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الحديث المتواتر

قاؿ اإلماـ اٟتافظ :أٛتد بن علي بن حجر العسقبلشل  -يرٛتو اهلل تعاذل :-اٟتمد هلل الذي دل يزؿ
عليما قديرا  ،وصلَّى اهلل على سيّْدنا ُ٤تمد الذي أرسلو إذل النَّاس كافةً بشَتا ونذيرا  ،وعلى آؿ ُ٤ت ٍ
مد
ً ً
ً ً
كثَتا .أما بعد :فإف التصانيف ُب اصطبلح أىل اٟتديث قد كثرت  ،وبُسطت
وصحبو وسلَّم
ً
تسليما ً

ا١تهم من ذلك  ،فأجبتوُ إذل سؤالو؛ رجاء االندراج ُب
بعض اإلخواف أف أ٠تص ٢تم َّ
واختصرت  ،فسألٍت ُ
طرؽ ببل عدد معُت  ،أو مع حصر ٔتا فوؽ االثنُت ،أو ّٔما،
تلك ا١تسالك فأقوؿ :ا٠تربُ َّإما أف يكوف لوٌ :
ٍ
ا١تفيد للعلم اليقيٍت بشروطو.
اتر ُ
أو بواحد .فاألوؿ :ا١تتو ُ



اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
٧تد أف -يعٍت -كتب الرجاؿ وكتب اٟتديث ترد فيها ىذه القواعد منثورة ،إلى أن جاء اإلمام مسلم
رحمو اهلل -فكتب مقدمتو الشهيرة مقدمة صحيحو ،وىذه تعترب من أوائل ما كتب ُب علم مصطلحاٟتديث ،لكنها دل تشمل ٚتيع اٞتوانب ،ولكن مشلت جوانب عديدة ،وىي بصفة النقل بالسند عن األئمة
ُب بعض قواعد ا١تصطلح.
مثبل :حينما يورد عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ ُب مناقشتو لشهاب بن خراش -إف دل ٗتطئٍت الذاكرة -فهو
شهاب بن خراش ،فيورد عليو اٟتديث الذي -يعٍت -ذكر ُب الصدقة والصياـ وغَت ذلك ،فقاؿ لو عبد اهلل

بن ا١تبارؾ :عمن ىذا اٟتديث؟ قاؿ :عن فبلف .قاؿ :ثقة .عمن؟ قاؿ :عن النيب 
فبلف والنيب  مفاوز تنقطع فيها أعناؽ ا١تطي ،ولكن ليس ُب الصدقة خبلؼ.

قاؿ :يا فبلف بُت
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فهو يبُت -رٛتو اهللُ -ب مثل ىذا األثر مسألة ضرورة اتصاؿ السند ،فيقوؿ :نعم ،ىذا فبلف ثقة ،لكنو

دل يتصل سنده إذل النيب  فبينو وبُت النيب 
الواسطة بينو وبُت النيب  فما داـ أنك دل تذكر الواسطة بينو وبُت النيب-صلى اهلل عليو وسلم.-

مسافة طويلة من الزمن ٖتتاج إذل أف ٘تؤل برجاؿ ،ىم

فإذا ىذا اٟتديث ال يصح وال يثبت ،لكن ما ذكر ُب جزئية من جزئيات ىذا اٟتديث ،وىي الصدقة،
فليس فيها خبلؼ ،يعٍت :الصدقة عن ا١تيت .حينما يورد -أيضا -مسلم -رٛتو اهلل -كبلما ُب مثل عباد
بن كثَت ،وأنو من الرجاؿ الصاٟتُت ،لكنو إذا روى شيئا من األحاديث أتى با١تناكَت ،فكاف مثل عبد اهلل بن
ا١تبارؾ يسأؿ سفياف الثوري وغَته :ىل ٬توز لو أف يتكلم ُب ىذا الرجل ،مع العلم أنو رجل صاحل؟ فقالوا:
نعم ،بُت حالو.
فكاف إذا سئل عنو أثٌت عليو ُب دينوٍ ،ب بُت حالو من حيث الثقة ُب اٟتديث من عدمها ،فهذا يدؿ
أيضا -على أي شيء؟ على ا١تسألة اليت ذكرناىا ثانيا ،وىي القدح ُب الرواة ،يعٍت :دائما الكبلـ ُبالسند إما من حيث االتصاؿ ،أو من حيث القدح ،والكبلـ ُب الرواة جرحا وتعديبل.
فإذا كبلمهم يأٌب منثورا ،وكما قلت مسلم ىو -رٛتو اهلل -أوؿ من كتب ُب ىذا ،لكنها كتابو ٣تتزئة
على بعض األمور ،كذلك -أيضا -كالم الترمذي -رحمو اهلل -سواء في كتاب "العلل" ،أو في
تعقيباتو على بعض األحاديث ،يعتبر من القواعد في االصطالح ،فحينما -مثبل -ىو يصف اٟتديث
اٟتسن ُب آخر كتابو "اٞتامع" ىذا يقوؿ :واٟتسن عندنا ىو ما دل يكن شاذا ،ويروى من غَت وجو ،وذكر
مسألة ثالثة ،وىي تتعلق بالنكارة الظاىرة ،أو كذا ،فا١تهم أنو ىو الذي عرؼ اٟتديث اٟتسن لغَته ،بتعريفو
ىذا ،وإف كاف -يعٍت -٭تتاج إذل مزيد من البسط والتعريف ،لكن ٧تد مثل ىذا الكبلـ من الًتمذي -رٛتو
اهلل -يعترب -فعبل -تعريفا للحديث اٟتسن لغَته ،وىو الذي يشًتط فيو شرطاف أف يروى من غَت وجو ،وأف
ال يكوف ضعفو شديدا ،فهذا ىو اٟتديث اٟتسن لغَته.
إلى أن جاء عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي -رحمو اهلل تعالى -فهو أول من أفرد علم
المصطلح بالتصنيف في كتابو "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" فهذا الكتاب يعٍت يعترب تصنيفا
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مستقبل ُب علم ا١تصطلح ،وابن خبلد الرامهرمزي ىذا متوَب ُب سنة ثبلث مائة وستُت للهجرة ،فهذا ىو
التاريخ الذي يعترب -يعٍت -بداية التصنيف ا١تستقل ُب ا١تصطلح.
جاء بعده الحاكم أبو عبد اهلل صاحب المستدرك ،فألف كتابو الشهير "معرفة علوم الحديث"
وبسط األ مور أكثر من بسط الرامهرمزيٍ ،ب جاء بعده أبو نعيم األصفهاشل ،فعمل مستخرجا على كتاب
اٟتاكم ،ثم جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي -رحمة اهلل عليو -وىو الذي خدم علم المصطلح
خدمة ال مثيل لها ،وقل أف يكوف ىناؾ باب من أبواب ا١تصطلح إال وللخطيب البغدادي فيو تصنيف
مستقل ،وكتبو أكثر من أف ٖتصى ُب ىذا الفن ،وٕتد أنو ُب كل باب من األبواب يصنف فيو تصنيفا
مستقبل ،يعٍت :لو نظرنا إذل مؤلف من مؤلفات علم ا١تصطلح٧ ،تد -مثبل -يفردوف بابا آلداب احملدث
ألف كتابا مستقبل ُب ذلك
وطالب اٟتديث بابا من أبواب ا١تصطلح ،لكن ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهللَ -

الكتاب مطبوع وموجود يقع ُب ٣تلدين ،وىو "اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع" وغَت ذلك من

تصانيفو -رٛتو اهللٍ -ب ما زاؿ ىذا العلم يتطور شيئا فشيئا ،وتضبط قواعده إلى أن جاء أبو عمرو بن
الصالح -رحمو اهلل تعالى -فألف كتابو المشهور بــ"مقدمة ابن الصالح" وىو الذي أصبح عمدة ١تن
جاء بعده؛ ألنو ٚتع أنواع علوـ اٟتديث ،وجعلها على أنواع ،وتكلم على كل نوع فجاء كل من جاء بعده،
فهو إما ٥تتصر ،أو ناظم ،أو شارح لنظم ،أو شارح الختصار وما إذل ذلك.
فمثبل النووي -رٛتو اهلل -جاء فاختصر مقدمة ابن الصبلح ىذه ُب كتابو "التقريب" ٍب جاء بعد ذلك
السيوطي ،فشرح التقريب ُب "تدريب الراوي" ٧تد -مثبل -العراقي -رٛتو اهلل -نظم منظومة ُب مقدمة ابن
الصبلح يعٍت :جعل الكبلـ الذي ذكره ابن الصبلح على شكل نظم ،وىي األلفية ا١تعروفة بألفية العراقي،
ٍب شرحها ىو ُب شرحُت" :فتح ا١تغيث" "والتبصرة والتذكرة" ٍب جاء بعده -أيضا -السخاوي فشرحها ُب
شرح أطوؿٝ ،تاه -أيضا" -فتح ا١تغيث" و٧تد -أيضا -العراقي -رٛتو اهلل -لو تقييدات على ابن الصبلح،
يعٍت :تعقبات ُب كتاب ٝتاه "التقييد واإليضاح".

3

متن نخبة الفكر
جاء بعده اٟتافظ بن حجر ،فوجد أف ىناؾ بعض االستدراكات على ابن الصبلح وعلى شيخو
العراقي ،فألف كتابو "النكت" الذي يعترب من الدسومة ٔتكاف ُب علم ا١تصطلح ،وينبغي ١تن أراد -يعٍت-
أف يتبحر ُب علم ا١تصطلح أف يركز على ىذا الكتاب تركيزا تاما ،فهكذا ،يعٍت :مازاؿ علم ا١تصطلح كلو
يدور تقريبا ُب الفًتة األخَتة على مقدمة ابن الصبلح من ىذه النواحي.
"نخبة الفكر" للحافظ ابن حجر -رحمو اهلل -ىو -تقريبا -على تبويب ابن الصالح مع التقديم
والتأخير الذي عملو الحافظ ابن حجر اجتهادا منو.
" ٩تبة الفكر" يشكل عصارة ذىن اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهللُ -ب اختياره للراجح من األقواؿ ُب
مسائل ا١تصطلح ،حىت وإف كاف فيها شيء من ا٠تبلؼ؛ ولذلك تعترب مضغوطة ،وتعترب متنا ،وإف كاف
صغَتا ،لكنو يتسم بالرأي الذي استخلصو ابن حجر -رٛتو اهلل -من جراء خوض طويل ُب كبلـ ٕتده
مبسوطا ُب كتابو "النكت" وغَته من الكتب ،مثل مقدمتو لصحيح البخاري كهدى الساري ،ىذه النخبة
شرحها اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهللُ" -ب نزىة النظر" وىو شر ُح موجز وجيد ،وطبعت عدة طبعات ،لكن
من أفضلها الطبعة اليت حققها األخ علي حسن عبد اٟتميد وفقهو اهلل ،وىي مطبوعة ومتداولة ،وتتميز
ىذه الطبعة بضبطها ،فإف الطبعات األخرى ال ٗتلو من سقط وتصحيف ،وما إذل ذلك ،يعرؼ ىذا من قرأ
ُب تلك الطبعات.
كذلك ىناؾ يعٍت شروح أطوؿ من "نزىة النظر" مثل "اليواقيت والدرر" للمناوي الظ اىر وغَتىا من
الشروح ،لكن -يعٍت -أنا أرى أننا -يعٍت -سنكتفي بنزىة النظر ،وسنحاوؿ أف ٨تل -إف شاء اهلل -بعض
اإلشكاالت اليت قد ترد ُب ىذا ا١تنت ا١تختصر ،وحىت لو ُب شرحو ،وسأبذؿ -إف شاء اهلل -جهدي ُب أف
تكونوا انتهيتم من ىذا الكتاب بانتهاء ىذه الدورةْ ،تيث يكوف الذي حضر يكوف تلقى علم اٟتديث
بشكل -يعٍت -موجز ،وليس بالشكل ا١تبسط ،لكن الذي أرجوه -يعٍت -أنٍت سأتكلم حينما أشرح مراعيا
اٟتد األدسل ،وىم ا١تبتدئوف ُب الطلبُ ،ب طلب علم اٟتديث.
فقد يكوف بعض منا لو عناية ّٔذا الفن ،ويريد توسعا التوسع ،أنا رل -يعٍت -شرح على منظومة
السيوطي األلفية ،وىو شرح موسع -يعٍت -من أراد -يعٍت -إف كاف ُب الرياض بإمكانو أف ٭تضر ،وإف دل
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يكن ُب الرياض ،فبإمكانو أف يأخذ األشرطة اليت سجلت ،وفيها -إف شاء اهلل -بسط ،وال بأس أجيب
على ما قد يرد ُب ذىنو ،لكن يكوف بعد ما ننتهي من الدرس ،فأنا مستعد للجواب على أي سؤاؿ ،لكن
الذي أرجوه أال ٬تعل اإلنساف نفسو حكما على غَته ،فدائما الضعيف ىو أمَت الركب ،وكما قلت -يعٍت-
انتقائي ٢تذا ا١تنت ىو مراعاة للمبتدئُت ُب الطلب ،حىت يظفروا بعلم اٟتديث ُب شكل موجزٍ ،ب بإمكاهنم
بعد ذلك أف يعمدوا ١تا ىو أطوؿ من ىذا مثل " :الباعث اٟتثيث " البن كثَت ،فإذا أخذوه بإمكاهنم أف
يعمدوا ١تا ىو أطوؿ من ىذا مثل" :فتح ا١تغيث" للسخاوي ،وبعد ذلك "تدريب الراوي" و"النكت"
للحافظ ابن حجر وبعد ذلك توضيح األذكار الذي يعترب ىو آخر ىذه ا١تصنفات ،وىو للصنعاشل -رٛتو
اهلل -يعٍت :دائما ا١تتأخر يستفيد من جهد ا١تتقدـ ،ىذا -يعٍت -ما لدي من مقدمة ٯتكن أف أحكيها عن
"٩تبة الفكر" أحببت -يعٍت -أف نستغل وقتكم ،حىت ال يضيع ُب ىذه العجالة ،وبعد العشاء -إف شاء
اهلل -سنبدأ ُب الشرح مباشرة.
س :يقوؿ :الرجاء ترتيب كتب مصطلح اٟتديث للمبتدئ ؟
ج :أقوؿ :يعٍت كتب مصطلح اٟتديث -دائما٬ -تعلوف ا١تنظومة البيقونية بداية ،لكن -واهلل يعٍت -أنا
وجدت أف ا١تنظومة البيقونية ،يعٍت أخلت بكثَت من األشياء يعٍت ليس من ا١تعقوؿ أف ٬تمع علم اٟتديث
كلو ُب سبعة وثبلثُت بيتا من الشعر ،فا١تنظومة البيقونية -يعٍت٥ -تتصرة اختصارا ُ-ب نظري٥ -تبل ومن
ارتصاىا -يعٍت -ال ٨تجر عليو ،لكن ىذا رأيي فيها؛ ولذلك أنا أرى أف يعٍت أفضل ا١تختصرات اليت ٯتكن
أف يبتدأ ّٔا طالب العلم "٩تبة الفكر" بعض الناس يقوؿ :إف ٩تبة الفكر دٝتة أقوؿ :نعم دٝتة ،لكنها
٥تتصرة بإمكاف اإلنساف أف يأخذ علم ا١تصطلح بشكل موجزٍ ،ب بعد ذلك يلجأ ١تا ىو أطوؿ منها ،وُب
نظري أف الدرجة الثانية اليت تأٌب بعدىا كتاب "الباعث اٟتثيث" البن كثَت ،وىو كتاب يعٍت عبارتو ميسرة
وسهلة ،وبإمكاف أي واحد أف يقرأ ،ويفهم فيو ،وٓتاصة ٔتصاحبة تعليقات الشيخ أٛتد شاكر -رٛتو اهلل-
على ىذا الكتاب.

5

متن نخبة الفكر
س :يقوؿ أحد األخوة :يعٍت عنده اقًتاح ،يقوؿ :لو يقوـ كل شيخ بعمل ملخص لدرسو ،يتناوؿ
عناصر الدرس وشرحا موجزا مع ذكر ا١تراجع ا١توثوقة لبلستزادةٍ ،ب توضع ىذه ا١تلخصات ُب إحدى
ا١تكتبات؛ حىت يتيسر للشباب اٟتصوؿ عليها دوف إحراج للجميع.
ج :نقوؿ :لو نقًتح عليهم -يعٍت -كل واحد ُب هناية درسو ،يصنع ىذا الصنيع ىذا -إف شاء اهلل-
لعل األخ فهد يقًتح عليهم.
س :أحد األخوة يقوؿ :يعٍت ،يرغب أشل ال أستعجل ُب التعريفات،
ج :فأقوؿ :مشكلة العجلة ُب الكبلـ ىذه من طبعي -يعٍت -حاولت مرارا أف أتأسل ،لكن أتأسل قليبل،
ٍب ما ألبث أف -يعٍت -أسرع ،فعلى كل حاؿ -يعٍت إف شاء اهلل -إذا كاف ىناؾ تعريف ،فسأتأسل ،وليس
ىناؾ من حرج ،يعٍت :إذا كاف الواحد ٭تب أف يقيد ،فيمكن أف يقوؿ رل :أعد ،وأعيد -يعٍت -تعرفوف أف
الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -كاف الواحد منهم يوقف النيب  وىو ٮتطب ،ويسألو ،وىكذا ما ُب
حرج إطبلقا.
س :يقوؿ :ما رأيك بكتاب سنن ومبتدعات ؟
ج :أو أنك تقصد كتاب ا٠تضري "السنن وا١تبتدعات" يعٍت :إف كاف يقصد ىذا الكتاب ،ففيو كثَت
من الصواب ،وفيو أشياء عليو فيها مبلحظات.

س :يقوؿ :إذا كاف ىناؾ حديث حسن ،ويوافقو ظاىر آية من كتاب اهلل 

ىل يرقى إذل درجة

الصحيح لغَته،
ج :نقوؿ :ال  ،اٟتكم على اٟتديث نفسو بأنو يصبح صحيحا لغَته ال ،لكن ٯتكن أف يتقوى ا١تعٌت
الذي ورد ُب ذلك اٟتديث بظاىر اآلية ،أو اٟتديث الصحيح اآلخر ،لكن ال نقوؿ :إف ىذا اٟتديث
يصبح صحيحا لغَته من الناحية االصطبلحية.
س :يقوؿ :ما رأيك ُب "منظومات النخبة" وىل تنصح بدراستها ،أو االكتفاء ّٔا عن النخبة ،مثل نظم
الصنعاشل.
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ج :أقوؿ :ميزة النظم -دائما -أنو يسهل حفظو ،فهم ينظموف النظم ألجل اٟتفظ ،فمن أراد أف ٭تفظ
ال بأس ،والنظم قد يكوف يكوف مستوعبا للمنت الذي نظم بو ،ونظم الصنعاشل ُ-ب ظٍت -أنو الذي اٝتو
"قصب السكر ُب نظم ٩تبة الفكر" يعٍت :عهدي بو قدصل جدا ،وأنا كنت حفظت بعضو على الشيخ عبد
الوىاب جربين ،وكاف يشرح رل ىذا ٯتكن قبل عشرين سنة ،يعٍت :كاف نظما جيدا ،وفعبل -يعٍت-
مستوعب لنخبة الفكر فيما أذكر؛ ألنٍت ال أذكر -يعٍت -آخره ،لكنٍت ٯتكن مشيت فيو إذل ا١تنتصف
تقريبا ،أو إذل ىذا اٟتد ،فا١تهم يعٍت :ا٠تبلصة أف النظم ميزتو اٟتفظ ،والذي ال يريد أف ٭تفظ ،فليس ىناؾ
ما يلجئو للنظم ،فبإمكانو أف يعمد لؤلصل ،وىو ا١تنت ا١تنظوـ.
س :يقوؿ أحد األخوة ،يقوؿ :األئمة وا١تؤذنوف ٢تم دور كبَت ُب آّتمع ،أرجو النظر ُب مشكلتهم،
حيث يصعب عليهم اٟتضور بعد العصر مباشرة وكذا بعد ا١تغرب والعشاء مباشرة ،فحبذا لو يتأخر الدرس
ربع ساعة بعد الصبلة؛ لكي يتمكنوا من اٟتضور.
ج :أقوؿ :واهلل يعٍت ،فعبل يعٍت :ا١تؤذنوف ال بد من مراعامهم ،لكن ا١تشكلة -أحيانا -ا١تراعاة تكوف
على حساب عموـ اآلخرين ،لكن فيما أعرؼ أف درس بعد العصر ال يكوف مباشرة.
الدرس بعد العصر يبتدئ أربعة ونصف ،ففيو ٣تاؿ ،يعٍت :رحب للمؤذف أما الذي بعد ا١تغرب ،فالذي
يظهر من الشيخ سيبدأ مباشرة ،لكن ا١تؤذف إذا صلى ٔتسجده ،وجاء ليؤدي سنة ا١تغرب ُب ىذا ا١تسجد،
على اعتبار أهنا -أيضا -تكفيو عن ٖتية ا١تسجد ،فالظاىر -إف شاء اهلل -يعٍت :يلتزـ مع الشيخ من
بدايتو ،فالشيخ -أيضا -سيؤدي السنة الراتبة ،فبل يفوتو -إف شاء اهلل -شيء كثَت ،وكذلك -أيضا-
الدرس الذي بعد العشاء ،يعٍت :ٯتكن أف ٧تعل -مثبل -بداية الدرس عبارة عن أسئلة -يعٍت -بالنسبة
لنخبة الفكر مراجعة للدرس السابق ،وىذه األسئلة ٯتكن تأخَتىا أقل من ربع ساعةٍ ،ب نبتدئ ُب الدرس،
وإف شاء اهلل ٨تاوؿ أف ٧تمع بُت ا١تؤذنُت وغَتىم.
س :نفس السؤاؿ ىذا ىو ىو ...يقوؿ :ما صحة نسبة الكتب لئلماـ أٛتد كالزىد والتفسَت وغَتىا،
و١تاذا كاف ينهى اإلماـ عن كتابة العلوـ غَت اٟتديث ،مع أنو كاف ٯتدحها ؟
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ج :أقوؿ :اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -كتبو ا١تشهورة" :ا١تسند" و"الزىد" وكبل٫تا من رواية القطيعي عن
عبد اهلل بن اإلماـ أٛتد عن أبيو اإلماـ :أٛتد ،أما التفسَت ،ففي صحتو وصحة نسبتو لئلماـ أٛتد كبلـ،
أذكر الذىيب -رٛتو اهلل -لو كبلـ ُب ىذا ُب التفسَت -إف دل ٗتطئٍت الذاكرة -والذي يظهر أنو ال تصح
نسبتو لئلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -أما ١تاذا كاف ينهى اإلماـ عن كتابة العلوـ غَت اٟتديث ،فالكراىية للرأي،
فهو ٬ت د أف الرأي ىو الذي أصأّم بالببلء ُب ذلك الزماف ،فكل الفرؽ ا١تبتدعة اليت خرجت ُب ذلك
الوقت والفتنة الطامة ،فتنة خلق القرآف كلها كانت نتيجة الرأي.
وينبغي لكم أف تعلموا أف الذين تولوا كرب مسألة فتنة خلق القرآف ىم من اٟتنفية ،مثل ابن أيب دؤاد
وغَته ،واٟتنفية ىم الذين برزوا ُب الرأي؛ فلذلك اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -من كراىيتو للرأي وصل إذل درجة
أنو يقدـ اٟتديث الضعيف على الرأي ،فيقوؿ :إنٍت لو وضعت نسبة خطأ ،فنسبة ا٠تطأ ُب
الرأي أكثر من نسبتها ُب اٟتديث الضعيف؛ ألف اٟتديث الضعيف إذا كاف الضعف ناشئا من ضعف
حفظ ا لراوي ،فالراوي الذي حفظو ضعيف ،نعم ىو قد ٮتطئ ،و٨تن إذا ما حكمنا على اٟتديث بالضعف
حيطةً ٟتديث النيب  لكن ىناؾ احتماؿ أف يكوف ىذا الراوي قد حفظ ،فبل نستطيع أف ٨تكم على كل
ما يذكره الراوي الضعيف بأنو خطأ مائة با١تائة ،بل ال بد أف يكوف ىناؾ نسبة من الصواب ،وىذه النسبة

من الصواب لن تتميز عندنا ،فحيطة ٟتديث النيب  حكمنا على اٟتديث بالضعف ،لكن ىناؾ احتماؿ
أف يكوف اٟتديث صحيحا ،فهذه النسبة من االحتماؿ عند اإلماـ أٛتد تربو على نسبة اإلصابة ُب الرأي؛
ولذلك كاف يقدـ اٟتديث الضعيف على الرأي ،ومن كراىيتو للرأي أف يكتب رأيو ،أو رأي غَته؛ ولذلك
كاف يكره أف يكتب الفقو ،وإ٪تا ٭تث الناس على اٟتديث ْتكم أنو ىو األصل لبلستنباط ،ىذا ىو -
يعٍت -السبب الذي جعل اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -ينهى عن ذلك.
س :يقوؿ :ما رأيك ُب أف ٧تلب معنا كتاب علي حسن "النكت" ىل ىو جيد يقصد -يعٍت -نزىة
النظر والنكت ،يعٍت :التعليقات اليت أضافها علي حسن عبد اٟتميد على الكتاب.
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ج :نقوؿ :نعم ىو جيد -إف شاء اهلل -وأنا عندي أف جودتو تربز أكثر شيء ُب ضبط الكتاب ،يعٍت:
ضبط النخبة وشرحها النزىة.
س :يقوؿ :ىل كاف كل أصحاب رسوؿ  يستوقفوف الرسوؿ  وىو ٮتطب ،ويسألونو أـ أف ىذا
كاف ُب األعراب فقط ،وذلك ٞتهلهم؟



ج :أقوؿ :يعٍت ،أنا ال ٭تضرشل اآلف أف ىذا مقصور على األعراب ،نعم معروؼ أف األعراب كاف النيب
يتسمح معهم ،ما ال يتسمح مع باقي الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -فيتيح ٢تم السؤاؿ ،لكن -

يعٍت -الغالب على ظٍت أف ىناؾ من الصحابة ا١تقيمُت ُب ا١تدينة من كاف يسأؿ النيب ُ ب أثناء ا٠تطبة،
وال أقوؿ ىذا جزما.
س :يقوؿ :ىل ٚتيع الدروس ا١تلقاة ُب ىذا ا١تسجد مسجلة؟
ج :يعٍت ،إف كاف يقصد الدورة ،فحسب علمي أهنا ستسجل .نعم الدورة ستسجل إف شاء اهلل.
س :يقوؿ ما رأيك ُب كتاب مصطلح اٟتديث للطحاف؟
ج :أقوؿ" :تيسَت مصطلح اٟتديث" للطحاف أنا أرى أنو جيد من ناحية ا١تنهجية ،يعٍت :ىو ييسر
لطالب العلم دراسة ا١تصطلح بطريقة شيقة؛ ألنو مبوب ومعنوف ،وىذه األشياء تساعد -يعٍتُ -ب فهم
ا١تادة العلمية اليت تضمنها ذلك الكتاب ،لكن ىناؾ بعض ا١تبلحظات عليو ،يعٍت :ا١تبلحظات العلمية ،ىو
يعٍت -ليس ىناؾ أحد ٮتلو من ا١تبلحظة ،لكنها أخطاء ،يعٍت :واضحة؛ فلذلك -يعٍت -إذا تنبواإلنساف ٢تا ال بأس ،الكتاب جيد ُب اٟتديث.
س :يقوؿ :ىل أحاديث مقدمة صحيح مسلم ٢تا شروط الصحة كالصحيح أـ ال؟
ج :أقوؿ :ال .ليس ٢تا شروط الصحة ،وىذا -يعٍت -يتضح جليا ُب -أوال -اٟتديث الذي أورده
مسلم -رٛتو اهلل -معلقا ،وىو حديث:



أنزلوا الناس مناز٢تم



فهو حديث ضعيف كذلك بعض

األحاديث اليت -يعٍت -تروى بأسانيد فيها كبلـ ،وإف دل تكن كثَتة -يعٍتُ -ب ا١تقدمة ،لكن اآلثار اليت -
يعٍت -فيها بعض الرواة مضعفُت كثَتة -يعٍتُ -ب ا١تقدمة ،فعلى كل حاؿ ،فليس ٢تا حكم الصحة.
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والعلماء كانوا ٯتيزوف ما جاء ُب ا١تقدمة عما كاف ُب صلب الصحيح ،بل حىت الرواة الذين يروي ٢تم مسلم
ُب ا١تقدمة ٯتيزوهنم عن الرواة الذين يروي ٢تم مسلم ُب نفس الصحيح.
س :يقوؿ :جاء عن بعض السلف :الفرقة الناجية ا١تنصورة ،أهنا أىل اٟتديث ،وجاء عن بعضهم
قو٢تم :لو دل يكونوا -يعٍت -يقصد إف دل يكونوا أىل اٟتديث ،فبل أدري من ىم.
فالسؤاؿ :ىل ا١تقصود بأىل اٟتديث السنة ،أو ا١تقصود من تعلم علم اٟتديث دراية ورواية؟
ج :أقوؿ :الواضح ٘-تاما -أهنم دل يكونوا يقصدوف بأىل اٟتديث من طلب علم اٟتديث فقط ،بل
أىل اٟتديث تشمل أىل السنة الذين ينقادوف للحديث ،والذين آراؤىم وأعما٢تم كلها متفقة مع النصوص

الشرعية من كتاب اهلل -جل وعبل -ومن سنة النيب 

فوصفوا بأىل اٟتديث؛ لشدة اتباعهم للحديث،

وال يلزـ من ذلك أف يكونوا قد طلبوا علم ا ٟتديث ،كما أنو ُب ا١تقابل ال يلزـ أف يكوف من طلب علم
اٟتديث ،ىو من أىل اٟتديث فعبل ،إذا كاف ٥تالفا ألىل السنة ُب أصوؿ االعتقاد.
فبعض الناس يكوف بارعا ُب اٟتديث كالكوثري ،ولكنو على خبلؼ ما عليو أىل السنة ُب أصوؿ
االعتقاد؛ فلذلك ال يعترب من أىل اٟتديث :فوضح ٘تاما أف مقصودىم بأىل اٟتديث من كاف متبعا
للحديث ،منقادا لو ُب ٚتيع شئوف حياتو ُب أصوؿ االعتقاد وغَتىا.
س :يقوؿ أحد اإلخوة :ما الفرؽ بُت اللفظُت "٩تبة ِ
الفكْر" "و٩تبة الْ ِف َك ْر" ،وىل ىناؾ خبلؼ بُت
اللفظُت أـ ال ؟
ج :أقوؿ :أما بالنسبة للضبط ضبط العنواف ،فالذي أحفظ فيو " ٩تبة الْ ِف َك ْر" بفتح الكاؼ ،أما
ا٠تبلؼ بُت اللفظُت ،فالذي يظهر رل أف ىناؾ خبلفا ،وا٠تبلؼ ُب -يعٍت -بادئ .ألشل ُب اٟتقيقية أوؿ
مرة أفكر ىذا التفكَت ،ما كنت يعٍت أركز عليها ،لكن الذي يظهر رل اآلف أف الْ ِف َك ْر ٚتعٚ .تع فِكَْرْة
ٓتبلؼ ِ
الفكْر ،فهو وصف لِِفكْر اإلنساف ،فهذا ىو ا٠تبلؼ الذي يظهر رل.
وىذه األوقات -أيها األخوة -إذا دل يعمرىا اإلنساف بطاعة اهلل -جل وعبل -فقد ٮتشى عليو أف
ٖترى بالباطل ،واقتناء فرص العمر من عادة الناس الذين يوصفوف باٟتزـ ،ولكم ُب سلفكم الصاحل قدوة
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أيها اإلخوة ،فإهنم -رضي اهلل عنهم ورٛتهم -ضربوا أروع األمثلة ُب اغتناـ الفرص واستغبلؿ ساعات
العمرُ ،ب كل ما من شأنو الفائدة ،وتكثَت األعماؿ الصاٟتة .اٟتسن البصري -رٛتو اهلل تعاذل -يقوؿ" :يا
ابن آدـ إ٪تا أنت أياـ ٣تتمعة فكلما انقضى يوـ انقضى بعضك" ولعلكم تذكروف أف بعض العلماء
ا١تشهورين كثر تصنيفهمْ ،تيث أصبح مضرب ا١تثل ،مثل ابن جرير الطربي وابن اٞتوزي وابن عقيل
وغَتىم ،ودل يتحصل ٢تم ذلك إال بسبب حرصهم على شغل األوقات بطلب العلم وتعليمو وبذلو ُب
الناس ،ولست ْتاجة إذل تذكَتكم ببعض القصص ُب ىذا ،فالذي يظهر رل أهنا تتكرر على مسامعكم مرارا
وتكرارا كقصة ابن جرير الطربي مع طبلبو ،حينما ألف تفسَت القرآف ،وحينما ألف تاريخ األمم وا١تلوؾ.
وىذاف الكتاباف اختصر٫تا ابن جرير الطربي إذل مقدار الثلث ،أو ما ىو أكثر وكذلك ابن اٞتوزي -
يعٍت -كثرت مصنفاتو بسبب حرصو على شغل األوقات ،وىو الذي يقوؿ ،يعٍت من قصصو ُب شغل أوقاتو
بأمور نافعة أنو أحيانا يبتلى ببعض الناس الذين ال بد من معاشرمهم ،فبعضهم إما قريبو ،أو جاره ،أو ما إذل
ذلك ،فبل يستطيع ابن اٞتوزي التخلي عن معاشرة ىؤالء الناس ،ولكنو كاف يدافعهم بقدر ا١تستطاع.
فإذا جاءه الواحد منهم يريد الزيارة ،قاؿ :أنا مشغوؿ أنا كذا أنا كذا ،ا١تهم حىت ٬تد أنو ال بد من تلك
الزيارة ،فيعد العدة لتلك اٞتلسة -أيضا -ال ٬تعلها تفوت عليو ،فيجد أنو ُب حاؿ تأليفو ال بد لو من
أوراؽ تطبع ،فعندىم ليست ا١تسألة كما ىو اٟتاؿ عندنا اآلف ،الدفاتر واألوراؽ جاىزة ومقطعة والقلم،
يفتح الغطاء ،ويكتب على طوؿ ،ال ،الواحد منهم كاف ىو الذي ٬تهز حربه لنفسو ،وىو الذي يربي
أقبلمو ،وىو الذي يصنعها ،وىو الذي يقطع الدفاتر ،وىو الذي ٬تلدىا ،٭تزمها ،وكل ىذا ٭تتاج إذل
وقت ،لكنو ال ٭تتاج إذل إعماؿ ذىن وفكر ،ىذه ال ٖتتاج إذل فكر.
فكاف ابن اٞتوزي -رٛتو اهلل٬ -تعل ىذه األشياء تستغل ُب تلك األوقات ،اليت ال ٖتتاج إذل إعماؿ
فكر ،فتجده أماـ اٞتالس ،أىبل حياؾ اهلل ،كيف حالك؟ وىكذا ،وىو يشتغل ،يده تشتغل ،وىو ٮتاطب
جليسو.
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فإذا ىو ما فوت شيئا من ساعات عمره ،وٕتده يعجب من بعض الناس الذين أنعم اهلل -جل وعبل-
عليهم بنعمة ا١تاؿ ،ودائما الذي ينعم عليو بنعمة ا١تاؿ ،ويرزقو اهلل -جل وعبل -استغبلؿ الوقت ىو الذي
يظفر بالكثَت من األوقات أكثر من غَته ،فيجد أف بعض الناس أنعم اهلل عليو بنعمة ا١تاؿ ،فهو ليس ُب
حاجة إذل التكسب ،وإذل تضييع األوقات بالبحث عن ا١تاؿ الذي يقيم أوده ،لكن ىؤالء ما بصرىم اهلل -
جل وعبل -بشرؼ العمر ،فيتعجب منهم ،والواحد منهم ٬تلس ُب األسواؽ يتتبع أسعار الغبلء وأخبار
ا١تلوؾ والسبلطُت.
فيقول :علمت أف اهلل -جل وعبل -دل يطلع شرؼ العمر ،أو دل يبصر بشرؼ العمر إال من وصفو اهلل
جل وعبل:-

      

 )ٔ( فعلى كل حاؿ ،من أراد -يعٍت -أخبارا ُب ىذا ،فلَتاجع كتابو صيد ا٠تاطر؛ فإف لو

فيو لفتات جيدة  ،أقوؿ ىذا؛ ألنكم اآلف -واٟتمد هلل -يعٍتُ ..ب سعة من الوقت ُب ىذه العطلة ،وٯتكن
الغالب والكثَت منكم عنده ىذه اإلجازة ،فما دمتم استغللتموىا لطلب العلم ،فهذه -واهلل -مفخرة ،وأي
مفخرة! وشرؼ ،أي شرؼ! وٓتاصة من كاف قدـ من خارج ىذا البلد ،فهذا يذكرنا حقيقة -وأحيانا
الذكرى مسلية -يذكرنا بأخبار العلماء األوائل الذين كاف الواحد منهم يضرب أكباد اإلبل إذل بلداف شىت،
كل ذلك ُب طلب حديث من األحاديث ،أو فائدة من الفوائد ،أو لقي شيخ من األشياخ :الرحلة ُب
طلب العلم.
فهذا -ببل شك -أيضا -يعٍت -اٟتقيقة ٬تعلنا نستأنس أكثر وأكثر ،ونأمل -إف شاء اهلل -أف تكوف
ىذه الصحوة ا١تباركة ،يعٍتٗ :تطت العراقيل اليت ٯتكن أف تكوف طبيعة ُب وجودىا ،وأدركت أف فبلحها
وصبلحها واستقامتها مربوطة ّٔذا العلم ،فاإلنساف الذي يريد أف ينضم إذل صف الدعوة إذل اهلل -جل
وعبل -والدعاة إذل اهلل ،وإذل صف ىذه الصحبة ا١تباركة -ال شك -أنو يعترب نفسو من الدعاة ،كل ْتسب
استطاعتو ،لكن اإلنساف إذل أي شيء يدعو؟ إذا دل يكن متزودا بزاد العلم فلرٔتا دعا غَته إذل ضبلؿ -
 - 1سورة فصلت آية .35 :
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والعياذ باهلل -ولرٔتا ألقي إليو سؤاؿ ٤ترج ،فأفىت بغَت علم ،لرٔتا دعا غَته ،واستحسن أشياء تدخل ُب عداد
البدعة ،فالداعية إذل اهلل ال بد أف يكوف على نور من ربو -جل وعبل-




(ٔ)





  







فبل بد أف يكوف اإلنساف على بصَتة باألمر الذي يدعو إليو ،أما أف

يكوف اإلنساف ٣ترد عاطفة تشتعل ،ىذا ال يكفي.
العاطفة ،نعم اإلنساف ْتاجة إليها ،لكنها ال تكفي وحدىا إذا دل يكن منضما إليها العلم الشرعي،
الذي ٬تعل اإلنساف كالذي يسَت ُب ظلماء ،ومعو مصباح ُب يده يبصر بو طريقو ،وال شك أف الداعية ُب
خضم ىذه ا١توجات اٞتاىلية ُب ىذا العصر اٟتديث من ٚتيع أصنافها ،ىو يسَت ُب وسط ظلمة ،لكن
ىذه الظلمة ٖتتاج إذل مصباح يضيء لو الطريق ،وىذا ا١تصباح ىو العلم الشرعي ،فاهلل اهلل أيها األخوة.
يعٍت :أحث نفسي وأحثكم على مبلزمة ىذه الدروس ،وعلى قصر ىذه األنفس ،فإف األنفس دائما
٘تيل إذل البطالة٘ ،تيل إذل الدعة والراحة ،ولو أف الواحد منا أطاع نفسو ١تا رفع رأسو من على الوسادة ،أو
١تا ترؾ آّلس الفبلشل الذي فيو القيل والقاؿ ،أو الدعابة الفبلنية وما إذل ذلك ،أو النزىة الفبلنية واللعب
الفبلشل.
لو الواحد منا أطاع نفسو ١تا ترؾ ىذه األشياء ،لكن ىذه األنفس ضلعة ٖتتاج إذل من يقصرىا على
طاعة اهلل -جل وعبل -وعلى تعلم العلم الشرعي الذي ىو من أفضل العبادات.
بقي اإلشارة إذل -يعٍت -السبب ُب آّيء ىو أف الشيخ ٤تمد الفراج -حفظو اهلل -طرأ لو بعض
ا لشغل الذي جعلو يسافر خارج الرياض ،وإف شاء اهلل سيقدـ ،ويواصل دروسو بإذف اهلل جل وعبل.
لكن درس "٩تبة الفكر" ٭تتاج إذل مقدمة خفيفة ،نستغل ىذا الوقت ُب ذكر ىذه ا١تقدمة ،وُب وقت
الدرس -إف شاء اهلل -نبدأ بداية فعلية ُب شرح النخبة.
ىذه المقدمة -أيها األخوة -تتمثل ..أوال:
 - 1سورة يوسف آية .108 :
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١تاذا علم اٟتديث؟ ١تاذا نطلب علم اٟتديث؟ نطلبو -أوال -ألنو من أشرؼ العلوـ؛ وألف أىلو ىم
الذين أصبحوا مصابيح الدجى ،فلو نظرنا ُب األئمة األربعة :ثبلثة منهم ٦تن اشتهروا باٟتديث ،وإف كاف
الرابع ،وىو أبو حنيفة -رٛتو اهلل -دل ٮتلو من علم اٟتديث ،لكنو دل يشتهر كشهرة الباقُت ،فاإلماـ مالك
رٛتو اهلل -لو فتحتم كتابو ا١توطأ ،وإذا بو مليء باألحاديث ،وآراء اإلماـ مالك ٤تصورة معدودة ال تشكلإال نسبة ضئيلة من تلك األحاديث واآلثار اليت ساقها بسنده ،إما إذل النيب  وإما إذل تابعيو ،ولو نظرنا
إذل الشافعي -رٛتو اهلل -وإذا بو -أيضا -قمة ُب ىذا األمر ،فكتابو األـ مليء باألحاديث اليت يسوقها
بسنده.
كتابو الرسالة مليء باألحاديث اليت يسوقها بسنده ،حىت إف بعض تبلميذه ذىب فألف مسندا
للشافعي استخلصو من األحاديث اليت يرويها ُب كتبو ،وأصبح الكتاب مشهورا ٔتسند الشافعي ،وكذلك -
أيضا -كتاب السنن لو -رٛتو اهلل تعاذل -وأما اإلماـ أٛتد ،فهو قمة أىل اٟتديث ال يعرؼ أف اإلماـ أٛتد
رٛتو اهلل -كتب حرفا واحدا ُب الفقو ،مع العلم أنو ٤تسوب -أيضاُ -ب عداد الفقهاء ،لكنو كاف ينهىتبلميذه عن كتابة الرأي ،و٭تثهم على كتابة اٟتديث .وفضل أىل اٟتديث ال ينكر ،فهم الذين جهزوا
اٞتهاز وأعدوا العدة لكل من أراد أف ٮتدـ علوـ اإلسبلـ على شىت صنوفها.
فا١تفسر ال يستغٍت عن اٟتديث ،والفقيو ال يستغٍت عن اٟتديث ،واألصورل ال يستغٍت عن اٟتديث،
وا١تؤرخ ال يستغٍت عن اٟتديث ،بل ال يستغنوف عن مصطلح اٟتديث.
فإذا نظرت إذل ا١تفسر بأي شيء سيفسر كتاب اهلل جل وعبل؟
إما أف يفسره بعلم ،أو يفسره ّتهل ،إذا كاف يفسره بعلم ،فمعروؼ بأهنم كانوا أوؿ ما يفسروف كتاب
اهلل -جل وعبل -بكتاب اهلل نفسو ،فلرٔتا كانت آية فيها إٚتاؿ ورد مفصبل ُب آية أخرى ،فخَت ما يفسر

بو كتاب اهلل ُب كتاب اهللٍ ،ب الدرجة الثانية ُب سنة النيب 

ٍب الدرجة الثالثة ٔتا ورد عن الصحابةٍ ،ب

بعدىم التابعُت .لكن لو نظرنا ٢تذه األمور لثبلثة :ما جاء عن النيب  وما جاء عن الصحابة والتابعُت،
وإذا بو ال بد أف يكوف مرويا بالسند ،وىذا السند إما أف يصح ،أو ال يصح ،فإف صح السند ،فبل ٯتكن
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اٟتكم على اٟتديث ،أو األثر بالصحة إال من جراء علم اٟتديث ،مصطلح اٟتديث .وإف دل يكن اإلنساف

مؤىبل النتقاء الصحيح من السقيم واختياره والتفسَت بو ،فإنو -ببل شك -سينسب إذل النيب 

ما دل

يقلو ،وسينسب إذل الصحايب ما دل يقلو ،وسينسب إذل التابعي ما دل يقلو ،ومن ىنا يقع اإلشكاؿ ،فلو أف
يعٍت األحاديث واآلثار ميز صحيحها من سقيمها لتقلصت دائرة ا٠تبلؼ إذل ٍ
حد كبَت جدا؛ ألف ما ال
يصح نسبتو إذل النيب  أو إذل صحايب ،أو تابعي ىو الذي يشكل كثَتا من ا٠تبلؼ دائما.
فإذا نسب قوؿ إذل الصحايب ،فإنو يشكل رأيا من اآلراء ،لكن لو أف ىذا القوؿ ،أو ىذا الرأي عرؼ
أنو غَت صحيح ،ألبعد من الساحة ،و١تا أصبح ىناؾ توسيع لدائرة ا٠تبلؼ ،فعلى كل حاؿ ا١تفسر ال
يستغٍت عن علم اٟتديث.
الفقيو ال يستغٍت عن علم اٟتديث ،الفقيو ىو الذي يقوؿ للناس :ىذا حبلؿ ،وىذا حراـ ،وافعلوا كذا،
وال تفعل وا كذا ،واٟتكم ُب ا١تسألة الفبلنية كذا ،واٟتكم ُب ا١تسألة الفبلنية كذا ،فإذا كاف ىذا الفقيو
حاطب ليل :ال يعرؼ صحيح األخبار من سقيمها ،فإنو -ببل شك -٭تلل ما حرـ اهلل ،وسيحرـ ما أحل
اهلل ،إذا دل يكن متبصرا ّٔذا األمر ،ومن ىنا يقع اإلشكاؿ لكثَت من مقلدة ا١تذاىب ،الذين الواحد منهم
ٕتده يستدؿ باٟتديث الضعيف ،ويبٍت عليو أحكاما ،ويبٍت على تلك األحكاـ ا١تستنبطة أقيسة يقيس
عليها ،وىكذا ٕتد أف ما بٍت على الباطل ،فهو باطل ،سلسلة متواصلة اٟتلقات .لكن لو أجهز على
ا١تسألة من األصلْ ،تيث صح األثر من حديث ،أو غَته ،فهو الذي عليو العمدة ،دل يصح يستبعد،
وترجع ا١تسألة إما إذل أصلها ،أو إذل حديث ،أو أثر آخر .كذلك -أيضا -األصورل يقعد قواعد أصولية،
وىذه القواعد مستمدة من نصوص شرعية عدة ،لكن ىذه النصوص الشرعية ،إما أف تكوف من كتاب اهلل

-جل وعبل -وىذا ال ٣تاؿ للكبلـ فيو ،وإما أف تكوف من سنة النيب 

أو أثر عن صحايب ،فبالتارل ال

بد من النظر -أيضاُ -ب صحة ذلك من عدمها .ا١تؤرخ إذا دل يكن عارفا بطريقة ٘تييز األخبار ،فإنو -ببل
شك -سينسب بعض اٟتوادث إذل أناس معينُت ،وألضرب لكم مثاال على ذلك:
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القصة اليت تروى ُب ٖتكيم اٟتكمُت :أيب موسى األشعري ،وعمرو بن العاص -رضي اهلل عنهما-

تعرفوف أف ىذه القصة اشتهرت ،وانتشرت عند الناس ،وفيها نسبة ا٠تديعة وا١تكر لصحابة النيب 
وحاشاىم من ذلك ،حينما يقولوف :إف عمرو بن العاص خدع أبا موسى األشعري -رضي الو تعاذل
عنهما -حينما خلع ا٠تاًب ،وقاؿ أبو موسى :أنا أخلع صاحيب ،كما أخلع ىذا ا٠تاًب ،وقاؿ عمرو بن
العاص :وأنا أثبت صاحيب كما أثبت ىذا ا٠تتم ،فكانت خديعة من عمرو بن العاص.
ىذه القصة ال تصح ،وال تثبت ،لكن انطلت على من؟ انطلت على الذين ال ٯتيزوف ،لكن الصحيح
ىو ما رواه حصُت ابن ا١تنذر -رٛتو اهلل تعاذل -وىو أف اٟتكمُت كليهما ،اتفقا على خلع علي ومعاوية؛
ٟتقن دماء ا١تسلمُت؛ ولذلك يعٍت :من شواىد ىذه القصة أف ما أحد ال معاوية وال علي طالب بتحكيم
ما اصطلح عليو اٟتكماف ،كل منهما بقى ُب مكانو ورضي ٔتا وقع ٖتت يده من ا١تمالك.
ص ّْور من خلع أيب موسى لعلي ،وإثبات عمر
وىذا ىو أقوى شأنًا ،وإال لو كاف -فعبل -األمر كما ُ
١تعاوية ،ألصبح معاوية يطالب بنتيجة الصلح الذي اتفقا عليو ،لكن دل ٭تصل شيء من ا١تطالبة إطبلقا،
وىذا دليل على صدؽ ما حكاه حبيب بن منذر.
وىذه اٟتكاية -كما يقوؿ القرطيب -رٛتو اهللُ -ب "العواصم" :-إنو رواىا الدارقطٍت بسند صحيح.
فا١تعوؿ عليو ُب األخبار حىت ىو صحة األسانيد من عدمها؛ ولذلك -أيها اإلخوة -ال تعجبوا أف
ّ
العجاب ،والدواىي كثَتة ،مثل قصة استباحة ا١تدينة ،فهي ّٔذه الصورة ال
ٕتدوا ُب كتب التواريخ العجب ُ

تثبت ،ونعوذ باهلل أف تثبت ّٔذه الصورة ،يعٍت :ما بُت وفاة النيب  وبُت ىذه اٟتادثة قيل :أقل من ستُت

سنة ،وأصبح ا١تسلموف يصلوف إذل ىذه الدناءة؟! ىذا أمر بعيد.
تعرفوف معٌت االستباحة؟ يعٍت :أصبحت ا١تدينة مباحةْ ،تيث الرجل ٯتسك أي امرأة ويزشل ّٔا ،ٯتسك
أي ماؿ ويأخذه ،وأصبح الناس قد -يعٍت -اختلطت أنسأّم ،وحصل -يعٍت -من حالة مثل ما يشبو
اآلف حالة استباحة الصرب للبوسنة.
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نسأؿ اهلل السبلمة من ىذا ،أف يقع من الناس ُب مثل ذلك الوقت ،حىت وإف كاف ىناؾ من التنازع
على ا١تلك واٟتكم ما حصل ،لكنو ال يصل -والعياذ باهلل -إذل ىذه الدرجة .
كذلك -أيضا -حادثة إحراؽ الكعبة ،يعٍت :كأهنا متعمدة من اٟتجاج بن يوسف ُب مقاتلتو لعبد اهلل
بن الزبَت -رضي اهلل تعاذل عنهما ،-وأف الكعبة قد أُحرقت عن تعمد من قوات اٟتجاج بن يوسف ،وىذا
يعٍت -دل ٭تصل ّٔذه الصورة اليت تصورىا كتب التواريخ.والسبب أف ىذه القصص واٟتكايات اليت ُب تاريخ األمة اإلسبلمية أكثر من افتعلها ىم الروافض،
وقصدىم من ذلك تشويو الدولة األموية؛ ألف الدولة األموية على ما فيها -يعٍت -من القصور ،لكنها ىي
الدولة اليت حققت الفتوحات اإلسبلمية العريضة ُب وقت مبكر من تاريخ األمة اإلسبلمية.
والبن كثَت -رٛتو اهلل -تعاذل كبلـ جيد ُب "البداية والنهاية" ،وىو يذكر مآثر ىذه الدولة ،فيذكر أف
القائد الفبلشل ُب السند يفتح البلداف واألقاليم ،والقائد الفبلشل ُب ببلد الًتؾ ،والقائد الفبلشل ُب ببلد
األندلس ،والقائد الفبلشل ُب كذا ،والقائد الفبلشل ُب كذا ؛ فيذكر من نشرىم لدين اهلل -جل وعبل -ما
٬تعل فعبل األعداء يأكل الغيظ قلؤّم ،و٬تعلهم يصوبوف سهامهم ٨تو ىذه الدولة؛ لتشويو ٝتعتها
وإسقاطها.
ومعروؼ بأف العداء بُت الدولة األموية والروافض قائم على أشده.
فمن الروافض أبو ٥تنف ،وىو راوية من رواة التواريخ ،وعنده من القصص واٟتكايات الشيء الكثَت.
ومن الروافض -أيضا -ىشاـ بن السائب الكليب ،وىو من الروافض أيضا واألخباريُت.
ومنهم رجل يقاؿ لو :عوانة ،وغَتىم كثَت ،وكذلك -أيضا -الواقدي صاحب "ا١تغازي" ،وىم كثرة،
كلهم روافض و٦تن يضعوف األخبار.
فلو أف ىذه األخبار خضعت ١تقياس النقد الذي عند أىل اٟتديث لذىب منها ٚتلة ،ولبقي لنا ما
أبيض نقيًا.
ناصعا َ
صح من تاريخ األمة اإلسبلمية ً
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ولذلك نقوؿ :حىت ا١تؤرخ ال يستغٍت عن علم اٟتديث ،ال يستغٍت عن اإلسناد ،وكل ما دل يػُْرَو بالسند

فهو ٦تا ينبغي أف يػُْبػ َعد.

وينبغي أف نعلم أف اإلسناد من خصائص األمة احملمدية اليت فضلها اهلل -جل وعبل -على سائر األمم.
ومن أوجو ىذا التشريف والتكرصل ٢تذه األمة وجوب اإلسناد الذي دل يوجد عند أمة من األمم .

كذلك أيضا -أيها اإلخوة -لو نظرنا للدعاة وا١تصلحُت ُب تاريخ األمة اإلسبلمية٧ ،تد الغالب جدا
منهم ٦تن برزوا ُب علم اٟتديث:
أو٢تم اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -الذي وقف ُب وجو الفتنة ا١تعروفةٍ ،ب َمن تتلمذ عليو ،ومن كاف ُب
عصره ،أئمة ،ومن كاف قبل ذلك.
شعبة َمن ىو؟ ٤تدث ،سفياف الثوري َمن ىو؟ ٤تدث ،عبد الرٛتن بن مهدي َمن ىو؟ ٤تدث ،اإلماـ

مالك َمن ىو؟ ٤تدث ،عبد اهلل بن ا١تبارؾ اإلماـ آّاىد َمن ىو؟ ٤تدث ،الشافعي -رٛتو اهللَ -من ىو؟
٤تدث ،إسحاؽ بن راىويو ٤تدث ،أبو بكر بن أيب شيبة ٤تدث ،البخاري ٤تدث ،مسلم ٤تدث ،أبو داود،

الًتمذي ،النسائي ،ابن ماجو ،ابن خزٯتة ،ابن حباف ،اٟتاكم.
كل ىؤالء األفذاذ ،وغَتىم وغَتىم كثَت كلهم ٤تدثوف ،وىم ٦تن نشروا العلم ُب صفوؼ الناس ،وىم
٦تن من وقفوا أيضا ُب وجو أي مبتدع ٍ
وضاؿ منحرؼ عن الطريق السوي.
فتجد الواحد منهم -مع بروزه ُب علم اٟتديث -إال أنو لو ا١تشاركة ُب فنوف أخرى؛ فالبخاري -رٛتو
اهلل -ىو الذي ألف "خلق أفعاؿ العباد" ُب بياف وجو اٟتق ُب مسألة اللفظ ،وىل أفعاؿ العباد ٥تلوقة أو
غَت ٥تلوقة؟.
اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -ىو الذي -يعٍت -نقل عن ابن عبد اهلل كتاب السنة الذي يعترب أصبل من
األصوؿ.
ابن أيب عاصم من قمة احملدثُت ،وىو صاحب كتاب "السنة".
ابن خزٯتة -رٛتو اهلل -ىو صاحب كتاب "التوحيد".

08

متن نخبة الفكر
ابن منده -رٛتو اهلل -ىو صاحب كتاب "اإلٯتاف".
وغَتىم كثَت ،كلهم ٦تن ألف ُب ىذا العلم وُب علوـ أخرى.
أيضا لو نظرنا للواحد منهم ،فنجده دل يقصر نفسو على علم اٟتديث ٣تردا ،ىكذا ٣ترد نقل
لؤلحاديث؛ بل ٕتد الواحد منهم يػُ ْع ٌَت بالناحية الفقهية ،ولذلك ينبغي لطالب العلم أف ٬تمع بُت اٟتديث

والفقو ،ومىت ما ٚتع اإلنساف بُت اٟتديث والفقو فإنو يصبح -يعٍت -آية من اآليات ُب العلم ،وُب قوة
اٟتجة.
فببل شك أف من طلب علم اٟتديث -كما يقوؿ الشافعي -رٛتو اهلل" :-قويت حجتو" ،وأي حجة
أقوى من أف تُذكر مسألة من ا١تسائل لئلنساف فيقوؿ فيها بآية أو حديث؟ ٓتبلؼ إنساف يُعمل رأيو،
والرأي قد يصيب وقد ٮتطئ ،لكن الذي معو أثارة من العلم فببل شك أف حجتو أقوى من حجة غَته.
لو نظرنا -مثبل -للبخاري -رٛتو اهلل -فهو من قمم احملدثُت ،لكن مع ذلك كتابو حافل باستنباطات
فقهية دقيقة شكلت مذىبا مستقبل للبخاريْ ،تيث إذا ذُكرت مسألة من ا١تسائل قيل :وقوؿ البخاري فيها
كذا وكذا ،وٕتد قوؿ البخاري مستندا إذل حديث أو أثر .يظهر ىذا واضحا من تبويباتو الفقهية ا١توجودة
ُب كتابو "الصحيح".
وغَت البخاري كثَت من األئمة الذين برزوا ُب ىذا اٞتانب؛ لكن ذكرت البخاري ألف كتابو متداوؿ ُب
أيدي الناس ،وىذه ا٠تصلة واضحة ُب كتابو جدا.
بقي أف أشَت إذل أف ىناؾ من ٭تتقر احملدثُت ،والسبب الصراع الدائم أحيانا بُت الفقهاء وبُت احملدثُت،
وأقصد بالفقهاء :الذين يطلبوف الفقو للفقو ٣تردا عن الدليل ،وىو الفقو ا١تذىيب ،فمثل ىؤالء ٕتدىم أحيانا
يصتنعوف بعض اٟتكايات واألخبار اليت فيها ازدراء للمحدثُت؛ ْتجة أف احملدث إ٪تا ىو كالصيدرل الذي
ضر الدواء ،لكن الفقيو ىو الفقيو الذي كذا وكذا و كذا ،ويبدءوف يذكروف من مآثر الفقهاء.
ُ٭ت ّ

واٟتقيقة أف إحداث مثل ىذا الصراع بُت احملدث والفقيو ىو خاضع لشيء من ا٢توى ،وإال اإلنساف

ا١تنصف يعرؼ أنو ال غٌت للفقيو عن اٟتديث ،وال غٌت -أيضا -للمحدث عن الفقو.
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فما ىي الثمرة من رواية األخبار؟ ىل ىي ٣ترد -مثبل -حفظ أقواؿ النيب  فقط؟ ال ،ال بد لو من
ٙترة ،والثمرة تتمثل ُب العمل الذي ينبٍت على ىذه األحاديث واآلثار ا١تروية.
العمل مسألة تستنبط ،حكم فقهي يذكر ،مسألة ترد ٭تتاج األمر فيها إذل أف يعرؼ اٟتكم فيها :ىل
ىو حبلؿ أو حراـ؟ وىل يفعل اإلنساف كذا أو يفعل كذا؟ كل ىذا مربوط ّٔذا ا١تنت ا١تروي بذلك اإلسناد.
فينبغي لنا أف ندع جانبا كل ىذه الًتىات اليت تذكر ُب النزاع بُت الفقهاء واحملدثُت ،ونعرؼ أنو ال بد
لنا أف نربط الفقو باٟتديث ،ففقيو يتنحى عن اٟتديث نقوؿ لو :أنت على جانب من ا٠تطأ ،و٤تدث
يتنحى عن الفقو نقوؿ أيضا :أنت على جانب من ا٠تطأ ،لكن خطأه ليس كخطأ اآلخر١ ،تاذا؟ ألف اآلخر
يتكلم ُب مسائل ْتبلؿ أو حراـ ،والكبلـ ُب أمور الشرع ْتبلؿ أو حراـ ىو من التقوؿ على اهلل -جل
وعبل.-
فإما أف يكوف اإلنساف مستندا على أثر صحيح ،فبالتارل يكوف قولو ىذا لو من الوجاىة ما لو ،وإما أف
يكوف غَت مستند على شيء ،فهذا ُٮتْ َشى عليو أف يكوف داخبل ُب قوؿ اهلل -جل وعبل:-














 












     
      
(ٔ)
  

والذي يريد أف يقوؿ على اهلل بعلم ال بد أف يكوف ىذا العلم مستندا إذل كتاب اهلل -جل وعبل ،-أو
ما صح من سنة النيب . 

 - 1سورة األعراف آية .33 :
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٭تكوف فيما ٭تكوف ،يعٍت مثبل :أف بعض احملدثُت جاءتو امرأة تسأؿ عن بئر وقعت فيها دجاجة ،فهل
ماء تلك البئر طاىر أـ ٧تس؟ فحاد احملدث عن اٞتواب بقولوِ :
ويلك ،كيف سقطت الدجاجة ُب ىذه
البئر؟ أال غطيتيها!
وكاف ىناؾ أحد الذين برزوا ُب الفقو حاضرا ،قاؿ :فعلمت أهنا حيدة ،فأخذت ا١ترأة ،وقلت ٢تا:
اٟتكم فيها كذا وكذا.
فيقولوف :ىذا دليل على أف احملدثُت ال يعرفوف فقط سوى الرواية ،وال يعرفوف الفقو ،يصنعوف مثل ىذه
اٟتكايات للتشنيع على أىل اٟتديث ،وكما قلت لكم :العاقل ينبغي أف يربأ بنفسو عن مثل ىذه األمور.
وىذه اٟتكاية ال تصح؛ ألهنا ُح ِكيَت عن إماـ من األئمة لو كتاب ُب الفقو ،وىو ٭تِت بن ٤تمد بن
صاعد -رٛتو اهلل تعاذل ،-فهو فقيو.
لكن ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهلل -حينما ذكرىا دافع عن ٭تِت بن صاعد ،قاؿ :ىو -يعٍت -لو على
فرض أهنا صحت ،فيعترب -رٛتو اهلل -تورع ُب اٟتكم ُب ىذه ا١تسألة؛ ألهنا مسألة خبلفية ،فلم يُِرد أف
يتكلم فيها ،وىو دل يًتجح لو أمر من األمور ُب ىذه ا١تسألة ،مع العلم أهنا من حيث السند ال تصح وال
تثبت.
نقوـ ٔتراجعة سريعة ١تا أخذناه باألمس ،مع استدراؾ ما ٭تتاج إذل استدراؾ.
فمن من اإلخوة يذكر تعريف ا٠ترب؟
َ

طيب ،ىذا تعريف -يعٍت -ىو ا١تختار ،وليس ىناؾ تعريف آخر ؟
ِ
ف ُب تعريف ا٠ترب ،فقيل :ىو مرادؼ ألي شيء؟
أي نعم ،إذف نقوؿ -بادئ ذي بدء :-اختُل َ
للحديث ،وىذا يضطرنا إذل أي شيء؟ إذل تعريف اٟتديث ،فما ىو تعريف اٟتديث حىت نعرؼ تعريف
ا٠ترب؟
تفضل..
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نعم ،ىو ما ُروي عن النيب  من قوؿ أو فعل أو تقرير ،أو صفة ِخْلقية أو ُخلُقية ،أو سَتة ،أو كما

-يعٍت -أضاؼ أحد اإلخوة باألمس ما كاف من ىم.

ا١تهم ،كل ما يُنقل عن النيب ُ ب ٚتيع أحوالو.

عرؼ ا٠ترب.
ما دمنا َّ
عرفنا اٟتديث ،إذف نستطيع من جراء ذلك أف نُ ّْ
فعلى القوؿ األوؿ -كما ذكر األخ :-ا٠ترب مرادؼ لتعريف اٟتديثٔ ،تعٌت :أف ا٠ترب واٟتديث ٔتعٌت

واحد ،فهل ىناؾ من تعريف آخر؟
تفضل..
ٔتعٌت؟ يعٍت أيهما أعم :اٟتديث أو ا٠ترب؟ ا٠ترب أعم من اٟتديث ،فمعٌت ذلك أف كل حديث خرب ،وال
عكس؛ فا٠ترب قد يكوف حديثا ،وقد يكوف قوال ألي إنساف كائنا من كاف.
طيب ،ىل ىناؾ قوؿ آخر ؟
كل خرب حديث؟ ال ،ىذا القوؿ ما قيل ،لكن قيل القوؿ ،وىو الذي -يعٍت -أردت أف استدركو ،وىو

أف ا٠ترب بعكس اٟتديث؛ فاٟتديث ما يػُْرَوى عن النيب  وا٠ترب ما يروى عن غَت النيب 

فهذه ثبلثة

تعاريف:

التعريف األوؿ٫ :تا ٔتعٌت واحد.
والتعريف الثاشل :أف ا٠ترب أعم من اٟتديث؛ فكل حديث خرب ،وليس كل خرب حديثا.
وا١تعٌت الثالث :عكس اٟتديث ،فاٟتديث ما يػُْرَوى عن النيب  وا٠ترب ما يػُْرَوى عن غَت النيب -صلى

اهلل عليو وسلم.

فمن من اإلخوة يعرؼ األثر؟
تطرقنا كذلك إذل تعريف أي شيء؟ األثرَ ،

نعم ..لو تعريفاف  ..أي نعم ،أحسنت ،بارؾ اهلل فيك.
فاألثر لو تعريفاف:
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التعريف األوؿ :قيل :ىو مرادؼ للحديث ،فيمكن أف نقوؿ لؤلثر :حديثا ،وٯتكن أف نقوؿ للحديث:
أثرا .

والقوؿ الثاشل :إنو مغاير للحديث ،فاٟتديث ما يروى عن النيب 
الصحابة والتابعُت.

واألثر ما يػُْرَوى عن من؟ عن

و  ..نعم ..
نعم ،عند احملدثُت ،عند ٚتهور احملدثُت األثر ٔتعٌت اٟتديث ،فيمكن أف تقوؿ للحديث :أثرا ،وٯتكن أف
تقوؿ لؤلثر :حديثا.
لكن عند ا٠تراسانيُت ىم الذين قيدوا األثر ٔتا يروى عن الصحابة والتابعُت.
بعد ذلك ذكرنا أف اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -قسم ا٠ترب إذل قسمُت :فما كاف لو طرؽ ٤تصورة وما
ليس لو طرؽ ٤تصورة ،وىذا يستدعينا إذل تعريف الطرؽ ،فما ىي الطرؽ؟
الطرؽ :األسانيد ،وبالتبع أيضا سنضطر إذل تعريف اإلسناد ،وىذا ما تطرقنا لو باألمس ،ونستدركو ُب
ىذا اليوـ إف شاء اهلل.
فاإلسناد ذكروا لو تعريفُت:
التعريف األوؿ :ىو ما ذكره اٟتافظ ُب شرح النخبة ،وىو حكاية طريق ا١تنت ،قاؿ" :اإلسناد :ىو

حكاية طريق ا١تنت"ٔ ،تعٌت :أنو عزو اٟتديث إذل قائلو مسندا ،فإذا كاف قائل اٟتديث ىو النيب 

أو

الصحايب أو التابعي.
فإذا ذكرنا ذلك القوؿ باإلسناد ،كأف يقوؿ البخاري -مثبل :-حدثنا علي بن ا١تديٍت ،قاؿ :حدثنا
سفياف بن عيينة ،قاؿ :حدثنا ٭تِت بن سعيد األنصاري ،عن ٤تمد بن إبراىيم التيمي ،عن علقمة بن وقاص
الليثي ،عن عمر بن ا٠تطاب :أف النيب  قاؿ  :إ٪تا األعماؿ بالنيات   ..إذل آخر اٟتديث.
فهنا يقاؿ :إف البخاري أي شيء؟ أسند اٟتديث.
فاإلسناد ىو عزو اٟتديث إذل قائلو ،وىو النيب  مسندا ،يعٍت :بذكر رجاؿ اإلسناد.
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فهذا معٌت كبلـ اٟتافظ -رٛتو اهلل -حينما قاؿ" :حكاية طريق ا١تنت" ،أي :عزو اٟتديث إذل قائلو
مسندا ،ىذا ىو التعريف األوؿ.
والتعريف الثاشل :يعٍت ىو مشابو ٢تذا ،قالوا" :ىو سلسلة رجاؿ اإلسناد ا١توصلة إذل ا١تنت" .فسلسلة
الرجاؿ ىؤالء يقاؿ ٢تا :اإلسناد.
ؤّذا التعريف الثاشل يكوف تعريف اإلسناد والسند ٔتعٌت واحد ،فالسند :ىو سلسلة الرجاؿ ا١توصلة إذل
ا١تنت.
و٨تتاج -أيضا -إذل تعريف ا١تنت ،يعٍت حىت يكوف اٞتميع على دراية ّٔذه ا١تصطلحات ،فا١تنت ما ىو؟
قالوا" :ا١تنت :ىو ما ينتهي إليو السند من الكبلـ".
فاٟتديث الذي ذكرتو قبل قليل :البخاري ،عن علي بن ا١تديٍت ،عن سفياف بن عيينة ،عن ٭تِت بن

سعيد األنصاري ،عن ٤تمد بن إبراىيم التيمي ،عن علقمة ،عن عمر بن ا٠تطاب ،عن النيب 

اآلف

انتهى السند ،انتهى إذل أي شيء؟ إذل كبلـ ،ىذا الكبلـ ىو ا١تنت ،فا١تنت ىو ما ينتهي إليو السند من
الكبلـ.

أي نعم ،يعٍت ما داـ أف اٟتديث ذُكَِر باإلسناد على ما ُب اإلسناد من العلل ،سواء كاف اإلسناد
مرسبل ،أو معلقا ،أو مدلسا ،أو مرسبل إرساال خفيا ،أو معضبل ،إذل غَت ذلك من علل اإلسناد اليت

سيأٌب اٟتديث عنها -إف شاء اهلل -فيما بعد ،ىذه ال تقدح ُب تعريف اإلسناد ،ولكنها تقدح ُب صحة
اٟتديث كما سيأٌب -إف شاء اهلل.-
بعد ذلك -أيضا -ذكرنا تعريف ا٠ترب الذي ليس لطرقو حصر ،وقلنا :إف الذي ليس لطرقو حصر ما
ىو؟ ا١تتواتر ،فما ىو تعريف ا٠ترب ا١تتواتر؟
نعم ..
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أحسنت ،بارؾ اهلل فيك ،ىو ما رواه ٚتع كثَت عن ٚتعن ْتيث ٖتيل العادة تواطؤىم على الكذب،
وإسناده إذل شيء ٤تسوس ،وأيضا ذكروا أنو يفيد العلم ،والعلم على ما سيأٌب -إف شاء اهلل -الكبلـ فيو،
ىل ىو يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري.؟
فمن ىذا التعريف نأخذ للمتواتر كم شرط؟ ٜتسة شروط:
الشرط األوؿ :اٞتمع الكثَت.
الشرط الثاشل :أف يكوف ىذا اٞتمع ُب كل طبقة من طبقات اإلسناد.
الشرط الثالث :أف ُٖتيل العادة تواطؤىم على الكذب.
والشرط الرابع :أف يسوده إذل شيء ٤تسوس.
والشرط ا٠تامس :إفادتو للعلم .
وذك رنا بعض ىذه الشروط ،وبعضها ٭تتاج إذل استدراؾ بعض الشيء الذي دل يذكره ُب الليلة البارحة.
فأوؿ شرط وىو مسألة العدد ،ما رواه ٚتع ،ىذا اٞتمع ىل لو حصر بعدد معُت ،أو ليس لو حصر؟
ىذه مسألة -كما أشار إليها اٟتافظ ابن حجر ُب شرحو للنخبة -أهنم اختلفوا فيها؛ فمنهم من شرط
عدد األربعة ،ومنهم من قاؿٜ :تسة ،ومنهم من قاؿ :عشرة ،ومنهم من قاؿ :اثنا عشر ،ومنهم من قاؿ:
عشروف ،ومنهم من قاؿ :أربعوف ،ومنهم من قاؿ :سبعوف.
وكل منهم ٭تاوؿ أف يتلمس لنفسو دليبل يستدؿ بو ،فمثبل الذين قالوا :العدد اثنا عشر ،قالوا :إف اهلل
-جل وعبل-

ذكر أف األسباط الذين اختارىم موسى عددىم اثنا عشر



(ٔ)
   





وأما الذين ذكروا عدد األربعُت ،فاستدلوا بأف العدد األربعُت ىم الذين ال تقوـ اٞتمعة إال ّٔم ،طبعا
على الرأي الذي يرى ىذا الرأي.
 - 1سورة األعراف آية .160 :
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الذين قالوا بعدد السبعُت ذكروا اآلية اليت ذكرمها قبل قليل:


(ٔ)
  









ومنهم من زاد عن ذلك ،وقاؿ :ال بد أف يكوف عددىم أكثر من ثبلٙتائة رجل ،واستدلوا بعدد أىل
بدر.
ا١تهم أنو -يعٍت -من خبلؿ ىذه االستدالالت يظهر لنا ضعف اشًتاط العدد ،وىناؾ -يعٍت -من
اختار القوؿ بعشرة كالسيوطي ُب "تدريب الراوي" ،ومنهم من رجح عدـ اشًتاط العدد كاٟتافظ ابن حجر
ىاىنا ،وقاؿ :الصواب أنو ال يُشًتط عدد معُت.

فقد يأتيٍت حديث يرويو عشروف رجبل ،وحديث آخر يرويو ٜتسة من الرجاؿ ،لكن اٟتديث الذي رواه

ٜتسة يفيدشل علما أكثر ٦تا يفيدشل اٟتديث الذي رواه عشروف.
وىذا ٮتتلف باختبلؼ األشخاص الناقلُت للحديث ،فلو أف حديثا جاءشل من ٜتسة طرؽ ،وىذه
الطرؽ كلها من أصح األسانيد ،فببل شك أنو يفيدشل علما أكثر ٦تا لو جاءشل حديث آخر من عشرين
طريقا كل واحدة من ى ذه الطرؽ فيها ضعف ،ببل شك أف ذاؾ يفيدشل علما أكثر ٦تا أفادشل ىذا الذي
أكثر عددا ،لكنو ٮتتلف من حيث نوعية رجاؿ اإلسناد.
فلذلك اشًتاط العدد ُ-ب اٟتقيقة يعٍت -من شرطو فهو غَت مصيب ُب اشًتاطو ،حىت السيوطي حينما
اشًتط عدد العشرة ىو أخل ّٔذا الشرط ُب كتابو "األزىار ا١تتناثرة ُب األخبار ا١تتواترة"؛ ألنو ىو ٦تن حاوؿ
ٚتع األحاديث ا١تتواترة ،ولكنو أخل ّٔذا الشرط ُب كتابو ،فجمع بعض األحاديث اليت ىي دوف العشرة،
وادعى فيها التواتر.
فهذا بالنسبة ١تفهوـ الكثرة .

 - 1سورة األعراف آية .155 :
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يأتينا ْتث آخر ،وىو البحث ُب رجاؿ األسانيد للحديث ا١تتواتر ،ىل يُشًتط ُب اٟتديث ا١تتواتر أف

ننظر ُب رجاؿ سنده أو ال يشًتط؟

اٟتقيقة -أيها اإلخوة -يعٍت كما أشار اٟتافظ ىاىنا يقوؿ :إف مبحث ا١تتواتر ليس من مباحث علم
ا١تصطلح؛ ألنو ليس من مباحث علم اإلسناد ،فا١تكاف األليق بو ىو كتب األصوؿ ،أصوؿ الفقو ،وأما
كتب ا١تصطلح فاألليق أال تبحث اٟتديث ا١تتواتر.
ىذا رأي اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل ،-والسبب أهنم نظروا ،فوجدوا أف احملدثُت القدامى دل يتكلموا
عن ا١تتواتر إطبلقا ،وأوؿ من ُعرؼ أنو تكلم عن اٟتديث ا١تتواتر من أىل اٟتديث ىو ا٠تطيب البغدادي،

وا٠تطيب البغدادي يعترب متأخرا نوعا ما ،فهو متوَب ُب سنة أربعمائة وثبلث وستُت للهجرة.

أما قبل ا٠تطيب البغدادي فلم يتكلم احملدثوف عن اٟتديث ا١تتواتر ،ولعل ىذا يذكرنا ٔتا قلت لكم ليلة
البارحة من أف تقسيم حديث النيب  إذل متواتر وآحاد ،أف ىذا أمر حادث بعد ظهور الفرؽ ا١تبتدعة.
وأما علماء ا ٟتديث فلم يكونوا يعرفوف ىذا التقسيم ،وإ٪تا كانوا ينظروف ُب اإلسناد ،فمىت ما صح
اٟتديث فيتلقونو بالقبوؿ ،وال ٬توز إلنساف -كائنا من كاف -أف يتخلف عن العمل بذلك اٟتديث إال
ْتجة بينة ،حجة علمية ،إما أف يظهر لو ُب ىذا اٟتديث علة قادحة تقدح فيو ،حىت وإف كاف اٟتديث
صحيحا عند قوـ ،لكنو ىو يرى عدـ صحتو ،أو يرى أف اٟتديث -مثبل -منسوخ ،أو غَت ذلك من العلل
اليت تعترب حججا علمية ُب رد ذلك اٟتديث ،أو عدـ العمل بذلك اٟتديث.
أما أف يكوف الرد مبنيا على ا٢توى ،وحجج عقلية ،فهذا ُ-ب اٟتقيقة -ليس ىو ا١تنهج الذي كاف عليو
أئمة اٟتديث -رٛتة اهلل عليهم .
نعود اآلف إذل الكبلـ ُب مبحث الرجاؿ ،قالوا :ىل يُبحث ُب رجاؿ األحاديث ا١تتواترة أو ال يبحث؟

معظم الذين تكلموا ُب ىذه القضية قالوا :ال يبحث ُب رجاؿ األسانيد ،ولعل مقصدىم ال يبحث ُب

ضبطتهم ،وأما عدالتهم فبل بد من البحث فيها ،وىذا إ٪تا ىو ُب الكبلـ على حديث النيب 
الواردة عن الصحابة والتابعُت.
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لكن حينما ٧تدىم ينصوف -وىذا يعٍت أمر مشهور ُب كتب األصوؿ -ينصوف على أنو ال يُبحث حىت

ُب العدالة.

بل إف ابن قدامة -رٛتو اهلل تعاذلُ -ب كتابو "روضة الناظر ُب أصوؿ الفقو" يعٍت قاؿ :إنو ال يبحث
حىت ُب إسبلمهم ،حىت اليهودي ،حىت اليهود والنصارى -يعٍت -ٯتكن أف يقبل ا٠ترب الذي يذكرونو ،لكن
بالشرط الذي يدندنوف حولو دائما ،وىو إحالة العقل أو العادة تواطؤىم على الكذب ،ما داـ أف العادة
أحالت تواطؤىم على الكذب فهذا يكفي عندىم.
فمن ىنا -أيها اإلخوة -ندرؾ أهنم حينما يتكلموف مثل علماء األصوؿ ،يتكلموف عن ا٠ترب أي خرب،
وال يتكلموف عن حديث النيب  وإ٪تا أدخلوا حديث النيب  بالتبع على أنو خرب من ٚتلة األخبار.
لكن ما داـ أهنم تكلموا عن ىذه ا١تسألة من ىذه اٟتيثيةْ ،تيث دل يشًتطوا حىت اإلسبلـ ،فيمكن أف
يقب ل خرب اليهود والنصارى وما إذل ذلك ،فنعرؼ أهنم تأثروا با١تباحث الكبلمية اليت وردت ُب الكتب
اليونانية اليت ُعّْربت ُب أوؿ الدولة العباسية ُب عهد أيب جعفر ا١تنصور ،واستفحل أمرىا ُب عهد ا٠تليفة
ا١تأموف.
ىذه الكتب ىي اليت أدخلت الببلء على ا١تسلمُت ،ومن ىنا دخل ما يسمى بالتواتر ،وإال ما كانوا
يعرفوف ىذا ا١تبحث؛ بدليل أهنم -يعٍت -يتكلموف عن أنو ال يشًتط ُب ا٠ترب مسألة الديانة ،فيمكن أف
يكوف يهوديا ،يكوف نصرانيا ،مسلما ،بوذيا ،أيا كاف ّٔذا الشرط ،وىو إحالة العادة تواطؤىم على الكذب.
وٯتثلوف على ىذا ٔتثاؿ ،فيقولوف مثبل :إف صلب عيسى ال ٯتكن أف يعترب متواترا ،حىت وإف كاف الذي
يذكره من النصارى عدد غفَت جدا يزيد على ا١تبليُت ،فهذا ال ٯتكن أف يكوف متواترا١ ،تاذا؟
قالوا :ألف العادة ال ٖتيل تواطؤىم على الكذب ،كيف؟
قاؿ :ألف ا٠ترب ُب أصلو يعترب آحادا ،فإذف ىذا ال يتحقق فيو شرط التواتر.
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من ىنا -يعٍت -ٯتكن أف نأخذ ما يًتجح ،وىو أنو ال بد من النظر ُب عدالة رجاؿ األسانيد اليت تروى
ّٔا األحاديث ا١تتواترة ،فلرٔتا جاءنا حديث مثبل من مائة طريق ،لكن ىذا اٟتديث كل طريق من ىذه
الطرؽ ٧تد فيو راويا كذابا أو متهما بسرقة اٟتديث.
وأشَت ى نا إذل مسألة سرقة اٟتديث ،وىي مسألة مهمة ،فهناؾ كثَت من الرواة الذين يضعوف اٟتديث
٧تد ُب تراٚتهم التهمة بسرقة اٟتديث ،فيكوف ىناؾ حديث من األحاديث يرويو را ٍو واحد ُب األصل،
ض َّعف.
وىذا الراوي ُم َ

لكن ألجل أف ىذا اٟتديث يناسب أىواء بعض الفرؽ ا١تبتدعة -مثبل -كالروافض ،فتجد أهنم

ينشطوف ،فيكثر رجا٢تم الذين يرووف ىذا اٟتديث عن شيخ ذلك الراوي الضعيف ،فلرٔتا جاءنا مثبل مائة،
كلهم يرووف ىذا اٟتديث عن شيخ ذلك الراوي الضعيف ،لكن لو نظرت ُب كل واحد من ىؤالء ا١تائة،
فإما أف ٕتده ٣تهوال ال يُعرؼ ،وإما أف ٕتد العلماء يتكلموا عن أنو يسرؽ اٟتديث.

معٌت سرقة اٟتديث أنو فعبل دل يسمع ىذا اٟتديث من ذلك الشيخ ،ولكنو عرؼ أف ذلك الراوي

الضعيف قد حدث ّٔذا اٟتديث عن ذلك الشيخ ،فنسبو لنفسو ،فزعم أنو يرويو -أيضا -عن ذلك الشيخ،
ٔتعٌت :أنو تابع ذلك الراوي الضعيف ،ؤّذه ا١تتابعات ٯتكن أف يتقوى اٟتديث.
فعلماء اٟتديث كانوا حذرين جدا من مثل ىذا التصرؼ ،ولعل -يعٍت -الذي يريد مثاال على ىذا
يراجع كبلـ مثل ابن حباف وابن عدي والعقيلي وابن اٞتوزي على حديث  :أنا مدينة العلم وعلي بأّا


فهذا اٟتديث مداره على أيب معاوية ،وىو ٤تمد بن خازـ الضرير ،يرويو عن األعمش ،لكن من الذي
رواه عن أيب معاوية؟
رواه را ٍو امهمو بعض العلماء بالكذب ووضع اٟتديث ،ويقاؿ لو :أبو الصلت عبد السبلـ بن صاحل،
فهذا الراوي ىو ببلء ىذا اٟتديث.
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ٍب جاء الروافض ،فسرقوا ىذا اٟتديث من أيب الصلت ،ىذا وكلهم يزعم أنو يروي ىذا اٟتديث عن أيب
معاوية ٤تمد بن خازـ ،واجتمع من ىذا العدد كم كثَت ،حىت إف بعضهم ىو شيخ ابن جرير الطربي.
فيذكر ابن جرير الطربي يقوؿ :حدثٍت فبلف عن أيب معاويةٍ ،ب يذكر ابن جرير يقوؿ :فبلف ىذا ال
أعرفو ،شيخك يا ابن جرير وال تعرفو!! كيف تروي عن شيخ ال تعرفو؟!
نقوؿ :نعم؛ ولذلك ىذا ىو الذي يدعو دائما من يتحفظ ُب مسألة اٞتهالة إذل التحفظ ىو أف ىناؾ
من آّاىيل من قد يسرؽ اٟتديث من را ٍو آخر ،أو ال تُعرؼ عدالتو ،أو حىت ضبطو ،فهذا الذي يدعوىم
إذل عدـ قبوؿ أحاديث آّاىيل.

فإذف ،من ىنا نستخلص أنو ال بد من معرفة -على األقل -عدالة الرواة الذين يرووف تلك الطرؽ.
أما الضبط فيمكن أف يُتسامح فيو؛ ألنو إذا جاءنا اٟتديث من طرؽ متعددة ،فكل واحدة من ىذه
الطرؽ تؤيد األخرى وتعاضدىا ،فيتقوى اٟتديث ٔتجموع ىذه الطرؽ ،فإذا كثرت كثرة ظاىرة ببل شك أف
اٟتديث يفيد العلم ُب ىذه اٟتاؿ.
ىناؾ -أيضا -ا لشرط الثاشل ،وىو أف تكوف الكثرة ُب ٚتيع طبقات السند ،ذكرنا ما على ىذا الشرط
من ا١تؤاخذة ،وىو أف إحدى طبقات السند ىي طبقات الصحابة ،والصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم-
٬تب أال ٮتضعوا ١تثل ىذه القيود ،وٓتاصة ما يقاؿ من إحالة العادة تواطؤىم على الكذب؛ ألنو ال يتصور
ُب الصحابة أف يكونوا كغَتىم من رواة أي خرب من األخبار.

فالصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -معدلوف بتعديل اهلل -جل وعبل -ونبيو 

٢تم ،فإذف ىم فوؽ

مثل ىذا التعريف.
فمن اقتنع ٔتسألة التواطؤ فينبغي أف يػُنَ ّْحي الصحابة عن ىذه اللفظة ا١تستبشعة ،وىي أف يقاؿ إف ىذه

اللفظة أيضا ٯتكن أف تشمل حىت الصحابة ،حىت وإف كاف -يعٍتْ -تثهم يشمل حىت صحابة ،لكن ٨تن
٬تب أف نكوف حذرين من االنزالؽ ُب مثل ىذه ا١تتاىات.
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أما الشرط الذي يليو ،وىو أف يفيد خربىم اٟتس ،أو أف يكوف مصدر خربىم اٟتس ،فكما قلنا ُب
الليلة البارحة يقصدوف باٟتس ما كاف مستندا إذل أحد اٟتواس ا٠تمس :إما السمع ،أو البصر ،أو الذوؽ،
أو اللمس ،أو الشم ،أو ما إذل ذلك.
والكبلـ ىنا عن أي خرب يرد ،لكن أما اٟتديث النبوي فإ٪تا يكوف ببعض اٟتواس ال فيها كلها.
وذكرت لكم أهنم ٯتثلوف على ىذا ٔتثل األمور العقلية ،يعٍت :اليت ٮترجوهنا من التواتر ،كمثبل أي نظرية
يقتنع ّٔا مثبل الفبلسفة ،أو مثبل العلماء الغربيُت ُب ىذا العصر ،فما كاف مستندا إذل العقل فهذا ٮترجونو
٘تاما من مبحث التواتر ،فيقولوف :ال بد أف يكوف مستند خربىم اٟتس.
رأيت بعضهم َمثَّل ٔتثاؿ لعلو يكوف مقربا ٢تذه ا١تسألة ،ىذا ا١تثاؿ يقوؿ :إف أبا عوانة -وليس ىو
الوضَّاح بن عبد اهلل اليشكري ،أحد العلماء الثقات ا١تتوَب ُب حدود سنة ٙتانُت
صاحب ا١تسند ،وإ٪تا ىو َ
للهجرة -أبو عوانة ىذا كاف ٦تلوكا لرجل -إف دل ٗتطئٍت الذاكرة فاٝتو يزيد بن عطاء ،-وكاف أبو عوانة

معروفا بسعة العلم ،وىو من مشاىَت احملدثُت ،وكاف ٤تبوبا لدى العامة.
ففي اٟتج رأى أبو عوانة سائبل يسأؿ ،فلحقو وأعطاه دينارا ،فلما أعطاه ىذا الدينار -يعٍت -وقع ىذا
الدينار من ىذا السائل موقعاٍ ،ب قاؿ :واهلل ألخدمن أبا عوانة اليوـ خدمة -يعٍت كاف يقوؿ -ال تضاىيها
خدمة ،فوقف على طريق اٟتجاج حينما انصرفوا من عرفة ،وكلما مر عليو أناس قاؿ :يا أيها الناس ،اشكروا
ليزيد بن عطاء صنيعو .قالوا :وما ذاؾ؟ قاؿ :إنو أعتق أبا عوانة.
فكل من مر عليو قاؿ لو ىذا القوؿ ،فأصبح الناس يأتوف إذل يزيد بن عطاء ويشكرونو ويثنوف عليو،
وىو يقوؿ ٢تم :أنا دل أعتقو ،أنا دل أعتقو ،فلما كثر عليو العدد قاؿ :واهلل ال أخيب أمل ىؤالء الناس.
فأعتق أبا عوانة.
الذي -يعٍت -أورد ىذا ا١تثاؿ كمثاؿ عن ىذه القضية يقوؿ :إف ىؤالء الناس -برغم كثرمهم -ال يعترب
قو٢تم ىذا متواترا ُب أصلو١ ،تاذا؟ قالوا :ألف مستند خربىم ليس ىو اٟتس ،ىم دل يقولوا ٢تذا الرجل :ما
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الذي أدراؾ؟ ىل ٝتعت؟ أو حىت ىم ىل ٝتعوا يزيد بن عطاء حينما أعتق أبا عوانة؟ ال ،دل يكن مستند
خربىم اٟتس؛ وإ٪تا ا٠ترب ُب أصلو فيو ما فيو ٦تا يقدح ُب ىذا الشرط.
فلعلو -إف شاء اهللّٔ -ذا ا١تثاؿ يكوف قد وضح.
بقي ُب الكبلـ على ا١تتواتر أف نتكلم على أقسامو ،فهل للمتواتر أقساـ؟ ذكروا لو أقساما ،لكن من
أ٫تها قسماف:
فأوؿ ىذين القسمُت ا١تتواتر اللفظي ،والثاشل ا١تتواتر ا١تعنوي.
قالوا ُب ا١تتواتر اللفظي" :ىو ما تواتر لفظو ومعناه" .وليس معٌت قو٢تم" :ما تواتر لفظو ومعناه" أف
يكوف اللفظ منقوال حرفا ْترؼ كما ينقل إلينا كتاب اهلل -جل وعبل ،-ال؛ وإ٪تا ا١تقصود اإلتياف بألفاظ
متقاربة تؤدي إذل نفس ذلك ا١تعٌت ،وتشعر بأف اٟتديث ىو نفس اٟتديث ،حىت وإف كاف ىناؾ اختبلؼ
ُب بعض األلفاظ ،وٯتثلوف ٢تذا ْتديث  :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

فاٟتديث ورد ّٔذا اللفظ ،وورد بألفاظ متقاربة مثل قولو 
مقعده من النار





من تَػ َق َّوؿ علي ما دل أقلو فليتبوأ



فاٟتديث ىو اٟتديث ،وإف كاف فيو شيء من اختبلؼ اللفظ ،لكن ىذا ال يؤثر عندىم ،فيقولوف:
ىذا ىو ا١تتواتر اللفظي ،وىذا ىو األصل ،وىو األقوى.
أما النوع الثاشل :وىو ا١تتواتر ا١تعنوي ،فيمثلوف لو بأحاديث رفع اليدين ُب الدعاء ،فيقولوف :لو نظرنا ُب
كل واحد من ىذه األحاديث ال ٧تده ينطبق فيو أو تنطبق عليو شروط التواتر ،لكن ١تا جاءنا -مثبل-



أف النيب ُ ب غزوة بدر مثبل رفع يديو إذل السماء يدعو اهلل -جل وعبل :-اللهم إف مهلك ىذه العصابة
ال تُػ ْعبَد بعدىا ُب األرض أبدا .حىت سقط الرداء من على منكبو ،وأبو بكر  يناشده ويقوؿ :يا رسوؿ

اهلل ،كفاؾ مناشدتك ربك ..



ىذا اٟتديث يفيد أي شيء؟ يفيد أف النيب  رفع يديو بالدعاء ،يرفع يديو حاؿ الدعاء.
طيب  ..ىذا حديث .
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اٟتديث اآلخر مثبل :حينما  كاف النيب 

ٮتطب على ا١تنرب جاء رجلٍ ،ب قاؿ :يا رسوؿ اهلل،

ىلكت األمواؿ ،وانقطعت السبل ،فطلب من النيب 

أف يستسقي ،فرفع النيب  كما يقوؿ أنس-

يديو حىت ُرئِي بياض إبطيو ،فدعا اهلل -جل وعبل :-اللهم اسقنا غيثا مغيثا   ..إذل آخر اٟتديث.
فهنا ىذا اٟتديث يفيدنا أي شيء؟ يفيدنا أف النيب  أيضا رفع يديو حاؿ الدعاء.

وىكذا لو ٚتعنا األحاديث ا١تتعددة اليت كل واحد منها يفيدنا أف النيب  رفع يديو ُب حاؿ الدعاء،
ىذه األحاديث ُب ٣تموعها تؤدي إذل ما يسمى بالتواتر ا١تعنوي.
ففرؽ بُت التواتر ا١تعنوي ،وفرؽ بُت التواتر اللفظي ،التواتر اللفظي اٟتديث ىو اٟتديث نفسو ،لكن
ا١تتواتر ا١تعنوي ال ،كل واحد من ىذه األحاديث مستقل عن اٟتديث اآلخر ،لكن ٔتجموعها وبضميمتها
بعضها مع بعض تؤدي إذل ىذا التواتر الذي أشرنا إليو.
بقي أف أشَت إذل مسألة -يعٍت -من ا١تسائل اليت ذكروىا ،وأُنَػبّْو عليها ،وىي أف بعضهم اشًتط أف
يكوف كل واحد ،أف يكوف ا٠ترب ليس فقط متواترا ُب أصلوٍ ،ب نَػتَ َس َّمح ُب باقي طبقات السند ،بل قالوا :ال

بد أف يكوف متواترا عن كل را ٍو من الرواة ،كيف؟

قاؿ :إذا كاف -مثبل -اٟتديث رواه عن النيب  عشرة من الصحابة ،فبل بد أف يكوف كل واحد من
الصحابة -أيضا -اٟتديث متواترا عنو.
فإذا كاف -مثبل -اٟتديث مرويا عن أنس وأيب ىريرة وابن عمر ،إذل غَت ذلك ،فنأٌب -مثبل -ألنس ،ال
بد -على األقل -أف يكوف رواه عن أنس عشرة فأكثر..
بقي أف أشَت إذل مسألة يعٍت من ا١تسائل اليت ذكروىا وأنبو عليها وىي أف بعضهم اشًتط أف يكوف كل
اترا ُب أصلوٍ ،ب نتسمح ُب باقي طبقات السند بل قالوا :ال بد أف
واحد ،أف يكوف ا٠ترب ليس فقط متو ً
مثبل اٟتديث رواه عن النيب  عشرة من
يكوف متواترا عن كل را ٍو من الرواة كيف؟ قاؿ :إذا كاف ً
اترا عنو .
الصحابة فبل بد أف يكوف كل واحد من الصحابة ً
أيضا اٟتديث متو ً
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مثبل ألنس ال بد على
مثبل حديث مرويًا عن أنس وأيب ىريرة وابن عمر إذل غَت ذلك فنأٌب ً
فإذا كاف ً

األقل أف يكوف رواه عن أنس عشرة فأكثر ٍ ،ب ىل يكفي ىذا ؟ قاؿ :ال .كل واحد من ىؤالء العشرة
أيضا ال بد أف يكوف رواه عنو عشرة ،وىكذا.
ً

فهذا القوؿ ق د قيل لكنو قوؿ يعٍت مردود حىت وإف كاف قاؿ بو بعضهم ؛ ألف -أيها اإلخوة -لو

نظرت إذل كبلمهم وٓتاصة أىل األصوؿ ُب مبحث ا١تتواتر تروف العجب العجاب يعٍت من االختبلؼ
واالضطراب ُب ىذا.
فمثل ىذا القوؿ يعٍت يرد على صاحبو ،ويبقى األصل أف االلتفات إذل كل طريق من ىذه الطرؽ فما
داـ أف اٟتديث ورد بطريق ٍ ،ب طريق أخرى ٍ ،ب طرؽ أخرى وىكذا ٔتجموعها تؤدي إذل ما أشرنا إليو من
إحالة العادة تواطؤىم على الكذب وتفيد العلم إذل غَت ذلك من الشروط فكفى ىذا ُب إثبات التواتر.
ننتقل بعد ىذا إذل القسم الثاشل .أو اإلشارة إذل رد اٟتافظ ابن حجر على من ادعى إحالة وجود
اٟتديث ا١تتواتر ،فهناؾ من نظر ُب الشروط اليت اشًتطوىا ُب اٟتديث ا١تتواتر وقاؿ :إنو ّٔذه الشروط ال
يوجد حديث متواتر إطبلقًا فيعٍت رد من رد ومن ٚتلتهم اٟتافظ ابن حجر بأف وجود اٟتديث ا١تتواتر كثَت ،

متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
لي
ً
ومن أمثلة ذلك حديث  :من كذب ع َّ



فهذا اٟتديث روي عن عدد كثَت من الصحابة من ٚتلتهم العشرة ا١تبشرين باٞتنة ،وأوصلها بعضهم

كابن اٞتوزي ُب مقدمة كتابو "ا١توضوعات" إذل حوارل ٙتاف وتسعُت طريقة ،وبعضهم زادىا حىت أوصلها إذل
قريب ٯتكن ا١تائتُت؛ لكن ليس كل طريق من ىذه الطرؽ تعترب صحيحة بل الذي صح  ،أو جاء ُب عداد
ا١تقبوؿ من الصحيح واٟتسن حوارل ثبلثة وثبلثُت طريقة ،والبقية فيها أحاديث ضعيفة ،وفيها أحاديث
ساقطة وىالكة.
فا١تهم أف ىذا اٟتديث يعٍت تنطبق عليو شروط التواتر اليت ذكروىا ،ىل ىذا اٟتديث فقط؟ ال .بل
أيضا تؤدي  ،أو ٯتكن أف يطلق عليها وصف التواتر مثل أحاديث اٟتوض ،ومثل
ىناؾ عدة أحاديث ً
أحاديث الشفاعة ،ومثل أحاديث رفع اليدين ُب الصبلة وإذل غَت ذلك من األحاديث اليت بعضهم أوصلها
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إذل مائة طريق ،مائة حديث بل بعضهم زادىا إذل حوارل ثبلٙتائة ،لكن قد ينازع ُب ىذه األحاديث على
كثرمها يعٍت بعضهم قد ال يرى أف ىذه األحاديث تصل إذل درجة التواتر.

الحديث المشهور
والثاشل ا١تشهور  ،وىو ا١تستفيض على رأي.
المبحث الثاني الذي بعد ىذا ما كانت طرقو ٤تصورة ،لكن حصرىا ٔتا فوؽ االثنُت يعٍت من ثبلثة
فأكثر فهذا يسمونو ا١تشهور كما عندكم ُب الكتاب ُب صفحة اثنُت وستُت قاؿ:
موجزا ٯتكن أف نقوؿ ُب تعريف اٟتديث
فلو أردنا أف نأخذ تعريف اٟتديث ا١تشهور يعٍت تعر ًيفا ً
ا١تشهور :ىو ما رواه ثبلثة فأكثر ،ودل يصل إذل حد التواتر  ،ما رواه ثبلثة فأكثر ودل يصل إذل حد التواتر،
فهذا ىو اٟتديث ا١تشهور عندىم.
ويقصد بو ا١تشهور االصطبلحي ،وىو الذي يعرب عنو أحيانًا با١تستفيض وإف كاف ىناؾ يعٍت بعض
االختبلؼ  ،أو يعٍت بعض اآلراء ُب إطبلؽ ا١تستفيض على ا١تشهور ّٔذا التعريف فمنهم من قاؿ :ا١تشهور
مثبل يرويو ثبلثة
ىو ا١تستفيض فهما ٔتعٌت واحد ومنهم من قاؿ :ال  ،بل ا١تستفيض ما استوى طرفاه يعٍت ً
من الصحابة ،ويرويو عن ىؤالء الثبلثة ثبلثة من التابعُت  ،وعن الثبلثة ثبلثة من أتباع التابعُت ...إذل آخره.
فهذا ىو ا١تستفيض.
مثبل رواه ثبلثة من الصحابة ،وعنهم رواه ستة من التابعُت وعنهم رواه اثٍت
وا١تشهور ٯتكن أف يكوف ً
عشر من أتب اع التابعُت ،فهذا يقاؿ لو :مشهور؛ ألنو ُب األصل رواه ثبلثة ،وإف كاف بقية طبقات السند
دائما ،ىذا اٟتديث ا١تشهور ّٔذه الصفة ،ؤّذا التعريف
زادت عن ذلك العدد فاالعتبار بالعدد األقل ً
يسمونو ا١تشهور االصطبلحي ٔتعٌت أف ىناؾ حديث مشهور غَت اصطبلحي فما ىو اٟتديث ا١تشهور غَت
االصطبلحي؟
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قالوا :اٟتديث ا١تشهور غَت االصطبلحي يقصد بو ما اشتهر على األلسنة ما اشتهر على ألسنة الناس
لكن ىؤالء الناس على اختبلفهم فمنهم العامة ومنهم احملدثوف ومنهم الفقهاء ومنهم األصوليوف ومنهم
فمثبل ىناؾ بعض األحاديث ا١تشتهرة عند العامة مثل حديث  :ا١تسلم
اللغويوف على اختبلؼ أنواعهم ً
مثبل تؤذيو وال شيء ،يقوؿ لك :يا أخي:
من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده ٕ تد يعٍت أي عامي ً
ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده





شهرا يدعو على رعل وذكواف
ىناؾ أحاديث مشهورة عند احملدثُت مثل حديث  أف النيب  قنت ً

وعصية عصت اهلل ورسولو  وىناؾ أحاديث مشهورة عند الفقهاء مثل حديث  :أبغض اٟتبلؿ إذل
اهلل  ،أو عند اهلل الطبلؽ



وىناؾ أحاديث مشهورة عند األصوليُت مثل حديث  عفي ألميت عن ا٠تطأ والنسياف وما استكرىوا
عليو  وىناؾ أحاديث مشورة عند اللغويُت مثل حديث "نعم العبد صهيب لو دل ٮتف اهلل دل يعصو" .
بقي أف نشَت إذل أف ىذه األحاديث سواء ا١تشهور االصطبلحي  ،أو ا١تشهور غَت االصطبلحي ال يلزـ
صحيحا ،وقد يكوف حسنا ،وقد يكوف ضعيفا ،وقد يكوف ضعيفا جدا ،وقد يكوف
منها الصحة فقد يكوف
ً

موضوعا ،وقد يكوف بنسبة ا١تشهور غَت االصطبلحي ال أصل لو.

ومن أمثلة ذلك ا١تشهور عند اللغويُت اٟتديث الذي أشرت إليو قبل قليل "نعم العبد صهيب لو دل
ٮتف اهلل دل يعصو" ىذا اٟتديث ال أصل لؤ ،تعٌت ليس لو إسناد  ،ليس مرويًا ُب الكتب اليت تروي
أيضا مثل حديث " حب الوطن من اإلٯتاف" ىو مشهور عند العامة لكنو
األحاديث باألسانيد ،وكذلك ً

ف ُب األحاديث ا١تشهورة ،لكن ُب األحاديث ا١تشهورة على األلسنة.
حديث ال أصل لو ىناؾ من أَلَّ َ

وىناؾ من أشار إليها ضمنًا فابن قتيبة الدينوري -رٛتو اهللُ -ب كتابو "تأويل ٥تتلف اٟتديث" أشار ُب

ىذا الكتاب إذل ىذه األحاديث ا١تشتهرة على ألسنة الناس  ،وذكر طرفًا منها فيعترب ىو أوؿ من أشار إذل
ىذه األحاديث ا١تشتهرة.
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مستقبل ىو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهللُ -ب كتابو
تصنيفا
لكن أوؿ من علمناه صنَّف فيها
ً
ً

الذي حققو الشيخ ٤تمد لطفي الصباغ وىو مطبوع بعنواف :أحاديث يرويها ُالق َّصاص عن النيب 
وبعضها عن اهلل  فهذه األحاديث مشهورة عند طائفة من الناس ،وىي وىم القصاص الذين يعظوف
صاص ُب كثَت من األحياف تكوف ال أصل ٢تا.
الق َّ
الناس ويذكروهنم وىذه األحاديث اليت تكوف عند ُ

ٍب بعد ذلك جاء الزركشي بدر الدين الزركشي وألف كتابًا ُب األحاديث ا١تشتهرة لكن أجود كتاب
علمناه وصل إلينا ىو كتاب "ا١تقاصد اٟتسنة فيما اشتهر من األحاديث على األلسنة" حملمد بن عبد الرٛتن

عددا ليس بالكثَت إذا ما
السخاوي تلميذ اٟتافظ ابن حجر فهذا الكتاب يعترب من أجود الكتب لكنو ضم ً

قورف بغَته.

فعدد أحاديثو بلغت ألفا وثبلٙتائة وستا وٜتسُت حديثًا  ،رتبها على حروؼ ا١تعجم ،يعٍت األحاديث

أيضا على
اليت تبتدئ باأللف وضعها ُب حرؼ األلف ،واليت تبتدئ باأللف واحد وٙتانوف حديثًا رتبها يعٍت ً
حروؼ ا١تعجم ؛ ألنو حاوؿ أف ٮتتصر كتاب السخاوي وزاد عليو بعض األحاديث لكن ترتيب السخاوي

أدؽ من ترتيبو ،فهذا بالنسب ة لؤلحاديث ا١تشتهرة على األلسنة واليت ىي نوع من األحاديث ا١تشهورة لكن
دائما اٟتديث ا١تشهور إذا أطلق فَتاد بو اٟتديث ا١تشهور االصطبلحي.
ً

الحديث العزيز
الثالث :العزيز  ،وليس شرطًا للصحيح خبلفًا ١تن زعموُ.
و ُ
سابقا إف ا٠ترب ينقسم إذل
النوع الثالث من أنواع حديث اآلحاد :ألف اآلف يعٍت ٨تن كما قلنا ً
قسمُت :متواتر وآحاد ،ا١تتواتر انتهينا منو وبدأنا ُب اآلحاد ،اآلحاد أوؿ أقسامو ىو ا١تشهور وثاشل أقسامو
ما يسمى بالعزيز.
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والعزيز ىو -ما روي -ما رواه راوياف ،ولو ُب طبقة من طبقات السند ٔتعٌت لو أف حديثًا رواه عن النيب

مثبل ٙتانية من التابعُت وعن الثمانية
صلى اهلل عليو وسلم -صحابياف اثنافٍ ،ب عن ىذين الصحابيُت رواه ًمن التابعُت رواه عشروف من أتباع التابعُت وىكذا فهذا يسمى عز ًيزا ١تاذا؟ ألنو ُب األصل مروي عن
صحابيُت فقط ،وإف كاف بعد ذلك وصل العدد إذل ما ىو أكثر من ذلك فهذا ىو ا١تقصود بالعزيز.
يقول الحافظ ابن حجر ىنا :وليس شرطًا للصحيح خالفًا لمن زعم ذلك.
يقوؿ :إف ٣تيء اٟتديث من طرؽ أخرى ليس شرطًا للصحيح فهناؾ إذف من قاؿ :ال بد للحديث
صحيحا
الصحيح أف يكوف مرويًا من طريقُت فأكثر أي أف اٟتديث ا١تروي من طريق واحد حىت وإف كاف
ً
صحيحا عند من زعم  ،أو من ادعى ىذا الشرط.
لذاتو ال يكوف
ً

وابن حجر ىنا -رٛتو اهلل -يرد على أحد ا١تعتزلة ،وىو أبو علي اٞتبائي ىو الذي شرط ىذا الشرط ،

أيضا صاحب كتاب الناسخ
وىذا الشرط ىناؾ َمن دندف حولو من احملدثُت مثاؿ أيب عبد اهلل اٟتاكم ومثل ً

أيضا لكن يعٍت ا٠تبلؼ جار ُب فهم عبارامهم.
وا١تنسوخ اٟتازمي ،وغَته ً

أمرا
ً
فمثبل اٟتاكم ىل اشًتط ٣تيء اٟتديث من طريق أخرى حىت يوصف اٟتديث بالصحة  ،أو قصد ً
آخر؟ اإلشكاؿ جاء ُب عبارة اٟتاكم اليت وردت فعبارتو جاءت ُب كتابو "معرفة علوـ اٟتديث" ويشَت

أيضا وردت ُب كتابو "ا١تدخل" لكن ىل ىو
اٟتافظ ابن حجر ُب كتابة "النكت" إذل أف ىذه العبارة ً
"ا١تدخل إذل اإلكليل"  ،أو "ا١تدخل إذل الصحيح"  ،أو غَت ذلك كما تروف األخ علي حسن عبد اٟتميد
يقوؿ :إنو ْتث عن ىذه العبارة ُب ىذين الكتابُت فلم ٬تدىا للحاكم لكنها موجودة ُب "معرفة علوـ
اٟتديث".
العبارة ٯتكن أف يقاؿ :إف اٟتاكم قصد ّٔا وصف الصحايب ال وصف اٟتديث كيف نقوؿ :ٯتكن أف
تفهم عبارة اٟتاكم أنو قصد أف الصحايب الذي روى عنو الشيخاف البخاري ومسلم ال بد أف يكوف روى
أيضا على
عنو راوياف حىت يزوؿ عنو اسم اٞتهالة  ،وكأف اٟتاكم ٬تري ما ٬تري على بقية الرواة ٬تريو ً
الصحابة.
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فعند احملدثُت -كما سيأٌب إف شاء اهلل معنا ُب مبحث اٞتهالة -أف الراوي الذي ال يروي عنو إال راو
واحد ودل يػُ َوثَّق من إماـ معترب يقاؿ ٢تذا الراوي٣ :تهوؿ العُت ،وإذا روى عنو أكثر من واحد اثناف  ،أو أكثر
ودل يوثق فهذا يقاؿ لو٣ :تهوؿ اٟتاؿ يعٍت عينو عرفت لكن حالو دل تُػ ْعَرؼ ،فكأف اٟتاكم ّٔذا ٬تري ىذا

أيضا على الصحابة ،والصحابة مستثنوف من ىذا الكبلـ.
الكبلـ ً

فمثبل ما عرؼ بأف فبلنًا صحايب ولو من طريق واحد يعٍت ٔتعٌت أنو ما وصفو ّٔذا الوصف إال واحد
ً

من التابعُت فيطلق على ذلك الرجل صحايب ،ويعترب صحابيًا عند ٚتهور احملدثُت حىت وإف كاف ىناؾ من

خالف لكن اٞتمهور كلهم على ىذا حىت البخاري ومسلم.

ولذلك نتعجب من عبارة اٟتاكم فعلى أي الوجهُت ال يصح كبلمو ؛ ألنو اآلف ىو يتحدث عن
وصفا للحديث  ،أو وصفا للصحايب فهو
ٍ
صحيح :صحيحي البخاري ومسلم ،وىذا الكبلـ كلو سواء كاف ً
غَت متأت ُب الصحيحُت إف كاف وصفا للحديث فهناؾ أحاديث كثَتة ُب الصحيحُت دل ترد إال من طريق

واحد.
ويعٍت أقوى األدلة على ىذا أوؿ حديث وآخر حديث ُب صحيح البخاري فأوؿ حديث ُب صحيح
البخاري ىو حديث



إ٪تا األعماؿ بالنيات ...



وىو حديث فرد غريب دل يروه إال عمر بن

ا٠تطاب ،وآخر حديث ُب صحيح البخاري تعرفوف ما ىو؟ حديث  كلمتاف خفيفتاف على اللساف
ثقيلتاف ُب ا١تيزاف حبيبتاف إذل الرٛتن :سبحانو اهلل وْتمده سبحاف اهلل العظيم  ىذا اٟتديث دل يرد إال
من حديث أيب ىريرة -رضي اهلل تعاذل عنو -فأوؿ حديث وآخر حديد ٫تا حديثاف غريباف ،فإف كاف
أيضا وصف الصحايب ،فكم من
٘تاما ،وإف كاف ا١تقصود ً
ا١تقصود وصف اٟتديث فهذا يعٍت :واضح بطبلنو ً

الصحابة ُب الصحيحُت دل يرو عنهم إال را ٍو واحد.

فإذف ىذا الكبلـ ال ٯتكن أف ينطبق ال على الصحايب وال على اٟتديث لكن وضوح بطبلنو ُب اٟتديث
أكثر ٦تا ىو ُب الصحايب ىناؾ من شرح صحيح البخاري كأيب بكر بن العريب ورد على ىذه ا١تقولة فزعم
أف ىذا الشرط ال بد أف يكوف ُب اٟتديث ٔتعٌت أف اٟتديث ال بد أف يكوف مرويًا من طريقُت فأكثر ُب
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إ٪تا األعماؿ بالنيات  حاوؿ أف يرد على ىذا ْتجة ماذا؟

الصحيحُت ،وحينما أورد عليو حديث

ْتجة أف حديث  إ٪تا األعماؿ بالنيات

ال ٯتكن أف يوصف بأنو حديث فرد ١تاذا؟ قاؿ :ألف عمر



بن ا٠تطاب  حدث ّٔذا اٟتديث على ا١تنرب  ،وكاف ىناؾ ٚتع من الصحابة حضور ،وكلهم أقروه على
اٟتديث فدؿ ىذا على أف ىذا اٟتديث ليس حديثًا غريبًا ،وإ٪تا ىو حديث وارد عن كثَت من الصحابة.
جدا:
طبعا يرد على ىذا القوؿ برد يعٍت سهل ً
ً

أو٢تا :أنو ال يشًتط أف يكوف كل الصحابة الذين ٝتعوا اٟتديث من عمر بن ا٠تطاب قد ٝتعوه من

احدا أقر عمر بن ا٠تطاب على ذلك السكوت ال
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فهل ورد لنا أف صحابيًا و ً
أمر.
يعٍت أهنم ٝتعوه ىذا ٌ

األمر اآلخر :لنتنازؿ مع ا٠تصم ولنقل سلمنا لك أف ىذا بنسبتو لعمر بن ا٠تطاب لكن من الذي روى

أيضا أف
عن عمر بن ا٠تطاب اٟتديث رواه علقمة بن وقاص الليثي فقط  ،ودل يرد إال من طريقو فهل ٯتكن ً

أيضا من الراوي ٢تذا اٟتديث عن علقمة ىو ٤تمد بن إبراىيم التميمي
تقوؿ ىذا الكبلـ بالنسبة لعلقمة؟ ٍب ً
فقط وال يعرؼ إال من طريقو ٍ ،ب من الراوي ٢تذا اٟتديث عن ٤تمد بن إبراىيم التيمي ىو ٭تِت بن سعيد

األنصاري وىو را ٍو واحد فقط فهذا يدؿ على بطبلف كبلـ أيب بكر بن العريب.
وىذا يعٍت نستخلص منو خبلصة ،وىو أنو ال يشًتط للحديث الصحيح أف يكوف عز ًيزا بل إف ىناؾ

أحاديث صحيحة ٦تا تلقتها األمة بالقبوؿ ،وأٚتع عليها علماء اٟتديث ودل يرد عن أحد منهم أنو طعن فيها
إطبلقًا ،وىي صحيحة ُم َسلَّم ّٔا عند العلماء مثل حديث
األحاديث اليت دل يطعن فيها أح ٌد من علماء اٟتديث ،فإذًا ورود اٟتديث من طريق أخرى ليس شرطًا


إ٪تا األعماؿ بالنيات ...



وغَته من

للصحيح.

وىذا ينقلنا إذل األمر اآلخر وىو اٟتديث الفرد واٟتديث الفرد  ،أو اٟتديث الغريب ٭تتاج إذل طوؿ
يعٍت لو دخلنا فيو سيأخذ علينا وقتًا ،وأرى الوقت اآلف يعٍت قد يطاؿ فنكتفي ّٔذا اٟتد  ،وباقي الوقت
نستغلو لئلجابة عن األسئلة ،وُب الليلة القابلة -إف شاء اهلل -نبدأ بالكبلـ على اٟتديث الفرد إف شاء اهلل.
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س :يقوؿ أحد اإلخوة :ما الفرؽ بُت العلم الضروري والعلم النظري؟
ج :ىذا -إف شاء اهلل -سنأٌب للكبلـ عليو حينما نأٌب للحديث ٠ترب اآلحاد ا١تتحف بالقرائن وىل
يفيد كذا  ،وىل يفيد كذا؟ يعٍت :أرجأت الكبلـ عليو -إف شاء اهللُ -ب ذلك ا١توضع.
س :أحد اإلخوة يقوؿ يعٍت يطالب بأف أعيد التعريف أكثر من مرة حىت يستطيع كتابتو
ج :واهلل  ،اٟتقيقة يعٍت أنا راعيت ىذا  ،وحاولت أف أترسل ُب كبلمي وال أستعجل ،ومع ذلك إف
شاء اهلل سأحاوؿ أف أعيد التعريف أكثر من مرة ،لكن إذا أحد مثبل منكم ما كتب ما ُب بأس يسأؿ  ،أو
يقوؿ :أعد  ،ما ُب مانع ،أنا أتصور أنكم يعٍت خبلص فهمتم عٍت.
س :يقوؿ أحد اإلخوة :ميت ينتهي الدرس حىت يستطيع اإلنساف أف يوفق؟.
ج :نقوؿ إف شاء اهلل ُب حدود العاشرة ينتهي الدرس .تبقى األسئلة من أراد أف ٭تضرىا ٭تضرىا ،
ومن أراد أف ٯتشي فبل حرج.
متعمدا إذل آخره رواه ستوف منهم العشرة ا١تبشروف باٞتنة ىل ىذا
علي
ً
س :يقوؿ :حديث من كذب ّ

صحيح؟

ج :أقوؿ الذي رواه أكثر من ستُت يعٍت كما أشرت قبل قليل أف ابن اٞتوزي ُب مقدمة كتابو
أيضا على ابن اٞتوزي الطرباشل -رٛتو اهلل -أفرد
"ا١توضوعات" أوردىم ٙتاف وتسعُت طر ًيقا ،وىناؾ من زاد ً

متعمدا   ...وكتاب الطرباشل ىذا
على
ً
ً
مؤلفا ً
خاصا ّٔذا اٟتديث ٚتع فيو طرؽ حديث  من كذب ّ
حققو األخ علي حسن عبد اٟتميد ،لكٍت واهلل ال ٭تضرشل كم عدد الطرؽ اليت أوردىا الطرباشل.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :ىل من يقوؿ :أخربشل قليب عن ريب ىل مستنده اٟتس؟
ج :نقوؿ :نعم لكن حس الشياطُت.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :لقد ذكرت تعريف ا١تتواتر ىل ىو ٤تصور ُب ذلك التعريف أـ ىناؾ تعاريف
ٚتع كثَتوف يستحيل أف يتواطأوا على الكذب ،وأسند لشيء ٤تسوس من أوؿ السند
أخرى مثل ىو ما رواه ٌ

إذل منتهاه؟
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ج :نقوؿ ىو نفس التعريف الذي ذكرتو ما اختل وال شرط.
علي عبارةٖ :تيل العادة تواطأىم على الكذب فهل العادة ىي اليت
س :يقوؿ أحد اإلخوة :أشكلت َّ

بدال من ىذه العبارة :يستحيل ُب العادة تواطؤىم على الكذب؟
ٖتيل ،و١تاذا ال نقوؿ ً

ج :أقوؿ يعٍت العبارة سائغة لغويًا ،وإف كانت يعٍت ما ىي يعٍت سائغة عندؾ ال بأس أف تأٌب بالعبارة

اليت ذكرمها ا١تهم فهم ا١تعٌت ا١تقصود.

س :يقوؿ :ذكر بعض احملققُت أف البخاري ُب جزء رفع اليدين  ،أو جزء القراءة ذكر لفظ التواتر ُب
حديث ذكره.
ج :أقوؿ نعم لكن يقصدوف بالتواتر ،التواتر اللغوي ٔتعٌت التتابع والشهرة ،وما إذل ذلك وال يقصدوف
التواتر االصطبلحي ،ولذلك دل يعرؼ أحد من علماء اٟتديث ا١تتواتر االصطبلحي  ،أو يعٍت ينص على
تفريق حديث النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بأنو ينقسم إذل كذا وكذا ،فإذا وجدت مثل ىذا الكبلـ نعم
ىو البخاري -رٛتو اهلل -حينما رد على اٟتنفية ُب حديث
قاؿ :وقد تواتر عن النيب  كذا مع العلم أف حديث





ال صبلة ١تن دل يقرأ بفاٖتة الكتاب



ال صبلة ١تن دل يقرأ بفاٖتة الكتاب  ليس

اترا اصطبلحيًا ،فإذًا البخاري -رٛتو اهلل -يقصد ماذا؟ يقصد الشهرة ،شهرة ذلك اٟتديث.
اترا تو ً
متو ً

س :يقوؿ١ :تاذا نفرؽ بُت ا١تتواتر واآلحاد مع العلم أننا نعتقد ّٔما ُب مسائل االعتقاد وما ىي الفائدة؟
ج :أقوؿ :يا أخي اآلف ٨تن ندرس علم ا١تصطلح ،وما دمت تدرس ىذا العلم فبل بد أف تأخذ ىذه

مؤىبل أف تكوف
التقسيمات حىت تكوف على بينة من أمرؾ وأرجو -إف شاء اهللُ -ب ا١تستقبل أف تكوف ً

َعلَ ًما من أعبلـ أىل السنة يتصدى ١تن يورد ىذه ا١تقوالت للطعن ُب سنة النيب  وتنحية بعض منها عن
االحتجاج ّٔا ُب مسائل االعتقاد ،فاعرؼ ىذا األمر؛ لتستطيع يعٍت الرد على من يقوؿ ىذا القوؿ ،ىذا

مثبل ُب طرؽ مبحث ا١تتواتر ،ومن
جدا منهم دل -يعٍت  -ٮتالفوا ً
مع العلم أف بعض أىل السنة  ،أو الكثَت ً

ٚتلتهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -فإنو تكلم عن اٟتديث ا١تتواتر ُب مواضع عدة من فتاواه.
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س :أحد اإلخوة يقوؿ :إف ا١تعتزلة الذين ال ٭تتجوف باآلحاد ُب العقائد يقولوف :إف الثقة ٯتكن أف
ٮتطئ والعقيدة ال بد فيها من التثبت وكيف نرد عليهم؟
ج :أقوؿ الرد عليهم سهل ويسَت فإف اهلل -جل وعبل -تكفل ْتفظ ىذا الدين ،ومعاذ اهلل أف ٕتمع
جدا أف ٬تمع أىل السنة على تصحيح حديث من
األمة على خطأ ،واألمة ا١تقصود ّٔا أىل السنة فمحاؿ ً

األحاديث يأخذوف بو ُب باب االعتقاد ويكوف ىذا ناشئًا من خطأ را ٍو من الرواة واهلل -جل وعبل -يقوؿ:
    

ماذا؟ الكتاب والسنة

 )ٔ( والذكر يشمل

    



(ٕ)

فحفظ اهلل -جل وعبل٢ -تذا الدين ٯتنع من إيراد مثل ىذه ا١تقولة.
جازما بأف ىذا اٟتديث ال ٯتكن أف ينطلي
وما من حديث ٮتطئ فيو را ٍو من الرواة إال ونعتقد
ً
اعتقادا ً

أيضا حىت على صحابة النيب 
على األمة ،وال ٯتكن أف يرد إطبلقًا ،ولو سلمنا ّٔذا النسحب ىذا األمر ً
ىذا باإلضافة يا أخي إذل أهنم حينما يعٍت ال يأخذوف ْتديث اآلحاد ُب باب االعتقاد ليس كبلمهم فقط

عن اٟتديث الفرد الذي ال يرويو إال را ٍو واحد  ،بل ىم يعتربوف حىت اٟتديث الذي يرويو ٜتسة ،أو أكثر
ودل يصل عندىم إذل حد التواتر أنو ال يؤخذ بو ُب باب االعتقاد.
ولذلك أحاديث الشفاعة رويت عن عدد كثَت من الصحابة ومع ذلك ىم يدعوف أهنا أحاديث آحاد
١تاذا؟ ألهنا تنقض أصبل من أصو٢تم وىو أي أصل .إثبات الوعد والوعيد فيقولوف :إف اهلل -جل وعبل-
منجز وعده ،منفذ لوعيده فيحكموف على مرتكب الكبَتة بأنو ُب الدنيا خرج من دائرة اإلسبلـ حىت وإف
دل يدخل ُب دائرة الكفر ،لكن الشاىد أهنم ٭تكموف عليو با٠تلود ُب نار جهنم.

فحينما أوردت عليهم أحاديث الشفاعة وىي أف النيب 
النيب  وإما بشفاعة ا١تبلئكة ،وإما بشفاعة الصاٟتُت ،وإما بشفاعة أرحم الراٛتُت ،ىذا نقض ىذا

ذكر أنو ٮترج من النار أناس إما بشفاعة

 - 1سورة الحجر آية .9 :
 - 2سورة الحجر آية .9 :
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األصل من أصو٢تم فلذلك ضربوا بأحاديث الشفاعة عرض اٟتائط  ،ودل يأخذوا ّٔا ُب باب االعتقاد مع
العلم بأهنا مروية عن أعداد كثَتة من الصحابة ،ويرويها عنهم ٚتوعٌ من التابعُت ،وثابتة بأسانيد صحيحة.

فليس مقصودىم يا أخي اٟتديث الذي يرويو را ٍو واحد فقط ويقولوف :إف ىذا الراوي عرضة للخطأ،

سابقا -إف شاء اهلل -سيكوف رل كتابة فيها
على كل حاؿ يعٍت ا١تسألة البحث فيها يطوؿ ،وكما قلت لكم ً
أبُت كل ىذه الطرحات.

س :يقوؿ :ذكرًب أف ا١تستفيض ما استوى طرفاه ،فهل إذا روى عن النيب 

ثبلثة من الصحابة

مستفيضا أف يرويو عن كل صحايب ثبلثة من التابعُت  ،أو يكفي عن كل صحايب
يشًتط لكي يكوف
ً
تابعي؟
ج :أقوؿ بناءً على ىذا الكبلـ الذي ذكره اٟتافظ ابن حجر أنو عن كل صحايب يرويو واحد ،فإذا
استوى العدد ُب ٚتيع الطبقات يكوف ما استوى طرفاه يعٍت ُب األعلى ثبلثة وُب األخَت ثبلثة فهذا ىو
معٌت آخر ،وىي أف
ا١تستفيض بناءً على قولو ،لكن يعٍت الذي يظهر رل أف العبارة يقصد ّٔا يعٍت ً
اترا ُب أصلو ،وما
ا١تستفيض ىذا يطلقو اٟتنفية يفرقوف بينو وبُت ا١تشهور وا١تتواتر ،فعندىم ا١تتواتر ما كاف متو ً
بعد ذلك يعٍت من جهة الصحابة فما بعد.

اترا ُب أصلو فيمكن مث ًبل أف يكوف رواه ثبلثة من
فهذا ىو ا١تتواتر ودونو منزلة ا١تستفيض فهو ليس متو ً

مثبل عشرين ومن بعدىم وىكذا فهذا
الصحابة لكن عن ىؤالء الثبلثة تواتر فأصبح الذي يرويو من التابعُت ً
يسمونو ا١تستفيض.
كما قلت لكم :ىذا عند اٟتنفية ،وا١تشهور ىو ما كاف يعٍت العدد دل يصل إذل حد التواتر فيو من بعد
مثبل رواه ثبلثة من الصحابة وعنهم رواه ستة من التابعُت فهذا يسمى عند اٟتنفية
الصحابة ،فإذا كاف ً
ا١تشهور ،فيفرقوف بينو وبُت ا١تستفيض ّٔذا الفرؽ ،وأظن إف شاء اهلل واضح  ،أو أعيد؟ طيب أعيد يعٍت:
ٍ
اترا
ا١تستفيض جعلوه ُب مرتبة بُت ا١تشهور وبُت ا١تتواتر ،والتفريق فقط ُب طبقة الصحابة فقالوا :إذا كاف متو ً
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اترا حىت ُب طبقة الصحابة فهذا ىو ا١تتواتر ،وإذا كاف
إال ُب طبقة الصحابة فهذا ا١تستفيض ،وإذا كاف متو ً

اترا لكن ُب طبقة من دوف التابعُت فهذا ىو ا١تشهور واضح إف شاء اهلل.
متو ً

س :يقوؿ األخ :نرجو أف يكوف ىناؾ تسميع ١تن أراد ُب الدرس القادـ.

إرل فعلى كل حاؿ الذي يريد أف
ج :أنا نسيت الليلة وما ذكر٘توشل والعتب على من حفظ ودل يشر َّ
٭تفظ ُب الليلة القادمة ٯتكن أف ٭تفظ من األوؿ إذل يعٍت آخر الكبلـ عن اٟتديث الغريب.
س :أحد اإلخوة يقوؿَ :عَّرفتم العزيز بأنو ما رواه راوياف ولو ُب طبقة من طبقات السند أليس لو أضفنا

ما رواه على األقل راوياف كاف أوذل؛ ليخرج منها الفرد؟

احة ُب االصطبلح  ،أو ُب التعريف فا١تهم افهم ا١تراد أما اللفظ فاخًت أي ٍ
لفظ
ج :أقوؿ يعٍت ال ُم َش َّ

تريد.

س :يقوؿ :أي ا١تنظومات تنصح ْتفظها ُب اٟتديث ،وما رأيك فيمن بدأ ُب حفظ منظومة العراقي وما
نصيحتك ١تن أراد أف يطلب العلم ُب اٟتديث؟
ج :أقوؿ أما ا١تنظومات فيعٍت ٗتتلف ،منظومة العراقي جيدة ،لكن أنا أرى أف منظومة السيوطي أجود؛
ألهنا مشلت منظومة العراقي وزيادة ففيها بعض ا١تعاشل الزائدة على منظومة العراقي؛ وببل شك أف طالب
يدا من العلم ُب كتاب آخر فإنو سيحرص عليو؛ فأنا أرى أف منظومة السيوطي أو ُب
العلم كلما وجد مز ً
منظومة العراقي ،وُب منظومة السيوطي خَت كثَت.
أما نصيحيت ١تن أراد أف يطلب العلم ُب اٟتديث فهذا يعٍت تكلمت باألمس عنو بأف علم اٟتديث
يعٍت أنا أرى أنو من أسس العلوـ ،وكما قلت :إنو ال يستغٍت عنو ال مفسر وال فقيو وال أصورل وال مؤرخ وال
أحد ؛ ألنو يعٍت الذي يتدين ٍ
٤تتاجا إلثبات صحة ىذا النص من
بنص من النصوص ال بد أف يكوف ً
عدمها ،وال يتأتى لو ذلك إال من طريق معرفة علم اٟتديث فالذي يريد أف يبدأ بعلم اٟتديث ىذا طيب
مثبل علم
لكننا نقوؿ لو :األوذل واألجود بطالب العلم أف يكوف ضاربًا ُب كل علم يعٍت بسهم فيأخذ من ً

مقدارا.
مقدارا ومن علم اللغة ً
األصوؿ ً
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سابقا :ال ينبغي أف يػُنَ َّحى عن اٟتديث فثمرة اٟتديث ىي االستنباطات
وأما الفقو فكما قلت لكم ً
اليت تؤخذ من متوف تلك األحاديث ،وليس ا١تراد أف نكوف كهذه ا١تسجبلت فقط يعٍت ننقل ٣ ،ترد نقل

ألحاديث النيب 

إ٪تا تروى؛ ليعمل ّٔا ،والعمل ّٔا ا١تقصود بو أف يؤخذ ما فيها من أحكاـ عملية سواء

من حيث ما يدور بُت الناس ُب ا١تعامبلت ،أو ُب معاملة العبد لربو وىي أمور العبادات ،أو غَت ذلك من
األمور فكلها ٦تا تستنبط من األحاديث.
فعلى كل حاؿ يعٍت طالب العلم ينبغي أف ينوع وال يقصر نفسو على ف ٍن من الفنوف ،نعم قد يكوف
متخصصا ُب ف ٍن من الفنوف ،لكن التخصص ال ٯتنع من االطبلع على باقي العلوـ.
ً

مثبل حديث عمر بن
س :يقوؿ أحد اإلخوة٦ :تا درسناه ُب اٞتامعة أنو يشًتط عند قراءة اٟتديث ً

ا٠تطاب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 
وتوفَتا للورؽ؟
رسوؿ اهلل " فما مدى صحة ىذا مع العلم أنو حذؼ لبلختصار ً

يقوؿ ال يصح  ،والصحيح قراءتو عن عمر بن ا٠تطاب أنو قاؿ :قاؿ

ج :أقوؿ نعم يعٍت جرت عادة علماء اٟتديث حذفهم األشياء اليت تتكرر؛ ألهنا أصبحت معلومة

فمثبل ٕتد ىم ٮتتصروف حدثنا إذل ثنا  ،أو نا وٮتتصروف أخربنا إذل أنا  ،أو أنبا وىكذا يعٍت غَتىا
عندىم ً
من العبارات كما أهنم ٮتتصروف العبارة اليت ُب أوؿ اٟتديث من جهة النيب  وىي كلمة أنو قاؿ فيحذفوف

كلمة أنو فنجد األحاديث قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  فاألوذل أف تقرأ ىكذا أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  وإذا
أيضا االختصار كما ىو عند علماء اٟتديث
كنت ذكرمها أنا ُب ذكري للحديث قبل قليل فإ٪تا ىو بسبب ً

 ،وإف كاف األوذل أف أقوؿ :إنو قاؿ.

س :يقوؿ أحد اإلخوة :من ا١تعلوـ أف ىناؾ منافقُت ُب عهد رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ُ-ب
ا١تدينة و٨تن ال نعرفه م و٨تن نقوؿ :إف الصحابة عدوؿ كلهم فكيف نرد على من يقوؿ :ال بد من البحث
منافقا ،فنصحح حديثو وىو ضعيف؟
ُب عدالة الصحابة حىت ال يكوف أحدىم ً
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أوال :يا أخي العبارة اليت ذكرمها قبل قليل ،وىو حفظ اهلل -جل وعبل -لدينو ترد على مثل
ج :أقوؿ ً
ائما ٮتتلفوف عن غَتىم فأىل السنة ٢تم منهج ٮتتلف عن أولئك الذين ٘تردوا
ىذه ا١تقولة ،وأىل السنة د ً
على نصوص الشرع.
األمر اآلخر أف الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -من كاف ُب وقتهم من ا١تنافقُت حىت وإف كاف لقي

النيب  فهؤالء يعٍت ال نتصور أهنم رووا أحاديث عن النيب 
٥تلصا ُب تبليغ دين اهلل.
وعبل -ىذا ٤تاؿ أف يكوف ا١تنافق ً

يرووهنا ديانة؛ ليبلغوا دين اهلل -جل

أما إف كاف القصد أهنم قد يضعوف األحاديث ،ويكذبوف على النيب 

فينفي ىذا القوؿ جهود

الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -وتثبتهم ُب اٟتديث فإنو ما من حديث يرد إال و٧تد أف للصحابة منو
موقفا ،مثل ذلك ا١توقف الذي كاف من عمر بن ا٠تطاب -رضي اهلل تعاذل عنو -مع أيب موسى األشعري

 حينما طرؽ عليو الباب ثبلث مرات ٍ ،ب رجع فخرج عمر 
النيب  يقوؿ  :إذا استأذف أحدكم ثبلثًا فلم يؤذف لو فلَتجع  فطلب منو عمر البينة وإال ٬تلده،
ُيب بن كعب وأبو سعيد ا٠تدري وغَتىم من
فذىب إذل ٣تلس فيو ٌ
ٚتع من صحابة النيب  منهم أ َّ
الصحابة ووجدوه منتقع اللوف مصفر الوجو فسألوه عما بو فأخربىم بالذي جرى عن عمر  فقالوا :كلنا
وسألو ١تا رجع؟ فقاؿ :إشل ٝتعت

ٝتعنا ىذا اٟتديث عن النيب -صلى اهلل عيو وسلم -لكن واهلل ال يذىب معك إال أصغرنا فأرسلوا معو أبا

سعيد ا٠تدري  فشهد معو أف النيب 

قد قاؿ ذلك اٟتديث ،فقاؿ لو عمر  أما إشل دل أمهمك

ولكٍت أحببت أف أتثبت.
أيضا ىناؾ دالئل كثَتة تدؿ على شدة عمر ُب تذكَته للصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -فإنو
كذلك ً

حينما رأى أبا ىريرة 

يكثر من اٟتديث عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أراد أف ٮتتربه فقاؿ لو:

أكنت معنا ُب مكاف كذا وكذا ففطن أبو ىريرة ١تا أراد عمر فقاؿ :نعم وٝتعت النيب ُ ب ذلك ا١توقف

متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  فقاؿ عمر 
علي
ً
يقوؿ  :من كذب ّ
النيب  فاذىب فحدث كيف شئت يعٍت :ما دمت تذكر ىذا اٟتديث عن النيب . 

أما وقد ٝتعت ذلك من
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فعمر  أراد أف يرى ىل أبو ىريرة ٝتع ىذا اٟتديث من النيب  أو ال؟ .وحينما ذكر ا١تكاف فطن
أبو ىريرة إذل أف عمر  يريد أف يذكره ّٔذا اٟتديث ،فأشار إليو أنو قد ٝتعو.
إذل غَت ذلك من الوقائع ٕتدوهنا ُب الكتب اليت تتحدث عن تاريخ تدوين السنة فيها تثبت الصحابة -
رضي اهلل تعاذل عنهمُ -ب تلقي اٟتديث ىذا أمر.

األمر اآلخر :أف الغالبية العظمى من الصحابة الذين رووا أحاديث النيب 
َع َّد َ٢تم اهلل -جل وعبلُ -ب كتابو ،وأثٌت عليهم النيب ُ ب أحاديثو ،فالكثَت منهم من أىل بدر وبيعة
الرضواف وا١تهاجرين واألنصار وىؤالء ىم ُج ّل صحابة النيب  وىم الذين أثٌت اهلل -جل وعبل -عليهم
ُب كتابو ،ففي أىل بدر حديث النيب   وما يدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ :اعملوا ما
ىم من الصحابة الذين

شئتم



وأىل بيعة الرضواف ىم الذين قاؿ اهلل -جل وعبل -عنهم:

   

    
(ٔ)



 











    
 )ٕ(  فما داـ اهلل -جل وعبل -قد زكاىم ُب كتابو فهل ىناؾ من شيء ٯتنعنا من قبوؿ

حديثهم ،ا١تهم الرد على ىذه اٟتجة يعٍت يطوؿ ،فلعل ُب ىذا -إف شاء اهلل -كفاية وصلى اهلل وسلم على
نبينا ٤تمد.
نقوـ ٔتراجعة سريعة ١تا أخذناه ليلة البارحة قلنا :إف ا٠ترب من حيث ىو ينقسم إذل قسمُت ما ٫تا ىذاف
القسماف؟
 - 1سورة الفتح آية . 18 :
 - 2سورة التوبة آية .100 :
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ما لو طرؽ ٤تصورة ،وما ليس لو طرؽ ٤تصورة ،األوؿ يسمى ماذا؟ والثاشل ماذا؟ فاألوؿ الذي ليس لو
طرؽ ٤تصورة ىو ا١تتواتر ،والذي لو طرؽ ٤تصورة يقاؿ لو :خرب اآلحاد.
أيضا إلى أقسام :فما ىي أقساـ خرب اآلحاد؟ ينقسم إذل ثبلثة أقساـ:
قلنا :إن خبر اآلحاد ينقسم ً

ا١تشهورٍ ،ب العزيزٍ ،ب الغريب ىذه األقساـ الثبلثة أيها أكثر طرقًا؟ ا١تشهور أكثر من العزيز ،طيب أيهما
أكثر العزيز ،أو الغريب؟ العزيز أكثر طرقًا من الغريب.

عرفنا الحديث المشهور فما ىو تعريفو؟ ما رواه ثبلثة فأكثر ،ودل يبلغ حد التواتر طيب ،إذا جاءشل

حديث ي رويو ٙتانية من الصحابة ،وعن الثمانية يرويو ستة عشر من التابعُت ويرويو أكثر من ىذا العدد ُب
الطبقة اليت بعد ذلك ،ولكن ْتسب اصطبلحهم ُب تعريف ا٠ترب ا١تتواتر ال تنطبق عليو شروط ا١تتواتر فماذا
نقوؿ عن ىذا اٟتديث؟
يرويو ٙتانية من الصحابة يقاؿ لو :مشهور؛ ألننا قلنا :ما رواه ثبلثة فأكثر فإذف ال حد للكثرة؛ إال أف
يصل إذل درجة التواتر ،فما يرويو ثبلثة يقاؿ لو :مشهور وأربعة مشهور وٜتسة وستة ،وىكذا ا١تهم إذل أف
مثبل
يصل إذل درجة التواتر ،لكن ال ينبغي أف يقل العدد ُب طبقة من طبقات السند عن ثبلثة ،فلو رواه ً
ثبلثة من ال صحابة وعن الثبلثة رواه اثناف من التابعُت يعٍت اثناف من الصحابة رواه عنهما واحد من التابعُت
والصحايب اآلخر ،رواه عنو واحد من التابعُت ،وعن االثنُت من التابعُت رواه أربعة من أتباع التابعُتٍ ،ب ما
زاؿ العدد يتكاثر فيما بعد ذلك ،ىذا ماذا نقوؿ لو؟
نقول لو العزيز لماذا؟ مع العلم أنو رواه ثبلثة من الصحابة ،ألنو اختل الشرط ُب طبقة من طبقات
السند فقل عن العدد ا١تطلوب ،وىو الثبلثة فأصبح العدد اثنُت فما داـ أف العدد قل إذل اثنُت ،فهذا ينزؿ
إذل النوع اآلخر ،وىو العزيز.
األخ يسأل يقول :إذا ٖتقق شرط التواتر ُب ٚتيع الطبقات إال طبقة الصحابة فالعدد دل يصل إذل حد
اترا؟
التواتر ،فهل نسمي ىذا متو ً
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٨تن تكلمنا عن ىذا باألمس ،لكن باألمس ذكرنا أف ىناؾ من ٝتى ىذا تسمية خاصة .قلت :إف
اٟتنفية يسموف ىذا النوع با١تستفيض ،فا١تستفيض بُت ا١تشهور وا١تتواتر ،فلم يصل إذل درجة التواتر ،وىو
أخف فهذا بالنسبة لرأي
فوؽ ا١تشهور ،فقالوا :إف القلة إ٪تا حصلت ُب طبقات الصحابة وعندىم ىذا ُّ
اٟتنفية.
أيضا من أنواع أخبار اآلحاد فيقولوف عنو
لكن الذين تكلموا خاصة ُب األصوؿ وا١تصطلح يسموف ىذا ً

مشهورا ،ما داـ أنو ما وصل إذل درجة التواتر حىت ُب طبقة الصحابة ،لكن الذي ٖترزنا عنو أمر معُت ُب
ً
تعريف ا٠ترب ا١تتواتر ما الذي ٖترزنا عنو بالنسبة للصحابة؟ ا١تقولة اليت يعٍت قلت :إهنا مستبشعة ،وىي أف

ٖتيل العادة تواطؤىم على الكذب.
مقاما من أف يقاؿ عنهم:
فقلت :إف ىذه اللفظة ال تليق أف تطلق على صحابة النيب  فهم أعلى ً

ىذا الكبلـ ،حىت وإف كاف ىذا التعريف يرد ُب بعض كتب األصوؿ ،فقلت :إهنم حينما يتكلموف يتكلموف

٤تصورا عن حديث النيب  وإ٪تا جاء الكبلـ عن حديث النيب 
عن ا٠ترب أي خرب يعٍت ليس كبلمهم
ً
بالتبع لكنهم يتكلموف عن خرب أي خرب.

فمثبل اآلف عندنا بلداف كثَتة ُب العادل كلو بعضها دل نره
ويعٍت ٯتكن أف أمثل على ىذا ببعض األمثلة ً
فمثبل الياباف ىل يشك أحد منا أف على وجو األرض بلد يقاؿ ٢تا الياباف؟ ما أحد يشك ،فالعلم الضروري
ً
متحقق ىنا طيب ،ىل جاءنا إسناد صحيح لو تتبعنا طرقو أف ىناؾ من ذىب إذل ببلد الياباف وشاىدىا
ووصفها لنا وذكر أف ىناؾ ببلدا تسمى الياباف ٯتكن لو استنطقت اإلخوة اٟتاضرين الغالبية العظمى منهم
سيقولوف :ال واهلل ما رأينا أحدا ذىب إذل ببلد الياباف ،ووصف لنا تلك الببلد طيب ما الذي إذف أدرانا أف
ىناؾ ببلدا يقاؿ ٢تا :الياباف؟ قالوا :ىو التواتر.
التواتر الذي ٭تصل بو ال علم الضروري وال وليس من الضرورة أف ينظر ُب رجالو لو ْتثت ٖتاوؿ أف ٕتد
سندا من األسانيد يوصلك إذل ببلد الياباف ال ٕتد لكن ىذا التواتر يعٍت انتشار ا٠ترب ىذا االنتشار ْتيث
ببلدا يقاؿ ٢تا الياباف.
إنو ليس ىناؾ أحد من الناس يشك بأف ىناؾ ً
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ىذا الذي يسمونو التوات ر فهذا عندىم يتنزؿ على ا٠ترب أي خرب ،أما حديث النيب  وما جاء عن
صحابتو الكراـ -رضي اهلل تعاذل عنهم -والتابعُت فهذا لو مقاييس وضوابط عند علماء اٟتديث ،ىناؾ
بعض الفوارؽ بينها وبُت ا٠ترب أي خرب فاٟتديث النبوي ال ٬تري عليو ىذا آّرى ال ٧تد حديثًا من
األحاديث نفتقد فيو اإلسناد.

ونقول :إف ىذا اٟتديث صح إذل النيب 

ٔتجرد التواتر ،وىو ليس لو سند لو ْتثنا ما ٧تد ىناؾ

حديثا من األحاديث ّٔذه الصورة لكن ٯتكن أف ٧تد أحاديث مروية بأسانيد متعددة ،مثل ما وصفنا
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
علي
ً
حديث  من كذب ّ



فنعم ،ىذا اٟتديث ّٔذه الصورة لو طرؽ

جدا ،ىذه الكثرة ىي اليت جعلت كل طريق واحدة منها تؤيد الطريق األخرى وتعاضدىا حىت
كثَتة ً
يتحصل ّٔذا الكم ا٢تائل من ىذا العدد من ىذه األسانيد علم أقوى من العلم ا١تتحصل بطريق أقل.
حديث آخر  :كتب النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أليب بكر بن عمرو بن حزـ   ...ال  ،ىذا
موصوال وورد مرسبل؛ لكن
لو إسناد لكن ا١تشكلة جاءت ُب ىل ىو مرسل أو لو حكم االتصاؿ؟ ىو ورد
ً

الصواب أنو مرسل فهذا الكتاب أعدَّه العلماء من الكتب اليت حىت وإف كانت مرسلة لكنها ٦تا ترجح
عندىم صحتو إذل النيب . 
فمثبل يعٍت اللفظة ا١تشهورة ُب ىذا الكتاب ،وىو
وٓتاصة أف بعض أجزائو وأفراده ٢تا شواىد تعضدىا ً


أنو ال ٯتس القرآف إال طاىر



ورد ىناؾ أحاديث وإف كانت أسانيدىا ضعيفة لكن بعضها يشد

طبعا ىو صحيح إذل مرسلو فبهذا تتقوى و٭تصل ّٔا ما ٭تصل من الصحة ،
ً
بعضا مع ىذا ا١ترسل الصحيح ً

أو اٟتُ ْسن مع العلم أف ىناؾ من ينازع يعٍت ال ٕتد العلماء متفقُت على صحة ىذا الكتاب ىناؾ من
ٮتالف كابن حزـ الظاىري.
اآلف ٨تاوؿ أف نُ َسمع لبعض اإلخوة الذين يرغبوف ُب التسميع فبعض األوراؽ جاءت تذكرشل ّٔذا ال

بأس ،فيو أحد حافظ؟.
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الحديث الغريب
ا١تقبوؿ وا١تردود؛ لتوقف االستدالؿ ّٔا على
آحاد ،وفيها
ُ
ب .وكلُّها  -سوى األوؿ ُ -
والرابع :الغري ُ
األوؿ.
البحث عن أحواؿ ُروامها ُدوف َّ
ال.

النظري بالقرائن على ا١تختارٍ .ب الغرابةَّ :إما أف تكوف ُب أصل السند  ،أو
وقد يقع فيها ما يُفيد العلم
َّ
ُ
ا١تطلق.
فاألوؿُ :
الفرد ُ

النسيب  ،ويقل إطبلؽ الفرد عليو.
الفرد
ُّ
والثاشلُ :
القسم الرابع  ،أو النوع الرابع ىو الغريب.

والغريب المراد بو اٟتديث الذي يتفرد بروايتو را ٍو واحد وسواء كاف ىذا التفرد ُب أصل السنة  ،أو ُب
أثناء السند فهذا يرجع إذل أقساـ ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث ،وىو الغريب ،لكن إذا أردنا تعريفو
فنقوؿ ىو ما يتفرد بروايتو را ٍو واحد أيِّا كاف ذلك التفرد.
أيضا الفرد ا١تطلق والفرد النسيب
الغريب لو قسمان :ففيو الغريب ا١تطلق ،والغريب النسيب ،ويقاؿ لو ً
دوما الغريب ،والفرد منهم ٔتعٌت واحد ،وإف كاف بعضهم أكثر ما يستعمل الغريب
فكبل٫تا لفظاف يرداف ً
ويقل استعماؿ ىذه اللفظة ُب الفرد ا١تطلق ما ا١تراد بالغريب؟  ،أو الفرد النسيب وا١تطلق األوؿ
للفرد النسيبُّ ،

وىو ا١تطلق ما كانت الغرابة فيو ُب أصل السند.

دائما ُب الصحايب ْتيث
والمراد بأصل السند أي من جهة الصحابي ففي األصل ،وأكثر ما يقع ً
مثبل مرويًا عن صحايب واحد وعن ذلك الصحايب قد يتفرد بروايتو واحد من التابعُت،
يكوف من حديث ً

أيضا من التابعُت فسواء  ،أو تفرد بروايتو واحد  ،أو رواه أكثر من واحد عن
وقد يرويو أكثر من واحد ً
ذلك الصحايب فهذا النوع وىذا القسم يقاؿ لو :الفرد ،أو الغريب ا١تطلق فإذف تعريف الفرد ا١تطلق ،أو
الغريب ا١تطلق ىو ما كانت الغرابة فيو ُب أصل السند وأكثر ما يطلق أصل السند على الصحايب ،لكن ىل
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أيضا على ٥ترج اٟتديث وىو
يرد على ما بعد الصحايب ،أو ال يرد؟ نقوؿ :قد يرد فيطلقوف أصل السند ً
الراوي الذي تدور عليو األسانيد.
دوما وىو حديث
ً
فمثبل إذا جئنا للحديث الذي نذكره ً
ذكرنا أف الذي تفرد بو َم ْن من الصحابة ؟ عمر بن ا٠تطاب ومن الذي رواه عنو من التابعُت؟ علقمة بن


إ٪تا األعماؿ بالنيات



ىذا اٟتديث

وقاص الليثي ،ومن الذي رواه عن علقمة؟ ٤تمد بن إبراىيم التيمي ،طيب ىل ىناؾ أحد رواه عن عمر غَت
علقمة؟ ما ُب أحد .ىل ىناؾ من رواه عن علقمة غَت ٤تمد بن إبراىيم التيمي؟ طيب من الذي رواه عن
٤تمد بن إبراىيم التيمي؟ ٭تِت بن سعيد األنصاري ىل ىناؾ أحد رواه عن التيمي غَت ٭تِت بن سعيد

األنصاري؟ ما ُب أحد .
اآلف ىذه الغرابة استمرت  ،أو كانت مقصورة على عمر بن ا٠تطاب استمرت ُب ثبلثة دوف عمر بن

ا٠تطاب 

لكن ٭تِت بن سعيد األنصاري ىو الذي اشتهر عنو اٟتديث فرواه ٚتع كثَت حىت إف بعضهم

قاؿ :إنو رواه عنو أكثر من ستمائة شخص.
صحيحا فاألجزاء والكتب اٟتديثية دل تصلنا كلها ،لكن
لكن قد يكوف ُب ىذا العدد مبالغة وقد يكوف
ً

أيضا يعٍت مائة
اٟتافظ ابن حجر يقوؿ :إنو اجتهد ُب ٚتعو فبل يكاد يبلغ إال مائة وا١تائة ُب اٟتقيقة كثَت ً
كلهم يرووف ىذا اٟتديث عن ٭تِت بن سعيد األنصاري كثَتة فأصبح ٥ترج اٟتديث  ،أو أصل اٟتديث ىنا

أيضا يقاؿ لو أيش؟ أصل السند ،وىو نوع من أنواع الغريب والفرد
من ىو؟ ٭تِت بن سعيد األنصاري ،فهذا ً

ا١تطلق ،يهمنا ىذا يعٍت التفريق ؛ ألنو ُب ىذه اٟتاؿ قد يقوؿ قائل :ما الفرؽ فهذا الغريب ،أو الفرد ا١تطلق

وصفناه ّٔذا الوصف؛ ألنو ُب األصل ما رواه إال صحايب واحد وىو عمر بن ا٠تطاب  ؟
مطلقا فلتنبو ٢تذه؛ ألشل يعٍت ما
وفردا ً
أقوؿ :قد يرد اٟتديث عن أكثر من صحايب ويعترب ً
أيضا غريبًا ً
أجد أنو نص عليها ُب ىذا الكتاب ،وقد ال ٕتدوف يعٍت ىذا ا١تبحث ُب بعض الكتب اليت ترجعوف إليها
مثبل اٟتديث عن اثنُت من الصحابة وتفرد بروايتو عنهما واحد من التابعُت ،وىذا
فتنبهوا إليها ،فإذا جاءنا ً
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مثبل أبو ىريرة وأبو سعيد ا٠تدري أف النيب -صلى
كثَت ُب األحاديث فنجد بعض التابعُت يقوؿ :حدثٍت ً
اهلل عليو وسلم -قاؿ :كذا وكذا.
اآلف من الذي روى ىذا اٟتديث  ،أو كم الذي روى ىذا اٟتديث عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -؟
اثناف ،و٫تا أبو ىريرة وأبو سعيد ،لكن كم الذي رواه عنهما واحد ،فأصبح اآلف أصل السند من ىو ؟
نوعا من أنواع الغريب والفرد ا١تطلق ،أما الفرد النسيب
التابعي أصبح اآلف ىو أصل السند فهذا يعد ً
أيضا ً
فهو ما كانت الغرابة فيو بالنسبة لرا ٍو معُت ،أو ٞتهة معينة.

يتضح ىذا با١تثاؿ إذا جاءنا حديث يرويو عن النيب 

ثبلثة من الصحابة وىؤالء الصحابة ،رواه

مثبل أنو أنس بن مالك -رضي اهلل تعاذل عنو -نظرنا
احدا منهم ،ولنفرض ً
عنهم أناس من التابعُت ما عدا و ً

ُب حديث أنس بن مالك فما وجدناه يرويو عنو غَت الزىري ٤تمد بن مسلم بن شهاب الزىري نظرنا ُب

الزىري ،فوجدنا بالرغم من كثرة ا لرواة عنو ما يرويو عنو سوى مالك بن أنس اإلماـ مثل ىذا التفرد من
جدا ،وقلما ٕتد حديثًا
مالك بن أنس عن الزىري يدعو العلماء لبلستغراب فيقولوف الزىري تبلميذه ُكثُػٌر ً
من األحاديث يرويو الزىري إال ولو طرؽ كثَتة عن الزىري لكن حينما يأٌب أحد تبلميذ الزىري ،وىو اإلماـ
مالك فيتفرد ّٔذا اٟتديث عن الزىري ىذا أمر يدعو للغرابة.
ولذلك ٕتدىم يقولوف :ىذا حديث تفرد بو مالك عن الزىري  ،أو ىذا حديث غريب ال نعرفو من
ىذا الوجو إال من حديث مالك عن الزىري فهل يلزـ من ىذا أف يكوف اٟتديث ُب أصلو غريبًا ال يلزـ .ال

مشهورا ،وقد يكوف
اترا وقد يكوف
يلزـ أف يكوف اٟتديث الغريب غرابةً نسبية غريبًا ً
ً
أصبل فقد يكوف متو ً
عز ًيزا لكن الغرابة إ٪تا جاءت ُب إحدى طرقو فقط.
مثل ىذا اٟتديث الذي ىو من رواية أنس وال يرويو عن أنس إال الزىري وال يرويو عن الزىري إال مالك

وقد يرويو عن أنس غَت الزىري ا١تهم الذي يهمنا ىو تفرد مالك عن الزىري فقط ،وىذا النوع ىو الذي
كثَتا ما يشَت إليو الطرباشل ُب معجمو الكبَت  ،أو ُب معجمو األوسط ومعجمو الصغَت بعضنا قد
٧تده ً
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موجودا ُب الصحيحُت ولو طرؽ عن بعض الصحابةٍ ،ب ٬تد الطرباشل يقوؿ :ىذا
مثبل
يستغرب ٬تد حديثًا ً
ً

حديث غريب ،أو ىذا حديث تفرد بو فبلف عن فبلف .

فيقوؿ :يعٍت ىذا أمر يدعو للدىشة كيف ادعى الطرباشل أف ىذا اٟتديث حديث فرد مع العلم أف
اٟتديث مروي من طرؽ أخرى نقوؿ :نعم تنبهوا ودل يقصد الغرابة ا١تطلقة وأف ىذا اٟتديث دل يرد إال من
طريق واحدة ال .إ٪تا قصد بالنسبة ٢تذا الراوي؛ ولذلك ٕتده أحيانًا يسلسل ىذه الغرابة يقوؿ :ىذا حديث
ال نعرفو إال من حديث فبلف تفرد بو فبلف فجعل الغرابة غرابتُت غرابة عليا وغرابة دنيا فهذا الذي يتكرر ُب

معجم الطرباشل وحىت ُب مسند البزار .
وىناؾ مصنفات ألفت ُب ىذا مثل ا١تصنفات اليت ألفها الدارقطٍت مثل غرائب مالك وغرائب شعبة
أيضا غرائب مالك للحافظ ابن عساكر كل ىؤالء يقصدوف الغرابة أي غرابة؟
وكتاب األفراد لو؛ وكذلك ً
أيضا من أنواع الغرابة النسبية أف يكوف اٟتديث لو طرؽ أخرى لكن ال يرويو ثقة إال
الغرابة النسبية .ىناؾ ً

حديث تفرد بو فبلف  ،أو ال يرويو ثقة إال فبلف ،ومن أمثلة ذلك
را ٍو واحد فيقولوف عن ىذا اٟتديث :ىذا
ُ

حديث



إ٪تا األعماؿ بالنيات  حديث



إ٪تا األعماؿ بالنيات



ىل ُب اٟتقيقة دل يروه أحد

أيضا من حديث أيب سعيد ا٠تدري لكن ال يصح إطبلقًا إال من طريق
من الصحابة إال عمر؟ ال ىو مروي ً

من؟ من طريق عمر بن ا٠تطاب . 

وأما ما لو من طرؽ أخرى فهي طرؽ منكرة يعٍت ال تصح وال تثبت ّٔذا اللفظ ،اللهم إال أف يكوف
ىناؾ ُب معناه أحاديث أخرى ال نقصد الرواية با١تعٌت ،وإ٪تا نقصد ّٔذا اللفظ ال يصح إال من حديث عمر
أيضا من أنواع الغرابة النسبية غرابة بالنسبة إذل جهة معينة كأىل
بن ا٠تطاب -رضي اهلل تعاذل عنو -ىناؾ ً
بلد من البلداف فقد يأتينا حديث لو طرؽ إما يعٍت يصل لدرجة ا١تشهور ،أو ما ىو فوؽ ا١تشهور ا١تتواتر،

مثبل ىو من حديث أيب ىريرة ومن
لكن ىذا اٟتديث لو نظرنا فيو فإذا بو ال يرويو إال أىل اٟتجاز يعٍت ً
حديث ابن عباس ومن حديث جابر بن عبد اهلل.
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وكل ىؤالء من أىل اٟتجاز بعضهم من ا١تدينة وبعضهم من مكة ،فأبو ىريرة ُب ا١تدينة ،وكذلك جابر
مثبل ٕتد الذي رواه
أيضا حجازيوف فأبو ىريرة ً
وابن عباس ُب مكة ٍ ،ب إذا نظرت ُب الرواة عنهم وإذا ّٔم ً
عنو من أىل ا١تدينة نفسها كسعيد بن ا١تسيب وجا بر بن عبد اهلل ٕتد عمرو بن دينار ىو الذي روى عنو
ذلك اٟتديث وابن عباس ٕتد الذي روى عنو ذلك اٟتديث عطاء بن أيب رباح ،وكل ىؤالء حجازيوف.
مثبل حديث أيب ىريرة رواه عن سعيد بن ا١تسيب
أيضا كذلك ً
أيضا ُب الرواة عنهم فتجدىم ً
ٍب تنظر ً

الزىري وىو مدشل وحديث جابر بن عبد اهلل رواه عنو عمرو بن دينار والذي رواه عن عمر بن دينار ىو
أيضا حجازي ،عطاء بن أيب رباح ٕتد الذي رواه ىو الذي روى حديث ابن عباس،
سفياف بن عيينة وىو ً

أيضا مكي ىذا اٟتديث الذي ّٔذه الصورة يقاؿ لو :ال نعرفو إال
والذي رواه عن عطاء ىو ابن جريج وىو ً

من حديث اٟتجازيُت  ،أو تفرد بو أىل اٟتجاز فهذا ال يقصد بو الغرابة ا١تطلقة.

وإ٪تا يقصد بو بالنسبة إذل جهة معينة تفرد بو أىل اٟتجاز فبل يرويو أىل الشاـ وال أىل مصر وال أىل
العراؽ وال أىل خراساف ،وىكذا فهذه ىي أنواع اٟتديث الغريب غرابة نسبية ىذه األنواع الغريب والعزيز
صحيحة
وا١تشهور كلها كما قدمنا يقاؿ ٢تا :أحاديث آحاد ،وىذه األحاديث اآلحاد ال يلزـ منها أف تكوف
ً
أيضا ضعيفة ،وإ٪تا األمر يتوقف على أي شيء على النظر ُب حاؿ سندىا فإذا صح السند فهي
وال ً

ضعيفا فبحسبو إف كاف لو طرؽ يرتقي ّٔا فيصل للحسن لغَته كما سيأٌب.
صحيحة ،وإذا كاف السند ً

أيضا يبقى
وإف كانت الطرؽ من الطرؽ اليت ال يعتضد اٟتديث ّٔا كأف تكوف ساقطة ىالكة ،فهذا ً
على شدة ضعفو فيقوؿ اٟتافظ ىنا وفيها ا١تقبوؿ وا١تردود؛ لتوقف االستدالؿ ّٔا على البحث عن أحواؿ

روامها دوف األوؿ ما مقصده باألوؿ -ا١تتواتر فيقوؿ األوؿ ال يتوقف األمر على البحث عن أحواؿ رواتو،
وأما ىذه األنواع فاألمر يتوقف على معرفة أحواؿ روامها ،فإذا نظر ُب أحواؿ الرواة ووجد أف اٟتديث يصل
بقسمْيو الصحيح قسماف :صحيح لذاتو وصحيح
إذل درجة القبوؿ ،ونقصد بالقبوؿ الصحيح واٟتسن ،وُكلّّ َ

لغَته ،كما يأٌب واٟتسن قسماف لذاتو ولغَته فهذه يقاؿ ٢تا ٔتجموعها ىذه األنواع األربعة ا١تقبوؿ .

فهذه األنواع فيها ا١تقبوؿ وفيها ا١تردود ،وا١تردود معروؼ بأنو ىو الضعيف بأقسامو بقي يعٍت ا١تسألة
أيضا ا١تتواتر
اليت ٢تا ارتباط ٔتبحث ا١تتواتر ،وىي إفادة العلم ىذه األخبار اليت نسميها أخبار آحاد ،وكذلك ً
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ماذا يفيد؟ بالنسبة للمتواتر قالوا :إنو يفيد العلم ببل شك ،لكنهم اختلفوا ىل يفيد العلم الضروري ،أو يفيد
العلم النظري؟ فما ىو الفرؽ بُت العلم الضروري وما ىو الفرؽ بُت العلم النظري؟ الفرؽ بينهما أف العلم
الضروري ال ٭تتاج إذل البحث عن أحواؿ رواتو ،بل األمر يستوجب التصديق اٞتازـ دوف البحث عن أحواؿ
مطلقا.
رواتو ودوف البحث أيضا عن السند ً

مثل ما وصفت لكم من حاؿ ببلد الياباف ،ببلد الياباف ىل يعٍت وصل إلينا إسناد ّٔا؟ نقوؿ :ما وصل

ص َل
إلينا إسناد ،لكن ىل فينا أحد يشك أف ُب الدنيا بلدا يقاؿ٢ :تا الياباف ما فينا أحد يشك من أين َٖتَ َّ
لنا ىذا؟ قالوا :ىذا جاءنا ضرورة يعٍت ضرورة دفعتنا إذل التصديق اٞتازـ بأف ىناؾ بلد يقاؿ ٢تا :الياباف
ْتكم ماذا ؟ ْتكم تواتر ا٠ترب واشتهاره وانتشاره شهرًة  ،وانتشار زاد عن اٟتد الذي يدعو إذل البحث عن
أحواؿ الرواة ،فأصبح األمر ي تطلب منا التصديق الذي ىناؾ شيء يدفعنا إليو من داخل أنفسنا وال ٭تتاج
األمر إذل البحث عن أحواؿ الرواة ىذه اٟتالة تسمى حالة العلم الضروري ،يضطرؾ للتصديق.
أما العلم النظري فهو العلم الذي يتوقف على النظر ُب أحواؿ السند ،فأنت تقوؿ :نعم أنا جاءشل ىذا
ا٠ترب من طرؽ كثَتة لكنٍت ال يعٍت أصدؽ بأنو خرب حىت أنظر من الذي رواه؟ ومن الذي نقلو عن ذلك
الذي رواه حىت وصلٍت؟ فأنا أنظر ُب أحواؿ ىؤالء الرجاؿ فإذا ٖتقق رل من خبلؿ النظر أف ىؤالء يغلب
خربا مستنده اٟتس ،فأنا حينذاؾ أصدؽ ويصبح ىذا ا٠ترب ْتكم ىذه
عليهم الصدؽ وأهنم ً
فعبل يعٍت نقلوا ً

ص َل رل إال من
الكثرة عندي متواترا ؛ ألنو جعل عندي شيئًا يسمى العلم اليقيٍت ،لكن ىذا العلم ما َٖتَ َّ
َجَّراء النظر ُب أحواؿ الرواة الذين نقلوا رل ذلك ا٠ترب فأظن أنو -إف شاء اهللّٔ -ذا وضح الفرؽ بُت العلم
النظري والعلم الضروري -واضح وال أعيد -واضح -إف شاء اهلل -نعم كيف؟ أعيده.

طيب .العلم النظري ىو العلم الذي يتوقف على االستدالؿ يعٍت أدلل على أف ىذا ا٠ترب متواتر ٔتاذا
فمثبل عندي حديث  من
أدلل  ،أو كيف أدلل؟ من خبلؿ النظر ُب أحواؿ الرواة النػ ََّقلَة لذلك ا٠تربً ،

متعمدا  ىذا اٟتديث إذا كاف رواه من الصحابة كما قلنا ما يقرب ا١تائة  ،وابن اٞتوزي قلت
علي
ً
كذب ّ
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لكم :إنو ٚتع اٟتديث عن ٙتاف وتسعُت من الصحابة على اختبلؼ الطرؽ منها الصحيح ومنها غَت
الصحيح.

لكن أنا قبل أف أعرؼ ما ىو الصحيح من عدمو حىت أحكم على ىذا اٟتديث بأنو متواتر ِ
آت فأنظر

من الذي رواه عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؟ قاؿ :واهلل رواه من الصحابة فبلف وفبلف والعشرة ا١تبشروف
باٞتنة وفبلف ا١تهم حىت وصلوا ٙتاف وتسعُت .قلت :حسن اآلف الصحابة كلهم عندي عدوؿ بتعديل اهلل -
جل وعبل -ورسولو ٢ تم فبل حاجة إذل البحث عن أحوا٢تم.
لكن أنا مضطر إذل البحث عن أولئك الذين رووه عن أولئك الصحابة فأتيت لكل تابعي رواه عن كل
مثبل وجدت ىؤالء التابعُت الذين
صحايب فبدأت أنظر ىذا التابعي ىل ىو ثقة  ،أو غَت ثقة لنفرض أنٍت ً
رووا ىذا ا٠ترب كلهم َىْل َكى مثل إسحاؽ بن أيب فروة  ،واٟتارث األعور وغَتىم من الذين فيهم ضعف  ،أو

أصبل ما تيقنت أف أولئك الصحابة
مطعوف ُب عدالتهم ،فحُت ذاؾ ال تفيدشل ىذه الكثرة شيئًا ١تاذا؟ ألنٍت ً
صل رل من خبلؿ النظر ُب ىذه األسانيد ما ٬تعلٍت أصدؽ بأف أولئك
قد رووه ١تاذا ما تيقنت؟ ألنو ما َٖتَ َّ

الصحابة قد رووا ىذا اٟتديث عن النيب . 

لكن العكس لو نظرت ُب حاؿ أولئك التابعُت فوجدت أهنم ثقات فأنا بعد ذلك أنتقل إذل مرحلة َم ْن
أيضا ُب
بعد التابعُت .أتباع التابعُت الذين رووا ىذا اٟتديث عن التابعُت الذين رووه عن الصحابة ،فنظرت ً

وطبعا ىذا ال يتأتى إال من خبلؿ كتب
طبقة أتباع التابعُت فبعد النظر ُب أحوا٢تم واالطبلع عليهاً ،
الرجاؿ ،كما سيأٌب -إف شاء اهلل -معنا ُب آخر الكتاب ،نظرت فوجدت أهنم ٦تن حكم ٢تم األئمة بأهنم
أيضا ىذه ا١ترحلة.
ثقات عدوؿ فعند ذلك ٕتاوزت ً

ٍب ٗتطيت طبقة طبقة ،وأنا أْتث وأتوصل من خبلؿ ذلك إذل أهنم ثقات عن ثقات ،وىكذا حىت

صنّْف الكتاب الذي روى ىذا اٟتديث عن أولئك الرواة الذين رووه عن من فوقهم حىت بلغوا
وصلت إذل ُم َ

الصحابة وحىت بلغوا النيب -عليو الصبلة والسبلـ -وليس صاحب كتاب واحد فقط بل ٧تد أهنم أصحاب
كتب كلهم الذين رووا ىذه األحاديث ،فإذا ٔتجموع ىذه الطرؽ وما فيها من ىؤالء الرواة الذين ىم
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صل رل من جراء النظر ما ىو حينما بدأت أنظر ُب حاؿ كل را ٍو من الرواة
ثقات ،ونقلوا ىذه األخبار َٖتَ َّ
ىذه اٟتالة تسمى حالة النظر ،فإ ًذا العلم ما ٖتصل رل ضرورة ،وإ٪تا ٖتصل رل بعد أي شيء؟ بعد النظر ُب
أحواؿ الرواة ،وىذا يقاؿ لو :العلم النظري واضح إف شاء اهلل طيب.
اآلف يعٍت ما داـ أننا تكلمنا عن العلم الضروري ىذا بالنسبة ٠ترب اآلحاد  ،أو العلم النظري كل ىذا
بالنسبة للخرب ا١تتواتر اآلف ننتقل ألخبار اآلحاد ماذا تفيد؟ لنعلم أيها اإلخوة أف ىذا ىو بيت القصيد

يعٍت :أخبار اآلحاد ىي اليت ينبغي أف نركز عليها فأىل السنة ما صح عندىم من اٟتديث عن النيب 
مثبل يلجئوف إذل الطرؽ الكبلمية ،أو ا٠تزعببلت السوفسطائية من
تَػلَق َّْوهُ بالقبوؿ والتسليم لو وال ٕتدىم ً
إقحاـ العقوؿ ُب ىذه النصوص والقوؿ بأف ىذا النص يصادـ العقل  ،أو ما إذل ذلك ال ٕتد أىل السنة
يسلكوف ىذه ا١تسالك إطبلقًا ،وإ٪تا ٝتوا أىل اٟتديث؛ ألهنم يسلموف ١تا صح من حديث النيب  اللهم
إال أف يتبُت ٢تم علة قادحة ُب ذلك اٟتديث فاألمر حينذاؾ ٮتتلف.

لكن ما داـ أف السند قد صح وليس ىناؾ أي حجة علمية تدعو إذل التوقف عن قبوؿ ذلك اٟتديث
فبل يسع مؤمنا وال مؤمنة أف يتخلف عن العمل بذلك اٟتديث وفق الضوابط الشرعية لكن الذين ال
يعجبهم ىذا ا١تسلك ىم الذين تأثروا با١تسالك الغريبة عن ا١تنهج اٟتق واليت إ٪تا دخلت على ا١تسلمُت من

خبلؿ كتب اليوناف اليت عربت فما كاف ا١تسلموف يعرفوف التفرقة بُت حديث النيب 

وحديث آخر

فيقبلوف ىذا ويرفضوف ذاؾ ،وكل ذلك ْتجج عقلية.
موجودا عند ا١تسلمُت إطبلقًا ،وإ٪تا دخل ىذا ا١تنهج بعد أف عربت تلك
ال  ،ما كاف ىذا ا١تنهج
ً
الكتب اليونانية فعرؼ من قرأ فيها أف الفبلسفة ،وأىل الكبلـ يذكروف ما يسمى ٓترب اآلحاد ،وأنو ىو
الذي يدعو ضرورة إذل العلم ،وأف العقائد ال بد أف تبٌت على علم يقيٍت وال تبٌت على علم ظٍت وأف الظن ال
يغٍت من اٟتق شيئًا وبالتارل قالوا :إف ىذه األحاديث اليت تسمى أحاديث آحاد ،وىي اليت دل تصل إذل
درجة التواتر حىت ولو رواىا عشرة من الصحابة بأسانيد صحيحة إليهم وعندىم دل تصل إذل درجة التواتر
فهي مرفوضة ُب باب االعتقاد.
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أيضا يقبلوف األحاديث اليت
ولذلك ال غرابة أف نرى ا١تعتزلة يرفضوف أحاديث الشفاعة وال ٕتدىم ً
جاءت عن النيب  بضرورة طاعة والة األمر حىت وإف تلبسوا ببعض ا١تعاصي ما دل يصل األمر إذل درجة
أصوال ٜتسة مثل:
أصلُوا ً
الكفر البواح ١تاذا؟ ألف مثل ىذه األحاديث تصادـ أصوؿ أولئك ا١تعتزلة فإهنم َّ
العدؿ ويقصدوف بو نفي القدر ،ولذلك األحاديث اليت تثبت القدر ،وىي تناُب ىذا األصل ٕتدىم
يرفضوهنا ْتجة أهنا أحاديث آحاد.
والتوحيد ويقصدوف بو نفي صفات الباري -جل وعبل -ولذلك إذا جاءىم حديث يثبت صفة من
الصفات اليت أنكروىا رفضوا ذلك اٟتديث ْتجة أنو حديث آحاد مثل ما مثلت لكم ْتديث اٞتارية اليت
سيفا مسلطًا على رءوس ا١تعتزلة؛
 سأ٢تا النيب  أين اهلل؟ قالتُ :ب السماء  فهذا اٟتديث يعترب ً
ألنو يثبت علو الذات للباري -جل وعبل -فهم حينما يستدؿ ٢تم بكتاب اهلل -جل وعبل -مثل

   





(ٔ)

وأمثاؿ تلك اآليات يقولوف :نعم لكن ىذا علو قهر ،وليس علو ذات فيفرقوف بُت علو القهر وبُت علو
الذات فيقولوف :إف اهلل -جل وعبل -يعٍت بقوتو وغلبتو ىو ٍ
عاؿ على الناس لكن ليس ا١تقصود علو ذاتو -
دائما من خلقو يقولوف ال ،ال نقوؿ
جل وعبلْ -تيث نقوؿ :إنو سبحانو ُب السماء وإنو مست ٍو على عرشو ً
ىذا الكبلـ.

طيب حينما تأتيهم ّٔذا اٟتديث وتقوؿ :إف ا١تقصود ّٔذه النصوص ىو علو الذات ؛ ألف الرسوؿ 
حينما سأؿ اٞتارية أشارت إذل السماء وقالت ُب السماء ،فهذا ال يستلزـ إال علو الذات وىم أناس أىل
لغة يعرفوف مدلوؿ ىذا اللفظ فحُت ذاؾ يقولوف عن ىذا اٟتديث إنو حديث آحاد وال نقبلو ،فَتفضونو
موجودا ُب صحيح مسلم ،فبل يقبلوف ىذا ّٔذه اٟتجج العقلية.
حىت وإف كاف
ً

أيضا مثل األصل اآلخر عندىم ،وىم إثبات الوعد والوعيد ،فهم ٭تكموف على مرتكب الكبَتة
كذلك ً

بأنو خالد ٥تلد ُب هنار جهنم ،اللهم إال أف يتوب.
 - 1سورة البقرة آية .255 :
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وأىل السنة يقولوف :مرتكب الكبَتة ٖتت ا١تشيئة إف شاء اهلل عفا عنو وإف شاء عذبو لكن سيأٌب عليو
يوـ من األياـ ،وٮترج من نار جهنم بعد أف ُٯتَ َّحص من ذنبو ،ا١تعتزلة ال يقولوف ّٔذا القوؿ حينما تورد
أصلُوه يرفضوف أحاديث الشفاعة ْتجة أهنا أحاديث
عليهم أحاديث الشفاعة اليت تصادـ ىذا األصل الذي َّ

آحاد.
وىكذا أصلهم اآلخر ،وىو األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ،لفظ براؽ لكن ٖتتو السم الزعاؼ ماذا
يقصدوف باألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر يقصدوف بو ا٠تروج بو على أئمة اٞتور ،وحينما تورد عليهم
أحاديث النيب   اٝتع وأطع وإف جلد ظهرؾ وأخذ مالك



فهم ال يقبلوف مثل ىذا اٟتديث ْتجة أهنا أحاديث آحاد ،وىكذا يعٍت على ىذا الدواليك ،ٯتكن أف
تأٌب بأي مسألة تصادـ أي أصل من أصو٢تم فيجروف عليها ىذا آّرى ا١تعتزلة تأثر ّٔم األشاعرة ،وإف كانوا
توسطوا بينهم وبُت أىل السنة فأثبتوا بعض الصفات اليت نفاىا ا١تعتزلة لكنهم ىم أفراخ ا١تعتزلة ،فاألشاعرة
ىم الذين -ولؤلسف -غلب منهجهم على كثَت من ببلد العادل اإلسبلمي ،وٓتاصة ُب فًتة مضت ،وأصبح
ف ُب علم األصوؿ وْتثوا ىذه ا١تسائل من ىذا ا١تنطلق.
أىل السنة -ولؤلسف -قلة فهم الذين أكثرىم ألَّ َ

وا١تنهج الذين يسَتوف عليو وىو عدـ قبوؿ أحاديث اآلحاد ُب باب االعتقاد ْتجة أهنا ال تفيد إال

نوعا
الظن فإذا اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -ىو ٦تن تأثر با١تنهج األشعري ،لكنو يعٍت أحسن ً
حاال منهم ً
ما فهو دل يقل ّٔذا القوؿ على إطبلقو  ،وإف كاف ُب كبلمو ما يشعر باالرٗتاء ُب قبوؿ أحاديث اآلحاد

على اإلطبلؽ.
ا١تشكلة -أيها اإلخوة -ليست ُب مسألة علم نظري وعلم ضروري٨ ،تن نقوؿ :ما علينا أنتم اقبلوا أهنا
علما نظريًا ،ال بأس اْتثوا ُب أحواؿ الرواة انظروا ُب األسانيد ،فإذا وجدًب أف
تفيد العلم حىت ،وإف كاف ً
ت أسانيدىا فليس ىناؾ
األسانيد صحيحة َ
وٖتَ َّ
ص َّح ْ
صل لكم من خبلؿ النظر أف ىذه األحاديث قد َ
إطبلقًا ما يدعو للتوقف ،وال ٬توز ١تسلم ْتاؿ من األحواؿ أف يتوقف عن قبوؿ ذلك اٟتديث.
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لكن أف ترفض األحاديث ْتجة أهنا ال تفيد إال الظن فهذا ىو الذي نرفضو ونعترب أنو غريب غرابة كلية
على منهج أىل السنة واٞتماعة؛ فابن حجر اآلف يقوؿ" :إف أحاديث اآلحاد قد يقع فيها ونعرؼ أف قد
أيضا على ا١تختار فهو يذكر ىناؾ
تفيد أي شيء؟ القلة " ،قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن ً
بعض القرائن اليت إذا انضمت إذل خرب اآلحاد أفادت العلم النظري فما ىي ىذه القرائن يا تُرى؟
ذكر أوؿ ىذه القرائن" :أف يكوف اٟتديث مرويًا ُب الصحيحُت" يقوؿ" :منها ما أخرجو الشيخاف ُب

صحيحيهما ما دل يبلغ حد التواتر" يقوؿ :إف الصحيحُت ٢تما مكانة ُب قلوب ا١تسلمُت ،والذي دعانا إذل
اعتبار أف أحاديث الصحيحُت تفيد العلم النظري ما ٘تيز بو ىذاف الكتاباف من جبللة  ،البخاري ومسلم
وتقدمهما على أقراهنما ُب ىذا الفن ،وىو علم اٟتديث فيقوؿ :إهنما ال يقببلف من اٟتديث إال ما بلغ
الدرجة العليا من الصحة فؤلجل مكانة البخاري ومسلم اعتربنا ىذا ميزة لكتابيهما.
أيضا ىذاف الكتاباف ٧تد أف العلماء من وقت البخاري ومسلم حىت وقتنا ىذا قد تلقوا أحاديث ىذين
ً
ِ
ت من قِبَل بعض اٟتفاظ ،ومن قِبَل
الكتابُت بالقبوؿ والتسليم ،ويستثٌت من ذلك األحاديث اليت انْػتُق َد ْ
ت تلك األحاديث -على قلتها -بقي لنا
بعض العلماء -علماء اٟتديث -على البخاري ومسلم فإذا ُ٨تّْيَ ْ

البقية ،وىي الكثرة الكاثرة من أحاديث الصحيحُت.

فيقوؿ :ىذه البقية تفيدنا العلم الذي ٖتصل من خبلؿ النظر طيب ٖتصل من خبلؿ النظر لنا ٨تن؟
صل للبخاري ومسلم فإهنما ما أودعا ىذه
قاؿ :ال  ،ليس من الضرورة أف يكوف لنا ٨تن ،ولكنو َٖتَ َّ
أيضا لو التفتنا إذل
األحاديث ُب ىذين الكتابُت إال بعد أف نظرا ُب أسانيدىا وٖتقق عند٫تا أهنا صحيحة ً

أي نظر؟
أنفسنا ،فإف ىذا العلم ما ٖتقق لنا إال من َجَّراء النظر ً
أيضا لكن ّ

نظرنا ،وإذا ّٔذا اٟتديث ُب الصحيحُت فبمجرد كونو ُب الصحيحُت بعد أف نظرنا اكتفينا ّٔذا ،واعتربنا

ىذا يفيدنا العلم النظري من خبلؿ نظرنا إذل أف ىذا اٟتديث ُب الصحيحُت ىل ىناؾ قرائن أخرى ٯتكن
مثبل ُب الصحيحُت ،وصح سنده فهل معٌت ىذا -عند ابن حجر -أنو
أف تضاؼ؟ يعٍت لو دل ٧تد اٟتديث ً
أيضا لكن بقرينة أخرى مثل أف يكوف اٟتديث مثل ما
ال يفيد إال الظن؟ قاؿ :ال :قد يفيد العلم النظري ً

تروف ،ومنها ا١تشهور إذا كانت لو طرؽ متباينة.
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فيقوؿ :إذا كاف اٟتديث مرويًا من طرؽ كثَتة لكنو دل يبلغ حد التواتر ،وىو ما نسميو با١تشهور ،فهذه

علما نظريًا يعٍت
الطرؽ إذا كانت صحيحة فكل واحدة منها انضمت لؤلخرى ،فَػتَ َح َّ
صل لنا من جراء ذلك ً
بعد أف نظرنا ُب تلك الطرؽ فوجدنا أهنا طرؽ صحيحة ،فإذا ىذه الطرؽ ٔتجموعها كونت ُب نفس الناظر
علما يسمى علما نظريًا ،فإذف ىذه األحاديث عند ابن حجر ليست كبقية األحاديث فهذه إ ًذا قرينة
فيها ً

ثانية ،وىي أف يكوف اٟتديث مرويًا من طرؽ تصل لدرجة الشهرة.
تفضل+++ :

تقصد األحاديث اليت انتقدىا بعض اٟتفاظ  ،نعم يا أخي  ،يعٍت األحاديث اليت انتقدىا بعض اٟتفاظ
مثبل :إف ىذا
كالدارقطٍت واٞتياشل ،وأمثا٢تم ىي متنازع ُب التسليم ٢تا بالقبوؿ حىت وإف كنا يعٍت نقوؿ ً
اٟتديث األرجح عندنا أنو صحيح ،وأف ما ارتآه البخاري ومسلم أو أحد٫تا أرجح عندنا ٦تا ارتآه مث ًبل
الدارقطٍت لكن ىل معٌت ىذا أننا نصف ا١تخالف الذي يتبٌت نظر الدارقطٍت أو ما ارتآه الدارقطٍت نصفو
مثبل خالف اإلٚتاع ونُ َشنّْع عليو ونعده يعٍت سلك مسل ًكا من مسالك الضبلؿ؟
بأنو ً

أيضا
نقوؿ :ال  ،ال نسلك ىذا؛ ألننا لو وصفنا الذي رأى ىذا الرأى ّٔذا الوصف للزـ منو أف نصف ً

من انتقد البخاري ومسلم ُب بعض األحاديث وىم أئمة ُم َسلَّم ٢تم ُب ىذا الشأف كالدارقطٍت وحىت أبو
زرعة وحىت اإلماـ أٛتد وابن معُت فلو نظرنا ُب مقدمة فتح الباري ٧تد اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -يقوؿ:
إف البخاري حينما ألَّف كتابو عرضو على اإلماـ أٛتد وعلى ٭تِت بن معُت وأبو ا١تعلى بن ا١تديٍت وشخص
رابع لعلو ...نسيتو ُب اٟتقيقة الشخص الرابع فيقوؿ :كلهم سلموا لو بالصحة ما عدا عشرة أحاديث فإذف
ىذه العشرة األحاديث ما ٤تلها؟

متنازع ُب إثبات صحتها بُت البخاري وبُت من خالفو من األئمة ،وعلى ىذا فَ ِس ْر ،فهذا الذي يعنيٍت

يدعوشل للكبلـ.

يعٍت يا إخواشل تكتبوا األسئلة  ،و٧تيب عليها حىت ال يتشتت الذىن.
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مسلسبل باألئمة اٟتفاظ حيث
بالنسبة للقرينة الثالثة :ذكرىا اٟتافظ ابن حجر أنو اٟتديث الذي يكوف
ً
ال يكوف غريبا.
وحقيقة -يعٍت -قولو حيث ال يكوف غريبًا .ال معٌت لو اللهم إال أف يقصد مرتبة وسط بُت ىذه وبُت

مثبل ُب السابقة ومنها ا١تشهور إذا كانت لو طرؽ متباينة ،طيب إذا جاءنا اٟتديث
السابقة فحينما يقوؿ ً
مشهورا ّٔذه الثبلث الطرؽ الثبلثة طرؽ ،ما الداعي إذل أف
من ثبلثة طرؽ وىي صحيحة وأصبح اٟتديث
ً
نقوؿ :ا١تسلسل باألئمة اٟتفاظ حيث ال يكوف غريبًا ،نقوؿ :إف اٟتافظ ابن حجر يقصد ّٔذا أنو قد ال
مثبل لكن ىذين الطريقُت ليست كالطرؽ
يصل لدرجة الشهرة ْتيث يكوف عز ًيزا ،فيكوف مرويًا من طريقُت ً
السابقة ،فالطرؽ السابقة ال يشًتط فيها أف يكوف الرواة لتلك الطرؽ من األئمة ا١تشهورين بل يكتفى فيها

ٔتجرد ثقة الراوي وتوفر عدالتو وضبطو.
لكن األئمة كالشافعي وأٛتد ومالك وأمثا٢تم من األئمة ا١تشهورين ىؤالء ٬تعلهم ابن حجر قرينة أخرى
يقوؿ" :مثبل لو ورد عندي اٟتديث من طريقُت :طريق يرويها مثبل اإلماـ أٛتد عن الشافعي عن مالك عن
نافع عن ابن عمر وطريق أخرى يرويها م ًثبل عن ابن عمر ابنو سادل وعن سادل يرويو عبيد اهلل بن عمر وعن
مثبل يرويو سفياف الثوري ،وعن سفياف الثوري يرويو وكيع فهذاف طريقاف مسلسبلف باألئمة
عبيد اهلل ً
اٟتفاظ.
مثبل -إذل ابن عمر ،لكن لو جعلنا صحابيًا آخر غَت ابن عمر
فاٟتديث ّٔذه الصورة يكوف عز ًيزا ً -
٘تاما ،فاٟتديث ُب ىذه الصورة يكوف عند ابن حجر انضافت قرينة إذل ٣ترد الصحة ْتيث
يكوف عز ًيزا ً
يصبح اٟتديث ّٔذه الصورة يفيد العلم النظري فيقوؿ :صحيح أف اٟتديث عزيز ،لكنو ورد من طريقُت

مسلسلُت باألئمة اٟتفاظ فما داـ أف اٟتديث ّٔذه الصورة ،ؤّذه اٞتودة ُب اإلسناد نعترب ىذه قرينة ٕتعل
الناظر ُب ىذا اٟتديث ،أو ُب ىذين اٟتديثُت ،أو ُب ىذين الطريقُت يتحصل عنده شيء يسمى العلم
النظري فأفاده علم ُب قرارة نفسو لكنو ناشئ من جراء النظر فهذه ىي القرينة الثالثة عند ابن حجر ىل
نسلم ّٔذه القرائن فقط ،أو ٯتكن أف نضيف إليها أشياء أخرى؟
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أقوؿ :ينبغي أف نضيف إليها أشياء أخرى فمن القرائن صحة اإلسناد ٣ترد صحة اإلسناد ْتيث ال
أيضا قرينة ٕتعلنا نقوؿ :إف اٟتديث يفيد العلم النظري ،أقوؿ٣ :ترد
يكوف فيو مطعنًا من ا١تطاعن نعترب ىذه ً
صحة اإلسناد ْتيث ال يكوف فيو أدسل شك ُب صحتو عند أئمة اٟتديث ،ىذه تعترب قرينة ٯتكن أف تضاؼ

أيضا العلم النظري.
على القرائن السابقة ْتيث نقوؿ :إف اٟتديث ّٔذه الصورة يفيدنا ً

طيب  ،ىل ٯتكن أف نقوؿ :إف حديث اآلحاد ٯتكن أف ال يفيدنا إال الظن ؟ نقوؿ :نعم  ،ٯتكن أف

مثبل ،وُب بعض رواتو كبلـ،
يأٌب ىذا ُب بعض األحواؿ ا١تتنازع فيها ،فإذا جاءنا اٟتديث من طريق واحد ً
لكن ىذا الكبلـ ال ينزؿ حديثو عن درجة اٟتسن ،وىو بعض األقساـ اليت سيأٌب الكبلـ عليها -إف شاء
اهللُ -ب الليلة القادمة.
ف ضبطُو ىو الذي حديثو حديث حسن ،لكن خفة الضبط ىذه يعٍت ٕتعل اإلنساف
فالراوي الذي َخ َّ

٘تاما أف ىذا الراوي قد أصاب ُب ذلك اٟتديث ،وإال ٟتكم على اٟتديث
الناظر ُب ذلك اٟتديث ال يتيقن ً

أيضا لو جاءنا اٟتديث من طريقُت كل واحدة من الطرؽ ضعيفة لكن ٔتجموع ىذين
بالصحة ،كذلك ً
الطريقُت أصبح اٟتديث حسنًا لغَته عند بعض العلماء.

لكن ىناؾ من يشدد وينازع ُب ىذا ،فأقوؿ :مثل ىذه الطرؽ اليت يعٍت اٟتكم عليها بالقبوؿ ،إ٪تا يكوف

عند فئة من العلماء دوف فئة أخرى ،فهذا ٯتكن أف يقاؿ عنو :إنو ال يفيد إال الظن ،وقد يفيد العلم عند
حسن اٟتديث لذاتو أو لغَته واقتنع ّٔذا قد يقوؿ :أنا أعتقد أف ىذا اٟتديث
الناظر فيو الذي ً -
مثبلَّ -
صل رل من جراء النظر نقوؿ :أنت وذاؾ  ،لكن ىل يلزـ ىذا الكبلـ كل
يفيدشل العلم النظري الذي َٖتَ َّ
أحد؟ ال  ،ال يلزـ كل أحد.

لكن أما حديث آخر ال مطعن فيو ،حديث تتوفر فيو شروط الصحة عند ٚتيع علماء اٟتديث فهذا
اٟتديث ّٔذه الصورة ال ٬توز ْتاؿ من األحواؿ أف يقاؿ :إنو يفيد ٣ترد الظن بل يفيد العلم ،و٬تب العمل
بو سواء ُب باب االعتقاد ،أو ُب غَته من األمور كاألحكاـ وا١تواعظ وغَت ذلك ،فاألمر ِسيَّاف ،وال ٬توز
١تسلم أف يفرؽ بُت األحكاـ والعقائد فكل ذلك شرع هلل --جل وعبل --ومن فَػَّر َؽ فإنو فَػَّر َؽ بُت
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ا١تتماثبلت ،وقسم دين اهلل --جل وعبل --قسمة ضيزى ،فاألحكاـ ٧تد أهنا ُب بعض األحياف تدخل ُب
أيضا.
باب االعتقاد ً

وعلى كل حاؿ يعٍت ال أحب أف أستطيل ُب إثبات حجية خرب اآلحاد ،فهذا لو مقاـ آخر والوقت قد

انتهى ،وإال كاف ٯتكن أف نفيض ُب ىذا ،لكن أذكركم ْتديث واحد وىو حديث معاذ بن جبل -رضي اهلل

تعاذل عنو -ىل بعثو النيب  وحده أو معو أناس؟ بعثو النيب 

إذل أىل اليمن وحده وقاؿ  :إنك

قوما من أىل الكتاب فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو -أي شيء؟ -شهادة أف ال إلو إال اهلل  عقيدة
تأٌب ً

ىذا وال أيش؟ ىذا عقيدة ،والنيب 

غيب حينما ال يبعث مع معاذ بن جبل من تقوـ بو اٟتجة ويصبح

اترا أو الغباء ُب غَته؟ الغباء ُب غَته الذي يعتقد أف دين اهلل --جل وعبل --ال يقوـ إال ٔتجرد
خربه متو ً
اترا فإذا ىو ليس بدين.
التواتر وما دل يكن متو ً

النيب 

يبعث معاذ بن جبل ألىل اليمن وىو ٔتفرده ويبعثو بأصوؿ االعتقاد

تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال اهلل وأشل رسوؿ اهلل

يفرؽ بُت عقيدة وأحكاـ وىو نيب اهلل 





ليكن أوؿ ما

ٍب يلحق بعد ذلك ما يلحق من األحكاـ فبل

ويرتضي ىذا ألىل اليمن ،وأىل اليمن ال يرفضوف ٣تيء معاذ

إليهم ْتجة أنك فرد واحد  ،وأنك ال تقوـ بك اٟتجة بل يرضونو ويسلموف ٔتا جاءىم بو من عند النيب

 وبعد ذلك يأٌب من يدعي اإلسبلـ ويرفض أحاديث النيب 

ْتجة أهنا أخبار آحاد ال شك أيها

اإلخوة أف ا١تنهج ٥تتلف ،وأنو شتاف بُت الفريقُت فهؤالء ٢تم منهج ،وأولئك ٢تم منهج آخر ،وصلى اهلل
وسلم على نبينا ٤تمد.
س :أحد اإلخوة يسأؿ ويقوؿ :ما رأيكم بكتاب تيسَت مصطلح علم اٟتديث للدكتور ٤تمود الطحاف؟
موجودا فالكتاب يعٍت جيد من حيث
ج :أقوؿ :أجبت عن ىذا السؤاؿ لكن يبدو أف األخ ما كاف
ً

تقسيمو ا١تنهجي مع أف ىناؾ بعض ا١تبلحظات اليت ال تقدح يعٍت ُب ىذا الكتاب ،مبلحظات يسَتة
علمية على بعض النقاط اليت ذكرىا ُب الكتاب  ،أما كتاب "مباحث ُب علوـ اٟتديث" للشيخ مناع
القطاف فاٟتقيقة أنا ما اطلعت على ىذا الكتاب.
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س :أحد اإلخوة يقوؿ :أريد مراجع خاصة ُب ىذا البحث يعٍت حجية اآلحاد؟.
ج :أقوؿ :نعم إف أردت ا١تراجع فابن حزـ ُب كتابو "إحكاـ األحكاـ" أفاض ُب ىذه ا١تسألة إفاضة
جيدة وعنو أخذ وزاد ابن القيم - ،رٛتة اهلل عليوُ -ب كتابو "الصواعق ا١ترسلة" فارجعوا إليها أيها اإلخوة،
جدا ُب
أيضا للشيخ عبد اهلل اٞتربين -حفظو اهلل -رسالة جيدة و٦تتعة ً
فإف البحث ُب ذلك ْتث جيد و ً
جدا  ،وقبل ىذا كلو الشافعي -رٛتو اهللُ -ب كتابو "الرسالة"
حجية خرب اآلحاد يعٍت ْتث علمي رصُت ً
فإنو ىو ٦تن تصدى للقائلُت بعدـ حجية أخبار اآلحاد.

س :أحد اإلخوة يقوؿ :إف البيقوشل يقوؿ ُب منظومتو:
والفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو انفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد


وأج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعوا لضعف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو فهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد


ىل الفرد ٣تمع على ضعفو ؟ يرجو التوضيح.
ج :أقوؿ :واهلل أنا يعٍت لست ٦تن يعٍت تابع ا١تنظومة البيقونية حىت أعرؼ معٌت البيت لكن أستبعد
جدا أف يكوف البيقوشل ٭تكم على اٟتديث الفرد بالضعف لكن يبدو رل أف البيت ٭تتاج إذل شيء من
ً
الشرح فقد يكوف قبلو بيت أو بعده بيت يوضح ا١تعٌت ا١تقصود فيمكن أنو يقوؿ :اٟتديث الفرد ما ىو ؟
ىو الذي ا نفرد بو واحد وينتهي ا١تعٌت عند ىنا ،والفرد ما واحد بو انفرد  ،وأما الضعيف فهو الذي ٬تمعوف
على ضعفو فهو ا١تردود ٯتكن يكوف أراد ىذا ا١تعٌت ،والعلم عند اهلل -جل وعبل. -
س :أحد اإلخوة يقوؿ :ماذا نقصد إذا قلنا للحديث طرؽ ؟

ج :أقوؿ :ا١تقصود بأف للحديث طرقًا يعٍت حديث رواه عن النيب 

أبو ىريرة ،ورواه عن أيب ىريرة

سعيد بن ا١تسيب ورواه عن سعيد بن مسيب الزىري ورواه عن الزىري سفياف بن عيينة ىذه يقاؿ ٢تا طريق
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مثبل ورواه عن ابن مسعود علقمة ورواه عن علقمة
أيضا ابن مسعود ً
ٍ ،ب وجدنا نفس اٟتديث ىذا رواه ً
أيضا طريق .
إبراىيم النخعي ورواه عن إبراىيم النخعي األعمش ورواه عن األعمش شعبة فهذه ً
أيضا لو ذىبنا إذل حديث علي بن أيب طالب  وجدنا حديثًا لعلي بن أيب طالب يرويو عنو
وىكذا ً

مثبل ٤تمد بن سَتين ،ويرويو عن ٤تمد بن سَتين أيوب
عبيدة السلماشل ويرويو عن عبيدة السلماشل ً
أيضا يقاؿ ٢تا طريق ،وىكذا عدد ما شئت من الصحابة كل واحد من ىذه األسانيد يقاؿ
السختياشل فهذه ً
لو طريق فهذا مقصودنا بأف لو طرقا ،كل ما كثرت ىذه األسانيد يقاؿ ٢تا طرؽ.

س :أحد اإلخوة يقوؿ :ىل ٬توز ألحدنا أف يضع أي شيء ٭تجز بو مكانا قرب الشيخ وذلك من
٤تجوزا ودل يأت
الصباح حىت ا١تساء مع العلم أف بعضنا قد ال ٭تضر الدروس ؟ وىل رل إذا وجدت مكانًا
ً
صاحبو بعد بداية الدرس أف أجلس فيو ؟ أرجو بياف ذلك

ج :أقوؿ :ال  ،ما ٬توز لئلنساف أف ٭تجز مكانًا عن اآلخرين وأنت إذا وجدت مكانًا ٤تجوزا ودل يأت

صاحبو ُب الدرس فاجلس فيو وال حرج.
س++++ :

موجودا لعلو ُب مكانو ويًتؾ ا١تكاف اآلخر لغَته  ،ال  ،اٟتاؿ ٮتتلف إذا
ج :يعٍت ىو موجود  ،إذا كاف
ً

مثبل أحد اإلخوة ٭تب أف يقًتب من الدرس ،و٭تب أف ٭تجز لو مكانًا ُب الصف فهذا -إف شاء
كاف ً
اهلل -ال حرج فيو ما داـ أنو موجود ُب ا١تسجد.
س :يقوؿ :إذا أطلق الًتمذي على اٟتديث أنو غريب فما ىو ا١تراد ،ا١تطلق أـ النسيب؟
مثبل ىذا حديث
ج :أقوؿْ :تَ ْسبِ ِو ،إما أف يكوف يريد ا١تطلق ،وإما أف يكوف يريد النسيب :قد يقوؿ ً
غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو أو ال نعرفو إال من حديث فبلف وقد يقوؿ :إف ىذا حديث غريب ،فإذا
قاؿ :حديث غريب ،فاألغلب أنو يريد الغرابة ا١تطلقة  ،وأما إذا قاؿ :ال نعرفو إال من حديث فبلف فهو
يريد الغرابة النسبية  ،فعلى كل حاؿ كل لفظة من األلفاظ اليت يطلقها الًتمذي ٖتتاج إذل نظر حىت يعرؼ
ما مقصده.
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شرحا مفصبلً عن قسم الغريب ا١تطلق والنسيب؟
س :يقوؿ ما ىو ا١ترجع الذي أجد فيو ً

مثبل النخبة وشرحها
ج :أقوؿ :ا١تراجع كثَتة كل كتب ا١تصطلح تتحدث عن ىذا  ،يعٍت إذا كانت ً

٥تتصرة فيمكن أف ترجع إذل ا١تطوالت مثل "تدريب الراوي" ومثل "فتح ا١تغيث" وغَتىا.
س :يقوؿ :ىل إذا كاف اٟتديث غَت صحيح ىل ٧تزـ أنو كذب على رسوؿ اهلل  ألف غَت الثقة قد
صحيحا ٧تزـ أنو قد قالو الرسوؿ  ألف الثقة
يكوف ثقة ،ولو ُب حديث واحد ؟ وىل إذا كاف اٟتديث
ً

قد يهم وقد ٮتطىء ولو ُب حديث واحد؟

ج :أقوؿ :أما بالنسبة للجزء األوؿ من السؤاؿ وىو :ىل إذا كاف اٟتديث ضعيفا والضعف ناشئ من
ضعف حفظ الراوي نستطيع أف ٧تزـ بأف ىذا اٟتديث دل يقلو النيب  ؟ أقوؿ :ال  ،ال نستطيع أف ٧تزـ

لكن حيطة ٟتديث النيب 

حيث دل تتوفر شروط الصحة فيو توقفنا عن قبولو ووصفناه بأنو حديث

ضعيف؛ ألنو دل تتوافر فيو شروط الصحة ،لكننا ال ٧تزـ بأف ىذا اٟتديث دل يقلو النيب -عليو الصبلة
والسبلـ.-
أ ما اٞتزء اآلخر من السؤاؿ فالذي أربأ بالسائل عنو وبكل أخ أف ال يرد ىذه ا١تقولة؛ ألهنا ىي اليت
دخل من خبل٢تا قو٢تم :إف الثقة قد ٮتطىء ،وإنا إذا قبلنا حديثًا رواتو كلهم ثقات فمعٌت ذلك حديثًا فيو
احتماؿ وجود ا٠تطأ ،وىذا الذي نقصد بو أف ىذا اٟتديث ال يفيد إال الظن ىذه مقولتهم.

مطلقا وأىل السنة يربئوف بأنفسهم عن أف يتوقفوا
طبعا ىذه ا١تقولة ما كانت ترد عند علماء اٟتديث ً
ً

ُب قبوؿ أحاديث النيب ّٔ ذه اٟتجة  ،ىذا أيها اإلخوة مع أهنم لو كاف كبلمهم ىذا ناشئًا تديػُّنًا لكاف
ىذا الوصف إ٪تا ينطبق على اٟتديث الفرد يعٍت الذي ال يرويو إال را ٍو واحد؛ لكنهم يردوف أحاديث اآلحاد

حىت وإف كانت مروية من طرؽ كثَتة كما وصفت لكم.
فإذف ىم إ٪تا يريدوف من خبلؿ ىذه العبارة أف يتوصلوا إذل أمر آخر ال تريدونو أنتم ،فتفطنوا ٢تذه
الزالت اليت يريدىا من يريدىا من أصحاب الشبو  ،نعم ،اإلنساف بشر قد ٮتطىء لكننا نقوؿ :إف دين اهلل
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-جل وعبل٤ --تفوظ ،وما داـ أف ىؤالء الرواة الذين نظرنا ُب أسانيدىم قد ٖتققت فيهم الدرجة العليامن الصحة ،كل واحد منهم ثقة ضابط عدؿ ،وٝتع ٦تن فوقو  ،فإذف ليس ىناؾ ما يدع إطبلقًا للتوقف.

ورعا أشد الورع عن أف يتجاوز أو يتعدى اٟتد ُب حديث
ولنعرؼ أف علماء اٟتديث كاف الواحد منهم ً

من األحاديث دل يتأكد من ضبطو أنو ٝتعو من شيخو فبعض األئمة كاف إذا شك ُب اٟتديث ٣ترد شك
تركو بالكلية ما ٭تدث بو فا٠توؼ من أف يكوف إيش حذؼ شيء من األحاديث لكن أف يكوف دخل ُب
سنة النيب --صلى اهلل عليو وسلم -ما ليس منها من األحاديث اليت توفرت فيها شروط الصحة فاطمئنوا
فعلماء اٟتديث قد َك َف ْوُكم ىذه ا١تسألة.

وعلم العلل الذي برع فيو من برع من األئمة كاإلماـ أٛتد و٭تِت بن معُت وعلي بن ا١تديٍت والبخاري

وأيب حاًب وأيب زرعة والدارقطٍت والنسائي وغَتىم  ،ىؤالء العلماء كانت ىذه مهمتهم يأتوف ٢تذه األحاديث
اليت قد تكوف مظنة ا٠تطأ فيكشفوف عللها  ....أنت نسألك عن حديث فتقوؿ باطل منكر  ،و٨تو تلك
العبارات أسحر ىو  ،قاؿ ال  ،ولكن ىكذا يقع ُب نفس احملدث ،ولكن ىات اسأؿ وأنا أجيبك ٍب اذىب
إذل غَتي من العلماء فاسألو وانظر ٔتاذا ٬ت يبك فسألو عن حديث :فقاؿ فيو :باطل ٍب ذىب إذل أيب زرعة
الرازي فسألو عن نفس اٟتديث فقاؿ :فيو منكر فكاف جوأّما قريب من بعضو فجاء وقاؿ :أشهد باهلل إف
فعبل موىبة من اهلل --جل وعبل --أو ٨تو ىذه ا١تقالة.
ىذا العلم يعٍت ً
فهؤالء العلماء ىم الذين سخرىم اهلل -جل وعبل٠ -تدمة دينهم وناس ىجروا لذيذ ا١تناـ ىجروا الفرش
بالذب عن
دل يتنعموا ُب الدنيا الواحد منهم يًتؾ أىلو ووطنو ألي شيء؟ إ٪تا يتقربوف إذل اهلل -جل وعبل-
ّْ

ب الذباب عن وجو النيب  فعربىا لو ا١تعرب بأف
سنة النيب  مثل تلك الرؤيا اليت رآىا البخاري أنو يَ ُذ ُّ
قاؿ :إنك تذب الكذب عن سنة النيب  أو عن حديث النيب . 

فهؤالء أناس يعٍت إ٪تا تذكر سَتىم ٣ترد ذكر ،وكأهنا ضرب من ا٠تياؿ ،ولو ذىبتم وتتبعتم ِس ََتىم

لوجدًب العجب العجاب حىت تتيقنوا بأف ىؤالء الناس ليسوا أفر ًادا عاديُت ،وإ٪تا ىم أناس سخرىم اهلل -
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فعبل فلتكن قلوبكم مطمئنة من أف ىذه األحاديث ال ٯتكن -إف شاء اهلل -أف
جل وعبل٠ -تدمة دينو ً
يدخل ُب صحيح سنة النيب  منها ما ال يصح.

س :يقوؿ اشتهر عند بعض الشباب إذا أرادوا أف يفًتقوا أف يقوؿ كل واحد منهم :ال تنسنا من صاحل
دعائك ما صحة ىذا القوؿ؟
ج :أقوؿ :اٟتقيقة  ،يعٍت م ًثبل ،شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -ال يفضل مثل ىذه ا١تقولة ،ويقوؿ
اللهم إال أف يكوف الذي طلب من أخيو الدعاء لو أف يكوف قصد أف األخ نفسو ىو الذي ينتفع بالدعاء

مثل ما ورد ُب حديث النيب 
ولك ٔتثل





أنو من دعا ألخيو بظهر الغيب كاف عند رأسو ملك يقوؿ :نعم ،

فإف كاف يقصد نفع األخ لكن أف يكوف ىو الذي يريد أف ينتفع بدعاء األخ فيقوؿ ىذا

يعٍت من األمور اليت ينبغي أف تًتؾ  ،ىذا كبلـ شيخ اإلسبلـ أحكيو لكم دوف تعليق.
س :يقوؿ ىل يوجد إلسحاؽ بن راىويو مسند؟
ج :أقوؿ :نعم موجود وطبع بعضو وىو موجود ُب األسواؽ.
س :ي قوؿ :إنٍت قلت :إف أحاديث اآلحاد ال تستوجب أف تكوف ضعيفة أو صحيحة بل ٬تب النظر
أيضا إذل ا١تنت مع
ُب السند ٍ ،ب ٨تكم عليها  ،يقوؿ أال يكوف باإلضافة إذل النظر يقصد أف يكوف النظر ً

السند.

سابقا أف معظم الطعن الذي
ج :أقوؿ نعم  ،لكنٍت حكيت أو تكلمت ْتكم الغالب كما بينت لكم ً

يرد ُب األحاديث إ٪تا يأٌب من جراء السند والطعن ُب ا١تنت قد يرد لكنو قليل.

س :يقوؿ :ىل ٬توز االستشهاد بأحاديث ال أعلم عن طرقها أو سندىا بشيء ال لشيء إ٪تا لعدـ

مقدرٌب على حفظ أسانيد كل حديث؟ وىل أدخل ٖتت حديث النيب 
فليتبوأ مقعده من النار  ؟



متعمدا
علي
ً
من كذب ّ

ج :أقوؿ :أما بالنسبة للسند فبل يلزمك حفظو لكن الذي نطالبك بو أف ال ٖتدث ْتديث ُب مقاـ
االستشهاد واالحتجاج عن النيب  إال بعد أف تتأكد من صحتو ،وأما ما دل تتأكد من صحتو فبل ٕتزـ بو
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متأكدا من صحتو ،دع الناس على
فقل يروى عن النيب  أو ّْبُت ضعف ذلك اٟتديث أو ّْبُت أنك لست
ً
بينة من أمرىم فبل تغشهم.

س :يقوؿ :مىت بدأ االعتزاؿ
ج :أقوؿ :بدأ االعتزاؿ ُب بدايتو منذ أف اعتزؿ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة اٟتسن البصري
بعد أف نشأ القوؿ بالقدر فسموا معتزلة؛ ألهنم اعتزلوا حلقة اٟتسن البصري -رٛتو اهلل تعاذل.-
خَتاٜ -تسة منهم.
س :يقوؿ :اذكر -جزاؾ اهلل ً

ج :أقوؿ :رءوسهم كثَتوف لكن منهم :واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وبشر ا١تريسي وابن أيب ذؤاب

يعٍت ىم كثرة ورجل يقاؿ لو :أبو اٟتسن البصري وغَتىم.
س :يقوؿ :وكيف رل أف أعرؼ عن ا١تاتريدية حيث إشل ذىبت إذل عدة مكتبات ودل أجد كتابًا يتحدث

عنهم باستفاضة؟

ج :أقوؿ :بلى ىناؾ رسالة جيدة لؤلخ الشيخ ٤تمد ا٠تميس ُب بياف منهج ا١تاتريدية وىي مطبوعة
طبعتها دار الوطن وموجودة ُب األسواؽ  ،نعم.
س :األخ يسأؿ ويقوؿ إنو ٝتع بعض الناس يقوؿ :إف معظم األحاديث اليت نعمل ّٔا يعٍت نسبة
 %ٜٛمنها كلها أخبار آحاد.
ج :أقوؿ :صحيح ولذلك لو أخذنا ٔتقولة أولئك للزـ عليها أال نعمل بديننا إطبلقًا يعٍت أف نرفض دين

مثبل صفة صبلة النيب  ىل وردت باألحاديث
مثاال على ذلك  ،يعٍت ً
اإلسبلـ بالكلية ،أنا أضرب لكم ً
ا١تتواترة أو بأحاديث آحاد مثل حديث ا١تسيء ُب صبلتو وغَته من األحاديث  ،وردت بأحاديث آحاد ،
أنصبة الزكاة وردت بأحاديث آحاد ،اٟتج وردت بأحاديث آحاد  ،الصوـ بأحاديث آحاد ،فلو قلنا :إف
ىذه أحاديث آحاد وىي ال تفيد إذل الظن ،والظن ال يغٍت من اٟتق شيئًا فكما أننا ال نأخذ ّٔا ُب باب

أيضا ّٔا ُب باب األحكاـ ما داـ أهنا ال تفيد إال الظن
فأيضا يداخلٍت الشك فأقوؿ ١تاذا آخذ ً
االعتقاد ً
فؤلتركها ،يسعٍت أف أترؾ ىذه األحاديث.
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مسلما ّٔذه الصورة ،وأنا دل أعمل شيئًا من األعماؿ؟ ما بقي رل إال القرآف
إذا تركتها ىل أصبح ً
أيضا تفسَته للهوى ،فاآلية ٯتكن أف أفهمها بناء على فهمي أنا ال
أيضا ال يصفو رل كلو بل ٮتضع ً
والقرآف ً
أيضا حىت القرآف
بناءً على فهم السلف الصاحل -رضي اهلل تعاذل عنهم -الذي تلقوه عن النيب  وبالتارل ً

طوال
ال يصفو رل إطبلقًا فهذا من باب االختصار لكن يعٍت لو جئنا ٪تثل بأمثلة إلزامية فاألمر يستدعي ً
و٨تتاج ُب اٟتقيقة إذل ٤تاضرة أو ٤تاضرات أو ُم َؤلَّف يكتب ُب ىذا ،وىذا إف شاء اهلل سيحصل .
س :يقوؿ ما رأيي ُب كتاب "األٝتاء والصفات" للبيهقي؟

اضحا
ج :أقوؿ فيو وفيو  ،البيهقي -رٛتو اهلل -يعٍت تأثر باألشاعرة ُب معتقدىم لكنو ال يظهر ىذا و ً

عليو ٘تاما كما ىو حاؿ باقي األشاعرة لكن الذي يتتبع ٬تد عنده ُب ىذا الكتاب بعض اإليهاـ.

س :يقوؿ :ىل إذا قاؿ أحد اٟتفاظ عن حديث ما :ال نعلمو إال من طريق مالك عن الزىري يػُ َع ُّد ىذا

اٟتديث حديثًا غريبًا؟
ج :أقوؿ :نعم  ،لكن ال يلزـ من الغرابة الضعف قد يكوف اٟتديث غريبًا وىو صحيح مثل حديث:
 إ٪تا األعماؿ بالنيات



س :يقوؿ ما رأيك ُب كتاب "تنبيو ا١تسلم إذل تعدي األلباشل على صحيح مسلم"؟
ج :أقوؿ :ىذا الكتاب اهلل أعلم بنية كاتبو وحسيبو اهلل ،وسيقف بُت يدي أحكم اٟتاكمُت فإنو قد
َٕت ٌَّت أيضا على الشيخ األلباشل ،ولسنا نَد ِ
َّعي العصمة لؤللباشل لكنو رجل خدـ علم اٟتديث ،وخدـ اإلسبلـ
َ ً
بشرا ٮتطئ ويصيب
من جراء ىذا العلم فجازاه ىذا اٞتزء  ،جزاء ٝتنار ،فكوف األلباشل -حفظو اهلل -يعٍت ً

َّع عليو من خبل٢تا
ىذا ال ننكره ،وعنده بعض األخطاء لكن أف يركز على ىذه األخطاء وتربز ويُ َشن ُ
ويوصف بتجنيو وتعدّْيو على سنة النيب  وىو الذي أفٌت عمره كلو ُب َّ
الذب عن سنة النيب  فهذا
ليس من منهج أىل اإلنصاؼ.
س :يقوؿ من خبلؿ الكبلـ ُب ..ىل يصح أف نقوؿ إف ىذا التقسيم متواتر وآحاد إ٪تا بدأ على يد
أىل الكبلـ وا١تعتزلة ؟
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ج :أقوؿ :نعم  ،نقوؿ ىذا  ،وال نشك فيو.
س :ىل ا١تتواتر يفيد العلم الضروري أو النظري ؟
مشتهرا كما قلت لكم حاؿ ببلد الياباف فهذا يفيد العلم
خربا
كل ْتسبو فإذا كاف ً
مثبل ً
ج :ىذا يعٍت ٌ
ً

الضروري لكن إف كاف حديثًا من أحاديث النيب  فبل ٯتكن أف نقبل ىذا الكبلـ أنو يفيد العلم الضروري

يعٍت دوف االلتفات إذل سند من األسانيد بل ال بد من وجود األسانيد فبل بد إذف من أف يكوف العلم ناشئًا
من النظر ُب تلك األسانيد.
خَتا -جاء بالبيت على وجهو الصحيح ُب البيقونية يعٍت يدؿ األخ الذي
ىذا أحد اإلخوة -جزاه اهلل ً

جيدا يقوؿ األخ البيقونية:
كتب البيت ما كاف  ،حفظ حفظًا ً
والمنكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو راو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا

تعديلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل التفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

متروكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو انفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

.......................





إذا استقاـ البيت مًتوكو يعٍت مًتوؾ الفرد ما واحد بو انفرد،
وأجمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا لض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعفو فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

....................

أحسنت بارؾ اهلل فيك .
س :األخ يسأؿ عن حديث ا ٞتلوس بعد صبلة الفجر حىت تطلع الشمس وأف ذلك كأجر حجة
وعمرة تامة مع النيب  ىل ىو صحيح؟
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ج :أقوؿ  ،اٟتديث طرقو ضعيفة لكن بعضهم يؤيد ىذه الطرؽ بعضها مع البعض ويقوؿ :إف اٟتديث
ٔتجموع ىذه الطرؽ يصل درجة اٟتديث اٟتسن لغَته  ،وأقوؿ :ما داـ أنو يعٍت ُب فضيلة من فضائل
األعماؿ فبل بأس إف شاء اهلل بقبولو ّٔذه الصورة ما داـ أنو لو طرؽ متعددة.
س++++ :
ج :ال ،ىذا يسمى غريبًا غرابة مطلقة يعٍت؛ ألف الغرابة جاءت ُب أصل السند لكن ليس معٌت ىذا أف

مثبل يتطرؽ الشك إذل صحتو بل ّٔذه الصورة يعترب حديثًا من أصح الصحيح ما داـ أنو يرويو عن
اٟتديث ً
الصحايب عشروف من التابعُت يعترب من أصح الصحيح ،وىكذا يعٍت زاد العدد بعد ذلك.

س :يقوؿ لو أف حديثًا من األحاديث رواه صحايب واحد عن النيب 

ٍب ذلك الصحايب رواه عنو

عشروف من التابعُت وعن العشرين رواه عدد أكثر من أتباع التابعُت ،وىكذا ما زاؿ العدد يزداد فهل ىذا
يعترب غريبًا أو ماذا يعترب؟

ج :نقوؿ :نعم من حيث التقسيم االصطبلحي يعترب ىذا غريبًا غرابة مطلقة مثل حديث
األعماؿ بالنيات  لكنو يعترب من أصح الصحيح إذا كانت طرقو صحيحة أو حسنة.



إ٪تا

س++++ :
حديث يرويو سليماف التيمي عن أيب ٣تلز عن أنس بن مالك -رضي اهلل تعاذل عنو -إيش اٟتديث
تذكره أف النيب   قنت على رعل وذكواف



مشهورا تقصد؟ ىذا مشهور غَت اصطبلحي ،قلنا ُب اٟتديث ا١تشهور :إنو
ج :ىذا اٟتديث يصبح
ً
ينقسم إذل قسمُت :مشهور اصطبلحي ،وىو ما رواه ثبلثة فأكثر ال بد أف يتوفر فيو العدد ،ومشهور غَت
اصطبلحي ىذا يقصد بو ما اشتهر على األلسنة مشهور بُت الناس ،وىذا مشهور على ألسنة من؟ على
مشهورا عند احملدثُت  ،أف النيب
دائما ّٔذا اٟتديث فأصبح
ً
ألسنة فئة من الناس وىم احملدثوف ،ىم ٯتثلوف ً

 قنت على رعل وذكواف وعصية  ىذا سيأٌب -إف شاء اهلل -معنا.
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يعٍت أيهما أرجح مذىب مسلم أـ مذىب البخاري ُب اشًتاط اللقيا؟ مسلم اكتفى با١تعاصرة والبخاري
اشًتط اللقيا ،فأيهما أرجح؟ ىذا ُب الليلة القابلة سيأٌب معنا -إف شاء اهلل.-
 ++++س :السؤاؿ يقوؿ :إذا كاف اٟتديث لو علة فهل ىذه العلة توجب رد اٟتديث مثل حديث
أٝتاء الذي ذكرناه ؟
ج :أقوؿ :نعم مثل حديث أٝتاء العلة توجب رد اٟتديث ّٔذه الصورة اللهم إال أف يتبُت؛ ألف الذىيب
صحيحا وقد ال يكوف فيصبح ُب
توقعا حينما قاؿ :لعلها أختها سلمى لكن ىذا التوقع قد يكوف
توقع ً
ً
اٟتديث يعٍت سبب من أسباب الضعف دل يتبُت لنا ،ا١تهم أف ىذه العلة دلت على أف ُب اٟتديث شيئًا
لكن إذا كاف ىناؾ حديث ىناؾ من العلماء من أعلو ،مثل حديث أيب سفياف الذي ذكره األخ ،واٟتديث

ُب صحيح مسلم  :أف أبا سفياف قاؿ للنيب  وأىبك ابنيت أـ حبيبة  يعٍت :يزوجها النيب 
قالوا :كيف أبو سفياف قاؿ ىذا الكبلـ بعد فتح مكة؛ ألف أبا سفياف ما أسلم إال بعد ذلك ،والنيب 
قاؿ :نعم مع العلم أف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -تزوج أـ حبيبة قبل ذلك فهل ىذه العلة صحيحة،
ويعل ىذا اٟتديث ُب صحيح مسلم أو ال؟
إف شاء اهلل التفضيل ُب الكبلـ عن ىذه العلة سيأٌب معنا إف شاء اهلل ُب شرح صحيح مسلم إف كاف
بعض اإلخوة ٭تضر ،لكن على كل حاؿ أنا أقوؿ :إهنا ليست علة قادحة١ ،تاذا؟ ألف ىناؾ توجيهات
لبعض العلماء ٢تذه العلة إلزالة الطعن ُب ىذا اٟتديث الذي ُب صحيح مسلم ،فقالوا :إف أـ حبيبة اليت
ذكرىا أبو سفياف ليست ىي أـ حبيبة اليت ىي تزوجها النيب -عليو الصبلة والسبلـ. -
مثبل كيف النيب ٬ تمع
ىذا أحد األجوبة فقد تكٌت األخت بكنية أختها صحيح قد يشكل عليكم ً

بُت أختُت؟ واٞتواب أف ىذا ما حصل ومنهم من قاؿ :بل ا١تقصود تأكيد النكاح؛ ألف النيب  تزوج أـ
حبيبة حينما كانت مهاجرة ُب اٟتبشة ،فلم يعقد ٢تا أبوىا أبو سفياف ،فأراد تأكيد عقد النكاح فهذا من
األجوبة اليت قيلت.
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وىناؾ أجوبة أخرى إف شاء اهلل سيأٌب اٞتواب عليها ُب حينها؛ ألشل ال أستحضرىا اآلف على كل حاؿ
العلة منتفية عن ىذا اٟتديث الذي ُب صحيح مسلم.
مثبل يرويو الشافعي
مثاؿ على الشذوذ ،األمثلة على الشذوذ كثَتة ُب اٟتقيقة يعٍت حينما يأتينا حديث ً
عن مالك بن دينار عن عبد اهلل بن عمر مثل حديث



صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو فإف غم عليكم

فاقدروا لو  قالوا :أصحاب مالك كلهم يرويو ىذا اٟتديث ّٔذا اللفظ إذل الشافعي ،فإنو تفرد بقولو
فإف غم عليكم فأكملوا عدة شعباف ثبلثُت





فعبل شذ ُب ىذه الرواية فمنهم من
أنا اآلف آٌب ّٔذا ا١تثاؿ للتقريب فقط ال ألجل ٖتقيق أف الشافعي ً
امهم رواية الشافعي أو رمى رواية الشافعي ىذه بالشذوذ والشافعي إماـ ثقة لكن أصحاب مالك العدد
الكثَت كلهم يروونو عن اإلماـ مالك بلفظ  فاقدروا لو  إال الشافعي قاؿ  :فأكملوا عدة شعباف
ثبلثُت



فاآلف قالوا :ىذا مثاؿ ٯتكن أف ٯتثل بو للشذوذ ،فالشافعي خالف العدد الكثَت وىو ثقة

فخالف العدد الكثَت ُب ىذه اللفظة ىم يقولوف



فاقدروا لو



والشافعي يقوؿ:



فأكملوا عدة

شعباف ثبلثُت  ىذا مثاؿ ٯتكن أف ٯتثل بو للشذوذ.
من اٟتقوؽ اليت ٕتب تأديتها شكر اهلل -تعاذل -على تيسَته ١تثل ىذه الدورة اليت ٬تمع فيها لنا
بدال من أف نتعب أنفسنا ١تطاردمهم ُب كل مكاف فجمعوا لنا ُب مكاف
ا١تشائخ وطلبة العلم ُب مكاف واحد ً
واحد وىم متهيئوف ومستعدوف لتعليمنا ما قد ٧تهلو من علم ديننا فهذه نعمة ،ودل تكن ىذه موجودة ّٔذه
السهولة وىذا اليسر عند سلف األمة ،وكم كانوا يتمنوف لو أف الشيوخ ٬تمعوف ٢تم ُب مكاف واحد كانت
ىذه من أعظم األماشل عندىم ،لكنهم كانوا أصحاب جد أصحاب صرب ومثابرة وإخبلص هلل -جل
وعبلُ -ب تلك األعماؿ مسلم -رٛتو اهلل تعاذلُ -ب صحيحو اجتهد ُب إخراج حديث من عدة طرؽ فلما
رأى أنو أفاض وأكثر من ذكر طرؽ ذلك اٟتديث أعقبو بإسناد قوؿ إذل أحد األئمة وىو ٭تِت بن أيب كثَت.
ذكر مسلم -رٛتو اهلل -بإسناده عن ٭تِت بن أيب كثَت أنو قاؿ" :ال يستطاع العلم براحة اٞتسد" .نعم
أيها اإلخوة العلم ال بد من أف يتحمل اإلنساف ُب سبيلو شيئًا من التعب واألذى وال بد من التضحية و٨تن
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فأيضا أمكنة مهيأة -وهلل اٟتمد-
ْتمد اهلل -كما أف ا١تشايخ وطلبة العلم ٚتعوا لنا ُب مكاف واحد ًإضاءة ،وتكييف وراحة ما بعدىا راحة ،ووقت فراغ للكثَت منا فهذه نعمة.
أما السلف فكاف بعضهم يتحمل ُب سبيل ٖتصيل العلم ما يتحمل بل و٭تتمل من أذى الشيوخ ما
٭تتمل أما احتما٢تم ١تا ٭تصل ٢تم من جراء الطلب فهذا حرب األمة عبد اهلل بن عباس -رضي اهلل تعاذل

عنو -ما كاف يأٌب إذل بيت الواحد من أصحاب النيب 

فيمكث عند بابو والرياح تصبو عليو وتذرو

والشمس البلىية تصبله من أعلى وىو ينتظر خروج ذلك الصحايب حىت يأخذ عنو حديثًا أو حديثُت أو

أكثر فيخرج ذلك الصحايب فيفاجئ بابن عم النيب 

وىو عند بابو فيقوؿ .يا ابن عم رسوؿ اهلل ما

علي الباب فأخرج إليك فَتفض ذلك ابن عباس -رضي اهلل تعاذل عنهما -وحجتو أنو ال
ٯتنعك أف تطرؽ ّ

بد من االحتماؿ ُب سبيل الطلب.

أيضا كاف ٯتكث عند باب
ومثل ىذا أيضا حصل لعروة بن الزبَت -رٛتو اهلل ورضي عن والده -فإنو ً
الواحد من أصحاب النيب ّٔ ذه الصورة ُب شدة اٟتر حىت ٮترج ،وكاف ىذا ديدهنم .كيف لو أف الواحد
منا رفسو شيخو كما رفس أبو نعيم الفضل بن دكُت ٭تِت بن معُت ،وىو إماـ ،ىل الواحد منا ٭تتمل مثل
ىذا ا١توقف.
كيف لو أف الواحد منا قاؿ لو شيخو :يا بارد ٔتحضر من الناس كما قاؿ ابن خزٯتة -رٛتو اهلل-
لتلميذه ابن حباف ،وىو إماـ ،حينما أكثر عليو من السؤاؿ فقاؿ :تَػَن َّح عٍت يا بارد فقاـ ابن حباف وكتبها.

كتب ىذه الكلمة فقاؿ لو الذي معو :تكتب ىذه الكلمة؟ قاؿ :نعم واهلل ألكتب عنو كل شيء.
كيف لو أف الواحد منا ابتلي ٔتثل األعمش -رٛتو اهلل -وكاف ُب خلقو ِحدَّة يأتيو الطالب من طبلبو
كيعا حينما جاءه؛ ليأخذ
فبل يكاد يظفر منو إال ْتديث أو حديثُت وقصة وكيع معو مشهورة ،وىي أف و ً
عنو العلم قاؿ :من أنت ؟ قاؿ :أنا وكيع قاؿ :من أبوؾ؟ قاؿ :اٞتراح بن مليح ،وكاف والد وكيع ىو الذي
يتوذل إنفاؽ ا٠تراج على مثل األعمش وغَته فاستغل الفرصة األعمش قاؿ :اذىب وائتٍت بعطاء من عند
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والدؾ وأحدثك ٜتسة أحاديث إذا جئت بالعطاء أحدثك ٜتسة أحاديث ،فاشًتط عليو ىذا الشرط ،ىذا
عسرا.
عسر ُب أخبلؽ الشيوخ يسمونو ً
شيخا مثل ىذا الشيخ ألخذ يتكلم ُب عرضو وينبذه وما إذل ذلك ٦تا ال ٮتفى
الواحد منا لو قابل ً
عليكم ،لكن السلف ال ما كاف ىذا خلقهم بل كانوا ٭تتملوف ويصربوف ويعرفوف أنو ال بد من التحمل

ألجل أخذ ىذا العلم ،ولو أف الواحد منهم استنكر واستكرب وما إذل ذلك ١تا ظفروا ٔتا ظفروا بو من
تعليقا على كلمة اإلماـ أثابو اهلل ،وفق اهلل اٞتميع ١تا ٭تبو ويرضى.
الطلب ،أقوؿ :ىذا يعٍت ً

٨تاوؿ أف نراجع مراجعة سريعة ١تا أخذناه ليلة البارحة .تكلمنا عن اٟتديث الغريب أو الفرد كبل٫تا
فم ْن ِم َن اإلخوة يعرؼ اٟتديث الغريب أو الفرد؟ تفضل :ىو ما رواه را ٍو واحد سواء ،أو ما
لفظاف مًتادفاف َ
انفرد بروايتو را ٍو واحد أيا كاف ذلك االنفراد ُب األعلى أو ُب أثناء السند ،ا١تهم ىذا ىو التعريف اإلٚتارل
ىل لو أقساـ؟ لو قسماف :فرد مطلق وفرد نسيب.
من الذي يعرؼ الفرد ا١تطلق؟ الفرد ا١تطلق ىو ما كانت الغرابة فيو ُب أصل سنده ،والفرد النسيب ما
كانت الغرابة فيو ُب أثناء السند بالنسبة لراو معُت أو جهة معينة.
طيب ما ا١تراد بأصل السند؟ ما كاف من جهة الصحايب ال بد أف يكوف الصحايب نفسو أو ٯتكن أف
وجودا؟ أصل
يكوف غَت الصحايب؟ ٯتكن أف يكوف ٥ترج اٟتديث يعٍت من دوف الصحايب لكن أيها أكثر ً

دائما.
السند ُب الصحايب ً

األكثر أف يكوف ُب الصحايب حينما نقوؿ بالنسبة لرا ٍو معُت ،ىذا بالنسبة للفرد النسيب ىل ٯتكن ألحد

اإلخوة أف ٯتثل ٔتثاؿ.
يستغربوف ىذا الصنيع كيف أف الزىري -رٛتو اهلل -برغم كثرة طبلبو ما يروي عنو ىذا اٟتديث إال
اإلماـ مالك فقط ،طيب إذا قلنا بالنسبة ٞتهة معينة ىل ٯتكن ألحد اإلخوة أف ٯتثل؟ نعم .كأف يكوف
اٟتديث من ٚتيع طرقو ما يرويو إال أصحاب جهة معينة كأىل اٟتجاز وأىل الشاـ أو غَت ذلك من أىل
تلك اٞتهات فيقاؿ :ىذا حديث تفرد بو أىل اٟتجاز.
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طيب ىل يلزـ من التفرد أف يكوف اٟتديث غريبًا غرابة مطلقة؟ التفرد الذي ّٔذه الصورة يعٍت حينما

مشهورا قد
مطلقا؟ ما يلزـ قد يكوف اٟتديث
نقوؿ :تفرد بو أىل اٟتجاز ً
مثبل ىل يلزـ أف يكوف غريبًا ً
ً
مثبل من ٜتسة طرؽ ،فبل يلزـ من ىذا أف يكوف غريبًا غرابةً مطلقة ،قد يكوف غريبًا غرابة
يكوف مرويًا ً

مشهورا ،ا١تهم أنو إذا ما نظرنا إذل روايتو فإنو ال يرويو إال أصحاب
مطلقة ،وقد يكوف عز ًيزا ،وقد يكوف
ً
جهة معينة مع غض الطرؼ عن تلك الطرؽ.
صنػ َّْفت ُب الغريب غرابة نسبية؟ مثل
ىل ىي كثَتة أو قليلة ولو طر ًيقا واحدة ىل ىناؾ مصنفات ُ
أيضا شيء من
أيضا فيو غرائب مالك ١تن؟ البن عساكر .وىل ىناؾ ً
غرائب مالك ١تن ؟ للدارقطٍت و ً

أيضا .كل ىذا من الغريب غرابة نسبية.
الكتب .كتاب "األفراد" ١تن؟ للدارقطٍت ً

طيب يعٍت ىذه مراجعة سريعة واآلف نبتدئ ُب درس ىذا اليوـ وىو الكبلـ عن اٟتديث الصحيح

واٟتديث اٟتسن إف أمكن -إف شاء اهلل.-
يقول الحافظ -رحمو اهلل:-

الحديث الصحيح لذاتو
وخرب اآلحاد بنقل عدؿ تاـ الضبط متصل السند غَت معلل وال شاذ ىو الصحيح لذاتو .
أنا نسيت يعٍت مسألة اٟتفظ ىل ىناؾ أحد من اإلخوة يريد يسمع؟ طيب "وخرب اآلحاد بنقل عدؿ
٘تاـ الضبط متصل الس ند غَت معلل وال شاذ ىو الصحيح لذاتو" اآلف اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل-
بكبلمو ىذا يعرؼ لنا اٟتديث الصحيح لذاتو .قبل أف ندخل ُب ثنايا ىذا التعريف أيها اإلخوة أنا أقدر أف
بيننا ٯتكن من ليس لو سابق معرفة بعلم اٟتديث فبل بد من تصوير طريقة تلقي اٟتديث حىت يعرؼ ما ا١تراد
ٔتثل ىذا الكبلـ وما سيأٌب من الكبلـ.
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تعرفوف أيها اإلخوة أف النيب  كاف ُب معظم أحوالو ٬تلس بُت صحابتو -رضي اهلل تعاذل عنهم-

مثل ىذه اٞتلسة ،النيب 
صحابة النيب  لكن ا١تراد تقريب الصورة لكم فحينما ٭تدثهم ْتديث من األحاديث الصحابة -رضي
٭تدثهم وىم عنده مع فارؽ التشبيو .سواء بيٍت وبُت النيب أو بينكم وبُت

اهلل تعاذل عنهم -يسمعوف كما تسمعوف.
فتوُب النيب  فاحتاج الناس ٟتديث النيب  وىم من دل يدرؾ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فتفرؽ
الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهمُ -ب األمصار ينشروف العلم فهناؾ من ذىب إذل ببلد الشاـ ،وىناؾ من
ذىب إذل مصر ،وىناؾ من ذىب إذل اليمن ،وىناؾ من ذىب إذل العراؽ سواء البصرة أو الكوفة ،وىناؾ
من ذىب إذل ما ىو أبعد من ذلك كببلد خراساف تفرقوا -رضي اهلل تعاذل عنهم -ينشروف العلم الذي
ُٛتّْلوا إياه.

حىت إف بعض ذلك التفرؽ كاف عن عمد مثل ما صنع عمر بن ا٠تطاب  حينما أرسل عبد اهلل بن

مسعود  إذل أىل الكوفة وكتب ٢تم كتابًا يقوؿ فيو" :يا أىل الكوفة لقد أثرتكم بعبد اهلل على نفسي"

يعٍت بودي أف يكوف عبد اهلل بن مسعود عندي أستفيد من علمو .فإنو كما قاؿ النيب   كنيف ملئ

علما
ً



لكنو أراد أف ينشر ىذا العلم ُب األمصار فأرسل عبد اهلل بن مسعود إذل أىل الكوفة؛ ألف الكوفة

وفعبل نفع اهلل أىل الكوفة ٔتثل
كانت ُب ذلك الزماف ىي أحد ثغور اإلسبلـ ،وكاف يقطنها كثَت من الناس ً
عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل تعاذل عنو١ .-تا تفرؽ الصحابة كاف الواحد منهم ٬تلس أماـ الناس كما

جلس ىو أماـ النيب 

فيجلس أماـ الناس و٭تدثهم بأحاديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ -وكانوا مع

فمثبل عبد اهلل بن مسعود كاف إذا أراد أف ٭تدث عن النيب 
ذلك حذرين أشد اٟتذرً ،
وتصبب العرؽ من جبينو؛ ألنو يعرؼ ما معٌت :قاؿ رسوؿ اهلل  أو ٝتعت رسوؿ اهلل  يقوؿ :فهو
أخذتو رعشة

متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
علي
ً
يضع نصب عينيو قوؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ  :-من كذب ّ
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أيضا من الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم-مثل أنس بن مالك كاف
فكاف ىذا معروفًا عنو وعن غَته ً

أخ َّل ْترؼ فيقع ُب ذلك
إذا حدث ْتديث قاؿ :أو كما قاؿ النيب  أو ٨تو ىذا ،ٮتشى أف يكوف َ
الوعيد ،الذي يتلقى عن الصحابة وىم ُب ٣تالسهم ىذه ىم التابعوف.
امتثاال
فإذف اآلف تصوروا كيف ينتقل اٟتديث؟ النيب  توُب ،الصحابة بَػلَّغُوا اٟتديث ١تن بعدىم؛ ً
لقوؿ النيب   بلغوا عٍت ولو آية وحدثوا عن بٍت إسرائيل وال حرج  ولقولو   نَضََّر اهلل امرأ

ٝتع مقاليت فوعاىا فأداىا كما ٝتعها فرب ُمبَػلَّ ٍغ أوعى من سامع  التابعوف ىم الذين اتصلوا بالصحابة.

ذىب جيل الصحابة ماتوا أصبح الذي موجود على الوجود ىم التابعُت الذين ٖتملوا اٟتديث عن

صحابة النيب 

فهم الذين احتلوا ا١تكانة بعد ذلك ،جلسوا كما جلس الصحابة وأخذوا ينشروف العلم

ُب طبقة أتباع التابعُت ،والتابعي ىو من ٝتع الصحايب.

والصحايب ىو من ٝتع النيب 
بعضا.
ً

وأتباع التابعُت ىم الذين ٝتعوا من التابعُت ،أجياؿ َٮتْلُف بعضها

أتباع التابعُت ٝتعوا اٟتديث من التابعُت ،ويعٍت كاف عندىم حرص على ٚتع أكرب عدد من األحاديث

٦تكن ،فٍت جيل التابعُت بقي جيل أتباع التابعُت بَػلَّغُوا العلم لتبع األتباع من بعدىم.

جيبل بعد جيل ،وكل واحد من أولئك الرواة يسمع اٟتديث من شيخو،
وىكذا ما زاؿ اٟتديث يتنقل ً

فإما ٭تفظو حفظا ُب صدره ،وإما يكتبو كتابا وكاف الكثَت يكتب وٓتاصة ُب طبقة أتباع التابعُت فمن
بعدىم.
نعم كانت الكتابة موجودة ُب وقت الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -لكنها قليلة ألسباب ال أرى أف
أسهب ُب ذكرىا لعلها تأٌب إف شاء اهلل ،و١تا جاء التابعوف انتشرت الكتابة فيهم أكثر ٦تا كانت عند
الصحابة ،لكن ١تا جاء أتباع التابعُت انتشرت الكتابة وأصبح التدوين معروفًا ،فَػ َق َّل من إماـ ُب ذلك العصر

وم َد َّونًا.
إال وصنَّف ً
مصنفا ُب اٟتديث ،وأصبح ٚتيع حديثو مكتوبًا عنده ُ
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ٍب ىكذا من جاء بعدىم ما زاؿ التصنيف يأخذ شيئا من اإلبداع والتفنن يتمثل ىذا ُب ترتيبهم
اٟتديث على مسانيد أو ترتيبو على أبواب الفقو ،وانتقاء بعضهم الصحيح من اٟتديث ،وترؾ ما دل يصح
دائما لطالب العلم
وىكذا ،فإذا وضعنا ُب ٥تيلتنا طريقة التلقي ىذه بل ما ىو أبعد من ىذا يعٍت :أفضل ً
بعضا
أف يكوف كأنو مشرؼ على الناس كأنو يطلع عليهم من أعلى وينظر تلك األجياؿ وىي ٮتلف بعضها ً

الذىيب -رٛتو اهلل تعاذل -والذىيب ىو مؤرخ اإلسبلـ
ابن ناصر الدين
َّ
فهذا ىو االمتداح الذي امتدح بو ُ
يقوؿ" :إنو كأنو مشرؼ على الناس ٬ترح فيهم ،ويعدؿ ويذكر عنهم كل ما يتصل بشئوهنم" .
جدا بعلم
ولذلك علم الرجاؿ والتاريخ ىو من أ٫تيات علم اٟتديث؛ ألف علم اٟتديث وثيق الصلة ً
التاريخ ،وٓتاصة علم الرجاؿ من علم التاريخ ،فلو أف الواحد منا وضع ُب ذىنو ىذا التصور كأنو ينظر إذل
تلك األمم ،وكل جيل فيو فبلف وفبلف وفبلف أو كل عصر فيو فبلف وفبلف وفبلف من تبلميذ فبلف ومن
٘تاما معرفة اٟتديث ،ىل ىو صحيح أو غَت صحيح؟
شيوخ فبلف ،وىكذا ّٔذه الصورة فهذا يسهل عليو ً

كما سيأٌب -إف شاء اهلل -معنا من شروط اٟتديث الصحيح.

مثبل  إذا ولغ الكلب ُب إناء أحدكم فليغسلو
مثاال على ذلك النيب  حدث ْتديث ً
أضرب لكم ً

سبع مرات  تلقى ىذا اٟتديث عن النيب  عدد من الصحابة من ٚتلتهم أبو ىريرة.

توُب النيب 

جاء أبو ىريرة؛ ليحدث التابعُت فأخذ ٭تدث ىذا اٟتديث .من ٚتلة من ٖتمل ىذا

اٟتديث عن أيب ىريرة األعرج تلميذه  ،فتلقى األعرج ىذا اٟتديث عن أيب ىريرة١ ،تا توُب أبو ىريرة حدث
األعرج ّٔذا اٟتديث تبلميذه من أتباع التابعُت ،فمن ٚتلة من ٖتمل ىذا اٟتديث عن األعرج تلميذه أبو
الزناد.
انقرض عصر األعرج أو توُب األعرج فبقي الناس ٤تتاجُت إذل علم أيب الزناد فحدثهم باٟتديث الذي
ٝتعو من األعرج ،واألعرج ٝتعو من أيب ىريرة  ،وأبو ىريرة ٝتعو من النيب  فحدَّث الناس ّٔذا اٟتديث.
من ٚتلة من أخذ ىذا اٟتديث عن أيب الزناد اإلماـ مالك .فٍت عصر أيب الزناد وتوُب أبو الزناد بقي
الناس ٤تتاجُت إذل اإلماـ مالك ،بدأ اإلماـ مالك يبث اٟتديث ُب الناس وألَّف كتابو ا١تشهور ا١توطأ ،فمن
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ٚتلة ما فيو ىذا اٟتديث الذي تلقاه عن أيب الزناد من ٚتلة من أخذ ىذا اٟتديث عن اإلماـ مالك تلميذه
عبد اهلل بن يوسف التنسي الذي ىو شيخ البخاري توُب اإلماـ مالك.
جاء الناس بعد ذلك أصبحوا ٤تتاجُت لعلم اإلماـ مالك فتلقوه عن تبلميذ اإلماـ مالك ومن ٚتلتهم
عبد اهلل بن يوسف ىذا فجاء البخاري وروى ىذا اٟتديث عن عبد اهلل بن يوسف وأودعو ُب صحيحو
الذي يعترب أصح الكتب بعد كتاب اهلل -جل وعبل.-
ىذه أيها اإلخوة ىي طريقة تلقي اٟتديث ،كل األحاديث تأٌب ّٔذه الصورة إسناد الراوي األدسل يرويو
عن الراوي األعلى ،واألعلى يرويو عمن ىو أعلى منو حىت يصل إذل النيب ٨ تن ّٔذه الصورة حينما ننظر
للحديث ،العلماء ينظروف للحديث من جهتُت ُب الغالب:
ىل ىؤالء الرواة الذين يروف ىذا اٟتديث يتصفوف بصفتُت ،وىي صفة العدالة ْتيث يكوف الواحد
فاسقا مرتكبًا
أيضا ال يكوف ُب دينو جرح كأف يكوف ً
مثبل ً
٘تاما أال يكذب و ً
منهم موثوقًا ُب دينو يضمن ً
مفسقا أو غَت ذلك.
أمرا ً
ً
٦تتدحا ُب دينو يعٍت إذل الغاية ال يكفي ىذا عندىم بل
والشرط الثاشل يعٍت حىت لو كاف اإلنساف َديّْػنًا ً

ال بد أف تكوف حافظتو جيدة ال يكوف مغفبل ال يكوف ضعيف اٟتافظة ال بد أف يتوفر ىذاف الشرطاف ُب
الراوي نفسو :العدالة والضبط ،فإذا توفر ىذاف الشرطاف فإهنم ٭تكموف على ىذا الراوي بأنو ثقة أي أنو
مقبوؿ اٟتديث اتصف ّٔاتُت الصفتُت العدالة والضبط.
أيضا أف ىذا الراوي
ىل يكفي ىذا عندىم للحكم على اٟتديث بالصحة؟ ال .يقوؿ :ال بد أف نتأكد ً

الذي وصف بأنو ثقة ٝتع ىذا اٟتديث من شيخو؛ الحتماؿ أف يكوف دل يسمعو من ذلك الشيخ فيكوف
مقدوحا ُب عدالتو ،فبل بد أف
بينهما واسطة ،وىذا الواسطة غَت مقبوؿ اٟتديث إما ضعي ًفا ُب حفظو أو
ً
أيضا ٝتع اٟتديث من شيخو الذي ىو فوقو ،وىكذا حىت
نتأكد أنو ٝتع ىذا اٟتديث من شيخو ،والشيخ ً

يبلغ النيب ٔ تعٌت أف السلسلة ال بد أف تكوف متصلة اٟتلقات.
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لو انفصلت حلقة من حلقات السلسلة نعرؼ أف السلسلة تنقطع لو أف ىناؾ ثريا ٦تسوكة بسلسلة ال
أيضا
بد أف تكوف ىذه السلسلة متصلة اٟتلقات لو انقطعت حلقة ماذا ٭تصل ٢تذه الثريا؟ تسقط وىكذا ً

ضعيفا ،فهذا
حديث النيب  لو فقدت حلقة من ىذه اٟتلقات يصبح اٟتديث ماذا؟ يصبح اٟتديث ً
أكثر ما ينظروف إليو ُب السند.
أيضا نظر للمنت ال يكفي أحيانًا قد يكوف السند ظاىره الصحة ،لكن ا١تنت فيو علة تدؿ على أف
ىناؾ ً

أيضا ينقدوف
ىذا ا١تنت غلط؛ ولذلك احملدثوف ال يلتفتوف فقط للسند كما يرميهم بعض الناس .ال بل ىم ً

أيضا يبينونو ،وىذا ما سيأٌب -إف شاء اهلل -تفصيلو معنا.
ا١تنت إذا كاف ا١تنت غلطًا ،فإهنم ً

أردت أف أتكلم ّٔذا على أساس أُقَػّْرب ا١تعٌت لؤلذىاف حىت إذا تكلمنا بالشروط (شروط اٟتديث
الصحيح) كل واحد يصبح منا عنده خلفية عن ماذا نريد ّٔذا الشرط؟ .
فيقول في تعريف الحديث الصحيح :ىو ما اتصل سنده
فاٟتافظ ابن حجر اآلف يتكلم عن تعريف اٟتديث الصحيح الذي ٯتكن أف نستخلص منو شروط

اٟتديث الصحيح- .الحظتوا الكلمة ىذه -ما اتصل سنده مثلما قلت لكم ُب الثريا ال بد أف تكوف
السلسلة متصلة اٟتلقات وإال يسقط فيقوؿ :ىو ما اتصل سنده ٔتعٌت أف كل تلميذ ٝتع ىذا اٟتديث من
شيخو فهذا ما يسمى باتصاؿ السند.
ىو ما اتصل سنده بنقل من العدؿ
الحظوا التاـ الضبط فبل بد أف يتصف الراوي بالعدالة وأيش؟ والضبط ىو ما اتصل سنده بنقل العدؿ
التاـ الضبط .ىذه ثبلثة شروط.
عن مثلو إذل منتهاه
ىذه كلمة مرادفة التصاؿ السند يعٍت مثلما نقوؿ :عطف بياف.
ما ا١تراد باتصاؿ السند أي أف يكوف كل واحد من ىؤالء الرواة روى ىذا اٟتديث عن شيخ ىو أيضا
مثلو ُب العدالة و٘تاـ الضبط عن مثلو إذل منتهاه يعٍت إذل أف يصل إذل النيب  جاءنا بعد ذلك شرطاف ٫تا
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معلبل ،أو من غَت شذوذ وال علة
أيضا حىت وُب السند .وأال يكوف شا ًذا وال ً
اللذاف يلزـ توفر٫تا ُب ا١تنت و ً
ىذه ٜتسة شروط  ،ال بد من توفرىا ُب اٟتديث الصحيح "ما اتصل سنده بنقل العدؿ التاـ الضبط عن
مثلو إذل منتهاه من غَت شذوذ وال علة.
نأٌب اآلف لنفصل ُب ىذه الشروط لنعرؼ ما مرادىم ّٔا قبل ذلك أقوؿ :إف اٟتديث كما أشرنا إليو قبل
ذلك ينقسم إذل قسمُت :مقبوؿ ومردود.
ا١تقبوؿ يدخل ٖتتو أنواع أربع :الصحيح لذاتو ،والصحيح لغَته ،واٟتسن لذاتو ،واٟتسن لغَته .
ىذه األنواع األربع ىي اآلٌب تفصيلها كلها يطلق عليها القبوؿ يعٍت ىذا ىو اٟتديث ا١تقبوؿ ،فاٟتديث
ا١تقبوؿ إما أف يكوف فيو أعلى درجات القبوؿ ،أو ما ىو دوف األعلى.
عربوا باألعلى بتماـ ا لضبط ؤتا ىو دوف األعلى خفة الضبط حينما قاؿ ُب تعريف اٟتديث الصحيح
ىنا :ىو ما اتصل سنده بنقل العدؿ التاـ الضبط ،دؿ على أف ىناؾ من ىو خفيف الضبط ،وىذا ىو
راوي اٟتديث اٟتسن الذي سيأٌب -إف شاء اهلل -الكبلـ عليو يعٍت حىت تعرفوا أف اٟتديث اٟتسن واٟتديث
الصحيح تعريفهما واحد ما عدا ىذا القيد فقط.
فاٟتديث الصحيح ال بد أف يتوفر فيو ٘تاـ الضبط ،وىو أعلى حد ،واٟتديث اٟتسن يكوف دونو ْتيث
يكوف الراوي فيو خفة ُب ضبطو ليس كراوي اٟتديث الصحيح.
ما مرادىم باتصاؿ السند حينما قاؿ :ىو ما اتصل سنده؟ ا١تراد أف يكوف كل را ٍو ٝتع ذلك اٟتديث
أيضا ،وىكذا حىت يبلغ النيب  أو الصحايب إذا كاف اٟتديث موقوفًا
من شيخو ،والشيخ ٝتع من شيخو ً
على الصحايب .ىذا واضح إف شاء اهلل.
ما مرادىم بالعدالة :اتصاؿ السند مرادىم بو أف يكوف كل راو ٝتع ذلك اٟتديث من شيخو والشيخ
أيضا من شيخو الذي فوقو ،وىكذا حىت يبلغ النيب  أو الصحايب.
ٝتعو ً

أوال :ال بد من تعريف العدالة ما مقصودىم بالعدالة :قالوا ُب تعريف العدالة :ىي ملكة يعٍت
العدالة ً

مثل ما نقوؿ موىبة .ملكة ٖتمل اإلنساف على مبلزمة التقوى والبعد عن خوارـ ا١تروءة.
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أيضا ّٔذا الكبلـ؟ قالوا :مبلزمة التقوى أي أف ال يكوف الراوي موصوفًا بشرؾ أو فسق أو
ما مرادىم ً

بدعة يعٍت سا١تا من ىذه األمور ،أي :أنو إنساف موصوؼ بالتقوى والصبلح ُب دينو ليس ُب دينو ما
ً
ٮتدشو .ىذا واضح إف شاء اهلل.
البعد عن خوارـ ا١تروءة ال يكفي مسألة التدين فقط بل أضافوا ٢تا ما يسمى ٓتوارـ ا١تروءة .خوارـ
مثاال على ذلك لو أف ىناؾ إنساف تقي صاحل زاىد
ا١تروءة أي ما ٮتالف أعراؼ الناس ا١تعتربة ،أضرب لكم ً
يعٍت دينو ليس فيو مطعن ،لكن وجدناه واهلل على الرصيف أمامنا وما عيو إال سرواؿ وفانلة وجالس وباسط
األكل ويأكل بشراىة أماـ الناس وحاسر عن رأسو ّٔذه الصورة أال يلتفت الناس إليو ويعتربوف ىذا الصنيع
منو فيو شيء يدؿ على تأثر عقلو أو خفة فيو؟ ىذا شعور موجود.
قالوا :إذف ىذا اإلنساف الذي ال يبارل بأعراؼ الناس ويضرب بأعراؼ الناس عرض اٟتائط يدؿ على

أف مثلو ينبغي أف يصاف حديث النيب  عنو فحديث النيب 

ال يتحملو إال أشراؼ الرجاؿ عقبلء

الناس.
أما الذين ّٔذه الصورة ليس فقط يعٍت ىذا ا١تثاؿ لكن ضربتو ألجل التقريب لكن كل ما ٯتكن أف
مثبل ىذا اإلنساف ىل ٤ترـ
٤ترما يعٍت ً
ٮتدش اإلنساف من حيث يعٍت أف يتكلم ُب عرضو ،ولو دل يكن ذلك ً

ساترا لعورتو ليس ذلك حر ًاما عليو .ىل حراـ عليو أف يأكل على
عليو أف يبقى بفانلة وسرواؿ ما داـ ً
الرصيف؟ ليس ذلك حر ًاما عليو .لكن ا١تسألة مسألة عرؼ جار ما ينبغي لئلنساف أف ٮتالف ذلك العرؼ،
٥تالفا لصحيح السنة فهذا ال
٥تالفا لصحيح سنة النيب  أما لو كاف العرؼ ً
إذا دل يكن ذلك العرؼ يعٍت ً

نبارل بو إطبلقًا.

فهذا ما يسمى ٓتوارـ ا١تروءة يعٍت ما ٮترـ مروءة اإلنساف أماـ الناس فإذا توافر ىذاف الشرطاف ُب الراوي
طبعا ىذا بعد أف تتوفر فيو شروط أخرى
يقاؿ لو :عدؿ متصف أو مبلزـ للتقوى سادل من خوارـ ا١تروءة ً

كافرا ىذا ال يقبل حديثو عند أىل اٟتديث لو كاف صغَت السن
عاقبل فلو كاف ً
مسلما بالغًا ً
فيكوف ً
مثبل ً
دوف البلوغ ال يقبلوف حديثو .لو كاف ُب عقلو شيء ال يقبلوف حديثو.
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لكن ىذه األمور كلها أو بعضها ُب حاؿ التبليغ يعٍت ُب حاؿ تأدية اٟتديث لكن ُب حاؿ ٖتمل

مثبل لو كاف ىناؾ إنساف ٝتع اٟتديث من النيب  وىو كافر ٍب توَب النيب 
اٟتديث يصح ً

ٍب أسلم

بعد ذلك ٍب حدث بذلك اٟتديث الذي ٖتملو َح َاؿ الكفر ،ىذا يصح أـ ال يصح؟ نقوؿ :يصح ألنو أدى

أيضا لو كاف ٖتمل اٟتديث وىو صغَت ٍب
اٟتديث ُب حاؿ إسبلمو ،وإف كاف ٖتملو ُب حاؿ كفره كذلك ً

بلغو بعدما بلغ سن الرشد ،فهذا يقبل حديثو لكن كونو ٭تدث بذلك اٟتديث ،وىو صغَت السن ال يقبل

حديثو عند العلماء ىذا بالنسبة ١تا نسميو مسألة العدالة انتهينا منها.
نأٌب ١تسألة الضبط :قاؿ :ما اتصل سنده بنقل عدؿ التاـ الضبط .
ما ا١تراد بالضبط؟ قالوا :الضبط ينقسم إذل قسمُت :ضبط صدر ،وضبط كتاب .ضبط الصدر اشًتطوا
فيو أف يكوف الراوي حافظًا ضابطًا ٟتديثو دل يطرأ عليو ما يقدح ُب حفظو .ما معٌت ىذا؟ إذا كاف اإلنساف
أعطاه اهلل -جل وعبل -حافظة إما قوية أو على األقل يعٍت مثل بقية الناس ْتيث ال تكوف حافظة ضعيفة،
فهذا يسمونو إذا كاف ما يلقى إليو ٭تفظو ويضبطو ىذا يسمونو ضبط صدر أو حفظ صدر ،يعٍت ما ٭تتاج
إذل كتاب.
ىذا ٦تكن يستمر معو حفظو إذل أف يتوفاه اهلل فهذا ىو الضابط لكن أحيانًا بعضهم يبتلى بشيء اٝتو

االختبلط يكرب ُب السن ،فإذا كرب ُب السن خرؼ حدث عنده اختبلؿ ُب عقلو فاضطربت عليو األحاديث
ففي ىذه اٟتاؿ ىم ٯتيزوف.
احملدثوف ال يهدروف حديث الراوي ىذا كلو لكن يقولوف :ننظر إذل الرواة الذين رووا اٟتديث عنو ىؤالء
الرواة الذين تلقوا اٟتديث عن ىذا الرجل ىم ينقسموف إذل ثبلثة أقساـ فبعضهم ٝتع منو اٟتديث ُب حاؿ
صحيحا  ،يعتربوف يعٍت
صحة عقلو قبل أف ٮترؼ قبل أف ٮتتلط فهؤالء ىم الذين ٬تعل احملدثوف حديثهم
ً
حالة االختبلط كأهنا حالة وفاة ،فكأف ىؤالء الذين رووا عنو ُب تلك اٟتالة ٝتعوا منو ُب حالة حياتو

الفعلية ،وىناؾ أناس ما ٝتعوا منو إال بعدما اختلط بعدما خرؼ بعدما ضعفت حافظتو فهؤالء عندىم
حديثهم ضعيف.
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ىناؾ بعض الرواة يسمع من الراوي ُب حاؿ قوة حافظتو ُب حاؿ صحة عقلو وبعدما اختلط فاحملدثوف
حيطة ٟتديث النيب  - يتوقفوف عن قبوؿ حديث ىؤالء ويلحقونو بالصنف الثاشل ،وىم الذين ٝتعوابعد اختبلط لعدـ ٘تيز حديثهم.
بعض الرواة ال يتميز حديثهم يعٍت ٮتتلط لكن ال يعرؼ من الذي روى عنو قبل االختبلط ومن الذي
مثبل من الصنف األوؿ أبو إسحاؽ السبيعي اختلط لكن عرؼ أف مثل
روى عنو بعد االختبلط فعندنا ً
شعبة وسفياف الثوري وأمثا٢تم ىؤالء رووا عنو ُب حاؿ سبلمتو فحديث ىؤالء عنو صحيح ،لكن مثل
مثبل الليث
سفياف بن عيينة ٝتع منو بعدما اختلط فحديث سفياف عنو فيو ما فيو من الضعف لكن عندنا ً
بن أيب سليم ىذا الراوي كما يقوؿ اٟتافظ ابن حجر اختلط حديثو فلم يتميز ُِ
فًتَؾ يعٍت دل يعرؼ مىت
اختلط فما ٘تيز صحيح حديثو من سقيمة فًتؾ حديثو كلو فهذا مقصودىم بضبط الصدر.
أما ضبط الكتاب فقد يكوف الراوي دل يعطو اهلل -جل وعبل -قوة حافظة لكنو يستعيض عن ىذا
بالكتابة فيقوؿ حىت ولو دل تكن حافظتو قوية لكن أنا كل ما يقولو الشيخ أكتبو فتجده صاحب كتاب.
أيضا أف يعرؼ أنو صاف كتابو دل يسلمو ألحد يلعب
فهل يكفي ىذا أنو صاحب كتاب ؟ قالوا ال .بشرط ً
فيو أو دل يتطرؽ إليو الشك ُب كتابو .كيف؟ بعضهم يتساىل فيدفع حديثو لبعض الطلبة غَت ا١توثوقُت

فتجد بعضهم يكتب فيو أحاديث دل يسمعها ىو ُب اٟتقيقة من شيخو فيبدأ ٭تدث ّٔذه األحاديث وكأنو
ٝتعها وىو دل يسمعها.
ناقما على ذلك
وبعض الطبلب يكوف فيو من نوع العفرتو كما نسميو فتجد إما فيو فسق أو يكن ً
الشيخ أو ما إذل ذلك فيدخل ا١توضوعات ُب كتاب الشيخ يلحقها فيو فيسقط حديث ذلك الشيخ وأحيانًا
مثبل يكوف لو ابن واإلنساف ال ينفك عنو
نفس الشيخ ال يكوف لو أدسل سبب لكنو يبتلى ابتبلء فبعضهم ً
ابنو .ابنو معو ُب البيت فهذا االبن يأٌب بكتاب والده فيدخل فيو ا١توضوعات وىذا الوالد عن سبلمة نية
يأٌب فيحدث ىذه األحاديث وكأنو ٝتعها؛ ألنو ال ٭تفظ حفظو حفظ كتاب فيحدث ّٔذه األحاديث
وكأنو ٝتعها من شيوخو.
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فعلماء اٟتديث كل ىذه يتنبهوف لو -وهلل اٟتمد -فتجدىم يذكروف أحاديث ىذا الراوي وجدوا فيها
ا١تناكَت بدءوا يتكلموف فيو ويسقطوف حديثو مثل قيس بن الربيع .فهو لو نظرًب ُب ثناء األئمة عليو ُب دينو
يعٍت ما فيو َمطْ َعن ىو إماـ ُب دينو لكن حديثو مًتوؾ بسبب ماذا؟ قالوا :ألف ابنو أدخل ُب كتابو ما ليس

من حديثو فحدث بو فًتؾ حديثو.

بعضهم يكوف لو جار سوء مثل عبد اهلل بن صاحل كاتب الليث فجاره ىذا يستطيع يقلد خطو فأصبح
يكتب اٟتديث ُب الرقاع ويرميها ُب بيت عبد اهلل بن صاحل فهو يظن أف ىذه الرقاع من كتبو فيأخذىا
ويضعها و٭تدث ّٔا فأصبح ٭تدث با١تناكَت فأسقطوا حديثو ٢تذا السبب فهذا كلو من نوع عدـ ضبط
الكتاب.
أيضا مثل سفياف بن وكيع ىو إماـ لكنو اٗتذ وراقًا يعٍت الذي ينسخ لو ،لكن ىذا الوراؽ ليس
كذلك ً

بثقة فأصبح يدخل على سفياف بن وكيع بعض األحاديث اليت ليست من حديثو فجاءه أبو زرعة وأبو حاًب
الرازياف فنصحاه فقالوا لو :إنك دخل ُب حديثك ا١تنكرات وكل ىذا الببلء نرى أنو بسبب وراقك فشكا
٢تما قاؿ :ماذا أصنع؟ قاال٨ :تن نكفيك٫ .تا إماماف نقاداف مثل الصيارفة .الصَتُب ٕتده يضرب باٞتنيو
األرض يعرؼ ىذا اٞتنيو صاُب وال ما ىو صاُب.
أيضا نفس الشيء قالوا٨ :تن نكفيك
يعٍت ما ٭تتاج ميكروسكوب وال آالت تكتشف الزيف فهؤالء ً
نستطيع ٪تيز صحيح حديثك من سقيمو ،لكن بشرط أف تبعد ىذا الوراؽ السيئ إذا أبعدتو ٨تن ٪تيز لك
حديثك ويصفو لك حديثك ،وتسلم عند العلماء.

فظن أنو انصاع لنصحهما فوجدا أنو بعد ذلك مازاؿ م ِ
صِّرا على اٗتاذ ىذا الوراؽ فتكلما فيو  ،وتكلم
ُ

فيو بقية األمة فسقط حديث سفياف بن وكيع ىذه أمثلة واألمثلة كثَتة ُب اٟتقيقة كلها تدؿ على أهنم
أبدا ُب أف ىذا
يشًتطوف ُب حفظ الكتاب أف يصوف احملدث كتابو ْتيث يسلم لو حديثو ال يتطرؽ الشك ً

اٟتديث ىو اٟتديث الذي ٝتعو من شيخو ودونو ،فكاف كثَت منهم ٭ترص أشد اٟترص على كتابو ال يدفعو

ألحد إال ْتضوره مثل اإلماـ مالك -رٛتو اهلل -كاف أحيانًا يدفع ا١توطأ لتلميذه ويقوؿ :اقرأ  ،ويقرأ والناس
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ينسخوف األحاديث ٍب يستلم الكتاب منو وىو حاضر ،وإذا غلط التلميذ قَػ َّوَـ غلطو مثل ىذا ىو صيانة
الكتاب.
أما الذي يدفع كتابو إذل من ىب ودب فهذا يتكلموف فيو ،فأظن -إف شاء اهللّٔ -ذا وضح ا١تقصود
بضبط الصدر وضبط الكتاب.
نعم يا أخي.
س( :سؤاؿ غَت مسموع)
ج :مسألة ا١تتابعات ىذه ستأتينا إف شاء اهلل ،لكن يعٍت جوابًا لسؤالك أقوؿ :نعم بشرط أف يكوف
يسَتا ؛ ألهنم ال ٭تكموف على كل األحاديث اليت
أيضا ضعفها ً
يعٍت اٟتديث ليس فيو نكارة وا١تتابعة ً
ضعفا ً
َّث بشيء َح ِفظَو.
رواىا الراوي بعدما اختلط بأهنا ضعيفة قد يكوف َحد َ
مثبل احًتقت كتبو فأصبح ٭تدث
أيضا الذي احًتقت كتبو يعٍت أنواع االختبلط كثَتة بعضهم ً
كذلك ً

َّث فاختلطت
أيضا اعتربوه من نوع االختبلطَ ،حد َ
٦تا علق من تلك الكتب ْتفظو ،مثل ابن ٢تيعة فهذا ً
أيضا زيادة الضعف الذي طرأ على حفظو بسبب فجيعة اٟتادثة حينما
عليو األحاديث ،وقد يكوف ً
احًتقت كتبو ،وىذا ليس باألمر ا٢تُت بعضهم مثل أيب بكر بن أيب مرصل جاءه لصوص فسرقوا متاع بيتو

ففجيعة اٟتادثة أثرت على عقلو فاختلط يعٍت أنواع االختبلط كثَتة.
بعد ىذا نأٌب للشرط الذي بعد ىذا وىو عدـ الشذوذ :اٟتقيقة أيها اإلخوة الشاذ سيأٌب -إف شاء اهلل
مفصبل لكن على أساس نعرؼ ما مقصودىم
معنا -ٯتكن ُب الليلة القادمة أو اليت بعدىا الكبلـ عليو
ً
٥تالفا من ىو أوثق
بالشذوذ .الشاذ فيو خبلؼ ُب تعريفو لكن الراجح ىو ما ينفرد بو الثقة أو ما يرويو الثقة ً

عددا  ،ىذا تعريف الشاذ ا١تختار.
منو ،أو أكثر ً

عددا .فأحيانًا ٧تد ىذه ا١تخالفة من الثقة تكوف
ىو ما يرويو الثقة ً
٥تالفا من ىو أوثق منو  ،أو أكثر ً

أمرا من األمور
أحيانًا ُب اإلسناد وأحيانًا ُب تكوف ا١تنت ،فلو أف مثبل ىناؾ بعض الثقات روى حديثًا ٭تلل ً
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وجاء ثقة وخالفهم ُب ذلك فذكر اٟتديث على أنو ٭ترـ ذلك األمر ىذا يعتربونو أي شيء؟ يعتربونو شا ًذا؛
عددا .
ألف فيو ٥تالفة ١تن ىو أوثق منو أو أكثر ً

مثبل بعضهم روى اٟتديث على أنو عن النيب 
وقد يكوف ُب السند كأف يكوف ً

وبعضهم يروي

اٟتديث على أنو من قوؿ الصحايب ،ىذا يسمونو اختبلؼ :ىل اٟتديث مرفوع أو موقوؼ؟ يعٍت ىل ىو

مرفوع إذل النيب 

يعٍت من قوؿ النيب -عليو لصبلة والسبلـ -أو موقوؼ يعٍت من قوؿ الصحايب فهذا

نوعا من ا١تخالفة.
ٯتسونو ً
أيضا ً

عددا أو األوثق ىو الذي رواه عن النيب 
فَتوف ً
مثبل إذا كاف األكثر ً

اعتربوا ىذه ىي الرواية

الراجحة ،والذي رواه ٓتبلؼ ذلك يعتربونو شذوذًا ىذا ا١تقصود بالشذوذ ،وسيأٌب إف شاء هلل فيو مزيد
تفصيل.
معلبل ٭تتاج ىذا إذل معرفة
معلبل .أال يكوف شاذًا عرفناه وأال يكوف ً
بعد ذلك قاؿ :أال يكوف شاذًا وال ً
العلة قالوا ُب تعريف العلة -وىذا التعريف اصطبلحي ٢تا :-ىي سبب غامض خفي يقدح ُب صحة
اٟتديث.
فاشًتطوا ٢تا ىذه ا لشروط :أف تكوف غامضة ،خفية ،وأف تقدح ُب صحة اٟتديث ،ال بد من ىذين
الشرطُت ،ىي سبب غامض خفي يقدح ُب صحة اٟتديث فلو كانت العلة ظاىرة ىذه ال يسموهنا علة
اصطبلحية ،وإف كاف بعضهم قد يقوؿ :علة ىذا اٟتديث كذا وكذا ،لكن ُب االصطبلح يقصدوف العلة
ّٔذين الشرطُت .
وأ ف تقدح ُب صحة اٟتديث ،فلو كانت العلة علة يعٍت خفيفة ما تقدح ُب صحة اٟتديث فهذه أيضا
ال يسموهنا علة اصطبلحية ،وإف كاف بعضهم قد يسمي اٟتديث أيضا معلوال ،وإف دل تكن تلك العلة
قادحة لكن نقصد بالتعريف االصطبلحي.
 اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت وبعد  -إخوٌب
ُب اهلل قالوا ُب تعريف العلة -وىذا تعريف اصطبلحي ٢تا :-ىي سبب غامض خفي يقدح ُب صحة
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اٟتديث .فاشًتطوا ٢تا ىذه الشروط :أف تكوف غامضة خفية ،وأف تقدح ُب صحة اٟتديث .ال بد من
ىذين الشرطُت :ىي سبب غامض خفي يقدح ُب صحة اٟتديث.
فلو كانت العلة ظاىرة ،ىذه ال يسموهنا علة اصطبلحية ،وإف كاف بعضهم قد يقوؿ :علة ىذا اٟتديث
كذا وكذا ،لكن ُب االصطبلح يقصدوف بالعلة ىذين الشرطُت.
أيضا ال
وأف تقدح ُب صحة اٟتديث فلو كانت العلة علة يعٍت خفيفة ما تقدح ُب صحة اٟتديث فهذه ً

معلوال ،وإف دل تكن تلك العلة قادحة
أيضا ً
يسموهنا علة اصطبلحية ،وإف كاف بعضهم قد يسمي اٟتديث ً
مثبل:
لكن نقصد بالتعريف االصطبلحي .ٯتكن بعض اإلخوة ما يعرؼ إال با١تثاؿ٪ .تثل على ىذا :نقوؿ ً

إذا كاف اٟتديث ظاىر سنده الصحة مروي بسند ظاىره الصحة ،لكن ُب متنو شيء يدعو للتوقف،
مثاال على ذلك  ،مثاؿ كنت قررتو على بعض اإلخوة ُب بعض دروس ا١تصطلح ٯتكن إذا كاف
وأضرب لكم ً
بعضهم حاضرا ال ٬تيب يتيح الفرصة يعٍت لئلخوة اٞتدد.
روى عبد الرزاؽ ُب مصنفو واٟتاكم ُب مستدركو وغَتىم من حديث أٝتاء بنت عميس أهنا قالت:



حضرت زواج فاطمة من علي -رضي اهلل تعاذل عنهم أٚتعُت -فبصر يب النيب  فقاؿ :من ىذه ؟ قالت:
فقلت :أٝتاء بنت عميس .قاؿ :جئت ُب زواج ابنة رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؟ قالت :قلت:
نعم .قالت :فدعا رل



ىذا اٟتديث فيو شيء غلط ،يعٍت دعا الذىيب -رٛتو اهلل -إذل أف ٭تكم على ىذا اٟتديث بأنو غلط،
ح ىت وإف كاف ظاىر سنده الصحة .فما ىو يا ترى الغلط ُب مثل ىذه الرواية ؟ ىي ليست زوجة عبد اهلل
بن جحش ،ولكنها زوجة من ؟ من يعرؼ أٝتاء بنت عميس زوجة من ؟ زوجة أيب بكر الصديق .ىذا بعد
ذلك لكن قبل .ىي تزوجها ثبلثة من الصحابة .تزوجها أبو بكر ،وبعدما توُب من تزوجها ؟ علي بن أيب
طالب ،وقبل أيب بكر كانت ٖتت من ؟ أحسنت بارؾ اهلل فيك كانت ٖتت جعفر بن أيب طالبُ .ب وقت
زواج فاطمة -رضي اهلل عنها.-
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ولذلك أقوؿ لكم :يعٍت ..علم اٟتديث موصوؿ بالتاريخ .زواج فاطمة كاف ُب السنة الثانية من ا٢تجرة،
وُب السنة الثانية من ا٢تجرة كانت أٝتاء مع زوجها جعفر ُب أين؟ ُب اٟتبشة .كانوا مهاجرين ما قدموا إال
ُب السنة السابعة من ا٢تجرة .فالذىيب -رٛتو اهلل -مؤرخ فقاؿ :ىذا اٟتديث غلط لكن من فُت جاء
الغلط؟ اهلل أعلم.
قاؿ :فلعلها أختها سلمى ،ولعل الراوي غلط ُب أٝتاء ،فالصواب أهنا من رواية أختها سلمى فغلط
وقاؿ :أٝتاء؛ ألننا ال ٯتكن أف نقبل اٟتديث حىت ولو كاف ظاىر سنده الصحة ؛ ألف متنو فيو غلط .
فمثل ىذا يسمونو علة ؛ ألهنا غامضة وخفية يعٍت ٖتتاج إذل إماـ ليربز ىذه العلة حىت يبينها قالوا:
سبب غامض خفي يقدح ُب صحة اٟتديث .فببل شك أف ىذه تقدح ُب صحة اٟتديث .يعٍت ال ٯتكن أف
يقبل اٟتديث ّٔذه الصورة .ىذا ىو بالنسبة لتعريف العلة.
الظاىر أف األخ الذي اشتكى من الطوؿ أنو مصيب لطواؿ شرحو لكن يعٍت اإليضاح يستدعيٍت ُب
اٟتقيقة إذل اإلطالة ،وإف شاء اهلل يعٍت معنا مزيد وقت .يعٍت أنا مقسم نفسي على أننا إف شاء اهلل يعٍت ُب
هناية الدورة نكوف قد هنينا الكتاب فهذا لتطمئنوا.
قال الحافظ بعد ذلك:

درجات الحديث الصحيح
وتتفاوت ُرتَبو بتفاوت ىذه األوصاؼ

يعٍت تتفاوت رتب اٟتديث الصحيح بتفاوت ىذه األوصاؼ يعٍت اتصاؿ السند والعدالة و٘تاـ الضبط

موجودا
وعد؛ـ الشذوذ وعدـ العلة ،وٓتاصة مسألة الضبط ىي أكثر ما ٕتعل التفاوت ُب اٟتديث يكوف
ً

تتفاوت رتب اٟتديث الصحيح ٔتعٌت أف ىناؾ حديثا صحيحا من أعلى الدرجات ،وىناؾ حديث صحيح

من أوسط الدرجات ،وىناؾ حديث صحيح من أنزؿ الدرجات ،وكل ىذا مثَّل لو اٟتافظ باألمثلة اآلتية:
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أما اٟتديث الصحيح الذي ىو من أعلى الدرجات فقاؿ :ىذا ما يسمى  -أو ما يطلقوف عليو -
بأصح األسانيد .فالعلماء وجدوا أف ىناؾ أسانيد تروى ّٔا كثَت من األحاديث فأعجبوا ّٔذه األسانيد
ونظافتها وجودمها  ،فاختلفت عبارامهم كل ْتسب إعجابو بإسناد من األسانيد ،بل ٕتد اإلماـ الواحد
يعجب بعدة أس انيد فتجده مرة يقوؿ :ىذا اإلسناد أصح األسانيد ،ومرة يقوؿ :ىذا اإلسناد أصح
فضبل عن أف يكوف ىذا االختبلؼ بُت عدة من
األسانيد ،ومرة يقوؿ :ىذا اإلسناد أصح األسانيد ً
العلماء.
يعٍت ما داـ أف العادل الواحد قد ٮتتلف قولو ،فمن باب أوذل أف ٗتتلف أقواؿ العلماء فبعضهم يعٍت
قاؿ :أصح األسانيد -وىذا قوؿ البخاري -السلسلة الذىبية ما يرويو مالك عن نافع عن ابن عمر.
وبعضهم قاؿ :ال .بل أصح األسانيد ما يرويو ابن شهاب الزىري عن سادل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيو
أيضا عن أبيو عمر ،وكبل٫تا صحابياف كما ىو
عبد اهلل بن عمر وأحيانًا يكوف عبد اهلل بن عمر يرويو ً
معروؼ .فبعضهم قاؿ :ىذا أصح األسانيد.
بعضهم قال :ال .بل أنا أرى أف أصح األسانيد ما يرويو ٤تمد بن سَتين التابعي اٞتليل عن التابعي

الذي كاد أف يكوف صحابيًا وىو عبيدة السلماشل -رٛتو اهلل -؛ ألنو أسلم ُب وقت النيب 
النيب  بسنتُت ولكنو يعٍت حينما قدـ من ا١تدينة كاف النيب  قد توُب ،فأخذ عن أصحاب النيب -عليو
الصبلة والسبلـ -فما يرويو ٤تمد بن سَتين عن عبيدة السلماشل عن علي بن أيب طالب  بعضهم قاؿ:
قبل وفاة

ىذا أصح األسانيد.
بعضهم قال :ال .بل أصح األسانيد عندي ما يرويو إبراىيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد اهلل
جدا.
بن مسعود ،وبعضهم قاؿ غَت ذلك .يعٍت أقواؿ كثَتة ً

لكن ىذه األقواؿ كلها للعلماء منها موقف قالوا :كل ىذه األسانيد -تعترب من أصح األسانيد لكن

كوننا نفاضل بينهما أو نقوؿ :إف ىذا اإلسناد ىو أصح األسانيد على اإلطبلؽ ،ىذا ال ينبغي إذف ماذا
نفعل؟ أو ما ىو ا١توقف الذي نقفو من أقواؿ ىؤالء العلماء؟

95

متن نخبة الفكر
فمثبل ٯتكن أف أقوؿ :إف أصح األسانيد عن عبد اهلل بن مسعود ما
قالوا :نقيد .إما بالصحايب أو بالبلد ً
يرويو إبراىيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود ٯتكن أف أقوؿ :أصح األسانيد عن أيب ىريرة ما
مثبل عن أيب ىريرة.
يرويو ٤تمد بن سَتين ً
ٯتكن أف أقوؿ ُب أصح األسانيد عن أيب بكر الصديق ما يرويو إٝتاعيل بن أيب طالب عن قيس بن أيب
حازـ عن أيب بكر الصديق . 
فيمكن أف أقيد بالصحايب الذي روى ذلك اٟتديث ،فأقوؿ أصح األسانيد إذل فبلف ىو اإلسناد
الفبلشل.
ىنا يواج هنا مشكلة أخرى .أف بعض الصحابة يرد عنو أكثر من إسناد كلها من أصح األسانيد .مثل
عبد اهلل بن عمر منهم من قاؿ :أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ،ومنهم من قاؿ :ال  ،بل
الزىري عن سادل عن أبيو ،ومنهم من قاؿ غَت ذلك فهنا نقوؿ :ال نفاضل .بل كلها تعترب من أصح
األسانيد.
فمثبل ٯتكن أف أقوؿ :أصح أسانيد ا١تكيُت ما يرويو سفياف بن
منهم من قاؿ ٯتكن أف نقيد باٞتهة ً
عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس -رضي اهلل تعاذل عنهما -وٯتكن أف أقوؿ :أصح أسانيد الكوفيُت
مثبل ما يرويو إبراىيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود  ،وىكذا ُب أمثلة عدة لكل بلد ٯتكن أف
ً
يكوف ىناؾ إسناد يعترب من أصح األسانيد.
فهذا ىو ا١توقف الصحيح الذي ينبغي أف يوقف ٦تا يقاؿ فيو :أصح األسانيد  ،ا١تهم أف كل األسانيد
اليت قيل فيها :إهنا أصح األسانيد تعترب ُب الدرجة العليا من الصحيح.
دوهنا مرتبة أخرى ،وىي ال يت مثَّل ٢تا اٟتافظ ابن حجر برواية ٛتاد بن سلمة عن ثابت البناشل عن أنس
بن مالك -رضي اهلل تعاذل عنو -أو برواية بريد بن عبد اهلل بن أيب بردة عن جده الذي ىو أبو بردة عن
أبيو الذي ىو أبو موسى األشعري.
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ىذه الراوية ،والرواية األخرى رواية ٛتاد بن سلمة ،ورواية بريد بن عبد اهلل يعٍت ىذا اإلسناد ال يعترب من
فمثبل:
الدرجة العليا من الصحيح؛ ألف ىناؾ من تكلم ُب مثل ىؤالء الرواة ً
رواية ٛتاد بن سلمة عن ثابت عن أنس٧ .تد البخاري -رٛتو اهلل -أعرض عن االحتجاج ّٔا ،وإ٪تا
أوردىا ُب الشواىد وا١تتابعات ،فلم ٭تتج برواية ٛتاد بن سلمة عن ثابت عن أنس.
أما مسلم -رحمو اهلل -فإنو اجتهد واعتبرىا رواية صحيحة واحتج بها؛ فؤلجل ىذا قالوا :ىذا ال
يعترب من الدرجة العليا من الصحيح؛ ألجل أف ىناؾ بعض العلماء ٢تم موقف من ىذه الرواية؛ لكننا
نعتربىا من الدرجة الوسطى .ىل دوهنا درجة؟ قالوا :نعم دوهن ا درجة .مثل رواية سهيل بن أيب صاحل عن
والده أيب صاحل السماف واٝتو ذكواف عن أيب ىريرة أو ما يرويو العبلء بن عبد الرٛتن عن أبيو عن أيب ىريرة
أيضا فيها كبلـ ،لكنها يعٍت من قسم الصحيح.
-رضي اهلل تعاذل عنو -فهذه الرواية ً

احتجاجا أما
أيضا فلم ُٮتَّْرجها ُب صحيحو
فا١تهم أف رواية سهيل ورواية العبلء أعرض عنها البخاري ً
ً

مسلم -رٛتو اهلل -فإنو قد احتج ّٔاتُت الروايتُت فلذلك قالوا :ىذه من أنزؿ درجات الصحيح ىذا بالنسبة
للصحيح لذاتو.
يقوؿ اٟتافظ :فإف اٞتميع يشملهم اسم العدالة والضبط إال أف للمرتبة األوذل من الصفات ا١ترجحة -
يعٍت من قوة الضبط -ما تفضل بو على الدرجة الوسطى وللدرجة الوسطى ميزة تفضل ّٔا عن الدرجة
الدنيا.
أيضا
بعد ذلك َّبُت اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهللُ -ب شرحو وىذا غَت موجود ُب النخبة أف ىناؾ ً

درجات للصحيح غَت ىذه الدرجات .أعلى الصحيح وما ىو دونو وما ىو دوف ذلك .فقاؿ" :عندنا بعض

األحاديث ٧تد أف البخاري ومسلم يتفقاف على إخراجها وبعض األحاديث ٧تد البخاري فقط ىو الذي
ٮتَّْرجها وبعض األحاديث مسلم فقط ىو الذي ٮترجها ،فما ىو الًتتيب الصحيح ١تثل ىذه الروايات
الثبلث؟
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قاؿ :ببل شك أف ما ٮترجو البخاري ومسلم ىو الدرجة العلياٍ ،ب يليو ما أخرجو البخاري فقطٍ ،ب يليو
ما أخرجو مسلم فقط ،بناء على ىذا الًتتيب فقط وال ىناؾ مراتب أخرى؟ قاؿ :ال .بل ىناؾ مراتب
مثبل ُب مسند أٛتد ،أو ُب
أصبل لكنو حديث صحيح؛ وليكن ً
أخرى .لو دل يكن اٟتديث ُب الصحيحُت ً
أيضا يعٍت بعد دراسة سنده وجدنا أنو صحيح.
غَته من الكتب ،فهذا اٟتديث ىو ً

أيضا ،فنجد أحيانًا نفس رجاؿ البخاري ومسلم موجودوف ُب ذلك
لكن ىذه الصحة على مراتب ً
اٟتديث فيمكن أف نقوؿ ُب ىذه اٟتاؿ :ىذا حديث صحيح على شرطهما .يعٍت على شرط من؟ على

شرط البخاري ومسلم .صحيح ىذا اٟتديث ما أخرجو البخاري ومسلم لكن الرواة ىم نفس الرواة .الرواة
الذين احتج ّٔم البخاري ومسلم ىم نفس الرواة الذين موجودوف ُب ىذا اٟتديث فلذلك قلنا عن ىذا
اٟتديث :إنو صحيح على شرط البخاري ومسلم.
أحيانًا ٧تد اٟتديث تتوفر فيو صفات الرواة الذين احتج ّٔم البخاري فقط فهذا اٟتديث يقاؿ عنو:
صحيح على شرط من؟ على شرط البخاري .أحيانًا ٧تد اٟتديث تتوفر فيو صفات الرواة الذين ٭تتج ّٔم
مثبل رواية العبلء بن عبد الرٛتن عن أبيو  ،ما احتج ّٔا البخاري
من ؟ مسلم مثل :ما مثلنا بو قبل قليل ً
مثبل ُب مسند
احتج ّٔا من مسلم ،فلو وجدنا رواية العبلء بن عبد الرٛتن عن أبيو عن أيب ىريرة موجودة ً
أٛتد نقوؿ عن ىذه الرواية أيش؟ صحيحة لكن على شرط من؟ على شرط مسلم ؛ ألف مسلما أخرج
نفس اإلسناد أخرج أحاديث بنفس ذلك اإلسناد فهذا نقوؿ عنو صحيح على شرط من؟ على شرط
مسلم .ىذه اآلف.
ضا إضافية :ما كاف على شرطهما ،يعٍت البخاري ومسلم  ،وما كاف على شرط
إذن ثالث درجات أي ً

من؟ البخاري على شرط البخاري ،وما كاف على شرط مسلم  ،كم أصبحت ا١تراتب ٔتجموعها؟ ست
صحيحا لكنو ليس على
مراتب .فقط وال فيو مراتب أخرى؟ قاؿ :ال بل ىناؾ مرتبة إضافية وىي ما كاف
ً

شرطهما .يعٍت وجدنا فيو رواة دل ُٮتَّْرج ٢تما البخاري ومسلم وىم ثقة فحكمنا على اٟتديث بالصحة ،وإف
دل يكن كل رواتو أخرج ٢تم البخاري ومسلم أو أحد٫تا فهذه مراتب سبع ّٔذا التفصيل:
 -1ما اتفق على إخراجو البخاري ومسلم.
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 -2ما انفرد بإخراجو البخاري.
 -3ما انفرد بإخراجو مسلم.
صحيحا على شرطهما.
 -4ما كاف
ً

صحيحا على شرط البخاري.
 -5ما كاف
ً
صحيحا على شرط مسلم.
 -6ما كاف
ً

صحيحا لكنو ليس على شرط واحد منهما.
 -7ما كاف
ً

أيضا عما ىو أكثر من ىذا
ىذا تقسيم آخر ١تراتب الصحيح .طيب كاف بودي ُب اٟتقيقة أف أتكلم ً

أحدا ،فنقف عند ىذا
لكن أنا التزمت معكم على أف الوقت ينتهي إذل الساعة العاشرة وحىت يعٍت ال ٨ترج ً

اٟتد اآلف تقريبًا الساعة العاشرة ونكمل إف شاء اهلل ُب الليلة القابلة .وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد .

أحد اإلخوة يقوؿ :إف التمثيل الذي مثلت بو لكيفية رواية اٟتديث يعٍت قد يسر أشياء كانت مشكلة

وعسَتة عنده ،ويرجو يعٍت أف أكرر مثل ىذا ُب أوانو :فأقوؿ :إف شاء اهلل أنا سأجتهد وتعرفوف أف القصور
ال بد منو.
أيضا أحد اإلخوة كبلمو نفس الكبلـ .واهلل ا١تستعاف .يعٍت ىذه ما ىي بأسئلة كلها يعٍت مشاعر
ً
خَتا.
لبعض اإلخوة جزاىم اهلل ً
عدال كيف نفهم ىذا وأكثر كتب أىل
س :أحد اإلخوة يقوؿ :بالنسبة الشًتاط أف يكوف الراوي ً

اٟتديث يرووف اٟتديث عن أىل البدع؟
ج :أقوؿ :يعٍت ىناؾ يعٍت حقيقة بالنسبة للكبلـ عن العدالة وكيفية معرفتها والضبط وكيفية معرفتو ىذا
إف شاء اهلل سيأٌب معنا؛ ألف الًتتيب الذي رتب اٟتافظ ابن حجر كتابو عليو يعٍت ترتيب جيد يريده يعٍت
متصل بعض مباحثو ببعضها اآلخر  ،فالكبلـ عن كيفية معرفة العدالة وكيفية معرفة الضبط ىذه سيأٌب إف
شاء اهلل الكبلـ عليها قريبًا بإذف اهلل.
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س :أحد اإلخوة يقوؿ :نريد التفصيل الكامل ُب حاؿ ابن ٢تيعة والرواية عنو وىل صحيح أف الرواة عنو
قبل اختبلطو إذل أحد عشر راويًا أـ ال؟

ج :أقوؿ :أيها اإلخوة يعٍت رأيي ُب ابن ٢تيعة أف الضعف كاف عنده من أصل ،لكن ضعفو قبل

٤تتمبل يعٍت ٯتكن أف ٯتشي ُب ا١تتابعات والشواىد ،لكن بعدما حصل لو
ضعفا ً
االختبلط الشديد كاف ً
اختبلط دخلت ا١تناكَت وا١توضوعات ُب أحاديثو فأصبحت أحاديثو فيها من الببليا والطواـ الشيء الكثَت،
فهذا عندي حاؿ ابن ٢تيعة.
وكيف نفصل بُت حالو األوذل وحالو األخرى؟ نقوؿ ما كاف من رواية مثبل العبادلة مثل عبد اهلل بن
وىب وعبد اهلل بن ا١تبارؾ وعبد اهلل بن يزيد ا١تقريء وغَتىم ٦تن ٝتع منو قبل االختبلط ىؤالء روايتهم
أعدؿ من رواية غَتىم ،لكنها ليست صحيحة ،وإ٪تا أعدؿ يعٍت ضعفهما ضعف ٤تتمل ٯتكن أف ينجرب
بطريق أخرى.
س :يقوؿ أحد اإلخوة١ :تاذا ال تكوف ا١تناقشة شفوية بعد هناية الدرس على شرط أال ٗترج عن موضوع
الدرس؟
ج :أقوؿ :ما عندي مانع يعٍت الذي يريد يكتب سؤالو يكتب والذي يريد يناقش شفويًا ما عندي مانع

إف شاء اهلل.

س :يقوؿ :ذكر بعض اإلخوة األفاضل حديث نسبو إذل الصحيحُت وىو " :أف اشتداد الرياح دليل
على موت طاغية" فما ىو معٌت اٟتديث؟
ج :أقوؿ :لو أتيت باٟتديث يا أخي لكاف أفضل .أنا ال أذكر يعٍت اٟتديث اآلف ّٔذه الصورة.
س :يقوؿ أحد ا إلخوة :ىل يليق بطالب العلم أف يأكل أماـ الناس ،سواء ُب ا١تطاعم أو ُب األماكن
العامة ؟ وىل يليق بو أف يذىب إذل السوؽ بثوب النوـ أو ٨توه؟ يرجو التبيُت.
مثبل لو وجد طالب العلم يأكل ُب مطعم
ج :أقوؿُ :ب اٟتقيقة أنا أقوؿ ىذه األمور كلها ْتسبها يعٍت ً
ُب أياـ اٟتج .تعرفوف أف مثل ىذه ا١تسألة ما ىي مستنكرة صح وال ال يعٍت الكثَت يأكل ُب أياـ اٟتج ،وال
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مثبل
مثبل ا١تطاعم اليت ً
أحد يستنكر على أحد شيئًا ،لكن لو كاف طالب العلم ُب مثل الرياض ،ويدخل ً
فيها أىل الفسق ىذا مشعل سيجارتو والتليفزيوف شغاؿ  ،وببل شك أف مثل ىذا يستنكر عليو.
مثبل قد ال يكوف عنده ُب البيت من ٬تهز لو طعامو أو
لكن أحيانًا قد يكوف الواحد تدفعو اٟتاجة ً ،

مضطرا لؤلكل ُب ا١تطعم فمثل ىذا يعٍت إذا دل يكن ا١تكاف فيو شيء من
لغَت ذلك من األمور فيكوف
ً
ا١تعصية الظاىرة كموسيقى أو ما إذل ذلك أفضل لو أف يستًت يعٍت حىت ال ٬تعل مثبل عرضو مثبل عرضة ألف
يتكلم فيو ،فاٟتاجة ىي اليت دفعتو إذل ذلك وما داـ أنو يستطيع أف يتقي ىذا فهذا أوذل بو.
أما مثل لبس ثياب النوـ ففي اٟتقيقة أهنا يعٍت أنا أجد أهنا منكرة وعلى كل حاؿ العرؼ أحيانًا يكوف

مثبل أصبح العرؼ عند الناس أنو ال بأس أف اإلنساف ٯتشي ُب ثياب النوـ لكن ُب
ما ىو منضبط ،فلرٔتا ً
٣تتمعنا اآلف ٧تد مثل ىذا الفعل فيو شيء من الغرابة.

س :يقوؿ :ما درجة حديث الشديد بن سويد  أنو مر عليو رسوؿ اهلل 

وىو جالس متكيء

على يده فقاؿ :أتقعد قعدة ا١تغضوب عليو"  ؟
ج :أقوؿ :الذي أعرفو أف ىذا اٟتديث صحيح.
أيضا أقًتح أف تكوف األسئلة شفوية.
س :يقوؿً :

ج :أقوؿ :ال بأس ما ُب مانع ،الذي يريد يكتب سؤالو يكتب ،ٯتكن بعض اإلخوة ما يتجرأ أنو يسأؿ

سؤاؿ شفوي فما ىناؾ مانع اآلف ما بقي إال سؤالُت ،أتيح آّاؿ لؤلسئلة الشفوية.
س :يقوؿ :ما ىي األحاديث ا١تقبولة  ،ما اٟتكم ُب قبوؿ حديث من يكذب على رسوؿ اهلل ٍ ب
تاب وأعلن توبتو؟ وىل نأخذ ّٔا؟
ج :ىذا إف شاء اهلل سيأٌب الكبلـ عليو ُب الكبلـ عن اٟتديث ا١توضوع ،إف شاء اهلل.
س :يقوؿ ىل صحيح أف معمر بن راشد لو ابن خالو رافضي أدخل ُب كتبو ما ليس منها؟
صحيحا ؛ ألشل ما وجدت العلماء تكلموا ُب رواية معمر
ج :أقوؿ ىذا مذكور ُب ترٚتتو لكن ال أظنو
ً

بن راشد؛ ألجل ىذا الصنيع؛ ولو كاف ذلك ثابتًا لتكلموا فيو لكن معمر بن راشد تكلم ُب بعض روايتو ُب
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مثبل أنو
غَت بلده مثل رواية البصريُت عنو قالوا :إف رواية البصريُت عنو فيها ما فيها  ،وىذا قد يكوف بسبب ً
حدَّث بالبصرة ُب عدـ حضور كتبو وما إذل ذلك .قد يكوف ١تثل ىذا من األسباب ،أما ٢تذا السبب
ا١تذكور فما أذكر أهنم طعنوا ُب حديثو ألجلو.
س :يقوؿ :ما رأيك ُب كتاب مفاتيح علوـ اٟتديث حملمد بن عثماف اٟتنشط أو كذا؟
ج :أقوؿ :يعٍت إف ىذا الكتاب ال أذكره إف كاف  ،اللهم إال أف يكوف الكتاب الذي يتكلم عن
التخريج ودراسة األسانيد إف كاف ىذا الكتاب فهو ٥تتصر؛ ألشل أنا الذي أشكل على ا١تؤلف -ال ٭تضرشل
اسم مؤلف ذلك الكتاب ،فعلى كل حاؿ لؤلخ السائل إف كاف ىذا الكتاب ُب التخريج فهو ٥تتصر سبق
أف اطلعت عليو وىو ٥تتصر ،وإف كاف غَت الكتاب الذي ُب ذىٍت فيمكن تريٍت إياه وأقوؿ لك ىل ىو
جيد أو غَت جيد.
س :يقوؿ ىل يكوف اٟتديث الذي ىو على شرط البخاري ومسلم ودل ٮترجاه أعلى من مرتبتو ما رواه
البخاري فقط وما رواه مسلم فقط؟
ج :أقوؿ ال :ألف إعراض البخاري ومسلم عن إخراج ذلك اٟتديث قد يكوف ألمر دعاىم لذلك،
وعلى كل حاؿ أيها اإلخوة أنا دل أرد أف أتعب أذىانكم بالتفصيل ُب شرط البخاري ومسلم ؛ ألف
التفصيل ىذا يعٍت أعترب أنو من كتب ا١تطوالت ،فأنا أعطيتكم القاعدة العامة ،لكن ىذه ا١تسألة شرط
نوعا ما فأنا أترككم إف شاء اهلل لعلها تكوف مرحلة أخرى
البخاري أو شرط مسلم فيها كبلـ يتعب الذىن ً

بعدما تلموف إف شاء اهلل باألساسيات ُب علوـ اٟتديث ٯتكن أف تنتقلوا بعد ذلك إذل ما ىو أطوؿ من

كتاب النخبة ،وفيو إف شاء اهلل يكوف التفصيل ُب شرط البخاري ومسلم يعٍت أنتم اآلف خذوه على أهنا
خطوط عريضة فقط ا فهموا ما يسمى بشرط البخاري وشرط مسلم ،لكن ىل ىو ّٔذه الصورة اليت ألقيتها
عليكم أقوؿ فيو تفسَت يعٍت تركيز أكثر من ىذا.
س :يقوؿ :ما الفرؽ بُت اٟتديث ا١تستخرج على الصحيحُت واٟتديث الذي يكوف على شرط البخاري
ومسلم ؟
ج :ىذا إف شاء اهلل سيأٌب الكبلـ عليو ُب الكبلـ عن ا١تستخرجات.
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س :إذا تعارض متواتر مع مشهور فهل يقدـ ا١تتواتر على ا١تشهور؟
أيضا سيأٌب إف شاء اهلل ُب مبحث عما قريب يعٍت ٯتكن إف شاء اهلل
ج :أقوؿ :كل ىذا ْتسبو وىذا ً

٤تكما ،
بعد ليلتُت ُب مبحث ٥تتلف اٟتديث .واٟتديث الذي يعٍت يسمى ٥تتلف اٟتديث والذي يسمى ً
والناسخ وا١تنسوخ ،وما إذل ذلك كل ىذا سيأٌب الكبلـ إف شاء اهلل عليو.

س١ :تاذا نقوؿ ىذا حديث صحيح ،وىذا أصح إذا كاف ثابتًا عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؟

ج :أقوؿ :ىذا يفيد ُب حاؿ التعارض يعٍت إذا تعارض عندنا حديثاف فلم ٯتكننا اٞتمع بينهما ودل

تعرؼ الناسخ من ا١تنسوخ واضطررنا لًتجيح أحد٫تا على اآلخر فنرجح بأي شيء؟ باألقوى أصحية .يعٍت
مثبل رواه العبلء بن عبد الرٛتن عن أبيو عن
حديث رواه مثبل مالك عن نافع عن ابن عمر عارضو حديث ً
أيب ىريرة ،نقدـ ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر على ما رواه العبلء بن عبد الرٛتن عن أبيو عن أيب
ىريرة.
طيب (من اللي عنده سؤاؿ من األسئلة الشفوية)
نعم .تفضل:
احتجاجا نعم.
أخرجو مسلم
ً

س :األخ يسأؿ يقوؿ :العبلء بن عبد الرٛتن عن أبيو عن أيب ىريرة أخرج لو مسلم؟

ج :أقوؿ :نعم احتج مسلم ّٔذا اإلسناد.
س :األخ يسأؿ عن حديث اٞتلوس بعد صبلة الفجر حىت تطلع الشمس وأف ذلك كأجر حجة
وعمرة تامة مع النيب  ىل ىو صحيح ؟
ج :أقوؿ :اٟتديث طرقو ضعيفة ،ولكن بعضهم يؤيد ىذه الطرؽ بعضها مع بعض ويقوؿ :إف اٟتديث
ٔتجموع ىذه الطرؽ يصل لدرجة اٟتديث اٟتسن لغَته ،وأقوؿ :ما داـ أنو يعٍت فيو فضيلة من فضائل
األعماؿ ،فبل بأس إف شاء اهلل بقبولو ّٔذه الصورة ماداـ أنو لو طرؽ متعددة.
س( :سؤاؿ غَت مسموع)
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ج :ال .ىذا يسمى غريبًا غرابة مطلقة يعٍت ؛ ألف الغرابة جاءت ُب أصل السند لكن ليس معٌت ىذا

مثبل يتطرؽ الشك إذل صحتو ،بل ّٔذه الصورة يعترب حديثًا من أصح الصحيح ،ماداـ أنو يرويو
أف اٟتديث ً
عن الصحايب عشروف من التابعُت يعترب من أصح الصحيح ،وىكذا يعٍت زاد العدد بعد ذلك.

س :يقوؿ :لو أف حديثًا من األحاديث رواه صحايب واحد عن النيب 

ٍب ذلك الصحايب رواه عنو

عشروف من التابعُت ،وعن العشرين رواه عدد أكثر من أتباع التابعُت ،وىكذا ما زاؿ العدد يزداد فهل ىذا
يعترب غريبًا أو ماذا يعترب؟

ج :نقوؿ :نعم من حيث التقسيم االصطبلحي يعترب ىذا غريبًا غرابة مطلقة مثل حديث:
األعماؿ بالنيات  لكنو يعترب من أصح الصحيح إذا كانت طرقو صحيحة أو حسنة .نعم  ،حديث


إ٪تا

يرويو سليماف التيمي عن أيب ٣تلز عن أنس بن مالك -رضي اهلل تعاذل عنو -أيش اٟتديث فاكره؟ أف النيب
مشهورا تقصد؟ ىذا مشهور غَت اصطبلحي.
  قنت على رعل وذكواف  ىذا اٟتديث يصبح
ً

قلنا ُب اٟتديث ا١تشهور :إنو ينقسم إذل قسمُت :مشهور اصطبلحي وىو ما رواه ثبلثة فأكثر ال بد أف

يتوفر فيو العدد .ومشهور غَت اصطبلحي ىذا يقصد بو ما اشتهر على األلسنة مشهور بُت الناس ،وىذا
دائما ّٔذا اٟتديث فأصبح
مشهور على ألسنة من؟ على ألسنة فئة من الناس وىم احملدثوف  ،ىم ٯتثلوف ً
مشهورا عند احملدثُت أف النيب   قنت على رعل وذكواف وعصيَّة 
ً

ىذا سيأٌب -إف شاء اهلل -معنا يعٍت أيهما أرجح مذىب مسلم أو مذىب البخاري ُب اشًتاط اللقيا.

مسلم اكتفى با١تعاصرة والبخاري اشًتط اللقيا فأيهما أرجح؟ ىذا إف شاء اهلل ُب الليلة القادمة سيأٌب معنا
إف شاء اهلل .
س( :سؤاؿ غَت مسموع)
ج :إذا أمكن إزالة العلة.
س :السؤاؿ يقوؿ :إذا كاف اٟتديث لو علة فهل ىذه العلة توجب رد اٟتديث؟ مثل حديث أٝتاء
الذي ذكرناه؟
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ج :أقوؿ :نعم مثل حديث أٝتاء العلة توجب رد اٟتديث ّٔذه الصورة اللهم إال أف يتبُت ؛ ألف الذىيب
صحيحا وقد ال يكوف فيصبح ُب
توقعا حينما قاؿ :لعلها أختها سلمى لكن ىذا التوقع قد يكوف
توقع ً
ً
اٟتديث يعٍت سببًا من أسباب الضعف دل يتبُت لنا  ،ا١تهم أف ىذه العلة دلت على أف ُب اٟتديث شيئًا.
لكن إذا كاف ىناؾ حديث ىناؾ من العلماء من أعلو مثل حديث أيب سفياف الذي ذكره األخ،

واٟتديث ُب صحيح مسلم  أف أبا سفياف قاؿ للنيب  وأىبك ابنيت أـ حبيبة  ..يعٍت يزوجها النيب


 قاؿ :نعم مع العلم -أف النيب عليو الصبلة والسبلـ تزوج أـ حبيبة قبل ذلك.

قالوا :كيف أبو سفياف قاؿ ىذا الكبلـ بعد فتح مكة؟ ألف أبا سفياف ما أسلم إال بعد ذلك والنيب

فهل ىذه العلة صحيحة ،ويعل ىذا اٟتديث ُب صحيح مسلم أ ال؟ إف شاء اهلل التفصيل ُب الكبلـ
عن ىذه العلة سيأٌب معنا إف شاء اهلل ُب شرح صحيح مسلم إف كاف يعٍت بعض اإلخوة ٭تضر ،لكن على
كل حاؿ أنا أقوؿ :إهنا ليست علة قادحة١ .تاذا ؟ ألف ىناؾ توجيهات لبعض العلماء ٢تذه العلة إلزالة
الطعن ُب ىذا اٟتديث الذي ُب صحيح مسلم فقالوا :إف أـ حبيبة اليت ذكرىا أبو سفياف ليست ىي أـ
حبيبة اليت تزوجها النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ىذا أحد األجوبة.

مثبل كيف النيب 
فقد تكٌت األخت بكنية أختها .صحيح قد يشكل عليكم ً
واٞتواب أف ىذا دل ٭تصل ،ومنهم من قاؿ :بل ا١تقصود تأكيد النكاح ؛ ألف النيب  تزوج أـ حبيبة
٬تمع بُت أختُت؟

حينما كانت مهاجرة ُب اٟتبشة ،فلم يعقد ٢تا أبوىا أبو سفياف ،فأراد تأكيد عقد النكاح ،فهذا من األجوبة
اليت قيلت .وىناؾ أجوبة أخرى ،إف شاء اهلل سيأٌب اٞتواب عليها ُب حينو؛ ألشل ال أستحضرىا اآلف .على
كل حاؿ العلة منتفية عن ىذا اٟتديث الذي ُب صحيح مسلم.
مثبل يرويو الشافعي
مثاؿ على الشذوذ :األمثلة على الشذوذ كثَتة ُب اٟتقيقة يعٍت حينما يأتينا حديث ً
عن مالك بن دينار عن عبد اهلل بن عمر مثل حديث.



صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو فإف غم عليكم

فاقدروا لو  قالوا :أصحاب مالك كلهم يرووف ىذا اٟتديث ّٔذا اللفظ  :فاقدروا لو  إال الشافعي
فإنو تفرد بقولو  فإف غم عليكم فأكملوا عدة شعباف ثبلثُت
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فعبل َش َّذ ُب ىذه الرواية ،فمنهم من
أنا اآلف آٌب ّٔذا ا١تثاؿ للتقريب فقط ال ألجل ٖتقيق أف الشافعي ً

امهم رواية الشافعي ،أو رمى رواية الشافعي ىذه بالشذوذ ،والشافعي إماـ ثقة ،لكن أصحاب مالك العدد
الكثَت كلهم يروونو عن اإلماـ مالك بلفظ  فاقدروا لو  إال الشافعي فقاؿ  :فأكملوا عدة شعباف
ثبلثُت



فاآلف قالوا :ىذا مثاؿ ٯتكن أف ٯتثل بو للشذوذ فالشافعي خالف العدد الكثَت وىو ثقة فخالف

العدد الكثَت ُب ىذه اللفظة ىم يقولوف



فاقدروا لو



والشافعي يقوؿ:



فأكملوا عدة شعباف

فعبل يعترب ىذا ا١تثاؿ يعٍت أف الشافعي شذ؟ ىذا
ثبلثُت  فهذا مثاؿ ٯتكن أف ُٯتَثَّل بو للشذوذ ،لكن ىل ً

الكبلـ سيأٌب إف شاء اهلل الكبلـ عليوُ ،ب الكبلـ على االعتبار وا١تتابع والشاىد فنبُت أف الشافعي -رٛتو

اهلل -دل يشذ ُب ىذا نعم.
مثبل :ال ٭تلق ٟتيتو ال يسبل
س :من شروط العدالة أف يكوف :يعٍت ُب سلوكو
مستقيما يعٍت قصدؾ ً
ً

إزاره كذا؟

ج :أي نعم أنا ذكرت ما ا١تقصود بالعدالة؟ ىي ملكة ٖتمل اإلنساف على مبلزمة التقوى .وما ا١تقصود
ٔتبلزمة التقوى؟ أف يكوف اإلنساف خاليًا من الشرؾ والفسق والبدعة .فالفسق ما ىو؟ الفسق ٥تالفة أوامر

مثبل .ىذا ماذا نقوؿ عنو؟ فاسق؛ ألنو عصى الرسوؿ
اهلل -جل وعبل -وأوامر رسولو  فالذي ٭تلق ٟتيتو ً
  -وىكذا.

س( :سؤاؿ غَت مسموع)
متصبل ،لكن ُب أحد الرواة ضعف فيضعف اٟتديث ألجل ذلك
ج :نعم ٯتكن أف يكوف السند
ً
الراوي.
س :ىل البخاري -رٛتو اهلل -أخرج ُب صحيحو حديثًا عن اإلماـ الشافعي ؟
ج :أما من رواية الشافعي عن اإلماـ مالك فما أخرج لو .نعم.

س( :سؤاؿ غَت مسموع)
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ج :ىذا صحيح يا أخي ىذا إف شاء اهلل أيضا سيأٌب معنا عما قريب ُب الكبلـ عن اٟتديث الضعيف
ىل يعمل بو أو ال يعمل بو ،وىكذا ىذا كلو سيأٌب إف شاء اهلل معنا تفصيلو طبعا ألجل يعٍت مسألة
أفصل لكم اآلف لكن ما داـ أنو سيأٌب إف شاء اهلل معنا بالتفصيل فليس ىناؾ ما يدعو
الوقت ،وال ٯتكن ّْ
يعٍت للتكرار نعم.
س :سبب إعراض البخاري عن ٛتاد بن سلمة ؟
ج :ألف ٛتاد بن سلمة -رٛتو اهلل -يعٍت اختلط ُب آخر حياتو ،لكن مسلم اجتهد فقاؿ :إف ٛتاد بن
سلمة ىو ربيب ثابت البناشل فهو الزـ ثابت مبلزمة طويلة ،وصار ٭تفظ أحاديثو كما ٭تفظ سورة الفاٖتة
،وكما ٭تفظ السورة من القرآف فمسلم رأى أف رواية ٛتاد بن سلمة عن ثابت رواية صحيحة ،والبخاري
أعرض عن االحتجاج ْتماد بن سلمة؛ ألجل ما طرأ عليو من االختبلط.
س( :سؤاؿ غَت مسموع)
ج :أنا ما أذكر ىذا التعريف قاؿ بو ابن منده  ....أعد إف شاء اهلل  .....واهلل ما أدري لعلك تقوؿ:
ذكره ابن الصبلح ُب مقدمتو ،يعٍت :لعلو يصَت بيٍت وبُت اإلفهاـ تريٍت ا١توضع لعل فيو شيء يعٍت مشكل.
نعم:
س :ىل يستدؿ باألثر يعٍت ما جاء عن الصحايب تقصد ُب األمور اليت ليس فيها أدلة يعٍت ال من
كتاب .وال من سنة؟
أيضا إف شاء اهلل سيأٌب الكبلـ
ج :ىذه مسألة خبلفية بُت أىل األصوؿ لكن الذي نرجحو -وىذا ً
عليو الذي نرجحو -أنو يعمل ٔتا جاء عن الصحايب -رضي اهلل تعاذل عن ٚتيع صحابة النيب -صلى اهلل
عليو وسلم-إذا دل يكن يعارضو نص من كتاب أو سنة أو دل يكن ٮتالفو قوؿ أو رأي صحايب آخر.
فإذا دل يكن ُب الباب غَت قوؿ ذلك الصحايب أو فعلو فنعم يؤخذ بو ،ويعمل بو وىذا ىو مذىب
اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل-
س( :سؤاؿ غَت مسموع)
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ج :ىذا يكوف بسبب غلط بعض الرواة فممن الغلط؟ ما نستطيع ٨تملو فبلف وال فبلف لكن نقوؿ:
ىذا اٟتديث فيو غلط من الذي غلط من أحد رجالو ىذا ؟اهلل أعلم  ،فيًتؾ اٟتديث ألجل أنو يستدؿ
ضعفا أف الراوي دل يضبط طيب نقف عند ىذا.
ّٔذه اللفظة على أف ُب اٟتديث ً
تفضل يا أخي.
فم ْن ِم َن اإلخوة يعرؼ لنا اٟتديث الصحيح؟
سَ :
تفضل نعم:

ج :ىو ما اتصل سنده بنقل العدؿ التاـ الضبط عن مثلو إذل منتهاه من غَت شذوذ وال علة.
طيب ما ا١تراد باتصاؿ السند؟ نعم :أف يكوف كل واحد من الرواة ٝتع اٟتديث من شيخو ،والشيخ
عمن فوقو وىكذا حىت يصل إذل النيب  أو الصحايب أو التابعي.
س :طيب ما ا١تراد بالعدالة؟
ج :أحسنت وبارؾ اهلل فيك نعم ا١تقصود بالعدالة أو ما ىي العدالة :العدالة ىي ملكة ٕتعل اإلنساف
مبلزما لصفة التقوى ،و٣تتنبًا ٠توارـ ا١تروءة .
ً
س :ما ا١تقصود بصفة التقوى؟

ج :نعم أحسنت :اجتناب األعماؿ السيئة من ش رؾ أو فسق أو بدعة وخوارـ ا١تروءة .نعم أي :ما
نصا شرعيًا.
ٮتالف أعراؼ الناس اليت ال ٗتالف ً
س :بعد ذلك قاؿ :التاـ الضبط ما ا١تقصود بالضبط ىنا؟
ج :أف يكوف ضابطًا ضبط كتاب أو ضبط صدر .أحسنت بارؾ اهلل فيك .
ضبط الصدر :أف يكوف حفظو قويًا ْتيث ال يكثر من ا٠تطأ وضبط الكتاب :أف يصوف كتابو عن أف

تطولو األيدي العابثة اليت تدخل فيو األحاديث اليت ليست من مروياتو أو تصحح  ،أو إذل غَت ذلك من
األمور اليت ٖتدث من جراء اللعب بالكتب.
س :بعد ذلك قاؿ :من غَت شذوذ وال علة .ما ا١تراد بالشذوذ؟
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٥تالفا من ىو أوثق منو .والعلة نعم العلة :سبب غامض خفي
ج :نعم :الشاذ ىو ما يرويو الراوي الثقة ً

يقدح ُب صحة اٟتديث ،ومثَّػْلنَا على ىذا وأسهبنا فيو.

اآلف ننتقل إذل آخر ما ذكره اٟتافظ ابن حجر حينما قاؿ كما عندي ُب الكتاب ُب صفحة  ٜٛطبعا

ما ُب أحد حافظ ُب أحد يريد أف يسمع ؟ طيب ما شاء اهلل طيب تفضل ارفع صوتك ،دل يزؿ عليما ....
(كبلـ غَت مسموع)
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصل اللهم وسلم على نبينا ٤تمد وعلى ألو وصحبو أٚتعُت وبعد  ،أيها اإلخوة
أيضا
ُب اهلل قبل أف نبدأ بالدرس ُب يوـ غد كما ٝتعتم ىناؾ فرصة بعد ا١تغرب ٯتكن أف يقدـ فيها الدرس و ً
أخونا الشيخ ٤تمد الفراج -حفظو اهلل -يعتذر عن درس غد وطلب مٍت أف أسد مكانو ،وأنا ما عندي
مانع لكن أخشى أف يكوف بعض اإلخوة الذين ٭تضروف الدرس ُب ا١تساء ما يستطيعوف اٟتضور ُب الصباح
أيضا أخشى أف ٘تلوف بعد العصر وبعد ا١تغرب اللهم إال إف
فممكن ٧تعلو بعد العصر يعٍت إف شئتم لكن ً
أردًب الدرس يكوف بعد العصر أو بعد ا١تغرب فقط فأنتم وذاؾ والرأي با١تشورة.

نعم .:طيب :الذين يروف أف ٧تعلو بعد ا١تغرب فقط يرفعوف أيديهم على أساس يعٍت نرى أيهما أكثر.
طيب الذين يروف بعد العصر وبعد ا١تغرب .ىم أكثر .طيب الذين يروف بقائو بعد العشاء يعٍت كما ىو
ٚتعا بُت الناس يبدو رل بعد ا١تغرب أهنا أفضل ٦تكن  ،نعم صحيح.
طيب على كل حاؿ يعٍت ً

فعبل يعٍت
يعٍت على كل حاؿ أنا بالنسبة رل أنا ما عندي مانع إف شئتم اليوـ كلو ما عندي مانع لكن ً

النفوس ٘تل واإلنساف قدرة ٤تدودة يعٍت ما يستطيع يتجاوزىا٦ .تكن نعم ٧تعل الدرس يعٍت بعد ا١تغرب،
واٞتواب على األسئلة بعد العشاء بقليل ٍب ننصرؼ ٦تكن ىذا إف شاء اهلل  ،إف استطعنا ىذا بإذف اهلل .
الشيخ ٤تمد الفراج يعتذر .خَتا إف شاء اهلل  ،فيو عندكم خرب أف الشيخ عبد اهلل السعد غَت موجود
غدا  ،وكذلك الشيخ الفراج.
والشيخ عبد الرٛتن الرباؾ غَت موجود ً

دائما العلم لو ٙترة وىي العمل فالذي يرى من نفسو القدرة على الدعوة
كذلك ً
أيضا أيها اإلخوة يعٍت ً

ولو ٔتقدار ضئيل فمؤسسة اٟترمُت تدعو من كاف عنده رغبة ُب يعٍت الذىاب إذل كينيا والصوماؿ فإف ىناؾ
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دورات ستعقد لتعليم الناس أحكاـ دينهم ونشر العقيدة ُب صفوفهم فالذي ٬تد من نفسو استطاعة وعنده
خَتا ٯتكن أف يتصل باإلخوة ُب ا١تؤسسة لينظموا لو
وقت وليكن االحتساب ً
دائما نصب أعيينا فجزاه اهلل ً

الذىاب إذل تلك األماكن ويستطيع أف يتفاىم معهم ُب كيفية الدورة وما الذي سيدرس فيها إذل غَت ذلك.

يعٍت أحببت التنبيو على ىذا.
نأخذ مراجعة سريعة ١تا أخذناه باألمس :تكلمنا عن اٟتديث الصحيح تعريفو وشروطو وبعض التوضيح
لتلك الشروط فمن من اإلخوة يعرؼ لنا اٟتديث الصحيح؟ تفضل :نعم :ارفع صوتك أحسنت بارؾ اهلل
فيك ىو ما اتصل سنده بنقل العدؿ التاـ الضبط عن مثلو إذل منتهاه من غَت شذوذ وال علة.
طيب ما ا١تراد باتصاؿ السند؟ نعم :أف يكوف كل واحد من الرواة ٝتع اٟتديث من شيخو والشيخ عمن
فوقو وىكذا حىت يصل إذل النيب  أو الصحايب أو التابعي.
طيب :ما ا١تراد بالعدالة ؟ يعٍت قاؿ :ما اتصل سنده بنقل العدؿ .أحسنت بارؾ اهلل فيك نعم :ا١تقصود
مبلزما لصفة التقوى و٣تتنبًا ٠توارـ ا١تروءة .ما
بالعدالة أو ما ىي العدالة ؟ العدالة :ملكة ٕتعل اإلنساف ً
ا١تقصود بصفة التقوى؟ نعم :أحسنت اجتناب األعماؿ السيئة من شرؾ أو فسق أو بدعة .وخوارـ ا١تروءة؟
نصا شرعيًا.
نعم :ىي ما ٮتالف أعراؼ الناس اليت ال ٗتالف ً
بعد ذلك قاؿ :التاـ الضبط ما ا١تقصود بالضبط ىنا؟ أف يكوف ضابطًا ضبط كتاب أو ضبط صدر.
أحسنت بارؾ اهلل فيك نعم صحيح ضبط الصدر أف يكوف حفظو قويًا ْتيث ال يكثر من ا٠تطأ ،وضبط
الكتاب أف يصوف كتابو عن أف تطولو األيدي العابثة اليت تدخل فيو األحاديث اليت ليست من مروياتو أو

تصحح أو إذل غَت ذلك من األمور اليت ٖتدث من جراء اللعب بالكتب.
بعد ذلك قاؿ :من غَت شذوذ وال علة .ما ا١تراد بالشذوذ؟ نعم :الشاذ ىو ما يرويو الراوي الثقة ٥تال ًفا

من ىو أوثق منو .والعلة نعم :العلة سبب غامض خفي يقدح ُب صحة اٟتديث ومثلنا على ىذا وأسهبنا
فيو.
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طبعا
اآلف ننتقل إذل آخر ما ذكره اٟتافظ ابن حجر حينما قاؿ :أنا عندي ُب الكتاب ُب صفحة ً ٜٛ

عليما ..فسألٍت..
ما فيو أحد حافظ فيو أحد يريد يسمع؟ .طيب ما شاء اهلل طيب تفضل :دل يزؿ ً
فأجبتو ..رجاء االندراج ُب تلك ا١تسألة.
طيب ُب أحد يكمل؟ .أحسنت بارؾ اهلل فيك ،فيو أحد يكمل نعم طيب جزاكم اهلل خَت .
طيب قولو (الحافظ ابن حجر -رحمو اهلل- )-ىاىنا:-

المفاضلة بين صحيحي البخاري ومسلم
ومن ٍَبَّ قُدّْـ صحيح البخاري ٍب مسلم ٍب شرطهما

ىذه المسألة تكلم عنهاالحافظ في شرحو بما خالصتو :أف ىناؾ منازعة ُب تفضيل صحيح

البخا ري أو صحيح مسلم أيهما يفضل على اآلخر أو يقدـ على اآلخر ولنعلم أنو ال يلزـ من األفضلية
عند بعض الناس أو التقدصل أف يكوف ذلك بسبب الصحة بل قد يكوف ألسباب واعتبارات أخرى فحصل
التنازع.
فجمهور أىل اٟتديث على تقدصل البخاري على مسلم والسبب أهنم راعوا مكانة البخاري بسبب
األصلحية ،وىناؾ نفر يسَت بعضهم من ا١تغرب وبعضهم من ا١تشرؽ قدموا صحيح مسلم على صحيح
البخاري فا١تغاربة ورد عن بعضهم أنو يقدـ صحيح مسلم على صحيح البخاري وا١تشارقة ُحكي ذلك عن
أحد العلماء وىو أبو علي النيسابوري -رٛتو اهلل -حينما قاؿ" :ما ٖتت أدصل السماء أصح من صحيح

مسلم".
قد يقول بعض اإلخوة :كيف تقوؿ إنو ليس بسبب األصحية وأبو علي النيسابوري يتكلم عن
الصحة؟ أقوؿ :ىذه بينها اٟتافظ ابن حجر كما تروف فيقوؿ" :إنو دل ينف وجود من يساوي صحيح مسلم
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ُب الصحة لكنو نفى أف يكوف ىناؾ من ىو أعلى صحة من صحيح مسلم ،فهو دل يزعم أف صحيح
البخاري أقل أصحية من صحيح مسلم ،ولكنو نفى أف يكوف أعلى أصحية ،أما ا١تساواة فلم ينفها.
فهذا بالنسبة لقوؿ أيب علي النيسابوري ،أما ا١تغاربة فالذي يظهر أهنم قدموا صحيح مسلم بسبب
حسن ترتيبو وسياقو لؤلسانيد والشك أف لكل من صحيح البخاري وصحيح مسلم مزية ما عدا مسألة
الصحة فصحيح البخاري  ،البخاري -رٛتو اهلل -اعتٌت بالناحية الفقهية فنجده يقطع اٟتديث ويوزعو ُب
أماكن شىت ْتسب االستنباطات الفقهية اليت يستنبطها من ذلك اٟتديث.
فمثبل لو جاءنا حديث:
ً



٤تمدا رسوؿ اهلل
بٍت اإلسبلـ على ٜتس :شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف ً

مثبل ُب
وإقاـ الصبلة وإيتاء الزكاة وصوـ رمضاف وحج بيت اهلل اٟتراـ ٕ تد البخاري يضع ىذا اٟتديث ً
كتاب" :اإلٯتاف" ٍب يضعو ُب كتاب "الصبلة" ٍب يضعو ُب كتاب "الزكاة" ٍب يضعو ُب كتاب "اٟتج" ٍب
يضعو ُب كتاب "الصياـ" وكل ذلك بسبب ىذه االستنباطات اليت يستنبطها من فقو اٟتديث.
أما مسلم -رٛتو اهلل -فتجد أنو ٮتتار أٚتع ا١تواضع ٢تذا اٟتديث ويسوؽ طرؽ اٟتديث كلها ،
أسانيدىا ا١تتعددة ُب موضع واحد ،ما يوزع اٟتديث ىذا ُب الغالب من صحيح مسلم.
فتجده ُب مثل ىذا اٟتديث يقوؿ" :لو وضعتو ُب كتاب الصبلة ١تا كاف رل حجة ُب وضعو ُب كتاب
مسلما -رٛتو
الصبلة دوف كتاب الزكاة والصوـ واٟتج لكن أنتقي أٚتع ا١تواضع وىو كتاب "اإلٯتاف" فتجد ً

اهلل -وضع ىذا اٟتديث ُب أين؟ ُب كتاب اإلٯتاف ؛ ألف يعٍت ىذه األمور كلها ٯتكن أف ترتبط باإلٯتاف:
شهادة أف ال إلو إال اهلل وحىت إقاـ الصبلة وإيتاء الزكاة والصوـ واٟتج كلها ٯتكن أف ترتبط باإلٯتاف باعتبار
أف ىذه ىي شعائر اإلسبلـ الظاىرة فهذه الشعائر الظاىرة ىي اليت تدخل ُب مسمى اإلسبلـ.
كما ُب حديث جربيل حينما  سأؿ النيب  عن اإلسبلـ قاؿ" :أف تشهد أف ال إلو إال اهلل وأشل
رسوؿ اهلل وتقيم الصبلة   ....إذل آخر اٟتديث ،فهذا ىو اإلسبلـ يعٍت باعتبار األعماؿ الظاىرة.
أما من حيث التقدصل اٟتقيقي ألي الكتابُت فالصواب تقدصل صحيح البخاري على صحيح مسلم
وذلك العتبارات ذكر خبلصتها اٟتافظ ىا ىنا ُب شرح النخبة ولكنو أصاب فيها إصابة طويلة ُب كتاب
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"النكت على كتاب ابن الصبلح" ويعٍت أنا أشَت لكم إشارة ؛ ألف اإلسهاب ُب مثل ىذه األمور يعٍت من
اختصاص الكتب ا١تطولة لكن يعٍت أعطيكم ا٠تطوط العريضة ٢تذه ا١تسألة.
فإذا ما نظرنا إذل الرجاؿ الذين أخرج ٢تم البخاري وأخرج ٢تم مسلم ٧تد البخاري -رٛتو اهلل -شرطو
مثاال باألمس،
فنجد شرط البخاري -رٛتو هللُ -ب ىؤالء الرجاؿ أقوى من شرط مسلم مثل ما ضربنا ٢تم ً
مثبل :إف ٛتاد بن سلمة ُب روايتو عن ثابت دل ٭تتج ّٔا البخاري ١تاذا؟ ألف ٛتاد بن سلمة اختلط ُب
قلنا ً
آخر عمره.
وأما مسلم -رٛتو اهلل -فإنو اجتهد ،وأخرج ىذه الرواية فإذف البخاري أكثر شدة من مسلم أو ال
أكثر شدة من مسلم فبالتارل الذي يعترب أكثر شدة معٌت ذلك أنو ينتقي أصح الصحيح ،و٬تتنب ما فيو
أدسل كبلـ ،ولذلك ٕتد األحاديث ا١تنتقدة على البخاري أقل من األحاديث ا١تنتقدة على مسلم.
ويتبُت ىذا من خبلؿ اإلحصائية اليت حصلت من انتقاد الدارقطٍت -رٛتو اهلل -للبخاري ومسلم ،فإف
٣تموع األحاديث اليت انتقدىا الدارقطٍت على البخاري ومسلم كلها مائتاف وعشروف حديثًا يعٍت لو
حصرناىا كلها ٣تموعها مائتاف وعشروف حديث لكن ىذه ا١تائتاف وعشرين  ،ىذه منها أحاديث اتفق
البخاري ومسلم على إخراجها ،ومنها أحاديث أخرجها البخاري فقط ،ومنها أحاديث أخرجها مسلم
فقط.
فاألحاديث اليت اتفق البخاري ومسلم على إخراجها ،ىذه األحاديث استوى فيها البخاري ومسلم
فانتهى اإلشكاؿ يعٍت ما لنا دخل فيها ،وعددىا مائة وعشرة أحاديث ىذه نستبعدىا .كم يبقى؟ تعرفوف
اٟتساب وال  ...بقي مائة وعشرة أحاديث ا١تائة وعشرة أحاديث ىذه لو نظرنا إذل ما انفرد بو البخاري وما
مسلما -رٛتو اهلل -انفرد بثمانية وسبعُت حديثًا والبخاري باثنُت وثبلثُت حديثًا.
انفرد بو مسلم منها٧ .تد ً
أيهم أكثر؟ مسلم .إذف األحاديث ا١تنتقدة على مسلم أكثر من األحاديث ا١تنتقدة على البخاري ،فوضح
ّٔذه اإلحصائية وجاىة ىذه النقطة ؛ ألف البخاري -رٛتو اهلل٬ -تتنب الرجاؿ الذين فيهم كبلـ بقدر
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ا١تستطاع وأما مسلم -رٛتو اهلل -فيجتهد وٮترج ْتسب اجتهاده ؛ ألنو يرى أف ىذه الرواية صحيحة وال
يسعو تركها.
أيضا رواية
ضا ليلة البارحة ،وغَتىا ً
يتضح ىذا أيضا ُب مثل رواية العبلء بن عبد الرٛتن كما مثلنا ّٔا أي ً

سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة كل ىذه الروايات احتج ّٔا مسلم لكن دل ٭تتج ّٔا البخاري.

أيضا
أيضا من حيث اتصاؿ السند -ىذا من حيث النظر إذل ذات الرواة ضبطهم وما يلحقهم -لكن ً
ً

من حيث اتصاؿ السند قالوا :شرط البخاري أقوى ُب شرط مسلم ُب اتصاؿ السند ويتضح ىذا جليًا فيما
يسمى ٔتسألة ا١تعاصرة واللقيا فمسلم -رٛتو اهلل -يكتفي ٔتجرد ا١تعاصرة -أعرؼ أف بعضكم ال يفهم ىذا

الكبلـ لكٍت أبسطو -إف شاء اهلل -باألمثلة اآلتية :رجبلف أحد٫تا روى عن اآلخر .األوؿ ولد ُب سنة
سبعُت للهجرة وتوُب ُب سنة مائة وأربعُت للهجرة -عرفنا التاريخ اآلف -طيب ىذا ىو الشيخ .الثاشل ولد ُب
سنة مائة للهجرة وتوُب ُب سنة مائة وسبعُت للهجرة .كم الفًتة اليت تعاصر فيها ىذاف االثناف؟ أربعوف سنة
اليت ىي ما بُت والدة الثاشل ووفاة األوؿ.
عاما .كم
األربعوف سنة ىذه لو حذفنا منها السن اليت تعترب سن الصبا ولنحذؼ ً
مثبل ٜتسة عشر ً

جدا ُب أف يسمع الثاشل من األوؿ
عاما  ،ا٠تمس وعشروف سنة ىذه كافية ً
يتبقى من ا١تدة؟ ٜتسة وعشروف ً

صح وال ال  ،لكن ىناؾ اعتبارات معينة أخرى .فأين موطن األوؿ وأين موطن الثاشل؟ إف كانا ُب بلد واحد

جدا ؛ ألف الببلد ُب ذلك الزمن كانت صغَتة .ما ىي
كا١تدينة أو مكة أو الكوفة فاحتماؿ السماع قوي ً
أيضا
مثل ً
مثبل الرياض وتوسعها ُب الوقت اٟتاضر ،مع العلم أهنما لو كانا ُب الرياض فدواعي السماع ً

صغَتا ،بل كيف إذا كاف البلد فيها مسجد ٬تمع الناس كا١تسجد النبوي أو
متوفرة ،فكيف إذا كاف البلد ً

ا١تسجد اٟتراـ.

جدا فمثل ىذه اٟتالة مسلم -رٛتو اهلل -ال
فببلشك أف مثل ىذه اٟتاؿ تكوف دواعي السماع قوية ً

يًتدد إطبلقًا ُب اعتبار ىذا الرجل ٝتع من ذاؾ الرجل ،وىذا فيما يسمى باإلسناد ا١تعنعن يعٍت لو كاف
اٟتديث جاءنا ىكذا :يقوؿ الراوي الذي ولد ُب سنة مائة حدثٍت فبلف  ،يعٍت الراوي الذي ولد ُب سنة
سبعُت انتهى اإلشكاؿ ىذا ما يتنازعاف فيو ال البخاري وال مسلم وال غَت٫تا ؛ ألف ىذه الرواية صرح فيها
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بالسماع حينما يقوؿ" :حدثٍت" فهو ال يكذب .حدثو معٌت ذلك أنو ٝتع منو ىذا اٟتديث بإذنو وال
إشكاؿ.
لكن ا ١تشكلة حينما يأتينا اإلسناد ىكذا" :عن فبلف عن فبلف" فصيغة "عن" ىذه كما سيأٌب -إف
شاء اهلل معناٖ -تتمل السماع وٖتتمل عدـ السماع فعندىم يعٍت بعض القرائن اليت يستدلوف من خبل٢تا
على أف ىذا الراوي ٝتع من فبلف.
ىذه القرائن البخاري يقول :أنا ال أكتفي فقط ٔتجرد ا١تعاصرة دوف ٖتقق اللقيا  ،فبل بد أف يأتيٍت ُب
إسناد آخر ال بأس أنو يقوؿ  ،أنا أقبل اإلسناد ا١تعنعن ىذا لكن بشرط أف يأتيٍت ما يدؿ على أف ىذا
الذي ولد ُب سنة مائة قد لقي ذلك الذي ولد ُب سنة سبعُت ،فإذا وجدت ىذا .خبلص يعترب ىذا
متصبل ىذا على األصل.
اٟتديث عندي الذي جاء بصيغة "عن" ً
منقطعا غَت متصل ،مثلما
طيب :لو دل يرد ىذا يا ٓتاري؟ .قاؿ :لو دل يرد أنا أعترب ىذا اإلسناد
ً
وصفت لكم السلسلة اليت ىي متصلة اٟتلقات.
أما مسلم -رٛتو اهلل -فيقوؿ :ال أنا ليس من الضرورة عندي أف يتحقق اللقيا بل اكتفى باحتماؿ اللقيا
احدا لكن
مثبل أف البلد ً
 ،فإذا وجدت ً
جدا وحىت لو دل يكن البلد و ً
مثبل واحد فعندي احتماؿ اللقيا وارد ً

أيضا لتبليغ اٟتديث ،أو
اللقيا ٤تتمل؛ ألف احملدثُت كانوا يرحلوف ُب طلب اٟتديث ،وبعضهم كاف يرحل ً
مثبل :إذا كاف أحد٫تا ُب الكوفة ،واآلخر ُب مصر ،وعلمت
١تهاـ أخرى ،فيلتقي بو ذلك التلميذ فيقوؿ ً
مثبل أف الذي ُب الكوفة لو رحلة علمية إذل مصر فهنا ال إشكاؿ عندي ؛ ألف ىذه الرحلة العلمية ستكوف
ً
مدعاة ألف يسمع ىذا الراوي من ذلك الشيخ أو يكوف ذلك الشيخ الذي ُب مصر وجد ىناؾ بعض
الشيوخ الذين ٮتشى فوامهم ُب مثبل بلد الكوفة فرحل إليهم ليسمع منهم ،وُب نفس الوقت يُسمع اٟتديث

أيضا من جهة أخرى.
فهو يسمع من جهة و٭تدث ً

جدا ٢تذا الراوي من ذلك الشيخ إذل غَت ذلك من
أيضا عند مسلم أف اللقي ٤تتمل ً
ففي ىذه اٟتاؿ ً

مسلما -رٛتو اهلل -٭تكم على ىذا الراوي
القرائن اليت ٬تعلها مسلم لكن لو كانت ىناؾ قرينة قوية ٕتعل ً
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بأنو ما ٝتع من ذلك الشيخ ،كأف يكوف ىذا الذي ُب الكوفة ما عرؼ أنو خرج من الكوفة إال للحج،
وحجو كاف ُب سنة مائة وٜتسُت للهجرة يعٍت بعد أيش؟ بعدما توُب ذلك الشيخ بعشر سنُت فمسلم -
رٛتو اهلل -يقوؿ ُب ىذه اٟتاؿ :ال .أنا عندي قرينة تدؿ على أف ىذا الراوي ما ٝتع من ذلك الشيخ بشرط
أف ال يكوف ذلك الشيخ قد رحل إذل الكوفة.
فاٟتاؿ ّٔذا التفصيل فوضح من ىذا أف شرط البخاري ُب االتصاؿ أقوى من شرط مسلم ،وليس معٌت
ىذا يعٍت أف ىذا ىو الراجح على اإلطبلؽ .ال  ،ا١تسألة خبلفية بُت العلماء .بعضهم يقوؿ :مذىب مسلم
أصح وبعضهم يقوؿ مذىب البخاري أصح.
ويعني قد يسألني بعضكم عن رأيي؟ فأقوؿ رأيي التفصيل ،إف كاف ىناؾ قرينة ٯتكن أف تدلل على أف
ىذا الراوي ٯتكن أف يسمع من ذلك الشيخ ،فأنا أرى أف األصل االتصاؿ ،وأما إف دل يكن ىناؾ قرينة قوية
فأنا أتوقف عن اٟتكم على اٟتديث باالتصاؿ فعندي يعٍت منهج وسط بُت رأي البخاري وبُت رأي مسلم
-رٛتو اهلل-

     

(ٔ)
أيضا العلماء الذين جاءوا بعد ذلك منهم من تبٌت منهج البخاري ومنهم
 وكل واحد منهم ٣تتهد ،و ً

من تبٌت منهج مسلم والشك أف األحوط منهج البخاري ،ولذلك العلماء قالوا :إف أحاديث البخاري أقوى
من حيث األصحية إذل غَت ذلك من االعتبارات اليت -إف شاء اهلل يعٍت -ستجدوهنا ُب مظاهنا ُب حاؿ

التطويل.
أيضا فنتجاوز ىذه
فأنا أخشى أف تأخذ ىذه ا١تسألة علينا وقتنا ،و٨تن نريد أف ٩تطو خطوات أخرى ً

وننتقل إذل اٟتديث اٟتسن.

قال -بعد ذلك -الحافظ:

الحديث الحسن لذاتو
 - 1سورة البقرة آية .148 :
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فإف خف الضبط :فاٟتسن لذاتو ،وبكثرة طرقو يصحح.
يعٍت نرجع إذل شروط اٟتديث الصحيح :فقاؿ " :ىو ما اتصل سنده بنقل العدؿ التاـ الضبط عن مثلو
احدا ،وىو ٘تاـ الضبط فنقوؿ ُب
إذل منتهاه من غَت شذوذ وال علة" كل ىذه الشروط نريدىا ماعدا شرطًا و ً
اٟتديث اٟتسن لذاتو ُب تعريفو" :ىو ما اتصل سنده بنقل العدؿ  -ألف العدالة ىذه ال بد منها -بنقل

عدؿ خفيف الضبط عن مثلو إذل منتهاه من غَت شذوذ وال علة"
وحينما نقوؿ :عن مثلو ىذا ىو اٟتد األدسل ،لكن لو جاءنا الراوي خفيف الضبط ويروى عن تاـ
الض بط نرد ىذا ونقوؿ لو ىذا ما ىو حسن بذاتو؟ ال :ما نقوؿ ىذا :نقوؿ ىذا ىو اٟتد األدسل يعٍت لو
أيضا خفيف الضبط ،وشيخ شيخو
جاءنا ً
مثبل حديث يرويو راو خفيف الضبط ىذا من أوؿ السند وشيخو ً

خفيف الضبط وىكذا .إذل اآلخر فهذا ىو اٟتد األدسل للحسن لذاتو لكن لو جاءنا راو واحد فقط ُب

أيضا يقاؿ لو :حسن لذاتو لكن أيهما أقوى :ىذا أو
اإلسناد خفيف الضبط ،والباقي كلهم ثقات فهذا ً
ذاؾ؟
ببل شك أف الذي فيو راو واحد فقط خفيف الضبط ،ىذا أقوى من الذي فيو أكثر من راو خفيف
الضبط .بعض اإلخوة يقوؿ :ٯتكن كيف نعرؼ ىذا فبل بد من مثاؿ .أقوؿ ٯتكن أف ٪تثل على ىذا بأمثلة
منعا لئلسهاب .
كثَتة لكن يعٍت ً

مثاال على ذلك لو نظرنا ُب مراتب اٞترح والتعديل اليت سيأٌب -إف شاء اهلل -الكبلـ عنها
اضرب لكم ً

٧تد أف العلماء قسموا مراتب التعديل إذل ست مراتب وىؤالء يعٍت العلماء ا١تتقنُت كاٟتافظ ابن حجر
والسخاوي ومراتب اٞترح إذل ست مراتب كما سيأٌب -إف شاء اهلل -معنا.
فمثبل.
ا١تهم أف مراتب التعديل ا١تراتب الثبلث األوذل منها كلها للحديث الصحيح ً
المـرتبة األولى :من وصف بصيغة أفعل مثل فبلف أوثق الناس أو فبلف ال يُ ْسأَؿ عن مثلو  ،أو ىو
يُ ْسأَؿ عن الناس و٨تو ىذه العبارات اليت تفيد الدرجة العليا من التوثيق.
الثانيـة :ما أكد مدحو بصفة أو صفتُت مثل ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة حجة.
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والثالثـة :ما أفرد بصفة واحدة مثل فبلف ثقة أو فبلف حجة أو فبلف ضابط و٨تو ىذه العبارات .ىذه
كلها يعٍت أوصاؼ اٟتديث الصحيح ،لكن اٟتديث اٟتسن ىو صاحبو الذي يأٌب ُب ا١ترتبة الرابعة وىو من
مثبل فبلف صدوؽ أو فبلف ال بأس بو أو مأموف أو خيار  ،و٨تو ىذه العبارات.
قيل فيو ً
قالوا :ىذه العبارات كلها تدؿ على أف الراوي دل يبلغ الدرجة العليا من الصحة ودل ينزؿ إذل درجة
الضعف ،وإ٪تا ىو ُب مرتبة وسط ،وىي اليت ٯتكن أف ٩تتارىا للحديث اٟتسن لذاتو ،فإذا أردنا أف ٪تثل
مثبل ٤تمد بن إسحاؽ صاحب السَتة ٤تمد بن إسحاؽ صاحب السَتة اختلف العلماء فيو
ٯتكن أف نأخذ ً
فمنهم من تكلم فيو ومنهم من وثقو ،لكن ا٠تبلصة اليت نستنتجها من كبلـ العلماء أف ىذا الرجل ُب ىذه
ا١ترتبة الرابعة فقالوا عنو :صدوؽ حسن اٟتديث.
مثاال ٟتديث يرويو أو يرد من طريق ٤تمد بن إسحاؽ .قاؿ
فما داـ أنو صدوؽ حسن اٟتديث فنأخذ ً
اإلماـ أٛتد -رٛتو اهللُ -ب مسنده :حدثنا إٝتاعيل بن إبراىيم وىو معروؼ بابن عليَّة قاؿ :أخربنا ٤تمد بن
إسحاؽ ىو ىذا الذي نقصده قاؿ :حدثٍت سعيد بن عبيد بن الصباغ عن أبيو عن سهل بن حنيف -رضي

اهلل تعاذل عنو أنو قاؿ  :كنت ألقى من ا١تذي شدة فكنت أكثر االغتساؿ منو فسألت رسوؿ اهلل 
فأخربشل أو فقاؿ رل يكفيك منو الوضوء -يعٍت ما يلزـ االغتساؿ -فقلت :يا رسوؿ اهلل فكيف ٔتا يصيب
كفا من ا١تاء فتمسح ما أصاب ذلك الثوب
ثويب منو؟ فقاؿ :يكفيك أف تأخذ ً
 فتتضح ما أصاب ذلك الثوب 



وُب بعض الروايات:

ىذا اٟتديث ّٔذه الصورة لو نظرنا ُب إسناده شيخ اإلماـ أٛتد إٝتاعيل بن إبراىيم بن عليَّة إماـ ثقة
وشيخ ٤تمد بن إسحاؽ الذي ىو سعيد بن عبيد بن الصباغ ثقة ووالده عبيد بُت الصباغ ثقة والذي فوقو
ىو سهل بن حنيف  ،وىو صحايب فاآلف اإلسناد كلو ثقات ما عدا ٤تمد بن إسحاؽ فقالوا عنو :صدوؽ
مثاال للحديث اٟتسن ألي شيء؟ لذاتو؛ ألجل ٤تمد بن إسحاؽ فبهذا
حسن اٟتديث فهذا ا١تثاؿ يصلح ً
ا١تثاؿ يعٍت يتضح لنا -إف شاء اهلل -ما ىو مرادىم باٟتديث اٟتسن لذاتو.
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أيضا حسنًا لذاتو أو من طريق آخر
أحيانًا ٧تد اٟتديث اٟتسن لذاتو ىذا جاءنا من طريق آخر ً
صحيح ،فبمجموع ىذين الطريقُت يرتقى اٟتديث من اٟتسن لذاتو إذل الدرجة السابقة ،وىي الصحيح
لكن ليس الصحيح لذاتو يعٍت ٔتفرده ،بل بسبب شيء جربه فيقاؿ لو :لغَته  ،فواضح يعٍت إنساف ٯتشي
سوى فهذا ٯتشي ٔتفرده لكن حينما يكوف ضعيفا ٯتكن أف يسقط ويأٌب إنساف آخر فيشد يده ْتيث لو
يقومو ىذا يقاؿ لو :ٯتشي بنفسو وال بغَته؟ ٯتشي بغَته.
أراد أف يسقط ّْ

أيضا ٯتكن أف يكوف كمثاؿ للحديث الذي نقوؿ عنو ىذا الكبلـ فهو دل ينجرب بنفسو ولكن
فهذا ً
بأمر خارج عنو وىو إما اٟتديث اٟتسن لذاتو من طريق آخر أو حديث صحيح من طريق آخر.
ولذلك يقوؿ اٟتافظ ىنا :وبكثرة طرقو يصحح.
يعٍت بكثرة طرؽ اٟتديث اٟتسن لذاتو يصحح يعٍت يصل لدرجة الصحيح لغَته.
نعم.
قال بعد ذلك الحافظ:

وصف الحديث بأنو "حسن صحيح"
فإف ٚتعا فللًتدد ُب الناقل حيث التفرد وإال فباعتبار إسنادين
دائما تكوف مضغوطة ،وال بد من تفكيك عبارة صاحب ا١تنت فهذه العبارات كأهنا طبلسم
ً
طبعا ا١تتوف ً

ٚتعا فللًتدد ُب الناقل حيث التفرد وإال فباعتبار إسنادين" ما معٌت ىذا الكبلـ:
" فإف ً

يقوؿ اٟتافظ -رٛتو اهلل -فإف ٚتع وصف حديث واحد بأنو حسن صحيح وىذا يرد وٓتاصة عند مثل

أيضا ،فأي يا طالب العلم إذا ما وقفت على حديث من األحاديث قيل عنو:
الًتمذي  ،وقد يرد عند غَته ً
ىذا حديث حسن صحيح يعٍت ٚتع فيو الوصفاف :وصف اٟتسن ووصف أيش؟ ووصف الصحة "فإف

ٚتعا" فهذا كما يقوؿ اٟتافظ ال ٮترج من أحد أمرين:
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احدا فقط متفرد بو ذلك الراوي الذي رواه يعٍت ليس لو طريق أخرى ،
إما أف يكوف ذلك اإلسناد و ً
ليس لو إسناد آخر ما يروى إال من ىذا الطريق يعٍت أيش حديث أيش؟ ُب التعريفات السابقة اٟتديث
الغريب يعٍت حديث غريب ما لو إال طريق واحد.
يقوؿ" :إذا كاف اٟتديث ما لو إال طريق واحد فهذا للًتدد ُب الناقل يعٍت ُب الناقل ٢تذا الكبلـ الذي
أطلق ىذا الوصف الذي قاؿ :حسن صحيح ،أي يقوؿ ٯتكن أف يكوف ىذا اٟتديث حسنا ،وٯتكن أف
يكوف صحيحا ،فمعٌت ذلك أف ىذا اٟتديث عنده دل يصل للدرجة العليا من الصحة ،وإ٪تا للدرجة الدنيا،
لكن ىذه الدرجة الدنيا عنده فيها تردد ٯتكن أف تكوف ىذه الدرجة ُمْل ِح َقة ٢تذا اٟتديث باٟتديث اٟتسن
ملتحقا باٟتسن.
ملتحقا بالصحيح أو
لذاتو ؛ ألف ا١تسألة اجتهادية يعٍت ُب جعل ىذا الراوي حديثو
ً
ً

صادرا من أكثر من واحد ،فتجد أف بعض الناس موصوفًا بالشدة وبعضهم
وٓتاصة إذا كاف اٟتكم ً
موصوفًا بالتساىل ،مثل البخاري ومسلم -رٛتهما اهلل -ىل نعتقد أف منهج البخاري مثل منهج مسلم أو
٘تاما أف شخصية البخاري فيها شدة أقوى من
أف شخصية البخاري مثل شخصية مسلم؟ ال واضح ً
شخصية مسلم رٛتهما اهلل.
فا٠تبلؼ بُت الشخصيتُت ،ىذا التمثيل قد يرد ُب بعض العلماء اآلخرين مع التفاوت األكرب بُت
فمثبل ابن خزٯتة وابن حباف ال
شخصييت البخاري ومسلم ،فبعض العلماء ٕتد عنده شيئًا من التساىل ً
يفرقاف بُت الصحيح واٟتسن ،فعند٫تا اٟتسن من نوع الصحيح ،ولذلك يدخبلف ُب كتابيهما األحاديث
اٟتسنة على أهنا صحيحة فهذا منهج متساىل.
مثبل اٟتديث اٟتسن قد يلحقو بالضعيف وأحيانا شخصية
وىناؾ من ىو متشدد شدة أكثر فتجده ً
العادل نفسو ُب بعض األحياف يعًتيها التساىل ،وُب بعض األحياف تعًتيها الشدة  ،فإذا ما تردد العادل
نفسو ،أو حصل الًتدد من أكثر من واحد ُب وصف اٟتديث ،أو بُت أناس وأناس ،فهذا إذا كاف اٟتديث
ما لو إال إسناد واحد فمعٌت ذلك أنو مًتدد اٟتكم عليو بُت اٟتسن والصحة ،فبل ىو بالدرجة العليا من
الصحة وال ىو بالدرجة الدنيا من اٟتسن ،بل ىو ُب منزلة وسط ىذا إذا دل يكن لو إال إسناد واحد.
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لكن إذا كاف لو أكثر من إسناد فيقوؿ اٟتافظ بن حجر " باعتبار إسنادين " ٔتعٌت أف ىذا اٟتديث ورد
بسند حسن وبسند صحيح  ،فهو باعتبار ىذا السند حديث حسن وباعتبار السند اآلخر حديث صحيح،
أفضل لكم .يعٍت ما داـ الكثَت
لكن ىل ىذا الكبلـ ٯتكن أف ينطبق على كل إطبلقات الًتمذي؟ أقوؿّْ :
مثبل كثرة إيراد للمعلومات على الذىن ْتيث يػُْنسى بعضها
ٯتكن يعٍت ُب بداية الطلب حىت يعٍت ال ٭تصل ً
بعضا االكتفاء ّٔذا ا١تقدار ،وُب حاؿ الكبلـ على ا١تطوالت ٯتكن أف تُػْب َسط ا١تسألة أكثر من ىذا ؛ ألف
ً
ىذين القولُت اللذين اختار٫تا اٟتافظ ابن حجر قد قيبل وٯتكن أف ينطبقا على بعض إطبلقات الًتمذي.

لكن ال ٯتكن أف ينطبقا على بعض إطبلقاتو األخرى ؛ ألنو وجد ىناؾ ما ٮترـ ىذين القولُت ،ولذلك
دائما أنو ال بد من دراسة مستوفية إلطبلقات الًتمذي حىت ٯتكن أف ينزؿ كل قوؿ قيل على
يعٍت أقوؿ ً
حالة معينة فبل ٯتكن أف ينسحب ىذا اٟتكم وال ذاؾ اٟتكم على كل األحاديث اليت يطلق عليها الًتمذي
ىذا القوؿ.
ننتقل بعد ذلك لقول الحافظ:

حكم زيادة الراوي المقبول
"وزيادة راويهما مقبولة ما دل تقع منافية ١تن ىو أوثق"
يقوؿ :اٟتديثاف اٟتسن والصحيح إذا زاد الراوي الذي حديثو حديث صحيح أو حىت حديثو حديث
حسن إذا زاد زيادة فزيادتو نعتربىا مقبولة ،لكن بشرط أف ال تقع منافية ١تن ىو أوثق.
واٟتقيقة يعٍت أنا استدرؾ شيء ؛ ألشل ما وجدت اٟتافظ أشار إليو اللهم إال أف يكوف أشار إليو
متقدما وىو اٟتديث اٟتسن لغَته يعٍت ىذا أنسيتو فنستدركو ما داـ عندنا حديث صحيح ،وصحيح لذاتو
ً

أيضا حديث حسن لغَته.
وصحيح لغَته  ،وحسن لذاتو فهناؾ ً
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الحديث الحسن لغيره لو أردنا تعريفو يمكن أن نعرفو باآلتي" :اٟتديث اٟتسن لغَته ىو اٟتديث
الضعيف إذا تعددت طرقو" ىذا الكبلـ على اإلطبلؽ؟ ال .نقوؿ" :اٟتديث اٟتسن لغَته ىو اٟتديث
شديدا .ما ا١تراد بشدة الضعف؟ ىذه أنواع ،
الضعيف إذا تعددت طرقو لكن بشرط أف ال يكوف الضعف ً

متهما بالكذب ،أو وضع اٟتديث ،فهذا يقاؿ لو :ا١توضوع أو
من أنواع شدة الضعف أف يكوف الراوي ً
ا١تًتوؾ.
مثبل فيو انقطاع ،وفيو را ٍو
ومن أنواع شدة الضعف أف تكثر العلل ُب اٟتديث فلو جاءنا حديث ً
ضعيف ،وفيو را ٍو آخر ٣تهوؿ.
فكم اجتمع ُب ىذا اٟتديث من علة؟ ثبلث علل :انقطاع ،ورا ٍو ٣تهوؿ ،ورا ٍو ضعيف ،فإذا ٕتمعت
ىذه العلل ُب حديث فبل يعترب من األحاديث اليت ٯتكن أف ينجرب ضعفها بتعدد الطرؽ ،لكن الذي ينجرب
يسَتا ،وٯتكن أف أمثل على ىذا ْتديث يرويو جابر بن
ضعفو بتعدد الطرؽ ىو الذي يكوف ضعفو ً
ضعفا ً

عبد اهلل -رضي اهلل تعاذل عنو -ىذا اٟتديث يرويو اٟتميدي ُب مسنده وسعيد بن منصور ُب سننو واإلماـ
أٛتد ُب مسنده وغَتىم :عن شيخهم سفياف بن عيينة -رٛتو اهلل تعاذل -وسفياف يرويو عن شيخ لو ثقة

اٝتو ٤تمد بن علي السلمي
فيقوؿ" :حدثٍت ٤تمد بن علي السلمي عن عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل عن جابر بن عبد اهلل -رضي
اهلل تعاذل عنو -أنو قاؿ  :قاؿ رل رسوؿ اهلل  يا جابر أ ِ
ت أف اهلل أحيا أباؾ :فقاؿ لو٘ :تٌت.
َ
َعل ْم َ
فتمٌت أف يرجع إذل الدنيا فيقتل مرة أخرى فقاؿ لو اهلل -جل وعبل" -إشل قضيت أف ال يرجعوف" 
ىذا اٟتديث أيها اإلخوة ّٔذه الصورة كل رواتو ثقات شيخ اٟتميدي وسعيد بن منصور واإلماـ أٛتد
أيضا وجابر
ىو سفياف بن عيينة وىو إماـ ثقة ،وشيخ سفياف بن عيينة ىو ٤تمد بن علي السلمي وىو ثقة ً

بن عبد اهلل صحايب ،لكن بقي عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل ىذا .عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل ٥تتلف فيو فهو
صدوؽ ُب نفسو لكن ُب حفظو ضعف ،يعٍت :ضعيف اٟتافظة ،فحديثو ال يصل لدرجة اٟتسن لذاتو

ٔتفرده.
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وىذا يعٍت بناءً على ما نرجحو مع العلم أف ىناؾ ا١تتساىل من العلماء ٭تسن حديثو بانفراده ،لكن
دعونا اآلف على ىذا الرأي الذي نرجحو ،وىو أنو ضعيف اٟتديث مع كونو صدوقًا فحديثو إذف ٭تتاج إذل
ما ٬تربه ما ٬ترب ذلك الضعف اليسَت .نظرنا ىل ٢تذا اٟتديث من طرؽ أخرى؟
نقوؿ :نعم وجدنا لو طرقًا أخرى منها على أساس ما نطيل :طريق واحدة أخرجها الًتمذي وابن ماجو
وابن حباف من طريق رجل يقاؿ لو :موسى بن إبراىيم بن كثَت ،وىذا الراوي ىو صدوؽ أيضا ،لكنو ُب
حفظو ضعف  ،يعٍت :ىو قريب من عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل يشأّو ،وموسى بن إبراىيم بن كثَت ىذا
يرويو عن راو صدوؽ ،يقاؿ لو :طلحة بن خراش ،وطلحة يرويو عن جابر بن عبد اهلل الصحايب -رضي اهلل
تعاذل عنو -بنحو ذلك ا١تنت الذي ذكرتو قبل قليل ،يعٍت ا١تنت ىو نفس ا١تنت ،فاآلف جاءنا ىذا اٟتديث من
إسناد آخر فيو راو مثل عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل ،من حيث يعٍت الضعف اليسَت.
فاٟتديث ّٔذه الصورة من ىذين الطريقُت ٯتكن أف ينجرب ضعفو ،ونقوؿ عنو ماذا ؟ إنو حديث حسن
لغَته؛ ألنو جاءنا من طريق فيها ضعف يسَت ،ومن طريق أخرى فيها ضعف يسَت ،فكبل الطريقُت شد من
اآلخر ،فا٧ترب ضعفهما مثل يعٍت رجل أعمى ،ورجل مشلوؿ ،وىو يبصر ٯتكن أف ٭تمل األعمى ا١تشلوؿ،
وٯتشياف سويا كأهنما رجل واحد صح وال ال؟ ا١تشلوؿ يقوؿ لو :اذىب ٯتنة ويسرة واألعمى ما شاء اهلل
نشيط و٭تملو فيعٍت  ،نأخذ ا١تثاؿ كهذا ىذا بالنسبة للحديث اٟتسن لغَته ،يعٍت على االختصار.
نرجع اآلف ١تا بدأنا بو قبل قليل ،وتوقفنا فيو ،وىو اٟتديث الذي ترد فيو الزيادة ،فيقوؿ :اٟتافظ وزيادة
راويهما يعٍت راويا اٟتديث اٟتسن واٟتديث الصحيح مقبولة ،لكن بشرط ما دل تقع منافية ١تن ىو أوثق،
فتحصل من ىذا أف عندنا زيادة منافية وزيادة غَت منافية ،فيقوؿ :ٯتكن أف تأتينا زيادة من راوي من الرواة
منافية ٟتديث راو آخر ،وٯتكن أف تأتينا زيادة غَت منافية ،ما معٌت ىذا الكبلـ؟ أمثل ٔتثاؿ لو أف اٟتديث
جاءنا بإسناد ،ولنفرض مثبل أنو اإلسناد الذي قدمناه قبل قليل .
مثبل سفياف بن عيينة يرويو عن شيخو ٤تمد بن عبد اهلل السلمي أو علي بن ٤تمد السلمي ،عن عبد

اهلل بن ٤تمد بن عقيل ،عن جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل تعاذل عنو -أف النيب 
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أعلمت أف اهلل أحيا أباؾ؟ ٍ ب جاءنا رجل آخر ،وليكن لو فرضنا أف اٟتديث جاءنا من رواية ٤تمد بن

إسحاؽ الذي ىو قدمنا قبل قليل أنو أيش؟ صدوؽ يرويو عن عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل ،أف النيب 
قاؿ ٞتابر  :يا جابر أعلمت أف اهلل أحيا أباؾ؟  اآلف اٟتديث ّٔذه الصورة يصبح أيش؟ ال ،يصبح

مرسبل ،ألنو ما صرح بأنو تلقاه عن جابر ،وإ٪تا كأنو ىو الذي ٝتع النيب 

يقوؿ ٞتابر ىذا الكبلـ،

وعبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل تابعي ليس صحابيا ،فهو دل يدرؾ النيب.
فالعلماء يقولوف :إذف سقط من ىذا اإلسناد واسطة ،قد يكوف الساقط صحابيا ،وقد ال يكوف
صحابيا ،قد يكوف تابعيا آخر ،فا١تهم أف ُب اٟتديث سقطا ،معٌت ذلك أنو دل يتصل سنده ما ٖتققت
إحدى شروط اٟتديث الصحيح وال اٟتسن ،ففيو انقطاع ،لكن كيف؟ وىذا اٟتديث قد روي مرة على أنو
عن عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل ،عن جابر عن النيب  ىا قالوا :اآلف اختلف الراوياف ٤تمد بن إسحاؽ
وعلي بن ٤تمد السلمي فنظرنا ُب ىذين الراويُت أيهما أوثق؟ .
السلمي أوثق من ٤تمد بن إسحاؽ ،ال ٤تمد بن إسحاؽ صاحب شريك كبل٫تا يروياف اٟتديث عن
عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل ،يعٍت أنا فقط أضرب ىذا ا١تثاؿ للتقريب ،فما داـ أف السلمي أوثق من ٤تمد
بن إسحاؽ٨ ،تن نضع االحتماؿ اآلخر ،وىو أف الكبلـ الذي ُب ٤تمد بن إسحاؽ ما جاء نتيجة الفراسة،
لو كاف الكبلـ غَت صحيح١ ،تا نزلنا ٤تمد بن إسحاؽ من مرتبة الثقة إذل مرتبة الصدوؽ الذي ىو خفيف
الضبط .
وإ٪تا نزؿ إذل خفة الضبط بسبب أف ُب حفظو شيئا من الضعف ،فنحمل ىذه ا١تخالفة على أهنا نتيجة
ماذا؟ الضعف الذي وصف بو ٤تمد بن إسحاؽ ،فنسمي رواية علي بن ٤تمد السلمي باحملفوظة ورواية
٤تمد بن إسحاؽ بالرواية الشاذة ،يعٍت الرواية ا١ترجوحة نسميها ماذا؟ شاذة ،والرواية الراجحة نسميها
احملفوظة.
مثاؿ آخر لو جاءشل حديث من األحاديث فيو زيادة ُب متنو ،وليكن مثبل حديث:



إذا ولغ

الكلب ُب إناء أحدكم فليغسلو سبع مرات  بعض الرواة رووا اٟتديث ّٔذا اللفظ وبعض الرواة زادوا فيو
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لفظة أخرى وىي  :إحداىن أو أوالىن بالًتاب  فهذه الزيادة ىل فيها منافاة للحديث األوؿ؟ قاؿ:
ألف ىذا الزيادة تعترب كاٟتديث ا١تستقل ،فتقبل ماداـ أف راويها أو الذي زادىا راو ثقة؛ ألهنا تعترب كأهنا
حديث مستقل ،يعٍت لو جاءنا راو ثقة وروى حديثا ما رواه غَته نقبلوّ ،وال ال نقبلو؟ نقبلو ،وقالوا :ىذه
الزيادة كأهنا حديث مستقل ،فنقبلها؛ ألهنا ال تناُب الرواية األخرى ،بل ىي زائدة عليها ،فوضحت ّٔذين
ا١تثالُت ما معٌت الزيادة اليت فيها منافاة ،والزي ادة اليت ليس فيها منافاة تلك فيها زيادة من؟ اليت فيها منافاة،
كيف حكمنا على أف اٟتديث فيو زيادة؟ يعٍت رواية ٤تمد بن إسحاؽ ،ورواية ٤تمد بن السلمي ،أيتهما
اليت فيها زيادة ،وأيتهما اليت فيها نقص؟ .
رواية ٤تمد بن إسحاؽ ىي اليت فيها النقص ،ورواية علي بن ٤تمد السلمي ىي اليت فيها الزيادة ،ما
ىي الزيادة اليت زادىا علي بن ٤تمد السلمي؟ زيادة جابر بن عبد اهلل ُب السند ،يعٍت حينما يقوؿ -مثبل-
٤تمد بن إسحاؽ :حدثٍت عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل أف النيب  قاؿ ٞتابر  :يا جابر أعلمت أف اهلل
أحيا أباؾ؟



اآلف عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل إنو ىو الذي يسمع اٟتديث ،فأسقط جابرا من السند

لكن علي بن ٤تمد السلمي قاؿ :حدثٍت عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل أف جابرا حدثو أف النيب  قاؿ لو:


يا جابر أعلمت أف اهلل أحيا أباؾ؟



فاآلف ُب اإلسناد ماذا؟ زيادة جابر بن عبد اهلل الصحايب،

فهذه ىي الزيادة ال يت فيها منافاة ،فنحن نعرؼ أنو ال بد أف يكوف أحد اٟتديثُت ىو الصواب ،إما رواية
٤تمد بن إسحاؽ أو رواية علي بن ٤تمد السلمي؛ ألنو ال ٯتكن أف ٬تمع أف ٧تمع بينهما ،ما ٯتكن أف
يكوف ىذا صحيحا وىذا صحيحا ،بل ال بد أف يكوف أحد٫تا ىو الصحيح ،فرجحنا رواية السلمي على
رواية ٤تمد بن إسحاؽ ،أما تلك زيادة:



إحداىن أو أوالىن بالًتاب



فليس فيها منافاة ،يعٍت

حديث مكتمل وجاء فيو راو وجاء أحد الرواة وزاد فيو تلك الزيادة اليت ليس فيها منافاة ما فيو فرؽ ،الزيادة
قد ترد ُب السند ،وقد ترد ُب ا١تنت ،كبل٫تا سواء (بس) ا١تهم ىل فيها ٥تالفة وال ما فيو ٥تالفة ؟ .
يعٍت لنفرض مثبل أنو جاء منت زيدت فيو ٥تالفة للمنت الذي ليست فيو الزيادة ،مثبل ا١تنت أولو فيو
ٖتليل أمر معُتٍ ،ب جاء راو ،فزاد زيادة تفيد أف ىذا األمر غَت حبلؿ ،وإ٪تا ىو حراـ ،فاآلف ىذه الزيادة
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تعترب فيها منافاة للرواية األوذل وال ما فيها منافاة؟ فيها منافاة؛ ألهنا ٖترـ أمرا كاف ٤تلبل ُب ذلك اٟتديث
فهذه تعترب من الزيادات اليت فيها منافاة.
ىذا كلو كبلـ ينصب على اٟتديث الذي يرويو راوي اٟتديث اٟتسن ،أو راوي اٟتديث الصحيح ،لكن
لو اختلف األمر فأصبح الراوي للزيادة أو الراوي للنقص ضعيفا فاٟتكم ٮتتلف؛ فلذلك يقول الحافظ
ىنا:

الحديث المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر
فإف ُخولف بأرجح  ،فالراجح احملفوظ  ،ومقابلو الشاذُّ  .ومع الضعف فالراجح ا١تعروؼ  ،ومقابلو
ا١تنكر.
ُ
ىذا راوي اٟتديث اٟتسن وراوي اٟتديث الصحيح ،لو خولف برواية أرجح منو ،فالرواية الراجحة ىي
اليت يقاؿ ٢تا :احملفوظة والرواية ا١ترجوحة يقاؿ ٢تا :الشاذة.
انتهينا من ىذا ،ومع الضعف فالراجح ا١تعروؼ يقوؿ :إذا اختلف األمر ،فأصبح الراوي الذي إما زاد
الزيادة أو دل يزدىا راويا مضعفا ،ىذا يقاؿ لروايتو :منكرة ،وللرواية الراجحة ،نقوؿ :الراجح ا١ترجوح ،ومقابلو
ا١تمكن٪ ،تثل على ىذا ٔتثاؿ حىت يتضح .
ىناؾ حديث أيها اإلخوة يرويو سعيد بن منصور ُب سننو يقوؿ :حدثنا ىشيم قاؿ :حدثنا ليث وىو
ابن أيب سليم ،عن طاووس وىو ابن كيساف اليماشل ،عن ابن عباس -رضي اهلل تعاذل عنهما -أنو كاف يقرأ:
 فدية طعاـ مساكُت
إف ابن عباس قرأىا



 )ٔ( يعٍت اآلية ُب صورة البقرة يقرأىا يقوؿ ليث بن أيب سليم ُب حديثو ىذا:
وعلى الذين يطيقونو فدية طعاـ مساكُت

 - 1سورة البقرة آية .148 :
 - 2سورة البقرة آية .148 :

026



(ٕ)

أعيده ،طيب قاؿ سعيد بن

متن نخبة الفكر
منصور :حدثنا ىشيم ،قاؿ :حدثٍت ليث عن طاووس ،عن ابن عباس أنو كاف يقرأ  :فدية طعاـ مساكُت
. )ٔ( 
الحظوا اآلف مساكُت ىنا جاء بصفة اٞتمع ىذه القراءة عن ابن عباس ليست صحيحة اإلسناد ّٔذا
ليث بن أيب سليم ،وىو ضعيف ،لكن ىل نكتفي باٟتكم على ىذا اٟتديث أنو
الصورة ،ضعيفة؛ ألف فيو َ

ضعيف ،أقوؿ :ال نكتفي باٟتكم عليو أنو ضعيف ،بل نقوؿ :ىذا اٟتديث زيادة على الضعيف ،فهو
منكر ،كيف عرفنا أنو منكر؟ ألف ليث بن أيب سليم خالف من ىو أوثق منو جاءت ىذه الرواية ٥تالفة

للصحيح الثابت عن ابن عباس.
وذلك أننا وجدنا البخاري -رٛتو اهللُ -ب صحيحو أخرج باإلسناد الصحيح من طريق عمرو بن دينار،
عن عطاء بن أيب رباح أنو ٝتع ابن عباس -رضي اهلل تعاذل عنهما -يقرأ " وعلى الذين يطوقونو فدية طعاـ
مسكُت " أيش؟ اإلفراد فهذه قراءة ابن عباس "يطوقونو" بدؿ "يطيقونو" ،و"مسكُت" بدؿ "مساكُت" ىذا
ىو الصحيح ،وىو الذي أخرجو البخاري ُب صحيحو ،فإذف أصبح الثابت عن ابن عباس ماذا؟ قراءة
مسكُت بلفظ اإلفراد ،فتبُت ّٔذا أف ليث بن أيب سليم قد أخطأ ُب تلك الرواية ،فمع كوف حديثو ضعيفا،
فهو أيضا حصل فيو ا١تخالفة ،فنقوؿ :عن رواية ليث بن سليم ىذه :إهنا رواية منكرة.
إف شاء اهلل ّٔذا ا١تثاؿ يكوف واضحا األمر يعٍت ُب أي طبقة ليث بن أيب سليم؟ يعٍت من الذي يوازيو؟
ٯتكن عمرو بن دينار.
فإذف يعٍت ّٔذا نعرؼ أف اٟتديث الشاذ واٟتديث ا١تنكر نستطيع أف نعرفهما بالتعريفُت اآلتيُت ،لو
سألنا ما ىو تعريف اٟتديث الشاذ ،وما ىو تعريف اٟتديث ا١تنكر ،فاٟتديث الشاذ نستطيع أف نعرفو،
فنقوؿ :ىو ما يرويو الثقة ٥تالفا من ىو أوثق منو.
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والحديث المنكر :ىو ما يرويو الضعيف ٥تالفا من ىو أوثق منو ،فبل بد إذف ُب اٟتديث الشاذ
واٟتديث ا١تنكر من قيد ا١تخالفة ،فيشًتكاف ُب قيد ا١تخالفة ،لكنهما يفًتقاف ُب كوف ىذا راويو ثقة ،وىذا
روايو ضعيفا ،أعيد تعريف ا١تنكر.
تعريف المنكر :ىو ما يرويو الضعيف ٥تالفا من ىو أوثق منو ،والشاذ :ىو ما يرويو الثقة ٥تالفا من
ىو أوثق منو.
اآلف أيها اإلخوة ّٔذا التعريفات ،يعٍت :أنا أذكر لكم الشيء الراجح ،وليس معٌت ىذا أنو ليس ىناؾ
خبلؼ ُب تعريف الشاذ أو تعريف ا١تنكر ،بل ىناؾ خبلؼ ،يعٍت أشَت إليو إشارة عابرة حىت تكونوا يعٍت
فقط على اطبل ع ،لو جاء مثبل من يذكر لكم خبلؼ ىذا تقولوف :نعم ،لكن ىذا ىو الرأي الراجح،
فتعريف الشاذ ىو التعريف الراجح ،ىو الذي رجحو اإلماـ الشافعي -رٛتو اهلل تعاذل.-
لكن ىناؾ من جعل الشاذ ٣ترد التفرد ،فقاؿ :الشاذ ىو :ما يرويو ..ما يتفرد بروايتو الثقة ،أو ما ينفرد
بروايتو الثقة ،فبهذا االعتبار يكوف حديث  :إ٪تا األعماؿ بالنيات  على ىذا القوؿ حديثا شاذا؛ ألنو
ينفرد بروايتو ثقة ،وىو علقمة بن وقاص ،بل وينفرد بو أيضا عن علقمة ٤تمد بن إبراىيم التيمي ،بل وينفرد
بو عن ٤تمد إبراىيم التيمي ٭تِت بن سعيد األنصاري ،فإذف ىذا ال خبلؼ بأنو بناء على ىذا الرأي يعترب
شاذا.
كذلك أيضا ا١تنكر ،بعضهم يعترب ا١تنكر ىو ما ينفرد بو الراوي ا١تستور أو ا١تضعف الذي ُب حفظو
ضعف يسَت ٣ترد ما ينفرد بأي حديث يسمونو حديثا منكرا ،ولكن كبل ىذين األمرين مرجوح ،والصواب
أنو ال بد من قيد ا١تخالفة .
فنقول في الشاذ :ما يرويو الثقة ٥تالفا من ىو أوثق منو ،وُب ا١تنكر :ما يرويو الضعيف ٥تالفا من ىو
أوثق منو ،لكن لو جاء حديث ينفرد بروايتو الراوي الثقة نقوؿ عنو :حديث أيش؟ صحيح ،ولو جاءنا
حديث ينفرد بروايتو الضعيف نقوؿ عنو :حديث ضعيف ،فمعٌت ىذا أيهما يعٍت أشد ضعفا؟ الضعيف أو
ا١تنكر؟ ا١تنكر ما داـ أنو يعٍت اجتمع الضعف وا١تخالفة ،فظلمات بعضها فوؽ بعض ،يعٍت ضعف مع
ضعف ،ال حسن غريب ،ىذا يعٍت لو تفصيل آخر ،نًتكو اآلف ُب األسئلة ،يعٍت نقف عند ىذا اٟتد ،وبعد
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ذلك نتابع إف شاء اهلل ُب اٟتديث ،أو بعض أنواع اٟتديث ،وىو ا١تتابع والشاىد واالعتبار ،و٧تيب أوؿ
شيء عن سؤاؿ األخ حينما قاؿ :على فكرة أيها األخوة يعٍت جاءشل مبلحظة :يقوؿ بعض األخوة :إف
غدا بعض األخوة يكوف صائما وقد ال يناسبهم الدرس بعد ا١تغرب فهذا أيضا إشكاؿ ،طيب تفضلوف بعد
العصر وننتهي يعٍت قبيل ا١تغرب بيسَت حىت يعٍت الذي يكوف صائما يفطر ،أو بعد العشاء؟.
طيب اللي يفضل بعد العصر نشوؼ األكثر عددا بعد العصر ،طيب ،والذي بعد العشاء يفضل بعد
العشاء من؟ إذف يكوف بعد العصر نشوؼ اللي بعد العصر أكثر ،نعم خبلص ما ُب شيء إف شاء اهلل نعم
الشيخ الفراج يعتذر غدا قبل الظهر ،ما فيو درس ،لكن بعد الظهر فيو ٨تو ،وبعد العصر فيو مصطلح،
العصر إف شاء اهلل الساعة أربعة ونصف ،يعٍت من أربعة ونصف إف شاء اهلل ننتهي حوارل السادسة أو
السادسة وربع إف شاء اهلل ،و٨تن منتهوف أحسنت.
س :أخي يقوؿ بالنسبة للشاىد يعٍت اٟتافظ ابن حجر يقوؿ٥ :تالفة ا١تقبوؿ ١تن ىو أرجح منو يعٍت من
حيث الثقة أو من حيث كثرة العدد؟ .
ج :فأقوؿ :نعم يعٍت ىذا أوذل؛ ألف ا١تقبوؿ يدخل فيو الصدوؽ ،وليس ا١تقصود بو الثقة فقط ،أما
بالنسبة لسؤاؿ األخ عن قوؿ الًتمذي :حسن غريب ،فقوؿ الًتمذي :حسن غريب ،إما أف يكوف يريد
الغرابة االصطبلحية ،أو يكوف يريد الغرابة ا١تتنية ،وىذا يتبُت ٔتا لو جاءنا اٟتديث من أكثر من طريق ،فإذا
كاف الًتمذي مثبل روى اٟتديثٍ ،ب قاؿ :ىذا حديث حسن غريب ،وُب الباب عن فبلف وفبلف ،فهنا ُب
ىذه اٟتاؿ نعرؼ أف الًتمذي دل يقصد الغرابة االصطبلحية ،فإذف نظرنا ُب ذلك اٟتديث الذي قاؿ عنو
الًتمذي :حسن غريب ،فوجدنا فيو ضعفا يسَتا مثبل فعرفنا أف الًتمذي -رٛتو اهلل -قصد باٟتسن ىنا أي
اٟتسن لغَته ،يعٍت ىذا اٟتديث فيو ضعف ،قاؿ :وُب الباب عن فبلف وفبلف فبُت أنو حسن ىذا ٔتجموع
طرقو ،لكن لو دل يقل الًتمذي وُب الباب عن فبلف فنعرؼ أف مراد الًتمذي بالغرابة ىنا الغرابة االصطبلحية
وأنو ٭تسن ىذا اٟتديث لذاتو يقصد أف ىذا اٟتديث ّٔذا اإلسناد حسن ،وأنو دل يرد إال من ىذا الطريق
فكبل ىذين ٤تتمل.
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س :خبلص يقوؿ أحد األخوة :ىل ورد ُب أحاديث الرسوؿ  وآثار الصحابة لفظ  :من بات
وُب يده ظفر فبل يلومن إال نفسو



ج :أقوؿ :نعم لكن ليس ىذا لفظو بالضبط ،وإ٪تا اٟتديث رواه الًتمذي وغَته ،يقوؿ النيب 
من بات وُب يده ريح غمر فبل يلومن إال نفسو
وُب اٟتديث وُب بعض طرقو زيادة
فأصابو شيء فبل يلومن إال نفسو







أف الشيطاف حساس ٟتاس ،فمن بات وُب يده ريح َغ َمر،



قد تقولوف :ما مدى صحة ىذا اٟتديث؟.
فأقوؿ :إف شاء اهلل إنو صحيح من رواية سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة نعم نعم .الغمر:
ىو الظفر ،األخ عرب با١تعٌت يعٍت ُب اٟتديث اٟتث على غسل اليد بعد الطعاـ نعم.
س :يقوؿ :ىل التزـ البخاري ومسلم بشرطيهما ُب ٚتيع األحاديث اليت أخرجاىا ُب صحيحيها؟ .
ج :أقوؿ :نعم التزما بشرطيهما ُب ٚتيع األحاديث ما عدا األحاديث اليت يرداهنا ُب الشواىد
وا١تتابعات ،فهذه ال تعترب ُب األصوؿ ،وإ٪تا ا١تقصود بشرطيهما ُب األصوؿ يعٍت األحاديث اليت ٭تتجاف ّٔا.
س :وأحد األخوة يسأؿ يقوؿ :ما ىي أصح الكتب ُب اٟتديث بعد البخاري ومسلم؟.
ج :اٟتقيقة أيها األخوة يعٍت اٟتكم على كتاب أنو أصح الكتب بعد البخاري ومسلم يعٍت قد أنازع
فيو ،لكن حىت ىذه الساعة ْتسب اجتهادي أنا أرى أف أصح الكتب بعد البخاري ومسلم ابن خزٯتة،
ىناؾ من يرى أف صحيح ابن حباف أصح من صحيح ابن خزٯتة ،ورل ُب ىذا كبلـ؛ ألنٍت ذكرت ُب شرح
ألفية السيوطي ،وإف شاء اهلل يعٍت أقوـ بدراسة لبعض األبواب اليت يشًتؾ فيها ابن خزٯتة وابن حباف
للخروج بنتيجة مبنية على أسس علمية ،ىل فعبل صحيح ابن خزٯتة أصح من صحيح ابن حباف أو
العكس؟.
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لكن صنيع العلماء ا١تتقدمُت يفيد بأف صحيح ابن خزٯتة أصح من صحيح ابن حباف ،فإهنم قدموا
الكتب ّٔذه الصورة ،قالوا :صحيح البخاريٍ ،ب صحيح مسلمٍ ،ب صحيح ابن خزٯتةٍ ،ب ابن حبافٍ ،ب
اٟتاكم .
ومن ا١توافقات العجيبة أف الًتتيب ُب األصحية ُب ىذه الصورة جاء بناء على الًتتيب؛ فالبخاري متوَب
قبل مسلم ،ومسلم متوَب قبل ابن خزٯتة ،وابن خزٯتة متوَب قبل ابن حباف ،وابن حباف متوَب قبل اٟتاكم،
بل إف كل واحد من ىؤالء يعترب شيخا لآلخر ،فالبخاري شيخ ١تسلم ،ومسلم ذكر فهو أيضا شيخ البن
خزٯتة ،وابن خزٯتة شيخ البن حباف ،وابن حباف شيخ للحاكم .
فهنا ىو الًتتيب يعٍت كما قلت لكم اآلف ،وقد أغَت وجهة نظري إذا تبُت رل من خبلؿ اإلحصائية اليت
سأقوـ ّٔا أف صحيح ابن حباف أصح.
س :يقوؿ :أيهما أقوى اٟتديث الصحيح أو اٟتديث اٟتسن الصحيح إذا كاف بو أكثر من سند؟.
ج :أقوؿ :بل اٟتديث اٟتسن الصحيح إذا كاف حسنا من طريق وصحيحا من طريق أقوى من اٟتديث
الصحيح فقط.
يقوؿ :ىل شرط البخاري ومسلم ُب قبوؿ الرواية فيمن عاصر وعنعن وذكر ُب ا١تدلسُت؟ أقوؿ :أيها
األخ السائل جزاؾ اهلل خَتا ،يعٍت أنا مثبل بعض األخوة يريدشل أف أتكلم ُب بعض ا١تسائل ،وأنا اجتنبتها
عمدا ،ألشل أخشى مثبل لو تكلمت ُب مسألة التدليس وا١تدلس والعنعنة ،أضيع السامع ،و٨تن ىنا نراعي
كما قلت :الضعيف أمَت الركب ،أراعي يعٍت أناسا ٯتكن أوؿ مرة ٭تضروف دروس ا١تصطلح ،فبل أريد
ا١تعلومات تتداخل ُب أذىاهنم ،وينسي بعضها بعضا ،فأرجأت الكبلـ عن التدليس ُب موضعو إف شاء اهلل،
نأخذه مرة تلو األخرى ،فعلى كل حاؿ جوابا لسؤاؿ األخ ،قد يكوف يعٍت مستفسرا :البخاري ومسلم
يتكلماف عن العنعنة لغَت ا١تدلس ،أما ا١تدلس الذي يرد تدليسو فعبل فهذا ليس من الرواة الذين يتنازعاف
فيو.
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س :أحد األخوة يقًتح أف آٌب ُب وقت الشيخ ٤تمد الفراج ،ويكوف الدرس ُب غَت النخبة لبلستفادة
من الوقت.
ج :أقوؿ :ذىب األخوة ولو كاف ىذا االقًتاح ،يعٍت جاء مبكرا أف آٌب أنا ما عندي مانع إف شاء اهلل.
س :أحد األخوة يقوؿ :نرى بعض احملققُت إذا خرج حديثا يقوؿ بعد ذلك :وُب الباب عن فبلف
وفبلف ،ويذكر بعض الصحابة ىل تعترب ىذه شواىد؟ .
ج :أقوؿ :ىذا إف شاء اهلل ُب الليلة القابلة؛ ألننا وقفنا اآلف على ا١تتابع والشاىد ،نعم غدا يعٍت إف
شاء اهلل.
س :يقوؿ األخ :عندي رغبة ُب معرفة رجاؿ السند أو اإلسناد فما الطريقة ا١تثلى ُب ذلك مع ذكر
الكتب؟ .
ج :ىذا إف شاء اهلل أيضا سيأٌب ،ألف إف شاء اهلل ُب ىذه الدورة سننهي الكتاب وبانتهاء الكتاب
يكوف الواحد ،إف شاء اهلل يعٍت عارفا بالطرؽ األساسية ُب ٗتريج اٟتديث ،وللحكم على السند ،وعلى كل
حاؿ يعٍت أجيب األخ جوابا عاجبل ،وأما التفصيل ففي وقتو ،الطريقة ا١تثلى أف تتعرؼ على كتب الرجاؿ
ما ىي الكتب اليت تعترب أصلية ،وما ىي الكتب اليت تعترب أخذت خبلصة األحكاـ على أولئك الرجاؿ
وكيف رتبت ىذه الكتب وما ىو الكتاب الذي صاحبو يعترب متساىبل والكتاب الذي يعترب ،ينبغي أف يشد
على قوؿ صاحبو بالناجبُت ،يعٍت مثبل ال نعترب ثقات ابن حباف ،ابن حباف حينما يوثق راويا مثل توثيق أيب
حاًب الرازي ؟ ابن حباف متساىل ُب التوثيق ،وأبو حاًب الرازي إذا وثق رجبل فشد عليو بيدؾ ال تطلقو،
لكن لو ضعف أبو حاًب الرازي رجبل فهو معروؼ بالتشدد ،فقد يضعف من ىو موثق ُب بعض األحياف،
معرفة مناىج احملدثُت ىذه مهمة ،وسيأتينا إف شاء اهلل أيضا الكبلـ عليها فكل شيء ُب حينو.
أيضا بالنسبة ل لًتتيب بعض الكتب رتبت على الطبقات يعٍت الراوي األقدـ ،فالراوي األقدـ ،وبعض
الكتب ٚتعت بُت الًتتيب على الطبقات ،والًتتيب على اٟتروؼ ،فلذلك ترتيبها على اٟتروؼ ترتيب غَت
دقيق ،وبعض الكتب رتبت الرواة على اٟتروؼ فعبل ترتيبا دقيقا ،مثل تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر
وبعض الكتب تنتقي خبلصة األقواؿ ،كتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ،يقوؿ :ىذا الراوي ثقة ،ىذا
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ضعيف ،ىذا صدوؽ ،ىذا ٮتطئ ،وىكذا يعٍت ىو يأخذ خبلصة األحكاـ ،بعضها قد يضعف ،لكن لو
رجعت إذل التهذيب ٕتحد مثبل ترٚتة الراوي قاؿ فيو ابن معُت :ضعيف ،وقاؿ أٛتد :ال بأس بو ،وقاؿ
البخاري :صدوؽٍ ،ب تضيع طيب ما ىو الصواب؟ قوؿ ابن معُت ،وال قوؿ أٛتد ،وال قوؿ البخاري ،وال
قوؿ من؟ ىذا ال بد من التعرؼ على مناىج احملدثُت ،وما دمت مبتدئا ُب طلب اٟتديث فيمكن أف تلجأ
إذل العلماء ا١تتبحرين كاٟتافظ ابن حجر ،فتستفيد من اختياره للقوؿ الراجح ُب ذلك الراوي.
س :يقوؿ :ىل كاف رواة اٟتديث األولوف يراعوف لفظة "عن" أو "ٝتعت" ُب نقل األحاديث ،وىل
ينقلها عنو تلميذه بنصها ،أـ يعرب عن ىذه اللفظة من نفسو؟ .
ج :أقوؿ :ما شاء اهلل األخ يعٍت يأٌب ٔتسألة من معضبلت ا١تسائل يقوؿ :إنو وقف على كبلـ الشيخ
عبد الرٛتن ا١تعلم -رٛتو اهلل ،-ا١تسألة ىذه يعٍت مسألة عويصة ،يعٍت حينما يأتينا إسناد من األسانيد ،فيو
راو يروي عن شيخ بصيغة عنعنة ،مثل كأف يقوؿ مثبل :األعمش عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة ،فمن الذي
جاء بصيغة ،عن بُت األعمش وبُت أيب صاحل ،ىل ىو األعمش نفسو ىو الذي أطلق كلمة عن ،أـ من
دوف األعمش؟ أطلقها اختصارا ،يعٍت مثبل حينما ٧تد الراوي عن األعمش مثبل سفياف الثوري ،والراوي عن
سفياف الثوري وكيع ،ىل ٦تكن أف يكوف وكيع ىو الذي قاؿ :حدثنا سفياف الثوري ،عن األعمش ،عن أيب
صاحل مع العلم أف ُب األصل أف األعمش يقوؿ :حدثنا أبو صاحل ،فيكوف من ىو دوف؟ نقوؿ :ىذا ٤تتمل،
والرأي اآلخر أيضا ٤تتمل أف يكوف األعمش ىو الذي استعمل صيغة عن ،فكل ىذا ٤تتمل ،فما داـ أنو
٤تتمل ،ففي ىذه اٟتاؿ اٟتيطة دائما تقتضي التوقف ُب قبوؿ عنعنة ا١تدلس إال إذا جاءتنا قرينة ٕتعلنا ٩تتار
أف عنعنة ا١تدلس ُب ىذا ا١توضوع ٤تمولة على السمع ،وىذه يعٍت ٖتتاج أيضا إذل طوؿ ،وال أستطيع أف
أفصل فيها ُب ىذه العجالة.
الشيخ عبد الرٛتن ا١تعلم كأنو ٮتتار القوؿ بأف الذي يستعمل صيغة عن ىو من دوف ا١تدلس ،لكن ىذا
يعٍت عليو بعض ا١تؤاخذات ومن األدلة يعٍت على االختصار ،أقوؿ :ىذا الكبلـ ومن األدلة على ىذا أف
سفياف بن عينية مثبل ،مرة قاؿ عن الزىري ،أو الزىري قالوا لوٝ :تعتو من الزىري؟ فرددىا مرة أخرى ،فردوا
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عليو ،قالواٝ :تعتو من الزىري؟ فلما وجدىم يلحوف عليو قاؿ :ال ،وال ٦تن ٝتعو من الزىري أخربشل عبد
الرازؽ ،عن معمر ،عن الزىري ،فأصبح بينو وبُت الزىري كم واسطة؟ اثنُت من الرجاؿ .
فهذا يدؿ على أف الراوي أحيانا ىو نفسو يستخدـ صيغة عن ،فلذلك ال بد من قرينة تدلنا أف ذلك
الراوي ىو الذي استخدـ صيغة عن ،أو دل يستخدمها ،وما داـ أننا ال نعرؼ ،فاالحتياط يقتضي التوقف،
نعم من القرائن اليت تدؿ على أ نو ىو ليس الذي أطلقها ،كأف يرد اٟتديث من طريق أخرى مثبل ،ا١تثاؿ
الذي مثلت بو قبل قليل ،وكيع ،عن الثوري ،عن األعمش ،عن أيب صاحل ،لو جاءنا مثبل مرة أخرى من
رواية شعبة ،قاؿ :حدثٍت األعمش قاؿ :حدثٍت أبو صاحل ،ففي ىذه اٟتاؿ أعرؼ أف العنعنة ىذه جاءت
٦تن ىو دوف ا ألعمش ،وأف األعمش فعبل ٝتع ىذا اٟتديث من شيخو ،فهذه قرينة أيضا وليست على
اإلطبلؽ.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :حديث أيب سفياف عند مسلم



وزوجتك ابنيت



ىل ىو معلل ،وىل

يكوف ضعيفا ّٔذا؟.
ج :ىذا أجبت عنو الليلة البارحة ويبدو أف األخ الذي سأؿ ما كاف حضر ُب الليلة البارحة أنا قلت
الذي يعٍت ترجح رل أف ىذا اٟتديث ال يعترب من األحاديث ا١تعلولة عند مسلم وإف كاف بعض العلماء
انتقده كابن حزـ ،لكن الصواب أف ىذا اٟتديث ٯتكن أف يوفق بُت ىذا القوؿ وبُت كوف النيب  كاف
متزوجا بأـ حبيبة قبل ذلك بأمور ،ذكرت بعضها ليلة البارحة ،ومن أراد اإلفاضة ُب ىذا ٯتكن أف أدلو على
ا١ترجع إف شاء ،أو ينتظر حىت نواصل اٟتديث ُب درس صحيح مسلم إف شاء اهلل.
س :يقوؿ :يعاشل كثَت من األخوة وأنا منهم أننا دل نعرؼ االستقامة إال بعد أف جاوزنا العشرين وبعد أف
أضعنا سنوات العمر الذىبية ،فيصاب اإلنساف أحيانا ،بل كثَتا كأنو يقوؿ بيأس :الظاىر أف يصل إذل منزلة
ُب العلم ،ويشعر أنو مهما فعل فلن يصل إذل شيء ،فيدخل عليو الشيطاف من ىذا ا١تدخل ،فماذا نفعل؟.
ج :أقوؿ :ال أيها األخ بالعكس ،لو كنت ُب سن ا٠تمسُت إذا وفقك اهلل جل وعبل ،وشعرت أف
ساعات العمر فعبل ،كما قلت :ساعا ت ذىبية ،بل ىي أغلى من الذىب ،فإنك تستطيع ُب تلك الفًتة
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الباقية من عمرؾ أف تكوف بإذف اهلل من العلماء ،فأضرب لك مثاال على ذلك :ابن حزـ الظاىري ،يعٍت
أتعب الناس ُب كثرة علمو بسبب يعٍت أنو كاف ٮتالف ُب بعض ا١تسائل ،ووجدوا أف ىذا ا١تخالفة نشأت
من جهل ابن حزـ ،بل ىو ْتر ُب كل ما ألقي فيو ،لكن ىل ابن حزـ طلب العلم من صغره؟ .
ال ابن حزـ كاف أوال ولدا مرفها ،فأبوه كاف وزيرا ،وكاف يعيش عيشة ا١ترفهُت ،وبعد أف مضت عليو فًتة
من العمر طويلة ابتدأ يطلب علم اٟتديث ،وإال كاف ُب السابق مشغوال باآلداب واألمور اليت تشغل
اإلن ساف ىذه؛ ولذلك ىو لو نصيب ٦تا يسمى باألدب ،وما إذل ذلك ،فهو ما طلب علم اٟتديث إال
متأخرا ،ومع ذلك انظر إذل كتابو احمللى ٕتد فيو علما ٚتا بل كيف لو وصل إلينا كتابو األصلي وىو
اإليصاؿ الذي ىو أصل احمللى ،احمللى ىذا يعترب ٥تتصرا ،يعٍت على ما فيو من الدسومة ،يعترب ٥تتصرا
فكيف بأصلو ،بل انظر إذل كتابو إحكاـ األحكاـ ،ولست يعٍت بكبلمي ىذا يعٍت أقوؿ :إف ٚتيع ما ُب
األحكاـ أو ما ُب احمللى صواب ،بل أقوؿ :ال بد للذي يريد أف يقرأ ىذين الكتابُت أف يكوف متبحرا حىت
ال يغًت بأسلوب ابن حزـ؛ ألف بعض الناس يغًت بأسلوبو ،فوقعوا ُب بعض الشذوذات العلمية ،لكن ما
ينبغي أف يقرأ ىذين الكتابُت وأمثا٢تما من كتب ابن حزـ إال إنساف متبحر ىذا مثاؿ البن حزـ.
ىناؾ أيضا مثاؿ عبد اهلل بن وىب فهو ُب بداية عمره ،دل يكن طلب العلم حىت ألقت إليو شبهة من
الشبو ،فذىب إذل عادل يسألو عن تلك الشبهة ،فعرؼ ذلك العادل أف ىذه الشبهة ما وردت على عبد اهلل
بن وىب إال بسبب قلة علمو ،فقاؿ لو :عبد اهلل بن وىب؟ قاؿ :نعم .قاؿ :اطلب العلم ،فتنبو من
اٞتحيم ،فطلب العلم بعدما كرب والزـ اإلماـ مالكا -رٛتو اهلل -وغَته من العلماء ،فأصبح عبد اهلل بن
وىب من خَتة العلماء ،وم ن فطاحلة العلماء ،ولو مؤلفات عدة منها اٞتامع وا١تسند ،وىو أحد الرواة ١توطأ
اإلماـ مالك وغَتىا كثَت ،واألمثلة على ىذا كثَتة يعٍت لو فتحنا ُب كتب الًتاجم ٧تد كثَتا من الرواة ما
طلبوا العلم إال ُب حاؿ الكرب وما طلبوا العلم إذل ُب حاؿ الكرب ،لكنهم بعد ذلك يعٍت شعروا فعبل بأف
ساعات العمر اليت مضت ينبغي أف يعوضوىا ،فكثفوا من اٞتهود ووفقهم اهلل جل وعبل وعلى كل حاؿ كل
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إنساف ْتسب نيتو ،فالذي يصدؽ مع اهلل جل وعبل يصدؽ اهلل معو ،فيوفقو ٟتافظة قوية يسهل أموره ُب
الطلب وما إذل ذلك.
يقوؿ :وجد ُب بعض نسخ الفتح ضبط اٟتميدي ىكذا اٟتُ َميّْدي بالتضعيف فهل ٫تا رجبلف أـ أنو
تصحيف ُب النسخ؟.
إذا دل يكن فيو إحراج على األخ السائل ٯتكن أعرفو؟ على أساس يعٍت نعرؼ أف أنت السائل على
أساس أعرؼ أي نسخة من الفتح ورد فيها ىذا؟ نعم .
على كل حاؿ قد يكوف خرج ،وقد يكوف يعٍت ال يريد الظهور أماـ األخوة ،فأنا ال أشك ُب أف ىذا
خطأ؛ ألنٍت ما أعرؼ أف اٟتميدي ىناؾ من صغر اٝتو ،وعلى كل حاؿ يعٍت إف كاف بعض األخوة يبحث
أيضا ُب كتب الًتٚتة؛ فيفيدنا جزاه اهلل خَتا ،لكن إذا كانت ىذه النسخة من الفتح من النسخ اليت تضبط
إف كانت يعٍت الفتح اليت طبعتها ا١تطبعة السلفية ،فهذه ُب الغالب طبعة يعٍت جيدة خاصة ،أنا أقصد
الطبعة األوذل ،أما إف كانت الطبعة األخَتة أو الطبعات األخرى من الفتح ،فقد يكوف فيها تصحيف.
س :أحد األخوة يسأؿ عن صحة حديثُت األوؿ :يقوؿ :روي عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ قاؿ :قاؿ رسوؿ

اهلل 



إف قوما ركبوا سفينة فاقتسموا فأخذ كل واحد منهم موضعا فنقر رجل منهم موضعو بفأس

فقالوا :ما تصنع؟ فقاؿ :ىو مكاشل أصنع فيو ما شئت فلم يأخذوا على يديو فهلك وىلكوا  يسأؿ عن
صحة ىذا اٟتديث.
ج :أقوؿ :ىذا اٟتديث إف كنت تقصد أف عبد اهلل بن ا١تبارؾ رواه عن النيب  مباشرة فهذا إسناد
معضل؛ ألف بُت عبد اهلل بن مبارؾ وبُت النيب  عدة رجاؿ ،أما إف كنت تقصد أف عبد اهلل بن ا١تبارؾ

أحد رجاؿ السند وأنو ساؽ اٟتديث بسنده إذل النيب 

وأف ىذا اٟتديث قد يكوف رواه عبد اهلل بن

ا١تبارؾ ُب كتاب الزىد لو ،فاٟتديث صحيح ،لكن ىذا أحد ألفاظو ،فقد يكوف مثبل ُب ىذا الطريق الذي
ساقو عبد اهلل بن ا١تبارؾ شيء من الضعف فأنا ال ٭تضرشل اآلف ،لكن أصل اٟتديث صحيح ومعروؼ ُب
الصحيحُت حديث النيب   مثل القائم على حدود اهلل ،ومثل الواقع فيها كمثل قوـ ركبوا ُب سفينة،
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فصار بعضهم أعبلىا وبعضهم أسفلها ،فقاؿ الذين ُب أسفلها :لو خرقنا ُب نصيبا خرقا ،فلم نؤذ من فوقنا
 إذل آخر اٟتديث معروؼ ُب الصحيح.

يسأؿ عن اٟتديث اآلخر روي عن النيب 

أنو قاؿ:



يقوؿ اهلل تعاذل :يا ابن آدـ ما أنصفتٍت؛

أٖتبب إليك بالنعم وتتمقت إرل با١تعاصي خَتي إليك نازؿ وشرؾ إرل صاعد



ىذا اٟتديث اٟتقيقة

أخشى بأنو يكوف التبس عليو ْتديث آخر ،فبل أريد أف أتعجل إطبلؽ اٟتكم عليو ،وإف شاء اهلل سأنظر
إليو ،ويا حبذا لو كاف األخ يعرؼ من أخرجو؛ ألنو فيو حديث آخر ،رواه الًتمذي ما أدري ىل ىو ىذا أو
غَته؟ يعٍت ٭تتاج مراجعة.
بعض األخوة يستفسر عن الكتب ا١توجودة على األرفف ،ىل ىي للتوزيع؟ إماـ ا١تسجد أثابو اهلل،
يقوؿ :نعم ،إهنا للتوزيع من شاء أف يأخذ منها فليأخذ.
تكلمنا باألمس عن اٟتديث اٟتسن سواء لذاتو أو لغَته ،وعن زيادة الراوي ا١تقبوؿ من ثقة أو صدوؽ
فمن من األخوة يعرؼ لنا اٟتديث اٟتسن لذاتو؟ نعم .ارفع الصوت ىو ما اتصل سنده بنقل العدؿ خفيف
الضبط عن مثلو إذل منتهاه من غَت شذوذ وال علة ،طيب حينما نقوؿ :عن مثلو إذل منتهاه ىل ىذه العبارة
على ظاىرىا؟ يشًتط أف يكوف اٟتديث اٟتسن من أولو إذل آخره كلهم خفيفو الضبط؟ ،نعم .
ا١تقصود ىذا ىو أدسل حد ،لكن لو جاءنا حديث كل رجالو ثقات ما عدا راو واحد ىو الذي خف
ضبطو ،فهذا يقاؿ لو :حسن ،وىو أعلى حد ولو جاءنا كل اإلسناد من أولو إذل آخره كلهم ٦تن خف
ضبطو ،فهذا ىو أدسل حد من اٟتديث اٟتسن لذاتو ،وبينهما درجات ما كاف فيو راوياف وما كاف فيو ثبلثة،
وىكذا -بالنسبة للبخور ا١توجود ُب ا١تسجد يعٍت من كاف صائما ال يتحرج ألنو ال يفطر -طيب قلنا ُب
تعريف اٟتديث الصحيح :إنو ينقسم إذل قسمُت اٟتديث الصحيح لذاتو ،ىذا عرفناه ،فما ىو تعريف
اٟتديث الصحيح لغَته؟ أحسنت بارؾ اهلل فيك ،نعم ىو اٟتديث اٟتسن لذاتو الذي عرفناه قبل قليل إذا
تعددت طرقو إذا روي من طريقُت أو أكثر ،فهذا يصبح حديثا صحيحا لغَته.
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ىناؾ قسم آخر للحديث اٟتسن ،وىو اٟتديث اٟتسن لغَته عرفناه أيضا ليلة البارحة ،نعم ،ىو
اٟتديث الضعيف إذا تعددت طرقو بشرط أال يكوف ضعفو شديداَ ،من من األخوة ٯتكن يصور شدة
الضعف ما ا١تراد ّٔا؟ نعم .
تفضل ارفع صوتك شوية ،من أمثلتو أف يكوف الراوي متهما بالكذب ،فهذا حىت لو جاءنا من مائة
طريق كلهم ّٔذا الصفة ال ينجرب ضعف اٟتديث.
طيب ىل ىناؾ صورة أخرى أيضا؟ نعم كثرة العلل ُب إسناد اٟتديث ٦تكن ٘تثل على ىذا؟ نعم .لو
جاءنا حديث ُب إسناده انقطاع ،وفيو راو ضعيف ،وفيو راو ٣تهوؿ ،فرٔتا زاد مثبل اٟتديث مع ذلك أيضا
مرسل،ا فهذه الطعوف إذا ٕتمعت ُب اٟتديث ّٔذه الصورة ،فإف اٟتديث ال ينجرب ضعفو؛ ألف كل واحد
من ىذه العلل كافية ُب أف ٭تكم على اٟتديث بسببها بأنو ضعيف ،فضعيف مع ضعيف مع ضعيف ،مثل
إنساف يعٍت ضرب برمية ُب صدره وأخرى ُب رأسو وأخرى ُب بطنو ،وىكذا يعٍت طعوف أردتو حىت ال
يستطيع أف يتحرؾ ،ىذا أيضا مثاؿ اٟتديث الضعيف حينما تكثر فيو العلل فتقصمو.
تكلمنا أيضا عن زيادة الراوي ا١تقبوؿ وزيادة الراوي غَت ا١تقبوؿ ،والراوي ا١تقبوؿ قلنا :إنو يقصد بو الثقة
والصدوؽ على حد سواء فما ىو حكم زيادة الراوي ا١تقبوؿ؟ نعم حكم زيادة الراوي ا١تقبوؿ أهنا مقبولة ما
دل تكن ٥تالفة ١تن ىو أوثق منو أو أكثر عددأّ ،ذا إذف نستطيع أف نفصل ُب الزيادة فنقوؿ :إف الزيادة
تنقسم إذل كم؟ إذل قسمُت :زيادة فيها ٥تالفة ،وزيادة ليس فيها ٥تالفة فالزيادة اليت ليس فيها ٥تالفة فهذه
حكمها أيش؟ .
القبوؿ ،والزيادة اليت فيها ٥تالفة حكمها الرد ،حينما نقوؿ :الزيادة اليت فيها ٥تالفة حكمها الرد ىل
ٯتكن أف يطلق عليها اصطبلح معُت عند علماء اٟتديث ؟ نعم ،الشاذة لو أردنا أف نعرؼ الشاذ ماذا
نقوؿ؟ .
الشاذ :ىو ما يرويو الثقة ٥تالفا ١تن ىو أوثق منو ىل ىناؾ اختبلؼ ُب تعريف اٟتديث الشاذ وال
باتفاؽ بُت العلماء أف ىذا ىو تعريفو؟ نعم بعض العلماء يقوؿ :إذا تفرد الراوي ا١تقبوؿ أيا كاف ثقة أو
صدوقا ،فهذا ىو اٟتديث الشاذ فيجعلوف مطلق التفرد .طيب ىل ىذا التعريف صحيح أو غَت صحيح؟
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بس نريد يعٍت بانتباه نعم ،وغ َته أيضا من األحاديث ،ىذا التعريف غَت صحيح؛ ألننا لو قلناه للزـ عليو أف
نرد كثَتا من األحاديث الصحيحة اليت دل ترد إلينا إال من طريق واحدة كحديث  إ٪تا األعماؿ بالنيات


لكن يعٍت ىل ٯتكن أف نفهم من ىذا أف الذي عرؼ اٟتديث الشاذ ٔتطلق تفرد الثقة أنو يرد اٟتديث

الشاذ ىذا طبعا ما افًتقنا ،لكن تفهموف يعٍت أنو ال يلزـ من كوف العادل الذي اختار ىذا التعريف أنو يرد
اٟتديث الشاذ ،ال ىو قد يكوف يطلقو إطبلقا اصطبلحيا فقط ،مثل ما لو يعٍت يريد تعريف اٟتديث الذي
دل يروه إال راو واحد حينما نقوؿ :ىذا حديث غريب ىو يسميو ماذا؟ يسميو حديثا شاذا .
فإذف ال يلزـ عليو الرد عنده ،ىو لكن بعد أف استقر االصطبلح ،فاٟتديث الشاذ يلزـ منو الرد ،لكن
بناء على التعريف ا١تختار ما الذي يقابل اٟتديث الشاذ الطرؼ اآلخر؟ نعم الراجح ما ىو ماذا يسمى؟
ارفع صوتك أحسنت احملفوظ ،فإذا جاءنا حديث فيو اختبلؼ الرواية ا١تردودة اليت نسميها شاذة والرواية
ا١تقبولة ىي الراجحة نسميها احملفوظة ،ىناؾ نوع شبيو بالشاذ يشتبو معو اشتباىا كبَتا ما عدا بعض األمور
اليت ٮتتلف فيها فما ىو؟ ا١تنكر ما ىو تعريف اٟتديث ا١تنكر؟ أحسنت اٟتديث ا١تنكر ىو ما يرويو
الضعيف ٥تالفا للثقة ى ذا التعريف متفق عليو أيضا أو فيو اختبلؼ بُت العلماء؟ نعم بعضهم ٝتى ا١تنكر ما
ينفرد بو الراوي ا١تستور أو الضعيف ُب حفظو دوف أف يشاركو أحد يسمي ىذه الرواية على اإلطبلؽ رواية
منكرة دوف اشًتاط ا١تخالفة.
تبُت ّٔذا أف ا١تنكر والشاذ يشًتكاف ُب بعض األمور ،وٮتتلفاف ُب بعضها ،فما الذي يشًتكاف فيو؟
يشًتكاف ُب ا١تخالفة فكل من الشاذ وا١تنكر فيو ٥تالفة للراوي األوثق ،لكن ما الذي يفًتقاف فيو؟ نعم الذي
ٮتتلفاف فيو أف الشاذ يرويو الثقة وا١تنكر يرويو الضعيف مع وجود ا١تخالفة ُب كبل النوعُت مستوي معو ،ىذا
سيأٌب اليوـ إف شاء اهلل يعٍت ٨تن اآلف نتكلم عن وجود االختبلؼ بُت الثقتُت ىذا ثقة وىذا ثقة ،لكن
أحد٫تا أوثق من اآلخر ،لكن إذا استويا ىذا سيأٌب اليوـ إف شاء اهلل.
طيب بعد ىذا الكبلـ على االعتبار وا١تتابع والشاىد
يقول الحافظ -رحمو اهلل:-
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س :أخي يقوؿ بالنسبة للشاىد يعٍت اٟتافظ ابن حجر يقوؿ٥ :تالفة ا١تقبوؿ ١تن ىو أرجح منو يعٍت من
حيث الثقة أو من حيث كثرة العدد؟ .
ج :فأقوؿ :نعم يعٍت ىذا أوذل؛ ألف ا١تقبوؿ يدخل فيو الصدوؽ ،وليس ا١تقصود بو الثقة فقط ،أما
بالنسبة لسؤاؿ األخ عن قوؿ الًتمذي :حسن غريب ،فقوؿ الًتمذي :حسن غريب ،إما أف يكوف يريد
الغرابة االصطبلحية ،أو يكوف يريد الغرابة ا١تتنية ،وىذا يتبُت ٔتا لو جاءنا اٟتديث من أكثر من طريق ،فإذا
كاف الًتمذي مثبل روى اٟتديثٍ ،ب قاؿ :ىذا حديث حسن غريب ،وُب الباب عن فبلف وفبلف ،فهنا ُب
ىذه اٟتاؿ نعرؼ أف الًتمذي دل يقصد الغرا بة االصطبلحية ،فإذف نظرنا ُب ذلك اٟتديث الذي قاؿ عنو
الًتمذي :حسن غريب ،فوجدنا فيو ضعفا يسَتا مثبل فعرفنا أف الًتمذي -رٛتو اهلل -قصد باٟتسن ىنا أي
اٟتسن لغَته ،يعٍت ىذا اٟتديث فيو ضعف ،قاؿ :وُب الباب عن فبلف وفبلف فبُت أنو حسن ىذا ٔتجموع
طرقو ،لكن لو دل يق ل الًتمذي وُب الباب عن فبلف فنعرؼ أف مراد الًتمذي بالغرابة ىنا الغرابة االصطبلحية
وأنو ٭تسن ىذا اٟتديث لذاتو يقصد أف ىذا اٟتديث ّٔذا اإلسناد حسن ،وأنو دل يرد إال من ىذا الطريق
فكبل ىذين ٤تتمل.
س :خبلص يقوؿ أحد األخوة :ىل ورد ُب أحاديث الرسوؿ  وآثار الصحابة لفظ  :من بات
وُب يده ظفر فبل يلومن إال نفسو



ج :أقوؿ :نعم لكن ليس ىذا لفظو بالضبط ،وإ٪تا اٟتديث رواه الًتمذي وغَته ،يقوؿ النيب 
من بات وُب يده ريح غمر فبل يلومن إال نفسو
وُب اٟتديث وُب بعض طرقو زيادة
فأصابو شيء فبل يلومن إال نفسو







أف الشيطاف حساس ٟتاس ،فمن بات وُب يده ريح َغ َمر،



قد تقولوف :ما مدى صحة ىذا اٟتديث؟.
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فأقوؿ :إف شاء اهلل إنو صحيح من رواية سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة نعم نعم .الغمر:
ىو الظفر ،األخ عرب با١تعٌت يعٍت ُب اٟتديث اٟتث على غسل اليد بعد الطعاـ نعم.
س :يقوؿ :ىل التزـ البخاري ومسلم بشرطيهما ُب ٚتيع األحاديث اليت أخرجاىا ُب صحيحيها؟ .
ج :أقوؿ :نعم التزما بشرطيهما ُب ٚتيع األحاديث ما عدا األحاديث اليت يرداهنا ُب الشواىد
وا١تتابعات ،فهذه ال تعترب ُب األصوؿ ،وإ٪تا ا١تقصود بشرطيهما ُب األصوؿ يعٍت األحاديث اليت ٭تتجاف ّٔا.
س :وأحد األخوة يسأؿ يقوؿ :ما ىي أصح الكتب ُب اٟتديث بعد البخاري ومسلم؟.
ج :اٟتقيقة أيها األخوة يعٍت اٟتكم على كتاب أنو أصح الكتب بعد البخاري ومسلم يعٍت قد أنازع
فيو ،لكن حىت ىذه الساعة ْتسب اجتهادي أنا أرى أف أصح الكتب بعد البخاري ومسلم ابن خزٯتة،
ى ناؾ من يرى أف صحيح ابن حباف أصح من صحيح ابن خزٯتة ،ورل ُب ىذا كبلـ؛ ألنٍت ذكرت ُب شرح
ألفية السيوطي ،وإف شاء اهلل يعٍت أقوـ بدراسة لبعض األبواب اليت يشًتؾ فيها ابن خزٯتة وابن حباف
للخروج بنتيجة مبنية على أسس علمية ،ىل فعبل صحيح ابن خزٯتة أصح من صحيح ابن حباف أو
العكس؟.
لكن صنيع العلماء ا١تتقدمُت يفيد بأف صحيح ابن خزٯتة أصح من صحيح ابن حباف ،فإهنم قدموا
الكتب ّٔذه الصورة ،قالوا :صحيح البخاريٍ ،ب صحيح مسلمٍ ،ب صحيح ابن خزٯتةٍ ،ب ابن حبافٍ ،ب
اٟتاكم .
ومن ا١توافقات العجيبة أف الًتتيب ُب األصحية ُب ىذه الصورة جاء بناء على الًتتيب؛ فالبخاري متوَب
قبل مسلم ،ومسلم متوَب قبل ابن خزٯتة ،وابن خزٯتة متوَب قبل ابن حباف ،وابن حباف متوَب قبل اٟتاكم،
بل إف كل واحد من ىؤالء يعترب شيخا لآلخر ،فالبخاري شيخ ١تسلم ،ومسلم ذكر فهو أيضا شيخ البن
خزٯتة ،وابن خزٯتة شيخ البن حباف ،وابن حباف شيخ للحاكم .
فهنا ىو الًتتيب يعٍت كما قلت لكم اآلف ،وقد أغَت وجهة نظري إذا تبُت رل من خبلؿ اإلحصائية اليت
سأقوـ ّٔا أف صحيح ابن حباف أصح.
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س :يقوؿ :أيهما أقوى اٟتديث الصحيح أو اٟتديث اٟتسن الصحيح إذا كاف بو أكثر من سند؟.
ج :أقوؿ :بل اٟتديث اٟتسن الصحيح إذا كاف حسنا من طريق وصحيحا من طريق أقوى من اٟتديث
الصحيح فقط.
يقوؿ :ىل شرط البخاري ومسلم ُب قبوؿ الرواية فيمن عاصر وعنعن وذكر ُب ا١تدلسُت؟ أقوؿ :أيها
األخ السائل جزاؾ اهلل خَتا ،يعٍت أنا مثبل بعض األخوة يريدشل أف أتكلم ُب بعض ا١تسائل ،وأنا اجتنبتها
عمدا ،ألشل أخشى مثبل لو تكلمت ُب مسألة التدليس وا١تدلس والعنعنة ،أضيع السامع ،و٨تن ىنا نراعي
كما قلت :الضعيف أمَت الركب ،أراعي يعٍت أناسا ٯتكن أوؿ مرة ٭تضروف دروس ا١تصطلح ،فبل أريد
ا١تعلومات تتداخل ُب أذىاهنم ،وينسي بعضها بعضا ،فأرجأت الكبلـ عن التدليس ُب موضعو إف شاء اهلل،
نأخذه مرة تلو األخرى ،فعلى كل حاؿ جوابا لسؤاؿ األخ ،قد يكوف يعٍت مستفسرا :البخاري ومسلم
يتكلماف عن العنعنة لغَت ا١تدلس ،أما ا١تدلس الذي يرد تدليسو فعبل فهذا ليس من الرواة الذين يتنازعاف
فيو.
س :أحد األخوة يقًتح أف آٌب ُب وقت الشيخ ٤تمد الفراج ،ويكوف الدرس ُب غَت النخبة لبلستفادة
من الوقت.
ج :أقوؿ :ذىب األخوة ولو كاف ىذا االقًتاح ،يعٍت جاء مبكرا أف آٌب أنا ما عندي مانع إف شاء اهلل.
س :أحد األخوة يقوؿ :نرى بعض احملققُت إذا خرج حديثا يقوؿ بعد ذلك :وُب الباب عن فبلف
وفبلف ،ويذكر بعض الصحابة ىل تعترب ىذه شواىد؟ .
ج :أقوؿ :ىذا إف شاء اهلل ُب الليلة القابلة؛ ألننا وقفنا اآلف على ا١تتابع والشاىد ،نعم غدا يعٍت إف
شاء اهلل.
س :يقوؿ األخ :عندي رغبة ُب معرفة رجاؿ السند أو اإلسناد فما الطريقة ا١تثلى ُب ذلك مع ذكر
الكتب؟ .
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ج :ىذا إف شاء اهلل أ يضا سيأٌب ،ألف إف شاء اهلل ُب ىذه الدورة سننهي الكتاب وبانتهاء الكتاب
يكوف الواحد ،إف شاء اهلل يعٍت عارفا بالطرؽ األساسية ُب ٗتريج اٟتديث ،وللحكم على السند ،وعلى كل
حاؿ يعٍت أجيب األخ جوابا عاجبل ،وأما التفصيل ففي وقتو ،الطريقة ا١تثلى أف تتعرؼ على كتب الرجاؿ
ما ىي الكتب اليت تعترب أصلية ،وما ىي الكتب اليت تعترب أخذت خبلصة األحكاـ على أولئك الرجاؿ
وكيف رتبت ىذه الكتب وما ىو الكتاب الذي صاحبو يعترب متساىبل والكتاب الذي يعترب ،ينبغي أف يشد
على قوؿ صاحبو بالناجبُت ،يعٍت مثبل ال نعترب ثقات ابن حباف ،ابن حباف حينما يوثق راويا مثل توثيق أيب
حاًب الرازي ؟ ابن حباف متساىل ُب التوثيق ،وأبو حاًب الرازي إذا وثق رجبل فشد عليو بيدؾ ال تطلقو،
لكن لو ضعف أبو حاًب الرازي رجبل فهو معروؼ بالتشدد ،فقد يضعف من ىو موثق ُب بعض األحياف،
معرفة مناىج احملدثُت ىذه مهمة ،وسيأتينا إف شاء اهلل أيضا الكبلـ عليها فكل شيء ُب حينو.
أيضا بالنسبة للًتتيب بعض الكتب رتبت على الطبقات يعٍت الراوي األقدـ ،فالراوي األقدـ ،وبعض
الكتب ٚتعت بُت الًتتيب على الطبقات ،والًتتيب على اٟتروؼ ،فلذلك ترتيبها على اٟتروؼ ترتيب غَت
دقيق ،وبعض الكتب رتبت الرواة على اٟتروؼ فعبل ترتيبا دقيقا ،مثل تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر
وبعض الكتب تنتقي خبلصة األقواؿ ،كتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ،يقوؿ :ىذا الراوي ثقة ،ىذا
ضعيف ،ىذا صدوؽ ،ىذا ٮتطئ ،وىكذا يعٍت ىو يأخذ خبلصة األحكاـ ،بعضها قد يضعف ،لكن لو
رجعت إذل التهذيب ٕتحد مثبل ترٚتة الراوي قاؿ فيو ابن معُت :ضعيف ،وقاؿ أٛتد :ال بأس بو ،وقاؿ
البخاري :صدوؽٍ ،ب تضيع طيب ما ىو الصواب؟ قوؿ ابن معُت ،وال قوؿ أٛتد ،وال قوؿ البخاري ،وال
قوؿ من؟ ىذا ال بد من التعرؼ على مناىج احملدثُت ،وما دمت مبتدئا ُب طلب اٟتديث فيمكن أف تلجأ
إذل العلماء ا١تتبحرين كاٟتافظ ابن حجر ،فتستفيد من اختياره للقوؿ الراجح ُب ذلك الراوي.
س :يقوؿ :ىل كاف رواة اٟتديث األولوف يراعوف لفظة "عن" أو "ٝتعت" ُب نقل األحاديث ،وىل
ينقلها عنو تلميذه بنصها ،أـ يعرب عن ىذه اللفظة من نفسو؟ .
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ج :أقوؿ :ما شاء اهلل األخ يعٍت يأٌب ٔتسألة من معضبلت ا١تسائل يقوؿ :إنو وقف على كبلـ الشيخ
عبد الرٛتن ا١تعلم -رٛتو اهلل ،-ا١تسألة ىذه يعٍت مسألة عويصة ،يعٍت حينما يأتينا إسناد من األسانيد ،فيو
راو يروي عن شيخ بصيغة عنعنة ،مثل كأف يقوؿ مثبل :األعمش عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة ،فمن الذي
جاء بصيغ ة ،عن بُت األعمش وبُت أيب صاحل ،ىل ىو األعمش نفسو ىو الذي أطلق كلمة عن ،أـ من
دوف األعمش؟ أطلقها اختصارا ،يعٍت مثبل حينما ٧تد الراوي عن األعمش مثبل سفياف الثوري ،والراوي عن
سفياف الثوري وكيع ،ىل ٦تكن أف يكوف وكيع ىو الذي قاؿ :حدثنا سفياف الثوري ،عن األعمش ،عن أيب
صاحل مع العلم أف ُب األصل أف األعمش يقوؿ :حدثنا أبو صاحل ،فيكوف من ىو دوف؟ نقوؿ :ىذا ٤تتمل،
والرأي اآلخر أيضا ٤تتمل أف يكوف األعمش ىو الذي استعمل صيغة عن ،فكل ىذا ٤تتمل ،فما داـ أنو
٤تتمل ،ففي ىذه اٟتاؿ اٟتيطة دائما تقتضي التوقف ُب قبوؿ عنعنة ا١تدلس إال إذا جاءتنا قرينة ٕتعلنا ٩تتار
أف عنعنة ا١تدلس ُب ىذا ا١توضوع ٤تمولة على السمع ،وىذه يعٍت ٖتتاج أيضا إذل طوؿ ،وال أستطيع أف
أفصل فيها ُب ىذه العجالة.
الشيخ عبد الرٛتن ا١تعلم كأنو ٮتتار القوؿ بأف الذي يستعمل صيغة عن ىو من دوف ا١تدلس ،لكن ىذا
يعٍت عليو بعض ا١تؤاخذات ومن األدلة يعٍت على االختصار ،أقوؿ :ىذا الكبلـ ومن األدلة على ىذا أف
سفياف بن عينية مثبل ،مرة قاؿ عن الزىري ،أو الزىري قالوا لوٝ :تعتو من الزىري؟ فرددىا مرة أخرى ،فردوا
عليو ،قالواٝ :تعتو من الزىري؟ فلما وجدىم يلحوف عليو قاؿ :ال ،وال ٦تن ٝتعو من الزىري أخربشل عبد
الرازؽ ،عن معمر ،عن الزىري ،فأصبح بينو وبُت الزىري كم واسطة؟ اثنُت من الرجاؿ .
فهذا يدؿ على أف الراوي أحيانا ىو نفسو يستخدـ صيغة عن ،فلذلك ال بد من قرينة تدلنا أف ذلك
الراوي ىو الذي استخدـ صيغة عن ،أو دل يستخدمها ،وما داـ أننا ال نعرؼ ،فاالحتياط يقتضي التوقف،
نعم من القرائن اليت تدؿ على أنو ىو ليس الذي أطلقها ،كأف يرد اٟتديث من طريق أخرى مثبل ،ا١تثاؿ
الذي مثلت بو قبل قليل ،وكيع ،عن الثوري ،عن األعمش ،عن أيب صاحل ،لو جاءنا مثبل مرة أخرى من
رواية شعبة ،قاؿ :حدثٍت األعمش قاؿ :حدثٍت أبو صاحل ،ففي ىذه اٟتاؿ أعرؼ أف العنعنة ىذه جاءت
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٦تن ىو دوف األعمش ،وأف األعمش فعبل ٝتع ىذا اٟتديث من شيخو ،فهذه قرينة أيضا وليست على
اإلطبلؽ.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :حديث أيب سفياف عند مسلم



وزوجتك ابنيت



ىل ىو معلل ،وىل

يكوف ضعيفا ّٔذا؟.
ج :ىذا أجبت عنو اللي لة البارحة ويبدو أف األخ الذي سأؿ ما كاف حضر ُب الليلة البارحة أنا قلت
الذي يعٍت ترجح رل أف ىذا اٟتديث ال يعترب من األحاديث ا١تعلولة عند مسلم وإف كاف بعض العلماء
انتقده كابن حزـ ،لكن الصواب أف ىذا اٟتديث ٯتكن أف يوفق بُت ىذا القوؿ وبُت كوف النيب  كاف
متزوجا بأـ حبيبة قبل ذلك بأمور ،ذكرت بعضها ليلة البارحة ،ومن أراد اإلفاضة ُب ىذا ٯتكن أف أدلو على
ا١ترجع إف شاء ،أو ينتظر حىت نواصل اٟتديث ُب درس صحيح مسلم إف شاء اهلل.
س :يقوؿ :يعاشل كثَت من األخوة وأنا منهم أننا دل نعرؼ االستقامة إال بعد أف جاوزنا العشرين وبعد أف
أضعنا سنوات العمر الذىبية ،فيصاب اإلنساف أحيانا ،بل كثَتا كأنو يقوؿ بيأس :الظاىر أف يصل إذل منزلة
ُب العلم ،ويشعر أنو مهما فعل فلن يصل إذل شيء ،فيدخل عليو الشيطاف من ىذا ا١تدخل ،فماذا نفعل؟.
ج :أقوؿ :ال أيها األخ بالعكس ،لو كنت ُب سن ا٠تمسُت إذا وفقك اهلل جل وعبل ،وشعرت أف
ساعات العمر فعبل ،كما قلت :ساعات ذىبية ،بل ىي أغلى من الذىب ،فإنك تستطيع ُب تلك الفًتة
الباقية من عمرؾ أف تكوف بإذف اهلل من العلماء ،فأضرب لك مثاال على ذلك :ابن حزـ الظاىري ،يعٍت
أتعب الناس ُب كثرة علمو بسبب يعٍت أنو كاف ٮتالف ُب بعض ا١تسائل ،ووجدوا أف ىذا ا١تخالفة نشأت
من جهل ابن حزـ ،بل ىو ْتر ُب كل ما ألقي فيو ،لكن ىل ابن حزـ طلب العلم من صغره؟ .
ال ابن حزـ كاف أوال ولدا مرفها ،فأبوه كاف وزيرا ،وكاف يعيش عيشة ا١ترفهُت ،وبعد أف مضت عليو فًتة
من العمر طويلة ابتدأ يطلب علم اٟتديث ،وإال كاف ُب السابق مشغوال باآلداب واألمور اليت تشغل
اإلنساف ىذه؛ ولذلك ىو لو نصيب ٦تا يسمى باألدب ،وما إذل ذلك ،فهو ما طلب علم اٟتديث إال
متأخرا ،ومع ذلك انظر إذل كتابو احمللى ٕتد فيو علما ٚتا بل كيف لو وصل إلينا كتابو األصلي وىو
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اإليصاؿ الذي ىو أصل احمللى ،احمللى ىذا يعترب ٥تتصرا ،يعٍت على ما فيو من الدسومة ،يعترب ٥تتصرا
فكيف بأصلو ،بل انظر إذل كتابو إحكاـ األحكاـ ،ولست يعٍت بكبلمي ىذا يعٍت أقوؿ :إف ٚتيع ما ُب
األحكاـ أو ما ُب احمللى صواب ،بل أقوؿ :ال بد للذي يريد أف يقرأ ىذين الكتابُت أف يكوف متبحرا حىت
ال يغًت بأسلوب ابن حزـ؛ ألف بعض الناس يغًت بأسلوبو ،فوقعوا ُب بعض الشذوذات العلمية ،لكن ما
ينبغي أف يقرأ ىذين الكتابُت وأمثا٢تما من كتب ابن حزـ إال إنساف متبحر ىذا مثاؿ البن حزـ.
ىناؾ أيضا مثاؿ عبد اهلل بن وىب فهو ُب بداية عمره ،دل يكن طلب العلم حىت ألقت إليو شبهة من
الشبو ،فذىب إذل عادل يسألو عن تلك الشبهة ،فعرؼ ذلك العادل أف ىذه الشبهة ما وردت على عبد اهلل
بن وىب إال بسبب قلة علمو ،فقاؿ لو :عبد اهلل بن وىب؟ قاؿ :نعم .قاؿ :اطلب العلم ،فتنبو من
اٞتحيم ،فطلب العلم بعدما كرب والزـ اإلماـ مالكا -رٛتو اهلل -وغَته من العلماء ،فأصبح عبد اهلل بن
وىب من خَتة العلماء ،ومن فطاحلة العلماء ،ولو مؤلفات عدة منها اٞتامع وا١تسند ،وىو أحد الرواة ١توطأ
اإلماـ مالك وغَتىا كثَت ،واألمثلة على ىذا كثَتة يعٍت لو فتحنا ُب كتب الًتاجم ٧تد كثَتا من الرواة ما
طلبوا العلم إال ُب حاؿ ا لكرب وما طلبوا العلم إذل ُب حاؿ الكرب ،لكنهم بعد ذلك يعٍت شعروا فعبل بأف
ساعات العمر اليت مضت ينبغي أف يعوضوىا ،فكثفوا من اٞتهود ووفقهم اهلل جل وعبل وعلى كل حاؿ كل
إنساف ْتسب نيتو ،فالذي يصدؽ مع اهلل جل وعبل يصدؽ اهلل معو ،فيوفقو ٟتافظة قوية يسهل أموره ُب
الطلب وما إذل ذلك.
يقوؿ :وجد ُب بعض نسخ الفتح ضبط اٟتميدي ىكذا اٟتُ َميّْدي بالتضعيف فهل ٫تا رجبلف أـ أنو
تصحيف ُب النسخ؟.
إذا دل يكن فيو إحراج على األخ السائل ٯتكن أعرفو؟ على أساس يعٍت نعرؼ أف أنت السائل على
أساس أعرؼ أي نسخة من الفتح ورد فيها ىذا؟ نعم .
على كل حاؿ قد يكوف خرج ،وقد يكوف يعٍت ال يريد الظهور أماـ األخوة ،فأنا ال أشك ُب أف ىذا
خطأ؛ ألنٍت ما أعرؼ أف اٟتميدي ىناؾ من صغر اٝتو ،وعلى كل حاؿ يعٍت إف كاف بعض األخوة يبحث
أيضا ُب كتب الًتٚتة؛ فيفيدنا جزاه اهلل خَتا ،لكن إذا كانت ىذه النسخة من الفتح من النسخ اليت تضبط
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إف كانت يعٍت الفتح اليت طبعتها ا١تطبعة السلفية ،فهذه ُب الغالب طبعة يعٍت جيدة خاصة ،أنا أقصد
الطبعة األوذل ،أما إف كانت الطبعة األخَتة أو الطبعات األخرى من الفتح ،فقد يكوف فيها تصحيف.
س :أحد األخوة يسأؿ عن صحة حديثُت األوؿ :يقوؿ :روي عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ قاؿ :قاؿ رسوؿ

اهلل 



إف قوما ركبوا سفينة فاقتسموا فأخذ كل واحد منهم موضعا فنقر رجل منهم موضعو بفأس

فقالوا :ما تصنع؟ فقاؿ :ىو مكاشل أصنع فيو ما شئت فلم يأخذوا على يديو فهلك وىلكوا  يسأؿ عن
صحة ىذا اٟتديث.

ج :أقوؿ :ىذا اٟتديث إف كنت تقصد أف عبد اهلل بن ا١تبارؾ رواه عن النيب 
معضل؛ ألف بُت عبد اهلل بن مبارؾ وبُت النيب  عدة رجاؿ ،أما إف كنت تقصد أف عبد اهلل بن ا١تبارؾ
أحد رجاؿ السند وأنو ساؽ اٟتديث بسنده إذل النيب  وأف ىذا اٟتديث قد يكوف رواه عبد اهلل بن
مباشرة فهذا إسناد

ا١تبارؾ ُب كتاب الزىد لو ،فاٟتديث صحيح ،لكن ىذا أحد ألفاظو ،فقد يكوف مثبل ُب ىذا الطريق الذي
ساقو عبد اهلل بن ا١تبارؾ شيء من الضعف فأنا ال ٭تضرشل اآلف ،لكن أصل اٟتديث صحيح ومعروؼ ُب
الصحيحُت حديث النيب   مثل القائم على حدود اهلل ،ومثل الواقع فيها كمثل قوـ ركبوا ُب سفينة،
فصار بعضهم أعبلىا وبعضهم أسفلها ،فقاؿ الذين ُب أسفلها :لو خرقنا ُب نصيبا خرقا ،فلم نؤذ من فوقنا
 إذل آخر اٟتديث معروؼ ُب الصحيح.

يسأؿ عن اٟتديث اآلخر روي عن النيب 

أنو قاؿ:



يقوؿ اهلل تعاذل :يا ابن آدـ ما أنصفتٍت؛

أٖتبب إليك بالنعم وتتمقت إرل با١تعاصي خَتي إليك نازؿ وشرؾ إرل صاعد



ىذا اٟتديث اٟتقيقة

أخشى بأنو يكوف التبس عليو ْتديث آخر ،فبل أريد أف أتعجل إطبلؽ اٟتكم عليو ،وإف شاء اهلل سأنظر
إليو ،ويا حبذا لو كاف األخ يعرؼ من أخرجو؛ ألنو فيو حديث آخر ،رواه الًتمذي ما أدري ىل ىو ىذا أو
غَته؟ يعٍت ٭تتاج مراجعة.
بعض األخوة يستفسر عن الكتب ا١توجودة على األرفف ،ىل ىي للتوزيع؟ إماـ ا١تسجد أثابو اهلل،
يقوؿ :نعم ،إهنا للتوزيع من شاء أف يأخذ منها فليأخذ.
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... ... ...
تكلمنا باألمس عن اٟتديث اٟتسن سواء لذاتو أو لغَته ،وعن زيادة الراوي ا١تقبوؿ من ثقة أو صدوؽ
فمن من األخوة يعرؼ لنا اٟتديث اٟتسن لذاتو؟ نعم .ارفع الصوت ىو ما اتصل سنده بنقل العدؿ خفيف
الضبط عن مثلو إذل منتهاه من غَت شذوذ وال علة ،طيب حينما نقوؿ :عن مثلو إذل منتهاه ىل ىذه العبارة
على ظاىرىا؟ يشًتط أف يكوف اٟتديث اٟتسن من أولو إذل آخره كلهم خفيفو الضبط؟ ،نعم .
ا١تقصود ىذا ىو أدسل حد ،لكن لو جاءنا حديث كل رجالو ثقات ما عدا راو واحد ىو الذي خف
ضبطو ،فهذا يقاؿ لو :حسن ،وىو أعلى حد ولو جاءنا كل اإلسناد من أولو إذل آخره كلهم ٦تن خف
ضبطو ،فهذا ىو أدسل حد من اٟتديث اٟتسن لذاتو ،وبينهما درجات ما كاف فيو راوياف وما كاف فيو ثبلثة،
وىكذا -بالنسبة للبخور ا١توجود ُب ا١تسجد يعٍت من كاف صائما ال يتحرج ألنو ال يفطر -طيب قلنا ُب
تعريف اٟتديث الصحيح :إنو ينقسم إذل قسمُت اٟتديث الصحيح لذاتو ،ىذا عرفناه ،فما ىو تعريف
اٟتديث الصحيح لغَته؟ أحسنت بارؾ اهلل فيك ،نعم ىو اٟتديث اٟتسن لذاتو الذي عرفناه قبل قليل إذا
تعددت طرقو إذا روي من طريقُت أو أكثر ،فهذا يصبح حديثا صحيحا لغَته.
ىناؾ قسم آخر للحديث اٟتسن ،وىو اٟتديث اٟتسن لغَته عرفناه أيضا ليلة البارحة ،نعم ،ىو
اٟتديث الضعيف إذا تعددت طرقو بشرط أال يكوف ضعفو شديداَ ،من من األخوة ٯتكن يصور شدة
الضعف ما ا١تراد ّٔا؟ نعم .
تفضل ارفع صوتك شوية ،من أمثلتو أف يكوف الراوي متهما بالكذب ،فهذا حىت لو جاءنا من مائة
طريق كلهم ّٔذا الصفة ال ينجرب ضعف اٟتديث.
طيب ىل ىناؾ صورة أخرى أيضا؟ نعم كثرة العلل ُب إسناد اٟتديث ٦تكن ٘تثل على ىذا؟ نعم .لو
جاءنا حديث ُب إسناده انقطاع ،وفيو راو ضعيف ،وفيو راو ٣تهوؿ ،فرٔتا زاد مثبل اٟتديث مع ذلك أيضا
مرسل،ا فهذه الطعوف إذا ٕتمعت ُب اٟتديث ّٔذه الصورة ،فإف اٟتديث ال ينجرب ضعفو؛ ألف كل واحد
من ىذه العلل كافية ُب أف ٭تكم على اٟتديث بسببها بأنو ضعيف ،فضعيف مع ضعيف مع ضعيف ،مثل
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إنساف يعٍت ضرب برمية ُب صدره وأخرى ُب رأسو وأخرى ُب بطنو ،وىكذا يعٍت طعوف أردتو حىت ال
يستطيع أف يتحرؾ ،ىذا أيضا مثاؿ اٟتديث الضعيف حينما تكثر فيو العلل فتقصمو.
تكلمنا أيضا عن زيادة الراوي ا١تقبوؿ وزيادة الراوي غَت ا١تقبوؿ ،والراوي ا١تقبوؿ قلنا :إنو يقصد بو الثقة
والصدوؽ على حد سواء فما ىو حكم زيادة الراوي ا١تقبوؿ؟ نعم حكم زيادة الراوي ا١تقبوؿ أهنا مقبولة ما
دل تكن ٥تالفة ١تن ىو أوثق منو أو أكثر عددأّ ،ذا إذف نستطيع أف نفصل ُب الزيادة فنقوؿ :إف الزيادة
تنقسم إذل كم؟ إذل قسمُت :زيا دة فيها ٥تالفة ،وزيادة ليس فيها ٥تالفة فالزيادة اليت ليس فيها ٥تالفة فهذه
حكمها أيش؟ .
القبوؿ ،والزيادة اليت فيها ٥تالفة حكمها الرد ،حينما نقوؿ :الزيادة اليت فيها ٥تالفة حكمها الرد ىل
ٯتكن أف يطلق عليها اصطبلح معُت عند علماء اٟتديث ؟ نعم ،الشاذة لو أردنا أف نعرؼ الشاذ ماذا
نقوؿ؟ .
الشاذ :ىو ما يرويو الثقة ٥تالفا ١تن ىو أوثق منو ىل ىناؾ اختبلؼ ُب تعريف اٟتديث الشاذ وال
باتفاؽ بُت العلماء أف ىذا ىو تعريفو؟ نعم بعض العلماء يقوؿ :إذا تفرد الراوي ا١تقبوؿ أيا كاف ثقة أو
صدوقا ،فهذا ىو اٟتديث الشاذ فيجعلوف مطلق التفرد .طيب ىل ىذا التعريف صحيح أو غَت صحيح؟
بس نريد يعٍت بانتباه نعم ،وغَته أيضا من األحاديث ،ىذا التعريف غَت صحيح؛ ألننا لو قلناه للزـ عليو أف
نرد كثَتا من األحاديث الصحيحة اليت دل ترد إلينا إال من طريق واحدة كحديث  إ٪تا األعماؿ بالنيات
 لكن يعٍت ىل ٯت كن أف نفهم من ىذا أف الذي عرؼ اٟتديث الشاذ ٔتطلق تفرد الثقة أنو يرد اٟتديث
الشاذ ىذا طبعا ما افًتقنا ،لكن تفهموف يعٍت أنو ال يلزـ من كوف العادل الذي اختار ىذا التعريف أنو يرد
اٟتديث الشاذ ،ال ىو قد يكوف يطلقو إطبلقا اصطبلحيا فقط ،مثل ما لو يعٍت يريد تعريف اٟتديث الذي
دل يروه إال راو واحد حينما نقوؿ :ىذا حديث غريب ىو يسميو ماذا؟ يسميو حديثا شاذا .
فإذف ال يلزـ عليو الرد عنده ،ىو لكن بعد أف استقر االصطبلح ،فاٟتديث الشاذ يلزـ منو الرد ،لكن
بناء على التعريف ا١تختار ما الذي يقابل اٟتديث الشاذ الطرؼ اآلخر؟ نعم الراجح ما ىو ماذا يسمى؟
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ارفع صوتك أحسنت احملفوظ ،فإذا جاءنا حديث فيو اختبلؼ الرواية ا١تردودة اليت نسميها شاذة والرواية
ا١تقبولة ىي الراجحة نسميها احملفوظة ،ىناؾ نوع شبيو بالشاذ يشتبو معو اشتباىا كبَتا ما عدا بعض األمور
اليت ٮتتلف فيها فما ىو؟ ا١تنكر ما ىو تعريف اٟتديث ا١تنكر؟ أحسنت اٟتديث ا١تنكر ىو ما يرويو
الضعيف ٥تالفا للثقة ىذا التعريف متفق عليو أيضا أو فيو اختبلؼ بُت العلماء؟ نعم بعضهم ٝتى ا١تنكر ما
ينفرد بو الراوي ا١تستور أو الضعيف ُب حفظو دوف أف يشاركو أحد يسمي ىذه الرواية على اإلطبلؽ رواية
منكرة دوف اشًتاط ا١تخالفة.
تبُت ّٔذا أف ا١تنكر والشاذ يشًتكاف ُب بعض األمور ،وٮتتلفاف ُب بعضها ،فما الذي يشًتكاف فيو؟
يشًتكاف ُب ا١تخالفة فكل من الشاذ وا١تنكر فيو ٥تالفة للراوي األوثق ،لكن ما الذي يفًتقاف فيو؟ نعم الذي
ٮتتلفاف فيو أف الشاذ يرويو الثقة وا١تنكر يرويو الضعيف مع وجود ا١تخالفة ُب كبل النوعُت مستوي معو ،ىذا
سيأٌب اليوـ إف شاء اهلل يعٍت ٨تن اآلف نتكلم عن وجود االختبلؼ بُت الثقتُت ىذا ثقة وىذا ثقة ،لكن
أحد٫تا أوثق من اآلخر ،لكن إذا استويا ىذا سيأٌب اليوـ إف شاء اهلل.
طيب بعد ىذا الكبلـ على االعتبار وا١تتابع والشاىد
يقول الحافظ -رحمو اهلل:-

االعتبار والمتابع والشاىد
والفرد النسيب إف وافقو غَته فهو ا١تتابع ،وإف وجد منت يشبهو فهو الشاىد ،وتتبع الطرؽ لذلك ىو
االعتبار
فقط ىذه العبارة ٖتتاج منا إذل بسط اآلف عندنا ثبلثة أنواع من أنواع علوـ اٟتديث االعتبار وا١تتابع
والشاىد ابن الصبلح -رٛتو اهلل -حينما عنوف ّٔذا العنواف ظن العلماء بعض الناس ،أو قد يفهم منو أف
االعتبار قسم وا١تتابع قسم والشاىد قسم ثالث .
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فاٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -يبُت أف االعتبار ليس قسيما للمتابع ،والشاىد يعٍت ليس قسما ثالثا
٢تما ،وإ٪تا ا١ت سألة وما فيها كل منها تنقسم إذل قسمُت :متابع وشاىد ،لكن االعتبار ىو الطريقة اليت
يتوصل ّٔا إذل معرفة ا١تتابع والشاىد ،فإذا جاءشل حديث وجدتو من طريق واحد فأنا ال أستطيع أف أحكم
على ىذا اٟتديث بأنو حديث فرد أي حديث غريب ال غرابة نسبية وال غرابة مطلقة أيا كانت إال بعد
التتبع واالستقصاء .
فمن ىنا علي أف أبدأ ُب تقليب كتب اٟتديث اليت تروي اٟتديث بالسند كالكتب الستة ،مسند اإلماـ
أٛتد صحيح ابن خزٯتة ابن حباف مستدرؾ اٟتاكم ،الكتب األخرى األجزاء اٟتديثة ،أبدأ أفتش فيها ىذا
التفتيش الذي أقوـ بو والبحث يسمى اعتبارا ،فاالعتبار ىو ا٢تيئة أو الطريقة اليت يتوصل ّٔا إذل معرفة
اٟتديث الذي يظن أنو فرد ىل شارؾ راويو غَته أـ ال؟ ىو ا٢تيئة اليت يتوصل ّٔا إذل معرفة ىل شارؾ راوي
اٟتديث الفرد غَته أـ ال ،فظاىر اآلف يعٍت واضح أف االعتبار ليس قسيما للمتابع والشاىد ،وإ٪تا ىو الذي
يتف رع منو ا١تتابع والشاىد ،أما ا١تتابع والشاىد فيمكن أف نعترب٫تا قسمُت ٥تتلفُت كل منهما يغاير اآلخر،
وىذه ا١تغايرة اختلف فيها العلماء فمنهم من نظر إذل ا١تنت ومنهم من نظر إذل السند ،فمن نظر إذل ا١تنت
عرؼ ا١تتابع تعريفا ،وعرؼ الشاىد تعريفا آخر ،ومن نظر إذل السند عرفو تعريفا آخر ،وعرؼ أيضا الشاىد
تعريفا .
وأوضح ىذا باآلتي :بعضهم قاؿ :إف ا١تتابع ىو اٟتديث الذي يشًتؾ رواتو ُب لفظو ٘تاما ما ٮتتلف
الفظ ،وسواء كاف راويو راوي ىذا اٟتديث صحابيا واحدا وعنو تفرع أو مع االختبلؼ ُب الصحابة يعٍت
مثاؿ لو يعٍت مثبل حديث  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  ىذا اٟتديث ورد بلفظ
آخر ا١تعٌت ىو نفس ا١تعٌت ما ٮتتلف ما عدا االختبلؼ ُب بعض األلفاظ وىو قولو   من تقوؿ علي
ما دل أقلو فليتبوأ مقعده من النار



ٮتتلف ا١تعٌت؟ من كذب علي ٔتعٌت من تقوؿ علي ما دل أقلو فمنهم

من نظر إذل اللفظ ،فيقوؿ :ىذا اٟتديث يعترب  من تقوؿ علي ما دل أقلو  يعترب شاىدا ٟتديث من
كذب علي متعمدا ١تاذا؟ قاؿ :ألف اللفظ اختلف وا١تعٌت واحد ،فأنا أعترب ىذا شاىدا قلنا لو ،حىت ولو
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كاف الراوي للحديث واحدا؟ وىو أبو ىريرة مثبل؟ قاؿ :حىت ولو كاف الصحايب واحدا ،أنا ال ألتفت
لئلسناد وإ٪تا ألتفت ألي شيء للمنت لكن لو جاءنا مثبل اٟتديث من رواية أيب ىريرة وىو  من كذب
علي متعمدا



و٨تن نريد أف نعثر على رواية أخرى لو ٢تذا اٟتديث ،فوجدناه ُب رواية ابن عمر  من

كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  فهل يعترب ىذا عنده عند يعٍت من نظر إذل ا١تنت شاىدا أو
متابعا؟ قاؿ :أنا أعتربه متابعا ١تاذا؟ ،قاؿ :ألف اللفظ قد اٖتد ولو اختلف الصحايب؟ قاؿ :ولو اختلف
الصحايب .
ىذا أحد التعريفات لكنو تعريف مرجوح ،والراجح ىو الذي سنذكره وىو االلتفاؼ ُب الطريق إذل
اإلسناد ،فبالنظر إذل الصحايب إف اٖتد الصحايب ،واختلفت الطرؽ عنو .
فهذا يسمى متابعا سواء اختلف اللفظ أو اٖتد ،وإف اختلف الصحايب فهو شاىد سواء اتفق اللفظ أو
اختلف ،أيا كاف فلو جئنا للحديث السابق مثبل حديث  من كذب علي عمدا متعمدا  طبعا مثاؿ
موجود عندكم ،أنا سأركز عليو بس أنا أوضح ّٔذا ا١تثاؿ لكونو ٦تكن يكوف أقرب إذل األذىاف ،لو رجعنا
للحديث السابق جاءنا مثبل من حديث أيب ىريرة بلفظُت الطريق األوؿ يرويو سعيد بن ا١تسيب عن أيب
ىريرة عن النيب  أنو قاؿ  :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ٍ ب جاءشل من رواية أيب
سلمة بن عبد الرٛتن عن أيب ىريرة عن النيب  أنو قاؿ  :من تقوؿ علي ما دل أقلو فليتبوأ مقعده من
النار



اآلف بناء على التعريف الثاشل الذي قلنا إنو الراجح يعتربوف ىذا الطريق طريق أيب سلمة بن عبد

الرٛتن متابعا لطريق سعيد بن ا١تسيبٍ ،ب ذىبنا فبحثنا ووجدنا عبد اهلل بن عمر يروي اٟتديث عن النيب



أنو قاؿ:



من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار



فاٟتديث ّٔذه الصورة يصبح ماذا؟

يصبح شاىدا ،ىذا بناء على التعريف الثاشل ،فإذف بناء على ىذا التعريف ا١تختار ٯتكن أف نعرؼ ا١تتابع
بالتعريف اآلٌب:
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نقوؿ :ا١تتابع ىو اٟتديث الذي يشارؾ رواتو رواة اٟتديث الذي يظن أنو فرد سواء اختلف اللفظ أو
اٖتد ،مع االٖتاد ُب الصحابة ،أما الشاىد فهو اٟتديث الذي يشارؾ رواتو رواة اٟتديث الذي يظن أنو فرد
سواء اختلف اللفظ أو الفرد أو اٖتد ،مع االختبلؼ ُب الصحابة.
لعل ّٔذا إف شاء اهلل يعٍت نكوف عرفنا الرأي الراجح ُب تعريف ا١تتابع والشاىد واالعتبار .األخ ىذا
يقوؿ :قد يفهم مثبل من تعريف ا١تتابع أو الشاىد أنو ٯتكن أف ٮتتلف معٌت اٟتديث أقوؿ :يعٍت قيدناه ُب
البداية حينما قلنا ىو اٟتديث لكن ال بأس أف تراعى العبارة ،يعٍت تبعد ىذا اإلشكاؿ ،فيمكن أف نقوؿ:
مع اٖتاد ا١تعٌت ُب كبل اٟتديثُت.
عندنا أيضا المتابعة تنقسم إلى قسمين :متابعة تامة ومتابعة قاصرة فا١تتابعة التامة طبعا حُت نتكلم
اآلف عن ا١تتابعة بناء على التعريف الراجح ،ولنعرؼ أنو مع االٖتاد ُب كل شيء مع االٖتاد ُب الصحابة،
فا١تتابعة تنقسم إذل قسمُت :متابعة تامة ومتابعة قاصرة ،ا١تتابعة التامة ٖتصل للراوي نفسو للراوي األدسل،
وا١تتابعة القاصرة ىي اليت ٖتصل لشيخو -لشيخ الراوي .
دعونا نأخذ اآلف مثاال جاء بو اٟتافظ ابن حجر ،وىو مثاؿ جيد ٯتكن أف يقسم على ىذه األقساـ
كلها ،وىو ذلك اٟتديث الذي رواه اإلماـ مالك .
وىذا قد نكوف مثلنا بو يعٍت الليلة قبل البارحة جوابا على أحد األسئلة على أف الشافعي --رٛتو اهلل-
 قيل إنو شذ ُب ىذا اٟتديث ،وخالف من ىو أوثق منو ،وقلت سيأٌب إف شاء اهلل ُب ىذا التفصيل ،ىذاىو التفصيل :اإلماـ مالك -رٛتو اهلل -روى حديثا عن التابعي اٞتليل عبد اهلل بن دينار ،وعبد اهلل بن
دينار يرويو عن الصحايب اٞتليل عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -أف النيب  قاؿ  :الشهر تسع
وعشروف صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو فإف غم عليكم فاقدروا لو  وكلمة  فاقدروا لو  ىذه ٤تتملة
ألف تكوف ٬تعل الشهر تسعة وعشرين يوما و٤تتملة ألف تكوف جعل الشهر ثبلثُت يوما ،فبل بد من رواية
توضح أي ا١تعنيُت ىو الذي أريد ،معظم الرواة الذين رووا ىذا اٟتديث عن مالك رووه ّٔذا اللفظ،
فاقدروا لو . 
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لكن وجد أف الشافعي -رٛتو اهلل -روى ىذا اٟتديث ُب كتابو ا١تشهور األـ عن مالك نفسو لكن بدؿ
من  فاقدروا لو  جاء بلفظ  فأكملوا العدة ثبلثُت  فهنا ىذه الرواية قيدت ا١تعٌت ا١تطلق الذي
قد ٭تدث االختبلؼ ُب فهمو مثلما حدث االختبلؼ ُب قوؿ اهلل جل وعبل:



  
 )ٔ(    ىل ا١تراد بالقرء الطهر أو اٟتيض ،فيمكن أف ٭تدث

االختبلؼ أ يضا ُب ىذا اللفظ لو دل ترد ىذه الرواية ا١تقيدة ألحد ا١تعنيُت ا١تراد ،منهم من قاؿ :إف الشافعي
رٛتو اهلل -خالف الرواة الذين رووه عن مالك ،لكن قبل أف تطلق ا١تخالفة ،ويطلق على الراوي أنو شاذ،ال بد من التأشل وعدـ العجلة ،فعلى طالب العلم أف يكثر من البحث لينظر ىل يصدؽ الوصف على
الشافعي بأنو شاذ ،أو أف ساحتو بريئة من الشذوذ؟ .
فبعد البحث وجد أف الشافعي -رٛتو اهلل -دل يشذ بل تابعو عبد اهلل بن مسلمة القعنيب وىو أحد
الرواة للموطأ فروى ىذا اٟتديث عن اإلماـ مالك مثلما رواه الشافعي ٘تاما ،وروايتو ُب صحيح البخاري،
فتبُت ّٔذا أف اإلماـ مالكا -رٛتو اهلل -يروي اٟتديث بكبل اللفظُت ٔتعٌت أنو ٝتعو باللفظُت كليهما مرة
فاقدروا لو  ومرة  فأكملوا العدة ثبلثُت





فا١تتابعة ىذه حصلت ١تن للشافعي أليس الشافعي ىو

الراوي األدسل؟ ىو صاحب الكتاب ىو صاحب كتاب األـ ىو أدسل رجل ُب سلسلة اإلسناد فهذه تسمى
متابعة ماذا؟ تسمى متابعة تامة ألهنا حصلت من األصل ،وا١تتابعة التامة دائما أقوى من ا١تتابعة القاصرة؛
ألهنا ٖتصل للرجل الذي قد يتهم بأنو تفرد ْتديث أو أخطأ ُب حديثوٍ ،ب نظرنا ُب ىذا اٟتديث ،ىل لو
طرؽ أخرى أو ال؟ فوجدنا لو طرقا أخرى من ٚتلتها بعض ا١تتابعات وبعض الشواىد ،فوجدنا لو متابعتُت
قاصرتُت:

 - 1سورة البقرة آية .228 :
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المتابعة األولى  :ما رواه ابن خزٯتة ُب الصحيح من طريق عاصم بن ٤تمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر
عن أبيو ٤تمد بن زيد عن جده عبد اهلل بن عمر ،فاآلف يعٍت لو نظرنا ُب ىذا الطريق يلتقي مع الطريق
السابق ُب من؟ .
اآلف الحظوا أف الطريق األوؿ يرويو مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر ىذا يرويو عاصم بن
٤تمد عن أبيو ٤تمد بن زيد ،عن جده عبد اهلل بن عمر يلتقياف ُب من؟ أحسنتم بارؾ اهلل فيكم يلتقياف ُب
الصحايب ،يعٍت ما التقوا فيمن قبل الصحايب ،فهكذا ا١تتابعة أحيانا تكوف ما ٖتصل إال ُب الصحايب وأحيانا
تكوف فيمن قبلو ،وأحيانا تكوف فيمن قبلو ،وىكذا فكلما حصلت فيمن ىو قبل فهي أقوى ،أقوى من
العليا ،فهذه اآلف إحدى ا١تتابعتُت.
المتابعة الثانية :ىي اليت رواىا مسلم ُب صحيحو من رواية عبد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر،
فهذه نسميها أيضا ماذا؟ متابعة قاصرة حصلت فيمن؟ حصلت ُب الصحايب الذي ىو عبد اهلل بن عمر،
فهذا ا١تثاؿ للمتابعة القاصرة ذىبنا فبحثنا ،ىل ٢تذا اٟتديث من شاىد ،فوجدنا أف لو شاىدا ومن شواىده
ما رواه النسائي ُب سننو من طريق ٤تمد بن حنيف عن ابن عباس -رضي اهلل عنهمأ -تثل حديث عبد اهلل
بن دينار ،يعٍت
 فأكملوا العدة ثبلثُت  فهذا يسمى أيش؟ يسمى شاىدا.
اآلف الكبلـ ىذا كلو بناء على القوؿ الراجح على أف ا١تتابع والشاىد ىو بالنظر إذل السند ،لكن لو
أردنا أف ٪تثل ّٔذه األمثلة على الرأي ا١ترجوح ،وىو بااللتفات إذل ا١تنت فنظرنا مثبل ُب مثاؿ متابعة عبد اهلل
بن مسلمة القنعنيب٧ ،تد أهنا رويت بلفظُت أحد٫تا موافق للفظ الشافعي ،واآلخر فيو بعض االختبلؼ،
فاللفظ ا١توافق لرواية الشافعي ىو الذي عند البخاري ُب صحيحو ،واللفظ ا١تخالف أو الذي يعٍت ٮتتلف
ُب اللفظ اختبلفا يعٍت يسَتا أنو قاؿ  :فاقدروا لو ثبلثُت  أو  فأكملوا العدة ثبلثُت  يعٍت فيو
رواية نسيت من الذي أخرجها ،ا١تهم أف رواية القعنيب موافقة لرواية عبد اهلل بن دينار ،ومرة فيها اختبلؼ
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يسَت فعلى كبل التعريفُت ٯتكن أف تكوف ىذه ا١تتابعة ٯتكن أف تكوف متابعة ،وٯتكن أف تكوف شاىدة،
فالرواية اليت فيها ا١توافقة للفظ تسمى متابعة أيش؟ تامة .
والرواية اليت فيها اختبلؼ يسَت ُب اللفظ تسمى شاىدة ٨تن اآلف نريد أف ٪تثل ّٔذه األمثلة على ا١تنت
مع غض النظر اآلف عن السند ،وانتهينا عن التمثيل للسند لو جئنا لرواية مثبل ٤تمد بن حنيف عند
النسائي ،فلفظها مواف ق ٘تاما للفظ من؟ لفظ عبد اهلل بن دينار الذي رواه اإلماـ مالك عن عبد اهلل بن
دينار من طريق الشافعي ،عن ابن عمر عن النيب  وفيو  فأكملوا العدة ثبلثُت  فهذه الرواية ٘تاما
مثل رواية ٤تمد بن حنيف عن ابن عباس عن النيب  ذكر حديثا ،وفيو فأكملوا العدة ثبلثُت فبناء على
القوؿ الثاشل الذي يلتفت للمنت ىذه تسمى ماذا ؟ تسمى متابعة تسمى متابعة؛ ألف اللفظ اتفق ٘تاما ما
فيو اختبلؼ ،لكن لو جئنا لرواية عبيد اهلل بن عمر ،عن نافع عن ابن عمر عن النيب  أنو قاؿ:
 فاقدروا لو ثبلثُت أو فاقدروا ثبلثُت  اآلف فيو اختبلؼ ُب اللفظ وال ما فيو اختبلؼ؟ .
فيو اختبلؼ يسَت ا١تعٌت واحد أو ما ىو واحد؟ ا١تعٌت واحد والصحايب واحد وال ما ىو واحد ؟
الصحايب واحد ىذه تسمى بناء على التعريف ا١ترجوح ماذا؟ تسمى شاىدا أحسنت يعٍت اآلف إف شاء اهلل
األمر يكوف اتضح.
قد يقول قائل :ما ىي الفائدة من ىذا التقسيم كلو؟ يعٍت حينما نفصل ،فنقوؿ :ىذه تامة وىذه
متابعة قاصرة ،وىذا متابع وىذا شاىد ،وما إذل ذلك ،وما الفائدة من البحث عن متابع أو شاىد؟ ُب أي
شيء يفيدنا ىذا؟ نعم ُب النظر إذل اٟتديث ىل يتقوى أو ال يتقوى؟ صحيح لكن ىذا التقييد ماذا تفيدنا
أحسنت بارؾ اهلل فيك حينما ٧تد حديثا آخر يعارض ىذا اٟتديث الذي معنا ،فنحن حينما ال نستطيع
أف نوفق بُت اٟتديث ،ونكوف مضطرين إذل أف نرجح أحد٫تا على اآلخر ،ىذا الًتجيح إ٪تا يكوف بقوة
الطرؽ فنحن حينما نبحث عن حديث من األحاديث ،فنجد لو طرقا كثَتة فمعٌت ذلك أننا نقوي ىذا
اٟتديث الذ ي لو طرؽ كثَتة على اٟتديث الذي ليس لو طرؽ إال قليلة ،فهذا يفيد ُب حاؿ الًتجيح بُت
الروايات اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -يعٍت ىذا جواب لسؤالك يا أخي يقوؿ :إف التفريق بُت ا١تتابع
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والشاىد بالنظر إذل السند أو ا١تنت ىذا يعٍت أمر سهل كأنو يشَت إليك يا طالب العلم إذا ما وجدت كبلـ
العلماء السابقُت ٮتتلف أحيانا ُب ىذه ا١تسألة ،فمنهم من يطلق ا١تتابعة على الشاىد أو الشاىد على
ا١تتابعة ،فبل تتعجب ألف االختبلؼ ُب ىذا يسَت يعٍت ليس ىناؾ مثبل شيء ينبٍت على ىذا االختبلؼ
ا١تهم أف اٟتديث لو طرؽ تقويو ،وىذا ىو ا١تراد فقد ٕتد بعض العلماء السابقُت يعٍت يتساىل ،فيطلق
ا١تتابعة على الشاىد أو العكس ،فكما يقوؿ :األمر ُب ىذا سهل.

الحديث المحكم ومختلف الحديث:

اآلف سننتقل إذل ْتث آخر ،وىو ما يسمى ٔتختلف اٟتديث ،واحملكم ،وقبل أف نبتدئ يعٍت علينا أف
نعرؼ احملكم و٥تتلف اٟتديث حىت يعٍت نركز على الفرؽ بينهما ،ونعرؼ بكل منهما فنقوؿ :أما اٟتديث
احملكم فهو اٟتديث السادل من ا١تعارضة ،اٟتديث السادل من ا١تعارضة وأما ٥تتلف اٟتديث فهو اٟتديث
الذي اختلفت طرقو مع إمكاف اٞتمع بينها ،اآلف عندنا اٟتديث ا١تقبوؿ أيا كاف صحيحا أو حسنا ينقسم
إذل قسمُت:
القسم األول :معموؿ بو ،والقسم الثاشل غَت معموؿ بو ،واٟتديث الذي يعمل بو إما أف يكوف فيو
معارضة مع غض النظر عن ىذه ا١تعارضة ،ىل تؤثر أو ال تؤثر أو ال يكوف فيو معارضة بوجو من الوجوه،

فاألحاديث اليت ليس فيها معارضة ىي األكثر ،وىي الغالب من أحاديث النيب 

فهذه تسمى يسمى

الواحد منها حديثا ٤تكما ،فاٟتديث احملكم ىو اٟتديث السادل من ا١تعارضة ،لكن اٟتديث الذي فيو
معارضة٨ ،تن ننظر ُب ىذه ا١تعارضة ،فإف كانت ا١تعارضة مؤثرة ال ٯتكن أف ٬تمع بينها ،فهذا يعٍت لو
مبحث سيأتينا بعد قليل إف شاء اهلل ،لكن إذا كانت ا١تعارضة اجتهدنا ،فأمكن اٞتمع بينها فهذا يسمى
٥تتلف اٟتديث مثل اٟتافظ ابن حجر ٢تذا ْتديث
حديثو   فر من آّذوـ فرارؾ من األسد
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و٨تن نعرؼ أف ىناؾ أحاديث يعٍت لو ٚتعناىا ُب مسألة العدوى كثَتة كلها تدور حوؿ ىذا االختبلؼ
ا١تذكور منها أحاديث تثبت العدوى ،ومنها أحاديث تنفي العدوى ،فمثبل قوؿ النيب  للرجل حُت سألو
عن اإلبل ٬ترب الواحد منها فتجرب بقية اإلبل فقاؿ:



فمن الذي أعدى األوؿ  ومثل أنو -عليو

الصبلة والسبلـ -أكل مع آّذوـ ،وقاؿ  :بسم اهلل توكبل على اهلل  أو ٔتعٌت اٟتديث ،وىو ىنا عليو
الصبلة والسبلـ يقوؿ  :فر من آّذوـ فرارؾ من األسد  وكذلك أيضا تذكروف حديثو ُ ب البلد

اليت يقع فيها الطاعوف ،فهو 

فرؽ فيما لو كاف الرجل داخل البلد أو خارجو ،فإف كاف الرجل وقع

الطاعوف وىو ُب البلد نفسو فنهاه النيب  عن ا٠تروج من البلد اليت وقع فيها الطاعوف ،وإف كاف خارج

البلد ،فأمره 

أال يدخل إذل ذلك البلد الذي وقع فيها الطاعوف ،وىكذا ُب ٚتلة أحاديث كلها تدور

على مسألة العدوى .
طبعا يعٍت مثل حديث الطاعوف الفهم أو ا١تعٌت الذي ذكره العلماء ٢تذا اٟتديث أف الرجل لو وقع
الطاعوف ،وىو ُب البلد ٍب خرج عنها يًتتب عليو ماذا؟ أف ينتشر الطاعوف ُب بقية الببلد األخرى لكن إذا
بقي ُب البلد نفسو فمعٌت ذلك أنو ما يسمى ٯتكن باٟتجر الصحي -إف صح التعبَت -أما إذا دل يكن ُب
داخل البلد ،فبل يقدـ عليو حىت ال يصاب بذلك ا١ترض ،فهذا فيو إثبات عدوى أو ما فيو إثبات عدوى؟ .
ظاىرا اآلف فيو إثبات عدوى اختلف العلماء ُب ٤تاولة التوفيق بُت ىذه األحاديث اليت ظاىرىا

التعارض ،أحاديث تنفي العدوى وأحاديث تثبت العدوى ،فهل من ا١تعقوؿ أف ينقض حديث النيب 
بعضو بعضا؟ نقوؿ :ال لكن االختبلؼ دائما يأٌب ُب أفهاـ الناس ،وإال فأحاديث النيب ٚ تيعها
٤تكمة ،لكن بعض الناس عقو٢تم ال تدرؾ ا١تعٌت ا١تراد من تلك األحاديث ،فيقع اللبس وا٠توض ُب فهم
تلك األحاديث على وجهها الصحيح ،ومن األمثلة اليت تدلنا على ىذا ىذه األحاديث ٧تد العلماء اختلفوا
فيها ،فاٟتافظ ابن حجر كما ىو واضح أمامكم يرى أنو ليس ىناؾ عدوى إطبلقا نعم ،و٭تمل األحاديث
اليت فيها إثبات العدوى على أهنا من باب سد الذريعة فيقوؿ  :فر من آّذوـ فرارؾ من األسد . 
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ليس معٌت ىذا أف فيو عدوى ،ولكن سدا لذريعة خشية أف يصاب با١ترض أصبل من اهلل دوف عدوى،
فيظن أف ىذا الذي أصابو بسبب العدوى فيقع ُب إشكاؿ ُب معتقده ،ىذا ىو توجيو اٟتافظ ابن حجر
لكن ىل ىذا التوجيو يسلم لو بو أو ال يسلم؟ أقوؿ :ال ال يسلم لو بو ،والتوجيو الصحيح ما ذكره ابن
القيم -رٛتو اهلل -تعاذل ُب شرح سنن أيب داود ،وُب غَته واٟتقيقة أنٍت قدـ عهدي بو ،ولكن أتذكر معناه
أنو يقوؿ :اٞتميع كلو من اهلل -جل وعبل -الذي حصل أوال والذي حصل بسبب انتقاؿ العدوى ،فهذا
ا١ترض كلو من اهلل ،ولذلك ال عدوى يعٍت معٌت ذلك أف ا١ترض الذي أصاب األوؿ واألخَت ليس بسبب
العدوى كلها أو ال ينبغي لئلنساف أف يعتقد أنو لوال العدوى ١تا أصيب با١ترض ،ال لكن األحاديث األخرى
تبُت أف اهلل -جل وعبل -ىو الذي أنزؿ ا١ترض أساساٍ ،ب جعل ىذا ا١ترض ينتقل آلحاد الناس اآلخرين
بسبب العدوى ،فالعدوى سبب وليست ىي الفاعلة ،أظن يعٍت إف شاء اهلل واضح ا١تعٌت على ىذا ،فكبلـ
ابن القيم ىذا ىو الذي ٭تصل بو التوفيق بُت األحاديث كلها ،أما كبلـ اٟتافظ ابن حجر لو قبل ُب بعض
األحاديث ،فإنو ال يقبل ُب بعضها اآلخر باإلضافة إذل أف فيو شيئا من الضعف ُب التوجيو؛ ولذلك أوؿ ما
يوجو بو اٟتديث ىذا التوجيو الذي يسلم من ا١تعارضة ،ففعبل يعٍت ا١ترض ٯتكن أف ينتقل بالعدوى ،ولكن
ال ينبغي لك أيها اإلنساف أف تعتقد أنو لوال العدوى ١ت ا أصابك ا١ترض ،قد يصيبك ا١ترض أساسا دوف
عدوى.

الحديث المقبول
ٍب ا١تقبوؿ إف سلم من ا١تعارضة فهو احملكم ،وإف عوض ٔتثلو فإف أمكن اٞتمع فمختلف اٟتديث ،أو
ثبت ا١تتأخر فهو الناسخ ،واآلخر ا١تنسوخ ،وإال فالًتجيح ٍب التوقف
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
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وبعد:
صحيحا أو حسنًا ينقسم إذل قسمُت :القسم األوؿ معموؿ بو،
اآلف عندنا اٟتديث ا١تقبوؿ أيا كاف
ً
والقسم الثاشل غَت معموؿ بو ،واٟتديث الذي يعمل بو ،إما أف يكوف فيو معارضة مع غض النظر عن ىذه
ا١تعارضة ىل تؤثر أو ال تؤثر أو ال يكوف فيو معارضة بوجو من الوجوه.

فاألحاديث اليت ليس فيها معارضة ىي األكثر ،وىي الغالب من أحاديث النيب 

فهذه يسمى

٤تكما ،واٟتديث احملكم ىو اٟتديث السادل من ا١تعارضة.
الواحد منها حديثا ً

لكن اٟتديث الذي فيو معارضة ٨تن ننظر ُب ىذه ا١تعارضة فإف كانت ا١تعارضة مؤثرة ،وال ٯتكن أف

٬تمع بينها فهذا يعٍت ..لو مبحث سيأتينا بعد قليل -إف شاء اهلل -لكن إذا كانت ا١تعارضة اجتهدنا
فأمكن اٞتمع بينها ،فهذا يسمى ٥تتلف اٟتديث مثّل اٟتافظ ابن حجر ٢تذا ْتديث:



ال عدوى وال

طَتة وال ىامة وال صفر  مع حديثو   فر من آّذوـ فرارؾ من األسد  و٨تن نعرؼ أف ىناؾ
أحاديث لو ٚتعناىا ُب مسألة العدوى كثَتة كلها تدور على ىذا االختبلؼ ا١تذكور ،منها أحاديث تثبت

العدوى ،ومنها أحاديث تنفي العدوى ،فمثبل قوؿ النيب 
منها فتجرب بقية اإلبل .فقاؿ  :فمن الذي أعدى األوؿ

للرجل حينما سألو عن اإلبل ٬ترب الواحد



ومثل أنو -عليو الصبلة والسبلـ  -أكل مع آّذوـ ،وقاؿ :بسم اهلل توكبل على اهلل  أو ٔتا ىو
معٌت اٟتديث ،وىو ىنا -عليو الصبلة والسبلـ -يقوؿ  :فر من آّذوـ فرارؾ من األسد

وكذلك أيضا تذكروف حديثو ُ ب البلد اليت يقع فيها الطاعوف فهو 



فرؽ فيما لو كاف الرجل

داخل البلد أو خارجو .فإف كاف الرجل وقع الطاعوف وىو ُب البلد نفسو فنهاه النيب 
البلد اليت وقع فيها الطاعوف ،وإف كاف خارج البلد فأمره  أف ال يدخل إذل ذلك البلد اليت وقع فيها
عن ا٠تروج من

الطاعوف ،وىكذا ُب ٚتلة األحاديث كلها تدور على مسألة العدوى .
طبعا يعٍت :مثل حديث الطاعوف الفهم أو ا١تعٌت الذي ذكره العلماء ٢تذا اٟتديث أف الرجل لو وقع
ً
الطاعوف ،وىو ُب البلدٍ ،ب خرج عنها يًتتب عليو ماذا؟ أف ينتشر الطاعوف ُب بقية الببلد األخرى ،لكن إذا
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بقي ُب البلد نفسو ،فمعٍت ذلك أنو ما يسمى باٟتجر الصحي إف صح التعبَت ،أما إذا دل يكن ُب داخل
ظاىرا.
البلد فبل يقدـ عليو حىت ال يصاب بذلك ا١ترض ،فهذا فيو إثبات عدوى أو ما فيو إثبات عدوى؟ ً
اآلف فيو إثبات عدوى اختلف العلماء ُب ٤تاولة التوفيق بُت ىذه األحاديث اليت ظاىرىا التعارض،

أحاديث تنفي العدوى ،وأحاديث تثبت العدوى  .فهل من ا١تعقوؿ أف ينقض حديث النيب 
بعضا؟ نقوؿ ال ..لكن االختبلؼ دائما يأٌب ُب أفهاـ الناس ،وإال فأحاديث النيب ٚ تيعها ٤تكمة لكن
ً
بعضو

بعض الناس عقو٢تم ال تدرؾ ا١تعٌت ا١تراد من تلك األحاديث فيقع اللبس ،وا٠تلط ُب فهم تلك األحاديث

على وجهها الص حيح ،ومن األمثلة اليت تدلنا على ىذا ىذه األحاديث٧ ،تد العلماء اختلفوا فيها ،فاٟتافظ
ابن حجر كما ىو واضح أمامكم يرى أنو ليس ىناؾ عدوى إطبلقًا نعم.
و٭تمل األحاديث اليت فيها إثبات العدوى على أهنا من باب سد الذريعة فيقوؿ:



فر من آّذوـ

مثل فرارؾ من األس  ليس معٌت ىذا أف فيو عدوى ،ولكن سدا للذريعة خشية أف يصاب با١ترض أصبلً
من اهلل دوف عدوى فيظن أف ىذا الذي أصابو بسبب العدوى فيقع ُب إشكاؿ ُب معتقده ىذا ىو توجيو
اٟتافظ ابن حجر.
لكن ىل ىذا التوجيو يسلم لو بو أوال يسلم؟ أقوؿ :ال يسلم ،والتوجيو الصحيح ىو ما ذكره ابن القيم
رٛتو اهلل تعاذلُ -ب شرح سنن أيب داود وُب غَته ،واٟتقيقة أنٍت قدصل العهد بو لكن أتذكر معناه أنو يقوؿ:اٞتميع كلو من اهلل -جل وعبل -الذي حصل أوالً ،والذي حصل بسبب انتقاؿ العدوى فهذا ا١ترض كلو
من اهلل ،و؛ لذلك ال عدوى يعٍت :معٌت ذلك أف ا١ترض الذي أصاب األوؿ ،واألخَت ليس بسبب العدوى
كلها أو ال ينبغي لئلنساف أف يعتقد أنو لوال العدوى ١تا أصيب با١ترض ،لكن األحاديث األخرى تبُت أف
أساسا.
اهلل-جل وعبل -ىو الذي أنزؿ ا١ترض ً

ٍب جعل ىذا ا١ترض ينتقل آلحاد الناس اآلخرين بسبب العدوى؛ فالعدوى سبب ،وليست ىي الفاعلة

أظن يعٍت -إف شاء اهلل -واضح ا١تعٌت بناء على ىذا.
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فكبلـ ابن القيم ىذا ىو الذي ٭تصل بو التوفيق بُت األحاديث كلها ،أما كبلـ اٟتافظ ابن حجر لو
قبل ُب بعض األحاديث فإنو ال يقبل ُب بعضها اآلخر باإلضافة إذل أف فيو شيئا من الضعف ُب التوجيو.
ولذلك أوذل ما يوجو بو اٟتديث التوجيو الذي يسلم من ا١تعارضة ففعبلً ا١ترض ٯتكن أف ينتقل بالعدوى

أساسا دوف
لكن ال ينبغي لك أيها اإلنساف أف تعتقد أنو لوال العدوى ١تا أصابك ا١ترض قد يصيبك ا١ترض ً
عدوى ،وىذه العدوى اليت أصابك بسببها ا١ترض ليست ىي الفاعلة ،وإ٪تا اهلل -جل وعبل -ىو الذي قدر

عليك ا١ترض.
ولذلك قد ٕتد البيت الواحد فيو أناس ىذا يصيبو ا١ترض ،وىذا ال يصيبو ا١ترض مع العلم أف كبلً منهم
ٮتالط اآلخر ،ويشرب ُب اإلناء الذي يشرب فيو اآلخر ،وىذا أمر مشاىد ،يعٍت :تعرفوف أف ىناؾ بعض
األمراض كالعنقز أو اٟتصبة أو ما إذل ذلك ،وىذا واضح .أنا ُب بييت يقع مثل ىذا ،بعض األوالد يصابوف
با١ترض ،وبعضهم ال يصاب ،وكل منهم ٮتتلط باآلخر و٭تتك بو ويشرب ُب إنائو ،ويلتحف بلحافو ،وما
إذل ذلك.
فاهلل -جل وعبل -دل يكتب عليو أف ينتقل لو ا١ترض بالعدوى ،وكتب على اآلخر أف ينتقل لو ا١ترض
أحدا
بالعدوى مع العلم أف األساس الذي ُب البيت قد ٕتد أنو نزؿ عليو ا١ترض ىكذا بدوف أف ٮتالط ً

أساسا ىو اهلل ببل شك.
٦تروضا؛ ولذلك يقوؿ النيب   فمن أعدى األوؿ؟  يعٍت :من أنزؿ ا١ترض ً

فهذا مثاؿ ١تختلف اٟتديث اآلف ما داـ أمكن اٞتمع بُت ىذه األحاديث عملنا ّٔا كلها أو ال ؟ عملنا

ب األحاديث كلها؛ ولذلك األوذل دائما حينما يأتينا حديثاف ظاىر٫تا التعارض أف ٧تتهد ما أمكننا االجتهاد
ُب ٤تاولة اٞتمع بُت األحاديث؛ ألننا إذا ٚتعنا بينها فإننا أعملنا ٚتيع أحاديث النيب  ودل نًتؾ شيئًا
منها ،وىذا ىو األوذل ،وىو ا١تسلك الصحيح الذي ينبغي أف يسلكو طالب العلم بادئ ذي بدء ،وإمكانية
جدا ،فمثبلً :ىنا يوجو ىذا على
جدا ،يعٍت :األوجو اليت ٯتكن اٞتمع ّٔا بُت األحاديث كثَتة ً
اٞتمع كثَتة ً

حالو ،وىذا يوجو على حالو مثبل ىناؾ بعض األحاديث اليت ٯتكن أف ٭تمل كل واحد منها على اختبلؼ
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القصة ،مثبلً يأتينا أحيانًا بع ض األحاديث اليت يفهم منها أف القصة واحدة ،وأف الرجل واحد ،ويكوف النيب

 أمره ُب ىذا اٟتديث بأمر ،وأمره ُب اٟتديث اآلخر بأمر آخر.

فهنا حىت ال هندر أحاديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ -كلها يقاؿ :ىذا ٤تموؿ على تعدد القصة
فيكوف ىذا اٟتديث ُب رجل آخر أمره النيب ّٔ ذا األمر ،وذلك اٟتديث ُب أمر آخر أمره النيب  فيو
بأمر آخر.
فهذه حادثة وتلك حادثة ،وتعدد القصة ٦تا دائماً ينفي التعارض بُت األحاديث ،وىكذا يعٍت :أوجو
دائما األصوليوف ،أو بعض العلماء الذي تفننوا ُب ىذا مثل الشافعي -رٛتو اهلل-
اٞتمع كثَتة ،ويعٌت ّٔا ً
تعاذل فإنو ٦تن برع؛ ألنو فقيو وبرع ُب التوفيق بُت أحاديث النيب  اليت ظاىرىا التعارض ،ولو كتاب
أيضا
"٥تتلف اٟتديث" ،كذلك أيضا ابن قتيبة الدينوري لو كتاب " تأويل مختلف الحديث"  ،وكذلك ً

الطحاوي لو كتاب " مشكل اآلثار" .

فهذه الكتب الثبلثة اليت تُعٌت ّٔذا النوع من أنواع علوـ اٟتديثٕ ،تمع األحاديث اليت ظاىرىا
التعارض ،وٖتاوؿ أف توفق بينها ،فهذا النوع يسمى ٥تتلف اٟتديث ،وىذه الكتب كلها مطبوعة ْ-تمد
اهلل . -ما عدا "مشكل اآلثار" فإنو دل يطبع كامبل حىت اآلف.
بعد ىذا لو اجتهدنا ُب ىذه األحاديث اليت ظاىرىا التعارضٍ ،ب حاولنا أف ٧تمع بينها فما ٘تكنا ال
يزاؿ التعارض باقيًا أو مثبل وجدنا من حاوؿ أف ٬تمع بينها لكنو ٚتع فيو تعسف و تكلف؛ ألف يشًتط ُب

ٚتعا مقبوالً بدوف تعسف وال تكلف،
النوع ا١تاضي الذي ىو ٥تتلف اٟتديث يشًتط فيو أف يكوف اٞتمع ً

لكن لو وجدنا من تعسف وتكلف ُب اٞتمع ،أو ما أمكن اٞتمع بوجو من الوجوه ففي ىذه اٟتاؿ علينا أف
ننتقل إذل مرحلة أخرى ،والحظوا أيها اإلخوة أف ُب ىذه اٞتهود اليت يبذ٢تا علماء اٟتديث احًتاـ ٟتديث

دائما يعٍت :من السهولة ٔتكاف أف يضربوا
النيب  يعٍت :ليس ىناؾ ٘ترد؛ ألف مثل ا١تعتزلة ،وأطرافهم ً
جدا
باٟتديث عرض اٟتائط ،وببل شك أف ُب ىذا خفة ُب الديانة؛ ألف أىل السنة عندىم مكانة كبَتة ً

ٟتديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فحىت ولو مع وجود ىذا التعارض الذي يوحي بأف ُب اٟتديث شيئا،
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قد يكوف بعض الرواة أخطأ أو ما إذل ذلك ،ىم ال يسلكوف ىذه ا١تسالك ،بل ٬تتهدوف ويبذلوف وسعهم
ُب ٤تاولة التوفيق بُت أحاديث النيب  وإعما٢تا كلها.
ومن ىنا ٧تد اختبلؼ ا١تنهج فرؽ بُت ىؤالء ،وفرؽ بُت أولئك ،أولئك يتكلفوف ُب إ٬تاد شيء يطعن
جدا ،وأىل السنة يتكلفوف ُب ٤تاولة إبعاد الشيء الذي يطعن ُب اٟتديث،
ُب اٟتديث يتكلفوف ً
كبَتا ً
تكلفا ً

ويبذلوف قصارى جهدىم؛ ٢تذا السبب فاآلف مثبلً لو وجدوا أنو ما أمكن اٞتمع بُت األحاديث يسلكوف
مسل ًكا آخر .ما ىو ىذا ا١تسلك؟ قالوا :٭تتمل أف كبل اٟتديثُت قد صح عن النيب  وثابت عنو ،لكن

ىذا ُب حاؿ ،وذلك ُب حاؿ آخر ،فيكوف أحد اٟتديثُت ناسخا واآلخر منسوخا ،وىذا معروؼ حىت ُب
كتاب اهلل -جل وعبل -وىو القائل -سبحانو:-



   

     
 )ٔ(    وأنتم تعلموف أف ىناؾ عدة آيات بعضها ناسخ ،وبعضها

منسوخ ،فمثبلً عدة ا١تتوَب عنها زوجها أوال كم؟















ٍ )ٕ(     ب نسخ

آخر:













ىذا اٟتكم ْتكم




    
(ٖ)



فهل ٯتكن أف يقاؿ :إف إحدى اآليتُت ال يصح أهنا من القرآف؟ ال يصح أهنا من كتاب اهلل؟! ال..

 - 1سورة البقرة آية .106 :
 - 2سورة البقرة آية .240 :
 - 3سورة البقرة آية .234 :
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الكل من كبلـ اهلل -جل وعبل -لكن ىذه كانت ُب األوؿ ،وتلك كانت ُب األخَت ،وكلها من كبلـ اهلل -
جل وعبل.-

الناسخ والمنسوخ
منسوخا
ناسخا واآلخر
أيضا أحاديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ -يكوف الواحد منها
فكذلك ً
ً
ً
بسبب يعٍت :أحواؿ معينة فيسمى ىذا ا١تبحث ناسخ اٟتديث ومنسوخو.
يقوؿ اٟتافظ :إذا دل ٯتكن اٞتمع بُت األحاديث فاألمر ال ٮتلو ،إما أف نعرؼ التاريخ أو ال نعرفو.
يقوؿ :أو ال وثبت ا١تتأخر فهو الناسخ واآلخر ا١ت نسوخ  .فمعٌت ذلك أننا لو عرفنا التاريخ ،فهنا معرفة
جدا .
التاريخ تفيدنا ً

اآلف عندنا مبحث ناسخ اٟتديث ومنسوخو نريد أف نعرؼ ناسخ اٟتديث ومنسوخو ما ىو؟ ٯتكن أف

نعرفو بالتعريف اآلٌب فنقوؿ ُب تعريف ناسخ اٟتديث ومنسوخو:
متقدما بحكم آخر متأخر عنو"
حكما
ً
"ىو رفع الشارع ً

يعٍت :ىذا مأخوذ من النسخ ،وىو اإلزالة حينما تقوؿ :نسخت كذا ٔتعٌت أنك أزلتو ،فإزالة اٟتكم

متأخرا عنو ،ىذا النسخ أو ناسخ اٟتديث ومنسوخو للعلماء
ا١تتقدـ ْتكم آخر متأخر عنو بشرط أف يكوف ً

أيضا ،ومنهم من برع فيو براعة قوية مثل الشافعي -رٛتو اهلل تعاذل -حىت إف اإلماـ أٛتد
فيو جهود مضنية ً
يعٍت :كاف يثٍت على الشافعي ُب ىذا الباب يعٍت :أكثر من غَته ،وببل شك أنو يعٍت :من األمور الضرورية

جدا ٓتاصة ١تن يريد أف يتفقو ُب األحاديث ،وىذا موجود يعٍت :االىتماـ بو من وقت الصحابة -رضي اهلل
ً

عنهم ،-فأذكر ُب حادثة معينة أف علي بن أيب طالب  مر على رجل ،وىو يعظ الناس ،ويذكرىم أو
يعلمهم فسألو :ىل تعرؼ ناسخ اٟتديث ومنسوخو؟ فقاؿ :ال .فقاؿ :ىلكت وأىلكت.
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أمرا قد
أمرا قد نسخ أو ٭ترـ عليهم ً
فبل شك أنو قد يأمر الناس مثبل بأمر منسوخ ،أو قد ٭تلل ٢تم ً
نسخ ،و٧تد أف النسخ يأٌب على ثبلثة أقساـ:
فالقسم األوؿ :يكوف النسخ ُب نفس اٟتديث ،وىذا يعٍت :ىو أوضح األقساـ ،وٯتثلوف لو بقوؿ النيب
  كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا  فالنيب -عليو الصبلة والسبلـ -نسخ اٟتكم األوؿ ،وىو
النهي باألمر الذي أفاد ماذا؟ يعٍت :اآلف األصوليوف يقولوف :إف األمر يقتضي الوجوب ما دل يرد صارؼ.
لكنو ُب ىذه اٟتالة ال يدؿ على الوجوب لكونو جاء بعد هني ،فاألمر إذا جاء بعد هني يدؿ على ماذا؟
على اإلباحة ،فاألمر بعد النهي يأٌب ليدؿ على اإلباحة ،فاألمر ىنا جاء بعد هني  :كنت هنيتكم عن
زيارة القبور أال فزوروىا  فمعٍت ذلك أف النيب "  أباح لنا زيارة القبور ،فالنهي منسوخ ،والناسخ ىو
قولو   فزوروىا



القسم الثاني :ىو ما يكوف فيو النسخ بداللة قوؿ الصحايب ُب نفس اٟتديث ،وٯتثلوف لو ْتديث جابر

رضي اهلل تعاذل عنو -أنو قاؿ :كاف آخر األمرين من النيب  ترؾ الوضوء ٦تا مست النار ،فهذا اٟتديثيدؿ على أف النيب  ورد عنو أنو كاف يتوضأ ٦تا مست النار أيًا كاف ٟتم غنم ٟتم الدجاج أيا كاف،
وأحيانًا ال يتوضأ ٦تا مست النار .فما ىو األمر الذي استقر عليو الرسوؿ  استقر على ترؾ الوضوء ٦تا
منسوخا ،والناسخ ىو ترؾ
مست النار ،فمعٌت ذلك أف الوضوء ٦تا مست النار يعترب أي شيء ؟ يعترب
ً
الوضوء ٦تا مست النار ،فهذا القسم الثاشل ىو داللة النسخ موجودة ُب قوؿ الصحايب نفسو .

القسم الثالث :وىو األكثر يعرؼ الناسخ وا١تنسوخ ٔتعرفة التاريخ ،ومعرفة التاريخ ُب ىذه الناحية مهمة
جدا ،وٯتثلوف ٢تذا بأمثلة كثَتة ٯتكن لو ط لبناىا ٧تدىا ُب الكتب اليت ألفت ُب الناسخ وا١تنسوخ مثل كتاب
ً

"االعتبار ُب الناسخ وا١تنسوخ من اآلثار" للحازمي -رٛتو اهلل ،-فلو نظرنا ُب ىذا الكتاب ٧تد اٟتازمي -

رٛتو اهللٚ -تع أحاديث الناسخة ،وا١تنسوخة ُب ىذا الكتاب فيبُت ىذا اٟتديث ناسخ وىذا اٟتديث
منسوخ ،وكثَت من ىذه األحاديث الذي ٚتعها اٟتازمي ُعرؼ الناسخ من ا١تنسوخ ٔتعرفة التاريخ عرؼ أف
أيضا ابن اٞتوزي لو كتاب ناسخ اٟتديث ومنسوخو ،وغَتىم من العلماء
ىذا متقدـ ،وىذا متأخر ،كذلك ً

066

متن نخبة الفكر
يضا ابن
يعٍت :الذين جاءوا بعد ذلك لكن ىذاف الكتاباف من الكتب الذي تروى باإلسناد  .كذلك أ ً
أخَتا  -لو كتاب "ناسخ اٟتديث ومنسوخو" وىو كتاب أيضا جيد ُب بابو.
شاىُت لو كتاب  ،-وىذا طبع ً
ىذه الكتب ٧تد أهنا اشتملت على أمثلة كثَتة ،لكن لنعرؼ أف ىناؾ من ينازع ُب التسليم بكوف

اٟتديث منسوخا واآلخر ناسخا ُب بعض األحاديث ،لكن أنا أنقل لكم من األمثلة اليت قيل فيها :إف ىذا
ناسخ وىذا منسوخ؛ ألجل فقط تقريب ا١تعٌت ،فمثبل عندنا حديثاف ظاىر٫تا التعارض ،و٫تا :األوؿ :قوؿ
النيب   أفطر اٟتاجم واحملجوـ  واٟتديث الثاشل  أف النيب  احتجم ،وىو صائم  فهذاف
اٟتديثاف ظاىر٫تا التعارض أـ ال؟ ظاىر٫تا التعارض ،قالوا ُب ٤تاولة التوفيق بُت اٟتديثُت :إف اٟتديث الذي

فيو أف النيب 

قاؿ:



أفطر اٟتاجم واحملجوـ



ىذا كاف ُب فتح مكة ،وأف اٟتديث اآلخر الذي

يرويو ابن عباس  أف النيب  احتجم ،وىو صائم  ىذا كاف ُب السنة اليت فيها حجة الوداع .
فهذا اٟتديث يعترب متأخرا عن اٟتد يث األوؿ فيعترب ناسخا لو .ىذا من ٚتلة األقواؿ اليت قيلت مع
جدا .
العلم بأف ا١تسألة خبلفية ،وا٠تبلؼ فيها طويل ً

من األمثلة اليت أنا أعتربىا أوضح من ىذا ،لعلكم تذكروف ا٠تبلؼ ُب مسألة مس الذكر ىل ينقض

الوضوء أو ال ينقض الوضوء؟ مس الذكر ورد فيو حديثاف ظاىر٫تا التعارض .

اٟتديث األوؿ :حديث بسرة بنت صفواف -رضي اهلل عنها -أف النيب 
فليتوضأ

قاؿ:



من مس ذكره



واٟتديث الثاشل :حديث طلق بن علي  أنو سأؿ النيب  عن مس الذكر فقاؿ  :ىل ىو إال
بضعة منك؟



يعٍت :كأنك مسست أنفك أو أذنك أو ما إذل ذلك ،فإ٪تا ىو جزء من جسدؾ أي :أنو

ال ينقض الوضوء.
اآلف ىذاف اٟتديثاف ظاىر٫تا التعارض أو ال؟ ظاىر٫تا التعارض ،أحد٫تا يدؿ على نقض الوضوء،
واآلخر يدؿ على أنو ال ينقض الوضوء ،فكيف نوفق بُت اٟتديثُت ،و٫تا صحيحاف؟ .طبعا صحيحاف على
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القوؿ الراجح ،لكن بعض العلماء الذي ٯتيل إذل رأي دوف رأي ٭تاوؿ أف يتكلم ،ويقدح ُب اٟتديث
اآلخر.
نقوؿ يعٍت ،:وىذا الذي يظهر رل حىت اآلف ،وىو ا١تًتجح عندي أف حديث بسرة ناسخ ٟتديث طلق
بن علي ،وكيف عرفنا أف أحد٫تا ناسخ ،واآلخر منسوخ ؟ بالرجوع إذل مبلبسات أخرى أو قرائن أخرى.

نظرنا ُب حديث طلق بن علي فوجدنا أنو سأؿ النيب 
اليمامة يعٍت :من ببلدنا فقدـ ا١تدينة ،والنيب ُ ب أوؿ قدومو إذل ا١تدينة ،وىو يبٍت ا١تسجد فساعد النيب
ُ ب بناء ا١تسجد فسألو عن ىذا اٟتكم.

عن ىذا اٟتكم ١تا جاء طلق بن علي ىو من

اآلف ىذا يعترب قدٯتا أـ ال؟ ُب أوؿ ا٢تجرة .
حديث بسرة بنت صفواف ىي من ا١تهاجرات البلٌب ىاجرف بعد ذلك ،فيكوف حديثها متأخرا عن
حديث طلق بن علي ،فعرفنا أف حديث بسرة متأخر عن حديث طلق بن علي ،وأف حديث بسرة ىو
الذي ينبغي أف يعمل بو ،وأف حديث طلق بن علي ىو الذي ينبغي أف يًتؾ العمل بو ،وحينما أقوؿ لكم
ىذا ،ليس معٌت ىذا أف ىذا رأي مسلّم بو بُت العلماء ال ،ىناؾ من ينازع ،لكن ىذا ألجل التوضيح أكثر
.
ّٔذه األمثلة نعرؼ أف ىذا القسم الثالث ىو أكثر األقساـ اليت يرد فيها النسخ ،وىو معرفة ا١تتقدـ
وا١تتأخر.
من القرائن اليت يعرؼ ّٔا ا١تتقدـ من ا١تتأخر إسبلـ الصحايب ،مثبل لو جاءنا حديث يرويو أبو ىريرة،
وحديث آخر يرويو صحايب آخر إسبلمو قدصل نعرؼ أف أبا ىريرة أسلم ُب السنة السابعة من ا٢تجرة،
فإسبلمو متأخر ،والصحايب اآلخر إسبلمو متقدـ فهنا قرينة يقولوف :إف إسبلـ الصحايب ا١تتأخر قرينة تفيد
أف ىذا اٟتديث يعترب ىو ا١تتأخر ،واآلخر متقدـ ،لكن ىذه ا١تسألة فيها ما فيها ١تاذا ؟؛ ألف ىذا الصحايب
الذي إسبلمو متأخر ،قد يكوف ٝتع اٟتديث من صحايب آخر عن النيب  والصحابة كاف يثق بعضهم ُب
بعض ،وكاف يروي بعضهم عن بعض ،وحىت لو دل يصرح بأنو أخذ اٟتديث من ذلك الصحايب لكن
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يقولوف :يرد على ىذا إشكاؿ ،وىو لو قاؿ الصحايبٝ :تعت رسوؿ اهلل  وىو صحايب متأخر اإلسبلـ،
متأخرا قالوا :ال ٯتكن أف يكوف أخذ اٟتديث عن النيب
فهذا يدؿ على ماذا؟ يدؿ على أنو أخذ اٟتديث
ً


 إال بعد أف أسلم  .نقوؿ :يرد على ذلك إشكاؿ أيضا ،وىو ىل ىذا يدؿ على أف ىذا الصحايب
قبل أف يسلم ىو  .يعٍتُ :ب حاؿ كفره فيكوف قدٯتا ،يرد عليو أيضا لو كاف ىذا الصحايب دل يلق النيب

اآلخر الذي إسبلمو قدصل ٝتع ذلك اٟتديث من النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؟ .
ُب القدصل قد يكوف ٝتعو بعدما ٝتع ىذا الصحايب ىذا اٟتديث فإذا كاف ىذاف الصحابياف عاشا بعد
يعٍت :أحد٫تا أسلم والنيب ُ ب مكةٍ ،ب

النيب  فًتة وعاش كبل٫تا الفًتة األخَتة من حياة النيب 
استمر وعاش بعد وفاة النيب  ثبلثُت سنة ،واآلخر ما أسلم إال ُب السنة السابعة ،والنيب  توُب ُب
السنة العاشرة أو أوؿ اٟتادية عشر ،يعٍت :ىناؾ ثبلث سنوات للصحايب متأخر اإلسبلـ ،فالصحايب األوؿ
يكوف شاركو ُب ىذه الثبلث سنوات أو ال؟ يكوف شاركو ،فقد يكوف ٝتع ىذا اٟتديث ُب ىذه ا١تدة ،فما
الذي يدرينا أنو ٝتع ىذا اٟتديث قبل أف يسلم ذلك الصحايب؟ واضح األمر وال ال ؟ واضح -إف شاء
اهلل.-
فإ ًذا ىذا ال يدؿ ُب اٟتقيقة على أنا يعٍت :إذا عرفنا أف الصحايب متأخر اإلسبلـ ال يدلنا على أف
حديثو ىو ا١تتأخر اللهم إال بقرينة أخرى  .مثل ماذا ؟ مثل أف يرد ُب نفس اٟتديث أف ذلك اٟتديث

ا١تعارض عرؼ بقرينة أخرى أف ذلك الصحايب تلقاه من النيب 

قبل إسبلـ ،ىذا الصحايب كأف يكوف

أحد كانتا ُب السنة كم؟
أحد ،ووقعة بدر ووقعة ُ
مثبل ٖتدث عن ىذا اٟتديث على أنو ُب وقعة بدر أو وقعة ُ
الثانية والثالثة من ا٢تجرة ،وإسبلـ ذلك الصحايب ُب السنة السابعة من ا٢تجرة ،فعندنا اآلف قرينة تدؿ على

أف أحد اٟتديثُت متقدـ واآلخر متأخر ،فعرفنا التاريخ ّٔذه الصورة ،أو يكوف مثبل ذلك الصحايب صرح بأنو
تلقى اٟتديث من النيب  حينما كاف ُب مكة.
فاآلف أيضا عرفنا التاريخ لكن اإلشكاؿ حينما ال نعرؼ التاريخ ىذا ىو الذي نقوؿ :إنو ال ٯتكن ْتاؿ
من األحواؿ أف نقوؿ :إف الصحايب ا١تتأخر اإلسبلـ حديثو يدؿ على نسخ متقدـ اإلسبلـ.
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ىناؾ أيضا من القرائن األخرى ،مثبل لو كاف ذلك الصحايب توُب قبل إسبلـ ىذا الصحايب ،فمثبل

الذي روى اٟتديث ا١تعارض توُب ُب السنة السادسة من ا٢تجرة ُب أحد الغزوات مثل سعد بن معاذ 
فهنا نعرؼ أف حديث ا١تتأخر مثل أيب ىريرة -فعبلً -ينسخ حديث ا١تتقدـ ،فإذا وجدت قرينة تارٮتية تدؿ

على أف أحد٫تا متقدـ واآلخر متأخر ،فيمكن أف نقوؿ :إف أحد٫تا ناسخ واآلخر منسوخ.

إي أنا قلت :أنو لو ورد قولوٝ :تعت ُب حاؿ ورود قولوٝ :تعت ،أما إذا دل يقلٝ :تعت فيبقى
اإلشكاؿ.
لنفرض بعد ىذا أيها اإلخوة أننا ما عرفنا التاريخ ىل أحد٫تا متقدـ واآلخر متأخر أو ال فماذا نفعل ُب
ىذه اٟتالة ؟.
أقوؿ :إف العلماء أيضا ما تركوا ألحد مدخبل ُب ىذه ا١تسألة ،فهناؾ ما يسمى بأوجو الًتجيح ،فعندىم
جدا بلغت أكثر من مائة وجو.
وجوه للًتجيح بُت اٟتديثُت كثَتة ً

أوجو الًتجيح ىذه يلزـ منها أف ٧تعل أحد اٟتديثُت معموال بو واآلخر غَت معموؿ بو.

األصحية ،فمثبل اٟتديث
من أوجو الًتجيح :كأف يكوف أحد اٟتديثُت أقوى من اآلخر من حيث
ّْ
إسناده صحيح ال مطعن فيو واآلخر إسناده حسنٔ ،تعٌت أف راويو خف ضبطو قليبل ففي ىذه اٟتالة أيهما
أوذل بالقبوؿ ؟ الصحيح أوذل بالقبوؿ من اٟتسن ،فهذا أحد أوجو الًتجيح .
من أوجو الًتجيح عندىم :أف اٟتديث الناقل عن األصل مقدـ على اٟتديث ا١تبقي على األصل ،فمثبل
نعرؼ أف األصل ُب األمور الدنيوية ماذا ؟ اإلباحة ،واألصل ُب العبادات التحرصل فبل يعبد اهلل -جل وعبل-
إال ٔتا شرع ،وأما األمور الدنيوية ،فكل ما شئت والبس ما شئت واشرب ما شئت ما دل يرد نص ٭ترـ.
يعٍت :اآلف مثبلً األشياء ا١تعصورة كلها حبلؿ أو حراـ ؟ يعٍت٨ :تن نتحدث اآلف على اإلطبلؽ.
حبلؿ ،لكن ىل ىناؾ شيء ٤ترـ منها؟ نقوؿ :نعم . .ما أسكر منو فيعترب ٤ترما٤ ،ترـ بنص أو باجتهاد؟
٤ترـ بنص من الكتاب والسنة ،فإ ًذا ىذا استثٍت من األمور ا١تباحة ،فإذا وجدنا مثبل حديثًا يدؿ على
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اإلباحة إباحة ىذا األمر الدنيوي ،وعارضو حديث آخر يدؿ على التحرصل فأيهما الذي يقدـ من ىذين
اٟتديثُت؟ ال .
الذي يقدـ اٟتديث الداؿ على التحرصل ،يقولوف :اٟتديث الناقل عن األصل ،األصل اإلباحة ،فهو
ينقل عن األصل إذل حكم آخر وىو التحرصل ،يكوف اٟتديث الناقل عن األصل مقدـ عن اٟتديث ا١تبقي
على األصل ١تاذا ؟ لو تساءلنا ١تاذا ؟ قالوا:؛ ألف ىناؾ قرينة تدؿ على أف أحد٫تا متقدـ واآلخر متأخر.
فاٟتديث ا١تبقي على األصل ىذا يتفق مع األصل يعٍت :معٌت ذلك أنو متقدـ واٟتديث الناقل عن
األصل ىذا يدؿ على أنو متأخر عن ذلك .طبعا فيو خبلؼ ُب ا١تسألة ،لكن ٯتكن أف ينُظر ٢تذه ا١تسألة

أيضا من منظار آخر فيقاؿ :اٟتديث اٟتاظر مقدـ على اٟتديث ا١تبيح يعٍت :اٟتديث احملرـ مقدـ على

أيضا حيطة للدين يعٍت :حينما نأخذ ّٔذه القاعدة ببل شك أف فيو حيطة ألدياف
اٟتديث ا١تبيح ُب ىذا ً
الناس ما داـ أف عندنا حديثاف يعٍت :ال نستطيع نقدـ أحد٫تا على اآلخر إال ّٔذه الصورة ،وىكذا أوجو

جدا يعٍت :فيها كتب ألفت من ٚتلتها كتاب ال أذكر مؤلفو ،ولكنو مطبوع ،طبع ُب
الًتجيح عندىم كثَتة ً
العراؽ اٝتو "التعارض والًتجيح بُت األدلة الشرعية" من أراد فلينظره.

لو فرضنا مثبل أننا ما استطعنا أف نرجح أيضا نظرنا ُب كل الوجوه اليت ذكرىا العلماء فما استطعنا أف
نعمل وجها من الوجوه ُب ىذين اٟتديثُت اللذين ظاىر٫تا التعارض٫ ،تا متساوياف ُب القوة.
أحد اإلخوة سأؿ قاؿ :يعٍت :إذا تساويا ُب القوة ،و٨تن كنا فصلنا اٟتديث عن إذا دل يتساويا ُب القوة،
وطبعا ىذا يعٍت:
فإذا تساويا ُب القوة ،وما استطعنا أف نعم .ؿ أحد٫تا بشيء من األمور السابقة كلهاً ،
يكاد يكوف مستحيبل ،لكن دعونا ٪تشي ُب الفرضيات ،لو وجد حديث ّٔذه الصورة فيقولوف :إننا نتوقف
عن اٟتكم بأي من اٟتديثُت؛ ألننا نفتقد ا١ترجح ألحد٫تا على اآلخر ،وعربوا بعبارة التوقف تأدبا مع
حديث النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؛ ألف بعض العلماء قاؿ يتساقط اٟتديثاف.
فقولو :يتساقط يعٍت :فيو سوء أدب مع حديث النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؛ ألهنا ال تسقط ،يضاؼ
إذل ذلك أيضا أف اٟتديث قد ال يتضح ،أما التوفيق أو الًتجيح للذي نظر فيو فيتضح األمر؛ ألنساف آخر
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فيكوف اٟتديث ُب حقيقة األمر دل يسقط ،ولكنو دل يتبُت لو الوجو الصحيح ٢تذا اٟتديث؛ فلذلك التعبَت
بالتوقف أدؽ وأحوط لدين اإلنساف ،وكما قلت :إنو يندر أف يوجد حديث ّٔذا الصورة ىذا يعٍت :فيما
ٮتتص ّٔذه ا١تسائل.
بعدىا ننتقل للحديث ا١ت ردود ،واٟتديث ا١تردود ينقسم إذل قسمُت :بسبب سقط ُب اإلسناد أو طعن
ُب الراوي ،وىذا -إف شاء اهلل -سيأٌب التفصيل فيو فيما بعد ذلك -إف شاء اهلل. -
وفق اهلل اٞتميع إذل ما ٭تبو ويرضاه ،وصلى اهلل علي نبينا ٤تمد
س :سؤاؿ :اٟتديث ا١تثبت مقدـ على اٟتديث الناُب ؟
ج :ىذه من أوجو الًتجيح اليت ذكروىا نعم. .
س..................................... :؟
ج :يقويو نعم . .يقويو لكنو ال يصل إذل الصحيح لغَته.
س..................................... :؟
ج :ىو اٟتديث الذي يرويو راو قالوا فيو :ال بأس بو ىو حديث حسن لذاتو ّٔذه الطريقة ،فإذا جاء
طريق آخر فيو راو ضعيف يشد منو ،يقويو ،وٯتكن أف يقاؿ عنو :ىو حديث قوي أو جيد ،واٟتديث
القوى أو اٞتيد ىو أعلى من اٟتسن ،ودل يصل إذل درجة الصحيح فهو ُب منزلة وسط .
س..................................... :؟
ج :يعٍت :قصدؾ أف ىذا ٯتكن أف يكوف ؟ يعٍت :من حيث اإلمكاف العقلي بناءا على ما ذكرنا من
أوجو الًتجيح نعم. .
يعٍت :إذا وجدنا حديثُت ظاىر٫تا التعارض ،أحد٫تا صحيح لذاتو واآلخر متواتر ،وما استطعنا أف ٧تمع
بينهما ،ودل نعرؼ ا١تتقدـ من ا١تتأخر ،وسلكنا مسلك الًتجيح.
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فمن مسالك الًتجيح ُب ىذه اٟتاؿ أف نقوؿ :إف ا١تتواتر يقدـ على ىذا اٟتديث الذي ىو صحيح
فقط ،فهذا من حيث اإلمكاف العقلي ،لكن ىل يوجد لو مثاؿ ؟ ىذا أمر آخر ،وما أظنك ٕتد .
س..................................... :؟
ج :نعم :.ال ىذا  -سلمك اهلل  -ال يعارض؛ ألنك يا أخي ضع نفسك أماـ حديثُت أحد٫تا ٭تلل،

واآلخر ٭ترـ ،وكبل٫تا صحيح ،عندؾ قناعة أف النيب 

نطق ّٔذا اٟتديث ،ولنفرض مثبل أنو اٟتديث

احملرـ ،خذ مثاال على ذلكٟ :توـ اٟتمر األىلية :ورد بعض األحاديث أف النيب 
ٟتوـ اٟتمر األىلية ،وورد بعض األحاديث أف النيب  حرـ عليهم األكل من ٟتوـ اٟتمر األىلية .

أباح ٢تم األكل من

أنت اآلف أماـ حديثُت ،يعٍت :ما ُب ٣تاؿ وال ُب خيار أمامك ،فإما أف تعمل ىذا ،وإما أف تعمل
ىذا .لكن ما ىي القرينة اليت ٯتكن أف تأخذ ّٔا لتعمل أحد اٟتديثُت ،وال بد أف يكوف عندؾ حجة علمية
ال تدخل ا٢توى ُب ىذه ا١تسألة وال العقل ما ُب عندنا إال علم  .فلو سئلت ١تاذا قدمت مثبل اٟتديث الذي
حرـ األكل من ٟتوـ اٟتمر األىلية؟ ماذا تقوؿ ؟ ما أمامك إال أف تقوؿ :إف النيب  كاف أباح ٢تم األكل
من ٟتوـ اٟتمر األىلية ُب حالة معينة ُب وقعة خيرب حينما احتاجوا إذل ذلك ،فكأنو يعٍت :باب األكل
االضطراري من ىذه اللحوـٍ ،ب بعد ذلك هناىم النيب  عنها.

كيف استدللت على ذلك؟ استدللت من واقع اٟتديث أف النيب 

ُب وقعة خيرب أباح ٢تم ذلك،

وبعد ذلك حرـ عليهم ىذا األمر.
فحينما تأٌب ْتديثُت -صحيح -دل تعرؼ ا١تتقدـ من ا١تتأخر لكن عندؾ شيء ما يسمى باإل١تاح أو
اإلشارة ،حديث يبقي على األصل ،األصل اإلباحة ُب ىذا األمر ،واٟتديث اآلخر يتفق مع األصل.
وخذ مثاال على ذلك حديث طلق بن علي ،حديث طلق بن علي يتفق مع األصل ،واألصل أف مس
الذكر ال ينقض الوضوء ،يعٍت :فعبلً أف الذكر ىو طبعا من جسم اإلنساف ،لكن حديث بسرة بنت صفواف
يعترب ناقل عن األصل.
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فمن ىذه اٟتيثية أيضا يرجح حديث بسرة بنت صفواف؛ وألف فيو حيطة ألدياف الناس .يعٍت :األخذ
باٟتيطة ُب ىذه اٟتاؿ يقتضي أف تأخذ باٟتديث احملرـ على اٟتديث احمللل.
س :يقوؿ :ما معٌت قولوُ :ب الشاىد وا١تتابع الذي يظن أنو فرد.
ج :أقوؿ :نعم .ال بد من استعما ؿ العبارة ىذه؛ ألننا ال نستطيع أف ٨تكم على اٟتديث أنو فرد ،حىت
اآلف ما تأكدنا ٨تن أمامنا حديث ما لو إال طريق واحد اآلف بادئ ذي بدء فأنا أريد أف أعرؼ اآلف أنا
بناء على الظن فقط ،فأنا بعد
أظن أف ىذا اٟتديث فرد ،يعٍت :غريب ،يعٍت :ما لو إال طريق واحد .ىذا ً

فردا ،وإ٪تا لو طرؽ ،أخرى ،فهذا الذي دعاشل إذل قوؿ
البحث ،وجدت ُب اٟتقيقة أف ىذا اٟتديث ليس ً
ىذه العبارة الذي يظن أنو فرد.

س :يقوؿ :ىل يفهم من اٟتديث ا١تختلف الذي اختلفت طرقو ،ىل يفهم منو االختبلؼ ُب السند
وا١تنت أـ فقط االختبلؼ ُب ا١تنت؟
ج :ال .أقوؿ االختبل ؼ إ٪تا ىو ُب ا١تنت ُب ىذه اٟتاؿ٥ .تتلف اٟتديث نقصد بو االختبلؼ ُب ا١تنت،
أيضا أو
أما االختبلؼ ُب السند فهذا تقدـ الكبلـ عنو ُب مبحث اٟتديث الشاذ ،وسيأٌب -إف شاء اهللً -
تقدـ ُب اٟتقيقة الكبلـ عن زيادة الثقة ،واٟتديث الشاذ ،ىذا كلو تقدـ الكبلـ عنو ،فهذا بالنسبة لئلسناد

أكثر.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :أريد أف أٝتّع ا١تنت وأخجل أرفع يدي وعندي أسئلة أستحيي أسائلك إياىا..

إيش أسوي؟ ،وعلى كل ،فأنا إذل اآلف دل أفهم ُب درس اليوـ شيئا ،ا١تتابعة والشاىد فهل تعيد الشرح علما
أهنا أوؿ مرة ما أفهم؟
ج :أقوؿ :واهلل يا أخي أمرؾ ٤تَت يعٍت :لو كانت نقطة واحدة قد يكوف القصور مٍت ،وأستغفر اهلل من
ىذا .على كل حاؿ ندلك على أدب من أدب السلف الصاحل -رضي اهلل عنهم -أهنم قالوا :ال يناؿ العلم
مستح وال مستكرب.
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فاٟتياء كلو خَت ،واٟتياء ال يأٌب إال ٓتَت لكن ُب مثل ىذه ا١تواضع ال يستحسن اٟتياء؛ ألف اٟتياء
ٯتنعك من أخذ العلم ،فكاف بعض السلف ٕتد الواحد منهم حيي لكن إذا ما كاف األمر يتعلق بالعلم
وبالدين ُب ىذه اٟتاؿ ال.
بل إنو حىت ُب صفوؼ النساء ،ولعلكم تذكروف أف بعض النساء الصحابيات كانت تأٌب ،وتسأؿ النيب



عن أمور يعٍت٥ :تجلة ،وخاصة من نساء األنصار ،لكن عائشة تًتحم عليهن ،وتذكر أهنن دل يكن

ٯتنعهن من فهم الدين اٟتياء ،فا١ترأة اليت أتت إذل النيب 
النساء فأرشدىا النيب  إذل أمر يعٍت :ٮتجل من اإلفصاح بو ،وىي دل تفهم ،فأصبحت تراجع النيب 
وتسأؿ عن بعض األمور اليت تتعلق ْتيض

فيقوؿ :سبحاف اهلل! اصنعي كذا فأمسكت عائشة بيديها ،وأخذمها وبينت ٢تا اٟتكم الذي ترتفع فيو الكلفة
بُت النساء.
فهذه ا١ترأة ببل شك أف اٟتياء من طبعها ،وٓتاصة اإلٯتاف دائما يصنع اٟتياء ُب نفوس الناس ،لكن
اٟتياء دل يكن ٯتنعهن من تفهم الدين ،فمن باب أوذل يا أخي مثلك ،وُب حلق العلم ال تستحيي أف
تسمع ،وال تستحيي أف تسأؿ ،ىذا من باب أوذل .التسمع مسألة سهلة لكن السؤاؿ ما ينبغي أف تستحيي
ّ
من السؤاؿ ،وأنت ترى إخوانك ٯتنة ويسرة ،كل واحد منهم يرفع يده ،ومع ذلك ففي إمكانك أف تكتب

سؤالك ُب ورقة ،وتعرؼ أننا نقدـ األوراؽ على األسئلة الشفهية ،وىذا ليس فيو أي حياء إطبلقًا.
أما بالنسبة لعدـ فهمك لدرس اليوـ ،فاٟتقيقة إعادة الدرس كلو ىذا أمر فيو مشقة لكن لعلي ألتقي
مفتاحا ١تا استغلق عليك ،فلعلي أراؾ -إف شاء اهلل.-
بك ،وأوضح لك ما ٯتكن أف يكوف ً

علما بأف ُب
س :يقوؿ :ىل الرجل ىو عبد اهلل بن مسلمة القعنيب ،أو عبد اهلل بن سلمة القعنيب ً
نسخيت ىو عبد اهلل بن سلمة أو سلمة ؟
ج :أقوؿ ال .الصواب أنو عبد اهلل بن مسلمة القعنيب ىذا أحد رواة ا١توطأ ،وىو مشهور فصوب

نسختك.
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س :با١تناسبة باألمس كاف أحد اإلخوة سألٍت عن حديثُت أجبتو عن أحد٫تا ووعدتو أف أجيبو على
اآلخر ،وىو اٟتديث الذي يقوؿ فيو :روي عن النيب  أنو قاؿ  :يقوؿ اهلل :يا ابن آدـ ما أنصفتٍت .
أٖتبب إليك بالنعم وتتمقت إذل با١تعاصي  ...إذل آخر اٟتديث.
ج :فأقوؿ :ىذا اٟتديث وجدت أف الذي رواه الديلمي ُب مسند الفردوس ،والرافعي ُب كتابو التدوين
أيضا أشد من الضعيف فا١تهم أف اٟتديث
ُب ذكر أخبار قزوين ،فاٟتديث ضعيف ال يصح ،وقد يكوف ً
غَت صحيح.
س :يقوؿ أحد اإلخوة :ما صحة حديث
النار  وىل عدـ القياـ سنة؟.



قياما فليتبوأ مقعده من
من أحب أف يتمثل لو الناس ً

ج :أقوؿ :اٟتديث صحيح ،وعدـ القياـ ليس سنة فقط بل إنو أقل األحواؿ أنو مكروه ،وعند بعض
العلماء ٭ترـ ُب غَت األمور اليت أبيح فيها؛ ولذلك ينبغي األدب الذي ينبغي أف يسود بيننا أف ال يكوف بيننا
تكلف ،ونصنع كما يصنع األعاجم من القياـ واٞتلوس ،واعتبار أف ىذا يعٍت :من باب االحًتاـ بل ىو من
باب التكلف.
شخصا أو أكثر من أماكنهم ،فهو إذا كنا مثبلً ٨تًتمو فمعٌت ذلك أننا
يدخل الواحد ،ويقيم عشرين
ً

دائما تتحكم ُب ىذه ا١تسائل ،فلو أننا جعلنا
أتعبنا الناس اآلخرين فالفهم معكوس ،ونعرؼ أف األعراؼ ً
العرؼ السائد بيننا يتفق مع سنة النيب ١ تا كاف ُب ذلك أدشل حزازة ُب األنفسٔ ،تعٌت :لو أف الداخل
جلوسا دل يقوموا لو وانتشر ىذا العرؼ بيننا فإنو سيكوف األمر عاديًا وطبيعيًا
دخل آّلس ،ووجد اآلخرين ً

دائما ىي اليت ٕتعل السنن مهجورة ،بل وٕتعل ا١تخالفات ىي اليت يعمل ّٔا .فأنتم -
ً
جدا ،لكن العادة ً

بارؾ اهلل فيكم -يعٍت :طلبة علم وأي علم؟ علم حديث النيب  تعلم سنة ا١تصطفي  فلكم مزية على

غَتكم ،فمقتضى العلم العمل ،ومن العلم بالعمل أف تسود السنن بيننا ،ونعمل ّٔا فنحرص كل اٟترص
على نشر ىذا ا١تفهوـ الصحيح .نعم .يعٍت :القياـ ٯتكن أف يكوف ُب بعض ا١تواضع ،واإلفاضة ُب ىذا
يأخذ علينا وقتنا.
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مثل إنساف مثبلً لو مكرمة أو شيء بشر بو مثل ما حصل من الصحايب الذي بشر كعب بن مالك -
رضي اهلل تعاذل عنو -فقاـ لو من آّلس وتلقاه يبشره بأف الوحي قد نزؿ بتوبتو -رضي اهلل تعاذل عنو-
ومثل النيب  حينما جاء سعد بن معاذ على راحلتو ،وقد طعن ُب غزوة ا٠تندؽ فقاؿ النيب   قوموا
إذل سيدكم فأنزلوه



فالقياـ ىنا ألمر معُت ،وىو إنزالو من الدابة؛ ألف رجلو قد ضربت بسهم ،و٨تو

ذلك يعٍت :من األشياء اليت ٯتكن أف يستثٌت منها القياـ ،أما على اإلطبلؽ ّٔذه الصورة يعٍت :قم واجلس،
وقد يكوف ما بُت دخوؿ واحد واآلخر أقل من دقيقة ،فهذا واهلل فيو تكلف كثَت .
س :يقوؿ :من أفضل من قاـ بتحقيق كتاب ا١تصنف لعبد الرزاؽ ،وكذلك ابن أيب شيبة ؟.
ج :أقوؿ :الكتابُت مطبوعاف ،لكن كبل٫تا طبعتا٫تا سقيمة ال مصنف عبد الرزاؽ ،وال مصنف ابن أيب
شيبة ،ولكن السقم الذي ُب مصنف ابن أيب شيبو أكثر من السقم الذي ُب مصنف عبد الرزاؽ ،فالكتاباف
ُب اٟتقيقة عظيماف وجيداف وفيهما نفع كثَت ،فلعل اهلل -جل وعبل -يقيض ٢تما بعض طلبة العلم الذين
٭ترصوف كل اٟترص على إقامة النصوص على وجهها الصحيح ،ويعيدوف ٖتقيق الكتابُت.
س :يقوؿ :ذكرت ُب تعريف ا١تتابع والشاىد أنو ىو الذي يشارؾ رواتو رواة اٟتديث اآلخر ...إخل ففيم
تكوف ا١تشاركة؟
ج :أقوؿ اآلف :ارجع يا أخي بذاكرتك إذل الوراء قليبلً ،وانظر إذل اٟتديث الذي رواه الشافعي عن
مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر ،اآلف ىذا إسناد ،جاء عبد اهلل بن مسلمة القعنيب فشارؾ
الشافعي ُب رواية ىذا اٟتديث ،شاركو ُب روايتو عن من ؟ عن مالك فهذا ىو مقصودنا بالتعريف ىو
اٟتديث الذي يشارؾ رواتو رواة اٟتديث الذي ظنوا أنو فرد ،فحديث الشافعي ظننا أنو فرد ،ظننا أف
الشافعي تفرد ّٔذه اللفظة ،لكن بعد البحث ،وجدنا عبد اهلل بن مسلمة القعنيب قد شاركو رواية اٟتديث،
فهذا ىو ا١تقصود بالتعريف.
س :يقوؿ :ما رأيي ُب كتاب منهج النقد ُب علوـ اٟتديث لنور الدين عًت؟
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ج :أقوؿ :الكتاب حقيقة أنا ما قرأت فيو ؛ ولذلك ال أستطيع أف أحكم عليو فاٟتكم على الشيء
فرع عن تصوره .
س :يقوؿ :كيف يوصف الصحايب بالتفرد باٟتديث ،والصحابة عدوؿ بتعديل اهلل ٢تم ،ويكوف اٟتديث
بذلك غريبًا رغم أف ابن حجر ُب تعريفو أصل السند قاؿ :ا١توضع الذي يدور اإلسناد عليو ،ونعرؼ أف
األصل ُب اللغة ىو األساس .
ج :األخ يعٍت :ما أدري ىل حضر ُب الدرس الذي تكلمنا فيو عن الفرد والغريب النسيب أو ال ؟
فحينما تكلمنا على الفرد والغريب النسيب ما قلنا :إف أصل السند ال يكوف إال ُب الصحايب فقط.
تذكروف أننا قلنا :إنو أيضا ُب غَت الصحايب صح وال ال ؟ فقلنا مثبلً :٭تِت بن سعيد األنصاري ُب
حديث  إ٪تا األعماؿ بالنيات  يعترب أصل السند وال ال ؟ يعترب أصل السند؛ ألنو ىو الذي يدور
عليو اإلسناد ،ىذه ا١تسألة يعٍت :فلعلو يتنبو ٢تا.
األمر اآلخر يعٍت :حينما يوصف اٟتديث الذي تفرد بو صحايب بأنو غريب قلنا :إف الغرابة ال يلزـ منها
الضعف ،وال يلزـ منها القدح ُب اٟتديث ،ولكنها وصف لنوع من أنواع اٟتديث ،والوصف مثلما تصف
إنسانا بأنو أٛتر ،وإنسانا بأنو أبيض وىكذا ،يعٍت٣ :ترد الوصف ال يعٍت :الذـ إال إف أردت أو فُهم منك
أنك تريد الذـ فهذا أمر آخر ،فنحن نتكلم اآلف عن تقسيمات اصطبلحية ؛ ألنواع من علوـ اٟتديث إذا
فهمناىا سهل علينا أف نفهم عبارات العلماء حينما نبحث ُب كتبهم ،ونقرأ فيها ،وسهل علينا أيضا أف
نعرؼ كيف ٨تكم على اٟتديث ْتكم الئق بو من صحة أو ضعف أو غَتىا؟.
فليس ا١تراد يعٍت :يا أخي أننا نصف اٟتديث الذي ينفرد بو صحايب واحد بأنو ضعيف أو غَت ذلك ال
يلزـ .
س :يقوؿ أحد اإلخوة حديثُ  :ب ا١تاؿ حق سوى الزكاة  وحديث  :ليس ُب ا١تاؿ سوى
الزكاة  كيف ينطبق عليهما العمل باٟتديث .
ج :ىذا سيأتينا -إف شاء اهللُ -ب اٟتديث ا١تضطرب الكبلـ عليو.
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كبَتا
س :يقوؿ أحد اإلخوة يعٍت :أنٍت ُب الليلة قبل البارحة أو البارحة ذكرت أف ابن حزـ طلب العلم ً
صغَتا ،وعمره ما
يقوؿ :والذي رجحو ٤تقق كتاب الدرة فيما ٬تب اعتقاده البن حزـ أنو طلب العلم ً

يقارب ست عشرة سنة.

ج :أقوؿ يعٍت :ا١تبٍت على ىذا كلو ما يصح من ىذا الكبلـ ،أما الذي أذكره ُب ترٚتة ابن حزـ،
ولعلك يا أخي تراجع ىذا ،وتفيدنا -إف شاء اهلل -يعٍت :فائدة أوسع من ىذا .الذي أذكره أف ابن حزـ ما
كبَتا فارجع ،وأفدنا.
طلب العلم إال ً

ٍب قاؿ :وكاف األوذل ذكر الصحابة الكراـ مثل الصديق ،وعمر الفاروؽ -رضي اهلل عنهم -يعٍتُ :ب

اضحا فيما ٨تن
التمثيل  .أقوؿ :يعٍت :مسألة ذكر الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -ٯتكن ال تكوف مثاالً و ً
بصدده أو فيما تكلمت عنو؛ ألف مسألة اإلسبلـ غَت مسألة طلب العلم ،فاألخ كاف سأؿ عن طلب

العلم ،وطلب ال علم ىل ٯتكن ألحد أف يطلبو وىو كبَت ،وىل ٯتكن أف يكوف عا١تا مربزا  ،وما إذل ذلك،
فأنا أجبتو بنعم ،ومثلت لو بابن حزـ وغَت ابن حزـ .
س :يقوؿ :ما صحة حديث



من تطهر ُب بيتوٍ ،ب أتى مسجد قباء فصلى فيو ركعتُت كانت لو

كأجر عمرة  أقوؿ الذي أعرفو أف اٟتديث صحيح إف شاء اهلل.
ج :بعض اإلخوة ما شاء اهلل يظنونٍت الدارقطٍت أو البخاري فيأتوف بأحاديث األمر فيها ٭تتاج إذل
ْتث ،فالذي ٭تتاج سواء ُب أحاديث أو مسائل الذي ٭تتاج إذل ْتث -إف شاء اهلل -أرجئو إذل ما بعد
ذلك .
أيضا ،على كل حاؿ أنا أرى أف ا١تسألة
بارؾ اهلل فيك نعم .الشيخ ناصر فصل ُب مسألة القياـ وغَته ً

ٖتتاج إذل ْتث أوسع ٦تا ذكره الشيخ األلباشل.؛ ألنو يبدو رل أيضا أنو شدد ُب ا١تسألة تشديدا أكثر ،فأنا
عندي أف ا١تسألة ٖتتاج تفصيبل أكثر .
س .............................. :؟
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ج :ىذا كلو ْتسب اٟتديث الذي أمامك إذا كنت ٗترج أحاديث كتاب معُت ،والطريق الذي أمامك
ُب ىذا الكتاب ضعيف ،فما الذي يشهد لو ؟ يشهد لو اٟتديث الصحيح ،أما إف كنت أنت ٗترج أصبل
ملزما بإسناد معُت ،فتأٌب مثبلً إذل حديث مثبلً  :ال يقبل اهلل صبلة بغَت طهور ،وال صدقة
متنا لست ً

من غلوؿ  تأٌب ّٔذا ا١تنت فقطٍ ،ب تبدأ تبحث فتجد اٟتديث ،ورد بأسانيد صحيحة ،وبأسانيد ضعيفة،

فأقوؿ لك ُب ىذه اٟتاؿ :ينبغي أف تقدـ األسانيد الصحيحة على األسانيد الضعيفة ،اللهم إال أف يكوف
ىناؾ سبب ليدعوؾ إذل تقدصل اإلسناد الضعيف لكوف اٟتديث مثبلً من ذلك الطريق فيو قصة أو شيء
٭تتاج إذل إبرازه للناس فهنا ال بأس ،لكن األصل أف تقدـ اإلسناد الصحيح ،و٨تن ٧تد أف بعض الذين
ٮترجوف ،وتعجبت اٟتقيقة يعٍت :من صنيع الشيخ األلباشل حفظو اهلل ُب سلسلتو الصحيحة أحيانًا أجده
متكلما فيوٍ ،ب يعٍت :بعد ما يذكره يذكر بعض الطرؽ الصحيحة يعٍت :اليت ينبغي أف
إسنادا غريبًا
يقدـ ً
ً

تقدـ ،فكأنو يريد أف يبُت أف ىذه الطريقة اليت يعٍت :فيها كبلـ ،الكبلـ فيها ليس على ظاىره ،وإ٪تا علتها

قد زالت ٔتجيء اٟتديث من طريق صحيحة.
لكن مع ذلك أنا أرى أف األمر ىذا خبلؼ األوذل ،فاألوذل أف يقدـ اإلسناد الصحيح الذي ليس فيو
مطعن وليس فيو ع لةٍ ،ب بعد ذلك يؤتى بالطرؽ األخرى اليت فيها كبلـ؛ ألهنا تعترب كالشواىد ُب ىذه
اٟتاؿ ،لكن أما لو كنت مثبل أخرج أحاديث مثبلً جزء حديثي أي جزء من األجزاء مثبل #جزء ابن فيل
وال جزء #وال غَته ،وجاءشل اإلسناد فيو راو ضعيف ،فأنا اآلف ملزـ ّٔذا اإلسناد الذي أمامي ،فأقوؿ :ىذا
اٟتديث ّٔذا اإلسناد فيو فبلف وىو ضعيف لكنو قد توبعٍ ،ب أورد اٟتديث من الطرؽ األخرى ،وأبُت أف
صحيحا لغَته وأف علتو قد زالت -واضح إف شاء اهلل.-
ىذا اٟتديث أصبح
ً

أي نعم .ا١تتابعة التامة تكوف ُب الشيخ الذي روى عنو الراوياف ،فإذا انتقلنا إذل شيخ أعلى الذي فوقو

أو الذي فوقو ،ولو ُب الصحايب تصبح متابعة أيش ؟ تصبح متابعة قاصرة .
س ................................... :؟
ج :قصدؾ إمكاف اٞتمع بينهما ٔتعرفة أف أحد٫تا ناقل عن األصل وال كيف ؟ ..
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أي ما يسلم ّٔذا اٞتمع ،وأنا قلت :إف ا١تسألة خبلفية ،منهم من ال يعترب أف أحد٫تا ناسخ ،واآلخر
منسوخا ،ويأٌب ّٔذا الكبلـ ،لكن الذي يعٍت :يضطلع عليها ْتسب اضطبلعي ،أنا اقتنعت بوجهة النظر
ىذه أف أحد٫تا ناسخ واآلخر منسوخ.
نأخذ مراجعة سريعة ١تا أخذناه ُب الليلة قبل ا١تاضية.
كاف الكبلـ دار حوؿ ا١تتابع والشاىد واالعتبار ،وأنا أظن أيها اإلخوة أف بعض الناس قد يستصعب
مصطلح اٟتديث بسبب عدـ تصوره ١تسألة السند وا١تنت ،وإال لو تصورىا اإلنسافٍ ،ب طبقها ُب واقعو ىو،
ونظر ٢تاف عليو اٟتكم على األحاديث ،وتصور أحكاـ العلماء عليها إذا ما كاف النظر ُب السند أو ا١تنت.
جيدا ال تعرؼ ىل الرجل من الذين
فأنت يا أخي تصور أنو جاءؾ إنساف من الناس ،وأنت ال ٗتربه ً

يوثق بكبلمهم كأنو ُب صندوؽ أو من الناس الذين كبلمهم ٯتر على اآلذاف؟.

ببل شك أنك حينما يأتيك رجل من الصنف األوؿ ليس كالرجل الذي يأتيك من الصنف الثاشل ،وىو
ينقل خربا من األخبارٍ ،ب أضف إذل ذلك أف ا٠ترب الذي ينقلو لك ْتكم ما منحك اهلل -جل وعبل -من
أيضا أف يكوف ىذا ا٠ترب من األمور اليت تصدؽ .
عقل وفطرة سليمة ال بد ً

فيعٍت ٯتكن نلطف اٞتو بشيء من األمثلة اليت ٯتكن فيها شيء من اإلبعاث ،لكن فعبلً يعٍت :ينبغي

لئلنساف أنو يتصور مثل ىذا يقوؿ العامة ع ندنا إف ىناؾ إنسانا كاف ٯتشي ْتمار ُب السوؽ ،ويهرج عليو
ٛتارا يرقى النخل يعٍت :ٯتكن أف ٮتدمهم ُب عملية التلقيح واإلتياف بالرطب
ليبيعو ،ويقوؿ :من يشًتي ً
فقاؿ لو واحد :اكذب كذبا صغَتا حىت اٟتمار يباع يعٍت :فجأة تأتينا بطامة.
ففعبلً يعٍت :حينما يأتيك اإلنساف ٓترب ال يصدؽ ليس كإنساف يأتيك ٓترب معقوؿ تدركو العقوؿ
خربا عن إنساف توُب منذ أمد ،وأنت
واألذىافٍ ،ب إذا جاءؾ إنساف ،وافرض أنو صادؽٍ ،ب حكى لك ً
تعرؼ أف ىذا اإلنساف ما ولد إال بعد وفاة ذلك الشخص الذي حكى ذلك القوؿ عنو ،أنت ببل شك ُب

٘تاما أ نو ما تلقى ىذا ا٠ترب عن ذلك الذي توُب مباشرة فبل بد أف بينهما واسطة،
قرارة نفسك تعرؼ ً
فبالتارل إذا كاف ا٠ترب يهمك فأنت حُت ذاؾ ستقوؿ لو :لكن من الذي أخربؾ ّٔذا ا٠ترب ؟.

080

متن نخبة الفكر
ولنفرض يعٍت :أف واحدا منا لو سألت أحد األخواف ..مىت ولدت يا أخي؟ أربعة وتسعُت  .األخ
يقوؿ :ولد عاـ أربعة وتسعُت ،فلو جاءشل ونقل خربا عن الشيخ ٤تمد بن إبراىيم -رٛتة اهلل عليو -أعرؼ
٘تاما أف ىذا ا٠ترب الذي حكاه عن الشيخ ٤تمد بن إبراىيم ال ٯتكن أف يكوف أخذه ىو مباشرة منو١ ..تاذا
ً

جدا عند علماء اٟتديث ،فالشيخ ٤تمد بن
؟؛ ألنٍت استخدمت التاريخ ،والتاريخ كما قلتً :
سابقا مهم ً
إبراىيم توُب عاـ كم ؟ عاـ تسعة وٙتانُت للهجرة ألف وثبلٙتائة وتسعة وٙتانُت ،واألخ ولد بعد وفاة الشيخ
٘تاما أنو ما تلقاه من الشيخ مباشرة فبل بد
ٓتمس سنوات ،فإذف ذلك ا٠ترب الذي ينقلو رل األخ أنا متأكد ً
مستندا على
أف بينهما واسطة فإذا كاف ا٠ترب الذي ينقلو فتوى مهمة مهم ُب اٟتياة العملية ،فأنا حىت أكوف
ً

فتوى صحت مثبل عن الذي نقلت عنو ال بد أف أكوف عارفًا بالذي حدث ىذا اإلنساف الذي حدثٍت ّٔذه

الفتوى عن ذلك الشيخ.

وسبق أف مثلت لكم بأف رجاؿ السند واإلسناد أشبو ما يكوف بالسلسلة اليت معلق ّٔا ثريا لو انقطعت
واحدة من حلقات ىذه السلسلة قلنا :إهنا تسقط الثريا صح وال ال ؟ فبل بد أف يكوف السند متصبلً كما

أف ىذه السبلسل اليت ٖتمل ىذه الثريا ال بد أف تكوف الواحدة منها قوية تستطيع ٖتمل ىذا الثقل ،فلو

جئنا بسلسلة كلها ..حلقامها يعٍت :قوية ما عدا إحدى اٟتلقات أتينا ّٔا من أسبلؾ الكهرباء تعرفوف يعٍت:
ٯتكن نصف مللي أو ما يشبو ذلك ،فهل تستطيع ىذه السلسلة ّٔذه الصورة ٖتمل ىذه الثريا؟ ما تستطيع
من أين يكوف االنقطاع؟ ببل شك أهنا ستهوى من أين يكوف سيكوف االنقطاع بسبب ماذا؟ بسبب ىذا
السلك الضعيف ،فمثلو مثل الراوي الضعيف الذ ي ال ٯتكن أف ٭تتمل خربه ،لكن لو جئت أنا بسلك ثاف
فيمكن أف يشد مع ذلك السلك تلك الثريا ويصبح أقوى من األوؿ صح وال ال ؟.
أيضا ،وىكذا كلما زدت ُب عدد األسبلؾ كل ما منت ذلك
ولو جئت بسلك ثالث يكوف أقوى ً
طبعا
السلك ،وأصبح يستطيع ٖتمل تلك الثريا الثقيلة ،فمن ىنا نستطيع أف نتصور مسألة ا١تتابع والشاىدً ،

أنا أقوؿ ىذا الكبلـ تبسيطًا؛ ألنٍت اٟتقيقة أثر ُب سؤاؿ أحد األخوة قبل أمس حينما قاؿ ما فهمت شيئًا
من الدرس فأعرؼ أنو ال بد من تبسيط ىذه األمور يعٍت :للذي دل يكن يتلقى علم ا١تصطلح قبل ذلك
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باإلضافة إذل أشل شعرت أف بعض اإلخوة يقولوف :إف أصعب الدروس ُب ىذه الدورة درساف النحو
وا١تصطلح  .فيعٍت نشكو الضعف إذل اهلل -جل وعبلُ -ب ٤تاولة التبسيط ّٔذه الصورة.
٘تاما أف قضية رواية اٟتديث مثل قضية الشهادة عند
فاآلف يعٍت :إذا نظرنا إذل ا١تتابع والشاىد نعرؼ ً

أحدا منك م يعٍت٬ :تهل الشهادة عند الشيخ ،وماذا يراد منها وما إذل ذلك ،فالقاضي
الشيخ ،وال أظن ً
أرضا من األراضي نازعك عليها أحد
حينما تريد أف ٖتج خصمك حىت تأخذ حقك منو ليكن مثبل أف لك ً
الناس ،واستورل على تلك األرض ،فذىبت تشتكيو عند القاضي فقاؿ لك القاضي :ما الذي يدؿ على أف

ىذه األرض لك؟ تقوؿ :عندي شاىد .جئت برجل من الناس ،وليكن عبد الرٛتن بن عبد اهلل مثبل قلت:
ىذا الرجل يشهد معي أف ىذه األرض رل .
القاضي ْتكم أف ىذا الرجل األرض ٖتت يده واألصل أهنا لو يعٍت :من كاف العقار ُب يده ففي
األصل أنو لو ،وال ينػزع منو إال ببينة ،فشهادة الواحد عند القاضي ال تكفي ال بد من أف يشهد إنساف
آخر ُب ىذه ا١تسألة ،فالشاىد األوؿ شهد مع صاحب الدعوى ،ومعٍت الشهادة التقوية ،يقوي خرب ذلك
أيضا ٨تن
ا١تدعي فقواه لكن القاضي ال يكتفي ّٔذا فيقوؿ :ال بد من واحد آخر يشهد معك ،فهكذا ً
نقوؿ ُب ا١تتابع والشاىد٫ :تا ال فرؽ بُت ا١تتابع والشاىد.
وكما قلت لكم سابقا :إف اٟتافظ ابن حجر يقوؿ :األمر سهل ويسَت فيمكن أف يطلق ا١تتابع على
الشاىد ،وٯتكن أف يطلق الشاىد على ا١تتابع ،و٫تا ُب اٟتقيقة مؤدا٫تا واحد ،ولكن التقسيم تقسيم
اصطبلحي فقط؛ ألجل التفريق بُت ما يرويو صحايب واحد وبُت ما يرويو أكثر من صحايب لنتغاضى عن
مسألة الصحايب حىت ٩تدـ القضية من أساسهاٍ ،ب بعد ذلك ننتقل إذل الصحايب.
٘تاما ،راوي حديث روى حديثًا من األحاديث نبحث عن
فاآلف قضية رواية اٟتديث مثل الشهادة ً
شاىد لذلك اٟتديث ،أي إنساف يروى ذلك اٟتديث الذي رواه ذاؾ الراوي ٘ت ًاما مثل ذلك الشاىد الذي
يشهد مع الشاىد الثاشل على أف األرض الفبلنية لفبلف ،ىذا خبلصة القضية ،لكن لو كاف األمر الذي

أمرا كبَتا يعٍت :ال يكفي فيو شهادة االثنُت مثل قضية زسل مثبلً فمثل
يريد القاضي أف يستشهد فيو الشاىد ً
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ىذه القضية ٕتد القاضي ..؛ ألف ٖتقيق الزنا ،ويعٍت الشهادة بأف فِعبل فبلنا قد زشل بتلك ا١ترأة الزسل الذي
٘تاما ،ويصعب أف يشهد إنساف من الناس بأف فبلنا فِعبل
ال ٯتكن أف ٮتتلف فيو ىي من ا١تسائل ا١تشكلة ً
زسل با١ترأة الزسل اٟتقيقي ١تاذا ؟؛ ألف وصف تلك اٟتالة أو مراقبتها أو مشاىدمها ال يتأتى بسهولة؛ ولذلك
طولب من يشهد ُب ىذه القضية بتكثيف الشهود فبل يكفي إال أربعة شهود.
شاىدا
فالقاضي ٕتده لو شهد عنده ثبلثة ما يكتفي بذلك فبل بد من الرابع ،فكل واحد يسمى
ً

لآلخر ،واٞتميع كلهم شهود لصاحب القضية األساسي ،فلعل -إف شاء اهلل -يعٍتُ :ب ىذا الوصف
أيضا سهل ويسَت فإذا كنت أريد أف
يتضح عندنا أصل للقضية ،أما ما بعد ذلك ،فاألمر -إف شاء اهللً -
أفرؽ بُت ا١تتابع والشاىد بناءًا على الوصف الذي وصفت لكم أو بناءا على القوؿ الراجح فيما ذكرنا ،وىو
أف ا١تتابع بشرط االشًتاؾ فيمن؟ ُب الصحايب طبعا نقوؿ على القوؿ الراجح :والشاىد بشرط ماذا؟ بشرط

االختبلؼ ُب الصحايب ،فلنأخذ اآلف اٞتزء األوؿ وىو ا١تتابع.
خربا لؤلخ فهد فيما بيٍت وبينو ،واألخ فهد حكاه لؤلخ الذي ّتانبو ،واألخ
لو فرضا أنٍت حكيت ً
حكاه ّٓموعة من األفراد ،وأصبح ا٠ترب يعٍت :بطريقة معينة  ...افرضوا أنٍت قلت مثبل لؤلخ فهد :إنٍت
ٝتعت الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز يفيت بأف الطبلؽ ثبلثا بلفظ واحد يعد واحدة ّٔذه الصورةٍ ،ب
نقلو وانتشر ا٠ترب عن األخ ما االسم؟ عن األخ ٤تمود رواه عنو مثبل عشرة كلهم رووه ّٔذه الصورةٍ ،ب جاء
واحد من الناس ورواه عن ٤تمود مع التحويل ُب الكبلـ نوعا ما فقاؿ :إف الشيخ عبد العزيز بن باز يفيت
بأف الطبلؽ ثبلثا يعود واحدة يعٍت :ما اشًتط لفظًا واحدا .فببل شك أف اٟتكم ىنا ٮتتلف يعٍت :فرؽ بُت
اإلنساف يكرر اللفظة ثبلث مرات ،وفرؽ بُت إنساف يقو٢تا مرة واحدة .اٟتكم ىنا ٮتتلف عن اٟتكم ىنا
فهو أٌب باللفظ بصيغة العموـ.
اآلف األخ الذي نقل ىذا ا٠ترب عن ٤تمود نقلو بصورة غَت الصورة اليت نقلها عشرة من األنفس ،فاألمر
أصبح يستدعي تسليط الضوء على ىذا األخ الذي نقل ا٠ترب ّٔذه الصورة فيتهم بأنو شذ ُب نقل ىذا
اللفظ ّٔذه الصورة فيقاؿ لو :ىل من أحد يشهد معك؟ طبعا ىو يقوؿ :أنا متأكد أف ٤تمود قاؿ رل :ىذا
ا٠ترب ّٔذه الصورة فيقاؿ لو :ىل معك أحد يشهد معك ؟؛ ألف ىناؾ قرينة ..يعٍت :لو دل يكن ىناؾ عشرة
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أنفس رووا ىذا ا٠ترب ،وأنت عندنا ُب األصل صادؽ وعدؿ ال مطعن فيك ،فنحن نقبل خربؾ؛ ألنو ما جاء
من ٮتالفك ،لكن اآلف ّٔذه الصورة ىناؾ عشرة من األنفس كلهم ٭تكوف عن الرجل الذي ٖتكي عنو غَت
ما حكيت أنت ،فنبدأ نبحث ونقوؿ :ىل من أحد يشهد معو ؟ فنجد مثبل واحدا أو اثنُت أو أكثر كلهم
يقولوف :نعمٝ .تعنا ٤تمودا ينقل عن فهد عن سعد عن الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز أنو يقوؿ :إف
الطبلؽ ثبلثا يعود واحدة ،فبهذه الصورة يصبح الواحد أو االثنُت أو الثبلثة الذين شهدوا مع ىذا األخ
الذي انفرد با٠ترب أساسا يقاؿ :إهنم تابعوه.
وىذه تسمى متابعة تامة ؛ ألهنا جاءت للذي سلطت عليو األضواء أساسا ،فهذه تسمى متابعة تامة،
لكن لو دل ٧تد أحدا يشهد معو ىو ،ولكن جاء ىناؾ إنساف آخر ،وليكن األخ ،ونقل عٍت نفس الكبلـ
أنا قلت :إف الشيخ عبد العزيز يقوؿ :إف الطبلؽ ثبلثا يعود واحدة ،فا١تصدر أنا .ففي ىذه اٟتاؿ يكوف
أيضا قد تابع ذلك األخ لكنها تسمى متابعة قاصرة؛ ألهنا ما جاءت ُب الشيخ اللي ىو ٤تمود الذي عليو
ً

مدار الكبلـ ال جاءت فيمن بعد ذ لك فحينما جاءت فيمن بعد ذلك أصبحت ىذه متابعة ؛ ألف
االشًتاؾ ُب أنا يعٍت :ما اختلف األمر لكن اختلف فيمن بعدي ،فهذه تسمي متابعة لكنها متابعة قاصرة؛
ألهنا ما جاءت ُب الذي عليو مدار الكبلـٍ ،ب لو وجدنا إنسانا آخر ،ولكن األخ قاؿ :نعم .أنا ٝتعت

ٖتملوف الشيخ مثل ىذا الكبلـ ،أنا
الشيخ عبد العزيز بن باز يقوؿ :إف الطبلؽ ثبلثًا يعود واحدة طبعا ال ّ
شاىدا ١تن؟ رل أنا ال يعترب
آٌب بو للتمثيل فقط ،ففي ىذه اٟتاؿ يقاؿ :إف األخ شهد معي أنا فأصبح ىذا ً

شاىدا معي،
متابعا إال إذا نظرنا للشيخ عبد العزيز ،فهذا اٟتاؿ ٮتتلف لكن ّٔذه الصورة بيٍت ،وبينو يعترب ً
ً
فهذا ىو االختبلؼ ُب مسألة ا١تتابع والشاىد ،يعٍت :كلما صعدت لؤلعلى أو نزلت لؤلسفل فنفس اٟتاؿ،

أيضا
تصوروا أف الشيخ عبد العزيز بن باز مكاف النيب ُ ب نقل ا٠ترب مع فارؽ التشبيو ومع فارؽ التشبيو ً

أف مثلي ومثل األخ مثل الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -واألخ ،فهد مثل التابعُت ،وىكذا ّٔذه الصورة
-إف شاء اهلل -األمر واضح ..طيب .
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قسما ثالثا ّٔذه الصورة فليس ىناؾ إال متابع أو شاىد ،واالعتبار ما
طبعا قلنا :إف االعتبار ما يعترب ً
ىو؟ تفضل  .أي نعم.
ىو ا٢تيئة اليت يتوصل ّٔا إذل معرفة ا١تتابع أو الشاىد يعٍت :مثل ا١تثاؿ الذي مثلت بو قبل قليل يعٍت:
حينما مثبل األخ الذي نقل عن األخ ٤تمود أنو نقل اللفظة اليت استغربناىا أو اليت خالف فيها آّموعة
وبدأنا نبحث ووجدنا ىناؾ مثبل اثنُت تابعوه ،وشهدوا معو بأف ٤تمودا قد قاؿ ىذا ا٠ترب ،ففي ىذه اٟتاؿ
حينما ذىب نا نبحث ىذه يقاؿ ٢تا :االعتبار واٟتالة ىذه كلما أراد اإلنساف يبحث يقاؿ :إنو اعترب ،أي:
أخذ يبحث عن متابع أو شاىد.

مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ
أيضا تكلمنا عن ما يتعلق با١تنت ىناؾ بعض األمور اليت تتعلق با١تنت مثل ٥تتلف اٟتديث ،ومثل الناسخ
وا١تنسوخ ،ويعٍت  :ىذاف النوعاف النوع اآلخر متعلق ّٔما قلنا :إف ىذا يتعلق كلو با١تنت ،وال عبلقة لو
بالسند ،وعبلقتو با١تنت من حيث وجود كبلـ قد يتناقض بعضو مع بعض ُب الظاىر ،لكن إذا ما خضع
١توازين معينة وموازين ثابتة ،ففي تلك اٟتاؿ يزوؿ ذلك التعارض الذي قد يبدو لنا بادئ ذي بدء ،فإذا
جاءنا خرباف ظاىر٫تا التعارض مثل ما مثلت لكم ُب الدرس ا١تاضي أو مثل ما ىو ٦تثل ُب الكتاب ْتديث


ال عدوى وال طَتة



وْتديث:



فر من آّذوـ فرارؾ من األسد



وما ُب معناىا من

األحاديث إذا وردت ىذه األحاديث ا١تتعارضة ،فما ىي ا٠تطوات اليت ٬تب أف نتبعها؟ وما الفرؽ بُت ىذا
اٟتديث ومثل حديث ال معارض لو؟ ما الذي يطلق على ىذا ،وما الذي يطلق على ىذا من حيث
التسمية مثبل حديث



إ٪تا األعماؿ بالنيات



ىذا نسميو ماذا؟ حديث:



إ٪تا األعماؿ بالنيات

 نسميو حديثا ٤تكما؛ ألنو ليس فيو أي معارضة ظاىرا ،وأنتم تقرءوف كتاب اهلل -جل وعبل -كما قاؿ
اهلل -سبحانو وتعاذل:-
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(ٔ)

فاحملكمات ىي اليت يعٍت :معناىا واضح وظاىر ليس فيها أدسل غموض ،فهذه



  
    
(ٕ)



يعٍت :أحد ال يفهم من ىذه اآلية أف السارؽ تقطع يده ما ُب أحد ما يفهم من ىذه اآلية ىذا

الفهم ،فهذه يعٍت :ليس فيها أدسل غموض لكن إذا جئت مثبل لقوؿ اهلل -جل وعبل:-
 



 )ٖ( مثل ىذه اٟتروؼ ا١تقطعة ،وٓتاصة إذا ٚتعت ّٔذه الصورة ببل شك

أنو يعٍت :مهما تكلم فيها ا١تتكلم فهو لن يأٌب بطائل ،فاألمر كما قاؿ العلماء ،ىذه حروؼ اهلل أعلم ٔتراده
منها ،ومن أراد من الناس أف يقوؿ :ال إف اهلل -جل وعبل -دل ٮتاطبنا بشيء عبثا ،وال بد أف يكوف ٢تا
معٌت .نقوؿ:
نعم .قد يكوف ٢تا مع ٌت لكن ٨تن دل نعقل ذلك ا١تعٌت فهذا يقاؿ عنو :إنو أيش؟ متشابو فهذا ال ٮتاض
ُب تأويلو .لكن الذي يهمنا احملكم ،وىو الواضح فهناؾ أحاديث فعبل ٤تكمة ليس عليها أدسل غموض،
وىناؾ أحاديث مثل أحاديث العدوى تسمى تسمية معينة ما ىي التسمية اليت تطلق عليها ؟ ٥تتلف
اٟتديث  .ىل ٯتكن أف يأتينا حديثاف متعارضاف يطلق عليهما غَت ىذه التسمية غَت تسمية ٥تتلف اٟتديث
؟ أحسنت.
الناسخ وا١تنسوخ .ما الفرؽ إ ًذا بُت األحاديث اليت أطلقت عليها ٥تتلف اٟتديث وبُت األحاديث اليت
أطلقت عليها الناسخ وا١تنسوخ؟ ١تاذا أطلقت على ىذه اسم وعلى ىذه اسم؟  ...أي نعم .أحسنت .بارؾ
اهلل فيك الفرؽ أف ٥تتلف اٟتديث ٯتكن أف أوفق بُت األحاديث فأعمل ّٔا كلها لكن الناسخ وا١تنسوخ ال
ٯتكن أف أوفق بُت األحاديث فبل بد أف أترؾ بعضها وأعمل ببعضها اآلخر فأترؾ ماذا ،وأعمل ٔتاذا ؟ ...
تًتؾ ا١تنسوخ وتعمل بالناسخ .كيف تعرؼ الناسخ من ا١تنسوخ ؟ ...
 - 1سورة آل عمران آية .7 :
 - 2سورة المائدة آية .38 :
 - 3سورة مريم آية .1 :
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نعم .نعرؼ الناسخ من ا١تنسوخ إما ٔتعرفة التاريخ مىت قاؿ النيب  ىذا اٟتديث؟ ومىت قاؿ اٟتديث
اآلخر؟ فأيهما أقدـ نًتكو وا١تتأخر ىو الذي نأخذ بو ونعمل بو كذلك أيضا نعم........... .
القرينة تكوف مربوطة بالتاريخ نعم .................... .بقوؿ الصحايب ..أحيانا الصحايب نفسو

ينص على أف ىذا األمر ىو ا١تتأخر مثل حديث جابر 
.....................

قوؿ جابر   كاف آخر األمرين من رسوؿ اهلل 
اٟتديث أفادنا إذا أف النيب  كاف أحيانا يتوضأ ،وكاف أحيانا ال يتوضأ فما الذي يعمل بو من ىذين
اٟتكمُت؟ يعمل بًتؾ الوضوء ١تاذا؟؛ ألنو كاف ىو األمر األخَت الذي استقر عليو النيب  وترؾ الوضوء
ترؾ الوضوء ٦تا مست النار



فهذا

وىو األمر األوؿ ،وأحيانا يعرؼ ذلك بأي شيء؟ بنص اٟتديث عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -يبُت أنو
كاف هناىم عن شيءٍ،ب أباحو ٢تم مثل :كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا فإهنا تذكركم باآلخرة .لو
فرضنا مثبل أننا ما عرفنا أيضا الناسخ وا١تنسوخ ،وال أمكن اٞتمع بُت األحاديث ماذا نفعل ؟ ......
الًتجيح .أحسنت بارؾ اهلل فيك  ..نأخذ بالًتجيح فنرجح بعض األحاديث على بعض ونعمل بالراجح
ونًتؾ ا١ترجوح ىل ىناؾ يعٍت  :مثبل أمثلة على الًتجيح ؟ مثبل الناُب وا١تثبت ..ا١تثبت مقدـ على الناُب..
نعم .ارفع صوتك مثل اٟتاظر وا١تبيح ..احملرـ واحمللل يقدـ ىذا على ىذا ،يقدـ احملرـ على اٟتديث احمللل ..
الناقل عن األصل وا١تبقي على األصل كل ىذا يعٍت ..القوؿ مقدـ على الفعل نعم  ..ارفع صوتك نعم ..
ا١تنطوؽ وا١تفهوـ ،ا١تنطوؽ يقدـ على ا١تفهوـ ..نعم......... .
جدا يقدـ على
قوة السند ،صحيح يعٍت :إذا وجدنا حديثا أقوى من حديث أو حديثا لو طرؽ كثَتة ً

اٟتديث الذي ليس لو طرؽ .

اٟتمد هلل رب العا١تُت ،صلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ،ىل ٯتكن أف يأتينا
حديثاف متعارضاف يطلق عليهما غَت ىذه التسمية غَت تسمية ٥تتلف اٟتديث ؟ .
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ىا أحسنت الناسخ وا١تنسوخ ،ما الفرؽ إذا بُت األحاديث اليت أطلقت عليها ٥تتلف اٟتديث وبُت
األحاديث اليت أطلقت عليها الناسخ وا١تنسوخ١ ،تاذا أطلقت على ىذه اسم وعلى ىذه اسم؟.
نعم أي نعم ،أحسنت بارؾ اهلل فيك ،الفرؽ أف ٥تتلف اٟتديث ٯتكن أف أوفق بُت األحاديث فأعمل
ّٔا كلها ،لكن الناسخ وا١تنسوخ ال ٯتكن أف أوفق بُت األحاديث ،فبل بد أف أترؾ بعضها ،وأعمل ببعضها
اآلخر ،فأترؾ ماذا وأعمل ٔتاذا؟ ىا تًتؾ ا١تنسوخ ،وتعمل بالناسخ ،كيف تعرؼ الناسخ من ا١تنسوخ؟ نعم.

نعرؼ الناسخ من ا١تنسوخ إما ٔتعرفة التاريخ ،مىت قاؿ النيب 

ىذا اٟتديث ،ومىت قاؿ اٟتديث

اآلخر ،فأيهما أقدـ نًتكو ،وا١تتأخر ىو الذي نأخذ بو ونعمل بو ،كذلك أيضا بػالقرينة تكوف يعٍت مربوطة
بالتاريخ لكن ػ نعم بقوؿ الصحايب أحيانا ،الصحايب نفسو ينص على أف ىذا األمر ىو ا١تتأخر ،مثل
حديث جابر  كاف آخر قوؿ جابر  كاف آخر األمرين من رسوؿ اهلل  ترؾ الوضوء ٦تا مست
النار.
فهذا اٟتديث أفادنا إذا أف النيب  كاف أحيانا يتوضأ ،وكاف أحيانا ال يتوضأ فما الذي يعمل بو من

ىذين اٟتكمُت يعمل بًتؾ الوضوء١ ،تاذا؟ ألنو كاف ىو األمر األخَت الذي استقر عليو النيب 

وترؾ

الوضوء ،وىو األمر األوؿ ،وأحيانا يعرؼ ذلك بأي شيء بنص اٟتديث عن النيب عليو الصبلة والسبلـ،
يبُت أنو كاف هناىم عن شيء ٍب أباحو ٢تم مثل  كنت هنيتكم عن زيارة القبور ،فزوروىا ،فإهنا تذكركم
باآلخرة  لو فرضنا مثبل أننا ما عرفنا أيضا الناسخ وا١تنسوخ ،وال أمكن اٞتمع بُت األحاديث ماذا نفعل؟
.
فنرجح بعض األحاديث على بعض ،ونعمل
الًتجيح  ،أحسنت ،بارؾ اهلل فيك ،نأخذ بالًتجيحّ ،
بالراجح ،ونًتؾ ا١ترجوح ،ىل ىناؾ يعٍت أمثلة على الًتجيح مثبل ،الناُب وا١تثبت ،ا١تثبت مقدـ على الناُب
نعم ىا؟ ارفع صوتك! مثل اٟتاظر وا١تبيح ،احملرـ واحمللل ،يقدـ ىذا على ىذا يقدـ احملرـ على اٟتديث احمللل،
الناقل عن األصل وا١تبقي على األصل كل ىذا .
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يعٍت القوؿ مقدـ على الفعل نعم ،ارفع صوتك شوية ،نعم ا١تنطوؽ وا١تفهوـ ا١تنطوؽ يقدـ على ا١تفهوـ،
ىا نعم ،قوة السند صحيح يعٍت إذا وجدنا حديثا أقوى من حديث أو حديث لو طرؽ كثَتة جدا يقدـ
على اٟتديث الذي ليس لو طرؽ ،طرؽ .
نعم يوافق مقاصد الشريعة ،والذي ال يوافق نعم نعم ،واهلل ىذه ما أذكر يعٍت ٘تاـ من األمور اليت تعترب
مرجحة يعٍت األخ يقوؿ كأف يكوف راوي اٟتديث ىو صاحب القصة  ،إذا كاف ىذا اٟتديث يعٍت صحيح
السند إليو ،واآلخر صحيح السند إليو ،فكيف نرجح يعٍت بالقصة أـ ماذا قد يكوف قيل يعٍت أنا ال ؟؟ من
مائة وجو قد يكوف ىذا من األوجو اليت قيلت ،لكٍت ال أذكره  ،وال أذكر يعٍت دل يتضح رل اآلف أف ىذا
ٯتكن يكوف مرجحا ،إي نعم ىذا صحيح لكن ،إذا دل يكن عندنا أدسل شك ُب ثبوت اٟتديث اآلخر أيضا
وثبوتو بدرجة تساوي ثبوت ىذا ،فيبقى اإلشكاؿ ُب التعارض ا١تتٍت ُب ا١تنت نفسو ،إذا اآلف أنت يعٍت تنتقل
إذل مفهوـ آخر ما ىو ألجل مسألة الصحة من عدمها صحة السند ،نعم األخ ضرب ٔتثاؿ نعم ىو يعٍت
من أقوى أوجو الًتجيح ،فالنيب ... ؟؟ ابن عباس يقوؿ :إنو تزوج ميمونة وىو ٤ترـ والنيب  ورد عنو

أف  احملرـ ال ينكح وال ينكح  فا١تهم أف الذي يعٍت ثبت أف النيب 

تزوجها بعد أف حل من

إحرامو ،والراوي للقصة شخص نسيت اٝتو ،قاؿ :كنت أنا الرسوؿ بينهما فذاؾ صاحب القصة ىو الذي
كاف رسوال بينهما ،يعٍت قولو يقدـ على قوؿ ابن عباس ،حىت وإف كانت ميمونة ىي خالة ابن عباس -
رضي اهلل تعاذل عنهما -ىناؾ أيضا من ا١ترجحات كما قلنا سابقا ،لكن األخوة يبدو نسوىا تعدد القصة .
يعٍت إذا أمكن اٟتمل على أف ىذه القصة قد تعددت ،فيمكن أف يكوف ىذا سائغا مثل حديث أيب
ىريرة ،وىو حديث يعٍت معروؼ ومشهور ُب قصة حفظو للزكاة اليت وكلو النيب  عليها ،و٣تيء الشيطاف
يأخذ من ذلك التمر ،وأبو ىريرة ٯتسكو ،وثبلث لياؿ وىو يكرر ا١تهم حىت علمو آية الكرسي ،وفيها يعٍت
أنو ال يقربك شيطاف حىت تصبح ،فهذه القصة وردت على أف ىذا الشيطاف جاء أليب ىريرة ،ووردت ُب
بعض الطرؽ على أهنا وقعت أليب بن كعب ،ووردت ُب بعض الطرؽ أهنا وقعت أليب أيوب األنصاري ،ورٔتا
ما ىو أكثر من ىذا من الصحابة ،فيمكن أف يكوف ىذا االختبلؼ ذريعة ١تن أراد أف يعل أصل القصة،
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فيقوؿ ى ذا يدؿ على اضطراب الرواة ُب ىذا اٟتديث ،فيقاؿ :ال  ،يعٍت األسانيد إذا صحت فهذا ٭تمل
على أهنا وقعت أليب ىريرة ،ووقعت أليب بن كعب ،ووقعت أليب أيوب ،وليس ىناؾ ما ٯتنع من ىذا
إطبلقا.
نعم ٍب قلنا :بعد يعٍت إذا دل ٯتكن الًتجيح ،وىذا يعٍت يكاد يكوف بعيدا ،فيتوقف عن العمل بأي من
اٟتديثُت ا١تتعارضُت.
طيب ننتقل اآلن إلى الموضوع الجديد ،وىو قول الحافظ ابن حجر -رحمو اهلل:-

الحديث المردود
ٍب ا١تردود؛ إما أف يكوف لسقط أو طعن ،فالسقط :إما أف يكوف من مبادئ السند من مصنف ،أو من
آخره بعد التابعي أو غَت ذلك
فاألوؿ :ا١تعلق والثاشل :ىو ا١ترسل .
اآلف أيها األخوة نرجع لقصة السلسلة واالنقطاع فيها إذا ما تصورنا ىذه السلسة اليت الثريا معلقة ّٔا،
إما أف يكوف االنقطاع ،يعٍت فقداف إحدى حلقات ىذه السلسة من عند السقف من األصل أو من عند
الثريا من طرفها ،إما من طرفها الذي ىنا أو من طرفها الذي ىنا نفقد واحدة من اٟتلقات أو يكوف من
الوسط من وسط السلسلة ،فكل ىذا كلو ٦تكن تنقطع من عند السقف ،و٦تكن تنقطع من عند الثريا
نفسها ،و٦تكن تنقطع من الوسط ،وىكذا أيضا اإلسناد ٯتكن أف نفقد واحدا من رجاؿ اإلسناد من األوؿ
من عند مصنف الكتاب ،وٯتكن أف نفقد واحدا من جزئو األخَت الذي ىو من عند الصحايب نفقد واحدا،
وٯتكن أف نفقد من الوسط ،وٯتكن أف نفقد أكثر من واحد ،وفقد أكثر من واحد أيضا ،ٯتكن أف يكوف
من ىنا ومن ىنا ومن ىنا ُب ا١تواطن الثبلثة كلها ،فكل نوع من ىذه األنواع لو اسم ،وىذا االنقطاع ُب
السند ،أحي انا يكوف ظاىرا واضحا ،يدركو كل أحد ،وأحيانا يكوف غامضا خفيا ال يدركو إال فطاحلة
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العلماء الذين عنوا بعلل اٟتديث ،فيبينوه فعبل أف ىذا اٟتديث فيو سقط ،وكل ىذا إف شاء سيأٌب عليو
التمثيل .
فمثبل لو أخذنا ولذلك يعٍت السقط ،إما أف يكوف سقطا خفيا أو سقطا جليا ،ومن ىنا إذا أردنا أف
نتسلسل مع كبلـ اٟتافظ ابن حجر نقوؿ :اٟتديث ا١تردود ،يعٍت الضعيف يكوف ضعفو بأحد أمرين إما
بسبب سقط ُب اإلسناد انقطاع يعٍت ُب السلسلة ،أو يكوف بسبب طعن ُب الراوي ،وىذا سبق يعٍت أف
قلناه ،والذي سنأخذه اآلف ىو السقط الطعن ُب اٟتديث بسبب سقط ُب اإلسناد ،فننظر ُب ىذه السلسة
إذا انقطعت إحدى حلقامها أو أكثر من حلقة ،فنسلط الضوء على ىذا االنقطاع ،ونسميو تسمية معينة
ْتسب موضع السقط ،وْتسب عدد الساقط ،فاآلف نتكلم عن السقط ُب اإلسناد ،وأما الطعن ُب الراوي،
فسيأٌب الكبلـ عليو فيما بعد إف شاء اهلل ،والسقط ُب اإلسناد لو أنواع معددة ابتدأىا اٟتافظ بذكر ا١تعلق،
فإذا تصورنا مثبل أف راوي الكتاب مثل السقف ،فهو ٯتسك أوؿ حلقة من حلقات السلسلة ،تصوروا ٘تاما
أف راوي الكتاب مثل البخاري أو مسلم أو أبو داود أو غَته مثل السقف الذي معلقة فيها الثريا فالسقف
٦تسك بأوؿ ح لقات ىذه السلسلة اليت ٘تسك ُب األخَت الثريا اليت تضيء للناس ،إذا جاء االنقطاع من
جهة السقف يعٍت من جهة صاحب الكتاب ،ىذا يسمى ا١تعلق واالنقطاع من جهة صاحب الكتاب
ٯتكن يكوف بسقط حلقة واحدة من حلقات السلسلة ،يعٍت بسقوط راو واحد فقط من رواة اٟتديث ،وقد
يكوف بأكثر من واحد .
فمثال إذا قال البخاري :حدثنا اٟتميدي قاؿ :حدثنا سفياف بن عيينة قاؿ :حدثٍت ٭تيي بن سعيد

األنصاري ،عن ٤تمد بن إبراىيم التيمي ،عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن ا٠تطاب أف النيب 
قاؿ  :إ٪تا األعماؿ بالنيات  اآلف ىذه صورة إسناد أوؿ حديث ُب صحيح البخاري ،إذا جئنا ٢تذا

اإلسناد ،وتصورنا أف البخاري حذؼ شيخو ،وىو اٟتميدي وقاؿ :قاؿ سفياف بن عيينة ،ال ٯتكن أف يقوؿ
البخاري :حدثٍت سفياف بن عيينة ١تاذا ؟ أحسنت بارؾ اهلل فيك .لو نظرنا وإذا بالبخاري ولد سنة ٜٗٔ
للهجرة سفياف بن عيينة توُب سنة  ٜٔٛللهجرة ،يعٍت كم كاف عمر البخاري حينما توُب سفياف أربع

092

متن نخبة الفكر
سنوات ىل ٯتكن ألربع سنوات أف يسمع ىذه األحاديث ،ال ٯتكن ىذا ما يتصور ،فإذا ال ٯتكن أف يقوؿ
البخاري :حدثٍت سفياف بن عيينة ألنو دل يسمع منو طيب ،لو كاف يعٍت ،ولو نفرض أنو غَت البخاري؛ ألف
البخاري يعٍت واضح لنا أنو ثقة .
لو كان قال الراوي :حدثٍت سفياف بن عيينة ماذا يكوف؟ ىا ىا؟ ال اآلف الرجل الذي ُب ٤تل
البخاري ،ولنفرض أنو البخاري مثبل دعونا من مسألة يعٍت عدالتو من عدمها ،لو قاؿ البخاري :حدثٍت
سفياف بن عيينة أيش يكوف؟ يكوف قد كذب نعم يكوف قد كذب؛ ألنو يعٍت تصرؼ تصرفا يدؿ على أنو
كاذب؛ فهو دل يسمع ىذا ا٠ترب من سفياف بن عيينة؛ فإذا الراوي العدؿ الصادؽ ال ٯتكن أف يقوؿ:
حدثٍت ،فيستخدـ لفظا ىا ال يؤخذ عليو مثل واحد منا ىو متأكد مثبل أف الشيخ عبد العزيز أفىت بالفتوى
الفبلنية ،لكنو ما ٝتعها منو مباشرة ،فنجد أننا ال نتحرج دائما أف نقوؿ نعم ىذا القوؿ يقولو الشيخ عبد
العزيز ،الشيخ عبد العزيز يفيت ّٔذه الفتوى ،لكن لو سألٍت سائل وقاؿ رل :أنت ٝتعتو يفيت ّٔذا؟ أقوؿ :ال،
يعٍت بعد أف ٭تقق ويدقق ،فيسألٍت ويقوؿ :أنت ٝتعتو يفيت ّٔذا؟ أقوؿ :ال ولكن حدثٍت فبلف أنو ٝتع
الشيخ عبد العزيز يفيت ّٔذه الفتوى ،فأنا حينما أقوؿ :نعم الشيخ عبد العزيز قاؿ كذا ىا ،فأنا دل آٌب
بصيغة تدؿ على أنٍت ٝتعت ىذه الفتوى من الشيخ ،وإال لو أنٍت قلتٝ :تعت الشيخ ،وأنا فعبل أدركتو
عاصرتو.
فحينذاؾ ال ٣تاؿ لسؤاؿ الذي يقوؿ أنت ٝتعتو منو اللهم إال إذا أراد أف يتأكد فقط ،لكن ١تا جئت
بلفظ موىم كأف أقوؿ :قاؿ الشيخ عبد العزيز كذا ،ىذا اللفظ ٯتكن يكوف يدؿ على أنٍت ٝتعت ،وٯتكن
أف ال يدؿ على أنٍت ٝتعت ،فإذا األمر ٤تتمل ،فكذلك البخاري ٕتد أنو يأٌب بصيغة عامة ،فيقوؿ قاؿ
فبلف كذا فإذا أسقط واحدا من السند ،فيقاؿ :إنو علق اٟتديث عن سفياف بن عيينة ،يعٍت أناط اٟتديث
بو علقو بو مثلما يعلق أحدنا ثوبو على ا١تعبلؽ ،كذلك أيضا ٯتكن أف ٭تذؼ أكثر من واحد ،ولو ُب

الصحايب فيمكن أف يقوؿ :قاؿ عمر بن ا٠تطاب :قاؿ رسوؿ اهلل 



إ٪تا األعماؿ بالنيات  إذل

آخر اٟتديث ،ىذا أيضا يسمى ماذا يسمى معلقا ،وٯتكن أف يسقط حىت الصحايب ،فيقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
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  إ٪تا األعماؿ بالنيات  فهذا يسمى أيضا ماذا ؟ معلقا ،ولذلك إذا ٝتعنا ا٠تطيب على ا١تنرب أو
الواعظ يعظ ،ويقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  كذا ،قاؿ رسوؿ اهلل  كذا ىذا يسمى ماذا؟ معلق .ىذا يعٍت
ىو اٟتديث ا١تعلق ألنو علقو بالقائل ٘تاما ،وىو النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فحذؼ اإلسناد كلو ،وقد
يغفل كما قلت لكم بعض اإلسناد ولو راويا واحدا.
ىنا مشكلة أشار إليها اٟتافظ ابن حجر ُب شرحو فيما يتصل باٟتديث ا١تعلق ،يقوؿ :ا١تشكلة تكمن
ُب ماذا إذا كاف صاحب الكتاب أسقط شيخو الذي حدثو بذلك اٟتديث ،لكن ا١تشكلة أف شيخ شيخو
ىو أيضا شيخا لو ،فإذا كاف مثبل البخاري يروي عن اإلماـ أٛتد ٝتع منو أحاديث عديدة ،لكن واحد من
األحاديث ما ٝتعو من اإلماـ أٛتد ،وإ٪تا ٝتعو مثبل من أيب حاًب الرازي ،فيسقط الواسطة اليت بينو وبُت
اإلماـ أٛتد ،ويقوؿ قاؿ اإلماـ أٛتد :حدثنا فبلف عن فبلفٍ ،ب يسوؽ اإلسناد إذل اآلخر ،فحينما يستخدـ
البخاري ىذه الصيغة ىذه مشكلة تقع للبخاري ،ولغَت البخاري ،فيقولوف :ىل ىذا اٟتديث يسمى معلقا
أو يسمى مدلسا ،مبحث التدليس يعٍت سيأٌب معنا إف شاء اهلل ،لكن الراجح أنو إذا دل يكن الراوي
صاحب الكتا ب ،وصف بأنو مدلس يعٍت يريد أف يعمي اٟتقيقة على الناس ،فهذا يسمى معلقا ،وىذه
أحاديث موجودة ُب صحيح البخاري ّٔذه الصورة ،يعلق اٟتديث عن شيخو ،ولذلك حصل التنازع ُب
حديث ا١تعازؼ ا١تشهور الذي رواه البخاري ليكونن من أميت أقواـ يستحلوف اٟترا واٟترير وا٠تمر وا١تعازؼ،
ألف البخاري -رٛتو اهلل -قاؿ :قاؿ ىشاـ ابن عمار ،وىشاـ بن عمار ىو شيخو لكنو ما قاؿ :حدثٍت
ىشاـ بن عمار .
فمثل ابن حزـ قاؿ :ىذا اٟتديث غَت صحيح؛ ألف البخاري دل يذكر اٟتديث باإلسناد ا١تتصل ،وإ٪تا
علقو عن شيخو ىشاـ بن عمار ،ىذه دعوى ا١تعارض وغَت ا١تعارض ،يقوؿ :إف البخاري غَت مدلس،
وحينما يقوؿ :قاؿ ىشاـ بن عمار ليس معٌت ىذا أنو دل يسمعو منو ،ولكن قد يكوف استعمل ىذه الصيغة
صيغة "قاؿ" ألنو ما أخذ اٟتديث عنو ُب ٣تلس ٖتديث مثل كذا ،وإ٪تا أخذه عنو ُب ٣تاؿ ا١تذاكرة إذل غَت
ذلك من الردود اليت يعٍت ال أكدر على أذىانكم بذكرىا .
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ا١تهم أف ىذا التنازع واالختبلؼ يعٍت ال ٯتكن أف يعٍت أف يتبلور ٘تاما ،حىت نأخذ ا١تدلس ،وما أدري
أظن ما نستطيع نأخذه ُب ىذه الليلة.
أنا مثلت يعٍت إذا كاف البخاري روى عن اإلماـ أٛتد ،فاإلماـ أٛتد شيخو ما ىو مثل ما قلنا ُب
سفياف بن عيينة واضح ٘ت اما حينما قاؿ :قاؿ سفياف بن عيينة اتضح لنا ٘تاما أف البخاري دل يأخذ ىذا
اٟتديث من سفياف بن عيينة ،لكن حينما يقوؿ :قاؿ اإلماـ أٛتد ،أو قاؿ ىشاـ بن عمارُ ،ب ىذه اٟتالة
يصبح عندنا يعٍت تردد معقوؿ يكوف البخاري ما ٝتع ىذا اٟتديث من ىذا؟ ىذا ىو شيخو فعبل ،فلماذا
جاء بصيغة قاؿ ،ودل يقل حدثٍت أو أخربشل أو ٨تو ىذه العبارات ،اليت تدؿ صراحة على أنو تلقى ىذا
اٟتديث عن شيخو مباشرة .
ولذلك كما قلت لكم يعٍت حديث ا١تعازؼ ،ىو حديث صحيح ببل ريب يعٍت حىت لو دل يكن
البخاري أخرجو ،فهناؾ من أخرجو غَت البخاري ،وسنده صحيح لكن لو جئنا فقط لنسلط الضوء على
البخاري قاؿ :قاؿ ىشاـ بن عمار ،وىشاـ بن عمار شيخ البخاري ،ىو يروي عنو أحاديث كثَتة ،لكن
ىذا اٟتديث بالذات دل يقل البخاري حدثٍت ىشاـ بن عمار ،وإ٪تا قاؿ :قاؿ ىشاـ بن عمار ،وصيغة قاؿ
كما قلت لكم ٯتكن أف يكوف ٝتع ،وٯتكن أف ال يكوف قد ٝتع .
ودائما قالوا :إف البخاري يستخدمها ُب ا١تعلق ،فهذا الذي دعا ابن حزـ إذل رد ىذا اٟتديث على كل
حاؿ ،يعٍت إف شاء اهلل سيتضح معنا فيما بعد ،يعٍت ليست ا١تسألة بتلك األ٫تية؛ ألننا كما أننا سندع
بعض األشياء اليت تتعلق باٟتديث ا١تعلق؛ فكذلك أيضا سنرجع بعض األشياء اليت تتعلق ببعض األمور
األخرى اليت تتعلق باٟتديث ا١تدلس ،ألف الكبلـ عليو طويل ودسم جدا ،فنكتفي بأخذ ا٠تطوط العريضة،
وبعد ذلك إف شاء اهلل ٯتكن تنتقلوف ١ترحلة أعمق ُب دارسة ا١تصطلح بإذف اهلل جل وعبل .
أشار أيضا اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -إذل أف اٟتديث ا١تعلق قد يشًتؾ ُب بعض صوره مع اٟتديث
ا١تعضل ،فدعونا اآلف قبل أف ننتقل للحديث ا١ترسل ،أفضل أف نأخذ اٟتديث ا١تعضل ،وىو جعلو ُب
القسم الثالث ،لكن نأخذه ىنا أحسن اٟتديث ا١تعضل ٯتكن أف نعرفو طبعا اٟتديث ا١تعلق بالصورة اليت
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ذكرمها لكم واضح ،لكن إذا أردنا أف نأخذ تعريفا لو ٨تفظو ،وأحببتم تكتبوف ٯتكن تكتبوف ،فنقول في
تعريف الحديث المعلق ىو ما سقط من أوؿ إسناده راو فأكثر .ما سقط من أوؿ إسناده راو فأكثر .ىذا
يقاؿ لو ماذا ا١تعلق ،اآلف لنأخذ تعريف اٟتديث ا١تعضل حىت نستطيع أف نفرؽ بينو وبُت ا١تعلق ،ومن ٍب
بينو وبُت ا١ت رسل ،ألف بينها عموـ وخصوص ،فنقوؿ ُب تعرؼ اٟتديث ا١تعضل تعرفو يعٍت تفضل اٝتع اٝتع
 ..طيب أحسنت .
نقول في تعريف الحديث المعضل ىو ما سقط من سنده راوياف فأكثر على التوارل ىو ما سقط من
سنده راوياف فأكثر على التوارل واألكثر أف ذلك السقط يكوف ُب وسط السند ،أو واألغلب واألغلب أف
ذلك السقط يكوف ُب وسط السند.
اآلف لعلو بالنظر للتعريف نستطيع أف نفهم أنا قلت لكم يعٍت ،إما أف يكوف مثبل السقط من جهة
السقف ،يعٍت فقداف اٟتلقة أو من جهة الثريا أو من الوسط  ،فدعونا اآلف ُب الوسط إف كاف الذي سقط
من الوسط حلقة واحدة من حلقات ىذه السلسلة اليت الثريا معلقة ّٔا ،ىذا يقاؿ لو ا١تنقطع ،وىذا سيأٌب
معنا إف شاء اهلل ،لكن إذا وجدنا إنو سقط حلقتاف أو أكثر من حلقتُت ،مثبل ثبلث أربع إذل آخره ،فهذا
إذا كاف كل اٟتلقات اليت سقطت وراء بعض على التوارل معٌت على التوارل يعٍت بعضها ّتانب بعض ،فهذا
يقاؿ لو ا١تعضل تسمية اصطبلحية ألجل أف يفرقوا بُت ىذا وىذا ،ألف كل واحد من ىذه األنواع من
السقط لو حكم عندىم ،فهذا يسمونو اصطبلحا ا١تعضل بالصورة اليت ذكرناىا للحديث ا١تعلق أظنو وضح
لكم اآلف أنو قد يشًتؾ ا١تعلق مع ا١تعضل صح وال ال؟ .
طيب لو قاؿ البخاري ُب حديث  إ٪تا األعماؿ بالنيات  قاؿ سفياف بن عيينة ىذا يسمى ماذا؟
ويسمى ىا ما يسمى معضبل متأكدين أنتم ،طيب صح يعٍت ما يسمى ىذا معضبل؛ ألنو ما سقط إال راو
واحد ،لكن لو قاؿ البخاري :قاؿ عمر بن ا٠تطاب ،ىذا يسمى ماذا؟ يسمى معلقا ،ويسمى معضبل ،ألنو
سقط من سنده أكثر من واحد وكلهم على التوارل ،كلهم وراء بعض .

096

متن نخبة الفكر

طيب لو قاؿ البخاري :حدثٍت اٟتميدي أف عمر بن ا٠تطاب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 
األعماؿ بالنيات





إ٪تا

وأيش أٝتي ىذا بس معضل فقط ما أٝتيو معلقا ىا يسمى معلقا ويسمى معضبل،

ىو صح الكبلـ ىذا ما ىو صحيح؛ ألف األوؿ موجود وىو اٟتميدي شيخ البخاري ،فهذا موجود ،لكن
السقط حصل من بعد اٟتميدي يعٍت وسط السند ،فأصبح ىذا يقاؿ لو معضل ،وال يقاؿ لو معلق فاتضح
ّٔذا أهنما يعٍت قد يفًتقاف ،وقد ٬تتمعاف .
فبعض األحاديث ال ٯتكن أف نقوؿ عنو إال معلقا ،وال نقوؿ لو :معضل ،وبعضها نقوؿ لو :معضل،
وال نقوؿ لو معلق ،وبعضها نقوؿ لو معضل ومعلق ُب آف واحد خبلص ،واضح إف شاء اهلل ا١تعضل طيب.
نأٌب اآلف للحديث ا١ترسل اٟتديث ا١ترسل ُب اٟتقيقة بالعكس اقلب ا١تعلق ،و٭تصل ا١ترسل ،ىا يعٍت
بدال ما يكوف من جهة صاحب الكتاب ،ال يكوف من جهة من الصحايب ،وٯتكن أف ٬تتمع مع ا١تعضل،
وٯتكن أف يفًتؽ ،فدعونا اآلف نأخذ تعريف اٟتديث ا١ترسل ،ما ىو تعريفو ،اتفضل طيب أحسنت .
تعريف الحديث المرسل مثل ما قال األخ ىو ما يرويو التابعي أيا كاف سواء كاف تابعيا أو صغَتا،

ويضيفو إذل النيب  وٯتكن أف نقوؿ تعريفا آخر ،فنقوؿ اٟتديث ا١ترسل ىو ما سقط من إسناده من بعد

التابعي ىو ما سقط من إسناده من بعد التابعي ،إيو ما بينو وبُت النيب 

يعٍت أو كما يقوؿ :ىو ما

يضيفو التابعي إذل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ما يضيفو التابعي إذل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -سيأٌب
إف شاء اؿ .
لو فا١تهم يعٍت دعونا اآلف نتصور السقط الذي من جهة الصحايب ،ىذا السقط أيها األخوة ،يعٍت تريد

التعريف التعريف ٯتكن أف تًتؾ التعريفُت ىو ما يضيفو التابعي إذل النيب 

أو ما سقط من إسناده من

بعد التابعي٨ ،تن حينما نقوؿ عن ىذا اٟتديث :إنو مرسل؛ ألنو سقط من إسناده من بعد التابعي ىذا
السقط ٭تتمل أف يكوف الساقط صحابيا ،فقط فقد يكوف التابعي أسقط الصحايب ،وذكر اٟتديث عن
النيب -عليو الصبلة والسبلـ -وقد يكوف الساقط أكثر من صحايب ،فيكوف الساقط صحابيُت أو أكثر من
صحابيُت؛ ألف بعض الصحابة قد يروي بعضهم عن بعض ،و٭تتمل أف يكوف الساقط صاحيب وتابعي .
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وٯتكن أف يكوف الساقط أكثر من تابعي فاآلف بالكبلـ الذي ذكره اٟتافظ ابن حجر ُب شرحو ُب
صفحة ٓٔٔ من الطبعة اليت عندي ىو يقوؿ إما أف يكوف الساقط صحابيا فقط أو صحابيا وتابعيا،
وعلى القوؿ الثاشل أف الساقط صحايب وتابعي ،إما أف يكوف ىذا التابعي ضعيفا أو ثقة ،نعم فإذا وجدنا أنو
ضعيفا ،فحكم اٟتديث ماذا يكوف ضعيفا ،فإذا وجدنا أنو ثقة يكوف ٯتكن أف يكوف ىذا الثقة أيضا تابعيا
أخذ اٟتديث عن تابعي آخر؛ يعٍت بينو وبُت الصحايب تابعي آخر؛ والتابعي اآلخر ٯتكن أف يكوف أيضا
ضعيفا ،وٯتكن أف يكوف ثقة فإذا كاف ضعيفا ،فاٟتديث ضعيف ،وإذا كاف ثقة فيمكن أيضا أف تتكرر
العملية ،فيمكن أف يكوف أخذه عن تابعي آخر ،والتابعي اآلخر ٭تتمل أف يكوف ضعيفا ،و٭تتمل أف يكوف
ثقة ،وىكذا يكوف تستمر ا١تسألة عدد ما شئت ،لكن يكوف ٯتكن ٢تذا التعدد أف يصل إذل ما ال هناية
ْتسب التجويز العقلي ،لكن ْتسب األمثلة ىل وجد يعٍت أف ىناؾ عدد من التابعُت ،يروي بعضهم عن
بعض إذل درجة كبَتة جدا ،قالوا :نعم أكثر عدد وجدناه ستة ستة من التابعُت كلهم يروي بعضهم عن
بعض .
ومثالو مثاؿ اٟتديث الذي رواه أبو أيوب األنصاري كما ىو واضح أمامكم نعم ُب صفحة ٓٔٔ ىو
حديث  :أيعجز أحدك م أف يقرأ ثلث القرآف ُب ليلة ،فإف من قرأ قل ىو اهلل أحد ُب ليلة ،قد قرأ ثلث
القرآف



ىذا اٟتديث لو نظرنا إليو إذا كاف يعٍت معكم نفس الطبعة ىذه يستحسن تنظروف ُب السند،

الحظوا أنو يرويو منصور وىو ابن ا١تعتمر عن ىبلؿ بن يساؼ عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميموف عن
عبد الرٛتن بن أيب ليلى عن امرأة من األنصار عن أيب أيوب األنصاري ،أبو أيوب ىو السابع ،فأبو أيوب
صحايب يبقى بعد ذلك ،كم العدد ستة ١تاذا ألف منصور بن ا١تعتمر ىو أصغر ىؤالء من حيث يعٍت سواء
طبقة اإلسناد ،أو حىت من حيث السن ،فمنصور ىو من صغار التابعُت فمنصور تابعي وشيخو ىبلؿ بن
يساؼ تابعي ،وشيخو الربيع بن خثيم تابعي ،وشيخو عمرو بن ميموف تابعي ،وشيخو عبد الرٛتن بن أيب
ليلى تابعي ،وا١ترأة على ىذا االحتماؿ أهنا تابعية دعونا يعٍت من التحقيق؛ ألف ُب حاؿ التحقيق يعٍت فيما
أذكر يعٍت بعد أف ذىبت عن اٟتديث األوؿ الًتمذي نص على ىذا أف امرأة أيب أيوب ىذه صحابية ،لكن
دعونا اآلف بناء على ىذا ا١تثاؿ أهنم ستة من التابعُت ،ىذا اٟتديث يعٍت كاف جعل العلماء يلتفتوف إذل
098

متن نخبة الفكر
مسألة السقط ،ولذلك يقوؿ النسائي عن ىذا اٟتديث :إنو أطوؿ إسناد وجد ُب الدنيا ،وحىت اإلماـ أٛتد
الذي ال يكوف بينو وبُت النيب  أحيانا إال ثبلثة رواة ،أصبح بينو وبُت النيب ُ ب ىذا اٟتديث كم راو؟
ال ما ىم ستة ىؤالء التابعوف ستة ،فقط فأصبح تسعة بينو وبُت النيب  تسعة رواة .
ومن عجبهم ّٔذا اٟتديث ألف اٟتافظ ا٠تطيب البغدادي رسالة بعنواف :حديث الستة من التابعُت
أخذ يورد ٚتيع طرؽ ىذا اٟتديث إلعجأّم بو ،وليس ىذا اٟتديث فقط ىناؾ بعض األحاديث األخرى
أيضا تدعو للدىشة حينما تتبع وٕتد أف كل واحد من ىؤالء التابعُت ُب حقيقة األمر نقل اٟتديث عن
تابعي آخر ،وىكذا فؤلجل ىذه ا١تسألة أف التابعي قد يكوف روى اٟتديث عن تابعي آخر كاف رأي ٚتهور
احملدثُت على أف اٟتديث ا١ترسل حديث ضعيف؛ ألنو فقد شرطا من شروط صحة السند ،ما ىو ىذا
الشرط؟ االتصاؿ أحسنت ،ألف اٟتديث اآلف إذا سقط من أحد الرجاؿ ،فمعٌت ذلك أف حصل فيو انقطاع
مثل السلسلة ،فقدت إحدى اٟتلقات خبلص أصبحت السلسلة ال تستطيع أف ٖتمل الثريا فتسقط الثريا
بعض الذين ٭تتجوف باٟتديث ا١ترسل قالوا :ال ألف االحتماؿ قوي جدا أف يكوف ىذا الساقط صحايب،
قالوا :لو كنا وثقنا أف الساقط صحايب لقبلنا اٟتديث ،ألف الصحابة كلهم عدوؿ لكننا نتوقف؛ ألف السقط
٭تتمل أف يكوف الساقط ٭تتمل أف يكوف تابعيا ،والتابعوف فيهم ثقات وفيهم ضعفاء ليسوا كلهم ثقات،
فؤلجل ىذا االحتماؿ رددنا اٟتديث ا١ترسل ،ومن ىنا األمر يدعونا إذل االنتقاؿ إذل حكم اٟتديث ا١ترسل،
فاختلف العلماء فيو إذل ثبلثة مذاىبٚ ،تهور احملدثُت قالوا :اٟتديث ا١ترسل حديث ضعيف ،وىذا يعٍت
أيضا رأي لبعض الفقهاء ولبعض األصوليُت.
أبو حنيفة ومالك ورواية عن أٛتد قبلوا اٟتديث ا١ترسل بشرط أف يكوف ا١ترسل ٦تن ال يرسل أو ٦تن ال
يروي إال عن ثقة ،قبلوا اٟتديث ا١ترسل بشرط أف يكوف ا١ترسل ال يروي إال عن ثقة ،وىذا يعٍت ىو ا١تذىب
ا١تتساىل.
ىناؾ مذىب ثالث وىو مذىب اإلماـ الشافعي -رٛتو اهلل ،-ويعترب مذىبا وسطا بُت ا١تذىبُت
السابقُت ،فالشافعي -رٛتو اهلل -قاؿ اٟتديث ا١ترسل عندي مردود ،القوؿ الثالث ىذا قوؿ الشافعي القوؿ
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الثالث ىو قوؿ الشافعي ،وىو التفصيل ٦تكن نسميو ّٔذه التسمية التفصيل يعٍت التفصيل ُب حكم
اٟتديث ا١ترسل ،فقاؿ :حكمو عندي أنو مردود إال بشرط من ىذه الشروط اآلتية ،فاشًتط ُب اٟتديث
ا١ترسل شرطُت :شرط ُب الراوي نفسو ،ونسميو ِ
ا١ترسل بكسر السُت ،وشرط ُب اٟتديث نفسو وىو اٟتديث
ا١ترسل بفتح السُت ،أما الشرط الذي اشًتطو ُب ا١ترسل يعٍت الراوي ،فأوؿ شرط قاؿ أف يكوف من كبار
َ
التابعُت مثل سعيد بن ا١تسيب ،فلو جاء عن صغار التابعُت مثل قتادة أو الزىري ،فالشافعي ال يقبلو،
فالشرط األوؿ اآلف ُب ا١ترسل أف يكوف من كبار التابعُت ،الشرط الثاشل ُب ا١ترسل أيضا أال يروي إال عن
ثقة يقوؿ إذا ٝتى أحد شيوخو يسمي ثقة فلو تبُت أف بعض شيوخو ضعفاء ،فالشافعي يرد حديث ذلك
الذي أرسل ،الشرط الثالث ُب ا١ترسل نفسو أيضا أف يكوف ىو ثقة ُب نفسو ْتيث إذا شارؾ الثقات
ا١تأمونُت دل ٮتالفهمْ ،تيث إذا شارؾ الرواة ا١تأمونُت دل ٮتالفهم .
قد يكوف ىذا الشرط يعٍت يريدوف توضيحو ىذا ٯتكن أف نرجع للحديث الشاذ تذكروف اٟتديث
الشاذ ،قلنا ُب تع ريفو ماذا ؟ :ما يرويو الثقة ٥تالفا من ىو أوثق منو ،فالشافعي رٛتو يقوؿ ال بد أف يكوف
ىذا الراوي ثقة ،وإذا شارؾ الرواة ا١تأمونُت دل ٮتالفهم ،فهو يستدؿ على ثقة ىذا الراوي ٔتوافقتو للرواة
اآلخرين ُب الراوية ،لكن إذا كاف ٮتالفهم فهو يستدؿ ّٔذا على أف الراوي دل تكتمل ثقتو ،فبالتارل الراوي
الذي ّٔذه الصفة يرد الشافعي مرسلو ىذه الشروط الثبلثة اشًتطها الشافعي ُب الراوي ا١ترسل بكسر
السُت.
ُب شيء؟ ال الشرط الثالث ال ٯتكن أف يضم للشرط الثاشل ،ألف الشرط الثاشل يقوؿ ال يروي إال عن
ثقة يعٍت يشًتط ُب شيخو شيخ ىذا ا١ترسل ،فالشافعي يتخوؼ يقوؿ أنا أٗتوؼ من ىذا ا١ترسل أنو قد

يكوف مثبل قاؿ قاؿ النيب 

وُب حقيقة األمر أف الذي حدثو ّٔذا اٟتديث شيخو الضعيف عن صحايب،

فيصبح اٟتديث ضعيفا ،يقوؿ ال بد أنا أف ٭تصل عندي طمأنينة إذل حد ما بأف ىذا الرجل ٯتكن أف
يكوف فعبل دل يسقط من السند عنده إال الصحايب أو على األقل صحايب وراو ثقة ىذا مقصود الشافعي،
فهذه الشروط الثبلثة ُب ا١ترسل نفسو.
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ٍب اشًتط شرطا معها من أحد الشروط اآلتية ُب اٟتديث ا١ترسل يعٍت ا١تنت ا١تروي نفسو ،فيقوؿ ىذا
اٟتديث ال يكفي ّٔذه الصورة يعٍت لو اكتملت ىذه الشروط الثبلثة ُب الراوي ا١ترسل ما يكفيٍت ال بد أف
ينضم إليها شرط من أحد ىذه الشروط ُب ا١تنت ا١تروي ،يعٍت اٟتديث ا١ترسل ،ما ىي ىذه الشروط؟ .
األول :أف يرد ذلك اٟتديث موصوال من طريق آخر ،ولو ضعيفا أف يرد ذلك اٟتديث موصوال من
طريق آخر ولو كاف ضعيفا.
الشرط الثاني :أو يعٍت على التخيَت يعٍت إذا دل ٧تد ٯتكن ننتقل ٢تذه النقطة الثانية أو يرد مرسبل لكن
من غَت طريق من أرسلو وبشرط أف يكوف ا١ترسل الثاشل أخذ عن غَت شيوخ ا١ترسل األوؿ  -معليهش يعٍت
خليكم معي تفهموف ،النقطة ىذه .
الشافعي  -يقوؿ يعٍت لو جاءشل اآلف حديث يقوؿ فيو سعيد بن ا١تسيب ،وسعيد بن ا١تسيب تابعي

سعيد بن ا١تسيب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  أو هنى النيب 

عن بيع اللحم باٟتيواف ،أو عن بيع اللحم

بأصلو ،ىذا حديث ٍب جاءشل ىذا اٟتديث من طريق راو آخر من كبار التابعُت ،وليكن مثبل أبا عثماف
النهدي ،فيقوؿ إذا جاءشل ىذا اٟتديث من طريق ذلك ا لتابعي اآلخر من كبار التابعُت ،فأنا ٯتكن أف أقبلو
لكن بشرط أف أنظر إذل شيوخ أيب عثماف النهدي ،ىل فيهم أحد أخذ عنو سعيد بن ا١تسيب ،فإذا نظرت
ووجدت أف ىناؾ مثبل قيس بن أيب حازـ ،روى عنو سعيد بن ا١تسيب ،وروى عنو أبو عثماف النهدي،
فيقوؿ :آه ُب ىذه اٟتاؿ أنا ال أقبل ليو يا شافعي قاؿ الحتماؿ الحظوا حيطتو -رٛتو اهلل -قاؿ :الحتماؿ
أف يكوف سعيد بن ا١تسيب وأبو عثماف النهدي قد رويا ىذا اٟتديث عن قيس بن أيب حازـ ،وبالتارل ٨تن
ال نعرؼ ىل قيس بن أيب حازـ أخذ ىذا اٟتديث عن صحايب مباشرة عن النيب  أو يكوف أخذه عن
تابعي آخر  ،والتابعي اآلخر ٭تتمل أف يكوف ضعيفا ،وبالتارل يصبح اٟتديث ُب أصلو ضعيفا ،وىو من

طريق واحد ،فهم يعٍت يعملوف ىذا ا١تخ ألجل االحتياط ٟتديث النيب 

لكن يقوؿ :لو وجدت مثبل

اٟتديث من طريق أيب وائل شقيق بن سلمة أو من طريق عبيدة السلماشل ،ونظرت وإذا بشيوخ عبيدة
ا لسلماشل دل يأخذ عنهم سعيد بن ا١تسيب ،فأنا ُب ىذه اٟتاؿ ٯتكن أضم اٟتديثُت ىذين بعضهما مع

210

متن نخبة الفكر
بعض ويصبحا حديثا مقبوال لكن مقبوال ما فسره الشافعي ىل يصبح حسنا أو صحيحا؛ ألف التقسيم ىذا
ما كاف شائعا ُب وقتو ،ولكن عندىم أف اٟتديث يكوف مقبوال يعٍت يعمل بو ،فبهذه الصورة أنا أسائلكم
ماذا يصبح اٟتديث يعٍت بالتقاسيم اليت أخذناىا سابقا؟ ىا ...أحسنت ،حسنا لغَته يصبح اٟتديث حسنا
لغَته .
يعٍت حديث ضعيف مع حديث ضعيف آخر انضم بعضهما مع بعض فأصبح اٟتديث أيش حسنا
لغَته ،مثل تذكروف قلنا :ا١تشلوؿ واألعمى كل واحد منهم ٬ترب ضعف الثاشل نعم ،ىذا ىو الشرط الثاشل ُب
اٟتديث ا١ترسل نفسو الذي اشًتطو الشافعي ،الشرط الثالث قاؿ :يعٍت لنفرض أنٍت ما وجدت اٟتديث
موصوال طبعا أنا نسيت أف أذكركم بالشرط األوؿ.
يقوؿ الشافعي -رٛتو اهلل :-يعٍت اٟتديث إذا جاءشل موصوال ،يعٍت ما ىو مرسل ما فيو انقطاع ،ولكن
ُب إسناده ضعف يسَت مثل راو ُب حفظو ضعف ،فأنا ٦تكن أقبل اٟتديث ّٔذه الصورة ،فأضم ىذا
اٟتديث ا١توصوؿ مع اٟتديث ا١ترسل الذي بالصفة اليت ذكرناىا ،فيصبح اٟتديثاف يشد بعضهما ضعف
بعض ،نفس العملية أيضا يعٍت يكوف حسنا لغَته .
الشرط الثالث :قاؿ :لو دل يرد اٟتديث موصوال وال مرسبل من وجو آخر ،فبل بأس أف يعضده قوؿ
صحايب ،فالشرط الثالث أف يعضده قوؿ صحايب ،وقوؿ الصحايب يعٍت معروؼ ،إذا كاف الصحايب ما

نسب ىذا القوؿ للنيب 
 هنى عن بيع اٟتيواف بأصلو أو عن بيع اللحم بأصلو ،ىذا اٟتديث من األحاديث اليت ٯتكن أف ٯتثل

ولكنو قالو من تلقاء نفسو ،يعٍت مثبل حديث يرويو سعيد بن ا١تسيب أف النيب

ّٔا ،فهو فعبل أرسلو سعيد بن ا١تسيب ،لكن بعد النظر وجد أف ىذا اٟتديث قد عمل بو أبو بكر الصديق
 فيقوؿ عمل أيب بكر الصديق يعٍت ٖترٯتو أف يباع اللحم بأصلو ،وىو اٟتيواف؛ ألنو يعترب يعٍت من أنواع
ا لربا ،عندي شد من ضعف مرسل سعيد بن ا١تسيب فأصبح ىذا مقبوال عندي ،فأخذ بو الشافعي -رٛتو
اهلل.-
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الشرط الرابع :من الشروط اليت يشًتطها ُب الراوي ا١ترسل ،قاؿ :لو دل يوجد ال موصوال وال مرسبل من
وجو آخر ،ودل يعضده قوؿ صحايب ،فيمكن أف أتنزؿ إذل شرط آخر ،وىو أف يكوف عليو عمل أكثر أىل
العلم ،أف يكوف عليو عمل أكثر أىل العلم.
يقوؿ ىذا العمل يعٍت حينما يصبح متسلسبل ،يدؿ على أف ىذا اٟتديث لو أصل؛ ألف إذا وجدنا
شيوخنا يعملوف بو وشيوخ شيوخنا ومن فوقهم ،فهذا يدؿ على أف العمل متسلسل من النيب  وىذا يعٍت
من الشروط الضعيفة ُب شروط الشافعي -رٛتو اهلل -تعاذل ،فهذا ىو ا١تذىب الثالث ،ونقف عنده ألشل
أجد الوقت قد انتهى .نعم.
الشرط الرابع :أف يكوف عليو عمل أكثر أىل العلم.
ىذا يعٍت ُب حاؿ عدـ التعارض لكن لو تعارض اٟتديث ا١ترسل مع حديث آخر أقوى منو فالشافعي
ال يقبلو.
نعم ،األوؿ ُب ا لراوي ا١ترسل نفسو يشًتطها الشافعي كلها كل الثبلثة ،والشروط اليت ُب ا١ترسل يقوؿ ال
بأس بواحد واحد فقط منها لكن ّٔذا الًتتيب ،األوؿ أفضل عند الشافعيٍ ،ب الثاشل ٍب الثالث ٍب الرابع.
نعم ،واهلل الراجح أنا عندي قوؿ الشافعي ىو الراجح مع التحفظ على الشرط األخَت وىو أف يكوف
عليو عمل أكثر أىل العلم.
س- :طيب قبل ما نبدأ باألسئلة -يعٍت قبل أمس فيو بعض األخوة سألٍت أحدىم عن حديث:



ثبلث مهلكات وثبلث منجيات وثبلث كفارات  إذل آخر اٟتديث ،وىو حديث يعٍت فيو طوؿ يقوؿ
ما مدى صحتو؟ .
ج :أقوؿ :اٟتديث أنا رأيت الشيخ األلباشل حسنو ،لكٍت حينما نظرت ُب طرؽ اٟتديث دل يطمئن قليب
إذل ذلك التحسُت؛ ألف كما تذكروف يعٍت ذكرت لكم قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهللُ -ب اٟتديث
الذي ترد لو طرؽ كثَتة ،لكن ما فيها وال طريق فيها يعٍت مثبل على األقل أف أحد طرقو حسنة ،حسنة
اإلسناد بل كلها ضعيفة.
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فشيخ اإلسبلـ يتعجب يقوؿ :كيف يكوف ىذا اٟتديث ٬تمع ..ما يرويو إال الضعفاء٬ ،تمع على
روايتو الضعفاء ،فهذا اٟتديث يعٍت ٯتكن أف يكوف مثاال ٢تذا؛ ألف لو طرقا عن حوارل ٯتكن أربع أو ٜتسة
من الصحابة ،وكل صحايب أو معظم الصحابة ٕتد الواحد منهم لو طرقا عنو ،وىكذا.
لكن ما فيها وال واحدة تسلم من القدح ،بل بعضها تصل لدرجة ا١توضوع وبعضها ضعيف جدا،
فاٟتقيقة يعٍت أنا ما اطمئن قليب إذل ٖتسينو ،ولذلك يعٍت أقوؿ :يتوقف على اٟتكم عليو باٟتسن أو الصحة
.
س :أما حديث الفتنة نائمة أحد األخوة يسأؿ يقوؿ :ىل ىذا اٟتديث صحيح الفتنة نائمة لعن اهلل
من أيقظها؟ .
ج :فهذا اٟتديث رواه الرافعي يعٍت ما أذكر من رواه غَت الرافعي ،وىو حديث ضعيف.
ال ىو يعٍت اٟتسن لغَته يكوف ضعفو ضعفا يسَتا ،يعٍت من قبل اٟتكم ،لكن ىو يتكلم عن اٟتديث
الذي ضعفو ،يعٍت بغَت ىذه الصورة.
س :أحد األخوة يقوؿ ذكرت األقواؿ الثبلثة ُب ا٠تبلؼ ُب ا١ترسل أرجو إعادة القوؿ الثاشل؟
ج :القوؿ الثاشل :ىو قوؿ ٚتهور الفقهاء قوؿ أيب حنيفة ومالك ،وىو رواية عن اإلماـ أٛتد -رٛتهم
اهلل تعاذل -يقولوف بقبوؿ اٟتديث ا١ترسل بشرط أف يكوف ا١ترسل ال يروي إال عن ثقة ،ويكوف ىو ثقة ُب
نفسو أيض ا ،مع يعٍت لو دققنا النظر ،فمثبل اإلماـ أٛتد يعٍت وردت عنو عدة أقواؿ ُب ىذه ا١تسألة من
ٚتلتها :أنو وافق الشافعي ُب شروطو كما حكاه أبو داود عنو ،وُب بعض األقواؿ عنو أنو اشًتط ُب ا١ترسل
أف يكوف من كبار التابعُت ،يعٍت ما ذكر بقية الشروط اليت ذكرىا الشافعي ،فعلى كل حاؿ ،لو -رٛتو اهلل-
يعٍت عدة أقواؿ ُب ىذه ا١تسألة.
أحد األخوة يقوؿ :إف بعضنا ال يفهم الدرس إال ّٔذا األسلوب ،يعٍت طريقة التمثيل وكذا.
أقوؿ :إف شاء اهلل أنا يعٍت أعتذر لكم عن قبل أمس ،يبدو كاف فيو شيء من العجلة ،لكن -إف شاء
اهلل -سأحاوؿ جاىدا أف أمثل حىت تفهموا ،إف شاء اهلل.

214

متن نخبة الفكر
س :أحد اإلخوة يقوؿ :ىل ٖتققت شروط الشافعي ُب اٟتديث ا١ترسل أـ ال ؟

ج :أقوؿ :نعم ٖتققت حديث أف النيب 

هنى عن بيع اللحم بأصلو ٖتققت الشروط عند الشافعي

فيو.
بعض اإلخوة يبغي يأخذ نصيب األسد ،يسأؿ ويكوف السؤاؿ عدة أسئلة ،ىا ٧تاوب واحدا ،و٩تلي
الباقي ال أي واهلل األسئلة ُب اٟتقيقة كثَتة ،لكن ٯتكن فعبل كما اقًتح األخ  ،من ىذه الورقة ا١تشتملة على
ٜتسة أسئلة ،نأخذ سؤاال واحدا ونًتؾ بقية األسئلة ُب الدرس القادـ ،يقوؿ :ىل يوجد نظم لنخبة الفكر
مطبوع ،وإذا كاف ذلك فأيهما أنسب وأسهل للحفظ ذلك النظم أو منت النخبة .
أقوؿ :نعم الصنعاشل -رٛتو اهلل -صاحب سبل السبلـ نظم النخبة ُب نظم ٝتاه قصب السكر ،والنظم
مطبوع ،وعليو أيضا تعليق أشبو ما يكوف بالشرح شارحو رجل كاف أظنو درس ُب أحد ا١تعاىد العلمية،
لكٍت نسيت اٝتو على كل حاؿ ،يعٍت الكتاب مطبوع من أراد أف ٭تفظ ،فهي منظومة سهلة اٟتفظ وجيدة
ُب نظمها ،وٯتكن يكوف حفظها أسهل عندي أف حفظها الظاىر أهنا تقع ُب حوارل ٕٓٔ بيت تقريبا ُب
ىذه اٟتدود.
س :أحد األخوة يقوؿ :مر تعريف اٟتديث ا١ترسل كما ذكرت ،وىو ما سقط من إسناده ما بعد
التابعي قد يرد إشكاال على ىذا التع ريف؛ ألف الساقط ما بعد التابعي من ىو ،أىو التابعي الذي بعده أو
الذي بعده؟؛ ألف التابعي ٦تكن يروي عن عدة تابعُت؛ والتابعي األخَت وال يعقل أف يكوف الراوي ا٠تامس

من التابعُت بداية ىو الذي رفعو إذل النيب  ؛ فلذا األبلغ ُب التعريف ىو الذي رفعو التابعي إذل النيب 
.
ج :أقوؿ :نعم أنا ُب اٟتقيقة أرتاح إذل ىذا التعريف؛ لكونو أوضح ،ولكن ليس معٌت ىذا أف التعريف
اآلخر ،ٯتكن أف يرد عليو إشكاؿ إذا دققنا ،لكن لكونو أوضح ُب أذىاننا ،فأقوؿ التعريف األنسب
للحديث ا١ترسل ىو ما يضيفو التابعي إذل النيب  ىذا سادل من االعًتاض.
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س :أحد األخوة يقوؿ :إذا كاف ا١ترسل ىو ما سقط من إسناده الصحايب والصحابة كلهم ثقات،
كيف يكوف ا١ترسل من أقساـ ا١تردود؟
ج :أقوؿ :ما ذكرت أنا أف الساقط من اإلسناد صحايب لو كاف الساقط من اإلسناد صحابيا ،وعرفنا
أنو ىو صحايب ،ما كاف عندنا إشكاؿ فعبل .
الصحابة كلهم عدوؿ ،لكن أنا ذكرت لكم قلت :إما أف يكوف صحابيا أو صحابيا وتابعيا ،فعلى
القوؿ الثاشل ،وىو تابعي قد يكوف التابعي ضعيفا ،وقد يكوف ثقة ،وإذا كاف ثقة ،فقد يكوف رواه أيضا عن
تابعي آخر عن ذلك الصحايب ،وىكذا يعٍت ُب التقسيم الذي ذكرناه.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :كيف نعرؼ عدد من سقطوا من السند واحدا أو أكثر الرجاء التوضيح؟.
ج :أقوؿ :سيأٌب -إف شاء اهلل -التوضيح بإذف اهلل؛ ألف ىذا يعرؼ بالتاريخ ،و١تا نأخذ -إف شاء اهلل-
ا١تنقطع وا١تدلس وا١ترسل ،ا٠تفي يتبُت لنا كيف نستطيع معرفة عدد الساقط من ذلك اإلسناد.
س :أحد األخوة يقوؿ :ما معٌت قو٢تم ُب ترٚتة أحد الرواة :موالىم البصري الكوُب ...إذل آخره؟ .
ج :أقوؿ :ىذه من األمور اليت يهتم ّٔا احملدثوف ،وىي أمور مهمة ،فمثبل يعٍت نسب الراوي يستطيعوف
بو التمييز بُت راو وراو آخر يشبهو ُب نفس االسم ،فمثبل أبو إسحاؽ لو جاءنا ُب إسناد ىكذا ،يشكل
علينا األمر ،ىل ىو أبو إسحاؽ السبيعي أو أبو إسحاؽ الشيباشل؟ لكن لو ميز قيل لنا :أبو إسحاؽ
الشيباشل أو أبو إسحاؽ الكوُب خبلص ينتهي اإلشكاؿ ،وحينما يقوؿ أبو إسحاؽ الشيباشل أو أبو إسحاؽ
الكوُب ،قد يعٍت يظن البعض أنو من أصلهم ،يعٍت أصلو فعبل شيباشل أو أصلو ٫تداشل ،أو ما إذل ذلك،
فهذا قد يكوف فيو شيء يعٍت من الكذب ،فبيانا للحقيقة ىم يقولوف موالىم يعٍت أنو ليس من أصلهم
ولكنو موذل موذل لبٍت شيبياف أو موذل ٢تمداف مثبل ،وىكذا فحينما يقولوف ُب الراوي فبلف فبلف موالىم
ٕتد قبل كلمة موالىم نسبة إما نسبة إذل مثبل بٍت شيباف ،أو إذل بٍت ٘تيم أو إذل ٫تداف أو إذل قريش أو غَت
ذلك من القبائل.
فهو موذل لتلك القبيلة ،أما قو٢تم :البصري الكوُب إذل غَت ذلك ،فهذه أيضا مهمة ومعرفة إقامة الرواة
ىذه من أنواع علوـ ا١تصطلح ،وستػأٌب -إف شاء اهلل -معنا ُب آخر الكتاب معرفة مواطن الرواة ،لو نظرًب
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ُب الفهرس فهرس الكتاب ستجدوف عنوانا ،معرفة أوطاف أو مواطن الرواة ،ىذه يستفيدوف منها ُب مسألة
ذكرمها لكم سابقا ،وىي مسألة ا١تعاصرة واللقي وإمكاهنا وما إذل ذلك .
فمثبل إذا كاف ىذا الراوي حدث عن ىذا الراوي ،لكن ما تبُت لنا ىل لقيو أو دل يلقو ،لكن عرفنا أف
ىذا بصري وىذا بصري ،فكبل٫تا عاش ُب البصرة وتعاصرا فًتة طويلة من الزمن ،فمعٌت ذلك أف ىناؾ
احتماال قويا على أف أحد٫تا ٝتع من اآلخر ،لكن إذا كاف أحد٫تا من بلد واآلخر من بلد ،فهذا يرد عليو
إيرادات أخرى؛ ولذلك ىذه من فوائد معرفة مواطن الرواة.
س :ي قوؿ :ىل كل رجل روى عنو البخاري ومسلم ٭تتج بو على إطبلقو أـ ٭تتاج األمر إذل تفصيل أو
ال بد من تقيد؟.
ج :أقوؿ :ال ليس األمر على إطبلقو ،فهذا الراوي إما أف يكوف احتج بو البخاري ومسلم أو ال ،فإذا
دل يكن احتجا بو ،وإ٪تا جاءا بو ُب الشواىد وا١تتابعات ،فهذا يعٍت األمر ما ُب شك أنو ال ٭تتج بو ،لكن
إذا كاف ذلك الراوي احتج بو البخاري ومسلم ،فقد يكوف احتجاجهما بالراوي؛ ألنو فعبل ثقة ،وقد يكوف
احتجاجهما بالراوي؛ ألهنما خربا حديثو وعرفاه ،وال يتأتى ىذا إال للبخاري ومسلم ومن كاف مثلهما ،أما
٨تن الضعفاء فبل نستطيع معرفة و٘تييز أحاديث ذلك الراوي صحيحها من سقيمها.
س :يقوؿ :ىل كتاب رجاؿ الصحيحُت أو ما يقارب ىذا االسم بالفعل ٚتع كل رجاؿ الصحيحُت أـ
ال؟
ج :أقوؿ :نعم ىناؾ من ألف ُب رجاؿ البخاري فقط ،وىناؾ من ألف ُب رجاؿ مسلم فقط،
فالكبلباذي ألف ُب رجاؿ البخاري وابن منجويو ألف ُب رجاؿ مسلم ،وجاء بعد٫تا ابن طاىر ا١تقدسي
ابن القيصراشل ا١تعروؼ بابن القيصراشل ،فجمع بُت الكتابُت ُب كتاب ٝتاه اٞتمع بُت رجاؿ الصحيحُت،
ففي حد علمي أف ىذا الكتاب مشل ٚتيع رجاؿ الصحيحُت .
س :يقوؿ األخ :ىل األصح تقدصل القوؿ على الفعل أـ العكس؟.
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ج :أقوؿ :ال .األصح تقدصل القوؿ على الفعل ،لكن أيضا ىذه ا١تسألة يعٍت للعلماء فيها كبلـ طويل،
منهم من يأخذ ّٔذه القاعدة ،ومنهم من ال يأخذ ّٔا ،فالذي يأخذ ّٔا يقوؿ :إننا نقدـ القوؿ على الفعل؛

ألف القوؿ من النيب 

يفيد أف اٟتكم لعموـ أمتو ،والفعل قد يكوف ٥تتصا بو ،فبعضهم يعٍت من باب

التمثيل حىت أبسط عليكم ،مثبل حديث النهي عن الشرب قائما ،وكوف النيب عليو الصبلة والسبلـ شرب
قائما ،بعضهم ألجل يعٍت التوفيق بُت ىذه األحاديث ،قاؿ :حديث النهي عن الشرب قائما هني من النيب
 فهذا يفيد التحرصل ،وحديث أنو عليو الصبلة والسبلـ شرب قائما ىذا فعل للنيب عليو الصبلة والسبلـ،
والفعل قد يكوف خصوصية للنيب  فقد يكوف ٖترٯتا على أمتو ومباحا لو ،ولكن ىذا عليو مؤاخذات كما
قلت لكم.
س :أحد األخوة يقوؿٝ :تعت ُب أحد األشرطة للشيخ األلباشل أنو ضعف حديث  :كاف آخر
األمرين من رسوؿ اهلل  ترؾ الوضوء ٦تا مست النار  وقاؿ بأنو ال حرج ُب ذلك فما ىو الصحيح؟.
ج :أقوؿ :كوف الشيخ األلباشل مثبل يضعف ىذا اٟتديث ،طبعا ٨تن أوردناه ألجل تقريب ا١تسألة
لؤلذىاف ،ودل نتطرؽ ١تسألة صحة اٟتديث من عدمو ،وحىت لو كاف الشيخ األلباشل يعٍت ضعف اٟتديث،
فليس معٌت ىذا أنو يقوؿ بأ نو ٬تب أف يتوضأ اإلنساف ٦تا مستو النار ،لكنو يقوؿ :ىذا اٟتديث يعٍت
ضعيف ،أما ما تضمنو اٟتديث من فقو فهو ال ٮتالف فيو.
س :أحد األخوة :ىل يعد من خالف ُب النقل يعد كاذبا ومن شهد معو أو ال؟.
ج :أقوؿ لو :ىذه ا١تسألة فيها تفصيل ،يعٍت إذا كاف الذي خالف يعترب ىذا يعٍت خطأ أخطأ فيو،
فهذا يغتفر للراوي ،وىذا سيأتينا -إف شاء اهلل -فيما بعد ُب مبحث كيف نستطيع أف نعرؼ أف الراوي
عدؿ ،وكيف نستطيع أف نعرؼ أف الراوي ضابط ،يعٍت :مب تعرؼ العدالة؟ ،ومب يعرؼ الضبط ،ىذا سيأتينا
إف شاء اهلل -عن قريب.س :يقوؿ :ما رأيك فيمن يقوؿ :إف الشاىد ىو ا١تنت ،وا١تتابع ىو السند؟.
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ج :أقوؿ :ىذا يعٍت سبق فصلنا فيو ،قلنا :ىناؾ من قاؿ :ىذا القوؿ وىو الراجح ،وىناؾ من قاؿ :ال
االلتفات يعٍت للمنت نفسو ،وذلك القوؿ مرجوح ،يعٍت ىذا إف شاء سبق التفصيل فيها ،فلعل األخ يعٍت
يراجع الشريط ا١تسجل فيما يغٍت عن اإلعادة اآلف ،ويبدو رل أنو ما كاف حاضرا ،أو يعٍت دل يكن مستوعبا
ا١تسألة.
س :يقوؿ :أال يكوف صاحب ا١تتابعة الناقصة أقوى من ناحية اٟتجة؟ من صاحب ا١تتابعة التامة؛ ألنو
أقرب للنيب -صلى اهلل عليو وسلم-؟.
ج :أقوؿ :ال ٨تن ننظر إذل الراوي األسفل؛ ألجل وجود من يشهد معو ،فإذا كاف الراوي األسفل ،يعٍت
اعترب ٥تالفا ،فهذه ا١تتابعة التامة ببل شك أهنا تقويو ىو يعٍت ،لو نظرنا ُب شخصُت نقبل خربا عن إنساف
واحد ،وىذا ا٠ترب فيو شيء من االختبلؼ ،فمن الذي ٨تكم لو بأنو أصاب من عدمو٨ ،تكم ١تن جاء
إنساف يشهد معو ،فلو جاءنا واحد ثالث ،وقاؿ :ال أنا أشهد لفبلف بأف فبلنا قاؿ كذا وكذا؛ ألصبح ىذا
مقويا لو ،لكن لو كاف جاءنا واحد ،وقاؿ :ال أنا ما أشهد ألحد من ىؤالء االثنُت عن فبلف الذي ىو
شيخهما ،لكن أشهد بأف فبلنا األعلى قاؿ كذا ،فاألمر ال يصبح من القوة كما ىو ُب األسفل ،وأظن ىذا
إف شا ء اهلل واضحا ،والذي دل يتضح لو ىذا يتضح لو إف شاء اهلل ،بعدما يتعمق ُب ٗتريج األحاديث
ودراسة أسانيدىا سيجد أف ىذا القوؿ كما قلت لكم.
س :يقوؿ ىل ثبت عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أنو قاؿ :يقبض الواحد قبضتُت على ٟتيتو ،وما
زاد فليقصو؟.
ج :ا١تهم يعٍت أقوؿ ىذ ا حصل من فعل ابن عمر ،ما ىو من قولو وال من قوؿ ابن عباس ،عبد اهلل بن
عمر -رضي اهلل تعاذل عنهما -اجتهد ُب اٟتج ،فأخذ من ٟتيتو ما زاد عن القبضتاف ٟتيتو طويلة ،فقبض
بيده ىكذا ،والشعر الذي زاد عن القبضة قصو ،فهذا اجتهاد منو -رضي اهلل تعاذل عنو -فمن العلماء من
اعترب اجتهاده ىذا ،يعٍت كالدليل على جواز أخذ ما زاد عن القبضة ،ومنهم من قاؿ :العربة ٔتا رواه وىو
وجوب ترؾ اللحية بالكلية ،يعٍت دوف التعرض ٢تا ،وىذا إف شاء اهلل أرجح وأحوط .مع العلم أف مرضى
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القلوب اآلف يعٍت ىم مسكوا طرؼ من ا١تسألة ودل يأخذوا باقيها ،فأخذوا على أف األخذ من اللحية جائز
على اإلطبلؽ ،يعٍت من الذي منا ٟتيتو تصل إذل أكثر من القبضة ،ٯتكن لو نظرنا ُب اإلخوة اٟتاضرين ما
أدري ٩ترج بواحد أو اثنُت أو ما ٩ترج ،والباقي كلهم دوف القبضة.
ىا صحيح ُب صحيح البخاري أف ابن عمر أخذ ما زاد عن القبضة موجود ُب صحيح البخاري ،يعٍت
ما فيو مطعن ،ىا قلت ىذا ،أنا قلت :إف العلماء قالوا :إف العربة ٔتا رواه ابن عمر ال ٔتا رآه ابن عمر .نعم
.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :ما ىو الراجح ُب سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده؟.
ج :أقوؿ :الراجح كما قاؿ اإلماـ أٛتد :رٔتا قبلناه ،ورٔتا وجس ُب القلب منو ،فإذا كاف ا١تنت الذي
جاءنا ّٔذا اإلسناد ليس فيو نكارة ،فاألصل فيو أنو حسن لذاتو إف شاء اهلل ،لكن إذا وجد فيو ما يدعو
للتوقف ،فيمكن للعادل أف يتوقف ُب قبولو كما قاؿ اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل.-
س :أحد األخوة يقوؿ قد كثرت الكتب احملققة ُب الساحة من ا١تعاصرين ونظرا ألنٍت ال أعلم مدى
باعهم ُب علم اٟتديث فأرجو من فضيلتكم تبيُت حاؿ األخ الفاضل مشهور بن حسن؟.
ج :أقوؿ :األخ مشهور فيما علمتو ،يعٍت ٖتقيقاتو رائعة وجيدة ،لكن يعٍت قد ٮتالف ُب بعض
اجتهاداتو ،فعلى العموـ ىو جيد ،لكن قد يرى رأيا ٮتالف فيو ،وىذا يعٍت ٭تصل بُت ٚتيع أفراد األمة ،وال
تكاد ٕتد اثنُت يتفقاف ُب كل شيء ،وٓتاصة ما كاف من قبيل الرأي.
س :يقوؿ قاؿ   أٯتا امرأة خلعت لبسها يعٍت ثيأّا ُ -ب غَت بيت زوجها  إذل آخره ،وىل
لو أرادت ا١ترأة أف تغَت مبلبسها ُب بيت أختها لطوؿ وقت الزيارة من الظهر إذل الليل أو يوـ وليلة ،ىل
تقع ُب العقوبة اليت ُب اٟتديث.
ج :أقوؿ :نعم ىذا حديث جاء عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أنو قاؿ:
ثيأّا ُب غَت بيت زوجها





أٯتا امرأة خلعت

فأظن ُب آخر ُب اٟتديث أهنا ملعونة أو شيئا من ىذا ،وىذا اٟتديث يعٍت

ىو من حيث الصحة ىو صحيح ،لكن من حيث فقهو ففي اٟتقيقة فيو إشكاؿ ،ومن إشكالو أف سبب
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ورود اٟتديث ُب بعض طرقو؛ ألنو جاء من حديث عائشة وغَتىا أف نسوة قدمن على عائشة من جهة
الشاـ ،فسألتهن عن ا١توطن الذي جئن منو ،فأخربهنا بأهنن جئن من الشاـ أو من بلد يقاؿ ٢تا :الكورة ُب
الشاـ ،فذكرت ٢ت ن أف ذلك البلد فيو ٛتامات؟ فأج ن بنعم فذكرت ٢تن حديث النيب  الذي فيو ىذا
التحذير يعٍت كأهنا تقوؿ :إف اليت تذىب إذل اٟتماـ واٟتمامات ُب وقتهم ليس كاٟتمامات ا١تقصودة ُب
وقتنا اٟتاضر ،يعٍت ُب وقتهم ،كاف يكوف ُب البلد عدة ٛتامات ،يكوف فيها الظاىر أشياء من يعٍت من
قبيل تلطيف لؤلجساـ مثل البخار ،وغَت ذلك ويأتوهنا باألجرة ،وٓتاصة اٟتمامات النسائية ٦تكن تكوف
عرضة للتكشف وما إذل ذلك ،فعائشة -رضي اهلل عنهاٖ -تذر ىؤالء النسوة من أف ٗتلع ا١ترأة ثيأّا ُب غَت
بيت زوجها ،وذكرت ٢تن حديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ -لكن يعٍت قواعد الشرع معروفة ،ومغزى
ىذا اٟتديث معروؼ أهنا ٗتلع ثيأّا ُب غَت بيت زوجها ،يعٍت فيما يدعو للريبة ،أما إذا كانت ُب مثل بيت
أختها أو بيت أىلها أو ما إذل ذلك ،فمن الواضح يعٍت أف ىذا اٟتديث ال يقصد بو من كانت ىذه
صفتها.
س :يقوؿ :أيضا ىل يوجد حديث ّٔذا اللفظ  جنبوا صبيانكم مساجدكم  ؟
ج :نقوؿ :نعم لكنو حديث غَت صحيح ،بل قد يصل إذل ا١توضوع.
س :يقوؿ :يرجو أف نفصل لو ُب معٌت الكتاب ا١تستخرج ،وكذلك ا١تستدرؾ ،يقوؿ :ويعلم اهلل أشل
١تتشوؽ بشدة ١تعرفتها؛ ألشل دائما أطالع ُب كتب ا١تصطلح ،وأجد أمامي حاجزا أو عائقا ٯتنعٍت من معرفتها
لقلة معرفيت ُب ىذا الفن؟.
جُ :ب اٟتقيقة يعٍت بعض األسئلة ٖتتاج إذل طوؿ على كل حاؿ ،يعٍت إف شاء اهلل أشَت إشارة دوف
إطالة ،يا أخي ،الكتاب ا١تستخرج يقصد بو مثل ا١تتابعة اليت ذكرناىا والشاىد ٘تاما ،فا١تراد أف يأٌب صاحب
كتاب معُت ،ويشهد لصاحب كتاب آخر ،كيف؟ مثبل البخاري كتابو الصحيح ،عملت عليو
مستخرجات ،منها مستخرج -مثبل -أيب نعيم األصبهاشل ،يقوؿ :أبو نعيم ُب حديث مثبل رواه البخاري
عن شيخو اإلماـ أٛتد عن شيخو عبد الرزاؽ بن ٫تاـ الصنعاشل ،وعبد الرزاؽ يرويو عن معمر ،ومعمر يرويو

200

متن نخبة الفكر
عن الزىري ،والزىري يرويو عن أنس بن مالك عن النيب  يقوؿ :أنا آٌب ألشهد للبخاري حىت ،وإف كاف
يعٍت دوف البخاري ُب الطبقة يعٍت ،ىو متأخر عنو ،لكن يقوؿ :أنا أروي ىذا اٟتديث بسند أشهد
للبخاري بو ،فألتقي مع البخاري ُب شيخو ،وىو اإلماـ أٛتد أو شيخ شيخو وىو عبد الرزاؽ ،فيقوؿ :مثبل
ىذا اٟتديث الذي رواه البخاري عن شيخو اإلماـ أٛتد عن شيخو عبد الرزاؽ ،أنا أرويو عن شيخي
سليماف بن أٛتد الطرباشل صاحب ا١تعجم ،وسليماف بن أٛتد الطرباشل يرويو عن شيخو إسحاؽ بن إبراىيم
الدبلي ،والدبلي يرويو عن عبد الرزاؽ ،فانظروا اآلف كيف التقيا ُب من ُب عبد الرزاؽ ،ىذا معٌت ا١تستخرج
استخرج عليو ْتيث يعٍت التقى معو ُب اإلسناد ،يعٍت ىذا على العجلة ،لكن التفصيل لو موضع آخر؛ ألف
فيو شروطا ،لو كبلـ طويل ،لكن لعل األخ إف شاء يفهم اآلف ما ا١تراد با١تستخرج.
أما ا١تستدرؾ ،فا١تراد أف يأٌب إنساف إذل كتاب معُت ،وٮترج أحاديث ىذا الكتاب ،ٮترج أحاديث على
شرط ىذا الكتاب ،ودل ٗترج ُب ىذا الكتاب ،مثل ماذا؟ مثل ا١تستدرؾ للحاكم ،يقوؿ اٟتاكم :البخاري
ومسلم أخرجا أحاديث ُب صحيحهما على أهنا صحيحة طيب ،يقوؿ :وىذه األحاديث وجدت أهنم
أخرجوىا من طريق رواة معينُت على أهنم ثقات ،وأحا ديثهم صحيحة طيب ،قاؿ ىؤالء الرواة نفسهم أنا
وجدمهم يرووف أحاديث أخرى دل ٮترجها البخاري ومسلم ُب صحيحيهما ،فأنا إذا وجدت أحاديث
صحيحة زائدة عما ُب الصحيحُت ،فآٌب ّٔا أستدرؾ على الصحيحُت واضح االستدراؾ ،ما ىو يعٍت
يستدرؾ شيئا فات ا١تستدرؾ عليو ،يقوؿ :فأنا أستدرؾ على البخاري ومسلم أحاديث دل ٮترجاىا ُب
كتابيهما ،وىي صحيحة ،فهذا معٌت ا١تستدرؾ ،فلعلك يا أخي إف شاء اهلل ،فهمت وواظب إف شاء اهلل
على ىذا العلم وستفهم أكثر.
س :أحد األخوة يعٍت لو ما شاء اهلل كبلـ طويل ،أختصره يعٍت خبلصتو :يقوؿ :إهنم ْتاجة أيضا إذل
درس آخر ُب أحد ا١تختصرات كاألربعُت النووية أو عمدة األحكاـ ،وما إذل ذلك ،وىو يعتذر عٍت جزاه
اهلل خَتا ،بأف مشاغلي كثَتة ،لكن يرجو مع وجود ىذه ا١تشاغل أف يعٍت أليب ىذا الطلب.
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ج :أقوؿ :واهلل ُب الفًتة الراىنة أنا ال أستطيع تلبية ىذا الطلب ،ولو علمت درسا لعملتو إما ُب بلوغ
ا١تراـ ،أو ُب ا١تنتقى للمجد ابن تيمية ،ولعل اهلل -جل وعبل -يسهل ،فأنا ُب اٟتقيقة بشوؽ ،ألنٍت أنا
أستفيد بشوؽ إذل أف أشرح بلوغ ا١تراـ ،ولعل إف شاء اهلل الفرصة توافيٍت للقياـ ّٔذا.
بقيت أسئلة أقوؿ :الوقت ال يتسع لئلجابة عنها إف شاء اهلل ٧تيب عنها ُب الليلة القادمة بإذف اهلل -
جل وعبل -وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد.
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ،تكلمنا باألمس عن
اٟتديث ا١تردود ،وأف أسباب رده إذا ما التفتنا للسند بأحد أمرين:
إما بسبب سقط ُب اإلسناد أو بسبب طعن ُب الراوي  ،وكبل ىذين األمرين يدخل ٖتتها أو ٖتتهما
أنواع من أنواع علوـ اٟتديث ،وأخذنا أوال اٟتديث ا١تردود بسبب سقط ُب اإلسناد ،وأخذنا بعض أنواعو،
فما ىي ىذه األنواع اليت أخذناىا باألمس؟ نعم ا١تعلق وا١تعضل وا١ترسل.
طيب إذا ما سئلنا عن اٟتديث ا١تع لق ،ما ىو اٟتديث ا١تعلق ،فبماذا ٧تيب؟ اٟتديث ا١تعلق ،ىو ما
سقط من أوؿ إسناده راو أو أكثر طيب بالنسبة للحديث ا١تعضل إذا ما عرفناه فبماذا نقوؿ؟ اٟتديث
ا١تعضل :ىو ما سقط من سنده راوياف أو أكثر بشرط أف يكونوا أو يكونا على التوارل .
طيب أغلب ما يكوف اإلعضاؿ ُب أين؟ ُب وسط السند ،أغلب ما يكوف اإلعضاؿ ُب وسط السند.
إذا ما رجعنا إذل تعريف اٟتديث ا١تعلق ،ىل ٯتكن أف يكوف ُب نوع واحد من أنواع السقط٬ ،تتمع
التعريفاف ا١تعضل وا١تعلق؟ نعم نعم .قد ٬تتمع ا١تعضل وا١تعلق ،فإذا مثبل قاؿ البخاري :قاؿ عمر بن
ا٠تطاب ،فمعٌت ذلك أ ف السقط بُت البخاري وبُت عمر بن ا٠تطاب أكثر من واحد ،وكلهم على التوارل،
فهذا يكوف معلقا ،ويكوف معضبل ُب نفس الوقت ،لكن يعٍت ما ىو األصوب إطبلقو ُب ىذه اٟتاؿ على
ىذا اٟتديث ،لو سئلنا يعٍت من حيث اإلطبلؽ االصطبلحي؟ ال ،الصواب أف نقوؿ :إف ىذا حديث
معلق ،ولو ق اؿ لنا واحد :إف ىذا معلق ومعضل ،نقوؿ :نعم ىو معلق ومعضل ،لكن أغلب ما يطلق ّٔذه
الصورة عليو معلق .
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اٟتديث ا١ترسل ،ما تعريفو؟ نعم اتفضل ،نعم ىو ما يضيفو التابعي أيا كاف صغَتا أو كبَتا إذل النيب --
صلى اهلل عليو وسلم٨ -تن حينما نقوؿ :مثل ىذه التعاريف٨ ،تذؼ عليكم مشوارا طويبل؛ ألف مسألة يعٍت
خبلفية ،فمثبل حينما نقوؿ صغَتا أو كبَتا أخذنا الرأي الراجح؛ ألف مسألة فيها خبلؼ طويل بُت بعض
العلماء ،فمنهم من يرى أف ا١ترسل ال يصدؽ إال على التابعي الكبَت ،ومنهم من يرى أنو يصدؽ على
الصغَت والكبَت ،يعٍت خبلؼ بينهم ،فلذلك أخذنا الرأي الراجح ،فنقوؿ :ما يضيفو التابعي أيا كاف صغَتا
أو كبَتا إذل النيب . 
بالنسبة للمعضل وا١تعلق ،ىل ٯتكن ٟتديث من األحاديث أف يكوف معضبل ،وال يكوف معلقا ،وىل
ٯتكن ٟتديث أف يكوف معلقا وال يكوف معضبل ،إذا قلنا :إف بينهما عموـ وخصوص؟ .
نعم نعم إذا كا ف السقط من وسط السند ،فيكوف معضبل وال يكوف معلقا نعم نعم .أحسنت .إذا كاف
السقط من أوؿ السند من جهة ا١تصنف مثل البخاري ،فيكوف معلقا يعٍت إذا كاف السقط واحدا ،فيكوف
معلقا وال يقاؿ لو :معضل ،أما إذا كاف السقط من وسط السند ،وىو أكثر من اثنُت على التوارل اثناف أو
أكثر على التوارل ،فهذا يقاؿ لو :معضل وال يقاؿ لو :معلق.
بقي أف نشَت بالنسبة للحديث ا١ترسل إذل عبلقة ا١تعضل بو أيضا ،كما بينا عبلقة ا١تعضل باٟتديث
ا١تعلق ،وىذا ما تطرقنا لو باألمس سهوا ،فأحيانا ٯتكن أف يكوف اٟتديث مرسبل ومعضبل ُب آف واحد ،فإذا

كاف اٟتديث سقط من سنده بُت التابعي والنيب 

اثناف أو أكثر وىم على التوارل فهذا يقاؿ لو مرسل

ويقاؿ لو أيضا معضل ،فمثبل إذا كاف ىناؾ حديث يرويو قتادة عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحايب
عن النيب  فكم يكوف بينو وبُت النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-أربعة ،الصحايب وثبلثة من التابعُت .
فهذا يقاؿ لو اصطبلحا :مرسل وىو ُب نفس الوقت أيضا معضل ،ىذه النقطة مهمنا ُب حاؿ وجود
إسناد يضيفو تابع ،التابعي أو من ىو دونو إذل النيب  وىذا ٭تصل يعٍت ُب بعض األحاديث ،فإذا وجدنا
إسنادا ّٔذه الصورة مثبل سفياف بن عيينة حينما يأتينا أحد الرواة ،وليكن مثبل الطحاوي ،فيذكر بسنده
يسوؽ السند ا١تتصل إذل سفياف بن عيينة ،والذي ينظر إذل ىذا اٟتديث ما شاء اهلل ،يقوؿ ىذا يعٍت ما داـ
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أنو ساقو بسنده ،فسيكوف حديثا ،يعٍت على األقل مقبوال ُب العموـ ،لكن إذا ما وصل إذل سفياف بن عيينة
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  كذا وك ذا ،ففي ىذه اٟتاؿ سفياف ٧تد أنو من طبقة أتباع التابعُت ،فأقل ما يكوف

بينو وبُت النيب  ثبلثة رواة ،أو راوياف يكوف أقل ما يكوف بينو وبُت النيب 
روى سفياف بن عيينة اٟتديث ،عن قتادة ،عن أنس بن مالك عن النيب  فيكوف بينو وبُت النيب  أقل
راويُت اثنُت ،فمثبل إذا

شيء كم ؟ اثنُت ُب غالب األحياف ،يكوف السقط ُب ىذه اٟتاؿ أكثر من ىذا العدد ،لكن إذا كاف
الصحايب ٦تن تأخرت وفاتو ،مثل أنس بن مالك والتابعي الراوي عنو من صغار التابعُت ٦تن تأخرت وفاتو،
أيضا فيمكن أف يكوف السقط اثنُت .
لعل الذي يقرأ منكم ُب مقدمة صحيح مسلم  ،أو الذي ٭تضر معنا درس صحيح مسلم ،يذكر
اٟتكاية اليت حكاىا مسلم -رٛتو اهلل -عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ -رٛتو اهلل -الذي ناقشو ،وأظنو شهاب بن
خراش ،حينما ذكر لو حديثا عن النيب ُ ب الصدقة عن ا١تيت وغَت ذلك من األعماؿ ،فقاؿ :عمن ىذا

اٟتديث ،قاؿ :عن فبلف ٝتى راويا ،قاؿ :ثقة ،عمن؟ قاؿ عن النيب  قاؿ يا فبلف بُت فبلف والنيب 
مفاوز تنقطع فيها أعناؽ ا١تطي ،يعٍت أعناؽ اإلبل ،ولكن ليس ُب الصدقة خبلؼ ،ا١تهم الشاىد قوؿ عبد

اهلل بن ا١تبارؾ --رٛتو اهلل -بُت فبلف والنيب 

مفاوز يعٍت مسافة طويلة جدا ،فهذه ا١تسافة ما داـ أنو

يكوف السقط فيها من اثنُت ،فأكثر ىذا ٯتكن أف يكوف معضبل ،و٧تد أف بعض العلماء يطلق عليو أيضا
مرسبل ،وىذا توسع ُب إطبلؽ اإلرساؿ ُب ىذه اٟتالة ،لكن األوذل أف يقاؿ لو ُب ىذه اٟتالة :ىذا حديث

معضل ،إذا كاف الذي يضيفو إذل النيب 

ليس تابعيا ،األوذل أف نقوؿ لو معضل ،لكن لو وجدنا بعض

العلماء يسميو مرسبل ،فنعرؼ أف ىذا اإلطبلؽ فيو شيء من التجوز .قد نتساءؿ ،ونقوؿ١ :تاذا يرسلوف
اٟتديث؟ ١تاذا ال يذكروف اٟتديث بإسناده إذل النيب  وىذا سؤاؿ يعٍت وارد .
فاٞتواب نقوؿ :إما أف يكوف الواحد منهم أخذ اٟتديث بناء على ما اشتهر ُب وقتو ،فلو سألت
بعضكم اآلف عن بعض األحاديث ،ٯتكن يقوؿ :ىذا نعم ،أعرؼ أف ىذا حديث عن النيب -عليو الصبلة
والسبلـ -لكن ،ال يعرؼ من رواه وال يعرؼ إسناده ،وال يذكر أيضا ٯتكن من حدثو بو ،فهذا أيضا موجود
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ُب وقتهم يكوف ىناؾ اشتهار لبعض األحاديث اليت تنسب للنيب 

فيكوف الواحد منهم حدث ّٔذا

اٟتديث بناء على ما اشتهر ُب وقتو ،لكن لو طالبتو بإسناد ،قلت لو :من الذي حدثك ّٔذا اٟتديث ،ال
يذكر فؤلجل ىذا توقف العلماء ُب قبوؿ اٟتديث ا١ترسل وألجل أمر آخر ،وىو أف يكوف فعبل يذكر من
حدثو ،لكن الذي حدثو ،إما ضعيف أو نقلو عن راو ضعيف ،ىذا ٤تتمل ،وقد يوجد فما داـ األمر كذلك
أيضا ،فهم توقفوا عن قبوؿ اٟتديث ا١ترسل ،لكن ّٔذه الصورة .
الثانية قد يقوؿ بعضنا١ :تاذا ال يذكروا اٟتديث بكاملو ١تاذا ال يذكر من حدثو والذي حدث من حدثو
إذل أف يصل إذل النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؟ فنقوؿ ىذا قد يدفعهم إليو بعض األمور ،فأحيانا ال يكوف

الواحد منهم ذكر اٟتديث على سبيل الرواية عن النيب 

وإ٪تا ذكره كما يذكر بعضنا اٟتديث ،إما ُب

٣تاؿ الوعظ ،أو ُب ٣تاؿ مثبل ا١تناقشة العلمية ،وما إذل ذلك فلو أف الواحد منهم مثبل أنكر على واحد من

الناس وقاؿ أنا ٝتعت حديث النيب 

أنو قاؿ كذا وكذا ،فهو ُب ىذه اٟتاؿ دل يقصد الرواية ،دل يتهيأ

للرواية ،ما جاء ُب أوساط طلبة العلم ،وبدأ ٭تدثهم بأسانيده عن النيب  ال ما قصد ىذا األمر ،ولكنو
ارٕتل اٟتديث ارٕتاالّٔ ،ذه الصورة لبلستشهاد بو ُب قضية معينة واقعة .
أو يكوف أماـ الناس مثبل يذكرىم كما نعرؼ أف بعض الوعاظ يقفوف أمامنا ويذكروننا ،ويقولوف :قاؿ
النيب  كذا ،قاؿ النيب  كذا ،فهذا أيضا موجود ُب عصرىم ،فؤلجل ىذا كثرت ا١تراسيل ،وأحيانا
يكوف ُب مقاـ ا١تناقشة العلمية ،قد يأٌب أحدىم ،ويسألو مثبل عن مسألة من ا١تسائل ،فيقوؿ نعم اٟتكم
فيها كذا وكذا لقوؿ النيب  كذا وكذا ،فيكوف يعٍت أفتاه ،وأجابو على سؤالو ،وذكر لو حديث النيب -
عليو الصبلة والسبلـ -وليس قصده الرواية ،وإ٪تا قصده االستشهاد ّٔذا اٟتديث الذي قد يكوف معروفا ُب
عصرىم أو قد ال يكوف ذلك السائل مثبل ٦تن يتحرى الرواية ،فيقوؿ لو أسند :رل ىذا اٟتديث .
ا١تهم أف األسباب كثَتة ىذه يعٍت أبرزىا ،وفيو يعٍت بعض األشياء اليت ال أريد اليت أف أشوش على
أذىانكم بذكرىا ،فنًتكها يعٍت ١تقاـ التفصيل أكثر؛ ألشل لو ذكرمها النبٌت على ذكري ٢تا أسئلة وأسئلة ،وما
إذل ذلك ،فنًتكها ،لكن ردا على بعض التساؤؿ الذي قد يرد نقوؿ ىذه من األسباب اليت تدفعهم إذل
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اإلرساؿ ،نعم يا أخي ىا ال ما ٮتالف يا أخي األمانة العلمية؛ ألنو لو طولب بإسناده لذكره إف كاف عنده
إسناد ،لكنو ُب ىذه اٟتاؿ يذكره لبلستشهاد بو ٣ترد استشهادا ،وىو قد يعرؼ أف الرجل الذي سألو يعرؼ
أف ىذا اٟتديث ثابت عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أو ال يكوف أصبل ،يعرؼ اآلف ،لو أتيت العامي
من الناس ،وقلت لو وسألك عن حكم مسألة من ا١تسائل ،فقلت نعم ىذه ا١تسألة يعٍت ينبغي أف أو ىذا
األمر ينبغي أف تًتكو وال تفعلو لقوؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -كذا وكذا مثبل لو أنو أراد أف يشًتي من
تاجر من التجار ،ولكن ىذا التاجر ال ٯتلك السلعة ،فقاؿ لو التاجر :نعم تريد السلعة الفبلنية ،قاؿ :نعم
قاؿ :طيب أنا أبيعكها بسعر كذا وكذا وكذا خبلص موافق ،قاؿ لو :موافق طيب ىات الفلوس أخذ
الفلوس ذىب التاجر التاجر ال ٯتلك السلعة ،ذىب واشًتى السلعةٍ ،ب أعطاه إياىا ،فلو جاءؾ أحد الناس
يستفسر عن حكم ىذا البيع ،فقلت نعم ال ىذا البيع ال يصلح؛ ألف النيب  قاؿ ال تبع ما ليس عندؾ
يبقى مشدوىا ما يستطيع أف يستنبط اٟتكم من ىذا اٟتديث ،فتجده يعيد عليك السؤاؿ طيب يعٍت
حبلؿ ولبل حراـ ،ىو يريد منك حبلؿ ولبل حراـ ما تذكر لو حديث النيب  ألنو ليس أىبل للتفقو ليس
أىبل لبلستنباط ال يعرؼ فتقوؿ :ال ىذا يعٍت ال ٬توز مثل ىذا التصرؼ ألف النيب  هنى عنو كما ُب ىذا
اٟتديث ،فخبلص ىو يريد منك فقط ىذه الكلمة ،ال ٬توز .
وىذا ٭تصل كثَتا يعٍت حُت يستفتينا كثَت من العواـ ،وحينما نذكر ٢تم حديث النيب  يبقى مشوش
الذىن فيطالبنا فقط ٔتجرد اٟتكم حبلؿ أو حراـ ،فأيضا ىذا موجود ُب عصرىم قد ال يكوف الشخص
يعٍت ٦تن يعرؼ الرواية ،وال يقوؿ لو :ىل ىذا اٟتديث يعٍت وارد عندؾ بالسند ،أو ما ىو وراد عندؾ
بالسند ،وقد يكوف أيضا التابعي نفسو ،يعرؼ أف ىذا الرجل ال يعرؼ اٟتديث ،أو ال يعرؼ الرواية ،فيذكر
لو ٣ترد استشهاد ،ا١تهم يعٍت ىذا خبلصة األمر .
القسم الثالث من أقساـ السقط ُب اإلسناد ،وىو ا١تعضل ىذا أخذناه .
والرابع :عرب عنو اٟتافظ ابن حجر بقولو :وإال فا١تنقطع ،قاؿ:
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الحديث المعضل
والثالث إف كاف باثنُت فصاعدا ،مع التوارل فهو ا١تعضل ،وإال فا١تنقطع
معٌت ىذا أف ا١تنقطع ،قد يلتبس أحيانا با١تعضل ،والفارؽ بينهما عدـ التوارل فقط الفارؽ بينهما عدـ
التوارل فقط ،دعونا نرجع إذل اٟتديث الذي ٪تثل بو ،يعٍت دائما على أساس أنكم يعٍت حفظتوه ،وما إذل
ذلك حديث  :إ٪تا األعماؿ بالنيات  فنعيد اإلسناد كامبل ُب البخاري مثبل ،البخاري يقوؿ :حدثنا
اٟتميدي ،قاؿ :حدثنا سفياف بن عيينة ،عن ٭تيي بن سعيد األنصاري ،عن ٤تمد بن إبراىيم التيمي ،عن
علقمة بن وقاص الليثي ،عن عمر بن ا٠تطاب -رضي اهلل تعاذل عنو -أف النيب  قاؿ  :إ٪تا األعماؿ
بالنيات  ىكذا ٕتدوف أيها اإلخوة ىذا اٟتديث مروي باإلسناد ا١تتصل من البخاري حىت النيب  كل
واحد من ىؤالء الرواة تلقاه عن شيخو ،فعمر بن ا٠تطاب ٝتع اٟتديث من النيب ٍ ب حدث بو عمر بعد
ذلك على ا١تنرب ،فممن ٝتعو من عمر ،علقمة بن وقاص الليثيٍ ،ب بعدما توُب عمر حدث بو علقمة بن
وقاص ،وٝتعو منو ٤تمد بن إبراىيم التيمي ،فلما توُب علقمة بن وقاص ،حدث بو ٤تمد بن إبراىيم التيمي،
و٦تن ٝتعو منو ٭تيي بن سعيد األنصاري ،و٭تيي بن سعيد األنصاري حدث ّٔذا اٟتديث ،ومن ٚتلة من
ٝتعو منو سفياف بن عيينةٍ ،ب سفياف بعد ذلك حدث ّٔذا اٟتديث ،و٦تن ٝتعو منو تلميذه عبد اهلل بن
الزبَت اٟتميدي ،وبعد ذلك حدث بو اٟتميدي ،و٦تن ٝتعو منو البخاري .
ّٔذه الصورة اآلف لو أننا حذفنا من وسط السند ٭تيي بن سعيد األنصاري و٤تمد بن إبراىيم التيمي،
وأصبح اٟتديث يرويو سفياف بن عيينة عن علقمة بن وقاص الليثي ،فيكوف ّٔذه الصورة ،يقوؿ البخاري:
حدثنا اٟتميدي ،قاؿ :حدثنا سفياف بن عيينة عن علقمة بن وقاص الليثي ،عن عمر بن ا٠تطاب ّٔذه
الصورة ،ماذا يكوف اٟتديث؟ ىا يكوف معضبل ،أحسنتم ١تاذا ألنو سقط من وسط سنده راوياف على
التوارل ،طيب ىذا ٚتيل .
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اآلف لو أحدثنا بعض االختبلؼ ،نسقط من السند سفياف بن عيينة و٤تمد بن إبراىيم التيمي ،سفياف
بن عيينة و٤تمد بن إبراىيم التيمي ،فيكوف اٟتديث ّٔذه الصورة ،يقوؿ البخاري :حدثنا اٟتميدي عن ٭تيي
بن سعيد األنصاري ،عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن ا٠تطاب إذل آخر اٟتديث ،أف النيب  قاؿ
كذا وكذا ،فهذا اٟتديث اآلف كم سقط من سنده اثناف ،لكن ىل ٫تا على التوارل؟ ال ،يفصل بينهما من؟
٭تيي بن سعيد األنصاري ،يفصل بينهما ُب ىذه اٟتاؿ ،يقاؿ للحديث منقطع ،وال يسمى معضبل؛ ألف
السقط دل يكن على التوارل ،ومن باب أوذل أف يكوف الساقط واحدا ،فلو أف ىذا اٟتديث ما سقط من
سنده سوى ٤تمد بن إبراىيم التيمي؛ ألصبح أيضا منقطعا ،ولو سقط منو ثبلثة أيضا ،وليسوا على التوارل،
يقاؿ لو أيضا أيش؟ :منقطع ،فا١تنقطع إذا ما سقط من وسط سنده ،راو أو أكثر ال على التوارل ،ىذه
تعريفة ا١تنقطع ،ما سقط من وسط سنده راو أو أكثر ،لكن ال على التوارل من أنواع االنقطاع اليت يعٍت
٨تب أف نشَت إليها ،ونشَت إذل تسمية العلماء ٢تا ُب بعض األحياف ،أحيانا ٧تد بعض التابعُت يروي حديثا
من األحاديث عن صحايب معُت ،ولكن إذا ما نظرنا إذل ىذا التابعي ،وحققنا ُب األمر ،وإذا بو دل ير ذلك
الصحايب ،ودل يسمع منو ،ففي ىذه اٟتاؿ يكوف فيو انقطاع أو ال؟ .
يكوف فيو انقطاع بُت التابعي وبُت الصحايب ،ىذا ُب اٟتقيقة ىو من أنواع االنقطاع ،ويقاؿ لو منقطع،
لكن جرى تعبَت العلماء ا١تتقدمُت عن ىذا النوع ،وحىت يعٍت كثَت من ا١تتأخرين يقولوف عنو :مرسل ،وٕتد
أهنم حينما يذكروف ىذا التابعي يقولوف :روى عن فبلف وفبلف وفبلف ،وأرسل عن فبلف وفبلف .
فمثبل يأتوف إذل أيب إسحاؽ السبيعي -مثبل -ويقولوف :أبو إسحاؽ السبيعي عن ابن مسعود مرسل،
١تاذا ألنو ما أدرؾ ابن مسعود كيف نعرؼ اٟتديث ا١تنقطع؟
ىذا ىو الذي أشار إليو الحافظ بن حجر حينما قال:

الحديث المنقطع قد يكون واضحا أو خفيا
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ٍب قد يكوف واضحا ،أو خفيا .فاألوؿ :يدرؾ بعدـ التبلقي ،ومن ٍب احتيج إذل التأريخ .والثاشل :ا١تدلس
اللقي :كعن ،وكذا ا١ترسل ا٠تفي من معاصر دل يلق من ح ّدث عنو.
ويرد بصيغة ٖتتمل ّ

يعٍت يكوف االنقطاع أحيانا واضحا ،وأحيانا يكوف خفيا ،فاالنقطاع حينما يكوف واضحا ،يدركو كل

واحد ،تذكروف باألمس أنٍت سألت أحد األخوة ىنا ،وقلت لو :مىت ولدت قاؿ عاـ ٗ ،ٖٜٔقلت :لو أف
ىذا األخ الذي ولد ُب عاـ ٗ ،ٖٜٔيعٍت قبل اآلف بعشرين سنة ،نقل فتوى عن الشيخ ٤تمد بن إبراىيم -
رٛتو اهلل -تعاذل١ -تا تطرؽ إلينا أدسل شك بأف ىذا األخ دل يسمع ىذه الفتوى من الشيخ ٤تمد بنإبراىيم --رٛتو اهلل١ -تاذا؟ ألف الشيخ ٤تمد بن إبراىيم توُب عاـ كم؟ عاـ  ،ٖٜٔٛفإذا ىذا األخ ما ولد
إال بعد وفاة الشيخ ٓتمس سنوات ،فاآلف ىذا السقط واضح وال خفي واضح يدركو كل أحد ،يعٍت لو أنو
قاؿ إنٍت حدثت  ،عن إنٍت يعٍت ٝتعت من الشيخ ٤تمد بن إبراىيم ،لقالوا لو ىذا ليس بصحيح ،كيف
ٖتدث عن إنساف توُب قبل أف تولد ٓتمس سنوات ،فهذا يقاؿ لو :سقط واضح جلي ،وىذا ىو الذي يعرب
عنو با١تنقطع ،يعٍت ّٔذه الصورة يقاؿ لو :منقطع ،فلو جاءنا إنساف وحدث عن إنساف آخر بعد وفاتو،
يعٍت ما ولد إال بعد وفاتو ،فهذا نقوؿ عنو منقطع .
وأحيانا قد يكوف ىذا الرجل أدرؾ جزءا من حياة ذلك الراوي ،فهذا ما يعرب عنو بالسقط ا٠تفي،
فالسقط ا٠تفي ال يدركو كل أحد ،إ٪تا يدركو فطاحلة العلماء ،وىو نوعاف لو سئلنا ما ىي أنواع السقط
ا٠تفي؟ فنقوؿ نوعاف ا١تدلس وا١ترسل إرساال خفيا ا١تدلس وا١ترسل ا٠تفي ىذاف ٫تا أنواع السقط ا٠تفي
ا١ترسل ا٠تفي ،سنأٌب على تعريفو -إف شاء اهلل -لنأخذ اآلف النوع األوؿ ،وىو ا١تدلس ا١تدلس ،يعٍت ٭تتاج
منا إذل شيء من الًتكيز ،ولذلك أيضا لن أتوسع معكم فيو ،ألنو يعٍت ىو ٯتكن أصعب أنواع السقط ُب
اإلسناد معرفة وإدراكا ،فأشَت لكم للشيء الكثَت الذي ٭تصل منو وما عدا ذلك من أنواعو اليت فيها إتعاب
للذىن فأتركها -إف شاء اهلل -تأخذوهنا ُب مرحلة أخرى .
اآلف يعٍت ما أحد يشك ُب أف الكثَت منا إف دل يكن كلنا ،قد ٝتع من الشيخ عبد العزيز بن باز،
ونأخذ مثاال أنا ٝتعت من الشيخ ،وىو شيخنا ،ويعٍت ٝتعنا منو الكثَت ،لكن حينما آٌب إذل قوؿ من
األقواؿ فتوى من الفتاوى ،ما ٝتعتها ُب اٟتقيقة من الشيخ ،فأقوؿ :قاؿ :الشيخ عبد العزيز بن باز كذا ،أو
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عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنو قاؿ كذا ،ففي ىذه اٟتاؿ يعٍت ال يشك الذي ٝتع ىذا الكبلـ مٍت أنٍت
ٝتعت ىذا الكبلـ من الشيخ عبد العزيز بن باز إال إف وجد ىناؾ دقة منو وٖتقق ،أو عرؼ من حارل أنٍت
أحيانا أتصرؼ ىذا التصرؼ ،فهذه الفتوى حينما دل أكن ٝتعتها من الشيخ مباشرة معٌت ذلك أنٍت ٝتعتها
بواسطة .
وقد يكوف ىذا الواسطة واحدا ىو الذي ٝتع من الشيخ مباشرة ،وقد يكوف أكثر من واحد ،وىذا
الواحد أو األكثر من واحد ٭تتمل أف يكوف ثقة ،و٭تتمل أف يكوف غَت ثقة ،فلذلك أصبح ُب ىذه ا١تسألة
شيء من اٟترج من قبوؿ ىذه الفتوى حىت يتبُت الواسطة الذي بيٍت وبُت الشيخ عبد العزيز بن باز ،وطبعا
ىذا اٟترج ٭تصل ١تن لل ذي يسمع ىذه الفتوى مٍت ،وأنا أنقلها عن الشيخ ،فهذا التصرؼ يقاؿ لو تدليسا
ٝتي تدليسا أخذا من الدلس ،وىو اختبلط النور بالظلمة أو من إخفاء عيب السلعة ،فعلى اعتبار أنٍت
عميت العلة اليت ُب ذلك السند حينما أكوف أسقط من السند راويا ،فأنا أخفيت عيب ىذا اإلسناد أو
ٔتعٌت أشل أخفيت عيب أو ٔتعٌت أشل أظلمت حقيقة ىذا السند ،فبدال من أف يكوف رجالو كلهم واضحُت
معروفُت ،فأنا اختزلت بعضهم وأسقطتو ،فأصبح األمر مظلما على من يريد أف يطلع على حقيقة ىذا
السند ىل ىو صحيح أو غَت صحيح .
ا١تهم أف ىذا النوع وىو ا١تدلس ،ىو من يعٍت أعسر أنواع اٟتديث ،وىو فعبل من السقط ا٠تفي،
العلماء ٢تم منو أو ٢تم من الرواة الذين يتصرفوف ىذا التصرؼ موقف ،يقوؿ الشافعي -رٛتو اهلل -من دلس
لنا مرة فقد أباف لنا عورتو ،أي أهنم إذا ضبطوا على راو من الرواة أنو أسقط ،ولو مرة واحدة ما بينو وبُت
شيخو راو ،فيقولوف :ىذا الراوي إذا يدلس ماداـ أنو فعلو ،ولو مرة فبل يؤمن جانبو ،قد يكوف دلس لنا
مرات ،فإذا ما جاءىم ىذا الراوي ُب سند من األسانيد ،يقولوف :ىا اربط فرامل ،حينما يأتيك فبلف ،يعٍت
حاسب ال تقبل حديثو على طوؿ ،ولكن انظر ىل صرح بسماعو ىذا اٟتديث من شيخو أو دل يصرح؟
فإذا قاؿ :حدثٍت فبلف الذي ىو شيخو ،أو ٝتعت فبلنا ،أو أخربشل أو ٨تو ىذه العبارات اليت ال ٖتتمل
الشك ،فإهنم ُب ىذه اٟتاؿ يقبلوف حديثو طبعا إذا كاف ثقة ،وإف كاف غَت ثقة ،فهذا مردود من األصل .
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لكن ٨تن كبلمنا اآلف عن الراوي الثقة ،وإف جاء بعبارة مو٫تةٖ ،تتمل أنو ٝتع اٟتديث من شيخو،
وٖتتمل أنو دل يسمعو منو ،مثل حينما يقوؿ :عن فبلف أو قاؿ فبلف أو أف فبلنا قاؿ ببل شك أف ىذه
العبارات كلها ،ال يستفاد منها أنو ٝتع ىذا اٟتديث حقيقة من شيخو ،فيقولوف ُب ىذه اٟتاؿ٨ :تن نتوقف
عن قبوؿ حديث ىذا الراوي١ ،تاذا؟ قالوا ألف شرطا من شروط صحة اإلسناد دل يتحقق مائة با١تائة ُب ىذه
اٟتاؿ ما ىو ىذا الشرط اتصاؿ السند ،قالوا :ىذا السند ٨تن ُب شك من اتصالو ،قد يكوف متصبل ،وقد
ال يكوف متصبل ،ىنا نتساءؿ :طيب ماداـ أنو ٤تتمل أف يكوف متصبل١ ،تاذا ال تقبلونو؟ قالوا ىا أحاديث
النيب -عليو الصبلة والسبلـ -مبنية على اٟتيطة ،فما داـ أف ىذا الراوي ٭تتمل أف يكوف أسقط رجبل بينو
وبُت شيخو ،فنحن ال نقبل اٟتديث ُب ىذه اٟتاؿ إال بشرط أف يصرح بالتحديث من شيخو ،أو تأٌب قرينة
أخرى تفيد أف ىذا اٟتديث من األحاديث اليت ٯتكن أف تقبل من أحاديث ىذا الراوي .
وىذه مسألة يعٍت طويلة ،ال أريد أف أشق عليكم ُب تفصيلها ،لكن أضرب لكم مثاال بسيطا ،يتضح
ما ىو ا١تقصود أوال من ىذه ا١تسألة والبسط فيها لو موضع آخر ،قالوا مثبل :سفياف بن عيينة ىو ضبط
عليو أنو دلس ،لكنهم حينما حققوا ودققوا ُب طريقة تدليس سفياف بن عيينة ،قالوا :إنو ال يدلس إال عن
ثقة ،وىذا ال يعرؼ ألحد ُب الدنيا إال لسفياف بن عيينة ،كيف قالوا :إنو مرة قاؿ الزىري  ،والزىري شيخو،
وٝتع منو سفياف كثَتا من األحاديث ،فحينما قاؿ الزىري ،كاف الناس ُب ذلك الزمن عندىم حساسية من
عدـ التصريح بالتحديث ،يعٍت ١تاذا ال يقوؿ حدثٍت الزىري ،حينما قاؿ :قاؿ الزىري ،ىنا يعٍت جاءىم
شيء من الدىشة والعجب ،فسألوه قالوا لوٝ :تعتو من الزىري ،فسكت ٍب أعاد مرة ثانية ،وقاؿ الزىري،
فهنا أٟتوا ُب السؤاؿ ،وأعادوه عليو مرة ثانية ،فسكت كما سكت ُب األوذل ،وأعاد فأعادوا عليو السؤاؿ،
فحينما رأى أهنم يلحوف عليو قاؿ :ال ،يعٍت دل أٝتعو من الزىري ،وال أيضا ٦تن ٝتعو من الزىري ،ولكن
حدثٍت عبد الرزاؽ ،عن معمر ،عن الزىري ،فكم أصبح بينو وبُت شيخو؟ أصبح بينو وبُت شيخو اثنُت أو
اثناف ،وأحد٫تا وىو عبد الرزاؽ تلميذه ،ولكنو حينما دل يسمع ىذا اٟتديث من شيخو الزىري اضطر
لل نزوؿ ،اضطر ألف يأخذ عن تلميذه ،فكأنو لثقتو بتلميذه وبشيخ تلميذه ،وىو معمر قاؿ :ىذاف ثقتاف،
وما دمت ٝتعت من الزىري وأنا متأكد من ىذا اإلسناد أنو صحيح إذل الزىري ،وأف الزىري قد قاؿ ىذا،
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فبل حرج إذا أف أسقط الواسطة بيٍت وبينو ،ماداـ شيخي ،وأروي ىذا اٟتديث عنو ىكذا ،يعٍت تصرؼ
سفياف بُت عيينة ،قالوا :إف سفياف بن عيينة --رٛتو اهلل -حينما دقق عليو وجد أنو ال يسقط إال راويا ثقة
.
ولذلك مثل تدليس سفياف بن عيينة ،٭تتمل ،فإذا جاء اٟتديث من طريق سفياف بن عيينة بصيغة عن
شيخو ،يعٍت دل يصرح بالسماع من شيخو ،فإهنم يقولوف ُب ىذه اٟتاؿ :إف ىذا كأنو قاؿ فيو حدثٍت أو
ٝتعت أو أخربشل ،حىت ولو كاف فعبل أسقط أحدا بينو وبُت شيخو ،فإنو ال يسقط إال راو ثقة ،ومع ذلك
فالذي دفعهم إذل ىذا أكثر ،قالوا :إف تدليس سفياف بن عيينة قليل جدا يعٍت ال يكاد يدلس ،فلو أننا
رددنا أحاديثو لرددنا جزءا كبَتا من صحيح سنة النيب  وىذا فيو مفسدة عظمى .
فما داـ أننا متأكدوف من أنو ُب أعم أحوالو وُب أغلب أحوالو ال يدلس ،وإف دلس ُب األحواؿ القليلة،
فهو ال يسقط إال راويا ثقة٨ ،تتمل إذا حديث سفياف بن عيينة ،لكن ىل ىذا اٟتكم ٬تري على غَت
سفياف ىا ،قالوا :ىذا ال يعرؼ ُب الدنيا ألحد إال لسفياف بن عيينة ،فإذا بقية ا١تدلسُت يتحفظ عليهم .
لعلي-إف شاء اهلل -يعٍت اآلف وضحت لكم صورة التدليس ،فاكتبوا تعريفو حىت الذي يريد أف يكتب
تعريف أو ٭تفظ تعريف التدليس ،ٯتكن أف يكوف بطريقة ٥تتصرة ،فنقوؿ ُب التدليس :ىو أف يروي الراوي
عن شيخو الذي ٝتع منو ما دل يسمع منو ػ معلهش ػ أنا أبُت يعٍت معٌت الكبلـ ،ألف دائما التعاريف تكوف
٥تتصرة جدا ٖتتاج إذل تفكيك ىو أف يروي الراوي عن شيخو الذي ٝتع منو ما دل يسمع منو بصيغة ٖتتمل
السماع وعدمو كعن ،يعٍت مثل عن وقاؿ و٨توىا ،أعيد :ىو أف يروي الراوي عن شيخو الذي ٝتع منو ما دل
يسمع منو بصيغة ٖتتمل السماع وعدمو كعن وقاؿ ما معٌت ىذا الكبلـ أف يروي الراوي عن شيخو الذي
ٝتع منو ،ىذا يعٍت ماشي الكبلـ ما دل يسمع منو أي أنو روى عن شيخو ىذا شيئا دل يسمعو منو ،فإذا
يشًتط ُب ىذا الراوي أف يكوف ٝتع من ذلك الشيخ ُب اٞتملة ٝتع منو أحاديث ،لكن ىذا اٟتديث
بالذات الذي أمامنا دل يسمعو منو ،ويأٌب بصيغة ٖتتمل السماع وعدمو مثل عن وقاؿ لكن لو قاؿ :أخربشل
أو ٝتعت أو حدثٍت فهنا ال إشكاؿ .
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طيب اآلف ننتقل للمرسل ا٠تفي ا١ترسل ا٠تفي ُب اٟتقيقة ىو شبيو با١تدلس إذل حد كبَت جدا ،ولذلك
كثَت من العلماء ما فرؽ بينهما اعترب ا١ترسل ا٠تفي كا١تدلس ،لكن بعض العلماء احملققُت وا١تدققُت
كا٠تطيب البغدادي ،ومن جاء بعده كاٟتافظ ابن حجر دققوا ُب ىذا وقالوا ال ىناؾ فرؽ بُت ا١تدلس
وا١ترسل ا٠تفي ما ىو الفارؽ؟ الفارؽ ارجعوا للتعريف وأيش قلنا ُب تعريف ا١تدلس؟ أف يروي الراوي عن
شيخو الذي ٝتع منو ما دل يسمع منو بصيغة ٖتتمل السماع وعدمو كعن وقاؿُ ،ب ا١ترسل ا٠تفي ما اشًتط
السماع من الشيخ ،فقالوا أف يروي الراوي عمن عاصره ،اكتبوا التعريف تعريف ا١ترسل ا٠تفي أف يروي
الراوي عمن عاصره ،ودل يسمع منو ما دل يسمع منو بصيغة ٖتتمل السماع وعدمو ،أعيد :أف يروي الراوي
عمن عاصره ودل يسمع منو ما دل يسمع منو بصيغة ٖتتمل السماع وعدمو ،معٌت ىذا أيها اإلخوة ػ ىا وأيش
اللي روى ،يعٍت على  ...العبارة ،كيف تقوؿ بدؿ ما دل يسمع منو ،ما تستطيع ىات اجتهد وىات ...
التعريف ،طيب أيش نقوؿ؟ نقوؿ :ىو أف يروي الراوي عمن عاصره ودل يسمع منو بصيغة ٖتتمل السماع،
روى أيش؟ ٦تكن تقوؿ :يروي حديثا أو شيئا .
ا١تهم أنو روى شيئا دل يسمعو منو ،يعٍت إذا عرفنا التعريف ما ىو مشكلة٦ ،تكن تتصرفوف فيو ،أنا
سأمثل لكم ٔتثاؿ ،يعٍت واقعي الشيخ ٤تمد بن ػ نعم ػ الشيخ ٤تمد بن إبراىيم -رٛتو اهلل -توُب عاـ ٜٛ
حينما توُب الشيخ -رٛتو اهلل -يعٍت أنا سأضطر إذل فضح نفسي ُب العمر ،أنا كاف عمري آف ذاؾ ما
يقرب من ٜتسة عشر عاما ،ففي اٟتقيقة دل أٝتع منو ،لكن كاف باإلمكاف أنا عاصرتو ،يعٍت معٌت ذلك
أنٍت عاصرت من حياتو كم سنة ٜتسة عشر عاما ،فكاف باإلمكاف أف أٝتع منو ،لكنٍت ُب اٟتقيقة ما
ٝتعت منو ،فلو أنٍت قلت :قاؿ الشيخ ٤تمد بن إبراىيم كذا وكذا ،ففي ىذه اٟتاؿ يكوف عندكم لبس ،لو
رجعتم لتاريخ ميبلدي ولتاريخ وفاة الشيخ ٤تمد بن إبراىيم ،تقولوف :ٯتكن يكوف ٝتع منو١ ،تاذا ألنو عاش
فًتة ال بأس ّٔا من حياتو ،تؤىلو للسماع منو ،ولكن بعد التحقيق والتدقيق إذا عرؼ أنٍت ما ٝتعت من
الشيخ ٤تمد بن إبراىيم إطبلقا ،فحينئذ يقاؿ ٢تذا النوع ماذا؟ :ا١ترسل ا٠تفي ،فواضح اآلف الفرؽ بُت ىذا
وبُت حينما أقوؿ :قاؿ الشيخ عبد العزيز بن باز ،وأنا ما ٝتعتو منو الفرؽ واضح والبل ما ىو واضح ،الفرؽ
واضح ،ىنا أنا ما ٝتعت من ٤تمد بن إبراىيم ،وأما ىنا فأنا ٝتعت من الشيخ عبد العزيز بن باز .
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لكن لو كاف األمر مثل األخ الذي ولد بعد وفاة الشيخ ٤تمد بن إبراىيم ،ىذا يسمى ماذا ىا منقطع،
قلنا :ىذا منقطع ،وىذا مرسل خفي ،وىذا مدلس فاألنواع الثبلثة ىذه تشتبو بعضها مع بعض ،والفارؽ
بينها أف ا١تنقطع السقط فيو واضح جلي ،فلو رجعنا للتاريخ ٧تد واضحا للعياف ما يلتبس األمر إطبلقا،
معروؼ يقينا ٘تاما مائة با١تائة أف ىذا األخ ما ٝتع من الشيخ ٤تمد بن إبراىيم ،كيف عرفنا بالتاريخ ىذا
ولد سنة ٗ ٖٜٔوذاؾ توُب سنة  ، ٖٜٔٛفالفرؽ بينهما ٜتس سنوات ،لكن الدرجة الثانية اليت تليها ىي
ا١ترسل ا٠تفي .
ا١ترسل ا٠تفي إنساف عاش ٜتسة عشر عاما من حياة ىذا الشيخ ،وىو ُب اٟتقيقة دل يسمع منو ،لكن
ما الذي أدرى الناس أنو دل يسمع منو ما يطلع على ىذا إال العلماء ا١تدققوف حينما ٭تققوف ُب أمر ىذا
الرجل ،ىل ىو فعبل ٝتع من ىذا الشيخ أو دل يسمع منو ،فهنا ٝتي السقط سقطا خفيا ال جليا؛ ألنو يعٍت
ٯتكن يشكل على بعض الناس ا١تدلس أكثر صعوبة ُب االطبلع عليو؛ ألنو ٖتقق من أف ىذا الشيخ شيخو
فعبل ٝتع منو وٕتده أحيانا يقوؿ :أخربشل وٝتعت وحدثٍت و٨تو ذلك .
من ىنا أيها اإلخوة حصل اإلشكاؿ بُت البخاري وبُت مسلم -رٛتهما اهلل ،-فالبخاري يقوؿ ُب ىذا
الذي نسميو مرسبل إرساال خفيا ،يقوؿ :ىا أنا ال أكتفي ٔتجرد أف سعد عاش ٜتسة عشر عاما من حياة
٤تمد بن إبراىيم ،ال ىذا ما يكفيٍت طيب ماذا يكفيك؟ البخاري قاؿ :يكفيٍت إذا وجدت أنو ،ولو مرة
واحدة لقيو خبلص ىنا ينتفي عندي اإلشكاؿ؛ ألف اللقي مظنة السماع ،ومن باب أوذل أف يرد عنده ُب
إسناد من األسانيد أف ىذا الراوي قاؿ :أخربشل أو حدثٍت أو ٝتعت ،فالبخاري إذا وجد ىذا الشيء فهو
يطمئن إذل اتصاؿ السند ،لكن مسلم -رٛتو اهلل -يقوؿ :ال ،أنا أكتفي با١تعاصرة ،فما داـ أف سعدا عاش
ٜتسة عشر عاما من حياة ٤تمد بن إبراىيم ،فهو عاصره وىذه ا١تعاصرة كافية ،ألف يسمع منو؛ ألف ٜتسة
عشر عاما ،الناس كانوا يسمعوف أوالدىم قبل ىذا بفًتة ،فخمسة عشر عاما يعٍت كافية ألف يسمع منو،
فإذا األصل عند مسلم الس ماع ُب ىذه اٟتاؿ ،فوضح الفرؽ الظاىر بُت البخاري وبُت مسلم -رٛتو اهلل-
ُب ىذه ا١تسألة .
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البخاري يشدد يقوؿ :ال بد أف أٖتقق من أنو لقيو ،مسلم يقوؿ :ال ،يكفيٍت فقط ٣ترد ا١تعاصرة ػ وأيش
عندؾ يا أخي ػ ىذه يعٍت من األمور ا١تشكلة ،يقوؿ األخ ُب سؤالو يقوؿ :إذا كاف فعبل عاصر الشيخ ،لكن
ىذه ا١تعاصرة ال تؤىلو للسماع ،كأف يكوف مثبل عاش ٜتس أو سبع سنوات من حياة ذلك الشيخ ،فهل
ّٔذه اٟتاؿ نقوؿ عن ىذا اٟتديث :إنو مرسل إرساال خفيا أو منقطعا أو ماذا؟ .
أقوؿ :األمر يسَت ،فالعلماء يعربوف عن ىذا النوع باإلرساؿ ،فيقولوف عنو فبلف عن فبلف مرسل ،فمثبل
عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن مسعود ،لو رجعتم إذل ترٚتتو ٕتدوف أهنم يقولوف :روايتو عن أبيو مرسلة١ ،تاذا؟
قالوا :ألنو أدرؾ أباه وىو صغَت ،يقولوف :إنو أدرؾ أباه وىو صغَت ُب السن ،فما ٝتع منو بعضهم يقوؿ:
ٝتع منو أحاديث قليلة .
ا١تهم لنأخذ ي عٍت ىذا كمثاؿ عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن مسعود ما ٝتع من أبيو١ ،تاذا؟ ألنو صغَت ُب
السن ما ىي العبارة اليت استعملها العلماء ُب رواية عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن مسعود ُب روايتو عن أبيو،
قالوا :روايتو عن أبيو مرسلة ،ولذلك إذا جاءت رواية عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيو يقولوف:
ىذا مرسل ،ويقصدوف بو ماذا االنقطاع ٔتعٌت أنو دل يسمع فعبل من أبيو ىذا اٟتديث ،فإذا بينو وبُت أبيو
واسطة فهل يعٍت األوذل ُب ىذه اٟتالة أف يعرب با١تنقطع أو ا١ترسل ؟.
أقوؿ :أكثر ما يعرب العلماء ُب ىذه اٟتاؿ باإلرساؿ ،وا١تراد بو اإلرساؿ إرساال خفيا ،فيو يعٍت أي
إشكاؿ على ىذه النقطة؟ أنا ال أبيح ألحد إال ويكوف يعٍت ىضم ىذا ا١توضوع؛ ألنو ُب اٟتقيقة ىو أكثر
أنواع علوـ اٟتديث إعبلال ،يعٍت اإلرساؿ واالنقطاع والتدليس أكثر ما تعل بو األسانيد ،ىذا نعم يا أخي
أقوؿ :أنتم اآلف ،األخ يقوؿ :لو عرفن ا أف ىذا الراوي مدلس ،وجاءتنا روايتو بصيغة عن يعٍت ما صرح
بالسماع من شيخو ،فهل ٧تزـ ٘تاما بأف ىذا اٟتديث ضعيف أو ا١تسألة فيها تفصيل؟ .
أقوؿ :أنتم اآلف يعٍت على أساس ما تشوشوف على أذىانكم اجزموا أف اٟتديث ضعيف ،أقوؿ :ىذه
مرحلة ،لكن كوف ُب ا١تسألة تفصيل نعم  ،فيها تفصيل ،لكن لو دخلت بكم ُب ىذا التفصيل أعرؼ أف
أعينكم سَتد عليها كثَت من التساؤالت ،ولن تفهموا عٍت إال بعد جهد جهيد ،وقد يفهم بعضكم وال
يفهم بعضكم اآلخر ،فدعوىا ُب مرحلة-إف شاء اهلل -يعٍت أخرى .
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ومن كاف من اإلخوة -ما شاء اهلل -يريد يعٍت االستزادة واالستفادة ،ولكونو قادرا على ىذا ،فبل بأس
أف يسألٍت ،وأفصل لو فيما بيٍت وبينو ،لكن ال أريد أف أشوش على اإلخوة؛ ألف ا١تسألة مسألة مرحلية ،نعم
ما مقصدؾ ُب ىل يقبل لو أحاديث أخرى غَت ىذه ،أنا أخشى أف تكوف فهمت أف ا١تدلس إذا ضبط عنو
أنو دلس أنو يعٍت أنو ضعيف ،ال العلماء ما حكموا على الذي يدلس أنو يضعف بسبب تدليسو ،فرؽ بُت
اٟتكم عليو ىو على ذاتو بأنو ثقة أو غَت ثقة ،وفرؽ بأف ٨تكم على روايتو اليت نسخت عنو ،فنحن ما
تطرقنا لشخصو شخصو ثقة ،لكن ىذا ا١توضع الذي قاؿ فيو" :عن" ٨تن نقوؿ :ىنا احتماؿ أف يكوف فيو
رجل دل يذكره ىذا ا١تدلس ،ال يلزـ من كوف ىذا الرجل يسقط بعض الرجاؿ أحيانا أف يكوف ىو ضعيفا ،ال
قد يكوف ثقة ،وقد يكوف إماما من األئمة ،وفعبل ىناؾ بعض الذين وصفوا بالتدليس أئمة .
مثل األعمش -رٛتو اهلل -لو نظرًب ُب ترٚتتو تعجبوف من ثناء العلماء عليو ،وتعجبهم من حفظو
وتعج بهم من سعة مروياتو ،و٘تسكو بالسنة ومعرفتو بالقراءة وبسائر العلوـ ،يعٍت أمره عجيب ،لكن مع
ذلك ىو مدلس ،فهل يعٍت ىذا أنو ىو ضعيف ؟ نقوؿ :ال ىو ثقة ُب نفسو ،ولذلك قد يتساءؿ بعضنا،
فيقوؿ١ :تاذا يدلس١ ،تاذا يسقط الراوي ،وإذا كاف يسقط الراوي أال ٭تتمل أف يكوف أدخل ُب أحاديث
النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ما ليس منها ،فيكوف ىذا قادحا فيو ،نقوؿ :ال .
إف العلماء حينما دققوا ُب أحواؿ ا١تدلسُت ،نظروا بأف الذي ٭تملهم على التدليس أحيانا ،يعٍت أشياء
٢تم فيها تأويل ،وا١تتأوؿ ال يقدح فيو بسبب تأويلو ،فأحيانا مثل سفياف بن عيينة ،يكوف وثق ٘تاما بأف ىذا

اٟتديث صحيح ،فهو يقوؿ أنا دل أدخل ُب أحاديث النيب 

ما ليس منها ألنٍت ما أسقط إال أناسا

ثقات عند الناس كافة ،فبل ضَت علي ُب ذلك ،وحُت تسألو ١تاذا ؟ طيب أسقطت عبد الرزاؽ ومعمر،
قاؿ :ألف عبد الرزاؽ تلميذي ومعمر قريٍت ،يعٍت زميلي ،فأنا كيف أروي عن تلميذي وتليمذي ،يروي عن
قريٍت ،وماداـ أف الرجل الذي عليو مدار اٟتديث ىو شيخي ،فهو تأوؿ وأسقط ىذين الراويُت ،وروى
اٟتديث عن شيخو .
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أحيانا قد يكوف بعض الناس ينفرد بالرواية عن أو يروي عن شيخ من قدصلٍ ،ب ىذا الشيخ طالت
حياتو ،فولد أناس بعدىم بفًتة وأصبح ىو شيخا كبَتا وىؤالء صغار ُب السن ويشًتكوف معو ُب ذلك
الشيخ .
يعٍت مثاؿ على ذلك اآلف مثبل :الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز حفظو اهلل ورعاه٧ ،تد أنو -ما
شاء اهلل -يعٍت أمد اهلل ُب عمره ،اآلف فوؽ الثمانُت ،فهناؾ بعض الناس طلبوا عليو العلم مثبل قبل ٜتسُت
سنةٍ ،ب ٧تد أف ىناؾ اآلف شباب الواحد منهم اآلف عمره عشر سنوات ،وأصبحوا يسمعوف منو ،فأصبح
ٝتاعو ،وىو ٝتع قبل ٜتسُت سنة ،ىو وىؤالء الذين ما ولدوا إال قبل عشر سنوات سواء .
فإذا مثبل كاف الشيخ عبد العزيز نقل فتوى ،عن الشيخ ٤تمد بن إبراىيم ،فتجد أنو يسقط ىذا الشيخ؛
ألنو ٝتع ىو من ٤تمد بن إبراىيم ،فخشية أنو إذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز ،ال يكوف للصغَت السن
الذي عمره عشر سنوات ،مزية ال يكوف لو مزية على ىذا الصغَت السن ،فيستنكف أف يشًتؾ معو من ىو
صغَت السن ُب الرواية ،فيقوؿ :ال ما داـ أنٍت متأكد أف ىذه الفتوى عن الشيخ ٤تمد بن إبراىيم صحيحة،
وأنا ٝتعت منو فعبلٝ ،تعت من ٤تمد بن إبراىيم ،فؤلحذؼ الشيخ عبد العزيز بن باز ،حىت يكوف بينهم
وبُت ٤تمد بن إبراىيم واسطة راو واحد ،وأنا ليس بيٍت وبينو واسطة ،بينما ُب حقيقة األمر ىذه الواسطة
بينو وبُت الشيخ ٤تمد بن إبراىيم أيضا نفس الشيء ،لكن ىذا االستنكاؼ ىو الذي ٬تعلو يعٍت يسقط
ىذه الواسطة .
فهذه من األسباب أيضا اليت تدفعهم إذل وجود التدليس ،وىناؾ أسباب أخرى يعٍت تتعلق ٔتثل تدليس
الشيوخ ،وما إذل ذلك ىذه نرجئها-إف شاء اهلل -إذل موضع البسط؛ ألف اٟتقيقة التدليس أنواع كثَتة أنا
ذكرت لكم اآلف األشهر واألعم واألغلب منو ،لكن فيو شيء يسمى تدليس التسوية ،فيو شيء يسمى
تدليس القطع ،فيو شيء يسمى تدليس العطف ،فيو شيء يسمى تدليس الشيوخ ،إذل غَت ذلك من أنواع
التدليس اليت-إف شاء اهلل -ستتعرفوف عليها فيما بعد بإذف اهلل.
نعم يقبلو البخاري يكوف إذا كاف ٖتقق البخاري من أف فبلنا ٝتع من ذلك الشيخٍ ،ب روى عنو
حديثا ،لكن البخاري ما تيقن أف ىذا الرجل ٝتع ىذا اٟتديث من ذلك الشيخ ،فهل يقبلو؟ أقوؿ :نعم
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يقبلو بشرط أف ال يكوف مدلسا ،فهم العنعنة حينما يقبلوهنا بشرط عدـ التدليس ،ما عدا يعٍت بعض
ا ألحياف اليت يقبلوف فيها أحاديث بعض ا١تدلسُت؛ لكوهنم ٖتققوا أهنم ٝتعوا ىذه األحاديث من أولئك
الشيوخ ،وىذا لو موضع تفصيل آخر .
أيضا ال تشغلوف أذىانكم بو فيو أي شيء على ا١توضوع ،ولبل-إف شاء اهلل -فا٫تُت ،يعٍت أنا أعترب
أنكم إذا فهمتم ىذه األنواع الثبلثة ستكونوف-إف شاء اهلل -يعٍت خطيتم خطوة كبَتة جدا؛ ألف ما سيأٌب
من األنواع ُب ظٍت أهنا سهلة من أنواع علوـ اٟتديث ،لكن ىذه ىي تقريبا األصعب .
فيو شيء ارفع صوتك شوية ،يقوؿ األخ :طلب علو السند من التدليس ،أقوؿ :إف صاحبو أسقط راويا
فهو من التدليس ،وإف دل يسقط راويا ،فهو من أشرؼ األمور اليت كانوا يفتخروف ّٔا.
طيب تفضل :طيب إذا يعٍت وجدت إنك إذا حذفت ما دل يثبت منو ٯتشي الكبلـ احذفها .نعم:
األخ يسأؿ يقوؿ :إذا كاف مثبل ابن عباس ٝتع من النيب  وىو صغَت السنٍ ،ب بعد ذلك يعٍت بعدما كرب
حدث عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فهل ىذا ٮتتلف ُب كونو صحايب ٮتتلف عن التابعُت ،يعٍت إذا
كاف مثبل عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن مسعود ٝتع من أبيو ،وىو صغَت السن فما يقبل منو بعد ذلك؟ .
أقوؿ :ال ليس ىذا ىو الذي أردت ،وىذه مسألة سبق يعٍت بيناىا سابقا أف ُب شروط اٟتديث
الصحيح مسألة العدالة والعدؿ ،قلنا :أف يكوف مسلما بالغا ،تذكروف الكبلـ ىذا البلوغ شرط ُب األداء،

فقط وليس ُب التحمل ،فمثبل لو إذا وجدنا مثبل ابن عباس -رضي اهلل تعاذل عنوٝ -تع من النيب 
وعمره ثبلث عشرة سنة ،وما ىو قبل ذلك ٍب ىل حدث وىو صغَت السن ،نقوؿ :ال حدث بعدما بلغ
سن الرشد ،فإذ ا ىو تلقى وىو صغَت السن ،ىذا ال بأس بو مثل الرجل الذي تلقى ،وىو كافر ال بأس بو،
لكن بشرط أف ال ٭تدث أو معٌت آخر ،ال نقبل حديثو إال وىو مسلم ،وقد بلغ فقط .
طيب فيو شيء ثاشل ولبل نبدأ ُب األسئلة .نعم ىو عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن مسعود ،قالوا :دل يسمع
من أبي و إطبلقا ،يعٍت ما ٝتع وىو صغَت السن ما ٝتع إطبلقا ،إال أف بعضهم استثٌت بعض األحاديث
حوارل أربعة أحاديث أو كذا أو ستة ،قالوا ىذه األحاديث فقط ٝتعها وما عدا ذلك دل يسمعو نعم.
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أحد األخوة يقوؿ نرجو عدـ اإلطالة حىت نعي ما تقوؿ ،وكاف الوعد بيننا أف ينتهي الدرس األساسي
الساعة العاشرة ،أقوؿ أنا أهنيت الدرس اليوـ قبل الساعة العاشرة ،فأنا أطالبكم أيضا ،وأما اإلطالة فما فيو
إطالة؛ ألشل يعٍت كبلمي ىذا كلو جار على االختصار تراه يعٍت لو أطلت عليكم أعرؼ...
س :يقوؿ أحد اإلخوة١ :تاذا ٝتى العلماء ىذا النوع با١ترسل ا٠تفي ودل يسموه بالتدليس ا٠تفي؟ أقوؿ:
ألف التدليس نفسو خفي ،فحىت يفرقوا بينو وبُت ىذا ٝتوا ىذا با١ترسل ا٠تفي ،وٝتوا ذاؾ با١تدلس أو
بالتدليس ،ولكن قد يعٍت األوذل لؤلخ أف يسأؿ ١تاذا ٝتوه با١ترسل ا٠تفي ،ودل يسموه با١ترسل؟ .
ج :أقوؿ :ألف ا١ترسل األساسي السقط فيو واضح وجلي ،كل واحد يدركو ،ولكن ىذا ال السقط فيو
خفي ،فبل يدرؾ إال يعٍت بشدة.
س :يقوؿ أحد اإلخوة :ىل كل حديث متصل ُب الصحيحُت صحيح أـ ىناؾ أحاديث تكلم فيها،
وأرجو توضيح ىذه األحاديث اليت تكلم فيها ،ومن تكلم فيها وما الرد عليو؟.
ج :أقوؿ :يا أخي األصل أف كل حديث ُب الصحيحُت ،فهو صحيح كل حديث مروي باإلسناد
ا١تتصل ُب الصحيحُت ،فهو صحيح ىناؾ بعض األحاديث اليت انتقدىا بعض العلماء ،كالدارقطٍت على
البخاري ومسلم ،لكن ىل ىذا االنتقاد يسلم للدارقطٍت بو أو ا١تسألة فيها نزاع .
نقوؿ :ا١تسألة فيها نزاع ،فلو أنك نظرت إذل األحاديث اليت انتقدىا الدراقطٍت على البخاريٍ ،ب قرأت
كبلـ اٟتافظ ابن حجر ُب مقدمة فتح الباري مقدمة شرحو ا١تسمى ىدي الساري ،لوجدت أف اٟتافظ ابن
حجر تصدى للرد على أقواؿ الدراقطٍت ،دفاعا عن البخاري فبعض اإلعبلؿ الذي ذكره الدارقطٍت يكوف
صحيحا ،وبعضو يكوف الدارقطٍت  ،ىو الذي أخطأ فيو ،والصواب ُب جانب البخاري ،والكثَت إذا كاف
اإلعبلؿ صحيحا ،فتجد أف العلة ُب حد ذامها تكوف صحيحة ،لكنها ال تقدح ُب صحة اٟتديث ،ولذلك
تذكروف أف حينما عرفنا العلة .
قلنا :ماذا ُب تعريف العلة ،نعم ىو سبب غامض خفي أيش؟ يقدح ُب صحة اٟتديث ،فاشًتطوا للعلة
شرطُت أف تكوف غامضة وخفية ،وأف تقدح ُب صحة اٟتديث ،فلو كانت العلة ال تقدح ُب صحة
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اٟتديث ،ىل تعترب علة يعٍت مؤثرة ما تعترب ،ولذلك بعض األحاديث اليت قوؿ الدراقطٍت فيها صحيح من
حيث اإلعبلؿ ،ال تعترب علة اصطبلحية ،ألهنا ال تقدح ُب صحة ذلك اٟتديث .
وأضرب لكم مثاال على ذلك عندنا مثبل حديث أخرجو مسلم ُب صحيحو عن عبد اهلل بن مسعود
عن النيب  أنو قاؿ:
٬تروهنا





يؤتى ّتهنم يوـ القيامة و٢تا سبعوف ألف زماـ مع كل زماـ سبعوف ألف ملك

ىذا اٟتديث مشهور عندكم ُب ما ...يعٍت من أحاديث رياض الصاٟتُت ،وىي تتكرر على

مسامعكم كثَتا ،ىذا اٟتديث ورد ّٔذه الصورة ُب صحيح مسلم ،لكن الدارقطٍت قاؿ :ال إف مسلما أخطأ
ُب روايتو ٢تذا اٟتديث أو أخطأ ُب تصحيحو ٔتعٌت أصح ،أخطأ ُب تصحيحو ٢تذا اٟتديث ّٔذه الصورة،
١تاذا يا دارقطٍت؟ ،قاؿ :الصواب أف ىذا اٟتديث ،عن عبد اهلل بن مسعود من قولو ،يعٍت أف عبد اهلل بن
مسعود يقوؿ:



يؤتى ّتهنم يوـ القيامة ،و٢تا سبعوف ألف زماـ مع كل زماـ سبعوف ألف ملك ٬تروهنا



ففرؽ بُت أف يقوؿ :ابن مسعود قاؿ النيب  كذا ،وفرؽ بُت أف ابن مسعود يقوؿ كذا وكذا ،ويذكر
اٟتديث يؤتى ّتهنم ،يقولوف عن ىذا اٟتديث :إنو موقوؼ من قوؿ ابن مسعود ،وليس ٔترفوع إذل النيب -
عليو الصبلة والسبلـ -ىذا اإلعبلؿ صحيح .
يعٍت فعبل إذا ما نظرنا لطرؽ اٟتديث ،وٚتعناىا وجدنا أف الصواب أف اٟتديث موقوؼ على ابن
مسعود ،لكن ىل يعترب ىذا قدحا ُب صحة اٟتديث؟ نقوؿ :ال ألف ىذا اٟتديث لو حكم الرفع ،فهو كأنو

كأف ابن مسعود يقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



يؤتى ّتهنم يوـ القيامة



إذل آخر اٟتديث١ ،تاذا؟

سيأٌب معنا -إف شاء اهلل -أف ىناؾ بعض األحاديث ٢تا حكم الرفع ،وىي موقوفة على الصحابة ،فكأف

الصحايب يقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 

 ...ما ىي الشروط اليت شرطوىا ُب ىذا؟ يشًتط أف يكوف الصحايب

ال يأخذ عن أىل الكتاب ،وأف يكوف ىذا األمر ال يقاؿ ٔتجرد الرأي ،فاآلف ىذا األمر الذي ٮترب عنو عبد
اهلل بن مسعود ىل من ا١تعقوؿ أف يكوف ٗتيلو نعم ،ٯتكن يكوف ٗتيل جهنم ومعها سبعوف ألف ملك
٬تروهنا ،و٢تا سبعوف ألف زماـ ،ما ٯتكن ٗتيل ىذا ال بد أف يكوف ابن مسعود نقل ىذا الكبلـ عن أحد،
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فمن يكوف ىذا األحد؟ إما أف يكوف من أخبار أىل الكتاب اليت ال تصدؽ وال تكذب ،وإما أف يكوف من

النيب 

فهل ابن مسعود ٦تن يأخذ عن أىل الكتاب؟ ال ابن مسعود معروؼ بأنو ٯتقت الرواية عن أىل

الكتاب ،فإذا ال بد أف يكوف ابن مسعود ٝتعو من النيب  فهذا يسمونو مرفوع حكما ،فإذا ىذه العلة ال
تتجو ،فهذا مثاؿ يعٍت أمثل بو على ما يعٍت استفسر عنو األخ.
س :يقوؿ :ما ىو أفضل كتاب ٚتع فيو ا١تدلسوف ؟ وحكم عليهم ؟.
ج :أقوؿ :أفضل كتاب كتاب اٟتافظ ابن حجر ،لكن ُب اٟتقيقة فيو يعٍت الشيخ مسفر الدميٍت أستاذ
ُب جامعة اإلماـ كاف رئيس قسم السنة ُب السابق ،أخذ كتاب اٟتافظ ابن حجر ،وزاد عليو ،ونقح ُب
كتاب بعنواف التدليس ُب ٣تلد ،يعٍت أنا أعترب ْتثو الذي قدمو ْتث يعٍت جيد للغاية ،فأثابو اهلل جبل وعبل
على ما قدـ ،استفاد من جهد اٟتافظ ابن حجر وزاد أيضا على ذلك زيادات ،فيمكن أف ترجعوا إليو.
س :يقوؿ :ىل كتاب تغليق التعليق البن حجر -رٛتو اهللٚ -تع ما أف ٚتيع ما أغلق ابن حجر -رٛتو
اهلل -صحيح أـ ٭تتاج إذل تأمل ُب ذلك ؟.
ج :أقوؿ :يعٍت ىذه مسألة التعليق عند البخاري ٖتتاج ُب اٟتقيقة إذل شيء من التفصيل ،لكن
خبلصتو أف ا لبخاري إذا جزـ باٟتديث عمن علقو عنو إذا قاؿ مثبل :قاؿ ابن عباس كذا ،فيقولوف ىذا
صحيح اإلسناد إذل ابن عباس ،ولكن ىل يعترب كل ما جزـ بو البخاري صحيحا؟ ،نقوؿ :ال ألنو مثبل لو
قاؿ :قاؿ طاووس :قاؿ معاذ بن جبل ألىل اليمن ،وذكر كبلما ،فهل يعترب ىذا صحيح ؟ نقوؿ :ال ألنو
جزـ بو عن طاووس ،فالسند إذل طاووس صحيح ،لكن من بعد طاووس ،ىل يكوف السند بو صحيحا؟ .
نقوؿ :ال ،ألف طاووسا دل يسمع من معاذ بن جبل ،فبينهما انقطاع ،ولذلك البخاري إ٪تا حذؼ
الشيء الصحيح يعٍت علقو إذل من صح عنو ،وأما ما بعد ذلك ،فإنو دل يتصرؼ فيو ،وأما إذا أورد البخاري
اٟتديث بصيغة التمريض ،مثل يذكر أو يقاؿ أو يروى و٨تو ذلك ،فهذا ال يدؿ على الصحة ىذا كبلـ يعٍت
٣تمل ،وٖتتو تفصيل طويل ليس ىذا موضعو.
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س :أحد اإلخوة يقوؿ يعٍت يشكو يقوؿ :مبلحظ مدى ضعفنا ُب ىذا العلم ،ومدى حاجتنا إليو ذا
أرجو وضع درس أسبوعي ٢تذا العلم ويكوف موسعا .
ج :أقوؿ :فيو وهلل اٟتمد درس ُب شرح ألفية السيوطي ،وىي من أوسع األلفيات ُب ىذا ،والدرس
أيضا موسع يعٍت نتوسع ُب الكبلـ ُب درس ا١تصطلح ،فالذي يستطيع أف ٭تضر ىذا جيد .يقوؿ :وإف دل
٭تصل ُب ىذا ا١تسجد ،فإنٍت أوجو الدعوة إليك إلقامتو ُب ا١تسجد مسجد السويدي الغريب ،أقوؿ :ىذا
عادي أمر آخر.
س :يقوؿ :ما معٌت قوؿ ابن حجر ،ويدؿ على أف اعتبار اللقي ُب التدليس دوف ا١تعاصرة وحدىا ،أي
نعم ىو ينقل كبلـ ابن حجر ُب النزىة .
ج :أقوؿ :يعٍت األفضل أف أدع ىذا السؤاؿ اإلجابة على ىذا السؤاؿ غدا-،إف شاء اهللُ -ب بداية
الدرس؛ ألف كثَت من اإلخوة قاموا ،وأحب أف يستفيدوا من اإلجابة على ىذا السؤاؿ-إف شاء اهلل٧ -تيب
عليو.
س :يقوؿ :إذا ورد حديث ما بطريقُت فيهما مدلس صرح ُب أحد اإلسنادين بقولو :حدثنا وُب اإلسناد
اآلخر ،بقولو :عن أو قاؿ فما موقف العلماء من ىذا اٟتديث؟.
ج :أقوؿ :ا١توقف إذا كاف اإلسناد الذي فيو حدثنا صحيح إليو ليس فيو راو ضعيف ،فيقبل ويعترب
صرح بالتحديث ُب إسناد آخر ،فبل يشملو يعٍت التوقف الذي نتحدث عنو ،بل يعترب صحيحا ،إذا
اكتملت باقي شروط الصحة ُب ذلك اإلسناد.
س :يقوؿ ىل ال بد أف يذكر العلماء أف الراوي مدلس؟.
ج :أقوؿ :نعم ال بد إذا عرؼ عنو أنو مدلس ،ال بد أف يذكروه ،وما ىي أٚتع الكتب اليت كتبت ُب
التدليس ،وما الذي طبع منها؟ أقوؿ ىذا ذكرتو قبل قليل.
س :يقوؿ :أرجو اإلجابة على ىذا السؤاؿ ،أوال للحاجة ،وألنٍت سوؼ أغادر مباشرة ،يقوؿ :إنو ٬تد
ُب بعض األحي اف ُب سروالو بعض القذرات ،ويكوف ىذا بعد قضاء اٟتاجة ،وأحيانا حاؿ الوضوء ،ولكن
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ُب حاؿ الوضوء أجد لونا يشبو القذارة فبل ألقي لو باال وأصلي فما اٟتكم ُب وجود ىذه بعد الصبلة وجود
مقدماتو حاؿ الوضوء؟ .
ج :أقوؿ :لؤلخ ىذا الذي تسأؿ عنو إف كنت تقصد بالقاذورات اليت تتكلم عنها شيئا ملحوظا
للعياف ،كأف يكوف يعٍت بعض الرباز الذي ٯتكن أف ٮترج ،وأنت يكثر ىذا منك ،وال تستطيع أف تتحفظ
منو يعٍت ما ٘تلك نفسك ٮترج ،يعٍت قسرا عليك ،فبل تتوضأ إال بعد األذاف بعد دخوؿ الوقت ،فإذا
توضأت تصلي وال شيء عليك ،حىت ولو أحسست با٠تروج ،لكن إذا كاف ىذا يعٍت ليس كثَتا خروجو
منك ،فأنت ُب ىذه اٟتاؿ إف وجدت ىذا الذي تراه ُب سراويلك بعد أدائك للصبلة ،ويغلب على ظنك
أنو خرج قبل أدائك للصبلة ،فمعٌت ذلك أف وضوءؾ قد انتقض ،فتوضأ واغسل ىذا ا١تكاف الذي أصابتو
القاذورة ،وأعد الصبلة.
لكن لو أنك متأكد بأ نو ما خرج منك ُب ىذه الصبلة ،ولكنو خرج قبل الصبلة يعٍت قبل الوضوء
للصبلة ،ولكنك دل تتنبو لو ،دل تتنبو ٢تذه النجاسة إال بعد الصبلة ٔتعٌت أنك صليت ُب ىذا السرواؿ ،وىو
متلطخ بالنجاسة ،لكن صليت ،وأنت تاـ الطهارة ،فأقوؿ ما دمت صليت وُب سراويلك شيء من النجاسة
ال يت دل تعلم عنها ،فصبلتك صحيحة إف شاء اهلل ،لكن اغسل النجاسة حىت ال تصلي فيها مرة ثانية،
ولعل-إف شاء اهلل -اٞتواب قد وضح.
س :يقوؿ :ىل ٯتكن إعادة موقف العلماء من ا١تدلسُت باختصار ،وىل للتدليس أقساـ وما الفرؽ
بينها؟.
ج :أقوؿ :أنا ذكرت أف لو أقساـ ،ولكن األقساـ يعٍت فيها شيء من الصعوبة ،ج فدعوىا ١ترحلة
أخرى ،وأما موقف العلماء من ا١تدلس ،فإهنم دل يسقطوا رواية ا١تدلس لقدح فيو ىو ،فقد يكوف ثقة،
ولكنهم توقفوا عن روايتو اليت تأٌب بصيغة عن ،أو قاؿ ،اليت ليس فيها أنو صرح بتلقي ذلك اٟتديث من
شيخو.
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س :يقوؿ :قاؿ أحدىم  :إذا عنعن ا١تدلس ،فبل نرد حديثو فورا فاألصل أنو ٝتعو من شيخو ،حىت لو
عنعن وال ٧تزـ بالتدليس وضعف اٟتديث إال إذا وجدت قرائن تدؿ على أنو دل يسمع من شيخو ،فإذا دل
٧تد ىذه القرائن ،فاألصل ٝتاعو من شيخو حىت لو عنعن ،فيكوف حديثو صحيحا ما رأيك ّٔذا الكبلـ؟.
ج :أقوؿ :ىذا الكبلـ ليس بصحيح ،ويدؿ على ىذا صنيع العلماء قدٯتا وبعد ذلك ،فمثبل الشافعي
رٛتو اهلل -حينما يقوؿ :من دلس لنا مرة ،فقد أباف لنا عورتو ما مقصده بذلك مقصده أننا نتحفظ عنحديثو إذا دل يكن مصرحا فيو بالسماع ،ولو نظرنا ُب طريقة البخاري ومسلم -رٛتهما اهللُ -ب انتقاء
األحاديث ،فنجد أهنما ينتقياف أحاديث الذين وصفوا بالتدليس انتقاء ،ويردوف بعض األحاديث ،فبل ٕتد
أهنم ٮترجوهنا ُب صحيحيهما باإلضافة إذل علماء سابقُت .
فمثبل :ىشيم بن بشَت ٦تن عرؼ بالتدليس ،وعرؼ تبلميذه ذلك عنو ،فاجتمعوا وائتمروا فيما بينهم
ائتم روا على شيخهم ،فقالوا ٧تمع ىذا اليوـ أال نكتب عنو إال ما صرح فيو بالسماع كأهنم يريدوف أف يلقنوه
درسا ،فيقولوف لو :ال ٖتدثنا إال ٔتسموعاتك ،فجاءوا وحضروا فأصبح ٭تدث فوجد أنو إذا قاؿ عن ما أحد
يكتب ،ىا مثل لو أتكلم معكم ،فتصدوف عٍت يعٍت يتأثر الشيخ ّٔذا ا١توقف ،فتأثر فعبل ،ففطن ١تا أرادوه،
فلجأ إذل أسلوب آخر ،فأصبح يقوؿ :حدثنا فبلف ومغَتة عن إبراىيم النخعي ،أنو قاؿ كذا وكذاٍ ،ب أصبح
يسوؽ األسانيد ،وىم يكتبوف ٣تتهدوف فلما انتهى من درسو ،قاؿ ٢تم ىل دلست لكم اليوـ شيئا قالوا:
ال ،قاؿ :بلى كل ما قلت فيو :حدثنا يع ٍت عن ذي ظليم ،فهو فعبل حدثٍت بو ،لكن وفبلف ىذا دل أٝتعو
منو ،فأنتم ٗتيلتم أف الواو واو عطف أنٍت أقوؿ :حدثنا فبلف وحدثنا فبلف أيضا .
واٟتقيقة أشل ما نويت ىذا ،وإ٪تا نويت أف الواو واو االستئناؼ ،فأقوؿ حدثنا فبلف ،وأسكت وفبلف
يعٍت معٌت ذلك أف فبلنا قاؿ ىا ف يها شيء من اللف ،ولذلك قلت لكم :أنا ما أريد أزودكم بأنواع
التدليس ىذا يسمى تدليس العطف ،فالشاىد من ىذه اٟتكاية أف تبلميذ ىشيم وبعضهم فطاحلة من
كبار األئمة مثل عبد الرٛتن بن مهدي ،ومثل سعيد بن منصور وأمثالو،ـ وحىت اإلماـ أٛتد وما إذل ذلك،
فهؤالء حينما توقفوا عنما قاؿ
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فيو ىشيم عن١ ،تاذا توقفوا لوال أهنم يردوف رواية ا١تدلس ،ما توقفوا وال ائتمروا على ىشيم ،لكن ىذا
ىو األصل عندىم ،وا١تسألة ٖتتاج إذل يعٍت مزيد بسط أكثر من ىذا ،لكن ُب اإلشارة ما يغٍت عن صريح
العبارة.
س :يقوؿ :ما رأيك يا شيخ ُب ٝتاع أيب الزبَت من جابر خاصة ،ما رواه عنو بالعنعنة ،وىو ُب صحيح
مسلم -رٛتو اهلل -ما ىذه أيش تكوف؟ أي نعم يقوؿ :والشيخ األلباشل كثَتا ما يذكر ُب كبلمو عن
األحاديث ُب مسلم يقوؿ مقرر عند أىل العلم الشريف أهنم ال ٭تتجوف ْتديثو ا١تعنعن إال من رواية الليث
بن سعد عنو فما رأيكم؟.
ج :أقوؿ :أنا يعٍت رأيي ُب رواية أيب الزبَت رأي وسط ،بُت الغارل واٞتاُب ،وىذا الرأي يتمثل ُب اآلٌب:
ما كاف من رواية أيب الزبَت ُب صحيح مسلم ،فبل نتعرض لو وما كاف من روايتو ُب غَت صحيح مسلم ُب
خارج صحيح مسلم فننظر :إف كاف أبو الزبَت صرح بالتحديث من جابر قبلناه؛ ألنو مدلس وإف كاف دل
يصرح بالتحديث ،نظرنا من الذي روى عنو إف كاف الذي روى عنو ىو الليث بن سعد قبلنا حديثو؛ ألف
أحاديث الليث بن سعد عن أيب الزبَت ىي من مسموعات أيب الزبَت ،وإف كاف غَت الليث بن سعد فمعٌت
ذلك أننا نتوقف عن قبوؿ عنعنة أيب الزبَت حىت ٧تد أهنا مصرح فيها بالسماع ،ىذا ىو الرأي الوسط.
س :يقوؿ ىل من ا١تمكن أف نعد السماع من األشرطة أو من ا١تذياع ٖتديثا أو ٝتاعا على مستوى
حفظ اٟتديث؟.
ج :أقوؿ :الرواية قد انقطعت ،وإذا تأكدت من صوت صاحب الصوت ،فبل بأس أف تعده ٝتاعا،
فتقوؿٝ :تعت الشيخ مثبل عبد العزي ز بن باز يفيت بكذا وكذا ،وما إذل ذلك لكن ُب بعض األحياف ال
يعدوف ىذا يعٍت إدانة ُب بعض األمور؛ ألهنم يقولوف :إنو ٯتكن أف يدبلج الصوت ،فيمكن مثبل أف يتتبع
فبلف من الناس إنسانا لو يعٍت أشرطة كثَتة ،فيؤخذ مقطع أو عبارة من شريط ،وعبارة أخرى من شريط،
ويصف الكبلـ بعضو مع بعض حىت ٯتثل كبلما يؤخذ على ذلك اإلنساف،
وعبارة أخرى من شريط،
ّ
والسامع لو يظن فعبل أف ىذا اإلنساف قد قاؿ ىذا الكبلـ ،وىو دل يقلو ّٔذه الصورة ،وإ٪تا ىذا ملفق ،مثل
ما لو تأٌب إلنساف كتب كتابا ،وتقص من موضع عبارة ،وتقص من موضع عبارة أخرى ،ومن موضع ثالث،
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تصف العبارات بعضها مع البعض ،كلمة من ىنا وكلمة من ىنا وكلمة من ىنا تؤدي معٌت
ورابع وىكذا ٍب ّ

ىو ما تكلم بو إطبلقا ،فهم ال يعدونو يعٍت من باب اإلدانة ال يعدونو إدانة ،ألف األشرطة ٯتكن أف تدبلج،

لكن إذا دل يكن ىناؾ ما يدعو للشك أو للتوقف كمثل الربنامج الذي يذاع ُب ا١تذياع برنامج :نور على
الدرب ،وتسمع من الشيخ ،والشيخ يعرؼ أف ىذه الفتاوى تتناقل عنو ،ولو كاف فيو أدسل شك لوصل
للشيخ.
ا١تهم إنو يعٍت يغلب على الظن ُب ىذه اٟتاؿ أنو ال ٯتكن أف يكوف ىذا ملفقا على الشيخ ،فبل بأس
أف يقاؿ ٝتعت الشيخ يقوؿ كذا وكذا.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :ىل ٚتيع األحاديث ا١تتواترة صحيحة؟.
ج :أقوؿ :نعم ،ال ٭تكم على اٟتديث بأنو متواتر إال ،وىو صحيح.
س :سؤاؿ ثاف :ىل يشًتط رواية اٞتماعة ُب طبقة الصحابة؟.
ج :لست أدري ما مقصوده باشًتاط رواية اٞتماعة بطبقة الصحابة ،ا١تهم يعٍت أنو ال يشًتط أف يكوف
الذي تلقى عن الصحايب ٣تموعة من الناس ،بل ٯتكن أف يكوف واحدا ،وعنو واحد ،ا١تهم أف يصح السند
إليو.
س :يقوؿ :من أوؿ شروط ا١تتواتر ما رواه ٚتاعة عن ٚتاعة أي غَت ٤تصورين بعدد معُت ،ىل ا١تقصود
بذلك أف عددىم غَت معروؼ ،فأنت إذا دل ٖتصر عدد الشيء ،فأنت ال تعرؼ عدده؟.
ج :أقوؿ :ىا ،ذاؾ الكبلـ كاف عن ا٠ترب كأي خرب قالوا ُب تعريف ا٠ترب حينما يعٍت يؤدي إذل العلم
الضروري :ىو ا٠ترب الذي ال يكوف ٤تصورا بعدد ،لكن ما كاف ٤تصورا بعدد فهذا يعٍت بالنسبة لؤلحاديث
النبوية لو أمر خاص ٯتكن أف يسمى متواترا مع العلم أنو ٭تصر بعدد معُت ،لكنهم حينما يتكلموف مثل
أي خرب ،ومثلت لكم ٔتثل ببلد الياباف ،ال ٕتد يعٍت ىناؾ حصر لعدد معُت
األصوليُت يتكلموف عن ا٠تربّ ،
١تن ينقل لك ا٠ترب عن أف ىناؾ ببلد تسمى ببلد الياباف ،لكن اٟتديث النبوي ،قلت لكم :إف وضعو

ٮتتلف عن ا٠ترب أي خرب.
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س :يقوؿ :ىل نعترب اٟتديث ا١تشهور الوارد بطرؽ ٤تصورة بأكثر من اثنُت ،وىو صحيح حديثا متواترا؟
ففي فهمي لتعريف اٟتديث ا١تتواتر أرى أف شروطو منطبقة على اٟتديث ا١تشهور الصحيح.
ج :أقوؿ :يعٍت ُب تعريفهم يقولوف إذا دل تكن ىذه الكثرة أدت إذل ما يسمى بالعلم اليقيٍت ،فإف ىذا
اٟتديث ُب ىذه اٟتاؿ ال يسمى متواترا ،فبل بد أف يؤدي إذل ما يسمى بالعلم اليقيٍت ،طبعا ىذا ُب
تعريفهم ىم ،وأما ٨تن فقلنا :إنو ال يشًتط ىذا ،فلو جاءشل حديث من طرؽ ٜتسة عندىم ال تؤدي إذل
التواتر ،لكن اٟتديث ّٔذه الصورة كل سند من األسانيد ا٠تمسة صحيح ،فأنا أقوؿ ُب ىذه اٟتاؿ يعٍت :ال
شك أف ىذا يؤدي عندي إذل العلم اليقيٍت الذي ال شك وال مرية فيو إطبلقا.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :سلمٍت ورقة باألمس فيها أسئلة ،ووعدت أف أقرأىا ُب ىذا اليوـ ،ودل أقرأ منها
شيئا.
ج :أقوؿ :نعم نسيت ،لكن نقرؤىا اآلف -إف شاء اهلل -أبشر.
سُ :ب أحد أسئلتو يقوؿ :ما ىي ا١تراجع اليت نرجع إليها ١تعرفة ما قد يشكل ُب ٩تبة الفكر.
ج :أقوؿ :ا١تراجع واهلل ُب اٟتقيقة يعٍت ال بد أف ترجع إذل كثَت من كتب مصطلح اٟتديث؛ ألف اٟتافظ
ابن حجر -رٛتو اهلل -يعٍت اختار خبلصة األقواؿ اليت فيها خبلؼ وما إذل ذلك؛ فهو يعطيك الشيء
الذي بعد التحقيق والتنقيح ،فلو أردت أف تسهب ُب معرفة ىذه األشياء ،فتحتاج إذل مطالعة.
مثبل ٓتاصة يعٍت لو طالعت تدريب الراوي ،وفتح ا١تغيث للسخاوي ،فإف شاء اهلل أنك ستكوف أ١تمت
بالكثَت جدا من علم ا١تصطلح.
س :يقوؿ :يقوؿ ابن حجر ُب كبلمو على الزيادة :ومع الضعف ،فالراجح ا١تعروؼ ،ومقابلو ا١تنكر ،أال
يفهم من ىذا أف الزيادة من الضعيف إذا دل ٗتالف الثقة تكوف مقبولة ؟.
ج :أقوؿ :ال ،فرؽ بُت ا١تنكر وفرؽ بُت الضعيف ،فحينما يأتيٍت حديث ليس فيو ٥تالفة ،وفيو راو
ضعيف ،فأنا أٝتي ىذا اٟتديث ماذا ضعيفا ،لكن حينما يكوف فيو ٥تالفة ،أقوؿ عنو :ماذا؟ منكر ،وا١تنكر
أشد ضعفا من الضعيف فقط .فا١تنكر ال أعترب بو ُب الشواىد وا١تتابعات ،ولكن ضعيف فقط ،إذا كاف
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ضعفو يسَتا ،فأنا ُب ىذه اٟتاؿ أقبلو ُب الشواىد وا١تتابعات ،لكن يقوؿ ومع الضعف فالراجح ا١تعروؼ ٨تن
قلنا ُب ا١تنكر :إنو ٥تالفة الضعيف ١تن؟ ١تن ىو أوثق منو .
فمعٌت ذلك أف رواية من ىو أوثق صحيحة أو غَت صحيحة؟ صحيحة ،فهي ا١تعروفة ،ورواية الضعيف
ا١تخالفة تسمى ا١تنكرة ،فهذا معٌت الكبلـ يا أخي.
س :يقوؿ١ :تاذا قاؿ ابن حجر -رٛتو اهللُ -ب كبلمو عن التابع والشاىد :والفرد النسيب ،فقيده
بالنسيب ،وأخرج الفرد ا١تطلق؟.
ج :أقوؿ :أخرج الفرد ا١تطلق؛ ألف الفرد ا١تطلق أصبل معروؼ بأنو ليس ىناؾ لو متابع ،لكن الفرد
النسيب تذكروف أننا قلنا ما كانت الغرابة فيو بالنسبة إذل راو معُت ،فبل يلزـ من الفرد النسيب أف يكوف فردا
مطلقا ،قد يكوف فردا نسبيا ،وىو إيش؟ حديث مشهور ،بل قد يكوف متواترا أيضا؛ ألننا أطلقنا عليو فردا؛
ألف إحدى طرقو أو إحدى أسانيده ،ىي اليت حصل فيها التفرد وحصلت فيها الغرابة ،ولكن ىناؾ طرؽ
أخرى ليست بغريبة ،وليس اٟتديث بفرد؛ فلذلك قاؿ اٟتافظ ابن حجر :ىو الفرد النسيب فإذا الكبلـ عن
الشواىد وا١تتابعات بالنسبة ١تاذا؟ للفرد النسيب ،أما الفرد ا١تطلق فليس لو شواىد وال متابعات.
س :يقوؿُ :ب كبلـ ابن حجر -رٛتو اهلل -عن التابع والشاىد أيضا قاؿ :وإف وجد منت يشبهو ،فهو
الشاىد ،أفبل يفهم من كبلمو أنو يفرؽ بُت التابع والشاىد باعتبار السند مع أنو ُب النزىة كبلمو ُب التفريق
على الراجح؟.
ج :أقوؿ :نعم اٟتافظ ابن حجر واضح أنو يرجح أف ا١تتابع ما كاف ُب االشًتاؾ ُب الصحايب ،وأف
الشاىد ما كاف مع االختبلؼ بالصحايب ،فإذا ىو يلتفت للسند نعم ىذا ىو الصواب ،لكنو حينما ذكر
ا٠تبلؼ قاؿ :واألمر سهل أو وا٠تطب سهل ،فيعٍت ال ينبٍت على ا١تسألة كبَت خبلؼ ىذا معٌت كبلمو.
األسئلة ما شاء اهلل كثَتة .
س :ىل يسمى الشاذ ضعيفا أيسمى ضعيفا أو ماذا يسمى؟.
ج :على كل حاؿ الشاذ من أنواع اٟتديث الضعيف.
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س :يقوؿ :من ا١تعروؼ أف حديث  :إ٪تا األعماؿ بالنيات  حدث بو عمر على ا١تنرب ،فكيف
دل يروه عنو إال شخص واحد؟.
ج :أقوؿ :ىذا الذي نقوؿ بو نقوؿ :قد يكوف اٟتديث يعٍت حديثا مشهورا ومعروفا ،ولكن ال ينقلو إال

راو واحد ،ولذلك ليس من شروط اٟتديث الصحيح تعدد الطرؽ ،فهذا اٟتديث يعٍت حدث بو عمر 
على ا١تنرب ،ودل ينقلو عنو إال علقمة بن وقاص ،ففعبل يعٍت ىو مدعاة للدىشة ،لكن مع صحة السند
وإٚتاع األمة على صحتو تزوؿ ىذه الدىشة.
٨تن قلنا :يعٍت إف الشاذ ُب تعريفو الراجح ماذا؟ ىا٥ :تالفة الثقة ١تن ىو أوثق منو ،فبناء على ىذا
التعريف يكوف الشاذ من أنواع اٟتديث الضعيف ،أما الشاذ على القوؿ ا١ترجوح ىو قوؿ ا٠تليلي ومن تابعو
أو ومن وافقو ،وىو أف الشاذ ما يتفرد بو الثقة ،فبل يكوف ضعيفا ُب ىذه اٟتاؿ.
عند ا٠تليلي مثل حديث :إ٪تا األعماؿ بالنيات يكوف شاذا ،لكنو ىو ال ٬تعل الشاذ من أنواع اٟتديث
الضعيف ،وإ٪تا تسمية اصطبلحية فقط.
س :يعٍت أحد اإلخوة ذكر سؤاال ،لكن ما اتضح رل مقصده بالسؤاؿ .يقوؿ :ذكرت ُب اٟتديث أف
أحد مسبباتو ذكر حكم فقهي ،فيساؽ اٟتديث بدوف ذكر السند ،والسؤاؿ أال يكوف نص اٟتديث قد
سيق بسنده إذل الرسوؿ  فهل ىذا يلغي إرساؿ اٟتديث ؟.
ج :على كل حاؿ قد يكوف األخ يعٍت أراد معٌت دل يتضح رل ،ا١تهم أنو يعٍت من أسباب اإلرساؿ فعبل

أف يكوف الذي أرسل اٟتديث يعٍت حينما يقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 
رسوؿ اهلل  دل يقصد الرواية ،ما أراد ٖتديث الناس ْتديث عن النيب  بإسناده ،ولكنو قصد أمرا معينا
إما فتوى يقوؿ إلنساف من الناس ،نعم اٟتكم ُب ا١تسألة الفبلنية كذا؛ ألف النيب  قاؿ كذا يعٍت يريد
من التابعُت التابعي الذي قاؿ :قاؿ

شيئا مستعجبل ىا دل يتأىب للرواية.
س :يقوؿ :ما الفرؽ بُت ما رواه البخاري معلقا ٣تزوما بو وغَت ٣تزوـ بو؟.
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ج :أقوؿ :الفرؽ أنو حينما يقوؿ :قاؿ فبلف ،فهو جزـ بأف فبلنا قد قاؿ ىذا القوؿ ،وقالوا إف البخاري
عرؼ بتتب ع معلقاتو أنو إذا قاؿ :قاؿ فبلف فالسند إذل فبلف ىذا صحيح ،لكن حينما يقوؿ يروى ويذكر
وما إذل ذلك ىذه يسموهنا صيغة ٘تريض ،وسيأٌب -إف شاء اهلل -معنا ُب الكبلـ عن اٟتديث الضعيف أف
يعٍت اإلنساف ال ينبغي لو أف يذكر اٟتديث الضعيف دوف أف يبُت ضعفو ،فإما أف يبُت ضعفو صراحة،

فيقوؿ :وُب اٟتديث الضعيف كذا أو يأٌب ٔتا يدؿ على الضعف ،مثل صيغ التمريض فيقوؿ عن النيب 
أنو قاؿ كذا يذكر عن النيب  أنو قاؿ كذا ،٭تكى عن النيب  أنو قاؿ كذا ىذه يسموهنا صيغ
التمريض ،فهذه كاف يستعملها البخاري ُب ما ال يثبت ُب الغالب.
س :يقوؿ :ذك رت أف شرط البخاري اللقيا ولو مرة واحدة ،فإذا وجدنا رجبل ثبت لو اللقيا بشيخو مرة
واحدة فقط ،لكنو روى عنو أحاديث كثَتة ال ٯتكن أف يكوف أخذىا ُب لقيا واحدة ،فما حكم أحاديث
ىذا الراوي؟.
ج :أقوؿ :ىذه مسألة أيضا يفصل فيها العلماء ،فمثبل لو جئنا للحكم بن عتيبة ُب روايتو عن مقسم،
ومقسم يروي عن ابن عباس ٧تد أهنم نصوا على أف اٟتكم بن عتيبة فعبل لقي مقسما ،ولكنو ما ٝتع منو
إال أربعة أحاديث فقط؛ ولذلك العلماء عنوا ّٔذا عناية فائقة ٕتد أهنم ينصوف مثبل :اٟتسن البصري قالوا
ٝتع من ٝترة أربعة أحاديث ،اٟتكم بن عتيبة ٝتع من مقسم أربعة أحاديث ،عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن
مسعود ٝتع من أبيو ستة أحاديث فقط ،وىكذا ٕتدىم ٭تصروهنا حصرا ،فيبينوف إذا كاف الراوي ما لقي إال
لقيا يسَتة فقط ،وليست لقيا طويلة ،فهذا ينصوف عليو ويبينوف كم عدد األحاديث اليت رواىا.
واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد.
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،صلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ،وبعد:
أيها اإلخوة ،فنأخذ مراجعة سريعة ١تا ذكرناه سابقا ،مع االعتذار ١تا حصل من التغَت ُب يوـ أمس؛ فإنو
كاف ألسباب منعتٍت من آّيء.
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أخذنا ثبلثة أنواع ُب الليلة قبل البارحة من أنواع علوـ اٟتديث ،وىي :ا١تنقطع ،وا١تدلس ،وا١ترسل
ا٠تفي.
فمن من اإلخوة يذكر فارقا بُت ىذه األنواع الثبلثة؟ ما الفرؽ بُت ا١تنقطع وا١تدلس وا١ترسل ا٠تفي؟
وين؟ يعٍت نسينا العلم وال كيف؟ تفضل ..نعم ،أحسنت ،ا١تنقطع :ما سقط من سنده راو أو أكثر ،ال
على التوارل .طيب ،وإيش الفرؽ بينو وبُت ا١تدلس؟ تستطيع أف تفرؽ بينهما ؟ نعم .
أنا ما أريد ٣ترد يعٍت حفظ التعريف ولكن أريد التوثيق على الفرؽ ،ال ما تذكر ا١تثاؿ .أعطٍت الفرؽ ما
ىو ؟ تفضل ،أيوة ،ىل ا١ترسل ا٠تفي يشًتط أنو ٝتع؟ طيب يعٍت الكبلـ الذي قالو األخ صحيح ،لكن
أريد أحد اإلخوة من حيث اإلدراج يعٍت كيف ؟ تفضل أيوة ،أحسنت بارؾ اهلل فيك.
ا١تنقطع السقط فيو واضح وجلي  ،فواضح ٘تاما أف التلميذ ما أدرؾ من؟ ما أدرؾ الشيخ؛ لكوف سنة
الوالدة وسنة الوفاة تربز ىذا االنقطاع ،يستحيل ٘تاما أف يكوف أدركو .أي نعم .
طيب ا١تدلس سقط خفي ،وا١ترسل ا٠تفي ؟ ما الفرؽ بُت ا١تدلس وا١ترسل ا٠تفي؟ أيوة،تفضل ،نعم .ما
أٝتع الصوت.
نعم ،أحسنت .ىذا ىو الصحيح ،يعٍت الفرؽ بُت ا١تدلس وا١ترسل ا٠تفي أف ا١تدلس الراوي لقي الشيخ
وٝتع منو أيضا ،فهو شيخو حقيقة ،لكن ذلك اٟتديث نفسو دل يسمعو منو ،أما ا١ترسل إرساال خفيا :فهو
عاصره ،يعٍت عاش ىو وإياه ُب فًتة زمنية واحدة ،طالت أو قصرت ،ىذا يعٍت أمر آخر  ،فهذه ا١تعاصرة
ٯتكن ٕتعل الظاف يظن أهنما التقيا ،لكن بعد التحقيق يتضح أهنما ما التقيا ،فإهنم عاصروا ا١توجود لكن
اللقي غَت ٤تدود ،ىذا ىو ا٠تبلؼ.
ُب الورقة ىذه  ،وأرجو أف تكوف قد وصلت إذل اٞتميع ،والذي دل تصل إليو ،يعٍت ٭تاوؿ يصورىا من
ا١تراجع .فيها مثاؿ ىو الذي رددناه دائما يعٍت حديث:



إ٪تا األعماؿ بالنيات



سنده ىو الذي

ٯتكن أف ٬تعل مثاال على األنواع ،فأحد اإلخوة -أثابو اهلل -يعٍت بعدما استمع الدرس صورىا ّٔذه الصورة،
وقسمها إذل ثبلثة عشر قسمإ ،تدوهنا أمامكم ،معكم األوراؽ ،الظاىر أهنا كمية قليلة .ما تكفي؟ على
كل حاؿ ،يعٍت ٦تكن -إف شاء اهلل -بكرة تكوف يعٍت ُب متناوؿ اٞتميع ،تصور بإذف اهلل .
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يعني السند :رواية البخاري عن شيخو اٟتميدي ،واٟتميدي يرويو عن شيخو سفياف بن عيينة،
وسفياف بن عيينة يرويو عن شيخو ٭تِت بن سعيد األنصاري ،و٭تِت بن سعيد األنصاري يرويو عن شيخو
٤تمد بن إبراىيم التيمي ،و٤تمد بن إبراىيم التيمي يرويو عن شيخو علقمة بن ملقاص الليثي ،وعلقمة يرويو
عن الصحايب  -الذي يعترب أيضا -شيخو عمر بن ا٠تطاب ّٔ ذه الصورة يصبح اإلسناد متصبل.
يعٍت ّٔؤالء الرجاؿ ا١تكتملُت يصبح اإلسناد متصبل ،لكن إذا بدأنا ٨تذؼ من ىذا اإلسناد الثانية ،أو
الثالثة ،البخاري إذا قاؿ عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -يصبح ىذا معلقا ،وىو أيضا معضل،

والدرجة اليت تليها البخاري إذا روى اٟتديث عن التيمي عن علقمة عن عمر بن ا٠تطاب عن النيب 
ىذا يصبح أيضا ماذا؟
معلقا ومعضبل ُب آف واحد ،لكن دائما إذا كاف السقط من أوؿ السند يفضل أف نقوؿ ماذا؟ يفضل
أف نقوؿ معلقا.
الذي بعده ،إذا حذؼ فقط شيخ البخاري ،وىو اٟتميدي ،وروى البخاري اٟتديث عن ابن عيينة،

وابن عيينة يرويو عن ٭تِت األنصاري ،و٭تِت يرويو عن التيمي عن علقمة عن عمر بن ا٠تطاب عن النيب 
ىذا  -كما تروف  -يصبح ماذا؟ يصبح معلقا.
الذي بعده ،البخاري يرويو عن اٟتميدي شيخو ،واٟتميدي يرويو عن شيخو سفياف بن عيينة ،وسفياف
بن عيينة قفز ٭تِت األنصاري والتيمي ،فرواه عن علقمة ،عن عمر ،عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يصبح
ىذا ماذا ؟ معضبل فقط .
الذي بعده ،البخاري يرويو عن اٟتميدي ،عن سفياف بن عيينة ،عن ٭تِت األنصاري ،عن التيمي ،عن

علقمة ،عن النيب 

فسقط من؟ سقط عمر بن ا٠تطاب ،يصبح ىذا ماذا؟ يصبح مرسبل ،الذي بعده،

الب خاري يرويو عن شيخو اٟتميدي ،عن سفياف بن عيينة ،عن ٭تِت األنصاري ،و٭تِت يرويو عمن؟ عن النيب
.
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والحظوا أف كل الثبلثة ىؤالء تابعيوف :علقمة ،والتيمي ،و٭تِت األنصاري ،كلهم من التابعُت .فإذا كاف
٭تِت األنصاري قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  فهذا يصبح ماذا؟ نعم ،يصبح معضبل ومرسبل ُب آف واحد ،لكن
األوذل أف نقوؿ ماذا؟ أف نقوؿ مرسبل١ ،تاذا؟ ألف الذي أضافو للنيب  من؟ تابعي من التابعُت.
الذي بعده ،إذا كاف نفس الشيء ،نفس السابق ،إال أف الذي أضافو للنيب -عليو الصبلة و السبلـ-
ىو سفياف بن عيينة ،فيكوف ىذا ماذا؟ يكوف معضبل ومرسبل ُب آف واحد ،ولكن األوذل أف نقوؿ ماذا؟ أف
نقوؿ :معضبل؛ ألف الذي أضافو ليس تابعيا ،وإ٪تا من أتباع التابعُت .
الذي يليو ،أسقطنا من إسناده فقط سفياف بن عيينة ،فأصبح اٟتديث من راوية البخاري ،عن شيخو
اٟتميدي ،عن ٭تِت األنصاري ،عن التيمي ،عن علقمة ،عن عمر ،عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قد
سقط من سنده واحد فقط ،ماذا يكوف ىذا؟ يكوف منقطعا.
الذي يليو ،البخاري يرويو عن شيخو اٟتميدي ،واٟتميدي يرويو عن ٭تِت بن سعيد األنصاري ،و٭تِت
يرويو عن -يعٍت قفز ابن عيينة -و٭تِت يرويو عن علقمة ،فقفز التيمي وعلقمة يرويو عن عمر ،وعمر يرويو

عن رسوؿ اهلل 

فأصبح سقط من السند من؟ سفياف بن عيينة ،و٤تمد بن إبراىيم التيمي ،فيكوف

اإلسناد ّٔذه الصورة ماذا؟ منقطعا ألنو ..نعم.
ال ما ٬توز يقوؿ :يصبح كاذبا ،يقوؿ عنو ،نعم ،الصيغة تكوف عنو ،نعم ،لكن بينا أنو إذا أضافو حىت
غَت تابعي للنيب  العلماء يقولوف عنو :مرسل ،ولكن األوذل أف نقوؿ عنو :معضل.
تكلمنا عن ىذا ،قلنا :من العلماء من يقوؿ عنو :مرسل ،إال ..ىذا التعريف االصطبلحي ،لكن ىل
معٌت ىذا أف كل علماء اٟتديث يتقيدوف بالتعريف االصطبلحي؟ بعض ىذه التعريفات االصطبلحية ما
استقرت إال ُب األخَت وُب األوؿ ،كاف يعٍت فيها شيء من التوسط .طيب.
النوع الثاني عشر :إذا سقط من اإلسناد ابن عيينة ،والتيمي ،وعمر بن ا٠تطاب ،فهذا يصبح ماذا؟
يصبح منقطعا ومرسبل ُب آف واحد ،اجتمع فيو أثر من علة ،نعم ىو يقاؿ عنو :مرسل ،و منقطعُ ،ب آف
واحد ،ففيو االنقطاع ،وفيو اإلرساؿ.
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الثالث عشر :سقط من سنده ٭تِت األنصاري ،والتيمي -كبل٫تا ورد -وسقط من سنده عمر بن
ا٠تطاب ،فهذا يكوف ماذا؟ معضبل ومرسبل ُب آف واحد .فلعل -إف شاء اهلل -ىذه الورقة توضح لكم.
فيو أحد اإلخوة سأؿ عن سؤاؿ ،وقلت :لعلو -إف شاء اهلل -إذا اكتمل العدد٧ ،تيب عن ىذا
السؤاؿ؛ ألنو جاء ُب شرح ابن حجر للحديث ا١تدلس وا١ترسل إرساال خفيا.
األخ يسأؿ عن قوؿ اٟتافظ ُب صفحة مائة وأربع عشرة ،ومائة وٜتس عشرة ،قاؿ :ويدؿ على أف
اعتبار اللقي ُب التدليس دوف ا١تعاصرة وقتها ،ال بد من إطباؽ أىل العلم باٟتديث على أف رواية

ا١تخضرمُت ،كأيب عثماف النهدي ،وقيس بن أيب حازـ ،عن النيب 

من قبيل اإلرساؿ ال من قبيل

التدليس ،ولو كاف ٣ترد ا١تعاصرة يكتفى بو ُب التدليس ،لكاف ىؤالء مدلسُت؛ ألهنم عاصروا النيب 
قطعا ،ولكن دل يعرؼ ،ىل لقوه أـ ال؟ أنا أرجو الذي معو كتاب ،أف يضع خطا فوؽ ،ولكن دل يعرؼ ىل
لقوه أـ ال؟
اآلف أيها اإلخوة ،أوال :من ىو المخضرم؟ ا١تخضرـ :ىو الذي أدرؾ اٞتاىلية واإلسبلـ ،يعٍت :كاف ُب
وقت النيب -يعٍت صلى اهلل عليو وسلم -ولكنو أحد أمرين :إما أف يكوف أسلم بعد وفاة النيب -عليو
الصبلة والسبلـ -وىو كاف حيا وقت النيب  أو يكوف فعبل أسلم ُب وقت النيب  لكنو دل ير النيب -
عليو الصبلة والسبلـ -فهؤالء يعتربوف من التابعُت ،لكن يقاؿ ٢تم :ا١تخضرموف؛ ألهنم كانوا ُب وقت النيب
عليو الصبلة والسبلـ.

أما الذي يقاؿ لو :تابعي فقط ،فهو ولد بعد وفاة النيب 

 .فاآلف عندنا مثاؿ أيب عثماف النهدي،

وقيس بن أيب حازـ ،ىذاف تابعياف جليبلف ٥تضرماف ،كانا ُب وقت النيب  ولكنهما دل يرياه.
فاٟتافظ ابن حجر ىو ٦تن ينتصر للرأي القائل بالتفريق بُت ا١تدلس ،وبُت ا١ترسل إرساال خفيا؛ ألف
ىناؾ من العلماء من سوى بينهما ،فلم ير أف ىناؾ شيئا اٝتو ا١ترسل ا٠تفي ،بل جعل ا١ترسل ا٠تفي من
أنوع ..أو داخبل ُب تعريف التدليس.
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فالحافظ ابن حجر يقول :بينهما فرؽ ،فا١تدلس ال بد أف يتحقق فيو أف ىذا التلميذ ٝتع من ذلك
الشيخ ،وأما ا١ترسل ا٠تفي ،فإذا ٖتققنا من أنو عاصره ،ولكنو دل يلقو -ىذا كبلـ اٟتافظ ابن حجر ،ىو
يريد أف يأٌب ٔتثاؿ ليحج ا٠تصم ،فيقوؿ :من األدلة على أف ما نقوؿ ىو الصحيح ،أف رواية ا١تخضرمُت،
وىم قد عاصروا النيب  ولكنهم دل يلقوه ،أنو دل يعدىا أحد من العلماء من أنواع التدليس ،ودل يقل أحد
من العلماء :إف رواية أيب عثماف النهدي ،وقيس بن أيب حازـ ،ىذه رواية مدلسة ،ما عد ىذا أحاديث
إطبلقاٍ ،ب العبارة اليت قلت لكم :ضعوا فوقها خطا قالوا :ولكن دل يعرؼ ىل لقوه أـ ال؟
أقوؿ ىذا ىو بيت القصيد ،الذي ٯتكن أف يرد بو على اٟتافظ ابن حجر ،طبعا ال .ألجل أننا ٩تالفو
ُب التفريق بُت ا١تدلس وا١ترسل إرساال خفيا ،لكن ىذا ا١تثاؿ الذي أورده عليو ،فيو مبلحظة ،ىذه ا١تبلحظة
أيها اإلخوة ،تربز ُب أي شيء؟ تربز ُب أف ىذا السقط الذي بُت ىذين التابعيُت ا١تخضرمُت ،وبُت النيب



يكوف سقطا ماذا؟ واضحا جليا أـ خفيا ؟ بعضكم يقوؿ :جلي ،اٟتقيقة أنو سقط جلي  ،ىذاف

السقط بينهما وبُت النيب 

سقط واضح وجلي فقولو :ولكن دل يعرؼ لقوه أـ ال؟ نقوؿ :ال ،ليس

بصحيح ،بل عرؼ ٘تاما وٖتقق من أهنما دل يريا النيب -صلى اهلل عليو وسلم-؛ ولذلك ما عدا ُب
الصحابة ،وال قاؿ أحد عنهم إهنم صحابة ،إ ًذا ما داـ أف السقط واضح وجلي ،فليس ىناؾ ما يدعونا
إطبلقا لبلستشهاد ٔتثل ىذا ا١تثاؿ ،مع اعًتافنا بصحة التفريق بُت ا١تدلس وا١ترسل إرساال خفيا ،فإذف -يعٍت
ا١تثاؿ -حىت وإف كاف اٟتافظ أورده ّٔذه الصورة ،لكن نقوؿ :إف ىذا ال ٯتكن أف يرد ،ىذا ليس كالسقط
ا٠تفي الذي ال يدرؾ إال من قبل أناس قليل من العلماء ،وقد يرد أيضا بينهم خبلؼ ،فنجد بعض العلماء
اختلفوا ُب ٝتاع اٟتسن البصري من ابن ٝترةُ ،ب ٝتاع اٟتسن البصري من أيب ىريرةُ ،ب ٝتاع عبد الرٛتن
بن مسعود من أبيو ،وىذا يعٍت ُب أمثلة عدة٧ ،تد أف فيها بعض ا٠تبلؼ ،ا٠تبلؼ يعٍت من أين أٌب؟ من
كوف ذلك السقط ماذا ؟ سقطا خفيا ،ولو كاف سقطا جليا ال أحد ينازع فيو١ ،تا كاف ىناؾ إشكاؿ ،كما
ىو اٟتاؿ ُب رواية أيب عثماف النهدي ،وقيس بن أيب ٛتزة .
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اآلف ،ىذا الذي تكلمنا عنو من ىذه األنواع :ا١تعلق ،وا١ترسل ،وا١تعضل ،وا١تنقطع ،وا١تدلس ،وا١ترسل
إرساال خفيا ،ىذا كلو يقاؿ لو مردود .
بسبب ماذا؟ بسبب سقط ُب اإلسناد ،و٨تن قلنا :إف الرد يكوف بأحد أمرين :إما بسبب سقط ُب
اإلسناد ،وإما بسبب طعن ُب الراوي ،فهذا الذي تقدـ كلو من أنواع السقط ُب اإلسناد انتهينا منو ،وننتقل
اآلف إذل ا١ترحلة األخرى ،وىي ا١تردود بسبب طعن ُب الراوي ،ا١تردود بسبب طعن ُب الراوي -كما تروف-
لو أسباب عشرة،
يقول الحافظ في صفحة مائة وأربعة عشر:

الطعن في الراوي
ٍب الطعن -يعٍتُ :ب الراوي -إما أف يكوف لكذب الراوي ،أو مهمتو بذلك أو فحش غلطو ،أو فسقو،
أو و٫تو ،أو ٥تالفتو ،أو جهالتو ،أو بدعتو ،أو سوء حفظو.
فاألوؿ :ا١توضوع ،والثاشل :ا١تًتوؾ ،والثالث :ا١تنكر على رأي .وكذا الرابع وا٠تامس.
ٍب الوىم :إف اطلع عليو بالقرائن وٚتع الطرؽ :فا١تعلل.
ٍب ا١تخالفة :إف كانت بتغيَت السياؽ :فمدرج االسناد .أو بدمج موقوؼ ٔترفوع :فمدرج ا١تنت.
بكذا ،أو كذا ،أوكذا ،عد عشرة أشياء ،ىذه العشرة أشياء أيها اإلخوة ،تنقسم إذل قسمُت :منها ما
ىي أو ما يعترب طعنا ُب العدالة ،ومنها ما يعترب طعنا ُب اٟتفظ والضبط.
فاآلف إذا أردنا أف نقسمها إذل قسمُت؛ ألف اٟتافظ -رٛتو اهلل  -د٣تها د٣تا ،نقوؿ :القسم األوؿ:
وىو ا١تردود بسبب الطعن ُب العدالة.
أوال:
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رقم ٔ -كذب الراوي .رقم ٕ-التهمة بالكذب .رقم ٖ-فسق الراوي .رقم ٗ -اٞتهالة .ورقم ٘ -
البدعة  .ىذه أنواع الطعوف ُب العدالة أما الطعوف ُب اٟتفظ والضبط:
فرقم ٔ -سوء اٟتفظ  .انظروا كيف اٟتافظ جعلو ىو األخَت ،رقم ٕ-الغلط الفاحش .رقم ٖ-الغفلة.
رقم ٗ-الوىم .رقم ٘٥-تالفة الثقات .
دعونا اآلف نأخذىا على التسلسل ،فنبدأ باٟتديث ا١تردود بسبب الطعن ُب العدالة ،ونأخذىا بناء على
تسلسلها ،األشد فاألشد  ،فأشدىا :كذب الراوي ،يعٍت :التحقيق ،أو التحقق من كذب الراوي وصدقو،
ٍب رقم ٕ -مهمتو بالكذب ٍ ،ب رقمٖ-الفسق ٍب رقمٗ -اٞتهالة و رقم ٘-البدعة  .ىي على التسلسل
األشد فاألشد .
فأوؿ ىذه األقساـ ما يكوف مردودا بسبب رمي الراوي بالكذب ،ىذا القسم األوؿ .إذا أردنا أف نطلق
على اٟتديث الذي فيو راو موصوؼ بالكذب تسمية معينة ،فالتسمية اليت اختارىا العلماء ٢تذا النوع:
ا١توضوع ،فاٟتديث ا١توضوع :ىو الذي ُب إسناده راو كذاب ،أو وضاع ،وا١توضوع :ىو ا١تكذوب،
وا١تختلط ،وا١تصنوع على رسوؿ اهلل . 
أثار اٟتافظ ىاىنا مسألة ،وىي :أف اٟتكم عليو -يعٍت :على اٟتديث بالوضع ،يعٍت :بأنو موضوع -
إ٪تا ىو بطريق الظن الغالب ،ال بالقطع ،إذ قد يصدؽ الكذوب ،لكن ألىل العلم باٟتديث ملكة قوية
يريدوف ّٔا ذلكٍ ،ب نقل كبلما عن ابن دقيق العيدُ ،ب عدـ القطع على حديث من األحاديث بالكذب،
حىت لو كاف الراوي نفسو اعًتؼ بأنو كذاب ،وأنو كذب ُب ذلك اٟتديث ،اٟتقيقة إشل وجدت ىذه
ا١تسألة ،يعٍت ٯتكن أف تكوف كما أوردىا اٟتافظ ،وٯتكن أف تكوف ال ،فإذا جاءنا حديث من األحاديث،
وىذا اٟتديث ٯتكن أف يكوف مرويا من طريق صحيحة أصبل ،فمتنو صحيح ،لكن ىذا اإلسناد الذي
أمامي فيو راو ،عندما أْتث ُب ترٚتتو أجد العلماء قالوا عنو :إنو كذاب ،أو وضاع ،فهل ُب ىذه اٟتالة أنا
أحكم على ذلك ا١تنت ،أو على السند الذي أمامي؟
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نقوؿ :ال ٬توز اٟتكم على ا١تنت ىذا ،ما داـ مرويا من طريق صحيحة ،فا١تنت صحيح،من طرؽ أخرى،
لكن ىذا اإلسناد الذي أمامي فيو راو ماذا؟ كذاب .فإذف -يعٍت -إذا ما أردت أف أحكم على اٟتديث
بأنو موضوع ،ال أحكم على ا١تنت ،وإ٪تا أحكم على السند الذي أمامي ،إذا كاف متنو ليس فيو ما يدعوشل
الستنكاره ،ىذا حاصل.
ننتقل أيضا لنفس ىذا اإلسناد الذي فيو ذلك الراوي الكذاب ،ىذا اإلسناد ،ىل أنا أجزـ ٘تاما بأف
ىذا الراوي الكذاب فعبل كذب ُب ىذا اإلسناد أو ال؟ حينما أقوؿ عنو :ىذا حديث موضوع ّٔذا اإلسناد،
وىذا ترى منو أمثلة ،يعٍت أضرب لكم مثاال على ذلكُ :ب صحيح مسلم حديث من رواية سهيل بن أيب

صاحل ،عن أبيو ،عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاذل عنو -أف النيب 
بالسبلـ ،وإذا لقيتموىم ُب طريق ،فاضطروىم إذل أضيقو.

قاؿ:



ال تبدءوا أىل الكتاب



اٟتديث مشهور ُب صحيح مسلم ،وال يعرؼ ىذا اٟتديث إال من طريق سهيل بن أيب صاحل ،يرويو
عن أبيو أيب صاحل ،فجاء أحد الرواة الكذابُت ،فرواه عن األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة ،ورواية
األعمش عن أيب صاحل -يعٍت -كالقمر ليلة البدر ،ثبت ،عن ثبت ،عن صحايب ،فهذا من األسانيد اليت
ليس فيها مطعن عند العلماء ،فهذا الرجل ىو من تبلميذ األعمش ،فجاء وقاؿ :حدثٍت األعمش ،عن أيب
صاحل ،عن أيب ىريرةٍ ،ب ذكر ىذا اٟتديث..
قصده ماذا ؟ قصده ينصرؼ إليو الناس ،ويسمعوا منو ىذا اٟتديث الذي ال يوجد عند غَته؛ ألنو من
رواية األعمش ،واٟتديث ما عرؼ إال من رواية سهيل بن أيب صاحل ،وسهيل بعضهم يتكلم فيو ،ولذلك
تذكروف أننا قلنا :إف رواية سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة ،ورواية العبلء بن عبد الرٛتن عن أبيو
عن أيب ىريرة ،ىذه من أنبل درجات الصحيح ،فمثل ىذا ٨تن ٨تكم عليو بأنو موضوع من ىذا الطريق،
فنقوؿ :إف النصييب ىذا -لعلي أذكر اٝتو ٘تاماٛ ،تاد ،نعمٛ .تاد بن عمرو النَصييب أو النُصييب -ىو الذي

وضع ىذا اٟتديث على األعمش ،وإال فاألعمش اليعرؼ ىذا ،ىذه الرواية ،ودل يرويها عن أيب صاحل
إطبلقا ،ولكن ٛتاد بن عمرو ىو الذي كذب ،وقاؿ :إف األعمش حدثو ّٔذا اٟتديث.
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فإذف ىذا اٟتديث موضوع من ىذا الطريق فقط ،وأما أصلو فصحيح ،فإذف أنا حينما أجزـ ٘تاما بأف
ىذا اٟتديث موضوع ُب ىذا ا١تثاؿ ،قد ال ينطبق ىذا على كل مثاؿ يورد١ ،تاذا؟ ألف ذلك الكذاب يكوف
فعبل قد روى ذلك اٟتديث ،وتابع الرواة اآلخرين.
فأنا حينما أقوؿ :ىذا حديث موضوع ّٔذا اإلسناد ،ليس يعٍت جزما ٘تاما بأف ىذا الكذاب دل يصدؽ
وال مرة واحدة ،ال ،ولكن ألف الغالب على أحوالو الكذب ،وألنو موصوؼ بالكذب؛ ففقدت الثقة
برواياتو ،وأىجرت ،وأصبحت فبل شيء؛ فبل يتحرج طالب علم اٟتديث أف يقوؿ عن إسناد فيو راو من
ىؤالء الرواة الكاذبُت :إف ىذا اٟتديث موضوع ّٔذا اإلسناد ،حىت ولو كاف متنو مقبوال ،ىذه اآلف ،لعلنا
فرغنا منها ،لكن تبقى ا١تسألة األخرى ،وىي يعٍت وىي اليت أثارىا ابن دقيق العيد ،ىل معٌت ىذا أننا ٧تزـ
٘تاما على ذلك اٟتديث بأف فبلنا ىذا ىو الذي وضعو؟ وىو الذي اختلقو؟ وىو الذي كذبو على النيب
صلى اهلل عليو وسلم؟
اآلف ظاىر ىذا الكبلـ للحافظ ابن حجر حينما يقوؿ :واٟتكم عليو بالوضع إ٪تا ىو بطريق الظن
الغالب ال با لقطع ،إذ قد يصدؽ الكذوب .نقوؿ :نعم ،الصدوؽ قد يصدؽ ،لكن ىذا مثل اٟتالة اليت
مثلنا ّٔا قبل قليل ،لكن إذا دل ٬تد ذلك اٟتديث إال من طريق ذلك الكذوب ،ومع ذلك فمتنو ،أو عندنا
قرينة أخرى تؤكد ٘تاما أنو كذب فيو واختلقو ،فبل حرج إذف أف ٧تزـ ونقطع بأنو ىو الذي وضعو واختلقو،
وال حرج ُب ذلك؛ ألننا ال ٯتكن أف نقبل ذلك اٟتديث ،وليس ىناؾ من الرواة ا١توجودين ُب اإلسناد من
نتهمو ّٔذه التهمة غَت ىذا الرجل ،أما لو كاف ىناؾ ُب اإلسناد أكثر من وضاع ،نعم أنا -يعٍت -ليس
عندي قرينة ظاىرة ،إال أف تكوف ىناؾ قرينة متحققة تؤكد أف فبلنا ىو الذي وضعو،أو فبلنا ،أو فبلنا
الثالث ،أو غَت ذلك ،لكن إذا كاف اإلسناد كلهم ثقات ،وليس فيهم إال وضاع واحد ،فأنا ال أٖترج إطبلقا
أف أقوؿ :إف فبلنا ىذا ىو الذي وضعو ،وىو الذي كذبو ،وىو الذي اختلقو ،ولذلك يعٍت كما سيأٌب -إف
شاء اهلل -معنا ،يعٍت من الدالئل اليت يستدؿ ّٔا على وضع اٟتديث ،مثل:
أوال :اعًتاؼ الراوي بوضعو ذلك اٟتديث .ىذه ا١تسألة يقوؿ فيها ابن دقيق العيد :إنٍت ال ٯتكن أف
أقوؿ أو أقبل قوؿ الراوي الذي اعًتؼ أنو كذب ُب ذلك اٟتديث ،أو ىو الذي وضع ذلك اٟتديث١ ،تاذا
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يا أبا دقيق العيد؟ قاؿ :ألف ما داـ أنو كذاب ،فيحتمل أنو كذب علي ُب قولو ماذا؟ إنٍت وضعت ذلك
اٟتديث.
فهذا الكبلـ من ابن دقيق العيد ُب اٟتقيقة غَت مقبوؿ؛ ولذلك اٟتافظ الذىيب -رٛتو اهلل -رفضو
واستبشعو وقاؿ :ىذه سفسطة .اعترب ىذا من أنواع اٞتدؿ والسفسطة اليت الداعي ٢تا ،قاؿ :ألننا لو قلنا
ىذا ا لكبلـ أو قبلناه؛ فمعٌت ذلك أننا ال ٭تق لنا أيضا أف ٧تزـ بأف ىذا الزاشل قد زسل باعًتافو ىو ،أو أف
ىذا القاتل قد قتل باعًتافو ىو ،أو أف ىذا السارؽ قد سرؽ باعًتافو ىو١ ،تاذا؟
قاؿ :ألنو ما داـ أنو سارؽ ،أو زاف ،أوشارب ٜتر ،أو غَت ذلك من األمور ،أو قاتل ،فإذف ىو فاسق
بفعلو ىذا ،والفاسق ال يوثق بكبلمو ،وما داـ أنو ال يوثق بكبلمو ،فإذف ال يوثق باعًتافو حينما يعًتؼ،
ومعلوـ بأف ىذا مرفوض شرعا ،فالنيب -عليو الصبلة والسبلـ -اعترب إقرار الزاشل يعٍت ٔتثابة الدليل القوي
جدا على ارتكابو تلك الفاحشة ،وأقاـ عليو اٟتد ،فإذف اعًتاؼ الوضاع بأنو وضع حديثا على -النيب عليو
الصبلة والسبلـ -ىذا يعترب أقوى األدلة ،وٯتكن أف يقطع ٘تاما بأف ذلك الراوي قد كذب.
حىت لو فرضنا كما يقوؿ ابن دقيق العيد -مع العلم ىذا يعٍت من السفسطة كما قاؿ الذىيب -لكن لو
فرضنا أنو كذب أيضا ُب اعًتافو ،فا١تسأ لة كلها كذب على كذب ،كظلمات بعضها فوؽ بعض ،فبل يفيد
ىذا شيئا ،وال يغٍت شيئا ،يعٍت على ماذا يدؿ ىذا الكبلـ؟ أيدؿ على أف حديثو مقبوؿ؟ ىذا طبعا ال يقوؿ
بو العاقل ،لكن بعضهم اعًتض ،يعٍت :اعتذر عن ابن دقيق العيد بقولو :إف ابن دقيق العيد دل يقل :إف
اٟتديث ليعترب موضوعا ،لكنو يقوؿ :إننا ال ٧تزـ بأف ذلك الراوي فعبل وضع ذلك اٟتديث باعًتافو؛ ألف
اعًتافو اعًتاؼ سابق ،إذل آخر ما قاؿ..
فعلى كل حاؿ ،ىذا يعٍت كلو كبلـ جدرل ،ال ينبٍت عليو فائدة .فالزبدة اليت نريدىا ما ىي؟ ىل ىذا
اٟتديث موضوع أو غَت موضوع؟ حديث موضوع .من الذي وضع ىذا اٟتديث؟ ما داـ أنو ليس فيو
اإلسناد غَت فبلف ؟ فانتهى اإلشكاؿ ،ما داـ اعًتؼ.
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فإذف ىذه قرينة أخرى أيضا تضاؼ ،فهو الذي ٭تمل تبعة ىذا اٟتديث ،ويعترب حديثا موضوعا ألجل
ىذا الراوي ،وانتهى اإلشكاؿ ،وأرجو أف يكوف -إف شاء اهلل -ىذا واضحا .
أنا قلت :يع ٍت إف كاف ُب اٟتديث أكثر من وضاع ،فنحن ٨تكم على اٟتديث بأنو موضوع ،ونقوؿ
التهمة تدور على فبلف وفبلف ،ما داـ أف ُب إسناده وضاعُت ،لكن لو اعًتؼ أحد٫تا بأنو ىو الذي وضع
ذلك اٟتديث ،خبلص انتهى اإلشكاؿ .نقوؿ :ىو الذي وضع ذلك اٟتديث باعًتافو ىو ،وال ندخل ُب
متاىات أخرى ..نقوؿ صحيح من تلك الطريق ،لكنو موضوع من تلك الطريق .
بعد ذلك يبتدأ اٟتافظ -رٛتو اهللُ -ب ذكر القرائن اليت يعرؼ ّٔا الوضع ُب اٟتديث ،ذكر بعضها،
ويعٍت أنا أختصرىا وأٚتلها إٚتاال ُب اآلٌب:
فنقوؿ :القرائن اليت يستدؿ ّٔا على الوضع ُب اٟتديث تنقسم إذل قسمُت:
القسم األول :قرائن ُب الراوي.
والقسم الثاني :قرائن ُب ا١تروي يعٍت ُب ا١تنت.
أما القرائن اليت ُب الراوي ،فأو٢تا وأعبلىا :إقرار الراوي بأنو وضع ذلك اٟتديث ،ومثالو مثاؿ أيب عصمة
نوح بن أيب مرصل :فإنو ١تا سئل عن اٟتديث الذي يرويو ُب فضائل القرآف سورة سورة ،وعن سبب وضعو
ذلك اٟتديث ،اعًتؼ بوضعو لو؛ ّٔدؼ ٖتبيب الناس وترغيبهم ُب تبلوة كتاب اهلل -جل وعبل -فقاؿ:
إنٍت رأيت الناس قد انصرفوا إذل فقو أيب حنيفة ،ومغازي ابن إسحاؽ؛ فوضعت ىذا اٟتديث ألرغبهم ُب
كتاب اهلل .فهذا يعٍت مثاؿ واضح على اعًتاؼ ىذا الراوي بوضع اٟتديث.
من القرائن أيضا :قرائن تتنزؿ ٔتنزلة اإلقرار بوضع اٟتديث ،يعٍت ال يعًتؼ الراوي صراحة بأنو وضع
اٟتديث ،لكنها كاإلقرار ،وىذا لو أمثلة عديدة ،وٯتكن أف يوضع ُب ا١تثاؿ منها على أنو نوع أو فقرة من
فقرات ىذا القسم ،فمن ذلك:
أوال :أف يدعي ذلك الراوي ٝتاعو للحديث من شيخ توُب قبل والدتو ،ومن أمثلة ذلك :ما حصل
أليب حذيفة البخاري إسحاؽ بن بشر ،رجل كذاب اٝتو إسحاؽ بن بشر أبو حذيفة البخاري ،ادعى
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الراوية عن عبد اهلل بن طاووس -رٛتو اهلل -فحينما ذكر ذلك لسفياف بن عيينة قاؿ ٢تم :اسألوه مىت ولد؟
فسألوه مىت ولد؟ ف قاؿ ٢تم سفياف :إنو قد كذب؛ ألف عبد اهلل بن طاووس توُب قبل والدة أيب حذيفة ىذا
بسنتُت .اآلف التاريخ كشف كذب ىذا الراوي؛ ولذلك قاؿ العلماء :حينما استعمل الرواة الكذب،
استعملنا ٢تم التاريخ .فالتاريخ ىو الذي يكشف كذّٔم .فهذا الراوي دل يعًتؼ صراحة بأنو كذب ،لكن
ّٔذه الطريقة أال يكوف ىذا كاإلقرار بكذبو ووضعو اٟتديث؟ ىذا كاإلقرار ٘تاما.
ومن صوره أيضا - :ٯتكن ٕتعلوىا فقرة أخرى -أف يدعي الراوي السماع من شيخ إذا ما حوقق فيو،
إذا ما حوقق فيو يعٍت :دقق عليو فيو تبُت بذلك كذبو ،ومن أمثلة ذلك :ما وقع البن حباف مع أيب العباس
األزىري أٛتد بن األزىر ،فإف أٛتد ىذا ادعى الرواية عن بعض الشيوخ ،فحينما سألو ابن حباف عن
أحدىم مىت لقيو؟ زعم أنو لقيو ُب سنة مائتُت وست وأربعُت ،سنة ست وأربعُت ومائتُت ُب مكة ،يعٍتُ :ب
اٟتج ،فقاؿ لو ابن حباف :إف فبلنا قد حدثٍت ،وذكر أف شيخا حدثو أنو قاؿ :حججت أنا وفبلف -يعٍت
ذلك الشيخ الذي روى عنو األزىري ىذا -فلما كنا باٞتحفة ،مرض ذلك الشيخ الذي روى عنو األزىري
ىذا - ،إذ إشل ُب حقيقة يعٍت ما أحفظ األٝتاء كثَتا ،يعٍت مثل كذا شيخا أو كذا ،ا١تهم الذي ىو الشيخ
الذي روى عنو األزىري ىذا ،أنو مرض باٞتحفةٍ -ب ٛتلوه إذل مٌت ،فلما كاف ٔتٌت -ىذا رفيقو الذي اختاره
معو وىو دل ٭تدث ّٔذا اٟتديث -يعٍت حاوؿ أف ٭تجب الناس عنو ،فأٟتوا على الدخوؿ فدخلوا عليو ،فما
حدثهم إال ْتديث واحد ٍب مات ،وابن حباف يسأؿ األزىري ىذا؛ ألنو حدث بأحاديث كثَتة جدا ،فقاؿ
لو :كل ىذه األحاديث ٝتعتها من فبلف؟ قاؿ :نعم.
وكل ىذه كانت سنة ست أربعُت ومائتُت ُب اٟتج؟ قاؿ :نعم .فذكر لو ىذه القصة ،يقوؿ :إنو دل
٭تدث ُب اٟتج إال ْتديث واحد ٍب مات.
قاؿ :فبقي ينظر إرل ،يعٍت :مشدوىا؛ عرؼ أف ابن حباف كشف كذبو ،يعٍت ما رد عليوٍ ،ب أخذ
٭تدث عن راو آخر ،فقاؿ لو ابن حباف :مىت لقيتو ؟ فقاؿ أيضاُ :ب سنة ست وأربعُت ومائتُت.
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قاؿ :إف فبلنا قد حدثٍت أف فبلنا ىذا توُب ُب سنة اثنتُت وثبلثُت ومائتُت .نعم ،فكل ىذا دؿ على
كذب ىذا الراوي ،قاؿ :فبقي ينظر إرل أيضا.
فا١تهم يعٍت ىذه من األمثلة اليت تدؿ على كذب ذلك الراوي ،وىي تتنزؿ ٔتنزلة اإلقرار بوضع اٟتديث
.
من األقساـ أيضا اليت ٯتكن أف تنسب ٢تذا ،ولكن راجعوا كثَتا ،يعٍت ٯتكن ترجعوا للمقدمة "آّروحُت"
البن حباف ،و١تقدمة "ا١توضوعات" البن اٞتوزي ،وىناؾ كتاب جامع وىو كتاب "الوضع ُب اٟتديث" لعمر
سبلتو ،ىو رسالة الدكتوراه لو من ثبلثة ٣تلدات ،كلها يعٍت توضح وٕتلي ىذه ا١تسائل.
من األمثلة أيضا -طبعا يعٍت ضرب لكل قضية تقريبا مثاؿ -أف يروي الراوي عن شيخ إذا ما طولب
بصفتو ،تبُت كذبو ،أو طولب ٔتحل السماع منو ،تبُت بو كذبو ،ومن أمثلة ذلك :أف أحدىم زعم أنو روى
عن عائشة -رضي اهلل تعاذل عنها -فلما طولب بوصفها ،وصفها بأهنا عدماء ،يعٍت :فيها ٝتر ،وصفة
عائشة معروفة بأهنا غَت ذلك ،وال ٯتكن أيضا أف تتبُت وتتكشف أماـ الرجاؿ ،فتبينوا على كذبو بوصفو ٢تا،
ٍب قالوا لو :أين لقيتها؟ قاؿ :لقيتها بواسط .مدينة واسط ،فدؿ ىذا أيضا على كذبو؛ ألف عائشة رضي اهلل
عنها توفيت سنة كم؟سنة سبع وٜتسُت ،أو ٙتاف وٜتسُت للهجرة ،ومدينة واسط ميت بنيت؟ ُب زمن
اٟتجاج ،الذي بناىا اٟتجاج ،يعٍت بعد سنة ٙتانُت للهجرة ،فهذا دؿ على أنو كذاب.
اٟتقيقة يعٍت القرائن اليت ّٔذه الصورة كثَتة ،فمن أمثلة ذلك مثبل :أف يروي ىذا الراوي مثبل ،أو يذكر
قصة يعٍت تدؿ فعبل على كذبو ،مثبل :أف أحدىم زعم أنو مر بالسوؽ ،وإذا براوية ُب بيت مرتفع ،الراوية
يعٍت :مثل الزير الذي للماء ،قاؿ :فأخذت بندقة -البندقة يعٍت :مثل اٟتمص -فرميت تلك الراوية ّٔا،
فثقبتها ،فأصبح ا١تاء يصب ُب فمي حىت رويتٍ ،ب أخذت بندقة أخرى ،فرميت بذلك الثقب ،فسدت
ذلك الثقب ،وبقيت الراوية.
يعٍت فمثل ىذه األشياء يستدؿ ّٔا فعبل على كذب ذلك الراوي ،وعلى أنو اختلق اٟتديث ،أمثلة
كثَتة ،مثل أيضا :ذلك الراوي الذي ٝتع أف ىناؾ نزاعا بُت احملدثُتُ ،ب ٝتاع اٟتسن البصري من أيب
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ىريرة ،فمن ساعتو ما ت ردد؛ ألف الكذابُت يعٍت حاضروا البديهة ،من ساعتو وضع إسنادا على النيب  أنو
قاؿٝ :تع اٟتسن من أيب ىريرة .فوقاحتهم فعبل تدعو للعجب وإذل الدىشة .
ىذا بالنسبة للقرائن اليت ُب الراوي ،أما القرائن اليت ُب ا١تروي -وىو القسم الثاشل -فهي أيضا قرائن
كثَتة ،لكن من أبرزىا :أوال- :يعٍت كما ذكر اٟتافظ ابن حجر ،لكنو ما مثل على ذلك ٪تثل ٨تن لو -
٥تالفة اٟتديث .على كل حاؿ من ىذه القرائن اليت ُب ا١تروي٥ :تالفة اٟتديث لنص القرآف.
ذكرىا؟ طيب على كل حاؿ ،أنا أذكر ما ذكره لكم على وجو السرعة.
أوؿ قرينة٥ :تالفة ا١تروي لنص القرآف ،ومن أمثلة ذلك :أف ىناؾ حديثا -وضعو من وضعو -على أف
عمر الدنيا سبعة آالؼ سنة .كم؟ سبعة آالؼ سنة ،وأف النيب  بعث ُب األلف األخَت ،يقوؿ ابن القيم
رٛتو اهللُ -ب ا١تنار ا١تنَت مستدال على وضع ىذا اٟتديث ،يقوؿ :فهذا اٟتديث كذب على النيب -صلىاهلل عليو وسلم-؛ ألنو يقوؿ :ما داـ أف النيب  بعث ُب األلف األخَتة ،فمعٌت ذلك أنو دل يبق على قياـ
الساعة -إال كم؟ ابن القيم توُب سنة سبعمائة وإحدى وٜتسُت للهجرة -فيقوؿ :دل يبق على قياـ الساعة
سوى مائتُت وٜتسُت سنة ،ال مائتُت وٜتسُت سنة ،يعٍت ىو ٯتكن ٖتدث ُب السنة اليت قبل اليت توُب فيها،
فيقوؿ دل يبق على قياـ الساعة وانقضاء الدنيا سوى مائتُت وٜتسُت سنة.
يقوؿ :وىذا كذب ٥تالف لكتاب اهلل -جل وعبل -وىو القائل سبحانو:



















      
 )ٔ(  فهذا فيو ا١تخالفة ١تاذا؟ لنص القرآف ،ومع ذلك ففيو ٥تالفة ألي شيء اآلف؟ للواقع ،مضت

األلف سنة ،ومضى أربعمائة سنة بعدىا وزيادة ،والساعة دل تقم ،فدؿ ىذا على أف ىذا اٟتديث فعبل
مكذوب وموضوع على النيب . 
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من القرائن ُب ا١تروي أيضا :أف يكوف ٥تالفا لصحيح السنة عن النيب 

وليس شرطا أف تكوف

متواترة ،إما أف تكوف متواترة ،أو غَت متواترة ،ما داـ أنو ٥تالفا لصحيح السنة ،فهذا أيضا ٦تا يستدؿ بو
على أف اٟتديث موضوع ،وا١تخالفة -أيها اإلخوة -اليت ّٔذه الصورة ،ينبغي أف نسًتجع معها ما تكلمنا
عنو سا بقا ُب "٥تتلف اٟتديث" ،و"الناسخ وا١تنسوخ" ،وُب "مسائل الًتجيح"  ،فإذا كانت ٥تالفة ،يعٍت ما
ٯتكن ْتاؿ من األحواؿ أف ٬تمع بُت نصُت منها ،وال يعرؼ الناسخ من ا١تنسوخ ،وال تستخدـ معها إحدى
آالت الًتجيح ،أو إحدى القواعد اليت ذكرىا العلماء ُب ترجيح بعض األدلة على بعض ،ومع ذلك وجدنا
أف ُب اٟتديث من ٯتكن أف ٭تمل تبعة ذلك اٟتديثْ ،تيث تنصب عليو التهمة  -فهذا ىو الذي يقاؿ
عنو :ا١توضوع ،أما إذا كاف يفتقد بعض ىذه األشياء فبل ،ال نستطيع أف ٨تكم عليو بأنو حديث موضوع؛
فلنتنبو ٢تذا.
فإذا جاءنا إسناد فعبل فيو راو متهم بالكذب ،أو كذاب ،أو من يتهمو العلماء بذلك؛ نتيجة سرب
مروياتو  ،ا١تهم أنو ىو الذي تنصب عليو التهمة ،ووجدنا ذلك اٟتديث ٥تالفا ٥تالفة تامة لصحيح السنة -
فمعٌت ذلك أننا نستدؿ ّٔذا على وضع ىذا اٟتديث ،من األمثلة اليت ٯتثل ّٔا على ذلك :أف ىناؾ
أحاديث كثَتة ،لكن ما فيها وال واحد يصح ،كلها تدؿ على من كاف اٝتو أٛتد ،أو ٤تمدا؛ فإنو مغفور لو،
يدخل اٞتنة ،ناج من النار ،وىناؾ يعٍت أحد يعٍت ا١تؤلفُت ألف رسالة مطبوعة ،ىي طبعت قدٯتا وأظن -
والعلم عند اهلل -أف الذي طبعها ىم الرافضة ،بعنواف :فضل من اٝتو أٛتد و٤تمد.
ىذه الرسالة الذي يقرأىا ال يًتدد -يعٍت إذا كاف غرا -إال وأف يذىب ويغَت اٝتو ،ويغَت أٝتاء أوالده
كلهم ،وكل ذويو؛ طمعا ُب ا١تغفرة ،والنجاة من النار ،ودخوؿ اٞتنة ،لكن ىذه األحاديث كلها ببل شك،
أحاديث موضوعة ،وعلى أي شيءٔ ..تاذا استدلننا على وضعها؟ استدلننا على أف الذي عليو ا١تدار دائما
ُب النجاة من النار وُب دخوؿ اٞتنة ،ما ىو ؟ العمل ،وأما األٝتاء فبل تقرب وال تبعد ،وليست يعٍت أىبل
ألف تدخل فبلنا اٞتنة ،وال أف تبعد فبلنا من النار ،بل إننا ٧تد بعض يعٍت الطواغيت ُب ىذه األزماف ،يعٍت
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أٝتاؤىم ىي أٝتاء النيب ٤ تمد فبلف٤ ،تمد فبلف ،وال ٗتفى عليكم ،والتسمية غَت مطلوبة ُب مثل ىذا
ا١تقاـ .
أيضا يعٍت من القرائن اليت يستدؿ ّٔا العلماء على ،يعٍت ُب ذات ا١تروي :أف يكوف ا١تروي ٥تالفا للعقل
الصريح -انتبهوا ٢تذه النقطة٥ -تالفا لصريح العقل ،وحينما نقوؿ :صريح العقل؛ ألف ا١تعتزلة أقحموا،
وجعل وه حكما على نصوص الشرع ،فردوا بعض النصوص الصحيحة ،بل ا١تشهورة اليت تقرب من ا١تتواتر،
كل ذلك بدعوى ٥تالفتها ألي شيء؟ للعقل ،فليس ىذا ىو العقل الذي نريده ُب كبلمنا ٨تن ،لكننا
نقوؿ٥ :تالفة للعقل الصحيح السليم ،ولنمثل على ذلك؛ حىت نبعد النجعة ،يعٍت عن كبلـ ا١تعتزلة ومهويلهم
وسفسطتهم ،فمن أمثلة ذلك:
ذلك اٟتديث الذي وضعو أحد الزنادقة؛ ليشوه بو اإلسبلـ ،وىذا اٟتديث لفظو :إف اهلل خلق الفرس
فأجراىا ،فعرقت ،فخلق نفسو من عرقها .ىذا وضعو أحد الزنادقة ،وىو حديث يعٍت ،راجعوا كتب
ا١توضوعات ٕتدونو ،فببل شك أف ىذا ال ٭تتملو ال عقل عاقل ،وال فطرة سليمة فضبل ،حىت أف العقبلء من
الكفار ال ٭تتملوف مثل ىذا اٟتديث إطبلقا ،فهذا ببل شك ىو الذي نقصده ،حينما نقوؿ٥ :تالفا للعقل
الصحيح السليم ،وإ٪تا أوردنا يعٍت مثل ىذا ا١تثاؿ يعٍت؛ لنتجنب زالت ا١تعتزلة .
من القرائن أيضا التي يستدلون بها في ذات المروي :أف يكوف ا١تروي ركيك اللفظ ،ألفاظو فيها

ركة ،وركاكة اللفظ معناىا :أف النيب  قد آتاه اهلل -جل وعبل -جوامع الكلم ،وىو أبلغ البلغاء ،وأفصح
الفصحاء ،وىو الذي ٖتدى العرب قاطبة ،ما يعٍت ما استطاعوا أف ٬تاروه -عليو الصبلة والسبلـُ -ب

فصاحتو وببلغتو ،وىذا ببل شك أنو يعٍت من األمور اليت آتاىا اهلل -جل وعبل -نبيو 

فإذا وجدنا

حديثا يروى عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فيو ركة لفظ؛ فنعرؼ ٘تاما أف ىذا ليس من األلفاظ النبوية،
واألمثلة على ىذا يعٍت كثَتة ،فمن ذلك مثبل:
ذلك اٟتديث الذي وضعو بعض القصاص؛ لي ستدر بو أمواؿ الناس ،ىذا اٟتديث يعٍت فيو :إف اهلل -
جل وعبل -خلق طائرا ،لو كذا وكذا جناح ،وكذا وكذا منقار ،وُب كل منقار سبعوف -يعٍت ٧تد قاؿ لو-
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سبعوف ألف منقار ،وُب كل منقار سبعوف ألف لساف ،وكل لساف يسبح اهلل -جل وعبل -بسبعُت ألف
لغة ،ويعٍت وترىات..
وكذلك أيضا حديث آخر :من صلى يوـ اٞتمعة عدد كذا وكذا من الركعات ،وقاؿ فيها كذا ،وقاؿ
فيها كذاٍ ،ب أخذ يعد لو من الثواب الذي يعٍت ال يعادؿ ثواب عبادة أعبد نقي منذ خلقو اهلل -جل
وعبل -حىت توفاه ،يعٍت أمور مبالغ فيها ،باإلضافة إذل ركة اللفظٕ ،تد أف ىذا الثواب ا١توعود على ىذا
العمل القليل جدا ،يدؿ فعبل على ركاكة ا١تعٌت ،وعلى ركاكة اللفظ ،وعلى أف ىذا ال ٯتكن أف يصدر من
النيب عليو الصبلة والسبلـ.
فهذه من القرائن اليت وضعها العلماء ،وىي اليت ركز عليها ابن القيم ،إذا ما راجعتم كتابو "ا١تنار ا١تنَت
ُب الصحيح والضعيف" ٕ ،تدوف أنو ركز على ىذه النقطة ،وأورد عليها عدة أمثلة.
كذلك أيضا من القرائن حينما ٧تد اٟتديث مرويا بلفظ ،ويأٌب الراوي فَتويو بذلك اللفظ ،ويزيد عليو
لفظا آخر؛ تلبية لرغبة بعض اٟتكاـ ،أو ما إذل ذلك ،وىذا يعٍت ا١تثاؿ ٯتكن أف يورد ُب أسباب الوضع ُب
اٟتديث.
فلننت قل إذل أسباب الوضع ُب اٟتديث ،ما ىي أسباب الوضع ُب اٟتديث؟ نقوؿ أسباب الوضع ُب
اٟتديث عديدة ،فأو٢تا-يعٍت اٝتحوا رل أنا سأوجز وأف تراعوا مسألة الوقت -أوؿ ىذه األسباب :الزندقة
والطعن ُب اإلسناد.
وٯتكن أف تأخذوا مثاال على ذلك ،ذلك اٟتديث الذي أوردناه قبل قليل :إف اهلل خلق الفرس إذل
آخره ..والزنادقة كثَتوف ،وٓتاصة أهنم برزوا ُب عصر الدولة العباسية ،حينما دخل ىؤالء الذين تزندقدوا ُب
دين اإلسبلـ ليطعنوا فيو من الداخل ،وكاف ا٠تليفة ا١تهدي العباسي -رٛتو اهلل -حينما رأى ىؤالء الزنادقة
قد كثروا؛ أنشأ ديوانا خاصا لتت بع ىؤالء الزنادقة ،وكاف ال يرٛتهم إطبلقا ،فإذا مسك أحدىم أعمل فيو
السيف على طوؿ ،يعٍت ال يًتدد ُب قتلو -رٛتو اهلل-؛ فلذلك يعٍت ٝتي قصاب الزنادقة ا١تهدي ،وما
أحوجنا للمهدي اآلف ،يعٍت حقيقة لو كاف موجود مثل ىؤالء اٟتدثيُت يعٍت يتكلموف ويتفوىوف ّٔذه
األمور ،ى ؤالء الزنادقة يعٍت وضعوا أحاديث كثَتة ،حىت أف أحدىم قاؿ :إنو وضع أربعة آالؼ حديث،
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يقوؿ ٢تاروف الرشيد، :كيف..؟ -حينما عرضو على القتل -قاؿ :كيف تقتلٍت وقد وضعت أربعة آالؼ
حديث ،أحرـ فيها اٟتبلؿ ،وأحلل فيها اٟتراـ؟!
قاؿ :أين أنت يا عدو اهلل ،من أيب إسحاؽ الف زاري ،وعبد اهلل بن ا١تبارؾ ،ينخبلهنا لك ٩تبل .يعٍت:
يبيناهنا وال يبقى لك منها شيء ،وْتمد اهلل



  

    
(ٔ)



من أسباب الطعن ُب اٟتديث أيضا :التعصب ا١تذىيب ،والتعصب ا١تذىيب ُب اٟتقيقة ضرب أطنابو -
ولؤلسف -بُت بعض أفراد األمة احملمدية ،وبعض الذين فيهم خفة ُب الدين؛ ٕتد أنو ينتصر ١تذىبو بطريق
وضع األحاديث على النيب -عليو الصبلة والسبلـ-؛ فأصبحت ىذه ا١تسألة يعٍت ٔتنزلة العصبية القبلية،
فتجد أف بعضهم مثبل بعض اٟتنفية ،يعٍت ىذا مثاؿ نورده:
بعض اٟتنفية وضع حديثا لرفع شأف أيب حنيفة ،وذـ الشافعي- ،رٛتهما اهلل تعاذل-؛ والسبب أف النزاع
بُت اٟتنفية والشافعية كاف على أشده ُب فًتة مضت؛ فوضع حديثا على النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أنو
قاؿ :يكوف ُب أميت رجل يقاؿ لو :أبو حنيفة النعماف ،ىو سراج أميت ،ىو سراج أميت ،ويكوف ُب أميت رجل
يقاؿ لو٤ :تمد بن إدريس ،يعٍت الشافعي ،ىو أضر على أميت من إبليس ،فهذا يعٍت من أسباب الوضع،
يعٍت بسبب العصبية ا١تذىبية.
كذلك أيضا يعٍت بعض اٟتنفية ،حينما يعٍت أحرج ُب مسألة رفع اليدين ُب الصبلة ،عند الركوع ،وعند
الرفع منو ،ويعٍت ُب ا١تواضع اليت ترفع فيها اليداف ،وذكر لو األحاديث الصحيحة ،يعٍت اليت تصل إذل درجة
التواتر ُب ىذا ،وضع حديثا على النيب ُ ب عدـ رفع اليدين عند الركوع ،وعند الرفع منو ،كل ذلك ألي
شيء؟ لينتصر ١تسألة فقهية ،والعياذ باهلل .فهذا يعٍت من األمثلة على العصبية ا١تذىبية.

 - 1سورة الحجر آية .9 :
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من األسباب أيضا ،أسباب وضع الحديث :االنتصار لؤلفكار السياسية وا٠تبلفات العقائدية .وىذا
يعٍت بابو واسع ،ومن أمثلتو :تلك األحاديث اليت وضعها الرافضة -لعنهم اهللُ -ب القذؼُ ،ب بعض
صحابة النيب  مثل :أيب بكر وعمر -رضي اهلل تعاذل عنهما ،-وعائشة -رضي اهلل عنها -وغَتىم من
الصحابة.
وفيها أيضا أحاديث وضعوىا؛ إلبراز فضائل أىل البيت ،فمع أف فضلهم ثابت بأحاديث صحيحة عن

النيب 

لكنهم دل يكتفوا ّٔذا ،وإ٪تا وضعوا أحاديث ُ-ب اٟتقيقة -ىم شانوا ّٔا أىل البيت ،ودل يربزوا

يعٍت فضلهم بتلك األحاديث؛ ألهنا أحاديث واضح فيها ٘تاما أهنا موضوعة على النيب -عليو الصبلة
والسبلـ ،-فمن أمثلتها مثبل:
ما رواه اٟتاكم ُب كتاب "ا١تستدرؾ" عن النيب  أنو قاؿ :أنا شجرة ،وفاطمة أصلها ،وعلي لقاحها،
واٟتسن واٟتسُت فرعها ،وشيعتنا ورقها ،إذل حديث طويل ،كلو ّٔذه الصورة اليت واضح ٘تاما أف ىذا
اٟتديث من وضع ال رافضة؛ ألف فيو مدحا ٢تم .وأمثلة ىذا كثَت ،مثل حديث :النظر إذل علي عبادة ،إذل
غَت ذلك من األحاديث اليت فيها انتصار ٢تذه ا١تذاىب السياسية ،وا٠تبلفات العقائدية.
من أمثلة ذلك أيضا :ا٠تبلؼ الدائم بُت أىل السنة وا١ترجئة ُب مسألة زيادة اإلٯتاف ونقصانو ،فتجد أف
ب عض ا١ترجئة وضع حديثا على أف اإلٯتاف كتلة واحدة ،ال يزيد وال ينقص ،زيادتو قطر ،ونقصانو قطر ،
وىذا يعٍت ٥تالف لنص القرآف ،ولصحيح السنة النبوية ،وببل شك يعٍت أنو حديث موضوع ،ال يًتدد عادل
إطبلقا ُب اٟتكم عليو بالوضع .
من أيضا األسباب اليت تدعو لوضع اٟتديث ،ذكروا :التقرب إذل اٟتكاـ  ،وىذا ىو ا١تثاؿ الذي أردت
أف أورده قبل قليل ،من أمثلة ذلك كما ٯتثلوف :قصة ضيافة إبراىيم النخعي مع ا٠تليفة ا١تهدي العباسي،
يقولوف :إف ا٠تليفة ا١تهدي كاف مولعا بلعب اٟتماـ ،ودخل عليو ىذا الرجل إياس بن إبراىيم ،فقاؿ أحد
جلساء ا١تهدي إل ياس بن إبراىيم :حدث أمَت ا١تؤمنُت ْتديث فيو فضل اٟتماـ ،فإنو ٭تب اٟتماـ ،فجاء
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ْتديث صحيح أصبل ،وىو حديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ:-



ال سبق إال ُب نصل أو خف أو

حافر  .ىذا حديث صحيح ،فزاد فيو :أو جناح.
يعٍت :اٟتماـ ،ففطن ا١تهدي إذل أف ىذا الرجل وضع ىذا اٟتديث تقربا إليو ،قالوا :فأعطاه مائة دينار
أو يعٍت مبلغا من ا١تاؿ ،وأمر بذبح اٟتماـ ،وقاؿ بعدما ذىب ذلك الرجل :أشهد على قفاؾ أنو قفا كذاب
على رسوؿ اهلل  وإ٪تا أنا الذي دفعتو لذلك؛ فأمر بذبح اٟتماـ .
ىذه القصة -أيها اإلخوة -اٟتقيقة يعٍت وردت ُب كل الكتب تقريبا اليت تتحدث عن الوضع ُب
اٟتديث ،وٯتثلوف ّٔا على ىذا السبب ،لكن ىذه القصة يعٍت أقوؿ لكم :إهنا ال تصح وال ثبتت عن
ا١تهدي؛ ألسباب كثَتة بينتها ،كنت كتبت فيها كتابة نشرت ُب ٣تلة آّاىد ،و يعٍت أيضا أخذ أحد
اإلخوة ،أخذىا ووضعها ُب كتاب "قصص ال تثبت" ،و يعٍت من أراد أف يطلع عليها مفصلة ،فلَتجع إليها
.
خبلصة ذلك أف ا١تهدي -رٛتو اهلل -عرؼ بأنو من الناس الذين ال ٯتكن أف يقبلوا مثل ىذه الًتىات،
كما قلت لكم :ىو قصاب الزنادقة ،فبل ٯتكن أف يثبت عن ىذا الرجل إطبلقا ،ىذا أمر .
األمر اآلخر :أف ىذه القصة من حيث اإلسناد ،ال ٧تد ٢تا إسنادا متصبل إذل ا١تهدي ،فهي يعٍت ال
تصح سندا ،مع ذلك إياس بن إبراىيم ىذا تكلم فيو العلماء ،لكن لو فتحنا كتب الرجاؿ اليت تتكلم عن
ىؤالء الرجاؿ ،ال ٧تد أحدا من العلماء كاإلماـ أٛتد و٭تِت بن معُت ،وىم تكلموا فيو ،لكن ال ٧تد أهنم
وصفوه أو قا لوا عنو :إنو وضاع؛ ألنو فعل كذا وكذا ،وذكروا ىذه القصة ،فلو كانت القصة معروفة ،ما
أ٫تلوىا ،ولتكلموا ُب الراوي بسببها ،إذل غَت ذلك من األسباب اليت ذكرمها ،فعلى كل حاؿ ىذه القصة ال
تثبت ،لكن قد يكوف ىناؾ بعض األحاديث اليت يضعها بعض ىؤالء السفلة ألجل التقرب إذل اٟتكاـ ،قد
يكوف ىذا موجودا ،لكن ىذه القصة ُب حد ذامها يعٍت فيها ما فيها ٦تا ذكرت.
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ىناؾ أسباب أخرى أيضا ،ال أطيل ّٔا عليكم ،مثل أف :بعضهم يضع ٟتوائجو وأغراضو الشخصية
مثل :رجل حينما يعٍت ىو أعمى ،فيبدو أنو كاف يشكو من أنو ال ٬تد أحدا يقوده؛ فوضع حديثا على
النيب  أف من قاد أعمى أربعُت خطوة؛ فلو كذا وكذا من األجر؛ حىت يقوده الناس.
رجل آخر كاف يعٍت بياع باذ٧تاف ،وغَت ذلك ،فوضع حديثا ُب فضل الباذ٧تاف .آخر وضع حديثا ُب
ا٢تريسة ،قاؿ :إهنا يعٍت تشد الظهر لقياـ الليل .رجل آخر جاءه ابنو وىو يشكو من ضرب ا١تعلم لو ،فقاؿ

-وىذا اٝتو سعد بن ضرير -فقاؿ :ضربك ،واهلل ألفضينهم اليوـ ،فوضع حديثا عن النيب 

أنو قاؿ:

معلمو صبيانكم شراركم ،وأخذ ُب سرد يعٍت بعض األشياء ..ا١تهم أهنا كثَتة النطيل ّٔا ،فالشاىد أف ىذه
ىي تقريبا ٣تمل األسباب اليت تدعوىم إذل وضع اٟتديث ،ونقف عند ىذا وصلى اهلل وسلم على نبينا
٤تمد .
س :أحد اإلخوة يقوؿ :ما معٌت كلمة زنديق ؟
ج. :أقوؿ باختصار الزنديق ىو الذي يظهر اإلسبلـ ويبطن الكفر .
س :يقوؿ األخ :ما ىي صحة وسنية قراءة سورة الكهف يوـ اٞتمعة ؟
ج :أقوؿ ورد فيها بعض األحاديث اليت صحيح مسلم ،لكن ليس ُب قراءة سورة الكهف كلها ،وإ٪تا
ُب قراءة مثبل عشر آيات من أو٢تا ،أو آخرىا ،لكن الذي ورد ُب قراءة سورة الكهف كلها ،يعٍت رواه
البيهقي وغَته وابن القيم ،يذىب إذل أف ىذا اٟتديث حديث حسن ،والذي أعرفو أيضا أف الذي يظهر
الشيخ األلباشل أيضا حسنو ،فعلى كل حاؿ -إف شاء اهلل -يعٍت ما داـ أصلو ُب صحيح مسلم ،ومسألة
يعٍت ذكر كم السورة وارد ُب حديث آخر يعٍت -إف شاء اهلل -ال بأس من العمل بو .
س :أحد اإلخوة يقوؿ :س .ذكرت أف عصر التدوين انتهى منذ زمن ،فهل انتهى عصر الوضع ُب
اٟتديث بانتهاء عصر التدوين؟
ج :أقوؿ األصل أنو انتهى ،لكن -ولؤلسف -وجدنا يعٍت بعض الكتب اليت خرجت ُب األخَت ،وىي
من الكتب ا١توضوعة ،يعٍت ُب علوـ اٟتديث ا١تشتهرة بُت أىل السنة ،نعم ،انتهى عصر الوضع؛ ألنو انتهى
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عصر الرواية ،لكن وجدنا ُب األخَت كتابا خرج ،واٟتقيقة أنو لفت نظري منذ زمن حينما كاف معرض
الرياض الدورل  ،وىو ُب عاـ ألف وأربعمائة وواحد ،وكاف أوؿ مرة ينزؿ فيها ىذا الكتاب حسب علمي
اٝتو"مسند الربيع بن حبيب اٞتامع الصحيح" وحينما فتحت مقدمتو إذا بو يقوؿ :ىذا أصح كتاب بعد
كتاب اهلل -جل وعبل -فا١تهم بعد يعٍت التحقيق والتدقيق عرفنا أف ىذا الكتاب من كتب الروافض ،من
كتب ا٠توارج اإلباضية ،وىم الذين وضعوا ىذا الكتاب ُب عصور متأخرة ،والقرائن على ىذا واألدلة كثَتة
جدا  ،يعٍت منها على سبيل السرعة :أف ىذا الكتاب ال يوجد لو أصل خطي قدصل ،طولبوا فلم يوجدوا
أصبل خطيا ٢تذا الكتاب ،واألصل أف كل الكتب أصو٢تا ا٠تطية موجودة ،ىذا شيء .
الشيء اآلخر :أف نفس الربيع بن حبيب ىذا ،شخصية دل تلدىا النساء ،ما وجد ُب التاريخ شخص
اٝتو الربيع بن حبيب الفراىيدي ،ىذا الذي يزعمونو ،ىذه كتب الرجاؿ موجودة ،وىم يقولوف :إنو توَب ُب
حدود سنة مائة وسبعُت للهجرة ،ىذه كتب الرجاؿ موجودة ،وذكرت أىل السنة ،والروافض ،وا٠توارج،
وا١تعتزلة ،وغَتىم ،كل الفرؽ وكل ..موجودين فيها ،والثقات ،والضعفاء ،وآّانُت ،والوضاعُت ،وكل من ىو
ُب ىذه الفرؽ ،فأين ىذه الشخصية؟ ما ذكرت إطبلقا ،وال ُب كتاب واحدٍ ،ب أيضا شيخ الربيع بن حبيب
ىذا ،وأظنو أنو يقاؿ لو :أبو عبيدة ،ىذا أيضا نفس الشيء ،ما لو ذكر ُب كتب الرجاؿ إطبلقا ،كذلك
أيضا الذي يعٍت ٚتع الكتاب فهو اٝتو الورجبلشل  ،يزعموف أنو أظنو ُب القرف السادس كما يقولوف ،أيضا
ما لو ترٚتة إطبلقا ،اللهم إال ُب كتاب متأخر يعٍت أخذه عنو ىم أنفسهم ،وىو كتاب "نظم اإلعبلـ"
للزركلي  ،فالشاىد ي عٍت أنو يعٍت ْتسب طرؽ التوثيق العلمي ال يصح ٢تم ،أو ال ٯتكن أف يثبتوا صحة ىذا
الكتاب إطبلقا ،فهذا دليل على أنو قد يرد الوضع ُب ىذا العصر ا١تتأخر .
س :أحد اإلخوة يقوؿ :إنو ينتظر إجابيت على السؤاؿ الذي أرسلو إرل يوـ ا٠تميس ا١تاضي ،وىو كيف
اٞتمع بُت حديث أيب ىريرة:



من قرأ آية الكرسي دل يقربو شيطاف  وحديث:

عقد الشيطاف على قافيتو ثبلث عقد  ؟
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ج :أقوؿ لؤلخ :حقيقة أنا حاولت أف أْتث على وجو السرعة ،يعٍت عن كبلـ للعلماء ،فما وجدت،
وا١تسألة يعٍت ٖتتاج إذل يعٍت كثرة ْتث ،وأنا ما أسعفٍت الوقت  ،فلعلي -إف شاء اهلل- ، -بإذف اهلل-
أحاوؿ أف أليب رغبتك.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :إنو شاب متحمس لطلب العلم ،ولكنو عنده رغبة شديدة جدا للجهاد ،فأيها
يقدـ؟ وما ىو ا١تكاف الذي فيو جهاد صحيح؟
ج :أقوؿ :يا أخي إذا جاء اٞتهاد فجاىد  ،وأما اآلف فاطلب العلم.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :س .إنٍت ذكرت أف اٟتافظ ما رتب ىذه األلفاظ ،يعٍت على ْتسب الطعن ُب
العدالة مثبل ،والطعن ُب اٟتفظ ،مع العلم أنو ذكر ُب صفحة مائة وست عشر ،ودل يكن يعتٌت بتمييزأحد
القسمُت من اآلخر ١تصلحة اقتضى ذلك ،وىي ترتيبها على األشد ،فاألشدٔ ،توجب الرد ،فهل ىذا يكوف
رأيا رأيتو أرجح من رأي اٟتافظ؟ أـ ماذا؟
ج :أقوؿ :اٟتقيقة يعٍت كما أف اٟتافظ -رٛتو اهلل -يعٍت فصل ىذه األمورعلى أساس بسبب قوة رد
اٟتديث ،لكنو قد ينازع ُب بعضها ،فمن ذلك يعٍت على سبيل ا١تثاؿ :حينما قدـ من فحش غلطو أو غفلتو
على من ظهر فسقو ،واٟتقيقة أف من ظهر فسقو حديثو أشد ُب الضعف ٦تن فحش غلطو ،أو ظهرت
غفلتو؛ ألف فحش الغلط والغفلة من الطعوف اليت ُب اٟتفظ ،والطعوف اليت ُب اٟتفظ أضعف من الطعوف
اليت ُب العدالة ،فا١تطعوف ُب عدالتو ىذا مرفوض حديثو ٘تاما ،أما أولئك فقد يعٍت ينجرب حديثهم ُب بعض
األحياف إذا كاف م ثبل يعٍت غلطو ليس فاحشا با١ترة؛ ألف ا١تسألة نسبية ،والغفلة أيضا دل تصل لدرجة الغفلة
اليت تدخل معها األحاديث ا١توضوعة ُب مرويات الراوي ،وىذه -إف شاء اهلل -ستأٌب اإلشارة إليها بعد
يعٍت كم درس ،وإف كانت أيضا على اإل٬تاز.
فعلى كل حاؿ يعٍت أنا قلت :إف ترتيبها ْتسب ما ىو مقسوـ إذل عدالة ،وإذل ضبط ،ىذا يعٍت رأي
ارتأيتو ،واٟتافظ -رٛتو اهلل -رأيو أيضا لو وجاىتو ،فاألمر ىُت إف شاء اهلل .
س :يقوؿ األخ :ىل الفرد النسيب فقط ىو الذي ٭تتاج إذل متابعات وشواىد ؟
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ج :نقوؿ :بالنسبة للفرد النسيب ىو الذي ٯتكن -يعٍت من حيث اإلمكاف -أف نأٌب لو ٔتتابعات
وشواىد ،أما الفرد ا١تطلق فنحن ما حكمنا عليو أنو فرد مطلق إال ُب حالة ماذا؟ ُب حالة فقداف ا١تتابعات
والشواىد ،وإال لو وجد متابع أو شاىد دل يصح إطبلقا أف نصفو أنو فرد مطلق .فأرجو األخ السائل يعٍت
أف يتنبو ٢تذا.
س :يقوؿ :ما ىو السبب أف اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -أنو جعل اٞتهالة من عدـ العدالة ،فهل
ٯتكن أف نقوؿ ىذا السبب يتعلق بالعدالة وعدـ الضبط ؟
ج :يعٍت ما فهمت قوؿ األخ ،جعل اٞتهالة من عدـ العدالة ،يعٍت ىل جعلها من الطعوف ُب العدالة،
أو جعلها من الطعوف ُب الضبط ؟ على كل حاؿ ،اٟتافظ أنا ال أذكر اآلف عبارتو  ،لكن معروؼ بأف
اٞتهالة من األشياء اليت تدخل ُب الطعن ُب العدالة؛ ألف آّهوؿ دل تتحقق عدالتو.
س :يقوؿ ما رأيك ُب ٖتقيق شعيب األرناؤوط "لشرح السنة" ،وعبد القادر األرناؤوط "ٞتامع
األصوؿ" ،وٖتقيق "العقيدة الطحاوية" لبشَت عيوف ،وكذلك شعيب األرناؤوط ،ما رأيك ُب ٖتقيق "عمدة
األحكاـ" حملمد عبد القادر األرناؤوط؟
ج :أقوؿ :أما عبد القادر األرناؤوط ،فالرجل يعٍت حسب ما ظهر لنا حىت اآلف -وهلل اٟتمد -أنو من
أىل السنة ،وىذا واضح ُب تعليقاتو على "جامع األصوؿ" فهو يتعقب ابن األثَت ،أذكر من ذلك مثبل
حديث النزوؿ ،نزوؿ الرب جل وعبل ُب الثلث األخَت من الليل؛ ألف ابن األثَت -رٛتو اهلل -أشعري فهو
أوؿ النزوؿ ،أما عبد القادر األرناؤوط -جزاه اهلل خَتا -فعلق على ا١تسألة تعليقا جيدا ،أما شعيب
األرناؤوط ؼ ..يعٍت اإلخوة الذين يعرفونو يصفونو يعٍت بأنو ليس على منهج أىل السنة ُب باب االعتقاد،
أقل ما ىنالك أنو أشعري ،أو ماتريدي ،وأف الرجل يعٍت قد ال يظهر ىذا واضحا جليا ُب ٖتقيقاتو؛ ألف
ا١تسألة يعٍت تدخل فيها الناحية التجارية؛ ألنو ىو الذي يتوذل مكتب التحقيق ١تؤسسة الرسالة ،أما بالنسبة
لبشَت عيوف و٤تمد عبد القادر أرناؤوط ،أو ٤تمد عبد القادر األرناؤوط فبل أعرفهم.
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س :أحد اإلخوة يقوؿ:علم ا١تصطلح من علم الوسائل كما عرفنا منكم ،وٙترتو وفائدتو معرفة اٟتكم
على اٟتديث ،ورل ىنا اقًتاح :لو أعطيتنا ثبلثة ،أو ٜتسة أحاديث فيما سبق دراستها ،وكل واحد منا
٭تاوؿ البحث ُب ىذه األحاد يث من مراجع ٖتدد ،ويكوف ُب األسبوع القادـ إعبلف اإلجابة من فضيلتكم،
وإذا أردًب ٕتمع األوراؽ وتصحح وتطلع نتيجة البحث وإعبلف الفائزينٍ ،ب تعلق أيضا اإلجابة الصحيحة.
ج :أقوؿ :واهلل يعٍت ىذا ،أنا أحب االقًتاحات ُب اٟتقيقة اليت ينبٍت عليها ناحية عملية ،لكن لعل
األخ يعٍت ٭تاوؿ يتصل يب وننظر يعٍت ُب االقًتاح؛ ألنو غَت ٤ترر ُب نظري ،لكن أنا ُب اٟتقيقة يعٍت كنت
عازما على أنو ُب األخَت لعلنا -إف شاء اهلل -يعٍت ٨تاوؿ ننهي الكتاب ،ويبقى معنا مثبل يومُت ،أو ُب
حدودىا ،وتكوف ىناؾ مراجعة سريعة مع األمثلة ،على ما أخذناه ٘تاما ،بعدما نكمل أنواع علوـ اٟتديث،
ىذا الذي كاف ُب نييت ،أما اآلف بناء على مطلب األخ ،فأنا حىت اآلف ما وضح رل مطلبو؛ ألنو قد يكوف
فيو شيء من الصعوبة فيما يتعلق ببعض األمور .
س :أنا امرأة رل زوج يًتؾ ُب كل يوـ أو أكثر ،صبلة ،أو صبلتُت ،متكاسبل ومتساىبل ،ال جاحدا،
فما حكمو؟ وإف كاف خرج من اإلسبلـ  -أعاذنا اهلل وإياكم من ذلك  -فهل ٬تب علي الطبلؽ منو ،مع
أنٍت قد نصحتو مرارا؟
ج :أقوؿ ٢تا :ال ٬تب عليك الطبلؽ منو ،لكن الذي ٬تب عليك كثرة مناصحتو ،و٤تاولة يعٍت مهديده،
إذا كنت يعٍت تشعرين بعظم مكانتو عندؾ .
اٟتمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل.
يوـ غد ُب العصر حسب ما فهمت ،ليس ىناؾ درس ،فهل تروف أف ٧تعل درسنا ُب العصر ،مثل
األسبوع ا١تاضي ؟
السكوت عبلمة الرضا ،وال إيو.
طيب :يعٍت -أيضا٨ -تاوؿ أف نستغل الوقت ،و٪تشي ُب ا١تراجعة ،لعل الدرس الليلة البارحة سهل- ،
إف شاء اهلل ، -يعٍت ما ٭تتاج مراجعة.
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يعٍت كبلـ عن اٟتديث ا١توضوع ،وكلو عبارة عن أمثلة ما ٭تتاج إذل مراجعة ،بقي ُب درس البارحة
اإلشارة إذل أف الوضع قد يكوف بقصد وقد ال يكوف بقصد ،ومعظم األحاديث ا١توضوعة تكوف مقصودة،
يقصد واضع ذلك اٟتديث أف يضع ذلك اٟتديث على النيب  لسبب من األسباب اليت مر ذكرىا ،إما
بسوء نية ،أو بنية -حىت ولو كانت صاٟتة -لكنها ال تعفي صاحبها من اإلٍب ،لكن الوضع أحيانا قد
يكوف بغَت قصد ،وىذا يعٍت ما سيأٌب -إف شاء اهلل -التميثل لو بعد قليل ُب الكبلـ على اٟتديث ا١تدرج؛
ألف اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -جعل ىذا النوع من أنواع اإلدراج ُب اٟتديث ،وسأمثل إليو وأشَت لكم
إذل أف ىذا اٟتديث موضوع بعد قليل بإذف اهلل.
بقي كذلك الكبلـ علىاٟتديث ا١توضوع ،ىل ىو كلو على نسق واحد؟ ْتيث إف واضعو ٮتتلق ذلك
الكبلـ من تلقاء نفسو ،أو ىو أنواع؟
نقوؿ :إف واضع اٟتديث ُب كثَت من األحياف ،يضع اٟتديث من تلقاء نفسو ،كبلـ يريد أف يقولو،

فيضعو ،ويضع لو إسنادا ،وينسبو إذل النيب 

ولكنو أحيانا ،قد يعجب ْتكمة قيلت ،أو بكبلـ وجده

ألحد من ا١تتقدمُت ،أو ا١تتأخرين ُب وقتو ،فإذا أعجب بذلك الكبلـ وضع لو إسنادا ونسبو للنيب ،عليو
الصبلة والسبلـ.
بقي كذلك اإلشارة إذل حكم وضع اٟتديث ،واٟتكم على واضع اٟتديث على النيب.  ،
من األمور اليت اتفق العلماء عليها قدٯتا وأخَتا وبإٚتاع على أف الكذب على النيب  حراـ ،بل كبَتة
من الكبائر.
ىذا ال نزاع فيو ،ولكن من صنع ذلك الصنيع ،فما حكمو؟

من العلماء من ذىب إذل تكفَت من كذب على النيب 

متعمدا ،مثل والد اٞتويٍت -الذي يقاؿ لو

إماـ اٟترمُت -والده ىو أحد العلماء ،وىو ٦تن رأى تكفَت من كذب على النيب -صلى اهلل عليو وسلم،

وكما تروف اٟتافظ ابن حجر يفيت على ،..أو يعٍت كبلمو يشَت إذل أف الكاذب على النيب 
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حينما قاؿ :واتفقوا على أف تعمد الكذب على النيب  من الكبائر ،وبالغ أبو ٤تمد اٞتويٍت ،فك ّفر من
تعمد الكذب على النيب -صلى اهلل عليو وسلم.

تكفَت اٞتويٍت ١تن كذب على النيب 
فعدُّه
َ

مبالغة ،يدؿ على أنو يرجح الرأي اآلخر ،لكن ىل ىذا

الكبلـ بإطبلؽ؟ نقوؿ ال ،ى ذا ليس على إطبلقو ،بل ىذا ٯتكن أف ينصرؼ إذل مثل ذلك العابد اٞتاىل،
الساذج أيب عصمة نوح بن أيب مرصل الذي مثلت لكم بصنيعو البارحة ،حينما سئل عن اٟتديث الذي
وضعو ُب فضائل القرآف ،سورة سورة ،فزعم أنو وضع ذلك اٟتديث يتقرب إذل اهلل -جل وعبل -بو وأنو
رأى إقباؿ الناس على فقو أيب حنيفة ،ومغازي ابن إسحاؽ ،وانصرافهم عن كتاب اهلل -جل وعبل -فوضع
ذلك اٟتديث؛ لَتغبهم ُب كتاب اهلل -جل وعبل.-
وكذلك -أيضا -فئة يقاؿ ٢تم الكرامية ،أتباع ٤تمد بن كراـ ،ىذه الفئة يزعموف أهنم يضعوف اٟتديث
على النيب  قربة واحتسابا هلل -جل وعبل -ويقولوف :إف حديث النيب   -الذي يقوؿ فيو  :من
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  ال ينطبق علينا! ١تاذا؟
قالوا :ألنو -عليو الصبلة والسبلـ -يقوؿ  :من كذب علي  و٨تن ال نكذب عليو ،وإ٪تا نكذب
لو ،ىذه حجتهم.
بإٚتاع يعٍت -خاصة أىل السنة -وبعض -أيضا -غَت أىل السنة ،كاألشاعرة وغَتىم أف ىذه الفئة
٥تطئة ُب تصورىا ،لكن ما ىو اٟتكم عليها ؟ أتكفر أـ ال تكفر ؟
ىذاف الصنفاف ،يعٍت العباد اٞتهلة والكرامية ،الذين يستبيحوف الكذب ّٔذه الصورة ،ىم الذين ٯتكن
أف ينصرؼ إليهم ترجيج اٟتافظ ابن حجر ،وعده كبلـ أيب ٤تمد اٞتويٍت مبالغة ،لكن إذ وجد ىناؾ إنساف

٭تل اٟتراـ ،و٭ترـ اٟتبلؿ على الناس ،ويضع األحاديث ٢تذا الغرض ،يكذب على النيب 

ليحل اٟتراـ،

و٭ترـ اٟتبلؿ ،أو يغَت بعض الشعائر؟ لنفرض أف إنسانا وضع حديثا ،فيو أف الصبلة غَت واجبة ،أو أف
الزكاة غَت واجبة ،أو ٨تو ذلك ٦تا انعقد إٚتاع األمة اإلسبلمية على وجوبو ،أو على حلو ،أو على حرمتو،
أو ما إذل ذلك ،فما ىو اٟتكم الشرعي على ىذا اإلنساف؟

268

متن نخبة الفكر
نقوؿ :من تصرؼ ىذا التصرؼ ،فهو الذي يكفر؛ ألنو كالذي يعتقد يعٍت عدـ وجوب الصبلة ،أو
٬تحد وجؤّا ،و٨تو ىذه االعتقادات .فهذا ّٔذه ا١تثابة ٘تاما.
ف األمر إذا ٮتتلف ،فرؽ بُت إنساف تأوؿ تأوال اإلٚتاع منعقد على أنو ٥تطئ ُب تأولو ،ولكن نيتو
حسنة ،كأولئك العباد اٞتهلة ،وفرؽ بُت إنساف يضع بقصد آخر ،كتحرصل اٟتبلؿ ،أو العكس ،أو إنكار
بعض الواجبات ،أو غَت ذلك من األمور اليت يعٍت ال ٗتفى على أحد من أىل القبلة.
فهذا الصنف ىم الذين يكفروف ،وىم الذين ٯتكن أف ينزؿ عليهم كبلـ األئمة الذين كفروا ،اللهم إال
أف يكوف ذلك اإلماـ صرح ُب حكمو على أناس غَت ىذا الصنف.
ا١تسألة تقريبا األخَتة ُب مسألة الوضع ُب اٟتديث :ما حكم رواية اٟتديث ا١توضوع؟
ىل ٬توز ألحد أف يرويو ،أو ال ٬توز ،أو على األقل يذكره ،أو ال ٬توز؟
أقوؿ :ال ٬توز إطبلقا ذكر ،أو رواية اٟتديث ا١توضوع إال بأحد األغراض الشرعية ،إما لبياف أنو
موضوع ،يذكره الواحد ليبُت للناس أف ىذا اٟتديث موضوع ،أو بقصد التعليم والتمثيل ،مثل األمثلة اليت
سقناىا ،أو بقصد االمتحاف ،وىذا لعلو يأٌب فيما بعد إف شاء اهلل.
إذا كاف وضع اٟتديث ليمتحن بو ٤تدث من احملدثُت ليخترب حفظو ،وىل ىو ٦تن ٯتكن أف تدخل عليو
األحاديث ا١توضوعة ، ،أو ال ،فهذا ال بأس بو ،لكن اشًتطوا أف يبُت ا١تمتحن أف ىذا اٟتديث موضوع ُب
اٟتاؿ ،وال ٬توز لو أف يسكت ،أو يرى أحدا من آّلس اٟتضور قاـ ،ويًتكو يقوـ ،وىو على اعتقاده بأف
ىذا اٟتديث فعبل مروي عن النيب  ال ٬توز ْتاؿ من األحواؿ أف يذكر ىذا.

فالشاىد أف اٟتديث ا١توضوع ،ليس ْتديث ،وال تصح نسبتو إذل النيب  -
الناس ،أو يتساىل ُب ذكره للناس ،حىت يعتقدوا أنو حديث ثابت عن النيب  و٨تن نعرؼ أف العو ّاـ
ىو ّاـ ،ال يعرفوف موضوعا من ضعيف من صحيح من غَت ذلك٣ ،ترد ما تنسب اٟتديث للنيب  يعتقدوف
أف النيب  روى ذلك اٟتديث.
ال ٬توز أف يغرر بو
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إذا علمنا ىذا -أيها اإلخوة -أف ذكر اٟتديث ا١توضوع ،إ٪تا ىو ّٔذه الشروط ،فلنعلم أف من يتساىل
من الوعاظ وا١تذكرين وا٠تطباء واحملاضرين وغَتىم ٦تن يتصدى للكبلـ مع الناس ،من يتساىل ُب رواية
اٟتديث ا١توضوع ،ويعٍت اعتمادا على أف اٟتديث الضعيف ٬توز ذكره ُب فضائل األعماؿ.
وال يعرؼ الفرؽ بُت اٟتديث الضعيف الذي ٬توز ذكره عند طائفة من العلماء -كما سيأٌب -إف شاء
اهلل -الكبلـ عليو -وبُت اٟتديث ا١توضوع الذي ال تنطبق عليو ىذه الشروط اليت اشًتطوىا ،فببل شك أف
ىذا اإلنساف على خطر عظيم جدا ،حينما يذكر ىذه األحاديث.
أقوؿ ىذا؛ ألنٍت مرة استمعت إذل خطبة أحد ا٠تطباء ،وىو يذكر تلك القصة اليت ال تصح ،وحاشا هلل
أف تصح ،وىي قصة حاطب بن أيب بلتعة ،جعلها قاعدة أساسية ٠تطبتو ،وانطلق منها ،ولو ٝتعتم كبلمو
وٛتاسو ُب مسألة الزكاة واالمتناع عن دفع الزكاة ،وما إذل ذلك لتعجبتم من قوتو وتفاعلو مع ا٠تطبة ،لكن
خطبتو كلها مبنية على جرؼ ىار ،على مثل الرمل ،يعٍت ليست على قاعدة صلبة ،مبنية على حديث يعٍت
إما موضوع ،أو شبو ا١توضوع ،فمثل ىذا ال ٬توز ْتاؿ من األحواؿ إلنساف أف يتصدى لتذكَت الناس
ووعظهم ،وىو ال يفرؽ وال يعرؼ اٟتديث الصحيح من غَت الصحيح؛ ألف ىذا يضر نفسو ويضر غَته،
واإلنساف يتقي اهلل جل وعبل.
إذا دل يكن عنده من العلم ما يؤىلو لتميي ز الصحيح من السقيم ،فبل يكلف اهلل نفسا إال وسعها؛
ليعرؼ مدى جهلو ويطلب العلم ،والربوز والتصدي أماـ الناس ليس ىذا وقتو ،ينبغي لئلنساف أف ينتظر
حىت ينضج علميا ،أما التساىل والتسرع ،ورٔتا بعض الناس يأٌب ْتجة مثبل أنو يريد أف يتدرب ،أو ما إذل
ذلك ،أو قد تأخذه العاطفة والغَتة ُب مسألة من ا١تسائل ،لكنو يغار على منكر ،ويقع ُب منكر أشد منو،
فأقوؿ ىذا يعٍت على وجو االختصار ٖتذيرا من أف نتساىل ُب مثل ىذه األمور ،أو أف نقع فيها.
وكذلك أيضا يبنغي أف ينشر مثل ىذا الفهم بيننا ،وإذا ما رأينا أحدا من الناس يتساىل ُب ذكر

األحاديث ونسبتها للنيب 

ينبغي أال ٧تاملو ،بل ٪تسكو بعدما يتكلم ،ونقوؿ :ىذا اٟتديث ما مدى

صحتو ،فإذا قاؿ :واهلل ما أدري ،أو ذكر ُب الكتاب الفبلشل ،نقوؿ :يا أخي ما ٬توز لك.ىل يكفي ىذا؟
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ىذا ال ٬توز أنت يا أخي قد تكوف مشغوال بقوؿ النيب -صلى اهلل عليو وسلم  :من حدث عٍت ْتديث
يرى أنو كذب ،فهو أحد الكذابُت ،أو أحد الكاذبُت علي  يعٍت اختبلؼ ُب الروايات ُب ىذا.
س :األخ يسأؿ يقوؿ :إذا تكلم أحد أماـ الناس ،فهل معٌت ذلك أف األحاديث اليت يذكرىا
صحيحة؟
ج :نقوؿ :األصل يعٍت أف اإلنساف ال يتصدى إال ،وىو متمكن ،ويعرؼ ماذا ٮترج من رأسو ،أما إذ ا
كاف يعٍت متساىبل ،فهذا ببل شك أنو على خطر عظيم ،لكن ٨تذر -أيضا -الناس أال يقبلوا من أحد إال
من عرؼ بتحريو ،إذا عرؼ أف ىذا اإلنساف يتحرى الصحيح من السقيم ،ويستطيع أف يفرؽ بُت الصحيح
والسقيم ،عادل يوثق بعلمو ،فهذا ال بأس ،أما ٣ترد ما يأٌب إنساف صغَت ُب السن ،يعٍت يريد فقط أف
يتدرب على الكبلـ أماـ الناس ،وما إذل ذلك ،فهذا يعٍت ينبغي أف يكوف الناس حذرين منو أشد اٟتذر،
و٦تا ينقل ،اللهم إال أف ينقل أمرا ينسبو ألحد العلماء ،فكأف ينقل حديثا يقوؿ ُب الصحيحُت ،أو ُب
أحد٫تا ،أو ىذا حديث صححو فبلف من األئمة ا١تعتربين ،فهذا -إف شاء اهلل -يعٍت ال بأس ،ىذا كلو
الكبلـ آت على الطعن األوؿ الذي ُب العدالة ،وىو نسبة الراوي إذل الكذب ووضع اٟتديث.
أما القسم الثاشل من الطعن ُب العدالة -أيضا -فهو قريب من ىذا القسم وإف كاف أخف منو قليبل،
لكن اٟتكم يعٍت تقريبا ال يعترب الفارؽ بينهما كبَتا.
ىذا النوع الثاشل ىو مهمة الراوي بالكذب ،ووضع اٟتديث ،إذا ما فتحنا كتب الًتاجم ٧تد أف ىناؾ من

الرواة من ٬تزـ العلماء جزما بأنو يضع اٟتديث ،ويكذب على النيب 

ولرٔتا ذكروا بعض اٟتكايات

والقصص اليت حصلت منو ،واليت يستدلوف من خبل٢تا على ما ذىبوا إليو من وصفو بالكذب ،ووضع
اٟتديث ،مثل ما ذكرتو لكم من قصة أيب عصمة نوح بن أيب مرصل وغَت ذلك من القصص.
لكن -أحيانا -قد يكوف ىذا اٟتكم من العلماء ناشئا ال من قصة ،أو حدث صريح جدا ،ولكن ىو
قريب منو مثل أف يسربوا تلك األحاديث اليت يرويها ذلك الراوي ،و٬تدوا أف ىذه األحاديث اليت يرويها
ٚتيع رجاؿ أسانيدىا ثقات ،ما عدا ذلك الرواي نفسو ،ويعرفوف -علماء اٟتديث -يعرفوف أف ىذه ا١تتوف،
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ىذه األحاديث اليت تروى ّٔذه األسانيد ،ىي أحاديث موضوعة منكرة ،ال ٯتكن أف تقبل ْتاؿ من
األحواؿ ،وعندىم موازين -كما قلت لكم -ثابتة ،مثل بعض األمور اليت ذكرناىا ليلة البارحة ،مثل ٥تالفة
اٟتديث للقرآف ،أو ٟتديث صحيح عن النيب  أو كونو ٦تا -يعٍتٕ -تفاه العقوؿ الصحيحة السليمة ،أو
كوف ا١تنت فيو نكارة ،فيو ركة ُب اللفظ ،أو فيو ٥تالفة لواقعة تارٮتية ،أو غَت ذلك من األمور اليت يستدؿ ّٔا
على أف ذلك ا١تنت ال ٯتكن أف يقبل ،فعندىم معايَت وموازين ثابتة ،وىم أناس اهلل -جل وعبل -كما قلت
لكم سابقا -اصطفاىم ٠تدمة دينو ،فإذا كاف ىؤالء العلماء حكموا على راو من الرواة ْتكم تتبعهم
لرواياتو ووجودىم ا١توضوعات فيها ،حكموا على ذلك الراوي بأف أحاديثو أحاديث موضوعة ،وامهموه
بالكذب ووضع اٟتديث ،ببل شك أف ىذه مهمة ،ىي دوف الدرجة األوذل ، ،وىي اٞتزـ بأنو يكذب ويضع
اٟتديث ،لكن يعٍت اٟتكم متقارب بُت ىذا الصنف وبُت الصنف السابق ،فإذف ىم ٯتكن أف يستدلوا على
ىذا بسرب بعض مرويات ذلك الراوي.
ىذا القسم الثاشل م ن أقساـ اٟتديث ا١تردود بسبب طعن ُب الراوي ،يقوؿ اٟتافظ ابن حجر عن
تسميتو ا١تًتوؾ :ولكن ىذا يعٍت ،ٯتكن بعد أف استقروا االستصبلح ُب األخَت ،ولكن ىل فعبل ىذا الصنف
من الناس ،يعٍت لو نظرنا ُب أحكاـ العلماء على أحاديثهم ٧تد أف أحكامهم على تلك األحاديث منضبطة
ما ئة ُب ا١تائة ،أهنم يقولوف عن ذلك اٟتديث الذي يرويو راو متهم بالكذب :إنو حديث مًتوؾ ،يعٍت مثل
واحد زائد واحد يساوي اثنُت ،نقوؿ :ال.
بل ينبغي أف نعلم أف العلماء ٬تعلوف حىت اٟتديث ا١توضوع من أنواع اٟتديث الضعيف؛ ولذلك ينبغي
أال تستغربوا إذا وجدًب عا١تا من العلماء وٓتاصة ا١تتقدمُت يقوؿ عن حديث من األحاديث :إنو ضعيف،
وبعد أف تنظر وإذا باٟتديث موضوع ،ال تظن أف ىذا العادل تساىل ،بل عنده أف الضعيف أنواع :فمن
أنواع الضعيف :ا١توضوع ،ومن أنواعو :ا١تًتوؾ **وىو الضعيف جدا ،ومن أنواعو الضعيف الذي ٯتكن أف
ينجرب ،إذل غَت ذلك من األنواع ،وٯتكن أف أمثل لكم ٔتثاؿ.
لو ذىبتم إذل الكتب ،وتتبعتم أقواؿ العلماء ٕتدوف كبلمي ،يعٍت واضحا ُب ىذه ا١تسألة.
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فهناؾ حديث رواه البيهقي ُب شعب اإلٯتاف وغَته عن النيب 
وصمتو تسبيح



أنو قاؿ:



نوـ الصائم عبادة

ىذا اٟتديث ذكره البيهقي ُب كتابو شعب اإلٯتاف ،وضعف إسناده ،وضعف إسناده

غَته من العلماء من ٚتلتهم اٟتافظ العراقي ُب تعليقو على إحياء علوـ الدين ،وبعد النظر ُب إسناده ٧تد أف
الرجل الذي تفرد ّٔذا اٟتديث يقاؿ لو :سليماف بن عمرو أبو داود النخعي ،لو طالعنا ُب ترٚتتو ُب ميزاف
االعتداؿ ،ولساف ا١تيزاف ٧تد أف ىناؾ أكثر من ثبلثُت عا١تا كلهم رموه بالكذب ووضع اٟتديث.
فباتفاؽ أنو رجل كذاب ،ويضع اٟتديث ،فليس فيو يعٍت أدسل خبلؼ ،ومع ذلك قالوا عن ىذا
اٟتديث الذي تفرد بو ،قاؿ بعضهم عنو :إنو حديث ضعيف ،وقل أف ٕتد مقاال عن ىذا اٟتديث :إنو
موضوع ،بل إف السيوط ي زعم ُب مقدمة كتابو "اٞتامع الصغَت" إنو صاف كتابو ىذا عما تفرد بو وضاع ،أو
كذاب ،فبل يدخل ُب كتابو ىذا الذي ىو "اٞتامع الصغَت" األحاديث ا١توضوعة ،ىذا زعمو ،ومع ذلك
ذكر ىذا اٟتديث وذكر أف البيهقي أخرجو ٍب حكم عليو بالضعف فقط ،فمن ىنا نعلم أف من الناس من
يغ ًت أحيانا كالسيوطي بأحكاـ العلماء ،وال يتتبع ،ويرى سبب العلة ،وإال لو نظر السيوطي ،وعلم أف
سبب تضعيفهم ٢تذا اٟتديث ىو وجود ىذا الراوي الذي رماه أكثر من ثبلثُت عا١تا بالكذب ووضع
اٟتديث١ ،تا حكم عليو ّٔذا اٟتكم ،ولكنو قلد العراقي وقلد البيهقي ،باٟتكم الظاىر ،ودل يعرؼ أهنم يعنوف
ّٔذه الكلمة الضعف عموما ،لكن أي أنوع الضعف ىو ،ىم دل ٮتصصوه ،أقوؿ ىذا ألشل يعٍت ما وجدت
من يطلق كلمة ا١تًتوؾ على اٟتديث إال أندر من النادر ،فبل تظنوا أف ىذه اللفظة يعٍت يكثر استعما٢تا عند
العلماء ،فلرٔتا بعضكم مثبل نظر إذل ىذا التقسيم االصطبلحي ،وظن أف بعض األحاديث اليت يقاؿ عنها
إنو حديث ضعيف ،أنو يعٍت ّٔا الضعف غَت الشديد ،ال ،ال تفهموا ىذا الفهم بل ال بد من التدقيق.
القسم الثالث :الذي يقوؿ فيو اٟتافظ ابن حجر :ىو من فحش غلطو ،وكثرت غفلتو وظهر فسقو
ىذا الصنف ،ىؤالء األصناؼ الثبلثة ،قاؿ عن حديثهم إنو حديث منكر ،وىذا على رأي بعض
العلماء.
من ىم؟ ٨تن -تذكروف أننا تكلمنا عن اٟتديث ا١تنكر ،وقلنا إف لو تعريفُت اثنُت:
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التعريف األول :ىو ما انفرد بروايتو راو ضعيف كالذي فحش غلطو ،أو كثرت غفلتو ،أو ظهر فسقو،
ىذا تعريف عند بعض العلماء ،وبعضهم عرفو ،أو قيده با١تخالفة ،فقاؿ :ىو ما يرويو الضعيف ٥تالفا للثقة،
وىذا ىو التعريف الراجح ،كما قلنا ،لكن اآلف ىذه األصناؼ الثبلثة ،من فحش غلطو ،وكثرت غفلتو،
وظهر فسقو ،فحديثهم ا١تنكر على رأي من اآلراء لكن ُب اٟتقيقة أنا عندي أف الصنفُت االثنُت من فحش
غلتو ،أو ك ثرت غفلتو ٮتتلفاف عمن ظهر فسقو ،فالذي ظهر فسقو مطعوف ُب عدالتو ،والذي فحش غلطو،
وكثرت غفلتو ىذا مطعوف ُب حفظو ،فهم يقصدوف بالذي فحش غلطو بعد سرب مروياتو ،وجد أنو ال يكاد
يصيب إال ُب مقدار قليل من األحاديث ،فتجد يعٍت ُب ترٚتتو برغم أنو قد يكوف صاٟتا ُب نفسو ،لكن
ىذا ال يكفي مثل ذلك الرجل الذي ذكره مسلم ُب مقدمة صحيحو عن ابن ا١تبارؾ ،وىو الذي اٝتو أظن
عباد ،حينما سأؿ ابن ا١تبارؾ سفياف الثوري وغَته من العلماء ،يقوؿ :ىل تروف أف أبُت حالو ،والرجل
معروؼ بصبلحو وعبادتو؟
لكن ا١تشكلة فيما يأتينا بو الطواـ وا١توضوعات ،فقالوا :نعم ،فكاف ابن ا١تبارؾ إذا جلس ٣تلسا ،وذكر
فيو عبادا ىذا أثٌت عليو ُب دينوٍ ،ب بُت أنو ال يقبل منو حديثا إطبلقا ،ما السبب؟
السبب أنو كثرت ا١توضوعات ُب أحاديثو ،وكذلك -أيضا -من كثرت غفلتو ،يعٍت :رجل مغفل ال
يعرؼ ما ٮترج من رأسو،وال يعرؼ ما ٭تدث بو ،ولو جاءه إنساف وقاؿ لو :إنك ٖتدث ّٔذا اٟتديث وىو
دل يسمعو إطبلقا لقاؿ نعم ،وقبلو وزعم أنو ٭تدث بو ،وضع لو إسنادا بذلك اٟتديث ،أو أخذ حديث
إنساف آخر وأعطى إياه.
فهذا الصنف من الناس أحاديثهم شديدة الضعف ببل شك ،لكن الضعف ناشئ من أي شيء؟ ال من
العدالة ،وإ٪تا ناشئ من قبل اٟتفظ الذي دل يوىب إياه.
وأما الذي ظهر فسقو ،فضعفو آت من قبل عدالتو ،فهو مطعوف ُب عدالتو ،فالفرؽ بُت ىذه األنواع
الثبلثة واضح.
لكن اٟتكم على أحاديثهم ،أهنا من أنواع من الضعيف جدا ،الذي ال يقبل ُب الشواىد وال ا١تتابعات.
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القسم الذي يلي ىذا -طبعا بناء على تقسيم اٟتافظ ابن حجر -ىو الراوي الذي يوصف بالوىم،
والراوي الذي يوصف بالوىم ىو ا١تقصود بو الذي يتحدث عن التوىم ،يعٍت ال يكوف ضابطا ٟتديثو ،وإ٪تا
توىم تو٫تا ،فالذي ٭تدث على التوىم ىو -أيضا -من أنواع اٟتديث ا١تردود ،لكن الرد ىنا بسبب الطعن
ُب اٟتفظ ،وليس ُب العدالة.
ىذا القسم الذي ىو الوىم أكثر ما ٭تدث دائما ،حينما ٕتد ىذا الرجل يروي حديثا من األحاديث،
إذا نظر ُب حديثو ُب مقابل الروايات األخرى ،اليت شورؾ فيها ،أو شاركو ..أو الطرؽ األخرى اليت اتفق مع
بعض الرواة فيها ،وعملت موازنة بينها وجدت أنو ٮتالف أولئك الرواة وا١تخالفة على أنواع -:أحيانا تكوف،

يروي ىو -مثبل -اٟتديث على أنو مرفوع للنيب 

وغَته يرويو على أنو موقوؼ على الصحايب ،أو

العكس ،ىو يقف على الصحايب وغَته يرفعو.
وأحيانا يكوف ىو يصل اٟتديث ،وغَته يرسلو ،يكوف اٟتديث مرسبل يعٍت ليس فيو ذكر للصحايب،
وإ٪تا التابعي ىو الذي يرويو عن النيب --صلى اهلل عليو وسلم -فيأٌب ىو ويرويو عن ذلك التابعي ،عن

صحايب عن النيب 

أو حىت العكس ،كأف يكوف الثقات يروونو على أنو موصوؿ ،وىو يرويو على أنو

مرسل ،أيا كاف اٟتاؿ ،أحيانا يكوف -أيضا -بزيادة راو ُب اإلسناد ،فمثبل يأتينا اإلسناد ظاىره
الصحة،فيأٌب ىو ويزيد ُب اإلسناد راو ،أو ينقص منو راو ،فكل ىذا من أنواع ا١تخالفة.
من أنواع المخالفة -أيضا -المخالفة المتنية ،كأف يكوف ىناؾ ُب اٟتديث مثبل زيادة لفظة ،ىذه
الزيادة تؤثر على فقو اٟتديث ،فكل ىذا من األنواع اليت تعترب من ا١تخالفة اليت تقع على التوىم من ذلك
الراوي ،فيقاؿ :إف الراوي ىذا كثَت الوىم ،حديث ىذا ىو أقل من سابقيو ،فهو من أنواع اٟتديث
الضعيف ،بشرط أف ال يكثر منو ،أما إذا كثر منو ،فإنو حينذاؾ يؤثر على ذلك الرواي ،ويلحقو بسابقيو من
فحش غلطو ،وكثرت غفلتو.
س :كيف نستطيع أف نعرؼ ىذا الوىم؟

275

متن نخبة الفكر
ج :نستطيع أف نعرؼ ىذا الوىم ،الذي يقع ُب ذلك اٟتديث ،أو ُب مرويات ذلك الراويّ ،تمع
الطرؽ ،فالراوي أحيانا إما أف ينفرد باٟتديث ،وإما أف يتابعو غَته ،وكوف الراوي -مثبل -ينفرد ببعض
األحاديث ال يعٍت أنو ينفرد بكل األحاديث ،لو أنو انفرد بكل األحاديث اليت يرويها ،فالعلماء يتخذوف
منو موقفا آخر ،فالراوي الذي ّٔذه الصفة ىو الذي يقاؿ لو يتفرد ،ويغرب فيبدءوف ،ويسلطوف األضواء
على رواياتو اليت ال يشاركو فيها أحد ،ويتعجبوف منو ،كيف أنو يروي ىذه األحاديث اليت ال يرويها أحد
غَته ،فينظروف ُب تلك األح اديث إف كانت األحاديث من األحاديث اليت يعٍت ليست فيها نكارة ،والرجل
وثق بديانتو ووثق -أيضاْ -تفظو ،فهذا يعٍت عندىم لو حكم ،ولكن إذا كاف ذلك الرواي دل يوثق ْتفظو،
أو عدالتو ،أو وجد ُب مروياتو ىذه بعض النكارة ،فهنا يبدأ الكبلـ فيو ،وىذا تلمسونو من خبلؿ كتب
ا لًتاجم ،لو اطلعتم فيها لوجدًب أهنم يتكلموف ُب الراوي ٔتجرد التفرد واإلغراب عن الناس ببعض
األحاديث ،فكيف بكل األحاديث؟
أقوؿ ىذا؛ ألنو ال بد أف يوجد للراوي من يتابعو ُب بعض األحاديث ،فهذه األحاديث اليت يتابع فيها،
ىي اليت تعترب ميزانا يوزف بو حفظو.
وىذا -إف شاء اهلل -سيأٌب الكبلـ عليو ،ولكن ال بد من إشارة إليو ىا ىنا ،فينظروف ُب ذلك اٟتديث
الذي رواه ،حديث معُت من األحاديث رواه ذلك الراوي ٚتعوا طرقو ،من الذي شارؾ ىذا الراوي ُب رواية
ىذا اٟتديثٚ ،تعوا طرقو ،ىل ىذا الراوي ،وافق الثقات ،وصلوا ذلك اٟتديث ووصلو معهم ،أرسلوا ذلك
اٟتديث أرسلو معهم ،وقفوا ذلك اٟتديث الذي وقفو معهم ،رفعوا ذلك اٟتديث الذي رفعو معهم ،إف كاف
ّٔذه الصفة ،وىذا ىو الغالب على أحاديثو ،فهذا عندىم يعترب من الثقات ،لكن إف كاف ىذا الراوي
بعكس ذلك ،كثرت ٥تالفتو للثقات ،فهذا ىو الذي يطعن ُب حفظو ،وْتسب كثرة تلك ا١تخالفة ،أو قلتها
يكوف الطعن ُب حفظو ،فإف كانت ا١تخالفة قليلة ،فهذا يعٍت يعترب على األصل أنو ثقة ،ولكن تلك
األحاديث اليت أخطأ فيها تبُت وتعزؿ على جهة ،ويعرؼ أف ىذه األحاديث من األحاديث اليت أخطأ فيها
ذلك الثقة الفبلشل.
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ىذا النوع الذي ىو الوىم ،حديثو يقاؿ لو ا١تعلل ،وتذكروف أننا حينما تكلمنا عن شروط اٟتديث
الصحيح ،ذكرنا من شروطو أال يكوف شاذا وال معلبل ،وقلنا إف العلة ما ىي؟ ُب تعريفها ،العلة ىي سبب
غامض خفي يقدح ُب صحة ذلك اٟتديث ،فلها ىذاف الشرطاف الغموض وا٠تفاء ،والقدح ُب صحة ذلك
اٟتديث ،أما إذا كانت العلة واضحة ،فهذه ال تسمى علة اصطبلحية ،وإف كاف بعضهم يسميها علة ،و
إذا كانت العلة ال تقدح ُب ذلك اٟتديث ،فهذه وإف ٝتيت علة إسنادية ،فرٔتا يعٍت ٕتوز ُب ىذه التسمية،
لكن من حيث االصطبلح ال ينبغي أف تسمى ّٔذه التسمية ،فمثبل إذا كاف اٟتديث واضح الضعف ،كأف

يكوف مرسبل ،حديث يرويو تابعي عن النيب 

علة واضحة ،أو خفية ،علة جلية واضحة ،فهذه العلة

الواضحة حىت ولو ٝتاىا بعض العلماء علة ،لكنها ليست ىي ا١تقصود االصطبلحي ىنا.
وكذلك -أيضا -لو كانت العلة غَت قادحة ،كأف يكوف اٟتديث اشتبو ُب أحد الروايُت وكبل٫تا ثقة،
ٯتثلوف لو ْتديث يرويو أحد الثقات وىو :يعلى بن عبيد ،يرويو عن سفياف الثوري -رٛتو اهلل تعاذل -عن
عمرو بن دينار عن ابن عمر -رضي اهلل تعاذل عنهما -عن النيب  أنو قاؿ  :البيعاف با٠تيار  ىذا
اٟتديث حديث مشهور ،قالوا :إف يعلى بن عبيد مع كونو ثقة ،إال أنو أخطأ ُب ىذا اٟتديث ،أخطأ على
سفياف الثوري ،والصواب أف سفياف الثوري يرويو عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر عن النيب  أنو قاؿ:
 البيعاف با٠تيار



فهذا اٟتديث من األحاديث اليت تفرد ّٔا عبد اهلل بن دينار ىذا عن ابن عمر عن

النيب  بل إنو يعترب من األحاديث اليت عظم ّٔا عبد اهلل بن دينار؛ ألنو ال يوجد ألحد مثبل غَته ،لكن
ىذا الراوي ،الذي ىو عمرو بن دينار ىو أخ لعبد اهلل بن دينار ،فوىم يعلى بن عبيد بسبب التشابو ُب
االسم ،فقاؿ :عمرو بن دينار؛ لكونو أشهر ،وىو الصواب أنو عبد اهلل بن دينار.
فقالوا على أي الوجهُت ،فع بد اهلل وعمرو كبل٫تا ثقة ،فهذا اٟتديث حىت وإف كاف يعلى أخطأ ُب
االسم ،لكن اٟتديث صحيح ،وال تعترب ىذه علة قادحة ُب صحة ذلك اٟتديث ،وإف كانت قادحة ُب
ذلك اإلسناد ُب نفسو ،فهذه من األمثلة اليت ٗترج ،أو تبُت مقصودىم بالعلة القادحة ،ىذا النوع -أيها
اإلخوة -من أ نواع علوـ اٟتديث الذي ىو ا١تعلل٧ ،تد ىناؾ بعض الكتب اليت صنفت فيو ،مثل كتاب:
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"العلل" للدارقطٍت ،وكتاب" :علل األحاديث" البن أيب حاًب ،ومثل "العلل" البن ا١تديٍت ،ومثل" :التاريخ
الكبَت" للبخاري ،لو نظرنا ُب ىذا الكتاب ،الذي ىو "التاريخ الكبَت" للبخاري٧ ،تده أنو يعترب كتاب علل
بالدرجة األوذل ،حىت وإف كاف كتاب رجاؿ ،لكنو يذكر ُب تراجم ىؤالء الرجاؿ األحاديث ا١تعلولة اليت
يرووهنا.
فكتب العلل ىذه لو نظرنا فيها ٧تد أهنا أشبو ما يكوف بالطبلسم٧ ،تد احملدث يسأؿ عن حديث من
األحاديث ،فيقوؿ :باطل ،منكر ،ال أصل لو ،أو يبُت فيقوؿ :أخطأ فيو فبلف ،فبلف كذا ،سبحاف اهلل،
يعٍت أحيانا فعبل أحكامهم تدعو للدىشة.
يكوف -أحيانا -اإلسناد الذي أمامك ،يعٍت ليس فيو مطعن الذي حكم عليو ،فتقوؿ :كيف حكم
على ىذا اإلسناد بأنو ،أو على ىذا اٟتديث ّٔذا اإلسناد بأنو حديث باطل ،أو منكر ،مع العلم أف إسناده
ليس فيو علة يعٍت ظاىرة.
فلو سألت احملدث ،لرٔتا يبُت لك فعبل السبب الذي دعاه للحكم على ذلك اٟتديث ْتكمو ذلك،
ولرٔتا عجز عن اإلتياف ٔتا ُب داخل نفسو ،ولكنو كما قالوا :كالصَتُب الذي يصرؼ الذىب ،الصَتُب ٔتجرد
ما يسمع طنُت الذىب يعرؼ ىل ىذا الذىب مغشوش ،أو ذىب صاؼ ،وليس عنده اآلت يستطيع أف
٭تسب ّٔا نسبة الغش ُب ذلك الذىب ،ىل ىي عيار ٕٔ ،أو ٕٕ ،أو ٕٗ ،أو أكثر ،ال ما عندىم ىذه
ا١تعايَت ،ولكن معايَتىم ىي اآلذاف ،فكذلك -أيضا -احملدثوف ،وليسوا كل احملدثُت ،ولكنهم ٩تبة من
أولئك احملدثُت ،أمثاؿ :٭تِت بن معُت ،و٭تِت القطاف ،وعبد الرٛتن بن مهدي ،وعلي بن ا١تديٍت ،واإلماـ
أٛتد ،والبخاري وأيضا الًتمذي لو باع ُب ىذا ،وأيب حاًب الرازي ،وأيب زرعة الرازي والدارقطٍت والنسائي،
رٛتهم اهلل تعاذل أٚتعُت.
فإهنم زبوا عن سنة النيب ّٔ ذه ا١تعرفة الدقيقة.
وأضرب لكم مثاال على ىذا ،ىناؾ حديث ىو ُب اٟتقيقة يذكر ُب أنواع التدليس ،لكن ألنٍت قلت
لكم :إنٍت اختصرت األنواع حىت ال أشوش األذىاف ،ما ذكرت ىذا النوع ،ىناؾ راو يقاؿ لو :بقية بن
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الوليد ،حدث ْتديث عن عبيد اهلل بن عمرو الرقي عن إسحاؽ بن أيب فروة عن نافع موذل ابن عمر ،عن
ابن عمر عن النيب  أنو قاؿ-إف دل ٗتٍت الذاكرة ُب منت اٟتديث -أنو قاؿ  :ال ٖتمدوا إسبلـ ا١ترء،
حىت تعرفوا عقدة رأيو



ىذا اٟتديث لو جاء بو بقية بن الوليد ّٔذه الصورة ،ألصبحت علتو واضحة

جلية ،كل أحد يستطيع أف يعرفها ،ما ىي ىذه العلة؟
الرجل الذي ُب اإلسناد اٝتو إسحا ؽ بن أيب فروة ،ىذا الراوي مًتوؾ ،يعٍت حديثو ضعيف جدا ،يعٍت
من الواىيات.
فبقية بن الوليد أراد أف يدلس ىذا اٟتديث ،فماذا عمل؟ أسقطو ،ولكن لو أسقطو ،وجاء باٟتديث
ىكذا عن عبيد اهلل بن عمرو الرقي ،عن نافع ،عن ابن عمر ألصبحت العلة واضحة جلية؛ ألف عبيد اهلل
بن ع مرو الرقي دل يسمع من نافع ،فيصبح اإلسناد منقطعا ،واضحا ،كل أحد يدركو ،لكنو تصرؼ ،فماذا
عمل ،قاـ فكٌت عبيد اهلل بن عمرو الرقي ىذا ،بكنية حىت يعمي على الناس اٝتو ،فقاؿ :حدثٍت أبو وىب
األسدي ،فكناه بكنية ال يعرؼ ّٔا ،ونسبو نسبة ال يعرؼ ّٔا ،فهو حقيقة ،يعٍت لو تتبعت نسبو لوجدت
أف آخر نسبو يقاؿ لو إنو من بٍت أسد ،لكنو ال يعرؼ ،بل يقاؿ الرقي نسبة إذل بلده ،وىي الرقة ،ولو أوالد
لكن كنيتو ا١تعروفة ليست أبا وىب ،ولكن ىناؾ أحد أوالده يقاؿ لو وىب ،فاختار ىذا الولد غَت ا١تشهور،
وقاؿ :حدثٍت أبو وىب األسدي عن نافع عن ابن عمر ،أف النيب  قاؿ ..وذكر اٟتديث.
فبهذه الصورة أصبح اٟتديث علتو خفية غامضة ،ال أحد يدركها إال أمثاؿ أيب حاًب الرازي ،وطبعا ىم
حينما يعرفوف مثل ىذه العلل أذىاهنم أعظم من الكمبيوتر ،يعرفوف مواطن الرواة ،ويعرفوف تنقبلمهم،
ويعرفوف أحاديثهم ،كل راو تتسلسل على طوؿ ا١تعلومات عنو ،مثل ا١تلفات اليت تتخذ ُب بعض اإلدارات،
أو ما إذل ذلك ،فبلف بن فبلف وما الذي ُب ملفاتو ،تأٌب تفتح ُب ملفو ،عنده ا١تخالفة الفبلنية ،عنده كذا،
عنده كذا ،عنده كذا ،وىكذا استعراض ٟتياتو ،عمل ُب كذا ،انتقل إذل جهاز كذا وىكذا ،فأيضا عندىم
تسل سل ٟتياة ذلك الراوي وتنقبلتو وأحاديثو ،وكل شيء ،وكلو ُب ىذه الذاكرة اليت منحهم اهلل -جل
وعبل -إياىا ،فبمجرد ما يعرؼ روايات بقية بن الوليد ُب ذىنو ،يعرؼ َمن شيوخوٍ ،ب ٔتجرد ما يعرض
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مرويات نافع يعرؼ ،من الذي روى عن نافع ،وما ىي أحاديثو ،فيعرؼ أف ىذا اٟتديث ٦تن رواه ىو
إسحاؽ بن أيب فروة ،وىو الذي تفرد بو عن نافع ،وإٍسحاؽ يعٍت غَت مقبوؿ اٟتديث ،ومن الذي يروي عن
إسحاؽ ىم فبلف وفبلف وفبلف ، ،وىذا اٟتديث معروؼ أنو لعبيد اهلل بن عمرو الرقي ،بدأ يدقق ُب عبيد
اهلل بن عمرو الرقي ىذا.
ىل ٯتكن أف يكوف ىو أبو وىب األسدي؟ فوجد أنو ىو أبو وىب األسدي ،كيف؟ تتبع نسبو
واستعرض أوالده ،فعرؼ أف من ىنا أتى اٟتديث ،فبينو البنو ،أنتم لو فتحتم على علل األحاديث البن أيب
حاًب ،لوجدًب ىذا اٟتديث موجود ُب ذلك الكتاب ،ويبُت أبو حاًب الرازي علة ىذا اٟتديث ّٔذه الصورة،
فيقوؿ إف بقية ىو الذ ي تصرؼ وفعل وفعل وفعل ،شبيو ّٔذا أيضا ما يدلكم على الغموض وا٠تفاء ،تلك
القصة اليت ذكرناىا -إف كاف أحد اإلخوة حاضرا ُب درس صحيح مسلم ُب بدايتو -أف مسلما -رٛتو
اهلل -سأؿ البخاري عن حديث كفارة آّلس ،إف دل ٗتطئٍت الذاكرة ،فهو ىذا اٟتديث ،واٟتديث سنده
ظاىره ا لصحة ،وأنا أنقل ىذه القصة ألجل فقط مسألة الغموض وا٠تفاء ،ال ألجل اٟتكم على ىذا
اٟتديث ،ما تأخذوا منو أنو حديث ضعيف ،فحينما سألو قاؿ لو البخاري :ىذا يعٍت ......تريد اليسَت
و٘تشي أـ تريد التدقيق؟ أو ٨تو ىذه العبارة ،قاؿ :ال بل أريد التشديد والتدقيق ،فقاؿ ىذا اٟتديث لو علة،
وأراد البخاري أف يتسمح مسلم ،ويًتؾ البحث ُب ىذه ا١تسألة ،فأخذ يقبل رجليو وىكذا ،ويطلبو أف يبُت
علة ىذا اٟتديث ،وىو مسلم صاحب الصحيح من العلماء ،ولكن خفيت عليو علة ىذا اٟتديث ،ودل
يستنبطها إال البخاري ،فبُت لو البخاري علة ىذا اٟتديث.
والكبلـ ٕتدونو مفصبل ُب كتاب النكت للحافظ ابن حجر ،فالقصة مشوقة والكبلـ عنها ،وتنظروف -
أيضا -كبلـ اٟتافظ ابن حجر عن ىذا اٟتديث ،ىل يصح ،أو ال يصح؟.
فعلى كل حاؿ أف أذكر ىذا الكبلـ كما ذكرت لكم سابقا ،أف ذلك الرجل الذي أتى أليب حاًب،
وقاؿ لو :أخربشل عن ىذا العلم أسحر ىو؟ أفهامة ىو؟ فقاؿ :ال ولكن ىكذا يقع ُب نفس احملدث،
والدليل على ىذا اسألٍت عن حديثٍ ،ب اذىب إذل أيب زرعة ،أو غَته من العلماء ،واسألو عن ذلك
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اٟتديث ،فستجد أف كبلمنا يعٍت مقارب بعضو لبعض ،فسألو فعبل عن حديث قاؿ فيو أبو حاًب :باطل،
أو منكر ،وذىب إذل أيب زرعة ،وقاؿ العبارة األخرى :أما باطل  ،أو منكر ،يعٍت الباطل وا١تنكر حوارل
بعض .فاعًتؼ ذلك الرجل فعبل أف ىذا العلم موىبة ،يؤتيها اهلل -جل وعبل -من يشاء من عباده ،نقوؿ
ىذا الكبلـ؛ ألف ىناؾ من يتصدى للتصحيح والتضعيف ظاىرا ،وال يعطيو اهلل -جل وعبل -ذلك اٟتس
ا ٟتديثي الذي يستنبط من خبللو علل األحاديث ،ويستطيع مثبل أف يبُت أف ىذا اٟتديث ٯتكن أف ٯتشي
ُب الشواىد وا١تتابعات ،وذلك ال ٯتشي ،وىذا اٟتديث ال ٯتكن أف يصح ،وىذا اٟتديث ال ٯتكن أف يصح.
فعلم اٟتديث ليس لو علما آليا فقط ،بل ىو يفتقد إذل ىذه ا١تسألة اليت أشرت إليها؛ ولذلك ال
تعجبوف أف يكوف -مثبل -البخاري -رٛتو اهلل -وأنتم تذكروف حديث بعض العلماء ركز عليو ،واستشهد
بو ُب مسألة من ا١تسائل العملية ،وىو اٟتديث الذي فيو أف




ا٠ترور على اليدين ُب الصبلة ىو السنة

يعٍت حينما ٮتر اإلنساف من بعد الركوع إذل السجود ،ىل يقدـ اليدين قبل الركبتُت ،أـ يقدـ الركبتُت

قبل اليدين ،فاٟتديث ظاىره تقريبا :أف يعٍت ٯتكن أف ٯتشي على األقل أنو حسن اإلسناد ،ىذا ُب الظاىر،
لكن لو رجعتم إذل كبلـ البخاري ،يقوؿ عن ىذا اٟتديث :إنو حديث منكر ،فبعض العلماء يقولوف١ :تاذا
ىو منكر؟
٨تن ال نقبل كبل ـ البخاري ،أنو منكر ،طيب ىذا إماـ ،عرؼ علة ىذا اٟتديث ،وعرؼ أف ىذا
اٟتديث من األحاديث اليت ال تصح ،وال تثبت وليس بالضرورة أف يبُت لك البخاري بالتفصيل١ ،تاذا ىذا
اٟتديث منكر؟ قد يكوف بُت ودل ينقل ،ولكن ما داـ ىذا اإلماـ نقاد لؤلحاديث ،فبل مهدر كبلمو على ىذا
اٟتديث ،وتقوؿ :ال ىذا اٟتديث أنا أستدؿ بو ُب ىذه ا١تسألة العملية ،وأبٍت على ىذا اٟتديث ،يعٍت آماال
وأحكاما.
يعٍت :ال ٗتفى علينا ،يعٍت ا١تسألة ىذه أحدثت ٞتجا كبَتا ،واألساس كلو ىذا اٟتديث الذي حكم
عليو البخاري بأنو حديث منكر ،ضروري يعٍت السؤاؿ .تفضل:
س :من ا١تقدـ ُب العلل :علي بن ا١تديٍت ،أو اإلماـ أٛتد؟
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ج :نقوؿ :كل منهما يعٍت لو فضلو ،وال نستطيع التخيَت بينهما ُب ىذا الفن ،ولكن لو وجد ىناؾ
حديث من األحاديث ،اختلف العلماء فيو ،فمنهم من أعلو ،ومنهم من احتمل علتو ،فعند ذلك ينبغي
لطالب العلم أف يدقق ،وال يق لد أحدا إال ببينة وحجة ،فلرٔتا كانت اٟتجة مع اإلماـ أٛتد مثبل ،أو كانت
مع علي بن ا١تديٍت ،فبل نستطيع أف ٨تكم ّٔذا اٟتكم بادئ ذي بدء ،بل ال بد من أف يوجد األمثلة،
وا١تثاؿ الواحد ينظر فيو ّٔذا الذي أشرت إليو.
بالنسبة للمخالفة اليت ذكرىا اٟتافظ ابن حجر على أهنا من الطعوف اليت ُب الراوي ،قاؿ :أو ٥تالفتو
ىذه ا١تخالفة ذكرنا أهنا من أنواع الطعوف ُب اٟتفظ.
ثم المخالفة إن كانت في تغيير السياق ،فمدرج اإلسناد ،أو بدل موقوف بمرفوع فمدرج المتن
لعلنا على األقل دل نكن ُب اٟتقيقة ُب حسابنا ،أننا على األقل ننتهي من ا١تدرج ،لكن -سبحاف اهلل-
الوقت يطوي ىذه ا١تخالفة.
أيها اإلخوة ،ا١تقصود ،يعٍت األعم واألغلب ُب ىذا النوع من أنواع اٟتديث ،وىو ا١تدرج ،أنو ُب الغالب
يكوف فيو ٥تالفة ،لكنو ليس من الضرورة أف يكوف ُب كل األحاديث ،اليت يقاؿ عنها إف فيها إدراجا ،أف
يكوف ذلك فيو ٥تالفة ،كيف؟
قد يكوف اٟتديث ما روي إال من طريق واحد ،وفيو إدراج ،وال ٕتد طريقا أخرى ،ليس فيها ذلك
اإلدراج ،فهذا ال يعترب فيو ٥تالفة ،لكن اعترب ،أو أطلق عليو ٥تالفة بناء على غالب أحوالو ،ىذا النوع -
أيها اإلخوة -من أنواع اٟتديث يقاؿ :لو ا١تدرج ،وا١تدرج معناه ا١تدخل ،فأنا حينما مثبل أذكر كبلما من أي
كبلـ ،ويأٌب إنساف من الناس ،وينقل كبلمي ،ويدخل ُب كبلمي شيئا من كبلمو ىو ،يقاؿ :إنو أدرج ُب
كبلمي ما ليس منو ،وما داـ تبُت لنا أف اإلدراج ٔتعٌت اإلدخاؿ.
فإذا ا١تقصود باإلدراج من أنواع علوـ اٟتديث إدخاؿ أي كبلـ ،أو إحداث أي حدث يدخل ُب
اٟتديث سندا ،أو متنا ما ليس منو ،فمثبل إذا أردنا أف نقسم ىذا اإلدراج إذل قسمُت:
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مدرج السند ومدرج ا١تنت ،أو نعرفو بتعريف عاـ يشمل النوعُت وبعد ذلك نقسمهما ،فنقوؿ ُب تعريف
اإلدراج:
ىو تغيَت سياؽ اإلسناد ،أو إدخاؿ لفظة ُب منت اٟتديث ،فإذا أردنا أف نقسمو إذل قسمُت:
نقوؿ :ا١تدرج ينقسم إذل إذل مدرج ُب السند ،وإذل مدرج ُب ا١تنت ،مدرج السند :ىو اٞتزء األوؿ من
التعريف ،ىو تغيَت سياؽ اإلسناد ،ىذا ىو مدرج اإلسناد ،ذكر اٟتافظ ابن حجرلو ىذه األنواع ،اليت ٯتكن
أف يكوف ُب ذكرىا وتعدادىا شيء من الصعوب ة ،لكن يعٍت :أستطيع أف أٚتل لكم ىذا الكبلـ الذي ذكره
اٟتافظ ابن حجر:
بأنو إذا جاءنا حديث من األحاديث يروى بسند معُت ،وحديث آخر يروى بسند آخر ،فأدخل ىذاف
اٟتديثاف بعضهما ُب بعض ،بأحد اإلسنادين ،وىذا يقاؿ لو مدرج السند ىذا نوع ،مثاؿ ،إذا جاءنا مثبل
حديث  :إ٪تا األعماؿ بالنيات  وحديث آخر ،وليكن مثبل  من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو


فنقوؿ :وليكن -مثبل -كبل اٟتديثُت يرويهما سفياف بن عيينة مثبل ،لكن سفياف يروي حديث:

إ٪تا األعماؿ بالنيات





عن ٭تِت بن سعيد األنصاري ،عن ٤تمد بن إبراىيم التيمي ،عن علقمة بن

وقاص ،وليس عن عمر بن ا٠تطاب ،عن النيب 

ويروي ذات اٟتديث بإسناد آخر ،فجاء أحد الرواة،

وروى اٟتديثُت عن سفياف باإلسناد األوؿ ،وىو حديث:



إ٪تا األعماؿ بالنيات



ٍب أدخل معو

حديث  :من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو  فيقاؿ ٢تذا النوع إنو مدرج السند ،كيف؟ ألنو أدرج
إسنادا ُب إسناد ،واكتفى بأحد اإلسنادين عن ذكر اآلخر.
من أنواعو أيضا :ال شيء حىت إذا ما فهمتموىا ليس من الضرورة أف تفهموىا ،ا١تهم عى وجو العموـ
أعرؼ أف تصوره شيء من الصعوبة على بعض اإلخواف ،وإال الذي متمرس ُب علم اٟتديث يكوف عليو
سهبل إف شاء اهلل.
من األنواع أيضا :أف يكوف اٟتديث ،وليكن مثبل حديث  إذا ولغ الكلب ُب إناء أحدكم فليغسلو
سبع مرات  ىذا اٟتديث مثبل أخرجو البخاري ُب صحيحو ،عن شيخو عبد اهلل بن يوسف ،عن اإلماـ
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مالك ،عن أيب الزناد ،عن األعرج ،عن أيب ىريرة ،عن النيب  -لكن لفظة إحداىن ،أو أوالىن بالًتاب،
دل ترد ُب ىذا اإلسناد ،ولكن ىذه اللفظة يرويها اإلماـ ماؾ بإسناد آخر،نعم وليكن -مثبل -عن نافع ،عن

ابن عمر ،عن النيب 

ذكر اٟتديث ،وفيو



أوالىن ،أو إحداىن بالًتاب



فجاء أحد الرواة غَت

عبد اهلل بن يوسف ،وروى اٟتديث ،عن اإلماـ مالك ،عن أيب الزناد ،عن األعرج ،عن أيب ىريرة أف النيب
 قاؿ:



إذا ولغ الكلب ُب إناء أحدكم فليغسلو سبع مرات إحداىن بالًتاب  اآلف ىذا اٟتديث

ّٔذا اللفظ بتمامو ىو من حديث أيب ىريرة ،ال ،ليس من حديث أيب ىريرة ،ألف حديث أيب ىريرة ليس فيو
إحداىن بالًتاب ،وإ٪تا ىذا ُب حديث ابن عمر ،لكن ألف اإلماـ مالك روى كبل اٟتديثُت ،فهذا تسمع،
وذكر اٟتديث بتمامو ،وعلى أنو من حديث أيب ىريرة ،فهذا -أيضا -من أنواع اإلدراج ُب اإلسناد ،ومن
أنواعو -أيضا -كما يذكر يقوؿ:
يكوف -أحيانا -اٟتديث يرويو أشخاص متعددوف ،عن شيخ واحد مثبل لكن ىذا الراوي ،رواه بلفظ
أطوؿ ،والراوي اآلخر رواه بلفظ ٥تتصر ،والراوي اآلخر رواه بلفظ عنده زيادة عن الروايُت اآلخرين ،فيأٌب
أحد الرواة ،فيجمع ،وقد ٖتصلت لو رواية ىؤالء كلهم ،فيجمعها ُب إسناد واحد ،ويسوقها مساقا واحدا،
ويذكر واحدا منهم فقط٦ ،تن يصنع ىذا ٤تمد بن إسحاؽ صاحب السَتة؛ ولذلك انتقدوا عليو ىذا
الصنيع فمثبل ٭تدثو عاصم بن عمر بن قتادة ،والزىري مثبل ،ورجل آخر ثبلثة مثبل ،كلهم ٭تدثونو -مثبل-

عن قتادة ،عن أنس عن النيب 

أنو قاؿ كذا كذا ،ويذكر حديثا من األحاديث ،لكن لو دقق ُب ىذه

األحاديث سيوجد لفظ الزىري -مثبل -روى ىذا اٟتديث إال بعض أجزاءه ،ويوجد حديث عاصم بن
عمر -مثبل -رواه ٥تتصرا وحديث -مثبل -راو آخر ،وليكن ضعيفا رواه بلفظ آخر ،فد٣تهم ابن شهاب ُب
مساؽ واحد ،فقاؿ :حدثٍت -مثبل -الزىري وعاصم بن عمر وفبلف ،عن قتادة ،عن أنس أف النيب  قاؿ
كذا كذا ،فهذا يقاؿ لو مدرج ا١تنت؛ ألنو ساؽ حديثهم كلو ُب مساؽ واحد ،وكاف األوذل أف يفصل
األلفاظ بعضها من بعض ،فلرٔتا كاف ُب اللفظ الفبلشل نكارة ،ومن ٨تمل ىذه النكارة٨ ،تملها الزىري ،وىو
إماـ ،أو ٨تملها فبلنا ،وليس عندنا بينة أف ٨تملها فبلنا ،فهذا يسمى -أيضا -مدرج السند.
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من أنواع مدرج السند :الق صة اليت ذكرت لكم ،أنٍت سأرجئها إذل قسم ا١تدرج ،ىذه القصة -أيها
اإلخوة -ىي حديثُ ،ب أصلو حديث ،رواه ابن ماجو ُب سننو رواه من طريق رجل يقاؿ لو ثابت بن
موسى العابد الزاىد ،وثابت يرويو عن شيخو شريك بن عبد اهلل القاضي ،وشريك يرويو عن األعمش،

واألعمش يرويو عن أيب سفياف طلحة بن نافع ،وأبو سفياف يرويو عن جابر بن عبد اهلل  أف النيب 
قاؿ:



من كثرت صبلتو بالليل حسن وجهو بالنهار



لو فتحتم ُب سنن ابن ماجوٕ ،تدوف ىذا

اٟتديث ،وىذا اٟتديث ّٔذا اإلسناد قد ٭تسنو بعض العلماء؛ ألف ثابت ىذا صدوؽ ،وشريك ىو صدوؽ،
وإف كاف ُب حفظو كبلـ ،لكن بعض العلماء ٭تسن حديثو وٯتشيو ،ومن فوؽ شريك ىم ثقات ،فبعض
العلماء قد ٭تسن ىذا اإلسناد ،لكن ُب اٟتقيقة أف ىذا اٟتديث موضوع ،انظروا كيف انتقل األمر ،ما - -

مثبل -ضعيف ،بل موضوع ومكذوب على النيب 

لكن وضعو جاء بطريق ا٠تطأ ،ما منشأ ىذا ا٠تطأ،

منشأ ىذا ا٠تطأ أف نرجع للقصة اليت استطاع ،أو اليت ٖتمل ّٔا ،أو كيفية ٖتمل ثابت بن موسى للحديث
عن شريك.
القصة -أيها األخوة -تتلخص في اآلتي :شريك مثلي ومثلكم اآلف ،ٯتلي على تبلميذه األحاديث
ُب ا١تسجد ،وكانت اٟتلقة عندىم تكوف متسعة ،أعداد كثَتة جدا ،فيتخذوف -وليس عندىم مكربات
صوت -فعندىم ما يسمى با١تستملي ،ا١تستملي ،يعٍت- :مثبل -بعد مسافة ،ا١تسافة اليت يظن أف صوت
احملدث ينقطع فيها ،يضع احملدث واحدا جهوري الصوت ،يكوف عارفا باٟتديث ،فهذا الرجل ،إذا قاؿ -
مثبل -شريك ،حدثٍت فبلف عن فبلف عن فبلف ،قاؿ -مثبلُ -ب ىذا اٟتديث ،حدثٍت األعمش عن سفياف

عن جابر عن النيب 

يقف ما يقدر أف يكمل اٟتديث ،يتوقف حىت ٯتلي ا١تستمليٍ ،ب يذكر باقية

اٟتديث ،فا١تستملي يقوؿ :حدثٍت األعمش عن أيب سفياف عن جابر عن النيب 

بطبيعة اٟتاؿ يسمعو

طرؼ اٟتلقة اآلخر ،ولرٔتا كاف ُب اٟتلقة أكثر من مستملي ْتسب سعة اٟتلقة وقلتها ،فا١تهم أف شريك
قاؿ :حدثٍت األعمش عن أيب سفياف عن جابر عن النيب ٍ  -ب توقف حىت ٯتلي ا١تستملي ىذا اإلسناد
على الطلبة ا١توجودين ُب ىذه األثناء.
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أثناء توقفو دخل ثابت بن موسى ،كاف ثابت بن موسى داخبل ا١تسجد ،ويسمع شريكا ،وىو ٭تدث
ويسم ا١تستملي ،وىو -أيضا -٭تدث ويذكر اإلسناد فقط ،ما ذكر ا١تنت بعد حىت اآلف ،فحفظ اإلسناد،
فحينما التفت شريك ،وإذا بثابت مقبل ،وكاف ثابت ىذا -كما قلت لكم -عابدا زاىدا ،فأخذ شريك
يداعبو فقاؿ" :من كثرت صبلتو بالليل ،حسن وجهو بالنهار" ىو يقصد اٟتكم على ثابت ىذا ،ودل يقصد
أف ىذا الكبلـ ىو منت ذلك اإلسناد ،فثابت أمسك ىذا الكبلـ ،وظن أنو ىو ا١تنت لذلك اإلسناد الذي
أملي ،فحفظو ىكذا ،وأخذ ٭تدث بو ،فهنا ىو وقع ُب وضع اٟتديث ،لكنو وضع بغَت قصد ،فهذا يعترب
أيضا -من أنواع ا١تدرج اإلسنادي؛ ألنو أدرج ىذا اإلسناد على منت آخر ،يعٍت وضع ىذا اإلسناد علىمنت آخر ،ليس ىو ُب اٟتقيقة منت ىذا اإلسناد.
ىذه األنواع ىي اليت -تقريبا -ذكرىا اٟتافظ ابن حجر ،وكلها فيها شيء خاصة الثبلثة األوذل ،بينها
شيء من التداخل بينها ،لكن ا١تقصود أظنو واضح حينما يغَت اإلسناد بأي صورة من الصور ،ويدخل فيو
ما ليس منو ،أو يوضع ىذا مكاف ىذا ،ىذا الذي يقاؿ لو مدرج اإلسناد.
لكن فيو نوع ما ذكره اٟتافظ ابن حجر ،وىو الذي أريد أف تتنبهوا لو وىو أكثر ما يقع ُب األحاديث،
والظاىر أف اٟتافظ ابن حجر ما ذكره ألنو دل يعتربه قادحا ،وىذا ُب األعم األغلب ال يعترب قادحا ،لكنو
أح يانا يعترب قادحا ،ىذا أكثر ما ٧تده ُب مثل صحيح مسلم ،فيستخدمو اإلماـ الذي يعٍت يتصف بالدقة
ا١تتناىية ُب ذكر األسانيد وا١تتوف ،مثل مسلم -رٛتو اهلل -فتجدونو -مثبل -يذكر اإلسناد كما وصل إليو،
ال يغَت فيو وال حرؼ ،ولكن إذا أراد أف يبُت أمرا ما ُب ذلك اإلسناد ،فإنو يبُت بصيغة ،وىو أو كذا يعٍت
ا١تهم أف كبلمو يتضح أنو مدرج ُب ذلك اإلسناد .مثاؿ :إذا قاؿ -مثبل -مسلم رٛتو اهلل :حدثٍت أبو بكر
بن أيب شيبة ،قاؿ حدثٍت عبدة عن شعبة ،أو عن الثوري عن أيب إسحاؽ ،ا١تهم ذكر باقي اإلسناد ،ىذا
األصل الذي وصل إليو مسلم ،لكنو يريد أف يبُت عبدة ىذا من ىو فيقوؿ وىو ابن سليماف ،فيقوؿ حدثٍت
أبو بكر بن أيب شيبة قاؿ :حدثٍت عبدة ،وىو ابن سليماف قاؿ :حدثٍت سفياف عن أيب إسحاؽ عن علي

بن أيب طالب أف النيب 

قاؿ كذا وكذا إذل آخر اٟتديث ،فقوؿ مسلم -رٛتو اهلل -ىا ىنا" :وىو ابن

286

متن نخبة الفكر
سليماف" يعترب ماذا يعترب إدراجا؛ ألنو أدخل ُب اإلسناد ما ليس منو ،وكاف بإمكاف مسلم -رٛتو اهلل -أف
يقوؿ كما يقوؿ بعض احملدثُت :حدثٍت عبدة بن سليماف ،ولكنو لدقتو وورعو -رٛتو اهلل -دل يرد أف يزيد
على أيب بكر بن أيب شيبة كبلما دل يقلو ،وأبو بكر بن أيب شيبة قاؿ :حدثٍت عبدة ،ومسلم يعرؼ من ىو
عبدة ،لكنو يريد أف يبينو للناس حىت ال يقع أحد ُب الوىم ،أو الغلط ،فيقوؿ عبدة ىذا ىو ابن سليماف،
مثل ىذا ال يعترب قادحا ُب اإلسناد؛ ولذلك قلت لكم :إف اٟتافظ يبدو رل أنو أ٫تلو؛ لكونو ال يعتربه
قادحا ،لكنو ُب بعض األحياف يعترب قادحا ،كيف؟
كأف يك وف ذلك احملدث الذي بُت ،أو أدرج ذلك اللفظ أخطأ ُب معرفة ذلك الراوي ،وىذا ٧تده ُب
بعض األحياف ،ومن أمثلة ذلك أنٍت وقفت-أنا ال أذكر اٟتديث ٘تاما -لكنو مدوف عندي ُب ٗتر٬تو سند
سعيد بن منصور ،وجدت ابن حزـ -رٛتو اهلل -وىو إماـ ُب اٟتديث-أخطأ ُب سفياف ،سفياف الوارد ُب
اإلسناد ىو سفياف بن عيينة قطعا ،لكنو قاؿ :وىو الثوري ،فيعترب ىذا قادحا؛ ألنو أبدؿ راو براو آخر ،ما
الذي ينبٍت عليو؟
ينبٍت عليو أف ذلك الراوي عنو إذا دل يكن راويا عن سفياف الثوري ،فيعترب ُب اإلسناد ماذا؟ انقطاع،
يعترب ُب اإلسناد انقطاع.
فهنا يعترب مؤثرا ،وفعبل أنا أذكر أف الرجل الذي قاؿ عنو الراوي عن سفياف ،فالظاىر إما سعيد بن
منصور ،أو أحد من الذين ال يرووف إال عن سفياف بن عيينة فقط ،ال يرووف عن سفياف الثوري ،فلو جاء
إماـ ٤تقق مدقق ،وظن أف كبلـ ابن حزـ ىذا جاء ُب اإلسناد أصبل ،فقاؿ :وىو سفياف الثوري ،فيقوؿ
فبلف ال يروي عن سفياف الثوري ،إذا اإلسناد ىذا معلوؿ من أين جاءت العلة؟ جاءت العلة ..إذل أف
الرواية ىنا فيها انقطاع ،أو على األقل فيها إرساؿ خفي ،فهذا يعترب ُب اٟتقيقة إدراج مؤثر ،وىذا النوع دل
يذكره اٟتافظ ابن حجر ، ،فينبغي أف ننتبو لو.
ىذا بالنسبة ١تدرج اإلسناد مدرج ا١تنت
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أجد الوقت تعدى وٕتاوز العاشرة بعشر دقائق ،ما أدري ىل نكملو أـ نؤجلو لغد؟ نكمل ،ىو يعٍت
سهل ما ىو إف شاء اهلل صعب.
مدرج المتن :ا١تراد بو أف يدخل ُب ا١تنت ما ليس منو ،واإلدخاؿ ُب ا١تنت على ثبلثة أقساـ ،أحيانا
يكوف ُب أوؿ ا١تنت ،وأحيانا يكوف ُب وسطو ،وأحيانا يكوف ُب آخره ،وأضرب لكم مثاال على كل نوع حىت
تعرفوا ما ا١تراد بو.
القسم األول :وىو اإلدراج الواقع ُب أوؿ ا١تنت .مثالو :مثاؿ حديث أيب ىريرة -رضي اهلل تعاذل عنو-

أف النيب  قاؿ  :أسبغوا الوضوء ويل لؤلعقاب من النار  ىذا اٟتديث بُت ا٠تطيب البغدادي -
رٛتو اهلل -أف مداره على شعبة وأف ىناؾ راويُت أخطآ ُب ىذا اٟتديث ،حينما روياه عن شعبة ّٔذه

الصورة ،والصواب أف أبا ىريرة قاؿ للناس " :أسبغوا الوضوء " فإشل ٝتعت النيب  -

يقوؿ:



ويل

لؤلعقاب من النار  فاآلف ُب أوؿ ىذا ا١تنت أدرج لفظ من لفظ أيب ىريرة الذي ىو " أسبغوا الوضوء "

فهو ليس من قوؿ النيب 

وإ٪تا ىو من قوؿ من من قوؿ أيب ىريرة -رضي اهلل تعاذل عنو -فهذا مثاؿ

لئلدراج ُب أوؿ ا١تنت.

أما ا١تثاؿ لئلدراج ُب وسط ا١تنت :فمثالو مثاؿ حديث عائشة -رضي اهلل تعاذل عنها -أف النيب 



كاف يتحنث ُب غار حراء  جاء ُب ىذا اٟتديث :يتحنث ،قاؿ :وىو التعبد   ..الليارل ذوات العدد


 كاف يتحنث ُب غار حراء الليارل ذوات العدد ُ ب نفس اٟتديث جاء بعد يتحنث أي يتعبد،
من الذي أتى ّٔذه اللفظة ،ىل ىي عائشة -رضي اهلل تعاذل عنها ؟ نقوؿ :ال ،ىذه اللفظة مدرجة من
أح د الرواة ،وىو الزىري ،وىو الذي قاؿ :وىو التعبد ،فبُت معٌت شيء ،أو شرح لفظا غريبا ،وىو التحنث،
فهذا ٯتثلوف لو ُب اإلدراج ُب وسط ا١تنت.
مثاؿ لئلدراج ُب آخر ا١تنت :مثل حديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أنو قاؿ:
أجراف ،والذي نفسي بيده لوال اٟتج واٞتهاد وبر أمي ،لتمنيت أف أكوف عبدا ٦تلوكا
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قالوا :ىذا اٟتديث ّٔذه الصورة ال يصح أف ينسب للنيب 

فواضح ٘تاما أف قولو " والذي نفسي

بيده " إذل آخره ليس من كبلـ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -وإ٪تا لفظ اٟتديث الذي ىو مرفوع إذل النيب
-عليو الصبلة والسبلـ-



للعبد ا١تملوؾ أجراف



والباقي ىو من لفظ أيب ىريرة -رضي اهلل تعاذل

عنو -ندع كيف تبُت اإلدراج للكبلـ على كيف يعرؼ اإلدراج؟
كيف نستطيع أف نعرؼ اإلدراج ُب ىذه األحاديث وُب غَتىا؟
إذا جاءتنا نستطيع أف نعرفو إما بالتنصيص من نفس الذي أدرج ذلك اللفظ ،كأف يبُت أنو ىو الذي
زاد ىذه اللفظة ،أو ينص عليو إماـ معترب ،يقوؿ ىذه اللفظة مدرجة ُب اٟتديث ،أو يتضح اإلدراج ّتمع
طرؽ اٟتديث ،مثل حينما ٚتعنا طرؽ اٟتديث الذي فيو "أسبغوا الوضوء" ٚتعنا طرؽ اٟتديث فوجدنا أف
لفظ "أسبغوا الوضوء" دل ترد ُب بقية الطرؽ ،وإ٪تا جاءت ُب طريقُت اثنتُت فقط ،فبجمع الطرؽ يتضح
اإلدراج.
األمر الرابع :الذي يعرؼ بو اإلدراج :أف يكوف ذلك اللفظ يستحيل أف ينسب للنيب  مثاؿ ىذا
اٟتديث الذي ذكرتو لكم أخَتا ،فهل من اإلخوة أحد ٯتكن أف يبُت كيف استحاؿ أف ينسب ىذا اللفظ
للنيب  -صلى اهلل عليو وسلم-؟ نعم .ألف والدة النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ليست حية حىت يقوؿ ىذا

الكبلـ ،وإ٪تا كانت قد توفيت بعد ما ولدتو  مباشرة فإذا يستحيل أف يكوف النيب 

أف يقوؿ ىذا

الكبلـ؛ ألف أمو ليست حية.

أيضا من القرائن اليت ذكروىا ُب ىذه أف النيب  -

يستحيل أف يتمٌت الرؽ ،ألف اهلل جل وعبل

اصطفى األنبياء ،وجعلهم من ثقة الناس ،فبل يكوف النيب عبدا ٦تلوكا حىت ال يزدرى ،فهذا -أيضا-
يستحيل على النيب  قد يقوؿ قائل ١تاذا ٭تصل اإلدراج؟
٭تصل اإلدراج إما الستنباط حكم فقهي من اٟتديث ،أو لبلستدالؿ على مسألة معينة مثل قوؿ أيب

ىريرة:أسبغوا الوضوء فإشل ٝتعت رسوؿ اهلل 

يقوؿ كذا وكذا ،فهذا من أسباب اإلدراج ،ومن أسباب
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اإلدراج -أيضا -شرح وتبيُت لفظة غريبة ،مثل ما صنع الزىري ،ىذا بالنسبة ١تدرج ا١تنت ،الكبلـ على
السرعة ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :نرجو اإلكثار من استعماؿ الوسائل التوضيحية ،كما حصل باألمس عندما
وزعت الورقة.
ج :نقوؿ :نعم -إف شاء اهلل -لعلي -بإذف اهللُ -ب الليلة القابلة آت لكم باألمثلة ،أو بأوراؽ مكتوب
فيها أمثلة أشبو ما يكوف باالمتحاف ،وأوزعها عليكم وٕتيبوف عليها بالنسبة لؤلنواع اليت أخذناىا إف شاء
اهلل.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :أرجو أف ٘تلي علينا تعريف الشاىد وا١تتابع إمبلء ،فقط دوف شرح.
ج :أنا أمليت ىذا ،لو يرجع األخ إذل الشريط ،ىذا أفضل.
س :أحد اإلخوة يقوؿ بالنسبة للسؤاؿ الذي وقع فيو اٞتمع بُت آية الكرسي ،بُت حديث آية الكرسي
وحديث أيب ىريرة ،إف الشيطاف يعقد على قافية أحدكم ،يقوؿ الكبلـ ُب الفتح اٞتزء الثالث صفحة ، ٕٚ
ىو صور الكبلـ جزاه اهلل خَتا.
ج :على كل حاؿ ال أطيل عليكم لعلي أراجع -إف شاء اهلل -الكبلـ ُب الورقة ،وأختصر لكم اٞتواب
اختصار .ألف الكبلـ فيو شيء من الًتكيز.
س :أحد اإلخوة يقًتح أف يكوف الدرس بعد العشاء.
ج :ىذا أمر قضي ،وتفرؽ الناس.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :ال مانع من اٟتضور غدا بعد العصر ،وبعد العشاء.
ج :نقوؿ إذا جاء بكرة العصر ،ووجدنا فيو استعداد للحضور للعشاء ال بأس ،و إذا رغب اإلخوة ُب
عدـ اٟتضور ،فالنفوس قد تكل وقد ٘تل.
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س :أحد اإلخوة يسأؿ عن صحة حديث يقوؿ :إف الدعاة يذكرونو ،وىو قوؿ النيب 



ٜتس

شدائد للمؤمن ،مؤمن ٭تسده ،وكافر يقاتلو ومنافق يبغضو ،ونفس تنازعو وشيطاف يضلو  أو فيما معٌت
اٟتديث.
ج :أقوؿ :واهلل اٟتديث ما ٝتعت بو اإل ىذه الساعة ،فلعلك يا أخي تأتينا بالكتاب الذي ذكر فيو،
إف كاف مذكورا فيو.
س :يقوؿ كتاب أذكار ا١تساء والصباح لعبلء الدين العتيب ،أو العتييب يقاؿ إف فيو أحاديث ضعيفة،
يقوؿ ىل ىذا صحيح؟
ج :أقوؿ :ما أعرؼ الكتاب ،ما اطلعت عليو.
س :يقوؿ :ىبل أخربتنا عن قصة أيب بلتعة ا١تكذوبة اليت ذكرت.
ج :أقوؿ :قصة مشهورة يوردىا الوعاظ ،وخبلصتها أف ىناؾ صحابيا يقاؿ لو :حاطب بن أيب بلتعة،
آسف ثعلبة بن حاطب ،أنا خلطت بينو وبُت حاطب ،ثعلبة بن حاطب -أنا الذي و٫تت -ثعلبة بن

حاطب ،طلب من النيب 

أف يدعو اهلل -جل وعبل -أف يرزقو إببل وماال فقاؿ لو النيب   قليل

تؤدي شكره خَت من كثَت ،ال تستطيع أف تؤدي شكره  أو كما جاء ُب اٟتديث.

ا١تهم أنو أحل حىت أنو طولب بعد ذلك١ ،تا حصل لو ا١تاؿ بالزكاة ،فامتنع عن أدائها ،وقاؿ النيب 
 يا ويح ثعلبة  وحينما أراد أف يدفع الزكاة بعد ذلك ،دل يقبلها منو النيب  ودل يقبلها منو أبو بكر
وال عمر.
فهذا اٟتديث غَت صحيح؛ وألنو -أيضا -يناقض أصبل من أصوؿ اإلسبلـ ،وىو قبوؿ التوبة ،وأف بأّا
مفتوح إذل أف تقوـ الساعة.
س :يقوؿ :ذكرت أف لك درسا ُب علوـ اٟتديث ،ولكنك دل تذكر مكاف الدرس وال زمانو.
ج :أقوؿ :الدرس ُب ىذا ا١تسجد ُب ىذا ا١توضع ٘تاما ،وزمانو يوـ الثبلثاء من كل أسبوع بعد صبلة
ا١تغرب ،لكن بعد بدء الدراسة إف شاء اهلل تعاذل.
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س :يقوؿ أحد اإلخوة :كيف التفريق بُت سفياف بن عيينة ،والثوري ،وٛتاد بن سلمة ،وٛتاد بن زيد،
إذا كانوا ُب السند باالسم فقط بدوف اللقب ،ويا ليتك تعطيٍت تواريخ حيامهم ووفامهم ،وما ىي قصة
حديث الرٛتة الذي إذا ذكرت مناقب بعض العلماء ،قيل إف عنده حديث رٛتة؟.
ج :أما حديث الرٛتة ،فبل أستحضره ّٔذا العنواف ،لكن لو ذكر طرفو رٔتا تذكرت ،إف كاف حديث:
 الراٛتوف يرٛتهم الرٛتن يوـ القيامة  فاٟتديث مشهور ومعروؼ ،أما بالنسبة للتفريق بُت سفياف بن
عيينة والثوري ،وٛتاد بن سلمة وٛتاد بن زيد ،فيعتمد ىذا على معرفة الشيوخ والتبلميذ ،ومن أكثر من
ا١تطالعة ُب األسانيد اتضح لو ذلك ،يعٍت -مثبل -من القواعد اليت يذكرىا العلماء إذا جاءؾ سفياف ُب
اإلسناد الذي يرويو البخاري ،أو مسلم وبينو وبُت البخاري رجبلف يعٍت شيخ البخاري وشيخ شيخو،
سفياف جا ء ُب الطبقة الثالثة ،فهذه قرينة قوية على أف سفياف ىذا من؟ سفياف الثوري ،أما إذا جاء سفياف
ما بينو وبُت البخاري إال رجل واحد ،أو حىت مسلم فسفياف ىذا يكوف سفياف بن عيينة ،ىذه قرينة ظاىرة،
كذلك -أيضا -بعض الرواة -مثبل -إذا جاء الراوي عن سفياف ىو اٟتميدي ،أو سعيد بن منصور ،أو
اإلماـ أٛتد ،أو أبو بكر بن أيب شيبة ،فاعرؼ أف سفياف ىذا من؟ ىو ابن عيينة ،أما إذا جاء الراوي عن
سفياف ىو وكيع ،أو عبد الرٛتن بن مهدي ،أو ٭تِت بن سعيد القطاف ،فاعرؼ أف سفياف ىذا ىو سفياف
الثوري.
أما بالنسبة ٟتماد بن سلمة ،وٛتاد بن زيد ،فهناؾ اشتباه ٭تدث أكثر وأكثر ،فإذا جاء الراوي عن
ٛتاد ىو سعيد بن منصور ،أو  ----نسيت الراوي لعلي أذكر ،فاعرؼ أف ٛتادا ىذا ،ىو ٛتاد بن زيد،
أما إذا جاءؾ الراوي عن ٛتاد ىو عفاف ،ىكذا إذا دل ينسبو لو قاؿ حدثٍت ٛتاد بن زيد انتهى اإلشكاؿ،
أو قاؿ حدثٍت ٛتاد بن سلمة انتهى اإلشكاؿ ،لكن إذا قاؿ حدثٍت ٛتاد فإف كاف القائل ىو عفاف بن
مسلم -مثبل -فتعرؼ أف ٛتادا ىذا ىو ٛتاد بن سلمة ،فالذي يريد أف يعرؼ التفريق بينهما ،أو حيت بُت
سفياف الثوري وابن عيينة وبُت ٛتاد بن زيد وٛتاد بن سلمة بالتفصيل ،فلَتاجع ترٚتة ٛتاد بن سلمة ُب
مهذيب الكماؿ للمزي ،وكذلك -أيضاُ -ب سَت أعبلـ النببلء للذىيب ،فإهنم نصوا على الرواة الذين كذا،
والذين كذا والرواة الذين ٭تدثوف عن االثنُت ،وكيفية طريقة التفريق بينهم.
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وكنت قد تكلمت عن ىذا وبينتو ُب درس صحيح مسلم ،فبل نطيل يعٍت بذكره ىنا ،أما بالنسبة
لتوارٮتهم ،فبالنسبة لسفياف الثوري توُب ُب سنة ٔ ٔٙللهجرة ،وسفياف بن عيينة توُب ُب سنة ٜٔٛ
للهجرة ،فسفياف الثوري أقدـ من سفياف بن عيينةٛ ،تاد بن سلمة أظنو توُب ُب سنة  ٔٙٚللهجرةٛ ،تاد
بن زيد أظنو توُب ُب حدود سنة ٓ ٔٛللهجرة ،فحماد بن سلمة أقدـ من ٛتاد بن زيد قليبل.
بالنسبة ٟتيامهم ،يعٍت كلهم من األئمة ،ولكن سفياف الثوري أثبت من سفياف بن عيينة ،وٛتاد بن زيد
أثبت من ٛتاد بن سلمة ،وكلهم من أئمة أىل السنة ا١تشهورين ،لكن ٛتاد بن سلمة اشتهر بصبلبتو ُب
السنة -رٛتو اهلل -وحديث ٛتاد بن زيد أقوى من حديثو ،بل حديث ٛتاد بن سلمة ُب بعض األحياف قد
يدخل ُب اٟتديث الضعيف ،ىذا على عجل.
س :يقوؿ أحد اإلخوة يقوؿ :إف ما ذكرتو عن ضرورة أف يكوف الدعاة يعرفوف الصحيح من غَته ،ىذا
صحيح ُب بلد العلم والعلماء ،لكن بعض الببلد يوجد فيها طبلب علم ال يصلوف إذل درجة أف يصححوا
ويضفعوا ،وأىل البدع ينتشروف ُب دعومهم ،وينشطوف فهل يقف ىؤالء الطبلب الصغار ،ويًتكوف آّاؿ
للبدع أـ أف ىناؾ حلوال ٢تذا اإلشكاؿ ،وىل يعتمد على تصحيح بعض العلماء وٖتيقيقامهم ويثق ّٔا؟
ج :أقوؿ :ال يلزـ من كبلمي أف يكوف اإلنساف ال يدعو إطبلقا ،ولكن ينبغي أال يتكلم إال ُب حدود
عل مو ،فمسألة يعٍت ٤تاربة البدع ،أو نشر السنن ال ينبٍت إطبلقا أف يتصدى لذكر األحاديث ،ويورد
األحاديث بكثرة ،لكن إذا اضطر لبلستدالؿ ْتديث ،فينبغي أف يتأكد من صحة ىذا اٟتديث ،فقد ينكر
على الناس أمرا ليس من أمور البدع ،بل وارد فيو حديث ،وىو ٬تهلو ،أو -مثبل -يذكر حديثا من
األحاديث يستند فيو على إنكار أمر من األمور ليس ىو ُب موضع اإلنكار ،لكن ىناؾ أصوؿ متفق عليها
ومعروفة ،يستطيع أف ينطلق منها ،فمثبل الدعوة اليت تعترب دعوة األنبياء ،وىي الدعوة ىي إذل تصحيح
العقيدة ،ىذه ما أحد ٬تهلها وكوف النيب  أتى ا١تشركُت ليحقق توحيد األولوىية الذي فرط فيو كثَت من
ا١تسلمُت ُب ىذا الزماف ،ىذا األمر ال أحد يستطيع -مثبل -أف ينكره ،أو ٬تهلو إال إنساف مكابر ،أو
معاند ،لكن الداعية الذي يريد أف يدعو من ىذا ا١تنطلق ،ال ٮترجو االستشهاد بكثَت من األحاديث ُب
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ىذا آّاؿ ،بل بإمكانو أف يتكلم ويأمر وينهى ُب حدود ىذه ا١تعرفة ،دوف أف يتوسع ُب االستدالؿ
باألحاديث اليت ىو غَت متأكد من صحتها.
فا١تسألة بُت اإلفراط والتفريط ،ما نقوؿ لو :يعطل الدعوة مطلقا ،لكن نقوؿٖ :تدث ُب حدود علمك
الذي تأكدت منو.
س :يقوؿ قلت :إف مسلما قبل قدـ البخاري ،فهل ٬توز تقبيل قدـ العلماء،؟
ج :أقوؿ :أنا أحلتكم على كتاب "النكت" البن حجر حىت تعرفوا صحة ىذه القصة من عدمها.
س :ما ىو تعريف اٟتديث ا١تًتوؾ؟
ج :اٟتديث ا١تًتوؾ إذا عرفناه فنقوؿ :ىو اٟتديث الذي ُب سنده راو واحد متهم بالكذب ،ىذا ىو
اٟتديث ا١تًتوؾ.
س :يقوؿ :أرجو إعادة مثاؿ ا١تعلل.
ج :أقوؿ :ا١تعلل :ذكرت لو أكثر من مثاؿ ،فاٟتديث ا١تعلل ىو الذي يكوف ُب إسناده علة قادحة،
غامضة خفية.
س :مع ذكر تعريف موجز لو.
ج :قد عرفناه ،ا١تعلل ىو ما يكوف ُب إسناده علة غامضة خفية ،تقدح ُب صحتو.

س :يقوؿ :ىل ورد عن الرسوؿ 

ذكره ُب اإلزار دوف الركبة بأربع أصابع ،أو حىت تبُت عضلة

الساؽ ،أو نصفها؟ مع العلم بأشل ٝتعت من أحد أىل العلم أف اٟتديث صحيح ،و٭تتج بو ،ومن ىم
رواتو.
ج :أقوؿ :ىذا اٟتديث سبق أف تكلمت عليو ُب درس سابق ،فا٠تبلصة يعٍت أف الصحيح الثابت عن
النيب   أف أزرة ا١تؤمن من أنصاؼ ساقيو إذل أعلى الكعبُت ،ال حرج عليو فيما بُت ذلك  أما ما
فوؽ منتصف الساؽ ،وىو اٟتديث الوارد ُب مسند اإلماـ أٛتد وغَته من الضرب بأربع أصابع ،فهذا
اٟتديث -أوال -من حيث اإلسناد فيو مقاؿ ،ففي إسناده ضعف ،ولو صح وثبت ألمكن توجيو متنو؛ ألف
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ذلك الصحايب الذي جاء ُب اٟتديث أف النيب 
قدميو ،وىو اشتكى للنيب  من ىذا القصر؛ ألف الناس يعيبونو بو فالنيب  حدد لو ،حدد لو شخصيا
ضرب بأربع أصابع ،من الصحابة الذين فيهم قصر ُب

ىو ،اإلزرة حينما وضع أربع أصابع من ٖتت ركبتو.
إذا كاف ىذا الرجل قصَت الرجلُت ،ويعاب ّٔما ،فهذه حالة خاصة لو ،فإذا كانت األربعة أصابع تصل
إذل منتصف ساقو ،فينتهي اإلشكاؿ ،ويتفق ىذا اٟتديث مع حديث النيب   إزرة ا١تؤمن من أنصاؼ
ساقو إذل الكعبُت  ال حرج عليو فيما بُت ذلك ،فيمكن أف يوفق بُت اٟتديثُت -ىذا على فرض ثبوتو-
مع العلم أف اٟتديث ُب إسناده ضعف ،كما قلت لكم.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :لو ذكرت لنا كيف ينبغي أف تكوف جلسة طالب العلم ُب حلقة العلم ،وىل
يلزـ على طالب العلم عند رغبتو ُب ا٠تروج أف يستأذف من الشيخ؟
ج :أقوؿ :إف مسألة االستئذاف ،فبل تلزـ .أما مسألة أدب اٞتلوس ،فإف شاء اهلل سيأٌب معنا باب بعد
فًتة قريبة -إف شاء اهللُ -ب آداب احملدث وطالب اٟتديث ،ومن اآلداب آداب جلوسو ُب اٟتلقة.
س :يقوؿ األخ :ذكرت اٟتديث الذي قاؿ فيو البخاري :إنو منكر ُب مسألة تقدصل اليدين ،فهل
الراجح تقدصل اليدين ،أو الرجلُت؟
ج :أقوؿ :أما بالنسبة رل ،فالذي أرجحو أف تقدـ الركبتاف ُب حاؿ ا٢توي للسجود.
س :يقوؿ أحد اإلخوة :ما رأيك ُب منهج األلباشل ُب اٟتكم على األحاديث؟ وىل يوافق منهج
احملدثُت السابقُت؟
ج :أقوؿ :األلباشل إماـ ُب اٟتديث ،ولست أنا الذي أسأؿ عنو ،بل ىو الذي يسأؿ عن مثلي ،فينبغي
لئلخوة أف يعرفوا مقدار العلماء.
وحينما نقوؿ ىذا الكبلـ ،ليس معٌت ىذا أف األلباشل مربأ من ا٠تطأ كرباءة األنبياء ،ال ىو بشر ٮتطئ،
ويصيب كغَته من العلماء .البخاري انتقده الدارقطٍت ،مسلم انتقده أبو زرعة والدارقطٍت وغَتىا ،وما من
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أحد من األئمة إال وانتقد ،فهل ىذا يعٍت القدح ُب شخصو؟ ال ،ىذه ىي حدود البشر .اهلل -جل وعبل-
أىب أف يكوف الكماؿ إال لكتابو ،فبل بد أف يكوف النقص من طباع البشر.
اٟتمد هلل ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل ،قد كنت وعدتكم بأمثلة تطبيقية على بعض األنواع اليت
أخذناىا ،وا١تطلوب أف يعمد من أراد ىذا ا١تثاؿ التطبيقي إذل رجاؿ اإلسناد فيدرسهم ،و٭تاوؿ أف يكتشف
ا٠تلل الواقع ُب اإلسناد أين ىو؟ وما نوع ىذا ا٠تلل؟ من أي األنواع اليت أخذناىا؟
فمثبل إذا جاءه إسناد اكتشف من خبللو أف االنقطاع فيو طويلْ ،تيث ال ٯتكن أف يكوف الساقط
ً
احدا؛ ولكن يكوف أكثر من رجل ،وىذا يتبُت -ببل شك -من خبلؿ التاريخ ،يعٍت ليكن كل واحد
ً
رجبل و ً
منكم ُب يده سيف ،ىذا السيف ما ىو؟ التاريخ ،والتاريخ من أين تعرفونو؟ من كتب الرجاؿ ،كل رجل من

رجاؿ السند تفتح ُب ترٚتتو وتنظر َمن شيوخو؟ مىت ولد؟ مىت توُب؟ بالذات تاريخ الوفاة ،وىكذا تربط بُت

كل را ٍو وآخر حىت تكتشف موضع ا٠تلل.

دائما يكوف بُت الرجلُت اللذين تكوف بينهما صيغة عن ،أما إذا
واعرؼ -يا أخي -أف موضع ا٠تلل ً

جاءتك صيغة حدثٍت ،أو أخربشل ،أو حدثنا ،أو أخربنا ،أو ٝتعت ،ىذه ليس فيها إشكاؿ ُب الغالب،
أوال -ما ىي ا١تواضع اليت فيها
وٓتاصة إذا كنا -يعٍت -كمبتدئُت ،ونأخذ ىذا ا١تثاؿ ّٔذه أفضل فإ ًذا حدد ً -
عن؟ ٍب حاوؿ أف تكتشف ا٠تلل.
أنا ُب اٟتقيقة كاف بودي أف أكوف -يعٍت -نسختو وصورتو؛ لكن ما أسعفٍت الوقت ،فأعانكم اهلل،
يعٍت أمليو عليكم إمبلء سريعا -إف شاء اهلل -ما يأخذ وقت ،تكتبوا ما أمليو عليكم.
طبعا لن نعطيكم رقم اٞتزء
المثال األولُ :ب باب :ال يعضد شجر اٟترـ .من صحيح البخاريً ،
والصفحة حىت ال تكتشفوا ذلك ،وعلى كل حاؿ ىذه ىي األمثلة ،كل واحد يستفيد بنفسو ،أما إذا كاف
داع ألف ٭تل ا١تثاؿ أصبل ،يعٍت ا١تراد أف كل واحد يستفيد -إف شاء اهلل -من
سينقل من غَته فليس ىناؾ ٍ
ىذه األمثلة؛ وألنو لن يكوف ىناؾ أي إحراج ،فأنا يوـ السبت -إف شاء اهلل -سأبدأ أذكر األجوبة ،وكل
واحد منكم يقارف ،فليس ُب ا١تسألة أدسل إحراج ،يعٍت ىو جوابو بينو وبُت نفسو ،ينظر ىل جوابو صحيح،
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أو جوابو غَت صحيح؟ فإف كاف جوابو غَت صحيح ،وفهم اٞتواب الصحيح ،وأدركو ،فاٟتمد هلل ،وإف دل
٘تاما.
يفهمو؛ ٯتكن أف يسأؿ ،يقوؿ١ :تاذا؟ وكيف؟ وكذا ،حىت يعرؼ العلة ً

نعمُ ،ب باب :ال يعضد شجر اٟترـ من صحيح البخاري ،قاؿ البخاري :وقاؿ ابن عباس -رضي اهلل

عنهما -عن النيب   ال يعضد شوكو  ىذا األوؿ.
الثانيُ :ب باب :من طلب الولد للجهاد من صحيح البخاري ،أيضا قاؿ البخاري :وقاؿ الليث:

حدثٍت جعفر بن ربيعة ،حدثٍت جعفر بن ربيعة ،عن عبد الرٛتن بن ىرمز قاؿ ٝتعت أبا ىريرة 
رسوؿ اهلل  أنو قاؿ  :قاؿ سليماف بن داود -عليهما السبلـ :-ألطوفن الليلة على مائة امرأة ،أو

عن

تسع وتسعُت كلهن يأتُت بفارس ٣تاىد ُب سبيل اهلل  إذل آخر اٟتديث .ىذا ا١تثاؿ الثاشل.
أيضا :-وقاؿ عبداف :أخربشل أيب ،عن شعبة ،عن أيب إسحاؽ،
الثالث :قاؿ البخاري ُب صحيحو ً -
عن أيب عبد الرٛتن أف عثماف  حيث حوصر أشرؼ عليهم ،وقاؿ :أنشدكم اهلل ،وال أنشد إال
أصحاب النيب  ألستم تعلموف أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :من حفر رومة  -يعٍت بئر اٝتها رومة  -فلو
اٞتنة  إذل آخر اٟتديث.
المثال الرابع :نعم ،إيش فيو ،واهلل ما رل؛ لكن اللي يريد يرجع لو آّلد ا٠تامس صفحة أربعمائة
وستة ،أربعمائة وسبعة من فتح الباري ،ا١تثاؿ الرابع :ىو مثاؿ -يعٍت -دل أنقلو من كتاب ،ولكن -يعٍت-
ْتكم األسانيد وضعتو كمثاؿ ال يذىب أحدكم ويلزمٍت ،ويقوؿُ :ب أي كتاب ىذا ا١تثاؿ ،قاؿ ابن ماجة -
مثبل : -حدثنا ىشاـ بن عمار قاؿ :حدثنا الوليد بن مسلم ،عن األوزاعي قاؿ :حدثٍت قرة بن عبد الرٛتن
قاؿٝ :تعت الزىري يقوؿٝ :تعت أنس بن مالك  يقوؿ ،ضعوا نقطًا ،فذكر حديثا -يعٍت -نعترب أي
حديث ،ا١تهم اإلسناد.
مثبل -حدثنا ىشيم بن بشَت:
المثال الذي يليو ،الخامس :نفس الشيء ا١تتوقع :قاؿ ابن أيب شيبة ً -
ىشيم ،ىاء شُت ياء ميم  ،ىشيم بن بشَت ،قاؿ :حدثنا ا١تغَتة بن مقسم :ميم قاؼ سُت ميم ،قاؿ:
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حدثنا إبراىيم النخعي ،عن أنس بن مالك ،عن النيب 
حديث.

أيضا -فذكر حديثا ،يعٍت أي
ضعوا نقطًا ً -

ا١تثاؿ السادس :قاؿ أبو داود :حدثنا ٤تمد بن ٭تِت بن فارس ،قاؿ :حدثنا عبد الرزاؽ ،عن معمر ،عن
الزىري ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ُ  ب الذكر الدية



مثبل -حدثنا وكيع ،عن سفياف الثوري ،عن
ا١تثاؿ الذي يليو -يعٍت -السابع :قاؿ ابن أيب شيبة ً -

سعيد بن ا١تسيب ،عن أيب ىريرة  عن النيب  فذكر حديثًا.
ا١تثاؿ األخَت :قاؿ النسائي :أخربنا عمراف بن يزيد ،قاؿ :أنبأنا شعيب بن إسحاؽ ،عن جابر
 أف النيب  ساؽ ىديًا ُب حجو





سيحصل اٞتواب -إف شاء اهلل -على ىذه األمثلة ُب درسنا يوـ السبت -بإذف اهلل -إف أحيانا اهلل،

فلعل كل واحد من اإلخوة يكوف كاتبا للجواب ،نعم ،أي نعم ،ا١تطلوب البحث عن العلة ،وٖتديد اٞتواب
مثبل -توُب ُب سنة كذا ،وفبلف ولد ُب سنة
مثبل -منقطع؛ ألف فبلنا ً -
مثبل :ىذا اٟتديث ً -
و١تاذا ؟ يعٍت ً
كذا ،فاالنقطاع ظاىر ،فهذه علة ظاىرة.
إرساال خفيِّا؛ ألف فبلنا توُب سنة كذا ،وىذا ولد سنة كذا ،فهما
مرسبل ً
مثاؿ آخر :ال ،ىذا يكوف ً
مثبل :-إف فبلنا دل يسمع من
متعاصراف فًتة معينة من الزمن؛ لكن قاؿ فبلف -وينص على أحد العلماء ً

فبلف ،فا١تعاصرة؛ لكن السماع ما ىو موجود وىكذا،نعم  ،اللي ىو إيو ا١تشكلة قوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 

ما ىو ىذا موطن العلة ،ا١تراد علة ُب اإلسناد ،يعٍت ٦تن دوف ذلك ،ا١تطلوب ُب كل إسناد البحث عن العلة
إرساال خفيِّا ،إف كاف منقطعا ،إف كاف
مرسبل ً
وما ىو اٟتكم على ىذا اإلسناد إف كاف مدلسا ،إف كاف ً
معلقا ،بياف ذلك بالتفصيل.
معضبل ،إف كاف ً
مرسبل ،إف كاف ً

مثبل -يقاؿ :ىذا اٟتديث معلق١ ،تاذا؟ ألف فبلنا علق اٟتديث عن الشيخ الفبلشل وىو دل
العلة ىنا ً -

مثبل -ىذا اإلسناد -ما داـ
يدركو ،فأقل ما ىنالك أف يكوف بينو وبينو كذا وكذا رجل ،وٯتكن أف يكوف ً -
مثبل -وىكذا ،أما إذا كاف مثبل واحدا
أيضا-
معضبل ً -
ً
أف الساقط منو أكثر من واحد ٯتكن أف يكوف ً
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مثبل -ىذا اإلسناد معلقا فقط ،وىكذا ْتسب ما بينا الورقة ،ا١تثاؿ اللي أعطيناكم إياه؛
الساقط؛ فيكوف ً -
لكن يكوف ىذا بتفصيل أكثر.
اإلخوة يقولوف :ما ىي أفضل كتب الرجاؿ اليت ٯتكن أف يرجعوا إليها؟ أقوؿ ارجعوا للتهذيب ،ومهذيب
الكماؿ ،مهذيب التهذيب ،ومهذيب الكماؿ ،ولو رجعتم لكتاب ا١تراسيل البن أيب حاًب ،أو جامع
التحصيل للعبلئي ،إذا دل ٕتدوا ما يشفيكم ُب مهذيب التهذيب يكوف أحسن؛ لكن الغالب أنكم
ستجدونو -إف شاء اهلل -الثانية :كتاب ا١تراسيل البن أيب حاًب ،وكتاب جامع التحصيل للعبلئي.
اآلف -أيها اإلخوة -الورقة ا١تصورة اليت وزعت عليكم اآلف ،تذكروا باألمس أخذنا مثاال  ،أو تكلمنا
عن ا١تدرج ،فهذه األمثلة فيها بياف ١تا تكملنا عنو باألمس ،اآلف انظروا إذل اٟتديثُت رقم واحد ،ورقم اثنُت
خَتا -يعٍت ْتث واستخرجها أثابو اهلل ،فا١تثاؿ رقم واحد،
ىذه األمثلة -يعٍت -أتى أحد اإلخوة -جزاه اهلل ً

ورقم اثنُت انظروا -يعٍت -كبل اٟتديثُت يرويهما من؟ اإلماـ مالك ،وىذا اٟتديثاف ُب ا١توطأ؛ لكن اآلف
شيخ مالك ٥تتلف ،أو متحد ُب اٟتديثُت؟ ٥تتلف ،وشيخ شيخو ،وىكذا ،فنجد -يعٍت -اإلسناد ٥تتلف
إسناد ىذا اٟتديث ،عن إسناد اٟتديث الثاشل؛ لكن أال ٕتدوف أف اٟتديثُت يتفقاف ُب بعض ا١تعٌت ،قولو:


وال ٕتسسوا ،وال ٖتسسوا ،وال تنافسوا ،وال ٖتاسدوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد اهلل إخوانا

 موجود ىذا ا١تعٌت ُب اٟتديث الثاشل ،فأحد الرواة وىو سعيد بن أيب مرصل  -كما تشاىدونو ُب رقم ثبلثة
 جاء فروى ىذا اٟتديث ،عن اإلماـ مالك؛ لكن روى أي حديث؟ روى اٟتديث الثاشل روى اٟتديث،عن مالك ،عن ابن شهاب الزىري ،عن أنس بن مالك ،فجاء بنفس اللفظ الذي أمامكم:



ال

تباغضوا ،وال ٖتاسدوا ٍ ب زاد فيو  وال تنابزوا  لكن كل الرواة الذين رووا ىذا اٟتديث ،عن مالك
دل يذكروا لفظة  وال تنابزوا  واضح أيها اإلخوة ،طيب.
اآلف سعيد بن أيب مرصل من أين جاء ّٔذا اللفظة؟ ىل من ا١تعقوؿ أف يكوف ىو الذي أصاب وٚتيع
الرواة الذين رووا اٟتديث عن مالك أخطأوا؟ ما ذكروا ىذه اللفظة؟ نقوؿ :ال ،ا١تسألة شبهت على سعيد
بن أيب مرصل ،فاختلط عليو اٟتديث األوؿ باٟتديث الثاشل ،فأخذ لفظة من اٟتديث األوؿ الذي ىو حديث
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أيب ىريرة إسناده ٥تتلف ،وىى لفظة



وال تنافسوا



فوضعها ُب اٟتديث الثاشل ،فأصبحت ىذه

أصبل ليست ُب اٟتديث ،فهي مقحمة.
الكلمة ماذا؟ مدرجة مدخلة ،ىي ً
ىذا ا١تث اؿ يصلح أف يكوف مثاال ١تدرج اإلسناد مدرج ا١تنت ،كيف؟ نقوؿ :مدرج اإلسناد؛ ألف ىذه
اللفظة جاءت ُب إسناد ثاف ،فهو أدرجها ُب ىذا اٟتديث الذي ّٔذا اإلسناد ،فهذه من أنواع مدرج
٘تاما على النقطةُ ..ب رقم
اإلسناد كما ىو موجود أمامكم ُب نزىة النظر ،وىذا ا١تثاؿ -يعٍت -ىو ينطبق ً
اثنُت الحظوا ُب صػفحة :مائة وأربعة وعشرين ،يقوؿ اٟتافظ ابن حجر :من أقساـ مدرج السند .قاؿ :أف

يكوف ا١تنت عند راو ،يعٍت كلمة عند راو ،ضعوا فوقها مالك ،مثالو ُب ىذا اٟتديث اإلماـ مالك ،أف يكوف
ا١تنت عند را ٍو وىو اإلماـ مالك إال طرفا منو ،ما ىو ىذا الطرؼ؟ كلمة  وال تنافسوا  ٯتكن تضعوف
فوؽ قولو :إال طرفا منو ،وفعبل ىو عنده بإسناد آخر ،وىو اإلسناد رقم واحد فَتويو راو عنو ،من ىو ىذا
الراوي؟ سعيد بن أيب مرصل ،كاف من ُب اإلسناد األوؿ ،الذي ىو ُب اٟتقيقة عندنا الثاشل ،جاء ُب اإلسناد
الثاشل فروى ا١تنت تاما على أف فيو اللفظة األوذل.
أعيد ،يبدو رل -يعٍت -اعتربوا اآلف بالنسبة لػ للي ُب الورقة أف رقم اثنُت ىو رقم واحد ورقم واحد ىو
رقم اثنُت ٯتكن ترقموىا ،الًتقيم ليس ٔتشكلة ،فيقوؿ :أ ْف يكوف ا١تنت عند راو ،من ىو الراوي؟ ىو اإلماـ
مالك إال طرفا منو ما ىو ىذا الطرؼ قولو  :وال تنابزوا  فإنو عنده بإسناد آخر الذي ىو رقم إيش؟
رقم واحد ُب الورقة اليت أمامنا؛ لكن إذا رقمتموه رقم اثنُت فيصبح عنكم ُب رقم اثنُت الذي يرويو مالك،
عن أيب الزناد ،عن األعرج ،ىذا ىو ا١تراد برقم اثنُت  ،فَتويو راو عنو ،من ىو ىذا الراوي؟ سعيد بن أيب
مرصل تيمم باإلسناد األوؿ الذي ىو اإلماـ مالك ،عن شهاب ،عن أنس واضح ،إف شاء اهلل.
مثاؿ آخر للنقطة رقم واحد ،يقوؿ ابن حجر ُب القسم األوؿ :أف يروي ٚتاعة اٟتديث بأسانيد
٥تتلفة.
تتبعوا معي ُب الكتاب أف يروي ٚتاعة اٟتديث بأسانيد ٥تتلفة ،فَتويو عنهم راو فيجمع الكل على
إسناد واحد من تلك األسانيد ،وال يبُت االختبلؼ ،مثالو الذي ُب أسفل الورقة عاصم ،عن علي  قاؿ
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فذكر حديثًا ،واٟتارث األعور روى ىذا اٟتديث ،عن علي  عن رسوؿ اهلل 

أنو قاؿ ،فذكر

اٟتديث.

اآلف ما الفرؽ بُت اإلسنادين ،كلهما مدار٫تا على َمن؟ على علي  لكن ما الفرؽ؟ األوؿ موقوؼ

-يعٍت -من قوؿ َمن؟ من قوؿ علي  دل يقل قاؿ رسوؿ اهلل  أما الثاشل فعلي يرويو عن النيب 

اآلف واضح الفرؽ بُت اإلسنادين -يعٍت -لو فصلنا٫تا ،فجاء جرير بن حازـ وروى ىذا اٟتديث عن الراويُت
كليهما؛ لكن بينو وبينهما واسطة أيب إسحاؽ السبيعي فروى اٟتديث ،عن أيب إسحاؽ السبيعي ،عن

عاصم بن ضمرة واٟتارث األعور ،فقرهنما مع بعض عن علي ،عن النيب 

أنو قاؿ ،فذكر اٟتديث

بنفسو.
اآلف ىو ساؽ اٟتديث ىنا ٍب ٔتساؽ َمن؟ ٔتساؽ أي الراويُت؟ ٔتساؽ اٟتارث األعور؛ ألنو ىو الذي

روى اٟتديث عن علي ،عن النيب 

طيب ىذا الصنع يصلح؟ ال يصلح؛ ألف ا١تفروض يفصل رواية

عاصم بن ضمرة ،عن رواية َمن؟ اٟتارث؛ ألف رواية عاصم بن ضمرة موقوفة على علي ،ورواية اٟتارث
أيضا -إدراج إسناد ،وىو القسم
مرفوعة ،فا١تفروض أف يفصل الروايتُت بعضهما عن بعض ،فهذا يسمى ً -

األوؿ الذي ذكره اٟتافظ ا بن حجر ،ىذا ا١تثاؿ يصلح عليو؛ ألنو قرف األسانيد بعضهما مع بعض ،ودل
يفصل بينها ،ودل يبُت موطن االختبلؼ ،يعٍت لعل ّٔذه األمثلة يكوف -إف شاء اهلل -اتضح لنا ما ا١تراد
با١تدرج.
نواصل اآلف درسنا ُب ىذا اليوـ ،ونتكلم عن اٟتديث ا١تقلوب ،يقول الحافظ:
المخالفة  -الحديث المقلوب
أو بتقدصل أوتأخَت :فا١تقلوب .أو بزيادة را ٍو :فا١تزيد ُب متصل األسانيد
يعٍت إذا كانت ا١تخالفة بتقدصل ،أو تأخَت فهذا اٟتديث يسمى ماذا؟ يسمى ا١تقلوب ،وا١تراد با١تقلوب
ىو :ما أبدلت فيو لفظة مكاف لفظة أخرى.
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وا١تقلوب ينقسم إذل قسمُت :مقلوب اإلسناد ،ومقلوب ا١تنت ،وكبل االثنُت مثل لو اٟتافظ ابن حجر
فيما ترونو أمامكم ،فأما مقلوب اإلسناد فحينما يأتينا إسناد فيو راو اٝتو مرة بن كعب ،فيأٌب را ٍو آخر
ويقوؿ :كعب بن مرة ،وىناؾ راوياف أحد٫تا يقاؿ لو :مرة بن كعب ،واآلخر يقاؿ كعب بن مرة ،فحينما
يكوناف ُب ط بقة واحدة ،وٓتاصة إذا كاف ٢تما شيوخ وتبلميذ يشًتكوف فيهما ،فهنا يكثر اإلشكاؿ ،فتجد
الراوي رٔتا انقلب عليو ىذا ،فيقوؿ :كعب بن مرة بدؿ مرة بن كعب .ىذا يسمى ماذا؟ يسمى ا١تقلوب؛
ألنو انقلب عليو الراوي بالراوي اآلخر ،لو كانا ثقتُت؛ ألصبح اإلشكاؿ أخف؛ لكن ا١تشكلة تكمن حينما
يكوف أحد٫تا ثقة واآلخر ضعيفا.
ٯتكن -يعٍت -أف يربز ىذا با١تثاؿ الذي ذكرتو لكم البارحة ،فيعلى بن عبيد حينما روى حديث



البييعاف با٠تيار  عن سفياف الثوري رواه ،عن عمرو بن دينار ،عن ابن عمر  عن النيب  أنو قاؿ:
 البييعاف با٠تيار



قلت لكم :إف يعلى بن عبيد أخطأ ُب ىذا اإلسناد ،صح َّوال ال؟ وأف الصواب

ماذا؟ الصواب عبد اهلل بن دينار بدؿ عمرو بن دينار ،فانقلب عليو ىذا الراوي ،واختلط عليو بأخيو عمرو
بن دينار لكونو أشهر ،وتبُت ىذا بالرواة الذين رووا اٟتديث ،وكلهم قالوا :عن سفياف الثوري ،عن عبد اهلل
بن دينار ،عن ابن عمر ،عن النيب  فهذا -أيضا -شبيو ّٔذا القلب الذي ىنا ،مرة بن كعب وكعب بن
مرة .
أما بالنسبة ١تقلوب ا١تنت فأكثر ما ٯتثلوا لو باٟتديث الذي رواه مسلم ُب صحيحو ،وىو حديث السبعة
الذين يظللهم اهلل -جل وعبلُ -ب ظلو يوـ ال ظل إال ظلو ،أحد ىؤالء السبعة  رجل تصدؽ بصدقة
فأخفاىا حىت ال تعلم  -من؟ حىت ال تعلم -مشالو ما تنفق ٯتينو  ودائما ا١تسلم يتعاطى ،يأخذ ويعطي
ويستعمل اليد ُب أمور ا٠تَت ،أي يد؟ ىي اليد اليمٌت ،فانقلب ىذا اللفظ على أحد الرواة ،وقاؿ :حىت ال
تعلم مشالو ،حىت ال تعلم ٯتينو ما تنفق مشالو ،األوؿ  حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ٯتينو  فا١تنفقة أي
يد؟ اليمٌت ىذا الصواب ،ىذا أصل اٟتديث؛ لكن انقلب اٟتديث على بعض الرواة وقاؿ :حىت ال تعلم
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ٯتينو ما تنفق مشالو ،فأصبحت ا١تنفقة ىي اليد الشماؿ ،وىذا خبلؼ السنة .فهذا ا١تنت انقلب على أحد
الرواة ّٔذه الصورة ،فهذا يسمى مقلوب ا١تنت.
أيضا -يذكروهنا حديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ  -إف ببلال يؤذف بليل فكلوا
من األمثلة اليت ً -

واشربوا حىت يؤذف ابن أـ مكتوـ  انقلب ىذا ا١تنت على بعض الرواة وقاؿ :إف ابن أـ مكتوـ يؤذف بليل
فكلوا واشربوا حىت يؤذف ببلؿ ،يعٍت ىذه من ا ألمثلة على مقلوب ا١تنت ،وبو يتضح ا١تراد با١تقلوب ،كل ىذا
من أنواع ا١تخالفة ،يعٍت حينما تأتينا ا١تخالفة ْتسب موقعها وطريقتها ٯتكن أف يوضع ٢تا نوع مستقل من
أنواع علوـ اٟتديث.
فاآلف إذا كانت ا١تخالفة بزيادة راو ُب اإلسناد٧ ،تد ىناؾ حديث من األحاديث رواه ٣تموعة من الرواة
مثبل أربعة رجاؿ ،وبعضهم ساؽ ىذا اإلسناد وبينو وبُت النيب
بعضهم ساؽ اإلسناد بينو وبُت النيب ً 
مثبل -فأحد٫تا ،بعضهم زاد را ٍو دل يذكره اآلخر ،ىذا النوع يسمى :ا١تزيد ُب متصل األسانيد؛
ثبلثة رجاؿ ً -
لكن كما يقوؿ اٟتافظ -أمامكم كما تروف :-وشرطو أف يقع التصريح بالسماع ُب موضع الزيادة ،وإال
مثبل -ترجحت الزيادة.
فمىت كاف معننًا ً -

اٟتقيقية -أيها اإلخوة -أنو إذا جاءنا إسناداف أحد٫تا فيو زيادة راو واآلخر ليس فيو تلك الزيادة فهذا

يستدعي من الواقف على ذلك اإلسناد دقة ُب البحث ،وعندي مثاالف من خبل٢تما نستطيع أف نعرؼ
ا١تراد حينما ترد الزيادة ،أو تقبل ،فا١تثاؿ األوؿ على ما يسمى با١تزيد ُب متصل األسانيد فعبل ،وىو قبوؿ
ىذه الزيادة ،عندنا حديث يرويو شعبة وسفياف الثوري ،وكبل٫تا إماـ ُب اٟتديث ،وال تستطيع أف ترجح
أحد٫تا على اآلخر ،فهما متساوياف ،والذي يطالع ترٚتة شعبة وسفياف ٬تد العلماء ٥تتلفُت ُب تفضيل
أحد٫تا على اآلخر؛ منهم من يفضل شعبة ،ومنهم يفضل سفياف الثوري؛ لكن ُب الغالب أهنما إذا ذكرا
فتجد أف ذكر٫تا متسا ٍو ،فهما قريباف لبعضهما من بعض ،ولذلك التفضيل فيو شيء من الصعوبة ،ا١تهم
أهنما اشًتكا ُب حديث ،لكن حصل بينهما خبلؼ ُب أحد الرواة؛ منهم من ذكره وىو شعبة ،ومنهم من
دل يذكره ،وىو سفياف الثوري.
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فإليكم اإلسناد برواية شعبة ٍب برواية سفياف الثوري ،ونناقش على ضوء ذلك ىذه الزيادة ،اإلسناد يرويو
شعبة ،عن علقمة بن مرثد قاؿٝ :تعت سعد بن عبيدة ٭تدث ،عن أيب عبد الرٛتن السلمي ،عن عثماف بن

عفاف  عن النيب 

أنو قاؿ:



خَتكم من تعلم القرآف وعلمو



اٟتديث مشهور ،وىو ُب

صحيح البخاري ،وكبل الروايتُت؛ رواية شعبة وسفياف موجودة ُب صحيح البخاري ،ولذلك أخذ من صنيع
البخاري أنو قبل اٟتديثُت كليهما؛ حديث شعبة وحديث سفياف ،واعترب حديث شعبة من ا١تزيد ُب متصل
األسانيد ،جاء سفياف فروى ىذا اٟتديث نفسو ،عن علقمة بن مرثد ،عن أيب عبد الرٛتن ،عن السلمي،

عن عثماف بن عفاف  عن النيب 

أنو قاؿ:



خَتكم من تعلم القرآف وعلمو



فأسقط من

اإلسناد من؟ سعد بن عبيدة ،لو نظرنا ُب علقمة بن مرثد ىذا ،ىل يروي عن أيب عبد الرٛتن وىو
فعبل -أف ُب ترٚتتو من شيوخو أبا عبد الرٛتن السلمي،
السلمي؟ يروي عن أيب عبد الرٛتن السلمي٧ ،تد ً -
فإ ًذا ليس ُب اإلسناد إيش؟ ليس ُب اإلسناد انقطاع؛ ألف أبا عبد الرٛتن السلمي شيخو.
فالعلماء قالوا :ىذا اٟتديث يصلح كمثاؿ على ا١تزيد ُب متصل األسانيد؛ ألف ىذا اإلسناد متصل -
فعبل -ليس فيو انقطاع ،يعٍت من رواية سفياف الثوري ،ورواية شعبة ،وفيها زيادة سعد بن عبيدة تعترب من
ً
ا١تزيد ُب متصل األسانيد ،فكبل اإلسناديُت مقبوؿ ،و٭تملوف ا٠تبلؼ ُب ىذا على أف علقمة بن مرثد ٝتع
ىذا اٟتديث أوال من سعد بن عبيدة ،عن أيب عبد الرٛتن السلميٍ ،ب لقي أبا عبد الرٛتن السلمي بعد
ذلك فسمعو  -بواسطة  -فسمعو منو مباشرة ،فحدث بو شعبة بناء على روايتو األوذل ،وحدث بو سفياف
الثوري بناء على روايتو الثانية ،وليس ُب ذلك أدسل خبلؼ ،فهذا مثاؿ على الزيادة ا١تقبولة ،ا١تزيد ُب متصل
األسانيد ،وىي زيادة مقبولة.
لكن ٪تثل ٔتثاؿ آخر على الزيادة ا١تردودة ،ىناؾ حديث رواه عبد اهلل بن ا١تبارؾ ،ورواه عن عبد اهلل بن
ا١تبارؾ ٚتاعة من الرواة ،أحد ىذه الروايات أذكرىا لكم ،عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ يقوؿ أحد الرواة عن عبد
اهلل بن ا١تبارؾ :حدثنا سفياف  -يعٍت عبد اهلل بن ا١تبارؾ ىو الذي يقوؿ :حدثنا سفياف ،وسفياف ا١تراد ىنا
ىو سفياف الثوري  -قاؿ :حدثنا سفياف ،عن عبد الرٛتن بن يزيد قاؿ :حدثٍت بسر بن عبيد اهلل ،قاؿ:
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ٝتعت أبا إدريس  -وىو ا٠توالشل  -قاؿٝ :تعت واثلة يقوؿٝ :تعت أبا مرثد يقوؿٝ :تعت رسوؿ اهلل 
يقوؿ  :ال ٕتلسوا على القبور ،وال تصلوا إليها  ىذا اٟتديث رواه مسلم وغَته ،بالزيادة اليت سأبينها
لكم وْتذفها.
فهذا اٟتديث ُ-ب اٟتقيقة -ىذا اإلسناد؛ إسناد ىذا اٟتديث فيو زيادتاف ّٔذه الصورة اليت ذكرمها
لكم؛ الزيادة األوذل زيادة سفياف الثوري ُب اإلسناد ،والزيادة الثانية زيادة أيب إدريس ا٠توالشل ُب ىذا اإلسناد
أيضا ،أما بالنسبة للزيادة األوذل وىى زيادة سفياف الثوري فا٠تطأ من أحد الرواة ،عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ؛
ألف الرواة اآلخرين الذين رووا ىذا اٟتديث عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ ،رووه عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ ،عن عبد
الرٛت ن بن يزيد بدوف ذكر الواسطة ،وىو سفياف الثوري ،وعبد الرٛتن بن يزيد شيخ لعبد اهلل بن ا١تبارؾ
فؤلف الرواة الذين رووا اٟتديث عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ بدوف ذكر سفياف كثر رجحنا روايتهم ،وخطأنا الراوي
الذي انفرد ّٔذه الزيادة؛ ألف عندنا ىنا إيش؟ مرجح ،وىو الكثرة.
أ ما الزيادة الثانية :وىى زيادة أيب إدريس ا٠توالشل ،فا٠تطأ فيها من عبد اهلل بن ا١تبارؾ مع كونو ثقة؛
لكنو أخطأ ُب ىذه الزيادة؛ ألف الرواة الذين رووا اٟتديث عن عبد الرٛتن بن يزيد كلهم رووه ،عن عبد
الرٛتن بن يزيد أنو قاؿ :حدثٍت بسر بن عبيد اهلل قاؿٝ :تعت واثلة يقوؿٝ :تعت أبا مرثد يقوؿ ،فذكر
اٟتديث الذي فذكر بدوف ذكر أيب إدريس ا٠توالشل ،فيمثلوف على ىذا ٔتثاؿ الزيادة اليت ٯتكن أف تكوف
مردودة ١تاذا؟ ألف ىناؾ مرجح.
فاآلف وضح الفرؽ بُت ىذا ا١تثاؿ وا١تثاؿ األوؿ ،ا١تثاؿ األوؿ شعبة وسفياف ،لو وضعنا ىذا ُب كفة
ميزاف ،وى ذا ُب كفة ميزاف ال ٧تد أحد٫تا يرجح اآلخر ،يعٍت ٯتكن أف يكوف ىذا وزنو ٙتانُت كيلو وىذا وزنو
ٙتانُت كيلو خبلص متكافئُت؛ لكن لو جئنا بالرواة الذين رووا اٟتديث الثاشل ،عن عبد الرٛتن بن يزيد وىم
ٜتسة رواة كل واحد ما شاء اهلل وزنو ٙتانُت كيلو كم يصَتوا ،أربعمائة كيلو وعبد اهلل بن ا١تبارؾ وزنو ٙتانُت
كيلو يرجحوف أـ ال يرجحوف؟ يرجحوف بو؛ فؤلجل ىذا قلنا :الرواة الذين خالفوا عبد اهلل بن ا١تبارؾ ثقاة،
وأكثر عددا ،فًتجح روايتهم على رواية عبد اهلل بن ا١تبارؾ.
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فالصواب ُب اإلسناد األوؿُ ،ب ىذا اإلسناد الذي يرويو عبد اهلل بن ا١تبارؾ أنو ليس فيو ذكر أليب
إدريس ا٠توالشل ،فا١تثاؿ األوؿ قبلنا الزيادة ،وا١تثاؿ الثاشل ماذا عملنا ُب الزيادة؟ رددناىا ،فمن ىنا يتضح لنا
الفرؽ.
فأحيانا نقوؿ :إف الزيادة قد تكوف مقبولة ،وأحيانا تكوف ماذا؟ مردودة ،كيف نقبل الزيادة وكيف
نردىا؟ نقوؿ :تقب ل الزيادة إذا كانت أوجو اٟتديث متساوية ُب القوة ،إذا كانت أوجو اٟتديث متساوية ُب
القوة فنقبل الزيادة ُب ىذه اٟتاؿ ،أما إذا اختلفت أوجو اٟتديث ُب القوة فإننا نرجح ما ىو أرجح؛ إما
لثقتو؛ أو لكثرة عدده ،فرجحنا الرواية اليت ليس فيها ذكر أيب إدريس ا٠توالشل؛ ألف الذين خالفوا عبد اهلل بن
مثبلُ -ب ا١تثاؿ األوؿ شعبة ورجل آخر مثل ٤تمد بن إسحاؽ ،فأيهما
عددا؛ لكن لو جاءنا ً -
ا١تبارؾ أكثر ً

نقدـ؟ نقدـ شعبة؛ ألف شعبة أوثق حىت وإف كاف ا١تخالف واحدا؛ لكن ىذا ال يكافئ ىذا ،ىذا وزنو ٙتانُت

كيلو وىذا وزنو أربعُت ببل شك أنو يرجح بو ،فهذا -يعٍت -ىذه األمثلة ٯتكن أف ٯتثل ّٔا على ا١تزيد ُب
متصل األسانيد ،ومن خبللو يتضح لنا أف الزيادة إذا كانت ُب اإلسناد قد تكوف مقبولة ،وقد تكوف
مردودة.
قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر:
المخالفة  -الحديث المضطرب
أو بإبدالو وال مرجح فا١تضطرب
ا١تراد أف ا١تخالفة قد تكوف ٔتاذا؟ بإبداؿ را ٍو مكاف راوي آخر ،وال ٪تلك أداة للًتجيح ،فحينئذ يسمى
ىذا اٟتديث ماذا؟ اٟتديث ا١تضطرب.
اٟتديث ا١تضطرب -أيها اإلخوة -ٯتكن أف نعرفو بالتعريف اآلٌب فنقوؿ :ىو اٟتديث الذي وقع فيو
إبداؿ را ٍو برا ٍو آخر أو إبداؿ لفظة بلفظة أخرى مع تساوي الوجوه ُب القوة فبل ٯتكن الًتجيح وال اٞتمع.
فعندنا شرطاف لتحقيق االضطراب ،الشرط األوؿ :أف تتساوى ٚتيع الوجوه ُب القوة ،والشرط الثاشل :أف ال
ٯتكن اٞتمع بينها.
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دعونا نأخذ التقسيم ٍب األمثلة حىت يتضح لنا ا١تراد ،نقوؿ :اٟتديث ا١تضطرب ينقسم إذل قسمُت:
مضطرب ُب اإلسناد ،ومضطرب ُب ا١تنت؛ ا١تضطرب ُب اإلسناد مثالو مثلوا لو ْتديث أيب بكر   أنو

سأؿ النيب 

فقاؿ يا رسوؿ اهلل أراؾ شبت؟ فقاؿ :شيبتٍت ىود وأخوامها



ىذا اٟتديث قالوا مداره

على أيب إسحاؽ السبيعي ،واختلف عنو اختبلفا كثَتا جدِّا.
فتجدوف الرواة الذ ين رووا اٟتديث ،عن أيب إسحاؽ السبيعي كلهم رواة ثقة ،فبعضهم يروي كذا،
وبعضهم يروي كذا ،فدؿ ىذا على أف أبا إسحاؽ نفسو ىو الذي دل ينطق ىذا اٟتديث ،فيأتيو فبلف
و٭تدثو باٟتديث على وجو ،ويأتيو فبلف اآلخر و٭تدثو باٟتديث على وجو آخر ،وفبلف آخر وىكذا ،فدؿ
ىذا على أف أبا إسحاؽ دل ينطق ىذا اٟتديث ،فوجوه اٟتديث متكافئة ُب القوة ،ما ٯتكن نرجح رواية فبلف
على رواية فبلف؛ ألننا لو رجحناىا لوجدنا أيضا رواية فبلف اآلخر تعارض ذلك وىكذا.
فمثلوا على ىذا ،فمثلوا ّٔذا ا١تثاؿ على ا١تضطرب ُب اإلسناد؛ ألف االضطراب جاء ُب اإلسناد فقط،
أما ا١تنت فمتنو معروؼ  شيبيت ىود وأخوامها  لكن االضطراب جاء ُب السند نفسو وٚتيع األسانيد
أيضا -أف نقبلها فمرة يروى
يعٍت متكافئة ُب القوة ،فبل ٯتكن أف نًتجح أحدىا على اآلخر ،وال ٯتكن ً -
عن أيب بكر ومرة ،يروى عن غَت أيب بكر ،ومرة يروى مرسبل ،ومرة يروى موصوال ،إذل غَت ذلك ،فبل ٯتكن
أف نأخذ واحدا من ىذه األسانيد ونقوؿ :إنو اإلسناد الراجح.
أما ا١تثاؿ على مضطرب ا١تنت فمثلوا بو ْتديث  ليس ُب اٟتلي زكاة  وحديث ُ ب اٟتلي زكاة


ىو حديث واحد مرة روي يثبت أف ُب اٟتلي فيو زكاة ،ومرة روي أنو ليس ُب اٟتلي زكاة ،طبعا أنا

أنقل لكم التمثيل بناءً على ما يذكره أئمة اٟتديث ،أما -يعٍت -قد يأٌب إنساف يقوؿ :الصواب فيو كذا
وكذا ،نقوؿ :أنت اآلف افهم ا١تثاؿ ،وإف ترجح لك شيء آخر ىذا يعٍت ليس ىو موضع ا٠تبلؼ بيننا،
ولكننا نريد أف ٪تثل ،فهذا ا١تثاؿ يقوؿ عنو اٟتافظ العراقي -يعٍت٬ -تعلو مثاال ١تضطرب ا١تنت ،ويقوؿ :إف
ىذا -يعٍت -معٌت كبلمو ىذا اضطراب واضح ال ٯتكن ْتاؿ من األحواؿ اٞتمع بُت اٟتديثُت أحد٫تا ينفي،
أيضا -ترجيح أحد اٟتديثُت على اآلخر فيتساقط
واآلخر يثبت ،كيف ٧تمع بينهما ما ٯتكن ،وال ٯتكن ً -
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اٟتديثاف ،أو يتوقف عن العمل ،بالعبارة اليت -يعٍت -قلنا :ىي األصوب ،يتوقف عن العمل باٟتديثُت
كليهما ،ال ىذا وال ذاؾ؛ ألننا ال نستطيع أف نرجح أحد٫تا على اآلخر ،فمن ىنا وضح لنا أنو إذا كانت
األوجو متساوية ُب القوة ،ودل ٯتكن الًتجيح وال اٞتمع بينها ،فهذا ىو الذي يسمى ىو ا١تضطرب ،وىو
الذي يتوقف ،عن العمل بو ،فبل يقبل ىذا ،وال يقبل ذاؾ .
قال:
المخالفة  -اإلبدال
وقد يقع اإلبداؿ عمدا امتحانا.
ىذا ا١تسألة -يعٍت -أتى ّٔا اٟتافظ ابن حجر ىنا ألجل مسألة اإلبداؿ ،إبداؿ راو مكاف راو ،أو
إبداؿ إسناد مكاف إسناد آخر وىكذا؛ لكن اٟتقيقية أف األليق ُب ّٔذا ا١تثاؿ ،أو ّٔذا النوع موضعو ُب
الوضع ُب اٟتديث ،تذكروف أننا تكلمنا عن اٟتديث ا١توضوع ،واٟتديث ا١توضوع :إما أف يكوف يعٍت عمدا
من فاعلو ،وإما أف يكوف خطأ.
فاآلف ىذا ا١تثاؿ من أمثلة الوضع عمدا؛ لكن مع اختبلؼ ا١تقاصد ،ىناؾ قد يكوف الدافع لواضع
اٟتديث؛ إما الزندقة -كما قلنا -أو العصبية ،أو التقرب إذل اٟتكاـ ،أو النية الصاٟتة كما يزعم ،وكما
٭تصل من بعض اٞتهلة من ا١تتصوفة ،والزىاد ،والعباد إذل غَت ذلك من األسباب.
لكن قد يقع أحيانا الوضع بطريق االمتحاف ،واالختبار للراوي ،وىذا يفعلو ٓتاصة -يعٍت -بعض أئمة
اٟتديث حينما يشكوف ُب را ٍو من الرواة؛ إما ألنو أوؿ مرة يلقونو فَتيدوف أف يعرفوا حاؿ ىذا الراوي ،ىو
٣تهوؿ اٟتاؿ عندىم ،ىل ىو ثقة أو غَت ثقة؟ فتجد أهنم يأتوف إليو فيمنحونو ،ويلقوف عليو بعض
األحاديث ا١تقلوبة وىكذا؛ فإذا قبل ىذه األحاديث فحُت ذاؾ يعرفوف أف ىذا الراوي ليس بشيء،
فيتكلموف فيو ،وإف ردىا وبُت ا٠تطأ ووجد منها أنو متثبت فعندىا يعرفوف أف ىذا الراوي راو ثقة ،فهذا
أصبل.
بالنسبة للراوي الذي ال يعرفونو ً
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قد يكوف الراوي عندىم معروؼ ُب األصل؛ لكنو شاخ وكربت سنو؛ والغالب على ىذا الصنف من
الناس أهنم يهرموف ويصيبهم شيء من ا٠ترؼ ،ويسمى عند احملدثُت -كما بينا سابقا وكما سيأٌب إف شاء
اهلل -االختبلط ،فهم يريدوف أف يعرفوا ىل ىذا الرجل بعد ما كرب وصل إذل ىذا من السن داخلو ا٠تلل ُب
حفظو؟ فتجدىم يلقوف عليو بعض األحاديث اليت يقلبوهنا ،فإذا قلبوا ىذه األحاديث ،وميزىا الرجل فمعٌت
ذلك أنو ال يزاؿ ٤تتفظا بقوتو العقلية ،وإذا قبلها ومشاىا فمعٌت ذلك أنو داخلو ا٠تلل ،فعندىا ٭تددوف
حد ،فيقولوف :من روى عنو قبل ىذا التاريخ فروايتو صحيحة ،ومن روى عنو بعد ىذا التاريخ فدخلو ا٠تلل.
من األمثلة اليت إليها أشار إليو اٟتافظ ابن حجر ىنا قصة البخاري ،قصة البخاري -أيها اإلخوة-
تتلخص ُب اآلٌب :يقولوف :إف البخاري قدـ بغداد ،فلما قدمها وكاف سيطو قد ذاع وانتشر عند الناس،
فتأىبوا ٢تذا البخاري الذي ىم بأحر األشواؽ لرؤيتو ،فحينما رأوه احتفوا بو ،واجتمع حولو الناس ،وبدءوا
يريدوف أف يعرفوا ىذا البخاري الذي يسمعوف ْتافظتو العجيبة ،فكاف بعض أىل اٟتديث ُب بغداد اتفقوا
فيما بينهم على امتحاف البخاري ليعرفوا مدى صدؽ ىذه اٟتافظة اليت تدعى من عدـ ذلك ،فيقولوف :إهنم
أتوا ٔتائة حديث ،فجعلوا كل عشرة أحاديث عند راو من ىؤالء الرواة ،فجاءوا بعشرة رواة وأعطوا كل واحد
عشرة م ن ىذه األحاديث؛ لكن العشرة اليت عند فبلف من الناس أعطوه ا١تتوف فقط ،وأما أسانيدىا
فأعطوىا ا١تتوف اليت عند فبلف ،وىذه ا١تتوف عند األوؿ أعطوه أسانيد أحاديث أخرى فقلبوا عليو
األحاديث ،يعٍت ركبوا أسانيد أحاديث أخرى على متوف أحاديث أخرى ،وخلطوا ىذه ا١تائة بعضها مع
البعض ٍب جاءوا -نعم رٛتك اهلل -حديث فبلف كذا وكذا ويقوؿ اإلسناد وا١تنت ،فيقوؿ :ال أعرفو .طيب،
أملى األوؿ العشرة أحاديث اليت ،والبخاري كلها يقوؿ فيها :ال أعرفها .وجاء الثاشل ،والثالث ،والرابع إذل
آخره ،وكل حديث يقوؿ فيو البخاري :ال أعرفو .فالناس تعجبوا وقالوا :ىذا ىو ٓتاريهم الذي يقولوف ما
احدا من ىذه األحاديث ،وكل ىذه األحاديث يقوؿ :ال أعرفو ،ال أعرؼ .فلما انتهى ىذا
عرؼ وال و ً
العدد كلو ،قاؿ البخاري لؤلوؿ :أما حديثك األوؿ الذي قلت فيو :كذا كذا وكذا .فحفظو وأمبله مرة ثانية
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فصوابو أنو حديث فبلف اآلخر ،فإسناده ىو إسناد حديثك الذي عندؾ ،وأما إسناد حديثك الذي عندؾ
فهو على منت الرجل الفبلشل ،فيقولوف :رد ا١تائة حديث كلها ،وصؤّا ،وردىا إذل أصو٢تا.
يقوؿ اٟتافظ العراقي بعد ما ذكر ىذه اٟتكاية :ليس العجب أف يرد البخاري غَت الصحيح إذل
الصحيح ،ولكن العجب كيف حفظ ا٠تطأ من أوؿ وىلة فهذه -واهلل -حافظة مدىشة ،لعلكم اندىشتم.
يعٍت القصة ذكرىا ابن عدي وعنو حكاىا ا٠تطيب البغدادي ُب تاريخ بغداد ،لكن ا١تشكلة الواسطة
بُت ابن عدي والبخاري ،فابن عدي يقوؿ :حدثنا أشياخ لنا .من ىم ىؤالء األشياخ؟ ال يعرفوف ،فقد
يكونوا ثقاة ،وقد يكونوا غَت ثقاة ،وإذا كانوا ثقاة فهل ىم الذين ٝتعوا ،أو شاىدوا القصة؟ أو ينقلوهنا عن
أناس آخرين ،وإذا كانوا أناسا آخرين فقد يكونوا -أيضا -ثقاة ،وقد يكونوا غَت ثقة كما قدمنا عند الكبلـ
عن اٟتديث ا١ترسل ،ولذلك فاٟتيطة أف ال نقبل ىذه القصة؛ لكن ٯتكن أف ٪تثل بأمثلة صحيحة.
فمن األمثلة الصحيحة قصة ٭تِت بن معُت مع أيب نعيم الفضل بن دكُت ،٭تِت بن معُت واإلماـ أٛتد،
وثالث أظنو ىو أٛتد بن بشار الرمادي ،كانوا ذىبوا إذل عبد الرزاؽ بن ٫تاـ السمعاشل ُب اليمن لطلب
اٟتديث ارٖتلوا رحلة طويلة ،فلما رجعوا مروا ُب طريقهم على أيب نعيم الفضل بن دكُت ،٭تِت بن معُت أحل
على اإلماـ أٛتد أف ٯتروا على ىذا الرجل ،وقاؿ :إشل سأختربه؛ ألنو كرب ُب السن ،فأراد أف ٮتتربه ىل
اختلط أو دل ٮتتلط؟ فنهاه اإلماـ أٛتد وقاؿ لو :ال تفعل .فقاؿ :ال بد أف أفعل.
طبعا اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -يعٍت فيو ورع ،وال يريد أف يورط الرجل ،فقد يدخل ُب أحاديثو شيء
يكوف فيو نكاية عليو ،وابن معُت -رٛتو اهلل -أيضا لو وجهة صحيحة أخرى وىي حرصو على الذب عن
سنة النيب  ونقد الرواة ،ومعرفة ما قد يعًتيهم دفعو إذل ضرورة امتحاف أيب نعيم فمروا عليو.
فيحِت بن معُت أرسل إذل أيب نعيم ثبل ثُت حديثا من حديثو؛ من حديث أيب نعيم نفسو ،فأخذ ٯتلي
عليو ،أملى عليو عشرة أحاديث واٟتادي عشر قلبو ،غَت -يعٍت -سنده ،فوضع عليو إسناد حديث آخر،
فأبو نعيم ٯتلي عليو ٭تِت ابن معُت العشرة األوذل وىو منصت ويقر ،فلماء جاء إذل اٟتديث اٟتادي عشر
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استنكر ،فأجاب بأنو ال يعرفو ،وأف ىذا ليس من حديثو ،فمضى ٭تِت ابن معُت حىت وصل إذل اٟتادي
والعشرين فأحدث كما أحدث ُب األوؿ ،قلبو عليو ،فأنكره أبو نعيمٍ ،ب مضى حىت أتى اٟتديث اآلخَت.
فلما قلبو فطن لو أبو نعيم فقاؿ :أما ىذا -يشَت إذل اإلماـ أٛتد -فأورع من أف يفعل ىذا ،وأما ىذا
يشَت إذل أٛتد بن بشار الرمادي -فيقوؿ :ليس بأىل أف يصنع ىذا الصنيع ،يبدوا أنو ما بعد ما نضج ُبالعلم ،وال أظن ىذا إال منك يا فاعل ،فرفسو برجلو رفسة ،فلما خرجوا من عنده قاؿ لو اإلماـ أٛتد :قد
فعبل -ما
كنت هنيتك ،قاؿ :واهلل لرفستو ىذه أحب إرل من كذا وكذا؛ ألنو استفاد منها أف ىذا الرجل ً -
يزاؿ ْ -تمد اهلل ٤ -تتفظا بقواه ،وأنو ثقة.
فهذا الصنيع أجازه العلماء قلب اٟتديث المتحاف احملدث ،ىذا جائز؛ لكن بشرط أف يبُت القلب قبل
أف يقوـ من آّلس حىت ال يغًت بو أحد ،وىذا سبق أف أشرنا إليو ُب الكبلـ على اٟتديث ا١توضوع،
والقصص ُب اٟتقيقة ُب ىذا كثَتة ،اٟتادثة اليت بُت حفص بن غياث مع راو آخر حينما أتوا شيخا ٣تهوال،
ال أريد أف أطيل عليكم فيها ،فا١تقصود حصل -بإذف اهلل -وأما استيفاء األمثلة فهذا -يعٍت -يطوؿ.
من أنواع اإلبداؿ يقوؿ عنو اٟتافظ ابن حجر :فلو وقع اإلبداؿ عمدا ال ١تصلحة
 اآلف ىذا اإلبداؿ الذي وقع من ٭تِت بن معُت ١تصلحة أو لغَت مصلحة؟ بل ١تصلحة ،لكن يقوؿ لومثبل -فهو من أقساـ ا١توضوع ،ولو كاف وقع غلطا فهو من
وقع اإلبداؿ عمدا ال ١تصلحة -بل لئلغراب ً -
ا١تقلوب ،أو ا١تعلل.
كيف؟
مثبل -كنت مثلت لكم ْتديث  -أحد
أما النوع األوؿ :يقوؿ :فلو وقع عمدا ال ١تصلحة ،لئلغراب ً -
يذكره  -راو أبدؿ ُب بعض اإلسناد بقصد اإلغراب ،ولفت أنظار الناس إليو ،ومثلنا على ىذا ْتديث
حينما تكلمنا ،عن اٟتديث ا١توضوع ،حديث أيب وىب األسدي؛ ألف أبو ىو األسدي ىو الراوي ما غَت؛
لكنو كٍت حىت ال يعرؼ؛ لكن ا١تقصود اإلبداؿ ،التغيَت ،اإلزالة يزيل الراوي األوؿ ،ويأٌب براو آخر ،فهذا
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مثلنا لو ْتديث سهيل بن أيب صاحل الذي يرويو ،عن أبيو أيب صاحل ذكواف السماف ،عن أيب ىريرة  أف

النيب 

قاؿ:



ال تبدءوا أىل الكتاب بالسبلـ ،وإذا لقيتموىم ُب طريق فاضطروىم إذل أضيقو



ىذ ا اٟتديث قلنا :إنو رواه مسلم ّٔذا اإلسناد ،فجاء ٛتاد بن عمرو النصيييب ،وروى ىذا اٟتديث؛ ألنو
يعرؼ أف سهيل بن أيب صاحل ىو الذي تفرد ّٔذا اٟتديث ،ويريد أف يقوؿ للناس :إف عندي إسنادا ليس

عند اآلخرين ،وىو إسناد نظيف جدِّا ،فقاؿ :حدثٍت األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة أف النيب 
قاؿ  :ال تبدءوا أىل الكتاب  إذل آخر ىذا اٟتديث.
فاآلف ما الذي صنعو ٛتاد بن عمرو النصييب ىذا؟ أبدؿ سهيل بن أيب صاحل باألعمش ،يعٍت وضع
ىذا مكاف ىذا ،فهذا من أنواع الوضع ُب اٟتديث حىت لو كاف أصل اٟتديث صحيحا؛ لكنو ّٔذا الطريق
يعترب ماذا؟ موضوع ،وىذا تكلمنا عنو سابقا ،فهذا اإلبداؿ وقع عمدا وليس ١تصلحة ،فإ ًذا ىو من أنواع
الوضع ُب اٟتديث؛ لكن لو وقع ىذا اإلبداؿ غلطا فيعترب من ماذا؟ يعترب من ا١تقلوب أو ا١تعلل.
ىل تذكروف مثاال على ىذا ،البارحة ،نسينا ،يعٍت حديث من كثرت صبلتو بالليل حسن وجهو بالنهار
يعترب من أنواع ا١تعلل أو ا١تقلوبٝ ،توه ما شئتم ا١تهم أف لو علة وىي أف ىذا القلب ،أو ىذا اإلبداؿ وقع
ال لعمد وإ٪تا خطأ ،من ثابت بن موسى حينما قلنا :إف شريكا حينما أملى ذلك اإلسناد وقاؿ ىذا الكبلـ
ىو منت ذلك اإلسناد الذي أمبله ،فهذا يعترب من ا١تعلل ،أو ا١تقلوب على أي -يعٍت -وجو حدث بو
احملدث.
أيضا -ٯتكن أف يكوف ىذا من ىذا النوع يكوف حديث يعلى بن عبيد حينما رواه ،عن
كذلك ً -
سفياف الثوري ،عن عمرو بن دينار ،عن ابن عمر ،عن النيب  حديث  البييعاف با٠تيار  بدؿ عبد
اهلل بن دينار قاؿ عمرو بن دينار خطأ ،أال يعترب ىذا من ىذا النوع؟ نقوؿ :نعم ،يعترب من ىذا النوع؛ لكن
كما قلنا سابقا :-إف ىذا ال يعترب علة قادحة ُب اٟتديث؛ ألف كبل من عمرو وعبد اهلل ثقة.ص َّحف وا١ت َحَّرؼ.
قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمو اهلل :أو بتغَت؛ مع بقاء السياؽ ،فا١تُ َ
ُ
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يعٍت إذا كانت ا١تخالفة بتغيَت .اٟتقيقة أف الكبلـ على اٟتديث ا١تصحف واحملرؼ -يعٍت -٭تتاج إذل
أيضاٖ -تتاج إذل تركيز؛ ألنو ا٠تبلؼ بُت ا١تصحف
مزيد وقت أكثر ٦تا معنا اآلف وٓتاصة أف أمثلتو ً -
واحملرؼ خبلؼ يسَت ،إما ببقاء اٟتروؼ مع تغيَت الشكل؛ أو بتغيَت اٟتروؼ؛ أو غَت ذلك كما سيأٌب -إف
شاء اهلل -معنا ،وىو على أنواع ،سنقف -إف شاء اهلل -عند ىذا اٟتد ونأخذ اآلف األسئلة.
وما أدري -يعٍت -قبل أف تفًتقوا ىل تفضلوف أف نأخذ درسا الليلة؟ يعٍت على أساس ننهي الكتاب
فقط ،وإف كاف -إف شاء اهلل -يعٍت -بإذف اهلل -سننهيو نعم ،ال -إف شاء اهلل -ما ٭تتاج األمر إذل أسبوع
بإذف اهلل -إما أهنيناه ،وإال ىاه -إف شاء اهلل -أقوؿ :إف أهنيناه ُب األسبوع القادـ وإال -يعٍت -أخذنابعده يوـ أو يومُت -إف شاء اهلل تعاذل -لكن أنا -بإذف اهلل -سأبذؿ جهدي إلهنائو ،وأنا يغلب على ظٍت
أننا سننهيو -بإذف اهلل جل وعبلُ -ب الوقت ا١تناسب...
س :فيو أحد األخوة يعٍت كاف سأؿ منذ فًتة عن اٞتمع بُت حديثي آية الكرسي أف من قرأىا عند نومو
ال يقربو شيطاف ،وحديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ-



أف الشيطاف يعقد على قافية أحدكم ثبلث

عقد  يقوؿ :كيف اٞتمع بُت اٟتديثُت؟
جُ :ب فتح الباري بعض األخوة صور البارحة ا١توضع من فتح الباري وفيو -يعٍت٤ -تاولة للجمع بُت
اٟتديثُت؛ لكن الذي تطمئن لو النفس أف األصوب -كما قاؿ اٟتافظ ىنا -واألقرب أف ا١تخصوص يقوؿ:
وإف ٛتل على ا١تعنيُت ،أو العكس فيجاب بادعاء ا٠تصوص ُب عموـ أحد٫تا ،واألقرب أف ا١تخصوص
حديث الباب كما تق دـ التخصيص ،عن ابن عبد الرب ُب من دل ينوي القياـ ،فكذلك ٯتكن أف يقاؿ:
ٮتتص ٔتن دل يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطاف ،ما معٌت ىذا الكبلـ؟ يقوؿ :إف حديث عقد الشيطاف على
قافية أحدنا ىذا ٥تصوص ٔتن؟ بالذي دل يقرأ آية الكرسي عند نومو ،وأما من قرأىا عند نومو دل يشملو
اٟتديث؛ بل الشيطاف يطرد عنو ،فبل يعقد على قافيتو .أنا -يعٍت -ارٖتت ٢تذا اٞتواب مع أنو فيو -يعٍت-
أجوبة أخرى ،مع أنٍت ما اطمأننت إليها.
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س :أحد األخوة سأؿ البارحة عن ترتيب أقساـ الرد بسبب طعن الراوي بناء على ما ذكره اٟتافظ ابن
حجر.
ج :وكنت ذكرت ىذا؛ لكن يب دو أنو دل يتابع ،قلت :إف الطعن ُب الراوي يتقسم إذل طعن ُب العدالة
وطعن ُب الضبط؛ أما الطعن الذي ُب العدالة فأولو نسبة الراوي إذل الكذب ،وضع اٟتديث ،والثاشل مهمة
الراوي بالكذب ،والثالث رمي الراوي بالفسق؛ أي أف يكوف فاسقا ،والرابع اٞتهالة؛ جهالة الراوي،
وا٠ت امس البدعة؛ وصف الراوي بالبدعة ،فهذه أنواع الطعوف ُب العدالة؛ أما الطعن ُب اٟتفظ فأولو سوء
اٟتفظ ،الثاشل فحش الغلط ،الثالث الغفلة ،الرابع الوىن ،ا٠تامس ا١تخالفة للثقات .
س :أحد األخوة يقوؿ :ما الفرؽ بُت االنقطاع والسقط؟
ج :أقوؿ :الفرؽ أف االنقطاع تعريف اصطبلحي ،فاالنقطاع من أنواع السقط؛ لكن السقط أعم ،فقد
يكوف السقط يدخل فيو ا١تنقطع ،وا١تعضل ،وا١تدلس ،وا١ترسل ا٠تفي ،وا١تعلق ،وا١ترسل ،كل ىذه من أنواع
السقط ُب اإلسناد ،فا١تنقطع أحدىا ،ىذا ىو الفرؽ.
س :يقوؿ :ىل اٟتديث ا١تضطرب ضعيف.
ج :أقوؿ :نعم اٟتديث ا١تضطرب ضعيف.
س :يقوؿ :ماذا لو تعارض حديثاف إسناد٫تا صحيحاف وال ٯتكن اٞتمع بينهما ،ىل يتوقف عن العمل
ّٔما؟
ج :أقوؿ :نعم ،وسبق أف ذكرنا ىذا.
س :أحد األخوة يقوؿ :حبذا لو كتبت ىذا الشرح عند هناية الكتاب ،وأضعو ُب أحد ا١تكتبات؛ لكي
يصور .يقوؿ :وإف كنت متحرجا؛ ولكن ىو قصورنا ،واهلل ا١تستعاف؛ ألننا قد نكتب غَت ا١تراد.
ج :أقوؿ :ىذا -يعٍت -ىناؾ أحد األخوة -يعٍت -تكفل بنسخ الدرس من األشرطة وسأحاوؿ -إف
شاء اهلل -أراجعو بعد ما ينسخو ويوجد با١تكتبات؛ لكن ال يعترب مطبوعا؛ ألنٍت آذف بو على أساس أنو
درس فقط؛ لكن أما ما ىو معد للنشر ىذا ال يعد معدا للنشر ،معٌت ذلك أنٍت ال أٝتح بطباعتو ،فالطباعة

304

متن نخبة الفكر
شيء والتصوير من النسخ شيء آخر ،ينتفع بو ُب حدود معينة؛ ألف من ألف فقد عرض عقلو على الناس،
فالذي يتكلم ليس كالذي يتصدى للكتابة ،ويدقق ،و٭تقق.
س :يقوؿ :ىل ىناؾ درس بعد صبلة العشاء؟
ج :أقوؿ :ال ،خبلص يكتفى ّٔذا ،إف شاء اهلل.
س :يقوؿ :ما معٌت قوؿ احملدثُت ،عن راو من الرواة أنو أدركتو غفلة الصاٟتُت؟
ج :أقوؿ :معٌت ىذا الكبلـ أف احملدثُت يفرقوف بُت العدالة والضبط ،فقد يكوف الراوي عدال وال يكوف
ضابطا ،وجرب عن الذين -يعٍت -يوصفوف بالزىد ،والعبادة ،واٟترص على ذلك أكثر ،أف بعضهم يكوف
فيو شيء من الغفلة بسبب اىتمامو بالعبادة وإعراضو عن حفظ اٟتديث ،فإذا مسك حديثا من األحاديث
ال بد أف يهتم بو اىتماـ احملدثُت ،يعٍت سندا ومتنا وما إذل ذلك؛ بل يأخذه أخذا سهبل ،فهذا الراوي ىو
الذي يوصف بالغفلة ،فيقاؿ :إف الصاٟتُت -كما ىو موجود ُب بعض الكتب -دل يكونوا أكذب منهم،
ُب مقدمة صحيح مسلم :دل يكونوا أكذب منهم ُب اٟتديث .ويقوؿ مسلم -رٛتو اهلل :-إف ا١تراد ّٔذا
الكبلـ أهنم يقعوف ُب الكذب ،وال يتعمدونو ،والسبب انصرافهم عن حفظ اٟتديث إذل العبادة؛ لكن ىناؾ
من احملدث ُت من ىو عابد زاىد صاحل ورع تقي ومع ذلك فهو حافظ متقن ،مثل عبد اهلل بن ا١تبارؾ ،مثل
سفياف الثوري ،مثل اإلماـ أٛتد وغَتىم من العلماء ،الذين ٚتعوا بُت االثنُت.
س :يقوؿ :ىل نقوؿ :إف حديث عبد اهلل بن ا١تبارؾ الذي خالف فيو الثقاة ىو حديث شاذ؟
ج :أقوؿ :نعم ،بن اء على ىذا العرض يقاؿ :إنو حديث شاذ اللهم إال أف يكوف ىناؾ ٗتريج ٢تذه
الزيادة دل أطلع عليها ،كأف يكوف توبع ،أو ما إذل ذلك؛ لكن وجدت أهنم مثلوا ّٔذا اٟتديث ،وٯتكن أف
تراجعوا كتاب الباعث اٟتثيث للحافظ ابن كثَت ،وتعليق الشيخ أٛتد شاكر عليو ُب الكبلـ على ىذا
اٟتديث.
س :يقوؿ :ىل حديث



ال يربؾ أحدكم كربوؾ البعَت

للحديث؟ ونريد إسناده.
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ج :أقوؿ :ابن القيم -رٛتو اهلل -ادعى القلب ُب ىذا اٟتديث ولكن قولو ىذا يفتقد الدليل؛ ألنو
استدؿ على القلب برواية لعبد اهلل بن سعيد ا١تقربي ،وعبد اهلل ىذا مًتوؾ اٟتديث ،فبل يستدؿ بروايتو
إلثبات القلب ُب اٟتديث؛ ألف الراوي ال يعترب بو أصبل ،فكيف ٯتكن أف يستدؿ بقولو على إثبات القلب
ُب اٟتديث؛ فابن القيم ال يسلم لو بادعاء القلب؛ لكن ٯتكن أف تناقش ا١تسألة مناقشة أخرى ،يعٍت بغَت
ادعاء القلب ُب اٟتديث.
أعد سؤالك  ،على كل حاؿ ا١تسألة شائكة ،أنا أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز  -حفظو اهلل ُ -ب عاـ
ٔٓٗٔ كاف بعض اإلخوة يتبٌت رأي الشيخ األلباشل ُب تقدصل اليدين على الركبتُت ،والشيخ عبد العزيز مقتنع
بكبلـ ابن القيم ،ليس على التفصيل؛ ولكن النتيجة اليت توصل إليها وىي أف الركبتُت تقدماف على اليدين.
فكعادة الشباب دائما يريدوف إقناع الشيوخ بالقوة فجاءوا بكبلـ الشيخ األلباشل ُب السلسلة الضعيفة
وقرءوه على الشيخ ،والشيخ ينصت بسعة صدر ،فلما انتهوا قاؿ :أنتم تريدوف إقناعي ُب ىذه العجالة وأنا
واأللباشل جلسنا ُب ا١تدينة -ألف الشيخ عبد العزيز كاف رئيسا للجامعة اإلسبلمية فيما مضى -قاؿ :جلسنا
مددا طويلة نتناقش ُب ا١تسألة ،وىذه ا١تسألة حري أف يؤلف فيها مؤلف مستقل ،ىي من ا١تسائل العسَتة.
ولذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -قاؿ ىذا من ا٠تبلؼ السائر فبل حرج أف تقدـ اليداف أو
الركبتاف؛ ألف الفصل ُب ا١تسألة ْتد ٤تدود ال ٯتكن؛ لكن قلت لكم -يعٍت :-وجهة نظري أف اٟتديث
الذي يستدؿ بو الشيخ األلباشل أنو حديث منكر كما قاؿ البخاري ،استنادا إذل قوؿ البخاري رٛتو اهلل،
نعم.
على كل حاؿ أنا ال أريد أف أحوؿ الدرس إذل مناقشة ٢تذه ا١تسألة؛ لكن على كل حاؿ أنا أجيب على
ىذه ا١تسألة ،لو أتيت -يا أخي -للناحية اللغوية فهي تسعف الشيخ األلباشل ُب اٟتقيقة؛ ألف البعَت ركبتاه
ُب يديو ،والدليل على ىذا أنو صح ،عن عمر بن ا٠تطاب  كما ٭تكي ذلك التابعي الذي شاىده

قاؿ :رأيت عمر بن ا٠تطاب 

إذا خر ُب الصبلة خر على ركبتيو يربؾ كما يربؾ البعَت ،وىذا من أىل

اللغة تابعي ،فعندىم ُب اللغة أف بروؾ البعَت يكوف ّٔذه الصورة ،فبل ٯتكن إدعاء القلب ُب اٟتديث مع
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بناء على معٌت اختلفوا فيو أيضا من الناحية اللغوية ،ولذا قلت لكم :إف ا١تسألة شائكة ،وأنا -يعٍت٦ -تن
يهتموف ّٔا من وقت مبكر؛ لكن عجزنا نصل فيها إذل حد فاصل ،ولذلك أنا أسوغ ا٠تبلؼ فيها مع
ترجيحي وعملي ّٔذا الذي ذكرت لكم ،وىو تقدصل الركبتُت على اليدين ،قد يقوؿ أحدكم١ :تاذا -يعٍت-
أخذت ىذا ا١تفهوـ؟
أنا ُب اٟتقيقة سبق تناقشت أنا والشيخ ٤تمد بن عثيمُت  -حفظو اهلل ُ -ب ىذه ا١تسألة ،الدرس ٖتوؿ
إذل درس فقهي ،فالشيخ ٤تمد حينما تناقشت أنا وإياه أتاشل بوجهة نظر أصبحت عندي معقولة جدِّا ،قاؿ
حديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ -قاؿ :لو سلمنا با١تعٌت اللغوي ٕتاوزناه ،دل يقل النيب -عليو الصبلة
والسبلـ -ال يربؾ أحدكم على ما يربؾ عليو البعَت ،ولكن قاؿ  :كما يربؾ البعَت  ففرؽ بُت ا٢تيئة
وفرؽ بُت العضو الذي يربؾ عليو بالفعل ،كيف؟ كيف يا شيخ؟ قاؿ :نعم البعَت اآلف يقدـ صدره ،أو يقدـ
مؤخرتو حينما يقع على األرض؟ يقدـ صدره ،فالنيب  يشبو ا٢تيئة ،يقوؿ  :ال يربؾ أحدكم كما يربؾ
البعَت



فالبعَت يقدـ صدره ،وأنت حينما تقدـ يديك تقدـ أي شيء؟ فأنت ستفعل كما فعل البعَت،

فهو -يعٍت -استنباط فقهي قد يسلم للشيخ فيو وقد ال يسلم ،فأنا اقتنعت بوجهة نظر الشيخ ُب ىذه
ا١تسألة.
س :يقوؿ :ىل باإلمكاف الرجوع إذل سَت أعبلـ النببلء لئلجابة على األمثلة اليت أعطيتنا إياىا؟
ج :أقوؿ :باإلمكاف ،لكن لو ما وجدت ما يسعفك فانتقل للمراجع اليت ذكرت.
س :يقوؿ :ىبل أعدًب على مسامعنا الكتب اليت نرجع إليها ١تعرفة العلل ُب األمثلة ،وإعادة ما ينبغي
علينا عملو ،علما بأننا مبتدءوف ال نفقو شيئا ُب ىذا العلم؟
ج :أقوؿ :أما الكتب اليت ٯتكن أف ترجعوا إليها فتهذيب الكماؿ للمزي ،ومهذيب التهذيب البن
حجر ،وا١تراسيل البن أيب حاًب ،وجامع التحصيل للعبلئي .يعٍت لو رجعتم ٢تذه الكتب األربعة حتما
ستجدوف بغيتكم ،من رجع إذل السَت ،ٯتكن بعضكم ما عنده مثبل التهذيب ،وال مهذيب الكماؿ ٯتكن
يرجع للسَت؛ لكن لو دل ٬تد ما يشفي غليلو ،يبحث ،عن التهذيب ومهذيب الكماؿ ،أما بالنسبة ١تا ينبغي
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عملو فهو تأٌب ألحد األمثلة وتنظر ىذا ا١تثاؿ أين العلة فيو؟ ىنا صيغة عن ،ىذا الراوي يروي عن فبلف ،أنا
أنظر أفتح ترٚتتو ىل ٝتع من فبلف أو دل يسمعٝ ،تع منو طيب أذىب  -نسيت مرجع آخر طبقات
ا١تدلسُت للح افظ ابن حجر ،الرجوع إليو ُب حالة التدليس :فمثبل إذا جاءشل راوي يروي عن راوي بصيغة
عن ،نظرت ىل ىو شيخ لو أو ليس بشيخ لو؟ إذا كاف شيخا لو نظرت ىل ىو مدلس ،أو ليس ٔتدلس؟
إف كاف مدلسا عرفت أف موطن العلة يكوف ىنا ،فأقوؿ :إف ىذا اٟتديث آفتو وعلتو أف فبلنا وصف
با لتدليس؟ وىو ىنا دل يصرح بالسماع من شيخو ،فيكوف ىذا اٟتديث فيو ىذه العلة ،ىذا مثاؿ.
مثاؿ آخر ،نظرت ُب ا١توضع الذي فيو صيغة عن ،وإذا ّٔذا الشيخ ّٔذا التلميذ دل يسمع من ذلك
الشيخ؛ لكن ما ٝتع منو وعاصره ،يعٍت اشًتؾ معو ُب فًتة معينة زمنية من حياتو ،أو ما اشًتؾ؟ إف كاف
اشًتؾ معو ،ونصوا على أنو دل يسمع منو ،فنقوؿ :ىذا إنو مرسل إيش؟ خفي ،وإف كاف ذلك الراوي دل
يشًتؾ معو ُب شيء من سٍت حياتو ،فيقاؿ عن ىذا :إنو إيش؟ منقطع ،ىذا إذا كانت الفًتة الزمنية قصَتة
بينهما.
أما إذا كانت الفًتة الزمنية طويلة ،فأنظر إذل شيوخو؛ شيوخ ىذا الراوي ،ىل شيوخو ٝتعوا من ذلك
أيضا -ٯتكن أف يكوف منقطعا؛ لكن
الشيخ؟ فإف كاف ُب شيوخو من ٝتع من ذلك الشيخ ىنا أعرؼ أنو ً -

أيضا -واسطة
إذا كاف ُب شيوخو دل يسمعوا من ذلك الشيخ الذي روى عنو ،فمعٌت ذلك أف ىناؾ ً -
أخرى ،فأقوؿ :إف اٟتديث إيش؟ معضل.

وإذا ك اف الساقط من األعلى ،يعٍت الصحايب ْتيث أف التابعي ىو الذي عن يعٍت صيغة عن ،وىذا
الرجل ىو الذي أضاؼ اٟتديث للنيب  إذا كاف تابعيا فأقوؿ :إف اٟتديث إيش؟ مرسل ،وىكذا .
س :يقوؿ :ىل ٯتكن أف تكوف إجابة األربعة األوذل السبت والبقية يوـ األحد حىت تتاح الفرصة
للمبتدئُت مثلي لبلستفادة من اإلجابات يوـ السبت؟
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ج :نقوؿ :معلش ٯتكن -إف شاء اهلل -يعٍت آخر ،وإ٪تا ا١تقصود تقريب ىذا العلم لؤلذىاف ،أما كوف
ا١تثاؿ يعٍت يصح ُب حد ذاتو ،ؤّذه الصورة ،ؤّذه األلفاظ ٘تاما فهذا أمر آخر ،فأرجو أف يفقو اإلخوة ىذا
عٍت.
س :يقوؿ :كنت أ حضر دروس ٝتاحة الشيخ ابن باز ُب الفتح والفتاوى إذل آخره ،فقاؿ رل بعض
الطلبة :إف ىذه الدروس ال تناسبك؛ ألنك ما زلت ُب بداية طلب العلم ،وال ينبغي أف ٭تضر عنده إال
كبار طلبة العلم ٦تا سبب رل ذلك عزوفا ،عن طلب العلم ١تدة طويلة ،مع العلم أنٍت عندما كنت أحضر
كنت أشعر بالفهم ،وأشعر بأنٍت أستفيد .كيف توجهوشل؟ وما رأيكم ُب ىذا األسلوب ا١تنفر عن طلب
العلم؟
ج :أقوؿ :أيها اإلخوة ،اٟتقيقة ىذه من ا١تسائل ا٠تطَتة ُب ا١تنهج ،فأنا ُب حسب معرفيت وليعذرشل
مثبل -ال نذكر ىذه األساليب أو ال نركز
بعض اإلخوة إذا تكلمنا؛ ألهنم ُ-ب اٟتقيقة -تطاولوا ،ٯتكن أف ً -
عليها وندع األمور من باب النصيحة فيما بيننا وبينهم إذا دل يكن األمر تفاقم إذل ىذا اٟتد.
أما ّٔذه الصورة -ففي اٟتقيقة -أف ىذا من األمور اليت ال يسكت عليها ،فهناؾ -ولؤلسف -بعض
اإلخوة الذين ٢تم تصرفات حزبية لدعوة بعض الشباب ،وٮتشوف على ىؤالء الشباب إذا حضروا ٣تالس
العلم أف يتفلتوا عليهم ّٔذه اٟتجة؛ فيحذروىم من حلق العلم ّٔذا األسلوب ،إنك ما زلت صغَتا ُب
السن ،وإف ىذه الدروس ال تناسبك ،إذل آخر ما ىنالك من الًتىات ،وىذه جاىلية جديدة مهما كاف
ا١تربر ٢تا حينما يقولوف :إننا ينبغي أف نركز على تربية الشباب وما إذل ذلك ،فهذا أسلوب نرفضو ،وال ٯتكن
أف يقبل ْتاؿ من األحواؿ ،فإذا صرؼ ىؤالء الشباب عن حلق العلم فمعٌت ذلك أهنم سَتبوف على مناىج
غَت علمية ،ويعٍت كما أف ىذا يعٍت مرفوض ّٔذا األسلوب.
أيضا -بطريقة السلف الصاحل -رضي اهلل تعاذل عنهم -عبد اهلل بن عباس كاف طفبل،
فإنٍت أذكر ً -
و٬تلس على أبواب صحابة النيب  تلفحو الشمس ،وتسفو عليو الرياح ،ما الذي كاف يريد؟ ما يريد إال
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طلب العلم من الشيوخ ،فكيف -يعٍت -ينفروف؟ يعٍت أنا أعرؼ دروس الشيخ كلها ميسرة٣ ،ترد قراءة
وإمرار ،ورٔتا علق الشيخ تعليقات خفيفة،
فما فيو إنساف أبدا ٮترج بدوف فائدة مهما قل علمو أو كرب ،ال بد أف ٮترج بفائدة.
فتزىيده ُب دروس الشيخ ليس باألمر احملمود ،وٓتاصة أنو يًتؾ درس الشيخ ويذىب أين؟ يناـ؛ ألف
دروس الشيخ ُب الغالب أهنا ُب الصباح الباكر ،فتجده يذىب يناـ ،أيهما أفضل ٬تلس ُب حلقة ذكر على
األقل ما يأتيو إال األجر ،كما جاء ُب اٟتديث  ىم اٞتلساء ال يشقى جليسهم  أو يذىب فيناـ ،ال
شك أف البوف شاسع ،أيها اإلخوة.
طيب ،على كل حاؿ بقية األسئلة عليها بعد ذلك ،وسبحانك اللهم وْتمد ،نشهد أف ال إلو أنت،
نستغفرؾ ونتوب إليك.
اٟتمد هلل رب العا١ت ُت ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .قبل أف نبدأ ُب درسنا
ىذه الليلة بالنسبة لؤلمثلة اليت أمليتها عليكم نأخذ اٞتواب عن بعضها ،وبعضها نؤجلو لليلة القادمة
حسب طلب بعض األخوة؛ فاألمثلة ٙتانية ،نأخذ أربعة ُب ىذه الليلة ،والباقي نؤجلو لليلة اآلتية -إف شاء
اهلل -وأنا سأطرح السؤاؿ ،والذي يعرؼ من اإلخوة اٞتواب يرفع أصبعو ،ويبُت ذلك باٟتجة والربىاف ،كما
أشرنا لذلك سابقا.
فا١تثاؿ األوؿ الذي قاؿ فيو البخاري :وقاؿ ابن عباس -رضي اهلل عنهما -عن النيب   ال يعضد
شوكو  يعٍت شجر اٟترـ ،ماذا نسمي ىذا اٟتديث؟ ىذا اٟتديث ماذا نسميو ،نسميو معلقا ١تاذا؟ ١تاذا
ٝتيناه معلقا؟ أال ٭تتمل أف يكوف البخاري ٝتعو من ابن عباس؟ ليو؟ لعدـ ا١تعاصرة ،يعٍت كم تقدر بينهما
من الزمن؟ نعم ،أكثر من مائة قليبل أكثر من مائة بُت وفاة ابن عباس وبُت والدة البخاري ،يعٍت ٯتكن
حوارل مائة وعشرين سنة ،فببل شك أف البخاري دل يدرؾ ابن عباس ،وحينما يقوؿ :قاؿ ابن عباس ،معٌت
ذلك أنو علق اٟتديث ٔتن؟ بابن عباس ،فهذا القسم األوؿ يقاؿ لو إيش؟ معلق.
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مثبل :-حدثنا ىشاـ بن عمار ،قاؿ :حدثنا الوليد
طيب الرابع :والذي مثلنا لو بقولنا :قاؿ ابن ماجو ً -
بن مسلم ،عن األوزاعي ،عن قرة بن عبد الرٛتن ،عن الزىري ،عن أنس ..إذل آخر اٟتديث ،ما الذي
ٯتكن أف نقولو عن ىذا اٟتديث؟ تفضل يا أخي ..طيب ،قرة بن عبد الرٛتن ضعيف؛ لكن -يعٍت٨ -تن
حددنا ىذه ىي األمثلة ألنواع معينة من علوـ اٟتديث وىي ا١تعلق ،وا١ترسل ،وا١ترسل ا٠تفي ،وا١تدلس،
وا١تنقطع ،وا١تعضل ،بس نريد من ىذه األنواع ،أما األمثلة الباقية سيأتيكم -إف شاء اهلل -يعٍت عليها أمثلة
ٖتكموف على األحاديث من خبل٢تا -إف شاء اهلل -أيوه ،أحسنت -بارؾ اهلل فيك -يعٍت ىذا اٟتديث بعد
النظر فيو وجدنا ُب رواتو رجبل وىو الوليد بن مسلم ،بعد ما ْتثنا ُب ترٚتتو وجدنا أهنم نصوا على أف الوليد
بن مسلم -ىذا -يدلس ،كيف يدلس؟ يعٍت ماذا يفعل؟ يسقط واسطة بينو وبُت شيخو ،وىو الذي ٝتع
منو اٟتديث ،فما داـ أنو موصوؼ ّٔذا فيمكن أف نرد حديثو؛ لكن أنا أتساءؿ ىل نرد حديثو على
اإلطبلؽ؟ أو بضوابط معينة؟ نعم ،أيوه؛ لكن ما ىو الضابط ُب رد حديثو ،أو قبولو؟ ما الذي أدرانا أنو
دلس؟ تفضل ،نعم ،أحسنت -بارؾ اهلل فيك -إذا وجدنا قاؿ :حدثنا ،أو أخربنا ،أو حدثٍت ،أو أخربشل،
أو ٝتعت ،يعٍت بإحدى الصيغ اليت تدؿ على أنو فعبل أخذ ىذا اٟتديث ،عن شيخو ،فهنا ليس ىناؾ
إشكاؿ ،ما فيو داعي ألف نضع إشكاال ،لكن ُب ىذا اٟتديث لو نظرنا ىل صرح بالتحديث؟ ماذا قاؿ؟
قاؿ :عن ،وعن ٯتكن أف يكوف ٝتع اٟتديث من شيخو ،وٯتكن أال يكوف ٝتعو من شيخو ،وما داـ أنو
موصوؼ بالتدليس فاألصل -إ ًذا -أف ٨تتاط ُب قبوؿ ىذا اٟتديث ،ونقوؿ :ىذا اٟتديث نتوقف عن قبولو،
وىو حديث ضعيف ١تاذا؟ ألف الوليد بن مسلم مدلس ،ودل يصرح بالسماع.
طيب ،بالنسبة للمثاؿ األخَت الذي قاؿ فيو النسائي :أخربنا عمراف بن يزيد ،قاؿ :أنبأنا شعيب بن

إسحاؽ ،عن جابر   أف النيب 

ساؽ ىديا ُب حجو



ماذا نقوؿ عن ىذا اٟتديث؟ إيو،

شعيب بن إسحاؽ ،طيب ،ما الذي أدرانا أنو سقط أكثر من را ٍو؟ يعٍت بأي شيء نستدؿ؟ طيب ،ىذا
صحيح ،يعٍت لو وجدنا ىذا اٟتديث مرويِّا ،وىناؾ واسطة بُت شعيب بن إسحاؽ وبُت جابر بأكثر من
واحد ،فهنا نقوؿ إف اٟتديث معضل؟ صحيح.
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لكن ىل وجدنا ىذا اٟتديث مرويِّا يعٍت ىذا يعود للذي حكم على اٟتديث باإلعضاؿ ،فأنت اطلعت
عليو؟ ما اطلعت عليو ،ما الذي أدراؾ؟ طيب ،أنا معك ُب ىذا ،يعٍت الشعور بأف الغالب أف بُت النسائي
وبُت الصحايب -يعٍت -عدد ُب الغالب ٜتسة رواة ،أو ٨تو ذلك ،صحيح ىذا؛ لكن ال بد من التدليل،
نريد الدليل.
نعم يا أخي ،أبوه ،أي نعم ،طيب تستطيع ُٖتَدّْد ،تاريخ وفاة َمن؟ وتاريج والدة َمن؟ إيو طيب َمن
ومن التلميذ ىنا؟ قل :تاريخ والدة فبلف كذا ،أو تاريخ وفاة فبلف كذا ،يعٍت أنا أريد أحد اإلخوة
الشيخ َ

ٖتديدا كم؟ تفضل ،جابر رضي اهلل توُب سنة كم؟ أيوه ،طيب ،ىو
اللي ْتثوا فعبل ،وحددوا -يعٍت -العلة ً

يعٍت الكبلـ على العموـ.

صحيح لكن لو حصل بشكل أدؽ يكوف أفضل ،يعٍت أنت أخذت ،وفاة شعيب ال تستطيع ٖتدد
والدتو؟ كبلـ ٚتيل جدِّا ،يعٍت الكبلـ إللي قالو األخ ىذا كبلـ ٚتيل جدِّا؛ لكن ٯتكن ٨تدد بالشكل الذي
يعٍت -ما دمنا مع األخ فيو.األخ يقوؿ :نظرنا ُب شيوخ شعيب ىذا ودل ٧تد فيهم وال واحدا من التابعُت ،نعم ،فإ ًذا شيوخو؛ إما أف
أيضا٦ -تن ىم دونو ،فلنأخذ -يعٍت -أعلى حد وىو أهنم من أتباع التابعُت،
يكونوا من أتباع التابعُت ،أو ً -
فإ ًذا أقل ما يكوف أف ىناؾ تابعي وتابع التابعي ،فهؤالء كم؟ اثناف ،وسقطا على التوارل ،فإ ًذا اٟتديث

معضل ،ىذا كبلـ ٚتيل.
أيضا -نتوسع ُب ٖتديد مفهوـ العلة بشكل أدؽ ،نعم ،ولد سنة كم؟ أو توُب ،ال ،لعلك
لكن دعونا ً -

تقصد توُب ،أيوه ،أحسنت -بارؾ اهلل فيك -شعيب بن إسحاؽ كانت والدتو سنة مائة وٙتانية عشرة
للهجرة ،ووفاتو سنة مائة تسعة وٙتانُت للهجرة ،فالوالدة اليت ُب سنة مائة وٙتانية عشرة للهجرة ووفاة جابر



سنة كم؟ اختلف فيها؛ لكن األقرب أهنا ُب سنة أربع وسبعُت للهجرة ،فكم بُت وفاة جابر ووالدة

شعيب بن إسحاؽ؟ كم سنة؟ أربعة وأربعوف سنةٙ ،تاثية عشر ،أربعة وأربعوف سنة.
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طيب خذوا عندكم قاعدة ألجل ٤تاولة التحديد بالتقريب ،يعٍت ضع ُب ذىنك أف -فعبل -شعيبا بن
جابرا ،حىت تضع ىذا االحتماؿ
إسحاؽ دل يسمع من جابر ،نعم؛ لكن ىل ٭تتمل أف يكوف ٝتع ٦تن ٝتع ً
تنظر ُب شيوخو إف كاف ُب شيوخو ٦تن قيل عنو :إنو عمر ،يعٍت عاش زمنا طويبل ،عاش فوؽ ا١تائة ،وعرؼ

عن ىذا ا١تعمر أنو ٝتع من جابر ،فهنا يبقى االحتماؿ قويِّا أنو ٝتع من جابر.

لكن إذا طالعت ُب شيوخو فوجدت أف شيوخو أعمارىم متوسط أعمار أمة ٤تمد  كما قاؿ -عليو

الصبلة والسبلـ  :-أعمار أميت ما بُت الستُت إذل السبعُت ،وقليل منهم من ٬تاوز ذلك  فإذا أخذنا
اٟتد األعلى من ىذه وىو السبعوف؛ السبعوف عاما.
فعندنا شيء يسمونو سن التحمل واألداء لشيخ شعيب ولشعيب نفسو ،فالغالب أهنم يضعوف سن
ٜتسة عشرعاما لشيخو ولو ىو ،فإذا وضعت سن ٜتسة عشر عاما لشيخو؛ فعلى األقل -يعٍت -ال بد أف
يكوف ولد ُب سنة كم حىت يكوف ٝتع من جابر؟ سنة تسع وٜتسُت للهجرة ،تسع وٜتسُت ،أضف إليها
سبعُت؛ اليت ىي ا١تدة ا١تتوسطة اليت يكوف عاشها شعيب مائة وتسع وعشروف وشعيب ولد سنة كم؟ سنة
مائة وٙتاشل عشرة ىجرية ،أضف إليها ٜتسة عشر عاما ،مائة وثبلث وثبلثوف سنة.
فإ ًذا االحتماؿ ىنا قوي جدِّا على أنو ليس الواسطة بينو وبُت جابر واحدة؛ ولكن ال بد أف تكوف أكثر
من واحد؛ ألننا اآلف أخذنا بأقل التقادير ،فكيف لو أخذنا ٔتا ىو فوؽ ذلك؟ فببل شك االنقطاع سيكوف
أكثر من ىذا بكثَت ،فإ ًذا ىذه أمور ٭تتاجها احملدث دائما ُب ذىنو ويستخدمها.
مثبل -بعض احملدثُت بالدليل اٞتازـ ٘تاما على أف فبلنا دل يسمع من فبلف ،وما إذل
ولذلك لو طالبتم ً -
ذلك ،من سيقوؿ لك السند ٘تاما ،عن فبلف أنو قاؿ :إنٍت دل أٝتع من فبلف ،أو نص واحد من أقرانو ،أو
ا١تعاصرين لو على أنو دل يسمع من فبلف؟ ال؛ ولكن ّٔذه الطرؽ باستعماؿ التاريخ فهم ٭تددوف ىل ٝتع،
أو ما ٝتع؟ أضف إذل ذلك أنو إذا كاف شعيب -يعٍتّٔ -ذه الصورة -يعٍت -أخذنا السن األدسل.
فأيضا البلد ليست ىي البلد اليت عاش فيها جابر ُب الغالب أظن شعيب كوفيِّا ،و َّاال ال؟ يعٍت يغلب
على ظٍت أنو من الكوفة؛ ألنو ىو من تبلميذ أيب حنيفة ،وأبو حنيفة كوُب ،فالغالب عليو أنو كوُب وجابر
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ضا -وىذا يقوي االنقطاع الطويل؛ فهذه األمور ّتملتها نستطيع من خبل٢تا
أين؟ مكي؛ فالبلد ٥تتلف -أي ً
أف نقوؿ :إف اٟتديث ّٔذه الصورة معضل.

طيب ا١تثاؿ األخَت ،وندع الباقي لليلة القادمة -إف شاء اهلل -قاؿ البخاري :باب من طلب الولد
للجهاد .وقاؿ الليث :حدثٍت جعفر بن ربيعة ،عن عبد الرٛتن بن ىرمز ،قاؿٝ :تعت أبا ىريرة  عن
رسوؿ اهلل  أنو قاؿ  :قاؿ سليماف بن داود عليهما السبلـ  إذل آخره.
ىذا اٟتديث ماذا نقوؿ عنو؟ حديث معلق ،طيب ،ىل غَت التعليق ٯتكن أف يكوف شيئا؟ يعٍت بالنسبة
لؤلوؿ األخ قاؿ :إنو معلق ،فقلنا :نعم؛ لكن ا١تثاؿ ٯتكن أف يكوف غَت ا١تعلق ،معضل ،طيب ،ىل ىذا
اٟتديث اآلف نستطيع أف نقوؿ عنو :إنو معضل أيضا؟ ليو؟ َمن يكوف مثبل؟ ٭تِت بن بكَت ،فالساقط بُت

البخاري وبُت الليث كم؟ واحد فقط ،فهذا نقوؿ عنو :معلق ،وال نقوؿ عنو :إنو معضل ،البقية -إف شاء

اهلل -الليلة القادمة ،نعم ،لو رجعت لكبلـ اٟتافظ ابن حجر فتجد أنو حدده؛ لكن إذا نظرت ُب شيوخ
البخاري ىل فيهم من روى عن الليث؟ ٕتد مثل ٭تِت بن بكَت أنو روى عن الليث ،يكفي إي نعم.
طيب ،اآلف نستمر ُب درسنا لعلنا نقطع مسافة ،ويعٍت قد نضطر إذل السرعة قليبل.
ما زاؿ اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -يعدد أنواع ا١تخالفة ،فتذكروف أنو ذكر من ا١تخالفات ا١تدرج،
ص َّحف وا١ت َحَّرؼ.
وا١تقلوب ،وا١تزيد ُب متصل األسانيد ،وا١تضطرب ،واآلف جاء دور اٟتديث ا١ت
َ
ُ
ُ
يقول الحافظ ىنا -أو يعني:-
المخالفة  -الحديث المصحف والمحرف
ص َّحف وا١ت َحَّرؼ.
إذا كانت ا١تخالفة بتغَت مع بقاء السياؽ؛ فا١تُ َ
ُ
ص َّحف وا١ت َحَّرؼ ،وقاؿ ُب شرحو :أو إف كانت ا١تخالفة بتغَت حرؼ ،أو
فقط ىذا كبلمو ،عن ا١ت
َ
ُ
ُ
ص َّحف؛ وإف كاف بالنسبة
حروؼ مع بقاء صورة اٟترؼ ُب السياؽ؛ فإف كاف كذلك بالنسبة إذل النقط فا١تُ َ
إذل الشكل فا١ت َحَّرؼ ،ومعرفة ىذا النوع مهمة .إذل أف قاؿ :وصنف فيو فبلف.
ُ

324

متن نخبة الفكر
اآلف اٟتافظ قسم ىذا النوع إذل قسمُت ا١تصحف واحملرؼ ،وعرفهما ّٔذا التعريف ا١توجز ،فدعونا اآلف
فعبل -ٯتكن قصر ىذا النوع على ما ذكره اٟتافظ
٪تشي مع تعريف اٟتافظ ابن حجرٍ ،ب نذكر ما إذا كاف ً -
ابن حجر ،أو إنو ٯتكن أف يكوف أف أكثر من ذلك فهو يقوؿ :إف كاف التغيَت بالنسبة إذل النقط؛
فا١تصحف .ىل يستطيع أحد من اإلخوة يضرب رل مثاؿ على ىذا ،يعٍت إف كاف فهم ىذه العبارة ىا ،مثل
ٛتار وٚتار ،أحسنت -بارؾ اهلل فيك -يعٍت ٦تكن ٨تدده من األٝتاء ا١تشهورة نعم ،نعم؛ لكن نريد من
األٝتاء ا١تشهورة.
على كل حاؿ -يعٍت -ما نطيل ،ىناؾ أٝتاء ٭تصل فيها التصحيف بسبب النقط ،ومنشأ ىذا
التصحيف ُ-ب الغالب -من الكتب اليت كانت موجودة عندىم ،فلو نظرًب وتعاملتم مع الكتب ا١تخطوطة
اليت ٓتطوط قدٯتة ٕتدوف الكثَت فيها ال تنقط ،فمثبل يسار وبشار -يعٍت -رٝتها واحد؛ ألهنا إذا دل تنقط،
مثبل٤ :-تمد بن يسار أـ ٤تمد بن بشار .ما
فما تستطيع أف ٖتدد ىل ىو يسار ،أـ بشار؟ فتقوؿ ً -
تستطيع ٖتدد١ ،تاذا؟ ألهنا دل تنقط.
لكن من الذي يستطيع أف ٭تدد؟ اإلماـ الناقد العارؼ الذي يعرؼ أف ٤تمدا ىذا بتحديد طبقتو من
خبلؿ السند ىل ىو من األعلى ،أو من الوسط ،أو من األنزؿ؟ وبتحديد الشيوخ ،والتبلميذ ،وكثرة ترداده
ُب طبقة معينة من طبقات السند يستطيع أف ٭تدد ىل ٤تمد ىذا ىو ٤تمد بن يسار ،أو ٤تمد بن بشار؟
لكن الذي ليس بعارؼ ،أو على األقل قل إنساف ناسخ ٥تطوط ،فممكن يقع ُب اللبس ،ومن ىنا
ينشأ التصحيف ُب الكتب ا١تخطوطة؛ ألنو ىناؾ أناس يقاؿ ٢تم :الوراقوف والوراؽ إنساف مستأجر ينسخ
بدؿ ا١تطابع اليت عندنا اآلف ،ما كانت ا١تطابع موجودة عندىم ،وإ٪تا كاف ىناؾ أناس يشتغلوف حرفة ينسخ
الكتب ،تعطيو كتابا وينسخو لك بأجرة؛ فالوراؽ ليس بعارؼ ّٔؤالء الرجاؿ ،فبذلك ٯتكن أف يقع ُب
التصحيف.
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فإذا كاف التصحيف مع بقاء صورة ا٠تط ،صورة ا٠تط باقية لكن التصحيف حصل من جراء ماذا؟ من
جراء نقطة واحدة فقط من ٖتت والنقط اليت ُب األعلى يسار وبشار ،فهذه النقط ىي اليت غَتت ٘تاما ىذا
الرجل إذل آخر ،اٟتافظ ابن حجر يقوؿ :إ ْف كاف من ىذا النوع فهو ا١تصحف.
ومن أمثلتو الفعلية ما حصل ليحِت بن معُت -وىو إماـ ،ووقع ُب التصحيف -ىناؾ رجل يقاؿ لو:
العواـ بن مراجم تصحف على ٭تِت بن معُت إذل العواـ بن مزاحم ،ا٠تطأ أين وقع؟ ُب الزاي واٞتيم ،يعٍت
نقطة اٞتيم وضعت فوؽ الزاي ،ابن معُت أخذىا ووضعها فوؽ الراء ،فتصحف عليو ىذا الرجل ،فهذا من
أمثلة ما يقع.
مثبل -رجل يقاؿ لو أبو ٚترة ،نصر بن عمراف الضبعي -الذي ٭تضر معنا درس
أيضا ،كذلك ىناؾ ً -
ً

ُب درس مسلم يذكر أننا تكلمنا عن ىذا -أبو ٚترة ُب صورة خطو وٓتاصة الناس الذين ال يروؽ ٢تم ىذا

االسم -يعٍت -دائما يتصحف أبو ٚترة إذل ماذا أيب ٛتزة ،فالسبب أف ٛتزة مشهور وٚترة غَت مشهور،
فتجد بعضهم وغالبا ىذا يقع ُب ا١تخطوطات -يعٍت -ما وجدت ىذا االسم ُب ا١تخطوطات اليت يعٍت
ينسخها ،أو يطلع عليها أئمة حفاظ مشهورين ،فإف أبا ٚترة ىذا يقع فيو التصحيف كثَتا ،وعلى ىذا
فسر ،فهذا بالنسبة للمصحف عند اٟتافظ ابن حجر ىو يقصره على ىذا النوع.
قاؿ :وإف كاف بالنسبة إذل الشكل فاحملرؼ٦ ،تكن أحد من األخوة يضرب رل مثاال على التغَت
بالشكل ،أحسنت -بارؾ اهلل فيك -نعم ،مثاؿ َعبيدة السلماشل دائما يتصحف إذل ُعبيدة الذي ال يعرفو

يقوؿُ :عبيدة ،وىذا حىت -سبحاف اهلل -وأنا استمع إذل الراديو ُب بعض األحياف ،فبعض الذين يلقوف
بعض ا١تواعظ ،ولكنهم ما عندىم خربة برجاؿ اٟتديث ٕتد أنو يقوؿ :وقاؿ ُعبيدة السلماشلٍ ،ب يذكر قوال
عنو ،فهذا من التصحيف ،الصواب أنو َعبيدة ،يعٍت العُت بدؿ أف تكوف مضمومة أصبحت مفتوحة.

أيضا -يقع فيو التصحيف
وأمثلة ىذا كثَتة ُب الرواة الذين ّٔذه الصفة مثل بَشَت وبُشَت ،فتجد ىذا ً -

مثبل -الذي ُب مقدمة صحيح مسلم الرجل الذي كاف ُب نقاش مع ابن عباس -رضي اهلل عنهما -ما
 ًاٝتو؟ بُشَت بن كعب ،الذي يقوؿ البن عباس :ما رل أراؾ يا ابن عباس ال تنصت ٟتديثي؟ فقاؿ ابن
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عباس :إنا كنا إذا ٝتعنا رجبل يقوؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  ابتدرتو أبصارنا ،إذل آخر كبلمو -رضي اهلل تعاذل
عنو -فهذا من أمثلة احملرؼ عند اٟتافظ ابن حجر- ،رٛتو اهلل -تعاذل.
ىل -يعٍت -التصحيف والتحريف يقصراف على ىذا؟ أقوؿ :يعٍت ْتكم ا١تطالعة ُب الكتب ا١تفصلة
والكتب اليت عنيت بالكبلـ ُب التصحيف ٧تد أف اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -اختصر اختصارا ،وقسمو
ىذا التقسيم الذي -يعٍت -ال أعرؼ أف أحدا سبقو إليو ّٔذه الصورة؛ ولكن ىم يعربوف دائما بالتحريف
والتصحيف على معٌت واحد تقريبا.
والتحريف والتصحيف ينقسم عندىم إذل قسمُت :تصحيف لفظي ،وتصحيف معنوي .نبدأ
بالتصحيف ا١تعنوي؛ ألنو ليس لو أقساـ حىت نأخذ التصحيف اللفظي؛ فالتصحيف ا١تعنوي يقع ُب ا١تتوف؛
ُب متوف األحاديث ،وأمثلتو كثَتة ،وفيها شيء من الدعابة؛ فالتصحيف ا١تعنوي :لفظ اٟتديث كما ىو ما
تغَت فيو شييء؛ ال بالشكل وال بالنقط ،باؽ على ما ىو عليو؛ ولكن فهم معٌت اٟتديث يتغَت.
مثالو مثاؿ أيب موسى الزمن -رٛتو اهلل تعاذل -وكاف من قبيلة عنزة -ٯتكن بعض اإلخوة يزعل علينا إذا
كاف من قبيلة عنزة -فأبو موسى -رٛتو اهلل -ىو من األئمة؛ ولكنو أساء فهم حديث من األحاديث،
وذلك أنكم تعرفوف حديث النيب -عليو السبلـ  -أنو إذا أراد أف يصلي تُػ ْغرس بُت يديو العنزة؛ ليجعلها

سًتة لو ُب الصبلة  والعنزة مثل اٟتربة من نوع الرمح يغرس ُب األرض ،فالنيب  كاف يصلي إذل ىذه
العنزة؛ يعٍت اٟتربة٬ ،تعلها سًتة ،فأبو موسى -رٛتو اهلل -قاؿ٨ :تن قوـ لنا شرؼ -يعٍت قبيلة عنزة -صلى

إلينا رسوؿ اهلل  فهو صحف ا١تعٌت ّٔذه الصورة.
السيوطي -رٛتو اهللُ -ب تدريب الراوي يقوؿ :إنو اطلع على مثاؿ أعجب من ىذا بنفس اٟتديث،
أيضا -على أنو
بعضهم قاؿ :إف النيب  صلى إذل شاة ،كيف؟ يعٍت ظن أف عنزة عنز عنزة فعرب با١تعٌت ً -

صلى إذل شاة.

أيضا -ما ذكره ابن اٞتوزي -ط ًبعا -أظنو نقبل عن ا٠تطايب ،أو عن الدارقطٍت ،ال أذكر أف
من أمثلتو ً -

أحد احملدثُت حينما ذكر حديث النيب 



أنو هنى أف يسقي الرجل ماءه زرع غَته
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أناس جلوس فتلوموا ،فقالوا :واهلل لقد كنا نسقي مزارعنا ،ونسرح ا١تاء إذل جَتاننا ،فأخذوا يستغفروف اهلل -
جل وعبل -من ىذا الفعل ،والسبب أهنم أساءوا فهم اٟتديث الذي ا١تقصود بو السبايا من النساء ،فالنيب
 كٌت ،عن اٞتماع ّٔذه التكنية ،فنهى أف يطأ الرجل ا١تسبية ،قبل أف يستربئ رٛتها ،قبل أف ٖتيض ٍب
تطهر ،وكٌت عن ذلك بأف يسقي الرجل ماءه زرع غَته ،قد يكوف ُب بطنها ولد من غَته فيكوف سقاه ماءه،
فهذا ىو ا١تقصود ،فبعضهم أخذ اٟتديث على ظاىره ،فقاؿ ىذا القوؿ.
أيضا -ما وقع -كما يقولوف -البن شاىُت -وىو إماـ حافظ -أنو تصحف عليو حديث
ومثالو ً -
النيب   أنو -عليو الصبلة والسبلـ -لعن الذين يشققوف ا٠تطب  يعٍت يتفيهقوف يتفصاحوف أماـ
الناس ،ف يشققوف ا٠تطب ٭تاوؿ الواحد منهم أف يظهر نفسو فصيحا أماـ الناس ،فتصحف عليو يشققوف
ماذا؟ اٟتطب ،نقطة فقط أزا٢تا ،فكاف ىناؾ أناس أىل سفن جالسوف ،فقالوا :وماذا نفعل -يعٍت -بالسفن
يعٍت٨ -تن نتخذىا من ا٠تشب ونشقق ا٠تشب حىت نصنع ىذه السفن؟!فكل ىذا من تصحيف ا١تعٌت ،وىو كثَت جدِّا حىت -يعٍت -إف التصحيف ٦تكن يستمر ٢تذه األزماف،
وأنا أذكر -طبعا أنتم ال تعرفونو -أحد أئمة ا١تساجد كاف يقرأ ُب ٥تتصر السَتة للشيخ ٤تمد بن عبد
الوىاب -رٛتو اهلل تعاذل٥ -تتصر سَتة ابن ىشاـ ،فيذكر نسب قريش ،ا١تهم حىت قاؿ :وقريش من كنانة،
وتصحفت عنده ُب الكتاب إذل كنافة ،فقاؿ لو أحد اٞتلوس كنافة ،أو كنانة؟ قاؿ :واهلل ا١توجود كنافة.
طبعا غالب ما ينشأ التصحيف ىذا من عدـ اٞتلوس مع الشيوخ ،وأخذ العلم عنهم ،وإ٪تا يؤخذ العلم
من ماذا؟ من الصحف ،ولذا قيل للذي يصحف :إنو صحفي ،فهذا أكثر ما يقع التصحيف بو ،وىذا لو
كاف ٬تالس الشيوخ لعرؼ أف ا١تقصود كنانة نسب قريش من كنانة؛ لكن التصحيف كلو ينشأ من
الصحف ،فهذا بالنسبة للتصحيف ا١تعنوي ،ومثل كنافة ىذه قد تكوف يعٍت من تصحيف النظر كما سيأٌب
إف شاء اهلل.
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القسم الثاشل :ىو التصحيف اللفظي وىو أكثر األنواع والتصحيف اللفظي يقع ُب اإلسناد وُب ا١تنت
ووقوعو ُب اإلسناد ،وُب ا١تنت ٮتتلف ،فينقسم إذل تصحيف بصر وتصحيف ٝتعُ ،ب كبل ا١توضعُت ُب
اإلسناد ،وُب ا١تنت.
فمن أمثلة التصحيف ُب اإلسناد األمثلة اليت ذكرناىا قبل قليل ،ومن ٚتلتها تصحيف ٭تِت بن معُت -
رٛتو اهلل -العواـ بن مراجم إذل العواـ بن مزاحم ،فهذا يقاؿ لو :تصحيف إسناد ،وىو يقع كثَتا.
وتصحيف ا١تنت مثَّلوا لو ْتديث  أف النيب  احتجر ُب ا١تسجد  يعٍت اٗتذ حجرة من حصَت
ُب ا١تسجد ،فابن ٢تيعة -أحد الرواة -صحف اٟتديث فقاؿ :احتجم ُب ا١تسجد ،فهذا يقاؿ لو :تصحيف
ماذا؟ تصحيف منت؛ فاألوؿ تصحيف إسناد ،وىذا تصحيف منت.
والتصحيف ٭تصل بسبب السمع ،وبسبب البصر؛ أما بالبصر فؤلجل ما ذكرناه قبل قليل ،مثل أف
يكوف الكتاب غَت منقوط ،أو تكوف النقط متقاربة ،أو من جراء العجلة ،كل ىذا ٭تدث ،فمثبل أحدىم
حينما قرأ حديث النيب  قاؿ  :من صاـ رمضاف وأتبعو ستا من شواؿ  تصحفت عليو ستا إذل
شيئا فقاؿ :من صاـ رمضاف وأتبعو شيئا من شواؿ ،والسبب أهنا دل تنقط ،وىم ما كانوا يهمزوف ،فالشكل
باؽ فهذا تصحف عليو من جراء ماذا؟ من جراء النظر ،وىذا يسمى تصحيف بصر.
أما تصحيف السمع فهو يقع ُب الكلمات اليت ٥تارجها متقاربة ،وُب الغالب يكوف ٦تن كاف بعيدا عن
أيضا -ساىيا أو ما إذل ذلك ،و٥ترج الكلمات واحد ،فإنو يقع ُب ىذا التصحيف
الشيخ ،ورٔتا كاف ً -
السمعي ،ٯتثلوف لو بعاصم األحوؿ وواصل األحدب ،الحظوا أف ا١تخرج تقريبا متقارب ،عاصم األحوؿ
وواصل األحدب ،فبعضهم يتصحف عليو إذا قاؿ :حدثنا عاصم األحوؿ يظن أنو قاؿ :حدثنا واصل
األحدب .فهذا يسمى تصحيف ماذا؟ تصحيف ٝتع.
ىذه ىي أنواع التصحيف على التفصيل ،وكما قلت لكم :إف اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -اختصرىا
اختصارا ،وكما قلت :قد يعرب التصحيف عن التحريف والعكس ،واٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -ىنا
اجتهد.
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ىناؾ أئمة عنوا بكشف التصحيف ،ومن ٚتلتهم الدارقطٍت -رٛتو اهلل -ولو كتاب يثنوف عليو؛ لكن
ليت ىذا الكتاب ٮترج إف كاف موجودا ٥تطوطا ،واٟتقيقة أف مثل الدارقطٍت -رٛتو اهلل٦ -تن إذا كتب ُب
ىذه الفنوف ٬تيد ويفيد؛ لكن ىناؾ كتاب تصحيفات احملدثُت للعسكري ،فهذا حققو الشيخ ٤تمود ا١تَتة،
وىو موجود ُب ا١تكاتب يقع ُب ثبلث ٣تلدات ٯتكن أف تطالعوه.
ىناؾ من تعرض ١تثل ىذا التصحيف الذي يقع ،فأذكر ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهللُ -ب كتابو اٞتامع
ألخبلؽ الراوي وآداب السامع ،أفرد بابا ُب ىذا ا١توضوع ،وذكر أناسا ٦تن يصحف ،من ٚتلتهم ذكر عبد
اهلل ابن اإلماـ أٛتد ،وذكر عثماف بن أيب شيبة أخو صاحب ا١تصنف ،ونقل عنو أمورا عجيبة ،وىي تنقل
عنو.
واٟتقيقة -أيها اإلخوة -يعٍت أنا أردت أف أذكره -يعٍت -تنبيها على أف اإلشاعة أحيانا قد تكثر،
مثبل -جحا كل نكتة تنسب ٞتحا ،رٔتا ألنو ُ-ب األصل -كاف صاحب دعابة؛ لكن
فتذكروف أف -يعٍت ً
ٯتكن ىذا الذي يذكر عنو ما يبلغ وال معشار معشار ما قد حصل منو ،فعثماف بن أيب شيبة -رٛتو اهلل-
يقاؿ :إنو كانت فيو دعابة ،وذكر عنو بعض التصحيف ،من ٚتلة ما ذكر عنو -وىذا التصحيف الذي ذكر
عنو كثَت؛ لكن أضرب لكم من األمثلة اليت ذكرت عنو -أنو قرأ جعل السفينة ُب رحل أخيو ،فقيل لو:
 



 )ٔ( اآلية اليت ُب سورة يوسف ،فقاؿ :ال ،أنا وأخي

أبو بكر صاحب ا١تصنف ال نقرأ لعاصم ،فجعلها -يعٍت -كأهنا قراءة ،قاؿ :ىذا الكبلـ الذي تقولوف كأنو
قراءة .ويقاؿ :إنو قرأ سورة

     

  



(ٕ)

قرأىا كأوؿ البقرة آدل ترى كيف

فعل ربك بأصحاب الفيل.
أنا أستبعد جدِّا؛ بل أقوؿ :قد يكوف مستحيبل أف يقع عثماف بن أيب شيبة ُب التصحيف ١تاذا؟ ألف
الرجل من أئمة التفسَت ،وأئمة التفسَت دائما معروفوف باإلجادة ُب القراءات ،وما يفسر القرآف أحد إال وىو
 - 1سورة يوسف آية . 70 :
 - 2سورة الفيل آية .1 :
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حافظ لو ،ومطلع على ىذه األمور ،فكيف يقع ُب ىذا التصحيف الذي ال يقع فيو صغار األطفاؿ؟! وىو
لو كتاب ُب التفسَت كبَت ،فأنا أستبعد أف يصح ىذا عثماف بن أيب شيبة؛ لكن الذىيب -رٛتو اهلل -حينما
ذكر ىذا عنو ُب سَت أعبل ـ النببلء قاؿ :لعل الرجل كاف صاحب دعابة ،فلعلو كاف يداعب ،واهلل يغفر لنا
ولو؛ فالذىيب يقوؿ :إنو ما -يعٍت -ما نقد األسانيد ،أو حاوؿ أف يدقق ُب ا١تسألة ،وكأنو سلم بوجود ىذا
الشيء.
وأنا أدعو ُب اٟتقيقة إذل ضرورة التحقق من ما يذكر ،عن مثل عثماف بن أيب شيبة وغَته ،حىت عبد اهلل
ابن اإلماـ أٛتد ا٠تطيب البغدادي ذكر عنو بعض األمور اليت ال أظن أف عبد اهلل ابن اإلماـ أٛتد يقع فيها،
طبعا ال ألنو مربأ؛ ولكن ألهنا أشياء -يعٍت -يفهمها صغار طلبة العلم فضبل عن مثل ىذا اإلماـ ،فنكوف
اآلف انتهينا من ا١تصحف.
قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر:

حكم الرواية بالمعنى
وال ٬توز تعمد تغيَت ا١تنت بالنقص وا١ترادؼ إال لعادل ٔتا ٭تيل ا١تعاشل ،فإف خفي ا١تعٌت احتيج إذل شرح
الغريب وبياف ا١ت ِ
شكل.
ُ
ىذا الكبلـ -أيها األخوة -يتعلق ٔتسألة مشهورة عند علماء اٟتديث وىي الرواية با١تعٌت ،تعرفوف -
حفظكم اهلل -أف البشر ليس كلهم يستطيع أف يتلقى الكبلـ من فم الشيخ ويؤديو كما ٝتعو حرفا ْترؼ؛
بل قد ٭تفظ كثَتا من األلفاظ ،ويفوت عليو بعض األلفاظ؛ لكنو ٭تفظ ا١تعٌت ،فرٔتا وضع لفظة مكاف
لفظة.
فمثبل عندنا ثبلثة ألفاظ ،أو رٔتا أكثر كلها بنفس ا١تعٌت :أقبل ،وىلم ،وتعاذل ،ىل بينها خبلؼ؟ ما
بينها خبلؼ ،فلو أنٍت قلت :يا فبلف أقبل ،أو يا فبلف ىلم ،أو يا فبلف تعاذل أال أعترب ناديتو ،ىذا شيء؛

330

متن نخبة الفكر
مثبل -أقوؿ :يا فبلف امش ،فلفظة امش ىذه أال ٖتمل وجهُت؟ أنا أقوؿ :امش تعاذل يعٍت
لكن إذا كنت ً -
إرل ،أو امش انصرؼٖ .تتمل الوجهُت ،ف هنا ا١تعٌت ٮتتلف ،قالوا :إذا كاف الذي ٭تدث با١تعٌت عا١تا ٔتا ٭تيل
ََّ
األلفاظٔ ،تا ٭تيل ا١تعاشل من األلفاظ فهذا ىو الذي ٕتوز لو الرواية با١تعٌت ،وأما إذا كاف يعرب بلفظ قد

يكوف يؤدي معٌت زائدا ،أو معٌت ناقصا ،أو معٌت مغايرا ،فهذا ال ٬توز لو ْتاؿ من األحواؿ أف ٭تدث
با١تعٌت ١تاذا؟ ألف اٟتكم الذي ٯتكن أف يستنبط من اٟتديث يتغَت ُب ىذه اٟتاؿ.
وأضرب لكم مثاال على ىذا -ال ألجل التحقيق فهنا أحد اإلخوة ٬تمع ألفاظ اٟتديث؛ لكن على
رأي من يستنكر مثل ىذه اللفظة -تعرفوف حديث النيب   أنو ذكر قبض الرب جل وعبل للسموات
واألرض ُب تفسَت قوؿ اهلل جل وعبل :والسموات مطويات بيمينو  الرواة رووه ويقبض األراضُت السبع
بيده األخرى ،أحد الرواة قاؿ :بشمالو .فالذين يستنكروف ىذه اللفظة يقولوف :إف ىذا الراوي عرب ٔتاذا؟
عرب با١تعٌت؛ لكن إذا سلمنا ّٔذا الفهم ما يأتينا أحد من اإلخوة ويناقشٍت ُب ا١تسألة ،فحىت اآلف يعٍت ما؛
بناء على من يستنكر ىذه اللفظة ويقوؿ :ىذا الراوي عرب با١تعٌت ىل يكوف ىذا الراوي أتى
لكن نقوؿ ً
با١تعٌت الدقيق؟ ال ،أقوؿ :ما أتى با١تعٌت الدقيق؛ ألنو أتى ٔتعٌت يًتتب عليو مسألة أخرى وىي إثبات صفة
زائدة ،أو -يعٍت -وصف صفة من صفات اهلل جل وعبل ٔتعٌت أمشل ،أو أكثر دقة ٦تا ىو مذكور ُب
اٟتديث اآلخر بيده األخرى ،فمثل ىذا -يعٍت -لو صح فعبل أف ىذا الراوي عرب با١تعٌت نستطيع أف نقوؿ:
إنو عرب تعبَتا غَت دقيق.
التعبَت -أيها اإلخوة -ليس فقط بتغيَت لفظ مكاف لفظ؛ بل قد يكوف اللفظ كلو ،وقد يكوف
أيضا -عا١تا ٔتا ٭تيل ا١تعاشل من
أيضا -فقالوا :ال ٬توز لو أف ٮتتصر اٟتديث إال إذا كاف ً -
باالختصار ً -
جيدا وىو حديث ،وىو قوؿ النيب   ال يتفرقن عن بيع إال
األلفاظ ،وعندكم احملشي يعٍت ذكر مثاال ً
عن تراض  فلو جاءنا راو واختصر ىذا اٟتديث ،وقاؿ :إف النيب  قاؿ  :ال يتفرقن عن بيع



فهذا االختصار ٥تل ،أو غَت ٥تل؟ ٥تل جدِّا؛ ألف أداة االستثناء اليت استثٌت منها بعض الشيء ما أتى ّٔا
وىي مهمة تكوف فهو اآلف ّٔذه الصورة ينهى عن التفرؽ عن البيع على وجو اإلطبلؽ عن تراض ،أو عن
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غَت تراض ،بينما اٟتديث نص على أنو إذا كاف التفرؽ عن تراض فبل بأس بذلك ،فهذا مثاؿ االختصار
أيضا -وىو ٦تا جعلوه من ا١تباحث ا١ترادفة ١تبحث الرواية با١تعٌت.
ا١تخل ً -

وىذا الكبلـ الذي ذكرتو لكم ىو القوؿ -يعٍت -الراجح ،وعلى االختصار؛ لكن ٢تم مذاىب ُب ىذا،

فهناؾ من العلماء من دل ٬تز الرواية با١تعٌت أصبل ،مثل ٤تمد بن سَتين -رٛتو اهلل -وغَته حىت حكي ىذا،
عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل تعاذل عنهما -فيقوؿ :ال بد أف يؤدى اٟتديث بنفس اللفظ؛ لكن -
يعٍت -وجدنا أف الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -الغالبية العظمى منهم كانوا يؤدوف اللفظ الواحد عن

النيب  اٟتديث الواحد عن النيب 

بألفاظ بينها شيء من االختبلؼ؛ لكن ٕتد أف ا١تعٌت واحد،

ولذلك كاف بعض الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -إذا حدث أردؼ ذلك بقولو ،أو كما قاؿ  أو ٨تو
ذلك ،وىكذا -يعٍت -من األلفاظ اليت يستعملوهنا ،فهذا يدؿ على أهنم كانوا يعربوف با١تعٌت ،ودل يكونوا
يؤدوف اللفظ ٘تاما كما ٝتعوه من النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ىناؾ من العلماء من قاؿ :إف الرواية با١تعٌت
ٯتكن أف ٧تيزىا ُب األلفاظ دوف ا١تركبات دوف اٞتمل الطويلة؛ ألف اللفظ سهل ،يعٍت لو أخطأ الراوي فيو
فا٠تطػأ ٯتكن أف يستدرؾ ،وُب الغالب أف اللفظ ال ٭تتمل -يعٍت -أف يؤتى بلفظ آخر يكوف ٤تتمبل ١تعٌت
زائد ،أو غَت ذلك؛ لكن لو غَت ٚتلة كاملة فلرٔتا تغَت سياؽ اٟتديثْ ،تيث يًتتب على ىذه اٞتملة اليت
أتى ّٔا معاف زائدة ،ويًتتب عليها استنباط أحكاـ دل تكن موجودة ُب أصل حديث النيب  فهذا مذىب
لبعض العلماء قاؿ -يعٍت :-ال بد أف يكوف التغيَت فقط ُب األلفاظ مثل ما قلت لكم ،يعٍت ٦تكن نعرب
ّٔلم مكاف تعاؿ؛ لكن ال يذىب فيسوؽ حديث كامل ٔتعٌت آخر ال.
تقوؿ علي ما دل أقلو فليتبوأ
مثالو -يعٍت  -من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ٔ تن َّ

مقعده من النار كذب ،تقوؿ :أليستا ٔتعٌت واحد؟ ٔتعٌت واحد يًتتب عليو إخبلؿ ٔتعٌت اٟتديث ما يًتتب
عليو أي شيء؛ لكن لو قاؿ :إف النيب  مهدد الذي يسمع منو حديث ويؤديو بلفظ آخر .فهذا -يعٍت-
فهم معٌت من اٟتديث ْتسب فهمو ،فعرب ّٔذا اللفظ ،وحقيقة اٟتديث ال يقصر على ىذا ا١تعٌت؛ بل ىذا
ا١تعٌت ٯتكن أف يستفاد من اٟتديث بناء على التوسع ُب االستنباط لكن اٟتديث -يعٍت -واضح أنو يهدؼ
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-أوال١ -تن اختلق حديثا على النيب 

٤تتمل؛ لكن لو وجدت قرينة تدؿ على أف الصحابيُت اللذين

روياه أخذاه ُب ٣تلس واحد ،فهذا يدؿ على أهنما روياه با١تعٌت.
أيضا -من رأى أف التعبَت با١تعٌت ٬توز ل لصحابة فقط دوف غَتىم ،وحجتهم ُب ذلك أف
من العلماء ً -

الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -كانوا عربا فصحاء يعرفوف ا١تعاشل اليت لو عرب عنها بألفاظ غَت األلفاظ
أيضا -مذىب لبعض العلماء.
اليت ٝتعوىا من النيب  لتغَت معناىا فهذا ً -

وعلى كل حاؿ أقوا٢تم ُب ىذا -يعٍت -كثَتة؛ لكن ما ذكرتو لكم ىو ا٠تبلصة ،وأكثر ما يركز عليو

مذىبُت؛ إما ا١تذىب القائل بعدـ اٞتواز إطبلقا ،أو ا١تذىب القائل باٞتواز ّٔذه القيود والشروط ،وحينما
نقوؿ باٞتواز ىم ال ٮتتلفوف أف من كاف عارفا باللفظ فإنو ٬تب عليو أف يؤدي نفس اللفظ؛ ولكن إذا دل
أيضا -إىدار جزء من حديث النيب  فهذا اٞتزء ما داـ أنو ٯتكن
يكن عارفا باللفظ فهذا يًتتب عليو ً -
أف يعرب عنو با١تعٌت الصحيح السليم فبل بأس بذلك.

٦تن كاف يرى الرواية با١تعٌت ويستعملها البخاري -رٛتو اهلل تعاذل -وىذا واضح وضوحا بيّْنا ُب
صحيحو ،فإنك ٕتد اٟتديث الواحد يرويو ُب موضع ويرويو ُب موضع آخر ،والشيخ ىو نفس الشيخ؛ أي
إنو ما ٝتع اٟتديث إال بلفظ واحد من الشيخ؛ لكن ٕتد البخاري يسوقو ُب موضع بلفظ ،ويسوقو ُب
موضع بلفظ آخر ا١تعٌت واحد؛ لكن األلفاظ فيها شيء من االختبلؼ ،فالبخاري -رٛتو اهلل -عرؼ بأنو
٦تن يرى الرواية با١تعٌت.
َّأما مسلم -رٛتو اهلل -فمن جراء تفضيلهم كتابو -وطبعا ىذا ليس على اإلطبلؽ ولكن من جراء
الًتتيب وبعض ا١تعاشل األخرى -فضلوا كتاب مسلم على كتاب البخاري ،قالوا :ألف البخاري يروي الرواية
با١تعٌت؛ أما مسلم فكاف ملتزما بأداء األحاديث كما ٝتعها؛ ألنو ألف كتابو وأصولو حاضرة؛ بل وكثَت من
مشاٮتو كانوا أحياء ،فلو اشتبو عليو لفظ لراجعهم ،فلذلك ٕتد -يعٍت -سياؽ مسلم لؤلحاديث -يعٍت-
يكوف أجود من سياؽ البخاري ،يعٍت فيو شيء من التماـ واٟتصر.
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نقل اٟتافظ ُب شرحو كبلـ للقاضي عياض حينما ذكر أنو ينبغي أف يسد باب الرواية با١تعٌت -يعٍت-
حىت ال يتسلط أحد على أحاديث النيب  فيعرب عنها بتعبَتات قد ٗتل با١تعٌت ،ا١تراد ىذا الكبلـ كلو فيما
إذا كاف اٟتديث يعٍت ألفاظو واضحة ومعانيو ظاىرة فيو.
بعض األحاديث تكوف فيها بعض األلفاظ اليت ُب الغالب أهنا ال تنسى ،ولذلك الرواة يؤدوهنا كما
ٝتعوىا ،فمثبل التحنث ،كاف النيب  يتحنث ُب غار حراء ،ىذه اللفظة غريبة ،أو ال؟ فيها غرابة ،ولذلك
دائما األذىاف -يعٍت -تلتقط الغريب وٖتفظو ُب الغالب ،فمثل ىذه األلفاظ -يعٍتُ -ب الغالب فإهنا تؤدى
كما ٝتعت.
لكن نلتفت اآلف لفتة أخرى إذل نوع من أنواع اٟتديث وىو ما يسمى بغريب اٟتديث ،غريب اٟتديث
أيها اإلخوة -ا١تقصود بو األلفاظ اليت يشكل معناىا على بعض الناس فتبُت لو ،وىذه األلفاظ إ٪تا أشكلمعناىا بسبب قلة استعما٢تا ،وال شك أننا لو جاءنا اآلف واحد وقرأ علينا بعض ا١تعلقات السبع -وىي لغة
عربية -ألصبح كأنو يتحدث بلغة أجنبية عنا ،ألفا ظ ُب كثَت من ا١تواضع ٯتكن دل نسمعها إال ألوؿ وىلة،
أو ٝتعناىا؛ لكن ما نعرؼ ما معناىا ،فمثل ىذه األشياء كلها ٖتتاج إذل بياف.
العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -خدموا علوـ الكتاب والسنة خدمة جليلة ،فما تركوا ال شاردة وال واردة إال

وقيدوىا وخدموىا ،فنجد العلماء عنوا بشرح الغريب الواقع ُب كتاب اهلل -جل وعبل -وُب سنة النيب 
فمنهم من ألف ُب غريب القرآف ،ومنهم من ألف ُب غريب السنة ،ومنهم من ٚتع بُت النوعُت؛ فممن
ألف ُب غريب القرآف الراغب األصفهاشل ُب كتابو ا١تفردات؛ ولكن الذي يهمنا الذين ألفوا ُب غريب السنة،
فأقدـ من عل مناه ووصل إلينا كتابو أبو عبيد القاسم بن سبلـ ،وكتابو اٝتو غريب اٟتديث ،وىو مطبوع
اآلف ُب أربع ٣تلدات؛ ولكن ترتيبو صعب ،ولذلك عمد الدكتور ٤تمود ا١تَتة إذل وضع فهرس لو ٮتدـ
طالب العلم للعثور على األحاديث اليت يريد -يعٍت -معرفة شيء من ا١تعاشل اليت فيها ،فهناؾ فهرس وضعو
للكتاب.
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أيضا -إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب لو كتاب غريب اٟتديث ،وطبع ُب جامعة أـ القرى؛ وإف
فكذلك ً -
كاف ناقصا؛ لكن ىذا الذي وجد منو ،وكذلك ابن قتيبة الديناوري لو كتاب غريب اٟتديث ،وىو مطبوع
أيضا -من أحسنها كتاب ا٠تطايب غريب اٟتديث ،وىو من الكتب
أيضاُ -ب ثبلث ٣تلدات ،وكذلك ً -
 ًأيضا -اليت طبعت ّتامعة أـ القرى ،ويقع ُب ثبلثة ٣تلدات.
ً -

لكن ىذه الكتب كلها اليت ترتيبها عسر ،فمنها ما خدـ ووضع لو فهرس ُب آخر الكتاب مثل كتاب

ا٠تطايب ،ىناؾ فهرس خدمو احملقق وضع لو فهرسا ُب اآلخَت ،ومنها ما دل يوضع لو فهرس مثل كتاب أبو
عبيد؛ ولكن وضع لو فهرس بعد ذلك -يعٍت -احملقق ،ما وضع لو فهرسا.
ولكن الكتب اليت رتبت ترتيبا جيدا من أحسنها كتاب النهاية ُب غريب اٟتديث البن األثَت ،وىذا ىو
أحسنها ترتيبا ،ويعترب أخذ ما تضمنتو الكتب السابقة ،ورتبو ىذا الًتتيب اٞتيد ،ولذلك من السهولة أف
تعثر على الكلمة اليت تريدىا ُب ىذا الكتاب مرتبة ْتسب اٟتروؼ األّتدية ألفا باء تاء ثاء جيم إذل آخره،
فمثبل ىلم تذىب إذل حرؼ ا٢تاء بعدىا الـ بعدىا ميم ،وتبحث فتجد معناىا يفصلو ويشرحو لك ،ىناؾ
أبو عبيد ا٢تروي ،ألف كتابا ٚتع فيو بُت غرييب القرآف والسنة ،واٝتو كتاب الغريبُت ،والكتاب مطبوع -
أيضا -اآلف.
ً

ىذا بالنسبة لغريب اٟتديث ٭تتاجو طالب العلم الذي يريد أف ال يقتصر على ٣ترد الرواية؛ رواية

اٟتديث ،ومعرفة الصحيح من السقيم فقط؛ ولكن يريد أف يستنبط ما ُب ىذا اٟتديث من الفوائد،
فاستنباطو الفوائد يبٍت على معرف ة ا١تعٌت الكامل لذلك اٟتديث ،فإذا صادفتو بعض األلفاظ الغريبة فببل
شك أهنا ستكوف عائقا ُب طريقو؛ لكن إذا حلت فمعٌت ذلك أف ىذا الطالب استطاع أف يتجاوز
الصعاب ،وأف يستنبط ما يريده من ذلك اٟتديث ،ولذلك علماء اٟتديث خدـ ىذا الفن -كما قلت
أيضا -علماء ا١تصطلح أرشدوا طالب اٟتديث إذل ىذا َّبوبوا ىذه األبواب،
لكم -ىذه ا٠تدمة ،وكذلك ً -
وأرشدوه إذل أنو إذا احتاج إذل شرح غريب فعليو أف يرجع إذل ىذه الكتب.

ىناؾ -أيها األخوة -شيء يسمونو بياف ا١تشكل ،أحيانا ال ٧تد اللفظ غريبا علينا ْتيث إنو يشكل
صعوبة ُب فهم معناه ولكن يكوف اللفظ فيو صعوبة ُب ٖتديد معناه ،فقد يكوف ٛتاؿ أوجو ،فيحتاج األمر
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إذل أف يبُت العلماء ما ا١تراد من ىذا اٟتديث ،وُب الغالب أف ىذا ٭تصل بُت األحاديث اليت ظاىرىا
التعارض.
فتذكروف السؤاؿ الذي ألقي علَ َّي ،كيف ٧تمع بُت حديث أيب ىريرة أف النيب  قاؿ للشيطاف الذي

علمو آية الكرسي قاؿ  :صدقك وىو كذوب  وكاف من ٦تا علمو أنو قاؿ  :آية الكرسي تقرأىا

عند منامك ،وال يقربك شيطاف حىت تصبح  وحديث النيب 
قافية أحدنا إذا ناـ ثبلث عقد ويقوؿ زل فعليك ليل طويل



اآلخر



إف الشيطاف يعقد على

فهذا اٟتديث يثبت أف كل واحد منا عليو

شيطاف ،وذاؾ اٟتديث ال يقربك شيطاف ،فكيف نوفق بُت اٟتديثُت؟ ىذا ىو ا١تشكل ُب اٟتديث ،مشكل
اٟتديث يقع ىنا ،فعبل ىذاف اٟتديثاف أمر٫تا مشكل ،كيف ٭تل ىذا اإلشكاؿ؟
ىنالك العلماء خدموا ىذا الفن ،وىذا سبق -يعٍت -تكلمنا عنو من زاوية أخرى ،وىو ُب ٥تتلف
اٟتديث -كما قدمنا سابقا -فقلت :إف الشافعي -رٛتو اهلل٦ -تن عٍت ّٔذا وألف كتابو ٥تتلف اٟتديث،
وكذلك ابن قتيبة ،وكذلك الطحاوي ُب كتابو مشكل اآلثار ،ىم يطرقوف ىذه ا١تعاشلٕ ،تد الطحاوي -
مثبل :أنا ما أذكر أف الطحاوي قاؿ ىذا؛
مثبل -يأٌب ّٔذين اٟتديثُت ،ويقوؿ :الصواب فيها أف النيب ً 
ً

لكن يعٍت من باب التنبيو  -الصواب ُب ىذا أف النيب 

أخرب أف الذي يناـ وال يقرأ آية الكرسي يعقد

الشيطاف على قافيتو ثبلث عقد ،أما إذا قرأ آية الكرسي فبل يستطيع الشيطاف أف يعقد عليو ىذه العقد،
ولذلك ينبغي للمسلم أف ٭ترص على قراءة آية الكرسي قبل أف يناـ ،ٯتكن أف ٮترج ّٔذا ا١تعٌت الذي يفك
بو اإلشكاؿ الوارد ُب ىذين اٟتديثُت ،فهذا ىو ا١تقصود ٔتشكل اٟتديث.
بعد ذلك انتقل اٟتافظ ابن حجر إذل مبحث اٞتهالة  -والساعة العاشرة اآلف ،وبعض اإلخوة يعًتض
على -يعٍت -االستمرار خاصة ُب مثل مبحث اٞتهالة ،فهو يريد شيئا من الطوؿ ،فعلى كل حاؿ لعلنا -
إف شاء اهلل -نأخذه ُب الليلة القادمة -بإذف اهلل -ونقف عند ىذا اٟتد وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد -
نعم ،بكرة العصرٟ ،تظة يا إخواف ،يعٍت عشاف ٨تدد ،بكرة العصر ما فيو درس ،طيب شيخنا الفاضل أخذ
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الوقت ،خبلص ما داـ أخذ الوقت من سبق .ىذا أنا ُب ظٍت -يعٍت -أنو ما فيو يعٍت إشكاؿ؛ ألف الرواية
ا١تضبوطة وال تعد ،ىذه ىي الرواية ا١تضبوطة.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :أال ترى ترؾ ا١تراجعة ُب أوؿ الدرس؛ ألهنا تأخذ حوارل ثلث ساعة ،وىذا وقت
مهم وكثَت ،و٨تن نرغب ُب إكماؿ التحفة؟
ج :أقوؿ- :إف شاء اهلل -التحفة سنهيها بإذف اهلل؛ ألف ا١تباحث اليت ستأٌب بعد اٞتهالة مباحث -
يعٍت -سهلة جدِّا ٦تكن نطوي فيها ا١تسافة بسرعة -إف شاء اهلل -بالنسبة للمراجعة أنا ُ-ب اٟتقيقة -رل -
يعٍت -كم ليلة ما راجعت؛ لكن بالنسبة ٢تذه الليلة ما يعترب مراجعة ،وإ٪تا ىو تطبيق عملي ،والتطبيق
العملي مهم.
س :يقوؿ :ذكر ابن كثَت ُب البداية والنهاية أف ا٠تطيب البغدادي معروؼ بتحاملو على اٟتنابلة ،فهل
ىذا صحيح؟ و١تاذا؟
ج :أقوؿ :يعٍت أنا أفضل مثل ىذا أف نقوؿ:










  







     
 )ٔ(   فكما أف ا٠تطيب -رٛتو اهلل -يعٍت قد يظهر منو بعض

أيضا -اٟتنابلة ٖتاملوا عليو ٖتامبل ُب اٟتقيقة -يعٍت-
التحامل؛ لكن أنا أعترب أنو معذور أشد العذر؛ ألف ً -

مثبل -السقا ُب وقت كاف الرجل ٭تمل القربة على ظهره ،فا٠تطيب -رٛتو
فيو ظلم لو ،فكانوا يؤاجروف ً -
اهلل٬ -تلس بُت الطبلب ،وكتبو معو أصوؿ ما ىي مصورة ،ما عندىم آلة تصوير وال مطبوعة ،أصوؿ
٥تطوطة باليد -يعٍت٣ -ترد نقطة ماء تذىب الكتابة ،فيؤاجروف السقا ،ويأٌب كأنو والناس ٣تتمعوف عليو،
فكأنو واقف ليطالع مع الناس وىو يرخي زماـ القربة قليبل حىت ينتثر ا١تاء على كتب ا٠تطيب البغدادي
فيذىبها ،أحيانا يقوـ لصبلة الفجر فيجد الباب؛ باب بيتو قد لطس ،يأتوه ُب الليل فيطلسوف الباب فتفوتو
 - 1سورة البقرة آية .134 :
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صبلة اٞتماعة ،وأنواع -يعٍت -أذية -سبحاف اهلل -كثَتة جدِّا الذي يقرؤىا يقوؿ األوذل االبتعاد عن مثل
مثبلٖ -تامل وال شيء فهو بسبب ما لقيو من الظلم منهم.
ىذه األمور ،فيعٍت فلو ً -
س :يقوؿ :تقصد عثماف أبو شيبة مؤلف كتاب العرش ؟
ج :أقوؿ :ىذا الذي ألف كتاب العرش ٤تمد بن عثماف بن أيب شيبة إف دل ٗتٍت الذكرة ،وقد يكوف ىو
عثماف بن أيب شيبة؛ لكن الذي ُب ذىٍت ىو ٤تمد بن عثماف بن أيب شيبة.
س :يقوؿ :وابن كثَت تكلم ُب أيب شيبة أيضا؟
ج :أقوؿ :ال ،ىو تكلم ُب ٤تمد بن عثماف بن أيب شيبة ،ما تكلم فيو؛ لكن يذكر -يعٍت -كبلـ
بعض العلماء فيو.
س :أحد اإلخوة يقوؿُ :ب حديث رواه أبو داود ُب سننو ،ساؽ إسناده -يعٍت -ا١تهم رأيت رسوؿ اهلل



يعقد التسبيح ،قاؿ ابن قدامة ُب ٯتينو ىل ىذا يعد من ا١تدرج ُب اإلسناد؟ فإف ابن قدامة تفرد ّٔذه

اللفظة بلفظ بيمينو ،والباقوف رروه بلفظة بيده؟
ج :أقوؿ :ال ،ما ىذا ما نسميو من نوع اإلدراج؛ ولكن نسميو من الرواية با١تعٌت ،وىي رواية ٥تلة ،فإف
لفظة بيده غَت لفظ ة بيمينو ،فاليد ٖتتمل اليمُت والشماؿ ،وا١تفروض من الراوي أف يتقيد باللفظة نفسها
فهو عرب بيمينو ،فخالف ٚتيع الرواة الذين رووا اٟتديث ،ولذلك أخطأ ىو ُب روايتو ،الصحيح بيده.
س :أحد اإلخوة  -جزاه اهلل خَتا -يعٍت يبدوا رل أنو يرى يعٍت بعض اإلخوة يتساءؿ فيجلس على إلية
يد خلفو ىكذا ،ويذكر اٟتديث الوارد ُب ىذا أهنا جلسة ا١تغضوب عليهم ،كاف يريد أف ينبو؟
ج :فأقوؿ :نعم أوذل أف ينتبو اإلخوة ،فبل ٬تلسوا ىذه اٞتلسة اليد ،أو اليدينن.
س :يقوؿ :ذكر ٝتاحة الشيخ ابن عثيمُت  -حفظو اهلل -أف ىناؾ كتابا يسمى با١تغٍت ،وقاؿ :إنو
كتاب مفيد لطالب العلم يقع ُب حوارل ثبلثُت ورقة ُب فهم ا١تصحف من األٝتاء .فهل ىو مطبوع؟ وماذا
تعرؼ عنو؟
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ج :أقوؿ :نعم كتاب ا١تغٍت ُب ضبط األٝتاء مطبوع ُب ٣تلد ليس بكبَت اٟتجم؛ لكن ىناؾ -يعٍت -ما
ىو -يعٍت -أوسع من ا١تغٍت ىذا فهناؾ ابن ماكوال األمَت -رٛتو اهلل -ألف كتابو العظيم النافع اإلكماؿ
أيضا -اٟتافظ ابن حجر -يعٍت -ألف كتابًا ُب
أيضا -اٟتافظ الذىيب ألف مشتبها مثلو وىناؾ ً -
وىناؾ ً -
ا١تشتبو ٝتاه تبصَت ا١تنتبو ُب ٖترير ا١تشتبو ،فهناؾ -يعٍت -كتب ألفت ُب ىذا ٯتكن للذي يريد أف يطلع

عليها.
س :يقوؿ :روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أف النيب  قاؿ:



يكوف قوـ ُب آخر الزماف ٮتضبوف ّٔذا السواد كحواصل اٟتماـ ال ير٭توف رائحة اٞتنة  فهل ىذا اٟتديث
صحيح؟
ج :أقوؿ :نعم اٟتديث صحيح.
س :ىل التسمية ُب الوضوء واجبة ،وما رأيك ُب قوؿ اإلماـ أٛتد أنو ال يثبت ُب ىذا الباب شيء؟
ج :أقوؿ :أما بالنسبة للوجوب ،فأنا ال أرى الوجوب؛ لكن مثل ىذه ا١تسائل أفضل التسمية خروجا -
يعٍت -من ا٠تبلؼ ،وكنت -يعٍت -دائما -يعٍت -أحاوؿ أف أتذكر إذا وصلت للبيت البحث ،عن حديث

ما أدري كيف مر علَ َّي أف النيب 

قاؿ ٞتابر  :صب علَ َّي وضوئي ٍب قاؿ :بسم اهلل  وأذكر أف

الذي -يعٍت -ذكره قاؿ :إنو ُب مسلمُ ،ب صحيح مسلم ،فلعل يعٍت أحد اإلخوة إذا تفرغ واستطاع أف
يبحث ،عن ىذا اٟتديث ُب صحيح مسلم ،فإذا كاف موجودا ُب صحيح مسلم ّٔذه الصورة ا١تذكورة فهو
يعترب أصبل ُب التسمية؛ لكن نعم ال ٬تب على الوجوب؛ لكن يدؿ على مشروعية التسمية ،فأقوؿ ىذا -

يعٍت -للتذكَت؛ لعل بعض اإلخوة ٮتدمنا ُب ىذا ،ألنٍت كثَت النسياف.
اٟتديث -يعٍت -فيو ضعف حىت وإف -يعٍت -حسنو فيو بعض ..ولذلك اإلماـ أٛتد يقوؿ :ال يثبت
ُب الباب شيء؛ لكنو يعملوف بس -يعٍت -احتياطا.
س :يقوؿ أحد اإلخوة :أيهما أفضل ألفية العراقي ،أو ألفية السيوطي؟
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ج :سبق أف تكلمت عن ىذا؛ لكن يبدو أف األخ ما كاف موجودا ،وقلت :إف ألفية السيوطي
تضمنت ا١تعاشل اليت ُب ألفية العراقي وزادت عليها ،فأنا أعترب أهنا أفضل.
س :وما ىو أفضل شروح ٢تما؟
ج :أقوؿ شروح ألفية السيوطي أفضل شرح الوحيد  -أصبل تقريبًا ىو الوحيد ا١تكتمل  -ىو شرح
الًتمسي ،وأما ألفية العراقي فأحسن شرح فتح ا١تغيث للسخاوي.
س :يقوؿ :وىل من أتقن وتعلم نزىة النظر يعترب أدل ٔتصطلح اٟتديث أـ ال بد أف مع النزىة كتاب
آخر؟
ج :أقوؿ :النزىة تعترب -يعٍت -من ا١تتوسطات -يعٍت -شرحت شرحا ٥تتصرا الذي ىو النخبة؛ لكن
ال يعترب كل ما ُب النزىة ىو كل ما ُب علم ا١تصطلح؛ بل ينبغي لطالب العلم يتجاوز ىذه ا١تراحل بعد
ذلك ىذه ا١تراحل ويتوسع ُب دراسة علم ا١تصطلح أكثر.
س :يقوؿ :ما ىو أٚتع الكتب ُب مصطلح اٟتديث؟
ج :أقوؿ :يعٍت صعب أف أقوؿ :إف الكتاب الفبلشل يغٍت عن كل الكتب؛ لكن الذي -يعٍت -يريد
ا١تطوالت يقرأ ُب فتح ا١تغيث للسخاوي ،يقرأ ُب ُب تدريب الراوي للسيوطي ،وُب النكت البن حجر
فسيجد ُب ىذه الثبلثة علما ٚتا.
س :أحد اإلخوة -يعٍت -أعاد علينا ما كنا ذكرناه قاؿ :ىل حديث أيب ىريرة الذي هنينا فيو ،عن
خرور كخرور البعَت ىل ىذا اٟتديث يعترب مصحفا؛ ألف أولو ٮتالف آخره؟
ج :أقوؿ :ىذا تكلمنا عنو إف ىذا اٟتديث ابن القيم ادعى أنو مقلوب ،وأف الصواب وليضع ركبتيو
قبل يديو ،وقلت :إف ادعاء القلب ُب ىذا اٟتديث ليس يثبت؛ ألنو من رواية راو مًتوؾ ،ولذلك -يعٍت-
ٯتكن أف نلجأ إذل فهم اٟتديث فهما آخر غَت ادعاء القلب فنسلك مسلكا علميا آخر ،أنا سبق تكلمت،
ُب ىذا ما يغٍت ،فعلى األخ يراجعها.
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س :يقوؿ :قصة توبة مالك بن دينار ،وفيها أف ابنة لو ماتت فرآىا ُب ا١تناـ إذل آخره ىذه صحيحة ،أـ
ضعيفة ،أـ مكذوبة؟
ج :أقوؿ :وا هلل القصة يعٍت ذكرىا ،أو مذكورة ُب كتاب الكبائر للذىيب ،لكن مذكورة ُب كتاب الكبائر
ا١تطبوع قدٯتا ،ويعٍت عليو مؤخذات ُب صحة إثبات ىذا الكتاب بأكملو للذىيب ،فعلى كل حاؿ القصة
موجودة فيو ،وموجودة ُب ترٚتة مالك بن دينار ُب بعض كتب الًتاجم؛ لكنٍت ال أذكر -يعٍت -ىل ىي
صحيحة ،أو غَت صحيحة؛ لكنها تذكر ُب ا١تواعظ والرقائق.
س :يقوؿ :إذا قرأت حديثا غَت معروؼ لدى كثَت من الناس فهل ٬توز رل أف أقوؿ :قرأت عن فبلف
مثبل؟
ج :أقوؿ :ىذا الزمن -يعٍت -انقطعت فيو الرواية ،فا١تطلوب منك فقط أف تتثبت من صحة اٟتديث

فبل ٖتدث ،عن النيب 

ْتديث ٖتتج بو ،أو تورده ُب مقاـ االستدالؿ إال وأف تكوف متثبتا من صحة

ذلك اٟتديث ،أما إذا دل تكن متثبتا فعليك أف تبُت بصريح العبارة ،أو بأحد األلفاظ اليت ٖتًتس فيها مثل
ألفاظ ،أو صيغ التمرير أف تقوؿ :يروى عن النيب  كذا ،أو تقوؿ كذا ،أو تقوؿ :ىناؾ حديث؛ لكٍت
غَت متثبت من صحتو .وىكذا.
س :يقوؿ١ :تاذا ال يستفاد من بعد العصر غدا وجعلو مصطلح مع العشاء؟
ج :أقوؿ :واهلل -يعٍت -سبقنا إليو.
س :أحد اإلخوة -جزاه اهلل خَتا -يعٍت يرشد إذل أمر فيو خَت يقوؿ :ال بأس بالتذكَت الناس بصياـ
الثبلثة أياـ البيض من يوـ الغد إف شاء اهلل.
ج :فنقوؿ :جزاؾ اهلل خَتا.
س :يقوؿ :اإلماـ مسلم من تبلميذ اإلماـ البخاري ،فلما ال ٭تدث عنو ،أو يروي عنو ُب صحيحو؟
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ج :أقوؿ :ىذه ا١تسألة يعٍت فيها تفصيل ،تكلمت عنو شرح صحيح مسلم ،فيعٍت ٨تسن الظن ونقوؿ:
إف السبب أف األحاديث اليت يرويها عن البخاري ٬تدىا أعلى بأسانيد عند غَت البخاري ،فَتويها من غَت
طريقو.
س :أحد اإلخوة -يعٍت -يشكو من بعض الناس الذين يصرفونو عن طلب العلم.
ج :فأقوؿ :يعٍت أفضل أف يتصل يب مباشرة ،أفضل.
س :أحد األخوة -يعٍت -يذكر أهنم يداوموف على حضور الدروس من الصباح حىت ىذا الوقت ،وما
يناموف إال متأخرين ،ويرغبوف ُب حضور اإلجابة على األسئلة؛ لكن يقوؿ :لو ٭تدد وقت اإلجابة على
نصف الساعة.
ج :أقوؿ :إف شاء اهلل ،يعٍت -إف شاء اهلل -لعلو يكوف أقل من نصف ساعة.
س :يقوؿ أحد األخوة :أيهما أصح حديث ّٔز بن حكيم ،عن جده أـ حديث عمرو بن شعيب ،عن
أبيو ،عن جده؟
ج :أقوؿ :واهلل أنا أفضل -يعٍت -وأرجح حديث ّٔز بن حكيم على حديث عمرو بن شعيب.
س :يقوؿ :يذكر -يعٍت -عن مشكلة تواجهو إذا ما ْتث عن بعض الرواة؟
ج :وأقوؿ :ىذا -إف شاء اهلل -سيكوف ُب الليلة القادمة ُب درسنا -إف شاء اهلل -غدا وىو الكبلـ،
عن اٞتهالة ،ومن أنواع اٞتهالة الراوي ا١تبهم ،وكيف نعرفو.
س :يقوؿ :ما رأيك ُب كتب الشيخ ٤تمد الكميت ا١توجودة اآلف ُب األسواؽ وىل تعرؼ الرجل؟
ج :أقوؿ :أعرفو جيدا فهو زميلي ،وىو من خَتة األخوة الذين عرفتهم ،وٯتتاز -يعٍت -بسبلمة ا١تعتقد،
وسبلمة ا١تنهج ،وأنصح بقراءة كتبو اليت يكتبها ،وىو -جزاه اهلل خَتا -على ثغر ٓتاصة -يعٍت -ىذه
الرسائل اليت يكتبها لتصحيح معتقد بعض الفئات اليت عندىا شيء من التعصب.
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س :يقوؿ :ال ٮتفاكم ما حصل من الفائدة لكثَت الشباب ،وُب مدة قصَتة واٟتمد هلل ،أفبل يكوف ىذا
ُب غَت ىذه الدورة؟ فلماذا ال يكوف درس صحيح مسلم وغَته من الدروس على األقل يومُت ُب األسبوع،
أو ثبلثة؟
ج :أقوؿ :يعٍت ما تعرفٍت -يا أخي -لو عرفت أف علمي إ٪تا ىو فقط من الكتب ،ما ىو ُب صدري
علي ىذا السؤاؿ -يعٍت -إذا جئت إليكم أقرأ حرفُت من ىنا ومن ىنا حىت أتكلم معكم ،وىذا
١تا ألقيت َّ
ي أخذ وقت .واهلل ا١تستعاف .ذىب الذين يعاش ُب أكنافهم ،أحد اإلخوة يطلب اإلبقاء على ا١تراجعة ُب

أوؿ الدرس ،وبعضهم يرى غَت ىذا ،على كل حاؿ -يعٍت -نكتفي ّٔذا ،وسبحانك اللهم وْتمدؾ ،نشهد
أف ال إلو إال أنت ،نستغفرؾ ونتوب إليك.

بعض األمثلة أمالىا الشيخ
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،صلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
ُب البداية ٨تاوؿ أف نكمل حل األمثلة ،اليت أخذناىا سريعا ،ومن ٍب نستمر -إف شاء اهللُ -ب درسنا.
أظن بقي -أوال -ا١تثاؿ الثالث ،وىو قوؿ البخاري :وقاؿ عبداف أخربشل أيب ،عن شعبة ،عن ابن
إسحاؽ ،عن أيب عبد الرٛتن
أف عثماف -رضى اهلل عنو -حيث حوصر أشرؼ عليهم ،وقاؿ :أنشدكم اهلل  ..إذل آخر اٟتديث.
ىذا اٟتديث ماذا يكوف؟ اٟتديث معلقا فقط بدايتو ا١تعلق ،لكن عبداف ىذا كم ٯتكن يكوف بينو وبُت
البخاري؟ يعٍت البخاري ما أدرؾ عبداف.
عبداف من شيوخ البخاري؛ ول ذلك يعٍت ىذا ٭تتمل أف يكوف البخاري ٝتع اٟتديث من عبداف،
و٭تتمل أال يكوف ٝتعو منو ،صحيح أـ ال ؟ وُب ىذا النزاع أشرنا إليو سابقا بُت العلماء :منهم من يقوؿ -
عن األحاديث اليت ىذا سبيلها ُب البخاري :-إهنا أحاديث معلقة ،ومنهم من يقوؿ :بل ىي أحاديث
موصولة ،ولكن ا لبخاري ٭تتمل أف يكوف أخذ ىذا اٟتديث من شيخو مذاكرة ..إذل آخر الكبلـ ،الذي
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يعٍت ال نطيل بذكره ،ا١تهم أف ىذا ا١تثاؿ بناء على قوؿ يصدؽ عليو أنو حديث معلق ،وبناء على تقسيم
بعض العلماء الظن بالبخاري يقولوف :بل ىو حديث متصل ،وليس لو علة ،لكن ىل ٯتكن يكوف معضبل،
ما ٯتكن أف يكوف معضبل يعٍت لو حصل فيو سقط ،ففي الغالب أنو يكوف واحد فقط بُت البخاري
وشيخو.
طيب ا١تثاؿ الذي يليو ،الذي أخذناه إذا أخطأت ،فصوبوشل أظن أنو قولنا قاؿ :ابن أيب شيبة -مثبل -
حدثنا ىشيم بن البشَت كذا قاؿ حدثنا مغَتة بن مقسم ،قاؿ :حدثنا إبراىيم النخعي ،،عن أنس بن مالك،
عن النيب  إذل آخره.
ىذا ا١تثاؿ ماذا يكوف؟ نعم يكوف مرسبل إرساال خفيا ،كيف حكمت ّٔذا؟ أحسنت بارؾ اهلل فيك.
إبراىيم النخعي -رٛتو اهلل -عاصر أنس بن مالك ،ولكنو دل يسمع منو ىذا  ،بل قيل إنو دل يسمع من
أحد من أصحاب النيب  كلهم مع كونو عاصر بعضهم ،مثل أنس بن مالك فهذا يسمى مرسبل إرساال
خفيا .
طيب الذي بعده ما ىو؟ نعم .قاؿ أبو داوود :حدثنا ٤تمد بن ٭تِت بن فارس ،قاؿ :حدثنا عبد الرزاقػ،

عن معمر ،،عن الزىري قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 



ُب الذكر الدية



ماذا يكوف ىذا؟ أحسنت،

أحسنت .اٟتديث يكوف مرسبل من مراسيل الزىري  ،ىل ٭تتمل أف يكوف معضبل ؟ ٭تتمل أف يكوف
معضبل ١تاذا؟ يعٍت ٯتكن بعبارة أصرح من ىذا ،نقوؿ :إف ..نعم ،أحسنت .قد يكوف بُت الزىري وبُت النيب



الصحايب ،وتابعي ،أو أكثر من تابعي؛ ألف الزىري من صغار التابعُت ،فروايتو ،عن صغار الصحابة

الذين تأخرت وفامهم؛ ولذلك يعٍت احتماؿ كوف الساقط بُت الزىري وبُت النيب 

أكثر من واحد ىذا

وارد؛ ولذلك ٭تتمل أف يكوف ىذا معضبل مع اإلرساؿ .
ولذلك يعٍت شرط للشافعي ،وبعض األئمة أهنم يشًتطوف أف يكوف ا١ترسل من كبار التابعُت ،يعٍت
شرطو لو وجاىتو ْتيث يعٍت يكوف السقط دائما أقل من واحد ،أو ال ٭تتمل أف يكوف أكثر من واحد.
ا١تثاؿ الذي بعده ،أو انتهينا نعم.
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قاؿ ابن أيب شيبة :حدثنا وكيع ،،عن سفياف الثوري ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن أيب ىريرة -رضى اهلل
عنو ،-عن النيب  إذل آخره ،ىذا ماذا يكوف؟ مقلوب يعٍت؟ ال  .نعم ىا يا إخواف٨ ،تن نبغي أف يكوف
ىناؾ تطبيق ٢تذه العلوـ اليت أخذناىا ،وأشوؼ دائما األيدي اليت ترتفع ىي أيدي معينة .أحسنت.
اٟتديث يكوف منقطعا ىكذا  .ال ،خلي كلمة معضل ٨تتفظ ّٔا بعد ذلك ،لكن ١تاذا حكمت عليو أنو
منقطع؟ سفياف دل يسمع من سعيد بن ا١تسيب ،طيب إذا قلنا :إف سفياف دل يسمع من سعيد بن ا١تسيب،
أال ٭تتمل أف يكوف مرسبل إرساال خفيأّ ،ذا الكبلـ؟
يعٍت ّٔذا اٞتواب ،أال ٭تتمل أف يكوف مرسبل إرساال خفيا؟ ١تاذا ال ٕتاوبوف ػ ال ػ بناء على ىذا
الكبلـ؟ يعٍت إذا قيل :إف سفياف دل يسمع من سعيد بن ا١تسيب مثلما ،قلنا :إف إبراىيم النخعي دل يسمع
من أنس ،٭تتمل أف يكوف مرسبل إرساال خفيا ،وبذلك إذا قلنا منقطعا ،فمعٌت ذلك أننا فرقنا بينو وبُت
كونو مرسبل إرساال خفيا ،فالتفريق ال بد أف يكوف بناء على دليل .فلماذا حكمنا عليو بأنو منقطع؟ نعم
يا ..ػ أحسنت ،بارؾ اهلل فيك .نعم ،ىذا صحيح ،يعٍت نرجع إذل التاريخ ،كما قلت لكم دائما :سبلح
احملدث ،ما ىو؟ التاريخ ،فرجعنا إذل التاريخ وجدنا سفياف الثوري ،ولد عاـ كم؟ عاـ  ٜٚللهجرة ،وسعيد
بن ا١تسيب توُب عاـ كم؟ فوؽ التسعُت يعٍت حوارل ٔ ٜػ ٕ ٜػ ٖ. ٜ
يعٍت :ا١تهم أنو ال يقرب من ا١تائة ،وحىت لو قرب منها فما يزاؿ يعٍت االنقطاع واضحا ،فا١تعاصرة أىم
شيء ،ا١تعاصرة غَت موجودة صحيح أـ ال ؟ يعٍت سفياف الثوري ما عاصر سعيد بن ا١تسيب ،فإذا ىذا ال
٭تتمل إال أف يكوف ىذا منقطعا ،والتاريخ ىو الذي خدمنا ُب ىذه القضية.
طيب :ىذا بالنسبة لؤلمثلة ،أما موضوعنا ُب ىذا اليوـ- ..ا١تثاؿ -على كل حاؿ يعٍت مثل األحاديث
اليت ُب الصحيحُت دائما ،ينبغي لئلنساف أال يناقش قضية التدليس اليت فيها ،طيب قاؿ اٟتافظ -رٛتو
اهللُ -ب النخبة،
أسباب جهالة الراوي
كثرة نعوتو وأوصافو
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ٍب اٞتهالة ،وسببها أف الراوي قد تكثر نعوتو ،فيذكر بغَت ما اشتهر بو لغرض وصنفوا فيها "ا١توضح"
يبُت اٟتافظ -رٛتو اهللّٔ -ذا أف السبب الثامن ،وىو ُب اٟتقيقة السبب الرابع ،من أسباب الطعوف ُب
عدالة الراوي ،وعلى العموـ ىو السبب الثامن من األسباب اليت ذكرىا اٟتافظ من الطعوف ُب الراوي -
عموما -ىو اٞتهالة ،جهالة الراوي.
واٞتهالة ذكر اٟتافظ ُب شرحو أف سببها أمراف ،واٟتقيقة يعٍت كما تروف ُب شرحو أنو ٯتكن أف نقوؿ:
إف سببها ثبلثة أمور ،لكنو جعل الثالث داخبل ُب الثاشل ،لكن أنا أفضل حىت يكوف عندنا تقسيم ٮتدمنا
ُب تصور القضية ،أف يكوف ذلك سببا ثالثا ،فنقوؿ:
أسباب الجهالة ثالثة أمور:
األمر األول :أن الراوي -أحيانا -قد تكثر نعوتو ،يعني صفاتو :فنجده أحيانا يذكر بغَت االسم
الذي اشتهر بو؛ ولذلك إذا ذكر بغَت ما اشتهر بو يقف ا١تطلع على ذلك اإلسناد حَتاف ُب ىذا الرجل من
يكوف؟ ولذلك -أحيانا -يضطروف إذل القوؿ بأف فبلنا ٣تهوؿ؛ ألهنم ما عرفو من ىو ،ومن ىنا يأتينا الببلء
ُب مسألة اٞتهالة؛ ألف الغالب على من يوصف بأوصاؼ كثَتة أنو مطعوف ُب عدالتو ،كما سيأٌب بو ا١تثاؿ.
فإذا حكمنا عليو بأنو ٣تهوؿ فقط ،وتسمح أناس ُب قضية آّهوؿ ومشوه ،وعلى األقل مشوه ُب ا١تتابعات
والشواىد ،فمعٌت ذلك أنو قد تدخل علينا ا١توضوعات ُب األحاديث اليت ٨تتج ّٔا؛ ولذلك يعٍت ينبغي
للمحدث وطالب علم اٟتديث أف يكوف حذرا دائما من ىذه الزالت ،فاحملدثوف حينما وضعوا ىذه القواعد
الضابطة لؤلحاديث ،إ٪تا وضعوىا تغليبا منهم لسوء الظن ،غلبوا سوء الظن ُب ىذه األحواؿ ،وإال حينما
توقفوا مثبل ُب قبوؿ رواية ا١تدلس ،إ٪تا توقفوا حيطة ،وإال قد يكوف ُب اٟتقيقة ذلك ا١تدلس ٝتع ذلك
اٟتديث من شيخو ،ىذا وارد ،أيضا حينما ردوا اٟتديث ا١ترسل إ٪تا ردوه حيطة ،وإال ٭تتمل فعبل أف يكوف
الساقط صحايب ،وعلى ىذا فقس من االحتماالت ،٭تتمل أف يكوف الساقط شيخ لو ثقة ،وىكذا ،لكنهم
غلبوا جانب سوء الظن؛ ألف أحاديث النيب  ينبغي أف يتحرز فيها.
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وكوننا ٨تتاط أوذل من أف نتساىل فيها ،فيدخل علينا الببلء من خبلؿ األحاديث اليت ال تصح وال
تثبت ،عن النيب . 
ىناؾ -أيها األخوة -بعض ا١تًتوكُت والكذابُت ألجل أهنم عرفوا واشتهر أمرىم ،صار بعض تبلميذىم
يسموهنم بأٝتاء ويلقبوهنم بألقاب ،ويكنوهنم بكٌت غَت ما يعرفوف بو ،وما يشتهروف بو ،ولعلكم تذكروف
قضية بقية ابن الوليد حينما تكلمنا ،عن التدليس ،وما إذل ذلك واٟتديث ا١تعلل ،وقلنا :إف بقية حينما
حذؼ عبيد اهلل بن عمرو الرقي ،ماذا ٝتاه؟ قاؿ :أبو وىب األسدي ،فعمى اٟتقيقة على من يطلع على
اإلسناد اللهم إال فطاحل العلماء ،الذين وىبهم اهلل -جل وعبل -الدقة ،مثل أيب حاًب الرازي ،فإنو ىو
الذي استطاع أف يكتشف العلة ،لكن غَته قد ٯتشي مثل ىذا اإلسناد ،فلذلك ينبغي أخذ اٟتيطة دائما
من مثل ىذه ا١تواقف.
فعندنا من باب التمثيل على ىذا٤ :تمد بن سعيد بن حساف بن قيس ا١تصلوب ،ىذا الرجل صلبو
أبو جعفر ا١تنصور ُب الزندقة؛ ألنو وضع أربعة آالؼ حديث ليطعن ُب دين اإلسبلـ فسمى ا١تصلوب؛ ألنو
صلب ُب الزندقة ،ىذا الراوي قلب تبلميذه الذين يرووف عنو اٝتو على ٨تو مائة اسم ،فمرة يقولوف٤ :تمد
بن ح ساف ،ومرة يقولوف٤ :تمد بن سعيد ،ومرة يقولوف٤ :تمد بن قيس ،ومرة ينسبونو إذل قبيلة دنيا ،ومرة
ينسبونو إذل قبيلة عليا ،وىكذا ،ا١تهم حوارل مائة اسم ٕتد ١تثل ىذا الرجل ،ما السبب ؟
يريدوف أف يعموا حقيقة أمره ،كذلك -أيضا -ىذا ا١تثاؿ الذي ذكره اٟتافظ ُب شرحو ،وىو ٤تمد بن
السائب الكليب ،الكليب ىذا متهم؛ ولذلك ٧تد أنو ىو -أيضا٦ -تن كثرت نعوتو وكناه وصفاتو ،فمن باب
التمثيل على ىذا ىناؾ راو يقاؿ لو عطية بن سعد العوُب ،وىذا الرجل من تبلميذ ٤تمد بن السائب الكليب
ىذا ،وىو أيضا ٦تن روى عن الصحايب اٞتليل أيب سعيد ا٠تدري.
ففي بعض األحياف يقوؿ :حدثٍت أبو سعيد أف رسوؿ اهلل  قاؿ كذا وكذاٍ ،ب يذكر حديثا ،فيتوىم
من ال معرفة لو دقيقة بعلم اٟتديث أف عطية بن سعد العوُب ،روى ىذا اٟتديث عن أيب سعيد بن ا٠تدري،

عن النيب 

وعطية بعضهم قد ُٯتَشيو  ..........................................وعلى األقل قل:
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يعٍت من يضعف ٯتكن أف ٬تعل حديثو من قبيل اٟتديث ا١تنجرب بتعدد الطرؽ ،فلو وجدت لو طريق أخرى
يصبح اٟتديث عنده ،ٯتكن أف يصل إذل درجة اٟتديث اٟتسن لغَته ،واألمر ٓتبلؼ ذلك ،فإذا كاف ُب
اإلسناد راو متهم بالكذب ال يقبل ،حىت ولو جاءت لو مائة طريق كلها مثلو ال يقبل ،فمثل ىذا اإلسناد
ما الذي عمل فيو عطية العوُب ،كٌت شيخو ٤تمد بن السائب الكليب ىذا بكنية ال يعرؼ ّٔا ،ال يشتهر
ّٔا ،فهناؾ أحد أبنائو يقاؿ لو سعيد ،فيقوؿ :حدثٍت أبو سعيدٍ ،ب يسكت ما يقوؿ أبو سعيد ا٠تدري؛
ولذلك العلماء يدققوف ُب روايتو:
ىل قاؿ ا٠تدري أـ ال؟ فيأخذوف حذرا من مثل ىذا الصنيع ،فهذا أحد أسباب اٞتهالة ،وىى كثرة
أوصاؼ الراوي ،فيميز الراوي الذي تكثر نعوتو بطريق تبلميذه ،إذا عرؼ أف أحد تبلميذه ٦تن يدلس
تدليس الشيوخ ،يسمى ىذا تدليس الشيوخ حينما يسمى شيخو باسم ال يعرؼ بو ،ىذا يقاؿ لو تدليس
الشيوخ ،وىو من أنواع التدليس اليت تركناىا كما قلت اختصارا ،فإذا عرؼ ،عن أحد التبلميذ أنو يفعل ىذا
الفعل ،فيحتاط ُب أمره ،ويقاؿ لعلو دلس فبلنا ،يعٍت :إما ٤تمد بن السائب الكليب ،أو ٤تمد بن سعيد
ا١تصلوب ،أو غَته من الضعفاء وا١تًتوكُت.
ىناؾ مؤلف للخطيب البغدادي -رٛتو اهلل -اٝتو "ا١توضح ألوىاـ اٞتمع والتفريق" ىذا ا١تؤلف مطبوع
ُب ٣تلدين بتحقيق الشيخ عبد الرٛتن ا١تعلمي -رٛتو اهلل -تعاذل -وىو من الكتب اٞتيدة اليت ٯتكن أف
ٗتدـ ُب ىذا الباب ،لكن ال يظن ظاف أنو مقصور فقط على بياف مثل ىذا الصنف ال ،يعٍت مقصود
ا٠تطيب -رٛتو اهلل -يتضح من خبلؿ عنوانو "ا١توضح ألوىاـ اٞتمع والتفريق".
فيقول :إف ىناؾ بعض الرواة الذين ٮتتلف العلماء فيهم ،فأحيانا يكوف راو واحد ٬تعلو العلماء اثنُت،
وأحيانا يكوف ىناؾ راوياف ٬تعلهم العلماء واحدا ،فمثبل٤ :تمد بن السائب الكليب ،كم ٯتكن أف ٬تعل
ٯتكن ٬تعل أكثر من اثنُت ،حدث وال حرج فا٠تطيب -رٛتو اهلل -يبُت كما أف ىناؾ بعض الرواة ٬تعلوف -
أحيانا -واحدا ،فهناؾ مثبل رجبل ،أو يرد ُب بعض األسانيد أحد الرواة يكٌت أبا مودود ،فاختلف العلماء
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فيو :ما اٝتو؟ ما اسم أبا مودود ىذا؟ فمنهم من قاؿ :اٝتو فضة ،ومنهم من قاؿ :اٝتو عبد العزيز بن أيب
سليماف.
فاالختبلؼ الذي جرى بينهم ،منهم من جعلو واحدا ،والصواب أهنما اثناف ،فعبد العزيز بن أيب
سليماف ثقة ،وفضة ٣تهوؿ اٟتاؿ ،فيفرؽ بُت ىذا وذاؾ ،ومن ٚتع بينهما من العلماء فإنو أخطأ ُب صنيعو
ذلك ،ويبُت ىذا ا٠تطيب البغدادي ُب كتابو ا١توضح ىذا الذي ذكرتو لكم ،وىذا صنيعو.
من األسباب التي تؤدي إلى الجهالة -وىى األكثر -أن يكون الراوي مقال من رواية الحديث:
يعٍت :بعض الرواة ال ٕتد للواحد منهم إال حديثا واحدا ،أو حديثُت ،أو ٨تو ذلك .يعٍت ،ا١تهم أنو ليس لو
كثَت حديث ،فإذا كاف مقبل من اٟتديث ،فبطبيعة اٟتاؿ لن يكثر تبلميذه ،والسبب -طبعا -أف الناس
دائما تبع للعلم ،فإذا وجدوا الرجل عا١تا يستفيدوف منو كثروا عليو ،واشتهر أمره وذاع صيتو ،لكن إذا كاف

ما عنده إال حديث واحد ،عن النيب 

يرويو فقط يعٍت ٯتكن أف يأخذه منو واحد ،وُب بعض األحياف

ٕتد -أيضا -الذي يرويو عنو إما ابنو ،أو أحد أقاربو ،فمثل ىذا ىو الذي تتجو إليو اٞتهالة ،وجهالة ىذا
الصنف ٤تتملة أحد أمرين :األمر األوؿ :إما أال يكوف روى عنو إال رجل واحد ،فإذا دل يرو عنو إال رجل
واحد ،فهذا ٢تم عليو حكم .أو يكوف الراوي عنو أكثر من رجل ،فإذا دل يرو عنو إال راو واحد فقط يقولوف
عنو٣ :تهوؿ ،أو ٣تهوؿ العُت ،فإذا أطلقوا ٣تهوؿ :يقصدوف بو ٣تهوؿ ماذا؟ ٣تهوؿ العُت ،ىذا إذا دل يرو
عنو إال راو واحد.
أما إذا روى عنو أكثر من راو ،فهذا يقاؿ لو ٣تهوؿ اٟتاؿ لو روى عنو اثناف ،ثبلثة ،أكثر يقاؿ لو
٣تهوؿ اٟتاؿ ،وأحيان ا يطلقوف عليو ا١تستور ،وىو الذي يقصده اٟتافظ بن حجر ُب "تقريب التهذيب"
حينما يقوؿ :مقبوؿ فانتبهوا إذل األلفاظ الثبلثة ،كلها ٔتعٌت واحد مقبوؿ٣ ،تهوؿ اٟتاؿ ،مستور ،كلها تقريبا
ٔتعٌت واحد ىذا من الذي يقاؿ لو الذي روى عنو أكثر من واحد ،ولكن ىناؾ قيد وشرط فيو وُب الذي
قبلو ،وىو أال يوثق من إماـ معترب ،يعٍت ُب آّهوؿ و٣تهوؿ اٟتاؿ ،إذا دل ٧تد أحدا من األئمة وثقو ،ونقصد
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باألئمة ا١تعتربين ،الذين يقبل قو٢تم ُب اٞترح والتعديل ويوثق ّٔم مثل اإلماـ أٛتد ،٭تِت بن معُت ،علي بن
ا١تديٍت ،البخاري ،أيب حاًب الرازي ،وأمثا٢تم.
لكننا ُب بعض األحياف ٧تد ىناؾ من يوثق ىذا الصنف ،آّهوؿ و٣تهوؿ اٟتاؿ ،ولكن العلماء ال
يعتدوف بتوثيقهم ،وأقوؿ ىذا الكبلـ ٣تمل؛ ألف فيو تفصيل ال أطيل عليكم بو؛ وألف ليس ىذا موضع
التفصيل فيو ،فمثبل ابن حباف ٧تده يكثر رواة ٣تهولُت و٣تهورل اٟتاؿ على أهنم ثقاة ُب كتابو الثقاة؛ فلذلك
استثٌت العلماء ابن حباف من ىذه القاعدة ،فقالوا :توثيق ابن حباف ال يعترب ُب مثل ىؤالء الرواة ،فإذا
ا٠تبلصة -أيها اإلخوة -أف عندنا اٞتهالة اليت ّٔذه الصفة نوعاف :جهالة ماذا ؟ جهالة العُت وجهالة
اٟتاؿ ،مىت نطلق على الراوي إنو ٣تهوؿ؟ إ ذا روى عنو راو واحد فقط ،مىت نطلق عليو ٣تهوؿ اٟتاؿ؟ إذا
روى عنو أكثر من راو طيب.
ىل يصح أف نقوؿ عن رجل روى عنو راو واحد فقط ووثقو اإلماـ أٛتد أنو ٣تهوؿ؟ ما يصح ،إذا نقوؿ
ىذاف آّهوؿ و٣تهوؿ اٟتاؿ نصفهما بأهنما ٣تهوالف ،إذا دل يوثقا من إماـ معترب .طيب إذا وجدنا ابن
حباف وثق أحد٫تا نقوؿ عنو ثقة؟ ما نقوؿ عنو ثقة ،فهذا ىو خبلصة ىذا القسم.
يقول الحافظ:
قلة الرواية عنو
وقد يكوف مقبل فبل يكثر األخذ عنو وصنفوا فيو "الوحداف"
فيو ١تسلم بن اٟتجاج -رٛتو اهلل -كتاب مطبوع يقاؿ لو "الوحداف" ا١تقصود بالوحداف من دل يرو عنهم
إال راو واحد .
القسم الثالث :من أسباب الجهالة ىو الذي يقول عنو الحافظ ابن حجر ىنا:
إبهام الراوي
أو ال يسمى اختصارا ،وفيو ا١تبهمات
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من الراوي عنو كقولو أخربشل فبلف ،أو شيخ ،أو رجل ،أو بعضهم ،أو ابن فبلف ،أو ٨تو ذلك ،ىذا
الصنف يقاؿ لو ا١تبهم .
والمبهم :ىو الذي دل يفصح باٝتو ،إذا أردنا تعريف ا١تبهم نقوؿ ا١تبهم ىو من دل يسم ،أو من دل
يفصح باٝتو ىذا ىو ا١تبهم.
فإذا قلت مثبل حدثٍت رجل ،عن الشيخ عبد العزيز بن باز ماذا يسمى الواسطة بيٍت وبينو؟ رجل مبهم،
إذا قلت :مثبل حدثٍت ابن ألحد بٍت ٘تيم ماذا يقاؿ عن الواسطة؟ مبهم ،حدثٍت بعضهم يقاؿ لو ماذا؟
مبهم ،إذا قلت :حدثٍت شيخ يقاؿ لو مبهم ،وىكذا.
فهذا ىو ا١تقصود من نعم أحسنت بارؾ اهلل فيك نعم األخ يقوؿ :يعٍت من باب التمثيل مثل قصة
البخاري ،حينما قلنا إف الذي رواه من ابن عدي ُب الكامل ،فقاؿ :حدثٍت من أشياخ لنا ،من ىؤالء
األشياخ؟ مبهموف ،وىؤالء يقاؿ لو ا١تبهم ،فهذا ىو من أسباب اٞتهالةز
قاؿ اٟتافظ بعد ذلك :وصنفوا فيو "ا١تبهمات" يقوؿ :إف ىناؾ من العلماء من صنف كتبا ١تعرفة الرواة
ا١تبهمُت ،ويعٍت أبُت لكم دوف إطالة -إف شاء اهلل -أف ا١تبهم الذي صنفوا فيو العلماء يكوف إما مبهما ُب
السند ،أو مبهما ُب ا١تنت ومعظم ا١تصنفات اليت صنفت ُب ا١تبهمات ،تركز على ا١تبهم ُب ا١تنت دوف ا١تبهم
ُب السند ،فمثبل ا٠تطيب البغدادي ألف كتابو "األٝتاء ا١تبهمة ُب األنباء احملكمة" وٚتيع الكتاب يتكلم،
عن الرواة ا١تبهمُت ُب ا١تتوف.
مثال ذلك :تذكروف ُب صحيح مسلم حديث طلحة بن عبيد اهلل -رضي اهلل تعاذل -عنو حينما قاؿ:
 جاء رجل من أىل ٧تد ثائر الرأس نسمع دوى صوتو ،وال نفقو ما يقوؿ ،فإذا ىو يسأؿ ،عن اإلسبلـ


إذل آخر اٟتديث ،من ىو ىذا الرجل الثائر الرأس؟ ىذا مبهم ،أو ما ىو مبهم؟ مبهم فهذا مبهم ا١تنت،

ما الذي يصنعو ا٠تطيب البغدادي حىت يزيل اإلّٔاـ ؟ ٧تد ا٠تطيب البغدادي يأٌب بالراوي ا١تبهم ُب
اٟتديث ،فيحاوؿ أف ٬تمع طرؽ اٟتديث كلها حىت يعثر على طريق ٝتي فيها ىذا الراوي ا١تبهم ،فمثبل ىذا
اٟتديث من رواية طلحة بن عبيد اهلل ،الرجل مبهم ،لكن رواية أنس بن مالك صرح باسم ىذا الراوي ُب
تلك الرواية ،ففي آخرىا قاؿ  :يا رسوؿ اهلل ،أنا ضماـ ابن ثعلبة وافد قومي إليك
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فسمى ،أو دل يسم الراوي ا١تبهم؟ ٝتي ،فهذه ىي طريقة ا٠تطيب البغدادي ُب إزالة ا١تبهم الذي ُب
ا١تنت ،مثلو ٘تاما ابن بشكواؿ -رٛتو اهلل -تعاذلُ -ب كتابو غوامض األٝتاء ا١تبهمة ،وكبل ىذين الكتابُت
مطبوع ،كتاب البغدادي ا٠تطب وكتاب ابن بشكواؿ موجوداف ُب ا١تكتبات .ابن بشكواؿ -أيضا -نفس
طريقة ا٠تطيب البغدادي ،لكنو أورد أحاديث أكثر ٦تا أوردىا ا٠تطيب البغدادي ،لكن ىناؾ من ٚتع بُت
النوعُت ،وىو ابن طاىر ا١تقدسي ُب ك تابو" :إيضاح اإلشكاؿ" فنجده يبُت ا١تبهم ُب السند وا١تبهم ُب ا١تنت،
لكن ىل يستطيع أف ٭تصر ا١تبهمُت ُب اإلسناد؟ نقوؿ :ال يستطيع أف ٭تصرىم؛ ألف األسانيد كثَتة ،لكن
ْتسب ما وقع لو ،يأٌب باإلسناد ويقوؿ :ىذا الرجل ا١تبهم ىو فبلف ،وىكذا ،لكنو بطريقة ٥تتصرة.
قد ي قوؿ قائل ما الفائدة من ىذا؟ نقوؿ معرفة ا١تبهم ُب اإلسناد أعظم فائدة من معرفة اإلّٔاـ ُب ا١تنت؛
ألف اإلسناد ينبٍت عليو التصحيح والتضعيف ،فلو دل نعرؼ الراوي ا١تبهم معٌت ذلك أف ستتوقف ُب اٟتكم
على السند ،حىت يتضح لنا أمر ذلك الراوي ا١تبهم ،لكن إذا عرفناه استطعنا أف ٨تكم عليو ىل ىو ثقة ،أو
غَت ثقة ،وىكذا فمعرفة ا١تبهم ُب السند مهمة جدا كذلك أيضا ،معرفة ا١تبهم ُب ا١تنت مهمة ،لكن أ٫تيتها
ليست كأ٫تية معرفة ا١تبهم ُب السند ٢ ،تا أ٫تية ال أطيل بذكرىا عليكم من أراد أف يعرؼ ذلك ،فلينظر
١تقدمة "ا١تستفاد من مبهمات ا١تنت واإلسناد" أليب زرعة ابن اٟتافظ العراقي ،فإنو أتى لكتب ا١تتقدمُت ،جاء
لكتاب ا٠تطيب البغدادين ولكتاب ابن بشكواؿ ولكتاب ابن طاىر ا١تقدسي ،ولًتتيب النووي وزياداتو على
كتاب ا٠تطيب البغدادي ،فجمع ىذه الكتب األربعة ُب كتاب واحد ٝتاه "ا١تستفاد من مبهمات ا١تنت
واإلسناد".
فعٍت بالنوعُت كليهما ورتبها ترتيبا جيدا ،وتكلم ُب ا١تقدمة بكبلـ جيد ،عن فوائد معرفة ا١تبهم وما إذل
ذلك ،فأنصح ٔتراجعتو حىت ال يطوؿ علينا الطريق.
ما حكم حديث المبهم ؟ يقول الحافظ ىنا:
حكم حديث الراوي المبهم
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وال يُقبل ا١تبهم ولو أّٔم بلفظ التعديل على األصح ،فإف ُٝتّْي وانفرد واحد عنو فمجهوؿ العُت ،أو
ُ
فسق.
فصاعدا ،ودل يُوثق :فمجهوؿ اٟتاؿ ،وىو
اثناف
ا١تستورٍ ،ب البدعةُ :إما ٔتكفّْر ،أو ٔتُ ّْ
ً
ُ
١تاذا ؟ ىذا ىو اٟتكم ،يعٍت ٯتكن أف نضع ىنا عنوانا ونقوؿ :حكم حديث الراوي ا١تبهم.

ما حكمو؟ حكمو أنو مردود ،من أنواع اٟتديث ا١تردود حينما قاؿ ال يقبل ،أي أنو مردود يعٍت من
أنواع اٟتديث الضعيف ،لكن ىل ىو من الضعيف الذي ينجرب ،أو ال ؟ نقوؿ ال ،ال ينجرب حىت نعرؼ من
ىو ما دل يسم؛ ألف شرط قبوؿ ا٠ترب عدالة راويو يعٍت لو سئلنا ما السبب ؟ ١تاذا رددنا حديث الراوي
ا١ت بهم؟ قاؿ :ألف ىذا ىو اٞتواب ،ألف شرط قبوؿ ا٠ترب عدالة راويو ،ومن أّٔم اٝتو ال تعرؼ عينو فكيف
تعرؼ عدالتو؟
وىذا يعٍت أمر واضح.
من المسائل الملتحقة بهذه المسألة :اإلّٔاـ بلفظ التعديل ما مقصودىم ؟ ا١تقصود أف بعض
العلماء ،وٓتاصة مثل الشافعي -رٛتو اهلل٧ -تده أحيانا يقوؿ :أخربشل الثقة ،وغَته أيضا ،فحينما يقوؿ:
أخربشل الثقة الواسطة اآلف ،أو شيخو مبهم ،أو ليس مبهما؟ يعترب مبهما ،لكنو زاد على ا١تبهم الذي
أخذناه بأنو وصفو بأنو ثقة ،فهل يقبل التعديل على اإلّٔاـ ،أو ال يقبل ؟ للعلماء ُب ذلك أقواؿ ،وبينهم
خبلؼ ،لكن ٨ت ن نأخذ الراجح فقط ،فنقوؿ الراجح أف التعديل على اإلّٔاـ ال يقبل لو سئلنا ١تاذا ؟
الحتماؿ أف يكوف ثقة عنده ،لكنو غَت ثقة عند غَته ،فهذا ىو اٞتواب نعم .مثل الشافعي -رٛتو اهلل -ال
شك  ،لكن شيخو حينما يقوؿ :أخربشل الثقة ،ىو يقوؿ :أخربشل الثقة ،فقد يكوف ثقو عند الشافعي ،وال
يكوف ثقة عند غَته.
لكن فرؽ ،يعٍت حينما نقوؿ٣ :تهوؿ اٟتاؿ يرد عليو ما يرد على ىذا ،نقوؿ :ال ،ىناؾ فارؽ؛ ألف
٣تهوؿ اٟتاؿ ٝتي اٝتا ،فلو كاف مقدوحا فيو لعرؼ ،لكن ىذا ما ٝتي ،فنقوؿ لو :ابن لنا من ىو ىذا؟
حىت نعرؼ ىل ىو ثقة ،أو غَت ثقة ،نعم.
قاؿ ا ٟتافظ بعد ذلك :فإف ٝتي وانفرد واحد عنو ،فمجهوؿ العُت ،أو اثناف ،فصاعدا ودل يوثق،
فمجهوؿ اٟتاؿ ،وىو ا١تستور تكلمنا عنو قبل قليل.
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اآلف يعٍت انتهى الكبلـ ،عن اٞتهالة.
نأٌب بعد ذلك إذل الطعن األخَت ُب العدالة ،وُب الراوي عموما:
وىو الطعن بالبدعة .أو قبل األخَت ،ال قبل األخَت ،نعم ىو قبل األخَت قاؿٍ ،ب البدعة إما ٔتكفر ،أو
ٔتفسق
البدعة
فاألوؿ ال يقبل صاحبها اٞتمهور ،والثاشل يقبل من دل يكن داعية ُب األصح ،إال إف روى ما يقوي
بدعتو ،فَتد على ا١تختار ،وبو صرح اٞتوزجاشل شيخ النسائي.
خبلصة ىذه ا١تسألة -أيها األخوة -أننا ٧تد بعض الرواة يوصف ببدعة من البدع ،إما بأنو رافضي ،أو
بأنو جهمي ،أو بأنو قدري ،أو بأنو مرجئ ،أو بأنو خارجي ،أو غَت ذلك من أنواع البدع اليت حدثت
ووجدت ُب اإلسبلـ ،وىؤالء الرواة ا١توصوفوف ّٔذا الوصف ،ينقلوف لنا بعض األحاديث اليت يرووهنا

بأسانيدىم عن شيوخهم إذل النيب 

فما ىو موقفنا من ىذه األحاديث اليت ينقلها ىؤالء الرواة ،أنقبلها

أـ نردىا؟ إف قلنا :ال ،كيف؟ أعوذ باهلل نقبل رواية ا١تبتدع؟! ال بل نردىا ،ىنا يًتتب عليو أف نرد جزءا كبَتا
من سنة النيب  وُب ىذا ضرر ال ٮتفى ،كما أف الرواة الذين وصفوا بالبدعة ليسوا على وتَتة واحدة؛ ألف

ا١تقصود ُب حديث النيب 

التثبت ُب النقل ،فما دمنا نستطيع أف نتحقق ،ونتثبت ،ونطمئن إذل صحة

ىذه الرواية مع غض النظر ،عن بدعة ذلك الراوي فهذا ىو مطلوبنا  ،وكذلك -أيضا -على الطرؼ اآلخر
لو قبلنا رواية ا١تبتدع على اإلطبلؽ ،ففي ىذا -أيضا -ضرر ألف بعض ا١تبتدعة ،قد يسوؽ بضاعتو بطريق
الرواية فقد يرسل علينا أحاديث بطريقة ذكية ،لو كاف مطعونا فيو على اإلطبلؽ ْتيث أنو كذاب ،أو
ضعيف ىنا انتهى األمر.
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لكن ا١تشكلة ُب من عرؼ بأنو على اإلطبلؽ ثقة ،يعٍت ُب بقية أموره ،ما ٕتد عليو مطعنا سوى ىذه
البدعة ،وُب حفظو -أيضا -ىو ضابط ،فمثل ىذا الصنف من الرواة ىل نرد حديثهم ،أو نقبلو؟ ىذا ىو
موضع اإلشكاؿ ،فالعلماء قسموا البدعة إذل قسمُت قالوا :البدع ٗتتلف ،فهناؾ بدع مكفرة ،وىناؾ بدع
غَت مكفرة ،البدع ا١تكفرة عندىم مثل بدعة التجهم اليت فيها ،يعٍت إنكار لؤلٝتاء والصفات ،وفيها القوؿ
ٓتلق القرآف إذل غَت ذلك من الببلء الذي دخل على األمة اإلسبلمية ،ويلحقوف بو -أيضا -الرافضي الغارل
ُب رفضو ،وىو الذي يقوؿ :يعٍت بأف ُب القرآف نقصا ،وأف ىناؾ قرآنا غَت ىذا القرآف ،ويصرح بتكفَت
أصحاب النيب  عدا من يستثنيهم مثل علي بن أيب طالب -رضى اهلل عنو -وقلة قليلة معو.
ويدعى -أيضا -أف عليا ىو اإللو إذل غَت ذلك من خزعببلت الروافض ،فما داـ أنو عنده ىذا ا١تعتقد،
فهذا أيضا يعترب ٦تن يكفر ببدعتو مثل اٞتهمية ،فهذا الصنف من الرواة ال يقبلوف وال كرامة ،فًتد روايتهم
فهي مرفوضة ،فهذا مثا ؿ على البدعة ا١تكفرة ،أما البدع غَت مكفرة ،فمثلها مثل اإلرجاء والقوؿ بالقدر
والتشيع ا٠تفي ،ىناؾ من الرواة من ٕتده نتيجة اجتهاده يقوؿ:
إنٍت لو وصفت ،أو قلت إف اهلل -جل وعبل -قدر ا٠تَت والشر على الناس كلهم ،ألصبحت بذلك
واصفا اهلل -جل وعبل -بأنو ظادل؛ ألنو إ ذا قدر الشر على العبدٍ ،ب عذبو عليو ،أصبح لو ظا١تا ،وببل شك
أهنا مقولة مستبشعة ،إ٪تا حكيتها فقط ١تعرفة من ىو القدري ،فهو ٔتقولتو ىذه أراد أف ينزه اهلل -جل
وعبل ، -عن ماذا؟ عن الظلم ،وٕتده ُب باقي أموره منضبط.
كذلك -أيضا -ىناؾ بعض الرواة الذين وصفوا باإلرجاء ،فيقولوف إننا ال نقوؿ أف األعماؿ تدخل ُب
مسمى اإلٯتاف ،ال اإلٯتاف فقط إ٪تا ىو ٣ترد التصديق ،وأما األعماؿ ال تدخل ُب مسمى اإلٯتاف ،واإلٯتاف ال
يزيد وال ينقص ،فهذا -أيضا -صنف من الناس قالوا ّٔذه ا١تقولة ،وتأولوا ،وتأو٢تم ناشئ من أخذىم
اإلٯتاف با١تفهوـ اللغوي ،فيقولوف :إف اهلل -جل وعبل -يقوؿ ،عن إخوة يوسف حينما قالوا ألبيهم
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فاإلٯتاف ُب اللغة ىو التصديق ،وكوننا ندخل األعماؿ ُب مسمى اإلٯتاف ىذا يعٍت معٌت زائد ،ىذا بناء على
قولو.
فا١تهم ىذا الصنف ي قاؿ ٢تم ماذا؟ ا١ترجئة ،ىناؾ من ىو متشيع تشيعا خفيفا ،ما ا١تقصود بالتشيع
ا٠تفيف؟ ىناؾ طائفة ىم من أىل السنة على العموـ ،ال غَت الزيدية ،لكنهم يقدموف عليا على عثماف -
رضي اهلل تعاذل عنهما -وعن سائر أصحاب النيب  وأيضا يوجد فيهم بغض ١تعاوية وعمرو بن العاص -

رضي اهلل تعاذل عنهما -لكوهنما ٦تن قاتل عليا 

فهذا الصنف من الناس يقاؿ لو فيو تشيع ،وقد ال

يفعل ىذه كلها ،قد يعٍت فقط يقدـ عليا على عثماف ،فيقاؿ فيو تشيع؛ ألنو خالف ٚتهور السنة.
فهذا -أيضا -يوصف بأنو مبتدع ُب صنيعو ىذا ،فيقاؿ فيو تشيع يعٍت فيو نوع من البدع ،وإف كاف
خفيفا ،فهؤالء الرواة الذين ّٔذه الصفة ما حكمهم؟ يقوؿ اٟتافظ ابن حجر -كما تروف -جعل قاعدة،
وىذه القاعدة ىو استقاىا من ابن حباف ومن بعض العلماء أيضا ،لكن ابن حباف ركز عليها ُب مقدمة
كتابو آّروحُت فيقولوف٨ :تن نفرؽ بُت الداعية وغَت الداعية ،فإذا وجدنا موصوفا ببدعة غَت مكفرة كالقوؿ
بالقدر ،أو اإلرجاء ،أو التشيع ا٠تفيف ،فنحن ننظر ُب ىذا الراوي ،ىل ىو داعية إذل بدعتو ،أو غَت داعية
إذل بدعتو؟
فالداعي إذل بدعتو يقولوف :نًتؾ روايتو١ ،تاذا ؟ قالوا :ألننا لو قبلنا روايتو ،لكاف ُب ذلك تأييدا لبدعتو،
فما داـ أنو رأس ُب بدعة ،فهذا تًتؾ روايتو كالتعزير والنكاية بو ،أما إذا دل يكن داعية إذل بدعتو ،ىو فيو
بدعة ،لكنو ال يدعو إليها ،فهذا -أيضا -عندىم عليو قيد ،ما ىو ىذا القيد؟
قاؿ٨ :تن ننظر ُب ذلك اٟتديث الذي رواه ،ىل ىذا اٟتديث ٦تا يؤيد بدعتو ،أو ال؟ مثبل إذا كاف فيو
تشيع خفيف ،فإذا ىو روى حديثا قد ٮتدـ يعٍت الشيعة ،فيقولوف :ال نقبل ذلك اٟتديث منو ،و٦تكن نقبل
منو أحاديث أخرى ،قالوا :نعم ٦تكن نقبل منو األحاديث اليت ال تؤيد بدعتو ،فهذا ىو معٌت كبلـ اٟتافظ
ابن حجر ،ولعل يعٍت إذا أخذًب اآلف الكبلـ ّٔذا ا١تفهوـ ،يعٍت فيو -إف شاء اهلل -كفاية اآلف ُب ىذه
ا١ترحلة ،ولكن ُب ا١تسألة تفصيل ،تفصيل تكلمت عنو ُب مقدمة صحيح مسلم ،وال أريد أف أتعبكم بو
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اآلف ،وال أريد أف يستحوذ على وقتنا؛ ألنٍت أعرؼ أنو سيدور عليو أسئلة ،لكن نقوؿ ىذا مذىب لبعض
العلماء.
وإذا أخذناه ّٔذا ا١تفهوـ ،ال ضَت علينا -إف شاء اهلل.
لكن قد ترد ىناؾ بعض اإلشكاالت ،اليت موضعها -إف شاء اهللُ -ب حاؿ التفصيل ُب ىذه ا١تسألة،
وليس ىذا موضعو .
الطعن األخَت ُب الراوي:
ىو الذي يقوؿ عنو اٟتافظ ابن حجر:
سوء الحفظ
ٍب سوء اٟتفظ ،إف كاف الزما ،فهو الشاذ على رأي ،أو طارئا فا١تختلط
ما معٌت ىذا الكبلـ؟ يقوؿ٨ :تن نظرنا ُب الراوي ،الذي وصف بسوء اٟتفظ فنجد ىؤالء الرواة على
قسمُت ،منهم من يكوف من نشأتو ،اهلل -جل وعبل -ما أعطاه حافظة قوية ،فهذا ىو البلزـ ما ا١تقصود
بالبلزـ ىو الذي نشأ ،وىو سيئ اٟتفظ من بداية أمره ،فيكوف ىذا الصنف من الناس ماذا يسمى
حديثهم؟ قاؿ ىو الشاذ على رأي ،رأي من ىذا؟ ما بُت ،لكن ٯتكن أف تذكروا أف ىذا الرأي حكاه ،أو
قاؿ بو ابن الصبلح ُب مقدمتو قاؿ ،أو طارئا فا١تختلط ا١تقصود بقولو ،أو طارئا يعٍت أنو كاف ُب جزء من
حياتو حافظا ضابطاٍ ،ب طرأ عليو أمر جعل حافظتو تتغَت ،وىذا األمر ،إما أف يكوف بسبب العمى ،يكوف
الواحد يقرأ من كتبوٍ ،ب يعمى ،فيصبح ٭تدث ٦تا علق بذاكرتو من تلك األحاديث اليت كاف يقرؤىا ،فهذا
يقاؿ لو اختلط ،يعٍت حينما ال يكوف ضابطا لتلك األحاديث ،أو قد يكوف يعٍت قد تكوف الفجيعة بسبب
ذلك الببلء الذي حل بو ،وىو العمى ٕتعل عقلو ٮتتل نوعا ما ،فيطرأ عليو ىذا الذي يسمى االختبلط،
فهذا يعٍت بسبب العمى مثلو -أيضا -احًتاؽ الكتب نفس الشيء ،إما أف يكوف يقرأ من كتبو ،فاحًتقت،
فضاعت ،فأصبح ٭تدث ٔتا علق بذىنو ،أو فجيعة اٟتادثة جعلت عقلو يتأثر ،ويطرأ عليو سوء اٟتفظ ،أو
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غَت ذلك من اٟتوادث ،كأف يقع مثبل من دابة وسقوطو ىذا يكوف -مثبل -على رأسو ،فيحدث فيو ىذا
االختبلط.
قد يكوف -أيضا -ىذا االختبلط بسبب كرب السن ،وىو ا٢ترـ والشيخوخة فأنواع ،أو أسباب
االختبلط كثَتة ،ىذه يعٍت معظمها ،وقد يكوف ىناؾ ما دل نذكره ،فا١تهم معرفة ما ٯتكن أف يطرأ على
اٟتافظة ،فإذا وجد صنف من ىؤالء الرواة ّٔذه الصورة ،فهؤالء يقاؿ ٢تم ا١تختلطوف.
ما حكم روايتهم؟ يقولوف :إف ٘تيزت أحاديثهم فعرؼ ما حدث بو ُب حاؿ الصحة ،وما حدث بو ُب
حاؿ السقم ،قبل ما حدث بو ُب حاؿ الصحة ،ورد ما حدث بو ُب حاؿ السقم.
يعٍت يعتربوف -مثبل -مرحلة االختبلط بدايتها كأنو توُب ،فاعرؼ أف حياتو اٟتقيقية ىي الثابتة فقط.
ىناؾ بعض الرواة ال تتميز أحاديثهم ،أو بعضها يتميز ،وبعضها ال يتميز فكما قلت لكم دائما
احملدثوف يعتمدوف على اٟتيطة ،فيقولوف :إذا دل يتميز حديثو فنتوقف ،عن قبولو ،أو ٘تيزت بعض أحاديث،
ودل يتميز بعضها نأخذ الذي ٘تيز ،ونرفض الذي دل يتميز ،أو نتوقف ،عن قبوؿ الذي دل يتميز ،فهذا ىو
اٟتكم ُب رواية ا١تختلط قد يقوؿ قائل :كيف نعرؼ ىذا؟ أقوؿ :ىناؾ كتب خدمت ُب ىذا يعٍت -إف شاء
اهلل -بعدما تواصلوف ا١تسَتة ،بإذف اهلل تعرفوف :أف ىناؾ بعض الكتب اليت خدمت طبلب العلم ُب ىذا
آّاؿ ،من ىذه الكتب كتاب" :الكواكب النَتات" البن الكياؿ ،الكتاب مطبوع وموجود ،وعليو ٖتقيق ال
بأس بو حملققو ،وىو ٮتدـ طبلب العلم يعٍت خدمة جليلة.
بعد ذلك انتقل الحافظ إلى مذىب آخر ،فقال:
األحاديث التي تصلح في المتابعات والشواىد
ومىت توبع السيئ اٟتفظ ٔتعترب ،وكذلك ا١تستور وا١ترسل وا١تدلس ،صار حديثا حسنا ال بذاتو ،بل
بآّموع
اآلف انتقل إذل األحاديث ،اليت ٯتكن أف يعترب ّٔا ،وٯتكن أف تصلح ُب ا١تتابعات والشواىد ،وٯتكن أف
ينجرب بعضها بتعدد الطرؽ ،فمن ىم ىؤالء الرواة الذين أحاديثهم ٯتكن أف تنجرب حىت نستثٍت من عداىم؟
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قاؿ :إذا وجدنا سيئ اٟتفظ ىذا توبع ،والذي تابعو إنساف مثلو ،أو أعلى منو ،فهنا روايتو نعترب أهنا
ا٧ترب بعضها بتلك ا١تتابعة ،فيصبح اٟتديث ٔتجموع ىذين الطريقُت ،أو بأكثر من طريقُت ماذا يكوف ؟
حسنا لغَته ،وكذلك -أيضا -ا١تستور ،وىو الذي روى عنو كم أكثر من واحد ،ودل يوثق من إماـ معترب إذا
وجدناه توبع ،فهذا -أيضا -نعترب بروايتو ،ونضم إرل تلك الرواية ويكوف اٟتديث حسنا لغَته ،طيب ١تاذا دل
يذكر آّهوؿ ،أو ا١تبهم؛ ألف أمره مشكل ،ا١تستور أخف ضعفا؛ ولذلك دائما يعٍت العلماء ٬تعلوف الذي
ٯتكن أف ينجرب ضعف حديثو ،ىو الذي ضعفو ضعف خفيف ،وأما الذي يسًت ضعفو ،فهذا ال يعتربوف
بو .قاؿ :وا١ترسل ،يعٍت ٦تن ٯتكن أف يصلح حديثو ُب الشواىد ،أو اإلسناد الذي يصلح ُب الشواىد
وا١تتابعات ،ىو اإلسناد ا١ترسل ،لكن ىل ىو على اإلطبلؽ؟ نقوؿ :ال مثل مراسيل صغار التابعُت ،مثل
قتادة والزىري ،ىؤالء ينبغي أف ٭تذر من مراسيلهم ،لكن مراسيل كبار التابعُت ،أي با١تعٌت الذي ذكره
الشافعي ،وسبق أف بيانو سابقا ،وقلت لكم :إف كبلـ الشافعي -حينما سألتموشل -عن رأيي فيو ،قلت:
كبلـ الشافعي جيد ،وىو اٟتديث الذي يكوف حسنا لغَته ،لكن مع إبعاد ماذا ؟
أيوه ،مع إبعاد الشرط األخَت ،ما ىو الشرط األخَت؟ أف يكوف عليو عمل أىل العلم.
قلت :ىذا الشرط نبعده ،وما عداه من الشروط ،فهي اليت ٯتكن ّٔا أف ٧تعل اٟتديث حسنا لغَته،
ويصبح كبلـ الشافعي -رٛتو اهللّٔ -ذه الصورة يقصد بو اٟتديث اٟتسن لغَته.
قاؿ" :وا١تدلس" إذا دل يعرؼ احملذوؼ منو بطبيعة اٟتاؿ؛ ألننا إذا عرفنا احملذوؼ من ذلك اإلسناد،
فاألمر ال يصبح مدلسا اآلف ،أصبح واضحا ،فعلينا أف ننظر ُب ذلك احملذوؼ ىل ىو ثقة ،أو غَت ثقة إف
كاف ثقة مشى اٟتديث ال إشكاؿ وإف كاف غَت ثقة نظرنا ُب أسباب ضعفو ،ىل ىي من األسباب اليت
ٯتكن أف يعترب ّٔا؟
وإف كاف من األسباب اليت ال ٯتكن أف نعترب ّٔا ،فنرد اٟتديث ،لكن إذا دل نعرؼ احملذوؼ ،ىل يقبل
حديث ا١تدلس على اإلطبلؽ نقوؿ؟ ال ،بل من كاف من الرواة الذين تدليسهم ال تدخل فيو ا١تناكَت ،أو ال
يعرفوف بالتدليس ،عن ال كذابُت والضعفاء وآّهولُت ،أما من عرؼ مثل بقية بن الوليد ،وأمثالو ،فينبغي أف
يتقى تدليسو.
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١تاذا؟ ألهنم ُب كثَت من األحياف يسقطوف رواة متهمُت ،مثل ذلك ا١تثاؿ الذي مثلنا بو حينما أسقط
من بقية بن الوليد؟ أسقط إسحاؽ بن أيب فروة ،وىو فما داـ أنو جرب عليو أف يسقط ىذا الصنف من
الرواة ،فهذا يتقى تدليسو ،و٭تتاط ُب روايتو قاؿ :يعٍت عن ىؤالء كلهم ،صار حديثهم حسنا ال لذاتو ،بل
بآّموع وىذا يعٍت واضح ،ألننا سبق أف عرفنا اٟتديث اٟتسن لذاتو ،وسبق أف عرفنا اٟتديث اٟتسن لغَته.
فهو يقصد أف حديث ىذا الصنف من الناس يكوف حسن لغَتهٔ ،تجموع ىذه الطرؽ ،قاؿ بعد ذلك:

الحديث المرفوع

ٍب اإلسناد إما أف ينتهي إذل النيب  تصر٭تا أو حكما من قولو ،أو فعلو ،أو تقريره.
ىذه مسألة جديدة.
يقوؿ ىذا اإلسناد الذي نبحث فيو ،وأتعبنا أنفسنا فيو ما مقصوده ١تاذا تعبنا ُب ىذه ،أو خضنا ُب
ىذه األنواع من علوـ اٟتديث :ا١تدلس ،ا١تعلق ،وا١ترسل ،سيئ اٟتفظ ،الذي كذا ،الذي كذا؟
كل ذلك خدمة ٢تذا اإلسناد حىت نصل إذل شيء ،ما ىو ىذا الشيء؟ ىو ا١تنت ،وسبق أف عرفنا
سابقا اإلسناد وا١تنت ٔتا يغٍت عن إعادتو اآلف ىنا ،فما داـ أننا نريد ا١تنت ٘تاما ،كما قلت لكم السلسة اليت
ٖتمل ماذا الثريا ،نريد ىذه الثريا اليت تضيء للناس ،نريد ىذا اٟتديث الذي ينتفع بو الناس ،فهذا ىو
ا١تقصود من اإلسناد ىذا الذي ينتهي إليو اإلسناد ىو حديث النيب  ىو ا١تنت ،وىذه ا١تتوف إما أف ٧تد
اإلسناد ينتهي إذل النيب  إما بالتصريح ،أو باٟتكم ،كيف؟
دعونا نأخذ أمثلة يتضح ّٔا التصريح من اٟتكم.
مثال التصريح :قال :تصريح أو حكم من قولو ،أو فعلو ،أو تقريره اآلف نأخذ القسم األوؿ ،وىو
التصريح .
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التصريح القولي :مثل قوؿ عمر بن ا٠تطاب  قاؿ رسوؿ اهلل   إ٪تا األعماؿ بالنيات



تعرفوف إسناد اٟتديث ،كررناه مرارا ،انتهى إذل عمر بن ا٠تطاب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 
 إ٪تا األعماؿ بالنيات   ..إذل آخر اٟتديث ،فهنا صرح عمر بن ا٠تطاب أف النيب 
ىذا ،أو ال؟ صرح بأف النيب  قاؿ ىذا القوؿ ،فهذا مثاؿ للتصريح القورل.


قاؿ

مثال للتصريح :الفعلي حينما يقوؿ عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل تعاذل عنهما  -رأيت رسوؿ اهلل
يصلي نافلتو على راحلتو ُب السفر



ىذا ماذا؟ تصريح فعلي ،ىو صرح بأنو رأى النيب  يفعل

ىذا الفعل ،فهذا فعل ،وصرح ابن عمر بأنو رأى النيب  يفعلو ،فهذا مثاؿ للتصريح الفعلي.
مثال للتصريح التقريري :حينما يقوؿ الصحايب :إف النيب -صلى اهلل عليو وسلم  قدـ إليو ضب،

فامتنع ،عن أكلو وقاؿ :إنو ال يوجد بأرض قومي ،فأكلو خالد بن الوليد ،وأناس معو فأقرىم النيب 
دل ينكر عليهم أكلهم للضب ىذا يسمى تقرير من النيب  إقرار منو ٢تم ،فمعٌت ذلك أف أكل الضب
حبلؿ ،والنيب  إ٪تا امتنع عنو؛ ألنو ال يوجد ُب أرض قومو فقط ،وإال دل ٭ترمو.
فهذا تصريح بأف النيب  ىو الذي أقر ىؤالء الصحابة على أكل الضب ،أما إذا قلبنا ا١تسألة ،وأتينا



للحكمي :فيقولوف :أحيانا ٧تد األحاديث ال يصرح فيها الصحايب بتلقيو للحديث ،سواء كاف قوال ،أو

فعبل ،أو تقريرا من النيب 

لكن عندنا قرائن استطعنا من خبل٢تا أف نقوؿ :إف ىذا اٟتديث لو حكم

الرفع ،فقولو :حكما يعٍت لو حكم الرفع حىت ،ولو دل يصرح باسم النيب 

فيو ،ما مثاؿ ذلك؟ مثاؿ

اٟتديث القورل :كما قلت لكم ،بناء على الراجح من روايات الرواة ٟتديث :يؤٌب ّتهنم يوـ القيامة ..ىذا
اٟتديث الصواب فيو أنو من قوؿ من عبد اهلل بن مسعود -رضى اهلل تعاذل -عنو أنو قاؿ  :يؤتى ّتهنم
يوـ القيامة٢ ،تا سبعوف ألف زماـ مع كل زماـ سبعوف ألف ملك ٬تروهنا



ىذا قوؿ وال ما ىو قوؿ؟

قوؿ ،لكن ىل صرح اآلف عبد اهلل بن مسعود بأخذه ،عن النيب  ؟ عن النيب  ما صرح ،فقالوا :ىذا
مثاؿ للقوؿ اٟتكمي ،فهذا لو حكم الرفع ،سيأٌب -إف شاء اهلل -ذكر الشروط ُب ىذا.
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ما مثال المرفوع الحكمي الفعلي مثالو :حديث عن علي بن أيب طالب -رضى اهلل تعاذل عنو-
أنو صلى صبلة ا٠تسوؼ ،فركع ُب كل ركعة أربع ركوعات





قالوا :إف عليا  حينما فعل ىذ ا الفعل ،دؿ ىذا على أنو ال ٯتكن أف يصدر منو ىذا الفعل ،إال
وأنو قد رأى النيب  يفعلو ،ولو دل ير النيب  يفعلو ١تا اجتهد ُب عبادة من العبادات ،وسيأٌب -إف شاء
اهلل أيضا -بذكر الشروط؛ ليتضح ىذا -إف شاء اهلل.

فا١تهم صبلة علي بن أيب طالب 

للخسوؼ بأربعة ركوعات ُب كل ركعة ،ىذا مثاؿ للمرفوع

اٟتكمي الفعلي.
ما مثال المرفوع الحكمي التقريري ؟ مثالو :اٟتديث ا١تشهور تعرفونو قوؿ أيب سعيد وجابر -رضي
اهلل عنهما  -كنا نعزؿ ،والقرآف ينزؿ ،ولو كاف ُب ذلك هني لنهينا  فاآلف الصحابة -رضي اهلل تعاذل

عنهم -صرحوا بأهنم كانوا يعزلوف ،عن النساء ُب حياة النيب 
التصريح بأف النيب  اطلع عليهم فعبل فأقرىم؟ ما ورد ،لكنهم قالوا إنو لو كاف ُب ذلك هني ١تا ترؾ
أو دل يصرحوا؟ صرحوا ،لكن ىل ورد

األمر ،فالوحي كاف ينزؿ ،وكاف باإلمكاف أف يرد هني من قبل اهلل ػ -جل وعبل -ػ وىو مطلع على عباده
يوحيو إذل النيب  فينهانا ،عن ىذا الفعل ،فهذا مثاؿ ا١ترفوع اٟتكمي ...ماذا التقريري؟
فاتضح األمر ّٔذه األمثلة ،ما ا١تقصود ّٔذا؟ وما ا١تقصود ّٔذا؟ طيب ىذا ا١ترفوع اٟتكمي ،حينما
نقوؿ لو حكم الرفع ،ىل يقبل على اإلطبلؽ ،أو بشروط؟ نقوؿ :ال يقبل بشروط ،ىذه الشروط تتلخص
ُب شرطُت :الشرط األول :أف يكوف ذلك اٟتديث ٦تا ال ٣تاؿ للرأي فيو .والشرط الثاني :أف يكوف ذلك
الصحايب ٦تن دل يعرؼ باألخذ ،عن أىل الكتاب ،ويتضح لكم ،أو تتضح وجاىة ىذين الشرطُت باآلٌب.
نعم أعيد الشرطاف ،نعم :الشرط األول :أف يكوف اٟتديث ٦تا ال ٣تاؿ للرأي واالجتهاد فيو .والشرط
الثاني :أال يكوف ذلك الصحايب ٦تن يعرؼ باألخذ ،عن أىل الكتاب.
يقولوف :إف الشرط األوؿ ٮترج بو ما كاف من قبيل االجتهاد ،فإذا كاف الصحايب -رضى اهلل عنو-
اجتهد ُب مسألة من ا١تسائل ،فقاؿ فيها برأيو ،فما داـ أف ىذا اٟتديث ٤تتمل للرأي ،فهذا ال نقوؿ إنو لو
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حكم الرفع الحتماؿ أف يكوف ىذا الصحايب قالو من تلقاء نفسو ،ودل يتلقو عن النيب  لكننا اشًتطنا أف
يكوف ذلك اٟتديث من األحاديث اليت ال ٯتكن أف يكوف الصحايب قا٢تا ،أو فعلها من تلقاء نفسو.
مثالو قالوا :كأف ٭تدث عن أمر غييب ُب السابق ،أو البلحق كأف ٭تدث مثبل ،عن األمم السابقة ،فهل
الصحايب اطلع رجع للزمن ا١تاضي حىت يعرؼ أحواؿ األمم السابقة؟ ال دل يطلع ،فإذا ىو ال بد أف يكوف
أخذ ىذا القوؿ عن من عن إنساف آخر ،دعونا من اإلنساف اآلخر اآلف للشرط الثاشل ،أو أف يكوف ٮترب
عن أمر غييب مستقبل كأحواؿ اآلخرة كأف يصف النار ،أو اٞتنة ،أو ما يبلقيو الناس ُب ُعرصات القيامة،
أو ٨تو ىذه األمور الغيبية اليت ال ٯتكن أف يقو٢تا الصحايب من تلقاء نفسو ،أو ٮترب عن بعض ما ٭تصل من

الفنت ،وأشراط الساعة ،أو ٮترب ،عن أمر يًتتب عليو ثواب ،أو عقاب ،كأف يقوؿ مثبل :من صلى كذا
وكذا ،فلو كذا وكذا ىذا يًتتب عليو ثواب ،أو ال يًتتب؟
أو ٮترب ،عن أمر يًتتب عليو عقاب ،مثل  من صاـ اليوـ الذي يشك فيو ،فقد عصى أبا القاسم
  ىل ٯتكن أف يكوف الصحايب ،يعٍت يقوؿ ىذا من تلقاء نفسو؟ ال .
ال بد أف يكوف مستندا إذل نص ،فإذف إذا كاف ىذا القوؿ ٦تا ال ٣تاؿ للرأي فيو ،فبل بد أف يكوف
الصحايب أخذه عن أحد ،فمن يكوف ىذا األحد؟ ىذا مربوط بالشرط الثاشل ،قالوا إذا وجدنا ذلك
الصحايب ٦تن دل يأخذ ،عن أىل الكتاب ،فهذا يدؿ على أنو أخذ ىذا اٟتديث عن من؟ عن النيب . 
أما إذا كاف ٦تن يعرؼ باألخذ عن أىل الكتاب من اليهود والنصارى ،فهناؾ بعض الصحابة الذين
تسمحوا ُب ا١تسألة والنيب  قد ٝتح ٢تم بقولو -عليو الصبلة والسبلـ  -حدثوا عن بٍت إسرائيل وال
حرج



فبعضهم كاف ٭تدث عن بٍت إسرائيل ،مثل عبد اهلل بن عمرو بن العاص -رضي اهلل تعاذل

عنهما -فإذا جاءؾ اٟتديث عن طريق عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وىو ٮترب ،عن أحواؿ األمم السابقة
أمر غييب ،ىل تقوؿ إنو لو حكم الرفع؟
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ال ،أو ٮترب عن أمر مستقبلي تقوؿ لو حكم الرفع؟ ال١ ،تاذا؟ الحتماؿ أف يكوف أخذه ٦تن؟ من أىل

الكتاب ،وٓتاصة أنو 

ُب غزوة الَتموؾ عثر على زاملتُت -راحلتُت٦ -تلوأتُت كتبا من كتب أىل

الكتاب ،فاستوذل عليها ،أخذىا ،وأخذ يقرأ منها ،و٭تدث الناس.
فلذلك ٕتد عبد اهلل بن عمرو بن العاص -رضي اهلل تعاذل عنهما -عنده أشياء فعبل يعٍت يلمس ّٔا
أهنا من اإلسرائيليات ،ومثاؿ ذلك حديث قصة "ىاروت وماروت" قصة يعٍت فيها غرابة جدا ،خبلصتها أف
ملكُت أن زال إذل األرض؛ ألهنما يعٍت سخرا ببٍت آدـ ،فا١تهم واقعا امرأة يقاؿ ٢تا الزىرة ،فمسخت الزىرة إذل
ىذا الكوكب الذي نراه ُب السماء ،وا١تلكاف يعذباف ببابل ،و٫تا ىاروت وماروت.
قصة طويلة بس أنا اختصرمها لكم ،يعٍت الصواب ُب ىذه القصة كما قاؿ اٟتافظ ابن كثَت :إهنا من
اإلسرائيليات اليت حدث ّٔا عبد اهلل بن عمرو بن العاص -رضي اهلل تعاذل عنهما -عن بٍت إسرائيل،
وىكذا ُب أمثلة كثَتة ،أما إذا كاف الصحايب ٦تن ال يأخذ عن أىل الكتاب ،مثل عبد اهلل بن مسعود ،فإنو
كاف ٭تارب األخذ عن أىل الكتاب ،وينقد الصحابة الذين يتساىلوف ويأخذوف ،عن أىل الكتاب ،فما
داـ أنو عرؼ بشدتو ُب ا١تسألة ،فإذف مثل ىذا الصحايب ٯتكن أف نقبل األحاديث اليت ٢تا حكم الرفع،
ونطمئن -إف شاء اهلل -أنو دل يكن أخذىا ،عن أىل الكتاب ،فهذا يعٍت خبلصة ىذه ا١تسألة.
ويعٍت أنا أعتذر لكم من ىذه العجلة ،وىذا االستعجاؿ؛ ألننا نريد أف نكمل -إف شاء اهلل -الكتاب
فنقف ُب درسنا القادـ -إف شاء اهلل على قولو :أو إذل الصحايب كذلك .ونستمر -إف شاء اهلل -بعد
ذلك ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :ما الفرؽ بُت مشكل اآلثار ،و٥تتلف اٟتديث ،وىل مراجعهما واحدة؟
ج :أقوؿ :ال فرؽ ،مشكل اآلثار و٥تتلف اٟتديث ٫تا واحد يعٍت :كبل٫تا يعنياف باألحاديث اليت قد
يكوف ُب ظاىرىا شيء من التعارض ،فيحاولوف التوفيق بينها.
س :أحد األخوة يقوؿ :ذكرت كمثاؿ الضطراب منت حديث  :ال ذكاة ُب حلي  والصحيح أف
اٟتديث ا١تقصود ُ ب ا١تاؿ حقا سوى الزكاة  ؟
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ج :وأقوؿ :جزاؾ اهلل خَتا ،فنعم أنا يعٍت التبس علي اٟتديثاف ،فمثاؿ ا١تضطرب الذي كنا أخذناه
سابقا حديثُ  :ب ا١تاؿ حق سوى الزكاة  وحديث  :ليس ُب ا١تاؿ حق سوى الزكاة  ىذاف
اٟتديثاف ٫تا اللذاف قاؿ عنهما اٟتافظ العراقي :إف التعارض بينهما ظاىر ،وال ٯتكن التوفيق بينها ْتاؿ.
س :يقوؿ :من ىو الشخص الذي اتفق على صحة مراسيلو؟ ومن ألف ُب ذلك؟
ج :أقوؿ :ىذه ا١تسألة يعٍت فيها شيء من الطوؿ ،لكن مثل سعيد بن ا١تسيب بعض العلماء ،مثل أيب
حنيفة ومالك ،وراوية عن أٛتد أف مراسيلو صحيحة ،وأما الشافعي فيقوؿ :مراسيلو صحيحو بالشروط اليت
ذكرناىا سابقا ،أما من ألف ُب ذلك ،فهناؾ "ٚتع التفصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل للعبلئي" وىناؾ كتاب
"ا١تراسيل" لورل الدين أيب زرعة ابن العراقي ،لكنو دل يطبع حىت اآلف.
س :أحد األخوة يعٍت يبدو رل ،أنو ملتزـ ْتلقة قرآف بعد العصر ،وٮتشى أف يكوف الدرس ُب بعض
األحياف بعد العصر ،فيقًتح يعٍت أف يبقى بعد العشاء،
ج :فعلى كل حاؿ ،واهلل يعٍت ما دمنا نستطيع أف ٧تعلو بعد العصر ،فالظاىر أف كثَتا من األخوة
يناسبهم بعد العصر ػ بكرة ال ٯتكن ػ لعلنا -إف شاء اهلل -عصر الثبلثاء ،نستطيع نعم يعٍت درسا إضافيا،
حىت ننتهي إف شاء اهلل .
س :يقوؿ :إنك قلت ُب ا١تبهم :لو وثقو عادل دل نقبل ا١تبهم ،حىت نعرفو ،وُب آّهوؿ قلنا :إذا وثقو
أحد األئمة ،فهو غَت ٣تهوؿ ،فأرجو التوضيح.
ج :أقوؿ :التوضيح واضح ،وذلك أف العادل إذا قاؿ :حدثٍت الثقة ،فمن ىو ىذا الرجل الثقة؟ صح ،قد
تكوف يا فبلف وثقتو أنت ،لكن يكوف عند غَتؾ غَت ثقة ،وإذا نظرنا ُب قولك الذي عارض قوؿ األئمة
اآلخرين ،ووجدنا أف األئمة اآلخرين الذين قدحوا فيو جرحوه ّترح مفصل ،يعٍت كأف يقوؿ أحدىم -مثبل-
إشل رأيتو يشرب ا٠تمر ،فنقوؿ :إنك حدثت ْتسب اقتناعك ،فوثقتو ْتسب معرفتك بو ،وخفي عليك
أمره ،لكن ما خفي عليك تبُت لعادل آخر؛ ولذلك نقوؿ :ابن لنا ما اسم ىذا الراوي ،حىت نقبل توثيقك،
لكن آّهوؿ ىو مسمى ،كأف يقوؿ٤ :تمد بن عبد اهلل ما روي عنو إال راو واحد فقط ،ويكوف وثقو أحد
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األئمة ،فهو معروؼ اٝتو ،معروؼ فهذا فرؽ بينو ،وبُت ا١تبهم ،فآّهوؿ ىذا يسمى ،وأما ا١تبهم ال يسمى،
ىذا ىو الفرؽ خبلص.
طيب :سبحانك اللهم ْتمدؾ ،نشهد أال إلو إال أنت ،نستغفرؾ ونتوب إليك ،أعوذ باهلل من الشيطاف
الرجيم.
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم علي نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
وبعد:
أيها اإلخوة:
فبالنسبة للمواضيع ا١تتبقية معنا ُب ىذا ا١تختصر ،ىي ْ-تمد اهلل -مواضيع سهلة ،وا١تواضيع اليت ىي
عمدة علم ا١تصطلح ىي اليت تقدمت ،ىي اليت ينبٍت عليها ٖتديد اٟتديث ،ىل ىو صحيح أو غَت
صحيح؟ وما إذل ذلك -كما الحظتم من خبلؿ ما سبق أف أخذناه.-
ا١تتبقي كلو من باب التفنن ُب التقسيم والتقعيد االصطبلحي -كما ستبلحظوف إف شاء اهلل،-
والداللة على بعض ما قد يعًتض طالب علم اٟتديث حينما يقرأ ُب كتب احملدثُت ،من ألفاظ قد ال
يعرفها ،وتعرفوف أف كل علم لو مصطلحات معينة ،فالفقهاء ٢تم مصطلحات ،مثبل :حينما يأٌب ُب كتب
اٟتنابلة -مثبل -ويقولوف" :وعنو روايتاف" الذي ال يعرؼ أهنم يعنوف ّٔذا العبارة "وعنو" :اإلماـ أٛتد ال
يدري "وعنو" ،يرجع للكبلـ ا١تتقدـ ٭تاوؿ أف ينظر من ىو ىذا الشخص الذي يعود إليو الضمَت ،ما ٬تد
شخصا متقدما أحيل إليو.
فبل بد إذا من معرفة مصطلحات كل فن؛ حىت يستطيع اإلنساف أف يكوف ملما بو ،كذلك -أيضا -ما
يأٌب معنا بعضها يعٍت سهل وواضح جدا لنا ،مثل تعريف الصحايب ،تعريف التابعي ،تعريف ا١تخضرـ،
بعض العبارات اليت ترد مثل :ا١تسند ،ا١ترفوع ،ا١توقوؼ ،ا١تقطوع ،ا١تتصل ،كل ىذه األشياء ٧تدىا حينما
نقرأ ُب كتب احملدثُت وكتب التخاريج ،وما إذل ذلك موجودة ،فعلى أساس يعٍت نكوف علي علم ودراية ّٔا،
يأٌب تعريفها -إف شاء اهلل -وغَت ذلك ،يعٍت من األنواع.
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وىي يعٍت ُب ظٍت أف ا١تتبقي سهل ،ما عدا بعض اٞتزيئات اليسَتة مثل :الكبلـ عن العلو والنزوؿ،
وأنواع العلو من موافقة وبدؿ ومساواة ومصافحة ،وغَت ذلك ٦تا سيأٌب -إف شاء اهلل وبإذف اهللُ -ب ىذه
الليلة.
أنا -إف شاء اهلل -سأحاوؿ أف أبسطو با١تثاؿ ،ولعل يعٍت بعض اإلخوة -أيضا -يتربعوف بأف يعٍت إذا
وقف أشخاص ،ومثَّػْلنا اإلسناد ٯتكن أف يكوف أسهل ١تعرفة ىذه النقطة.
بعض اإلخوة يتساءؿ ويقوؿ :يعٍت أنا أوؿ مرة أحضر ُب درس ُب علم ا١تصطلح ،وعلم اٟتديث غريب
علي ،فبعد ما أنتهي يعٍت من -مثبل -أخذ ىذه ا١تادة ُب ىذه الدورة ماذا أعمل؟ ألف العلم ينسى،
فيطالبوف يعٍت بالنصائح ،وبعضهم يعٍت يطالب باستمرار الدرس ،بطبيعة اٟتاؿ استمرار الدرس الذي ىو
النخبة ال ٯتكن؛ ألف لو وقتا ٤تددا؛ وألف بعض اإلخوة يعٍت أتوا من آفاؽ معينة ،وكل واحد منهم ٯتكن
وراءه من ا١تشاغل ما وراءه ،وعلى كل حاؿ جزى اهلل اٞتميع كل خَت ،يعٍت على مثابرمهم أنفسهم ُب ىذه
اٟتلق ،حلق الذكر اليت -إف شاء اهلل -تؤجروف عليها ،وال أريد يعٍت أف أسهب ُب ا١تديح ،فهم سيجدونو
إف شاء اهللُ -ب موازينهم ،مدخرا عند اهلل -جل وعبل.-لكن ما الذي ينبغي لطالب علم اٟتديث؟ أو الذي درس ىذه ا١تادة؟ أقوؿ :الذي ينبغي لو أال يقف،
أال يتواسل ،فهو اآلف أخذ ٥تتصرا من أحسن ا١تختصرات؛ فعليو أف ٭تاوؿ جاىدا أف يأخذ ما ىو أطوؿ
منو ،وسيجد نفسو أنو كلما أخذ ا١تادة بتشبع أكثر كلما استوعب علم اٟتديث أكثر.
وإذا كاف األخ موجودا ُب الرياض فهناؾ يعٍت بعض الدروس ا١تقامة ُب الرياض ،ومن ٚتلتها :درس
"ألفية السيوطي" اليت يعٍت أشرحها ُب ىذا ا١تسجد يوـ الثبلثاء من كل أسبوع -إف شاء اهلل -منذ بداية
الدراسة ،الذي ال يستطيع ٯتكن أف يعمد للدروس ا١تسجلة ُب األشرطة ،فهناؾ ُ-ب حسب علمي -عدة
شروح ،مثبل :فيو شرح للشيخ مقبل للباعث اٟتثيث ،والشيخ مقبل متمكن ُب علم اٟتديث ،وىناؾ شرح
ما أدري ىل وصل؟ إف كاف أحد اإلخوة يفيدنا ألخينا أىب إسحاؽ اٟتويٍت ١تنظومة السيوطي -أيضا -ما
أدري يعٍت تعرفوف ىل ىو موجود أـ ال؟ نعم .كم؟ نعم .يقوؿ :اثنا عشر شريطا للشيخ أىب إسحاؽ
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اٟتويٍت .طبعا ليست كاملة لكن باإلمكاف -إف شاء اهلل -أف األخ حينما يستمع إذل االثٍت عشر يكوف قد
وصلت البقية وىكذا.
كذلك -أيضا -الذي ُب أماكن بعيده بإمكانو أف ٭تاوؿ أف ٬تد بعض الذين عندىم إ١تاـ بعلم
اٟتديث فيدرس عليو ،وإذا دل يكن فاألشرطة -وهلل اٟتمد -ىذه يعٍت تعترب حجة قائمة عليهم ُب اٟتقيقة،
لكن فيو ما ىو أحسن من ىذا ،اآلف ما داـ الواحد منا أخذ ىذه القواعد اليت درسها ُب ىذا ا١تسجد،
فبإمكانو -إف شاء اهلل -أف يواصل ا١تسَتة بنفسو -إذا كاف مثابرا -كيف؟.
فيو كتاب "الباعث اٟتثيث" للحافظ ابن كثَت وتعليقات الشيخ أٛتد شاكر عليو ،كتاب سهل
األسلوب ويسَت وجيد ،فعليو أف ٭تاوؿ أف يقرأ بنفسو ويعلق ،لو فرض أنو أشكلت عليو عبارة بإمكانو أف
يتناوؿ ا٢تاتف ويتصل يب أو بأحد اإلخوة ،وىذه -وهلل اٟتمد -وسيلة تعترب حجة علينا -أيضاُ -ب ىذا
الزماف.
كذلك -أيضا -من أىم ا١تهمات التطبيق ،والتطبيق يتأتى لطالب العلم بنفسو وبا١تطالعة ُب كتب
العلماء اآلخرين ،فهو بنفسو بإمكانو أف يبدأ ُب ٗتريج بعض األحاديث ودراسة أسانيدىا ،وإذا اجتهد ُب
حكم -طبعا ىذا ال يكوف إلخراجو للناس ،وإ٪تا بينو وبُت نفسو إذا اجتهد -وحكم علي إسناد من
األسانيد ،فباإلمكاف أف يتصل بأحد الذين عندىم علم باٟتديث ،ويقوؿ :اإلسناد الفبلشل أنا يعٍت خرجت
بنتيجة أف اٟتكم عليو كذا وكذا وكذا ما رأيك ُب ىذا؟ ٯتكن يقوؿ :أصبت ،ٯتكن يقوؿ لو :أخطأت ،وإذا
كاف أخطأ يبُت لو موضع ا٠تطأ عنده ،وىكذا يعٍت دواليك.
بالنسبة للنقطة ا١تهمة األخرى ،ىي القراءة ُب كتب التخاريج ا١تتقدمة وا١تتأخرة ،فمن كتب التخاريج
ا١تتقدمة مثلٗ :تريج الذىيب لسنن البيهقي الذي عنوانو "ا١تهذب" أو ٗتاريج اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل
تعاذل -أو ابن كثَت أو غَت ذلك من العلماء ،من ا١تتأخرين الذين تفيد ٗتار٬تهمٗ ،تاريج الشيخ األلباشل،
فكتبو :السلسلة الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل وما إذل ذلك تعترب ُب اٟتقيقة يعٍت تطبيقا لقواعد علم
ا١تصطلح اليت نأخذىا.
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أنا ال أقوؿ :قلده ُب كل شيء ،لكن طالب العلم ا١تبتدئ ينبغي أال يشغل ذىنو با٠تبلفيات ،ىل
أصاب األلباشل أو أخطأ؟ ىذه ا١ترحلة تأٌب بعد٨ ،تن ال نقوؿ لطالب العلم اٟتديث أف يقلد ُب كل دقيقة
وجليلة ،لكن ما داـ أنو اآلف مبتدئ؛ فعليو أف يستفيد من العلماء ،ومسألة التمحيص ىذه مرحلة تأٌب بعد
ذلك ىذا ،يعٍت ما قد ٭تضرشل من توجيو لبعض اإلخوة الذين تدور ُب أذىاهنم بعض التساؤالت.
نبدأ ُب درسنا ُب ىذا اليوـ من حيث انتهينا.

يقوؿ اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل قاؿٍ" :-ب اإلسناد إما أف ينتهي إذل النيب 

تصر٭تا أو حكما،

من قولو أو فعلو أو تقريره" ىذا بيناه ليلة البارحة.
يقوؿ" :إما أف ينتهي اإلسناد إذل النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،"-فإذا ٯتكن أف ينتهي إذل غَته ،قاؿ:

"أو إذل الصحايب كذلك" فانتهاء اإلسناد إذل النيب 

ىذا الذي سبق الكبلـ عليو ،أما انتهاؤه إذل

الصحايب ،فاألمر واضح ،يعٍت اعترب أنك حذفت من اإلسناد قوؿ الصحايب :قاؿ رسوؿ اهلل  كذا أو
فعل رسوؿ اهلل  كذا أو ٨تو ذلك من العبارات اليت تدؿ علي أف اٟتديث ينسب إذل النيب -عليو الصبلة
والسبلـ -بعد ذلك يصبح اٟتديث منسوبا إذل الصحايب الذي انتهى إليو ذلك اإلسناد.
فالصحايب إما أف يكوف اٟتديث اآلٌب عنو من قولو أو من فعلو أو حىت من تقريره ،وإف كاف التقرير قد
يعًتيو ما يعًتيو من اإلشكاؿ ،لكن يعٍت مثاؿ القوؿ :ما أثر عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -رضي اهلل
تعاذل عنهما -أنو قاؿ" :يأٌب على الناس زماف ٬تتمعوف ويصلوف ُب ا١تساجد ،وليس فيهم مؤمن" .
ىذا األثر أخرجو ابن أىب شيبة ُب كتاب اإلٯتاف ،وحكم عليو الشيخ األلباشل بالصحة ،يعٍت إذل قائلو

الذي ىو عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،ا١تهم أف ىذا من قولو أو ال؟ من قولو ،ىو ما أضافو إذل النيب 
ٯتكن أف يرد اإلشكاؿ أو التنبيو الذي ذكرناه البارحة أف ىذا من األمور الغيبية ،فهل يكوف ىذا لو حكم
ا١ترفوع أو ال؟ سبق أف نبهتكم البارحة إذل أف عبد اهلل بن عمرو بن العاص ٦تن يأخذ؟ عن من؟ عن أىل
الكتاب؛ فلذلك ٭تتمل أف يكوف ىذا ٦تا أخذه عن أىل الكتاب فبل يعترب لو حكم الرفع.
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كذلك إذا وجدنا ىناؾ من ينقل عن الصحايب أنو فعل كذا وكذا ،مثل :النقل عن علي بن أىب طالب



أنو صلى الكسوؼ بأربع ركوعات ُب كل ركعة ،فهذا من فعل من؟ من فعل الصحايب ،دعونا من

مسألة ما لو حكم الرفع وما ليس لو حكم الرفع ،ىذه بيناىا البارحة ،لكن كيف بأي حديثّٔ ،ذا ا١تثاؿ
الذي فيو أف الصحايب فعل كذا وكذا ،فهذا -أيضا -يسمي موقوفا حكما ،يعٍت ىو موقوؼ ،يعٍت على
الصحايب الذي نقل ذلك الفعل عنو.
كذلك -أيضا -لو ذكر التابعي أهنم فعلوا كذا وكذا ْتضرة الصحايب ،أي فعل من األفعاؿ ،ودل ينكر

عليو فا١تفًتض أف أصحاب النيب 

إذا رأوا ذلك األمر أمرا منكرا أف ينكروا على من فعل ذلك الفعل؛

فلذلك يسمى ىذا تقرير من الصحايب ،لكنو أضعف من سابقيو الحتماالت ،يعٍت ليس ىذا موضع ْتثها.

الحديث الموقوف
أو إذل الصحايب كذلك وىو من لقي النيب -صلى اهلل تعاذل عليو وعلى آلو وسلم -مؤمنا بو ،ومات
على اإلسبلـ ،ولو ٗتللت ذلك ردة ُب األصح"
أراد أف يبُت من ىو الصحايب ،وببل شك أنكم تعرفوف ُب العموـ من ىو الصحايب ،لكن إذا أريد
ٖتديد الصحايب اصطبلحا فبل بد أف نعرؼ ىذا الكبلـ ا١تذكور ىا ىنا حينما يقوؿ -وىو يعٍت الصحايب-
:
"من لقي النبي -صلى اهلل تعالى عليو وعلى آلو وسلم -مؤمنا بو ،ومات على اإلسالم ،ولو
تخللت ذلك رده في األصح".
إذا وجدنا إنسانا ثبت بالسند الصحيح لقيو للنيب -عليو الصبلة والسبلـ -فهذا أحد يعٍت الشروط
ا١تذكورة ىا ىنا ،وىو أقوى شرط ،وليس ا١تقصود باللقي الرؤيا بالبصر ،بل ما ىو أعم من ىذا؛ ألف ىناؾ
بعض الذين ال يبصروف ،ويعتربوف من الصحابة كمثل :عبد اهلل بن أـ مكتوـ -رضي اهلل تعاذل عنو -فهو دل
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ير النيب -عليو الصبلة والسبلـ-؛ ولذلك ىناؾ بعض العلماء َّعرؼ الصحايب قاؿ" :ىو من رأى النيب 
مؤمنا بو ،ومات على ذلك "...إذل آخر التعريف.
فكلمة "من رأى" ىذه قد يفهم منها ٖتديد الصحايب بأنو من أبصر النيب  بعينيو ،لكن ىذا التعبَت
الذي استخدمو اٟتافظ ابن حجر يعترب تعبَتا دقيقا حينما يقوؿ" :من لقي" فاللقى أعم من مسألة الرؤيا،
فيشمل من رأى ومن دل ير ،وإ٪تا لقي النيب  وإف كاف عدصل البصر كمثل ابن أـ مكتوـ -رضي اهلل تعاذل
عنو.-

حينما يقوؿ" :مؤمنا بو" ىذا -أيضا -قيد ال بد منو؛ ألف ىناؾ من لقي النيب 
كفرهٍ ،ب أس لم بعد ذلك ،فمثل ىذا ٯتثلوف لو برسوؿ ىرقل ،كاف بعثو ىرقل إذل النيب  حينما كاف ُب
تبوؾ ،وحديثو موجود ُب مسند اإلماـ أٛتد ،ا١تهم أف رسوؿ ىرقل ىذا رأى النيب  ولقيو وٖتدث معو ُب
حاؿ كفرهٍ ،ب بعد ذلك أسلم بعد وفاة النيب  أسلم وسكن الشاـ ،فأصبح ٭تدث بقصتو مع النيب -
عليو الصبلة والسبلـ-؛ ولذلك مثل ىذا ال يعترب صحابيا ،ألي شيء؟ ألنو حينما لقي النيب  ورآه دل
ولكنو ُب حاؿ

يكن مؤمنا بو ُب ذلك اٟتُت ،وإ٪تا يعترب تابعيا.

قاؿ" :ومات على اإلسبلـ" ٔتعٍت أنو لو كاف ىناؾ من آمن بالنيب 

ومات على الكفر ،فهذا ال

يكوف صحابيا ومثل لو ٔتثاؿ :عبيد اهلل بن جحش ،عبيد اهلل بن جحش كاف ٦تن ىاجر إذل اٟتبشةٍ ،ب ارتد
ىناؾ وتنصر -والعياذ باهلل -فمثل ىذا ال يعد صحابيا ،ٮترج من تعريف الصحايب.
قاؿ" :ولو ٗتللت ذلك ردة ُب األصح" ٔتعٍت :لو أف ىناؾ رجبل لقي النيب  مؤمنا بوٍ ،ب بعد ذلك
ارتد ،فهل يعترب ىذ ا صحابيا أو ال يعترب صحابيا؟ يعٍت ارتد ٍب رجع إذل إسبلمو بعد ذلك ،نقوؿ :مثل ىذا
ُب اٟتقيقة يعترب صحابيا ،فالردة اليت ٗتللت يعٍت إسبلمو ال تؤثر عليو ،وىذا ُب األصح.
وإف ىناؾ من نازع من العلماء ،وٯتثلوف ٢تذا باألشعث بن قيس -رضي اهلل تعاذل عنو -فإنو كاف ارتد،
ٍب بعد ذلك أسلم ،وحسن إسبلمو ،فيبقى لو تعريف الصحايب؛ وألنو يعٍت ما أحد أنكر أف يكوف مثل
األشعث بن قيس صحابيا -رضي اهلل تعاذل عنو ،-ىذا بالنسبة لتعريف الصحايب يعٍت على االختصار.

372

متن نخبة الفكر
نبو اٟتافظ ابن حجر على بعض األمور من ٚتلتها :الصحابة ٮتتلفوف على درجات ،فمنهم من رأى

النيب 

ٯتكن مرة واحدة ،ونقل حديثاٍ ،ب رجع إذل قومو ،ومنهم من الزـ النيب  فطالت مبلزمتو لو،

ومنهم من أبصر النيب



ورآه ،ولكنو دل ٭تمل عنو أي شيء من اٟتديث؛ ولذلك فالذين طالت

مبلزمتهم للنيب  والذين دل تطل مبلزمتهم للنيب  لكنهم ٛتلوا عنو بعض األحاديث ،ىذاف الصنفاف
٫تا اللذاف يركز عليهما علماء اٟتديث ،فحديثهم يعترب حديثا موصوال ٤تتجا بو ،وىذا ىو ا١تراد.
لكن القسم اآلخر ،وىم صغار الصحابة الذين الواحد منهم يكوف رأى النيب -عليو الصبلة والسبلـ-
رؤية ،ولكنو دل يتحمل عنو شيئا من اٟتديث ،ىؤالء ٢تم فضل الصحبة ،شرؼ الصحبة ثابت ٢تم ،لكن أما
من حيث الرواية فأحاديثهم تعترب مرسلة؛ ألهنم ما أخذوىا عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -وإ٪تا ٭تتمل
أهنم أخذوىا عن صحايب ،و٭تتمل أهنم أخذوىا عن تابعي أخذ عن صحايب ،فاالحتماؿ وارد.
إذاً ُب ىذه اٟتالة فمثل ىؤالء على األصح أف أحاديثهم حكمها حكم أحاديث كبار التابعُت ،فمن
قبل أحاديث كبار التابعُت على اإلطبلؽ كأيب حنيفة ومالك ،فهو يقبل أحاديث ىذا الصنف ،ومن رد
أحاديث كبار التابعُت ،واعتربىا ضعيفة فهو يرد أحاديث ىؤالء ،ومن قبلها بشروط كالشافعي ،فهو يقبل
أحاديث ىؤالء بشروط -أيضا ،-فحكمو حكم اٟتديث ا١ترسل ٘تاما.

ىذا الصنف ٮتتلفوف ،منهم من كاف رضيعا ُب وقت النيب  مثل ٤تمد بن أىب بكر ،فإف النيب 
توُب ولو تقريبا ثبلثة أشهر أو ٨تو ذلك ،ا١تهم أنو جيء بو إذل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ليحنكو ،فباؿ

ُب حجره 

فهذا ببل شك أنو ال يعقل وال ٯتيز ،وإ٪تا ألجل أنو رأى النيب  وىو ال يتذكر -أيضا-

رؤيتو للنيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-لكن ىاتاف العيناف اللتاف أبصرتا النيب  حقيقة يقدر الناس ٢تما ما
حظيتا بو من رؤية النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فيقولوف :إف ىذا يعترب صحابيا حىت ولو دل يرو شيئا عن
النيب -عليو الصبلة والسبلـ.-

ىناؾ أطفاؿ رأوا النيب 


ويتذكروف صفتو مثل٤ :تمود بن الربيع حينما يقوؿ:



عقلت عن النيب

٣تة ٣تها ُب وجهي  كاف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -من حسن خلقو يداعب األطفاؿ ،فكاف
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ُب فمو ماء ٣تو على وجو ٤تمود بن الربيع -رضي اهلل تعاذل عنو ،-فهذا ىو الذي يتذكره عن النيب -عليو
الصبلة والسبلـ ،-فيقوؿ" :ىذا الذي عقلتو عن النيب  ،" فهذا -أيضا -ىذا أصبل باعًتافو أنو ما نقل
شيئا عن النيب . 
فإذاً روايتو عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ماذا تعترب؟ تعترب مرسلة ،لكن مراسيلهم تعترب يعٍت من
ا١تراسيل ا ليت يعٍت الكبلـ فيها أقل من الكبلـ ُب غَتىا ،فحكمها -كما قلت -حكم مراسيل كبار
التابعُت ،ىذه مسألة.
نعم......أي نعم.
أما بالنسبة ١تسألة العدالة فالصحابة كلهم -رضي اهلل تعاذل عنهم -ال يبحث عن عدالتهم ،وإ٪تا ىم
عدوؿ بتعديل اهلل -جل وعبل -ورسولو ٢ تم ،فالكل من ثبت أنو رأى النيب -عليو الصبلة والسبلـ-
فيعترب عدال.
ا١تسألة الثانية اليت نبو عليها ابن حجر :كيف نعرؼ الرجل أنو صحايب؟ ىو ذكر بعض األمور اليت يعٍت
نذكرىا ّٔذه الصورة اليت أطرحها عليكم ،نستطيع أف نعرؼ أف ىذا الرجل صحايب بأحد ىذه األمور
اآلتية :أوال :التواتر :فهل يشك أحد من الناس أف أبا بكر وعمر -رضي اهلل تعاذل عنهما -من الصحابة،
ما أحد يشك إطبلقا ال كافر وال مسلم ،فلو جاءؾ إنساف وقاؿ :يا أخي أنا واهلل ُب شك ىل أبو بكر
وعمر من الصحابة أو ال حىت تثبت رل ذلك باإلسناد الصحيح؟ ألصبح أضحوكة للناس؛ ألف مسألة
ا لتواتر ىذه تغٍت عن إقامة الدليل ،ىذه أوؿ نقطة .النقطة الثانية :الشهرة واالستفاضة :وذلك من خبلؿ
بعض األمور ٯتثلوف لذلك ٔتثاؿ :ضماـ بن ثعلبة وعكاشة بن ٤تصن -رضي اهلل تعاذل عنهما ،-فضماـ بن
ثعلبة اشتهر ْتديثو ووفوده إذل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فأصبح مشهورا ،لكن شهرتو ليست كشهرة
عكاشة بن ٤تصن -رضي اهلل تعاذل عنو -فعكاشة ذىبت قصتو مثبل فلو -مثبل -أحد من الناس أراد أف

يرد طلب إنساف من الناس لقاؿ :سبقك ّٔا عكاشة؛ بناء على حديث النيب 

فهذا يقاؿ عنو :إنو

استفاض واشتهر أمره وصحبتو -رضي اهلل تعاذل عنو ،-فهذه ىي الدرجة اليت تلي الدرجة السابقة.
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أمر آخر ٦تا تثبت بو الصحبة ورود ذلك صراحة ُب حديث صحيح ،كأف يكوف ُب حديث من
األحاديث أف النيب -صلى اهلل عليو سلم -جاءه فبلف بن فبلف ،فسألو عن كذا وكذا ،فأجابو بكذا وكذا،
أو يكوف ذلك اٟتديث نفسو إسناده متصل إذل رجل ٮترب أف فبلنا من الناس الذين استشهدوا مع النيب



مثبل ،أو أي إخبار بطريقة ما تدؿ على أف ىذا الرجل فعبل ثبتت لو الصحبة ،فهذا بوروده ُب متوف

بعض األحاديث.
بعد ذلك التنصيص من التابعي نفسو على أف فبلنا صحايب ،وىذا التنصيص يكوف إما بقولو ٝتعت
أحد أصحاب النيب  وىو فبلف بن فبلف يقوؿ كذا وكذا وكذا ،أو بنحو ىذه العبارات اليت تدؿ فعبل
على أف ىذا التابعي يشهد ٢تذا الرجل أنو صحايب ،ويكوف ىذا التابعي -أيضا -من الثقات الذين يعترب
بقو٢تم.
ا١تسألة اليت تلي ذلك أف ينص ىو بنفسو على لقيو للنيب  إما أف يقوؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ
كذا وكذا ،فإذا جاء اإلسناد إليو أنو قاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  يقوؿ كذا وكذا ،فهذا مثاؿ ،أو مثاؿ آخر:
كأف يقوؿ :إنٍت من الناس الذين صحبوا النيب -صلى اهلل عليو سلم ،-لكن قالوا ُب ىذا يشًتط لو
شروط -:الشرط األول :أف يكوف عدال ُب نفسو .الشرط الثاني :أف تكوف دعواه ٦تكنة .أف يكوف عدال

ُب نفسوْ ،تيث ال يعرؼ عنو يعٍت ٧تعلو األصل ،وىو أنو ما داـ أنو أخرب عن نفسو بأنو صحب النيب 

ودعواه ٦تكنة ،ودل يعرؼ عنو أنو من الرجاؿ الذين يكذبوف أو األفاكُت أو ما إذل ذلك فهذا أمر .األمر
اآلخر :أف تكوف دعواه ٦تكنة ،وإمكاف الدعوى بطريق التاريخ ،فإف كاف ادعى ىذه الدعوى قبل سنة مائة
وعشرة للهجرة ،فهذا ٦تكن ،وإف كاف ادعى ىذه الدعوى بعد سنة مائة ،وعشرة للهجرة ،فدعواه مردودة
عليو.
والسبب ُب ٖتديدىم ىذا التاريخ ىو أف النيب  أخرب ُب آخر حياتو فقاؿ  :أرأيتكم ليلتكم ىذه
فإنو ال يبقى بعد مائة عاـ على وجو األرض منها أحد  أو كما قاؿ . 
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مفهوـ اٟتديث أف الناس الذين ىم موجودوف ُب عصر النيب  حينما قاؿ ىذه ا١تقالة بعد مائة عاـ

ال يكوف أحد منهم موجودا على وجو األرض ،والنيب 

توُب ُب السنة العاشرة من ا٢تجرة ،فإذف أي

إنساف يأٌب ويدعي ىذه الدعوى بعد سنة مائة وعشرة للهجرة ىو ٥تالف ٟتديث النيب -عليو الصبلة
والسبلـ -ىذا؛ ولذلك كانت ىذه اٟتجة من أقوى اٟتجج ُب الرد على من يدعي حياة ا٠تضر كالصوفية
الذين يدعي الواحد منهم أنو لقي ا٠تضر وشافهو وأخربه بكذا وكذا ،ورٔتا أخربه بأمور يستند عليها ُب
إحداث عبادات وإحداثات ُب دين اهلل -جل وعبل -دل ترد ُب شرع ،فهذا اٟتديث من أقوى اٟتجج اليت
يرد ّٔا عليهم ويرد ّٔا -أيضا -على من يدعي أنو صحب النيب . 
قد يقول قائل :ىل ىناؾ من ادعى ىذه الدعوى؟ نقوؿ :نعم ىناؾ من ادعاىا ،ولكنو مفضوح أمره

بشكل واضح ،فخرج رجل ُب ا٢تند ُب القرف السادس يقاؿ لو :رتن ،ىندي يزعم أنو ٦تن صحب النيب 

وأنو عمر حىت ىذا التاريخ فأحدث اضطرابا ُب ذلك الوقت ،ا١تهم أف العلماء ردوا عليو ،ومن ٚتلة من رد
يعٍت حىت بعد وفاتو ،اٟتافظ الذىيب -رٛتة اهلل عليو -لو كتاب بعنواف "كسر وثن رتن" يعٍت يعتربه كالوثن،
وأف كبلمو ىذا يعترب كسر ٢تذا الوثن ،فيقولوف مثل رتن ىذا ٧تزـ ٘تاما أنو كذاب أفاؾ ،ألي شيء؟ ١تخالفتو
ٟتديث النيب . 
فإذاً دعواه ٦تكنة أو غَت ٦تكنة دعواه غَت ٦تكنة ،فهذا ىو ا١تقصود ّٔذين الشريطُت اللذين ذكرمهما.

نعم ...أصل من ادعى أنو صحايب من اٞتن ال ٬توز تصديقو؛ ألهنم يغيبوف عنا ،وىذه الدعوة تفتقد

إذل دليل ،و-أيضا -ىي غَت موجودة ُب عادل الواقع أصبل ،يعٍت كل مسألة تبحث ينبغي أف يكوف ٢تا ٙترة،

فينظر ىل ُب التاريخ من ادعى من اٞتن أنو صحب النيب 
اإلشكاؿ.
قال بعد ذلك الحافظ -رحمو اهلل:-

الحديث المقطوع
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بعي :وىو من لقي الصحايب كذلك.
أو إذل التاَّ ّْ

ويقاؿ لؤلخَتين:
فاألوؿ :ا١ترفوعُ  ،والثاشل :ا١توقوؼ  ،والثالث:
ا١تقطوع  ،ومن ُدوف التابعي فيو مثلوُ ،
ُ

األثر.
ُ

عرؼ من ىو التابعي ،فالتابعي ٘-تاما -ننزلو منزلة الصحايب،
يعٍت أو أف ينتهي السند إذل التابعيٍ ،ب َّ

فما دمت قلت :إف الصحايب ىو من لقي النيب  مؤمنا بو ،ومات على ذلك ،ولو ٗتلل ذلك ردة على
األصح ،فتقوؿ ىذه ا١تقولة -أيضا -بالنسبة للتابعي ما عدا مسألة اإلٯتاف ،فبل تقوؿ مؤمنا بو .
كذلك -أيضا -نبو اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -على أف ىناؾ من اشًتط إلثبات أف الرجل تابعي
طوؿ ا١تبلزمة ،طوؿ مبلزمة ذلك الرجل للصحايب ،وىذا الشرط اٟتقيقة يعٍت فيو تعسف ،فما داـ أف ذلك
الرجل لقي الصحايب ولو مرة واحدة ،وٓتاصة أمكنو أف يأخذ عنو حديثا من األحاديث أو أي شيء ،فهذا
يعترب تابعيا ،بل إف من العلماء كاٟتافظ الذىيب -رٛتو اهلل -من توسع ُب ىذا فجعل من أدرؾ الصحابة
حىت ولو دل يرىم يعٍت ُب طبقة التابعُت ،وينبو على ىذا لكنو يعدىم ُب التابعُت ألجل مسألة ا١تعاصرة،
ومثل ىذا مثل ابن جريج وغَته ،فإنو جعلهم ُب كتابو "سَت أعبلـ النببلء" ُب ىذه الطبقة ،وكذلك عبد اهلل
بن ط اوس لو رجعتم إذل ترٚتتهم لوجدًب أنو ينص على أهنم ليس ٢تم رواية عن الصحابة ،ولكنو ذكرىم ُب
ىذه الطبقة اليت ىي طبقة التابعُت ١تسألة ا١تعاصرة فقط.
كذلك -أيضا -أبو حنيفة بناء على قاعدة الذىيب ،وفعبل ىو أودعو ُب طبقة التابعُت ألجل أنو يعٍت
عاصر جزءا من حياة بعض الصحابة كأنس بن مالك -رضي اهلل تعاذل عنو.-
ىناؾ -أيها اإلخوة -من التابعُت من ٭تتاج إذل يعٍت تنبيو ،وىم الذين يقاؿ ٢تم :ا١تخضرموف ،وا١تقصود
با١تخضرـ :ىو من عاش ُب اٞتاىلية ،وأدرؾ زمن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فهذا الذي ّٔذه الصفة
يقاؿ لو :إنو ٥تضرـ ،يعٍت أدرؾ اٞتاىلية وأسلم ،ولكنو دل ير النيب . 
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ىؤالء ا١تخضروف بعض الذين صنفوا ُب الصحابة يعٍت ىناؾ كتب ألفت ُب الصحابة يعٍت يذكروف ُب
ىذه الكتب

فقط الصحابة الذين صحبوا النيب 

مثل كتاب "معرفة الصحابة" ألىب نعيم ،وكتاب

"االستيعاب" البن عبد الرب وكتاب "أسد الغابة" البن األثَت ،وكتاب "اإلصابة" للحافظ ابن حجر ،وغَتىا
من الكتب كثَت ،الشاىد أف ىناؾ ٦تن ألفوا ُب الصحابة من جعل ىذا القسم من الناس الذين ىم
٥تضرموف عدىم ُب الصحابة ،ومن ذلك اٟتافظ ابن عبد الرب -رٛتو اهلل تعاذل ،-لكنو يعٍت ىذا أحببنا
التنبيو عليو حىت ال يظن ّّ
ظاف بأف ىذا الصنف من الناس ٯتكن أف يكونوا صحابة إذا طالع كتاب ابن عبد
الرب.
ابن عبد الرب نبو على أنو إ٪تا ذكرىم ال ألهنم فعبل صحابة ،وإ٪تا ١تقاربة طبقتهم طبقة الصحابة؛ فؤلهنم
ُب طبقة واحدة ،وعاشوا ُب فًتة واحدة ،والفارؽ بينهم فقط إ٪تا ىو مسألة الرؤية ،أولئك رأوا النيب  أو
اللقي ،لقوا النيب  وىؤالء دل يلقوه.
اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -حينما صنَّف كتابة "اإلصابة" أبدع إبداعا جيدا ُب ترتيبو ،فإنو قسم

الكتاب إذل أربعة أقساـ ،فالقسم األوؿ جعلو للصحابة الذين فعبل ثبت بطريق النص أهنم لقوا النيب 
والقسم الثاشل جعلو ُب صغار الصحابة الذين مات النيب  وىم دوف سن التمييز ،والقسم الثالث جعلو
اٟتافظ ابن حجر للمخضرمُت ىؤالء؛ وذلك حىت ٯتيزىم عن الصحابة ،فيقوؿ :انتبو فهؤالء ليسوا بصحابة،
والقسم الرابع جعلو ١تن ذكر ُب الكتب اليت ألفت ُب الصحابة على سبيل الوىم والغلط ،ىناؾ من وىم
فزعم أف أناسا من الصحابة ،وىم ليسوا من الصحابة ،فنبَّو عليهم اٟتافظ ابن حجر.

فالشاىد أنو ٬تعل أصحاب القسم األوؿ فقط ىم الذين أحاديثهم متصلة إذل النيب 

وأما بقية

األقساـ فبل ،فهذا ىو مراده -رٛتو اهلل -من التقسيم.

قد يقوؿ قائل :ما فائدة يعٍت ىذا التحديد؟ الصنف األول :إسناد ينتهي إذل النيب 
إسناد ينتهي إذل الصحايب .الثالث :إسناد ينتهي إذل التابعي.
ما الفائدة؟ نقوؿ الفائدة اآلف ىو ما يأٌب:
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فاإلسناد الذي ينتهي إذل النيب 

 .ىذا يقاؿ لو :ا١ترفوع ،يقاؿ لو ماذا؟ ا١ترفوع ،فلو جئنا ننظر ُب

كتاب علل الدارقطٍت وىو يقوؿ" :ىذا اٟتديث اختلف فيو على فبلف ،فوقفو فبلف ،ورفعو فبلف" مثل ما
قلت لكم يعٍت حُت نطالع ُب كتب علماء اٟتديث تأتينا عبارات أشبو ما تكوف بالطبلسم ،إذا دل نعرؼ

مؤداىا ،فحينما يقوؿ" :وقفو فبلف ،ورفعو فبلف" ما مراده ّٔذا كلمة "رفعو فبلف" يعٍت أضافو إذل النيب 
وأما "وقفو فبلف" فمعناه جعلو من قوؿ من؟ من قوؿ الصحايب.

فإذاً اإلسناد الذي ينتهي إذل النيب 

يقاؿ لو :ا١ترفوع ،واإلسناد الذي ينتهي إذل الصحايب يقاؿ لو

ماذا؟ ا١توقوؼ ،واإلسناد الذي ينتهي إذل التابعي يقاؿ لو :ا١تقطوع ،يقاؿ لو :ماذا؟ ا١تقطوع.

فهذه ثبلثة اصطبلحات ،اعرؼ اٟتديث ،ما أضيف للنيب 

قوال أو فعبل أو تقريرا فهذا مرفوع،

أضيف للصحايب فهذا موقوؼ ،أضيف للتابعي فهذا يقاؿ لو :ا١تقطوع ،أضيف للنيب 
النيب  فهذا مرفوع.

أو ىو يصف

فأحيانا تأتينا بعض األسانيد فيها إضافة القوؿ إذل أناس دوف التابعُت كأتباع التابعُت مثل :سفياف
الثوري ،وسفياف بن عيينة ،وشعبة و٨توىم ،فماذا يقاؿ ٢تذا القوؿ؟ يقاؿ لو -أيضا :-ا١تقطوع ،فا١تقطوع
ىو التابعي فمن دونو ،يصح -أحيانا -أف نقوؿ للمقطوع -مثبل -الذي يرويو التابعي أو الذي يقولو
التابعي نقوؿ لو :موقوؼ ،لكن بشرط أف نقيده فنقوؿ :موقوؼ على اٟتسن البصري -مثبل -أو على
سعيد بن ا١تسيب إذا قيدناه؛ فيصح أف نستعمل لفظة ا١توقوؼ ،لكن إذا أطلقنا فاألوذل أف نستخدـ
االصطبلحات اليت اصطلح عليها العلماء؛ حىت ال ٭تدث ىناؾ شيء من اللبس.
تذكروف أنو حينما تكلمنا عن تقسيم ا٠ترب ذكرنا ا٠ترب واألثر وما إذل ذلك ،فَ َم ْن من اإلخوة يعرؼ
األثر ُب بداية الشرح؟
نعم نعم ...ىذا صحيح ،لو تعريفاف-:

التعريف األوؿ :قيل ىو مرادؼ للحديث يعٍت "ىو ما أضيف إذل النيب 

 "...إذل آخره ،وقيل:

"األثر ما يروى عن الصحابة والتابعُت" ىذا ىو القوؿ الثاشل ،وىو الذي يستعمل كثَتا ،ولكن قلنا :ال
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مشاحة ُب االصطبلح ،فيمكن أف يستخدـ ىذا مكاف ىذا ،وىذا مكاف ىذا ،لكن الذي أكد على ىذا
٘تاما ىم أىل خرساف ،فبل يستعلموف أو ال يطلقوف األثر إال فيما يروى عن الصحابة وعن التابعُت....
نعم .ىوأرجح األقواؿ لكن مع التوسع قلي بل فمن استخدـ يعٍت اللفظ فيما ىو أعم من ىذا فبل حرج فيو
إف شاء اهلل.-ٯتكن إف يقاؿ لؤلثر حديث ،ويقاؿ للحديث أثر ،لكن األوذل ىذا االستخداـ أف يقيد اٟتديث فيما
أضيف للنيب  واألثر فيما أضيف للصحابة والتابعُت.
من ا١تصطلحات اليت ترد عندنا -أيضا أيها اإلخوة -قو٢تم" :ىذا اٟتديث مسند أو ىذا اٟتديث
أسنده فبلف وأرسلو فبلف و٨تو ذلك من العبارات ،فأيضا حىت نعرؼ ما مراد العلماء ّٔذه العبارة ٨تتاج إذل
تعريف اٟتديث ا١تسند ما ىو؟
يقول الحافظ ابن حجر -رحمو اهلل -ىنا معرفا لو:

الحديث المسند
فإما أف ينتهي إذل النيب -صلى اهلل عليو
عددهَُّ :
وا١تسند :مرفوع صحايب بسند ظاىره االتصاؿ ،فإف َّ
قل ُ
وعلى آلو وسلم ،-أو إذل إماـ ذي ٍ
صفة عليَّ ٍة كشعبة.
فإذاً ٯتكن أف ٧تعل ىذا التعريف ُب شرطُت -:الشرط األول :أف يكوف مرفوعا للنيب  . الشرط

الثاني :أف يكوف ظاىر السند االتصاؿ.

فلو كا ف ىناؾ األثر الذي ذكرتو قبل قليل عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص" :يأٌب على الناس
زماف "...إذل آخره ،ىل نعترب ىذا مسندا بناء على ىذا التعريف؟ ما نعتربه مسندا ١تاذا؟ ألنو دل يضف للنيب
 وبناء على الشرط الثاشل أو بسند ظاىره االتصاؿ حينما يقوؿ الزىري :قاؿ رسوؿ اهلل  كذا.
ىل نعتربه مسندا؟ ال نعتربه مسندا ١تاذا؟ ألف ىذا السند ظاىره االنقطاع دل يتصل إذل النيب . 
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فإذا ال بد من الشرطُت ،طيب حديث عمر الذي أوردنا إسناده كثَتا ٭تيي بن سعيد األنصاري عن
التيمي عن علقمة عن عمر عن النيب  أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   إ٪تا األعماؿ بالنيات ...



إذل آخره ،ىذا ماذا نعتربه؟ نعتربه مسندا١ ،تاذا؟ ألنو توفر فيو الشرطاف :االتصاؿ والرفع للنيب -عليو الصبلة
والسبلـ.-
ىناؾ يعٍت خبلؼ لعلي أختصره اختصارا ُب تعريف ا١تسند .يعٍت عندنا شخصاف خالفا ُب تعريف
أخل بأحد ىذين الشرطُت ،فابن
اٟتديث ا١تسند و٫تا :ابن عبد الرب وا٠تطيب البغدادي ،فكل واحد منهم َّ
عبد الرب أخل بشرط االتصاؿ ،وا٠تطيب البغدادي أخل بشرط الرفع.

إذا عرفنا ىذا انتهى اإلشكاؿ ،فا٠تطيب البغدادي ٬تعل ا١توقوؼ على الصحايب مسندا ،واضح ،لكن
بشرط ،ىو ٬تعل شرط ماذا؟ شرط االتصاؿ ،ىو يشًتط اتصاؿ السند ،وما داـ اتصل السند فهذا ىو

ا١تسند ،سواء أضيف إذل النيب 

أو من دونو ،لكنو يقوؿ" :أكثر ما يستعمل فيما أضيف إذل النيب -

صلى اهلل عليو وسلم "-فقولو" :أكثر ما يستعمل" معٍت ذلك أنو ٬توز أف يكوف أضيف ١تن دوف النيب -
عليو الصبلة والسبلـ.-
أما ابن عبد الرب فيجعل ا١تسند ما أضيف للنيب  على اإلطبلؽ ،سواء كاف متصبل أو غَت متصل،
فيدخل ُب تعريف ابن عبد الرب ا١ترسل وا١تنقطع وا١تعضل وغَت ما ىنالك من أنواع االنقطاع ُب اإلسناد ،فإذاً
ابن عبد الرب أخل بشرط االتصاؿ ،وا٠تطيب البغدادي أخل بشرط ماذا؟ الرفع

أبدا ما ىو؟ بالعكس ا٠تطيب البغدادي أخل بشرط الرفع ،يعٍت ال يشًتط أف يكوف مرفوعا للنيب 
أما ابن عبد الرب فيشًتط أف يكوف مرفوعا ،لكنو ال يشًتط اتصاؿ السند ،راجعوا الكتاب.
يعٍت الحظوا ُب صفحة مائة وٜتسُت ،يقوؿ اٟتافظ :وأما ا٠تطيب فقاؿ :ا١تسند ماذا؟ ا١تتصل فهو

اشًتط ماذا؟ اتصاؿ السند ،ودل يشًتط رفعو للنيب 

 .قاؿ بعد ذلك فعلى ىذا ا١توقوؼ إذا جاء بسند

متصل يسمى عنده مسنداٍ ،ب قاؿ وأبعد ابن عبد الرب حيث قاؿ :ا١تسند ا١ترفوع ،ودل يتعرض لئلسناد ،فإنو
يصدؽ على ا١ترسل وا١تعضل وا١تنقطع إذل آخر كبلمو.
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ا١تهم أننا نعرؼ اآلف أف التعريف الراجح للمسند ما ىو؟ ما أضيف للنيب 

متصل ا١تسند ،لكن

حينما استعمل اٟتافظ ابن حجر ىذه العبارة "بسند ظاىره االتصاؿ" ىو دقيق -رٛتو اهلل ،-يقوؿ حينما
نقوؿ" :بسند ظاىره االتصاؿ" معٍت ذلك أننا ال نبعد ما كاف ُب إسناده مدلس وعنعنة -يعٍت استخداـ
صيغة عن -أو ما كاف ُب إسناده را ٍو عاصر راويا ودل يلقو ،وىو ا١ترسل ا٠تفي" فهو ٬تعل ا١ترسل ا٠تفي
وا١تدلس من األحاديث اليت يقاؿ عنها مسندة.
فإ ًذا ىو يفرؽ بُت -كما سبق معنا -االنقطاع ا٠تفي واالنقطاع اٞتلي ،فاالنقطاع اٞتلي ىو الذي
يستبعده اٟتافظ ابن حجر ُب تعريف اٟتديث ا١تسند ،لكن االنقطاع ا٠تفي ىو الذي ال يستبعده ،فيمكن
أف يكوف اٟتديث منقطعا انقطاعا خفيا فهذا ال بأس أف يسمى مسندا.

لطائف اإلسناد
العلو
العلو المطلق
طلق.
فاألوؿ ُّ :
العلو ا١تُ ُ
اآلف -أيها اإلخوة -نأٌب ١تسألة العلو ،أوال يعٍت على أساس نعرؼ ما ىو العلو ،ا١تقصود بالعلو :قلة
عدد رجاؿ اإلسناد اليت توصل اإلسناد إذل النيب  فلو كاف -مثبل -اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -وجد فبلنا
من الناس ،خالد بن ٤تمد يروي حديثا بإسناده عن النيب  لكنو دل يسمع ىذا من خالد بن ٤تمد ،وإ٪تا

حدثو بو عبد اهلل بن عبد الرٛتن-.مثبل ،-قاؿ :إف خالد بن ٤تمد حدثٍت وساؽ اإلسناد إذل النيب 
واإلماـ أٛتد يعرؼ أف خالد بن ٤تمد ىذا ما يزاؿ حيا حىت اآلف ،فتجده ٭تاوؿ أف ٮتتصر العدد ،يقوؿ:
١تاذا يكوف بيٍت وبُت خالد بن ٤تمد -وىو ال يزاؿ حيا١ ،تاذا يكوف بيٍت وبينو -واسطة رجل؟ .ال .أنا
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أحاوؿ أف أقًتب من النيب  بقدر ما أستطيع ،فتجده ٭تزـ عفشو ،ويفارؽ أىلو ووطنو ،ويرحل إذل البلد
اليت فيها خالد بن ٤تمد حىت يلقاه ،فيقوؿ حدثٍت باٟتديث؛ فيحدثو باٟتديث حىت يكوف ٝتعو منو
مشافهة ،فيصح أف يقوؿ :حدثٍت أو أخربشل أو ٝتعت أو ٨تو ذلك ،فيكوف اختصر من اإلسناد كم؟ رجبل
واحدا ىذا ىو ا١تقصود بالعلو ،يعٍت اختصار عدد رجاؿ اإلسناد ما أمكن.
العلو قالوا :ىو من األمور ا١تطلوبة ،وكاف احملدثوف يتباروف ُب علو اإلسناد ،ويفتخروف بو افتخارا كثَتا،
و٬تعلوف أصبل ُب ذلك حديث ضماـ بن ثعلبة -رضي اهلل تعاذل عنو -وىو أنو قاؿ للنيب -صلى اهلل عليو
وسلم ،جاء ،فارؽ دياره -ديار بكر -وجاء إذل النيب -صلى اهلل عليو وسلم ويقوؿ:-



أتانا رسولك

يزعم أنك رسوؿ اهلل   ...إذل آخر اٟتديث.
فقالوا يعٍت كوف ضماـ بن ثعلبة جاء متثبتا للنيب  ىذا يدؿ على مشروعية طلب علو اإلسناد ،كاف
بإمكانو أف يكتفي بالرسوؿ الذي أرسلو النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-فيكوف بينو وبُت النيب  واسطة

رجل ،لكنو قاؿ :ما داـ النيب 

حيا ،فأنا أذىب ،وأرحل إليو ،وأٝتع منو مباشرة؛ ١تاذا يكوف بيٍت وبينو

واسطة؟.
قالوا :ىذا أصل ُب مشروعية طلب علو اإلسناد.
قد يعًتض -مثبل -بعضكم فيقوؿ :قد يكوف جاء ألجل التثبت؛ وألنو دل يسلم بعد إذل آخر ما
ىنالك.
األجوبة ٕتدوهنا موجودة ُب "فتح الباري" يعٍت ال أطيل ،وسبق أف تكلمنا عن ىذا ُب شرح صحيح
مسلم ،ا١تهم أف العلماء يعٍت يستدلوف ّٔذا اٟتديث ُب ىذه ا١تسألة ا١تذكورة ،ويستدلوف -أيضا -بكوف
الصحابة -رضي اهلل تعاذل عنهم -كانوا ٭ترصوف على علو اإلسناد ،فكاف بعضهم يرحل مسافات شاسعة
لطلب علو اإلسناد ،مثل رحلة أىب أيوب األنصاري إذل مصر ألجل أف يلقى أحد الصحابة ليحدثو ْتديث
ُب سًت ا١تسلم ،ورحلة جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل تعاذل عنو -إذل عبد اهلل بن أنيس ُب الشاـ ،وإذل غَت
ذ لك من الرحبلت ،قالوا :ىذا يدؿ على مشروعية طلب علو اإلسناد؛ ألف ىذا الصحايب شد رحلو من
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ا١تدينة إذل مصر ،واآلخر شد رحلو من مكة أو ا١تدينة إذل الشاـ كل ذلك ألجل أف يسمع حديثا من ذلك
الصحايب الذي ٭تدث بو غَته.
ٍب ٧تد ذلك متواترا ُب عبارات األئمة ،كاإلماـ أٛتد و٭تيي بن معُت وغَتىم وغَتىم كثَت ،وُب صنيعهم
أيضا ،-فكاف الواحد منهم ٔتجرد ما يسمع برجل ُب بلد من البلداف ،وبإمكانو أف يأخذ أحاديثو بواسطةٕتد أنو يًتؾ الواسطة ،ويرحل إذل ذلك الرجل مثل :رحلة اإلماـ أٛتد و٭تِت بن معُت إذل اليمن ،من العراؽ
إذل اليمن ،وتعرفوف ما ُب سيارات وال شيء ،وإ٪تا بطريق ا١تطي ،وأحيانا ٯتشوف على األقداـ ،بل رٔتا مشوا
الرحلة كلها على األقداـ ،ورٔتا انقطعت ّٔم النفقة ،كاف الواحد منهم تنقطع نفقتو ،ويضطر إذل أف يعمل
يؤجر نفسو عند الناس عامبل حىت ٭تصل على مبلغ من ا١تاؿ يقوت بو نفسو ليسمع حديث النيب . 
فكل ىذا يدؿ على مشروعية طلب علو اإلسناد ،وعلى أف احملدثُت كانوا يتباروف ُب ذلك ،بل كاف
الواحد منهم يتمٌت فيقوؿ" :أ٘تٌت بيتا خاليا وإسنادا عاليا" ،بس ىذه أمنيتو ُب اٟتياة بيت ٍ
خاؿ ليس ىناؾ
يشوش عليو ذىنو؛ لكي يستعرض ىذه ا١ترويات ،ويتفقو فيها ،ويطلع على عللها ،وما إذل ذلك،
من ّْ
وإسناد ٍ
عاؿ؛ ألف اإلسناد العارل كلما قربة إذل النيب  فهذا يعٍت شوؽ يدفع اإلنساف ببل شك ،لكن كاف
أيضا -من كبار مقاصدىم أف اإلسناد كلما قل عدد رجالو كلما كاف أدعى للبعد عن العلل.يعٍت تعرفوف دائما اإلسناد يعل ٔتاذا؟ بالرجاؿ ،فكلما قللتم عدد الرجاؿ كلما أصبح بعد العلة عن
ذلك اإلسناد يعٍت ٦تكنا أكثر ٦تا ىو ُب إسناد عدد رجالو كثَت ،ببل شك أنك لو جاءؾ إسناد عند اإلماـ
أٛتد بينو وبُت النيب  ثبلثة رجاؿ ،وإسناد آخر بينو وبُت النيب  عشرة رجاؿ ،أنت ببل شك يقع ُب
ذىنك أنو من الصعوبة ٔتكاف أف يكوف ىؤالء العشرة كلهم ثقات ،ضابطُت ،ليس فيهم أحد مدلس،
وليس فيهم أحد ٥تتلط ،وما إذل ذلك ،يعٍت إمكانية ٖتقق الصحة ُب ذلك اإلسناد أبعد منها ُب اإلسناد
الثبلثي ،وىذا أمر واضح؛ ولذلك ٧تد ىناؾ من يعٍت رَّكز على مسألة الثبلثيات ،وىناؾ من أفرد ثبلثيات
اإلماـ أٛتد كالسفاريٍت -رٛتو اهلل -الكتاب مطبوع وموجود وشرحو ،شرح ثبلثيات مسند اإلماـ أٛتد،
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جاء باألحاديث اليت ليس بُت اإلماـ وبُت النيب  فيها سوى ثبلثة رجاؿ فأفردىا على حدة ،وىناؾ من
أفرد ثبلثيات البخاري ،وثبلثيات مسلم وىكذا ،فهذا ىو مقصودىم بعلو اإلسناد.
ببل شك أف طلب علو اإلسناد ىو األفضل ،لكن ىناؾ من خالف وطبعا يعٍت مسألة ا٠تبلؼ ىذه
ٗتتلف ،لكن حىت نبُت أف ىذا ا٠تبلؼ ليس بشيء ،ىناؾ من قاؿ :إف األجر على قدر ا١تشقة ،فكوف
اإلنساف يتعب ُب إسناد عدد رجالو أكثر ىذا يدؿ على أف األجر أكثر ُب ىذا اإلسناد؛ فلذلك اإلسناد
الذي ليس ٍ
بعاؿ ىو األفضل ىذا قوؿ قيل ،لكنو قوؿ ضعيف جدا ،والصواب ما ذكرتو لكم.
طيب ما ا١تراد بالعلو وأنواعو ىنا؟ كما تروف اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -قسم العلو إذل قسمُت -
وىذا ىو الصواب :-علو مطلق ،وعلو نسيب.
أما العلو المطلق :فهو الذي مثلت لكم بو ،كوف يكوف بُت اإلماـ أٛتد وبُت النيب  كم؟ ثبلثة
رجاؿ أوذل من أف يكوف بينو وبينو عدد أربعة رجاؿ؛ فلو كاف اإلماـ أٛتد يعٍت يعرؼ أنو إذا أخذ ىذا
اٟتديث ،وىو ُب بغداد سيكوف بينو وبُت النيب  أربعة رجاؿ ،لكنو إذا رحل إذل اليمن سيكوف بينو وبُت
النيب  ثبلثة رجاؿ ،فتجده يطلب العلو ،فهذا يسمي علو إيش؟ علوا مطلقا.
العلو النسبي
البدؿ :وىو
ّْسيب .وفيو ا١توافقة :وىي الوصوؿ إذل شيخ أحد ا١تصنّْفُت من غَت طريقو .وفيو ُ
والثاشل :الن ُّ
ُ
ُ
الراوي إذل آخره  ،مع إسناد
الو ُ
صوؿ إذل شيخ شيخو كذلك .وفيو ا١تساواةُ :وىي استواءُ عدد اإلسناد من َّ
ُ
أحد ا١تصنّْفُت .وفيو ا١تصافحة وىي" :االستواء مع تلميذ ذلك ا١تصنف".
ُ
أما العلو النسبي :فهو بالنسبة إذل رجل من رجاؿ اإلسناد ،وٓتاصة إذا كاف إماما مشهورا أو صاحب
مصنف من ا١تصنفات ،كتاب من الكتب كيف؟ يعٍت ىناؾ -مثبل -البخاري إذا روى حديثا عن اإلماـ
أٛتد عن عبد الرزاؽ بن ٫تاـ الصنعاشل ،الذي ىو ُب اليمن -كما قلت لكم ،-البخاري روى اٟتديث عن
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شيخو اإلماـ أٛتد ،عن عبد الرزاؽ ،وعبد الرازؽ رواه عن معمر ،ومعمر رواه عن الزىري ،والزىري رواه عن
أنس بن مالك -رضي اهلل تعاذل -عنو ،وأنس يرويو عن النيب . 
تصوروا اإلسناد اآلف ّٔذه الصورة ،البخاري شيخو اإلماـ أٛتد ،شيخ اإلماـ أٛتد عبد الرزاؽ ،شيخ
عبد الرازؽ معمر ،شيخ معمر الزىري ،شيخ الزىري من؟ أنس ،كم أصبح بُت البخاري وبُت النيب  ستة
رجاؿ ،ستة ،السادس الصحايب َّوال ال أو ٜتسة ،السادس ىو البخاري  -أحسنت  -السادس ىو
البخاري.
طيب إذا جاء أبو نعيم صاحب "اٟتلية" ،وىو استخرج على البخاري مستخرجا يقوؿ :إنٍت لو رويت
ىذا اٟتديث عن عبد الرزاؽ ،من طريق البخاري ،يريد أف ٬تعل البخاري ُب اإلسناد ،يصبح بيٍت وبُت عبد
الرزاؽ أربعة رجاؿ من ىم؟ قاؿ :الراوي عن عبد الرزاؽ من ىو؟ اإلماـ أٛتد ،والراوي عن اإلماـ أٛتد من؟
البخاري ،نعم .يقوؿ :بيٍت وبُت البخاري رجبلف ،أصبحوا كم؟ أربعة؛ ألف أبو نعيم توُب سنة أربعمائة
وثبلثُت ،والبخاري توُب ُب سنة مائتُت وستة وٜتسُت ،فالفًتة الزمنية ىذه فيها كم؟ رجبلف ،فإذاً ال يصل
إذل عبد الرزاؽ إذل ب عد كم؟ أربعة رجاؿ ،لكنو يقوؿ :أنا أستطيع أف أختصر الطريق؛ فيكوف بيٍت وبُت عبد

الرزاؽ رجبلف فقط ،كيف؟ قاؿ :أنا شيخي ىو الطرباشل وىو ٦تن ُع ّْمر ،فالطرباشل عاش مائة سنة من مائتُت

وستُت إذل ثبلٙتائة وستُت ،وشيخ الطرباشل ىو تلميذ عبد الرزاؽ ،إسحاؽ بن إبراىيم الدبري ،فهذا من أنواع
العلو الفائق جدا ،فيقوؿ :أنا أروي اٟتديث ىذا الذي يرويو البخاري عن شيخي الطرباشل ،عن شيخو
إسحاؽ بن إبراىيم الدبري ،عن عبد الرزاؽ مباشرة .فاآلف اٟتديث ىو ْتد ذاتو ليس فيو علو ،ىل -مثبل-
أبو نعيم يعٍت عبل على البخاري ،ما عبل على البخاري ،لكن استطاع أف يصل إذل عبد الرزاؽ بعلو،

فيقوؿ :اختصرت الطريق فهذا يسمى ماذا؟ يسمى علوا نسبيا.
أنواع العلو- :أيها اإلخوةّٔ -ذه الطريقة العلو النسيب :منو ا١توافقة قاؿ" :وىي الوصوؿ إذل شيخ أحد
ا١تصنفُت من غَت طريقو" .وفيو البدؿ وىو" :الوصوؿ إذل شيخ شيخو كذلك" .وفيو ا١تساواة وىي" :استواء
عدد اإلسناد من الراوي إذل آخره مع إسناد أحد ا١تصنفُت".
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ما أدري يعٍت ىل تفضلوف يعٍت التمثيل بالطريقة اليت ذكرمها لكم قبل قليل اليت بذكر اإلسناد ،أو نضع
بعض اإلخوة كأهنم رجاؿ إسناد ْتيث تعرفوف كيف يعٍت ٖتصل ىذه األنواع ،إيش رأيكم؟ طيب من يتربع
منكم؟ ىذا ليس ىو التمثيل ا١تمقوت ...يا شيخ ىذا ليس فيو شيء على أساس ىي فقط وسيلة إيضاح،
أحد يتطوع؟ جزاؾ اهلل خَتا ،تفضل ،تقف ىنا ،نعم .ال ما يصفوف -إف شاء اهلل -يعٍت ٦تكن ٕتعلوف
وجوىكم لئلخوة ،وخيلكم يعٍت على وتَتة واحدة ،طيب تصوروا اآلف ،يعٍت ...خليك ّتانيب ،اٝتك يا
أخي؟ عزيز- ،أيضا -طيب خليك عزيز ،وأنت عبد العزيز ،لكن طيب نسميو باسم آخر عبد الرٛتن،
كلهم عبيد الرٛتن -إف شاء اهلل.-
طيب -أيها اإلخوة -اآلف يعٍت الشيخ األعلى ىو سعود يكوف قاؿ قوال من األقواؿ ىذا القوؿ نقلو
عنو األخ عزيز ،ويعٍت يعترب عزيز تلميذا لسعودٍ ،ب عزيز يعترب شيخا لعبد العزيز ،وعبد العزيز شيخ لعبد
الرٛتن ّٔذه الصورة ،ىذا يعترب إسناد إذل الشيخ األعلى ،إذا أردنا -مثبل -أف نأخذ اٟتديث على أنو
موافقة ،فيأٌب -مثبل -نبغي اثنُت األخ ٤تمد واألخ سعد يعٍت اآلف األخ ٤تمد ىو مصنف أحد الكتب،
فيكوف اآلف عبد الرٛتن روى ُب كتابو ىذا اٟتديث ،عن شيخو عبد العزيز ،عن شيخو عزيز ،عن شيخو،
عن الشيخ األعلى وىو سعود ،فيقوؿ :أنا أستطيع أف أصل إذل سعود بطريق يعٍت أقصر فلو أنو أراد أف
يأخذ عن عبد الرٛتن -عبد الرٛتن ليس شيخو مباشرة -ولكنو شيخ شيخ شيخو يعٍت بينو وبُت عبد
الرٛتن كم؟ اثنُت يعٍت ٯتكن لو أراد أف يأخذ عن عبد الرٛتن يكوف شيخو مباشرة األخ راضيٍ ،ب األخ
خالد ،فلو أراد أف يأخذ اٟتديث ىذا ّٔذه الصورة لكاف األخ ٤تمد يقوؿ :حدثٍت راضي ،قاؿ :حدثٍت
خالد عن عبد الرٛتنٍ ،ب يذكر كامل اإلسناد ،لكن يقوؿ :أنا أستطيع أف أختصر الطريق كيف؟ يقوؿ:
أستطيع أف أقوؿ :حدثٍت سعد ،عن عبد العزيز.
نظرًب اآلف كيف التقى؟ معٍت ذلك أف عبد العزيز حدَّث عبد الرٛتن وحدث سعدا باٟتديث ،وال ما
ىو واضح؟ يعٍت عبد العزيز شيخ لسعد وشيخ لعبد الرٛتن ،وعبد الرٛتن أصبح شيخا ٠تالد ،وخالد شيخا
لراضي ،وراضي شيخا حملمد ،وسعد -أيضا -شيخا حملمد ،نعم .يعٍت فيها مسألة التاريخ ،يعٍت بعضهم
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يعمر -مثبل -يعٍت سعد ُع ّْمر طويبل فأصبح ينقل اٟتديث الذي بُت ٤تمد وبُت ىذا الراوي ثبلثة ينقلو،
وليس بينو وبينو إال واسطة راوي واحد ،فهذا يقوؿ يعٍت ما داـ أنو وافق ىذا ا١تصنف الذي ىو مصنف
أحد الكتب ،عبد الرٛتن مصنف أحد الكتب ،و٤تمد مصنف أحد الكتب يقوؿ :أنا وافقت عبد الرٛتن
ُب شيخو ،فهذا يسمى موافقة ،وىي من أنواع العلو ،يعٍت حينما التقى معو ُب اإلسناد ُب شيخو يسمى
ىذا موافقة ،عرفنا ا١توافقة اآلف؟
طيب لو كاف األمر يعٍت اختلف نوعا ما أصبح سعد يروي اٟتديث عن عزيز الذي ىو شيخ شيخ عبد
الرٛتن يعٍت ارتفع درجة فقط ىذا يسمى ماذا؟ بدال ،يعٍت الفرؽ بُت البدؿ وا١توافقة أف ا١توافقة ُب شيخ
ا١تصنف عبد الرٛتن ،والبدؿ ُب شيخ شيخو فقط انتقل درجة واحدة.
أما مسألة المساواة :يعٍت لو فرضنا أف األخ ٤تمد يعٍت عاش ُب فًتة زمنية معينة ،ولتكن -مثبل -
لنفرض أنو مثل أىب نعيم توُب ُب سنة أربعمائة وثبلثُت للهجرة وعبد الرٛتن توُب ٧تعلو -مثبل -نتصور أنو
مثل البخاري توُب سنة مائتُت وستة وٜتسُت للهجرة ،وىذا اٟتديث ّٔذه الصورة لو أراد ٤تمد أف يرويو من
طريق عبد الرٛتن ألصبح بينو وبُت الراوي األعلى كم؟ واحد ،اثنُت ،ثبلثة ،أربعةٜ ،تسة ،والراوي األعلى
ىو السادس ،لكن كم بُت عبد الرٛتن وبُت الراوي األعلى؟ ال رجبلف اثناف فقط  ،نعم .فيقوؿ :أنا
أستطيع أف أحصل ىذا اٟتديث بالتساوي مع عبد الرٛتن ،كيف؟ يأتينا األخ فيصل فيحدث ٤تمد
باٟتديث عن عزيز ،انظروا يعٍت كيف كاف العلو؟ فقط بينو وبُت عزيز كم؟ واحد فقط .فاآلف أصبح ىو
وعبد الرٛتن متساويُت ُب العدد إذل الشيخ األعلى فكم بُت عبد الرٛتن واألخَت سعود؟ اثناف وكم بُت
٤تمد واألخ سعود؟ اثناف ،لديهم فيصل وعزيز ،فهذا يقاؿ عنو مساواة.

ٯتثل ٢تا اٟتافظ ابن حجر يقوؿ :لو كاف النسائي يروي حديثا بينو وبُت النيب 
وحصل رل يعٍت ابن حجر األخَت وبيٍت وبُت النيب  أحد عشر رجبل ىو نفس اٟتديث فأصبحت

أحد عشر رجبل

ساويت النسائي ،لكن كم سنة وفاة النسائي؟ النسائي توُب سنة ثبلٙتائة وثبلثة للهجرة ،الحظوا الفرؽ وابن
حجر توُب سنة ٙتا٪تائة واثنُت وٜتسُت للهجرة ،الحظتم الفرؽ الزمٍت ،فيقوؿ ىناؾ بعض األحاديث اليت
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٭تصل فيها ىذا العدد بيٍت وبُت النيب  أحد عشر رجبل ،وبُت النسائي وبُت النيب  أحد عشر رجبل،
فهذا مثاؿ للعلو الذي يقاؿ عنو ا١تساواة.
مسألة المصافحة :ىي نفس مسألة ا١تساواة ،لكنها أنزؿ بدرجة فيقوؿ يعٍت اآلف ٤تمد .أنا لست
الذي ساويت عبد الرٛتن ،ولكن الذي ساواه ىو شيخي ،وأنا ساويت تلميذه ،مثاؿ :مثالو اآلف حينما
األخ سعد يأخذ ىذا اٟتديث عن عبد العزيز ،واضح األمر اآلف يصبح ٤تمد ساوى عبد الرٛتن فيما بينو
وبُت األخ سعود األخَت ،كم بُت عبد الرٛتن وبُت سعود؟ اثنُت ،وكم أصبح بُت ٤تمد وسعود ّٔذه الطريقة
ثبلثة ،فيقوؿ :لست أنا الذي ساويت عبد الرٛتن ،ولكن الذي ساواه من ىو؟ شيخي ،وأنا أعترب ساويت
تلميذ عبد الرٛتن ،لو جاء التلميذ وليكن مثبل األخ فؤاد ،فؤاد حدثو باٟتديث عن عبد الرٛتن فيقوؿ :أنا
أعترب ساويت األخ فؤاد الذي ىو تلميذ عبد الرٛتن ،فهذا يسمى ماذا؟ مصافحة ،يقوؿ :كأنٍت صافحت
من ىو؟ ا١تصنف الذي ىو عبد الرٛتن يعٍت كأنٍت تلميذهٔ ،تعٌت أنٍت نزلت منزلة من؟ تلميذه ،ىذا
ا١تقصود ،خبلص ،جزاكم اهلل خَتا.
س :العلو ا١تط لق والعلو النسيب ...يعٍت األخ عبد اهلل يقوؿ :لو عرفت لنا العلو ا١تطلق والعلو النسيب؟

ج :أقول :اٟتافظ ابن حجر ىنا عرفو ،يقوؿ :األوؿ :وىو ما ينتهي إذل النيب 
فنستطيع أف نقوؿ :اٟتديث العارل علوا مطلقا ىو ما قل عدد رواتو إذل النيب  ىذا العلو علوا مطلقا ،ما
قل عدد رواتو إذل النيب . 
ىو العلو ا١تطلق،

العلو علوا نسبيا :ىو ما قل عدد رواتو بالنسبة إذل إماـ ذي صفة علية كشعبة.
طبعا ىذه االستعماالت -أيها اإلخوة -اليت ىي ا١توافقة وا١تساواة والبدؿ وا١تصافحة ليست موجودة
عند العلماء ا١تتقدمُت ّٔذه الصورة ،ولكنها وجدت عند ا١تتأخرين ،وٓتاصة ٕتدوهنا تكثر عند مثل ا١تزي -
رٛتو اهللُ -ب "مهذيب الكماؿ"  ،والذىيب ُب "سَت أعبلـ النببلء"  ،وابن حجر ُب ٗتر٬تاتو "كتخريج
األذكار" وما إذل ذلك ،إذا قرأًب ُب كتب ىؤالء األئمة ٕتدوهنم يستعملوف ىذه العبارات استعماال كثَتا؛
ولذلك ٕتدوف ال نص على أف ا١تباراة ُب ىذا وضحت أكثر ُب عصر ا١تتأخرين ،وىذا بالنسبة إذل كتب معينة
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يعٍت الذي ىو العلو علوا إيش نسبيا؟ وليس العلو علوا مطلقا ،أصبحوا يتباروف ُب ىذا ،وىم ا١تتأخروف ٢تذا
السبب ،يعٍت كل واحد منهم يقوؿ :أنا أستطيع أف أصل إذل الراوي الفبلشل بطريق عدد كذا وكذا من
الرواة.
فيو عندنا بعض ا١تباحث اٞتديدة وىي سهلة جدا ،فإف شاء اهلل نًتكها يوـ غد -يوـ غد إف شاء اهلل-
يعٍت معلهش احتملونا بكرة نريد أف يكوف فيو درس ُب العصر ،ودرس ُب العشاء ،وبإذف اهلل يعٍت قد
نستغٍت -إف شاء اهلل -عن يوـ ا٠تميس ،فنعطيكم -إف شاء اهلل -فرصة أكرب ،فبكرة يعٍت الساعة الرابعة
والنصف -إف شاء اهلل -يبدأ درسنا ،وسنخطو -إف شاء اهلل -خطوات يكوف اقًتبنا من النهاية ،ويكوف -
أيضا -بعد العشاء ،فاحتسبوا -إف شاء اهلل -وأكملوا أجركم ،بإذف اهلل وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد.
نعم ...نفس الشيء ،إي :نعم.
س :يقوؿ أحد اإلخوة٨ :تن ٣تموعة من الشباب القادمُت إذل ا١تنطقة للدراسة ،و٘تاما ال نعرؼ ّٔا
أحدا ،ولنا رغبة صادقة ُب طلب العلم ،وقد عزمنا على اإلقامة ُب ىذا البلد ،فبماذا توصونا؟ وما ىي
وم ْن ِمن ا١تشايخ توصوف بالدراسة عليو ُب اٟتديث وغَته؟
الدروس اليت ٖتثونا على حضورىا؟ َ
ج :أقول :يعٍت إذا كنتم ستمكثوف يعٍت فًتة طويلة فمن الدروس اليت ينبغي أال يفرط فيها طالب العلم
دروس الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظو اهلل تعاذل -إذا رجع ،ففيها دروس ُب اٟتديث وُب العقيدة وُب
التفسَت وغَت ذلك ،ىي دروس متنوعة كذلك -أيضا -ا١تشايخ ا١تشهورين ومن ٚتلتهم -مثبل :-الشيخ
عبد الرٛتن الرباؾ -حفظو اهلل -لو دروس ُب مسجده ،والشيخ عبد اهلل اٞتربين -أيضا حفظو اهلل ،-الشيخ
عبد اهلل بن قعود ،والشيخ صاحل الفوزاف ،يعٍت ا١تشايخ ا١توجودين ىنا ما شاء اهلل كثرة كاثرة.
ىذا بالنسبة -أيضا -لطلبة ال علم اآلخرين الذين ٢تم دروس ُب اٟتديث ،ويعٍت أظن أف ىناؾ نشرة
موجودة تبُت الدروس ا١تقامة ومواعيدىا بالتحديد ،ومن الذي يلقيها ،وأظنها متوفرة -إف شاء اهلل -إف دل
تكن ملصقة على باب ا١تسجد.
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س :يقوؿ :ىناؾ كتاب حوار صحفي مع جٍت مسلم ،ادعى فيو مصنفو نقبل عن اٞتٍت ا١تسلم الذي
أجرى اٟتوار معو أف قرين الرسوؿ من اٞتن ما زاؿ حيا ،وأنو ُب قباء ،ويتلقى عليو ا١تسلم من اٞتن أمور
دينو ،فهل ىذا صحيح؟ علما بأف الكتاب منتشر ُب ا١تكتبات من فًتة.
ج :أقول :يعٍت يكفيك من شر ٝتاعو ،نعمُ .منِع ،اٟتمد هلل رب العا١تُت ،نعم  .الشيخ عبد العزيز
يقوؿ٬ :تب إتبلفو ىذا ينقل نقبل عن الشيخ عبد العزيز أنو يقوؿ٬ :تب إتبلفو...اٟتمد هلل ،ا١تهم يعٍت
نتوافق ُب التحذير منو ،وعلى كل حاؿ أنا ال أظن أنو يضطر ١تثل ىذا إال إنساف يعٍت ُب عقلو شيء من
القصور.
س :يقوؿ :كيف نوفق بُت قولك أف ٤تمدا بن أيب بكر صحايب ،وقوؿ ابن حجر ُب تعريف الصحايب:
"من لقي الرسوؿ " ؟ وقلت :إف الرؤية بالبصر ال تستلزـ إطبلؽ الصحبة عليو فكيف أطلقنا على ٤تمد
بن أيب بكر صحايب؟ أزيلوا ىذا اللبس.
ج :أقول :إف اٟتافظ ابن حجر ٬تعل اللقي أعم من الرؤية ،فكل من رأى النيب  يعترب ماذا؟ يعترب
لقيو ،لكن ىل كل من لقي النيب  يعترب رآه؟ ال ليس شرطا؛ ألف بعض الذين لقوه يعتربوف غَت مبصرين،
فهؤالء لقوه ،ولكنهم دل يروه ،لكن الذين رأوه ،فكلهم لقوه ىذا ىو الذي يزيل اإلشكاؿ ...ىم يعتربوف..
األخ يقوؿ :ىل ُٖتقق من إٯتاف ٤تمد بن أىب بكر ،نقوؿ :من ولد ُب اإلسبلـ من أبوين مسلمُت فهو
مسلم نعم؟ ىذا يعٍت ال إشكاؿ فيو ... .بكرة؟ -إف شاء اهلل -من الرابعة والنصف .
س :أحد اإلخوة يقوؿ يعٍت إذا أشكل علينا مسائل نتصل با٢تاتف كم رقم ا٢تاتف؟
ج :أقول :رقم ا٢تاتف  ، ٕٗ٘ٗٙ٘ٚأربعة اثناف ٜتسة أربعة ستة ٜتسة سبعة -يعٍت يفضل أف يكوف
االتصاؿ بعد ا١تغرب.
س :يقوؿ :إنٍت قلت :إننا عندنا درس ُب األسبوع يوـ الثبلثاء يقوؿ :ماذا يفعل درس واحد ُب
األسبوع فقط؟
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ج :أقول :أنا واهلل يعٍت بالنسبة للمصطلح يعٍت يصح الذي يعجزشل ٯتكن مثل درس صحيح مسلم،
أو مثل بلوغ ا١تراـ ،أو كذا ،لكن ا١تصطلح ْ-تمد اهلل -يعٍت ٯتكن أف أجعلو درسا يوميا ما عندي إشكاؿ،
لكن ا١تشكلة أنو يتعارض مع دروس بعض ا١تشايخ ،فبعض اإلخوة يتأذى يقوؿ :نريد أف ٨تضر لفبلف -
أيضا ،-و٨تضر لك ٨تن انتقينا الوقت ىذا؛ ألنو تقريبا ىو الوقت الشاغر ،مع العلم أنو يتعارض -أيضا-
مع درس بعض اإلخوة ،لكن ما وجدنا بدا من ىذا ،فهذا ىو السبب...ا٠تميس يعٍت ما يناسبهم؛ ألهنم
يكونوف يعٍت مسافرين ُب الغالب ،واٞتمعة يكونوف قد أتوا ،ىذا السبب الذي جعل درس صحيح مسلم ُب
يوـ اٞتمعة.
س :يقوؿ :طلبك ا١تاضي ُب أف يبحث أحدنا ُب صحيح مسلم عن رواية فيها التصريح بالتسمية من

النيب 

ُب الوضوء ،يقوؿ :أفيدؾ أنٍت ْتثت ،وبدأت ُب القراءة من أوؿ كتاب الطهارة إذل ولوغ الكلب،

ودل أجد شيئا ،وكاف ىذا البارحة مساء األحد ،وىذا جهد ا١تقل علما أف القراءة كانت ُب نسخة صحيح
مسلم بشرح النووي.
ج :أقول :يا أخي ،جزاؾ اهلل خَتا على ىذا ،وليس شرطا أف يكوف اٟتديث ُب كتاب الطهارة؛ ألنو
مثبل -إذا كاف حديث -مثبل -يتعلق -مثبلٔ -تغازي أو ٔتنقبة من ا١تناقب ،فيكوف مسلم وضعو ُب بابآخر؛ فتكوف النقطة ىذه وردت عرضا ،فلم يضعها مسلم ُب باب الوضوء ،أو ُب كتاب الوضوء ،فتأخذ
ىذا ُب ذىنك ،ا١تهم يعٍت ضعوا ىذا ُب أذىانكم اٟتديث يعٍت حسب ما أذكر طبعا ما أقوؿ :إنو جزما ُب
مسلم ،لكن أقوؿ :إنٍت قرأت ُب أحد الكتب ،ونسيت ما ىو الكتاب وكاف ىذا لفت نظري وشدشل أنو
قاؿ :إف جابرا قاؿ ُ-ب قصة  :-صببت على النيب  وضوءه ،فقاؿ :بسم اهلل  أنا يعٍت أضع ىذا
بُت أيدي اإلخوة إذا عثر أحدكم على ىذا اٟتديث فليتحفنا بو -جزاه اهلل خَتا -إف كاف ُب مسلم أو ُب
غَته ،يعٍت ا١تهم نعثر عليو.
س :يقوؿ يعٍت أنو ٝتع بعثوري على بعض ا١تفقود من سنن سعيد بن منصور ،وأنٍت قمت بتخر٬تو،
فهل ىذا الكتاب يكوف من الكتب اليت تفيد طالب العلم ُب التخريج؟
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ج :أقول :أرجو ىذا -إف شاء اهلل -يعٍت الكتاب -إف شاء اهلل -سيخرج عما قريب ،وإذا قرأًب فيو -
بإذف اهلل -يعٍت أنكم ستعتربونو من كتب التخريج اليت ٯتكن أف يستفيد منها طالب العلم.
س :يقوؿ :ما ىي دروسكم ا١توجودة اآلف؟ وأين وصلتم ُب كل درس؟ وىل يستطيع طالب مبتدئ أف
يواصل معكم من حيث وصلتم؟
ج :أقول- :إف شاء اهلل -إنو يستطيع يعٍت الدروس العامة ُب ا١تسجد ىذا درساف ،صحيح مسلم
وألفية السيوطي ،ىناؾ يعٍت دروس خاصة بيٍت وبُت بعض اإلخوة يعٍت ليس فيها كبَت عناء وال شيء يأتوف
إرل ُب ا١تسجد ،ورٔتا اعتذرت منهم ،فرجعوا على أدبارىم بعد تكبدىم ا١تشقة يعٍت حينما يكوف عندي
شغل ،ورٔتا يعٍت كنت موافقا؛ فجلست معهم قليبل ،ىذه يعٍت تعترب دروسا غَت عامة ،على كل حاؿ ىذا
بالنسبة للدروس ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد .
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد ،وعلى أىلو وصحبو أٚتعُت.
وبعد:
أيُّها األخوة.
العلو ،وذكرنا أنو ينقسم إذل قسمُت.
تكلمنا باألمس عن ّ
فما ٫تا ىذاف القسماف؟

وعلو نسـبي.
علو ُمطْلقٌّ :
ٌّ

للعلو ا١تطلق ،ومن ٯتثّل للعلو النسيب ؟ نعم ،يعٍت من باب التمثيل ،كأف يكوف بإمكاف اإلماـ
َمن ٯتثّل َّ

أٛتد أف يروي حديثا ،وبينو وبُت النيب 
وبُت النيب  كم؟ ثبلثة أنفس ،فهذا ىو العلو ا١تطلق.

أربعة أنفس ،ويستطيع اختصار ىذا العدد ،فَتحل ليبقى بينو

يقل العدد بُت ا١تصنف ،مصنف الكتاب وبُت را ٍو من
ت .العلو النسيب أف َّ
والعلو النسيب؟ أحسْن َ
علوا
إحدى طبقات السند ،وٓتاصة إذا كاف من األئمة كالثوري وغَته .فهل يلزـ من العلو النسيب أف يكوف ِّ

مطلقا؟ ال يلزـ.
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طيب .قد يكوف علوا مطلقا؟ قد يكوف علوا مطلقا .نعم.
يعٍت :إذا كاف مثبل حديث يرويو النسائي وبينو وبُت النيب  إحدى عشر نَػ ْفساٍ ،ب يرويو ابن حجر،

وأصبح بينو وبُت النيب  إحدى عشر نفسا ىذا يكوف إيش؟ يكوف علوا مطلقا ،مع العلم أنو علو نسيب
كما مثلنا بو البارحة ،لكنو -أيضا -يكوف علوا مطلقا.
فالعلو النسيب قد يلتقي مع العلو ا١تطلق ،فيكوف علوا مطلقا ،وىو علو نسيب ُب نفس الوقت.
طيب ذكرنا من أنواع العلو النسيب :ا١توافقة والبدؿ وا١تساواة وا١تصافحةَ ،من ُٯتَثّل للموافقة ،أو يػُ َعّرفها
مع التمثيل؟
أحسنت ،بارؾ اهلل فيك! .نعم .ىو يعٍت :العلو ا١توافقة أف يروي إنساف ما حديثا ،رواه صاحب كتاب
آخر ،ويلتقي معو ُب شيخو ،فإذا التقى معو ُب شيخو ،فهذا يُ َس َّمى بدال يعٍت كأنو أصبح ىو بدال من
صاحب الكتاب .كأف يروي البخاري مثبل حديثا من طريق شيخو علي بن ا١تديٍت ،بإسناده إذل النيب 
علي بن
ٍب يأٌب أبو نعيم ،ويروي اٟتديث من غَت طريق البخاري ،لكن من طريق شيخ البخاري الذي ىو ُّ

ا١تديٍت ،فأصبح ىذا الشيخ راويا عن علي بن ا١تديٍت بدال من البخاري ،الذي ىو أحد سلسلو الرجاؿ أليب

نعيم.
الب َدل :الوصوؿ إذل شيخ شيخ ا١تصنف من غَت طريق ا١تصنف ،يعٍت نفس ا١تثاؿ السابق ،لكن البدؿ

ىو شيخ ا١تصنف علي بن ا١تديٍت ،يكوف -مثبل -شيخ شيخو الذي ىو سفياف بن ُعيينة ،فيكوف الراوي

عن سفياف بن ُعيينة مثبل اٟتميدي ،فيكوف اٟتميدي بدال ٦تن؟ بدال من علي بن ا١تديٍت .فمثبل إذا روى

البخاري حديثا عن شيخو علي بن ا١تديٍت ،عن سفياف بن ُعيينة بإسناده الكاملٍ ،ب جاء أبو نعيم ،وأخرج

نفس اٟتديث ،لكن من طريق اٟتميدي عن سفياف بن ُعيينة.

األول :قلنا :إذا التقى معو ُب علي بن ا١تدين يسمى ماذا؟ موافقة ،وىذا يسمى بدال ؛ ألف علي بن

ا١تديٍت ،أصبح مكانو اٟتميدي .طيب ا١تساواة :نعم .نعم ،طيب ،وإيش ا١تزيَّة ُب ىذا؟
َ
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أو ما ىنا نوع العلو؟ وكيف حصل العلو؟ أيوه ،طيب كيف أصبح عاؿ؟ أصبح مساويا١ ،تاذا قلنا إنو

ٍ
عاؿ؟ نعم .أحسنت .نعم ألجل الفارؽ الزمٍت بُت وفاة ا١تتأخر ،ووفاة ا١تتقدـ ،فإذا كاف ابن حجر متوَب ُب
سنة ٕ٘ ٛوالنسائي سنة ٖٖٓ فالفرؽ الزمٍت بينهما واضح ،ال ٮتتلف فهذا الذي جعل ىذا اإلسناد نقوؿ
عنو :إنو إسناد عاؿ .طيب ا١تصافحة .نعم .إيو ،ارفع صوتك لو ٝتحت :أف يتوافق مع من كيف؟ مثل،

خلنا ُب ا١تثاؿ اللي قبلو النسائي .النسائي روى حديثا بينو وبُت النيب 

إحدى عشر نفسا .ىذه

ا١تصافحة كيف .البن حجر؟ يعٍت ىي عبارة ٥تتصره.

أحسنت! طيب .كم ّٔذا ا١تفهوـ؟ كم يكوف بُت ابن حجر وبُت النيب 

؟ أحسنت ،إذف يكوف

العدد زاد كم؟ واحدا فبدال من أف يكوف إحدى عشر نفسا ىذا يقاؿ لو مساواة ،فإذا زاد العدد واحدا،
وأصبح اثٍت عشر نفسا يقاؿ لو ماذا؟ مصافحة.
فيكوف ابن حجر كأنو صافح النسائي ،ما أصبحت مساواة لو ،أصبح ُب منزلة تلميذ النسائي ،ويصبح
شيخ ابن حجر ُب منزلة َمن؟ النسائي ،ىو الذي يصبح مساويا للنسائي ،ىذا يقاؿ لو مصافحة.
النزول
رواية األقران
اللقي فهو األقرا ُف.
العلو بأقسامو ُ
النزوؿ ،فإف تشارؾ الراوي ومن روى عنو ُب ّْ
ويُقابل َّ
السن و ّْ

طيب .نبدأ ُب موضوعنا اليوـ .وىو قوؿ اٟتافظ -يرٛتو اهلل -فإف تشارؾ الراوي ،ومن روي عنو ُب

السن واللقي فهو األقراف .
فهذا نوع من أنواع اٟتديث يقاؿ لو ماذا؟ راوية األقراف ،فما ا١تقصود باألقراف؟ ا١تقصود بال َقرين ىو
آخر ُب السن ،وُب اللقي ،ومعٌت اللقي يعٍت ُب الشيوخ ،وليس ا١تراد باالشًتاؾ ُب
الذي يشًتؾ مع را ٍو َ
السن أف يكوف ٘تاما ولد ُب يوـ واحد ،أو ُب شهر واحد ،أو ُب سنة واحدة ،ولكن ا١تقصود التقارب الزمٍت
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قد يكوف بينهما مثبل ٜتس  ،أو عشر سنوات ،فهذا ال ٮترجهما عن كوهنما قرينُت ،لكن يشًتط أف يشًتكا
ُب الشيوخ وُب التبلميذ ُب الغالب ،لكن ا١تقصود باألكثر أف يشًتكا ُب الشيوخ ،أو ُب بعض الشيوخ ،لكن
لو كاف أحدا٫تا -مثبل -متقدما عن اآلخر بثبلثُت سنة ،لكن األصغر كاف متحمسا لطلب العلم من
صغ ره ،فظفر بشيوخ كثرٍ ،ب ىذا الذي ىو أكرب بثبلثُت سنة ،ما طلب العلم إال متأخرا ،فظفر بشيوخ لكن
فاتو الشيوخ الكثر الذين حصلهم ذلك الصغَت ،ىذا يسمى قرينا لو ؟ ما يسمى قرينا لو؛ ألف ذاؾ قد فاقو
ُب الشيوخ ،وىو -أيضا -يفًتؽ عنو ُب السن.
ىؤالء األقراف -أيها اإلخوة -يعٍت يبلغكم دائما بعض الكبلـ ،الذي يكوف بُت بعض رواة اٟتديث،
يتكلم بعضهم ُب بعض ،و٧تد العلماء حينما يتطرقوف لذلك النزاع اٟتاصل بينهما .يقولوف :ىذا من كبلـ
األقراف بعضهم ُب بعض .وٯتثلوف ما ٭تصل بينهم ،يقولوف ٢تم :إهنم كالتيوس ُب الزريبة؛ ألف عامل الغَتة
واٟتسد  -أحيانا -يستورل على مشاعر اإلنساف ،فيدفعو إذل أف ٭تتسب ما ليس ٓتطأ خطأ ،ويدقق النظر
ُب قرينو وُب تصرفاتو ،وُب كل ما يصدر عنو والبشر -كما تعلموف -خطاء كل يصدر منو بعض ا٢تنات،
لكن إذا دل تكن تلك األخطاء جارحة للشخص جرحا ال ٮتتلف فيوْ ،تيث يكوف قادحة ُب العدالة ،أو ما
إذل ذلك فهذا ال يؤثر؛ ألنو ما من أحد معصوـ من الوقوع ُب ا٠تطأ ،وأيضا أيها اإلخوة من غَتة األقراف
وقدح ،كل منهما ُب اآلخر ،أف ىناؾ َمن يسعى بالوشاية ،وىناؾ َمن قد ٗتف عنده الديانة ،فتجده يأٌب

ذلك الشيخ ،فيحدثو ببعض األشياء اليت شاىدىا من قرينو ،وىذا ٕتده يعٍت بدافع الغَتة واٟتسد يصدؽ
كل ما قيل ،ولو أف ىذا الكبلـ نفسو نقل لو عن شخص ىو يألفو و٭تبو لقاـ تثبت .تروى ،نسأؿ لعل
كذا ولعل كذا ،فهنا ٕتده يقبل الكبلـ على عبلتو ،وُب النوع اآلخر ٕتد لو تصرفا آخر يعٍت معٌت ذلك أف

عنده ميزانُت ،يزف ّٔما الناس ،أو مكيالُت.
فهذا ىو السبب الذي ٬تعل العلماء ٭تذروف من وقيعة األقراف بعضهم ُب بعض.
أف الكبلـ قد ال يكوف لو أصل صحيح ،فقد يكوف من قبيل الوشاية ،أو من قبيل التفسَتات ا٠تاطئة
لبعض التصرفات ،أو تفسَت بعض ما يصدر من أفعاؿ تفسَتا ْتسب ا٢توى ،وْتسب ما ينقدح ُب ذىن
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اإلنساف ،كل ىذه األشياء وغَتىا كثَت ىي اليت تدعو بعض األقراف للكبلـ ُب قرينو اآلخر؛ ولذلك يكف
العلماء غالبا عن كبلـ األقراف بعضهم ُب بعض.
وىذا قد يكوف يعٍت من فوائد معرفة ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث ،وىو األقراف.
أيضا من فوائده :أننا ٧تد ىؤالء األقراف -أحيانا -تنقلب اآلية يعٍت ال يكوف بينهما تنافس ولكن ٕتد
أف أحدىم روى عن اآلخر مع أنو قرينو ،فإذا وجدنا أحد٫تا روى عن اآلخر ،فهذه يعٍت تقريبا رواية
األقراف ،يقاؿ :إف فبلنا روى عن قرينو فبلف.
المدبج
دبج.
وإف روى كلّّ منهما عن اآلخر :فا١تُ ُ
أما إذا روى كل منهما عن اآلخر ،يعٍت -الحظوا الفرؽ بُت ىذا وبُت الذي قبلو -أف الذي قبلو
أحد٫تا فقط يروي عن اآلخر ،لكن إف وجدنا كبل منهما روى عن اآلخر ،ىذا يسمونو العلماء ا١تدبج،
فإذا جاءنا ُب إطبلقات بعض العلماء ا١تدبج ،فإف كنا ال نعرؼ ا١تقصود بو ٖتتار ُب ىذه العبارة ،وقد
تتصور أهنا تعٍت نوعا مهما جدا من أنواع علوـ اٟتديث ،وا١تسألة كما تروف سهلة ويسَتة ،فا١تقصود با١تدبَّج
وصف لرواية قرينُت ،روى كل منهما عن اآلخر حديثا ،أو بعض األحاديث.
واٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -يضع مقياسا ٢تذا ،فيقوؿ :إف ا١تدبَّج أخص من األوؿ ،فكل حديث
مدبَّج يعترب أقراف ،ولكن ليس كل أقراف يعترب َّ
مدّتا.
ألف األقراف ال يروي إال واحد أما ا١تدبَّج فَتوي االثناف كبل٫تا.
قالوا :إنو مشتق من ديباجة الوجو ،يعٍت :جانيب الوجو ،أي تساويهما ،فحُت يروي كبل٫تا عن اآلخر
يصبح سويِّا ،يعٍت ال فضل ٢تذا على ذاؾ ،ىو يعٍت ىذا الكبلـ قد يًتكونو ويقولوف :ىذا اٟتديث من
ا١تدبَّج ،كيف؟ ألف فبلنًا ىذا الذي ُب اإلسناد شيخو ُب ىذا اإلسناد قرينو ،ولكنو يروي عنو -أيضا-
أحاديث أخرى ،فهذا اٟتديث يقاؿ لو -أيضا -مدبَّج ،وقد يكوف -أيضا -وصف للراوي ُب غَت ما
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حديث معُت ،فيقاؿ ىذا الراوي يروي عن فبلف ويروي عنو فبلف ،فروايتهما تعترب من ا١تدبج يأٌب ىذا ويأٌب
ىذا.
األكابر عن األصا ر
عمن دونو :فاألكابر عن األصاغر.
وإف روى َّ
كل ىذا من أنواع يعٍت التفنن ُب الرواية ،والتحديد الدقيق لكل أنواع من أنواع الرواية ،أحيانا ٧تد
الزْىري عن اإلماـ مالك ،فاإلماـ مالك كاف تلميذه ،ولكن
الشيخ يروي عن تلميذه ،وىذا ٭تصل مثل رواية ُّ

إذا انعكست اآلية يصبح األمر ...فإذا كاف األمر ىكذا يقاؿ ٢تذه الرواية إهنا من رواية األكابر عن

األصاغر ،األصل ُب ىذه الرواية أف يروي األصاغر عن األكابر ،فهذا ىو الذي درج عليو الناس ،وىو
ا١تشهور وا١تعموؿ بو لكن إذا انعكست اآلية ،أصبح األمر ملفتا للنظر ،فتجدىم يهتموف ّٔذا ويقولوف:
حىت إف ىذا يعترب مفخرة لذلك التلميذ أف شيخو روى عنو ،فلو طالعتم ُب كتب الًتاجم لوجدًب أهنم
يبتدءوف مثل "سَت النببلء" وغَتىا يبتدءوف دائما برواية الشيوخ ،فيقوؿ :حدث عن فبلف وفبلف وفبلف
وفبلف ،وىكذاٍ ،ب يقوؿ حدثا عنو فبلف وفبلف ،وىم من شيوخو ،وحدث عنو فبلف وفبلفٍ ،ب يسوؽ بعد
ذلك األشخاص ويقوؿ :وىم من أقرانو ،فشيوخو يعترب مفخرة بالدرجة األوذل ،واألقراف يعترب -أيضا-
بالدرجة الثانية ،وأما التبلميذ ،فهذا ىو ا١تعتاد.
نعم ال شك أنو من باب التواضع ،ومن باب -أيضا -اإلخبلص ،كوف اإلنساف ال يستنكف أف يروي
عن أحد دونو  ،ما داـ عنده مزيد من العلم ليس موجودا عندؾ ،فكل ىذا -وال شك -يعترب من التواضع،
ومن اإلخبلص.
اآلباءُ عن األبناء
ومنو اآلباءُ عن األبناء ،وُب عكسو كثرةٌ  ،ومنوُ من روى عن أبيو عن جدّْه.
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من ىذا النوع أيضا :أف ىناؾ بعض اآلباء يرووف عن أبنائهم ،وىذا موجود على قلتو؛ ألف األصل ىو
أف يروي االبن عن أبيو ،فإذا انعكست اآلية وروى األب عن ابنو ،فهذا يعترب أمرا معكوسا ففي ىذه اٟتاؿ
ينصوف عليها ،ويقولوف ىذا من رواية اآلباء عن األبناء ،ومثلو -أيضا -رواية الصحابة عن التابعُت ،وقد
وجدت رواية الصحابة عن التابعُت على قلتها ،لكنها يعٍت موجودة ،ولعل الذي يريد أف يطلع على ىذا
ينظر ُب كتاب "التحقيق واإليضاح" للحافظ العراقي ،وذلك ُب كبلمو عن اٟتديث ا١ترسل ،فإنو ساؽ عدة
أحاديث ،وأظنها تبلغ العشرين حديثا ،كلها من روايو الصحابة عن التابعُت ،عن صحابة آخرين.
ص عليو :رواية أحد األحفاد عن أبيو عن جده ،وىذه
ومن ىذا النوع -أيضا -الذي ينبغي أف يػُنَ َّ
ٕتدوهنا مستعملة ُب بعض األسانيد بكثرة ،مثل عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ّٔز بن اٟتكم ،عن أبيو
عن جده  .جعفر بن ٤تمد عن أبيو عن جده ،يعٍت ىذا نوع مهم جدا من أنواع علوـ اٟتديث ،وتكمن
أ٫تيتو ُب ٖتديد اتصاؿ السند من انقطاعو.
فمثبل لو أخذنا رواية عمرو بن شعيب ،كمثاؿ فهو عمرو بن شعيب بن ٤تمد بن عبد اهلل بن عمرو
بن العاص ،الحظوا اآلف :عبد اهلل عمرو بن شعيب بن ٤تمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
طيب :إذا جاء الراوي وقاؿ :عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ،فعمرو بن شعيب عن أبيو فهذا
األمر واضح ،عمرو يروي عن أبيو من؟ شعيب ،لكن اٞتَ َّد ىذا َمن يكوف؟ لذلك حصل االختبلؼ ُب
رواية عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ،فيعٍت تنوعت فيها أقواؿ العلماء ْتيث أف بعضهم ردىا،
فصل ُب ا١تسألة ،فإذا قلنا :إف اٞتد ىذا ىو ٤تمد الذي ىو جد َم ْن؟ جد عمرو
وبعضهم قبلها ،وبعضهم َّ
نفسو عمرو بن شعيب عن أبيو ،الذي ىو شعيب عن جده الضمَت يعود على عمرو ،فيكوف جده َم ْن؟
٤تمد بن عبد اهلل بن ع مرو بن العاص فالرواية ّٔذه الصورة تكوف ماذا؟ إيو ،الرواية ّٔذه الصورة تكوف

مرسلة؛ ألف ٤تمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ليس صحابيِّا ،فالرواية تأٌب ىكذا عمرو بن شعيب عن

أبيو عن جده عن النيب 

أنو قاؿ كذا وكذا فيكوف اٞتد ىذا ،وىو ٤تمد الذي ىو جد عمرو ،أو جد

عمرو نفسو فتكوف الرواية مرسلة ،وا١ترسل من أنواع اٟتديث الضعيف ،ولكن لو قيل أف ا١تقصود باٞتد ىو
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جد شعيب فيقوؿ عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده الضمَت يعود على شعيب ،فهنا يأٌب ا٠تبلؼ فهل
ٝتع شعيب عن جده عمرو بن العاص؛ ألف جد شعيب اآلف ىو عبد اهلل عمرو بن العاص ،فهل ٝتع
شعيب من جده عبد اهلل عمرو بن العاص؟ أو ال ؟ فيو النزاع أيضا؛ ولذلك حصل خبلؼ ُب رواية عمرو
بن شعيب حىت إهنم يعٍت قالوا :إنو يعٍت من أنزؿ درجات اٟتديث اٟتسن ،من أنزؿ درجات اٟتديث
الصحيح ،وىو اٟتديث اٟتسن الذي سبق الكبلـ عنو.
ىناؾ َمن ألَّف ،فيمن روى عن أبيو عن جده ،يشَت اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -إذل كتاب صبلح

الدين العبلئى ،يقوؿ :إنو ألف ٣تلدا كبَتا ،لكن ُب ا١تكتبات مؤلف من روى عن أبيو عن جده للقاسم بن
كتبغا ،وىذا الكتاب حققو شيخ باسم اٞتوابرة أحد ا١تدرسُت ُب جامعة اإلماـ ،فهو موجود ُب األسواؽ،
فلعل الذي يطالع الكتاب منكم يعرؼ أ٫تية ىذه الرواية ،وىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث.
السابق والالحق
البلحق.
شيخ  ،وتقدَّـ موت أحد٫تا  ،فهو:
وإف اشًتؾ اثناف عن ٍ
السابق و ُ
ُ

من ىذه األنواع -أيضا -ما يسمى بالسابق والبلحق ،ا١تقصود بالسابق والبلحق -أيها األخوة -أف
يكوف ىناؾ راوياف اشًتكا ُب الرواية عن شيخ معُت ،فنجد أحد ىذين الراويُت ،يتوَب ُب َسنَ ٍة معينة ،وقرينو
اآلخر يتوَب بعده ٔتدة طويلة جدِّا قد تصل إذل مائة وٜتسُت سنة ،ففي ىذه اٟتالة إذا جاءنا أحد يروي
عن الذي توُب ُب األوؿ ،وأحد يروي عن ىذا الذي تأخرت وفاتو ،أال يصبح االثناف ٔتنزلة واحدة ُب
الرواية ،من حيث السند يعٍت إذا كاف الشيخ بينو وبُت النيب  ثبلثة رواة ،وىذا الشيخ روى عنو راوياف:
أحد٫تا توُب بعد وفاة الشيخ بثبلثُت سنة ،واآلخر توُب بعد وفاة الشيخ ٔتائة وعشرين سنة ،فنجد أف الفرؽ
بُت الوفاتُت كم؟ تسعُت سنة ،فهذا يعٍت مقدارا كبَتا جدِّا ،فهذه التسعُت سنة ٯتوت فيها ناس ،و٭تيا أناس
آخروف.
فإذا جاءنا الراوي األوؿ الذي توُب بعد وفاة الشيخ بعشرين سنة ،وروى عنو أناس ،ذلك اٟتديث
نفسو ،فنجد ىؤالء الناس بعضهم ٯتكن توُب قبل وفاة الشيخ اآلخر الذي ال يزاؿ باؽٍ ،ب يروي عنو أناس
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ويدرؾ أناس صغار ُب السن الشيخ الذي ما زاؿ حيِّا فيأخذوف عنو ،فيصبحوف ىم والناس الذين بينهم
وبُت ذلك الشيخ عدد من الرواة ُب درجة واحدة.
أحدا من الناس ٝتع من الشيخ عبد العزيز بن باز -رٛتو اهلل -حديثا ُب
مثاؿ ذلك :يعٍت اآلف لو أف ً

عاـ ٖٓ٘ٔ ىػ ،أو قوال من األقواؿ ،أو ما إذل ذلك  ،وتعرفوف أف الشيخ تأخر سنو إذل اآلف ،واهلل يعلم كم
يكوف .يعٍت ىناؾ أناس مثبل ولدوا ُب عاـ ٓٓٗٔ ىػ وأخذوا نفس الكبلـ عن الشيخ عبد العزيز ىنا ،ىو
يتضح فارؽ السن ،إنساف ٝتع قبل ىذا التاريخ ٓتمسُت سنة وإنساف ُولد بعد ىذا ٓتمسُت سنة.

ٍب آنذا يسمع من ىذا الشيخ ،فهذا يعٍت يدخل ىو -أيضاُ -ب أنواع العلو ،ولكنهم يسمونو باسم

معُت -طبعا -بغَت ىذه الصفة اليت ذكرناىا عن الشيخ عبد العزيز بن باز؛ ألف الصيغة ا١تذكورة ُب السابق
والبلحق ىي بوجود تلميذين تأخرت وفاة أحد٫تا واشًتكا ُب شيء ،ىذا النوع يسمى السابق والبلحق،
يعٍت أحد التلميذين توُب سابقا ،يعٍت منذ أمد والتلميذ اآلخر تأخرت وفاتو ،حىت أدركو أناس آخروف،
فلحقوا بو ،فأدركوا بعض األسانيد العالية.
أوضح لكم ىذا ٔتثاؿ واقعي :عندنا مثبل -طبعا -ما واقع ُب ىذا الزماف ،يعٍت واقع ُب الزمن ا١تاضي،
عن عبد الرزاؽ بن ٫تاـ الصنعاشل ،اإلماـ أٛتد و٭تِت بن نعيم ،رحل لو ُب اليمن ،وحينما رحل ٝتع منو
بعض األحاديث ،توُب ٭تِت بن نعيم ُب سنة ٖٕ٘ ،أو سنة ٖٕٗ للهجرة واإلماـ أٛتد توُب سنة ٕٔٗ
ماشي .طيب .جاء إسحاؽ ابن إبراىيم الدبري ،فأدرؾ عبد الرازؽ ،وىو صغَت ُب السن.
إسحاؽ بن إبراىيم كاف صغَتا ُب السن حينما أدرؾ عبد الرازؽ ،فتحمل عنو كتابو العظيم ا١تصنف،
والظاىر أنو ٖتملو عنو ،وىو ُب سن العاشرة فتوُب عبد الرازؽ ُب سنة ٕٔٔ للهجرةف ٔتعٌت أف تلميذه
اإلماـ أٛتد توُب بعده ىو بكم بثبلثُت سنة ،لكن مىت توُب إسحاؽ بن إبراىيم الدبري ،توُب ُب حوارل سنة
ٓ ،ٕٛأو ٔ ٕٛتقريبا ُب ىذه اٟتدود ،يعٍت تأخرت وفاتو عن اإلماـ أٛتد بنحو أربعُت سنة.
جاء الطرباشل ،فأدرؾ إسحاؽ بن إبراىيم الدبري ،الطرباشل ولد ُب سنة ٓ ٕٙمن ا٢تجرة ،وكاف -رٛتو
اهلل١ -تا بدأ يطلب العلم احتار ُب أيهما يسمع:
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من إ سحاؽ بن إبراىيم الدبري ،أو من أيب العباس ٤تمد بن يعقوب األصم ،كبل٫تا عادل ،فرأى رؤيا ُب
منامو ،وكأف قائبل يقوؿ :لو الزـ ،أو كأف النيب  يقوؿ لو :الزـ إسحاؽ بن إبراىيم الدبري  ،فإسحاؽ بن
يعقوب الدبري توُب ُب حوارل سنة ٓ ٕٛوأبو العباس األصم ،تأخرت وفاتو عن الدبري ،بيمكن حوارل
ٜتسة وستُت سنة ،يعٍت توُب ُب حوارل ثبلث مائة وٜتسة وأربعُت للهجرة ،فتأخرت الوفاة جدا ،فأمضي
الطرباشل يدرؾ األصم ،ويسمع منو بكل راحة ،لكنو لو لزـ األصم ُب السابق ١تا استطاع أف يظفر بعلو
اإلسناد ،اليت حصلها من إسحاؽ بن إبراىيم الدبري ،فأصبح الطرباشل اآلف مشاركا للبخاري ُب رواية َمن؟

ُب رواية مصنف عبد الرازؽ؛ ألف البخاري يرويو بواسطة ،قد يكوف اإلماـ أٛتد ،وقد يكوف غَته من تبلميذ

بن عبد الرازؽ ،والبخاري متوَب سنة كم  ،ٕ٘ٙوالطرباشل متوَب سنة كم؟ ٓ ٖٙفانظر الفارؽ الزمٍت ،و٫تا
يعترباف ُب درجة واحدة ،بالنسبة ألي شيء؟ بالنسبة ١تصنف عبد الرازؽ.
ٯتثّل اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -على ىذا ٔتثاؿ يقوؿ :أكثر ما وقفنا عليو من ذلك ما بُت الراويُت

السلَفي .
فيو ُب الوفاة مائة وٜتسوف سنة ،وٯتثل بقصة اٟتافظ ّ

فالسلَفي ىناؾ بعض األحاديث رواىا عنو
السلَفي ،وضبطو األصح بكسر السُت ا١تشددة ّْ
السلفيّ ،
ّ
شيخو ،فأصبح ا١تثل ىنا رواية َمن؟ ىو؟ رواية األكابر عن األصاغر ،روى عنو شيخو بعض األحاديثٍ ،ب

امتدت حياة السلفي ىذا ،حىت أدركو أناس آخروف توفوا بعد وفاة شيخو ٔتائة وٜتسُت سنة ،ويشًتكوف مع

شيخ السلفي ُب ىذا اإلسناد ،أو ُب ىذا اٟتديث.
ببل شك إف ىذه األمثلة تعترب يعٍت من األمثلة النوادر ،لكن ألجل حصو٢تا تفنن احملدثوف ،وجعلوا ٢تا
تسمية معينة ووصفوىا ّٔذا الوصف.
المهمل
وإف روى عن اثنُت متفقي االسم  ،ودل يتميزا  ،فباختصاصو بأحد٫تا يتبُت ا١تهمل.
ُ
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قاؿ بعد ذلك اٟتافظ ابن حجر :وإف روى عن اثنُت متفقي االسم ،ودل يتميزا ،فباختصاصو بأحد٫تا
يتبُت ا١تهمل .
أوال سنحتاج بتعريف ا١تهمل ما ىو؟ الراوي ا١تهمل :ىو الذي ال ينسب ،ىو الراوي الذي ال
عندنا ً
ينسب كأف يقوؿ البخاري مثبل :حدثنا ٤تمد فبل ينسبو ،فبل يُ ْد َرى ىل ىو ٤تمد بن ٭تِت  ،أو ٤تمد بن
بشار ،أو ٤تمد بن إدريس  ،الذي ىو أبو حاًب الرازي ،أو غَته فهذا يقاؿ لو :را ٍو مهمل.

حينما أطلق احملدثوف عليو ىذا الوصف .ألنو أ٫تل نسبو فلم ينسب .ىذا الراوي ا١تهمل يقع اإلشكاؿ
بسببو كثَتا ،ويتمثل اإلشكاؿ ُب أف ذلك الراوي الذي يقوؿ :حدثنا ٤تمد مثبل كالبخاري ،يكوف لو أكثر
من شيخ ٦تن اٝتو ٤تمد مثبل ،فبل يتميز أحد٫تا عن اآلخر ،فإف كاف ىؤالء الشيوخ كلهم ثقات فبل
إشكاؿ ،لكن يقع اإلشكاؿ حينما يكوف بعضهم ثقة ،وبعضهم غَت ثقة ،فإذا كاف بعضهم غَت ثقة،
فما الذي أدرانا أف ىذا الراوي ا١تهمل ىو الثقة ،أو الضعيف ،فؤلجل اللبس الذي قد ٭تصل أحيانا،
٭تصل التوقف عن اٟتكم على ذلك اإلسناد بالصحة ،نتيجة ىذا اللبس اٟتاصل ،وىنا يعٍت ينشأ ،أو تنشأ
ٙترة ىذا التميز بُت االٝتُت ،وىذا التنصيص على رواية ىذا الراوي ،الذي ّٔذه الصفة.
فهنا يقوؿ اٟتافظ بن حجر يقوؿ :إف روى احملدث عن اثنُت متفقي االسم ،كأف يكوف اٝتهما ٤تمد،
أو خالد ،أو عبد اهلل ،أو ٨تو ذلك ،ودل يتميزا ما استطعنا ٘تييز أحد٫تا عن اآلخر ،لكن باختصاصو
بأحد٫تا ،يتبُت ماذا ا١تهمل يعٍت إذا وجد أف ىذا الرجل ٮتتص ،بفبلف مع كونو روايا عن فبلف ،لكن روايتو
األكثر عن فبلف ،فهنا يتميز ا١تهمل .مثالو :عندنا مثبل وكيع بن اٞتراح -رٛتو اهلل تعاذل -يروي عن
ُختُص بسفياف الثوري ،ودل ٮتتص سفياف بن
السفيانُت ،عن سفياف بن ُعيينة ،وعن سفياف الثوري لكنو أ ْ
ُعيينة ،فإذا أطلق وكيع وقاؿ :حدثنا سفياف ،فهو الذي أختص بو .من ىو سفياف؟ الثوري .لكن إذا روى
عن ابن عيينةٕ ،تده ينسبو فيقوؿ :حدثنا سفياف بن ُعيينة ،فبل يهملو؛ ألنو إذا قاؿ إذا قاؿ حدثنا سفياف
ىذا يسمى ماذا؟ مهمبل ما نسب ،ما ندري ىل ىو سفياف بن عيينة ،أـ سفياف الثوري لكن ألجل

اختصاص الراوي بأحد٫تا عرفنا أف السفياف ىذا ىو سفياف الثوري ،فهذا معٌت كبلـ اٟتافظ ىا ىنا .ىو .ال
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صنف ُب شيء إال ٔتا صنف .ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث فيو مصنفات من ٚتلتها تقييد ا١تهمل
الغساشل ،وأُخذ رسالة ُب جامعة اإلماـ ،ولكنو دل يطبع بعد.
لػلجيَّاشل َّ
من َّ
حدث ونسي
احتماال :قُبل ُب األص ّْح .وفيو" :من حدَّث ونسي".
وإف جحد مرويو جزماُ :رَّد  ،أو
ً
اآلف ننتقل إذل مبحث آخر جديد ،وىو َم ْن حدَّث فنسي.

ىذه يعٍت ظاىرة وجدت عند بعض احملدثُت .بعضهم ٭تدث ْتديث عن شيخٍ ،ب ٯتكث فًتة طويلة،

ينسى فيها ذلك اٟتديث ،فيأٌب َمن يقوؿ لو :إنك حدثت فبلنا باٟتديث الفبلشل ،فيقوؿ ال ما أذكره ،أو

من الراوي الذي ىذه صفتو ،قد يكوف
كذب َّ
علي ،أو ٨تو ذلك من العبارات ،فما ىو موقف العلماء َ
الراوي عن ثقة فهذا ثقة ،وىذا ثقة ،فأيهما نص ّدؽ ىذا أـ ذاؾ ،وىل العبارتاف متساويتاف يعٍت ال أذكره ،أو

يعٍت ما صرح بأنو ال يتذكر تلك الرواية ،أو اٞتزـ بالتكذيب؟ نقوؿ ال فرؽ بُت العبارتُت ،وىذا الفرؽ يتضح

ُب اآلٌب:
األصح ،فإف وجدنا احملدث قاؿ :كذب علي فبلف
يقوؿ :إف َج َحد مرويو جزما ُرَّد ،أو احتماال قُبل ُب
ّ

أنا ما حدثتو ّٔذا اٟتديث ،فرد ذلك اٟتديث ،وأنكره فهنا ماذا يسمى؟ يقاؿ :إنو جحد مرويو جازما
باٞتحد ،فهذا النوع يع ٍت ّٔذه الصفة يرد ،ترد الرواية ،وال تقبل لكن حينما ال تقبل ىل معٌت ىذا أننا
صدقنا ىذا الذي أنكر وجحد؟ ال ،لو ترتب عليو تصديق ،لًتتب عليو تكذيب الطرؼ اآلخر ،وبالتارل
تكوف ىذه الرواية قادحة ُب عدالتو.
لكن ألهنما عدالف عندنا ،فنحن توقفنا فقط عن قبوؿ الرواية ،وأما ٫تا فكبل٫تا عندنا ثقة ،ونقوؿ
ىناؾ لبس ،ال ندري ما منشؤه ،إما عند ىذا ،وإما عند ذاؾ ،فقد يكوف أحد٫تا وا٫تا ُب ٖتملو لذلك
اٟتديث ،أو إنكاره.
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لكن إذا كاف جحده للرواية احتماال ،كأف يقوؿ :ال أتذكر ،أو ال أعرفو ،أو ٨تو ذلك ودل ٬تزـ بتكذيب
ذلك الذي روى عنو  ،فما موقفنا من الرواية ّٔذه الصورة .إذا كاف الراوي الذي روى عنو تلك الرواية ثقة،
حدث فنسي .ىذا النوع فيو شيء من الطرافة؛ ولذلك ألَّف بعض
ونع ُّد ىذا من قبيل َم ْن َ
فإننا نقبلهاُ ،
العلماء فيو ،فمن ٚتلة من ألف فيو "الدار قطٍت" رٛتو اهلل ،لكن كتابو ىذا اآلف يعٍت ال نعرؼ عنو شيئا ،
وليتو يوجد فللدارقطٍت كما تروف كتابَ " :من حدَّث ،ونسي" لكن الذي وصل إلينا ىو كتاب" :تذكرة
ا١تؤتسي فيمن حدث ،ونسي" ،وىذا الكتاب للسيوطي ،وىو مطبوع ،وموجود ُب األسواؽ إذا ما قرأًب ُب
ىذا الكتاب ٕتدوف فيو بعض األحاديث ،اليت فيها شيء من الطرافة .الطرافة تتمثل ُب مثل ىذه القصة اليت
ذكرىا اٟتافظ بن حجر ،وىي قصة سهيل بن أيب صاحل ُب روايتو ٟتديث الشاىد واليمُت .سهيل يرويو عن
أبيو عن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو .حدَّث سهيل ّٔذا اٟتديث ربيعةَ بن أيب عبد الرٛتنٍ ،ب نسي سهيل ىذا

اٟتديث ،فلقيو بعد ذلك عبد العزيز بن ٤تمد الداراوردي لقي سهيبل فقاؿ :إنك حدثت ربيعة ّٔذا
اٟتديث ،فيعٍت صرح بعدـ تذكره ٢تذه الرواية ،وبعدـ معرفتو لوٍ ،ب أصبحٍ ،ب يظهر أف سهيبل لقي ربيعة،
فأخذ عنو ذلك اٟتديث ،فأصبح يقوؿ :حدثٍت ربيعة أنٍت حدثتو عن أيب عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاذل
عنو -ويذكر اٟتديث.
فهنا تكمن الطرافة ُب ىذه الرواية ،وُب ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث.
الشاىد من ىذا -أيها االخوة -أنو قد يقابلنا بعض األحاديث اليت فيها ،إما اٞتزـ بتكذيب الراوي ،أو
نرد اٟتديث ،وال نقبلو ،وال نعتربه
يعٍت التوقف وإنكار معرفة ذلك اٟتديث .فالعبارة األوذل معٌت ذلك أننا ُّ
صحيحا ،والرواية الثانية نقبلو ،ونعتربه حديثا صحيحا ،.ونقوؿ ىذا الكبلـ بناءً على الراجح ،وإال ا١تسألة
فيها تفصيل ليس ىذا موضعو الذي ٯتكن أف نطيل فيو.
المسلسل
الرواة ُب صيغ األداء ،أو غَتىا من اٟتاالت ،فهو ا١تسلسل.
وإف اتفق ُّ
ُ
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أحيانا ٧تد بعض األحاديث تأتينا ،أو تنقل إلينا بصفة معينة ،فمثبل يكوف النيب  حدَّث ْتديث ُب
يوـ عيدٍ ،ب ذلك الصحايب الذي حدَّث ّٔذا اٟتديث عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -حدث بو ُب يوـ
عيدٍ ،ب التابعي أخذه عن ذلك الصحايب ،فحدث بو التابعي -أيضاُ -ب يوـ عيد ،وىكذا يتسلسل.
وجد ىذا النوع من اٟتديث ،وفيو بعض ا١تؤلفات من ٚتلتها ىذا " :اٟتديث ا١تسلسل بالعيدين" ىذا
موجود لعلو يطبع ،أو طبع ال أذكر أنو طبع لكنو أعرؼ أنو موجود ،وىناؾ من يعتٍت بو من طلبة العلم،
فهذا يسمى ا١تسلسل؛ ألنو تسلسل بصفة معينة ،وىي صفة األخذ ُب يوـ معُت ،وىو يوـ العيد أحيانا
يكوف ا١تسلسل بطريقة أخرى ،كأف يكوف الراوي الذي حدث باٟتديث قبض ٟتيتو حينما حدث ،فيحدث
بو عنو تلميذه ،ويقبض ٟتيتو ،وىكذا يتسلسل اٟتديث بقبض اللحية.
٧تد ىناؾ أحاديث تسلسلها يكوف من نوع آخر ،مثل أف يكوف اٟتديث مسلسل بنسب معُت كأىل
البيت .فهناؾ بعض األحاديث تأٌب -مثبل -من رواية علي بن أيب طالب  ويرويو عن علي مثبل أحد
أبنائو ،وليكن -مثبل -اٟتسُت ،ويرويو عنو مثبل ابنو علي بن اٟتسُت ،وعلي يرويو عنو ابنو جعفر وجعفر
يرويو عنو ابنو ٤تمد ،وىكذا يتسلسل ،ىذا يسمى اٟتديث ا١تسلسل ٔتن؟ بآؿ البيت أحيانا يكوف اٟتديث
مسلسبل بأىل جهة معينة كأىل اٟتجاز ،أو با١تكيُت ،أو با١تصريُت ،وىكذا .وىذا يكثر يعٍت أحيانا ٧تد
بعض العلماء حينما يروي حديثا يقوؿ :ىذا حديث إسناده كلهم شاميوف ،فهو حديث مسلسل ٔتن؟
بالشاميُت ،وُب ىذا ألف بعض العلماء مثل الطرباشل -رٛتو اهلل -كتابو" :مسند الشاميُت"ٕ .تد يعٍت الرواة
الذين فيو كلهم شاميوف.
ىذا ىو ا١تقصود باٟتديث ا١تسلسل؛ ولذلك يقوؿ :وإف اتفق الرواة ُب صيغة األداء ،أو غَتىا من
اٟتاالت طبعا ىو ما عمم غَتىا من اٟتاالت كاليت ذكرت لكم إما ُب يوـ معُت ،أو ُب نسب معُت ،أو
لبلد معُت ،فهذا يسمى ا١تسلسل .من أنواعو اليت ذكرىا -أيضا -اٟتافظ كأف يكوف مسلسبل بصيغ أداة
معينة ،فهناؾ أحاديث ،وىي قليلة تكوف مثبل مسلسلة بقولوٝ :تعت فبلنا ٝتعت فبلنا حىت يصل النيب
 وىذا مسلسل بالسماع ،أو حدثنا فبلف ،فهذا مسلسل بالتحديث ،وىكذا.
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صيغ التحمل واألداء
أٝتع ٍ ،ب أنبأشل ٍ ،ب ناولٍت
وصيغ األداءُ :
ٝتعت وحدَّثٍت ٍ ،بَّ أخربشل  ،وقرأت عليو ٍ ،بَّ قرئ عليو وأنا ُ

إرل ٍ ،بَّ عن  ،و٨توىا .فاألوالف١ :تن ٝتع وحدهُ من لفظ الشيخ  ،فإف ٚتع فمع غَته
ٍ ،بَّ شافهٍتٍ .بَّ كتب َّ

ابع١ :تن قرأ بنفسو  ،فإف ٚتع :فكا٠تامس .واإلنباءُ:
 ،و َّأو٢تا :أصرحها وأر ُ
فعها ُب اإلمبلء .والثالث ،والر ُ
ٔتعٌت اإلخبارّ .إال ُب ُعرؼ ا١تتأخرين فهو لئلجازة كعن  ،وعنعنة ا١تعاصر ٤تمولة على السماع َّإال من
ا١تختار  ،وأطلقوا ا١تشافهة ُب اإلجازة ا١تتلفظ ّٔا،
مرة ، -وىو
مدلّْس وقيل :يشًتط
ثبوت لقائهما -ولو َّ
ُ
ُ
ُ
بالرواية  ،وىي أرفع أنواع
وا١تكاتبة ُب اإلجازة ا١تكتوب ّٔا  ،واشًتطوا ُب صحة ا١تناولة اقًتاهنا باإلذف ّْ
ُ
اإلجازة .وكذا اشًتطوا اإلذف ُب الوجادة  ،والوصيّْة بالكتاب وُب اإلعبلـ  ،وإال فبل عربة بذلك كاإلجازة
األصح ُب ٚتيع ذلك.
العامة  ،وللمجهوؿ وللمعدوـ على
َّ
ّْ
عندنا اآلف -أيها اإلخوة -صيغ التحمل واألداء ،ىذه الصيغ ُب اٟتقيقة ،تعترب ٙتاف صيغ ىذا على
اإلٚتاع ،وٖتت كل صيغة يأٌب التفصيل ،فعندما يقوؿ اٟتافظ :وصيغ األداءٝ :تعت ،وحدثٍتٍ ،ب أخربشل،
وقرأت عليوٍ ،ب قرأ عليو وأنا أٝتع ٍ ،ب أنبأشلٍ ،ب ناولٍتٍ ،ب شافهٍتٍ ،ب كتب إرلٍ ،ب عن ،و٨توىا قاؿ
فاألوالف ١تن ٝتع وحده من لفظ الشيخ ،فإف ٚتع فمع غَته .اآلف عندنا -أيها اإلخوة -مسألة تسمى
الع ْرض ،أو القراءة على الشيخ .األوذل :السماع .والثانية :العرض ،أو القراءة
مسألة السماع ،وأخرى تسمى َ

على الشيخ .والثالثة :اإلجازة .والرابعة :ا١تنَاولة .وا٠تامسة :ا١تكاتبة .والسادسة :اإلعبلـ .والسابعة :الوصية.
ُ
الوجادة.
والثامنةَ :
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أعيدىا .األوذل السماع ٍ ،ب العرض ،أو القراءة على الشيخ كبل٫تا ٔتعٌت واحدٍ ،ب اإلجازةٍ .ب ا١تناولة،
ٍب ا١تكاتبةٍ ،ب اإلعبلـٍ ،ب الوصيةٍ ،ب الوجادة .ىذه ٍ
ٙتاف كل واحدة من ىذه الثماف ٢تا صيغ معينة ُب
َ
التحمل والسبب أف بعضها متفق عليو وبعضها ٥تتلف فيو،
فعندنا اآلن المسألة األولى  :وىي السماع :ا١تقصود بالسماع أف ٭تدث الشيخ من لفظو ،والتلميذ
يسمع ،وسواء كاف ٖتديث الشيخ من حفظو ،أو من كتابو ،فا١تهم أنو حصل بلفظو ىو .وسواء كاف
التلميذ ٭تفظ ما يسمع من الشيخ ،أو يكتب ،فكبل٫تا سياف ،ىذا النوع يقاؿ لو السماع ،وىو أعلى
الدرجات ،ويعرب عنو .يػُ َع َّرب عنو من بعد استقرار االصطبلحَّ ،أما قبل استقرار االصطبلح ،فسأشَت إليو -إف

شاء اهلل -إف دل أنس بعد استق رار االصطبلح ،قالوا :يعرب عنو بسمعت  ،أو حدثٍت ىذا إذا كاف على
اإلفراد ،أو َٝتعنا ،أو حدثنا ىذا إذا كاف معو ٚتع من الناس.

المرحلة الثانية :ىي مرحلة العرض ،أو القراءة على الشيخ.
أحيانا يكوف التلميذ يقرأ على الشيخ أحاديث لو إما من كتابو ،أو من غَت كتابو ،أو يكوف التلميذ

صغي ويَ ْس َمع ،والذي يقرأ شخص آخر ،فكبل٫تا سياف وإذا كاف القارئ شخص آخر سواء كاف التلميذ
يُ ْ

٭تفظ ،أو يكتب ،فكبل٫تا سياف.

و سواء كاف الشيخ معو أصلو بُت يديو ،يعٍت كتابو بُت يديو ،أو يصغي ،أو دفع كتابو ألحد التبلميذ
الذي يقرأ ،أو غَته ،فكل ىذا يعٍت سياف ،ال فرؽ ىذا يسمى ماذا؟ يسمى العرض ،أو القراءة على الشيخ،
فإذا كاف ىو الذي يقرأ ،وىو ٔتفرده فيقوؿ :أخربشل ،أو قرأت عليو ،وإف الذي يقرأ غَته فيقوؿ :أخربنا ،أو
قرئ عليو وأنا أٝتع.
أحد التبلميذ فيقوؿ :قرأت على
ومن ىذا النوع ما نلحظو يعٍت ُب بعض كتب اٟتديث ،حينما يأٌب ُ

فبلف ،أخربكم فبلف ،فما معٌت ىذه الصيغة يقوؿ :إنٍت قرأت ىذه األحاديث ،مثاؿ الذي يطالع منكم
كتاب "الزىد والرقائق" .يعٍت نعم مثاؿ واضح جدِّا كتاب "الزىد والرقائق" لعبد اهلل بن ا١تبارؾ ،اقرءوا أوائل
األحاديث ٕتدوف اإلسناد ،ىو يرويو ليحِت بن صاعد عن أحد ا١تراوزة ،وذاؾ يرويو عبد اهلل بن ا١تبارؾ ،أو
بينو وبُت ا١تبارؾ ،أيضا شخص آخر ا١تهم أف ُب أحد طبقات السند يقوؿ :أخربكم بن حيُّويو ،فما معٌت
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ىذا الكبلـ يقوؿ :إنٍت قرأت عليو فقلت :أخربكم ،وىنا يعٍت نلحظ الفرؽ ،فإذا كاف التلميذ أخذ كتاب
الشيخ ويق رأ عليو ،فاألصل ُب كتاب الشيخ يقوؿ :أخربنا فبلف ،فإذا جاء التلميذ ليقرأ على الشيخ ال
يقوؿ :أخربنا فبلف كأنو ىو الذي يقوؿ :أخربنا ،ال يقوؿ أخربكم يعٍت الشيخ ،ويأٌب ٔتيم التعظيم ،ما يقوؿ
أخربنا تأدبا مع شيخو ،فيقوؿ أخربكم فبلف أف فبلنا حدثو ،وىكذا يسوؽ اإلسناد ،فإذا جاءت ىذه
الصيغة نعرؼ أهنا ٔتا جاء بطريق القراءة على الشيخ.
ىو .........قرئ على اٟتارث بن مسكُت وأنا أٝتع  ،من ىذا النوع كلو قراءة ىذا.
أو ىذه الدرجة الثانية اليت نسميها العرض ،أو القراءة على الشيخ نعترب أهنا على القوؿ الراجح تلي
مرحلة السماع ،فأ على الدرجات مرحلة السماعٍ ،ب تليها مرحلة ماذا العرض ،أو القراءة على الشيخ لكن
ىناؾ اختبلؼ ُب ىذه الثانية ،فهناؾ من ساوى بينهما فقاؿ :ال فرؽ بُت السماع وبُت القراءة على الشيخ،
وإذل ىذا ذىب البخاري -رٛتو اهلل -وىو رواية عن اإلماـ مالك.
 ،وىناؾ َمن قاؿ :ال ،بل ىناؾ فرؽ فالسماع أعلى من العرض والقراءة على الشيخ ،وىذا ىو مذىب

اٞتمهور ،ومن ٚتلتهم مسلم رٛتو اهلل ،وتلحظوف الفرؽ واضح بُت صحيح البخاري وصحيح مسلم ُب
ىذه الناحية ،فمسلم -رٛتو اهلل -يػُ ْع ٌَت بصيغ التحمل واألداء عناية فائقة.

فنجده أحيانا يقوؿ :حدثٍت فبلف وفبلف قاؿ فبلف حدثنا وقاؿ فبلف أخربنا١ ،تاذا؟ ينص مسلم -رٛتو

اهلل -على التفريق ألنو يفرؽ بُت حدثنا وأخربنا ،فَتى أف حدثنا ىذه ألي شيء للسماع ،وىي أعلى أما
األخرى للقراءة ،وىي أنزؿ ،أما البخاري فبل يستخدـ ىذا إطبلقا؛ ألنو ال يفرؽ بُت حدثنا وأخربنا ،فيمكن
أف يستخدـ واحدة مكاف األخرى وال شك أف التفريق أدؽ.
أدؽ ١تاذا ؟ ألنو يرد أحيانا بعض االختبلؼ ُب األسانيد ،فلو جاءنا حديثاف نرجح لبعض ا١تعلومات
السابقة ،ظاىر٫تا التعارض ،وليكن التعارض واردا ُب السند مثبل ،أحد٫تا مثبل زاد زيادة ،واآلخر دل يذكر
ىذه الزيادة ،ويع ٍت ما استطعنا التوفيق بينهما ،إما أف نعتربه من ا١تزيد ا١تتصل األسانيد على ما سبق ،أو إذا
أردنا مثبل أف نرجح بقرائن أخرى ،أو إتو أحدنا للًتجيح ،فيمكن أف نرجح مثبل الرواية اليت أخذت بطريق
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السماع١ ،تاذا؟ ألنو ،كوف الشيخ ٭تدث من كتابو ،أو من حفظو حىت من لفظو ،ىو ببل شك أنو ادعى
لعدـ وجود ا٠تطأ ،فلو وضعنا نسبة مئوية الحتماؿ ا٠تطأ ُب السماع ،وُب مسألة العرض ،فببل شك
أف احتماؿ ا٠تطأ ُب مسألة العرض أكثر منو ُب السماع ١تاذا؟ لنفرض أف التلميذ أخطأ ،وزاغ بصره
سواء ُب اإلسناد ،أو حىت ُب ا١تنت ،لنفرض أنو مثبل ما ضبط كلمة ،لنأخذ من ىذه الكلمة اليت سألٍت عنها
بعض األخوة ،زادؾ اهلل حرصا ،وال تعد.ىو .لو وجدنا أف ا٠تبلؼ جاء على شيخ معُت ،فنقوؿ :٭تتمل أف
التلميذ حينما قرأ ىذه اللفظة على ذلك الشيخ كاف الشيخ ساىيا ُب ىذه اللحظة ،فلم يقوـ لفظ ذاؾ
التلميذ ،فمشى التلميذ على ىذا ا ٠تطأ ،والذين ٝتعوا ،ونسخوا مشوه على ىذا ا٠تطأ أيضا ،فهنا تكمن
الفائدة ُب التفريق بُت ىذين النوعُت؛ ولذلك نعترب أف السماع أعلى؛ ألف مظنو ا٠تطأ فيو أقل.
القول الثالث :ىو قوؿ أيب حنيفة ،وىو رواية عن اإلماـ مالك ،فهم فضلوا القراءة على السماع،
فيقولوف :ىذه الث انية نفضلها على السماع ،ولكن ىذا القوؿ يعٍت :مرجوح ،والصواب ىو ما قلت لكم من
قوؿ اٞتمهور ،وىو أف التفريق بينهما ىو األصل ،وأف السماع أعلى من العرض ،ومن القراءة ،وىي تأٌب
بعده ُب ا١ترحلة الثانية،
أما الثالثة فهي اإلجازة.
اإلجازة أيها االخوة ،صورمها أقل من الصورتُت السابقتُت ،يعٍت :من حيث القوة ،يأٌب مثبل إنساف
مستعجل من بلد بعيد ،وال يستطيع أف يقيم ُب ىذه البلد حىت يسمع أحاديث ىذا الشيخ كلها ،فيقوؿ
للشيخ أجزشل ٔتروياتك ،فيدفع إليو كتابو ،أو يكوف ذلك التلميذ قد نسخ كتاب الشيخ ،فيقوؿ :ىذا كتابك
يتحمل فيها جهد عاـ كامل ،أو أقل ،أو
أريد أف ٕتزشل بو فيقوؿ :أجزتك بكتايب فدقيقة ،أو أقل من دقيقة َّ
أكثر لو مكث ُب آّالس اليت ٯتليها الشيخ ،وىو يكتب وينسخ ،فهذا ببل شك أنو سيستمر فًتة طويلة،
إجازة.
لكنو ُب ٟتظة واحدة استطاع أف َّ
يتحمل ىذا كلو ،وىو ما يسمونو َ

اإلجازة :الشيخ أجاز ىذا التلميذ ُب ىذه األحاديث ،ولكنو دل يسمعها على ذلك الشيخ ،وإ٪تا دفع

إليو كتابا فنسخو ،أو نسخ تلك األحاديث من التلميذ للشيخ ،فا١تهم أف الشيخ أجازه بتلك األحاديث
كلها ،ىذا ما يسمى إجازة.
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ما الحكم فيو؟ ٥تتلف فيو بُت العلماء ،ولكن األرجح أنو ّٔذه الصورة ،ولو صور أخرىن ستأٌب لكن
ٖتمل صحيح.
ّٔذه الصورة يعترب من أعلى الدرجات ،لكنو يأٌب بعد ا١ترحلتُت السابقتُت ،فهو ُّ
ىناؾ بعض التوسع ُب مسألة اإلجازة ،وىذا التوسع ٭تدث بعبارات شىت ،فمن ٚتلة ذلك أف ٬تيز
ُم َع َُّت ّٓهوؿ ،يعٍت األصل أف ٬تيز ُم َع َُّت ١ت َع َُّت ،وىذا سبق أف ذكرناه ،كأف يقوؿ :أجزتك بصحيح
ُ
البخاري ،أف ترويو عٍت ،فهذا يسمى إجازة معلوـ :الذي ىو ماذا صحيح البخاري ١تعلوـ ىو ىذا التلميذ
ا١تعروؼ ،فهذا ىو األصل ،وىو يعٍت يأٌب ُب ا١ترحلة الثالثة بعد العرض.
لكن إذا أجاز معلوـ ّٓهوؿ ،كأف يقوؿ :أجزت صحيح البخاري ألىل البلد الفبلشل ،أو أجزت ٚتيع
ا١تسلمُت برواية صحيح البخاري عٍت ،ىذا يسمى ماذا؟ إجازة معلوـ الذي ىو صحيح البخاري ّٓهوؿ.
وأحيانا تكوف اإلجازة إجازة ٣تهوؿ ّٓهوؿ ،كأف يكوف ىو مسلم يروي العديد من الكتب ،فيقوؿ أجزت
ٚتيع مروياٌب ألىل البلد الفبلشل  ،أو ٞتميع ا١تسلمُت ،فهذا إجازة ٣تهوؿ ّٓهوؿ يعٍت ما حدد شيئا معينا،
أو يكوف إجازة ٣تهوؿ ١تعلوـ كأف يقوؿ أجزتك ّتميع مسموعاٌب ،ومروياٌب.
يعني٬ :تيز فبلنا من الناس ّٔذه ا١تسموعات وا١ترويات ،وأحيانا يكوف فيو توسع أكثر من ىذا ،كأف
يقوؿ :أجزت صحيح البخاري لفبلف ،ومن سيولد لو والذي يعٍت يشَت إليو حىت اآلف ما ُولد ،أو يقوؿ
أجزت ٚتيع مروياٌب لفبلف و١تن سيولد لو ،فاألوؿ إجازة معلوـ ١تعدوـ ،ما ىو ّٓهوؿ ١تعدوـ ،يعٍت حىت
َ
اآلف ما ُوجد ،والثاشل إجازة ٣تهوؿ ١تعدوـ ،أجزت ٚتيع مروياٌب لفبلف ،ومن سيولد لو ،وىكذا يعٍت ُب
أنواع عديدة ٕتدوهنا.

يعٍت إف أردًب التوسع فيها ُب كتاب "اإل١تاع" للقاضي عياض ،فا١تهم أف ىذه الصيغ كلها رديئة ،وال
تعترب شيئا ،والذي يعترب فقط ىو إجازة ا١تعلوـ
للمعلوـ ،وبعض ٮتالف ُب إجازة ٣تهوؿ للمعلوـ ،كأف يقوؿ حملمد بن خالد :مثبل ،أجزتك ّتميع
مروياٌب ،ومروياتو ٤تدودة ،يروي مثبل الكتب الستة ،وىكذا .ىذه تسمى اإلجازة يعٍت اليت تكلمنا عنها،
ٔتاذا يعرب عنها حينما يأٌب ليحدث إنساف جاء للشيخ الفبلشل وأعطاه صحيح البخاري ،وقاؿ أجزتك أف

400

متن نخبة الفكر
تروي عن صحيح البخاري؟ ىل ٬توز لو أف يقوؿ حدثنا ،أو يقوؿ أخربنا ،أو يقوؿ ٝتعت ،أو ماذا؟ كل
ىذا يعٍت :الكبلـ فيو تفريق بُت ا١تتقدمُت وبُت ا١تتأخرين ،بعدما استقر االصطبلح ،ونقصد با١تتقدمُت
وا١تتأخرين يعٍت ا١تتقدمُت عصر الصحابة والتابعُت -رضي اهلل تعاذل عنهم ورٛتهم -وبعد ذلك ٓتاصو ُب
مثل طبقة اإلماـ مسلم ،ومن بعد ذلك بدأ يستقر االصطبلح ويتضح ويتجلى.
ُب السابق كانوا ال يفرقوف بُت السماع ،وبُت العرض ،وبُت اإلجازة ،فيجيزوف ُب كل ىذا أف يقوؿ
حدثنا ،أو أخربنا ،أو أنبأنا ،أو ٨تو ذلك ،لكن بعدما استقر االصطبلح ،كما قلت لكم السماع قالوا
حدثنا ،أو ٝتعت.
والعرض :قرأت على فبلف ،أو قرئ عليو وأنا أٝتع ،أو أخربشل.
أخربشل ىذه جعلها خاصة بالعرض ،اإلجازة حددوا ٢تا لفظة معينة ،وىي أنبأشل ،أو أنبأنا ،إذا كانوا
٣تموعة ،فهذا إذا كانت يعٍت :ما بُت اإلنساف ،أهنا إجازة ٔتجرد قولو :أنبأشل ،أو أنبأنا يعرؼ أنو أخذ ىذا
اٟتديث باإلجازة ،لكن ٬توز لو أف يقوؿ حدثنا ،أو أخربنا ،أو ٝتعت ،أو ٨تو ىذه العبارات بشرط التقييد،
يقوؿ :أخربنا فبلف إجازًة ،أو حدثنا فبلف إجازًة ،فبالتقييد ٬توز ،أما بعدـ التقييد فيعتربونو من أنواع
التدليس؛ ولذلك يتكلموف ُب أيب نعيم صاحب اٟتلية؛ ألنو يُطْلق وال يبُت يقوؿ حدثنا ،أو أخربنا لئلجازة،

نوعا ما صاروا -أيضا -حىت
وكأنو يوىم أنو ٝتع ذلك فعبل ،فاعتربوه مدلّ َسا ّٔذه الصورة ،عند ا١تتأخرين ً
كلمة "عن" يستخدموهنا ُب اإلجازة ،يعٍت ليس عند ا١تتقدمُت :نعرؼ أف صيغة "عن" عند ا١تتقدمُت ىو
٤تمولة على السماع عموما ،اللهم إال أف تكوف صادرة من إنساف مدلّس ،فيتوقف فيها لكن عند ا١تتأخرين
ال ،ما عاد يستخدموف كلمة "عن" اختصارا ،وإ٪تا أصبحوا يصرحوف بالتحديد ،لكن إذا وردت صيغة
"عن" مثبل ُب طبقة من بعد ا٠تطيب البغدادي ،وما بعد ذلك ٓتاصة ُب مثل أىل القرف السابع والثامن،
فإهنا تعٍت التحمل باإلجازة ،ىذه صيغة "عن" عند ا١تتأخرين فيتنبو ٢تا.
الذي يلي ىذا :ىو المناولة :ا١تناولة ،ىي يعٍت من أنواع اإلجازة ،أو شبيهو باإلجازة ،لكنهم حددوىا
الشيخ تلمي َذه كتابَو إما ىبة ،أو
ّٔذا التحديد؛ ألهنا قد تكوف إجازة ،وقد ال تكوف ،فصفة ا١تناولة أف يناوؿ
ُ

إعارة لينسخو.
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لشيخ تلمي َذه كتابَو إما ىبة يعٍت عطيَّةً ،أو إعارًة لينسخو .خذ يا فبلف ناولو
المناولة :أف يناوؿ ا ُ
الكتاب ،طيب ناولو الكتاب فقط ،وقاؿ ىذه مسموعاٌب ،ىذه صيغة ،وناولو الكتاب ،وقاؿ :ىذا كتايب
أجزتك بروايتو ،ىذه صيغة أخرى اختلف العلماء فيها ،قالوا :إف كاف صرح بإجازتو ٢تذه ا١تسموعات ،ناولو
الكتاب وقاؿ :يا فبلف ىذه مسموعاٌب أجزتك بروايتها ،فهذه تدخل ُب النوع السابق ،وىي اإلجازة.
لكن إف دل يصرح بإجازتو إياىا ،فهنا حصل االختبلؼ منهم من قبلها ،ومنهم من ردىا واٞتمهور
واألكثر على ردىا ،قالوا :ألنو دل يصرح ،أو دل يأذف لو بالتحديث ّٔا عنو ،قد يكوف ذلك لعلو حُت دل
يأذف لو ،قد يكوف يعرؼ أف ُب ىذه ا١تسموعات علة من العلل؛ ولذلك دل يأذف لو ّٔا ،ىناؾ من خالف،
ومن ٚتلتهم الظاىرية ابن حزـ وغَته ،بل تعترب من ا١تسموعات ،وتعترب يعٍت :من صيغ التحمل اٞتائز
التحديث ّٔا ،ونقوؿ زيادة على ذلك يعٍت ىكذا ،قالوا :نقوؿ :زيادة على ذلك ،لو قاؿ لو :ال أجيزؾ أف
صرح فيجب عليو أف ٭تدث عنو ،يعٍت من باب اإلمعاف .لو قاؿ ال أجيزؾ ،أو
ٖتدث ّٔا عٍت ،يعٍت لو َّ
أحظر عليك أف ٖتدث ّٔذا عٍت ،لوجب عليو أف ٭تدث عنو١ ،تاذا قالوا :ألنو كاف يعٍت ٔتنزلو التحديث ُب
السابق ،حينما دفعها إليو انتهى.
عرفنا أف ىذه مسموعاتو ،أما كونو ال ٬تيزه بعد ذلك ،ىذا ليس إليو ،ىذا علم ُٖت ّمل عنو ،ودل يعد
ٯتلكو إف كاف صادقا ،يعٍت ىناؾ علة ُب ا١تسألة ،فليبينها فليقل أنا ال أريدؾ أف ٖتدث ّٔذا عٍت؛ ألشل مثبل
ُب ٖتملي لو ضعف ،أو غَت ذلك من العبارات ،أما ما داـ دل يبُت ،فهذا ال ٯتلكو ،فالعلم ال يُكْتَم ،وال

ٯتلكو أحد ،ىذه وجهة نظرىم .ىذا بالنسبة للمناولة.

يتحمل ّٔذه الصورة؟
ما ىي الصيغ اليت ٭تدث ّٔا حينما َّ

يقول :إف كاف أجازه الشيخ ،فبإمكانو أف يقوؿ :أنبأشل إجازة ،أو غَت ذلك من الصيغ اليت تكلمنا
عنها سابقا أ ما حدثنا إجازة ،أو أخربنا إجازة ،أو أنبأشل؛ ألهنا أصبحت اآلف إجازة ،لكن إذا دل ٭تدثو،
فيقوؿ :ناولٍت ،فإذا قاؿ :ناولٍت ،عرفنا أنو ٖتمل ىذا اٟتديث بطريق ا١تناولة ،اليت دل ٬تزه الشيخ ّٔا ،فإذًا
الناظر ُب ىذا اٟتديث إما أف يكوف من الناس الذين يقبلونو ،فيقبل ىذا اٟتديث ،أو يكوف من الذين
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يردونو فَتدوف ذلك اٟتديث ،فهذا من قبيل األمانة والدقَّة ُب النقل ،ينبغي لو أف يبُت كيف َٖتَ َّمل ىذا

اٟتديث.

بعد ذلك الصيغة اآلتية ،وىي شافهٍت .المشافهة :ىي نفس العملية السابقة ،إذا كاف دفع إليو
مروياتو ،أو ما إذل ذلك ،ا١تهم أف ي قوؿ لو :أجزتك ٔتروياٌب فيقوؿ :إنو شافهٍت ٔتعٌت أجازشل مشافهة ،ىذه
نصوا عليها لتختلف عن اآلتية بعدىا ،وىي الكتابة .فالكتابة غَت ا١تشافهة ،فا١تشافهة تُػ ْعتَرب أقوى قاؿ:
إ٪تا ُّ

إرل.
ٍب كتب َّ

المكاتبة :تكوف بأحد أمرين ،إما أف يكوف أحد٫تا ُب بلد ،واآلخر ُب بلد آخر فَتسل التلميذ إذل

الشيخ رسالةً ،مثبل يسألو عن مسألة معينة ،أو يطلب منو أف يكتب لو ْتديث ٝتعو ،أو بأحاديث ٝتعها،

فعلى أي الوجوه كاف ٕتد الشيخ يكتب للتلميذ ،فيقوؿ لو :سألتٍت عن كذا ،اٞتواب كذا ،والدليل ما

حدثٍت فبلفٍ ،ب يسوؽ إسنادا ٟتديث معُت ،فهذا يُ َس َّمى ماذا؟ يُ َس َّمى مكاتبة ،كتب إذل تلميذه ُب بلد
آخر ،أو جواب ١تطلب التلميذ ،يقوؿ الشيخ :ىذه األحاديث اليت طلبت مٍت أف أكتب ّٔا إليك،

فيكتبها ،ويرسلها إذل التلميذ ىذه صورة.
الصورة الثانية :أف يدفع الشيخ كتابو إذل التلميذ ،وال ٬تيزه بو اليت ىي سبق الكبلـ عنها ،وىي أيش
ا١تناولة ،يدفع إليو الكتاب ،وال ٬تيزه بو ،فهل ٬توز ٢تذا التلميذ ّٔذه الصورة أف ٭تدث ّٔذا الكتاب عن
الشيخٔ ،تعٌت أنو ٖتملو إجازة ،ىذاف القسماف ٥تتلفاف ،ولعلكم ٕتدوف توقف اٟتافظ ابن حجر ُب التفريق
بينهما.
نعم يقولُ :ب مائة وثبلثة وسبعُت ،ويقوؿ :ودل يظهر رل فرؽ قوي بُت مناولة الشيخ الكتاب من يده
للطالب ،وبُت إرسالو إليو بالكتاب من موضع إذل آخر ،إذا خبل كل منهم عن اإلذف.
اآلف ابن حجر يتوقف ُب ىذه ا١تسألة ،وجو التوقف -أيها اإلخوة -أنو إذا كاف الشيخ ُب بلد والتلميذ
آخر ،وسواء بطلب من التلمي ذ ،أو بغَت طلب ا١تهم أف الشيخ كتب إذل التلميذ ُب ىذا البلد
ُب بلد َ
بفتوى معينة ،وفيو يستدؿ ببعض األحاديث اليت
بأحاديثو ،أو كتب إليو كتاب يعظو فيو ،أو يفتيو فيو ً
يسوقها بسنده ،فهل ٬توز لذلك التلميذ أف يروي ىذه األحاديث عن ىذا الشيخ؟ اٞتمهور قالوا٬ :توز،
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إرل فبلف ،أو أخربنا فبلف
ويعترب ىذا يعٍتٖ ،تمبل صحيحا لكن بشرط أف ينص على ذلك فيقوؿ :كتب َّ

مكاتبة ،أو ٨تو ذلك من الصيغ اليت تدؿ على أنو دل يأخذه منو مشافهة ،وإ٪تا أخذه منو كاتبة ،فبهذه

الصورة أجازىا للجمهور أما الصورة الثانية ،وىي أف يدفع الشيخ إذل التلميذ كتابا ،وال ٬تيزه بو ،وإ٪تا يقوؿ
ىذا مسموع عٍت ،فاٞتمهور على رد ىذا النوع ،اٟتافظ ابن حجر يعٍت يقوؿ :أف ما يتضح رل ١تاذا قبلوا
ذاؾ؟ و١تاذا ردوا ذاؾ؟ واألمر سياف بينهما ،وكبل٫تا دل يأذف الشيخ للتلميذ بتحملو ،أما لو كانت ا١تكاتبة،
يعٍت نص فيها الشيخ ،وقاؿ :ىذه أحاديثي ،ومسموعاٌب أجيزؾ أف ترويها ،وٖتدث ّٔا عٍت ألصبح ىذا فيو
مساغ ،ولكن إذا كانت الصورة اليت ذكرناىا ،فيقوؿ :ما فيو فرؽ ،لكن أنا الذي يظهر رل أنو ىناؾ فرؽ.
الفرؽ يتضح ُب كوف الشيخ ،مثبل أجاب التلميذ جوابا ،أو التلميذ كتب إذل الشيخ يطلب منو
أحاديث ،فبهذه الصورة ،فالفرؽ واضح ،لكن صح قد ال يكوف الفرؽ واضحا وضوحا جليِّا؛ حينما
يكتب الشيخ من تلقاء نفسو كتاباٍ ،ب يرسلو إذل التلميذ أحاديث ،يقوؿ فيها :حدثنا أخربنا ،فهذا
الفرؽ
فعبل كما قاؿ اٟتافظ ابن حجر شبيو با١تناولة ،اليت ال يصحبها إذف بالتحديثَّ ،
فلعل -إف شاء اهللَ -
واضح ،وىو يعٍت ليس كبَت األ٫تية ،لكنو موجود ُب بعض األحاديث ،اليت ترد عندنا ّٔذه الصورة يعٍت كأشل
أٟتظ التعب واإلعياء على الوجوه ،طيب نتوقف عند ىذا إف شاء ،ونكمل بعد صبلة العشاء.
صيغة التحديث قلت :يعٍت صيغة التحديث أف يقوؿ :كتب إرل فبلف ،أو ٯتكن أف يقوؿ :أخربنا
فبلف كتابة ،أو مكاتبة ،أو حدثنا فبلف مكاتبة كل ىذه للمكاتبة ،نعم أيو ا١تكاتبة ّٔذه الصورة ،ىي األكثر
على العمل بو.
يقوؿ أحد اإلخوة :أشكل علي اليوـ ا١تْبهم مع ا١ت ْهمل.
ُ
ُ
صحيح اللفظ متقارب لكن الفرؽ واضح ،فا١تبهم ال يذكر اٝتو مطلقا ،كأف يقوؿ حدثٍت رجل ،أو
أتانا رجل ىذا يقاؿ لو :مبهم ،أما إذا قاؿ٤ :تمد ،أو ٤تمد بن خالد ،وىناؾ أكثر من ٤تمد بن خالد،
فهذا يقاؿ لو :ا١تهمل يعٍت أ ُْ٫تل نَ َسبُوْ ،تيث ال يُ ْستَطاع ٘تيزه عن غَته.
أحد األخوة :يسأؿ عن رساليت ُب ا١تاجستَت والدكتوراه.
ُ
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ا١تاجستَت مطبوعة ،وموجود ة ُب األسواؽ ،وىي "٥تتصر تلخيص الذىيب ١تستدرؾ أيب عبد اهلل اٟتاكم"
واألخرى سنن سعيد بن منصور ،وٗترج -إف شاء اهلل -بعد أياـ.
أحد اإلخوة يقوؿ :لو يكوف يوـ ا٠تميس للمراجعة.
نقوؿ لعلنا -إف شاء اهلل -تنتهي بكرةٍ ،ب ٨تدد بإذف اهلل.
يعٍت أنا ُب اٟتقيقة قدصل عه ٍد بو ،لكن الذي يظهر رل أف ذلك اٟتديث ا١تسلسل باألولية ،ىو أوؿ
حديث يسمعو من ذلك الشيخ ،فكل واحد من الرواة أوؿ حديث ٝتعو من ذلك الشيخ ،ىو ىذا اٟتديث
فيتسلسل وٝتي اٟتديث ا١تسلسل باألولية ىذا الذي يظهر رل ،وسأتأكد إف شاء اهلل.
وما رأيك ْتاشية الصنعاشل على إحكاـ األحكاـ؟
ما أعرؼ للصنعاشل حاشية على إحكاـ األحكاـ ،وقد يكوف ىذا يعٍت من جراء تقصَتي .إحكاـ
األحكاـ كانت البن حزـ فالذي لو حاشية ،عليها ىو الشيخ أٛتد شاكر رٛتو اهلل.
وما الفرؽ بُت اٟتديث ا١توضوع والباطل ،والذي ال أصل لو؟
أقول :الفرؽ واضح ،اٟتديث ا١توضوع ،ىو الذي يكوف ُب إسناده را ٍو موصوفا بالكذب ،ووضع
اٟتديث .أما اٟتديث الباطل ،فبل ٕتد ُب اإلسناد يعٍت من ٯتكن أف ٭تمل ىذه التبعة ّٔذه الصورةْ ،تيث
أف يكوف مصرحا فيو بأف يضع اٟتديث ،أو يكذب ،ولكن يكوف فيو راوا ضعيف ،أو ضعيف جدا ،أو
مًتوؾ.
وا١تنت مستنكر ،أو الطريق نفسو مستنكر ،كأف يأتينا إنساف ويروي حديث إ٪تا األعماؿ بالنيات بإسناد
غَت اإلسناد ا١تعروؼ ،فهذا تستنكره القلوب؛ ألف ىذا اٟتديث ال يعرؼ إال من ىذا الطريق ،فيقاؿ ىذا
و٭تَ َّمل الراوي الضعيف ،أو الذي ىو َمظنَّة وقوع
حديث باطل؛ ألنو جاء ٓتبلؼ األمر ا١تشهور ،وا١تعتادُ ،
ا٠تطأ منو ىذه التبعة ،فا١تهم اٟتكم على ىذا اٟتديث ،يقاؿ :ىذا اٟتديث باطل.

أما الذي ال أصل ،فهو الذي ليس لو إسناد ،ال يوجد لو إسناد مثل " :حب الوطن من اإلٯتاف " ليس
لو إسناد مثل ىذا يقاؿ لو حديث ال أصل لو.
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مطوؿ ُب مصطلح اٟتديث وأحسن الطبعات؟
يقوؿ :ما أىم كتاب َّ
أقوؿ :لو كاف كتاب "توضيح األفكار" مطبوع طبعة جيدة ،لكاف ُب نظري ىو ٯتكن أمشل الكتب ألنو
متأخر ،وعادة ا١تتأخر يستفيد من ا١تتقدـ ،لكن الذي يريد التوسع أنا أنصحو بثبلثة كتب:
"النُّ َكت" على ابن الصبلح للحافظ ابن حجر  ،و"فتح ا١تغيث" للسخاوي و"تدريب الراوي" ىذه
ُ
الكتب الثبلثة -إف شاء اهلل -فيها غٌت عن سواىا.
يقوؿ :إذا كاف الشيخ ىو الذي يقرأ الكتاب ،فهل ُب ىذه اٟتالة تفضل صيغة السماع عن القراءة أـ
ال؟
أقول :إذا كاف الشيخ ىو الذي يقرأ بلفظو ،فهذا من السماع ،وليس قراءة ،وىذا تكلمت عنو قبل
قليل.
ٝتعت ُب اإلجازة؟
يقوؿ :ىل ٕتوز كلمة ُ

ىي ُب اٟتقيقة مستبشعة ،لكن ٬توز أهنم سهلوا فيها ،ماداـ أنو نص على أهنا إجازة ،فهي ٔتنزلة

السماع؛ ألنو شافهو ،حينما قاؿ :ىذه مروياٌب أجزتك بروايتها ،قالوا :مشافهة كأنو يعٍت ٕتوزوا ،فسمع.
يقوؿ :من صيغ التحمل اإلعبلـ ىل ىو بالنوف أـ با١تيم .لتقارب اٟتروؼ؟
أقول :ال ىو با١تيم اإلعبلـ ،وسيأٌب إف شاء اهلل الليلة.
يقوؿ :ما رأيك ُب زيادة الًتمذي ُب سننو على حديث ابن عمر بقولو  :اللهم اجعلٍت من التوابُت،
واجعلٍت من ا١تتطهرين



أقول :إف الذي أعرفو أف ىذه الزيادة زيادة مقبولة ،لكن كوف ىناؾ يعٍت اختبلؼ ،فأنا اآلف ال
٭تضرشل؛ ألنٍت ُب اٟتقيقة على غَت تتبع ،وْتث دقيق ٢تذه الزيادة.
فليعذرشل األخ السائل.
يقوؿ :وما رأيك ُب نػُ َعيم بن ٛتَّاد ا٠تزاعي؟
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رأيي ُب نعيم بن ٛتاد ،أنو إماـ من أئمة أىل السنة ،وىو يعٍت متحمس للسنة ،وأحيانا يعربوف بكلمة
جراء ذلك اشتدت الوطأة بينو وبُت اٟتنفيةَّ ،
فشد وطأتو على اٟتنفية؛ ولذلك يعٍت
متعصب للسنة .ومن َّ
يقولوف :كبلـ نػُ َعيم بن ٛتَّاد ُب اٟتنفية ال يُقبل؛ ألنو شديد الوطأة عليهم ،والسبب أف الذين تبنَّوا االعتزاؿ

وفتنة َخْلق القرآف معظمهم من اٟتنفية ،فكرىهم أئمة أىل السنة ٢تذا السبب ،فاشتدت وطأة نعيم بن ٛتَّاد
السنَّة عليهم ٢تذا السبب ،لكن الذي يهمنا فيو ما حكم مروياتو؟
لصبلبتو ُب ُ

نقول :ىو ُب حفظو شيء ،وتكلم العلماء ُب حفظو؛ ولذلك مروياتو ال بد أف يكوف ىناؾ متابعة ٢تا،

وإال لو انفرد ْتديث اعترب اٟتديث ضعيفا ،واهلل أعلم ،وصلى اللهم وسلم على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو
وصحبو وسلم.
سبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
كنا نتكلم عن بعض صيغ التحمل ،وآخرىا يعٍت :آخر ما تكلمنا عنو ا١تكاتبة ،وقلت :إف ا١تكاتبة
صورمها :أف يكتب الشيخ إذل تلميذ لو ُب مكاف آخر بأحاديث من مسموعاتو ،وقد تكوف ىذه األحاديث
قصد الشيخ البعث ّٔا إليو بإٝتاعو إياىا ،وقد تكوف جاءت عرضا ُب ضمن فتوى ،أو موعظة ،أو غَت
ذلك ،فا١تهم أف تلك األحاديث اليت يسوقها الشيخ بسنده من مسموعاتو ،من مسموعات ذلك الشيخ،
فيقولوف حق للتلميذ أف يأخذىا عن شيخو ،ويقوؿ حدثٍت فبلف ،أو أخربشل فبلف كتابة ،أو مكاتبة ،أو
كتب إرل فبلف بكذا ،وقد كانت ىذه ا١تكاتبة موجودة ُب عصر الصحابة وُب عصر التابعُت .يعٍت متقدمة،

فمن ذلك :أف معاوية بن أيب سفياف  كتب للمغَتة بن شعبة 

يسألو عن بعض األمور ،فأجابو،

وكذلك أيضا كاف التابعوف كإبراىيم النخعي واٟتسن البصري وغَتىم -رٛتهم اهلل -يكتب بعضهم لبعض
بفتاوى وغَت ذلك.
ومن ٚتلة ذلك أحاديث يرووهنا بأسانيدىم إذل النيب  وقلت لكم :إف ىذا النوع من أنواع التحمل
اعتربه العلماء صحيحا ،لكن اشًتطوا ُب ذلك شروطا ،من ىذه الشروط :أف يكوف التلميذ يعرؼ خط
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الشيخ أما إذا كاف ال يعرفو ،أو يتوىم ،فمعٌت ذلك أف ُب ٖتملو شيئا من الضعف ،كذلك أيضا ما سألٍت
عنو أحد اإلخوة حينما انتهينا من درس العصر قاؿ :إذا كاف حامل الكتاب ما بُت الشيخ والتلميذ غَت
ثقة ،فإذا كاف حامل الكتاب غَت ثقة ،فمعٌت ذلك أف ىذا أيضا ٦تا يقدح ُب صحة الكتاب ،لكن إذا كاف
التلميذ يعرؼ خط الشيخ وميزه جيدا ،فهنا ال معٌت لقولنا :إف كاف غَت ثقة.
قد يقول قائل :أال ٯتكن تزييف خط الشيخ ،أقوؿ :ىذه دعوى من اعًتض على صحة ىذا النوع من
أنواع التحمل ،فا١تسألة خبلفية ليست ٣تمعا عليها ،ىناؾ من خالف.
وحجتهم قالوا :إنو ٯتكن تزييف وتقليد خط الشيخ ،فبالتارل كيف نعتربىا نوعا من أنواع التحمل
الصحيح؟ فأجيب عن ذلك بأف ىذا ٤تتمل ،واحتمالو ضعيف ،فبل يرد اليقُت بالشك.
ىذا أمر مشكوؾ فيو ،ولو أننا رددنا ىذا النوع لرددنا ٚتلة من األحاديث الصحيحة ،بل ٠تطأنا من
سلف ٦تن اعترب ذلك ٖتمبل صحيحا ،وكوف أحد الناس يستطيع أف يقلد خط اآلخر تقليدا حرفيا مائة
با١تائة ىذا يعٍت يكاد يكوف ُب حكم النادر ،أو ا١تستحيل وٓتاصة ُب الزمن ا١تاضي ،والذي يتعامل مع
ا١تخطوطات ٬تد أف خطوط السابقُت كانت متميزة ،ليست كخطوط ا١تتأخرين ،ا١تتأخروف اآلف ُب ىذه
األزماف ْتكم تنوع ا٠تطوط والدراسات وإتقاف ىذه ا٠تطوط ،أصبح باإلمكاف أف ٮتط الواحد خطا يشابو
خط اآلخر؛ ألهنم -مثبل -ٮتطوف خطا معينا إما نسخا ،أو رقعة ،أو ما إذل ذلك ،فرسم اٟتروؼ ٕتده
متفق ا عليو عند ىذا وعند ىذاْ ،تكم أهنم درسوا ُب مدارس ،أو ُب معاىد تعٌت ّتودة ا٠تط ،أما
السابقوف ،فلم يكن ىذا عندىم ،بل كاف خطهم أشبو ما يكوف ٔتسألة التوقيع ،اآلف تعرفوف أف التوقيع
يصعب تقليده فكذلك أيضا ُب السابق كاف ا٠تط يصعب تقليده ،وأكرب دليل على ىذا مطالعة
ا١تخطوطات ا١توجودةٕ ،تد أف خط فبلف يتميز عن خط فبلف ،وأف طريقتهم ُب ا٠تط يعٍت تعطيك فعبل
شعورا بأنو يصعب تقليد ىذه ا٠تطوط.
قلت :إف اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -يعٍت اعترب مناولة الشيخ كتابا لو لتلميذه ،يعترب مثل ا١تكاتبة
اليت أشرنا إليها قبل قليل ،وإف بعض العلماء أجازوا ىذا النوع ،واٞتمهور ردوه ،فاٟتافظ ابن حجر يتساءؿ
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ويقوؿ :يعٍت دل يتضح رل الفرؽ بُت ىذا النوع من أنواع التحمل وبُت ا١تكاتبة ،يقوؿ :كلها يعٍت تعترب
مكاتبة ،بل يعٍت :تعترب ا١تناولة أقرب إذل الصحة من ا١تكاتبة اليت من بعيد فيقوؿ :إذا كاف ىناؾ شيخ ُب
بلد يكتب إذل تلميذ لو ُب بلد آخر ،فهنا من اعًتض فيو على ىذا النوع من إمكانية تقليد ا٠تط ،قد يرد
ولو بنسبة ضعيفة ،لكن إذا كاف الشيخ دفع كتابو إذل تلميذه ،وقلنا :إف كاف دفع الكتاب إذل التلميذ
وصرح فقاؿ :ىذا مسموعي قد أجزتك بروايتو ،أو ىذه رواييت أجزتك بروايتها ،فحدث ّٔا عٍت فهنا ال
إشكاؿ ىذا ىو النوع األجود من أنواع اإلجازة ،وىو ُب ا١ترحلة الثالثة بعد العرض.
لكن ا١تسألة تأٌب فيما إذا دل يأذف الشيخ ،فهذا ىو اإلشكاؿ الذي ذكره اٟتافظ ابن حجر ،أنا قلت:
إف ىذا اإلشكاؿ يرتفع ُب بعض ا١تواقف ،فإذا كاف الشيخ الذي كتب إذل التلميذ من بعيد ،كتب بناء على
طلب التلميذ اإلجابة على مسألة وقعت ،أو حدث حدث ،وأجابو الشيخ يعٍت أفتاه ،واستشهد لذلك
ْتديث يرويو فمعٌت ذلك أف الشيخ احتج باٟتديث ،وأنو كتب للتلميذ كتابة حىت ولو دل يكن اإلذف فيو
صراحة ،لكن اإلذف جاء ضمنا حينما يكتب للتلميذ  ،ويستدؿ ّٔذا اٟتديث  ،ويقوؿ إف فبلنا حدثٍت،
فهو أشبو ما يكوف ،الشيخ أجاب التلميذ ،وىو حاضر على ا١تسألة ٘تاما ،اللهم إال إف ىذه جاءت
بواسطة الكتاب ،وقاؿ :إف فبلنا حدثٍت فسمعو التلميذ وحدث ،فهذه ٗتتلف عن مسألة ا١تناولة ،كذلك
أيضا حينما يطلب التلميذ م ن الشيخ فيكتب لو كتابا ،ويقوؿ :اكتب رل ْتديثك الفبلشل ،أو بأحاديثك
الفبلنية ،أحاديثك -مثبل -عن جابر ،أو ٨تو ذلك ،فيجيب الشيخ طلبو ،ويكتب لو ،فهذا إذف ضمٍت
حىت ولو دل يكن صراحة لكنو جاء ضمنا ،فهذه ٗتتلف ببل شك عن صورة ا١تناولة اليت ال يصحبها إذف،
لكن اإلشكا ؿ الذي ذكره اٟتافظ نعم يتوجو ُب مسألة معينة ،وىي إذا دل يكن التلميذ طلب من الشيخ
طلبا أي طلب ،بل الشيخ ابتداء ىو الذي كتب إذل التلميذ أحاديث ،ويقوؿ ىذه األحاديث رويتها عن
فبلف فقط ،ويرسل ىذا الكتاب إذل التلميذ.
ىنا يعٍت موضع اإلشكاؿ الذي ذكره اٟتافظ وأنا عندي أيضا أف ىذا ٮتتلف؛ ألف ىذا الشيخ الذي
تكبد تعب اإلرساؿ بالربيد والربيد ُب وقتو كاف فيو شيء من الصعوبة ،ويرسل ىذا الكتاب إذل تلميذ ُب
مكاف آخر ،ما مقصوده من ىذه األحاديث اليت يرسلها؟ لوال أنو أذف لو إذنا ضمنيا ١تا أرسل ىذه
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األحاديث ،يتساءؿ اإلنساف ،ويقوؿ :ما فائدة إذف إرسالو ىذه األحاديث ،فهنا فيو يعٍت نوع تفرقة بُت
ىذه وبُت مناولة الشيخ للتلميذ كتابو ،قد تكوف تلك ا١تناولة ال يقصد منها اإلذف ،وإ٪تا يقصد -مثبل-
إخباره بذلك ،أو يقصد -مثبل -إذا وجدت ىذا الكتاب -مثبل -عند أحد من الناس ،فهو فعبل كتايب ،أو
يع ٍت غَت ذلك من ا١تقاصد اليت يعٍت فيها فروقا دقيقة ،قد يتنبو ٢تا بعضنا ،وقد ٗتفى على بعضنا اآلخر،
وعلى كل حاؿ يعٍت مهما كاف األمر ،فحىت لو قيل ّتواز ىذا النوع الذي ىو ا١تناولة دوف أف يصحبها
إذف ،فهي يعٍت من أردأ أنواع التحمل ،يعٍت ْتيث لو صار ُب حديثو علة ،أو تفرد ،أو ما إذل ذلك ٯتكن
أف يطعن ُب اٟتديث من خبلؿ ىذه الصيغة من صيغ التحمل ،فهذا بالنسبة للمناولة والكتابة .بقي علينا
مسألة اإلعبلـ والوصية والوجادة .
أما اإلعالم :فأمره سهل كما ٕتدونو ُب صفحة مائة وأربع وسبعُت ،يعٍت كل ما ُب األمر أف يعلم
الشيخ التلمي ذ بأف ىذا الكتاب ،أو ىذه األحاديث من مروياتو ٣ترد إعبلـ فقط ،ال يصحبو إذف ،لو
صحبو إذف ألصبح ذلك من أنواع اإلجازة ،لكن أما إذا دل يصحبو إذف ،فهذا يقاؿ لو إعبلـ وىو أيضا من
األنواع اليت ال ٬تيز للعلماء ،يعٍت التحديث ّٔا على أهنا من صيغ التحمل ا١تقبولة ،قد يقوؿ قائل :ما الفرؽ
بُت اإلعبلـ وبُت ا١تناولة ؟ ىل يستطيع أحد أف يفرؽ بُت اإلعبلـ وا١تناولة بناء على ىذا الذي ذكرنا ؟
ٔ............تعٍت أنو يعطيك كتابا  ......أحسنت بارؾ اهلل فيك ،ىذا صحيح يعٍت ا١تناولة يكوف ىناؾ
كتاب معُت ،ناولو الشيخ للتلميذ ،ولكن دل يأذف لو بو ،أو أذف على التفصيل اليت ذكرناه ،لكن أما
اإلعبلـ فليس ىناؾ كتاب الشيخ ،ال يعطي التلميذ كتابا ،ولكنو يقوؿ الكتاب الفبلشل من مسموعاٌب،
يعلمو بأف الكتاب الفبلشل من مسموعاتو.
فيقوؿ -مثبل :-إف صحيح البخاري أنا أرويو بسندي عن فبلف ،عن فبلف ،عن فبلف ،وىو ما معو
صحيح البخاري ما أعطاه للتلميذ ،ولكن صحيح البخاري موجود ومشهور ومتداوؿ ُب أيدي الطلبة،
فيعلمو بأنو يروي صحيح البخاري ،عن شيخو فبلف ،عن فبلف وىكذا إذل آخر أسانيده إذل أف يصل إذل
البخاري ،ىذا إعبلـ يقوؿ :إذا صاحب اإلعبلـ إذف بالرواية ،فهذا يعترب ٖتمبل صحيحا ،أما إذا دل يصاحبو
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إذف بالرواية ،فهذا يعترب ٖتمبل مردودا .كيف؟ يعٍت ٯتكن أف يعطي الشيخ ،أو كيف ٯتكن أف ٬تيز الشيخ
التلميذ بالكتاب وىو دل يعطو إياه؟
نقول :الكتاب معروؼ ومتداوؿ ومشهور ،فيقوؿ :اذىب فاحصل على أي نسخة من صحيح
البخاري ،ا١تعهود ا١تشهور الذ ي ال ٮتتلف أحد ُب أف عدد أحاديثو مثبل كذا وأف نسخو كلها تعود إذل
الراوي الفبلشل وىكذا ،فيقوؿ ىذا الكتاب أنا أرويو بإسنادي الفبلشل ،فاذىب ،فاحصل عليو ،فقد أجزتك
بروايتو ،فهذا يسمى ماذا؟ يسمى إعبلما يعٍت ىو ما أعطاه الكتاب ،ولكن أعلمو بأف الكتاب الفبلشل
يروي و ،فيأذف لو بروايتو ،فإذا أذف ،فهو ٖتمل صحيح ،وإذا دل يأذف فهو ٖتمل غَت صحيح ،وىو دوف
ا١تناولة ّٔذه الصورة يعٍت اإلعبلـ دوف ا١تناولة؛ ألف ا١تناولة ٘تتاز على اإلعبلـ بأي شيء؟ بإعطاء الكتاب،
وىذه ليس فيها إعطاء كتاب.
صيغة التحمل أن يقول :أعلمٍت فبلف ،أو أخربشل فبلف إعبلما ،أو كلمٍت إعبلما وكلها يعٍت :تدخل
ُب أنواع اإلجازة  ......ال ،ا١تناولة غَت داخلة ُب اإلعبلـ ،ا١تناولة أف يناولو الكتاب مباشرة ،لكن اإلعبلـ
ٮتربه فقط ٣ترد إخبار اعرؼ إف ذلك الكتاب من مروياٌب ،فاذىب فاروه يعٍت كلو ،تفريق بسيط ،لكن
يظهر الفرؽ واضحا حينما يكوف فيو إذف ،ببل شك إف ا١تناولة أعلى من اإلعبلـ.
بقي مسألة :الوصايا ،الوصية والوجادة:
الوصية- :أيها اإلخوة -يعٍت تتمثل ُب شخص يفارؽ أىلو وذويو ،إما بسفر ،أو بقرب وفاة؛ فيوصي
مثل ما يوصي اإلنساف الذي يعٍت عنده ورع ،وتقوى وخشية من اهلل -جل وعبلٟ -تديث  :ال يبيت
 كما جاء عن النيب   ليلة ،أو ليلتُت إال ووصيتو مكتوبة عنده  فمثل ىذا الشخص -أيضا-
كذلك حينما يشعر ٔتفارقة األىل والوطن ،وٮتشى أال يعود ،أو يشعر بقرب الوفاة يوصي بكتابو إلنساف
معُت ،أو لغَت معُت ،وقد يوصي ٔتعُت ،وقد يوصي بشيء غَت معُت فمثبل  ،وىي نفس األنواع اليت
ذكرناىا سابقا ،قد يقوؿ مثبل ُب وصيتو ،ىذه مروياٌب أجزت ٚتيع ا١تسلمُت بروايتها ،فهذا يسمى إجازة
عامة.
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نعم.
طيب :حينما يقوؿ :يوصي بإجازة رواية صحيح البخاري ٞتميع ا١تسلمُت يسمى ماذا ؟ معلوـ ّٓهوؿ،
وحينما ٬تيز مثبل مسموعاتو كلها حملمد بن خالد الدمشقي إجازة ٣تهوؿ ١تعلوـ ،وحينما يقوؿ :أجزت ٤تمد
بن خالد الدمشقي برواية صحيح البخاري معلوـ ١تعلوـ ،فهكذا يعٍت الوصية يوصي بشيء معُت من
مروياتو ،من مسموعاتو ،من أحاديثو من أي شيء إما ١تعُت ،أو لغَت معُت ،وقد يكوف يوصي بغَت معُت -
أيضا -كما ذكرت .ىذه الوصية ،يعٍت ىي -أيضا -من أردأ األنواع ،لكن بعضهم يعتربىا ٖتمبل صحيحا،
إذا صاحبها إذف إذا كاف مثبل قاؿ :أوصي برواية صحيح البخاري حملمد بن خالد الدمشقي مثبل وىو
موجود يعٍت ُب الوجود ،لكنو غَت حاضر ُب ذلك آّلس ،كأف يكوف مثبل ُب البلد الفبلشل ،أو دل يكن
حاضرا ُب نفس البيت الذي أوصى فيو ،فيقوؿ لو اٟتاضروف - :يقولوف حملمد بن خالد الدمشقي -
ويقولوف :إف ىذا الشيخ حينما أدركتو الوفاة أوصى لك بأف تروي صحيح البخاري مثبل فهذا يعٍت مع
وجود ا٠تبلؼ ،لكن يعٍت كثَت من العلماء يعترب ذلك ٖتمبل صحيحا؛ ألنو يشابو ما سبق أف تكلمنا عنو،
مع الفارؽ وىو عدـ اٟتضور ،لكنو يعٍت فيو وجو شبو بينو وبُت الكتابة من بعد.
الوجادة :ىي من األنواع أيضا ا١تتأخرة ُب ىذه ا١تسألة ،الوجادة :كأف ٬تد التلميذ أحاديث ٓتط
شيخو ،وىو يعرفو معرفة جيدة ،فهذه األحاديث ٕتد التلميذ يذىب فيحدث ّٔا ،لكن إف كاف الشيخ قد
أجاز ذلك التلميذ برواية ىذه األحاديث ،فهذا يعتربه بعضهم ٖتمبل صحيحا ،وإذا دل ٬تزه ،فهو والوصية
واإلعبلـ وا١تناولة كل ىذه ُب عدـ اإلجازة يعترب ذلك ٖتمبل غَت صحيح ،ما عدا عند طائفة من العلماء،
لكن يعٍت٨ :تن كما قلت -اآلف -نتابع اٟتافظ ابن حجر و أيضا أنا ٯتيل قليب إذل ىذه ا١تسألة اآلف،
وا٠تبلؼ ببل شك أنو خبلؼ معترب ،ىذا بالنسبة ٢تذه األنواع من أنواع ومن صيغ التحمل واألداء
...............
أف النيب  يعٍت

نعم ىذا اٟتديث ،يعٍت ىو حديث أظنو مرويا من حديث عمر بن ا٠تطاب 
أشاد بذكر من يأتوف فيما بعد ،ودل يروا النيب  وظن الصحابة أنو ٯتتدحهم فقاؿ :ال ،بل قوـ يأتوف من
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بعدي ٬تدوف الكتاب ا١تعلق .كما قلت ىذا أذكر أنو من رواية عمر بن ا٠تطاب ،لكنو حديث ضعيف ال
يصح؛ ولذلك ال يستدؿ بو ،قاؿ اٟتافظ ىنا ُب صفحة مائة وأربع وسبعُت :وإال فبل عربة بذلك ،يقوؿ :إف
صاحبو يعٍت ،إف صاحب ىذه األنواع إذف ،وإال فبل عربة بذلك كاإلجازة ،معٌت ذلك أف اإلجازة العامة
وللمجهوؿ وللمعدوـ على األصح ُب ٚتيع ذلك ،ماذا تعترب؟
مردودة ،فإذف ىذه األنواع اإلجازة العامة وللمجهوؿ وللمعدوـ تعترب مردودة شبيهة باإلعبلـ والوصية
واإلجادة وا١تناولة ،إذا دل يصحبها إذف ىذا معٌت كبلمو رٛتو اهلل.
طيب :قبل أف ننتقل للمبحث اآلخر ،ىل ىناؾ تساءؿ حوؿ صيغ التحمل ىذه؟
يعٍت -مثبل -لو كتب للتلميذ أحاديث ،وسرقت يقوؿ األخ :يعٍت لو سرؽ الكتاب الذي كتب فيو
الشيخ أحاديثو للتلميذ ،أو الكتاب الذي ناوؿ الشيخ التلميذ إياه نقوؿ :ىذا يدخل ُب مسألة الضبط،
تذكروف حينما قلنا الضبط ينقسم إذل كم؟ إذل قسمُت :ضبط ماذا؟ ضبط صدر ،وضبط كتاب :فضبط
الكتاب يدخل ُب ىذه ا١تسألة معٌت ذلك أنو اختل طبعا ،ليس ا١تقصود بضبط الكتاب أف يكوف التلميذ،
أو صاحب الكتاب فرط قد يكوف بغَت تفريط ،كما ضربنا مثاال بقصة عبد اهلل بن صاحل ،كاتب الليث ال
دخل لو ُب ا١تسألة :رجل صاف كتبو ،لكن لو جار سوء ينسخ األحاديث ٓتط يشبو خطو ،ويكتبها ُب
بيتو ،فيحدث ّٔا على أهنا من أحاديثو ،فمثل ىذا اٟتدث ال دخل لعبد اهلل بن صاحل فيو ،لكن العلماء
اعتربوا ذلك قدحا ُب رواي تو ،حىت ولو دل يكن لو يعٍت دخل ُب ا١تسألة ،فكذلك أيضا لو سرؽ الكتاب ،أو
تلف ،أو عبثت بو األيدي ،أو ما إذل ذلك.
خبلص يعترب ىذا اإلنساف ٖتمل ٖتمبل غَت صحيح ...............يعٍت أنا قصدي أال نفارؽ ىذا
ا١توضوع ،حىت نعرفو ،وننتقل إذل ا١تسألة اليت تليها.
لكن ال تتوسعوف ُب األسئلة اليت ليست خاصة ُب نفس ا١توضوع.
س :يقوؿ األخ :ما الفرؽ بُت اإلجازة واإلعبلـ مع وجود اإلذف ُب اإلعبلـ؟
ج :نقول :اإلعبلـ يكوف نوعا من أنواع اإلجازة ،لكنو من أردأ أنواعها؛ ألف أعلى أنواعها أف يدفع
الشيخ كتابو إذل تلميذه إما ىبة لو ،أو إعارة لينسخ منها األحاديث ،ويشافهو فيقوؿ :ىذه أحاديثي وىذه
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مسموعاٌب فاذىب فاروىا عٍت ،فقد أجزتك بالتحديث ّٔا ،واضح أف ىذا ٮتتلف عن كوف الشيخ يقوؿ:
إف صحيح البخاري أنا أرويو ،فاذىب ،فاحصل على أي نسخة قد أجزتك بروايتو ،أال يتضح الفرؽ؟
وا ضح الفرؽ ،لكنها تدخل ُب أنواع اإلجازة ،ويعٍت من فصل إ٪تا ىو من قبيل التقسيم الفٍت ال غَت ،يعٍت
من جعل اإلعبلـ نوعا مستقبل فهو على أنو نوع مستقل ،لكنو ىو من أنواع اإلجازة ُب حقيقة األمر ،كما
تروف صنيع اٟتافظ ابن حجر ُب النكت.
س :يقوؿ األخ :إذا أرسل الشيخ إذل تلميذه كتابا فيو أحاديث ،وكاف اٟتامل ٢تذا الكتاب غَت أمُت،
فهل تقبل ىذه األحاديث ،أو ال ؟ من ٬تيب واحد٬ ،تيب ما أجبت قبل قليل على ىذا
.............أجب عن السؤاؿ نفسو.
ج :قد يقبل إذا كاف التلميذ واثقا ٘تاما من أف ىذا ىو خط الشيخ ال ٯتكن تقليده إطبلقا ،أما إذا كاف
ُب ا١تسألة ما يدعو للشك ،فهذا يعترب قدحا ُب ىذا النوع من أنواع التحمل ........................
نعم ىذه وجو نظر يعٍت :من جعل ىذا النوع ،وقلت لكم :ىذا ىو مذىب ابن حزـ وغَته أيضا قالوا
إنو ما قاؿ ىذا مسموعاٌب ،حىت ولو دل يأذف لو ،ا١تهم كأنو يعٍت جلس ،فحدث ّٔذا اٟتديث ،وقاؿ :اٝتع
أنا أحدث ّٔذا اٟتديث ،لكن ما أجيزه لك ٖتدث ّٔذا اٟتديث ،فبل عربة بكبلمو إطبلقا ما داـ أننا
تأكدنا من أف ىذا اٟتديث يرويو ىو ّٔذا اإلسناد ،وىو ثقة ُب نفسو ،فبل عربة ٔتا سوى ذلك ،ىذه وجو
نظر ،لكن اآلخروف قالوا :إنو حينما دل يأذف لو إذنا صر٭تا ٭تتمل أف يكوف لذلك اٟتديث علة ،دل يبينها،
ودل يرد أف ٭تدث ّٔذا اٟتديث عنو ،كل لو وجة نظر.
س :يقوؿ األخ :لو أعدت الكبلـ باختصار عن ا١تسألة اليت توقف فيها اٟتافظ ابن حجر؟
ج :أقول :ا١تسألة كلها عبارة عن أحاديث مكتوبة من الشيخ ،يعطيها التلميذ مع االختبلؼ ُب
الطريقة ،فإحداىا :التلميذ ُب مكاف بعيد ،والشيخ بعث ّٔذه األحاديث اليت كتبها للتلميذ إذل ذلك
التلميذ ُب بلده ،واضحة الصورة أـ ال؟
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النوع الثاني :التلميذ ىو الذي أخذ الكتاب من الشيخ مباشرة ،دوف واسطة الربيد ،دوف واسطة أحد،
الشيخ دفع الكتاب للتلميذ يقوؿ ُب الصيغة األوذل :ا١تكاتبة من بعيد ،الشيخ دل ينص ،يعٍت العلماء حينما
أجازوا ىذا النوع ما قالوا :يشًتط إذف الشيخ ُب الكتابة ،بل أجازوه على اإلطبلؽ ،يقوؿ :فلماذا دل ٬تيزوا
ىذا النوع؟ ألف ابن حجر رأى اٞتمهور أجازوا النوع األوؿ ومنعوا النوع الثاشل ،يقوؿ :فلماذا ٬تيزوف النوع
األوؿ ،وٯتنعوف النوع الثاشل ،وكلها عبارة عن مكاتبة ومع العلم أف ىنا التلميذ ىو الذي أخذ الكتاب بيده
دوف واسطة أحد؟ فهذا السبب ىو الذي دعا اٟتافظ ابن حجر للتوقف واٞتواب ذكرناه ...
لكن أجازه ،أو دل ٬تزه ...ىذا يعترب ٖتمبل غَت صحيح ،إذا دل ٬تزه لكنهم اشًتطوا أف يكوف أجازه
مثاؿ ماذا؟ مثل عبد اهلل بن اإلماـ أٛتد ُب بعض األحاديث ُب مسند اإلماـ أٛتدٕ ،تدوف عبد اهلل بن
اإلماـ أٛتد يقوؿ :وجدت ٓتط أيب ،ولو ذىبتم إذل كتاب القوؿ ا١تسدد للحافظ ابن حجر ،ووجدًب رد
اٟتافظ ابن حجر على من ادعى أف ُب مسند اإلماـ أٛتد أحاديث موضوعة ،لوجد٘توه ينقد األحاديث من
ىذا الباب كيف؟ يعٍت من ٚتلة ما جابوا يعٍت كبلما طويبل ُب ا١تسألة ،ال أريد يعٍت أف يستورل على وقتنا،
لكن موضع الشاىد من ٚتلة ما ردوا بو على من ادعى أف ُب مسند اإلماـ أٛتد أحاديث موضوعة ،يقوؿ
اٟتا فظ ابن حجر :إف ىذه األحاديث ا١توضوعة إما أف تكوف من الزيادات اليت زادىا عبد اهلل ابن اإلماـ
أٛتد؛ ألنو ىو الراوي لكتاب أبيو ،فهي أحاديث ليست من رواية عبد اهلل عن أبيو ،ولكنها من رواية عبد
اهلل عن شيوخو ،فهي أحاديث زائدة يعٍت ليست من ا١تسند ،أو تكوف أحاديث زادىا أبو جعفر القطيي
الذي ىو الراوي عن عبد اهلل بن اإلماـ أٛتد ،الراوي للمسند عن عبد اهلل بن اإلماـ أٛتد ،فالقطيعي أحيانا
يروي أحاديث من راويتو ىو عن شيوخ لو ،ليست ال عن عبد اهلل وال عن اإلماـ أٛتد ،فهذه األحاديث لو
حذفناىا لذىب ٚتلة من األحاديث اليت قيل عنها إهنا موضوعة.
يبقى ىناك جملة باقية يقول :ىذه األحاديث الباقية من ٚتلتها أحاديث عبد اهلل بن اإلماـ أٛتد ىو
الذي اجتهد ،فأدخلها ُب ا١تسند وإال اإلماـ أٛتد كاف ضرب عليها وأبعدىا من ا١تسند ،وعبد اهلل يقوؿ
فيها :وجدت ٓتط أيب ،فأدخلها ُب ا١تسند ْتكم أهنا من روايات اإلماـ أٛتد ،واإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل-
حينما ألف ا١تسند انتقى األحاديث انتقاء ٔتعٌت أنو أخذ الصحيح واٟتسن والضعيف ،والذي ضعفو ضعف
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منجرب  ،ولكنو دل يدخل ا١توضوع ،وا١توضوع إ٪تا دخل من ىذه األبواب ا١تذكورة فقط ،فانظروا كيف أف
اٟتافظ ابن حجر نقد ىذه األحاديث من منطلق ماذا؟ من منطلق الوجادة .فقاؿ :ىذه األحاديث وجدىا
عبد اهلل ،وقد يكوف اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل قصدا ما أودعها ُب الكتاب ألف فيها علبل.
أحد األخوة يقوؿ :لو ٝتحت أعد شرح الوجادة ؟ ما يزاؿ مصرا ......
يعٍت الوجادة يا سادة :مثل حينما أجد كتاب ُب مكتبة العادل الفبلشل ،وليكن مثبل الشيخ ٤تمد بن
إبراىيم ،أو عبد اهلل بن ٛتيد رٛتو اهلل ،أو غَت٫تا ،وىذا الكتاب نظرت وإذا بو فيو أحاديثن ووجدت ىذه
األحاديث ٓتط أنا أعرؼ خط ىذا الشيخ وجدت أف ىذه األحاديث ٓتطو ،فهل ٬توز رل أف أروي ىذه
األحاديث عن ذلك الشيخ ْتكم أشل وجدمها ُب كتابو؟
قالوا :ال أنت دل تسمع ىذه األحاديث منو ،ودل يأذف لك بروايتها فكيف ٬توز لك أف ٖتدث ّٔا وىو
دل يأذف لك بروايتها؟ إف كاف أذف لك ال بأس وأما إذا دل يأذف ،فبل ٖتدث ّٔا على أهنا من مسموعك ال
بأس أف تقوؿ :وجدت ُب كتاب فبلف ،فإذا صرحت ّٔذا ،معٌت ذلك أنك أوضحت الصورة أماـ الناس
وجدت ٓتط فبلف ،طبعا ىذا كلو -أيها اإلخوةُ -ب الزمن ا١تاضي حينما كاف ىناؾ رواية باإلسناد أما ما
بعد ذلك ،فا١تسألة اختلفت فجميع اآلف كتب السنة ا١توجودة عندنا تعترب ماذا؟ تعترب وجادة صحيح
البخاري يعترب وجادة ،صحيح مسلم يعترب وجادة يعٍت ٨تن وجدناه ،ولو دل يكن ال ٓتط البخاري وال ٓتط
مسلم وإ٪تا ٓتطوط تنوقلت بعد ذلك ،لكن اآلف كل الكتب ىذه تعترب وجادة ،لكن اآلف كل الكتب ىذه
تعترب وجادة ،وتعترب صحيحة وال يسوغ ْتاؿ من األحواؿ أف يتوقف اإلنساف عنها ،خاصة الكتب
ا١تشهورة ،نعم قد يكوف ىناؾ بعض األجزاء اٟتديثية ،أو الكتب غَت ا١تشهورة ،فبل بد من توثيق صحة
نسبتها إذل مؤلفيها ،وىذه ٢تا طرؽ علمية -إف شاء اهلل -تصلوف إليها فيما بعد ............
س :يقوؿ :ىل ىذه األنواع األخَتة ال تصح إال بعد التدوين أـ تصح قبلو؟
ج :أقول :ال أدري ماذا يقصد األخ بالتدوين؟ يعٍت ىل يقصد بداية التدوين؟ بداية التدوين كانت من
وقت مبكر ،فالتدوين الرٝتي بدأ ُب عهد عمر بن عبد العزيز -رٛتو اهلل -وإف كاف يقصد يعٍت بعد انقطاع
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الرواية باإلسناد ،فتكلمت عنها اآلف ٔتا يعٍت -إف شاء اهلل -أظن أنو واضح ،فإف كاف مقصده أثناء الرواية
باإلسناد ،فنعم كل الكبلـ ىذا ينطبق على أثناء الرواية ُب اإلسناد أما ما بعد ذلك ،فالكتب كما قلت
تعترب كلها وجادة.
س :يقوؿ :أال تعترب إجازة معلوـ إذل معدوـ عند اإلسناد ،يعترب انقطاعا ُب السند ؟
ج :نقول :نعم؛ ولذلك قلنا :إف ىذا يعٍت مردودا حينما -مثبل -يقوؿ الشيخ :أجزت رواية صحيح
البخاري ١تن سيولد لفبلف ،ىذه إجازة ١تن ؟ ١تعدوـ حىت اآلف ما ولد ،اهلل أعلم ىل يولد لو أـ ال؟ فهذه
تعترب يعٍت مردودة ،ويعترب من أنواع االنقطاع ُب اإلسناد.
س :يقوؿ :ىل كتاب من "حدث ونسي " للحافظ ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهلل  -ىل ىو مطبوع،
وإف كاف كذلك فما رأيكم فيو؟
ج :أقول :ال ليس مطبوعا ،والكتاب فيما أذكر للدار قطٍت ليس للخطيب البغدادي للدار قطٍت ،لكن
ا١تطبوع ىو تذكرة ا١تؤتسي  ...للسيوطي.
قال الحافظ بعد ذلك:

ختلف والمتشابو
والم ُ
المتفق والمفترق والمؤتلف ُ
فصاعدا ،واختلفت أشخاصهم :فهو ا١تتفق وا١تفًتؽ ،وإف
الرواة إف اتفقت أٝتاؤىم ،وأٝتاء آبائهم
ٍبَّ ُّ
ً
ختلف .وإف اتفقت األٝتاء واختلفت اآلباء  ،أو
اتفقت األٝتاء خطًا  ،واختلفت ً
نطقا :فهو ا١تؤتلف وا١تُ ُ
االختبلؼ ُب النسبة.
االتفاؽ ُب االسم واسم األب  ،و
بالعكس :فهو ا١تتشابوُ  ،وكذا إف وقع ذلك
ُ
ُ
ويًتكب منو و٦تَّا قبلو أنواع :منها أف ٭تصل االتفاؽ أو االشتباه إال ُب حرؼ أو حرفُت .أو بالتقدصل والتأخَت
أو ٨تو ذلك.
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ىذه -أيها اإلخوة -األنواع اآلتية كلها مباحث سهلة ،ا١تقصود منها ماذا؟ أف تكوف -يا طالب علم
اٟتديث -حينما يواجهك إسناد من األساني د تعرؼ كيف تتصرؼ ،فأحيانا يأتيك ُب ثنايا اإلسناد مثبل
حدثنا عمر بن ا٠تطاب ،وىذا ُب طبقة من اإلماـ أٛتد فما تغًت ،وتذىب ، ،وتقوؿ :إف عمر بن ا٠تطاب
ىذا ىو الصحايب اٞتليل ثاشل ا٠تلفاء الراشدين إذل آخر ما ىنالك ،لو قلت ىذا يضحك عليك الصبياف،
أو ال؟ يضحكوف ،وأض رب لك مثاال على ذلك ىنا أحد الكتب اليت تطفل بعض الناس على ٖتقيقها،
وىو ليس لو فيها معرفة ،إنساف متخصص ُب التفسَت ،والتفسَت أيضا معروؼ كيف يدرسونو ،ليس ىناؾ
دراسة حقيقية لو ،فا١تهم أنو حقق كتابا للداراقطٍت ُب الرجاؿ ،وكنت ُب اٟتقيقة حينما رأيت الكتاب
فرحت ب و؛ ألنو أوؿ مرة يطبع فاقتنيتو ،وأثناء عملي ُب األسانيد والبحث وا١تطالعة رأيت العجب العجاب،
يعٍت الرجل مسخ الكتاب مسخا ،ومن العجائب اليت أذكرىا لكم ُب ىذه ا١تناسبة اإلماـ مالك -رٛتو
اهلل -متوَب ُب سنة مائة وتسع وسبعُت ،ألف كتاب ا١توطأ وحينما ألف كتاب ا١توطأ حدث بو تبلميذه عدة
مرات.
وروى ىذا الكتاب عن اإلماـ مالك عدد جم ،وجم غفَت من الرواة :الشافعي ،عبد اهلل بن وىب ،عبد
اهلل بن مسلم القعنيب ،٭تِت بن بكَت ،يعٍت ٚتع كبَت من الرواة.
فالدارقطٍت -رٛتو اهلل -يسألو تلميذه ىذا أبو عبد الرٛتن السلمي ،فيقوؿ :من أوثق الناس ُب ا١توطأ؟
فقاؿ :ابن وىب وبكَت ،ا١تهم إذل أف قاؿ :ومعن ،فحينما قاؿ :ومعن ،طبعا ىو ىذا ْتكم يريد ٮتدـ
الكتاب كل رجل من ىؤالء يًتجم لو ُب اٟتاشية ،فمعن وضع رقما ،وقاؿ :معن ىذا ىو معن بن يزيد
صحايب ،وأبوه صحايب تضحكوف طبعا؛ ألنو جعل الصحايب يروي عن اإلماـ مالك ،اإلماـ مالك يعٍت ما
رأى وال واحدا من الصحابة ،فكيف يأٌب صحايب ،ويروي عن اإلماـ مالك ،فهذا يدؿ على جهلو الفاضح
بطبقات الرواة ،اليت سيأٌب -إف شاء اهلل -الكبلـ عن أ٫تيتها ،فالسبب ما ىو حينما قاؿ :معن ،فتح كتب
الرجاؿ ومسك أي معن من أطراؼ معن ،ىات ،نعم ىو معن بن يزيد ،معن بن يزيد تذكروف قصتو الذي
قاؿ لو النيب   لك ما نويت يا معن ولك ما أخذت يا يزيد
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فمعن ىذا ُب اٟتقيقة اٝتو :معن بن عيسى القزاز ،أحد رواة ا١توطأ  ،وىو من الرواة الثقات ُب موطأ
اإلماـ مالك .
ىنا تكمن أ٫تية ىذا العلم ،فينبغي لطالب العلم أف يتنبو حينما يأتيو راو من الرواة رجل ُب اإلسناد
ينظر ىل ىذا الراوي ُب ىذه الطبقة؟ والراوي الذي طالعو ُب الكتاب ٯتكن أف يكونا ُب زمن واحد أـ ال؟
إف كانت ا١تسألة واضحة كأف يأتيو -مثبل -رجل يروي -مثبل -عن اإلماـ مالك ،واٝتو عمر بن ا٠تطاب،
فهو ٘تاـ إذا ،فتح كتب الًتاجم على عمر بن ا٠تطاب ،بيقُت لن يذىب إذل عمر بن ا٠تطاب الصحايب؛
ألنو ال ٯتكن أف يروي عمر بن ا٠تطاب عن اإلماـ مالك ،والسبب أف ا١تسألة واضحة من خبلؿ الزمن
يستطيع التفريق ،لكن يكمن اإلشكاؿ ُب ماذا ؟
يكمن اإلشكاؿ حينما يكوف ٚتيع ىؤالء الرواة ُب سن متقاربةُ ،ب طبقة واحدة ،فهنا يقع اإلشكاؿ
ينبغي لو أال يتعجل -أيضا -ولكن ينظر ُب الشيوخ والتبلميذ ،و٭تدد من ىو الرجل الذي يقاؿ لو عمر بن
ا٠تطاب بالضبط ا١توجود ُب ىذا السند ،فإذا حدده ،فاٟتمد هلل ،وإذا دل ٭تدده ،فعلية أف يستعُت بالكتب
اليت ألفت ُب ىذا الشأف ،وحىت لو أراد أف يسًتيح من عناء ا١تشوار وطولو فبإمكانو أف يعمد إذل الكتب
اليت ألفت ُب ىذا ؛ ولذلك أفرد ىذا ا١تبحث من علوـ اإلسناد ألجل التسهيل على طالب العلم ،فيقوؿ:
انتبو إذا جاءؾ ٣تموعة من األسانيد ،أو إسناد معُت ،وأردت أف تبحث ُب راو ،فوجدت ىناؾ رواة
يشًتكوف معو ُب االسم واسم األب ومن فوقهم -أيضا -قد يكوف ،فعليك أف تتنبو ،وٖتذر ال تتعجل،
فارجع للكتب اليت ألفت ُب ىذا ،ما ىي الكتب اليت ألفت ُب ىذا؟ قاؿ :ىذا النوع ّٔذه الصورة إذا
وجدت اٝتو اسم الراوي واسم أبيو ،فما فوقو يعٍت على األقل يكوف اٝتو واسم أبيو ىذا أقل الدرجات ،وقد
يتسلسل األمر قد يكوف اسم جده أيضا ،وقد تكوف نسبتو أيضا فبل بأس ،لكن إذا كاف فقط اٝتو ىو ،فبل
يعترب من ىذا النوع الذي نذكره اآلف ،ىذا سيأٌب إف شاء اهلل ،فأقل ما ىنالك أف يكوف اٝتو واسم أبيو
متفقُت ،فهذا النوع يسمى ا١تتفق وا١تختلف يعٍت اتفقوا ُب االسم واسم األب ،وما بعد ذلك وافًتقوا ُب
شخصيامهم ،فهذا الراوي غَت ذاؾ الراوي ،فانتبو ال ٕتعل راويُت ،أو أكثر راويا واحدا ،فإنك إذا فعلت ىذا
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تقع ُب اللبس ،واللبس يظهر أكثر حينما يكوف بعض ىؤالء ثقة ،وبعضهم ضعيفا ،فحُت ذاؾ قد تصحح
الضعيف ،وقد تضعف الصحيح فهنا تكمن أ٫تية ىذا العلم .
ُب ىذا مؤلف جيد ورائع للغاية ،لكنو ما طبع حىت اآلف وىو كتاب" :ا١تتفق وا١تفًتؽ" للخطيب
البغدادي -رٛتو اهلل تعاذل -وىو كتاب رائع ،وأذكر لكم من روعتو أنٍت حينما كنت أترجم لسعيد بن
منصور ،ليكوف مقدمة لكتابو السنن ،واجهٍت ُب أثناء ْتثي أنٍت وجدت ىناؾ أناسا متأخرين ،يقاؿ :لو
فبلف بن فبلف بن سعيد بن منصور ،فقلت :لعل ىؤالء يكونوا من ذرية ىذا اإلماـ العظيم ،فتكوف ذرية
طيبة بعضها من بعض؛ ألهنم يعٍت٤ :تدثوف ،وفيهم من الزىد والصبلح ما فيهم ،فقلت :ال أتعجل ألنظر
ىل ىناؾ من يقاؿ لو سعيد بن منصور غَت صاحيب ىذا ،أو ال؟
فذىبت إذل كتاب "ا١تتفق وا١تفًتؽ" للخطيب البغدادي ،فوجدتو يذكر أربعة كلهم يقاؿ لو :سعيد بن
منصور ،فبل أستطيع أف أجزـ أف جد ىؤالء ىو الرجل الذي أترجم لو ،فهنا تكمن فائدة ىذا الكتاب يعٍت
أنت ال تظن أف ما ُب الدنيا غَت سعيد بن منصور ىذا ،ىناؾ يعٍت :أناس آخروف فكذلك -أيضا -لو
ْتثت ُب اإلسناد ،فوجدت أف ىناؾ بعض الرواة الذين يقاؿ لو :فبلف بن فبلف ،فانتبو فقد ال يكوف ىو
الرجل الذي تريد.
قلت :إف ىذا النوع يقاؿ لو :ا١تتفق وا١تفًتؽ ،بشرط االسم واسم األب على األقل ،لكن إذا اتفقت
األٝتاء خط ا ،واختلفت نطقا ،فهذا يقاؿ لو ماذا؟ يقاؿ لو ا١تؤتلف وا١تختلف ،يعٍت ىم يفرقوف ْتسب
الوجود الذي فيو االسم ،أو اسم األب ،وىل ٯتكن أف يكوف ٚتيعا ،أو بعضهما وىكذا ،فإذا وجدنا مثبل
على كل حاؿ ال أرى أنو مثل ٔتثاؿ ،لكن ٦تكن أف أمثل لكم ببعض األمثلة ُب ىذا إذا وجدنا مثبل ٤تمد
بن َعػقيل ،و٤تمد بن ُعػقػيل اآلف ّٔذه الصورة لو دل تشكل أحد يستطيع يفرؽ بُت االثنُت؟ ما أحد
يستطيع أف يفرؽ قد يقرأىا أحد الناس ٤تمد بن عقيل كلها ،لكن ُب حاؿ الضبط يتبُت أف أحد٫تا أوؿ
اسم والده مضموـ ،وىو ٤تمد بن ُعػقيل ،فمحمد بن ُعػقيل غَت ٤تمد بن َعػقيل ىذا راو وىذا راو ،ىذا لو

شيوخ وىذا لو شيوخ ،ىذا من بلد وىذا من بلد آخر ،فهذا ىو مقصوده بقولو :إف اتفقت األٝتاء خطا
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واختلفت ماذا؟ نطقا يعٍت ٕتدوف االسم واحدا ،فهذا يقاؿ لو ا١تختلف وا١تؤتلف ،نعم مثل عبيده ،لكن
عبيده إف وجد من يشأّو ُب اسم األب ،وٮتتلف فهذا نعم ،حىت لو كاف (عكسها) اآلف نص عليو قاؿ:
وإف اتفقت األٝتاء واختلفت اآلباء ،أو بالعكس فهو ا١تتشابو.
دعونا نرجع قليبل إذل النوع السابق ،قاؿ :وإف اتفقت األٝتاء خطا واختلفت نطقا ىذا اسم َمن اسم

الراوي نفسو ،مثل بَػشَت وبُػشَت ،فهذا نسميو ماذا؟ نسميو ا١تؤتلف وا١تختلف.

وأما ا١تتشابو ،فهو ا١تثاؿ الذي مثلت بو قبل قليل وىو ٤تمد بن َعػقيل و٤تمد بن ُع ِػقػيلٕ ،تدونو ُب
صفة مائة ،وتسع وسبعُت ،قاؿ :إف اتفقت األٝتاء واختلفت اآلباء ،أو بالعكس وىو ا١تتشابو ىذا جواب

على سؤالك يا أخي.
وسريج بن النعماف ،فهذا أيضا يقاؿ لو ا١تتشابو ،على كل حاؿ:
ومن أمثلتو أيضا ُشريح بن النعماف ُ
كل ىذه األنواع ٦تا ألف فيو العلماء خدمة لطبلب العلم ،فالنوع األوؿ ،وىو النوع السابق وىو "ا١تؤتلف
وا١تختلف" ىناؾ كتاب نافع وجيد جدا للحافظ الدارقطٍت -رٛتو اهلل تعاذل -وىو مطبوع وموجود ُب
األ سواؽ ،يقع ُب أربع ٣تلدات وا٠تامس ىو الفهارس ،كتاب "ا١تؤتلف وا١تختلف" للدارقطٍت ىناؾ أيضا من
ذيل عليو كا٠تطيب البغدادي ،ا١تهم إذل أف جاء ابن ماكوال -رٛتو اهلل تعاذل -فأخذ ما ُب ىذا الكتاب
وما ُب الذيوؿ واالستدراكات عليو ،وزاد عليو ُب كتاب ٝتاه "اإلكماؿ" واإلكماؿ ىذا أيضا مطبوع ُب سبع
٣تلدات ،طبع قدٯتا بتحقيق الشيخ عبد الرٛتن ا١تعلمي -رٛتو اهلل تعاذل -وذيل عليو نفسو ابن ماكوال،
يعٍت استدرؾ على نفسو أشياء فاتتوٍ ،ب جاء بعده ابن نقطة فذيل عليو ،وىكذا مازاؿ التذييل عليو جاريا
حىت فًتة متأخرة ،يعٍت ىي تقريبا وقت اٟتافظ ابن حجر ،ومثلو ويقاربو ا١تتشابو.
ا١تتشابو ألف فيو الذي ىو يعٍت ٤تمد بن َعػقيل و٤تمد بن ُع ِػقػيل ،ألف فيو ا٠تطيب البغدادي -رٛتو
اهلل -كتابا نافعا عظيما مطبوع ُب ٣تلدين أيضا اٝتو "تلخيص ا١تتشابو" وٕتدوف أف الدارقطٍت وا٠تطيب
البغدادي وابن ماكوال وغَتىم يأتوف للرجل الذي يقاؿ لو -مثبل -بريد بن أيب مرصل ،ويزيد بن أيب مرصل،
فيقوؿ :من اٝتو بريد ومن اٝتو يزيد؛ ألف ُب السابق ما كانت ا١تخطوطات تنقط كما قلت لكم سابقا ُب
الكثَت من األحياف ،فرسم ىذا االسم يتشابو ٘تاما مع رسم االسم اآلخر ،ما عدا نقطة من ٖتت ،ونقطة
432

متن نخبة الفكر
من فوؽ ،فإذا دل تكن ىناؾ نقط ،فمعٌت ذلك أف االسم فعبل يتشابو ومثلو أبو اٞتوزاء وأبو اٟتوراء ،كلهم
رواة ّٔذه الصورة أبو ٚترة وأبو ٛتزة ،وىكذا ٕتدوف أف ىذه الكتب تنفع طبلب العلم ُب ىذا ،فيقوؿ :انتبو
بريد بن أيب مرصل ٮتتلف عن يزيد بن أيب مرصل.
بريد بن أيب مرصل يروي عن فبلف وفبلف وفبلف ،وىو -مثبل -كوُب يزيد بن أيب مرصل يروي عن فبلف
وفبلف وفبلف ،وىو -مثبل -جزري ،وىكذا يفرقوف بُت ىذا الراوي ،وبُت ذاؾ الراوي خدمة لطبلب العلم.
من المتشابو أيضا :إذا وقع االتفاؽ ُب االسم واسم األب واالختبلؼ ُب النسبة فهذا أيضا من أنواع
ا١تتشابو ،فمثبل ٤تمد بن خالد الدمشقي ،و٤تمد بن خالد النيسابوري ،كبل٫تا يقاؿ لو٤ :تمد بن خالد،
لكن ىذا نسبتو إذل نيسابور ،وىذا نسبتو دمشقي ،ففرؽ بُت ىذا وبُت ذاؾ ،لكن مثل ىذا الذي عده
اٟتافظ ابن حجر من أنواع ا١تتشابو ،يعٍت أنا يًتجح رل أنو ىو إذل ا١تتفق وا١تفًتؽ أقرب؛ ألف التشابو وقع
ُب اٝتو واسم أبيو؛ وألنٍت وجدت ُب تفريق ا٠تطيب البغدادي ُب من اٝتو سعيد بن منصور ،أنو أودعهم ُب
ا١تتفق وا١تفًتؽ ،مع العلم أف كل واحد منهم ٮتتلف عن اآلخر ،فبعضهم سعيد بن منصور خراساشل،
وبعضهم -مثبل -مكي وبعضهم مدشل ،وىكذا فيختلف ىذا عن ىذا ،ومع ذلك عدىم ُب ا١تتفق وا١تفًتؽ.
وعلى كل حاؿ كل ىذه األنواع فيو نوع تشابو بينها ،ولكن ا١تقصود أنو حينما ٭تصل لنا أي نوع من
ىذه األنواع من التشابو ،نرجع إذل ىذه الكتب ا١تؤلفة ا١تؤتلف وا١تختلف ،ا١تتفق وا١تختلف ا١تتشابو،
فنستطيع أف ٪تيز -إف شاء اهلل -بُت ىؤالء الرواة.
يقول الحافظ :ويًتتب منو يعٍت من ىذا النوع ،و٦تا قبلو الذي ىو ا١تتشابو وا١تؤتلف وا١تختلف أنواع
من ىذه األنواع ،أف ٭تصل االتفاؽ ،أو االشتباه يعٍت ُب اسم الراوي واسم أبيو ما عدا حرؼ ،أو حرفُت،
وٯتثل لو ٔتحمد بن سناف و٤تمد بن سيار ،الحظوا -أيها اإلخوة -نرجع إذل ما قلت لكم ُب ا١تخطوطات
أهنا ال تنقط ،لو وجدًب ٤تمد بن سيار و٤تمد بن سناف مع حذؼ النقطٕ ،تدوف أنو فعبل ىناؾ تشابو بُت
االٝتُت ألف النوف أحيانا ،قد ال يتمها صاحبها ،ال يتم زاويتها األخَتة ،فتصبح تشبو ماذا؟ تشبو الراء،
فيحصل فعبل اللبس ّٔذه الصورة مثلو -أيضا٤ -تمد بن حنُت و٤تمد بن جبَت ،إذا دل يكن ىناؾ نقط ببل
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شك ،إف الشبو قريب جدا؛ ألف النوف قد ال يتم زاويتها أيضا الكاتب ،فتصبح كأهنا جبَت؛ ألف النقط اليت
٘تيز دل يكونوا يستعملوهنا إال ُب األخَت ،فهذه من ىذه األقساـ.
من أمثلة ذ لك أيضا يعٍت من األنواع ُب ىذا :االتفاؽ ُب االسم ،والشبو ُب اسم األب ،ما عدا زيادة
حرؼ ،ونقصاف حرؼ مثل عبد اهلل بن زيد ،وعبد اهلل بن يزيد فعبل ٭تصل تشابو كثَت جدا بُت ىذين
النوعُت ،ومثلو أيضا عبيد اهلل بن زيد وعبد اهلل بن زيدٕ ،تد يعٍت أف زيادة الياء ُب عبيد اهلل على عبد اهلل
مظنة أيضا لبلشتباه ،والذي يتعامل مع األسانيد ٬تد فعبل أف ىذه ا١تشاكل تواجهو ُب كثَت من األسانيد،
يعٍت إذل ىنا ينتهي الكبلـ ُب ىذه األنواع ،وأختمها بقورل :إف بعضكم اآلف قد ال يدرؾ أ٫تية ىذه األنواع
ا١تذكورة ،اليت نص عليها اٟتافظ ابن حجر ،لكن إف َّ
أمد اهلل ُب أعماركم ،وواصلتم ا١تشوار ،وخضتم غمار
األسانيد والتعامل مع ا١تخطوطات ،وٖتقيقها ستجدوف فعبل أف الواحد أحيانا تكتنفو بعض العقبات ،اليت
أحيانا -ال يستطيع أف ٭تلها إال أف يشاء اهلل ،ويفتح عليو ببعض الفتوحات.فأذكر لكم من ٚتلة ما عانيتو ،حىت تعرفوا عن أ٫تية ىذا العلم أنٍت صادفٍت أحد األسانيد ُب سنن
سعيد بن منصور ،نقط ما ُب نقط  ،وجاءشل يعٍت باٟترؼ الدقيق اسم ٯتكن يكوف :عتبة ،وٯتكن يكوف
عقبة؛ ألف -أيضا -اٟترؼ ما كاف ٘تيز فيو التاء من القاؼ ،يعٍت ليست الضمة واضحة ،فالتاء مشتبهة مع
القاؼ ٘تا ما ،وما بعده جاء رسم الكلمة رٝتا غريبا ،حاولت أف أقلبو على ٚتيع الوجوه؛ ألنٍت يعٍت أدرؾ
ىذه األمور فقلت :ىو مظنة التصحيف ،مظنة القلب ،مظنة أف يكوف يعٍت كل ىذا موجود ،فقلبتها على
ٚتيع الوجوه سفياف ،سفُت ،كل ىذه األشياء ،ا١تهم ما استطعت إذل ذلك سبيبل ،جردت بعض كتب
الرجاؿ ُب من اٝتو عقبة وعتبة ما وجدت .ويشهد اهلل ،يعٍت أف ىذا كاف ُب أوائل الثمانينيات وأخذت مٍت
أكثر من أربع سنوات شغل ،ومع ذلك كل فًتة وأنا أرجع إليو مرة ثانية ،وأْتث ،ويعٍت عجزت ٘تاما ،فلما
حصلت ا١تناقشة ،وٯتكن بعض اإلخوة كاف حضر الشيخ الفاضل عاصم القريوسي ،أفاده -سبحاف اهلل-
فتح اهلل عليو أنو يرجع إذل "اإلكماؿ" البن ماكوال ،وبدأ يقلب فيو ،وُب تبصَت ا١تنتبو للحافظ ابن حجر،
صعَت ،فتصحفت عندي قليبل......تشبو صفُت ،أو كذا ،وكاف بإمكاشل أف أعثر
فوجد أف اٝتو عقبة بن ُ

434

متن نخبة الفكر
عليو لو كاف ٢تذا الرجل ترٚتة؛ ألشل جربت -كما قلت لكم -كل ىذه األٝتاء ُب كتب الرجاؿ ،ما وجدت
إال أنٍت ما رجعت لئلكماؿ ،ىذا على اعتبار أف ىناؾ ما ىو أوسع منو ُب كتب الرجاؿ.
ففعبل ىذا الرجل ما ذكر ال ُب التاريخ الكبَت للبخاري ،وال ُب اٞترح والتعديل البن أيب حاًب ،وال ُب
رجاؿ الكتب الستة ،وال ُب رجاؿ األئمة األربعة ،وال ُب الثقات البن حباف ،وال ُب من بعدىم وال ُب من
قبلهم كطبقات ابن سعد ،وال شيء إطبلقا ما ذكر فيها مطلقا ،فهنا تكمن أ٫تية ىذا العلم ،وفعبل كنت
توقفت واحًتت فيو ،ووضعت االحتماؿ ،وقلت :إنٍت عجزت عن فك ىذا اإلشكاؿ ،لكنو -أثابو اهلل-
أ فادشل ىذه الفائدة اليت فرحت ّٔا فرحا شديدا ،وٯتكن يعٍت ما تدركوف أ٫تية ىذا ،لكن ما تتصوروف تلك
الساعة ،حينما أخربشل مدي فرحيت بالعثور على ىذا الرجل.
وإف مد اهلل ُب أعماركم ،ستجدوف من ىذا أمثلة وأمثلة كثَتة ،على كل حاؿ الساعة ،اقًتبت من
العاشرة ،ووصلنا إذل قوؿ اٟتافظ ..ا٠تا٘تة
ومن ا١تهم معرفة طبقات الرواة ،وكل ىذا -إف شاء اهلل -سنأخذه ُب يوـ غد ،إف استطعنا ،وإف بقي
شيء يبقى لليوـ بعد غد ،لكن أرجو أف أهنيو ُب يوـ غد ،إف شاء اهلل.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :كيف نستطيع التفريق بُت األٝتاء عند البحث ُب اإلسناد؟
ج :أقوؿ :تستطيع التفريق ٔتعرفة الشيوخ والتبلميذ ،ىذا أوال وباالستعانة بالكتب اليت ذكرمها ،قبل قليل
ثانيا ،مثل ا١تتفق وا١تفًتؽ ،وا١تؤتلف وا١تختلف ،وا١تتشابو ،وكل ىذه .
س :أحد اإلخوة يقوؿ :يأمل منا الدعاء ألخ من اإلخوة ،مصاب بكسور عندما رجع من رحلتو إذل
اٟتج.
ج :نقوؿ :نسأؿ اهلل -جل وعبل -أف يعافيو ٦تا أصابو.
س :أحد اإلخوة يسأؿ عن سنن سعيد بن منصور ،مىت ستخرج ؟
ج :نقوؿ :إف شاء اهلل ،يعٍت نتوقع بعد حدود شهر ،إف شاء اهلل.
س :يقوؿ :أليس معروفا عندىم -مثبل -إذا كاف اٟترؼ باء يقولو :الباء ا١توحدة ؟
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ج :أقوؿ :ىذا جاء عند ا١تتأخرين كاٟتافظ ابن حجر ،وٯتكن األخ يقرأ ُب تقريب التهذيب ،لكن
ا١تتقدمُت يعٍت حينما يكتبوف ،ما كانوا يقولوف ىذا الكبلـ.
س :يقوؿ :األخ ىبل أعدًب مىت تكوف صور التحمل صحيحة؟ ومىت تكوف غَت صحيحة؟
ج :أقوؿ :ىذا يلزـ إعادة كل صيغ التحمل ،لكن األنواع األوذل اليت ىي السماع والعرض واإلجازة
الصحيحة ،اليت ذكرناىا ،وىي اإلذف باإلجازة ىذه تعترب من أنواع التحمل الصحيحة ،أما العشرة اليت ال
يصاحبها إذف فهذه فيها ما فيها ،ما عدا ا١تكاتبة ،فاٞتمهور على اعتبارىا ٖتمبل صحيحا.
س :يقوؿ :كثَتا ما يرد اسم رجل واسم أبيو سبلـ ،وسبلـ مىت نفرؽ بينهما؟
ج :أقوؿ :تفرؽ بينهما بكتب الرجاؿ اليت ٖتدثنا عنها مثل" :تلخيص ا١تتشابو" للخطيب البغدادي،
و"ا١تؤتلف وا١تختلف".

س :يقوؿ :ىل أستطيع البحث عن حديث تسمية الرسوؿ  عند الوضوء ،حديث جابر 

ُب

كتاب "فردوس األخبار" أرجو اإلرشاد ،وتوضيح طريقة الكتاب ؟
ج :أقوؿ :طريقة ىذا الكتاب عسرة ،ىو مرتب على اٟتروؼ ..كتاب "فردوس األخبار"  ..لكنو
ترتيب غَت دقيق؛ ولذلك يتعب الذي يريد أف يبحث فيو ،وأما بالنسبة ٟتديث جابر ،فأظن أف اإلشكاؿ
إف شاء اهلل -قد حل؛ ألف الذي قلت لكم :إنو ذكر أنو من حديث جابر إما أف يكوف أخطأ ،أو يكوففعبل ورد أيضا من حديث جابر؛ ألف أحد اإلخوة جاءشل بو من حديث أنس بن مالك  وسأطالع فيو
إف شاء اهلل.
س :يقوؿُ :ب آخر الكتاب النسخة احملققة فهرس ألٝتاء الكتب الواردة ُب النزىة ،ىل ينبغي لطالب
ىذا العلم أف ٭تصل على ا١تطبوع منها ،أـ ىناؾ تفصيل؟
ج :أقوؿ :ببل شك أنو إذا استطاع أف ٭تصل على ا١تطبوع منها ،فهذا من باب الكماؿ ،أما إذا كاف
مثبل ال يستطيع إما لظروؼ مالية ،أو غَت ذلك ،فعليو أف يأخذ باٞتوامع منها.
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س :يقوؿ :بعض اإلخواف ،بل الكثَت منهم يتهاوف ُب أمر السًتة ،فًتى بعضهم يصلي إذل غَت سًتة،
وليس بينو وبينها إال سنتيمًتات بسيطة ،أو خطوات معدودة ،وىذا خبلؼ السنة واألوذل؛ وألشل الحظت
ىذا والحظو غَتي ،وُب نفس الوقت دل نبلحظ تنبيها عليو ،أو إنكارا لو ،فلو أرشدًب الشباب إذل ذلك
األمر ،ولكم أجره وأجر من عمل بو إذل يوـ القيامة ،إف شاء اهلل ؟
ج :أقوؿ :جزاؾ اهلل خَتا -يا أخي -وفعبل ٨تث اإلخوة الذين يتساىل الواحد منهم ،فبل يصلي إذل
سًتة ،أف يصلي إذل سًتة؛ حىت ال يقطع عليو أحد صبلتو ،وىذا أمر مسنوف ،بل ىناؾ من خالف ،يعٍت
من اعترب ذلك أمرا واجبا ،وإف كنا ٩تالفو ُب ذلك ،لكن أقل األحواؿ أف ىذا أمر مندوب ومسنوف.
س :يقوؿ :ىل حدث أف شيخا أجاز ألحد تبلميذه برواية حديث ،أو أحاديث ،ولكنو يعٍت الشيخ
امتنع عن اإلجازة لتلميذ آخر ،وإذا كاف حدث ىل تكوف ٖتمبل صحيحا من التلميذ ،الذي دل ٬تز لو
بالرواية ؟
ج :أقوؿ :واهلل أنا ما أذكر اآلف شيئا ،لكن ليس ببعيد يعٍت قد يكوف بعض ا١تشايخ مثبل عسرا ُب
الرواية ،وٯتتنع من التحديث لبعض التبلميذ ،ىذا يعٍت موجود ،يعٍت لو طالعتم ُب بعض كتب الًتاجم
ٕتدوف يصفوف بعض الشيوخ بأنو عسر ُب الرواية  ....يعٍت إذا عرؼ أف ىذا الشيخ حدث ّٔذا اٟتديث،
ٮتتلف األمر إف كاف اٟتديث ،وجد أف الشيخ دفعو لتلميذ كتابة ،وأذف ٢تذا التلميذ ،ودل يأذف لو ،فهذا ال
يعترب ٖتملو ٖتمبل صحيحا ،لكن إذا كاف الشيخ قاؿ مثبل ٢تذا التلميذ شوؼ أنا أحدثك ،لكن ما آذف
لفبلف أف ٭تدث بو عٍت ،أحدثك أف فبلنا حدثٍت بكذا وكذا وكذاٍ ،ب ذكر اٟتديث فهذا ىو متنو من
لفظو ،فهنا ٬توز للطرؼ اآلخر أف ٭تدث بو ،حىت ولو كاف ال يرضى بذلك.
س :أحد اإلخوة يقًتح أف يكوف آخر درس درسا عاما ُب فضل علم اٟتديث ومكانتو ،واٟتث على
طلبو ،وطرؽ تدريسو ودراستو.
ج :أقوؿ :أرجو أف يتسع الوقت لذلك إف شاء اهلل.
س :يقوؿ :ىل من يريد ٖتقيق أحد الكتب ،يرجع إذل ا١تخطوطة األصلية؟
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ج :أقوؿ :ببل شك يعٍت اآلف ينبغي أف ال تكوف األسئلة ّٔذه الصورة ،يعٍت البيت الذي يريد اإلنساف
أف يصعد إرل سطحو ،ال بد أف ٯتر بالدرج ما يستطيع أف يقفز قفزة واحدة ،وىو ُب السطح ،فمرحلة
ٖتقيق ا١تخطوطات مرحلة يعٍت ليست من السهولة ٔتكاف ،والذين يتساىلوف ُب ٖتقيق ا١تخطوطات ٕتد
أهنم يقعوف ُب أمور مستشنعة من التصحيف والتحريف والتبلعب ،ويعترب ىذا من التبلعب بدين اهلل -جل
وعبل -يعٍت لو مثبل ذكرت أف فبلنا ا١تذكور ُب ىذا الكتاب ،ىو فبلف بن فبلف وأخطأت ،فمعٌت ذلك
أنك غششت طالب العلم الواقف عليو ،ولو صحفت ُب حديث من األحاديث مثبل معٌت ذلك أنك

صحفت ُب قوؿ النيب 

وكل ىذه من األمور اليت ال ينبغي التساىل ّٔا ،فطالب العلم عليو أف يؤصل،

يكوف نفسو أوالٍ ،ب بعد ذلك تأٌب مرحلة اإلنتاج.
س :يقوؿ :لدي رغبة شديدة ُب إنشاء مكتبة حديثية متكاملة ،فأرجو بياف ٚتيع الكتب ،اليت احتاج
إليها ُب البحث والتخريج وغَتىا ،ونرجو إجابة مطولة ؟
ج :بسم اهلل ،أقوؿ :أما بالنسبة للكتب ،فأنا أجيبك إجابة ُب اٟتقيقة مطولة يصعب ىذا ،إذا أردت
إجابة مطولة ،فيمكنك أف ترجع لبعض الكتب اليت تتحدث عن أدب الطلب ،مثل حلية طالب العلم
للشيخ بكر أبو زيد -حفظو اهلل -فإنو ذكر الكتب اليت ينبغي لطالب العلم أف يعتٍت ّٔا ،لكن أقوؿ لك
على اإلٚتاؿ الكتب الستة ،وىي معروفة الصحيحاف والسنن األربع ،ومسند اإلماـ أٛتد ،وصحيح ابن
خزٯتة ،وابن حباف ومستدرؾ اٟتاكم ،ومسند أيب يعلى ،وىكذا غَت ذلك من الكتب اٟتديثية ،لكن ىذه
تقريبا ىي أٚتعها.
كذلك -أيضا -٭تتاج األمر أف تكوف لك كتبا من كتب الرجاؿ ،فاىتم بثبلثة كتب ،يعٍت ُب البداية
وىي :مهذيب الكماؿ للمزي ،ومهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ،وتقريب التهذيب ،كذلك إذا أضفت
إليها مثل :لساف ا١تيزاف وميزاف االعتداؿ ،وتعجيل ا١تنفعة فهذه أيضا تعترب من باب التكميل إذا أردت أف
تستوعب أكثر ،فهناؾ أيضا سَت أعبلـ النببلء ،ىذا مع أف ىذه الكتب ال يستغٌت ّٔا عن كتب األصوؿ،
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ككتاب التاريخ الكبَت للبخاري وكتاب اٞترح والتعديل البن أيب حاًب ،وكتاب الثقات البن حباف ،فكل
ىذه من كتب الرجاؿ ا١تهمة.
٨ ....تاوؿ إف شاء اهلل.
س :أحد اإلخوة يقوؿ :إنٍت قفزت قوؿ اٟتافظ ،وعنعنت بن عاصم٤ ،تمولة على السماع إف دل يدلس
إذل آخره.
ج :فأقوؿ :صحيح يعٍت أنا كاف ا١تفروض أنٍت أنبو عليها ،لكن على كل حاؿ ىي سبق الكبلـ عنها
سابقا ،حينما ذكرت لكم ا٠تبلؼ بُت البخاري ومسلم ُب مسألة اللقي وا١تعاصرة ،فهذا يعترب تكرارا ،لكن
إف شاء اهلل -أنبو عليها يوـ غد ،بإذف اهلل جل وعبل.وسبحانك اللهم وْتمدؾ ،نشهد أف ال إلو إال أنت نستغفرؾ ،ونتوب إليك.

طبقات الرواة
ومن ا١تهم معرفة طبقات الرواة.
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت .وقفنا البارحة على
ا٠تا٘تة اليت ختم ّٔا اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل تعاذل -كتابو العظيم النافع "٩تبة الفكر" فقاؿ -رٛتو اهلل-
خا٘تا:
ومن ا١تهم معرفة طبقات الرواة ومواليدىم ووفيامهم وبلداهنم وأحوا٢تم :تعديبل وٕتر٭تا وجهالة .
ابتدأ -رٛتو اهلل -بالتنصيص على أ٫تية معرفة طبقات الرواة ،وىذه ا١تسألة تكررت معنا ،فيما مضى من
الشرح ،فالطبقة- :كما نص عليها اٟتافظ -رٛتو اهلل تعاذلُ -ب شرحو -ىي عبارة عن ٚتاعة من الرواة
اشًتكوا ُب السن تقريبا يعٍت وليس ٖتديدا ،كما ذكرتو سابقا -وُب لقاء ا١تشايخ ،وليس ا١تراد ُب كل شيخ،
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ولكن يشًتكوف ُب بعض الشيوخ .وىذه السن -لعلكم تذكروف -أننا ُب الليلة البارحة ذكرنا ٢تم وصفا ،فما
ىو الوصف الذي قلناه عن ىذا النوع من الرواة؟ أحسنت.
ىؤالء يقاؿ ٢تم :األقراف ،الذين يشًتكوف ُب بعض الشيوخ ،وسنهم متقاربة ،يقاؿ ٢تم :األقراف ،لكن ال
يلزـ من كل طبقة أف يكونوا أقرانا .ففي الغالب أف القرين يوصف ّٔذا الوصف إذا ظهرت منو بعض
األشياء ،اليت ٯتكن أف يوصف ّٔذا الوصف بسببها ،وقد يتوسع ُب اإلطبلؽ ،فيقاؿ لكل أىل الطبقة ّٔذه
الصفة يشًتكوف ُب بعض الشيوخ ،وُب السن :إهنم أقراف ،لكن إذا أطلقت ُب الغالب ،فإهنا تطلق على من
أريد التنصيص عليو بسبب ما ٭تدث بُت األقراف غالبا ،من بعض ا٠تبلفات اليت ال ٗتفى عليكم.
الطبقة- :أيها األخوة أيضا قد ٖتدد أكثر من ىذا التحديد ،فمثبل يطلق أحيانا على احملدثُت الذين
ّٔذه الصفة أهنم طبقة ،ويطلق أحيانا على القراء ،وأحيانا على الفقهاء؛ ولذلك ٕتدوف ىناؾ بعض
ا١تصنفات اليت ّٔذه الصفة ،فمثبل "طبقات احملدثُت" بأصبهاف أليب الشيخ األصبهاشل -رٛتو اهلل تعاذل-
رتب كتابو ىذا على الطبقات ،فبل يلزـ من ىذا أف كل طبقة يذكرىم يشًتكوف ٘-تاماُ -ب بعض الشيوخ،
أو يكونوف فعبل -يعٍتُ -ب سن متقاربة ،ولكن الفًتة الزمنية اليت ٕتمعهم ،حىت ولو اختلف شيوخهم،
فهؤالء قد يسموف طبقة ،وإف كاف ُب الغالب -وٓتاصة إذا ما كانوا ُب بلد واحد كأصبهاف -أهنم يشًتكوف
ُب بعض الشيوخ.
لكن قد ٧تد من وضع ُب طبقة واحدة ،ىو وإنساف آخر ،وال ٧تد أهنما اشًتكا ُب بعض الشيوخ.
كذلك أيضا ىناؾ طبقات القراء الكبار للحافظ الذىيب -رٛتو اهلل تعاذل -فهو أفرد أىل صفة معينة ،وىم
القراء فقط ،أفردىم بالتصنيف كما أف أبا الشيخ أفرد احملدثُت -فقط -بالتصنيف.
وىناؾ طبقات الفقهاء للشَتازي ىذا -يعٍت -أفرد الفقهاء -فقط بالتصنيف -ورتبهم على الطبقات،
كذلك أيضا ىناؾ طبقات اللغويُت والنحاة للسيوطي ،فأحيانا ٖتدد الطبقة ٔتن يشًتؾ ُب صفة معينة ،إما
كاٟتفظ ،أو نقل اٟتديث ،أو االشًتاؾ ُب القراءة ،أو غَت ذلك ٦تا أشرت إليو ،ؤّذه ا١تناسبة أيضا ننبو
على كتاب "طبقات اٟتفاظ" أيضا للسيوطي ،فهو أفرد الذين وصفوا باٟتفظ ،ورتبهم على الطبقات ،وىذا
ٮتتلف عن كتاب الذىيب الذي ىو تذكرة اٟتفاظ ،وإف كاف تذكرة اٟتفاظ مرتبا على الطبقات ،لكن كتاب
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السيوطي -فعبل -أراد اٟتفاظ الذين عرفوا ْتفظ اٟتديث ،وأما كتاب الذىيب ،فإنو قصد باٟتفاظ ليسوا
اٟتفاظ -فعبل -الذين عرفوا بقوة اٟتافظة للحديث ،ولكنو نبو ُب ا١تقدمة أنو قصد باٟتفاظ الرجاؿ الذين
أثر عنهم الكبلـ ُب الرواة :جرحا وتعديبل ،وُب األحاديث تصحيحا وتضعيفا ،حىت وإف كاف حفظهم
ضعيفا.
فلعلكم تنتبهوف ٢تذه ا١تسألة حىت ال يظن ظاف أف كل من ذكره الذىيب ُب تذكرة اٟتفاظ معٍت ذلك أنو
حافظ ٤تتج بو ..ال ،فمثبل الذىيب ذكر ابن ٢تيعة ُب تذكرة اٟتفاظ ىل ىذا -يعٍت -أف ابن ٢تيعة حافظ؟
ال .معروؼ أف ابن ٢تيعة ليس ْتافظ .كذلك ذكر أبا حنيفة ،وأبو حنيفة متكلم ُب حفظو -أيضا -فهو
ضعيف اٟتديث من جهة حفظو .وىكذا -يعٍت -غَتىم ٦تن ذكرىم من حديثهم يعترب من نوع اٟتديث
الضعيف ،لكنو قصد أف ىؤالء حق عنهم الكبلـ ُب الرواة جرحا وتعديبل ،فابن ٢تيعة تؤثر عنو بعض
األقواؿ على قلتها ،وكذلك أبو حنيفة ،رحم اهلل اٞتميع .طبقات اٟتفاظ للسيوطي :يقصد من وصفوا
باٟتفظ.
طبقات احملدثُت بأصبهاف ىذا أليب الشيخ األصبهاشل ،وأما طبقات الفقهاء فهذا أليب إسحاؽ
الشَتازي.
نعم ،معرفة القراء الكبار ىذا للذىيب ،رتبو أيضا على طبقات .فإذا ىذا ىو تعريف الطبقة ،فإذا ٯتكن
أف نستوعب مفهوـ الطبقة؛ حىت نتسلسل -يعٍتُ -ب ما يبقى من الكبلـ.
فالطبقة إذا -يعٍت -مثبل إنساف ولد ُب سنة مائة للهجرة ،وتوُب سنة مائة وسبعُت ،وإنساف آخر ولد
ُب سنة مائة وٜتس ،وتوُب سنة مائة وٜتس وسبعُت ،وآخر ولد ُب سنة مائة وعشر ،وتوُب سنة مائة
وٙتانُت ،ىؤالء يعتربوهنم ُب ماذا ؟ ُب طبقة واحدة مثبل.
فالذىيب -رٛتو اهللُ -ب كتابو "تاريخ اإلسبلـ" ٭تدد الطبقة بعشر سنوات ،ومنهم من ٭تددىا بأكثر،
ومنهم من ٭تددىا ٔتفهوـ آخر ،فتحديد الطبقة ليس مصطلحا عليو ٘تاماْ ،تيث تكوف قاعدة يسار عليها
عند اٞتميع ،ال كل واحد ٦تن صنف على الطبقات ،٭تدد لنفسو مفهوما للطبقة ،فكما أف الذىيب ُب
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"تاريخ اإلسبلـ" حدد الطبقة بعشر سنوات٧ ،تد أف غَته حدد الطبقة ٖتديدا آخر ،كابن حباف ُب كتابو
"الثقات" فهو جعل الصحابة عبارة عن طبقة ،وجعل التابعُت طبقة ،وأتباع التابعُت طبقة ،وتبع األتباع
طبقة وىكذا ،كما أف ابن سعد -رٛتو اهللُ -ب كتابو "الطبقات" سلك
مسلكا آخر ،فهو راعى مسألتين :راعى البلداف ،وراعى التقدـ باإلسبلـ ،كما أنو راعى أحيانا مسألة
النسب ،فنجده مثبل يأٌب بالصحابة ،فيجعل مثبل البدريُت -أىل بدر -طبقة ،وإذا جاء للبدريُت يقسمهم
أيضا إذل قسمُت :ا١تهاجرين ،واألنصار؛ فيجعل ىؤالء طبقة ،وىؤالء طبقة ،وجعل من أسلم قبل الفتح
طبقة ،ومن أسلم بعد ذلك طبقةٍ ،ب كذلك أبواب الذين بعد ذلك جعل -مثبل -أىل الكوفة مرتبُت على
طبقات ،وأىل مكة ،فراعى أيضا البلداف ُب تقسميو لكتابو ىذا؛ ولذلك قد يصعب على الذي يريد أف
يعثر على ترٚتة راو من الرواة ُب طبقات ابن سعد ،قد يصعب عليو ٖتديد طبقة ذلك الراوي ،حىت يعثر
عليو ،قد يأخذ البحث عن رجل واحد فًتة زمنية طويلة ،لوال أف الكتاب عرؼ عنو ىذا القصور ،فرتب
على حروؼ ا١تعجم.
فهناؾ فهرس وضعو بعض ا١تهتمُت ّٔذا الشأف ،فهذا الفهرس -ببل شك -أنو يسهل على طلبة العلم.
فهرس رتب الرواة على حسب حروؼ ا١تعجم ،وىذا -ببل شك -أوذل وأحسن.
كذلك أيضا قد يكوف الشخص الواحد يأٌب ُب طبقتُت ،فمثبل عند ابن سعد قد يأٌب الشخص مثبل
ُب أىل بدر ،وقد يأٌب ُب أىل الكوفة ،مثل عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل تعاذل عنو -لكنو يذكره ُب
موضع ،فيطيل ُب ترٚتتو ،وُب ا١توضع اآلخر ٕتده ٮتتصر ُب ترٚتتو ،وقد يطيل ىنا ،وقد يطيل ىنا ،ولكن
ىذا -يعٍت -ن ادر ،فالغالب أنو ُب ا١توضع الثاشل ٮتتصر عن ا١توضع األوؿ ،كما أف األمر ليس موقوفا على
ابن سعد ،بل ىناؾ أيضا من يراعي ُب الًتتيب مسائل معينة ،فأحيانا ٧تد ابن حباف يذكر الشخص ُب
التابعُت ،ويذكره ُب أتباع التابعُت والسبب -يعٍت -اضطرابو ُب ٖتديد طبقة ىذا الراوي ،فهناؾ ذكره ُب
التابعُت١ ،تا تبُت لو أنو روى عن أحد الصحابة ،وذكره ُب أتباع التابعُت ١تا عثر على رواية أف ىذا الراوي
يروي عن التابعُت أنفسهم ،فظن أنو من أتباع التابعُت؛ ألنو ليس عنده فهرس للرجاؿ الذين يذكرىم ،وإ٪تا
ىو يرتبهم ْتسب األحاديث اليت يعثر على أٝتائهم فيها؛ فلذلك قد ٮتطئ العادل ُب ترتيبو؛ فيذكر ىذا
442

متن نخبة الفكر
الرجل ُب طبقتُت ،كما أف الذىيب -رٛتو اهللُ -ب كتابو "سَت أعبلـ النببلء" .وىو مرتب على الطبقات،
ٕتده أحيانا يكرر ترٚتة الراوي؛ فيذكره ُب ٣تلد ،ويذكره ُب ٣تلد آخر ،ذكره ُب طبقة وذكره ُب طبقة أخرى.
والسبب أنو ليس عندىم حد فاصل دقيق ٘تاما ،مائة ُب ا١تائة ١تفهوـ الطبقة ،كما أف بعض الرواة الذين
ٮتتلف ُب تاريخ وفامهمٕ ،تده بناء على ىذا التاريخ يذكره ُب موضع ،وبناء على التاريخ اآلخر يذكره ُب
موضع آخر.
كذلك أيضا :بعضهم قد ال يكوف ىذا ناشئا من ا٠تطأ ،ولكنو نشأ بسبب ٖتديده ١تفهوـ الطبقة،
فمثال الصحابة :منهم صحابة كبار ،ومنهم صغار الصحابة ،فمثبل بعضهم قد يذكر مثبل أنس بن مالك
رضي اهلل تعاذل عنو -على أنو من الصحابة ،ولكن إذا تكلم عن صغار الصحابة الذين مثبل ما شاىدوامثبل غزوة بدر ،وما إذل ذلك قد ِ
ينحي عنهم مثبل مثل أنس بن مالك ،وىكذا ،فعلى كل حاؿ ما يهمنا -
٘تاما -معرفة الطبقة ما ىي.
قد نتساءؿ؛ فنقوؿ :ما فائدة معرفة الطبقة؟ نقوؿ :إف فائدة معرفة الطبقات تكمن ُب نقطتُت اثنتُت:
األوذل٘ :تييز الرواة الذين يشتبهوف ُب أٝتائهم وأٝتاء آبائهم وأنسأّم .النقطة الثانية ،ىي الفائدة الثانية:
من فوائد معرفة الطبقات معرفة األحاديث ا١ترسلة وا١تنقطعة وا١تدلسة وا١ترسلة إرساال خفيا- .يعٍت٨ -تتاج
أف نبُت با١تثاؿ فائدة ىاتُت الفائدتُت:
فالفائدة األولى مثال :إذا جاءنا -كما ذكرت لكم ليلة البارحة -عمر بن ا٠تطاب ،فوجدنا أف عمر
بن ا٠تطاب ا١ت ذكور ُب السند ىنا يروي عن اإلماـ مالك مثبل فهل نقوؿ :إف عمر بن ا٠تطاب ىذا ىو
الصحايب اٞتليل؟ ال ،إذا ميزنا الرواة ،وىذه إذف فائدة معرفة الطبقات ،فهذا يعترب ُب طبقة ،وذاؾ ُب طبقة،
ذاؾ من الصحابة ،وىذا من أتباع أتباع التابعُت ،أو من بعدىم أيضا ،فإذف فوائد معرفة الطبقات ٘تييز
األٝتاء ا١تتشأّة.
٘تييز األٝتاء ا١تتشأّة -أيها اإلخوة -أحيانا ٭تدد بالطبقة ،وأحيانا قد ٭تتاج األمر إذل طوؿ عناء ،كما
سبق أف بينا سابقا؛ فيضطر الباحث إذل أف يعرؼ الشيوخ والتبلميذ ،وىذا إذا ما كاف الراوياف ُب طبقة
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واحدة ،أو ُب طبقتُت ،لك نهما متقاربتاف مثل سفياف الثوري وسفياف بن عيينة ،فنجد أهنما يشًتكاف ُب
بعض الشيوخ ،ويشًتكاف ُب بعض التبلميذ برغم أف سفياف بن الثوري توُب قبل ابن عيينة بفًتة ،فهو توُب
كما قلت لكم سابقا -سنة مائة وإحدى وستُت ،وابن عيينة متوَب ُب سنة مائة وٙتاف وتسعُت ،لكن -مثبل -كبل٫تا يروي عن ابن إسحاؽ السبيعي ،وكبل٫تا يروي عن -مثبل -عبد الرزاؽ بن ٫تاـ الصنعاشل،
صاحب ا١تصنف ،فمثبل لو جاءنا عبد الرزاؽ يقوؿ :مثبل حدثنا سفياف عن أيب إسحاؽ إذل آخره ،فهنا قد
٨تتار ،فنقوؿ من سفياف ىذا؟
قد يقول قائل :ال يضر ما داـ أف سفياف الثوري ،وسفياف بن عيينة كبل٫تا ثقة.
نقول :صح ىذا ُب اٟتكم على ذات الرجل ،لكن أحيانا يكوف األمر مرتبطا بالشيخ الذي رويا عنو،
فرواية سفياف الثوري عن أيب إسحاؽ السبيعي صحيحة ،وأما رواية سفياف بن عيينة عن أيب إسحاؽ
السبيعي ،ففيها كبلـ؛ ألنو روى عنو بعد االختبلط ،فهنا تكمن األ٫تية ُب ٘تييز األٝتاء ا١تتشأّة.
أما المسألة األخرى :فهي واضحة جلية -يعٍتْ -تسب ما أخذناه سابقا ،فمثبل إذا عرفنا أف ىذا

الشخص من طبقة التابعُت ،وىو يروي حديثا عن النيب  نقوؿ :عن ىذا اٟتديث ماذا؟ نقوؿ عنو :إنو
حديث مرسل ،وإذا عرفنا أف ىذا الشخ ص من طبقة التابعُت ،ولكنو دل يرو عن أحد من الصحابة ،ىو ُب
نفس الطبقة ،فيعترب حديثو ماذا؟  ...ال ىو ُب نفس الطبقةُ ،ب نفس طبقة التابعُتٔ ،تعٍت أنو عاصر بعض
الصحابة ،ولكنو دل يرو عن أحد منهم مرسل ..أيش؟ يعترب مرسبل إرساال خفيا ،قلت -يعٍتُ -ب نفس
الطبقةُ ،ب ن فس طبقة التابعُت ٔتعٍت أنو عاصر بعض الصحابة ،فإذا روى عن ىؤالء الصحابة يكوف حديثو
ماذا؟ مرسبل إرساال خفيا؛ ألف ا١تعاصرة موجودة ،لكن اللقي غَت موجود ،وعلى ىذا فقس.
كل ىذا يتحدد بأي شيء؟ ٔتعرفة الطبقة.
كذلك إذا وجدنا -مثبل -واحدا يروي من طبقة -مثبلٝ -تيناى ا الطبقة الثانية ،يروي عنو واحد من
الطبقة اٟتادية عشرة ،مثل مالك والبخاري -مثبل -فنقوؿ عن ىذين الراويُت :إف حديثهما متصل ،أو ماذا
نقوؿ عنو ؟ إنو حديث منقطع؛ ألنو ال ٯتكن للذي من الطبقة اٟتادية عشرة أف يكوف روى عن الذي من
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الطبقة الثامنة ،أو السابعة وىكذا ،فبمعرفة الطبقات نستطيع أف نعرؼ اإلسناد ا١ترسل ،من ا١ترسل ا٠تفي،
من ا١تدلس ،من ا١تنقطع وىكذا .ىذه فوائد معرفة الطبقات.

مواليد الرواة ووفياتهم وبلدانهم
ومواليدىم ووفيامهم وبلداهنم.
كذلك أيضا -يعٍت -من ا١تهم معرفة مواليد الرواة ووفيامهم؛ ألنو ٔتعرفة ا١تواليد والوفيات يتضح اتصاؿ
السند من انقطاعو ،ويتضح الصادؽ من الكاذب من الرواة ،مثل ما مثلنا سابقا ٔتن؟ تذكروف اٝتو؟ أبو
حذيفة البخاري الذي زعم أنو لقي عبد اهلل بن طاووس ،وقاؿ لو سفياف بن عيينة :سلوه مىت ولد؟ ،فإذا بو
ولد بعد وفاة عبد اهلل بن طاووس بسنتُت ،فمن خبلؿ معرفة مواليد الرواة ووفيامهم اتضح ماذا؟ اتضح أف
ىذا الراوي كذاب؛ ألنو يدعي السماع من إنساف توُب قبل والدتو -ىو -بسنتُت .فهذا من فوائد معرفة
مواليد الرواة ووفيامهم.
كذلك أيضا -يعٍت -كل ىذه األمور ينبو اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -إذل ضرورة معرفة احملدث ّٔا،
وليس ا١تراد -يعٍت -أف ٭تفظها حفظا .ببل شك أنو كلما حفظ ،وأتقن وضبط ،فهذا يسهل لو ا١تهمة،
فبمجرد ما ينظر ىكذا ُب اإلسناد على طوؿ ،تعطيو أي إسناد يقوؿ :ضعيف صحيح ،وىكذا .كلو من
خبلؿ نظرة سريعة ،لكن الذي -يعٍت -معلوماتو من الكتب ٕتد أف ىذه اللحظة اليت أطلق عليها ىذا
احملدث ..اليت أطلق فيها احملدث ىذا اٟتكم قد تأخذ على إنساف آخر ساعات ،حينما يبدأ يبحث ُب
كتب الًتاجم ،وىذا أين أجده ،ىذا الراوي أْتث ُب ترٚتتو ،وىل ٯتكن أف يكوف ٝتع من فبلف ،أو ال؟
ليكن ،وىكذا يستغرؽ وقتا طويبل ،فببل شك أنو إذا حفظ ،فهذا أضبط وأحسن ،ولكن إذا دل ٭تفظ ،فأقل
األحواؿ أف يكوف مستحضرا ىذه األمور ومستحضرا اٟتاجة إليها ،فيعرؼ كيف يبحث ُب األسانيد،
ويعرؼ صحيحها من سقيمها.
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ال ،أنا قلت :ما اتفقوا على ٖتديد طبقة ،فكل عادل ٕتده اصطلح لنفسو على طبقة -يعٍت -لو نظرت
مثبل للحافظ ابن حجر -رٛتو اهللُ -ب كتابو "تقريب التهذيب" وإذا بو قسم الرواة ُب ىذا الكتاب إذل كم
طبقة؟ إذل اثنيت عشرة طبقة ،ولكن ىذه الطبقات االثنتا عشرة ٕتد أهنا عند الذىيب -يعٍت -تكوف أكثر من
ىذا بكثَت ،قد تساوي -يعٍتٜ -تسة وعشرين طبقة ،أو أكثر -يعٍت -لو نظرت للنسائي الذي ىو ُب
الطبقة الثانية عشرة ،ٯتكن ٕتده عند الذىيب يأٌب ُب الطبقة ا٠تامسة والعشرين ،أو رٔتا ىو بعد ذلك ،ففيو
خبلؼ -يعٍت -كل واحد منهم ْتسب ما اصطلح عليو ،ونص عليو ُب مقدمتو.
يعٍت :أنا كأشل فهمت موضع اإلشكاؿ يكوف -يعٍت -إذا كاف مثبل ىذا الراوي وضع ُب طبقة ،ووضعو
إماـ آخر ُب طبقة ىذا االختبلؼ بُت ىذين اإلمامُت ُب ٖتديد طبقة ىذا الراوي .الذي ينبٍت عليو أيضا
ا٠تبلؼ ُب أف ىذا اإلسناد الذي جاء فيو الراوي ،قد يكوف عند ىذا اإلماـ متصبل ،وعند اإلماـ اآلخر
منقطعا ىكذا؟ ...ال ،ىذا ال يرد؛ ألنك إذا أردت أف تبحث ُب كتاب ،فاعرؼ اصطبلح صاحب ىذا
الكتاب ،فإنك ستجد مثبل أف ىذا الراوي الذي وضعو مثبل اٟتافظ ابن حجر مثبل ُب الطبقة العاشرة،
يروي عن راو وضعو اٟتافظ ابن حجر ُب الطبقة الثامنة ،فهذا ٦تكن .الطبقة العاشرة٦ ،تكن أف يسمع من
الطبقة الثامنة.
لكن لو أتيت للذىيب ،فإذا بو وضع الذي ُب الطبقة العاشرة ُب الطبقة العشرين ،والذي ُب الطبقة
الثامنة ُب الطبقة السادسة عشرة ،فتنظر ىل ٯتكن أف يكوف ٝتع الذي ُب الطبقة العشرين من الذي ُب
الطبقة السادسة عشرة ؟ نقوؿ :نعمْ ،تسب اصطبلح الذىيب ،وْتسب ما تعرؼ من الفروؽ ُب السنُت بُت
كل طبقة وأخرى ،لكن أف تأٌب ٗتلط بُت الكتابُت ،فتأٌب بالذي ذكره اٟتافظ الذىيب ُب الطبقة العشرين،
وتنقلو لرجل آخر وضعو اٟتافظ ابن حجر -مثبلُ -ب الطبقة الثانية عشرة ،ىنا ٭تصل االختبلؿ ،لكنك
خلطت بُت منهجُت ٥تتلفُت ،فبل بد أف تتقيد بطريقة كل مصنف ُب كتابو.
كذلك أيضا من األمور ا لنافعة جدا ،معرفة بلداف الرواة ،ومعرفة بلداف الرواة أيضا اٟتافظ ابن حجر
نص على فائدة منها ،وأنا أقوؿ :ىناؾ فائدة أخرى غَت ما ذكرىا اٟتافظ ابن حجر ،ذكر من فوائد معرفة
بلداف الرواة وأوطاهنم:
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٘تييز األٝتاء ا١تتشأّة وا١تتفقة ،فإذا جاءؾ مثبل رجبلف يقاؿ ٢تما٤ :تمد بن خالد ،فقد يشتبو عليك
األمر ،وتظن أهنما رجل واحد ،لكن إذا عرفت أف ىذا ٤تمد بن خالد الدمشقي ،واآلخر ٤تمد بن خالد
الفرساشل ،ىنا ٭تصل التفريق ،وتعرؼ أف ىذا الراوي غَت ذلك الراوي ،ببل شك ىذه من فوائد معرفة بلداف
الرواة ،لكن أيضا من فوائد معرفة بلداف الرواة :معرفة األسانيد ا١تتصلة من األسانيد اليت انقطاعها انقطاع
خفي ،كا١ترسل ا٠تفي إرسالو ،وىذا سبق أف نبهتكم عليو قبل فًتة.
فقلت مثبل :إذا نظرنا ُب ا٠تبلؼ بُت البخاري ومسلم ُب مسألة ا١تعاصرة ،أو اشًتاط اللقي ،فهذه
ا١تسألة -ببل شك -أف فيها خبلفا ،وا٠تبلؼ أيض ا امتد إذل من بعدىم ،فكل يدعي إذل أف ىذا الرأي ىو
رأي اٞتمهور ،فلو نظرًب ُب بعض الكتب ىناؾ من يقوؿ :إف مذىب مسلم ىو رأي اٞتمهور بأف ا١تعاصرة
كافية ،وىناؾ من يقوؿ :إف مذىب البخاري ىو مذىب اٞتمهور .وبا١تناسبة نقطة -يعٍت -أثرنا ذكرىا
البارحة ،وىي قوؿ اٟتافظ ابن حجر -ىنا ُب صفحة مائة وإحدى وسبعُت "عندي" -قاؿ :وعنعنة ا١تعاصر
٤تمولة على السماع إال من ا١تدلس ،وقيل يشًتط حدوث لقائهما ،ولو مرة ،وىو ا١تختار.
ىذا الكبلـ -يعٍت -كاف أوذل أف ننبو عليو ،لكٍت نسيتو البارحة ،لكن ىو نفس الكبلـ يعترب تكرارا
لكبلـ ذكرتو -سابقاُ -ب مسألة ا٠تبلؼ بُت البخاري ومسلم .فكما تروف اٟتافظ ابن حجر ىنا رجح ما
ذىب إليو البخاري من اشًتاط اللقي ،وادعى أف ىذا منهج اٞتمهور ،فكما قلت لكم -يعٍت -ىذه ا١تسألة
فيها ىذا ا٠تبلؼ الدائم ،ولست اآلف -يعٍت -بصدد مثبل ٗتطئة فبلف ،أو تصويب عبلف ،ولكن ا٠تبلؼ
فيها قوي جدا ،وذكرت لكم أف -يعٍت -شرط البخاري -ببل شك -أنو أىوى ،وىو مسألة اللقي.
لكن أقوؿ٦ :تكن أف نوسع ىذا الشرط قليبل ،فنقوؿ :اللقي وما يتنزؿ منزلة اللقي ،وضربت لكم مثاال
على ذلك ٔتا إذا كاف ىناؾ راوياف تعاصرا فًتة كافية؛ ألف يسمع كل منهما من اآلخر ،و٫تا ُب بلد واحد
كالكوفة ،وىي بلد صغَت ،وا١تعروؼ أف العلماء وطلبة العلم ٭تتك بعضهم ببعض ،فدواعي اللقاء موجودة
-ببل شك -سنُت طويلة تعاصراىا ،وأيضا البلد واحد -فببل شك -أف -يعٍت -اللقاء ٤تتمل جدا.
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فهذا من فوائد معرفة ماذا؟ بلداف الرواة إذا عرفنا البلد ،فيمكن أف نعرؼ اإلسناد ا١تتصل من اإلسناد
ا١ترسل إرساال خفيا ،أما لو عرفنا أف ىذا مصري ،واآلخر خراساشل ،وعرفنا أف أحد٫تا دل يرحل للبلد
اآلخر ،ىنا -ببل شك -أنو يًتجح مذىب البخاري ترجيحا متأكدا ُب ىذه اٟتالة؛ ألف ىناؾ غلبة ظن
على أف أحد٫تا دل يسمع من اآلخر.
وعلى كل حاؿ مسلم -رٛتو اهلل -أنا ال ٭تضرشل اآلف ٖتديد دقيق ١تسألة ا١تعاصرة ،لكن الذي يظهر
أنو يتوسع فيهاْ ،تيث إنو يوسع ا١تفهوـ أيضا ولو اختلفت البلداف ،ودل يكن ىناؾ ما يدؿ على أف أحد٫تا
رحل إذل بلد اآلخر ،أو أهنما اشًتكا ُب فًتة زمنية معينة ُب الذىاب إذل بلد معينة كمكة ،أو ا١تدينة ،فبل
أعرؼ أف مسلم -رٛتو اهلل -يعٍت -يشًتط ىذه الشروط ،أو ٭تدد ىذه اٟتدود ،فالذي يظهر أنو توسع ُب
مفهوـ الشرط توسعاْ ،تيث إف ىناؾ من ينتقد بعض األحاديث اليت عنده؛ ٢تذا السبب ،فهناؾ  -يعٍت-
بعض االنقطاع أحيانا ُب بعض األحاديث اليت انتقدىا عليو الدارقطٍت .

معرفة أحوال الرواة
وأحوا٢تم :تعديبل وٕتر٭تا وجهالة.
من ا١تهم أيضا معرفة أحواؿ الرواة وأحواؿ الرواة كما ىو مذكور من حيث العدالة ،أو اٞترح ،أو ا١ترتبة
الوسط وىي اٞتهالة فببل شك أننا حينما نعرؼ أف ىذا الراوي عادؿ حافظ ،أو أنو ٣تروح سواء ُب عدالتو،
أو ُب حفظو ،ىذا ينبٍت عليو معرفة ىذا السند ،ىل ىو صحيح أـ غَت صحيح ؟ وإذا دل نعرؼ ،ودل يتحدد
ىل ىذا الرجل عدؿ أـ مطعوف فيو ؟ فحُت ذاؾ ىذا الراوي يقاؿ لو :إف ىذا ٣تهوؿ اٟتاؿ على ما سبق
تفصيلو .ىذا يعترب -تقريبا -كالتكرار لبعض ا١تسائل اليت أخذناىا سابقا ُب معرفة أسباب الطعوف ُب الراوي
.
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كذلك أيضا من األمور ا١تهمة لطالب العلم معرفة مراتب اٞترح والتعديل ،ومعرفة مراتب اٞترح
والتعديل ىذه من األ٫تية ٔتكاف؛ ألف ّٔا يستطيع أف يتحدد عند طالب العلم ىل ىذا اٟتديث من أعلى
درجات الصحيح ،أو من أوسط درجات الصحيح ،أو من أنزؿ درجات الصحيح كما سبق أف مثلنا لذلك
بأمثلة ،فمثبل شعبة ،عن أيب إسحاؽ ،عن علقمة عن ابن مسعود ىذا من أعلى درجات الصحيحٛ ،تاد
بن سلمة ،عن ثابت ،عن أنس من أوسط درجات الصحيح  ،العبلء بن عبد الرٛتن ،عن أبيو ،عن أيب
ىريرة ىذا من أنزؿ درجات الصحيح ،كذلك سهيل بن أيب صاحل ،عن أبيو ،عن أيب ىريرة ىذا من أنزؿ
درجات الصحيح.
كذلك أيضا معرفة اٟتديث ىل ىو صحيح ،أو حسن؛ ولذلك ٕتدوف -يعٍتُ -ب ٖتديد مراتب اٞترح
والتعديل أف مراتب -مثبل -اٟتديث الصحيح تقع ُب ثبلث مراتب ،واٟتديث اٟتسن يقع ُب ا١ترتبة الرابعة ،
ف ثبلث مراتب كلها أصحأّم حديثهم حديث صحيح ،لكن بعضهم أعلى من بعض ،وىكذا ،وكذلك
الذي ويليها ،وىو اٟتديث اٟتسن فهو ُب مرتبة دوف ذلكٍ ،ب إذا نزلنا ٧تد مرتبتُت أخريُت  ،و٫تا اللذاف
حديثهما يعترب من اٟتديث الضعيف  ،لكن ضعفو ضعف يسَتْ ،تيث إذا انضاؼ لو طريق آخر ا٧ترب
الضعف ،وأصبح اٟتديث حسنا لغَته ،كذلك -أيضا -إذا أتينا ١تراتب اٞترح ،فنجد أعبلىا ٦تن ال يؤبو
ٟتديثهم إطبلقا ،وىم أصحاب اٟتديث ا١توضوع ،وكذلك اليت تليها إما اٟتديث ا١توضوع ،أو ما يقاربو،
وىو ا١تًتوؾ ،وكذلك اليت تليها وىم الذين -أيضا -حديثهم الذي يقرب من أصحاب ا١ترتبة السابقة ،وىو
الضعيف جدا ،ويقاؿ لو :ا١تًتوؾ أيضا.
وىناؾ مراتب تليها قد يكوف ىناؾ اختبلؼ بُت بعض الناس ،أو بُت آّتهدين من العلماء ُب ٖتديد
أصحاب كل مرتبة ،فا١تراتب الثبلث تليها مرتبتاف ،ٯتكن أف ينجرب حديثهما ،وىم أصحاب ا٠تامسة
والسادسة ٔتعٌت ىذا الًتقيم .أما الرابعة فقد يقبلها قوـ ُب الشواىد وا١تتابعات ،وقد يرفضها قوـ آخروف،
ومن أراد االستزادة ،فعليو ٔتراجعة ا١تراتب اليت ذكرىا اٟتافظ ابن حجر ُب مقدمة كتابو "تقريب التهذيب"
فإنو قسم مراتب التعديل إذل ست مراتب ،وقسم مراتب اٞترح إذل ست مراتب ،فمراتب التعديل :ثبلث

449

متن نخبة الفكر
منها أحاديث حديثها حديث صحيح ،والرابعة حديثها حديث حسن ،ومرتبتاف حديثهما حديث ضعيف،
لكنو ينجرب.

مراتب الجرح والتعديل
دجاؿ ،أو وضَّاع ،أو َّ
كذاب .وأسهلها:
ومراتب اٞترح :وأسوأىا الوصف بأفعل ،كأكذب الناسٍ ،بَّ َّ
الوصف بأفعل :كأوثق الناسٍ ،ب ما تأكد
لُت ،أو سيئ اٟتفظ ،أو فيو مقاؿ .ومراتب التعديل :وأرفعها
ُ
بصفة أو صفتُت كثقة ثقة ،أو ثقة حافظ وأدناىا ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح :كشيخ.
مراتب اٞترح بناء على ىذا التنزؿ -يعٍت -من األحسن إذل األسوأ  .ا١ترتبة األوذل والثانية :حديثهما
حديث ضعيف ،ولكنو ينجرب .الثالثة٤ :تل نظر كما قلت لكم .أما الثبلث األخر :فحديثهم ال يقبل
بالشواىد وال ا١تتابعات ،حسب ما ذكرت لكم ،بعضو موضوع ،وبعضو قريب من ا١توضوع ،وبعضو ضعيف
جدا ،وىذا الذي يشَت إليو اآلف اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -حينما قاؿ :وأسوأىا -يعٍت أسوأ مراتب
اٞترح -الوصف بأفعل كأكذب الناس ،أو مثل قو٢تم :ركن الكذب ،أو ٨تو ذلك من العبارات اليت تدؿ
على ا١تبالغة ُب الوصف بالكذب ووضع اٟتديثٍ ،ب اليت تليها ،وىي دجاؿ وضاع ،أو كذاب ىي -يعٍت-
حكمها حكم سابقتها -يعٍت -حديثهم حديث ماذا؟ موضوع أيضا.
التي تليها :ىي اليت يقاؿ ٟتديثهم ا١تًتوؾ ،وىو ا١تتهم بالوضع ومن كاف قريبا منو.
أسهلها :أسهل ىذه ا١تراتب -اليت ىي مراتب اٞترح ،كما قاؿ اٟتافظ -لُت ،أو سيئ اٟتفظ ،أو فيو
مقاؿ ،ببل شك أف ىذه العبارات تشَت إذل أف ىذا الراوي عدؿ ُب نفسو ،لكن الطعن أين جاء؟ جاء ُب
ضبطو وُب حفظو ،وىذا -يعٍت -أمره أسهل .يقوؿ :بُت ىذه ا١تراتب مراتب .
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فمن جملة ىذه المراتب :مثل قو٢تم :مًتوؾ ،أو ساقط ،أو فاحش الغلط إذل غَت ذلك ،بُت اليت ىي
األسهل ،وبُت اليت ىي األعلى كذلك أيضا مراتب التعديل ،أرفعها الوصف بأفعل ،مثل قو٢تم :أوثق الناس،
أو فبلف كأنو مصحف ،أو فبلف ال يسأؿ عنو ،أو ىو يسأؿ عن الناس ،أو ٨تو ىذه العبارات ،اليت تدؿ
على ا١تبالغة ُب التوثيق.
تليها درجة :وىي ما تأكد بصفة ،أو صفتُت ،صفة :مثل قو٢تم :ثقة ثقة ،صفتُت كقو٢تم :ثقة حافظ
يعٍت -وصفو بالثقة وباٟتفظ ،فوصفو باٟتفظ تأكيدا ١تسألة الثقة.تليها ما دؿ على التوثيق فقط ،دوف التأكيد ،مثل قو٢تم :فبلف ثقة ،فبلف حافظ ،و٨تو ذلك.
أدناىا -أدني مراتب التعديل -يقول :ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح .أسهل التجريح :ما ىو؟
لُت ،أو سيئ اٟتفظ ،أو بو مقاؿ ،فا١ترتبة اليت تقارب ىذه ا١ترتبة ىي اليت يقاؿ ٢تم شيخ ،أو صاحل
اٟتديث ،أو ٨تو ىذه العبارات ،كل ىؤالء من أصحاب ىذه ا١ترتبة اليت ىي األدسل.

من يعتد بقولو في الجرح والتعديل
عارؼ بأسبأّا ،ولو من و ٍ
وتقبل التزكية من ٍ
احد على األصح.
ُ

بعد ذلك يتطرؽ اٟتافظ -رٛتو اهلل -إذل من يعتد بقولو ُب اٞترح والتعديل ،وما اٟتكم إذا ما تعارض

اٞترح والتعديل ُب راو من الرواة؟ فمن الذي يقبل منو اٞترح والتعديل؟
قال :تقبل التزكية من عارؼ بأسبأّا ،ولو من واحد على األصح .
فالتزكية أحيانا ٧تد أف ىناؾ من الناس من يكوف سطحيا ُب أحكامو ،مثل بعضهم حينما سئل عن
راو من الرواة ،قاؿ :إنو ثقة؛ أال ترى إذل طوؿ ٟتيتو وٛترمها ،فحكم عليو بالثقة من جراء ماذا؟ من جراء
أمر ظاىر ،ىذا يدؿ على أنو غَت عارؼ بأسباب التزكية.
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أسباب التزكية :ا١تراد عدالة الراوي نفسو ،وضبطو أيضا ،ىذه ىي أسباب التزكية اليت ينبغي للمجرح
وا١تعدؿ أف يعتٍت ّٔا ،قاؿ :ولو من واحد على األصح وىذا ٮتتلف -يعٍت -يدؿ على ا٠تبلؼ ،الفرؽ بُت
التزكية وبُت الشهادة ،فمثبل لو جئت إذل القاضي برجل ،فيقوؿ لك :ائتٍت برجلُت يزكيانو ،يزكياف من ؟ ىذا
الشاىد؛ فالسبب أف احملدثُت يربطوف أحيانا بُت الشهادة وبُت الرواية ،فيقولوف :الشهادة كالرواية إال أهنا
ٗتتلف عنها ُب بعض الوجوه ،ما ىي ىذه الوجوه اليت ٗتتلف فيها الشهادة عن الرواية؟
من جملتها :مسألة التزكية ،قالواٗ :تتلف الشهادة عن الرواية ُب التزكية؛ ألف التزكية ىنا كاٟتكم،
واٟتكم ال يشًتط أف يكوف صادرا من اثنُت ،فالقاضي الذي يصدر حكما من األحكاـ ،ىل يشًتط أف
يضاؼ إليو قاض آخر؟ ال .يكتفى بواحد ،فقالوا :التزكية ىنا كاٟتكم ٘تاما.
من أيضا ا١تسائل اليت ينبغي التنبيو عليها :أف التزكية أيضا تقبل ،ولو من عبد ٦تلوؾ ،بل ولو من امرأة؛
ألنكم تعلموف أف شهادة ا١ترأة عبارة عن كم؟ عن نصف شهادة الرجل ،وشهادة العبد غَت مقبولة ،العبد
ا١تملوؾ ال تقبل شهادتو عند القضاة ،لكنها ُب الرواية ٗتتلف ،فبل فرؽ لو جاء ىؤالء وزكوا راويا من الرواة،
وىم من أىل التزكية ،فيقبل حُت ذاؾ ،تقبل حُت ذاؾ تزكيتهما.
يعني٦ :تن يعتد بقو٢تم ُب اٞترح والتعديل ،قد يقوؿ قائل :كيف نعرؼ من يعتد بقو٢تم ُب اٞترح
والتعديل؟
أقول :العلماء خدموكم ما خلوا لكم شيئا- ،يعٍت -لو رجعتم -مثبل١ -تقدمة كتاب "الكامل" البن
عدي ،فإذا بو ذكر ُب مقدمة كتابو :من ىم الذين يرجع إليهم ُب التجريح والتعديل؟ .ولو رجعتم إذل تذكره
اٟتفاظ للذىيب اليت أشرت إليها قبل قليل ،ىو نص على أف ىؤالء الذين ترجم ٢تم ُب تذكرة اٟتفاظ ،ىم
الذين يعتد بقو٢تم ُب التجريح والتعديل .لو -أيضا -رسالة ٥تتصرة كأهنا ٥تتصرة لتذكرة اٟتفاظ ،وعنواهنا -
ومطبوعة -عنواهنا" :ذكر من يعتمد قولو ُب اٞترح والتعديل"  ،فإذا مثبل ذكرت بقوؿ من األقواؿ ُب راو من
الرواة ،وأنت ال تعرؼ -مثبل -ىذا الرجل كأف يقوؿ :لك -مثبل -اٟتافظ ابن حجر ،وقاؿ ابن الربقي:
ضعيف .أنت ال تعرؼ ابن الربقي ىذا ،صحيح تعرؼ اإلماـ أٛتد ،وابن معُت ،وعلي بن ا١تديٍت ،وتعرؼ
أف ىؤالء ىم الذين يتكلموف ُب الرجاؿ جرحا وتعديبل ،لكن ابن الربقي ال تعرفو ،فنقوؿ لك :ارجع لرسالة
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الذىيب تلك "اليت يعتمد قولو ُب اٞترح والتعديل" فتجد أنو ذكر ابن الربقي من ٚتلة من اعتمد قو٢تم،
حينذاؾ تطمئن إذل ىذا اٟتكم الصادر من ىذا الرجل.
يعٍت عند اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهللُ -ب شرحو استطراد -يعٍت -إذا قرأ٘توه -إف شاء اهلل -يعٍت-
ىو مفيد لكن ال حاجة إذل ذكره ،وىو اإلشارة إذل مذىب النسائي وما إذل ذلك ،فهذا -يعٍت -يكفيكم
أف تقرؤوه ُب الشرح ،فنتجاوزه إذل النقطة اليت تليها.
قال:

متى يقدم الجرح على التعديل
٣تمبل على
واٞترح مقدـ على التعديل ،إف صدر مبينا من عارؼ بأسبابو ،فإف خبل عن التعديل قُبل ً
ا١تختار.
ُ
ىذه مسألة -أيها اإلخوة -من أعوص ا١تسائل اليت تكتنف طبلب العلم ُب حاؿ ْتثهم عن راو من
الرواة ،وعن اٟتكم عليو ،فأحيانا إذا فتح الواحد منكم -مثبل" -مهذيب التهذيب" فيجد أف بعض األئمة
يقولوف عن ىذا الرجل :إنو ثقة ،وبعضهم يقولوف :إنو ضعيف ،فيحتار ،بقوؿ من آخذ ؟
ىذا يقول :ثقة ،وىذا يقوؿ :ضعيف ،وكلهم أئمة كيف أستطيع أف أخرج من ىذه الورطة؟
فنقولُ :ب ىذا ،بل قد ٕتد اٟتكم يصدر من إماـ واحد ،فقد يقوؿ ابن معُت مرة :ثقة ،ومرة يقوؿ:
ضعيف ،وىو نفسو واحد ،فما اٟتكم ُب ىذه اٟتاؿ؟
نقول :أمامك أمراف ،فتنظر ُب ىذا الذي جرح وعدؿ ،ىل ىو من الذين يعرفوف أسباب التزكية؟ فإف
صدر ىذا اٟتكم من إماـ عارؼ ،فحُت ذاؾ ىذا تطمئن إذل حكمو -يعٍتُ -ب اٞتملة ،لكن يبقي مسألة
ا١تعارضة ،نظرت ُب الذي عارضو ،وإذا بو أيضا إماـ آخر عارؼ أيضا مثلو ،ففي ىذه اٟتاؿ أنت تتجاوز
إذل ا١تسألة األخرى :فتنظر فتقول :ما داـ أهنما عارفاف بأسباب التزكية وأسباب التجريح ،فإذا أنا أعتمد
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قوؿ من وثق ،فأعتربه ىو األصوب ،فأقوؿ :ىذا الراوي ثقة ،وال يتزحزح عن مرتبة الثقة إذل مرتبة الضعف
إال ْتجة ،فتنظر ُب قوؿ الذي جرح ىل جاء ّترح مفسر ،أو دل يأت ّترح مفسر ،فإف جاء ّترح مفسر،
فاٞترح ا١تفسر مقدـ على التعديل ُب ىذه اٟتاؿ ،فلو قاؿ مثبل أحد األئمة العارفُت :فبلف ثقة ،وقاؿ
اآلخر :ال .بل فبلف غَت ثقة؛ ألشل رأيتو يشرب ا٠تمر ،أو ألف فبلنا حدثٍت أنو رآه يشرب ا٠تمر ،فحُت
ذاؾ ٨تمل قوؿ الذي قاؿ ثقة على ماذا؟ نقوؿ :إنو وثقو ْتسب ماذا؟ ْتسب ما ظهر لو لكن ىذا جاء
ٔتزيد علم ،فجاء ّترح مفسر ،فنعذر ذاؾ ألجل توثيقو إياه.
ونقول :جرح ىذا ىو ا١تقدـ؛ ألنو ثقة؛ وألنو أكرب عن أمر يطعن ُب عدالة ذلك الراوي ،لكن ىنا أيضا
مسألة ،قالوا :ال بد أيضا أف يكوف عارفا بأسباب اٞترح ،وأسباب اٞترح ىنا -يعٍتٖ -تتاج إذل مزيد تنفيذ.
يكفيكم أف تعرفوا -يعٍتّٔ -ذا على اإلطبلؽ ،لكن ١تزيد الفائدة أشَت لكم إشارة فقط ّٔذه ا١تناسبة
أنو لو قاؿ :إنو رآه يشرب ا٠تمر ،فهنا ينبغي أف نلتفت إذل أمور أخرى وما ىي؟ ىذه ا٠تمر اليت شرّٔا ىل
ىي ا٠تمر اليت ليس فيها خبلؼ؟ أـ أهنا من األمور ا١تختلف فيها؟ فمثبل أىل الكوفة يشربوف النبيذ ،وإف
كاف مسكرا ،ويشربونو؛ ألهنم يروف أنو غَت حراـ ،ويروف أف احملرـ إ٪تا ىو ما كاف من التمر والعنب ،وما
عدا ذلك ىو غَت حراـ ،حىت وإف أسكر ،فيقصروف اٟترمة على بعض األشياء اليت جاءت ّٔا النصوص،

وال يعتمدوف قوؿ النيب 



ما أسكر كثَته فقليلو حراـ



فتجدىم أحيانا يشربوف النبيذ تدينا -

يعٍت -كأنو يقوؿ :أنا أرى ىذا الرأي وزيادة عليو أؤكد ،فأشربو؛ ولذلك قاؿ العلماء:
إذا رأيت الكوُب يشرب النبيذ -حىت وإف أطلقت عليو اسم ا٠تمر ،أو ا١تسكر -فبل ٕترحو ّٔذا؛ ألنو
يش ربو تدينا ،لكن إذا رأيت البصري يشربو ،نفس الشراب ،فيمكن أف ٕترحو بذلك؛ ألف أىل البصرة يروف
أنو حراـ ،فهذه من األمور اليت نقوؿ :إنو ينبغي للجارح أف يعرؼ ماذا ٬ترح بو.
وبعضهم قد يكوف -يعٍت -جرحو يبٍت على أمر ليس باٞتارح ،فأحدىم مثبل حينما جرحو جرير بن
عبد ا ٟتميد ،جرح ٝتاؽ بن حرب فحينما قيل لو١ :تاذا جرحتو؟ قاؿ :ألشل رأيتو يبوؿ قائما .فهل ٔتجرد

البوؿ قائما ٬ترح الراوي؛ ألنو أخذ ْتديث جاء عن النيب 
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أيضا -حديث آخر يعارض ظاىر ىذا اٟتديث ،وىو  أف النيب  أتى سباطة قوـ فباؿ قائما  فإذا
كاف ٝتاؽ بن حرب رأى أف ىذا األمر جائز ،ففعل كما فعل النيب  فجرحو جرير بن عبد اٟتميد ّٔذا
السبب ،فهذا أيضا ىو الذي يدعوىم إذل أف يقولوا :ال بد أف يكوف اٞترح مفسرا ،فلو أخذ ّترح جرير بن
عبد اٟتميد على اإلطبلؽ؛ لقدحت ٝتاؽ بن حرب ،لكن حينما سئل ١تاذا جرحتو ؟ قاؿ :ألشل رأيتو يفعل
ىذا -يعٍت -يبوؿ قائما.
كذلك أيضا شعبة جرح ا١تنهاؿ بن عمرو ،فحينما سئل ١تاذا جرحتو ؟ قاؿ :ألشل مررت أماـ بابو،
فسمعت ُب بيتو صوت طنبور ،الطنبور :من اآلالت ا١توسيقية ،فقيل لو :ىبل سألتو عن ذلك الصوت!
قاؿ :ال دل أسألو.
فا١تزي -رٛتو اهلل -حينما ذكر ىذه ا١تقولة ،عقب -مع الفارؽ الزمٍت بينو وبُت شعبة -قاؿ :قلت :ىبل
سألتو! لعلو كاف ال يعلم ،قد يكوف ُب بيتو سفيو ،وليس بشرط أف يكوف ىذا الصوت -يعٍت -صادرا عن
إقرار من ا١تنهاؿ بن عمرو ٢تذا ا١تنكر ُب بيتو.
ويعتربوف ٝتاع اآلالت من األمور احمل رمة القادحة ُب عدالة الرواة ،باإلضافة إذل أف ىناؾ عُت توجيو
آخر ّٔذه ا١تسألة ،عندما أقوؿ :بأنو ليس ا١تقصود اٟتديث عن اٞترح الذي صدر من شبعو للمنهاؿ بن
عمرو ،وإ٪تا ا١تقصود التوضيح ُب ىذه ا١تسألة.
يبقى أمر آخر -أيها األخوة -وىو إذا ما استطعنا أف ٪تيز ،فوجدنا -يعٍت -عبارة صدرت من أيب
حاًب الرازي ُب تضعيف راو ،وىي تشعر بأف ىذا التضعيف ألجل سوء حفظو كأف يقوؿ :يكتب حديثو،
وال ٭تتج بوٍ ،ب معٍت ذلك أنو يرى أف ىذا الراوي ،ماذا يرى؟ أنو عادؿ ،لكنو ُب حفظو شيء؛ ولذلك
يكتب حديثو ،ولكن ال ٭تتج بوٍ ،ب ٧تد ىذا الراوي وثقو اٟتاكم وابن حبافٍ ،ب ٧تد اإلماـ أٛتد قاؿ عن
ىذا الراوي :ال بأس بو.
فاآلف عندنا جاءت ثبلث مراتب ،بعضهم وثقو ،وبعضهم ضعفو وبعضهم جعلو ُب مرتبة الوسط،
وىي ال بأس بو ،فماذا نفعل ُب ىذه اٟتاؿ؟
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ىذا يعتمد على ىذه ا١تسألة اليت سأؿ عنها أحد اإلخوة ،وىي اختبلؼ األئمة ُب نقدىم الذي جاء،
ومناىجهم ُب ذلك ،فمنهم ا١تتشدد ،ومنهم ا١تتساىل ،ومنهم ا١تعتدؿ ،فإذا نظرنا أليب حاًب الرازي -رٛتو
اهلل -فإذا بو من ا١تتشددين ُب اٞترح٬ ،ترح الراوي بأدسل سبب ،وإذا نظرنا البن حباف واٟتاكم ،فإذا ّٔما
من ا١تتساىلُت ُب التوثيق ،وإذا نظرنا لئلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -فإذا بو من ماذا؟ من ا١تعتدلُت ،فمثل ىذا
الراوي الذي صدرت لو ىذه األحكاـ الثبلثة نقوؿ :الوسط ىو قوؿ من؟ قوؿ اإلماـ أٛتد ،وىو ا١تعترب
١تاذا؟ ألنو معتدؿ؛ وألف ُب قولو ما يشعر بالفرؽ بُت قوؿ آّرح ،وقوؿ ا١توثق ،فأبو حاًب الرازي نظر إذل
جوانب الضعف ُب ىذا الراوي ،وابن حباف واٟتاكم نظرا إذل جوانب اإلصابة ُب ىذا الراوي ،فكل منهما
نظر إذل طرؼ من األطراؼ فقط ،ودل ينظر إذل العموـ ،فهذا حكم من ىنا من ىذه الزاوية ،وذلك حكم
من الزاوية األخرى.
ولكن اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -جاء ُب حكمو وسطا ،فاألوذل وىو األصح ُب حق ىذا الراوي أف يقاؿ
عنو :إنو ال بأس بؤ ،تعٌت أنو دل يرتق لدرجة الثقة الذي حديثو ُب عداد اٟتديث الصحيح ،كما قاؿ ابن
حباف واٟتاكم ،وال ينزؿ للرجل الذي حديثو حديث ضعيف كما قاؿ أبو حاًب الرازي ،بل ىو حديثو
حديث حسن.
ىذا الكبلـ كلو -أيها األخوةُ -ب حاؿ تعارض اٞترح مع التعديل ،لكن إذا جاءنا تعديل فقط فماذا
نفعل؟
نقبلو إذا جاءنا تعديل ،وال يعلم لو جرح ،فنقبلو ،وإذا جاءنا جرح ال يعلم لو تعديل ماذا نفعل؟ ىنا
نص عليو اٟتافظ ابن حجر قاؿ :فإف خبل عن التعديل قبل ٣تمبل على ا١تختار  ،فإ٪تا قاؿ" :على ا١تختار"
دؿ على أف ىناؾ أيش؟ دؿ على أف ىناؾ خبلفا ،وا٠تبلؼ يكمن ُب ىذا الرجل ما داـ أف اٞترح الذي
ورد فيو جرح غَت مفسر ،فقالوا :قاؿ بعضهم :األصل فيو العدالة ،وكيف نقبل جرحا غَت مفسر ،فقد يكوف
اٟتكم ىنا كاٟتكم ُب حالة تعارض اٞترح مع التعديل ،لكن األصوب وا١تختار أف اٞترح آّمل ُب ىذه
اٟتاؿ يقبل؛ ألف ىذا الراوي ال ٮتلو من أحد أمرين :إما أف نقبل ىذا اٞترح آّمل فيو ،أو يكوف ماذا؟ أو
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يكوف ٣تهوال ،وآّهوؿ حديثو ماذا؟ حديث ضعيف ، ،فالضعف ٤تيط ّٔذا الراوي ،من ىنا ،وال من ىنا -
يعٍت -طلع فوؽ وال نزؿ ٖتت ،األمر واضح.
قال بعد ذلك:

الكنى واألسماء
فصل ،ومن ا١تهم معرفة كٌت ا١تسمُت وأٝتاء ا١تكنُت ،ومن اٝتو كنيتو ،ومن كثرت كناه ،أو نعوتو ومن
وافقت كنيتو اسم أبيو ،أو بالعكس ،أو كنيتو كنية زوجتو ،ومن نسب إذل غَت أبيو  ،أو إذل ّْأمو  ،أو إذل
فصاعدا ،ومن
غَت ما يسبق إذل الفهم  ،ومن اتفق اٝتو واسم أبيو وجدّْه  ،أو اسم شيخو وشيخ شيخو
ً
الراوي عنو.
اتفق اسم شيخو و َّ
ىذه ا١تسائل كلها مهمة جدا للذي يريد أف يبحث عن الرواة ،فلو جاء أحدكم إذل كتاب مثبل "تقريب
التهذيب" وأمامو ُب اإلسناد رجل يقاؿ لو مثبل :أبو اٞتوزاء ،فأين يذىب؟ ىذا الكتاب مرتب على حروؼ
ا١تعجم ،يذىب إذل حرؼ األلف؛ ألنو يبدأ بػأيب اٞتوزاء ،يبدأ ٔتاذا؟ باأللف .لو ذىب إذل حرؼ األلف،
وتصفحو سطرا سطرا١ ،تا وجد ىذا الراوي .طيب ،قد يقوؿ قائل٨ :تذؼ كلمة "أبو" ،ونذىب إذل اٞتوزاء،
نأخذ حرؼ ماذا؟ حرؼ اٞتيم .أقوؿ :لو ذىبت إذل حرؼ اٞتيم ،وتصفحتو سطرا سطرا ١تا وجدت ٢تذا
الراوي ذكرا ،فإذا كيف تعرؼ ىذا الراوي إما أف تكوف مستحضرا الٝتو ،أو تستعُت على ذلك بالكتب
اليت خدمتك ُب ىذا ،فهناؾ من العلماء من ألف ُب كٌت الرواة؛ ألهنا مهمة ،فالبخاري جعل آخر تارٮتو
كتابا يقاؿ لو :الكٌتٕ ،تد ه يذكر كنية الراوي ،ويقوؿ :ىو فبلف ابن فبلف ،كذلك مسلم -رٛتو اهلل -لو
كتاب الكٌت ،وكبل٫تا مطبوع -يعٍت -كتاب الكٌت للبخاري ،وكتاب الكٌت ١تسلم.
اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -لو كتاب الكٌت .الدواليب لو كتاب الكٌت ،وغَتىم وغَتىم .كلهم عنوا ّٔذا
الفن؛ لشعورىم بأ٫تيتو ،فإذا ما جئت -مثبل -إذل كتاب "تقريب التهذيب" وأمامك راو ذكر ُب السند
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بالكنية ،وليكن -مثبل -أبو إسحاؽ السبيعي ،أنت ال تذىب ال ٟترؼ األلف وال ٟترؼ السُت ،وال
شيءٕ .تد اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -جعل ُب آخر الكتاب بابا للكٌت ،ويرتبها ْتسب اٟتروؼ مع
حذفو لكلم ة "أبو" فتجده يقوؿ :أبو إسحاؽ ،أين يضعو؟ ُب حرؼ األلف بعدىا ماذا؟ بعدىا السُت،
بعدىا حاء -يعٍت -مثبل أبو إسرائيل ،أيهما يقدـ :أبا إسحاؽ ،أو أبا إسرائيل؟ يقدـ أبا إسحاؽ على أيب
إسرائيل؛ ألف بعد السُت ماذا؟ حاء ،وبعد السُت راءٍ ،ب يقوؿ لك :ىو عمرو بن عبد اهلل ا٢تمداشل ،فًتجع
إذل حرؼ أيش؟ إذل حرؼ العُت بعدىا ميم ،بعدىا راء ،فتجد عمرو بن عبد اهلل ا٢تمداشل .أبو إسحاؽ
السبيعيٍ ،ب يذكر لك ترٚتتو ،فهذه ىي فائدة معرفة الكٌت؛ ألنك ٖتتاج إذل معرفة ىذا الراوي ىل ىو ثقة،
أو غَت ثقة ،وأين تعثر على ترٚتتو؟ ال بد أف مهتدي لذلك ٔتفاتيح تعرفو.
وأٝتاء ا١تكنُت -يعٍت -اآلف ىنا ا١تسموف .وإسناد ا١تكنُت ،قد يأتيك الراوي مثبل مذكورا باٝتو ،وىو
مشهور بكنيتو ،فأنت حُت ذاؾ- ..مثل أيب ىريرة ،حُت ٬تيء مثبل حدثٍت عبد الرٛتن بن صخر ،فتذىب
مثبل إذل عبد الرٛتن بن صخر ُب "تقريب التهذيب" ما ٕتده مثبل ُب حرؼ العُت بعدىا الباء بعدىا الداؿ،
لكن لو ذىبت إذل الكٌت ُب آخر الكتابٕ ،تده يقوؿ :أبو ىريرةٍ ،ب يًتجم لو ُب ذلك ا١توضع ،ويقوؿ:
اختلف ُب اٝتو فيقوؿ :ىو عبد الرٛتن بن صخر ،وقيل :كذا ،وقيل :كذا ،ويذكر ا٠تبلؼ.
فمعرفة أٝتاء ا١تسمُت ،أو كٌت ا١تسمُت ،كبل٫تا مهم .ومن اٝتو كنيتو :بعض الرواة اٝتو ىو كنيتو ،مثل
ما قيل عن أيب سلمة بن عبد الرٛتن ،قالوا :اٝتو كنيتو ،ىذا ىو اٝتو ما لو اسم ،ومن كثرت كناه ،أو
نعوتو ،مثل لذلك بابن جريج ،فابن جريج قاؿ :لو كنيتاف أبو الوليد وأبو خالد ،فأحيانا قد يرد عندؾ ُب
اإلسن اد بأيب الوليد ،وأحيانا بأيب خالد ،فأنت حُت ذاؾ تعرؼ أف ابن جرير يكٌت ّٔاتُت الكنينت ،أو نعوتو
،يعٍت :صفاتو ،أو ألقابو ،فبعضهم مثبل قد يقاؿ لو مثبل :فبلف ا٠تراساشل البزار ،أو البزاز ،أو ٨تو ذلك،
فخراساشل وبزاز ،ورٔتا مثبل أضيف أيضا إليو صنعة من الصنعات ،كقولو :ا٠تياط البزاز إذل غَت ذلك ،فهذه
النعوت واأللقاب تفيدؾ ،يعٍتُ :ب حالة تعددىا يبحث عنو ىنا ،وتبحث عنو ىناؾ ،وكل ىذا ٦تا ألف فيو
العلماء ،فمثبل لو جئت لكتاب "األنساب" للسمعاشل مثبل جاءؾ رجل يقاؿ لو :البزاز تذىب إذل حرؼ
الباء ُب كتاب "األنساب" للسمعاشل بعده زاي ،بعد الزاي ألف بعدىا زاي أخرى ،فتجده يقوؿ :البزاز ىذه
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النسبة إذل من يبيع البز ،وىي الثياب ،و٦تن اشتهر ّٔذه النسبة فبلف وفبلف وفبلف ،وىكذا يبدأ يعدد لك،
فيبُت لك من ىذا الرجل الذي يقاؿ لو :البزاز ،وىكذا .
قال :ومن وافقت كنيتو اسم أبيو ،ومثل ٢تذا ٔتثاؿ واضح-:يعٍت -كأيب إسحاؽ إبراىيم بن إسحاؽ
النداىي.
فائدة :ىذا والذي بعده كذلك .قاؿ :أو بالعكس يعٍت -من وافقت كنيتو اسم أبيو ،ومن وافق اٝتو
كنية أبيو كإسحاؽ بن أيب إسحاؽ السبيعي .كل ىذا مفيد جدا ُب معرفة اإلسناد ،إنو ليس فيو أدسل غلط،
فبعض الناس مثبل لو جاءه إسحاؽ بن أيب إسحاؽ ،رٔتا ظن أف ُب اإلسناد غلطا ،أو كإسحاؽ ابن
إسحاؽ عن أيب إسحاؽ يظن أف ُب اإلسناد غلطا ّٔذا التكرار ،فإذا عرؼ أف ىناؾ -فعبل -من الرواة من
يقاؿ لو ىكذا ،أو يكٌت ّٔذه الكنية ،أو ما إذل ذلك ،فحُت ذاؾ ال يعتقد إطبلقا أف ُب اإلسناد أدسل
غلط  ،ويعرؼ أف ىذا اإلسناد على الصواب ،ولكن عليو أف يعرؼ ا١تفاتيح اليت بواسطتها يعثر على ترٚتة
ىذا الراوي ُب كتب الًتاجم.
قال :أو وافقت كنيتو كنية زوجو كأيب أيوب األنصاري وأـ أيوب ٧تد أحيانا ُب بعض األحاديث يأٌب
ُب اإلسناد عن أـ أيوب ،عن أيب أيوب ،وىناؾ أحاديث تروى ىكذا ّٔذه الصورة ،أذكر -يعٍت -من
ٚتلتها حديثا من طريق أـ أيوب ،عن أيب أيوب



ُب أف القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ..



ىذا

اٟتديث مروي عن عدة من الصحابة ،من ٚتلتهم أبو أيوب األنصاري -رضي اهلل تعاذل عنو -والراوي لو
ّٔذا اٟتديث ،عن أيب أيوب ،ىي أـ أيوب ،فببل شك أنو إذا عرؼ اإلنساف أف ىناؾ من تشبو كنيتو كنية
زوجتو ،فحُت ذلك يعرؼ أف ىذا اإلسناد صواب ،لكن لو جاء إنساف قليل ا١تعرفة ّٔذا ،رٔتا ظن أف ُب
اإلسناد غلطا ،واألمر ليس كذلك.
وىكذا -أيها األخوة٧ -تد أف كل ىذه األمور اآلتية كلها تشبو -يعٍت -ىذا الذي ذكرناه :من نسب
إذل غَت أبيو ،مثل :قاؿ :ا١تقداد بن األسود صوابو ،أنو ا١تقداد بن عمرو ،ولكنو نسب إذل األسود؛ ألف
األسود كاف تبناه ،قبل ذلك ،فنسب إليو.
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قال :أو نسب إلى أمو مثل :إٝتاعيل بن علية علية :ىي أمو ،وأما ىو فاٝتو اٟتقيقي إٝتاعيل بن
إبراىيم ،فأبوه ىو إبراىيم  ،و٧تده كثَتا ما يقاؿ :ابن علية إٝتاعيل بن علية ،وقد كاف يكره ىذا ،كما قاؿ
اٟتافظ ،فهنا لو ذىبنا إذل إٝتاعيل بن علية ُب كتب الًتاجم :إٝتاعيل ،واسم والده ْترؼ العُت ما ٧تده،
فعلينا أف نعرؼ من ىو إٝتاعيل بن علية ،نعرؼ أنو نسب إذل أمو ،وأما الصواب :أف اٝتو إٝتاعيل بن
إبراىيم.
قال :أو إلى ير ما يسبق إلى الفهم ومثل لذلك ٓتالد اٟتذاء ،قد يظن بعض الناس أنو قيل لو:
اٟتذاء؛ ألنو يصنع األحذية ،والصواب أنو دل يكن صانعا لؤلحذية ،ولكن اختلف ُب سبب نسبتو ىذه،
فقيل :ألنو كاف ٬تالس صانعي األحذية .وقيل :ال ،بل ألنو كاف يقوؿ ُب بعض األحاديث :احذ حذو
كذا ،احذ حذو كذا -يعٍت -انسج على ىذا ا١تنواؿ ،فقيل لو :اٟتذاء؛ لكونو يردد ىذه الكلمة ،وىكذا،
كذلك مثل -أيضا -بسليماف التيمي ،قاؿ :ىو ليس من بٍت تيم ،ولكنو نزؿ بينهم ،فنسب إليهم؛ ٢تذا
السبب .
كذلك أيضا من ا١تهم معرفة من اتفق اٝتو واسم أبيو وجده ،ومثل ٢تذا ٔتثل اٟتسن بن اٟتسن بن
اٟتسن بن علي بن أيب طالب ،ىذا ٧تده يكثر ُب أىل البيت؛ ألف أٝتاءىم تتكرر كثَتا ىكذا ّٔذه الصورة،
فاألب قد يتوَب مبكرا ،كما حصل للحسن بن علي ،واٟتسُت بن علي ،فيسمى ابنو الصغَت الذي توُب أبوه
وىو ُب بطن أمو باسم أبيو ،ورٔتا -أيضا -تكرر األمر ُب نفس ىذا الثاشل؛ فيسمى ابنو أيضا باٝتو،
وىكذا ،فهذا يقع ُب بعض األحياف.
والسبب ُب تنصيصهم على ذلك؛ خشية أف يظن اإلنساف أف ُب اإلسناد خطأ ،وىو جاء على
الصواب ُب حقيقة األمر.
قال :أو -يعني -من اتفق اسمو مع اسم شيخو ،فصاعدا ،مثل عمراف عن عمراف عن عمراف،
فقاؿ :عمراف األوؿ ،ىو عمراف القصَت ،وعمراف الثاشل يقاؿ لو :أبو رجاء العطاردي ،وعمراف الثالث ىو
الصحايب ا١تشهور ،ىو عمراف بن حصُت -رضي اهلل تعاذل عنو-
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٧تد أحيانا أف عمراف القصَت يروي عن عمراف العطاردي ىذا ،والعطاردي يروي عن عمراف بن
اٟتصُت ،فلرٔتا ظن الواحد أف ُب ىذا اإلسناد غلطا ،وىو ليس فيو غلط.
قالوا :من اتفق اسم شيخو والراوي عنو ومثل ٢تذا بأمثلة عديدة ،لكن من أ٫تها :أف ابن جريج يروي
عنو ىشاـ الدستوائي ،آسف :٭تِت بن أيب كثَت يروي عنو ىشاـ الدستوائي ،وىو يروي عن ىشاـ بن عروه،
فلو جاءنا ىشاـ ،عن ٭تِت ،عن ىشاـ رٔتا ظننا أف ُب اإلسناد غلطا ،واألمر ليس كذلك ،بل ىشاـ األوؿ
ىو ىشاـ الدستوائي ،وشيخو ىو ٭تِت بن أيب كثَت ،وشيخ ٭تِت ىو ىشاـ بن عروة.
من أيضا مظنة الوقوع ُب اللبس ىنا ابن أيب ليلى ،عبد الرٛتن بن أيب ليلى من التابعُت األجلة ،ولو ابن
اٝتو ٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى ،فنجد أف ٤تمدا ىذا يقاؿ لو ُب بعض األحياف ابن أيب ليلى ،وأبوه
يقاؿ لو :ابن أيب ليلى ،فلو جاءنا مثبل ُب اإلسناد :حدثنا ابن أيب ليلى ،عن اٟتكم بن عتيبة ،عن ابن أيب
ليلى ،عن ابن مسعود أف النيب  قاؿ كذا ،رٔتا ظننا أف ُب اإلسناد غلطا؛ لكوف ابن أيب ليلى ..بينما ىو
شيخ أصبح تلميذا ،أو تلميذ أصبح شيخا ،ولكن ليس ُب اإلسناد أدشل غلط؛ ألف ابن أيب ليلى األوؿ ىو
ابن ابن أيب ليلى الثاشل ،وبينهما اٟتكم بن عتيبة ،كل ىذا -يعٍت -من األمور اليت ينبغي لطالب العلم أف
يتنبو ٢تا.
لعل ا١تناسب -يعٍت -أف نقف عند ىذا؛ ألنو -يعٍت -الظاىر ما بأيدينا ننهي الكتاب الليلة .لكن -
إف شاء اهللّ -تلسة يسَتة يوـ غد ا٠تميس -إف شاء اهلل -بعد العصر ،ننتهي بإذف اهلل جل وعبل....
نصوب ماذا؟ٟ ..تظة يا إخواف -يعٍت -بعض األخوة يريد بعد الظهر ،فنرى إف كاف األغلبية يريدوف
بعد الظهر ،فما ُب بأس إف شاء اهلل.
فمن يريد بعد الظهر؟ ..طيب ،من يريد بعد العصر؟ واهلل ،العدد متقارب ،لكن -نعم -من الذي
صوت على بعد الظهر ،وليس عنده مانع أف يكوف بعد العصر؟ ..واهلل ،مشكلة؛ نعم كيف ٧تمع؟ واهلل،
أنا بالنسبة عندي عادي بعد الظهر ،أو بعد العصر ،كلها سواء ،عندي ترجيح خبلص ،توافقونٍت..
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خبلص بعد العصر الساعة ٖٓ ٗ:كالعادة .لكن -إف شاء اهلل -ال نطيل -يعٍت -ما بقي إال القليل ،وىو
أيضا أمر يسَتف الباقي إف شاء اهلل ..نعم.
طيب ،خبلص ٧تعلو ٜتسة ،يكوف الدرس مبتدئا الساعة ا٠تامسة إف شاء اهلل ...واهلل ،ما ٗتاؼ ٦تكن
نسوي ٢تم درسا خاصا.
س :يقوؿ أحد اإلخوة :يسألٍت عمن أخذت علم اٟتديث؟
ج :فأقوؿ :أوؿ ما طلبت علم اٟتديث ،وأنا دل أكن -يعٍت -عارفا بأ٫تيتو إذل ىذه الدرجة ،لكن -
يعٍت -سبحاف اهلل! حبب إذل ىكذا وإال حىت دل يكن -يعٍت -ىناؾ اىتماـ من الناس بعلم اٟتديث ،وال
يظهر ىذا إطبلقا ،وكاف ىذا ُب حدوث سنة ٖ ٖٜٔفكنت كما أشرت إذل ذلك سابقا ،حفظت ُب
"قصب السكر" الذي ىو معظم ٩تبة الفكر على الشيخ عبد اهلل اٞتربين -حفظو اهلل -وكاف يشرح رل ،ودل
أنو ا١تنظومة ،وبعد ذلك توقفت حىت دخلت الكلية ،فحينما دخلت الكلية -يعٍت -وجدت أف ىذا العلم
يعٍت -ىو احملبب إذل قليب ،ففي سنوات الكلية -أيضا -تزودت من ىذا ،وجاءت مرحلة الدراسةللماجستَتٍ ،ب السنة التمهيدية ،وكانت مرحلة دٝتة جدا للمصطلح .وكاف يشد على الطالب -يعٍت -إذل
درجة ىائلةٓ ،تاصة ُب السنوات اليت درسنا فيها ،ال يرحم إطبلقا ُب أف ٮتطئ ُب شيء من األشياء ،أبدا،
فكانت مفيدة رل غاية اإلفادة جدا ،ومنها انتفعت ْ-تمد اهلل ٍ-ب جاء بعد ذلك مرحلة التطبيق ُب ٗتريج
األحاديث ،وٓتاصة ُب الرسائل ،فكل ىذا -يعٍت -توافر بعضها على بعض.
س :تقوؿ :ما حكم اٟتديث الذي ُب سنده اضطراب ،ىل ىو فبلف عن فبلف ،مع أف كبل منهما
ثقة ،فهل يكوف ضعيفا؟
ج :أقوؿ ىذا سبق أف أشرنا إليو ،إف كاف ٯتكن اٞتمع بُت اٟتديثُت ،كأف يكوف ىذا من قبيل ا١تزيد
ا١تتصل األسانيد -مثبل -فهذا أوذل إف دل ٯتكن اٞتمع بُت اٟتديثُتٞ ،تأنا إذل الًتجيح ،أي ىذين الثقتُت
أرجح ىذا ،أو ذاؾ ،فإف كانا ُب درجة واحدة ،وليس عندنا مرجح آخر ،من جهة أخرى ،فحُت ذاؾ يعد
ىذا من ا١تضطرب ،مضطرب اٟتديث ،وىو من أنواع اٟتديث الضعيف.
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س :يقوؿ :ىل صحيح أف أبا بكر وعمر -رضي اهلل عنهما -كانا ال يقببلف اٟتديث إال بشاىد ،وأف

علي بن أيب طالب كاف يستحلف عند ٝتاعو اٟتديث من ٤تدثو ،أنو ٝتعو من رسوؿ اهلل 

أوليس ُب

ىذا طعن للصحابة ،وعدـ الوثوؽ ّٔم؟
ج :أقوؿ :ىذه ا١تسألة ُب اٟتقيقة ٖتتاج إذل -يعٍت -تفصيل قليل ،فهذه األمور اليت أشار إليها األخ-
من األدلة اليت يستدؿ ّٔا من ال يرى حجية أحاديث اآلحاد ،فاٞتواب بكل يسر ،وكل سهولة عليو ،يقاؿ
لو :أنت اآلف -يعٍت -خلطت ُب ا١تسألة ،فهل إذا جاءؾ اٟتديث من طريقُت ،كما تزعم اآلف عن أيب بكر
وعمر وعن علي ،أو جاءؾ أحد ،واستحلفتو ،أو وجد أنو حلف ،فحلف على ذلك اٟتديث ينتهي األمر،
وتقبلو؟ فتجد أنو يقوؿ :ال ،ألنو ما يزاؿ اٟتديث عنده ّٔذه الصورة ،حديث ماذا؟ ال يزاؿ عنده حديث
آحاد ،لكنو كالذي يصطاد ُب ا١تاء العكر ،فهو يريد -فقط -من ىذه األمور أف يطعن -فقط -ال أف
يستدؿ ّٔا ،فنقوؿ :إما خذ ىذه األحاديث برمتها ،وإال دعها برمتها ،فليست من اختصاصك ،أما اٞتواب
عن ىذه األحاديث -يعٍت -على تفصيل قليل ،فحديث أيب بكر  أنو ما قبل حديث ا١تغَتة بن شعبة
ُب توريث اٞتدة ،إال بعد أف شهد معو ٤تمد بن مسلمة األنصاري ،فهو حديث ضعيف ،وأما حديث عمر

بن ا٠تطاب 
االستئذاف ،فعمر  كاف واليا ،وكاف يريد أف يؤكد على الصحابة -وىذا منهج لو معروؼ -أف يتحرزوا
ُب رواية اٟتديث عن النيب  وأيضا ىو تعجب عجبا تاما ،كيف أنو كاف مبلزما للنيب -صلى اهلل وعليو
الذي طلب فيو من أيب موسى األشعري أف يأتيو بشاىد يشهد معو ُب حديث

وسلم -كيف فاتتو ىذه السنة العملية طيلة ىذه السنوات ،ما حفظها ،وال عرفها ،وىي مسألة االستئذاف؟
سنة عملية كيف فا تتو؟ فأراد أف يتوثق ،والدليل أنو ُب هناية اٟتديث قاؿ أليب موسى :أما إشل دل أمهمك،
ولكٍت أحببت أف أتثبت.
وإذا ما نظرنا لعمر بن ا٠تطاب ،ىل ىذا منهج موجود عنده ُب ٚتيع األحياف ،وإذا بو ليس منهجا
موجودا عنده ،فهو قبل حديث عبد الرٛتن بن عوؼ -فقطُ -ب الطاعوف ،وىو فرد ،ودل يطلب منو

463

متن نخبة الفكر
شاىدا ،وال بينة ،وقبل حديثو أيضا حديث عبد الرٛتن بن عوؼ ُب مسألة فرض اٞتزية على آّوس :أف
النيب  قاؿ  :سنوا ّٔم سنة أىل الكتاب



ودل يأتو ّٔذا اٟتديث إال عبد الرٛتن بن عوؼ ،وىكذا -يعٍتُ -ب أحاديث كثَتة فيها أف عمر بن
ا٠تطاب  قبل اٟتديث من بعض الصحابة ،ودل يستحلفهم ،ودل يطلب البينة.
وأما حديث علي بن أيب طالب ،أنو كاف يستحلف ،فهذا اٟتديث بنفسو حجة على من ذكره؛ ألنو
قاؿ :حدثٍت أبو بكر ،وصدؽ أبو بكر ،فما قاؿ :حلفت أبا بكر ُب نفس اٟتديث ،وأيضا اٟتديث ُب حد
ذاتو ضعيف ،ويدؿ على ضعفو أف علي بن أيب طالب  كاف يقبل اٟتديث الواحد ،ففي حديث
ا١تذي  :كنت امرءا مذاء ،فاستحييت أف أسأؿ رسوؿ اهلل  عن حكم ا١تذي؛ ١تكاف ابنتو مٍت ،قاؿ:
فأرسلت ا١تقداد بن األسود ،فسألو ،فأخربه بأف أغسل فخذي ،وأنضح..



وإذل غَت ذلك ،فهو إذف

قبل حديث ا١تقداد بن األسود ،ودل يستحلفو ،ودل يشكك إطبلقا ُب قبوؿ خربه .كل ىذا -يعٍت -اٞتواب
على ىذه ا١تسألة اليت استفسر عنها األخ.
س :األخ يذكر -يعٍت -يقوؿ :نرجو أف يكوف ىناؾ -يعٍت -تذكَت بفضل علم اٟتديث.
ج :أقوؿ :إف شاء اهلل -يعٍت -ال أنسى يوـ غد ،وأرجو التذكَت.
س :أحد األخوة يقوؿ  :يقًتح أف يكوف بداية الدرس ُب ا٠تامسة والنصف ،وينتهي عند أذاف ا١تغرب،
حىت يبقي اإلخوة؛ ٟتضور درس الشيخ عبد الرٛتن الرباؾ.
ج :أقوؿ :ال .ىناؾ من يصوـ ،وقد يشق ىذا عليو.
س :يقوؿ :قوؿ التابعي عن الصحايب ُب لغة اٟتديث "يرفعو ،أو ينميو" من األلقاب الصر٭تة لرفع
اٟتديث عن النيب  فكيف ٬تعلها ابن حجر ٦تا تلحق بأنواع ا١ترفوع حكما؟
ج :أقوؿ :ىذه ا١تسألة فصلنا فيها ُب شرح ألفية السيوطي؛ ألف فيها تفصيبل -يعٍت -طويبل نوعا ما،
لكنو -يعٍت -ىذه األلفاظ وردت ُب ا١ترفوع حكما ،ال ألجل أنو فعبل لو حكم الرفع ،ولكنو استطراد ،فيما

دل يصرح برفعو إذل النيب 

فقالوا :و٦تا يكوف لو حكم الرفع ،إذا ما قاؿ" :يرفعو" ،فا١تقصود بػَتفعو ؟ أي
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يرفعو إذل من ؟ إذل النيب  فهذا يعترب مرفوعا ،وإذا ما قاؿ "ينميو" أي ينميو إذل النيب  وىكذا ،فهو
ليس ا١تقصود أنو دل ينقلو الصحايب ،أو يرسلو الصحايب للنيب  ولكن ألف ىذه العبارة قد تكوف مشكلة،
فنبهوا عليها فقط.
س :أحد اإلخوة يستفسر عن بعض التسجيبلت ،أهنا تكوف مع كل عشرة أشرطة ،ىدية قيمة ،يقوؿ:
ىل يعترب ىذا من ا١تيسر ،أو ما إذل ذلك؟
ج :اٟتقيقة -يعٍت -أنا أعرؼ عن الشيخ عبد العزيز بن باز -رٛتو اهلل -أف وضع ا٢تدايا على بعض
ا١تشًتيات؛ ألجل كسب الزبائن؛ وصرفهم عن ٕتار آخرين ال ٬تيز الشيخ ىذا .فلعل األخ يكتفي ّٔذا .أما
يعٍت -مثل قناعة ىذه الفتوى من عدمها ،فاٟتقيقة -يعٍت -أنا دل يتضح رل وجهة نظر الشيخ ٘تاما .فأناأرى أف ىذه ا١تسألة من ا١تسائل اٞتائزة ،واليت ال دليل على ٖترٯتها ،فكوف ىناؾ مثبل بعض الناس مثبل
يرخص ُب السلعة الفبلنية ،فًتخيصو ُب السلعة ،يقابل ٘تاما إعطاء ىدية .ال فرؽ بُت ىذا وذاؾ ،ولو
رخص ُب السلعة عن تاجر آخر ،أو عن ٕتار آخرين؛ ليكسب الزبائن إليو ،ال يستطيع أحد أف يقوؿ :إف
ىذا األمر ٤ترـ ،أو أنو فعل ٤ترما ،فكذلك أيضا إذا أعطى ىدية ،كأنو رخص لو ُب السلعة ،فما الفرؽ بُت
ىذا وذاؾ؟ حىت اآلف ما وضح رل وجهة نظر الشيخ ،وعلى كل حاؿ ،ىو شيخنا وأعلم -ببل شك -لكن
التقليد لسنا من أىلو.
س :يقوؿ :بالنسبة الختبلؼ اٞترح والتعديل ُب تعديل راو ،أو جرحو ،فنريد وضع ضوابط معينة ،أو
ىل ىناؾ قواعد تضمن مثل ىذه ا١تسألة؟
ج :أقوؿ- :يعٍت -الذي ذكرتو لكم ،يعترب كالقواعد ،لكن أف يكوف ىناؾ بعض اإلشكاؿ ُب بعض
الرواة ال شك؛ ولذلك ٕتد العلماء ٮتتلفوف ُب بعض الرواة ،فبعضهم  -وىذا االختبلؼ ينعكس أيضا على
األحاديث  -فبعضهم يصحح بعض األحاديث ،وبعضهم يضعفها بناء على ىذا األساس ،بناء على
اختبلفهم ُب أحكامهم على الرواة ،فليس ىناؾ قواعد ٤تددة مائة ُب ا١تائة ،ولكن ىذا ٮتضع الجتهاد
احملدث نفسو.
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س :األخ يقوؿ :ما رأيك ُب شريك بن عبد اهلل النخعي ،وعبد العزيز بن ٤تمد الدراوردي ،وعبد اهلل
بن ٤ت مد بن عقيل؟ وما رأيك بقوؿ من يقوؿ :إف زيادة الثقة ال تقبل إال بوجود القرائن ،وينسبو إذل علي
بن ا١تديٍت؟
ج :أقوؿ :إف شريك بن عبد اهلل النخعي القاضي ،ىو صدوؽ وىو إماـ -أيضا -لكنو سيئ اٟتفظ،
أو -يعٍت -ٮتطئ إذا حدث ،فحديثو ٭تتاج إذل متابعة حىت ينجرب ،أما عبد العزيز بن ٤تمد الدراوردي،
فهذا الراوي صدوؽ حسن اٟتديث ،وأما عبد اهلل بن ٤تمد بن عقيل ،فقد اختلف األئمة فيو ،فبعضهم
يقوؿ :إنو صدوؽ ،و٭تسن حديثو ،وبعضهم :يضعف حديثو ،والذي يًتجح رل أف حديثو -أيضا -٭تتاج
إذل متابعة ،فبل ٭تتج ْتديثو على االنفراد.
أما قول من يقول :إف زيادة الثقة ال تقبل إال بوجود القرائن .فهذه ا١تسألة ُب اٟتقيقة ٖتتاج إذل
تفصيل ،أنا ذكرت بعض التفصيل ُب موضعو من ىذا الشرح ،وأما التطويل ،فهذا ٤تلو -إف شاء اهللُ -ب
ألفية السيوطي؛ ألنو -يعٍت -٭تتاج إذل ضرب أمثلة -يعٍت -باألمثلة تتضح بعض ىذه القرائن ،وأنا أقوؿ:
إف ىذا القوؿ يكوف لو وجاىتو ،وقد يكوف قائلو يريد معٌت آخر غَت ما نفهم من ما يريد ،فعليو أف يوضح
ما يريد ،ىل -مثبل -إذا جاءنا حديث كاٟتديث الذي ذكرت لكم من رواية شعبة ،وسفياف الثوري عن
علقمة بن مرصد ،عن سعد بن عبيدة ،عن أيب عبد الرٛتن السلمي ،بزيادة سعد بن عبيدة اليت زادىا
شعبة ،ىي زيادة ثقة ،وخالفو سفياف الثوري؟ ىل نقوؿ :إف زيادة الثقة ىذه غَت مقبولة ،وال يعترب ىذا من
ا١تزيد ُب متصل األسانيد؟ نريد أف نسألو ىذا السؤاؿ .فإف كاف ىذا مقصده ،فنقوؿ لو :أخطأت ،وأما إف
كاف مقصده مثبل أف الراوي الذي يروي حديثا ال بد ،أف نتبُت ،ونزيد فيو زيادة٧ ،تد بعض الرواة ما زاد
ىذه الزيارة ،فبل بد أف نتبُت ىل ىذا آّلس الذي نقل فيو ذلك اٟتديث ،ىو ٣تلس واحد ،أو ىذا الراوي
ٝتع ىذا اٟتديث من ذلك الشيخ ُب ٣تلس آخر ،فتعترب ىذه قرينة على قبولو ،وأما إذا اٖتد آّلس ،فتعترب
قرينة على رده ،إف كاف مقصده ىذا ،فنقوؿ :ىذا كبلـ لو وجاىتو ،ببل شك .فعلي كل حاؿ ال بد من
مساءلتو والتحديد.
وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد.
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معرفة األسماء المجردة
ومعرفة األٝتاء آّردة.
السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو..
والذي دل يبق منو إال ورقات يسَتة كلها ،تضمنت بعض ما ينبغي لطالب علم اٟتديث أف يراعيو ُب
أثناء الطلب ،وكنا وقفنا ليلة البارحة على قوؿ ا١تصنف -رٛتو اهلل تعاذل :-ومعرفة األسماء المجردة
والمفردة.
أليس كذلك؟ يقصد -رٛتو اهلل تعاذل -أنو ينبغي لطالب العلم أف يعرؼ األٝتاء آّردة وا١تفردة.
األسماء المجردة :أي اليت ليست بِ ُك ًٌت ،وال ألقاب ،وليس شيئا ٦تا تقدـ ذكره من األمور اليت سبق

التنبيو عليها ،وإ٪تا ىي األٝتاء اليت تتكرر دائما يقاؿ ٢تا أٝتاء ٣تردة ،مثل حينما نريد أف نعرؼ مثبل من ىو
سفياف بن سعيد الثوري ،ىذه اٞتملة سفياف بن سعيد الثوري ،يقاؿ ىذا اسم ماذا؟ ٣ترد وىكذا ،فاألٝتاء
آّردة ىي الغالبة ،وىي اليت تشكل معظم كتب اٞتَْرح والتعديل.

ىذه األٝتاء آّردة -أيها األخوة -كما قلت لكم إهنا تشكل معظم ما جاء ُب كتب اٞتَْرح والتعديل،

ِ
ومن أ٫تها "التاريخ الكبَت" للبخاري و"الطبقات الكربى" البن سعد ،و"اٞترح والتعديل" البن أيب حاًب
و"الثقات" البن حباف وغَتىا من كتب الرجاؿ اليت رتبت الًتاجم فيها على ترتيب معُت إما على اٟتروؼ،
أو على الطبقات ،كما صنع ابن سعد ،وٯتكن أف يقاؿ ١تثل التاريخ الكبَت للبخاري ،واٞترح والتعديل البن
أيب حاًب أهنا من كتب الرواة ع امة وكذلك الطبقات البن سعد من كتب الرواة عامة ،لكنو رتب الرواة على
الطبقات ،فهذه الكتب الثبلثة الطبقات البن سعد ،والتاريخ الكبَت للبخاري ،واٞترح والتعديل البن أيب
حاًبٚ ،تع فيها مصنفوىا الًتاجم ،أو األٝتاء آّردة كما نص عليو ابن حجر ىنا ،دوف أف يتقيدوا بصفة
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معينة ال ٔتسألة الثقة واٟتفظ والضبط ،وال بالرواة ا١تطعوف فيهم ،وال برواة كتب ٥تصوصة ،وال رواة بلداف
٥تصوصة ،وال غَت ذلك.
وإ٪تا ٕتد ُب ىذه الكتب الثقات والضعفاء ورجاؿ الكتب الستة وغَتىا ،ورجاؿ البلداف ّتميعها ،كل
ىذا موجود ُب ىذه الكتب الثبلثة.
ىناؾ من أفرد األٝتاء آّردة بصنف معُت ،أو بصفة معينة فمن ٚتلتهم وأو٢تم :العجلي -رٛتو اهلل
تعاذل -ويليو ابن حباف وابن شاىُت -رٛتهما اهلل تعاذل -ىؤالء الثبلثة ،بل وغَتىم أفردوا الثقات ٓتاصة
بالتصنيف .كتاب العجلي مطبوع واٝتو "تاريخ أٝتاء الثقات" وكتاب ابن حباف مطبوع بعنواف "الثقات"
وكتاب ابن شاىُت مطبوع بعنواف "أٝتاء الثقات".
فكل ىذه الكتب الثبلثة مطبوعة .ىناؾ -أيضا -من أفرد األٝتاء آّردة بالتصنيف بناء على صفة
معينة ،وىم من جرح من أصحاب األٝتاء آّردة .وألَّف ُب ىذا النوع -أيضا -عددا من األئمة منهم
العقيلي أٛتد بن جعفر ،ومنهم ابن حباف ،ومنهم ابن عدي.
واٞتدير بالذكر -يعٍت -أف ابن حباف -رٛتو اهلل -كاف ألف تارٮتا كبَتا ،واختصر من ىذا التاريخ
الكبَت ىذين الكتابُت" :الثقات" و"آّروحُت" فجعل الثقات على حدة وآّروحُت على حدة ،وأيضا
تراٚتهم تعترب ٥تتصرة من ذلك التاريخ الكبَت الذي عملو.
وكتاب ابن عدي يعترب أفضل ىذه الكتب ،اليت ألّْفت ُب الضعفاء خاصة على اإلطبلؽ ،وعليو اعتمد
الذىيب -رٛتو اهللُ -ب كتابو "ميزاف االعتداؿ" .من ا١تؤلفُت -أيضا -من تقيد برجاؿ كتب ،أو جهة معينة
فنجد ىناؾ بعض ا١تصنفُت أفرد فقط رجاؿ صحيح البخاري بالًتٚتة ،وىذا حصل للكبلباذي -رٛتو اهلل-
ُب كتابو "رجاؿ صحيح البخاري" والكتاب مطبوع وموجود ُب األسواؽ .جاء بعده ابن منجويو فوجد
الكبلباذي قد سبقو برجاؿ البخاري ،فًتجم ىو لرجاؿ مسلمٍ ،ب جاء بعد ذلك ابن طاىر ا١تقدسي ،فوجد
أف الكبلباذي وابن منجويو كبل منهما أفرد ألحد الصحيحُت -لرجاؿ أحد الصحيحُت -ىذا الكتاب،
فجمع بُت الكتابُت ُب كتاب ٝتاه "اٞتمع بُت رجاؿ الصحيحُت" وكل ىذه الكتب الثبلثة مطبوعة.
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من الكتب ا١تهمة ،وإال -يعٍت -الكتب كثَتة ٦تا ألّْف ُب ىذا ،كما تروف رجاؿ الًتمذي ورجاؿ أيب
داود ورجاؿ النسائي ،لكنها يعٍت :غَت موجودة اآلف ،وال نعرؼ عنها شيئا ،ولكن نتحدث عن الكتب
ا١تشهورة واليت خدمت طبلب العلم ،فمن أ٫تها كتاب "الكماؿ" للحافظ عبد الغٍت ا١تقدسي رٛتو اهللٚ ،تع
رجاؿ الكتب الستة ُب ىذا الكتاب الذي ىو كتاب "الكماؿ"ٍ ،ب جاء بعده اٟتافظ ٚتاؿ الدين ا١تزي،
فوجد أ ف كتاب "الكماؿ" ٭تتاج إذل مهذيب ،وليس معٌت التهذيب االختصار ،ولكن قد يكوف ْتذؼ
أشياء ال حاجة ٢تا ،وقد تكوف أشياء أخطأ ا١تصنف ُب ذكرىا ،ويضيف أشياء تدعو اٟتاجة إليها ،ويرتب
أخل بًتتيبها ،أو أنو رتبها ترتيبا مرجوحا.
بعض األشياء ،اليت ٬تد أف الكتاب َّ

وأف األوذل أف يرتب على صفة معينة ،مثل أف عبد الغٍت ا١تقدسي -رٛتو اهلل -جعل كتابو قسمُت،

فالقسم األوؿ :ترجم فيو للصحابة فقط ،والقسم الثاشل :ترجم فيو للرجاؿ من عدا الصحابة من التابعُت
فمن بعدىم ،ورتب الصحابة على حروؼ ا١تعجم مبتدئا بالعشرة ا١تبشرين باٞتنة ،ورتب باقي الرواة -
َ
أيضا -على ا١تعجم مبتدئا ٔتن اٝتو ٤تمد وأٛتد ،وجعل النساء سواء من الصحابيات بعد الصحابة والنساء
من باقي الرواة بعد الرواة ،ىذه طريقة عبد الغٍت ا١تقدسي ُب ترتيب كتابو الكماؿ ،لكن ا١تِّْزي ٟتظ ملحظا
جيدا ُب ىذا الًتتيب وقاؿ :إف بعض األحاديث يأٌب فيها صحايب يروي عن صحايب آخر ،فحينما ينظر
الناظر ُب ىذا اإلسناد ،و٬تد أف الصحايب يروى عن صحايب ،وىو ال يعرؼ أف الثاشل صحايب ،قد يظن أنو
تابعي ،فيذىب للقسم الثاشل ،فيبحث ُب ترٚتتو ،ىذا كأف يأٌب مثبل ابن عباس يروى عن عمر بن ا٠تطاب،
أو ابن عمر يروي عن عمر ،فيذىب فيبحث ُب القسم الثاشل ،فبل ٬تد فيظن أف ىذا الرجل ال ترٚتة لو،
واٟتقيقة أنو مًتجم لو ُب قسم َمن؟ ُب قسم الصحابة.

والعكس كذلك قاؿ :قد يأتينا حديث أرسلو تابعئ ،تعٍت أنو سقط من إسناده على األقل َمن؟

الصحايب فيظن من ال خربة لو أف ىذا التابعي صحايب؛ ألنو يروي اٟتديث عن النيب  . فيذىب فيطلب
ىذه الًتٚتة ُب قسم الصحابة ،فبل ٬تد؛ ولذلك كاف األوذل أف تُ ْد َم َج الًتاجم ْتيث إذا ْتث اإلنساف عن
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ترٚتة راو من الرواة٬ ،تدىا ُب موضعها ْتسب الًتتيب األّتدي ،فهذا -يعٍت -مثاؿ على إخبللو بًتتيب
عبد الغٍت ا١تقدسي وترتيبو لكتابو ترتيبا معينا.
فالشاىد أف كتاب ا١تزي "مهذيب الكماؿ" يعترب أروع ما ألف ُب كتب الرجاؿ ،وأتقنو ا١تزي -رٛتو
اهلل -إتقانا -يعٍت -شهد لو بو القاصى والداشل؛ ولذلك ٕتد أف حاجة العلماء وطبلب العلم ما زالت
قائمة ،منذ وقت ا١تزي بل تنوقل واستخدـ ُب وقتو إذل وقتنا اٟتاضر.
وقد كنا بأحر األشواؽ ُب انتظار خروج بقية الكتاب ،حينما دل ٮترج منو ُب الفًتة ا١تاضية سوى ٜتسة
عشر ٣تلدا ،و١تا خرج طرنا بو فرحا .ويدرؾ أ٫تية ىذا الكتاب َمن عاسل البحث ُب األسانيد والعسر الذي
٬تده ُب معرفة اتصاؿ اإلسناد من عدمو ،وٓتاصة ُب معرفة الشيوخ والتبلميذ ،يدرؾ فعبل أ٫تية ىذا الكتاب،

فرحم اهلل ا١تزي رٛتو واسعة ما أحسن إتقانو ٢تذا الكتاب.

معرف األسماء المفردة
وا١تفردة.
من األشياء المهمة -أيضا -معرفة األسماء المفردة ،تلك اليت ٖتدثنا عنها األٝتاء ماذا؟ آّردة ،أما
اآلف ،فهي األٝتاء ا١تفردة.
والمقصود باألسماء المفردة :أي األٝتاء اليت ال تؤثر إال عن رجل واحد ،ال يشاركو ُب ىذا االسم
أحد ،مثل :بيهس ،ومثل ا١تقوس ،وىكذا -يعٍت -أٝتاء ال يوجد ُب عادل الرجاؿ ،أو عادل رجاؿ اٟتديث
سوى ذلك االسم فقط ،فهذه يقاؿ ٢تا :األٝتاء ا١تفردة.
ِمن جملة َمن ألَّف في ىذه األسماء المفردة :أٛتد بن ىاروف ا١تعرؼ بالربد٬تي -رٛتو اهلل -وىو من
علماء اٟتديث ا١تشهورين ،ألف كتابو "طبقات األٝتاء ا١تفردة" ،والكتاب جزءٌ لطيف مطبوع بتحقيق
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سكينة الشهايب ،وىو موجود ُب األسواؽ ،لكن يقوؿ ٤تقق النزىة ىنا :إنو اكتشف أف ىذا الكتاب الذي
طبع ىو عبارة عن ٥تتصر للكتاب األصلي ،فأنا -يعٍت -ال أعرؼ عن ىذا شيئا ،وإ٪تا أعرؼ الكتاب
ا١تطبوع.
يبُت اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -ىنا أف الربد٬تي اعتٌت بإفراد ىذا النوع بالتصنيف ،لكن ىناؾ بعض
األخطاء اليت وقع فيها ٦تا ال يغض من قيمة الكتاب ،وال يؤثر على ذلك ا١تصنف -رٛتو اهلل -ألف ىذا
مبلغ علمو ،حينما يذكر راويا على أنو ال يشارؾ ُب ذلك االسم أحد ،فهذا ىو مبلغ علم الربد٬تي.
أما َمن اطلع على مزيد من ذلك ،وعرؼ أف ىناؾ راويا آخرا ،فهذا ال ينقص ِمن ق ْدر ذلك الكتاب.
يضرب اٟتافظ ابن حجر مثاال على ىذا بػ"سغدي بن سناف " الذي ىو أحد الضعفاء يقوؿ إف الربد٬تي
ذكر أف " سغدي بن سناف" ىذا من أصحاب األٝتاء ا١تفردة ،بينما ىناؾ راو آخر يقاؿ لو -أيضا-
سغدى ،فإذا دل ينفرد سغدى بن سناف ّٔذا االسم بل شاركو غَته.

معرفة الكنى واأللقاب
والكٌت واأللقاب
من ا١تهم -أيضا -وإف كاف فيو شيئا من التكرار لبعض ما سبق ،لكنو جاء ألجل ا١تناسبة بكوف من
ا١تهم معرفة الكٌت واأللقاب ،وتذكروف أننا ٖتدثنا عن الكٌت سابقا- ،يعٍت -من ا١تهم معرفة كٌت ا١تسمُت
وأٝتاء ا١تكنُت ،فهذا لو عبلقة بذاؾ .لكن ىذه الكٌت أحيانا تكوف مفردة أيضا ،فا١تفروض ُب طالب العلم
أف يعرؼ كل الكٌت آّردة وا١تفردة ،آّردة -يعٍت -أي العادية ،وا١تفردة أي اليت ال يشارؾ فيها ذلك الراوي
أحد.
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والكٌت ا١تفردة -أيضا -ىناؾ ٚتلة منها ،لكنٍت ال أذكر أف ىناؾ من أفردىا بالتصنيف ،وال أذكر -
أيضا -أف الربد٬تي جعلها من األٝتاء اليت أوردىا ُب كتابو؛ ألنو قد تكوف الكنية مفردة ،لكن اسم صاحبها
ليس مفردا.
من الكٌت اليت ٯتكن أف نذكرىا ،ٯتكن أف تأٌب مفردة :أبو ا١تطوس مثبل أبو ا١تطوس ٦تكن أف يكوف -
أيضا -من أصحاب الكٌت ا١تفردة.
ومن ا١تهم -أيضا -معرفة األلقاب ،ومعرفة األلقاب ىذه أ٫تيتها مثل أ٫تية معرفة ال ُكٌت اليت ٖتدثنا عنها
سابقا ،فأحيانا يأتينا ُب اإلسناد الراوي بلقب ،فإذا دل نكن عارفُت بصاحب ذلك ىذا اللقب ،فإننا ال
نستطيع أف نعرؼ موقع ترٚتتو إال بواسطة الكتب اليت ٢تا مفاتيح ،وىذه الكتب ٭تسن بنا أف نعرؼ كيف
ُرتّْبت ،فمثبل حينما يأتينا األعمش " األعمش ماذا يسمى ؟ " لقب ،األعمش لقب ،غندر لقب ،بندار

لقب ،مطيب لقب ،كل ىذه تسمى ألقابا ،عبداف لقب جاء معكم ُب اٟتديث ا١تعلق ،كل ىذه تسمى

ألقابا ،فإما أف تعرؼ من ىو صاحب ذلك اللقب وتكوف معرفتك بو -يعٍت -استحضارا ،أو تعمد إذل
مر عليك األعمش عرفت أنو اٝتو سليماف بن
بعض الكتب اليت تعينك ُب ىذا ،فإذا كنت تستحضر مثبلَّ ،
مهراف ،مر عليك غندر عرفت أنو اٝتو ٤تمد بن جعفر ،مر عليك بندار عرفت أف اٝتو ٤تمد بن بشار ،مر
الزِمن عرفت أف اٝتو موسى بن ىاروف وىكذا ،أو ٤تمد بن موسى ،أو ٤تمد بن موسى الزمن.
عليك َّ

فمثل ىذه األلقاب إذا استحضرت أٝتاء أصحأّا ،فعند ذاؾ تكوف أرحت نفسك من عناء كثَت،
حينما تبحث عن رجاؿ اإلسناد ،أما إذا كنت ال تعرؼ ،فهناؾ بعض الكتب اليت تعينك ،فمثبل كتاب
كمن
"تقريب التهذيب" ٕتد أنو بعد الكٌت أتى باأللقاب والنسبة ،وغَت ذلك من األبواب اليت عقدىا َ
نُ ِسب إذل أبيو ،أو إذل أمو ،أو إذل جده ،أو إذل خالو ،أو إذل غَت ذلك ،فا١تهم الذي يهمنا ُب ىذا أف ابن
حجر أفرد بابا ُب األلقاب ،فمثبل إذا كنت ال تعرؼ اسم األعمش ،فاذىب إذل باب األلقاب ىنا ،وانظر

حرؼ األلف بعدىا ماذا؟ بعدىا "ع" ،بعدىا "ـ" ،بعدىا "ش" ،فتجده يقوؿ لك :األعمش ىو سليماف
بن مهراف " ،غندر" ُب حرؼ الغُت ،ىو ٤تمد بن جعفر ،فًتجع إذل سليماف بن مهراف ُب حرؼ السُت،
وإذل ٤تمد بن جعفر ُب حرؼ ا١تيم ،فتجد ترٚتتو ،فتعثر على الكبلـ الذي تريده ُب ذلك الراوي.
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اللقبُ :ب الغالب يكوف بسبب عاىة ،أو بسبب حرفة .فمن العاىات :األعمش ،العمش ىو نوع من
ا١ترض ،يأٌب ُب العينُت فهذا نسبة على أي شيء؟ إذل عاىة ُب البدف ،كذلك األعرج ىو نسبة إذل عاىة ُب
الرجل ،وىكذا غَتىا من األلقاب اليت بسبب عاىة.
ّْ

البزار ىذا يعترب نسبة،
البزاز ،أو َّ
أما األلقاب اليت تكوف بسبب حرفة ،فهي -أيضا -تعترب كثَتة مثل َّ

ويعترب لقبا ُب نفس الوقت ،فإذا دل ٕتد ىذا ُب باب األلقاب ،فتذىب إذل باب النسبة؛ ألنو يكوف مشًتكا
بُت أف يكوف لقبا وبُت أف يكوف نسبة .ا١تهم أنو نسبة إذل حرفة ،وىي إما بيع البَػّْز ،وىي الثياب ،وإما إذل

بيع البِْزِر وىو نوع من أنواع البذور وما إذل ذلك.

معرفة األنساب
الصنائع واٟترؼ،
ضياعا أو سك ًكا ،أو ٣تاورة ،وإذل َّ
ببلدا ،أو ً
واألنساب ،وتقع إذل القبائل واألوطافً ،

ويقع فيها االتفاؽ واالشتباه كاألٝتاء ،وقد تقع ألقابًا .ومعرفة أسباب ذلك ،ومعرفة ا١توارل من أعلى ،ومن
بالرؽ ،أو باٟتلف.
أسفلّْ ،

مثلو -أيضا -معرفة األنساب ،ىذا مثل معرفة األلقاب ،وكما قلت -يعٍت -البزار والبزاز تعترب -أيضا-
نسبة ،والنسبة تقع إما إذل قبيلة ،وإما إذل بلدِ ،
فمن النسبة إذل القبيلة مثبل ا٢تَ ْم َداشل نسبة إذل َ٫تْداف ،وىم
بطن  ،ما اٝتهم الذين يسكنوف الطائف؟ اسم ذكرشل إيَّاه :ىوازف ،بطن من ىوازف ،فهذه النسبة إذل قبيلة،
ٌ

كذلك -أيضا -إذا قيل :فبلف التيمي ،التميمي إذل غَت ذلك من أنواع النسب ،كل ىذا نسبة إذل قبائل.

الرقي ،فبلف
ّْمشقي ،فبلف َّ
النسبة -أحيانا -أيضا تأٌب إذل األوطاف والبلداف ،فمثبل يقاؿ :فبلف الد َ
ا٠تُراساشل ،النػَّْي َسابوري إذل غ َت ذلك من أنواع البلداف ،اليت ينسب إليها الرواة ،فإذا ما جاءؾ راو منسوب
إذل قبيلة ،أو إذل بلد ،فهناؾ -أيضا -العلماء ألَّفوا كتبا ٗتدـ طالب العلم ُب ىذا ،فإف كاف يريد فقط
معرفة االسم والنسبة ا١تشهورة ،فيمكن أف يرجع إذل باب األنساب ُب "تقريب التهذيب" ،فمثبل يأٌب إذل
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األبَّار فيجد أف اسم األبار مثبل أٛتد بن جعفر ،فَتجع ألٛتد بن جعفر ،فيعرؼ أنو صاحب ىذه النسبة.
إذا دل يعرؼ -مثبل -ىل ىو وجد ىناؾ أكثر من واحد فيمكن ،أو ما وجده ُب "تقريب التهذيب" فيمكن
للس ْم َعاشل فيجد أنو رتب األنساب سواء على
أف يرجع إذل كتاب أطوؿ من ىذا وىو كتاب "األنساب" َّ
القبائل ،أو على األوطاف ،رتبها على اٟتروؼ ،اٟترؼ األوؿ والثاشل والثالث وىكذا.
فَتجع مثبل إذل ا٢تَ ْمداشل ُب حرؼ ا٢تاء بعدىا ميم بعدىا داؿ ،فيقوؿ ا٢تمداشل نسبة إذل قبيلة ٫تداف
وىم بطن من ىوازف إذل غَت ذلكٍ ،ب يبدأ يعدد من الذي ينسب إذل ىذه النسبة ،فيقوؿ :وينسب إليها،
فبلف وفبلف وفبلف وفبلف ،وىكذا يبدأ يعد.
الس ْم َعاشل -رٛتو اهلل -أيضا
أحيانا :تكوف النسبة مشًتكة بُت -مثبل -بلدين ،أو بُت قبيلتُت ،فتجد َّ
يػُ ْعٌت ّٔذا ،فيقوؿ :ىذه النسبة إذل كذا ،أو إذل كذا ،فأما النسبة إذل كذا ،فيبدأ يتكلم عنها إف كاف ٭تضره

كبلـ -مثبل -إف كانت نسبة إذل قبيلة ،يقوؿ :ىؤالء ينسبوف إذل ،فبلف بن فبلف بن فبلف ،ويذكر نسبو
رٔتا إذل إٝتاعيل الذي ىو أبو العرب ،وأحيانا ،يعٍت :قد تكوف النسبة إذل بلد؛ فيبُت أف ىذه البلد ُب
ا١تكاف الفبلشلٍ ،ب يبدأ يعدّْد َمن الذي ينسب إذل ىذه القبيلة ،أو إذل ذلك البلد فيقوؿ :من ينسب ٢تذا،

فبلف وفبلف ،وىكذا إذا كاف أمامك راو معُت ٕتد اٝتو ىاىنا ،وقد تستطيع ٘تييزه -أيضا -بواسطة الشيوخ

والتبلميذ ،فإف السمعاشل ُب كثَتُ ،ب معظم األحياف يبدأ يذكر يقوؿ :فبلف ،وىو يروى عن ،فبلف وفبلف
وفبلف ،ورٔتا تكلم عنو جرحا وتعديبل ،فكتاب األنساب للسمعاشل ٦تا ال يستغٍت عنو طالب العلم ٢تذا
السبب.
يقول :إف النسبة قد تقع -أحيانا -إذل القبائل واألوطاف ،واألوطاف إما بلد ،أو ضياع يعٍت :ملك
الرجل ،وىو -يعٍت -ما ىو بستاف ،أو مزرعة ،أو سككا والسكك من مثل تقوؿ :البلوؾ ُب اٟتارة،
وىكذا ،أو ٣تاورة للجوار إذل ذلك البلد ،أو القبيلة نفسها .وأحيانا تكوف النسبة إذل الصنائع واٟتَِرؼ مثل
ا٠تياط واٟتنَّاط ،فا٠تياط نسبة إذل ا٠تياطة ،واٟتناط نسبة إذل بيع اٟتنوط ،واٟتَِرؼ مثل البزاز ،أو البزار وما
إذل ذلك.
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يقول :ويقع فيها االتف اؽ واالشتباه كاألٝتاء ٘تاما .قد ٕتد راويُت ،أو أكثر كبل٫تا يشًتؾ ُب نسبة
معينة ،فعند ذلك ٖتتاج إذل مزيد ٘تحيص؛ لتحديد ذلك الرجل الذي وقع عندؾ ُب ذلك اإلسناد ،فاعرؼ
ض عليو بناجذيك.
وع َّ
ىذا ُ

يقول :وقد تقع األنساب ألقابا- ،يعٍت -كما سبق ما بيناه ومثل ذلك ٓتالد بن ٥تلد القطواشل.

القطواشل :نسبة ،وىي -أيضا -اسم ٢تذا الراوي ،وذكر أنو كاف يغضب منها.
من المهم -أيضا -معرفة أسباب ىذه النسب؛ ألنك إذا عرفت أسبأّا ،رٔتا -يعٍت -استطعت أف
تفرؽ أكثر وأكثر ،فيعٍت أضرب لكم مثاال على ذلك :فرٔتا جاءنا ُب بعض األحياف الرجل ُب َسنَد يػُْنسب

إذل قبيلة ،وُب سند آخر يػُْنسب إذل قبيلة فيشتبو علينا األمر ،ىل ىذا الراوي غَت ذاؾ الراوي؟ ولكن إذا ما

رجعت إذل كتب األنساب مثل "األنساب" للسمعاشل ،ونظرت ُب ىذه النسبة إذل تلك القبيلة ،فتعرؼ -

مثبل -أف ىذه النسبة ينسب ّٔا الراوة إذل القبيلة الفبلنية ،وإذل القبيلة الفبلنية ،والصحيح أف النسبة للقبيلة
الفبلنية ىي ا١تشهورة مثبل ،لكن -أيضا -تقع النسبة إذل القبيلة الفبلنية ،فإذا ما نظرت إذل السند اآلخر
الذي ُب نسبة أخرى ،فتجد أف النسبة األخرى عبارة عن فخذ من أفخاذ ىذه القبيلة الثانية ،فيلتقي عندؾ
األم ر .فتعرؼ أف الراوي ينسب إذل القبيلة الفبلنية اليت فيها النسبة األخرى ،فتجد أهنا فخذ منها ،كبل٫تا
نسبة إذل قبيلة واحدة ولكنو نسب إذل اٞتد األعلى ،أو إذل النسبة العليا ،وُب السند الثاشل نسب إذل النسبة
الدنيا ،وىي فخذ من تلك القبيلة.
فإذا عرفت أسباب ىذه النسب ،ينجلي عندؾ بعض اإلشكاؿ -أحيانا -وتسلم من ما قد ٬تتنبك من
مظنة أف ىذا الرجل رجبلف ،أو أف اإلسناد بو خطأ.
ومن -أيضا -مهمات معرفة األسباب ،مثل ما ذكرنا ُب خالد َّ
اٟتذاء ،قلنا إنو ينسب ىذه النسبة ال
ألجل كاف يصنع األحذية ،ولكن أنو كاف ماذا؟ إما ٬تالس اٟتذائُت ،وإما أنو كاف يقوؿ :أحذو حذو كذا،
يعٍتُ -ب اٟتديث فسمي َّاٟتذاء.
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كذلك -أيضا -مما ىو شبيو باألمر السابق معرفة الموالي٧ ،تد -أحيانا -سواء ُب "تقريب
التهذيب" أو غَته "سَت أعبلـ النببلء" وغَت٫تا يقوؿ لك :فبلف بن فبلف بن فبلف الفبلشل ،موالىم -مثبل-
القرشي موالىم ،التيمي موالىم ،فما معٍت ىذا الكبلـ؟
موذل ٢تم ،وا١توذل
معني ىذا الكالم :أنو ليس من صلب بٍت تيم ،وليس من صلب قريش ،إ٪تا ىو ً
تعرفوف أنو كاف عبدا ٦تلوكا ،فأعتق ،فأصبح والؤه ٢تذه القبيلة ،فهو ليس من صلبها ،ولكنو بالوالء ينسب
إليها ،فقد يقاؿ -مثبل :-إف فبلنا موذل لفبلف ،وكلمة موذل ىذه ٖتتمل أف يكوف األعلى ،وقد يكوف
موذل ١تن؟ لسيده الذي أعتقو وموذل لو.
األسفل ،كبل٫تا يقاؿ ٢تم موذل ،يعٍت العبد ا١تملوؾ إذا أعتق يكوف ً
وفي بعض األحيان تجدىم يقولون :فبلف موذل فبلف يعٍت :سيد فبلف ،أال ٕتدوف ىذا على الكتب
أال تقرؤوهنا؟ -يعٍت -ىذا موجود بكثرة ،فيطلق على السيد وعلى العبد ا١تملوؾ الذي أعتق ،كبل٫تا يقاؿ لو
موذل؛ ولذلك قاؿ :ومعرفة ا١توارل ِمن أعلى الذي ىو من؟ السيد ِ
ومن أسفل الذي ىو َمن؟ ا١تملوؾ الذي
َ
عتق بالرؽ ،أو باٟتلف؛ ألف كلمو موالىم ىذه تكوف بالرؽ ،وىو الغالب كأف يكوف عتق ذلك العبد؛
فيكوف موذل ٢تم بالرؽ ،أو باٟتِْلف كأف يكوف َحالَف ىذه القبيلة ،واٟتِْلف ىذا كاف معروفا عند العرب،
وأسبابو كثَتة ،أسباب اٟتِْلف كثَتة من ٚتلة ذلك -مثبل -أف يكوف ىذا اإلنساف قتل قتيبل ُب جهة من
اٞتهات ،فهرب خشية ماذا؟ أف يُظْفر بو فيُػ ْقتَل ،فتجده يهرب إذل مكاف ال يعرؼ فيو ،فيلجأ إذل قبيلة من
القبائل ،فيحالفهم؛ فيكوف منهم ّٔذه الصورة.

معرفة اإلخوة واألخوات
ومعرفة اإلخوة واألخوات.
ومن ا١تهم -أيضا -معرفة اإلخوة واألخوات ،مثل ما قلنا -سابقا -من ا١تهم معرفة عن من روى عن
جده ،ومعرفة ما نسب عن أبيو ،كذلك -أيضا -معرفة اإلخوة واألخوات ،فأحيانا يأتينا ُب بعض
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األسانيد ،فبلف أخو فبلف ،أو حدثنا أخو فبلف ،أو أخت فبلف وىكذا ،فإذا عرؼ ىذا الفن فهو -أيضا-
يستطيع بو طالب العلم أف يزيح اإلشكاؿ الذي يعًتضو ُب بعض األسانيد.
من ٚتلة ما صنف من ذلك كما قلنا اٟتافظ على بن ا١تديٍت وكتابو طبع ،حققو الشيخ باسم اٞتوابرة،
وىو موجود ُب األسواؽ ْتسب علمي ،إال أف تكوف قد نفدت طباعتو.

معرفة آداب الشيخ والطالب
معرفة آداب الشيخ والطالب
اآلف يأتينا مبحث آخر ،وىو من ا١تباحث ا١تهمة ُب مصطلح اٟتديث ،ال ألنو ينبٍت عليو تصحيح ،أو
تضعيف إذل ما ذلك ،لكنو مهم لطالب العلم نفسو ،وىو معرفة آداب احملدث وآداب طالب اٟتديث،
ويقاؿ آداب الشيخ والطالب.
واٟتافظ ىنا اختصره اختصارا ،وإال كتب اٟتديث أفاضت ..كتب مصطلح اٟتديث أفاضت ىنا نوع
إفاضة طويلة ،وىناؾ كتب ألّْفت ّٔا كلها تتحدث عن ىذا النوع من أنواع اٟتديث مثل "اٞتامع ألخبلؽ
الراوي" و"آداب السامع" للخطيب البغدادي ،ىو فقط كلها تأٌب ُب ٣تلدين ،كبل منهما من أنواع علم
اٟتديث .وىناؾ -أيضا -كتاب للزرنوجي ،أو كذا بعنواف "تذكرة الطالب وا١تعلّْم" رسالة مهمة -أيضا-
لطلبة العلم ،ينبغي أف يتدارسوهنا ،وكاف العلماء السابقوف ٭تثوف تبلميذىم على قراءة مثل ىذه الرسالة،
لكن من الرسائل اٞتيدة ُب ىذا العصر ،وتعترب ٥تتصرة ومركزة "حْلية طالب العلم" للشيخ بكر أبو زيد -
أنصح طالب العلم بقرائتها ،فهي ال تأخذ منو سوى دقائق معدودة؛ ألهنا ٥تتصرة ،ولكنها
حفظو اهلل -و ُ
مركزة ومهمة.
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ىذا النوع من أنواع اٟتديث ،أو ىذا التبويب مهم؛ ألنو يدؿ طالب العلم على اآلداب اليت ينبغي أف
يراعيها ُب ٣تلس شيخو ،وأيضا تدؿ الشيخ على اآلداب اليت ينبغي أف يراعيها ُب ٣تالسو مع طبلبو
ومعامبلتو معهم ،فهي مفيدة ٢تذا ولذاؾ ،و٧تد أف ىذه اآلداب منها آداب مشًتكة بُت الطالب وبُت
الشيخ ،ومنها آداب ٥تتصة بالشيخ ،ومنها آداب ٥تتصة بالطالب نفسو.
فمن اآلداب المشتركة بينهما:
وح ْسن ا٠تُلُق ،ىذه آداب مشًتكة بالنسبة لؤلوؿ
تصحيح النية والتطهر ،أو التطهَت من أعراض الدنيا ُ

والثاشل ،كبل٫تا يدوراف على ٤تور واحد ،وىو اإلخبلص هلل -جل وعبلُ -ب الطلب وُب التبليغَّ ،أما
اإلخبلص هلل -جل وعبلُ -ب الطلب فهو مهم ج ّدا لطالب علم اٟتديث ،ينبغي لو أف يراجع حساباتو
ت ؟ ىل يطلب ىذا العلم لكي ينافس بو فبلنا
قبل أف يبدأ بالطلب :ماذا ْ
قص ْد ُ
أرد ُ
ت ّٔذا السبيل ؟ وماذا َ
ِ
وع َّبل نا ؟ ىل يطلب ىذا العلم لكي يربز أماـ الناس ،ويشار إليو باألصابع؟ ىل يطلب ىذا العلم لكي
٭تظى با١تنصب الفبلشل والوظيفة الفبلنية؟ إف كانت ىذه وأماثلها ىي مقاصده ،فخاب وخسر حينذاؾ،
يستغل ىذا العلم للدعوة إذل اهلل -
ومقاصد سامية كمثل أف
َّأما إف كاف يطلب ىذا العلم ألىداؼ عليا
َّ
َ
جل وعبل -واقتياد الناس للمناىج الصحيحة السليمة البعيدة عن التخبط ُب متاىات الظُّلَم؛ فهذا مقصد
سامي.
إف كاف يقصد ّٔذا العلم تقوصل اعوجاج نفسو وأف تكوف عباداتو ومعامبلتو ،كلها متفقة مع ما جاء عن

اهلل وصح عن الرسوؿ 

فهذا أمر -أيضا -حسن ،إف كاف يقصد ّٔذا العلم حفظ الدين على األمة،

مثل بعض العلماء الذين ٕتد الواحد فيهم يعٌت باٟتفظ والتدوين ،فحفظوا لنا ىذه الثروة اٟتديثية اليت
أصبحت منارا للسائرين ٦تن جاء بعدىم.
ىذه وأمثا٢تا ،كلها مقاصد سامية إف كاف ىو ىذا ا١تقصد لطالب العلم ،فهي مقاصد نبيلة ببل شك،
التطهر من أعراض الدنيا ٔتعٍت أف يكوف يريد اهلل -جل وعبل -والدار اآلخرة
ىذا ىو ا١تراد بتصحيح النية و ُّ

ّٔذا الطلب ،وأف يكوف ُم ْع ِرضا عن سفاسف األمور والدشلء من أعراض الدنيا.
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من اآلداب ا١تشًتكة بينهما -أيضاٖ -تسُت ا٠تُلُق؛ الشيخ ينبغي أف يكوف حسن ا٠تُلُق مع تبلميذه،
والطالب -أيضا -ينبغي أف يكوف حسن ا٠تلق مع شيخو ،ومع أقرانو أيضا .فهذا العلم -أيها األخوة-
فأكثر ما
ينبغي أف يظهر أثره على السلوؾ ،و٨تن نعرؼ أف دين اإلسبلـ َّ
حث على ٤تاسن األخبلؽُ ،
ِ
وح ْسن ا٠تُلُق ،فبل شك أف حسن ا٠تلق من األمور اليت حثت عليها النصوص
يُ ْدخل الناس اٞتنةَ تقوى اهلل ُ

الشرعية الكثَتة.

وطالب العلم ينبغي أن يكون عامال بعلمو :والعمل بالعلم أف ٭تسن أخبلقو ،مع مشاٮتو ،ومع أقرانو،
ومع الناس أٚتعُتْ ،تيث يكوف مثاال رائعا مثاال جيدا ١تن ٭تمل ىذا العلم الشريف من الكتاب وعلم سنو

النيب " 

" ،لكن لو كاف بالعكس ،فبل شك أف الناس ينفروف ٦تن ٭تملوف من العلم نتيجة ماذا؟ نتيجة

سوء ا٠تلق الذي ظهر على سلوكو ومعاملتو مع الناس.

ىناك أمور ينفرد بها الشيخ من جملتها :قاؿ :أف يُ ْس ِمع إذل ما احتيج إليؤ ،تعٌت أف وجد اٟتاجة
داعية إذل أف يُ ْس ِمع الناس ،فيجب عليو أف يُ ْس ِمع ألنو إذا دل يُ ْس ِمع ،فسيكوف كا٘تا ٢تذا العلم ،واهلل -جل
وعبل -أخذ ا١تيثاؽ علينا أال نكتم ىذا العلم    :








   
(ٔ)



ومن ُسئل عن عْلم ،فكتمو أٞتم يوـ القيامة بلجاـ من نار
َ 



فلو كانت اٟتاجة داعية أف ٭تدث ىذا احملدث عنو ،أو يدعو إذل إنساف مؤىل للدعوة ،ويبُت للناس
الطرؽ السوية ،فأعرض عن ذلك ،فمعٌت ذلك أنو آٍب بصنيعو ذلك.
ِ
ومن األمور التي ينبغي أن يراعيها الشيخ :وىي مربوطة بسابقتها أف ال ُ٭تَدّْث ببلد فيو َمن ىو أوذل
منو- ،يعٍت -إذا كاف ىناؾ بلد فيها ِ
عادلٌ متصدّْر إلفتاء الناس وتعليمهم ،وإرشادىم ،فالذي ىو أقل منزلة
ٌ
منو إذا دل تكن اٟتاجة داعية إليو ،فعليو إذا جاءه أحد يطلب منو أف ٭تدثو ،أو أف يبلزمو أف يرشده لذلك
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ِ
العادل األكرب ،وُب ىذا فوائد من ٚتلتها :أف ىذا أمر التواضع ،وإرشاد الناس ونصحهم؛ ألنو إذا أرشد
لذلك الرجل ،فمعٌت ذلك أنو نصح ١تن جاءه يقوؿ :يا أخي ذاؾ أعلم مٍت ،فأنت إف الزمتٍت َّفوت على
ِ
ك فرصة ٙتينة من حياتك قد ال تعوض ،وقد يفوتك السماعُ من ذلك الشيخ ،لكن اذىب اآلف
نفس َ
والزمو ،وأنا ٯتكن أف تأتيٍت فيما بعد ذلك .فهذا من النصح ،وىذا -أيضاُ -ب حد ذاتو يعترب تواضعا،
أيضا ُب ىذا إغبلؽ لباب التنافس الذي يقع ُب بعض األحياف ،فلرٔتا كاف ىذا تلميذا لذلك الشيخ ،لكن
حينما يرى ىذا الشيخ أف الناس انصرفوا إذل تلميذه ،رٔتا دخل عليو الشيطاف ِمن مداخل ،وأوغر صدره
على ذلك التلميذ.
فمن األدب الذي ينبغي أن يكون عند ىذا التلميذ :أف يرشد الناس إذل ذلك الشيخٍ ،ب إذا احتيج
إليو ال بأس ،واٟتاجة إما أف تكوف بعد وفاة ذلك الشيخ ،أو حىت ُب حاؿ حياتو ككوف ىذا الشيخ ليس
مستع ّدا للتصدي مثبل للتعليم ،أو التدريس ُب كل األوقات ،بل ال يستطيع إال بعد ا١تغرب والناس ُب
حاجة إذل دروس ُب الصباح ،فيمكن ٢تذا التلميذ أف يتوذل التدريس ُب ذلك الصباح؛ ألف اٟتاجة داعية إذل
ماسة ٢تذا
ذلك ،أو كاف ذلك الشيخ -مثبل -لو َس ْفرات ُب بعض األحياف تلقى البلد خاوية ،واٟتاجة َّ

التلميذ ال بأس حينذاؾ ،وىكذا من دواعي اٟتاجة اليت تتكرر ُب كثَت من األحياف.

قاؿ :وال يًتؾ إٝتاع أحد لنية فاسدة .يعٍت من األمور اليت -أيضا -ينبغي للشيخ أف يراعيها أنو -
أحيانا -قد ينفر ِمن طالب عْلم ما إما لكوف القلوب مثبل ،أو األرواح جنود ٣تندة ،وروحو دل تتفق مع روح
ذلك الت لميذ ،أو لكونو مثبل ظهرت من ذلك التلميذ ُب حقو غلطة ،أو ما إذل ذلك ،فبل ينبغي لو ُب ىذه
ألج ِل ىذه النية الفاسدة ،ألف مدار كل ىذا على ماذا؟ على أمور
اٟتاؿ أف يًتؾ إٝتاع ذلك التلميذ ْ
شخصية نفسية ،فبل ينبغي ُب ىذه اٟتاؿ أف ٯتتنع من إٝتاعو ،و٬تب أف يستحضر النية ألنو لو امتنع كاف
ُب ىذا كتمانا للعلم.
يقابل ىذه اآلداب :آداب عند طالب العلم سيأٌب بياهنا؛ ألهنا -يعٍت -ألف احملدثُت راعوا كبل
اٞتانبُت ،وجهوا الكبلـ للشيخ ووجهوا الكبلـ للتلميذ؛ حىت يستوي الطرفاف ،قاؿ :وأف يتطهر ،و٬تلس ُب
وقار .اٟتقيقة ىذه ا١تسألة؛ ألف معظم الدروس اليت تقاـ ُب السابق كانت تقاـ ُب ماذا؟ ُب ا١تساجد؛
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ولذلك ينبغي للشيخ والتلميذ على حد سواء إذا جاء إذل ا١تسجد أف يكوف الواحد منهما متطهرا أوال ىي
ماذا؟ يؤدي ٖتية ا١تسجد ،وأيضا ا١تسجد إذا كاف جالسا فيو ،فيجب أف يكوف على طهارة ،وإما تكوف
فرصة ألد اء نافلة ،أو لقراءة قرآف ،أو لغَت ذلك من األمور ،لكن إذا دل يكن الدرس ُب مسجد ،فهذا ال
يعترب عبادة ،يعٍت كوف نقوؿ للناس :ال ينبغي ألحد أف ٭تضر ُب ٣تلس الطلب للشيخ ،وال التلميذ إال أف
يكوف متطهرا ىذه عبادة ،وٖتتاج إذل ماذا؟ ٖتتاج إذل دليل ،وأنا ال أذكر دليبل يدؿ على ىذا و٣ترد
االستحساف ىذا ال يكفي.
فنحن نفرؽ بُت ما إذا كاف الدرس ُب ا١تسجد ،أو إذا ما كاف ُب غَت ا١تسجد ،إذا كاف ُب غَت مسجد،
فبل ٪تلك الدليل اللهم إال أف يكوف ىناؾ أمر آخر يػُ ْقَرف بو كأف يكوف الشيخ يفسر كتاب اهلل -جل
وعبل -فهو ٯتسك القرآف ويفسر ،ففي ىذا اٟتاؿ يقاؿ لو :نعم ينبغي أال يأٌب وىو ماذا؟ إال وىو متطهر
وىكذا.
ِمن اآلداب قال :ال ٭تدث قائما ،وال َع ِجبل ،وال ُب الطريق إال إف اضطر إذل ذلك قالوا :إف حديث
الرسوؿ "  " ينبغي أف يكوف ىناؾ اعتناء بو ،وأف ال يؤخذ األخذ العجل ،الذي يدؿ على االستخفاؼ
ٔتثل ىذا العلم ،بل ينبغي لو أف ال ٭تدث إال وىو -يعٍت -متهيئ للتحديث مستعد لو ،والنفوس -أيضا-
مستعدة أما ىكذا على َع َجل ،فبل ينبغي ،لكن إذا اضطر إذل ذلك كأف يلقاه إنساف ُب الطريق ٤تتاج إذل
فتوى ،فبل بأس بأف يفتيو ،ويستدؿ على الفتوى ْتديث عن النيب . 

من األمور التي يراعيها الشيخ -أيضا :-أف ٯتسك عن التحديث إذا خشي التغَت ،أو النسياف
١ترض ،أو َىَرـ ،وتعرؼ أف ىذا يسمي ماذا؟ االختبلط ،فإذا شعر من نفسو بنوع تغَت ،فينبغي لو أف ٯتسك
عن التحديث حىت تسلم لو أحاديثو ،وىذا ُب الزمن ا١تاضي.

في الزمن الحاضر :إذا كاف الشيخ لرٔتا -مثبل -أفىت فتوى غَت منضبطة بسبب ما حصل لو من
اختبلؿ ُب حفيظتو ،وما إذل ذلك فينبغي لو -أيضا -أف ٯتسك عن الفتوى وعن التعليم ،الذي قد يكوف
من جرائو تعليم الناس أمورا خاطئةٓ ،تبلؼ ما ىو الصواب.
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كل ىذا ٦تا ينبغي أف يراعيو الشيخ ،أحيانا ٧تد بعض احملدثُت ال يتنبَّو ىو بنفسو إذل االختبلط ،لكن
إذا دل يتنبو ،على من كاف وليّا لو من أوالد ،أو أخ ،أو ما إذل ذلك أف ٯتنع الناس من السماع منو ُب ىذه

اٟتالة؛ لتسلم لو أحاديثو اليت رواىا سابقا ،فتكوف صحيحة .قاؿ :وإذا اٗتذ ٣تلسا لئلمبلء ،أف يكوف لو

ظ ،سبق أف بينت لكم َمن ىو ا١تستملي.
مستمل يق ٌ

قلت لكم إذا كانت اٟتلقة كبَتة وصوت الشيخ -مثبل -يصل إذل عشرة أمتار ،وما بعد العشرة يبدأ

الصوت يضعف ،يكوف ُب بعد عشرة أمتار واحد يقاؿ لو ا١تستملي ،ويفضل أف يكوف جهوري الصوت؛
فيسمع اٟتديث من الشيخ ،فَتفع بو صوتو؛ ليسمعو َمن بعده ،ورٔتا احتاج آّلس إذل عدة مستملُت ينقل
بعضهم عن بعض ،فقد كانت بعض آّالس ،وأظنو ليزيد بن ىاروف كاف ٭تضر فيو مائة ألف ،فمثل ىذا
٭تتاج إذل العديد من ا١تستملُت؛ ألف ما كاف ُب أوقامهم مكربات الصوت ىذه ،لكن إذا اٗتذ مستمليا ،أي
مستمل يصلح؟ قالوا ال ،ينبغي أف يتخذ مستمليا يقظا عارفا فا٫تا .قالوا :وال يكوف يعٍت :مثلوا لذلك
ٔتثاؿ ،وال يكوف كمستملي يزيد بن ىاروف ،ما بالو مستملي يزيد بن ىاروف؟ قالوا :ألنو حينما سئل مرة
عن حديث من األحاديث ،قاؿ :ىذا اٟتديث حدثنا بو عدة ،ومستملي يسمع فقاؿ :يا أبا فبلف ما أدري
يا أبا سعيد وماذا؟ عدة ابن َمن؟ كأنو يظن أنو راو اٝتو عدة ،فقاؿ :عدة ابن َمن؟ فقاؿ :عدة بن فقدتك،
يعٍت :ما تعرؼ ما ا١تقصود ّٔذا؟ حدثنا بو عدة ،يعٍت :عدة من الرواة.

فهكذا قالوا :ال ينبغي أف يكوف مستمليا مثل مستملي يزيد بن ىاروف .من األمور التي ينفرد بها
الطالب عن الشيخ:

ض ِجَره ،و٨تن نعرؼ -أيها األخوة -
يعٍت -من اآلداب اليت ينبغي أف يراعيها :أف يوقّْرالشيخ ،وال يُ ْ
َ

٘تل ،ويعٍت -أيضا -ال يتقبل الواحد منهم اإلىانة ،أو اإلغراؽ بالقوؿ أو
أف الشيوخ بشر ٢تم نفوس تسأـ و ُّ
ما إذل ذلك ،فينبغي لطالب العلم أف يراعي ىذه األمور ،فمثبل إذا وجد أف شيخو قد طاؿ بو آّلس ،ورٔتا
كاف مشغوال ،أو لو حاجة يقضيها ،أو ما إذل ذلك ،فبل ينبغي لو أف يلح ُب ىذه األثناء ،بل يدع ا١تسألة،
جر الشيخ فيملو
أو يدع االستفتاء ،أو يدع طلب التحديث ُب وقت آخر خشية ماذا ؟ خشية أف يُ ْ
ض َ
الشيخ ،ويكره ٣تالستو ،أو ٣تالسة ىؤالء الطلبة وىذه آّالس.
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كذلك -أيضا :-ينبغي أف يوقّْر الشيخ ،و٭تًتمو ،لكن ُب حدود السنة؛ ألننا نعرؼ أف ىذه ا١تسألة
بولغ فيها عند طوائف من الناس كالشيعة ،كالصوفية ،وكاٟتزبيُت ،فنحن نرفض ىذا وذاؾ ،فالتوقَت للمشايخ
ينبغي أف يكوف ُب حدود ا١تعقوؿ ،مثلما كاف الصحابة -رضي اهلل عنهم -يوقروف النيب  بل أقل؛ ألف

توقَت النيب 

فيو مقدار زائد ُب بعض األحياف .كذلك -أيضا -مثل ما كاف العلماء السابقوف يوقّْروف

شيوخهم ،فمثبل ٧تد أنو إذا  ..أف النيب  كاف إذا كاف جالسا ُب أصحابو ال يكوف لو فضل عليهم،
حىت إف الداخل ال يعرؼ َمن ىو ٤تمد بن عبد اهلل إذا دل يكن يعرفو سابقا ،فهل كاف الصحابة -رضي اهلل

تعاذل -عنهم يأتوف ،ويعظموف النيب  تعظيما زائدا؟ ال ،بل كاف النيب 
 ال تطروشل كما أطرت النصارى ا١تسيح ابن مرصل  وهنى النيب  عن الغلو ،فما ا١تقصود ىنا؟ أف

ينهاىم عن ذلك ،ويقوؿ:

يكوف التوقَت واالحًتاـ ُب حدود ا١تعقوؿ .
قالوا أيضا :من اآلداب أف يػُْرِشد الطالب غَته ،يعٍت :من أقرانو وزمبلئو ١تا ٝتعو ،وال ينبغي أف يكوف
اٟتسد جاريا بينهم؛ ألف ىذا من أسباب حرماف العلم ،ومن أسباب ٤تق بركة العلم ،فالطبلب الذين ال
ينفع بعضهم بعضا ،ىم ٦تحوقو الربكة ،لو فتحتم ُب الكتب لو جدًب عبارات كثَتة للعلماء ،كلها تركز على
ىذه الناحية ،فيقوؿ :ينبغي للطالب أف ينفع زمبلءه وأقرانو ،وأف ال يبخل عليهم بشيء مثل ماذا ُب
السابق؟ مثل أف يكوف الواحد يتابع الشيخ ،ويكتب ،لكنو فاتتو لفظة ،أو ما ٝتعها جيدا ،فيلتفت إذل
زميلو ،ويقوؿ :ىذه اللفظة ىل صوأّا كذا؟ ويستفسر عنها ،إذا كاف ذاؾ حجب عنو الكتاب ،ودل يسمح
لو با١تطالعة ىذا يعترب من ماذا ؟ من االمتناع عن اإلفادة ،وىذه من األخبلؽ اليت ال ينبغي أف تكوف عند
طلبة علم اٟتديث.
وأيضا :ال ينبغي لو أف يدع االستفادة ٟتياء ،أو تَ َك ُّرب ،أحيانا بعض الناس ٕتده ٯتتنع من االستفادة،

رٔتا كاف عنده سؤاؿ ،فبل يسأؿ ،رٔتا أشكل عليو أمر ،فبل يسأؿ ،رٔتا أملى الشيخ كبلما ،فبل ٕتده يسأؿ،
بل رٔتا كتب على التوىم ،أو ما إذل ذلك ،ورٔتا -أيضاُ -ح ِرَـ من كثَت من العلم كلو بسبب إما اٟتياء،
وإما التكرب ،فكبل٫تا خلقاف مذموماف ُب ىذه اٟتالة ،وال يعترب اٟتياء ُب ىذه اٟتاؿ ٤تمودا ،وقد علق
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البخاري ُب صحيحو عن ٣تاىد جزما ،وسنده صحيح إذل ٣تاىد جاء عند غَت البخاري أنو قاؿ  :ال
يناؿ العلم ُم ْستَح ،وال ُم ْستَكْربٌ
امتدحت نساء األنصار ،بأنو دل يكن ٯتنعهن اٟتياء ُب التفقو ُب دين اهلل جل وعبل ،فاعتربت ىذه خصلة


ولعلكم تذكروف حديثا عن عائشة -رضي اهلل تعاذل عنها -حينما

٤تمودة ،ولعلكم يعٍت :قرأًب على الشيخ عبد الرٛتن الرباؾ -حفظو اهلل- -يعٍت٣ -تيء أـ سليم -رضي اهلل

عنها -وتسأؿ النيب 

عن ا١ترأة إذا احتلمت ،وقالت- :يعٍت -إف اٟتياء ال ينبغي أف يكوف ُب ىذه

اٟتاؿ ،أو كما قالت رضي اهلل عنها .فأرشدىا النيب 

أف ا١ترأة عليها الغسل إذا رأت ا١تاء  ،وىذا من

أحاديث عمدة األحكاـ كما تعلموف ،فهو حديث متفق على صحتو.
تاما ،ويعتٍت بالتقييد والضبط كل ىذه من اآلداب اليت ذكروىا ألجل يعٍت:
قاؿ :ويكتب ما ٝتعو ّ
تاما ْ ،تيث ال يعتمد على -مثبل -كتب
ضبط الكتاب وضبط اٟتفظ ،فينبغي لو إذا ٝتع شيئا أف يكتبو ّ
تاما ،وال بأس بعد ذلك إذا ما حفظو أف يتخذ لنفسو كتابا لؤلطراؼ،
األطراؼ ،بل ينبغي أف يكتبو ّ
ألطراؼ األحاديث؛ ألف األطراؼ دائما ت ستخدـ ألجل ماذا ؟ االستذكار؛ لكوهنا أخف ،ويعتٍت بالتقييد
والضبط ،يعٍت :بتقييد اٟتديث تقييدا جيدا ،وضبطو -أيضا -ضبطا يبعد عن اإلشكاؿ ،وحينما نقوؿ:
يضبطو ،ألنو أحيانا يقع اإلشكاؿ بسبب قلة الضبط ،فلرٔتا -مثبل -كانت الكلمة ٛتالة أوجو بسبب
معٌت
ضبط يسَت ،فإذا ضبطها على وجو أصبح معناىا كذا ،وإذا ضبطها على وجو آخر ،أصبح معناىا ً
مغايرا لذلك ا١تعٌت ،فعليو ُب ىذه اٟتالة أف يعٌت بضبط األلفاظ على األقل ا١تشكلة ،وإف ضبط اٞتميع
فهذا أحسن وأوذل.
من -أيضا -اآلداب التي ينبغي أن يراعيها :أف يذاكر فيما حفظو من األحاديث ،وا١تذاكرة تكوف
مع أقرانو وزمبلئو ،فيأٌب على طريق السرعة ماذا ٖتفظ ُب الباب الفبلشل؟ واهلل أحفظ حديث :كذا وكذا
وكذا ،وأنا أحفظ حديث كذا وكذا ،وىكذا؛ ألف ىذا مدعاة ١تاذا؟ مدعاة للحفظ واالستذكار ،وترسيخ
اٟتفظ ُب الذىن ،دل يذكر اٟتافظ ىنا مسألةَ ِ
العمل باٟتديث ،وىي من األمور اليت نصوا عليها ُب آداب

طالب اٟتديث ،قالوا :ينبغي أف يعمل باٟتديث الذي يسمعو -مثبل -إذا عرؼ أف ُب صحيح البخاري
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حديث  :كلمتاف خفيفتاف على اللساف ،ثقيلتاف ُب ا١تيزاف ،سبحاف اهلل وْتمده ،وسبحاف اهلل العظيم


فقالوا :من دواعي اٟتفظ العمل ّٔذا اٟتديث ،فإذا أصبح يكرر :سبحاف اهلل ،وْتمده ،سبحاف اهلل
العظيم ،فبل شك أنو سيستحضر على طوؿ تلقائيا ماذا؟ يستحضر ىذا اٟتديث الذي رواه البخاري،
فقالوا :من دواعي اٟتفظ العمل باٟتديث ،فهو أسهل للحفظ.

سن التحمل واألداء
وسن التحمل واألداء ،وصفة كتابة اٟتديث وعرضو  ،وٝتاعو  ،وإٝتاعو.
ّ

من ا١تهم -أيضا -معرفة سن التحمل وسن األداء ،وىذه مسألة سبق أف تكلمنا عنها .سن التحمل،
يعٍت :مىت يبدأ ٖتمل الطالب؟ ىل لو سن معينة؟
قلت لكم سابقا :إف الراجح ُب ىذا أف يكوف الطالب ماذا؟ أحسنت ..أف يكوف الطالب ٦تيزا ،قلنا:
ينبغي أف ي كوف الطالب ٦تيزا فقط ،وأما ٖتديد السن ،فليس ىناؾ سن ُب اٟتقيقة يعٍت :راجح ٖتديدىا
وتعيينها ،بل اضطربت أقوا٢تم ،فمنهم من قاؿ ٓتمس سنُت ،ومنهم من قاؿ سبع ،ومنهم من قاؿ ٜتسة
عشر عاما وىكذا ،لكن الصحيح ُب ىذا أنو مىت ما ميز الطالب ،فإنو يصح ٖتملو حينذاؾ ،وىذا فقط من
التحمل ،لكن األداء سنتحدث عنو أيضا.
أجل ماذا؟ ُّ
يقول الحافظ :وقد جرت عادة احملدثُت بإحضارىم األطفاؿ ٣تالس اٟتديث ،ويكتبوف ٢تم أهنم
حضروا ما معٍت ىذا الكبلـ؟ إذا كاف مثبل جرت عادة احملدثُت ،وٓتاصة من ا١تتأخرين أهنم إذا حضر
الشاب الصغَت ُب اٟتلقة سأل و عن كم عمره ،فإف كاف عمره ٜتس سنوات فما فوؽ ،ففي ىذه اٟتاؿ
يكتبوف لو ٝتاعا؛ ألنو -مثبل -حينما يُ َس ّْم ُعوف جزءا حديثيّا من األجزاء على الشيخ ،كل واحد يريد أف
يكوف ىذا اٞتزء من مسموعاتو يرويو ىو بسنده ،وبعض احملدثُت ٭ترص على ىذا الشيخ الذي رٔتا مات،

485

متن نخبة الفكر
وابنو م ا زاؿ صغَتا ،فَتيد أف يظفر بعلو اإلسناد البنو ،فيأٌب بابنو ىذا ّٓلس الشيخ ،فحينذاؾ يسألوف ىذا
صح لو ٝتاع من ىذا الشيخ،
احملدث كم عمر ابنك؟ قاؿٜ :تس سنوات .قاؿ اكتبوا لو ٝتاعا- ،يعٍت -أنو َّ
فيجيزه ُب ىذه الرواية ،أو بذلك اٞتزء اٟتديثي ،لكن إذا كاف أقل من ٜتس سنوات ،قالوا :ال اكتبوا لو
حضورا.
وفرقوا بُت اٟتضور وبُت السماع ،فالسماع يعترب ٝتاعا صحيحا ،واٟتضور يعتربونو حضورا فقط ٔتعٌت
حيا على ىذا .أذكر ُب مسند ابن
أف ٝتاعو غَت صحيحُ ،ب ىذه اٟتاؿ ولعلكم -يعٍت -الذي يريد مثاال ّ

صغَتا ،موجود ُب األسواؽُ ،ب آخره اٟتافظ العراقي -رٛتو اهلل٦ -تن ٝتع
أيب أوَب ُ -
كنت حققت جزءا ً
ىذا اٞتزء على أحد مشاٮتو ،فجاء بابنيو وىو -رٛتو اهلل -من ٤تبتو للحديث وأىلو كٌت ابنيو وٝتا٫تا -
أيضا -لعل االسم ٮتتلف ،لكنو كنا٫تا بكنييت إمامُت من أئمة اٟتديث ،فاألكرب كناهُ أبا ُزرعة ،واألصغر
كنا ه أبا حاًب ،فهذاف االبناف أحضر٫تا العراقي ألجل ٝتاع مسند ابن أيب أوَب ىذا ُب ٣تلس ذلك الشيخ،
فأذكر أنو -يعٍت -جاءشل ُب السماع٦ :تن حضر زين الدين عبد الرحيم العراقي ،وابناه أبو ُزْرعة أٛتد وأبو
حاًب ٤تمد ،حاضراف ُب الرابعة يعٍت :حاضراف و٢تما كم ؟ أربع سنوات ؟ يعٍت قصدؾ أنو يصح ٖتملو ؟ ال

ىو ال يصح ٖتملو ُب ىذه اٟتالة ،لكن لو فاتو ذلك الشيخ ،ٯتكن -مثبل -أف يتحصل على اٟتديث
بالنزوؿ إما من شيخ آخر فيذكر ىذا ،ويذكر أنو كاف حاضرا ُب ذلك آّلس ،يعٍت فيو نوع ٝتاع وإف دل
يكن ٝتاعا كامبل.
قاؿ :واألصح ُب سن الطالب بنفسو أف يتأىل لذلك .
يعٍت يقصد أف يكوف ٦تيزاف ىذا ىو األصح .
قال :ويصح ٖتمل الكافر -أيضا -إذا أداه بعد إسبلمو ،وكنا ضربنا ٢تذا مثاال برسوؿ ،برسوؿ ماذا؟
برسوؿ كسرى .وكذا الفاسق من باب أوذل ،إذا أداه بعد توبتو وثبوت عدالتو ،يعٍت يقاس على ىذا ،بل ىو
من باب أوذل .
قال :و َّأما األداء فتقدـ أنو ال اختصاص لو بزمن معُت ،يقيد باالحتياج والتأىل إذل ذلك ىذا يعٍت
ماذا؟ ُب آداب الشيخ ،يعٍت :يقاؿ َمن ٭تدث؟ مىت؟ ما احتيج إليو ،فهذا ىو األداء ،لكن ىل يشًتط ُب
486

متن نخبة الفكر
حاؿ األداء أف يكوف ىناؾ سن معينة ال يؤدي قبلها؟ ىنا اختبلؼ -أيضا -بُت احملدثُت ،فكما تروف أنو
نقل عن ابن خبلد الرامهرمزي ،وىذا الكبلـ موجود ُب كتابو ا١تطبوع "احملدث الفاصل بُت الراوي والواعي"
فيقوؿ ابن خبلد :إنو ال ينبغي لو أف ٭تدث قبل ا٠تمسُت ،وإف حدَّث ُب األربعُت ،فبل بأس .كأنو أدسل
ح ّد للتحديث ٔتعٌت الذي قبل سن األربعُت ،ال ينبغي لو أف ٭تدث ،ببل شك أف ىذا الكبلـ يعٍت غَت
صحيح؛ ألنو ىناؾ الكثَت من األئمة ،بل من الصحابة َمن حدَّث قبل ىذه السن بكثَت.
عشر
فاإلماـ مالك على سبيل ا١تثاؿ ،قالوا :إنو حدث وىو ٌ
نيف وعشروف سنة ،بل قيل إف لو سبعةَ َ
عاما ،عندما حدث ،وكذلك -أيضا -الشافعي وغَت٫تا.
وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية؟  ..كثر ،لكن ىؤالء ُب أياـ اإلسناد ،فكل ىؤالء حدثوا وىم ُب مقتبل
نعم؟ ُ

العمر ،لكن يقيد ىذا ْتاؿ االحتياج إليو ،وإف دل ٭تتج إليو ،ولكن ينبغي لو أف يركز ُب ىذه السنوات
األوذل على الطلب.
من المهم -أيضا :-معرفة صفة كتابو اٟتديث ىذه -أيضا -من اآلداب اليت ينبغي إذل الطالب
يراعيها كيف يكتب اٟتديث؟ وكيف يعرضو؟ وكيف يسمعو وما إذل ذلك .ا١تهم يعٍت :جعلوا ضوابط كتابة
اٟتديث ،فيقولوف :إذا كتب اٟتديث ينبغي لو أف ٭تسن ا٠تط ،وأف ٬توده وأف يضبط الْ ُم ْش ِكل ،و٢تم ُب
ىذا ُب اٟتقيقة يعٍت متوف ،ولكن أخذت العبارة اليت وردت من اٟتافظ ابن حجر ىنا أشَت إليها وا١تسائل
األخرى ُب اٟتقيقة ،يعٍت ال يستوعب الوقت اآلف لئلطالة فيها ،وإال مسائل دقيقة وجيده وشيقة -أيضا-
ُب نفس الوقت وتدلكم على دقة احملدثُت رٛتهم اهلل ُب ىذه األمور ،فمثاؿ على ذلك يقوؿ اٟتافظ ىنا،:
ويكتب الساقط ُب اٟتاشية اليمٌت ما دامت ُب السطر بقية ،وإال ففي اليسرى.
ما معٍت ىذا الكبلـ؟ ىذا يسمونو اللحق يعٍت جعلوا أدبا ُب اللحق كيف يكوف؟ يقولوف إذا كاف اآلف
يقابل يعٍت انتهي من نسخ الكتاب وجاء دور ا١تقابلة وىم يقولوف ينبغي أف يقابل كتاب ال يعتمد فقط
على النسخ ،ويًتؾ الكتاب ١تاذا؟ قالوا ألهنم َم ِظنَّة التصحيف والسقط ،فاإلنساف وىو ينسخ قد تسقط
عليو كلمة قد يسقط منو ٚتلة ،أو كلمة على األقل وىكذا فينبغي لو إذا ما انتهى أف يعود فيقابل كتابو
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األوذل على أف يقابل الكتاب على َمن؟ على شيخو ،أو على األقل على كتاب شيخو ،ويكوف ىناؾ زميل
لو ثقة يقابل ،أو يقوـ بنفسو ،ىو نفسو يقابل ،وإف كاف ذلك متعبا ففي حاؿ ا١تقابلة قد ال يرى أف ىناؾ

سقطا ،فإذا وجد سقطا مثبل ىو بادئ ُب السطر بدأ من اٞتهة اليمٍت فوجد بعد كلمتُت أف ىنا عبارة ٬تب
أف تدخل فقالوا يضع خطّا ىكذا قائماٍ ،ب ٭تنيو إذل جهة اليمُت قليبل ،ويكتب ُب ىذه اٟتاؿ ُب اٞتهة
اليمٍت ال يكتب ُب اليسرى ١تاذا؟ قالوا الحتماؿ أف يكوف ىناؾ سقط ُب نفس السطر بعده ٔتسافة ،فلو
كاف السطر بعد مسافة ىناؾ وصارت اٞتهة اليسرى مآلنة ،فإنو ُب ىذه اٟتاؿ سيضطر أف يكتب ُب اٞتهة
اليمٍت فيتبلقى السطراف ،أو اإلشارتافُ ،ب ىذه اٟتاؿ قد يظن ظاف أف ىذه اإلشارة ملغاة وتلك اإلشارة
ملغاة ،أو أف ىناؾ تداخبل ،فبل يدري ىنا اإلٟتاؽ ُب ىذا ا١تكاف ،أو ُب ذاؾ ا١تكاف.
ا١تهم أهنم وضعوا آدابا دقيقة ُب األوؿ يكتب ُب اٟتاشية اليمٍت إذا امتؤلت يكتب ُب اٟتاشية اليسرى
بل دققوا ُب ىذا قالوا ينبغي أف تكوف كتاباتو من أسفل إذل أعلى ١تاذا؟ قالوا ألف حىت لو جاء بعد ذلك
ٟتق ُب األسفل ٬تد لو خانة ومكاف وىكذا لو طالعتم أنا أحثكم على مطالعة تدريب الراوي وفتح ا١تغيث
ٕتدوف آدابا دقيقة ج ّدا ُب ىذه اإلٟتاؽ ،وإذا انتهي ُب اإلٟتاؽ فتجدوه صح ليبُت أف ىذا اللحق صحيح
وىو أثبتو ىو وأحيانا يكتبوف ىي فقط ،ولكن ال ٭تبوف كتابو " ص " فقط ألهنا تشبو ما يسمي بعبلقة
التضبيط أف يضع فوؽ الكلمة ا١تشكلة على صورة ص ضبو أف ىذه الكلمة تشكلو فانتبو ٢تا ،فبل يفضلوف
وضع "ص " فقط بل يفضلوف أف يكوف ىناؾ صح أيضا .قالوا تكتب كلمة صح ىذه فوؽ الكلمة اليت
يظن أف فيها إشكاال وىي صحيحة جاءت ىكذا مثبل كأف نقوؿ كأف يرد ُب اإلسناد عن أبو ىريرة
والصواب يقاؿ أيب ىريرة وىي جاءت ُب األصل على ىكذا ،أو ىي مثبتة على األصل ينبغي أف يضع
عليها " صح" ٔتعٍت أنٍت كتب ت ىذه الكلمة " صح " فانتبو أف ىذا ليس تصحيفا مٍت ،وإ٪تا ىكذا تلقيتها
وىكذا يعٍت .
قاؿ وصفة عرضو عن وصفة إٝتاعو قالوا ينبغي من يسمع اٟتديث يسمع من أصلو ىو الذي كتبو عن
ذلك الشيخ ،فإف دل يكن لو مثبل أصل ،فبل بأس ،أو كاف أصلو ناقصا ،فبل بأس أف يستعُت بأصل آخر،
لكن بشرط أف يكوف أخذ بشكلو على األقل باإلجازة.
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الرحلة في طلب الحديث
الرحلة فيو.
و ّْ
كذلك -أيضاٖ -تدثوا عن الرحلة ُب طلب اٟتديث فقالوا ينبغي ُب الطلب أف يسمع من أىل بلده،
فإذا حصل ما عندىم بعد ذلك ينبغي لو أف يرحل .وكاف احملدثوف ُب السابق يعٍت :على األقل ٭تملوف ُب
نفوسهم على الذي دل يرحل ،فعندىم َمن رحل ،فهذا لو مكانة أعلى ٦تن دل يرحل.

فالرحلة عندىم من األمور اليت ينبغي أف يعتٍت ّٔا طالب العلم ،لكنهم ينبهوف على أنو ينبغي لو ُب

حاؿ الرحلة وُب حاؿ ٖتصيل الشيوخ :أف ال يكوف قصده قصدا سيئا ،مثل التكثر بالشيوخ ومنافسة األقراف
بأف عندي وعندي كذا شيخ ،أو أنا ٝتعت الشيوخ الفبلنية وأنت دل تسمع منهم ،بل ينبغي لو أف يكوف
ىدفو ىدفا سليما ،كأف يكوف يريد العناية باألسانيد الصحيحة ولقي الشيوخ الذين عندىم أسانيد
صحيحة ،وىكذا يعٍت :من األمور السليمة ُب حد ذامها.

صفة تصنيف الحديث
وتصنيفوَّ ،إما على ا١تسانيد ،أو األبواب ،أو العلل ،أو األطراؼ.
كذلك -أيضا -صفة تصنيف الحديث قالوا :إما على األسانيد واألبواب ،أو العلل ،أو األطراؼ.
ا١تسانيد باختصار ىي الكتب اليت تؤلف ،لكنها مرتبة ْتسب الصحابة يأتوف مثبل بأيب ىريرة ،فيأتوف بكل
أحاديثو وراء بعض ،ويأتوف مثبل البن عمر بكل أحاديثو وراء بعض ،وال تكوف ىذه األحاديث ُب الغالب
مرتبة ،فقد يأٌب حديث ُب الطهارة ،وبعده حديث ُب التفسَت ،بعده حديث ُب النكاح بعدىا حديث ُب
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الزكاة وىكذا .فمن سلبيات كتب ا١تسانيد أهنا غَت مرتبة األحاديث ،ولكنهم يكتبوف أحاديث الصحايب
كلها ،و٬تمعوهنا على ِح َدة ،لكن كيف يػَُرتَّب ىؤالء الصحابة؟
للعلماء طرق في الترتيب :فمنهم من يرتب ْتسب األنساب ،ومنهم ْتسب األفضلية وىكذا ،فنجد
أف غالب من رتب على مسانيد يبتدئ بالعشرة ا١تبشرين باٞتنةٍ ،ب بعد ذلك لو طرؽ :إما أف ير ِ
اع َي
األنساب أحيانا ،أو بالبلداف كما صنع اإلماـ أٛتد ،فإنو بعد العشرة ا١تبشرين باٞتنة راعى مسانيد أىل
البيت ،وبعد ذلك جعل الصحابة من أىل الشاـ على ِح َدة واٟتجازيُت على حدة وىكذا ،ولكن األوذل

واألفضل أف يرتبهم على حروؼ ا١تعجم ،كما صنع الطرباشل ُب كتابو" :ا١تعجم الكبَت" ىذا أوذل وأحسن

تيسَتا لطالب العلم ،ىذا بالنسبة لؤلسانيد.
األبواب :ا١تقصود ّٔا أف يرتب الكتاب على األبواب الفقهية ،فيبتدئ مثبل بكتاب الطهارةٍ ،ب
الصبلةٍ ،ب الزكاة ،فاٟتج ،وىكذا إذل آخره .ىذا ىو الًتتيب على األبواب ،أو العِلَل ،قالوا :ٯتكن أف تكوف

الكتب ا١تؤلفة تعتٍت بعلل األحاديث ،فَتتب كتابو على العِلَل يعٍت :يذكر األحاديث ا١تعلولة ،وينبغي لو -
أيضا -أف يرتب األحاديث على األبواب الفقهية؛ تيسَتا لطالب العلم ،أو األطراؼ ،المقصود باألطراف:
أف يأٌب بطرؼ اٟتديث الذي يدؿ على بقيتو ،ولكنو يعتٍت باألسانيد مثل "ٖتفة األشراؼ" ِ
ي ٕتدوف
للمّْز ّْ
ا١تزي ،األسانيد ال يغفل شيئا منها ،يذكرىا بتمامها ،ولكن ا١تنت ال يأخذ إال طرفا منو ،فلقد كانت عنايتهم
سابقا باألطراؼ شديدة ،فقد كانوا يقولوف :احملدث الذي ليس لو أطراؼ ليس لو أطراؼ ،أو كالذي ليس
لو أطراؼٔ ،تعٌت كالرجل الذي قطعت أطرافو ،ليس لو يداف ،وال رجبلف ،وال أي شيء .فاألطراؼ ىذه
تعُت على اٟتفظ وعلى استذكار اٟتديث.

معرفة أسباب ورود الحديث
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الفراء  ،وصنَّفوا ُب غالب
ومعرفة سبب اٟتديث  ،وقد صنَّف فيو بعض شيوخ القاضي أيب يعلى بن َّ
نقل ٤تض ظاى رة التعريف  ،مستغنية عن التمثيل  ،وحصرىا متعسر  ،فلًتاجع ٢تا
ىذه األنواع  ،وىي ٌ
مبسوطامها.
ا١توفق وا٢تادي  ،ال إلو إال ُىو.
واهلل ُ

ومن المهم -أيضا -معرفة الحديث ،يعني :أسباب ورود اٟتديث ،فإذا كاف للحديث سبب ،سبب

وروده -ببل شك -فإنو يعُت على معرفة فقو اٟتديث ،بل قد يكوف مبينا ألمر ما كمعرفة الناسخ وا١تنسوخ،
أو كتقييد ا١تطلق وما إذل ذلك.
يقول :وقد صنف فيو بعض الشيوخ كأيب يعلى الفراء .
ىناؾ بعض ا١تصنفات اليت صنفت ُب ىذا ،ومنها ما ىو مطبوع اٝتو "البياف والتعريف ُب أسباب ورود
اٟتديث الشريف" البن أيب ٛتزة .
قال :وصنفوا في الب ىذه األنواع.
يعني :كل ىذه األمور اليت سبقت اآلف إشارة إليها٦ ،تا صنف فيو العلماء بعض ا١تصنفات.
قال :وىي نقل محض ظاىره التعريف ،أو ظاىره التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرىا متعسر،
فلتراجع لها مبسوطاتها.
يعني :يقوؿ اٟتافظ -رٛتو اهلل :-إف ىذه األمور اليت سبق الكبلـ عنها ،يعٍت :أمور معروفة ،وليس
ىناؾ ما يدعو إذل التمثيل ٢تا؛ ألنكم تروف أنو أ٫تل التمثيل لكثَت منها .يقوؿ :يعٍت السبب ُب إ٫تالو
التمثيل ٢تا ،أهنا معروفة ومشهورة ،والذي يريد يعٍت أف يرى األمثلة ،وما إذل ذلك يراجع الكتب اليت
بسطت ،فهذا الكتاب ما ىو إ ال كتابا ٥تتصرا ال غَت ،وليس كتابا ٫تو البسط ،وحصرىا وٚتعها متعسر؛
ألف فيها كثرة.
واهلل ا١توفق وا٢تادي ،ال إلو إال ىو ،وصلى اهلل علي نبينا ٤تمد ،واٟتمد هلل رب العا١تُت.
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اٟتقيقة يعٍت :الدروس اليت ُب اإلجازة ليست دروسا عامة مثل كذا ،وإ٪تا كما أشرت لكم سابقا بعض
األخوة يأتيٍت ُب ا١تسجد ،و٧تلس يعٍت :جلسة خفيفة وبعض األحياف -أيضا -حىت ال ٬تد الواحد ُب
نفسو ،بعض األحياف أقوؿ ٢تم :أنا مشغوؿ اآلف فَتجعوف ،فليس ىناؾ يعٍت :أدشل تكلف إطبلقا.
س :أحد األخوة يسأؿ يقوؿ :ورد ُب اٟتديث  ما ٯتوت ألحد ا١تسلمُت ثبلث من الولد  ،فتمسو
النار إال ٖتلة القسم



ج :يا أخواف األخ يسأؿ عن معٌت ىذا اٟتديث :ىناؾ أحاديث الوعد والوعيد ينبغي أف تفهم فهما
صحيحا سليما؛ ألف الذين حاولوا أف ٮتوضوا ُب تأويلها وقعوا ُب الشطط ،فما حدث اإلرجاء ،وال حدث
ا٠تروج إال بسبب ا٠توض ُب تأويل تلك األحاديث ،فا١ترجئة أخذوا بأحاديث الوعد ،وا٠توارج وا١تعتزلة
أخذوا بأحاديث الوعيد ،فوقعوا ُب ا٠تطأ ،ولكن الصواب أف ٘تََُّر ىذه األحاديث كما جاءت ،فبل ٮتاض ُب

تأويلها ،وال تنزؿ على معُت.

فمثبل إنساف من الناس مات لو ثبلثة ،أو أربعة ،أو ٜتسة ،أو عشرة ،أو مائة من الولد نقوؿ :خبلص
ىذا الرجل من أىل اٞتنة؟ ال ..ال ٬توز ُب ىذه اٟتالة يت ِ
َّكل على ىذا األمر الذي حدث لو ،فبل يعمل ال
يصلي ال يزكي ال يصوـ ال ٭تج ،ويفعل ا١تعاصي؟ ال .نقوؿ ىذا فيو بشارة ١تن حصل لو ىذا األمر ،فرضي
ٔتا قسم اهلل -جل وعبل -لو وواظب على األعماؿ الصاٟتة ،فأتى بالطاعات واجتنب ا١تعاصي ،فَتجى لو

-إف شاء اهلل -أف يكوف داخبل ُب حديث النيب 

ىذا ٣ترد ماذا؟ ٣ترد رجاء وأمنيةَّ ،أما أف ٭تكم لو

بذلك ،فبل.
س :أحد األخوة يعٍت :غَته  -أثابو اهلل وجزاه خَتا يذكر  -أنو يعٍت :رأى ُب بعض سيارات الليموزين
خيوطا ُب آخر ال سيارة ،وحينما سأؿ صاحب السيارة عن سبب تعليقو ٢تذه األشياء ،يعٍت :ذكر إهنا تقيو
من الصدمة ،فيقوؿ -يعٍت :-من ا١تؤسف أف تقع الشركيات واألمور ىذه ُب ىذا البلد.
ج :نقوؿ :على كل حاؿ ىذا البلد ليس مربءا من الوقوع ُب مثل ىذه األمور ،ولكن ىذه مهمة طلبة
العلم ،فعلي هم أف ينشطوا ،ويعرفوا أف األمة بأشد اٟتاجة إليهم ،وأف أكرب حاجة ٖتتاجها األمة تصحيح
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العقيدة ،ىي -واهلل -أوذل من ٤تاربة األعداء ،وأوذل من إقامة الدولة ،وأوذل من كل شيء؛ ألهنا ىي دعوة
األنبياء -عليهم الصبلة والسبلـ -فكل ىذه األمور اليت قد ينشغل ّٔا بعض الدعاة ،قد يطوؿ عليها
األمد ،وقد ال تتحصل إال أف يشاء اهلل ،لكن ىذه األمور ٯتكن ٖتصيلها ،فلو أننا ُعنِينا بدعوة الناس
وتعليمهم وحثهم على ا١تنهج الصحيح السليم ،وإبعاد البدع وا٠ترافات والشركيات ،لصلح الناس ،وصلح
َمن ىو فوؽ الناس بطريق األوذل.

س :أحد األخوة :يقوؿ إنو يعٍت :حضر ُب ىذه الدورة ،وحضر دروس العقيدة ا١توجودة ُب ىذه الدورة

بدوف إعداد ،وكذلك -أيضا -قرأ ُب كتب شيخ اإلسبلـ ،وقرأ ُب فتح آّيد وغَت ذلك من كتب العقيدة،
ويذكر أف ّتواره أناسا ٤تتاجُت لتعليم العقيدة ،فهل يُقيم ٢تم درسا؟

ج :نقوؿ :ال بأس أف تقيم ٢تم درسا ،لكن اتَّق اهلل -جل وعبل -فإذا جهلت مسألة من ا١تسائل ،فبل

تأخذؾ العزة باإلٍب وٕتيب ّتهل ،ولكن اطلب منهم الًتوي ،وأنك ستبحث ا١تسألة وٕتيبٍ ،ب اتصل ٔتن
ترى من ا١تشايخ وطلبة العلم ،واقرأ حىت تكوف على نور وبينة من ربك ،جل وعبل.
س :ذكر أحد األخوة أشل سأٖتدث عن فضل أىل اٟتديث
لعل ىذا -إف شاء اهلل -يكوف يعٍت :الليلة؛ َّ
ألف الوقت اآلف قد ضاؽ.
جَّ :

أحد األخوة يسأؿ عن حديث
سُ :
لساهنا  ويذكر أنو أخرجو أبو داود وغَته ،وبسنده ٤تمد بن دينار األسدي سيئ اٟتفظ ،وشيخو سعد


ٯتص
أف النيب -صلى اهلل عليو وسلم كاف يقبل عائشة ،و ُّ

بن أوس العبدي لو أغاليط.
السؤاؿ :ىل ىذا اٟتديث ضعيف أـ ال؟ وىل يؤخذ بو؟
ج :أقوؿ :ال ٭تضرشل أف للحديث طرقا ،ولكن ّٔذا العرض ،نعم يكوف اٟتديث ضعيفا إال أف يكوف
لو طرقا يتقوى ّٔا.

شرىم ".
س :يقوؿ :ما حكم حديث " َمن تعلَّم لغة قوـ ِأم َن َّ

ج :أقوؿ :ىذا اٟتديث ليس لو أصل.
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س :أقوؿُ :ب بعض الكليات الطبلب يعتمدوف على أحدىم ُب الكتابة خلف مدرس ،والبقية ال
يكتبوف معتمدين على ىذا الذي سيخرج مذكرات ُب آخر الفصل ،فما حكم ىذا ؟
ج :على كل حاؿ ،يعٍت :ىذه الظاىر أهنا من طلب العلم للدنيا ،وإال لو كاف طلبهم للدين ١تا
اعتمدوا على ىذا الطالب .
س :أحد األخوة يقوؿ :إنو عرض ىذه األسئلة سبع مرات قبل كده.
ج :أقوؿ :إهنا -واهلل -إهنا ما جاءتٍت.
س :يقوؿ :ما الفرؽ بُت ٥تتصر صحيح البخاري والصحيح نفسو ؟
ج :أقوؿ :واضح ا١تختصر يعٍت :٭تذؼ ا١تكرر ،ويكتفي ٔتوضع واحد ،و٭تذؼ األسانيد ىذا ىو ا١تراد
با١تختصر ،أما الصحيح نفسو ،فيذكر األسانيد ،وقد يذكر األحاديث ُب مواضع متعددة ج ّدا ،وكذلك
مسلم أقوؿ :نفس الشيء صحيح مسلم الذي اختصره حذؼ الروايات ا١تكررة ،وحذؼ األسانيد.
س :ما الفرؽ بُت معاجم الطرباشل :الصغَت ،والكبَت ،واألوسط؟
ج :أقوؿ :الكبَت مرتب على الصحابة ،يأٌب بالصحايب ،ويذكر بعض صفاتو ومناقبو وما إذل ذلكٍ ،ب
يرد بعض أحاديثو ،أما الصغَت واألوسط ،فهو مرتب على شيوخ الطرباشل أنفسهم ال على الصحايب ،فيأٌب
بشيخ الطرباشل ،ويأٌب الطرباشل بشيخو ويذكر كل األحاديث اليت رواىا من طريق ذلك الشيخ ،فقد يكوف
اٟتديث األوؿ عن أيب ىريرة ،واٟتديث الثاشل عن ابن عمر وىكذا ،وقد يكوف اٟتديث األوؿ ُب الصبلة،
والثاشل ُب التفسَت ،والثالث ُب النكاح وىكذا ،فليست مرتبة ،.وأما الًتتيب ْتسب الشيخ نفسو ،لكن ما
الفرؽ -إذا  -بُت الصغَت واألوسط؟
نقوؿ :الصغَت ُب ا لغالب أنو ال ٮترج إال ُب ترٚتة شيخو إال حديثا واحدا ،أو حديثُت ،وأما ُب
األوسط ،فهو ٭تاوؿ أف يستوعب ،ويركز على األحاديث والغرائب ىذا ُب إخراجو لؤلحاديث.
س :قالوا :ؤتاذا تنصح الطالب ا١تبتدئ ُب الطلب؟ أف يبدأ ُب اٟتفظ ُب كتب اٟتديث أىو "العمدة"
أـ "بلوغ ا١تراـ"؟
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ج :أقوؿ :واهلل إذا حفظ بلوغ ا١تراـ ،فهو أوذل؛ ألنو يشمل العمدة وزيادة ،فبلوغ ا١تراـ أوسع من
العمدة.
س :ؤتاذا تنصح ُب ىذه الدورة من االستفادة من الوقت؟
ج :أقوؿ :أنصح با١تثابرة على طلب العلم ،وعلى تتبع ا١تشايخ واالستفادة ،وعلى اإلكثار من القراءة
والبحث وا١تطالعة.
ض ُل علم اٟتديث ،أو علم أصوؿ الفقو؟ وىل ٯتكن أف يُستغٌت بأحد٫تا عن
س :يقوؿ :أيهما أفْ َ
اآلخر؟
ج :أقوؿ :إذا كاف اإلنساف يستطيع أف يلم ّٔذين العلمُت ،وبغَت٫تا من العلوـ النافعة ،فهذا -ببل
شك -أنو أوذل وأحسن ،لكن إذا كاف طالب العلم يتعارض معو ىذا مع ذاؾ ،فاألوذل أف يبدأ ٔتصطلح
اٟتديث؛ ألنو يهيئ ١تا بعده.
وصلى اهلل عليو وسلم على نبينا ٤تمد.
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