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للسنة النبوية مكانتها يف التشريع، فهي ا١تصدر الثاين بعد القرآف الكرًن، فعلى طالب العلم الذي يريد أف يكوف متمكناً يف علم 
السنة رواية ودراية، ومعرفة ما يعُت على فهمها، ومعرفة أحواؿ الرجاؿ الناقلُت ٢تا, وفهم علـو اآللة اٟتديث أف يهتم ٔتعرفة 

 ا١تتعلقة هبا, وقبل ذلك كلو اإلخالص هلل تعاىل يف طلبها.

 منزلة السنة النبوية في التشريع 
 

 

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

 أما بعد:

هللا جل فإف ٦تا ال ريب فيو وال شك أف هللا جل وعال قد أنزؿ على نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وحيُت شريفُت موصوفُت ابإلنزاؿ، وكال٫تا من 
، وأصبحت السنة وحياً يتلى، وىي موصوفة بذلك  وعال، أنزؿ هللا جل وعال كتابو وأنزؿ سنتو على رسولو عليو الصالة والسالـ

يف كتابيو  ابن حـز كتابو األـ، وكذلكعليو رٛتة هللا يف   الشافعيكما وصفها هبذا غَت واحد من العلماء, كما نص على ذلك
يو بطاعتو يف أكثر من ثالثُت ويكفي يف ذلك أف هللا جل وعال قد قرف طاعة نب  اإلحكاـ, واحمللى، وغَتىم من أئمة اإلسالـ،

واسطة موضعاً، وىذا يدؿ على أتكيد أ٫تية السنة، ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل أيت بشيء من لدنو، وإف ما جاء بو ىو من هللا جل وعال ب
[، فما كاف من رسوؿ 4-3]النجم: َحىِإْف ُىَو ِإالا َوْحٌي يُو  * َوَما يَػْنِطُق َعِن ا٢ْتََوى  جربيل، و٢تذا قاؿ هللا سبحانو وتعاىل:

لى هللا ملسو هيلع هللا ىلص من قوؿ أو فعل أو تقرير كلو من هللا جل وعال، وما كاف من أفعالو عليو الصالة والسالـ فاألصل يف ذلك أنو ع
بد لو من صارؼ يعرؼ من التعبد، إال لقرينة صارفة تصرؼ الفعل من التعبد إىل غَته، كأفعاؿ اٞتبلة وأفعاؿ العادة، وىذا ال 

الطبع أو يعرؼ من سرب اٟتاؿ وقرائن الزمن اليت احتفت برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٦تا يشاركو يف ذلك غَته من أىل عصره من أىل 
 الكفر، وكذلك أىل اإلٯتاف.

ىي قسيمة للقرآف من جهة االحتجاج، وىي من وىناؾ مسائل وفروع تتعلق أبفعالو ليس ىذا ٤تل بسطها، وسنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
جململ أو  جهة األصل مبينة ومفصلة للقرآف، ومعلـو أف ما جاء يف كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٦تا يتعلق ابلقرآف أنو إما أف يكوف بيانً 

ة على كالـ هللا سبحانو وتعاىل، وىذا ال تقييدًا ١تطلق جاء إطالقو يف كالـ هللا جل وعال، وإما أف يكوف ذلك من ا١تعاين الزائد
يكوف إال يف الفروع، سواًء كاف ذلك من فروع األصوؿ، أو كاف من فروع الفروع، وإال فاألصل أف أصوؿ الفروع وأصوؿ 

 الداينة ومسائل الدين الكلية كلها قد وردت يف كالـ هللا جل وعال، كما أشار إىل ىذا ا١تعٌت غَت واحد من أصحاب رسوؿ هللا
 عليو رضواف هللا تعاىل وغَته. عبد هللا بن مسعودملسو هيلع هللا ىلص كػ

أيضاً يف ا١تقاـ ا١تعروؼ وا١تشهود؛ لكثرة النصوص ا١تتظافرة يف ذلك،  الكالـ على منزلة السنة ومكانتها ٦تا يطوؿ جدًا، وىو
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 وكذلك إطباؽ األمة من السلف وا٠تلف على أ٫تية السنة ومنزلتها من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والتابعُت وأتباعهم، واألئمة
ة ومقامها، وال يشكل ىذا على أحد من أىل اإلسالـ األربعة ومن جاء بعدىم من أئمة اإلسالـ كلهم يطبقوف على منزلة السن

ة السنة قاطبة إال أىل البدع والزيغ والضالؿ والزندقة الذين حادوا عن الصراط ا١تستقيم، بل أمعن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف بياف مكان
زيد بن خالد  ا من حديثحىت جعل السنة داخلة يف عمـو لفظ الكتاب حاؿ إطالقو، كما جاء يف الصحيحُت وغَت٫ت

نفسي بيده ألقضُت بينكما بكتاب والذي  عليهما رضواف هللا تعاىل أف النيب عليو الصالة والسالـ قاؿ: ) أيب ىريرة و اٞتهٍت
(، فقضى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقضاء ليس كلو ٦تا نص هللا جل وعال عليو يف القرآف الكرًن، ٦تا يدؿ على أف الكتاب إذا أطلق  هللا

 يدخل فيو سائر الوحي من كالمو سبحانو وتعاىل، وكذلك كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
 

 مقدمات مهمة لطالب علم الحديث 
 

 

من إف العناية بسنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىي: ما اصطلح عليها العلماء ابٟتديث النبوي أو األثر، وما جاء يف كتب علـو اٟتديث 
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ إف ٢تذه  ا١تًتادفات يف ىذا ا١تعٌت كألفاظ ا٠ترب وغَت ذلك ٦تا يطلقو العلماء ويريدوف بذلك السنة الواردة عن

 السنة مسائل ينبغي لطالب العلم أف يعتٍت هبا عند البداءة ٔتعرفة السنة وطرائقها.

  

 تقسيم السنة من حيث الورود 
 

 

كتابو من ا١تعلـو عند أىل اإلسالـ قاطبة أف هللا جل وعال قد تكفل ْتفظ كتابو العظيم، و٢تذا قاؿ هللا جل وعال يف  
[، فالذكر ا١تذكور يف ىذه اآلية ىو كالمو جل وعال، وأما سنة 9]اٟتجر: ِإنا ٨َتُْن نَػزاْلَنا الذِّْكَر َوِإنا لَُو َٟتَاِفُظوفَ   العظيم:

وما كاف كذلك من جهة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ففيها ا١تتواتر الذي يدخل يف أبواب ا١تتواتر بنوعُت: ما كاف متواتراً من جهة ا١تعٌت، 
 اللفظ.

وفيها ما ىو دوف ذلك من أخبار اآلحاد على تقسيم العلماء، وما يلزموف من ىذا التقسيم من فروع متعددة من أخبار اليقُت 
وال والظن، أو ما كاف يفيد علماً ضرورايً، أو ما كاف يفيد علماً نظرايً، قالوا: وما أفاد علماً ضرورايً ىو ما عرؼ من غَت ْتث 

نظر، وما أفاد علماً ظنياً أو كاف علماً على غلبة الظن أو غلبة اليقُت ولكنو يثبت ابلنظر، وىذا ٤تل نظر وْتث، وليس ىذا 
٤تل تسليم عند بعض أىل التحقيق، وذلك أف األصوليُت حينما يقسموف أمثاؿ ىذا التقسيم يف سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يلزموف 

واـز ال يلتـز هبا أىل السنة، كمسألة اليقُت والظن، وأف ا٠ترب ا١تتواتر يفيد علماً يقينياً، وأف خرب اآلحاد يفيد ىذا التقسيم بل
علماً ظنياً، ويقسموف اآلحاد إىل أقساـ متنوعة، قد أييت اإلشارة إليها يف ىذا ا١توضع، يف ىذا اجمللس أو يف غَته من اجملالس، 

يف ٣تالس متعددة، وىو أف ىذا التقسيم ٦تا ال ٙترة لو من جهة الصحة والضعف، وذلك أنو ال وقد تطرقنا إىل ىذه ا١تسألة 
ٯتكن أف يتقرر يف ذىن اإلنساف أف ا٠ترب يكوف متواترًا، أو يفيد العلم اليقيٍت، أو يفيد العلم القطعي من جهة الثبوت، أو من 
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 بد فيو من نظر و٘تحيص علم أف أمثاؿ ىذه النظرات تنطبق على جهة الداللة إال بعد النظر والتمحيص، وإذا قيل: إف ىذا ال
ا١تتواتر وعلى اآلحاد، كذلك على مسألة اليقُت وعلى مسألة الظن، مث إف ىذا التقسيم قد أٙتر ٚتلة من ا١تسائل اليت نزع 

ن ال يقبلو يف مسائل أعالـ فيها أىل البدع أىل اٟتق؛ كمسألة عدـ قبوؿ أخبار اآلحاد على مراتب متنوعة يف رده، منهم م
الدين ومشهورىا، ومنهم من ال يقبلو يف مسائل االعتقاد ويقبلو ما دوف ذلك، ومنهم من ال يقبلو على اإلطالؽ، ومن نظر يف 
اصطالحات األئمة عليهم رٛتة هللا من ا١تتقدمُت وجد أف منهم من يطلق ا١تتواتر ويريد بذلك ما تلقتو األمة ابلقبوؿ، ولو كاف 

 عليو رٛتة هللا. أٛتد يرويو واحد عن واحد إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما ىذه اإلشارة موجودة يف بعض كالـ اإلماـ

لس ىو مقيد كما يف عنوانو ٔتقدمات يف علـو اٟتديث، وا١تقدمات متنوعة ْتسب فروع ىذا العلم، وكما ال ٮتفى فإنو ىذا اجمل
ما من علم من علـو الشريعة إال ولو مقدمات متنوعة سواًء ما يتعلق بعلـو اآللة ا١توصلة إىل ىذا العلم وىذا ا١تعٍت بو، سواًء 

، فإنو ما من علم من ما يتعلق أببواب التفسَت، وكذلك  أبواب اٟتديث، وكذلك أبواب لغة العرب، وغَت ذلك من العلـو
العلـو إال ولو علم دراية ولو علم رواية، وكذلك لو علم آلة توصل إليو، وعلم اآللة الذي يوصل إليو يتشعب ويتنوع، ومن 

رفة الباب اآلخر، و٢تذا قد تقرر عند العلماء جهة األصل فإف علـو الشريعة متداخلة، ويلـز للتمكن يف ابب من األبواب مع
اٟتذاؽ أنو ال ٯتكن أف يكوف العامل بصَتاً بعلـو الدين حاذقاً يف سائر العلـو حىت يتبصر بعلـو اآللة، وكذلك يكوف متبصراً 

ف يكوف متمكناً يف علم ببقية العلـو األخرى، فإف فيها تداخاًل، وإذا نظرن إىل علم اٟتديث وجدن أنو ال ٯتكن لطالب العلم أ
اٟتديث حىت يكوف متمكناً يف علم الرواية، وعلم الفقو، وعلم اآللة ا١توصلة إىل التفقو يف الشريعة ٔتا يسمى ابلقواعد الفقهية 
والنظرايت الفقهية، وكذلك األصولية وغَت ذلك، وأف يكوف أيضاً متبصراً بعلـو القرآف أبنواعها، وأف يكوف ضابطاً للمروايت 

الواردة عن النيب عليو الصالة والسالـ يف التفسَت، وكذلك ما جاء يف ىذا ا١تعٌت عن أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأف يكوف 
أيضاً متبصرًا بطرائق التفصيل عن السلف الصاحل ومراتبهم يف ذلك وطبقاهتم، ومعرفة بلداهنم, وأف يكوف أيضاً عارفاً 

يف أبواب التفصيل، فإنو ال يوجد ابب من األبواب، إال ولو فئة من أىل العلم من أىل االختصاص  ٔتناىجهم ٔتا يولوف إليو
يتباينوف من جهة العناية، كذلك من جهة اختصاصهم ابلرواة الذين أيخذوف عنهم، ىذه األبواب وىذه الطرؽ، وىذه 

على تباين أيضاً يف ٚتلة األخذ يف ىذه األبواب،  ا١تسالك، ويلـز للتمكن يف ابب من األبواب أف يتمكن يف بقية األبواب،
فمن األبواب ما يلـز أف يكوف طالب العلم متمكناً فيو حىت يتمكن يف الباب اآلخر، ومنو ما ال يلـز منو إال أف أيخذ ا٠تطوط 

 شارة إليو إبذف هللا.العريضة يف ىذا الباب حىت يكوف متظفرًا ببقية األبواب، وال يلـز أف يكوف متمكناً فيو كما أييت اإل
 

 التالـز بُت الرواية والدراية يف علم اٟتديث 
 

 

علم اٟتديث نوعاف: علم رواية، وعلم دراية، وعلم الرواية وعلم الدراية بينهما تالـز ال ينفكاف، ومن أراد أف يعتٍت بباب دوف 
اٟتذؽ وا١تعرفة، ومن نظر إىل هنج األئمة األوائل ابب آخر فإنو يكوف من أىل االختصاص والتقليد فيو, وال يكوف من أىل 

عليهم رٛتة هللا وجد أهنم ينظروف إىل علـو الشريعة على أهنا ابب واحد، فإف التقسيم الطارئ عند ا١تتأخرين ألبواب علـو 
، يف ىذه العلـو ٬تد أف العلماء  الشريعة إىل ما يسمى ابلفقو، وكذلك اٟتديث والتفسَت، وكذلك العقائد وغَت ذلك من علـو

عليهم رٛتة هللا يقسموف ىذه التقاسيم يريدوف بذلك تيسَتًا للوصوؿ إىل الفهم العاـ، وإال من جهة األصل فهذه التقاسيم ما 
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ولدت إال يف القرف الثالث، قيل: يف أولو، وقيل: يف أوسطو، ولكن من جهة التقليل إ٪تا وجدت يف أوساط القرف الثالث، 
فظ عند بعض العلماء يف أواخر القرف الثاين، لكن مل تكن كذلك يف علم دراستهم لعلـو الشريعة على ووجدت من جهة الل

ىذا التقسيم، ومل يكن حينئٍذ يفرؽ بُت العامل أف ىذا يكوف من العا١تُت والعارفُت يف أبواب الفقو، وليس من العا١تُت أببواب 
واب الفقو، أو ىذا عامل ابلتفسَت ليس بعامل بغَته، وإف وجدت ىذه اٟتديث، وىذا عارؼ أببواب اٟتديث، وليس بعارؼ أبب

اإلطالقات إال أهنم يريدوف بذلك أهنم من أىل العناية هبذا الباب مع وجود العلم بغَت ىذه األبواب كعلـو اٟتديث، وعلـو 
 الفقو.

فإنو ال ينفك ْتاؿ على اإلطالؽ، ومن أراد  التالـز بُت علم الرواية وعلم الدراية ال بد أف يكوف مستقرًا لدى طالب العلم،
أف يكوف من أىل االختصاص يف علم السنة أو علم اٟتديث الوارد عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإف ىذا يطلب تقليدًا، فهو يبحث أو 

إىل كثَت ٦تن يشار إليو  ٮترج من التقليد إىل تقليد آخر، وىذا ىو النقص الطارئ عند كثَت من ا١تتأخرين، فمن أراد أف ينظر
ابلبناف يف علم من العلماء ا١تتأخرين، ٬تد أهنم أىل اختصاص، وكأهنم قسموا الشريعة إىل عدة أقساـ، فجعلوا الفقو ال ٯتكن 
أف يستوعب علم اٟتديث، وجعلوا علم اٟتديث ال ٯتكن أف يستوعب علم الفقو، ومن كاف حاذقاً يف علم اٟتديث أو علم 

كن أف يشرؾ علمو يف اٟتديث بعلم الفقو، فيكوف حينئٍذ فتاواه يف أبواب الفقو يسَتة، فلم يكن حينئٍذ قد أفاد العلل فال ٯت
يف علم الرواية أو كذلك مل يفد بعلم التفسَت شيئاً، فأصبح لدى ا١تتلقُت عنو قصور يف ىذا الباب، كذلك يف أبواب الفقو ٦تن 

ي والنظر، ولكنو يكوف مقلاًل أيضاً يف أبواب اٟتديث، وحينئٍذ ال ٮترج عن تقليد من يقـو أبىل ا١تعرفة أببواب القياس والرأ
صحيح ىذا اٟتديث أو ضعفو، فإف ضعفو غَته خرج إىل حديث آخر صححو، وإف صحح ذلك اٟتديث رجل آخر وقع يف 

يورد لدى اإلنساف تقليدًا فيتقلب  االضطراب، و٢تذا ٧تد أف الفقو إذا ٕترد عن علم اٟتديث يكوف شبيهاً ابلرأي احملض الذي
من تقليد إىل تقليد، فإنو ال يلتـز بكثَت من ا١تواضع االلتزامات اليت ينبغي أف يلتزمها يف نظائر ىذه ا١تسألة يف بقية أبواب 

 الدين.
 

 أ٫تية معرفة طالب العلم بعلم اٟتديث دراية 
 

 

يكوف طالب العلم قارنً ٞتميع العلـو يف ىذا العلم، وكما تقدـ اإلشارة  وكما ال ٮتفى فإف الدراسة ا١تهمة لعلم اٟتديث: أف
إليو أف علم اٟتديث على نوعُت: علم رواية, وعلم دراية، وعلم دراية إذا أردن أف نتوسع يف معناه وا١تراد بو فهو فقو ا١تروي 

ٔتا جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من فهم، وىذا الفهم ال ٯتكن أف  عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وفقو ا١تروي أف يكوف طالب العلم عارفاً 
ردة، يتلقاه طالب العلم إال عن غَته، فال ٯتكن أف يكتفي ٔتعٌت جديد قد جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وينظر إىل قواميس اللغة اجمل

(، وىذا كما أنو يف   بعثت ّتوامع الكلم ، قاؿ: ) البخاري ا جاء يففإف النيب عليو الصالة والسالـ قد أويت جوامع الكلم, كم
 كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيضاً، فإف كالـ هللا جل وعال ىو أٚتع وأوسع.

من جهة استيعاب و٢تذا يقوؿ أىل الفقو والنظر والدراية يف علم األصوؿ: إف كالـ هللا جل وعال غائي، أي: أنو يبلغ الغاايت 
فاظ الكلية ا١تعاين ٓتالؼ سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإهنا غائية ووسطية، أي: أهنا ترد على ٚتيع معاين األلفاظ الكلية، ومعلـو أف األل

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=hadeeth&id=7004108&spid=2102
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لفاظ ىي ألفاظ قليلة تشمل معاين كثَتة ٓتالؼ األلفاظ التفصيلية، وىذا ما يسميو العلماء يف أبواب تفسَت القرآف: األ
 الكليات، وكذلك ما جاء بكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابألحاديث الكلية، أو ما يسمى ّتوامع الكلم.

إذًا: األصل يف القرآف أنو كلي يشمل كثَتاً من ا١تعاين الواردة يف لغة العرب، والسنة تفصل ذلك ٦تا جاء يف كالـ هللا سبحانو 
أف ٬تمع بُت ا١تطلق وا١تقيد، وأال يتجرد ابألخذ بتمرير ا١تطلق على إطالقو، وتنحية ا١تقيد، وتعاىل، و٢تذا ينبغي لطالب العلم 

أو ٬تعل قاعدة لديو مطردة بكل حاؿ، كمسألة أف النص لو تعارض مع نص عاـ ببعض أجزائو بتقييده، أو بيانو و٨تو ذلك، 
يع قواعد الدين حىت يسلم اإلنساف يف الدين وال يقع فإنو يكوف نسخاً لو، فهذا نوع من القصور، فال بد من استيعاب ٚت

حينئٍذ يف التناقض والتضاد، فإنو إذا ٕترد عن معرفة الرواية والدراية على طرائق األئمة يقع يف اٟتَتة يف كثَت من األبواب، وإف 
ف يتلقى فإنو حينئٍذ يكوف استوعب ىذين البابُت وسلك يف ذلك هنج األئمة عليهم رٛتة هللا يف استيعاب الفقو ومعرفة كي

وىي طرائق التحديد أو معرفة أحواؿ -حاذقاً يف الفقو, بصَتًا كذلك يف أبواب النقد، وينبغي أيضاً أف يعلم أف أبواب الرواية 
الرجاؿ، ومن ٢تا أيضاً أبواب متنوعة، ومن ىذه األبواب: علم  -األسانيد ا١تروية عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو عن السلف الصاحل

ىذه األبواب: علم ما يسمى بعلم العلل، ومن ىذه األبواب أيضاً ما يسمى بعلم قواعد اٟتديث أو علـو اٟتديث، وىذه 
أبواب متداخلة تتباين من جهة التفصيل، وبينها تداخل، فال ٯتكن أف يكوف طالب العلم حاذقاً يف علم الرواية متبصراً يف علم 

ألبواب الرواية ىذه مع االقًتاف أيضاً أببواب الدراية، فإف ٚتع بُت الرواية أبنواعها، وكذلك الدراية العلل حىت يكوف شاماًل 
أبنواعها كاف من أىل اٟتذؽ، وإذا كاف طالب العلم يقلد يف معرفتو لسنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو زعم أنو يتحرر ٔتعرفة صحيح 

ف يستنبط معٌت فقهياً مل يكن عند غَته، فاألصل الذي ينبغي أف ينطلق منو طالب اٟتديث من ضعيفو، ولكنو ال يستطيع أ
العلم، ويكوف حاضراً لديو: أف طالب العلم إذا مل يستطع أف يولد معٌت جديدًا ال ٮتالف غَته من السلف يف ا١تروي عن 

رد عن ذلك ٕترد عن مسألة التحمل وإطالة النظر يف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإنو ليس بطالب علم، وذلك أف طالب العلم إذا ٕت
 األحاديث عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهبذا يعلم أنو يبالغ يف التقليد.

وكثَتاً ما يورد كثَت من طالب العلم مقولة, وىي: ال تقل بقوؿ ليس لك فيو سلف، ىذه الكلمة اليت ينقلها طالب العلم، 
صحيحة، ولكن من جهة التفصيل   وغَته، ىي من جهة اإلٚتاؿ سفياف الثوريمن السلف كػ وىي قد جاءت عن غَت واحد

من مسائل االستنباط والتدليل، وأنو قد يرد عند بعض طالب العلم من ينبغي أف ٮترج منها شيء قد اتفق العلماء عليو 
االستنباط من ا١تعاين ٦تا ال ٮتالف قواًل للسلف الصاحل، وأما لو استنبط معٌت جديداً قد خالف ما كاف عليو إٚتاع السلف 

باط واالستدالؿ من كالـ هللا عز وجل الصاحل فيقاؿ حينئٍذ: إف ىذا االستنباط ال ينبغي أف يكوف، وبو يعلم أف طرائق االستن
نص يف وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابب واسع يستفيد منو طالب العلم يف الًتجيح يف كثَت من مسائل الدين سواًء ا١تتعلقة يف مورد ال

للنص فإنو يستفيد منو يف موضع آخر، وكما السنة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو يف كالـ هللا جل وعال، فإف كاف ذلك ٦تا ليس ٔتورد 
مو تقدـ اإلشارة إليو فإف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أويت جوامع الكلم، ومعٌت جوامع الكلم: أف طالب العلم يستطيع أف يستفيد من كال

يسميو العلماء ابلسرب؛ سرب  يف أبواب الصالة يف مسألة تتعلق أببواب الزكاة، كذلك يف أبواب الصياـ وأبواب اٟتج، سواًء ٔتا
األلفاظ حىت يستخرج منها طالب العلم طريقة للنيب عليو الصالة والسالـ يف االستدالؿ، أو كاف مؤكدًا لبعض األلفاظ العامة 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000064&spid=2102
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حرًن؟ على اليت أتيت عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيما يسمى ابألمر ىل ىو على الوجوب أو النهي؟ ىل ىو على الكراىة أو على الت
طرائق وقرائن ىي متوسعة، قد يستطيع طالب العلم أف يولد من األلفاظ أو السرب الذي يسلكو يف معرفة كالـ النيب عليو 

 الصالة والسالـ ٦تا ال يكوف لغَته.
  

 علم الجرح والتعديل 
 

 

ومنها معرفة الرجاؿ، ويتفرع عن ىذا معرفة ما يسمى مسألة معرفة أبواب الرواية والعناية بذلك أقساـ منها تقدـ اإلشارة إليو، 
ابٞترح والتعديل، معرفة ألفاظ اٞترح والتعديل، ومراتب كذلك األئمة ا١تعدلُت، وطرائق ىؤالء األئمة يف نقلهم للرواة، كذلك 

 معرفة ا١تصنفات اليت تصنف يف ىذا الباب.

  

 كيفية االستفادة من مصنفات اٞترح والتعديل 
 

 

وينبغي أف يعلم أف ا١تصنفات يف ىذا الباب الذي يسمى بعلم الرجاؿ ىي على مراتب متنوعة ْتسب طرائق األئمة وقصدىم 
يف التصنيف، ىناؾ مصنفات صنفت للتعليم، منها ما ىو بُت من جهة العنواف، ومنها ما يعرؼ ابلنظر، فما كاف بيناً من جهة 

ابن ، وكذلك الكامل يف الضعفاء لػ للبخاري , والضعفاء للنسائي ، والضعفاء للعقيلي العنواف ككتب الضعفاء، كالضعفاء
للعلل، لكن مل يكن بيناً يف عنوانو، وإ٪تا يعرؼ ابلسرب، سواًء كاف يف   وغَتىا من ا١تصنفات, ومنها أيضاً ما ىو مصنف عدي

د األحاديث عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ما كاف يف أبواب الرجاؿ ككتاب اٞترح أبواب الرجاؿ، أو كاف كذلك أيضاً يف أبواب إيرا
 األغلب لبياف حاؿ الرواة اجملروحُت، ورٔتا أوردوا ٚتلة من ا١تعدلُت.، فإنو أورده يف ابن أيب حامتوالتعديل لػ

من جهة  البخاريلتاريخ الكبَت أو األوسط أو الصغَت، قد أوردىاسواًء كاف كتابو ا البخاري كذلك أيضاً كتاب التاريخ لإلماـ
 ىذا الباب فإنو مظنة للجرح.  عليو رٛتة هللا من الرواة يف البخاري األصل للتأليف، وبياف تفردات الرواة، فما يذكر فيو

يكن ىذا ظاىراً يف عنواف ىذا الكتاب، كتاب  كذلك أيضاً ما يريده من األحاديث يف ترٚتة ىذا الراوي ىو مظنة للتعديل، ومل
التاريخ، لكنو من جهة النظر والسرب يعرؼ أنو قصد بذلك مواضع الظنة يف اٞترح، كذلك أيضاً ينبغي أف يعلم أف ا١تصنفات 

تأخرة من منها ما ىي مصنفات متقدمة، ومنها ما ىي مصنفات متأخرة، وينبغي العناية اب١تصنفات ا١تتقدمة وتفضيلها على ا١ت
وجوه متعددة، من ىذه الوجوه أف الرجوع إىل ألفاظ األئمة ا١تتقدمُت يفيد طالب العلم دراية وخربة وعناية بطرائقهم يف 

 السياؽ، وكذلك يف الكالـ، وكذلك معرفة ما ال يتيسر لإلنساف عند ا١تتأخرين.

ح ا١تصادر، فإهنم ٚتعوا ىذه ا١تصنفات يف حاؿ شح كذلك معرفة جاللة ىؤالء األئمة يف التصميم، ٦تا مل يكن لغَتىم مع ش
مصادر، وتفرؽ الرواة يف البلداف، ٓتالؼ ا١تتأخرين الذين ٚتعوا ىذه ا١تصنفات فلديهم من مصنفات وبطوف كتب متيسرة بُت 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000113&spid=2102
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ل: كتب أيديهم، فقلبوا األوراؽ، وألفوا بينها، فخرجوا ٔتصنفات عديدة يف أبواب الرجاؿ، ٓتالؼ الكتب ا١تتقدمة مث
،  للعقيلي ، وكذلك الضعفاء ابن عديوالكامل لػ ابن أيب حامت، وكذلك اٞترح والتعديل لػ للبخاري التاريخ
فهذه ا١تصنفات إ٪تا ٚتعت ومل يكن ٙتة مصادر، والرواة   وغَتىا، أٛتد ، والعلل لإلماـ الدارقطٍت وسؤاالت النسائي وكتب
 وف يف البلداف.متفرق

 

 كيفية معرفة أحواؿ الرواة 
 

 

 ومعرفة الرواة عند األئمة عليهم رٛتة هللا ال ٯتكن أف تتم من جهة اٞترح والتعديل إال يف اٟتالتُت:

أو يف  اٟتالة األوىل: ٔتعرفة الراوي ؤتعاينتو وا١تخالطة، وا١تخالطة سواًء تكوف ٔتعرفة حديث عن النيب عليو الصالة والسالـ،
سائر أمور دنياه، يعرؼ الصادؽ من الكاذب، فإذا عرؼ الصادؽ من الكاذب فهذا ييسر للناخب معرفة عدالة الراوي من 
غَت عدالتو، وذلك أف اإلنساف إذا خالط الرجل ابلبيع والشراء وخالطو كذلك ابجملاورة، أو أنو كاف من ٚتاعة مسجده و٨تو 

نوات ىل ىو ضابط للحديث وينقل األخبار جيداً أو أنو مندفع؟ ورٔتا أتى ْتكاية وزاد ذلك فإنو يعرؼ ابلسرب إذا عاشره س
عليها، وىذا ينقدح يف أذىاف الناس عن بعض الناس مع السرب وطوؿ ا١تخالطة، فيعرؼ أف فالنً ضابط وفالنً متحٍر، أو 

اج طوؿ ٥تالطة وصرباً وأتنياً، وما ىو أشد من فالف يلقي الكالـ على عواىلو، فيطلقوف ىذه األوصاؼ اب١تخالطة، وىذا ٭تت
ذلك ىو أف ٮتالط الراوي أو ٮتالط احملدث ذلك الراوي ٥تالطة تعتٍت بعلم اٟتديث، أي أف يعتٍت ْتديثو ويسمع منو كثَتًا، مث 

فإف خالفهم فإنو ينقل من ذلك ٔتعرفة كالـ الرواة من أىل بلده، أو من أصحابو يف ذلك الشيخ، ىل خالفهم أو مل ٮتالفهم، 
يعلم أنو تفرد أبحاديث مل أيت هبا ىذا الراوي، واألمر اآلخر الذي يتيسر للمتقدـ وا١تتأخر ىو أف يكوف لدى الراوي مروايت 

ىذا الراوي و٬تمعها يف جزء مث يصدرىا كاملة، وأف يقارهنا بطبقتو وكذلك معرفة شيوخو، وأف يقارهنا أيضاً ابألصوؿ من 
ويعرؼ ما تفرد بو وما خالف غَته، فيعرؼ حينئٍذ أنو قد شذ أو انفرد أو وافق، فيعلم حينئٍذ أنو قد وافق الكتاب والسنة، 

أكثر الرواة، ويكوف حينئٍذ ىذا الراوي قد ضبط ما مل يضبطو غَته، فيستطيع طالب العلم ا١تتأخر أف يصف الراوي ابلثقة، 
١تصنفات ا١تتقدمة كما تقدـ اإلشارة إليو مهم جداً يف ىذا الباب، ولباب آخر وكذلك ابلعدالة، وإف مل ٬تد ٙتة نصاً، والعناية اب

أدؽ، وىو أف العناية للمصنفات ا١تتأخرة اجملموعة يف كالـ الرواة ٬تتزئوف كالـ األئمة األوائل يف الراوي، فيقولوف: إف 
ىذه الكلمة   عليو رٛتة هللا قاؿ يف الراوي: إنو صدوؽ، أو قاؿ: ال أبس بو، أو قاؿ: ضعيف، أو قاؿ ثقة، أٛتد اإلماـ

وغَته ٬تمعوف ىذه  أٛتد ـجاءت يف سياؽ طويل، أو يف حكاية و٨تو ذلك، األئمة على سيبل االختصار؛ ألهنم ٬تمعوف كال
ث ٓتصوصو، التضعيف ألجل سياؽ معُت، أو يف حدي  األلفاظ ٣تردة عن السياؽ، وىذا السياؽ مهم لطالب العلم، فرٔتا كاف

فإف األئمة حينما ٬تدوف حديثاً من األحاديث فيو راٍو معتدؿ، أو راٍو ثقة، أو متوسط، ولكن يف ىذا ا١توضع كاف ىذا الراوي 
ضعيفاً، ولكن لضعف ىذا الراوي يف ىذا اٟتديث ويسئل عنو يقولوف فيو: فالف ضعيف، ولكن عند اإلطالؽ والسؤاؿ العاـ 

 يقاؿ: إنو ثقة أو صدوؽ.

ذًا: ىذه اللفظة اليت تذكر يف كتب الرواة، أو كتب الرجاؿ ا١تتأخرة تؤخذ من سياقها، و٢تذا ٬تد طالب العلم يف بعض كتب إ
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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=1000154&spid=2102
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الروات، اترة يقوؿ: صدوؽ،   قد اضطرب كالمو يف راٍو من أٛتد الرجاؿ بعض ا٠تالؼ عند بعض األئمة، فيقوؿ لو: اإلماـ
واترة يقوؿ: ضعيف، واترة يقوؿ: ثقة، واترة يقوؿ: ال أبس بو، وىذا فيو نوع تضاد، ولو رجع إىل األصوؿ لوجد أف ىذا يف 

افق؛ ألهنم أىل حذؽ ودراية ْتاؿ الرواة والسرب ألحوا٢تم، فال يطلقوف سياؽ وذاؾ يف سياؽ، واألئمة يف األغلب كالمهم متو 
الح لو الكالـ جزافاً؛ ألهنم يعلموف أف ىذا األمر يتعلق أبمور الداينة والذب عن كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، واٞترح والتعديل ىو س

 حداف:

بل سنة جاءت عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من وجو ضعيف، مث أنك اٟتد األوؿ: أنك إذا وثقت الراوي الضعيف، يعٍت: أنك تق
 تصححها.

واٟتد الثاين: أنك تضعف راوايً ثقة يف حاؿ التضعيف فًتد الناس عن االحتجاج والتعبد هبذا الدين، وىذا رد ٢تذا الدين، 
راب يف كالـ األئمة لو رجع طالب العلم إىل وكال٫تا خطر، واألئمة عليهم رٛتة هللا يستشعروف ىذا األمر، و٢تذا يقل االضط

 الكتب األوىل يف معرفة اٞترح والتعديل، وأخذ منها.
 

 اختالؼ مناىج األئمة يف اٞترح والتعديل 
 

 

مث إنو ينبغي لطالب العلم يف أبواب الرجاؿ أف يعلم أف لألئمة مناىج ومسالك، فمنهم من ىو شديد الورع، ال يلقي الكالـ 
عليو رٛتة هللا،  البخاري بل إنو يتشدد جدًا، وينقل كالـ اللطيف اٞتارح الذي يعرفو من سرب كالمو، كطريقة اإلماـ جزافاً،

أيب ، وكذلك كػ شعبة بن اٟتجاجعليو رٛتة هللا، ومنهم من يشدد يف العبارة كػ أٛتد ألحياف هنج اإلماـوكذلك يف بعض ا
لب العلم أف أيخذ موازنة أف لكل يسَتًا، و٢تذا يستطيع طا  يشدوف يف العبارة على الرواة، ولو كاف ضعفهم أيب زرعة و حامت

 إماـ طريقاً.

ومن األئمة من يطلق بعض األلفاظ اليت فيها نوع تعديل، ولكن ١تا كاف كتابو كتاب تصنيف ٚتع الضعفاء وا١تًتوكُت أراد أف 
وىو الكامل يف  ابن عديينتشل ىذا الضعيف الضعف ا١تتوسط عن مستوى ىذا البحر من الضعفاء ككتاب الكامل لػ

ذلك، فإذا كاف رجل فيو نوع اعتداؿ أراد   الضعفاء، قد ٚتع فيو ْترًا متالطماً من الضعفاء وا١تًتوكُت وكذلك الكذابُت و٨تو
و من ذلك، فيقوؿ: إنو ال أبس بو، وىو من جهة األصل داخل يف دائرة الضعف، فيقوؿ: إنو قاؿ: ال أبس بو، رأيت أف ٮترج

قد قاؿ: إنو ال أبس بو، فيقاؿ لو: أين قاؿ ىذا؟ قاؿ: يف   ابن عدي األئمة قد أطبقوا على أف ىذا الراوي ضعيف، فيقوؿ: إف
 الغالب فيو أنو فيو ا١تطروحُت وا١تًتوكُت وىذا مًتفع عنهم شيئاً، لكنو ال ٮتلو من ضعف.  كتاب الكامل، وكتاب الكامل

لكلمة ال أبس ٗتتلف عن غَته، كذلك كالـ األئمة عليهم رٛتة هللا يف بعض السياقات على بعض  ابن عدي فإطالؽ
فيطعن يف ىذا الراوي   عليو رٛتة هللا، قد يتكلم على حديث من األحاديث يف ابب من األبواب، ابن معُتاألحاديث كػ

هة األصل ىذا الراوي ثقة وعدؿ، وذلك أف ىذا الراوي مثالً يروي مائة لضعف اٟتديث بسبب ىذا الراوي، ولكن من ج
حديث، تسعوف منها جيدة، وعشرة منها ضعيفة، فإذا أراد اإلماـ أف يعل ىذا اٟتديث ويسألو سائل: ما علتو؟ فيقوؿ: فيو 

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=1000026&spid=2102
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000134&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000161&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000161&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000161&spid=2102
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000154&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000220&spid=2102


10 
 

يف حاؿ السياؽ مطلب مهم،   فالف ضعيف، يعٍت: أنو ضعيف يف روايتو ٢تذا اٟتديث ال يعٍت ضعفاً عاماً، فالرجوع لألصل
كذلك ال بد لطالب العلم من االستفادة من كتب األئمة عليهم رٛتة هللا يف أبواب اٞترح والتعديل ا١تتأخرة، أو الكتب 

ا١تعاصرة، فيأخذىا طالب العلم و٬تعلها كالدليل إىل الكتب األوىل، وٙتة كتب متينة يف ىذا الباب قد ٚتع فيها األئمة، ومن 
عليو رٛتة هللا، وكذلك من  للمزي منت ىذه الكتب ا١تتأخرة لألئمة ا١تتأخرين بعد عصر الرواية كتاب هتذيب الكماؿأفضل وأ

، وٙتة كتب ىي فروع عن ىذه الكتب، وىي كثَتة من الكتب للذىيب أبواب اٞترح كتاب ميزاف االعتداؿ الكتب ا١تعتنية يف
م عند البداية أف يهتم عناية ابلغة بكتب األئمة األوائل حىت يتوسع يف ىذا، مث إذا ملك ا١تختصرة، ولكن ينبغي لطالب العل

اآللة، وملك آلة التمييز فال حرج عليو أف يرجع إىل ا١تختصرات، عكس ما ال يقولو كثَت من طالب العلم، يقولوف: أن نعتمد 
ىذا فيو تباين، وذلك أف طالب العلم إذا قلد ابتداًء، خاصة  على كالـ بعض األئمة ا١تتأخرين؛ ألن ال ٪تلك اآللة، نقوؿ: إف

يف أبواب الرجاؿ يصعب عليو أف ٮترج من طور التقليد حىت يستمر على ىذا النحو، ولو اجتهد ابتداًء يف الرجوع إىل كالـ 
ن يتصدر، وال يسمع قولو، األئمة عليهم رٛتة هللا، وحاوؿ أف يؤلف بينهم خاصة أف طالب العلم يف بداية األمر ال يكوف ٦ت

وال يقلد، وال يفيت الناس، ولو أراد مل يتيسر لو ذلك حىت يتمكن ابلنظر يف كالـ األئمة عليهم رٛتة هللا، ويتوسع ويكوف 
 حينئٍذ من أىل التمكن.

اب أو مل يصب، إذا توسع يف معرفة كالـ األئمة وطرائقهم استطاع أف يرجع إىل ا١تختصرات وأف ٯتيز أف ىذا ا١تختصر قد أص
أو أف ىذا ا١تختصر يدلو إىل ما ىو أوسع منو كالماً، أو وجد ريبة يف ىذا اللفظ اجململ يف ىذه الكتب ا١تختصرة، و٨تو ذلك، 
فيكوف حينئٍذ ىذا كالكشاؼ الذي يوصل طالب العلم إىل ما ىو أوسع من كالـ األئمة عليهم رٛتة هللا تعاىل يف أبواب اٞترح 

 والتعديل.
  

 كيفية التعامل مع قواعد العلوم الشرعية 
 

 

ومن ا١تهم أيضاً: أف يعلم طالب العلم أف ابب الرواية كما أنو متعلق أببواب الرجاؿ فهو متعلق أيضاً ٔتسائل وقواعد مهمة، 
أيخذىا طالب  ويسميها العلماء بقواعد علـو اٟتديث، أو يسموهنا مصطلح اٟتديث، مصطلح اٟتديث ىو أشبو ابلقواعد اليت

العلم حىت تكفيو مئونة البحث يف أكثر ا١تسائل، و٢تذا الشريعة لو أراد طالب العلم أف ٬تعل ٢تا قواعد لوجد أف جل الشريعة أو 
أكثر الشريعة ٢تا قواعد يف سائر أبوب الدين، فثمة قواعد للتفسَت، وٙتة قواعد يف اللغة، وٙتة قواعد يف الفقو، وٙتة قواعد يف 

، ىذه القواعد قواعد ٗتتلف من جهة ما يندرج ٖتتها، منها ما يصل إىل درجة األغلبية، اٟتديث ، وغَت ذلك من أبواب العلـو
ومنها ما يصل إىل درجة التوسط بُت األغلب يف ىذه األبواب، والتوسط يف ابب واالضمحالؿ أو العدـ يف ابب دوف ابب، 

أهنا مطردة يقع يف الوىم والغلط، ورٔتا صادـ كثَتاً من األئمة يف سائر أبواب و٢تذا ىذه القواعد إذا أخذىا طالب العلم على 
العلم، و٢تذا ٬تد طالب العلم أف كثَتاً من ا١تتفقهة أببواب الفقو ٮتالفوف كالـ األئمة األوائل، ١تاذا؟ ألهنم أخذوا هبذه القواعد،  

ضي التحرًن، ىذه القاعدة لو أردن أف ننظر إليها فيما يقوؿ كقاعدة مثاًل أف األمر يقتضي الوجوب، أو قاعدة أف النهي يقت
العلماء ويطلقونو ٧تد أهنا أغلبية، ولكن ليس كل أمر يفيد وجوابً، وليس كل هني يفيد ٖترٯتاً، إذًا كيف ٩ترج ىذا ونفصل ا١تتبقي 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001960&spid=2102
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 فعل النيب عليو الصالة والسالـ، ينظر من ىذه القاعدة؟ نفصلو ابلنظر إىل قرائن اٟتاؿ احملتفة ابلدليل إىل عمل السلف، إىل
أيضاً إىل فتاوى األئمة عليهم رٛتة هللا، إىل أدلة ىذا الباب ا١تقًتنة فيو، ىذه ا١تسائل يستطيع طالب العلم أف ٮترج نفسو من 

ألصولية، أو النظرايت االطراد يف القواعد العلمية يف أبواب الفقو أو أبواب اٟتديث، أو ما يسمى ابلقواعد العامة فيما يتعلق اب
أو الضوابط أو القواعد الفقهية، أو ما يسمى بقواعد اٟتديث، أو مصطلح اٟتديث وغَت ذلك، ٮترج من ذلك ابلبحث والنظر 

 والتقصي ٞتزئيات مسائل الدين.

أغلبية، بل ىي متوسطة، وينبغي أف يعلم أف بعض القواعد اليت يضعها العلماء يف علـو الشريعة ىي أيضاً ٤تل تسليم أهنا ليست 
منها ما يكوف على ىذه القاعدة شطرًا، ومنها ما يكوف خارج ىذه القاعدة، ىذا القدر من ٯتيزه؟ ٯتيزه طالب العلم ا١تتمكن 
الذي آاته هللا عز وجل قوة السرب والنظر يف مسائل الدين قدر اإلمكاف، وأال يسلم ٢تذه القواعد، ولكن ينبغي أف يعلم وأف 

ب العلم نصب عينيو قاعدة عريضة أنو ال يوجد قاعدة يف الدين مطردة يف كل حاؿ يف سائر أبواب الدين، يف أبواب يضع طال
الفقو وأبواب التفسَت وأبواب اٟتديث وغَت ذلك، ال يوجد قاعدة مطردة إال ويند عنها ٚتلة من مسائل ىذا العلم، من قاؿ: 

يف أبواب الفقو غلط، ولكن يوجد مسائل تند عن ىذه القاعدة، ومن قاؿ مثالً  إف اليقُت ال يزوؿ ابلشك على اإلطالؽ، فهذا
يف أبواب اٟتديث: كل ضعيف حديثو ضعيف فهذا غلط، ومن قاؿ كل ثقة حديثو صحيح فهذا غلط، ومن قاؿ مثالً: إف كل 

من األئمة يف سائر أبواب  حديث منقطع ضعيف فهذا غلط، ولكن يقاؿ: إف ا١تسألة أغلبية، وٙتة قواعد ىي ٣تاؿ أخذ ورد
 الدين فيما يتعلق ابلتفسَت والفقو واٟتديث، وىذا ىو موضع ا٠تالؼ عند العلماء عليهم رٛتة هللا.

 
 

  أبرز اهتمامات طالب علم الحديث 

 

 استيعاب طالب اٟتديث ألدلة الفقو 
 

 

إىل أبواب الفقو، ولكن ينبغي أف نشَت إىل أف علم اٟتديث ٨تن نتكلم يف أبواب اٟتديث، وال ٨تب أف نتوسع يف ىذا فنخرج 
ال ٯتكن أف يتجرد ْتاؿ ال رواية وال دراية عن علم الفقو، ومن أراد أف يكوف بصَتاً بعلم اٟتديث فال بد لو من استيعاب الفقو 

صو٢تا ٜتسمائة حديث كما نص على استيعاابً اتمًا، أف يكوف عارفاً أبدلة الفقو مستحضراً ٢تا، وىذه األدلة من جهة األصل أ
رٛتة هللا يف كتاب إعالـ ا١توقعُت، قاؿ: الدين ٜتسمائة حديث،   عليو ابن القيم ذلك غَت واحد من األئمة، وأشار إىل ىذا

شعبة بن  و ٭تِت بن سعيد ، وكذلك عبد الرٛتن بن مهدي و سفياف وفرزىا وتفصيلها ٜتسة آالؼ، وقد أشار إىل ىذا ا١تعٌت
 ئمة.وغَتىم من األ علي بن ا١تديٍت و أٛتد و اإلماـ اٟتجاج

أصوؿ الدين وكذلك الفروع العامة ىي قرابة ا٠تمسة آالؼ حديث، وال بد أف يكوف طالب العلم ضابطاً ٢تا عارفاً للصحيح 
من الضعيف، ويكوف أيضاً ملماً ٔتعرفة فقو الطبقات األوىل عارفاً بفقو الصحابة والتابعُت وأتباع التابعُت، عارفاً أيضاً 
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عن بعض، عارفاً ١تيزة أىل اٟتجاز ومراتبهم، فيعرؼ مرتبة التلقي وأف فالنً أيخذ الفقو من  ابختصاص وميزة البلداف بعضها
،  سعيد أيخذ من عمرو بن دينار ، و عمرو بن دينار أيخذ من ن عيينةسفياف ب فالف، فنجد مثالً من ا١تكيُت أف

سعيد بن  و ابن شهاب الزىريأيخذ من اٞتماعة كػ مالكاً  ، و٧تد يف مدرسة مثاًل ا١تدينة أف اإلماـ ابن عباس أيخذ من سعيد و
وغَتىم، وىؤالء  نفع و ساملوىؤالء أيخذوف من الفقهاء ٦تن كاف قبلهم كػ أيب الزند و ربيعة و سعيد ، وأيخذ عنا١تسيب

وغَته من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كذلك ينظر إىل مدرسة الكوفيُت وكذلك  بن عمرعبد هللا  أيخذوف مثاًل من
واليمانيُت والعراقيُت على وجو العمـو والشاميُت وا٠تراسانيُت ويعرؼ امتياز كل بلد عن بلد آخر، واختصاص كل   البصريُت

من ٯتتاز لباب دوف آخر يف الفتيا، وىذا يفيد طالب العلم يف أبواب أىل بلد يف ابب دوف البلد اآلخر، مث إف أىل البلد منهم 
النقد اٞترح والتعديل، يستطيع طالب العلم أف ٯتيز أف ىذا الراوي قد تفرد هبذا اٟتديث وىو ليس ٔتدين، وىذا ينبغي أف 

ك أف يكوف ىناؾ حديث مل يروه يكوف يف فقو ا١تدنيُت، فلما تركوه دؿ على ما ذكرتو ولو كاف ثقة، كذلك يف أبواب ا١تناس
مكي على اإلطالؽ، ومل يؤت بو فهو دليل على نكارتو، وغَت ذلك من مسائل الدين ٦تا يطوؿ الكالـ عليو، و٢تذا أؤكد أف 
طالب علم اٟتديث إذا مل يقرف علم اٟتديث وعلم العلل ٔتعرفة الفقو، حقيقة على الطريقة السليمة اليت تورد لطالب العلم 

يف أبواب الفقو حقاً فإنو حينئٍذ ال ٮترج عن التقليد، وإف زعم أنو ملك آلة النقد أو اٞترح والتعديل، أو أراد أف ٭تكم ٘تكناً 
اٟتديث فهو مقلد بكل حاؿ، ومن نظر إىل كثَت من احملدثُت يف األعصار ا١تتأخرة وجد قلة قليلة بُت ىذين األمرين، بُت معرفة 

 الدراية، ومعرفة أيضاً مراتب أىل الفقو واختصاص البلداف، وذلك أف ٢تذا أثراً يف ا١تروي من جهة الرواية والدراية، والتوسع يف
 الصحة والضعف.

 

 ا١تعرفة التفصيلية ألحواؿ الرواة 
 

 

وىذا أيضاً لو أثر يف معرفة طبقات الرواة، وىذا يلحق مسألتنا ا١تتعلقة ٔتعرفة الرجاؿ، فطالب العلم كما أنو يعرؼ مسألة يف 
اإلطالؽ العاـ على الراوي ىل ىو ثقة، أو ىل ىو ضعيف؟ فال بد من معرفتو ابلتفصيل، كثَت من الناظرين يف كالـ األئمة 

لرواة ٭ترصوف على استخالص كلمة عامة على ىذا الراوي ىل ىو ثقة أو ضعيف؟ وكأنو يريد عليهم رٛتة هللا على راٍو من ا
نتيجة رجل يف مروايتو يروي ٜتسة آالؼ حديث أو ألفُت أو ثالثة آالؼ، أو مائة أو مائتُت أو أكثر أو أقل من ذلك، يريد  

نقداً، عمر كامل ٢تذا الرجل قضاه ستُت أو سبعُت كلمة واحدة يقبل فيها الكل أو يرده، ىذا غلط، وىذا ال يكوف ٤تداثً و 
سنة، تقلب فيو بُت الضبط وبُت اختصاص ومعرفة أىل البلد، ودراية يف ابب من األبواب ال ٯتكن أف ٕتمع ىذه العناية يف 

عف، بل ال بد أف علم الرواية عن النيب عليو الصالة والسالـ، أو علم الدراية أف ٕتمعها يف عبارة واحدة، وىي الثقة أو الض
يبحث طالب العلم وإف أراد خربة ودقة ١تعرفة اٟتق من الصواب أف ٭تاوؿ عكس ىذه الطريقة السائدة، أف يشرح ىذه 

الكلمة إىل عدة ألفاظ، إىل عدة معاٍف، ىذه الكلمة الثقة ٭تاوؿ أف يوجد عبارة أخرى أنو مثالً ضعيف، أو متوسط الصدؽ، 
لتعديل إىل ما ىو أعلى من ذلك، فيجعلو ضابطاً لروايتو عن شيخ معُت، وىو يف دائرة الثقة أو عدؿ، أو أف ٬تعل مراتب ا

حىت يعرؼ ما يتفرد بو الراوي عن غَته، وأف يكوف متميزاً يف ابب دوف ابب؛ ألنو ال يكاد يوجد راٍو من الرواة إال ولو ٥تالفة، 
عليو رٛتة هللا  الدارقطٍت يسمى ابلغرائب واألفراد، وقد ٚتع اإلماـو٢تذا يوجد لألئمة عليهم رٛتة هللا مصنفات يف أبواب ما 
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عليو رٛتة هللا يعٍت: التفردات، ىذه التفردات منها ما ىي من التالميذ  شعبة ، وكذلك غرائب اإلماـ مالك يف غرائب اإلماـ
٭تتمل فيو تفرد الكبار، وال يقبل من ذلك؛ ألف الشريعة من جهة  ، ىذا ىو األكثر، ومنها ما المالك تفردوا بذلك عن اإلماـ

األصل ما أنزلت حىت ينفرد هبا راٍو من الرواة خاصة إذا كاف اٞتيل متأخرًا، وذلك أف أحكاـ الشريعة جاءت حىت يتلقفها 
ك، لكن أف ينفرد اتبع اتبعي بسنة وال الصحابة ويعملوا هبا، ويتلقفها التابعوف ويعملوا هبا، ويتلقفها بعض التابعُت ويعملوا بذل

توجد عن غَته، ولو كاف ثقة وصاحب داينة، فالقلب ينقبض من ذلك، كذلك أيضاً ينظر إىل مسألة مهمة وىي أف مسائل 
الدين أيضاً تتجزأ منها مسائل كلية، ومنها مسائل من أعالـ ا١تسائل ال بد أف تعرؼ، فمسائل الصالة وىي عبادة واحدة منها 

ال يقبل أف يتفرد بو راٍو ولو كاف ثقة كمسألة اٞتهر ابلبسملة، النيب عليو الصالة والسالـ يصلي الصلوات ا٠تمس  ما
للصحابة، واٞتهر ابلبسملة مرتُت يف صالة الفجر، ومرتُت يف ا١تغرب، ومرتُت يف صالة العشاء إىل غَت ذلك من الصلوات 

وغَت ذلك، فهذا اٞتهر إذا مل ينقل ويشتهر ويروه اٞتماعة فال عربة بو، أما أف اٞتهرية كصالة اٞتمعة، وكذلك صالة العيدين 
يتفرد بو راٍو يف بلد من البلداف عن راٍو عن النيب عليو الصالة والسالـ فإف ذلك يوجس خيفة، ويعلم أف أمثاؿ ىذه الرواية 

ٯتكن أف ٬تهلها أحد ٟترصهم على ىذا األمر عن النيب عليو الصالة  قطعاً تكوف غلطاً، وال تثبت عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىذه ال
 والسالـ.

وقد يقوؿ قائل: إف اٞتهر ابلبسملة مسألة فرعية، نقوؿ: نعم، فرعية، لكن اعلم أف ىذا أمر ال بد أف ينقل وأمر مشهور 
س كمسائل الطالؽ اليت فيها ٖتليل ٓتالؼ مسائل ىي آكد من ىذه ا١تسألة من جهة االعتقاد، ولكن قد ٗتفى على بعض النا

، وإ٪تا لو أراد اإلنساف أف ٬تمع أصل ا١تدينة  وٖترًن خروج، ومسائل مهمة قد ينفرد فيها راٍو؛ ألف الطالؽ ال يقع يف اليـو
 وأراد أف ٬تمع الصالة يف عاـ واحد لوجد أف حالة أو حالتُت أو ثالث أو أربع أمر يسَت قد ينفرد بو الراوي دوف غَته.

إذًا: مسائل الدين ينظر فيها إىل ذات ا١تسألة، وينظر إىل بلد الراوي، وإىل ذات الراوي أيضاً الذي تفرد هبذه الرواية وينظر 
إىل قرائن ٥تتلفة، وهبذا يظهر حقاً وصواابً طالب العلم الذي يستطيع أف ٬تعل جل الرواة على مراتب متنوعة، ومن الرواة من 

العلم أف ٮترجهم من دائرة التوثيق، نقوؿ: ال ٮترجوف من دائرة التوثيق، ولكن ٮترجوف من مرتبة ىو ثقة ال يستطيع طالب 
واحدة من التوثيق إىل مراتب، قد يكوف ثقة، ولكنو يف راٍو من الرواة ثقة ضابط، وثقة يقدـ على غَته، قد ال تستفيد ىذا يف 

فو ىذا تعلم أف ىذا من أىل االختصاص يف ىذا الراوي، فال يوجد ذات الراوي، ولكن تستفيد يف راٍو آخر ٮتالفو، فإذا خال
 راٍو من الرواة على مرتبة واحدة مطردة يف كل حاؿ، ولكن ىذا يتباين من حاؿ دوف حاؿ.

 

 االعتناء بعلم العلل 
 

 

ومن ا١تسائل ا١تهمة يف أبواب الرواية: أف يعتٍت طالب العلم ٔتا يسمى بعلم العلل، وعلم العلل ىو من العلـو الواسعة, وىو 
من جهة التفصيل قد ٮترج عن أبواب اٞترح والتعديل للراوي، اٞترح والتعديل ىو أشبو ابلقواعد العامة ا١تتعلقة بذات 

ل لدقائق وقواعد النقد للمروايت، وىي متنوعة جدًا، وأبواب واسعة ٖتتاج من طالب الراوي، ولكن علم العلل ىو ابب شام
 العلم أف يكوف سابراً للمروايت، سابرًا أيضاً ٟتاؿ الرواة، كذلك معرفة الفقو لو أثر يف أبواب العلل، أف تعل الرواية أو ال تعل.
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 الطريقة الصحيحة لدراسة الفقه 
 

 

أف دراسة الفقو ينبغي أف تكوف ابلطريقة  -وىذا من ا١تهمات اليت ينبغي أف يكوف طالب العلم على عناية هبا-وينبغي أف يعلم 
الصحيحة، والطريقة الصحيحة أف يدرس الفقو من مصدر التلقي، ومصدر التلقي ىو النيب عليو الصالة والسالـ، مث بعد ذلك 

بعُت كاألئمة األربعة، مث يتوسع طالب العلم ٔتا شاء إىل أصلو، وىذا ٮتتلف فيو ينزؿ إىل الصحابة، إىل التابعُت، إىل أتباع التا
 قدرات الناس.

الطريقة السائدة اليت يسلكها كثَت من طالب العلم أنو أيخذ الفقو بطريقة عكسية، و٢تذا يولد كثَت من ا١تسائل اليت ٮتالفوف 
دلة أو الرمي جزافاً ابلًتجيح، أو النفي و٨تو ذلك، وىذا يوقع كثَتاً من فيها الدليل فيقفوف حيارى، مث يقع طالب العلم يف رد األ

 طالب العلم يف ٥تالفة أمر النيب عليو الصالة والسالـ، أو اجمليء أبقواؿ مل يقل هبا أحد.

، يف الغالب وكثَت من طالب العلم حينما يتلقى علـو الشريعة ومسائل الفقو، فيتلقى مثالً الفقو عن شيخو، مث عن شيخ شيخو
أنو يكسل عن الرجوع إىل القروف ا١تفضلة اليت تفسر ىذا الدليل، أعلم الناس ابلدليل ابلوحي من القروف ىم القرف األوؿ، و٢تذا 

خَت الناس قرين، مث الذين يلوهنم مث الذين  : ) عمراف قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ كما يف الصحيحُت وغَت٫تا من حديث
(، ىذه ا٠تَتية من أجل ماذا؟ من أجل االتباع، واالتباع ال ٯتكن أف يتحقق إال وقد تولد الفهم يف ذىن اإلنساف للدليل،  لوهنمي

من يرد هللا بو خَتاً  والدليل إذا فهمو اإلنساف وطبقو ٖتققت فيو ا٠تَتية، والدليل على ىذا قوؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )
وؿ ىي على (، أما أف يكوف جاىالً وتتحقق بو ا٠تَتية فهذا من احملاؿ، ٢تذا إذا عرفنا أف ا٠تَتية يف الصدر األ يفقهو يف الدين

 ىذا النحو وىذا الفهم فينبغي العناية بكالمهم.

قد يقوؿ قائل: إف ىذا فيو هتوين لكالـ ا١تتأخرين؟ نقوؿ: ال. بل فيو زايدة اىتماـ بكالـ األئمة األوائل، ال حرج أف يتوسع 
 بصَتة وعناية بكثَت من ا١تسائل. طالب العلم يف فقو ا١تتأخرين، لكن بعدما يعتٍت بفقو األوائل، وذلك أنو يولد لطالب العلم

من ىذه ا١تسائل اليت ٯتثل ٢تا يف معرفة الدليل، ويستطيع طالب العلم أف ٭تكم فيها بوضوح إذا سلك ىذه الطريقة، لو أراد 
لعلماء يف ا١تذاىب طالب العلم أف يدرس مثالً اإلطالقات الواردة عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمسألة اإلقامة يف الصالة، يذكر بعض ا

األربعة مسألة وىي الًتديد خلف اإلقامة، ىل يستحب ذلك أـ ال؟ أييت التفريع واالستحباب يف ذلك، فمنهم من يقوؿ: إف 
(، كذلك فإف اإلقامة تسمى  إذا ٝتعتم ا١تؤذف الًتديد خلف اإلقامة من ا١تستحبات لعمـو اإلطالؽ يف كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )

(، يعٍت: بُت األذاف واإلقامة، فهي داخلة يف ىذا العمـو  بُت كل أذانُت صالة أذانً لقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )
فيستحب، ىذا ىو االستدالؿ ابلعمومات، أخذ الدليل وأخذ يستدؿ ٔتاذا؟ بقواعد موضوعة، ىذه القواعد اليت أيخذىا طالب 

 ٭تكمها على اٟتديث، ال ٭تكم اٟتديث وفهم السلف على ىذه القواعد. العلم، ويريد أف

نقوؿ: لو أف طالب العلم أخذ الدليل، وأرجع ا١تسألة إىل الدليل، مث الصحابة فالتابعُت فأتباعهم مث يتوسع، ويعرؼ األقواؿ 
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ة والسالـ، الدليل ىو أف النيب عليو ا١تخالفة للدليل عند للمتأخرين، لو نظرن إىل الدليل الذي جاء عن النيب عليو الصال
حىت نفهم ىذه ا١تسألة إىل أفعاؿ  (، ىذا دليل وىو أمر، أنيت إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ الصالة والسالـ قاؿ: )

أنو  موسى بن طلحة من حديثعليو رٛتة هللا قد روى يف كتابو ا١توطأ  مالكاً  الصحابة، ونسرب أفعاؿ الصحابة، ٧تد أف اإلماـ
للصالة، يسأؿ الناس عن أحوا٢تم،   عليو رضواف هللا تعاىل أمَت ا١تؤمنُت وىو يسأؿ الناس وا١تؤذف يقيم عثماف قاؿ: رأيت

السؤاؿ عن األحواؿ واإلقامة فيها ترصد، فيها حدر أي: إسراع، والرجل يتحدث مع الناس وىو على منربه، ىل ٯتكن أف 
الة قاؿ: إنو خالف سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مث ال يوجد وقف للسؤاؿ واغتناـ ىذه الفرصة ابلسؤاؿ، أال يوجد فرصة أيضاً بعد الصي

٦تا يدؿ على أف ىذا ليس من مواضع الًتجيح، بو يعلم أف ىذه ا١تسألة ا١تولدة يف كتب الفقو ال أصل ٢تا، كذلك أيضاً من ىذه 
ة ما يسمى بوجوب الًتديد خلف ا١تؤذف، ىل األمر على الوجوب أـ على االستحباب؟ ىل ىو واجب أـ ال؟ لو ا١تسائل مسأل

يؤذف، فهذا   وغَته، أهنم كانوا يتكلموف وا١تؤذف عمرنظرن إىل ىذا لوجدن أنو قد جاء عن بعض أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كػ
إمث، ٭تسم ىذه ا١تسألة وىذا يف شهود اٞتماعة من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإذا قلنا أبف األمر على الوجوب لكاف ٥تالفة فيها 

، وال ٯتكن أف يصدر الصحابة، وبو يعلم أف األمر مستحب وليس على   وغَته يف حضور اٞتماعة من عمر عن وأمر ٤تـر
لفقهاء من ا١تتأخرين أقواؿ اعتمدت على قواعد، وىي أقواؿ شاذة ال الوجوب، ونعلم أف بعض األقواؿ ا١تولدة عند بعض ا

 يعضدىا دليل.

وكثَت من األقواؿ اليت تنسب للمذاىب الفقهية األربعة ٧تد أف أئمة ا١تذاىب األربعة ال يقولوف هبا؛ إما أهنم خالفوا صراحة، أو 
وإ٪تا ْتث ما وافق الدليل ٦تا كاف موافقاً لكالـ رسوؿ هللا  أنو مل يرد عنهم شيء من ْتث ىذه ا١تسألة أصاًل، فوردت ومل تبحث،

أف عليو أف يعرؼ  ملسو هيلع هللا ىلص، وعمل أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهبذا نعلم أف من أراد أف يتفقو يف ىذا الباب وأف يكوف متبصرًا فيو
 ملسو هيلع هللا ىلص بكل ابب، وأف يعرؼ ما جاء عن التابعُت وأتباعهم الدليل الصحيح والضعيف، وأف يعرؼ ا١تروي عن أصحاب رسوؿ هللا

واألئمة األربعة، مث بعد ذلك يتوسع وينظر يف كالـ شيوخو، ويعتضد بذلك، وأف يستأنس هبذه األقواؿ، و٨تن ٧تد يف األعصار 
ذ الدليل ٣تردًا، مث أنخذه أبفهامنا، أو نستدؿ ا١تتأخرة كثَتاً من األقواؿ الشاذة اليت ال قائل ٢تا، بسبب ماذا؟ بسبب أننا أنخ

 بقواعد عامة، وإبمكاننا أف أنخذ بكالـ خَت القروف الذي ٭تسم كثَتاً من مسائل ا٠تالؼ يف ىذا الباب.

وىذا لو أثر يف أبواب العلل كما تقدـ اإلشارة إليو، من ىذه اآلاثر أنو لو كانت مسألة قد أطبق عليها السلف من الصحابة 
تابعُت وأٚتعوا على ذلك، ودؿ دليل عن النيب عليو الصالة والسالـ ظاىر اإلسناد السالمة على ما ٮتالف اإلٚتاع، وىو وال

متأكد من جهة األمر، فنعلم أف ىذا اٟتديث منكر وضعيف، وال ٯتكن أف ٬تمع الصحابة على خالفو، وىو حاـز يف ىذا 
وقوفة على أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعضد األحاديث ا١تروية اليت فيها نوع األمر، وكذلك أيضاً رٔتا يكوف بعض األعماؿ ا١ت

ضعف عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وليس بشديد، خاصة إذا كاف الراوي الذي روى ا١ترفوع ىو الذي جاء عنو ا١توقوؼ، واألمثلة على 
 ذلك كثَتة، وليس ىذا ٤تل بسطها.

ما تقدـ اإلشارة إليو يف أبواب الدراية يفرؽ بُت البلداف، أعظم فقو وأنزه فقو على اإلطالؽ ىو فقو كذلك أف طالب العلم ك
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اٟتجاز، مكة وا١تدينة، أعٍت يف الصدر األوؿ، فقو ا١تكيُت وا١تدنيُت متباين، ا١تدنيوف يقدموف على ا١تكيُت يف سائر األبواب إال 
، و٢تذا إذا أردن أف ننظر يف مسألة من مسائل الدين يف أبواب الفقو، وكذلك يف يف أبواب ا١تناسك يقدـ ا١تكيوف على ا١تدنيُت

أبواب العلل لو كاف لدينا مسألة عامة يستنبط منها طالب العلم استدالاًل يف مسألة من ا١تسائل، نقوؿ: دع االستنباط وانظر إىل 
ىذا شبيو ابلنص، وقريب من االستدالؿ إذا كاف إٚتاعاً عن فقو السلف يف ذلك، إف رأيتهم ٣تمعُت فدع االستنباط جانباً، فإف 

السلف الصاحل يف ذلك، وىم أيضاً على مراتب يف ىذا، كما أنو يف أبواب الفقو، كذلك أيضاً يف أبواب التفسَت، منهم من ىو 
من أصحابو من يعتٍت ابلتفسَت أكثر من  عبد هللا بن مسعود من أىل االختصاص يف ىذا، وىم ليسوا على طبقة معينة، ٧تد أف

مثاًل يف أبواب  عكرمةكػ  من يعتٍت بباب من األبواب عبد هللا بن عباس وغَته، و٧تد أف من أصحاب مسروؽ بن األجدعغَته كػ
، ومنهم من يعتٍت بلغة العرب، وىذا قد جاء عن ٚتاعة من  مجاىد بن جربأسباب النزوؿ، ومنهم من يعتٍت اب١تفردات ك

واٟتراـ،  ، ومنهم من يعتٍت ٔتسائل أحكاـ الفقو اٟتالؿ مجاىد بن جربعليو رضواف هللا تعاىل كػ عبد هللا بن عباس أصحاب
وغَته من التابعُت، وىكذا كل صحايب لو من أصحابو من ىو أىل االختصاص  سعيد بن جبَت وىذا كما جاء عن

 لب العلم أف يرجح عند االختالؼ.فيستطيع طا  بباب،

 وىذا كما أنو يفيد طالب العلم يف ابب الًتجيح عند االختالؼ فيما يتعلق ابلفقو، كذلك أيضاً لو أثر يف أبواب التعليل.
 

 ضرورة معرفة طالب علم الحديث ألحوال رجال الحديث 
 

 

والتعديل: أف يعرؼ طالب العلم التفصيل الذي تقدـ اإلشارة ومن ا١تهمات أيضاً يف أبواب اٟتديث ومعرفة ما يسمى ابٞترح 
إليو، كما أف على طالب العلم أف يعتٍت ٔتعرفة ا٠تالصة ابلنسبة للراوي فعليو أف يعتٍت ٔتعرفة بلد كل راٍو، وأف يعتٍت كذلك 

حدة على اإلطالؽ، بل يوجد لو أحواؿ، ٔتعرفة حالو قدر إمكانو، فما من راٍو من الرواة إال ولو أحواؿ، ال يوجد راٍو لو حالة وا
فقد يكوف مكياً مث انتقل إىل ا١تدينة، سواًء فيما يتعلق ابلبلداف، أو فيما يتعلق ابلعناية أببواب العلم، أو فيما يتعلق مثالً 

وفيُت، حىت األئمة الكبار ال اب١تالزمة، كأف يكوف الـز شيخاً ومل يالـز اآلخر، أو يكوف معتنياً مثاًل ابلبصريُت ومل يكن معتنياً ابلك
ولكن يف فقو ا١تصريُت ىناؾ  يعل مثالً يف فقو العراقيُت،  عليو رٛتة هللا ال أٛتد يوجد أحد لديو علم مطلق ابلرواة، ٕتد اإلماـ

من ىو أمكن منو وأفقو، كذلك أيضاً يف أبواب معاين األحكاـ ىناؾ من ىو عارؼ بفقو أىل اليمن، ومن ىو عامل يف فقو مثالً 
ليو ا١تدنيُت وىناؾ من ىو أعلم منو بفقو العراقيُت أو الشاميُت وغَت ذلك، و٢تذا طالب العلم إذا أراد أف ينظر يف كتب الرجاؿ ع

أف ٯتيز حاؿ الراوي ْتسب البلد وْتسب ا١ترتبة أيضاً اليت ىو عليها من جهة العدالة والضعف، كذلك أيضاً من جهة حالو ٦تا 
 تقلده وتواله من والايتو.

 ٧تد أف بعض األئمة يقوؿ: فالف بن فالف الفالين ا١تصري، مث ا١تكي، أو يقوؿ: فالف بن فالف القاضي و٨تو ذلك، ىذه األلفاظ
٢تا أثر يف اٞترح والتعديل، فكونو قاضياً ٢تا أثر من جهة التخفيف يف روايتو يف أبواب القضاء، يف أبواب ا١تواريث، يف أبواب 

اٟتدود، ٮتفف فيها ما ال ٮتفف يف غَته، ٧تد مثالً وخاصة يف أبواب اجملهولُت حينما يوصف فالف بن فالف ا١تؤذف، أو فالف بن 
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قاؿ: قيم وخادـ مسجد  أيب مرًن عليو رٛتة هللا ١تا سئل عن أٛتد ذه ٢تا أثر يف التعديل، و٢تذا اإلماـفالف إماـ مسجد كذا، ى
ا١تكاف إال وقد أمنوه من جهة الداينة، وىذا نوع تعديل، و٢تذا ينبغي   ابلكوفة، ويريد هبذا أف الناس ال ٬تعلوف شخصاً يف ىذا

ذا الراوي من العبارات ما تفيده يف أبواب اٞترح والتعديل وأف ٬تعل حديثو على مراتب لطالب العلم أف يستخرج من وصف ى
 متنوعة حىت يستطيع طالب العلم أف يستخلص منها مراتب ٢تذا الراوي، أو توثيقاً أو تضعيفاً.

 

 أهمية الحفظ بالنسبة لطالب علم الحديث 
 

 

ٔتسألة حفظ ا١تروايت، وحفظ ا١تروايت ال بد لكل طالب علم من ٤تفوظ، و٢تذا من من األمور ا١تهمة يف ىذا الباب ما يتعلق 
، فال بد لكل ابب من أبواب العلم من منت  راـ علماً ومل ٭تفظ فيو شيئاً فإنو ال ٯتكن أف يتحصل لو مقصود، وىذا أمر معلـو

وكذلك العقائد، كذلك أيضاً أف يكوف لو أكثر من ٭تفظو طالب العلم، سواًء ما يتعلق بعلم اٟتديث، أو علم الفقو والتفسَت، 
 ٤تفوظ يف علم اآللة، ويف ذات العلم بنفسو على األقل، وأف يتنوع أيضاً ْتسب حاجتو ٢تذا الباب دوف غَته.

يل إىل ومن ا١تهمات أيضاً يف مسألة احملفوظ: أف يعلم أف احملفوظات ينبغي أف ٭تفظها طالب العلم بروية، ال بعجلة، و٢تذا ال أم
احملفوظ فيما يسمى ابلدورات، أف تعقد دورات على شهر وشهرين، مث ٭تفظ طالب العلم ىذا ا١تنت مث ينصرؼ، أوالً ابلتجربة أف 

ما ٭تفظو طالب العلم على قبيل العجلة فإنو يزوؿ منو على العجلة أيضاً، وىذا مشاىد، وإ٪تا اٟتفظ ابلًتوي كما كاف السلف 
 األوىل، وذلك ألمرين:يصنعوف ذلك، وىذا ىو 

األمر األوؿ: أف ىذا يورث ٘تكيناً للعلم يف ذىن اإلنساف إذا حفظ على الًتوي، ٭تفظ شيئاً مث غداً شيئاً، مث الذي يليو، والذي 
يليو، فيمر عليو حوؿ فيحفظ ما يستطيع اإلنساف أف ٭تفظو يف دورة مثالً يف شهرين أو يف ثالثة، وذلك ألف اٟتفظ ابلًتوي 

خ يف ذىن اإلنساف، والعجلة تورث الغلط من جهة احملفوظ، ومن جهة ضبط األلفاظ، كذلك ضبط احملفوظ من جهة أرس
 استيعاب ا١تادة على وجو العمـو ورسوخها يف ذىن اإلنساف.

ذلك األمر اآلخر: أف ذلك ٦تا يورث العجب عند كثَت من طالب العلم الذين ينخرطوف يف الدورات فيحفظوف ا١تتوف، يورث 
ٖتفظ ا١تتوف على ما   أف عبد هللا بن عباس عجباً يف نفوسهم، ٦تا يزىدىم يف ٣تالس العلم، وىذا ملموس، و٢تذا حذر من ذلك

 ابلعجلة، وعدـ الًتوي.يسمى 

علي  علي بن بذٯتة ، ومن حديث أيضاً  عبد هللا بن عباس عن عكرمة يف كتابو السنة من حديث ا٠تالؿ و أٛتد قد روى اإلماـ
عليو رضواف هللا تعاىل جاءه رجل فسألو قاؿ: ما فعل الناس؟ قرأوا من القرآف كذا وكذا،  عمر بن ا٠تطاب أف بن األصم

عليو رضواف  عمر بن ا٠تطابعليو رضواف هللا تعاىل، وكاف غالماً، قاؿ: لو مل يفعلوا لكاف خَت، فنهرى عبد هللا بن عباس فقاؿ
ودخلت الدار قيل يل: إف أمَت ا١تؤمنُت عند   ١تا بلغتها: فخرجت إىل داري مهموماً كئيباً، مث  عبد هللا بن عباس هللا تعاىل، قاؿ

الباب، قاؿ: فخرجت، فقاؿ يل: ما الذي قلت؟ وما الذي أردت؟ فقاؿ: اي أمَت ا١تؤمنُت! وهللا ما أردت إال خَتاً، ولكنو إذا 
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وا، وإذا احتقوا أخذوا القرآف قاؿ: وال أحب أف يتسارعوا ىذه ا١تسارعة ابلقرآف؛ فإهنم إذا أخذوا القرآف وأسرعوا فيو احتق
ا زلت أكتمها عليو رضواف هللا تعاىل: هلل أبوؾ، م عمر بن ا٠تطاب اختصموا، فإذا اختصموا اختلفوا، وإذا اختلفوا اقتتلوا، فقاؿ

 حىت قلتها.

وا١تراد من ىذا: أف ا١تسارعة يف حفظ ا١تتوف العلمية ولو كاف قرآنً ابلدورات ٦تا ال أؤيده أف ٭تفظ بًتوي، قدر اإلمكاف، ما 
٭تفظو غَتؾ يف شهرين أو ثالثة احفظو يف سنة، وال تقل: فالف سبقٍت، وىذا ابلتجربة، و٢تذا أ١تس من بعض طالب العلم أنفة 

 ن حضور ٣تالس العلم، ١تاذا؟ ألنو حضر بضعة دورات وحفظ بعض الكتب، وظن أف العلم ما معو من ٤تفوظ، وىذا غلط.م

ابن  و٢تذا ينبغي لطالب العلم أف ٭تفظ العلم ابلًتوي، شيئاً فشيئاً وال ٭تفظو على عجل، وىذا إذا كاف يف القرآف كما قاؿ
العلم ٤تفوظ، والعلم   ، قاؿ: ما أحب أف يتسارعوا ىذه ا١تسارعة، ويف قولو: احتقوا. يعٍت: كل يدعي اٟتق؛ ألنو ظن أف عباس

و احملفوظ فقط، بل ىو الفهم، و٢تذا إذا حفظ اإلنساف وتروى وفهم شيئاً فشيئاً ٘تكن، مىت ٯتتاز؟ ٯتتاز عند الوصوؿ وراء ليس ى
النهاية، حينما ينتهي ٦تا لديو ويفرغ من ٤تفوظو يقارف بُت الذي حفظ على عجلة، والذي حفظ ابلًتوي فيعلم ميزة ىذا على 

 ؾ قد حفظ كما يقوؿ عن نفسو ومن جهة األصل مل ٭تفظ.ىذا، أما العجلة يف اٟتاؿ فإف ذا
 

 أهمية اإلخالص في طلب العلم 
 

 

و٢تذا كثَت من الناس أو من طالب العلم الذين ٭تفظوف يف الدورات، وأيخذوف اإلجازات فًتاىم بعد عاـ أو عامُت ومل يبق 
لذلك ا١تنت، مث ينتهي، وىذا ىو اٞتناية، وكذلك لو أثر لديهم شيء، وكأف ا١تراد من ىذه الدورة أف ٭تصل على لقب حافظ 

على نية اإلنساف وإخالصو، النية مطلب هبا يوفق اإلنساف ويعاين، فإذا حـر اإلنساف النية حـر ا٠تَت كلو، فيكوف حينئٍذ طلبو 
أوؿ من تسعر هبم النار: القارئ الذي يقرأ القرآف, ويقاؿ  للعلم لغَت هللا، كما أخرب بذلك النيب عليو الصالة والسالـ، قاؿ: )

ابإلنساف مسالك خطَتة جداً حىت لو (، وعامل النية ٬تهلو كثَت من الناس، بل قد يسلك الرايء  لو: قرأت القرآف ليقاؿ: قارئ
أودت بنفسو، وقد ٬تد اإلنساف يف نفسو ٫تة وإقباالً على ابب من األبواب، أو عمل من األعماؿ، ويتفاىن يف ذلك ولو كاف 

 على إزىاؽ نفسو، و٢تذا أوؿ من تسعر هبم النار ثالثة: قتيل يف سبيل هللا، وما الذي دفعو إىل ذلك؟ ليقاؿ: جريء، ليقاؿ:
ويعجب اإلنساف من ىذه الرواية، كيف يكوف اإلنساف يقتل نفسو ويزىق نفسو   , مسلم شجاع، واٟتديث يف صحيح اإلماـ

موتو: جريء! ولكن ألف ىذا من أمور الغيب أمور الباطل اليت ال يذىب ملكها من نفوس الناس إال صاحب حىت يقاؿ لو بعد 
الوحي ا١تبلغ عن رب العا١تُت عليو الصالة والسالـ إبذف ربو، واألمر يعلمو هللا جل وعال حينما تبلى السرائر بُت يديو، فإذا 

 من طلب العلم هلل عز وجل، ومن طلبو لغَته. بليت السرائر وأخرج ا١تكنوف يف صدور الناس، علم

و٦تا ينبغي أف يعلم أيضاً أف طالب العلم إذا أخلى نفسو من العبادة وذكر هللا عز وجل ينصرؼ وينقطع بو الطريق، و٢تذا ال بد 
ئرين بسبب أهنم أف يكوف مع العلم إٯتاف، واإلٯتاف ىو الطاعات، و٢تذا كثَت من النكوص عن طريق اٟتق يلحق بكثَت من السا

: ال  يميةابن ت طلبوا العلم وسعوا يف ٖتصيلو، وما سعوا يف ٖتصيل اإلٯتاف، ٖتصيل اإلٯتاف ىو العبادة، و٢تذا يقوؿ شيخ اإلسالـ
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عامل أو صاحل يف ظاىره، أو طالب علم أنو   ٯتكن أف يرتد من ٚتع بُت اإلٯتاف والعلم على اإلطالؽ، ومن احملاؿ، وإذا روي يف
نكص عن طريق اٟتق فليعلم أنو وجد فيو إٯتاف ومل يوجد لديو علم، أو وجد لديو علم ومل يوجد لديو إٯتاف، أما من ٚتع بُت 

فمن احملاؿ أف ينتكس عن طريق اٟتق، ومن أعظم ا١تثبتات يف أبواب اإلٯتاف ىي عبادة السر، عبادة السر ىي ىذين األمرين، 
من أعظم األعماؿ وأحبها إىل هللا جل وعال، ١تاذا عبادة السر من أعظم األعماؿ وأحبها إىل هللا؟ ألف اإلنساف ال ٯتكن أف 

انفرد وخال بنفسو وتعبد هلل عز وجل وصلى، وذكر هللا عز وجل كاف ٥تلصاً  تشوب نيتو شائبة على اإلطالؽ، فإف اإلنساف إذا
 هلل جل وعال اتماً.

ومن احملبطات يف ىذا الباب: أف الشيطاف يف تلبيسو ال يزاؿ ابلعبد يراوده حىت ٮترب ٔتا فعلو يف السر، فيكوف حينئٍذ كأنو فعل يف 
سبعة يظلهم هللا يف  عليو رضواف هللا تعاىل حينما قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: ) أيب ىريرة عالنية، كذلك ما جاء يف حديث

(، كثَت من الناس إذا كاف مع  ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه (، ذكر منهم عليو الصالة والسالـ: ) ظلو يـو ال ظل إال ظلو
، والنفوس تعظم، ٢تذا النيب عليو الصالة والسالـ حرص اٞتماعة يقرب من اٟتق، وىذا حاؿ أكثر الناس وجل الناس إال يسَت

(، ألف الشيطاف من ا١تنفرد أقرب من غَته، والنيب  عليكم ابٞتماعة، فإ٪تا أيكل الذئب من الغنم القاصية على اٞتماعة، وقاؿ: )
عليو الصالة والسالـ جعل اٞتماعة يف سائر األبواب أفضل، يف أبواب الصلوات، يف أبواب العلم، يف أبواب اٞتهاد، وغَت 

 ٯتكن أف يتحقق من ذلك، اٞتماعة أوىل من االنفراد، ولكن إذا حصل لإلنساف انفراد فذكر هللا خالياً ففاضت عيناه، فهذا ال
شخص إال بقلب أقبل على هللا عز وجل بكليتو؛ ألف اإلنساف حينما تدمع عينو وحده فهذا دليل على أنو أقبل على هللا عز 
وجل إقبااًل ال ٯتكن أف ترده شائبة تلحق يف القلب، و٢تذا ما يشكل على كثَت من الناس حينما يقولوف مسألة النية والرايء، 

السر، ال ٯتكن أف يكوف لدى اإلنساف عبادة سر مث يشتكي من النية والرايء والسمعة أبدًا على اإلطالؽ، والذين  عالجها عبادة
يشتكوف يف ىذا لو سئلوا: ىل لديك عبادة سر ال يعلمها أحد؟ ال زوجة وال أخ وال أخت، وال والد، على اإلطالؽ، من 

عليو رضواف  حذيفة بن اليماف وغَته عنابن عساكر  ، و٢تذا قد روىيشتكي من ىذا ليس لديهم من ىذا رصيد على اإلطالؽ
حذيفة بن  هللا تعاىل أنو جاءه رجل فقاؿ: إين أخاؼ النفاؽ على نفسي، ويف رواية قاؿ: أسألك ابهلل ىل أن من ا١تنافقُت؟ فقاؿ

قاؿ: فما جعلك هللا منافقاً، الطائع اٟتق الذي ٥تلص هلل جل   : أتصلي إذا خلوت؟ وتستغفر إذا أذنبت؟ قاؿ: نعم، اليماف
وعال يفرح اب٠تلوة؛ ألف اإلنساف ال ٯتكن أف أيتيو الرايء يف حاؿ خلوة، ففي داره زوجتو وإخوانو وإخوتو وذريتو، ويف الطرقات 

إذا وجد خلوة استقبل القبلة  وا١تساجد الناس، لكن من يفرح اب٠تلوة كما يفرح صاحب ا١تعصية ٓتلوتو عن أنظار الناس،
وصلى، وكأهنا فرصة يغتنمها فهذا صاحب اإلخالص والطاعة، ولكن الذي عملو كلو على نية يعاين من ذلك عناًء شديداً يف 
مسألة الرايء والسمعة، العناية يف ىذا الباب مطلب مهم جدًا، ١تاذا؟ ألف كثَتاً من السائرين يف طلب العلم، ويف سائر أبواب 

دين ينكصوف عن ذلك بسبب ىذا األمر، بسبب عدـ اإلخالص، وأعظم مثبت لإلخالص ىو عبادة السر، أف يعتٍت اإلنساف ال
فيها عناية فائقة، يف أبواب الصالة، يف الزكاة، يف الصياـ، يف الصدقة، يف اإلحساف إىل الغَت، أف يذىب اإلنساف إىل مواضع 

د، أف يصـو يف خلواتو ويف سفره، إذا مل يصاحبو أحد يصـو هلل عز وجل؛ ألف ىذا الفقراء ويتصدؽ عليهم وال يعلم بذلك أح
 أعظم أثراً يف قلبو، وكذلك ٦تا يثبت اإلنساف على اٟتق.
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كذلك ٦تا يعينو على اإلخالص ابب عظيم من أبواب الدين وىو ما يسمى ابألمر اب١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، القوة يف اٟتق، 
ذا؟ ألف ىذا الرجل قد ٕترد من حظ النفس، ال ينتظر مدحاً وال ينتظر ذماً، فسلم قلبو من ذلك، وسلمت واٞتالدة فيو، ١تا

 جوارحو أيضاً، فال يرجو إال ما عند هللا، وال ٮتاؼ إال ٦تا جعلو هللا جل وعال ألىل عقابو.

واإلٯتاف والعلم، وأسألو سبحانو وتعاىل أف أسأؿ هللا جل وعال أف ٬تعلٍت وإايكم من أىل االتباع، ومن أىل اإلسناد والسنة، 
 أيخذ يب وبكم منهجاً قوٯتاً وصراطاً مستقيماً، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم .

 
 

 األسئلة 
 

 

 كيفية دراسة علم العلل 
 

 

 السؤاؿ: يقوؿ ىنا: كيف يدرس طالب العلم علم العلل؟ ىل يكوف بعد التوسع يف علم ا١تصطلح؟

اٞتواب: أواًل: ذكرن أف العلـو متداخلة بعضها مع بعض، علم الفقو مع علم اٟتديث فكيف العلم ابلواحد، فال بد أف يشرؾ 
ىذا هبذا، و٢تذا ينبغي لطالب العلم أف يتمرس، يتمرس يف النقد والتعليل بذاتو، ويعرض على أىل االختصاص، فيقـو بتخريج 

، وكذلك طرائق العلماء ابلتعليم، مث ينظر إىل النتيجة، وٮترج من ذلك ٚتلة ومئات من األحاديث وتطبيق القواعد الفقهية
 األحاديث حىت يتمكن.

 

 سبب الوقوع يف البدع واألقواؿ الشاذة 
 

 

السؤاؿ: يقوؿ: ظهر عند ا١تتأخرين بعض األقواؿ الشاذة لعدـ فقههم أبقواؿ خَت القروف ومن تبعهم، أليس األصل ىو اتباع 
 اٟتق بدليلو؟

اٞتواب: أواًل: مسألة التقليد واألخذ عن األشياء والنظر يف ا١تختصرات ىذا ىو موضع من مواضع اإلشكاؿ، وىذا ما أورث  
كثَتاً من ا١تتأخرين الوقوع يف الشذوذ وا١تخالفات، ويظنوف أهنم أخذوا األدلة مث حكموىا، وبعض الناس يظن أف األقواؿ 

يف عدـ الدليل، قد يكوف لديو دليل لكنو خالف يف جعل األمر على ىذا النحو، و٢تذا ٕتد مثالً بعض الشاذة أو االبتداع ىو 
القواعد العامة حينما تطبق على دليل أتخذه عن مساره ٓتالؼ ما كاف عليو السلف، وىو قد اعتمد على قاعدة عامة ىي 

 إف دؿ عليو دليل.أغلبية، ولكنها ليست مطردة يف كل حاؿ، فهذا نوع من ا١تخالفة و 
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 اٟتكم على حديث: )اٞتنة ٖتت أقداـ األمهات( 
 

 

 (؟ اٞتنة ٖتت أقداـ األمهات السؤاؿ: يقوؿ: ما صحة حديث: )

 (. الـز رجليها فثم اٞتنة ) مسلم اٞتواب: أصلو يف

 ويف ىذا القدر كفاية، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم. 
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