التذكرة يف علوـ اٟتديث

التذكرة في علوم الحديث

الحديث الصحيح

بسم اهلل ،وصلى اهلل ،وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل وعلى آلو ومن اىتدى هبداه ،أما بعد.
فإف كتاب التذكرة يف علوـ اٟتديث للشيخ عمر بن علي ،ا١تعروؼ بابن ا١تلقن ا١تتوىف ،سنة أربع
وٙتامنائة ،كتاب ٥تتصر ،اقتصر فيو مؤلفو يف كثَت من ا١تباحث على ذكر التعريفات دوف التقاسيم أو األمثلة،
وىو كتاب ٥تتصر جدا؛ ألف مؤلفو كما يف خا٘تتو ألفو يف ساعتُت ،وا١تقصود منو التعريف بأىم أنواع علوـ
اٟتديث ِ
وذ ْكر بعضها على وجو اإلٚتاؿ؛ تذكَتا للمنتهي وىو العارؼ هبذا العلم ،وتبصَتا للمبتدئ بطريق
ىذا العلم.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العلمُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
أٛتد على نعمائو وأشكره على آالئو ،وأصلي على
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-بسم اهلل الرٛتن الرحيم اهللَ ُ

أشرؼ ا٠تلق ٤تمد وآلو وأسلم ،وبعد.

فهذه تذكرة يف علوـ اٟت ديث يتنبو هبا ا١تبتدي ويتبصر هبا ا١تنتهي ،اقتضبتها من ا١تقنع تأليفي ،ولىل اهلل
أرغب يف النفع هبا؛ لنو بيده والقادر عليو.
أقساـ اٟتديث ثبلثة :صحيح وحسن وضعيف ،فالصحيح :ما سلم من الطعن يف لسناده ومتنو ،ومنو
ا١تتفق عليو :وىو ما أودعو الشيخاف يف صحيحيهما.
ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل -يف ىذه اٞتملة أنواع علوـ اٟتديث ،وأهنا أقساـ ثبلثة :الصحيح واٟتسن
والضعيف ،وىذا التقسيم ىو الذي استقر عليو ا١تتأخروف ،قسماف منها مقبوالف وقسم منها مردود ،ىذه
األقساـ الثبلثة اليت ذكرىا ا١تؤلف -رٛتو اهلل -ىاىنا أو٢تا الصحيح ،وعرفو ا١تؤلف بأنو ما سلم من طعن يف
متنو أو لسناده ،وىذا التعريف من ا١تؤلف -رٛتو اهلل -ليس واضحا ،وال مستوفيا الشروط ا١تذكورة عند
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العلماء ،ومنها ما ذكره ابن الصبلح -رٛتو اهلل -يف علوـ اٟتديث الذي استفاد منو ا١تؤلف يف ىذا
ا١تختصر.

كبلـ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -يقتضي أف كل حديث سلِم من الطعن يف متنو أو لسناده ،سواء كاف طعنا

يقضي على اٟتديث بأنو ضعيف ،أو كاف طعنا مقيدا يقضي على اٟتديث بأنو حسن ،العلماء رٛتهم اهلل
ذكروا أف اٟتديث الصحيح ال بد أف يكوف مستوفيا ٜتسة شروط:
األول منهـا :عدالة الراوي.
والثاني منها :حفظو و٘تاـ ضبطو.
والثالث منها :اتصاؿ لسناده.
والرابع منها :سبلمتو من الشذوذ.
والخامس منها :سبلمتو من العلة.
فهذه الشروط ا٠تمسة اتفق العلماء -رٛتهم اهلل -على أف اٟتديث ال يصحح لذا اختل واحد منها،
فالعدالة معناىا أف يكوف أكثر أحواؿ العبد مطيعا هلل -تعاىل ،-وال يضره ما يقع من بعض ا٠تطايا؛ ألف
العصمة ليست ألحد من ا٠تلق لال لؤلنبياء عليهم الصبلة والسبلـ.
والثانــي :أف يكوف الراوي -وىو راوي اٟتديث الصحيح -ضابطا ،ولذا أطلقوا ضابطا فإهنم يريدوف بو
أف يكوف تاـ الضبط ،الضابط ىو اٟتافظ ،وليس معٌت ذلك أنو ال يقع منو خطأ يف الرواية ،فما من لماـ
من األئمة لال وقد أخطأ يف الرواية ،لكن يقصدوف بذلك أف تكوف غالب أحاديث الراوي صحيحة
مستقيمة ال خيالف فيها غَته ،فإذا وقع منو ا٠تطأ يف بعض األحياف فإف ذلك ال يضر الراوي نفسو ولف
كاف يضر الرواية يف ا١توضع الذي أخطأ فيو.
فها ىو ٛتاد بن زيد واإلماـ مالك وسفياف الثوري وشعبة وحيِت بن سعيد القطاف وغَتىم من سادات
اٟتفاظ الذين بلغوا يف اٟتفظ غاية كبَتة ،قد ثبت أهنم أخطئوا يف بعض األحاديث ،وىذا ال يعٍت لذا أخطأ
ٍ
حديث ما أف نبطل ٚتيع أحاديثو أو أف نقضي عليو بأنو ضعيف ،ولكن يريدوف أف الراوي لذا
الراوي يف
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كانت غالب أحاديثو صحيحو مستقيمة فإهنم حيكموف عليو بأنو ضابط ،وأف حديثو األصل فيو لذا ورد أف
يكوف صحيحا ،وا١توضع الذي أخطأ فيو يكوف حديثو فيو ضعيفا.
فبل بد يف راوي اٟتديث الصحيح أف يكوف تاـ الضبط ،العدالة و٘تاـ الضبط يعرب عنهما العلماء بالثقة،
فإذا أطلقوا على ر ٍاو بأنو ثقة فإهنم يقصدوف أنو ٚتع بُت اٟتفظ والعدالة ،فإذا مل يكن عدال فإف حديثو
يسقط بالكلية وال يقبل ال يف ا١تتابعات وال يف الشواىد ،لذا ثبت أنو غَت عدؿ بأف ثبت عليو الفسق ،وأما
لذا مل يكن كذلك ولمنا جهلنا حالو ،ال ندري أىو ثقة أو ضعيف فإف ىذا يكوف ٣تهوال ،فصار عندنا ضد
العدؿ قسماف :قسم ٧تهل حالو وال ندري أثقة ىو أو ضعيف ،وىذا ىو الذي يسمى اجملهوؿ ،يعٍت :مل
يثبت فيو ما يطعن فيو ،ومل يثبت فيو ما يوثقو ،فصار ٣تهوال.
فاجملهوؿ درجتاف٣ :تهوؿ اٟتاؿ ،و٣تهوؿ العُت٣ ،تهوؿ اٟتاؿ :ىو الذي روى عنو اثناف ولكن مل يوثق،
ومل ُُيرح ،و٣تهوؿ العُت :من مل ِ
يرو عنو لال واحد ،ومل ُيرح أو يعدؿ ويدخل يف النوع الثاين وىو ٣تهوؿ
العُت ا١تبهم ،وىو الذي ورد يف اإلسناد بأف قيل :رجل ،أو عن فبلف أو أخو فبلف أو ابن فبلف أو ٨تو
ذلك ،فمثل ىذا يسمى ا١تبهم وىو قسم من ٣تهوؿ العُت.
لذا كاف الراوي ٣تهوال فإف حديثو ال يكوف صحيحا؛ ألننا فقدنا شرطا من شروط صحة اٟتديث وىي
ثبوت العدالة ،وألف العدالة يف اٟتديث ال بد أف تثبت ،لما أف ينصص عليها العلماء أو يكوف الرجل
مستفيضا مشهورا بالعدالة ،فإذا نص على أف فبلنا عدؿ قبلناه وصار حديثو من أحاديث ..أو داخل يف
حيز اٟتديث الصحيح ،لذا مل تثبت العدالة بأف كاف ٣تهوال لكن مل يثبت فيو الطعن فإننا عندئذ ٧تعل
حديثو حديثا صحيحا.
بعد ذلك يأتينا شرط الضبط وىو القسم الثاين ٦تا يناقض العدالة :وىو أف يثبت على ىذا الراوي ما
يناقض العدالة ،لما بفسقو أو كذبو واّت امو يف اٟتديث ،لذا ثبت أنو فاسق بكبَتة من كبائر العلماء يضعف
حديثو وال يُقبَل؛ ألنو ساقط العدالة ،كأف يكوف شرابا للخمر أو مشهورا بالفواحش ،وقد وجد من ىؤالء
يف الرواة من ىو كذلك ،وأسقط العلماء أحاديثهم ،أو ثبت عليو أنو يكذب يف حديث النيب -عليو الصبلة
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والسبلـ -فإذا ثبت ولو مرة واحدة قضينا على أحاديثو بأهنا ..أو قضينا عليو بأنو ساقط العدالة ،أو كاف
متهما بالكذب ،لما أف تقوـ القرائن على كذبو يف حديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ -لكن مل نقطع هبا،
أو أنو يكوف معروفًا بالكذب يف حديث الناس ،فمثل ىذا يسمى ا١تتهم ،لذا كاف متهما كاف ساقط
العدالة.
كذلك لذا ثبت أنو يسرؽ اٟتديث فهذا ينايف العدالة ،فإذا وصف بأنو يسرؽ اٟتديث أسقطنا عدالتو،
لذا سقطت العدالة سقط حديثو بالكلية ،لذا أسقطنا العدالة وقضينا عليو بأنو ساقط العدالة أسقطنا
اٟتديث كلية فبل يقبل ،أما لذا جهلنا حالو أ و عينو ال ندري عن ىذا الرجل ..ال ندري ىل ىو عدؿ أو
ضعيف ،فإننا عندئذ ال نسقط حديثو بالكلية ولف كنا ال نقبلو بل نرده و٧تعلو حديثا ضعيفا ،ولكن ليس
لسقاطو كإسقاط الذي قبلو؛ ألف ٣تهوؿ العدالة ،يبقى عند العلماء فيبقى حديثو قاببل لبلعتضاد لذا جاء
ما يعضده ،خاصة يف ٣تهوؿ اٟتاؿ.
الشرط الثالث :اشًتطوا يف اٟتديث الصحيح أف يكوف لسناده متصبل ،واتصاؿ اإلسناد معناه :أف
يأخذ كل راو ٦تن فوقو بإحدى طرؽ التحمل الصحيحة ،يعٍت :ال بد أف يكوف كل ر ٍاو قد روى عن شيخو،
حدث عنو بطريقة صحيحة من طرؽ التحمل لما بالسماع أو بالقراءة أو
وىو الذي فوقو ،أو روى عمن ّ
باإلجازة ا١تقرونة با١تناولة ،أما لذا كاف ثبت أنو مل يسمع منو فإننا حينئذ ٨تكم على اٟتديث بأنو منقطع وال

يكوف حديثا صحيحا ،فإذا كاف يف اإلسناد انقطاع بأي وجو من الوجوه سواء كاف بإعضاؿ أو لرساؿ أو
تدليس فإننا ال ٨تكم على اٟتديث بأنو صحيح؛ لفقده شرطا من شروط اٟتديث الصحيح وىو اتصاؿ
السند.
كذلك لذا كاف الراوي قد ٖتمل اٟتديث ٦تن فوقو وأخذه بطريقة من طرؽ التحمل غَت الصحيحة؛ ألف
طرؽ التحمل ٙتاف :منها ما ىو صحيح ومنها ما ىو ضعيف كما سيأيت لف شاء اهلل ،فإذا ٖتمل عن طريق
الوجادة ،أو عن طري ق الوصية ،أو عن طريق اإلعبلـ الذي ليس مقرونا بإجازة ،فإنو يقاؿ :ىذا ٖتمل
ضعيف ،ويكوف يف حكم اإلسناد ا١تنقطع ،فصار عندنا اٟتديث الصحيح ال بد أف يكوف لسناده متصبل،
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وىذا خيرج ما لذا كاف اإلسناد منقطعا أو كاف اإلسناد متحمبل بطريقة من طرؽ التحمل الضعيفة أو اليت ال
تصح.
الشرط الرابع :وىو أف يكوف اٟتديث سا١تا من الشذوذ ،والشاذ عرفوه بأنو ٥تالفة الثقة ١تن ىو أوثق
منو ،ومرادىم بسبلمتو من الشذوذ :أف يكوف الشذوذ منتفيا عنو يف لسناده ومتنو ،وسيأيت لف شاء اهلل بياف
للشاذ يف األنواع القادمة ،لكن الذي ُيب أف يعرؼ ىو أف يكوف اٟتديث قد انتفى عنو الشذوذ ،كذلك
ُيب أف يكوف اٟتديث الصحيح قد انتفت عنو العلة ،والعلة كما سيأتينا لف شاء اهلل سبب خفي يقدح يف
اٟتديث مع أف الظاىر السبلمة منو ،وسيأيت لف شاء اهلل بياف للحديث ا١تعلل.
لكن الذي ُيب أف يعرؼ ىناُ :يب أف يكوف اٟتديث الصحيح سا١تا أيضا من العلة ،فإف كاف يف
اٟتديث شذوذ أو علة فإنو ال حيكم عليو بأنو حديث صحيح ،لمنا حيكم عليو بأنو حديث صحيح لذا سلم
من الشذوذ والعلة مع استيفائو الشروط الثبلثة ا١تتقدمة ،فصار اٟتديث الصحيح ال بد أف يكوف مستوفيا
ىذه األشياء ا٠تمسة ،األوؿ منها والثاين والثالث ،ىذه قد تكوف أسهل اٞتميع يف اإلدراؾ ،األوؿ والثاين
يعرؼ ٔتمارسة كبلـ العلماء يف اٞترح والتعديل ،ومن معرفة األلفاظ اليت يطلقوهنا.
فإذا أطلقوا على رجل بأنو ثقة عرفنا أنو ُيمع بُت العدالة واٟتفظ ،ولذا أطلقوا على رجل بقو٢تم :لماـ
من أئمة ا١تسلمُت ،أو فبلف ال يسأؿ عنو ..أو ٨تو ذلك فهذه من العبارات الدالة على العدالة والضبط ،أما
لذا وصف بأنو حافظ ومل يوصف بأنو عدؿ فهذا ال يقتضي أف يكوف الراوي ثقة؛ ألنو قد يكوف حافظا وال
يكوف عدال ،ولذا وصف بأنو عدؿ ومل يوصف بأنو حافظ فبل يلزـ منو أف يكوف ثقة ،ولمنا حيتمل أف يكوف
عدال يف دينو ولكنو غَت حافظ ،الثالث وىو اتصاؿ اإلسناد ىذا أيضا لدراكو قريب يف اليُ ْسر من النوعُت
األولُت ولف كاف ىو أعسر قليبل منهما ،وىذا لف شاء اهلل سيأتينا يف اتصاؿ اٟتديث بأي شيء يعرؼ

اتصاؿ اٟتديث.
وأما الشرط الرابع وا٠تامس :فهذاف من أصعب العلوـ ،ومها يعترباف أدؽ علوـ اٟتديث ،وىذا النوع وىو
معرفة الشذوذ والعلة ال يدرؾ لال بكبلـ أىل العلم األئمة كاإلماـ أٛتد والبخاري ومسلم وأبو زرعة
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و٨توىم ،..اٟتديث لذا استوىف ىذه الشروط حكمنا عليو بأنو حديث صحيح ،فعندنا مثبل ما رواه الًتمذي
عن قتيبة عن أيب عوانة ،عن عبد العزيز بن صهيب ،عن أنس  أف النيب  قاؿ  :تسحروا فإف يف
الس ُحور بركة
اليشكري ثقة ،وعبد العزيز بن صهيب ثقة ،وأنس بن مالك صحايب ال يسأؿ عنو ،واإلسناد بينهم متصل


ىذا اٟتديث لذا نظرنا لليو وجدنا رواتو كلهم ثقات ،فقتيبة بن سعيد ثقة ،وأبو عوانة

ألنو ثبت عن كل واحد منهم قد ٝتع من اآلخر وروى عنو.
بقي بعد ذلك السبلمة من الشذوذ والعلة ،ىذه أُدركت ألف اٟتديث ُ٥ترج يف الصحيحُت ،لذا ُخرج يف

الصحيحُت أدركنا أنو سامل من الشذوذ والعلة ،كذلك أدركنا سبلمتو من الشذوذ والعلة بطريق آخر ،وىو
درج بكبلـ العلماء،
أف الًتمذي ١تا خرج اٟتديث حكم عليو بأنو صحيح ،وقلنا يف انتفاء الشذوذ والعلة :تُ َ

لما بنفي الشذوذ والعلة عنو صرحيا أو بتصحيح اٟتديث ،لذا صححوه أو أوردوه يف ا١تصنفات الصحيحة

فإنو حينئذ يقتضي أف اٟتديث صحيح.
ىذه الشروط ا٠تمسة لذا اجتمعت صح اٟتديث متنا ولسنادا ،لكن قد يصح اٟتديث سندا وال يصح
متنا ،وقد تتوافر فيو بعض الشروط يف لسناده وال يتوافر بعضها اآلخر ،فاٟتديث لذا حكم عليو بأف رجالو
ثقات أو بأف رواتو ثقات فاٟتكم ىنا ليس معناه أف اٟتديث صحيح ،ولكن معناه أف اٟتديث توافر فيو
الشرطاف األوؿ والثاين ومها العدا لة والضبط ،ولذا قالوا :ىذا لسناد صحيح ،فمعناه أف اإلسناد قد استوىف
الشروط ا٠تمسة ،لكن ا١تنت قد يكوف فيو شذوذ أو يكوف فيو علة ،و٢تذا لذا قالوا :لسناده صحيح ال يعٍت
ذلك أف اٟتديث صحيح ،قد يكوف صحيحا وقد تكوف ىناؾ علة أو شذوذ يف متنو ،كذلك لذا قالوا ىذا
اإلسن اد رجالو رجاؿ الصحيح فبل يعنيو أنو صحيح ،احتماؿ أف يكوف رجالو رجاؿ الصحيح لكن فيو
انقطاع أو فيو شذوذ أو فيو علة ،لكن لذا قيل :لف اٟتديث صحيح ،فمعناه لنو استوىف ىذه الشروط
ا٠تمسة ا١تتعلقة بإسناده ومتنو.
ىذا النوع لذا استوىف الشروط ا٠تمسة يسمونو اٟتديث الصحيح ،ولذا أطلقوا اٟتديث الصحيح فإهنم
يريدوف اٟتديث الصحيح لذاتو ،معٌت "لذاتو" يعٌت :أنو صحيح ٔتفرده ال حيتاج لىل غَته لَتفعو من درجة لىل
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درجة ،بل ىو ٔتجرد ٣تيئو هبذا اإلسناد فإنو صحيح ،فالصحيح لذاتو معناه الصحيح ٔتفرده ال حيتاج لىل
غَته ألف يرقيو لىل رتبة ا لصحة ،يقابلو الصحيح لغَته ،الصحيح لغَته فهو اٟتديث الذي ال يصح لال بوجود
عاضد لو يرقيو من الدرجة اليت دوف الصحة وىي اٟتسن لذاتو لىل الصحيح لغَته.
الصحيح لغَته ال يعرؼ لال لذا عرفنا اٟتسن لذاتو على ما يأيت لف شاء اهلل ،فصار عندنا أو صارت
ىذه الشروط ا٠تمسة متعلقة باٟتديث الصحيح ،لذا توافرت حكمنا عليو بأنو صحيح لذاتو ،لذا اختل أحد
ىذه الشروط فإنو يكوف ضعيفا ،لال يف ٘تاـ الضبط ،لذا اختل ٘تاـ الضبط فقد يكوف اٟتديث حسنا وقد
يكوف ضعيفا على ما يأيت لف شاء اهلل.

الحديث الحسن
واٟتسن ما كاف لسناده دوف األوؿ يف اٟتفظ واإلتقاف ،ويعمو والذي قبلو اسم ا٠ترب القوي.
قبل ذلك فيما سبق قاؿ :ومنو ا١تتفق عليو وىو ما أخرجو الشيخاف يف صحيحيهما ،قاؿ :قبل ذلك
"ومنو ا١تتفق عليو" يعٍت :من الصحيح ما ىو متفق عليو ،ومراده كما شرحو ما خرجو الشيخاف ،يقصدوف
وخرج يف الصحيحُت فإنو يسمى متفقا
بذلك أف اٟتديث لذا كاف صحابيو واحدا ولفظو أو معناه واحدا ُ
عليو ،أما لذا كاف لفظو واحدا لكنو يف البخاري مثبل من حديث أيب ىريرة ويف مسلم من حديث أيب سعيد
فبل يقاؿ فيو :لنو متفق عليو ،بل يف ا١تتفق عليو ال بد أف يكوف الصحايب واحدا ،وأف يكوف اٟتديث
واحدا ،يعٍت :متفقا يف اللفظ أو يف ا١تعٌت وأف يكوف ٥ترجا يف الصحيحُت.
فإذا اختل واحد من ىذه األشياء فإنو ال يكوف متفقا عليو لال يف بعض االصطبلحات عند العلماء،
لكن مراد ا١تؤلف ىنا ال بد أف ُيتمع فيو ىذه الشروط الثبلثة :أف يكوف اٟتديث صحابيو واحدا ،ولفظو أو
معناه واحدا ،وأف يكوف ٥ترجا يف الصحيحُت.
ىذا النوع وىو يتعلق باٟتديث اٟتسن لذاتو ،وىو أف يكوف رجالو أو رواتو قاصرين يف اٟتفظ عن الذي
قبلو وىو الصحيح ،لكنهم مرتفعوف عمن ُحيَد حديثو ضعيفا؛ ألف الرواة -رواة اٟتديث -على ثبلث
7
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درجات :درجة الثقات ودرجة الضعفاء ،يعٍت ىناؾ رواة اجتمع العلماء على تصحيح أحاديثهم ،كنافع
اٟتماديْن والسفيانَػ ُْت ،ىؤالء اتفقوا على أف حديثهم صحيح.
وسامل والزىري ومالك و َ
وقسم آخر حديثهم ضعيف ،كليث بن أيب سليم ِ
ور ْش ِدين بن سعد وأيب ٧تيح ،وأيب معشر ٧تيح بن
عبد الرٛتن و٨توىم ،فهؤالء حديثهم ضعيف.

فيو طائفة يف مرتبة متوسطة ،ىؤالء ىم ا١ت ِ
شكلوف ،حا٢تم ارتفعت هبم عن حيز الضعفاء ،ونزلت هبم
ُ
عن درجة الثقات ،فهم لف نُ ِظر لليهم من جانب الرواة الثقات وجدنا أهنم ضعاؼ ،ولف نظرنا لليهم باعتبار

الرواة الضعفاء وجدنا أهنم أرفع وأحسن حاال منهم ،ىذا النوع يعرب عنو بأهنم َخف ضبطهم فلم يكونوا
كالثقات يف الضبط ومل يكونوا يف اٟتفظ كالضعفاء ،ىذا النوع ا١ت ِ
شكل وعليو أشكل تعريف اٟتديث
ُ
اٟتسن عند العلماء.
ا١تؤلف -رٛتو اهلل -ذكر الفارؽ بُت اٟتديث الصحيح واٟتديث اٟتسن بأنو يتعلق بالرواة ،فاٟتديث
اٟتسن ال بد أف يكوف مستوفيا شروط اٟتديث الصحيح :ال بد أف يكوف رواتو عدوال ،وأف يكوف لسناده
متصبل ،وأف يكوف سا١تا من الشذوذ ،وأف يكوف سا١تا من العلة ،لال يف ضبط الرواة فبينو وبُت الصحيح
اختبلؼ ،وذلك أف الراوي لذا خف ضبطو حكمنا على حديثو بأنو حسن؛ ألف راويو قاصر يف اٟتفظ عن
درجة رجاؿ الصحيح.
لذا كاف تاـ اٟتفظ حكمنا عليو بأنو صحيح ،لذا نزؿ عن خفة اٟتفظ وىو سوء اٟتفظ أو ضعف
الوىم الكثَت فإنو حينئذ ٨تكم عليو بأنو ضعيف ،ىذا النوع وىو ٖتديد راوي اٟتديث اٟتسن وىو
اٟتفظ أو َ
من أشكل ما يشكل وال يعرؼ لال بعد طوؿ ٦تارسة يف الرواة ودرجاّتم وأقواؿ العلماء فيهم؛ وإلشكالو كاف
عادة مثل ىؤالء الرواة ٧تد لئلماـ الواحد فيهم قولُت ،وٕتد أف األئمة ٥تتلفُت فيهم ،ليس ىناؾ ضابط ٤تدد
لك يدرؾ بطوؿ ا١تمارسة ٢تذا الفن ،ىذا النوع يسمى اٟتسن لذاتو ،يعٍت :أنو حسن ٔتفرده ،دؿ ذلك على
أف ىناؾ نوعا آخر يقابلو وىو اٟتسن لغَته ،اٟتسن لغَته معناه اٟتديث الذي ال حيكم عليو باٟتُسن إلسناد

واحد ،ولمنا ال بد من تعدد طرقو حىت يرتقي لىل اٟتسن.
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مشكلة للحديث اٟتسن ،اٟتديث الذي رواه اإلماـ أٛتد ،عن حيِت بن سعيد ،عن ٤تمد بن عمرو بن

علقمة ،عن أيب سلمة ،عن أيب ىريرة   أف النيب 

هنى عن بيعتُت يف بيعة



ىذا اٟتديث

حسنو العلماء؛ ألف ٤تمد بن عمرو بن علقمة يف حفظو خفة ،وذلك أف ٤تمد بن عمر بن علقمة مل يطعن
أحد يف عدالتو ،بل ىو صادؽ عدؿ يف دينو ،لكن ١تا كاف عنده نوع اضطراب يف بعض األحاديث و٥تالفة
لغَته جاءه الضعف من ىذه اٟتيثية؛ ولذا ١تا قارف العلماء -رٛتهم اهلل -أحاديثو بأحاديث غَته من الثقات
وجدوا أنو أنزؿ منهم ،و١تا قارنوه بأحاديث الضعفاء وجدوا أنو أرفع؛ ألنو يوافق الثقات يف كثَت ويوافق
الضعفاء ،مثل ىذه حكموا عليو بأف حديثو حسن؛ و٢تذا جعلو اٟتافظ الذىيب ،ذكر أنو يف عداد من ُحيسن
حديثهم.
اإلسناد ىذا لذا نظرنا لليو وجدنا أف حيِت بن سعيد القطاف ثقة حجة لماـ ال نزاع بُت أىل العلم ،وأبو
سلمة بن عبد الرٛتن من كبار التابعُت ،وأبو ىريرة صحايب ال يُسأؿ عنو ،لذا نظرنا لىل ىذا اإلسناد وجدنا
أف موضع ٖتسينو لمنا ىو وجود ٤تمد بن عمر بن علقمة يف اإلسناد ،فيدؿ ىذا على أف اإلسناد ينظر لليو

بأدىن رواتو ،اٟتكم على اإلسناد معلق بأقل الرواة حفظا.
فإذا كاف رواة اإلسناد كلهم ثقات وفيهم واحد َخف ضبطو فنسميو حسنا؛ ألف االعتبار بأدناىم
حفظا ،لذا كاف يف اإلسناد ر ٍاو ضعيف ولو كاف بقية اإلسناد كلهم ثقات ،فإننا ٨تكم على اٟتديث بأنو
حديث ضعيف؛ ألننا ننظر يف األسانيد لىل أدىن الرواة حفظا ،يف اٟتديث اٟتسن ١تا لفت نظرنا يف ىذا
اإلسناد وجدنا أف أدناىم حفظا ٤تمد بن عمرو بن علقمة؛ فحكمنا على اٟتديث بأنو حسن لوجود ٤تمد
بن عمرو بن علقمة فيو.
٤تمد بن عمرو بن علقمة مل يكن الطعن يف عدالتو ،ولمنا كاف الطعن يف ..ولمنا كاف كبلـ العلماء
موجها لىل حفظو؛ و٢تذا اختلف فيو العلماء منهم من يوثقو كابن معُت والنسائي يف رواية ،ومنهم من
يضعفو كاإلماـ أٛتد ،ومنهم من يتوسط يف حالو ،وىذه عادة من أمارات الراوي الذي ُحيسن العلماء
حديثَو ،فصار اٟتديثاف -الصحيح واٟتسن -يشًتكاف يف عدالة الرواة ويف اتصاؿ اإلسناد ،ويف سبلمة
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اٟتديث متنا وسندا من الشذوذ والعلة ،يتفقاف يف أف راوي اٟتديث الصحيح ُيب أف يكوف تاـ الضبط،
وأما راوي اٟتديث اٟتسن فإنو يكوف خفيف الضبط.
القسم الثاين من اٟتديث اٟتسن وىو اٟتسن لغَته ،يعٍت :الذي ال يكوف حسنا لال بوجود عاضد لو،
وىذا يعٍت أف اٟتديث يف أصلو ضعيف ،لكنو ١تا وجدنا لو عاضدا مثلو أو أرفع منو ،رقيناه من درجة
الضعف لىل اٟتسن لغَته ،وألف الراوي الضعيف أو اإلسناد ا١تنقطع أو ٨توه ..ألف ىذه األشياء لمنا
ضعفناىا الحتماؿ أف يكوف ى ناؾ ساقط أو لوجود ساقط بُت الراوي ومن روى عنو ،أو الحتماؿ أف ىذا
الراوي مل حيفظ اٟتديث كما ينبغي ،فلما جاءه آخر ٔتثلو أو أرفع منو دؿ ذلك على أف اٟتديث ٤تفوظ
وأف الراوي ىذا قد ا٧ترب حفظو ٔتجيء اٟتديث من وجو آخر ،وأف االنقطاع الذي يف اإلسناد قد ا٧ترب
ٔتجيء اٟتديث من وجو آخر.
عندنا مثلوا لو ْتديث يوسف بن عبيد ،عن نافع ،عن ابن عمر ،أف النيب  قاؿ  :وال تَبِع بيعتُت

يف بيعة



ىذا اٟتديث قالوا :لف يونس مل يسمع من نافع ،لذا مل يسمع منو فاإلسناد منقطع؛ ألنو بينو

وبينو ابن نافع ،لذا كاف اإلسناد منقطعا وقد تقدـ أف اٟتديث ال يكوف صحيحا وال حسنا لال لذا كاف
متصل اإلسناد ،فإذا مل يكن متصل اإلسناد كاف ضعيفا فإف ىذا اٟتديث يعترب ضعيفا؛ لوجود االنقطاع
بُت يونس وبُت نافع.
٨تكم على ىذا اٟتديث بأنو ضعيف ،لكن جاءه اٟتديث السابق والذي َمر معنا قبل قليل مثلنا لو يف

اٟتدي ث اٟتسن لذاتو ،جاء يف ذلك اٟتديث السابق فارتقى بو اٟتديث لىل اٟتسن لغَته؛ ألف ىذا اٟتديث
لو كاف معٌت فقط -حديث ابن عمر -لقلنا :لنو ضعيف هبذا اإلسناد ،جاءه اٟتديث اآلخر حديث أيب
ىريرة الذي مر معنا١ ،تا جاءه رقاه لىل اٟتسن لغَته ،فصار اٟتسن لغَته يف أصلو ضعيف ،وحديث ابن عمر
ىذا يف أصلو ضعيف ألف فيو انقطاعا ،جاءتو الطريق األخرى أو اٟتديث اآلخر فرفعو وقواه ،ورفعو لىل
ض َد ُه فارتقى
مرتبة اٟتسن ،لكن اٟتسن ليس لذاتو ،يعٍت :ليس ٔتفرد اإلسناد ،ولمنا رقيناه لوجود غَته معو َع َ
بو لىل درجة اٟتسن ،ىذا النوع ىو الذي يسمى اٟتديث اٟتسن لغَته.
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فاٟتديث اٟتسن لغَته ىو الضعيف الذي ا٧ترب لتعدد طرقو ،يشًتط فيو أال يكوف الضعف شديدا ،فإف
كاف الضعف شديدا فإنو ال يرتقي ،كأف كاف ىناؾ انقطاع كبَت سقط فيو ثبلثة أو ٨توه ىذا ال يرتقي ،أو
كاف يف اإلسناد أو ا١تنت شذوذ أو علة ىذا ال يرتقي ،أو كاف الراوي شديد الغفلة فاحش الغلط ،أو كاف
الراوي مًتوكا فهذا ال يقبل حديثو اال٧تبار وال يصلح أف نرقيو لىل اٟتسن لغَته مهما جاءه من الطرؽ
والشواىد والعواضد؛ ألنو يتقاعد عن اال٧تبار.
مث ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل -أف ىذا النوع -وىو اٟتسن -والنوع الذي قبلو وىو الصحيح لذاتو مع
الصحيح لغَته ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل -أف ىذين النوعُت يطلق عليهما خرب القوئ ،تعٌت :أنو لذا قيل :ىذا
حديث قوي أو خرب قوي ،فَتيدوف بذلك لما أنو صحيح أو حسن؛ ألف القوة أمر عاـ أو أمر مطلق
يشمل أنواعا متعددة ،فإذا قالوا :قوي ،فهذا مطلق يشمل الصحيح ويشمل اٟتسن ،وىذا موجود يف
تعبَتات اإلماـ أٛتد وغَته ،يقولوف عن بعض األحاديث بأهنا قوية ..و٨تو ذلك ،ويقصدوف هبا الصحيحة،
وتارة ٕتد يف اإلسناد من يطلق على حديثو عند أىل االصطبلح الذين قرروا االصطبلح يطلق على
حديثهم بأنو حسن لذاتو.

الحديث الضعيف
والضعيف ما ليس واحدا منهما.
"والضعيف ما ليس واحدا منهما" يعٍت :ليس ىو الصحيح وال اٟتسن ،فإذا فقد شروط الصحيح
واٟتسن فإنو يكوف ضعيفا ،لذا فقد العدالة كاف ضعيفا جدا ،أو موضوعا ،ولذا فقد الضبط ،مل يكن الراوي
فيو تاـ الضبط وال خفيف الضبط فهو ضعيف ،لف اشتد ضعفو يف اٟتفظ كاف ضعيفا جدا ،لذا ذكروا أنو
منكر اٟتديث أو أنو فاحش الغضب أو أنو شديد الوىم فهذا يكوف حديثو ضعيفا جدا ،لذا فقد العدالة
لما أف يكوف ضعيفا جدا ،يعٍت :لذا فقد العدالة لما أف يكوف ضعيفا جدا أو موضوعا ،لال لذا كاف الراوي
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مل يتكلم فيو ّترح و تعديل فإف الراوي يبقى ٣تهوال ،فتارة يقوى حديثو وتارة ال يقوى كما ىو معروؼ عند
أىل العلم.
الثاين لذا فقد الضبط فهذا لما أف يكوف ضعيفا ولما أف يكوف ضعيفا جدا ،لذا قالوا :فبلف ضعيف وال
يَ ِهم وال فيو غفلة أو ٨تو ذلك ،يعٍت :فيو غفلة ظاىرة فإنو يكوف حديثو ضعيفا ،أما لذا وصف بلفظ يدؿ
على شدة الضعف فإف ضعفو يكوف شديدا وال يصلح حينئذ حديثو لبل٧تبار ،أما لذا كاف ضعيف اٟتفظ

فقط فإف حديثو بورود ما يعضده يرتقي.
بعد ذلك لذا فقد شرط االتصاؿ فإما أف يكوف ضعيفا أو يكوف ضعيفا جدا ،لذا كاف ضعيفا كأف
يرسل التابعي حديثا عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فهذا ضعيف ،أو يرسل ..أو يكوف ىناؾ انقطاع
لوجود مدلس حكمنا على روايتو باالنقطاع فهذا انقطاع خفيف وضعفو ينجرب ،أما لذا كاف االنقطاع كبَتا
فإنو يكوف اٟتديث حينئذ ضعيف جدا.
أما لذا وجد يف اٟتديث شذوذ أو علة فإنو يكوف معو اٟتديث ضعيف جدا؛ ألف الشذوذ والعلة قد
يقضياف ٓتطأ الراوي ،وا٠تطأ ال يرتقي؛ ألنا لذا جزمنا بأف فبلنا ٥تطئ وحكمنا على روايتو بالشذوذ أو العلة
فمعٌت ذلك أف ما قالو عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أنو خطأ ،وا٠تطأ ال يرتقي ،لمنا يرتقي ما يكوف
فيو طرفاف أحدمها ِ
٤تتمل ،فالضعيف حيتمل أن و ضبط اٟتديث فإذا جاءه ما يقويو رقيناه النقطاع اليسَت،
لذا كاف ىناؾ انقطاع يسَت وجاء ما يعضده رقيناه؛ ألف ىذا ٤تتمل ألف يكوف اٟتديث موصوال معروفًا عن

النيب  أما لذا كاف اإلسناد أو كاف اٟتديث فيو شذوذ أو علة فإننا نقضي بأف الشاذ أو ا١ت َعل نقضي بأنو
ُ
حديث أخطأ فيو الراوي عن النيب  فإذا أخطأ الراوي مل يكن لنا أف نرقي حديثا خطأ؛ ألنو ليس
ٔتحتمل.

الحديث المسند
وأنواعو زائدة على الثمانُت ،ا١تسند وىو ما اتصل لسناده لىل النيب  ويسمى موصوال أيضا.
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ىذا النوع ذكر ا١تؤلف قبل ذلك أف أنواعو تزيد عن الثمانُت -يعٍت أنواع علوـ اٟتديث ،-وىذا باعتبار
التقسيمات؛ ألف التقسيم فيو تقسيم ٣تمل وفيو تقسيم مفصل ،التقسيم اجململ تندرج ٖتتو أنواع كثَتة،
التقسيم ا١تفصل قد يكوف الثبلثة أنواع أو األربعة أو ا٠تمسة أو الستة أو أكثر تدخل ٖتت نوع واحد من
ىذه األنواع اجململة.
وا١تؤلف -رٛتو اهلل -ذكر يف ىذا الكتاب أنواعا كثَتة من علوـ اٟتديث ،ستأيت -لف شاء اهلل -ذكر
منها ا١تسند.
ا١تسند وىو ما اتصل لسناده لىل النيب  ىذا أحد أنواع علوـ اٟتديث اليت ال تعلق ٢تا بالتصحيح أو
التضعيف؛ ألف ا١تسند قد يكوف صحيحا وقد يكوف حسنا وقد يكوف ضعيفا ،لكن من شرط ا١تسند أف
ُيمع بُت شيئُت أحدمها :اتصاؿ اإلسناد فبل يكوف لسناده منقطعا ،فإذا كاف اإلسناد منقطعا فإنو ال يسمى

مسندا ،والشرط الثاين :أف يكوف مضافا لىل النيب  فإف أضيف لىل غَت النيب 

من الصحابة أو

التابعُت فبل يسمى مسندا ،لمنا ا١تسند الذي ُيمع بُت شيئُت :أحدمها االتصاؿ ،والثاين لسناده لىل النيب
.
يف اٟتديث الذي مر معنا قبل قليل حديث  :نػَ َهى عن بيعتُت يف بيعة  ىذا يسمى مسندا؛ ألف

اإلسناد متصل ،كل ر ٍاو قد أخذ عمن فوقو ،وقد أضيف لىل النيب  فعندئذ نسميو مسندا ،ولكن لو كاف
اٟتديث مضافا لىل ابن عمر من قولو أو من فعلو فهذا ال نسميو مسندا ،لمنا نسميو موصوال موقوفا أو
متصبل موقوفا ،كذلك لذا أضيف لىل التابعي ،فإننا لو جاءنا لسناد مثل حديث لٝتاعيل بن علية ،عن
أيوب ،عن نافع من قوؿ نافع ،فإننا نقوؿ :ىذا لسناد متصل ،ولكن ال نسميو مسندا لفقده شرطا من
شروط اٟتديث ا١تسند ،وىو رفعو لىل النيب .

فصار عندنا ا١تسند ال بد أف ينتظم شيئُت :أحدمها االتصاؿ واآلخر الرفع لىل النيب 

فإذا اختل

واحد منهما فبل حيكم على اٟتديث بأنو مسند ،يعٍت ىذا وصف للحديث ،لكن -كما مر -ال تعلق لو
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بالتصحيح وال بالتضعيف ،يعٍت :ليس كل مسند يكوف صحيحا ،بل منو ما ىو صحيح متواتر ومنو ما ىو
صحيح ومنو ما ىو حسن ومنو ما ىو ضعيف.
أحسن اهلل لليكم ،ىذه أسئلة كثَتة جدا بعضها يقوؿ :ما ذا يقصد بعض العلماء بقو٢تم :حديث جيد
أو حديث ال بأس بو؟
ج :حديث جيد أو ال بأس بو :ىذا بعض العلماء ُيعلو مرادفا للحديث اٟتسن لذاتو ،ويكوف ىو
واٟتديث اٟتسن لذاتو ٔتعٌت واحد ،وبعضهم يقوؿ :ىو يطلق على ما ارتفع عن درجة اٟتسن ومل يبلغ درجة
الصحيح ،لكن صح عن غَت واحد من األئمة أهنم يطلقوف اٞتيد على الصحيح ،نعم.
س :أحسن اهلل لليكم ،وىذا يقوؿ :لذا أثبت بعض علماء الرجاؿ السماع لر ٍاو عن شيخو واآلخروف
نَػ َف ْوا عنو السماع فما ىي الطريقة للتحقق من ىذه ا١تسألة ،وجزاكم اهلل خَتا ،وما ىي الكتب ا٠تاصة
بذلك؟
ج :لذا أثبت قوـ السماع ونفاه آخروف فإف طريقة بعض من كتب يف االصطبلح أف يقوؿ :لف ا١تثبِت
مقدـ على النايف ،وال شك أف ىذا ليس بصواب ،ولكن ىذا يف األصل يرجع لىل دراسة حاؿ الراوي من
حيث النظر يف رحبلتو والنظر يف لمكانية اللقاء ،وأيضا ما يوجد من القرائن احملتملة ٦تا قد تدؿ على
السماع كما ىي طريقة اإلماـ البخاري -رٛتو اهلل ،-كذلك بالنظر لىل جهة النفي -جهة نفي السماع،-
ال بد أوال من ٖتديد جهة نفي السماع١ ،تاذا نفى السماع؟ ىل نفيو للسماع بناء على األصل وىو عدـ
علمو بالسماع ،أو ال؟ والثانية ىل نفاه ألنو مل يثبت ٝتاعو فعبل؟ وأيضا ينظر لليو من جهة من نفى
السماع عنو ،ىل قاؿ :ال أعلم ٝتاعا أو قاؿ :مل يسمع؟ ال بد من النظر يف ىذه األشياء فهناؾ أشياء
كثَتة تبُت ىذا.
الكتب يعٍت ليست ىناؾ كتب متعلقة هبذا ا١توضوع بعينو فيما أعلم ،لكن من تكلم على مثل ا١تراسيل
ضا ،وىذا يعرؼ ليس بالتنصيص ولكن ٔتا يقع بُت
وا١تدلسات و٨توىا يذكروف مثل ىذه األشياء ولو َعَر ً
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العلماء من أخذ ورد يف قبوؿ ويف لثبات السماع ونفيو ،كل منهم يديل باٟتجة ،من لدالئهم باٟتجج
يستفاد ىذا.
س :أحسن اهلل لليكم ،وىذا سؤاؿ جاء من طريق الشبكة يقوؿ :ما معٌت قولكم آنفا :يسرؽ اٟتديث؟
ج :يسرؽ اٟتديث :قاؿ العلماء :معناه أنو يركب األسانيد أو يركب ا١تتوف على األسانيدٔ ،تعٌت أنو
يأتينا حديث مشهور عن نافع ،عن ابن عمرو ،أف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فيأيت سارؽ اٟتديث ومل
يسمع ىذا اٟتديث أبدا فَتكب لسنادا وُيعلو لىل نافع أو لىل سامل عن ابن عمر ،سواء رّكب ىذا لنفسو أو
لشيخو أو ٦تن فوؽ شيخو.

الحديث المتصل
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت ،قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-وا١تتصل :وىو ما اتصل لسناده مرفوعا كاف أو موقوفا ،ويسمى موصوال
أيضا.
بسم اهلل ،وصلى وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل وعلى آلو ومن اىتدى هبداه ،ىذا نوع من أنواع علوـ
اٟتديث ،وىو ا١تسمى با١تتصل ،واالتصاؿ ضد االنقطاع ،فإذا كاف ىناؾ انقطاع يف اإلسناد على أي وجو
كاف فهو ينايف االتصاؿ ،سواء كاف االنقطاع يف أوؿ اإلسناد أو يف أثنائو أو يف آخره.

اٟتديث ا١تتصل ال يلزمو أف يكوف مرفوعا لىل النيب 

بل قد يكوف مرفوعا ،وقد يكوف موقوفا على

الصحايب أو التابعي ،لكن شرطو أال يكوف يف لسناده انقطاع ،فإذا كاف يف اإلسناد انقطاع فإف ىذا
وحي َكم عليو بأنو منقطع.
االنقطاع ينايف االتصاؿُْ ،

االتصاؿ تارة يكوف ظاىرا ،وذلك بأف يكوف الراوي مشتهرا بالرواية عمن روى عنو ،معروفا بالسماع

منو ،وليس ىذا الراوي موصوفا بالتدليس ،فهذا اتصاؿ ظاىر ،وىذا يقع لكثَت من الرواة ،فاإلماـ البخاري
معروؼ بالرواية عن علي بن ا١تديٍت ،وعلي بن ا١تديٍت معروؼ بالرواية عن حيِت بن سعيد ،فإذا جاءنا مثل
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ىذا اإلسناد ،أو مثل ىذه الرواية جاءتنا ،فإنو ال حيتاج أف نبحث ىل ٝتع البخاري من علي أو ٝتع علي
من حيِت؛ ألف البخاري وعليا ليسا ٔتدلسُت ،ومها معروفاف بالرواية عن شيخيهما ،وىذا يقع لكثَت من
الرواة.
ىناؾ أقساـ ٖتتاج لىل الكشف عن أحوا٢تا ،وذلك لذا كاف الراوي مقبل من الرواية عن ذلك الشيخ
فروى عنو ،فإف مثل ذلك حيتاج لىل التثبت يف ٝتاعو ىل ٝتع منو أـ ال ،ويقصد بالسماع ىنا أف يكوف قد
روى عنو يف اٞتملة ولو حديثا واحدا ،لذا ثبت عندنا أنو قد روى عنو حديثا واحدا ولو يف اٞتملة ،ومل يكن
موصوفا ىذا الراوي بالتدليس ،فإننا ٨تكم على اٟتديث أو على اإلسناد بأنو متصل.
االتصاؿ ندركو بتنصيص األئمة٧ ،تد كثَتا يقولوف فبلف ٝتع من فبلف ،فبلف حدث عن فبلف ،فمثل
ىذه تنصيص على السماع ،تارة ال ٧تد التنصيص ،ولكن ٧تد أف العلماء حيكموف على اٟتديث بأنو
صحيح ،أو يودعونو يف كتبهم اليت اشًتطوا فيها الصحة ،فمثل ىذا ٨تكم عليو بأف ىذا الراوي قد ٝتع من
ىذا ،وأف اإلسناد متصل؛ ألف اٟتكم بصحة اٟتديث يتضمن اٟتكم على اٟتديث بأنو متصل.
كذلك لذا علمنا أف ىذا الراوي قد عاصر ذلك الراوي وأمكن اللقاء بينهما ،ومل تكن ىناؾ قرينة مانعة
من اللقاء أو دالة على عدـ االتصاؿ ،فإنو حينئذ حيكم بأف اٟتديث متصل بناء على شرط اإلماـ مسلم -
رٛتو اهلل -كما سيأيت.
االتصاؿ -كما تقدـ -ليس معلقا با١ترفوع ،بل ىو يشمل ا١ترفوع وا١توقوؼ وا١تقطوع ،فقد يكوف
ا١ترفوع متصبل ،أو قد يكوف ا١تتصل مرفوعا ،وقد يكوف موقوفا على الصحايب ،وقد يكوف مقطوعا على
التابعي.
يف اٟتديث الذي مر معنا يوـ أمس ،اٟتديث الذي مثلنا لو ،اٟتديث الصحيح ،حديث الًتمذي ،عن

قتيبة ،عن أيب عوانة ،عن عبد العزيز بن صهيب ،عن أنس 

أف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -قاؿ:

 تسحروا فإف يف السحور بركة  ىذا متصل ،وىو مرفوع لىل النيب .
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عندنا مالك رواه يف (ا١توطأ) عن عبد اهلل بن دينار ،قاؿ:



رأيت ابن عمر يبوؿ قائما



ىذا

اٟتديث موقوؼ على ابن عمر؛ أل ف من فعل ابن عمر ،وىو صحايب ،ولكنو متصل اإلسناد ،ىذا لسناده
متصل.
كذلك قد يكوف مقطوعا وىو متصل اإلسناد ،بأف يكوف موقوفا على تابعي ،ويكوف متصبل كما جاء
يف مصنف عبد الرزاؽ ،عن ابن جريج ،عن نافع ،قاؿ  :صليت على عائشة -رضي اهلل عنها -ولمامنا
يومئذ أبو ىريرة .
فهذا الذي قاؿ ىذا ىو نافع ،وىو تابعي ،واإلسناد لليو متصل ،ىذا نسميو متصبل مع أنو ليس مرفوعا
لىل النيب عليو الصبلة والسبلـ.
فتلخص من ذلك أف االتصاؿ لمنا ىو حكم على اإلسناد بأف الراوي قد ٝتع اٟتديث ،أو قد ٝتع من
الراوي الذي أخذ عنو.

الحديث المرفوع
ا١ترفوع :وىو ما أضيف لىل النيب  خاصة ،متصبل كاف أو غَته.

وا١ترفوع :ما أضيف لىل النيب 

خاصة ،متصبل كاف أو غَته ،ىذا تعريف نوع آخر من أنواع علوـ

اٟتديث وىو ا١ترفوع ،ا١ترفوع اشًتطوا فيو أف يكوف مضافا لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-فكل ما
أضفناه لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -من قولو أو فعلو أو تقريره فإننا نسميو مرفوعا لىل النيب عليو
الصبلة والسبلـ.
ا١ترفوع ىذا صفة للحديث ،ال يقتضي تصحيحا وال تضعيفا ،فقد يكوف مرفوعا وىو ضعيف ،وقد
يكوف مرفوعا وىو حسن ،وقد يكوف مرفوعا وىو صحيح ،تأيت عليو أنواع اٟتديث اليت مرت يف الثبلثة،
كذلك قد يكوف مرفوعا ولكنو غَت متصل ،يعٍت قد يكوف مرفوعا وىو منقطع ،وقد يكوف مرفوعا وىو
متصل ،لكن الشرط يف ا١ترفوع ىو لضافتو لىل النيب  فإذا أضيف لىل غَت النيب -عليو الصبلة والسبلـ-
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من الصحايب أو التابعي فبل يسمى مرفوعا ،فذاؾ لو اسم خاص يأيت لف شاء اهلل ،فالشرط فيو أف يكوف
مرفوعا لىل النيب .
وقد مر يوـ أمس التمثيل على ا١ترفوع ا١تتصل وا١ترفوع ا١تنقطعَ ،مر معنا يوـ أمس يف التمثيل على
اٟتديث اٟتسن ،كنا عند حديث  وال تبع بيعتُت يف بيعة  ىذا مروي من حديث يونس بن يزيد،
يونس مل يسمع من نافع ،ولكنو مرفوع لىل النيب -
عن نافع ،عن ابن عمر ،وقلنا :ىذا لسناده منقطع؛ ألف َ
عليو الصبلة والسبلـ ،-فا١تتصل كما مر معنا قبل قليل وىو مرفوع لىل النيب عليو الصبلة والسبلـ.

فصار هبذا أو صارت األنواع اليت مرت ثبلثة :ا١تسند وا١تتصل وا١ترفوع ،فا١تسند متصل مرفوع ،وا١تتصل
قد يكوف مرفوعا وقد ال يكوف ،وا١ترفوع قد يكوف متصبل وقد ال يكوف متصبل ،لذا اتصل ومل يرفع فإنو
ِ
ورفِع فإنو يسمى مسندا ،وىذه
يسمى متصبل فقط ،لذا ُرفع ومل يتصل فإنو يسمى مرفوعا فقط ،لذا اتصل ُ
كلها عبارات وصفيةٔ ،تعٌت أهنا ال تؤثر يف اٟتكم على اٟتديث من حيث الصحة والضعف.

الحديث الموقوف
وا١توقوؼ :وىو ا١تروي عن الصحابة قوال أو فعبل أو ٨توه ،متصبل كاف أو منقطعا ،ويستعمل يف غَته
مقيدا ،فيقاؿَ :وقَػ َفو فبلف على عطاء مثبل و٨توه.

ىذا النوع ،وىو ا١توقوؼ وىو ا١تروي عن الصحابة قوال أو فعبل أو ٨توىم متصبل كاف أو منقطعا ،ىذا

يتعلق با١توقوؼ ،وا١توقوؼ عند اإلطبلؽ ينصرؼ لىل ا١توقوؼ على الصحايب ،سواء كاف من قوؿ الصحايب
أو من فعلو ،لذا قاؿ الصحايب قوال فإننا نسمي ما نضيفو لىل الصحايب نسميو موقوفا ،ولذا فعل الصحايب
فعبل فإننا نسمي ما نضيفو لليو موقوفا.
مر معنا قبل قليل حديث مالك عن عبد اهلل بن دينار ،قاؿ:




رأيت عبد اهلل بن عمر يبوؿ قائما

ىذا أُضيف لىل عبد اهلل بن عمر ،وىو صحايب ،وأُضيف لليو من فعلو ،فمثل ىذا يسمى موقوفا ،ولذا

قلنا "موقوفا" فإنو عند اإلطبلؽ ينصرؼ لىل وقفو على الصحايب.
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جاء أيضا يف ا١توطأ عن أيب حازـ ،عن سهل بن سعد -رضي اهلل عنهما -قاؿ:
فيهما أبواب السماء قل أف ترد فيهما دعوة





ساعتاف تفتح

ىذا من كبلـ سهل بن -سعد رضي اهلل عنو ،-وىو

موقوؼ عن الصحايب مل يرفعو لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-فمثل ىذا يسمى موقوفا ،مثل ىذا
يسمى موقوفا.
يف ىذين ا١تثالُت ىو موقوؼ متصل؛ ألف مالكا ٝتع أبا حازـ ،وأبو حازـ ٝتع من سهل بن سعد -
رضى اهلل تعاىل عنو ،-فليس يف اإلسناد انقطاع ،فهو موقوؼ متصل ،وكذلك اٟتديث الذي قبلو ،فقد ٝتع
مالك من عبد اهلل بن دينار ،ورأى عبد اهلل بن دينار عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل تعاىل عنو ،-فدؿ ذلك
على أف ا١توقوؼ قد يكوف متصبل.
كذلك ا١توقوؼ قد يكوف منقطعا كما روى عبد الرزاؽ عن معمر أنو بلغو عن عبد اهلل بن مسعود أنو
 كاف يرفع يديو يف التكبَتة األوىل من الصبلة على اٞتنازة مث ال يعود
عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل تعاىل عنو-؛ ألنو فِ ْعل الصحايب ،لكن اإلسناد منقطع بُت َم ْع َمر وبُت عبد
ص ّح أف يكوف موقوفا منقطعا ،وأف يكوف -أيضا -من ا١توقوؼ ما ىو متصل،
اهلل بن مسعود  فَ َ


فهذا حديث موقوؼ على

فاالعتذار لمنا ىو باإلضافة ،وليس لىل جهة اإلسناد ىل ىو متصل أو غَت متصل.

ىذا يدؿ -أيضا -على أف ا١توقوؼ قد يكوف صحيحا وقد يكوف غَت صحيح ،يعٍت تأيت عليو األنواع
الثبلثة؛ الصحة واٟتسن والضعف ،باعتبار توافر الشروط يف ىذا اإلسناد ،لف توافرت فيو شروط الصحة
فصحيح ،ولف توافر فيو شروط اٟتديث اٟتسن فهو حسن ،ولف توافرت فيو شروط الضعيف فهو ضعيف.
قاؿ ا١تؤلف :ويستعمل يف غَته مقيدا ،فيقاؿ َوقَػ َفو فبلف على عطاء مثبل و٨توه ،يعٍت أف ا١توقوؼ لو
حالتاف :حالة اإلطبلؽ وحالة التقييد ،لذا أطلقناه فإننا قلنا ىذا حديث موقوؼ فإنو ينصرؼ لىل الصحايب



أما لذا أردنا أف يكوف موقوفا على غَت الصحايب -كالتابعي -فبل بد أف نقيده ،نقوؿ :ىذا حديث

موقوؼ على عطاء ،يعٍت :من قوؿ عطاء ،أو ىذا حديث موقوؼ على الشعيب ،أو ىذا حديث موقوؼ
على الزىري ،أو ىذا حديث موقوؼ على سعيد بن جبَت ،أو موقوؼ على أيب صاحل أو ٨توىم ،فبل بد أف
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نقيد الوقف ىاىنا ٔتن وقفناه عنو ،وىذا يف حاؿ التقييد ،وىذا كثَت مستعمل يف عبارات العلماء -رٛتهم
اهلل ،-وأكثر ما يطلقوف ىذه اللفظة ،ىذا َوقَػ َفو فبلف على عطاء ،وقفو فبلف على ابن سَتين ،وىكذا.
نعم..

الحديث المقطوع
وا١تقطوع :وىو ا١توقوؼ على التابعي قوال أو فعبل.
قاؿ ا١تؤلف" :وا١تقطوع ىو ا١توقوؼ على التابعي قوال أو فعبل" ،عندنا التابعي لذا قاؿ قوال من نفسو أو
فعل فعبل بنفسو فإنو يقاؿ :ىذا مقطوع ،فبل يضيفو ال لىل الصحايب وال لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ،-
ولمنا ينقل أف ىذا قوؿ عطاء أو قوؿ الشعيب أو قوؿ ابن ا١تسيب أو ٨توىم ،ينقل أف ىذا قو٢تم أو أف ىذا
فعلهم ،لذا كاف كذلك فإننا نسميو مقطوعا ،وا١تقطوع متعلق بإضافة ا١تنت ،أما ا١تنقطع -كما سيأيت لف
شاء اهلل -فهو ٥تتص باإلسناد ،القطع يتعلق ّتهة لضافة ا١تنت لىل قائلو وىو التابعي ،أما االنقطاع فإنو
يكوف يف اإلسناد ،فإنو يكوف يف اإلسناد ،يعٍت االنقطاع ٍ
مناؼ لبلتصاؿ ،أما القطع فهو متعلق بإضافة
ا١تنت لىل التابعي ،و٢تذا قد يكوف ا١تنت ا١تضاؼ لىل التابعي قد يكوف منقطعا وقد يكوف غَت منقطع.
اإلماـ مالك -رٛتو اهلل -ذكر يف ا١توطأ قاؿ  :بلغٍت أف سامل بن عبد اهلل ،وسليماف بن يسار ،وابن
ا١تسيب سئلوا عن نكاح احملرـ ،فقالوا :ال ينكح



ىنا مضاؼ لىل التابعُت من قو٢تم ،فنسميو مقطوعا،

ولكن يف لسناده انقطاع؛ ألف مالكا مل يدرؾ سعيد بن ا١تسيب وال سليماف بن يسار ،مل يدرؾ ىؤالء،
فلذلك كاف منقطعا بينو وبُت سليماف ،منقطعا بينو وبُت سعيد بن ا١تسيب و٢تذا قاؿ" :بلغٍت" ،و٢تذا قاؿ
مالك يف ا١توطأ" :بلغٍت" ،يعٍت أنو مل يسمعو ،ولمنا بينو وبينهم واسطة ،ىذا منقطع ،ولكنو يف نفس الوقت
مقطوع ،مقطوع ألنو موقوؼ على التابعي ،ومنقطع ألف اإلسناد فيو انقطاع ،حيث لف مالكا مل يسمع من
سليماف بن يسار.
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عندنا َمّر معنا مثاؿ قبل قليل يف ا١تقطوع وذكرنا أنو متصل ،ذكرنا ىناؾ أف اإلسناد متصل ،كذلك مثل

ما رواه مالك عن حيِت بن سعيد األنصاري ،عن القاسم بن ٤تمد أنو -رٛتو اهلل -كاف يقرأ خلف اإلماـ يف
ما ال ُيهر فيو ،فهذا فعل من القاسم بن ٤تمد ،وىو تابعي ،واإلسناد متصل بُت مالك وحيِت بن سعيد
األنصاري؛ ألف حيِت بن سعيد شيخ ١تالك ،وقد صح ٝتاع حيِت بن سعيد من القاسم بن ٤تمد ،فهذا لسناد
متصل ولكنو مقطوع ،متصل ألف اإلسناد ليس فيو انقطاع ،كل ر ٍاو أخذ عمن فوقو وٝتع منو ،ولكنو
مقطوع من جهة أف متنو مضاؼ لىل التابعي ،فهذا مقطوع متصل ،وما قبلو مقطوع منقطع.
اٟتديث ا١تقطوع أو اآلثار ا١تقطوعة وا١توقوفة ،ا١توقوفة ال شك أهنا أقوى من ا١تقطوعة ،يعٍت من ناحية
اٟتكم ،ومن ا١توقوفات ما ىو يف حكم ا١ترفوع ،وما مل يكن منها يف حكم ا١ترفوع فبل شك أف أقواؿ
ب الرجوع
أصحاب النيب  أقوى من أقواؿ غَتىم؛ ألف الصحابة لذا نُقل عنهم يف مسألة قوال واحدا َو َج َ
لىل قو٢تم؛ ألنو يكوف لٚتاعا منهم ،ولذا اختلفوا قُدـ الشيخاف على غَتمها يف تفصيل معروؼ عند العلماء.
أما التابعوف فبل شك أف العلماء -رٛتهم اهللُ -يمعوف آثارىم ،وينقلوف أقوا٢تم وما أُثِر عنهم وكتب

ا١تصنفات ،كمصنف ابن عبد الرزاؽ ،ومصنف ابن أيب شيبة ،وسنن سعيد بن منصور ،مثل ىذه الكتب
طافحة ٔتا أُثِر عنهم ،ىذا نقل عنهم ذكر العلماء -رٛتهم اهلل -أف من أىم فوائده أنو ال خيرج عن الطالع
يف ا١تسائل اليت تعرض ٢تا ،فكل مسألة كاف للتابعُت فيها قوؿ لف كاف ٢تم قوؿ أو كاف ٢تم قوالف أو ثبلثة
فبل ُيوز لحداث قوؿ بعدىم ،بل ُيب االقتصار يف ا١تسائل اليت تعرضوا ٢تا على ما ذكره التابعوف فقط،
وال ُيوز ا٠تروج عن أقوا٢تم ،وىذا فائدة ذكر ا١تقطوعات فيما ذكره ا٠تطيب البغدادي وغَته ،ذكر أف
ا١تقطوعات اليت ما نقلت أنو ال ُيوز ا٠تروج عن أقوا٢تم ،وال ُيوز لحداث قوؿ مل يكن معروفا عند التابعُت
رضي اهلل تعاىل عنهم-؛ ألهنم أفقو وأعلم ٔتقاصد الشرع ،وأقرب لىل نور اإلسبلـ ومبلزمتهم ألصحابالنيب  واطبلعهم على أحوالو ،كل ذلك ُيعل ا٠تروج عن قو٢تم خطأ.

الحديث المنقطع
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وا١تنقطع :وىو ما مل يتصل لسناده من أي وجو كاف.
عندنا ا١تنقطع ،ا١تنقطع ىذا ضد ا١تتصل ،كاف األوىل أف يكوف بعد ا١تتصل مباشرة ألف لو صلة
با١تتصل ،ا١تنقطع -يقوؿ ا١تؤلف" :-وىو ما مل يتصل لسناده من أي وجو كاف" ،ا١تنقطع نقيض ا١تتصل،
االتصاؿ قلنا ال بد أف يكوف اٟتديث أف يكوف كل ر ٍاو ٝتع ٦تن فوقو ،فإذا اختل ىذا يف أي جزء من أجزاء
اإلسناد حكمنا على اإلسناد بأنو منقطع ،سواء كاف االنقطاع ظاىرا أو خفيا؛ ألف االنقطاع نوعاف :نوع
ظاىر ونوع خفي ،وسيأيت -لف شاء اهلل -بياف ذلك يف أقساـ ا١تنقطع اليت سيوردىا ا١تؤلف بأٝتائها
ا٠تاصة.
لذا كاف االنقطاع يف مبتدأ اإلسناد ،كأف قاؿ اإلماـ مسلم عن مالك ،عن أيب الزناد ،عن األعرج ،عن
النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ى ذا يكوف فيو انقطاع يف مبتدأ اإلسناد؛ ألف بُت مالك ومسلم رجبل ،فهو
انقطاع من مبتدأ اإلسناد ،ولو فرضنا أف اإلسناد كاف اإلماـ مسلم عن قتيبة ،عن مالك ،عن األعرج ،لقلنا
اإلسناد -أيضا -منقطع؛ ألف مالكا مل يسمع من األعرج ،بينو وبينو أبو الزناد ،فهذا سقط يف أثناء
اإلسناد.
كذلك لو قاؿ :مالك عن أيب ىريرة مباشرة ،قاؿ :مسلم عن قتيبة ،عن مالك ،عن أيب ىريرة ،يكوف
ىذا لسناد منقطع ،والساقط فيو أكثر من اثنُت ،سواء كاف السقط واحدا أو اثنُت من مبتدأ اإلسناد أو يف
أثنائو ،أو يف آخر اإلسناد لذا قاؿ ابن ا١تسيب :قاؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-أو قاؿ ذلك الزىري،
أو قالو أبو صاحل أو سعيد بن جبَت أو حيِت بن أيب كثَت ،فهذا فيو انقطاع ،فهذا يصلح أف نسميو منقطعا.
كذلك ما كاف فيو انقطاع خفي -كما سيأيت لف شاء اهلل يف ا١ترسل ا٠تفي أو يف ا١تدلس -ىذا يسمى
منقطعا ،فا١تنقطع لفظ عاـ يندرج ٖت تو أي انقطاع يف اإلسناد ،وىذا ا١تعٌت العاـ للمنقطع ،لكن عند
التقسيم وبياف كل نوع من األنواع فإف ا١تنقطع لو معٌت خاص ،عند التمييز بُت األنواع يكوف للمنقطع معٌت
خاص ،ىذا ا١تعٌت ا٠تاص نعرفو لذا عرفنا األٝتاء ا٠تاصة أو ا١تصطلحات ا٠تاصة لبعض أنواع ا١تنقطع ،وىي

22

التذكرة يف علوـ اٟتديث

ا١ترسل وا١ترسل ا٠تفي وا١تعضل وا١تعلق وا١تدلس ،وستأيت -لف شاء اهلل ،-فإذا عرفناىا عرفنا معٌت ا١تنقطع
ا٠تاص.

الحديث المرسل
وا١ترسل :وىو قوؿ التابعي ولف مل يكن كبَتا ،قاؿ رسوؿ اهلل .

ىذا ا١ترسل ،وىو قوؿ التابعي ولف مل يكن كبَتا ،قاؿ رسوؿ اهلل 

عندنا ا١ترسل ،وىو ما أضافو

التابعي للنيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-والتابعوف ذكروا أهنم ثبلث طبقات ْتسب أخذىم عن الصحابة،
فهناؾ الطبقة األوىل ،وىي الطبقة ا١تكثرة اليت الزمت أصحاب النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-وعامة
أحاديثها عن الصحابة ،فهؤالء ىم كبار التابعُت ،والقسم الثاين ،وىم الطبقة ا١تتوسطة ،وىم الذين رووا
كثَتا عن الصحابة ،ورووا كثَتا عن التابعُت ،والطبقة الثالثة ،وىم صغار التابعُت ،وىم من كاف غالب أو
ٚتلة روايتو عن التابعُت ،يعٍت عامة روايتو عن التابعُت.
لكن يكوف قد روى عن بعض أصحاب النيب  مثل ىؤالء لذا أضافوا حديثا لىل النيب -عليو الصبلة
والسبلـ -فإنو يسمى حديثو مرسبل ،يف ا١ترسل ال بد أف يضيف التابعي ا١تنت لىل النيب -عليو الصبلة
والسبلـ ،-وىذا الذي يفرقو عن ا١تنقطع ،ا١تقطوع ،ا١تقطوع يكوف من قوؿ التابعي ،أو يكوف مضافا لىل
التابعي نفسو.
أما يف ا١ترسل فإف التابعي ىو الذي يضيفو لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فا١ترسل ىو مرفوع التابعي
لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -لذا قاؿ سعيد بن ا١تسيب :قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ ،ىذا نسميو
مرسبل؛ ألنو تابعي أضافو لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -لذا قاؿ نافع :قاؿ النيب عليو الصبلة والسبلـ،
أو فعل النيب عليو الصبلة والسبلـ ،فإف ىذا نسميو مرسبل؛ ألف التابعي أضافو لىل النيب  لكن لذا كاف
ىذا ىو قوؿ التابعي نفسو ،أو فعل التابع نفسو كما مر مع التمثيل يف ا١تقطوع ،فإننا نقوؿ :ىذا مقطوع
وليس ٔترسل ،فا١ترسل يشًتط فيو شرطاف:
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الشرط األول :أف يكوف مرفوعا لىل النيب عليو الصبلة والسبلـ.
والثانــي :أف يكوف الذي رفعو ىو التابعي ،فإذا كاف الذي رفعو الصحايب فبل يسمى مرسبل ،ولذا كاف
الذي رفعو من أتباع التابعُت ،فيسمى معضبل وال يسمى مرسبل.
فبل بد من ىذين األمرين:
أحدىما :أف يكوف ا١تضيف ىو التابعي.

والثاني :أف يكوف مضافا لىل النيب 

ليس مضافا لىل الصحايب ،وال مضافا لىل تابعي آخر ،وال لىل

التابعي نفسو الذي روى ىذا.
عندنا روى عبد الرزاؽ ،عن معمر ،عن حيِت بن أيب كثَت ،قاؿ  :هنى رسوؿ اهلل  أف حيتيب الرجل
يوـ اٞتمعة قبل الصبلة ،أو واإلماـ خيطب



ىذا يسمى مرسبل ،حيِت بن أيب كثَت من صغار التابعُت،

أضاؼ اٟتديث لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-فنقوؿ :ىذا يسمى مرسبل؛ ألف التابعي أضافو لىل النيب
 .كذلك ما رواه مالك ،عن حيِت بن سعيد ،عن سليماف بن يسار،



أنو  كاف يرفع يديو يف

الصبلة  ىذا سليماف يعت رب من التابعُت ،أو ىو من التابعُت؛ ألنو روى عن أـ سلمة ،ىو موىل أـ سلمة
رضي اهلل عنها ،-أضاؼ اٟتديث لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فهو تابعي ،ورفع اٟتديث لىل النيبعليو الصبلة والسبلـ ،-فمثل ىذا نسميو مرسبل؛ ألف ا١تضيف تابعي ،وا١تضاؼ لليو ىو النيب -صلى اهللعليو وسلم.
ا١ترسل قد يكوف صحيحا لىل َمن أُْرسل عنو ،قد يكوف صحيحا لىل من أرسل اٟتديث ،قد يكوف
صحيحا لىل من أرسل اٟتديث ،قد يكوف صحيحا لىل سليماف بن يسار ،وقد يكوف ضعيفا ،وقد يكوف
َح َسنًا؛ و٢تذا لذا قالوا :ىذا مرسل حسن ،أو ىذا مرسل صحيح ،يقصدوف بو أنو صحيح لىل من أَرسل
اٟتديث ،صحيح لىل سعيد ،صحيح لىل سليماف ،صحيح لىل حيِت بن أيب كثَت ،لكن ما بُت الصحايب
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والتابعي والنيب -عليو الصبلة والسبلـ -ىذا فيو سقط ،ومعلوـ أف صحة اٟتديث يشًتط ٢تا أف يكوف
اإلسناد متصبل.
األصل يف أف ا١تراسيل ،لذا ورد حديث مرسل األصل فيو أف يكوف ضعيفا ،لبلنقطاع بُت ا١ترسل وبُت
النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فنحكم عليو بأنو ضعيف ،نقوؿ :ىذا حديث ضعيف؛ ألنو مرسل ،فيو
سقط بُت التابعي وبُت النيب -عليو الصبلة والسبلـ١ -تاذا ضعفناه؟ ألف الساقط ال ندري من ىو ،قد
يكوف صحابيا ،وقد يكوف تابعيا وصحا بيا ،وقد يكوف الساقط تابعيُت وصحابيا ،كل ىذا ٤تتمل ،قد صح
أف التابعيُت يروي بعضهم عن بعض ،وصح -أيضا -أف الصحايب يروي عن التابعي عن الصحايب.
فرواية األكابر عن األصاغر أو رواية األقراف أو التابعُت بعضهم عن بعض ،ىذه واردة ،فلذلك حيتمل
يف ا١ترسل أف يكوف الساق ط ليس الصحايب ،لو كنا ٧تزـ أف الساقط ىو الصحايب ٟتكمنا على اٟتديث بأنو
صحيح؛ ألف جهالة الصحايب ال تضر ،لكن ١تا كاف األمر ٤تتمبل أف يكوف الساقط صحابيا أو تابعيا أو
أكثر ،وىذا التابعي قد يكوف ضعيفا١ ،تا جاء ىذا االحتماؿ قاؿ العلماء ا١ترسل نوع من أنواع الضعيف،
بعض العلماء يصحح بعض ا١تراسيل كما كاف اإلماـ أٛتد يصحح مراسيل سعيد بن ا١تسيب ،لكن ىذا
التصحيح ليس ألجل أف األئمة ال يعتربوف االتصاؿ يف تصحيح اٟتديث ،ولكن ألنو ١تا سربوا أحاديث
سعيد بن ا١تسيب وجدوا أهنا ثابتة من طرؽ أخرى سوى حديثُت ،ولال عامتها ثابتة عن النيب -عليو الصبلة
والسبلـ -من أوجو كثَتة.
لكن ال بد أف نتنبو لىل أف األحاديث اليت تأيت -مثبل -عن سعيد بن ا١تسيب قد تكوف بعض
الظاف أف ىذا داخل يف
األحاديث رفعها سعيد بن ا١تسيب لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-فيظن ّ
تصحيح اإلماـ أٛتد من مراسيل سعيد بن ا١تسيب ،وىذا ليس بصحيح على كل حاؿ؛ ألف سعيد بن
ا١تسيب قد يكوف يف اإلسناد لليو علة خفية ،ىذه العلة ٘تنع من ثبوت اٟتديث لىل سعيد بن ا١تسيب ،أما
لو ثبّتناه لىل سعيد بن ا١تسيب جزما فإف ىذا من أقوى ا١تراسيل؛ ألف عادة سعيد بن ا١تسيب أنو ما يروي

عن أصحاب النيب -عليو الصبلة والسبلـ -و٢تذا كانت ٚتلة أحاديثو أحاديث صحاح.

25

التذكرة يف علوـ اٟتديث

المرسل الخفي
ومنو ما خفي لرسالو.
ىذا نوع من أنواع اٟتديث ،وىو ا١ترسل ا٠تفي ،فإف ا١ترسل نوعاف :مرسل ظاىر ومرسل خفي ،ا١ترسل
الظاىر ىو الذي َمّر معنا ،وىو ما أضافو التابعي لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-ألف التابعي جزمنا
جزما أنو مل يدرؾ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فكونو عرؼ أنو ىذا تابعي ،وأضاؼ اٟتديث لىل النيب -
عليو الصبلة والسبلـ -فإنو حيكم عليو بأنو منقطع ،وىذا االنقطاع ظاىر.
أما القسم الثاين الذي ٖتدث عنو ا١تؤلف ،وىو ا١ترسل ا٠تفي ،فا١ترسل ا٠تفي :يقولوف ىو رواية الراوي
عمن عاصره ومل يسمع منو ،أو لقيو ومل يسمع منو .رواية الراوي عمن عاصره أو لقيو ومل يسمع منو.

عندنا أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود 

ىذا عاصر أباه عبد اهلل بن مسعود ولقيو ،ولكن مل

يسمع من أبيو شيئا ،وقد قاؿ .قد أثبت عن نفسو ذلك؛ ألنو مل يسمع من أبيو شيئا ،مثل ىذا يسميو
العلماء مرسبل خفيا؛ لذا قاؿ أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيو ،ىذا يقولوف :صحيح أنو لقي أباه
ولكنو مل يسمع منو ،فنسمي ىذا مرسبل خفيا ،لمنا كاف مرسبل ألنو منقطع ،واإلرساؿ يػُْبػ ٌَت عليو االنقطاع،
وصار خفيا ألف ا١تطلع عل ى اإلسناد قد يظن أنو ٝتع ،يعٍت يتطرؽ لليو احتماؿ السماع خاصة يف الذي
لقيو؛ ألف العادة لذا لقيو يكوف قد ٝتع منو ،لذا لقيو وحدث عنو ْتديث ،الغالب أف يكوف قد ٝتع
يلق النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فجزمنا
اٟتديث عنوٓ ،تبلؼ ا١ترسل الظاىر ،فإننا عرفنا من ظاىره أنو مل َ
بانقطاعو ،أما ىنا فهنا شيء موىم ،وىو احتماؿ أنو يكوف قد ٝتع من أبيو ،فهذا ال يظهر لكل أحد،
ولمنا يظهر بعد النظر والتتبع ،والنظر ىل ٢تذا الراوي ٝتاع عن ذلك الذي روى عنو ،يعٍت ىل قد ثبت
ٝتاعو منو أو ال؟
واحتماؿ السماع فيو وارد ،فمثل ىذا يسمونو مرسبل خفيا ،لذا روى عنو ومل يسمع منو كما يف ىذا
ا١تثاؿ ،وكما مثلوا بسعيد بن أيب عروبة يف روايتو عن األعمش ،يقولوف :ىي من ا١ترسل ا٠تفي ،مثل ىذا لذا
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روى عنو ومل يسمع منو ،لذا لقيو ومل يسمع منو ،ووجدنا لو حديثا عنو ،فإننا نقوؿ :ىذا اٟتديث من ا١ترسل
ا٠تفي ،و٨تكم عليو باالنقطاع ،وىذا انقطاع ليس بظاىر ،ولمنا ىو انقطاع خفي ،ىذا االنقطاع من
االنقطاع ا٠تفي ،ليس من االنقطاع الظاىر ،ىذا اإلرساؿ ا٠تفي ليس كاإلرساؿ الظاىر ،اإلرساؿ الظاىر
مر معنا أف األصل يف لطبلقو ىو رواية التابعي عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أما اإلرساؿ ا٠تفي فقد
يكوف يف أوؿ اإلسناد ،وقد يكوف يف أثنائو ،وقد يكوف يف آخره.
فاإلرساؿ ا٠تفي ال بد أف يكوف ..يعٍت اإلرساؿ ا٠تفي ال يشًتط فيو ..أو اإلرساؿ ا٠تفي ال يكوف فيو
لضافة لىل النيب  من جهة ا١ترسل.
والثانية :أف اإلرساؿ ا٠تفي يقع يف أي جزء من اإلسناد.
والثالثة :أف لدراكو ليس كإدراؾ ا١ترسل الظاىر؛ ألف احتماؿ السماع فيو وارد كما احتماؿ االنقطاع،
ولكن ال يدرؾ لال بعد النظر والتتبع.
واإلرساؿ الظاىر ليس فيو ليهاـٓ ،تبلؼ اإلرساؿ ا٠تفي؛ ألف اإلرساؿ ا٠تفي لذا قاؿ الراوي عمن لقيو
وعاصره ومل يسمع منو عن فبلف ،ال يقوؿ حدثٍت وال ٝتعت ،ولكن يقوؿ :عن فبلف ،ىذا فيو ليهاـ أنو
ٝتع منو ،أما ا١ترسل الظاىر فليس فيو ليهاـ؛ ألنو أضافو التابعي لىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم.

الحديث المعضل
وا١تعضل :وىو ما سقط من لسناده اثناف فأكثر ،ويسمى منقطعا أيضا ،فكل معضل منقطع ،وال
عكس.
ىذا يت علق بنوع من أنواع علوـ اٟتديث ا١تتعلقة باإلسناد ،وىو ا١تعضل ،وا١تعضل نوع من أنواع اٟتديث
ا١تنقطع ،لكن جعلوه قسما خاصا ،جعلوه َعلَ ًما على شيء خاص ،ا١تعضل :يقوؿ ا١تؤلف" :وىو ما سقط
من لسناده اثناف فأكثر" ،لذا سقط من اٟتديث أو من لسناد اٟتديث راوياف فأكثر ،ظاىر كبلـ ا١تؤلف،
سواء كاف على التوايل أو ال ،يف أوؿ اإلسناد ،يف وسطو ،يف آخره ،لكن الذي قرره العراقي ومن بعده
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اٟتافظ بن حجر أنو ال بد أف يكوف السقط على التوايل ،ال بد أف يكوف السقط على التوايل ،سواء يف أوؿ
اإلسناد أو يف أثنائو أو يف آخره.

فإذا قاؿ :عبد الرزاؽ عن ابن مسعود 

يكوف ىذا لسنادا معضبل ،سقط منو راوياف أو أكثر على

التوايل ،يعٍت ٖتديد الساقط ىذا -يعٍت -ليس دقيقا؛ ألنو قد يكوف الساقط اثنُت أو ثبلثة أو أربعة أو
ٜتسة ،لكن لذا تأكدنا أف الساقط يكوف اثنُت فإننا نسميو معضبل ،قد يكوف الساقط أكثر ،لكن ال بد
أف نتأكد أف الساقط عادة يكوف اثنُت ،فإذا قاؿ عمرو بن شعيب عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ىذا
نقوؿ قطعا أنو معضل؛ ألف العادة جارية أف عمرو بن شعيب يربط بينو وبُت النيب -عليو الصبلة والسبلـ-
راوياف.
لذا قاؿ اإلماـ الزىري عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فهذا مرسل ،ولكن قد يكوف معضبل وقد ال
يكوف معضبل؛ ألف الزىري أحيانا يكوف بينو وبُت النيب -عليو الصبلة والسبلـ -اثناف ،وىو الغالب،
وأحيانا يكوف بينو وبُت النيب  صحايب واحد وىو القليل ،أحيانا يروي عن أنس عن النيب -عليو الصبلة
والسبلـ -وأحيانا يكوف بينو وبُت النيب  أكثر من ر ٍاو ،مثل ىذا يف بعض ا١تواضع قد يكوف معضبل ويف
بعضها قد يكوف مرسبل ،أما بعض الرواة فنجزـ أنو يكوف معضبل ،كما لو قاؿ اإلماـ مالك عن النيب -عليو
الصبلة والسبلـ -ىذا معضل سقط منو جزما اثناف فأكثر ،وىو التابعي والصحايب.
ا١تعضل -طبعا -نوع من أنواع اٟتديث الضعيف ،لكن جهة اإلعضاؿ وعدد الساقطُت ىو الذي يعترب
ُم َقيدا لدرجة اٟتديث؛ ألنو لذا كاف اإلعضاؿ ٔتجموعة -ثبلثة أو أكثر -فبل شك أف اٟتديث يضعف
جدا لذا كاف من جهة النيب -عليو الصبلة والسبلـ -فإف ىذا اإلعضاؿ ليس كاإلعضاؿ الذي يكوف من
جهة ا١تصنف أو الذي يكوف يف أثناء اإلسناد.
قاؿ :ويسمى منقطعا أيضا ،يعٍت أف ا١تعضل يسمى منقطعا؛ ألف اإلعضاؿ ما ىو لال انقطاع يف
اإلسناد ،لكن العلماء ١تا أرادوا التمييز بُت األنواع جعلوا لو اٝتا أو جعلوا ىذه اللفظة اٝتا لشيء خاص،
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لكن لو ٝتيتو منقطعا أو قلت ىذا منقطع ،فبل بأس بذلك ،ولطبلؽ اإلعضاؿ أو لطبلؽ االنقطاع على
ىذا النوع كلو وارد وكلو صحيح.
قاؿ" :فكل معضل منقطع وال عكس" ،يعٍت أف ا١تعضل يسمى منقطعا ،لكن ا١تنقطع ال يسمى
معضبل ،فإذا سقط عندنا رجل واحد من اإلسناد ىذا نسميو منقطعا وال نسميو معضبل ،لذا سقط من
اإلسناد اثناف ال على التوايل ،فعلى كبلـ ابن حجر والعراقي نسميو منقطعا وال نسميو معضبل ،فشرط
اإلعضاؿ عندىم -العراقي ومن جاء بعده -أف يكوف الساقط اثنُت وأف يكوف على التوايل ،فإف مل يكن
على التوايل ،كأف سقط يف أوؿ اإلسناد مث سقط يف آخره ،أو سقط يف أولو مث يف وسطو ،فإف ىذا يسمى
عندىم منقطعا وال يسمى معضبل.
أما كبلـ ا١تؤلف فالتمييز عنده بُت ا١تعضل وا١تنقطع لمنا ىو من جهة العدد ،لذا كاف الساقط اثنُت
فأكثر فيسميو معضبل ،لذا كاف الساقط واحدا فإنو يسميو منقطعا.

الحديث المعلق
وا١تعلق :ىو ما حذؼ من مبتدل لسناده واحد فأكثر.
وا١ت علق :وىو ما حذؼ من مبتدل لسناده واحد فأكثر ،يعٍت لذا كاف الساقط من مبتدأ اإلسناد -
يريدوف بذلك من جهة ا١تصنف -لذا كاف الساقط واحدا فأكثر فهذا يسمى معلقا ،لذا قاؿ :الًتمذي عن
مالك ،قلنا ىذا معلق؛ ألنو سقط -مثبل -قتيبة بن سعيد ،لذا قاؿ :عن أيب الزناد ،قلنا :ىذا معلق ،سقط
قتيبة ومالك ،لذا قاؿ :عن األعرج ،قلنا :سقط ثبلثة ،فهو معلق ،فإذا كاف كذلك يسمى معلقا.
لكن لو قاؿ :الًتمذي ،عن قتيبة ،عن أيب الزناد ،قلنا :ىذا ال يسمى معلقا؛ ألنو ما سقط من مبتدأ
اإلسناد ،ألف شيخ الًتمذي مذكور ،فلم يسقط من مبتدأ اإلسناد ،ولمنا سقط من أثناء اإلسناد ،فهو
منقطع ،ولو قاؿ الًتمذي :قاؿ أبو ىريرة :قاؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -نسميو معلقا.
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لذا عرفنا ىذا عرفنا أف ا١تعلق وا١تعضل ُيتمعاف ،كما أف ا١تنقطع ُيتمع مع ا١تعضل ،لذا كاف الساقط
من اإلسناد واحدا من مبتدأ اإلسناد ،لذا كاف الساقط واحدا ،فهذا نسميو معلقا منقطعا ،ولذا كاف الساقط
من مبتدأ اإلسناد اثنُت فأكثر ،فهذا نسميو معلقا معضبل.
ىذه األنواع األربعة اليت ذكرىا ا١تؤلف ىي :ا١تعلق ،وا١تعضل ،وا١ترسل ،وا١تنقطع ،ىذه األنواع األربعة
كلها داخلة يف اسم ا١تنقطع ،يشملها ا١تنقطع ،والعلماء عادة أيضا يقولوف :أرسلو فبلف ٔتعٌت أف اٟتديث مل
يصلو ٓتبلؼ ا١تتصل ،كل ىذا ال مشاحة فيو؛ ألنو ال يًتتب عليو ما يًتتب على الكلمة نفسها حكم،
ولمنا يًتتب على معناه الداؿ عليو وىو االنقطاع.
ىذه األنواع األربعة وىي :ا١ترسل وا١تعضل وا١تعلق وا١تنقطع ،ىذه األنواع تتداخل ،فالنوع الواحد قد
يوصف بأنو مرسل ومعضل ،فجاء عن حيِت بن كثَت عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -لذا تبُت من وجو
آخر أف بينو وبُت النيب -عليو الصبلة والسبلـ -اثنُت ،فنسمي روايتو معضلة مرسلة ،ولذا كاف الساقط يف
اإلسناد يف أولو رجل مث كاف فيو لرساؿ ،وكاف فيو انقطاع يف اإلسناد ،ىذا يكوف معلقا ،يسمى معلقا
منقطعا مرسبل ،يعٍت قد ٕتتمع يف لسناد واحد ويطلق على اإلسناد عدة عبارات ،وقد ُيتمع االنقطاع يف
جهة معينة ،كأف يكوف يف األوؿ فنسميو معضبل معلقا ،أو نسميو منقطعا معلقا ،أو يف األخَت فنسميو
مرسبل معضبل ،أو نسميو مرسبل.

الحديث المعنعن
وا١تعنعن :وىو ما أُيت فيو بلفظ (عن) كفبلف عن فبلف ،وىو متصل لف مل يكن تدليس وأمكن اللقاء.
فبلف عن فبلف" ،فبلف جاء على اٟتكاية ،وىو
يقوؿ" :وا١تعنعن :وىو ما أيت فيو بلفظة (عن) كعن ٌ
متصل لذا مل يكن تدليس ،يعٍت لذا مل يوجد تدليس ،فكاف ىنا تامة( ،لذا مل يكن تدليس) لذا مل يوجد
تدليس" ،وأمكن اللقاء" ،أوال ا١تعنعن ىو قوؿ الراوي يف اإلسناد عن فبلف ،ىذا يسمى ا١تعنعن ،اإلسناد
الذي يكوف فيو لفظة (عن) يسمى اإلسناد ا١تعنعن ،لذا قاؿ :فبلف عن فبلف فإننا نسميو معنعنا ،رواية
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فبلف عن فبلف بالعنعنة ،ل فظ (عن) ىذا ال يقتضي االتصاؿ وال يقتضي االنقطاع بذاتو؛ ألف عندنا ألفاظ
تدؿ على االتصاؿ :حدثناٝ ،تعت ،أخربنا ،قاؿ لنا ،قاؿ يل ،ذكر يل ،ىذه كلها دالة على االتصاؿ ،يعٍت
أنو ٝتع منو ،وىناؾ ألفاظ دالة على االنقطاع :ذُكر لنا ،بلغنا عن فبلفُ ،حدثت عن فبلف ،ىذه دالة على

االنقطاع ،لكن فيو ألفاظ ليست دالة على االنقطاع وال على االتصاؿ بذاّتا ،ولمنا ٨تكم عليها باالتصاؿ

أو باالنقطاع ،يعٍت تارة تكوف ٤تمولة على االتصاؿ وتارة تكوف ٤تمولة على االنقطاع بشرطها ،وىو الذي
ذكره ا١تؤلف.
فا١تؤلف يقوؿ لذا جاءنا عندنا راوياف ،أحد مها يروى عن اآلخر بػ(عن) ،وكاف اللقاء بينهما ٦تكنا ليس
ٔتمتنع ،مث كاف الراوي الذي يقوؿ عنو ليس موصوفا بالتدليس ،فإننا ٨تكم على العنعنة هبا االتصاؿ ،يعٍت
ٝتعت ،أو يف مقاـ قولو :حدثنا ،أو أخربنا أو ٨تو ذلك.
٧تعلها يف مقاـ قولناُ :
واهلل تعاىل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد.

الحديث المدلس
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-والتدليس :وىو مكروه؛ ألنو يوىم اللقاء وا١تعاصرة بقولو :قاؿ فبلف .وىو يف
الشيوخ أخف.
بسم اهلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو ومن اىتدى هبداه.
ىذا نوع من أنواع علوـ اٟتديث ،يسمى اٟتديث ا١تدلس ،أو يسمى التدليس ،واٟتديث ا١تدلس من
األحاديث ا١تنقطعة ،يعٍت أف عبلقتو من جهة اإلسناد.
ا١تؤلف -رٛتو اهلل -ذكر ىا ىنا التدليس بنوعيو :تدليس اإلسناد ،وتدليس الشيوخ .تدليس اإلسناد
يتعلق بو حكم من جهة اإلسناد؛ ألف الراوي لذا كاف مدلسا وعنعن ،فإنو حيكم على حديثو بأنو منقطع،
التدليس أو تدليس اإلسناد معناه :ىو أف يروي الراوي عمن ٝتع منو ما مل يسمعو منو.
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فقولنا" :عمن ٝتع منو" .يشًتط يف راوي اٟتديث ،أو يشًتط يف الراوي الذي حيكم على حديثو بأنو
حديث مدلس ،يشًتط فيو أف يكوف قد روى ،أو ثبت ٝتاعو عمن دلس عنو ،ال بد أف يكوف قد ثبت لو
ٝتاع يف روايتو عمن دلس عنو .والثاين :أنو حيدث عنو ْتديث مل يسمعو منو .والثالثة :أف يكوف ما بينو
وبُت شيخو ليس بصيغة السماع أو التحديث ،ولمنا يكوف بلفظة ال تقتضي االتصاؿ؛ ألنو مر معنا يوـ
أمس أف األلفاظ (ألفاظ األداء) ثبلثة :فأحدىا داؿ على االنقطاع بذاتو ،والثاين داؿ على االتصاؿ بذاتو،
والثالثة ٤تتملة لبلتصاؿ واالنقطاع.
راوي اٟتديث ا١تدلس يأيت بلفظة ليست دالة على السماع بذاّتا ،وال دالة على االنقطاع بذاّتا ،ولمنا
يأيت باللفظة اليت ٖتتمل السماع .عندنا بقية بن الوليد ،ىذا موصوؼ بأنو مدلس ،وقد ٝتع أحاديث من
األوزاعي ،لكن بعض األحاديث ما ٝتعها ،بينو وبُت األوزاعي واسطة ،لكونو ٝتع عن األوزاعي ،فإنو ال
يدخل ىذه الواسطة اليت بينو وبُت األوزاعي ،ولمنا يقوؿ :عن األوزاعي .وىذه األحاديث اليت يقوؿ فيها:
عن األوزاعي ،ليست من األحاديث اليت ٝتعها عنو ،فيقوؿ :عن األوزاعي.
بقية ىنا لذا طبقنا تعريف التدليس على ىذا ا١تثاؿ ،وجدنا أف بقية قد ٝتع من األوزاعي أحاديث،
والثانية :أنو فاتتو بعض األحاديث مل يسمعها من األوزاعي ،والثالثة :أنو جاء لبعض األحاديث اليت مل
يسمعها عن األوزاعي ،فرواىا عن األوزاعي دوف أف يذكر واسطة ،لكنو يف األحاديث اليت مل يسمعها من
األوزاعي ال يقوؿ فيها :حدثنا األوزاعي .وال يقوؿ :أخربنا األوزاعي .وال ٝتعت من األوزاعي .ولمنا يقوؿ:
عن األوزاعي .أو يقوؿ :قاؿ األوزاعي ،أو ذكر األوزاعي .ولكن ال يقوؿ :حدثت عن األوزاعي .ألنو يكوف
منقطع ا ،وال يقوؿ :ذكر عن األوزاعي أو ٨تو ذلك ،ولمنا يأيت بلفظة ٤تتملة ،يعٍتٖ :تتمل السماع ،لكنها
ليست نصا على ٝتاعو منو ،يأيت بلفظة ٤تتملة للسماع ،ولكنها ليست نصا يف السماع ،لذا جاء بلفظة
نصا يف السماع وىو مل يسمع فهو كذاب ،ولذا جاء بلفظة ليست مومهة للسماع ،ولمنا ىي من األلفاظ
اليت تدؿ على االنقطاع ،فإنو ال يكوف مدلسا ،ولمنا يكوف مدلسا حُت يأيت بلفظة مومهة للسماع بينو وبُت
الراوي الذي مل يسمع منو.
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ىذا ىو معٌت تدليس اإلسناد ،مثالو حىت يتضح أكثر؛ ألف األمثلة باألسانيد أحيانا قد ال يفهم منها
مثبل من الشيخ ابن جربينٝ ،تعت منو طوؿ األسبوعُت ا١تاضيُت ،مث
ا١تراد ،عندنا من ٝتع ...لذا ٝتعت ً
تغيبت يوما ،أنت ثبت ٝتاعك من الشيخ ،لكن يف يوـ السبت الذي مل ٖتضر فيو ،مل يثبت أنك ٝتعت
ذلك الدرس ،فإذا جئت ٖتدث بو مل تذكر الواسطة ،لكن ال تقوؿٝ :تعت الشيخ ،لكن تقوؿ :قاؿ
الشيخ ،أو ذكر الشيخ .فعلك ىذا ىو التدليس ،فعلك ىذا يسمى تدليسا ،لكن لو قلتُ :حدثت عنو ،أو
ذُكر يل عنو ،فإف ىذا ال يسمى تدليسا ،ولذا قلتٝ :تعت .وأنت مل تسمع منو ،فإنك تكوف كاذبا،
ولكنك تقوؿ :عن ،أو ذكر ،أو ٨تو ذلك من العبارات اليت تدؿ على السماع ،أي :ليست نصا يف
الس ماع ،لمنا ىي ٤تتملة للسماع ،أنت قد ٝتعت من الشيخ باٞتملة ،ولكن حدثت عنو ما مل تسمعو منو،
وىي األحاديث اليت مل تسمعها منو مباشرة ،فمثل ىذا ىو الذي يسمى تدليس اإلسناد؛ ألنك حينئذ
تكوف قد أسقطت راويا من اإلسناد.
النوع الثاين وىو تدليس الشيوخ ،تدليس الشيوخ ىذا ليس فيو لسقاط وال ينايف االتصاؿ ،ولكنو ١تا كاف
قرينا ،أو كاف كل واحد منهما يطلق عليو تدليسٚ ،تعهما العلماء ىا ىنا ،تدليس الشيوخ معناه :أف يصف
الراوي شيخو ،أو يسميو ،أو يلقبو ،أو يكنيو ٔتا ال يعرؼ بو ،أو ٔتا ليس مشهورا بو .فإذا كاف كذلك ،فإنو
يكوف تدليس شيوخ ،وليس فيو لسقاط .ليس فيو لسقاط.
وىذا مثل ما مثلوا ،وىو من أشهر األمثلة ،وىو رواية اٟتارث بن أيب أسامة ،عن ابن أيب الدنيا ،تارة
ينسبو لىل األموي ،وتارة لىل القرشي ،وتارة ينسبو لىل جده ،وىكذا ،وال يصرح ٔتا ىو مشهور بو لال قليبل؛
ألنو لذا قاؿ :حدثنا ابن أيب الدنيا عرؼ ،لكن لذا قاؿ :حدثنا عبيد اهلل األموي أو القرشي .فإف ىذا يكوف
بعيدا؛ ألنو مشهور بابن أيب الدنيا ،مثل ىذا يسمى تدليس الشيوخ ،ىذا ليس فيو انقطاع ،ولكن قد
يوصف الراوي أحيانا باٞتهالة؛ ألنو ال يعرؼ هبذا ،فيجهل الثقة ،أو قد يلتبس الثقة بالضعيف ،فيضعف
الثقة ،أو يوثق الضعيف ،وسيأيت -لف شاء اهلل -يف آخر الكتاب يف معرفة األٝتاء والكٌت واأللقاب ما يبُت
ىذا.
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الحديث الشاذ
والشاذ :وىو ما رواه ثقة ٥تالفا لرواية الثقات.
ىذا نوع من أنواع علوـ اٟتديث ،وىو من أمهها؛ ألف الشذوذ نوع من أنواع لعبلؿ اٟتديث؛ ألف لو
تعلقا بعلة اٟتديث ،لكن العلماء يهتموف بو؛ ألف فيو ٥تالفة بُت الثقات.
الشاذ :ىو أف يروي الثقة ما خيالف فيو الثقات .قولو ىنا :الثقة .يعٍت بو :من يقبل حديثو سواء كاف
ثقة أو صدوقا .يعٍت :راوي اٟتديث اٟتسن ،أو راوي اٟتديث الضعيف .وقولو :ما خيالف الثقات .يعٍت:
لذا روى الثقة حديثا خالف فيو ٚتعا من الثقات ،فإننا ٨تكم على حديثو بأنو شاذ.
ا١تؤلف -رٛتو اهلل١ -تا قاؿ" :وخالف فيو الثقات" .ال يقصد أنو ال بد أف يكوف ا١تخالف قد خالف
عددا ،ولكن لذا خالف من ىو أحفظ منو ،أو أكثر عددا مع الضبط ،فإنو يسمى حديثو حديثا شاذا؛
و٢تذا يعرب عنو بأنو :ما رواه الثقة ٥تالفا من ىو أوثق منو ،يعٍت :أوثق منو عددا ،أو أوثق منو حفظا؛ ألف
الراوي قد خيالف غَته ،لكن ىذا الغَت يكوف واحدا ،وىذا واحد مقابل واحد ،فيختلفاف يف اٟتديث،
أحدمها قد يكوف أضبط وأحفظ ،فنقدـ رواية األحفظ على رواية الذي ىو أدىن منو.
ذكروا مثبل سفياف بن عيينة :لذا روى حديثا عن عمرو بن دينار ،عن ابن عباس ،من ا١تعلوـ أف سفياف
بن عيينة أضبط الناس يف عمرو بن دينار ،فإذا روى اٟتديث ابن جريج ،عن عمرو بن دينار ،عن ابن
عمر ،ىنا وقع شذوذ من ابن جريج ،ابن جريج ثقة ،وسفياف بن عيينة ثقة ،لكن ابن جريج خالف سفياف
ابن عيينة ،ابن جريج ثقة ،وخالف من ىو أوثق منو يف عمرو بن دينار ،وىو سفياف بن عيينة ،فسفياف بن
عيينة يقوؿ :عن عمرو بن دينار ،عن ابن عباس .وذلك يقوؿ :عن عمرو بن دينار ،عن ابن عمر .فهذا
خبلؼ؛ ألف ىذا جعل راوي اٟتديث ابن عباس ،وىذا جعلو ابن عمر ،فمثل رواية ابن جريج ىذه تسمى
"رواية شاذة"؛ ألف ابن جريج ثقة وخالف من ىو أوثق منو ،وىو سفياف بن عيينة ،فنقضي على حديثو بأنو
حديث شاذ.
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والشاذ نوع من أنواع الضعف ،نوع من أنواع الضعف ا١تتعلقة بالضبط؛ ألف راوي اٟتديث الشاذ ولف
كاف ثقة ،لكنو يف خصوص ذلك اٟتديث مل يضبطو؛ فلهذا وقعت منو ا١تخالفة ،أحيانا خيالف من ىو
أكثر منو عددا ،لذا جاء يف ا١تثاؿ السابق سفياف بن عيينة ،وروى اٟتديث عن عمرو بن دينار ،عن ابن
عباس ،وخالفو ٚتاعة كثَت :خالفو الثوري ،وابن جريج ،واألوزاعي ،ومعمر ،فرووه عن عمرو بن دينار ،عن
عددا ،لكن
ابن عمر ،نقوؿ ىنا :رواية بن عيينة شاذة؛ ألنو ولف كاف ثقة ،لال لنو خالف من ىو أكثر منو ً

ال بد أف يكوف ىذا العدد األكثر -ال بد أف يكوف -عندىم حفظ ،أما لذا كانوا ضعفاء ،فإف روايتهم ال
ترجح على رواية الثقات ،فمثل ىؤالء لذا جاءوا ،مثل :الثوري واألوزاعي وابن جريج ،فرووا حديثا ،نسمي
حديث سفياف حينئذ شاذا؛ ألنو خالف من ىو أكثر من عددا مع اتصافهم باٟتفظ ،فهنا ليس واحد

مقاببل للواحد ،ولمنا ىو واحد مقابل للجماعة ،ىذا ىو معٌت اٟتديث الشاذ.
بعد ذلك نقوؿ :لف الشاذ يقابلو احملفوظ ،الرواية ا١ترجوحة تسمى رواية شاذة ،والرواية األخرى تسمى
رواية ٤تفوظة ،فعندنا ١تا اختلف ابن عيينة مع ابن جريج ،ورجحنا رواية ابن عيينة ،نسمي رواية ابن عيينة
الرواية احملفوظة ،أو اٟتديث احملفوظ ،ونسمي الطرؼ اآلخر وىو ا١ترجوح الرواية الشاذة١ ،تا رجحنا رواية
األكثر على رواية ابن عيينة ،نسمي رواية األكثر ىي احملفوظة ،ورواية ابن عيينة ىي الشاذة ،فالشاذ يكوف
مقاببل للمحفوظ .نعم.

الحديث المنكر
وا١تنكر :وىو ما تفرد بو واحد غَت متقن وال مشهور باٟتفظ.
ىذا أيضا نوع من أنواع اٟتديث الضعيف ،اليت يرجع الضعف فيها لىل جهة اٟتفظ ،العلماء يقسموف
الرواة لىل ٜتسة أقساـ -يعٍت يف اٞتملة:-
القسم األوؿ :وىم الثقات اٟتفاظ .والطبقة الثانية :وىي الثقات الشيوخ .الثقات الشيوخ مثلٛ :تاد
بن سلمة ،والثقات اٟتفاظ مثل :مالك وٛتاد بن زيد .يعٍت أهنم ثقات ،ويضاؼ لىل ذلك تقدمهم يف
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اٟتفظ على الثقات اآلخرين ،الطبقة الثانية وىي اليت تسمى طبقة الشيوخ من الثقات ،ىؤالء ثقات ولكن
دوف الطبقة األوىل ،ىاتاف الطبقتاف حديثهم صحيح ،يأيت بعدىا الطبقة الثالثة :وىم من تقدـ أهنم الذين
خف ضبطهم .يعٍت :ا١تتأرجحوف بُت الثقات الشيوخ وبُت الضعفاء .مث تأيت الطبقة الرابعة :وىي طبقة
ضعفوا جدا ،أو وصفوا ٔتا ىو أسوأ من ذلك.
الضعفاء .مث تأيت الطبقة ا٠تامسة :وىي طبقة الرواة الذين ُ

اٟتديث الشاذ يتعلق بالطبقتُت األوليُت ،واٟتديث ا١تنكر لو تعلق بالطبقة الوسطى (الثالثة) ،ويتعلق

أيضا بالطبقة الرابعة وا٠تامسة.
ا١تنكر -يقوؿ ا١تؤلف :-ىو ما تفرد بو واحد غَت متقن وال مشهور باٟتفظ.
التفرد ،عندنا تفرد ٔتخالفة ،وتفرد بغَت ٥تالفة ،ا١تؤلف يريد ىا ىنا أف الراوي الذي يروي اٟتديث وليس
من اٟتفاظ ،وال من الشيوخ ،فإف حديثو يكوف منكرا لذا تفرد بو ومل يتابع عليو ،و٢تذا يعٍت لذا تفرد مثل ابن
لسحاؽ ْتديث ،فقد يكوف منكرا ،ولذا تفرد ابن عجبلف ْتديث ،فقد يكوف منكرا ،ولذا تفرد ٤تمد بن
كثَت ْتديث ،فقد يكوف منكرا ،ىؤالء لف كاف عندىم نوع حفظ ،لكن يف بعض ا١تواضع يكوف حديثهم
منكرا ،وال حيسن أو يصحح دائما ،بل قد يكوف منكرا ،ىذه الطبقة قد يكوف منكرا ،وقد ديشيو العلماء.
أما الطبقة اليت تليها وىم الضعفاء ،فإف مثل ىؤالء لذا تفردوا ْتديث ،نسمي حديثهم منكرا ،وكذلك
الضعفاء جدا ،نسمي حديثهم حديثا منكرا ،لذا تفرد موسى بن عبيدة الربذي ْتديث ،نسمي حديثو
منكرا ،لذا تفرد رشتُت بن سادف ْتديثٝ ،تينا حديثو منكرا ،لذا تفرد ليث بن أيب سليم ْتديث ،نسمي
حديثو منكرا ،ليس شرطو أف يكوف الراوي ضعيفا جدا ،بل لذا كاف فيو ضعف من جهة حفظو وتفرد
ْتديثٝ ،تيناه منكرا.
وقد مثل ابن الصبلح ْتديث أيب زكَت ،عن ىشاـ بن عروة ،عن أبيو ،عن عائشة ،أف النيب  قاؿ:
 كلوا البلح بالتمر  أبو زكَت أخرج لو مسلم يف ا١تتابعات ،ولكن العلماء تكلموا فيو من جهة حفظة،
ففي حفظو ضعف ،مثل ىذا لذا تفرد باٟتديث ليس لو عليو متابع ،حكم العلماء عليو بأنو حديث منكر؛
لتفرده هبذا اٟتديث.
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لذا كاف الراوي ضعيفا ،وقضينا بأف اٟتديث الضعيف الذي يتفرد بو يكوف منكرا ،فإف الضعيف لذا
روى حديثا وخالف فيو غَته ٦تن ىو أوثق منو ،فإف حديثو يكوف أشد نكارة؛ ألنو لذا كاف مع عدـ
ا١تخالفة يكوف منكرا ،فإنو من باب أوىل لذا رواه مع ا١تخالفة أف نسمي حديثو منكرا ،و٢تذا ا١تؤلف ١تا تركو
تركو لوضوحو؛ ألنو لذا تفرد باٟتديث ...تفرد الضعيف باٟتديث وٝتينا حديثو منكرا ،فإنو من باب أوىل أف
يكوف حديثو منكرا ،يسمى حديثو منكرا لذا وقعت فيو ٥تالفة.
فعندنا مثبل موسى بن عبيدة الربذي ،لذا روى عن عبد اهلل بن دينار ،عن ابن عمر حديثا ،ىذا نسميو
منكرا؛ ألنو تفرد بو ،فإذا خالف غَته من أصحاب عبد اهلل بن دينار ،لذا خالف ابن جريج ،نقوؿ :رواية
موسى بن عبيدة مع ا١تخالفة أشد نكارة ٦تا لو مل خيالف .والنكارة على درجات ْتسب ما تفرد بو،
وْتسب ٥تالفتو لغَته ،فصارت عندنا اٟتديث ا١تنكر -يعٍت -لما تفرد من ضعيف ،أو تفرد من ضعيف مع
ا١تخالفة ،ىذا نسميو حديثا منكرا ،يعٍت٥ :تالفة الضعيف للثقات نسميها رواية منكرة ،وتفرد الضعيف ولو
مل خيالف نسمي حديثو منكرا .نعم.

الحديث الفرد
والفرد :وىو ما تفرد بو واحد عن ٚتيع الرواة ،أو جهة خاصة ،كقو٢تم :تفرد بو أىل مكة و٨توه.
ىذا نوع من أنواع علوـ اٟتديث وىو اٟتديث الفرد ،ىذا النوع قد يكوف صحيحا ،وقد يكوف حسنا،
وقد يكوف ضعي فا ،الفرد ىنا يراد بو الفرد ا١تطلق ،يريد بو ا١تؤلف الفرد ا١تطلقٔ ،تعٌت أنا ٧تد أف الراوي يروي
حديثا ،ال يعرؼ ىذا اٟتديث لال من جهتو ،كما ذكروا يف حديث ٛتاد بن سلمة ،عن أيب العشراء

الدارمي ،عن أبيو مرفوعا لىل النيب 

وىو حديث الزكاة يف اللبة ،يقوؿ العلماء :ىذا اٟتديث كل طرقو

ترجع لىل ٛتاد بن سلمة ،عن أيب العشراء ،عن أبيو ،وليس أحد يرويو من أصحاب النيب  .يعٍت :ىذا
اٟتديث منقطع عن الشواىد ،ومنقطع عن ا١تتابعات من ٛتاد بن سلمة لىل هناية اإلسناد ،مثل ىذا يسمى
فردا.
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كذلك لذا كاف ا١تتفرد بو أىل مصر ،يعٍت :أىل بلد .قد يرويو مثبل سبعة من الكوفيُت ،أو تسعة أو
عشرة ،لكن ال يرويو أحد غَت الكوفيُت ،كل رواتو الذين يروونو كوفيوف ،مثل ىذا يسمى أيضا فردا ،كما
ذكر ا١تؤلف :كقو٢تم :تفرد بو أىل مكة ،أو تفرد بو أىل الكوفة ،أو تفرد بو أىل ا١تدينة ،أو تفرد بو أىل

البصرة ،أو ٨تو ذلك .عندنا قالوا :عندنا حديث اللقطة ،حديث زيد بن خالد اٞتهٍت 

يف اللقطة،

قالوا :ىذا حديث تفرد بو أىل ا١تدينة ،عن يزيد موىل ا١تنبعث ،عن زيد بن خالد .يعٍت أنو ال يرويو عن يزيد
موىل ا١تنبعث لال أىل ا١تدينة ،وال يرويو أحد غَتىم ،مثل ىذا يسمى فردا مطلقا ،ىذا يسمى حديثا فردا،
وكذلك ما مر قبلو يسمى فردا ،فصار الفرد عند ا١تؤلف يطلق على شيئُت :يطلق على ما تفرد بو راو واحد
عن ٚتيع الرواة -يعٍت :ال يشاركو غَته ،-وكذلك ...أو يكوف تتفرد بو جهة خاصة ،تتفرد بو جهة خاصة
كما ذكر ا١تؤلف رٛتو اهلل .نعم.

الحديث الغريب
والغريب :وىو ما تفرد بو واحد عن الزىري وشبهو ٦تن ُيمع حديثو.
ىذا أيضا نوع من أنواع علوـ اٟتديث وىو الغريب ،وىو ما تفرد بو واحد عن الزىري وشبهو ٦تن ُيمع
حديثو.
يعٍت ا١تؤلف -رٛتو اهلل -هبذا ما يسمى الفرد النسيب ،يعٍت أف الغرابة ليست ...أو أف التفرد ليس
مطلقا ،ولمنا تقع الغرابة ،أو يقع التفرد يف جهة ٥تصوصة من جهات اإلسناد ،مثاؿ ذلك :لذا جاءنا
حديث رواه شعبة ،عن عطاء ،عن أيب سعيد ا٠تدري  ورواه عن شعبة راو واحد فقط ،مثبل رواه ابن
مهدي عن شعبة ،نقوؿ :ىذا اٟتديث تفرد بو ابن مهدي عن شعبة .وال ٧تد أحدا يشارؾ ابن مهدي يف
رواية اٟتديث عن شعبة ،لكن اٟتديث معروؼ عن الزىري ،يرويو ٚتاعة عن الزىري ،لكنو من رواية شعبة
عن الزىري ال يعرؼ لال من حديث عبد الرٛتن بن مهدي ،فرواية عبد الرٛتن ابن مهدي ،نقوؿ :تفرد بو
ابن مهدي .وىذا يسمى تفردا نسبيا ،يعٍت :بالنسبة لىل رواية شعبة .ويسمى غريبا.

38

التذكرة يف علوـ اٟتديث

الحديث العزيز
فإف انفرد اثناف أو ثبلثة ٝتي عزيزا.
يقوؿ" :فإف انفرد اثناف أو ثبلثة ٝتي عزيزا" .ىذا نوع آخر من أنواع علوـ اٟتديث وىو العزيز ،والعزيز
يقوؿ ا١تؤلف" : -لف انفرد بو اثناف أو ثبلثة ٝتي عزيزا" .قولو :اثناف أو ثبلثة .ألف أىل االصطبلح٥تت لفوف يف ذلك :فمنهم من يرى أف ا١تتفرد فيو يكوف عدده اثنُت ،ومنهم من يقوؿ :ال بد أف يكونوا
ثبلثة .التفرد ىنا يعٍت رواية االثنُت أو الثبلثة ىذه ينظر يف اإلسناد؛ وذلك أف اإلسناد الذي حيكم عليو بأنو
عزيز ،ال بد أف يكوف أقل رواتو اثنُت ،فإذا كاف يف أحد طبقات اإلسناد راو واحد ،فإنو ال يسمى عزيزا ،ال
بد أف يكوف يف أحد الطبقات راوياف ،وبقية الطبقات قد يكوف فيها راوياف وقد يكوف أكثر ،لكن شرطو:
أف تكوف لحدى الطبقات فيها لسناد ،ال بد؛ ألنو لف كاف واحدا كاف غريبا ،ال بد أف تكوف أقل طبقة فيها
اثناف ،بقية الطبقات سواء كان ت اثنُت أو ثبلثة أو أربعة أو أكثر من ذلك ،ما داـ أنو وجد اٟتد األدىن يف
اإلسناد ،وىو الذي ُيعل اإلسناد عزيزا ،وىو أف يكوف يف لسناده راوياف ،مثل ىذا نسميو عزيزا.

ذكروا يعٍت أف أمثلتو نادرة ،ومثلوا لو ٔتثاؿ مشهور وىو حديث أنس وأيب ىريرة ،أف النيب 

قاؿ:

 ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب لليو من والده وولده والناس أٚتعُت  قالوا :ىذا اٟتديث رواه يف
الطبقة األوىل اثناف :أنس ،وأبو ىريرة .مث رواه عن أنس اثناف :رواه عن أنس قتادة ،وعبد العزيز بن صهيب.
مث رواه عن قتادة اثناف :شعبة ،وسعيد بن أيب عروبة .ورواه عن عبد العزيز بن صهيب اثناف :لٝتاعيل بن
علية ،وعبد الوارث بن سعيد .فروى عن اثناف ،واثناف يف كل طبقة ،قالوا :ىذا يسمى عزيزا .نعم.

الحديث المشهور
فإف رواه ٚتاعة ٝتي مشهورا.
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"فإف رواه ٚتاعة" ،يعٍت :يزيد عدد الرواة فيها على ثبلثة؛ ألنو قاؿ يف العزيز :بأنو ما انفرد فيو اثناف أو
ثبلثة ،فيكوف ما رواه أكثر من ثبلثة يسمى مشهورا ،لذا رواه أربعة أو ٜتسة أو ستة أو ٨تو ذلك ،أو أكثر
من ذلك ،فإنو يسمى مشهورا .نعم.

الحديث المتواتر
ومنو ا١تتواتر ،وىو خرب ٚتاعة يفيد بنفسو العلم بصدقو.
ىذا أيضا نوع من أنواع علوـ اٟتديث ،يقوؿ :ومنو .أي :ومن ا١تشهور .فهو ُيعل ا١تشهور أو ُيعل
ا١تتواتر قسما من ا١تشهور ،وليس قسيما لو ،ولمنا ُيعلو قسما لو.
ا١تتواتر قاؿ :وىو خرب ٚتاعة يفيد بنفسو العلم بصدقو .ىذا االصطبلح الذي ذكره ا١تؤلف ىذا ،ليس
على طريقة أىل اٟتديث؛ ألف أىل اٟتديث يشًتطوف يف تصحيح اٟتديث أف تكوف أسانيده صحيحة ،ولو
كاف للحديث مائة طريق ،أو كاف لو مائتا طريق ،فإف العلماء -رٛتهم اهلل -ال يصححونو ما مل تكن
األسانيد صحيحة ،فضبل عن أهنم يقطعوف بأنو متواتر.
ا١تؤلف جرى على حدود األصوليُت و٨توىم ،الذين يذكروف أف ا١تتواتر لذا رواه ٚتاعة ،وكانت روايتهم
لو تفيد العلم بصدؽ ا٠تربْ ،تيث لهنم يكونوف ٚتاعة يستحيل يف العادة أف يتواطئوا على الكذب ،وأسندوه
لىل شيء ٤تسوس ،مثلٝ :تعت وأخربنا .كاف ىذا يفيد العلم ،ولف كاف الرواة ضعفاء ،ولف كانوا ٣تاىيل،
ما داـ أف طرقو كثرت .وقد جعلو بعضهم كالسيوطي يف كتاب "ا١تتواتر" ،ساؽ من جنس ما يذكره
األصوليوف ،وذكر منو مثل:



طلب العلم فريضة



اإلماـ أٛتد يقوؿ :ىذا حديث منكر ،وال يصح

عن النيب عليو الصبلة والسبلـ .وبعضهم ُيعلو متواترا ،وا١تتواتر نعلم أهنم يقولوف :لنو أصح الصحيح ،وأنو
أعلى مراتب الصحاح ،وىذا على طريقة أىل اٟتديث ال يصح وال ينبغي ،ولمنا على طريقة األصوليُت.
فا١تؤلف يرى أنو لذا رواه ٚتاعة ،وكانت روايتهم لو تقطع بصدؽ ا٠ترب بنفسو ،فإنو حينئذ حيكم عليو
بأنو متواتر ،ومعٌت ذلك :ترتب عليو ما يًتتب من أحكاـ ا١تتواتر ا١تذكورة؛ ألنو ال ينظر يف أسانيده ،وأنو
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يكوف أصح ا لصحيح ،وىذا على طريقة أىل اٟتديث ال يصح ،لمنا على طريقة غَتىم ٦تن كتب يف ىذا
االصطبلح .نعم.

الحديث المستفيض
وا١تستفيض :وىو ما زاد رواتو يف كل مرتبة على ثبلثة.
ا١تستفيض -ىنا -وىو ما زاد رواتو يف كل مرتبة على ثبلثة .كبلـ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -ىنا لذا نظرنا لليو
مع عرؼ بو العزيز ،وجدنا أنو يقطع يف ا١تستفيض بأف يرويو أكثر من ثبلثة ،لذف ىو يفارؽ العزيز قطعا،
ولذا نظرنا لىل روايتو مع ا١تشهور ،وجدنا أف ا١تؤلف -رٛتو اهلل -قد يكوف تعريف ا١تستفيض عنده تعريف
ا١تشهور ،وقد يكوف ا١تؤلف يريد أف ا١تشهور قسماف:
قسم ىو ا١تتواتر؛ ألنو قاؿ :ومنو ا١تتواتر.
والقسم الثاين :وىو ا١تستفيض ،فيكوف ا١تشهور لو اٝتاف ،ا١تشهور :ما رواه أكثر من ثبلثة ،يسمى
مشهورا ومستفيضا ،وما رواه ٚتاعة يفيد بنفسو العلم بصدقو ،ىذا يسمى متواترا ويسمى مشهورا ،معٌت
ذلك :أف ا١تستفيض نسميو مشهورا ،وا١تتواتر نسميو مشهورا ،ولكن ال نسمي ا١تستفيض متواترا.
فلعل ا١تؤلف يريد أف ا١تشهور يعم ا١تستفيض وا١تتواتر ،فاالسم الذي ُيمعهما ىو ا١تشهور ،وعند
التخصيص نسمي الذي يرويو ٚتاعة ومل يبلغ حد التواتر ،يعٍت :ما رواه أكثر من ثبلثة ومل يبلغ حد التواتر،
ىذا نسميو مستفيضا ،ويصح أف نسميو مشهورا ،أما لذا بلغ حد التواتر ،فإننا نسميو مشهورا ،ونسميو
متواترا ،وال نسميو مستفيضا ،ىذا ظاىر كبلـ ا١تؤلف.
ا١تستفيض وا١تتواتر وا١تشهور والعزيز ،ىذه أوصاؼ لؤلسانيد ،لكن قد يكوف عزيزا ضعيفا ،وقد يكوف
مشهورا ضعيفا ،وقد يكوف مستفيضا ضعيفا ،وعلى اٟتد الذي ذكره ا١تؤلف عند احملدثُت ،قد يكوف متواترا
على ما ذكروه ىنا وىو ضعيف ،كما مر معنا ومثلنا.
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الحديث المعلل
وا١تعلل :وىو ما اطلع فيو على علة قادحة يف صحتو ،مع السبلمة عنها ظاىرا.
قاؿ :وا١تعلل :وىو ما اطلع فيو على علة قادحة يف صحتو ،مع السبلمة عنها ظاىرا .ىذا اٟتديث
ا١تعل ،ىذا من أىم أنواع علوـ اٟتديث لف مل يكن ىو أمهها؛ ألف كثَتا من أنواع اٟتديث اليت مرت واليت
ستأيت -لف شاء اهلل ،-ولف كاف ٢تا أٝتاء ٥تصوصة ،لكنها تعود لىل ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث وىو
ا١تعل.
فا١تقلوب والشاذ وا١تدلس ،وا١ترسل لرساال خفيا ،وكذلك ا١تدرج وا١تضطرب ،كلها ترجع لىل ىذا النوع
من أنواع علوـ اٟتديث ،وغَتىا من األنواع ترجع لىل ىذه اللفظة؛ ألف لفظة اإلعبلؿ لفظة ٕتمع أطرافا
كثَتة ،أو أنواعا كثَتة من علوـ اٟتديث.
عندنا العلماء يقولوف :الضعف الذي يرد لىل اٟتديث تارة يكوف ظاىرا .فهذا ال مدخل لئلعبلؿ فيو،
وبعضهم يقوؿ :ىذا يسمى ما فيو علة ظاىرة .لذا كاف اإلسناد فيو راو ضعيف ،أو كاف اإلسناد فيو
انقطاع ،ىذا يسمونو ضعيفا ظاىر الضعف ،أما اٟتديث ا١تعل ،فإنو ال يتطرؽ لال لىل اٟتديث الذي يظن
أنو صحيح ،أو أف الذي يظهر للمطلع عليو يف أوؿ األمر أنو صحيح ،و٢تذا يكوف اإلعبلؿ يكوف عادة
يكوف يف األسانيد اليت ظاىرىا الصحة؛ ألف قاؿ ا١تؤلف :وىو ما اطلع فيو على علة قادحة .فقولو :على
علة قادحة .خيرج عندىم العلة غَت القادحة ،العلة القادحة قد يقولوف :لذا ورد عندنا حديثاف ٥تتلفاف،
وصححنا الوجهُت معا  ،فإهنا ال تكوف ىذه علة قادحة ،ولف كانت يف الظاىر أهنا علة ٟتصوؿ االختبلؼ.
كذلك قولو" :يف صحتو" .دليل على أف العلة تتطرؽ لىل األسانيد أو األحاديث الصحاح ،و٢تذا قاؿ:
"يف صحتو" .الثالث :من قولو" :مع السبلمة عنها ظاىرا" .ىذا دليل على أف العلة خفية ال تدرؾ ألوؿ
وىلة ،أما العلل الظاىرة فإهنا ال مدخل ٢تا يف باب اإلعبلؿ ،عندنا ديثلوف ْتديث معمر ،عن زيد بن أسلم،
عن عطاء ،عن أيب سعيد ا٠تدري  أف النيب -عليو الصبلة والسبلـ -قاؿ  :ال ٖتل الصدقة لغٍت لال
٠تمسة .
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يقولوف :ىذا اٟتديث لذا أردنا أف نطبق عليو معٌت اٟتديث ا١تعل ،فإننا ننظر يف اإلسناد ،اإلسناد:
معمر وىو ثقة ،وزيد بن أسلم ثقة ،وعطاء ثقة ،وأبو سعيد صحايب .قالوا :ىذا لسناد ظاىره الصحة؛ ألف
كل راو ٝتع ٦تن فوقو ،وكلهم ثقات .ىذا لو مل يرد لال ىذا الطريق ،لقلنا :لنو حديث صحيح .لكن قاؿ
العلماء :ىذا حديث معلوؿ .ألف اٟتديث يرويو مالك والثوري ،عن زيد بن أسلم ،عن عطاء ،عن النيب



ففيو علة وىي اإلرساؿ ،يعٍت أف معمر أخطأ يف ذكر أيب سعيد ا٠تدري يف اإلسناد ،زاد أبا سعيد

ا٠تدري يف اإلسناد١ ،تا زاده صار متصبل ،فلما رواه مالك والثوري ،وجدنا أف لسنادمها خاؿ من ذكر أيب
سعيد ا٠تد ري ،ولمنا ىو مرسل عطاء عن النيب عليو الصبلة والسبلـ ،يقولوف :يدؿ ىذا على أف معمرا قد
أخطأ يف اٟتديث ووىم .خطأ معمر ىنا -حديث معمر -نسميو حديثا معلوال؛ ألف اإلسناد ظاىره
الصحة.
والعلة ىنا ليست ظاىرة ،ليس فيو انقطاع ظاىر ،وليس فيو ضعف ظاىر ،ولمنا تطرؽ لليو الضعف؛
ألننا وقفنا على اٟتديث من طريق أخرى ،فوجدنا أف ىذه الطريق اليت ظاىرىا الصحة ،وجدنا أف الراوي قد
أخطأ فيها ،والراوي ىنا ثقة ،لكنو أخطأ فخالف غَته ،فنسمي حديثو معلوال ،فنسمي حديث معمر ىنا -
نسميو -حديثا معلوال ،اٟتديث ا١تعلوؿ أو ا١تعل ىذا حديث يعترب من أنواع األحاديث الضعاؼ ،من
األحاديث الضعاؼ؛ ألف فيو علة ،ومن شرط صحة اٟتديث وحسنو :أف يكوف سا١تا من العلة.
أحسن اهلل لليكم ،ىذه أسئلة حوؿ الفرؽ بُت الفرد والغريب؟
ج :الفرد والغريب يف األصل أنو ال يفرقوف بينهما؛ ألهنما يتناوباف ،فإف قاؿ :تفرد بو فبلف ،وأغرب بو
فبلف .لكن بعض العلماء ذكر التفريق السابق ،وىو أنو لذا تفرد بو راو تفردا مطلقا ال يشاركو فيو غَته ،أو
تفرد بو أىل بلد ال يروي اٟتديث غَتىم ،فإف ىذا يسمى فردا ،يسمى فردا مطلقا ،وأما لذا كاف التفرد
بالنسبة لىل شيء معُت لىل شيخ من الشيوخ ،فإنو يسمى غريبا ،وىو الفرد النسيب.
أحسن اهلل لليكم ،يقوؿ :ىل األصل يف الراوي عدـ التدليس؟ أـ أف ىناؾ رواة معروفوف بالتدليس؟ أـ
ال بد من االستقراء؟
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ج :الرواة األصل يف الراوي أنو لذا مل يوصف بالتدليس ،فإنو يكوف على األصل :وىو السبلمة من
التدليس .والعلماء -رٛتهم اهلل -قدديا ذكروا ا١تدلسُت ودونوا أٝتاءىم ،ومن أٚتعها كتاب اٟتافظ ابن حجر
"طبقات ا١تدلسُت"ٚ ،تع فيو من قيل فيو لنو مدلس ،وصنفهم لىل ٜتس طبقات ،الطبقة األوىل والثانية ولف
قالوا عن ،فإنو حديثهم مقبوؿ ،والطبقة الثالثة فهم ثقات ،ولكنهم دلسوا ،فبل يقبل من حديثهم لال ما
صرحوا بو (السماع والتحديث) ،والرابعة وا٠تامسة ىؤالء فيهم ضعف مع كوهنم مدلسُت.
أحسن اهلل لليكم ،يقوؿ :ما ىو تعريف ا١تتواتر عند احملدثُت؟
ج :تعريف ا١تتواتر عند احملدثُت ال أعرفو؛ ألنو ليس موجودا يف كبلمهم ،ا١توجود مستفيض ومشهور،
أما ا١تتواتر ال ،أنا ال أعرؼ أف األئمة ذكروه.
أحسن اهلل لليكم ،يقوؿ :ىل التدليس يكوف مقصودا ومتعمدا من الراوي؟ و١تاذا يدلس الراوي؟
ج :التدليس غالبا يكوف متعمدا من الراوي ،حيملو على ذلك لما صغر سن شيخو ،أو وثوقو ٔتن روى
عنو ،أو طلبو لعلو اإلسناد ،لىل غَتىا من األشياء .نعم.
أحسن اهلل لليكم ،يقوؿ :ىل وقع البخاري -رٛتو اهلل -يف التدليس عندما قاؿ يف حديث ا١تعازؼ:
قاؿ :ىشاـ بن عمار؟
ج :يف بعض العلماء ذكروا أف البخاري دلس ،لكن ىذا قوؿ ليس بصواب ،وال يصح ،واإلماـ
البخاري -رٛتو اهلل -لو اصطبلحات يف التعبَت عن شيوخو ،لذا روى عنهم مذاكرة أو روى عنهم ٝتاعا.
أحسن اهلل لليكم ،يقوؿ :لذا قاؿ اإلماـ أٛتد ،أو ابن عدي عن راو :فيو نكارة .فما مقصودمها؟
ج :يعٍت :لذا قالوا :لف الراوي فيو نكارة .يعٍت أف عنده أحاديث منكرة ،العادة ال يكوف فيو نكارة ،فيو
نكارة راجعة لىل اٟتديث ،لكن يقولوف :لو مناكَت ،يروي ا١تناكَت ،عنده مناكَت ،منكر اٟتديث .لذا قالوا:
منكر اٟتديث .فهو ضعيف ،لذا قالوا :لو مناكَت .يعٍت :لو أحاديث استنكرىا العلماء؛ ألهنا ليست معروفة
٤تفوظة عند العلماء ،لما ٔتخالفتو لغَته ،أو لتفرده هبا دوف مشارؾ.
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أحسن اهلل لليكم ،يقوؿ :أال ديكن أف يكوف مقصود ا١تؤلف يف قولو :ومنو متواتر .أي :من أنواع
األحاديث؟
ج :ال ،ىو يقصد منو ا١تتواتر فيما يظهر ،أوال -كما يظهر يل -أف شارحو -وىو السخاوي يف
توضيح األثر -ذكر ىذا ،ولف كنت لست جاىز ٢تذا ،ال أذكر اآلف ،الثانية :أف قولو :ومنو .معروؼ عند
بعض العلماء أهنم ُيعلوف ا١تتواتر من ا١تشهور معروؼ ،يعٍت :قوى.
أحسن اهلل لليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

الحديث المضطرب
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاىل :-وا١تضطرب :وىو ما يروى على أوجو ٥تتلفة متساوية.
بسم اهلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو وصحبو ،ومن اىتدى هبداه.
ىذا نوع من أنواع علوـ اٟتديث ،وىذا النوع من األحاديث الضعاؼ ،وجهة الضعف :اختبلؿ ضبط
الراوي؛ ألف االضطراب ناشئ عن عدـ ضبط الراوي ،فإذا اختل ضبط الراوي يف ضبط حديث ما ،فإف
ذلك يورث االضطراب ،ويكوف اٟتديث مرويا على أوجو ٥تتلفة متساوية ،فهذاف شرطا االضطراب ،ومها:
أف يروى على أوجو ٥تتلفة.
والثاين :أف تكوف ىذه األوجو متساوية يف القوة ،يريدوف بأف تكوف ٥تتلفة ،يعٍت :أف يكوف الوجو
معارضا للوجو اآلخر ،سواء كاف عدد األوجو ٥تتلفة وجهُت أو ثبلثة أو أربعة أو أكثر من ذلك ،لكن
ً
شرطها أف تتعدد األوجو مع اختبلفها.
والثاين :أف تكوف متساوية يف القوة ،ليس ا١تراد بالتساوي يف القوة أف تكوف متماثلة ٘تاما؛ ألف ىذا قد
ال يوجد أصبل ،ولكن يري دوف بذلك أف يكوف يف كل واحد من القوة ما دينع من ٛتل الوىم عليها أو
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ا٠تطأ ،يعٍت :كل وجو من ىذه األوجو يكوف فيو من القوة ما دينع من أف ٨تمل عليو ا٠تطأ أو الوىم؛ ألننا
لذا استطعنا أف ٨تمل ا٠تطأ والوىم على أحد الوجهُت زاؿ االضطراب ،لكن لذا تعذر ٛتل ا٠تطأ على أحد
الوجهُت بتساويهما يف القوة فإنو حينئذ حيكم على اٟتديث باالضطراب.
االضطراب يقولوف :يكوف يف ا١تنت ويكوف يف اإلسناد ،لكن ليس ىناؾ حديث اختلف يف متنو ،ومل
خيتلف يف لسناده ،قد يوجد لكنو نادر وقليل ،وأكثر ما يقع االختبلؼ يف لسناد اٟتديث ،أو االضطراب
أكثر ما يقع يف لسناد اٟتديث ،مث يكوف ا١تنت تبعا لذلك.
ا١تعل،
لذا كاف كذلك عرفنا أف العلة يف أف حديث ا١تضطرب قسماف :قسم منو داخل يف اٟتديث ّ

وقسم منو ال يدخل ،لذا كاف ا١تضطرب رجبل ضعيفا ،يعٍت :روى اٟتديث وأخطأ فيو ،رواه على عدة أوجو،
فإذا كاف الراوي ضعيفا ،واضطرب يف اٟتديث فإنو حينئذ يكوف الضعف ظاىرا؛ ألف ىذا الراوي أصبل يف
حفظو ضعيف ،وكونو يضطرب يف اٟتديث ىذا ٦تا يقوي أف حفظو ضعيف ،لكنو يف األصل حفظو
ضعيف ،ىذا النوع من االضطراب يقع فيو كثَت من الرواة؛ ألف الرواة الضعفاء يقعوف يف كثَت من ىذا
النوع ،فيضطربوف يف اٟتدي ث الواحد ،يرويو عنهم الثقاة ،لكنهم خيطئوف ،فهذا الثقة يرويو عنو على وجو،
وىذا الثقة يرويو عنو على وجو ،وىذا الثقة يرويو عنو على وجو ،ىذا ناشئ من كوف ىذا الراوي الذي روى
عنو األئمة اٟتديث على ىذه األوجو أنو ىو يف أصلو ضعيف يف حفظو ،فلذلك وقع منو ىذا االضطراب.
القسم الثاين لبلضطراب وىو االضطراب الذي خيتلف فيو الثقاة ،ويكوف الراوي ا١تروي عنو أيضا ثقة،
وال يًتجح أحد الوجهُت ،فهذا يكوف اٟتديث مضطربا ،واالضطراب يف ىذه اٟتالة نوع من أنواع العلة،
و٢تذا األئمة الذين كتبوا يف علل اٟتديث يريدوف أحاديث كثَتة مضطربة ،ويدخلوهنا يف كتب العلل.
ا١تضطرب غالب األمثلة اليت ذكرىا العلماء -رٛتهم اهلل -ال تسلم من ا١تعل ،بل قد ال يكوف ىناؾ
حديث عل باالضطراب لال وفيو اختبلؼ بُت العلماء ،منهم من يرجح ىكذا ،ومنهم من يرجح ىكذا،
مثلوا للمضطرب باٟتديث ا١تشهور:



شيبتٍت ىود وأخواّتا  قالوا :ىذا يرويو أبو لسحاؽ السبيعي،

واختلف الرواة عليو فمنهم من يرويو عنو عن عكرمة عن أيب بكر ،ومنهم من يرويو عنو عن أيب جحيفة عن
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أيب بكر ،ومنهم من يرويو عنو عن أيب األحوص عن عبد اهلل بن مسعود ،وىكذا فيو اضطراب كثَت روي
على ٨تو من عشرة أوجو ،ىذا االضطراب الذي يف اٟتديث حكم العلماء ٔتوجبو أف اٟتديث ضعيف؛ ألف
اٟتديث مل يضبط ،فبل ندري أي الروايات أرجح ،ىل ىو عنو عن عكرمة عن أيب بكر ،أو عنو عن عائشة
عن أيب بكر ،أو عنو عن أيب جحيفة عن أيب بكر ،أو عنو عن الرباء عن أيب بكر ،أو عنو عن أيب األحوص
عن ابن مسعود -رضي اهلل عنو-؟ فيو اختبلؼ كثَت ،ىذا االختبلؼ الكثَت يقوؿ العلماء :جعل اٟتديث
ضعيفا؛ ألنا ال ندري أيها أصح.

الحديث المدرج
وا١تدرج :وىو زيادة تقع يف ا١تنت و٨توه.
وا١تدرج :وىو زيادة تقع يف ا١تنت و٨توه ،ىذا أيضا نوع من أنواع علوـ اٟتديث ،وىو غالبا يتعلق با١تنت،؛
ألف اإلدراج غالبا يتعلق با١تنت ،ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث معناه :أف يضيف الراوي لفظة أو أكثر
على اٟتديث وليست منو ،فهنا قوؿ ا١تؤلف :وىو زيادة تقع يف ا١تنت ،ىذا فيو قصور ،ا١تفروض أف يكوف:
زيادة تقع يف ا١تنت من بعض الرواة،؛ ألف الزيادة اليت تقع يف ا١تتوف أحيانا تكوف زيادة ثابتة وصحيحة عن

النيب 

وىي ا١تعروفة بزيادة الثقة ،لكن ىنا زيادة من بعض الرواة يعٍت :أف الراوي يضيف لفظا أو أكثر

على اٟتديث الذي يرويو وليست من اٟتديث ،سواء كانت يف أوؿ ا١تنت أو يف أثنائو أو يف آخره.
عندنا مثلوا قالوا :قوؿ جاء يف اٟتديث الذي يف الصحيح ،يف حديث أيب ىريرة مرفوعا لىل النيب -عليو
الصبلة والسبلـ  :-أسبغوا الوضوء ،ويل لؤلعقاب من النار



قالوا :أسبغوا الوضوء ،ىذه ليست يف

حديث أيب ىريرة ،ال شك أهنا ثبتت عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-لكن من غَت حديث أيب ىريرة،

أما من حديث أيب ىريرة قالوا :ىذه غَت ثابتة ،ولمنا ىي من كبلـ الراوي ،أدرجها على أيب ىريرة 
وأصل اٟتديث  :ويل لؤلعقاب من النار  لكن أبا ىريرة قاؿ يف أولو  :أسبغوا الوضوء  قاؿ:
ٝتعت أيب القاسم  يقوؿ  :ويل لؤلعقاب من النار  فهذا فيو لدراج.
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كذلك مثلوا لو بقوؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -يف حديث ابن مسعود:
شرؾ ،الطَتة شرؾ ،وما منا لال ولكن اهلل يعجبو التوكل





الطَتة شرؾ ،الطَتة

قالوا( :وما منا لال) ىذه مدرجة ،ليست من

كبلـ النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-ولمنا ىي من كبلـ عبد اهلل بن مسعود .
اإلدراج يف حديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ -كثَت منو لمنا يتبُت براويات اٟتديث ،وذلك أف
العلماء لذا وقع ٢تم اٟتديث ٚتعوا طرقو وألفاظو ،فإذا ٚتعت الطرؽ واأللفاظ تبُت من خبل٢تا أف اٟتديث

مدرج ،كما مثلوا يف حديث هني النيب 

عن الشغار ،والشغار :ىو أف يزوج الرجل موليتو أو أف يزوج

رجل ا بنتو على أف يزوجو ابنتو ،قالوا :تفسَت الشغار ىنا ليس من كبلـ النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-لمنا
ىو من كبلـ نافع راوي اٟتديث عن ابن عمر عن النيب  قالوا :دؿ على ىذا أف العلماء ١تا تتبعوا طرؽ
اٟتديث وجدوا فيها أف الراوي عن نافع ،وىو عبيد اهلل يقوؿ :فقلت لنافع :ما الشغار ؟ قالوا :بطرؽ
اٟتديث تبُت أف ىذه اللفظة مدرجة ،وىذا عامة ما يقع يف األحاديث ،أهنا تستبُت اإلدراج من تتبع
اٟتديث من طرقو األخرى ،لذا تتبع اٟتديث وجدنا أف الراوي لما أف يصرح أحد الرواة باإلدراج ٦تن ،ولما
أف يستبُت بكثرة الروايات أف بعض الرواة وىم فأدخل ىذه اللفظة على حديث النيب .
ذكر بعض العلماء أف اإلدراج تارة يظهر من اٟتديث ،ولو مل يكن بتتبع الطرؽ أو تصريح الراوي،
الراوي تارة يصرح وتارة نعرؼ من خبلؿ تتبع طرؽ اٟتديث ،كما قاؿ ابن مسعود  :من مات ال يشرؾ
باهلل شيئا ،من مات ال يدعو من دوف اهلل ندا ،من مات يدعو هلل ندا دخل النار  ىذا قوؿ النيب ػ عليو
الصبلة والسبلـ ػ قاؿ ابن مسعود :وكلمة أقو٢تا ومل أٝتعها :ومن مات ال يدعو هلل ندا دخل اٞتنة ،قالوا:
ىذا تصريح من ابن مسعود ،لكن ىناؾ نوع يقولوف :لنو يعرؼ مباشرة؛ المتناع أف يكوف النيب  قالو،

أو أف اٟتاؿ ٘تنع من كوف النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ قالو ،قالوا :حديث أيب ىريرة  أف النيب 
وبر أمي ألحببت
قاؿ  :للمملوؾ أجراف ػ للمملوؾ ا١تسلم أجراف ػ والذي نفسي بيده ،لوال اٟتج واٞتهاد ّ

أف أكوف ٦تلوكا  قالوا :ىذا ولو مل نتتبع طرؽ اٟتديث؛ ألف اٟتديث جاء مبينا يف روايات أخرى ،يعٍت:
جاء بياف القائل وأنو أبو ىريرة ،لكن قالوا :أف ىذا من النظرة األوىل عليو تبُت أنو يستحيل أف يكوف النيب ػ
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عليو الصبلة والسبلـ ػ قاؿ ذلك؛ ألف أمو ماتت وىو صغَت ،مث لف بعض العلماء قاؿ أيضا :ىذا مستحيل؛
ألف النيب  ال يتمن الرؽ ،مع كوف اهلل تعاىل شرفو بالنبوة والرسالة.
ىذا ىو معٌت اإلدراج ،بعد ذلك ا١تؤلف قاؿ :وىو زيادة تقع يف ا١تنت و٨توه ،يعٍت :و٨توه لمنا قاؿ:
و٨توه؛ ألف ىناؾ أنواعا قليلة تدخل ىاىنا كأف يكوف الراوي قد ٝتع اٟتديث من ٚتاعة من الرواة ،فيسوؽ
حديثهم على أنو لفظ واحد ،أو يروي أحاديث ٥تتلفة بطرؽ مث ُيمعها يف لسناد واحد ،قالوا :ىذا نوع
لدراج ،لكن ىذا لقلتو ،ولكونو يدخل يف علوـ أخرى يعٍت :قليبل ما يذكره العلماء يف مثل ىذا؛ و٢تذا
ا١تؤلف أشار لليو لشارة بقولو :و٨توه.

الحديث الموضوع
وا١توضوع :وىو ا١تختلَق ا١تصنوع ،وقد يلقب با١تردود وا١تًتوؾ والباطل وا١تفسد.
ىذا نوع من أنواع علوـ اٟتديث وىو ا١توضوع ،ويسمى ا١تختلق وا١تصنوع ،وا١تراد بو ىنا اٟتديث

ا١تكذوب على النيب 

اٟتديث ا١تكذوب على النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ ،ىذا ىو اٟتديث ا١تكذوب

على النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ.
الكذب معروؼ  ،ولكن تارة يكوف عمدا وتارة يكوف خطأ ،فبعض الرواة قد يضيف لىل النيب  شيئا
خطأ غَت متعمد ،فهو يف اللغة وعند العلماء يسمى كذبا ،وليس معناه لذا وصف اٟتديث بأنو كذب فبل

بد أف يكوف الراوي كذابا؛ و٢تذا اإلماـ أٛتد 

سئل عن أحد الرواة فقاؿ :ثقة واٟتديث موضوع،

اإل سناد ظاىره على كبلـ اإلماـ أٛتد صحيح ،لكن ا١تنت موضوع .قاؿ :واٟتديث موضوع ،فأحيانا قد
يكوف اإلسناد صحيحا ،لكن اٟتديث موضوع؛ ألنو ليس من شرط الكذب أف يكوف متعمدا.

ىنا اٟتديث ا١توضوع أو ا١تكذوب أو ا١تختلق أو ا١تصنوع ىو ا١تضاؼ لىل النيب 

وليس من قولو،

لكن عامة اٟتديث ا١توضوعة رواىا كذابوف ،أو رواىا ٣تاىيل ال يعرفوف ،وتفردوا بأشياء أضافوىا لىل الشرع
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وىي منكرة ،فمثل ىذه تسمى أحاديث موضوعة ،العلماء -رٛتهم اهلل -يقولوف :لف ا١توضوع ليس ْتديث
أصبل؛ ألنا قد قطعنا أف النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ مل يقلو ،لكنهم يذكرونو يف أنواع علوـ اٟتديث؛ ألف

الذي قالو وافًتاه أو أخطأ فيو يزعم أف النيب 

قالو ،قالوا :فتنزال عند ظنو وزعمو أدرج من ضمن ..أو

ٝتي حديثا كما تسمى بقية األنواع الثابتة عن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -حديثا.
اٟتديث ا١توضوع :ىو شر أنواع األحاديث الضعاؼ؛ ألنو ال شيء أضعف من اٟتديث ا١توضوع؛ و٢تذا
اٟتديث ا١توضوع عند العلماء ال ُيوز االستشهاد بو ،وال ُيوز روايتو لال على سبيل التحذير منو ،يعٍت:

حىت يف اجملالس عامة ال ُيوز أف يسند لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -حديثا لال لذا كاف ثابتا عنو 
تيقنا أنو ليس ٔتكذوب.
ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل -أف ىذا النوع يلقب با١تردود وا١تًتوؾ والباطل وا١تفسد ،أما ا١تردود فهذا واضح؛
ألف ا١توضوع مردود غَت مقبوؿ والتعبَت بو موجود ،الباطل ىذا كثَت يف كبلـ العلماء ،يقوؿ :ىذا حديث
باطل ال أصل لو ،ىذا موجود مشتهر عند العلماء ،أما ا١تًتوؾ فإف كثَتا من العلماء ال يسمي اٟتديث
ا١توضوع مًتوكا ،لمنا يسموف ا١تًتوؾ لذا كاف الراوي متهما ،لذا كاف راويو متهما ،أما لذا قطعنا على اٟتديث
ا١تفسد بفتح السُت على صيغة اسم ا١تفعوؿ فهذا وجد يف كبلـ بعض
بأنو كذب فينتقل لىل ا١توضوع ،أما َ

العلماء كما قاؿ الطحاوي يف بعض األحاديث قاؿ :فتبُت بذلك فساد لسناده ،يطلق عليو ،لكن أطلق
ا١تفسد على ا١توضوع ليس مشهورا يف كبلـ العلماء.
على الضعيف ،لطبلؽ َ

ا١تفسد ىنا يظهر أنو ٝتي مفسدا؛ ألف العلماء أفسدوه
و٢تذا حىت الشارح السخاوي ذكر أف ىذا قليلَ ،

وقضوا ببطبلنو ،فالذي افًتاه يزعم أنو صاحل ،فلما تواله العلماء أفسدوه بينوا أنو غَت صاحل.

الحديث المقلوب
وا١تقلوب :وىو لسناد اٟتديث لىل غَت راويو.

51

التذكرة يف علوـ اٟتديث

ىذا اٟتديث وىو نوع من أنواع علوـ اٟتديث وىو ا١تقلوب ،وىو لسناد اٟتديث لىل غَت راويو ،لسناد
اٟتديث لىل غَت راويو ىذا يدؿ على أف ا١تؤلف ىنا أراد نوعا من أنواع علوـ اٟتديث وىو مقلوب اإلسناد،
ولسناد اٟتديث لىل غَت راويو تارة يكوف خطأ ،وتارة يكوف عمدا ،فيدخل يف ىذا النوع من أنواع علوـ
اٟتديث لسناد اٟتديث لىل غَت راويو ،لما تبديل اإلسناد بالكلية ،ولما تبديل بعض اإلسناد ،ولما القلب يف
اسم الراوي.
لذ ا كاف عندنا حديث يرويو الثوري عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر ،فجاء بعض الرواة فرواه عن
غَت عبد اهلل بأخيو عمرو ،لذا قاؿ:
الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ،ىذا يف بعض اإلسناد؛ ألنو ّ

غَت اإلسناد كلو ،لذا مل يغَت اإلسناد ولكنو قلب اسم
عن سفياف عن عمرو بن دينار عن ابن عباس فقد ّ
الراوي ،كأف كاف اٝتو كعب بن مرة فقاؿ :مرة بن كعب ،أو كاف اٝتو الوليد بن مسلم ،فقاؿ :مسلم بن
الوليد ،أو كاف اٝتو لبراىيم بن ٤تمد ،فقاؿ٤ :تمد بن لبراىيم ىذا يسمى قلبا؛ ألنو بدؿ اسم الراوي فصار
عندنا القلب يف اإلسناد ،لما تغيَت اإلسناد بالكلية ،وىذا عادة لذا وقع من ا١تتعمدين ،فإمنا يقع من سراؽ

األحاديث.
كذلك لذا قد يقع قلب يف بعض اإلسناد ،وىذا أيضا لذا مل يكن الراوي ٥تطئا قد يكوف من السراؽ،
كذلك يقع أيضا يف قلب اسم الراوي نفسو ،وىذا أيضا لذا ما وقع خطئا فإنو يقع من بعض السراؽ ،حىت
ال يعرؼ ىذا الراوي فيًتكب ا١تنت على اإلسناد.
ىذه األنواع الثبلثة لف وقعت على سبيل ا٠تطأ فيكوف راويها لف كاف ..ال يوصف راويها بأنو كذاب،
الوضاعُت.
لف وقعت على سبيل التعمد فإف راويها حينئذ يدخلو العلماء يف حيز الوضاعُت ،أو يف ٚتلة ّ

النوع الثاين :وىو مقلوب ا١تنت ،وىذا يقع من الرواة كثَتا فينقلب عليو ا١تنت ،انقبلب ا١تنت على الراوي

ال يلزـ منو ضعف الراوي ،قد يكوف الراوي ضعيفا وقد يكوف غَت ضعيف ،مثلوا لذلك ْتديث  :سبعة
يظلهم اهلل يف ظلو  وذكر منهم رجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ديينو ،جاءت
يف صحيح مسلم  :حىت ال تعلم ديينو ما تنفق مشالو  جاء أيضا يف حديث قوؿ النيب  -عليو الصبلة
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والسبلـ:-



ال تزاؿ جهنم يلقى فيها حىت يضع عليها اٞتبار قدمو  جاء يف آخره  :وأما النار

فينشئ اهلل ٢تا نشئا آخر  قاؿ العلماء :ىذا مقلوب ،ولمنا ىو  :وأما اٞتنة فينشئ اهلل ٢تا خلقا آخر،
أما النار فيضع عليها اٞتبار قدمو  ىنا انقلب على الراوي فبدال من اٞتنة جعل النار ،ىذا نوع من أنواع
االنقبلب يف ا١تنت.

اإلسناد العالي
والعايل :وىو فضيلة مرغوب فيها ،وحيصل بالقرب من النيب  ومن أحد األئمة يف اٟتديث ،وبتقدـ
وفاة الراوي والسماع.
العايل :نوعاف :علو عدد ،وعلو وصف ،علو العدد :أف تقل الوسائط بُت الراوي وبُت من عبل عنو،
والوصف :ىو أف يكوف يف الرواة من اٟتفظ والضبط ما ليس يف غَتىم ٦تن يروي اٟتديث ،ا١تؤلف ذكر ىنا
العايل ،وقاؿ :وىو فضيلة مرغوب فيها ،مرغوب فيها ،ومل يقل :مرغب فيها؛ ألف مرغب فيها ٖتتاج لىل
دليل شرعي واضح ،ىنا ليس فيو دليل شرعي نص على ذلك ،ولمنا العلماء استنبطوه استنباطا ،و٢تذا قاؿ:
مرغوب فيها ،يعٍت :مرغوب فيها من العلماء ،يقولوف :لف علو اإلسناد دؿ على فضيلتو ما ثبت يف
الصحيح يف قصة ضماـ بن ثعلبة ١تا جاء لىل النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ وقاؿ :وزعم رسولك أنك تأمرنا
باإلدياف باهلل ،فالرسوؿ قد جاءىم ،ولكن ضماما أرد أف يأخذ ذلك من النيب -عليو الصبلة والسبلـ -
مباشرة،؛ ألف أخذه من النيب -عليو الصبلة والسبلـ -مباشرة يكوف أبعد ،أو يكوف لذا قلّت الوسائط بُت
الراوي وبُت من روى عنو يكوف ذلك أبعد عن الوىم وا٠تطأ؛ ألف الوىم قد يكوف ،فإذا بعدت الوسائط..
كلما بعدت كلما زاد احتماؿ ..أو كلما كثرت الوسائط كلما زاد احتماؿ ا٠تطأ ،فإذا قلت قل احتماؿ
ا٠تطأ ،فلهذا ضماـ جاء يسأؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -عن ذلك طلبا لعلو اإلسناد ،حىت ال يكوف

ىذا الراوي الذي روى عن النيب 

ونقل لليهم يكوف قد أخطأ ووىم فيما نقل ،قالوا أيضا مثلو حديث
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عبد اهلل بن زيد ١تا رأى األذاف يف ا١تناـ وأقره النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ فقاؿ :قم فألقو على ببلؿ ،قالوا
ىذا فيو علو ؛ ألف النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ لو علمو ببلال لكاف فيو واسطة بينو وبُت عبد اهلل بن زيد،
ىكذا استنبطو بعض العلماء فيحتمل أنو الصحيح وقد ال حيتمل؛ و٢تذا قاؿ ا١تؤلف :وىو فضيلة مرغوب
فيها.
قاؿ :وحيصل بالقرب من النيب  ىذا النوع الذي يسمى بالعلو ا١تطلق ،يعٍت :تقل الوسائط بينو وبُت

النيب 
العلماء

قلة الوس ائط بُت الراوي وبُت النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ تعترب ميزة عند العلماء ،و٢تذا قاؿ

-رٛتهم اهلل :-لف الراوي تارة يكوف بينو وبُت النيب  -

وسائط يكثروف ،وتارة تقل ىذه

الوسائط ،كلما كثرة الوسائط كلما نزؿ اإلسناد ،وكلما قلت الوسائط كلما عبل اإلسناد ،فإف ٚتع بُت علو
العدد والصفة فهو أكمل ،ولف كاف ىناؾ علو عدد ،قلت الوسائط مع ضعف الرواة ،فبل شك أف نزوؿ
العدد مع قوة الصفات أحسن وأوىل ،لكن لذا تساوت يعٍت :كاف عندنا علو عدد وفيهم علو صفة ،أو
توافر فيهم اٟتفظ والصحة ،وقابلو لسناد نازؿ مع علو الصفة ،فإف األوؿ مرجح عند العلماء لقلة الوسائط
بينهم وبُت النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ.

عندنا اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -يروي اٟتديث عن سفياف بن عيينة عن ٛتيد عن أنس بن مالك 
فهذا سند ثبلثي بُت اإلماـ أٛتد وبُت النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ بينهم سفياف وٛتيد الطويل وأنس 
ليس بينو وبُت النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ سوى ىؤالء الثبلثة ،عندنا بعض األحاديث قد تكوف بُت
اإلماـ أٛتد وبُت النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ وسائط كثَتوف ،لذا روى اإلماـ أٛتد حديثا عن سفياف عن
ابن عجبلف عن بكَت بن عبد اهلل بن األشج عن أبيو عن معمر بن أيب حبيب عن عبيد اهلل بن عدي بن
ا٠تياط عن عمر بن ا٠تطاب ،فهذه وسائط كثَتة بينو وبُت النيب   -يعٍت :عندنا ابن عجبلف عن بكَت
بن عبد اهلل بن األشج عن معمر بن أيب حبيب عن عبيد اهلل بن عدي بن ا٠تياط عن عمر بن ا٠تطاب
 ال شك أف ىذا مع سفياف بن عيينة قبل بينو وبُت النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ ستة ويف األوؿ ثبلثة،
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ال شك أف اإلسناد األوؿ يسمى عاليا ،والثاين فيو نزوؿ ،نازؿ ،والثاين يسمى لسنادا نازال؛ ٢تذا اىتم
العلماء هبذا اٞتانب ،فصار عندىم يف األئمة الستة تسمى الثبلثيات ،يعٍت :بينهم وبُت النيب  ثبلثة.
يقع عند اإلما ـ أٛتد كثَت جدا والبخاري ذكروا أف لو ٨تو من عشرين حديثا بينو وبُت النيب  ثبلثة،
والًتمذي أيضا وأبو داود ،وأما النسائي فلم يقع لو شيئا من ذلك ،مثل ىذا يسمى علوا؛ ألف العادة أف

يكوف بينو وبُت النيب  بُت أٛتد والنيب 

أربعة أو ٜتسة ،والبخاري ٨تو من ٜتسة ،ىذه ىي العادة،

لكن لذا ارتفع عن العادة أو قل العدد عن العادة سواء يف عادة الراوي نفسو لذا كاف العادة أف يكوف بينو

وبُت النيب  -
 ٜ تسة فرواه ،وبينو وبُت النيب   -أربعة فإنو يسمى علوا ،عندنا قاؿ ا١تؤلف رٛتو :وبتقدـ وفاةٜتسة فروى بثبلثة ىذا علو ،لذا كانت عادة قرناء أهنم يرووف اٟتديث وبينهم وبُت النيب

الراوي ..ال ..وقولو :ومن أحد األئمة يف اٟتديث ،ىذا من العلو النسيب ،يعٍت :وحيصل بالقرب من أحد
األئمة يف اٟتديثٔ ،تعٌت أف اٟتديث الذي مر معنا وا١تثاؿ الذي مر معنا عن ابن عيينة عن ٛتيد عن أنس،
ىذا ننظر فيو ،لذا كاف بينك وبُت ابن عيينة أربعة أنفس ،وقرينك بينو وبُت ابن عيينة نفساف ،ال شك أنو

أىدى ،بقطع النظر عن الواسطة بُت ابن عيينة وبُت النيب 

فأنت اآلف ..ابن عيينة ىذا لماـ من أئمة

اٟتديث ،كاف بينك وبينو أربعة أنفس مث ىو ..يعٍت :بينك وبينو أربعة أنفس ،مث سفياف عن ٛتيد عن أنس،
ىو من جهة سفياف لىل النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ يعترب عاليا.
لكن جاء راو آخر قرين لك فروى حديثا آخر فروى أحاديث بينو وبُت ابن عيينة فيها رجبلف يعٍت:
شيخاف مث يأيت ابن عيينة ،لكن كاف ما بينو وبُت ابن عيينة أنزؿ ٦تا بينك … بُت ابن عيينة يف ىذا النوع
وبُت ما ترويو عن ابن عيينة كاف أنزؿ منك يف اإلسناد يعٍت :بينو وسائط كثُر ،فكاف بُت ابن عيينة كما مر

معنا يف النوع السابق ػ وبُت النيب  -

ٜتسة أنفس أو ستة أنفس ،أنت لذا أردت أف تصل لىل النيب ػ

عليو الصبلة والسبلـ ػ عن طريق ابن عيينة يكوف بينك وبُت النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ ٙتانية أنفس ،لكن
بينك وبُت ابن عيينة نفساف ،وىو لذا أراد أف يصل لىل النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ يكوف بينو وبُت النيب
-عليو الصبلة والسبلـ -سبعة أنفس ،لكن بينو وبُت ابن عيينة أربعة أنفس ،فأنت أعلى منو بالنسبة لىل
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ابن عيينة ،وىو أعلى منك بالنسبة لىل النيب  -

فالعلو ا١تطلق لو ،والعلو النسيب لىل لماـ من أئمة

اٟتديث لك.
والنوع الثاين أيضا من أنواع العلو النسيب :وبتقدـ وفاة الراوي ،يعٍت :وحيصل بالقرب أو حيصل بتقدـ
وفاة الراوي ،عندنا اٟتسن البصري يروي عن أنس ،واٟتسن متوىف سنة مائة وعشرة وٛتيد متوىف سنة مائة
وثبلثة وأربعُت ويروى عن أنس ،فالراوي الذي يروي اٟتديث عن اٟتسن البصري عن أنس أعلى من الذي
يروي اٟتديث عن ٛتيد عن أنس؛ ألف اٟتسن قد تقدمت وفاتو على ٛتيد ،وىذا يسمونو يعٍت :من أنواع
علو الصفة،؛ ألف العدد واحد ،ولكن االختبلؼ يف الصفة ،ىذا صفتو أنو تقدمت وفاتو.
كذلك قاؿ :وحيصل بتقدـ السماع ،يعٍت لذا كاف مثبل اٟتسن البصري ٝتع من أنس يف سنة سبعُت،
وٛتيد ٝتع من أنس  يف سنة ٜتس وسبعُت فإمنا يروى من طريق اٟتسن أعلى؛ ألنو ٝتع من أنس قبل
ٝتاع ٛتيد الطويل ،ىذا األخَت يعترب أيضا من علو الصفة ،ىذا فائدتو يف غَت أصحاب النيب ػ عليو الصبلة
والسبلـ ػ يف طبقات الرواة ىذا فائدتو تتمثل يف باب االختبلط؛ ألف الراوي لذا اختلط ينظروف الذين تقدـ
ٝتاعهم عنو ،عادة الراوي لذا كرب يكوف عنده نوع نسياف أو اختبلط ،فإذا تقدـ ٝتاع الراوي منو ىذا يكوف
عادة يكوف ا لراوي يف تقدـ ٝتاعو أقوى حفظا وضبطا منو ،لذا تأخر يف لٝتاع الناس.

اإلسناد النازل
والنازؿ :وىو ضد العايل.
والنازؿ وىو ضد العايل ،يعٍتٚ :تيع ما تقدـ من أنواع العلو ،علو يف العدد والصفة أو العلو ا١تطلق أو
العلو النسيب لذا عكستو كاف خبلؼ العايل.

مختلف الحديث
وا١تختلف :وىو أف يأيت حديثاف متعارضاف يف ا١تعٌت ظاىرا ،فيوفق بينهما أو يرجح أحدمها على اآلخر.
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األحاديث الواردة عن النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ لذا حدث فيها تعارض يف الظاىر ،فإف وفقنا بُت
ىذين اٟتديثُت ا١تتعارضُت أو رجحنا أحدمها على اآلخر ،فهذا يسمى ٥تتلف اٟتديث ،فصار عندنا ٥تتلف
اٟتديث ىو حديثاف تعارضا يف الظاىر ،فأمكن التوفيق بينهما ،أو ترجيح أحدمها على اآلخر.
األصل أف لذا تعارض حديثاف يقوؿ العلماء :يعٍت الذي ينبغي أف يفهم أنو ليس ىناؾ حديثاف
متعارضاف حقيقة ،ولمنا يقع التعارض عند اجملتهد ،ىو الذي تتعارض عنده األحاديث ،لما لكوف الذي نقل
اٟتديث أخطأ فيو ،أو لكوف اجملتهد قل فهمو للحديثُت ،و٢تذا يذكروف عن ابن خزدية -رٛتو اهلل -لدقة
علمو أنو يقوؿ :ليس ىناؾ حديثاف متعارضاف ،وىذا حق ،ليس ىناؾ حديثاف متعارضاف عن النيب ػ عليو
الصبلة والسبلـ ػ ولكن قد يظهر لئلنساف أهنما متعارضاف ،أوؿ ما يصنع حياوؿ التوفيق بينهما بوجو من
الوجوه غَت ا١تتكلفة ،فإف مل ديكن فالنسخ ،فإف مل ديكن فالًتجيح ،النسخ سيأيت -لف شاء اهلل تعاىل -فيما
يستقبل من أنواع ويذكره ا١تؤلف ،ىنا يتكلم ا١تؤلف عن ٥تتلف اٟتديث.
٥تتلف اٟتديث ىو حديثاف ت عارضا يف الظاىر فأمكن التوفيق بينهما أو ترجيح أحدمها على اآلخر،
مثلوا للتوفيق ْتديث:



ال عدوى وال طَتة



قالوا ىذا فيو نفي العدوى ،قد قاؿ ػ عليو الصبلة

والسبلـ ػ يف حديث آخر  :فر من اجملذوـ فرارؾ من األسد  ىذا فيو لثبات ،وىذا فيو نفي ،حصل
فيو كبلـ طويل للعلماء ،والذي رجحو اٟتفاظ كابن تيمية وابن القيم و٨توىم قالوا :ال تعارض بينهما،؛ ألف
قولو :ال عدوى يعٍت :على ما كانت تعتقده اٞتاىلية من أف العدوى تنتقل بذاّتا.
وقولو:



فر من اجملذوـ فراركم من األسد



على االعتقاد الصحيح وىو فعل األسباب الذي ال

ينايف التوكل على اهلل ،مع االعتقاد أف اهلل -جل وعبل -ىو الذي خيلق السبب وال تنتقل العدوى لال
ِ
اف َعثَ ِريا الْ ُع ْش ُر  مع حديث
وف أَْو َك َ
ت الس َماءُ َوالْ ُعيُ ُ
يما َس َق ْ
ٔتشيئتو ولرادتو ،مثلوا لو أيضا ْتديث  :ف َ
أيب ىريرة   ليس فيما دوف ٜتسة أوسق صدقة  قالوا :ىذاف اٟتديثاف يف مذىب ٚتهور العلماء
موفق بينهما ،وا١تعٌت فيما سقت السماء لذا كاف ٜتسة أوسق العشر ،فهنا توفيق بينهما ظاىر ،وىذا كثَتا
ما يكوف بُت األحاديث ا١تطلقة وا١تقيدة ،والعامة وا٠تاصة.
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أو قاؿ :أو يرجح أحدمها على اآلخر ،يعٍت :لذا ما أمكن التوفيق وال عرفنا الناسخ فيأيت الًتجيح،
الًتجيح مثلوا لو ْتديث عائشة -رضي اهلل عنها -يف الصحيحُت يف صبلة النيب عليو الصبلة والسبلـ
بغلس ،صبلة الفجر بغلس ،مع معارضو حديث رافع بن خديج يف السنن وا١تسند:



أصبحوا للصبح،

أو أسفروا للصبح ،فإنو أعظم ألجوركم  قالوا :حديث عائشة -رضي اهلل عنها -الذي ٗترج فيو النساء
من الصبلة متلفعات يف ٔتروطهن ال يعرفهن أحد من الغلَس ،ىذا يقضي بأف النيب ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ

كاف يصلي صبلة الفجر بالغلس ،وحديث رافع بن خديج يقتضي أو فيو أمر النيب 

باإلسفار بصبلة

الفجر.
بعض العلماء يرجح حديث عائشة -رضي اهلل عنها ،-يقوؿ :ىو أرجح  -أرجح؛ ألنو يف
الصحيحُت ،وذاؾ خارج عن الصحيحُت ،مث لنو أرجح؛ لقوة لسناده ،مث لنو أرجح؛ لكوف عمل أيب بكر
وعمر وعثماف وٚتهور الصحابة على ذلك ،قالوا :ىذه ىي ا١ترجحات؛ ألف ا١ترجحات قد تكوف سنة
أخرى ،وقد يكوف القرآف ،وقد يكوف عمل الصحابة ،وقد يكوف عمل أىل ا١تدينة و٨توه ،يف مرجحات
كثَتة ،لذا وجد مرجح ومل ديكن التوفيق فيصار لىل الًتجيح ،وىذا نادر حىت يف ..يعٍت :نادر أف يسلم لو
مثاؿ؛ ألف كل ما قيل :لف فيو ترجيحا فاحتماؿ اٞتمع وارد مثل ىذا اٟتديث.
ىذا اٟتديث بعض العلماء كشيخ اإلسبلـ بن تيمية وغَته يقولوف معناه :أنو يبتدئ الصبلة ..قالو ابن
القيم :يبتدئ الصبلة بغلس ،وينتهي منها بإسفار ،بعض العلماء ٚتعوا ولف كاف اٞتمع ىنا ٤تل غرر؛ ألف
عائشة رضي اهلل عنها قالت :ال يعرفهن أحد من الغلس يعٍت :بعد خروجهن من الصبلة.

الحديث المصحف
ا١تصحف :وىو تغيَت لفظ أو معٌت ،وتارة يقع يف ا١تنت ،وتارة يف اإلسناد ،وفيو تصانيف.
و ّ

ا١تصحف :وىو تغيَت لفظ أو معٌت وتارة يقع يف ا١تنت ،وتارة يف اإلسناد .ا١تصحف ىو ما يطرأ
قاؿ :و ّ
على ألفاظ اٟتديث من تغيَت من قِبل الرواة ،أو تغيَت يف ا١تعٌت ،تغيَت يف اللفظ؛ لكونو مل يسمع لفظ
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اٟتديث جيدا ،أو لكونو نقلو من صحيفة ونسخو فأخطأ يف نقلو ،أو لكونو حدث عليو وىو يف كتابو
شيء فغَته.

ا١تعٌت قد يكوف أحيانا ناشئا عن قلة فهم الراوي ١تراد النيب 
عندنا قوؿ النيب   يا أبا عمَت ،ما فعل النغَت  النغَت :طائر ،فبعض الرواة ١تا روى ىذا اٟتديث

قالوا :يقع يف ا١تنت ويقع يف اإلسناد،

حرفو وقاؿ :يا أبا عمَت ،ما فعل البعَت ؟

فهذا ٖتريف؛ ألف النغَت غَت البعَت ،كذلك يف اٟتديث أف النيب 
حرفها فقاؿ :احتجم النيب   -ىذا تصحيف ويسمى ٖتريفا ،ىذا ٖتريف للفظ يف ا١تنت ،أما ٖتريف
ا١تعٌت فقد حرؼ بعضهم هني النيب  عن التحلق يوـ اٞتمعة قبل الصبلة ،جاء يف بعض األحاديث
احتجر حجرة ٥تصصة ،بعضهم

ا١ترسلة النهي عن التحلق ،فظنو بعض الرواة أنو حلق الرأس ،وىذا ٖتريف للمعٌت ؛ ألنو مل يفهم مراد النيب
 .صحف ابن معُت ابن مراجم لىل ابن مزاحم ،رجل يقاؿ لو :ابن مراجم
يقع أيضا يف اإلسناد كما ّ
صحفو لىل ابن مزاحم ،وكذلك صحف شعبة عاصم األحوؿ لىل واصل األحدب ،فهذا يعترب تصحيفا
وٖتريفا ،شعبة كاف مشهورا بتصحيف األٝتاء ،يصحف األٝتاء كثَتا وىو مشهور بذلك ،التصحيف
والتحريف ىو يقع ػ يف الغالب ػ يعٍت :يقع نتيجة الختبلؿ لفظ الراوي ،لما اختبلال مطلقا أو مقيدا.

الحديث المسلسل
ا١تسلسل :وىو ما تتابع رجاؿ لسناده على صفة أو حالة ،وقل فيو الصحيح.
ىذا ا١تسلسل قاؿ ا١تؤلف :وىو ما تتابع رجاؿ لسناده على صفة أو حالة ،وقل فيو الصحيح ،لذا تتابع
رجاؿ اإلسناد أو رواة اإلسناد يف صفة كانوا متصفُت بصفة ،كأف كانوا كلهم من دمشق أو كلهم من مصر،
أو كلهم من البصرة ،أو كلهم من الكوفة ،أو كلهم من ا١تدينة ،ىذه صفة اشًتكوا فيها ،أو كاف كل واحد
منهم اٝتو ٤تمد أو اٝتو عبد اهلل ،ىذا يسمى مسلسبل مسلسل باحملمدين ،مسلسل با١تصريُت ،وىذا ١تن
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أراد النظر يف أمثلة كثَتة فالعيٍت خاصة يف أوائل شرح البخاري؛ ألنو مرتب يذكر ،وكاف ابن حجر ..لكن
ىذا مرتب ،يقوؿ ىذا مسلسل البصريُت ،ىذا مسلسل بالشاميُت ،أو يكوف مسلسبل باألقرباء كل واحد
قريب لآلخر ،فهذه صفة اشًتكوا فيها ،أو يكوف اشًتكوا يف حالة ،كقوؿ النيب   يا معاذ لين أحبك،
أوصيك ،ال تدعن دبر كل صبلة أف تقوؿ :اللهم أعٍت على ذكرؾ وشكرؾ  كل راو من الرواة ذكروا أنو
يقوؿ ١تن يسمعو ىذا اٟتديث :لين أحبك أوصيك ،وىكذا التسلسل.
كذلك تسلسلوا ْتديث  :آمنت بالقدر خَته وشره ،وقبض النيب  على ٟتيتو  كل راو من
الرواة يقبض على ٟتيتو ،تسلس لهم على ىذه اٟتالة ىذا يسمى مسلسبل ،قاؿ ا١تؤلف :وقل فيو الصحيح،
ىذا حكاية لواقع ا١تسلسبلت ،يعٍت :أف واقع ا١تسلسبلت -األحاديث ا١تسلسلة الواقع فيها أهنا ضعاؼ ؛
ألف التسلسل ىذا ليس حكما على اٟتديث ،ولمنا ىو صفة للحديث فقد يتسلسل اٟتديث بالضعفاء؛
ألنو اشًتكوا يف صفة الضعف ،وقد يكوف مسلسبل بالثقاة ،وقد يكوف مثبل مسلسبل با١تصريُت ،ويكوف
بعضهم ثقاة وبعضهم ضعفاء وىكذا .نعم.

االعتبار والمتابعة والشاىد
واالعتبار :وىو أف يروي ٛتاد بن سلمة مثبل حديثا ال يتابع عليو ،عن أيوب عن ابن سَتين عن أيب
حديث آخر ٔتعناه.
ىريرة ،وا١تتابعة أف يرويو عن أيوب غَت ٛتاد ،وىي ا١تتابعة التامة ،والشاىد :أف يُ َروى
ٌ
يف ىذه اٞتمل الثبلثة أو األربعة ىذه كلها متعلقة بعضها من بعض.

األوؿ :االعتبار :وىو أف يروي ٛتاد بن سلمة مثبل حديثا ال يتابع عليو ،عن أيوب عن ابن سَتين عن
أيب ىريرة ،ظاىر كبلـ ا١تؤلف أف االعتبار ىنا معناه التفرد ؛ ألنو قاؿ :ال يتابع عليو ،ولكن يريد ا١تؤلف -
رٛتو اهلل -تبعا ألصولو أف االعتبار ىنا ىو وجود ما يوافق الراوي على حديثو يعٍت :يكوف ٔتعٌت ا١تتابعة،
لكن ىذا يرد عليو لشكاؿ ،وىو ما بعده من حديث ا١تتابعة.
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بعض العلماء يقوؿ :ل ف االعتبار ىو وا١تتابعة شيء واحد ،يسمي ا١تتابعة اعتبارا ،وبعض العلماء يقوؿ:
االعتبار ىو الطريق اليت من خبل٢تا نتوصل لىل ا١تتابع؛ و٢تذا فسروا االعتبار فسروه بأنو التفتيش؛ فتفتيش
عن وجود ا١تتابع عملية التفتيش ىذه تسمى اعتبارا ،فإف وجدت لو متابعا صار متابعة ،ولف مل ٕتد لو
متابعا صار فردا ،وأف يف ىذه العملية عملية البحث تسمى عملية كعملية اعتبار؛ ألنك تبحث عن أو
تفتش عمن يعضد ىذا الراوي أو يتابع ىذا الراوي.
بعد ذلك قاؿ ا١تؤلف :وا١تتابعة :أف يرويو عن أيوب غَت ٛتاد ،يعٍت :لذا روى اٟتديث عن أيوب غَت
ٛتاد رواه عنو أحد السفيانُت ،أو رواه عن ٛتاد بن زيد أو مالك أو شعبة أو سعيد بن أيب عروبة نقوؿ:
ىذا يكوف اٟتديث نأخذ مثبل سعيد بن أيب عروبة واٟتديث عن أيوب ،نقوؿ :أنت يا سعيد ،متابع ٟتماد
بن سلمة ،وىذا ىو الذي يسمى عند العلماء ا١تتابعة التامة ؛ و٢تذا قاؿ :وىي التامة.
قولو :وىي التامة ،يدؿ على أف ىناؾ متابعة قاصرة.
عندنا الشيء الثالث ( الشاىد ) :وىو أف يُروى حديث آخر ٔتعناه ،يعٍت الشاىد:

٥تتلفا ،يعٍت صحابيوُ ،فإذا
ً
أوال :يشًتط أف يكوف حديثًا آخر ،واٟتديث اآلخر ىو الذي يكوف راويو ً

كاف عندنا اٟتديث ىذا من حديث أنس ووجدنا حديثًا آخر بلفظو أو ٔتعناه من حديث أيب ىريرة نسميو

شاىدا.
ً

الثانية :أف يكن بلفظو أو معناه؛ ألف ا١تؤلف -رٛتو اهلل -نبو باألدىن على األعلى ،نبو بقولو "ٔتعناه"،

شاىدا ،لذف ىو أوؿ
شاىدا ،فمن طريق األوىل لذا كاف باللفظ يصح أف يكوف ً
لذا كاف يصح با١تعٌت يكوف ً

شيء يقوؿ حديث آخر ،يعٍت :صحابيا آخر ،وأف يكوف بلفظو أو ٔتعناه ،فهذا يسمى الشاىد.

احدا ُيمع اٞتميع ،عندنا حديث ابن عمر  الذي يف الشغار
ىذه األنواع األربعة نضرب ٢تا ً
مثاال و ً

الذي مر معنا ،ىذا رواه اإلماـ البخاري ،عن عبد اهلل بن يوسف التنيسي ،عن مالك ،عن نافع ،عن ابن
عمر  :أف النيب  هنى عن الشغار .
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اإلماـ مسلم -رٛتو اهلل -رواه عن حيِت بن حيِت ،عن مالك ،نسمي رواية حيِت بن حيِت متابعة تامة
لرواية عبد اهلل بن يوسف؛ ألف حيِت بن حيِت وعبد اهلل بن يوسف تشاركا يف الرواية عن مالك ،فيحِت بن
حيِت تابع عبد اهلل بن يوسف يف شيخو اللي ىو مالك ،فصارت متابعة تامة.
نأيت بعد ذلك للمتابعة القاصرة ،ا١تتابعة القاصرة ..ىذا اٟتديث ( هنى عن الشغار ) رواه عبيد اهلل بن
عمر عن نافع عن ابن عمر ،عبيد اهلل ىذا روايتو بالنسبة لرواية عبد اهلل بن يوسف ىذه تسمى متابعة
قاصرة؛ ألنو ما شا رؾ عبد اهلل بن يوسف يف شيخو ،لكن نسمي رواية عبيد اهلل بن عمر ١تالك رواية تامة،
فهي تامة برواية مالك قاصرة بالنسبة لرواية عبد اهلل بن يوسف ،فهذا ُيتمع فيو الرواية التامة والقاصرة.
بعد ذلك نقوؿ :ىذا اٟتديث لو شاىد ،شاىد بلفظو ،وىو حديث أنس  ( هنى عن الشغار )،

ولو شاىد ٔتعناه من حديث أيب ىريرة  وىو أنو 

قاؿ:



ال شغار يف اإلسبلـ



وىو يف

صحيح مسلم  ،ال شغار يف اإلسبلـ  فقولو  :ال شغار يف اإلسبلـ  ىذا نفي يتضمن النهي،
وعندنا قاؿ ( :هنى عن الشغار ) فهذا ليس حديث أيب ىريرة بلفظ حديث ابن عمر ولكن ٔتعناه ،فاجتمع
عندنا شاىد باللفظ وا١تعٌت ،اجتمع عندنا فيو ا١تتابعة التامة والقاصرة ..واهلل تعاىل أعلم وصلى اهلل وسلم
على نبينا ٤تمد.

زيادة الثقة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو
وصحبو أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :وزيادة الثقاة ،واٞتمهور على قبو٢تا.
بسم اهلل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على رسوؿ اهلل وعلى آلو ومن اىتدى هبداه .ىذا نوع من أنواع علوـ
اٟتديث يتعلق بزيادة الثقاة ،وزيادة الثقة :معناىا أف يزيد أحد الرواة الثقاة لفظة أو أكثر يف منت اٟتديث،
جبل يف اٟتديث؛ بأف يصل ا١ترسل ،أو يرفع ا١توقوؼ.
أو أف يزيد ر ً
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ىذا النوع من أنواع علل اٟتديث ىو متعلق بالثقاة ال بالضعفاء؛ و٢تذا ال يذكر العلماء زيادة الضعيف
تبعا ألصلو ،لكن الكبلـ ىنا عن زيادة الثقة ،يعٍت:
ألف حديث الضعيف أصبل ضعيف غَت مقبوؿ ،فزيادتو ً

لذا زاد الثقة عل ى غَته يف لسناد اٟتديث أو يف متنو ،لذا زاد على غَته من الثقاة ،فهل نقبل ىذه الزيادة أو
مرسبل أو رفع موقوفًا ،أو جاء بلفظة يف اٟتديث ٢تا أثر يف ا١تعٌت ،فهل نقوؿ :لف روايتو
ال نقبلها؟ لذا وصل ً
ىذه مقبولة ،ونقبلها دائما أو ال ؟
ا١تؤلف رٛتو اهلل يقوؿ :واٞتم هور على قبو٢تا ،وال شك أف ىذا القوؿ وىو نسبة للقوؿ بقبوؿ زيادة الثقة
ىكذا مطلقا لىل ٚتهور العلماء ،ال شك أف ىذا القوؿ ليس بصواب ،ولمنا ا١تعروؼ عند أئمة اٟتديث أف
مطلقا وال يردوهنا مطلقا ،ال يقولوف :كل زيادة ثقة مقبولة ،وال يقولوف :كل زيادة ثقة
زيادة الثقة ال يقبلوهنا ً

احتف هبا من القرائن ،فتارة نقبلها لذا
فإهنا ليست ٔتقبولة ،ولمنا يقولوف :لف الزيادة قبو٢تا أو ردىا تابع ١تا
ّ
قويت قرائن للقبوؿ ،وتارة نردىا لذا قويت قرائن الرد.

ألدى بنا
ىذا ىو ا١تعروؼ عند ٚتاىَت احملدثُت ،ولال لو أخذنا هبذا القوؿ وىو قبوؿ زيادة الثقة ً
مطلقا ّ

ذلك لىل للغاء كثَت من األحاديث اليت أعلّها العلماء؛ ألف غالبها من ىذا الباب ،يزيد الثقة يف اإلسناد:
مرسبل ،أو أنو يأيت بلفظة يف اٟتديث ،واألوؿ ىو الغالب.
يرفع موقوفًا أو يصل
منقطعا أو ً
ً

لكن ٚتهور احملدثُت على أف زياد الثقة ال تُقبل بإطبلؽ وال ترد بإطبلؽ ،وىذا االصطبلح وحكايتو عن

ٚتهور احملدثُت بل عن ٚتاىَتىم ،ىذا ىو الذي ذكره غَت واحد من العلماء :كالعبلئي ،والزيلعي ،واٟتافظ
ابن رجب ،واٟتافظ ابن حجر ،وابن القيم رٛتو اهلل ،وٚتاعات ذكروا أف ىذا ىو مذىب أىل اٟتديث
وٚتاىَت احملدثُت ،أف الزيادة ليست مقبولة بإطبلؽ وال مردودة بإطبلؽ ،ولمنا ىناؾ قرائن ،لذا قويت القرائن
يف القبوؿ قبلناىا ،ولذا قويت يف الرد رددناىا ،والقرائن عند العلماء كثَتة.
عندنا مثاؿ على ذلك وىو أف حديثًا رواه يزيد بن ا٢تادي وبكر بن مضر ،روياه عن ٤تمد بن لبراىيم

التيمي عن أيب سلمة عن عائشة ،عن النيب  يف حديث الرقية  باسم اهلل أرقيك  ىكذا اٟتديث
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رواه بكر بن مضر ،رواه مع غَته ٦تن تقدـ عن ٤تمد بن لبراىيم التيمي عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهلل
تعاىل عنها.
ىذا اإلسناد ىو لسناد متصل ولسناد صحيح؛ ولذا ُخرج يف الصحيح ،لكن بعض الرواة خالفوا ىذا،

فزىَت بن ٤تمد ونافع بن يزيد رويا ىذا اٟتديث عن ٤تمد بن لبراىيم التيمي عن عائشة مباشرة ،لذا صار
منقطعا ،ولذا صار فيو ذكر أيب سلمة ػ كما يف الرواية األوىل ػ يكوف اإلسناد
التيمي عن عائشة يكوف
ً
متصبل.
ً

كبل الطرفُت ثقاة :أصحاب الرواية األوىل وأصحاب الرواية الثانية ،لكن العلماء -رٛتهم اهلل -رجحوا
الرواية األوىل وىي ا١تتصلة ،قالوا :ىذه الرواية متصلة مع أف فيها زيادة ،وىي زيادة أيب سلمة يف اإلسناد،
فإذا أثبتنا أبا سلمة يف اإلسناد صار اإلسناد متصبل وصح اٟتديث ،ولذا رفعناه من اإلسناد صار اإلسناد
منقطعا  ،العلماء رٛتهم اهلل قالوا ىذه الزيادة مقبولة؛ ألف يزيد بن ا٢تادي وبكر بن مضر أَثبت من نافع بن
ً
يزيد وزىَت بن ٤تمد ،ولف كاف اٞتميع ثقاة ،فلكوهنم أحفظ قبلوا ىذه الزيادة ،فهذا من زيادة الثقة ا١تقبولة.

أيضا -من األمثلة على الزيادة يف ا١تنت ذكروا حديث علي بن ا١تسفر ،عن األعمش ،عن أيب
ذكروا ً -

صاحل وأيب رزين ،عن أيب ىريرة  أف النيب  قاؿ:



لذا ولغ الكلب يف لناء أحدكم فليغسلو سبع

مرات  علي بن مسفر زاد يف اإلسناد ،يف ا١تنت  :لذا ولغ الكلب يف لناء أحدكم ُِ
فلَتقْوُ وليغسلو سبع
مرات  فقولوُِ ( :
فلَتقْوُ ) ىذه زيادة من علي بن مسفر ،زادىا على َمن روى اٟتديث عن األعمش كأيب

معاوية وغَته.

الرواة عن األعمش يرووف ىذا اٟتديث بدوف ذكر الزيادة ،جاء علي بن مسفر ،فروى اٟتديث هبذه
ِ
وخرج اٟتديث من صحيحو ،ىذا من زيادة الثقاة ا١تقبولة ،وكذلك
الزيادة ،ىذه الزيادة قَبلها اإلماـ مسلم ّ

صححها ابن حباف وابن خزدية والدارقطٍت ،صححوا ىذه الزيادة ،فهذه الزيادة ٦تا قبلها ىؤالء العلماء ،ولف

كاف فيها خبلؼ بُت أىل العلم ،فهذا ىو معٌت "زيادة الثقاة".
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المزيد في متصل األسانيد
وا١تزيد يف متصل األسانيد وىو أف يزاد يف اإلسناد رجل فأكثر غلطًا.
طبعا من
ىذا اآلف عندنا ىو "ا١تزيد يف متصل األسانيد وىو أف يُزاد يف اإلسناد رجل فأكثر غلطًا"ً ،
قولو" :وىو أف يزاد يف اإلسناد رجل فأكثر غلطًا" ىذه ليست موجودة يف نسخة الشارح السخاوي،
أيضا يف الطبعة الثانية طبعة مشس ٢تذا الكتاب ،ولمنا ىي موجودة ىهنا ،أشار احملقق يف
وليست موجودة ً
الشرح لىل أف نسخيت الشرح ليس فيها ىذه اللفظة الزائدة من قولو" :وىو أف يزاد ،"..وأشار لىل بعض ما
يدؿ على أف ىذه الزيادة قد وجدت يف بعض نسخ الذين ٝتعوا الكتاب.
وىذه اٞتملة -يعٍت -موضحة ١تعٌت ا١تزيد يف متصل األسانيد ،وليس يف لثباّتا يف ىذا ا١تنت خلل ،بل
ىي موضحة للمراد ،عندنا ا١تزيد يف متصل األسانيد ،وىو أف يزاد يف اإلسناد رجل فأكثر غلطًا ،يعٍت أوال
عندنا ا١تزيد يف متصل األسانيد ،ىذا يدؿ على أف الزيادة الواقعة يف اإلسناد.
احدا وقد يكوف أكثر من رجل ،قد
ثانيًا :أف ىذه الزيادة تكوف برجل فأكثر ،قد يكوف الزائد ً
رجبل و ً
أيضا يكوف اإلسناد ا١تزيد عليو متصبل ،وا٠تامسة أف
يكوف الزائد يف موضع واحد وقد يكوف يف موضعُتً ،
يدا يف متصل األسانيد ،يتحوؿ لىل نوع آخر
تكوف اإلضافة غلطًا ،ألنو لو مل تكن اإلضافة غلطًا مل يكن مز ً

من أنواع علل اٟتديث على ما يأيت لف شاء اهلل.

فالشاىد أف ىذا ا١تزيد يف متصل األسانيد ىو زيادة أوال ،ثانيها :تقع يف األسانيد ،ثالثها :أف اإلسناد
الذي تقع فيو يكوف متصبل ،رابعها :أف الزيادة ليست ٤تددة ٔتوضع من مواضع اإلسناد ،وال بعدد من
الرواة ،وا٠تامسة :أهنا تقع غلطًا من بعض الرواة.
ىذا ىو ا ١تزيد يف متصل األسانيد ،مثل لو العلماء ْتديث لبراىيم بن يعقوب بن سعد ،عن ليث بن
سعد ،عن ابن عجبلف ،عن سعيد ا١تقربي ،عن شريك بن أيب منر ،عن أنس -رضي اهلل تعاىل عنو ،ىذا
اآلف ..اإلسناد عندنا ذكر العلماء أنو من ا١تزيد يف متصل األسانيد ،ال يتبُت أنو من باب ا١تزيد يف متصل
األسانيد لال لذا وقفنا على الطريق األخرى ،ىذا اإلسناد قلنا :لبراىيم بن يعقوب ىذا ثقة ،عن ليث بن
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سعد ،عن ابن عجبلف ،عن سعيد ا١تقربي عن شريك بن أيب منر عن أنس  يف قصة ِض َماـ بن ثعلبة،

خرجو اإلماـ النسائي.
ىذا اٟتديث ىكذا ّ

ظاىر اإلسناد أنو مل يرد الطريق األخرى ،ظاىره أنو صحيح ،وأف اإلسناد ىكذا ىو متسلسل ،لكن

قاؿ العلماء -رٛتهم اهلل : -لف ىذا من باب ا١تزيد يف متصل األسانيد ،قالوا :دلنا عليو الروايات األخرى؛
خرجو عن عبد اهلل بن يوسف ،وخرجو غَت البخاري من حديث ابن وىب من حديث
ألف البخاري ّ
يونس ،ثبل ثة :عبد اهلل بن يوسف وابن وىب ويونس بن يزيد ،ىؤالء الثبلثة رووا اٟتديث عن ليث ،عن
سعيد ا١تقربي ،عن شريك ،عن أنس ،فالذي يسقط عن ىذا اإلسناد ىو ابن عجبلف.
العلماء يقولوف :لف اٟتديث األوؿ مزيد يف متصل األسانيد ،وىذا السند الثاين ىو الصواب وىو
الصحيح ،اإلسناد ىذا الثاين ىو متصل؛ ألننا لذا نظرنا لىل رواية ليث وجدنا أف ليثًا يروي عن سعيد
ا١تقربي ،وروايتو عنو يف الصحيحُت ،يعٍت :يروي ليث عادة بدوف واسطة بينو وبُت سعيد ا١تقربي ،وأحيانًا
أيضا يف صحيح مسلم.
أولو رواية عن ابن عجبلف ،يعٍت :يروي عن ابن عجبلف وىي ثابت ً

فعندنا لذا نظرنا لىل ىذا اإلسناد الثاين وجدنا أف الليث بن سعد يروي ىذا اٟتديث عن سعيد ا١تقربي،

ومل يذكر يف اإلسناد ابن عجبلف ،ىؤالء الذين رووه عن ليث ُحفاظ ،عبد اهلل بن وىب ويونس بن يزيد
وعبد اهلل بن يوسف التنيسي ،ىؤالء الثبلثة خالفهم لبراىيم بن يعقوب ،لبراىيم بن يعقوب َوِى َم يف ىذا
اٟتديث يف زيادة ابن عجبلفِ ،
وىم لبراىيم بن يعقوب يف زيادة ابن عجبلف ،نسمي اإلسناد الذي فيو ابن
عجبلف نسميو ا١تزيد يف متصل األسانيد؛ ألف عندنا اإلسناد الذي ليس فيو ابن عجبلف ىذا متصل ،ألف
ليثًا يروي عن سعيد ا١تقربي ،ثابت عنو.

ثانيًا :أف الزيادة وقعت يف اإلسناد ،وثالثها :أف رواية من رواه بدوف ذكر ابن عجبلف أقوى وأثبت؛
و٢تذا قاؿ العلماء يف ا١تزيد يف متصل األسانيد يعٍت يكوف من رواه بدوف الزيادة أقوى ،وبعضهم اشًتط أف

يصرح يف موضع الثبت بالسماع ،كأف يصرح ليث بسماعو من سعيد ا١تقربي ،ىذا ىو ا١تزيد يف متصل
األسانيد ،لذا حكمنا على رواية لبراىيم بن يعقوب بأنو من ا١تزيد يف متصل األسانيد ىذه تصَت رواية
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موىومة ورواية معلولة ،لو فرضنا أنو العكس ،حصل العكس ،فإنو يدخل يف باب التدليس أو اإلرساؿ
ا٠تفي ،يدخل ا١ترجوح يف التدليس أو اإلرساؿ ا٠تفي.

صفة الراوي

ِ
وصفة الراوي ،وىو العدؿ الضابط ،ويدخل فيو معرفة اٞترح والتعديل ،وبياف ِسن السماع وىو التمييز،
وحيصل لو يف ٜتس غالبًا ،وكيفية السماع والتحمل.

ىذا اآلف ا١تؤلف -رٛتو اهلل -شرع يف صفة الراوي ،يعٍت صفة الراوي الذي يقبل حديثو وىو العدؿ

الضابط ،يعٍت العدؿ مر معنا تعريفو ،ومراد بالضابط ىنا :وىو ما يشمل راوي اٟتديث الصحيح واٟتديث
اٟتسن ،بقي بعد ذلك أف ا١تؤلف ما ذكر البلوغ.
عدال ضابطًا،
العلماء يقولوف :لنو يشًتط يف الراوي الذي يروي اٟتديث أف يكوف
مسلما بالغًا ً
ً
وينصصوف على العدالة بعد اإلسبلـ؛ ألنو ليس كل مسلم تقبل روايتو ،كما أنو ليس كل مسلم تقبل
مسلما بالغًا
مسلما ً
عدال ،أف يكوف ً
شهادتو ،بل ال بد أف تكوف عدالتو قد ثبتت٢ ،تذا يذكروف أف يكوف ً
متصفا هبذه الصفات،
ً
عدال ضابطًا ،ىذا يف حالة األداء ،يعٍت :عندما نتحمل منو اٟتديث ال بد أف يكوف ً

لكن عند ٖتملو ىو للحديث قد يتحملو وىو كافر ،كما ٖتمل جبَت بن مطعم 
كافر ،قرأ عليو النيب  سورة "الطور" وىو كافر.

سورة "الطور" وىو

قد يتحمل وىو صغَت ،قد يتحمل وىو كافر قبل أف يسلم ،قد يتحمل وىو فاسق لكن الشرط فيو أنو
عاقبل بالغًا ضابطًا ،ال
مسلما ً
مسلما ً
عاقبل بالغًاً ،
حُت يؤدي وحيدث الناس هبذا اٟتديث ال بد أف يكوف ً
بد أف يتوافر فيو ىذا.

بعد ذلك قاؿ ا١تؤلف :ويدخل فيو معرفة اٞترح والتعديل ،اٞترح :ىو وصف الراوي ٔتا يقتضي رد
حديثو ،ىو وصف الراوي ٔتا يقتضي رد اٟتديث ،كأف يقاؿ :ضعيف أو مًتوؾ أو كذاب أو صويلح أو ٨تو
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ذلك ،كذلك التعديل :ىو وصف الراوي ٔتا يقتضي قبوؿ روايتو ،يطلق من األلفاظ ا١تعروفة ،كأف يقاؿ:
ثقة ،ثبت ،حافظ ،و٨تو ذلك.
وألفاظ اٞترح والتعديل معروفة عند العلماء ومدونة يف الكتب ،فيدخل فيو معرفة اٞترح والتعديل يعٍت
الداؿ على التجريح
معرفة ..يدخل يف معرفة اٞترح والتعديل أوال :معرفة ألفاظ اٞترح والتعديل ،وثانيًا :معرفة ّ
والتعديل يف الرواة وىي الكتب ا١تصنفة يف ىذا ،وكذلك معرفة الضوابط ( الفوائد) واليت يرجح هبا عند
االختبلؼ بُت العلماء يف تضعيف رجل أو توثيقو ،يف ٕتريح رجل أو تعديلو ،يعٍت ىذه الضوابط ىذه كلها
داخلة يف اٞترح والتعديل.
فهو يعرؼ أوال ألفاظ اٞترح والتعديل ،ومراتبها ىذه ضرورة ،والثانية :يعرؼ ألفاظ االصطبلحات العامة
واالصطبلحات ا٠تاصة ،ففيو اصطبلحات عامة مشًتكة بُت األئمة ،وفيو اصطبلحات خاصة لكل لماـ،
وكذلك يعرؼ الكتب الدالة على أحواؿ ىؤالء الرواة من التجريح ومن التعديل ،وكذلك يعرؼ الضوابط
اليت يرجح من خبل٢تا يف أحوؿ الرواة ا١تختلف فيهم.
كذلك قالوا :ويدخل فيو بياف سن السماع وىو التمييز وحيصل لو يف ٍ
ٜتس غالبًا ،يعٍت :أف الراوي عند

٦تيزا ،ىذا التمييز يف الغالب أنو حيصل عند ٜتس سنوات ،لكن لو كاف لو
التحمل يشًتط فيو أف يكوف ً

ٜتس سنوات أو ستة سنوات وال دييز فبل يقبل حديثو.

قالوا :وكيفية السماع والتحمل ،يعٍت كيفية ٝتاع اٟتديث وٖتملو ٦تن يؤديو من اٟتفاظ ،ىذه صفة
الراوي لىل آخره ،ىذا لو مباحث معروفة يف كتب االصطبلح فيها نوع من اإلطالة وا١تؤلف قد أشار لليها،
ىذه يعٍت تُراجع ٢تا الكتب كما نقل.

كتابة الحديث
لٚتاعا وتُصرؼ ا٢تمة لىل ضبطو.
وكتابة اٟتديث ،وىو جائز ً
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لٚتاعا ،يعٍت بو اإلٚتاع
لٚتاعا ،يقوؿ يعٍت :وىو نوع من أنواع اٟتديث اٞتائزة ً
وكتابة اٟتديث جائزة ً
الذي وقع بعد ا٠تبلؼ األوؿ؛ ألف ا١تسألة جاء فيها اإليضاح ،ثبت يف صحيح مسلم حديث ابن سعيد أف
النيب -عليو الصبلة والسبلـ -قاؿ:



ال تكتبوا عٍت شيئًا غَت القرآف ،ومن كتبو فليمحو



فهذا هني

عن الكتابة يف اٟتديث ،لكن أباحو  كما أباح لعبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل تعاىل عنو -عندما قالت
لو قريش :لنك تكتب عن رسوؿ اهلل  كل شيء ،ولف الرسوؿ  يتكلم يف الرضا والغضب ،فقاؿ -
عليو الصبلة والسبلـ  :-اكتب ،فوالذي نفسي بيده ،ال أتكلم لال حقا أو ٨تو ذلك .
أحد أكثر مٍت حديثًا لال ما كاف
أيضا -يف الصحيح من حديث أيب ىريرة قاؿ  :ما كاف ٌ
وثبت ً -

من عبد اهلل ابن عمرو؛ فإنو كاف يكتب وال أكتب  وصح عنو -صلى عليو وسلم -يف حجة الوداع أنو
قاؿ  :اكتبوا أليب شاة ١ تا طلب النيب  الكتابة.
قاؿ العلماء :ىذا يدؿ على لباحة كتابة اٟتديث ،وحديث أيب سعيد األوؿ يدؿ على النهي عنها ،كاف
استنادا لىل أهنا آخر األمرين منو  ألنو ثبت يف
فيو ا٠تبلؼ يف األوؿ مث انعقد اإلٚتاع على جواز الكتابة
ً
أبدا ،فكثر اللغط عنده
الصحيح أنو قاؿ يف مرض موتو  :ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده ً

 فقاؿ :قوموا عٍت  والنيب -عليو الصبلة والسبلـ -كما يقوؿ العلماء :ال يهم لال بشيء يكوف حقا،
فدؿ ذلك على أف آخر شئ منو -عليو الصبلة والسبلـ -ىو جواز الكتابة.
دوف
واإلٚتاع منعقد على جواز كتابة اٟتديث ،خاصة يف عهد عمر بن عبد العزيز؛ ألنو ىو الذي ّ

السنن ..كتب أليب بكر بن عمرو بن حزـ وكتب للزىري وغَتىم ليدونوا حديث النيب   -وُيمعوه من
األمصار ،فكاف العلماء والصحابة أو بعض الصحابة وكذلك كاف التابعوف كانوا متوافرين ومنهم من ٚتع
معو ،ومنهم من مل ينكر ،فدؿ ذلك على أنو لٚتاع منهم.
قاؿ" :وتُصرؼ ا٢تمة لىل ضبطو" ،يعٍت :أف من كتب اٟتديث فينبغي لو يصرؼ ا٢تمة لىل ضبطو يف
مقابلة يف أصلو بأصل شيخو أو بأصل مقابَل عنو ،مث لف بعضهم استحسن أف يضع بُت كل حديث
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دائرة ..بُت كل حديثُت دائرة ،فإذا قابلها باألصل نقط يف ىذه الدائرة نقطة ،وكذلك حيقق ا٠تط ،وال يكتبو
كتابة تعليق ،يعٍت :كتابة دقيقة ،بل يكتبو كتابة واضحة.
وكذلك يضبط ما يشكل منو ،سواء يف األٝتاء أو الكلمات ،وكذلك خيرج الس َقط وما يقع فيو من
سق ط و٨توه ،خيرجو يف اٟتواشي لىل غَت ذلك ٦تا ىو معروؼ ،فكتابة اٟتديث يعٍت ضبطها موجود مكتوب
يف كتب أىل االصطبلح ،فينبغي االعتناء بو .نعم.

طرق الرواية وأقسامها
وأقساـ طرؽ الرواية وىي ٙتانية :السماع من لفظ الشيخ ،والقراءة عليو ،واإلجازة بأنواعها ،وا١تناولة،
الوجادة.
وا١تكاتبة ،واإلعبلـ ،والوصية ،و َ
ىذه أنواع طرؽ الرواية ،يعٍت :الطرؽ اليت يروي هبا الراوي عن شيخو ،وىي ٙتاف ،يعٍتٙ :تانية أقساـ ،أو
ٙتانية طرؽ؛ طُُرؽٚ :تع طريق ،والطريق يصح فيها التذكَت والتأنيث ،طيب أو٢تا :السماع من لفظ الشيخ،

يعٍت :أف يسمع الراوي من لفظ شيخو؛ حيدث الشيخ يقوؿ :حدثنا فبلف ..حدثنا فبلف وىو يسمع ،سواء
يدوف ما
كاف الشيخ حيدث من الكتاب أو حيدث من صدره ،وسواء كاف ىذا الراوي يسمع عن شيخو وال ّ

ٝتع ،أو أنو يسمع ويدوف.

ىذا ىو ما يسمى السماع عن الشيخ ،وىذا النوع ىو أعلى أنواع الرواية ،فإذا ٝتع هبذا النوع يقوؿ:
أيضا يقوؿ :قاؿ وعن ،لال أف العلماء ال يستحسنوف
ٝتعت ،حدثنا ،أخربنا ،أنبأنا ،قاؿ لنا ،ذكر لنا ،و ً
ىاتُت اللفظتُت األخَتتُت ،ىذا ىو السماع من لفظ الشيخ.
الثاين يقوؿ :القراءة عليو ،يعٍت القراءة على الشيخ ،وىي تسمى العرض؛ ألف الراوي يعرض اٟتديث
على الشيخ كما يُعرض القرآف على ا١تقرئ ،معٌت ىذا :أف الشيخ يُقرأ عليو ،ويسمع ما يُقرأ عليو من
حديثو ،ويُقر القارئ على ذلك ،يعٍت :لذا جلس الشيخ قرأ الطالب ،يقوؿ لشيخو :حدثكم فبلف؛ ألف
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ىذه أحاديث شيخو ،ليست أحاديث أخرى ،ولكنها حديث الشيخ نفسو ،يقوؿ :حدثكم فبلف أو
أخربكم فبلف ،مث يسوؽ األسانيد والشيخ يستمع.
لذا انتهى من القراءة وأقره الشيخ على ما قرأ يسمى ىذا قراءة على الشيخ وىي صحيحة ،سواء كاف
الطالب ىو الذي يقرأ بنفسو أو أف غَته يقرأ وىو يسمع ،لكن االعًتاض ىنا بالشيخ ،وىو أف الشيخ ال
يتلفظ باألحاديث وال يرفضها ولمنا ينصت ويستمع ،يف حاؿ لنصاتو واستماعو ١تروياتو اليت تقرأ عليو من
كتابو ،من أصل كتابو ،أو من أصل مقابل عليو أو أصل مأخوذ منو بعد ما يقرءوف عليو وينتهي ٣تلس
التحديث يكوف لقر ًارا من الشيخ على أف ىذه مروياتو ،فَتويها الرواة عنو.

ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث ،ىذا نوع يعٍت صحيح بعض العلماء فضلو على السماع؛ ألف الشيخ

لذا كاف حيدث قد ِيهم ،فبل يرد عليو ،أما لذا كاف غَته يقرأ عليو ويقوؿ ىذا حديثكم فمع لنصاتو
واستماعو لذا أخطأ الطالب رد عليو ،ىذا ىو معٌت القراءة ،لذا ٝتع وجاء حيدث يقوؿ ٝتعت من فبلف
قراءة عليو ،أو حدثنا فبلف قراءة عليو ،أو أخربنا..؛ ألف أخربنا غالبًا ما تستعمل يف القراءة ،أو يقوؿ أخربنا
قراءة ،أو حدثنا قراءة ،أو قرئ عليو وأنا أٝتع٢ ،تا عبارات كثَتة.

بعد ذلك تأتينا اإلجازة بأنواعها ،أنواع اإلجازة كثَتة ،وىي يف األصل نوعاف :نوع منها مقروف با١تناولة،
وىذه ستأيت يف ا١تناولة لف شاء اهلل ،والنوع الثاين الذي ليس مقرونًا با١تناولة ،فهذا النوع فيو ..يعٍت لذا قاؿ

الشيخ لتلميذه أجزت لك أف تروي عٍت حديثي مثبل عن األعمش ،أو حديثي عن أيب صاحل ،أو أجزت

لك أف تروي عٍت مسموعايت اليت ٝتعتها من الشيخ الفبل ين أو ٨تو ذلك ،فهذه لجازة ،لكنها ليست
مقرونة با١تناولة؛ ألنو ال يعطيو كتابًا ،ولمنا ُييزه لجازة.

ىذا النوع من اإلجازة يشتمل على عدة أنواع ،ذكروا أهنا تصل لىل تسعة أنواع ،الصحيح منها عند

معينا ٔتعُت ،يعٍت :لذا قاؿ :يا فبلف -لتلميذ من تبلميذه
اٞتمهور :لذا أجازه معينًا يف معُت ،يعٍت أف ُييزه ً

أجزت لك أف تروي عٍت الكتاب الفبلين ،أو أجزت لك أف تروي عٍت مرويايت عن فبلف ،يقولوف:
عيػنَو-
ُ
ىذا صحيح ،لذا كاف اجملاز معينًا واجملاز بو معينا ،ىذا النوع الصحيح ،والباقي فيو خبلؼ بُت العلماء.
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لكن غالب اإلجازة ىذه اليت ليست مقرونة با١تناولة غالبها ليست على طريقة احملدثُت األولُت؛ ألف
احملدثُت األولُت ال يرتضوف أكثرىا ،ولمنا يرتضوف اإلجازة ا١تقرونة با١تناولة أو ا١تناولة ا١تقرونة باإلجازة ،أما
ودونت واشتُهرت وعُرفت ،فلذلك كانوا يأخذوف
ىذه األشياء استعملها ا١تتأخروف؛ ألف األحاديث ثبتت ُ
اإلجازة من أجل االستناف باألولُت ويبقى سلسلة اإلسناد لىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،-و٢تذا كثر
كبلمهم فيها :من اإلجازة للمعدوـ ،واإلجازة للمجهوؿ ،واإلجازة ألىل البلد ،واإلجازة لغَت ا١تعُت،
واإلجازة ١تن مل يولد ..لىل آخره .أنواع كثَتة ليس ٢تا تعلق بكثَت من مرويات اٟتديث ا١تتقدمة.
لذا ٝتع فإنو يقوؿ ..لذا روى لجازة يقوؿ :حدثٍت فبلف لجازة ،أخربين لجازة ،وقد يعرب عنها عند
ا١تتأخرين خاصة من زمن البيهقي مث العصور اليت تلتو صاروا يعربوف عنها غالبًا بػ"أنبأنا" وال يقولوف :لجازة،

يقولوف :أنبأنا ،فإذا ُوجد ىذا يف كبلـ ا١تتأخرين لفظة "أنبأنا" ُوجدت يف زمن ا١تتأخرين من بعد زمن
البيهقي فإهنا غالبًا تنصرؼ لىل أف ٝتاعو عن الشيخ لمنا ىو لجازة ،أما يف ا١تتقدمُت فقد أطلقوىا على
السماع وأطلقوىا على القراءة.

أيضا -قسماف :مناولة مقرونة باإلجازة ،ومناولة غَت مقرونة
بعد ذلك تأيت ا١تناولة ،وا١تناولة ىذه ً -
أصبل
باإلجازة ،ا١تناولة ا١تقرونة باإلجازة صحيحة وعليها عمل ا١تتقدمُت ،ومعٌت ذلك :أف يناولو كتابو أو ً
أجزت لك أف تروي عٍت ،ىذا النوع نوع صحيح ،اللفظ "باإلجازة" ىنا ليس ٔتشًتط،
ً
مقاببل عنو ويقوؿُ :

ولكن لو ناولو ومل يقل  :أذنت لك أو أجزت لك ،ولكن ظهر من اٟتاؿ أنو يريد لجازتو فيصح ،لكن لذا
قاؿ :ىذا كتايب ،وأعطاه لياه وقاؿ لو :أذنت لك أف ترويو ،أو ىذا أصل من كتايب انسخو مث أعده ..ىذا
أيضا-
أصل كتايب انسخو مث أعده ليل ،وقد أذنت لك بروايتو ،ىذه مناولة مقرونة باإلجازة وىذه ً -

صحيحة .أما ا١تناولة غَت ا١تقرونة باإلجازة :أف يعطيو الكتاب وال ُييزه فيو ،فهذه -يعٍت -فيها ضعف.

مث بعد ذلك تأتينا ا١تكاتبة ،ا١تكاتبة :معناىا أف يكتب الشيخ مسموعاتو أو بعضها ٟتاضر عنده أو
غائب عنو ،فإف قرهنا باإلجازة ،قاؿ :أجزت لك روايتها ،ىذه صحيحو ،أما لذا ما قرهنا باإلجازة كأف كاف
-مثبل -يف بغداد وكتب لليو كتابًا وىو ٔتكة فيو أحاديث أو ٨تو ذلك ،فإف بعضهم يقوؿ :لهنا غَت
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صحيحة ،لكن الظاىر أهنا صحيحة؛ ألنو ما كتب لليو لال من أجل أف يرويها عنو أو من أجل أهنا قد
صحت عنده ،فإذا ثبت أف ىذا كتاب من شيخو ٔتعٌت أنو أعطاه لياه ،ولنو قاؿ :ىذا كتايب لو وىو حاضر
ولو مل يأذف لو يف الرواية ،أو أنو كتب لليو ويف مكاف آخر وتأكد أنو كتاب شيخو ،ىذه صفة روايتها
صحيحة ،وقد وجد ذلك منها يف الصحيح ،وجد عند اإلماـ أٛتد وعند أيب حامت و٨توىم من العلماء،
ُوجدت ىذه ا١تكاتبة وبنوا عليها أشياء سواء كانت يف األحاديث أو يف باب اٞترح والتعديل.

بعد ذلك يأيت اإلعبلـ ،اإلعبلـ :وىو أف يُعلم الطالب شيخو أف ىذا مرويو ،يقوؿ :ىذا الكتاب
مرويايت ،لكن ال يعطيو الكتاب وال يكتب لليو ،لكن يقوؿ :ىذا الكتاب مرويايت ،كما لو دخل عندؾ

لنساف وقلت :ىذا الكتاب أو ىذه الرسالة أنا الذي كتبتها ،أنت أعلمتو اآلف ،قالوا :لف مل يقل لو :أجزتُك
أف ترويو ،فبل ُيوز لو أف يرويو ،والرواية هبا ضعيفة ،أما لو قاؿ :ىذا كتايب وأجزت لك أف ترويو ،فإهنم
يقولوفُ :يوز لو -واٟتالة ىذه -أف يرويو.
ٍ
بكتاب لو أو بأحاديث لو،
كذلك قالوا يف الوصية ،الوصية :أف يوصي لنساف عند سفره أو موتو
يوصي هبا ٍ
عهدت لليك هبذه الكتب بأف تبقى عندؾ حىت أعود من
لبعض من الناس ،يقوؿ :أوصيتُك ،أو
ُ
السفر ،أو أوصيتك أف تبقى عندؾ ىذه الكتب بعد وفايت ،لكن ال يقوؿ لو :ىذه أحاديثي ،فمثل ىذا

يقولوف :لذا أعطاه وصية ،أوصى لليو بشيء ولكنو مل يأذف لو يف روايتو ،قالوا :ىذا ال ُيوز لو أف يرويو؛
ٍ
صاحب لو مقارف لو يف
الحتماؿ أال تكوف ىذه األحاديث من مسموعاتو ،ألنو قد يكوف من مرويات
الطبقة ،يروي ىو ،وىذا ا١توصي عن شيوخ متفقُت ،ألجل ىذا قالوا :لذا ما أجازه بروايتها قاؿ :أوصتك
هبذه الكتب و ْارِوىا عٍت بعد وفايت ،قالوا :فبل ُيوز لو حينئذ أف يروي.
قالوا و ِ
الو ِِجادة بكسر الواو ،الوجادة :ىو أف ُيد الطالب مرويات الشيخ اليت رواىا ،يعٍت :رواىا
شيخو ،فمثل ىذا ليس لو ٝتاع عن الشيخ لكن وجد ىذا الكتاب ،وغلب على ظنو أنو لشيخو ،لما عرفو
ٓتطو بغلبة الظن أو عرفو بشيوخو أو ٨تو ذلك ،فمثل ىذا العلماء يسموف الرواية هبا صحيفة وال ُييزوهنا.
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بعض العلماء يقوؿ :لو كانت مقرونة باإلجازة لصحت ،معٌت ذلك :أنو لو كاف قاؿ لتلميذه ىذا :قد
أذنت لك أف تروي عٍت ٚتيع مسموعايت ،مث وجد ىذه األحاديث وعرؼ خط شيخو ،أو وجدىا عند ثقاة
ُ

وحدث منو ،يقولوف :ىذا ال بأس بو.
من أىلو فأخذه ّ

صفة الرواية وصفة أدائها
وصفة الرواية وأدائها ،ويدخل فيو الرواية با١تعٌت واختصار اٟتديث.
قاؿ :وصفة الرواية وأدائها ،أي وصفة أدائها ،ويدخل فيو الرواية با١تعٌت واختصار اٟتديث ،الرواية
با١تعٌت معنا ىا :أف يروي اٟتديث ٔتعٌت يوافق ما دؿ عليو اٟتديث ،لكن األلفاظ ٥تتلفة ،أو أف بعض
األلفاظ ٥تتلفة ،ليس الشرط أف يكوف كل اٟتديث بغَت نقل ،لكن قد يكوف بعضو بالنقل وبعضو با١تعٌت،
فإذا روى شيئًا من األحاديث ..فإذا روى اٟتديث ٔتعناه يعٍت بدوف ألفاظو ،أو روى بعضو باأللفاظ وبعضو

با١تعٌت فإف ىذا جائز.

لكن العلماء يقولوف يف باب الرواية :ال ُيوز ىذا لال ١تن كاف عا١تا باأللفاظ ومدلوالّتا ،وعارفًا
ً
ٔتقاصدىا ،لذا كاف كذلك جاز لو أف يروي با١تعٌت ،وىو داخل يف ضبط الراوي؛ ألف الراوي تارة يضبط
اٟتديث وحيفظ لفظو ،وتارة يضبط مع ناه؛ و٢تذا منهم من اشًتط فقو الراوي كابن حباف ،ويقصد بفقو
الراوي أف يكوف عا١تا با١تعاين أو عا١تا باأللفاظ وما حييل منو ا١تعاين حىت يروي اٟتديث على ا١تعٌت الذي
ً
ً
أراده النيب عليو الصبلة والسبلـ وىذا معٌت الفقو الذي أراده ابن حباف واشًتطو يف الراوي.
لذا كاف يروي الراوي اٟتديث با١تعٌت فبل بد أف كوف عنده من الفقو ما دينع من أف حييل ا١تعاين الواردة

يف األلفاظ ،حىت لذا عرب عنها بألفاظ أخرى أصابت ىذه األلفاظ يف معناىا ما أراده النيب 

بتلك

األلفاظ اليت قا٢تا -عليو الصبلة والسبلـ -فإذا توفر يف الراوي ىذا الشرط جاز لو أف يروي اٟتديث با١تعٌت،
وىذا كاف يف زمن الرواية.
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أما بعد أف دونت ا١تصنفات قاؿ العلماء :ال ٕتوز الرواية با١تعٌتٔ ،تعٌت مثبل أف اٟتفظيات ا١تختارة لذا
روى حديثًا يف صحيح البخاري أو من مسلم أو سنن أيب داود فبل ُيوز لو أف يروي با١تعٌت؛ ألف الكتب

ىذه مؤلفة وقد ُعرفت واشتهرت ،ففي باب التصنيف ال بد من تدوينها وكتابتها بألفاظها اليت ثبتت
قبل خاصة ١تا كاف الناس يعتمدوف على حفظهم كانوا حيتاجوف لىل رواية اٟتديث من معناه.
واستقرت ،أما ُ
ورواية اٟتديث با١تعٌت طريقة مسلوكة سلكها أصحاب النيب -عليو الصبلة والسبلـ -كحذيفة وغَته،

لكن كاف العلماء لذا روى اٟتديث با١تعٌت فيستحب لو أف يقوؿ بعد هنايتو :بنحوه أو ٔتعناه أو ما يشبهو؛
حىت ال يسند لىل النيب  -عليو الصبلة والسبلـ -شيئًا مل يقلو بلفظو ،وىذا من باب الورع ،وقد كاف يفعلو
بعض الصحابة ،كعبد اهلل بن مسعود وأنس بن مالك و٨تومها.

بعد ذلك قاؿ" :واختصار اٟتديث" :اختصار اٟتديث معناه :االقتصار على رواية بعض اٟتديث دوف
بعض ،وىذه لذا كانت جائزة بشرط أال يكوف االختصار خيل با١تعٌت ،فإذا كاف اٟتديث بعضو مرتبطا
رمضاف بصوـ يوـ وال يومُت لال رجبل كاف يصوـ
ببعض فبل ُيوز االختصار ،كقوؿ النيب   ال تَػ َقد ُموا
َ

فليص ْمو  ىذا ال ُيوز اختصاره.
صوما ُ
ً
ال ُيوز أف يقاؿ:



ال تقدموا رمضاف بصوـ يوـ وال يومُت



ويسكت؛ ألف اٞتملة الباقية

متصلة ..ألف اٞتملة األخرى متصلة باٞتملة األوىل ،لذا كاف يف الشرط أو يف التقييد أو ٨تو ذلك فبل ُيوز
اٟتذؼ ،لكن لذ ا كاف كاٟتديثُت ا١تنفصلُت وال يؤثر حذؼ أحدمها على اآلخر جاز ذلك ،ىذا ىو الشرط
األوؿ يف اختصار اٟتديث ،شرطوا ىذا الشرط.
الشرط األوؿ :أال يكوف يف االختصار لخبلؿ ٔتعٌت اٟتديث ومقصده.
والثاين :أال يُطَرؽ االختصار التهمة لىل ا١تختصر ،يعٍت لذا اختصر الراوي اٟتديث؛ فإف كاف اختصاره

يسبب اّتامو با٠تطأ أو الغفلة أو النسياف فإنو ديتنع االختصار ،أما لذا كاف موثوقًا ْتفظو ومعروفًا بو ،وال
يتطرؽ لليو االّتاـ بالغفلة والنسياف و٨تو ذلك فإنو حينئذ ُيوز االختصار ،ىذا غالب يف زمن الرواية ،لكن

بعد زمن الرواية رواية اٟتديث أو قوؿ اٟتديث واالقتصار على ما خيل با١تعٌت ال ُيوز ال يف زمن الرواية وال
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يف غَتىا ،أما بعد زمن الرواية فيجوز االقتصار على بعض اٟتديث؛ ألف االّتاـ وىو الشيء الثاين ليس
اقعا.نعم.
وً

آداب المحدث وطالب الحديث
وآداب احملدث وطالب اٟتديث.
أيضا من علوـ اٟتديث وىو من ..يعٍت كتب العلماء فيو
"وآداب احملدث وطالب اٟتديث" ىذا ً
كتابات طويلة ،وذكروا فيو الصفات ىذه تراجع يف مظاهنا ،لكن يعٍت أنفع الكتب يف ىذا الباب على
االختصار لو ( تذكرة السامع وا١تتكلم البن ٚتاعة ) يعٍت :فيو ٚتْع لكثَت من اآلداب مع االختصار يف
ذكرىا ،كذلك يف كتب متقدمة كػ ( اإل١تاع للقاضي عياض ) و (اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
للخطيب البغدادي ) ىذه تراجع يف مظاهنا .نعم.

معرفة غريب الحديث
ومعرفة غريبو ولغتو وتفسَت معانيو واستنباط أحكامو ِ
وعزوه لىل الصحابة والتابعُت وأتباعهم.
و"ع ْزِوه" مشكولة عندكم يف
ىذا اآلف قاؿ :ومعرفة غريبو ولغتو وتفسَت معانيو واستنباط أحكامو َ
احدا بل متصل بالذي قبلو ومتصل بالذي
نوعا و ً
التحقيق بالضم والظاىر أنو ىو الصحيح ،وليس ىذا ً

"وعزوه لىل الصحابة" ،...قاؿ :وىو علم التخريج ،وألحد علماء
بعده ً
أيضا ،ألين أنا رأيت احملقق يقوؿُ :
عصرنا السلفيُت كتاب كبَت يف ىذا العلم اٝتو ( التأصيل لقواعد ) ...الذي يظهر يل أنو خطأ ىذا أنو فهم

أيضا -سياؽ الكبلـ
غلطا ،ىذا غلط يف الفهم فيما يظهر ،وكبلمو ىذا خيالف كبلـ السخاوي ،وخيالف ً -

ىذا ا١توجود؛ ألنو ما حيتاج … ىذه تابعة للجملة األوىل.
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طيب :ومعرفة غريبو ولغتو وتفسَت معانيو واستنباط أحكامو ،يعٍت :من العلوـ ا١تهمة معرفة غريب
اٟتديث ،وغريب اٟتديث :ىو ما يقع يف اٟتديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم ،وىذا البعد عن الفهم
بعد نسيب خيتلف الناس فيو من العرب والعجم ،ومن قرهبم من زمن النيب -عليو الصبلة والسبلـ -وتأخرىم
عنو؛ ولذلك كاف الناس ،يعٍت كاف العلماء الذين كتبوا يف علوـ اٟتديث كانت العبارات اليت يشرحوهنا من
غريب اٟتديث يعٍت فيها نوع أو فيها غرابة ظاىرة.
وقل العلم ،صار ا١تتأخروف
لكن ١تا كثرت العجمة ُ
وبعد الناس عن عهد النيب -عليو الصبلة والسبلـّ -

اضحا لعامة من يطلع على
كثَتا من األلفاظ ولف مل تكن غريبة ،حىت يكوف ما كتبوا و ً
من العلماء يشرحوف ً
حديث النيب -عليو الصبلة والسبلـ ،فعلوا ذلك لضعف لغة الناس لدخوؿ العجمة عليهم ،وكذلك لضعف
الناس يف العلم الشرعي لذلك صارت الكتب ا١تتأخرة ٦تتلئة بكثَت من الكلمات الواضحة لكنهم حيتملوف
أف بعض الناس ال يفهمها.
فالغرابة ،..لذا قالوا" :غرابة اٟتديث" يقصدوف الغرابة النسبية ،قد تكوف عند فبلف غريبة وليست عند
فبلف آخر غريبةْ ،تسب لغتو وعلمو ،قاؿ :ومعرفة غريبو ولغتو ،اللغة أعم من الغريب ،معرفة لغتو يعٍت:
اللغة تشمل غريب اٟتديث وتشمل النحو وتشمل الصرؼ وتشمل اللهجات ،وتشمل اللغات حىت غَت
العربية ،فهي داخلة يف الغريب.
عندنا قوؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ١ -تا قاؿ يف ا١ترأة اليت رأى عليها ثوبًا أصفر قاؿَ ( :سنَة َسنَة )

ىذا يف صحيح البخاري قاؿ ( :سنة سنة ) ،فهذا قاؿ العلماء :سنة ،سنة ىذه كلمة حبشية معناىا:
حسنة ،كذلك يف قوؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ١ -تا ذكر قاؿ ( :ا٢ترج ،ا٢ترج ) ١تا سئل عن ا٢ترج ،يقوؿ

أبو موسى األشعري 

ا٢ترج :القتل يف لساف اٟتبشة ،فهذه لغة ليست لغة عربية لكن ٖتتاج لىل بياف،

فهي داخلة يف معرفة لغة اٟتديث.
كذلك ١تا قاؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -كما جاء يف بعض روايات صحيح البخاري ( :ولكن
خوة اإلسبلـ ) ىي أصلها ( ولكن أخوة اإلسبلـ ) ،ىذه ذكر العلماء أف أصلها (أخوة) اإلسبلـ،
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أيضا يف لغة اٟتديث ،فبل بد أف يكوف اإلنساف عارفًا بلغة
وأخرجوىا من جهة الصرؼ ،ىذه داخلة ً
كثَتا ما ينبٍت عليها حكم اٟتديث ،وينبٍت
اٟتديث ،أو ينبغي لو أف يهتم بلغة اٟتديث؛ ألف لغة اٟتديث ً
عليها ما يستنبط من اٟتديث من أحكاـ.

قاؿ :وتفسَت معانيو" ،تفسَت معانيو" ٔتعٌت" أف معٌت اٟتديث ليس ىو ٣ترد معرفة الغريب ،ولكن ا١تعٌت
أحيانًا قد يستفاد ٔتعرفة ال غريب وقد يستفاد من السياؽ ،وقد يستفاد من ضمو لىل أحاديث أخرى ،وقد
يستفاد من ضمو لىل القرآف ،وقد يُستفاد من ضمو لىل قواعد الشرع ومقاصد الشريعة ،فمعاين اٟتديث
ليست مقصورة على معرفة الغريب فقط ،وال على معرفة اللغة ،بل تتعدى ذلك لىل معرفة ما يقتضي أف

يعرؼ بو معٌت اٟتديث كامبل.
كذلك "واستنباط أحكامو" ،استنباط األحكاـ ٔتعرفة ا١تعاين لكنها عادة يكوف استنباط األحكاـ مرتبًا
اضحا جليا،
على معرفة الغريب وا١تعاين ،لذا عرفنا الغريب واللغة وعرفنا ا١تعٌت الذي قصده النيب  وصار و ً

عند ذلك استطعنا أف نرتب استنباطنا لؤلحكا ـ على ذلك ،أما قبل ذلك فقد يقع يف االستنباط خلل
وخطأ.
فمعرفة الغريب ،..ذكر العلماء -رٛتهم اهلل -أف الغريب يعٍت تارة يقع تفسَته من النيب  كما جاء
يف صفة صبلة النيب  كما قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يف سًتة ا١تصلي قاؿ  :فإف معو القرين
جاء يف رواية أخرى:



فإف معو الشيطاف





بعضا،
فسر بعضو ً
فكبلـ النيب -عليو الصبلة والسبلـّ -

أيضا قولو ( :كسر ظهره ) يف حديث ابن ٛتيد يف صفة صبلة النيب 
فعندنا الرواية تفسر الرواية ،ومثل ً

( َك َسَر ظَ ْهَره ) جاء يف رواية أخرى ( :مث حٌت ظهره ) فدؿ على أف "حٌت" تفسر كلمة "كسر ظهره".

كذلك -أحيانًا -قد يكوف التفسَت من راوي اٟتديث نفسو ،كما قد يكوف التفسَت من أحد أصحاب

النيب -عليو الصبلة والسبلـ -كما ذكروا يف تفسَت ابن عمر بالشفق١ ،تا قاؿ :قاؿ :الشفق اٟتمرة.

بسم اهلل الرٛتن الرحيم وقولو :وعزوه لىل الصحابة والتابعُت واتباعهم ،أي :عزو الغريب واللغة وتفسَت
ا١تعاين واستنباط األحكاـ لىل الصحابة والتابعُت وأتباعهم.
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معرفة األحكام الخمسة ومتعلقاتها
وحيتاج يف ذلك لىل معرفة األحكاـ ا٠تمسة :وىي الوجوب ،والندب ،والتحرًن ،والكراىة ،واإلباحة.
ومتعلقاّتا من ا٠تاص ،وىو ما دؿ على معٌت واحد.
والعػاـ :وىو ما دؿ على شيئُت على جهة واحدة.
وا١تطلق :وىو ما دؿ على معٌت واحد مع عدـ تعيُت وال شرط.
وا١تقيػد :وىو ما دؿ على معٌت مع اشًتاط آخر.
وا١تفصل :وىو ما ُعرؼ ا١تراد من لفظو ،ومل يفتقر يف البياف لىل غَته.

وا١تفسر :وىو ما ال يُفهم ا١تراد منو ويفتقر لىل غَته.
اجململ :وىو ما ال يفهم ا١تراد منو ويفتقر لىل غَته.
و َ

تقدـ من معرفة استنباط األحكاـ وتفسَت ا١تعاين و٨توىا قاؿ :حيتاج لىل معرفة
وحيتاج يف ذلك يعٍت فيما ّ

األحكاـ ا٠تمسة ،يعٍت :يقصد األحكاـ التكليفية ا٠تمسة ،وىي الوجوب ،والندب ،والتحرًن ،والكراىة،
واإلباحة ،ىذه األحكاـ ليس ٢تا تعلق بعلوـ اٟتديث ا١تتعلقة بأصوؿ الفقو ،لكن نأخذىا سر ًيعا:

الوجوب :وىو ما أمر بو الشارع على وجو اإللزاـ ،والندب :ما أمر بو الشارع ال على وجو اإللزاـ،

قصدا ،ألف ليس فيها أمر ولكنها داخلة فيما يندب لليو،
ويضاؼ لليو أيضا أفعاؿ النيب  اليت فعلها ً
وكذلك التحرًن :ىو ما هنى عنو الشرع على وجو اإللزاـ ،والكراىة ما هنى عنو الشرع ال على جهة اإللزاـ،
٥تَتا فيو بُت الًتؾ والفعل ،وىذه معروفة قد مرت عليكم يف أصوؿ الفقو ،مث
واإلباحة ىي ما كاف ا١تكلف ً

أيضا حوايل عشرة أو أربع أو ستة ٚتل متعلقة باألصوؿ.
بعد ذلك تأيت ً
ومتعلقاّتا من ا٠تاص ،وىو ما دؿ على معٌت واحد.

معينا ،أف يكوف معينًا يف نوعو أو يف عينو ،وقد يكوف يف
ا٠تاص :وىو ما دؿ على معٌت واحد ،يعٍتً :

نوعو ،لذا قاؿ" :رجل" ،فإذا دخلت عليو األلف والبلـ صار عاما.
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والعاـ :وىو ما دؿ على شيئُت على جهة واحدة.
فصاعدا ،أي :ما دؿ على شيئُت فأكثر من جهة واحدة ،يعٍت:
والعاـ :وىو ما دؿ على شيئُت ،يعٍت
ً

أف يكوف من جهة واحدة ال من جهتُت ،لكن لو قاؿ مثبل :مل يأت زيد وال عمر وال علي وال ٤تمد ،ىذا
ال يسمى عاما ،ويسمى خاصا ،فإذا قاؿ :مل ُيئ الرجاؿ ،ىذا عاـ؛ ألنو لفظ يستغرؽ اٞتنس كلو .نعم.
وا١تطلق :وىو ما دؿ على معٌت واحد مع عدـ تعيُت وال شرط.

وا١تطلق :وىو ما دؿ على واحد مع عدـ تعيُت فيو وال شرط ،يعٍت :ا١تطلق لذا كاف الشيء داال على
شائع يف جنسو مثل كلمة "رجل" اليت مرت قبل قليل ،فإف ىذه لذا مل تكن مقيدة يعٍت مل تكن معينة
فيقاؿ :زيد أو عمرو ،أو تكوف مقيدة بصفة كأف يقوؿ :رجل مسلم أو رجل عادؿ أو ٨تو ذلك ،فإنو
مطلقا ،فإذا كاف ىناؾ تعيُت أو شرط ،ويقصد بالشرط ىو الصفة ،ليس ضروريا أف يكوف
حينئذ يسمى ً
شرطًا ،ولكن قد يكوف صفة .نعم.
وا١تقيد :وىو ما دؿ على معٌت مع اشًتاط آخر.
يعٍت :ىو الذي يدؿ على معٌت مع وصف زائد على حقيقة اٞتنس ،يعٍت مثبل عندنا لذا قلنا" :رجل"،
مقيدا؛ ألننا وصفناه بوصف زائد عن الشيء الذي يف
ىذا مطلق ،فإذا أدخلنا عليو كلمة "مسلم" صار ً
جنسو ،نعم.
وا١تفصل :وىو ما ُعرؼ ا١تراد من لفظو ،ومل يفتقر يف البياف لىل غَته.

وا١تفصل :وىو ما ُعرؼ ا١تراد من لفظو ومل يفتقر يف البياف لىل غَته ،يعٍت بو ا١تؤلف ىهنا با١تفصل ىو

الشيء الذي يرد مبينًا وال حيتاج لىل دليل آخر لبيانو ،يعٍت :منذ أف ورد علينا وىو مبُت ،ومل ٨تتج لىل دليل
ِ
اإلسبلـ على ٜتسَ :شهادة  ..ىذا
ٍت
ُ
آخر لبياف ىذا الشيء؛ مثل قولو -عليو الصبلة والسبلـ  :-بُ َ

مفصبل؛ ألف ا١تؤلف ىنا لو تفصيبلت..
مفصل ،ما احتجنا لىل دليل آخر لبياف ىذه ا٠تمس ،فهذا يسمى
ً
يعٍت ليست ٥تالفة لكن خصنا بتفصيبلت فيها نوع توسع.
وا١تفسر :وىو ما ال يُفهم ا١تراد منو ويفتقر لىل غَته.
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ىذا غلط يف النسخة ىذه يا شيخ ،قبل ىذا ا١تفسر ىكذا كما يف الشرح( ،وا١تفسر :وىو ما ورد البياف
با١تراد منو يف مدلولو ) واللي ذكره ىنا يقوؿ :وا١تفسر وىو ما ال يفهم ا١تراد منو ،ىذا ىو اجململ أصبل،
يعٍت :واضح حىت من العبارة أهنا خطأ ،عندنا ا١تفسر الذي ذكره ا١تؤلف فيو سقط ،فيكوف ا١تفسر :ىو ما
"اجململ" ليس ا١تفسر ،وىذا ظاىر
ورد البياف با١تراد منو يف مدلولو ،وا١تفسر الذي ذكره يف الكتاب ىنا ىو َ

حىت من اللفظ.

طيب :عندنا اآلف ا١تفسر وىو ما ورد البياف با١تراد منو يف مدلولو ،ىذا اآلف ا١تفسر ىو ..يظهر أف
ا١تؤلف ُيعل ا١تبُت نوعُت:
النوع األوؿ :وىو الذي يأيت مبينًا بدوف حاجة لىل دليل آخر ،يعٍت منذ أف ورد علينا وىو بُت ،فهذا

يسميو ا١تفصل ،فإف احتجنا لىل دليل آخر يبُت لنا مدلولو ،فيسميو ا١تفسر ،عندنا قوؿ النيب -عليو الصبلة
ِ
ت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أال للو لال اهلل ،وأين رسوؿ اهلل ،فإذا فعلوا ذلك عصموا
والسبلـ  :-أُم ْر ُ
مٍت دماءىم وأموا٢تم لال ْتقها ( حقها) ىهنا ىذا ٣تمل ،بيانو جاء يف نص آخر ،فمثل ىذا نسميو
ا١تفسر ،جاء بيانو يف حديث ابن مسعود:
عند ا١تؤلف ّ
الزاين ،والنفس بالنفس ،والتارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة



ال حيل دـ مسلم لال بإحدى ثبلث :الثيب



فهذا مفسر فهذا على قوؿ ا١تؤلف نسميو

مفسرا.نعم.
ً
اجململ :وىو ما ال يفهم ا١تراد منو ويفتقر لىل غَته.
و َ

لذا افتقر لىل غَته كما مر معنا يف قولو ( :لال ْتقها ) فهذا اٟتديث نسميو ُ٣تمبل ،الذي يبينو يسمى

مفسرا.
ً

الترجيح بين الرواة
أيضا -مع التباين
والًتاجيح بُت الرواة من جهة كثرة العدد مع االستواء يف اٟتفظ ،ومن جهة العدد ً -

فيو وغَت ذلك.
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يعٍت ا١تؤلف -رٛتو اهلل -يقوؿ :لف الًتجيح بُت الرواة تارة يكوف من جهة كثرة العدد لذا استوى
اٟتفظ ،يعٍت لذا كاف كلهم حفاظًا لكن بع ضهم كانوا ثبلثة والطرؼ اآلخر اثناف نقوؿ :رواية الثبلثة تكوف
أيضا مع التباين فيو ،لذف يقوؿ :مع االستواء يف العدد والتباين
ىي الراجحة ،كذلك قاؿ :ومن جهة العدد ً

يف اٟتفظ ،لذا استوى العدد ،ىذا واحد وىذا واحد ولكن ىذا أحفظ من ىذا ،فنقدـ األحفظ ،قاؿ:

"وغَت ذلك" يعٍت :الًتاجيح ليست ٤تددة بشيء ٦تا ذكر ىاىنا ألهنا كثَتة جدا ،بعضها يرجع لىل ا١تنت
وبعضها يرجع لىل اإلسناد.
وىذه مذكورة و٤تصلة يف كتب كثَتة،نعم ،لكن ذكر ىذين ألف علماء اٟتديث ..يرجحوف كثرة العدد
وقوة اٟتفظ ،غالب ترجيحات أئمة اٟتديث يف ىذا ،لكن لذا نظر لليها من جهة أصولية و٨توه قد يكوف
الًتجيح من جهة األسانيد ،وقد تكوف من جهة ا١تتوف ،وقد يكوف الًتجيج ّتهات خارجة عن اإلسناد
وا١تنت ،يعٍت :لذا وافق عمل الصحابة ووافق القياس ووافق القواعد الشرعية ،كاف عليو اإلٚتاع ،ومثل ذلك
ىذه أمور خارجة عن ا١تنت واإلسناد لكنها تعترب من قرائن الًتجيح.نعم.

معرفة ناسخ الحديث ومنسوخو
ومعرفة ناسخو ومنسوخو.
طبعا يتعلق
معرفة ناسخ اٟتديث ومنسوخو ،النسخ :ىو رفع حكم شرعي ثبت بدليل شرعي آخرً ،
عندنا ىهنا ىو نسخ اٟتديث باٟتديث ،ناسخو ومنسوخو ،يعٍت :معرفة ناسخ اٟتديث ومنسوخو ،الكتاب
كما يأيت فيو ناسخ ومنسوخ ،كذلك السنة فيها ناسخ ومنسوخ.
الناسخ وا١تنسوخ يقولوف تارة يكوف بقوؿ النيب -عليو الصبلة والسبلـ -كما ثبت عنو ،يقاؿ:



كنت هنتكم عن زيارة القبور فزورىا؛ فإهنا تذكر اآلخرة  فقولو ( :فزوروىا ) ىذا ناسخ للنهي عن زيارة
القبور ،وتارة يكوف النسخ بإعبلـ الصحايب  كما جاء يف اٟتديث أف النيب  قاؿ  :لمنا ا١تاء من
ا١تاء  يف حديث أيب سعيد ،يعٍت :أنو ال يغتسل لال لذا أنزؿ ،وجاء يف حديث أيب ىريرة  :لذا جلس
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بُت شعبها األربع مث جهدىا فقد وجب الغسل



ىذا يقتضي أنو لذا وطئ امرأتو ولو مل ينزؿ وجب

الغسل.
قاؿ العلماء :حديث أيب سعيد



لمنا ا١تاء من ا١تاء



منسوخ ،والناسخ لو حديث أيب ىريرة -

رضي اهلل عنو ،ما داللة النسخ ؟ قالوا :داللتو قوؿ :أُيب بن كعب  لمنا كاف  ا١تاء من ا١تاء  يف

أوؿ اإلسبلـ ،قالوا :ىذا بإعبلـ الصحايب بالنسخ ،وكذلك حديث  :كاف آخر األمرين منو 
الوضوء ٦تا مست النار .

تَػ ْرؾ

وأحيانًا يكوف ٔتعرفة التاريخ كما ذكر بعض العلماء -ولف كاف فيو نظر -لف حديث شداد بن أوس:


أفطر اٟتاجم واحملجوـ



قالوا :لف ىذا منسوخ؛ ألنو كاف يف فتح مكة ،والناسخ لو حديث ابن

أيضا ( -صائم ) ٤تل نظر عند العلماء ،فقالوا :لف
عباس أف النيب  احتجم وىو ٤ترـ صائم ،ولفظة ً -
ىذا ناسخ للحديث األوؿ؛ ألف الثاين حديث ابن عباس كاف يف فتح مكة ،أحيانًا يقولوف :يكوف النسخ

بداللة اإلٚتاع ،ليس باإلٚتاع نفسو؛ ألف اإلٚتاع ال ينسخ لكن بداللتو ،لذا أٚتع العلماء على شيء فإف

منسوخا بو.
اٟتديث يكوف
ً

نسخا ولكن ُيعلونو علة يف اٟتديث
العلماء -رٛتهم اهلل -علماء اٟتديث فيما يظهر أهنم ال ُيعلونو ً

نسخا كما ذكروا يف قتل شارب ا٠تمر يف ا١ترة الرابعة ،قالوا :بأنو
كما يصنع اإلماـ مسلم ،لكن ىنا ُيعلونو ً
منسوخ؛ ألف العلماء من الصحابة ومن بعدىم ٣تمعوف على أنو ال يقتل ولو شرب ا٠تمر أكثر من أربع

مرات.

معرفة الصحابة وأتباعهم
ومعرفة الصحابة وأتباعهم.
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"ومعرفة الصحابة وأتباعهم" ىذاف نوعاف من أنواع علوـ اٟتديث؛ ألننا لذا عرفنا الصحايب والتابعي ٘تيز
أيضا -فبل ٨تتاج لىل لثبات عدالتو يف الرواية؛ ألف الصحابة -
لنا ا١تتصل من ا١تنقطع ولذا عرفنا الصحابة ً -

رضي اهلل تعاىل -عنهم كلهم عدوؿ ،وال يسأؿ عنهم يف ذلك.

التابعي -أيضا -لذا عرفنا أف فبلنًا تابعيا فإف غالب التابعُت يتجوز العلماء فيهم لذا وجدت بعض
القرائن الدالة على أهنم سلموا من وصمة الكذب أو من ا٠تطأ الفاحش ،فإذا جاء عندنا راو مثبل من
التابعُت ومل يذكر ّترح وال تعديل لكن كانت روايتو عن الصحابة وروى عنو الثقاة ،يعٍت :مثل ىذا يتجوزوف
فيو وُيعلوف حديثو مقبوالٓ ،تبلؼ غَته من الطبقات األخرى ،فإهنم كلما ابتعدت الطبقة كلما تشددوا.
الصحايب :ىو َمن لقي النيب  مؤمنًا بو ومات على ذلك ،يعٍت :لقي النيب -صلى اهلل عليو وسلم،

مؤمنا
ىذا شرط ،أف يكوف لقي النيب -عليو الصبلة والسبلـ -يف حاؿ حياة النيب -عليو الصبلة والسبلـً -

بالنيب -صلى اهلل عليو وسلم ،فإف لقيو وىو كافر ،مث أسلم بعد ذلك ،فبل يكوف صحابيا ،ومثلوا لو برسوؿ
كافرا ،مث أسلم يف عهد عمر -رضي اهلل عنو ،فبل يسمى
قيصر لقي النيب  -عليو الصبلة والسبلـ ً -
صحابيا ،ال بد أف يكوف حاؿ لقاء النيب -عليو الصبلة والسبلـ -مؤمنًا ،كذلك ديوت على اإلسبلـ.
أما لذا لقي النيب -عليو الصبلة والسبلـ -مؤمنًا مث ارتد ومات على الكفر كعبد اهلل بن جحش فإنو ال
يسمى صحابيا؛ ألف الردة ٖتبط العمل وتُذىب الصحبة.

الصحابة -رضي اهلل عنهم -يتوفر ىذا يف الشخص فإنو يسمى صحابيا ،كذلك التابعي :وىو من لقي

الصحايب مؤمنًا بالنيب -عليو الصبلة والسبلـ -ومات على ذلك ،ومن التابعُت طبقة يسموف ا١تخضرمُت،
كافرا مث آمن
وا١تخضرـ :ىو من آمن بالنيب -عليو الصبلة والسبلـ -يف حياتو ومل يلقو ،أو أنو لقي النيب ً 
ومل يلقو بعد لديانو.

٥تضرما ،ىذه طبقة من كبار
لذا آمن بالنيب  والنيب  موجود لكنو مل يلق النيب  فيسمى
ً
طبقات التابعُت كقيس بن أيب حازـ ،كأيب عثماف ا١تهدي ،كمسروؽ ،ىؤالء آمنوا يف حياة النيب  لكنهم
مل يلقوا النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ىؤالء من كبار التابعُت.
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رواية األكابر عن األصاغر

ومن روى من األكابر عن األصاغر كرواية النيب 

عن ٘تيم الداري والصديق وغَتمها ،ويلقب -

أيضا -برواية الفاضل عن ا١تفضوؿ ،ورواية الشيخ عن التلميذ ،كرواية الزىري وحيِت بن سعيد وربيعة وغَتىم
ً

عن مالك.

ولسنادا ،يعٍت :أف يكوف أعلى
ىذا رواية األكابر عن األصاغر ،األكابر :يراد بو أحيانًا األكابر سنا
ً
لسنادا ،وتأيت األكابر
قدرا ،فاألكابر ..فتأيت األكابر سنا و ً
طبقة ،أو يكوف ا١تراد بو القسم الثاين وىو األكرب ً

قدرا ،ويًتكب من ىذا ثبلثة أنواع ،ثبلثة أشياء:
ً

وقدرا ،كرواية النيب -عليو الصبلة والسبلـ -عن أيب بكر
قد يكوف الراوي أكرب سنا ٦تن روى عنو ً

وقدرا -عليو الصبلة والسبلـ.
الصديق ،وروايتو عن عمر وروايتو عن سعد بن عبادة ،ىذا أكرب سنا ً

قدرا ،كما روى عبد اهلل بن دينار عن مالك بن أنس؛ عبد اهلل
وأحيانًا تكوف من رواية األكابر سنا ال ً

قدرا من اإلماـ مالك ،كذلك ربيعة روى عن تلميذه مالك ،فهو أكرب
بن دينار أكرب سنا لكنو ليس أكرب ً

قدرا من اإلماـ مالك.
سنا ال ً

قدرا ال سنا كروية اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -عن شيخو عبيد اهلل بن موسى
وأحيانًا يكوف الراوي أ كرب ً

قدرا منو وليس سنا ،فهذه كلها يطلق عليها رواية األكابر عن األصاغر ،لكن
العيشي ،اإلماـ أٛتد أكرب ً
ولسنادا؛ فلهذا كاف من أىم..يعٍت أو كانت معرفة ىذا النوع مهمة؛
غالب ما تطلق على رواية األكابر سنا
ً

ألجل أال يتوىم أف يف اإلسناد انقبلبًا على الراوي ،ألف عادة الصغَت ىو الذي يروي عن الكبَت ،لكن روى

الكبَت عن الصغَت ،فقد يُظن أف يف اإلسناد انقبلبًا على الراوي.

قدرا عن األصغر
قاؿ ا١تؤلف :ويلقب ً -
أيضا -برواية الفاضل با١تفضوؿ ،ىذا يتعلق ٔتا لذا روى األكرب ً

ولسنادا ،يقاؿ :كرواية
ولسنادا عن األصغر سنا
قدرا ،ورواية الشيخ عن التلميذ ..عادة الرواة األكرب سنا
ً
ً
ً
الزىري وحيِت بن سعيد وربيعة وغَتىم عن مالك ،يعٍت :الزىري روى عن اإلماـ مالك ،والزىري شيخ لئلماـ
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مالك ،فهو من رواية الشيخ عن تلميذه ،وكذلك حيِت بن سعيد روايتو عن مالك من رواية الشيخ عن
تلميذه ،وكذلك رواية ربيعة بن عبد الرٛتن.

رواية النظير عن النظير
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعاىل :ورواية النظَت عن النظَت ،كالثوري وأيب حنيفة عن مالك حديث

ِ
بنفسها من َوليها .



األًنُ أحق

بسم اهلل ،وصلى اهلل وسلم على رسوؿ اهلل ،وعلى آلو ومن اىتدى هبداه ،قاؿ ا١تؤلف" :ورواية النظَت

عن النظَت" ،ىنا النظَت عن النظَت ٖتتمل أف يكوف ا١تراد القرين عن القرين ،وىو مشهور عن العلماء ،رواية
األقراف بعضهم عن بعض ،وحيتمل أنو يريد بالنظَت ىهنا يريد بو معٌت أخص من القرين ،وىو أف يكوف كل
مشهورا بالعلم ،وقد مثل ىهنا برواية الثوري وأيب حنيفة عن مالك.
واحد منهما
ً

أيضا ولف كاف أصغر من أيب حنيفة ولكنو
الثوري يعترب قرينًا ١تالك ،ويعترب قرينًا أليب حنيفة ،مالك ً
أيضا قد يكوف مقاربًا لو يف اإلسناد؛ ألف الثوري تويف سنة مائة واثنُت وستُت ومالك مائة وتسعة وسبعُت،
ً
وأبو حنيفة تويف سنة مائة وٜتسُت ،فهم متقاربوف؛ فرواية الثوري وأيب حنيفة عن مالك ىذه تسمى برواية

القرين عن قرينو.
نبّو العلماء -رٛتهم اهلل -على ىذا النوع لئبل يظن ا١تطلع على اإلسناد أف يف اإلسناد خطأ أو أف فيو

تصحيفا وٖتر ًيفا ،فيظن أنو بدال من أف يقوؿ عن الثوري وأيب حنيفة ومالك أنو ٖترؼ عنده عن مالك ،ىذا
ً
قد يظنو الظاف لذا نبو العلماء على أف األقراف يروي بعضهم عن بعض .نعم.

معرفة رواية اآلباء عن األبناء
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ومعرفة رواية اآلباء عن األبناء كرواية العباس عن ابنو الفضل وعكسو ،وكذا رواية األـ عن ولدىا.
ىذا" :معرفة رواية اآلباء عن األبناء كرواية العباس عن ابنو الفضل وعكسو" ،يعٍت :عكسو معرفة رواية
األبناء عن اآلباء ،لكن قدـ رواية اآلباء عن األبناء ألهنا خبلؼ األصل ،األصل أف االبن يروي عن أبيو،
كثَتا جدا.
وىذه روايات كثَتة :ابن عمر عن أبيو ،عبد اهلل بن أٛتد عن أبيو ،ا١تعتمر بن سليماف عن أبيوً ،

يبقى بعد ذلك رواية األب عن ابنو ،ىذه خبلؼ األصل؛ ألجل أهنا خبلؼ األصل قدمها ا١تؤلف -

رٛتو اهلل -وذكر رواية األبناء عن اآلباء بقولو( :وعكسو) يعٍت :ألهنما نوعاف متقاببلف ولف كانت رواية
االبن عن أبيو ىذه رواية معروفة مشهورة ،وال يوقع يف ذلك اللبس ،أما ىنا لذا روى األب عن ابنو فإف ىذا
خبلؼ األصل ،فقد يظن ظاف أف يف اإلسناد خطأ وانقبلبًا وأف األصل أف يكوف االبن عن أبيو ،لكن ىذه
كثَتا كما مثل ا١تؤلف رواية العباس عن ابنو الفضل ،ورواية الفضل عن أبيو العباس كبلمها موجوداف
واقعة ً
كذلك.
قاؿ" :ورواية األـ عن ولدىا" ،قاؿ :كرواية أـ روماف عن عائشة -رضي اهلل عنها ،أـ روماف زوجة أيب
بكر روت عن ابنتها عائشة -رضي اهلل عنها ،فهذه من رواية األـ عن ولدىا ،كذلك رواية أنس عن ابنتو
أمينة يف الصحيح ىذا كلو من رواية األب عن ولده .نعم.

معرفة المدبج
ومعرفة ا١ت َدبج ،وىو رواية األقراف بعضهم عن بعض ،فإف روى أحدمها عن اآلخر ومل يرو اآلخر عنو
ُ
فغَت مدبج.
عرفو بقولو :وىو رواية األقراف بعضهم عن بعض ،اٟتديث ا١تدبج ىذا النوع
قاؿ" :ومعرفة ا١تدبج" مث ّ
من أنواع علوـ اٟتديث ،ال بد أف يكوف الراوي عن اآلخر ،ال بد أف يكونا قرينُت ،والقرين :ىو الذي
يكوف مشارًكا لو يف الطبقة يعٍت يف السن واإلسناد ،يكوف السن مقاربًا أو يكوف اإلسناد مقاربًاْ ،تيث
أيضا ..يعٍت :عادة يكوف ما بينو وبُت
يكوف شيوخهما وتبلميذمها متقاربُت يف السن ،أو تكوف األسانيد ً
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٤تددا أو متقاربًا ،ىذا الذي يسمى رواية
النيب -عليو الصبلة والسبلـ -لال يكوف عددىم غالبًا معينًا أو ً
األقراف؛ لذف ال بد يف ا١تدبج أف يكونا قرينُت ،والثانية :ال بد أف يروي أحدمها عن اآلخر.
ليس ا١تراد أف ىذا يروي نفس اٟتديث بعينو عنو ،وىذا يروي عنو ،ال! ولكن يريدوف :لذا كاف ىذا
يروي عنو أي حديث ،واآلخر يروي عن اآلخر أي حديث ،فإنا ٧تعل رواية ىذا ورواية ىذا ونسميو -
الرواية -رواية ا١تدبج.
ىذا مثل ما قالوا يف عائشة وأيب ىريرة؛ أبو ىريرة روى عن عائشة بعض األحاديث ،،وعائشة روت عن
أيب ىريرة بعض األحاديث ،ىذا نسميو -رواية عائشة عن أيب ىريرة -من ا١تدبج ،ورواية أيب ىريرة -رضي
اهلل تعاىل عنو -عن عائشة من ا١تدبج ،كذلك قالوا مالك واألوزاعي؛ مالك روى عن األوزاعي ،واألوزاعي
روى عن مالك ،فنسمي رواية مالك عن األوزاعي من رواية ا١تدبج ،ونسمي رواية األوزاعي عن مالك من
رواية ا١تدبج.
لذف فلها شرطاف
الشػرط األوؿ :أف يكونا قرينُت.
والشرط الثاين :أف يروي أحدمها عن اآلخر.
معرفة ا١تدبج ىذا مهم؛ ألف ا١تطلع على اإلسناد لذا مل يكن لو علم ٔتثل ىذه الروايات قد يظن أف يف
اإلسناد خطأ؛ ألنو من رواية األقراف بعضهم عن بعض.
عندنا قاؿ ا١تؤلف" :فإف روى أحدمها عن اآلخر ومل ِ
يرو اآلخر عنو فغَت مدبج" ،يعٍت فهو من رواية
يرو اآلخر عنو ،يعٍت لذا روى القرين عن قرينو ،لكن اآلخر مل ِ
األقراف ،لذا روى أحدمها عن اآلخر ومل ِ
يرو
قبل يف كبلـ ا١تؤلف بقولو" :رواية النظَت عن النظَت".
عنو؛ فهذا يسمى رواية األقراف ،وقد تكوف ىي ا١ترادة ُ

قالوا :عندنا زائدة بن قدامة ىذا روى عن زىَت بن معاوية ،ولكن زىَت بن معاوية ما روى عن زائدة بن

قدامة ،مع أهنما قريناف ،لكن افتقد شرطا من شروط ا١تدبج ،وىو أف يكوف أحدمها روى عن اآلخر ،زائدة
روى عن زىَت لكن زىَتا ما روى عن زائدة ،فصارت الرواية رواية األقراف وليست من رواية ا١تدبج.
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معرفة رواية اإلخوة واألخوات
ومعرفة رواية اإلخوة واألخوات ،كعمر وزيد ابٍت ا٠تطاب.
"ومعرفة رواية اإلخوة واألخوات ،كعمر وزيد ابٍت ا٠تطاب" ،يعٍت :من أنواع علوـ اٟتديث معرفة رواية
األخوة واألخوات ،يعٍت أف بعض األخوة يكونوف رواة ،وبعض األخوة قد يكوف يروي األخ وأخوه ،وقد
يروي األخ وأختو ،وقد تروي األخت وأختها ،فإذا عرفنا أف ىذا الراوي لو أخوة يرووف ،وعرفنا أف ىذا
الراوي لو أخت تروي ،وعرفنا أف ىذه األخت ٢تا أخت تروي؛ ىذا دينع من الوقوع يف التصحيف
والتحريف ،خاصة عندما يكوف االثناف متقاربُت ،خاصة يف العهد األوؿ؛ ألنو ما كاف ىناؾ يوجد النقط
واٟتروؼ متقاربة أحيانا.
مثل ما ذكروا يف رواية ٤تمد بن سَتين ومعبد بن سَتين ،معبد مقاربة حملمد يف الكتابة ،فا١تشهور
٤تمد ،ومعبد يروي لكن ليس ٔتشهور ،فإذا ورد يف اإلسناد معبد ،وال يعرؼ اإلنساف أف حملمد بن سَتين
أخا هبذا االسم؛ فإنو قد يظن أف اإلسناد فيو خطأ ،وأف الصحيح أنو ٤تمد.
كذلك يعٍت معرفتو مهمة؛ ألف غالب الرواة الذين تنقلب عليهم األٝتاء أو خيطئوف فيها لمنا ٖتدث يف
مثل ىذا النوع أحيانا ،كما جاء يف عمرو بن دينار وعبد اهلل بن دينار؛ ألهنم كانوا يعتمدوف على اٟتفظ،
فيحفظ على ا١تشهور أنو عمرو بن دينار ،وعبد اهلل أقل رواية من أخيو عبد اهلل بن دينار ،فأحيانا يوىم
بينهما وخيلط؛ فلذلك نبو العلماء عليهما حىت يتأكد اإلنساف من األخوة واألخوات ،وأف ىذا الراوي لو أخ
يروي ،حىت يكوف ٦تيزا ١ترويات ىذا عن مرويات ىذا ،حىت ال يقع ا٠تطأ ،خاصة حينما يكوف أحد
األخوين ضعيفا ،كما يف ٤تمد بن عيينة وسفياف بن عيينة ،سفياف ثقة من أئمة ا١تسلمُت وأخوه ٤تمد
ضعيف ،فاإل نساف الذي ال يعرؼ أف ىناؾ راويا اٝتو ٤تمد بن عيينة فقد يظن أف يف اإلسناد ٖتريفا أو
خطأ؛ فيقوؿ :لنو سفياف ،فيصحح اٟتديث بناء على ىذا ،نعم.
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السابق والالحق
ا٠تفاؼ وبُت
ومن اشًتؾ عنو الرواية اثناف تباعد ما بُت وفاّتما
كالسراج فإف البخاري روى عنو ،وكذا ّ
ّ

وفاّتما مائة وسبع وثبلثوف أو أكثر.

ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث يعرؼ بالسابق والبلحق ،وفيو تصنيف للخطيب البغدادي مطبوع،
كالسراج فإف البخاري روى عنو،
ىذا النوع يقوؿ" :ومن اشًتؾ عنو يف الرواية اثناف تباعد ما بُت وفاتيهما
ّ

وكذا ا٠تفاؼ وبُت وفاتيهما مائة وسبع وثبلثوف أو أكثر" ،ىذا ديكن ما يفهم واضحا لال با١تثاؿ ،عندنا
اإلماـ البخاري تويف سنة مائتُت وستة وٜتسُت ،وعندنا ٤تمد بن لسحاؽ السراج تويف ثبلٙتائة وثبلثة عشر،
وعندنا أبو اٟتسُت ا٠تفاؼ تويف سنة ثبلٙتائة -وليس مائتُت -تويف سنة ثبلٙتائة وثبلثة وتسعُت أو أربعة
وتسعُت أو ٜتسة وتسعُت ،على خبلؼ ،فعندنا أحد ىؤالء الرواة سابق واآلخر الحق ،واآلخر يشًتكاف يف
الرواية عنو؛ يعٍت فيو ثبلثة أطراؼ :فيها سابق ،والحق ،ومتعلق بالسابق والبلحق ،فيو ثبلثة أشياء.
عندنا السراج ا١تتوىف سنة ثبلٙتائة وثبلثة عشر ،ىو الذي يتعلق بو السابق والبلحق ،والسابق يف الرواية
عن السراج ىو اإلماـ البخاري ،تويف سنة مائتُت وستة وٜتسُت ،ىذا من رواية األكابر عن األصاغر؛ ألف
السراج ىذا يروي عن البخاري لكن البخاري روى عنو،
السراجّ ،
اإلماـ البخاري أكرب سنا وأكرب قدرا من ّ
اإلماـ البخاري روى عن السراج مع أن و أصغر منو بكثَت ،ولكنو روى عنو ،البخاري روى عن السراج،

والسراج متوىف سنة ثبلٙتائة وثبلثة عشر ،والبخاري تويف سنة مائتُت وستة وٜتسُت.
رواية البخاري نسميها السابق ،ونسمي رواية ا٠تفاؼ عن السراج؛ ألف ا٠تفاؼ روى عن السراج،
وا٠تفاؼ متأخر تويف سنة ثبلٙتائة وثبلث ة وتسعُت أو أربعة وتسعُت أو ٜتسة وتسعُت ،فنسمي رواية ا٠تفاؼ
البلحق ،فصار السابق البخاري ،والبلحق ا٠تفاؼ ،ومتعلق السابق والبلحق ىو السراج ،ىذا النوع من
أنواع علوـ اٟتديث يعرؼ بأنو السابق والبلحق.

رواية الوحدان
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فمن بعدىم ،كمحمد بن صفواف مل ِ
ومن مل ِ
يرو عنو غَت الشعيب.
يرو عنو لال واحد من الصحابة َ

ىذا نوع أيضا :من مل ِ
فمن بعدىم ،ىذا النوع يسمى الوحداف ،قولو:
يرو عنو لال واحد من الصحابة َ
ومن مل ِ
يرو عنو لال واحد ،سواء كاف ىذا ا١تروي عنو ِمن الصحابة أو َمن بعد الصحابة ،يعٍت لذا وجدنا
رجبل ال يروي عنو لال را ٍو واحد فقط فنسميو ىذا رواية الوحداف؛ ألنو واحد تفرد بالرواية عنو ،قاؿ ا١تؤلف:
يرو عنو غَت الشعيب ،كذلك عروة بن ا١تربد مل ِ
كمحمد بن صفواف األنصاري مل ِ
يرو عنو غَت الشعيب،
يرو عنو لال ولده ،كذلك سعيد بن ا١تسيب مل ِ
كذلك قُرة بن لياس مل ِ
يرو عنو لال ولده ،كذلك ا١تِ ْس َور بن
رفاعة مل ِ
يرو عنو لال اإلماـ مالك.
ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث ا١تتفرد عنو قسماف :لما أف يكوف صحابيا فهذا ال يسأؿ عنو ،ولما
فمن بعدىم ،فهذا ىو الذي يعرؼ عند
أف يكوف غَت صحايب ،فإذا مل يكن صحابيا بل كاف من التابعُت َ

يرو عنو لال راو واحد ،العادة أف الذي مل ِ
العلماء ٔتجهوؿ العُت؛ ألنو مل ِ
يرو عنو لال راو واحد يعترب ٣تهوال،
لكن يف طبقة التابعُت أو أتباع التابعُت أحيانا يػُتَ َج ّوز لذا كاف الراوي عنو من كبار الثقات ومل يعرؼ عنو أنو

أتى بشيء منكر.

من عرف بأسماء أو نعوت متعددة

ومن ُعرؼ بأٝتا ٍء أو نعوت متعددة ،كمحمد بن السائب الكليب ا١تفسر.
ىذا ىو من عرؼ ٍ
بأٝتاء أو نعوت متعددة ،كمحمد بن السائب الكليب ا١تفسر" ،يعٍت من أنواع علوـ
ُ
يعرؼ اإلنساف باألٝتاء أو الصفات اليت تكوف ١توصوؼ أو مسمى واحد؛ ألف بعض الرواة قد
اٟتديث نوع ّ

تكوف لو ...يسمى بأٝت اء متعددة أو يوصف بصفات متعددة كثَتة ،وىذا النوع من أنواع اٟتديث ىذا ٦تا
كذاب ،وقد
يكشف بو تدليس الشيوخ ،مثّل ا١تؤلف ٔتحمد بن السائب الكليب ا١تفسر ،ىذا عند العلماء ّ
كاف يدلسو عطية العويف ،يقوؿ :حدثنا أبو سعيد؛ فيظنوف أنو أبو سعيد ا٠تدري  ألف عطية العويف لو

رواية عن أيب سعيد ا٠تدري ،فيدلس ىذا يقوؿ :حدثنا أبو سعيد ،فيظن الظاف أنو أبو سعيد ا٠تدري.
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لكن لذا عرؼ أنو ٤تمد بن السائب الكليب ىذا يسمى ٤تمد بن السائب ،ويكٌت بأيب سعيد ،ويكٌت
بأيب ىشاـ ،ويكٌت بأيب النضر ،ويسمى ٤تمد بن السائب بن بشر ،ويسمى ٛتاد بن السائب ،استطاع أف
يتوصل لىل معرفة ىذا الراوي الذي ُدلس ،أما لذا كاف ال يعرؼ مثل ىذا النوع فقد خيفى عليو التدليس،

ضعف الثقة وقد يكوف العكس ،ىذا النوع من األنواع ا١تهمة ،نعم.
وقد ُُيَهل الثقة أو يُ َ

معرفة الكنى واألسماء واأللقاب
ومعرفة األٝتاء والكٌت واأللقاب.
معرفة الكٌت واألٝتاء واأللقاب ،ىذا يعٍت يكوف عنده معرفة بأٝتاء الرواة وكناىم وألقاهبم ،حىت ال يظن
أف الواحد ٚتاعة؛ ألنو قد يكوف عندنا ٣تموعة من الناس يشًتكوف يف اسم ،أو يشًتكوف يف لقب ،أو
يشًتكوف يف كنية ،فقد يظن الظاف أهنم كلما وردوا يف األسانيد أف ىؤالء يكوف ىو شخص واحد ،مثل لذا
جاءنا مثبل سفياف الثوري وسفياف بن عيينة ،جاءنا يف اإلسناد سفياف ،أحيانا يشًتكاف يف الشيوخ
والتبلميذ ،عند العلماء قواعد وضوابط ١تثل ىذا ،قالوا مثبل يف السفيانُت لذا صار فيو اختبلؼ يف الغالب
أنو يراد بو الثوري ،لذا كاف الراوي عنو  +تعُت أنو الثوري وليس ابن عيينة ،كذلك حيصل يف اٟتمادينٛ :تاد
بن سلمة ،وٛتاد بن زيد ،لذا عرفنا ىذا ميزنا بُت الرواة الذين ..يعٍت عرفنا األٝتاء والكٌت واأللقاب ٘تكنا
من معرفة مثل ىذه األشياء.
عندنا يعٍت ذكروا عن اإلماـ علي بن ا١تديٍت -رٛتو اهلل -أنو أخطأ يف مثل ىذا ،وذلك أف سهيل بن
أيب صاحل لو أخ يقاؿ لو عبد اهلل ،وجاء يف بعض األحاديث تسميتو َبعباد ،يف بعض األسانيد تسميتو
وعباد ،لكن لذا عرفنا أف ىذا الراوي يسمى
بعباد ،فظن علي بن ا١تديٍت -رٛتو اهلل -أهنما اثناف أف عبد اهلل َ
بأٝتاء متعددة عرفنا أف ىذه األٝتاء تطلق على واحد ،ولذا عرفنا العكس عرفنا أف الرواة قد يشًتكوف يف

اسم واحد ٘تيز ذلك.
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معرفة من اشتهر باالسم دون الكنية وعكسو
ومعرفة مفردات ذلك ،ومن اشتهر باالسم دوف الكنية وعكسو.
يعٍت معرفة مفردات ذلك ،ىذا ا١تفروض أف يكوف تابعا للنوع الذي قبلو؛ ا١تفروض" :معرفة األٝتاء
والكٌت واأللقاب ومعرفة مفردات ذلك" ،أو يكوف نوعا منفصبل ،مث يأيت" :ومن اشتهر باالسم دوف الكنية
األوىل لكن الًتقيم ..يعٍت با١تفردات ىنا يقوؿ :ومعرفة مفردات ذلك ،يعٍت أف األٝتاء
وعكسو" ،ىذا ْ
والكٌت واأللقاب قد تقع فيها أٝتاء أو كٌت أو ألقاب مفردة ،يعٍت ال يشارؾ الراوي فيها أحدا ،يعٍت ال
يشارؾ الراوي فيها أحد من الناس ،يعٍت ما ٧تد ىذا اللقب لال يطلق عليو ،ما ٧تد ىذا االسم لال يطلق
عليو ،ما ٧تد ىذه الكنية لال تطلق عليو.
قالوا مثل :سفينة موىل النيب -عليو الصبلة والسبلـ -ما يف سفينة لال موىل النيب -عليو الصبلة
والسبلـ -ىذا لقب ،مثل مندؿ ىذا أيضا لقب ،مثبل عندنا أٛتد بن عجياف ىذا اسم لواحد فقط ،عندنا
العبيدين ىذا واحد ،لكن ليس ىناؾ اثناف هبذا االسم ،أبو
شكل بن ٛتيد ىذا اسم لواحد ،عندنا أبو ُ
العشراء الدارمي أيضا واحد ،نعم فإذا عرفنا ىذه األٝتاء أو الكٌت واأللقاب ا١تفردة حفظنا أنو ليس يف
ُ
الباب لال فبلف ،فمىت ما ورد علينا يف أي لسناد عرفنا أنو فبلف؛ ألنو ال يسمى وال يكٌت وال يلقب من

الرواة هبذا اللقب لال ىو.
"ومن اشتهر باالسم دوف الكنية وعكسو" ،يعٍت أننا نعرؼ ا١تشتهرين باألٝتاء دوف الكٌت؛ ألف بعض
الرواة يشتهروف باألٝتاء لكن ال يعرفوف بالكٌت ،مثل الزبَت بن العواـ يكٌت بأيب عبد اهلل ،لكن ا١تشهور أنو
الزبَت ،مثل عندنا عبد اهلل بن عمرو بن العاص يكٌت بأيب ٤تمد ،لكنو مشهور بأنو عبد اهلل بن عمرو بن
العاص ،عندنا بعض الرواة على العكس من ذلك يشتهروف بالكٌت دوف األٝتاء ،يعٍت مشهور بكنيتو دوف
اٝتو ،كأيب ىريرة وأيب ثعلبة ا٠تشٍت وأيب بكر الصديق  ىؤالء معروفوف بكناىم ،مشهوروف بالكٌت لكن
أٝتاءىم غَت مشهورين هبا ،وبعضهم قد يكوف مشتهرا هبذا ،وىذا كما ذكروا يف أيب موسى األشعري،
مشهور بالكنية ومشهور بأنو عبد اهلل بن قيس؛ و٢تذا جاء يف األحاديث هبما ،نعم.
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معرفة من وافق اسمو اسم أبيو
ومن وافق اٝتو اسم أبيو.
" ومن وافق اٝتو اسم أبيو" :بعض الرواة قد يكوف اٝتو اسم أبيو ،كما يف عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر

بن ا٠تطاب 

لذا عرفنا أف ىناؾ بعض الرواة يسمى باسم أبيو؛ ىذا يدفع توىم أف يكوف يف اإلسناد

ٖتريفا أو تكرارا؛ ألف الواقف على اإلسناد قد يظن أف عبد اهلل مكرر ،أو يظن أف يف اإلسناد ٖتريفا ،وأنو
عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل ،وال يعتقد أنو عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب  ألنو يعتقد
عادة أف األب ال يسمي ابنو باٝتو.
كذلك ذكروا يف اٟتسن بن اٟتسن بن علي بن أيب طالب  ىذا اٟتسن بن اٟتسن قد يظن الظاف
أنو اٟتسن عن اٟتسن ،قد يظن الظاف أنو ...لذا رأى اٟتسن عن أبيو وليس يف اإلسناد كلمة أبيو ،يقوؿ:
اٟتسن عن اٟتسن بن علي بن أيب طالب ،قد يظن أف اٟتسن ىذا ليس ىو ولد اٟتسن بن على بن أيب
طالب  كذلك ذكروا أيضا من ضمنهم اٟتجاج بن اٟتجاج األسلمي يأيت فيو مثل ىذا اإلشكاؿ ،يظن
الظاف لذا قاؿ :اٟتجاج عن اٟتجاج يعتقد أنو اٟتجاج بن اٟتجاج فيحرؼ عن لىل كلمة ابن؛ فدفعا ٢تذا
التوىم ذكر العلماء ىذا.

المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق وما تركب منهما والمتشابو
وا١تؤتلف وا١تختلف ،وا١تتفق وا١تفًتؽ ،وما تركب منهما ،وا١تتشابو وا١تنسوب لىل غَت أبيو.
ىذه أربعة أنواع ،ا١تؤتلف وا١تختلف ،وا١تتفق وا١تفًتؽ ،وما تركب منهما ،وا١تتشابو؛ ىذه األنواع مهمة
ألهنا ٘تنع ا٠تلط واللبس بُت الرواة ،ا٠تلط واللبس يف الرواة ،فا١تؤتلف وا١تختلف ،ا١تؤتلف :ىو االتفاؽ يف
صورة ا٠تط مع االختبلؼ يف النطق ،عندنا اآلف كلمة أٛتد ،ىذه أٛتد ويف بعض الرواة اٝتو أٚتد بن
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ُعجياف ،فيو أٛتد وفيو أٚتد ،العلماء يقولوف يف صورة ا٠تط بقطع النظر عن النقط أو الشكل؛ ألهنا يف ىذا

الباب ال اعتب ار ٢تا؛ ألف أصل النقط والشكل حادث ،لكن صورة ا٠تط لذا كتبنا كلمة أٛتد أو أٚتد ٣تردة
عن النقط والشكل تقرأ واحدا ،صورة ا٠تط واحدة ،ىذا يسمى مؤتلف يف الصورة ٥تتلف يف النطق؛ ألننا
لذا نطقنا نقوؿ أٚتد ،ولذا نطقنا اآلخر نقوؿ أٛتد ،ىذا يسمى مؤتلف ،يعٍت ائتلف يف الصورة واختلف يف
النطق.
النوع الثاين :وىو ا١تتفق وا١تفًتؽ وا١تتفق يف صورة ا٠تط ،ا١تفًتؽ :يعٍت يتفق يف االسم ويعٍت يتفق يف
صورة ا٠تط ،لكن األشخاص ٗتتلف ،عندنا أٛتد بن جعفر بن ٛتداف؛ ىذا االسم لو قرأتو جملموعة من
الرواة أو األشخاص لكن ذواّتم ٥تتلفة ،أحدىم نيسابوري ،وأحدىم يقاؿ لو القطيعي ،وأحدىم ينسب لىل
مكاف آخر ،لكن اتفقوا يف ا٠تط والنطق ،لنا اآلف نطقهم أٛتد ،لكن أٛتد ىذا ليس ىو أٛتد اآلخر،
الشخص ىذا ٥تتلف عن الشخص اآلخر ،فهذا يسمى متفق؛ ألنو متفق يف الصورة والنطق ،مفًتؽ يف
اٟتقيقة ،ىذا فبلف وىذا فبلف.
قاؿ " :وما تركب منهما " ،ىذا ما تركب منهما ىو نوع من أنواع ا١تتشابو -كما سيأيت لف شاء اهلل-
األوىل أنو يقوؿ ا١تتشابو ،كما يذكره العلماء ويقسموف ا١تتشابو لىل أنواع.
كاف ْ

ا١تتشابو عندنا أحيانا ..أو ا١تتشابو ىو نوع مركب من ا١تؤتلف وا١تختلف ،ومن ا١تتفق وا١تفًتؽ ،عندنا

اآلف لذا قلنا :عبد اهلل بن خباب وعبد اهلل بن جناب ،الكلمة األوىل "عبد اهلل" ىذه متفقة يف الصورة
والنطق ،و"خباب" ىذه مع "جناب" مؤتلفة يف الصورة ٥تتلفة يف النطق ،فصار عندنا يكوف االتفاؽ يف
االسم واالختبلؼ يف اسم األب؛ ألف األب جناب وخباب فيو اختبلؼ ،واسم الشخص أو الراوي اٝتو
واحد ،االسم واحد واٟتقيقة ٥تتلفة؛ ألف ىذا ذات وذاؾ ذات أخرى ،ىذا مركب من النوعُت ىذا يف األوؿ
يسمى متفق ،ويف الثاين يكوف من باب ا١تؤتلف وا١تختلف.
قالوا :عندنا نابت بن يزيد وثابت بن يزيد ،نابت وثابت ،نابت مع ثابت ىذا يسمى من ا١تؤتلف؛ ألف
صورة ا٠تط واحدة ،فهو مؤتلف يف الصورة ،لكنو يف النطق ٥تتلف؛ ألننا لذا نطقنا نقوؿ :ىذا نابت وىذا
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ثابت لكن يف الكتابة صورة ا٠تط واحدة ،فهذا مؤتلف ٥تتلف يف االسم ،ويف اسم األب "يزيد" متفق،
فجمع عندنا بُت ..يكوف ىناؾ اختبلؼ يف االسم واتفاؽ يف اسم األب .عندنا ٤تمد بن عبد اهلل
ا١تخَرمي ،واآلخر ا١تخرمي٤ ،تمد بن عبد اهلل اتفقا يف االسم مع اسم األب واالختبلؼ يف النسبة؛ ألف
ْ
ا١تخَرمي وا١تخرمي كتابتهما واحدة لكن النطق ٥تتلف ،ففيو اتفاؽ يف األوؿ ٤تمد مع ٤تمد متفق وعبد اهلل
ْ

مع عبد اهلل متفق ،ا١تخرمي مع ا١تخرمي ىذا من باب ا١تختلف ،فهذا فيو اختبلؼ يف النسبة.

ىذا النوع من أنواع علوـ اٟتديث يسمى ا١تتشابو ،وقوؿ ا١تؤلف قبل ذلك" :وما ركب منهما" ،ىذا
يدخل فيو ما تقدـ ،يدخل فيو أحد األنواع الثبلثة؛ ألف كبلـ ا١تؤلف ليس بينا يف ا١تراد هبذا ،ليس بينا يف
ا١تراد هبؤالء؛ ألف ما ذكره العلماء يف التقسيم أف ا١تتشابو يف أصلو مركب من النوعُت ،نعم.

معرفة المنسوب إلى غير أبيو
وا١تنسوب لىل غَت أبيو كببلؿ بن ٛتامة.
وا١تنسوب لىل غَت أبيو ،ىذا النوع مهم؛ ألف الراوي لذا نسب لىل أبيو أحيانا قد يتوعر طريق الوصوؿ
لليو ،ال تستطيع أف ّتتدي لليو؛ ألف العادة أف الرواة ينسبوف لىل آبائهم ،لكن يف بعض الرواة ينسب لىل
غَت أبيو ،لما ينسب لىل أمو كببلؿ بن ٛتامة ،وىو ببلؿ بن رباح  وكشرحبيل بن حسنة ىذا منسوب
لىل أمو ،وأحيانا ينسب الراوي لىل جده وقد ينسب لىل جدتو وقد ينسب لىل رجل آخر يف معٌت من
ا١تعاين ،كما قالوا يف ا١تقداد بن معد ،قالوا :لنو يقاؿ لو ا١تقداد بن األسود واألسود ىذا زوج أمو؛ لمنا لقب
بذلك ألنو كاف ربيبا لو ،ألف ا١تقداد كاف ربيبا لؤلسود -رضي اهلل تعاىل عنو وأرضاه.-

النسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وىي بخالفو
والنسبة اليت يسبق لىل الفهم منها شيء ،وىي ٓتبلفو ،كأيب مسعود البدري فإنو نز٢تا ومل يشهدىا.
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الراوي أحيانا يُنسب لىل شيء ،فبمقتضى الشهرة تنصرؼ النسبة لىل ذلك الشيء ،مع أنو ليس منسوبا

لليو يف حقيقة األمر ،كما ذكروا يف أيب مسعود البدري  يقاؿ :يف العادة لذا قالوا بدري ينصرؼ لىل من
شهد غزوة بدر ،ىذا ىو الغالب ،لكن ىنا ذكر بعض العلماء -ولف كاف فيو خبلؼ -أف أبا مسعود
البدري  مل يشهد بدرا ولمنا نزؿ ا١تكاف الذي يسمى بدرا فسمي بدريا ،وقالوا أيضا :مثل خالد اٟتذاء
رٛتو اهلل -ىذا يقاؿ لو خالد اٟتذاء وليس على ظاىر اللقب؛ ألف اٟتذاء عادة ينسب لىل صناعةاألحذية؛ ولكن ا١تراد ىنا ُٝتي هبذا االسم ألنو كاف ُيلس ّتوار اٟتذائُت ،نعم.

المبهمات التي تقع في اإلسناد
وا١تبهمات.
وا١تبهمات يعٍت ا١تبهمات اليت تقع يف اإلسناد؛ لذا كاف يف اإلسناد مبهم غَت مسمى ،أو يف ا١تنت مبهم
غَت مسمى ،فيسم ى مبهما ،كأف يقاؿ :عن رجل أو عن أخي فبلف ،أو عن عم فبلف أو عن أخت فبلف،
أو عمة فبلف أو خالة فبلف ،أو ابن عم فبلف أو عن رجل ،أو عن من حدثنا أو ٨تو ذلك ،ىذه تسمى
ا١تبهمات؛ ألهنا مل تسم.
ىذه ا١تبهمات فائدة معرفتها أهنا لذا وقعت يف اإلسناد فإهنا تضعف اإلسناد؛ ألف اإلهباـ نوع من أنواع
عمن
اٞتهالة لذا كاف غَت الصحايب ،أما الصحايب فبل تضره اٞتهالة ،لو قاؿ :عن رجل من الصحابة ،أو ّ

ٝتع النيب 

ىذا ال يضر ،لكن لذا وقع يف اإلسناد غَت الصحابة -رضي تعاىل اهلل عنهم -فإنو حينئذ

يقاؿ اإلسناد ىنا ضعيف؛ ألف فيو فبلف وىو مبهم ،واإلهباـ نوع من أنواع اٞتهالة ،لذا جاءنا طريق آخر
تبُت ىذا
يبُت ىذا ا١تبهم ويسميو ،فننظر لذا كانت الطريق األخرى طريق صحيحة وقوية و٤تفوظة فإهنا ّ
الرجل ،سواء كاف ثقة أو غَت ثقة ،وينبٍت عليو اٟتكم ،أما لذا كانت الرواية ليست قوية فبل ديكن أف تبُت
ىذه الرواية.
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النوع الثاين يقع يف ا١تنت ،يأيت يف منت اٟتديث :دخل رجل على النيب  أو وافت النيب 

امرأة

فقالت لو ،ىذا ما يضر ولف كاف أحيانا تسميتو فيو فوائد خاصة يف باب الناسخ وا١تنسوخ ومعرفة الفضائل،
لكن يف العادة أنو ال يضر يف اٟتديث شيئأ ،تعٌت أنو ال يًتتب عليو تصحيح وال تضعيف للحديث؛ ألف
اٞتهالة فيو حينئذ ال تضر؛ ألف االعتبار لمنا ىو يف ما قالو النيب -عليو الصبلة والسبلـ -أو فعلو أو حكم
بو.

معرفة التاريخ والوفيات
والتواريخ والوفيات.
والتاريخ والوفيات :التاريخ معرفتو مهمة؛ ألف بو نعرؼ تاريخ ٝتاع الراوي ،ونعرؼ ىل أدرؾ الراوي
ذلك الراوي اآلخر أو ال ،ونعرؼ أيضا بو الرحبلت ،تواريخ الرحبلت و٨توىا؛ فالتاريخ ىنا عاـ يشمل ٚتيع
ما يؤرخ عن الراوي ،يف والدتو ويف تاريخ ٝتاعو ويف تاريخ رحلتو ،وتاريخ وفاتو ،وتاريخ لقياه الشيوخ وتاريخ
اختبلطو؛ لذا اختلط فهو مهم ألف أحيانا ت ًتتب صحة اٟتديث وضعفو على معرفة التاريخ ،لذا عرفنا أف
فبلنا اختلط سنة مائة وثبلثُت ،وعرفنا أف فبلنا مل يلتق بو لال يف سنة اثنتُت وثبلثُت ،فإننا ٨تكم على
اٟتديث حينئذ بأنو ضعيف؛ ألنو من رواية فبلف عن فبلف بعد االختبلط ،كما سيأيت -لف شاء اهلل -يف
ا١تختلطُت.
وقولو والوفيات ىذا نوع من أنواع التواريخ؛ ألف معرفة تاريخ الوفيات داخلة يف التاريخ ،التاريخ
والوفيات تارة تعرؼ ...مؤرخة بالسنة ،وقد تكوف بالشهر ،وقد تكوف باليوـ ،وأحيانا تكوف مؤرخة
باألحداث؛ مثبل فبلف تويف عاـ الرمادة ،فبلف تويف بعد اٞتمل ،فبلف مثبل تويف يف خبلفة عبد ا١تلك بن
مرواف ،وىكذا أحيانا حيدد بالتاريخ ،وأحيانا حيدد باٟتدث ،وأحيانا قد يكوف تارخيا مقاربا ،وأحيانا ال
يكوف مقاربا.
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معرفة التاريخ والوفيات ىذا مهم؛ و٢تذا كاف بعض السلف يقوؿ١ :تا كذب الرواة واستعمل الرواة
الكذب استعملنا ٢تم التاريخ؛ ألنو ل ذا ورد عليهم الراوي قالوا :مىت ٝتعت فبلف ،لذا قاؿ مثبلٝ :تعتو سنة
مائة وٜتسُت تبُت ٢تم أحيانا أف الراوي ىذا قد تويف قبل سنة مائة وٜتسُت ،أو يكوف مثبل يقوؿٝ :تعت
منو مثبل يف مكة ،مىت؟ يقوؿ مثبل عاـ مائة وأربعُت فيتبُت أنو يف عاـ مائة وأربعُت ليس يف رحلة لىل مكة،
فيحكموف أنو لما أخطأ أو كذب ،نعم.

معرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيو
ومعرفة الثقات والضعفاء ،ومن اختلف فيو؛ فَتجح با١تيزاف.
ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيو ،ىذا يرجع لىل ما تقدـ وىو معرفة صفة الراوي ،ىذا لو
عبلقة بصفة الراوي ،معرفة الثقات والضعفاء ،يعٍت مهمة ألننا نعرؼ أوال الكتب اليت تذكر مثل ىؤالء؛ ألف
ىناؾ كتب ٥تتصة بالثقات وكتب ٥تتصة بالضعفاء ،وكتب ٕتمع بُت الثقات والضعفاء ،فهذه معرفتها مهمة
والكبلـ فيها طويل جدا.
ثانيا معرفة ىؤالء الذين يوثقوف أو يضعفوف ،ومناز٢تم يف اٞترح والتعديل؛ ألنو ليس كل من وثق نقبل
قولو وليس كل من ضعف نقبل قولو ،الثالثة -كما مر -نعرؼ ألفاظ التوثيق ونعرؼ ألفاظ التضعيف ،ال
بد من ىذا.
قاؿ ومن اختلف فيو فَتجح با١تيزاف ،يعٍت أنو من اختلف فيو فَتجح با١تيزاف وىو ا١تيزاف الذي عرؼ من
كبلـ األئمة والعلماء يف باب اٞترح وا لتعديل؛ ألف ٢تم ضوابط دييزوف هبا يف مثل ىؤالء الرواة ،فأحيانا مثبل
قد خيتلف الرواة يف راو بعضهم يوثقو وبعضهم يضعفو ،فنجد مثبل أف الذىيب يقوؿ ثقة١ ،تاذا قاؿ ثقة؟ ألف
من ضعفو كاف من ا١تتشددين ومل يربىن على تضعيفو.
قد أحيانا يضعف مثبل ...خيتلفوف يف راو فنجد أف ابن حجر يقبل التضعيف ،خيتار التضعيف دوف
التوثيق؛ ألنو رأى أف ا١توثق متساىل ،وأف ا١تضعف معتدؿ ،رأى أف ا١تضعف أيضا من أىل بلد ىذا الرجل

98

التذكرة يف علوـ اٟتديث

وىم أدرى ْتالو ،فهناؾ قواعد ليست ٤تصورة بشيء معُت لكنها قواعد غالبا لذا تبعها اإلنساف فإف ميزانو
يف الرواة يكوف منضبطا ولال قد يقع يف التناقض بُت ا١تتماثبلت ،كما حيصل يف كثَت من الرواة يقع فيو
التناقض بُت راويُت تشاهبا أو ٘تاثبل فيما قيل فيهما ،والقرائن فيهما واحدة ،فلعدـ ضبط ىذه القواعد
ولدراكها على وجهها خيطئ فيوثق الضعيف ويضعف الثقة.

من اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم
وخ ِرؼ منهم ،فمن روى قَػْب َل ذلك عنهم قُبِ َل ولال فبل ،ومن
ومن اختلط يف آخر عمره من الثقاتَ ،

احًتقت كتبو أو ذىبت فرجع لىل حفظو فساء ،ومن حدث ونسي مث روى عمن روى عنو.

ىذا ..النوع األوؿ :ومن اختلط يف آخر عمره من الثقات وخرؼ منهم فمن روى قبل ذلك عنهم قبل
ولال فبل ،ىذا يعرؼ برواية ا١تختلط ،وىذا من أىم أنواع علوـ اٟتديث؛ ألف االختبلط شيء يرجع لىل
ضبط الراوي يف زمن معُت ،فهناؾ رواة ثقات ،ىم ثقاة ولكنهم يف بعض األزماف من أعمارىم حديثهم
ضعيف فضبطهم ليس ضعيفا مطلقا ولكنو ضعيف يف زمن معُت وىو زمن االختبلط.
ا الختبلط :يقولوف لنو فساد العقل وعدـ انتظاـ األقواؿ واألفعاؿ بسبب من األسباب لما بأف يكوف
اإلنساف قد َخ ِرؼ يعٍت كرب سنو فبلغ حد ا٢تذياف وعدـ اإلدراؾ والتمييز ،أو يكوف مثبل حيدث من كتبو وال
حيفظها فحصل لو عمى يف عيونو فصار حيدث من حفظو فيخطئ وخيلط ،أو كاف نإتا عن عرض من
األعراض أو عن مرض أو عن مثبل احًتاؽ كتب كما ذكر ا١تؤلف ،أو ضياع كتب أو ٨تو ذلك ،مثل ىذا
لذا رجع لىل كتبو بعد احًتاقها وىو يعٍت لذا رجع لىل حفظو بعد أف احًتقت كتبو فإنو ال يضبط ألف
اعتماده على التحديث من كتابو ،عدـ ضبطو ىا ىنا ووقوعو يف األخطاء يسمى ٗتليطا ،لذا كثر منو يقوؿ
العلماء ىذا ٥تلط ،كما قالوا يف ليث بن أيب سليم وقالوا يف ابن ٢تيعة وغَته ،ىؤالء خلطوا ألهنم ما كانوا
يعتمدوف على حفظهم كانوا يعتمدوف على الكتب.
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رواية ا١تختلط عند العلماء ال ٨تكم عليها بالضعف وال ٨تكم عليو بالقبوؿ ا١تطلق ،لكن نفصل يف
حالو ،نقوؿ ننظر فيو ،من روى عنو قبل أف خيتلط وكاف ىذا الراوي من الثقاة ىذا ا١تختلط من الثقاة ٨تكم
على حديثو بأنو صحيح ،لذا روى عنو بعد االختبلط نقوؿ حديث ضعيف؛ ألف ىذا الراوي ولف كاف ثقة
لال أنو يف ىذا الزمن الذي حدث عنو ذلك الراوي يعترب ضعيفا ،أما لذا كاف الراوي الذي خلط أصلو
ضعيف يعٍت عرفنا أنو ضعيف قبل االختبلط ،ولكن زاد االختبلط ضعفا فهذا اٟتديث عنو قبل االختبلط
وبعد االختبلط ضعيف ،لكن الكبلـ يف الثقات ،لذا كاف ثقة واختلط ننظر نقوؿ :من روى عنو قبل
االختبلط نصحح حديثو ،ومن روى عنو بعد االختبلط فإننا ال نصحح حديثو ،قالوا سعيد بن لياس
اٞتَُريْ ِري ىذا ٦تن خرجنا يف الصحيحُت ومن الثقاة ا١تعروفُت لكنو اختلط فقاؿ العلماءٝ ..تع منو قبل
االختبلط شعبة واٟتماداف والثوري ،فإذا جاء حديث رواه الثوري عن سعيد بن لياس اٞتريري نقوؿ ىذا
صحيح ألف سفياف الثوري روى ع ن اٞتريرى يف حاؿ ضبطو ال يف حاؿ اختبلطو ،لذا روى عنو شعبة نقوؿ
روى عنو يف حاؿ ضبطو ال يف حاؿ اختبلطو ،لكن لذا جاءنا حديث آخر من رواية لسحاؽ األزرؽ عن
اٞتريري فالعلماء يقولوف اٟتديث ضعيف علتو أنو من رواية لسحاؽ عن اٞتريري وقد اختلط ،روايتو عنو بعد
االختبلط ،بعد ذلك.
قاؿ " :ومن حدث ونسي مث روى عمن روى عنو " ،يعٍت أف ىناؾ نوع من أنواع اٟتديث يتعلق ٔتن
حدث ونسي يعٍت الروي قد حيدث ْتديث فينسى أنو حدث بو فهذا لو يعٍت عند العلماء لو حالتاف:
اٟتالة األوىل :أف ينكر أف ىذا اٟتديث من حديثو يقوؿ ليس ْتديثي ،لذا كاف ثقة قاؿ ىذا ليس
ْتديثي ومل أحدث بو ،فيقوؿ العلماء يكوف اٟتديث ىنا ضعيفا ،لذا كاف الراوي عنو ثقة يقوؿ الذي يروي
عنو وىو ثقة أنت حدثتٍت هبذا اٟتديث يقوؿ :ما حدثتك هبذا اٟتديث ،قاؿ العلماء ىذا ُيئ فيو نوع من
أنواع العلة ،وقد سبق أف ا١تعل من أدؽ العلوـ ،قاؿ العلماء ىذا اٟتديث ضعيف ورجالو ثقاة ،لكن لعبلؿ
اٟتديث ..يعٍت ال ٧تزـ ىل فعبل ىذا حدث ونسي أو أف ذلك الذي حدث عنو ىو الذي نسي ؟ لنا نعلم
أف ىذا اٟتديث فيو علة لكن ال ندري جهة العلة ىل ىو ىذا أو ىذا؛ ألهنما ثقتاف لكن اٟتديث يف نفسو
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ال يقبل يعترب ضعيفا ألف األصل الذي رواه أنكره ،ىذا يقولونو لذا أنكره جازما باإلنكار ،أما لذا قاؿ..
يعٍت حدث ونسي أنو من حديثو لكن ما رده جازما برده قاؿ :ال أدري ىل ىو من حديثي أو ليس من
حديثي ،ال أتذكر ىل حدثت بو أو مل أحدث بو قالوا القوؿ ما قالو الراوي عنو؛ ألنو ثقة وقد حدث ،لذا
كاف ثقة يعٍت روى عنو وقد حفظ ما نسيو ىذا ،فعندئذ يكوف اٟتديث يف ىذه اٟتالة يصح نسبتو لىل من
نسيو.
ذكر بعض العلماء يف ذلك مثاال مشهورا وىو رواية الداروردي روى حديثا عن ربيعة بن أيب عبد الرٛتن
وسهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة أف النيب  " -  -قضى بالشاىد واليمُت " فأراد الدروردي
أف يأخذ ىذا اٟتديث مشافهة من سهيل بن أيب صاحل فقاؿ لو :حدثٍت ربيعة عنك أنك قلت كذا وكذا
فقاؿ سهيل ..أنكره سهيل بن أيب صاحل ،أنكر أف يكوف ىذا حديثو لكنو أنكره ليس جازما بو ،نسي أنو
قد حدث بو ،قاؿ الدروردي فسمعتو بعد ذلك يعٍت ٝتع الدارودي سهيل بن أيب صاحل يقوؿ :حدثٍت ربيعة
بن عبد الرٛتن أين حدثتو عن أيب عن أيب ىريرة عن النيب  -  -فصار سهيل الذي نسي اٟتديث ال
حيدث بو عن أبيو ألنو غَت جازـ لكن حيدث عن ربيعة ألنو حفظ اٟتديث أنو حدثو عن أبيو ،فأرجع
اٟتديث لىل نفسو وىو معٌت قولو :مث رواه عمن روى عنو.

معرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبالد والصناعة والحلى
ومعرفة طبقات الرواة والعلماء وا١توايل والقبائل والببلد والصناعة واٟتُلَى.
وىي ُعجالة للمبتدئ فيو ومدخل للتأليف السالف ا١تشار لليو أوال فإنو جامع لفوائد ىذا العلم

وشوارده ومهماتو وفرائضو ،وهلل اٟتمد على تيسَته وأمثالو.

فرغت من ٖترير ىذه التذكرة يف ٨تو ساعتُت يف صبيحة يوـ اٞتمعة سابع عشرين ٚتادى األوىل عاـ
ثبلث وستُت وسبعمائة ،أحسن اهلل بعضها وما بعدىا يف خَت ،آمُت.
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واٟتُلَى :ألف اٟتُلَى ٚتع ِحلية على خبلؼ القياس ،القياس ِحلى ،لكنهم قالوا أهنا ٝتعت أنو ُحلَى،
فاٟتُلَى ٚتع ِحلية واٟتِلية ا١تراد هبا الصفات اليت تكوف يف الشخص.

طيب :عندنا قولو ومعرفة طبقات الرواة والعلماء ،طبقات الرواة ىي جزء من التاريخ لكن ٢تا

خصوصية ،التاريخ يذكر عن الشخص ما قيل فيو ويذكر األحداث ،عموـ ما ُيري يف التاريخ يذكر يف
التاريخ ،لكن علم الطبقات خيتلف ،طبقات الرواة معناه ىو حصر الرواة يف وصف معُت ،نقوؿ ىذه طبقة
الصحابة ،عندنا أبو بكر  متقدـ ،وعندنا واصلة بن األسقع وسهل بن سعد وأنس من ا١تتأخرين ،لكن
نقوؿ ىؤالء طبقة ٚتعهم وصف واحد وىو الصحبة ،التابعوف كذلك ٚتعهم وصف واحد وىو التبعة فإذا
كانوا يشًتكوف يف يف وصف واحد نسميهم طبقة ،لذا كانوا يشًتكوف يف الرواية عن شيوخ معينُت نسميهم
طبقة ،فنقوؿ :طبقات الرواة عن الزىري ،ولف كاف بينهم سن ،طبقات الرواة عن الشعيب ،طبقات الرواة عن
األوزاعي ،وىكذا ،نسميهم طبقات ألهنم اشًتكوا يف وصف واحد وىو االجتماع على األوزاعي ،ىذه
تسمى طبقة.
العلماء رٛتهم اهلل متباينوف يف الكتابة يف الطبقات يعٍت كل واحد يؤلف ،ناس تألف يف طبقات
الشافعية والذي يف طبقات اٟتنابلة والذي يف طبقات الفقهاء والذي يف طبقات أىل اليمن والذي يف
طبقات ٤ت دثي أصفهاف ،يعٍت ٥تصوص ٔتحدثي أصفهاف فقط ،والذي يؤلف مثبل يف طبقات التابعُت،
والذي يؤلف يف طبقات الرواة وىكذا ،أنواع متعددة يف الطبقات لكن الطبقة دائما يشًتكوف يف شيء
واحد وشيء ٥تصوص ُيمعهم بقطع النظر أحيانا عن السن واإلسناد.
ومعرفة طبقات الرواة والعلماء ىذه مهمة يف باب االتصاؿ واالنقطاع؛ ألننا لذا عرفنا أف ىذا فبلف من

طبقة أتباع التابعُت عرفنا أف بينو وبُت النيب  لو روى حديثا عن النيب  أف بينو وبُت النيب 
شيء راوياف ،لذا عرفنا أنو من طبقات التابعُت يعٍت قد يكوف بينو وبُت النيب  واحد ،لذا عرفنا مثبل أنو
أقل

شافعي أو حنبلي أو مالكي أو كذا تيسر علينا الوصوؿ لليو بالرجوع لىل الكتب اليت دوف فيها وذكر تارخيو
فيها وىكذا ،فالطبقات ٢تا مهمة من معرفة االتصاؿ واالنقطاع ،ومن أيضا التمييز بُت الرواة؛ ألنو أحيانا قد
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يأتيك راوياف مشًتكاف يف االسم واللقب والكنية وال تعرؼ وليس ٢تم تاريخ ال وفاة وال والدة ما يتميز لال
بالطبقة؛ و٢تذا تبلحظوف اٟتافظ بن حجر يف كتابو التقريب ١تا وضع الطبقات بعض الرواة ما يذكر مىت
تويف ،يقوؿ :من الطبقة الثالثة من الطبقة ا٠تامسة ،من الطبقة العاشرة ،ما لو تاريخ وفاة ،لكن عرؼ ىذا
بأنو رأى شيوخو الذين روى عنهم ،والتبلميذ الذين رووا عنو فحدد الطبقة من خبلؿ ىذا الشيء فهي
مهمة يف معرفة الزمن التقرييب الذي عاش فيو الراوي.
قاؿ :ومعرفة ا١توايل ،ا١توايل عند العلماء ،يقولوف ا١توىل فا١توايل ٚتع موىل ،وا١توىل يكوف من أسفل وأعبل،
يكوف من أسفل وأعبل؛ ألف ىذه اللفظة لفظة ا١توىل من ألفاظ األضداد تطلق على ا١تعتِق وا١تعتَق ،فا١تعتِق
ا١تعتق ىو ا١توىل من أسفل ،ىذا ..مثلوا بأيب العالية الرياحي ،ىذا ٝتي الرياحي يقاؿ
ىو ا١توىل من أعلى ،و َ

أبو العالية الرياحي موالىم ،ونافع القرشي موالىم؛ ألف نافع أعتقو ابن عمر فهو موىل البن عمر ،فأعتقو

ابن عمر؛ ولذلك ٕتد يف الًتٚتة يقوؿ :القرشي موالىم ،يعٍت أنو ليس منهم صليبة ،ليس من أصبلب
قريش ولمنا ىو موىل بالعتق؛ ألف ابن عمر أعتقو ،فابن عمر يسمى موىل ،ونافع يسمى موىل ،فابن عمر
يسمى ا١تعتِق وىو ا١توىل من أعلى ونافع ا١تعتَق وىو ا١توىل من أسفل.
كذلك قد يكوف الوالء باٟتلف ،أو باإلسبلـ كما ذكروا عن اإلماـ مالك -رٛتو اهلل ،-اإلماـ مالك
صبَ ِحي لكنو يقاؿ لو :التيمي ألف بُت األصبحيُت والتيميُت حلف؛ ألف بينهم حلف ،فالتيميوف نصروا
أَ ْ
األصبحيُت ،فالتيميوف موىل من أعلى واألصبحيوف موىل من أسفل ،عندنا أيضا ذكروا أف البخاري يقاؿ لو
اٞتعفي موالىم ألف جده أسلم على يد رجل من اٞتعفيُت فصار لو والء باإلسبلـ ،فالبخاري يكوف من
أسفل واٞتعفيوف يكونوف موىل ،يعٍت جد البخاري يكوف موىل من أسفل واآلخر الذي أسلم على يديو
يكوف موىل من أعلى ،ىذا معرفة ا١توايل ،قالوا والقبائل ،والببلد والصناعة واٟتُلَى؛ يعٍت معرفة القبائل والببلد

والصناعة واٟتُلَى ألف ىذه األشياء ٦تا دييز الرواة بعضهم عن بعض؛ ألنو قد ُيتمع عندؾ مثبل اثناف٤ :تمد
أٛتد بن جعفر بن ٛتداف النيسابوري ،واآلخر الدينَػ َوِري لذا عرفنا النسبة لىل نيسابور ديناور من الببلد انفك

اإلشكاؿ ،وميزنا ىذا الراوي عن ىذا الراوي ،كذلك أيضا بالنسبة للصناعات والقبائل ،القبائل سواء كانت
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النسبة لىل القبيلة الصغرى أو الكربى ،ا٢تامشي ،أو األكرب منو قرشي أو مثبل يقاؿ األشهلي ،أو ا١تخزومي أو
٨تو ذلك ،الشاىد أنو ينسب لىل القبيلة الصغرى أو لىل القبيلة الكربى ىذه ٘تيز الرواة ،بعد ذلك عندنا
أيضا الببلد يعٍت عندما تكوف الببلد قد تكوف ببلد كبَتة وقد تكوف صغَتة ،قد تكوف البلد كبَتة وقد تكوف
البلد صغَتة ،تنسبو لىل ا١تدينة وقد تنسبو لىل حي من أحياء ا١تدينة ،وقد تنسبو لىل مصر وقد تنسبو لىل
مدينة يف مصر وقد تنسبو لىل حي يف ىذه ا١تدينة ،وقد تنسبو لىل السكة ،سكة من السكك أو زقاؽ من
األزقة قد ينسب لليها كل ىذه واردة يف كبلـ العلماء رٛتهم اهلل.
لكن العلماء يقولوف :لف اإلنساف لذا كاف يف بلد فاستوطنها بعض العلماء يقوؿ أربع سنوات استوطنها
فإنو يصح النسبة لليها ،فإذا كثر استيطانو للبلداف يصح أف نطلق عليو عدة أنساب ،مثبل عاش مثبل يف ٧تد
ولد يف ٧تد ومكث فيها فًتة مث انتقل لىل ا١تدينة مث انتقل لىل اليمن مث انتقل لىل الشاـ مث انتقل لىل مصر
ىذا تقوؿ فبلف النجدي ا١تدين اليمٍت الشامي ا١تصري ويصح يقولوف األوىل أف تقوؿ :النجدي مث ا١تدين مث
اليمٍت مث الدمشقي مث ا١تصري تأيت بثم ،ولف أبقيتو على األخَت صح تقوؿ فبلف ا١تصري ،أو لف أبقيتو على
األوؿ على النسبة األوىل النجدي ألنو أصلو كل ىذه نسب صحيحة ،ىذه يستفاد منها يف الراوي دييز بُت
الرواة حسب النسبة لىل بلد ،ودييز أيضا بينهم فيما لذا كاف الراوي مكثرا من التنقل واالستيطاف فقد يأيت يف
بعض األسانيد مثبل يوصف بالدمشقي ويف بعضها بأنو مدين فإذا عرفنا بأف الراوي قد ينسب لىل ا١تدف اليت
سكنها مث ورد عندنا دمشقي وورد يف رواية أخرى أنو اليمٍت وعلمنا أنو قد رحل لىل دمشق ولىل اليمن
ومكث فيها ا١تدة ا١تعتربة لبلستيطاف فإننا نقوؿ فبلف ا١تدين ىو فبلف اليمٍت ا١تذكور ىا ىنا؛ و٢تذا قالوا مثبل
يف امرأة من جهينة اليت رٚتت قالوا ىي الغامدية؛ ألف جهينة بطن من غامد ،جاء يف بعضها نسبتها لىل
جهينة ويف بعضها نسبتها لىل غامد فلمعرفتهم هبذه القبائل وتداخلها عرفوا أف ىذه ا١ترأة الغامدية ىي
اٞتهنية على خبلؼ يف ذلك.
والصناعة :يعٍت الصناعات واٟترؼ ينسب لليها يقاؿ فبلف البزاز الذي يبيع البز وىي الثياب ،أو فبلف
اٟتذاء ،كذلك اٟتُلَى وىي الصفات اليت تكوف يف اإلنساف ،يقاؿ فبلف الضاؿٝ ،تي بالضاؿ ألنو ضل
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الطريق ،أو الفقَت ألنو أصيب ٔترض يف فقار ظهره ،أو يقاؿ األعرج أو األعمش للعرج أو للعمش يف العُت،
فهذه صفات ذكرت يف بعض الرواة والعلماء ،فمعرفتها أيضا مهمة للتمييز بُت الرواة ،مث أنو أحيانا قد يرد
الراوي ىنا باٝتو ويف ا١توضع اآلخر يكوف موصوفا باٟتِلية اليت يكوف فيها.
وىي ُعجالة للمبتدئ فيو ومدخل للتأليف السالف ا١تشار لليو أوال فإنو جامع لفوائد ىذا العلم
وشوارده ومهماتو وفرائضو ،وهلل اٟتمد على تيسَته وأمثالو.
واٟتمد هلل على تيسَته وأمثالو ،يعٍت على تيسَته ىذا الكتاب وأمثاؿ ىذا الكتاب من مصنفات
ا١تؤلف.
على تيسَته وأمثالو فرغت من ٖترير ىذه التذكرة يف ٨تو ساعتُت من صبيحة يوـ اٞتمعة سابع عشرين
ٚتادى األوىل عاـ ثبلث وستُت وسبعمائة ،أحسن اهلل بعضها وما بعدىا يف خَت ،آمُت.
وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وآلو وصحبو أٚتعُت.
ىناؾ بعض األسئلة:
ضعف من أجلها اٟتديث؟
سائل يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل ا١تزيد يف متصل األسانيد يعترب علة يُ َ

ج :ا١تزيد يف متصل األسانيد تعترب الرواية األخرى اليت زاد فيها الراوي راويا آخر ،تعترب رواية موىومة،

والرواية ا١توىومة تعترب رواية خطأ ،ىذه مهمة يف الراوي لذا كثر منو مثل ىذه األغبلط واألخطاء ،لدخاؿ
الزيادات على األسانيد ،فإهنا قد تضر الراوي أحيانا.
نوجو قوؿ من قاؿ :لف زيادة الثقة تقبل مطلقا ألف ٢تا حكم اٟتديث
أحسن اهلل لليكم س :كيف ّ
ا١تستقل ؟
ج :ال ،ىذا غلط؛ ألف اٟتديث ا١تستقل ال تقضي على غَتؾ بأنو أخطأ ،أما يف زيادة الثقة فتقضي
قصر وأخطأ ،أنا أعطيكم مثاال ،اآلف لذا كاف عندنا ر ٍاو ثقة روى عنو ر ٍاو ثقة بزيادة وروى
على غَتؾ أنو ّ
عنو راوياف ثقتاف بدوف زيادة ،فهذه لما أف تقوؿ :لف الراوي ىذا الثقة اضطرب ،ولما أف تقوؿ :لف الراويُت
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قد قَصرا ،فلم يأتيا هبذه الزيادة ،لذا حكمت عليهما بأهنما قصرا ألف الثاين جاء هبذه الزيادة ،فقد حكمت
عليهما يف حفظهما ،أنت اآلف ٖتكم عليو يف اٟتفظ...
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