم

 ه(  170العروض.)تويف س نة ومنشئ عمل 
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َبادة وغريه.  ، روى عن َرْوحِّ بن عم : آ صهباين   والثالثم

زمية   ْجزي: القايض الفقيه احلنف  املشهور خبراسان، روى عن ابن خم والرابع: آ بو سعيد الس ِّ

  وطبقته. 

 اذلي قبهل، وروى عنه البهيق .   اخلامس: آ بو سعيد البمس يت القايض، حَدث عن 

، آ خذ عن الش يخ آ يب حامد الإسفراييين،   السادس: آ بو سعيٍد البمس يت آ يضًا، شافع  

 ودخل بالد ال ندلس. 

  :  القسم الثاين: "آ محد بن جعفر بن محدان"؛ آ ربعة 

ينوري، والَطْرسويس.  ِّ  الَقطيع ، والبرصي، وادل 

  ابور؛ شافعيان: "محمد بن يعقوب بن يوسف"؛ اثنان من نيس 

 (. آ بو العباس ال مص، وآ بو عبد هللا بن ال خرم

 الكهام من رجال احلامك.

، وموىس بن  قال: ) ران اجلوين"؛ اثنان: عبد املكل بن حبيب؛ اتبع   ْ : "آ بو معِّ الثالثم

 سهل؛ يروي عن هشام بن عروة. 

 :   "آ بو بكر بن عياش" ثالثة 

صاحبم "غريب احلديث"، تويف س نة آ ربعٍ    (2) الباَجَدايئ، والسلم   ( 1) القارئ املشهور

 ومائتني، وآآخرم محص  جمهول. 

 . : "صاحل بن آ يب صاحل"؛ آ ربعة   الرابعم

  اخلامس: "محمد بن عبد هللا ال نصاري"؛ اثنان:

 
آ بو بكر بن عياش بتحتانية ومعجمة ابن سامل ال سدي الكويف املقرئ (: " 624قال ابن جحر يف "التقريب" )ص -1

احلناط مبهمةل ونون مشهور بكنيته وال حص آ هنا امسه وقيل امسه محمد آ و عبد هللا آ و سامل آ و شعبة آ و رؤبة آ و مسمل آ و 

ل آ نه ملا كرب ساء حفظه وكتابه حصيح من السابعة مات خداش آ و مطرف آ و  حامد آ و حبيب عرشة آ قوال ثقة عابد اإ

 " س نة آ ربع وتسعني وقيل قبل ذكل بس نة آ و س نتني وقد قارب املائة وروايته يف مقدمة مسمل
اجلزري  احلسني بن عياش بن حازم السلم ، مولمه، آ بو بكر(:  "6/450قال املزي يف "هتذيب الكامل" ) -2

قَال آ بو بكر اخلطيب: "اَكَن فاضاًل آ ديبًا وهل كتاب مصنف يف غريب ...، قال النسايئ: "ثقة"، ...  الباجدايئ الريق

 احلديث" 
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، يمكىن بأ يب    (1) آ حدهام املشهور صاحب "اجلزء" ، وهو ش يخم البخاري، والآخرم ضعيف 

 سلمة.  

َعب، يََتَحَررم بلعملِّ والَكْشفِّ عن اليشء يف آ وقاتهوهذا بب   ، كثريم الشُّ  (. واسع  كبري 

هذا العمدة يف لك هذه املباحث: آ ن املامرسة والنظر وتتبع الكم آ هل العمل يف كتهبم؛ هو 

 اذلي يفيدك يف هذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، آ بمو (: " 25/539قال يف "هتذيب الكامل" ) -1 َحَمد بن َعبد اَّلَل بْن املثىن بْن َعبد هللا بْن آ نَس ْبن ماكل ال نْصارِّي  مم

َوقَال يف موضع آآخر: مل آ ر ...، وثقه حيىي بن معني، وقال آ بو حامت : "صدوق"، وقال يف موضع اَّلَلِّ الَبرْصِّي  القايض َعْبد

، َوقَال آ بمو د َحَمد بْن َعبد اَّلَل ال نْصارِّي  لَْيامن بْن داود الهامش ، ومم ل ثالثة: آ مْحَد بْن َحنَْبل، وسم اود: "تغري من ال مئة اإ

 ديدًا"، َوقَال النََسايئ: ليس به بأ س.. "تغريا ش
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 النوع اخلامس وامخلسون: نوع يرتكَب من النوعني قبهل
 (.النوع اخلامس وامخلسون: نوع  يرتكب من النوعني قبهل )

ويسمى هذا النوع: "املتشابه": وهو آ ن يتفَق آ سامؤمه آ و نس هبم، وخيتلف ويأ تلف ذكل يف  

 آ بوهيام، آ و عكسه. 

ن اتفقت ال سامءم خطًا ونطقًا، واختلف الآبء نمطقًا"(1)قال احلافظ ابن جحر  : "اإ

والثاين "موىس"؛ اتفقت آ سامؤهام خطًا ونطقًا"، وقوهل: "واختلف يعين: ال ول "موىس"، 

  الآبء نطقًا" فقط: "موىس بن عيَل" و"موىس بن عميل"؛

الثاين من نوع اخملتلف واملؤتلف، نوعان اندجما يف هذا و ال ول من نوع املتفق واملفرتق،

 النوع اذلي هو: "املتشابه"، اإىل آآخر ما ذكر رمحه هللا.

 (. لخطيبِّ البغدادي فيه كتابه اذلي ومسه بـ"تلخيص املتشابه يف الرمس"ول قال: )

 وهو مطبوع.

، و"موىس بن عميل"؛ بضمها، مرصي   قال: ) "؛ بفتح العني، جامعة  مثاهل: "موىس بن عيَل 

 يروي عن التابعني.  

 ومنه "املمخَريم، واملَْخَريم".  

 يل احلجازي".  ومنه "ثَور بن يزيد امحلص" و "ثور بن زيد ادَليْ 

رار، و: "حيىي بن آ يب معرٍو السيَباين  ".  ( 2) و: "آ بو معرٍو الشيباين" النحوي؛ اإحساق بن مِّ

؛ يروي عنه آ بو   رارة" احلََدِثِّ رارة النيسابوري" ش يخم مسمل، و "معرو بن زم "معرو بن زم

 (. القامس البغوي

 

 

 النوع السادس وامخلسون: يف صنف آآخر مما تقدم 
 

 (  166"نزهة لنظر" )ص  -1
الَسيْباين؛ بفتح السني املهمةل، وسكون الياء املنقوطة بنقطتني من حتهتا، وبعدها بء منقوطة بواحدة، ويف آآخرها   -2

رَي . "ال نساب" للسمعاين ) ْ  ( 7/332نون بعد ال لف، هذه النس بة اإىل سيبان؛ بطن من محِّ
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ِّنَي يف  قال: ) النوع السادس وامخلسون: يف صنٍف آآخر مما تقَدم؛ ومضمونه يف املتشاهبِّ

ر    (.الامس وامس ال ب آ و الن ِّس بة مع املفارقة يف املقارنة؛ هذا متقدم  وهذا متأ خ ِّ

آ ي: يف امجلةل يوجد يف امس خشصني: "يزيد" و"ال سود"، خشصان عندك آ حدهام يف امسه 

   يف امسه "يزيد" و"ال سود"؛ من هنا التشابه."يزيد" و"ال سود"، والثاين

لكن عند الرتتيب حيصل الاختالف؛ فال ول مثاًل امسه: "يزيد بن ال سود"، والثاين امسه 

"ال سود بن يزيد"، فالشتباه يف كون الشخصني حيمالن امسني؛ ال ول: "آ سود"، والثاين: 

"يزيد"، لكن ال ول امس "يزيد" يف الابن وامس "ال سود" يف ال ب، والثاين: امس 

مس "يزيد" يف ال ب؛ بلعكس؛ مقلوب، ففيه تشابه يف ال سامء متامًا "ال سود" يف الابن وا

لكن بلقلب؛ عندما تقلب امس آ حدهام يَتََكَون عندك نفس امس الثاين؛ هذا هو النوعم 

 املذكور. 

 ويسمى املتشابه املقلوب.

زاع  حصايب، و "يزيد بن ال سود" اجلمريش، آ ْدَرك قال: )   مثاهل: "يزيدم بن ال سود" خم

 (.اجلاهلية وسكن الشام، وهو اذلي استسقى به معاوية 

 هؤلء الثنان يسميان: "يزيد بن ال سود"، نقارهنام مع هذا الثاين:

 (.وآ ما "ال سود بن يزيد"؛ فذاك اتبع  من آ حصاب ابن مسعودقال: )

 انظر الآن ماذا حصل؟ حصل انقالب.

 اإذن الاشتباه التام حيصلم عند القلب.

بن مسمل" ادلمشق ، تلميذ ال وزاع ، وش يخم الإمام آ محد، وهلم آآخرم برصي     )"الوليد قال: 

 اتبع . 

، يروي عنه ادَلراورديُّ وغريه   (. فأ ما "مسمل بن الوليد بن ربح"؛ فذاك مدين 

 انظر كيف انقلب؛ ذاك "الوليد بن مسمل"، وهذا "مسمل بن الوليد". 

؛ قد وقع قلب، فيظن آ نه حباجة اإىل آ ن اذلي ل خربة هل مبثل هذا؛ يقول بأ ن هذا خطأ  

ل الامس؛ ذلكل نهَبوا عىل هذا النوع.  يعد ِّ

 (.وقد ومه البخاري يف تسميته هل يف "اترخيه" بلوليد بن مسمل. وهللا آ عملقال: )

 انظر كيف انقلب الامس عىل الإمام البخاري رمحه هللا.
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: وقد اعتىن ش يخنا احلافظ املزي  قال ابن كثري: )  يف "هتذيبه" ببيان ذكل، ومزَي بني  قلتم

املتقدم واملتأ خر من هؤلء بيااًن حس نًا، وقد زدتم عليه آ ش ياء حس نًة يف كتايب:  

 (. "التمكيل"، وهلل امحلد

للخطيب البغدادي كتاب  يف هذا النوع وامسه "رفع الارتياب يف املقلوب من ال سامء 

 وال نساب". 

 من تََومهُّ القلب.  وفائدة هذا النوع كام قلنا: ال منم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبهئم   النوع السابع وامخلسون: معرِّفَةم املَنْسوبني اإىل غريِّ آ
 (.النوع السابع وامخلسون: معرفة املنسوبني اإىل غري آآبهئمقال: )
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د عند نسبهتم اإىل آآبهئم، يك ل تظن مثاًل بأ ن بالل بن  وفائدة هذا النوع: رفع تََومهُّ التعدُّ

 ربح غري بالل بن حاممة؛ نهَبوك عىل هذا ل جل هذا اليشء.

  ومه آ قسام : قال: )

عوذ ابين عفراء، وهام الذلان آ ثبتا آ ب ُجٍل يوم   آ حدها: املنسوبون اإىل آ هماهتم، مكعاٍذ ومم

بيد، وآ بومه: احلارث بن رفاعة ال نصاري، وهلم آآخرم شقيق    بدر، وآ همم هذه: عفراءم بنت عم

 "َعوذ"، ويقال: "عون"، وقيل: "عوف"، فاهلل آ عمل. هلام: وهو  

 (.بالل ابن حاممة املؤذن؛ آ بوه ربح  

 يمقال هل: بالل بن ربح، وآ حيااًن يمقال: بالل بن حاممة؛ فكن متنهبًا.

يف    ملسو هيلع هللا ىلص ابن آ م مكتوم؛ ال معى املؤذن آ يضًا، وقد اكن يؤمُّ آ حيااًن عن رسول هللا قال:)
 بن زائدة، وقيل: معرو بن قيس، وقيل غريم ذكل.   غيبته، قيل امسه: عبد هللا

 . يَة"؛ حصايب  تْبِّ يَة" وقيل: ابن "ال  َُّتبِّ  عبد هللا بن "الل

  . "، وامس آ بهيم: وهب  هيل ابن بيضاء، وآ خواه مهنا: سهل  وصفوان، وامس بيضاء: "َدْعد   سم

ْحبيل ابن حس نة، آ حد آ مراء الصحابة عىل الشام، يه آ مه، وآ بوه: ع   َ بد هللا بن املمطاع  رشم

 الكِّنْدي. 

ْينة؛ ويه آ مه، وآ بوه: ماكل بن القِّْشب ال سدي.  َ  عبد هللا ابن حبم

َرْي بن معاوية.    سعد ابن َحْبته يه آ مه، وآ بوه: جبم

ومن التابعني مَفْن بعدمه: محمد ابن احلنفية؛ وامسها "خوةل"، وآ بوه آ مري املؤمنني عيل بن آ يب  

 طالب. 

براهمي، وهو آ حدم آ مئة احلديث والفقه ومن كبار  اإسامعيل ابن   عملَيَة؛ يه آ مه، وآ بوه اإ

 (.الصاحلني 

: فأ ما ابن عمليَة  قال ابن كثري: )  ليه كثري  من الفقهاء   - قلتم براهمي بن    - اذلي يعزو اإ فهو اإ

 (.اإسامعيل هذا، وقد اكن مبتدعًا يقول خبلق القرآآن 

" قال ابن عملية كذا وكذا" انتبه فهام اثنان: وجتده مذكورًا يف كتب ال صول؛ يقول هناك:

مام وفقيه  صاحل.   اإسامعيل ابن عملية؛ عامل من علامء احلديث واإ
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، قال فيه الإمام آ محد: "ضال  مضل". براهمي بن اإسامعيل؛ جفهم    آ ما ابنه: اإ

براهمي ابن َهَراسة. قال: )  ابن َهَراسة، هو آ بو اإحساق اإ

 سعيٍد املرصي: يه آ مه، وامس آ بيه "َسلمة". قال احلافظ عبد الغين بن   

نَيَة، قال الزبري بن باكر: يه آ م آ بيه    ومن هؤلء من قد يمنسب اإىل جدته؛ كـ يعىل ابن مم

 "آ مية". 

ه الثالث.   ِّ  وبشري ابن اخلَصاصية؛ امس آ بيه "َمْعَبد"، "واخلصاصية" آ م جد 

محد عبد الوهاب بن عيٍل  قال الش يخ آ بو معرو: ومن آ حدث ذكل عهدًا ش يخنا آ بو آ  

كينة، ويه آ م آ بيه   (.البغدادي، يمعرف ببن سم

قلت: وكذكل ش يخنا العالمة آ بو العباس ابن تميية، يه آ م آ حد آ جداده  قال ابن كثري: ) 

ال بعدين، وهو آ محد بن عبد احللمي بن عبد السالم بن آ يب القامس بن محمد ابن تميية  

 احلَراين. 

ها اإىل    ملسو هيلع هللا ىلص، كام قال النيب ومهنم من ينسب اإىل جده  يوم حنني وهو راكب  عىل البغةل يمْركِّضم

ه بمسه يقول: "آ ان النيبم ل كذب، آ ان ابن عبد املطلب" ِّ حنر العدو، وهو ينو 
وهو:    (1) 

 رسول هللا محمد بن عبد هللا بن عبد املطلب. 

بيدة بن اجلراح، وهو: عامر بن عبد هللا بن اجلَراح الفِّهْري،    آ حد العرشة، وآ ول  وك يب عم

 (. من لمق ِّب بأ مري ال مراء بلشام، واكنت وليته بعد خادل بن الوليد ريض هللا عهنام

فهذا ميرُّ معك يف كتب ال حاديث كثريًا؛ جتدم الشخَص يمنسب اإىل جده فتتوه معه وتبحث 

ل بعناء.  عنه؛ فال جتده اإ

َجَمع ابن جارية، هو: مجمَع بن يزيد ابن قال: )   جارية.مم

رجي.  رجي هو: عبد املكل بن عبد العزيز بن جم  ابن جم

 ابن آ يب ذئب: محمد بن عبد الرمحن بن آ يب ذئب. 

 آ محد بن حنبل، هو آ محد بن محمد بن حنبل الشيباين؛ آ حد ال مئة. 

 
 ( عن الرباء بن عازب ريض هللا عنه. 1776(، ومسمل)2864آ خرجه البخاري) -1
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براهمي بن عامثن الَعبْيس؛   آ بو بكر ابن آ يب شيبة، هو: عبد هللا بن محمد بن آ يب شيبة اإ

 ". صاحب "املصنَف 

 وكذا آ خواه: عامثن احلافظ، والقامس.  

آ بو سعيد بن يونس صاحبم "اترخي مرص"، هو: عبد الرمحن بن آ محد بن يونس بن عبد   

 .  ال عىل الَصَديفِّ

مسب اإىل غري آ بيه: املقدادم بن ال سود؛ وهو املقدادم بن معرو بن ثعلبة الكندي   وممن ن

لزهري، واكن زوجم آ مه، وهو ربيبه، فتبناه؛  الهَبْراين، و "ال سود" هو: ابن عبد يَغوث ا 

ليه.   فنسب اإ

" زوج آ مه، وقال ابن آ يب حامت:   احلسن بن دينار: هو: احلسن بن واصل، و "دينار 

 (.احلسنم بن دينار بن واصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النوع الثامن وامخلسون: يف الن َِّسب اليت عىل خالف  

 ظاهرها 
 الن ِّسبِّ اليت عىل خالف ظاهرها. النوع الثامن وامخلسون: يف  قال: )

قبة بن معرو البدري  (.  وذكل: ك يب مسعوٍد عم

 َمن مسع نس بة: "البدري" تومَه بأ نه شهد بدرًا.
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لهياقال:) َب اإ منا سكن بَْدَرًا فنمسِّ  (. زمع البخاريُّ آ نه ممن شهد بدرًا، وخالفه امجلهور؛ فقالوا: اإ

عروة بن الزبري؛ يثبت آ ن آ ب مسعود قد شهد الكمًا ل - رمحه هللا - ونقل الش يخ آ محد شاكر

ن اكن ثقة لكن من  بدرًا، لكن هذا يف حمك املرسل، ل يمؤخذ به؛ ل ن عروة بن الزبري واإ

 آ ين هل آ ن آ ب مسعود قد شهد بدرًا، اإن اكن آ خذها عن غريه؛ فليبني ِّ لنا َمن هو هذا الغري.

ْن  سلامين بنم َطْرخان التمي : مل يكن مهنم؛ واإ قال:) لهيم، وقد اكن مِّ َب اإ منا نزل فهيم، فنمسِّ

َرة  (. موايل بين مم

.  آ ي: مل يكن من بين تمي ِّ

منا اكن من موايل بين آ سد. قال:)  آ بو خادل ادَلالاين: بطن  من مَهْدان، نزل فهيم آ يضًا، واإ

ْعَب اخلموز مبكة.   منا نزل شِّ براهمي بن يزيد اخلموزي: اإ  اإ

م عبد املكل بن آ يب سلامين العَ   ِّ بَانهَتِّ : ومه بطن  من فَزارة، نزل يف جم ْرَزمِّ  
 بلكوفة.  (1)

، لكنه نزل عندمه بلبرصة.    محمد بن س نان الَعَويق: بطن  من عبد القيس، وهو بهيل 

َب اإىل قبيةلِّ آ مه،  مسِّ ، ولكنه ن لم : ش يخم مسمل؛ هو آ زدي  وكذكل    آ محد بن يوسف السُّ

لم   حفيده: آ بو معرو اإسامعيل بن   لم ، وحفيدم هذا: آ بو عبد الرمحن السُّ يد السُّ جنم

ويف  (. الصُّ

 آ بو عبد الرمحن الصويف: صويف مهَتم.

منا هو موىل لعبد هللا بن احلارث  قال: ) هِّ هل، واإ ْقَسم موىل ابن عباس: لِّلمْزومِّ ومن ذكل: مِّ

 بن نَْوفَل. 

منا قيل هل ذكل؛ جللوسه عندمه   (.وخادل  احلََذاء: اإ

 د احلَذائني.آ ي: عن

 (. ويزيدم الفقري؛ ل نه اكن يأ ملم من فََقارِّ ظهرهِّ قال: )

 

 

 
، والَصْحراء، واملَْنبِّتم (: "1185قال الفريوز آآبدي يف "القاموس احمليط" ) -1 ةم : املَْقرَبَ َشَدَدتنَْيِّ ، مم واجلَبَانم واجلبَانَةم

يَةم يف  تَوِّ ، آ و ال رضم املمس ْ  اْرتَِّفاعٍ"الكرميم
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ِّجال   مهْبامتِّ من آ سامءِّ الر  النوع التاسع وامخلسون: يف َمْعرِّفَةِّ امل

 والن ِّساء 

 (.النوع التاسعم وامخلسون: يف معرفة املهبامت من آ سامء الرجال والنساء قال: )

 الراوي اذلي مل يمسَم.املهبم: هو 

 (.وقد صنَف يف ذكل احلافظ عبد الغين بن سعيد املرصيقال: )

 "الغوامض واملهبامت"، مطبوع.  :كتابه

 (.واخلطيب البغداديقال: )

 كتابه "ال سامء املهبمة يف ال نباء احملمكة"، مطبوع  آ يضًا.

 (. وغريهامقال: )

ن ِّف يف هذا كتاب آ يب زرعة العرا يق: "املس تفاد من مهبامت املنت وآ حسن ما صم

 والإس ناد"، وهو مطبوع  آ يضًا.

قِّ احلديثقال: ) رم َتفادم من روايٍة آ خرى من طم منا يمس ْ  (. وهذا اإ
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 آ ي: جبمع طرق احلديث؛ يتبنَي عندك َمن هو هذا املهبم.

؛ هو  (1) كحديث ابن عباس: "آ ن رجاًل قال: اي رسول هللا، احلج لك عام؟" قال: )

 ((2) ال قرعم 

 كام جاء يف رواية آ خرى. 

مه، فَرقاه رجل  مهنم" قال: ) دم ي ِّ َغ س َ ِّ وحديث آ يب سعيٍد: "آ هنم مروا حبٍ  قد دلم
؛ هو آ بو  (3) 

 سعيد نفسه. 

 يف آ ش باٍه لهذا كثري يطول ذكرها.  

 وقد اعتىن ابنم ال ثري يف آ واخر كتابه "جامع ال صول" بتحريرها.  

 (.النووي كتاب اخلطيب يف ذكل واخترص الش يخ حميي ادلين   

 .وهو مطبوع  آ يضًا: "الإشارات اإىل بيان آ سامء املهبامت"

 (. وهو فن  قليلم اجلدوى بلنس بة اإىل معرفة احلممْكِّ من احلديث قال:)

 هذا الالكم بلنس بة للمهبامت اليت يف املنت.

ثني وغريمه. قال:)  ولكنه يشء  يتحىَل به كثري من احملد ِّ

س نادٍ وآ مه ما    هبامًا ما يف اإ  (.فيه: ما َرفَع اإ

 هذا املهم يف املوضوع.

ذا ورد يف س نٍد: عن فالن بن فالن، آ و: عن آ بيه، آ و: معه، آ و: آ مه؛ فوردت  قال: ) كام اإ

، آ و ممن يمنظر يف آ مره، فهذا   ذا هو ثقة  آ و ضعيف  تسميةم هذا املمهبم من طريٍق آ خرى، فاإ

 (.آ نفعم ما يف هذا النوع 

مهبامت الإس ناد؛ هو النوع املفيد النافع، آ ما املهبامت اليت يف املنت فليست كبرية فائدة آ ي: 

 غالبًا.

 

 

 

 

 
 (  2741آ خرجه آ محد )  -1
 (.  2620(، والنسايئ)1721(، وآ بو داود)2642آ خرجه آ محد )  -2
 ( 2201(، ومسمل)2276آ خرجه البخاري) -3
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قدار   النوع الس تون: معرفة َوفَيات الرواة ومواليدمه ومِّ

 آ عامرمه 
واة ومواليدمه ومقدار  النوعم املمويف ِّ س تني: معرفةم وفيات  : ) - رمحه هللا  - قال املؤلف  الرُّ

  آ عامرمه. 

دل ِّس؛ فيتحَررم املمتصل واملنقطع وغريم   اٍب آ و مم َمْن مل يمْدرِّْكهم؛ من كذ  ليمْعَرَف َمن آ ْدَرَكهم مِّ

 (. ذكل

 هذه فائدة هذا النوع.

َب؛ اس تعملنا هلم التارخي"قال: )  (.(1) قال سفيانم الثوري: "ملا اس تعمل الرواةم الَكذِّ

 عمل َمن اذلي يكذب يف لمق   الش يخ اذلي يروي عنه واذلي ل يكذب.آ ي: يك يم 

ذا اهتممت الش يَخ؛ حفاس بوه بلس نني"قال: ) ياث: "اإ  (.(2) وقال حفصم بن غِّ

 آ ي: انظروا اإىل التوارخي.

 
 (  119"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص -1
 ( 119"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص -2
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َيد، سأ لته  قال: ) ، حفَدث عن عبد بن محم حَمد بن حامت الَكيش  م علينا مم وقال احلامك: "ملا قَدِّ

َع منه بعد  عن   نه يزمعم آ نه مَسِّ دل س نة س تني ومائتني، فقلتم ل حصابنا: اإ مودله؟ فذكر آ نه وم

 .(1) موته بثالث عرشَة س نة" 

قال ابنم الصالح: خشصان من الصحابة عاش لك  مهنام س تني س نًة يف اجلاهلية، وس تنَي يف  

زام، وحَسان بن اثبتٍ    ريض هللا عهنام.   - الإسالم؛ وهام: حكميم بن حِّ

زام  منذر بن حِّ يك عن ابن اإحساق: آ ن حَسان بن اثبت بن امل عاش لك  مهنم مائة   وحم

 (. وعرشين س نة

؛ عاش لك واحٍد مهنم مائة وعرشين  هم وجدُّ آ بيهِّ عاش لك  مهنم؛ آ ي: حَسان وآ بوهم وجدُّ

 س نة.

مَعميقال: )  ( قال احلافظم آ بو ن

 "هو ال صهباين صاحب "احللية

 (. هذا لغريمه من العربول يمعرف  قال: )

منا آ راد آ ن آ ربعًة نََسقًا  قال ابن كثري: )  قلتم : قد معم ِّر جامعة  من العرب آ كرَث من هذا، واإ

 (. يعيشم لك  مهنم مائًة وعرشين س نة؛ مل يتفق هذا يف غريمه

آبئه.  آ ي: يف حَسان وآ

؛ فقد حىك العباسم بن يزيٍد الَبْحراين الإ قال: ) جامع عىل آ نه عاَش  وآ ما سلامن الفاريس 

 (.مائتني ومخسني س نة، واختلفوا فامي زاد عىل ذكل اإىل ثالمثائة ومخسني س نة 

الف يف هذا،  ول يوجد يشء  يمعمتد عليه يف ذكل، وهللا آ عمل بصحة الإجامع، واذلهيب خيم

 .(2)ويذكر آ نه عاش حنو مثانني س نة

 وفيات آ عياٍن من الناس:  - رمحه هللا  - وقد آ ورد الش يخم آ بو معرو بن الصالح قال:)

 
 ( 61"املدخل اإىل كتاب الإلكيل" )ص -1

 
 (  556-1/555"سري آ عالم النبالء" ) -2
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يف وهو ابن ثالٍث وس تني س نة ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  يوم الثنني الثاين عرش    - عىل املشهور  - : تمو 

 (.من ربيع ال ول س نة اإحدى عرشة من الهجرة

دل يوم الثنني الثاين عرش من ربيع ال ول، س نة  ملسو هيلع هللا ىلصمل يصح يف ذكل يشء ؛ ل يصح آ نه  وم

دل يوم الثنني، ن ام حَص آ نه وم آ َما  اإحدى عرشة من الهجرة، ول يصح يف يوم ميالده يشء ، اإ

حتديد هذا اليوم بلثاين عرش آ و احلادي عرش آ و الثالث عرش؛ هذا مل يصح فيه يشء  

. البتَة، ويف هذا قَْطع  عىل آ هل البدع بدعهم  يف الاحتفال بملودل النبوي 

امدى س نة ثالث عرشة. قال: )   وآ بو بكٍر: عن ثالٍث وس تني آ يضًا، يف جم

ر: عن ثالث وس تني آ يضًا، يف ذي احلجة س نة ثالٍث وعرشين  (. ومعم

رم آ َوَل من آ َرَخ التارخي الإساليم بلهجرة النبويَة من مكة اإىل  قال ابن كثري: )  : واكن معم قلتم

 (. ، كام بََسْطنا ذكل يف سريته، ويف كتابنا التارخياملدينة 

 يريد ابن كثري بكتاب "التارخي":" البداية والهناية".

هم بذكل يف س نة ست عرشة من الهجرةقال: )  (. واكن آ ْمرم

 والتارخي املمْعترب يف لك احلسابت الرشعيَة هو التارخي الإساليم؛ التارخي الهجري.

َجة س نة  وقمتِّل  قال: ) عامثنم بن عفَان وقد جاوَز الامثنني، وقيل: بَلََغ التسعني، يف ذي احلِّ

  مخٍس وثالثني.

: يف رمضاَن س نةِّ آ ربعنَي، عن ثالٍث وس تني    . - يف قولٍ   - وعيل 

بري: قمتِّال يوَم اجلََملِّ س نة سٍت وثالثني؛ قال احلامك: وسنُّ لٍك مهنام آ ربع    وطلحة والزُّ

 وس تون س نة. 

ةِّ وتويف   َ من الَعرَشَ يف ِّ  (  سعد  عن ثالٍث وس بعني، س نة مخس ومخسني، واكن آآخر َمْن تموم

 املبرشين بجلنة. آ ي: اكن سعد بن آ يب وقاص آآخر من مات من العرشة

 وسعيدم بن زيد: س نة اإحدى ومخسني، وهل ثالث  آ و آ ربع  وس بعون. قال:)

 اثنتني وثالثني. وعبد الرمحن بن عوف عن مخٍس وس بعني؛ س نة   

 ( ريض هللا عهنم آ مجعني  - وآ بو عبيدة س نة مثاين عرشة، وهل مثان  ومخسون   

  آ ي: آ بو عبيدة بن اجلراح.
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: فعبد هللا بن عباس: س نة مثاٍن وس تني، وابن معر  قال ابن كثري: )  قلتم : وآ ما العبادةلم

 وس تني، وابن الزبري: يف س نة ثالٍث وس بعني، وعبد هللا بن معرو: س نة س بعٍ  

 (. وآ ما عبد هللا بن مسعود؛ فليس مهنم

 فليس من العبادةل.

، وقد اكنت وفاته س نة  (2) ؛ خالفًا للجوهري حيث عََدهم مهنم(1) قاهل آ محد بن حنبلقال: )

  اإحدى وثالثني. 

: آ حصابم املذاهب امخلسة املتبوعة:   قال ابن الَصالح: الثالثم

َ بلبرصة، س نة   يف ِّ  اإحدى وس تني ومائة، وهل آ ربع  وس تون س نة. سفيانم الثوري: تموم

 وتويف ماكل بن آ نس بملدينة، س نة تسعٍ وس بعني ومائة، وقد جاوَز الامثنني. 

 وتويف آ بو حنيفة ببغداد س نة مخسني ومائة، وهل س بعون س نة. 

دريس   - وتويف الشافع   حمد بن اإ  مبرص س نة آ ربع ومائتني، عن آ ربعٍ ومخسني س نة.   - مم

 (. نبل ببغداد س نة اإحدى وآ ربعني ومائتني، عن س بعٍ وس بعني س نةوتويف آ محدم بن ح 

: وقد اكن آ هلم الشام عىل مذهب ال وزاع  حنوًا من مائيت س نة،  قال ابن كثري: )  قلتم

واكنت وفاته س نة س بعٍ ومخسني ومائة ببريوت من ساحل الشام، وهل من العمر بضع   

 وس تون. 

،  وكذكل اإحساق بن راهويه، قد اكن   ونه وجيهتدون عىل مسلكهِّ تََبعًا، هل طائفة  يمَقدل ِّ مامًا مم اإ

 (.يمقال هلم: الإحساقيَة، وقد اكنت وفاته س نة مثاٍن وثالثني ومائتني، عن بضعٍ وس بعني س نة 

ويه.  يمقال: راَهويه، ويمقال: راهم

 
 (  1/267"هتذيب ال سامء واللغات" للنووي ) -1

 
وآ ما قول اجلوهري يف حصاحه آ ن ابن مسعود آ حد العبادةل (: "1/267قال النووي يف "هتذيب ال سامء واللغات" ) -2

ل آ ن اجلوهري قال يف "الصحاح" ال ربعة، وآ خرج ابن معرو بن العاص، فغ لط ظاهر نهبت عليه لئال يغرت به"، اإ

 (: "والعبادةل، عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن معر، وعبد هللا بن معرو بن العايص". 505/ 2)
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بم هذه قريبًا جدًا من مذهب الإمام آ محد، وهو صاحبه، واملذاه -رمحه هللا -واكن مذهبه

فاكن من آ حصاب الرآ ي  مذاهب آ هل احلديث، لكهم من آ هل احلديث؛ ما عدا آ ب حنيفة؛

اذلين يعمتدوَن عىل الرآ ي آ كرث من اعامتدمه عىل الكتابِّ والس نَة، آ ما البقيَة؛ فهم من آ هل 

احلديث، فاملذاهب ليست آ ربعة فقط؛ بل املذاهب كثرية، والعلامء اجملهتدون اذلين هلم 

 ع كمرثم يف العهد الإساليم.آ تبا 

  قال ابن الصالح: الرابع: آ حصابم كتب احلديث امخلسة: قال: )

دل س نة آ ربعٍ وتسعني ومائة، ومات ليةل عيد الفطر س نة ست ٍ ومخسني   البخاري: وم

 .(1) ومائتني، بقريٍة يقال لها: َخْرتَْنك

  س نة. ومسمل بن احلجاج: تويف س نة اإحدى وس تني ومائتني، عن مخس ومخسني

 آ بو داود: س نة مخٍس وس بعني ومائتني. 

 الرتمذي: بعده بأ ربع س نني، س نة تسعٍ وس بعني. 

 (. آ بو عبد الرمحن النَسايئ: س نة ثالٍث وثالمثائة 

 واكن آآخرمه وفاًة رمحه هللا.

نن" قال ابن كثري:)  : وآ بو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويين صاحب "السُّ  (.قلتم

لهيا بعض  ون الكتب س تة؛ بل اكنوا يعتربوهنا مخسة ول يضيفون اإ مني ما اكنوا يعدُّ املتقد ِّ

 سنن ابن ماجه؛ حىت آ ضافها املقديس رمحه هللا.

اليت مكَل هبا الكتب الس تة، والسننم ال ربعة بعد الصحيحني، اليت اعتىن بأ طرافها  قال: )

 (.اعتىن برجالها وآ طرافها احلافظم ابنم عساكر، وكذكل ش يخنا احلافظ املِّزي   

اعتىن املزي برجالها يف كتابه "هتذيب الكامل يف آ سامء الرجال"، وهو كتاب  نفيس  جدًا، 

وهو العمدة يف آ سامء رجال الكتب الس تة، وكذكل "هتذيب الهتذيب"، و"تقريب الهتذيب  

 للحافظ ابن جحر.

 
: بفتح آ وهل، وتسكني اثنيه، وفتح التاء املثنا(: " 356/ 2قال ايقوت امحلوي يف "معجم البدلان" ) -1 ة من فوق، َخْرتَْنكم

مام آ هل احلديث محمد بن اإسامعيل البخاري، ينسب  ونون ساكنة، واكف: قرية بيهنا وبني مسرقند ثالثة فراخس، هبا قرب اإ

لهيا آ بو منصور غالب بن جربائيل اخلرتنيك، وهو اذلي نزل عليه البخاري ومات يف داره، حىك عن البخاري حاكايت"  اإ
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امسه" ذكر ال رشاف وقوهل: )وآ طرافها(، آ ي: آ طراف الكتب الس تة، كذكل هل كتاب 

 مبعرفة ال طراف" .

 (. وهوقال: )

 آ ي: سنن ابن ماجه

 (. كتاب  مفيد  قوي التبويب يف الفقه) 

هو يف التبويب الفقهي  قوي، لكن يف الغالب ما ينفردم به عن الكتب امخلسة؛ يكونم 

 ضعيفًا.

  رمحهم هللا. -  وقد اكنت وفاته س نة ثالٍث وس بعني ومائتني قال: )

: س بعة  من احلمفَاظ انْتمفَِّع بتصانيفهم يف آ عصاران:    قال: اخلامسم

 آ بو احلسن ادلارقطين: تويف س نة مخس ومثانني وثالمثائة، عن تسعٍ وس بعني س نة. 

 (.احلامك آ بو عبد هللا النيسابوري: تويف يف صفر س نة مخٍس وآ ربعامئة، وقد جاوز الامثنني 

لل"، وهو آ عظم كتب العلل اليوم، واذلي يريد آ ن ادلارقطين من آ شهر كتبه: كتاب "الع

؛ فلريجع اإىل هذا الكتاب، وليقرآ  فيه، وليمتَعن  يتبَحر يف هذا الفن وآ ن يهنل من َمعينهِّ

ولينظر، ولريكز عىل الكم هذا الإمام اجلبل، وهل كتاب "السنن" آ يضًا، وهل كتب يف 

شهرم كتبه: "املس تدرك"، وكتاب "معرفة املصطلح ويف الرجال، وآ َما احلامك النيسابوري: فأ  

 علوم احلديث".

: يف صفر س نة تسعٍ وآ ربعامئة مبرص، عن س بعٍ وس بعني  قال: ) عبد الغين بن سعيٍد املرصي 

  س نة. 

مَعمي ال صهباين: س نة ثالثني وآ ربعامئة، وهل ست  وتسعون س نة  (. احلافظ آ بو ن

 وهو صاحبم "احللية".

 (.ويف الطبقة ال خرىقال: )

 آ ي: اليت بعدها.

الش يخ آ بو معر بن عبد الرَب النَمري: تويف س نة ثالٍث وس تني وآ ربعامئة، عن مخٍس  قال:)

 (. وتسعني س نة
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، وآ شهر كتبه: "المتهيد" و"الاس تذاكر"؛ كتابن عظامين - رمحه هللا - وهو حافظ املغرب 

مام ماكل رمحه هللا،  نيًا جدًا، آ نفس الكتب اليت رشحت كتاب "املوطأ " لالإ وقد اكن سم

 عىل اجلاَدة حنس به وهللا حسيبه.

مَث آ بو بكر آ محد بن احلسني البهيق : تويف بنيسابور س نة مثاٍن ومخسني وآ ربعامئة،  قال: )

 (. عن آ ربعٍ وس بعني س نة

 آ شهر كتبه:" السنن الكربى".

، عن  مث آ بو بكر آ محد بن عيل اخلطيب البغدادي: تويف س نة ثالث وس تني وآ ربعامئة قال: )

 (.اإحدى وس بعني س نة 

 كتبه كثرية، وقد مَر معنا الكثري مهنا، ومن آ شهر كتبه التارخي: " اترخي بغداد" .

هَتََرْت تصانيفهم بني  قال ابن كثري: )  : وقد اكن ينبغ  آ ن يمذكر مع هؤلء جامعة  اش ْ قلتم

 الناس، ول س ي ام عند آ هل احلديث:  

 اكلطرباين: وقد تويف س نة س تني وثالمثائة، صاحب املعامج الثالثة وغريها. 

مام ال مئة محمد بن   زمية:  واحلافظ آ يب يعىل املوصيل، واحلافظ آ يب بكر الزَبَار، واإ اإحساق بن خم

بَان   تويف س نة اإحدى عرشة وثالمثائة؛ صاحب "الصحيح"، وكذكل آ بو حامت محمد بن حِّ

البمس يت؛ صاحب "الصحيح" آ يضًا، واكنت وفاته س نة آ ربعٍ ومخسني وثالمثائة، واحلافظ  

ي، صاحبم "الاكمل"، تويف س نة س بعٍ وس تني وثالمثائة  (. آ بو آ محد بن عَدِّ
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عفاء من  النوع احلا  دي والس تون: يف معرفة الث ِّقات والضُّ

 الرواة وغريمه 
 النوع احلادي والس تون: يف معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغريمه. قال: )

َةم س ند احلديث من ضعفه.   ذ به تمعرف حصِّ  وهذا الفن من آ مه العلوم وآ عالها وآ نفعها؛ اإ

 (.وحديثًا كتبًا كثريةوقد َصنَف الناسم يف ذكل قدميًا 

 كتب الرجال كثرية جدًا.

 (.من آ نفعها: كتاب ابن آ يب حامتقال: )

 "اجلرح والتعديل "، وكذكل "التارخيم الكبري" للبخاري، وتوارخي حيىي بن معني.

بَان كتابن انفعان: آ حدهام يف الثقاتقال: )  (. ولبن حِّ

ل فيه اجملاهيل ، - رمحه هللا - ؛ بناًء عىل قاعدته يف ذكلامسه " كتاب الثقات"، ولكنه يمدخِّ

ذا وثَق؛ فتوثيقه معترب، وهو شديد  يف اجلرح.  غري آ نه اإ

 (. والآخرم يف الضعفاءقال: )

 كتابه امسه: "اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني".

 (.وكتاب" الاكمل" لبن عدي قال: )

يف كتابه ضعيفًا؛ ل نه آ دخل فيه لك  "الاكمل يف ضعفاء الرجال، لكن ليس لكُّ َمن آ دخهل

حه البعض وعَدهل البعضم الآخر؛ ذكَر  كِّر برضٍب من الضعف، وَمن اختملف فهيم جفر  َمن ذم

 . -رمحه هللا  - (1)ذكل يف مقدمة كتابه

: "هو آ مكل الكتب وآ جلُّها يف (2)قال اذلهيب عن كتاب ابن عدي يف مقدمة "املزيان"

 ديل.ذكل" آ ي: يف اجلرح والتع

 (. والتوارخيم املشهورة، ومن آ جل ِّها: "اترخي بغداد" للحافظ آ يب بكر آ محد بن اخلطيبقال: )

 ذكر فيه َمن سكن بغداد وَمن دخلها من العلامء.

 
1- (1 /78 ) 
2- (1 /2  ) 
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 (. و"اترخي دمشق" للحافظ آ يب القامس بن عساكرقال: )

آ عامل مدينة ذكر فيه َمن سكن مدينة دمشق آ و دخلها من ال فاضل ال عالم، آ و دخل 

 .(1)دمشق من القمرى اليت حولها؛ ذكر ذكل يف مقدمة كتابه

يقال:)  (.و"هتذيب" ش يخنا احلافظ آ يب احلجاج املِّز 

"هتذيب الكامل" وذكر يف كتابه رجال الكتب الس تة، وقد يذكر غريمه آ حيااًن اس تطرادًا 

 ومتيزيًا.

 (. و"مزيان" ش يخنا احلافظ آ يب عبد هللا اذلهيبقال:)

م فيه بتليني ما عدا الصحابة وبعض كتا  ب "املزيان" للحافظ اذلهيب؛ ذكر فيه لك َمن تملكِّ ِّ

 .(2)ال فاضل، ذكر ذكل يف مقدمة كتابه

ونقول آ يضًا: كتب احلافظ ابن جحر مفيدة جدًا كـ "هتذيب الهتذيب، و"تقريب الهتذيب"، 

 كتب احلافظ النفيسة.و"تعجيل املنفعة" ، و"لسان املزيان"، و"الإصابة"، وغريها من 

 (. وقد مجعتم بيهنامقال:)

 آ ي: كتايب املزي واذلهيب.

وزدتم يف حترير اجلرح والتعديل علهيام يف كتاٍب، ومسيته بـ "التمكيل يف معرفة  قال:)

 (. الثقات والضعفاء واجملاهيل"

ع حديثًا، طبعته دار ابن عباس يف آ ربعة جمدلات. بِّ  وقد طم

ث. وهو من آ نفع  قال: )  يشٍء للفقيه البارع، وكذكل للمحد ِّ

يبٍة؛    - عىل وجه النصيحة هلل ولرسوهل ولكتابه وللمؤمنني   - وليس الالكم يف جرح الرجال   بغِّ

ذا قصد به ذكل  تعاط  ذكل اإ  (.بل يمثاب مم

الالكم يف  هذه من ال عامل اليت تشرتك بني آ ن تكون آ عامًل صاحلة وآ عامًل فاسدة؛

  لسجود منه ما هو طاعة، ومنه ما هو رشك:ال شخاص، اكلسجود؛ فا 

ذا جسدَت هلل؛ فهو طاعة.   اإ

 
1- (1 /4  ) 
2- (1 /2  ) 
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ذا جسدَت لغريه؛ فهو رشك.  واإ

ذا تلكمت يف  كذكل هنا: الغيبة آ و الالكم يف ال شخاص؛ الالكم يف ال شخاص منه ما اإ

ذا تلكمت يف الشخص تمؤجر، وذكل عىل حسب النية والقصد.   الشخص تأ مث، ومنه ما اإ

  النُّصح هلل ولكتابه ولرسوهل ول مئة املسلمني وعامهتم؛ فأ نت مأ جور. فاإن اكن قصدكَ 

ن اكن الكمك يف ال شخاص من آ جل آ ن تشف  ما يف صدرك ومن آ جل آ ن تطعن  واإ

 علهيم وحتتقرمه؛ فأ نت موزور  عىل ذكل.

وقد تلكمنا عىل هذا املوضوع مبا فيه الكفاية يف مقالنا املوجود عىل ش بكة ادلين القمي: 

حم آ هل البدع والفرق بينه وبني الغيبة، وذكران آ دةل ذكل من الكتاب والس نَة ومن الكم جر 

 سلف هذه ال مة.

وقد قيل ليحىي بن سعيد الَقَطان: آ َما ختَّش آ ن يكون هؤلء اذلين تركَت حديهثم  قال: )

صامءك يوم القيامة؟   (. خم

صامءك يوم القيامة بني يدي هؤلء اذلين تركت حديهثم وجَرحهتم؛ آ ل ختَّش آ ن يكونوا  خم

 هللا؛ مفاذا آ جاب؟

يَل من آ ن يكون رسول هللا قال: ) خصم     ملسو هيلع هللا ىلص قال: "ل ن يكون هؤلء خصاميئ آ حَب اإ

 (.(1) يومئٍذ"

نيت؟ وملاذا مل تدافع عهنا مبا آ نك عَلِّمَت احلق من الباطل؟ ب عن سم  فيقول يل: ملاذا مل تذم

يبُّ آ محَد بَن حنبل وهو يتلكمم يف بعض الرواة فقال هل:  قال: ) وقد مسع آ بو تراب النَْخش َ

يبة ، ليس هذا غِّ  . (2) آ تغتابم العلامء؟! فقال هل: وحيك! هذا نصيحة 

ن آ ول من تصَدى للالكم يف الرواة: شعبةم بن احلجاج  (. ويقال: اإ

قدمة حصيح مسمل"وقد س بقه ابن عباس وابن سريين اإىل هذا، كام ورد يف  ؛ فقد (3)"مم

ذكر هناك الإمامم مسمل آ ن ابن عباس مل يكن يقبلم حديث آ ي آ حد، وقال ابن سريين: 

 
1- (1 /186  ) 

 
 ( 45"الكفاية" للخطيب البغدادي )ص-2
3- (1 /12 -13 ) 
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عبة(1)"اكنوا ل يسأ لوَن عن الإس ناد، فلام وقعت الفتنة؛ قلنا: مسُّوا لنا رجالمك"  -، لكن شم

 - : َمن ذكرمه املؤلف هو اذلي محل راية اجلرح والتعديل يف زمنه، مث محلها بعده - رمحه هللا

 .- رمحه هللا

وتبعه حيىي بن سعيٍد القطان، مث تالمذته: آ محد بن حنبل، وعيل بن املديين، وحيىي  قال: )

 (. بن معني، ومعرو بن عيٍل الَفاَلس، وغريمه 

واة؛ بل محلوها يف الرواة ويف آ هل البدع والضالل،  ومحلوا هذه الراية ليس فقط يف الرُّ

ذرونَ  ذروَن من هؤلء. فاكنوا حيم  من هؤلء وحيم

، وهشام بن عروة، وجامعة  من السلف الصاحل، وقد قال  قال: ) وقد تلكم يف ذكل ماكل 

 (.(2) عليه السالم : "ادلينم النصيحة"

ذا آ رادت آ ن تزتوج، يف  وذكل يف لك يشء؛ يف الرواية، يف البدعة، يف النصيحة للمرآ ة اإ

ذا آ راد آ ن  يعامل خشصًا مبال؛ يف لك يشء، ادلينم النصيحة، ول النصيحة لصاحبك اإ

ختتص النَصيحة بلرواية فقط؛ بل النصيحةم يف دين هللا لكه، ويف لك ما فيه مصلحة ودفعم 

 مفسدة.

؛ ملا بيهنام من العداوة املعلومةقال: ) مْعَترَبْ  (. وقد تلكَم بعضهم يف غريه فمل ي

جود عداوة بيهنم، فمل يلتفت العلامء لالكم بعضهم آ ي: تلكم بعضم آ هل العمل يف بعضهم؛ لو 

ذا تبنَيَ لنا آ ن ال قران تلكم بعضهم يف بعٍض  يف بعض؛ وهذه اليت تمسَمى الكم ال قران، فاإ

من آ جل العداوة املوجودة بيهنم؛ فها هنا ل يمنظر اإىل الكم بعضهم يف بعض، وتبقى مزنلهتام 

 عندان كام يه.

ذا تبنَي آ ن القر  ين تلكم يف قرينه يف مسأ ةٍل علميَة مهنجيَة آ و عقائدية واكن الالكمم فيه آ ما اإ

 قادحًا؛ فهنا يمؤخذ بقوهل ويمقدح يف الآخر.

 
 ( 1/15"مقدمة حصيح مسمل" )  -1
 ( عن متمي ادلاري، وعلقه البخاري يف "حصيحه". 55آ خرجه مسمل ) -2
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وقد ذكروا من آ مثةل ذكل: الكم محمد بن اإحساق يف الإمام ماكل، وكذا الكم ماكٍل  قال: )

 ، وقد وَسَع السهييل القوَل يف ذكل. (1)فيه

 (.(2) حني منعه من حضور جملسه ،  يف آ محد بن صاحل املرصي وكذكل الكم النَسايئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (  3/32انظر "املعرفة والتارخي" للفسوي ) -1
 ( 166-12/161"سري آ عالم النبالء" ) -2
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رِّهِّ  م رِّ معم آخِّ  النوع الثاين والس تون: يف َمْعرِّفَةِّ َمن اْختَلَطَ يف آ
 (. النوع الثاين والس تون: يف معرفة من اختلط يف آآخر معره قال: )

الراوي، وقد مجع ابن الكيَال رساةل جتدون ذكل مذكورًا يف كتب اجلرح والتعديل يف ترمجة 

ات يف معرفة َمن اختلط من الرواة الثقات"،  يف ذكر َمن اختلط؛ امسها: "الكواكب النرَي ِّ

 ويه مطبوعة، وقد ذكر يف مقدمة كتابه َمن آ فرد هذا النوع بلتصنيف.

ٍر آ و َمَرٍض آ و َعَرٍض قال: ) َما خلوٍف آ و رَضَ  (.اإ

 ختالط.آ و آ ي يشٍء تسبب هل يف الا

كعبد هللا بن لَهِّيعة؛ ملا ذهبت كتبه اختلط يف عقهل، مَفن مسع من هؤلء قبل  قال: )

َك يف ذكل؛ مل تمقبل   (.اختالطهم؛ قمبلت روايهتم، وَمن مسع بعد ذكل آ و شم

 الصحيح: آ ن ابن لَهِّيعة بذلات حديثه ضعيف قبل الاختالط وبعده.

 (. لسائبوممن اختلط بأ َخَرَة : عطاءم بن اقال: )

اذلين َرووا عنه قبل الاختالط: شعبة، والثوري، وزهري بن معاوية، وزائدة بن قدامة، 

وآ يوب السختياين، وحامد بن زيد، واختلفوا يف حامد بن سلمة، هؤلء ذكرمه احلافظ يف 

ات"(1)مقدمة الفتح ، وسفيان بن : هشام ادلس توايئ(2)، وزاد صاحب "الكواكب النرَي ِّ

عيينة، ذكر هشام ادلس توايئ ونقل عن آ يب داود آ نه اختلط، وذكر سفيان بن عيينة 

اجهتادًا بعد آ ن ذكر نصًا عن ابن عيينة يشريم اإىل ما آ راده املصن ِّف رمحه هللا، وبعضهم 

حص ح رواية شعبة والثوري فقط، والبعض زاد: رواية مَحاد؛ فاملسأ ةل حمل اجهتاد عىل 

 ثبت عند لك واحٍد مهنم.حسب ما 

يينة منه بعد  قال: ) منَا مسع ابنم عم وآ بو اإحساق الَسبيع ، قال احلافظ آ بو يعىل اخللييل: واإ

 (. ذكل

 آ ي: بعد الاختالط.

 
1- (1 /425  ) 
 (  327-1/326(، وذكر هذا يف كتابه "الكواكب النريات" )929هو زين ادلين ابن الكيال )تويف س نة  -2
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معاىف بن معران منه بعد اختالطه.  قال: )  وسعيد بن آ يب َعروبة، واكن سامعم وكيعٍ، وامل

 واملسعودي.  

 وربيعة.  

 آ مة.  وصاحل موىل التَو 

  وحصني بن عبد الرمحن؛ قاهل النسايئ.

 وسفيان بن عيينة قبل موته بس نتني؛ قاهل حيىي القطان.  

 وعبد الوهاب الثَقف ؛ قاهل ابن معني.  

وعبد الرزاق بن مهَام؛ قال آ محد بن حنبل: اختلط بعدما مَع ؛ فاكن يملَقَن فيتلقَن، مفن  

َ ؛ فال يشء  ع منه بعدما مَعِّ  (.مَسِّ

براهمي  ابن كثري: )  قال قال ابن الصالح: وقد وجدتم فامي رواه الطرباين عن اإحساق بن اإ

نكرة، فلعل سامعه اكن منه بعد اختالطهِّ   (. ادَلبَري عن عبد الرزاق آ حاديث مم

بعض "املصنَف" من رواية ادَلبري هذا عن عبد الرزاق، وادلبري مسع منه بعد 

 الاختالط.

براهمي احلريبقال: ) ه حني مات عبدم الرزاق ست آ و س بع  وذكر اإ رم م  آ ن ادَلبري اكن معم

 س نني. 

 وعارم  اختلط بأ َخَرة. 

، وآ بو بكر بن ماكل   البة الَرقَايش، وآ بو آ محد الَغْطريف ُّ وممن اختلط ممن بعد هؤلء: آ بو قِّ

 (. القطيع ؛ َخرِّف حىت ل يدري ما يقرآ  
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 الطبقات النوع الثالث والس تون: معرفة  
 النوع الثالثم والس تون: معرفة الَطبقات. قال: )

وذكل آ مر  اصطاليح؛ مفن الناس من يرى الصحابة لكهم طبقًة واحدة، مث التابعون بعدمه  

 آ خرى، مث َمن بعدمه كذكل. 

وقد يمستشهد عىل هذا بقوهل عليه السالم : "خريم القرون قرين، مث اذلين يلوهنم، مث اذلين  

 (.ر بعد قرنهِّ قرنني آ و ثالثةيلوهنم"؛ فذك 

، وجاء (1)قوهل هنا: "خريم القرون" هبذا اللفظ ل آ صل هل، واللفظم الصحيح: "خريم الناس"

، هذه ال لفاظ اليت حَصَت، آ ما (3)، وجاء بلفظ: "اإن خريمك"(2)آ يضًا بلفظ: "خريم آ ميت"

 هبذا اللفظ، واحلديث يف الصحيحني. ملسو هيلع هللا ىلص"خريم القرون" فمل يصح عن النيب 

مم الصحابَة اإىل طبقاٍت، وكذكل التابعني مَفن بعدمه، ومهنم من  قال: ) ومن النَاس من يقسِّ

 (. جيعلم لَك قرٍن آ ربعني س نة

 –قال فيه  ملسو هيلع هللا ىلصبن بمرس: آ ن النيب  عن عبد هللا (5)، وغريه(4)آ خرج آ محد يف "مس نده"

س ناده احلافظ ابن  - آ ي: يف عبد هللا بن برس : "ليبلغَن قراًن" آ ي: ليعيشَن قراًن، حصَح اإ

: "يعيشم هذا الغالمم قراًن"، (7)، ويف لفظٍ للحارث بن آ يب آ سامة(6)جحر يف "اإحتاف املهرة"

، فهذا يبني ِّ 2660يحة" برمق قال: فعاش مائة س نة، وحصحهم العالمة ال لباين يف "الصح 

 آ ن القرن يف الرشع: مائة س نة.

 
 ( عن ابن مسعود ريض هللا عنه2533(، ومسمل )2652آ خرجه البخاري) -1
( عن ابن مسعود بلفظ: 2533"خري آ ميت قرين" ، ومسمل )( عن معران بن حصني بلفظ: 3650آ خرجه البخاري) -2

 "خري آ ميت القرن..."
ن خريمك"؛  الكهام عن معران بن حصني 2535( بلفظ: "خريمك قرين"، ومسمل )2651آ خرُجا البخاري) -3  ( بلفظ: "اإ
4- (17687  ) 
ابن آ يب عامص يف "الآحاد (، و 3502، 3501(،والزبار يف "مس نده" )1422ادلوليب يف "الكىن وال سامء" ) -5

 ( وغريمه.245(، واخلطيب البغدادي يف "الكفاية" )ص1343واملثاين" )
6-  (6949 ) 
 (   1032"بغية الباحث عن زوائد مس ند احلارث" ) -7
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 (.ومن آ َجل ِّ الكتب يف هذا: "طبقات محمد بن سعد"؛ اكتبم الواقديقال:)

ل آ نه  وآ فضل طبعاته: طبعة مكتبة اخلاجن  يف القاهرة، ويه اكمةل، وهو كتاب  نفيس اإ

 آ كرث من الرواية عن الواقدي، والواقدي مرتوك.

 (.- رمحه هللا  - كل كتاب "التارخي" لش يخنا العالمة آ يب عبد هللا اذلهيب  وكذ قال: )

بع حبمد هللا.  وهو كتابم "اترخي الإسالم"، وقد طم

 (. وهل كتابم "طبقات احلمفَاظ" مفيد جداً قال: )

 ويمقال هل آ يضًا: " تذكرة احلفاظ"، لذلهيب رمحه هللا، وهو مطبوع.
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واة والعلامء النوع    الرابع والس تون: يف معرفة املوايل من الرُّ
 (. النوع الرابع والس تون يف معرفة املوايل من الرواة والعلامءقال: )

ِّق.  املوىل: تمْطلق عىل عدة معان؛ مهنا: العتيق؛ آ ي: اذلي امعتق من الر 

، فَ  ةَلِّ مهم اإىل القَبيِّ َب آ َحدم مسِّ ؛ فرمبا ن مهَِّماتِّ َبًة(.قال: )وهو من امل هْنمم َصليِّ عم آ نَهم مِّ  يَْعتَقِّدم الَسامِّ

لهبم.  آ ي: من صم

ن اكن قد ورد يف احلديث الصحيح:  قال: ) ، واإ منا هو من موالهيم؛ فيممزَي ذكل؛ ليمعمَلَ واإ

 (. "موىل القوم من آ نفسهم"

 .(1)وهذا احلديث يف الصحيح

ز، وهو مولمه.  قال: ) ؛ وهو سعيدم بن فرَيوم  ومن ذكل: آ بو الَبْخرَتِّي الَطايئُّ

اييح.   ِّ  وكذكل آ بو العالية الر 

 وكذكل الليث بن سعد الَفهم .  

 (. وكذكل عبد هللا بن وهٍب القمريش، وهو موىل لعبد هللا بن صاحٍل اكتب الليث

عبد هللا بن وهٍب املرصي ؛ قال: "و (2)هكذا وقعت العبارة هنا، ويف "علوم احلديث"

القمريش مولمه" آ ي: موىل القرش يني، مث قال: "عبد هللا بن صاحلٍ املرصي اكتبم الليث 

 اجلهين مولمه" آ ي: موىل اجلهنيني.

. قال: )  وهذا كثري 

ه ال عىل عىل يد بعض   فأ ما ما يمذكر يف ترمجة البمخاري: آ نه موىل اجلمعفيني؛ فالإسالم جد ِّ

 (. اجلمعفيني

؛ ولكن لالإسالم؛ ل ن جَده آ سمل عىل يد آ حد اجلمعفيني.آ ي ِّ  : آ ن الولء هنا ليس للرِّق 

مبارك؛ ل نه  قال:) ؛ يمنسب اإىل ولء عبد هللا بن امل َجيسُّ وكذكل احلسن بن عيَس املارَسْ

 آ سمل عىل يديه، واكن نرصانيًا. 

 
 (  6761آ خرجه البخاري) -1
 (  401)ص -2
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، كام يقال يف نسب الإمام ماكل بن آ نس:  لمفِّ "موىل التمَييني"، وهو    وقد يكون الولءم بحلِّ

ه ماكل بن آ يب عامر حليفًا هلم، وقد اكن َعس يفاً  ريي  آ صبح   صليبة، ولكن اكن جدُّ
  محِّ

لهيم كذكل  َب اإ مسِّ َبْيد هللا التَْيم  آ يضًا؛ فَن  (.عند َطلْحة بن عم

 عس يفًا، آ ي: آ جريًا.

لف وليست للرق.  آ ي: النس بة للحِّ

لامء يف زمن الَسلف من املوايل. وقد اكن جامعة  من  قال: )  سادات العم

: آ ن معر بن اخلطاب ملَا تلقَاه انئبم مكة آ ثناء الطريق يف  (1) وقد روى مسمل  يف "حصيحه" 

جحٍ آ و معرة، قال هل: َمن اس تخلفَت عىل آ هل الوادي؟ قال: ابن آ بزى، قال: وَمن ابن  

ن   آ بزى؟ قال: رجل  من املوايل، فقال: آ ما اإين مسعت نبيمك صىل هللا عليه وسمل يقول: "اإ

 به آآخرين"(. هللا يرفعم هبذا العمل آ قوامًا ويضعم  

يه وهللا؛ خفاب وخرس َمن ابتغى الرفعة يف غري ذكل.  اإ

وذكر الزُّهري: آ ن هشام بن عبد املكل قال هل: َمن يسودم آ هل مكة؟ فقلت: عطاء،  قال: )

قال فأ هل المين؟ قلت: طاووس، قال: فأ هل الشام؟ فقلت: َمكحول، قال: فأ هل مرص؟  

هران، قال: فأ هل  قلت: يزيد بن آ يب َحبيب، قال: فأ هل اجلزي رة؟ فقلت: مميون بن مِّ

زامح، قال: فأ هل البرصة؟ فقلت: احلسن بن آ يب احلسن،   خراسان؟ قلت: الضَحاك بن مم

 . براهمي النَخع    قال: فأ هل الكوفة؟ فقلت: اإ

ن العرب آ م من املوايل؟ فيقول: من املوايل، فلام    وذكر آ نه يقولم هل عند لك واحٍد: آ مِّ

طب لها عىل املنابر  انهتيى؛ قال: اي   ، وهللا لتسودَن املوايل عىل العرب؛ حىت خيم زمهري 

؛ ساد، ومن   منا هو آ مرم هللا ودينه، مَفن حفظهم والعربم حتهتا، فقلت: اي آ مرَي املؤمنني؛ اإ

؛ سقط   (.ضيَعهم

يَن ُآوتمو  ْ َواذَلِّ نمْكم آَمنموا مِّ يَن آ ِّ اَّلَلم اذَلِّ مْلَ َدَرَجاٍت{يقول هللا تبارك وتعاىل: }يَْرفَع ؛ فالعربةم (2)ا الْعِّ

بلإميان والعمل، وليست بلنسب، وهذه القصة ضعيفة، آ خرُجا احلامك يف "معرفة علوم 

 
1- (817  ) 

 
 [ 11]اجملادةل:  -2
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ويف س ندها الوليد بن محمد مرتوك، قال اذلهيب يف السري: "احلاكيةم منكرة،  (1)احلديث"

 .(2)والوليد بن محمد واه"

دم  قلت: "وسأ ل بعضم  قال ابن كثري: )  ال عراب لرجٍل من آ هل البرصة؛ فقال: َمْن هو س ي ِّ

  َ هذه البدلة؟ قال: احلسن بن آ يب احلسن البرصي، قال: آ موىل هو؟ قال:  نعم، قال: فَِبِّ

ِّم اإىل علمه، وعدم احتياجه اإىل دنيامه؛ فقال ال عرايب: هذا لََعْمرم   سادمه؟ فقال: حباجهتِّ

ْؤدد"  (. آ بيك هو السم
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مْ النو  ِّ واةِّ وبمدْلاهنِّ  ع اخلامس والس تون: َمْعرِّفَةم آ ْوطانِّ الرُّ
 النوع اخلامس والس تون: معرفة آ وطان الرواة وبدلاهنم. قال:)

وهو مما يعتين به كثري  من علامء احلديث، ورمبا ترتََب عليه فوائد هممة؛ مهنا: معرفة ش يخم   

ذا عرفنا بدله؛ تعنَي  ُّْه غالبًا، وهذا همم  جليلالراوي، فرمبا اشتبه بغريه، فاإ ي  (.  بدََلِّ

ك ن يكون هو كويف وش يخهم كوفيًا آ يضًا، وحصل اختالط فيه بينه وبني راٍو آآخر؛ فالغالب 

 عىل الظن آ ن يكون كوفيًا كتلميذه.

بون اإىل القبائل والعامئر والعشائر والبيوت قال: ) منا يمنْس َ  (.وقد اكنت العربم اإ

امرة: احل   العظمي، وهو فوق البطن من القبائل؛ آ ولها: الَشعب، مث القبيةل، مث العامرة، مث العِّ

البطن، مث الفخذ؛ هذا الرتتيب عند العرب، والعشرية دون القبيةل؛ مثل العامرة، وبعضهم 

 جعل العشرية والقبيةل شيئًا واحدًا، والبيوت آ خص.

عوهبا ورساتِّيقها قال: ) اوالَعَجمم اإىل شم  (. وبمدْلاهنم

 الرساتيق، آ ي: القمرى.

ها قال: )  (. وبنو اإرسائيل اإىل آ س باطِّ

 اكلقبيةل عند العرب.

لهيا آ و اإىل مدهنا آ و قمراها، مَفن  قال:)  بوا اإ مس ِّ فلام جاء الإسالمم وانترش الناسم يف ال قالمي؛ ن

لهيا بعيهنا  (. اكن من قرية؛ فهل الانتسابم اإ

 آ ي: اإىل نفس القرية.

ىل  قال: ) ن شاء واإ  (.مدينهتا اإ

لهيا القرية؛ ل ن لك قرية ترجع اإىل مدينهتا، وجتد هذه القرية من  آ ي: اإىل املدينة اليت ترجع اإ

آ عامل تكل املدينة، جفميع معامالت آ هلها ترجع اإىل تكل املدينة؛ فهل آ ن ينتسب اإىل نفس 

 القرية، وهل آ ن ينتسب اإىل املدينة.

قلميهاقال: )  (. آ و اإ

ليه.آ ي: الإقلمي اليت   تنتسب اإ
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ومن اكَن من بدلٍة مث انتقل مهنا اإىل غريها؛ فهل الانتسابم اإىل آ هيام شاء، وال حسنم  قال: )

، آ و ادلمشق  مث املرصي، وحنو ذكل   (. آ ن يذكرهام؛ فيقولم مثاًل: الشايم  مث العرايق 

 وهذا آ فضل حىت يمعرف من آ ين هو.

منا يَسوغم الانتسابم اإىل  قال: ) ذا آ قاَم فيه آ ربع س ننَي فأ كرثوقال بعضهم: اإ  (. البدلِّ اإ

.  ول آ دري من آ ين آ توا هبذا القيد؟ فال دليل عليه ل من كتاٍب ول س نَة؛ فلعهل اصطالح 

، وهللا س بحانه وتعاىل قال: )  آ عملم بلصواب.  ويف هذا نظر 

صىل هللا  وهذا آآخر ما يرَسه هللا تعاىل من "اختصار علوم احلديث" وهل امحلد واملنَة، و  

 (. عىل س يدان محمد وآ هل وحصبه وسمل

 عليه وعىل آ هل الصالة والسالم.

 

وهبذا نكونم قد انهتينا من هذا الكتاب حبمد هللا وتوفيقه، فامحلد هلل اذلي بنعمته تمت 

ع لنا ال جر واملثوبة، وآ ن جيعهل لنا مغامنً يف  الصاحلات، ونسأ ل هللا س بحانه وتعاىل آ ل يمَضي ِّ

 ادلنيا ويف الآخرة.

ليك. ل آ نت آ س تغفرك وآ توب اإ هل اإ  س بحانك اللهم وحبمدك آ شهد آ ل اإ
 

 

 

 

 آ بو احلسن عيل بن خمتار الرميلراجعه: 

 جهري 1441احملرم  25

 

 


