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 تفرٌغ الدرس األول 

  

وإسنادا ، وقد وفق ابن حجر  علم مصطلح اٟتديث من العلـو الشرعية اليت تناولت قواعد يف فهم ودراسة اٟتديث النبوي متنا  
رٛتو هللا يف كتابو ٩تبة الفكر يف اإلتياف ٔتجمل القواعد ا١تتعلقة هبذا العلم، وتقسيم أبوابو وفصولو، وىذه القواعد ىي أغلبية يف 

على منهج أىل اٟتديث  تطبيقاهتا، إال أهنا ال ٗتلو من استثناءات، ال يضبط مسارىا إال من سرب أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وسار
 ا١تتقدمُت الذين برزوا يف ىذا العلم وأجادوا فيو.

 
 بٌن ٌدي مقدمة نخبة الفكر

 

 

 اٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم، وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين. أما بعد:

يوفقنا فيها لشرح )٩تبة الفكر يف مصطلح أىل األثر( للشيخ اإلماـ العامل العبلمة فهذه ٣تالس نسأؿ هللا تبارؾ وتعاىل أف 
الرحلة، فريد عصره ووحيد دىره، وشيخ مشايخ مصره، ْتر الفوائد، ومعدف الفرائد، عمدة اٟتفاظ واحملدثُت، شهاب ا١تلة 

 رٛتو هللا. بن حجراالشهَت بػ أيب الفضل أٛتد بن علي بن دمحم العسقبلين والدين،

  

 اٟتكمة من االبتداء ابٟتمد 
 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]اٟتمد هلل الذي مل يزؿ عا١تا  قديرا ، وصلى هللا على سيدان دمحم الذي أرسلو إىل الناس بشَتا  ونذيرا ، 
 وعلى آؿ دمحم وصحبو، وسلم تسليما  كثَتا ، أما بعد[.

ا١تؤلف اليسَت ابٟتمد هلل تيمنا  وطلبا  لبلستعانة، وتربكا  بذكر هللا سبحانو وتعاىل، وتيمنا  إب٘تامو ابتدأ ا١تصنف رٛتو هللا ىذا 
 وكمالو، وكذلك اقتداء  ٔتا فعلو هللا عز وجل، ورسولو ملسو هيلع هللا ىلص.

بسم هللا الرٛتن الرحيم، و٢تذا نقوؿ: يشرع لئلنساف عند كتابة شيء أو قوؿ شيء ذي ابٍؿ أف يبتدئ ذلك بذكر هللا، أو ب
يف   بن عباسعبد هللا  وعلى سبيل التخصيص إذا كاف ذلك يف ا١تكاتبات اليسَتة، واليت تكوف بُت األفراد، كما جاء يف حديث

 (.كاف إذا كتب قاؿ: بسمميحرلا نمحرلا هللا  من دمحم بن عبد هللاكتابة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو )

مر جر  عليو فعل الصحابة عليهم روواف هللا من بعده، وقد كاف أيضا  ىو حاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ططبو  يف ططب وىذا األ
اٞتمعة، ويف ا٠تطب العامة للناس، ويف األمور ذات الباؿ، ولو مل يكن ذلك ا٠تطاب للناس عامة، ولو كاف ألفراد معدودين، 

ما يتعلق ٓتطبة النكاح، وإف كاف الناس قليبل  يف ذلك حضورا  فإنو يشرع لئلنساف أف يبتدئ فإذا كاف مهما  أو جليل القدر، ك
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 ذلك ابٟتمد هلل رب العا١تُت، وغَت ذلك ٦تا جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

كل أمٍر ذي ابؿ ال يبتدئ فيو ببسم هللا أو بذكر هللا أو  هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أيب ىريرة وقد جاء يف ىذا حديث عن
( على رواايت وألفاظ ٥تتلفة متعددة يف ىذا، وىذا اٟتديث ال يصح إسناده، والصواب  ابٟتمد هلل فهو أجدع أو أبًت أو أقطع

 وغَته. البغداديا٠تطيب  رٛتو هللا، وقد رو  ىذا اٟتديث الدارقطٍت فيو اإلرساؿ، وقد أعلو

على كل نقوؿ: يغٍت عن ذلك ظاىر القرآف الكرًن، فإف هللا عز وجل جعل ابتداء السور ابلبسملة، وكذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص عند 
 ابتداء ا١تكاتبات، وما يتعلق اب٠تطب، وأصبح سنة جارية يف ىذا.

هم إىل وجوبو. وإ٪تا ٮتتلفوف يف البداءة ببعض ا١تعاين كالبداءة والعلماء ال ٮتتلفوف يف مشروعية ذلك و٘تكينو، بل ذىب بعض
ابألشعار، ىل يبتدأ الشعر ببسم هللا الرٛتن الرحيم أـ ال؟ وبذكر هللا عموما  أـ ال؟ ىذا من مواوع ا٠تبلؼ، فذىب بعض 

يف   ا٠تطيب البغدادي وغَتىم، كما رواه سعيد بن جبَت العلماء إىل أنو ال يبتدأ فيو ببسم هللا الرٛتن الرحيم، وقد جاء عن
وغَتىم، القوؿ ابلبدء ببسم هللا الرٛتن  الزىري و سعيد بن جبَت كتابو اٞتامع، وذىب ٚتهور العلماء وىو مروي أيضا  عن

ىشاـ بن  يف كتابو الكامل من حديث ابن عدي الرحيم، ابعتبار أف الشعر كالنثر  حسنو حسن، وقبيحو قبيح، وقد جاء عند
(، وىذا اٟتديث جاء الشعر كالكبلـ  حسنو حسن، وقبيحو قبيحمرفوعا  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: ) عائشة عن أبيو عن عروة

عليها  عائشة لماء إىل ٖتسينو موقوفا  علىمرفوعا  وموقوفا ، واألظهر أنو ال يصح مرفوعا ، وعلى كل فقد ماؿ غَت واحد من الع
 روواف هللا.

ٛتو هللا إىل أف الشافعَت  ا ألفاظ، وقد أشار اإلماـٍب أيضا : إف ما يتعلق ابلشعر ىو يتعلق ابلنثر، والعكس كذلك، ابعتبار أهن
هللا ابتدأ ىذا الكتاب ابٟتمد هلل ٞتبللة ىذا الشعر يعامل ٔتعاملة النثر من من جهة حسن معانيو وقبحها، و٢تذا ا١تصنف رٛتو 

 العلم والفن، وا١تعاين اليت يوردىا لتعلقها بسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
 

 الفصل بُت اإلٚتاؿ والتفصيل بػ)أما بعد( 
 

 

 قولو: )أما بعد( ىذا ىو فصل ا٠تطاب، واثبت عن النيب عليو الصبلة والسبلـ قولو: أما بعد.

قوؿ: )وبعد( فبل أعلمو يثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع صحتو، فنقوؿ: إف األصح واألوىل أف يقوؿ اإلنساف يف فصل ا٠تطاب: وأما 
 )أما بعد( عند الفصل بُت اإلٚتاؿ والتفصيل، وال حرج على اإلنساف أف يكررىا أيضا  يف أكثر من مووع.

 

 سبب أتليف منت )٩تبة الفكر( 
 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]فإف التصانيف يف اصطبلح أىل اٟتديث قد كثرت وبسطت واطتصرت، فسألٍت بعض اإلطواف أف 
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 أ٠تص لو ا١تهم من ذلك، فأجبتو إىل سؤالو  رجاء االندراج يف تلك ا١تسالك[.

ذا الكتاب إ٬تاد منت ٥تتصر يف ىنا أشار ا١تصنف رٛتو هللا إىل عنايتو واىتمامو اب١تصنفات ا١تتعددة، وأنو قصد بتصنيف ى
 علـو اٟتديث وقواعده ومصطلحو، تقريبا  لؤلفهاـ، وابستطاعة طالب العلم أف ٭تفظو ويفهمو، وأف يطبقو عند إرادتو ذلك.

وقولو: )فسألٍت بعض اإلطواف( ىنا ا١تصنف رٛتو هللا بُّت أنو سئل تصنيف ىذا الكتاب، ويف ىذا بياف أف اإلنساف إ٪تا يصنف 
احل الناس وحاجاهتم، وال يصنف إلظهار إبداع أو ٘تيز أو قدرة على الكتابة يف الفن، وإ٪تا ينظر إىل حاجة الناس. وكذلك ١تص

فإف التصنيف عند طلب الناس وحاجتهم فيو كسر لرغبة النفس، ودفع إلحساف الظن اب١تؤلف، وأنو إ٪تا كتب ٟتاجة الناس، 
 يكن ذلك ٣ترد رغبة ذاتية أو ىو . ولطلبهم ٢تذا األمر، واستجابة لو، ومل

وقد ذكر ا١تصنف رٛتو هللا ما يتعلق بتعدد ا١تصنفات يف ىذا الباب، وا١تراد بتعدد ا١تصنفات فيو وكثرهتا ىي علـو اآللة 
ـ ا١توصلة إىل اٟتديث، والعلـو عندان على نوعُت: علـو أصلية، وعلـو آلة، وعلـو اآللة ىي العلـو ا١توصلة إىل تلك العلو 

األصلية، فكل علم من العلـو األصلية لو علم آلة يوصل إليو، وعلـو اآللة تتنوع صعوبة ٔتقدار صعوبة الغاية، وىذا أمر 
، فعلـو القرآف علـو معلومة، وٙتة علـو توصل إليها، والسنة ٢تا علـو معلومة، وٙتة علـو توصل إليها ٦تا يسمى ٔتصطلح  معلـو

ذلك ٦تا يتعلق بقرائن الًتجيح ومسائل العلل و٨تو ذلك من العلـو ا١توصلة إىل الغاية. وكذلك اٟتديث وقواعد اٟتديث، وغَت 
ما يتعلق بعلم الفقو وىو علم أصلي، وأما ما ينسب إليو من علـو فهي من علـو اآللة كالقواعد الفقهية وأصوؿ الفقو، وغَت 

 آلة موصلة إليها. ذلك كعلـو اللغة العربية، فثمة علـو أصلية فيها، وٙتة علـو

فذكر ا١تصنف تعدد ا١تصنفات يف ىذا الباب، وكثرهتا وتشعبها على اإلنساف، وأنو ٭تتاج إىل مصنف ٥تتصر يف ذلك يرشده 
 إىل الصواب على سبيل االطتصار.

  

 
 منزلة ابن حجر العلمٌة

 

 

والسنة، ولو مصنفات عديدة يف ىذين البابُت: يف ابب علم ا١تصنف يعترب من أئمة ىذا الفن نظرا  وتطبيقا ، ومن أئمة اٟتديث 
اآللة، ويف ابب علم األصل والغاية، وعلـو اٟتديث ٔتعرفة الصحيح والضعيف منها، وكذلك فقهها، ويكفي يف ىذا الباب كتابو 

، ومن مصنفاتو فيما يتعلق ابلتصحيح والتضعيف كتاب التلخيص اٟتبَت، ولو مصنفات  البخاري فتح الباري يف شرح صحيح
 متعددة فيما يتعلق بعلـو اآللة منها نزىة النظر، وكذلك ٩تبة الفكر، وىو ىذا ا١تنت.

رٛتو هللا، وىي مدرسة اعتنت  ابن حجر مصنفات متعددة، وىذه ا١تدرسة كاف من ٙتارىا اٟتافظ أما شيوطو وشيوخ شيوطو فلهم
ظاىرة يف ىذا  ابن ا١تلقن ، وعناية ابن ا١تلقن ، وكذلك البلقيٍت واعد اٟتديث، فمن شيوطوعناية ابلغة فيما يتعلق بعلـو اآللة وق

 كانت ٢تم عناية هبذا الفن والباب.ابن ا١تلقن اٝتو ا١تقنع يف علـو اٟتديث، وكذلك شيوخالباب، ولو كتاب يف ذلك 
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 داللة لفظ )الخبر( فً علم المصطلح

 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]فأقوؿ: ا٠ترب إما أف يكوف لو طرؽ ببل عدد معُت، أو مع حصر ٔتا فوؽ االثنُت، أو هبما[.

أوؿ ما ابتدأ بو ا١تصنف ىو البداءة ابلًتكيب األشهر يف ىذا الفن  ألف كل ىذه القواعد ىي موصلة إىل ا٠ترب، فأصل اآللة ىو 
ا٠ترب، وابلوصوؿ إليو صحة ووعفا ، وكذلك معرفة أنواعو سواء  كاف مرفوعا  أو موقوفا  أو ا٠ترب، فالناس تقـو بتحليل ىذا 

مقطوعا ، وكذلك من جهة كمو ووفرة طرقو، ومن جهة اشتهاره وغرابتو، وما يف ىذا من ا٠ترب من معاٍف أطر ، ٦تا يتعلق 
سخو ومنسوطو، ومتقدمو ومتأطره، ومطلقو ومقيده، ابإلدراج، وتفسَت األلفاظ وغريب اٟتديث، ومعرفة ٤تكمو ومتشاهبو، وان

وغَت ذلك من ا١تعاين اليت تتعلق هبذه العبارة، فهذه العبارة ىي نواة ىذا العلم، وعنو يتفرع ىذا العلم، و٢تذا ابتدأ ا١تصنف هبذه 
 العبارة وىي لفظ ا٠ترب.

 

 
 أوجه الصعوبة فً علم مصطلح الحدٌث

 

 

 أف علم اٟتديث وعلم ا١تصطلح وقواعد اٟتديث ىي من العلـو الشاقة، وذلك من وجوه: ٦تا ينبغي أف ينبو عليو

الوجو األوؿ: أف مسالك العلماء يف ىذا العلم متعددة ْتسب ما وىبهم هللا عز وجل، وتعدد ا١تسالك يف ذلك ٬تعل اإلنساف 
ٔتعرفة اٟتديث ٤تفوظا ، ويف معرفة الرواة والرجاؿ يضطرب يف ىذا الباب، وذلك أف العلماء ٮتتلفوف يف التمكن، ويف الدراية 

 وكثرة الطرؽ وتعددىا، فيختلفوف يف ىذا الباب ٦تا ٬تعل طالب العلم رٔتا يضطرب يف بعض القواعد.

الوجو الثاين: أف القواعد اليت ٬تري عليها العلماء يف ىذا الفن ىي قواعد أغلبية ال قواعد مطردة، وينبغي أف نعلم أف كل علم 
من العلـو إذا تضمن على قاعدة أو وابط فهذه القاعدة وىذا الضابط ليس ٔتطرد، وال يوجد شيء من القواعد الكونية ٬تعلها 
هللا عز وجل قاعدة اثبتة ال تنخـر على اإلطبلؽ، ولكن هللا عز وجل ٬تعل لذلك الشيء استثناء، ومن ذلك ما يطرأ على تلك 

نية فيما يتعلق أبمور األفبلؾ وغَتىا، أو القواعد النظرية اليت تطرأ يف ذىن اإلنساف، فهذه  القواعد، سواء كاف من األمور الكو 
كلها ٢تا شيء من االستثناء، منها ما يتعلق أبمر الفناء والنهاية ابعتبار أهنا ليست دائمة، ومنها ما يتعلق ابالستثناء الذي يطرأ 

ناء، حىت مسَت الشمس والقمر، فاهلل عز وجل جعلو على حساب، ولكن هللا عليها يف ثنااي مسَتىا، فما من شيء إال ولو استث
سبحانو وتعاىل ٬تعل ىذا النظاـ ٮتتل يف بعض ا١تواوع، ولذلك ٬تعل هللا عز وجل الشمس ٗترج من مغرهبا، وكذلك من جهة 

الشمس لئلنساف وىي تغيب، وال  الظهور وا٠تفاء ٬تعل هللا عز وجل لظهور الشمس والقمر شيئا  من عدـ االطراد، فبل تظهر
 القمر وىو ٮتسف.

وكذلك فيما يتعلق ابلقواعد العلمية النظرية، نقوؿ: ىي قواعد ليست مطردة، وإ٪تا ىي أغلبية، ونسبة الغلبة يف ذلك ٗتتلف من 
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 قاعدة إىل قاعدة.

د الفصوؿ واألبواب، وتعدده يف ذلك وىذا العلم ٔتا يسمى علم ا١تصطلح أو علم قواعد اٟتديث ىو علم متعدد القواعد، متعد
ْتسب قدرة الناقد أو العامل أو احملدث على استخراج تلك القواعد، فالقواعد ال حد ٢تا وال هناية، و٢تذا ٧تد العلماء يف أبواب 

اعد جديدة الفقو، يف أبواب القواعد، يف أبواب العقيدة، يف أبواب اٟتديث، يف أبواب التفسَت ما زالوا يستخرجوف ووابط وقو 
 ْتسب غوص ذلك العامل وتبحره يف ىذا الفن.

وكذلك فإف الغلبة ىي مووع طبلؼ على ما تقدـ الكبلـ عليو، منهم من ٬تعل الغلبة يف ذلك كثَتة، ومنهم من ٬تعل الغلبة يف 
ى النصف، ولكن إذا أردان ذلك ليست بكثَتة، وإ٪تا تقارب النصف، أو تزيد عليو يسَتا ، وال يسمى الشيء غالبا  إال إذا زاد عل

%(، ومنها ما 95%(، ومنها ما ىو )89%(، ومنها ما ىو )99أف ننظر إىل النسبة ا١تئوية، فمن القواعد ما تعمل بنسبة )
%(، وىي حينئٍذ إذا غلبت على النصف وزادت فإهنا تسمى قاعدة، فإذا اوطربت وأصبحت قريبة من النصف، 69ىو )

 وع فبل تسمى قاعدة.ونقصت يف مووع وزادت يف مو 

و٢تذا فإف بعض ا١تواوع يف ىذا الكتاب ىي مووع طبلؼ يف التسليم هبا، ىل ىي قاعدة أصبل  أو ليست بقاعدة، ولكن 
 العلماء يضعوف ىذه الضوابط حىت يسهل الفهم لد  طالب العلم، وسهولة الفهم ىي يف كل علم.

يف اٞتهة الفبلنية، ولكن يف فصل الشتاء ٯتيل وينحرؼ قليبل ، فهذا ٬تعل ولذلك إذا كاف اإلنساف يعلم أف النجم الفبلين يظهر 
 لد  اإلنساف استثناء عن القاعدة، وإذا مل يكن عارفا  هبذا االستثناء اطتل لديو نظاـ اٟتساب.

 وحينئٍذ نقوؿ: ينبغي لطالب العلم أف يكوف عا١تا  بشيئُت:

 األوؿ: عامل ْتجم غلبة القاعدة.

يكوف عا١تا  ابالستثناء ومقداره، فحينما نقوؿ مثبل : إف قاعدة: إف رواية الثقة مقبولة أو ليست مقبولة؟ وىل ىي الثاين: أف 
قاعدة أو ليست بقاعدة؟ ىي قاعدة، لكن ىل ىي مطردة؟ ليست مطردة  ألف الثقة قد ٮتطئ ويهم ويغلط، وغَت ذلك. لكن 

 شكل يف ىذا الفن.ما ىي مواوع الوىم والغلط لد  الثقة؟ ىذا ىو ا١ت

إذا  نقوؿ: إف فهم القواعد سهل، ولكن ما ند عن القاعدة من االستثناء صعب، وكذلك مقدار ذلك االستثناء ٦تا يند عن 
 القاعدة أيضا  صعب جدا .
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 أهمٌة معرفة االستثناءات فً قواعد علم الحدٌث

 

 

األحاديث واٞتسارة عليها، فإذا أطذ ىذه القاعدة استطاع أف إف علم قواعد اٟتديث تسهل على طالب العلم اٟتكم على 
٭تكم، ولكن يقع لديو كثَت من ا٠تلل يف ىذا الباب، و٢تذا نقوؿ: ينبغي أف يتبلـز معرفة القاعدة مع معرفة ما طرج عنها، وما 

ع والصور، منها ما ىي كثَتة طرج عنها ىو نوعُت: مقداره ونوعو، مقداره من جهة اٟتجم والكثرة، وكذلك تعداد ىذه األنوا 
جدا ، فالقاعدة سهل على اإلنساف أف يكوف عارفا  هبا ابعتبار أهنا الغلبة، ولذلك أنت تعرؼ أف ىذا الكوكب ٮترج من ىذه 

ارج اٞتهة، فهو إذا  ١تدة مائتُت يـو أو ثبلٙتائة يـو من السنة ٮترج من ىذه اٞتهة، لكن يف بقية األايـ لو ستة ٥تارج أو سبعة ٥ت
 ٯتيل عنها قليبل ، فهنا تعدد االستثناء.

إذا  القاعدة أسهل لد  اإلنساف من جهة التعلم، وأوفر لو من جهة اإلصابة، ولكن إذا مل يكن عارفا  ْتجم االستثناء، وكذلك 
 عدمو ومواوعو وقع يف الوىم والغلط.

 لم قواعد، علم القواعد سهل.وىنا إشارة مهمة ينبغي أف نفهمها، أف علم اٟتديث وعلم العلل ليس ع

  

 مكمن ا٠تطورة يف عدـ معرفة االستثناءات يف قواعد علم اٟتديث 
 

 

%( فحينئٍذ يقع لد  55%( أو )69وتظهر ا٠تطورة يف ىذا الباب أف االستثناء إذا كاف كثَتا  كأف تكوف القاعدة حجمها )
ا١تتقدمُت ومنهج ا١تتأطرين، فالعلماء األوائل عرفوا القاعدة اإلنساف الوىم والغلط، وىذا ما نسميو ابلفرؽ بُت منهج 

واالستثناء، وا١تتأطروف عرفوا القاعدة وعرفوا شيئا  من االستثناء، أو ما عرفوه أبدا ، فعندىم الراوي الثقة ثقة على اإلطبلؽ، 
يحة لكنها ليست مطردة، وحديثو صحيح على اإلطبلؽ، والراوي الضعيف حديثو مردود على اإلطبلؽ، وىذه قواعد صح

 و٢تذا نقوؿ: ينبغي أف نعلم أف ىذه ا١تصنفات إ٪تا ووعها العلماء تقريبا  ٢تذا العلم.

وأان أريد أف أبُت لكم ابلنظر أف اإلنساف إذا مل يعرؼ األفراد ما استطاع أف يصنع القواعد، وال ما ند عنها، أي: إذا مل يكن 
 عارفا  لؤلعياف أبفرادىم.

اآلف رجل غريب عن ىذا البلد وىو األردف، وأان حينما أر  أىل األردف ّتميع أنواعهم وأشكا٢تم، أر  أهنم من أىل مثبل  أان 
بلد واحد ولغتهم واحدة، لكن أنتم تعرفوف أف ىذا من البلدة الفبلنية وىذا من البلدة الفبلنية، ١تاذا؟ ألنكم عشتم أحوالكم، 

٢تجاتكم، فاستطعتم أف ٘تيزوا، فأىل األردف نقاد ألىل األردف، ٓتبلؼ أان أجنيب كحاؿ ونظرًب إىل وجودكم وعرفتم مبل٤تكم و 
 و٨تو٫تا. أاب حاًب و أٛتد ا١تتأطر الذي يريد أف يوازي

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000024&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000161&spid=2102
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ال وحينما نذىب كذلك إىل بعض البلداف كالصُت والياابف تر  أهنم إطوة، لكنهم يستطيعوف أف ٯتيزوا فيما بينهم، بينما أنت 
تستطيع أف ٘تيز بينهم، فأنت ا١تتأطر ابلنسبة لعلم اٟتديث كحالك حينما تنظر إليهم، لكن ابلنسبة لؤلئمة األوائل إذا أرادوا 

أف ينظروا للحديث عاشوا مع اٟتديث وحفظوه، ووبطوا أعيانو وأفراده، واستطاعوا أف ٯتيزوا ببل داللة، يعٍت: ال يستطيع أف 
، كما ٘تيزوف أنتم أف ىذا دطيل عليكم، أو ىذا من األطراؼ، أو من الوسط، أو من الشرؽ أو من يدلل أف ىذا دطيل عليهم

 الغرب، وىذا ما يسمى اب١تلكة اليت ليس ٢تا قاعدة.
 

 تسمية أئمة اٟتديث ابلنقاد والصيارفة 
 

 

والفضة، ويسموف ابلصيارفة، من الصرؼ والعلماء يسموف أىل اٟتفظ وأئمة اٟتديث ابلنقاد ١تاذا؟ أطذا  من النقدين الذىب 
 ٔتعرفة ا١تزيف عن غَته.

و٢تذا ٕتد الصيارفة الذين يتعاملوف ابلنقدين الذىب والفضة ينظر إىل ىذه العملة، ٍب يقوؿ: ىذه العملة مزيفة، مع أنك تر  
دينار أو درىم يقـو بووع الدينار أهنا مطابقة ٢تا، و٢تذا كاف النقاد األوائل والصيارفة للذىب والفضة حينما أيتيهم أحد ب

والدرىم على حصاة ٍب يسمع طنينو، ولطنينو ٘تييز، فيقوؿ: ىذا مزيف أو غَت مزيف، وحينما أتٌب أنت تقوؿ: ما الفرؽ بُت 
 أيب رٛتو هللا ذكر عن أبيو وعن ابن أيب حاًب ىذا الطنُت وىذا الطنُت ىل يستطيع أف يشرح لك؟ ال يستطيع، و٢تذا

عن حالو فيقوؿ: ىذا منكر، وىذا ال أصل لو، وحينما أقوؿ ٢تم: ١تاذا؟  أاب زرعة يقوؿ: أتيتهم بعشرين حديثا ، وسألت زرعة
ال أدري، لكن ىل يستطيع أف يدلل؟ ال يستطيع أف يدلل  ألف الشاذ ال ٯتكن أف يدلل عليو، وىذا ىو علم العلل   يقوؿ:

 أي: أف ينقدح يف ذىن اإلنساف انقداحا  شديدا  أف ىذا دطيل وىذا مزيف، فالقاعدة سهل أف اإلنساف يدلل عليها.

اف ويقوؿ: أنت فيك كذا؟ ألنو عرض عليو ألف أو ألفاف أو عشرة حىت يف أىل الطب ٕتد أف الطبيب ينظر إىل مبلمح اإلنس
آالؼ شخص، فعرؼ أف مبل٤تهم تشابو مبلمح ىذا الوصف، ولكن لو جاءه ىذا منفردا  ومل أيت أحد قبل ىل يعرفو أو ال 

و قواعد علم يعرفو؟ ال يعرفو، كحالك أنت حينما أيتيك حديث منفرد، ومل ٯتر عليك حديث قبل ذلك تريد أف تطبق علي
األحاديث فتقـو بتصحيحو وىو وعيف، أو بتضعيفو وىو صحيح، وٕتد أف األئمة قد طالفوؾ يف ذلك، وتقـو ابٞتسارة على 

 األئمة.

و٢تذا نقوؿ: إف علم اٟتديث ىو علم معرفة ما طرج عن علم العلل، وعلم ما طرج عن القواعد، أما ىذه القواعد فيسهل 
 على اإلنساف أف يعرفها.

  

 
 سبر أحادٌث الرواة

 

 

تابعُت، كما ينبغي أف نعلم أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص حدث أصحابو ابألحاديث، والصحابة حدثوا هبا التابعُت، والتابعوف حدثوا هبا أتباع ال
فلما دونت ىذه ا١تصنفات وأصبحت يف دواوين كاف األئمة قبل ذلك ينشغلوف ابلرحلة والطلب، فيذىبوف من ا١تدينة، 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001357&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000122&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000122&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000122&spid=2102
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 اليمن، وإىل مصر و٨تو ذلك، ويرٖتلوف، ومل يكونوا متفرغُت لصناعة ىذه القواعد، وإ٪تا ٢تم كبلـ يف ويذىبوف من العراؽ إىل
النقد  دافعهم يف ذلك عدـ التقيد ابلقواعد، وإ٪تا البحث عن قوة ا١تلكة وٖتصيلها، و٢تذا ال يستطيع اإلنساف إذا وعفت 

ب وجو العلة اليت أعل هبا ذلك اإلماـ تلك العلة يف مووع اٟتديث ملكتو من جهة اٟتفظ أف ٭تكم على اٟتديث، أو أف يستوع
 أف يبصرىا.

و٢تذا أنت حينما ٗتالط شخصا  ١تدة عشر سنوات، أو عشرين سنة، وأيتيك شخص آطر ويقوؿ لك: فبلف قاؿ كذا، وأنت 
الكبلـ، أتكد. ١تاذا أنت  تعلم أبدب الرجل وعقلو وطلقو ماذا تقوؿ؟ تقوؿ: ىذا الكبلـ غَت صحيح، فبلف ال يقوؿ ىذا

 أنكرت ىذا؟ ىل أنكرت بنظر العقل ىكذا، أـ بسرب حالو؟ بسرب حالو.

  

 ا١تراد ابلسرب 
 

 

والسرب ىو إدامة اإلنساف للنظر إىل أشياء ليخرج ْتكم على شيء واحد، والتدليل على السرب وعيف، فبل يستطيع أف يقو  
ابن  ، و ٭تِت بن معُت ، والثوري ، و سفياف بن عيينةفإف األئمة األوائل كػ عليو اإلنساف، وكذلك ابلنسبة لؤلحاديث،

وغَت ىؤالء من األئمة اٟتفاظ، كانوا ٭تفظوف عشرات اآلالؼ  شعبة بن اٟتجاج و أٛتد بن حنبل ، و وكيع بن اٞتراح ، مهدي
من األحاديث، فإذا جاء حديث عن النيب عليو الصبلة والسبلـ تركيبو ال ٬تري على ما عندىم يقولوف: ىذا حديث منكر، 

ىذه القواعد اليت تدرسها على ذلك اإلماـ، وتكوف حكما  على أىلها، وأنت تستغرب وتنكر ىذا األمر، ومن ٍب تقـو بتطبيق 
 الذي لديو ذلك الكم الكبَت من األحاديث. علي بن ا١تديٍت ، على٭تِت بن معُت حكما  على

 

 الفرؽ بُت علماء العلل وعلماء العقل يف إنكار األحاديث 
 

 

 رٛتة هللا حينما ينكروف حديثا  ينكرونو ابلتشهي والنظر العقلي، أـ ينكرونو ٔتوجب أحاديث نبوية لديهم؟ىل العلماء عليهم 

ىذا الفرؽ بُت علماء العلل والنقد وعلماء العقل، علماء العقل ينكروف على حسب أذواقهم، ؤتا يروف من مادة ينكروف ىذا 
 سحر ابلعقل، وينكروف حديث الذاببة ابلعقل، وينكروف اٟتديث، و٢تذا ىناؾ من ينكر مثبل  أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ديث ورد اٟتديث ابلنظر العقلي ارجمرد، لكن أولئك نظروا إىل ابلعقل، وغَت ذلك ٦تا يرونو ٤تاال ، فهذا علل اٟت الدجاؿ حديث
سرب النصوص الواردة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف عشرات اآلالؼ من األحاديث، ٍب جاء حديث دطيل عنها، ال من جهة الًتكيب وال 

 من جهة ا١تعٌت، فيقوموف ويقولوف: ىذا حديث منكر.

 العلل، وال ٭تسن ا٠توض فيها.والسرب ابب من مل يلجو ال ٭تسن 
 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000188&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000064&spid=2102
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000115&spid=2102
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 األمور اليت يتحقق هبا السرب 
 

 

 والسرب ال يتحقق لئلنساف إال أبمور:

أوال : اإلكثار من حفظ األحاديث، وكلما أكثر زاد سربه  ألنو إذا أطذ من األحاديث ازداد للسرب، وتكوف لديو عينات كثَتة، 
ينبغي لئلنساف أف يكثر من حفظ سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وكلما كاف من أىل اإلكثار للسنة فيأطذ و٭تفظ من األحاديث، و٢تذا نقوؿ: 

استطاع أف يكوف من أىل ا١تلكة ٔتعرفة اٟتديث عن النيب عليو الصبلة والسبلـ، وعليو أثناء حفظو أف ٯتيز بُت الصحيح 
 والضعيف، وبُت ا١توووع وغَته، حىت ال تلتبس عليو األشياء.

نيا : أف يكوف عارفا  ابلرواة، سابرا  ألحوا٢تم، فيعرؼ أف ىؤالء الرواة مدنيوف، وىؤالء مكيوف، وىؤالء كوفيوف، وىؤالء اث
 شاميوف، وىؤالء بغداديوف، وىؤالء ٯتانيوف، وىؤالء مصريوف، وىؤالء طراسانيوف، فيميز أولئك عن غَتىم.

 عددوف، و٢تم فقو و٢تم مدارس.اثلثا : أف يكوف عا١تا  بفقو الرواة، فالرواة مت

والرواة على نوعُت: النوع األوؿ: رواة ٢تم رواية وال دراية ٢تم، رواية ونقلة. النوع الثاين: رواية وأصحاب دراية وفقو. فبل بد 
وغَتىا، ىؤالء فقهاء، ومنهم حفاظ ومنهم نقلة، فبل  أٛتد أف ٪تيز  ألنو ليس كل الرواة الذين ٧تدىم يف الكتب الستة ومسند

ما بد أف ٯتيز اإلنساف ىذا عن ىذا  ألف اإلنساف إذا وجد لديو إسناد فإنو ال ينظر إىل ثقة الراوي وعدالتو فقط، بل ينظر إىل 
ىو أبعد من ذلك، ىل ىو فقيو أو ليس بفقيو، وإذا كاف فقيها  ففي أي ابب من أبواب الفقو، وإذا كاف فقيها  فهل ىذا الفقو 
الذي عنده يوافق اٟتديث الذي رواه أو ال يوافق، وإذا وافقو وجاء عنو ما يؤيد ذلك، فإف ىذا من قرائن التقوية، وإذا طالفو 

 ؿ، وىذا أمر طارج عن تلك القواعد.فإف ىذا من قرائن اإلعبل

رابعا : ال بد أف يكوف عارفا  ببلداف الرواة، فإذا وجدت إسنادا  كبَتا  جدا  ال بد أف يكوف موجودا  يف ا١تدينة ومكة، فإف الوحي 
عماؿ اليـو نزؿ يف مكة وا١تدينة، فهل ابإلمكاف أف أيتيك حديث شامل من أولو إىل آطره يف مسألة عظيمة جدا  من مسائل أ

والليلة؟ وىل ٯتكن أف ينفرد الشاميوف أو العراقيوف أو ا١تصريوف أو ا٠تراسانيوف ٔتسألة من مسائل األذاف عن النيب عليو 
 الصبلة والسبلـ؟ أو مسألة من مسائل الصبلة؟ ال. فإف الوحي ما نزؿ عليهم.

فاجتمع ٜتسة رواة من ٜتسة بلداف يف حديث واحد، وال طامسا : تعدد اٟتديث، فإذا تعدد الرواة نقلة لو من بلد إىل بلد، 
 يوجد عند غَتىم، فإف ىذا من أمارة اإلعبلؿ.

ولذلك حينما يقـو الكثَت ابلنظر يف الرواة ينظر إليو إىل اٝتو وإىل ثقتو فقط، واألئمة يعرفوف أف ىذا ساكن يف الكوفة، 
ن، ٍب رجع إىل طراساف ٍب ذىب إىل ا١تدينة، ىذا يصح؟ قد وشيخو يف األردف، وشيخ شيخو يف مصر، وشيخ شيخو يف اليم

تنظر إىل أهنم ثقات، لكن عند العلماء ال يصححونو  ألف ىذا اٟتديث دطل البلداف ومل يتلقفو األئمة، كما يتلقف الناس 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000024&spid=2102
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على أبواب البلداف  وكيع بن اٞتراح و ابن مهدي و شعبة التجارة، إذا دطلت البلداف وطرج الناس إليها، وحينئٍذ ٕتدوف
لماء حينما ٭تدث راٍو  ينتظروف الرواة نقلة األطبار، وىذا اٟتديث دطل البلداف كلها، ٍب مل يوجد إال عند أولئك، و٢تذا الع

كويف عن دمشقي عن مصري عن ٯتاين عن طراساين، مباشرة ينتقلوف معو حاؿ ورود اإلسناد، ٍب يقولوف: توقف، فبل حاجة 
لنا هبذا اٟتديث، ١تاذا؟ ما ىي علتو؟ ال يستطيع أف ٭تمل واحدا  منهم، لكن ىذا الًتكيب منكر، و٢تذا ٮتتصروف ذلك بقو٢تم: 

 ىذا حديث منكر.

وأنت حينما تنظر إىل القواعد تنظر إىل تراٚتهم تقوؿ: ىؤالء الرواة ثقات، و٢تذا نقوؿ: ال بد من معرفة الرواة، ومعرفة فقههم 
 الذي يقودىم، فإذا كاف اإلنساف بصَتا  بفقههم الذي يروونو كاف من أىل السرب.

ثبل  يف أحكاـ الصبلة فيكوف عارفا  أبحاديث الصبلة  سادسا : أف يكوف عا١تا  أبحاديث الباب ا١تروية، كأف يكوف اٟتديث م
كلها، ْتيث حديث يرويو كبار يف ابب من األبواب، وىذه الرواية اليت يرويها الكبار ىي يف مسألة من ا١تسائل اليسَتة جدا  

ف ىذه الرواية رواية  يف الفروع، ويرويها رجل وعيف أو متوسط الرواية مثلو ٭تسن، فالعلماء ال يقبلوف مثل ىذا، ١تاذا؟ أل
 كبَتة ينبغي أف ٭تملها من ىو أكرب منو.

و٢تذا نقوؿ: إف ا١تعاين كا١تباين ٢تا ٛتلة، وللحملة أبداف ينبغي أف يكونوا أصحاب قوة، فإذا كاف ىناؾ رجل وعيف وىزيل 
تقوؿ لو؟ تقوؿ: ىذا الكبلـ ليس جدا ، وأاتؾ ْتجر وزنو مائة كيلو جراـ، وقاؿ: أتيتك هبذا اٟتجر من عماف إىل أربد فماذا 

 بصحيح، فأنت ال ٖتمل ىذا، وكذلك إذا جاءؾ ٔتسألة من مسائل الدين واألصوؿ الكبَتة.

ولنضرب لذلك مثبل  براٍو متوسط الرواية، وليس لو إال ٜتسة أحاديث أو ستة أحاديث، ٍب جاء ٔتسألة كبَتة من مسائل 
، نعم أنت صاحب داينة، لكن الوىم دطلك يف ىذا ا١تووع، فأنت ال الدين، فإننا نقوؿ: ىذه ليست لك، أنت وعيف

ٖتملها، ١تاذا؟ ألف ا١تعاين واألحاديث ٢تا ٛتلة، كحاؿ اٟتجارة الكبَتة ال بد أف تكوف السلسلة يف ذلك قوية، ولكن نقوؿ: 
فضل التسبيح، فضل التهليل، فضل أنت لو أتيتنا ْتجر يسَت اٟتجم لقبلناه منك، وىذا يقابلو عند الراوي لو أاتان مثبل  ب

الوووء أو شيء من ىذا، فإف ىذه ا١تسائل من فضائل األعماؿ و٨تن نقبلها منك، لكن أف أتتينا ٔتسألة من أعبلـ مسائل 
 الدين فإننا ال نقبلها منك، و٢تذا العلماء ينظروف إىل فقو الراوي وا١تروي يف ىذا الباب، وكذلك إىل أحاديث الباب.

 

 تطبيقية لسرب األحاديث أمثلة 
 

 

َلتْ   وحىت نفهم ونتصور ىذه ا١تسألة فإننا نقوؿ: إف الدين إحكاـ وغاية يف اإلحكاـ،  الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آاَيتُُو ٍبَّ ُفصِّ
 [، أحكمو هللا ٍب فصلو لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بياان  وتنزيبل  لو عليو الصبلة والسبلـ.1]ىود:

يف الوووء من ألباف اإلبل، واٟتديث قد ٭تسنو البعض، لكن إذا كنت بصَتا   عبد هللا بن عمر مثبل  ما جاء يف حديث و٢تذا
 ىذا، واألحاديث الواردة يف الباب فإنك ستقـو إبنكاره، مع أنك ٕتد من ٭تسنو، و١تاذا أنت تقـو إبنكاره؟ ابلفقو الوارد يف
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 ىل الناس أتكل ٟتم اإلبل أكثر أو تشرب اللنب أكثر؟ تشرب اللنب أكثر، طاصة يف الزمن األوؿ.

هر مرة جاءت األحاديث فيو صحيحة،  وىنا نبلحظ أف اللحم الذي ال يطرأ على اإلنساف إال يف األسبوع أو يف الش
وغَته، أما اللنب الذي تعم بو البلو  فقد جاء يف حديث دوف ذلك يف الصحة، وكاف ينبغي أف يكوف  الرباء و جابر كحديث

 إسناد حديث اللنب أقو  من إسناد حديث اللحم، إذا  أنت أعللت حديثا  ْتديث آطر منفك عنو ومنفصل، ومل ٮتطر يف
ابلك ما مل تكن مستوعبا  ألحاديث الباب، فهل ىذا نظر صحيح أو ليس بصحيح؟ وىل ٕتده يف قاعدة مدونة: إذا أتتك 

أحاديث اللنب فإنك ال تصححها حىت أيتيك أحاديث أقو  من أحاديث اللحم، ىل أيٌب ىذا؟ ال أيٌب، ومن أين أيتيك؟ أيٌب 
اإلنساف وابطا  وحافظا  للسنة واألحاديث اليت يف الباب، فيخطر لديو حديث  من ا١تلكة، واليت تكوف لد  اإلنساف كلما كاف

 يف ىذا الباب، ويقـو بتقويتو أو تضعيفو، ورٔتا ٬تتمع لديو شواىد كثَتة جدا .

كذلك ىل اإلنساف يناـ أكثر أو يشرب حليب اإلبل أكثر؟ يشرب اٟتليب أكثر، أي: يف الصدر األوؿ كانوا يشربوف اٟتليب 
ر  ألنو يناـ مرة أو مرتُت، ويشرب اٟتليب يف الصباح ويف ا١تساء، وليس ٢تم إال ىذا، لنب أو ٘تر، وإذا سافر كاف على مثل أكث

 ىذا اٟتاؿ، و٢تذا تستطيع أف تعل حديث الوووء من اللنب بنكارتو  ألف أحاديث النـو جاءت أقو  منو.

ن النيب عليو الصبلة والسبلـ جاءت أبقو  منو، وىذا أكثر ٦تاسة وكذلك ما يتعلق بنواقض الوووء واستحباهبا ٦تا جاء ع
 للناس يف ىذا األمر.

 وكذلك ما يتعلق ببعض أدعية النيب عليو الصبلة والسبلـ أو غَت ذلك اليت جاءت عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مثبل  قنوت الوتر يف
(، إىل آطر ا٠ترب، قاؿ:  اللهم اىدان فيمن ىديت، وتولنا فيمن توليت يف قوؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ: ) الًتمذي حديث

إمكانو نقوؿ: لو كاف ىذا موجودا  لكاف األوىل أف ينقل لنا عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من (، وابلنظر من جهة كاف يقولو يف وتره)
، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص عاش يف ذلك زمنا  طويبل ، فلماذا مل يعلمو  إال األدعية الكثَت، ١تاذا؟ ألف الوتر يفعلو اإلنساف يف كل يـو

، و٢تذا نقوؿ: إف مثل ىذا ينبغي أف يشتهر ويستفيض، وقد اشتهر واستفاض ما ىو دونو عنو عليو  اٟتسُت بن علي لسبطو
 الصبلة والسبلـ، وحفظت أدعيتو يف ىذا الباب.

 

 فائدة علم السرب فيما ٮتص حاؿ الرواة 
 

 

علم السرب دقيق جدا ، ولو تفاصيل وأجزاء كثَتة، حىت يف علم الرواة يف نقلة األطبار، الراوي إذا رو  حديثا  مثبل  يف بلد من 
البلداف تنظر إىل طبقة ذلك الراوي والشيوخ، ىل ٢تم فقو يف ىذا الباب أو ليس ٢تم فقو؟ ىو يروي، عمن يروي؟ يروي عن 

الفقو مباشرة، وإذا كاف من يروي ىذا اٟتديث مثبل  يف الكوفة أو يف البصرة، ىل يوجد يف  شيخو أو ال يروي عن شيخو، ىذا
ا١تدنيُت حديث مشابو ٢تذا؟ فإذا كانت ا١تسألة منفصلة ومنفكة يف الشاـ، وال توجد يف ا١تدينة على اإلطبلؽ فإف ىذا يوحي 

يسَت يف غَتىا، وأما ما عدا ذلك فإنو ال بد أف يكوف قد طرج بوجود النكارة، فإف الدين مل ينزؿ إال يف ا١تدينة ومكة، وشيء 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000083&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001044&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000058&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003341&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003342&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000375&spid=2102


13 
 

 منها.

 و٢تذا نقوؿ: قد يعل اإلنساف حديثا  ظاىره الصحة يف بعض البلداف لسببُت منفصلُت عنها:

 السبب األوؿ: أال يوجد يف اٟتجاز فقها ، ال نريد اٟتديث كرواية، ال يقوؿ بو أىل ا١تدينة، وال يقوؿ بو أىل مكة.

ب الثاين: أال يوجد رواية، يعٍت: ليس لو إسناد ال يف مكة وال يف ا١تدينة، ىذا من قرائن اإلعبلؿ، وىذا يوجد لد  السب
 اإلنساف إذا كاف وابطا  للمروايت عارفا  أف ىذا اٟتديث موجود عند أولئك أو ليس ٔتوجود عند أولئك.

تستطيع أف تربىن يف ىذا، وىذا كسائر العلـو كما تقدـ و٢تذا نقوؿ: أعسر شيء أف يدلل اإلنساف على سربه  ألنك ال 
اإلشارة إليو كعلم النقدين، معرفة الذىب والفضة، فأحياان  الناقد يعرؼ أف ىذا فيو غش يسَت من الذىب، ٍب تقوؿ لو: ما 

من أوؿ نظرة أف ىذا التدليل؟ فبل يستطيع أف يدلل لك، ١تاذا؟ ألنو قد ميز عشرات اآلالؼ من الداننَت والدراىم، ٍب عرؼ 
اللوف ليس ذلك اللوف، نعم أنت تراىا وتقارهنا فتقوؿ: ىي متساوية، وىو يسمع طنة ىذا وطنة ىذا، وير  أهنا مفًتقة، وأنت 

 تر  أهنا متساوية.

 و٢تذا نقوؿ: بقدر حذؽ اإلنساف وكثرة استيعابو يعرؼ ما ند عن القاعدة.

قواعد وما يسمى ٔتصطلح اٟتديث ٧تد أف ىذا األمر سهل، لكن ينبغي لئلنساف و٨تن يف ىذا الكتاب عند النظر يف علـو ال
أف ٭تذر عند التطبيق، فينبغي لئلنساف أال يكوف جاسرا  يف مقابل أولئك األئمة الذين عرفوا األحاديث، وعرفوا الفقهيات، 

 وعرفوا الرواة وغَت ذلك.

األئمة، والغالب يف نظر طبلب العلم أهنم إذا أرادوا أف ينظروا يف الراوي  أحياان  أشياء يسَتة جدا  تؤثر على تقوية اٟتديث عند
أف ينظروا يف ترٚتتو، وىل ىو ثقة أو وعيف فقط، وىذا نظر قاصر، فبل بد أف تنظر يف حرفتو، ماذا يعمل؟ ىل ىو راٍو أـ 

يضبطوف ما اعتنوا بو، ولو كاف يف  مؤذف أـ إماـ مسجد أو غَت ذلك؟ ىل ىو ٦تن ذكر يف اٞتهاد أو ٨تو ذلك؟ فإف ىؤالء
ذاتو إذا رو  حديثا  يف غَت اببو لعد وعيفا ، فتجدىم يقولوف: فبلف بن فبلف ا١تؤذف، ويروي حديثا  يف األذاف فهذا يعتٍت 

كثر من أبحاديث اببو، أو وصف ابلقضاء، فإنو يعتٍت أبحاديث القضاء أكثر من غَته، ويكوف وابطا  ٢تا  ١تاذا؟ ألنو ٯتارسها أ
 غَته، فيكوف لديها أتثَت عليو من جهة العناية هبا.

وٙتة قرائن أحياان  تكوف غائبة حىت التدليل عليها صعب، مثبل  يوجد يف اإلسناد راٍو فقيو، وعلى ما تقدـ فإف الرواة على 
اف ىذا الراوي لديو فقو، ٍب وجدان نوعُت: رواة أصحاب رواية وال دراية ٢تم، ورواة ٢تم رواية ودراية، يعٍت: لديهم فقو، فإذا ك

اٟتديث يدؿ على مسألة ىو يقوؿ ٓتبلفها، فاألئمة األوائل من الرواة ال بد أف يطوعهم اٟتديث عليهم، وما يًتكونو إال 
لسبب، وأحياان  ال يوجد ٢تذا الراوي قوؿ فقو، لكن شيوخ ىذا الراوي ّتميعهم على طبلؼ ىذا اٟتديث، فإف ىذا قرينة على 
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 ضعف، ١تاذا؟ ألنو ال بد أف يؤثر ىذا على األقل يف الشيوخ أف ٮتربىم أف لديو ىذا اٟتديث.ال
 

 فائدة سرب أزمنة الرواة 
 

 

كذلك من وجوه السرب: سرب أزمنة الرواة، يعٍت: من جهة عمره و٘تكنو فيهم، وكذلك من أدرؾ ومن مل يدرؾ، و٨تو ذلك لو 
 أثر يف العلل.

علـو اٟتديث ينظروف إىل مسألة اإلدراؾ ٣تردة ىل ٝتع منو أو مل يسمع؟ و٨تن نقوؿ: ىناؾ معٌت ىو أدؽ والغالب يف قواعد 
 من ذلك، وىو مدة اإلدراؾ، أي: الزمن الذي أدرؾ فيو، وىذا أيضا  من وجوه السرب.

 ملسو هيلع هللا ىلص، وكلهم ثقات، فإنك وحىت تتضح الصورة مثبل  إذا وجد راٍو ٭تدث عن راٍو، و٭تدث ىذا الراوي عن راٍو إىل رسوؿ هللا
 ٕتد األئمة اترة ينكروف شيئا  يف مثل ىذا، والتدليل عليو ليس بظاىر، وإ٪تا أثره ابلزمن، وما ىو أثره ابلزمن؟

لنضرب على ذلك مثبل  أبف يكوف أحد الرواة عمره ٙتانوف سنة، وحدث عنو تلميذ لو أدركو يف ا٠تمس السنوات األطَتة، 
التلميذ قبل وفاة الشيخ بعشرين سنة، أي: أف عمر الشيخ عند والدة التلميذ ستوف سنة، ٍب عشر سنوات ليست  وولد

مرحلة ٝتاع، فتكوف مدة تدريس الشيخ سبعُت سنة، فهل اٟتديث لديو ينتظر أف يولد ىذا الراوي حىت ٭تدث بو؟ ال. طاصة 
لشيخ الذي عمر إىل ٙتانُت تويف مبكرا ، وأصبح اٟتديث يف جعبتو أربعُت إذا كاف اٟتديث كبَتا  ولديو معٌت، وطاصة إذا كاف ا

سنة، فهل ينتظر ىذا التلميذ حىت يولد؟ وىل ىذا ٦تكن؟ ىذا وعيف ووئيل جدا ، و٢تذا ٕتد األئمة يقولوف: ىذا حديث 
 دح لك أف ىذا ىو السبب.منكر، وما يدللوف عليو، وأنت قد تبحث عنو أسبوعا  وأسبوعُت وتبحث عن وجو العلة، ٍب ينق

الصياـ، وىذا عليو روواف هللا يف إنكار األئمة ٟتديثو فيمن ذرعو القيء أو استقاء حاؿ  أيب ىريرة و٢تذا ٕتد يف حديث
عشرات السنوات،  دمحم بن سَتين و أيب ىريرة ، وبُت وفاة ابن سَتين يرويو أيب ىريرة ، وعن أبو ىريرة اٟتديث يف السنن يرويو

أف ٭تدث بو أحد، ١تاذا؟ ألنو  إال لراٍو واحد؟! ىذا قرينة على شيء، إما أنو يكتمو وال يريد دمحم بن سَتين فلماذا مل ٭تدث بو
أحياان  يكوف لد  اإلنساف طرب، وىو يعلم أف الناس ال تصدقو، وىو متأكد منو، فبل ٭تدث بو أحدا ، ويف نفسو منو شيء، 

يقوؿ يف حديث صياـ  األوزاعي و٢تذا بعض الرواة يكتم األحاديث، ١تاذا؟ وإف كانت أسانيدىا عنو ير  أهنا صحيحة، و٢تذا
 يـو السبت: ما زلت أكتمو حىت اشتهر، فلما اشتهر قاـ إبطراجو.

 ذكرهنا ىنا على سبيل االطتصار. و٢تذا نقوؿ: إف علم العلل ىو علم دقيق يف أبواب السرب يتعلق بوجوه متعددة

و٨تن سنأطذ ىذه القواعد اليت يذكرىا ا١تصنف رٛتو هللا من جهة تقسيم األحاديث، وبياف ا٢تيكل العاـ لعلم اٟتديث، 
 القواعد العامة يف ذلك، ولكن الغوص يف االستثناءات ىذا من األمور الصعبة.
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 أئمة الحدٌثالحذر من الحكم على األحادٌث والجسارة على 

 

 

وينبغي لطالب العلم أف يكوف حذرا  من اٞتسارة على األئمة واٟتكم على األحاديث ٣تردا  ١تعرفتو هبذه القواعد  ألف بضاعة 
ا١تزجاة من جهة اٟتفظ ومن جهة معرفة الرواة ومن جهة الفقو ومن جهة فقو الرواة ىؤالء الذين فقهوا ومن جهة فقو البلد الذي 

ألف اٟتديث إذا كاف يف بلد من البلداف ال بد أف يؤثر فيها، وال بد أف يقف وأف يقصد الكبلـ فيها، فإذا كاف اٟتديث  ىو فيو  
كوفيا  من أولو إىل آطره، وقوؿ الكوفيُت على طبلفو، فهذا أمارة على نكارة ىذا اٟتديث  ألنو ال بد أف ٭تدث انشقاقا  فيو  

 ٬تدوف حديثا  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وال يقولوف بو. ألنو أئمة فقو وداينة وورع، فكيف
 

 
 طرق الخبر الوارد عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ا٠ترب إما أف يكوف لو طرؽ ببل عدد معُت، أو مع حصر ٔتا فوؽ االثنُت أو هبما، أو بواحد: فاألوؿ: 
بشروطو. والثاين: ا١تشهور وىو ا١تستفيض على رأي. والثالث: العزيز، وليس شرطا  للصحيح، طبلفا   ا١تتواتر ا١تفيد للعلم اليقيٍت

 ١تن زعمو. والرابع: الغريب. وكلها سو  األوؿ آحاد [.

.  ا٠ترب ىنا شامل للحديث ا١ترفوع وا١توقوؼ وا١تقطوع، وأراد ا١تصنف بذلك على سبيل العمـو

  

 متواتر وآحادٙترة تقسيم طرؽ ا٠ترب إىل  
 

 

وىذه التقسيمات يف ا١تتواتر واآلحاد إ٪تا جاءت من جهة األصل من ا١تتكلمُت، وأكثر احملدثُت أتثرا  هبذه ا١تدرسة ىم ٤تدثو 
الشافعية، و٤تدثو الشافعية من أكثر األئمة عناية بقواعد اٟتديث ومصطلحو، وىذا أمر ظاىر فيهم، و٢تم فضل على كثَت من 

ا١تتأطرين وغَتىم يف ىذا الباب، وأكثر ا١تصنفات يف علم ا١تصطلح وقواعد اٟتديث ىي ألئمة الشافعية، وأيٌب يف  احملققُت من
وغَتىم من األئمة، وىؤالء ىم  ابن كثَت و الذىيب و ا٢تيتمي و ابن ا١تلقن رٛتو هللا، وكذلك ابن حجر ىذا مصنفات اٟتافظ

أئمة شافعية وىم أئمة اٟتديث، وعلم القواعد أتثر ببعض كبلـ ا١تتكلمُت يف ىذا، وقد ثبتت بعض التقسيمات وطرأت على 
 واتر واآلحاد.ىذا العلم، ومنها ما يتعلق ابلت

 وىذا التقسيم من جهة العلل ال ٙترة لو من جهة التطبيق، و١تاذا ال ٙترة لو؟

يقولوف: إف ا١تتواتر ما أفاد علما  يقينيا ، واآلحاد ما أفاد علما  ظنيا ، ومثل ىذا األمر ال يسلم ٢تم على سبيل اإلطبلؽ، ابعتبار 
قينا  وىو طرب واحد، فقد يكوف طرب واحد راوي كبَت أفضل من رواية اثنُت أنو ليس كل آحاد يفيد الظن، وقد يفيد لئلنساف ي

أقو  من ثبلثة أسانيد للمتوسطُت من غَتىم، فذات العدد يف ذاتو  عبد هللا بن عمر عن انفع عن مالكدونو، فرواية الكبار كػ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000094&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000405&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002707&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000579&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000012&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000312&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000067&spid=2102


16 
 

 ليس معتربا  يف كل حاؿ.

كذلك: فإف العلماء يف حد ا١تتواتر واآلحاد ٥تتلفوف، وابألطص ا١تتواتر، أي: ما ىو العدد الذي إذا رو  بعضهم عن بعضهم 
بلؼ، وإذا كانوا من جهة األصل ٥تتلفوف يف وبطو وٖتديده، إذا  على ىذا ٙتة استحاؿ تواطؤىم على الكذب؟ ىذا مووع ط

 طبلؼ داطل علم اليقُت.

وكذلك يقولوف: إف علم اليقُت ما أفاد علما  وروراي ، وعلم الظن ما أفاد علما  نظراي ، يعٍت: ٭تتاج إىل نظر، وىذا عند 
بارات العامة كأف يقوؿ اإلنساف: الكل أكرب من اٞتزء، واٞتزء أصغر ا١تتكلمُت كبعض العمليات اٟتسابية القطعية، وبعض الع

 من الكل، وغَت ذلك.

إذا  العلم ا١تتواتر ىو ما أفاد علما  يقينيا ، وعلم اليقُت ىو ما أفاد علما  وروراي ، يعٍت: ابلضرورة يؤمن بو اإلنساف. وكذلك ما 
 ٍت: ال بد لئلنساف أف ينظر يف ذلك.أفاد علما  ظنيا  قالوا: ىذا يفيد العلم النظري، يع

و٨تن نقوؿ: إف ىذا الكبلـ أيضا  ْتاجة إىل نظر  ألهنم ٥تتلفوف يف حد اٟتديث ا١تتواتر، فمنهم من يقوؿ: ما بلغت الطرؽ اثنا 
ال بد  عشر، ومنهم من يقوؿ: بلغت األربعُت، ومنهم من يقوؿ: الثبلٙتائة أو ٨تو ذلك، وىل ىذا يؤمن بو اإلنساف بداىة أو

من أف ينظر فيو  ألنو ال ٯتكن لئلنساف أف يدطل يف ابب التواتر إال وأطرج الطرؽ الضعيفة من الصحيحة، ٍب بعد ذلك قاـ 
 بعدىا، وىذا نظر، وليس بضرورة.

ء، وعلم التواتر على كبلمهم ىو أقو  من ىذا، وما يفيد اإلنساف ورورة أف يعرؼ أف ىذا أكرب من ىذا، الكل أكرب من اٞتز 
 واٞتزء دوف ذلك، ويدطلوف يف ىذا بعض ا١تسائل واحد زائد واحد يساوي اثناف.

وال ٯتكن أف يصل اإلنساف يف علم اٟتديث إىل ا١تتواتر ومعرفتو إال بعد عد وفرز للصحيح والضعيف، ٍب يعلم بذلك إكماؿ 
 العدد على طبلؼ عندىم يف ذلك.

اف: إف عشر نصف العشرة نصف، وىذا ٭تتاج نوعا  من التأمل والنظر، ٍب ٮترج أما ما أفاد علما  نظراي ، فهو أف يقوؿ اإلنس
بنتيجة تفيد اإلنساف علما  لكنو ابلنظر، وال يعٍت أف نظره يف ذلك يعطيو ظنا ، بل قد يعطيو بعد ذلك يقينا  أنو عرؼ مثبل  أف 

فاده علما  يقينا ، وقد يكوف يف النهاية يصل إىل ٜتس نصف العشرة واحد، وىذا ٭تتاج أيضا  إىل نظر، ٍب إذا نظر بعد ذلك أ
 حد اليقُت يف علم النظر كما ٬تده يف علم الضرورة.

وطرب اآلحاد ىو ما ليس ٔتتواتر، ويعرفونو يقولوف: ما أفاد علما  ظنيا ، أو يقولوف: ما أفاد علما  ابلنظر ال ابلضرورة، يعٍت: ال 
بل يعطيو علما  بداىة، يعٍت: ىكذا من غَت تدليل، فيقولوف: الشمس إذا رآىا بد أف اإلنساف أف يتفحص وأف يسأؿ عنو، ف

اإلنساف ال ٭تتاج إىل تدليل عليها  ألنو ال يستطيع أف يثبتها لوجودىا ٣تردة  وألف كل الدالئل ىي أوعف منها، وإذا أراد 
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ذا أاتؾ شخص وقاؿ لك: ىذه ليست مشسا ، اإلنساف نفيها فبل يستطيع أف يقاـو النفي  ألف النفي أوعف من أف يعاجل، فإ
ىذا كوكب آطر؟ ىل تستطيع أف تثبت لو أف ىذه مشس؟ ١تاذا؟ ألف ىذا االعًتاض أوعف من أف يرد، وحينئٍذ ماذا تفعل مع 

 ىذا الرجل؟ قد ٖتكم عليو ابٞتنوف.

ة والضعف، ولكن العلماء أيطذونو من و٢تذا نقوؿ: إف علم التواتر واآلحاد على طريقة ا١تتكلمُت ال أثر لو يف أبواب الصح
ابب التقسيم، وكوف اإلنساف يسرب الطرؽ، ٍب يعرؼ القرائن، وألف أكثر الطرؽ أقو  من الطريق الواحد، وىذا يف األغلب، 

 وليس على االطراد، فيستفاد منو من ىذا الوجو.
 

 أثر تقسيم طرب اآلحاد 
 

 

على رأي. والثالث: العزيز، وليس شرطا  للصحيح طبلفا  ١تن زعمو، والرابع:  وقولو: )والثاين: ا١تشهور، وىو ا١تستفيض
الغريب، وكلها سو  األوؿ آحاد( ىذه التقسيمات: ا١تستفيض وا١تشهور والعزيز والغريب، ىي ٠ترب اآلحاد، وىي تعطي 

قوتو يف مقابل اآلحاد ليس لو أثر يف أبواب  اإلنساف قرينة، لكنها ال تعطيو قطعا ، ١تاذا؟ ألننا إذا قلنا: إف ا١تتواتر أصبل  مع
 العلل قطعا ، فكذلك تقسيمات اآلحاد فيما بينها، مع البوف يف مسألة التواتر عن اآلحاد.

فالطرؽ األربعة يف اٟتديث ا١تشهور أو اٟتديث ا١تستفيض، ومنهم من ٬تعلهما واحدا  على قوؿ، وكذلك يف اٟتديث العزيز أف 
 من أوؿ السند إىل منتهاه، وكذلك يف اٟتديث الغريب أف يرويو واحد عن واحد من أوؿ السند إىل يرويو اثناف عن اثنُت

منتهاه، فنقوؿ: إهنا يف ذاهتا ال تعطي قوة ٢تذا على ىذا  ألف العدد يف ذاتو ال يعٍت القوة، ولكنو قرينة، فقد أيتيك راٍو من 
، وغَت أولئك، ىؤالء  سفياف بن عيينة، و  ابن شهاب الزىري ، و مالك بن أنساٟتفاظ الكبار ٔتا يوازي عشرة من غَته كػ

 يف كفة وىو يف كفة واحدة، وال يقابلهم إذا اعًتووا.تستطيع أف ٕتعل عشرة أو عشرين من الرواة ا١تتوسطُت 

 إذا : العدد ليس ٔتؤثر يف ذاتو على اإلطبلؽ، ولكنو يعطي قرينة.

 إذا  إدطاؿ مثل ىذه يف علـو اٟتديث ىو فائدتو يف السرب ٣تردا ، ال من جهة األثر يف أبواب القواعد.
  

 
 المقبول والمردود من األحادٌث

 

 

رٛتو هللا: ]وفيها ا١تقبوؿ وا١تردود، لتوقف االستدالؿ هبا على البحث عن أحواؿ رواهتا دوف األوؿ، وقد يقع فيها  قاؿ ا١تصنف
 ما يفيد العلم النظري ابلقرائن على ا١تختار[.

وىذا يف حاؿ ىنا ذكر ا١تصنف رٛتو هللا أف اآلحاد فيها ا١تقبوؿ وا١تردود، وما ذكر ا١تتواتر يف ىذا الباب يف القبوؿ والرد، 
االتفاؽ على التواتر من جهة وبطو وعدمو، فإذا قلنا بضبط العدد وأف األمة اتفقت على أف ا١تتواتر ما بلغ عدد كذا لقلنا 
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هبذا، ولكن عند ا١تتكلمُت الذين ووعوا ىذا التقسيم ىم ٥تتلفوف يف عدد ما يثبت بو التواتر، فإذا اطتلفوا يف ذلك فكيف 
، وىو وعيف عند أقواـ  ألهنم أنطذ منهم التقسيم ع لى طبلؼ عندىم يف وبط العدد، و٢تذا نقوؿ: قد يكوف متواترا  عند قـو

 ال يؤمنوف ابلعدد الذي آمن بو أولئك  وألهنم ال يسلموف بتواتره أصبل ، فإذا اطتلت القاعدة األصلية اطتل الفرع تبعا  لو.

ئن على ا١تختار( علم القرائن علم ال حد لو وال حصر، والقواعد أيضا  ال وقولو: )وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري ابلقرا
 ٖتصر، لكن ٯتكن لئلنساف أف ٬تمع أكثرىا، أما علم القرائن فبل حد لو.

والقاعدة الواحدة قد ٭تتف هبا عشرات أو مئات القرائن، وقد تكوف القرينة أقو  من القاعدة، فتغلبها، وقد تكوف القاعدة 
ىو األغلب، ولكن لكثرة القرائن ووفرهتا فإهنا إذا اجتمعت تقو  على القاعدة، وىذا ٕتده كثَتا  يف مسألة  أقو ، وىذا

 االنقطاع، ومسألة اإلرساؿ، ومسألة الراوي الضعيف، والراوي ا١تدلس وغَت ذلك.
 

 
 الغرابة فً السند

 

 

السند أو ال. فاألوؿ: الفرد ا١تطلق. والثاين: الفرد النسيب، ويقل إطبلؽ قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]ٍب الغرابة إما أف تكوف يف أصل 
 الفرد عليو[.

(،  إ٪تا األعماؿ ابلنيات الغرابة على نوعُت، إما أف تكوف يف السند كلو من أولو إىل منتهاه، وإف اشتهر بعد ذلك، كحديث: )
وقد توجد الغرابة يف طبقة من الطبقات، وىي الغرابة النسبية، أي: ابلنسبة لذلك الراوي، كالغرابة ابلنسبة للصحايب أو ابلنسبة 

 للتابعي، أو لتابع التابعي وىكذا.
 

 
 لذاتهشروط الحدٌث الصحٌح 

 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وطرب اآلحاد بنقل عدؿ اتـ الضبط متصل السند، غَت معلل وال شاذ، ىو الصحيح لذاتو[.

 قولو: )وطرب اآلحاد بنقل عدؿ( ما ا١تراد ابلعدالة؟

 ىناؾ فرؽ بُت العدالة والضبط، العدالة الداينة، ولكن ٙتة أمور أيضا  طارجة عن مسألة الداينة.

 فنقوؿ: العدؿ ال يوصف ابلعدالة إال بتوفر شروط:

األوؿ: أف يكوف مسلما ، وقد يقوؿ قائل: إف الكافر قد يكوف عدال ، نقوؿ: مع هللا ال ٯتكن أف يكوف عدال   ألننا نتكلم ىنا يف 
أمور الداينة وأمور السنة وغَت ذلك، فليس بعدؿ يف ىذا الباب على اإلطبلؽ، قد يعدؿ يف ماؿ أو يف شهادة أو غَت ذلك، 
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 وىذا مبحث آطر.

ل، ومن سلب العقل ال ٯتكن أف ينسب للعدالة لرفع التكليف عنو، واطتبلؿ آلة اإلدراؾ معو، فبل ٯتيز بُت الصحيح الثاين: العق
 والضعيف والصواب وا٠تطأ، واٟتق والباطل وا٠تَت والشر، فيخلط ىذا هبذا، ويغلب ىذا هبذا، فحينئٍذ ال نقوؿ: إنو عدؿ.

يف مسألة العدالة، البلوغ ىو الذي ٬تري معو القلم، ولو عبلمات، وىي من  الثالث: البلوغ، وىذا أيضا  ٭تتاج إىل تفصيل
 مباحث الفقو اليت ينظر فيها إىل تباين الرجل وا١ترأة يف ىذا.

ونقوؿ: البلوغ ىل ىو شرط مطلق يف عدالة الراوي يف أبواب التحمل واألداء، أـ ىو شرط لؤلداء فقط؟ ىو شرط لؤلداء، 
م قد يتحمل اإلنساف وىو صغَت حادثة و٭تدث هبا بعد ذلك، فنقوؿ حينئٍذ: إنو شرط لؤلداء وليس وليس شرطا  للتحمل، نع

شرطا  للتحمل، فإذا حدث الصغَت ْتديث وىو صغَت دوف البلوغ، ٍب مل ٭تدث هبذا بعد ذلك نقوؿ: ال نقبلو ١تاذا؟ النتفاء 
اٟتديث، سواء  كاف انقصا  أو زائدا ، ٓتبلؼ لو كاف ابلغا ، فإذا كاف العدالة  ألف الصغَت وعيف األىلية، وال يعلم ا١تسئولية بنقل 

ابلغا  فإنو يعرؼ تبعات التحديث ابٟتديث، وأثره و٨تو ذلك، وإذا كاف صغَتا  فإنو ال يدري ورٔتا كاف فيو زايدة أو نقصاف، 
عليو روواف هللا ٝتع أكثر مرويو عن النيب عليو الصبلة والسبلـ يف حاؿ الصغر وقبل بلوغو، وقد تويف  عبد هللا بن عباس و٢تذا

يف حجة  عبد هللا بن عباس يف حديث البخاري يف أوؿ احتبلمو، و٢تذا جاء يف عبد هللا بن عباس النيب عليو الصبلة والسبلـ و
صلى قاؿ: ) عبد هللا بن عباس رٛتو هللا يف كتاب العلم: ابب مىت يصح ٝتاع الصغَت، وأورد فيو حديث البخاري الوداع قاؿ

(، يعٍت: قاربتو، وحجة الوداع ، وأان قد انىزت االحتبلـ-اريعٍت: على ٛت -رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٔتٌت إىل غَت جدار، فأتيت على أاتف
(، فهذا دليل على أف اٟتادثة إذا بُت يدي بعض الصف، وصففت معوفأطلقت األاتف ترتع النيب ملسو هيلع هللا ىلص مات بعدىا، قاؿ: )

 وبطها الراوي قبل بلوغو ٍب حدث هبا بعد ذلك أف ىذا التحديث صحيح.

 كذلك أف السماع والتحمل ٮتتلف عن األداء، اٝتعها وأنت صغَت، ولكن ال ٖتدث هبا إال وأنت كبَت.

، لكن وجد شيء يفسق بو، وأشد وأططر ما يف ىذا الباب ىو الكذب، ١تاذا؟ رابعا : السبلمة من الفسق، فقد يكوف مسلما  
ماـ ألننا ٨تن نبحث عن ا١تصداقية، والكذب على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اطتلف العلماء فيو، منهم من قاؿ: إنو كفر، وىذا ذىب إليو إ

، وأيده بعض الفقهاء، وٚتهور العلماء على أنو كبَتة من ا١توبقات، وال يكفر صاحبو إال إذا استحلو، فيكوف  اٞتويٍت اٟترمُت
 الكذب على النيب عليو الصبلة والسبلـ ا٠تبلؼ فيو على قولُت.

بعد ذلك من ا١تفسقات ما ظهر بو ما يطلق على اإلنساف وصف الفسق، كالسرقة أو الغيبة، أو الكذب على سبيل ٍب أيٌب 
العمـو ولو كاف على غَت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك من أصاب حدا  بزان أو شرب ٜتر أو ٨تو ذلك  ألنو من وعفت داينتو 

 قوؿ: ال بد أف يكوف اإلنساف سا١تا  من ا١تفسقات.وعفت أمانتو، ووعف تصديقو كذلك، و٢تذا ن
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طامسا : أف يكوف اإلنساف صادقا ، ومعٌت أف يكوف اإلنساف صادقا  أنو ال ٭تفظ عنو شيء من الكذب، وإف كاف ىذا قد يدطل 
 االنفراد. يف الباب األوؿ إال أف العلماء ٬تعلونو منفصبل  منفكا  عنو  ألنو أصل يف ىذا الباب، ويهتم بو على سبيل

سادسا : السبلمة من طواـر ا١تروءة، وطواـر ا١تروءة تتباين، لكن ١تاذا قلنا: السبلمة من طواـر ا١تروءة مع أف اإلنساف غالبا  ال 
أيٍب الرتكابو ٠تواـر ا١تروءة؟ اٞتواب: ألف اإلنساف إذا مل يتهيب نقد الناس وعف وازع الطبع لديو، و٨تن لدينا وازعاف: وازع 

 وازع شرع، فبل بد أف يقو  وازع الشرع ووازع الطبع فيو.طبع و 

وطواـر ا١تروءة كثَتة، فاإلنساف مثبل  الذي ٮترج وما عليو إال ما يسًت عورتو، ىذا ال نستطيع أف نؤٙتو، ابعتبار أنو سًت العورة، 
 لناس، ووازع الطبع لديو وعيف.ولكن أف ٮترج يف ميادين الناس، فإف ىذا من طواـر ا١تروءة، يعٍت: أنو مل يتهيب نقد ا

و٢تذا نقوؿ: إف ا١تروءة وا٠تواـر من جهة وبطها وعدىا ٦تا يتباين يف األزمنة والعصور، وكذلك البلداف، فمنهم من يتوسع، ففي 
علوف بعض البلداف ٬تعلوف األكل ماشيا  من طواـر ا١تروءة، ٬تعلوف ركوب بعض الدواب واٟتيواانت من طواـر ا١تروءة، ورٔتا ٬ت

 بعض اٟترؼ من طواـر ا١تروءة وغَت ذلك، وىذه من األمور اليت ال حد ٢تا، ويرجع يف ذلك إىل العرؼ.

 وابهلل التوفيق والسداد واإلعانة، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
 

 

 الدرس الثانً

للحديث الصحيح شروطا  ال بد من اكتما٢تا يف تباينت مراتب اٟتديث النبوي بُت الصحة واٟتسن والضعف، وقد ذكر العلماء 
السند وا١تنت والراوي، فاشًتطوا اتصاؿ السند، وعدالة الراوي ووبطو، وطلو متنو من النكارة والشذوذ، وٟتسن اطتيار البخاري 

 ومسلم لؤلحاديث وانتقائهم ٢تا كاف الصحيحاف يف علو ا١ترتبة وأو٢تا بُت كتب اٟتديث.

 
 مسألة الغرابة فً السندمجمل الكالم على 

 

 

 اٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم، وعلى آلو وأصحابو، ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين. أما بعد:

ويقل إطبلؽ  فقاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]ٍب الغرابة إما أف تكوف يف أصل السند أو ال، فاألوؿ الفرد ا١تطلق، والثاين الفرد النسيب،
 الفردية عليو[.

تقدـ معنا الكبلـ على الغرابة، وأف ا١تراد ابلغرابة ىو التفرد، سواء  كاف ذلك يف ٚتيع طبقات السند، أو كاف يف طبقة واحدة، 
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 فإف ذاؾ يوصف ابلغرابة.

ت السند، يعٍت: يرويو راٍو واحد والغرابة على نوعُت: غرابة نسبية وغرابة مطلقة، والغرابة ا١تطلقة ىي اليت تكوف يف ٚتيع طبقا
و عن راٍو واحد عن راٍو واحد إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يعٍت: يف ٚتيع الطبقات، وىذا يسمى ابلغريب، ويسمى ابلفرد، ويطلق علي

 بعض النقاد اترة ا١تنكر، وال يعٍت من ذلك الرد، وإ٪تا مل يكن معروفا .

 توجد يف طبقة واحدة أو طبقتُت، ولكن ليست يف ٚتيع الطبقات.وأما الغرابة النسبية فهي اليت 

الغرابة النسبية والغرابة ا١تطلقة أيهما أقو  من الثاين؟ نقوؿ: ال ينضبط ىذا، أي: ال نستطيع أف نقوؿ: الغرابة النسبية أقو  من 
مع كوف اٟتديث مثبل  يرويو ثبلثة عن ثبلثة، عن  الغرابة ا١تطلقة، ابعتبار أف الغرابة النسبية رٔتا تكوف قرينة على إعبلؿ اٟتديث،

ثة واحد عن ثبلثة إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا غريب نسيب، وقد يكوف ذلك إشارة إىل علة، أي: كيف يكوف ىذا اٟتديث يرويو ثبل
رود الوىم والغرابة. وحينئٍذ ال شيوخ، ٍب ال يرويو عنهم إال واحد، وال يروي عن ىذا الواحد إال ثبلثة، فهذا يكوف ومن و 

نستطيع أف نقوؿ: إف وجود العدد يف بعض الطبقات أقو  من عدـ وجوده يف ٚتيع الطبقات، فنقوؿ: إف ىذا ينظر كل حديث 
 ْتسبو.

 

 
 تابع شروط الحدٌث الصحٌح لذاته

 

 

 معلل وال شاذ ىو الصحيح لذاتو[.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]وطرب اآلحاد بنقل عدؿ اتـ الضبط، متصل السند، غَت 

  

 ٘تاـ وبط الراوي 
 

 

 تقدـ معنا الكبلـ على مسألة العدالة، وأشران إىل شروطها، وىنا ذكر ا١تصنف بعد ذلك اتـ الضبط.

وىو ىنا يريد اإلشارة إىل شروط اٟتديث الصحيح، أو إىل تعريفو، فذكر ٘تاـ الضبط، يعٍت: أف اٟتديث ال يكوف صحيحا  إال 
وقد ًب وبط راويو، وأف عدـ ٘تاـ الضبط بقدر نقصانو ينزؿ اٟتديث عن رتبة الصحة إىل ما دوهنا، سواء  كاف ذلك اٟتسن، 

يضا  من جهة اٟتسن، حسن لذاتو أو حسن لغَته، وعيف يف ذاتو، أو وعيف يف أو كاف ذلك الضعيف، وىذا لو مراتب أ
غَته، فمن العلماء من يتوسع يف مسألة الضعيف، ومنهم من ٬تعل الضعيف اٝتا  واحدا ، فيقوؿ: ىو الضعيف، تعددت طرقو 

٦تن وعفو شديد، ولكن ىذا الضعف أو مل يتعدد  ألف ما دوف الضعف ال ينجرب، ونقوؿ: قد ٨تتاج إىل تقوية الضعيف بغَته، 
٭تملو العلماء إذا كاف يف غَت األحكاـ، كأبواب التفسَت والسَت وا١تغازي، ولو جعلناىا يف األحكاـ لكاف وعفها شديدا ، 

ولكن ٭تملها العلماء يف أمور األحكاـ، فًتتقي من شدة الضعف إىل ما ىو أعلى منها، وقليبل  ما يستعمل العلماء ذلك يف 
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 ر األحكاـ.أمو 

 و٢تذا نقوؿ: إنو ال بد لراوي اٟتديث أف يكوف وابطا .
 

 أنواع الضبط 
 

 

والضبط على نوعُت: وبط صدر ووبط كتاب، ووبط الصدر ىو اٟتفظ، ووبط الكتاب ىو التدوين، واإلنساف إذا كاف 
فإنو حينئٍذ يكوف أوبط من حفظ أو وبط الصدر، وابطا  لكتابو متقنا  لو عا١تا  ابلدطيل فيو لو أدطل فيو ما ليس يف غَته، 

ولكن الكتب واأللواح يف زماهنم اليت يضبط فيها ليست كزماننا  ولقلتها وندرهتا تستعار، فيستعَت اإلنساف اللوحة من فبلف، 
وعف الناس  وأيطذىا فبلف، ويقرأ فيها فبلف، ويقرأ فيها فبلف، فرٔتا أدطل فيها واحد من اٟتديث ما ليس منو، طاصة مع

يف ابب القراءة يف ذلك الزمن، فهم حداثء عهد أبمية، ورٔتا غاب على اإلنساف ططو و٘تييز ما يقرأ، واطتبلؿ أو اندماج ططو 
 مع طط غَته.

٢تذا نقوؿ: إف اإلنساف إذا كاف وابطا  وحافظا  ١تكتوبو من الدطيل فيو، ووابطا  لتدوينو عمن ٝتعو منو، فإنو أوىل من وبط 
ر  ألف الوىم يرد على وبط الصدر أكثر من وبط الكتاب، ولكن وبط الصدر يقدـ على وبط الكتاب يف قوة الصد

ا١تلكة، يعٍت: يف إعطاء قوة ا١تلكة لئلنساف يكوف ذلك بضبط الصدر، فكلما كثر وبط الصدر عند اإلنساف قويت ملكتو، 
 واستطاع حينئٍذ أف يكوف انقدا  أكثر من غَتىم ٦تن يدونوا.

 

 طرؽ معرفة وبط الراوي 
 

 

 لكن كيف نعرؼ أف ىذا الراوي وابط أو ليس بضابط؟

نعرؼ ىذا أبمور: منها ما ينص األئمة عنو بضبطو، وذلك أف األئمة عليهم رٛتة هللا يعرفوف الراوي أبمور: إما اب١تعاينة 
يف أمور الناس، فعرفوا أنو يضبط الكبلـ، وال يزيد  وا١تشاىدة  طالطوه فرأوه، وٝتعوا كبلمو وأطباره وأحاديثو، ونقلو للكبلـ

فيو وال ينقص حىت يف أمور الناس، يف ٕتاراهتم وأطبارىم و٨تو ذلك، فهذا نوع وبط، فيعطيهم ذلك إحساف ظن بو يف ٖتملو 
رين، وجعلها هللا عز للكبلـ وقوة إدراكو لو، وعدـ الزايدة والنقصاف فيو، وىذه ا١تخالطة أمر قد رفعو هللا عز وجل عن ا١تتأط

 وجل لبعض أو لكثَت من ا١تتقدمُت ْتسب ما يدركونو من الرواة.

و٢تذا نقوؿ: إف األئمة األوائل جعل هللا عز وجل ٢تم من ا٠تصائص من معرفة النقد ما ال يوجد عند ا١تتأطرين، حىت لو أرادوا 
أمر قدري أوجده هللا عز وجل ٢تم ٍب رفعو عمن كاف بعدىم، ٖتقيقو فإف ٖتقيقو ٤تاؿ، ولو أرادوا فبل يوجد ابلتعلم، وإ٪تا ىو 

و٨تو ذلك، فعاينوىم وعرفوا  ابن ٢تيعة ذلك، ورآه وعرؼ وبطو، وك شريك بن عبد هللا النخعي و٢تذا من األئمة من عاين
عليهم إال بتقرير كبلـ األئمة أحوا٢تم وأطبارىم وأحاديث الناس عنهم، أما من جاء بعدىم فإهنم ال يستطيعوف أف ٭تكموا 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000302&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000276&spid=2102
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 الذين نقلوا عنهم تلك األحكاـ أو بسرب مروايهتم، وىو األمر الثاين يف معرفة الراوي.

 إذا  نعرؼ أف الراوي وابط إما بلقيو من العلماء، وإما بسرب مروايت الراوي.

 وما معٌت السرب؟

منها ْتكم على عُت، يعٍت: يتأمل عشرة أمور ليخرج ْتكم على السرب ىو أف يتأمل اإلنساف أحواال  أو أعياان  متعددة ليخرج 
واحد، فاإلنساف مثبل  إذا كاف معلما ، أو كاف اتجرا ، أو كاف زارعا  يريد أف يتخذ أجَتا  أو عامبل  أو ٨تو ذلك، فيقـو إبجراء 

ءة أحواؿ العشرين أف ٮترج أعبلىم مقاببلت مع عشرة وعشرين وثبلثُت، وىذا نسميو السرب، وىو يريد واحدا ، ويريد من قرا
مرتبة، لكن لو رأ  واحدا  منهم منفردا  وىو أدانىم رٔتا استحسنو، وقدمو على غَته، و٢تذا كلما كثرت مسألة السرب لد  

 اإلنساف وا١تادة ا١تسبورة كاف حكمو يف ذلك أدؽ.

مروايت ىذا الراوي من كتب ودواوين السنة،  ومن وجوه معرفة وبط الراوي أف يقـو الناقد بضبط أو بسرب مرويو، فيجمع 
كم لو حديث؟ لو عشروف، أو ثبلثوف، أو أربعوف، أو ٜتسوف، أو مائة، أو مائتاف، ويقـو الناقد بسربىا والنظر فيها. وإذا مل 

على صحة مائة  يكن ٭تفظها فيقـو ابلنظر فيها، ويتأملها واحدا  واحدا ، فإذا كانت مروايتو مائتُت، ووجدت أف األئمة حكموا
وتسعُت، أو ٜتسة وتسعُت منها، فإف ىذا يعترب وبطا  عند الراوي. وأعلى من ذلك إذا وبطها كلها، وكاف و٫تو يف مووع أو 
مووعُت، ٍب إذا نقص ذلك ووجدت اإلعبلؿ يف حديثو يزداد، فالصحيح من حديثو مائة، والضعيف مائة، فإف ىذا يعترب طفة 

 يكوف وعفو يف الضبط شديدا ، وىذا يكوف للناظر بقدر قوة سربه. وبط، ٍب إذا نقصت يف ذلك
 

 أسباب وعف السرب عند ا١تتأطرين 
 

 

 والسرب آلة وعفت عند ا١تتأطرين مع إمكاهنم فيها، ألمرين:

يريد أف يعرؼ األمر األوؿ: وعف ا١تلكة يف اٟتفظ، فا١تتأطروف ٭تفظوف ا١تتوف، لكن ال ٭تفظوف األسانيد، ١تاذا؟ ٭تفظ ا١تنت 
اٟتكم الشرعي منو، وال يريد أف يوجد لديو ملكة يستطيع هبا أف ٭تكم على الناس، فا١تنت الواحد فيو ٜتسة أو ستة أو سبعة 
أو أقل من ذلك أو أكثر من الرواة، وىذه آلة من آالت السرب، فإذا حفظت ىذه ا١تتوف أبسانيدىا أصبح لديك استحضار 

نئٍذ أف ٗترج حكما  رجمموع أحاديثو اليت توجد عندؾ وبطا ، فتحكم عليو، وتقوؿ: ىذا راٍو وابط، لعدد مروايتو، وتستطيع حي
أحفظ لو مائة حديث، وكلها مستقيمة، وىذا ٭تصل إذا عرفت األسانيد، ٍب عرفت علل العلماء يف ىذه األسانيد، وكبلمهم 

 أيضا  عليو.

سانيد، ويعرفوف مووع ا٠تطأ يف كل إسناد، ٍب ٮترجوف بنتيجة، و٢تذا العلماء أما العلماء األوائل فيعرفوف ا١تتوف، ويعرفوف األ
رٔتا يسألوف عن راو من الرواة فيقولوف: صاحل، يهم شيئا ، أو رٔتا وىم، أو ٮتطئ، و٨تو ذلك، وىذا الكبلـ جاء عن طريق 
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 السرب.

توف فإف ىذا ينفع يف ابب من العلل، لكن ال وحينئٍذ نقوؿ: إف السرب وعف لضعف اٟتفظ عند ا١تتأطرين، ولو حفظوا ا١ت
 ينفع يف ٚتيع أبواهبا.

األمر الثاين: العجز  ألنو يقوؿ: أريد أف أحكم على حديث واحد، يعٍت: أحتاج أف أسرب مائيت حديث، وىذا ىل ىي يف 
ين والثالث والرابع، وإذا اٟتديث كلو؟ ال. يف راٍو واحد، حىت ٗترج ْتكم واحد تستقل بو عن غَتؾ، وىكذا مع الراوي الثا

استكثرت من السرب يف كل طبقة أصبح لديك ملكة طاصة يف كل راٍو عرفت اٟتكم بسربؾ أنت، ٍب استكثرت من معرفة 
 أحواؿ الرواة ابلسرب حىت يتكرر الرواة، وتكررت األسانيد لديك، فأصبح لديك حكم طاص على مثل ىذا.

ديث بناء  على القاعدة، واألوائل ال ٭تكموف بناء  على القاعدة، وإ٪تا ٭تكموف بناء  و٢تذا كثَت من ا١تتأطرين ٭تكموف على اٟت
على السرب، وىذا من وجوه البوف بُت منهج ا١تتقدمُت ومنهج ا١تتأطرين، و٢تذا إذا أدرؾ اإلنساف الفارؽ بُت اآللة اليت تكوف 

 ووعف عنده مقاـ نفسو، وتوقى عند اٟتكم على اٟتديث. لد  ا١تتقدـ، واآللة اليت تكوف للمتأطر عظم لديو مقاـ ا١تتقدـ،

و٦تا يؤسى لو أف ٕتد بعض طبلب العلم جسر عن اٟتكم على حديث، فيحكم عليو يف دقيقة، وكأنو يعرؼ ىؤالء الرواة  
١تنت الذي كلهم، ويعرؼ البلداف، ويعرؼ ما اطتص بو أىل كل بلد، وشيوخ البلد، وفيما يروي ىذا الراوي، وا١تنت وعبلقتو اب

رو ، وىذه كلها ٖتتاج إىل سرب، فالرواة يتباينوف، ىناؾ راٍو ال يروي وال يعرؼ إال يف دواوين التفسَت، وىو يف ذاتو ثقة، لكن 
إذا جاء يروي حديث األحكاـ تستغرب وجود ىذا الرجل ىنا، كما تر  يف أحواؿ الناس، فقد تر  ٤تلبل  اقتصاداي  يتكلم يف 

ٍب تتفاجأ منو يصدر فتو ، وإذا كنت تعرؼ اطتصاص الرجل وتعلم حالو، ووجدتو يف طرب مثل ىذا فإنك جوانب االقتصاد، 
تستغرب وجوده يف ىذه القضية ا١تنقولة عنو، و٢تذا ٕتد األئمة يعرفوف الراوي، ويعرفوف الشيخ، ويعرفوف ا١تنت واطتصاص 

 الراوي يف ماذا، واعتاد أف يروي عن ماذا.

س واحدا ، فيو التفسَت، فيو الفنت وا١تبلحم، فيو السَت، فيو األحكاـ، فيو ما يتعلق بفضائل األعماؿ، ومنهم وعلم الشريعة لي
من ال يروي حديثا  إال يف مسائل السَت وا١تغازي، فصار ٥تتصا  بذلك، وإذا جاء يروي حديثا  يف األحكاـ فإف العلماء 

 لديهم، وىذا أصبح طارجا  ونشازا  عن ذلك.يتوقفوف  ألف لديهم ربط، لكثرة مرويو، و٤تفوظو 

وكذلك: بعض األئمة حىت يف مسألة الًتجيح يف الراوي عند االشتباه مع اسم غَته، فإننا نعرفو إذا اشًتكا يف الشيخ، اشًتكا 
حاديث فضائل يف التلميذ، معرفة الباب وا١تنت الذي يرويو، فإف ىذا الرجل لو نفس، فإما ٯتيل إىل األحكاـ، أو ٯتيل إىل أ

 األعماؿ، أو السَت أو ٨تو ذلك، وىذا األمر ال تستطيع أف ٗترجو من كتب الرجاؿ، وإ٪تا ٗترجو من احملفوظ ا١توجود لديو.

مثبل  راوي لديو مائتا حديث، مائة وٜتسوف منها يف األحكاـ، وٜتسوف منها مفرقة يف أبواب الدين، والذي يشاركو يف االسم 
، مائة وٜتسوف يف التفسَت، وٜتسوف يف بقية األبواب، وىذا اٟتديث الذي اطتلفوا فيو يف األحكاـ ىذا لديو مائتا حديث
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أيهما أوىل؟ أليس األوؿ؟ األوؿ. كيف ٗترج ىذه النسبة، أليس ابلسرب؟ بلى ابلسرب، وىذا شاؽ على اإلنساف من جهة 
حفظ، ومعرفة للمتوف، وما ٮتتص فيو الراوي استطاع تطبيقو يف األمر العملي، ولكن إذا كاف اإلنساف صاحب ملكة وصاحب 

 أف ٭تكم ٔتباشرة يقوؿ: ىذا فبلف.

؟ أنت جسور ابٟتكم على مثل ىذا،  قد يقوؿ قائل: ١تاذا اشًتكا يف الشيخ واشًتكا يف التلميذ واشًتكا يف الطبقة؟ ١تاذا ٕتـز
 أيٌب اب١تائتُت، ويقـو بشرحها ٢تم، أيٌب ٔتائيت حديث ىل يستطيع اإلنساف أف يدلل؟ ال يستطيع أف يدلل تدليبل  ظاىرا  حىت

ويقوؿ: إف ىذا رو  نسبة كذا وىذا نسبة كذا، وىذا ٦تا يكوف، و٢تذا ٕتد األئمة عليهم رٛتة هللا ٭تكموف يف ا١تتشاهبات عند 
، لوووحها وجبلئها، وذلك لقوة آلة السرب عندىم.  من دوهنم ابٞتـز

 

 اتصاؿ السند 
 

 

)متصل السند( أي: أنو ال بد من اتصاؿ السند حىت يكوف اٟتديث صحيحا ، وقد ذكران يف مسألة ٘تاـ الضبط، وأنو قولو: 
شرط من شروط الصحة، لكن قد يوصف الراوي بعدـ ٘تاـ الضبط ونقبل حديثو أحياان  لبلطتصاص، أي: اطتصاصو يف ىذا 

 ن اطتصاص ىذا الراوي هبذا الشيء، وىو أعلم الناس ٔتثل ذلك.الباب، فهو يف ٣تموع مرويو ليس بضابط، لكن ٨تن نعلم م

ما يتعلق ابتصاؿ السند إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ىذا من شروط الصحة، لكنو ليس مطرد، فقد يكوف اٟتديث منقطعا  وىو 
اإلسناد فأصبحت علة، وىذه صحيح، ولكن القاعدة األغلبية يف ىذا أف االتصاؿ شرط  ألف االنقطاع ىو ورود جهالة يف 

 اٞتهالة قد تعلم من وجو آطر غَت منصوص عليو، غَت ٤تدد، لكن نعلمو أنو ال ٮترج عن ا٠تمسة.

عبد هللا بن  إال أنو من الرواة عنو، وٕتده يقوؿ: إذا رويت عن عبد هللا بن مسعود مع أنو مل يدرؾ النخعيإبراىيم  ولذلك
 ومل أسم رجبل  فهو عن غَت واحد. عبد هللا بن مسعود فسميت رجبل  فهو عمن ٝتيت، وإذا رويت عن مسعود

، وأقوؿ: احكم عليو بناء  على ىذه القاعدة، ستبحث يف  عبد هللا بن مسعود عن إبراىيم النخعي فأان عندما أعطيك إسناد
، إذا  اٟتكم وعيف، ىل حكمك )وعيف( ٬تري على القاعدة أو  عبد هللا بن مسعود ، ويقوؿ لك: إنو مل يدرؾ إبراىيم ترٚتة

إبراىيم  ال ٬تري على القاعدة؟ ٬تري على القاعدة، ىل ىو صحيح أـ ططأ؟ ططأ، ىل ىي مسألة واحدة؟ ال.
إذا  ستهدر أحاديث كثَتة جدا  بناء  على وبطك لقاعدة ال تعلم ما يند لو أحاديث كثَتة،  عبد هللا بن مسعود عن النخعي

 عنها.

عن  أيب عبيدة بوه وىو ٛتل يف بطن أمو، يقوؿ العلماء: إف رواية، تويف أ أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود كذلك رواية
 صحيحة، ١تاذا؟ ألنو يروي عن أىل بيت أبيو. عبد هللا بن مسعود أبيو

والشخص إذا أراد أف يروي عن أبيو ومل يدرؾ أابه ىل يسأؿ اٞتَتاف أـ يسأؿ أمو؟ يسأؿ أمو إذا كانت موجودة، ويسأؿ 
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كانوا موجودين، فيقـو العلماء بسرب من حولو ويف ٤تيط ىذا الراوي، ٍب ٮترجوف حكما ، وال ٮترجوف تعيينا  إطوانو إذا  
 للواسطة، يقوؿ: ال ٮترج عن ىؤالء ا٠تمسة، ٍب يقوموف ابلتصحيح.

١تا  أيب طالب كما جاء يف رواية أٛتد ، ىو لو عناية، و٢تذا يقوؿ اإلماـ عمر بن ا٠تطاب عن سعيد بن ا١تسيب كذلك رواية
فمن يقبل؟ وقد رأيت لبعضهم كبلما  يقوؿ:  عمر عن سعيد ؟ قاؿ: إذا مل يقبل عمر عن سعيد بن ا١تسيب سئل عن رواية

وىو يقوؿ: إنو مل يسمع منو، وجل من ال يسهو، وىذا جر  على  عمر عن سعيد بن ا١تسيب يصحح حديث أٛتد اإلماـ
 القاعدة، لكنو جٌت على نفسو، وجٌت على ىذا العلم، وىذه جسارة.

أيب عبيدة بن  ،سعيد بن ا١تسيب ، عمر بن ا٠تطاب عن إبراىيم النخعي لكنها ليست مطردة،إذا  ىذه األمور قواعد أغلبية، 
٣تاىد  عن ابن جريج ، ٣تاىد بن جرب عن ابن أيب ٧تيح عن أبيو، عبد اٞتبار بن وائل بن حجر عن أبيو، عبد هللا بن مسعود

من الرواايت،  ، وغَت ذلك معاذ بن جبل عن طاوس بن كيساف ، أيضا  رواية ٣تاىد بن جرب عن ليث بن أيب سليم ، بن جرب
فإذا أراد اإلنساف أف ٬تمع ٣تموع األحاديث الواردة يف ىذا تبلغ ٨تو ألف حديث، موقوفة ومرفوعة، يف ابب االتصاؿ فقط، 

وٕتد أف العلماء يكادوف يطبقوف على صحتها وىي منقطعة، ولكن نسبة ىذا العدد األلف ٠تمسُت أو مائة ألف حديث 
سبلـ ىي نسبة قليلة، و٢تذا يقع اإلنساف يف ا٠تطأ ْتسب كثرة الذي ٮترج عن القاعدة، مروي عن النيب عليو الصبلة وال

 وْتسب قلتو، و٢تذا ينبغي لطالب العلم مع عنايتو للقاعدة أف يبحث عما يند عنها.
 

 عدـ العلة والشذوذ 
 

 

ما كاف طفيا  من العلل، ومل يكن ظاىرا ، قولو: )غَت معلل( يعٍت: ليس لو علة، والعلة الغالب أف العلماء يطلقوهنا على 
وا١تصنف ذكر االتصاؿ وأنو وده ىو العلة اليت تطرأ على اإلسناد، وكذلك عدالة الراوي وعدـ ذلك ىي من وجوه العلل يف 

 اإلسناد.

يف مسألة قولو: )وال شاذ( كذلك أال يكوف اٟتديث شاذا ، ومعٌت الشذوذ أف ٮتالف غَته، وأيٌب الكبلـ عليو، ولو ابب 
الشذوذ، وال معلل أيضا  أبي شيء من أمور العلل، و٢تذا ٧تد العلماء من جهة معرفة دقائق الرواة ودقائق األسانيد يقووف 

 أحاديث ىي يف ظاىرىا ال ٕتري صحة على القواعد.

(، يروي ىذا اٟتديث لطوافاتإهنا من الطوافُت عليكم واعليو روواف هللا يف ا٢ترة، قاؿ: ) أيب قتادة مثبل  حديث
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىذا اٟتديث يف عليو روواف هللا عن  أيب قتادة ، عن كبشة رٛتو هللا، ويف إسناده ٛتيدة و مالك اإلماـ

نيب ملسو هيلع هللا ىلص، وىؤالء ٣تاىيل من جهة ، تروي عن والد زوجها، عن ال ابن أيب قتادة إسناده ٣تهولة، وواحدة منهما ىي زوجة
إسناده، يعٍت: جاء إبسناد قوي، مع أف  مالك رٛتو هللا: جود البخاري اٞتهالة، والعلماء يقووف ىذا اٟتديث، يقوؿ اإلماـ

 الرواة ٣تاىيل، لكن كيف قويناه؟ ىناؾ قرائن:
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مدين، ويعلم برجاؿ ونساء أىل ا١تدينة، وال يروي إال عن ثقة. ولدينا قرائن تدفع قاعدة أف رواية ارجمهوؿ ترد  مالك أوال :
 .اٟتديث، وقد ٕتتمع قرائن متعددة ٍب تقـو بكسر القاعدة

 اثنيا : كونو عن قريبها ومن أىل بيتها، يعٍت: ليست امرأة تروي عن رجل بعيد فيو غرابة.

إهنا من الطوافُت عليكم  اثلثا : نظافة األواين من اطتصاص النساء، فالنيب عليو الصبلة والسبلـ سئل عن سؤر ا٢ترة قاؿ: )
(، وا٢ترة تشرب يف األواين، وىذا اٟتكم يف الغالب ينفرد بو النساء  ألف ا٢ترة تغشى ا١ترأة يف ا١تنزؿ و٨تو ذلك، والطوافات

 فكيف بغسيل األواين.وهتتم هبذا األمر، أما الرجل فبل يهتم بغسيل مبلبسو أصبل ، 

 إذا  انتقاء ا١ترأة ووبطها للحديث ليس بغريب، وانفرادىا هبذا اٟتديث وجيو، بل إهنا ينبغي أف تروي اٟتديث أوىل من الرجل.
  

 
 رتب الحدٌث الصحٌح والضعٌف

 

 

 ، ٍب شرطهما[. مسلم ٍب البخاري قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]وتتفاوت رتبو بتفاوت ىذه األوصاؼ. ومن ٍب قدـ صحيح

  

 تفاوت رتب اٟتديث الصحيح 
 

 

قولو: )وتتفاوت رتبو( يعٍت: رتب اٟتديث تتباين، أعبلىا الصحيح، والصحيح أيضا  يتفاوت قوة، منها أسانيده قوية، ما 
عبيد  ، وعبد هللا بن عمر عن سامل عن الزىري ، و ابن عمر عن انفع عن مالكيسمى ابلسلسلة الذىبية كػ

ذلك من األسانيد ا١تروية عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىي كلها داطلة يف دائرة ، وغَت  عبد هللا بن عمر عن سامل و انفع عن هللا
 الصحة، ويعرفها اإلنساف إذا أداـ النظر وأكثر من النظر إليها.

ويليو بعد ذلك الصحيح لغَته، أي: اجتمعت أحاديث حساف فجعلت من اٟتديث حديثا  صحيحا  لغَته، ومنفردا  ْتسن 
 لذاتو.

و بعد ذلك اٟتسن لذاتو، ٍب اٟتسن لغَته، واٟتسن لغَته ىو اجتماع أحاديث وعيفة وليست شديدة الضعف، فكونت ٍب يلي
حديثا  حسنا  لغَته، وىي وعيفة يف ذاهتا، والضعف يف ذلك يتباين. ٍب يليو بعد ذلك ما كاف طارجا  عن ىذا الباب وىو 

 وعيف جدا  الذي ال يدطل يف أبواب االعتضاد.
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 عبلمات إعبلؿ اٟتديث الضعيف جدا   
 

 

واٟتديث إذا وجدان فيو وعيفا  جدا  أو مًتوكا  أو وواعا  أو كذااب ، أو ٣تهوؿ العُت أو غَت ذلك، فنقوؿ: إف ىذا وجوده  
كعدمو، ولو وجدت ٜتس طرؽ أو ست طرؽ أو سبع طرؽ أو أكثر من ذلك فبل نقبل، ١تاذا؟ ألف أحياان  كثرة الطرؽ تدؿ 

على التواطؤ على الكذب، وكثرة الطرؽ تدؿ على االطتبلؽ، ١تاذا؟ ألف اٟتديث إذا جاء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ ومل 
 ٭تملو إال الضعفاء دؿ على أنو دار يف ا١تيادين، فأين الثقات؟ لو كاف لو طريق واحد أسلم.

١تا سئل عن طرؽ حديث فضل البطيخ؟ قاؿ: موووعة، فقيل لو: إف ٢تا طرقا  كثَتة، قاؿ: كثرة طرقها  أبو موسى ا١تديٍت و٢تذا
اءوا يف سكك ا١تدينة كلها، وأنت تعلم أف تدؿ على وعفها، كحاؿ سكك ا١تدينة وطرقها ا١تتعددة، وقيل لك: إف الناس ج

الناس ما رصدوا شيئا  من ىذا، أليس ىذا ا٠ترب يدؿ على النكارة؟ على النكارة، فإذا جاء ْتديث واحد وعيف وطرؽ كثَتة 
كثَتا    وعيفة، فاٟتديث مر على ا١تدف، ٍب مل يروه ويلتقطو أحد من األقوايء فهذا دليل على وجود اطتبلؽ يف ىذا، و٢تذا ٕتد

من األحاديث ا١توووعة ٢تا عشرة طرؽ و٢تا أكثر من ذلك، بل لو أراد اإلنساف أف ينظر إىل األحاديث الواردة يف فضل 
 اٞترجَت والبطيخ لوجدىا كثَتة.

 ٍب أيضا  من وجوه اإلعبلؿ أف الشريعة إذا جاءت ٔتعٌت من ا١تعاين اليسَتة بطرؽ متعددة، فهذا أمارة على الضعف والطرح،
( أو غَت ذلك، والذي ووعها ىم ٕتار والديك األبيض صديقيمثبل  األحاديث اليت جاءت يف فضل الديك أو الدجاج، )

لو تعلموف ما يف اٞترجَت حاديث فضل اٞترجَت، فيأتيك شخص ٓتمسُت طريقا  يف فضل اٞترجَت: )الدجاج، وكذلك أ
مسُت طريقا ، تقوؿ: ٜتسُت طريقا  كلها تدؿ على وعفو، ١تاذا؟ ألف النيب صلى هللا (، فإذا جاءؾ ٓتلزرعتموه ٖتت السرير

عليو وسلم ما جاء بوحي من السماء ليدؿ على فضل اٞترجَت والديكة، جاء بفضل أبمور العبادة والدين وصاحل شأف الناس 
 العاـ، ال بفضل نبتات معينة، وىذا األمر ظاىر.

متعددة ١تعٌت وئيل فهذا أمارة على وعف عقل من عدد ىذه األسانيد، و٢تذا إذا رأيت حصاة و٢تذا إذا رأيت كثرة الطرؽ 
صغَتة ربطها اإلنساف ٓتمسة سبلسل، ٍب قاـ ّترىا، فهذا ليس بعاقل، ١تاذا؟ ألف السبلسل ال تووع ٢تذا الشيء، وىذا أمارة 

 على الطرح.

ينبغي لطالب العلم إذا رأ  تعدد الطرؽ أف ينظر إىل قيمة ا١تنت، فإف ٢تا  وكثرة الطرؽ ينبغي أف تليق اب١تنقوؿ حىت نقبلو، ٢تذا
أثرا  عليو، ورٔتا لو نظر إىل ا١تنت رجع إىل األسانيد فقاـ بطرحها كثرة، ورٔتا لو رجع إىل ا١تنت احتاج إىل واحد، وإذا زادت 

طرين، يلتفتوف إىل العدد، وال يلتفتوف إىل ا١تعٌت، الطرؽ وعفت اٟتديث، وىذا من القرائن، وىذا ما ال ٬تري عليو أكثر ا١تتأ
(، قاـ بتحسينو لكثرة الطرؽ، بل  اطلبوا العلم ولو يف الصُت رٛتو هللا حينما تكلم على حديث: ) السيوطي و٢تذا اإلماـ

عنو عليو رٛتة هللا يف  ابن ا١تناوي ذكرىا يفتخر أنو أوؿ من حسن ىذا اٟتديث، وىذا اٟتديث ال ٭تتمل أربعُت طريقا ، وقد
 فيض القدير.
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 تقدًن صحيح البخاري وصحيح مسلم 
 

 

ألنو صاحب آلة، واجتمع فيو أمر  مسلم و البخاري ( نقوؿ: إ٪تا قدـ األئمة مسلم ٍب البخاري قولو: )ومن ٍب قدـ صحيح
اٟتفظ وا١تلكة والسرب ومعرفة الرواة والبلداف والفقو كذلك، فكاان عليهما رٛتة هللا أشد األئمة احتياطا  يف وبط ا١تروايت، 

، وليس ىذا على إطبلقو، وإ٪تا ىو األغلب، ٍب  مسلم يلي اٟتديث ا١تتفق عليو، ٍب البخاريوكذلك انفراد الواحد منهما كػ
 . مسلم و البخاري شرط

 ، وأف ٨تتاط يف ىذه ا١تسألة، ٨تتاط على ماذا؟ مسلم و البخاري ٍب ينبغي أف نتنبو إىل مسألة شرط

 على حالُت: مسلم و البخاري نقوؿ: إف إطبلؽ شرط

، وىذا أر  أنو ٣تازفة، فبل تليق أبحد من أىل العصر أف  مسلم و البخاري اٟتالة األوىل: أف نقوؿ: إف اٟتديث على شرط
شرط أسانيد وشرط  مسلم و البخاري   ألف شرط مسلم و البخاري يطلق ىذه العبارة، أف يقوؿ: ىذا اٟتديث على شرط

يف انتقاء ا١تنت  البخاري شرط يف إيراد ا١تنت، كما لو شرط يف إيراد الراوي واإلسناد، وإذا كنت ٘تلك ملكة للبخاري متوف،
فموجودوف، وتر  تراكيبها لك حق أف تقوؿ: ىؤالء الرواة على  البخاري فحينئٍذ أطلق ىذه العبارة. أما رواة

 . البخاري أو إسناده على شرط البخاري شرط

، أو على شرط أحد٫تا، يعٍت: اإلسناد، وىذا سليم،  سلمم و البخاري اٟتالة الثانية: اإلطبلؽ أف نقوؿ: إسناده على شرط
قاؿ: يًتؾ أحاديث أسانيدىا على شرطو، ١تاذا؟ ألف رٛتو هللا  البخاريولكن ليس على إطبلقو أيضا   الرتباط اإلسناد اب١تنت، فػ

  ألف مثل ىذا ال  مسلم و البخاري ىذا اإلسناد ال ٭تتمل ا١تنت، ال يركب على ا١تنت، فرٔتا حديث إسناده قوي يتحفظ عنو
رٛتو هللا يتكلم عن أحاديث  مالك ، وإ٪تا ينقلو من دونو، و٢تذا ال تكاد ٕتد اإلماـ عبد هللا بن عمر عن انفع عن مالك ينقلو

السَت وا١تغازي والفنت، وال يرويها عن النيب عليو الصبلة والسبلـ وإف وجد فهو نزر يسَت، فإذا جاءؾ 
، فهذه  مسلم و البخاري يف حديث من الفنت عظيم، وتقوؿ: إنو على شرط عبد هللا بن عمر عن انفع عن مالك حديث

 ، لكن ال يركب على ا١تنت.٣تازفة، وقد يقوؿ قائل: ىذا اإلسناد؟ نقوؿ: ىذا اإلسناد

يدع أحاديث كثَتة أسانيدىا أطرج مثلها ولكن ٔتتوف أطر ، ولكن إذا قلت: إسناده على  مسلم و البخاري و٢تذا ٕتد
 أطليت نفسك من مسئولية ا١تنت  ألنو رٔتا يكوف ا١تنت منكرا ، وأنت ال تستطيع وال ٘تلك تلك اآللة. البخاري شرط

مع كوهنما أحاديث  مسلم وكتاب البخاري نفس يف انتقاء ا١تتوف وتقدٯتها على غَتىا، و٢تذا ٧تد أف كتاب مسلم و للبخاري و
 صحاح إال أهنا تتضمن نفسا  دقيقا  من نفس العلل، ال يدركو إال من أتمل ذلك بدقة.

حديثا  يف الباب تعلم أنو يريد بذلك ترجيح ىذا اٟتديث على أحاديث الباب األطر  ا١تخالفة لو يف ىذه  البخاري يورد

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000312&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000067&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000312&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000067&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102


30 
 

رٛتو هللا حديثا  موقوفا  على صحايب، وال يورد يف الباب حديثا  مرفوعا ، إشارة إىل علة ا١ترفوعات  البخاري ا١تسألة، ورٔتا يورد
رٛتو هللا غَت ما حديث يف كتابو التاريخ وىو   البخاري ، وقد ذكر البخاري عنده، ولو كاف واحد منها إسناده على شرط

 كتاب علل، ظاىر إسنادىا على شرطو فغمزىا.

٣تازفة  ألف ذلك يلـز منو أف ٯتلك اإلنساف ملكة  مسلم و البخاري و٢تذا نقوؿ: إف التجوز يف إطبلؽ اٟتديث إنو على شرط
واإلحاطة هبا، واإلنساف يستطيع أف ينظر اإلسناد من أولو إىل آطره، فيقوؿ: ىذا اإلسناد  ا١تتوف واإلحاطة هبا، وملكة الرواة

 ١تثل ىذا ٔتثل ىذا ا١تنت أو مل ٮترج؟ مل ٮترج. البخاري ، لكن ىل أطرج خاريالب هبذا الًتتيب وىذا االنتظاـ أطرج بو

 يف إيراده ١تسائل الدين يف كتابو؟ البخاري ٍب أيضا : ىل ىو على شرط

رٛتو هللا أراد أف ٮترج يف كتابو الصحيح مسائل معينة من مسائل الدين، ال كل مسائل الدين، فإذا أقحمت اباب  من  البخاري
 أبواب الدين على شرطو فذلك من القصور، وىذا ابب ٭تتاج إىل إسهاب وإطالة.

  

 
 شروط الحدٌث الحسن لذاته

 

 

 رٛتو هللا: ] فإف طف الضبط فاٟتسن لذاتو، وبكثرة طرقو يصحح [. قاؿ ا١تصنف

قولو: )فإف طف الضبط فاٟتسن لذاتو( يعٍت: طف وبط الراوي، واٟتسن لذاتو ىو من ا١تواوع ا١تشكلة، فقد يوجد يف 
ل اإلسناد من طفيفي اإلسناد الواحد راٍو واحد طفيف الضبط والبقية ثقات، وقد يوجد اثناف، وقد يوجد ثبلثة، وقد يوجد ك

الضبط، وىذا يتباين، فمنو حسن وحسنو ظاىر، ومنو ما ىو حسن دوف ذلك، ومنو ما ىو قريب من الضعيف، ويطلق عليو 
 اٟتسن، فهي إذا  تتباين، وىي على مراتب متعددة.

 

 
 المراد عند الجمع بٌن الصحٌح والحسن فً لفظ

 

 

 فللًتدد يف الناقل حيث التفرد، وإال فباعتبار إسنادين[.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] فإف ٚتعا 

هللا يف حكمو على حديث حسن صحيح، وقد رٛتو  الًتمذي قولو: )فإف ٚتعا( يعٍت: يف حكم على حديث، ولعلو يشَت إىل
حجة النيب عليو يف إطبلقو: حسن صحيح، وصحيح وحسن، وغريب، وغَت ذلك يف كتاب صفة  الًتمذي تكلمنا على ألفاظ

مووعو  منو، فَتجع إليو يف الًتمذي الصبلة والسبلـ، ويف ثنااي الكتاب تكلمنا عن ذلك بسربىا، ٍب اٟتكم على كل لفظ ومراد
 أمشل وأًب.
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 مسائل فً زٌادة الثقة

 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وزايدة راويهما مقبولة ما مل تقع منافية ١تن ىو أوثق، فإف طولف أبرجح فالراجح احملفوظ، ومقابلو 
 الشاذ، ومع الضعف الراجح ا١تعروؼ، ومقابلو ا١تنكر[.

 اتمة أو دوف ذلك فزايدتو مقبولة، وىذا ىو األصل. يعٍت: إذا كاف الراوي العدؿ سواء  كاف عدالة

  

 عدـ إطبلؽ قاعدة )زايدة الثقة مقبولة( 
 

 

ذكران يف مقدمة الكبلـ على الكتاب أف القواعد اليت يذكرىا العلماء يكتنفها ٚتلة من اإلشكاالت منها صحة القاعدة، 
 فمنها ما غلب ٙتانُت أو تسعُت اب١تائة أو ٨تو ذلك.وذكران أف القواعد منها ما ىي أغلبية ٗتتلف يف غلبتها، 

 وذكران من اإلشكاالت يف مسائل اإلطبلقات ىو معرفة قدر الغلبة، ىل ىي غالبة فعبل  أو متوسطة أو مًتددة؟

األحياف،  وزايدة الثقة أر  أال قاعدة ٢تا منضبطة أغلبية، وإ٪تا ىي مًتددة يف مرحلة الوسط، ال تغليب ٢تا، رٔتا تنقص يف بعض
 ورٔتا تزيد يف بعض األحياف.

وللعلماء عليهم رٛتة هللا كبلـ وإطبلقات يف مسألة زايدة الثقة، وٛتل ىذه اإلطبلقات ينبغي أف يعرؼ من السياؽ، فمن 
بلها العلماء من يقوؿ: زايدة الثقة مقبولة، يعٍت: إذا اقًتنت األوصاؼ على السياؽ الذي احتف هبذا ا١تووع فهي مقبولة، فيق

إذا جاءت ٔتثل ىذا السياؽ، ويذكر العلماء الذين يتكلموف على قواعد اٟتديث كبلما  عن بعض األئمة  
وغَتىم حينما يتكلموف عن زايدة الثقة، وأيطذوف من كبلمهم بعض اإلطبلقات،  ابن الصبلح و ا٠تطيب و البخاريكػ

فاإلطبلقات جاءت يف سياؽ معُت على حكم وعلى حالة معينة، فذكروا أف زايدة الثقة مقبولة إذا كانت ٔتثل ىذه الصورة، 
 ة.لكن ىذا السياؽ ليس ىو ا١تسألة بعمومها وىي مسألة زايدة الثق

 

 قرائن قبوؿ زايدة الثقة 
 

 

ذكر وزايدة الثقة ٔتعناىا العاـ ال قاعدة ٢تا، ابعتبار ترددىا بُت القبوؿ والرد، و٢تا قرائن يف ىذا، والقرائن يف زايدة الثقة كثَتة، ن
 شيئا  منها على سبيل السرد:

القرينة رد الزايدة: ثقة الراوي على غَته، فإذا كاف أوثق من القرينة األوىل: من القرائن اليت تقوي القبوؿ، ويفهم بنفي ىذه 
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 غَته وكاف وابطا  فإف زايدتو من قرائن القبوؿ.

 القرينة الثانية: أف يوافقو على ذلك غَته، فإذا وافقو غَته على الزايدة فهذا ٦تا يعضد القوؿ بقبوؿ الزايدة.

لثقة إذا جاءت يف طبقة متقدمة فهذا من مواوع قرائن القبوؿ  ألنو كلما القرينة الثالثة: أف يكوف يف طبقة متقدمة، فزايدة ا
تقدمت طبقة الراوي كاف أوبط للمروي، وإذا أتطرت ٔتعٌت أف الرواية قد مرت على أجياؿ وعلى الرواة، ومل أتت إال عند 

 واحد متأطر، وىذا من قرائن الرد.

ايدة يف ابب ىو من أىل االطتصاص بو، وليس ٦تن يسمع مثل ىذه القرينة الرابعة: االطتصاص، يعٍت: أف الراوي زاد ز 
 ا١تعاين، وليس من أىل الفقو والدراية.

القرينة ا٠تامسة: أف يكوف من أىل ا١تبلزمة لشيخو، يعٍت: ينفرد برواية عن شيخو ٮتالفو فيها غَته، كمن ٮتالط الشيخ ثبلثُت 
هبا عمن ٝتع من الشيخ سنة أو سنتُت أو ثبلث سنوات أو أربعا ، ٦تن طالفو  سنة .. أربعُت سنة، أيطذ عنو، فجاء بزايدة انفرد

 يف ذلك أقو  من غَته.

 القرينة السادسة: أف يكوف الزائد يف ذلك مدنيا  أو حجازاي  على سبيل العمـو ابعتبار أهنم أوبط.

يل  وألف العرب ىم حداثء عهد أبمية، ال القرينة السابعة: أف يكوف عربيا  ال موىل  ألف العرب ىم أوبط وأحفظ من ا١توا
يكتبوف، وإ٪تا ٭تفظوف، و٢تذا يسمعوف األشعار، و٭تفظوهنا من أوؿ مرة، ٓتبلؼ الذين يكتبوف جعلوا اتكاؿ ذاكرهتم على 

 الكتابة فضعفت ا١تلكة لديهم.

 يل فإنو يفوت اإلنساف منو ألفاظا .القرينة الثامنة: أف تكوف الزايدة يف حديث قصَت، فضبطو ٢تذه الزايدة ظاىر ٓتبلؼ الطو 
 

 ٥تالفة الثقة يف روايتو 
 

 

قولو: )فإف طولف أبرجح فالراجح احملفوظ ومقابلو الشاذ( يعٍت: إذا تعاروت الرواايت، أو تعارض اٟتديث ورجحنا أحد 
 العلماء ا١تنكر.الوجهُت، فنقوؿ: ىذا ىو احملفوظ، أي: ىذا الذي وبط، ووده يف ذلك الشاذ، أو يسميو بعض 

وا١تعٌت: أف اٟتديث إذا ورد اطتبلؼ يف بعض ألفاظو، وكاف اٟتديث صحيحا ، ورجحنا أحد ألفاظو، فإف الراجح يف ذلك ىو 
 احملفوظ، أي: ىو ا١تضبوط على وجهو. وٮتالفو يف ذلك الشاذ، وٝتي الشاذ شاذا  ٠تروجو عن نسق اٞتماعة.

قابلو ا١تنكر( إذا كاف اٟتديث أصبل  وعيفا ، وورد فيو اطتبلؼ، فرجحنا لفظا  على وقولو: )ومع الضعف الراجح ا١تعروؼ وم
غَته، فنقوؿ: إف الراجح يف ذلك ا١تعروؼ، يعٍت: ىذا الذي يعرؼ، وال يعٍت أنو ٤تفوظ إىل منتهى السند، وينسب إىل النيب 
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 عليو الصبلة والسبلـ.

 عرب: ما ال يعرفو اإلنساف، وال يعٍت من ذلك الرد.وما ٮتالفو ا١تنكر، ومعٌت كلمة ا١تنكر يف لغة ال

وعدـ معرفتك للشيء أنو مل ٯتر عليك، ىذه يستعملها العلماء اٟتفاظ الذين لديهم ملكة بكثرة اٟتفظ، فإذا مر عليهم 
يو حديث ال يعرفونو يقولوف: ىذا حديث منكر، يعٍت: ما مر علينا، ويقوؿ هللا سبحانو وتعاىل عن يوسف ١تا دطل عل

[، معروؼ ومنكر، فا١تنكر إنكار معرفة يوسف ٢تم حقيقية، لكن 58]يوسف: فَػَعَرفَػُهْم َوُىْم َلُو ُمنِكُروفَ   إطوتو:
إنكارىم لو ىل ينفي أف ىذا يوسف؟ ال ينفي، ولكن يوسف عليو السبلـ عرفهم  ألنو كاف صغَتا  وىم كبارا ، فلم تتغَت 

 [.58]يوسف: فَػَعَرفَػُهْم َوُىْم َلُو ُمنِكُروفَ   صورتو عنهم فأنكروه: صورىم عنو، وىو صغَت، ٍب كرب فتغَتت

و٢تذا األئمة يصفوف اٟتديث الذي ال يعرفونو من ابب احًتاـ مقاـ اٟتديث ورٔتا يكوف صحيحا ، يقولوف: ىذا حديث منكر، 
اـ ٤تيطا  ابٟتفظ، أف غلبة الظن أنو ال يعٍت: ال نعرفو، وىذا يعطيك أف األئمة إذا حكموا على حديث ابلنكارة، وكاف اإلم

يفوتو شيء إال وىو وعيف، وىذا من غلبة الظن، و٢تذا إذا وجدان مثل ىذه العبارات يف كبلـ األئمة على راٍو منكر أهنم 
راوي من يريدوف بو ىذا، وإذا قالوا على راو: يروي ا١تنكرات أو لو منكرات، يعٍت: أيٌب أبحاديث ال نعرفها، وقد يكوف ىذا ال

أىل اإلحاطة وكثرة التنقل والرواية، فيسمع من فبلف، ويروي عن فبلف، وانتقل إىل عدة بلداف، فهذا ٭تمل منو أف أيٌب أبشياء 
ال نعلمها عنو، ١تاذا؟ ألنو صاحب رواية وشيوخ وٝتاعات كثَتة جدا ، و٢تذا إذا قيل يف راو: )يروي ا١تنكرات( انظر يف شيوطو، 

تفرد  ابن شهاب الزىري نو، فإذا كاف كثَت التنقل و٨تو ذلك نقبل منو التفردات ولو كانت كثَتة، و٢تذاوكبلـ العلماء ع
من أىل الكثرة يف  ابن شهاب الزىري عليو الصبلة والسبلـ مل يروىا أحد غَته، ١تاذا؟ ألف بسبعُت سنة أو أكثر عن النيب

تمل منو التفرد، لكن شخص مل يتجاوز بلده، ومل ٮترج عنها، وليس لديو إال شيخاف الرواية، وكثرة السماع والشيوخ، فمثلو ٭ت
 أو ثبلثة، ٍب أيٌب ٔتروايت ال يعرفها الثقات، ىل يقبل منو التفرد؟ ال يقبل منو التفرد.

أسباب ىذه  و٢تذا نقوؿ: إف حكم األئمة على راو من الرواة أبنو منكر أنو ٬تعل طالب العلم يتوقف يف ذلك، وينظر يف
 النكارة.

  

 
 المتابعات والشواهد للحدٌث

 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]والفرد النسيب إف وافقو غَته فهو ا١تتابع، وإف وجد منت يشبهو فهو الشاىد، وتتبع الطرؽ لذلك ىو 
 االعتبار[.

يف طبقة معينة ٍب توبع الراوي على طبقتو ىذه  تقدـ معنا الكبلـ على الفرد النسيب وا١تطلق، وأف التفرد النسيب إذا كاف بنسبة
 فأصبح متابعا .
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 أنواع ا١تتابعات 
 

 

وا١تتابعة على نوعُت: متابعة اتمة، ومتابعة قاصرة، وا١تتابعة التامة أف يتابع الراوي على روايتو من ىو يف طبقتو، وا١تتابعة 
يروي عن ذاؾ الشيخ، وإ٪تا يلتقياف بشيخ الشيخ، وىي ا١تتابعة  القاصرة أف يتابعو راٍو يف طبقتو، لكن عن شيخ شيخو، فبل

 القاصرة.

وا١تتابعة التامة أقو ، ١تاذا؟ ألهنا ٖتفظ اٟتديث على جوىره وال تشعب اٟتديث  ألنو إذا تشعبت دائرة اٟتديث زاد وتعددت 
 ألفاظو.

مة أو ما يتعلق أيضا  ابلفرد النسيب والفرد ا١تطلق، تقدـ يقوؿ ىنا يف مسائل ا١تتابعة سواء  ا١تتابعة القاصرة أو ا١تتابعة التا
علقمة بن وقاص  عندمحم بن إبراىيم  روايةيف عبد هللا بن عمر اإلشارة إىل أف التفرد ا١تطلق ما جاء مثبل  يف حديث

، وأما التفرد الذي أيٌب يف طبقة من الطبقات فإف ، ىذا تفرد مطلق، يعٍت: يف ٚتيع الطبقات عمر بن ا٠تطاب عن الليثي
ذلك  يروي راو حديثا  فردا  عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن أيٌب من يروي ىذا اٟتديث عنو ابثنُت أو ثبلثة، لكن يف ىذه الطبقة، و 

 (.  مكة وعلى رأسو ا١تغفردطل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عليو روواف هللا، قاؿ: ) أنس بن مالك كحديث

وإدراؾ ا١تتابعات ووبطها ٭تتاج إىل ما يسمى ابلبحث والنظر واالعتبار، أو البحث يف الشواىد، وىو ما يسمى بعلم 
التخريج  أف يكثر اإلنساف من البحث والنظر فيجد من ذلك شيئا  من التوسع يف الطرؽ، ٍب إٟتاؽ ىذه ا١تتابعات ببعضها، 

 ا١تتابعة القاصرة والتامة.ومعرفة 
 

 شواىد اٟتديث 
 

 

قولو: )وإف وجد منت يشبهو فهو الشاىد( الشاىد ىو ما يعضد الشخص، و٢تذا يسمى الشاىد شاىدا  ألنو يصدؽ غَته، 
و٢تذا يطلق فكاف شاىدا ، فهو مثبت ٟتقيقة جاءت قبلو، ال منشئا  ٢تا، فإنشاؤىا جاء من غَته، وىو جاء على سبيل التأكيد، 

لبعض اٟتقائق والعقود شاىداف، حىت يثبتا شيئا  نشأ قبلهما، فهم ال ينشئاف اٟتقيقة، وإ٪تا يثبتاهنا، فما جاء ٦تا يوافقو من جهة 
 ا١تعٌت، وقاربو يف اللفظ فهو الشاىد.

اإلٚتاعات ا١تروية يف ىذا والشواىد متعددة، منها شواىد القرآف وشواىد السنة، وشواىد اآلاثر، وشواىد األعماؿ، وشواىد 
 ٦تا يعضد ويقوي ا٠ترب.

 واٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى هللا وسلم على دمحم.
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 الدرس الثالث

تنقسم األحاديث إىل تقاسيم كثَتة ْتسب اعتباراهتا، ومن ذلك تقسيم اٟتديث إىل مقبوؿ ومردود، ولكن اٟتديث ا١تقبوؿ قد 
أمكن اٞتمع أو الًتجيح أو التوقف، أما اٟتديث ا١تردود فهو يتنوع ابطتبلؼ نوع الرد فيو، فقد يعاروو حديث آطر مقبوؿ، فإف 

 يكوف اٟتديث معلقا  أو مرسبل  أو مدلسا . وأما أنواع األحاديث اليت يطعن فيها أصالة فهي ثبلثة: ا١توووع، وا١تًتوؾ، وا١تنكر.

 
 أحوال الحدٌث المقبول

 

 

 ، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم، وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين. أما بعد:بسمميحرلا نمحرلا هللا 

فأما ما يتعلق بتقسيم األحاديث وأنواعها، فإف ىذا ٮتتلف ْتسب االعتبار الذي يقسم ألجلو، و٢تذا العلماء اترة يقسموف 
أقساـ، فإذا قسموه إىل قسمُت يقولوف: مقبوؿ ومردود، واترة يقولوف: ٤تكم اٟتديث إىل قسمُت، واترة يقسمونو إىل ثبلثة 

 ومتشابو، ْتسب ا١تعٌت، واترة يقسمونو أيضا  إذا أرادوا أف ينظروا إىل قوتو يقولوف: حديث صحيح وحسن ووعيف.

أمكن اٞتمع فمختلف اٟتديث أو قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]ٍب ا١تقبوؿ إف سلم من ا١تعاروة فهو احملكم، وإف عورض ٔتثلو: فإف 
 ال، وثبت ا١تتأطر فهو الناسخ واآلطر ا١تنسوخ، وإال فالًتجيح ٍب التوقف[.

بعد أف ذكر مسألة تقسيم اٟتديث من جهة قوتو ووعفو، أراد أف يشَت إىل ما يتعلق ٔتسألة االحتجاج، واألحاديث ابعتبار 
 االحتجاج ىي على نوعُت: مقبوؿ ومردود.

  

 بُت االحتجاج واالستدالؿ واالعتضاد التفريق 
 

 

وىنا ينبغي أف نفرؽ بُت مسألة االحتجاج ومسألة االستدالؿ ومسألة االعتضاد، فاالستدالؿ أقو   أي: أنك ال تستدؿ إال 
وأما بشيء صحيح، أما االحتجاج فهو دوف ذلك مرتبة، وأما االعتضاد فأنت تستأنس بو وتعضد قولك، ورٔتا ال يكوف قواي ، 

ابلنسبة لبلستدالؿ، فالدليل ال بد أف يكوف صحيحا ، وأما مسألة االحتجاج فقد ٭تتج اإلنساف ٔتا ال يصلح أف يكوف دليبل ،  
كاحتجاجو ببعض ا١توقوفات وا١تقطوعات، وأقواؿ األئمة وبعض ا١تراسيل، و٨تو ذلك، فهذا ٬تعلها اإلنساف يف دائرة 

 االحتجاج، و٢تذا يتساىلوف يف ذلك.

 وتقسيم ا١تصنف رٛتو هللا اٟتديث إىل مقبوؿ ومردود ىو مسبوؽ إىل ىذا.
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 طلو اٟتديث ا١تقبوؿ من ا١تعاروة 
 

 

قولو: )ٍب ا١تقبوؿ: إف سلم من ا١تعاروة فهو احملكم( اٟتديث ا١تقبوؿ ىو ما ٭تتج ويستدؿ بو، وإذا كاف ظاىر ا١تعٌت ومقبوال  
ٙتة معارض لو فهو احملكم، يعٍت: ال يدانيو شيء من التشابو، أو التداطل، أو التعارض، من جهة العمل بو، فهو وإف مل يكن 

 أو التقييد، أو غَت ذلك.

ُىَو الَِّذي   واإلحكاـ كما أنو يف السنة يكوف كذلك يف كبلـ هللا عز وجل، و٢تذا يقوؿ هللا سبحانو وتعاىل يف كتابو العظيم:
ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَطُر ُمَتَشاهِبَاتٌ َأنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمنْ  [، يعٍت: ٙتة آايت ٤تكمة، وٙتة 7]آؿ عمراف: ُو آاَيٌت ٤ُتَْكَماٌت ُىنَّ ُأ

متشاهبة، وٙتة يف السنة ٤تكم وٙتة متشابو، والسنة يكثر فيها اإلحكاـ ألهنا تفصيلية، وكلما كاف اللفظ عاما  داطلو التشابو، 
 .وذلك أنو يدطل فيو ما لغَته

وقد يكوف الدليل من اآلية أو اٟتديث يف ذاتو ٤تكما ، ولكنو مشتبو عند بعض الناس، و٢تذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما يف 
(،  اٟتبلؿ بُت، واٟتراـ بُت، وبينهما أمور مشتبهات، ال يعلمهن كثَت من الناس : ) النعماف بن بشَت الصحيحُت من حديث

يف ذاهتا ٤تكمة، ولكن كثَتا  من الناس اشتبهت عليو فأصبحت ليست من اٟتبلؿ البُّت وال من اٟتراـ البُّت، لكن ىي 
 واشتباىها عند كثَت من الناس ال ٮترجها من أحد النوعُت: اٟتبلؿ أو اٟتراـ.

حملتفة هبا، ومعرفة األدلة القوية، وما وكلما توسع اإلنساف نظرا  واستيعااب  ٞتزئيات ومعاين األدلة وما يضادىا وكذلك للقرائن ا
دوهنا اليت ٭تتج هبا العلماء كمعرفة أدلة الكتاب، وأدلة السنة، ومعرفة مواوع اإلٚتاع ومراتبو، وأقواه وأدانه، والقياس 

كرىا أبنواعو، وعمل الصحابة عليهم روواف هللا، وما يتعلق اب١تصاحل ا١ترسلة واالستحساف وغَت ذلك من األدلة اليت يذ 
 الفقهاء، كلما كاف بصَتا  هبا فيعرؼ ما يقدـ وما يؤطر، ويتجلى لو ما ال يتجلى لغَته.

وقولو: )سلم من ا١تعاروة( يعٍت: أال يوجد يف اببو غَته، أو يوجد يف اببو ما يؤيده وال يعاروو، فهذا يكوف حينئٍذ ٤تكما ، 
ما يعاروو، ولكن يوجد ما ىو دونو مرتبة فيعاروو ويقـو على  وينبغي أف يعلم أف اٟتديث قد ال يعاروو أو يوجد يف اببو

 إوعافو، ورٔتا إعبللو أو صرفو عن ظاىره.

من غسل ميتا  فليغتسل، ومن ٛتلو  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) أيب ىريرة مثبل  جاء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ يف حديث
أيب  عن دمحم بن عمرو اٟتديث جاء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ من طرؽ متعددة، منها حديث(، فهذا  فليتووأ

، وجاء من طرؽ أطر  مرفوعا  وموقوفا ،  أيب ىريرة عن أبيو عن سهيل بن أيب صاحل من حديث، وجاء  أيب ىريرة عن سلمة
عن  أيب ىريرة عن أبيو عن ا١تقربي ، وجاء من حديث أيضا   أيب ىريرة عن أبيو عن فدمحم بن عجبل وجاء أيضا  من حديث

فما الذي طالفهم يف ذلك؟ ىل يوجد ما يعارض ىذا اٟتديث صراحة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ ال أعلم يف ذلك شيئا ، رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
 ولكن اإلٚتاع على طبلفو، أي إٚتاع؟ عمل الصحابة والتابعُت، وال يكاد يوجد من يقوؿ هبذا ا٠ترب.
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ف عمل اٞتيل األوؿ واإلٚتاع إذا استقر أيضا  عندىم أف ذلك يرد إذا  يدفع ىذا اٟتديث إما إبعبللو، أو نسخو، و٢تذا نقوؿ: إ
اٟتديث ولو كاف ظاىره الصحة، ١تاذا؟ ألف أوىل الناس ابالتباع والنقل ىم الصحابة عليهم روواف هللا، فإذا مل يعملوا ومل 

ف يصلي على اٞتنائز، وتغسل اٞتنازة كثَتا ، ويشهد يعرؼ عنهم العمل ٔتثل ىذا، طاصة فيما تعم بو البلو ، فإف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كا
ت الصحابة عليهم روواف هللا تعاىل ذلك يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ومن جاء بعدىم أيضا . ٍب مل يقل ٔتثل ىذا أف جعلوا غسل ا١تي

 يوجب الغسل منو، فنقوؿ حينئٍذ: ىذا دليل أو أمارة على صرؼ اٟتديث أو رده.

: أي حديث أيتيٍت عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يبلغٍت أف أحدا  من ابن أيب زيد أنو قاؿ كما رواه إبراىيم النخعي وقد جاء عن
الصحابة عمل بو ال أابيل أف أرمو، ١تاذا؟ ال بد أف يكوف ىذا اٟتديث مدطوال ، وليس استهانة ابٟتديث أو تقدًن قوؿ 

 عليو الصبلة والسبلـ، وإ٪تا يريد بذلك أف ىذا اٟتديث دطلو داطل، إما وىم فيو، أو رفعو وىو الصحابة على قوؿ النيب
موقوؼ، أو كاف منسوطا   ألف أوىل الناس ابلعمل طاصة يف ا١تسائل الظاىرة ىم الصحابة عليهم روواف هللا، وىذه مسألة من 

 ا١تسائل الظاىرة، وليست من ا١تسائل ا٠تفية.

 ذلك ثقيل وىو الغسل، والغسل ليس كغَته، ولو كاف وووءا  كانت ا١تسألة طفيفة، لكن غسل، ومثل ىذا ٍب إف اٟتكم يف
 يتأكد ويشتهر أف من غسل ميتا  أو شارؾ يف غسلو فإنو ٬تب عليو أف يغتسل، وينبغي لؤلدلة أف تظهر بذلك أكثر من غَتىا.

 

 معاروة اٟتديث ٔتثلو مع إمكانية اٞتمع 
 

 

 ا١تصنف رٛتو هللا: ]وإف عورض ٔتثلو: فإف أمكن اٞتمع فمختلف اٟتديث أو ال[.قاؿ 

 قولو: )وإف عورض ٔتثلو( يعٍت: إما أف يعارض ٔتثلو، وإما أف يعارض أبقو  منو، وإما أف يعارض بدونو.

 فإف عورض ٔتثلو فحينئٍذ ال تستطيع أف ٖتسم األمر، قوي يقابل قواي .

و فحينئٍذ يقدـ األقو ، و١تاذا نقدـ األقو  مع كوف األدىن قد يكوف صحيحا  أو حسنا ؟ نقوؿ: ألف وإما أف يعارض ٔتا ىو دون
العادة أف األئمة يعتنوف بنقل ووبط احملكم وما استقر عليو األمر، و٢تذا نقدـ الصحيح على اٟتسن عند التعارض، ونقدـ 

ح يوجد ما ىو أصح منو، ونقدـ ما ىو أصح يف ىذا ا أيضا  الصحيح على ما دونو ولو كاف ٔترتبة الصحيح، فكل صحي
 لباب.

وقولو: )فإف أمكن اٞتمع فمختلف اٟتديث( كيف يكوف ٥تتلف اٟتديث مع إمكاف اٞتمع؟ إذا ٚتعنا بُت الروايتُت حينئٍذ مل 
ٯتكن أف ٬تمع اإلنساف يكن ٙتة إشكاؿ، وإ٪تا أراد ا١تصنف أف يبُت أنو ٥تتلف اٟتديث يف ظاىره، ولكن من جهة اٟتقيقة فإنو 

 بُت ىذا، وىذا كثَت يف السنة، وطاصة يف أبواب ا١تنهيات وأبواب ا١تأمورات.

ٛتيد بن عبد  من ذلك هني النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يتووأ الرجل بفضل ا١ترأة، كما جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف أحاديث كثَتة، كحديث
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هنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يغتسل الرجل بفضل ا١ترأة، أو ا١ترأة بفضل الرجل، وليغًتفا  عن رجل صحب النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) الرٛتن
يث أطر  (، وجاء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ يف أحاديث أطر  أنو اغتسل من فضل بعض أزواجو، وجاءت أحاد ٚتيعا  

 أـ ا١تؤمنُت عليها روواف هللا(. ميمونة أف النيب عليو الصبلة والسبلـ اغتسل بفضل)

و٢تذا نقوؿ: إف اٞتمع يف ذلك أف ٭تمل النهي على كراىة التنزيو، و٭تمل الفعل على الًتطيص، وىذا لو فضائل كثَتة فيما 
 يتعلق اب١تأمور.

و فإف ا١تعاروة تضعف النهي عن ظاىره، أي: بدال  من أف يكوف مرتفعا  ابلتحرًن تنزلو إىل ا١ترتبة وحينئٍذ نقوؿ: إذا عاروو مثل
اليت دوف ذلك، فاألمر إذا كاف ظاىرا ، فإنو يكوف للوجوب يف كثَت من األحياف، وإذا جاء ما ٮتالفو أنزلو من مرتبة الوجوب 

ف ذلك  ١تاذا؟ ألف ىذا إ٫تاؿ لو، والقاعدة تقوؿ: إعماؿ الدليل أوىل من إىل ما دونو، وال نستطيع أف نلغيو وننزلو إىل ما دو 
 إ٫تالو.

 

 معاروة اٟتديث مع معرفة ا١تتأطر وا١تتقدـ 
 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]أو ثبت ا١تتأطر فهو الناسخ واآلطر ا١تنسوخ، وإال فالًتجيح ٍب التوقف[.

ا١تتأطر، وٯتيز اإلنساف ا١تتقدـ منو، ولكن ٯتكن حينئٍذ أف ٬تمع بينهما إذ ال داللة قولو: )أو ثبت ا١تتأطر( نقوؿ: قد يثبت 
صر٭تة على النسخ، فنقوؿ حينئٍذ: نصَت إىل اٞتمع، وال نصَت إىل النسخ  ألف القاعدة أف إعماؿ الدليل أوىل من إ٫تالو، 

 واحدا . فأنت ٖتافظ على الدليلُت، وتعمل هبما بدال  من أف تطرح واحدا  وتبقي

فإف أمكن اٞتمع ولو كاف ٙتة تباين ومل يكن ٙتة داللة صر٭تة على النسخ يف اٟتديث، والداللة إما أف تكوف يف اٟتديث، وإما 
أف تكوف يف قوؿ الصحابة عليهم روواف هللا، وما يشَت إىل ذلك، و٢تذا نقوؿ: إف معرفة أزمنة األحاديث وأسباب ورودىا ٦تا 

 ذلك، وينبغي أف نعرؼ أسباهبا. يعُت طالب العلم على

ولؤلحاديث أسباب ورود كما لآلايت أسباب نزوؿ، فينبغي لطالب العلم أف يضبطها، وىذا ٬تده طالب العلم يف ا١تسانيد 
وا١تعاجم اليت تصوغ اٟتديث بتمامها، وطالب العلم إذا أراد أف ٮترج حديثا  أو أف ٭تكم عليو، أو أف ينظر ١تسألة يتضمنها ىل 

جع إىل الكتب ا١تبوبة على الكتب الستة أـ يرجع إىل غَتىا؟ يرجع إىل ا١تسانيد وا١تعاجم، وال يرجع إىل الكتب الستة، ١تاذا؟ ير 
 ألف الكتب الستة تورد اٟتديث على األبواب، فرٔتا اطتصرتو، ومل تورد ا١تناسبة يف ذلك.

، ويف ا١تعاجم وغَتىا، فيجد اٟتديث كامبل  كما  أٛتد اإلماـلكن أين يوجد اٟتديث بكاملو اتما ؟ يوجد يف ا١تسانيد كمسند 
تدع الباقي طاصة يف األحاديث الطويلة، و٢تذا ينبغي روي، أما الكتب اليت تورد األحاديث على األبواب، فتورد ا١تناسبة ٍب 

 الوقوؼ على اٟتديث بتمامو حىت تعرؼ حينئٍذ ا١تناسبة.
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مصنف يف أسباب ورود اٟتديث عن  للعسكري وٙتة مصنفات يف أسباب ورود اٟتديث عن النيب عليو الصبلة والسبلـ، و
 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

يف الناسخ وا١تنسوخ، وغَتىا من ا١تصنفات. وٙتة كتب يف  األثـر وٙتة مصنفات يف أبواب الناسخ وا١تنسوخ، من أقدمها كتاب
مشكل اٟتديث عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف األحاديث ا١تتعاروة، و٤تاولة اٞتمع يف ىذا، ومن أوائل األئمة الذين اعتنوا هبذا 

 يف كتابو مشكل اآلاثر عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. الطحاوي ، وكذلك ابن قتيبة الباب
  

 
 أحوال الحدٌث المردود من حٌث السقط فً السند

 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ٍب ا١تردود إما أف يكوف لسقط أو طعن، فالسقط إما أف يكوف من مبادئ السند من مصنف أو من 
التابعُت أو غَت ذلك، فاألوؿ: ا١تعلق، والثاين: ا١ترسل، والثالث: إف كاف ابثنُت فصاعدا  مع التوايل فهو ا١تعضل، وإال آطره بعد 

 فا١تنقطع. ٍب قد يكوف واوحا  أو طفيا ، فاألوؿ يدرؾ بعدـ التبلقي، ومن ٍب احتيج إىل التاريخ[.

ذلك، ودطل ا١تصنف رٛتو هللا يف أشياء ىي يف ذاهتا أقرب إىل علـو تقدـ الكبلـ على اٟتديث ا١تقبوؿ، ٍب ذكر ا١تصنف توابع 
الدراية الفقهية من مسألة اٞتمع بُت األحاديث، ولكن ٙتة تبلـز بُت ىذا وذاؾ  ٔتعٌت أف اٟتديث إذا وجد ما يعاروو وأف ذلك 

ة والصواب، وأما ا١تردود وىو الذي ال رٔتا يؤثر عليو يف صحتو، ٓتبلؼ اٟتديث الذي يسلم من ا١تعاروة، فإنو أقرب إىل الصح
يقبل ابتداء ، فهو على مراتب، وذلك أف عدـ القبوؿ منها ما يتعلق ابلكذب، ومنها ما يتعلق ابلضعف، ومنها أف يكوف اٟتديث 

 مرجوحا  وال يعمل بو وترؾ، وغَت ذلك.

  

 إطبلؽ مصطلح اإلرساؿ عند األئمة األوائل 
 

 

التقسيمات يف أبواب اٟتديث ا١تردود، وتقدـ معنا أنو ليس كل منقطع مردود، وإ٪تا ىذا ىو األغلب وىنا ذكر ا١تصنف ىذه 
ال ا١تطرد. والعلماء األوائل يطلقوف اإلرساؿ على كل انقطاع يف اإلسناد، سواء  كاف يف أولو أو يف أوسطو أو يف آطره، ٍب جاء 

ُت مواوع االنقطاع، ففرقوا بُت ا١تعلق وبُت ا١ترسل وبُت ا١تنقطع وبُت تقسيم العلماء يف قواعد اٟتديث ومصطلحو ابلتفريق ب
 ا١تعضل، وبُت ما فيو جهالة، وإف كاف ٙتة تداطل بُت بعض ىذه األنواع.

و٨تن نقوؿ: إف مثل ىذه التقسيمات تفيد طالب العلم، لكن ينبغي أال تغره، فيلتبس عليو بعض ألفاظ األئمة األوائل، فرٔتا 
حديث، ويقولوف: ىذا حديث مرسل، ويريدوف بذلك االنقطاع، وال ٬تد فيو إرساال ، فيحملو على ا١تصطلح  ٭تكموف على

الذي درسو يف كتب القواعد، فيفهم مواوع واصطبلحات األئمة، فلؤلئمة اصطبلحات متنوعة يف ىذا الباب، سواء  يف 
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 األسانيد أو اٟتكم على األحاديث العامة.

رواة يتباينوف، فقوؿ بعض األئمة على راٍو: )يكتب حديثو(، أو )٭تتج بو(، أو قو٢تم: )ال أبس بو( كذلك يف اٟتكم على ال
ٮتتلف عند بعض األئمة عن غَتىم، فلهم اصطبلحات يف ذلك يعرفها طالب العلم إبدامة النظر والسرب، ؤتعرفة إطبلقات 

 األئمة ومناىجهم يف ىذا الباب.
 

 صورة اٟتديث ا١تعلق 
 

 

وقولو: )فاألوؿ ا١تعلق( اٟتديث ا١تعلق ىو أحد أنواع ا١تنقطع، وٝتي معلقا   ألف االنقطاع ىو من أدىن اإلسناد، ال من أعبله، 
فحينما يكوف لديك سلسلة معلقة من السقف ومل ٘تس األرض، فتكوف معلقة، لكن إذا كانت متصلة ابألرض، فأنت تعلم 

، أو كانت يف األسفل وربطت يف األعلى، فيكوف حينئٍذ إذا كانت معلقة ىي ا١تتدلية، أهنا بدأت من أعلى، ٍب نزلت إىل أسفل
وكأف األمر يرجع إىل علو  اتبع عن صاحب، وصاحب عن رسوؿ هللا، ورسوؿ هللا عن جربيل، وجربيل عن هللا، وكأنو جعل 

د ىو من جهة ا١تصنف، فيكوف التعليق من األمر إىل علو، ولكن اإلسناد من جهة ا١تصنف أصبح معلقا ، و٢تذا نزوؿ اإلسنا
 جهتو، إما أف يكوف النقص حلقة واحدة وىو راو أو راوايف أو ثبلثة، أو رٔتا أكثر من ذلك يوصف ابلتعيُت.

،  عمر ابن من ا١تعلقات اليت ليس ٢تا أسانيد، إما أف يقوؿ: قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ، أو قاؿ البخاري و٢تذا يوجد يف
متصلة ، و٨تو ذلك، فتكوف ىذه من ٚتلة ا١تعلقات  ألهنا معلقة  عكرمة أو قاؿ سعيد بن جبَت ، أو قاؿ ابن عباس أو قاؿ

 أبعلى السند ومنقطعة من جهة أدانه، أي: من جهة ذلك ا١تصنف.

وقد يكوف ا١تعلق يشًتؾ مع غَته، فيكوف التعليق بفقد راٍو واحد وىو شيخ ا١تصنف، فيكوف حينئٍذ معلقا  ومنقطعا ، وقد 
 يكوف من شيخ ا١تصنف وشيخ شيخو، فيكوف معلقا  ومعضبل .

 

 صورة اٟتديث ا١ترسل وحكمو 
 

 

قولو: )والثاين: ا١ترسل( اإلرساؿ ىو ما يسقط منو الصحايب، وبعض العلماء يتحفظ على مثل ىذا التعريف لقولو: لو كاف 
الصحايب ىو الذي سقط وتيقنا من ذلك ١تا كاف ا٠توض يف االحتجاج اب١ترسل من عدمو، ولكن ٭تتمل أنو سقط مع الصحايب 

فا١ترسل ىو ما يرويو التابعي عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقد يوجد اتبعي آطر مع الصحايب وقد رجل آطر، فاستشكلنا ذلك، قالوا: 
 ال يوجد، ويبقى على إرسالو.

واألصل يف ا١تراسيل الضعف، وال يوجد أحد من أئمة النقاد من يقوؿ بصحة األحاديث ا١ترسلة على اإلطبلؽ، وإ٪تا يقووف 
القرائن عليو، وأما تصحيح مرسل بذاتو على سبيل اإلطبلؽ، فهذا ال يوجد عند األئمة، حىت  مرسبل  على غَته لوجود بعض

، فإنو يدعها يف بعض األحياف، و٢تذا يف كتابو األـ ترؾ العمل ببعض  سعيد بن ا١تسيب رٛتو هللا يف مراسيل الشافعي اإلماـ
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من ورب أابه  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: ) سعيد بن ا١تسيب مع صحتها، ومن ذلك ما يرويو سعيد بن ا١تسيب مراسيل
 (. لوهفاقت

 ئن.مرسبل  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص على اإلطبلؽ، وإ٪تا أيطذىا إذا احتفت بقرا سعيد بن ا١تسيب إذا  ىو ال ٭تتج ْتديث
 

 القرائن اليت تعضد اٟتديث ا١ترسل 
 

 

 وما ىي القرائن اليت تعضد ا١ترسل؟

نقوؿ: القرائن اليت تعضد ا١ترسل كثَتة، منها: أف يوجد تعدد ١تخارج ىذا ا١ترسل، ٦تا يغلب على الظن عدـ اٖتاد طريقو، مثبل  
ا١تصريُت، وغَت ذلك، فتعددت ا١تخارج، وال يلتقي أولئك الرواة يوجد ا١ترسل عند ا١تكيُت، عند ا١تدنيُت، عند الكوفيُت، عند 

 من التابعُت بشيخ وعيف، فحينئٍذ يغلب على الظن تعدد ا١تخرج، وىذا من مواوع االعتضاد.

ومن مواوع االعتضاد أيضا  يف ا١ترسل: أال ٮتالف من ىو أقو  منو من اٟتديث ا١ترفوع، أو من إٚتاع الصحابة، أو فتيا 
الصحابة أو ا٠تلفاء الراشدين أو غَت ذلك، فهذه من القرائن اليت تقوي العمل اب١ترسل، فيكوف ا١تعٌت حينئٍذ حديثا  ٚتهور 

 مستقيما ، وال ٮتالفو يف ذلك شيء.

وكذلك إذا عضده شيء من أدلة االستدالؿ كالقياس، وكلما كاف القياس قواي  كاف أقرب إىل االحتجاج اب١ترسل، كوجود قياس 
 ىل، أو قياس الشبو، أو ما دوف ذلك، وكلما ارتفع يف ذلك القياس كاف االحتجاج اب١ترسل أظهر.األو 

وأما إطبلقات العلماء يف قو٢تم: )مراسيل فبلف صحيحة( فيفيدوف بذلك أف ىذه ا١تراسيل ىي أصح من غَتىا، وال يقصدوف 
اٟتديث، وقد ٮتالف ظواىر كبلـ األئمة يف قو٢تم:  بذلك صحة ىذه ا١تراسيل على اإلطبلؽ، وإ٪تا قلنا بذلك وٛتلنا ىذا

)مراسيل فبلف صحيحة( أننا ٧تمع بُت كبلـ األئمة وبُت عملهم  حىت ال نتهم أولئك األئمة ابلتعارض والتناقض، فإف األئمة 
 يقولوف: مراسيل فبلف صحيحة، ٍب ىو يف مووع آطر يكوف وعيفا ، ٍب أيضا  ال ٭تتج هبا.

ؽ مرادىم فيو أنكم تعلموف أف ىذه ا١تراسيل وعيفة، لكن ىذا ٮتتلف عن ىذا، وىو أحسنها حاال ، وينبغي إذا : ىذا اإلطبل
 أال يطرح.

وٙتة مصنفات لؤلئمة عليهم رٛتة هللا يف ذلك تسمى كتب ا١تراسيل، منهم من يريد سقوط الصحايب، ورواية التابعي عن النيب 
،  ابن أيب حاًباالنقطاع: فبلف مل يسمع من فبلف، كا١تراسيل لػ عليو الصبلة والسبلـ، ومنهم من يريد بذلك

 ذلك ما يرويو التابعوف عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.، ومثل  أيب داود، وا١تراسيل لػ للعبلئي وا١تراسيل
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 أ٫تية معرفة مواوع االنقطاع وأنواعها لطالب العلم 
 

 

إف معرفة مواوع االنقطاع وأنواع االنقطاع ٦تا يعطي طالب العلم معرفة إبمكاف دفع العلة أو عدـ دفعها، ْتسب قوة تلك 
بصَتا  ٔتعرفة دوافع أمثاؿ ىذه العلل، ومعرفة القرائن، فإذا كاف بصَتا  ٔتعرفة الرواة، العلة، وطالب العلم ال بد أف يكوف 

ومعرفة بلداهنم، ومعرفة شيوطهم، وكذلك طوؿ أطذىم، ومعرفة أعما٢تم، فيعرؼ ا١تواليد والوفيات وطوؿ العمر، وعمر ىذا 
طو، والذي أيطذ متأطرا  ٮتتلف عن الذي أيطذ الراوي، من جهة عمره يف أطذه، وطوؿ ترداد اٟتديث لديو، ومن جهة وب

 متقدما ، فالذي أيطذ متقدما  و٬تالس العلماء قد يكوف تكرر لديو اٟتديث كثَتا ، وىو أوبط من غَته.

وكذلك يعرؼ مواوع االنقطاع وغَته، فتارة يكوف االنقطاع مدفوعا  ويصح اٟتديث، واترة يكوف ٙتة اتصاؿ ويعل اٟتديث، 
التصاؿ ليس زمنا  طويبل ، وقد تقدـ معنا أف اٟتديث ا١تنقطع إذا فقدان راو من الرواة يف حلقة من اإلسناد ٍب ١تاذا؟ ألف ا

 وجدان قرائن احتفت، ودفعت ىذه العلة فإننا نصحح اٟتديث ا١تنقطع.

ؿ ليس طويبل ، ٔتعٌت أف وأحياان  نشدد يف االتصاؿ مع ثبوتو، وإذا سئلنا عنها أثبتناه، ولكن نعل ذلك  ١تاذا؟ ألف االتصا
الراوي الذي يكوف عمره ٙتانُت سنة، والتلميذ ولد يف آطر زمن الشيخ وقبل وفاتو بعشرين سنة، إذا  ٝتع منو بنحو عشر أو 

ٜتس سنوات، يف األحاديث الكبَتة القوية أو ٨تو ذلك، وإذا كاف الشيخ ٦تن يكثر من الرواية ولو أصحاب كبار يرووف عنو، 
وسبب العلة أف االتصاؿ ليس طويبل ، مع كوننا نثبتو، فكيف دفعنا علة انقطاع ظاىر متباين يف حلقة مفقودة، فهذا علة، 

ودفعناىا بقرائن، وأعللنا اتصاال  ظاىرا  وشددان وطلبنا زمنا  من االتصاؿ طويبل ، أليس يف ىذا تعارض بُت األمرين؟ نعم ٙتة 
يث الذي يرويو حديث كبَت ينبغي أال يبقى يف صدر العامل إال وقد أطرجو مرارا ، تعارض بُت األمرين  ١تاذا؟ ألف ىذا اٟتد

فبقاؤه يف نفسو ٜتسُت سنة أو أربعُت سنة ومل يروه إال يف آطر حياتو أمارة إما على وىم التلميذ، أو ٖتفظ الشيخ على مثل 
، فأطرجو مع غلبة ظن بو٫تو أو نسيانو، أو عدـ ىذا اٟتديث، فأطرجو يف آطر عمره أتٙتا  وطشية أف يبقى لديو ىذا اٟتديث

 وبطو.
 

 التدليس وا١ترسل ا٠تفي 
 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]والثاين: ا١تدلس، ويرد بصيغة ٖتتمل اللقي كعن وقاؿ، وكذا ا١ترسل ا٠تفي من معاصر مل يلق من 
 حدث عنو[.

النهار، وىو اطتبلط الشيء بشيء آطر، أو شيء أبشياء حىت ال التدليس مأطوذ من الدلس، وىو اطتبلط ظلمة الليل بنور 
ٯتيز اإلنساف بينهما، فبل ٯتيز اإلنساف مثبل  بُت االتصاؿ واالنقطاع، أو بُت راويُت، إما أف يكوف يف الراوي، أو يكوف ذلك 

 ابلسماع.
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 أ٫تية معرفة التاريخ لتمييز تدليس الرواة 
 

 

من معاصر مل يلق من حدث عنو( يعرؼ االتصاؿ ابلتاريخ، وكذلك بثبوت السماع إذا صرح الراوي قولو: )وكذا ا١ترسل ا٠تفي 
 ابلسماع من شيخو، فأمكن يف ذلك لقاؤه، فنقوؿ حينئٍذ بغلبة الظن وثبوت السماع بذلك فنأطذ هبذا.

رٛتو هللا يشًتط يف ذلك شروطا  ال يشًتطها غَته   البخاري والعلماء يف ذلك بُت متشدد وما ىو دوف ذلك، و٢تذا
رٛتو هللا يشًتط يف ذلك ثبوت اللقي،  البخاريرٛتو هللا، ومعلـو ا٠تبلؼ بينهما يف مسألة اشًتاط اللقي، فػ مسلم كاإلماـ

رٛتو هللا فإنو ال يشًتط ذلك، وإ٪تا يشًتط يف ذلك ا١تعاصرة وإمكاف اللقي، فإذا كاف ٙتة إمكاف فبل يلـز  مسلم وأما اإلماـ
من ذلك ثبوت االلتقاء ابلعُت  ألف األصل يف الرواة الصدؽ، فإذا رو  واحد عن واحد، ومل يثبت يف ذلك تدليس فإنو ٭تمل 

 حينئٍذ على السماع.

معرفة طالب العلم ١تواوع البلداف، وكذلك األزمنة والتاريخ، ومن اطتص ابلرحلة واالنتقاؿ، ومن مل ٮترج ونقوؿ حينئٍذ: إف 
من بلده، ومعرفة من عرؼ ابلتدليس ومن مل يعرؼ، أف ىذا ٦تا ينبغي لطالب العلم التمييز بُت مواوع التدليس، وكذلك 

 التهم، وبُت الرواية النقية اليت ال يشوهبا تدليس.

تدليس يف ذلك على مراتب، وقد صنف يف ذلك غَت واحد من العلماء، منهم من ٚتع الرواة ا١تدلسُت يف مصنف، كما وال
 .ابن حجر ظواٟتاف الذىيب فعل ذلك

 

 األمور اليت ٭تتاجها طالب العلم يف أبواب التدليس 
 

 

 أبمور:وطالب العلم يف أبواب التدليس ال بد أف يكوف عا١تا  

أو٢تا: أف يكوف وابطا  للرواة الذين وصفوا ابلتدليس، ْتيث إذا نظر فيهم، أو مضوا عليهم يف إسناد من األسانيد أف يكوف 
 طبَتا  هبم.

اثنيا : أف يكوف عارفا  بصيغ السماع اليت ٖتتمل تدليسا ، ومنها ما ال ٭تتمل التدليس، ومعلـو أف الراوي الذي يدلس إما أف 
بصيغة السماع، فَتوي بعن أو أف أو قاؿ، فهذا يف الغالب عليو التدليس، ولكن إذا صرح ابلسماع فالتدليس ينتقل يدلس 

من صيغة السماع إىل تدليسو يف الراوي، فيذكر راواي  آطر شاركو يف كنيتو أو ٨تو ذلك، فيغلب على الظن أنو أراد الثقة وىو 
ىو ٝتع على اٟتقيقة، ولكنو دلس يف الراوي، ورٔتا يرووف أنو دلس بصيغة  أراد الضعيف، فيقوؿ: ٝتعت، فيكوف حينئذٍ 

 السماع.

وينبغي أيضا  أف نتنبو ١تسائل صيغ السماع، فإف صيغ السماع يغَتىا بعض الرواة، فكلمة )عن( ليست من الراوي، وإ٪تا ٦تن 
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األسانيد ال يذكرىا الراوي، فإذا جلس يف التحديث  يروي عنو، فالراوي يقوؿ: قاؿ فبلف، أو أف فبلان  قاؿ، و٢تذا العنعنة يف
فتح األلواح وقاؿ: عن فبلف، ال يقو٢تا غالبا ، وإ٪تا تكوف ٦تن جاء بعده، فجاء ابنتظاـ لؤلسانيد بصناعة حلقات فيها 

اءت عن فيذكرىا، و٢تذا نقوؿ: إف بعض الرواة رٔتا يقلب صيغ السماع، ومن األئمة من يعتٍت بذكر صيغ كما ٝتعها وج
 .رٛتو هللا فإنو كاف يعتٍت بصيغ السماع وال يزيد فيها وال ينقص، وال يغَت عليو رٛتة هللا مسلم الرواة، ومن أدؽ أولئك اإلماـ

كذلك فإف من الرواة ما يذكر ٝتاعا  لغلبة ظنو أنو ٝتع منو، فيجعل العنعنة ٖتديثا ، فيقوؿ: أطربان أو حدثنا فبلف، وىذا يرد يف 
 بعض األسانيد.

وبعض الرواة مل يسمع من شيخو ويقوؿ: أطربان أو حدثنا، وال يريد بذلك الكذب، وإ٪تا يريد بذلك أف ىذا الراوي حدث 
، يريد بذلك أنو  عبد هللا بن عباس يقوؿ: ططبنا عبد هللا بن عباس يف بعض مرويو عن اٟتسن البصري و٢تذا أىل بلده،

، وإذا  عبد هللا بن عباس لم يسمع مناٟتسن البصري غائبا  عنها، إذا   اٟتسن البصري رة ١تا قدـ إليهم، وكافططب أىل البص
 ل ىذه الصيغة فإهنا ليست ٝتاعا .جاءتنا مث

اثلثا : ال بد من معرفة نوع التدليس، فالتدليس ليس على نوع واحد، بل ىو على أنواع متعددة، فإذا أطلقنا القاعدة أنو ال بد 
أي: ال للراوي أف يصرح ابلسماع يف كل حاؿ، وإننا نرد مرويو فهذه ٣تازفة  ألف من الرواة من ال يدلس إال عن راٍو واحد، 

الوليد بن  يدلس عن غَته، فلماذا نرد عنعنتو يف غَته، أو منهم من يدلس عن طبقة واحدة وال يدلس عن غَتىا، مثبل  
ال يدلس  اٟتسن البصري نشًتط عليو التصريح ابلسماع، كذلكاألوزاعي ، فإذا رو  عن غَت األوزاعي دلس إال عنال ي مسلم

 حابة، فإف رو  عن اتبعي ال يشًتط يف ذلك صيغة السماع.إال عن الص

وإذا التزمنا ٔتا يذكره بعض احملدثُت أف ا١تدلس إذا عنعن ال تقبل روايتو حىت يصرح ابلسماع، فإف ىذا اإلطبلؽ ليس 
ك ننظر يف بصحيح، بل نقوؿ: إف معرفة نوع التدليس الذي يدلس فيو ذلك الراوي ال بد منو، وٖتديد مساره، ٍب بعد ذل

ال يدلس عن التابعي، فإذا رو  عن اتبعي فهو على ٝتاع، وإشكالو ىو فيمن يروي  اٟتسن البصريمسألة صيغة السماع، فػ
 ن الصحابة ومل يسمع منهم شيئا .عنو م

رابعا : أف ينظر يف القلة والكثرة يف التدليس، فيوجد من الرواة من ىو مقل، ومن ىو مكثر يف التدليس، فا١تقل يف التدليس 
 وا١تكثر يف الرواية ال يشًتط يف كل مروي لو أف يصرح ابلسماع  ألف ىذا إىدار ١تروايتو.

التدليس، فهناؾ من الرواة من يوصف ابلتدليس وليس كذلك، فإذا عرفنا ىذا فإننا ٨تكم طامسا : التحقق أصبل  من وصف 
بدقة على أمثاؿ ىذه ا١تروايت، أو كثَت من ا١تروايت اليت توصف هبذا، كذلك فإف من الرواة من ٭تفظ عنو تدليسة أو 

جابر بن  ٭تدث عن أبو الزبَت، ف جابر بن عبد هللا عن أيب الزبَت تدليستُت، ولكن مل ٭تدث هبا، ومروايتو مطابقة، وذلك كحاؿ
 ابلسماع اترة، وىو األكثر، وبغَت السماع وىو األقل، ومل يثبت عنو التدليس يف حديث واحد فيما أعلم. عبد هللا
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 اليت يثبت هبا التدليساألحواؿ  
 

 

 والتدليس يثبت يف حالُت:

 اٟتاؿ األوىل: أنو يروي اٟتديث عن شيخو، ٍب يثبت من طريق آطر أنو ذكر واسطة، فهذا تدليس.

 اٟتاؿ الثانية: أف األئمة يذكروف عنو أنو دلس يف حديث بعينو، فيقوؿ: دلس اٟتديث الفبلين.

فنقوؿ: دلس، ولكنو مل ٭تدث ومل يكتب عنو شيء من ذلك، وإ٪تا دلس يف ابتداء أمره وأما ذكر بعض األئمة عنو أنو دلس، 
وغَته من األئمة، و٢تذا نقوؿ: ال بد من معرفة  الليثيف بعض مرويو، و٢تذا بعض األئمة ينسب إليو مسألة التدليس، وذلك كػ

 نوعو، ومعرفة صحة التدليس وثبوتو كثرة وقلة.

، ولكن مرويو  إبراىيم : وىو كثَت التدليس طاصة عن ابن حجر ، يقوؿ اٟتافظ إبراىيم النخعي يروي عن ا١تغَتة مثبل :
ىي موقوفات  إبراىيم كثَت جدا ، وال نرد، ونطالب يف كل مرويو بصيغة السماع منو  ١تاذا؟ ألف غالب مرويو عن إبراىيم عن

 ومقطوعات، ٍب إف مرويو كثَت جدا  ال نرد بو ذلك رجمرد وصفو ابلتدليس.
  

 
 األمور التً ٌنبغً معرفتها لطالب العلم فً مسائل الجرح والتعدٌل

 

 

ا١تصنف رٛتو هللا: ] ٍب الطعن إما أف يكوف لكذب الراوي، أو هتمتو بذلك، أو فحش غلطو، أو غفلتو، أو فسقو أو و٫تو، قاؿ 
أو ٥تالفتو أو جهالتو، أو بدعتو، أو سوء حفظو، فاألوؿ: ا١توووع، والثاين: ا١تًتوؾ، والثالث: ا١تنكر على رأي، وكذا الرابع 

 وا٠تامس[.

و هللا ما يتعلق أبلفاظ اٞترح والتعديل، والتهم اليت توجو إىل الراوي، والطرؽ فيو، وىذه الطرؽ تتباين ىنا سيذكر ا١تصنف رٛت
 من جهة قوهتا، ومن جهة وعفها، وٖتقق ثبوهتا أيضا ، وطبلؼ العلماء فيها.

 وال بد لطالب العلم يف مسائل اٞترح والتعديل أف يعرؼ أمورا :

 الراوي ٔتعرفة إٚتاع العلماء على ذلك، أو طبلفهم فيو.األوؿ: ٖتقق ىذه األوصاؼ يف 

 الثاين: معرفة مقاصد العلماء أبلفاظ اٞترح والتعديل.

الثالث: معرفة أحواؿ الراوي وتعددىا، ىل للراوي حالة واحدة، أو لو حالتاف، أو ثبلث؟ فمنهم من اطتلط فلو رواية قبل 
يكوف يف زمن االطتبلط، أو التوثيق يكوف ما قبل االطتبلط، أو رٔتا يضعف يف  االطتبلط ورواية بعد االطتبلط، فالتضعيف مثبل  
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 راوي ويوثق يف غَته و٨تو ذلك، فيعرؼ مووع اٞترح حىت ال هتدر الرواية ّتميعها.
 

 
 أنواع األحادٌث المطعون فٌها

 

 

 ا١تنكر على رأي، وكذا الرابع وا٠تامس[.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] فاألوؿ ا١توووع، والثاين ا١تًتوؾ، والثالث: 

  

 اٟتديث ا١توووع 
 

 

قولو: )فاألوؿ ا١توووع( ٝتي اٟتديث اب١توووع إذا اهتم اإلنساف ابلكذب، أو ووع اٟتديث أو اطتبلقو، أو الدجل، أو غَت 
اٟتديث فحديثو موووع، ذلك من ألفاظ الكذب، وكل حديث يف إسناده كذاب أو متهم ابلكذب أو ابلدجل، أو ابطتبلؽ 

ولو كاف ا١تنت مستقيما   ألنو ما كل كذاب يكذب يف كل قولو، قد يصدؽ مرة أو مرتُت، ولكن يغلق ىذا الباب ويوصف 
حديثو ابلكذب  ألف اٟتديث ال ٯتكن أف ينفرد وال يقع إال يف فم كذاب، وال بد أف ٭تفظ فيو من غَته، و٢تذا يغلق ىذا 

بو راو كذاب فيوصف حديثو حينئٍذ ابلووع، ولو كاف ا١تنت يف ذلك مستقيما   ألننا نلتفت إىل إثبات  الباب، وكل إسناد تفرد
صحة قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال إىل إثبات صحة ا١تعٌت، فليس كل معٌت صحيح ننسبو للنيب عليو الصبلة والسبلـ، وإال كاف كل 

النيب عليو الصبلة والسبلـ فبل نلتفت ٢تذا، وإ٪تا نلتفت إىل صحة اإلسناد  أقواؿ الناس من صحيح ا١تعاين جعلناىا من قوؿ
 بثبوتو عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

وٝتي موووعا  من ووع الشيء، ووع فبلف كذا وكذا يف مووع كذا وكذا، وكأنو أطذ ىذا الشيء وووعو يف حياض السنة، 
 و وواع وكذاب.ومل يضعو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فه

 واٟتديث ا١توووع وجوده كعدمو، ال يعضد أحدا ، وال يعضده أحد، ال يعضد غَته، وال غَته يعضده.
 

 اٟتديث ا١تًتوؾ 
 

 

قولو: )والثاين ا١تًتوؾ( ا١تًتوؾ وإف كاف دوف الووع فبل ٨تكم عليو ابلكذب، وىو اٟتديث الذي فيو راٍو مًتوؾ اٟتديث، أو 
وأشباه ىذه األلفاظ، وحينئٍذ نقوؿ: إف ىذا اٟتديث وعيف جدا ، ووجوده كعدمو، ٔتعٌت أننا ال نعترب بو يف وعيف جدا ، 

 أبواب الشواىد.
 

 اٟتديث ا١تنكر 
 

 

قولو: )والثالث: ا١تنكر على رأي، وكذا الرابع وا٠تامس( األصل يف النكارة ىو عدـ معرفة الشيء قبل ٝتاعو، أو قبل رؤيتو، 
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ٮتتلف ْتسب حفظ الراوي، فإذا تفرد الراوي برواية، ومل تكن معروفة عند األئمة فيصفوف مثل ىذه الرواية ابلنكارة، أو وىذا 
٥تالفة غَتىا من الرواايت، فإذا طالف اٟتديث ا١تستفيض عن النيب عليو الصبلة والسبلـ وجاء وطالفها فيصفوف ىذا 

 اٟتديث ابلنكارة.

ماء قد تطرح اٟتديث وقد ال تطرحو، قد ال تطرحو ابعتبار أف األئمة وصفوه ابلنكارة، يعٍت: مل يروه والنكارة إذا أطلقها العل
أحد غَته من الرواة، وقد تطرحو إذا وجدت األحاديث ا١تستفيضة وما ىي أقو  منو وطالفتو فحينئٍذ يعترب ىذا اٟتديث 

 شديد الطرح.
  

 
 الوهم فً الحدٌث وطرق معرفته

 

 

 ا١تصنف رٛتو هللا: ] ٍب الوىم إف اطلع عليو ابلقرائن وٚتع الطرؽ فا١تعلل [.قاؿ 

الوىم الذي يقع يف اٟتديث ٮتتلف الوقوؼ عليو ْتسب قوة الوىم الوارد يف اٟتديث أو وعفو، فقد يكوف الوىم يف ذلك 
يكوف و٫تا ، وىذا يعرفو اإلنساف ْتسب ظاىرا  بقلب اٟتديث كامبل ، أو يف لفظة معينة، أو اطتصاره، أو قلب حرؼ فيو، ٦تا 

حفظو، ورٔتا كما أف اإلنساف ير  بعينو الباصرة دقائق األمور، وال يراىا غَته ٟتذؽ بصره ونظره، كذلك ابلنسبة لبصَتة اإلنساف 
 يف العلل فإنو يدرؾ ما ال يدركو غَته، إذا كاف من أىل إدامة النظر واٟتذؽ يف ذلك.

فتو، منها: أف يكوف الراوي ليس بضابط، فهو من مظنة الوىم والغلط، وىذا يعرؼ بكبلـ العلماء الذين والوىم لو قرائن يف معر 
تكلموا على الراوي وقالوا: طفيف الضبط، أو وعيف اٟتفظ، أو لُت اٟتديث، أو شيخ، أو غَت ذلك من األلفاظ اليت توىن 

 الراوي شيئا .

و أقو  منو، وأكثر ا٠تبلؼ عندىم يف ذلك، وىو دوف غَته ٦تن ىو أوثق منو فحينئٍذ ومنها أيضا : أف ٮتالفو غَته يف ا١تنت من ى
 يغلب عليو أنو وىم يف ىذا اٟتديث.

ومنها: أف يكوف اٟتديث طويبل  ال ٭تملو مثل ىذا الراوي، فاألحاديث الطويلة ٖتتاج إىل الكبار فبل يقع فيها طلل، فيغلب على 
طويل، والراوي الذي فيو متوسط الضبط، ووجد اطتبلفا  يف ألفاظو فيقوؿ: وىم فيو فبلف، ظن اإلنساف إذا ورد حديث سياقو 

يف  شريك بن أيب ٪تر ورٔتا يكوف الراوي ثقة، ولكن لطوؿ اٟتديث يقع يف ذلك وىم، كما يف حديث اإلسراء، وقد وىم يف ذلك
روايتو للحديث يف عدة مواوع، ففي مواوع ا١تبلئكة اطتلف قولو يف ذلك، منهم من يقوؿ: يف السماء الدنيا، ٍب يف رواية 

ا٠تامسة، و٨تو ذلك، ىذا وىم لطوؿ سياؽ قصة أطر  يقوؿ: يف السماء الثانية، ومنهم من ٬تعلو يف الثالثة، وٮتتلف و٬تعلو يف 
 اإلسراء، وقع لديو شيء من ىذا، وكلما كانت األحاديث قصَتة يكوف اإلنساف ٢تا أوبط من غَتىا.
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 أحوال المخالفة فً الحدٌث

 

 

 ٔترفوع فمدرج ا١تنت[.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ٍب ا١تخالفة إف كانت بتغيَت السياؽ فمدرج اإلسناد، أو بدمج موقوؼ 

  

 ا١تخالفة عن طريق اإلدراج يف ا١تنت واإلسناد 
 

 

اإلدراج أف اإلنساف يدطل شيئا  يف ثنااي شيء، كإدراج اإلنساف يف ثنااي اللباس أدرج الثياب، أو أدرج القماش، أو ٨تو ذلك، 
وحذؽ الناقد ٔتعرفة األلفاظ النبوية عن غَتىا، فيكوف إدراجا  يف ثنااي اٟتديث، ويعرؼ ذلك أبحواؿ، منها: حفظ الراوي، 

 وذلك لكثرة ٤تفوظو.

واإلدراج يرد كثَتا  يف التابعُت ومن جاء بعدىم، فيميز، فيقوؿ: ىذه اللفظة اليت جاءت يف ثنااي ىذا اٟتديث ىي ليست من  
 كبلـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وإ٪تا من بعض الرواة.

، فإنو يدرج  ابن شهاب الزىريمن يشتهر ابلوصف ابإلدراج، أو يكثر منو اإلدراج، وذلك كػالثاين: أف يكوف يف اإلسناد 
 تفسَته، ومنهم من يقوؿ: إنو حديث، ٍب يذكره يف ثنااي اٟتديث.ويشرح، فإذا حدث بعض الرواة منهم من يذكر 

كذلك يعرؼ ىذا الدارج ّتمع طرؽ اٟتديث، فيجمعها فإذا وجد ىذه اللفظة ليست يف كبلـ النيب عليو الصبلة والسبلـ يف 
 ٣تموع طرقو إال يف ىذه الرواية يعلم أهنا أدرجت يف ىذا الباب.

ف يف ا١تنت، واإلدراج يف اإلسناد أف يدطل راواي  يظن أنو يف اإلسناد، أو يقرف راوي بغَته، واإلدراج يكوف يف اإلسناد ويكو 
 وىذا من وجوه اإلدراج يف اإلسناد، ويعرؼ ذلك بتتبع الطرؽ، ومعرفة الرواة الذين يشتهر عنهم اإلدراج.

 

 ا١تخالفة عن طريق التقدًن والتأطَت 
 

 

 بتقدًن أو أتطَت فا١تقلوب[.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] أو 

التقدًن والتأطَت يف األحاديث منها ما ىو مؤثر، ومنها ما ليس ٔتؤثر، وىذا الكبلـ يف ذلك ٦تا يطوؿ، فما كاف مؤثرا  يسمى 
 مقلواب ، وما ليس لو أتثَت يف ذلك فإنو ٬تر  على ظاىره لوجوده يف الصحيحُت.

 

 بدالوا١تخالفة عن طريق الزايدة يف راٍو أو إ 
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 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] أو بزايدة راو فا١تزيد يف متصل األسانيد، أو إببدالو وال مرجح فا١تضطرب[.

إبداؿ راٍو غَته ٔتعٌت أف يرد عن ىذا الراوي التحديث إبسناد واحد عن راو، ٍب ٭تدث بو مرة أطر  عن غَته، وحينئٍذ نقوؿ: 
 اطتبلؼ الراوي  ألنو رٔتا ٝتعو من أكثر من شخص.ال ٨تكم على اٟتديث ابالوطراب رجمرد 

 ولكن ٙتة قرائن نوردىا يف ىذا الباب نقبلو اترة ونرد أطر ، ومن ىذه القرائن:

أوال : أف الراوي إذا كاف مكثرا  من الشيوخ فهو من أىل التنوع والتفنن، اترة ٭تدث عن ىذا واترة عن ىذا، واترة عن ىذا 
وغَتىم، فرٔتا يتفنن ابٟتديث سعيد بن أيب عروبة و قتادةال يسمى اوطرااب ، وذلك كا١تكثرين كػ ْتديث واحد، فحينئٍذ ىذا

الواحد فَتويو عن أكثر من شيخ، وال نقوؿ: إف ىذا اوطراب منو، بل نقوؿ: إنو ٝتعو من أكثر من واحد  ألنو صاحب رحلة 
 وٝتاع.

، فهو من األحاديث اليسَتة يف مسائل الدين، إما من أمور الفضائل أو من األطبار اليت اثنيا : إذا كاف اٟتديث ال ٭تتمل التنوع
تتعلق ّتزئيات يسَتة من أشراط الساعة و٨تو ذلك، فبل ٖتتمل أف يسمع من أكثر من ٣تلس طاصة من إمامُت كبَتين، فإذا 

ابن  نت ليس بذلك الكبَت الذي ٭تتمل أف تسمعو مننوع اترة يف ىذا واترة يف ىذا، فهذا من قرائن االوطراب، ١تاذا؟ ألف ا١ت
 ، فهذا ٦تا ٭تمل على االوطراب. مالك ٍب تسمعو من عيينة

واالوطراب قرينة على وعف الراوي وسوء حفظو، فمن مل ٭تفظ اإلسناد ال يضبط ا١تنت، وعدـ وبط ا١تنت أيضا  أمارة على 
 عدـ وبط اإلسناد، وىي قرائن.

  رب العا١تُت، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم.واٟتمد هلل
  

 عبارلا سردلا

من ا١تسائل ا١تهمة يف علم مصطلح اٟتديث ما يتعلق برواية اٟتديث النبوي اب١تعٌت، وجوازه عند العلماء وووابطهم يف ذلك، وما 
وأسباهبا، والقرائن ا١تؤثرة فيها، وحكم رواية ا١تبتدع للحديث، والتفريق بُت من كاف داعيا  لبدعتو ومن  يتعلق أبحواؿ جهالة الرواة

 ليس بداع، ورواية من كانت بدعتو مكفرة.

 
 تابع أحوال المخالفة فً الحدٌث

 

 

 تبعهم إبحساف إىل يـو الدين. بسمميحرلا نمحرلا هللا ، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم، وعلى آلو وأصحابو ومن
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 اإلبداؿ يف منت وسند اٟتديث لبلمتحاف 
 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]وقد يقع اإلبداؿ عمدا  امتحاان [.

اإلبداؿ يقع يف بعض األسانيد، وكذلك ا١تتوف، إببداؿ راٍو مكاف راٍو، وإبداؿ لفظ مكاف لفظ، سواء  كاف ذلك اللفظ من 
الرواة أو من ا١تعاين أو غَتىا، يبد٢تا بعضهم اطتبارا ، اطتبارا  ١تن؟ إما اطتبارا  للطلبة وحفظهم، أو اطتبارا  األماكن أو من 

لؤلستاذ وحفظو، ورٔتا ٝتع ذلك اٟتديث فدوف على أنو ىكذا، فقبل أف يستبُت اإلنساف، ومثل ىذا يعرؼ على ما تقدـ 
 َته ١تا ىو أصح منو.الكبلـ عليو ّتمع الطرؽ، أو ٥تالفة اٟتديث لغ

 

 التصحيف والتحريف أللفاظ اٟتديث 
 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] أو بتغيَت حروؼ مع بقاء السياؽ، فا١تصحف واحملرؼ[.

لدينا تصحيف وٖتريف، وقيل: إهنما ٔتعٌت واحد، والتصحيف ىو ا١تشاهبة بظاىر الرسم مع االطتبلؼ يف النطق، فهذا يسمى 
اٟتروؼ رٝتها واحد ونطقها ٮتتلف، مثبل  حباف وحياف، وكذلك زبيد وزييد وغَت ذلك، فالرسم واحد، ولكن  تصحيفا ، يعٍت:

النطق الطتبلؼ النقط اطتلف من جهة اللفظ، كذلك حىت من غَت التشابو أحياان  ابلرسم يف اٟتروؼ، ولكن يكوف ٙتة تشابو 
على سبيل االستعجاؿ تكوف مشاهبة لكتابتو لعمر، فيكوف رأس  اب٠تط يف الظاىر كحمد وعمر، فمحمد إذا كتبها اإلنساف

العُت كأنو ميم، ٍب أسفل العُت كأنو حاء، ٍب ا١تيم توافق ميم دمحم، ٍب الراء تكوف داال ، وىكذا، فيكوف ٙتة مشاهبة طاصة أف 
 دمحما  وعمر ليستا ٔتنقوطتُت، فيقع يف ذلك تصحيف.

إذا جاء بلفظ وصورة جديدة، كأف يغَت دمحما  إىل إٝتاعيل، فهذا اطتلف يف الرسم  ومن العلماء من يقوؿ: إف التحريف ىو
واطتلف يف النطق، وال تشابو بينهما، وغالب التحريف يكوف من اإلنساف و٫تا  من ذاتو أنو كتب أو نطق ىذا الشيء، أو رٔتا 

يكوف ذلك لتعدد الطرؽ أو ٨تو ىذا، فنقوؿ: ىذا كذاب ، فيغَت بعض أٝتاء الرواة  إما أف   -وىو قلة-يكوف من بعض الرواة 
 يعرفو العامل اٟتاذؽ ا١تستبصر يف ىذا األمر.

٢تذا ينبغي لطالب العلم أف يعرؼ ا١تتشاهبات رٝتا  وا١تختلفات نطقا ، تتشابو من جهة الرسم، وٗتتلف من جهة النطق، وقد  
هنا، فمنها ما يعرؼ بسياقو، ومنها ما يعرؼ بضبط األٝتاء، كانت الكتابة يف الزمن األوؿ تكتب من غَت نقط، ولكنهم يعرفو 

، فيعرفوف أف ىذا االسم ال أيٌب اتبعيا ، وإ٪تا أيٌب صحابيا ، أو ىذا ال أيٌب صحابيا ، وإ٪تا أيٌب اتبعيا  أو اتبع اتبعي أو ٨تو ذلك
ق واحد، فاطتلط عليو األوؿ ابلثاين  ألنو ٓتبلؼ وعف اإلنساف وجهلو يف مثل ىذا، رٔتا إذا تشاهبت عليو األٝتاء نطقها بنط

ال يعرؼ الطبقات، فمعرفة الطبقات مهمة، و٦تارسة اللفظ النبوي من جهة اٟتفظ، وإدامة النظر يعطي طالب العلم ملكة 
 قوية ابلتمييز بُت السياقات ومعرفة كذلك مواوع التدليس.
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 رواٌة الحدٌث بالمعنى

 

 

 ] وال ٬توز تعمد تغيَت ا١تنت ابلنقص وا١ترادؼ إال لعامل ٔتا ٭تيل ا١تعاين [.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: 

عنو عليو  ىذه ا١تسألة مسألة الرواية، رواية اٟتديث اب١تعٌت، نقوؿ: إننا نقطع أف األحاديث ا١تروية عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف أصح الكتب
مل تنقل عن النيب عليو الصبلة والسبلـ ْتروفها كالقرآف، وإ٪تا ٙتة شيء من زايدة  مسلم و البخاري الصبلة والسبلـ كصحيح

اٟتروؼ غَت ا١تغَتة للمعٌت، وىذا دليل على ٕتوزىم، فلو كانوا يقطعوف ابلتحرًن لثبت ذلك حفظا  ووبطا  كما وبطوا القرآف، 
يوردىا معٌت ْتسب اٟتاؿ، فإذا أوردىا معٌت لؤلمة أطذوىا كذلك ٔتعرفة مراد  ولكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أيطذ السنة من ربو وحيا  لفظا ، ٍب

يضا  الناقل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فَتووهنا كما ٝتعوىا، ولو زادوا يف ذلك حرفا  أو نقصوه ال يؤثر يف السياؽ ومل يكن وارا ، ومل يكن أ
القرآف ْتروفو بتمامو، وسياقاتو، ال بتقدًن وال بتأطَت، وال بزايدة وال  يف ذلك آٙتا ، وىذا ٤تل إٚتاع عندىم، و٢تذا وبطوا

 نقصاف، وال ْترؼ واحد، وىذا يدؿ على التباين.

  

 مراتب رواية اٟتديث اب١تعٌت 
 

 

 ولكن ا١تصنف رٛتو هللا ىنا أشار إىل مسألتُت:

الزايدة منها ما ىي حروؼ، أو ألفاظ ال تؤثر ابلسياؽ، وذلك كإيراد ا١تسألة األوىل: الزايدة والنقصاف مؤثرة وغَت مؤثرة، وىذه 
أنو جاء أعرايب إليو النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ثنااي حديث، فتجد أف الصحابة يقولوف: ملسو هيلع هللا ىلص، فعندما أيٌب عن النيب عليو الصبلة والسبلـ 

[، ىل أيٌب 99]الفتح:٤ُتَمٌَّد َرُسوُؿ اّللَِّ  ، وىذا من ابب التجوز، لكن يف القرآففقاؿ: اي دمحم! مثبل  يذكر بعدىا: ملسو هيلع هللا ىلص
نة أحد ويضع بُت قوسُت: ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآف؟ ال  ألهنا زايدة حروؼ، وال ٬توز لئلنساف أف يضيف حرفا  يف القرآف، وأما يف الس

 ففي ذلك شيء من التجوز.

واأللفاظ اليسَتة اليت ىي من بياف تعظيم أو إجبلؿ، ويعرفها القارئ ابلسياؽ أهنا ليست من كبلـ النيب و٢تذا نقوؿ: اٟتروؼ 
عليو الصبلة والسبلـ، أو األلفاظ حىت لو ظن قارئ أهنا من كبلـ النيب عليو الصبلة والسبلـ اليت ال تؤثر ابللفظ وال ابلسياؽ 

 ز بو الصحابة فضبل  عن غَتىم.يف كبلـ النيب عليو الصبلة والسبلـ ٦تا يتجو 

يب عليو ا١تسألة الثانية: ىو تغيَت اللفظ أو اٟتديث بتمامو بلفظ آطر يتضمن ذات ا١تعٌت، وىذا ألف لغة النيب ملسو هيلع هللا ىلص عالية، والن
أان أفصح العرب، ولدتٍت قريش، ونشأت يف بٍت سعد بن بكر فأىن الصبلة والسبلـ ىو أفصح العرب، ويقوؿ كما يف األثر: )

يو (، وبنو سعد بن بكر ىم من أفصح العرب، وقريش أفصحهم، فنشأ يف بيئتُت ال ٯتكن أف يلقن أو يطرأ علأيتيٍت اللحن
حرؼ من اٟتروؼ ال أيٌب على لغة العرب، وىذا ىو ا١تراد )ولدتٍت قريش ونشأت( يعٍت: تربيت وأطذت اللساف يف بٍت سعد 
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 بن بكر فمن أين أيتيٍت اللحن.

هللا للحديث،  و٢تذا نقوؿ: إف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أيٌب أبلفاظ وعبارات رٔتا يستثقلها بعض التابعُت حاؿ رواية الصحابة عليهم روواف
فرٔتا ٕتوز بعض الصحابة ابإلتياف ابٟتديث بلفظ مغاير، وىذه ا١تغايرة منها ما ىي مغايرة يسَتة، ومنها ما ىي مغايرة كبَتة، 
ومنها ما ىو اطتصار لتقريب ا١تعٌت، ومنها ما ىي أحاديث ٧تـز أف النيب عليو الصبلة والسبلـ ما قا٢تا إال مرة، أو ٧تـز أف 

على ا١تنرب مرة  عمر بن ا٠تطاب (، وىو يف الصحيحُت، قالو إ٪تا األعماؿ ابلنيات ا قا٢تا إال مرة، و٢تذا حديث: )الصحايب م
إ٪تا ىو ٝتاع واحد،  عمر عن علقمة ، فنقوؿ حينئٍذ: إف ىذه الرواية عن علقمة بن وقاص الليثي واحدة، ورواه عنو

يف كتابو الصحيح يف سبعة مواوع، وكل مووع ٮتتلف لفظا  عن اآلطر، وإف اتفق من جهة ا١تعٌت، فتارة  البخاري وأطرجو
 ٮتتصر، واترة يكوف ٙتة مغايرة يف اللفظ.

ديث ما جاء إال من وجو واحد، وال حكاه و٢تذا نقوؿ: إف ٕتوز األئمة عليهم رٛتة هللا يف األلفاظ مع قطعهم ويقينهم أف اٟت
الصحايب عن النيب عليو الصبلة والسبلـ إال يف مووع واحد فنقل عنو  ألف األصل يف الصحابة طاصة يف ا٠تطب وأمثا٢تا 
 أهنم ال يعيدوف الكبلـ، حىت ال يستثقلو السامع إال يف حاؿ البياف ألمر مهم حىت ال يستشكل الناس، أو رٔتا جاء أحد من

أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف إذا عليو روواف هللا كما يف الصحيح ) أنس بن مالك الناس متأطرا  فيعاد الكبلـ إليو، و٢تذا جاء عن
يف (  ألف اإلنساف رٔتا يدطل ٣تلسا  وفيو العشرات من الناس، فيسلم تكلم تكلم ثبلاث ، وإذا سلم سلم ثبلاث  حىت يفهم عنو

ابتداء الدطوؿ ويف وسط الدطوؿ ويف هنايتو حىت يسمع الناس السبلـ، أما إذا دطل اإلنساف مثبل  على واحد فيسلم عليو: 
 السبلـ عليكم ورٛتة هللا، ٍب ال يعيد ىذه العبارة، أو دطل على اثنُت أو ٨تو ذلك.

 ـ إال ألجل اإلٝتاع، وكذلك ألجل اإلفهاـ.إذا : التكرار يف ذاتو ليس مقصودا  يف كبلـ النيب عليو الصبلة والسبل

 وقد صنف غَت واحد من العلماء يف مسألة التصحيف والتحريف، وكذلك يف جواز الرواية اب١تعٌت.

و٨تن نقوؿ: إف ٚتاىَت السلف على جواز الرواية اب١تعٌت من عامل اب١تعٌت، ال يغَت اإلنساف اللفظ و٭تيل ا١تعٌت، فرٔتا جاء 
 بًتاكيب أطر .

 

 بعض ا١تؤثرات يف رواية اٟتديث اب١تعٌت 
 

 

اٟتديث كلما بعد ٥ترجو عن ا١تدينة غلب عليو تغَت اللفظ، ١تاذا؟ لورود العجمة، وأشهر الرواة تغيَتا  للمعٌت ىم الكوفيوف، 
وىم أكثر الرواة من التابعُت، والتابعوف من الكوفيُت أكثر من التابعُت من ا١تدنيُت  لكثرهتم ووفرهتم وإقبا٢تم، وا١تدينة قليلة، 

ولكن ١تا مصرت األمصار يف العراؽ يف ا٠تبلفة الراشدة كثر اجتماع الناس عليها، وذلك للرزؽ فيها  والناس فيها قليل،
وجوىا، وألهنارىا وسعة العيش فيها، وتواطأ الناس ابإلتياف إليها، ٍب كانت مووعا  النطبلقة كثَت من الفتوحات  لقرهبا من 

ا ارجماىدوف، ويستوطن فيها كذلك طبلب العلم وأصحاب ا١تصاحل األطراؼ، ٓتبلؼ ا١تدينة فهي بعيدة، فكاف يستوطن فيه
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من التجارات وغَت ذلك، فكانت أكثر اتساعا ، وكاف التابعوف من أىل الكوفة أكثر من التابعُت من أىل ا١تدينة من الفقهاء، 
 وكذلك الرواة.

 اب١تعٌت أو تغَت عن األقل بعض ألفاظو. و٢تذا نقوؿ: إذا تغَت ٥ترج اٟتديث وبعد عن ا١تدينة، فهذا أمارة على روايتو

وعلى طالب العلم إذا أراد أف ينظر يف ألفاظ اٟتديث أو ورد لديو اطتبلؼ بُت حديثُت يف األلفاظ فإنو ينظر يف رجاؿ 
 اإلسناد، منهم ا١تدنيوف، ومنهم غَت ا١تدنيُت، غَت ا١تدنيُت ىم الذين يغَتوف.

وايل، فا١توايل ليسوا عراب  ابلطبع، ولكن أطذوا العربية تعلما ، فرٔتا تعلموا العربية على وكذلك أف ينظر يف العرب، وينظر يف ا١ت
 غَت ما ووع اللفظ عليو، فعلى طالب العلم أف يلتمس األسانيد القوية من ا١تدنيُت والعرب حىت يقرب من اللفظ النبوي.

ٟتديث إذا رواه ٜتسة وتناقلوه، ٮتتلف عن اٟتديث الذي وكذلك: كلما عبل اإلسناد كاف أقرب إىل اللفظ ٓتبلؼ إذا نزؿ، وا
يرويو اثناف  ألنو كلما زاد العدد يف اإلسناد زاد احتماؿ التغيَت، فينقلو واحد عن واحد عن واحد، ٍب تبدأ استحالة ا١تنت كلما 

 أتطر.

إىل الثاين بتغيَت يسَت، ٍب إىل الذي يليو وأما ابلنسبة لقصور األسانيد وعلوىا فيبقى التغيَت بذلك يسَتا ، فينتقل من األوؿ 
 بتغيَت يسَت، فإذا توقف إبسناد عاٍؿ كاف أقرب من اإلسناد النازؿ الذي فيو ستة أو سبعة أو ٨تو ذلك.

  

 
 الحاجة إلى معرفة غرٌب الحدٌث

 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] فإف طفي ا١تعٌت احتيج إىل شرح الغريب وبياف ا١تشكل [.

الغرابة يف اٟتديث ليست غرابة مطلقة، ولكنها غرابة نسبية، يعٍت: ابلنسبة لنا، فألفاظ الوحي وألفاظ النيب عليو الصبلة 
والسبلـ من جهة أصلها ليست غريبة  ألهنا نزلت على عرب، ونزلت على ووع معُت كاف معروفا  مستقرا ، فالوحي ال ينزؿ 

اٞتبلء، ولكن ١تا اتسعت البلداف واطتلف ووع األلفاظ استشكل كثَت من الناس بعض بغرابة، واألصل فيو البياف والظهور و 
األلفاظ الواردة عن النيب عليو الصبلة والسبلـ، وألجل ىذا ألف غَت واحد من العلماء يف غريب اٟتديث، فجاء غريب 

،  ابن األثَت، وغريب اٟتديث لػ أيب عبيد القاسم بن سبلـ، وغريب اٟتديث لػ للحريب وغريب اٟتديث ابن قتيبةاٟتديث لػ
ٟتديث، ويرتبوف كثَتا  على ا١تعجم، ومنهم من يرتبو على ، وغَت ىذه ا١تصنفات يف أبواب غريب ا للسرقسطي وغريب اٟتديث

األبواب، فيأتوف ابللفظ، ٍب أيتوف بورودىا يف اٟتديث، ٍب يبينوهنا ويدللوف عليها، إما من أشعار العرب، أو من سياقات أطر  
 تبُت مراد النيب ملسو هيلع هللا ىلص هبا.
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 وقوع الجهالة فً رواة الحدٌث

 

 

 ا١تصنف رٛتو هللا: ] ٍب اٞتهالة[.قاؿ 

قولو: )ٍب اٞتهالة( اٞتهالة ىي ود العلم، واٞتهل مأطوذ ومشتق من اٞتهل، وىو انتفاء العلم، فعلم اإلنساف بشيء ىو ود 
 جهلو بو، وجهلو وده، واألصل يف اٞتهالة أهنا مردودة، أي: ترد اٟتديث، وىي علة أيضا .

  

 أنواع اٞتهالة يف الرواة 
 

 

 واٞتهالة على نوعُت: جهالة عُت وجهالة حاؿ.

النوع األوؿ: جهالة العُت ىي اليت ال تعرؼ فيها عُت الراوي ٖتديدا ، فبل يعرؼ نسبو، وال يعرؼ حالو، وال رٔتا مووعو الذي 
روايتو ال يف ذاهتا وال ىو فيو، فإذا مل ٕتتمع فيو معرفة ىذه األشياء كاف يف الغالب من ٣تهوؿ العُت، فمجهوؿ العُت ال تقبل 

 عاودة لغَتىا، ١تاذا؟ ألنو شبيو بسقط راٍو ال يدر  من ىو، ورٔتا يكوف كذااب .

وجهالة العُت تتباين وٗتتلف، فمنها ما ىي جهالة عُت ال ٖتتف القرائن بتعديل صاحبها، ومنها ما ٖتتف القرائن بتعديل 
اـ من األئمة: حدثٍت الثقة، ٍب يذكر اٟتديث، أو يذكر شيخو، وىذا فيو صاحبها ولو كاف ٣تهوال  يف عينو، وذلك كأف يقوؿ إم

 نوع تعديل، ولكنو ال ٮترجو ذلك عن جهالة عينو.

النوع الثاين: جهالة اٟتاؿ، وىي اٞتهالة اليت يعرؼ فيها عُت الرجل، ومعٌت )تعرؼ عينو( أف ىذا فبلف بن فبلف، وأبوه 
دالة والضبط، كأف أيٌب شخص يقوؿ لك: أان دمحم بن زيد، وأنت تعرؼ زيد، معروؼ، ولكن ال تعرؼ حالو من جهة الع

فتقوؿ: زيد بن فبلف الذي يف اٟتي الفبلين؟ يقوؿ لك: نعم، ىو يف اٟتي الفبلين لو ابن اٝتو دمحم؟ تقوؿ: نعم، قد رأيتو وزرتو، 
وعرؼ كذلك اسم أبيو، ولكنو جهل حالو،  وكاف ابنو عنده، لكٍت ال أعرفو، فهذه جهالة حاؿ، فهو عرؼ عينو وعرؼ أىلو،

 فبل يدري ىل الرجل صاحل أو ليس بصاحل، الرجل وابط أو ليس بضابط وغَت ذلك.

وللتفريق بُت اٞتهالتُت يقوؿ العلماء: إف جهالة العُت ما يرويو واحد عن ارجمهوؿ، فيكوف ىذا ٣تهوؿ العُت، ومل يوثق ابلطبع، 
 اثناف أو ثبلثة عن راو، ويكوف يف ىذا ٣تهوؿ اٟتاؿ، إذا مل يوثق.وأما جهالة اٟتاؿ فهو ما يرويو 

 

 القرائن ا١تؤثرة يف جهالة الرواة 
 

 

ونلحظ يف كتب ا١تصطلح وقواعد اٟتديث أهنم عند ذكرىم ٞتهالة اٟتاؿ يهتموف بعدد الرواة الذين يرووف عن ارجمهوؿ، 
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وجدوا ثبلثة قالوا: ارتفعت عنو اٞتهالة، وىذا فيما أر  ىو أطذ صحيح لكنو فيقولوف: يروي عنو اثناف أو ثبلثة، ورٔتا إذا 
قاصر، فثمة مؤثرات يف اٞتهالة قد ٕتعل الراوي إذا رو  عنو اثناف أنو عدؿ وثقة، ورٔتا يروي عنو ثبلثة ويبقى على جهالتو. 

 لكن ما ىي القرائن ا١تؤثرة يف ىذا؟ ىي قرائن متعددة:

 ة التبلميذ من جهة العدد ومن جهة اٞتبللة.القرينة األوىل: معرف

 ويف الرواة لدينا أمراف:

األمر األوؿ: العدد، فاثناف ٮتتلفوف عن ثبلثة، واثناف ٮتتلفوف عن واحد، وىكذا، وإذا زاد العدد فإنو كاف أقو  اعتبارا  ورفعا  
 ٞتهالة الراوي.

عندما يروي عن ٣تهوؿ يكوف أقو  من اثنُت يرووف عن  مالكة، فػاألمر الثاين: عدالة يف الرواة وقيمة، العدد وعدالة الروا
سفياف بن  إماـ ال يتفرغ لسماع حديث عن راٍو ٍب ال يكوف عدال   ألنو شديد االحتياط، وكذلك مالك ٣تهوؿ  ألف

وأوراب ىؤالء، فهؤالء الواحد منهم أثقل من االثنُت والثبلثة، بل واألربعة إذا رووا  شعبة بن اٟتجاج ، سفياف الثوري ، عيينة
 نلتفت إىل ىذه األشياء.عن ٣تهوؿ، و٢تذا ينبغي أف 

على النوعُت  ٮتتلف عن ٣تهوؿ يروي عن غَته، وىذا أيضا   مالك القرينة الثانية: النظر إىل شيوخ ارجمهوؿ، فمجهوؿ يروي عن
السابقُت، ينظر إىل العدد وينظر إىل القيمة، فمجهوؿ يروي عن شيخُت ٮتتلف عن ٣تهوؿ يروي عن شيخ واحد، و٣تهوؿ 

ٮتتلف عن ٣تهوؿ يروي عن غَته من الرواة من ا١تتوسطُت، و٣تهوؿ يروي عن رجل أجنيب ٮتتلف عن ٣تهوؿ  مالك يروي عن
 يروي عن أبيو، فتفرده بروايتو عن أبيو ٤تتملة  ألنو من آؿ بيت أبيو، وإذا مل يرو ىو عن أبيو، فمن يروي؟!

هوؿ عن أجنيب عنو، طاصة إذا بعدت البلداف، كأف يروي ٣تهوؿ  وعلى ىذا نقوؿ: رواية ارجمهوؿ عن أبيو ٗتتلف عن رواية ارجم
كويف عن معلـو مدين، فإف ىذا فيو غرابة، أين التقيا؟ ٍب أيضا  كيف ىذا الرجل يكوف لديو ٫تة يف الطلب، ويذىب إىل ا١تدينة 

، فننظر إىل كونو بلدي لو وقريب وال يسمع إال ىذا اٟتديث ويبقى ٣تهوال ، ىذا فيو نوع من التعارض، وىذا من مواوع القدح
 منو، أطذ عنو أو كاف بعيدا  عنو.

القرينة الثالثة: أف ننظر إىل ا١تنت الذي يرويو ارجمهوؿ، فإذا كاف ا١تنت جليل القدر، ومن ا١تعاين الظاىرة يف اإلسبلـ، فإف لدينا 
ئل العقائد، ويلحق يف مسائل العقائد األصوؿ يف معاين اٟتديث أصوؿ وفروع، فاألوؿ: ما يتعلق ابألصوؿ ويدطل يف ىذا مسا

الكلية يف اإلسبلـ كأركاف اإلسبلـ و٨توىا، وإف مل تكن داطلة يف ابب العقائد أصالة، لكنها تلحق بذلك لكوهنا من األصوؿ 
اف من السنن، والدعائم العظيمة اليت بٍت عليها اإلسبلـ. الثاين: لدينا فروع، وذلك ككثَت من العبادات اليت يفعلها اإلنس

والصلوات كصبلة العيد وصبلة االستسقاء، وصبلة الكسوؼ، وقياـ الليل، والوتر، وسنة الفجر، وٖتية ا١تسجد، وأبواب 
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 ا١تعامبلت، والنكاح، والطبلؽ، واٟتدود، والتعزيرات، وا١تواريث، فهذه فروع.

تو يف شيء من الفروع ىي دوف ذلك، قد ٭تتمل منو اترة، نقوؿ: إف رواية ارجمهوؿ ٟتديث يف األصوؿ ال ٭تتمل منو غالبا ، ورواي
 وال ٭تتمل منو اترة.

وكبلمنا ىنا على ٣تهوؿ اٟتاؿ، ال على ٣تهوؿ العُت  ألف ٣تهوؿ العُت ال تقبل روايتو على اإلطبلؽ، فبل يقو  بنفسو على 
مثل ىذا ٭تملو أف يروي يف فضائل األعماؿ، أو  االحتماؿ، وال يقويو غَته، و٢تذا ال بد من النظر أيضا  للمنت الذي يرويو: ىل

يف السَت، أو يف ا١تغازي، أو يف التفسَت، أو يف الفنت وا١تبلحم، فهذه أمور سهلة ٯتكن لئلنساف أف يتجوز فيها، وأما إذا رو  
 معاف كثَتة، فإف ىذا ٦تا ال يقبل.

 والتقسيم يف مسائل الدين فيو اعتباراف:

 القيمة وىي األصوؿ والفروع على ما تقدـ.االعتبار األوؿ: اعتبار 

 االعتبار الثاين: الشهرة وا٠تفاء، فنقوؿ: إف أقساـ معاين اٟتديث على نوعُت:

 النوع األوؿ: أعبلـ مسائل مشهورة، منها ما ىو من أصوؿ الدين، ومنها ما ىو من فروع الدين.

، ونشدد يف النوع األوؿ كما نشدد يف األصوؿ، ولو كانت النوع الثاين: مسائل أو معاين طفية، ويدطل يف ىذا أصوؿ وفروع
فروع، وال نشدد يف الثاين ولو كانت أصوال . ما ىي أعبلـ ا١تسائل؟ تتداطل عقيدة أو غَت عقيدة، ٧تعل ما يتعلق بتوحيد هللا 

الليلة ٜتس مرات، ورٔتا والشركيات وغَت ذلك يتساو  معو تشديدا ، فمن أعبلـ ا١تسائل األذاف، فاألذاف يرفع يف اليـو و 
يضبط أعظم من األصوؿ، ورٔتا يضبط أعظم من مسائل الزكاة مع كونو من أعبلـ ا١تسائل واألمور السهلة، فإذا جاء أحد من 

 الرواة بلفظ يف األذاف مل أيت بو أحد غَته، أمل نشدد عليو؟

وؿ: ٨تن قسمنا من ابب التقريب األمور إىل قسمُت، أيتينا أحد يقوؿ: إنكم ابالعتبار األوؿ قلتم: الفروع يتساىل فيها، نق
 ابعتبار قيمة ا١تنت، وابعتبار الشهرة وا٠تفاء، فإذا وبطنا ىذين االعتبارين عرفنا مووع التساىل مع مووع التشديد.

ابلصبلة اٞتهرية ومن ىذه ا١تسائل أيضا  ما يتعلق ابٞتهر ابلبسملة يف الصبلة، وىذه من أعبلـ ا١تسائل، فكم مرة يقرأ اإلماـ 
يف اليـو والليلة؟ يصلي ركعتُت يف الفجر، وركعتُت يف ا١تغرب، وركعتُت يف العشاء، ورٔتا زادت يف بعض األايـ ركعتُت صبلة 
اٞتمعة وأويفت إىل ىذا، وكذلك رٔتا جاء يف بعض ا١تواوع ما يتعلق بصبلة العيد وأشباىها، فهي إذا  تتكرر كثَتا  يف اليـو 

اإلنساف، واألصل أهنا تضبط، و٨تن نطالب التشديد فيها أكثر من تشديدان لبعض مسائل الصياـ، ١تاذا؟ ألف  الواحد على
 مسائل الصياـ الفروية حولية.
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و٢تذا ما يرد على مسامع الناس ويشتهر، ٍب ينفرد بو راو مثبل  مستور فإننا نشدد فيو، أو رٔتا حىت لو كاف راواي  صدوقا  فيو 
طو يسَت، فنرد تفرده ابلرواايت، و٢تذا ٕتد ٚتهور األئمة يعلوف األحاديث الواردة يف اٞتهر ابلبسملة يف وبط، ولكن وب

صلى  عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: )أيب ىريرة عن نعيم الصبلة، ١تاذا؟ ألنو مل يروىا الكبار، وأشهر ما جاء يف ىذا ىو حديث
[، و١تا انتهى قاؿ: ىذه صبلة رسوؿ هللا صلى 9]الفاٖتة:اْٟتَْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمُتَ  فقرأ بسمميحرلا نمحرلا هللا  أبو ىريرة بنا

، ألنو يراه الكبار،  ابن عمر عن سامل ، أو يرويها ابن عمر عن انفع عن مالك هللا عليو وسلم (، وىذه ا١تسألة ينبغي أف يرويها
هللا ملسو هيلع هللا ىلص دنوا  مووعا ، أليس العلية من الكبار؟ نعم، طلف النيب عليو الصبلة والسبلـ يف  فمن أقرب الناس إىل صبلة رسوؿ

 ، وليست أمرا  عاروا ، بل على سبيل الدواـ، ومثل ىذه تطبق. علي بن أيب طالب ، عثماف و عمر و أبو بكر الصبلة

الفرعية ما مل نشدد أحياان  يف بعض ا١تسائل األصوؿ ا١تتباعدة، فنشدد يف التورؾ، ونشدد  بل قد نشدد يف بعض ا١تسائل
أحياان  يف اإلشارة ابألصبع، ونشدد يف صفة الرفع ابليدين، وطريقة السجود و٨تو ذلك، فإذا جاء راٍو بصفة من السجود مل 

ى أبعبلـ ا١تسائل ومشهورىا، وىذا ٪تا ينبغي لطالب العلم يروىا غَته نقـو إبنكارىا، ١تاذا؟ ألف ىذا مووع مشاىدة وما يسم
 أف يضبطو.

القرينة الرابعة: التفريق بُت الرجل وا١ترأة، فجهالة ا١ترأة ٖتمل، ١تاذا؟ ألف األصل فيها السًت، ٔتعٌت أنو ال يوصل إىل معرفة 
ألف األصل يف النساء السًت، واالبتعاد عن  حا٢تا، فتجد اٞتار ال يعرؼ حاؿ امرأة جاره وىو ٬تاوره يف ذلك سنُت  ١تاذا؟

 مواوع الرجاؿ، ولكن ٬تاور جاره ويعرؼ حالو، وحاؿ أبنائو يف بضعة أايـ، ١تاذا؟ ألف األصل فيهم العلم.

وما كاف األصل فيو ا٠تفاء ويتعذر على اإلنساف معرفتو فإنو ٮتفف فيو، وأف ىذا ليس ٔتقدور اإلنساف أف يصل إىل معرفة 
يتسامح يف ذلك، وأما ابلنسبة إىل ما معرفتو ٦تكنة ٍب ال يعرؼ، يعٍت: أنو ال ٭تضر ٣تالس العلم، وليس معروفا  اٟتاؿ، ف

ابلرواية، فلماذا مل يعرفو أىل بلده، و٢تذا يقوموف ابلتشديد ّتهالة الرجل وعدـ التشديد ّتهالة ا١ترأة، وليس ىذا يتعلق ْتقوؽ 
 وف يف ا١ترأة وال يتسا٤توف يف الرجل.ا١ترأة، وإ٪تا ىو ابب آطر، فيتسا٤ت

القرينة ا٠تامسة: كثرة اٟتديث وقلتو، و٨تن قلنا: إف األئمة عليهم رٛتة هللا ينظروف إىل رواية الراوي برواية الرواة عن ارجمهوؿ، 
لنوع الرواة، ينظر  ىل ىم اثناف أو ثبلثة أو واحد، وىذا ىو الغالب يف كبلـ العلماء، ولكن قلنا: إنو ينظر للتبلميذ، ينظر

لنوع الشيوخ، ينظر إىل عدد األحاديث، ١تاذا ننظر إىل عدد األحاديث؟ ألف رواية ارجمهوؿ رٔتا تكوف عن شيخ واحد رو  عنو 
 حديثُت، ورٔتا ثبلثة، ورٔتا أربعة، ورٔتا لو شيخاف مل يرو عنهما إال اثنُت.

ال تعٍت كثرة وقلة، فرٔتا ال يعرؼ ىذا الراوي إال يف ىذا اإلسناد، ولكن و٢تذا نقوؿ: قلة الشيوخ وقلة الرواة عنو من التبلميذ 
لديو ٜتسة أو ستة أو عشرة من األحاديث، وىذا أقرب إىل التعديل، ١تاذا؟ ألف لدينا آلة قد ووعها أمامنا لسربىا، وتقدـ 

 معنا تعريف السرب، وىو النظر يف أحواؿ وأعياف معدودة للخروج ْتكم على واحد.

بل  حينما أيتيك شخص، وأنت لست ٓتبَت بو من أىل البلد أو ٨تو ذلك، أليست مثبل  مبلمح الناس ووجوه الناس ٗتتلف؟ مث
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فيأتيك ويقوؿ: احكم على وجو ىذا الرجل ىل ىو مريض أو حزين أو ليس ْتزين؟ تقوؿ: ال. ال أستطيع، مبلمح الناس 
م، أو من إطوانو وأىلو فأستطيع أف أنظر إليهم، ٍب أطرج ْتكم على ٗتتلف، لكن أعطٍت عشرين من أىل البلد ألنظر إليه

ىذا أف ىذا ٮتتلف عنهم، و٢تذا إذا أعطاؾ الراوي مساحة كلما اتسعت قوي سربؾ لك، فارجمهوؿ الذي يروي عشرة أحاديث 
ستقرة من جهة ا١تعٌت قد أعطاؾ آلة للخروج ْتكم عليو، فتقـو بسرب عشرة أحاديث عليو، وإذا وجدت أف ىذه األحاديث م

 ومستقيمة ال ٗتالف الثقات، فتستطيع حينئٍذ أف تقوؿ على ىذا الراوي ثقة.

الة و٢تذا بعض الذين يتعللوف ابرجمهوؿ، ويربطوف اٞتهالة برواية التبلميذ اثنُت أو ثبلثة، ٍب يقوؿ: وجدان راواي  اثلثا  إذا  نرفع اٞته
دمُت، أو قالوا: ىذا ٣تهوؿ يتناقض فيو ذلك اإلماـ ١تاذا؟ ألنو قاؿ يف ىذا الراوي: عنو، ورٔتا عارووا كبلـ األئمة من ا١تتق

٣تهوؿ، وقاؿ يف ىذا: ثقة، مع أف كبل الراويُت مل يرو عنهما إال اثناف، ىل ىذا على إطبلقو؟ ال. ىذا رو  عنو اثناف، ولكن 
 يمة، فأطلقنا عليو الثقة.رو  لنا عشرة أحاديث، وىي مووع اطتبار وٖتليل فوجدانىا كلها مستق

كذلك: من يروي لنا حديثا  واحدا  ويروي عنو اثناف، أو رٔتا يروي ثبلثة، وليس لو إال حديث واحد، نقوؿ: من يروي عنو 
 اثناف، أو بل من يروي عنو واحد من الرواة وىو معروؼ ابٝتو، ٍب لدينا عشرة أحاديث يرويها وىي مستقيمة فنقـو بتوثيقو.

لسادسة: عمل ارجمهوؿ لو أثر على عدالتو، ٔتعٌت: أف ارجمهوؿ كيف يكوف ىذا؟ ٣تهوؿ مؤذف أو إماـ مسجد، ىل القرينة ا
يستوي مع ٣تهوؿ ال يعرؼ لو ارتباط بشيء، كأف يقاؿ مثبل : أبو زيد أو أبو مرًن مؤذف الكوفة، ويبقى ٣تهوال  على ىذا 

ثناف، وىذا ٮتتلف عن قولنا: أبو زيد الكويف فقط، ٮتتلف  ألف عملو أعطاه الوصف، أي: ال نعرفو إال هبذا، ومل يرو عنو إال ا
نوع تعديل، والناس ال تصدر أحدا  لؤلذاف، ويبقى اثبتا  على ذلك حىت يصبح لقبا  عليو إال وقد استقر فيو أصل العدالة، أو 

لك، نعم قد يكوف زاىدا ، لكنو يف ابب أف يوصف بشيء من أعماؿ الرب والطاعات، كأف يقاؿ: العابد أو الزاىد أو ٨تو ذ
وف: ٣تهوؿ أو مستور  ١تاذا؟ ألنو مل اإلماـ الزاىد ا١تشهور، ٕتد األئمة يف أبواب الرواية يقول مالك بن دينارالرواية ٣تهوؿ، كػ

 يشتهر ابلرواية عنو للحديث، فبقي من ابب الرواية ومن جهة عدد الرواة يف األطذ عنو تكلم عليو العلماء ابٞتهالة.

 كذلك: إذا وصف ابلتفرغ ابٞتهاد أو ابلقضاء أو اإلقراء، فيوجد راٍو مقرئ معروؼ ابلقراءة، لكنو يف رواية اٟتديث ال يعرؼ،
 فيعترب حينئٍذ ٣تهوال ، وىذا ٮتتلف عن غَته، إذا  عملو وحرفتو قد تعطينا نوعا  من تزكيتو.

القرينة السابعة: بلد ارجمهوؿ، فارجمهوؿ ا١تدين ٮتتلف عن ارجمهوؿ الكويف  ١تاذا؟ ألف ا١تدينة مل يظهر فيها الكذب إال متأطرا ، 
ا ، ووجد يف طبقة التابعُت يف ٚتيع البلداف سو  مكة، و٢تذا نقوؿ: إف ا١تدينة ومل يوجد الكذب يف ا١تدينة يف طبقة التابعُت أبد

 ٢تا أثر يف دفع ظنة عدـ العدالة.

القرينة الثامنة: طبقة ارجمهوؿ، فمجهوؿ يف طبقة متأطرة يف السابعة والثامنة ٮتتلف عن ٣تهوؿ يف الطبقة الثالثة أو الطبقة 
 ة قرب من زمن الفضل وزمن العدالة وانتفاء هتمة الكذب.الثانية أو الرابعة، وكلما تقدـ طبق
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 سبب جهالة الراوي 
 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ٍب اٞتهالة  وسببها أف الراوي قد تكثر نعوتو، فيذكر بغَت ما اشتهر بو لغرض، وصنفوا فيو ا١تووح[.

البلداف قد يشًتؾ معو غَتىم ابالسم، فيلتبس على بعض النقلة الرواة يف سائر البلداف سواء  كانوا يف بلدة واحدة أو تعددت 
طاصة إذا اشًتكوا يف طبقة واحدة، وإذا اطتلفت الطبقة فاألمر يف ذلك ىُت، ولكن إف اٖتدوا يف طبقة واحدة ويكوف ٙتة 

ثة، بعض ا١تًتٚتُت ٬تعلهما أٛتد ودمحم البصري، أو أٛتد بن عبد هللا أو أٛتد بن سليماف، ويوجد أنو يشاركو وىم اثناف أو ثبل
واحد طاصة إف اجتمعت قلة الراوية عند الراوي مع من يشًتؾ معو يف ذات االسم، فقلت الرواية عند االثنُت والثبلثة، 

واشًتكا يف الطبقة، واشًتكا يف رٔتا أيضا  يف الشيوخ، ويف البلد، فهذا يلتبس، ويؤلف يف ذلك العلماء كشفا  لؤلوىاـ، وأحاديث 
ذلك، يف مووحات اٞتمع والتفريق، للتفريق بُت ىذا الراوي وغَته، فيقولوف: إف يف ىذا االسم اثنُت، فبلف بن فبلف، وىو   يف

كويف، وفبلف بن فبلف بصري، أو كوفياف، وٯتيزوف بينهما بشيء من الدالالت يف ىذا على اعتبارات وقرائن كثَتة، وٙتة 
 وغَته. ا٠تطيب البغدادي ذامصنفات يف ذلك، ومن أوائل من صنف يف ى

 

 رواية ا١تبهم 
 

 

الوحداف، أو ال يسمى اطتصارا ، وفيو ا١تبهمات، قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وقد يكوف مقبل  فبل يكثر األطذ عنو، وصنفوا فيو 
 وال يقبل ا١تبهم، ولو أهبم بلفظ التعديل على األصح[.

ا١تبهم ما مل يعُت، كأف يقاؿ: رجل يف الرجاؿ، أو يقاؿ يف بلد: ذىب إىل بلدة كذا، فبل يعُت، أو يقاؿ: امرأة فبل يعُت، فهذا لو 
 . ابن بشكواؿمصنفات يف ذلك، كا١تبهمات لػ

 وا١تبهمات تكوف يف األسانيد وتكوف يف ا١تتوف.

الطرؽ، ٍب ٬تد من يسمي ذلك الراوي، إما يف ويعرؼ اإلنساف ا١تبهمات ّتمع الطرؽ، فإذا كاف لديو إهباـ يف ا١تنت يبحث يف 
 اإلسناد أو يف ا١تنت، أو يسمي تلك البلد إذا كاف ٢تا أثر يف ا١تعٌت، فيجمع الطرؽ فيتحصل لو ذلك.

وقولو: )وصنفوا فيو الوحداف( الوحداف ىي ا١تفاريد، واألحاديث اليت ال يروي فيها إال واحد عن واحد ىي األحاديث 
،  للبزار ، وا١تسند ابن أيب عاصماف، وٙتة مصنفات يف ذلك، منها كتاب اآلحاد وا١تثاين لػالغريبة، و٢تا مظ

 وغَتىا. الطرباين ومعجم

و: )وال يقبل ا١تبهم، ولو أهبم بلفظ التعديل على األصح( فا١تبهم ال يقبل، ولو علل أو وصف بشيء، إف رأيتم شيخا  قول
مكيا ، أو رأيتم شيخا  يف مكة، أو رأيتم رجبل  يقرأ القرآف حدثٍت عن أبيو أنو قاؿ كذا أو ٨تو ذلك، فمثل ىذه األوصاؼ ال 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000082&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002713&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001160&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000109&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000060&spid=2102


60 
 

 وىو عدؿ عنده، وعدالتو عنده ال يعٍت أهنا عدالة عند األئمة.تغنينا شيئا   ألنو لو عرفو لوصفو، 

قة عنده، و٭تسن الظن بو، ولكن عند غَته من األئمة رٛتو هللا يف مواوع من األـ: حدثٍت الثقة، وىو ث الشافعي وذلك كقوؿ
بلف بن فبلف، ويف ىذا قرينة على إذا حدث عن شيخ من شيوطو قاؿ: حدثٍت ف الشافعي ليس بعدؿ، وذلك أف عادة اإلماـ

أف غَته يتهمو، ويريد أف يبتعد ٞتبللة قدره وداينتو عن التدليس، فيدلسو، فذكره بوصف يعدلو فيو، فقاؿ: حدثٍت الثقة، 
 ، واترة يريد غَته. إبراىيم بن دمحم بن أيب ٭تِت األسلمي ويريد يف الغالب

 

 التفريق بُت ٣تهوؿ العُت و٣تهوؿ اٟتاؿ 
 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]فإف ٝتي وانفرد واحدا  عنو فمجهوؿ العُت، أو اثنُت فصاعدا  ومل يوثق فمجهوؿ اٟتاؿ، وىو 
 ا١تستور[.

ىذا على ما تقدـ الكبلـ عليو، أف العلماء غالبا  يف التفريق بينهما يذكروف الرواة عنو، و٬تعلوف ذلك علما  على التفريق، وىذا 
التنظَت جعل بعض الناس يستدرؾ على األئمة وصفهم لبعض الرواة ابلثقة، ومل يرو عنو إال اثناف، ووصفهم آلطر ابٞتهالة، ومل 

قولوف: إنو مل ٬ترووا على طريقة منضبطة، نقوؿ: ١تاذا؟ ألف ٙتة قرائن أطر  مل تكن حاورة يف ذىن ىذا يرو عنو إال اثناف، وي
ا١تتكلم، وال يف ذىن غَته، فهي موجودة عند العلماء، فرفعوا ىذا العتبارات، وووعوا ىذا العتبارات مع االشًتاؾ يف عدد 

 الرواة عنو.
  

 
 رواٌة المبتدع للحدٌث

 

 

ا١تصنف رٛتو هللا: ] ٍب البدعة إما ٔتكفر أو ٔتفسق، فاألوؿ ال يقبل صاحبها اٞتمهور، والثاين يقبل من مل يكن داعية يف قاؿ 
 [. النسائي شيخ اٞتوزجاين األصح، إال إف رو  ما يقوي بدعتو فَتد على ا١تختار، وبو صرح

 َبِديُع السََّمَواِت َواأَلْرضِ   مل يسبق إليو، و٢تذا يقوؿ هللا جل وعبل: قولو: )ٍب البدعة( البدعة ىي اإلحداث واإل٬تاد ٦تا
 [، يعٍت: أف هللا سبحانو وتعاىل أوجدىا ومل تكن قبلو سبحانو وتعاىل.117]البقرة:

عمل شيئا  مل  وكذلك ٦تا يتعلق ابلبدعة: أوجد شيئا  يف الدين مل يسبق إليو، وقد يكوف سبق إليو من جهة العمل والتقرير، ولكن
يكن سابقا  عند ا١تشرع عن ربو، فكاف مبتدعا ، ولو مل يكن ىو مبدعا  لو، وليس ا١تراد بذلك ا٠تلق بكل حاؿ، فإحداثو ٢تذه 

 البدعة استحق معها الوصف ابالبتداع.
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 الوصف ابلبدعة 
 

 

٭تدثو، فبل يقاؿ: فبلف مبتدع، حىت تظهر منو اإلنساف إذا جاء ببدعة فقد ابتدع وأحدث، لكن ال يوصف ابلبدعة لكل شيء 
 البدعة ويدعو إليها، أو تكوف البدعة اليت جاءت عنو مغلظة، أو تكرر منو االبتداع يف مسائل متعددة.

وما جاء عن الصحابة عليهم روواف هللا، ولو مل يرو عن النيب عليو الصبلة والسبلـ، ولو مل يثبت بذلك النص عن النيب عليو 
والسبلـ، ما داـ قد عمل بو بعض الصحابة، فبل يوصف فاعلو ابلبدعة، ١تاذا؟ ألننا إذا وصفنا فاعلو ابلبدعة تعد   الصبلة

ذلك إىل وصف الصحايب هبا، و٢تذا نقوؿ: إف ىذا العمل ال دليل عليو، أو على طبلؼ السنة كنوع من اإلجبلؿ والتعظيم 
 يف ىذا الغرض. ١تقاـ الصحابة، فيؤتى بعبارة فيها لُت، وتؤدي

 وقد جاء عن بعض الصحابة عليهم روواف هللا أهنم كانوا يفعلوف أفعاال  وىي قليلة، ومل يكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يفعلها، كما جاء
فإف ىذا مل يف التعريف بعرفة  وىو ٚتع الناس يف يـو عرفة يف األمصار وا٠تطبة فيو،  عمرو بن حريث و عبد هللا بن عباس عن

يكن معروفا  عن النيب عليو الصبلة والسبلـ، و٢تذا وصف بعض العلماء ىذا الفعل ابلبدعة، لكن من فعل ذلك ال نصفو 
اب١تبتدع، وإ٪تا نصف العمل إجبلال  للصحابة عليهم روواف هللا، ولكن نقوؿ: إف ىذا ليس عليو دليل وىو طبلؼ السنة، ومل 

 .يفعلو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 

 النظر إىل حاؿ ا١تبتدع عند التعامل معو 
 

 

والبدعة يف تعامل العلماء عليهم رٛتة هللا مع أصحاهبا ينظروف إىل أحواؿ فيها  فينظروف إىل غلظ البدعة وٗتفيفها، فالبدعة 
ْتصى أو يلتـز بعدد معُت مل يثبت ا١تغلظة ٗتتلف عن ا١تخففة، والبدعة يف أصوؿ الدين ٗتتلف عن الفروع، فالذي يسبح مثبل  

بو الدليل من التسبيح يف زمن معُت، ٮتتلف عمن يبتدع شيئا  يف الدين من مسائل الصفات، ٦تن يعطل الصفات أو يشبو 
ا٠تالق اب١تخلوؽ، فإف ىذه بدع، ولكن ىذه البدع متفاوتة من جهة القدر، فينظروف إىل غلظها وطفتها، و٭تذروف من األعلى 

 أشد من األدىن. ٖتذيرا  

وينظروف أيضا  إىل اعتبار آطر إىل الداعي إىل بدعتو والفاعل ٢تا ٣تردا ، ومعلـو أف ا١تبتدع اترة يكوف لديو بدعة ٥تففة، ولكنو 
داعية إليها، فهذا ينشر البدعة، وىو شر ٦تن يبتدع بدعة أشد منو ال تكفره، ولكنو ال يدعو إليها ولو أتويل فيها، فيحذر من 

وؿ أشد من التحذير من الثاين  ألنو يعتقد ىذا الشيء وبقي عليو، وال ٭تدث بذلك أحدا ، و٢تذا الثاين رٔتا يغشى ويسمع األ
منو ٓتبلؼ األوؿ، ١تاذا؟ ألنو يسعى إىل نشر البدعة، والبدعة ٕتر غَتىا، حىت تتعاود تلك البدعة، ٓتبلؼ ىذا الرجل لديو 

تشر، و٢تذا ال بد من النظر إىل ىذين االعتبارين: إىل غلظ البدعة وطفتها، وكذلك إىل بدعة ورٔتا ماتت معو بدعتو ومل تن
 الداعي وغَت الداعي.
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 رواية الراوي للحديث إذا كانت بدعتو مكفرة 
 

 

كبدعة   البدعة ا١تكفرة إذا ظهرت من اإلنساف، نقوؿ: عمل العلماء إىل عدـ قبوؿ رواية الراوي الواقع يف بدعة مكفرة، وىذا
الرفض، وبدعة اٞتهم، وغَت ذلك، وإف كاف متأوال ، ورٔتا جاء عن بعضهم القوؿ ابلقبوؿ منهم، قالوا: ألنو متأوؿ، وغاية 
 ا٠توؼ على اٟتديث ىو الكذب يف حديث النيب عليو الصبلة والسبلـ، ٍب ىذا الراوي يلُت ويتعود ىذا كما نتعود اٟتق.

ء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ ال ينفرد بو أمثاؿ ىؤالء الذين يقعوف يف بدع مكفرة  فنقوؿ: إف مثل ىذا اٟتديث إذا جا
ألف دين هللا ٤تفوظ، وما ال يوجد إال عند مبتدع، فإنو ال قد يثبت يف الدين شيء من ذلك إال وقد ثبت عند أئمة اإلسبلـ، 

هم؟! فأين األصحاب من التابعُت ا١تقربُت منهم ال فهل الصحابة ال يروي عنهم سنة إال من عرؼ ببدعة الرفض أو بدعة اٞت
ينقلوف عنهم ذلك، وكذلك أين أتباع التابعُت ال يرووف عن األجبلء من أىل اٟتق، أتباع السلف الصاحل من التابعُت وأتباع 

 التابعُت ال يرووف عنهم ذلك، فبل يروي عنهم إال من وقع يف بدعة مغلظة.

 عة مغلظة مكفرة فبل تقبل روايتو ْتاؿ، دعا إليها أو مل يدع إليها.و٢تذا نقوؿ: إف من وقع يف بد
 

 رواية ا١تبتدع للحديث إذا كانت بدعتو غَت مكفرة 
 

 

وأما البدعة غَت ا١تكفرة وىي البدعة ا١تخففة ٦تا يقع يف بعض الطوائف من اإلرجاء يف مسائل العمل، وكذلك بعض مسائل 
العلماء ٭تذروف من الرواية عن ا١تبتدع عموما  بكل حاؿ، حىت ال يكثر سواده يف ذلك، ا٠توارج وغَت ذلك، فنقوؿ: إف 

فينساؽ إليو الناس والعامة، ويتسبب الطالب أو العامل إبشهاره حىت ينساؽ إليو الناس، فيتأثروف ببدعتو من حيث ال يشعر، 
ىم يف ذلك مل يكن إشهارا ، إما لقيو يف طريق، أو لقيو يف و٢تذا العلماء ينهوف عن رواية عن ا١تبتدع ورٔتا أطذوا عنو  ألف أطذ

 حج، أو لقيو يف مووع فسمع منو وىو عدؿ يف ذاتو، ويتأوؿ يف بعض ا١تسائل.

 و٢تذا نقوؿ: إف الرواية عن ا١تبتدع جائزة، وروايتو صحيحة إذا مل تكن مغلظة، ومل يكن داعية إىل بدعتو و٬توز األطذ عنو.

إىل بدعتو، وبدعتو ٥تففة فهذا ال يؤثر على عدالتو، وإ٪تا ٨تن ىنا أنطذ ٔتسألة جواز األطذ عنو والسماع  وأما إذا كاف داعيا  
منو، وأما ابلنسبة لعدالتو فليست ٤تل كبلمنا ىنا، فنقوؿ: إف العدؿ عدؿ يف ذلك ما داـ أنو من أىل اإلسبلـ، ومل يقع يف 

عة عنادا  واستكبارا ، وإ٪تا جاءت أتوال ، وكانت بدعتو ٥تففة، ومل يكن معاندا  مفسق ظاىر على سبيل العبد، ومل ترد عليو البد
 أيضا  يف االستماتة يف الدعوة إليها، فهذا عدالتو ٦تا أيطذ هبا العلماء.

رٛتو هللا وىو ٭تذر من الرواية عن ا١تبتدعة قد رو  عن أكثر من عشرة يف كتابو ا١تسند من ا١ترجئة،  أٛتد و٢تذا اإلماـ
وأورابو ٭تدثوف عن ىؤالء الرواة ٖتديثا  ٔتا ال يشهره، إما أف يكوف قد توفوا وانقضى أمرىم،  أٛتد والسبب يف ىذا أف اإلماـ

ع منهم من غَت إظهار أمرىم، طاصة يف زمن تشتهر فيو البدع، كحاؿ الزمن يف العراؽ وحينئٍذ ٭تدث عنهم بعد ذلك، أو ٝت
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 ويف البصرة، ويف الكوفة، وغَت ذلك.

ويف ىذا نقوؿ: إف الكوفة يشتهر فيها ما يتعلق ٔتسائل اإلرجاء، ويشتهر فيها ما يتعلق ابلتشيع، والبصرة يشتهر فيها ا٠توض 
رٛتو هللا على األطذ عن الكوفيُت، واألطذ عن البصريُت، ومل يسلم أىل الكوفة من  ابن ا١تديٍت يف مسائل القدر. و٢تذا نص

 رٛتو هللا: إف أىل الكوفة كلهم شيعة إال اثنُت. أٛتد ـالبدعة حىت يف بعض الطبقات، ويقوؿ اإلما

طذ فيما ظاىره العدالة ومل تكن بدعتو مكفرة، وىل يعٍت ذلك أف اإلنساف يدع الرواية عنهم ابلكلية؟ نقوؿ: إف مثل ىذا يؤ 
وا١تراد ابلتشيع عندىم ليس الرفض ا١توجود عندان، وإ٪تا ما يتعلق بتقدًن بعض الصحابة على بعض مع احًتاـ وتفضيل 

كن ٧تد أف بدعتو رواي عن رواة يف الصحيح وىم من ا١تبتدعة، ول مسلم و البخاري وإجبلؿ عمومهم عليهم روواف هللا  و٢تذا
 ٥تففة ال بدعة مغلظة.

  

 
 أحوال سوء الحفظ عند الرواة

 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]ٍب سوء اٟتفظ إف كاف الزما ، فالشاذ على رأي أو طارائ  فا١تختلط، ومىت توبع سيئ اٟتفظ ٔتعترب وكذا 
 ابرجمموع[.ا١تستور وا١ترسل وا١تدلس: صار حديثهم حسنا  ال لذاتو بل 

ىنا بدأ يتكلم على ما تقدـ اإلشارة إليو يف مسألة الضبط، حينما ذكر الصحيح وقاؿ: )بنقل عدؿ اتـ الضبط(، وتقدـ معنا 
الضبط بنوعيو، وذكران مسألة وبط الصدر، ٍب ىنا يتكلم على ود ذلك، وىو وصف الراوي بسوء اٟتفظ  ألف الضبط ىو 

 أو وعفو، أو غَت ذلك.اٟتفظ، ووده سوء اٟتفظ أو لينو، 

  

 قرائن قبوؿ رواية سيئ اٟتفظ 
 

 

وسوء اٟتفظ إذا طرأ على الراوي يف رواية حديث من األحاديث فإف ىذا ترد بو الرواية، وإذا غلب عليو سوء اٟتفظ ترد بو 
 الرواية إال لقرينة ٭تمل معها ذلك ا١تروي.

يف بعض ا١تواوع عبد هللا بن ٢تيعة ، ورواايت شريك بن عبد هللا النخعي ومفاريدوٙتة قرائن تقبل فيها رواية سيئ اٟتفظ كرواية 
 واألحواؿ فإهنا تقبل لبلحتجاج واالعتضاد هبا، وذلك ٞتملة من القرائن. ومن ىذه القرائن:

فقيو فروي، ولو كاف وعيفا  يف حفظو،  اٟتارث األعور قاٍض، و ابن ٢تيعةأوال : أف تكوف مثبل  ا١تتوف من اطتصاصو، فػ
ا ٦تا رٔتا يتساىل بو وىو قاٍض، فإذا جاءت ا١تتوف ٥تتصرة وىي يف اببو أو ٨تو ذلك، فهذ شريك بن عبد هللا النخعي وكذلك
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 قليل، وال ٮترج ىذا الراوي عن وصف سوء اٟتفظ والضعف، ولكن بعد النظر الناقد يف ىذا رٔتا ٭تمل بعض ا١تروايت عنو.

اثنيا : إذا كاف ا١تنت قصَتا  و٥تتصرا ، فإف سيئ اٟتفظ يضبطو، وإذا كاف طويبل  يرد بو  ألنو يطرأ عليو التقدًن والتأطَت وا٠تلط 
 والتغيَت يف ا١تعٌت.

اثلثا : رٔتا يقًتف ابٟتديث فعل، إما عاينو أو شاىده، فالفعل يف ذلك ىذا ٦تا يضبط، وكذلك أف يكوف يف اٟتديث قصة، 
فالقصة يضبطها الناس ٓتبلؼ األلفاظ وا١تعاين، كأف يتكلم اإلنساف عن الصبلة، فيكوف يستقبل القبلة ويكرب ويضع يديو 

بفاٖتة الكتاب وسورة، وىذه معاين وليست قصة، لكن لو كانت تتضمن قصة: جاء رجل ودطل ٍب فعل  على صدره، ٍب يقرأ 
كذا، فدعاه النيب عليو الصبلة والسبلـ، ٍب قاؿ كذا وغَت ذلك، فهذا مدعاة إىل وبط اٟتدث، فنقوؿ: إف القصة والفعل إذا 

 عاينو اإلنساف فإف ىذا من قرائن قبوؿ رواية سيئ اٟتفظ.
 

 صف رواية سيئ اٟتفظ يف حاؿ اللزـو والطروءو  
 

 

وقولو: )إف كاف الزما ( يعٍت: الزما  ومل يكن طارائ  عليو، ومعٌت الـز يعٍت: من ابتدائو إىل انتهائو، وىو سيئ اٟتفظ، ٓتبلؼ 
األصل وابط، الطارئ الذي يطرأ عليو لسبب إما الطتبلط، أو لكرب، أو عدـ وبطو ١تروايت بعض شيوطو، وىو من جهة 

ولكنو ال يضبط أحاديث فبلف، إما لتضييع الكتاب أو المتزاج ىذه األحاديث أبحاديث غَتىا، فهذا ٭تتاج إىل ٘تييز ونظر 
، ولكنو يضبط أحاديث السَت وا١تغازي، فإذا وصفناه محمد بن إسحاؽومعرفة، فبعض الرواة سيئ اٟتفظ يف األحكاـ، ك

بسوء اٟتفظ فهذا بغَت إطبلؽ، ولكنو يتعلق ابألحكاـ، ومنهم من يضبط أحاديث األحكاـ، إما لكوهنا نسخ ومكتوابت، أو 
 وغَته. السديوذلك كػ بعنايتو هبا، ولكنو يف األحكاـ ليس بضابط ٢تا،

لغَته، فيوصف وقولو: )فالشاذ على رأي( ىذا يف حاؿ ورود ا١تخالفة، وال يسمى الشاذ شاذا  إال ١تخالفة ا١تعٌت أو اللفظ 
ابلشذوذ  ألنو طرج عما ىو أصح منو وأوىل ابألطذ، فإذا مل يكن ٥تالفا  لغَته، فلماذا يسمى شاذا  ال من جهة ا١تعٌت، وال من 

جهة اللفظ، لكن يرد إذا رواه الراوي وىو وعيف يف ذاتو، أي: يرد ذلك اٟتديث، وال نقوؿ حينئٍذ بقبولو، وال يوصف 
عض ابلشذوذ  ألف ىذا اٟتديث ينبغي أف ٭تملو الرواة فلم ٭تملوه، فجاء فبلف منفردا  بو، فيصفونو ابلشذوذ، وقد يصف الب

 رٔتا الشذوذ من ىذا االعتبار، واألوىل أف يوصف ابلضعف حىت ٮتالف من جهة اللفظ وا١تعٌت أو الرواية.
 

 متابعة سيئ اٟتفظ 
 

 

ا١تستور، وا١ترسل، وا١تدلس، صار حديثهم حسنا  ال لذاتو، بل ابرجمموع( ا١تتابعات قولو: )ومىت توبع سيئ اٟتفظ ٔتعترب، وكذا 
على قسمُت كما تقدـ معنا: متابعات قاصرة ومتابعات اتمة، فا١تتابعة ال نقبلها إال ٔتن ىو وعيف أو سيئ اٟتفظ، وأما شدة 

 العُت، ووجودىا كعدمها. الضعف والًتؾ والووع فبل يقبل معها ا١تتابعة على اإلطبلؽ، كذلك جهالة
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 أنواع األحادٌث من جهة اإلسناد

 

 

أو إىل  قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ٍب اإلسناد: إما أف ينتهي إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص تصر٭تا ، أو حكما ، من قولو، أو فعلو، أو تقريره،
بو، ومات على اإلسبلـ، ولو ٗتللت ردة يف األصح، أو إىل التابعي، وىو من الصحايب كذلك، وىو من لقي النيب ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنا  

 لقي الصحايب كذلك، فاألوؿ ا١ترفوع، والثاين ا١توقوؼ، والثالث ا١تقطوع، ومن دوف التابعي فيو مثلو، ويقاؿ لؤلطَتين: األثر[.

  

 ا١ترفوع عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 

األحاديث ا١ترفوعة عن النيب عليو الصبلة والسبلـ ىي ا١تنسوبة إليو، وىي إما أف تكوف من قولو أو قولو: )فاألوؿ ا١ترفوع( 
يو من فعلو أو من تقريره، كأف يقاؿ: قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ، أو رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يفعل كذا، أو كنا عند النيب عل

والنيب ملسو هيلع هللا ىلص ير ، فهذا إقرار، وكل ىذه من األمور ا١ترفوعة، أو أف يقوؿ: كنا مع  الصبلة والسبلـ فقاـ فبلف أو فعل فبلف
 النيب عليو الصبلة والسبلـ غزاة ففعلنا وفعلنا، فهذا مرفوع.

وجل ويدطل يف حكمو أيضا  قوؿ الصحايب: من السنة، وألهنم أدر  الناس ٔتواوع السنة، والتشريع ال أيٌب إال من هللا عز 
 بواسطة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص.

، ومنها ما ىي مصنفات على األبواب   البزار و مسند أٛتد وا١ترفوعات ٢تا مدوانت ومصنفات، منها ا١تسانيد كمسند
. وأما غَتىا فيما يسمى مالك ، وموطأ اإلماـ ابن حباف و ابن طزٯتة ، وصحيح الدارمي كالصحيحُت والسنن األربع، ومسند

 اب١توقوفات أو ا١تقطوعات فلها مصنفات أطر .

وٝتي مرفوعا   ألف اإلسناد ينتهي إىل السماء، فهو مووع علو، وعلى ما تقدـ نقوؿ كما يف مسألة اٟتديث ا١تعلق، كحاؿ 
برفعها ومل تعلقها ابلسقف فإهنا ال تسمى معلقة  ألف أصل  السلسلة ا١تعلقة ابلسقف، فإذا ووعت سلسلة يف األرض ٍب قمت

ثباهتا ىو األرض، وإ٪تا أنت رفعتها من األرض، و٢تذا نقوؿ: إف الوحي جاء من السماء ليتصل ابألرض، وأىل األرض ىم 
ألف النيب عليو الصبلة والسبلـ ىو عمارىا، وا١تقصود بذلك ىم اإلنس واٞتن، والرفع يف ذلك أف ينسب إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

والسبلـ عن ربو، فالنيب عليو رٛتو هللا يف كتابو الصحيح: ابب رواية النيب عليو الصبلة  البخاري الراوي عن ربو، و٢تذا يقوؿ
 الصبلة والسبلـ مبلغ، فَتوي عن هللا سبحانو وتعاىل.

ولكن كاف الرفع إىل النيب عليو الصبلة والسبلـ ألمور منها: أف يفرؽ بُت القرآف والسنة، وبُت ما يضبط لفظو ومعناه، وبُت ما 
 يضبط معناه وال ٬تب أف يلتـز بلفظو.
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 مع العلم أنو عن هللا سبحانو وتعاىل فيو إثقاؿ، فأف أتٌب أبفعاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ ومنها: ويف نسبة كل شيء هلل
وتقوؿ: ىذا فعلو النيب وىو عن ربو، وأشار النيب عليو الصبلة والسبلـ أبصبعو السبابة، وىذا تشريع عن ربو، وسجد النيب  

لومة أهنا عن هللا، فإف يف ىذا إثقاال ، وما كاف معلوما  مستقرا  كذا، وىو تشريع عن ربو، وكل ىذه العبارات وذكر أسانيد مع
ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي  * َوَما يَػْنِطُق َعِن ا٢ْتََو   يًتؾ لعلم األذىاف بو، و٢تذا هللا عز وجل يقوؿ عن نبيو عليو الصبلة والسبلـ:

 [.4-3]النجم: يُوَحى

 إ٪تا ىو مبلغ، وال أيٌب بشيء من عنده، فما جاء من كبلـ هللا فهو ينسب إليو وال ينسب إذا : ىذا األمر انتهى أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فيقاؿ: كبلـ هللا، وقوؿ هللا سبحانو وتعاىل.

ة والسبلـ، يعٍت: رفعت وىذه ا١ترفوعات عن النيب عليو الصبلة والسبلـ ٝتيت مرفوعة نسبة إىل أعلى ا٠تلق لو عليو الصبل
 إليو.

 

 ا١توقوؼ على الصحابة 
 

 

قولو: )والثاين ا١توقوؼ( دوف ذلك ا١توقوفات، يعٍت: توقف اإلنساف مع إمكانو أف يتعد  إىل غَته، أي: أف ترفع إىل غَته 
 فتوقف يف ذلك، وىي ا١تروية عن الصحابة عليهم روواف هللا.

ما يرو  عن الصحابة يف زمن النيب عليو الصبلة والسبلـ من قوؿ أو فعل، ويليو بعد ذلك وىي على مراتب: أعبلىا وأقواىا 
ما يرو  عن أفاول الصحابة كا٠تلفاء الراشدين األربعة، والعشرة ا١تبشرين، والفقهاء الكبار من الصحابة عليهم روواف هللا،  

عبد هللا  ، و عبد هللا بن عباسوأوراهبم، ويليهم بعد ذلك من الفقهاء من الصحابة كػ عمرو بن العاص ، و معاذ بن جبلكػ
ْتسب قرهبم ، وغَتىم من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومراتبهم يف ذلك تتباين  أنس بن مالك ، و عبد هللا بن عمرو و بن عمر

 من النيب عليو الصبلة والسبلـ  ألف جبللتهم ما ظهرت إال ابلقرب من النيب عليو الصبلة والسبلـ.

و٢تذا كاف الصحابة على طبقات، وإف اشًتكوا يف لفظ الصحبة والًتوي واحملبة ٢تم، ولكنهم يتباينوف من جهة الفضل 
ٮتتلف عن فقو غَته، وفقو ا٠تلفاء الراشدين ٮتتلف عن فقو  أيب بكر وواٞتبللة، وكذلك يتباينوف من جهة الفقو والعلم، ففق

ٮتتلف عن فقو من دونو، وذلك لقربو من النيب عليو الصبلة والسبلـ. وفقو أمهات ا١تؤمنُت  عبد هللا بن عباس غَتىم، وفقو
عليو الصبلة والسبلـ أمهات ا١تؤمنُت، وىن  ٮتتلف عن فقو غَتىن من النساء مع االشًتاؾ ابلصحبة، ولكنهن أزواج النيب

أبصر الناس أبفعاؿ النيب يف بيتو، بصبلة الليل، ٔتا يتعلق أبمر الزوجات، والتعامل معهن، واللباس والعورات، واالغتساؿ وغَت 
ىو أفضل  ذلك، فهذا يشاىدنو أكثر من غَتىن، وىن يضبطن شيئا  من ا١تعاين ال يضبطو غَتىن حىت من علية الصحابة من

منهن، فيضبطن ما يتعلق ٔتسائل العدد، مسائل اٟتيض، مسائل االغتساؿ، مسائل طعاـ النيب عليو الصبلة والسبلـ وىيئة 
 اوطجاعو و٨تو ذلك، ابعتبار أف ىذا يكوف يف بيتو عليو الصبلة والسبلـ أكثر من غَته.
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يكوف ا١تفضوؿ أفضل فقها  من غَته، وغَته أفضل منو جبللة،  و٢تذا ٙتة قرائن تتعلق ابلفقو أحياان  ال تتعلق ابلفضل، فرٔتا
عليو روواف هللا يف الفقو أقل أيب بكر الصديق وعدـ ورود الفقو وا١تروي عن بعض الصحابة ال يعٍت عدـ فقهو، فا١تروي عن

أفقو بكثَت، و١تاذا مل  أبو بكر وؿ: فقهاء أجلة ولكن؟ نق أيب بكر أفقو من ابن عباس ، وىل عبد هللا بن عباس من ا١تروي عن
النيب عليو الصبلة والسبلـ إال ٨تو سنتُت، والنيب عليو الصبلة مل يعمر بعد  أاب بكر مروايت كثَتة ابلفقو؟ ألف أيب بكر ترد عن

فامتد بو األجل، ووجد  ابن عباس والسبلـ حديث عهد بوفاة، ومل تستجد مسائل كثَتة ظاىرة ٭تتاج الناس إىل حكايتها، وأما
 التابعوف، فاحتاجوا إىل األطذ عنو.

يو الصبلة والسبلـ، وعامة من حولو قد أدركوا النيب عليو الصبلة والسبلـ مباشرة، فوجد يف سنتُت بعد النيب عل أبو بكر أما
وليسوا ْتاجة إىل األطذ عنو، وقد عاينوا النيب عليو الصبلة والسبلـ، ولو عمر الحتاج الناس إليو ولظهر من فقهو ورأيو ما 

 ىو أكثر وأظهر وأجل من غَته، وىكذا.

صحايب ال يعٍت فضل ا١تكثر عليو، وىذا لظروؼ الزماف وظروؼ ا١تكاف، وظروؼ الناس من و٢تذا نقوؿ: قلة ا١تنقوؿ عن ال
 اٟتوادث وا١تستجدات وغَتىا.

، فقد اعتٌت برواية ا١توقوفات طاصة عن  مالك وٙتة مصنفات اعتنت ّتمع ا١توقوفات، من أقدمها وأشهرىا موطأ اإلماـ
كتب ا١تروية يف ىذا الباب، وكذلك ا١تدنيُت ٦تن أقاـ يف ذلك إما عن الصحابة، أو عن التابعُت أو عن أتباعهم، وىذا أصح ال

،  ابن ا١تنذر  لو، واألوسط لػوالسنن الكرب للبيهقي ، ومعرفة السنن واآلاثر ابن أيب شيبة ، ومصنف عبد الرزاؽ مصنف
،  ابن أيب حاًب ، وتفسَت يرابن جر  ، وكذلك ا١تصنفات ا١تعتنية ابلتفسَت كتفسَت ابن عبد الربواالستذكار والتمهيد لػ

عن الصحابة والرواية عن التابعُت، وجلها ، وغَتىا من ا١تصنفات اليت تعتٍت ابلرواية  ابن ا١تنذر ، وتفسَت عبد بن ٛتيد وتفسَت
أو أكثرىا ىي من ا١توقوفات، وىي على مراتب أيضا  يف مسائل التفسَت، فثمة مفسروف مدنيوف، وٙتة مفسروف من أىل مكة 

 من التابعُت، وٙتة مفسروف صحابة، وٙتة مفسروف اتبعوف، وغَت ذلك.
 

 ا١توقوؼ على التابعي 
 

 

ا١تقطوع ومن دوف التابعي فيو مثلو( ا١تقطوع ما كاف عن التابعُت ومن دوهنم، فيكوف ما كاف عن اتبعي قولو: )والثالث: 
مقطوعا ، وعن اتبع التابعي كذلك مقطوعا   ألف األصل اب١تروي أف يروي عن النيب عليو الصبلة والسبلـ أو على األقل عن 

إىل أنو ينبغي لئلنساف أف ينتبو، وال ٮتبط بُت رواية الراوي من قوؿ  الصحابة، فإذا جاء عن غَتىم كأنو قطع، وىذا فيو إشارة
٣تاىد  و سعيد بن جبَت و عكرمةلو أصحاب كثر، كػ بن عباسعبد هللا أحد التابعُت، أو رفع ذلك إىل شيخو من الصحابة، ف

مروايت عن الصحابة، فبل ٮتلط اإلنساف بينها، ورٔتا تشًتؾ من ، وغَتىم من التابعُت، وىؤالء ٢تم مروايت عنو، ولو  بن جرب
 جهة اللفظ أو ا١تعٌت.

قولو: )ويقاؿ لؤلطَتين: األثر( وصف ما دوف كبلـ النيب عليو الصبلة والسبلـ ابألثر نقوؿ: ىذا ْتسب االصطبلح، منهم من 
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اصطبلحا  على ما كاف دوف النيب عليو الصبلة  يعمم كل ما جاء يف ا١ترفوعات أو ا١توقوفات أبهنا آاثر، ولكن غلب ذلك
 والسبلـ.

  

 
 العلو والنزول فً األسانٌد

 

 

ىل إماـ قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]وا١تسند: مرفوع صحايب بسند ظاىره االتصاؿ، فإف قل عدده، فإما أف ينتهي إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أو إ
 ، فاألوؿ: العلو ا١تطلق، والثاين: النسيب[. شعبةذي صفة علية كػ

لسماع واألطذ، وكذلك من جهة األحاديث إما أف تكوف عالية، وإما أف تكوف انزلة، والعلماء يهتموف بذلك من جهة ا
التصحيح والتضعيف والًتجيح فيما بينها، فاٟتديث العايل أقو  من غَته، ١تاذا؟ لقلة رواتو، فإذا كثرت الرواة زادت نسبة 

 الوىم والغلط، والزايدة والنقصاف والتغيَت، وإذا قلت الرواة قل احتماؿ ذلك.

والنيب  مالك يع الطبقات قليلة، وإما أف يكوف نسبيا ، يعٍت: عادة أف يكوف بُتوالعلو إما أف يكوف علوا  مطلقا ، يعٍت: يف ٚت
عليو رٛتة هللا أف  مالك ، واألصل يف ىذا أنو ال ٯتكن لئلماـ عبد هللا بن عمر عن نافعكػملسو هيلع هللا ىلص اثناف، فيكوف اتبعي وصحايب،  

 واحد، ١تاذا؟ ألف ىذا ىو القدر الذي جعلو هللا عز وجل زمنا  لو، فبل ٯتكن أف يكوف إال عن اتبعي، يكوف بينو وبُت النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 فالعايل أف يكوف بينو وبُت النيب عليو الصبلة والسبلـ اثناف.

، وىذا يتباين، وابلنسبة للعلو  مالكوإذا كاف بينو وبُت النيب عليو الصبلة والسبلـ ثبلثة، فهذا نزوؿ، وىو نزوؿ نسيب ابلنسبة لػ
من تبلمذتو ثبلثة، واحد يروي عن اآلطر،  مالك والنزوؿ اترة يكوف عاليا  ابلنسبة لفبلف، ولكن ١تا بعده يكوف انزال ، فَتوي عن

النازؿ أقو  من العايل  ألف اإلسناد  وىكذا، العتبارات، واترة يكوف اإلسناد مالك ، وعايل فيما قبل مالك فهو انزؿ فيما بعد
 النازؿ ىم أئمة ثقات، والعايل ىم متوسطوف أو قليلو الضبط.

 

 
 صور االلتقاء بالمصنف وشٌوخه فً رواٌة الحدٌث

 

 

شيخ قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]وفيو ا١توافقة، وىو الوصوؿ إىل شيخ أحد ا١تصنفُت من غَت طريقو، وفيو البدؿ وىو الوصوؿ إىل 
شيخو كذلك، وفيو ا١تساواة: وىي استواء عدد اإلسناد من الراوي إىل آطر مع إسناد أحد ا١تصنفُت، وفيو ا١تصافحة: وىي 

 االستواء مع تلميذ ذلك ا١تصنف. ويقابل العلو أبقسامو النزوؿ[.

عات، فهي أيضا  مستخرجات، ىذا ما يتعلق بتعدد الطرؽ، أو التقاء بشيخ ا١تصنف أو شيخ شيخو، ىذه وإف كانت تسمى متاب
ويستخرج عليو، أو لو أسانيد، فيوافقو  البخاري و مسلم وٙتة مصنفات يف ىذا، منهم من يعمد إىل كتاب من الكتب كصحيح

أيب  ، ومستخرج اإلٝتاعيلي يف ا١تنت، واترة يوافقو يف شيخو، أو يف شيخ شيخو، فيسمى ذلك الكتاب مستخرجا ، كمستخرج
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 وغَتىا من ا١تصنفات. عوانة

  

 رواية األقراف عن نفس الشيخ 
 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]فإف تشارؾ الراوي ومن رو  عنو يف السن أو يف اللقي فهو األقراف، وإف رو  كل منهما عن اآلطر 
عكسو كثرة، ومنو من رو  عن أبيو عن  فا١تدبج، وإف رو  عمن دونو فاألكابر عن األصاغر، ومنو اآلابء عن األبناء، ويف

 جده[.

قولو: )فإف تشارؾ الراوي ومن رو  عنو يف السن أو يف اللقي فهو األقراف( وىذا يعرؼ ابلتاريخ وا١تبلزمة أيضا ، ورٔتا يؤثر 
ماع عن ىذا التاريخ، ورٔتا ال يؤثر، فاألقراف رٔتا ٮتتلفاف من جهة العمر، فهذا شاب وىذا شيخ، ولكن قد جاءا إىل الس

 الشيخ يف زمن واحد، فيقاؿ: ىذا من أقراف فبلف، وإف فاؽ أحد٫تا اآلطر سنا ، فيسموف أقراان  على اصطبلح احملدثُت.

واترة يكوف الرواة قد اتفقوا يف السن، واتفقوا كذلك يف السماع، فيكونوف أقراان  من ىذين الوجهُت، فبل بد من النظر إىل 
سن وإىل ما يتعلق ابلسماع من جهة الشيخ وزمنو، فرٔتا التقيا ابألطذ عن شيخ واحد يف مكة يف عاـ ىذين االعتبارين: إىل ال

واحد يف اٟتج، فأطذا عن ذلك الشيخ، وٝتعا منو يف مووع واحد، مع أف ىذا الراوي عمره ٜتسوف، وىذا عمره ثبلثوف أو 
 لرواية عن ىذا.عشروف، أو ذاؾ أكرب وأقل، ومع التباين يف ذلك، فهما أقراف اب

 

 رواية األقراف عن بعضهم 
 

 

قولو: )وإف رو  كل منهما عن اآلطر فا١تدبج( رواية األقراف عن بعضهما ٭ترص العلماء عليها حىت ال يغلب على ظن 
أو ٨تو ذلك، الباحث والناظر أف ٙتة اوطرااب  يف اإلسناد أو طلطا ، أو تصحيفا ، أو ططأ رٔتا يطرأ ابلكتابة، أو زلة طباعية 

 فاألقراف رٔتا يروي بعضهم عن بعض.

وإذا رو  الراوي عن قرينو، ورو  قرينو عنو فهذا ا١تدبج، وىذا لو أحواؿ، ومن لطائف األسانيد أف يعتٍت بو العلماء، حىت 
لك، أو إذا نظر الراوي وعرؼ يف ذىنو أف األقراف يرووف عن بعض أزاؿ عنو احتماؿ االوطراب، أو احتماؿ الوىم يف ذ

 ا٠تطأ أو الزلل الذي يكوف من الكتاب أو رٔتا من بعض الرواة.
 

 رواية األكابر عن األصاغر 
 

 

قولو: )وإف رو  عمن دونو فاألكابر عن األصاغر( وىذا كذلك يعتٍت بو العلماء يف مسألة رواية األكابر عن األصاغر حىت ال 
يظن الوىم، فإما أف يكوف بُت الكبَت والصغَت صلة فبل يستغرب اإلنساف أف يروي األب عن ابنو، وال يستغرب أيضا  إذا 
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ٝتع منو حديثا ، يعٍت: أطذه عنو،  البخاري رٛتو هللا أف الًتمذي و٢تذا ذكر اإلماـوجد الراوي الكبَت يروي عن تلميذه، 
، وإذا وجدان حديثا  يرويو الشيخ عن تلميذه، وعرفنا رواية األكابر عن األصاغر نعلم أنو ال  البخاري والًتمذي ىو من تبلميذ

 يوجد طلل يف ذلك، وىذا من األحواؿ النادرة.

شيئا ،  أيب داود ٝتع من أٛتد ، ولكن أٛتد من تبلمذة أبو داود رٛتو هللا، و أٛتد مع اإلماـ أيب داود وكذلك ٧تد ىذا عند
 وىي من رواية األكابر عن األصاغر.

 

 رواية اآلابء عن األبناء والعكس 
 

 

اآلابء عن األبناء موجودة، ولكنها قولو: )ومنو اآلابء عن األبناء، ويف عكسو كثرة، ومنو من رو  عن أبيو عن جده( رواية 
عن أبيو عن  هبز بن حكيم عن أبيو عن جده، عمرو بن شعيب ليست بكثرة رواية األبناء عن اآلابء وىي مشتهرة، كرواية

عن أبيو،  دمحم بن اٟتسن عن أبيو، وكذلك روايةعامر بن سعد بن أيب وقاص و مصعبكػ سعد بن أيب وقاص جده، رواية أبناء
 وغَت ذلك من رواايت األبناء عن اآلابء، وىي أشهر.

عن أبيو عن جده، ومنها ما  عمرو بن شعيب وٙتة مصنفات يف ىذا ٚتعها بعضهم، منها ما ىي أجزاء لبعض ا١تروايت كرواية
 ىي رواية ٟتصر ما يرويو األبناء عن اآلابء من جهة ال سرد الرواايت، وإ٪تا ْتصر أمثلة ٢تا.

  

 
 طرق معرفة إبهام الرواة فً أسانٌد األحادٌث

 

 

وإف اشًتؾ اثناف عن شيخ، وتقدـ موت أحد٫تا، فهو السابق والبلحق، وإف رو  عن اثنُت متفقي قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] 
 االسم ومل يتميزا، فباطتصاصو أبحد٫تا يتبُت ا١تهمل [.

 الرواة قد يقع اللبس بينهم لبعض األمور ا١تشكلة على اإلنساف ٦تا ال ٬تري عادة يف األسانيد، وىذا ٯتيزه اإلنساف ٔتعرفة أمثاؿ
 ىذه الضوابط ووجودىا يف األسانيد، وأهنا ليست غريبة.

وكذلك إذا عرؼ اإلنساف الظروؼ اليت ٖتيط بذلك الراوي والقرائن، وقد تقدـ معنا اإلشارة إىل أف الراوي رٔتا يشًتؾ مع غَته 
١تنت؟ احملموؿ يف ذلك، وٯتيز أيضا  ابلشيخ، فيميز ابلتلميذ، وقد يشًتؾ مع الراوي ابلشيخ والتلميذ أيضا  فيميز اب١تتوف، ما ىو ا

أبمر رابع ابألسانيد أيضا   بشيخ الشيخ، فتارة بعضهم يعتٍت برواية طرؽ معينة، وبعضهم يروي اٞتميع، وىذه قرائن قد توجد يف 
 بعض األحواؿ، وقد ال توجد يف أحواؿ أطر ، وىي من القرائن اليت ٯتيز هبا الراوي غَته.

 ىذا من كتب الرجاؿ ٔتعرفة ا١تكثر وا١تقل وا١تبلـز وغَت ذلك، فا١تكثر مبلزمة يقدـ على غَته  ألنو كذلك ا١تصنفات ا١تدونة يف
إذا أهبم أو اشًتؾ معو غَته قدـ على ا١تقل يف ذلك، وىذا ىو األغلب، أف النقلة والرواة يبهموف ا١تشهور للعلم بو، ولكن عند 
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  ألهنم ينظروف إىل اٟتديث ارجمرد، ٓتبلؼ الراوي أو الضابط الذي يكثر من ا١تتأطرين ال ٯتيزوف أف ىذا مكثر أو ليس ٔتكثر
 اٟتفظ، ويعلم عدد ا١تروايت، فهذا ٮتتلف عمن يقف على حديث ٣تتزئ بعينو ال يربطو بغَته من ا١تروايت.

 

 
 رواٌة من حدث ونسً

 

 

 يف األصح، وفيو: من حدث ونسي[. قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وإف جحد مرويو جزما  رد، أو احتماال  قبل

وىذا صنف فيو بعض العلماء كتذكرة ا١تؤتسي فيمن حدث ونسي، وىذا أف بعض الرواة رٔتا ٭تدث ْتديث ٍب ينساه، وىذا 
 . أيب ىريرة عن أبيو عن سهيل بن أيب صاحل يوجد لو نظائر يف السنن، كما يف رواية

مل أحدثك بو، وكاف عا١تا  بو، فظاىر كبلـ ا١تصنف أنو يقسمو إىل قسمُت: قسم ٬تـز ابلنفي أنو  فإذا رو  الراوي حديثا ، ٍب قاؿ:
، يقوؿ: ال أذكر وال أظن، ومل أحدث هبذا اٟتديث، ولكن  ما حدث بذلك، وىذا يف الغالب أنو يرد، وقسم ينفي لكنو ال ٬تـز

: إف الثاين يقبل، واألوؿ ٭تتاط يف عدـ روايتو، وقد يكوف قطعو بذلك مل يكن معو يف سياؽ التأكيد وا١تنع، فنقوؿ حينئذٍ 
 اإلنساف مستوثقا  من ىذا النقل، واثبتا  عنده كاألطذ ابليد، وىذا أيضا  لو أحواؿ.

 

 
 صٌغ األداء لدى الرواة

 

 

 [.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وإف اتفق الرواة يف صيغ األداء، أو غَتىا من اٟتاالت، فهو ا١تسلسل 

  

 الفرؽ بُت صيغ األداء 
 

 

ٙتة صيغ لؤلداء ينقلها الرواة، وىي متعددة، كحدثنا وأطربان وأنبأان وٝتعت وٝتعنا، أو عن أو قاؿ، أو أف أو غَت ذلك من 
 صيغ األداء، يعٍت: ىو ٖتمل وكيف أداىا؟ يؤديها بعبارة.

واحدا ، فما داـ اللفظة تفيد السماع فسواء  قاؿ: حدثنا أو وأيها أقو ؟ من العلماء من ٬تعل االشًتاؾ يف ما يثبت ٝتاعو 
عليهم رٛتة هللا،  سفياف و البخاري أطربان أو أنبأان أو ٝتعنا، فهي ٔتعٌت واحد  ألهنا أفادت السماع وانتهى، وىذا ظاىر صنيع

رٛتو هللا على ذلك يف كتابو الصحيح، فقاؿ: ابب قوؿ الراوي: حدثنا وأطربان وأنبأان. قاؿ:  البخاري وقد ترجم
 معٌت واحد.حدثنا وأطربان وأنبأان وٝتعت واحدا ، يعٍت: على  سفياف : كاف عند اٟتميدي وقاؿ

ولكن الذي يظهر يل وهللا أعلم أف صيغ السماع ٗتتلف من حيث اٞتمع واإلفراد، فاإلفراد يعٍت: أف اإلنساف طوطب بذاتو 
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 يف الغالب، وىي قرينة وليست قطعية، فإذا قاؿ اإلنساف: حدثٍت فبلف، أو قاؿ يل فبلف، فهذا يعٍت أنو ىو ا١تعٍت.

إلطوة هبذا وىم ٚتع، فهؤالء يقولوف: حدثنا، ولكن ٮتتلف إذا كاف العدد قليبل  عن العدد و٨تن مثبل  يف ىذا ارجملس ٨تدث ا
الكثَت، فالعدد الكثَت يلحقهم التغافل وارٗتاء الذىن، وعدـ االستحضار واالنتباه يغلب على القلة، فإذا كاف اإلنساف واحدا ، 

ه، ١تاذا؟ ألنو مووع انتباه وشد، وىو ا١تعٍت، وكلما عٍت وحدثتو أنت أو أحدثو أان فإف ذىنو يكوف حاورا  أكثر من غَت 
 اإلنساف وطصص بشيء فإنو أشد انتباىا .

فإذا كاف ٙتة قرينة تدؿ على أف الراوي ٝتع لوحده، فهذا أقو  من غَته، وىو أشد انتباىا ، فإذا قاؿ: قاؿ يل فبلف، أو 
بشيء ٔتن األلفاظ ٦تا يفيد أنو ىو وإايه، كأف يقوؿ: كنت أان وفبلف حدثٍت فبلف، أو أطربين فبلف، أو أنبأين فبلف، أو اقًتف 

يف طريق، أو يف ٣تلس، أو يف ا١تسجد، أو أتيتو وىو متكأ على سارية فقاؿ: حدثٍت فبلف، فهذه قرينة على أنو ٝتع منو 
 وحده، وأف ذىنو يف ذلك أشد حضورا  من غَته.

 إذا : اإلفراد أقو  من اٞتمع.
 

 اظ اٞتمع يف صيغ األداءتفاول ألف 
 

 

وألفاظ اٞتمع كحدثنا وأطربان وأنبأان وٝتعت، ىذا مووع طبلؼ عند العلماء من جهة تفاولها على بعضها، منهم من ٬تعل 
 أطربان إجازة، و٬تعل حدثنا وأنبأان والسماع واحدا .

 فيها ابإلطبار إذا أدرؾ من وجد كبلمو.وكذلك ما يتعلق ٔتسألة الوجادة فإهنا ال تذكر صيغ اإلطبار، وبعضهم يتجوز 
 

 ا١تسلسل يف صيغ السماع 
 

 

وإذا اجتمعت صيغ السماع ٝتي ا١تسلسل، مسلسل ابلتحديث، أو مسلسل ابلعنعنة، أو اشًتكا يف وصف كا١تصافحة أو 
ابالبتسامة، أو مسلسل ابحملمدين أو القياـ أو االبتسامة وغَت ذلك، فيقاؿ: ىذا مسلسل ابلقياـ أو ابلقعود أو اب١تصافحة أو 

 األٛتدين، أو غَت ذلك من ا١تسلسبلت.

 نكتفي هبذا، وابهلل التوفيق، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم.
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 سماخلا سردلا

ا١تعاصر لشيخو تفيد كثَتة ىي األلفاظ والصيغ اليت يستعملها رواة اٟتديث لبياف طرؽ أطذىم للحديث من شيوطهم، وعنعنة 
السماع مع إمكانية اللقيا إال من مدلس. ويشًتط يف اإلجازة برواية اٟتديث من الشيخ ١تن يروي عنو أف أيذف لو بذلك، وال تصح 

.  للمجهوؿ وا١تعدـو

 
 صٌغ األداء والسماع

 

 

 ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين. بسمميحرلا نمحرلا هللا ، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم، وعلى آلو وصحبو

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وصيغ األداء: ٝتعت وحدثٍت، ٍب أطربين، وقرأت عليو، ٍب قرئ عليو وأان أٝتع، ٍب أنبأين، ٍب انولٍت، ٍب 
حها وأرفعها شافهٍت، ٍب كتب إيل، ٍب عن، و٨توىا. فاألوالف: ١تن ٝتع وحده من لفظ الشيخ. فإف ٚتع: فمع غَته، وأو٢تا: أصر 

 يف اإلمبلء، والثالث والرابع: ١تن قرأ بنفسو. فإف ٚتع فهو كا٠تامس[.

تقدـ اإلشارة إىل مسألة صيغ السماع وتنوعها، وكذلك اطتبلؼ العلماء يف االٖتاد بُت ألفاظ السماع وترتيبها، وفيما ذكر 
 ا الًتتيب.ا١تصنف رٛتو هللا ىناؾ من يوافقو على ىذا، وىناؾ من ال يوافقو على ىذ

  

 األقو  يف صيغ السماع 
 

 

ما ىو ٤تل اتفاؽ عند العلماء أف الصيغة اليت تثبت ٝتاعا  أقو  من الصيغة اليت ال تثبت ذلك، فقولو: )أطربان وأنبأان وحدثنا( 
 أقو  من قولو: )عن( أو )أف فبلان ( أو )قاؿ فبلف(.

 الراوي: عن، وقولو: )أف فبلان  قاؿ(.واطتلفوا يف العنعنة واألأننة أيهما أقو ؟ قوؿ 

 فنقوؿ حينئذ: إف ما أفاد ٝتاعا  أقو  من غَته، وغَته الذي ال يفيد ٝتاعا  يكوف يف اٟتكم سواء، ٭تتاط يف ذلك اإلنساف.
 

 ا١تغايرة بُت صيغ السماع 
 

 

وكذلك ينبغي أف نعلم أف صيغ السماع قد تدطل فيها ا١تغايرة كما تقدـ اإلشارة إىل ىذا، يف االطتبلؼ بُت صيغ السماع، 
فمن الرواة من يبدؿ صيغة ٝتاع شيخو، ومنهم من ٬تريها على ما ىي عليو، فبعض الرواة يبدؿ )أطربان( )عن(، أو )أف فبلان  

، فينظر إذا كاف احملدث صاحب الكتاب ٦تن يًتطص يف صيغ السماع فحينئٍذ قاؿ( أو غَت ذلك، ْتسب مذىب الراوي



74 
 

نقوؿ: إف الًتطص بذلك ىو منهج لو، وعلى ىذا لو طالفو غَته فهذا من ا١تخالفة ا١تقبولة، ولكن إذا كاف شديد االحتياط 
يغة السماع يف أمر مشكل يف ٝتاع بذكر صيغ السماع وطالفو غَته بذكرىا، فذكر العنعنة أو األأننة، ٍب جاء راٍو فذكر ص

التلميذ من الشيخ أو ٨تو ذلك، فإننا نقوؿ: إف األصل يف ذلك أف مثل ىذه الرواية ٤تتملة لعدـ القبوؿ  ألف بعض الرواة رٔتا 
يتجوز، فيغلب على ظنو أف فبلان  ما رو  عن فبلف إال بسماع، فيذكر صيغة )حدثنا( من ابب إحساف الظن، وىذا يوجد، 

 ا ذكرت ططأ ، وىذا معروؼ يف األسانيد وإف مل يكن كثَتا .ورٔت

وقد يقع من بعض الرواة التجوز، وذلك أف بعض الرواة يقوؿ: أطربين فبلف أو ٝتعت فبلان ، يشَت بلفظ ا١تفرد، بينما ىو 
 حدث اٞتماعة.

 

 داللة تغَت صيغة السماع 
 

 

ارجملس، أنو ٝتعو يف أكثر من مووع، فإذا جاء يف ا١تسند: )أطربان( وجاء يف وإذا تغَتت صيغة السماع فبل يعٍت ذلك تغَت 
مووع )عن(، أو جاء )أطربان( ويف مووع )أنبأان(، ال يعٍت ذلك أف الشيخ حدث هبذا اٟتديث ٢تذا الراوي بعينو اٟتديث 

ة التلميذ لشيخو ٢تا أثر على وبطو مرتُت أو أكثر من ذلك، نقوؿ: ىذا ٤تتمل سواء تغَتت أو مل تتغَت، و٢تذا طوؿ مبلزم
 للحديث ومعرفتو لو، وتقدٯتو على غَته ٦تن طالفو ا١تتأطر وىذا من القرائن.

قولو: )والثالث والرابع: ١تن قرأ بنفسو. فإف ٚتع فهو كا٠تامس( وىذا يظهر يف القراءة يف قولو: )قرأت على فبلف( فهذا 
 أنو أدعى وأقرب إىل وبط اٟتديث من أف لو كاف يروي مع غَته. إشارة إىل أنو ىو القارئ، وليس غَته، يعٍت:

  

 
 إجازة الشٌخ لتلمٌذه بالرواٌة عنه

 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]واإلنباء ٔتعٌت اإلطبار، إال يف عرؼ ا١تتأطرين فهو لئلجازة كعن[.

 اإلجازة من مواوع ا٠تبلؼ عند العلماء من جهة قبو٢تا.

ابإلجازة: أف يسمع التلميذ من شيخو بعض حديث ٍب ٬تيزه يف الباقي، أو ال يسمع منو شيئا ، و٬تيزه ْتديثو فيناولو إايه، وا١تراد 
يقوؿ: طذ ىذا الكتاب حدث بو عٍت، أو حدث عٍت ْتديث كذا، فيعطيو ىذا اٟتديث أو ذلك الكتاب فَتويو عنو من كتابو، 

ختاف، وإذا أطذ نسخة فهو أوبط من غَته ٦تن ٭تدث عنو إجازة من كتاب غَت ويقـو التلميذ بنسخ ذلك الكتاب، لو نس
الشيخ، فيجيزه الشيخ، ويكوف الشيخ وعيف الكتابة، فيقوؿ: أجزتك بكتايب كذا، وال أيطذ منو نسخة، وإ٪تا أيطذ من أحد 

 تبلميذه، فيستنسخ نسخة أطذت عن نسخة الشيخ، وىذا ٦تا ىو دوف ذلك مرتبة.

العلماء من يسوغ الرواية ابإلجازة، و٬تيز قولو: )أطربان( يف مثل ىذا، ومنهم من ٬تيز صيغ السماع كلها ابعتبار أف ىذا ومن 
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 الكتاب كتاب صحيح ورواه عنو.

راية، واإلجازة يدطلها كثَتا  التصحيف والتحريف  ألنو مل يسمعها، طاصة إذا كاف ارجماز ليس من أىل العلم وا١تعرفة ابلرواية والد
 فيقع عنده التصحيف، طاصة من ا١تتقدمُت من غَت العرب الذين كانوا يف زمن عدـ النقط.

 

 
 وجود العنعنة فً السند من المعاصر

 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وعنعنة ا١تعاصر ٤تمولة على السماع إال من مدلس، وقيل: يشًتط ثبوت لقائهما ولو مرة وىو 
 ا١تختار[.

تفيد ٝتاعا ، لكنها أيضا  ال تدؿ على االنقطاع، وإ٪تا تدؿ على احتماؿ األمرين، وينتفي االنقطاع اب١تعاصرة وإمكاف  العنعنة ال
 اللقي، فإذا تعاصرا وأمكن اللقي، ومل يتهم الراوي ابلتدليس فحينئٍذ يكوف اٟتديث متصبل .

  

 القرائن الدالة على حصوؿ االنقطاع عند العنعنة 
 

 

 قرائن إذا وجدت احتمل يف ذلك االنقطاع، وذلك يف قرائن متعددة منها:وٙتة 

القرينة األوىل: االطتبلؼ يف البلد، وتباعد٫تا، وذلك إذا كاف الراوي مثبل  طراساين الشيخ، وتلميذه ٯتاين، فيحدث اليماين 
د احتماؿ عدـ السماع للتباعد، وكلما تقاربت عن ا٠تراساين ْتديث بصيغة العنعنة، وىذا إذا مل يكن ٙتة قرينة بقرب البلد فيزي

 البلداف وزادت ا١تدة فهذا من القرائن يف القبوؿ وأنو ٝتع منو.

القرينة الثانية: طوؿ زمن ا١تعاصرة  ألنو إذا زاد زمن ا١تعاصرة زاؿ احتماؿ السماع، فحينما يتعاصر اثناف يف بلدتُت متباعدتُت 
يكوف عمر الشيخ ٙتانُت، وعمر التلميذ عند وفاتو عشروف، فالغالب أف ٫تة الطالب فإف احتماؿ اللقي يف ذلك قليل، كأف 

يف االرٖتاؿ واالنتقاؿ ولقي الشيوخ تكوف بعد سن ا٠تامس عشرة، وكلما أتطر الناس يف ذلك زمنا  أتطروا كذلك عناية يف ىذا 
لطالب ٭ترص على العناية بعلماء بلده، فإذا استنفدىم الباب، وىذه الفًتة مع تباعد البلداف تدفع اٞتـز ابلسماع ١تاذا؟ ألف ا

أيطذ من األبعدين، إذا  ىذه ا١تدة ليست بكافية أف أيطذ ٔتحيطو ومن حولو، كأف يكوف مدنيا ، أو يكوف صنعانيا ، أو يكوف 
ىل ا٠تراسانيُت يف مكيا ، أو يكوف كوفيا  أو ٨تو ذلك، فيحتاج إىل األطذ من علماء بلده، وىم أقرب من أف يروي ويذىب إ

فًتة زمنية من سنتُت إىل ثبلث سنوات إىل أربع أو ٜتس سنوات، إذا  فضعف ا١تدة بُت الراويُت يف رواية ال تفيد السماع 
ابلعنعنة واألأننة أف اجتماع التباعد بُت البلداف وقلة ا١تدة الزمنية من قرائن عدـ السماع وترجيحو على السماع، و٢تذا نقوؿ: 

 ا٠تبلؼ يف مثل ىذا واجتمعت القرائن يف مثلو فإف ىذا دليل على عدـ ٝتاعو.إذا وقع 



76 
 

القرينة الثالثة: كثرة ا١تروي وقلتو، وىذه ٢تا أثر على ترجيح أحد األمرين، ال اٞتـز بو، فإذا تباعدت البلداف ومل يرو إال حديثا  
رينة على عدـ اللقاء؟ ألنو ال يرٖتل ليسمع حديثا  واحدا ، واحدا  مع قلة الزمن، فهذه قرينة على عدـ اللقاء، و١تاذا نقوؿ: ق

وإ٪تا يرٖتل وقد ٚتع ٫تتو على أف أيطذ ما لد  الشيخ من حديثو أو من أىم حديثو  وىو ما قصده ابالرٖتاؿ ابلذىاب إىل 
احدا  وىو يف زمن ذلك البلد إال وقد نوه ابسم ذلك الشيخ ّتمعو للحديث والسنة، فيذىب إليو ويرٖتل وأيطذ حديثا  و 

 قصَت، فهذا من قرائن عدـ السماع.

و٢تذا ٕتد بعض األئمة يذكروف أف فبلان  مل يسمع من فبلف  ألهنم سربوا أمثاؿ ىذه األمور، تباعد القطرين وقلة الزمن، وقلة 
 ا١تروي، فاجتمعت وأعطت عند ذلك اإلماـ عدـ السماع منو.

أىل بلده حديثا  بصيغة ال تفيد ٝتاعا  حديثا  ال يوجد عند أىل بلده، ٔتعٌت حديث  القرينة الرابعة: أف يروي الراوي عن غَت
يرويو ٯتاين أو مصري عن طراساين، وتباعد بُت القطرين، فَتوي حديثا  ال يوجد عن ا٠تراسانيُت عن شيخو، فهذا دليل على 

عنو، فيقوموف برواية ذلك اٟتديث عنو وٛتلو  وجود راٍو بينهما وىم يف ذلك، واألصل أنو ٭تمل رواية الراوي أىل بلده 
 كذلك.

القرينة ا٠تامسة: أف يكوف التلميذ غَت معروؼ ابالرٖتاؿ من جهة األصل، مل يرٖتل إىل بلداف دوف تلك البلد، كمصري أو 
فيد ٝتاعو، وىذا ٯتاين، أيها أقرب إليو مكة أو ا١تدينة أو طراساف؟ مكة وا١تدينة، فإذا رو  عن شيخ لو طراساين بصيغة ال ت

التلميذ ال يعرؼ ابالرٖتاؿ إىل البلداف اليت ىي أوىل وأقرب من طراساف فهذه قرينة على عدـ السماع، ونرجح حينئٍذ عدـ 
 السماع.

القرينة السادسة: أف يعرؼ الشيخ بعدـ االرٖتاؿ، وقد ذكران ىنا أف التلميذ ال يعرؼ ابالرٖتاؿ، وكذلك الشيخ ال يعرؼ 
ألنو احتماؿ أف الشيخ ىو الذي ارٖتل إىل التلميذ، طاصة إىل مواوع معظمة كمكة وا١تدينة، فهذه قرينة على أف ابالرٖتاؿ  

صيغة السماع ال تدؿ على أنو ٝتع منو، وىي إىل االنقطاع أقرب، كأف يكوف طراسانيا  مل يشتهر عنو أنو ذىب إىل مكة 
و ا١تصري التقى مع الشيخ يف مكة يف اٟتج، فسمع منو اٟتديث واٟتديثُت، وا١تدينة  الحتماؿ أف يكوف ذلك التلميذ اليماين أ

 فإذا نظران يف سَتتو وجدان أنو مل يرٖتل، وىذا من قرائن إثبات عدـ السماع.

القرينة السابعة: أال يشارؾ ذلك التلميذ من ىو أوىل منو ابلرواية عنو من أىل بلده، أو من أىل العناية، ا١تشاركة على سبيل 
، وىذا نعرفو ابلنظر إىل رواايت تبلميذ ذلك الشيخ، وذلك مثبل  شيخ طراساين لو تبلميذ مائة، وىؤالء ا١تائة يوجد  العمـو
منهم عشرة أو سبعة مدنيُت، أو حجازيُت، أو ٯتانيُت، أو ٨تو ذلك، فهذا دليل على أف الشيخ إما وفد إليو الناس، أو ىو 

يعٍت: أصبح ٙتة حركة للشيخ، وىذه اٟتركة قد يضعف على اإلنساف ٘تييزىا، أي: وعف ٖترؾ من مكانو، فالتقوا يف نقطة، 
عند اإلنساف ٘تييز من الذي ٖترؾ، ولكن يف الغالب أف التلميذ يتحرؾ، واحتماؿ أف الشيخ ٖترؾ من مووعو إما إىل مكة 

أف صيغة الرواية ٤تمولة على السماع  ألف ٙتة وا١تدينة، والتقى هبذا اٞتمع، وىذا يعطيك عند الوقوؼ على رواية راٍو ترجيح 
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ٚتع رووا عنو يف بلداف أطر ، فاشًتطوا معو ودؿ على حركة الشيخ إما إىل مكة وا١تدينة، وما كل مواوع االرٖتاؿ للرواة 
نو ذىب إىل تبلميذ وشيوخ تدوهنا الكتب، طاصة ما يتعلق ابٟتج، ابعتبار أنو طريقة معلومة، ما كل من ذىب إىل اٟتج يقاؿ أ

 اٟتج، الناس معتادة على ىذا، على إسقاط ىذا الفرض.
 

 اشًتاط ا١تعاصرة وإمكاف اللقي إلثبات السماع من ا١تعنعن 
 

 

قولو: )وقيل: يشًتط ثبوت لقائهما ولو مرة وىو ا١تختار( ىذا األصل، أف نشًتط ا١تعاصرة وإمكاف اللقي، وتقدـ معنا القرائن 
إ٭تاء، لكن ال تدؿ دليبل  قاطعا ، فكوف الشيخ مصراي  والتلميذ ٯتانيا  ىل ىذا دليل قطعي أنو ما التقيا؟ اليت تعطي اإلنساف 

 ليس بدليل ىذه األقطار، لكن ىي قرائن، فإذا اجتمعت أمثاؿ ىذه القرائن أعطت اإلنساف قوة بنفي ذلك السماع.

ا ما ٘تتد عشر عشرين ثبلثُت أربعُت سنة، وكلما امتد زمن زاد و٢تذا نقوؿ: ا١تعاصرة وإمكاف اللقي، وا١تعاصرة تتباين منه
احتماؿ اللقاء، وإذا قصر قصر احتماؿ اللقاء، فاسم ا١تعاصرة عريق، وىو شامل لسنوات، لسنة سنتُت، وشامل لعشرين 

 وثبلثُت وٜتسُت وستُت سنة.

مستحيبل ، ىناؾ ما ىو مستحيل مع وجود ا١تعاصرة، مثبل  أف وبُت ا١تعاصرة وثبوت اللقاء إمكاف اللقاء، أف يكوف ٦تكنا ، ال 
يروي التلميذ عن شيخو حديثا ، ويكوف الشيخ ٤تبوسا ، فهذه معاصرة، لكن السماع يف ذلك ٤تاؿ أف يروي، طاصة إذا كاف 

 ص الناس منو.التلميذ بعيدا  عن الشيخ، فما ىي ا٠تصيصة أف لقي التلميذ الشيخ يف حبسو وىو مغًتب عنو ومل يره أط

 إذا  فوجود ا١تعاصرة يف ذاهتا ال يلـز من ذلك اللقي، بل حىت إف كاف اللقي إذا وجد دليل قاطع بعدـ ثبوتو، فإنو يقاؿ بذلك.

كذلك: إذا وجدت ا١تعاصرة وكاف التلميذ صغَتا ، مثبل  تويف الشيخ وعمر التلميذ عشر سنوات، و٫تا من بلداف متباعدة،  
فالشيخ شامي والتلميذ ٯتاين، والتلميذ عمره عشر سنوات عند وفاة الشيخ، فهذا شبو قطع أف إمكاف  كاليماين والشامي،

 اللقي بعيد، ١تاذا؟ ألف الصغَت ال يعرؼ ابلرحلة، وال يعرؼ ابالنتقاؿ من بلد إىل بلد.
  

 
 أنواع اإلجازة برواٌة الحدٌث

 

 

اإلجازة ا١تتلفظ هبا، وا١تكاتبة يف اإلجازة ا١تكتوب هبا، واشًتطوا يف صحة ا١تناولة  قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وأطلقوا ا١تشافهة يف
اقًتاهنا ابإلذف ابلرواية، وىي أرفع أنواع اإلجازة. وكذا اشًتطوا اإلذف يف الوجادة، والوصية ابلكتاب، ويف اإلعبلـ، وإال فبل عربة 

 يف ٚتيع ذلك [. بذلك، كاإلجازة العامة، وللمجهوؿ وا١تعدـو على األصح
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 اإلجازة اب١تشافهة والكتابة 
 

 

اإلجازة إما أف تكوف معاينة مع مشاىدة، ْتيث يشاىد اإلنساف من أجازه، وإما أف يكوف ذلك كتابة، يعٍت: أف يكتب لو 
يدطلها دطيل، وأف إجازة برواية ذلك اٟتديث، سواء  رآه قبل ذلك أو مل يره، وكلها إجازة إذا صح التثبت من النسخة، ومل 

 النسخة ىي اليت كتب هبا الشيخ إليو.
 

 اإلذف ابلرواية عند ا١تناولة 
 

 

وقولو: )واشًتطوا يف صحة ا١تناولة اقًتاهنا ابإلذف ابلرواية، وىي أرفع أنواع اإلجازة( ألنو رٔتا أعطاه الكتاب ىدية، أو أف 
برواية ما فيو، و١تاذا التفريق بينها وكلها مد؟ نقوؿ: ألنو رٔتا مد لديو أبحاديث ٭تفظو من الضياع لو كوديعة وأمانة، فما أجازه 

ليست لو، فاطتلطت أحاديثو يف ىذا الكتاب مع أحاديث رواة، أو أحاديث يستذكرىا، فبمجرد مناولتو ٢تا أطذىا وحدث هبا 
 عنو فيظن أهنا لو وليست لو.

 أف ما يف ىذا اٟتديث ىو حديث الشيخ بنفسو. وإذا قاؿ: أجزتك هبذه الرواية فهذا دليل على

وأما إذا انولو من غَت اإلذف ابلرواية فاحتماؿ أف يكوف وديعة وأمانة  ألف نصف ىذه األحاديث ٣ترد وشبيو ابالستذكار، فأان 
لتحديث أكتب وحدث بو الناس عن النيب عليو الصبلة والسبلـ، وأذكره ألْتث عن وصل واتصايل بو، فيقـو ٔتجرد ذلك اب

 عن ذلك، ويظن أهنا متصلة، ويوجد فيها من ا١تناكَت وغَت ذلك.

نقوؿ: ال بد من اإلذف ابلرواية، سواء  بلفظ اإلجازة يقوؿ: أجزتك أف تروي عٍت ىذا الكتاب، أو حدث عٍت ٔتا يف ىذا 
 الكتاب، أو أروه عٍت أو غَت ذلك.

 

 اشًتاط اإلذف يف الوجادة 
 

 

اشًتطوا اإلذف يف الوجادة( الوجادة ىي أف ٬تد اإلنساف كتاب الشيخ وىو عامل ٓتطو، وىي مأطوذة من وجد قولو: )وكذا 
الكتاب، أو وجد الشيء، أي: وقف عليو، سواء  كاف ذلك عن قصد أو غَت قصد، ولكن تذكر الوجادة، أو وجود الشيء 

حريص على مثل ىذا فوجده، فيقوؿ: وجدت كذا يف الطريق   غالبا  يف ا١تفقود، ولكن تستعمل ىذه العبارة، أي: أف اإلنساف
ألف مثلو ا٢تمم تتداعى على العناية بو، فوجد الضالة مع أنو مل يطلبها قبل ذلك، أو وجد رجبل  يف طريقو، أو وجد فبلان  يف 

 يل الصدفة.اٟتج أو ٨تو ذلك، فإنو كاف حريصا  ولو مل يكن مفقودا  ابلنسبة لو ويبحث عنو، ولو كاف على سب

فالوجادة إذا وجد كتاب الشيخ ىل يرويو عنو أـ ال؟ يقولوف: ال بد من اإلذف بذلك، ١تاذا؟ ألننا إذا قلنا ىذا يف اإلجازة وىي 
ا١تناولة، فكيف بوجادة مل يناوؿ إايىا  ألهنا رٔتا تكوف حديث استذكار، أو ليست أحاديث لو دوهنا، قد أطذىا من بعض 



79 
 

بد يف ذلك من اإلذف، وأف يكوف عا١تا  ٓتط الشيخ أيضا ، ال أف يكوف وجد الكتاب وأذف لو الشيخ ٔتا فيو، أقرانو، فنقوؿ: ال 
فاطتلط عليو بكتاب آطر، فرٔتا كاف للشيخ أكثر من كتاب، فاطتلط ىذا هبذا، فيشًتط أف يعرؼ ٘تييز طط الشيخ عن 

 غَته.
 

 أوعف أنواع اإلجازات 
 

 

بذلك كاإلجازة العامة وللمجهوؿ وللمعدـو على األصح يف ٚتيع ذلك( أوعف أنواع اإلجازات ىي  قولو: )وإال فبل عربة
، فارجمهوؿ الذي ال يعرفو اإلنساف كأف ٬تيز من وراء ىذا اٟتائط، أو ٬تيز ألىل األردف، أو ألىل  اإلجازة للمجهوؿ وا١تعدـو

كاف يف مكة فلو أف يروي عٍت ىذا، وحينئٍذ سيدطل يف   ٛتص، أو ألىل دمشق، أو ألىل بغداد، أو ألىل مكة، يقوؿ: من
 ىذا ٣تاىيل ومكلفوف وغَت مكلفُت، ذكور وإانث، ويدطل يف ىذا ا١تسلم والكافر و٨تو ذلك، فيو وعيفة.

، كأف يقوؿ: أجيز لكل أحد أف يروي عٍت ٦تن يقف عليو، يعٍت: أانس مل يولدوا بعد، أو ٬تيز لكل  وكذلك اإلجازة للمعدـو
من أىل ىذا القرف ولد أو مل يولد أف يروي عنو، فرٔتا كاف ٛتبل  يف بطن أمو، أو رٔتا مل يولد فوجد ذلك فإنو يدطل يف  أحد

 ىذا ا٠تطاب.
  

 
 االتفاق واالختالف فً أسماء الرواة

 

 

  

 ا١تتفق وا١تفًتؽ 
 

 

 آابئهم فصاعدا ، واطتلفت أشخاصهم فهو ا١تتفق وا١تفًتؽ[.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]ٍب الرواة إف اتفقت أٝتاؤىم وأٝتاء 

الرواة بطبيعة اٟتاؿ يتشاهبوف يف األٝتاء، وقد تقدـ معنا أنو رٔتا يتشابو الراوي مع غَته، فيتشابو ابٝتو واسم أبيو، ورٔتا جده، 
فيبحث عن مفارقات يف اٝتو أو يف بلده ويفرؽ بينهما ابلكٌت والبلداف، ورٔتا يشًتؾ ابالسم واسم األب، وٮتتلف يف القبيلة، 

 أو يف كنيتو، أو يف شيخو أو يف تبلميذه، أو يف اطتصاصو، وىذا معروؼ عند العلماء.

 ويدطل يف ىذا أيضا  بعض وجوه التصحيف على ما تقدـ الكبلـ عليو عند ا١تصنف رٛتو هللا.

عليو رٛتة هللا يف ا١تتفق وا١تفًتؽ، فقد ٚتع قدرا  ال أبس بو يف  ا٠تطيب البغدادي وللعلماء مصنفات يف ىذا، من ذلك كتاب
 ىذا.

 

 ا١تؤتلف وا١تختلف 
 

 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000082&spid=2102
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 األٝتاء ططا واطتلفت نطقا ، فهو ا١تؤتلف وا١تختلف [.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وإف اتفقت 

دة تشًتؾ من جهة الرسم والنقط، ولكنها ، وكذلك ُعبيدة وَعبي علي بن رابحومن ذلك كػعلي وُعلي، فيوجد علي وُعلي كػ
 ٗتتلف من جهة النطق.

 

 ا١تتشابو 
 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وإف اتفقت األٝتاء واطتلفت اآلابء، أو ابلعكس فهو ا١تتشابو، وكذا إف وقع ذلك االتفاؽ يف اسم 
و٦تا قبلو أنواع: منها أف ٭تصل االتفاؽ أو االشتباه واسم أب، واالطتبلؼ يف النسبة، ويركب منو و٦تا قبلو أنواع، ويركب منو 

 إال يف حرؼ أو حرفُت، أو ابلتقدًن والتأطَت أو ٨تو ذلك[.

مقدار التشابو واالطتبلؼ يقل ويكثر يف الراوي، قد يكوف ا١تتشابو ابالسم واسم األب، وٮتتلفوف فيما عدا ذلك، وقد 
ا عدا ذلك، وقد ال يعرؼ عن الراوي إال اٝتو واسم أبيو، ولقبو، وال تعرؼ يتفقوف ابالسم واسم األب واللقب، وٮتتلفوف فيم

 لو كنية، ويشًتكاف يف بلد، وىذا على القرائن اليت تقدمت معنا مرارا .
 

 مصنفات األئمة يف معرفة الرواة 
 

 

 . للدواليب ، والكٌت مسلم ، والكٌت لئلماـ للبخاري ٙتة مصنفات لؤلئمة يف أبواب الكٌت كالكٌت

يف ىذه البلداف، أو من دطل ىذه البلد، ومن أشهر ىذه  وٙتة أيضا  كتب يف ألقاب الرواة، وكتب يف البلداف، فيوردوف الرواة
واتريخ طراساف، واتريخ بحشل، واتريخ واسط ل للخطيب البغدادي ، واتريخ بغداد ابن عساكرالكتب اتريخ دمشق لػ

وغَتىا من ا١تصنفات اليت اعتنت وغَت ذلك من ا١تروايت،  ابن يونسنيسابور، واتريخ ا١تدينة وأطبار مكة، واتريخ مصر لػ
 بذكر أطبار ومروايت الرواة يف ىذا البلد ٦تن كاف من أىلها أو دطل ورو  أو روي عنو فيها.

  

 
 األسئلة

 

 

  

 حكم األحاديث الواردة يف صحيح مسلم ابلعنعنة 
 

 

 فيها عنعنة فما حكمها؟ مسلم السؤاؿ: ىناؾ أحاديث يف

رٛتو هللا، وأف نعلم عنايتو ابلرواايت وا١تروايت ومعرفة الرواة، ومعرفة البلداف،  مسلم اٞتواب: ينبغي أف نعلم جبللة اإلماـ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1006077&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000835&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000077&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000082&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002716&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002717&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
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، ومعرفتو للفقو ا١تروي عن السلف، ولقاء الشيوخ، واطتصاصو ابلتبلميذ، وىو من أىل االرٖتاؿ ودطوؿ كثَت من البلداف
واالنتقاء من األحاديث، فهو من أىل البصَتة والنقد يف ىذا، و٢تذا ال ينبغي لطالب العلم أف ينظر إىل عنعنة ٣تردة منفكة عن 

رد عنعنة، ٍب يقـو ابلكبلـ عليها، وأولئك قرائن كثَتة موجودة، تعطي اإلنساف شبو يقُت يف بعض ا١تواوع، فينظر إليها ٣ت
األئمة كانوا يف زمن أحصوا كثَتا  من البلداف ودطو٢تا، والرواة وعرفوىم، وا١تروايت وفهموىا، وعرفوا األزمنة، واألماكن اليت 

 ىذه ا١تعلومات. ٬تتمع فيها الناس وإمكاف اللقي، فكاف بُت ا١تتأطرين وبُت ا١تتقدمُت شيء من االنفصاؿ عن إدراؾ كثَت من

ن لوجد أف رٛتو هللا يف ذكره لبعض الصيغ اليت ال تفيد ٝتاعا  أنو ثبت عنده السماع، ولو التمس ذلك يف القرائ مسلم واإلماـ
للثقات، أو رٛتو هللا يروي أحاديثو ابلعنعنة ٦تا ثبت ٝتاعو عنده، و٢تذا ال ٧تد متنا  منكرا  أو ٥تالفا   مسلم ذلك ظاىر. واإلماـ

وجدت فيو قرائن تدؿ على رد تلك العنعنة إال وا١تعاصرة موجودة وإمكاف اللقي كذلك متوفر، واجتمعت قرائن أطر  دلت 
 على ذلك.

 

 صيغ التمريض وحكمها 
 

 

 السؤاؿ: نرجو منكم بياف صيغة التمريض وحكمها.

وحكي وغَت ذلك، فهذه من صيغ التمريض وأشباىها، وأما اٞتواب: التمريض لو صيغ متعددة، كػَتو  ويذكر ويقاؿ و٭تكى، 
، وىذه يشتهر هبا رٛتو هللا يف كتابو الصحيح يف البخاري اٞتـز فيقوؿ: قاؿ وذكر وحدث ورو  فبلف، فهذه من صيغ اٞتـز

، واترة بصيغة التمريض، وصيغة التمريض ليس لو اطراد فيها أنو يذكرىا بصيغة  األحاديث ا١تعلقة، فيذكر اترة بصيغة اٞتـز
صيغة التمريض، ويريد من ذلك اإلعبلؿ، ورٔتا ذكر اٟتديث بصيغة التمريض، ويريد بو اإلعبلؿ، أو رٔتا ذكر اٟتديث ا١تروي ب

التمريض لكونو قاصرا  عن شرطو، ال لكونو وعيفا   ألف لو شرطا  وىو قاصر عنو، ورٔتا رو  اٟتديث بصيغة التمريض  ألنو 
بعض األحاديث  البخاري يرويو اب١تعٌت وىو صحيح، ورٔتا ذكره بصيغة التمريض ألنو اطتصره واجتزأه، و٢تذا وجد يف صحيح

نفسو يف الصحيح. ويف مقابل ىذا وجد من ا١تروايت ما  البخاري التمريض، وقد أطرجها بصيغة البخاري رواىا
 بصيغة اٞتـز وىو وعيف، ولكن ىذا ليس ىو األغلب. البخاري ذكره

 

 مرتبة األحاديث الواردة يف مسند أٛتد 
 

 

 ؟ أٛتد السؤاؿ: ىل كل ما فيو صحيح مسند اإلماـ

رٛتو هللا وغَته من األئمة يصنفوف ا١تصنفات و٢تم مقاصد يف التصنيف، منهم من يقصد الصحة، ومنهم  أٛتد اٞتواب: اإلماـ
من يقصد الشهرة، ومنهم من يقصد اٞتمع، ومنهم من يقصد دطوؿ األحاديث يف دائرة االحتجاج، ومنهم من يقصد ٚتع 

، فمنهم من يقصد التفسَت ال يقصد نوع معُت كا١ترفوعات، ومل ي قصد ا١توقوفات، ومنهم من يقصد نوعا  معينا  من أنواع العلـو
غَته، ومنهم من يقصد السَت ال غَته، ومنهم من يقصد الفضائل وغَت ذلك، فلكل إماـ غاية ومراد يف تصنيفو لذلك 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
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 تعرؼ؟ تعرؼ بعدة أشياء: الكتاب، وال بد من معرفة مقصد اإلماـ يف كتابو، ومعرفة شروطو، وكيف

أراد أف ٮترج ا١تسندات وا١ترفوعات، اٞتامع ا١تختصر  أٛتد أو٢تا: بعنواف الكتاب، فعنواف الكتاب لو داللة، مثبل  مسند اإلماـ
صحيح، وكذلك  البخاري عندأراد أف يروي يف ذلك األحاديث الصحيحة، فكل ما فيو ىو  البخاري ا١تسمى بصحيح

فقد أراد بذلك أف يورد ا١توقوفات  للبيهقي وغَت ذلك، أما كتاب معرفة السنن واآلاثر ابن حباف وصحيح ابن طزٯتة صحيح
أراد أف يروي ا١ترفوعات وإف أشرؾ يف ذلك شيئا  من للبيهقي مع ا١ترفوعات وأف ٬تمع بينها، ويف كتاب السنن الكرب 

: اٞتامع ا١تختصر ا١تسند الصحيح من سنن النيب  البخاري ا١توقوفات، فتؤطذ بعض ا١تناىج منو، وكذلك يف عنواف صحيح
 الصبلةملسو هيلع هللا ىلص وأقوالو وأفعالو، فهو أراد من ذلك أف يورد ما جاء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ من سننو وأقوالو وأفعالو عليو 

 والسبلـ، وال يريد ا١توقوفات، وال يريد أف يروي أشياء يف التفسَت ليست مقصودة لديو، ولو أوردىا على سبيل التبعة.

رٛتو هللا ذكر شرطو ومقصده يف ا١تقدمة،  مسلمالثاين: أف ينص على شرطو أو منهجو، أو مقصده يف مقدمة الكتاب، فػ
بُت  أبو داود يف مصنفو ليس لو مقدمة، و عبد الرزاؽ ليس لو مقدمة يف مسنده، و أٛتد اـليس لو مقدمة، واإلم البخاري و

كتابو، فنقوؿ: يف ا١تقدمة نعرؼ منهج ا١تصنف وقصده يف   رٛتو هللا يف كتابو العلل بُت منهجو يف الًتمذي منهجو يف كتابو، و
 التأليف، إما يف ا١تقدمة أو يف ثنااي الكتاب.

وعاداتو يف الصحيح كلما أمعن اإلنساف نظرا  يف كتابو  البخاري الثالث: ابلسرب، إذا سربان الكتاب عرفنا ا١تنهج، و٢تذا شروط
 رٛتو هللا يف منهجو، و٢تذا نقوؿ: إف ىذا يتنوع ْتسب اٟتاؿ. البخاري استنبط قيودا  وشروطا  وعلبل  احًتز أو أرادىا

أبو  ، ونقل عنو كذلك أبو موسى ا١تديٍت يف ذلك؟ جاء عنو نقوؿ، نقل عنو رٛتو هللا يف مسنده فما قصده أٛتد أما اإلماـ
كما يف أوائل كتاب العلل، أنو قصد اب١تسند أف ٮترج األحاديث ا١تعروفة عند العلماء ابالحتجاج، إذا  ما  الفرج ابن اٞتوزي

ْتديث صحيح أو ما قاربو، وال ٭تتجوف اب١تطروح  قصد الصحة، وإ٪تا قصد االحتجاج، و١تا كاف العلماء ال ٭تتجوف إال
عبد  ١تا صنف كتابو ا١تسند أعطاه ابنو أٛتد حديث موووع، واإلماـ أٛتد وا١توووع ندر أو عدـ أف يكوف يف مسند اإلماـ

 وقاؿ: طذ ىذا فعليو فتيا الناس يف اآلفاؽ، وما يدور عندىم. هللا

 إذا : أراد بذلك أف ٬تمع األحاديث الدائرة عندىم وما اشتهر واستفاض.

رٛتو هللا يف تصنيف ٚتيع ما اشتهر، وما دطل يف دائرة االحتجاج، فيوجد فيو الضعيف  أٛتد و٢تذا نقوؿ: إف قصد اإلماـ
 ويوجد الصحيح، ويوجد اٟتسن، ويوجد الضعيف جدا .

 : أٛتد ن يف مسندلكن ابلنسبة للموووع فنقوؿ: ال بد من التنبو إىل أمري

 . أٛتد األمر األوؿ: أف يوجد رواة اهتموا ابلووع فهذا موجود يف مسند
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،  أٛتد األمر الثاين: فهو حديث ٬تـز بووعو أنو مكذوب على النيب عليو الصبلة والسبلـ، فهذا ال وجود لو يف مسند اإلماـ
وال يعٍت االطراد يف وجود الراوي ا١تتهم يلـز منو أف ىذا اٟتديث مكذوب، فرٔتا اشتهر واستفاض، ومل يكن لد  

ذكرىا يف  أٛتد بعض األحاديث يف مسند اإلماـ أبو الفرج ابن اٞتوزي ٝتاعا  إال من ىذا الوجو، و٢تذا ١تا ذكر أٛتد اإلماـ
رٛتو هللا يف ذلك يف كتاب ٝتاه )القوؿ ا١تسدد يف الذب عن مسند  ابن حجر عليها ابلووع، فرد عليو اٟتافظالعلل وحكم 

رٛتو هللا ليس فيو مكذوابت، وإ٪تا فيو رواة اهتموا، وهتمة الراوي بذلك ال يعٍت   أٛتد ( وقاؿ: إف مسند اإلماـ أٛتد اإلماـ
، أو ثبت عنده أف اٟتديث لو طرؽ، ولكن ما جاء واتصل عند  أٛتد كذب اٟتديث الذي رواه  ألنو جاء عند اإلماـ

 أف يروي اٟتديث مسندا  منو إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. أٛتد ذلك  ألف قصد اإلماـ أٛتد اإلماـ
 

 ا١تآطذ على كتاب ٖترير التقريب 
 

 

 ٖترير التقريب؟السؤاؿ: ما رأيكم يف كتاب 

اٞتواب: يبدو يل أف أكثر االستدراكات يف ىذا الكتاب فيما أذكر، إ٪تا ىي طاصة على قضية ا١تستور وارجمهوؿ وا١تقبوؿ عند 
، وتقدـ معنا أف ٤تاولة وبط مسألة ارجمهوؿ وا١تقبوؿ على من يروي عنو اثناف أو ثبلثة، والتزاـ ذلك  ابن حجر اٟتافظ

ابالطراد أف ىذا ليس بسليم، وإ٪تا ال بد من النظر إىل ٚتلة من القرائن يف مسألة ارجمهوؿ ورفع اٞتهالة، فإنو رٔتا أف راواي  يروي 
 اة فنرفع عنو اٞتهالة، وراواي  يروي عنو ثبلثة فبل نرفع عنو اٞتهالة.عنو اثناف من الرو 

ور ويكوف مدنيا ، وجهالة ا١تدين ٗتتلف عن العراقي وا١تصري يروي عن واحد أفضل من غَته، والراوي رٔتا مست مالكفرجل كػ
وغَت ذلك، ١تاذا؟ لقلة الكذب، والطبقة ا١تتقدمة ٗتتلف عن غَتىا، وجهالة النساء ٗتتلف عن جهالة الرجاؿ، وعدد التبلميذ، 

التبلميذ غَت وعدد األحاديث، وغَت ذلك، فهذه قرائن إف اجتمعت جعلت نظاـ العدد يف وبط ذلك فيما يروي من 
منضبط، فرٔتا ٛتل ذلك بعضهم إىل عدـ االنضباط يف اٟتكم، وىذا ليس كذلك، وإ٪تا ىي قرائن تصَت اإلنساف، وىذه ا١تلكة 

تكوف لد  اإلنساف مع قوة سربه وكثرة اطبلعو، ومعرفتو ابلرواة وبلداهنم وطبقاهتم، وكذلك شيوطهم وتبلمذهتم، ومروايهتم، 
 وابهلل التوفيق. وأنواع تلك ا١تروايت،

 وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
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 سداسلا سردلا

علم اٟتديث علم واسع ا١تعارؼ والفوائد، ومن اشتغل هبذا الفن حري بو أف يعرؼ الكثَت من تواريخ الرواة وتراٚتهم، وأٝتاء 
للتفريق بينهم، وأف يطلع على ألفاظ اٞترح والتعديل عند األئمة على الرواة ليفهم مدلوالهتا عندىم، وألقاب وكٌت رواة اٟتديث 

 وأف يتأدب مع شيخو يف لُت وتواوع، وال ينسى يف األوؿ واألطَت أف ٮتلص طلبو للعلم هلل، ويعاجل نيتو يف ذلك.

 معرفة توارٌخ الرواة 
 

 

 هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم، وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين. أما بعد:بسمميحرلا نمحرلا هللا ، وصلى 

 فقاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] طا٘تة[.

بعد أف ذكر ا١تصنف رٛتو ما يتعلق بقواعد ا١تصطلح وعلـو اٟتديث أراد أف يعرج على شيء ىو يف الغالب منفصل عن ا١تسائل 
يف طا٘تة، ال يف فصوؿ وثنااي الكتاب، وذلك لتعلقها بشيء من اآلداب، أو ببعض ا١تسائل اليت ىي  السابقة، فأراد أف ٬تعلها

 ليست يف جوىر علم اٟتديث وال يف قواعده، وإ٪تا ىي بعض ا١تهمات، أو اللطائف أو اآلداب.

 أحوا٢تم، تعديبل  وٕتر٭تا  وجهالة [.قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]ومن ا١تهم معرفة طبقات الرواة ومواليدىم، ووفياهتم، وبلداهنم و 

تقدـ الكبلـ معنا على ىذا فيما يتعلق ٔتعرفة التاريخ عند قوؿ ا١تصنف: )ٍب احتيج إىل التاريخ( وأنو ينبغي للطالب أف يعرؼ 
قع فيها اطتبلط، تواريخ الرواة من جهة الوالدة والوفاة، ومن جهة ابتداء السماع، وزمن االرٖتاؿ، ومعرفة أزمنة االطتبلط اليت و 

وكذلك األزمنة اليت كاف فيها اإلنساف صاحب كتاب، أو صاحب وبط كتاب، واألزمنة اليت كاف فيها صاحب وبط صدر. إذا  
 فاٟتاجة إىل التاريخ متسعة، وال تتعلق بباب دوف ابب.

 

 مراتب الجرح والتعدٌل 
 

 

 ىنا سيذكر ا١تصنف مراتب اٞترح، ومراتب التعديل.

  

 أ٫تية معرفة مناىج العلماء يف ألفاظ اٞترح والتعديل 
 

 

وإ٪تا ذكر ا١تصنف رٛتو هللا ما يتعلق اب١تراتب  ألف العلماء عليهم رٛتة هللا من جهة إطبلقاهتم ٢تم ألفاظ قد تتباين عن عرؼ 
الكبلـ يقصدوف بو شيئا  ٮتتلف عن الناس يف الووع، فلهم معاٍف ينفردوف هبا عن غَتىم من األلفاظ العامة، فتجد أف بعض 
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ووع الناس، كقوؿ بعض األئمة: فيو نظر، أو فبلف صاحل، أو يكتب حديثو، فقولو: )يكتب حديثو( إذا أراد اإلنساف أف 
ينظر إليها من جهة ا١تعٌت اللغوي، يعٍت: أف اإلنساف أيطذ اٟتديث عنو، وىو مووع احتجاج، ولكن من جهة االعتبار 

 الكلمة تعٍت عدـ تصحيح رواية الراوي، وإ٪تا يكتب حديثو من ابب االستئناس إذا وجد ما يعضد ىذا الراوي.ابلراوي فهذه 

وكذلك ٕتد يف بعض ألفاظهم يقولوف عن بعض الرواة: )ال أبس( و٨تو ذلك، ىل ىي من ألفاظ اٞترح أو من ألفاظ التعديل 
 أو غَت ذلك.

و٣تهوؿ، فهذه ألفاظ متقاربة من جهة اللغة، ولكن من جهة الووع متباينة يف ويف مسألة اٞتهالة والسًت يقولوف: مستور 
 اصطبلح العلماء، وال بد لطالب العلم أف يعرؼ مناىج العلماء يف ألفاظ اٞترح وألفاظ التعديل.

 

 ألفاظ العلماء يف اٞترح والتعديل 
 

 

كأقرب الناس، ٍب دجاؿ، أو وواع أو كذاب. وأسهلها لُت،   قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ومراتب اٞترح: وأسوؤىا الوصف أبفعل
أو سيئ اٟتفظ، أو فيو أدىن مقاؿ. ومراتب التعديل  وأرفعها الوصف أبفعل كأوثق الناس، ٍب ما أتكد بصفة أو صفتُت كثقة 

، ولو من واحد على ثقة أو ثقة حافظ، وأدانىا ما أشعر ابلقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارؼ أبسباهبا
 األصح[.

قولو: )وأسوؤىا الوصف أبفعل( ىذا الوصف بػ)أفعل( كما أنو يف اٞترح فهو كذلك يف التعديل، يقولوف: أوثق الناس، أو أعلم 
 الناس، أو أحفظ الناس، أو أحفظهم، أو أعلمهم، أو أوثقهم و٨تو ذلك، وىذه من العبارات اليت تعٍت تعديبل  قواي  على غَته.

ثل ىذه اإلطبلقات وصيغة )أفعل( ال بد أف يعرؼ سياقها، حىت يعرفها طالب العلم على وجهها، وذلك أف مثل ىذا وم
اإلطبلؽ إذا جاء: فبلف أحفظ ىؤالء، أو فبلف أحفظهم، أو فبلف أحفظ، أو ٨تو ذلك، ىذه رٔتا أتٌب يف سياؽ ا١تقارنة مع 

من فبلف، فبل يعٍت أنو حافظ، بل رٔتا يكوف وعيفا  وىم مطروحوف  الضعفاء، فإذا قاؿ اإلماـ يف الراوي: فبلف أحفظ
ومردودو الرواية، وىذا ٧تده كثَتا  يف صيغة )أفعل( عند االقًتاف مع ٣تموعة من الرواة، و٢تذا يسأؿ بعض األئمة: أيهما أحفظ 

أطلقت من غَت اقًتاف فإف ىذا تعديل، أو فبلف أـ فبلف؟ فيقوؿ: فبلف، وال يعٍت أنو حافظ، وإ٪تا ينظر فيمن اقًتف معو، وإذا 
 أقو  مراتب التعديل.

ومن ألفاظ اٞترح نعرؼ مراتب اٟتكم على اٟتديث يف الغالب، وليس على االطراد، وىذا من األمور ا١تهمة أف طالب العلم 
أيضا  أحواؿ األئمة من  ال بد أف يعرؼ مراتب ألفاظ اٞترح والتعديل، وال بد أف يعرؼ مناىج العلماء إبطبلقها، وأف يعرؼ

 جهة تشددىم، وتساىلهم، وتوسطهم.

قولو: )وأدانىا ما أشعر ابلقرب من أسهل التجريح كشيخ( إطبلؽ كلمة شيخ، وىذه العبارة إذا أرادىا اإلنساف أف ٭تملها 
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ومو، ولكنها عند أئمة على الووع فهي تعٍت التزكية، أو رٔتا اإلمامة، فيقاؿ: فبلف شيخ، يعٍت: إماـ يف الناس، وسيد يف ق
 اٞترح إذا أطلقوا ىذه العبارة فيقولوف: شيخ، يعٍت: مقل الرواية، ورٔتا فيو سًت، وليس معروفا  ابلعلم، وال معروفا  ابلرواية.

  

 ضوابط فً تزكٌة الرواة 
 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] وتقبل التزكية من عارؼ أبسباهبا ولو من واحد على األصح[.

التزكية ٢تا أسباب، وتقدـ الكبلـ على مسألة شروط العدالة، وتقدـ أيضا  يف أنواع الضبط أنو ال بد أف يكوف عارفا  بذلك، وأف 
يكوف من أىل الرواية، و٢تذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أف ينظر يف ألفاظ اٞترح والتعديل أف يكوف متبصرا  يف أمور عدة، وىي 

 من ا١تهمات:

  

 النظر يف كبلـ األئمة 
 

 

أو٢تا: أف ينظر يف األئمة الذين يطلقوف ألفاظ اٞترح والتعديل، فاألئمة يتفاوتوف، وينبغي لو أف ٭ترص على األئمة الذين عاينوا 
إليو، الراوي، وىؤالء يكونوف متقدمُت ابلنسبة ١تن جاء بعدىم ْتسب حاؿ الراوي، فينظر يف الراوي ٍب ينظر إىل أقرب األئمة 

إذا كاف الراوي بغداداي ،  أٛتد ذا كاف كوفيا ، أو اإلماـسفياف الثورإي إذا كاف الراوي مكيا ، أو ابن عيينة فينظر مثبل  يف كبلـ
إذا كاف الراوي رازاي ، وغَت ذلك من األئمة، فينظر إليهم ْتسب  أيب زرعة و أيب حاًب إذا كاف الراوي مصراي ، أو الشافعي أو

 قرهبم منو، إما لقيهم وشاىدىم  ألف ىذا أدعى إىل معرفة حالو، أو أف يكوف بلداي  لو.

و من جهة وبطو وداينتو فإف مل يعرفو بعينو عرؼ أحاديث الناس الذين يتكلموف عنو، فعرؼ إما بعض تبلمذهتم وما ينقلوف عن
 واستقامتو ومروءتو، وصبلحو وغَت ذلك، فهم أعلم الناس بو.

و٢تذا نقوؿ: إف كبلـ األئمة ليس على حد سواء يضعف ويقو  ْتسب عبارات منها القرب والبعد، ومنها قوة ا١تلكة لد  
لفاظ، ومن ذلك على ما تقدـ: األوؿ: أف ذلك اإلماـ ابلرواية و٨تو ذلك، و٢تذا ال بد من معرفة األئمة الذين يطلقوف األ

 يكوف بلداي  لو.

 الثاين: أف يكوف لقيهم، فينظر يف ىذه ا١تسألة.

الثالث: أف يكوف حافظا  وعا١تا  ابلرواة، فبل يلـز أف يكوف بلداي  لو، أو رأ  أف يكوف حاذقا  يف معرفة ما يستنكر من مروايتو، 
اـ ٔتعرفة ا١تروايت، والسرب ٢تا، فإنو أعرؼ هبذا من غَته، ورٔتا يكوف اإلماـ اٟتافظ أعلم وأف ينظر إىل اإلماـ الذي ىو أكثر إ١ت

ْتاؿ راوي ليس ببلدي لو، فهو أعلم من أىل بلده ٦تن ال ٭تفظ، وإ٪تا ينظروف إىل حالو كما ينظر العواـ، فيطلقوف عليو بعض 
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 األلفاظ.

قيدة معينة، ويغلظ ويشدد على ٥تالفو، فيكوف مطعنو يف ذلك عقداي ، ال ما رابعا : أف ينظر إىل مذاىب األئمة، فمنهم من لو ع
وىو من األئمة ومن اٟتفاظ، يشدد على  اٞتوزجاين يدور يف قواعد علم اٟتديث وما يتعلق ابلضبط، وأمر العدالة، كحاؿ

 لو كبلـ يف ذلك يشدد فيو على بعض الرواة. األزديابلفتح، و  األزدي ٥تالفيو، كذلك ما يرو  من ألفاظ اٞترح عن

، وأف إطبلقات بعض األئمة مبنية فينبغي لئلنساف أف ينظر إىل منهج ذلك الراوي من جهة شدتو على ما يعتقده و٨تو ذلك
 على بعض ما لديهم من اٟتمل على بعض أىل ا١تذاىب، أو بعض اآلراء و٨تو ذلك.

 

 النظر إىل إٚتاع األئمة أو اطتبلفهم 
 

 

 اثنيها: أف ينظر إىل إٚتاع األئمة أو اطتبلفهم يف ألفاظ اٞترح والتعديل، ىل أطبقوا أو مل يطبقوا؟

أٚتعوا فإنو ينبغي أال ٮترج عن قو٢تم، فإذا حكموا على راٍو ابلضعف فبل يلتفت إىل قوؿ من طالفهم من فإذا وجدىم 
،  علي بن ا١تديٍت و ٭تِت بن سعيد ، و وكيع و ٭تِت بن معُت و بةشع األفراد، فإذا وجدت مثبل  

فجاء واحد من األئمة فحكم عليو ، وغَت ىؤالء من األئمة أٚتعوا على الطعن يف راٍو،  النسائي و مسلم و البخاري و أٛتد و
ابلتوثيق أو الصبلح، فنقبل قوؿ األئمة الكبار، وينظر إىل حجم االتفاؽ وحجم ا٠تبلؼ، والغالب أف األئمة ال ٮتتلفوف على 

 راٍو من الرواة إال وٙتة سبب من األسباب ا١تقبولة، وسنفهم ذلك فيما أيٌب إبذف هللا تعاىل.
 

 النظر إىل حاؿ الراوي 
 

 

 اثلثها: أف ننظر إىل حاؿ الراوي ىل لو حاؿ واحدة أـ لو حاالت؟

فالرواة إذا رووا عن النيب عليو الصبلة والسبلـ يف بعض األحياف ال يكوف ٢تم حاؿ واحدة، وإ٪تا ٭تتاج إىل تعديل اترة، و٭تتاج 
متأطرا  يف زمن يسَت كسنة أو سنتُت، إىل جرح اترة أطر ، وذلك إما أف يكوف مر ٔترحلة اطتبلط، واطتبلطو مثبل  جاء 

والغالب من مرويو أنو رو  قبل اطتبلطو، وأكثر كبلـ العلماء عليو ابلتعديل، وٕتد من العلماء من يضعفو، وسبب تضعيفو 
 ألجل اطتبلطو، فهو لو حاالت.

وعفو ببلد دوف بلد،   وال بد أف ننظر إىل حاؿ الراوي من جهة مرويو، وكذلك من جهة اطتصاص بعض الرواة ببلد، أو
، فبعض األئمة  محمد بن إسحاؽوأورابو، أو رٔتا بعض الرواة ٕتده وابطا  لفن دوف غَته، كػ إٝتاعيل بن عياش كحاؿ

يوثقو، وبعض األئمة ٬ترحو، وىذا اٞترح والتعديل ٨تملو على اطتبلؼ األنواع، وكأننا نضع اٞترح يف قسمو، ونضع التعديل يف 
 ونقوؿ: ال يوجد طبلؼ ْتيث ال ٨تمل العبارات على تعارض. قسمو،
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و٢تذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أف ينظر يف رواية راوي أف ينظر يف ترٚتتو من جهة اٝتو وعملو، ومن جهة شيوطو، 
ْتسب اطتصاصو، واطتصاصو، فرٔتا يقولوف: إماـ يف السَت، إماـ يف التفسَت، و٨تو ذلك، فنحمل أف ا١تروايت عنو تتباين 

 وْتسب عنايتو يف ابب من األبواب، أو يف بلد من البلداف.

ورٔتا يكوف اللفظ الذي أطلق عليو من التعديل يتعلق بداينتو وصبلحو، ال من جهة وبطو وحفظو، وىذا لو مؤشرات يف ترٚتة 
والداينة، وعابد، وحج سبعُت حجة أو  الراوي، فإذا قرأت يف ترٚتة الراوي: فبلف بن فبلف، إماـ يف الزىد والصبلح والورع

 ٜتسُت، أو غَت ذلك من العبارات اليت يطلقوهنا على كثَت من ا١تتعبدين.

وليس كل عابد حافظ  ألف ألفاظ الضعف ال تعٍت طعنا  يف الداينة، وإ٪تا تعٍت طعنا  يف ا١تلكة، وا١تلكة ال ٯتلكها اإلنساف، 
ؿ: فبلف وعيف اٟتفظ، ورٔتا يكوف يف الفردوس األعلى من اٞتنة، وأنت تتكلم فليس كل الناس حافظا ، وحينما تطعن وتقو 

على حفظو، وال عبلقة لؤلمر بدينو، ومن الناس من ىو ثقة يف حفظو، ولكن من أمر الداينة دوف غَته، و٢تذا ينبغي أف نفرؽ، 
من حاؿ، وإما أف يكوف مثبل  إماما  يف العلم أو  فنعرؼ ما يتعلق أبحواؿ ذلك الراوي، وقلما ٧تد راواي  من الرواة إال ولو أكثر

 يف السنة أو ٨تو ذلك.

، وىو إماـ من أئمة  نعيم بن ٛتاد ا٠تزاعي وبعض األئمة شديد على أىل البدع، وٯتدح ويثٌت عليو يف ىذا الباب كحاؿ
السنة، وشديد على أىل البدع، ويثٌت عليو كثَتا  يف ىذا الباب، ولكن إذا أردت أف تنظر إىل ما يتعلق ْتفظو ٕتد األئمة 

 يقولوف ابلضعف، ويثنوف عليو يف ىذا الباب.

مقرئ،  شهر بن حوشب وغَتىم، وىؤالء أئمة القراءة، وكذلك حفص و نافعومن األئمة كذلك من ىو من أىل القراءة، كػ
 ن بو.وعامل ابلقراءة، يزكى يف ىذا الباب، ولكن من جهة اٟتفظ يطع

فإذا وجدان ألفاظا  ٥تتلطة على راٍو من الرواة ننظر إىل تعدد أحوالو، ىل لو حاؿ واحدة، ابعتبار أنو فبلف بن فبلف، ال يوجد 
لو عمل، ما وصف ابلعبادة، ما وصف ابلداينة، وإ٪تا لو مروايت أطلق اٟتكم عليها، حينئٍذ نقوؿ: إف ىذه اإلطبلقات ىي 

 على اٟتفظ.

لذين ليس ٢تم إال حاؿ واحدة قلما ٕتد ا٠تبلؼ فيو، وإذا تعددت أحوالو ٕتد طبلفا  عند العلماء، ولكن ا٠تبلؼ ومثل ىؤالء ا
يف ذلك يف قولنا: قلما ٕتد ا٠تبلؼ عند األئمة الذين ىم أىل توسط واعتداؿ، وعلى ىذا ٨تمل األلفاظ اليت أتٌب على بعض 

يقوؿ يف راٍو: ثقة، واترة يقوؿ: ال أبس بو، واترة يقوؿ:  ٭تِت بن معُت بل  األئمة من جهة ا٠تبلؼ يف راٍو بعينو، فتجد مث
يتكلم يف راٍو واحد، فنحمل ىذا على ما تقدـ الكبلـ عليو، فرٔتا وعيف، واترة يقوؿ: ال أبس بو أو ثقة، وىو إماـ واحد و 

الراوي لو أكثر من حاؿ، فتارة أراد داينتو لزىده وورعو وإمامتو، أو أراد علمو الذي اطتص بو كالسَت أو إقراء القرآف أو غَت 
 ذلك، والتضعيف أراد يف ذلك اٟتفظ.
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 تقدٌم الجرح على التعدٌل للراوي 
 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] واٞترح مقدـ على التعديل إف صدر مبينا  من عارؼ أبسبابو، فإف طبل عن تعديل قبل ٣تمبل  على 
 ا١تختار [.

  

 نقد إطبلؽ قاعدة: اٞترح مقدـ على التعديل 
 

 

على أف اٞترح يقدـ على ىنا ذكر أف اٞترح مقدـ بناء  على القاعدة أف من علم حجة على من مل يعلم، ولكن اإلطبلؽ 
التعديل ابإلطبلؽ، ىذه قاعدة وعيفة، فبل نقوؿ: إف اٞترح يقدـ على التعديل، ومن يقوؿ بتقدٯتها ٬تعل األصل يف الراوي 

 التهمة، فإذا وجدان فيو جرحا  فنقدـ اٞترح على التعديل.

بُت ذلك، فبل ننظر للجرح لذاتو، وال للتعديل  لكن نقوؿ: إف األصل أف ينظر يف األئمة الذين جرحوا والذين عدلوا، ونوازف
 لذاتو، وإ٪تا ٙتة قرائن تقوي ىذا، وتقوي اآلطر.

وكذلك القاعدة اليت يطلقها بعضهم، فيقولوف: اٞترح ال يقبل إال مفسرا ، وىذه قاعدة وعيفة أيضا   ألف أكثر كبلـ األئمة 
األمر، ويقولوف: )منكر( وانتهى األمر، وعلى ىذا هندر أكثر  جرحهم يف الرواة غَت مفسر، فيقولوف: فبلف وعيف، وانتهى 

سَت ىذا؟ ىل ىو وعيف يف داينتو؟ وعيف يف : فبلف وعيف، ما تف ٭تِت بن معُت كبلـ األئمة يف الرواة، وحينما يقوؿ
 وبطو؟ وعيف يف مروءتو؟ وعيف ىو اٟتكم النهائي عنو، ىذا مفسر أو غَت مفسر؟ غَت مفسر، ىل هندر ىذا؟ ال هندره.

 وىذه القاعدة جاءت من ا١تتكلمُت، فكثرت واشتهرت يف كتب علـو اٟتديث.
 

 شرط تقدًن اٞترح على التعديل 
 

 

اٞترح يقدـ على التعديل إذا كاف من إماـ عامل أبسبابو، وكاف مفسرا ، يعٍت: وتفسَته كاف صحيحا ، أي: وفسر  والصواب أف
ىذا على وجو صحيح، ال على وجو الوىم والغلط أو الظن، فإذا كاف صحيحا  وفسره فهو عامل، ويقدـ علمو على من مل 

مع بُت اٞترح والتعديل ٚتعنا، فنقوؿ: األصل يف الراوي العدالة، وأف يعلم، وال نقدمو على غَته إبطبلؽ، فإذا استطعنا أف ٧ت
اٞترح الذي جاء مفسرا  ٭تمل على تفسَته، فضعف فبلف ألنو يروي من حفظو، فنقوؿ: ثقة ألنو يروي من كتاب، وإذا رو  

 من حفظو ٛتلنا عليو التضعيف، فحملنا الكبلـ يف اٞترح والتعديل على النوعُت.
 

 الراوي من التعديل مع وجود اٞترح فيوطلو  
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قولو: )فإف طبل عن تعديل قبل ٣تمبل  على ا١تختار( يعٍت: الراوي ال يوجد من عدلو، وإ٪تا وجد من جرحو مفسرا  أو ببل 
 تفسَت، ونقوؿ حينئٍذ: ال يوجد لدينا إال القبوؿ.

ي يف ألفاظ اٞترح والتعديل  ألنك تقف على كبلـ األئمة يف و٢تذا نقوؿ: إف أظهر وجوه التقليد عند ا١تتأطرين للمتقدمُت ى
 الراوي، فتجده يقوؿ: ثقة، ٍب تقـو أنت بتصحيح اٟتديث بناء  على قوؿ ذلك اإلماـ.

وكثَت من الذين يزعموف التحرر يف علـو النقد، وعلـو التصحيح والتضعيف ىم مقلدوف، ١تاذا؟ لتعطيلهم آللة السرب، فهو 
رجاؿ، وير  أف األئمة وثقوا فبلان  أو وعفوه، ٍب يقـو بناء  على تقليده ىذا ٮترج حكما  بصحة اٟتديث، ينظر يف كتب ال

ويظن أنو قد ٖترر يف ىذا الباب، ىل رأيت الراوي؟ مل يره، ىل سربت حديثا ؟ مل تسرب حديثا ، إذا : كيف عرفت أنو ثقة إال عن 
 طريق أولئك األئمة؟ إذا  أنت مقلد.

اٟتاذؽ يف ىذا ىو الذي إذا عطل لديو مسألة اللقاء، وفاتو ذلك الزمن، فإنو يقـو ابلسرب، أي: ّتمع مروايت الراوي، والعامل 
مائتُت، ثبلٙتائة، مائة وٜتسُت، سبعُت، ٬تمع ىذه ا١تروايت ٍب يقـو بسربىا، ٍب ٮترج ْتكم دقيق جدا ، وحينئٍذ ٬تد أنو ال يكاد 

 ٮتالف أولئك اٟتفاظ.
  

 معرفة الكنى واألسماء للرواة 
 

 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ومن ا١تهم معرفة كٌت ا١تسمُت وأٝتاء ا١تكنُت، ومن اٝتو كنيتو، ومن اطتلف يف كنيتو، ومن كثرت كناه 
 أو نعوتو[.

  

 أ٫تية معرفة الكٌت واألٝتاء ا١تشهورة للرواة 
 

 

وذلك ابلرجوع للمصنفات، وقد تقدـ الكبلـ معنا يف ىذا، فمنهم من اشتهر من األمور ا١تهمة أف يعرؼ طالب العلم الكٌت 
ابلكنية، ومنهم من اشتهر ابٝتو، واترة يذكر مع شهرتو ابٝتو يذكر بكنيتو، وال يذكر ابٝتو، واترة العكس، فإذا عرؼ ىذه 

 الثقة يف ذلك إال مع طوؿ مراس.األشياء فإنو يكوف من آؿ اٟتذؽ وا١تعرفة، وال يستطيع طالب العلم أف يكوف من أىل 

قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ومن وافقت كنيتو اسم أبيو أو ابلعكس، أو كنيتو كنية زوجتو، ومن نسب إىل غَت أبيو، أو إىل أمو، 
أو إىل غَت ما يسبق إىل الفهم، ومن اتفق اٝتو واسم أبيو وجده، أو اسم شيخو وشيخ شيخو فصاعدا ، ومن اتفق اسم شيخو 

 لراوي عنو[.وا

وىذا من ا١تشكبلت حىت ال يظن أف اإلسناد وقع فيو تكرار من الناسخ، فيأٌب مثبل : حدثنا دمحم، قاؿ: حدثنا دمحم، فيظن أف 
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دمحما  ىنا ىو األوؿ، ووقع فيو تكرار، وال يوجد يف ىذا اإلسناد تكرار، فإذا كاف عارفا  أبٝتاء الرواة وعارفا  أبٝتاء شيوطهم عند 
 و، فإهنم حينئٍذ يكونوف من أىل الطمأنينة يف ا١ترور على أمثاؿ ىذه األحاديث واٟتكم عليها.التشاب

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ] ومعرفة األٝتاء ارجمردة وا١تفردة، وكذا الكٌت واأللقاب واألنساب[.

وقد تقدـ اإلشارة معنا إىل وىذه كل واحد منها ٙتة مصنفات يف ىذا، يف كتب الًتاجم، وكتب األلقاب، وكتب األنساب، 
 ىذا.

 

 النظر يف كتب اٞترح والتعديل للرواة 
 

 

 وينبغي أف نقوؿ: إف كتب اٞترح والتعديل على نوعُت: كتب أصلية وكتب فرعية.

التاريخ والكتب األصلية ىي كتب األئمة األوائل الذين لقوا بعض الرواة أو كثَتا  منهم، أو حدثوا عن أئمة رأوىم، ككتاب 
،  للعقيلي ، والضعفاء ابن عدي، والكامل لػ ابن أيب حاًبواألوسط والصغَت، وكتاب اٞترح والتعديل لػ للبخاري الكبَت

، وىو كتاب علل  عبد هللا يف معرفة الرجاؿ، برواية ابنو أٛتد ، وا١تروي عن اإلماـ الدارقطٍت ، وسؤاالت للنسائي والضعفاء
وكبلـ يف الرجاؿ، وكتب التاريخ أيضا  اليت ٢تا أثر يف ىذا، كتاريخ بغداد، واتريخ دمشق، وىي من الكتب األصلية يف ىذا، 

وكذلك ما يتعلق يف ىذا الباب من الكتب اليت تتعلق ابلبلداف، كتاريخ مصر، واتريخ واسط، واتريخ نيسابور و٨تو ذلك، فإف 
 ئا  من ألفاظ اٞترح والتعديل.فيها شي

وكذلك بعض ألفاظ اٞترح والتعديل اليت تضمنتها كتب السنة، وٙتة شيء ال أبس بو ٬تده اإلنساف منقوال  عند 
لو  أيب داود يف كتابو السنن ينقلو عن األئمة، وىي أيضا  من ا١تصادر األصلية يف ىذا الباب، وكذلك يف سنن الًتمذي اإلماـ

أيضا  يف   للدارمي رٛتو هللا يف كتابو السنن ٙتة نقوؿ ال أبس هبا يف ىذا الباب، و النسائي قوؿ ال أبس هبا عن األئمة، وكذلكن
 كتاب السنن ويف غَته.

وكتب السؤاالت وكتب الرجاؿ، وكتب ألفاظ اٞترح يف كثَت من ا١تواوع ىي موجودة ويلتمسها اإلنساف، وىذه ىي الكتب 
 األصلية يف األغلب.

أما الكتب الفرعية اليت اعتنت بتتبع الكتب األصلية وٚتع كبلـ األئمة على الراوي يف مووع واحد، ومن أشهر ىذه الكتب  
رٛتو هللا، وكتاب هتذيب الكماؿ، وىو هتذيب لو، وقد وسعو وزاد فيو قدر الثلثُت، ٍب ىذب ذلك  للمقدسي كتاب الكماؿ

، وغَتىا من  للخزرجي عليو رٛتة هللا كالكاشف والتذىيب، وكذلك ا٠تبلصة الذىيب رٛتو هللا، وكذلك كتب بن حجرا اٟتافظ
 ا١تصنفات اليت تعد من الكتب الفرعية.

رٛتو هللا يف الرواة، وىذه  أٛتد ، ٚتع كبلـ اإلماـ الدارقطٍت وٙتة موسوعات عصرية ّتمع كبلـ العلماء يف الرواة، ٚتع كبلـ
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 من الكتب الفرعية اليت تعُت طالب العلم يف معرفة كبلمهم على الراوي الواحد يف مووع واحد.
 

 معرفة ألقاب وأنساب الرواة 
 

 

وإىل الصنائع واٟترؼ، ويقع فيها قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]وتقع إىل القبائل واألوطاف: ببلدا  ووياعا  وسككا ، و٣تاورة، 
 االشتباه واالتفاؽ كاألٝتاء، وقد تقع ألقااب  ومعرفة أسباب ذلك[.

ىنا يريد بذلك األلقاب واألنساب، فرٔتا ينسب اإلنساف إىل شيء، إىل حرفة، ورٔتا ينسب إىل أبيو، فتشتبو اٟترفة ابألب أو 
 البلد، أو غَت ذلك، فبل بد من ٘تييز ىذا.

 

 معرفة ا١توايل من الرواة 
 

 

 قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]ومعرفة ا١توايل من أعلى ومن أسفل ابلرؽ أو ابٟتلف [.

 وىذا من األمور ا١تهمة أيضا ، ولو أثر يف أبواب العلل، وذلك من وجوه:

الوجوه األطر  معها، وا١توايل الوجو األوؿ: أف الرواة العرب أحفظ من غَتىم، فيقدموف من ىذا الوجو، وإف توفرت أيضا  
 أصلهم عجم، فأطذوا العربية تلقينا ، وما أطذوىا سليقة، وما ولدوا عليها يف الغالب.

و٨تن ٧تد أف بعض األئمة عند كبلمو على بعض الرواة يعل بعض األحاديث بوجود موىل فيو، وىذا جاء يف بعض كبلـ األئمة  
رٛتو هللا إعبلؿ بعض األحاديث لتفرد بعض ا١توايل  أٛتد رٛتو هللا يف كتابو معرفة علـو اٟتديث، وجاء عن اإلماـ اٟتاكمك

 فيها، فكاف ذلك قرينة على اطتبلؼ منت اٟتديث.

الوجو الثاين: أف معرفة ا١توىل تفيد االطتصاص، وىذه تعطي قوة يف بعض ا١تواوع، فإذا رو  ا١توىل عن سيده، تعٍت اطتصاصا  
، فهو أعلم الناس بو ؤترويو، فيكوف ا١توىل حينئٍذ من أىل  عبد هللا بن عباس وىو فقيو وموىل، ولكنو بصَت بقوؿ عكرمةبو، كػ

 االطتصاص، إما ابلرواية عن سيده، أو ابلرواية عن سيدتو، فيكوف حينئٍذ عا١تا  بذلك.
 

 معرفة اإلطوة واألطوات والقراابت من الرواة 
 

 

 ا١تصنف رٛتو هللا: ] ومعرفة اإلطوة واألطوات[.قاؿ 

معرفة القراابت واألرحاـ مهمة، وكذلك معرفة اآلابء واألبناء، ورواية بعضهم عن بعض، ومعرفة األنساب واألصحاب، ورواية 
عن جده  بعضهم عن بعض، ومعرفة اإلطوة واألطوات، ورواية القراابت، ورواية ابن األخ عن عمو أو عن طالو، أو روايتو
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 تعطي يف ذلك قوة ورٔتا تقدمو على غَته.

على  أيب إسحاؽ عن إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاؽ رٛتو هللا يف بعض ا١تواوع من صحيحو يقدـ رواية البخاري و٢تذا ٕتد
جبل  أعمى، يقوده حفيده عند الذىاب إىل ا١تسجد، كاف ر  أبو إسحاؽ السبيعي ١تاذا؟ ألنو حفيده، و سفياف و شعبة رواية

أوثق منو، ولكنو الطتصاصو وقرابتو يف ىذا يقدـ على  يافسف و شعبة مع ثقتو إال أف إسرائيل فكاف يسمع منو ذىااب  وإاياب ، و
، ومن  أيب إسحاؽ عن إسرائيل غَته، وٕتده يف كثَت من ا١تواوع يف كتب ا١تسانيد والسنن والصحاح حينما أتٌب الرواية يقوؿ:

 ال يعرؼ النسب يظن أنو ال يوجد بينو وبينو قرابة وىو جده، حينئٍذ يقدـ على غَته.

وكذلك القرابة والقرب تتباين، فرٔتا ال تكوف يف األرحاـ واألصهار، وتكوف يف البلد، فرواية ا١تدين عن ا١تدين تقدـ عن رواية 
الكويف عن ا١تدين، ١تاذا؟ ألنو من أىل بلده وعارؼ ْتديثو ويسمع قولو، ويعرؼ ما يرو  عنو، وىو أطوؿ مبلزمة، ٓتبلؼ 

يث ٍب ٯتضي، ورٔتا ال يتيسر لو يف االرٖتاؿ أف يدوف ٟتاؿ ا١تسافر من جهة توفر ا١تداد واألوراؽ الرجل اآلفاقي فإنو أيطذ اٟتد
 وغَت ذلك.

  

 بعض األمور المهمة التً ٌحتاجها طالب العلم أثناء طلبه 
 

 

وعروو وٝتاعو وإٝتاعو، قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل واألداء، وصفة كتابة اٟتديث 
 والرحلة فيو، وتصنيفو إما على ا١تسانيد أو األبواب أو العلل أو األطراؼ[.

 وىذه من األمور ا١تهمة واآلالت واألسباب اليت تعُت طالب العلم على طلب اٟتديث وطوؿ معاٞتتو، والعناية بو.

  

 األدب والتواوع مع الشيخ 
 

 

وطلق ولُت أعطاه الشيخ ما عنده، وقدـ لو ما يريد، وإذا كاف وعيفا  يف أمر األدب طالب العلم إذا كاف صاحب أدب 
، يقوؿ: حرمنا  عبد هللا بن عباس وا٠تلق معو رٔتا حرمو كثَتا  من ا١تسائل، و٢تذا كاف بعض الرواة يتحسر على عدـ أدبو مع

علما  كثَتا ، وذلك بسبب عدـ األدب التاـ معو، وطالب العلم إذا مل يظهر التواوع واللُت، وطلب اٟتاجة من جهة ا١تسألة ما 
أو ٨تو ذلك نفر منو، وإذا وجد اثنُت كل منهم أعطاه الشيخ ما عنده، وإذا سألو عن طريق الًتفع، أو كونو ندا  لو، أو يفهم 

يرفع اليد ليسأؿ، ما أشار إليو، وأشار إىل اآلطر، ١تاذا؟ ألنو يعلم أف ىذا يسأؿ اعًتاوا ، وحينئٍذ ٭تـر علمو، و٢تذا ينبغي 
 األدب واللُت والتواوع أماـ الشيخ.

حىت ال يظن الشيخ أنو ٬تاريو يف ا١تسائل، وبعض وقد يكوف طالب العلم يعرؼ ا١تسألة فبل يظهرىا عند شيخو، ١تاذا؟ 
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الطبلب ٭تسن البحث يف مسألة ويوغل فيها، ٍب أيٌب يعروها أماـ الشيخ ليبُت أنو يعرؼ ىذه ا١تسألة وغَتىا، بينما ىو ال 
 ٭تسن إال ىذه.

وف الطرؼ عنو ابلكلية ألسلوب وا١تشايخ يدركوف ويعرفوف كثَتا  من أساليب العرض، ويدركوف أنو إ٪تا أراد ىذا األمر، فيغض
 واحد، فيحـر طَتا  كثَتا ، ويبقى ذلك الطالب على مسألتو اليت ال ٭تسن إال ىي.

 

 الرحلة يف طلب العلم 
 

 

قولو: )والرحلة فيو( االرٖتاؿ إىل البلداف والسماع من الشيوخ من األمور ا١تهمة لطالب العلم، وىي من األمور ا١تهمة اليت 
يف األزمنة ا١تتأطرة، ويظن كثَت من الطبلب أف االرٖتاؿ إ٪تا يفيد طالب العلم بسماع اٞتديد من العلـو و٨تو  قلت ووعفت

ذلك، مع أف العلـو اآلف تيسرت لكثَت من الناس سواء  ابلسماع ٢تا بواسطة األشرطة، أو القراءة ٢تا ابلكتب، أو غَت ذلك، 
األرض وىو يف مغارهبا، ويكوف ٝتاعو كسماع من كاف حاورا ، فصار حاؿ من  أو رٔتا يستمع اإلنساف لدروس تبث يف مشارؽ

 بينو وبُت الشيخ مًت كحاؿ الشخص الذي بينو وبينو آالؼ الكيلو مًتات.

ويف االرٖتاؿ فوائد كثَتة، منها: االقتداء ابلشيخ من جهة سلوكو، وأدبو، وتعاملو، وكذلك طريقة عروو، تواوعو، رفقو، 
 و، أسلوبو، وغَت ذلك.عبادتو، سلوك

ومنها: أف اإلنساف إذا ارٖتل ٗتلى من كثَت من العبلئق، ابعتبار أف اإلنساف يف بلده يتعلق ابلناس، األصحاب، الرفقة، 
اٞتَتاف، األىل، ا١تاؿ، وغَت ذلك، فإذا ارٖتل ٕترد وٗتلى من ذلك كلو، وتفرغ، وطبل دينو يف ىذا الباب  و٢تذا ٕتد من 

 عليهم رٛتة هللا من كاف يرٖتل، ورٔتا يرٖتل الفاول إىل ا١تفضوؿ لطلب ىذه ا١تقاصد.السلف الصاحل 
  

 أهمٌة معرفة أسباب الحدٌث 
 

 

، وصنفوا يف غالب ىذه  أيب يعلى بن الفراء قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا: ]ومعرفة سبب اٟتديث، وقد صنف فيو بعض شيوخ القاوي
األنواع، وىي نقل ٤تض ظاىرة التعريف، مستغنية عن التمثيل مبسوطاهتا، وحصرىا متعسر، فَتاجع ٢تا مفروواهتا، وهللا ا١توفق 

 وا٢تادي، ال إلو إال ىو[.

الكبلـ معنا أف لؤلحاديث أسبااب ، كما أف لآلايت أسبااب ، فثمة أسباب نزوؿ، فكما أف من اآلايت ما ينز٢تا هللا جل وعبل تقدـ 
على نبيو عليو الصبلة والسبلـ ببل سبب بُت معروؼ، ومنها ما ٢تا سبب بُت، كذلك سنة النيب عليو الصبلة والسبلـ منها 

م، ١تاذا؟ ألنو يفسر اٟتايل، ومنها ما وقع بعد سؤاؿ، ومنها ما كاف صادرا  سدا  ٟتاجة، أحكاـ صدرت لوقائع عرفت فضبطها مه
ومنها ما كاف انزال  من غَت حاجة، فذلك آكد، و٢تذا أيطذ كثَت من العلماء صوارؼ األلفاظ يف األمر والنهي ورٔتا التقييدات أو 

 التخصيصات ٔتعرفة أسباب ورود اٟتديث.
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 ب العلم وما ٌقوٌه وٌضعفهاإلخالص فً طل 
 

 

، وىذه  ومن األمور ا١تهمة، بل ىي أىم شيء يف ىذا الباب ىو ما يتعلق ابإلطبلص هلل يف الطلب، فإف ىذه آداب وىذه علـو
رسـو يدرسها اإلنساف، فإذا حـر اإلطبلص حـر التوفيق والسداد، ووكلو هللا عز وجل إىل نفسو، وعاقبو هللا عز وجل أشد 

 ٦تن فسق وٕترب وطغى يف األرض، ١تاذا؟ ألف هللا عز وجل أراد تشريفو هبذا العلم، فأىب إال أف يطلب بو غَت هللا.عقاب 

  

 سوء عاقبة من طلب العلم لغَت هللا 
 

 

أوؿ من تسعر هبم النار ثبلثة، فذكر منهم: قاؿ: ) أيب ىريرة النيب عليو الصبلة والسبلـ يقوؿ كما جاء يف الصحيح من حديث
عامل تعلم العلم ليقاؿ: عامل، فيؤمر بو فيلقى يف النار، وقارئ يقرأ القرآف ليقاؿ: قارئ، فيؤمر بو يف النار فيلقى فيها، و٣تاىد 

ظاىر أعما٢تم أهنم طَت الناس، ىذا يف القوة، وىذا يف  (، فهؤالء يظنهم الناس يفجاىد ليقاؿ: جريء، فيؤمر بو فيلقى يف النار
العلم، وىذا يف إقراء القرآف، ١تاذا؟ ألف ىذه األمور الثبلثة ىي صفوة العبادة والتقرب هلل سبحانو وتعاىل، فإذا كاف هللا ٬تازي 

ك أبمر، ٍب قاـ اب٠تيانة أليست عقوبتو ا١تخلص فيها أبمور عالية، فكذلك ٬تازي ا١تسيء فيها، ١تاذا؟ ألف اإلنساف إذا قربتو إلي
أشد من عقوبة األبعد؟ أشد  ٢تذا قربك هللا ابلعلم ووفقك إليو، فلماذا استدبرت هللا واستقبلت الناس؟ وىذا يدؿ على شدة 

 عقوبة هللا سبحانو وتعاىل لعباده.

لو أو هناره، وينظر ماذا يقصد هبذا العلم، ينبغي لطالب العلم أف يعتٍت ابإلطبلص، وأف يبحث ويثبت يف قلبو كل ساعة من لي
وماذا يقصد هبذه الكلمة، وماذا يقصد هبذه اللفتة، وماذا يقصد هبذه اإلشارة، فيتتبع نيتو ١تاذا؟ ألف شائبة النية تنسج ا٠تيوط 

انو وتعاىل، فإذا على القلب حىت تشكل من ذلك قيدا ، أو حببل  غليظا  يكبد القلب، وال يستطيع حينئٍذ االنصراؼ هلل سبح
قيد القلب ابالنصراؼ إىل ا١تخلوقُت انصرؼ عن ا٠تالق، والقلب ليس لو إال وجهة واحدة، إف توجو إىل ا١تخلوؽ انصرؼ 

 عن ا٠تالق، وإف صرفتو إىل ا٠تالق سبحانو وتعاىل انصرؼ عن ا١تخلوؽ.
 

 طلب العلم طريق إىل اٞتنة 
 

 

عز وجل إىل ىذه ا١تنزلة وا١ترتبة العلية، وىذا الطريق ليعلم أنو على شعرة ططَتة، إما إىل وينبغي لطالب العلم إذا وفقو هللا 
جنة وإما إىل سعَت، وإذا كاف أوؿ من تسعر هبم النار ثبلثة وىم ىؤالء، فليعلم أنو يف مقابلهم أف أوؿ من يدطلوف اٞتنة ىم 

 ىؤالء الثبلثة.

(، وىو تشريف، وبقدر علم اإلنساف يكوف حينئٍذ دطولو إىل اٞتنة، وكلما كاف العلماء ورثة األنبياءأوؿ العلماء األنبياء  ألف )
ابقُت األولُت يف ذلك، فينبغي لطالب العلم أف يعتٍت ابلنية، وهللا عز وجل يوفق مستكثرا  متوسعا  يف ابب العلم كاف مع الس
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اإلنساف إىل العلم الكثَت إذا علم صدؽ نيتو، ولو ّتهد قليل، ويهديو هللا عز وجل إىل األسباب الصحيحة، وإىل األطذ 
ستكثر جعلو هللا عز وجل ووكلو هللا سبحانو ابلطريق وا١تنهج الصحيح، ال أف ٬تعل منصرفو إىل غَته سبحانو وتعاىل، فلو ا

 وتعاىل إىل نفسو.

 و٢تذا نقوؿ: مسألة تصحيح النية، والعناية هبا، وكذلك ما يتعلمو اإلنساف يف سبب تعلمو و٨تو ذلك.
 

 وبط شهوة العلم 
 

 

فللعلم شهوة، ومن ىذه للعلم شهوة، كشهوة السمع والبصر، وشهوة األكل، وشهوة الفرج، وغَت ذلك من الشهوات، 
الشهوة أف ٯتيل اإلنساف إىل شيء يشتهيو، ىذا علم واحد تتعلمو ١تن؟ لتشبع نفسك، الناس ْتاجة، ْتاجة ماذا؟ ْتاجة إىل 
حفظ السنة مثبل ، وأنت ٖتفظ ماذا؟ ْتاجة إىل علم العقيدة، وأنت تتعلم ماذا؟ ٢تذا ينبغي لئلنساف أف يتعلم العلم هلل، وهللا 

دين إلصبلح الناس، فينبغي لطالب العلم أف يعتٍت ٔتثل ىذه األمور إصبلحا  ١تا أوجب هللا عز وجل عليو أف يقـو هبذا ووع ال
 الباب.

من  و٢تذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقي يف مكة ثبلثة عشر عاما  يدعو إىل توحيد هللا سبحانو وتعاىل، أليست مثل ىذه ا١تدة ابإلتياف
ائع النفوس البشرية فيها نوع من ا١تلل، وتدعو اإلنساف رٔتا للمغايرة، ونوح عليو السبلـ لبث يف قومو ألف سنة التكرار لطب

إال ٜتسُت عاما  يدعوىم إىل كلمة واحدة ىي ال إلو إال هللا، وىذه ا١تدة عجيبة يف الثبات، مهلة طويلة، يتأمل فيها اإلنساف، 
ن طرؽ أطر ، ْتث عن بدائل، التفكَت ْتلوؿ، االنتكاسة، الضعف، وغَت ذلك، ومع رٔتا فيها إمهاؿ للمراجعة، والبحث ع

 ذلك بقي اثبتا  على ىذا األمر تلبية  ١تراد هللا سبحانو وتعاىل، ١تاذا؟ ألف اإلنساف يطلب العلم إلصبلح طلل الناس.

 وأما ما يتعلق بعلم نفسو، فإف اإلنساف يصلح نفسو ٔتا يتحصلو من علم.
 

 ورورة ترؾ اٞتزئيات واالشتغاؿ ابلكليات 
 

 

وينبغي لطالب العلم أال يوغل يف اٞتزئيات وقد عطل الكليات، فأنت ٕتد بعض طبلب العلم ينشغل يف ٖتقيق ٥تطوطات، 
ٯتنيو وٕتد الوثنيات عن ٯتينو وعن مشالو، اإلعراض عن هللا سبحانو وتعاىل، الفواحش وا١تنكرات، الفسوؽ وغَت ذلك عن 

ومشالو، وىو يعتٍت بتحقيق ٥تطوط يف فقو بعيد عن اٟتاجة، أو يف جزء ال ٖتتاج إليو األمة، فيهدر عمره لسنوات عديدة، 
واألمة ْتاجة إىل ما ىو أوجب من ذلك، أليس ىذا من التشهي؟ ىذا من التشهي، فالرسالة ليست لك، ما الذي أمرؾ هللا 

ا الزمن ويف ىذا العصر؟ ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أف تعلمهم فيما قصروا عز وجل بو؟ ما ىي حاجة الناس يف ىذ
 فيو، وىذا من توفيق هللا عز وجل للعبد.
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 بعض األمور المؤهلة للتمكن فً علم الحدٌث 
 

 

يسمى بعلـو اٟتديث، كذلك ينبغي أف نشَت إىل مسألة مهمة يف ىذا الباب  فإف أمثاؿ ىذه القواعد يف ىذا الكتاب، وفيما 
وقواعد اٟتديث، أو مصطلح اٟتديث، ىي مسائل أو ألفاظ مًتادفة من جهة ا١تعٌت، ولن يتمكن طالب العلم منها، ويكوف من 

 أىل البصَتة واٟتذؽ فيها إال وقد استكثر من عدة أمور:

 األمر األوؿ: اٟتفظ، أي: أف يكثر من احملفوظات للسنة.

ا١تمارسة إلعبلؿ األحاديث و٘تحيصها، فيقـو ابلتخريج، فيخرج ٜتسمائة، ألفا ، ألف وٜتسمائة، ألفي  األمر الثاين: أف يكثر من
 حديث، ويقـو ابٟتكم عليها منفردا .

 وما ىي الطريقة السليمة يف ىذا؟

ليس تصنيفا  الطريقة السليمة يف ىذا أف يعمد إىل كتاب من الكتب اليت تشًتط الصحة والضعف، ٍب يقـو بتخر٬تو بنفسو، و 
للناس، وال يريد بذلك تشبعا ، وإ٪تا يريد من ذلك تعليما  وتدريبا  لنفسو، وإذا عرؼ طرائق العلماء عرؼ ا١تناىج من جهة 

،  ابن حجراإلعبلؿ، ويقـو ابلتطبيق، وينبغي لو أال يلتفت إىل الكتب ا١تعتنية أببواب التخريج ابتداء ، ككتاب التخليص اٟتبَت لػ
، فهذه الكتب اعتنت ٔتسائل  لؤللباين ، وإرواء الغليل للزيلعي ، ونصب الراية ابن ا١تلقنوالبدر ا١تنَت، وىو من أكربىا لػ
 م أف ٮترج حديثا  عليو أف يبعد ىذه الكتب جانبا   ١تاذا؟ حىت ٬ترب نفسو ىل يوافق أو ال يوافق؟التخريج، وإذا أراد طالب العل

، وكتاب العلل  للدارقطٍت ٍب إذا انتهى من النتيجة يقـو بعرض كبلمو على كبلـ العلماء األوائل يف كتب العلل، ككتاب العلل
، وغَت  ابن ا١تديٍت، والعلل لػ أٛتد ، والعلل لئلماـ ابن أيب حاًب، واٞترح والتعديل لػ للبخاري ، والتاريخ الكبَت ابن أيب حاًبلػ

ه  ألنو ذلك من كتب العلل، فيقارف كبلمو بكبلـ ىؤالء األئمة، ومن وافقو ومن طالفو، فإذا وجد أنو طالفهم فإف ا٠تلل عند
مبتدئ، فينظر يف مووع ا٠تلل، أين مووع ا٠تلل ىل يف ىذه النقطة أو يف ىذه اٞتزئية؟ أما النظر ابتداء  ٟتكم األئمة فإنو ال 

 ٬تعل طالب العلم ينتج، وٮتترب نفسو  ألنو يف ذلك أتثر أبوؿ شيء وصل إليو.

  

 اإلكثار من علم اٟتديث وطوؿ ا١تمارسة 
 

 

يتعلق هبذا العلم عليو اإلكثار من ذلك وعدـ التوقف، وطوؿ ا١تمارسة، وال يتوقف عند حد معُت يف ىذا الباب، وكذلك فيما 
وإذا أراد طالب العلم أف يتمكن يف ىذا الباب، فإف طوؿ ا١تمارسة، واإلكثار من ذلك ٦تا يعيد ويرسخ طالب العلم، والسنة 

، ال يقتصر على زمن معُت، وال يف وقت معُت، ٭تتاج أف ٮترج حديثا ، وقد واٟتكم على األحاديث ٭تتاج لطالب العلم كثَتا  
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يسأؿ عن حديث، أو ٭تتاج أف ٮترج أثر، أو ٭تتاج أف ٮترج قصة من القصص، فيجد أف األمور تتجدد على أحواؿ الناس، 
 بعد ذلك ٬تد أنو تقدـ يف ىذا األمر.ويقـو ابلنظر فيها على سبيل االنفراد، ٍب ينظر يف ا١توافق وا١تخالف لو من األئمة، ٍب 

 

 عدـ اٟتزف عند ا٠تطأ يف البحث والتطبيق 
 

 

وينبغي لطالب العلم أال ٭تزف وال يوجل لوجود ططأ عنده يف ْتثو و٨تو ذلك، بل ينبغي لو أف يفرح  ١تاذا؟ ألف الصواب ال 
أف يصيب مباشرة، إذا  إذا وجدت ططأ فافرح ألف ىذه ٯتكن أف يلج إليو اإلنساف إال على عتبة ا٠تطأ، وال ٯتكن اإلنساف 

عتبة ستوصلك إىل صواب، وىي عتبات، كلما اكتشفت ططأ اكتشفت عيبك، فالذي يضجر أو ٭تزف من وجود ا٠تطأ ىذا 
يطبع نفسو على التنكر ألططائو، وغض الطرؼ عنها، بينما الناس يرونو، فيصبح يف وعف، وال يصحح أططاءه، ويبقى على 

 ىو عليو، ورٔتا أورثو ذلك كربا  ومعاندة  للحق، وبطرا  وغمطا  ٟتق الناس أىل الصواب والعدؿ.ما 

 وابهلل التوفيق، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
  

 

 

 


