الباعث الحثيث

الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث
المقدمة


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
أما بعد:
فهذا درس ضمن الدورة العلمية اليت ينظمها ا١تكتب التعاوين بالدعوة واإلرشاد ْتي سلطانة بالرياض،
ُب مسجد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية.
ومن حق القائمُت -أو ا١تنظمُت ٢تذه الدورة -حقهم علينا أف نشكرىم ،وأف ندعو ٢تم بظهر الغيب،
وعلى رأس ىؤالء فضيلة الشيخ إماـ ىذا ا١تسجد الشيخ فهد الغراب ،فلو جهد مشكور ،نسأؿ اهلل -
تعاذل -أف ٬تعلو ُب ميزاف حسناتو.
ويسرين جدا أف أشارؾ األخوة ُب ىذه الدورة؛ ألستفيد أوال ،ولعلو -أيضا -يُستفاد ٦تا أقولو ،ودرس

ىذا اليوـ -إف شاء اهلل تعاذل -نبتدئ بو ُب التعليق على كتاب اٟتافظ ابن كثَت ،الذي َو َٝتَو بػ"اختصار
علوـ اٟتديث".
علوـ اٟتديث أو كتاب علوـ اٟتديث أصلو البن الصبلح ،اإلماـ ا١تعروؼ ،وابن الصبلح -رٛتو اهلل
تعاذل -توذل تدريس مادة اٟتديث ُب إحدى مدارس دمشق ،فرأى أف يُقدـ لذلك بدروس تتعلق ٔتصطلح
اٟتديث ،أو بعلوـ اٟتديث.

ف قبلو؛ فإف التأليف قبل ابن الصبلح كاف على
ولكنو دل ٬تد كتابا ٣تموعا مهذبا ٥تتصرا مرتبا ٦تا أُل َ

طريقة أئمة أىل السلف -رٛتهم اهلل تعاذل -وىو التأليف عن طريق اإلسناد؛ يبوب العادل للموضوع الذي
يريد بكلمة من عندهٍ ،ب يسوؽ ما ٖتت ىذا الباب من نصوص للعلماء.

ٔ

الباعث الحثيث

فرأى ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -أف ٬تمع ىذا ،ويهذبو ،ويرتبو ،و٬تعلو على شكل ،أو على طريقة
أنواع لعلوـ اٟتديث ،فصار ُ٭تضر كتابو شيئا فشيئاٍ ،ب ٯتليو على طلبتو ،فجاء الكتاب ا١تعروؼ ا١تشهور
بػ"علوـ اٟتديث" ،وىو مشهور أيضا بػ"مقدمة ابن الصبلح".
فهو مشهور هبذين االٝتُت ،وقد رأيت لبعض الباحثُت -يعٍت كبلما -يقوؿ فيو :إف اسم "مقدمة ابن
الصبلح" ىذا اخًتعو بعض طابعي الكتاب ،وىذا الكبلـ غَت دقيق ،ليس بدقيق ،ىذا االسم الذي ىو
مقدمة ابن الصبلح -يعٍت -أُطلِ َق عليو من قبل ،ورأيتو ُب شرح ا١تبل علي القاري ،فمثل ىذا الكبلـ -
يعٍت -دل يتمعن فيو صاحبو.
فالكتاب مشهور بػ"علوـ اٟتديث" ،ومشهور أيضا ،اشتهر أخَتا عندنا جدا بػ"مقدمة ابن الصبلح".
ىذا الكتاب ١تا ألفو مؤلفو -رٛتو اهلل تعاذل -فرح بو الناس ُب العادل اإلسبلمي كلو ،ويدلك ىذا على
أف العادل اإلسبلمي ُب ذلك الوقت ْتاجة إذل كتاب ٥تتصر مرتب ،يقدـ ٢تم علوـ اٟتديث بأسلوب سهل،
فلما خرج ىذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبوؿ ،فاشتغلوا عليو.
اشتغل عليو العلماء ،منهم من اختصره كالنووي ،وابن دقيق العيد ،وابن كثَت ،ومنهم من اختصر بعض
٥تتصراتو كالنووي مثبل ،اختصر كتابو "ا١تختصر" ،وكالذىيب اختصر كتاب ابن دقيق العيد الذي ىو…
اختصره با١توقظة.
ومنهم من نظمو مثل العراقي والسيوطي ،ومنهم من وضع عليو نكتا وفوائد ،واشتغل عليو الناس،
ْتيث ٯتكن أف يقاؿ -يعٍت :-إنو من الكتب النوادر اليت كثرت عليها ا١تؤلفات.
إذا كنا نعرؼ -مثبل -أف على صحيح البخاري -يعٍت -لصحيح البخاري -يعٍت -يقولوف :أكثر من
مائة شرح أو ٨تو ذلك ،فإف كتاب ابن الصبلح -رٛتو اهلل -ملحق هبذه الكتب اليت كثر التأليف عليها،
َكثُر ،بلغ العشرات ،كلها تدور حوؿ كتاب ابن الصبلح ،ومن ىذه الكتب كتاب اٟتافظ ابن كثَت الذي

سندخل فيو -إف شاء اهلل تعاذل -ىذا اليوـ.
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ابن كثَت معروؼ عندنا ،ليس ْتاجة إذل التعريف ،فهو -يعٍت -من العلماء ا١تشهورين ،ومن العلماء
الذين وصفوا با١توسوعات ،وما معٌت كونو موسوعة ؟ العادل ما معٌت كونو موسوعة ؟
يعٍت :اشتغل بعدد من الفنوف ،فلو الكتاب ا١تشهور ُب التاريخ الذي ىو "البداية والنهاية" ،ولو الكتاب
ا١تشهور ُب التفسَت الذي ىو "تفسَت القرآف العظيم" ا١تعروؼ.
وأيضا ُب اٟتديث اشتغل هبذا الكتاب ،ولو الكتاب ا١تعروؼ أيضا "جامع ا١تسانيد" ،وكتب ُب الرجاؿ،
ُب اٞترح والتعديل ،واشتغل أيضا بالفقو ،ولو كتاب "األحكاـ الكبَت".
فهو من العلماء ا١توسوعات الذين اشتغلوا بعدة فنوف ،وصار إماما ُب كل فن ،وىو -رٛتو اهلل -عاش
ُب القرف الثامن ،ولد سنة إحدى وسبعمائة للهجرة ،وتوُب سنة أربع سبعُت وسبعمائة.
وتتلمذ على أئمة فضبلء ،من أشهرىم ابن تيمية -رٛتو اهلل ،-وأيضا ا١تزي الذي كاف لو ٢-تذا الرجل
الذي ىو ا١تزي -أثر كبَت ُب عصره بالنسبة للسنة النبوية؛ ألنو -رٛتو اهلل -ليس من العلماء الذين وصفوا
بأهنم موسوعات ،وإ٪تا ىو من الذين اشتغلوا بالتخصص ،فليس لو كتب ،أو ليس لو اشتغاؿ إال باٟتديث.
فتخرج بو أئمة منهم :الذىيب ،وابن تيمية ،وٚتاعة.
ا١تهم أف ابن كثَت تتلمذ على ا١تزي ،وتزوج أيضا بابنتو ،صاىره ،وأيضا تتلمذ على الذىيب ،وعلى أئمة
كثَتين .ىذا ىو مؤلف ىذا الكتاب.
أما عملو ُب الكتاب ،سنقرأ مقدمة ،يعٍت :سنقرأ ماذا سيعمل ُب الكتاب ،ولكن أحب أف أشَت إذل
نقطة مهمة ُب شخصية ابن كثَت ،وُب اشتغالو بعلم اٟتديث ،وُب قيامو باختصار كتاب ابن الصبلح دليل
عظيم على أ٫تية االشتغاؿ بعلم ا١تصطلح ،أو بعلوـ اٟتديث.
وعلوم الحديث إذا أطلقت تشتمل على شيئين:
الشيء األول :ما يُعرؼ عندنا ٔتصطلح اٟتديث ،مصطلح اٟتديث ما ىو؟ معناه :معرفة مصطلحات

أىل اٟتديث ،فإذا قالوا كلمة ،ماذا يريدوف هبا؟ ما معناىا عندىم؟
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فإذا قالوا -مثبل :-ىذا اٟتديث مرسل .ماذا يريدوف هبا ؟ إذا قالوا :ىذا اٟتديث موصوؿ .ماذا يريدوف
هبا؟ إذا قالوا :فبلف مدلس .ماذا يريدوف هبذه الكلمة؟ إذا قالوا :ىذا اٟتديث منكر .ماذا يعنوف ٔتنكر؟
إذا قالوا :ىذا اٟتديث -مثبل -مسلسل ،ىذا اٟتديث معلق ،ىذا اٟتديث منقطع ،ماذا يريدوف هبذه
الكلمات؟
ىذا ىو مصطلح اٟتديث.
وكذلك يضم علوـ اٟتديث يضم جانبا آخر ،أو تتضمن جانبا آخر ،أو جزءا آخر ،وىو ا١تهم ،وىو
من األمور ا١تهمة ،أو ىذا اٞتانب ىو األمور ا١تتعلقة بقواعد النقد ،األمور ا١تتعلقة بالقواعد.
يعٍت :مثبل ٨تن نقوؿ -مثبل :-عندنا مصطلح تعارض الوصل واإلرساؿ .نشرح كلمة تعارض ،ونشرح
كلمة وصل ،ونشرح كلمة إرساؿ ،ىذا األمر يتعلق بأي شيء؟ با١تصطلح أـ بالقواعد؟
ىذا الشرح يتعلق با١تصطلح ،فيو جانب آخر ،ما اٟتكم إذا تعارضا وصبل وإرساال؟ فهذا األمر يتعلق
بالقاعدة ،يعٍت :جانبا آخر ،و٫تا جانباف متميزاف.
فإذا قيل :مصطلح اٟتديث .فا١تراد بو معرفة ا١تصطلح ماذا يريد بو أئمة اٟتديث؟
وعندنا جانب آخر ،الذي ىو جانب قواعد النقد ،وطالب العلم أوؿ ما يبتدئ بو بأي النوعُت؟ أوؿ
ما يبتدئ بو ،أو أيهما أسهلهما؟
ببل شك اٞتانب ا١تتعلق با١تصطلح ،ويبتدئ بو الشخصُ ،ب كتب علوـ اٟتديث مثل كتاب ابن
الصبلح ٥تلوطة األمور ،ليس ىناؾ شيء يقاؿ لو :ىذا مصطلح ،وىذا قاعدة ،بس أنا -يعٌت -أريد أف
يتصور طالب العلم ما الذي يأخذه ُب ىذا الفن.
غرضي من ىذا الكبلـ ىو أف ُب شخصية ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -دليل ،واختصاره لكتاب ابن
الصبلح ،واشتغالو بفن ا١تصطلح دليل عظيم على ضرورة االشتغاؿ هبذا العلم ،وأف ما يقاؿ من أف علم
اٟتديث -الذي ىو نقض السنة -من العلوـ اليت يقولوف :طُبخت واحًتقت.
بعض العلماء قسم العلوم إلى ثالثة أقسام:
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منها ما طُبخ ودل ينضج ،فهو ْتاجة إذل أي شيء؟ إذل مزيد طبخ.
ومنها ما طُبخ ونضج ،فهو ْتاجة إذل أي شيء؟ إذل االستفادة منو.
ومنها ما طُبخ ونضج واحًتؽ ،وجعل من العلوـ اليت طُبخت ونضجت و احًتقت علم نقد السنة.
وىذا الكبلـ قالو غَت متخصص ،يعٍت :أطلقها كلمة واستعجل فيها ،ونقده العلماء ،لكن الشاىد ما
ىو ىنا؟ انظروا إذل أثر علم مصطلح اٟتديث ،أو أثر علوـ اٟتديث على اٟتافظ ابن كثَت ،وعلى -يعٍت-
ا١تسلمُت عامة ُب شخصية ابن كثَت ،ما الذي أريده ىنا؟
٨تن نعرؼ أف كتب التفسَت -ابتداء من الكتب اٞتوامع ،مثل جامع البياف ،ومثل تفسَت ابن أيب حاًب،
وىذه التفاسَت اليت ٚتعت كل شيء ،كل ما قيل ُب التفسَت با١تأثورٍ ،ب تلتها كتب مثل :الثعاليب أو الثعليب،
وكتاب البغوي ،والبيضاوي ،كتب الز٥تشري ،وكتب ُب التفسَت كثَتة جدا.
من األشياء اليت اشتهرت هبا ىذه الكتب ُب العصور ا١تتأخرة -بكل أسف -أهنا ٤تشوة بأي شيء؟
باألحاديث الضعيفة وا١توضوعة ،و٤تشوة -أيضا -داخلها موضوع خطَت ،وىو متعلق بأي شيء؟
باإلسرائيليات .ما ىو اٞتديد ُب ىذا األمر؟
انظروا ُب هناية القرف ،أو ُب منتصف القرف الثامن يقوـ إماـ ،ويقوـ ّتهد كبَت جدا ُب سبيل تنقية علم
التفسَت من ىذه األمور اليت دخلت عليو ،من ىو ىذا اإلماـ؟
ىو ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل ،-ىو ابن كثَت ،و٨تن نعرؼ أف من أىم ٦تيزات تفسَته نقده للمرويات،
و٢تذا:
أوال :قاـ ْتذؼ شيء كثَت جدا من التفسَت ٦تا أُودع قبلو من قبل ابن جرير وغَته.
وثانيا :يورد بعض األحاديث ،وبعض ا١تروياتٍ ،ب يقوـ بنقد ىذه ا١ترويات .نعم ،بقي ُب تفسَته أشياء
ٖتتاج إذل نقد ،ولكنو -رٛتو اهلل تعاذل -قدـ ىذا اٞتهد ،ما الذي جعلو يقوـ هبذا ؟ ما الذي جعلو يتوذل
ىذا األمر ،أو ٭تس هبذا األمر ،أو يؤىل للقياـ هبذا األمر؟
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إ٪تا ىو اشتغالو بعلوـ اٟتديث ،وأنت اآلف خذ أي مؤلف -مثبل -تدرؾ ألوؿ وىلة من قراءتك لكتابو
إف كاف مهتما بالتصحيح والتضعيف ،أو كاف غَت مهتم بذلك ،فهو ٬تمع ويستدؿ بأحاديث رٔتا تكوف
موضوعة.
فالقوؿ بأف الناس أو بأف االشتغاؿ بعلوـ اٟتديث انتهى دوره ،ىذا كبلـ خطَت ال ينبغي أف يػُْلتَػ َفت لو؛

فالناس ُب كل زماف ْتاجة إذل رجاؿ ،وإذل علماء ُب كل فن ،حىت لو كاف انتهى ىذا العلم ،أو طبقت
قواعده؛ ألف ا١تستفيت أو السائل لو قاؿ لك :ما حكم ،أو ىذا اٟتديث ا١تروي عن النيب  ما درجتو؟
ىل ٯتكن أف تقوؿ لو :ترى ابن معُت تكلم فيو ،اذىب وانظر ماذا قاؿ؟ ال ٯتكن ىذا ،وال يعرؼ ىو
ابن معُت ،وال يعرؼ الكتب.
إذف ،الناس ْتاجة إذل من يوجههم ُب كل فن ،ومن ىذه الفنوف اليت ىم ْتاجة إليها -والسيما ُب
الوقت اٟتاضر -ىو علم نقد السنة ،أو علوـ اٟتديث ،ما نعرفو باسم علوـ اٟتديث ،وال سيما ُب ىذا
وس ُهل الوصوؿ إذل اٟتديث ُب أماكنو ،واطلعنا على شيء
الوقت الذي انتشرت فيو الكتب ،وطبعت فيوَ ،
كثَت من كبلـ العلماء ،فهو ْتاجة إذل مقارنة.

العلماء ٮتتلفوف ،والعلماء ٢تم مصطلحات ،قد يقوؿ اإلماـ :ىذا حديث صحيح .وال يريد بو الصحة
ا١تطلقة ،قد يقوؿ :ىذا حديث ضعيف .يريد من حديث ىذا الصحايب ،وقد يقوؿ شيئا ،وال يريد بو،
يعٍت :كبلمو مقيد.
من الذي يستطيع أف ٯتيز ىذا من ىذا ؟ إ٪تا ىو ا١تشتغل بنقد السنة.
وقَل ،أو ال ٮتلو علم من علوـ الشرع ،أو من العلوـ ا١تتعلقة بالشرع -حىت العلوـ اللغوية والنحوية -من

اٟتاجة إذل علم مصطلح اٟتديث؛ اللغة ،النحو ،التفسَت ،الفقو ،أصوؿ الفقو .كل ىذه العلوـ ٤تتاجة ،أو
٭تتاج صاحبها إذل علوـ اٟتديث.

ال تستغربوف أف يكوف النحو ْتاجة إذل علوـ اٟتديث٨ ،تن نعرؼ أنو قاـ بعض العلماء -رٛتهم اهلل
تعاذل -من الن حاة بتقعيد قواعد ،أو بتأكيد قواعد ٥تتلف فيها استدالال بأي شيء؟ باٟتديث .ولكن ىذه
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األحاديث اليت استدؿ هبا ىي ْتاجة إذل أي شيء؟ إذل نقد ،وإذل ٘تييز ماذا قاؿ رسوؿ اهلل  ومن يتمعن
قليبل ُب ،أو من يقرأ ُب "فتح الباري" للحافظ ابن حجر سيجد ٪تاذج من االستدالؿ باٟتديث ُب علوـ،
اترؾ علم الفقو ،ىذا واضح ال إشكاؿ فيو ،أو التفسَت ،تفسَت مثبل نقل إلينا شيء كثَت من التفسَت با١تأثور
ىو -ببل شكْ -تاجة إذل نقد.
لكن العلوـ األخرى اليت قد القارئ ال يتصور أهنا ْتاجة إذل علوـ اٟتديث ،علم اللغة ،علم النحو،
الببلغة ،األمثاؿ ،علوـ كثَتة ْتاجة إذل علم مصطلح اٟتديث.
واآلف -يعٍت -بعد ىذه ا١تقدمة ،ندخل ُب الكتاب ،والكتاب -كما ىو معروؼ بالنسبة ٢تذه
الدروس -يعترب ىو اختصار ،ولكنو بالنسبة ٢تذه الدروس يعترب أو يعد -يعٍت -ليس با١تختصر ،و٢تذا ٨تن
ْتاجة إذل التقليل من التعليق عليو؛ إ٪تا أعلق عليو ٔتا يػُ ْف َهم ،أو بتفسَت كبلـ اٟتافظ ابن كثَت -رٛتو اهلل

تعاذل ،-ؤتا يتيسر ،والقارئ أيضا سيسرع.

نرجو من األخوة ا١تتابعة بسرعة ،سيسرع القارئ ،ولعلنا -إف شاء اهلل تعاذل -نتمكن من إ٘تاـ ىذا
الكتاب ،فهذا أمر مطلب مهم ،نستعُت باهلل -تعاذل -القارئ .نعم.
تقرأ من قولو" :وىذا تنويع الشيخ أيب عمرو وترتيبو -رٛتو اهلل .."-نعم.

ترتيب ابن الصالح ألنواع الحديث


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
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قاؿ اٟتافظ ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل :-وىذا تنويع الشيخ أيب عمرو وترتيبو -رٛتو اهلل تعاذل ،-قاؿ:
صى ،إذ ال تنحصر أحواؿ الرواة وصفاهتم،
وليس ُب آخر ا١تمكن ُب ذلك؛ فإنو قابل للتنويع إذل ما ال ُْ٭ت َ

وأحواؿ متوف اٟتديث وصفاهتا.

قلت :وُب ىذا كلو نظر ،بل ُب بسطو ىذه األنواع إذل إعادة نظر ،إذ ٯتكن إدماج بعضها ُب بعض،
وكاف أليق ٦تا ذكرهٍ ،ب أنو فرؽ بُت متماثبلت منها بعضها عن بعض ،وكاف البلئق ذكر كل نوع إذل جانب
ما يناسبو ،و٨تن نرتب ما يذكره على ما ىو أنسب ،ورٔتا أد٣تنا بعضها ُب بعض طلبا لبلختصار وا١تناسبة،
وننبو على مناقشات ال بد منها -إف شاء اهلل تعاذل.
ىذا كبلـ ابن كثَت -رٛتو اهلل  -فيو عدد من األمور:
أولها :ما ذكره أف ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل١ -تا َعد َد أنواع علوـ اٟتديث ذكر أهنا قابلة للزيادة،

وأخذ بكلمتو ىذه بعض العلماء ،فصار يزيد بعضهم ُب أنواع علوـ اٟتديث ،حىت وصل اٟتاؿ ،أو وصلت
إذل اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل ،-فأوصلها اذل مائة نوع.
ابن الصبلح أوصلها اذل ٜتسة وستُت نوعا ،وزاد عليها ابن حجر ٦تا أخذه ٦تن قبلو ،زاد عليو كم من
نوع يكوف؟ ٜتسة وثبلثُت نوعا ،ولكنو دل نقف عليها ىذه؛ ألنو وعد أف يذكرىا ُب آخر كتابو "النكت"،
ودل يتيسر لو أف يتم ىذا الكتاب ،فذىبت ىذه األنواع اليت وعد اٟتافظ هبا.
ابن كثَت لو رأي آخر ُب ا١توضوع ،ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -يقوؿ :ىذا التنويع ال حاجة لو ،والزيادة
اليت يقوؿ هبا ابن الصبلح ال حاجة ٢تا ،واألوذل -يقوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل :-أف ٮتتصر ما ذكره من
األنواع؛ ألنو فَػر َؽ بُت متماثبلت ،أو ألنو -يعٍت -ذكر أنواعا ،وحقها أف يُ ْد َمج بعضها ُب بعض.

ولكل من القولُت -يعٍت -دليلو ،فابن الصبلح -رٛتو اهلل  -قصد التسهيل والتبسيط وا١ترور ،قصد

ا١ترور على مصطلحات أىل اٟتديث ،وإف كاف بينها شيء من التداخل ،وإف كاف بينها شيء ،قصد أف
يوضح ماذا يريد علماء اٟتديث هبذا ا١تصطلح ،أو هبذه الكلمة ،أو هبذا الفن ،وإف -يعٍت -أدى ذلك إذل
بسطها ،وإذل تنويعها ،وإف كاف بعضها ٯتكن أف يُ ْد َمج ُب بعض.
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إذف ،ىذاف رأياف ،أخذ ابن كثَت ،واألمر ُب ىذا ،ا٠تطب ُب ىذا -كما يقولوف :-سهل أو عسَت.
ا٠تطب ُب ىذا سهل ؛ ألهنا طريقة ُب التأليف ،لكن من ا١تهم جدا تنبيو ابن كثَت ىذا -رٛتو اهلل
تعاذل ،-يعٍت٨ :تن دائما ننبو عليو الذي ىو تداخل بعض مصطلحات اٟتديث.
التداخل ىذا ىو -يعٍت -٭تتاج إذل وقت ،وضرب أمثلة لكيفية التداخل ،رٔتا يأٌب معنا الحقا -إف
شاء اهلل تعاذل.-
ويضربوف مثاال لذلك مثبل ،يضربوف مثاال لذلك با١تعلل مثبل ،ا١تعلل يقولوف :ىو كذا وكذا ،ولكن ٍب
يقولوف :ا١تدرج ا١تقلوب ا١تزيد ُب متصل األسانيد ،يعدوف أنواعا ،ىذه األنواع تدخل ُب ا١تعلل ،تدخل ُب
ا١تعلل ،فهذا الذي يريده ابن كثَت ،ولعلو يأٌب معنا مناسبة ننبو عليها -إف شاء اهلل تعاذل.
يقوؿ ابن كثَت  -رٛتو اهلل تعاذل :-من ا١تآخذ على كتاب ابن الصبلح أف ترتيبو للكتاب فيو شيء،
ففرؽ بُت متماثبلت ،وحقو أف يذكرىا ،أف يذكر بعضها إذل جنب بعض.
و٢تذا هبذا السبب اعتٌت بعض العلماء ،مثل السخاوي -رٛتو اهللُ -ب كتابو "فتح ا١تغيث" إذل بياف
ا١تناسبات ،يعٍت :مناسبة ىذا النوع أو ىذا ا١توضوع من علوـ اٟتديث للنوع الذي قبلو اعتٌت هبذا ُب كتابو
فتح ا١تغيث.
ابن حجر -رٛتو اهلل  -وافق ابن كثَت على أف ابن الصبلح -يعٍت -ىناؾ ترتيب أفضل ،ابن كثَت دل
يكن ،ىو يقوؿ٨ :تن نرتب ما نذكره على ما ىو األنسب ،ورٔتا أد٣تنا بعضها ُب بعض طلبا لبلختصار
وبا١تناسبة ،ىذا الذي وعد بو دل يقم بو كثَتا؛ فقد تابع ابن الصبلح ُب تأليفو.
ويقوؿ بعض الشراح :ال ندري دل وعد ابن كثَت بشيء ،ودل ِ
يف بو ،يعٍت :لعلو فيما بعد رأى أف
األنسب متابعة من؟ أف األنسب متابعة ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل.-
من الذي قاـ بإعادة الًتتيب؟ من ىو الذي قاـ؟ نقد ابن الصبلح ،أوال اعتذر لو ،اعتذر البن الصبلح
١تا ىو ٥تل بالًتتيب ،قاؿ :ألنو دل يؤلفو على طريقتنا كمؤلف ،وإ٪تا ىو ٬تمع موضوعات ،كلما ٕتمع لو
موضوع أمبله على الطلبة ،فلهذا دل ٮترج كتابو على الًتتيب.
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من الذي توذل ترتيبو؟ أو إعادة ترتيب ا١تصطلحات ىذه؟ ىو ابن حجر -رٛتو اهلل ،-و٢تذا َٝتى كتابو
"٩تبة ِ
الف َكر" رتبو ،أو أعاد ترتيب كتاب ابن الصبلح بطريقة ثانية.
و٢تذا أوؿ ما تبتدئ بكتاب ابن الصبلح ُب اٟتديث الصحيح ،وأوؿ ما بدأ بو ابن حجر بالنخبة ىو
تقس يم اٟتديث اذل متواتر وآحادٍ ،ب اآلحاد إذل مشهور وعزيز وغريبٍ ،ب أخَتا -يعٍت -أو فيما بعد وصل
إذل مبحث الصحيح.
وىناؾ بعض ا١تؤلفُت ُب العصر اٟتاضر ساروا على طريقة ثالثة ُب الًتتيب ،ما أطيل هبذا .نعم .اقرأ
النوع األوؿ.

تقسيم الحديث إلى أنواعو صحة وضعفا
النوع األوؿ :الصحيح.
تقسيم اٟتديث إذل أنواعو صحة وضعفا.
قاؿ :اعلم -علمك اهلل وإياي -أف اٟتديث عند أىلو ينقسم إذل :صحيح ،وحسن ،وضعيف.
قلت :ىذا التقسيم إف كاف بالنسبة إذل ما ُب نفس األمر فليس إال صحيحا وضعيفا ،وإف كاف بالنسبة
إذل اصطبلح احملدثُت فاٟتديث ينقسم عندىم إذل أكثر من ذلك ،كما قد ذكره آنفا ىو وغَته أيضا.
ىذا من ا١تناقشات على ابن الصبلح -رٛتو اهلل -من قِبَل ابن كثَت ،ابن الصبلح ذكر أف اٟتديث
ينقسم إذل صحيح وحسن وضعيف ،فابن كثَت -رٛتو اهلل -يقوؿ :اٟتديث ُب واقع األمر ُب نفس األمر
ليس إال صحيحا أو ضعيفا ،وإف كنت تريد تقسيمو عند أىل اٟتديث فهو ينقسم إذل أكثر ٦تا ذكرت،
ولكن مثل ىذه ا١تناقشات -يعٍت -ال تُ ْش ِكل كثَتا؛ ألف ا١تقصود ىو -يعٍت -ما ٖتت ىذا التقسيم.
واٞتواب عن ابن الصبلح أيضا سهل ،ابن الصبلح يريد قسمة إٚتالية ،واألقساـ األخرى اليت ذكرىا

تدخل ٖتت ىذه القسمة اإلٚتالية ،وىذا أمر معروؼ ،كما تقوؿ ىذا األمر ينقسم إذل ثبلثة أقساـٍ ،ب تأٌب
ٓٔ
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إذل القسم األوؿ وتقسمو أيضا إذل أقساـ ،بل يعدوف ىذا ميزة ُب ا١تؤلف إذ بدأ يتدرج من العاـ إذل
ا٠تاص ،أو بعضهم يتدرج بالعكس.
فا١تقصود أف ىذه االعًتاض كثر على ابن الصبلح ،با١تناسبة االعًتاض والنقد واٞتواب ،وبعضها -
يعٍت -ببل شك فيو فائدة ،أو كثَت منو فيو فائدة ،ولكن بعضو من باب انتقاد إما التقسيم ،أو انتقاد
اختيار كلمة أو ٨تو ذلك ،فهذا من ىذا الباب.
بقي أف نشَت إذل أف ابن كثَت -رٛتو اهلل  -ٯتكنو أف يعًتض على ابن الصبلح بأف يقوؿ :القسمة
اإلٚتالية ىذه أصلها -حىت عند علماء اٟتديث -إ٪تا ىي :إما صحيح ،أو ضعيف ،ىذا حقو كاف حقو أف
يقوؿ ىذا ،وألف العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -كما نعرؼ ُب عصر النقد كلمة حسن ليست متداولة عندىم
كثَتا ،إ٪تا يتداولوف كثَتا إما صحيح وإما ضعيف.
واٞتواب عن ابن الصبلح أيضا سهل ُب ىذا؛ ألف ابن الصبلح  -رٛتو اهلل -أراد ما استقر عليو العمل
عند أىل اٟتديث ،فببل شك قبل عصر ابن الصبلح بقليل ،يعٍت :كاف استقر العمل على تقسيم اٟتديث
إذل كم من قسم؟ إذل ثبلثة أقساـ :إذل صحيح ،وحسن ،وضعيف.
فهذا ابن الصبلح يريد ىذا الشيء .نعم .تفضل يا شيخ ،اقرأ.

الحديث الصحيح
تعريف الحديث الصحيح
تعريف اٟتديث الصحيح:
قاؿ :أما اٟتديث الصحيح فهو اٟتديث ا١تسند ،الذي يتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ
الضابط إذل منتهاه ،وال يكوف شاذا وال معلبل.
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ٍب أخذ يبُت فوائده ،وما احًتز هب ا عن ا١ترسل وا١تنقطع وا١تعضل والشاذ ،وما فيو علة قادحة ،وما ُب
راويو نوع جرح.
قاؿ :وىذا ىو اٟتديث الذي ٭تكم لو بالصحة ،ببل خبلؼ بُت أىل اٟتديث ،وقد ٮتتلفوف ُب بعض
األحاديث الختبلفهم ُب وجود ىذه األوصاؼ ،أو ُب اشًتاط بعضها كما ُب ا١ترسل.
ىذا تعريف ابن ال صبلح ،ىذا الكبلـ كلو من كبلـ من ؟ من كبلـ ابن الصبلح ،إذل اآلف ابن كثَت ما
تدخل ُب موضوع اٟتديث الصحيح ،فاآلف معنا تعريف عرفو ابن الصبلح -رٛتو اهلل -بأنو :اٟتديث
ا١تسند الذي يتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن العدؿ الضابط إذل منتهاه ،وال يكوف شاذا وال معلبل.
ذكر ابن الصبلح -رٛتو اهللُ -ب تعريف اٟتديث ٜتسة شروط:
أف يكوف راويو عدال.
أف يكوف ضابطا.
أف يكوف إسناده متصبل.
أال يكوف اٟتديث شاذا.
وأال يكوف معلبل.
ىذه ٜتسة شروط مشهورة ُب تعريف اٟتديث ،أو ُب شروط اٟتديث الصحيح ،وىي شروط غاية ُب
ت ،ىذه الشروط وضعها علماء اٟتديث ،أو أُخذت ،با١تناسبة علماء اٟتديث -
اإلحكاـ والدقة إذا طُبػ َق ْ

مثبل -ال ٕتد ُب كبلـ اإلماـ أٛتد ا١تشهور ىذه ٜتسة أو كذا ،ما يقولونو؛ ألهنم -رٛتهم اهلل -اشتغلوا
بأي شيء ىم ؟ بالتطبيق.

فهذه الشروط أُخذت من عمل ،من كبلـ ٣تمع ألىل اٟتديث ،ومن عملهم -رٛتهم اهلل تعاذل ،-من
كبلـ ٢تم بأهنم يقولوف :ال يؤخذ العلم إال عن كذا وكذا وكذا ،ىذا ُب الرواة.
ومن قولهم :إنو ال ٭تتج باألحاديث ا١ترسلة ،أو نقدىم لؤلحاديث باالنقطاع.

ٕٔ

الباعث الحثيث

ومن قولهم :إف ىذا اٟتديث شاذ أو منكر ،ومن قو٢تم :إف ىذا اٟتديث معلل إذا احتج عليهم بو ،أو
إذا سئلوا عنو.
فمن عملهم أُخذت ىذه الشروط ا٠تمسة ،وىي -كما ذكرت -شروط ٤تكمة دقيقة.

قال ابن الصالح -رحمو اهلل تعالى :-ىذا اٟتديث أو ىذه الشروط إذا توافرت ُب حديث ُح ِك َم لو

بالصحة ببل خبلؼ بُت أىل اٟتديث ،وىذا الكبلـ كبلـ صحيح.

يعني :إذا توافرت ىذه الشروط فاٟتديث صحيح بإٚتاع أىل اٟتديث.
ٍب ذكر شيئا مهما ،كأنو يقوؿ ،أو كاف قائبل لو يقوؿ ويسأؿ :إذا كاف أىل اٟتديث اشًتطوا ىذه
الشروط ،فلم -انتبهوا ٢تذا السؤاؿ ،وىو سؤاؿ مهم -إذا كانوا اشًتطوا ىذه الشروط دل ٮتتلفوف ُب بعض
األحاديث أهنا صحيحة أو ليست بصحيحة؟ دل ٮتتلفوف؟ ىذا سؤاؿ عريض أو كبَت ،أجاب عنو ابن
الصبلح.
اٞتواب عنو ىو قولو" :الختبلفهم ُب وجود ىذه األوصاؼ" .ىذا سبب ،ما معٌت ىذا السبب:
"الختبلفهم ُب وجود ىذه األوصاؼ"؟
يعني :معناه أف اإلماـ يأٌب إذل ىذه الشروط ،فيجتهد ُب تطبيقها على اٟتديث ا١تعُت ،فرٔتا أداه
اجتهاده إذل أف ىذه الشروط موجودة ،فإذف ٭تكم بأي شيء على اٟتديث؟ ٭تكم بالصحة.

ِ
ورٔتا إماـ آخر اجتهد ،فرأى أف شرط االتصاؿ قد ٗتلف ،فإف فبلنا عنده ىو دل يسمع من فبلف ،دلَ
عنده َدلْ يسمع من فبلف ،وعند اإلماـ اآلخر قد ٝتع من فبلف؟
ىذا سؤاؿ آخر ،ويًتتب عليو جواب آخر وىو أنو إثبات السماع مبٍت على أي شيء أيضا؟ على

االجتهاد والقرائن ،فعملهم كلو -رٛتهم اهلل تعاذل -مبٍت على االجتهاد وإعماؿ القرائن.
إماـ أف ىذه األوصاؼ
فا١تقصود أف ىذا اٞتواب الختبلفهم ُب وجود ىذه األوصاؼ ،قد يرى ٌ
موجودة ُب اٟتديث ىذا ،فيحكم بصحتو ،ويرى إماـ آخر أنو قد ٗتلف شرط من ىذه الشروط ،قد يرى
ىذا اٟتديث معلبل ،وال يراه اآلخر معلبل.
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وىذا باب واسع ،أمر معروؼ اختبلؼ أىل الفن ،ىل يوجد فن اتفق أىلو على كل قضاياه ،أو ما
يوجد؟
ما يوجد٨ ،تن نقوؿ دائما :حىت العلوـ ا١تادية ،العلوـ ا١تادية٨ ،تن نعرؼ أف علم اٟتديث علم مادي،
أو علم نظري أو معنوي ،ببل إشكاؿ ىذا علم معنوي مبٍت على القرائن ،وعلى النظر ،وعلى ٕتميع األدلة،
وعلى ،..ليس علما ماديا ،ليس أمامك مادة تفحصها ،ومع ىذا أىل ىذه العلوـ ا١تادية بينهم اختبلؼ
كبَت.
لو أخذت علم ا٢تندسة ،لو أخذ ت علم الطب ،لو أخذت علم الفلك ،ىذه األمور احملسوسة ستجد
بينها اختبلفا ،فما بالك بالعلوـ اليت ىي علوـ معنوية ببل إشكاؿ؟
وىذا أمر ال بد منو ،يعٍت :ىذه سنة اهلل ُب خلقو كما يقولوف ،ولوال ىذا االختبلؼ لذىب طعم
العلوـ ،االختبلؼ ىذا ىو الذي تظهر فيو نكهة العلم ،ىو الذي يتميز فيو العادل ،يتميز فيو اجملتهد ،وإال
لتساوى الناس ُب العلوـ لو كانت األحكاـ الفقهية كلها معروفة مقننة ،دل يظهر أف فبلنا ٣تتهد ،أو أنو
متميز ُب االجتهاد ،أو ُب الفتوى ،وىذه سنة اهلل ،ال بد أف نتعامل معها هبذه الطريقة.
فعلماء اٟتديث ٮتتلفوف ،إ ذف علل ابن الصبلح سبب اختبلفهم ،والسبب األوؿ ما ىو؟ اختبلؼ
اجتهادىم ُب توافر ىذه الشروط.
ذكر سببا آخر ،قاؿ" :أو ُب اشًتاط بعضها كما ُب ا١ترسل".
ما معٌت ىذا الكبلـ؟ اٟتقيقة ىذا الكبلـ ُب شيء من ،ما معناه .معناه ما ىو؟ عبارة عن نقد للشروط
ا٠تمسة ،يقوؿ :إف بعضهم قد ال يشًتط بعض ىذه الشروط ،واٟتقيقة أف ىذا الكبلـ ٭تتاج إذل توثيق،
٨تن نقوؿ لكل من يقوؿ إهنم ال يشًتطوف ،أو إف منهم أف ال يشًتط بعض ىذه الشروط،نطلب منو أف
يسمي لنا ىذا ،يعٍت :ما وقفت على إماـ قيل -مثبل -ىو قاؿ كما ُب ا١ترسل -ما معٌت كبلمو -أف
بعضهم يصحح اٟتديث وإف كاف منقطعا .أليس ىذا معٌت كبلمو؟ وىو معٌت كبلمو ىذا.
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فإذن نقول :ىذا االختبلؼ -يعٍت -أو ىذا السبب يعٍت فيو نظر ،السبب األوؿ ىو -يعٍت -ببل
إشكاؿ ىو السبب الرئيس ُب سبب االختبلؼ ،وأما أف كوف بعضهم ال يشًتط بعض ىذه الشروط من
أىل اٟتديث .نعم ،ف يو من أىل الفقو وأىل األصوؿ من ال يشًتط بعض ىذه الشروط ،لكن الكبلـ ُب
اصطبلح من اآلف؟
الكبلـ ُب اصطبلح أىل اٟتديث ٣تمعوف على ىذه الشروط ،و٢تذا السبب فإف الذىيب -رٛتو اهللُ -ب
"ا١توقظة" عرب عن التصحيح باالحتجاج ،قاؿ :فإف كاف مرسبل ففي االحتجاج بو اختبلؼ.
وىناؾ فرؽ بُت التصحيح و بُت االحتجاج ،ال تبلزـ بينهما ،ال أطيل هبذا ،ا١تهم نضيف سببا
لبلختبلؼ ،نضيف سببا لبلختبلؼ.
إذف ،السبب الرئيس ما ىو اآلف ؟ االجتهاد ُب تطبيق الشرط ،تضيف سببا فقط تقوؿ :ومن األسباب
الرئيسة ُب االختبلؼ :االختبلؼ ُب ٖتقيق الشرط ،من ا١تهم جدا ىذا.
ما معٌت االختبلؼ ُب ٖتقيق الشرط؟ يعٍت :مثبل لو أخذنا الشرط األوؿ ،الذي ىو الضبط ،من
العلماء من يشدد ُب الضبط ،فبل يصحح إال من ىو ُب الدرجة العليا من الضبط ،ومنهم من يتسامح ُب
ٖتقيق ىذا الشرط ،فرٔتا صحح ألناس من متوسطي الدرجة.
إذف ،ىذا االختبل ؼ ىل ىو اختبلؼ اجتهاد ُب التطبيق ،أو اختبلؼ ُب أصل الشرط ما ىو؟ ُب
أصل الشرط ما ىو؟
مثل االتصاؿ؛ بعضهم يقوؿ :ال أحكم باالتصاؿ إال إذا ثبت رل أف فبلنا قاؿ :حدثنا فبلف ،وبعضهم
يكتفي با١تعاصرة ،ىذا أمر معروؼ.
إذف ،ىذا االختبلؼ ُب أي شيء سببو؟ ُب ٖتقيق الشرط.
إذف٫ ،تا سبباف رئيساف ُب اختبلؼ العلماء ُب اٟتديث الواحد ،إذا صححو بعضهم ودل يصححو
البعض.
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السبب األول :راجع إذل اختبلفهم ُب ٖتقيق الشرط ،بعضهم يشدد ،وبعضهم رٔتا تسامح ،وكذلك
ُب الشذوذ ،وُب العلل.
السبب الثاني :ما ىو؟ اختبلؼ ُب االجتهاد ُب تطبيق ىذه الشروط.
وكل أسباب االختبلؼ ُب اٟتقيقة ترجع إذل ىذين السببُت ،كل األسباب قد تتفرع ،قد -يعٍت -مثبل
نفصل ُب أسباب االختبلؼ ،لكن مع التفصيل فهي ترجع إذل ىذين السببُت :إما اختبلؼ ُب االجتهاد
ُب تطبيق ىذه الشروط ،وإما اختبلؼ ُب أصل الشرط ،أو ُب ٖتقيق الشرط ما درجتو .نعم.
حاصل حد الصحيح
قلت :فحاصل حد الصحيح أنو ا١تتصل سنده بنقل العدؿ الضابط عن مثلو حىت ينتهي إذل رسوؿ اهلل


أو إذل منتهاه من صحايب أو من دونو ،وال يكوف شاذا ،وال مردودا ،وال معلبل بعلة قادحة ،وقد يكوف

مشهورا أو غريبا ،وىو متفاوت ..نعم.
ىذا أضافو ابن كثَت -رٛتو اهلل ،-ما اٞتديد ُب كبلمو على كبلـ ابن الصبلح؟
لو تأملناه وجدنا اٞتديد عنده ىو أنو شرح كلمة "إذل منتهاه" يعٍت شرحها ،ما ا١تراد بػ"إذل منتهاه"؟
قد يكوف منتهاه َم ْن؟ الرسوؿ  وقد يكوف منتهاه الصحايب ،وقد يكوف منتهاه التابعي.
قد يُ ْش ِكل على ىذا أنو العنواف ،أو ىم يقولوف :تعريف اٟتديث الصحيح ،فبلف قاؿ :أما اٟتديث
الصحيح ،فهل يطلق على كبلـ الصحايب وكبلـ التابعي أنو حديث؟ يطلق أو ما يطلق عليو أنو حديث؟
ال ،حىت ُب اصطبلح أىل اٟتديث ال بد من معرفة ىذا ،أف كل ىذا يسمونو حديثا ،ما عندىم إال
ىذه التسمية ،حىت ا١توقوؼ ،حىت ا١تقطوع ،فهذا أمر مهم ،يعٍت :نعرفو.
مثبل :لو أخذت كتابا لئلماـ أٛتد ،قاؿ لك ىذا اٟتديث ،أو رويت عن فبلف حديثُتٍ ،ب ساقهما،
واحد من اٟتديثُت قد يكوف عن عكرمة من قولو ،وقد يكوف اآلخر عن ابن عباس من قولو أيضا ،ال
تستغرب ىذا؛ فإف اٟتديث كل ماُ ِرَوي عندىم يطلق عليو أنو حديث.
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٨تن نسميها ماذا؟ ماذا نسمي ا١توقوفات على الصحابة والتابعُت ُب العصر اٟتاضر؟ أثر .ىذا
اصطبلح جاء فيما بعد ،حىت أف النووي -رٛتو اهلل -نسب ىذا االصطبلح ُب األصل إذل فقهاء خراساف،
وليس إذل ٤تدثي خراساف ،وإ٪تا إذل فقهاء.
ولكن ىذا الذي نسبو إذل فقهاء خراساف استقر فيما بعد حىت وصلَنا ُب العصر اٟتاضرٕ ،تد ا١تؤلفُت
أو طلبة العلم يقوؿ لك :ىذا فهرس لؤلحاديث ،وىذا فهرس ألي شيء ؟ لآلثار .يقصد باألحاديث ما
ُروي عن النيب  أما فيما روي باآلثار ما روي عن الصحابة والتابعُت ،أما ُب اصطبلح أىل اٟتديث فكلو
يسمى حديثا.

وىذا األمر -يعٍت -٭تتاج بس فقط إذل بعض التنبيهات وضرب األمثلة ،ليس ىذا وقتو ،رٔتا أشَت إليو
أيضا -فيما بعد.ما الذي أضافو ابن كثَت؟
أضاؼ قاؿ :وال يكوف شاذا .أضاؼ بعدىا ،ماذا أضاؼ؟ وال مردودا .ابن كثَت -رٛتو اهلل -بإيش
تعلق عليو؟ تقوؿ :ىذه الكلمة دل يشرحها ابن كثَت ىنا ،ودل ٮتصص نوعا ألي شيء ؟ للمردود.
دل يوضح مراده هبذه الكلمة اليت زادىا على ابن الصبلح ،وما أدري ماذا يريد ،لكن احتماؿ أنو يريد
النكارة ،احتماؿ يريد أنو بشرط أال يكوف اٟتديث مردودا ،يعٍت :منكرا ترؾ العلماء العمل بو وردوه ،وإف
كاف ظاىر إسناده الصحة.
٭تتمل أف يكوف يريد هبذا زادىا على ابن الصبلح -رٛتو اهلل ،-زاد قولو" :وال مردودا" ،ودل يشرح ا١تراد
با١تردود ال ىنا ،ودل ٮتصص لو نوعا أيضا ،فيحتمل -واهلل أعلم -أنو يريد با١تردود ا١تنكر ،يعٍت :دل يرده
األئمة؛ ألف ىناؾ من األحاديث كما تعرفوف وردت ،ولكنها أنكرىا العلماء -يعٍت -أنكرىا العلماء ،ورٔتا،
أو قالوا :ىذا اٟتديث ليس عليو العمل ،أو -يعٍت٨ -تو ىذه الكلمات ،ورٔتا يأٌب معنا -إف شاء اهلل
تعاذل -ا١تنكر.
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زاد بعده ،زاد أيضا على ابن الصبلح" :وقد يكوف مشهورا أو غريبا" ،ىذا ليس من التعريف ،ىذا ليس
من التعريف؛ وإ٪تا ىذا وصف كاشف مراد ابن كثَت -رٛتو اهلل ،-وإف كاف معروفا من كبلمو ،يعٍت :ظاىرا
من كبلـ ابن الصبلح.
ىو يريد أنو يقوؿ :ال يشًتط باٟتديث الصحيح أف يكوف لو أكثر من طريق ،ىذا قصده ،فقد يكوف
غريبا ،وقد يكوف مشهورا.
وسيأٌب -إف شاء اهلل تعاذل -شرح الغريب ،وشرح ا١تشهور -يعٍتُ -ب أماكنها ْتوؿ اهلل وقوتو .نعم.
تفضل .اقرأ.
مراتب الحديث الصحيح
وىو متفاوت ُب نظر اٟتفاظ ُب ٤تالو ،و٢تذا أطلق بعضهم أصح األسانيد على بعضها ،فعن أٛتد
وإسحاؽ ،وأصحها الزىري ،عن سادل ،عن أبيو.
وقاؿ علي بن ا١تديٍت والفبلس :أصلحها ٤تمد بن سَتين ،عن عبيدة ،عن علي . 
وعن ٭تِت بن معُت :أصحها األعمش ،وعن إبراىيم ،عن علقمة ،عن ابن مسعود -رضي اهلل تعاذل
عنو.-
وعن البخاري :مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر -رضي اهلل تعاذل -عنهما.
وزاد بعضهم :الشافعي ،عن مالك؛ إذ ىو أجل من روى عنو.
نعم ،ىذا ا١تقطع يتعلق ،عنوانو مراتب اٟتديث الصحيح ،ىذه ا١تراتب أنا أسألكم اآلف بالنظر إذل
إسناد اٟتديث ،أو بالنظر إذل من أخرج اٟتديث؟
ىم يقسموف مراتب اٟتديث بطريقتُت ،أو ٬تعلوف مراتب للحديث بطريقتُت:
الطريقة األولى :بالنظر إذل إسناد اٟتديث.

ٔٛ

الباعث الحثيث

والطريقة الثانية :بالنظر اذل من أخرج اٟتديث ،ويقولوف -مثبل :-أعلى مراتبو ما اتفق عليو الشيخاف،
ٍب ما أخرجو البخاريٍ ،ب ما أخرجو مسلم ،وىكذا.
فهذا الًتتيب الذي معنا ىو أشار إليو ابن كثَت إشارة بقولو" :وىو متفاوت ُب نظر اٟتفاظ ُب ٤تالو".
ما معٌتُ" :ب ٤تالو"؟
يعٍتُ :ب رواتو ،أو ُب اإلسناد نفسو ،فمن كلمة ابن كثَت ىذا نفهم أمرا مهما جدا ال بد من أف نضعو
ُب أذىاننا أف اٟتديث الصحيح -بالنظر إذل أسانيده ،وليس إذل من أخرجو -ليس على مرتبة واحدة؛ فمنو
ما رتبتو عالية ،اٟتديث الصحيح قد يكوف لو طريق واحد فقط ،وقد يكوف لو أكثر من طريق ،وقد يكوف
لو طريقاف ،ثبلثة ،أربعةٜ ،تسة ،قد تزيد طرقو.
وقد يكوف اٟتديث الصحيح دل تتوجو إليو العلة أصبل ،وقد يكوف توجهت إليو علة ،وإف دل تكن
قادحة ،وأمور أخرى توضح لك أف اٟتديث الصحيح على مراتب.
ىنا اآلف -بالنظر إذل نفس اإلسناد -العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -تكلموا ُب أصح األسانيد ،ماذا
نأخذ من كبلمهم؟ أف ىناؾ أصح وصحيحا ،وىذا ىو مرادىم هبذا ،أف ىناؾ أسانيد بالدرجة العليا من
الصحة ،وأسانيد دوهنا ،وأسانيد دوهنا أيضا.
من العلماء من يقسم ا١تراتب ،قسمها الذىيب إذل ثبلث مراتب ،وىي قابلة للتقسيم إذل أربع ،أو إذل
ٜتس:
المرتبة األولى :اليت ذكرىا ابن كثَت -رٛتو اهلل -ىي ا١ترتبة العليا ،وىي أف العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل-
كل أجاب ٔتا توصل إليو
سئلوا واجتهدوا ُب اٟتكم على ما ىو أصح األسانيد ُب نظر ىذا اإلماـ ،و ٌ
اجتهاده ،و٨تن نعرؼ عندنا -أوال -ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -اآلف عددا من األسانيد اليت قاؿ فيها
العلماء :إهنا أصح األسانيد.
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ىذا ذكره على سبيل اٟتصر ،أو على سبيل التمثيل؟ على سبيل التمثيل ذكر ىو ٣تموعة من األمثلة
أوصلها العراقي إذل ستة عشر ،وأوصلها ابن حجر -رٛتو اهلل -إذل عشرينٚ ،تع منها عشرين إسنادا ٦تا
قاؿ فيو عادل من العلماء أو أكثر من عادل :إف ىذا اإلسناد أصح األسانيد.
وتعرفوف كتاب اٟتافظ العراقي "تقريب األسانيد" ،لو كتاب اٝتو "تقريب األسانيد" ،شرحو ،ألفو -رٛتو
اهلل -لولده لكي يسهل عليو اٟتفظٍ ،ب شرحو بكتاب "شرح التقريب" ،وأكملو ولده أبو زرعة.
ىذا الكتاب مبٍت على ىذا العلم ،أو على ىذا األمر ،اليت ىي األسانيد اليت قيل فيها :إهنا أصح
األسانيدٚ ،تع األحاديث ا١تروية بستة عشر إسنادا قيل فيها :إهنا أصح األسانيدٍ .ب شرح ىذه األحاديث.
فإذف ،ىذه ىي ا١ترتبة األوذل ،وىي اليت قاؿ العلماء عن أسانيدىا ،أو قاؿ عادل أو أكثر :إف ىذا
اإلسناد إنو أصح األسانيد ،وىي أسانيد ُب الذروة -كما تسمعوف اآلف -لك مثبل الزىري عن سادل .من
ىو سادل ؟ سادل بن عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب ،عن أبيو عبد اهلل بن عمر.
وعبد اهلل بن عمر صحايب معروؼ ،وسادل ىذا من كبار الفقهاء ،ىو أحد الفقهاء السبعة ،وحافظ
للحديث ،والزىري اإلماـ ا١تعروؼ.
اإلسناد الثاين ٤تمد بن سَتين التابعي اٞتليل ،عن عبيدة بن عمرو السلماين ،عن علي بن أيب طالب
 والذي بعده األعمش اإلماـ ا١تعروؼ ،عن إبراىيم بن يزيد النخعي ،عن علقمة.
من ىذا علقمة؟ ابن وقاص أو ابن قيس ،أيهما أشهر؟ األشهر ابن قيس ،ىذا فقيو مشهور من
أصحاب عبد اهلل بن مسعود ،أما علقمة بن وقاص فالذي شهره ما ىو؟ أنو ىو راوي حديث:
األعماؿ بالنيات





إ٪تا

لكن األشهر منو ىو ىذا علقمة بن قيس أحد كبار أصحاب عبد اهلل بن مسعود -

رضي اهلل عنو وأرضاه.
ٍب ذكرعن البخاري أنو أصح االسانيد :مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر.
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وأيضا قاؿ بو أبو حاًب يقوؿ أليب زرعة :يا أبا زرعة- ،نسيت العبارة -لكن يقوؿ :ليس ذا زعزعة عن
زوبعة ،إ٪تا ىو ترفع السًتة ،فتنظر إذل رسوؿ اهلل



مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر .وثوقا منهم هبذا

اإلسناد.
ومنهم م ن يبدؿ مالكا بأيوب ،ومنهم من يبدؿ أيوب بعبيد اهلل بن عمرف ىؤالء الثبلثة من كبار
أصحاب من؟ نافع موذل ابن عمر.
ونافع ىذا -موذل ابن عمر -من اٟتفاظ األجبلء ،حىت قاؿ ابن تيمية -رٛتو اهلل تعاذل -فيما أذكر أنو
يقوؿ ىذا :يقوؿ العلماء :إنو ال يعرؼ لو غلط- ،يعٍت -وىذا من النوادر جدا أف يكوف اإلنساف ال يضبط
عليو خطأ -يعٍت -متأكد منو.
ومنهم من يذكر األعمش عن إبراىيم ،منهم من يذكر مكاف األعمش منصور بن ا١تعتمر ،عن إبراىيم.
ومنهم من يذكر إسناد عبيد اهلل بن عمر ،عن القاسم ،عن عائشة .فهذه أسانيد من أصح األسانيد.
ىذا موضوع متعلق بأصح األسانيد ،ولعلنا نكتفي هبذا اليوـ -إف شاء اهلل تعاذل ،-وُب الغد وما بعده
لعلنا نسرع أكثر ،ويكوف التعليق أخص من ىذا ،واآلف إف كاف فيو أسئلة؟
س :أحسن اهلل إليكم ،السؤاؿ األوؿ يقوؿ :ىل ٣ترد إيراد اٟتديث عند ابن حباف وابن خزٯتة ُب
كتابيهما يعد أهنما صححاه؟
ج :ىذا ا١توضوع -إف شاء اهلل تعاذل -لعلنا نرجئو؛ ألف ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -سيتكلم على درجة
أحاديث صحيح ابن خزٯتة وصحيح ابن حباف ،لعلنا نصلو ُب الغد -إف شاء اهلل تعاذل.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما صحة رواية عن عباس بن حكيم ،عن أبيو ،عن جده ؟
ج  :ىذه رٔتا تأٌب معنا أيضا٬ ،تعلها العلماء ،من العلماء من يضعفها ،ومنهم من ،..ولكن ىي -
يعٍت -جعلها العلماء ُب مرتبة اٟتديث اٟتسن ،يعٍت دل ٮترج منها البخاري ومسلم شيئا ،وكلها ُب السنن،
ىي نسخة معروفة ،نسخة هبز بن حكيم ،عن أبيو ،عن جده.
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ومثل ىذه النسخ اليت -يعٍت -دل تصحح ،أو -يعٍت -نزلت درجتها قليبل بسبب حفظ بعض رواهتا،
القاعدة فيها ما ىي؟ سيأٌب معنا -إف شاء اهلل -قاعدة ُب اٟتديث اٟتسن أذكرىا ،أشَت إليها ىنا أف مثل
ىؤالء ،أف أحاديثهم ٖتسن ،أو رٔتا تصحح ،لكن بشرط أف -يعٍت -ال يكوف فيها تفرد ُب اٟتديث ا١تعُت،
فإذا وقع فيها تفرد ،يعٍت :حديث ال يروى إال من ىذا الطريق ،فهذا ىو الذي يقوؿ مثبل ىو الذي يتوقف
فيو.
يعٍت إذا قلنا -مثبل :-حديث هبز بن حكيم عن أبيو عن جده ُب مرتبة اٟتسن ،ليس معناه ،أو
حديث عمر بن شعيب عن أبيو عن جده ُب مرتبة اٟتسن ،ليس معناه أف كل ما ورد هبذه النسخة فهو
حسن ،وأف ىذا حكم إٚتارل ،حىت ما قيل فيو :إنو أصح األسانيد ،ىذا اٟتكم تفصيلي أو إٚتارل؟
قد يأٌب حديث عن مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر ،وال يكوف صحيحا ،فضبل عن أف يكوف من
أصح األسانيد ،ىذا معروؼ يعٍت ال بد من ،..و٢تذا قالوا :وال يكوف شاذا وال معلبل ،ىذا أمر معروؼ
نبهت عليو هبذه ا١تناسبة.
س :أحسن اهلل إليكم ،وىذا السؤاؿ جاء عن طريق الشبكة يقوؿ :فضيلة الشيخ ،السبلـ عليكم ورٛتة
اهلل وبركاتو ،ذكرًب أف الذىيب -رٛتو اهلل -عرب بالصحيح باالحتجاج ،وىناؾ فرؽ بينهما ،فما ىو الفرؽ -
رعاكم اهلل؟
ج  :ىذا -يعٍت -ما أحببت أف أطيل بو ،ال بد أف نبلحظ أمرا مهما ،وىو أف االحتجاج ال يبلزـ
الصحة ،أو -نعم -ليس كل ما احتج بو فهو ُب درجة الصحيح الذي أخذنا تعريفو ،أوال سيأٌب معنا
اٟتديث اٟتسن ،اٟتديث اٟتسن ُب أي مرتبة؟ يعٍت :٭تتج بو أو ال ٭تتج ؟
٭تتج بو ،كتب الفقو مليئة ،سيأٌب معنا -إف شاء اهلل تعاذل ،-فإذف ،نأخذ من ىذا أنو ال تبلزـ بُت
االحتجاج وبُت الصحة.
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األمر اآلخر :ىو أف ىناؾ درجة ُب االحتجاج اليت يسميها العلماء -يعٍت -االستئناس ،يعٍت :أنو ورد
عنده قوؿ صحايب ،وورد عنده حديث منقطع مرسل ،وورد عنده ظاىر آية ،وورد عنده قياس خفي ليس
جليا.
إذف ،ىذه أربعة أدلة ٣تموعها ٭تتج بو ،وإف كاف قد يكوف -مثبل -قد يكوف واحد منها لو انفرد دل
يصلح لبلحتجاج.
ومن ىذا الباب ترى ال بد نفرؽ -يعٍت مثبل -أف بعض العلماء قد ٕتد إماما أورد حديثا ضعيفا
مستدال بو ،لكن ال بد أف تفتش ما الذي جعل ىذا اإلماـ ٭تتج هبذا اٟتديث وإف كاف فيو ضعف؟
ستجد -مثبل -رٔتا روي عن بعض الصحابة ،فضمو إذل ىذا اٟتديث ،فاحتج بو ،بعض ا١تراسيل -
ننتبو ٢تذا -بعض األحاديث ا١تنقطعة وبعض ا١تراسيل ،وإف كاف ىذا ا١توضوع -يعٍت -٭تتاج إذل بسط،
لكن بعض ا١تراسيل ىي من القوة ْتيث تكوف ملحقة بأي شيء؟ باٟتديث الصحيح .وإف كاف ال يتوافر
فيها شرط اٟتديث الصحيح.
و٢تذا يقوؿ العلماء :إهنا قوية ،إسناد قوي ،مثبل :رواية أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود ،عن أبيو ،ىو
دل يسمع من أبيو.
العلماء قالوا :إف ىذه السلسلة منقطعة ،ولكن ّقواىا ابن ا١تديٍتّ ،قواىا الطحاويّ ،قواىا يعقوب بن

شيبة .ما السبب؟ ألف الواسطة بُت أيب عبيدة وبُت أبيو ُب الغالب ،أو ىم من جنس علقمة الذي مر بنا،
الذين ىم أصحاب عبد اهلل ،أصحاب عبد اهلل بن مسعود.

فرٔتا ٭تتج هبا ،وإف كانت ليست على شرط الصحيح ،و٢تذا ال ٗترج مثل ىذه السلسلة ُب
الصحيحُت ،وىناؾ أمثلة ٢تا ١تا يقويو العلماء ،وإف كاف منقطعا ،فليس ىناؾ تبلزـ بُت االحتجاج وبُت
الصحة ،ىذا الذي يعٍت..
س :األخ -يا شيخ -يتطرؽ ،يقوؿ :من أوؿ من قسم اٟتديث إذل صحيح وحسن وضعيف؟
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ج  :ىو موجود ُب كبلـ العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل ،-تقسيمهم للحديث إذل صحيح وحسن -يعٍت-
موجود ُب كبلـ البخاري ،وكبلـ ابن ا١تديٍت ،وكبلـ الشافعي ،أنو يصف بعض األحاديث بأهنا حسنة.
لكن ابن تيمية -رٛتو اهلل تعاذل -أطلق كلمة ووافقو عليها الذىيب ،ووافقو عليها السخاوي وابن حجر
رٛتو اهلل ،-وىؤالء فحوؿ -يعٍت -ما يًتكوهنا بدوف نقد إال و٢تا حظ من الصواب ،حظ كبَت.يقوؿ ابن تيمية -رٛتو اهلل :-إف أوؿ من قسم اٟتديث إذل صحيح وحسن وضعيف ىو من؟ اإلماـ
الًتمذي.
ومراد ابن تيمية ،ليس مراد ابن تيمية أف الًتمذي ىو أوؿ من أطلق كلمة "حسن" ،ليس مراده ىذا
فيما يظهر؛ وإ٪تا مراده ىذا التقسيم ،وأف اٟتسن قسم غَت الصحيح وغَت الضعيف.
أما األولوف فيطلقوف كلمة حسن ،ورٔتا كاف اٟتديث ُب أعلى درجات الصحة ،يعٍت :دل يتمخض
عندىم مصطلح اٟتسن بشيء خاص بو كما فعل بو َمن؟ كما فعل بو الًتمذي.

فالذي قسمو ىذه القسمة الثبلثية ،الذي كل واحد لو تعريف ىو َمن ىو؟ الًتمذي ،ىذا فصل الكبلـ

ُب ىذا ا١توضوع فيما أرى ،يعٍت :بعض العلماء اعًتض على ابن تيمية ،بعض الباحثُت ،وصار يبحث ُب
كبلـ لؤلولُت ،أطلقوا وصف ماذا ؟ اٟتسن وىذا ال إشكاؿ فيو ،ما ٯتكن ٮتفى أصبل على ابن تيمية،
قصدي ليس معصوما.
ولكنو باطبلعو على كبلـ العلماء سيجد األمر يسَتا أف يقف على أف إماما قاؿ ُب حديث إنو حسن،
ولكن مراده ىذه القسمة الثبلثية اليت كل قسم لو خصائصو ،ولو يعٍت تعريفو ،فهو الًتمذي -رٛتو اهلل
تعاذل.-
س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا السؤاؿ -فضيلة الشيخ -أتى عن طريق الشبكة كذلك ،يقوؿ :أيهما
أفضل أف يبتدئ طالب علم اٟتديث -أي :ا١تصطلح -بنخبة الفكر ،أـ مقدمو ابن الصبلح؟
ج :ىذا ا١توضوع يسأؿ األخ عن االبتداء بأي شيء؟ من يريد أف يبتدئ بدراسة مصطلح اٟتديث ،ال
بأس االبتداء ٔتقدمة ابن الصبلح ،ترى مقدمة ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -ليست من الطوؿْ ،تيث
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يكوف فيها شيء -مثبل يعٍت -مثل ما نقوؿ حواشي أو استطراد ،ما فيها شيء من ىذا٤ ،تكمة ىي
حقيقة … رغم أف العلماء قاموا باختصارىا.
فمن أراد أف يبتدئ هبا ،إال أهنا فقط ٖتتاج إذل أف يبتدئ هبا الشخص على شيخ يقرأ عليو ،و-يعٍت-
يساعده على حل بعض كلماهتا ،فمن يبتدئ ٔتقدمة ابن الصبلح ىذا -يعٍت -ألف قضية االبتداء ىذه
ليس فيها مثبل قاعدة ال تتخلف ،فرب شخص ابتدأ ٔتقدمة ابن الصبلح ،وانتفع هبذا ،ولكن ىناؾ قاعدة،
يعٍت :توجيو عند العلماء أف االبتداء يكوف باألسهل أو األصعب؟ األسهل .فيبتدئ الشخص بالشيء -
يعٍت -بكتاب ٥تتصر ،مثل النخبة مثبل ،األخ يسأؿ عن النخبة ،أو مثل التقريب للنووي ،يعٍت فهذه كتب
٥تتصرة ،أو اإلرشاد للنووي ،أو اختصار علوـ اٟتديثٍ ،ب يتدرج بعده إذل ما ىو أعلى منو ،ىذا الذي
يعٍت جواب السؤاؿ.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :أال ٯتكن القوؿ أف اإلماـ مالكا -رٛتو اهلل -دل يشًتط االتصاؿ
لكونو أخرج بعض ا١تنقطعات با١توطأ ،مع كونو اشًتط فيو الصحة؟
ج  :ال ،ىذا راجع إذل ما قلتو قبل قليل ،وىو أف اإلماـ مالكا ما اشًتط الصحة ،ىو ما اشًتط
الصحة -رٛتو اهلل تعاذل ،-من أين ىذا ؟ وإ٪تا ىو أورد ُب ا١توطأ ما يصلح لبلحتجاج ،ما ٯتكن أف ٭تتج
بو -رٛتو اهلل تعاذل ،-أورد بعض اآلثار ،وببلغات ومنقطعات ،وىو رٔتا أخذ هبا ،يعٍت با١تناسبة العادل،
العلماء السابقوف -مع األسف الشديد -خف عندنا ىذا عندىم إجبلؿ كبَت للمأثور.
اإلماـ إذا ورده نص مأثور عن صحايب أو عن الرسوؿ  حىت وإف كاف فيو ضعف يسَت يتهيبو ،يتهيب
أف ٮت الفو ،وإذا كاف لديو فتوى أو اجتهاد توصل إليوٍ ،ب وافق كبلـ من سبقو فرح بو ،و٨تن -أو كثَت منا-
٭تب أف يبتكر ،أما ىم -رٛتهم اهلل تعاذل -فما ىو فما ىي رغبتهم ،االتباع أو االخًتاع؟ االتباع .ىذا أمر
مهم جدا.
أبو حنيفة -رٛتو اهلل تعاذل -كاف ُب ذىنو -يعٍت ىذا ما أردده دائماُ -ب ذىنو مسألة أف أقل اٟتيض
أيامو عشرة ،فكاف -رٛتو اهلل -يتهيب أف يقوؿ ىذا الكبلـ ،يتهيبو ،حىت جاءه حديث ،ورد حديث عن
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أنس عن النيب



وىذا اٟتديث ضعفو علماء اٟتديث؛ ألنو من رواية شخص اٝتو اٞتلد بن أيوب،

وضعفوه واستنكروا عليو ىذا اٟتديث ،ولكن الشاىد ما ىو؟ ىو أف أبا حنيفة -رٛتو اهلل -مىت أفىت هبذا ؟
أو مىت أعلن ىذا؟
بعد ،فكانوا -رٛتهم اهلل تعاذل -عندىم إجبلؿ كبَت للمأثور ،فما يريده مالك ُب ا١توطأ؟ ىو يريد أف
يعٍت -أنو أخذ بو ،وأفىت على ضوئو ،أو يعٍت ،ودل يقل إف كل ما ُب ا١توطأ إنو -يعٍت -ما أدري من أينأتى السائل بقولو مالك إف كاف ُب ا١توطأ صحيح .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،السائل أفىت عليك -فضيلة الشيخ -قولك بكلمة مردود ،يعٍت :ال يعمل بو،
حىت لو كاف ظاىره الصحة ،أرجو شرح ىذه العبارة.
ج  :شرح ىذه العبارة باختصار؛ حىت ال نطيل ،ورٔتا يأٌب معنا -إف شاء اهلل تعاذلُ -ب ا١تنكر ىو أف
اإلسناد أحيانا يكوف ،وسيأٌب معنا ُب درس الغد إف -شاء اهلل تعاذل -ىو أف اإلسناد أحيانا يكوف -إذا
نظرت إذل رواتو واتصاؿ اإلسناد -ظاىره الصحة ،ولكن كم بقي علينا من شرط؟
شرطاف خفياف ،ما معٌت كوهنما خفيُت؟ يعٍت :أهنما ٭تتاجاف إذل أي شيء؟ إذل ْتث ،يعٍت :ال
تعرفهما من ظاىر اإلسناد ،ىذا معٌت كبلمو.
فقد يكوف اٟتديث ظاىر إسناده الصحة ،ولكن بعد البحث والتفتيش ومقارنة الطرؽ قد يكوف شاذا،
وقد يكوف منكرا ،وقد يكوف منكرا شاذا ،وقد يكوف معلوال.
فهذا كلمة "مردود" ،لعل ىذا مراد ابن كثَت -رٛتو اهلل -أنو قد يكوف ظاىره الصحة ،يعٍت :العلماء قد
استنكروه أو ردوه ،وسيأٌب معنا إيضاح ىذا األمر ُب أماكن أل٫تيتو ،وأيضا ىو كرره ،أو -يعٍت -مناسباتو
تتكرر.
س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما ىو الضابط العدؿ؟ وىل يشًتط فيو السبلمة من
خوارـ ا١تروءة ؟ وىل ٢تذا االشًتاط أثر ُب نقد اٟتديث عند أئمة اٟتديث ؟ وكيف يعرؼ ضبط الراوي
للحديث ؟ ومب يكوف ذلك عند أىل الفن؟
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ج :ىذه أسئلة ،ىذه موضوعها -يعٍت -عدد من األسئلة كما تبلحظوف ،وىي موضوعها يدخل ُب
دراسة األسانيد ،ودراسة األسانيد اآلف أصبح فنا مستقبل بذاتو كما ٨تن نعرؼ ُب العصر ا١تتأخر ،كثر تفريع
العلوـ ،ويعٍت -مثبل -استحدثت أقساـ ُب اٞتامعات ،ىذا قسم للسنة ،وىذا قسم للقرآف ،وىذا قسم
للجغرافيا.
أصحاب قسم السنة ما ىي مهمتهم اآلف ؟ ىي تقسيم علمهم ،فقسموه -أوال -إذل علم شرح
اٟتديث ،أو فقو السنة ،موجود ىذا ُب بعض اٞتامعات ،وإذل علوـ اٟتديث ،نقد السنة.
ونقد السنة مقسم أيضا إذل فروع منها :فرع دراسة األسانيد ،ودراسة األسانيد أيضا رٔتا قسموه إذل
جرح وتعديل ،وإذل علل ،وإذل -مثبل -تدليس ،أو اتصاؿ وانقطاع و٨تو ىذا.
ىذا ا١توضوع طويل ،ولكنو من ضمن عند األولُت ،أين ٧تده؟ ُب كتب ماذا ؟ ُب كتب علوـ اٟتديث،
ُب كتب علوـ اٟتديث ،وستأٌب معنا بعض ىذه األمور ا١تتعلقة بالعدالة ،وخوارـ ا١تروءة ،وأثرىا ُب التصحيح
والتضعيف رٔتا.
والبن كثَت كلمات -يعٍت -أو تنبيهات جليلة حوؿ موضوع اٞترح والتعديل .نعم.
س :السؤاؿ األخَت يقوؿ ،يستشكل عليك فضيلة الشيخ ،ويقوؿ١ :تاذا تركنا مقدمة ابن كثَت؟
ج :تركناىا؟ نعم.
أين ىي؟ أي نعم.
نعم ،األخ لو أو سؤالو وتنبيهو لو -يعٍت -وجاىتو ،يعٍت :كاف من ا١تفًتض أف نبتدئ با١تقدمة؛ ألف
ا١تقدمة عادة يشرح فيها صاحب الكتاب ماذا يريد؟ وما شرطو؟ ولكن من باب اختصار الوقت دخلنا ُب
موضوع الكتاب مباشرة ،فمقدمة ابن كثَت ذكر فيها ،ىي عبارة عن نصف صفحة ذكر فيها -رٛتو اهلل
تعاذل -ماذا يريد ،وأنو يريد أف ٮتتصر كتابا ُب علوـ اٟتديث ،أو أف يؤلف كتابا ،فوجد كتاب ابن الصبلح
كتابا وافيا با١توضوع ،ولكنو ٭تتاج إذل اختصار ،فيعٍت جعل ىذا وافيا بالغرض ،فاختصره.
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ٍب ذكر أنو سيضم إليو أشياء ٦تا وجده ُب كتاب "ا١تدخل إذل السنن" ،كتاب "ا١تدخل إذل السنن" ىو
لئلماـ البيهقي -رٛتو اهلل تعاذل ،-جعلو على شكل قواعد ُب علم مصطلح اٟتديث ،قد يقرؤىا القارئ
قبل أف يقرأ ُب كتابو السنن.
ىذا ملخص ما ورد ُب مقدمة ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل.-
سبحانك اللهم وْتمدؾ ،نستغفرؾ اللهم ونتوب إليك ،وصلى اللهم وسلم على سيدنا ٤تمد.


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قبل أف نبدأ بدرس اليوـ تنبيو خفيف على درس األمس:
أحد األخوة سأؿ ،يقوؿ :إف اٟتافظ ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل١ -تا عرؼ اٟتديث الصحيح دل يعرؼ
مفردات التعريف ،أو دل يشرح مفردات التعريف ،يعٍت :دل يشرح العدالة ،والضبط ،وا١تتصل ،والشذوذ،
والعلة.
و٨تن دائما ُب بداية تعريف اٟتديث ،أو عند تعريف اٟتديث الصحيح نقوؿ :إف كل علوـ اٟتديث ،أو
نعم -إف كل علوـ اٟتديث عبارة عن شرح ٢تذا التعريف.من اآلف فصاعدا عبارة ا١تباحث اليت سيذكرىا ،أو ذكرىا ابن الصبلح ،واليت سنأخذىا -إف شاء اهلل
تعاذل -و٠تصها ابن كثَت ىي عبارة عن شرح ،حقيقة ىي عبارة عن شرح وتوضيح لشروط اٟتديث
الصحيح ،واٟتكم إذا ٗتلف شرطػ وماذا يسمى ،ومباحث تتعلق بذلك من قريب أو من بعيد.
أول من اعتنى بجمع الصحيح
واآلف يتفضل القارئ بالقراءة على ،أو ٦تا وقفنا عليو .نعم.
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اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاذل:-
أوؿ من ٚتع صحاح اٟتديث:
فائدة :أوؿ من اعتٌت ّتمع الصحيح أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري ،وتبله صاحبو وتلميذه
أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج النيسابوري ،و٫تا أصح كتب اٟتديث.
والبخاري أرجح؛ ألنو اشًتط ُب إخراجو اٟتديث ُب كتابو ىذا أف يكوف الراوي قد عاصر شيخو،
وثبت عنده ٝتاعو منو ،ودل يشًتط مسلم التارل ،بل اكتفى ٔتجرد ا١تعاصرة.
ومن ىا ىنا ينفصل لك النزاع ُب ترجيح صحيح البخاري على مسلم ،كما ىو قوؿ اٞتمهور ،خبلفا
أليب علي النيسابوري شيخ اٟتاكم ،وطائفة من علماء ا١تغرب.
نعم ىذا ا١تقطع من كبلـ ابن كثَت -رٛتو اهلل -يتضمن ثبلثة أمور:
األمر األول :أوؿ من ألف ُب اٟتديث الصحيح.
فذكر أف أوؿ من ألف ُب ذلك ىو اإلماـ البخاري -رٛتو اهلل تعاذلٍ ،-ب مسلم بن اٟتجاج.
وىذه اٞتملة ال إشكاؿ فيها ،فأوؿ من ألف اإلماـ البخاري ،ومشهور سبب تأليفو يقوؿ :كنت مرة ُب
٣تلس الشيخ إسحاؽ بن راىويو -رٛتو اهلل تعاذل ،-فألقى كلمة على طبلبو ،فقاؿ :لو تصدى شخص
ّتمع الصحيح من حديث رسوؿ اهلل . 
فوقعت ىذه الكلمة ُب قلب البخاري ،أو ُب نفس البخاري ،فشرع ُب ٚتع صحيحو.
وىناؾ سبب آخر ،اليت ىي الرؤية اليت رآىا ُب ا١تناـٍ ،ب نسج على منوالو تلميذه مسلم بن اٟتجاج.
ىذا ال إشكاؿ فيو.
ذكر بعد ذلك ٚتلة ثانية ،وىي أنو قاؿ" :فهما أصح كتب اٟتديث" .وىذا -أيضا -إٚتاع أف أصح
كتب اٟتديث -بعد تأليف ىذين الكتابُت٫ -تا ىذاف الكتاباف :كتاب البخاري ،وكتاب مسلم.
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حق على كل مسلم أف يًتحم على ىذين اإلمامُت ،وأف يدعو ٢تما؛ فقد قاما ّتهد
و٨تن نقوؿ دائماٌ :

كبَت جدا ال يتصوره إال من خرب كيفية الروايات ،واشتغل ّتمع الطرؽ.

البخاري -رٛتو اهلل تعاذل -يقاؿ :إنو مكث ُب تأليف كتابو ستة عشر عاما ،وال عجب ُب ذلك.
ومسلم -رٛتو اهلل تعاذلُ -ب إحدى ا١ترات كاف يسوؽ طرقا ٟتديث ،فتفنن ُب سوقها ،وُب بياف
متوهناُ ،ب سوؽ الطرؽ ،وُب بياف ألفاظ اٟتديثٍ ،ب ُب أثناء ذلك -رٛتو اهلل تعاذل -ساؽ أثرا عن ٭تِت بن
أيب كثَت ُب أثناء ىذه الطرؽ ،وىو قوؿ ٭تِت -رٛتو اهلل تعاذل" :-ال يُ ْد َرؾ العلم براحة اٞتسد".

وذكر العلماء ،شراح اٟتديث ،شراح صحيح مسلم أف مسلما -رٛتو اهلل تعاذل١ -تا ساؽ الطرؽ ،ويريد
أف يبُت للقارئ أف ىذا دل ِ
يأت ىكذا؛ وإ٪تا أتى -يعٍت -كلفو شيئا كثَتا ،ؤتقارنة ،ستأٌب ا١تقارنة اآلف ُب
كبلـ ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -بُت ىذين الكتابُت ،وبُت غَت٫تا من كتب السنة ،ونعرؼ الفرؽ ،فالبوف
شاسع جدا ،وأقوؿ :جدا ،ببل تردد بُت ىذين الكتابُت ،وبُت باقي كتب السنة من جهة انتقاء األحاديث
وصحتها.
ٍب ذكر ٚتلة ثالثة ،وىي ا١توازنة بُت الكتابُت بعد االتفاؽ على ،أو بعد تقرير أهنما أصح كتب السنة،
رجع إذل ا١توازنة ،أو دخل ُب ا١توازنة بينهما ،فذكر أف صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم على قوؿ
ِ
ب إليو ذلك ،ذكر اٟتاكم -رٛتو اهلل تعاذل ،-ذكر ابن كثَت -
اٞتمهور ،بل يقاؿ :إنو إٚتاع؛ ألف من نُس َ
رٛتو اهلل تعاذل -أبا علي النيسابوري شيخ اٟتاكم ،ويقاؿ -يعٍت :-إنو دل يبلغو صحيح البخاري.
ويقوؿ بعض العلماء :إف ىذا بعيد ،ولكن ٨تتاج إذل لفظ أيب علي ليعرؼ مراده بتقدًن صحيح مسلم.
أما ما يُنقل من بعض علماء ا١تغرب ،منقوؿ عن ابن حزـ وغَته ،كلمات ،لكنها -يقولوف :-ال ترجع

إذل األصحية ،فهم يفضلونو من جهة أخرى ،وىي يعٍت كوف مسلم -رٛتو اهلل تعاذلٚ -تع طرؽ اٟتديث
الواحد ُب مكاف واحد ،بألفاظو ومتونو ،واختبلؼ رواياتو ،فهذا -يقولوف :-أسهل لطالب العلم ،بينما
البخاري -رٛتو اهلل -فرؽ أحاديثو أو قطعها ،وفرقها ُب الصحيح؛ ألنو اعتٌت بأمر آخر ،وىو االستنباط من
ىذه األحاديث ،استنبط منها فوائد ،بوب.

ٖٓ

الباعث الحثيث

وبذلك -يعٍت -يعترب أو يعد كتابو مرجعا فقهيا ،باإلضافة إذل كونو جامعا ٟتديث رسوؿ اهلل . 
ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل١ -تاذا يرجح صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ ذكر سببا واحدا،
وىو يتعلق بأحد شروط اٟتديث الصحيح الذي مر بنا باألمس ،وذكرت كم من سبب ،أو ذكرت سببُت
رئيسُت الختبلؼ العلماء ُب اشًتاط اٟتديث الصحيح ،ما ٫تا ىذاف السبباف لبلختبلؼ ُب تصحيح
اٟتديث؟ ما ٫تا؟ نعم.
االختبلؼ اجتهاد ،ىذا واحد ،والثاين االختبلؼ ُب تقدير الشرط ،ىذا مثاؿ لو :يذكروف أف البخاري
رٛتو اهلل تعاذل -اشًتط لبلتصاؿ أف يثبت أف الراوي قد ٝتع من شيخو ،ولو ُب حديث واحد ،بينمامسلم -رٛتو اهلل تعاذل -يكتفي با١تعاصرة ،وأف ٯتكن لقاء بعضهم بعضا.
وىذا الكبلـ ىو الصحيح ،مهما قيل ُب ىذه ا١تسألة أف ىناؾ فرقا بُت شرط البخاري ُب االتصاؿ،
وبُت شرط مسلم ،وىذا ٦تا جعل كتاب البخاري ترتفع منزلتو -يعٍت٢ -تذا السبب ،وألسباب أخرى تتعلق
بالشروط األخرى للحديث الصحيح.
تتعلق بالعدالة والضبط والشذوذ والعلل كلها ،وىذا -يعٍت يقولوف :-بسبب أف البخاري -رٛتو اهلل
تعاذل -أمكن ُب اٟتديث من اإلماـ مسلم ،وىذا ال يغب أبدا من قدر اإلماـ مسلم ،فهذا للموازنة ،يعٍت:
عند ا١توازنة بُت ىذين اإلمامُت.
ولكن ٫تا -رٛتهما اهلل تعاذل -كما تقدـ كتابا٫تا أصح كتب السنة ،وكما ذكرت ا١تفاضلة جرى
العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -على ا١تفاضلة ُب أمور كثَتة -كما تعرفوف -فاضلوا بُت ا١تبلئكة وصاحل ،وإف
كانت ىذه ا١تسألة -يعٍت -بعض العلماء يقوؿ :ينبغي عدـ اإلكثار من الكبلـ فيها بسبب عدـ وضوح
الدليل .نعم.
البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج الصحيح كلو
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ٍب إف البخاري ومسلما دل يلتزما بإخراج ٚتيع ما ٭تكم بصحتو من األحاديث؛ فإهنما قد صححا
أحاديث ليست ُب كتابيهما ،كما ينقل الًتمذي وغَته عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده ،بل ُب
السنن وغَتىا .نعم.
ىذه أو ىذه الفقرة تتعلق بأمر مهم ،وىو أف البخاري ومسلما -رٛتهما اهلل تعاذل -ىل اشًتطا ؟ أو
تعرض
نًتؾ االشًتاط ،ىل استوعبا ٚتيع صحيح حديث رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؟ىذه مسألة ّ

٢تا ىنا ابن كثَت ،وسيتعرض ٢تا أيضا بعد قليل ،فصل بالكبلـ ،أو نعم فصل بالكبلـ عليها ،أو بُت الكبلـ

على ىذه ا١تسألة بعدة أحاديث الكتابُت.
لكنو ىنا جزـ بأف البخاري ومسلم -رٛتهما اهلل -دل يشًتطا ،أو دل يستوعبا ٚتيع األحاديث
الصحيحة ،واستدؿ على ذلك بأمر ،وىو البخاري أو أهنما صححا أحاديث ليست ُب الكتابُت ،وذكر
أف :الًتمذي -رٛتو اهلل تعاذل -ينقل عن البخاري ُب العلل الكبَت وُب أسئلتو ،ينقل عن البخاري تصحيح
أحاديث ليست ُب صحيح البخاري ،وىذا الكبلـ سيأٌب ،أنو يعٍت مسلم ال إشكاؿ فيو ،يعٍت أف ىناؾ
أحاديث صحيحة خارج الكتابُت ،نعم.
عدد ما في الصحيحين من الحديث
عدد ما ُب الصحيحُت من اٟتديث قاؿ ابن الصبلح :فجميع ما ُب البخاري با١تكرر سبعة آالؼ
حديث ومائتاف وٜتسة وسبعوف حديثا ،وبغَت ا١تكرر أربعة آالؼ ،وٚتيع ما ُب صحيح مسلم ببل تكرار
٨تو أربعة آالؼ.
ىذه العدة عدة أحاديث الكتابُت ،ويظهر -واهلل أعلم -أف الذين يعٍت ،وال سيما بغَت ا١تكرر بالنسبة
للبخ اري ،وكذلك بالنسبة ١تسلم ،ا١تكرر وغَت ا١تكرر ،الذين ذكروىا ،ذكروىا على سبيل اٞتزاؼ ،سبيل
التقدير.
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يعٍت و٢تذا ١تا اشتغل ابن حجر -رٛتو اهلل تعاذل -بالشرح اعتٌت بعد أحاديث صحيح البخاري ،فبلغت
عنده بغَت ا١تكرر غَت ىذا الرقم ،يعٍت دوف الرقم دوف أربعة آالؼ بكثَت ،بغَت ا١تكرر بلغت األحاديث
عنده ،ا١تقصود باألحاديث ىنا األحاديث ا١توصولة ا١تسندة بلغت ألفُت وستمائة وحديثُت ،بلغت ألفُت
وستمائة وحديثُت،ىذا بغَت ا١تكرر ،أما با١تكرر فبلغت
عنده سبعة آالؼ وثبلٙتائة وسبعة وتسعُت حديثا،
ىذا ذكر ابن حجر -رٛتو اهلل تعاذل -ىذ ا الرقم ُب مكاف ،وذكر رقما آخر ُب مكاف آخر ،ويعٍت ىذا
نعم
ذكر ُب ا١تقدمة ُب مقدمة "ىدي الساري" رقما ،وذكر ُب هناية الكتاب رقما آخر.
يعٍت اختلف عده بالنسبة للمكررات ُب صحيح البخاري ،وترقيم الذين رقموا صحيح البخاري ،الذين
ىم ا١تستشرقوف أو ٤تمد فؤاد عبد الباقي ،اسم ا١تستشرقُت اختلف عده أيضا عن َع ّد اٟتافظ ابن حجر،

وسأذكر اآلف السبب بعد قليل.

بالنسبة لصحيح مسلم يقوؿٚ :تيع ما ُب صحيح مسلم تكرار ٨تو أربعة آالؼ ،الًتقيم ا١توجود اآلف
لصحيح مسلم بغَت ا١تكرر بلغ ثبلثة آالؼ و ثبلثة وثبلثُت حديثا ،إذف الفرؽ كبَت ،فكما ذكرت يظهر -
واهلل أعلم -أهنم ذكروه ،أو من ذكر العدة سابقا إ٪تا ذكرىا على سبيل التقدير ،لكن ىنا أمر مهم بس يعٍت
نعلق على قضية العدة ىذه ،عد إذا أردت أف تعد مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم ،ىذا العد آرل أو
يدخلو االجتهاد ،العد واحد اثناف ثبلثة ،ظاىرا أنو عمل آرل ال يدخلو االجتهاد.
ولكن حقيقة ىو يدخلو االجتهاد سواء بالتكرار أو بغَت التكرار ،ما معٌت يدخلو االجتهاد ؟ أف ىناؾ
أحاديث رٔتا عدىا العاد واحدا ،ورٔتا يعدىا عاد آخر ،،يعد اٟتديث الواحد حديثُت أو ثبلثة أو أربعة
أيضا ،والسبب أف بعض األحاديث اشتملت علي رواية عدد من الصحابة للحديث الواحد ،يعٍت القصة
مثل حديث أف النيب  قاؿ٨  :تن معاشر األنبياء ال نورث ،وإف ما تركناه صدقة . 
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ومثل حديث:



ال ٭تل ١تسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلث



ىذا حديث عائشة تضمن إقرار

٣تموعة من الصحابة ،واٟتديث األوؿ رواه ٚتاعة ُب نفس اٟتديث .،فيمكن للعاد وعند العلماء -رٛتهم
اهلل تعاذل .-با١تناسبة ىنا تعلقوف أيضا ،ما ا١تقصود بالعدة ؟ ىنا حىت إذا قيل بغَت ا١تكرر.
تقوؿ ا١تقصود بالعدة ليس ا١تقصود بالعدة ىنا ىي ا١تتوف ،يعٍت ليس ُب البخاري ىذا العدد الذي ىو
كم بغَت ا١تكرر ،ألفاف وستمائة وحديثاف ،لي س ا١تقصود ا١تتوف ،وإ٪تا اٟتديث الواحد .إذا رواه عدد من
الصحابة مثبل حديث  :من كذب علي  حديث مثبل  :النهي عن اٟتمر األىلية  رواه ٚتاعة
من الصحابة يبلغوف العشرة ،ىذا كم يعدونو ؟ عشرة يعدونو ،يعدونو عشرة ،فهذه العدة ليست با١تتوف،
ا١تتوف أقل من ذلك ،وإ٪تا ىذا العدد مصطلح مهم.
٨تن نعرؼ يعٍت يكرر دائما أف العربة با١تنت إذا قالوا اٟتديث ،العربة با١تنت ،أو الصحايب ُب اصطبلح
احملدثُت ،العربة بالصحايب إذا قاؿ مثبل لك مثبل إذا قاؿ أٛتد :صح ُب ىذا الباب أربعة أحاديث ٜتسة
أحاديث ،عشرة أحاديث ،ا١تنت واحد االختبلؼ ،االختبلؼ ُب الصحايب ،فا١تصطلح عندىم أف اٟتديث
العربة ،أف العربة بالصحايب راوي اٟتديث ،نعم.
الزيادات على الصحيحين
الزيادات على الصحيحُت ،فقد قاؿ اٟتافظ أبو عبد اهلل بن يعقوب بن األخرـ.:قلما يفوت البخاري
ومسلم من األحاديث الصحيحة.
وقد ناقشو ابن الصبلح ُب ذلك ،وأف اٟتاكم قد استدرؾ عليهما أحاديث كثَتة ،وإف كاف ُب بعضها
مقاؿ ،إال أنو يصفو لو شيء كثَت.
قلت ُب ىذا نظر وأنو يلزمهما بإخراج أحاديث ال تلزمهما ،لضعف رواهتما عند٫تا ،أو لتعليلهما ذلك
واهلل أعلم.
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نعم دخل اآلف ابن كثَت -رٛتو اهلل -وسيطيل ُب قضية الزيادات على أحاديث الصحيحُت ،فقد ذكر
أوال كلمة ابن األخرـ النيسابوري شيخ اٟتاكم ،ماذا يقوؿ ىو ؟ يقوؿ -رٛتو اهلل :-قلما يفوت البخاري
ومسلم من األحاديث الصحيحة ،معٌت ىذا أف األحاديث الصحيحة خارج الصحيحُت قليلة أو كثَتة،
تشبو أو البن عبد الرب -رٛتو اهلل -كلمة تشبو ىذه الكلمة ،وإف كانت يعٍت أكثر تقييدا منها ،ماذا يقوؿ؟
ىو يقوؿ :كل حديث أصل ُب بابو دل ٮترجو صاحب الصحيح إال وفيو علة ٘تنع من تصحيحو ،ىذا
معٌت كبلمو -رٛتو اهلل تعاذلٔ -تاذا قيد إذف عدـ الصحة؟ ٔتاذا قيدىا؟ ٔتاذا قيد كبلمو؟ بأف يكوف اٟتديث
أصل ُب بابو ،ومعٌت كبلمو أنو توجد أحاديث صحيحة خارج الكتابُت ،ولكن ُب الكتابُت ما يقوـ
مقامهم ،ىذا كبلـ من؟ كبلـ ابن عبد الرب ،بقية العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -على أف ىذا ،يعٍت فيو شيء
من ا١تبالغة ،وأنو يوجد شيء كثَت من األحاديث الصحيحة خارج الكتابُت ،وىذا الكبلـ مسلّ ٌم بو ولكن،
سنقيده بعد قليل بقضية شرط البخاري ومسلم.

نفرؽ بُت اٟتديث الصحيح الذي ىو خارج الكتابُت وبُت ما ىو على شرطهما ٦تا ىو خارج الكتابُت،
ابن الصبلح -رٛتو اهلل١ -تا جاء يناقش ابن األخرـ ُب قولو إنو قلما يفوت البخاري ومسلم من األحاديث
الصحيحة ،ناقشو بقض ية وجودية ،يعٍت ىو قاؿ :عندنا ا١تستدرؾ ُب اٟتاكم رغم ما فيو من خلل ،إال أنو
يصفو لو الكتاب ُب كم ٣تلد ؟ ُب أربعة ٣تلدات كبار ،وطبعت طبعات ،لكن الطبعة األوذل لو ُب أربعة
٣تلدات كبار ،كثَتة األحاديث فيو كثَتة جدا.
ويقوؿ ىذا كبلـ ابن الصبلح ،يقوؿ :إنو يصف لو شيء كثَت ٦تا ىو صحيح ،فإف كبلـ ابن األخرـ
اآلف منقوض ،وىذا كبلـ ابن الصبلح ،عقب عليو ابن كثَت بأي شيء ؟ قاؿُ :ب ىذا نظر ،فإنو يلزـ
صاحيب الصحيح ،يلزمهما إخراج أحاديث ال تلزمهما١ ،تاذا ال تلزمهما ؟ يقوؿ :لضعف رواهتا عند٫تا ،أو
لتعليلها أو لتعليلهما ذلك ،إذف اآلف ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -يتكلم على الصحة ،أو على صوت
البخاري ومسلم نقد عليو بشرط البخاري ومسلم.

ٖ٘

الباعث الحثيث

ويقولوف أف ابن الصبلح دل يرد ىذا ،وإ٪تا يريد اٟتديث الصحيح ،بغض النظر عن كونو على شرط
البخاري ومسلم ،فإف ىذه ا١تناقشة من جهة اٟتاكم نًتكها اآلف؛ ألهنا ستأٌب بعد قليل ،يعٍت بأطوؿ من
ىذا ،لكن الكبلـ اآلف ُب قضية وجود أحاديث صحيحة ُب مستدرؾ اٟتاكم ليست ُب الصحيحُت ،فابن
الصبلح يقوؿ موجود ىذا ،ودل يذكر أهنا على شرطهما.
ابن كثَت نقد عليو بأف ٮترج أحاديث يدعي أهنا على شرطهما ،وىي ليست كذلك ،كبلـ ابن كثَت
صحي ح كما سيأٌب ،ولكن أيضا ىذا ال ينقد كبلـ من ؟ كبلـ ابن الصبلح؛ ألف ابن الصبلح دل يقل ىذه
األحاديث على شرطهما ،ونعم اآلف سيدخل اآلف ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -مظاف الزيادة من اٟتديث
غَت كتاب اٟتاكم ا١تستدرؾ ،نعم.
مصادر األحاديث الصحيحة
المستخرجات
وقد خرجت كتب كثَتة على الصحيحُت ،يؤخذ منها زيادات وأسانيد جيدة ،فصحيح أيب عوانة وأيب
بكر اإلٝتاعيلي والربقاين ،وأبو نعيم األصفهاين وغَتىم ،وكتب أخرى التزـ أصحاهبا بصحتها كابن خزٯتة
وابن حباف البسطي ،و٫تا خَت من ا١تستدرؾ بكثَت ،وأنظف أسانيد ومتونا.
نعم ،ىذه مصادر األحاديث الصحيحة ،ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -اآلف نوعُت من ا١تصادر،
ذكر النوع األوؿ وىي ا١تستخرجات ،فذكر أو مثل بأربعة من ىذه ا١تستخرجات ،مستخرج أيب عوانة على
صحيح مسلم ،مستخرج أيب بكر اإلٝتاعيلي على صحيح البخاري ،ومستخرج الربقاين عليهما ،ومستخرج
أيب نعيم األصفهاين ،ا١تستخرجات ماذا يقصد هبا ؟.
باختصار ىي ،ا١تستخرج ىو :كتاب يؤلف على كتاب موجود ،على كتاب سابق من كتب السنة،
ٮترج ا١تؤلف اٞتديد أحاديث الكتاب السابق بأسانيد بنفسو لو ىو ،ال ٯتر هبا على صاحب الكتاب،
ويلتقي معو إما ُب شيخو ،أو ُب شيخ شيخو ،ورٔتا دل يلتقي معو إال ُب من ؟ ُب الصحايب ،يعٍت ْتسب ما
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يقف عليو وْتسب رواياتو ىو ،ورٔتا دل ٬تد ما يلتقي ،دل ٬تد لو طرقا يلتقي فيها مع ،،أو يتجاوز فيها
صاحب الكتاب ،فيسوقو منة طريق صاحب الكتاب أو يدعو ،ىذه ا١تستخرجات.
وقد ولع هبا ا١تؤلفوف ُب عصر الرواية ،حىت مثبل ُب صحيح مسلم أحاديث يسَتة ،راوي الصحيح عن
اإلماـ مسلم الذي ىو أينعم راوي اٟتديث اإلماـ مسلم بعد أف يسوؽ مسلم اٟتديث ،يسوؽ ىو إسنادا
لنفسو يتجاوز فيو مسلم ،يعٍت ال ٯتر بو على مسلم ،وإ٪تا ٯتر بو على شيخ مسلم ،أو يلتقي معو ُب الشيخ،
أو يعٍت أحاديث السَتة ،وموجودة أكثر منها ُب سنن ابن ماجة ،يقل فيها راوي سنن ابن ماجة عنو.
قال أبو الحسن :حدثنا فبلف فيسوؽ إسناد بنفسو و٢تم أغراض فيوٍ ،ب بعد ذلك صار فنا،
االستخراج صار فنا ،وألفت كتب مستقلة منها على سنن ابن داود ،وعلى سنن الًتمذي ،ولكن أكثر
ا١تستخرجات على صحيحي البخاري ومسلم ،أكثر ا١تستخرجات و٢تم أغراض وفيها فوائد ،تكلم عليها
العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -لكن ا١تقصود ىنا ىو كبلـ ابن كثَت -رٛتو اهلل ،-أراد أف يبُت أف ُب ىذه
ا١تستخرجات زيادات ،من أين تأٌب الزيادات ؟ وىم ٮترجوف متوف الصحيحُت.
من أين تأٌب الزيادات؟ تأٌب من جهتُت:
الجهة األولى :أف ا١تخرج ىذا أو ا١تستخرج لو طريق غَت طريق صاحب الصحيح ،فاٟتديث رٔتا ساقو
صاحب الصحيح ٥تتصرا؛ ألف شيخو رواه لو كذلك ،أو ىو اختصره ،فصاحب ا١تستخرج ساقو بتمامو،
ورٔتا صاحب الصحيح دل يسقو أصبل٨ ،تن نعرؼ أف مسلم ساؽ ٚتيع ألفاظ الطرؽ ،أو ساؽ بعضها،
والبخاري كذلك ساؽ بعضها ،والباقي يقوؿ ،ماذا يقوؿ؟ بنحوهٔ ،تثلو ،فصاحب ا١تستخرج يسوؽ ا١تنت
كامبل.
وىناك جهة ثانية للزيادات٫ :تا أنو بعض ا١تستخرجُت يسوؽ أحاديث ُب الباب مستقلة .من باب
زيادة ،ىذه ليس على شرط االستخراج ،وإ٪تا يسوقها من باب الفائدة ،إذف يوجد ،يقوؿ ابن كثَت -رٛتو
اهلل تعاذلُ -ب ىذه ا١تستخرجات ،وىذا الكبلـ صحيح ،يوجد ُب ىذه ا١تستخرجات أحاديث صحيحة أو
زيادات صحيحة على الصحيحُت.
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لكن نقيد ىذا أو سيقيده ابن كثَت فيما بعد ،سيقيده ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -وىو أنو ال بد من
النظر ُب أسانيد ىذه الزيادات وىذه األحاديث اليت ُب ا١تستخرجات١ ،تاذا ال بد من النظر ؟ ألف ا١تستخرج
اآلف ساؽ إسنادا أو بعض إسناد جديد ،ليس ُب أي مكاف ُب الصحيحُت.
سأضرب مثبل ،نضرب مثاال ،أبو نعيم األصفهاين يقولوف :لو أراد أف يروي حديثا عن مثبل عن ٯتر بو
أو حديث ١تعمر عن الزىري لو أراد أف يسوقو من طريق البخاري سيكوف بينو وبُت معمر كم ؟ أربعة ،اثناف
بينو وبُت البخاريٍ ،ب أو إذل عبد الرازؽ لنفرض اثناف بينو وبُت البخاريٍ ،ب البخاري ٍب شيخ البخاري،
الذي ىو مثبل ٤تمد بن رافع أو غَته.
ىؤالء األربعة فإذا أراد أف يستخرج ساقو من طريق الطرباين يروه عن الطرباين ،عن الدبري "اسحق بن
إبراىيم الدبري" عن عبد الرازؽ ،فصار كم بينو وبُت عبد الرازؽ اآلف ؟ اثناف فقط قصدىم العلو ىم ،ىذا
الغرض األوؿ.
الغرض األوؿ من ا١تستخرجات العلو ،يقوؿ ابن حجر -رٛتو اهلل تعاذل :-وىذا الكبلـ دقيق ال بد منو
أحيانا١ ،تا كاف غرضهم العلو ،رٔتا نزلوا عن شرط الصحيح ُب الرواة ،رٔتا نزلوا ُب ا١تستخرجات؛ ألف الغرض
األوؿ ما ىو ؟ العلو مثبل اسحق بن إبراىيم الدبري ليس ُب شرط الصحيح دل ٮترج لو ُب الصحيحُت ،وىو
قد ٝتع من عبد الرازؽ وىو صغَت ،يستصغر يقولوف ُب عبد الرازؽ.
فإذف نقيد الزيادات ُب ا١تستخرجات ،أو األحاديث ا١تستقلة هبذا القيد ،وىو أنو ال بد فيها من النظر
بأهنم دل يلتزموا ما التزمو الشيخاف ،بعد ذلك تكلم ابن كثَت -رٛتو اهلل -على صحيح ابن خزٯتة وصحيح
ابن حباف ،وقاؿ :أهنما خَت من ا١تستدرؾ بكثَت ،وأنظف أسانيد ومتونا ،وىذا الكبلـ الذي قالو ابن كثَت
ال إشكاؿ فيو فصحيح ابن حباف أو صحيح ابن خزٯتة وصحيح ابن حباف أعلى منزلة من تصحيح اٟتاكم،
سيأتينا ُب تصحيح اٟتاكم ،ويوجد فيهما أحاديث صحيحة زائدة على ما ُب الصحيحُت أكثر ٦تا ُب
كتاب ا١تستدرؾ ،نعم ،اقرأ.
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مسند اإلمام أحمد وما فيو من الصحيح
وكذلك يوجد ُب مسند اإلماـ أٛتد من األسانيد شيء كثَت٦ ،تا يوازي كثَت من أحاديث مسلم ،بل
والبخاري أيضا ،وليست عند٫تا وال عند أحد٫تا ،بل ودل ٮترجو أحد من أصحاب الكتب األربعة ،وىم أبو
داود و الًتمذي والنسائي وابن ماجة.
ىذا الكبلـ على مسند اإلماـ أٛتد معروؼ أف ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -من األئمة الذين اعتنوا
ٔتسند اإلماـ أٛتد ،اعتنوا بو وكثَت ا١تطالعة لو ،واشتغل بو أيضا ُب كتابو "جامع ا١تسانيد" جامع ا١تسانيد
ٚتع فيو عددا ،أو بُت عدد من كتب السنة ،منها مسند اإلماـ أٛتد ،يقوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل -أف مسند
اإلماـ أٛتد ٭تتوي على أحاديث فيها الصحيح ،ليست ُب الصحيحُت ،بل ال توجد وال ُب بقية الكتب
الستة ،وىي السنن األربعة ،وىذا الذي قالو أيضا ،ىذا الذي قالو صحيح ال إشكاؿ فيو ،نعم.
معاجم الطبراني والمسانيد والفوائد واألجزاء
وكذلك يوجد ُب مع جمي الطرباين الكبَت واألوسط ومسند أيب يعلى والرباز وغَت ذلك من ا١تسانيد
وا١تعاجم والفوائد واألجزاء ،ما يتمكن ا١تتبحر ُب ىذا الشأف من اٟتكم بصحة كثَت منو ،بعد النظر ُب حاؿ
رجالو ،وسبلمتو من التعليل ا١تفسد ،و٬توز لو اإلقداـ على ذلك ،وإف دل ينص على صحتو حافظ قبلو
موافقة للشيخ أيب زكي ٭تِت النووي ،وخبلفا للشيخ أيب عمر.
ىذا ا١تقطع أكمل فيو ابن كثَت -رٛتو اهلل -بقية ا١تصادر ،أو بقية األنواع اليت يوجد فيها اٟتديث
الصحيح ،نزؿ ىو اآلف درجة ،ذكر أوال ا١تستخرجات ،وذكر صحيحي ابن خزامة وابن حبافٍ ،ب ذكر
مسند اإلماـ أٛت دٍ ،ب نزؿ اآلف إذل ا١تؤلفُت ُب هناية القرف الثالث عشر ،والقرف الرابع عشر ،فذكر معاجم
الطربين ،أو معجم الطرباين الكبَت واألوسط ،وذكر مسندي أيب يعلى والرباز.
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ٍب قاؿ :وغَت ذلك من ا١تسانيد وا١تعاجم والفوائد واألجزاء يقوؿ :ىذه الكتب .كتب السنة يوجد فيها
حديث ص حيح ،ويقوؿ ىو يتمكن ا١تتبحر ُب ىذا الشأف ،من ىو ا١تتبحر ؟ ٨تن نسميو ماذا ؟ ا١تتمكن ُب
ىذا الشأف من اٟتكم بصحة كثَت منو بعد النظر ُب حاؿ رجالو وسبلمتهم من التعليل ا١تفسد ،ىذا اٟتقيقة
يعٍت فيو ٕتوز ىذا الكبلـ ،فيو ٕتوز.
ألف ابن كثَت -رٛتو اهلل -اآلف أعطاؾ ا لنتيجة بعد النظر ،أو قبل النظر ،أعطاؾ النتيجة يقوؿ :يوجد
ُب ىذا حديث صحيح يتمكن ا١تتبحر من اٟتكم ُب صحتو ،بعد النظر ُب حاؿ رجالو ،وسبلمتهم من
التعليل ا١تفسد ،ىذا الكبلـ يعٍت ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -يعٍت مثبل ما نقوؿ أعطانا اٟتكم قبل النظر،
فهو يقوؿ :ستجد أحاديث صحيحة إذف ما الفائدة من النظر؟.
ا١تقصود من ىذا الكبلـ الذي يقصده ،الذي يقصده منة ىذا الكبلـ أف العبارة يعٍت تكوف يعٍت أف
ىذه الكتب فيها أحاديث كثَتة جدا زائدة على ما ُب الصحيحُت ،وقد ٬تد ا١تتبحر إذا درس أسانيدىا قد
٬تد فيها أحاديث صحيحة ،القسم ال عقلي أو النظر العقلي ،أنو قد ٬تد وقد ال ٬تد ،ىذا أما أف يقاؿ لو
فيها أحاديث صحيحة وانظر ُب أسانيدىا ،فهذا كأنو حكم قبل النظر.
ا١تهم ا١تقصود من ىذا الكبلـ ،أف ابن كثَت -رٛتو اهلل -تكلم على قضية ،وىي أثارىا ابن الصبلح،
ابن الصبلح رأيو أف باب االجتهاد ُب تصحيح األحاديث وتضعيفها قد أغلق ،وال سيما التصحيح نص
عليو ،يقوؿ :يتعذر التصحيح اعتمادا على األسانيد ُب ىذه األعصر ا١تتأخرة ،وىذا الذي قالو ابن الصبلح
رٛتو اهلل -ناقشو فيو كثَت من العلماء ،ذكر ابن كثَت من ذكر ىنا ؟ ذكر منهم من ؟ النووي.النووي -رٛتو اهلل -رأيو ٓتبلؼ ما ذىب إليو ابن الصبلح ،يقوؿ النووي -رٛتو اهلل -إف باب
االجتهاد دل يغلق ،وأنو بإمكاف العادل ا١تتمكن أف ينظر ُب أسانيد األحاديث ،وأف ٭تكم على ضوء ىذا
النظر ،وابن كثَت يوافق من اآلف ؟ يوافق النووي ،وكل من جاء بعد ابن الصبلح يوافق من ؟ تقريبا يوافقوف
النووي ،إال السيوطي ذكر تفصيل.
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ا١تهم ما نطيل هبذا ،لكن نقيد ،أو تقولوف ومع أنو ال يصح إغبلؽ باب االجتهاد ،ىذه كلمة بس يعٍت
ضرورية ىنا ،ورٔتا تأٌب معنا ُب ا١تناسبات ،مع القوؿ بأنو ال يصح إغبلؽ باب االجتهاد ،إال أف اإلقداـ
على التصحيح والتضعيف ُب واقع اٟتاؿ صاحبو خلل كبَت؛ بسبب التسامح ُب تطبيق شروط اٟتديث
الصحيح ،إما بعدـ اعتبار الشرط أصبل ،وإما بالتسامح ُب بعض الشروط ،وىذا الكبلـ سيأٌب معنا تفصيلو
إف شاء اهلل تعاذلُ -ب مناسبات ،لكن نقيد ىذا أنو فتح باب االجتهاد.يقولوف ابن الصبلح السخاوي -رٛتو اهلل -اعتذر البن الصبلح بأي شيء ،اعتذر لو ؟ يقوؿ ىو
خاؼ أف يهجم على التصحيح من ال ٭تسنو ،وىذا الذي يقولو السخاوي أف ابن الصبلح خاؼ منو ،وقع
أو دل يقع ؟ بل ىو كثَت الوقوع مع األسف الشديد ،وىذا لو أسباب كثَتة كما ذكرت ،ترجع إذل منهج
صار فيو أصحابو ،إما على إلغاء بعض الشروط السابقة ،أو التسامح ُب تطبيقها.
بس ىذا كبلـ ننبو عليو ٔتناسبة ما ذىب إليو ابن كثَت -رٛتو اهلل -من فتح باب االجتهاد ،فهذا ال
اعًتاض عليو ،وإ٪تا االعًتاض على التساىل والتسرع ُب تطبيق شروط اٟتديث الصحيح ،وال سيما ما ينفرد
بو ما ذكره ابن كثَت ىنا ،مثل ما يوجد ُب معاجم الطرباين ،وُب مسند البزار وُب الكتب ا١تتأخرة واألجزاء
ٮترجو األولوف.
اليت أشار إليها ابن كثَت٦ ،تا ظاىره الصحة ودل ّ

فهذا كما يقوؿ العلماء :وإف كاف ظاىره الصحة إال أف ُب بواطنو علل فبل يعٍت ،يتهيب طالب العلم

ٮترجو أصحاب الكتب ا١تتقدمة ،نعم.
أف يصحح حديثا ُب ىذه الكتب ا١تتأخرة دل ّ
األحاديث المختارة للضياء المقدسي
وقد ٚتع الشيخ ضياء الدين ٤تمد بن عبد الواحد ا١تقدسي ُب ذلك كتابا ٝتاه "ا١تختارة" ودل يتمو،
وكاف بعض اٟتفاظ من مشاٮتنا يرجحو على مستدرؾ اٟتاكم واهلل أعلم.
نعم ،ىذا كتاب ٝتاه " األحاديث ا١تختارة" لضياء ا١تقدسي ،اختار فيو أحاديث يرى أهنا يعٍت أو
يصححها ،ويقوؿ ابن كثَت :إف بعض اٟتفاظ من مشاٮتنا يرجحونو على مستدرؾ اٟتاكم ،وىذا بعض
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مشاٮتو ىو ابن تيميو -رٛتو اهلل تعاذل -أو لعلو يريد ،فقد تكلم على أو بنحو ىذا الكبلـ ،والكتاب دل
يتمو الضياء ،وطبع يعٍت طبع الكتاب  -نعم -طبع طبعو ٤تققو ،وأيضا حقق ُب رسائل ُب جامعة اإلماـ
٤تمد بن سعود اإلسبلمية ،و تصحيحات الضياء ،يعٍت ىو يصحح ٬تتهد ويعٍت ىو يسَت -رٛتو اهللُ -ب
غالب تصحيحاتو على يعٍت التسامح ُب العلل ،وُب النكارة وُب الشذوذ ،فيعتٍت بأي نوع من التصحيح،
وىو الذي يسَت عليو كثَت من ا١تتأخرين ،بكم من شروط اٟتديث الصحيح ؟ بالثبلثة شروط.
يعٍت إذا رأوا عدالة الرواة وضبط الرواة واتصاؿ اإلسناد ،أطلقوا الصحة ،فيعٍت تنبيو على طريقة تصحيح
الضياء ،بس فقد نعم ،تفضل.
مستدرك الحاكم
فقد تكلم الشيخ أبو عمر بن الصبلح على اٟتاكم ُب مستدركو فقاؿ .:ىو واسع ا٠تطى ُب شرح
الصحيح ،متساىل ُب القضاء بو ،فاألوذل أف يتوسط ُب أمره ،فما دل ٧تد فيو تصحيحا لغَته من األئمة،
فإف دل يكن صحيحا فهو حسن ٭تتج بو ،إال أف تظهر فيو علو توجب ضعفو.
قلت ُب ىذا الكتاب أنواع من اٟتديث كثَتة ،فيو الصحيح ا١تستدرؾ وىو قليل ،وفيو صحيح قد
أخرجو البخاري ومسلم أو أحد٫تا دل يعلم بو اٟتاكم ،وفيو اٟتسن والضعيف وا١توضوع أيضا ،وقد اختصره
شيخنا أبو عبد اهلل الذىيب وبُت ىذا كلو ،وٚتع فيو جزءا كبَتا ٦تا يقع فيو من ا١توضوعات ،وذلك يقارب
مائة حديث واهلل أعلم.
ىذا ا١تقطع يتعلق بالكبلـ على مستدرؾ اٟتاكم ،فابن الصبلح -رٛتو اهلل -قرر أف اٟتاكم واسع
ا٠تطو ،ما معٌت واسع ا٠تطو ؟ يعٍت ىذا يعٍت تشبيو أو استعاره عبارة عن تساىل أو حكم ،عبارة عن
حكم من ابن الصبلح على اٟتاكم بأنو متساىل ،لكن ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -أراد أف يبُت ا١توقف
من كيف تستفيد من كتاب "مستدرؾ اٟتاكم" فذكر أف الطريق ىو ما ذكره.
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يقول :ما دل ٧تد فيو تصحيحا لغَته ،إذا وجدنا تصحيحا لغَته ،يقوؿ :ىذا ال إشكاؿ فيو ،اإلشكاؿ
ُب ما دل ٧تد فيو تصحيحا لغَته ،ما ىو ا١توقف منو حسب كبلـ ابن الصبلح ؟ ما ىو ا١توقف ؟ يقول :إذا
دل ٧تد فيو علة ،فإننا نتوسط ُب أمر ىذه األحاديث و٨تكم ٢تا أو ٨تكم عليها ،بأهنا ُب درجة اٟتسن ،ما
الذي حدا بابن الصبلح أف يقوؿ ىذا ؟ يقولوف :ىو راجع إذل رأيو ُب أف ،باب االجتهاد مغلق ،لكن
يقولوف :إف ابن الصبلح -رٛتو اهلل -أغلق باب االجتهاد من جهة.
لكن ىو ُب عملو ىذا ،ىو يقوؿ :كلها ما دل ٧تد فيو تصحيحا لغَته وال وجدنا فيو علو فهو حسن،
إذف ىذا منو اجتهاد ٤تض ،فبل مفر من االجتهاد أصبل ،وابن كثَت -رٛتو اهلل -دل يرتضي ىذا اٟتكم
اإلٚتارل من ابن الصبلح .وقاؿ .:أخذ يتكلم على مستدرؾ اٟتاكم ،وقسم األحاديث اليت فيو ،قاؿ :فيو
حديث صحيح وىو قليل ،إذف الصحيح ُب مستدرؾ اٟتاكم حسب كبلـ ابن كثَت قليل ،أو كثَت ،قليل
وىذا ىو الصحيح ال يغرنا بعض ،يوجد كبلـ بعضهم.
يقول :يصفو للحاكم النصف ،و بعضهم يقوؿ :يصفو لو ثبلثة أرباع ،و بعضهم يقوؿ :يصفو لو
كذا ،وىذا ال كبلـ فيو ٣تازفة ،أو فيو يعٍت مبالغة ،ال يصفو للحاكم من األحاديث الصحيحة ،وال سيما ما
ىو على شرط البخاري ومسلم إال القليل ،حىت قاؿ بعض العلماء :ليس فيو حديث واحد على شرطهم.
وقال بعضهم :ليس فيو إال ثبلثة أحاديث ،وىذا الكبلـ يعٍت قد يكوف فيو مبالغة ،لكن كلمة ابن
كثَت ىذه يعٍت عادلة .،الصحيح ُب مستدرؾ اٟتاكم قليل ،واعتذر العلماء عن اٟتاكم بأعذار ال نطيل هبا،
ولكن منها أنو -رٛتو اهلل -دل يبيضو ،معروؼ أف العلماء -رٛتهم اهلل -أوؿ ما يكتبوف الكتاب ،يكتبوف
ماذا ؟ وحىت اآلف الباحث يكتب كتابو عبارة عن مسودة ،ورٔتا بيضو أعاد تبييضو عدة مرات.
فيقول :إف اٟتاكم -رٛتو اهلل -يعٍت ىذا أحد األسباب ،وىناؾ أسباب أخرى ،لكن يقوؿ ابن كثَت -
رٛتو اهلل :-ىذا نوع حديث صحيح ،فيو نوع من األحاديث موجود ُب البخاري ومسلم ،إذف ١تا ذكرىا
ذىوؿ ،ذىوؿ منو عن أف ىذه األحاديث ،يقوؿ أحيانا ىذا اٟتديث صحيح ودل ٮترجاه ،وىو على
شرطهما مع أنو موجود ُب الكتابُت أو ُب أحد٫تا ،ىذا ذىوؿ من اٟتاكم ،يعٍت نعم أو سهو منو.
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يقول :فيو اٟتسن وفيو الضعيف وفيو ا١توضوع أيضا ،وىذا الكبلـ صحيح ،يوجد فيو مع األسف
الشديد ،مع أنو عنوانو ا١تستدرؾ على أي شئ ؟ على الصحيحُت ،الفكرة جيدة جدا ،فكرة اٟتاكم ،خطر
ُب بالو أف ٬تمع ،أو أف يستدرؾ ما دل يذكره البخاري ومسلم ٦تا ىو صحيح ،أو على شرطهما ،ولكن
ا٠تلل وقع ُب أي شيء ؟ ُب التنفيذ.
أحيانا ا٠تلل يقع بسبب أصل الفكرة خاطئة ،وأحيانا الفكرة جيدة ولكن ا٠تطأ ُب أي شيء ؟ أو
ا٠تلل ُب أ ي شيء ؟ ُب تنفيذىا ،فهذا ا٠تلل ُب تنفيذ الفكرة من قبل اٟتاكم -رٛتو اهلل تعاذل -وأدخل فيو
أحاديث موضوعة كما يقوؿ العلماء؛ و٢تذا اشتدت كلمتهم عليو ،يذكر أحاديث موضوعو ،ويزعم أهنا على
شرط البخاري ومسلم ،أما الضعيف ففيو يعٍت فيو أحاديث كثَتة جدا جدا ضعيفة ،وفيو أحاديث موضوعة
ٚتعها بعض العلماء ،أظن.
يقول :وذلك يقارب مائة حديث أفردىا ابن عبد ا٢تادي ّتزء ٚتع فيو ا١توضوعات اليت ُب مستدرؾ
اٟتاكم ،وأظن -واهلل أعلم -أف ىذا العدد ليس ىو فقط الذي ُب مستدرؾ اٟتاكم من ا١توضوعات ،بل فيو
غَت ىذا ٦تا ٭تكم عليو بالوضع بقرائن ،ولكن لعل ابن عبد ا٢تادي -رٛتو اهلل -استخرج منهما ،ما اٟتكم
بالوضع عليو ظاىر من اإلسناد ،يبقى كلمو ىنا.
قولو :وقد اختصره شيخنا أبو عبد اهلل الذىيب وبُت ىذا كلو ،ماذا يفهم من ىذا الكبلـ ؟ يفهم منو أف
الذىيب -رٛتو اهلل -عمد إذل مستدرؾ اٟتاكم فبُت ما ىو صحيح وما ىو ضعيف ،وما ىو حسن وما ىو
موضوع ،ويعٍت فكأف أحكاـ الذىيب اليت يذكرىا ُب تلخيص ا١تستدرؾ أحكاـ قصدىا ،وقصد هبا نقد
أحاديث ا١تستدرؾ ،ىنا كلمة يظهر رل -واهلل أعلم.-
وكذلك ذكره عدد من الباحثُت ،أف الذىيب دل يقصد ىذا ،وإ٪تا قصد فقط االختصار والتلخيص،
ولك نو ُب أثناء ذلك وجد أشياء ال ينبغي أو ال يصح السكوت عليها ،فنبو على بعضها ما تيسر لو ،وال ُب
نظري -واهلل أعلم -ال ينبغي أف ٨تمل؛ ألنو ما الذي يقع اآلف ؟ الذي يقع ىو أف بعض الباحثُت ،أو كثَت
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من الباحثُت ،يقوؿ صححو اٟتاكم ووافقو من ؟ ٍب يأخذ ينقض الذىيب ،ورٔتا تكلم بعبارات قاسية،
بعضهم يتكلم بعبارات قاسية على الذىيب ،فهذا ٖتميل للذىيب.
وىو يظهر رل -واهلل أعلم -أنو دل يرد ىذا ،دل يرد أف يوافق اٟتاكم أو ال يوافقو ،وإ٪تا يعٍت نقده الذي
ذكره ُب كتاب ا١تستدرؾ ،إ٪تا ىو زيادة والغرض األوؿ ما ىو ؟ الغرض ىو التلخيص واالختصار ،يظهر -
واهلل أعلم -فحينئذ بالنسبة رل أنا أقوؿ للباحثُت ،إذا مثبل جاء تصحيح انظر ُب ْتث أو شيء احذؼ
كلمو وافقو الذىيب ،كلمو وافقو الذىيب ىذه نًتكها ،بل أحيانا با١تناسبة.
ا١تستدرؾ ىذا شغل الناس ،يعٍت مشكلة ىو ،إف ذكرت تصحيحو وسكت فهذا مشكل ،وإف تكلمت
عليو فهذا أيضا مشكل ،ألنك ستتكلم عليو وسيطيل ،ومعٌت ىذا أف البحث كثَت من أحاديث ْتثو
ستذىب ُب مناقشة من ؟ ُب مناقشة اٟتاكم؛ ألنو ىو ال يصحح فقط ،وإ٪تا ينسب تصحيحو أو يدعي أو
يذكر أف ىذا اٟتديث صحيح على شرط الشيخُت ،أو على شرط أحد٫تا ،نعم.
يعمل الذىيب -رٛتو اهلل -ذكر كلمة ،وىو أنو ذكرىا أظنها ُب ا١تيزاف ُب ترٚتة اٟتاكم ،يقوؿ كنت أظن
أف ا٠تلل يسَت -يعٍت ُب ىذا الكتاب -فلما قرأتو وإذا ا٠تلل فيو عظيم جدا ،ورٔتا قسى على اٟتاكم-
نعم -رٔتا قسى عليو ،أحيانا تأخذه اٟتدة بسبب الغَتة على السنة النبوية ،يعٍت أمر عظيم أف يستدرؾ على
البخاري ومسلم أحاديث ظاىر أهنا موضوعة ،إما من جهة لفظها أو من جهة أسانيدىا ،فرٔتا أخطأ ،وىو
يقسو أحيانا على بعض العلماء ،وىذه القسوة العلمية ال ىو اٟتاكم.
الذىيب يقسو على اٟتاكم؛ ألف اٟتاكم التزـ ىذا ،وقاؿ:أردت أف أخرج أحاديث صفتها كذا وكذا ،أما
الذىيب فلم يقل إنٍت سأحكم ،أو سألتزـ بالتدقيق أو بالنظر ُب بياف درجة كل حديث يذكره ،فنحن الذين
ألزمناه ،ىذا كبلـ الباحثُت ،وىو لو وجاىتو ،نعم.
موطأ مالك
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(تنبيو) قوؿ اإلماـ ٤تمد بن إدريس الشافعي -رٛتو اهلل -ال أعلم كتابا ُب العلم أكثر صوابا من كتاب
مالك ،إ٪تا قالو قبل البخاري ومسلم ،وقد كانت كثَتة مصنفة ُب ذلك الوقت ُب السنن ابن جريج وابن
اسحق غَت السَتة ،وأليب قرة موسى بن طارؽ الزبيدي ،ومصنف عبد الرازؽ بن ٫تاـ وغَت ذلك ،وكاف
كتاب مالك -وىو ا١توطأ -أجلها وأعظمها نفعا ،وإف كاف بعضها أكرب حجما منو ،وأكثر أحاديث.
وقد طلب ا١تنصور من اإلماـ مالك ،أف ٬تمع الناس على كتابو فلم ٬تبو إذل ذلك؛ وذلك من ٘تاـ
علمو واتصافو باإلنصاؼ ،وقاؿ :إف الناس قد ٚتعوا على أشياء دل نطلع عليها ،وقد اعتٌت الناس بكتابو
ا١توطأ ،وعلقوا عليو كتبا ٚتة ،ومن أجود ذلك كتاب "التمهيد واالستذكار" للشيخ أيب عمر بن عبد الرب
النمري القرطيب -رٛتو اهلل ،-ىذا مع ما فيو من األحاديث ا١تتصلة الصحيحة وا١توصلة وا١تنقطعة والببلغات
البلٌب ال تكاد توجد مسندة إال عند ندور.
ىذا الكبلـ على موطأ اإلماـ مالك ذكره ابن كثَت ،وذكره العلماء ىنا ٔتناسبة الكبلـ على ما تقدـ قبل
قليل ،أف أصح كتب السنة كتاب البخاري وكتاب مسلم ،الشافعي -رٛتو اهلل -لو كلمة ،وىو أنو قاؿ :ال
أعلم كتابا ُب العلم أكثر صوابا من كتاب مالك ،الشافعي مىت توَب ؟ سنة مائتُت وأربعة ،إذف حُت وفاتو دل
يكن ىناؾ صحيح البخاري وال صحيح مسلم ،فيقوؿ العلماء:إف كلمة الشافعي -رٛتو اهلل -ىذا قبل
وجود ىذين الكتابُت ،وىي كلمة صادقة تنبئك عن جبللة ىذا الكتاب الذي ىو موطأ اإلماـ مالك.
وىو ألفو كما ٨تن نعرؼ ،مالك عاش ُب القرف الثاين ،يقوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل :-إف ىناؾ كتبا قبل
كتاب مالك ،ولكنها دل تبلغ مبلغو ُب الصحة واالنتقاء ،معروؼ أف مالك -رٛتو اهلل -انتقى أحاديث
موطئو ،وذكر أمثلة من ىذه الكتب ،ذكر ابن كثَت مصنفات ابن اسحق غَت السَتة ،ومصنفات ابن جريج
ومصنفات أيضا ومصنف عبد الرازؽ ،ومصنف أيب قرة موسى بن طارؽ الزبيدي ،ومصنفات مثل:
مصنفات وكيع وٛتاد بن سلمة واٞتامع ١تعمر ،وكتب كثَتة فقد أكثرىا وا١توجود عندنا القليل منها اآلف.
٨تن ال نعرؼ اآلف كتابا البن جريج ،وال ٟتماد بن سلمة وال يعٍت لوكيع ،ىذه الكتب ذىبت وكاف
الغالب على ىذه الكتب ُب القرف الثاين االنتقاء أو اٞتمع ،كاف ىدفهم -رٛتهم اهلل -ىدؼ مرحلي،
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معذوروف ُب ذلك ،ىدفهم أوال اٞتمع خشية ضياع السنة ،و٨تن نعرؼ أف أوؿ من ٚتع السنة ،أو مىت
ٚتعت؟ أو تعمد الناس ٞتمع السنة وانتصروا لذلكُ ،ب رأس ا١تائة األوذل ،واشتغلوا بفًتة اٞتمع ا١تائة الثانية.
وعلى رأس ا١تائة الثالثة ،أو ُب أوؿ ا١تائة الثالثة ،بدأ تأليف الكتب ا١تنتقاة ،مثل كتاب البخاري ومسلم
والسنن ،يستثٌت من كتب القرف الثاين ما الذي يستثٌت ؟ كتاب مالك ا١توطأ ،فإنو انتقاه -رٛتو اهلل تعاذل-
ألنو أصبل كاف ينتقي الشيوخ ،عند العلماء انتقاء اٟتديث ،وعندىم انتقاء آخر الذي قبل ذلك الذي ىو
انتقاء الشيوخ ،يعٍت ال يروى إال عمن يراه ،يعٍت أىبل للرواية ،وكاف لو كلمات ُب ىذا جليلة جدا من
كلماتو أنو يقوؿ :أدركت ُب ىذا ا١تسجد ،يعٍت يذكر مائة شيخ ،يعٍت ذكر فيهم صبلحا وفضبل.
ويقول :ال يؤخذ عنهم اٟتديث ألهنم ليسوا من أىلو ،فكاف ينتقي -رٛتو اهلل تعاذل -فخرج كتابو ،أو
كتاب ا١توطأ كت ابا منتقى ُب عصر دل يكن ىناؾ انتقاء للسنة النبوية ،إ٪تا كانت مرحلة اٞتمع ،ىذا كتاب
ا١توطأ ،عرج ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -على أمر ال تعلق لو ،إ٪تا يريد أف ينب ميزة الكتاب بأف ا١تنصور
ا٠تليفة العباسي طلب من مالك أف ٭تمل الناس على كتابو ،يعٍت أف تكوف الفتوى ال أتذكر ىذه القصة أف
تكوف الفتوى على كتاب من ؟ على كتاب مالك ،أو نعم ؛ألف مالك ضم أو ضمنا كتابو ا١توطأ اختياراتو
الفقهية؛ ضمنو ألحاديث النيب  وأحاديث عن الصحابة؛ وأيضا عن التابعُت وضمنو اختياراتو الفقهية.
فأراد ا١تنصور أو كما يقولوف ،أو كما تقوؿ ىذه اٟتكاية أف ٭تمل الناس على كتاب ا١توطأ فأىب -رٛتو
اهلل تعاذل -وقاؿ :الصحابة تفرقوا ُب البلداف وقد ٚتع الناس أشياء رٔتا دل نقف عليها ،وىذا من إنصافو -
رٛتو اهلل تعاذل ، -بعد ذلك تكلم ابن كثَت على عناية الناس بكتاب ا١توطأ ،فأشار إذل أنو قد ألفت كتبكثَتة عليو ،وىذا الذي قالو صحيح.
كتاب ا١توطأ من الكتب اليت دل يًتؾ العلماء منها حرفا إال وتكلموا عليو سواء من جهة اإلسناد أو من
جهة ا١تنت ،ما تركوا شيئا ُب ا١توطأ إال ،رغم كثرة ا١توطئات كم تبلغ ا١توطئات ؟ إذا قيل ا١توطئات كلها يراد
هبا موطأ ،موطأ من ؟ موطأ مالك١ ،تاذا ؟ أنو --رٛتو اهلل تعاذل -مكث مدة قروف ،أربعُت سنة ،وىو
٭تدث بو وينقص منو و يزيد ،فرب حديث ُب ىذا ا١توطأ ،وليس ُب ىذا ا١توطأ.
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ا١توطئات ىذه عبارة عن روايات ٥تتلفة ١توطأ مالك ،فهناؾ موطأ القعنيب ،ويقاؿ لو رواية القعنيب،
وىناؾ موطأ ٭تِت بن ٭تِت الليثي ،وىو يعٍت ىذه ىي الرواية ا١تشهورة ،وىناؾ موطأ ٤تمد بن اٟتسن
الشيباين ،وموطأ أيب مصعب وكذلك رواية عبد الرٛتن بن مهدي اليت يروي من طريقها اإلماـ أٛتد ُب
ا١تسند ،وكذلك رواية الشافعي ،تبلغ ا١توطئات أكثر من ثبلثُت موطأ ،لكن كلها علم على أو كلها ٔتوطأ ؟
١توطأ مالك ،وإ٪تا ىي روايات ٥تتلفة ٢تذا ا١توطأ أو لكتاب مالك -رٛتو اهلل.-
يقول ابن كثير :إف من أعظم الكتب ا١تؤلفة ،أو من أبرز العلماء الذين اعتنوا با١توطأ ىو اإلماـ ابن
عبد الرب ،وىذا الكبلـ صحيح لو كتابا أو لو ثبلثة كتب ،كتاب صغَت اٝتو "التقصي" وكتاب كبَت
"االستذكار" ،اعتٌت فيو بالفقو ويعٍت مشى فيو على ترتيب ا١توطأ ،يعٍت الًتتيب الفقهي وكتاب التمهيد،
وىو كتاب كبَت جدا مشى فيو على أحاديث أو على شيوخ مالك ،على ترتيب أحاديث شيوخ مالك،
يعٍت خرج عن ترتيب ا١توطأ األصلي ،الًتتيب األصلي للموطأ ،ورتبو ترتيبا جديدا على شيوخ مالك ،و٢تذا
يصعب البحث فيو ،يصعب أف نقف على اٟتديث ال بد أف تعرؼ شيخ مالك.
وأيضا كما نعرؼ ٨تن الًتتيب ا١تعجمي ،ىناؾ ترتيباف ،ترتيب للمشارقة و ترتيب ١تن ؟ للمغاربة ،يعٍت
٨تن عندنا ألف باء تاء ثاء جيم إذل آخر حروؼ ا٢تجية ،ىذا الًتتيب ٢تم ىم ترتيب آخر غَت ترتيب
ا ١تشارقة ٯتشي عليو ابن عبد الرب ،وغَته من ا١تؤلفُت من ا١تغرب اإلسبلمي ،ىذا كتاب ا١توطأ .نعم ،شيخنا،
اقرأ.
إطالق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي
وكاف اٟتاكم أيب عبد اهلل وا٠تطيب البغدادي يسمياف كتاب الًتمذي "اٞتامع الصحيح" وىذا تساىل
منهما ،فإف فيو أحا ديث كثَتة منكرة ،وقوؿ اٟتافظ أيب علي بن السكن وكذا ا٠تطيب البغدادي ُب كتاب
السنن للنسائي ،إنو صحيح فيو نظر وإف لو شرطا ُب الرجاؿ أشد من شرط مسلم غَت صحيح ،فإف فيو
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الشيخ غَت مسلم ،غَت مسلم فإف فيو رجاال مشهورين إما عينا أو حاال ،وفيهم اجملروح وفيو أحاديث
ضعيفة ومعللة ومنكرة ،كما نبهنا عليو ُب (األحكاـ الكبَت).
ىذا ا١تقطع يتعلق ٔتوضوع ىو أف بعض العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -رٔتا أطلقوا اسم الصحيح على
مؤلفات دل يلتزـ أصحاهبا الصحة ،وىذا ٨تن نقوؿ دائما أحيانا يأٌب ُب ا١تناقب وُب بياف فضل الكتاب ،أو
فضل العادل أو فضل البلد أو فضل كذا ،رٔتا ا١تتكلم يأخذه اٟتماس ورٔتا خرج إذل حد ا١تبالغة.
لكن نبو العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -عليو بأال يظن ظاف مثبل ،أف ٚتيع ما ُب سنن الًتمذي صحيح،
أو أف ٚتيع ما ُب سنن النسائي صحيح ،فابن كثَت -رٛتو اهلل -يقوؿ ال تغًت هبذا اإلطبلؽ ،فإف ىذه ال
يصح أصبل ،يعٍت من اٞتناية على ا١تؤلف أف نقوؿ :إف كتاب سنن النسائي أف نطلق عليو صحيح
النسائي١ ،تاذا من اٞتناية على مؤلفو ؟ ألننا نلزمو بشيء دل يلتزمو ،وبنبٍت على ذلك أف نتعقبو وأف ننسبو
إذل تصحيح أحاديث ليست صحيحة ،وىذا أمر مهم جدا.
فإذف ال يعٍت ينبغ ي أف ىذا ،وإف كانت قد ذىبت ىذه اإلطبلقات عدا واحد منها بسبب أف الشيخ
أٛتد شاكر -رٛتو اهلل -طبع كتاب الًتمذي ،فماذا ٝتاه ؟ ٝتاه اٞتامع الصحيح ،وىذه التسمية غَت دقيقة؛
و١تاذا ؟ من جهتُت ىي غَت دقيقة وكذلك ما يذكره من جهتُت ،أوال :أف ا١تؤلف دل يسميو ىكذا وال ينبغي
لنا أف نغَت تسميات ا١تؤلفُت.
واألمر اآلخر :أف واقعة ٓتبلؼ ذلك ،فالًتمذي -رٛتو اهلل -دل يشًتط الصحة وفيو أحاديث ،وال
سيما يعٍت ال ٕتاوزنا بعض الشيء عن سنن النسائي ،فإف ُب سنن الًتمذي أحاديث كثَتة ضعيفة ،بل وفيو
أحاديث رٔتا حكم عليو بأي شيء ؟ رٔتا حكم عليها بالضعف ،فهذا تنبيو وسيشًتط ابن كثَت -رٛتو اهلل-
ُب التنبيو على أشياء من ىذا القبيل ،منها أشياء تتعلق ٔتسند اإلماـ أٛتد ،وكذلك أيضا بقية السنن ،ولعلنا
نكتفي هبذا اليوـ.
س:أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ما رأيكم بكتاب اللؤلؤ وا١ترجاف فيما اتفق عليو الشيخاف ،وىل
ىناؾ أفضل منو ُب بابو ؟
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ج :كتاب اللؤلؤ وا١ترجاف فيما اتفق عليو الشيخاف ،ىو من عمل ٤تمد فؤاد عبد الباقي ،وىذا الرجل
لو فضل كبَت على السنة النبوية ُب العصر اٟتاضر ،لكن ىو ليس بعادل ،ليس ٔتحدث ،وإ٪تا ىو مفهرس،
عملو فهرسة وٖتقيق للكتب ،وىو يعٍت ليس ىو ٔتحدثٚ،تع أحاديث األحاديث اليت اتفق عليها البخاري
ومسلم ُب كتاب ٝتاه ،اللؤلؤ وا١ترجاف فيما اتفق عليو الشيخاف.
وىذا الكتاب نافع انتفع بو الناس كثَتا ،واستفادوا منو ،ولكن مع ذلك فيو بعض ا٠تلل ،رٔتا ٚتع
حديث متفقا عليو وليس كذلك ،ولكن أكثر شيء أف يًتؾ أحاديث متفق عليها ال يذكرىا ُب كتابو،
وىذه ا١تسألة يعٍت متعلقة باألمر الذي مر قبل قليل ،وىو أف مثل ىذه ا١تسائل ليست مسائل آلية.
وإ٪تا -ىي -يدخلها االجتهاد ،فرب حديث اجتهد إماـ فرأى أنو متفق عليو ،ورب حديث وإماـ
آخر يرى أف ىذا من إفراد مسلم ،ىذا اللفظ من إفراد مسلم ،وىذا اللفظ من إفراد البخاري ،ونرى ىذا
االختبلؼ موجود بُت ا١تزي وابن حجر ،يعٍت الذين اعتنوا هبذه الكتب ،فإذف حكمك على أف ىذا
اٟتديث متفق عليو أو ليس ٔتتفق عليو ،ليس باألمر السهل.
ال تظن أنك بسرعة سًتى بأنك أحيانا تنظر ُب اٟتديث ،فًتى أف ألفاظ ىذا اٟتديث قريبة من ىذا،
فيخيل لك أو تصل باجتهادؾ إذل أف ىذا اٟتديث متفق عليو ،ورٔتا بتدقيق ترى أف ىناؾ فرقا رغم
اجتماعهما ببعض األلفاظ ،إال أف ىناؾ فرقا يدعوؾ إذل أف تقوؿ أف ىذا اٟتديث من إفراد مسلم ،وىذا
من إفراد البخاري ،فهذا األمر ليس بالسهل.
فتصدى لو فهو -رٛتو اهلل -ليس من يعٍت ا١تشتغلُت بالسنة على طريقة الباحثُت ،وإ٪تا ىو اشتغل هبا
فهرسة ونشر لكتبها ،وىو مأجور على ذلك ،قاـ بعمل جبار جدا ُب وقت قل فيو معينو ،يعٍت ال نقيسو
بعصرنا ،وإ٪تا بعصره -رٛتو اهلل -يعترب من ا١تعتنُت بالسنة ،الباذلُت وقتهم ٢تا ،فتصدى ٞتمع األحاديث
ا١تتفق عليها.
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وىناؾ اآلف كتاب آخر مطبوع باسم اٞتامع بُت الصحيحُت براوية مسلم ،لباحث اٝتو ياسر سبلمة،
اجتهد أيضا وىو خاص با١تتفق عليو ،يعٍت ليس موافق لعنوانو بُت الصحيحُت ،ىو خاص با١تتفق عليو،
نعم.
س :أحسن اهلل إليكم لفظات أيب علي النيساجوري ،ىو ما ٖتت أدًن السماء أصح من كتاب مسلم
بن اٟتجاج ،فما توجيهكم ؟
ج :نعم ،ىذا يعٍت جزاه اهلل خَتا ،الطالب أو األخ الذي بعث بكلمة أيب علي النيساجوري ،يقوؿ ىو
يعٍت":ما ٖتت أدًن السماء أصح من كتب مسلم" ،العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -يقولوف ىذه الكلمة
٤تتملة ،٭ت تمل أنو ال يرى ،أنو أصح من كتاب البخاري ،وإ٪تا يرى أهنما ،فيصح أف يقاؿ :إنو ٖتت أدًن
السماء أصح منو وإف كاف ىناؾ مثلو.
وبعض العلماء يقولوف :أنو دل يرى كتاب البخاري ،ولو رآه لرٔتا تغَت حكمو ،ومنهم من يستبعد ىذا،
أف يكوف ىذا العادل الفاضل اٞتليل يعٍت دل يرى كتاب البخاري ،فهذا وعلى كل لو ثبت ىذا عنو فاٞتمهور
كما تقدـ على تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل عرب الشبكة فضيلة الشيخ :ىل ىناؾ كتب ٤تل ثقة ألفت لتنقية
ا١تستخرجات وا١تستدركات ؟ ىل ىناؾ كتب ٤تل ثقة ألفت لتنقية ا١تستخرجات وا١تستدركات.
ج :بالنسبة للمستخرجات ،يعٍت ا١توجود اآلف أو ا١تطبوع ،مستخرج أيب عوانة ىذا صحيح مسلم،
وأيضا طبع مستخرج أيب نعيم األصفهاين ،فبل يوجد مستخرجات اآلف ،يعٍت إال القليل منها ،وا١تستدركات
إذا أطلق ا١تستدركات ،فإ٪تا يراد بو مستدرؾ اٟتاكم ،يراد هبا مستدرؾ اٟتاكم ،السائل يقوؿ ىل ىناؾ كتب
قامت بتنقية ىذه؟
يعٍت مثل ما نقوؿ بدراسة أحاديث ىذه الكتب بالنسبة ١تستدرؾ اٟتاكم ،الدراسة اليت قامت عليو ىي
دراسة من ؟ إذا اعتربناىا دراسة ،ىو تلخيص الذىيب ،ىناؾ من قاـ بتحقيق ىذا الكتاب ،ولكنو دل ٮترج
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إذل اآلف ،وال أعرؼ دراسات يعٍت قصد هبا نقدا ا١تستخرجات أو دراسة زوائد ا١تستخرجات على
الصحيحُت ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،السؤاؿ اآلخر عن طريق الشبكة ،يقوؿ :ىل صحيح فضيلة الشيخ أف رجاؿ
اإلماـ النسائي أقوى من رجاؿ اإلماـ البخاري ُب صحيحو ؟
ج :ال ليس صحيحا ليس د قيقا ىذا الكبلـ ،ليس دقيقا أف رجاؿ النسائي أقوى من رجاؿ البخاري،
ىذا ليس دقيقا ،وإ٪تا ا١تعروؼ يعٍت وىذا ىو الرواة الذي ينبغي ،يعٍت أف النسائي انتقد على البخاري ٗتريج
بعض الرجاؿ ،مثل فليح بن سليماف وبعض الرجاؿ ،لكن ال يعٍت ىذا أف رجالوُ -ب سننو -أعلى من
رجا ؿ البخاري؛ ألنو ىو دل يشًتط الصحيح ،فكأنو يقوؿ للبخاري أنت اشًتطت الصحيح ،وأخرجت
لفبلف ،ولفبلف ،ولفبلف مثبل وىم ليسو على شرطو ،يعٍت اجتهاد لو خالف بو البخاري ُب بعض الرجاؿ،
ولكنو ليس صحيحا ،ال يعٍت أرى ىذا صحيحا أف رجاؿ النسائي يعٍت أقوى يعٍت أشد انتقاء من البخاري.
س :أحسن اهلل إليكم ،السؤاؿ الثالث عن طريق الشبكة ،يقوؿ :فضيلة الشيخ ما ىو ضابط قوؿ
العلماء صدوؽ ال يهم ؟
ج :صدوؽ ال يهم ما أعرؼ ىذه اللفظة ؛ صدوؽ ال يهم ،ليس ىناؾ صدوؽ ال يهم ،ألنو أصبل ىو
١تا كاف صدوقا ١تا دل يقل ثقة أوال ،الثقة رٔتا يهم ،أو يقولوف ال يعٍت كما مر بنا ليس ىناؾ أحد إال -وقد
يعٍت -وقع ُب الغلط أو الوىم ،وىو أصبل إ٪تا كاف صدوقا ،ألنو وقع ُب الوىم ،ولكن إذا كثر و٫تو زادوا
معو ،زادوا يعٍت ،إذا قالوا صدوؽ فقط قد يوصف الثقة بأنو صدوؽ ،ولكن كلمة صدوؽ عندىم ،يعٍت أنو
نزؿ عن درجة الثقة بسبب أوىامو ال إشكاؿ ُب ذلك.
ولكن إذا كثرت األوىاـ يزيدوف على كلمة صدوؽ بأف يقولوف :صدوؽ يهم ،أو لو أوىاـ ،فإذا زادت
قالوا صدوؽ يهم ،وإال فالصدوؽ إ٪تا نزؿ عن درجة الثقة ألنو يهم ،فالظاىر أف السائل أراد ىذا وال ضابط
لذلك ،ما ضابط ليس ىناؾ ضابط بأف يقاؿ الثقة إذا غلط ُب حديثُت أو ثبلثة أو أربعة أو ٜتسة أو ستة،
أنزلناه وإ٪تا ىذا اجتهاد ،وٮتضع ألمور كثَتة ،منها اجتهاد العادل ،ومنها يعٍت نوع الغلط.
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بعض األحاديث بعض الغلط كما يقوؿ ابن زرعة روى ،يعٍت ينتقد أحد الرواة ،روى ثبلث أحاديث لو
كانت ُب ٜتسمائة حديث ألفسدهتا ،لو كانت ُب ٜتسمائة حديث ألفسدهتا ،يعٍت أف بعض الغلط وإف
كاف يعٍت من جهة العدد يسَت ،ولكنو من جهة اٟتكم عظيم ،وبعض الغلط يعٍت يقسموف الغلط إذل منو
غلط بإصرار ،ومنو غلط بًتاجع ومنو ،فهذا نور يعٍت ترجع إذل اجتهاد النقاد ،وليس األمر بالسهل ،ال تظن
أف تقييم الرواة ىو وضعهم ُب مناز٢تم باألمر اليسَت على الناقد ،فهو يعٍت شاؽ ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،السؤاؿ األخَت عرب الشبكة كذلك ،يقوؿ ما مدى دقة من قاؿ :أنو ال ينبغي
أف يقاؿ حديث ضعيف ،بل األوذل أف يقاؿ حديث سنده ضعيف.
ج :ىذا القائل يقوؿ :إننا إذا أردت أف ٖتكم على حديث ،وأظن ىذا سيأٌب معنا -إف شاء اهلل
تعاذل -رٔتا يأٌب معنا إذا كاف سيأٌب ،فأنا أؤخره.
نعم ،تكلم عليو ابن الصبلح --رٛتو اهلل تعاذل -ورٔتا دل يذكره ابن كثَت وىو قضية ،إذا قلنا اٟتكم
على اإلسناد الفرؽ بُت اٟتكم على اإلسناد ،واٟتكم على اٟتديث كلو ،يقولوف األحسن ،وال سيما غَت
اٟتفاظ أف يكوف حكمو منصبا على اإلسناد أو على اٟتديث ،على اإلسناد يعٍت إذا وقفت على حديث
بإسناد أو صححتو أو ضعفتو ،فتقوؿ ىو ضعيف هبذا اإلسناد ،أو صحيح هبذا اإلسناد ،صحيح هبذا
اإلسناد ،يقولوف ٭تتمل أف يكوف لو علة بطرؽ أخرى دل تقف عليها ،وىذا كثَت كما ذكرت من قبل ،كثَت
جدا جدا.
ألف األحاديث ا١تعللة ىي أسانيد ظاىرىا الصحة ،أما الضعيف فيقولوف ٭تتمل أف يكوف ىذا اٟتديث
لو إسناد آخر غَت ىذا ،وىذا أيضا كثَت ،فرب حديث موضوع هبذا اإلسناد وىو متواتر بأسانيد كثَتة ،مثبل
لو أخذنا حديث  من كذب علي متعمدا



ىو معروؼ متواتر اٟتديث ٚتاعة من الصحابة ،لكن

ىو من حديث أيب بكر ،يعد موضوعا.
فهذا القائل يقوؿ االحتياط أنك إذا حكمت على حديث بإسناد أف تنص على أف اٟتكم منصب
على ىذا اإلسناد فقط ،خشية أف يكوف للحديث إسناد آخر صحي ،أو حسن أو عاضض لو ،نعم.

ٖ٘

الباعث الحثيث

٨تن مر بنا أو رٔتا ٯتر بالباحثُت كثَت ،أف العلماء -رٛتهم اهلل تعاذلُ -ب عصر النقد ،اىتموا بالتطبيق
ودل يهتموا بالتنظيم ،والبخاري -رٛتو اهلل -كما تروف افتتح كتابو بأي شيء ،لو خطبة أو ليس لو خطبة ؟
ليس لو خطبة ،وإ٪تا يقولوف أنو جعل خطبتو حديث عمر بن ا٠تطاب   إ٪تا األعماؿ بالنيات . 
فما تكلم على شرطو وال على يعٍت ،لكن العلماء استقرءوا عملو ،وأيضا أخذوا من التسمية ،تسمية
الكتاب "اٞتامع الصحيح" ا١تسند ا١تختصر ٟتديث رسوؿ اهلل  فمن اجملموع التسمية ،ومن ٣تموع عملو
ُب نقده ُب التاريخ ،وُب العلل الكبَت للًتمذي ،وُب تنبيهاتو ُب الكتاب.
واالستقراء طريق ،االستقراء ىل ىو دليل صحيح أو غَت صحيح االستقراء ؟ االستقراء دليل عقلي
صحيح ال مفر منو ،أصبل ال بد منو ،كثَت من األمور اليت نتعامل معها مبنية على أي شيء ؟ على
االستقراء ،االستقراء ىو الدليل ،يعٍت دليل عقلي صحيح ال إشكاؿ فيو.
س :السؤاؿ بعده يا شيخ عن طريق الشبكة يقوؿ :ما ىي وجوه انتقاد الدار قطٍت على البخاري -
رٛتهما اهلل.-
ج :ىذا الكبلـ انتقاد الدار قطٍت على البخاري نؤجلو؛ ألف ابن كثَت -رٛتو اهلل -تبعا البن الصبلح،
أورد ىذا الكبلـ ،يعٍت غدا -إف شاء اهلل تعاذل.-
س :السؤا ؿ األخَت يا شيخ أيضا ،لكثرة األسئلة على الشبكة يقوؿ١ :تاذا ذكرًب أف ابن حباف وابن
خزٯتة أعلى تصحيحا من اٟتاكم.
ج :أيضا باالستقراءٔ ،تاذا تصحيحو ،يعٍت بالنظر إذل تصحيحات ابن خزٯتة ،وتصحيح ابن حباف
أعلى درجة من اٟتاكم ببل إشكاؿ ،فيهما أحاديث ،نعم ،يعٍت استنكرىا العلماء ،أحاديث ضعيفة،
وتسا٤تا٫ ،تا تسا٤تا ُب الشذوذ والعلة ،وتسا٤تا أيضا ُب الرواة ،ولكن دل يصل ىذا التساىل إذل ما وصل
إليو اٟتاكم ،فهما كما قاؿ ابن كثَت :أنظف ٦تا سوا٫تا ،ومن نظر ُب صحيح ابن حباف وتتبعو وجد ىذا
الكبلـ ،يعٍت ىو باالستقراء وبالنظر ُب الكتابُت ،باإلضافة إذل كبلـ العلماء ،يعٍت أيضا كبلـ العلماء على
ىذين الكتابُت،
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سبحانك اللهم وْتمدؾ ،نستغفرؾ اللهم ونتوب إليك ،اللهم صلي على عبدؾ ورسولك ٤تمد.


اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ،أخذنا باألمس ،أو
وقفنا باألمس على كبلـ ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -على مسألة إطبلؽ اسم الصحيح على سنن الًتمذي
وسنن النسائي ،ومازاؿ الكبلـ مستمرا ُب إطبلؽ بعض العلماء على بعض كتب السنة ِمن َمن دل يلتزموا
مؤلفوىا ،أو دل يدعي أو دل يشًتطوا الصحة ،فالكبلـ اآلف ُب مسند اإلماـ أٛتد ،يتفضل القارئ بقراءة
كبلـ ابن كثَت على مسند اإلماـ أٛتد ،نعم يا شيخ.
مسند اإلمام أحمد



اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء و ا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاذل :-وأما قوؿ اٟتافظ أيب موسى ٤تمد بن أيب بكر ا١تديٍت عن مسند اإلماـ أٛتد إنو
صحيح ،فقوؿ ضعيف ،فإف فيو أحاديث ضعيفة بل وموضوعة ،كأحاديث فضائل مرو وعسقبلف والرب
األٛتر عن ٛتص وغَت ذلك ،كما قد نبو عليو طائفة من اٟتفاظٍ ،ب إف اإلماـ أٛتد قد فاتو ُب كتابو ىذا
 مع أنو ال يوازيو مسند ُب كثرتو وحسن سياقتو -أحاديث كثَتة جدا ،بل قد قيل أنو دل يقع لو ٚتاعة منالصحابة الذين ُب الصحيحُت قريبا من مائتُت.
نعم ،تكلم ابن كثَت --رٛتو اهلل تعاذل -على مسند أٛتد ُب مسألتُت:
المسألة األولى :درجة أحاديث ىذا ا١تسند ،ونقل عن أيب بكر عن أيب موسى ٤تمد بن أيب بكر
ا ١تديٍت أنو قاؿ :إف أحاديث ا١تسند كلها صحيحة ،إف أحاديث ا١تسند كلها صحيحة ،وىذا الكبلـ قد
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سبق إليو أبو موسى ا١تديٍت ،فأصل ا١توضوع مناظرة ،أو مثل ما نقوؿ نعم مناظرة بُت ابن اٞتوزي --رٛتو
اهلل تعاذل -وبُت أيب العبلء اٟتمداين ،وىو ذكر أو قاؿ أيضا كذلك إف ما ٮترجو أٛتد ُب ا١تسند صحيح.
فرد عليو ابن اٞتوزي وبُت أف فيو أحاديث ضعيفة ،وفيو أحاديث موضوعة ،مثل ما قاؿ ابن كثَت --
رٛتو اهلل تعاذل -ومثل ابن كثَت وىذا ىو الصحيح ،ا١تسند دل يدعي أٛتد --رٛتو اهلل تعاذل -ودل يشًتط
الصحة ،وقد ذكرت باألمس خطورة إ لزاـ أحد شيئا دل يلتزمو ،أف تلزـ شخصا بشرط ما ،أو بشيء ما
وىو دل يلتزمو ،فهذا يعٍت ال يصح ،فاإلماـ أٛتد دل يلتزـ الصحة ودل يشًتطها ،ففيو أحاديث ٚتلة كبَتة
جدا من أحاديثو ببل إشكاؿ من قسم الصحيح ،ولكن يوجد فيو اٟتسن ،ويوجد فيو الضعيف ،ويوجد فيو
أيضا أحاديث يسَتة موضوعة.
ومثل ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -بأحاديث فضائل البلداف عسقبلف ومرو وٛتص ومدف غَتىا ،كذلك
أيضا وُب بعض فضائل األعماؿ ،عدىا بعضهم أو أوصلها بعضهم إذل ثبلثُت حديثا ،وقد ألف ابن حجر
رٛتو اهلل -ٯتكن تعرفوهنا رسالة صغَتة ٝتاىا "القوؿ ا١تسدد ُب الزود عن ا١تسند " ،ولكن ُب كثَت منها أوُب بعضها ،حىت ابن حجر --رٛتو اهلل تعاذل -يسلم بنكارة ىذه األحاديث ،فبل مفر من القوؿ ،وأيضا
اإلماـ أٛتد --رٛتو اهلل تعاذلُ -ب أجوبتو على أسئلة تبلميذه وُب كبلـ لو يبُت ،أو بُت أف ،أو تكلم على
أحاديث ُب مسنده ،وأهنا ال تصح أهنا مناكَت.
فإذف ومسألة ١تاذا ٮترج اإلماـ أٛتد مثل ىذه األحاديث ،فهذه مسألة يعٍت طويلة ،واعتذر األئمة -
رٛتهم اهلل تعاذل -عن إخراج مثل ىذه األحاديث ،وعن عناية العلماء بأحاديث الضعفاء ،و٢تم ُب ذلك
أغراض ،وىي أغراض صحيحة ،إذا ضم إليها بياف أف ىذه األحاديث ال تصح ،أو أف الصواب فيها أهنا
من قوؿ فبلف ،أو يعٍت مثبل ا١تهم إذا عرفت على حقيقتها ،ىذه نقطة ال إشكاؿ فيها.
المسألة الثانية :ىي أف مسند اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -يقوؿ ابن كثَت رغم أنو ال يوازيو مسند ،رغم
أنو ال يوازيو مسند ُب حسن سياقتو وُب كربه ،إال أنو قد فاتو أحاديث أيضا ،وىذا يعٍت أيضا ،ال شيء
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يسلم بو ،وذكر ابن كثَت بصيغة التمريض ،أنو دل يقع لو ٚتاعة من الصحابة الذين ُب الصحيحُت قريبا من
مائتُت.
يعٍت أف ُب الصحيحُت مائيت صحايب دل ٮترج ٢تم اإلماـ أٛتد ،وخرج ٢تم ُب الصحيحُت ،وقبل ىذا
ذكره ابن كثَت بصيغة التمريض ،و٭تتاج األمر إذل ٖتقق ،والشيخ أٛتد شاكر -رٛتو اهلل -يقوؿ :أنا أستبعد
ىذا و٭تتاج األمر إذل ٖتقق ،نعم ،ىذا الذي أو ىذا كبلـ ابن كثَت على مسند اإلماـ أٛتد ،نعم ،اقرأ.
الكتب الخمسة وغيرىا
وىكذا قوؿ اٟتافظ أىب طاىر السلفي ُب األصوؿ ا٠تمسة ،يعٍت لبخاري ومسلم ،وسنن أيب داود
والًتمذي والنسائي ،أنو اتفق على صحتها علماء ا١تشرؽ وا١تغرب ،تساىل منهم وقد أنكره ابن الصبلح
وغَته ،قاؿ ابن الصبلح :وىي مع ذلك أعلى رتبة من كتب ا١تسانيد ،كمسند عبد بن ٛتيد والدارمي وأٛتد
بن حنبل ،وأيب يعلى والبزار وأيب داود الطيالسي ،واٟتسن بن سفياف وإسحاؽ بن راىويو وعبيد اهلل بن
موسى وغَتىم؛ ألهنم يذكروف عن كل صحايب ما يقع ٢تم من حديثو.
نعم ،ىذا ا١تقطع فيو ٚتلتاف أو فيو أمراف:
األمر األول :إطبلؽ أيب طاىر السلفي اٟتافظ -رٛتو اهلل تعاذل -على الكتب ا٠تمسة ،وىي
الصحيحاف وسنن أيب داود وسنن الًتمذي وسنن النسائي ،أطلق عليها بأهنا صحيحة ،أو قاؿ اتفق على
صحتها علماء ا١تشرؽ وا١تغرب ،هبذا يقوؿ العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -إف قصد بو اتفاقهم ،إف قصد بو
اتفاقهم على صحة أحاديثها.
فهذا القوؿ تساىل منهم ،تساىل كبَت ،إذا كاف يعٍت ،إذا كاف بعض أحاديث الصحيحُت قد انتقض
فما بالك بأحاديث سنن أيب داود وسنن الًتمذي وسنن النسائي ،لكن بعضهم يعتذر عن السلفي بأف
عبارتو أهنم اتفقوا على صحة أصو٢تا ،ما معٌت صحة أصو٢تا ؟ يعٍت اتفقوا على صحتها عن مؤلفيها ،أو
اتُفق على يعٍت شيء كثَت منها.
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لكن ا١تعٌت األوؿ كأنو ىو ا١تراد ،وىو أنو اتفق على صحة أصو٢تا ،يعٍت أهنا ثابتة إذل مؤلفيها ال إشكاؿ
فيها ،فهذا إف كاف مراده ىذا ،فهذا يقولوف ،العراقي -رٛتو اهلل -اعتذر عن السلفي هبذا االعتذار.
وقاؿ -رٛتو اهلل تعاذل :-ال يلزـ من كوف الشيء لو أصل صحيح أف يكوف ىو صحيحا ،فا١تهم
ا١تقصود من كبلـ ابن كثَت -رٛتو اهلل -أف مثل ىذه االطبلقات انتهى اآلف من االطبلقات ،أف مثل ىذه
االطبلقات ال ينبغي وىي واردة ُب خضم كما ذكرت لكم باألمس ،أنو حُت ُب ا١تناقض وسياؽ ا١تدح
والثناء رٔتا يقع شيء من ا١تبالغة ،وىذا يعٍت جار بيننا أيضا ،لو تريد أف تثٍت على شخص ،أو تثٍت على
يعٍت مكاف أو تثٍت.
و٢تذا يعٍت ىناؾ أمثاؿ توضح أف دائما أيهما أقرب ،يعٍت أيهما أعلى السماع أو ا١تشاىدةُ ،ب الغالب
أف يكوف ا١تشاىدة أقل من ،أقل ٦تا ٝتعوا ،وُب اٟتديث أيضا أخرب يعٍت ،ا١تهم أف ىذا جار ُب ألسنة
الناس ،رٔتا يدفعهم إرادة مدح الشيء إذل الغلو ف يو أو ا١تبالغة فيو ،وحىت مثبل وأنت تقرأ ُب الثناء على
كتاب ما ،يطنب الذي يتكلم عليو ُب الثناء عليو ،حىت تظن أف ىذا ىو أعلى كتابٍ ،ب ٗترج إذل الكتاب
الثاين ،أو حىت ُب الًتاجم.
حىت عند علماء اٞترح والتعديل -رٛتهم اهلل تعاذل -يثنوف على الشخص مثبل حىت تظن مثبل ،أنو مثبل
أنو ىو األقوى ُب شيخوٍ ،ب يثنوف على اآلخر ،وىكذا لكن إذا جاءوا إذل اٞترح والتعديل ٤تصوا ىذا
الكبلـ ودققوا فيو ،وأما الكبلـ العاـ الذي ىو الثناء على الفضل و٨تو ذلك ،فرٔتا يتسا٤توف فيو وىذا أمر
معروؼ ،فابن كثَت ينبو إذل مثل ىذا ،ويعٍت ىو يلخص كبلـ ابن الصبلح.
المسألة الثانية :أف ابن الصبلح --رٛتو اهلل تعاذل -قاؿ :إف من يؤلف على ا١توضوعات وعلى
األبواب يكوف أعلى رتبة٦ ،تن يؤلف على مسانيد الصحابة ٦تن يؤلف على مسانيد الصحابة ،وعلل ذلك
بأف من يؤلف على ا١تسانيد إ٪تا غرضو ما ىو؟ ،غرضو أف ٬تمع كل ما روي عن ىذا الصحايب ،بغض
النظر عن أي شيء ؟ عن صحتو وضعفو ،أما من يؤلف على األبواب فهو ينتقي وٮتتار أحسن ما روي ُب
ىذا الباب.
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وىذا صحيح ُب اٞتملة ،صحيح ُب اٞتملة ال إشكاؿ فيو ،وال سيما إذا عرفنا أف كثَت من ىذه
ا١تسانيد ألف ُب عصر اٞتمع ،ولكن ننتبو إذل شيء ،أف بعض ىذه ا١تسانيد قد يكوف أعلى أو أقوى شرطا
من بعض الكتب ا١تؤلفة على األبواب ،فقد ذكر ابن تيمية -رٛتو اهلل تعاذل -ووافقو أيضا ابن حجر ،كفى
هبما أف شرط اإلماـ أٛتد ُب مسنده ،إف دل يكن يفوؽ فهو يوازي شرط أيب داود ُب سننو.
ومعٌت ىذا أنو ببل إشكاؿ أعلى رتبة من سنن من؟ من سنن ابن ماجو ،فالكبلـ الذي ذكره اآلف ابن
الصبلح ،و٠تصو ابن كثَت ىو عبارة عن كبلـ إٚتارل صحيح ُب اٞتملة ،أف من يؤلف على ا١توضوعات
سيكوف أكثر انتقاء٦ ،تن يؤلف على ٣ترد ٚتع ما روى كل صحايب ،وىنا تنبيو بسيط.
قوؿ ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -كمسند عبد بن ٛتيد والدارمي ،يعلقوف عليو فقط ىنا بس فقط
الدارمي ليس لو مسند الدارمي ،إذا أطلق الذي ىو عبد اهلل بن عبد الرٛتن الدارمي ،وىو شيخ مسلم
وشيخ الًتمذي ،وىذا ليس لو مسند ،وإ٪تا ىذا سنن فهو ملحق بالكتب ا٠تمسة حىت عده بعض العلماء،
عدوه؟ سادس الكتب الستة مكاف سنن من ؟ سنن ابن ماجو.
ماذا ّ

فهذا الدارمي -رٛتو اهلل -قالوا :إف ابن الصبلح مثل بو أو أدرجو ُب ضمن ا١تسانيد ،وىو ليس ٔتسند

على ا١تعٌت ا١تصطلح عليو ،وإ٪تا ىو سنن ،ولكن ٝتاه مؤلفو مسند من باب أف أحاديثو مروية باإلسناد،
مسنده كما يقاؿ مسند أيب عوانة ،ماذا يق صدوف بو؟ مستخرج أيب عوانة يقصدوف بو مستخرج أيب عوانة،
أو صحيح أيب عوانة.
ألنو وكذلك مثبل مسلم ٝتى كتابو "الصحيح ا١تسند" ،والبخاري ٝتى كتابو "الصحيح ا١تسند"،
فيقصدوف با١تسند ىنا ماذا؟ أي مروي أف أحاديثو مروية باإلسناد ،فمسند الدارمي ىذا سنن ،وليس ٔتسند
على ا١تصطلح ا١تعروؼ ،وىذا موضوع جديد سيدخل فيو ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -نعم.
التعليقات التي في الصحيحين
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وتكلم الشيخ أبو عمر على التعليقات الواقعة ُب صحيح البخاري وُب مسلم أيضا ،لكنها قليلة ،قيل
إهنا أربعة عشر موضعا ،وحاصل األمر أف ما علقو البخاري بصيغة اٞتزـ فصحيح إذل من علقو عمد ٍب
النظر فيما بعد ذلك ،وما كاف منها بصيغة التمريض ،فبل يستفاد منها صحة وال تنافيها أيضا؛ ألنو قد وقع
من ذلك كذلك وىو صحيح ،ورٔتا رواه مسلم وما كاف من التعليقات صحيحا فليس من ٪تط الصحيح
مسند فيو.
ألنو قد وسم كتابو باٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر ُب أمور رسوؿ اهلل  وسننو وأيامو.
فأما إذا قاؿ البخاري :قاؿ لنا أو قاؿ رل فبلف كذا ،أو زادين و٨تو ذلك فهو متصل عند األكثر،
فحكى ابن الصبلح عن بعض ا١تغاربة أنو تعليق -أيضا -يذكره لبلستشهاد ال لبلعتماد ،ويكوف قد ٝتعو
ُب ا١تذاكرة ،وقد رده ابن الصبلح.
فإف اٟتافظ أبا جعفر ابن ٛتداف قاؿ " :إذا قاؿ البخاري  :وقاؿ رل فبلف " ؛ فهو ٦تا ٝتعو عرضا
ومناولة.
نعم ،ىذا ا١تقطع يتعلق ببعض األمور تتصل بأمر التعليق ُب صحيح البخاري ،والتعليق أو اٟتديث
ا١تعلق ىكذا ٝتاه ،يعٍت ىذه التسمية وجدت فيما بعد ،يعٍت ليس البخاري الذي ٝتاه تعليقا ،أو قاؿ:
أعلق بعض أحاديثي ،أو كذا.
وإنما يقولون :إف ىذا اللفظ -يقوؿ ابن الصبلح رٛتو اهلل -وجد ُب كبلـ اٟتميدي ،وكبلـ الدارقطٍت
أي ُب القرف الرابع ،-وال بأس بذلك.سموا نوعا من األحاديث :وىي اليت حذؼ ا١تعلق أوؿ اإلسناد ،أو حذؼ بعض رجاؿ االسناد من
أولو ،وقد ٭تذؼ اإلسناد كلو فبل يبقي إال قائل النص.
كأف يقوؿ البخاري -مثبل " :-قاؿ رسوؿ اهلل  كذا " ،أو " :قالت عائشة :قاؿ رسوؿ اهلل  كذا
" ،أو يذكر بعد التابعي رجبل ،وقد ال ٭تذؼ إال شيخو فقط.
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فإذا حذؼ شيئا من مبدأ اإلسناد ؛ فهذا يسمونو " التعليق " ،يقولوف :مأخوذ من التعليق ُب اٞتدار،
أو ُب السقف ،كأنو ليس ىناؾ واسطة بُت ىذا الشيء ا١تعلق وبُت األرض ،شبهوه بو ،شبهوه بالتعليق،
فهذا معٌت التعليق.
وىي موجودة ُب البخاري ،وموجودة -أيضاُ -ب مسلم ،لكن نبو ابن كثَت -رٛتو اهللُ -ب بداية كبلمو
إذل أهنا ُب مسلم قليلة ،تبلغ أربعة عشر موضعا فقط.
وأيضا ىذه األربعة عشر موضعا وصلها مسلم ،ما معٌت وصلها ؟ يعٍت ذكرىا موصولة ٍب علقها ،أو
علقها ٍب وصلها ،إال موضعا واحدا فقط ُب صحيحو بقي معلقا.
وىو اٟتديث ا١تعروؼ ُب تيمم النيب  باٞتدار ،فإنو قاؿ " :وقاؿ الليث بن سعد :حديث أيب جهيمة
ىذا -بقي معلقا ،وقد وصلو البخاري -رٛتو اهللُ -ب صحيحو ".إذف الكبلـ اآلٌب كلو ُب معلقات البخاري أو ُب معلقات مسلم ؟ ُب معلقات البخاري ؛ ألف مسلم
رٛتو اهلل -دل يبق ُب كتابو شيئا معلقا إال حديثا واحدا ،وىو حديث تيمم النيب  باٞتدار.لذلك قال ابن الصالح" :وحاصل األمر :أف ما علقو البخاري" ؛ فإذف الكبلـ القادـ كلو ُب معلقات
البخاري.
أوؿ نقطة ُب معلقات البخاري :ىي قضية درجة ىذه ا١تعلقات ،وىناؾ أمر -قبل ىذا -ما ذكره ابن
الصبلح -نبو عليو ،أو ما ذكره ابن كثَت :-وىو أف معلقات البخاري تنقسم إذل قسمُت:
القسم األول :علقو البخاري ُب مكاف ،ووصلو ُب مكاف آخر ،أوال٣ :تموع ا١تعلقات ُب صحيح
البخاري كثَت ،تبلغ ا١تعلقات ألفا وثبلٙتائة حديث معلق ،ىذا كثَت أو قليل بالنسبة ١تعلقات مسلم ؟ ىذا
العدد كثَت.
وصل منها البخاري -رٛتو اهلل تعاذلُ -ب مكاف آخر ،أو وصل غالب ىذه األحاديث ا١تعلقة ُب مكاف
آخر ،ودل يبق إال ٨تو مائة وستُت حديثا ،ىي اليت أبقاىا البخاري دل يصلها ُب مكاف آخر.
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فالكبلـ -اآلف -البلحق ُب أي القسمُت ؟ ىو ُب القسم الثاين :الذي دل يصلو ُب مكاف آخر ،أما
الذي وصلو فقد انتهى أمره ،وىو موصوؿ ُب صحيح البخاري ،فحكمو حكم ا١توصوؿ.
القسم الثاني :الذي علقو ،أو بقي دوف وصل ،ألف فيو ابن حجر -رٛتو اهلل -كتابو ا١تعروؼ "تغليق
التعليق" ،وا١تراد بو :أف ٮترج ىذه األحاديث ا١تعلقة ،وكذلك -أيضا -باقي معلقات البخاري.
ا١تقصود با١تائة وا٠تمسُت :ىي ما كاف عن رسوؿ اهلل



وأما عن غَت الرسوؿ



ففيو معلقات كثَتة

جدا غَت ا١تائة وا٠تمسُت.
فهذه كلها وصلها ابن حجر ،أو ألف من أجلها كتابو "تغليق التعليق" -وىو كتاب جيد جدا مطبوع-
 ،يعٍت ٮترج ا١تعلقات ،ويقوؿ -مثبل :-رويناه من طريق ،...ويسلك إسناده إذل -مثبل  :-عبد الرزاؽ ،أو
ابن أيب شيبة ،أو إذل سعيد بن منصور ،أو إذل اإلماـ أٛتد ،أو إذل الًتمذي ،أو إذل مسلم.
يعٍت إذل من خرج ىذه ا١تعلقات ،و٠تصو -أيضاُ -ب " ىدي الساري ،مقدمة صحيح البخاري" .
تكلم ابن الصبلح -رٛتو اهلل -على درجة ىذه ا١تعلقات ا١تائة وا٠تمسُت ،فقاؿ :إهنا على قسمُت:
أوال :ما يعلقو بصيغة اٞتزـ ،ما معٌت صيغة اٞتزـ ؟ أف يقوؿ " :قاؿ فبلف :كذا ،أو ما معناه " ،إذا قاؿ
البخاري" :قاؿ فبلف :كذا ،أو قاؿ فبلف عن فبلف عن فبلف :كذا".
يقول ابن الصالح :فهذا ٤تكوـ بصحتو إذل من علقو عنو ،إذل من أبرزه من رجاؿ اإلسنادٍ ،ب بعد
ذلك يبقى النظر فيمن أبرز من رجاؿ اإلسناد.
فإذا قاؿ البخاري -مثبل" :-قاؿ هبز بن حكيم عن أبيو عن جده" ؛ ٤تكوـ على ىذا اإلسناد بالصحة
ِ
ِ
ومن بعده ؛ فهذا النوع
من َمن إذل َمن ؟ من البخاري إذل هبز ،وبعد ذلك يبقى النظر ُب من ؟ ُب هبزَ ،
األوؿ :ما ىو ٣تزوـ بصحتو ،يعٍت ما علقو بصيغة اٞتزـ.
إذف ،إذا قاؿ البخاري -رٛتو اهلل" :-وقالت عائشة :قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم" ،ىذا اٟتديث ما
حكمو اآلف ؟ ىذا اٟتديث علقو بصيغة اٞتزـ ،فإذف على كبلـ ابن الصبلح ىذا حديث صحيح ؛ ألننا ال
٨تتاج إذل النظر بعدما أبرز من رجالو.
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وىكذا لو قاؿ" :قاؿ رسوؿ اهلل  كذا" ؛ فهذا معلق بصيغة اٞتزـ ،وليس ىناؾ من رجاؿ اإلسناد ما
ينظر فيو.
القسم الثاني :الذي يعلقو بصيغة التمريض ،مثل أف يقوؿ" :ويذكر ،ويروى"  ،فهذا يقوؿ ابن الصبلح
رٛتو اهلل :-إنو منو ما ىو صحيح ،إنو ال يستفاد من ىذه الصيغة الصحة ،ولكن -أيضا -ال يستفادمنها الضعف.
وىذا معٌت قولو" :وال تنافيها -أيضا" ،"-فبل يستفاد منها صحة ،وال تنافيها -أيضا "-معناه :أف ىذا
النوع ،أو ىذا القسم ا١تعلق -بصيغة التمريض -منو ما ىو صحيح ،ومنو ما ىو ضعيف.
بل منو ما يضعفو البخاري ،كما ُب قولو :ويروى عن أيب ىريرة أف النيب  قاؿ ( :ال يتطوع اإلماـ ُب
مكانو ) فهذا -مباشرة -قاؿ بعده البخاري :وال يصح ،ولكنو علق بصيغة التمريض -أيضا.-
قاؿ :ويذكر عن عائشة أف النيب



قاؿ  :كاف النيب



يذكر اهلل على كل أحيانو



وىذا ُب

صحيح مسلم.
فهذان قسمان :ما علقو بصيغة اٞتزـ ،وما علقو بصيغة التمريض ،ىذه مسألة تكلم عليها.
ٍب عاد ابن الصبلح -رٛتو اهلل -وتكلم على ا١تقصود بالصحة -إذا أطلقت الصحة على معلقات
البخاري -يقوؿ -رٛتو اهلل" :-إننا ،وإف أطلقنا عليها أهنا صحيحة ؛ إال أهنا ليست من ٪تط الصحيح ،ما
معٌت من ٪تط الصحيح ؟ يعٍت ليس من درجة أحاديث اٞتامع -جامع البخاري ،-األحاديث الصحيحة
اليت أسندىا البخاري إسنادا".
ىذه ىي عبارتو وما كاف من التعليقات صحيحا ،فليس من ٪تط الصحيح ا١تسند فيو بأنو قد وصفو بػ:
"اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر ُب أمور رسوؿ اهلل  وسننو وأيامو".
إذف ىذا عودة إذل ما سبق ،وأف الصحيح ليس على درجة واحدة ،وإ٪تا ىو على مراتب ،فإذف
البخاري -رٛتو اهلل -قد يعلق ُب صحيحو أحاديث صحيحة ؛ إذفِ دلَ َدلْ ٮترجها -رٛتو اهلل تعاذل -مسندة
إذا كانت صحيحة؟
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ىي صحيحة ،ولكنها ليست على الصحة اليت اشًتطها البخاري ،ففي الغالب ىذه األحاديث رغم
صحتها يكوف ُب إسنادىا كبلـ ،ورٔتا دل يكن فيو كبلـ ،ولكن -يعٍت -بسبب ولو بسيط ،مثل:
االختبلؼ ُب اسم صحايب ،أو ٨تو ذلك.
مثل حديث:



الدين النصيحة



دل ٮترجو البخاري ،علقو البخاري ،وىو حديث صحيح،

أخرجو مسلم ،وذكروا سببا :أنو لعلو االختبلؼ ُب احتماؿ ذكره ابن حجر ىذا ؛ أف يكوف االختبلؼ ُب
اسم الصحايب -ىكذا أذكر.-
فا١تقصود :أف البخاري -رٛتو اهلل -ترؾ إسناد ىذه األحاديث ا١تعلقة الصحيحة ؛ ألهنا نزلت عن
شرطو.
ُب قضية تكلم عليها ابن الصبلح :وىي أف البخاري -رٛتو اهلل -رٔتا يقوؿ ُب صحيحو" :قاؿ لنا
فبلف ،أو قاؿ رل فبلف ،أو زاد رل فبلف" ،اآلف ينسب ىذا الكبلـ إذل من؟ البخاري ،من الذي قاؿ ؟
يعٍت البخاري يقوؿ" :قاؿ رل فبلف" ،ىل ىناؾ تعليق أو ليس بتعليق ىذا ،ما ىو ا١تعلق ؟ ىو الذي
يسكت منو ا١تؤلف ،ىذا ما فيو إسقاط ؛ فلهذا ابن الصبلح نبو ،أو رد على من وصف ىذا باالنقطاع،
يقوؿ :فهو متصل عند األكثر.
وحكى عن بعض ا١تغاربة أنو تعليق -أيضا -يذكره لبلستشهاد ال لبلعتماد ،ويكوف قد ٝتعو ُب
ا١تذاكرة ،ما معٌت ا١تذاكرة ؟ ىي ا١تراجعة تقريبا ،أو ا١تباحثة ،وىي ما نطيل هبا.
لكنها عند العلماء -رٛتهم اهلل :-ما يسمعو الشخص با١تذاكرة ،ليس مثل ما يسمعو ُب الرواية ،أو
نقوؿ :إف الراوي حاؿ ٖتديثو ُب ا١تذاكرة ،ليس على درجة ما ٭تدث بو إذا قصد الرواية.
وىذه ا١تذاكرة :معروؼ عند العلماء أهنم يتسا٤توف فيها  ،ورٔتا دلسوا ،ورٔتا أسقطوا ،يعٍت يتسا٤توف ُب
ا١تذاكرة.
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فهذا أحد -أو بعض -حفاظ ا١تغاربة يقوؿ :إف البخاري إذا قاؿ" :قاؿ رل فبلف"؛ فقد عدؿ عن قولو:
"حدثنا ،أو حدثٍت ،أو أخربين" بأنو ٝتع ىذا الكبلـ ُب أي صفة؟ با١تذاكرة؛ فأراد أف يبُت أنو ليس كالذي
ٝتعو ُب حاؿ الرواية.
ورد ابن الصبلح ىذا وقاؿ :ونقل عن اٟتافظ أيب جعفر ابن ٛتداف أف البخاري إذا قاؿ" :قاؿ رل
فبلف" ؛ فهو ٦تا ٝتعو عرضا ومناولة.
العرض وا١تناولة :ىذا من طرؽ التحمل -وستأٌب معنا ،-وخبلصتهما ،أو معنا٫تا" :العرض" ىو أف
يقرأ التلميذ على الشيخ ،وىو عند ٚتهور العلماء ُب منزلة ،دوف منزلة :أف الشيخ ىو الذي يقرأ ؛ فهذا من
طرؽ التحمل عندىم ،يعٍت معروفة.
بعضهم الشيخ الذي يقرأ ،يقوؿ" :حدثٍت فبلف" ،وبعضهم يقرأ التلميذ ،والشيخ يستمع ويقر ؛ فهذا
ىو العرض ،القراءة على الشيخ ىي العرض.
أما ا١تناولة :فيعطيو الكتاب ،أو يعطيو اٞتزء يناولو إياه ،وُب الغالب -يعٍت العلماء -يقولوفٕ :توز
الرواية هبا ؛ إذا قاؿ لو" :خذ ىذا اٞتزء -مثبل ،"-ستأٌب معنا -إف شاء اهلل تعاذل ،-و" :اروه عٍت".
فحينئذ تكوف ىذه ،يسموهنا "مناولة" ،مصحوبة بأي شيء؟ باإلجازة ،وىذه -يعٍت -أقوى من ا١تناولة
العارية عن اإلجازة ،وستأٌب معنا طرؽ التحمل -إف شاء اهلل تعاذل.-
فا١تقصود أف الكبلـ ىذا كلو على قضية" :إذا قاؿ البخاري :قاؿ رل فبلف" ،تضيفوف على ىذا :أف ابن
حجر -رٛتو اهلل تعاذل ،وىو ٦تن خرب كتاب البخاري -يقوؿ" :يظهر رل -واهلل أعلم ،يعٍت ىو راجع إذل
ىذا الكبلـ -أف البخاري إ٪تا يقوؿ مثل ىذا الكبلـ -يعٍت يعدؿ عن التصريح بالتحديث ،إذل أف يقوؿ:
قاؿ فبلف ،أو قاؿ رل فبلف ،أو قاؿ لنا فبلف -لسبب ما ُب اإلسناد ،أو ُب ا١تنت ،أو ٨تو ذلك.
وىذا يبُت لنا ،أو ابن حجر -رٛتو اهلل -يريد أف يبُت لنا دقة اإلماـ البخاري ،البخاري مدرسة كبَتة ُب
اختيار األساليب واختيار األلفاظ ،وىو من أقل الناس كبلما -رٛتو اهلل تعاذل ،-ولكن كبلمو -كما يقاؿ-
من ا١تختصر ا١تفيد.
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حىت بالنسبة لكبلمو ُب الرجاؿ ،بالنسبة لكتبو ُب الرجاؿ ىي تعترب ٥تتصرة ،ولكن فيها من الفوائد،
مثبل ُب "التاريخ الكبَت" شيء عظيم جدا من الفوائد.
حىت إف ابن أيب حاًب -رٛتو اهلل تعاذل ،كما ىو معروؼ -جاء إذل "التاريخ الكبَت" فاستخلص منو كم
من كتاب ؟ ثبلثة الكتب" :اٞترح والتعديل" ىذا ُب الرجاؿ خاصة" ،ا١تراسيل" وىذا على ٪تطو ،وليس
استخلصها ٔتعٌت أخذ فقط ما عند البخاري" ،ا١تراسيل" وىذا يتعلق باالتصاؿ واالنقطاع" ،العلل" وىذه
من ٪تط األحاديث اليت يولدىا البخاري ُب "التاريخ الكبَت" ،ويبُت عللها.
فا١تقصود :أف البخاري -رٛتو اهلل تعاذل -دقيق جدا ُب اختيار أساليبو ،وُب أغراضو :من ذكر إسناد،
أو من تعليقو ،أو من -يعٍت -إبداؿ لفظ بلفظ.
و٢تذا ؛ أنا أنصح -دائما -من يريد أف يتمكن ُب "مصطلح اٟتديث" :فكتاب البخاري استعانة
بشروحو ،وال سيما "فتح الباري" البن حجر ،من أىم مصادر السنة اليت تعُت الباحث على التفقو ُب
مصطلحات أىل اٟتديث.
يورد كثَتا من ا١تصطلحات ،ويستخدـ مصطلحات كثَتة ،يعٍت :يستفيد طالب العلم أمورا تطبيقية
عملية على ىذه ا١تصطلحات.
إنكار ابن الصالح على ابن حزم رده حديث المالىي
وأنكر ابن الصبلح على ابن حزـ رده "حديث ا١تبلىي" ،حيث قاؿ فيو البخاري" :وقاؿ ىشاـ بن
عمار" ،وقاؿ :أخطأ ابن حزـ من وجوه ؛ فإنو ثابت من حديث ىشاـ بن عمار.
قلت :وقد رواه أٛتد ُب "مسنده" ،وأبو داود ُب "سننو" ،وأخرجو الربقاين ُب "صحيحو" ،وغَت واحد،
مسندا متصبل إذل إشهاد ابن عمار وشيخو -أيضا -كما بيناه ُب كتاب "اإلحكاـ" ،وهلل اٟتمد.
ىذه مسألة -يعٍت -تطبيقية على ما يقوؿ فيو البخاري ،لكن ىذه دوف اليت قبلها ،اليت قبلها ماذا
يقوؿ البخاري عن شيخو ؟ قاؿ" :لنا" ،أما ىذه :ما فيها لنا ،إ٪تا قاؿ" :فبلف".
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فابن حزـ -رٛتو اهلل تعاذل١ -تا احتج عليو ،معروؼ أف ابن حزـ -رٛتو اهلل -يبيح شيئا من الغناء ؛
فاحتج عليو هبذا اٟتديث الذي أخرجو البخاري ُب صحيحو ،وقاؿ فيو" :وقاؿ ىشاـ بن عمار" ،دل يقل:
"حدثنا ىشاـ بن عمار" وىو من شيوخو ،ىو من شيوخ البخاري -رٛتو اهلل.-
فابن حزـ -رٛتو اهلل -يقوؿ :إف ىذا منقطع ١تاذا ؟ ألف البخاري دل يقل" :حدثنا" ،فردوا عليو من
عدة جهات:
أوال :أف ىشاـ بن عمار شيخ البخاري ،فإذا قاؿ البخاري" :قاؿ ىشاـ بن عمار" ،والبخاري ليس
ٔتدلس ؛ فمعناه :أنو قد ٝتعو من ىشاـ بن عمار ،واإلسناد متصل.
وىذا من األشياء اليت يقوؿ ابن حجر -رٛتو اهلل :-إف البخاري ال يعدؿ عن التصريح بالتحديث إال
لسبب ،يقوؿ :لعلو بسبب االختبلؼ ُب تسمية الصحايب ؛ ألف اٟتديث من طريق عبد الرٛتن بن غنم
األشعري ،عن أيب عامر ،أو أيب مالك األشعري ،يعٍت :تردد ُب اسم الصحايب ،يقوؿ :لعلو ٢تذا ؛ عدؿ
البخاري عن" :حدثنا" إذل" :قاؿ".
واألمر اآلخر :أف ىذا اٟتديث رد على ابن حزـ ،ىذا -يعٍتُ -ب األمر اآلخر ،وىو :أف ىذا اٟتديث
متصل ُب كتب أخرى غَت كتاب البخاري ،وىو معروؼ عن ىشاـ بن عمار.
فإذف -يعٍت -ا١تفًتض ُب ابن حزـ -رٛتو اهلل -أف يبحث عن علة أخرى غَت االنقطاع ؛ إذا كاف يريد
أف يطعن ُب ىذا اٟتديث -إف كاف عنده علة أخرى ،-وإال فهذه العلة ضعيفة ؛ ال تصلح ىذه العلة علة
قادحة ُب ىذا اٟتديث.
وال سيما مع كبلـ البن حزـ يقرر فيو :أف الراوي إذا قاؿ عن شيخو" :قاؿ" ،أو" :عن" ،أو :كذا ؛
فهو ٤تموؿ على أي شيء ؟ إذا قاؿ عن شيخو ،فهو ٤تموؿ على االتصاؿ وعلى السماع ،ىكذا قرره ُب
كتابو "اإلحكاـ ُب أصوؿ الفقو".
ىنا مسألة سيتكلم عليها ابن كثَت نقبل عن ابن الصبلح ،وىي مسألة -يعٍت :-تلقي األمة
للصحيحُت بالقبوؿ ،وماذا يفيد.
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ماذا تفيد أحاديث الصحيحين
ٍب حكى أف األمة تلقت ىذين الكتابُت بالقبوؿ ،سوى أحرؼ يسَتة انتقدىا بعض اٟتفاظ :الدار
قطٍت وغَتهٍ ،ب استنبط من ذلك :القطع بصحة ما فيهما من األحاديث ؛ ألف األمة معصومة من عُت
ا٠تطأ ،كما ظنت صحتو ووجب عليها العمل بو؛ البد وأف يكوف صحيحا ُب نفس األمر ،وىذا جيد.
وقد خالف ُب ىذه ا١تسألة الشيخ ٤تي الدين النووي ،وقاؿ" :ال يستفاد القطع بالصحة من ذلك"،
قلت :وأنا مع ابن الصبلح ُب ما أوؿ إليو ،وأرشد إليو ،واهلل أعلم.
ىذه ا١تسألة ،مسألة ماذا تفيد أحاديث الصحيحُت ؟ القطع أو الظن ؟ ىي مسألة ليست من علوـ
اٟتديث ،وإ٪تا ىي ٢تا تعلق بأصوؿ الفقو ؛ و٢تذا -بعد قليل ،لن نقرأه ،ولن نطيل فيو -سينقل ابن كثَت -
رٛتو اهلل تعاذل -كبلما البن تيمية عن اٟتديث إذا تلقتو األمة بالقبوؿ ،وابن تيمية ينقل عن ٚتاعة -عن
أىل اٟتديث ،وعن غَتىم من أىل الكبلـ واألشاعرة ،وغَتىم :-أف األمة إذا تلقت اٟتديث بالقبوؿ ؛
فهو مقطوع بصحتو.
فابن الصبلح -رٛتو اهلل -يقوؿ :إف األمة قد تلقت كتاب البخاري ومسلم بالقبوؿ ،سوى أحاديث
يسَتة انتقدىا بعض اٟتفاظ مثل :الدارقطٍت ،وىناؾ غَت الدارقطٍت مثل :اإلٝتاعيلي ،ومثل ابن عمار
الشهيد.
يقاؿ لو" :الشهيد" ؛ قتلو القرامطة عند الكعبة -رضي اهلل عنو ورٛتو ،-لو كتاب ُب" :علل صحيح
مسلم" ،أحاديث يسَتة انتقدىا  ،بل ىناؾ أحاديث ُب الصحيحُت انتقدىا البخاري ومسلم.
يعٍت :يبينوف علل بعض األحاديث حىت ُب كتابيهما ،فهذه األحاديث -وىناؾ أحاديث أيضا ال بد
أف تنضم إذل ىذا -أحاديث انتقدىا بعض اٟتفاظ قبل البخاري ومسلم ،مثل :أٛتد ،أو مع البخاري
ومسلم مثل :أيب حاًب ،أو النسائي.
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فا١تقصود :أف األحاديث اليت انتقدت ليس مراد ابن الصبلح أف الصواب مع ا١تنتقد ،ال يريد ىذا ىو،
إ٪تا يريد "انتقادا" :يعٍت أنز٢تا عن أف تدخل ُب األحاديث اليت تلقتها األمة بالقبوؿ.
إذف ما عدا ىذه األحاديث ،وكما يقوؿ ابن تيميةٚ :تهور أحاديث الصحيحُت -يقوؿ ٚتهور
أحاديث الصحيحُت -تفيد التواتر.
وىذا الذي قالو -رٛتو اهلل -لو حظ ،يعٍت :ىو صحيح إذل درجة كبَتة ،أف ٚتهور أحاديث
الصحيحُت ،إذا استثنينا ما انتقد ،أو ما فيو اختبلؼ على بعض -يعٍت إذا استثنينا بعض األشياء -؛ فبقية
أحاديث الصحيحُت من ا١تقطوع بصحتو ،ويفيد العلم اليقُت.
وأي طالب علم -إف شاء اهلل تعاذل -الذي يقرأ منكم ُب "صحيح البخاري"ُ ،ب "صحيح مسلم"،
يسوؽ اإلماماف طرقا لبعض األحاديث يعٍت إذا نظرت ُب الطرؽ ،ونظرت ُب تراجم أصحاهبا ،ال يكاد
حديث يتوقف ُب صحة ىذه األحاديث.
إذا ك اف بعض العلماء يقوؿ :عن مالك عن نافع عن ابن عمر ،ماذا أخذنا من ذلك ؟ يقوؿ :إ٪تا -
ىو -ترفع السًت فتنظر إذل رسوؿ اهلل  يعٍت :كأنك هبذا اإلسناد ليس بينك وبُت رسوؿ اهلل إال سًت.
فإذا كاف مثل ىذا اٟتديث مثبل -يرويو مالك عن نافع عن ابن عمر ،ويرويو أيوب عن نافع عن ابن
عمر ،ويرويو عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر ،ويرويو مع نافع سادل ،ويرويو مع سادل -أيضا -عبد
اهلل بن دينار ،ويرويو مع عبد اهلل بن عمر -مثبل -جابر وعائشة.
ومثل ىذا اٟتديث -بغض النظر عن قضية التواتر عند األصوليُت وتواتر الطبقات..اخل -فمثل ىذا
اٟتديث عند احملدثُت ال يرتابوف أبدا ُب صحتو ،فهذا ىو معٌت كبلـ ابن الصبلح :أنو مقطوع بصحتو.
ألف احملدثُت تلقوا ىذين الكتابُت بالقبوؿ ،وىذا كبلـ صحيح ،النووي -رٛتو اهلل -اعًتض ومشى على
مذىب األصوليُت :أف السنة ،أو أف األخبار -بغض النظر عن السنة -تنقسم عندىم إذل قسمُت :متواتر،
وآحاد.
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فهو يقوؿ :كل أحاديث اآلحاد -ما ُب الصحيحُت ،أو غَت٫تا -منزلتها واحدة ،وىي أهنا تفيد الظن،
ولكن ىذا الكبلـ ٨تى فيو منحى ا١تتكلمُت ،أو أىل األصوؿ.
مع أف ابن تيمية -رٛتو اهلل -على أف األمة إذا تلقتو بالقبوؿ -يعٍت إذف ليس ىو ٢تم ٚتيعا -؛
فا١تقصود من ىذا الكبلـ كلو :أف ٚتهور أحاديث الصحيحُت ْ -تمد اهلل تعاذل٦ -تا تلقتو األمة بالقبوؿ،
و٦تا ىو مقطوع بصحتو.
ويبقى ما انتقد ،فيو ٣تاؿ لبلختبلؼ ،ولكن ليس مراد ابن الصبلح :أف الصواب مع منتقد الكتابُت،
وإ٪تا مراده :أهنا نزلت ىذه األحاديث عن القطع بصحتها.

النوع الثاني الحديث الحسن
تعريف الحديث الحسن
النوع الثاين :اٟتسن ،وىو ُب االحتجاج بو كالصحيح عند اٞتمهور ،وىذا النوع ١تا كاف وسطا بُت
الصحيح والضعيف ُب نظر الناظر -ال ُب نفس األمر-؛ عسر التعبَت عنو وضبطو ُب كثَت من أىل ىذه
الصناعة ؛ وذلك ألنو أمر نسيب ،شيء ينقدح عند اٟتافظ رٔتا تقصر عبارتو عنو.
وقد ٕتشم كثَت منهم حده ،فقاؿ ا٠تطايب" :ىو ما عرؼ ٥ترجو واشتهر رجالو ،قاؿ :وعليو مدار أكثر
اٟتديث ،وىو الذي يقبلو أكثر العلماء ،ويستعملو عامة الفقهاء".
قلت :فإف كاف ا١تعرؼ ىو قولو" :ما عرؼ ٥ترجو واشتهر رجالو" ،واٟتديث الصحيح كذلك ،بل
والضعيف ،وإف كانت بقية الكبلـ من ٘تاـ اٟتد ؛ فليس ىذا الذي ذكره مسلما لو :أف أكثر اٟتديث من
قبيل اٟتسن ،وال ىو الذي يقبلو أكثر العلماء ،ويستعملو عامة الفقهاء.
دخل ابن كثَت -رٛتو اهللُ -ب موضوع طويل ،وىو "موضوع اٟتسن" ،وتكلم على عدد من النقاط
نأخذىا بسرعة:
ٓٚ

الباعث الحثيث

أولها :قضية االحتجاج باٟتسن عند العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل ،-يعٍت إذا قيل :اٟتسن الذي ىو
اٟتسن لذاتو -كما عرؼ ُب االصطبلح فيما بعد ىذا عند العلماء رٛتهم اهلل تعاذل -جزء منو ،أو ملحق
باٟتديث الصحيح.
وقد مر بنا أف اٟتديث عند األئمة ا١تتقدمُت ُ-ب غالب كبلمهم  -ينقسم إذل قسمُت فقط :و٫تا
الصحيح والضعيف.
فاٟتسن عندىم مندرج -يعٍت ُب أعلى مراحلو العليا -مندرج ٖتت الصحيح ؛ و٢تذا فهناؾ أحاديث
حىت ُب " صحيح البخاري " ،وُب " صحيح مسلم " إذا طبقنا عليها التعريف اآلٌب للحديث اٟتسن ؛
ٯتكن أف توصف بأهنا حسنة.
فإذف ىو ُب االحتجاج بو يعٍت كالصحيح ،بل يقوؿ الذىيب -رٛتو اهلل ، -وغَته كذلك ،يقولوف" :إف
اٟتسن ىو ُب رتبة أنك إذا أخذت اٟتديث الصحيح ،وجعلتو على مراتب ،ال تزاؿ تنزؿ حىت تصل إذل أف
بعض مراتبو ىو اٟتديث اٟتسن".
ىذه مسألة االحتج اج ،نعم :بعض ما يوصف بأنو حسن قد يكوف ُب االحتجاج باختبلؼ ،يعٍت:
وىو الذي ُب أدىن درجات اٟتسن ،لكن ىذه مسألة ٢تا ذيوؿ نًتكها اآلف.
المقصود :وىو " قضية االحتجاج باٟتديث اٟتسن" ذكر عن اٞتمهور :وال ينسبوف عن أحد معُت أنو
ال ٭تتج باٟتديث اٟتسن ،وإ٪تا يذكروف كلمات أليب حاًب وغَته ،يقولوف :إنو تشدد فيها؛ فرٔتا وصف راويا
بأف حديثو حسنٍ ،ب يقاؿ لو :٭تتج بو ؟ فبل ٬تيب بنعم؛ ففهموا هبذا أف أبا حاًب -مثبل -ال ٭تتج بأي
شيء ؟ باٟتديث اٟتسن ،وىذا عليو اعًتاض.
المهم :أنو الكبلـ ،أو االحتجاج باٟتديث -اٟتُت يعٍت -ىو قوؿ ٚتهور العلماء ،وال يذكر عدـ
االحتجاج عن -يعٍت -شخص معُت ،أو عن إماـ معُت ،ويكوف كبلمو صر٭تا ُب رد االحتجاج باٟتديث
اٟتسن ،ىذه نقطة.
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النقطة الثانية :ابن كثَت -رٛتو اهلل -كأنو اعتذر ،أو يعتذر مسبقا عن اإلطالة ُب تعريف اٟتديث
اٟتسن ،وكثرة االختبلؼ ُب تعريفؤ ،تاذا اعتذر ىو -رٛتو اهلل-؟
اعتذر بأن الحديث الحسن١ :تا كاف ُب رتبة بُت الصحيح وبُت الضعيف -يعٍت يتجاذبو من جهة-
ما الذي جعلو ينزؿ عن الصحيح ؟ أف فيو شيئا من الضعف ،ما الذي جعلو ال يوصف بأنو ضعيف ؟ أنو
ارتقى عن درجة الضعيف.
فهو يقوؿ -رٛتو اهلل :-ىذا االعتذار قدمو -وىو قولو :وىذا النوع ١تا كاف وسطا بُت الصحيح
والضعيف ُب نظر الناظم ال ُب نفس األمر -ابن كثَت م ِ
صر على ىذه النقطة :وىي أف ىذه التقاسيم ىي
ُ
ُب نفس األمر ،يعٍت :تقسيم اٟتديث إذل ثبلثة أقساـ ُب نفس األمر ،أو ُب اجتهاد اجملتهد.
وقد سبق لنا ُب أوؿ كبلمو :أف اٟتديث ُب نفس األمر ينقسم إذل :كم قسما ؟ إما ثابت أو غَت
ثابت.
فهو يقوؿ١" :تا كاف وسطا بُت الصحيح والضعيف ُب نظر الناظم -وليس ُب نفس األمر -؛ عسر
التعبَت عنو وضبطو على كثَت من أىل ىذه الصناعة ؛ وذلك ألنو أمر نسيب ،شيء ينقدح عند اٟتافظ ،ورٔتا
تقصر عبارتو عنو" ،ىذا سبب وجيو.
وقد كرره أو ذكره أيضا شيخو الذىيب ،و٭تتمل أف يكوف ابن كثَت -رٛتو اهلل -أخذه من كبلـ شيخو
الذىيب ،ذكر ىذا ُب "ا١توقظة".
وأف ىذا ،حىت ىو قاؿ -رٛتو اهلل -الذىيب ،يعٍت :ال تسطيع أف ٕتد تعريفا للحديث اٟتسن يدخل
ٖتتو ٚتيع األحاديث اليت يوصف هبا أهنا حسنة ،يقوؿ لنا عن الذىيب.
فالمقصود :أف اٟتديث اٟتسن؛ يقدموف هبذا الكبلـ اعتذارا عن كثرة التعاريف للحديث اٟتسن ،أو
االختبلؼ ُب تعريفو.
ويضم إذل ىذا سبب -أيضا :-أف تقسيم اٟتديث إذل صحيح وحسن وضعيف -كما عرفنا ُب درس
األمس ،والذي قبلو -أف ىذا من الذي شهره ،وأكثر منو ؟ ىو اإلماـ الًتمذي.
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أما قبل ،فالتعبَت بكلمة "حسن" ىذا -يعٍت -ليس بالكثَت ؛ فهو إذف اصطبلح جديد -نوعا ما.-
ىنا اآلن :أوؿ ما ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -تبعا البن الصبلح من التعاريف تعريف من ؟ ا٠تطايب،
معروؼ عندنا ا٠تطايب ؛ صاحب أي كتاب ؟ "معادل السنن" ،و "أعبلـ السنن" وىو شرح فيو "صحيح
البخاري" ،وكتابو "معادل السنن" شرح فيو "سنن أيب داود".
أما األول :شرح فيو بعض األبواب ،انتقى أبوابا من " صحيح البخاري -رٛتو اهلل ،"-ويعترب ىو من
العلماء ا١تبكرين ُب شرح كتب السنة ،وكبلمو ٤ترر ،ويتداوؿ -ينقل غالبا-؛ الختصاره،وغزارة فوائده.
عرؼ اٟتديث اٟتسن -رٛتو اهلل -هبذا التعريف ،واعًتض عليو ُب اعًتاضات :منها ما ذكره ابن كثَت
رٛتو اهلل -وأف ىذا ال يفصل اٟتسن من الصحيح ،ال يفصلو من الصحيح ؛ ألف الصحيح أيضا عرؼ٥ترجو واشتهر رجالو.
ومن االعًتاضات ما ذكره ابن كثَت" :أف قولو :يقبلو أكثر العلماء ،ويستعملو عامة الفقهاء" ،ليس
مسلما لو ،ليس أكثر األحاديث من قبيل اٟتساف.
يقوؿ -ىذا كبلـ ابن كثَت رٛتو اهلل : -واعًتض عليو -أيضا -كما نعرؼ ،ىنا نقطة مهمة ُب مسألة
تعريف اٟتديث اٟتسن ،الذي ألفو ُب ا١تصطلح ابن الصبلح ومن بعده ،تطلبوا تعريفات ٞتميع مصطلحات
اٟتديث على طريقة أىل اٟتدود و التعريفات ،من ىم أىل اٟتدود و التعريفات ؟
ىم أىل ا١تنطق ،ويريدوف بالتعريف :أف يكوف جامعا مانعا ،فإذا أرادوا أف يعرفوا مصطلحا ما ؛ يريدوا
أف يفصلوه عن غَته من ا١تصطلحات ؛ لئبل تتداخل ا١تصطلحات ؛ فهذا عسر عليهم العثور على تعاريف
لبعض مصطلحات اٟتديث بسبب سأذكره فيما بعد -إف شاء اهلل تعاذل.-
فالمقصود :أف االعًتاض -اآلف -أكثره على أف التعريف غَت جامع ،أو غَت مانع ،يعن :ليس على
صناعة اٟتدود و التعريفات -ىكذا يقولوف ،-ومنو ىذا االعًتاض على ا٠تطايب.
اآلف سيذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -تعريفا آخر للحديث اٟتسن ،الذي ىو تعريف الًتمذي.
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تعريف الترمذي للحديث الحسن
وروينا عن الًتمذي أنو يريد باٟتسن أف ال يكوف ُب إسناده ما يتهم بالكذب  ،وال
قاؿ ابن الصبلحُ :

يكوف حديثا شاذا ،ويروى من غَت وجو ،و٨تو ذلك.

وىذا إذا كاف قد روى الًتمذي أنو قالو؛ ففي أي كتاب لو قالو ،وأين إسناده عنو؟ وإف كاف فُ ِه َم من

اصطبلحو ُب كتابو "اٞتامع" فليس ذلك بصحيح ؛ فإنو يقولو ُب كثَت من األحاديث :ىذا حديث حسن
غريب ،ال نعرفو إال من ىذا الوجو.
ىذا تعريف الًتمذي -رٛتو اهلل ،-واعًتض عليو ابن كثَت ،ليس على التعريف نفسو ،إ٪تا اعًتض على
أي شيء ابن كثَت -رٛتو اهلل-؟
على النقل عن الًتمذي على نقل ىذا التعريف ،ويقولوف :إف ابن كثَت سها -رٛتو اهلل -هبذا
االعًتاض١ ،تاذا سها ؟ ألف ىذا التعريف موجود ُب كتاب الًتمذي "العلل الكبَت" ،وكتاب "العلل" للًتمذي
يسمى "العلل الصغَت" موجود ُب آخر سننو.
وابن كثَت قد ٝتع السنن وفيها ىذا الكتاب فسها عنو ،ىذا سهو من ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل،-
ىكذا يقولوف :بأف تعريف الًتمذي للحديث اٟتسن موجود ُب آخر سنن الًتمذي.
وبعضهم يقوؿ :٭تتمل -اهلل أعلم -أال يكوف ابن كثَت قد ٝتع "العلل الصغَت" ؛ ألنو يوجد ُب بعض
الروايات دوف بعض ،وىذا لعلو األقرب :أف ال يكوف ابن كثَت قد ٝتع كتاب "العلل الصغَت" للًتمذي الذي
فيو ىذا التعريف.
فإذف ا٠تبلصة من ىذا الكبلـ :أف ىذا التعريف ثابت عن الًتمذي أو غَت ثابت ؟ ثابت عن الًتمذي،
ال إشكاؿ فيو ،وىو قد قاؿ ىذا ،و١تن يريد أف يطلع ُب آخر اٞتزء األخَت ،يعٍتُ :ب هناية سنن الًتمذي.
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و٨تن نعرؼ كتاب "شرح علل الًتمذي"١ ،تن ىذا الكتاب ؟ البن رجب ،شرح بو ىذا الكتاب الصغَت،
والذي ىو "العلل الصغَت" ،ويقولوف لو" :العلل الصغَت" ؛ ألف الًتمذي لو كتاب "العلل الكبَت" ،ىذا
مستقل ،كتاب مستقل يسمى "العلل ا١تفرد" -أيضا ،-وىذا لو موضوع ،وىذا لو موضوع.
"العلل الصغَت" :أكثره قواعد ،وشرح مصطلحات ،أما "العلل الكبَت" :فعبارة عن أسئلة وجهها إذل
شيخو البخاري ،يسألو عن أحاديث ،وعن درجة أحاديث ،أكمل -سيأٌب التعليق على كبلـ الًتمذي
اآلف.-
تعريفات أخرى للحسن
قاؿ الشيخ أبو عمرو ابن الصبلح -رٛتو اهلل ،-وقاؿ بعض ا١تتأخرين :اٟتديث الذي فيو ضعف قريب
٤تتمل ىو اٟتديث اٟتسن ،ويصلح للعمل بو.
ىذا الكبلـ البن اٞتوزي -رٛتو اهلل ،-ابن اٞتوزي عرؼ اٟتديث اٟتسن هبذا التعريف ُب كتابو
"ا١توضوعات"ُ ،ب مقدمة كتابو "ا١توضوعات".
وىو -أيضا -من التعاريف اليت كثر عليها االعًتاض بأهنم يقولوف :اٟتديث الذي فيو ضعف قريب
٤تتمل ىو اٟتديث اٟتسن ،يقولوف :ما ضابط أقوى ما اعًتض بو على ىذا التعريف ؟
ىو أهنم قالوا :ما حد الضعف القريب احملتمل ؟ حىت يقولوا :ىذا أيضا ليس على صناعة اٟتدود و
التعريفات ؛ بأنو دل يذكر ضابط الضعف الذي ينزؿ بو عن الصحيح يسمى اٟتسن ،وال يصل إذل
الضعيف.
ىذا االعًتاض الذي اعًتض على ابن اٞتوزي -رٛتو اهلل تعاذل ،-انظروا :اآلف أريد منكم أف تقارنوا،
يعن :ابن كثَت ُب أوؿ كبلمو ماذا قاؿ؟
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قاؿ" :وىذا النوع ١تا كاف وسطا بُت الصحيح والضعيف ُب نظر الناظر -ال ُب نفس األمر -؛ عسر
التعبَت عنو وضبطو على كثَت من أىل ىذه الصناعة ؛ وذلك ألنو أمر نسيب ،شيء ينقدح عند اٟتافظ ،رٔتا
تقصر عبارتو عنو".
قارنوه بكبلـ ابن اٞتوزي" :اٟتديث الذي فيو ضعف قريب ٤تتمل ىو اٟتديث اٟتسن".
إذا قارنت كبلـ ابن كثَت -رٛتو اهلل -بكبلـ ابن اٞتوزي ؛ تصل إذل نتيجة :وىي أف تعريف ابن اٞتوزي
رغم ما اعًتض بو عليو ؛ حىت كثَت من الباحثُت بدءوا ٯتيلوف إليو -ىو أسهل التعريفات بالنسبة إذلاٟتديث اٟتسن لذاتو.
ىو أسهل التع ريفات ،وأقرهبا تصورا ،ولكن ال أطيل بشرح ىذا  ،ا١تقصود :أنو االعًتاض الذي اعًتض
بو عليو ،ماذا يقولوف ؟ يقولوف ما ىو الضعف القريب احملتمل ؟
ابن كثَت ُ-ب كبلمو ىنا -جعل ىذا الضعف راجعا إذل من ؟ إذل من تقدير الضعف احملتمل ُب كبلمو
؟ إذل نقد الناقد ،فهذا أمر انضبط إذف ،وسيأٌب معنا أف -حىت التعريف -الذين اعًتضوا على ابن اٞتوزي،
واختاروا تعريفا -أيضا -فيو شيء ال ينضبط ؛ إال أف يعيد الضبط إذل من ؟ إذل نقد الناقد.
فكبلـ ابن اٞتوزي -رٛتو اهلل تعاذل -قريب أف نقوؿ ُب تعريف اٟتسن لذاتو :ىو اٟتديث الذي تطرؽ
إليو ضعف أنزلو عن درجة اٟتديث الصحيح ،ودل يصل بو إذل درجة اٟتديث الضعيف ،وتقدير ذلك مرده
إذل من ؟ إذل نقد الناقد.
ىذا الذي يظهر رل -واهلل أعلم ،-وشرح ىذا :رٔتا آٌب إذل بعضو ،نعم ،اقرأ.
أقسام الحديث الحسن
ٍب قاؿ الشيخ" :وكل ىذا مستبهم ال يشفي الغليل ،وليس فيما ذكره الًتمذي وا٠تطايب ما يفصل
اٟتسن عن الصحيح ،وقد أنعمت النظر ُ-ب ذلك -والبحث ؛ فتنقح رل ،واتضح رل ،أف اٟتديث اٟتسن
قسماف:
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أحد٫تا :اٟتديث الذي ال ٮتلو رجاؿ إسناده من مستور ،دل تتحقق أىليتو  ،غَت أنو ليس مغفبل كثَت
ا٠تطأ ،وال ىو متهم بالكذب ،ويكوف منت اٟتديث قد روي مثلو ،أو ٨توه من وجو آخر.
فيخرج بذلك عن كونو شاذا أو منكراٍ ،ب قاؿ :وكبلـ الًتمذي على ىذا القسم يتنزؿ ،قلت :ال ٯتكن
تنزيلو ؛ ١تا ذكرناه عنو ،واهلل أعلم.
والقسم الثاين :أف يكوف راويو من ا١تشهورين بالصدؽ واألمانة ،ودل يبلغ درجة رجاؿ الصحيح ُب اٟتفظ
واإلتقاف ،وال يعد ما ينفرد بو منكرا ،وال يكوف ا١تنت شاذا وال معلبل ؛ وعلى ىذا يتنزؿ كبلـ ا٠تطايب ،قاؿ:
والذي ذكرناه ٬تمع بُت كبلميهما ".
نعم ،خبلصة كبلـ ابن الصبلح -رٛتو اهلل -و٩تتم بو درس اليوـ :ىو أنو يقوؿ :نظرت ُب تعاريف
األحاديث اٟتسنة السابقة ؛ ف تلخص رل أف بعض األئمة عرؼ نوعا من اٟتسن ،وبعض األئمة عرؼ نوعا
آخر.
فإذا جئنا إذل ا٠تطايب ،وكذلك -أيضا -يلتحق بو ابن اٞتوزي ؛ ٧تده عرؼ نوعا من اٟتسن :وىو
الذي حسنو ؛ أتى من نفس اإلسناد ،يعٍت :دل يأت حسنو من أي شيء ؟ من إسناد آخر ،أو من عاضد
لو.
ٍب ابن الصبلح أراد أف ٭ترر ىذا على طريقة التعاريف واٟتدود ؛ فقاؿ" :أف يكوف راويو من ا١تشهورين
بالصدؽ واألمانة ،ودل يبلغ درجة رجاؿ الصحيح ُب اٟتفظ واإلتقاف ،وال يعد ما ينفرد بو منكرا ،وال يكوف
ا١تنت شاذا وال معلبل ".
دل يذكر ىنا اتصاؿ اإلسناد ،لكنو ذكره ُب أي مكاف سابقا ؟ اشًتطو ُب اٟتديث الصحيح ،وىو مراد
ىنا ؛ إذف أنت -اآلف -قارف تعريفو للحديث الصحيح هبذا ،ما الذي تغَت ُب تعريف اٟتديث الصحيح ؟
ىو -فقط -درجة الراوي ُب الضبط وليس ُب العدالة ؛ فإذف ىو يقوؿ :إف راوي اٟتديث اٟتسن نزؿ
قليبل من جهة الضبط عن راوي اٟتديث الصحيح ،ودل ينزؿ إذل أف يعد ما ينفرد بو منكرا ضعيفا.
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فهذا كبلـ ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -نزؿ بو ،أو جعلو أحد القسمُت للحديث اٟتسن ،ونزؿ عليو
كبلـ ا٠تطايب.
وىذا القسم -كما نعرؼ١ -تا جاء ابن حجر إليو -يعٍت -ما غَت فيو شيئا -تقريبا -سوى أنو أضاؼ
كلمة "اٟتد يث اٟتسن لذاتو" ،ومعٌت لذاتو :أف حسنو من نفس اإلسناد ،يعٍت :الرواة عدوؿُ ،ب ضبطهم
قصور يسَت عن راوي اٟتديث الصحيح متصل اإلسناد غَت شاذ وال معلل ؛ فهذا ىو اٟتديث اٟتسن.
والناس -عملوا -بعد ابن الصبلح ساروا على ىذا التعريف ،وىو تعريف ال إشكاؿ فيو ،ولكن أنبو إذل
شيء :وىو اشًتط ُب اٟتديث الصحيح أال يكوف شاذا ،وأال يكوف معلبل.
بس ننبو ىنا إذل اشًتاط ىذا ُب اٟتديث اٟتسن ،وأنو -انتبهوا ٢تذه النقطة -ما الذي جعل الراوي ينزؿ
ضبطو عن درجة الضابط ا١تتقن ،يعٍت :أف يكوف ُب ضبطو قصور ؟ ما الذي جعلهم ٭تكموف عليو هبذا ؟
٨ت ن نعرؼ أف من أىم وسائل العلماء ُب اختبار الرواة ىو النظر ُب أحاديثهم ،يأتوف إذل حديث
الراوي فينظروف ُب حديثو  ،ويقارنوف حديثو ْتديث من ؟ أقرانو.
مثبل :يأتوف إذل نافع ،نافع روى عنو ٚتع كثَت من الرواة  ،فينظروف الذين يتفقوف ُب روايتهم عن نافع،
إذا اتفقوا ؛ عرفوا أف ىذا ضابط ،وىذا ضابط.
ألف رواية ىذا دل ٗتالف رواية اٞتماعة ،ورواية ىذا دل ٗتالف رواية نافع٬ ،تدوف بعض الرواة عن نافع
يأٌب بأحاديث ينفرد هبا فكثر منو ىذا ،أو يأٌب بأحاديث يرفعها إذل النيب



واٞتماعة يقفوهنا على ابن

عمر.
فرٔتا تكلموا ُب حفظو من ىذ ه اٞتهة ؛ فينزلونو عن درجة الصحيح ،فإذا كثر منو ذلك ؛ أنزلوه إذل
درجة الضعيف ،ورٔتا إذا اشتد ىذا ؛ رٔتا كذبوه.
وكل ىؤالء اٞتماعة -اآلف -يرووف عن من ؟ عن نافع ؛ و٢تذا جعل بعض العلماء :قسم -مثبل -ابن
ا١تديٍت ،وقسم النسائي أصحاب نافع إذل طبقات ،رٔتا أوصلوىم إذل ٙتاين طبقات ،من أين أخذوا ىذا ؟
عملهم ىو "ا١تقارنة" ىو الذي يسميو "االستقراء" ،وىو عمل جبار ،يعٍت :ىو عمل عظيم جدا.
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إذف ننتبو إذل ىذه النقطة :وىي أف كثَتا من األحاديث اليت توصف بأهنا حسنةِ ،دلَ وصفت بأهنا
حسنة ؟ ألف راويها خف ضبطوِ ،دلَ خف ضبطو ؟ ِدلَ حكم عليو بأف ضبطو خفيف ؟ ألنو ٮتالف أقرانو.
فإذف النقطة اليت رد عليها ُب اٟتديث اٟتسن :ىو أنو يكثر فيو الشذوذ ،ويكثر فيو العلل ،وىذا كثَت

٦تن ادعي فيو أنو حديث حسن أف التحقيق :إذا طبقت عليو الشرطُت األخَتين ؛ ستجد أف فيو شذوذا،
وأف فيو علبل.
ومع األسف الشديد ،ىذا من األمور اليت -يعٍت -أضعفت التصحيح والتضعيف ُب عصر متأخر ،وُب
عصرنا اٟتاضر بالذات :ىو إغفاؿ الشرطُت األخَتين.
أمور أخرى :لكن من أ٫تها إغفاؿ الشرطُت األخَتين ،وبالذات ُب ٖتسُت األحاديث ،ىو يقوؿ لك:
حسن من أجل فبلف ،يعٍت :من أجل فبلف ؛ أف درجتو نزلت عن درجة الضابط ا١تتقن ،ولكن دل يواصل،
دل ينظر ُب الشذوذ والعلل.
وكثَت من أحاديث ىؤالء يتطرؽ إليها الشذوذ ،أو تتطرؽ إليها العلل ؛ إذف ىذا ىو اٟتديث اٟتسن
لذاتو ؟ نعم :ىذا ىو ،وىناؾ أمور أخرى ،لكن ما أطيل.
يبقى النوع الثاين ،أو القسم الثاين :وىو الذي نزؿ عليو ابن الصبلح كبلـ الًتمذي الذي ىو" :قاؿ
ابن الصبلح :اٟتديث الذي ال ٮتلو إنزاؿ إسناده من مستور ،دل تتحقق أىليتو ،غَت أنو ليس مغفبل كثَت
ا٠تطأ ،وال ىو متهم بالكذب".
ا١تغفل كثَت ا٠تطأ :ماذا وجدوا درجة حديثو ؟ ضعيف أو ضعيف جدا ؟ ضعيف جدا ،ىذا الذي
يسميو العلماء "ا١تًتوؾ".
يقوؿ ابن الصبلح -رٛتو اهلل" :-إذا كاف راوي اٟتديث ضعيفا جدا بسبب غفلتو -وإف كاف صاٟتا ُب
نفسو ، -أو بسبب اهتامو بالكذب ؛ فإف ىذا ال يرتقي إذل اٟتسن ،وإ٪تا ذكر الذي يرتقي إذل اٟتسن ىو
ا١تستور ،الذي دل تتحقق أىليتو ،ويكوف منت اٟتديث قد روي مثلو ،أو ٨توه من وجو آخر".
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إذف من أين أتى اٟتسن ؟ من نفس اإلسناد أو من خارجو ؟ من خارجو ؛ فلهذا ابن حجر -رٛتو
اهلل -أضاؼ كلمة لغَته ،ووافق ابن الصبلح على ىذا التعريف.
ولكنو زاد -أيضا -فقاؿ" :ليس األمر خاصا باإلسناد الذي فيو ر ٍاو مستور ،وإ٪تا ىذا يشمل ا١تنقطع،
ويشمل ا١تدلس ،ويشمل رواية ا١تختلط إذا روى عنو ر ٍاو بعد االختبلط ،ويشمل ٚتيع أنواع اٟتديث
الضعيف ؛ إذا دل يصل الضعف إذل أف يكوف ضعفو شديدا".
فإذف مثل ىذا الضعف يكوف ،والناس تابعوا ابن حجر -رٛتو اهلل ،-وكبلمو قريب ،يعٍت :ليس ببعيد،
يعٍت :ليس شرطا أف يكوف فيو ر ٍاو مستور ،يعٍت :ليس شرطا أف يكوف سبب ضعفو أف فيو راويا مستورا،
قد يكوف رواتو ثقات ،ولكنو مرسل.
ٍب جاءنا إسناد آخر مثلو مرسل -أيضا ،-أو مسند آخر فيو ضعف يسَت ،أي :فيو ضعف ،فهذا:
ذكر الشافعي -رٛتو اهلل تعاذل -من شروطو ُب قبوؿ ا١ترسل ذكر مثل ىذا ،وأنو يتقوى و٭تتج بو.
فإذف ىذا النوع الثاين ،أو القسم الثاين من اٟتسن :وىو الذي ٝتاه ابن حجر -رٛتو اهلل -اٟتسن
لغَته ،انتبهوا -اآلف يا إخواين -لكي ٖتكم على اٟتديث بأنو حسن لغَته ؛ ما الذي يلزمك من ا١تقدمات
؟
الذي يلزمك من ا١تقدمات -انتبهوا نقطة مهمة جدا -ما الذي يلزمك ؟ أوال :أف يكوف اإلسناد األوؿ
ضعيفا ،ولكن ضعفو ليس شديدا ،ىذا أمر مهم ،األمر الثاين :أف يكوف اإلسناد الثاين -أيضا الذي تريد
أف تعرؼ بو أيضا -إما صحيحا ،وإما حسنا ،وإما ضعيفا ،ولكن ضعفو ليس شديدا،
والشرط ا١تهم -أيضا :-أال يكوف شاذا ،وال معلبل ،أو منكرا ،إذا قلنا -مثبل قبل قليل :-إف راوي
اٟتديث اٟتسن الذي ىو الصدوؽ ،أو من نزؿ عن درجة الضابطِ ،دلَ نزؿ عن درجة الضابط ؟ ١تخالفتو
أقرانو.
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ِ
ف ََ ؟ لكثرة ٥تالفتو ألقرانو ؛ إذف انتبهوا يا إخواين ىذه النقطة
إذف الراوي الضعيف ىذا :دلَ ُ
ضع َ
مهمة :وى ي أف أحاديث الضعفاء إذا قيل :إف الثقة قد يكوف حديثو شاذا ،أو معلوال ،والصدوؽ قد يكوف
حديثو شاذا ،أو معلوال.
فإف الضعيف من باب أوذل أف يكوف حديثو :قد يكثر ُب حديثو النكارة ،ويكثر ُب حديثو الشذوذ ؛
إذف ٨تن نسلم بأف اٟتديث قد يعًتض بالطرؽ ،ال إشكاؿ ُب ىذا ،وأنو قد يرتفع من الضعف إذل اٟتسن،
وىذا ال إشكاؿ فيو.
ولكن اإلشكاؿ دائما من أحد أمرين :إما من تقرير القاعدة ،ال يكوف صوابا ،وىذا عظيم ،أمر خطَت
؛ ألنو أنت -اآلف -تريد أف تذىب -مثبل -إذل بلد معُت ،لو تأخذ غَت الطريق ٯتكن تصل أو ال تصل،
خطؤؾ من أين ابتدأ ؟ من أوؿ خطوة.
إذف إذا قررت قاعدة غَت صحيحة ؛ أبعدت جدا ،لكن إذا قررت القاعدة الصحيحة ؛ رٔتا يأتيك
ا٠تلل وأنت ُب الطريق ،فمثلو :اٟتديث اٟتسن -ىذا -لغَته ،كثر فيو ا٠تلل ليس من جهة القاعدة،
القاعدة ال اعًتاض عليها.
أنت -اآلف -لو ٮتربؾ ٥ترب ٓتربٍ ،ب يأتيك خرب آخر ،وثاف ،وثالث ،كلما جاءؾ ا٠ترب ؛ ازددت
تصديقا ،بل اٟتديث الصحيح يتقوى -كما مر قبل قليل -حىت يصل إذل درجة ا١تقطوع بو.
االعتضاد :ىذا أمر مهم عند العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل ،-بل علم السنة ،ونقل السنة قائم على
االعتضاد ،ولكن ا٠تلل يأٌب -دائماُ -ب تطبيق تلك ا لقاعدة اليت ىي" :قاعدة اٟتسن لغَته".
و٢تذا ؛ كثر ا٠تلل ُب اٟتديث اٟتسن ألمور كثَتة ،ال أطيل فيها ،مثبل -يعٍت -كثَت من الباحثُت يقوؿ:
٨تن نعًتض على تطبيق ىذه القاعدة من جهة أف اٟتديث أحيانا يكوف ضعفو شديدا ،ليس فيو أف راويو
متهم بالكذب ،ولكن أف راويو خالف -مثبل -عشرة من الثقاتُ ،ب ىذا ضعف قليل أو شديد ؟ شديد،
شذوذ ىذا.
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حىت إف مثل ىذا قد ٭تكم عليو بالوضع ؛ ومع ىذا يأٌب بعض الباحثُت ويقوؿ :ىذا ر ٍاو ضعيفٍ ،ب
يأٌب ٔتثلو ،و٬تمعهما ،و٬تعلهما حديثا حسنا ؛ و٢تذا كثر ا٠تلل -جداُ -ب تطبيق ىذه ،وكثر ٖتسُت األئمة
السابقُت على أي شيء ؟
ىذا -يعٍت -من مداخل ا٠تلل ُب نقل السنة :ىو ُب تطبيق ىذه القواعد ،وإف كاف تقريرىا ُب األصل
صحيحا.
ىذا -يعٍت -ما عندنا ُب درس اليوـ ،أطلت فيو ،معذرة ؛ ألف ىذا -كما ذكرت -ال بد من التنبيو
على أمر مهم -انتبهوا يا إخواين ،-قد أشرت إليو من قبل ،وىو ىنا موضعو.
بعض ما نأخذه من تعاريف ومصطلحات عبارة عن مصطلح فقط ،ماذا يراد با١ترسل ؟ ماذا يراد
با١تعضل ؟ ماذا يراد بكذا ؟ ىذا أمره خفيف.
لكن إذا كاف ا١تصطلح يتضمن عمبل ُب دراسة األسانيد ،وُب اٟتكم على األحاديث ؛ فهذا ٭تتاج إذل
تدقيق ،وإذل تنبيو ،فأحيانا أطيل ُب مثل ىذه ا١تواضع ،مثل :تعريف اٟتديث اٟتسن -اآلف -لغَته يدخل
ُب التطبيق أو ما يدخل ؟ يدخل ُب التطبيق بل ىو الطريق إليو ،وكذلك اٟتديث اٟتسن لذاتو ،و٢تذا لزـ
التنبيو على مثل ىذا.
س :يقوؿ السائل :مىت ٬توز االستدالؿ باألحاديث الضعيفة ؟
ج :كلمة "استدالؿ" أشرت إليها -باألمس -أهنا أمر واسع ،إف كنت تريد باالستدالؿ الذي ىو
ابتداء حكم ؛ فهذا ال يقولو أحد ،إنك تبتديء حكما ،وتقره ،وتستدؿ ْتديث ضعيف.
وإف قصد باالستدالؿ :االستئناس ،واالعتضاد ؛ فهذا رٔتا بعض العلماء -يعٍت -يستأنس باألحاديث
اليت فيها ضعف ،ويعٍت يضم االستدالؿ هبا إذل أدلة أخرى ،كقوؿ صحايب أو عليو العمل.
٢تذا ؛ يكثر الًتمذي -رٛتو اهلل -بعد تضعيفو بعض األحاديث أف يقوؿ :والعمل عليو عند أكثر أىل
العلم ،إشارة إذل أنو وإف ضعف إال أف العمل عليو ،يعٍت يصلح لبلستدالؿ.
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فكلمة "استدالؿ" ىذه -يعٍت -شأهنا واسع ،لكن إنشاء حكم -يعٍت -تقوؿ :ىذا األمر مستحب
ْتديث ضعيف ؛ فهذا ىو الذي يعًتض عليو.
س :السؤاؿ الثاين :يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما ىي ا١تآخذ على "ا١تنظومة البيقونية" وىل تنصحوف ْتفظها
؟
ج :واهلل أنا ما قرأت "البيقونية" -يعٍت -إال عرضا ىكذا ،رٔتا تقع ُب يدي ،ونظم العلوـ كما ىو
معروؼ -يعٌت :ىذا إتاه -إتو بعض األئمة ،إتهوا إذل نظم العلوـ ،لكن نظم العلوـ سهل العلوـ أو
عقدىا ؟
نظم العلوـ ُب نظري رٔتا -وال أدري ىل أُوافَق على ىذا ،على أنو مثل ما نقوؿ -جففها ،يعٍت:
جعلها جافة ،وجعلها تعمد اختيار اللفظ ،واالبتعاد عن ا١تعاين ،واحتيجت ىذه ا١تنظومات إذل شروح.
ورٔتا -مثبل -نقوؿ -دائما :-إف السخاوي -رٛتو اهلل ،-كتابو" :فتح ا١تغيث" أجاد فيو جدا ،ويعترب
من ا١تراجع ا١تهمة ،لكنو -أحيانا -ينشغل بتحليل عبارات من ؟ عبارات العراقي.
فلو كاف ابتدأ على التأليف ابتداء ،وأنشأه إنشاء ؛ لرٔتا كاف أبعد عن التعقيد ،وأقرب إذل فهم
القاريء ،بالنسبة رل ال أحب ىذه ا١تنظومات ،ال أميل إذل مثل ىذه ا١تنظومات.
لكنها ىي تذكرة ؛ من يريد أف ٭تفظها ،و٬تد ُب نفسو ٫تة ،وال تشغلو -أيضا -عما ىو أىم ،وىذا
أمر مهم ،أيضا اٞتانب اآلخر الذي ىو االشتغاؿ هبا عما ىو أىم  ،أنا أميل أف يقرأ الشخص بفهم
ووعي ،ويعٍت اٟتفظ وحده غَت كاؼ ،والسيما ا١تنظوـ ،واهلل أعلم.
س :السؤاؿ الثالث يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل رواية ٝتاؾ عن عكرمة فيها ضعف؟
ج :نعم فيها ضعف ،ضعيفة ،رواية ٝتاؾ بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ،ا١تقصود :ىذه الرواية
ضعيفة ؛ ألنو يضطرب فيها ٝتاؾ -رٛتو اهلل.-
ومعروؼ عند العلماء أف الراوي الواحد رٔتا يكوف ضيعفا ُب جهة ،قويا ُب جهة أخرى ،بل يكوف ُب
جهة من أعلى درجات الصحيح ،وُب جهة يكوف ضعيفا ،فالعلماء -رٛتهم اهلل -ضعفوا ىذا اإلسناد.
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و٢تذا البخاري أخرج عن عكرمة ،ومسلم أخرج عن ٝتاؾ ،ولكن دل ٮترج واحد منهما ،أو يقوؿ
العلماء :إف رواية ٝتاؾ عن عكرمة ليست على شرط واحد منهما ،وىي مضطربة -أيضا ،-ما معٌت كوهنا
مضطربة ؟
وىذا ٦تا جعل الشيء الذي ذكرتو لكم -قبل قليل -الذي جعل مثل ٝتاؾ ينزؿ عن درجةٝ ،...تاؾ
تارة يرويو عن عكرمة عن ابن عباس ،وتارة يرويو عن عكرمة عن النيب  وتارة يروي بعضها عن عكرمة من
قولو.
اٟتديث الواحد -يعٍت -يرويو على عدة أوجو ،ورٔتا لقن ،رٔتا أحاديث عن عكرمة عن النيب



؛

فيقوؿ لو بعض الرواة" :عن ابن عباس عن النيب" ؛ فيقوؿ :عن ابن عباس ،يسمونو "التلقُت" ،فا١تقصود
هبذا أف ٝتاؾ ُب ىذا اإلسناد ٓتصوصو نزؿ إذل درجة الضعف.
س :تكملة السؤاؿ يقوؿ :ىل حديث ابن عباس  tتزوج رسوؿ اهلل  ميمونة وىو ٤ترـ يعترب شاذا ؟
ألف ميمونة قالت" :تزوجٍت رسوؿ اهلل  وىو غَت ٤ترـ"؟
ج :ىذا :نعم -يعترب ،عده -حىت بعض كبار التابعُت نقدوا ابن عباس ،نعرؼ أف النقد مىت ابتدأ ؟
النقد مىت ابتدأ -نقد السنة -؟
معروؼ أنو ابتدأ ُب عهد الصحابة -رضواف اهلل عليهم ،-فهناؾ بعض أحاديث يرويها بعض
الصحابة ،وناقش بعضهم بعضا فيها -كما نعرؼ ،-من أكثر الصحابة مناقشة للصحابة ،من ىو ؟
ىي عائشة -رضواف اهلل عليها -أكثرت -يعٍت -من نقد ا١تروي عن النيب  وسعيد بن ا١تسيب يقوؿ:
وىم ابن عباس ُب ىذه الرواية ،إ٪تا تزوج النيب  وىو حبلؿ.
ومنهم من ْتث عن ٥ترج بأنو يقوؿ :إف مقصوده "وىو ٤ترـ" يعٍت :وىو ُب اٟترـ ،ولكنو ليس ٤ترما
ٔتعٌت اإلحراـ ،يعٍت ليس عقدا ،و ىو حبلؿ.
لكنو . ..أظنهم قالواُ :ب اٟترـ ،أو ُب ،...أظنهم قالوا :ىكذا ،لكن ىذا بعيد -واهلل أعلم -؛ فأكثر
العلماء على أف ُب ىذه شذوذا ،وكلمة شذوذ -ىذه -رٔتا تكوف -يعٍت -قاسية.
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معروؼ التأدب ُب أشياء فعلها الصحابة -رضواف اهلل عليهم ،-وفعلها من بعدىم ،أو وقعت ٦تن
بعدىم ،ويتأدب ُب التعبَت عما وقع من بعض الصحابة.
س :السؤاؿ يقوؿ :ىل رأي من يقوؿ" :إف حديث اآلحاد ال يستدؿ بو ُب العقائد إال بقرائن" صحيح
؟ وإذا كاف كذلك يا فضيلة الشيخ؛ ىل رواية البخاري لآلحاد تقبل بقرينة" :تلقي األمة لو بالقبوؿ"؟
ج :مسألة" :االحتجاج بأحاديث اآلحاد ُب العقائد" ىذه مسألة خارجة عن أىل اٟتديث ْ-تمد هلل
تعاذل ،-ما يقوؿ أحد منهم من أىل األحاديث األوائل ا١تتقدمُت.
إذا قيل" :أىل اٟتديث" يقصد بو نقاد اٟتديث ،وٚتاعة أىل اٟتديث مثل :٭تِت بن سعيد القطاف،
وابن مهدي  ،واإلماـ أٛتد ،والبخاري ،ومسلم .
وىؤالء ما ي ذكر عن أحد منهم أنو قاؿ :إف أحاديث اآلحاد ال ٭تتج هبا ُب العقائد ،وباألمس كنا
نتباحث ُب ىذا ا١توضوع مع الدكتور سعد الشثري فيقوؿ :إنٍت ُب ْتث رل أثبت ،أو ٚتعت استدالالت
ٚتيع الفرؽ ،حىت من يقوؿ :بأنو ال يستدؿ بأحاديث اآلحاد ُب العقائدٚ ،تعت ٢تم استدالالت استدلوا
بأحاديث آحاد ُب العقائد.
فإذف ؛ بعض الكبلـ أكثره يكوف نظريا ،وُب اٞتملة :ىذه ا١تسألة خارجة عن أىل اٟتديث ؛ فإذف ال
٨تتاج إذل قضية احتفاؼ بالقرائن ،فيحتج بأحاديث اآلحاد.
و٨تن -دائما -نقوؿ :العقائد -دائما٨ -تن متعبدوف بغلبة الظن ،والعقائد من ٚتلة ما ٨تن متعبدوف
بو ،نعم العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -فرقوا بُت -مثبل -فضائل األعماؿ ،وبُت الًتغيب والًتىيب ،وا١تناقب
والفضائل.
فرقوا بينها ،وبُت األحكاـ والعقائد ،ال يتسامح ُب العقائد ،وال يتسامح ُب أحاديث األحكاـ ،ولكن
إذا صح اٟتديث تساوى ُب العقائد.
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وأنتم تدركوف :رٔتا األمر يسَت ُب العقيدة ،وُب األحكاـ أمر عظيم ،قد يكوف بو إزىاؽ نفس ،أيهما
أعظم -إذف -؟ أيهما أعظم ؟ و٢تذا يقوؿ ابن تيمية -رٛتو اهلل" :-ىذا التفريق ليس بصحيح ،التفريق بُت
أصوؿ الدين وفروع الدين ؛ جعل األحكاـ العملية فروع الدين ،وجعل ما ُب العقائد أصوؿ دين".
ألف بعض ما يدخل ُب العقائد إ٪تا ىو أمور -يعٍت -رٔتا يكوف ْتثها من فضوؿ الكبلـ ،وفيما يسمى
بفروع الدين -أمور الدين أمور عظيمة جليلة -رٔتا يكوف فيها -يعٍت -مثل :ترؾ الصبلة -يعٍت أمور
عظيمة ،-وكلها يدرجوهنا ٖتت ماذا ؟ ٖتت الفروع ،وىذا يكوف تقسيما ال أساس لو.
س :السؤاؿ األخَت يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ىل ُب "ا١تسند" حديث أليب بكر القطيعي كما ُب "فضائل
الصحابة" ،علما بأين قرأت للكتاين ىذا ا١تعٌت؟
ج :ىذه ا١تسألة مشهورة ،ىل القطيعي زاد ،معروؼ أف "مسند اإلماـ أٛتد" من يرويو عن أٛتد ؟ ابنو
عبد اهلل ،ويرويو عن عبد اهلل من ؟ أبو بكر القطيعي.
عبد اهلل :ال إشكاؿ أنو زاد على "ا١تسند" أحاديث عرفت بزيادات عبد اهلل ،وبعضها تلحق
با١تستخرجات اليت مرت بنا على طريقة االستخراج.
ولكن جرى االختبلؼ ُب زيادات أيب بكر القطيعي :ىل زاد شيئا أو ال ؟ يظهر -واهلل أعلم -حسب
ا١تسند ا١توجود -اآلف -أنو دل يزد شيئا ،يعٍت :على ا١تسند ،يظهر -واهلل أعلم -أنو دل يزد شيئا.
ورب أحاديث عزيت
لكن احتماؿ يكوف ُب بعض نسخ قدٯتة أو شيء ؛ ألف "ا١تسند" ٗتتلف نسخوُ ،

إذل ا١تسند ال توجد -اآلفُ -ب "مسند اإلماـ أٛتد" ا١توجود ُب أيدي الناس اليوـ ،لكن ا١توجود -اآلف-
يظهر -واهلل أعلم -ليس فيو زيادات.


واٟتمد هلل رب العا١تُت ،وأصلي وأسلم على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت ،وبعد:
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سنكمل اليوـ -إف شاء اهلل تعاذل -مبحث :اٟتديث اٟتسن ،وندخل -أيضاُ -ب النوع الثالثُ :ب
اٟتديث الضعيف ،وما بعده من األنواع.
وأخذنا باألمس قضية :اختيار ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -الذي نقلو ابن كثَت ُب تقسيم "اٟتديث
اٟتسن" إذل قسمُت:
القسم األول :ما كاف حسنو من نفس اإلسناد.
والقسم الثاني :ما كاف حسنو بعارض من خارج اإلسناد.
وسيتكلم -اآلف -ابن الصبلح -حسبما نقلو ابن كثَت -على بعض األمور ا١تتعلقة باٟتديث اٟتسن.
يقرأ القارئ :وأو٢تا من قولو :قاؿ الشيخ أبو عمرو :ال يلزـ من ورود اٟتديث من طرؽ متعددة ،إخل...
الحسن الذي كان أصلو ضعيفا


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت:
قاؿ -رٛتو اهلل تعاذل " :-قاؿ الشيخ أبو عمرو :ال يلزـ من ورود اٟتديث من طرؽ متعددة كحديث:
"األذناف من الرأس" أف يكوف حسنا.
ألف الضعف يتفاوت ،فمنو ما ال يزوؿ با١تتابعات ،يعٍت :ال يؤثر كونو تابعا أو متبوعا ،كرواية الكذابُت
وا ١تًتوكُت ،ومنو ضعف يزوؿ با١تتابعة :كما إذا كاف راويو سيء اٟتفظ ،أو روى اٟتديث مرسبل ؛ فإف
ا١تتابعة تنفع حينئذ ،ويرفع اٟتديث عن حضيض الضعف إذل أوج اٟتسن أو الصحة ،واهلل أعلم".
يقوؿ ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -هبذا الكبلـ عقب الذي نقلو ابن كثَت ،أو اختصره ابن كثَت عقب
ابن الصبلح على القسم األوؿ الذي ذكره ،وىو اٟتسن الذي كاف أصلو ضعيفا ٍب اعتضد.
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يقوؿ ابن الصبلح -رٛتو اهلل" :-إننا إذا قلنا :إف الضعيف يعتضد إذل اٟتسن ،فليس كل ضعف صاحل
لبلعتضاد" ،ومثل للضعف الذي ال يصلح لبلعتضاد برواية الكذابُت وا١تًتوكُت.
الكذاب مًتوؾ اٟتديث ،ولكن يريد ابن الصبلح -هبذا -با١تًتوكُت ١تا عطفها على الكذابُت -يريد
هبم يعٍت -أف يكوف مًتوؾ اٟتديث ،ولو دل يكن كذابا ،يعٍتُ :ب منزلة الكذاب ،أو ملحقا بالكذاب ،من
جهة قبوؿ روايتو ،أو ردىا.
وىؤالء ٚتاعة من الرواة وصلت هبم اٟتاؿ ُب الضعف -بالتغفيل ،و٥تالفة الثقات ،و رواية ا١تناكَت -إذل
أف يلحقوا با١تتهمُت بالكذب من جهة الرواية ،وإف كانوا ُب أنفسهم ال يتهموف بالكذب ،وإ٪تا ما يأٌب
منهم :إ٪تا يأٌب من غلط ،وغفلة ،وسوء حفظ.
ىذا ىو القسم الذي ذكره ،وال يصلح للمتابعة ،ومثل ٢تم ابن الصبلح ْتديث ،كثرت طرقو ،وال
يصلح ،أو دل يعتضد بكثرة الطرؽ ،وىو اٟتديث ا١تعروؼ " :األذناف من الرأس ".
ىذا اٟتديث يرى ابن الصبلح فيو -رٛتو اهلل تعاذل ،بعد أف درس طرقو -أنو ال يرتفع عن الضعف،
وىذا كبلـ ابن الصبلح -رٛتو اهلل -اعًتض عليو ،اعًتض عليو بأي شيء ؟
اعًتض عليو بأ ف ىذا ا١تثاؿ أو ىذا اٟتديث لو طرؽ ،منهم من يقوؿ :إنو يكوف هبا حسنا ،ومنهم من
ولكن ىنا نقطتاف ُب االعًتاض ،ننتبو ٢تما:
يقوؿ :إنو قد صح -أيضاْ -

أوال :يظهر -واهلل أعلم -أف األقرب ما قالو ابن الصبلح ُب طرؽ ىذا اٟتديث" :إنو ال يرتفع ،أو ال

يعتضد بكثرة الطرؽ" ،إنو ضعيف.
األمر اآلخر :أمر مهم -يا إخواف -بالنسبة للتمثيل أوا١تثاؿ  ،اآلف من الذي حكم بأف ضعفو ال يزوؿ
بكثرة الطرؽ ،وال يبلغ مرتبة اٟتسن ؟ ىو ابن الصبلح.
اعًتضوا عليو ،التمثيل بو -إذف -على رأي من ؟ على رأي ابن الصبلح ،و٨تن عرفنا -منذ الدروس-
علم اٟتديث إ٪تا ىو مبٍت على االجتهاد والقرائن.
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فإذف ؛ ا١تثاؿ صحيح ؛ ألنك إ٪تا ٘تثل ٔتثاؿ ْتسب اجتهادؾ ،ىذا نسميو األمثلة اليت ىي عرضة
لبلجتهاد ،أو التمثيل هبا مبٍت على اجتهاد اجملتهد ،سيأٌب معنا أمثلة ال ٗتضع لبلجتهاد ،كما إذا قلنا -
مثبل :-ا١ترسل ىو ما سقط منو الصحايب.
إذف ما الذي يلزمك للتمثيل للمرسل ؟ أف تأٌب ْتديث سقط منو الصحايب ،يرويو -مثبل -سعيد بن
ا١تسيب ،أوغَته ،إذف ىذا ا١تثاؿ ال ٮتضع لبلجتهاد ،ما ٯتكن ٧تتهد.
ونقوؿ -مثبل :-ما ٯتكن أبدا ،ما يدخلو االجتهاد ؛ ألف ىذا مثاؿ وجودي يعٍت :سقط منو
الصحايب ،وكذلك كثَت من األنواع اليت ستأٌب معنا :ىي أمثلة ،و أنواع أمثلتها ال ٗتضع لبلجتهاد.
أما مثل اٟتديث اٟتسن ،وسيأٌب معنا الشاذ ،وسيأٌب معنا ا١تضطرب وا١تعلل ،وأمثلة مثل ىذه األنواع
ٗتضع الجتهاد اجملتهد.
فإذف ؛ ىذا ا١تثاؿ صحيح ،ال يصح االعًتاض ،وىم أنفسهم أتوا ببعض األمثلة مثل حديث  :من
حفظ على أميت أربعُت حديثا  نقوؿ :نعم ،ىذا ا١تثاؿ صاحل للتمثيل ؛ ألنو ال ينقطع.
لكن قد يأٌب شخص و٬تتهد ،و ٬تتهد ،ويبحث ُب الطرؽٍ ،ب يقوؿ :بلغت عندي ،أو ارتفع عٍت
الضعف ،إذف مهما أتيت ٔتثاؿ قد ٮتالفك فيو ٥تالف ؛ ألنو خضع لبلجتهاد.
فعلى ىذا ؛ األمثلة اليت ٗتضع لبلجتهاد :االعًتاض عليها -يعٍت -غَت مناسب ،بأنو مهما أتيت
ٔتثاؿ ،فيحتمل أال ٯتثل ،أو معٌت ىذا :أال ٯتثل بشيء أبدا.
فالتمثيل هبذا ا١تثاؿ إذف صحيح من جهتُت ،من جهة أف الراجح فيو أف ضعفو ال يزوؿ ،ومن جهة أف
التمثيل ٔتثل ىذا ،أو أف بلوغو رتبة اٟتسن :إ٪تا ىو أمر اجتهادي.
وابن الصبلح -رٛتو اهلل -اجتهد ،ومثل ،أو مثلوا لو -أيضاْ -تديث:



طلب العلم فريضة على

كل مسلم  وىذا -أيضا -اعًتض عليو.
اعًتض عليو العراقي ،كما قلت :ىذا ال يصح االعًتاض أيضا من جهتُت :من جهة أف ىذا ال يبلغ
رتبة اٟتسن ،ومن جهة أنو مثاؿ ٮتضع لبلجتهاد.

ٜٛ

الباعث الحثيث

مثل ابن الصبلح -رٛتو اهلل ،-وابن كثَت با١تتابع الذي يزوؿ ضعفو باالعًتاض ،قاؿ" :إذا كاف راويو
سيء اٟتفظ ،أو روى اٟتديث مرسبل".
و بالنسبة لؤلمر السابق الذي -ىو -ال يصح لبلعًتاض :ذكرت لكم -باألمس -أف القضية -عندنا،
أحيانا -تأٌب من ا٠تلل ُب التطبيق.
٨تن قررنا ،أو قرر األئمة -رٛتهم اهلل -أف الضعيف قد يعتضد ويرتقي ،ولكن ا٠تلل كثَتا ما يأٌب ُب
تطبيق ىذه النظرية ،ورٔتا تعزى لطرؽ رواهتا -مثبل -مًتوكوف.
وأىم من ذلك الذي يأٌب منو ا٠تلل كثَتا :أف يكوف الراوي -مثبل -اآلف ذكر ىو أنو من ا١تتابع الذي
يرتفع إذل سيء اٟتفظ ،أو أف اٟتديث روي مرسبل.
سيأٌب معنا قضية الشذوذ ،أو مر معنا ُب اٟتديث الصحيح :ماذا يشًتط ُب الشرطُت األخَتين
للحديث الصحيح ؟ أال يكوف -طيب -سيء اٟتفظ ،ىذا لو روى حديثا خالفو فيو عشرة من الثقات ؛
إذف حديثو -اآلف -يصلح لبلعتضاد ،أو ال يصلح لبلعتضاد ؟ ال يصلح لبلعتضاد أبدا.
إذف قو٢تم" :حديث سيء اٟتفظ يصلح لبلعتضاد" ىذا ليس على إطبلقو ،كل شيء اشًتطو ُب
اٟتديث الصحيح ؛ فاشًتاطو ُب اٟتديث اٟتسن من باب أوذل ،وكذلك ُب اٟتسن لغَته من باب أوذل.
وىذه القضية أشرت إليها بلفظ ، ...وىي مدخل لكثرة الضعف ،مثبل حديث" :األذناف من الرأس" لو
طرؽ بعضها قوية ،ولكن قوهتا إذا أخذهتا لوحدىا ،فإذا ضممتها إذل أحاديث أخرى ؛ يتبُت أف ضعفها
شديد ،وأهنا ال تزوؿ با١تتابعة.
إذف ؛ التمثيل با١تتابع -الذي ال يصلح للمتابعة -برواية الكذابُت وا١تًتوكُت :ىذا ىو األصل ،ما فيو
إشكاؿ ،ولكن سيء اٟتفظ -أيضا ،بل الثقة  -لو تبُت أف روايتو شاذة جدا ؛ فإهنا ال تصلح ألي شيء ؟
ال تصلح لبلعتضاد وا١تتابعة.
قاؿ ىو -رٛتو اهلل -فػي هناية كبلمو" :فإف ا١تتابعة تنفع حينئذ ،ويرفع حديث الضعف إذل أوج اٟتسن
أو الصحة" ،إيش تعلقوف ىنا ؟
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ابن كثَت -رٛتو اهلل -اختصر كبلـ ابن الصبلح اختصارا فيو شيء ،يفهم من ىذا الكبلـ أف ابن
الصبلح -رٛتو اهلل -يذىب إذل أف اٟتديث الضعيف قد يعتضد و يعتضد و يعتضدٍ ،ب يرتفع إذل اٟتسن،
وقد يعتضد زيادةٍ ،ب يرتفع إذل أي شيء ؟ إذل الصحة.
وىذا ابن الصبلح -رٛتو اهلل -ما قاؿ ىذا ،ونبو إذل أف قولو" :أو الصحة" ىذا اختصار ،اختصر ابن
كثَت -رٛتو اهلل -كبلـ ابن الصبلح.
وابن الصبلح ذكر أف "اٟتديث اٟتسن لذاتو" الذي ىو القسم الثاين ،أف اٟتديث اٟتسن الذي ٝتي
فيما بعد باٟتسن لذاتو ،وىو القسم الثاين من أقساـ اٟتسن ،قد يعتضد ،ويرتفع هبذا االعتضاد إذل
الصحيح.
ومثل لذلك ْتديث ر ٍاو مشهور٤" :تمد بن عمرو بن علقمة" ىذا أحد أصحاب أيب سلمة بن عبد
الرٛتن ،ولكن العلماء ضعفوه ،يعٍت :تكلموا فيو كثَتا من قبل حفظو ؛ فهو صغَت -رٛتو اهلل.-
فمثل ابن الصبلح ْتديث لو ،جاء من طريق آخر :عن األعرج ،عن أيب ىريرة ،حديث  :لوال أف
أشق على أميت  فقاؿ :إف حديث ٤تمد بن عمرو -هبذه ا١تتابعة -ارتفع من أي شيء ؟ من أي أنواع
اٟتسن ؟ من النوع الثاين :الذي ىو اٟتسن لذاتو.
فهذا اختصار أدى إذل ،...وىو اآلف ينقل عن ابن الصبلح ،أما لو كاف ٮتتصر من عند نفسو ،يعٍت:
ي نسب الكبلـ لنفسو ؛ لكنا نقوؿ :إنو رأي لو ،وإف الضعيف قد يتقوى ّتمع الطرؽ ،يعٍت :بكثرة الطرؽ
إذل اٟتسنٍ ،ب يتقوى ،أو قد يتقوى -أيضا -إذل الصحة.
فهذا :ما داـ ينقلو عن ابن الصبلح؛ ننبو إذل أف ابن الصبلح -رٛتو اهلل -يعٍت :إذا رجعت إذل كبلمو؛
ال ٕتد أف الضعيف يرتفع إذل الصحيح ،وإ٪تا فيو :أف اٟتسن لذاتو قد يرتفع إذل الصحيح .نعم.
الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن
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قاؿ :وكتاب الًتمذي أصل ُب معرفة اٟتديث اٟتسن ،وىو الذي نوه بذكره ،ويوجد ُب كبلـ غَته من
ا١تشايخ :كأٛتد ،والبخاري ،وكذا من بعده :كالدارقطٍت.
ىذا الكبلـ صحيح ألف الًتمذي -رٛتو اهلل -أكثر جدا من وصف األحاديث باٟتسن وقاؿ ابن
الصبلح يوجد ُب كبلـ غَته من مشاٮتو كأٛتد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطٍت وىذا كلو مرسبل لكن
ننبو إذل قضيتُت:
القضية األولى :ما مر أف اٟتسن عند األئمة قبل الًتمذي دل يتمخض أو دل ينفصل كثَتا عن الصحيح
رٔتا أطلقو الشافعي وغَته على أحاديث الذروة أو ُب الدرجة العليا من الصحة ،فإذا دل يتمخض أو دل
ينفصل.
األمر الثاني :ننتبو إذل نقطة أيضا مهمة ،وىي أف كلمة حسن عند األولُت تأٌب ُب كبلـ كثَت جدا ال
يراد هبا درجة اٟتديث ،إذا قيل أحاديث حساف ،إذا قيل مثبل مؤلف األحاديث الغرائب واٟتساف ،فهذا
يريدوف بو كثَت جدا ال يريدوف بو درجة اٟتديث ،وإ٪تا يطلقوف اٟتسن على الغريب ،يعٍت :وصف لئلسناد
بأنو فرد أو بأنو غريب ،ويقوؿ ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهلل تعاذل" :-يعنوف باٟتسن الغريب".
وأطلقوا على الغريب أوصا فا عديدة :ومنها الغريب ،ومنها الفرد ،ومنها اٟتسن ،فننتبو ٢تذه النقطة؛ ألف
كثَتا من الباحثُت يأٌب ر ٍاو قاؿ فيو إماـ مثبل" :أحاديثو ِحساف" -فيبدأ فيمشي على أحاديث ىذا الراوي،
ويصفها بأي شيء؟ ينزؿ كبلـ األولُت على؟ مصطلحنا ،أو مصطلح الذين جاءوا بعدىم ،وىذه ينتبو ٢تا:
"قضية ا١تصطلحات وتطورىا".
نعرؼ أف األولُت -وىذا ُب كل فن -قد يطلقوف الكلمة ،ويريدوف هبا عددا من ا١تعاين ،والذي ٯتيز ما
ىو؟ ىو سياؽ كبلمهم ،فيأٌب ا١تتأخر ُب أي فن من الفنوف ،ويبدأ ينزؿ كبلمو ،وٮتتار من ىذه
ا١تصطلحات أو من ىذه ا١تعاين ،ٮتتار واحدا للكلمة وينسى ما عداه.
٨تن اآلف عندنا -كل الطلبة -إذا أطلق "اٟتديث اٟتسن" ماذا يراد بو؟
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الدرجة ببل إشكاؿ ،فينسى ا١تصطلح السابق ،ويسمونو "إماتة ا١تصطلح" ،ولكن ينسى ُب كبلمنا،
لكن ُب كبلـ األولُت ال يصح أف ينسى ،مثلما يقولوف :ما ُب أثر رجعي ُب ا١تصطلحات .يعٍت :إذا اخًتنا
٨تن كلمة ،ومثبل اخًتنا استعماال واحدا من استعماالت األئمة -ما يصح لنا أف نلغي ُب نصوصهم باقي
ما أطلقوا ىذه الكلمة عليو ،وىذا أمر واسع ،كنت خصصت لو بعض الدروس ُب مناسبة سابقة ،أمر مهم
جدا ،ىذا بالنسبة لطالب العلم الذي يقرأ ُب كتب السابقُت.
أ مر مهم ُب غاية األ٫تية بالنسبة لطالب العلم٨ ،تن نعم نأخذ مصطلحات ونقررىا ،نقوؿ اٟتسن :ىو
ما كاف كذا .بالنسبة للدرجة ،لكن نضم إذل ذلك تقرير أف األولُت -رٛتهم اهلل تعاذل -كاف عندىم شيء
من التيسَت ُب استخداـ ا١تصطلحات ،فرٔتا استخدموا الكلمة ُب عدد… ومن أىم األمور :روية اٟتسن
ىذا ،استخدموه كثَتا ُب ...مثل :قيل لشعبة -رٛتو اهلل :-دل تركت فبلنا ،وأحاديثو ِحساف؟ قاؿ" :من
حسنها فررت!".

وكثَتا ىذا يطلقونو ،ويقوؿ أبو زرعة عن راو -رٛتو اهلل" :-رٔتا ُوِجس ُب القلب منو ٟتسن حديثو!".

يعٍت :رٔتا وجس ُب القلب أنو ضعيف ،أو أف فيو شيئا .من أي شيء وجس ُب القلب؟ من حسن
اٟتديث .ىذه كلمات يطلقوهنا ويريدوف هبا … ال يريدوف هبا درجة؟ درجة اٟتديث.
األمر اآلخر :قوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل " :-كأٛتد والبخاري" بعد قولو" :ويوجد ُب كبلـ غَته من
السابقُت" .ىذا أيضا من االختصار ،الذي رٔتا أدى إذل خلل ُب العبارة؛ ألف أٛتد -رٛتو اهلل -ليس من
شيوخ من؟
ليس من شيوخ الًتمذي ،فعبارة ابن الصبلح" :والطبقة الذين قبلهم"" .ويوجد ُب كبلـ غَته من
مشاٮتو ،والطبقة الذين قبلهم"ٍ .ب مثل بأٛتد والبخاري ،فلما حذؼ ابن كثَت -رٛتو اهلل" -والطبقة الذين
قبلهم" ،صار أ ٛتد اآلف من ضمن مشايخ البخاري ،وىذا أحيانا ا١تختصر أحيانا رٔتا يؤدي بو االختصار
إذل خلط ،يعٍت :ال تًتابط العبارة ،أو يوجد فيها خلل ،وىذا أمر يسَت بالنسبة لباقي الكتاب .نعم ياشيخ.
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أبو داود من مظان الحديث الحسن
قاؿ -ومن مظانو ُب سنن أيب داودُ ،روينا عنو أنو قاؿ" -:ذكرت الصحيح وما يشبهو و يقاربو ،وما
كاف فيو وىم شديد بينتو ،وما دل أذكر فيو شيئا فهو صاحل ،وبعضها أصح من بعض" .قاؿ" :وروي عنو
أنو يذكر ُب كل باب أصح ما عرفو فيو" .قلت :ويروى عنو أنو قاؿ" :ما سكت عنو فهو حسن".
قاؿ ابن الصبلح" :فما وجدناه ُب كتابو مذكورا مطلقا ،وليس فيو واحد من الصحيحُت ،وال نص على
صحتو أحد  -فهو حسن عند أيب داود" .قلت :الرواية عن أيب داود ُب كتابو "السنن" كثَتة جدا ،ويوجد
ُب بعضها من الكبلـ ،بل واألحاديث ما ليس ُب األخرى ،وأليب عبيد اآلجري عنو أسئلة ُب اٞتَرح

والتعديل ،والتصحيح والتعليل ،كتاب مفيد ،ومن ذلك أحاديث ورجاؿ قد ذكرىا ُب سننو ،وقولو" :وما
سكت عليو فهو حسن" وما سكت عليو ُب سننو فقط أو مطلقا ،ىذا ٦تا ينبغي التنبيو عليو والتيقظ لو.
نعم ،ىذا ا١تقطع يتعلق بسنن أيب داود -رٛتو اهلل ،-وأنو من مظاف اٟتديث اٟتسن ،يعٍت :يكثر فيو
وجود اٟتديث اٟتسن ،وىذا الكبلـ ال إشكاؿ فيو ،والكبلـ ا١تنقوؿ عن أيب داود -رٛتو اهلل -قولو" :ذكرت
الصحيح وما يشبهو ويقاربو".
ىذا ورد ُب رسالة صغَتة تعرؼ بػ"رسالة أيب داود إذل أىل مكة ُب وصف سننو" ،سألوه عن السنن
فأرسل ٢تم رسالة صغَتة ،طبعت ُب بعض الطبعات ُب مقدمة السنن ،أو ُب مقدمة بعض الشروح ،وطبعت
مفردة أيضا ،وىي رسالة صغَتة ُب عدد يسَت من الصفحات ،وفيها كبلـ كثَت من ضمنو ما نقلو ابن
الصبلح ،لكن قوؿ ابن كثَت" :قلت :ويروى عنو أنو قاؿ" :وما سكت عنو فهو حسن"" بس تعلقوف عليها
أف ىذه الرواية -يعٍت ابن كثَت رٛتو اهلل -عرب عنها بصيغة التمريض ،وقد اصطلح العلماء -رٛتهم اهلل-
واستقر االصطبلح على أف ما يعرب عنو بصيغة التمريض ،يدؿ على أي شيء ىذا؟
يدؿ على ضعفو ،وىذا ىو يعٍت هبذا اللفظ" :وما سكت عنو فهو حسن" .ىذا ما تصح ىذه اللفظة،
يعٍت يقولوف :إهنا يعٍت ما تصح ،إ٪تا الثابت عنو أو الصحيح ،أنو قاؿ" :وما دل أذكر فيو شيئا فهو صاحل".
و٢تذا أطالوا ُب تفسَت كلمة "صاحل" ماذا يريد هبا؟
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ا١تهم أف ابن الصبلح… النقطة الثانية معنا ،أو الثالثة معنا :يقوؿ ابن الصبلح" :وما وجدناه ُب كتابو
مذكورا مطلقا ،وليس ُب واحد من الصحيحُت ،وال نص على صحتو أحد -فهو حسن عند أيب داود" .دل
قاؿ ابن الصبلح ىذا رٛتو اهلل؟
بناء على قوؿ أيب داود" :وما دل أذكر فيو شيئا -فهو؟ -فهو صاحل" .وضم أنت إذل ذلك ،أف ابن
الصبلح فيما مضى ،يرى إغبلؽ باب االجتهاد ُب التصحيح أو فتحو؟
إغبلقو؛ فلهذا يعٍت ٞتأ إذل أف كل ما سكت عنو أبو داود فهو؟ فهو حسن ،اعتمادا على كلمة أىب
داود ،وأيضا اتباعا ١تنهجو السابق :أنو أغلق باب االجتهاد.
ُب ا١تقطع األخَت من الكبلـ الذي قرأه القارئ ،ابن كثَت يعًتض على رأي ابن الصبلح -رٛتو اهلل،-
اعًتض عليو بشيئُت:
الشيء األول -األول ليس اعتراضا وإنما ىو تنبيو ،يعني شبو اعتراض :-بأنو يقوؿ -رٛتو اهلل:-
"إف أبا داود ألف سننو ،وصار يرويها ُب فًتات متقطعة ومتباعدة" .يعٍت :ليست متقطعة وإ٪تا متباعدة،
ويضيف و٭تذؼ ويوجد ،وبعض تبلميذه سجل بعض آرائو على نسختو اليت رواىا ،وبعضهم دل يسجل،
فجاء اختبلؼ ُب روايات سنن أيب داود ،حىت اختبلؼ ُب عدد األحاديث ،واختبلؼ ليس باليسَت،
ويوجد ُب بعض الروايات كبلـ ال يوجد ُب الروايات األخرى.
فإذف ملخص كبلـ ابن كثَت ىنا :أنو قد تقف على رواية ليس فيها كبلـ ،فتحكم بأنو حسن ،وقد
يكوف أبو داود تكلم على ىذا اٟتديثُ ،ب أي مكاف؟ ُب رواية؟ ُب رواية أخرى ،فإذف يعٍت كأف ابن كثَت
رٛتو اهلل -٭تث القارئ على تتبع أكرب قدر ٦تكن من روايات سنن أيب داود.االعتراض الثاني :قاؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل" :-إف أبا داود لو كبلـ ،يوجد لو كبلـ خارج السنن" .ومن
اآلجري أليب داود" وىى مطبوعة ،وفيها كبلـ أليب داود على بعض
أىم ذلك :األسئلة ا١تعروفة بػ"أسئلة ّ
األحاديث ،وعلى بعض النسخ ،وعلى بعض الرواة بالتضعيف ،فإذف يقوؿ ابن كثَت :ىل ا١تراد ما سكت
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عنو ُب سننو فقط؟ أو ما سكت عنو ٚتلة؟ يقوؿ ىذا يعٍت :ما مرادؾ يا ابن الصبلح؟ ىل مرادؾ أف ما
سكت عليو ُب سننو ،أو ما سكت عنو؟
يظهر أف ابن الصبلح يريد ما سكت عنو ُب أي مكاف؟ ُب السنن ،فابن كثَت -رٛتو اهلل -كأنو يقوؿ:
ال يصح ىذا؛ ألف أبا داود قد يضعف أحاديث سكت عنها ُب سننو ،قد يضعفها ُب أي مكاف؟ ُب
مكاف آخر ،مثل :أسئلة اآلجري ،وىذا اعًتاض صحيح.
وبقي اعًتاض ما ذكره ابن كثَت ٨ ،تب أف نشَت إليو :وىو أننا دائما الشروط ،أو األشياء اليت يذكرىا
ا١تؤلفوف ُب مقدمات كتبهم ،ننتبو ٢تا ،إذا قاؿ اإلماـ :شرطي كذا ،أو سأفعل كذا ،أو فعلت كذا .ىذه
األمور إٚتالية ،ولكن تطبيقها على ما ُب كتاب اإلماـ ،أو كتاب ا١تؤلف ،إذا عارضها ما ىو أقوى منها
فإهنا ال يؤخذ هبا .مثبل كلمة ابن حجر -رٛتو اهلل تعاذل" :-أف ما سكت عنو ُب الفتح فهو صاحل ،إما
صحيح أو حسن".
ىذه لو أخذناىا ،يعٍت ما يصح تطبيقها على كل أحد ،فإ٪تا ىذا باإلٚتاؿ ،والباحث أو اإلماـ إذا
ووَب بو بنسبة كبَتة -يعترب يعٍت ٣تيدا ،أما أف يوُب بو بدرجة كاملة ،فهذا يعٍت ال
اشًتط شرطا ،أو قيد قيدا ّ
يطمع فيو أحد ،فمثل ىذه العبارات اليت تذكر ُب ا١تقدمات ،وحىت مثبل اآلف تبلحظوف ُب ا١تناقشات
قلت سأفعل كذا وكذا و كذا ،وسأفعل كذا وكذا و كذا،
"مناقشات الرسائل" ،أف ا١تناقش يقوؿ للباحثَ :
ٍب يطبق ما ذكره على ما ُب داخل الرسالة ،إف وجد ا٠تلل كبَتا ،رٔتا يؤدي ىذا إذل رد الرسالة ،وإف وجد

ا٠تلل… يعٍت قد يفوتو أشياء ال تنطبق على ما ذكره ُب الشرط -فيتسامح فيو.
فا٠تبلصة أف التطبيق … يعٍت مثبل :لو وجدنا حديثا سكت عنو أبو داود ،وفيو ر ٍاو مًتوؾ ،اآلف
نقدـ اٟتكم على ىذا ،من خبلؿ ىذا الراوي ،أو من خبلؿ كلمة أيب داود" :ما سكت عنو فهو صاحل"؟
من خبلؿ الراوي ببل إشكاؿ؛ ألف ىذه القاعدة عندنا :أف راوي ا١تًتوؾ مثبل ،حديثو باطل أو كذا،
أقوى عندنا من كلمة أيب داود" :وما سكت عنو فهو صاحل".
إذف ىذا ننبو عليو ،وليس خاصا بأيب داود .نعم يا شيخ.
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كتاب المصابيح للبغوي
قاؿ" :وما يذكره البغوي ُب كتابو "ا١تصابيح" :من أف الصحيح ما أخرجاه أو أحد٫تا ،وأف اٟتسن ما
رواه أبو داود و الًتمذي وأشباىهما -ىو اصطبلح خاص ال يعرؼ إال لو ،وقد أنكر عليو النووي ذلك؛ ١تا
ُب بعضها من األحاديث ا١تنكرة".
نعم ،البغوي -رٛتو اهلل١ -تا ألف كتابو "مصابيح السنة" ،يعٍت اصطلح اصطبلحا :وىو أنو ما ُب
الصحيحُت يعقبو بأنو صحيح ،وما ُب السنن يعقبو بأنو؟ بأنو حسن .فقاؿ العلماء -رٛتهم اهلل" :-ىذا
االصطبلح ليس ٍ
جار على القواعد٨ ،تن سلمنا بأف ما ُب الصحيحُت صحيح ،لكن االعًتاض على… أو
تنبيو القارئ على ما يعقب بو على أحاديث السنن.
والسبب في ىذا :ىو أف السنن ليس كل ما فيها فهو؟ فهو حسن ،ألف أصحاهبا دل يدعوا ذلك ،قد
كررت ىذه الكلمة :أف تلزـ إماما ،أو مؤلفا بأنو يرى كذا أو كذا ،وىو دل يلتزمو -فهذا أمر عظيم.
وإذف ىذا التنبيو إذا قرأت ُب "مصابيح السنن" ،وُب مصابيح البغوي ،نعم "مصابيح السنن" ،فمعٌت
قولو "حسن" ،ليس حكما منو على اٟتديث ،وإ٪تا ىو يريد بو :أنو ُب السنن ،أو ُب بعضها ،وال سيما
بعض ما ينفرد بو ابن ماجة ،أو كثَت جدا ٦تا ينفرد بو ابن ماجة مثبل ،ابن ماجة انفرد بأكثر من ألف
وٜتسمائة حديث ،وكثَت منها شديد الضعف ،حىت قاؿ ا١تذي -رٛتو اهلل" :-إف كل حديث ينفرد بو ابن
ماجة ،فهو ضعيف".
وتكلموا على ىذه الكلمة ،يعٍت منهم من يقوؿ :أراد الغالب .وىي كلمة دقيقة ،ليست بعيدة عن
الصواب ،يعٍت فيها دقة كبَتة "ما ينفرد بو ابن ماجة ،فهو يكثر فيو الضعف" ،وكذلك ما ينفرد بو الًتمذي،
فكلمة البغوي ىذه إذف ،يعٍت تنبو إذل اصطبلحو ا٠تاص بو .نعم يا شيخ.
صحة اإلسناد ال يلزم منو صحة الحديث
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قاؿ" :واٟتكم بالصحة أواٟتسن على إسناده ،ال يلزـ منو اٟتكم بذلك على ا١تنت؛ إذ قد يكوف شاذا
أو معلبل".
نعم ،ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -نبو إذل التفريق بُت أف يقوؿ العادل :ىذا اٟتديث حسن اإلسناد،
أو صحيح اإلسناد ،وبُت أف يقوؿ العادل أو الباحث :ىذا اٟتديث صحيح.
وابن الصبلح ُب تنبيهو -يعٍت -يريد أف يقوؿ :إف من شروط اٟتديث اٟتسن ،أو اٟتديث الصحيح،
ما يلزـ للبحث فيو والتأك د منو :أف تبحث ُب طرؽ اٟتديث األخرى وُب مثبل أصوؿ أخرى ُب الشرع ،مثل
أف يكوف اٟتديث معارضا للقرآف ،أو يكوف معارضا لسنة أخرى ،أو يكوف معارضا ألمر تارٮتي ،أو يكوف
معارضا للحس ،أو بعض األمور اليت دل يبحث فيها الباحث ،أو يكوف معلبل ،أو يكوف شاذا ،يعٍت :فيو
نكارة.
فا١تقصود أف اٟتكم ،أو البحث ُب درجة اٟتديث ،أحيانا يقوـ الباحث باإلسناد الذي أمامو فقط ،بأف
يبحث ُب الرواة ،وُب عدالتهم ،وُب ضبطهم ،وُب اتصاؿ اإلسنادٍ ،ب ٭تكم .ما الذي بقي اآلف؟
أمراف مهماف جدا ،عليهما مدار التصحيح والتضعيف ،و٫تا :الشذوذ والعلل ،ويدخل ُب الشذوذ
والعلل أمور كثَتة ستأٌب معنا ،أيضا ىذا من أبواب ا٠تلل اليت كثرت مع األسف الشديد؛ ألهنم يقولوف :إف
العادل قد يلجأ إذل ىذا ،إذا كاف مستعجبل ،أو يعٍت ألمر ما .لكن الغالب اآلف ُب البحوث وُب
التخر٬تات ،اٟتكم على أي شيء؟
على اإلسناد ا١تفرد ،فتجد كتب ا كثَتة ٤تققة ،أو منشورة ،أو ْتوثا ،يقوؿ :إسناده حسن ،إسناده قوي،
إسناده على شرط الشيخُت ،إسناده كذا… وىذه األسانيد كثَت منها -ال أقوؿ قليل -كثَت جدا جدا ما
تكوف مصحوبة بعلل ،أو أهنا شاذة ،يعٍت :منكرة ،فهذا يتنبو لو كثَتا ،ىذا التنبيو أمر مهم ،ويعٍت يضاؼ
إليو قضية التضعيف.
أضاؼ إليو بعض العلماء قضية التضعيف ،وىو أف اإلماـ قد يقوؿ" :إف ىذا اإلسناد ضعيف".
وسألٍت عنو أحد اإلخواف باألمس ،إف ىذا اإلسناد قد يكوف ضعيفا ،ولكن ال يلزـ من ذلك ضعف؟
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ضعف اٟتديث ،بل قد يكوف اإلسناد موضوعا ،كما نعرؼ ،كما سيأٌب معنا ُب القلب -إف شاء اهلل
تعاذلُ ،-ب بعض … أف بعض الوضاعُت يأٌب إذل حديث مشهور من حديث صحايبٍ ،ب يرويو ىو من
حديث صحايب آخر ،أو من حديث ر ٍاو آخر ،فيكوف ىذا اإلسناد موضوعا وا١تنت صحيح؛ و٢تذا يعٍت
أكثر ما ٭تتاج إليو ُب كبلـ األولُت ...كبلـ األولُت غالبا ما يتكلم على السؤاؿ الذي ُوجو إليو ،على
اإلسناد الذي وجو إليو ،فيقوؿ :ىذا حديث باطل .ومراده؟ هبذا اإلسناد ،ورٔتا قاؿ" :باطل هبذا اإلسناد".
لكن قد يقوؿ :ىذا حديث باطل .ويريد بو هبذا اإلسناد.
فهذا الكبلـ يعٍت ال بد منو ،ويفيدؾ ُب شيء ما ،وىو أف علم السنة ،أو علم التصحيح والتضعيف
مبٍت على أمور كثَتة جدا ،تبدأ من النظر ُب الرواة ،وتنتهي ُب الشذوذ والعلل ،ومىت يكتمل اٟتكم على
اٟتديث؟ إذا أكملت النظر فيها ،أو أكملت البحث فيها .نعم ياشيخ.
قول الترمذي حسن صحيح
فمشكل؛ ألف اٞتمع بينهما ُب حديث
قاؿ" :وأما قوؿ الًتمذي" :وىذا حديث حسن صحيح"ُ .
واحد كا١تتعذر ،فمنهم من قاؿ ذلك باعتباره إسنادين :حسن وصحيح".
قلت" :وىذا يرد أنو يقوؿ ُب بعض األحاديث" :ىذا حديث حسن صحيح غريب ،ال نعرفو إال من
ىذا الوجو".
ومنهم من يقوؿ" :ىو حسن باعتبار ا١تنت ،صحيح باعتبار اإلسناد".
وُب ىذا نظر أيضا ،فإنو يقوؿ ذلك ُب أحاديث مروية ُب صفة جهنم ،وُب اٟتدود والقصاص و٨تو
ذلك.
والذي يظهر رل ،أنو يشرب اٟتكم بالصحة على اٟتديث كما يشرب اٟتَسن بالصحة ،فعلى ىذا
يكوف ما يقوؿ فيو" :حسن صحيح" ،أعلى رتبة عنده من اٟتسن ودوف الصحيح ،ويكوف حكمو على
اٟتديث بالصحة أقوى؛ ٟتكمو عليو بالصحة من اٟتسن ،واهلل أعلم".
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نعم ،ىذا ا١تقطع يتعلق بقوؿ الًتمذي -رٛتو اهلل" :-حسن صحيح" .وكذلك يوجد ىذا التعبَت ُب
كبلـ َمن قبل الًتمذي أيضا ،مثل :يعقوب بن شيبة ،ومثل :ابن ا١تديٍت ،وأيضا َمن بعد الًتمذي ،لكن
الًتمذي ىو الذي أكثر من استخداـ ىذه الكلمة ،واإلشكاؿ الوارد عليها بالنسبة ١تن قبل الًتمذي ،ليس
فيو أشكاؿ١ ،تاذا؟ َمن الذي منكم يبُت؟ ١تاذا ما فيو إشكاؿ؟

ألهنم دل يفصلوا اٟتسن عن الصحيح ،أكثر ما جاء اإلشكاؿ من الًتمذي؛ ألف الًتمذي -رٛتو اهلل-

عرؼ اٟتسن ،قاؿ :أريد بو كذا وكذا ،ففصلو عن ...أو كأف ُب كبلمو فصل لو عن الصحيح،
ىو الذي ّ
أش َك َل؛ ألف الصحيح رتبة ،واٟتسن رتبة أخرى.
فلما قاؿ ُب األحاديث" :حسن وصحيح"ْ ،

فالعلماء -رٛتهم اهلل -تربعوا ،وأطالوا ُب اٞتواب عن مراد الًتمذي ،أو كبلـ الًتمذي -رٛتو اهلل،-

وذكر ابن كثَت ثبلثة توجيهات:
التوجيو األول :أهنم يقولوف" :لعلو يريد أف ىذا اٟتديث لو إسناداف :واحد حسن ،واآلخر صحيح".
واعًتض عليو ابن كثَت بقولو" :ىذا ال ٭تسن؛ ألنو يقوؿ" :ىذا حديث حسن صحيح غريب ،ال نعرفو
إال من ىذا الوجو".
وىذا االعًتاض صحيح ،ويعًتض عليو أيضا بأمر آخر ،وىو أنو ىناؾ يعٍت أحاديث ٢تا ثبلثة طرؽ،
وأربعة طرؽ ،فهذا الوصف ألي الطرؽ؟ مثبل ىم يقولوف :إنو باعتبار إسنادين .طيب ا١تروي بثبلثة ،وا١تروي
بأربعة ،وأيضا يعٍت يبعد جدا جدا؛ ألف الًتمذي أكثر من ىذه الكلمة ،ٯتكن أكثر من ألف وٜتسمائة أو
أكثر ،يبعد أف يكوف كل واحد منها مرويا بإسنادين ،وكل واحد منها :واحد منهما حسن ،وواحد منهما؟
وواحد منهما صحيح.
بالنسبة للمشهور اآلف ُب كتب ا١تصطلح ،كتب ا١تصطلح ا١تؤلفة ُب العصر اٟتاضر ،اختارت ىذا مع
ضعفو ،وأجابوا عن كبلـ ابن كثَت بأف قولو" :ىذا حديث حسن صحيح غريب" ...اختارتو ١تاذا؟ ألننا
نعرؼ أف ابن حجر -رٛتو اهلل -ىو الذي ٠تص التعاريف ونظمها وقننها ،وفصل بعضها عن بعض ،ومس
أكثر من التمثيل ٢تا ،فا١تتأخروف اعتمدوا كبلـ َمن ُب الغالب؟ كبلـ ابن حجر.
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ومن ىاىنا ابن حجر -رٛتو اهلل -بعد أف بُت ضعف ىذا الوجو ،أو ىذا االختيار ،قاؿ" :ومع ذلك
فأنا أرتضيو".
أجاب عن كبلـ ابن كثَت ىذا الذي قاؿ فيو" :ىذا حديث حسن ،ال نعرفو إال من ىذا الوجو" .يقوؿ:
"إذا دل يكن للحديث إال إسناد واحد" فماذا يريد الًتمذي إذف؟
ىو يقول :إذا كاف لو أكثر من إسناد ،يريد أنو حسن بإسناد ،وصحيح بإسناد ،لكن إذا دل يكن لو إال
إسناد ،ماذا يقوؿ ابن حجر؟ يقوؿ" :يريد الًتمذي أف يبُت ،أف العلماء اختلفوا ُب ىذا اإلسناد :فمنهم من
صححو ،وىذا أضعف من الذي قبلو ،أضعف من تأويل ما لو إسناداف ،ىذا بعيد جدا ،أف الًتمذي يريد
أف ٭تكي خبلؼ العلماء؛ فعند ىذا ٭تتاج إذل أي شيء؟
إذل نص ٥تتوـ من الًتمذي ،اليكفي نص ،وإ ٪تا نص ٥تتوـ من الًتمذي أنو يريد ىذا ،ىذا أمر ليس
باليسَت ،وال سيما أنو يقوؿ ىذاُ ،ب أحاديث يعٍت صحيحة جدا ،وليس ٢تا إال إسناد أو أحاديث
صحيحة ليس ٢تا إال إسناد واحد ،دل ٮتتلف فيها.
٨تن نعرؼ حديث  :إ٪تا األعماؿ بالنيات  ليس لو إال إسناد واحد ،ودل ُٮتتلف ُب صحتو ،بل
إٚتاع على صحتو ،ومع ىذا فالًتمذي وصفو بأنو" :حديث حسن صحيح" ،إذف ىذا الوجو األوؿ الذي
ذكره ابن كثَت فيو بعد ،واهلل أعلم.
ذكر ابن كثَت أف مراده باٟتسن" :لعلو اٟتسن الظاىر" .يعٍت :حسن اللفظ "اٟتسن اللغوي" ،الذي
نسميو اٟتسن اللغوي ،ورده ابن كثَت  ،قاؿ :ألنو يقوؿ ىذا ُب أشياء ،أو ُب أحاديث -يعٍت -ال
يستحسنها القارئ ،أو ُٗتوؼ أو كذاُ :ب اٟتدود ،وُب القصاص ،وُب صفة جهنم.
وإف كاف ال يظهر أف مراد من قاؿ" :اٟتسن اللغوي" ،أنو يريد رغبة القارئ ُب اللفظ ،وإ٪تا يريد ٚتاؿ
التعبَت و٨تو ذلك ،وعلى كل فهذا أيضا ،ىذا التوجيو بعيد؛ ألف فيو خلطا بُت مصطلح … بُت الكلمة
اللغوية ،أو ا١تصطلح اللغوي ،وبُت مصطلح حديثي ،الذي ىو بُت اٟتكم ،بُت وصف ا١تنت باٟتسن
اللغوي ،ووصف اإلسناد ،أو اٟتكم على اٟتديث ،مع أف الكلمة تدؿ -إذا قاؿ" :حديث حسن
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صحيح" -يدؿ على أنو يريد الدرجة ،أو يريد ا١تنت؟ يريد الدرجة ،ظاىر ىذا -واهلل أعلم ،-لكن العلماء
يفًتضوف افًتاضات.
ومن االفتراضات :الثالث الذي ذكره ابن كثَت ،مع أنو ما أحد قبلو ،اجتهاد ُب مثل ىذا ،يعٍت ابن
كثَت يقوؿ :لنفرض مثبل أف ...لعل الًتمذي أراد أف "حسن صحيح" ،أف فيو من اٟتسن ،وفيو من
الصحة ،فهو ليس بصحيح وليس ْتسن "منزلة بُت ا١تنزلتُت" ،ووصفو أو شبهو بعضهم بػ"ا١تز" ،ا١تز ىو:
ُ
بُت اٟتامض وبُت اٟتلو .وىذا أيضا بعيد -واهلل أعلم ،-يقولوف" :ىذا يؤدي إذل أف أكثر األحاديث اليت
وصفها بذلك ،تنزؿ عن درجة الصحيح ،وىذا بعيد" .وأيضا مثل ىذا الكبلـ-يا إخواف -٭تتاج إذل نص.
٦تا دل يذكره ابن كثَت من التوجيهات :توجيو ابن دقيق العيد ،والذىيب ،ىو أهنم يقولوف" :دل ال نلغي
الفصل بُت الصحة واٟتُسن؟ فنقوؿ -يقولوف ىكذا ىم" :-إف الوصف باٟتسن … أف اٟتَسن درجة أقل
من الصحيح ،فإذف كل صحيح ،فهو متضمن -ألي شيء؟ -فهو حسن".

"ال ٯتنع أف تندرج الرتبة الدنيا ُب الرتبة العليا" .وىذا يقولو الذىيب-رٛتو اهلل" :-ىذا يدؿ عليو كبلـ
األولُت" .من ىم األولُت؟ الذين قبل الًتمذي ،فإنو يقوؿ -معٌت كبلمو :-رٔتا وصفوا األحاديث الصحيحة
بأهنا حسنة .ىذا يساعده يقوؿ" :وليُلتزـ ىذا".

يعني :يلتزـ أف كل حديث صحيح فهو؟ فهو حسن ،ىذا الكبلـ ال بأس بو ،لكن يُشكل عليو بس

فقط -يعٍت ُب نظري -أمر واحد :وىو أنو الًتمذي أحيانا يقوؿ" :حديث صحيح" فقط ،و٨تن قلنا :إف
الصحة متضمنة للحسن .إذف دل وصفو؟
ىذا إما أف يقاؿ -واهلل أعلم :-إنو من باب التفنن .يعٍت :مرة يصفو بأنو صحيح فقط ،ومرة يصفو
بأنو؟ بأنو حسن صحيح .والبن رجب -رٛتو اهلل -جواب عن ىذا؛ ألنو اختار رأيا… ا١تهم ال نطيل
هبذا ،لو رأي أيضا يعٍت قريب من الرأي الذي ذكرتو اآلف عن ابن دقيق العيد والذىيب ،وأطاؿ فيو وشرحو،
ولكن ما نطيل بو ،يكفي ىذا؛ ألنو يعٍت… أذكر لكم إشكاال على كبلـ الًتمذي٨ ،تن اآلف ٧تتهد،
والعلماء اجتهدوا ُب ...أوصلها بعضهم إذل اثٍت عشرة توجيها لكبلـ الًتمذي ،لكن نعرؼ ٨تن أف ضبط
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كلمة الًتمذي ،أنو قاؿ" :ىذا اٟتديث حسن صحيح" ،أو قاؿ" :صحيح" فقط ،أو قاؿ" :حسن" فقط،
أمر يسَت ،أو عسَت؟
ليس بالسه ل؛ بسبب اختبلؼ نسخ الًتمذي ُب التعبَت عن ىذه الكلمة ،فهذه كلمة أشغلت الناس،
ويعٍت ليست هبذه الدرجة ،يعٍت ال يتوقف كبَت الشيء عليها؛ ألف الًتمذي -رٛتو اهلل٨ ...-تن نعرؼ أننا
إذا أردنا أف نصحح أو ٨تسن ،نكتفي بكبلـ إماـ ،أو ننظر ُب كبلـ غَته؟
ببل إشكاؿ ننظر ُب كبلـ غَته ،وننظر ُب الرواة ،وُب -يعٍت -كبلـ الًتمذي نفسوُ ،ب نقلو عن
يشكل ىذا ُب نظري ،واهلل أعلم -أف كل ما ذكر قد يكوف عليو اعًتاض،
البخاري ،وأمور أخرى ،فإذف ال ْ

ُب اٞتواب عن اٞتمع بُت الكلمتُت ،ويعٍت :ىذا الذي يكوف ،وإ٪تا ما ينبغي للطالب أف يتوقف الكثَت
عندىا؛ ال تشكل شيئا ىي بالنسبة لنقد السنة ،وال إشكاؿ فيها بالنسبة ٢تذا العلم ،الذي ىو علم
التصحيح والتضعيف ،مع أهنا أخذت حيزا كبَتا ُب كتب ا١تصطلح ،رٔتا أطاؿ بعضهم ُب ذكر توجيهاهتا.

نعم يا شيخ ،النوع الثالث.

النوع الثالث الحديث الضعيف
قاؿ" :وىو م ا دل ٬تتمع فيو صفات الصحيح ،وال صفات اٟتسن ا١تذكورة فيما تقدـ"ٍ .ب تكلم على
تعداده وتنوعو ،باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر ،أو ٚتيعها ،فينقسم جنسو إذل:
ا١توضوع ،وا١تقلوب ،والشاذ ،وا١تعلل ،وا١تضطرب ،وا١ترسل ،وا١تنقطع ،وا١تعضل ،وغَت ذلك.
نعم ،ىذا النوع الثالث بالنسبة لدرجات األحاديث الصحيحة ،تكلم على الصحيحٍ ،ب تكلم على
اٟتسنٍ ،ب اآلف تكلم على الضعيف ،وعرفو بأنو" :ما دل ٬تتمع فيو صفات الصحيح ،وال صفات اٟتسن
ا١تذكورة فيما تقدـ" .وىذا الكبلـ صحيح ،لكن قالوا" :لو اختصر ابن الصبلح الكبلـ ،ودل يذكر
الصح يح ،لو قاؿ :ما دل ٬تتمع فيو صفات اٟتسن ،بأف ما دل ٬تتمع فيو صفات اٟتسن ،من باب أوذل أنو
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دل ٬تمع صفات الصحيح ،ومثل ىذه االعًتاضات ،ذكرت لكم أف ىذه -يعٍت -نشأت من باب التدقيق
ُب التعاريف ،وحىت أهنم يقولوف :ىذا التعريف مثبل فيو زيادة كلمة ،أو زيادة حرؼ ،أو كذا .من باب
الرفاىية.
ىذا يعترب من ُملَح العلوـ ،أو من الرفاىية ُب العلم الذي ىو التدقيق ،نعم إذا كاف التعريف يؤدي إذل

خلل ُب التطبيق ،فهذا ىو الذي يُ َدقق فيو ،ذكرت لكم باألمس :أف ىناؾ فرقا كبَتا جدا ،بُت ا١تصطلح

الذي ال ينبٍت عليو عمل "مصطلح فقط" ،مثلما نقوؿ مثبل :ا١تعضل :ما سقط منو اثناف .ما ٖتتو عمل أبدا
ُ
ىذا ،مثلما نقوؿ مثبل :ا١تنقطع :ما سقط منو واحد .مثلما نقوؿ :ا١تسلسل :ما كاف على صفة واحدة.
ىذا ما ٖتتو عمل ،ما يدقق فيو ،بأي عبارة عربت ،فاألمر يسَت ،لكن إذا كاف ا١تصطلح ينبٍت عليو عمل:

كالتصحيح والتضع يف ،ىذا ىو الذي ينبغي التدقيق فيو وا١تناقشة ،واإلطالة فيو ال بأس هبا ،وضرب
األمثلة.
يقوؿ ابن الصبلح -رٛتو اهلل :-إنو يتنوع إذل أنواع كثَتة .أوصلها ابن حباف إذل قريب من ٜتسُت نوعا
"أنواع اٟتديث الضعيف"؛ ألنو ْتسب نوع ،أو ْتسب اختبلؿ الشرط ،قد ٮتتل شرط االتصاؿ ،قد ٮتتل
الشرط ُب أوؿ اإلسناد أو ُب آخره ،وقد يسقط واحد أو اثناف أو ثبلثة ،قد ٮتتل الشرط األوؿ وىو
العدالة ،قد ٮتتل الضبط ،فبحسب االختبلؿ ،قد ٬تتمع اختبلؿ شرطُت ،أو اختبلؿ ثبلثة ،وصار ابن
حباف … ابن حباف معروؼ بأي شيء؟ مشهور بأي شيء -رٛتو اهلل-؟
بأنو قرأ ُب كتب مثبلُ ،ب الكتب العقلية ،وصار ٭تب التقسيم والتنويع ،حىت مثبل كتابو "الصحيح"،
مثبل كتابو الصحيح ٝتاه "التقاسيم واألنواع" ،ووضعو على طريقة دل يسبق إليها ،ودل يقلد فيها أيضا؛ و٢تذا
"الصحيح" ا١توجود اآلف صحيح ابن حباف ،معاد ترتيبو على طريقة العلماء :اإلٯتاف ،الطهارة ،كذا ،الصبلة،
أما ىو فوضعو لغرض ،ما ىو ىذا الغرض؟ من منكم يذكره؟
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ىو يقوؿ -رٛتو اهلل ،-نعم يقوؿ" :إنٍت أريد أف أجعل البحث ُب اٟتديث ،عن اٟتديث ُب كتايب
وعرا ،ما أريد لطالب العلم أف يذىب إليو بسرعة ،وإ٪تا أريد أف ٭تفظ الكتاب كلو ،حىت يصل إذل اٟتديث
الذي يريد".
وقسمو إذل أقساـ ،وكل قسم ٖتتو أنواع ،فا١تهم أنو يتفنن أيضا ُب تقسيم اٟتديث الضعيفْ ،تسب
اختبلؿ شرط أو شرطُت ،أو ثبلثة أو أربعة ،وىذا االختبلؿ -يعٍت -أوصلها إذل قريب من ٜتسُت نوعا،
وتقدـ أف ابن كثَت -رٛتو اهلل ،-يوافق أو يعًتض على كثرة التنويع؟ ُب أوؿ الكبلـ ،ابن كثَت يعًتض أو
يوافق على كثرة التنويع؟ أنواع علوـ اٟتديث؟ يعًتض ،نعم.
ىنا اآلف ١تا تكلم على اٟتديث الضعيف وقاؿ" :إف منو ا١تقلوب والشاذ" .تركو لربىة من الزمن يعٍت:
لفًتةٍ ،ب سيعود إليو فيما بعد ،واآلف دخل ُب أنواع ال تتعلق بدرجة اٟتديث ،إ٪تا ىي أوصاؼ لؤلسانيد أو
للحديثٍ ،ب بعد ذلك سيعود إذل أنواع اٟتديث الضعيفُ ،ب النوع التاسع الذي ىو "ا١ترسل" ،ومعنا اآلف
النوع الرابع" :ا١تسند" .اقرأ .نعم يا شيخ.

النوع الرابع المسند
وقاؿ اٟتافظ" :ىو ما اتصل إسناده إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم" .وقاؿ ا٠تطيب" :ىو ما
اتصل إذل منتهاه" .وحكى ابن عبد الرب" :أنو ا١تروي عن رسوؿ اهلل  سواء كاف متصبل أو منقطعا" .فهذه
أقواؿ ثبلثة.
نعم ،ا١تسند استخدمو األئمة بكثرة جدا جدا ،استخدموه بكثرة ،فالذين جاءوا ...انظروا اآلف النقل
عمن؟ كم من قوؿ ذكر ىو؟ ث بلث أقواؿ ،ىي كلها عمن؟ أوؿ من قاؿ ،أوؿ النقل عمن؟ اٟتاكم ،وتوُب
سنة كم؟ أربعمائة وٜتسةٍ ،ب ا٠تطيبٍ ،ب ابن عبد الرب ،وا٠تطيب وابن عبد الرب وفاهتما -يعٍت -قريبة،
يعٍت :متقاربة ،ىم إذف اآلف ،ىم يعرفونو من عندىم ،أو يسربوف عمل األولُت؟
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كل واحد منهم ال يعرؼ من عنده ،وإ٪تا ىو ٬تتهد ُب تعريف ا١تسنَد الذي استعملو األولوف.

فالحاكم يقول" :إنو ما اتصل إسناده إذل رسوؿ اهلل" .إذف شرطو اٟتاكم بشرطُت :أف يكوف اإلسناد
متصبل ،وأف يكوف مرويا عمن؟ عن الرسوؿ ،يعٍت :ا١تروي عن الصحايب أو التابعي ال يسمى مسندا ،ىذا
كبلـ َمن اآلف؟ اٟتاكم.

الخطيب البغدادي يقول" :ىو ما اتصل" .ذكر شرط االتصاؿ إذل منتهاه ،سواء كاف صحابيا أو

تابعيا.
ابن عبد البر يقول" :ىو ما كاف مرويا عن رسوؿ اهلل ،وإف دل يكن متصبل" .فقد يكوف منقطعا.
ىذه أقواؿ ثبلثة ،بس تعلق عليها تقوؿ :أنا حسب رأيي -واهلل أعلم -أف كبلـ اٟتاكم ُب األصل ،ىو
األقرب إذل استخداـ األئمة ،ولكن تضيف يعٍت :أهنم -رٛتهم اهللٕ -توزوا ُب إخراج أحاديث منقطعة ُب
مسانيدىم٨ ،تن نعرؼ أف غالب األئمة لو مسند ،حىت مثبل أبو حاًب -رٛتو اهلل ،-إذا أخذت كتب
ا١تصطلح ،وكتب ا١تؤلفات ،ما يذكر أف لو مسندا ،ولكن لو مسند ،لو مسند "الوحداف" ،قل إماـ إال ولو؟
إال ولو مسند ،ماذا يدخلوف ُب ىذه ا١تسانيد؟
ال يدخلوف إال ما روي عن الرسوؿ  فإذف قوؿ ا٠تطيب" :ىو ما اتصل إذل منتهاه" .ىذا فيو ضعف،
فإذف الصحيح ُب ا١تسند ،أنو مشروط أف يكوف إذل من؟ إذل رسوؿ اهلل  ويدخلوف أيضا منقطعات ،لكن
ُب كبلـ أليب حاًب -رٛتو اهلل -أف ىذا اإلدخاؿ إ٪تا ىو فيو ٕتوز ،يقوؿ" :فبلف دل يسمع من فبلف ،يدخل
حديثو ُب ا١تسند على اجملاز" .قولو" :على اجملاز" يدؿ على أف األصل ُب ا١تسند ما ىو؟
االتصاؿ ،يظهر رل -واهلل أعلم -ىذا ،ويدخلوف أيضا فيو :من اختلف ُب صحبتو ،أو من كاف لو
رؤية ،ويقوؿ أيضا أبو حاًب -رٛتو اهلل" :-إف ىذا على اجملاز" .يقوؿ :أدخلتو على اجملاز .أو أدخلتو
الختبلفهم مع ترجيحو أنو تابعي .ىذا يدلك على أف األصل ُب ا١تسند ما رواه من؟ ما رواه الصحايب،
وىكذا يقولوف :مسند عمر ،مسند أيب بكر ،مسند كذا ...ما معٌت مسنده؟
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يعٍت :ما أسنده عن الرسوؿ-صلى اهلل عليو وسلم ،-فإذف يظهر -واهلل أعلم -أف ا١تسند" :ىو ما
اتصل إسناده إذل رسوؿ اهلل



 .ىذا ىو األصل ،ولكن ليس معٌت ىذا ،أف كل ما ُب ا١تسانيد فهو

متصل ،فإهنم ٮترجوف أحاديث منقطعة ،وكأف ىذا يعٍت :إما أف نقوؿٕ :توز .أو نأخذ بتعريف ابن عبد الرب
األخَت ،يظهر رل أنو ٕتوز -واهلل أعلم ،-ىذا ما ُب ا١تسند ،وىو -يعٍت -كل كتاب طرؽ السنة (مؤلف ُب
السنةُ ،ب أحاديث رسوؿ اهلل) يسمى "ا١تسند" ،ولكن يعٍت غلب ىذا النوع على أي نوع؟
على ما كاف ُب أحاديث الصحايب٣ ،تموعة فيو على حدة ،وإال فالبخاري ٝتى كتابو "ا١تسند" ،ومسلم
ٝتى كتابو "ا١تسند" ،وعرفنا أف ابن الصبلح -رٛتو اهلل …-باألمس عرفنا أنو ٝتى سنن الدارمي ،ماذا
ٝتاىا؟ ظنا منو ١تا ٝتاىا الدارمي ا١تسند ،ظن ابن الصبلح أهنا على طريقة ا١تسانيد ،وىي على طريقة
السنن.
فإذف ا١تسند ،خبلص ة الكبلـ أف ا١تسند يظهر أنو :ما اتصل إسناده إذل رسوؿ اهلل .وأهنم قد يتجوزوف
فيخرجوف أحاديث منقطعة ،أما قوؿ ا٠تطيب" :ما روي عن التابعي والصحايب يسمى مسندا" -فهذا فيو
بُعد ،يعٍت :أخلى من استخدامهم -واهلل أعلم ،-نكتفي بالنوع ا٠تامس.نعم.

النوع الخامس المتصل
ويقاؿ لو" :ا١توصوؿ" أيضا ،وىو ينفي اإلرساؿ واالنقطاع ،ويشمل ا١ترفوع إذل النيب-صلى اهلل عليو
وسلم ،-وا١توقوؼ على الصحايب ،أو من دونو.
نعم ىذا الكبلـ ال إشكاؿ فيو ،وليس فيو اختبلؼ ،اٟتديث ا١توصوؿ ما معناه؟ إذا قيل :تعارض
وصل وإرساؿ -كما سيأٌب معنا -يدلك على أف الوصل ىو اتصاؿ اإلسناد .نعم ،وىذا يطلقوف عليو
"ا١تتصل" ،ويطلقوف عليو "ا١توصوؿ"ٔ ،تاذا ٝتى البخاري كتابو اٞتامع؟ نعم ما وصلو ...ا١تهم أنو كلمة
متصل معناىا :ود االنقطاع .وال اختبلؼ ُب ذلك وال إشكاؿ فيو ،سواء كانوا يقولوف :ىذا متصل إذل
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رسوؿ اهلل ،متص ل إذل سعيد ،متصل إذل عمر،متصل  ...يعٍت :ال إشكاؿ فيو ،يسمى أيا كاف منتهاه،
ونقف ىنا ،وإف كاف ُب أسئلة.
نعم يا شيخ اتفضل.
أحسن اهلل إليكم ،السؤاؿ األوؿ يقوؿ:
س :قلتم -حفظكم اهلل" :-إف ما كاف شرطا ُب الصحيح ،كاف شرطا ُب اٟتسن من باب أوذل" .مع
أف راوي اٟتسن ،خف ضبطو عن الثقة؟
ج :نعم ،ىذا الكبلـ خطر ُب بارل ،أنا قلت" :إف كل ما كاف شرط ُب الصحيح ،فهو شرط ُب
اٟتسن" .لكن خطر ُب بارل سؤاؿ األخ ،وىو أنو يقوؿ :لكن اشًتطنا ُب اٟتسن ،أف يكوف راويو خف
ضبطو .فإذف  ...وىذا ال يصح أف يقاؿ :إنو من شروط الصحيح .ىذ الكبلـ صحيح ،ىذا خطر ُب بارل،
لكن أنا قلت ىذا؛ ألننا سبق وعرفنا اٟتسن ،وأنو ما اختل ضبط راويو.
فإذف إذا ٚتعت بُت الكبلمُت ،يعٍت صح الكبلـ ،وإف كاف فيو ٕتاوز .نعم.
يقوؿ السائل:
س :اٟتديث ا١تتواتر ال يشًتط فيو عدالة الرواة ،بل يشًتط الكثرة فقط .فكيف ال يعتضد ضعيف
بسيئ اٟتفظ؟
ج :ال ،ىذا الكبلـ يعٍت أف ا١تتواتر ال يشًتط فيو عدالة الرواة ،ىذا الكبلـ غَت دقيق ،يعٍت ىو من
الناحية النظرية ،من الناحية العقلية صحيح ،يعٍت :يبحثو األصوليوف وغَت األصوليُت أيضا ،ولكنو من ناحية
السنة ليس ىناؾ حديثا متواترا ،ليس ىناؾ حديثا أصبل دل يبحث األئمة فيو عدالة الرواة ،فإذف ىذا الكبلـ
ال قيمة لو وال اعتبار لو "أف ا١تتواتر ال يبحث ُب عدالتو" .نعم قالوا ىم ،بل قالوا" :إف ا١تتواتر ال يشًتط فيو
أف يكوف الرواة مسلمُت" .لكن ىذا موجود ُب السنة ،أو غَت موجود؟
غَت موجود ،ىذا وال ٯتكن أف يقاؿ ،وحىت عدالة الرواة وضبطهم ،ال ليس ىناؾ حديثا قاؿ األئمة :إف
ىذا متواتر ،إذف ال يبحث ُب عدالة الرواة وضبطهم .وإ٪تا ىذا ىم أصبل ْتثوا ا١تتواتر الذي -يعٍت -اشًتكوا
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فيو الناس كلهم ،احملدثوف وغَتىم ،فدخل ُب علم ا١تصطلح ،وإال فليس ىناؾ متواترأ ،تعٌت أنو ال يبحث ُب
أحواؿ رواتو ،وىذه الكلمة ترى مهمة جدا؛ ألهنا أوجدت إشكاال ،صار بعض ا١تؤلفُت ،مثبل :السيوطي -
رٛتو اهلل١ -تا جاء إذل األحاديث ا١تتواترة ،يريد أف يؤلف كتابا ،نظر فيو فقط إذل؟ إذل أي شيء؟
إذل الكثرة ،مع أف فيو أحاديث أصبل ضعيفة ،ضعيفة جدا ،رويت بطرؽ ،ومع ذلك أدخلها ُب
ا١تتواتر ،بناء على تعريف ا١تتواتر الذي أدخل يعٍت ُب  ...وليس ىو موجودا ُب كبلمهم ،يعٍت ال يوجد
متواتر ُب كبلـ األئمة ،دل يبحثوا ُب رواتو أبدا ،ما يوجد ىذا ،وإ٪تا -يعٍت -مثبل فأدى ىذا إذل أنو ينظر
فقط إذل كثرة  ...اشًتط ُب كتابو :أف ما رواه . ..أو ما جاء عن عشرة من الصحابة فأكثر ،أدخلو ُب
ا١تتواتر.
وىذا ال يصح ،ىذا ما يصلح؛ ألنو ٦تا أدخلو أحاديث دوف اٟتكم ْتسنها ،عقبات كثَتة ،فضبل عن
أف تصح ،فضبل عن أف تكوف؟ أف تكوف متواترة .فمثل ىذا الكبلـ يعٍت يدقق فيو ،ويتأىن فيو .نعم.
أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل:
س :صحح بعض العلماء حديث" :األذناف من الرأس" .بإسناد رواه الطرباين عن ابن عباس ،قاؿ:
حدثنا عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل ،قاؿ :حدثٍت أيب ،قاؿ :حدثنا وكيع ،قاؿ :حدثنا ابن وىب  ،+قاؿ:
حدثنا القارض بن شيبة ،عن أيب غطفاف بو؟
ج :نعم ،معروؼ ىذا اٟتديث ،وىذا اإلسناد ال يصح ،ويعٍت نعرؼ أف بعض ا١تشايخ صححو ،لكن
ىذا اإلسناد فيو إشكاؿ كثَت ،وإذا ٚتعت طرؽ ىذا اٟتديث الذي ىو حديث… حديث من؟ ا١تهم أنو
اٟتديث الذي فيو :استنشقوا مرتُت ،بالغتُت أو ثبلثا .حديث يقوؿ… ا١تهم إذا ٚتعت طرقو ،تبُت لك أف
كلمة" :واألذناف من الرأس" ،مقحمة ُب ىذا اٟتديث ،نعم ىي موجودة ُب الطرباين ،مروية من طريق عبد
اهلل بن اإلماـ أٛتد ،عن أبيو ،وىذا اإلسناد ،أو ىذه اللفظة ال توجد ُب ا١تسند ،وقد تكوف رواىا عبد اهلل
بن أٛتد خارج "ا١تسند" ،لكن إذا ٚتعت طرؽ ىذا اٟتديث ،تبُت لك ىذا اٟتديث ظاىره الصحة ،لو
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كانت ىذه اللفظة موجودة٨ ،تن نعرؼ أف معجم الطرباين وغَته ،قد دخلو خلل من جهة ،يعٍت فيو سقط
وفيو ٖتريف ،فأستبعد جدا جدا وجود ىذه الكلمة ،حىت يعٍت ىو يقوؿ :استنشق مرتُت بالغتُت ،أو ثبلثا،
واألذناف من الرأس.
حىت متنو يعٍت أستبعد أنو  ...يعٍت بعض الباحثُت اعتمد على ىذا اإلسناد ،وإذا ٚتعت طرؽ ىذا
اٟتديث ،يتبُت لك أهنا ىذه اللفظة فيو ال تصح .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :ىل ىناؾ كتاب ٚتع مصطلحات األئمة ا١تتقدمُتُ ،ب حكم على األحاديث أو الرجاؿ؟
ج :ما ُب كتاب ،يعٍت كتب ا١تصطلح تذكر مصطلحات األولُت ،لكن كتاب ،ال سيما والسائل قاؿ:
"والرجاؿ" .ىناؾ مصطلحات على الرجاؿ -يعٍت -ما ٚتعت وشرحت كل مصطلح يراد بو كذا وكذا،
وضمت إذل مصطلحات ُب اٟتكم على األحاديث ،ما أعرؼ كتابا شامبل ٢تذا ،و٨تن ُب اٟتقيقة ْتاجة
إليوْ ،تاجة -انتبهوا يا إخواف٨ -تن ْتاجة إذل خدمة نوع من القراء ،أمر مهم ىذا ،وىو أنو … حىت
بعض اإلخواف يتصل يب ،يقوؿ مثبل :أنا ال أريد أف أصحح أو أضعف ،ال أريد أف أصل… أنا عندي
مثبل :أشتغل بالفقو.
واحد من اإلخواف كلمٍت ىكذا يقوؿ" :أنا أشتغل بالفقو ،وليس عندي مثبل تفرغ ووقت ،ألف أْتث
ُب كل حديث ،وُب شذوذه وعللو وطرقو ،سأعتمد على غَتي ،ولكن بودي أف أعرؼ ىذه ا١تصطلحات
اليت ترد علي".
إذف عندنا نوع من القراء ،ال يريد أف ٭تكم ىو بنفسو ،وإ٪تا يريد فقط إذا مر بو ا١تصطلح ،ماذا يراد
بو؟ إذا قيل صدوؽ ،إذا قيل مثبل كذا ،إذا قيل كذاُ ،ب الرواة أيضا األحاديث إذا قيل كذا وكذا ،فنحن
ْتاج ة إذل كتاب ٥تتصر ،وأيضا قد تكلمت على ىذه ا١تسألة ،وىي قضية تفريغ ا١تصطلح من قواعد النقد،
سيأٌب معنا فصل للجرح والتعديل ،سيأٌب معنا فصل مثبل… كذلك يتكلموف على العلل وأنواعها وقرائن
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الًتجيح ،ىذا موجود ُب كتب ا١تصطلح ُب كتب… أصبل ليس اٝتها كتب ا١تصطلح ،وإ٪تا ا١تصطلح ماذا
ٝتى كتابو؟
علوـ اٟتديث؛ ليشمل كل شيء ،ولكن ُب الوقت اٟتاضر١ ،تا تفرعت العلوـ انفصل علم دراسة
األسانيد ،فبل بأس يقوؿ٨ ...تن ْتاجة إذل كتاب ُب ا١تصطلح .يعٍت :يذكر فيو فقط ا١تصطلح ،وماذا يراد
بو .يعٍت :خفيف .يعٍت :ٮتدـ نوعا من القراء ،يريد فقط أف يعرؼ مصطلحات األئمة :ماذا يريدوف هبا،
إذا قرأ ُب كتب األولُت ،ولعل اهلل ييسر -يعٍت -لبعض الباحثُت ىذا .نعم يا شيخ.
يقوؿ فضيلة الشيخ:
س :ما صحة من يقوؿ :إف تصحيح ا١تتأخرين أقوى من تصحيح ا١تتقدمُت؛ ١تا حصل ٢تم من ٚتع
ا١تعلومات والطرؽ؟
ج :ىذا الكبلـ يعٍت أوال :ىو خطَت ،األمر اآلخر ىو أنو غَت دقيق أبدا ،ما ٯتكن ىذا ،ما ٯتكن أبدا،
وعواقبو خطَتة أيضا ،ولو تبعات وذيوؿ ،وىو مبٍت على مقدمتُت:
المقدمة األولى ،أو مبني على مقدمة :وىو أف ا١تتأخرين وقفوا أو ٚتعوا من الطرؽ ،ما دل ٬تمعو
العادل مثبل إذا حكم٨ ،تن اآلف عندنا الكمبيوتر ،وعندنا كذا ،وعندنا كذا ،وعندنا كذا ،إذف العادل األوؿ دل
يقف على ما وقفنا عليو ،وىذا الكبلـ ال يصح ،أوؿ ما يبدأ بو ىذه الكلمة :ما عندنا شيء يا إخواف،
حىت الطرؽ ا١توجودة اآلف ،ال توازي شيئا بالنسبة ١تا عند األولُت ،حىت الواحد منهم ،ال نقوؿ ىذا ٣تازفة،
ىذا أبو زرعة -رٛتو اهلل ،انتبهوا -يقوؿ" :نظرت ."...يعٍت :دققت .ليس يقوؿ مثبل :قرأت ،أو ٝتعت.
"نظرت ُب مائة ألف حديث لعبد اهلل بن وىب"ُ .ب مائة ألف حديث ١تن؟
لعبد اهلل بن وىب ،لر ٍاو واحد فقط ،ويأتونك يقولوف لك :فبلف مثبل لو عشرة آالؼ حديث ،فبلف
ٝتع من فبلف عشرين ألف حديث .يقوؿ مثبل أٛتد بن صاحل ا١تصري" :عندي عن ٤تمد بن اٟتسن بن
زبالةٜ ،تسوف ألف حديث ،ما حدثت منها بشيء" .ألنو يراه مًتوؾ اٟتديث ،أو يراه يكذب.

ٔٔٔ
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ٜتسوف ألف حديث! يعٍت :أنت اآلف لو تتبعت كل ما ىو موجود على وجو األرض من طرؽ
اٟتديث ،ما ٕتمع حملمد بن اٟتسن ىذا ،وال جزءا يسَتا منو ،وال كذلك لعبد اهلل بن ا١تبارؾ.
فا١تقصود هبذا أف ىذا الكبلـ غَت… األمر اآلخر أننا لو كانت الطرؽ أمامنا ،فإف القواعد اليت يسَت
عليها اإلماـ ا١تتقدـ ،أضبط وأدؽ وأحكم من القواعد اليت أدت بك إذل ٥تالفتوُ ،ب أي شيء؟
ُب التصحيح والتواريخ ،يعٍت :قواعد أدت بك ذل ٥تالفتهم ،معناه :أف منهجهم أو… ىذا كبلـ خطَت
ما يتصوره قائلو ،كبلـ خطَت ُب غاية ا٠تطورة ،معناه :أف النهج الذي صاروا عليو … يعٍت ليس الكبلـ
اآلف بس فقط الطرؽ والوقوؼ عليها ،وإ٪تا ا١تنهج الذي تنظر فيو من خبللو ٢تذه الطرؽ ،يعٍت لو افًتضنا:
أف مع اإلماـ أٛتد مثبل عشرين طريقا ،ومعك أنت عشرين طريقا ،إذا صحح ىو أو ضعفٍ ،ب صححت
أنت أو العكس ،فمعناه أف ىناؾ منهجاف.
نعم قد يكوف اختبلؼ اجتهاد ُب تطبيق منهج واحد ،ولكن ا١تتتبع لعمل ا١تتأخرين ،يرى أف ا٠تلل
ليس ُب االجتهاد ،وإ٪تا ىو كثَت منو ُب أي شيء؟
ُب القواعد وُب ا١تنهج ،وأنا كررت عليكم كثَتا ىذا :أف ا٠تلل يأٌب أحيانا من تقرير القاعدة ،وأحيانا
من تطبيقها ،وأحيانا من االختبلؼ ،يعٍت :تطبيقها٨ ،تن نعرؼ أف ىذا يطبقها جيدا ،ولكن اختلف معو
مرة ُب حديث ،وأوافقو عشر مرات ،فهذا ىو الذي دلنا على سبلمة منهجهم ،قد ٮتتلفوف ُب أحاديث،
ولكنهم اتفقوا على الكثَت من األحاديث ،أو أكثر األحاديث.
فا١تقصود من ىذا أف ىذا الكبلـ ال يتصوره قائلو ،وىو كبلـ خطَت ،وال ينبغي أف نلتفت لو.
أحسن اهلل إليكم ،وجزاكم اهلل خَتا ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد.
اللهم صل سلم على عبدؾ ورسولك.

النوع السادس المرفوع
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اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
يتفضل القارئ بقراءة نوع ٦تا وقفنا عليو ،قد وقفنا على النوع السادس :ا١ترفوع .نعم ياشيخ.


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
قاؿ رٛتو اهلل تعاذل:
النوع السادس" :ا١ترفوع" :ىو ما أضيف إذل النيب



قوال أو فعبل عنو ،وسواء كاف متصبل أو منقطعا

أو مرسبل ،ونفى ا٠تطيب أف يكوف مرسبل فقاؿ" :ىو ما أخرب بو الصحايب عن رسوؿ اهلل . 
نعم ىذا النوع السادس" :ا١ترفوع" ،ىذا ا١تصطلح تداولو األئمة كثَتا ،فيقولوف :رفعو فبلف ،أو ىذا
حديث مرفوع .ويعنوف بو أنو أضافو إذل النيب



وردوا مصطلحات أىل اٟتديث إذل اللغة ،يعٍت :لسنا

ْتاجة إذل كبَتة إليو ،فمنهم يقوؿ :ألنو أضافو إذل صاحب ا١تقاـ الرفيع ،الذي ىو النيب



 .ومنهم من

يقوؿ :ألنو بلغ بو منتهاه ،أو يعٍت ٕتاوز بو ،دل يقفو على التابعي ،أو على الصحايب ،وإ٪تا وصل بو إذل
أقصى غايتو ،الذي ىو النيب . 
أشار ابن كثَت -رٛتو اهلل -إذل أف ا٠تطيب البغدادي٨ ...تن نعرؼ أف من أوائل من ألف ُب علوـ
اٟتديث ومصطلحو ،وبُت مصطلحات أىل اٟتديث ،ىو ا٠تطيب البغدادي.
ذكر ابن كثَت :أف ا٠تطيب البغدادي اشًتط ُب رفع اٟتديث :أف يكوف الرافع لو صحابيا .يعٍت :لو قاؿ
التابعي" :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم" -ال يكوف مرفوعا ،وعبارة ا٠تطيب" :ىو ما أضافو الصحايب
إذل النيب صلى اهلل عليو وسلم" .واعتذر لو ...أو كبلـ ا٠تطيب ىذا -يعٍت -أولو بعض األئمة ،يعٍت :رده
إذل قوؿ اٞتمهور بتأويل ،وىو أنو قاؿ" :يظهر أف ا٠تطيب أراد الغالب".
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أراد الغالب يعٍت :أف غالب ما يرفع إذل النيب



إ٪تا يرفعو الصحايب .نعم ىذا النوع السادس ،ونعم

اتفضل.

النوع السابع الموقوف
النوع السابع :ا١توقوؼ ،ومطلقو ٮتتص بالصحايب ،وال يستعمل فيمن دونو إال مقيدا ،وقد يكوف
إسناده متصبل وغَت متصل ،وىو الذي يسميو كثَت من الفقهاء واحملدثُت أيضا "أثرا" ،وعزاه ابن الصبلح إذل
ا٠تراسانيُت ،أهنم يسموف ا١توقوؼ "أثرا" ،قاؿ :وبلغنا عن أيب القاسم  +أنو قاؿ" :ا٠ترب :ما كاف عن رسوؿ
اهلل



واألثر :ما كاف عن الصحايب" .قلت :ومن ىذا يسمي كثَت من العلماء كتاب اٞتامع ٢تذا ،وىذا

بالسنن واآلثار ،ككتايب "السنن واآلثار" للطحاوي والبيهقي وغَت٫تا ،واهلل أعلم.
ىذا النوع السابع :ا١توقوؼ .وىو يعٍت مصطلح استخدموه فيما يروى عمن دوف النيب



الذي ىو

الصحايب ،فإذا أطلق انصرؼ إذل ىذا ،يعٍت :أنو من قوؿ الصحايب أو من فعلو ،فيقولوف :قاؿ أبو ىريرة.
ىذا موقوؼ على أيب ىريرة .أو يقولوف -كثَتا ما يستخدموف ىذه العبارة :-وقفو فبلف ،ورفعو فبلف.
يعٍت أف فبلنا رفعو إذل النيب  وأف اآلخر وقفو على صحايب اٟتديثٍ ،ب -وىذا أمر يعٍت ال إشكاؿ
فيوٍ -ب أشار ابن كثَت إذل قضيتُت ،أو إذل ثبلث قضايا ُب ا١توضوع:
األولى :أنو يستخدـ أيضا فيمن دوف الصحايب ،ولكنو إذا قيد ...معٌت قيد يعٍت :نص على أنو ...أو
ٝتي من دوف الصحايب ،فيقولوف مثبل :ىذا موقوؼ على سعيد بن ا١تسيب ،أو ىذا وقفو فبلف على سعيد
بن ا١تسيب ،فهذا يقوؿ بالتقييد ،يعٍت :ال بأس باستخدامو فيمن دوف الصحايب ،وىذا أيضا ال إشكاؿ فيو.
القضية الثانية التي ذكر أشار إليها ابن كثير :ىي أنو ال يشًتط فيو االتصاؿ كا١ترفوع ،ىو ذكر ُب
ا١ترفوع أنو ال يشًتط فيو االتصاؿ :قد يكوف منقطعا ،وقد يكػوف متصبل ،فهكذا ُب ا١توقوؼ أيضػا :قد
يكوف متصبل ،وقد يكوف منقطػعا.
ٗٔٔ
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القضية الثالث :ىو أنو أشار إذل أف كثَتا من الفقهاء واحملدثُت يسمونو "أثرا" ،يسموف ا١توقوؼ "أثرا"،
وىذا نقلو ابن الصبلح عن خراساف ،وعن بعض فقهاء خراساف ،وكنت ذكرت ُب وقت سابق أف...
أشرت ُب وقت سابق إذل أف استخداـ احملدثُت ،الذي -يعٍت -رأيتو ُب كتب األئمة ا١تتقدمُت ،أف كلمة
"أثر" ىذه قليلة االستخداـ ،وأهنم يستخدموف ُب اٞتميع ...مػاذا يستخدموف ُب اٞتميع؟
كلمة "حديث" نعم .يس تخدموف كلمة "حديث" ،وأيضا يستخدموف كلمة "أثر" ،لكن أكثر ما
يستخدموف ُب إطبلقها على أفراد األحاديث ،ىي كلمة "حديث" ،وأشار ابن كثَت -رٛتو اهلل -إذل أف
بعض العلماء ،كأنو ُب تسميتو لبعض كتبو١ ،تح إذل ىذا التفريق ُب التسمية ،وذكر كتابُت أو مؤلفُت ،و٫تا:
البيهقي ٝتى أف كتابو "السنن واآلثار" .وكذلك الطحاوي.
ىكذا قاؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل ،-وا١تعروؼ عندنا ،أو يعٍت أف كتاب الطحاوي ما اٝتو؟
لو كتاباف :واحد اٝتو "مشكل اآلثار" ،وىذا قصد بو أكثر ما فيو من ا١ترفوعات ،والثاين ٝتاه "شرح
معاين اآلثار" ،فأطلق األثر حينئذ على أي شيء؟ دل ٮتصو بأي شيء؟
با١توقوؼ ،بل أطلقو على ا١ترفوع ،وىكذا كتاب -أيضا كتاب -أيب جعفر الطربي "هتذيب اآلثار"،
أيضا قصد بو ا١ترفوع ،فا٠تبلصة أنو ُب السابقُ ،ب يعٍت عند األوائل ،دل يكن ىناؾ ٗتصيص ،فيطلقوف
أكثر ما يطلقوف اٟتديث على اٞتميع ،وقد يطلقوف على اٞتميع أيضا أثرا ،قد يطلقوف على اٞتميع أثرا؛
ألنو كما يقوؿ النووي" :ىو من أثرت الشيء ،يعٍت :رويتو".
ويقصدوف بو ٚتيع ما روي ،فهكذا يعٍت ال تستغرب مثبل :إذا جاءؾ نص من األولُت ،أو ألحد األئمة
ا١تتقدمُت ،يصف فيو موقوفا ،يصفو بأنو أثرا ،ويطلق عليو حديثا ،أو جاءؾ عنهم مرفوعا ،وأطلق عليو
اإلماـ كلمة؟
"أثر" أيضا ،فإف التفريق بينهما إ٪تا ىو اصطبلح ،يعٍت :متأخر ،ونسبو ابن الصبلح -رٛتو اهلل -إذل
بعض فقهاء خراساف ،و٨تن نعرؼ … أنا ذكرت لكم وأكرر ىذا :أف ا١تصطلح إذا دل ...واآلف ٨تن استقر
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االصطبلح على أيهما؟ على أي شيء استقر االصطبلح؟ على التفريق ،أو على استخداـ الكلمتُت ُب
اٞتميع؟
استقر االصطبلح على التفريق ،حىت كل طلبة… أو طلبة العلم اآلف إذا قلت :ىذا أثر .أو حىت
يكتبوف يقولوف :ىذا حديث ،وىذا أثر .أو يضع فهرسا يقوؿ :ىذا فهرس لؤلحاديث ،وىذا فهرس لآلثار.
و٨تن نقوؿ دائما ال بأس باالصطبلح ،ال مشاحة -ىذه كلمة تقاؿ" -ال مشاحة ُب االصطبلح" .إال مىت
نقوؿ ىناؾ مشاحة؟ مىت يكوف ىناؾ مشاحة ُب االصطبلح؟
إذا تضمن ا١تصطلح قاعدة للعمل والتطبيق ،فهنا يقاؿ فيو مشاحة ،ال بد من أف يكوف ا١تصطلح يوافق
عمل األولُت ،أو ٖتدث مصطلحا يوافق عملهم ،ال بد من ىذا ،وسيأٌب ىذا معنا -إف شاء اهلل تعاذل-
تطبيقو ،فهذا من النوع الذي يقاؿ فيو :فيو مشاحة ،أو ال مشاحة ُب االصطبلح؟
ىذا النوع يقاؿ فيو :المشاحة ُب االصطبلح .بشرط أيضا :وىو أف كبلـ األولُت
نفسره على االصطبلح اٞتديد ،أو على اصطبلحهم ىم؟
على اصط بلح ىم ،نفسره على اصطبلحهم ىم ،وىذا أيضا أمر مهم ،وإال فبل مشاحة ُب
االصطبلح ،وال مناص عن ىذه الكلمة؛ ألف الناس إذا اصطلحوا على شيء ما تستطيع أف تغَته ،وال بأس
بالسَت عليو .نعم النوع الثامن.

النوع الثامن المقطوع
تعريف الحديث المقطوع
النوع الثامن :ا١تقطوع ،وىو ا١توقوؼ عن التابعُت قوال وفعبل ،وىو غَت ا١تنقطع .وقد وقع ُب عبارة
الشافعي والطرباين ،إطبلؽ ا١تقطوع على منقطع اإلسناد غَت ا١توصوؿ.
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نعم ،ىذا أيضا مصطلح جديد ،وىو كلمة "ا١تقطوع" يعٍت ىذا ا١تصطلح الثامن ،أو النوع الثامن،
ا١تقطوع :وىو يعٍت يقصدوف ب و :ما وقف على التابعي .يعٍت :من دوف الصحايب من قولو أو فعلو ،ىكذا
اصطلحوا ،فيقوؿ مثبل ابن حباف -رٛتو اهلل تعاذل -عن ر ٍاو من الرواة" :إنو يروي ا١تقاطيع" .ما معٌت يروي
ا١تقاطيع؟ يعٍت :يروي أشياء من كبلـ التابعُت "من قو٢تم ،من كبلمهم ،أو من فعلهم"ٍ ،ب قاؿ ابن كثَت -
رٛتو اهلل" :-وىو غَت ا١تنقطع" .ا١تنقطع وصف ىذا ا١تقطوع اآلف وصف للمنت ،أو وصف لئلسناد؟
ا١تقطوع اآلف ١تا قاؿ" :ىو ا١توقوؼ على التابعُت قوال أو فعبل" .ىو وصف اآلف للمنت ،وقد يكوف
متصبل ،وقد يكوف منقطعا.
أما ا١تنقطع ١تا قاؿ :وىو غَت ا١تنقطع .فيقصدوف بو كما سيأٌب ما كاف ...يقصدوف بو وصفا ُب
اإلسنادٍ ،ب قاؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل" :-وقد وقع ُب عبارة الشافعي والطرباين ،إطبلؽ ا١تقطوع على منقطع
اإلسناد غَت ا١توصوؿ".
ىذا يعٍت :استخداـ ٢تما استخدما ىذا ...يقوالف :ىذا مقطوع .يعٍت :منقطع اإلسناد .يعٍت حُت...
الشافعي والطرباين -رٛتهما اهلل -استخدما ا١تقطوع على أنو صفة لئلسناد ،وأنو فيو سقط ،وأنو ٔتعٌت
ا١تنقطع ،وىذا كما يقاؿ ،ىذا ٦تا يقاؿ فيو أيضا" :ال مشاحة ُب االصطبلح".
ا١تهم أف نعرؼ مراد اإلماـ الذي ...و٨تن أخذنا أكثر من مرة ،وىذا يكرر دائما :أف األئمة ُب عصر
التطبيق -رٛتهم اهلل ،-كانت األمور عندىم ٝتحة سهلة ،دل -يعٍت -يشع ُب تلك العصور ،قضية
التعاريف ا١تنطقية احملددة اليت ال تتداخل ،وىي مثبل يقولوف :اٟتد ال بد أف يكوف جامعا مانعا .فهم
يستخدموف -ىكذا نقوؿ -يستخدموف الكلمة ُب أكثر من معٌت ،ويستخدموف للمعٌت أكثر من كلمة،
والذي ٭تدد كبلمهم دائما ىو؟
السياؽ ،نعم .أحيانا يكوف الغالب عليهم استخداـ الكلمة ،مثبل ىنا الغالب عليهم استخداـ
"ا١تقطوع" ُب كبلـ من؟ أو فيما نسب إذل من؟
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إذل التابعي ،ولكن ليس معٌت ذلك … ٧تد اآلف الشافعي أوالطرباين -رٛتهما اهلل -استخدماه ُب
معٌت ا١تنقطع ،يعٍت :إذف ىي كثرة وقلة أحيانا ،كما مثبل نقوؿ :إهنم استخدموا اٟتديث بكثرة "كلمة
حديث" ،وقد يستخدموف كلمة "ا٠ترب"٦ ،تن استخدمو أيضا الشافعي ،واستخدمو -يستخدمو كثَتا -ابن
حباف ،ويستخدمو ابن جرير ،فهؤالء ،وابن خزٯتة ،فهؤالء أكثر ما يستخدموف كلمة "خرب" ،وأكثر األئمة
يستخدموف كلمة "حديث" ،فمثل ىذا يعٍت ال بأس بو ،ويعرؼ من السياؽ ،يعرؼ مراد؟ مراد اإلماـ .نعم
يا شيخ.
ما لو حكم الرفع والوقف
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قوؿ الصحايب :كنا نفعل ،أو نقوؿ كذا ،إف دل نضفو إذل زماف النيب


فقاؿ أبو بكر الباقاين ،عن شيخو أيب بكر اإلٝتاعيلي" :إنو من قبيل ا١توقوؼ" .وحكم النيسابوري

برفعو؛ بأنو يدؿ على التقرير ،ورجحو ابن الصبلح.
قاؿ" :ومن ىذا القبيل قوؿ الصحايب :كنا ال نرى بأسا بكذا ،أو كانوا يفعلوف ،أو يقولوف ،أو يقاؿ
كذا ُب عهد رسوؿ اهلل



إنو من قبيل ا١ترفوع ،وقوؿ الصحايب" :أمرنا بكذا" ،أو "هنينا عن كذا" مرفوع

مسند عند أصحاب اٟتديث ،وىو قوؿ أكثر أىل العلم ،وخالف ُب ذلك فريق :منهم أبو بكر اإلٝتاعيلي،
وكذا الكبلـ على قولو" :ليس من السنة كذا" .وقوؿ أنس " أُمر ببلؿ أف يشفع األذاف ويوتر اإلقامة".
قاؿ :وما قيل من أف تفسَت الصحايب ُب حكم ا١ترفوع ،فإ٪تا ذلك فيما كاف سبب نزوؿ أو ٨تو ذلك،
أما إذا قاؿ الراوي عن الصحايب :يرفع اٟتديث أو ينهيو ،أو يبلغ بو النيب



فهو عند أىل اٟتديث من

قبيل ا١ترفوع الصريح ُب الرفع ،واهلل أعلم.
نعم ،ىذه ٣تموعة من العبارات استخدمها الرواة ،إما أف يستخدمها الصحايب ،وإما ...أو قد
يستخدمها أيضا من دوف الصحايب ،يستخدـ بعضها من دوف الصحايب ،ىذه عبارات يقولوف :مًتددة بُت
الرفع والوقف ،عدا العبارة األخَتة اليت فيها ،أما إذا قاؿ الراوي ...اليت قاؿ فيها ابن كثَت" :أما إذا قاؿ
ٔٔٛ
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الراوي عن الصحايب يرفع اٟتديث ،أو ينهيو ،أو يبلغ بع النيب صلى اهلل عليو وسلم" -فهذا ال إشكاؿ فيو؛
ألنو من قبيل ا١ترفوع ،وإ٪تا وقع االختبلؼ -كما أشار إليو ابن كثَتُ -ب بعض ا١تصطلحات األخرى،
مثل :إذا قاؿ الصحايب :كنا نفعل ،أو كنا نقوؿ ،أو كانوا يفعلوف .فهذا لو صورتاف:
الصورة األولى :أف يضيف إذل ذلك أف يقوؿ كنا نفعل مىت؟ ُب عهد النيب



أو كانوا يفعلوف ،أو

كانوا ال يروف بأسا بكذا ،أو كانوا يقولوف :كنا نقوؿ ُب عهد النيب  كذا.
فهذا جهور العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -على أنو من قبيل؟ على أنو من قبيل ا١ترفوع ،والذي أعرفو
ٮتالف ُب ىذا ىو ابن حزـ -رٛتو اهلل تعاذل ،-فإنو اشًتط أف -يعٍت -يذكر الراوي ،أف النيب



عرؼ

ذلك ،يعٍت :ال يكفي عنده أف يقوؿ :كنا نقوؿ على عهد رسوؿ اهلل .أو كانوا يقولوف.
الصورة الثانية ،وىي دونها :أف يقوؿ الراوي :كنا نفعل ،أو كنا نقوؿ ،أو كاف يؤمر بكذا ،أو كنا نؤمر
بكذا ،أو… نعم ىذه يعٍت ا٠تبلؼ فيها أيضاٚ ،تهور العلماء على أهنا ُب األصل من قبيل ماذا؟ من قبيل
ا١ترفوع ،ما دل يظهر من خبلؿ السياؽ ،أو من رواية أخرى ،أف ا١تراد هبا ماذا؟ ا١توقوؼ ،مثل قوؿ أنس:
كاف يؤمر بالسوط ،أو كاف يؤمر باٞتريد .يعٍت نسيت نص اٟتديث ،فلما قاؿ لو السائلُ" :ب عهد من
ىذا؟" قاؿُ" :ب عهد عمر بن ا٠تطاب" .يعٍت :ىو يصف السوط ،أو اٞتريد الذي يضرب بو ،فيقوؿ ١تا
سئل عن ذلك قاؿ١ ،تا قاؿ لو ُب عهد من؟ قاؿُ :ب عهد عمر بن ا٠تطاب .فاألصل ُب ىذا ،فاألصل ُب
"كنا نؤمر ،كنا نفعل ،أو كنا نقوؿ ،أو كنا كذا ،أو كانوا يقولوف" -أنو من قبيل ا١ترفوع ،ىذا عند ٚتهور
العلماء ،وىذا وكذلك كنا نؤمر ،أو أمرنا بكذا ،أو هنينا عن كذا ،فهذا من قبيل ا١ترفوع.
وُب الصحيحُت أشياء من ىذا القبيل ،ويتأكد ىذا ،يتأكد ىذا أنو من قبيل ا١ترفوع ،يتأكد ىذا ،ينتبو
٢تذه النقطة ُب ا١تثاؿ الذي مثل بو ابن كث َت :وىو أمر ببلؿ أف يشفع األذاف ويوتر اإلقامة ،يتأكد أنو من
قبيل ا١ترفوع ،إذا كاف ُب السياؽ ما يدؿ على ذلك ،ىذا مثبل حديث "أمر ببلؿ" ،يعٍت١ :تا قاؿ أو رده
بعض الفقهاء ،بأنو غَت صريح ُب الرفع ،يعٍت شنعوا عليو وقالوا :ىذا من التعصب؛ ألف ُب اٟتديث :أف
النيب



ْتث عن شيء يؤذنوف بو .بأي شيء؟ للصبلة ،فمنهم من ذكر الناقوس ،ومنهم من ذكر النار،

ٜٔٔ
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قاؿ أنس



فأمر ببلؿ أف يشفع األذاف ويوتر اإلقامة ،إذف مىت كاف أمره؟ ُب عهد الذي … يعٍت ُب

نفس القصة أو بعد القصة ،فهذا يدؿ على أنو اآلمر ىو النيب  نعم.
ورد ُب بعض الرواياتُ ،ب بعض الطرؽ" :أمرنا ،أو أمر النيب



ببلال" ،ولكن ىذه الرواية شاذة ال

تصح ،الروايات الصحيحة للحديث ىي" :أمر ببلؿ".
ومثلو حديث" :هنينا مثبل ،أمرنا أف ٩ترج العواتق واٟتيض ُب العيدين" ،فإف ُب السياؽ ،بل ُب بعض
الطرؽ" :أمرنا النيب صلى اهلل عليو وسلم".
فمثل ىذا إذا كاف ُب الطرؽ ،أو ُب السياؽ ما يدؿ على أف اآلمر ىو النيب  فهذا أعلى درجة ،وال
إشكاؿ فيو.
أشار ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل ...-وبا١تناسبة ىذه األلفاظ يسموهنا ،أو أطلق عليها بعض العلماء
"ا١توقوفة لفظا ،ا١ترفوعة حكما" ،يعٍت :صورهتا أهنا موقوفة .دل يذكر ما معٌت كوهنا صورهتا موقوفة؟ يعٍت دل
يصرح فيها بذكر من؟
بذكر النيب



وإال فحكمها حكم الرفع ،وىذا الكبلـ كلو إٚتارل كما ذكرت ،إٚتارل ولكن قد يتبُت

من السياؽ ،أو من طرؽ أهنا مرفوعة ،فتلتحق بأي شيء؟ با١ترفوع صراحة ،وقد يتبُت من السياؽ ،أو من
الطرؽ أهنا موقوفة ،فهذه ال يقاؿ ٢تا حكم؟
ال يقاؿ ٢تا حكم الرفع ،وإ٪تا ىذه ٢تا حكم الوقف ،ويعٍت ٨تن ننبو دائما إذل أف ما يذكر من قواعد،
حىت ُب ىذا الفن وُب غَته ،ومن ضوابط ،فإهنا أغلبية وإهنا أيضا قد تتعارض ،فيقدـ األعم ،أو يقدـ
األخص؟ أيها الذي يقدـ األعم أواألخص؟
يقدـ األخص ،إذا قلنا مثبل :إف ىذه ٢تا حكم ا١ترفوع .ولكن إذا جاءنا الوقف صر٭تا فيها ،أيها الذي
يقدـ؟
نقدـ األخص الذي ىو الوقف ،أشار ابن كثَت إذل … قاؿ" :وما قيل من أف تفسَت الصحايب ُب
حكم ا١ترفوع ،فإ٪تا ذلك فيما كاف سبب نزوؿ أو ٨تو ذلك".

ٕٓٔ
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مراده بهذا الكالم :أف من العلماء من أطلق فقاؿ :إف تفسَت الصحايب لآلية ،يدخل ُب أي شيء؟
يكوف لو حكم؟
حكم الرفع ،فقيده ابن كثَت -رٛتو اهللُ -ب ...يعٍت :قيده بأف ىذا ما كاف بسبب نزوؿ ،يعٍت :أف
يكوف الصحايب نزلت اآلية ُب كذا ،أو كاف الناس يفعلوف كذا ،فنزلت اآلية ُب كذا ،فهذا نعم ،ىذا لو
حكم الرفع ،ولكن يعٍت ...وكذلك أٟتقوا بقوؿ "بتفسَت الصحايب" ،الذي لو حكم الرفع ،أٟتقوا بو ما كاف
من تفسَت الصحايب ،وال يدخلو؟
وال يدخلو االجتهاد ،مثل يقولوف :أف ٮترب عن أمر ماض ،أو أف ٮترب عن مغيب آت ،أو عن يعٍت أمر
مستقبل عن ا١تغيبات ،أو أف ٮترب عن يعٍت ...ا١تهم أنو ٮترب عن شيء ال يدخلو االجتهاد ،فيفسر اآلية
بشيء ال يدخلو االجتهاد ،واشًتطوا ٢تذا أال يكوف -ىذه أمور معروفة -أال يكوف معروفا باألخذ عن بٍت
إسرائيل ،أو عن اإلسرائيليات ،فإف بعض الصحابة -رضواف اهلل عليهمٕ -توزوا وإف دل يكن ىذا كثَتا،
فمىت كثر ىذا؟ ُب عهد من؟
ُب عهد التابعُت ،بعض الصحابة ٕتوز باألخذ عن ...التحديث عن بٍت إسرائيل؛ أخذا من قولو



 حدثوا عن بٍت إسرائيل -وال؟ -وال حرج  أو يعٍت ...فبعض الصحابة مثل :عبد اهلل بن عمرو بن
العاص ،عرؼ عنو أنو قرأ ُب ...أو أخذ عن بعض أىل الكتاب .فمثل ىذا التفسَت الذي ...وكذلك قوؿ
الصحايب عموما ،إذا دل يدخل ُب االجتهاد ،يقولوف :إف لو حكم الرفع .ولكن ىذا يتأىن فيو كثَتا جدا
جدا "الذي ىو قوؿ الصحايب" :أف لو حكم الرفع ،أو ليس لو حكم الرفع؟
فإف بعض أقواؿ الصحابة وتفسَتاهتم ،قد يدعى فيها أنو ال مدخل لبلجتهاد فيها ،وبعد التمعن
يتبُت ...أو قد ٬تتهد ٣تتهد ويرى أف ىذا ٦تا يدخلو؟
أف ىذا ٦تا يدخلو االجتهاد ،وابن كثَت -رٛتو اهلل -اعتٌت بتفسَته ،ذكرت لكم ُب بداية الدروس أف
علم السنة ،أو علم اٟتديث قد أثر كثَتا ُب ابن كثَت ،أثر إذل األحسن ،أو إذل األسوء فيو بتفسَته؟
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إذل األحسن ،وعد تفسَته يعٍت ٔتثابة الفتح؛ ألنو -رٛتو اهلل -يعٍت قدـ خدمة جليلة :اجًتأ كثَتا،
وضعف كثَتا ٦تا يورده ا١تفسروف ُب كتبهم :من أخبار ،ومن إسرائيليات ،ومن أخبار أيضا ال تنسب إذل بٍت
إسرائيل ،ولكنو اجتهد واجًتأ ،فكاف كثَتا ما يقوؿ ُب كتبو :ىذا اٟتديث الصواب فيو أنو موقوؼ ،ولعلو
صحابيو .أو لعل راويو أخذه عن بٍت إسرائيل .يعٍتُ :ب ىذه القضية اليت ىي التفسَت.
يعٍت :كاف البن كثَت -رٛتو اهلل ...-يعٍت ذكرهتا هبذه ا١تناسبة ،وىو أف تفسَت الصحايب لو حكم
الرفع ،ابن كثَت -رٛتو اهلل -كاف لو يعٍت قدر السبق ،ومن أىم ٦تيزات كتاب ابن كثَت -رٛتو اهلل -ىو
اعتناؤه بالنقد ،اعتناؤه بنقد ما يورده من تفاسَت ،وىذا يعٍت ىو الغالب على تفسَته .نعم اقرأ.

النوع التاسع المرسل
تعريف الحديث المرسل
النوع التاسع :ا١ترسل ،قاؿ ابن الصبلح :وصورتو اليت ال خبلؼ فيها ،حديث التابعي الكبَت ،الذي قد
أدرؾ ٚتاعة من الصحابة وجالسهم :كعبيد اهلل بن عدي بن ا٠تيارٍ ،ب سعيد بن ا١تسيب وأمثا٢تما ،إذا
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  وا١تشهور :التسوية بُت التابعُت أٚتعُت ُب ذلك.
وحكى ابن عبد الرب عن بعضهم :أنو ال يعد إرساؿ صغار التابعُت مرسبلٍ ،ب إف اٟتاكم ٮتص ا١ترسل
بالتابعُت ،واٞتمهور من الفقهاء واألصوليُت يعمموف التابعُت وغَتىم.
قلت :قاؿ أبو عمرو بن اٟتاجبُ ،ب ٥تتصره ُب أصوؿ الفقو" :ا١ترسل :قوؿ غَت الصحايب :قاؿ رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم" .ىذا ما يتعلق بتصوره عند احملدثُت.
نعم ،ىذا إذف معٌت كلمة مرسل  ،ىذا يقوؿ ...قوؿ ابن كثَت ،ىذا ما يتعلق بتصوره عند احملدثُت؛ ألنو
سيدخل ُب االحتجاج اآلف ،ولكن قبل ذلك يقوؿ :ىذا ما يتعلق بصورة ا١ترسل .ومعٌت ا١ترسل عند
احملدثُت ،ذكر فيو عددا من األقواؿ ،يقوؿ :منهم من ٮتصؤ ...ترسل من؟
ٕٕٔ
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ٔترفوع كبار التابعُت ،ومثل يعٍت باثنُت منهم ،و٫تا :عبيد اهلل بن عدي بن ا٠تيار ،وسعيد بن ا١تسيب،
وأمثا٢تما إذا قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  كذاٍ .ب استأنف ابن كثَت قاؿ" :وا١تشهور التسوية بُت التابعُت أٚتعُت
ُب ذلك".
نعم ىذا ىو ا١تشهور :أف ا١ترسل ما رواه التابعي ،عمن؟ عن النيب . 
وحكى ابن عبد الرب عن بعضهم" :أنو ال يعد إرساؿ صغار التابعُت مرسبل" .إذف ا١تشهور واألكثر عند
احملدثُت ،ىو إطبلؽ ا١ترسل على أي شيء؟
على مرسل التابعي ،أو ما رواه التابعي مرفوعا عن النيب  ىذا ال إشكاؿ فيو ،لكن ابن كثَت اآلف قاؿ
بعد ذلكٍ" :ب إف اٟتاكم ٮتص ا١ترسل بالتابعُت ،واٞتمهور من الفقهاء واألصوليُت يعمموف التابعُت
وغَتىم".
اآلف الكبلـ ىذا منسوب ١تن؟
للحاكمٍ ،ب للفقهاء واألصوليُت ،إذف أين مصطلح احملدثُت عموما؟ قد يفهم -ىذا اليت تدؿ عليو -قد
يفهم أهنم مع من؟
مع اٟتاكم؛ ألنو نسب القوؿ باإلطبلؽ إذل الفقهاء واألصوليُت ،بس أريد أف تكتبوا كلمة ،أو ننتبو إذل
كلمة ،كلمة "مرسل" عند احملدثُت ،عند احملدثُت األوائل :ىي أف اإلسناد دل يتصل.
ىذا ملخص الكبلـ فيها ،ملخصو معناىا :إذا قاؿ اإلماـ :ىذا حديث مرسل .فمعناه :أنو عنده دل
يتصل إسناده ،على أي صورة كاف ىذا اإلرساؿ ،سواء قاؿ مثبل :التابعي يرويو عن النيب



 .أو تابعي

التابعي يرويو عن الصحايب عن النيب .من الذي سقط اآلف؟
التابعي ،فهذا كلو يسمونو مرسبل ،مثبل كتاب "ا١تراسيل" أليب داود ،ىذا فيما أرسلو من؟
التابعي ،أو من دوف التابعي عمن؟ عن النيب



وىذا ال إشكاؿ فيو ،ىذا من استخدامهم كتاب

"ا١تراسيل" اآلخر ،الذي ىو البن أيب حاًب .ماذا يريد با١تراسيل ىنا؟

ٖٕٔ
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ىي األسانيد ا١تنقطعة ،سواء كانت مثبل :تابعي يروي حديثا ،فيبُت مثبل اإلماـ أف ىذا تابعي دل يدرؾ
النيب



فمعناه أنو منقطع أو مرسل ،أو قد يقوؿ مثبل اٟتسن عن أيب ىريرة مرسبل ،إذف االنقطاع ُب أي

مكاف اآلف؟
بُت التابعي ،وبُت الصحايب ،أو يقوؿ مثبل اٟتسن -مثبل -عن جابر مرسبل ،أو يقوؿ الزىري عن ابن
عمر مرسبل ،فبُت الزىري وبُت ابن عمر يسقط ،أو سقط واحد ،أو قد يكوف الساقط اثناف.
إذف كلمة "مرسل" عند احملدثُت ٔتعٌت أف اإلسناد دل يتصل ،وال بد من فهمها على ىذا ،نعم.
يقوؿ -يعٍت أظنو ا٠تطيب البغدادي" :-أكثر ما يطلقونو على ما يرسلو التابعي ،عن النيب صلى اهلل
عليو وسلم" .وىذا ٯتكن ال ينازع فيو ،ولكن يطلقونو كثَتا بكثرة ،يعٍت :ال يستخدموف كثَتا إال ىذه
الكلمة ،اليت ىي كلمة "مرسل"؛ ألف كلمة "منقطع" -كما سيأٌب معنا -استخدامها عندىم ليس بالكثَت.
فا١تهم أننا نعرؼ ىذا ،أيضا ىذا من األشياء اليت يُنتبو ٢تا ،وىي أننا ٨تن عندنا اآلف ا١تصطلح ا١ترسل ما

ىو؟ ما سقط منو الصحايب ،يعٍت ما أرسلو التابعي ،فنحن -يعٍت -فيمن تأخر ١تا جاء ٖتديد

ا١تصطلحات ،قد يأٌب ا١تتأخر ويقصر ا١تصطلح على شيء معُت ،أو على استخداـ معُت لو.
فا١ترسل اآلف قصروه على ما أرسلو التابعي عن النيب



ولكن نعرؼ٨ ..تن سنقرأ ُب كتب األولُت

مثبل :يقوؿ اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل١ -تا روى عراؾ بن مالك عن عائشة حديثا قاؿ :ىذا مرسل١ .تا جاء
ابن عبد ا٢تادي -ابن عبد ا٢تادي ُب وقت متأخر -استقر االصطبلح ،أو كثر استخداـ ا١ترسل ُب مرسل
من؟ التابعي ،ابن عبد ا٢تادي اضطر إذل أف يقوؿٝ ..تاه مرسبل لكذا؛ ألف عراكا دل يدرؾ ،دل يدرؾ
عائشة.
فإذف اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -أطلق ىذه الكلمة بناء على ما كاف ُب عصرىم واستخدامهم ،وىو أف
ا١ترسل أي سقط ُب اإلسناد؛ و٢تذا يقولوف ىو مقابل٨ ..تن أخذنا ُب النوع ا٠تامس ا١تتصل ،ويقاؿ لو
ا١توصوؿ ،يقولوف :أرسلو فبلف ووصلو فبلف -يعٍت ،-واحد رواه متصبل واآلخر رواه غَت متصل الذي ىو
ا١ترسل ،وُب أي مكاف يكوف ىذا -عدـ االتصاؿُ -ب أي مكاف من اإلسناد ،ىذا ىو ا١ترسل ُب معناه.

ٕٗٔ
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اآلف ابن كثَت -رٛتو اهلل ،-أو يعٍت ا١تؤلفوف ُب علوـ اٟتديث دخلوا ُب موضوع ،وىو االحتجاج
با١ترسل،وسيبُت ابن كثَت .نعم اقرأ.
االحتجاج بالمرسل
وأما كونو حجة ُب الدين فذلك يتعلق بعلم األصوؿ ،وقد أشبعنا الكبلـ ُب ذلك ُب كتابنا ا١تقدمات،
وقد ذكر مسلم ُب مقدمة كتابو أف ا١ترسل ُب أصل قولنا وقوؿ أىل العلم باألخبار ليس ْتجة ،وكذا حكاه
ابن عبد الرب عن ٚتاعة أصحاب اٟتديث.
وقاؿ ابن الصبلح :وما ذكرناه من سقوط االحتجاج با١ترسل واٟتكم بضعفو ىو الذي استقر عليو آراء
ٚتاعة حفاظ اٟتديث ونقاد األثر ،وتداولوه ُب تصانيفهم ،قاؿ :واالحتجاج هبم مذىب مالك ،وأيب حنيفة
وأصحاهبما ُب طائفتو ،واهلل أعلم.
قلت :وىو ٤تكي عن اإلماـ أٛتد بن حنبل ُب رواية ،وأما الشافعي فنص على أف مرسبلت سعيد بن
ا١تسيب حساف ،قالوا :ألنو تتبعها فوجدىا مسندة ،واهلل أعلم.
والذي عوؿ عليو كبلمو ُب الرسالة أف مراسيل كبار التابعُت حجة إف جاءت بوجو آخر ولو مرسلة ،أو
اعتضدت بقوؿ صحايب أو أكثر العلماء ،أو كاف ِ
ا١ترسل لو ٝتى ال يسمي إال ثقة ،فحينئذ يكوف مرسلو
حجة ،وال ينتهض إذل رتبة ا١تتصل ،قاؿ الشافعي :وأما مراسيل غَت كبار التابعُت فبل أعلم أحدا قبِلها ،قاؿ
ابن الصبلح.
نعم ،ىذا ا١تتعلق بالكبلـ على ا١تراسيل واالحتجاج هبا ،ابن كثَت -رٛتو اهلل -قبلما يدخل ُب
االحتجاج والكبلـ عن االحتجاج نبو إذل أف ىذه القضية من علم اٟتديث ،من مصطلح اٟتديث وعلوـ
اٟتديث ،أو من علم أصوؿ الفقو؟ ىذه مبحثها ُب أصوؿ الفقو ،حقيقة ىذه من ا١تسائل ،وقد مر بنا
مسألة أيضا دخلت ُب كتب علوـ اٟتديث ،وىي ماذا يفيد خرب الواحد؟ ىل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ إذل
آخره ،فهذه أيضا مسألة أصولية.
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فمسألة االحتجاج ىذه با١تراسيل من أعقد ما يكوف من مباحث أصوؿ الفقو ،وقد كتب فيها العلماء
يعٍت قدٯتا وحديثا -فيها مؤلفات خاصة ،وفيها أيضا رسائل عليا -يعٍت ُب الوقت اٟتاضر ،-وأُشبعتكبلما ،ويعٍت أنا أ٠تص ا١توضوع بالنسبة ألىل اٟتديث ،بالنسبة ألىل اٟتديث النصوص عنهم أنو مثل
مسلم بن اٟتجاج ،ومثل أيب حاًب ،وأيب زرعة ،وأيضا اإلماـ أٛتد منقوؿ عنو ،والشافعي كذلك ،وٚتاعة
كثَتوف يتداولوف ىذا ،ومثل -يعٍت -من اشًتط الصحيح ُب مؤلفو كالبخاري ،وابن خزٯتة ،وابن حباف.
أىل اٟتديث عندىم أف ا١ترسل ُب حكم ماذا؟ ُب حكم الضعيف ،وأهنم يقولوف :ال ُ٭تتج بو ،ىذا
بالنسبة ألىل اٟتديث ،وىو الذي ذكره ابن الصبلح -رٛتو اهللٍ ،-ب نسب إذل مذىب مالك ومذىب أيب
حنيفة االحتجاج با١تراسيل ،وكذلك أيضا نسبو ابن كثَت ،قاؿ :ىو ٤تكي عن اإلماـ أٛتد.
أحب أف أضيف بس ما نطيل ُب ىذا؛ ألف ىذه مسألة ..وكذلك نقل عن الشافعي مىت ٭تتج
با١ترسل ،أحب أف نذكر كلمة ٥تتصرة ،وىي أف الذي يظهر -واهلل أعلم -أف األمر كما قاؿ ابن عبد الرب:
كل من احتج با١ترسل خصمو يقوؿ لو إذا أراد أف يناقشو ماذا يقوؿ لو ؟ ىذا اٟتديث يكوف مرسبل ،يعٍت
أف اٞتميع متوقفوف ُب اإلرساؿُ ،ب ا١ترسل ،ولكن ىنا أمر مهم ،وىو أف االحتجاج قد ُ٭تتج ٔتا -يعٍت-
قد يُلجأ إذل االحتجاج بأصل ،وإف كاف األصل فيو عدـ االحتجاج.

وإذا قلنا إف احملدثُت ال ٭تتجوف با١تراسيل ،أو يضعفوف ا١تراسيل ،فينبو إذل أنو قد َ٭تتج اإلماـ منهم

ببعض ا١تراسيل ،إما لقوهتا؛ وىذا راجع إذل الصحة -كما مر بنا -أهنم ٭تتجوف ،أو أهنم يقووف مثبل ما
يرويو أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيو ،وإما ألف ليس االعتماد على ىذا ا١ترسل ُب االحتجاج،
وإ٪تا معو مثبل أقواؿ الصحابة ،معو مثبل ظاىر القرآف ،معو قياس إما جلي أو خفي ،معو أصل عاـ ،معو
مصلحة مرسلة و٨تو ذلك.
فالخالصة أنو :الذي يظهر من عمل اٞتميع من الفقهاء واحملدثُت ،أف االحتجاج ..أف ا١ترسل ..حىت
نبو على ىذا ابن رجب وقاؿ :إف ما يُنسب إذل مالك ،وإذل أيب حنيفة ،وإذل اإلماـ أٛتد من االحتجاج
با١ترسل ،إ٪تا ىو استُدؿ بو أهنم احتجوا ٔتراسيل ،وليس أهنم ٭تتجوف ّتميع ا١تراسيل.
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وكما ذكرت :ابن عبد الرب -رٛتو اهلل -أشار إذل أف ا١ترسل -يعٍت االحتجاج با١ترسل -فيو ضعف،
وأف كل من احتج با١ترسل خصمو يقوؿ لو :ىذا مرسل ،كل واحد يقوؿ لآلخر :ىذا مرسل ،فالذي يظهر
واهلل أعلم -أف االحتجاج با١ترسل إ٪تا ىو ُب أفراد من ا١تراسيل ،قد ٭تتاج إليها اإلماـ أو اجملتهد ،أف يعبدهبا غَتىا ،أو أف يتبُت لو قوة ىذا ا١ترسل ،إما العتضاده -كما ذكر الشافعي ،-أو لكوف ِ
مرسلو ال يرسل
إال عن ثقة و٨تو ىذا الكبلـ.
فا١تقصود أف األصل فيو عدـ االحتجاج ،أنو من قبيل الضعيف ،ولكن اإلماـ قد ٭تتج بو ،بل قد يقويو
أو يصححو ،وٯتكن يعٍت ..ا١تهم ىذا خبلصة الكبلـ ُب االحتجاج با١تراسيل ،االحتجاج با١تراسيل ،إذف
ىو من قبيل الضعيف الذي قد ُ٭تتج بو ُب أماكن لسبب ،إما لكونو اعتضد قوة ،أو لكونو اعتضد داللة.
ما الفرؽ بُت اعتضاد القوة واعتضاد الداللة؟ اعتضاد االستدالؿ واعتضاد القوة؟ اعتضاد القوة ىو أف
ما جاء با١ترسل اعتضد فصح أو قوي أف ننسبو إذل النيب  مثل أف يأٌب مرسل ويأٌب معو مرسل آخر ،وىو
الذي مر بنا ُب اٟتديث اٟتسن لغَته ،وىو الذي تكلم عليو الشافعي وأطاؿ ُب شروط قبوؿ ا١ترسل ،ذكر
أشياء ،وقد تأٌب مراسيل ومراسيل ومراسيل ،مرسل ومرسل فيدؿ ٣تموعها على أف ٢تذا اٟتديث أصبل.
أما اعتضاد الداللة فمعناه أنو ٣تموعة من األدلة من أنواع أو من أصوؿ ٥تتلفة ،قد يكوف ظاىر آية،
وقد يكوف قوؿ صحايب ،ويُضم إليو مصلحة مرسلة ،ويُضم إليو مرسل ،فهذا ىو ا١تقصود باالعتضاد،
باعتضاد الداللة ،ىذا الكبلـ على مسألة االحتجاج با١تراسيل.
وبا١تناسبة اآلف ،ىو مبحث أصورل كما عرفنا أو حديثي؟ أصورل ،األصوليوف مر بنا أهنم يطلقوف
ا١ترسل على أي شيء؟ قبل قليل ُب كبلـ ابن كثَت؟ على ٚتيع ..أي انقطاع ُب اإلسناد ،فمثلو االحتجاج،
االحتجاج مذكور ُب كتب األصوؿ ،والبحث ُب االحتجاج بو ال يقصدوف بو مرسل من فقط؟ مرسل
التابعي.
وىذا -يعٍت -قد يتبادر إذل أذىاف بعض اإلخواف ،أف -يعٍت -الربط بُت ما ىو ُب اٟتديث وما ىو ُب
األصوؿ ،أىل األصوؿ جارين على االصطبلح احملدثُت األوؿ أو األخَت؟ ال ،األصوليوف ٬تروف على أي
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شيء؟ على استخداـ األولُت ،احملدثُت الذين ىم -يعٍت٬ -تعلوف ا١ترسل معناه اإلسناد الذي دل يتصل ُب
أي مكاف ،وىو ا١تشهور عند األصوليُت حىت ا١تتأخرين ،يعٍت األصوليوف االصطبلح عندىم على ما كاف
عليو احملدثوف األوائل ،وىو أف ا١ترسل ما كاف بو سقط ُب أي مكاف ُب اإلسناد ،فيُنتبو ٢تذا .نعم .اقرأ اآلف

نعم:

مراسيل الصحابة
قاؿ ابن الصبلح :وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثالو ،ففي حكم ا١توصوؿ؛ ألهنم إ٪تا يرووف عن
الصحابة ،وكلهم عدوؿ ،فجهالتهم ال تضر ،واهلل أعلم.
قلت :وقد حكى بعضهم اإلٚتاع على قبوؿ مراسيل الصحابة ،وذكر ابن األثَت وغَته ُب ذلك خبلفا،
و٭تكى ىذا ا١تذىب عن األستاذ أيب إسحاؽ االسفراييٍت احتماؿ تلقيهم عن بعض التابعُت ،وقد وقع رواية
األكابر عن األصاغر ،واآلباء عن األبناء ،كما سيأٌب إف شاء اهلل تعاذل.
تنبيو :واٟتافظ البيهقي ُب كتابو السنن الكبَت وغَته يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة
مرسبل ،فإف كاف يذىب مع ىذا إذل أنو ليس ْتجة ،فيلزمو أف يكوف مرسل الصحابة أيضا ليس ْتجة واهلل
أعلم.
نعم ىذا الكبلـ ُب قضيتُت ،قضية مراسيل الصحابة ال بد من -يعٍت -تكلم ابن الصبلح -رٛتو اهلل-
 ،وذكر أف مراسيل الصحابة ال يدخلها االختبلؼ السابق ،ىي من جهة ا١تعٌت ،ا١تعٌت فيها واحد،
والصحابة يروي بعضهم عن بعض ،ويُسقط الراوي ،وإذا نوقش أحيانا ،إذا نوقش كما مثبل ُب  ال ربا
إال ُب النسيئة  كاف يرويو ابن عباس ،فلما حوقق ُب ذلك نسبو إذل غَته.
ومثل -مثبل -كوف النيب



يصلي ركعتُت بعد العصر ،أو صلى ركعتُت بعد العصر١ ،تا حوقق فيو ابن

الزبَت قاؿ :عائشةٍ ،ب ُب بعض الروايات أيضا أف عائشة نسبتو إذل أـ سلمة ،مع أف عائشة روت ىذا
أيضا.
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فا١تقصود ..وحىت مثبل ابن عباس اآلف يروي أكثر من ألف حديث ،وىو إ٪تا صحب النيب  كم من
سنة؟ ثبلث سنوات أو أقل أيضا ،أو نعم أو أكثر أو أقل ،فا١تقصود وىو أيضا صغَت ،توُب النيب  وىو
صغَت ،فلم يكونوا يرووف ما يروونو كلو عن النيب  مباشرة.
وقد وقع إٚتاع احملدثُت على عدـ البحث ُب ىذه ا١تسألة ٘تاما ،وال ٕتدىا تُذكر ُب كتب أىل اٟتديث،

وال يقولوف أو يُعلوف ،فيقولوف :ىذا دل يسمعو ابن عباس ،أو يقولوف إال عند اٟتاجة ،عند الضرورة ،حُت

-مثبل يعٍت٬ -تري تعارض ،حىت الصحابة -رضواف اهلل عليهم -فيما بينهم إذا وقع اختبلؼ ٭تاققوف،

يقولوف٦ :تن ٝتعتو؟ يقولوف للصحايب٦ :تن ٝتعتو ؟
فرٔتا يقوؿ :من النيب ،ورٔتا يقوؿٝ :تعتو من فبلف ،أو أخربين بو فبلف ،وقد يذىبوف إذل الثاين ىذا،
ىذه عند اٟتاجة ،وأما األصل فعند احملدثُت أنو ال ْتث ُب ىذه ا١تسألة ،وىي مراسيل الصحابة.
نبلحظ أف النقل ُب عدـ قبوؿ أو التوقف ُب مراسيل الصحابة اآلف نقلو ابن كثَت عن من؟ عن أيب
إسحاؽ االسفراييٍت ،وىذا ٤تدث أو أصورل؟ ىذا أصورل ،وىذه من ا١تباحث اليت دخلت من األصوليُت،
ْتثها األصوليوف ،ودخلت أيضا إذل كتب ا١تصطلح ،ورٔتا كتب ا١تصطلح تورد خبلفا ُب بعض األماكن ،وال
يكوف للمحدثُت ،وإ٪تا يكوف لبعض أىل األصوؿ.
ا١تعروؼ أف أىل األصوؿ تكلموا عن موضوعات السنة بتطبيق أو بأمور نظرية؟ بتطبيق أو بأمور نظرية؟
نقصها أو
أكثره بأمور نظرية عقلية ،كما سيأٌب معنا ُب زيادات الثقات ،إف تعدد اجمللس ،أو إف نفاىا َمن َ

كذا ،فيذكروف احتماالت عقلية ،وكثَت منها ال يذكر عند أىل اٟتديث.

فهذه -النقل عن أيب إسحاؽ اآلف ىذا -ألف الكتاب اآلف ىذا يعٍت ىذا ،الكتب ألىل اٟتديث أو
ألىل األصوؿ؟ ىي ألىل اٟتديث ،فمثل ىذا النقل -يعٍت -واآلف ىذا مصطلح ،أو ينبٍت عليو قاعدة
وحكم؟ ىذا ينبٍت عليو حكم أو فقط مصطلح؟
اآلف أبو إسحاؽ االسفراييٍت توقف ُب مراسيل الصحابة ،ىذا مصطلح أو قاعدة ينبٍت عليها حكم؟
قاعدة ،ىذا ما يُتسامح فيو أبدا ،وال يقاؿ :ال مشاحة ُب االصطبلح ،فمثل ىذا ليس من عمل احملدثُت،
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ولو كاف األمر اصطبلحا لقلنا ال مشاحة ُب االصطبلح ،أما ىذا قاعدة ينبٍت عليها حكم مهم جدا ،وال
ينبغي أف يُقًتب منو أصبل ،فضبل عن أف يُتكلم فيو ،اليت ىي مراسيل الصحابة -رضواف اهلل عليهم.-

قال ابن كثير -رحمو اهلل :-قد وقع رواية األكابر عن األصاغر ،واآلباء عن األبناء ،ىذا موضوع

سيأٌب معنا -إف شاء اهلل تعاذل ،-وىو -يعٍت -يريد أف يبُت أنو كما يروي الكبَت عن الصغَت يروي
الصحايب عن صحايب آخر ،وىذا ال إشكاؿ فيو ،وال يدخل ُب اٟتكم ،وال صلة لو باٟتكم ،بل ىو -
يعٍت -سيأٌب معنا -إف شاء اهلل تعاذل -الكبلـ فيو.
قال ابن كثير -رحمو اهلل :-تنبيو ،نبو ابن كثَت إذل أف البيهقي -رٛتو اهلل تعاذل -قد يسمي ما يقوؿ
فيو التابعي عن رجل من أصحاب النيب  يسميو ماذا؟ يسميو مرسبل ،مع أنو متصل أو غَت متصل اآلف؟
متصل.
ويعٍت من األمثلة على ذلك اٟتديث ا١تشهور أف النيب   هنى أف يتوضأ الرجل بفضل ا١ترأة وا١ترأة
بفضل الرجل  فهذا يقوؿ فيو ٛتيد بن عبد الرٛتن :صحبت رجبل ،أو ابن ٛتيد بن عبد الرٛتن يقوؿ:
صحبت رجبل من أصحاب النيب  أو فقاؿ :كذا وكذا.
فهذا البيهقي -رٛتو اهلل٨ -تن نعرؼ البيهقي ينتسب إذل مذىب من؟ ينتسب إذل مذىب الشافعي،
فرٔتا ُب اٞتواب عن بعض األحاديث تكلف إذا خالفت مذىب من؟ رٔتا يعٍت وقع منو ،فهو يقوؿ -الذي
وقفت عليو من عباراتو أنو يقوؿ -ىذا ٔتعٌت ا١ترسل ،ىذا ٔتعٌت ا١ترسل.
ويقوؿ :ناقشوه ُب ذلك ،وقالوا :إف التابعي إذا روى عن صحايب -وإف دل يسمو -فإف ىذا ال يضر؛
ألف الصحابة -يعٍت -عدوؿ ،وال تضر جهالتهم ،لكن أنبو ىنا إذل أف البيهقي -رٛتو اهللُ -٭تتمل -يعٍت
واهلل أعلم -أنو ال يقصد -يعٍت -ما فهموه من كبلمو.
وإ٪تا -يعٍت -٭تتمل أف يكوف كبلمو لو معٌت آخر ،وىو أف التابعي إذا قاؿ :عن رجل من أصحاب
النيب  فهو اآلف ُب حكم ا١ترسل؛ ألنو ال يُدرى ىل ىذا التابع لقي ىذا الصحايب أو ال؟ ألف الصحايب
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اآلف نعرفو أو ال نعرفو؟ ال نعرفو ،فالذي -يعٍت -٭تتمل أف يكوف ىذا مراده ،وليس مراده أف الصحايب دل
يسم ،فهو ٔتعٌت ا١ترسل ،٭تتمل ىذا -واهلل أعلم.
إف كاف -يعٍت -كبلمو ٭تتمل ىذا ،وإال فكما قاؿ ابن كثَت :إف كاف يذىب مع ىذا إذل أنو ليس
ْتجة فيلزمو أف يكوف مرسل الصحابة أيضا ليس ْتجة ،وىو ال يقوؿ هبذا البيهقي ،مراد ابن كثَت أنو إذا
كنت ال تقوؿ هبذا فبل تُ َسم ما دل يُ َسم فيو الصحايب ال ٕتعلو مرسبل.

ىذا من اإللزاـ ،اإللزاـ ُب اٟتجة ،ىو يقوؿ لو :أنت تقبل مراسيل الصحابة وٕتعلها حجة ،فإذف إذا دل

يسم الصحايب من أي باب ىذا اإللزاـ؟ من جهة أف الصحايب إذا أرسل أسقط من؟ صحابيا ،و٨تن ال
نعرفو ،فإذا قاؿ التابعي :عن رجل من أصحاب النيب . 
فنحن اآلف ال نعرفو ،فيلزمك أف تقبلو كما قبلت مرسل الصحايب ،أنا أقوؿ :٭تتمل أف يكوف كبلـ
البيهقي ما ذكرتو قبل قليل :أف التابعي إذا قاؿ :عن رجل من أصحاب النيب



فيحتمل أف يكوف اآلف

منقطعا الحتماؿ؛ ألننا ال نعرؼ من ىو الصحايب ،فبل نتأكد أف ىذا التابعي ٝتع منو أو دل يسمع منو،
فيكوف ُب حكم ا١ترسل ،ىذا الذي احتمل كبلـ البيهقي ،وأنا ذكرت قبل قليل أف البيهقي -رٛتو اهلل-
رٔتا ،رٔتا يعٍت ُب بعض األحاديث ،رٔتا يتكلف الرد .نعم.

النوع العاشر المنقطع

قاؿ ابن الصبلح :وفيو وُب الفرؽ بينو وبُت ا١ترسل مذاىب ،قلت :فمنهم من قاؿ :ىو أف يسقط من
اإلسناد رجل ،أو يذكر فيو رجل مبهم ،ومثل ابن الصبلح لؤلوؿ ٔتا رواه عبد الرزاؽ ،عن الثوري ،عن أيب
إسحاؽ ،عن زيد بن يثيع ،عن حذيفة مرفوعا" :إف وليتموىا أبا بكر فقوي أمُت"..اٟتديث.
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قاؿ :فيو انقطاع ُب موضوعُت :أحد٫تا أف عبد الرزاؽ دل يسمعو من الثوري ،إ٪تا رواه عن نعماف بن
أيب شيبة اٞتندي عنو ،والثاين أف الثوري دل يسمعو من أيب إسحاؽ ،إ٪تا رواه عن شريك عنو.
ومثاؿ الثاينٔ :تا رواه أبو العبلء بن عبد اهلل بن الشخَت ،عن رجلُت ،عن شداد بن أوس  حديث:


اللهم إين أسألك الثبات ُب األمر



ومنهم من قاؿ :منقطع مثل ا١ترسل ،وىو كل ما ال يتصل

إسناده ،غَت أف ا١ترسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسوؿ اهلل . 
قاؿ ابن الصبلح :وىذا أقرب ،وىو الذي صار إليو طوائف من الفقهاء وغَتىم ،وىو الذي ذكره
ا٠تطيب البغدادي ُب كفايتو قاؿ :وحكى ا٠تطيب عن بعضهم :أف ا١تنقطع ما روي عن التابعي فمن دونو
موقوفا عليو من قولو أو فعلو ،وىذا بعيد غريب ،واهلل أعلم.
نعم ىذا مصطلح ا١تنقطع ،ذكر فيو عدد من األقواؿ ،وال -يعٍت -نستوحش من ىذه األقواؿ ،فإف -
يعٍت -كما ذكرت ا١تسألة مسألة اصطبلح واستخداـ منهم ،يقوؿ :ىذا من كبلـ ابن عبد الرب -يعٍت -ابن
عبد الرب قاؿ :ىو ٝتاه ،أو أطلقو بعضهم على ما يسقط فيو من اإلسناد ،رجل قبل الصحايب ،قبل
الصحايب ،ومثل لذلك بأف يقوؿ :مالك ع ن ابن عمر ،الساقط من ىو اآلف؟ الساقط نافع ،ومثل لذلك
بأف يقوؿ مثبل :سعيد بن ا١تسيب -مثبل -عن أيب بكر ،فيو سقط اآلف ،وأمثلة من ىذا القبيل.
إذف ما يسقط فيو من أثناء اإلسناد رجل فهذا ىو عبارة ،أو ىو الذي -يعٍت -ىكذا القوؿ ،فمنهم
من قاؿ :ىو أف يسقط من اإلسناد رجل ،ىذا ذكره ابن عبد الرب ،وكتب ا١تصطلح ا١تتأخرة.
ابن حجر -رٛتو اهلل تعاذل -حُت جاء إذل أنواع السقط ا١ترسل وا١تعضل وا١تنقطع ،جعل ىذا النوع ىو
ا١تنقطع ،الذي يسقط منو رجل ُب أثناء اإلسناد ،واشتهر ىذا عندنا اآلف ،عند الباحثُت ،اشتهر ىذا عند
الباحثُت٬ ،تعلوف السقط من وسط اإلسناد يسمونو منقطعا ،وإذا كاف من آخره ماذا يطلقوف عليو ،إذا كاف
الساقط ىو الصحايب؟ مرسبل ،ال إذا كاف الساقط ىو الصحايب يسمونو مرسبل ،فهذا ىو الذي استقر عليو
االصطبلح ُب الوقت اٟتاضر ،وقبل ىذا الوقت أيضا ،وىو أف يكوف الساقط منو -يعٍت -من وسط
اإلسناد ،أف يسقط منو راو واحد.
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المصطلح الثاني" :أو يذكر فيو رجل مبهم" ،ىذا -يعٍت -ما نسب إذل أحد ،وىو أف يقوؿ :حدثٍت
فبلف ،أو حدثٍت ابن أخي فبلف ،أو حدثٍت رجل ،أو لقيت رجبل فقاؿ رل كذا ،يقوؿ :إف منهم من يسميو
منقطعا ،والصواب ُب ىذا أنو منقطع أو متصل؟ ىل فيو انقطاع ىذا أو ليس فيو انقطاع؟ ليس ،و٢تذا
ردوه ،وقالوا -يعٍت -استخدامو ،أو ٨تتاج إذل تسمية من يستخدمو؛ ألنو ليس ٔتنقطع ،وإ٪تا ىو متصل ،فيو
راو ،فيو راو مبهم.
مثل ابن الصبلح ا١تثاؿ الذي ذكره ،وىذا مثاؿ واضح :عبد الرزاؽ يروي عن الثوري حديثا دل يسمعو
منو ،وإ٪تا يرويو عنو بواسطة ،ويرويو الثوري عن أيب إسحاؽ ،وىو دل يسمعو منو أيضا ،وإ٪تا يرويو عنو
بواسطة.
فهذا يقال لو :منقطع ،وىناؾ تفاصيل ُب -يعٍتُ -ب ا١تنقطع عند ا١تتأخرين ،عند -يعٍت -ابن حجر،
ما أطيل هبا ،إ٪تا ىو خصوه -كما ذكرتُ -ب االنقطاع ُب وسط اإلسناد ،وننتبو بس إذل ىذه الفقرة،
قاؿ :ومنهم من قاؿ :ا١تنقطع مثل ا١ترسل ،وىو كل ما ال يتصل إسناده ،غَت أف ا١ترسل ..إذل آخره.
قال ابن الصالح :وىذا أقرب ،وىو الذي صار إليو طوائف من الفقهاء وغَتىم ،وىو الذي ذكره
ا٠تطيب البغدادي ُب كفايتو ،تنبو عليو تقوؿ :وىذا ىو الذي عليو اصطبلح أئمة اٟتديث أف ا١تنقطع
ٔتعٌت؟ ا١تنقطع ٔتعٌت ماذا عندىم؟ ٔتعٌت ا١ترسل ،فا١ترسل وا١تنقطع ٔتعٌت واحدُ ،ب أي مكاف كاف االنقطاع
ُب اإلسناد.
وىناؾ نصوص- ،يعٍت -نص عن الشافعي ُب الرسالة ،نص واحد ُب صفحة واحدة ،يستخدـ ُب
السطر ىذا كلمة منقطعٍ ،ب يستخدـ ُب السطر الذي بعده -أو بعده بقليل -يستخدـ ا١ترسل ،وىذا
أسهل علينا -يعٍت -بالنسبة للتفريق بُت ا١تصطلحات ىذا ُب الوسط ،وىذا ُب األخَت ،وىذا ُب األوؿ ،قد
يكوف أحلى من الناحية التنظيمية ،ولكن من الناحية التطبيقية أيها أسهل؟ أيها أسهل؟ التسامح ُب ىذا،
أصلو ُب اللغة ىو -يعٍت حىت ُب اللغة -ا١تنقطع منقطع ُب أي مكاف ،وا١ترسل مرسل ُب أي مكاف.
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فا١تقصود أف ىذا ا١تصطلح الذي ذكره ابن الصبلح ،قاؿ ابن الصبلح :وىذا أقرب ،وىو الذي صار
إليو ،نقوؿ أيضا :ىو الذي عليو ،ىو الذي عليو أئمة اٟتديث ،فإذا قاؿ اإلماـ :ىذا منقطع ،فقد يكوف،
ولكن أيها أكثر عندىم استخداما كلمة منقطع أو كلمة مرسل؟ أيها أكثر استخداما عندىم؟ كلمة مرسل
أكثر استخداما ،والذي أكثر من استخداـ كلمة منقطع ىو اإلماـ الشافعي -رٛتو اهلل.-
وأما أكثر األئمة ،فأكثر االستخداـ عندىم كلمة؟ كلمة مرسل ،أرسلو فبلف ،وصلو فبلف ،ىذا حديث
مرسل ،فبلف عن فبلف مرسل ،ورٔتا قالوا منقطع أيضا.
بقي االصطالح األخير الذي يقول :حكى ا٠تطيب عن بعضهم ،ىذا -يعٍت -ما ٝتى من ذكره ،أو
من اصطلح أف ا١تنقطع ما روي عن التابعي فمن دونو ،فمعناه أنو ىو ٔتعٌت ماذا؟ الذي مر بنا قبل قليل
فهو ٔتعٌت؟ ا١تقطوع ،وىذا ما نسبو إذل قائل ،ويعٍت ما نسبو إذل قائل ،و٨تتاج إذل أف نقف على نص إما
بنسبتو إذل قائل ،أو أف نقف من استخداـ مستخدـ ٢تذا ا١تصطلح هبذا ا١تعٌت.
وكثَت من التفريعات وا٠تبلؼ أكثره يذكر -يعٍت -للفائدة ،وإف كاف ليس لو حظ كبَت من الواقع ومن
التطبيق العملي ،فهم يذكرونو للفائدة ،وال سيما- ..يعٍت -كنت قد تكلمت ُب مناسبة عن الفرؽ بُت
ا١تتأخرين وا١تتقدمُت ُب ا١تصطلحات ،أو ُب كتب ا١تصطلح ،ٯتيل ا١تتأخر إذل كثرة التفريعات ،وكثرة
التقاسيم ،وا١تدرج يقسمونو إذل أقساـ ،سيأٌب معنا ىذا ،ويقسموف الغريب إذل أقساـ كثَتة ،حىت إهنم رٔتا
قسموا أشياء ،قالوا :ىذه قسمة عقلية ،وال ٯتكن وجودىا ُب األحاديث ،وإ٪تا اقتضاىا ..ما ىو الذي
اقتضاىا؟ القسمة العقلية.
فا١تقصود أف بعض األشياء تذكر ُب كتب ا١تصطلح ،ولكن إذا نُبو على ما ىو الذي عليو العمل ،أو ما

ىو الذي استخدمو األئمة ،فبل بأس بذكر ما عداه ،فابن الصبلح -رٛتو اهلل -نبو إذل أف ىذا ىو الذي

ىو األقرب ،الذي ىو استخداـ ا١تنقطع ُب أي مكاف كاف السقط ُب اإلسناد .نكتفي هبذا اليوـ ،وإف كاف
ىناؾ أسئلة تفضل.
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :فضيلة الشيخ ،ىل يُقبل حديث اجملهوؿ ،واٟتديث ا١تنقطع ُب

باب التقوية واالعتضاد أـ ال ؟

ج :ىذا السؤاؿ مهم- ،يعٍت -قضية االعتضاد با١تنقطع ،أو ما فيو راو ٣تهوؿ ،خبلصة ا١توضوع ىو
ا١تسقط ،ينظر إذل ِ
أنو ينظر إذل ِ
ا١تسقط من ىو؟ ىذا ا٠تبلصةُ ،رب شخص مثبل يسقط رجبل ،سيأٌب معنا
ُ
ُ
ىذا ُب التدليس ،رب راو يسقط َمن حدثو ،أو يسقط راو وسط اإلسناد ،ويكوف ذلك مقبوال منو أو قويا،

كما قالوا ُب تدليس سفياف بن عيينة ،وُب مراسيل سعيد بن ا١تسيب ،وُب -يعٍت -مثل ىذا.
ورب ِ
مسقط يكوف إذا أسقط رجبل فحديثو ..أو يكوف من قبيل ا١تًتوؾ الذي ال يعتضد ،كما مثبل ابن
ُ
جريج ،تدليس ابن جريج ،أو إسقاط ابن جريج ،وٚتاعة يقولوف ،يكثروف من الرواية عن ا١تًتوكُت ،وعن
اجملاىيل ،فمثل ىذا ال يعتضد إسناده ،ويعٍت ىذا خبلصة ا١توضوع ،أنو يُنظر للذي أسقط ،أو ..نعم ،ىذا

اٞتواب ،نعم.

س :يقوؿ السائل كيف تُقبل مراسيل اٟتسن البصري إذا رفعها إذل النيب  ؟

ج :ىو ا١تشهور عند احملدثُت -أو أكثر احملدثُت -على أف مراسيل اٟتسن ليست قوية من قبيل -

يعٍت -ضعيفة ،ولكن ليس ضعفها شديدأ ،تعٌت أهنا -يعٍت -إذا اعتضدت إما ٔترسل آخر أو ٔتسند ،أو
اعتضدت بشيء قد -يعٍت -ترتقي عن الضعف ،ومنهم من يقوؿ :إهنا قوية- ،يعٍت -ىي بعض العلماء
يقويها ،ولكن الذي يظهر رل -واهلل أعلم -أف ٚتهور العلماء على ضعف مراسيل اٟتسن ،ولكن ليس من
الضعف الشديد ،ليس -يعٍت٦ -تا يقبل االعتضاد .نعم.
ٕتوز بعض الصحابة ُب الرواية عن بٍت إسرائيل دليل على جواز رواية
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل ّ

اٟتديث الضعيف ُب غَت األحكاـ؟

ج- :يعٍت -بينهما فرؽ ُب اٟتقيقة ،فرؽ بُت الرواية عن بٍت إسرائيل ،وبُت الرواية عن النيب  يعٍت إذا
دل يثبت اٟتديث ،ولكن قد يكوف ىناؾ -يعٍت -مناسبة بينهما من جهة أنو يقوؿ ُب غَت األحكاـ ،أف
ىذا -يعٍت -ال أثر لو إال الًتغيب والًتىيب والتخويف و٨تو ذلك.

ٖ٘ٔ

الباعث الحثيث

ىذا ىو اٞتامع بينهما :العربة ،ما الغرض من رواية اإلسرائيليات؟ ما الغرض منها؟ ىو االتعاظ
واالعتبار ،وىذا يشبهو الرواية عن النيب



ْتديث ضعيف دل يشتد ضعفو ُب أمر ثابت ،كالًتغيب أو

كمنقبة أو ٨تو ذلك ،فبينهما شبو -يعٍت -بينهما تشابو .نعم.
س :يقوؿ السائل :يا شيخنا ،ىل يدخل ُب حكم الرفع ما ورد عن سهل بن سعد ُ ب البخاري:
 كاف الناس يؤمروف أف يضع الرجل يده اليمٌت على يده اليسرى ُب الصبلة  ؟
ج :عمن؟ سهل بن سعد ،نعم ىذا ،قلت لكم :إف ىناؾ أحاديث ُب الصحيحُت مثل قوؿ جابر:
 كنا إذا صعدنا كربنا وإذا ىبطنا سبحنا  أظنو ىذا ،لست متأكدا ،ا١تهم أف ُب الصحيحُت أحاديث
فيها :كنا نفعل ،كنا نقوؿ ،كنا ،..فيظهر رل -واهلل أعلم -أف -يعٍت -عمل أئمة اٟتديث على اعتبار ىذا
ُب األصل اعتباره من قبيل ،أو عده من قبيل ا١ترفوع ،ما دل يعارض ىذا ما ىو أقوى منو .نعم.
س :السبلـ عليكم ،يقوؿ :ىل اٟتديث اٟتسن والصحيح سواء ُب العمل هبما ُب العقائد واألحكاـ؟
ج٫ :تا ُب اٞتملة سواءُ ،ب اٞتملة اٟتديث اٟتسن لذاتو؛ ألنو -كما ذكرتُ -ب بعض مراتبو ملحق
بالصحيح ،ولكن -يعٍت -قد يوجد بينهما إما تعارض ،أو -يعٍت -قد ٨تتاج إذل ا١توازنة ،أو إذل -يعٍت-
نقد اٟتديث اٟتسن ،فهما سواء ُب اٞتملة ،وإف كاف اٟتديث الصحيح ىو -يعٍت -أقوى منو ،فقد ُ٭تتاج
إذل ا١توازنة بينهما عند التعارض و٨تو ذلك.
س :يقوؿ :أال يرد على مرسل الصحايب أف يكوف من روايتو عن تابعي عن صحايب آخر فما اٟتكم
حينئذ؟
ج :إذا تبُت ذلك ،إذا تبُت أف الصحايب رواه عن تابعي ،فهذا -يعٍت -٭تاكم على ىذا األساس ،فهذا
إذا تبُت ذلك ،فهذا ال إشكاؿ فيو ،وأما األصل ُب مراسيل الصحابة أهنم يرووف عن صحابة آخرين ،وأف
مراسيلهم ال نقاش فيها ،وال ينبغي أف يُطرؽ ىذا ا١توضوع ٘تاما .نعم.
جزاكم اهلل خَتا ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد.

سبحانك اللهم وْتمدؾ ،أستغفرؾ اللهم وأتوب إليك ،اللهم صل وسلم على نبيك ٤تمد.
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اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
وقفنا باألمس على النوع اٟتادي عشر :ا١تعضل ،وقبل أف ندخل فيو آخر النوع الذي قبلو قاؿ ابن كثَت
نقبل عن ابن الصبلح :وحكى ا٠تطيب عن بعضهم أف ا١تنقطع ا١تروي عن التابعي فمن دونو موقوؼ عليو
من قولو أو فعلو ،وىذا بعيد غريب.
وقلت :إف ا٠تطيب دل ِ
يسم ىذا البعض ،وقد ذكر ابن حجر -رٛتو اهلل -من فعل ىذا ،وىو أبو بكر
الربد٬تي ،الذي وصفو ابن رجب -رٛتو اهلل تعاذل -بأنو أحد األئمة ا١تربزين ُب علم العلل ،فهذا ىو الذي
أطلق ا١تنقطع على ما روي عن التابعي فمن دونو موقوؼ عليو ،وقد نبهٍت عليو بعض اإلخواف جزاىم اهلل
خَتا .نعم تفضل.

النوع الحادي عشر المعضل
تعريف الحديث المعضل


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاذل:-
النوع اٟتادي عشر :ا١تعضل:
وىو ما سقط من إسناده اثناف فصاعدا ،ومنو ما يرسلو تابع التابعي .قاؿ ابن الصبلح :ومنو قوؿ
ا١تصنفُت من الفقهاء :قاؿ رسوؿ اهلل



قاؿ :وقد ٝتاه ا٠تطيب ُب بعض مصنفاتو مرسبل؛ وذلك على

مذىب من يسمي كل ما ال يتصل إسناده مرسبل.
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قاؿ ابن الصبلح :وقد روى األعمش عن الشعيب قاؿ" :ويقاؿ للرجل يوـ القيامة :عملت كذا وكذا،
فيقوؿ :ال ،فيختم على فيو "..اٟتديث .قاؿ :فقد أعضلو األعمش؛ ألف الشعيب يرويو عن أنس ،عن النيب
 قاؿ :فقد أسقط منو األعمش أنسا والنيب  فناسب أف يسمى معضبل.
نعم ىذا النوع اٟتادي عشر ،الذي ىو ا١تعضل ،وقد عرفو ابن كثَت -رٛتو اهلل -بقولو :وىو ما سقط
منو اثناف فصاعدا ،ومنو ما يرسلو تابع التابعي ،فا١تعضل من النوع الضعيف ،الذي ضعف بسبب عدـ
اتصاؿ إسناده ،واشًتطوا فيو أف يكوف الساقط اثنُت فصاعدا ،وقد تقدـ ُب ا١تنقطع أنو ما سقط منو راو
واحد.
إذف الفرؽ بُت ا١تنقطع وا١تعضل أف ا١تعضل ما سقط منو اثناف فأكثر ،وىذا ال إشكاؿ فيو ،وذكر ابن
الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -أف ا٠تطيب يسميو مرسبل ،وىذا ليس فيو إشكاؿ ،تسمية ا١تعضل مرسبل -على
ما ذكرت باألمس -ىل يشكل ىذا أو ال؟ تسمية ا١تعضل مرسبل؟ يقوؿ ابن الصبلح :وقد ٝتاه ا٠تطيب
ُب بعض مصنفاتو مرسبل ،وذلك على مذىب من يسمي كل ما ال يتصل إسناده مرسبل ،من ىم الذين
يسموف أو يطلقوف على كل ما دل يتصل إسناده مرسبل؟ ىم األئمة األُوؿ.
إذف ال إشكاؿ فيو ،إذف ىو نوع من اإلرساؿ ،اشتد إرسالو فأُطلق عليو اسم معضل؛ ألف ا١تعضل ىو
األمر ا١تستغلق الشديد ،وتنبهوف ىنا ُب ا١تعضل إذل أنو -يعٍت -مأخوذ ُب اللغة من اإلعضاؿ ،الذي ىو
االستغبلؽ؛ و٢تذا يطلق األئمة أيضا على األسانيد يطلقوف على بعض األحاديث بأهنا معضلة ،وإف دل
يكن فيها سقط أصبلٔ ،تعٌت أهنا شديدة العلة ،أو -يعٍت٨ -تو ىذا األمر.
إذف ُب كبلـ األئمة يوجد اإلعضاؿ ،ىنا ُب اإلرساؿ ما سقط منو اثناف ،أطلق ابن ا١تديٍت وأطلق أبو
داود على ما سقط منو اثناف اسم ا١تعضل ،وكذلك اٟتاكم ،كما مثل لذلك برواية األعمش عن الشعيب
قاؿ" :ويقاؿ للرجل يوـ القيامة :عملت كذا وكذا ،فيقوؿ :ال ،فيختم على فيو" .قاؿ اٟتاكم :أسقط
األعمش أنسا والنيب  وىذا ال إشكاؿ فيو ،ولكن أيضا يسمى أو يطلق ا١تعضل على -يطلقونو على -ما
اشتد ضعفو ،وإف دل يكن فيو سقط.

ٖٔٛ

الباعث الحثيث

و٦تن استخدمو هبذا ا١تعٌت اإلماـ أٛت د ،واٞتوزجاين يكثر من ىذا ،يقوؿ :الراوي لو معاضيل ،أو لو
معضبلت ،ويقولوف :ىذا حديث معضل ،ويسوقوف اإلسناد كامبل.
إذف إذا قرأت ُب كبلـ األئمة ،ووجدت إطبلؽ اسم ا١تعضل على غَت السقط ،فبل تستغرب ىذا،
فا١تقصود ىنا أف ما سقط منو اثناف يسمى معضبل ،وليس معناه أنو ال يسمى ا١تعضل إال ما كاف فيو
سقط ،ال يريدوف ىذا ،وإ٪تا يريدوف أف ما سقط منو راو أو أكثر.
مىت يسمى السقط ُب اإلسناد معضبل؟ إذا كاف الساقط اثنُت فأكثر ،فهذا يسمى معضبل ،ولكن ما دل
يسقط منو شيء يسمى أيضا معضبل؛ ألف اإلعضاؿ -كما ذكرت -ىو من االستغبلؽ ،وقد أطلق عليو
كذلك اإلماـ أٛتد واٞتوزجاين وابن عدي والنسائي وٚتاعة كثَتوف ،يطلقوف اسم اإلعضاؿ على ما دل
يسقط منو شيء ،فهذا معٌت ا١تعضل إذف .نعم.
عندنا اآلف سيدخل ا١تؤلف ُب ا١تعنعن ،وىو غَت ا١تعضل ،ووضعو ٖتت النوع اٟتادي عشر وإف كاف
مستقبل عنو .نعم ،اقرأ قولو" :قاؿ :وقد حاوؿ بعضهم"..
اإلسناد المعنعن
قاؿ :وقد حاوؿ بعضهم أف يطلق على اإلسناد ا١تعنعن اسم اإلرساؿ أو االنقطاع ،قاؿ :والصحيح
الذي عليو العمل أنو متصل ٤تموؿ على السماع إذا تعاصروا ،مع الرباءة من وصمة التدليس ،وقد ادعى
الشيخ أبو عمرو الداين ا١تقرئ إٚتاع أىل النقل على ذلك ،وكاد ابن عبد الرب أف يدعي ذلك أيضا.
قلت :وىذا ىو الذي اعتمده مسلم ُب صحيحو ،وشنع ُب خطبتو على من يشًتط مع ا١تعاصرة اللقي،
حىت قيل إنو يريد البخاري ،والظاىر أنو يريد علي ابن ا١تديٍت ،فإنو يشًتط ذلك ُب أصل صحة اٟتديث،
وأما البخاري فإنو ال يشًتطو ُب أصل الصحة ،ولكن التزـ ذلك ُب كتابو الصحيح ،وقد اشًتط أبو ا١تظفر
السمعاين مع اللقاء طوؿ الصحابة ،وقاؿ أبو عمرو الداين :إف كاف معروفا بالرواية عنو قبلت العنعنة ،وقاؿ
القابسي :إف أدركو إدراكا بينا.
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ىذا الكبلـ عن ا١تعنعن فيو عدد من األمور:
أولها :أف ابن كثَت -رٛتو اهلل -اختصر كبلـ ابن الصبلح اختصارا شديدا ،وأبُت ىذا اآلف :النقطة
األوذل ُب موضوع ا١تعنعن ىو ما ذكره ابن الصبلح :أف بعض احملدثُت ُب عصر الرواية يقوؿ :ال نقبل صيغة
"عن" ،فبل بد أف يكوف اإلسناد كلو مصرحا فيو بأي شيء؟ بالتحديث ،وينسبوف ىذا القوؿ -واهلل أعلم-
نسبو ابن عبد الرب إذل شعبة ُب أوؿ أمرهٍ ،ب ذكر أف شعبة رجع عنو إذل قوؿ سفياف الثوري ،وينسبوف ىذا
إذل شخص اٝتو حسُت الكرابيسي.
فا١تقصود أف بعض احملدثُت -ومنهم من ذكرت -يقولوف :ال نقبل أف يكوف اإلسناد فيو "عن"ٍ ،ب ذكر
ابن الصبلح الصحي ح الذي عليو العمل ،وقاؿ :إنو الصحيح الذي عليو العمل قبوؿ اإلسناد ا١تعنعن ،و٨تن
نعرؼ اآلف إذا قرأت ُب كتب السنة أيها أكثر األسانيد؟ ا١تعنعنة أو ا١تصرح فيها بالتحديث؟ ا١تعنعنة ،إذف
ذاؾ ا٠تبلؼ -إف كاف خبلفا صحيحا -انقرض ،ومنهم من يقوؿ :إف ذاؾ ا٠تبلؼ أصبل وقع بعد إٚتاع
فبل يعتد بو.
ومنهم من يقوؿ :وقع اإلٚتاع مىت؟ بعده ،فانتهى ا٠تبلؼ ،إذف ىناؾ إٚتاع من احملدثُت ،سواء قبل
االختبلؼ الذي ينسب إذل شعبة ،أو ا٠تبلؼ الذي ينسب إذل شعبة ،أو ينسب إذل الكرابيسي أو غَت٫تا،
منقوؿ عن بعض احملدثُت ىو إٚتاع -إما قبل ىذا ا٠تبلؼ وإما بعده -على قبوؿ اإلسناد ا١تعنعن ،وال
إشكاؿ ُب ذلك ،انتهت ىذه ا١تسألة.
انتهت ىذه ا١تسألة ،ال خبلؼ فيها أف اٟتديث ا١تعنعن أنو ال يشًتط التصريح بالتحديث ُب كل رواية،
وقد اعتذر ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهلل تعاذل -أو بُت ا٠تطيب البغدادي ِدلَ استخدـ احملدثوف كلمة "عن".
با١تناسبة الذي يستخدـ كلمة "عن" من ىو؟ إذا قاؿ مثبل -ٯتثلوف لذلك -بأف يقوؿ وكيع مثبل:
حدثنا األعمش ،عن إبراىيم ،عن أيب وائل ،عن إبراىيم ،عن علقمة ،عن عبد اهلل بن مسعود .من الذي
ومن؟ بُت األعمش وبُت إبراىيم ،لكن أكثر الذين يستخدموف
يقوؿ" :عن" إبراىيم؟ اآلف "عن" بُت َمن َ
"عن" ىم التبلميذ قبل األعمش- ،يعٍت -وكيع ىو الذي قاؿ :األعمش عن إبراىيم ،نعم.
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أحيانا الراوي يستخدـ كلمة "عن" أحيانا الراوي نفسو ،ولكن األكثر أف الذين غَتوا ،أف الذين
استخدموا كلمة "عن" َمن ىم؟ التبلميذ ،وأما أصل الرواية فقد تكوف حدثنا ،وقد تكوف حدث إبراىيم ،أو
قاؿ إبراىيم ،أو ذكر إبراىيم ،وقد تكوف أيضا أحيانا تكوف بلفظ :نبئت عن إبراىيم ،أو بلغٍت عن إبراىيم،

وأحيانا يكوف بُت األعمش وإبراىيم واحد أسقطو األعمش ،فقاؿ ،قاؿ مثبل ،أو ليس الذي أسقطو
األعمش ،يسقطو الراوي ا١تتأخر ،فا١تقصود أف التعبَت بكلمة "عن" ىذه من قِبَل َمن؟ من قِبَل التبلميذ.
يقول الخطيب البغدادي :إ٪تا فعلوا ذلك ٗتففا ،بدؿ أف يقوؿ :قاؿ أخربنا ،قاؿ :حدثنا ،قاؿ :كذا،
يستخدـ كلمة "عن" يقوؿ :ألهنم -رٛتهم اهلل -٭تتاجوف إذل الورؽ ُب الكتابة ،و٭تتاجوف إذل نقل كتبهم
ُب األسفار ١تراجعتها ،وللمذاكرة هبا ،وٟتفظها ،وللتحديث ،فيثقل عليهم ،فتطوؿ األسانيد عليهم؛
فتخففوا واستخدموا كلمة "عن".
إذف كلمة "عن" ىذه ٤تتملة أف تكوف مبدلة من أي شيء؟ من "حدثنا" ،تصريح بالتحديث ،أو
ٝتعت ،و٤تتمل أف تكوف مبدلة من غَت صر٭تة بالتحديث ،مثل :قاؿ ،وذكر ،وروى ،و٤تتملة أف تكوف
مبدلة ِمن؟ صر٭تة ُب االنقطاع مثل :نبئت ،وأخربت ،و٨تو ذلك.
فلهذا السبب ١تا كانت -يعٍت٤ -تتملة اشًتط من اشًتط -ىذا الذي خالف -اشًتط أال تقبل -أو
قاؿ أهنا ال تقبل -العنعنة ،فبل بد من التصريح بالتحديث ،ولكن احملدثوف قبلوىا ،أو أٚتعوا على قبو٢تا،
واحتاطوا ُب األمر ،اشًتطوا شروطا لقبو٢تا ،وىذا ىو الشاىد ىنا الذي ذكره ابن الصبلح ،نعم ىي ٤تتملة
ال إشكاؿ ُب ذلك ،ال إشكاؿ ،ال أحد -يعٍت -ال ينبغي أف يًتدد ُب أهنا ٤تتملة؛ ألهنا ليست من تعبَت
التلميذ ُب الغالبُ ،ب الغالب ،وإف كاف قد يعرب هبا الراوي ،وإ٪تا ىي من تغيَت َمن بعد الراوي ،فهي ٤تتملة
للسماع ،و٤تتملة لبلنقطاع ،و٤تتملة لصيغة مًتددة.

فالعلماء -رٛتهم اهلل١ -تا قبلوىا ليس تسا٤تا -يعٍتُ -ب الرواية ،وإ٪تا قبلوىا بشروط ،ىذه الشروط
ىي اليت ذكرىا ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل ،-قاؿ :والصحيح الذي عليو العمل أنو متصل٤ ،تموؿ على
السماع إذا تعاصروا ،مع الرباءة من وصمة التدليس .إذف كم ذكر ِمن شرط ؟ ذكر شرطُت:
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الشرط األول :أنو متصل ٤تموؿ على السماع إذا تعاصروا ،إذا تعاصر الراوي ومن روى عنو ،وأيضا
يشًتط فيو ُب الراوي ماذا؟ الرباءة من وصمة التدليس ،الرباءة من وصمة التدليس يعٍت ال يقوؿ :قاؿ،
وحدث ،وذكر فبلف ،وروى فبلف ،وىو دل يسمعو منو ،ىذا معناه سيأٌب معٌت التدليس ،إذف ذكر ابن
الصبلح شرطُت ٍب قاؿ :وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداين ا١تقرئ إٚتاع أىل النقل على ذلك ،وكاد ابن
عبد الرب أف يدعي ذلك أيضا.
ادعوا اإلٚتاع على قبوؿ ماذا؟ اإلسناد ا١تعنعن إذا ٚتع ىذين الشرطُت ،بس -يعٍت -فقط اآلف التنبيو
على أي شيء؟ ىو أف ابن كثَت -رٛتو اهلل -اختصر كبلـ ابن الصبلح ،اإلٚتاع ا١تدعى على قبوؿ اإلسناد
ُ
ا١تعنعن إذا ٚتع ىذين الشرطُت ،بل على قبوؿ اإلسناد ا١تعنعن ُب اٞتملة.
وبعد ذلك يأٌب البحث ُب الشروط ،الشروط -يعٍت -كثَت من احملدثُت اشًتط شرطا ثالثا ،ذكره ابن
الصبلح وىو ماذا؟ مع الرباءة مع ا١تعاصرة ،أف يثبت ،ال يكفي ا١تعاصرة ،وإ٪تا أف يثبت أنو لقي من روى
عنو ولو مرة واحدة- ،يعٍت -يثبت ولو ُب حديث واحد صحيح أو ُب إسناد ىو صحيح أنو يقوؿ :حدثنا
فبلف ،ال يكفي أف يعاصره فقط ،وإ٪تا يثبت ُب حديث صحيح ،وُب إسناد صحيح أنو ٝتع منو.
ٍب بعد ذلك يشًتط أيضا أف يكوف بريئا من التدليس ،فهذه ثبلثة شروط ،ويدخل الشرط األوؿ ا١تهم
قولو :إذف دعوى اإلٚتاع ىذه ليست على قبوؿ اإلسناد ا١تعنعن بالشرطُت ،وإ٪تا على قبوؿ اإلسناد ا١تعنعن
مطلقا ُب اٞتملة ،وأما الشروط فيأٌب بعد ذلك االختبلؼ ا١تشهور ،فجمهور العلماء -كما نقلو ابن
الصبلح عنهم -اشًتطوا كم من شرط؟ ثبلثة شروط ،وإف كاف واحد يدخل الثاين :ا١تعاصرة ،وأف يكوف قد
ٝتع منو ،ىذا يدخل واحد ُب الثاين ،والثالث :أف يكوف بريئا من وصمة التدليس.
ومن العلماء من اكتفى بكم؟ بشرطُت ،إذف مهم ىذا األمر -يعٍت كما ذكرت -ابن كثَت اختصر
قليبل ،فاإلٚتاع ا١تذكور على قبوؿ اإلسناد ا١تعنعن ُب اٞتملة ،ىذا ال إشكاؿ فيو ،نقلو ابن عبد الرب ،وكلمتو
ما أطيل ُب ٖتليلها ،لكن أكتفي -يعٍت -أك تفي هبا بالتنبيو ىذا ،وىو أف اإلٚتاع ا١تذكور ىو على قبوؿ
اإلسناد ا١تعنعن ُب اٞتملة ،وبعد ذلك تأٌب الشروط أو التفصيل ُب الشروط اليت ذكرىا العلماء.
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فجمهور العلماء اشًتطوا شرطُت أو ثبلثة ،ومن العلماء من يكتفي بشرطُت ،و٫تا اللذاف ذكر٫تا،
االكتفاء بأي شيء؟ با١تعاصرة -يعٍت -ال يُشًتط أف نقف على حديث واحد يقوؿ فيو الراوي :حدثنا
فبلف ،يكتفي با١تعاصرة مع إمكاف اللقي ،والرباءة من وصمة التدليس ،وىذا َمن الذي قاؿ هبذا القوؿ؟
معروؼ ىذا القوؿ عمن؟ ذكره ابن كثَت قاؿ :وىذا ىو الذي اعتمده مسلم ُب صحيحو ،وشنع ُب خطبتو

على من يشًتط مع ا١تعاصرة اللقي.
إذف مسلم يكتفي با١تعاصرة ،وقاؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل :-إف الذي شنع عليو مسلم يظهر أنو ابن
ا١تديٍت ،أنو ابن ا١تديٍت؛ ألف البخاري -يقوؿ ابن كثَت -ألف البخاري ال يشًتط ثبوت اللقي ُب أصل
الصحة ،وإ٪تا اشًتطو ُب أي شيء؟ ُب صحيحو ،وىذا الذي قالو ابن كثَت نوقش فيو كثَتا ،وقالوا :إف
البخاري ال فرؽ عنده بُت الصحيح خارج كتابو وبُت الصحيح ُب كتابو ،فهو يشًتط ثبوت اللقي ُب
صحيحو وخارج -أو ُب خارج -صحيحو ،ىذا الذي قالو ابن كثَت.
أما قضية من يريد مسلم هبذه ا١تناقشة ،بالتشنيع وا١تناقشة ،فهذا أمر آخر ال أطيل بذكره ،أو ال أطيل
فيو ،ويعٍت ٭تتاج األمر إذل تفصيل ،لكن أشَت ىنا ىذا الذي ذكره ،أو -يعٍت نعم ،-ىذا الذي يتعلق هبذه
الفقرة أو هبذا ا١توضوع ،والذي ذكره ابن الصبلح ،ووافقو ابن كثَت من التفريق بُت مذىب البخاري ومذىب
مسلم.
ىذا ىو الصحيح أف بينهما فرؽ ،بينهما فرؽ ُب ىذه القضية ا٠تاصة ،وىي أف البخاري يشًتط ثبوت
اللقي ،ومر بنا أف ابن كثَت ذكر من ٦تيزات صحيح البخاري اليت قُدـ فيها على صحيح مسلم ماذا؟ أف
البخاري يشًتط ثبوت اللقي ولو مرة واحدة ،وىذا ىو الصحيح مهما قيل ُب ىذه ا١تسألة ومهما ُكتب،
فالصحيح أف بُت البخاري وبُت مسلم فرقا يسَتا ُب ىذه النقطة ا١تعينة ،وىو -يعٍت -اشًتاط ثبوت اللقي.
ومسلم -رٛتو اهلل -أطاؿ ُب ا١تقدمة ُب التشنيع على ىذا القوؿ ،ومناقشة ىذه ا١تسألة -يعٍتٖ -تتاج
إذل وقت ،أو ٖتتاج إذل شرح طويل .اكتفي هبذا.
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يبقى النقل عن أيب عمرو الداين ،وعن القابسي- ،يعٍت -مىت أبو عمرو الداين ىذا؟ ُب أي عصر
والقابسي كذلك؟ كبل٫تا ُب عصر متأخر- ،يعٍت -ىذه الشروط :اشًتاط أيب عمرو الداين أف يُعرؼ بطوؿ

الصحبة ،أبو ا١توفر السمعاين ىو الذي اشًتط طوؿ الصحابة -يعٍت -ىذه دل يؤخذ هبا ،فلو يلقاه مرة
واحدة وىو ثقة ،ويروي عنو ،بل لو يكاتبو ،فهذا ٍ
كاؼ ُب -يعٍت -الرواية عنو ،أو ُب اتصاؿ اإلسناد،
وكذلك أف يكوف معروفا بالرواية عنو ،ىذا أيضا يكتفى.
بعض احملدثُت ال يسمع من شيخو إال كم من حديث؟ إال حديث ،ويصرح ىو ويقوؿ :دل أٝتع منو
اٟتديث الفبلين ،أو يقوؿ العلماء :دل يسمع منو إال اٟتديث الفبلين ،وىذا كثَت ،ليس بالقليل ،فهذه
اشًتطت مىت؟ ُب وقت متأخر ،وال اعتبار ٢تا ،فهذا يذكره احملدثوف ُب كتب ا١تصطلح -كما
الشروط ُ
ذكرت ،-يذكروف أمورا خارج كبلـ احملدثُت األوائل ،أو خارج ما اصطلحوا عليو ،أو ما اشًتطوه من باب
الفائدة.
وكذلك قوؿ ا لقابسي :أدركو إدراكا بينا ،ىذا يدخل ُب شرط مسلم ،فمسلم يشًتط أف يدركو إدراكا،
يعٍت -يسميو إمكاف اللقي ،قاؿ :وأمكن لقاء بعضهم بعضا ،اآلف عندنا عنواف جديد أدخلو أيضا ابنكثَت ُب ا١تعضل ،اآلف الذي مر قبل قليل ،ما ىو الذي أدخلو ُب ا١تعضل أيضا؟ ىو ا١تعنعن ،اآلف عندنا
إسناد آخر ،مصطلح آخر يسمونو ا١تؤنن أو ا١تؤنأف- ،يعٍت -الذي فيو الرواية بصيغة أف فبلنا قاؿ مثبل ،أو
أف فبلنا ذكر ،أو أف فبلنا دخل .يقرأه األخ يتفضل مشكورا.
اإلسناد المؤنن
وقد اختلف األئمة فيما إذا قاؿ الراوي" :أف فبلنا قاؿ" ،ىل ىو مثل قولو" :عن فبلف" ،فيكوف ٤تموال
على االتصاؿ حىت يثبت خبلفو ،أو يكوف قولو" :إف فبلنا قاؿ" دوف قولو "عن فبلف" ،كما فرؽ بينهما
أٛتد بن حنبل ،ويعقوب بن شيبة ،وأبو بكر الربد٬تي ،فجعلوا "عن" صيغة اتصاؿ ،وجعلوا "إف فبلنا قاؿ
كذا" ُب حكم االنقطاع حىت يثبت خبلفو.
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وذىب اٞتمه ور إذل أنو ما سوى ُب كوهنما متصلُت قالو ابن عبد الرب ،و٦تن نص على ذلك :مالك بن
أنس ،وقد حكى ابن عبد الرب اإلٚتاع على أف اإلسناد ا١تتصل بالصحايب سواء فيو أف يقوؿ :عن رسوؿ اهلل
 أو قاؿ رسوؿ اهلل  أو ٝتعت رسوؿ اهلل . 
نعم ىذا يسمونو اإلسناد ا١تؤنن وا١تؤنأف -كما ذكرت ،-وقد ذكر ابن الصبلح -رٛتو اهللُ -ب قبوؿ
اإلسناد ا١تؤنن أف فبلنا قاؿ كم ذكر من قوؿ؟ كم من قوؿ ذكر؟ ذكر قولُت ،ونسب األوؿ منهما إذل أٛتد
ويعقوب بن شيبة ُ-ب بعض الطبعات يعقوب بن أيب شيبة ،وىذا خطأ ىو يعقوب بن شيبة ،-ونسبو أيضا
إذل أيب بكر الربد٬ت ي ،فيقوؿ ابن الصبلح :جعلوا "عن" صيغة اتصاؿ ،وقولو" :إف فبلنا قاؿ" كذا ُب حكم
االنقطاع حىت يثبت خبلفو ،نعلق على ىذا بػ..
وابن كثَت -رٛتو اهلل -وافق ابن الصبلح على ما ذكره ،وأف ىناؾ ُب ا١تسألة كم من قوؿ؟ أف فيها
قولُت ،وذىب اٞتمهور إذل أهنما سواء ُب كوهنما متصلُت ،بل تقوؿ -يعٍت يعلق على ىذا -بأف كبلـ ابن
الصبلح ىذا -يعٍت -من األشياء اليت تعقبو العلماء فيها ،وقالوا :إنو دل يتمعن ُب أجوبة أٛتد والربد٬تي
ويعقوب بن شيبة ،فليس ُب ا١تسألة اختبلؼ ،ليس ُب ا١تسألة اختبلؼ.
فالعلماء -رٛتهم اهلل٣ -تمعوف على شيئُت ننتبو ٢تما ،ننتبو ٢تما- ،يعٍت -أخوض ُب بعض الدقائق
١تاذا؟ ألف ابن كثَت -رٛتو اهلل -دخل فيها ،وال بأس -يعٍت -معاٞتة مثل ىذه األمور ،انتبو اآلف ،أٚتعوا
على شيئُت إذا عرفنا٫تا نعرؼ أنو ليس ىناؾ اختبلؼ.
إذا قاؿ الراوي مثبل عروة بن الزبَت ،ىذا السؤاؿ الذي وجو لئلماـ أٛتد ،إذا قاؿ الراوي الذي ىو
عروة ،لنفرض إف عائشة قالت :قاؿ النيب  كذا -انتبو لصيغة الرواية -إف عائشة قالت ،قالت ١تن؟ لعروة
إف عائشة قالت :قاؿ النيب  إذف عائشة قالت لعروة إف النيب  كذا ،قاؿ كذا ،ىذا باإلٚتاع متصل ،كما
لو قاؿ عروة ،كما لو جاءتنا الرواية بصيغة :عن عروة عن عائشة ،فهذا باإلٚتاع متصل ،وال خبلؼ فيو.
انتبو للصيغة الثانية ،لو قاؿ عروة :إف عائشة قالت للنيب  كذا وكذا ،فقاؿ ٢تا النيب  كذا ،اآلف عروة
يروي عن عائشة ،أو يروي قصة عائشة؟ ال ،يروي عن عائشة ،اآلف ىذا باإلٚتاع منقطع ،ىذا باإلٚتاع
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من قطع ،مرسل ،يسمونو مرسبل ،ويقولوف :الراوي إذا روى حكاية بػ "أف" وىو دل يدركها فهو مرسل أو
متصل؟ فهو مرسل باإلٚتاع ،ىذا الربد٬تي ،وغَت الربد٬تي ،وقد نقل اإلٚتاع على ىذا ابن ا١تواؽ وغَته،
نقلوا اإلٚتاع على ىذا.
إذف الكبلـ ُب اإلرساؿ واالتصاؿ على صورتُت ،وليس على صورة ،من كبلـ الربد٬تي ويعقوب بن
شيبة وكذلك أٛتد الكبلـ على صورتُت ،واحدة متصلة واألخرى؟ واألخرى مرسلة ،منقطعة ،وبينهما فرؽ
من جهة الرواية ،ومن جهة أيضا -يعٍت -الصيغة.
فإذف ا١تسألة ليس فيها اختبلؼ ،إذا قاؿ الراوي :إف فبلنا قاؿ رل كذا ،أو إف فبلنا قاؿ :قلت كذا
مثبل ،فهذه صيغة رواية ،وىي متصلة مثل "عن" ،أما إذا قاؿ الراوي :إف فبلنا خرج مع النيب  إف فبلنا
دخل على النيب



إف فبلنا قاؿ للنيب



إف فبلنا جاء والنيب ،فهذه كلها مرسلة أو منقطعة إذا قا٢تا

التابعي؟ ىذه كلها مرسلة؛ ألف التابعي ال ٯتكنو أف يكوف قد حضر ،ىذه كلها مرسلة؛ ألف التابعي ال
ٯتكنو قد حضر القصة .طيب ننتبو اآلف ،لو قاؿ عبد اهلل ابن عمر بن ا٠تطاب :إف عمر خرج مع النيب



أو إف عمر قاؿ لنيب  كذا وكذا ،فقاؿ لو النيب  كذا وكذا ،ىذه مرسلة أو متصلة؟ ١تاذا متصلة ؟ ألف
عبد اهلل ابن عمر ٯتكنو أف يكوف قد حضر القصة ،فهذه إذف ليس ُب ا١تؤنن اختبلؼ -يعٍت -ليس فيو
اختبلؼ يذكر ،وإ٪تا ابن الصبلح -رٛتو اهلل -يقولوف دل يتمعن ُب أجوبة ىؤالء األئمة أو ُب كبلمهم على
الفرؽ بُت الصيغتُت.
وأطاؿ ُب ذلك ابن رجب ،وابن حجر -رٛتو اهلل -أطالوا ُب شرح كبلـ العلماء ،واتفاقهم ُب ىذه
ا١تسألة ،وىذا ىو الذي يعرؼ باإلسناد ا١تؤنن أو ا١تؤنأف ،االختبلؼ فيو بسبب اختبلؼ الصيغة ،وليس ىو
اختبلفا ،وإ٪تا ىو اختبلؼ صيغة ،كل واحدة ٢تا حكم ،وفيها اتفاؽ بُت األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -وكثَت
من الباحثُت ما ينتبو ٢تذا الفرؽ ،الفرؽ بُت أف يكوف الراوي قد قصد الرواية بأف ،وأف يكوف قد قصد
حكاية القصة ،كثَت من الباحثُت ما ينتبو ٢تذا.

ٔٗٙ
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طيب عندنا اآلف -نعم -حكى ابن عبد الرب اإلٚتاع على أف اإلسناد ا١تتصل بالصحايب سواء فيو ،ىذا
ما فيو إشكاؿ ،اآلف أيضا ابن كثَت اختصر كبلما البن الصبلح ،اختصره كثَتا ،يلجأ إذل -يعٍت -ىذه
مشكلة ُب االختصار ،أنو قد يقع ،قد يقع ،وإف كاف ابن كثَت -رٛتو اهلل -أجاد ُب ىذا الكتاب ،وأجاد
ُب االختصار ،ولكن قد يقع ُب األسطر األخَتة اليت سيقرأىا القارئ -يعٍت -أدخل أو -يعٍت -تكلم على
عدد من األمور ،نعم أيها الشيخ نعم ،نعرفها اآلف.
إذا أسند الراوي ما أرسلو غيره
وْتث الشيخ أبو عمرو ىا ىنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسلو غَته ،فمنهم من قدح ُب عدالتو بسبب
ذلك إذا كاف ا١تخالف لو أحفظ منو ،أو أكثر عددا ،ومنهم من رجح بالكثرة أو اٟتفظ ،ومنهم من قبل
ا١تسند مطلقا إذا كاف عدال ضابطا ،وصححو ا٠تطيب وابن الصبلح ،وعزاه إذل الفقهاء واألصوليُت،
وحكى عن البخاري أنو قاؿ :الزيادة من الثقة مقبولة.
نعم ىذه ا١تسألة أدخل فيها -يعٍت -فيها قضية ُب ىذه ا١تسألة قضيتاف :القضية األوذل الراوي إذا
أرسل ،أو إذا أسند الراوي ما أرسلو غَته ،ما معٌت أسنده؟ -يعٍت -ذكر فيو صحابيو ما أرسلو غَته ىذا
الغَت ماذا فعل ُب روايتو ؟
دل يذكر الصحايب -يعٍت -اعتربنا أو توصلنا إذل أف الذي أسند وذكر الصحايب قد غلط ،ىل يقدح
ىذا فيو أو ال يقدح فيو ؟
ىذه مسألة ،قضية ،وىي تأثَتىا على الراوي نفسو ،على عدالتو وضبطو ،عندنا مسألة العدالة ،إذا
تع مد الراوي اإلسناد ،الزيادة ُب اإلسناد ،ما حكم ىذا؟ يقدح ُب عدالتو أو ال يقدح؟ ىذا يقدح ببل
إشكاؿ ،يقدح ُب عدالتو ،ويعترب كذبا ،إذا دل يتعمد الراوي وزاد ُب اإلسناد الصحايب ما حكمو؟

ٔٗٚ
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مر بنا ىذا :قضية أف العلماء -رٛتهم اهلل -يعرفوف ضبط الرواة ٔتقارنة مرويات بعضهم ببعض ،فإذا
رأوا أف الراوي ٮتطئ ،ما يرويو غَته مرسبل يرويو ىو متصبل ،وما يرويو غَته موقوفا يرويو ىو مرفوعا ،أو
العكس كذلك أيضا ،فهذا مىت ٮتل بضبطو؟
عرفنا مىت ٮتل بالعدالة؟ ٮتل بالعدالة مىت؟ إذا تعمد ،مىت ٮتل بالضبط؟ أو ىو ٮتل بالضبط ،لكن
درجة اإلخبلؿ ىذه ٗتضع ألي شيء؟ لكثرة ا١تخالفة وقلتها ،إذا كاف ٮتالف قليبل- ،يعٍت -لو عدد من
األحاديث خالف فيها ،فهذا ىو الذي يقولوف :ثقة لو ،أو يقولوف :ثقة ،ويعٍت ينزلونو عن درجة من يقولوف
فيو :ثقة ثبت ،أو ثقة حافظ ،أو ثقة ثقة ثقة مثبل ،ينزؿ قليبل ،وكلما كثرت ا١تخالفات ُب حديثو نزلت
درجتو.
ىذه طريقة العلماء -رٛتهم اهللُ -ب -يعٍت -إحدى الوسائل ُب معرفة ضبط الرواة وعدالتهم ،ىي
مقارنة مرويات بعضهم ببعض ،فبالنسبة للضبط إذا قلت ا١تخالفة تسا٤توا فيو ،ودل ينزلوه عن درجة الثقة؛
ألهنم يقولوف :من ذا الذي ال يغلط؟
وما معٌت ى ذه الكلمة ؟ يعٍت أف كل إنساف عرضة للخطأ ،ولكنو إذا كثر منو ،حفظوا عليو شيئا وشيئا
وشيئا قالوا :ثقة لو أوىاـ ،فإذا زاد قالوا :صدوؽ ،فإذا زاد قالوا :صدوؽ ٮتطئ ،صدوؽ سيئ اٟتفظ ،فإذا
زاد وانضم إذل ذلك أمور ،قد ينضم إذل ذلك أمور أخرى ،مثل أف يتفرد بأشياء ،فرٔتا ينزلونو إذل درجة
الضعيف.
فإذا كثر منو ذلك صار ال يبارل ،أكثر أحاديثو خطأ أنزلوه إذل درجة ا١تًتوؾ ،ىذا إذا دل يكن يتعمد،
وقالوا :مًتوؾ اٟتديث مع صبلحو ،وكذا وكذا؛ ألهنم -رٛتهم اهلل -يعٍت مسألة التعمد ىذه ،وإف كاف رٔتا
ال تتبُت كثَتا.
و٢تذا نرى االختبلؼ ب ُت أف يقوؿ واحد :إنو يكذب ،وبُت أف يقوؿ :إنو صدوؽ ال يتعمد الكذب؛
ألف مسألة النية ىذه مرجعها إذل أي شيء؟ مرجعها إذل القلب ،وإ٪تا -يعٍت -اهلل أعلم ،وإ٪تا العلماء -
رٛتهم اهلل -٭تكموف ْتسب ما لديهم من قرائن ،فا١تقصود أف ىذه -تأثَت ا١تسألة ىذه اليت ذكرىا -تأثَتىا

ٔٗٛ
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على الراوي ،ىو ذكر مسألتُت اآلف -ابن كثَت :-قضية تأثَت ا١تخالفة على الراوي ،وىذه ىي اليت ذكرهتا
اآلف ،وذكروا القضية الثانية تأثَتىا على ا١تروي.
ما معٌت تأثَتىا على ا١تروي؟ يعٍت إذا روى الراوي حديثا وأرسلو ،ورواه غَته وأسنده نقبل قوؿ َمن؟

نقبل قوؿ َمن؟ ذكر -يعٍت -ثبلثة أقواؿ ،قاؿ :منهم من رجح بالكثرة أو اٟتفظ ،ومنهم من قبل ا١تسند
مطلقا إذا كاف عدال ضابطا ،وصححو َمن؟ ىذا القوؿ؟ ا٠تطيب وابن الصبلح ،وعزاه إذل الفقهاء

واألصوليُت.

وحكى عن البخاري أنو قاؿ :الزيادة من الثقة مقبولة ،بس تقولوف أيضا كذلك ىذه اٟتكاية ،وىذه
األقواؿ ُب ىذه القضية ،يقولوف :إف ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهلل -أخذىا نظريا من كبلـ ا١تتكلمُت ،وذكر
أربعة أقواؿ -يعٍت -لو ٨تصي من تعقب ا٠تطيب ،وتعقب ابن الصبلح ُب ىذه القضية ،ٯتكن يبلغوف أكثر
من عشرة.
وقالوا إف ابن الصبلح -رٛتو اهلل -ىنا اختار أف الصواب مع َمن؟ إذا روى شخص حديثا مرسبل،
ورواه شخص أو أكثر مسندا اختار قوؿ َمن؟ ىنا تسمى ىذه القضية تعارض الوصل واإلرساؿ ،اختار قوؿ
َمن ىنا اآلف؟ رجح قوؿ َمن؟ ابن الصبلح وا٠تطيب كذلك؟ رجح أف الصواب مع َمن؟ مع ا١تسند ،وعزاه

إذل الفقهاء واألصوليُت ،وىذا الذي رجحو ا٠تطيب وابن الصبلح يقولوف :إنو ليس ىو مذىب َمن؟ ليس

ىو مذىب احملدثُت.

الًتجيح دائما للمسند ليس مذىب احملدثُت ،وحىت إف ا٠تطيب -رٛتو اهلل -يقولوف ألف كتابا ٝتاه..
ا١تهم ُب كتاب اٝتو "٘تييز ا١تزيد ُب متصل األسانيد" ،وىناؾ كتاب ُب مبهم ا١تراسيل للخطيب البغدادي ،دل
يسر فيهما على ما اختاره ىنا- ،يعٍت -خالف تطبيقو تنظَته ،ما سار عليو ُب كتابيو أو ُب كتبو.
يقولوف :إنو ىو مذىب احملدثُت ،ما ىو مذىب احملدثُت إذف؟ اآلف القوؿ ىذا عزاه ابن الصبلح إذل
َمن؟ وأصاب ُب ذلك ،عزاه إذل َمن؟ إذل اختيار ا٠تطيب وإذل الفقهاء ،ىذا ال إشكاؿ فيو ،ولكن ال بد

من معرفة من نبحث ُب مصطلحو.

ٜٔٗ
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ال بد من معرفة مذىب من ُب ىذه القضية ا١تهمة ،وىم احملدثوف :ابن رجب وابن حجر وابن ا١تلقن و
وٮتتار منهج َمن؟ احملدثُت ،وىو أهنم
البقاعي والعبلئي وٚتاعة كثَتوف نبهوا إذل أنو كاف ينبغي أف يُذكر ىنا ُ

ي قولوف :مذىب احملدثُت باختصار ُب ىذه القضية أهنم يقولوف :األمر يدور ُب ترجيح ا١ترسل أو ا١تسند مع
أي شيء يدور؟ يدور مع القرائن ،ليس ىناؾ قاعدة بأف نقوؿ الراجح دائما ا١ترسل ،وال أف نقوؿ الراجح
دائما ا١تسند ،وال أف نقوؿ الراجح دائما مع األحفظ ،أو مع األكثر.
ل يس ىناؾ قاعدة مطردة ُب ترجيح شيء على شيء ُب ىذا ا١توضوع ا١تهم ،ونبلحظ -الحظوا معي يا
إخواف نقطة مهمة -أنا إذا رجحنا قبوؿ ا١تسند ،قبوؿ قوؿ ا١تسند دائما ،ارجعوا إذل شروط اٟتديث
الصحيح ماذا اشًتطنا فيو؟ ماذا اشًتطوا ُب شروط اٟتديث الصحيح؟ ُب الشرطُت األخَتين أال يكوف شاذا
وأال يكوف معلبل ،إذا قبلت قوؿ ا١تسنِد دائما ألغيت الشرط األخَت الذي ىو ماذا؟ الذي ىو شرط ا١تعلل.
وقد نص ابن دقيق العيد -رٛتو اهلل -على أف الفقهاء واألصوليُت ال يشًتطوف ىذين الشرطُت اللذين
٫تا ماذا؟ الشذوذ والعلة ،وىذا ىو معٌت كبلـ ابن دقيق العيد أهنم يقولوف :إذا تعارض وصل وإرساؿ
فاٟتكم دائما ١تن؟ ١تن وصل أو ١تن أرسل عندىم؟ ١تن وصل ،ىؤالء ىم الفقهاء.
ولكن ال بد ىنا من معرفة مذىب احملدثُت ،الذي ىو أهنم يديروف األمر مع القرائن ،فإف ترجح أف
ا١تسنِد ىو ا١تصيب انتفت العلة ،وإف ترجح أف ِ
ا١ترسل ىو ا١تصيب صار اٟتديث دل يتوافر فيو الشرط األخَت
الذي ىو ماذا؟ أال يكوف معلوال.
يبقى القضية ،وىي نقلهم عن البخاري أنو قاؿ :الزيادة من الثقة مقبولة ،ننتبو ٢تذه النقطة ،وىي أف
البخاري دل يقل ىذا مطلقا ،وإ٪تا يتكلم على حديث بعينو ،الذي ىو حديث  :ال نكاح إال بورل



.
إذف كبلـ البخاري على إطبلقو أو ٓتصوص حديث معُت؟ ال يصح االستدالؿ بو على أف دائما من
زاد ىو ا١تصيب ،أو أف زيادتو مقبولة ،فهذا كبلـ البخاري ،نبهوا أيضا إذل أنو إ٪تا البخاري يتكلم على
إسناد بعينو ،وىذه ا١توضوعات بينها تداخل؛ و٢تذا يقولوف الذي اختار مذىب الفقهاء واألصوليُت ىنا،

ٓ٘ٔ
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واختار ىناؾ ُب التعريف ٜتسة الشروط يكوف بُت قوليو تضاد وتعارض ،ويعٍت مثل ىذا األمر -مصطلح
اٟتديث -دقيق جدا ،ينبغي للشخص أف يتنبو ١تا ٮتتار من مصطلحات ،وما ٮتتار من قواعد؛ لئبل يكوف
بُت كبلمو تعارض.
وكذلك قضية التعارض بُت التنظَت والتطبيق ،ىذه أمر مهم ،نبلحظ أف ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهلل-
يعٍت ُب كتابو "ا١تزيد ُب متصل األسانيد" ،وكتابو ُب مبهم ا١تراسيل- ،يعٍت -مشا على منهج احملدثُت ،حىت
بل قالوا :إنو رٔتا بالغ ُب تطبيق العلل ،رٔتا -يعٍت -يقولوف ،ولكنو ىنا اختار ىذا ،اختار أف القوؿ قوؿ من
وصل دائما ،ويعٍت جل من ال ٮتطئ.
ىذا معنا اآلف النوع الثاين عشر ،الذي ىو ا١تدلس ،نعم .تفضل.

النوع الثاني عشر المدلس
تدليس اإلسناد
والتدليس قسماف :أحد٫تا :أف يروي عمن لقيو ما دل يسمعو منو ،أو عمن عاصره ودل يلقو ،مو٫تا أنو
قد ٝتعو منو ،ومن األ وؿ قوؿ علي بن خشرـ :كنا عند سفياف بن عيينة ،فقاؿ :قاؿ الزىري كذا ،فقيل لو:
أٝتعت منو؟ ىذا قاؿ :حدثٍت بو عبد الرزاؽ عن معمر عنو ،وقد كره ىذا القسم من التدليس ٚتاعة من
العلماء وذموه ،وكاف شعبة أشد الناس إنكارا لذلك ،ويروى عنو أنو قاؿ :ألف أزين أحب إرل من أف أدلس.
قاؿ ابن الصبلح :وىذا ٤تموؿ منو على ا١تبالغة والزجر ،وقاؿ الشافعي :التدليس أخو الكذب ،ومن
اٟتفاظ من جرح من ُعرؼ هبذا التدليس من الرواة ،فرد روايتو مطلقا ،وإف أتى بلفظ االتصاؿ ،ولو دل
يعرؼ أنو دلس إال مرة واحدة ،كما قد نص عليو الشافعي -رٛتو اهلل ،-قاؿ ابن الصبلح :والصحيح
التفصيل بُت ما صرح فيو بالسماع فيقبل ،وبُت ما أتى فيو بلفظ ٤تتمل فَتد.
قاؿ :وُب الصحيحُت من حديث ٚتاعة من ىذا الضرب كالسفيانَُت واألعمش وقتادة وىشيم وغَتىم.
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قلت :وغاية التدليس أنو نوع من اإلرساؿ ١تا ثبت عنده ،وىو ٮتشى أف يصرح بشيخو ُفَتد من أجلو،

واهلل أعلم.

نعم ،ىذا التدليس ،ىذا القسم األوؿ من التدليس ،ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -أف التدليس على
قسمُت :أحد٫تا ىذا األوؿ ،يسمى تدليس اإلسقاط ،أو -يعٍت -أنا أٝتيو كذا تدليس اإلسقاط ،وىو أف
يُسقط ا١تدلس راويا من اإلسنادٍ ،ب نقسمو -ىذا القسم أيضا يقسمونو -إذل قسمُت ،ىذا القسم األوؿ
يقسم إذل قسمُت ،ذكر ابن كثَت أحد٫تا ،ودل يذكر اآلخر؛ ألنو قليل ،ليس بالكثَت.

القسم األول الذي ذكره :ىو أف يكوف اإلسقاط من أوؿ اإلسناد ،بأف يسقط ا١تدلس شيخو ،وقد
يسقط معو أيضا غَته.
والقسم الثاني :أف يكوف اإلسقاط من وسط اإلسناد ،وىو الذي يسمونو تدليس التسوية ،وىذا ما
ذكره ابن كثَت نًتكو.
نعود إذل القسم األوؿ الذي ىو اإلسقاط من أوؿ ،من مبدأ اإلسناد ،يسقط ا١تدلس شيخو ،فهذا
القسم ْتث فيو ابن كثَت عددا من األمور ،أو ذكر فيو عددا من األمور ،أو٢تا :تعريفو ،ماذا قاؿ ُب تعريفو؟
أف يروي عمن لقيو ما دل يسمعو منو- ،يعٍت -يروي عن شيخو أحاديث أو يروي عنو حديثا واحدا دل
يسمعو منو ،بأي صيغة يرويو؟ بأي صيغة؟ يرويو بصيغة ٤تتملة.
أما لو رواه بصيغة صر٭تة ُب االتصاؿ فهذا ماذا يسمى؟ كذب ،وىذا ال يفعلو الرواة الثقات ،قد يفعلو
بعض الكذاب ُت ،ىذا كذب ،لو رواه بصيغة صر٭تة ُب االنقطاع ىل ىو تدليس أو ليس بتدليس؟ لو رواه
بصيغة صر٭تة ُب االنقطاع ،لو قاؿ :بلغٍت عن فبلف أو نُبئت عن فبلف ،ىذا ليس بتدليس؛ ألنو صرح
باالنقطاع ،مىت يكوف تدليسا إذف؟ إذا رواه بصيغة ٤تتملة للسماع ،مثل :قاؿ وذكر أو عن ،فهذه صيغ
٤تتملة للسماع وعدمو ،فهذا أف يروي الراوي عمن لقيو ما دل يسمعو منو أو عمن عاصره ودل يلقو مو٫تا أنو
ٝتعو منو.
إذف ىذا القسم -الذي ىو اإلسقاط من مبدأ اإلسناد -على صورتُت:
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الصورة األولى أف يروي عن شيخو ما دل يسمعو منو ،ومثل لو ابن كثَت أو تبعا البن الصبلح بتدليس
ابن عيينة ،أحيانا رٔتا يدلس عن الزىري ،الزىري من كبار شيوخ من؟ سفياف بن عيينة ،ولكنو ُب بعض
األحاديث دل يسمعها منوٝ ،تعها من شخص آخر فماذا يفعل سفياف بن عيينة؟ يرويها عن الزىري
مباشرة.
يفعل ىذا أحيانا ،ويفعلو ىشيم ُب بعض شيوخو ،ويفعلو األعمش ،ومع ٣تاىد ،ومع غَته ،ومع
إبراىيم النخعي ،يفعلونو -يعٍت -لو شيخ معروؼ بالرواية عنو ،ولكن ُب أحاديث دل يسمعها منو ،فَتويها
عنو مباشرة بصيغة ٤تتملة للسماع ،فهذا يسمونو تدليسا.
الصورة الثانية :يروي عن شخص دل يسمع منو أصبل ،وإ٪تا ىو وإياه ُب عصر واحد ،و٦تن يفعل ىذا
كثَتا يفعلو كثَتا سعيد بن أيب عروبة ،ويفعلو قتادة ،ويفعلو اٟتسن البصري ،ويفعلو ٚتاعة من الرواة ،يرووف
عمن عاصرىم بصيغة ٤تتملةِ ،دلَ يسمى ىذا تدليسا؟ األوؿ واضح أنو تدليس١ ،تاذا يسمى ىذا تدليسا؟
ألنو يوىم أنو قد ٝتع منو وىو دل يسمع منو ،فهذا يسمونو تدليسا.
و٨تن نعرؼ ُب كتب ا١تصطلح ا١تتأخرة تبعا البن حجر -رٛتو اهلل -أنو خص التدليس -اآلف كم معنا
من صورة للتدليس ُب مبدأ اإلسناد؟ صورتاف ابن حجر -رٛتو اهلل -تبعا لبعض األئمة مثل البزار ومثل
الشافعي ومثل ابن رشيد -خصوا التدليس بالصورة األوذل اليت ىي أف يروي عن شيخ قد ٝتع منو.
والصورة الثانية ٝتوىا اإلرساؿ ا٠تفي ،ولكن للتنبيو ٚتهور العلماء أو استعماؿ ا١تتقدمُت التدليس ُب
الصورتُت كما نقلو ابن الصبلح ،ووافقو ابن كثَت ىنا ،بس أنبو عليو لئبل -يعٍت -يقع التباس.
فاستخداـ األئمة -رٛتهم اهلل -يقولوف مثبل ،يصفوف فعل سعيد بن أيب عروبة ُب روايتو عن الزىري،
ُب روايتو عن ىشاـ ابن عروةُ ،ب روايتو عن ٚتاعة عدىم اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -يطلقوف على ىذا
تدليسا ،يقولوف يدلس يروي فبلف عن فبلف ودل يسمع منو ،إ٪تا يدلس عنو ،ىذا كثَت دل ٯتثل لو ابن كثَت،
ىذا من أمثلتو رواية سعيد بن أ يب عروبة عن ىشاـ بن عروة ،وعن عبيد اهلل بن عمر ،وعن ٚتاعة دل يسمع
منهم .نعم.
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ُب نقطة ثانية تكلم عليها ابن كثَت -رٛتو اهلل ،-وىو أف ٚتاعة من العلماء عابوا التدليس وذموه ،ذـ
التدليس ،ومنهم على رأس من ذمو من؟ الذي اشتهر -رٛتو اهلل -بعنايتو باتصاؿ األسانيد ،وعنايتو بسماع
الرواة بعضهم من بعض ،حىت أنو -رٛتو اهلل -ىذا شعبة لو فضل كبَت٨ ،تن نعرؼ شعبة ُب جرح الرواة،
ىو الذي تشدد ُب جرح الرواة وتتبعهم ،ىذا مشهور عنو ،لكن لو فضل كبَت ُب جانب آخر ُب السنة،
وىو العناية بأي شيء؟ باتصاؿ األسانيد.
كاف -رٛتو اهلل -يعٍت كمن يقوؿ :وقف شعره من كثرة اإلرساؿ ،رأى أف اإلرساؿ كثَت جدا عند
الرواة ،كاف يقوؿ :لو أتيت إذل ٤تدث ،ووفرت عنده ٓتمسة أحاديث ،عند التحقيق يتبُت لك أف ثبلثػة من
ىذه األحػاديث دل يسمعها .فشدد -رٛتو اهلل- ،-وإف شاء اهلل تعاذل -يعٍت مأجور ىو ُب ذلك ،ويعٍت لو
فضل كبَت على السنة وعلى حفظها ُب تشدده ،وبعده شدد األئمة ،وكانوا قبلو أيضا يبحثوف عن السماع،
ولكن شعبة -رٛتو اهلل ،-حىت أف بعض الرواة وىو سفياف بن عيينة ،روى حديثا كلو فيو ،حدثنا فبلف،
حدثنا فبلف ،وُب هنايتو قاؿ :ىذا من بابة شعبة أو ىذا يعجب شعبة١ ،تاذا ؟.
ألف فيو صياغة التحديث ،وكاف-رٛتو اهلل -إذا جاء إذل ر ٍاو فيو عسر ،من ىو الراوي الذي فيو عسر؟
يعٍت ىو الراوي الذي ال يقبل ا١تناقشة ،وال يقبل أف يقاؿ لو :أعد اٟتديث ،وال يقبل أف يقاؿ لو :ىل
ٝتعت اٟتديث؟ يأنف من ذلك ،كاف رٔتا يوسط أحدا؛ ألف الرواة يذكروف لشعبة من كثرة تنقيبو عن
السماع ،وتنقيبو ،فبدؿ أف يسأؿ ىو ماذا يفعل؟ يوصي غَته أف يسأؿ.
ُب ذلك جاء ُب قصة ،أنو أوصى ٝتاؾ بن حرب أف يسأؿ عبد الرٛتن بن القاسم :ىل ٝتع ىذا
اٟتديث من أبيو؟ ،فلما خرجوا قاؿ لو ،فسألو فقاؿ :نعمٝ ،تعتو ،سألو ٝتاؾ دل يسألو شعبة ،خاؼ شعبة
منو يقوؿ :كاف فيو عسر أو كذا ،فلما خرجوا قاؿ لو ٝتاؾ :استوثقت لك منو يا شعبة ،يعٍت :استوثقت
لك ،يعٍت أنو قد ٝتع منو ،ولو أخبار طرائف ُب توقيف ،يسمونو التوقيف.
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ا١تهم أنو لو أخبار كثَتة ُب توقيف الرواة وسؤا٢تم عن السماع ،وُب بعض األحياف يستحلف الراويُ ،ب
حد يث النهي عن بيع الوالء وىبتو ،استحلف عبد اهلل بن دينار أنو ٝتع ىذا اٟتديث من ابن عمر ،فحلف
لو أنو ٝتعو ،فكاف بعد يقوؿ :لو أذف رل عبد اهلل بن دينار لكنت قبلت رأسو.
يعٍت ا١تهم أنو كاف يكره التدليس ،ونقل عنو ابن الصبلح ىذه الكلمة وىي معروفة ،شعبة -رٛتو اهلل-
أكثر من قولو :ألف أزين ،يعٍت حىت يقوؿ :ألف أزين ،أحب إرل من أف أروي عن أباف بن أيب عياش وعن
فبلف ،ويقوؿ :ألف أخر من السماء ،أحب إرل من أف أقوؿ :قاؿ فبلف وأنا دل أٝتعو منو ،فعقب عليو
الذىيب -رٛتو اهلل -فقاؿ :ىذا واهلل ىو الورع ،عقب على كلمة شعبة.
ولو أخبا ر كثَتة ُب التدليس ،ىو الذي يقوؿ :كنت أتفقد قتادة ،كاف عنده أصحابو ،وكاف يروي ٢تم
يدلس ،يصرح بالتحديث ما يصرح بالتحديث ،ما يناقشونو ُب ذلك ،يرسل ما يرسل ،فلما جاءه شعبة
صار يسألو ،إذا ساؽ لو إسنادا مرسبل قاؿ لو :أين إسنادؾ؟ فيضجر قتادة ،فحدث مرة شعبة فقاؿ لو
قتادة :من حدثك؟ فقاؿ :تسألٍت وتأىب علي أف أسألك.
فكاف بعد يسند لشعبة -رٛتو اهلل ،-وكاف شعبة يقوؿ :كنت أتفقد فم قتادة ،إذا قاؿ :حدثنا وٝتعت،
حفظت ،وإذا قاؿ :قاؿ فبلف ،وذكر فبلنا دل ألتفت؛ ٢تذا فهو -رٛتو اهلل -تشدد ُب التدليس ،ولو
كلمات ،وغَته كذلك أيضا مثل قوؿ الشافعي :التدليس أخو الكذب ،ومثل قوؿ وكيع :ال ٭تل تدليس
الثياب ،فكيف تدليس اٟتديث؟ لكن مع ىذه اٟتملة على التدليس ،إال أف دل يستطيعوا القضاء على
ا١تدلسُت ،ما استطاعوا.
ىناؾ عند احملدثُت شيء يسمونو شهوة اٟتديث ،يعٍت :الرغبة ُب روايتو واإلكثار منو ،أحيانا ال يستطيع
احملدث أف ،ا١تهم ىذه اٟتملة دل تؤت ٙتارىا ،أو آتت ٙتارىا ولكنها يعٍت إذل درجة معينة ،فبقي التدليس
وبقيت أحكامو ،فوجد مدلسوف ،ويعٍت تتبعهم األئمة ،ومنهم سفياف بن عيينة ،وإف كاف قليل التدليس
يعٍت نسبيا ،ومنهم قتادة ومنهم األعمش ،ومنهم ىذا ُب الثقات ،وأما غَت الثقات ُب التدليس كثَت أيضا،
منهم ىشيم.
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اآلف سيدخل ابن كثَت أو بعد قليل ،ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -النقطة الثالثة ،األوؿ :حكم التدليس ُب
نفسو ،النقطة الثالثة قولو" :ومن اٟتفاظ من جرح ،ومن عرؼ هبذا التدليس من الرواة".
ىذا حكم رواية ا١تدلس ،ونبلحظ أف ابن كثَت -رٛتو اهلل -اختصر ىنا أيضا ،فتداخل ا١توضوع ،أوال
ىنا ُب ىذه ،من قولو :ومن اٟتفاظ من جرح ،من عرؼ هبذا التدليس من الرواة" ،فرد روايتو مطلقا ،وإف
أتى بلفظ االتصاؿ ،ىذا اعتربوه جرحا ُب الضبط ،أو جرحا ُب العدالة؟ جرحا ُب عدالتو ،ولكن تعلق على
ىذا تقوؿ :ىذا يعٍت ليس الذي عليو العمل ،وال يعرؼ عن أحد من احملدثُت أنو رد رواية ا١تدلس ،وإف
صرح باالتصاؿ ،وإ٪تا الذي قاؿ هبذا- :يعٍت نظريا -ىو اإلماـ ابن حزـ -رٛتو اهلل -مع بعض التقييد.
فا١تهم أف الذي قولو :ومنهم من جرح ،من عرؼ هبذا التدليس من الرواة ،فرد روايتو مطلقا ،وإف أتى
بلفظ االتصاؿ" ،ىذا ال يعرؼ ،يعٍت ليس مذىبا للمحدثُت ،بل شعبة الذي شدد وقاؿ :ألف أزين ،وقاؿ:
ألف أخر من السماء ،قبل رواية من؟ قبل رواية ا١تدلسُت ،إذا صرحوا باالتصاؿ ،كما مر معنا قبل قليل ُب
قتادة.
نبلحظ أف ابن كثَت -رٛتو اهلل -قاؿ " :فرد روايتو مطلقا ،وإف أتى بلفظ االتصاؿ ،ولو دل يعرؼ أنو
دلس إال مرة واحدة ،كما قد نص عليو الشافعي -رٛتو اهلل ،"-نبلحظ ىذا التداخل الذي أعنيو ،قوؿ
الشافعي ،الشافعي دل يرد الرواية مطلقا ،بس ىنا نأٌب إذل مذىب احملدثُت ،أو مذاىب احملدثُت ،أو٢تا قوؿ
الشافعي ،وىو أف الشافعي -رٛتو اهلل -يقوؿ :ا١تدلس إذا دلس مرة واحدة ال أقبل حديثو ،إال إذا صرح
باالتصاؿ.
إذف الشافعي دل يرد رواية ا١تدلس مطلقا ،فابن كثَت من االختصار تداخل عليو الكبلـ ،أو داخل بعضو
ُب بعض ،ويعٍت ىذا من مساوئ االختصار ،أنو رٔتا أدى إذل ىذا ،رٔتا أدى إذل بعض ا٠تلل ،فقولو" :ولو
دل يعرؼ أنو دلس إال مرة واحدة" ،الشافعي نص ُب الرسالة على أنو يقبل التدليس ،يقبل رواية ا١تدلس
مىت؟ إذا صرح باالتصاؿ.
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فرواية ا١تدلس ،ال إشكاؿ ُب ،ليس ّترح عند الشافعي ،ولكنو توثق للرواية ،فاشًتط أف يصرح ا١تدلس
بالتدليس ،ولو كاف قد دلس مىت؟ مرة واحدة ،يقولوف :إف الشافعي -رٛتو اهلل -تشدد ُب ىذا ،حيث أف
ا١تدلس ولو دلس مرة واحدة ،ال بد من تصر٭تو بالتحديث ُب ٚتيع رواياتو ،والذي عليو العمل عند
احملدثُت ،أف الذي يشًتط تصر٭تو بالتحديث ىو من؟ الذي عرؼ بالتدليس ،وأكثر منو ،واشتهر عنو
التدليس ،فهذا ىو الذي يشًتط ،فتقولوف :ىذا قوؿ الشافعي -رٛتو اهلل.-
ابن ا١تديٍت -رٛتو اهلل -سئل ،سئل ابن ا١تديٍت ،سألو يعقوب بن شيبة :ا١تدلس إذا دل يقل :حدثنا
وأخربنا ،يقبل قولو؟ قاؿ :إذا كاف مكثرا من التدليس ،ال يقبل حىت يقوؿ حدثنا ،وكذلك جاء عن ابن
معُت أيضا ،ما ٯتكن أف يلحق هبذا ،ويظهر رل -واهلل أعلم -أف ىذا ىو ا١تذىب الوسط ُب مسألة قبوؿ
رواية ا١تدلس.
أنو يعٍت إذا عرؼ بالتدليس واشتهر بو مثل األعمش ومثل ىشيم ،على تفاصيل ُب ذلك ما أطيل هبا،
ومثل قتادة أنو ال بد من تصر٭تو بالتحديث ،وىذا ىو الذي عليو ،وىشيم ،وىذا ىو الذي عليو ،يقوؿ:
وُب الصحيحُت من حديث ٚتاعة من ىذا الضرب :كالسفيانُت واألعمش وقتادة وىشيم وغَتىم.
ىذا يعٍت ىؤالء معروفوف بالتدليس ،فأصحاب الصحاح وال سيما البخاري ومسلم ،ٮترجوف ٢تؤالء
ا١تدلسُت إذا صرحوا بالتحديث ،وكذلك ٮترجوف ٢تم ما عنعنوا فيو ،بقرائن أخرى أيضا ما أطيل فيها ،يعٍت
ولو دل يصرحوا بالتحديث ،لكن إذا أمن تدليسهم ،أو إذا دل يكن لتدليسهم تأثَت بأمور أخرى ما أطيل
هبا.
ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -أف التدليس اعتذار ،اعتذار عن ا١تدلسُت ،أنو نوع من اإلرساؿ ١تا ثبت
عنده ،بس قولو١ :تا ثبت عنده ،ىذه ىي اليت يعٍت يوضع عندىا عبلمة استفهاـ ،أحيانا ا١تدلس يسقط
الضعيف ،إذف اٟتديث ثبت عنده أو دل يثبت عنده؟ وال سيما ُب قوؿ ابن كثَت :وىو ٮتشى أف يصرح
بشيخو فَتد من أجلو ،إذف ىو أسقط ماذا؟ ثقة أو ضعيفا ىنا؟ أسقط ضعيفا ،فقولو١ :تا ثبت عنده ،ىذه
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فيها إشكاؿ ،بل ىو ي سقط أحيانا ولو للفظة ،لكن يدلسوف يعٍت يدلسوف ألغراض ،وكما ذكرت ىو
شهوة.
ىشيم -رٛتو اهلل -أٟتوا عليو كثَتا جدا أف يًتؾ التدليس ،أٟتوا عليو كثَتا ولكنو دل يًتكو ،ويتلذذ ىو،
يعٍت مثلما تقوؿ :يعمي على التبلميذ ،ويعٍت كأنو ٔتعٌت االختبار ،أو ٔتعٌت يعٍت ا١تهم أنو لو شهوة التدليس،
كاتبو ابن ا١تبارؾ -رٛتو اهلل -قاؿ لو :يا ىشيم ،دعك من ىذا التدليس ،فماذا أجابو؟ قاؿ :كاف كبَتاؾ
يدلساف ،كبَتاؾ من ٫تا؟
اللذاف ٫تا ،يقصد األعمش وسفياف الثوري ،فيقوؿ لو :أنا أفعل مثلما فعل غَتي ،يعٍت ىذا كبلـ
ىشيم -رٛتو اهلل ،-ويعٍت ىو يسقط أيضا بعض الضعفاء ،واألعمش يسقط بعض الضعفاء ،فقوؿ ابن
كثَت -رٛتو اهلل١ :-تا ثبت عنده ،ىذا فيو يعٍت إشكاؿ ونظر ،نعم .اقرأ القسم الثاين.
تدليس الشيوخ
وأما القسم الثاين من التدليس :وىو االتياف باسم الشيخ أو كنيتو ،على خبلؼ ا١تشهور بو؛ تعمية
ألمره وتوعَتا للوقوؼ على حالو ،وٮتتلف ذلك باختبلؼ ا١تقاصد ،فتارة يكره كما إذا كاف أصغر سنا منو،
أو نازؿ الرواية و٨تو ذلك ،وتارة ٭ترـ ،كما إذا كاف غَت ثقة ،فدلسو لئبل يعرؼ حالو ،أو أوىم أنو رجل
آخر من الثقات على وفق اٝتو أو كنيتو.
وقد روى أبو بكر بن ٣تاىد ا١تقري ،عن أيب بكر بن داود ،فقاؿ :حدثنا عبد اهلل بن أيب عبد اهلل ،وعن
أيب بكر ٤تمد بن اٟتسُت النقاش ا١تفسر ،فقاؿ :حدثنا ٤تمد بن سند ،نسبو إذل جد لو -واهلل أعلم ،-قاؿ
أبو عمرو بن الصبلح :وقد كاف ا٠تطيب الىجا هبذا القسم من التدليس ُب مصنفاتو.
نعم ،ىذا القسم الثاين من أخبار ا١تدلسُت ،قبل أف أدخل ُب ىذا القسم ،مطر الوراؽ ،ر ٍاو اٝتو مطر
الوراؽ ،من تبلميذ قتادة ،وفيو ضعف كثَت فيو ضعف ،قدـ مرة إذل البصرة ،فحدث قتادة ْتديث ،٭تدث
من اآلف ىو؟ ىو من تبلميذ قتادة ،لكنو حدث ،ىو اآلف حدث قتادة ْتديث ،فلما جاء قتادة ،قتادة -
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رٛتو اهلل -حافظ ،كل ما ٝتعو ٭تفظو ،ما يدخل ُب رأسو شيء إال و٭تفظو ،ومكثر من الرواية ،وىذا ىو
سبب.
ا١تهم أنو ١تا جاءه مطر ،حدث قتادة وأسقط مطرا ،أسقط مطرا الوراؽ وحدث عمن؟ عن الشيخ،
يقوؿ مطر ُب نفسو :قلت قد استضعفٍت قتادة ،يعٍت ١تا حذفٍت ،معناه :أنو قد استضعفٍت.
فهذا قوؿ ابن كثَت :أنو ١تا ثبت عنده ،يعٍت أحيانا ٭تذؼ الراوي ،مطر ىذا شك ،أو وقع ُب نفسو أف
قتادة إ٪تا حذفو ألي شيء؟ استضعافا لو ،فيحذفوف يعٍت ١تا دل يثبت عندىم كما ذكرت ،وأحيانا يذكروف
ىذا ُب ،ا١تهم ىذه أخبار ،أو أمور يعٍت يطلع عليها الشخص بالقراءة ُب كتب األولُت.
ىي ىذه األخبار ٖتلي علم نقد السنة ،نقد السنة فيو نوع من اٞتفاؼ دائما ،مع األسانيد ومع العلل
ومع الردود ومع كذا ،فكتب األولُت فيها ميزة :وىي أهنم يذكروف ٚتيع األخبارٚ ،تيع األخبار يذكروهنا
وفيها طرائف وفيها عرب.
لو أخذت مثبل كتاب مثبل يعقوب بن سفياف "ا١تعرفة والتاريخ" ،أو كتاب اإلماـ أٛتد "العلل" ،ما
تستطيع أف تطلقو ،يعٍت أف تدعو إذا كاف عندؾ ٫تة ،أو رغبة ُب القراءة ُب كتب النقد؛ بسبب أنك ٗترج
من قصة إذل قصة ،ومن حادثة ومن طرفة إذل طرفة ،ومن أخبارىم -رٛتهم اهلل ،-ومنها أخبار من؟ أخبار
ا١تدلسُت.
مرة ىشيم -رٛتو اهلل -٭تدث فقاؿ :حدثنا فبلف أو أخربنا فبلفٍ ،ب فطن أنو دل يسمعو منو ،وإ٪تا أراد
أف يدلسو فسبق إذل لسانو كلمة أخربنا ،فأراد أف يُنسي من حولو ،وقاؿ :ابتعدوا قليبل عن الطريق ،يعٍت:
أوسعوا الطريق للذي ٯتر ،وكذا وكذاٍ ،ب بعد أف ىدأت األمور ،رجع ورواه بصيغة ٤تتملة للسماع؛ ألنو أراد
أف يدلس ،وُب األوؿ صرح بالتحديث وىو دل يسمعو ،ولكن سبق إذل لسانو أو نسي أنو دل يسمعوٍ ،ب
فطن بعد ذلك فقاؿ٨ :توا الطريق ،أو يعٍت :ابتعدوا عن الطريق أو ٨تو ذلك.
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فهذا أخبار ا١تدلسُت واكتشافهم ،ويعٍت ىذا ٦تا يروح بو القارئ ُب كتب النقد عن نفسو ،ويبُت لك
أيضا جهود األئمة -رٛتهم اهللُ -ب نقد السنة ،وُب تتبعها أمور عظيمة جدا جدا ،يعٍت يطرب ٢تا السامع
ويلتذ ٢تا العقل ،أو يلتذ هبا العقل.
أحيانا يبينوف أف مثبل اإلماـ أٛتد وابن معُت ،يبينوف أف ىشيما يدلس الكلمة الواحدة واٟترؼ الواحد،
إما ُب اإلسناد أو ُب ا١تنت ،يبينوف أف ىذه الكلمة مدلسة دل يسمعها ىشيم من شيخو ،فيعٍت النوع الثاين
أو القسم الثاين ىو الذي يعرؼ بتدليس الشيوخ ،وىو أف ا١تدلس ال يسقط أحدا ،إذف ماذا يفعل؟.
يغَت اسم الشيخ ،إما يغَت كنيتو ا١تعروفة ،وإما أف يغَت اٝتو ،وإما أف يعٍت ينسبو إذل بلد ،أو ينسبو إذل
مثبل نسبة غَت معروؼ هبا ،أو يغَت اسم والده ،ىذا يسمونو تدليس الشيوخ ،وىو يعٍت ْتسب اٟتامل على
التدليس ،يعٍت حكمو ْتسب اٟتامل عليو ،ليس ُب إسقاط واإلسناد متصل اآلف؛ فلذلك ال يبحث ُب
مسألة السماع واالتصاؿ والعنعنة ،إ٪تا يبحثوف ُب حكمو ،يقولوفْ :تسب اٟتامل لو.
أحيانا يكوف اٟتامل لو ىو التفنن ،يعٍت ما ٭تب أف يقوؿ :حدثنا فبلف بن فبلف دائما ،ماذا يفعل
إذف؟ يغاير ،وىذا يفعلو البخاري كثَتا ،يفعلو البخاري ُب صحيحو كثَتا ،أحيانا يقوؿ :حدثنا ٤تمد بن
خالد ،يقصد شيخو٤ :تمد بن ٭تِت الذىلي ،وأحيانا يقوؿ :حدثنا ٤تمد ،دوف أف ينسبو ،ومنو قوؿ ابن
الصبلح-رٛتو اهلل :-كاف ا٠تطيب ٢تجا بذكر مصنفاتو.
ا٠تطيب -رٛتو اهلل -يذكر بعض شيوخو على عدد من الصفاتٜ ،تس ،ست صفات ،وىذا يقولوف:
الغرض منو التفنن ،وعدـ إمبلؿ القارئ ،رٔتا يكوف الغرض منو التعمية ،إذا كاف الشيخ ضعيفا ،فهذا ىو
احملذور ،وىذا ىو الذي قد يفعلو بعض الرواة.
فيو ر ٍاو اٝتو ٤تمد بن قيس ا١تصلوب ،وضاع ىو ،لكن أىل الشاـ -اشتهر التدليس فيو ،يعٍت البلداف،
ما ذكرت ىذا -بعض البلداف اشتهرت بأي شيء؟ بالتدليس ،التدليس مثبل موجود ُب الشاـ ،موجود يعٍت
مثبل ُب أىل الكوفة كثَت ،كما ذكر اٟتاكم ،فا١تقصود أنو أىل الشاـ يقولوف :قلبوا اسم ٤تمد بن قيس
ىذا ،على مائة اسم٤ :تمد بن سعيد٤ ،تمد بن قيس ،أبو فبلف كذا.
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ىشيم -رٛتو اهلل ،-كاف يرتكب أيضا نوعا من التدليس ُب ىذا ،كاف لو شيخ ،تارة يسميو أبو ليلى
يكنيو بأيب ليلى ،وتارة يكنيو بأيب ميسرة ،وتارة يكنيو بأيب إسحاؽ ،ويغَت اٝتو أيضا ،فهذا وىو ر ٍاو
مشهور ،العلماء تتبعوه ،ما يفوت ىذا على األئمة -رٛتهم اهلل ،-و٦تا نقل ا١تثاؿ الذي ذكره ابن كثَت ىنا،
عن أيب بكر بن ٣تاىد ا١تقرئ ،يروي عن أيب بكر بن أيب داود ،من ىو أيب بكر بن أيب داود ىذا؟.
ىو ابن صاحب السنن ،معروؼ حافظ معروؼ ،لو كتاب "ا١تصاحف" ىو معروؼ ،بدؿ من أف
يقوؿ :حدثنا أبو بكر بن أيب داود ،ماذا قاؿ؟ :حدثنا عبد اهلل بن أيب عبد اهلل ،وىذا ال بأس بو؛ ألنو نوع
تفنن ،لكن انظر للثاين ،عن أيب بكر ٤تمد بن حسن النقاش ا١تفسر ،فقاؿ :حدثنا ٤تمد بن سناف ،ىذا
من التدليس احملظور١ ،تاذا؟ ألف ٤تمد بن حسن ىذا ،منسوب إذل أي شيء؟ إذل يعٍت متهم بالكذب.
فمثل ىذا فعل أيب بكر بن اجملاىد ا١تقرئ ،يعٍت ُب ا١تثالُت ،ىذا أحد٫تا ال بأس بو ،والفعل اآلخر يعٍت
ىذا ىو احملظور ،وىو تغيَت اسم شخص معروؼ ومتهم بالكذب.
نقف ىنا عند الشاذ ،إف كاف ىناؾ أسئلة.
س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا يقوؿ :قوؿ ابن كثَت١ :تا ثبت عنو ،ىل ٭تتمل القصد أنو ثبت السماع
عنو ،ال ثبتت صحة السند؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج :ما فهمت ،يعٍت ثبت عنده ،لكن قولو :وىو ٮتشى أف يصرح بشيخو ،فَتد من أجلو ،الظاىر
يظهر رل-واهلل أعلم -أنو ثبت عنده ،يعٍت ثبت عنده عمن أرسلو عنو ،يظهر رل ىذا -واهلل أعلم ،-ىو
األخ يذكر احتماؿ أف يكوف ١تا ثبت عنده عمن أسقطو ،وىذا ما أدري يعٍت إف كانت العبارة ٖتتملو ،كأف
العبارة ١تا ثبت عنده يعتمد ا١تدلسُت ،يقوؿ :إنو ثابت عنده ،ىو ال يعتقد أنو ضعيف ،ال يعتقد أنو ال
يصح عمن نقلو عنو ،ىو يعتقد أنو ثابت ،وإف كنا قد ال نعتقد ٨تن مثبل ،أو غَته ال يعتقد ،فهذا الذي
يظهر رل -واهلل وأعلم.-
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل يشًتط تصريح ا١تدلس الذي يدلس التسوية ،بالسماع ُب ٚتيع
طبقات السند؟ أو يشًتط أف يصرح بالسماع ُب طبقة شيخو فقط؟ وجزاكم اهلل خَتا.
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ج :نعم ،ىذا تدليس التسوية ما تعرضت لو ،يعٍت ما ،ليس ،أو ما كل ما حذفو ابن كثَت ،أو دل يذكره
ابن كثَت نتعرض لو؛ ألف ا١تسألة أو القضايا تطوؿ ،تدليس التسوية كما ذكرنا ،لكن السؤاؿ يقوؿ :تدليس
التسوية كما نعرؼ ال يسقط ا١تدلس شيخو ،ويصرح أحيانا بالتحديث ،ولكن يسقط مىت؟ يسقط ُب أي
مكاف؟ ُب الوسط ،وىذا يفعلو بعض ا١تدلسُت ،يعٍت ىذا ليس بالكثَت ،يفعلو بقية بن الوليد،ويفعلو الوليد
بن مسلم.
الوليد بن مسلم مثبل يروي األوزاعي ،يروي عن نافع ويروي عن عطاء ،يروي عن عطاء ،معروؼ
بالرواية عن عطاء ،ولكنو أيضا يروي عن عطاء أحيانا بواسطة بعض الضعفاء ،من الذي يروي ىكذا؟
األوزاعي.
الوليد بن مسلم إذا روى عن األوزاعي ،يسقط ىؤالء الضعفاء ،و٬تعل الرواية عن األوزاعي عن عطاء
مباشرة ،فاألخ يقوؿ :ىل يشًتط أف يصرح ا١تدلس بتدليس التسوية ُب ٚتيع اإلسناد؛ لكي نأمن من
تدليسو ُب أوؿ اإلسناد ،ونأمن من تدليسو ُب وسط اإلسناد؟ الذي يظهر ىو ىذا ،الذي يظهر وىو أنو ال
بد أف يصرح من عرؼ بتدليس التسوية ،و٧تد ُب كبلـ العلماءُ ،ب كبلـ ابن حجر-رٛتو اهللُ -ب "الفتح"
كثَتا ما يورد ىذا ويقوؿ :اإلسناد مصرح فيو بالتدليس ،فأمن تدليس الوليد وتسويتو ،يظهر-واهلل أعلم،-
نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ١ :تاذا ٝتيت ا١تسانيد هبذا االسم ،مع أف كل كتب السنة مسندة؟ وكذلك
١تاذا ٝتيت السنة هبذا االسم ،مع وجود كثَت من السنة ُب البخاري ومسلم؟ وجزاكم اهلل خَتا.
ج :ىذه ا لتسميات اصطبلح ،لكن يعٍت كما يقولوف :يعٍت التدقيق فيها قد ما يعٍت ،تسمية ا١تسانيد
هبذا االسم؛ ألنو -كما عرفنا -ىو ما يسنده الصحايب ،فكأهنم ١تا ٚتعوا أحاديث كل صحايب ،يعٍت كأهنم
قالوا :ما أسنده من؟ ىم يقولوف :ما أسنده -ىكذا يعنونوف -ما أسنده عمر بن ا٠تطاب ،يعنونوف ىكذا،
فإذف ٣تموع الكتاب ما أسنده الصحابة ،فهو إذف مسند ،وىذا ال إشكاؿ فيو ،ىو يقوؿ١ :تاذا ال تسمى
بقية كتب السنة مسانيد ،مع أهنم أسندوىا؟.
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ىي تسمى أحيانا كما نعرؼ ،سنن الدارميٝ ،تاه ٝتي أيضا "مسند الدارمي" ،وصحيح أيب عوانة،
ومستخرج أيب عوانة مطبوع اآلف باسم "مسند أيب عوانة" ،وكثَت ما ُب بأس ىنا ،لكنهم ١تا كانت مرتبة
على ا١توضوعات ،وقصدوا هبا معرفة السنن "التفقو" ،أطلقوا عليها اسم "السنن" ،ويقوؿ :ىو مثبل ،ما ىو
بقية السؤاؿ الثاين؟.
يقوؿ :مثبل يعٍت ىكذا فهمت منو أنو يقوؿ١ :تاذا فرقوا بُت السنن وبُت مثبل صحيح البخاري ،مع أهنا
كلها موضوع واحد؟ ىذا أيضا كلو اصطبلح حسب تسمية ا١تؤلف ،فالبخاري ٝتى كتابو "اٞتامع"،
ومسلم أيضا ٝتى كتابو "اٞتامع" ،أظن-لو كنت ما نسيت -أف مسلما ٝتاه ىكذا ،أو ما أدري الًتمذي
ٝتى كتابو "اٞتامع" ،ويسميو العلماء أيضا ،ويسميو العلماء "السنن" ،وىذه التسميات اصطبلحية ،من
بعض الذين كتبوا ُب مناىج احملدثُت.
من أراد أف يفرؽ بُت اٞتامع وبُت السنن ،اٞتامع :ىو الذي ٬تمع كذا وكذا ،لكن ىذا التفريق يعٍت
يكوف مقصودا ،ىذا ُ-ب نظري -أف فيو عسرا ،مثبل لو أخذت "سنن النسائي الكربى" فيها موضوعات،
ىي ا١توضوعات ا١توجودة ُب صحيح البخاري ،ومع ىذا يعٍت اشتمل على كثَت من الكتب :السَتة
والتفسَت ،ومع ىذا فبقي اٝتو "السنن" ،و"اٞتامع" للبخاري اٝتو "اٞتامع" ،فالذي يظهر -واهلل أعلم -أف
ىذه التسمية راجعة للمؤلف ،وال إشكاؿ فيو.
أحسن اهلل إليكم وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم ،سبحانك اللهم وْتمدؾ ،نشهد أف ال إلو إال أنت،
نستغفرؾ ونتوب إليك.

النوع الثالث عشر الشاذ
تعريف الشافعي للحديث الشاذ
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اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وأصلي وأسلم على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
نبتدئ اليوـ -إف شاء اهلل تعاذل -بالنوع الثالث عشر ،وىو الشاذ ،يتفضل القارئ بالقراءة.


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاذل:-
النوع الثالث عشر" :الشاذ" ،قاؿ الشافعي :وىو أف يروي الثقة حديثا ٮتالف ما روى الناس ،وليس
من ذلك أف يروي ما دل يرو غَته ،وقد حكاه اٟتافظ أبو يعلى ا٠تليلي القزويٍت ،عن ٚتاعة من اٟتجازيُت
أيضا ،قاؿ :والذي عليو حفاظ اٟتديث ،أف الشاذ ما ليس لو إال إسناد واحد ،يشذ بو ثقة أو غَت ثقة،
فيتوقف فيما شذ بو الثقة ،وال ٭تتج بو ،ويرد ما شذ بو غَت الثقة ،وقاؿ اٟتاكم النيسابوري :ىو الذي ينفرد
بو الثقة وليس لو متابع ،قاؿ ابن الصبلح .نعم.
ىذا النوع الثالث عشر" :الشاذ" ،ذكر لو ابن كثَت -رٛتو اهلل -ثبلثة تعريفات ،واثناف منها ٔتعٌت
واحد ،و٫تا الثاين والثالث.
أما األول منهما :فهو تعريف الشافعي -رٛتو اهلل -للشاذ ،بأف قاؿ :أف يروي الثقة حديثا ٮتالف ما
روى الناسٍ ،ب قاؿ الشافعي -رٛتو اهلل :-وليس من ذلك أف يروي ما دل يرو غَته ،فاشًتط الشافعي -
رٛتو اهلل -لشذوذ اٟتديث ،أف يكوف الثقة قد روى شيئا ،ٮتالف فيو غَته من الثقات ،فهذا إذف ىو الشاذ
حسب تعريف الشافعي.
ونسب ىذا التعريف أيضا أبو يعلى ا٠تليلي إذل ٚتاعة من اٟتجازين ،إذف ىذا ىو تعريف الشاذ الذي
ذكره الشافعي ،ذكره ُب "الرسالة" :أف يروي الثقة حديثا ٮتالف فيو غَته.
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التعريف الثاني للشاذ ىو تعريف الخليلي ،قال :ونسبو إذل حفاظ اٟتديث ،وىذا أمر مهم ،يعٍت
كونو نسبو إذل حفاظ اٟتديث قاؿ :الشاذ ما ليس لو إال إسناد واحد يشذ بو ثقة ،أو غَت ثقة ،فيتوقف
فيما شذ بو الثقة وال ٭تتج بو ،ويرد ما شذ بو غَت الثقة.
التعريف الثالث للحاكم النيسابورى -رحمو اهلل ،-وىو متقدم على الخليلي ،لكن أخر ابن كثير
ذكر تعريفو ،قال :ىو ا لذي ينفرد بو الثقة ،وليس لو متابع ،وىو قريب من كبلـ ا٠تليلي ،وأيضا لو ،أو
لكبلمو تتمة سأذكرىا بعد قليل ،مهمة جدا ُب تعريف اٟتاكم للشاذ.
وىناؾ أيضا من العلماء ،اٟتافظ صاحل بن ٤تمد البغدادي ،عرؼ الشاذ أيضا بتعريف قريب من تعريف
ا٠تليلي واٟتاكم ،وىذا متقدـ عل يهما ،من يعٍت من حفاظ القرف الثالث ،صاحل بن ٤تمد البغدادي ا١تعروؼ
بػ"صاحل جزرة " يلقب بػ"جزرة" ،فقاؿ :الشاذ ىو اٟتديث ا١تنكر الذي ال يُعرؼ١ ،تا ذكر ابن الصبلح -

رٛتو اهلل -تعريف ا٠تليلي ،وتعريف اٟتاكم للشاذ اعًتض عليو ،اعًتض على ىذين التعريفُت ،بأي شيء
اعًتض؟ فهم من التعريفُت ،أف كل حديث تفرد بو ثقة فهو شاذ ،فهم من التعريفُت ،ننتبو اآلف للكبلـ
اآلٌب؛ حىت نستوعب مراد ابن الصبلح -رٛتو اهلل ،-ونستوعب سبب اعًتاضو ،اعًتض -الذي سيذكره
ابن كثَت -اعًتض على التعريفُت ،بأنو فهم منهما أف معٌت ىذين التعريفُت ،أنو ال بد من ا١تتابعة ،وأف كل
حديث ينفرد بو ثقة فهو شاذ.

اآلف سيقرأ القارئ وجو اعًتاض ابن الصبلح -رٛتو اهلل ،-واإلشكاؿ الذي أورده على تعريفي ا٠تليلي
واٟتاكمٍ ،ب بعد ذلك ننظر ُب ىذا االعًتاض ،باختصار ما أطيل ُب ىذا؛ ألف ا١توضوع يعٍت ٭تتمل
اإلطالة .نعم ،تفضل يا شيخ.
تعريف الحاكم النيسابوي للحديث الشاذ وتعليق ابن الصالح عليو
وقاؿ اٟتاكم النيسابوري :ىو الذي ينفرد بو الثقة وليس لو متابع ،قاؿ ابن الصبلح :ويشكل على ىذا
حديث األعماؿ بالنيات ،فإنو تفرد بو عمر -رضي اهلل تعاذل عنو ،-وعنو علقمة ،وعنو ٤تمد بن إبراىيم
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التيم ي ،وعنو ٭تِت بن سعيد األنصاريٍ ،ب تواتر عن ٭تِت بن سعيد ىذا ،فيقاؿ :إنو رواه عنو ٨تو من
مائتُت ،وقيل أزيد من ذلك.
وقد ذكر لو ابن مندة متابعات غرائب ال تصح ،كما بسطناه ُب "مسند عمر" ،وُب "األحكاـ
الكربى" ،قاؿ :وكذلك حديث عبد اهلل بن دينار ،عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل تعاذل عنهما  :-أف
رسوؿ اهلل



هنى عن بيع الوالء ،وعن ىبتو



وتفرد مالك عن الزىري عن أنس



أف رسوؿ اهلل -

صلى اهلل عليو وسلم -دخل مكة وعلى رأسو ا١تغفر  وكل من ىذه األحاديث الثبلثة ُب الصحيحُت،
من ىذه الوجوه ا١تذكورة فقط ،وقد قاؿ مسلم للزىري :تسعوف حرفا ال يرويها غَته.
وىذا الذي قالو مسلم عن الزىري :من تفرده بأشياء ال يرويها غَته ،يشاركو ُب نظَتىا ٚتاعة من
الرواة ،فإف الذي قالو الشافعي أوال ىو الصواب :إنو إذا روى الثقة شيئا قد خالفو فيو الناس فهو الشاذ،
يعٍت :ا١تردود ،وليس من ذلك أف يروي الثقة ما دل يرو غَته ،بل ىو مقبوؿ إذا كاف عدال ضابطا حافظا،
فإف ىذا لو رد لردت أحاديث كثَتة من ىذا النمط،وتعطلت كثَت من ا١تسائل عن الدالئل -واهلل أعلم،-
وأما إف كاف منفرد بو غَت حافظ ،وىو مع ذلك عدؿ ضابط فحديثو حسن ،فإف فقد ذلك فمردود -واهلل
أعلم.-
نبلحظ أف ابن الصبلح -رٛتو اهلل ،-ونقلو عنو ابن كثَت ،ووافقو وعقبو و٠تصو فيما قرأه القارئ-
اعًتض على تعريف ا٠تليلي واٟتاكم ،بأف ىناؾ أحاديث تفرد هبا رواهتا وىم ثقات ،ودل يعدىا العلماء ،أو
دل يعد العلماء ىذا شذوذا ،بل صححوا ىذه األحاديث ،وىي عندىم من أصح الصحيح ،وذكر من ذلك
ثبلثة أحاديث ،ذكر حديث األعماؿ بالنيات وقاؿ :إنو تفرد بو عمر بن ا٠تطاب ،وتفرد بو عن علقمة بن
وقاص الليثي ،وتفرد عن علقمة ٤تمد بن إبراىيم التيمي ،وتفرد عن ٤تمد ٭تِت بن سعيد األنصاري ،٭تِت
بن سعيد.
إذف وقع التفرد ُب كم طبقة اآلف ُب ىذا اٟتديث؟ ُب أربع طبقات ،ومع ىذا فهذا اٟتديث باإلٚتاع
صحيح ،فإذف ىذا حسب كبلـ ابن الصبلح ينقض كبلـ ا٠تليلي وكبلـ اٟتاكمٍ ،ب أيضا ذكر اٟتديث
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الثاين وىو حديث ،وتكلم ابن كثَت -قبل أف يذكر اٟتديث الثاين -تكلم على كوف ىذا اٟتديث ،اشتهر
عن ٭تِت بن سعيد أو تواتر ،وقيل :إنو رواه عنو ٨تو من مائتُت .وقيل أزيد من ذلك ،أوصلها بعضهم -وإف
كاف ىذا الرقم فيو اعًتاض -أوصلها بعضهم ،أوصل بعضهم عدد الرواة الذين رووه عنو إذل سبعمائة راو،
رواه عن ٭تِت بن سعيد ،ويقوؿ ابن حجر :أستبعد وقوع ذلك.
وذكر أيضا ابن كثَت أف ابن مندة وغَت ابن مندة كذلك ،ذكر لو متابعات إذل عمر ،وإذل النيب  غَت
ىذا اإلسناد ،وأهنا ال تصح ،وىو كما قاؿ -رٛتو اهلل :-ليس لو٢ ،تذا اٟتديث إال ىذا اإلسناد الصحيح،
ٍب ذكر اٟتديث الثاين ،وىو حديث عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر،



أف رسوؿ اهلل



هنى عن بيع

الوالء وعن ىبتو  وىذا اٟتديث ٥ترج ُب الصحيحُت.
وىو أيضا كما قاؿ مسلم :الناس عياؿ ُب ىذا اٟتديث على عبد اهلل بن دينار ،نعم ،اشتهر عن عبد
اهلل بن دينار ،ورواه عنو ٚتاعة كثَتوف من أصحابو -رٛتو اهلل.-
واٟتديث الثالث ىو حديث مالك عن الزىري عن أنس:



أف النيب



دخل مكة وعلى رأسو

ا١تغفر  ىذا أيضا تفرد بو مالك عن الزىري عن أنس ،ولو متابعات إذل الزىري وال تصح ،لو متابعات
أوصلها بعضهم إذل ثبلثة عشر طريقا ،وىي أيضا ال تصح ،فاالعتماد ُب ىذا اٟتديث على ىذا الطريق،
وليس فقط ىذه األمثلة الثبلثة.
كما نقل ابن الصبلح عن مسلم أنو قاؿ للزىري :تسعوف حرفا ،يعٍت ينفرد هبا ال يشاركو فيها غَته،
وىذا األثر أخرجو مسلم ُب صحيحو ،ونعم ،كبلـ مسلم ليس إخراجو ،وإ٪تا قالو ىو من كبلـ مسلم -
رٛتو اهلل تعاذل ،-قاؿ مسلم ُب صحيحو :إف للزىري تسعُت حرفا ال يرويها غَتهٍ ،ب عقب ابن كثَت ىذا
الكبلـ كلو بالنتيجة.
اٟتاصل ما ىو عن ده؟ أف الراجح ُب تعريف الشاذ ما ىو؟ أي التعاريف اليت ذكرىا إذف؟ وصل إذل
نتيجة ،وىي أف الراجح ُب تعريف الشاذ ىو تعريف الشافعي ،وعلل ذلك بتعليل يعٍت إنشائي ،أو قاؿ :لو
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دل يقل هبذا لردت أحاديث كثَتة من ىذا النمط ،وتعطلت كثَت من ا١تسائل عن الدالئلٍ ،ب عقب ىذا
كلو.
وختم المسألة بقولو :وأما إف كاف ا١تنفرد بو غَت حافظ ،وىو مع ذلك عدؿ ضابط ،مراده أنو ليس
من اٟتفاظ ا١تعروفُت ،ولكنو من أىل الضبط والعدالة فحديثو حسن ،كما تقدـ ُب تعريف اٟتديث اٟتسن
لذاتو من كبلـ ابن الصبلح ،أنو الراوي ا١تشهور بالصدؽ ،وُب حفظو شيء ،فإف فقد ذلك فمردود.
إذف مىت يرد؟ ومىت يرد بالتفرد حسب كبلـ ابن كثَت -رٛتو اهلل-؟ مىت يرد بالتفرد ُب ختاـ كبلمو؟ فإف
فقد ذلك ،يعٍت :فقد الضبط يعٍت عد ضعيفا فمردود ،ىذا الكبلـ اآلف كبلـ ابن الصبلح ،وابن كثَت بس
نعقب عليو بتنبيو ،وىو أف الذي فهموه من كبلـ ا٠تليلي وكبلـ اٟتاكم ،يعٍت لو كاف مراد ا٠تليلي ومراد
اٟتاكم ،أف كل تفرد من ثقة مردود -لكاف االعًتاض ماذا يكوف؟ صحيحا أو غَت صحيح؟.
يكوف االعًتاض صحيحا ،فإنو ما يعرؼ يعٍت على وجو الدقة ،أف أحدا من أئمة اٟتديث قاؿ :ال
يصح اٟتديث إال إذا رواه كم؟ إال إذا رواه اثناف ،ىكذا بإطبلؽْ ،تمد اهلل تعاذل منهجهم واحد ،وطريقتهم
واحدة ،نعم يرغبوف ُب رفع التفرد ،ولكن ٢تم أحاديث كثَتة صحيحة مدارىا على شخص واحد ،إذف ما
مراد اٟتاكم وا٠تليلي فيما ذكراه عن أىل اٟتديث؟.
اٟتاكم -رٛتو اهلل -لكبلمو تتمة دل ينقلها ،ليست موجودة اآلف ،وىو أنو قاؿ :يوضح توضيحا ١تراده
يقوؿ معٌت كبلمو :وينقدح ُب نفس الناقد أنو غلط ،وأيضا قاؿ :وال يستطيع- ،أو معٌت كبلمو -ال
يستطيع إقامة الدليل على  "+وقاؿ :الشاذ ٮتالف ا١تعللْ ،تيث أف ا١تعلل اطلع فيو على وجو الغلط ،اطلع
فيو على العلة ،يعٍت راو خالف غَته من الثقات ،فنقوؿ :ىذا معلل حديثو ،يقوؿ :فالشاذ أدؽ منو١ ،تاذا
الشاذ أدؽ منو؟.
يقول :ألنو دل يطلع على غلط ىذا الغالط ،إذف ما اٞتديد ُب كبلـ اٟتاكم اآلف؟ أمر مهم ،وىو أنو
ينقدح ُب نفس الناقد أنو؟ أنو غلط١ ،تاذا ينقدح ُب نفس الناقد أنو غلط؟ ىذا أمر معروؼ ،يعٍت أئمة
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اٟتديث ،إذف سأعرج على ىذا بعد قليل ىذا كبلـ إذف لو أخذنا كبلـ اٟتػاكم ىذا ،وكذلك أيضا كػبلـ
ا٠تليلي قريب منو.
قولو :يشذ بو ثقة أو غَت ثقة ،يدؿ على أنو ليس مراده كل ما رواه ،كل ما تفرد بو ر ٍاو واحد ،وإ٪تا أف
يشذ بو ،وأف يعٍت يتبُت غلطو للناقد ،إذا قيدنا كبلـ اٟتاكم ،وكبلـ ا٠تليلي هبذا القيد ،فنقوؿ :إنو ال بد
من ،أو أنو يعٍت أف كبلمهما ُب تعريف الشاذ كبلـ صحيح ،وأنو ال مانع من تسمية ما ذكره الشافعي
شاذا ،يعٍت إذا خالف الراوي غَته ،أو انفرد بشيء ،فرجح عند الناقد أنو أخطأ فيو١ ،تاذا نقوؿ ىذا ؟.
أرجو االنتباه ألمر أنا وعدتكم بو ،يعٍت من باب التدقيق ُب علوـ اٟتديث ،وأال يتناقض الشخص،
يعٍت أف يكوف ٤تكما ألموره ،وكما ذكرت أنواع علوـ اٟتديث متعددة ،ورٔتا يعٍت تبنيت شيئا أو اخًتت
شيئا أو فهمت شيئا ُب نوع ،وفهمت شيئا آخر ُب نوع آخر قد يعارضو ،أو يكوف بُت فهمك ىذا وىذا
اختبلؼ.
مر بنا ُب تعريف اٟتديث الصحيح :أنو ما رواه عدؿ تاـ ضابط ،وأف سنده متصل ،والرابع ما ىو؟
وا٠تامس :أال يكوف شاذا وال معلل ،إذا أخذنا تعريف الشافعي للشاذ واكتفينا بو ،وأنو :ما رواه الثقة ٥تالفا
١تا رواه غَته ،إذف ما ىو ا١تعلل؟ انتبو اآلف ،ما ىو ا١ت علل؟ ا١تعلل ىو سيأٌب معنا أنو :إسناد ظاىره الصحة،
اطلع فيو بعد التفتيش على علة قادحة.
لو أخذت الشاذ حسب تعريف الشافعي ،يدخل ُب ا١تعلل على ىذا ،أو ال يدخل ُب ا١تعلل؟ يدخل
ُب ا١تعلل؛ ألف اإلسناد ظاىره الصحة ،اطلع فيو بعد التفتيش وبعد ٚتع الطرؽ ،أف فيو علة قادحة ،لو
اكتفينا بتعريف الشافعي للشاذ ،لكاف األوذل ُب تعريف اٟتديث الصحيح ،أال ٨تتاج إذل كلمة شاذ؛ ألف
الشاذ ىنا ىو نفسو ،أو جزء منو يدخل ُب ا١تعلل ىو ىو ،ىو تعريفو ،إال أنو اشًتط ُب الشاذ :أال يرويو إال
ا١تخالف ،كم يكوف؟
الذي شذ بو واحد ،وا١تعلل أعم من ذ لك ،قد يرويو ثبلثة أو أربعة ،ويكوف معلبل بأف يرويو أكثر
منهم ،يرويو أناس أكثر عددا منهم ،أو أحفظ أو غَته ،كما سيأٌب معنا -إف شاء اهلل تعاذل.-
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فإذف ىذه ا١تسألة األوذل ،لو اكتفي بتعريف الشافعي ،لعدنا إذل تعريف اٟتديث الصحيح ،وىذا قد نبو
عليو ٚتاعة من العلما ء؛ و٢تذا قالوا١ :تا اختاروا ىذا ُب تعريف الشاذ ،اقًتح بعضهم أف يضاؼ كلمة -
سأذكر اآلف سبب إضافتها -ىذا سبب ،ولكن قد يقوؿ قائل :إذا كاف تعريف الشافعي ىو الراجح،
فلنحذؼ كلمة "شاذ" من تعريف الصحيح.
ىنا ا١تسألة الثانية ،وىي ا١تهمة ،وىي أننا نقوؿ :إننا ٧تد من عمل األئمة األولُت -رٛتهم اهلل تعاذل-
أهنم يتوقفوف ُب أحاديث كثَتة رواىا الثقات.
نعم ،ىم صححوا ببل إشكاؿ أحاديث رواىا الثقات وتفردوا هبا ،ولكنهم أيضا يتوقفوف ُب أحاديث
صحيحة رواىا الثقات؛ و٢تذا أمثلة كثَتة ،ويقولوف فبلف مثبل يقولوف :وىذا الراوي ثقة ،إال أف حديثو ىذا
غلط ،أو يقولوف :فبلف ال بأس بو ،وحديثو منكر.
أكثر ما يستخدموف ُب رد ىذا ،أو ُب بياف غلط الراوي كلمة "منكر" ،أكثر من استخدامهم لكلمة
"شاذ" ،إذف ال نستطيع حذؼ كلمة "شاذ" من تعريف اٟتديث الصحيح؛ ألننا نشًتط ىذا :أال يشذ
الراوي الثقة ،أال يتبُت أنو غلط ،كيف يتبُت لؤلئمة أنو غلط؟.
ىذا أمر يستدلوف بو ولو دل ٮتالف ،يستدلوف عليو -ولو دل ٮتالف -بأمور يعٍت بقرائن ال تنضبط،
وإ٪تا كل حديث لو يعٍت لو قرائن تبينها ،وإف كاف ثقة يقولوف :ىذا حديث منكر؛ و٢تذا السبب ١تا اختاروا
اآلف١ ،تا اختارت كتب ا١تصطلح ىذا التعريف للشاذ ،ما الذي صار عند يعٍت ا١تتكلمُت على نقد السنة؟.
الذين يأخذوف ىذه التعاريف ،صاروا يطبقوف تعريف الشاذ على أحاديث ،األئمة األولوف استنكروىا
وردوىا ،ورواهتا ثقات ،فيأٌب ا١تتأخر يصححها ،ويعًتض حىت على األئمة ،بسبب ماذا؟.
أف الشاذ اشًتط فيو ماذا؟ ا١تخالفة ،وأما الرد بالتفرد ال بد أف يكوف الراوي ضعيفا ،فإف كاف ضابطا
تاـ الضبط فحديثو صحيح ،وال يلتفت إذل رد األئمة األولُت ،ويعٍت ىناؾ أحاديث ،يعٍت أنا وقفت مثبل
على كبلـ لعشرة من األئمة ،لثمانية لسبعة لستة من األئمة ،تكاد كلمتهم إٚتاع على نكارة ىذا اٟتديث،
ٍب يأٌب مثل ىذا العدد أو أكثر منهم٦ ،تن تأخر ويأبوف ىذا.
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وىذه من ا١تسائل اليت يعٍت النقد فيها إتو إتاىُت ،ومن ا١تسائل أقوؿ :وليست ىذه ا١تسألة الوحيدة،
لكن ىذه من ا١تسائل اليت يعٍت يتميز هبا ،أو ىناؾ منهجاف ٮتتلفاف فيو ،فهذا الكبلـ الذي جعلهم
يعًتضوف على كبلـ ا٠تليلي واٟتاكم ،إذف ما ىو؟ ىو أهنم ظنوا أف كل تفرد فهو؟ فهو شذوذ.
وأيضا كذلك سيأٌب معنا ُب ا١تنكر زيادة إيضاح ،ا١تهم أف ىذا ىو الذي نريد التنبيو عليو فقط ىنا ،ىو
أف كبلـ ا٠تليلي واٟتاكم ،كبلـ يعٍت ما نسباه إذل أئمة اٟتديث ،كبلـ دقيق ،ومثل اٟتاكم بأمثلة ،مثل
اٟتاكم ٔتثاؿ تعرفوف مثاؿ ٚتع التقدًن ،رواه قتيبة بن سعيد ،عن الليث بن سعد ،عن يزيد بن أيب حبيب،
عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبلُ :ب أف النيب  كاف ُب غزوة تبوؾ.
إذف يعٍت ا١تهم أنو ٬تمع تارة ٚتع تقدًن ،وتارة ٚتع تأخَت ،فجمع التقدًن ،ىذا اٟتديث الذي فيو ٚتع
التقدًن ،تفرد بو قتيبة بن سعيد عن الليث ،وىو ثقة ثبت ،ثقة ثبت يعٍت ليس ،ومع ىذا استنكر األئمة
ىذا اٟتديث عليو ،وحكموا بتفرده ،وبأنو ىذا اٟتديث منكر.
الذين أتوا فيما بعد يصححوف ىذا اٟتديثْ ،تجة ماذا؟ أف قتيبة ثقة ،ففرضوا أف كل ما تفرد بو ثقة
فهو صحيح ،وٕتد ُب كبلـ ا١تتأخرين من تصحيح ىذا اٟتديث كبلما كثَتا ،بل وُب مناقشات األولُت،
واألئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -ال ٭تكموف بالشذوذ ىكذا ،ال ليس ىناؾ إماـ كما ذكرت ٔتجرد التفرد ،وإ٪تا
تنضم أمور لػثقة إذا روى حفص بن غياث -رٛتو اهلل تعاذل ،-وىو حافظ ضابط ،لكن ىو قد يهم.
روى عن عبيد اهلل بن عمر ،وعن نافع عن عمر أنو قاؿ :كنا على عهد النيب



نأكل و٨تن ٪تشي،

ونشرب و٨تن قياـ ،فتوارد أئمة اٟتديث على أف حفصا ،أف حفص بن غياث غلط ُب ىذا اٟتديث ،من
أين غلطو؟ دل ٮتالف غَته ،ما خالف غَته ،لو خالف لكاف ىذا ىو ا١تعلل الذي أشار إليو اٟتاكم أنو يتبُت
غلطو ،لكنو ما خالف غَته.
فيقول ابن المديني :نعس حفص نعسو حُت روى ،ومعٌت نعس يعٍت :غلط غلطة أو كذا ،واستنكره
أيضا أئمة كذلك غَت ابن ا١تديٍت ،استنكروه ٚتاعة من األئمة ،وما صححو أحد منهم ،ومع ىذا يصححو
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الكثَت من الباحثُت بالنظر إذل ظاىر اإلسناد؛ ألف الشاذ عندىم الذي اختاروه ىو تعريف من؟ ىو تعريف
الشافعي-رٛتو اهلل.-
ال إشكاؿ فيو؛ ألنو شاذ ،ال إشكاؿ فيو؛ ألننا إذا قلنا :إف ما تفرد بو الثقة -ولو دل ٮتالف -شاذ
وتبُت غلطو ،فمن باب أوذل إذا خالفو ،وكذلك أيضا الضعيف إذا خالف ،الثقة إذا خالف فحديثو شاذ،
فالضعيف كذلك من باب أوذل ،من باب أوذل أف يسمى الضعيف -إذا خالف -أف يسمى شاذا ،أو تفرد
كذلك -ولو دل ٮتالف -أف يسمى شاذا ،فهذه ترد ،يعٍت ىذه من ا١توضوعات كما ذكرت لكم ،أف من
مصطلحات علم اٟتديث ومن التعاريف ،ما ينبٍت عليو عمل.
فإذا انبٌت عليو عمل ننظر ُب ىذا العمل ،إف خالف ما عليو عمل األئمة ،فبل نقوؿ :ال مشاحة ُب
االصطبلح ،وإف دل يننب عليها عمل فاألمور ميسرة ْتمد اهلل ،وال يعٍت يشكل ،وال نقوؿ :ال مشاحة ُب
االصطبلح .فإذف ىذا الكبلـ اآلف ،وسيأٌب شيء منو اآلف ُب النوع الرابع عشر ،نعم ،تفضل يا شيخ.

النوع الرابع عشر المنكر

وىو كالشاذ ،وإف خالف راويو الثقات فمنكر مردود ،وكذا إف دل يكن عدال ضابطا وإف دل ٮتالف
فمنكر مردود ،وأما إف كاف الذي تفرد بو عدؿ ضابط حافظ قبل شرعا ،وال يقاؿ لو :منكر ،وإف قيل ذلك
لغة.
نعم ،ىذا ىو ا١تنكر ،ابن الصبلح -رٛتو اهلل -وتابعو ابن كثَت ،على أف الشاذ وا١تنكر كبل٫تا ٔتعٌت
واحد ،وىذا ىو الصحيح ،ىذا ىو الصحيح الشاذ وا١تنكر ٔتعٌت واحد ،بل إف األئمة ،األولوف -رٛتهم
اهلل ،-أي الكلمتُت يستخدموف ُب وصف األحاديث؟ أيها أكثر استخداما؟
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ا١تنكر ،بل مثبل لو أخذت كتاب "علل ابن أيب حاًب" ،من أولو إذل آخره ،ال ٕتد كلمة "شاذ" ،ما
ٕتدىا ،وإف وجدت يعٍت ىذا ْتسب تتبعي لكن إف وجدت فهي كثَتة أو قليلة؟.
قليلة جدا إف وجدت ،وأما كلمة "منكر" ففيو وصف األحاديث بالنكارة أكثر من أربعمائة موضع،
منها عن الضعفاء كثَت ،ومنها عن متوسطي اٟتفظ ،ومنها عن الثقات أيضا ،منها عن الثقات ٦تا تفرد بو
الثقات ،ومنها ٦تا تفرد بو الضعفاء ،ومنها ٦تا تفرد بو غَتىم أيضا ،فا١تنكر ٔتعٌت الشاذ كما ذكره ابن
الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -وما تقدـ من الكبلـ على تفرد الثقة ،وأنو قد يسمى شاذا بقرائن ،ىو الذي
يطلق عليو األئمة ،يطلقوف عليو ماذا؟ أكثر ما يطلقوف عليو منكرا أو شاذا؟
أكثر ما يطلقوف عليو كلمة؟ كلمة منكر ،نعم.
وىذا الذي اختاره ابن الصبلح وتابعو ابن كثَت ،ىو الصحيح كما ذكرت ،وإف كاف قد ،يعٍت
االعًتاض عليهما ُب ٖتديد٫تا النكارةُ ،ب أف يكوف الراوي ضعيفا ،ىذا ىو الذي يعٍت يعًتض عليو ٔتا
تقدـٔ ،تا ذكرتو ُب الشاذ.
وبعض العلماء ١تا اختار تعريف الشافعي للشاذ ،ونظر ُب عمل األئمة واستنكارىم للثقات ،قاؿ:
األوذل أف تزاد كلمة "منكر" ُب تعريف اٟتديث الصحيح ،فنقوؿ :ال يكوف شاذا وال منكرا وال؟ وال معلبل،
لكن إذا اخًتنا تعريف ،أو قلنا :إف من الشذوذ ما ذكره اٟتاكم وا٠تليلي ،ال ٨تتاج إذل إضافة كلمة منكر،
وإف كانت ُب االستخداـ ىي ا١توجودة ،لكن يكفي عنها اآلف ُب التعريف كلمة "شاذ" ،إذا قلنا :إف من
الشذوذ ما ذكره ا٠تليلي وذكره اٟتاكم -رٛتهما اهلل تعاذل.-
ابن حجر -رٛتو اهلل -اختار ُب تعريفو ،ولذلك الذين بعد ابن حجرٚ ،تيعهم اختاروا التفريق بُت
الشاذ وا١تنكر ،بأف الشاذ أف يرويو ثقة ٮتالف غَته ،وأف ا١تنكر ما يرويو ضعيف ،سواء خالف غَته أو دل
ٮتالف ،ويقسمونو ،والصحيح -كما ذكرت -أف الشاذ وا١تنكر ٔتعٌت واحد ،وبقي كلمة الشطر األخَت من
كبلـ ابن كثَت انت بو لو ،يعٍت رجاء أف تنتبهوا ا١تراد منو :وأما إف كاف الذي تفرد بو عدؿ ضابط حافظ قبل
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شرعا وال يقاؿ لو :منكر ،وإف قيل ذلك لغة ،ما الذي أدخل اللغة ىنا ُب ا١تصطلح؟ ما الذي أدخل كلمة،
أو إطبلقو كوف ا١تنكر يطلق لغة على ما تفرد بو ر ٍاو ،ما الذي أدخلو؟.
أنا ُب تصوري -واهلل أعلم ،-يعٍت أنا أٟتظ من كلمة ابن كثَت -رٛتو اهلل -ىذه ،أنو دل ٮتف عليو أف
األئمة يطلقوف "منكر" على ما تفرد بو من؟ الثقات ،دل ٮتف عليهم ىذا ،وىذا ىو ليس فيو بعد ،يعٍت
ىذا ىو احملتمل ،أف األئمة يطلقوف النكارة على ما تفرد بو الثقة ،ىذا الكبلـ يعترب زائدا على كبلـ ابن
الصبلح ،من كبلـ من ىذا؟
من كبلـ ابن كثَت ،ابن الصبلح قد ذكر أف األئمة يطلقوف ،ذكر ىذا دل ٮتف عليو أيضا ،قاؿ :موجود
ُب كبلـ اٟتفاظ إطبلؽ النكارة ،على ما تفرد بو من؟ الثقة ،لكن ابن الصبلح قاؿ :ولكن الصواب ما
تقدـ ،ما ذكرتو.
إذف ذكر كبلـ األولُت ٍب اختار؟ غَته ،اختار أف كل تفرد ثقة فهو؟ فهو صحيح ،فإف خف ضبطو
فهو؟ فهو حسن.
ابن كثَت أالحظ ُب كبلمو -واهلل أعلم -أف مراده هبذا ،أف ما أطلقو األئمة السابقوف على ما يتفرد بو
الثقات من النكارة ،فمرادىم ماذا؟ النكارة لغة اليت ىي التفرد ،فكأف مراده ىذا -واهلل أعلم ،-وقد جاء
أئمة وأظنو أيضا مسبوقا إذل ىذا ،أظن النووي ،يعٍت أيضا كبلـ النووي غَت صريح ،لكن فهمت منو ىذا
ُب مقدمة "شرح صحيح مسلم" ،وأما الذي صرح هبذا واعتمده ،أف كبلـ األولُت إذا أطلقوه على تفردات
الثقات ،وأهنم يريدوف بو أنو منكرٔ ،تعٌت فرد وليس ٔتعٌت منكر مردود؛ ألف أي النكارتُت يريدوف؟ اللغوية.
ىذا ىو ابن حجر -رٛتو اهلل -اعتمده ،وتكلم عليو ،ويعٍت صار ٬تيب عن كبلـ األولُت على بعض
األحاديث النكارة ،أو على بعض الرواة بأف حديثو منكر ،أو أنو يروي مناكَت ،يقوؿ :يريدوف بو بياف
مطلق التفرد وليس الرد.
إذف مطلق التفرد يطلق عليو نكارة كما قاؿ ابن كثَتُ :ب أي شيء؟ من جهة ماذا؟ من جهة اللغة،
ولكن ىذا الذي ذكره ابن كثَت ،ىو الذي ذكرتو قبل قليل ،أف ىذا يعٍت فيو بُعد -واهلل أعلم -أف نقوؿ:
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إف األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -يطلقوف شيئا ويريدوف بو تارة اصطبلحا ،وأنو مردود اصطبلحا حديثيا،
ويطلقونو تارة ويريدوف بو أنو من جهة؟ من جهة اللغة ،ىذا فيو بُعد -واهلل أعلم -وخلط أيضا ،وألمكن
لكل قائل ولكل ناظر ،أف إذا قلت لو :إف اإلماـ أٛتد استنكر ىذا قاؿ :أصبل دل يرد رفضو ،وإ٪تا أراد أنو

منكر من حيث؟ من حيث اللغة.
والذي يظهر -واهلل أعلم -يعٍت منذ رأيت كبلـ اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل ،-وأنا أتتبع أو أالحظ
كبلـ األئمة ُب استخداـ كلمة منكر ،أنكره ،ينكر عليو ،يستنكر عليو ،كل ما تصرؼ من ىذه الكلمة،
ابتداء من الصحابة -رضواف اهلل عليهم -وأنت نازؿ إذل عصر األئمة ،أف اإلماـ أو الناقد إذا قاؿ :ىذا
منكر أو ينكر أو أنكره عليو ،فهو ٔتعٌت؟ ٔتعٌت ا٠تطأ والرد ،فأما مرادىم هبذا أنو ٔتعٌت ا٠تطأ والرد ،وىذا
موجود ُب كبلـ الصحابة ،كما ُب قصة اٟتديث الذي رواه اٟتسن  :أف ٝترة وعمراف بن حصُت اختلفا
ُب السكتتُت ،فذكر ٝترة أنو حفظ عن النيب  كم من سكتة ؟ حفظ فأنكر ذلك عمراف . 
إذف ماذا يريد اآلف؟ ٗتطئة ٝترة ،واستمر ىذا االصطبلح ،استمر ىذا ا١تصطلح ،فكل ما تصرؼ من
ىذه الكلمة :لو مناكَت ،لو ما ينكر ،استنكروا عليو ،ينكر عليو كذا ،أنكره فبلف ،منكر ،ىذه كل ما
تصرؼ منها ،فالذي يظهر ُب اصطبلحهم أهنا ٔتعٌت الرد ،وأهنم قد استنكروا بعض أحاديث الثقات ،ويعٍت
ىذا خبلصة الكبلـ على ىذا ،نعم.

النوع الخامس عشر في االعتبارات والمتابعات والشواىد

مثالو :أف يروي ٛتاد بن سلمة عن أيوب ،وعن ٤تمد بن سَتين ،عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاذل عنو-
 ،عن النيب  حديثا ،فإف رواه غ َت ٛتاد عن أيوب ،أو غَت أيوب عن ٤تمد ،أو غَت ٤تمد عن أيب ىريرة،
أو غَت أيب ىريرة عن النيب  فهذه متابعات.
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الباعث الحثيث

فإف روي معناه من طريق أخرى ،عن صحايب آخر ٝتي شاىدا ١تعناه ،وإف دل يرو ٔتعناه أيضا حديث
آخر فهو فرد من األفراد ،ويغتفر ُب باب الشواىد وا١تتابعات ،من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما
ال يغتفر ُب األصوؿ ،كما يقع ُب الصحيحُت وغَت٫تا مثل ذلك؛ و٢تذا يقوؿ الدار قطٍت :وُب بعض
الضعفاء يصلح لبلعتبار ،أو ال يصلح أف يعترب بو -واهلل أعلم.-
نعم ،ىذا ا١توضوع ما فيو كبلـ كثَت ،ما فيو اختبلؼ ،وال يعٍت بالنسبة للنوعُت اللذين قبلو ،ىذا؛ ألنو
ليس ٖتتو حكم إال أمر يسَت ُب آخره ،ذكره ابن كثَت بالنسبة للمتابعات والشواىد ،مثل ابن كثَت -رٛتو
اهلل تعاذل -هبذا ا١تثاؿ ،ننتبو لو قاؿ :روى ٛتاد بن سلمة عن أيوب ،عن ٤تمد بن سَتين ،عن أيب ىريرة،
عن النيب  حديثا ،نسمي ىذا ٨تن اآلف -يعٍت كتقريب للطبلب -نسمي ىذا اإلسناد األصل.
ويفًتض ُب الباحث أنو قد طبق عليو شروط اٟتديث الصحيح ،إذا درست ىذا اٟتديث لوحده ،كم
تستطيع أف تطبق عليو من الشروط؟ كم تستطيع أف تطبق عليو من شروط اٟتديث الصحيح؟.
تستطيع أف تطبق عليو ثبلثة شروط ،بالنسبة للشذوذ الذي ىو التفرد ،أو بالنسبة للمعلل الذي ىو
ا١تخالفة ،إذا أردت أف تطبق عليو ىذه الشروط ،ىذا ىو السبيل إليو ،وىو الذي يسميو العلماء االعتبار،
نسميو ٨تن البحث ،ىو البحث عن طرؽ أخرى للحديث.
وكذلك أيضا ما مر بنا ،أف اٟتديث الضعيف قد يرتقي إذل اٟتسن لغَته ،وأيضا ابن الصبلح ودل يذكره
ابن كثَت ،أو أشار إليو ابن كثَت إشارة ،أف اٟتديث اٟتسن قد يرتفع أيضا إذل الصحيح ،السبيل إذل ىذا،
إذل التأكد من خلو اٟتديث من الشذوذ ،أو خلو اإلسناد من الشذوذ أو العلة ،وكذلك التأكد من
اعتضاده أو عدـ اعتضاده ،سبيلو ىو ما يطلق عليو العلماء اسم االعتبار.
إذف االعتبار ىذا ،االعتبار ىو الطريق إذل ا١تتابعات ،إذل البحث عن ا١تتابعات والشواىد؛ و٢تذا
اعًتضوا على ابن الصبلح -رٛتو اهلل١ -تا قاؿ :االعتبار وا١تتابعات والشواىد ،قد يظن القارئ أف االعتبار
قسيم للمتابع والشاىد ،وىم قالوا :ليس كذلك ،وليس مراده ىذا ،لكنو اعًتضوا عليو ُب العنواف ،مراده :أف
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االعتبار طريق للبحث عن متابع أو شاىد ،و٨تن نقوؿ :وىو طريق أيضا للتأكد من خلو اٟتديث من
الشذوذ والعلة.
ال تستطيع أف ٖتكم ،أو أف تستوُب الكبلـ عن الشرطُت األخَتين إال باالعتبار ،فإذا روى شخص غَت
ٛتاد بن سلمة ،لنفرض أنو ٛتاد بن زيد ،روى اٟتديث عن أيوب ،ماذا نقوؿ؟ٛ :تاد بن زيد تابع من؟
ٛتاد بن سلمة ،إذف ا١تتابَع من ىو؟ ٛتاد بن سلمة ،وا١تتابِع ىو ٛتاد بن زيد ،ا١تتأخروف زادوا ىذا تقسيما،
فسموا ىذه ا١تتابعة تامة ،متابعة تامة ١تن اآلف؟ ٟتماد بن سلمة١ ،تاذا تامة؟ يقولوف :ألنو توبع ُب شيخو،
شيخو من ىو؟ أيوب.
وإذا توبع الراوي ُب الشيخ فهذا أقوى ُب االعتضاد بالنسبة ٟتماد ،إذا رواه غَت أيوب ،لنفرض أنو ابن
عوؼ ،أو أنو ىشاـ بن حساف ،رواه عمن؟ عن ٤تمد بن سَتين ،فحماد بن سلمة اآلف قد توبع ،لكن
توبع ُب شيخو ،أو ُب شيخ شيخو؟
ُب شيخ شيخو ،ىذه يسموىا متابعة قاصرة ،أو توبع ٤تمد بن سَتين ،لنفرض أنو رواه األعرج عن أيب
ىريرة ،فهذه ا١تتابعة لشيخ شيخ الشيخ ،فهذه ا١تتابعة قاصرة لدرجتُت ،واألوذل قاصرة بكم؟ بدرجة.
ىذه تفصيبلت عندىم -وىذا كلو ال إشكاؿ فيو -ولكن ىنا قضيتاف:
القضية األولى :ىل دائما ا١تتابع ىو ٛتاد بن سلمة ،أو أيوب ،أو ٤تمد بن سَتين؟ أال ٯتكن أف
يكوف ٛتاد بن سلمة ىو ا١تتابِع؟ أو ال ٯتكن ىذا؟.
انتبهوا ٢تذا ،ىو ٯتكن قد يكوف ا١تتابِع عندي ٛتاد بن زيد ،وقد يكوف عندؾ ا١تتابِع ىو من؟ إذف ىذا
ٮتضع ألي شيء؟ حسب اإلسناد الذي كاف عندؾ ،فكلمة "متابع" ،ليس ٛتاد بن سلمة مثبل دائما ُب
ىذا الطريق ىو ا١تتابَع ،وإ٪تا ىذا ْتسب اإلسناد األوؿ الذي تقف عليو ،فإذا كاف اإلسناد ،يعٍت أنت مثبل

قد تشتغل ُب كتاب ،أخرج اٟتديث من طريق ٛتاد بن سلمة ،وأنا أشتغل بكتاب أخرج اٟتديث من طريق
ٛتاد بن زيد ،فأنت عندؾ ٛتاد بن زيد ىو ا١تتابِع ،وأنا عندي ٛتاد بن سلمة ىو ا١تتابِع ،وىذا ال إشكاؿ
فيو ،ىذا أمر نسيب ،لكن نبهت عليو ،يعٍت بس فقط لبلنتباه.
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نبلحظ ُب كبلـ ابن كثَت أمرا آخر أيضا ،وىو أنو قاؿ :أو غَت أيب ىريرة عن النيب  ماذا ٝتى ابن
كثَت اآلف حديث الصحايب اآل خر؟ ماذا ٝتاه؟ ال ،ىنا ٝتاه متابعا ،و٨تن ُب عرفنا ما ىو اصطبلحنا اآلف؟
إذا كاف اٟتديث رواه صحايب آخر ،ماذا نسميو؟
ىذا يقولوف عنو :إنو اصطبلح ،ابن كثَت -رٛتو اهلل -جرى على أف اٟتديث إذا رواه الصحايب بلفظو،
ورواه معو صحايب آخر بلفظو ،فالصحايب اآلخر يعترب بالنسبة للحديث األوؿ ،ماذا يسمى؟ متابِعا.
إذف النظر اآلف إذل الصحايب ،أو إذل اللفظ؟ إذل اللفظ ،قاؿ :فإف روي معناه من طريق أخرى عن
صحايب آخر ٝتي شاىدا ،شاىدا ١تعناه ،إذف الفرؽ بُت ا١تتابِع والشاىد ُب أي شيء اآلف؟
ُب الصحايب وُب اللفظ وا١تعٌت ،فإذا كاف الصحايب قد روى نفس اللفظ ،يقوؿ ابن كثَت :نسميو متابعا،
وإذا روى اٟتديث با١تعٌت ،أو روى معٌت اٟتديث فنسميو شاىدا ،وىذا اصطبلح مشى عليو البيهقي وغَته،
ولكن ىناؾ اصطبلح آخر ،وىو أف العربة بالصحايب مطلقا ،سواء روى اللفظ أو روى معناه ،وىذا ىو
الذي عليو عمل الباحثُت اآلف.
الباحثوف اآلف يسموهنا متابعات إذل أف يصلوا إذل حلقة الصحايب ،فيسموف ما رواه صحايب آخر،
يسمونو ،يسمونو شاىدا ،وكما يقوؿ ابن حجر -رٛتو اهلل١ -تا شرح ىذا يقوؿ :ا٠تطب ُب ذلك سهل،
ا٠تطب ُب ذلك سهل يعٍت سواء ٝتيتو ىو من جهة اللغة ،ومن جهة ا١تعٌت متابع ،وىو شاىد أيضا ،فسواء
ٝتيتو متابعا ،أو ٝتيتو شاىدا ،وىذا من األمثلة على أف ا١تصطلحات إذا دل يًتتب عليها عمل ،فاألمر فيها
واسع ْتمد اهلل تعاذل.
أشار ابن كثَت -رٛتو اهلل -إذل قضية ،وىي قضية يعٍت قالوا :ويغتفر ُب باب الشواىد وا١تتابعات ،من
الرواية عن الضعيف الق ريب الضعف ،ترى ىذه عندكم ،القريب الثانية عن الضعيف القريب الضعف،
عندي أنا :القريب الضعيف ،وىي يعٍت صواهبا :عن الضعيف القريب الضعف ،ما ال يغتفر ُب األصوؿ
كما يقع ُب الصحيحُت وغَت٫تا.
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مثل ذلك ،ىذا الكبلـ الذي قالو ابن كثَت صحيح ال إشكاؿ فيو ،وىو أف األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل-
إذا صح اٟتديث عندىم ،قد يتسا٤توف ُب ٗتر٬تو عن بعض من تكلم فيهم ،ودل يصلوا إذل حد أف يكوف
الراوي مًتوكا ،وقد أحيانا يقدموف ،بل أحيانا يكوف عندىم اٟتديث من طريق صحيح ،ولكن ٮترجونو من
طريق فيو ضعف ،وقد يلجئهم إذل ذلك ملجئ ،أو يعٍت أهنم لسبب من األسباب ،ومن أىم أسبابو
عندىم العلو.
قد ٮتتار اإلماـ الطريق الذي فيو ضعف؛ ألنو عنده بإسناد عاؿ ؛ و٢تذا مسلم -رٛتو اهلل -يعٍت نوقش
ُب ٗتر٬تو لبعض الضعفاء ،أحد الرواة عن حفص بن ميسرة فأجاب -رٛتو اهلل -بأنو قاؿ :إ٪تا أخرجتو من
طريقو -معٌت كبلمو رٛتو اهلل -؛ ألنو أعلى إسنادا؛ ألنو بينو وبُت حفص بن ميسرة شخص واحد وفيو
ضعف ،لو أراد طريقا فيو ثقات لنزؿ عن؛ و٢تذا قاؿ بعض األئمة :ليتو شد ىذا الطريق ،بعد أف رواه عاليا
رواه -رواه نازال.وىذا أمر معروؼ دل يباؿ مسلم بو؛ ألف ىذه النسخة معروفة عن حفص بن ميسرة ،ال إشكاؿ ُب
ذلك ،فابن كثَت -رٛتو اهلل ، -وىذا أيضا يقوؿ :يغتفر ُب باب ا١تتابعات والشواىد؛ و٢تذا العلماء -رٛتهم
اهلل ،-مر بنا الكبلـ على شرط الشيخُت ،ٯتكن كاف قد مر وىو أهنم ،كثَت من العلماء يقوؿ :فبلف إذا أراد
الكبلـ على اإلسناد يقوؿ :رجالو رجاؿ الصحيح.
ونبو ا لعلماء إذل أف ىذه الكلمة فيها إطبلؽ ،وفيها إيهاـ؛ ألف رجاؿ الصحيح ليسوا على درجة
واحدة ،بل منهم من أخرج لو ُب األصوؿ ،ومنهم من أخرج لو ُب ا١تتابعات ،ومنهم من أخرج لو مقرونا،
ومنهم من أخرج لو ُب الشواىد ،فليسوا على درجة واحدة ،بل أحيانا ُب الصحيح يأٌب الراوي ودل يقصد
البخاري أو مسلم التخريج لو ،وإ٪تا مسلم روى إسنادا فيو ٚتاعة ومنهم ىذا الضعيف ،فذكره مسلم ،يعٍت
ىكذا؛ ألنو رواه ىكذا ،ودل يرد التخريج لو ،لكن اآلف الكبلـ على كلمة ابن كثَت -رٛتو اهلل -قاؿ :الكبلـ
صحيح يغتفر ُب باب ا١تتابعات والشواىد ما ال يغتفر ُب األصوؿ.
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و٢تذا عند الكبلـ على شرط الشيخُت ،إذا قاؿ الباحث أو الناقد :إف ىذا اإلسناد على شرط
الشيخُت ،يطبق عليو أف ينظر ُب رواتو ،كيف أخرج ٢تما صاحبا الصحيح؟ ىل أخرج ٢تما ُب األصوؿ؟ أو
أخرج ٢تما ُب ا١تتابعات أو الشواىد؟ وىذا باب يعٍت واسع ،ويعٍت كثَت ما يزؿ فيو الباحثوف بالنسبة لدعوى
شرط الشيخُت ،أو بالنسبة يعٍت ُب ىذا ا١تصطلح ٓتصوصو ،وقد تأٌب مناسبة يعٍت يشرح ىذا الشرط .نعم،
تفضل يا شيخ ،النوع السادس عشر.

النوع السادس عشر في األفراد
وىو أقساـ :تارة ينفرد بو الراوي عن شيخو كما تقدـ ،أو ينفرد بو أىل قطر ،كما يقاؿ :تفرد بو أىل
الشاـ أو العراؽ أو اٟتجاز ،أو ٨تو ذلك ،وقد يتفرد بو واحد منهم ،فيجتمع فيو الوصفاف -واهلل أعلم،-
وللحافظ الدار قطٍت كتاب ُب األفرادُ ،ب مائة جزء دل يسبق إذل نظَته ،وقد ٚتعو اٟتافظ ٤تمد بن طاىر
ُب أطراؼ رتبو فيها.
نعم ،ىذا اختصره ابن كثَت -رٛتو اهلل -،اختصر ىذا ا١توضوع ابن كثَت ،وقاؿ -رٛتو اهللُ:-ب أولو
باألفراد ،وىو أقساـ :تارة ينفرد بو الراوي عن شيخو كما تقدـ ،أين تقدـ ىذا؟ ُب الكبلـ على أي نوع؟ ُب
الكبلـ على الشاذ ،نعم.
القسم الثاين :الذي ذكره ىو تفرد البلداف ،بالنسبة للقسم األوؿ الذي ىو ،تارة ينفرد بو الراوي عن
شيخو ،ما نطيل فيو ،لكن يقسمو العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -إذل قسمُت:
القسم األول :ىو الذي يسمونو الغريب الفرد ا١تطلق ،وىو أف يتفرد بو الراوي مطلقا ،يعٍت ال يكوف
للحديث إال إسناد واحد ،كم ٟتديث "األعماؿ بالنيات" من إسناد؟ واحد ،حديث "ا١تغفر" ليس لو إال
إسناد واحد ،ليس معناه إال إسناد واحد يعٍت إذل طبقتنا ،أو إذل عصرنا ،وإ٪تا ا١تهم أف ترجع الطرؽ كلها
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إذل شخص واحد ،قد يكوف التفرد ُب أربع طبقات ،وقد يكوف ُب طبقتُت ،وقد يكوف ُب ثبلثة ،وقد يكوف
ُب ٜتسة ،ولكن كلها تسمى أفرادا مطلقة؛ ألنو ليس للحديث إال ىذا الطريق.
القسم الثاني :ىو أف يكوف اٟتديث لو طرؽ معروفة ،طرؽ ولكن يتفرد بو بعض الرواة عن شيخ لو،
وىذا يسمونو الفرد النسيب ،أو التفرد النسيب ،أو الغرابة النسبية ،وىو الذي يقوؿ فيو العلماء :ال نعرفو من
حديث فبلف،إال من ىذا الوجو ،يعرب عنو العلماء هبذه العبارات ،وىو كثَت ُب كبلـ من؟ ُب كبلـ من
الغريب النسيب؟ عندىم القسماف كثَت ُب كبلمو ،وىو اإلماـ الًتمذي -رٛتو اهلل تعاذل -أكثر من ،وىو
الذي شرح با١تناسبة ،يعترب الًتمذي -رٛتو اهلل -ىو الذي شرح الغريب أو الفرد ،ىذا وقسمو إذل أقساـ،
وأطاؿ ُب التمثيل لو ُب "عللو الصغَت".
إذف ىذا ىو الغريب النسيب ،الثاين القسم الثاين من أقساـ الفرد ،الفرد النسيب ،فإذف الذي نريده اآلف
ىو بس فقط ،ىو أف التفريق بُت القسمُت ُب كبلـ األئمة النقادُ ،ب كبلـ األولُت يعٍت دل يلتزموا إذا قالوا:
ىذا حديث غريب ،أف يب ينوا لك أنو غريب مطلق أو فرد نسيب ،وإ٪تا الذي يبُت ىذا ما ىو الذي يبُت
مرادىم؟ ىو ما تقدـ قبل قليل ُب النوع ا٠تامس عشرُ ،ب ا١تتابعات والشواىد.
إذف األئمة قد يقولوف :ىذا حديث فرد ،أو يقولوف :فرد نسيب غريب ،ويريدوف بو الغرابة ا١تطلقة ،وقد
يريدوف بو الغرابة النسبية ،نعم ،فيوجد ُب كبلـ األئمة ،يعٍت الكبلـ مطلق و٭تتاج الباحث إذل ،وقد
يصرحوف ،نعم ،قد يقوؿ :ىذا اٟتديث روي من وجوه ،ولكن من حديث فبلف ال نعرفو ،أو غريب من
حديث فبلف ،أو ال نعرفو من حديث فبلف ،إال من حديث ىذا الراوي ،أو ٨تو ذلك.
وىذا كثَت جدا ،حىت أين أقوؿ يعٍت :قل حديث إال وفيو غرابة نسبية ،بالنسبة للقسم الثاين الذي ىو
الغريب النسيب ،كثَت وجوده ُب األحاديث ،فقل حديث إال وفيو غرابة نسبية ،نعم ،األحاديث ا١تطلقة
الغريبة قليلة بالنسبة لباقي األحاديث ،وال سيما ما يثبت منها قليل ،أما الغريب النسيب فهو كثَت جدا ،كثَت
يعٍت ما ،قل حديث إال ويصادفك فيو أنو وقع فيو تفرد نسيب.
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القسم الثاني الذي ذكره ابن كثَت -رٛتو اهلل -ىو أفراد ،يعٍت :تفرد بو أىل قطر أو قطر ،كما يقاؿ:
تفرد بو أىل الشاـ أو العراؽ أو اٟتجاز أو ٨تو ذلك ،وىذا ألف فيو أبو داود رسالة صغَتة ،وٝتاىا "السنن
اليت تفرد هبا أىل كل بلد" ،يروي اٟتديث ويقوؿ :ىذه السنة تفرد بروايتها أىل البصرة ،أو تفرد بروايتها
أىل مكة و٨تو ذلك ،وقسمو العلماء :اٟتاكم وغَته إذل أقساـ ،يعٍت قالوا :قد يكوف منو ما يتفرد بو أىل
بلد عن أىل بلد.
بالنسبة لتفرد البلداف ٯتثلوف لو ْتديث :أف النيب  حديث عائشة  :صلى النيب  على سهل بن
بيضاء وأخيو ُب ا١تسجد  ىذا من أفراد ا١تدنيُت ،رواتو كلهم مدنيوف ٯتثلوف لو هبذا ،ويسميو العلماء ىذا
لطائف يعتٍت بو ،من الذي يعتٍت بو الكثَت؟.
الذي يقرأ منكم ُب كبلـ العلماء ا١تتأخرين يعتٍت بو من؟ اٟتافظ ابن حجر ُب "الفتح" يعتٍت هبذا،
فيقوؿ :ىذا اإلسناد رواتو كلهم مدنيوف ،أو إال فبلنا ،أو إال الصحايب ،يعتنوف هبذا ،وسيأٌب معنا أنو يدخل
ُب لطائف اإلسناد ،لكن الذي جر إليو ىنا من ىو؟ ىو التفرد ،الذي جر إليو ىنا ىو الكبلـ على التفرد،
ويقوؿ ابن كثَت :قد ٬تتمع القسم األوؿ مع القسم الثاين.
يعني :قد ٬تتمع تفرد شخص مع تفرد أىل بلد؛ ألهنم قد يقولوف :تفرد بو أىل بلد ،ويريدوف بو
واحدا ،قد يقولوف :ىذه السنة دل يروىا إال أىل ا١تدينة ،ومرادىم بذلك شخص واحد ،فقد ٬تتمعاف،
ومسألة االجتماع ىذه ال إشكاؿ فيها بالنسبة للمصطلحات ،الغريب ا١تطلق أيضا قد ٬تتمع مع الغريب
النسيب ،والغريب النسيب ٬تتمع مع ا١تشهور ،قد ٬تتمع مع ا١تشهور بأف يكوف اٟتديث مشهورا ،ويقع التفرد
ُب بعض الطبقات ،فيسمى غريبا نسبيا؛ ألف كلمة نسيب ىذه ،إذا دخلت ال بأس باجتماع عدد من
األمور ،يعٍت ُب علم اٟتديث بالنسبة للمصطلح.
ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -للحافظ الدار قطٍت كتابا ُب األفرادُ ،ب مائة جزء ،ودل يسبق إذل نظَته،
ا١تؤلفات ُب األفراد كثَتة جدا٦ ،تن أكثر من التأليف فيها ،ابن حباف -رٛتو اهلل ،-والنسائي لو مؤلفات،
منهم من ٮتصو بشخص ،الدار قطٍت لو كتاب اٝتو "غرائب مالك" ،ما معٌت غرائب مالك؟.

ٕٔٛ

الباعث الحثيث

ال ،ليست أفراد مالك ،وإ٪تا ىي ما يتفرد بو الرواة عن مالك ،إذا تفرد ر ٍاو عن مالك أخرجو ُب ىذا
اٟتديث ،إذف ال يتكلم عليو ،وكذلك البزاز لو كتاب اٝتو "غرائب شعبة" ،وقل إماـ إال وٚتعوا ما يستغرب
من حديثو ،يعٍت ما يرويو الرواة غريبا من حديثو ،أما كتاب الدار قطٍت ىذا ُب األفراد ،فهو عاـ ليس خاصا
بر ٍاو من الرواة ،وليس ُب البلداف أيضا ،إ٪تا ىو ُب األحاديث اليت يقع فيها التفرد ،منها غرائب مطلقة ومنها
غرائب نسبية ،بأف يكوف اٟتديث مشهورا عن صحايب ،أو متواترا عن صحابة آخرين ،ويقع التفرد فيو
بالنسبة لصحايب آخر فيخرجو.
وكذلك ٦تن يعتٍت بالتفرد ،الطرباين ُب معاٚتوُ ،ب معجميو :األوسط والصغَت ،حىت أنو يعقب على كل
حديث بأف يقوؿ :دل يرو ىذا اٟتديث إال فبلف ،أو دل يروه عن فبلف إال فبلف.
وكذلك البزار يعتٍت بو يقوؿ :ال يعرؼ ىذا اٟتديث ،أو ال أعرفو إال من ىذا الوجو.
فهذه كلها كتب مظاف،من مظاف ماذا؟ من مظاف األفراد ،و٨تن نعرؼ أف التفرد من مظاف الضبط ،أو
من مظاف الغلط ،عند األئمة التفرد من مظاف الغلط ،ىذه قاعدة ،ىم يرتابوف كثَتا ُب تفرد الشخص ،و٢تم
ُب ذلك قرائن وضوابط يعٍت :كلما تأخرت الطبقة كلما اشتد الظن بغلط الراوي إذا تفرد ،كلما تأخرت
الطبقة يعٍت :حىت تصل إذل طبقة األئمة ،يعٍت ا١تهم ىذا موضوع طويل .نعم.

النوع السابع عشر في زياد الثقة
إذا تفرد الراوي بزيادة ُب اٟتديث عن بقية الرواة عن شيخ ٢تم ،وىذا ىو الذي يعرب عنو بزيادة الثقة،
فهل ىي مقبولة أو ال؟ فيو خبلؼ مشهور ،فحكى ا٠تطيب عن أكثر الفقهاء قبو٢تا ،وردىا أكثر احملدثُت.
ومن الناس من قاؿ :إف اٖتد ٣تلس السماع دل تقبل ،وإف تعدد قبلت ،ومنهم من قاؿ :تقبل الزيادة إذا
كانت من غَت الراوي ٓتبلؼ ما إذا نشط فرواىا تارة وأسقطها أخرى.
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ومنهم من قاؿ :إف كانت ٥تالف ة ُب اٟتكم ١تا رواه الباقوف دل تقبل ،وإال قبلت ،كما لو تفرد باٟتديث
كلو فإنو يقبل تفرده بو إذا كاف ثقة ضابطا أو حافظا.
وقد حكى ا٠تطيب على ذلك اإلٚتاع ،وقد مثل الشيخ أبو عامر على ذلك لزيادة الثقة ُب حديث
مالك عن نافع عن عمر -رضي اهلل عنهما  :-أف رسوؿ اهلل  فرض زكاة الفطر من رمضاف على كل
حر وعبد ذكر أو أنثى من ا١تسلمُت . 
فقولو" :من ا١تسلمُت" من زيادات مالك عن نافع ،وقد زعم الًتمذي أف مالكا تفرد هبا ،وسكت أبو
عمر على ذلك ودل يتفرد بو مالك ،وقد رواىا مسلم من طريق الضحاؾ عن عثماف عن نافع كما رواىا
مالك ،وكذا رواىا البخاري وأبو داود والنسائي ،من طريق عمر بن نافع عن أبيو كمالك.
قاؿ :ومن أمثلة ذلك حديث  :جعلت رل األرض مسجدا وطهورا  تفرد بو مالك عن سعد بن
طارؽ األشجعي بزيادة  :وتربتها طهورا



عن ربعي بن حراش عن حذيفة ،عن النيب



رواه مسلم

وابن خزٯتة وأبو عوانة اإلسفراييٍت ُب صحاحهم من حديثو.
وذكر أف ا٠تبلؼ ُب الوصل واإلرساؿ كا٠تبلؼ ُب قبوؿ زيادة الثقة.
نعم ،ىذا موضوع زيادة الثقة ابتدأه ابن كثَت -رٛتو اهلل -بتعريف زيادة الثقة ،قاؿ :إذا تفرد الراوي
بزيادة ُب اٟتديث عن بقية الرواة عن شيخ ٢تم ،وىذا الذي يعرب عنو بزياد الثقة ،ىذا ىو التعريف.
تعريف زيادة الثقة حسب ما ذكره ابن كثَت اآلف ما ىو؟ أف يتفرد راو بزيادة ُب منت اٟتديث دل يذكرىا
غَته من أصحابو الثقاتٍ ،ب ىذا بالنسبة للتعريف ،وذكر عددا من األمثلة :ذكر ابن الصبلح ،وتبعو ابن
كثَت.
ذكر عددا من األمثلة اكتفى منها ابن كثَت ٔتثالُت؛ إذ ىذا ىو تعريفو يعٍت :مثبل لو يروي شخص مثبل
عن نافع يروي أحد أصحاب نافع اٟتديث ،فإذا تتبعت طرقو كما مر ُب ا١تتابعات وُب االعتبار ،وجدت أف
أصحابو يرووف ىذا اٟتديث -أف أصحاب نافع يرووف ىذا اٟتديث ،-ولكنهم يسقطوف منو كلمة معينة،
أو غَت أصحاب نافع.
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من أشهر ما ٯتثل لو -وىو مثاؿ واضح جدا :-أف ٭تِت ابن كثَت روى عن جعفر بن أمية الضمري،
عن أبيو عمرو بن أمية أنو قاؿ  :رأيت النيب  ٯتسح على ا٠تفُت وعلى العمامة  ىذا رواه األوزاعي
عنو.
رواه ٚتاعة عن أصحاب ٭تِت بن كثَت :منهم أباف بن يزيد ،ومنهم شيباف ،ومنهم علي بن ا١تبارؾ،
وٚتاعة من أقراف األوزاعي رووه عن ٭تِت بن كثَت ىكذا  :رأيت النيب  ٯتسح على ا٠تفُت  إذف أين
الزيادة ؟ "وعلى العمامة" ،فيسمي العلماء ىذه "زيادة األوزاعي" ماذا يسموهنا؟ زيادة الثقة.
وىذا ا١توضوع من أشهر موضوعات علوـ اٟتديث ،ومن أكثرىا كبلما ،والذي يهمنا ىنا ىو ىذا
الكبلـ اآلف ىذا مصطلح أو قاعدة ،اآلف ىذا التعريف ،كونو يقوؿ :ما رواه األوزاعي يسمى زيادة ثقة،
نبُت اآلف ا١تصطلح ،أو نبُت حكم ىذه الزيادة ُب ىذا الكبلـ السابق ،إ٪تا ىو بياف للمصطلح يعٍت :ماذا
يراد بزيادة الثقة؟
اآلف ابن كثَت -رٛتو اهلل -بعد ىذا دخل ُب موضوع القاعدة ،ما حكم ىذه الزيادة؟ وذكر أقواال ىنا:
منها عن الفقهاء ،ومنها عن األصوليُت ،ذكر ىنا ٜتسة أقواؿ ،ذكر كم قوال اآلف؟
حكى ا٠تطيب عن أكثر الفقهاء قبو٢تا ،ىذا قوؿ ،وحكى عن أكثر احملدثُت ،ماذا حكى عنهم؟ حكى
ردىاٍ ،ب ذكر أقواال :من الناس من قاؿ :إف اٖتد ٣تلس السماع دل تقبل ،وكذلك القوؿ الذي بعده :إذا
كانت من غَت الراويٓ ،تبلؼ ما إذا نشط.
بالقوؿ الثالث أو الرابع ىذا خرج ا١توضوع عن البحث ،بأف ا١تراد اآلف أف يزيد على نفسو كما مر
بالتعريف ،أو أف يزيد على غَته ،وذكر أيضا إف كانت ٥تالفة ُب اٟتكم.
الخالصة :أنو ذكر عددا من األقواؿ ،و٨تن نقوؿ دائما -انتبهوا يا إخواف إذل ىذه النقطة :-إف منهج
احملدثُت يكثر فيو االختبلؼ ،أو يكثر فيو االتفاؽ؟ ْ-تمد اهلل تعاذل -يكثر فيو االتفاؽ ،ا١تتتبع ١تنهج عمل
األئمة يعٍت… لكن ما الذي جعل ىذه األقواؿ تكثر ُب زيادة الثقة؟ انظر النقل عمن اآلف ،نقلها ...أو
عن أكثر الفقهاء قبو٢تا.
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ىذه من ا١تواضع اليت انتقدت على ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهللُ -ب كتابو "الكفاية" ،وابن الصبلح
نقلها عنو ،وابن كثَت ٮتتصرىا ،انتقد إدخاؿ آراء لغَت من؟ لغَت أىل اٟتديث ُب كتب مصطلح أىل
اٟتديث ،وىذا ٦تا يشوش على طالب العلم بالنسبة لدراسة السنة؛ و٢تذا ينبو العلماء ،نبهوا ىنا ...نبو ابن
رجب.
وسيذكر ابن الصبلح بعد قليل أف ا٠تبلؼ ُب الوصل واإلرساؿ كا٠تبلؼ ُب زيادة الثقة كلو.
وقد مر بنا… ذكرت باألمس أو الذي قبلو كبلما أريد منكم اآلف أف تتذكروا منو :ما ىو رأي أئمة
اٟتديث ُب زيادة الثقة قبوال أو ردا؟ ىذا الكبلـ مر بنا؛ ألف ابن الصبلح ربطو بالوصل واإلرساؿ ُب آخر
كبلـ ابن كثَت لو تبلحظوا ،فموضوع الوصل واإلرساؿ مر بنا ُب أي مكاف؟ مر بنا ُب النوع اٟتادي عشر
ُب هنايتو،انتبهوا.
ُب هناية اٟتادي عشر ماذا قاؿ؟ ُب هناية النوع اٟتادي عشر ُب األربعة أسطر األخَتة .نعم ،وْتث
الشيخ أبو عمر ىا ىنا فيما إذا أسند ما أرسلو غَته ،فمنهم من قدح ُب عدالتو بسبب ذلك ...إذل آخره،
إذل أف قاؿ :ومنهم من رجح بالكثرة أو اٟتفظ ،ومنهم من قبل ا١تسند مطلقا إذا كاف عدال ضابطا،
وصححو ا٠تطيب وابن الصبلح وعزاه للفقهاء واألصوليُت ،وحكى عن البخاري أنو قاؿ :الزيادة من الثقة
مقبولة.
إذف الكبلـ ىنا الذي أريده منكم :ماذا سيكوف كبلـ ...وذكرت ىناؾ كبلما لػ ...ماىو منهج
احملدثُت ،ىناؾ ُب تعارض الوصل واإلرساؿ إعماؿ ماذا ؟ إعماؿ القرائن.
إذف لو أردنا… لو عرفنا أف اٞتميع زياة الثقة ،إال أهنا زيادة ُب أي مكاف؟ ُب اإلسناد ،وىذا زيادة
ا١تنت ،ماذا سيكوف اآلف منهج األئمة ،أو عمل األئمة ،أو اٟتكم ُب زيادة الثقة عند أئمة اٟتديث؟ ىو أهنم
سينظروف ُب الزياة ىذه ويقوموف بدراستها دراسة دقيقة ،وىي ٤تل اجتهاد قد يروف ردىا.
قد يرى الناقد ردىا ،وقد يرى قبو٢تا ،وليس ىناؾ إماـ قبل ٚتيع الزيادات ،وليس ىناؾ إماـ رد ٚتيع
الزيادات .ليس ىذا من منهجنا ،وما ذكر من أقواؿ كلها ىذه ال تشوش علينا؛ ألف عمل األئمة منضبط؛
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ألنك ما ٯتكن أف تقوؿ مثبل :أرجح ُب الوصل واإلرساؿ رد ا١توصوؿ ،وأرجح ُب زيادة الثقة قبوؿ زيادة
الثقة ،أو العكس ،ال ٯتكن ىذا؛ إذف يكوف منهجك اآلف مضطربا.
فعمل األئمة ...ا١تتتبع لعملهم -رٛتهم اهلل -أف منهجهم واحد ،وليس معٌت ذلك أف كل زيادة
متفقوف عليها؛ ال ٯتكن ىذا ،وإ٪تا ا١تراد أف قواعدىم اليت يسَتوف عليها منضبطة ،ولكن كما مر بنا ُب
تعريف اٟتديث الصحيح :أىم سبب لبلختبلؼ ُب تصحيح األحاديث وتضعيفها ما ىو؟ االجتهاد ُب
تطبيق ىذه الشروط على أفراد األحاديث.
فإذف ىنا االجتهاد ُب تطبيق ىذه الضوابط ،عندىم ضوابط ُب زيادات الثقات ،ينظروف للزمن ،أنتم
اآلف -لو ٘تعنتم قليبل -أيهما أدعى للقبوؿ :أف يتفرد التابعي بالزيادة عن الصحايب ،أو أف يتفرد بالزيادة
شخص ُب القرف الثالث مثبل ،أيهما أدعى للقبوؿ؟ إذا تفرد التابعي قبل أف يهتم الناس بالرواية اىتماما
كبَتا ،وقبل أف تتوزع الطرؽ وتكثر ،و… يعٍت ألسباب كثَتة.
ينظروف كذل ك للشيخ الذي اختلف عليو الرواة الذي ىو عندنا مثبل قبل قليل :٭تِت بن أيب كثَت ،أو
نافع ،وينظروف للزائد من ىو أيضا منزلتو ُب شيخو ،ومنزلة الذين خالفوه وقرائن عند ...وأيضا كذلك يعٍت:
قرائن ُب ا١تنت وقرائن ُب الرواة ،احتماؿ أف يأٌب راو من الرواة احتماؿ ولو واحد فيفصل ،ينسب ىذه الزيادة
إذل أيب ىريرة.
إذف ىذا دلنا على أي شيء ،على خطأ من زاد أو على صوابو؟ مثبل يستدلوف هبذا على أف من زادىا
أو نسبها إذل النيب



قد أخطأ؛ ألف واحدا من الرواة قد بُت عن شيخو أنو قاؿ :ىذا عن النيب وىذا عن

أيب ىريرة.
ا١تهم٣ :تموعة من ال قرائن تدور حوؿ الزيادة من زادىا ،وحوؿ الزيادة ُب ا١تنت ،وىذا الذي ٬تعل علم
اٟتديث علما اجتهاديا وليس قواعد جامدة ،وىذا الذي يعطيو ...يعٍت :ينفخ فيو الروح ،وال بد من العودة
إذل ىذا ا١تنهج بعد أف ٚتد علم اٟتديث أو نقد اٟتديث ،وصار ليس ىناؾ فرؽ بُت ناقد وناقد.
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ٮتتلف النقاد فقط ُب- ...إذا تركنا منهج األئمة -ٮتتلفوف ُب أي شيء؟ بس فقط ُب التعب ،منهم
من يتعب و٬تمع طرقا ،ومنهم من يكتفي بطريق أو طريقُت.
وأما ُب النظر فالقواعد واحدة؛ فلذلك علم السنة -يعٍت… مثل ما تقوؿ -أصابو ضعف أو ٚتد
قليبل ،الذي ينفخ فيو الروح ىو العودة إذل ىذه القواعد والتشبث هبا ،وفهم كبلـ األئمة ،أقل شيء أف
نفهم دل رد ىذا اإلماـ الزيادة ،ودل قبل ىذه الزيادة؛ ال يفعلوف ىذا اعتباطا ،وعملهم ُب ا١تتوف وعملهم ُب
األسانيد عمل واحد منضبط ال يتخلف.
إذف ىذا اآلف بالنسبة للكبلـ على تعريف الزيادة ،وسنذكر اعًتاضا عليو ،لكن إذا جئنا للكبلـ على
ا١تثاؿ عرفها ابن كثَت بأهنا :ينفرد شخص بزيادة ُب ا١تنت على أقرانو الذين تركوا ىذه الزيادة دل يذكروىا ُب
ا١تنت.
والكبلـ ُب حكم ىذه الزيادة ىذا الذي ذكرتو قبل قليل ،يتلخص أف ا١تهم عندنا ما الذي عليو عمل
األئمة ،وليس ىذا الكبلـ… يعٍت أنا أقوؿ مرارا :إذا أردنا أف ننبو على منهج ٬تدر بنا أف ننسب التنبيو إذل
األئمة اآلف نبهوا على ىذا ،حىت الذين كتبوا ُب ا١تصطلح منهم من نبو على ىذا :البلقيٍت ،والبقاعي،
والعبلئي ،وابن حجر ،وابن رجب ،وابن عبد ا٢تادي ،وابن دقيق العيد ،وٚتاعة كثَتوف.
بل منهم من ٮتتار منهج الفقهاء واألصوليُت ،ولكن دل ٯتنعو ىذا أف ينصف وأف يبُت يعٍت :دل ٯتنعو
ىذا أف يبُت منهج كبار األئمة؛ و٢تذا يقولوف :كبار األئمة ليس ٢تم قاعدة مطردة ُب كل حديث بعينو،
وإ٪تا يدور األمر مع القرائن.
اآلف نقف ىنا ،وإف شاء اهلل غدا نتكلم على ا١تثالُت الذين ذكر٫تا ابن كثَت.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :روى بعض العلماء حديث  :إ٪تا األعماؿ بالنيات ،وإ٪تا لكل
امرئ مانوى  عن أيب سعيد ا٠تدري  من طريق أخرى ،فما تعليقكم على ذلك؟

ٔٛٛ

الباعث الحثيث

ج :بالنسبة ٢تذا اٟتديث ٢-تذا اإلسناد بعينو عن أيب سعيد -٭تتاج إذل النظر فيو ،لكن عندنا أصل
وىو :أف ىذا اٟتديث ال يصح أصبل إال من حديث عمر بن ا٠تطاب  وأف كل من رواه من غَت حديثو
فهو غلط -يعده األئمة غلطا ،-وقد يكوف ُب بعضها مثاؿ للشذوذ -نعم -والنكارة.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :دل يتضح رل صحة تعريف اٟتاكم وا٠تليلي للشاذ وخطأ تعريف
الشافعي.
ج :تعريف الشافعي -رٛتو اهلل -ما قلت :إنو خطأ ،ما قالوا إنو خطأ ،وإ٪تا ىو عرؼ الشذوذ أو
عرؼ نوعا من الشذوذ ،وقد يكوف النوع اآلخر يعٍت يطلق عليو كما كاف يطلق عليو األئمة النكارة ،وال
بأس ُب ذلك إذا كاف ىكذا ،لكن ال بد من مبلحظة ىذا ُب تعريف اٟتديث الصحيح كما ذكرت قبل
قليل.
الفرؽ بُت التعريفُت ىو يقوؿ :دل يتضح رل… دل يتضح رل صحة تعريف اٟتاكم وا٠تليلي للشاذ وخطأ
تعريف الشافعي.
كما ذكرت ليس ىناؾ خطأ ،إ٪تا الشافعي -رٛتو اهلل -خصو ٔتخالفة الثقة ،شرط فيو أف يكوف الثقة
الذي انفرد قد خالف غَته من الثقات ،خالف ٚتاعة من الثقات فشذ عنهم.
٨تن نقوؿ :ىذا التعريف ليس ٓتاطئ ،ما قلت :إنو خاطئ ،وإ٪تا قلت :االقتصار عليو ُب وصف
الشذوذ وعدـ إ٬تاد البديل للشذوذ الذي ليس فيو ٥تالفة ،ىذا ىو ا٠تطأ إذا اقتصرت عليو ،ال بد أف
تضيف إذل التفرد الذي ليس فيو ٥تالفة ،وىو خطأ ال بد أف تضيفو إذل تعريف اٟتديث الصحيح.
ٝتو منكرا ،ال إشكاؿ فيو ،وابق على تعريف الشافعي للشاذ ما فيو إشكاؿ ىذا ،لكن ال بد منو١ ،تاذا
ال بد منو؟ ألنو عمل األئمة٨ ،تن نكرر ىذا دائما :أف ا١تصطلح إذا تضمن قاعدة ال بد أف ندقق فيو؛
ليواكب عمل من؟ عمل األئمة -ليوافقهم ،-فليس ىناؾ خطأ ُب تعريف الشافعي ،إ٪تا ا٠تطأ ُب االقتصار
عليو ،وعدـ إ٬تاد البديل ،إذا اقتصرنا عليو ُب تعريف الشاذ ال بد من أف نضم إليو كلمة منكر ،وإذا دل
نذكر كلمة منكر فنقوؿ :الشذوذ ينقسم إذل قسمُت:
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شذوذ مع ا١تخالفة ،وشذوذ بدوف ا١تخالفة ،وىذا ىو الذي -يعٍت -نريد ،والغرض من كل ىذا ىو أال
عرفت بتعريف
ٮتالف -ليس فقط -تعريفنا ،أال ٗتالف أحكامنا ،أحكاـ من؟ أحكاـ األولُت؛ ألنك إذا ّ

يتضمن حكما ستمشي عليو ،سيقودؾ إذل عمل ،أثناء التطبيق إذا سرت عليو ،إذا خالف عمل األئمة ال

بد أف تراجع ىذا التعريف ال بد.
يعٍت :ال تقوؿ :أخالف كبلـ األئمة حفاظا على ما حفظت من تعريف ،ما يصح ىذا ،وإ٪تا راجع
التعريف ،أو أوجد مصطلحا بديبل أو ...ا١تهم ال بد من التصرؼ ،ىذا الذي يعٍت ...نعم.
يقوؿ :السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو.
س :إذا كاف راوي اٟتديث ثقة ولكنو تفرد بو ،وظهر ٥تالف ١تا يرويو ،فهل يًتؾ وعليو شاىد؟
ج :يقوؿ :إذا تفرد الراوي وىو ثقة ،وظهر ٥تالف ١تا يرويو .ليست كل ٥تالفة شذوذا ،الشافعي -رٛتو
اهلل -قاؿ :أف يروي الثقة حديثا ٮتالف فيو الناس .ليس كل ٥تالفة شذوذا؛ ألف ا١تخالفة قد يكوف الصواب
مع يعٍت ...الشاذ ماىو؟.
إذا كاف الشاذ فيو ٥تالفة ،الشاذ ىو الذي ترجح غلطو من أحد ا١تختلفُت يعٍت :ليس عندنا شاذ واحد
مثبل :الذي وصل ،أو الذي أرسل ،قد يكوف الشاذ ىو الذي وصل ،وقد يكوف الشاذ ىو الذي أرسل.
فالشاذ :ىو الذي يًتجح غلطو من أحد ا١تختلفُت .نعم.
س :السبلـ عليكم .يقوؿ :ىل نستطيع أف نقوؿ :إف وصف عدـ الشذوذ أقوى من وصف وجود
العلة ُب اٟتديث الصحيح؟
ج :ما أدري ما ا١تراد بالقوة؟ يعٍت :أقوى كأين فهمت من السائل أنو يقوؿ :العلة إذا اشًتطنا ُب
اٟتديث الصحيح أال يكوف معلوال ،فهذا ظاىر؛ ألف الراوي قد خالف غَته ،أما الشذوذ الذي ىو التفرد
با١تخالفة كأنو يقوؿ :ىذا الشرط أقوى .نعم ،ىذا الشرط أقوى وأدؽ كما قاؿ اٟتاكم؛ و٢تذا يقوؿ اٟتاكم
-رٛتو اهلل :-وىذا ال يذىب بو إال األئمة اٟتذاؽ ا١تطلعوف ...إذل آخر كبلمو
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ويقوؿ :إنو أدؽ من ا١تعلل ،ىذا ا١تعلل مثبل٨ :تن لو أخذنا األمور على ظواىرىا يعٍت :مثبل ما أطيل
بالتمثيل ا١تهم أنو يقوؿ :أدؽ من ا١تعلل.
إذف ىذا الشرط أقوى ُب نقل السنة من الشرط ا١تعلل؛ ألف ا١تعلل ظاىر ،ظهرت علتو ،خالف غَته
فاتضح غلطو ،أما الشذوذ فليس ىناؾ ٥تالفة واحتجنا إذل عمل األئمة؛ ألف األئمة إذا أرادوا أف ٭تكموا
على شخص بالشذوذ ينظروف إذل أصحابو ،وإذل -يعٍت -منزلتو ُب ىذا الشيخ ،وىل ٯتكن أف يتفرد عن
أصحابو أو ال ٯتكن ،وأمور أخرى ينظروف هبا ُب اٟتكم على الشذوذ .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل تابع اٟتافظ ابن حجر -رٛتو اهلل -أحد من ا١تتأخرين ُب أف الشاذ
وا١تنكر ٔتعٌت واحد؟
ج :ابن حجر على التفريق بينهما ،ابن حجر -رٛتو اهلل -ناقش ابن الصبلح حىت قاؿ :إنو غفل،
ويعٍت ىو يقوؿ :الشاذ ما يرويو الثقة ٥تالفا لغَته ،ا١تنكر ما يرويو الضعيف سواء خالف أو دل ٮتالف.
فالفرؽ بينهما من جهة ماذا؟ عند اٟتافظ ابن حجر من جهة درجة الراوي.
وىذا التفريق -يعٍت -قد ٯتيز ا١تصطلحات ويساعد ،لكنو من ناحية العمل كبلـ ابن الصبلح يعٍت
أهنما ٔتعٌت واحد ،وإف كاف االعًتاض على ابن الصبلح من جهة أنو أخرج خطأ الثقة إذا تفرد ،أخرجو من
الشذوذ والنكارة ،لكن كوهنما ٔتعٌت واحد كبلمو ىو األصل .نعم.
س :أحسن اهلل إليك م ،يقوؿ :لو أخذنا بتعريف ا٠تطيب للمسند لكاف كتعريف ا١تتصل ،فهل ىذا ٦تا
يضعف قولو؟
ج :ال ،ا١تتصل تعريفو… لو أخذنا بتعريف من؟ ا٠تطيب للمسند -نعم -ما يضعفو؛ ألنو ىو يقوؿ:
لو أخذنا بتعريف ...يرجع إذل ...ليس إذل درس اليوـ ،ا٠تطيب عرؼ ا١تتصل بأف ا١تتصل :ما اتصل إسناده
أيا كاف ،وعرؼ ا١تسند بأنو :ما اتصل إسناده إذل صحايب أيضا إذل أي كاف :إذل الرسوؿ ،أو إذل الصحايب،
أو إذل التابعي.
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لو أخذت هبذا التعريف ما يشكل ،من جهة أف ا١تصطلحات كما عرفنا قد يكوف بينها تبادؿ ،يعٍت:
قد يسمونو مسندا وقد يسمونو أيضا متصبل.
لكن لو أخذت ...ىذه لو ىذه مشروطة ،أما من ناحية العمل فنقوؿ :إف تعريف ا٠تطيب للمسند
معًتض عليو بأهنم ال يطلقوف إال ا١تسند ،إال على ما روي عمن؟ عن النيب  ما روي عن النيب . 
س :أحسن اهلل إليكم ،السؤاؿ األخَت يقوؿ :فضيلة الشيخ ،ما ىو ضابط تقوية اٟتديث الضعيف
ٔتثلو؟
ج :تقوية اٟتديث الضعيف ٔتثلو ىذا مر ُب ارتقاء اٟتديث الضعيف إذل اٟتسن لغَته ،الذي ذكره ابن
الصبلح ،ولو ضوابط ٣تملها أو ىي تعود إذل أمرين:
األمر األول :أال يكوف الضعف شديدا ُب أف يكوف راويو متهما بالكذب ،أو يكوف راويو ضعيفا أو
صدوقا ،ولكنو خالف ٚتعا كبَتا من الثقات فصار شاذا واشتد شذوذه ،فمثل ىذا يشتد ضعفو وال يصلح.
األمر اآلخر :الذي نبلحظو ىو موضوع النكارة ىذه ،قد يكوف منكرا فبل يصلح ،وىذا الكبلـ -
يعٍت -دقيق وطويل ،يعٍت مثبل أضرب مثاال :لو جاءنا شخص وروى عن نافع مثبل ،عن موذل ابن عمر،
عن ابن عمر حديثا ،وىذا الشخص تفرد ْتديث عمن؟ عن نافع ،وحكمنا على ىذا اٟتديث أوسط مثبل،
وحكم األئمة على حديثو ىذا بأنو منكر.
١تاذا حكموا عليو بأنو منكر؟ ألنو تفرد بو عمن اآلف؟ عن نافع ،ونافع لو أصحاب كثَتوف ثقات،
حفاظ كبار الزموه ودل يرووه ،ىذا الراوي ليس ٔتًتوؾ.
وجاءنا ح ديث عن مثبل عائشة ،يرويو أيضا شخص فيو ضعف ،أو ضعيف ليس ٔتًتوؾ ،عن ىشاـ
بن عروة ،عن أبيو ،عن عائشة ،واستنكره األئمة؛ ألف ىشاـ بن عروة لو أصحاب كثَتوف جدا بالعشرات،
وفيهم حفاظ ثقات ،وما ذكروا ىذا اٟتديث ،وما رووه ،فاستنكروا ىذا اٟتديث على ىذا ا١تعٌت.
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عمل ال كثَت من الباحثُت وا١تتأخرين أف ىذا اٟتديث ليس ضعفو شديدا؛ فإذف ينجرب ،والعلماء -
رٛتهم اهلل -يقولوف :ا١تناكَت ىذه… ا١تنكر أبدا منكر ،ا١تنكر ال يشد منكرا آخر ،وىذا من األبواب اليت
دخل التساىل فيها -أي نعم -وتسمى قضية الشد.
أنا ذكرت لكن ما أطلت ُب ذلك الشد بالطرؽ ،ىذا لو ضوابط :منها الضعف الشديد ،ومنها عدـ
النكارة ،ومنها أمر مهم وىو :أال يكوف أحد اٟتديثُت يعود لآلخر؛ ألف بعض الباحثُت يشد بإسناد ،فإذا
٘تعنتو من الطرؽ ،وإذا ىو يعود إذل الشد ...الطريق الذي تريد أف تشده بو.
ىذا لو -يعٍت -أمثلة ،ومن األمور الدقيقة ُب موضوعات الشد ،فيها اآلف كتابات ،ورٔتا يكتب فيها
أكثر ُب ضوابط الشد با١تتابعات والشواىد ،ومنها النظر للمعٌت؛ ألف بعض الباحثُت أي مناسبة بُت لفظُت
٬تعل أحد٫تا عاضبل لآلخر ،وىذا قد يكوف فيو خلل ،ا١تهم ىذه بعض الضوابط.
أحسن اهلل إليكم ،وجزاكم اهلل خَتا ،وصلى اهلل على نبينا سبحانك اللهم وْتمدؾ.


واٟتمد هلل رب العا١تُت ،وأصلي وأسلم على نبينا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
بدأنا باألمس ُب النوع السابع عشر ،بدأنا بالنوع السابع عشر وىو ُب زيادة الثقة ،وأخذنا منو
قضيتُت:
القضية األولى :ما يتعلق بتعريفو.
والقضية الثانية :ما يتعلق ْتكم زيادة الثقة.
وبقي من مسائل ىذا النوع ،أو من مباحث ىذا النوع األمثلة ،فقد مثل ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل-
ٔتثالُت ،أو تبعا البن الصبلح مثل ٔتثالُت:
اعًتض على األوؿ منهما:
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المثال األول :ىو زيادة مالك ،وما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي اهلل عنهماُ -ب حديث
زكاة الفطر ،فإف مالكا زاد كما ذكره ابن الصبلح نقبل عن اإلماـ الًتمذي ،أصل الًتمذي ىو الذي مثل
بو على الزيادة ُب ا١تنت ،زاد كلمة" :من ا١تسلمُت".
 فرض رسوؿ اهلل  زكاة الفطر صاعا من ٘تر ،أو صاعا من شعَت على كل مسلم  ...إذل آخر
اٟتديث ،زاد فيو ...زاد فيو اإلماـ مالك" :من ا١تسلمُت" حسب ما نقلو الًتمذي رٛتو اهلل تعاذل.
فكلمة" :من ا١تسلمُت" زيادة ثقة ،فقد رواه ٚتاعة منهم يعٍت :من أصحاب نافع منهم :أيوب ،وعبيد
اهلل بن عمر ،وموسى بن عقبة ،وٚتاعة رووه بدوف ىذه الزيادة ،فكلمة" :من ا١تسلمُت" إذف اآلف مثاؿ ١تا
يزيده بعض الثقات على بعض ُب حديث واحد.
اعًتض ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -على التمثيل هبا فقاؿ :إف ابن الصبلح سكت على ٘تثيل الًتمذي
هبذا ا١تثاؿ ،وعرب ابن كثَت بقولو :وقد زعم الًتمذي أف مالكا تفرد هبا ،وسكت أبو عمر على ذلك ،ودل
يتفرد هبا مالك.
ٍب ذكر أف الضحاؾ بن عثماف قد رواه عن نافع هبذه الزيادة ،وأف عمر بن نافع ولد -يعٍت -نافع قد
رواه كذلك أيضا عن أبيو.
وىذا الذي قالو ابن كثَت ال اعًتاض ،يعٍت :ال إشكاؿ فيو ،لكن ٦تا يعتذر بو عن الًتمذي -رٛتو اهلل
تعاذل ،-وكذلك بعض الباحثُت ىؤالء زاد أناسا ،لكن يتحقق من صحة األسانيد إليهم ،أوصلهم بعض
الباحثُت -بعض ا١تشايخ -إذل عشرة ،الذين ذكروا ىذه الزيادة ،لكن ُب البخاري ومسلم رواية اثنُت منهم
و٫تا :الضحاؾ بن عثماف ،وعمر بن نافع.
يعتذر عن الًتمذي ...اعتذر العراقي عن الًتمذي بأف عبارتو توحي -عبارة الًتمذي -أنو دل يفتو أف
ىؤالء قد زادوىا مع مالك ،وإ٪تا ىو يعٍت معٌت كبلـ الًتمذي -رٛتو اهلل -أف ...يعٍت :دل يتابع مالكا من
قبل من ىو ُب درجة مالك ُب اٟتفظ واإلتقاف.
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وىذا الذي قالو عذر صحيح؛ ألف الذين -يعٍت -رووىا أو الذين زادوىا مع مالك و٫تا :الضحاؾ بن
عثماف ،وعمر بن نافع ،ليسا ُب اإلتقاف والضبط وا١تنزلة ُب نافع كمالك رٛتو اهلل تعاذل.
وعلى كل يعني :اآلف زادىا ثبلثة ،لكن السؤاؿ ا١تهم -اٟتقيقة :-إذا كاف قد زادىا ثبلثة أو أربعة أو
ٜتسة أو ستة ،ىل ٗترج عن كوهنا زيادة ثقة أو ال ٗترج؟ انظر التعريف اآلف ،ماذا قاؿ ابن كثَت ُب
التعريف؟ إذا تفرد الراوي بزيادة ُب اٟتديث.
على ىذا التعريف ٗترج عن كوهنا زيادة ثقة أو ال ٗترج؟ ٗترج؛ ألنو زاد ...لكن التعريف ىذا فيو شيء
من -يعٍت -التجوز ،واٟتقيقة أف زيادة الثقة ال ٗترج عن كوهنا زيادة ثقة ،حىت وإف زادىا أكثر من واحد،
فهي زيادة ثقة كما قاؿ ابن رجب رٛتو اهلل تعاذل.
إذن :ما ا١تقصود بالثقة ىنا ،إذا قيل :زيادة الثقة ،الثقة ىذا ما ا١تراد بو ،يعٍت :أنو ثقة واحد أو الثقة
اٞتنس؟ اٞتنس إذف ا١تراد بو جنس الثقة ،ولو زادىا اثناف أو ثبلثة أو أربعة أو ٜتسة ،ما داـ قد طرقها
ٚتاعة فهي تعترب زيادة ثقة.
المثال الثاني الذي ذكره ابن كثير تبعا البن الصالح  :جعلت رل األرض مسجدا وطهورا



تفرد يقوؿ :تفرد أبو مالك بزيادة  :وتربتها طهورا  عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النيب . 
ىذا ا١تثاؿ ،قولو -قوؿ ابن الصبلح -رٛتو اهلل :-تفرد أبو مالك سعد بن طارؽ األشجعي بزيادة:



وتربتها طهورا  يدؿ على أي شيء ،ماذا يفهم منو؟ زادىا على من ،ىذا سعد بن طارؽ أبو مالك سعد
بن طارؽ زادىا على من؟
يفًتض ٘تثيلي هبذا اٟتديث أف يكوف سعد بن طارؽ قد زادىا على ٚتاعة رووىا عمن؟ رووا اٟتديث
عن ربعي بن حراش ،وأيش تعلقوف؟ تقولوف  :ىذا اٟتديث أصبل ليس لو إال ىذا اإلسناد الواحد،
فاالعًتاض على ىذا ا١تثاؿ ،فهذا ا١تثاؿ ىو الذي يعًتض عليو ،فإف من شرط زيادة الثقة أف تكوف الزيادة
ُب حديث واحد يرويو ٚتاعة عن شيخ ٢تم ،فيزيد بعضهم على بعض ُب منت اٟتديث.
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أما ىذا المثال انتبهوا لو :ىذا ا١تثاؿ ىو من نوع زيادة بعض الصحابة على بعض ،نعم ىذا اٟتديث
فيو زيادة" :وتربتها طهورا" لكن ىذه الزيادة على أحاديث أخر ،أو على حديث آخر وىو حديث جابر
ا١تعروؼ  :أعطيت ٜتسا دل يعطهن أحد قبلي  ...وغَت ىذا اٟتديث كذلك.
فإذف ىذا ا١تثاؿ ىو من زيادة الصحابة بعضهم على بعض ،وقد نقل ٚتاعة من العلماء أف ىذا
ا١توضوع خارج موضوع زيادات الثقات ،أف زيادات الصحابة بعضهم على بعض خارج موضوع زيادات
الثقات١ ،تاذا؟ ألهنم يقولوف :زيادة الصحابة بعضهم على بعض مقبولة باالتفاؽ ،وال ٨تتاج إذل أي شيء،
تعامل كحديث مستقل ،وال ٨تتاج للموازنة بينهم رضي اهلل عنهم.
وتكلموا ُب الزيادة ىذه من جهة معناىا ،و ...نعم ،ا١تقصود أف ىذا ا١تثاؿ فيو نظر من ىذه اٞتهة،
وىو أنو زيادة بعضهم أنو من زيادات الصحابة بعضهم على بعض -رضواف اهلل عليهم ،-فإذف ننتبو
١توضوع زيادة الثقة ،وىو :أف تكوف الزيادة ُب حديث واحد ،ي رويو ٚتاعة عن شيخ ٢تم ،يزيد بعضهم على
بعض ُب منت اٟتديث.
وأما ىذا فهو كما ذكر ابن رجب وغَته ،وابن حجر والسخاوي ،أف ما يزيده الصحابة بعضهم على
بعض أنو باإلٚتاع مقبوؿ ،وأنو يعامل كحديث مستقل ،فإذف ىذا اٟتديث ليس لو إال ىذا اإلسناد
الواحد.
في الختام ،قال ابن كثير :إف ابن الصبلح ذكر أف ا٠تبلؼ ُب الوصل واإلرساؿ كا٠تبلؼ ُب قبوؿ
زيادة الثقة ،وىو كما قاؿ ،وعرفنا أف الباب واحد ،وأف منهج احملدثُت -رٛتهم اهلل تعاذل -ىو التعامل مع
مثل ىذا االختبلؼ بكل حديث بعينو ،كل حديث لو قرائنو ومرجحاتو من حيث -يعٍت -رد الزيادة أو
قبوؿ الزيادة .النوع الثامن عشر :ا١تعلل من اٟتديث .نعم.

النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث
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كيفية معرفة الحديث المعلل


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،وصلى اهلل وسلم على آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاذل:-
النوع الثامن عشر" :معرفة ا١تعلل من اٟت ديث" ،وىو فن خفي على كثَت من علماء اٟتديث ،حىت قاؿ
بعض حفاظهم :معرفتنا هبذا كهانة عند اٞتاىل ،وإ٪تا يهتدي إذل ٖتقيق ىذا الفن ،فاٞتهابذة النقاد منهم
ٯتيزوف بُت صحيح اٟتديث وسقيمو ،ومعوجو ومستقيمو ،كما ٯتيز الصَتُب البصَت ُب صناعتو بُت اٞتياد
والزيوؼ ،والدنانَت والفلوس ،فكما ال يتمارى ىذا كذلك يقطع ذاؾ ٔتا ذكرناه.
ومنهم من يظن ،ومنهم من يقف ْتسب مراتب علومهم وحفظهم واطبلعهم على طرؽ اٟتديث،
وذوقهم حبلوة عبارة الرسوؿ



اليت ال يشبهها غَتىا من ألفاظ الناس ،فمن األحاديث ا١تروية :ما عليو

أنوار النبوة ،ومنها ما وق ع فيو تغيَت لفظ أو زيادة باطلة أو ٣تازفة أو ٨تو ذلك ،يدركها البصَت من أىل ىذه
الصناعة ،وقد يكوف التعليل مستفادا من اإلسناد ،وبسط أمثلة ذلك يطوؿ جدا ،وإ٪تا يظهر بالعمل.
نعم ،ىذا النوع الثامن عشر "ا١تعلل من اٟتديث" دل يعرفو ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -ودل ٯتثل لو ،تكلم
فيو على قضيتُت:
القضية األولى -التي قرأىا األخ :-وىي متعلقة بػ… يعٍت صفة ىذا النوع وكونو دقيقا ،حىت قاؿ
بعض احملدثُت -منقوال عن بعض احملدثُت مثل :عبد الرٛتن بن مهدي ،ومثل أيب حاًب -رٛتو اهلل تعاذل-
و… يقولوف" :معرفتنا هبذا عند اٞتاىل نوع من الكهانة"؛ ألف السائل يأتيو فيقوؿ لو :ىذا اٟتديث ...ما
صحة ىذا اإلسناد؟ فيقوؿ لو اجمليب :ىذا اٟتديث خطأ.
أو قد يعرض عليو ٣تموعة من األحاديث ،فيقوؿ :ىذا اٟتديث خطأ ،وىذا اٟتديث صواب ،وىذا
اٟتديث الصواب فيو كذا ،وىذا اٟتديث دخل على ىذا اٟتديث ،فغَتىم يظن أف ىذا مثبل ...حىت
اعًتض عليهم رٛتهم اهلل تعاذل.
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يقول السخاوي -رحمو اهلل :-إف من ال يشارؾ أىل ىذا العلم ُب قواعده وٯتارس قد يستنكر عليهم
تعليلهم بعض األحاديث ،وأما من يشارؾ يقوؿ السخاوي معٌت كبلمو :فإنو ال يعًتض وقد يشاركهم ُب
تطبيق ىذا العلم ،ومثل لذلك -للمشاركُت -ىو يقصد األئمة ،ومثل ١تن بعدىم باإلٝتاعيلي وبالبيهقي
وبػ… يعٍت ٚتاعة من اٟتفاظ الذين شاركوا أئمة النقد ُب شيء من ىذا العلم.
ألف الكبلـ اآلف -كبلـ ابن كثَت رٛتو اهلل -يتكلم عن أىل النقد ُب عصر الرواية ،مىت عصر الرواية؟
يعترب عصر الرواية إذل هناية الق رف الثالث وشيء من القرف الرابع ،فاٟتفاظ الذين كانوا ُب ذلك القرف ،أو ُب
ذلك الزماف -ىم الذين وصفهم أو ذكرىم ابن كثَت ُب كبلمو ىذا ،وأهنم ىم الذين يعٍت اطلعوا ُب ىذا
األمر وعرفوا يعٍت :هتيأت ٢تم من األسباب…
خالصة الموضوع -وىذا ما ذكره ابن كثير :-هتيأت ٢تم من األسباب ما أىلهم للحكم على
أحاديث رسوؿ اهلل  ا١تروي من حديث رسوؿ اهلل  با٠تطأ أو بالصواب ،وألفوا ُب ذلك مؤلفات كثَتة
سيذكرىا ابن كثَت بعد قليل ،سيعرج عليها سيعد بعضها.
ومن األمور التي تهيأت لهم :ذكر ابن كثَت كثرة ٦تارستهم ،وقراءهتم ٟتديث رسوؿ اهلل  فيعرفوف أف
ىذا اٟتديث غلط أو صواب أحيانا من منت اٟتديث ،أو أف بعضو صواب وبعضو خطأ ،أو أنو ...يعرفوف
أف ىذا من حديث فبلف وليس من حديث فبلف.
يعني :ليس فقط يعرفوف أف ىذا من حديث رسوؿ اهلل ،أو ليس من حديث رسوؿ اهلل ،وإ٪تا يعرفوف
أف ىذا من حديث عمر أو من حديث أيب ىريرة ،وكذلك ُب أصحاب أيب ىريرة يعرفوف أف ىذا من
حديث سعيد أو من حديث أيب سلمة.
والسبب ىو ...ما ىو؟ السبب ما ىو؟ ىو أهنم -رٛتهم اهلل -إتهوا إذل ىذا الشيء ،وتفرغوا لو وتعبوا
فيو ،ورحلوا وٚتعوا و ...يعٍت :فلو مثبل ٝتعت عن حفظ بعضهم ...إذا قيل مثبل :إف ابن معُت مثبل كتب
بيده ألف ألف حديث يعٍت :كم من حديث؟ مليوف حديث كتبها بيده.
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ا١تقصود ،ليس ا١تقصود با١تليوف ىذه متوف ،وإ٪تا ىي أسانيد؛ حىت يعرفوف ما عند اٟتسن البصري يعٍت:
من كبلمو ،وما عند فبلف من كبلمو وما عند فبلف ،واإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -٭تفظ ...ذكروا ُب ذكر
حفظو شيئا كثَتا ،وكذلك غَت٫تا من اٟتفاظ ٭تفظوف شيئا كثَتا جدا ،فإذا سئل الواحد منهم السنة كلها
تقريبا بُت ...أو ُب ذىنو حاضرة ،يستطيع أف ٬تيب :أف ىذا أخطأ وأف ىذا أصاب وكذا وكذا.
من يأٌب بعدىم -رٛتهم اهلل -يستطيع أف يشاركهم ،يستطيع با١تمارسة وبكثرة قراءة كتبهم و٨تو ذلك،
وأىم ما ُب ا١توضوع -انتبهوا يا إخوة  -ليس ا١تشاركة ،اٟتقيقة أننا يعٍت تنزلنا ،أو تنزؿ العلماء إذل ما ذكره
السخاوي ،وىو أف نستوعب علمهم ،وأال نعًتض عليهم؛ ألنو وجد من يعًتض عليهم من بعض من دل
ٯتارس ىذا العلم ،حىت قاؿ بعض الفقهاء و بع ض األصوليُت :يتعلل ابن معُت وٚتاعة من احملدثُت بعلل ُب
رد أحاديث يعٍت :مثل ما يقوؿ :ليست بشيء.
وذكر مثل ىذا ابن اٞتوزي وابن حزـ وغَت٫تا وابن القطاف ،ورفضوا علم احملدثُت بالنسبة ٢تذا العلم
الذي ىو يعٍت العلل.
١تاذا رفضوه؟ ألف علم العلل… ما ىو ا١تعلل؟ علم العلل ىذا أكثر ما يتطرؽ إذل أحاديث الثقات،
ىذا ىو ا١تشكلة فيو يعٍت :لو كاف الراوي ضعيفا الشًتؾ اٞتميع ُب معرفة العلة ،لو كاف اإلسناد منقطعا
فإف كثَتا من االنقطاع يدركو أي باحث؛ تنظر ُب وفاة الشيخ وُب والدة التلميذ وتعرؼ أف أحد٫تا دل يدرؾ
اآلخر.
أما كوف ىذ ا أخطأ وكوف ىذا أصاب فهذا يعرؼ من ٚتع الطرؽ ،و٢تم أشياء ُب ىذا عجيبة يعٍت:
القارئ ُب كتب العلل يدركها ،و٢تم أساليب أو ٢تم وسائل تعترب ذىبت بذىاهبم ،تعترب ىذه الوسائل ...إ٪تا
نشاركهم ٨تن ...يشاركهم الباحثوف ومن جاء بعدىم ُب الوسائل اليت بقيت.
بقي وسائل ٨تن ١تا جئنا نتكلم على موضوع العلل والقرائن وا١ترجحات نقسمها إذل قسمُت:
قسم ذىب بذىاب األئمة ،ال يستطيع أف يقوـ هبا إال ىم.
والقسم اآلخر يستطيع الباحث أف يشاركهم ُب ىذا ،وأف يفسر تعليلهم ،وأف قد يعلل ىو بنفسو.
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إذن :يعرفوف ا١تعلل بأنو إسناد ظاىره الصحة ،إذا قرأت اإلسناد وإذا كلو ثقات ،وإذا إسناده متصل،
ويعٍت رواتو عدوؿ ضابطوف ،واإلسناد متصل -فإذف ىذا ىو الذي ٭تكم عليو كثَت من العلماء والباحثُت
بقو٢تم :إسناده صحيح ،وإسناده على شرط الشيخُت.
ولكن بعد التفتيش وبعد االعتبار الذي مر بنا قد يطلع فيو على علة قادحة ٘تنع من صحتو ،ومن
األمثلة -أكتفي ٔتثاؿ واحد :-روى ٤تمد بن فضيل ...ىذا مثاؿ معروؼ يعٍت ...واألمثلة كثَتة ستأٌب
معنا ،ستأٌب معنا ُب ا١تباحث البلحقة؛ ألف بعض األنواع البلحقة ٢تا صلة با١تعلل.
من أمثلتو -حتى نقرب الموضوع :-روى ٤تمد بن فضيل ،عن األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب
ىريرة أف النيب  قاؿ  :إف للوقت أوال وآخرا  وذكر اٟتديث ُب أوقات الصلوات.
ىذا اٟتديث إذا نظرت إذل إسناده وإذل ٤تمد بن فضيل ثقة ،واألعمش معروؼ ،فهذه السلسلة قد
صححها ٚتاعة من ا١تتأخرين على شرط الشيخُت ،بناء على أي شيء؟ على ظاىر اإلسناد.
أما األئمة األولون :البخاري وابن معُت وٚتع من األئمة فيقولوف :ىذا اٟتديث خطأ ،أخطأ فيو ٤تمد
بن فضيل ،وإ٪تا رواه ٚتاعة من الثقات منهم +عبدر بن القاسم وٚتاعة من الثقات ،رووه عن األعمش.
انظر اآلن وجو الخطأ :عن األعمش ،عن ٣تاىد بدؿ من؟ أيب صاحل مرسبل دل يذكر النيب



وال

أحدا من الصحابة ،وإ٪تا قاؿ :كاف يقاؿ" :إف للصبلة أوال وآخرا".
فإذف نقوؿ عن اإلسناد األوؿ :إف ظاىره الصحة ،ولكنو بقي فيو شرط من شروط اٟتديث الصحيح،
وىو الشرط األخَت وىو :أال يكوف شاذا .قاؿ" :وال يكوف معلبل" فهذه ىي العلة.
إذف ىذه العلة اكتُشفت أو عرفها األئمة من معرفتهم برواية الثقات اآلخرين ،فمثل ىذا ال يًتدد األئمة

أبدا ُب اٟتكم عليو بكونو +منت ،وىذا من القرائن اليت نشاركهم فيها؛ ألف اٞتمع من الثقات اآلف رووه
وانفرد واحد -وىو الذي قد يسمى الشاذ أيضا -انفرد واحد بذكر أيب صاحل وأيب ىريرة . 
ىذا ا١تثاؿ بسيط ،وسيأٌب معنا أمثلة لو ،وكما ذكرت بعض أدلتهم -رٛتهم اهلل تعاذل -يعٍت :ال
نستطيع أف نشاركهم فيها.
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نقرأ اآلف ا١توضوع الثاين الذي ذكره ابن كثَت ُب ا١تعلل وىو ا١تؤلفات ُب ىذا الفن .نعم.
الكتب التي ألفت في العلل
ومن أحسن كتاب وضع ُب ذلك وأجلو وأفحلو كتاب "العلل" لعلي بن ا١تديٍت شيخ البخاري وسائر
احملدثُت بعده ُب ىذا الشأف على ا٠تصوص ،وكذلك كتاب "العلل" لعبد الرٛتن بن أيب حاًب ،وىو مرتب
على أبواب الفقو ،وكتاب "العلل" للخبلؿ.
ويقع ُب مسند اٟتافظ أيب بكر البزار من التعاليل ما ال يوجد ُب غَته من ا١تسانيد ،وقد ٚتع أزمة ما
ذكرناه كلو اٟتافظ الكبَت أبو اٟتسن الدارقطٍت ُب كتابو ُب ذلك ،وىو من أجل كتاب ،بل أجل ما رأيناه،
وضع ُب ىذا الفن دل يسبق إذل مثلو ،وقد أعجز من يريد أف يأٌب بشكلو رٛتو اهلل وأكرـ مثواه.
ولكن يعوزه شيء ال بد منو وىو :أف يرتب على األبواب؛ ليقرب تناولو للطبلب ،أو أف تكوف أٝتاء
الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبة على حروؼ ا١تعجم ليسهل األخذ منو؛ فإنو مبدد جدا ال يكاد يهتدي
اإلنساف إذل مطلوبو منو بسهولة ،واهلل ا١توفق.
ىذه بعض الكتب اليت ألفت ُب العلل ،وا١تؤلفات ُب علل األحاديث كثَتة جدا ،لكن مثل ابن كثَت -
رٛتو اهلل -ببعض ىذه الكتب ،وذكر أف من أحسن كتاب وضع ُب ذلك كتاب "العلل" لعلي ابن ا١تديٍت،
وىو كتاب مفقود تقريبا ،يعٍت :ال يوجد منو إال قطعة صغَتة طبعت مرتُت أو أكثر.
وىي تنبئك عن جبللة ىذا الكتاب وعن جبللة مؤلفو -رٛتو اهلل تعاذل ،-وىو الذي يقوؿ فيو
البخاري :ما استصغرت نفسي عند أحد ،أو بُت يدي أحد إال عند علي بن ا١تديٍت -رٛتو اهلل-؛ إماـ
جليل ُب… وبالذات ُب علم علل اٟتديث واختبلؼ األسانيد ،لو شيء عظيم.
والقطعة ىذه صغَتة لكنها -يعٍت -دليل على جبللة ىذا اإلماـ وجبللة كتابو ،وىو كبَت كتابو حسب
ما وصفو علي ،والظاىرأنو قد ذىب ىذا الكتاب ُب وقت علي بن ا١تديٍت ،الظاىر واهلل أعلم يعٍت؛ ألنو
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أَذْكر عنو نصا أنو يقوؿ :ألّفت ا١تسند ا١تعلل ٍب وضعتو -يعٍت مثل ما تقوؿُ -ب مكاف حفظ الكتب ،فلما
سافرت سفرة فلما جئت وإذا األرض قد أكلت األوراؽ ،وعجزت عن تقريبو ،ودل أنشط لكتابتو مرة ثانية.
وفي عبارة ابن كثير اآلن يقول :وسائر احملدثُت بعده ُب ىذا الشأف على ا٠تصوص ،٭تتمل أف يكوف
مراده أف ا١تؤلفُت قد ألفوا ،أو أف احملدثُت قد ألفوا بعده كتبا كثَتة ،و٭تتمل أف يكوف ُب العبارة شيء من
السقط يعٍت :وسائر احملدثُت بعده عياؿ عليو أو مستفيدوف منو ُب ىذا الشأف على ا٠تصوص ،و٨تو ىذه
العبارة.
كذلك مثّل ابن كثَت -رٛتو اهلل -بكتاب "العلل" البن أيب حاًب ،وىو األسئلة لو واألجوبة ١تن؟
األجوبة ألبيو أيب حاًب ،وأليب زرعة أيضا ،ويسأ٢تما ابن أيب حاًب و٫تا ٬تيباف.
وىذا الكتاب ْ-تمد اهلل تعاذل -وجد كامبل ،ولو نسخ ٥تطوطة كثَتة ،ومن أحسن الكتب وأسهلها
وأقرهبا تناوال وأخفها ٚتعا يعٍت :ال يطيل كثَتا كما سيأٌب ُب كبلـ ُب صنيع الدارقطٍت ،فهو -يعٍت -قريب
من الطبلب وسهل ،واالستفادة منو والتدرب من ىذا الكتاب بالنسبة للطالب يعٍت :سهل التعامل معو
نسبيا.
يعٍت بالنسبة لكتاب الدارقطٍت مثبل وقد حقق بعضو رسائل عليا ُب جامعة اإلماـ ،والطبلب اآلف
سائروف ُب ٖتقيقو دل ينتو الكتاب بعد.
وكذلك كتاب "العلل" للخبلؿ ،كتاب "العلل" للخبلؿ ىو من ٚتعو -رٛتو اهلل  -وإال فهو لئلماـ
أٛتد ،وقد فقد ىذا الكتاب ،كتاب عظيم جدا جدا ،لو وجد ىذا الكتاب لكاف يعٍت الفائدة منو كبَتة،
وإ٪تا ابن قدامة -رٛتو اهلل -صاحب ا١تغٍت انتخب أحاديث من ىذا الكتاب ،ويوجد اآلف جزء يسَت من
ىذا ا١تنتخب.
يعٍت الذي يوجد اآلف من ا١تنتخب ،وأما األصل ٭تتمل أف يكوف موجودا منو بعضو ،وأما سائره فهو
مفقود.
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وكذلك أيضا قال ابن كثير :مسند البزار .نعم .وىو مسند البزار اٝتو "ا١تسند الكبَت ا١تعلل" يذكر فيو
البزار علبل كثَتة لؤلحاديث ،والظاىر -واهلل أعلم -أف البزار يعٍت قصد بو شرح علل األحاديث يعٍت :ليس
على طريقة مسند من؟ مسند اإلماـ أٛتد يسوؽ األحاديث ويسكت ،أو مسند أيب يعلى ،ويشبهو ُب ىذا
مسند يعقوب بن شيبة.
يعقوب بن شيبة ىذا إماـ جليل ،لكن حصل لو بعض الظروؼ فيعٍت دل يشتهر كثَتا ،ا١تهم أف لو
مسندا كبَتا ،ولكن لكربه دل يتمو؛ لضخامتو مات قبل أف يتمو ،وكاف عنده وراقوف كثَتوف يهيئ ٢تم
الفرش ،ويهيئ ٢تم الطعاـ ويهيئ ٢تم السكن ،وكل شغلهم تبييض ...أو عملهم ُب ىذا ا١تسند لكربه.
يقولون :إنو ًب منو عشرات األجزاء ،ومع ذلك دل يتم الكتاب؛ ألنو كتاب كبَت جدا يعٍت :لو ًب لكاف
يعٍت من أكرب ما أُلف ،ال يوجد منو إال قطعة صغَتة ،وأيضا تدلك على جبللة ىذا الكتاب ،قطعة صغَتة
من مسند عمر بن ا٠تطاب . 
من أكرب الكتب ُب العلل اليت وصلت إلينا ما أثٌت عليو ابن كثَت كثَتا وىو كتاب "العلل" للدارقطٍت،
كتاب عظيم ويقولوف :إف الدارقطٍت -رٛتو اهلل -أمبله من حفظو ،ويعٍت القراءة ُب بعض أحاديث ىذا
الكتاب تصيب الرأس بالصداع ،بعضو بعض أحاديثو مثبل حديث بسرة بن صفواف ،تكلم عليو تقريبا ُب
جزء لو نشر لكاف جزءا لوحده.
ويطيل أحيانا ُب بعض األحاديث يطيل ،يذكر وجوىا لبلختبلؼ ،ويذكر روايات و ...يعٍت :فعبل
ينبئك عما قالو ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -عن جبللة علم العلل ،ومن الذي يقوـ بو على حقيقتو،
والغريب أو من ال عجيب أف الدارقطٍت نفسو يقوؿ :إذا أردت أف تعرؼ فضل علم السلف على علمنا فاقرأ
كتاب" :علل حديث الزىري" حملمد بن ٭تِت الزىري.
الذي يقولو من اآلف؟ الدارقطٍت ،و٨تن نتعجب أو ابن كثَت يتعجب من كتاب الدارقطٍت ،وىو فعبل
موضع عجب ،لكن ىو يقوؿ" :علل أحاديث الزىري" ٤تمد بن ٭تِت الزىري ٗتصص ُب الزىري ،وألف
كتابا عظيما ُب علل حديث الزىري ،بس فقط ُب علل حديث الزىري.
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ويقول الدارقطني" :إذا أردت أف تعرؼ فضل علمهم على علمنا فاقرأ ُب كتاب ٤تمد بن ٭تِت
الزىري" ،وىذا الكتاب ُب "علل أحاديث الزىري" ،وقد إتو بعض األئمة إذل ٗتصيص كتب ُب علل بعض
األئمة يعٍت مثبل :ابن حباف لو كتاب "علل حديث سفياف بن عيينة" ،ويعٍت اآلف مثبل :فيو رسالة علمية ُب
"علل حديث الزىري" فقط اليت ذكرىا الدارقطٍت ُب كتابو العلل.
يعني :ىذا الطالب أو ىذا الباحث -اآلف ىو دكتور أستاذ فاضل -طبع الكتاب ،أخرج أحاديث
ا لزىري من كتاب "العلل" ،وصار يتكلم عليها وٮترج الروايات اليت يذكرىا الدارقطٍت ،ويذكر أقواؿ العلماء
اآلخرين ،وكذلك فعل بعض الطبلب ُب أئمة آخرين :بعضهم ُب قتادة ،واآلخر ُب أيب إسحاؽ ،و ...فهذا
علم جليل عظيم واسع ،وىو كما وصفو ابن كثَت ووصفو غَته أيضا هبذا الوصف .نعم.

النوع التاسع عشر المضطرب
وىو :أف ٮتتلف الرواة فيو على شيخ بعينو ،أو من وجوه أخر متعادلة ال يًتجح بعضها على بعض،
وقد يكوف تارة ُب اإلسناد ،وقد يكوف ُب ا١تنت ،ولو أمثلة كثَتة يطوؿ ذكرىا ،واهلل أعلم.
نعم ،ىذا ا١تضطرب عرفو ابن كثَت -رٛتو اهلل :-أف ٮتتلف الرواة فيو على شيخ بعينو ،أو من وجوه
أخر متعادلة ال يًتجح بعضها على بعض .ىذا تعريف ا١تضطرب إذف :أف يقع ُب حديث واحد اختبلؼ
على شيخ ...على راو من رواتو فَتويو بعضهم على كذا ُب اإلسناد أو ُب ا١تنت.
يرويو بعضهم على كذا ،ويرويو بعضهم مثبل مرسبل ،وبعضهم موصوال مثبل عن عائشة ،وبعضهم
موصوال عن جابر ،وبعضهم مثبل موقوفا على التابعي ،وبعضهم ...يعٍت أحيانا تكثر األوجو ،رٔتا تصل
عشرة ورٔتا تصل أكثر من ذلك ،رٔتا تصل إذل العشرين وجها أو أكثر أيضا ،ٮتتلف الرواة كثَتا ،واشًتطوا
ُب ا١تضطرب ما ذكره ابن كثَت بأنو ال يًتجح بعضها على بعض.

ٕٗٓ

الباعث الحثيث

١تاذا ىذا الشرط١ ،تاذا ال يًتجح بعضها على بعض؟ اشًتطوا أال يًتجح بعضها على بعض .أمر مهم
ىذا الشرط وىو أهنم يقولوف :إف غالب األحاديث قد وقع فيها اختبلؼ من الرواة ،فلو قلنا :إف كل
اختبلؼ اضطراب لوصفنا كثَتا من األحاديث -وىي صحيحة ،لكن وقع فيها اختبلؼ -لوصفت
باالضطراب.
وىذا الكبلـ صحيح لكن تقيدونو يعٍت :نقيده دائما بأف اإلماـ أو أف االضطراب قد يوجد مع
الًتجيح يعٍت :أف اإلماـ قد يرجح وجها ومع ىذا الًتجيح فَتى أف كثرة االختبلؼ ىذه اضطراب مع
الًتجيح ،ىذا فيو أحاديث يسَتة يكثر فيها االختبلؼ ،ويًتجح لئلماـ وجو ،ولكن مع ىذا أحيانا يقوؿ
الدارقطٍت مثبل :الراجح كذا وُب النفس منو شيء ُب النفس.
من أي شيء؟ من ىذا الوجو ،أو من ىذا الًتجيح لكثرة االختبلؼ على فبلف١ ،تاذا أقوؿ ىذا؟ ألهنم
تعبوا.
ا١تهم ىذه القضية سأعود إذل ما أردت ذكره ىذه القضية  +وىو أنو قد يوصف اٟتديث باالضطراب
مع الًتجيح يعٍت :أف اإلماـ إذا رجح يكوف ترجيحو فيو شيء حىت ُب نفسو من جهة كثرة االختبلؼ ُب
اٟتديث الواحد.
فيو أمر مهم وىو أف بالنسبة للمضطرب ما مر ذكره ُب ...أظن مناسبة التمثيل ْتديث األذنُت من
الرأس الرتفاع الضعيف إذل اٟتسن لغَته وعدـ ارتفاعو أف التمثيل للمعلل وللمضطرب وغَته اجتهادي،
يعٍت :إذا أتى إماـ ٔتثاؿ وقاؿ :ىذا مضطرب ،مضطرب ُب نظر من؟ ُب نظر ىذا اإلماـ ،ال يعًتض عليو
بأنٍت أنا مثبل أو أنت تستطيع أف ترجحو ،أو اإلماـ الفبلين اآلخر رجح وجها.
فهذا كما ذكرت ُب أكثر من مناسبة أف األمثلة االجتهادية ال ينبغي االعًتاض عليها كثَتا ُب
ا١تصطلح؛ ألنك لو اعًتضت مثبل ُب االضطراب ىذا ٓتصوص ...ذكروا أمثلة واعًتضوا عليها ،وذكروا
أمثلة واعًتضوا عليها ،وال ٮترجنا من ىذه الدوامة إال ىذا ،وىو أف من مثل ٔتثاؿ فهو حسب اجتهاده ىو.
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مثلوا باٟتديث ا١تعروؼ حديث أيب بكر:



شيبتٍت ىود وأخواهتا



ىذا ذكر الدارقطٍت قريبا من

سبعة عشر وجها من ىذا اٟتديث.
ولكن مع ىذا بعض الباحثُت ينظر ُب ىذه األوجو وقد يرجح ،فهذا ال ٮترج اٟتديث عن كونو
مضطربا:
أوال :ألف الًتجيح… مع الًتجيح البد من النظر فيو إذا كثر االختبلؼ وىو االضطراب.
واألمر اآلخر :وىو أف من ٯتثل بو قد ال يكوف ترجح عنده وجو ،ومثلوا كذلك ْتديث السًتة ُب
ا٠تط ،ومثلوا ْتديث مثبل :حديث ابن مسعود  :ائتٍت ْتجرين وروثة  ىذه أمثلة يعٍت :أحاديث كثر
فيها االختبلؼ؛ و٢تذا يقوؿ الًتمذي كثَتا على أحاديث :ىذا حديث فيو اضطراب ،أو يقولوف :ىذا
اٟتديث مضطرب ويعدوف اٟتديث بذلك ،وقد يرجحوف مع شيء أو مع احتماؿ أو مع التعليل
لبلضطراب أيضا .نعم.

النوع العشرون معرفة المدرج
وىو أف تزاد لفظة ُب منت اٟتديث من كبلـ الراوي ،فيحسبها من يسمعها مرفوعة للحديث ،فَتويها
كذلك ،وقد وقع من ذلك كثَت ُب الصحاح واٟتساف وا١تسانيد وغَتىا ،وقد يقع اإلدراج ُب اإلسناد،
ولذلك أمثلة كثَتة ،وقد صنف ُب ذلك اٟتافظ أبو بكر ا٠تطيب ُب ذلك كتابا حافبل ٝتاه" :فصل الوصل
١تا أدرج ُب النقل" وىو مفيد جدا.
نعم ،ىذا ا١توضوع الذي ىو اإلدراج ،عرفو ابن كثَت -رٛتو اهلل  -أف تزاد… يعٍت ىو ُب كبلمو أنو
قسمو إذل قسمُت:
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القسم األول الذي ىو مدرج المتن قال فيو :أف تزاد لفظة ُب منت اٟتديث من كبلـ الراوي ،يعٍت:
من كبلـ أحد رواتو ،قد يكوف الصحايب ،وقد يكوف التابعي ،أو حىت من بعد التابعي ،فيحسبها من
يسمعها منو مرفوعة ُب اٟتديث فَتويها كذلك.
مراده هبذا أف بعض الرواة تكوف بعض الكلمات ...بعض ألفاظ اٟتديث من كبلـ أحد رواتو ،فيأٌب ُب
رواية تأٌب ىذه الكلمات أو ىذه اللفظة أو ىذه العبارة ُب بعض روايات اٟتديث من ضمن ا١تنت يعٍت:
مرفوعة إذل من؟ إذل النيب . 
فالعلماء -رٛتهم اهلل -وصفوا ىذا النوع باإلدراج ،يعٍت يقولوف :ما أدخل ُب منت اٟتديث ما ليس
منو ،ىذا ىو القسم األوؿ الذي ىو مدرج ا١تنت ،أمثلتو كثَتة جدا ،ٯتثلوف لذلك ْتديث  :من استطاع
منكم أف يطيل غرتو فليفعل . 
أوؿ اٟتديث ما ىو؟ ُب معرفة النيب  ألمتو بآثار الوضوء  :يأتوف يوـ القيامة غرا ٤تجلُت ُ ب
هنايتو  :من استطاع منكم أف يطيل غرتو فليفعل



ىذه الكلمة ٭تتمل أف تكوف من كبلـ من؟ من

كبلـ أيب ىريرة يعقب هبا على حديث النيب . 
من أمثلتو كذلك حديث:



ىو  :ويل لؤلعقاب من النار

أسبغوا الوضوء ،ويل لؤلعقاب من النار





فإف أصل اٟتديث فقط

ورواه بعضهم ،وأما كلمة" :أسبغوا الوضوء" فهي من كبلـ من؟ من

كبلـ أيب ىريرة يعٍت :أورد اٟتديث من أجلها.
ولو أمثلة أيضا كما ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -أف ا٠تطيب البغدادي ألف مؤلفا ُب ذلك ،وتوجد ىذه
األلفاظ مدرجة ُب بعض الروايات ُب الصحاح ،كما ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل ،-قد توجد ُب الصحاح أيضا
ألفاظ مدرجة يعٍت :صورهتا أهنا من كبلـ من؟ من كبلـ النيب



وعند التحقيق يتبُت أهنا من كبلـ أحد

الرواة.
وذكر النوع الثاني وىو اإلدراج في اإلسناد ،واإلدراج في اإلسناد قسموه إلى أقسام ،لكن من
أىم أقسامو :أف يزاد شخص ُب اإلسناد يًتجح أف الصواب حذفو؛ ىذا خبلصة أىم أنواع اإلدراج ُب
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اإلسناد :أف يزاد ُب اإلسناد شخص أو راو أو أكثر يًتجح أف الصواب حذفو ،فهذا يصفونو -يقولوف
عنو -بأنو مدرج اإلسناد.
يقوؿ ابن كثَت رٛتو اهلل :إف ا٠تطيب البغدادي صنف ُب ىذا النوع كتابا ٝتاه" :فصل الوصل ١تا أدرج
ُب النقل" ،وىو مفيد جدا.
أسأل اآلن :لو نظرنا اآلف ُب اإلدراج ٨تن نقوؿ :اإلدراج كما وصفوه بأنو زيادة ُب منت اٟتديث ليست
منو ،أو زيادة ُب إسناد اٟتديث .إذف ىو أتى ُب بعض الروايات ،وُب بعضها ليس فيو ىذه الزيادة ،من أين
عرفنا ،أوال من أين عرفنا أف ىذه اللفظة مدرجة ُب منت اٟتديث؟
لو جاءؾ اٟتديث كلو مرفوعا إذل النيب  من أين تعرؼ أف بعضو مدرج؟ تعرفو من الطرؽ األخرى من
الروايات األخرى.
إذف -انتبهوا يا إخواف -إذف ىذا األمر الذي ىو اإلدراج يعود ُب حقيقتو إذل ا١تعلل ،إذا كاف الذي
أدرجها ثقة ،ولك ن ىذا ا١تعلل ُب اٟتديث كلو أو ُب بعض اٟتديث؟ ُب بعض اٟتديث بالنسبة للمنت ،أو
ُب راو معُت بالنسبة لئلسناد.
إذف يعود ىذا ا١توضوع الذي ىو اإلدراج إذل موضوع سبق أيضا وىو زيادة الثقة؛ ألنو ُب اٟتقيقة الذي
أدرجها زاد ُب كبلـ الرسوؿ  ىذه اللفظة ،وأيضا كذلك -انتبهوا -بالنسبة لئلدراج ،بالنسبة لئلدراج ىذا
مثل زيادة الثقة خاضع للحكم باإلدراج ،ٮتضع ألي شيء؟ الجتهاد اإلماـ ،مثلو مثل ا١تعلل؛ ا١تعلل أيضا
ٮتضع الجتهاد اإلماـ.
قد يرى ىذا اإلماـ أف ىذا اٟتديث ا١تعلل العلة قادحة ،وقد يراه اإلماـ أنو غَت معلل ،كذلك بالنسبة
لئلدراج بينو وبُت زيادة الثقة شيء من الًتابط ،وبينو وبُت ا١تعلل أيضا شيء من الًتابط ،فلو أردت أف ٘تثل
للمعلل ٯتكنك أف ٘تثل با١تدرج ،وٯتكنك أف ٘تثل أيضا لزيادة الثقة٘ ،تثل بأي شيء؟ باإلدراج.
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غاية ما ُب اإلدراج إذا ترجح اإلدراج أنو زيادة ثقة عرفنا مصدرىا ،عرفنا من قا٢تا ،بل كل زيادة ثقة ُب
اٟتقيقة ترجح عندؾ أهنا زيادة ثقة ،فهي داخلة ُب اإلدراج إال أف بعضها تستطيع أف تقوؿ ىذا من كبلـ
فبلف ،وقد ال تستطيع أف تقوؿ إنو من كبلمو.
٢تذا السبب -انتبهوا -ما ذكرتو قبل فًتة اآلف ا٠تطيب البغدادي ٝتى الكتاب" :فصل الوصل ١تا أدرج
ُب النقل" يعٍت :يذكر لك أحاديث ويبُت لك أف ىذه اللفظة أدرجت فيو ،ويبُت بالطرؽ األخرى ،وىو قد
رجح فيما مضى أف زيادة الثقة ما حكمها؟ أخذنا فيما مضى وُب تعارض الوصل واإلرساؿ قد رجح -
رٛتو اهلل -أف زيادة الثقة مقبولة ،وىذا ىو الذي جعل األئمة يقولوف :إنو ُب كتبو ٮتالف +مصدره ُب كتابو
الكفاية.
ففي كتبو ُب ىذا الكتاب والكتاب اآلخر٘" :تييز ا١تزيد ُب متصل األسانيد ومبهم ا١تراسيل" صار ُب
ىذه الكتب ْ-تمد اهلل تعاذل -على ما شرح اآلف على طريقة أئمة اٟتديث ُب -يعٍت -إعماؿ القرائن
والًتجيح وما إذل ذلك.
وُب ىذا ال كتاب ُب اإلدراج يذكر رأيو ىو ،وقد يكوف لبعض األئمة اجتهاد مثبل ىويقوؿ -ابن كثَت:-
وقد وقع من ذلك كثَت ُب الصحاح والسنن وا١تسانيد .نعم ،وقع ُب صحيح البخاري وصحيح مسلم،
ولكن بعض ىذه األحكاـ ا١تدرجة يكوف اإلماـ مثبل :البخاري يرى أهنا مدرجة أو غَت مدرجة؟ يرى أهنا
غَت مدرجة مثل حديث  :فإذا وقعت اٟتدود وصرفت الطرؽ فبل شفعة . 
البخاري أخرج ىذا اللفظ من ضمن حديث جابر ،ويراه أنو كلو من كبلـ النيب  وبعض األئمة -مثل
أيب حاًب -يرى أف ىذا اللفظ من كبلـ جابر يعقب بو على اٟتديث  :اٞتار أحق بصقبو . 
ا١تقصود من ىذا ا لكبلـ أف اإلدراج فن من فنوف علوـ اٟتديث ،اىتم بو األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل-
وىو مندرج ٖتت علم العلل ،فاإلماـ ٬تمع الطرؽ وينظر فيهاٍ ،ب يقوؿ :ىذه اللفظة من كبلـ الزىري ،أو
من كبلـ ...وقد اشتهر بعض الرواة بإدخاؿ التعقيب على بعض األحاديث ،أو شرحها بكلمة أو ٨تو
ذلك :منهم الزىري ،ومنهم عبد اهلل بن وىب ،و ...يدرجوف...
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وُب الصحابة أبو ىريرة



يذكر حديثا -شيئا يريد أف يستدؿ بوٍ ،-ب يذكر ا١تنت عن النيب



فقد

يروى اٞتميع من كبلمو  ىذا ىو اإلدراج ،وىو يعٍت ...نعم .اقرأ النوع اٟتادي والعشرين.

النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع
النوع اٟتادي والعشروف :معرفة ا١توضوع ،ا١تختلق ا١تصنوع ،وعلى ذلك شواىد كثَتة منها :إقرار واضعو
على نفسو قاال أو حاال ،ومن ذلك ركاكة ألفاظو وفساد معناه ،أو ٣تازفة فاحشة أو ٥تالفة ١تا ثبت
بالكتاب والسنة الصحيحة ،وال ٕتوز رواي تو ألحد من الناس إال على سبيل القدح فيو؛ ليحذره من يغًت بو
من اٞتهلة والعواـ والرعاع.
والواضعوف أقساـ كثَتة :منهم زنادقة ،ومنهم متعبدوف ٭تسبوف أهنم ٭تسنوف صنعا ،يضعوف أحاديث
فيها ترغيب وترىيب وُب فضائل األعماؿ وليعمل هبا ،وىؤالء طائفة من الكرامية وغَتىم ،وىم من أشر من
فعل ىذا؛ ١تا ٭تصل بضررىم من الغرة على كثَت ٦تن يعتقد صبلحهم ويظن صدقهم ،وىم شر من كل
كذاب ُب ىذا الباب.
وقد انتقد األئمة كل شيء فعلوه من ذلك ،وسطروه عليهم ُب زبرىم عارا على واضعي ذلك ُب الدنيا،
ونارا وشنارا ُب اآلخرة ،قاؿ رسوؿ اهلل

 

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار



وىذا

متواتر عنو.
قاؿ بعض ىؤالء اٞتهلة٨ :تن ما كذبنا عليو وإ٪تا كذبنا لو ،وىذا من كماؿ جهلهم ،وقلة عقلهم ،وكثرة
فجورىم وافًتائهم؛ فإنو -عليو السبلـ -ال ٭تتاج ُب كماؿ شريعتو وفضلها إذل غَته.
وقد صنف الشيخ أيب الفرج اٞت وزي كتابا حافبل ُب ا١توضوعات ،غَت أنو أدخل فيو ما ليس منو ،وخرج
عنو ما كاف يلزمو ذكره ،فسقط عليو ودل يهتد إليو.
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نعم ،ىذا ا١توضوع أمره خفيف ذكر فيو ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -يعٍت عددا من الفقرات ،أوؿ ما
ذكر فيو :كيف يعرؼ الوضع؟ ذكر أنو ُب بعض كبلمو أنو تارة يعرؼ عن طريق اإلسناد؛ بأف يوجد ُب
وضاع يعًتؼ بالوضع إما قاال أو حاال يعٍت :إما أف يقوؿ :وضعت ىذا اٟتديث ،وإما أف
إسناده من ىو ّ

يعرؼ عنو أنو يضع اٟتديث.

وقد صنف بعض األئمة كتابا ٚتع فيو ...الذي ىو سبط بن العجمي ٚتع ُب مؤلفو ىذا وفاتو أناس،
لكنو ٚتع فيو قدرا كبَتا ٦تن قاؿ فيو األئمة :إنو يضع اٟتديث ،األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -حكموا على
الرواة كما ىو ُب علم اٞترح والتعديل ،و٦تن حكموا عليهم ونقبوا عنهم -كما قاؿ ابن كثَت -ىؤالء
الوضاعوف الذين ذكر ابن كثَت أصنافهم.
وذكر ابن كثَت أف الوضع قد يعرؼ بأمور غَت أف يكوف ُب إسناده وضاع ،مثل :ركاكة اللفظ ،وفساد
ا١تعٌت ،اجملازفة الفاحشة ُب ثواب أو عقاب ،أو ُب أمر من األمورُ ،ب منقبة ورد ُب ا١تناقبُ ،ب مناقب أيب
حنيفة ،وُب مناقب الشافعي.
يعني :ورد أحاديث ُب مناقب ىؤالء -رضواف اهلل عليهم -من بعض اٞتهلة نعم ،وورد كذلك ُب
فضائل البلداف وُب فضائل األئمة ،وورد ُب الًتغيب والًتىيب حىت ٯتكن أف يقاؿ :يعٍت ...إذا ضممت إذل
الوضع ما يرويو الرافضة الشيعة ،فإف أيها أكثر ا١توضوع أو غَت ا١توضوع؟ ا١توضوع ،إذا ضممت ما رواه
ىؤالء.
يقول :ا١تخالفة ١تا ثبت ُب الكتاب والسنة الصحيحة ،ألف ابن القيم -رٛتو اهلل تعاذل -كتابا ٝتاه:
"ا١تنار ا١تنيف ُب الصحيح والضعيف"ٚ ،تع فيو بعض القواعد اليت ٯتكن للناظر ا١تتمرس ُب حديث رسوؿ
اهلل  أف ٭تكم على اٟتديث ٔتجرد أف يقرأ متنو بدوف النظر ُب أي شيء؟ بدوف النظر ُب اإلسناد.
وذكر أمثلة بعضها يعني… ذكر عددا من الضوابط منها مثال :إذا كاف سنة كذا وكذا يعٍت:
اإلخبار عن ا١تغيبات ،ىذه قاعدة أنو ُب الغالب أنو موضوع ،إذا كاف سنة كذا سيحدث كذا.
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ومنها ا١تبالغة ُب الثواب والعقاب مبالغة كبَتة؛ ألنو ىو سئل -رٛتو اهلل -عن حديث السوؽ ا١تعروؼ،
وعن حديث:



صبلة بسواؾ أفضل من صبلة بسبعُت سواؾ



؛ ألف من العلماء من يقوي ىذين

اٟتديثُت ،تكلم عليهما ٍب عرج على سؤاؿ وىو أنو :ىل ٯتكن اٟتكم على حديث بالوضع بدوف النظر ُب
إسناده؟
فذكر عددا من الضوابط يعني :٭تسن لطالب العلم أف يقرأىا؛ لكي إذا مر عليو حديث قد يستطيع
أف يكشفو بسرعة ،ىل ىو صحيح أو موضوع.
ذكر ابن كثير حكم رواية الموضوع يقول :إف العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -قالوا :ال ٕتوز روايتو ألحد
من الناس إال على سبيل القدح فيو؛ ليحذره من يغًت بو من اٞتهلة والعواـ والرعاع.
ىذا الكالم صحيح وىو :أنو ال ٬توز رواية ا١توضوع إال مع بياف وضعو ،ولكن مع األسف دل يلتزـ
هبذا اٟتكم ،دل يلتزـ هبذا اٟتكم حىت من قبل بعض ا١تؤلفُت ،ولعلهم -يعٍت -اتكئوا على أف من أسند فقد
أحاؿ ،يعٍت :من ذكر اإلسناد فقد أحالك على كشف حاؿ اٟتديث ،أحالك على أي شيء؟ على النظر
ُب إسناده.
و١تا ذكر الذىيب -رٛتو اهلل تعاذل -ما جرى ب ُت أيب نعيم وبُت ابن منده من االختبلؼ جرى بينهما
شيء من االختبلؼ ،قاؿ :ال أعرؼ ٢تما ذنبا أعظم من ذكر٫تا لؤلحاديث ا١توضوعة ساكتُت عليها.
تسمح كثَت من األئمة وبعض األئمة -يعٍتُ -ب القرف الرابع وا٠تامس برواية أو بتأليف كتب ُب
الًتغيب والًتىيب والفضائل ،وذكر أحاديث مع السكوت عليها.
وأيضا كذلك ُب التفسَت ٨-تن كما نعرؼ -انتصب للتأليف ُب التفسَت ٚتاعة بعيدوف أحيانا بعيدوف
جدا عن اٟتديث مثل :الز٥تشري والثعاليب ىؤالء -رٛتهم اهلل تعاذل -صاروا يذكروف ُب التفسَت أحاديث
موضوعة دوف بياف وضعها ،ومنهم من فرؽ اٟتديث ا١توضوع حديث فضائل السور ،من قرأ سورة كذا...
يذكر ُب كل سورة ما يناسبها.
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ىذا اٟتديث مشى على سور القرآف من أولو إذل آخره ،ووضع لكل سورة فضيلة ،يعٍت :ىم عقوؿ -
رٛتهم اهلل -لكن استغلوىا ُب الباطل ،وذكر ابن كثَت أصنافهم ،فا١تقصود من ىذا أشرت ُب أوؿ الدروس
إذل فضل ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل ،-وأثر علم اٟتديث عليو ُب تأليفو لكتابو تفسَت القرآف ،حيث قاـ
بتنقيحو تنقيح التفسَت.
ذكر ابن كثير أقسام الوضاعين :ذكر منهم الزنادقة ،وىؤالء ال إشكاؿ فيهم ،ويعٍت من أشهرىم
شخص يقاؿ لو٤ :تمد بن سعيد ا١تصلوب ىذا الذي مر بنا أنو غَتوا اٝتو على أنواع كثَتة يقولوف :إنو
صلب على الزندقة ،وقد وضع أحاديث كثَتة ولكن العلماء -رٛتهم اهلل -تنبهوا لو.
ومنهم متعبدون :ىم أصناؼ لكن ذكر ابن كثَت أخطر صنفُت ذكر الزنادقة؛ ألهنم أكثروا من الوضع
شينا لئلسبلـ وألىلو ،ويذكروف أحاديث -يعٍتُ -ب معانيها -يعٍت -بُعد وللتنفَت كما يقولوف عن
ٍ
اإلسبلـ.
والنوع الثاني :وىو خطر جدا أيضا ،وىم الصاٟتوف ىؤالء ا١تنتسبوف للخَت وللعبادة ،ويضعوهنا حسبة،
فيو أحد الوضاعُت تقوؿ جاريتو :موالي يسهر الليل كلو يصلي ،وُب النهار أو كذا يضع اٟتديث أو تقوؿ،
يعٍت :فكاف بعضهم ٭تيي الليل كلو ،وبعضهم ،كاف غبلـ خليل ،وىذا معروؼ ُب بغداد يعٍت :يتقوت
يقتات الباقبل من زىده وورعو ،و٬تتمع عليو الناس للوعظ ،ولكنو مع ذلك ال يفقو اٟتديث ىو أصبل ،وإ٪تا
ىو -يعٍت -يورد للًتغيب والًتىيب ،ويرويها باألسانيد ال يعرؼ اٟتديث ،كثَت منهم ال يعرؼ اٟتديث،
ولكن يعٍت :ىذه ىي العبادة ُب جهل يفعلوف ما ىو ٤ترـ شرعا ،ويظنونو قربة.
١تا وضع ىذا الواضع حديث فضائل القرآف قيل لو دل وضعتو؟ قاؿ :رأيت الناس انشغلوا ٔتغازي ابن
إسحاؽ وبفقو أيب حنيفة ،وتركوا القرآف ،فأردت أف أرغبهم فيو.
ويعٍت ىذا :ىو الذي وصفو ابن كثَت باٞتهل .با١تناسبة ىو اآلف يقوؿ :إف طائفة من الكرامية ،ىذه
الكرامية معروفوف -يعٍت -عندىم غلو ُب اإلثبات ،لكنهم طائفة متأخروف قليبل -يعٍت -نسبة الوضع إليهم
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يعٍت -بأهنم ينقل عنهم أهنم استجازوه ،وأما الوضع ،وأكثر األحاديث ،فقد وضعت قبل وجود الكرامية،وقبل وجود إمامهم ا١تعروؼ ٤تمد بن كراـ.
ذكر ابن كثَت بعض القضايا مثل قوؿ بعض الوضاعُت نكذب لو ،وانتقد ىذه العبارة :نكذب ،يقولوف
نكذب للنيب  -صلى اهلل عليو وسلم-ال نكذب عليو ،وىذا الكبلـ -يعٍت -رده ابن كثَت -رٛتو اهلل-
يقوؿ :إف ىذا جهل وقلة عقل ،ويعٍت افًتاء عليو  -صلى اهلل عليو وسلم-فإنو معناه يؤوؿ ُب اٟتقيقة إذل
أف شريعتو غَت كاملة ،وأهنم يسددوف ما فيها من نقصٍ ،ب ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -أف أبا الفرج ابن
اٞتوزي نعم ألف كتابا ُب ا١توضوعات ،وىو من أوائل ما ألف أو من أوؿ ما ألف أو أو أوؿ ما ألف ٖتت
ىذا االسم ،الذي ىو ا١ت وضوعات ،وإف كاف ىو ُب أي قرف ىو؟ ُب القرف ا٠تامس عاش من أولو إذل آخره
تقريبا؛ ألف والدتو بعد ا٠تمسمائة بقليل بعشر سنوات ،وعاش إذل هناية القرف السادس -يعٍت -بعد
ا٠تمسمائة ولد ،يعٍت ُب القرف السادس ىو عاش.
إذف ىو يعتمد على كبلمو أو كبلـ غَته؟ يعتمد ُب الغالب على كبلـ غَته على كبلـ األئمة ،ولكنو
ىو -رٛتو اهللٚ -تع ىذه ،يقوؿ ابن كثَت :كتابو منتقد من جهتُت :اٞتهة األوذل+ :أنو بقي عليو شيء
كثَت ،وىذا كما قالو ابن كثَت ،وألف بعض العلماء ،ألف السيوطي ذيل ا١توضوعات تكميبل ٢تذا.
يقولون :إنو قد بقي عليو -يعٍت -ٯتكن مثل ما ذكر أو أكثر .واالنتقاد الثاين :وىو أكثر ما وجو إذل
ابن اٞتوزي أنو أدخل أحاديث ال تصل إذل درجة الوضع ،وىذا الذي قالوه صحيح -يعٍت -فيو أحاديث
قد ال ٭تكم عليها بالوضع ،لكن ننتبو ُب نظري ،وٯتكن مراجعة كتاب "الفوائد اجملموعة" وتعليقات الشيخ
عبد الرٛتن ا١تعلم عليو ُب نظري أف أكثر ما انتقد على ابن اٞتوزي الصواب فيو مع من ؟ مع ابن اٞتوزي.
الصواب فيو مع ابن اٞتوزي؛ ألف ا١تنتقدين البن اٞتوزي ساروا على منهج ،وىو أهنم لكي ٭تكموا على
اٟتديث بالوضع يطلبوف أف يكوف ُب إسناده وضاع ،أما ابن اٞتوزي ،فقد وسع الدائرة وطبق ما ذكره ابن
كثَت ىنا أنو قد ٭تكم على اٟتديث بالوضع ،وإف دل يكن ُب إسناده وضاع بقرائن ،وىذا كثَت ٦تا انتقد
على ابن اٞتوزي ىو هبذه ا١تناسبة ،وٯتكن معرفة ذلك ٔتراجعة مثبل تعليقات ا١تعلم -رٛتو اهلل -ما تركها ىو
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ُب أحكامو كثَت ما ينتصر البن اٞتوزي ،ال يريد االنتصار البن اٞتوزي ،لكنو يريد أف يبُت أف اٟتديث
موضوع رغم اعًتاضهم على ابن اٞتوزي.

ثم بعضهم يعترض فيقول :ليس ٔتوضوع ،ولكنو واهٍ -يعٍت -شديد الضعف جدا والتمييز بُت الواىي

وبُت +؛ ألف ابن اٞتوزي -رٛتو اهلل -ألف كتابا ٝتاه "العلل ا١تتناىية ُب األحاديث الواىية" يعٍتٚ :تع فيو
ما ليس ٔتوضوع ،وإف كاف شديد الضعف ،فبعض أحاديث كتاب ا١توضوعات يقولوف :حقها أف تنقل إذل
الكتاب اآلخر ،وا٠تطب يسَت لقرب الدرجة بُت الواىي وبُت ا١توضوع.
فا١تقصود ينتبو ٢تذا الشيء؛ ألنو كثَتا ما يتداوؿ أف ابن اٞتوزي أسرؼ ُب اٟتكم على… نعم ىو ُب
بعض األحاديث أسرؼ حىت ذكر حديثا من صحيح مسلم ،ولكنو ُب غالب أحكامو -رٛتو اهلل -مصيب
فيها.
ذكر ابن كثَت مسألة ما نعرج عليها ،ىو قاؿ -رٛتو اهلل -ىذا القوؿ واالستدالؿ عليو ،واٞتواب عنو
من أضعف األشياء عند أئمة اٟتديث؛ ألنو حكى عن بعض ا١تتكلمُت أف الوضع دل يقع بالكلية -يعٍت-
ليس ىناؾ أحاديث موضوعة أصبل ،وإقحاـ -ذكرت أكثر من مناسبة -أف إقحاـ آراء ا١تتكلمُت ،بل وغَت
احملدثُت ُب كتب ا١تصطلح -يعٍت -وسع كتب ا١تصطلح ووسع من دائرة ا٠تبلؼ ،ورٔتا تكوف ىذه األقواؿ
منقولة ليست ألحد من أئمة اٟتديث ،فاآلف النقل عن من ىذا ؟ نقلو ابن كثَت يرد عليو .نعم لكن كاف
األوذل ذكره أو إغفالو ؟ كاف األوذل إغفالو .نعم .ألف الكتاب ٥تتصر أصبل قد يذكر ُب كتاب مطوؿ،
ولكن ىذا الكتاب ٥تتصر وابن كثَت -رٛتو اهلل -قاؿ :إف ذكر ىذا الشيء ،وىذا القوؿ واالستدالؿ عليو
واٞتواب عنو من أضعف األشياء.
نعم تقرأ النوع الذي بعده ا١تقلوب نعم.

النوع الثاني والعشرون المقلوب
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أقسامو
النوع الثاين والعشروف :ا١تقلوب ،وقد يكوف ُب اإلسناد كلو أو بعضو ،فاألوؿ كما ركب مهرة ٤تدثي
بغداد للبخاري حُت قدـ عليهم إسناد ىذا اٟتديث على منت حديث آخر ،وركبوا منت ىذه اٟتديث على
إسناد آخر وقلبوا مثالو :ما ىو من حديث سادل عن نافع وما ىو من حديث نافع عن سادل ،وىو من
القبيل الثاين وصنعوا ذلك ُب ٨تو مائة حديث أو أزيد ،فلما قرؤوىا عليو رد كل حديث إذل إسناده ،وكل
إسناد إذل متنو ،ودل يرجع عليو موضع واحد ٦تا قلبوه وركبوه ،فعظم عندىم جدا وعرفوا منزلتو من ىذا
الشأف ،فرٛتو اهلل ،وأدخلو اٞتناف.
يعرفو ابن كثَت قاؿ :قد يكوف ُب
نعم ىذا النوع الثاين والعشروف :ا١تقلوب ،قاؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل -دل ّ

اإلسناد كلو ،أو بعضو ،ومعٌت كونو مقلوبا ىم يقسموف القلب ْتسب مكانو إذل قسمُت :قلب ُب
اإلسناد ،وقلب ُب ا١تنت .القلب ُب اإلسناد -يعٍت -خبلصتو أشهر أنواع القلب ُب اإلسناد إبداؿ ر ٍاو أو
أكثر مكاف آخر ،ومن قصة البخاري اليت ذكرىا ابن كثَت يعرؼ معٌت القلب -يعٍت -مثبل حديث يروى
عن نافع عن ابن عمر يأٌب شخص ،فَتويو عن سادل عن ابن عمر ،وقد ينقلب اإلسناد كلو قد يكوف مثبل
عن نافع عن ابن عمر ،فيقلب مثبل عن نافع عن أيب ىريرة مثبل أو عن صحايب آخر -يعٍت -ينقلب
اإلسناد كلو على الراوي.
قد يكوف القلب ُب ر ٍاو واحد ،وقد يكوف ُب أكثر من ر ٍاو ،وقد تنقلب أحاديث كثَتةٚ ،تلة أحاديث
على ر ٍاو ،وقد ينقلب عليو حديث واحد -يعٍت -مثبل يذكروف ذكر اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -أف عبد العزيز
الدراوردي أحد أئمة اٟتديث ُب ا١تدينة ،يروي أحاديث عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر ،فقاؿ
اإلماـ أٛتد :إف ىذه األحاديث اليت يرويها عن عبيد اهلل ىي أصبل أحاديث عبد اهلل بن عمر أخي عبيد
اهلل.
عبيد اهلل ىذا من كبار األئمة ثقة ثبت ،وأما عبد اهلل أخوه ،فهو فيو ضعف أو ضعيف من قبل حفظو
رٛتو اهلل -فانقلبت أحاديث عبد اهلل جعل الدراوردي يرويها عمن؟ يرويها عن عبيد اهلل بن عمر.ٕٔٙ
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لو كانت عن عبيد اهلل بن عمر لكانت من أصح األسانيد ،ولكنها قاؿ العلماء :قاؿ أٛتد :وكذلك
أشار النسائي إذل أهنا  +ىذه كلمة أٛتد انقلبت عليو ،فهذا ىو القلب أف يبدؿ ر ِاو بر ٍاو آخر وقد يبدؿ
أكثر من راو ،ىذا يسمونو القلب ُب اإلسناد ،وىو ْتسب تارة يكوف يلتحق بالنوع الذي قبلو ،وىو الوضع
مىت يلتحق بالوضع إذا فعلو الراوي متعمدا يلحقونو يقولوف :فبلف يركب األسانيد ،أو يضع األسانيد -
يعٍت -ا١تنت موجود ،ولكنو وضع لو إسنادا جديدا لَتغب فيو ،أو ليقصد فيو ،أو لَتوى عنو ،وىذا لو أمثلة
كثَتة سيأٌب معنا رٔتا يأٌب ُب بعض األنواع ما ىو من… مثبل دخل جرير ابن حازـ -انتبو ٢تذا ىذا من
القلب -يعٍت -خطأ -دخل جرير بن حازـ على ثابت البناين ،وكاف الطلبة ُب ٣تلس ثابت ،ومن بينهم
شخص اٝتو حجاج الصواؼ ،ففي ٣تلس ثابت ىذا حدث حجاج ،حدث عن ٭تِت بن أيب كثَت عن عبد
اهلل بن أيب قتادة عن أبيو أيب قتادة -رضى اهلل عنو -اٟتديث ،حدث عنو اٟتديث ا١تعروؼ  :إذا أقيمت
الصبلة فبل تقوموا حىت تروين . 
جرير بن حازـ بعد خروجهم من اجمللس صار ٭تدث باٟتديث عن ثابت البناين عن أنس عن النيب -
صلى اهلل عليو وسلم-يقوؿ :العلماء عن ىذا اٟتديث إنو انقلب عليو إسناده انقلب على من؟ على جرير،
وكاف من بُت اٟتضور ٛتاد بن زيد ،وىو فوؽ جرير ابن حازـ -يعٍت -ثقة ثبت من الرواة الذين يقولوف :إف
غلطهم نادر جدا يقوؿ ،وىم أبو النضر .أبو النضر من ىو؟ جرير .إ٪تا كنا ُب ٣تلس ثابت ،فحدث
حجاج بكذا ،فظن جرير بعدما خرج توىم ،أف الذي حدثو أو الذي حدث ُب اجمللس من ىو؟ ثابت عن
أنس -رضى اهلل عنو -فهذا اإلسناد انقلب إذا على جرير بن حازـ ٯتثلوف هبذا ا١تثاؿ ،ولو أمثلة كثَتة ىذا
القلب ُب اإلسناد ،وكما ذكرت قد تنقلب ٚتلة من األحاديث ،وقد ينقلب إسناد واحد أو إسناد حديث
واحد.
بالنسبة لقصة البخاري -رٛتو اهلل -مع أىل بغداد ىذه مشهورة أرادوا أف ٮتتربوه ،وبعضهم -يعٍت-
لكن نعم ىي مشهورة ٚتعوا لو ،أعطوه عشرة أحاديث وقرؤوىا عليو -يعٍت -فيقوؿ :ال أعرفهاٍ ،ب أعطوه
عشرة أحاديث ،يقوؿ :ال أعرفها والعشرة األخرى ،يقوؿ :ال أعرفها ،فيعٍت ظنوا أف -يعٍتُ -ب حفظو
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شيء أو كذا أو أنو -يعٍت -غَت واسع االطبلع ،فيعٍت :ىو متنبو ال يعرفها على صورهتا اليت أعطوه إياىا،
فأعادىا كلها ،وأعاد كل إسناد إذل متنو ،فأذعنوا لو باٟتفظ كما ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل  -ويسمى ىذا
القلب لبلمتحاف ،يسمونو القلب بغرض االمتحاف.
كثَت ما ٯتتحنوف الرواة إما بإدخاؿ أحاديث عليهم يسمونو التلقُت ،يدخلوف عليو ما ليس من حديثو،
فإف أقر بو وسكت ودل ينتبو قالوا ىذا يقبل التلقُت ،ودؿ على ضعفو ،وإف أىب ،فهذا يدؿ على ضبطو ،وفيو
قصة مشهورة ليحِت بن معُت مع شيخو أيب نعيم الفضل بن دكُت ،قلب عليو لكنو -يعٍت -يقلب بدقة،
صار يعطيو عشرة أحاديث تسعة منها على الصواب والعاشر مقلوب -يعٍت -ليست من حديثو -يعٍت-
غَت ُب إسناده فقاؿ :ىذا ليس من حديثي ٍب ُب العشرة الثانية ،أدخل عليو حديثا ،وُب الثالثة أدخل عليو
حديثا ،فلما تكرر ا١توضوع عرؼ الفضل أنو أف ٭تِت بن معُت ٮتتربه ،فيعٍت ضربو أو رفسو.
وكاف معو أٛتد بن حنبل مع ٭تِت بن معُت ،وكاف قد نصح أوؿ قاؿ :ليحِت بن معُت ،قاؿ :ال ٗتتربه؛
فإف الشيخ ثبت فأىب ٭تِت بن معُت إال أف ٮتتربه ا١تهم أف ىذا من القلب الذي يسمونو قلب بغرض
االمتحاف ،وكاف شعبة يفعلو ٮتترب الراوي ،ينظر ىل ىو ثبت أو يعٍت… وىذه طريقة من الطرؽ اليت
توصلوا هبا إذل درجات الرواة الذي ىو االختبار ا١تباشر يوجو لو بعض األحاديث ،يوجو لو أسئلة يوجو لو
أشياء مباشرة ٮتترب هبا ضبط الراوي.
ويقول ابن حجر -رحمو اهلل :-إف ىذا أصل القلب ال ٬توز تعمدا ٬توز لبلمتحاف ،لكن ينبغي -
يعٍت -أف ينبو عليو ُب وقتو ،لكن ىذا مضى فعلو ،رٛتهم اهلل.
ونعم ال ٬توز القلب تعمدا ،ولكن مصلحة القلب ىنا راجحة؛ ألهنا -يعٍت -وسيلة من وسائل اختبار
ضبط الرواة ،وكم من ر ِاو سقط ُب ىذا االمتحاف ،وكم من ر ِاو ٧تح ُب ىذا االمتحاف يعٍت ،وىذا ٨تن اآلف
وقفنا على التعقيب على ما مضى نؤجلو للغد إف شاء اهلل تعاذل.
التعقيب على أنواع اٟتديث الضعيفة ،ىذه اليت ذكرىا ابن كثَت ُب التعقيب عليها على اٟتديث
الضعيف بصفة عامة.
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أوال :يا إخواف -يعٍت -قبل أف نبدأ ُب األسئلة ابتداء من الغد -إف شاء اهلل -سيكوف درس الشيخ
إبراىيم البلحم بعد صبلة الفجر مباشرة.
الغد أو بعد الغد ؟ -الغد إف شاء اهلل؛ ألف الشيخ وقف اليوـ الشيخ عبد احملسن -يعٍت -سيقفولن يكمل باقي الدورة؛ ألنو انتهى من باب العبادات ،وسيبدأ -إف شاء اهلل -العاـ القادـ ُب ا١تعامبلت،
وابتداء من الغد سيكوف درس الشيخ إبراىيم البلحم بعد صبلة الفجر مباشرة ،ولعل ُب ىذا -إف شاء
اهلل -وقت متسع لكي ينتهي ا١تنت إف شاء اهلل تعاذل.
س :ىذا يقوؿ :فضيلة الشيخ أليس ا١تدرج ،ىو نفسو زيادة الثقة ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :كما ذكرت ا١تدرج لو صلة كبَتة بزيادة الثقة ،لكن بينهما فروؽ يسَتة ،ولكن مرجعو إذل كونو زيادة
ثقة بينهما فرؽ من جهة أهنا زيادة عرفنا من أين جاءت ،وإال فهي زيادة ثقة ،واٟتكم باإلدراج إذا حكمت
باإلدراج ،فمعناه أنك رددت ىذه الزيادة ،وإذا حكمت بعدـ اإلدراج ،فمعناه أنك قبلت ىذه الزيادة،
فبينهما تداخل ،أو بينهما ترابط نعم .أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ :اٟتديث الذي ذكرًب "صبلة بسواؾ أفضل من سبعُت صبلة بدوف سواؾ" ما ىي درجتو
وجزاكم اهلل خَتا ؟
ج :ىذا درجتو ضعيف جدا يقرب من ا١توضوع ،ضعيف جدا؛ ألنو ٦تا دلسو ٤تمد بن إسحاؽ ،و٨تن
نعرؼ أف ٤تمد بن إسحاؽ ضعيف التدليس إذا دلس ،فإ٪تا يدلس عن مًتوكُت -يعٍت -يدلس عن
مًتوكُت ،وعن صعفاء ،وقد يدلس عن ثقات ،لكن ما داـ يدلس عن مًتوكُت ،وانضم إذل ذلك .ىو
أخرجو اٟتاكم وصححو لكن العلماء -يعٍت -على أنو شديد الضعف .نعم .أحسن اهلل إليكم.
علي متعمدا،
س :يقوؿ :ما حكم من فسق ورٔتا كفر الوضاعُت للحديث ،و٭تتج ْتديث من كذب ّ

فليتبوأ مقعده من النار؟

ج :أما -يعٍت -تفسيق الوضاع بصفة عامة ،وكما ذكر ابن كثَت وصفهم ببعض األوصاؼ منها
اٞتهل ،ومنها قلة العقل ،ومنها االفًتاء ،ومنها ،فهذا قد يكوف ال بأس بو أما أف تفسق شخصا بعينو ،أو
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أف -يعٍت -تكفر شخصا بعينو فتقوؿ :ىذا الراوي كذا وكذا ،فهذا -يعٍت -ال ٬توز ،واٟتكم على ا١تعُت
ٮتتلف عن اٟتكم على القوؿ ،وعلى مطلق من فعلو ،ىذا أمر معروؼ -يعٍت -اٟتكم على ا١تعُت ٮتتلف
عن اٟتكم على مطلق من فعل ا١تذىب أو على القوؿ نفسو .نعم .أحسن اهلل إليكم.
س :يقوؿ ما صحة اٟتديث الذي يذكر فضل سورة يس بأف من قرأىا كاف كمن قرأ القرآف عشر
مرات .وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :ال يصح ىذا اٟتديث الذي ذكره األخ .نعم.
س :وىذا سؤاؿ ُب الشبكة يقوؿ :ما ىي األحاديث اليت أخذت على اإلماـ مسلم وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :معروؼ ىذا األمر أف األخذ على مسلم أو على البخاري ،مر بنا قضية االنتقاد أحاديث -يعٍت-
ال أستطيع ذكرىا اآلف أحاديث منها أحاديث -يعٍتٚ -تلة يعٍت اٟتديث كلو ومنها أيضا من زيادات
الثقات ،ومن اإلدراج وبعض ىذه األحاديث اإلماـ مسلم -رٛتو اهلل -قد بُت علة ىذه األحاديث
وبعضها ،أو كثَت منها بعضها الصواب فيو مع مسلم ،وبعضها االنتقاد موجو إذل اإلسناد ،وأما ا١تنت ،فهو
صحيح ثابت ،فمثل ىذا -يعٍت -٭تتاج إذل كبلـ طويل ،ويصفو ٦تا قد ينتقد انتقادا صحيحا ،على متنو
شيء قليل ،والكثَت منو أيضا ،أو بعض ىذا القليل ،قد بُت مسلم رٛتو اهلل -يعٍت -علة على ىذا ا١تنت.
أحسن اهلل إليكم ،وأثابكم ،ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم ُب ميزاف حسناتكم ،وصلى اهلل على سيدنا
٤تمد وعلى آلو ،وأصحابو أٚتعُت.
ال يلزم من الحكم بضعف سند الحديث الحكم بضعفو


اٟتمد هلل رب العا١تُت وأصلي وأسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت نعم ،تفضل يا شيخ:
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اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت قاؿ -رٛتو اهلل تعاذل  : -وقد نبو الشيخ أبو عمرو ىا ىنا على أنو ال يلزـ من اٟتكم بضعف سند
اٟتديث ا١تعَت اٟتكم بضعفو ُب نفسو ،إذا قد يكوف لو إسناد آخر إال أف ينص إماـ على أنو ال يروي إال
من ىذا الوجو.
قلت :يكفي ُب ا١تناظرة تضعيف الطريقة اليت أبداىا ا١تناظر +،وينقطع إذ األصل عدـ ما سواىا حىت
يثبت بطرؽ أخرى واهلل أعلم.
قاؿ :و٬توز رواية ما عدا ا١توضوع ُب باب الًتغيب والًتىيب والقصص وا١تواعظ ،و٨تو ذلك إال ُب
صفات اهلل  وُب باب اٟتبلؿ واٟتراـ ،قاؿ :و٦تن يرخص ُب رواية الضعيف فيما ذكرنا ابن مهدي ،وأٛتد
بن حنبل -رٛتهما اهلل -قاؿ :وإذا عزوتو إذل النيب  -صلى اهلل عليو وسلم-من غَت إسناد ،فبل تقل قاؿ -
صلى اهلل عليو وسلم -كذا وكذا وما أشبو ذلك من األلفاظ اٞتازمة ،بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك
ُب صحتو أيضا
نعم .ىذا الكبلـ ختم بو ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -و٠تصو ابن كثَت ،ختم بو أو عقب بو على
بعض األنواع ،أنواع اٟتديث الضعيف مثل الشاذ وا١تنكر وا١تقلوب وغَتىا ،وذكر فيو ثبلثة أمور:
األمر األول :أننا إذا ضعف الناقد إسنادا ٟتديث ،فإنو من األحوط أف يعرب عن ضعف ىذا اإلسناد
بعينو ال ضعف ا١تنت كلو الحتماؿ أف يكوف للمنت إسناد آخر صحيح ،كما عرفنا من قبل أف اٟتديث قد
يكوف مرويا بإسناد موضوع ،أو بإسناد ضعيف جدا ،أو بإسناد ضعيف ،ويكوف مرويا متنو من طرؽ
صحيحة فبل تبلزـ ،ال تبلزـ بُت اإلسناد وا١تنت ىذا مر بنا من قبل ُب اٟتديث الصحيح ،أنو ال تبلزـ بُت
صحة ا١تنت وبُت حاؿ اإلسناد؛ و٢تذا يقوؿ األئمة أحيانا يقوؿ األئمة :ىذا اٟتديث باطل هبذا اإلسناد؛
و٢تذا ننبو إذل يعٍت مراعاة سياؽ كبلـ األئمة عند كبلمهم عن األسانيد.
وُب كتب العلل رٔتا يصحح اإلماـ جزءا من اإلسناد -يعٍت -بو صحيح إذل فبلف مثبل ،أو أف الصحيح
عن فبلف ىو كذا ،فهذا ٮتتلف عن أف يصحح اإلسناد كلو ،وٮتتلف عن أف يصحح ا١تنت كلو ،وكذلك ُب
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التضعيف أيضا يراعى سياؽ كبلـ األئمة ،فيحتمل أف يكوف اإلماـ يضعف ىذا اإلسناد ،أو ٭تكم ببطبلف
ىذا اإلسناد ،وىذا ٨تتاجو ُب أمرين ُب فهم كبلـ األئمة وُب أحكامنا ٨تن على األحاديث ،لكن يقولوف:
٬توز اٟتكم على ا١تنت بناء على اٟتكم على اإلسناد ،على تضعيف اإلسناد ُب حاؿ ما إذا ما قاؿ إماـ :ال
يعرؼ ىذا ا١تنت إال من ىذا الوجو ،فمعناه أنو ١تا ضعف اإلسناد حينئذ يلزـ منو ضعف ا١تنت.
ُب ىذه اٟتالة نعم ٬توز تضعيف ا١تنت بناء على تضعيف ىذا اإلسناد الذي أمامك.
يقوؿ بعض الباحثُت :إنو يقوـ مقاـ نص اإلماـ أف تقوـ أنت بالبحث وتتعب ،وىذا لو حظ من النظر
بأف تقف على منت حديث ُب إسناد عند ابن جرير ،أو عند الطرباين ،أو عند أيب نعيم ،أو عند الديلمي،
أو عند ا٠تطيب ٍب ال ٕتد لو إال ىذا اإلسناد ،وتبحث ،وتتعب ،وال سيما اآلف بعد نشر الكتب ،نشر
كثَت من الكتب ووجود فهارس ،ففي ىذه اٟتاؿ يظهر -واهلل أعلم -أنو ٭تكم على ا١تنت من خبلؿ اٟتكم
على اإلسناد.
يظهر -واهلل أعلم -ىذا ابن كثَت -رٛتو اهلل -عرج على قضية ا١تناظرة ،موضوع ا١تناظرة ،ىذا موضوع
ٮتتلف ٘تاما… لو أحكاـ ،موضوع ا١تناظرة لو أحكاـ خاصة بو ،وٯتكن بعضكم قرأ بعض كتب اٞتدؿ
وكتب ا١تناظرة ٢تا أحكاـ ٗتصها ،يقوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل :-إنك ُب حاؿ ا١تناظرة ٮتتلف حالك عن حاؿ
إعطاء حكم للقارئ؛ فإف ا١تناظر إذا أورد عليك حديثا بإسناد لك أف تضعف ىذا اإلسناد ،وحينئذ ينتقل
اٟتاؿ أو األمر إذل خصمك ،فيلزمو إيراد إسناد بديل ،وإال ،فقد سلم بتضعيفك ٢تذا اإلسناد ىذا معٌت ابن
كثَت ُب السطرين:
"قلت :يكفي ُب ا١تناظرة تضعيف ىذا الطريق اليت أبداىا ا١تناظر ".رواية الحديث الضعيف
القضية الثانية :اليت ْتثها ابن كثَت أو ابن الصبلح مسألة رواية اٟتديث الضعيف ،وذكر عن األئمة أف
عمل األئمة عل ى أنو ٬توز رواية اٟتديث الضعيف ،عدا ا١توضوع منو ُب الًتغيب والًتىيب والقصص
وا١تواعظ ،و٨تو ذلك إال ُب صفات اهلل



وُب باب اٟتبلؿ واٟتراـ ،نعم ىذا الذي يظهر من عمل األئمة

أهنم ٕتوزوا ُب رواية اٟتديث الضعيف ،لكن ٕتوزوا مع ذكر إسناده.
ٕٕٕ
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ال بد أف ننتبو ٢تذا ،وىو أنو مع ذكر اإلسناد… وعندىم -يعٍت -عرؼ يقولوف من أسند لك ،فقد
أحالك -يعٍت -أحالك ُب معرفة حاؿ ىذا اٟتديث على ما ذكره من إسناده ،وٕتوزوا أصبل؛ ألف ىذه
األمور ال ينبٍت عليها عمل إما صحايب مثبل ثبتت فضيلتو ،فَتوى ُب فضلو حديث فيو ضعف أو ضعيف،
وكذلك حكم شرعي يػُر َغب بو ،وىو ثابت ،ىذا اٟتكم أصلو ثابت بأدلة -يعٍت -قوية ،وأضيف إذل ما
ذكره أف بعض األئمة ٕتوز أيضا حىت ُب إيراد الضعيف ُب صفات اهلل وُب اٟتبلؿ واٟتراـ أيضإ ،توزوا ُب
ىذا أيضا -يعٍت -دل يلتزـ ىذا بدقة ،فليس معٌت كبلمهم ىذا أنو ليس ىناؾ حديث ُب اٟتبلؿ واٟتراـ
رووه ،إال وىو صحيحٕ ،توزوا أحيانا بأف اٟتديث الضعيف رٔتا يستدؿ بو ُب اٟتبلؿ واٟتراـ إذا عضده كما
مر بنا أكثر من مرة إذا دل يكن ضعفو شديدا.
أما بعض األئمة رٔتا يستأنس بو ،وسيأٌب من كبلـ ابن كثَت شيء من ىذا ،ونقل عن ابن مهدي،
وأٛتد بن حنبل -رٛتهم اهلل -أو نسب ىذا إذل أٛتد بن حنبل الذي ىو التسامح ُب رواية ما عدا ا١توضوع
ُب غَت اٟتبلؿ واٟتراـ وُب غَت صفات اهلل ،فقد نقل عنهما -رٛتهما اهلل -أهنما كانا يقولوف :إذا جاء
اٟتبلؿ واٟتراـ شددنا ،وإذا جاء الًتغيب والًتىيب تسا٤تنا ،ويقولوف:
عن فبلف ،كثَت ما يقوؿ األئمة عن فبلف يُقبل ُب الرقائق ،يقبل ُب الًتغيب والًتىيب يقبل ُب غَت

األحكاـ ،حىت قالوا ُب بعض الرواة -يعٍت -ليسوا بضعفاء قالو أٛتد ُب ٤تمد بن إسحاؽ ،وكثَت ىذا ُب
كبلـ األئمة ُب اٞترح والتعديل أف ينصوا على أنو يقبل ُب كذا وال يقبل ُب كذا .عدم رواية الحديث
الضعيف بصيغة الجزم
القضية األخيرة :إذا عزوت حديثا ببل إسناد إذل النيب
تورده بصيغة اٞتزـ ،فبل تقوؿ :قاؿ :رسوؿ اهلل





وىذا اٟتديث ضعيف اصطلحوا على أال

وإ٪تا تقوؿ روي عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم-أو

يذكر عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم-كذا وكذا وكذلك دل يذكر ابن كثَت أنك إذا رويت حديثا
صحيحا ،أو ذكرت حديثا صحيحا ،فاألحسن بل ا١تتعُت عليك أال تورده بصيغة التشكيك؛ لئبل يظن
القارئ ،وقد رأيت كثَتا من طلبة العلم ُب البحوث ال يراعوف القضية األخَتة ىذه كثَت ما يوردوف :والدليل
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ما روي عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم-والدليل كذا -يعٍت -ما يذكر عن فبلف ،وٕتد ىنا اٟتديث رٔتا
أو كثَتا ما ٕتده ُب الصحيحُت.
واألوذل االلتزاـ باأللفاظ العلمية عند أىل كل فن ،فإذا قالوا :قاؿ رسوؿ اهلل كذا ،فهذا جزـ بصحتو،
وإذا قالوا :يذكر عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم-أو يروى ،فهذه اليت يسموهنا صيغ التمريض.
ُب عندنا النوع الثالث والعشروف :معرفة من تقبل روايتو ومن ال تقبل وبياف اٞترح والتعديل:
ىذا موضوع واسع جدا ومتشعب ذكر منو ابن الصبلح -يعٍت -أدخل ،ذكر منو مسائل كثَتة ،وبقي
فيو مسائل أيضا ،وأدخلها كلها ٖتت ىذا النوع سنأخذىا على عجل سنمر هبا على عجل؛ ألف ىذه
مسائل تتعلق بعلم اٞترح والتعديل ،وباألمور التطبيقية -يعٍت -ا١تمارسة فيهاٖ ،تتاج إذل ٦تارسة ٖتتاج أكثر
٦تا ٖتتاج إذل… ٭تتاجها من يريد أف ٯتارس التطبيق العملي لدراسة السنة ،وىي تتضح با١تمارسة ،ولكن -
يعٍت -ذكروىا نقرؤىا اآلف ،وأعلق عليها ٔتا يتيسر .نعم .تفضل.

النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايتو ومن ال تقبل وبيان الجرح والتعديل
معرفة من تقبل روايتو وبما تثبت عدالة الراوي
ا١تقبوؿ :الثقة الضابط ١تا يرويو ،وىو ا١تسلم العاقل البالغ سا١تا من أسباب الفسق وخوارـ ا١تروءة ،وأف
يكوف مع ذلك متيقظا غَت مغفل حافظا إف حدث من حفظو فا٫تا إف حدث عن ا١تعٌت ،فإف اختل شرط
٦تا ذكرنا ++وثبتت عدالة الراوي باشتهاره با٠تَت والثناء اٞتميل عليو أو بتعديل األئمة أو باثنُت منهم لو أو
واحد على الصحيح ،ولو بروايتو عنو ُب قوؿ قاؿ ابن الصبلح وتوسع ابن عبد الرب فقاؿ :كل حامل علم
معروؼ العناية بو ،فهو عدؿ ٤تموؿ أمره على العدالة حىت يتبُت جرحو؛ لقولو -عليو الصبلة والسبلـ:-
 ٭تمل ىذا العلم من كل خلف عدولو  قاؿ :وفيما قاؿ اتساع غَت مرض ،واهلل أعلم.
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قلت :لو صح كما ذكره من اٟتديث لكاف ما ذىب إليو قويا ،ولكن ُب صحتو نظر قوي ،واألغلب
عدـ صحتو واهلل أعلم.
نعم .ىذا كبلـ يتعلق بالشرط األوؿ من شروط اٟتديث الصحيح ،أو بالشرطُت األولُت من شروط
اٟتديث الصحيح ،و٫تا العدالة والضبط ،فأوال عرؼ ابن كثَت أوؿ ما تكلم ُب أوؿ كبلمو عرؼ الراوي
ا١تقبوؿ ،من ىو الراوي ا١تقبوؿ الذي مر ُب اٟتديث الصحيح؟ يقوؿ :ا١تقبوؿ ىو الثقة الضابط ١تا يرويو،
وىذا ىو ملخص كل ما سيأٌب ،وما سيأٌب فروع عليو ،وما سيأٌب مفرع على ىاتُت الكلمتُت :من ىو الذي
تقبل روايتو أو الذي يسمى حديثو صحيحا ىذا ىو هباتُت الكلمتُت :الثقة الضابط ١تا يرويو ىذا باختصار.
سيشرح اآلف اب ن كثَت ىذه الكلمة ،وكيف نتحقق منها ،وما يتعلق بأمور أخرى ،فذكر من ىو الثقة
الضابط ،فقاؿ :ىو ا١تسلم البالغ العاقل السادل من أسباب الفسق وخوارـ ا١تروءة ىذا فيما يتعلق بعدالتو ُب
نفسو ،وىذا ال بد من ىذه الشروط لكي يضمن ،أو يؤمن جانب التعدي ا١تتعمد ُب اٟتديث بالزيادة أو
بالنقص ،فكل ىذه األمور ا١تذكورة ،أو الشروط ا١تذكورة راجعة للعدالة ،واشًتطها احملدثوف -رٛتهم اهلل
تعاذل -صيانة ٟتديث رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم-وال تأٌب ىكذا عنهم دل يأت -يعٍت -يذكروف
ىذه الشروط على التحديد ،ولكنها مأخوذة من ٣تموع كبلمهم ،فيتكلموف ُب الراوي إذا كاف معروفا
بشيء من الفسق ،يتكلموف فيو إذا كاف معروفا ببعض خوارـ ا١تروءة ،فرٔتا يقوؿ :بعض األئمة يقولوف:
يأتيك كبلـ ُب بعض الرواة كاف يلعب بو اجملاف مثبل -يعٍت -أنو كاف يضحك بو بعض الصبياف ،أو
بعض الذين ٭تبوف ا١تزاح -يعٍت -أنو فيو بعض خوارـ ا١تروءة يقص ُب حديثو وغرضو من القصص اٟتصوؿ
على ا١تاؿ ،ىذا اعتربوه من خوارـ ا١تروءة وكل ىذا احتياط ٮتافوف ،أو يستدلوف ببعض أعماؿ الراوي على
أنو قد يتزيد ُب حديث رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم-ال يؤمن جانبو ُب ىذا الشأف ،فاحتاطوا -رٛتهم
اهلل تعاذل -للرواية احتياطا كبَتا ،واشًتطوا ُب الراوي ىذه الشروط اليت ذكرىا ابن كثَت.
وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالضبط قاؿ " :وأف يكوف مع ذلك متيقظا غَت مغفل حافظا إف حدث من
حفظو فا٫تا إف حدث عن ا١تعٌت" يضاؼ إذل ذلك حافظا لكتابو ذكره الشافعي وغَته أيضا :حافظا لكتابو
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إف حدث م ن كتابو ،فيشًتط فيو أف يكوف متيقظا يؤمن عليو الغلط ىذا ُب جانب الضبط -يعٍت -ال
يكفي أف يكوف صاٟتا ُب نفسو ،و٢تم بكلمات كثَتة جدا ُب عدـ كفاية الصبلح؛ ألف الصاحل ُب نفسو
صاحل لو أو لغَته ىو اآلف ؟ ىو صاحل لنفسو نعم أمنا منو جانب الكذب ،ولكن يبقى جانب الغلط.
فالغلط يعُت ال يكفي فيو الصبلح ،بل ال بد من التيقظ ،وأف يكوف حافظا ٟتديثو؛ و٢تذا مىت اشتغل
الصاحل بصبلحو وعبادتو عن مراجعة حفظو وا١تذاكرة واالعتناء بكتبو عن التزوير -يعٍت -قد يكوف صاحل،
ولكن فيو تغفيل ،فرٔتا أُدخل ُب كتابو ما ليس منو ،وىذا كثَت ُب الرواة يكوف لو ابن يكوف لو وراؽ سيئ
يكوف لو مثبل من يطلب اٟتديث معو ،ويدخل اٟتديث عليو ال بد من ىذا -يعٍت -ال بد من ضبط
الكتاب ،وىذه أمور -يعٍت -إذا تتبعتها ُب كبلـ األئمة ُب الرواة ٕتد عجبا من دقتهم ُب -يعٍت -موضوع
التلقُت ىذا الذي عرب عنو ابن كثَت أف يكوف متيق ظا غَت مغفل ،موضوع التلقُت ىذا نسميو التلقُت -
يعٍت -ا١تهم ىذا موضوع التلقُت موضوع كبَت.
وقد مر بنا باألمس شيء منو ُب موضوع القلب واختبار الراوي هبذه الطريقة موضوع التلقُت ىذا،
ٯتكن أف يكتب فيو رسائل من جهة أنواعو ومن وقع فيو ومن سلم منو ،فا١تهم أف ىذه الشروط كذلك
بالنسبة ٟتفظ الكتاب ما ذكره ابن كثَت ،وىو داخل ُب قولو "حافظا إف حدث من حفظو فا٫تا إف حدث
عن ا١تعٌت".
يضاؼ إليو أيضا شرط اشًتطو العلماء أنو إف كاف ٭تدث من كتابو فبل بد أف يكوف حافظا لكتابو ،بل
ال بد أف يكوف حافظا لكتابو ،وإف حدث من حفظو بأنو حىت ،وإف كاف ٭تدث من حفظو ٭تتاج إذل
مراجعة كتابو.
القضية اليت بعد ىذا يتكلم عنها ابن كثَت ،ىي ٨تن اآلف بعيدوف عن الرواة ،وُب عصر متأخر حىت ُب
عصر ابن كثَت ،وأيضا اطبلعنا على أحواؿ الرواة وعلى ٘تكننا من الوسائل اليت نعرؼ هبا ضبط الرواة
وعدالتهم ضعفت أو قلت ،وفقدناىا تقريبا االعتماد على كبلـ من ًإذا ؟
على كبلـ أئمة اٞترح والتعديل الذين انتصبوا لػ  ++قاؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل -اآلف مب يثبت ما تقدـ ؟
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قاؿ ابن كثَت :يثبت بأمور منها اشتهاره با٠تَت والثناء اٞتميل عليو ،أو بتعديل األئمة ،أو باثنُت منهم
لو ،أو واحد على الصحيح ىذه أمور تثبت هبا ثقة الراوي وبينها تداخل إذا اشتهر الراوي با٠تَت والثناء
اٞتميل عليو من أين يشتهر ىو؟ من أين يشتهر؟ من كبلـ األئمة ،إذ ىو راجع إذل تعديل أئمة اٞترح
والتعديل لو ،يرجع األمر إذل تعديل أمة اٞترح والتعديل لو.
٨تن عالة على أئمة اٞترح والتعديل ،لكن بعض الذين -يعٍت -يرفضوف التقليد ،أو يقولوف :ال يصح
التقليد ُب أمور الدين ،أو كذا يسموف اتباعنا لعمل األئمة ،أو لتعديل األئمة ،أو لكبلـ األئمة ُب اٞترح
والتعديل يسمونو ،أو يطلقوف عليو إنو تصديق بدؿ ما يقولوف تقليد.
يقولوف٨ :تن نصدؽ خربىم -يعٍت -أف إماـ اٞترح والتعديل يقوؿ :فبلف ثقة فبلف كذا فبلف كذا،
ٮتربنا ،فنحن نصدؽ خربه ،وليس حكما منو نقلده فيو ،وىذا فيو نظر ُب نظري ،والذي يظهر أف
أحكامهم ىي أخبار أو اجتهاد ىي ،غالبها ،وال سيما ما يتعلق بالضبط إ٪تا ىي اجتهاد -يعٍت -عنده
٣تموعة من األمور والقرائن واألحواؿ درسها ،ونظر فيها فبمجموعها حكم على ىذا الراوي اجتهد ُب
اٟتكم عليو؛ و٢تذا ٮتتلفوف أحيانا ُب الراوي ٢تذا السبب ،فنحن نقلدىم ٨تن تبع ٢تم ُب ىذا إال ُب النادر
جدا ،لكن النادر ال حكم لو ،الكبلـ على اإلٚتاؿ.
إذا ٨تن اآلف… ٯتكن صدرت كتب وْتوث ُب ضوابط اٞترح والتعديل ،وُب قواعد اٞترح والتعديل
نتداو٢تا ما ا١تقصود هبا بالنسبة لنا؟
ا١تقصود هبا ضوابط ىذا باختصار ،قواعد النظر ُب أقواؿ األئمة ،أو ضوابط النظر ُب أقواؿ أئمة اٞترح
والتعديل ،وليس ا١تقصود هبا كيف نعدؿ ٨تن أو ٧ترح ،وىذا أمر مهم ال بد أف ننتبو؛ و٢تذا بعض الباحثُت
يقوؿ :وثقو أٛتد وابن حجر ،كثَت ىذا ُب البحوث كثَت جدا يقوؿ :وثقو أبو حاًب والذىيب ،وىذا خلل ُب
البحث خلل ُب التصور ،الذىيب ال يوثق .الذىيب ال يوثق با١تعٌت الذي نريد اآلف -يعٍت -الذي ذكره ابن
كثَت اآلف مب تثبت عدالة الراوي؟ وإ٪تا الذىيب ماذا فعل؟
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حكم على الراوي ٔتا حكم بو مثبل أحكاـ ابن
نظر ُب أقواؿ األئمة وُب تصرفاهتم وعملهم وتطبيقهم ،فَ َ

حجر ُب التقريب ،بناىا على نظره ىو ُب الرواة أو نظره قواؿ األئمة ُب الرواة ؟

بناىا على نظره… على ما ذكره ابن كثَت اآلف تثبت عدالة الراوي ،وكذلك جرحو ٔتا ذكره بالشهرة،
أو بتعديل اثنُت أو بواحد .نعم يكفي واحد على الصحيح.
ٍب ٖتدث ابن كثَت -رٛتو اهلل -على مذىب البن عبد الرب يقوؿ فيو" :إف كل حامل علم معروؼ
العناية بو ٤تموؿ أمره على العدالة حىت يتبُت جرحو" وىذا -يعٍت -توسط ابن عبد الرب ،اشًتط للحكم
بالعدالة إذا دل يتبُت جرح الراوي بأف يكوف معروؼ العناية بعلم من العلوـ ،يقوؿ :مثل أف يكوف أديبا
مشهورا باألدب ،أو أف يكوف مثبل مشهورا مثبل بالورع مشهورا بعلم من العلوـ مشهورا بو ،ودل يثبت
جرحو ،فهو إذا ٤تموؿ أمره على أي شيء؟ على العدالة ،وىذا يقوؿ ابن الصبلح :إنو توسع ال بد من
النص؛ ألنو ال يكفي عدالتو.
ا١تهم عند األئمة ما ىو أكثر؛ ألنو ْتمد اهلل ترى -يعٍت -با١تناسبة قضية الفسق وخوارـ ا١تروءة واألمور
ىذه ،إذا ٕتاوزت الوضع ُب اٟتديث والكذب فيو ،فليست بكثَتة ُب الرواة األكثر ما ىو؟ ما يتعلق با٠تلل
ُب أي شيء؟ ُب الضبط وا ٟتفظ ،وىذا ىو األكثر ىو الذي اشتغل عليو األئمة؛ و٢تذا لو تبحث ُب كبلـ
األئمة فيما عدا الكذب والوضع مع أنو جاء من الصاٟتُت ،لكن ا١تقصود أنو فيما عدا الكذب والوضع
فإنو يقاؿ :فبلف ترؾ لشربو ا٠تمر؛ أو ألنو ال يصلي؛ أو ألنو كذا .قليل ليس بكثَت إذا نسبتو إذل شيء؟
إذل الكبلـ ُب ضبط الراوي وحفظو.

فإذا كبلـ ابن عبد الرب ينفع ،رٔتا نفع ُب العدالة لكن ُب الضبط غَت ٍ
كاؼ فبل بُد من النص على
ً
ضبطو ،وسيذكر ابن كثَت بعد قليل كيف يعرؼ ضبط الراوي ،يقوؿ ابن كثَت :إف عبد الرب اعتمد على

حديث  :٭تمل ىذا العلم من كل خلف عدولو ،ينفوف عنو ٖتريف الغالُت وانتحاؿ ا١تبطلُت  ويعٍت:
أمر مسجوع من ىذا الكبلـ ،يدلك ظاىر اٟتديث على ضعفو أو على قوتو؟ يدلك على ضعفو ،ظاىر
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اٟتديث يدؿ على ضعفو ،واألمر كما قاؿ ابن كثَت ،ىذا اٟتديث ال يثبت يقوؿ ابن كثَت :لو ثبت لكاف
فيو قوة أو فيو تأييد لكبلـ ابن عبد الرب ،لكنو ال يثبت .نعم .اقرأ يا شيخ.
معرفة ضبط الرواة
ويعرؼ ضبط الراوي ٔتوافقة الثقات لفظا ،أو معٌت ،وعكسو عكسو والتعديل مقبوؿ ،ذُكر السبب أو
دل يذكر؛ ألف تعداده يطوؿ وقبل إطبلقو ٓتبلؼ اٞترح؛ فإنو ال يقبل إال مفسرا الختبلؼ الناس ُب
األسباب ا١تف سقة ،وقد يعتقد اٞتارح شيئا مفسقا ،فيضعفو ،وال يكوف كذلك ُب نفس األمر أو عند غَته؛
فلهذا اشًتط بياف السبب ُب اٞترح قاؿ الشيخ أبو عمرو :وأكثر ما يوجد ُب كتب اٞترح والتعديل فبلف
ضعيف أو مًتوؾ ،و٨تو ذلك ،فإف دل نكتف بو انسد باب كبَت ُب ذلك ،وأجاب بأنا إذا دل نكتف بو
توقفنا ُب أمره ٟتصوؿ الريبة عندنا بذلك.
قلت :أما كبلـ ىؤالء األئمة ا١تنتصبُت ٢تذا الشأف ،فينبغي أف يؤخذ مسلما من غَت ذكر أسباب؛
وذلك للعلم ٔتعرفتهم ،واطبلعهم ُب ىذا الشأف واتصافهم باإلنصاؼ والديانة وا٠تربة والنصح ،ال سيما إذا
أطبقوا على تضعيف الرجل ،أو كونو مًتوكا ،أو كذابا ،أو ٨تو ذلك ،فاحملدث ا١تاىر ال يتخاٞتو ُب مثل ىذا
وقفة ُب موافقتهم بصدقهم ،وأمانتهم ،ونصحهم؛ و٢تذا يقوؿ الشافعي ُب كثَت من كبلمو على األحاديث
ال يثنيو أىل العلم باٟتديث ،ويرده وال ٭تتج بو جملرد ذلك ،واهلل أعلم.
أما إذا تعارض ج رح وتعديل ،فينبغي أف يكوف اٞترح حينئذ مفسرا ،وىل ىو ا١تقدـ أو الًتجيح أو
األحفظ فيو نزاع مشهور ُب أصوؿ الفقو وفروعو وعلم اٟتديث واهلل أعلم.
نعم ىذا الكبلـ فيو عدد من األمور أو٢تا :قوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل -ويعرؼ ضبط الراوي ،ىذا السطر
يتعلق بوسائل األئمة لت حديد ىل الراوي ضابط أو غَت ضابط؟ وىذا مر بنا أكثر من مرة ،وأف األئمة -
رٛتهم -اهلل دل يًتكوا وسيلة من الوسائل اليت يكتشفوف هبا عدالة الراوي ،أو ضبطو إال وسلكوىا تارة بتتبع
سَتة الراوي والنظر فيها ،وُب أحوالو ،وُب كسبو ،وُب تعاملو ،وُب صبلتو ،وُب أحوالو كلها ،وأحيانا بتوجيو
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األسئلة لو مىت ولدت؟ مىت دخلت البلد الفبلين؟ مىت ٝتعت من فبلف ٮتتربونو ىذا بالنسبة للعدالة،
وكذلك الضبط ٍب كذلك أيضا ينظروف ُب…
كما مر بنا أمس رٔتا اختربوه ،رٔتا لقنوه ،يلقنو اإلماـ ينظر ىل ينتبو أوال ينتبو ،والتلقُت والقلب ،وىذا
من أىم الوسائل اليت -يعٍت -استخدمها األئمة لسرب حاؿ الراوي ،أو ١تعرفة حاؿ الراوي.
ذكر ابن كثَت وسيلة من وسائل اٟتكم على الراوي اليت ىي النظر ُب حديثو ،وىي أىم الوسائل،
وأعظمها ،وىي شاقة جدا ينظر ُب حديث الراوي ،ويقارف أحاديثو بأحاديث أقرانو عن شيوخو ىل
أصاب؟ ما م قدار ما أصاب فيو؟ ىل ىو ٮتطئ؟ ما مقدار ما أخطأ فيو؟ ىل ىو يتفرد عنهم أو ما يرويو
يوافقو غَته؟ فمن خبلؿ نظره ىذا ٭تكم على ىذا الراوي بأنو ثقة ثبت.
يقوؿ إٝتاعيل بن علية ،أو ابن معُت -رٛتو اهلل -يقوؿ إلٝتاعيل أو إٝتاعيل سأؿ ابن معُت :كيف
وجدًب حديثي؟ فقاؿ :وجدتو مستقيما ،قاؿ كيف عرفت ىذا؟ قاؿ :عرضتو على حديث الثقة ،وىذا أمر
مهم ،العرض ىذا يسمونو العرض مقارنة ا١ترويات ،وىذا من أىم علومو ،وىو أ٫تها تقريبا يكتشفوف خطأ
الراوي كيف يكتشف خطأ الراوي ؟ ال يكتشف إال هبذه الطريقة ُب الغالب ،نعم أحيانا يكتشف بوسائل
دقيق ة مثل أف يسأؿ شيخو ىل ما رواه عنك فبلف صحيح ،أو ليس بصحيح ،لكن ىذا -يعٍت -ليس
بكثَت.
األكثر منو ىو ىذا أف يأٌب الراوي ،كما مر بنا ُب كبلـ ابن وىب ،كبلـ أيب زرعة يقوؿ :نظرت ُب
بعض الروايات يقوؿ :نظرت ُب مائة ألف حديث من حديث ابن وىب ُب مائة ألف حديث ،ما رأيت لو
حديثا ليس لو أصل ،وُب بعض الروايات أنو نظر يقوؿ نظرت ُب ثبلثُت ألف حديث ،ىذا عمل ُب ر ٍاو
واحد فقط -يعٍت -مثبل ابن وىب -رٛتو اهلل -يروي عن ٚتاعة أليب زرعة أف يقارف مروياتو ٔترويات أقرانو
عن كل شيخ منهم؛ لينظر ىل ىو ضابط ،وكذلك أيضا تفصيل حاؿ الراوي ىذا ْتر ال ساحل لو،
ينظروف ُب حديث الراوي عن ىذا الشيخ ،فيقولوف :ىو حافظ ٟتديث ىذا الشيخ ،طيب بقي الشيخ
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الثاينٍ ،ب الثالثٍ ،ب الرابع ،وىكذا يستمروف ُب شيوخ الراوي ينظروف ُب حديثو ،ويصدروف أحكامهم على
الراوي ُب ىذا الشيخ ،وُب ىذا الشيخ ،وُب ىذا الشيخ يسربوف أحوالو ُب الببلد.
ينظروف ُب رواية البصريُت عنو ،ىل ىي توافق رواية ا١تدنيُت ،أو ٗتالفها؟ ىل ىو إذا حدث ُب البلد
الفبلين مثلو ،إذا حدث ُب البلد الفبلين أو ٮتتلف؟ ينظروف حديثو األوؿ وحديثو اآلخر ،ىل تغَت ،أو
اختلف؟ ىذا كلو -يعٍت -يعيشوف مع الراوي من أوؿ حياتو إذل آخرىا ،و٢تم ُب ذلك أمور عجيبة جدا
جدا -يعٍت -القارئ ُب كتب اٞترح والتعديل إذا قرأ بتمعن ال ينفك من الًتحم عليهم ،ويعٍت الدعاء ٢تم
واالعًتاؼ بفضلهم ،وأيضا من التشوؽ ٢تذا العلم ،وأنو دل يأت من فراغ ،ودل يأت إال ّتهود كبَتة جدا
بذ٢تا ىؤالء األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -فهذه الكلمة ،وىذا السطر من ابن كثَت ،وىو قولو " :ويعرؼ ضبط
الراوي ٔتوافقة الثقات لفظا ،أو معٌت وعكسو عكسو" ىذا ٖتتو من األمور العظيمة شيء كثَت جدا -يعٍت-
ال يقدر قدره من اٞتهد الذي بذلو إذا نظرت ،تتبعهم ٟتياة الراوي مىت -يعٍت -حالو ُب صغره ،حالو ُب
كربه ،حالو ُب بعض شيوخو ،حالو ُب كتابو ،حالو إذا حدث من حفظو -يعٍت -أمور -يعٍت٦ -تا تشوؽ
القارئ والناظر ُب ىذا العلم ،وأنو يدخل ُب علم جليل ،ويدخل ُب علم منظم لو قواعده ،ودل -يعٍت-
٭تصل ىكذا اعتباطا.
نعم .بعد ذلك تعرض ابن كثَت تبعا البن الصبلح إذل أمر مهم جدا ،وىو إذا قاؿ اإلماـ :فبلف ثقة
ىل يلزـ أف يقوؿ ىو ثقة؛ ألنو يصلي ،ويفعل كذا وكذا؛ وألنو ضابط ُب حديثو؛ وألنو دل ٮتطئ يبدأ يعدد
أو ال يلزـ ؟ وكذلك ُب اٞترح ابن الصبلح -رٛتو اهلل -قاؿ :إف ىو -يعٍت -فيو أقواؿ ُب ا١تسألة ،لكن ابن
الصبلح اختار انو ُب ا لتعديل ،ال يلزـ ١تاذا ال يلزـ؟ ألف أسباب التعديل تطوؿ؛ وألهنا معروفة لكن الذي
٨تتاجو إذل بياف إذا كاف ُب قضية اٞترح يقوؿ :يلزـ أف يبُت أف يقوؿ :ضعيف لكذا بأنو ٮتطئ؛ ألنو أخطأ
ُب اٟتديث الفبلين؛ ألنو فعل كذا إذا كاف بالعدالةٍ ،ب استدرؾ ابن الصبلح على نفسو ،نبلحظ ىذا األمر
ا١تهم ،ابن الصبلح استدرؾ على نفسو ،قاؿ:
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قد يقوؿ قائل :إف أكثر أحكاـ األئمة ُب كتب اٞترح والتعديل غَت مفسرة السبب فيقولوف -فقط:-
فبلف ضعيف ،فبلف مًتوؾ ،فقاؿ ابن الصبلح ،أجاب ّتواب دل يقنع ابن كثَت ،ابن الصبلح ماذا يقوؿ ؟
يقوؿ؛ ألنا إذا دل نكتف بو توقفنا ُب أمره .إذ ليس قبوال للحكم بإطبلؽ ،وإ٪تا ىو توقف ُب أمر ىذا
الراوي ،ابن كثَت -رٛتو اهلل -دل يقتنع هبذا ،واٟتق معو.
يقوؿ :ال يكفي أف نتوقف ُب أمره ،بل الصواب أننا نقبل حكم ىذا اإلماـ ،وإف دل يكن مفسرا؛ ألننا
إذا اشًتطنا أف اٞترح والتعديل ال بد أف يكوف من عادل بأسبابو ،وعرفنا أف ىذا اإلماـ ال يتكلم إال بػ -
يعٍت -بأدلة قوية ،وسربنا أحوالو ،وأنو يتفق مع باقي األئمة ُب كثَت من أحكامو ،فهذا كاؼ ُب أف نقبل
حكمو ،وإف دل يكن مفسرا ،وىذا ىو الصحيح -يعٍت -إذا قاؿ ابن معُت ُب ر ٍاو ضعيف ما نطبق عليو
مثبل  ،وإف كاف رأي ابن كثَت وابن الصبلح ليس بينهما تباعد ،لكن قولو :نتوقف فيو وال -يعٍت -دل يعرب
بالقبوؿ ىذا ىو الذي أشكل على ابن كثَت -يعٍت -ال يقوؿ قائل :إف ابن معُت دل يفسر اٞترح ،بل ال
نقبلو ،وىذا إ٪تا يقولو بعض ا١تتعصبُت ،قد يأٌب -يعٍت -بعض ا١تتعصبُت ،فيقوؿ :ىذا جرح غَت مفسر،
ويرده إما لكي يقوي حديثا ،ولكن اإلنصاؼ يقتضي أننا نقبل من ىؤالء األئمة أحكامهم على عبلهتا ،وال
نسأؿ عن سبب اٞترح ثقة هبم من أين عرفنا ىذا؟
يكفي أف نقرأ سَتهتم ،وإنصافهم .تكلموا ُب آبائهم ىل ىناؾ أكثر من ىذا يتكلم الراوي ُب أبيو،
سئل ابن ا١تديٍت -رٛتو اهلل -عن والده ،فيعٍت تغافل ىكذا ما يريد أف يتكلم ُب أبيو يريد -يعٍت -أف
السؤاؿ يطرح على غَتهٍ ،ب السائل أتاه مرة أخرى وطرح عليو ،فأيضا تغافل -يعٍت -ما أحب ،وُب الثالثة
قاؿ :والدي ضعيف ،والده يعٍت ليس متهما ،لكنو ضعيف ُب حفظو ،وتكلموا ُب إخواهنم يقوؿ بعضهم:
أخي يكذب ُب حديثو فبل تقبلوا منو فإين أخاؼ أف يكذب.
ىذا من كبلـ… ا١تهم زيد بن أنيس تكلم ُب أخيو ٭تِت .أخوه ٭تِت كذاب ،فتكلم فيو ،تكلموا ُب
آبائهمُ ،ب إخواهنمُ ،ب أوالدىم إنصافهم وروعهم -رٛتهم اهلل -فنأمن.
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وكذلك أحكامهم ١تا سربت وجدت صحيحة عليهم -يعٍت -من جانبُت أف يكونوا قد ٖتاملوا ،ومن
فإذا نقبل أقوا٢تم غَت مفسرة سواء ُب التعديل أو ُب اٞترح وال تلتفت إذل غَت
جانب أف يكونوا أخطئواً ،
ىذا.
تكلم ابن كثَت -رٛتو اهلل -على تعارض اٞترح والتعديل ،وىذا باب واسع جدا ١تاذا؟ ألنو موجود
بكثرة ،اإل ماـ قد يروى عنو عدد من الروايات بينها تعارض حىت اإلماـ نفسو ،ونقوؿ تعارض بناء على
الظاىر ،وقد يتعارض كبلمو مع كبلـ غَته؛ و٢تذا النظر ُب التعارض قواعد نشرحها ُب باب اٞترح والتعديل،
ونطيل فيها ليس ىذا موضعها؛ ألف احتماؿ أف يكوف ىذا التعارض ُب الظاىر ،أما ُب الباطن ،فتلتقي
األقواؿ.
احتماؿ أف يكوف اإلماـ ليس بو بأسٍ ،ب يقوؿُ :ب مرة ليس بالقوي ،ويقوؿ مرة :ضعيف ،وإذا
درست ىذه األحواؿ أو ىذه األقواؿ رٔتا ال ٕتد بينها تعارض ُب اٟتقيقة؛ ألهنا :ليس بو بأس -يعٍت -أنو
دل يصل إذل درجة الضعيف ا١تًتوؾ ،ضعيف ليس بو -يعٍت -دل يصل إذل درجة الثقة ،فتلتقي أقواؿ األئمة،
رٔتا نًتؾ قوؿ اإلماـ؛ ألنو خالف غَته ،وخالف عشرة من األئمة ،رٔتا نًتؾ قوؿ اإلماـ؛ ألنو مثبل تبُت لنا
أنو دل ٮتربه -يعٍت -أمور عديدة تسمى قواعد أو تدخل ُب قواعد النظر ُب أقواؿ األئمة ،فقضية… إذا
نقوؿ ىنا -يعٍت -ق ضية اٞترح والتعديل ،ال ينبغي أف يطلق اٟتكم على أف اٞترح ىو ا١تقدـ ،أو أف التعديل
ىو ا١تقدـ ،أو أنو إذا بُت السبب ،فاٞترح و ..كبلـ كثَت ىناؾ أقواؿ شاذة تذكر ُب كتب ا١تصطلح ،ىناؾ
من يقوؿ لو عدلو مائة وجرحو واحد يقدـ قوؿ من ؟ اجملرح يقولوف :ألف معو زيادة علم ،وىذا كبلـ خطَت
ما ٯتكن ،وال يصلح ىذا ُب باب التطبيق ،وإال دل يبق عندؾ راو -يعٍت -ال ٮتلو راو من كبلـ إماـ ،ولو
من كبلـ يسَت ،فمثل ىذا الكبلـ ال يصلح.
بعض األقواؿ ُب ىذا ا١توضوع ُب ىذا الفرع -كما ستأٌب معكم -منقولة عن أصوليُت أو منقولة نظريا
أحيانا ،فمسأل ة تعارض اٞترح والتعديل ىذه من أىم مسائل علم نقد السنة ،و٢تا ضوابطها وقواعدىا .نعم
اقرأ يا شيخ.
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االكتفاء بقول الواحد في الجرح والتعديل
ويكفي قوؿ الواحد ُب التعديل والتجريح على الصحيح ،وأما رواية الثقة عن شيخ ،فهل يتضمن تعديلو
ذلك الشيخ أـ ال؟
فيو ثبل ثة أقواؿ :ثالثها :إف كاف ال يروي إال عن ثقة فتوثيق وإال فبل والصحيح أنو ال يكوف توثيقا لو
حىت ،ولو كاف ٦تن ينص على عدالة شيوخو ،ولو قاؿ :حدثٍت الثقة ال يكوف ذلك توثيقا لو على الصحيح؛
ألنو قد يكوف ثقة عنده ال عند غَته ،وىذا واضح وهلل اٟتمد ،قاؿ :وكذلك فتيا العادل ،أو علمو ،أو عملو
وفق حديث ال يستلزـ تصحيحو لو.
قلت :وُب ىذا نظر إذا دل يكن ُب الباب غَت ذلك اٟتديث ،أو تعرض لبلحتجاج بو ُب فتياه ،أو
حكمو ،أو استشهد بو عند العمل ٔتقتضاه قاؿ ابن اٟتاجب :وحكم اٟتاكم ا١تشًتط العدالة تعديل باتفاؽ
وأما إعراض العادل عن اٟتديث ا١تعُت بعد العلم بو ،فليس قادحا ُب اٟتديث باتفاؽ؛ ألنو قد يعدؿ عنو
١تعاريض أرجح عنده مع اعتقاد صحتو.
نعم .ىذه أيضا أمور تتعلق باٞترح والتعديل واحد منها تقدـ ،وىو االكتفاء بالتعديل بواحد ،أو ال بد
من العدد الصحيح أنو يكفي واحد ،فإذا قاؿ إماـ من أئمة اٞترح والتعديل عن شخص :إنو ثقة ،فهو ثقة،
وإذا قاؿ :إنو ضعيف ،فهو ضعيف ،وىناؾ أمور ٖتكم -يعٍت -ىذا ىو -يعٍت -الصحيح ُب اٞتملة
ٖتدث ابن كثَت -أيضا -عن رواية الثقة عن شيخو ،وىذه مسألة عظيمة ،وىي التوثيق العملي ،أو نعم
ٯتكن أف نسميها ىكذا ،أو التعديل الضمٍت إذا روى الثقة عن راو ،ىل ىو تعديل لو أو ليس بتعديل؟
ذكر ابن كثَت ثبلثة أقواؿ ،وذكر األوؿ منها ،أشار إذل ثبلثة أقواؿ واحد أنو ليس بتوثيق واآلخر أنو
توثيق ،والثالث ىو الذي ذكره قاؿ :إف كاف ال يروي إال عن ثقة فتوثيق ،وإال فبل والصحيح أنو ال يكوف
توثيقا لو حىت ،ولو كاف ٦تن ينص على عدالة شيوخو.
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لست أعلق على ىذا ،تقوؿ :يظهر من عمل األئمة أف من ال يروي إال عن ثقة إذا عرؼ من منهجو،
أنو ال يروي إال عن ثقة ،فالصحيح أف روايتو عن الشخص تقوية لو ،ونستفيد ُب من دل يكن فيو تعديل وال
ٕتريح يستفاد منو تقوية ىذا الراوي ،ولكن ليس معٌت ىذا أنو ثقة بإطبلؽ ،وإ٪تا -يعٍت -ىذا خبلصة
الكبلـ ،والكبلـ طويل ُب ىذا ا١توضوع ،وكتب فيو كتابات خبلصتو ىذا أف رواية الراوي إذا كاف عرؼ من
حالو مثل شعبة ،و٭تِت القطاف واإلماـ أٛتد ،وأبو داود وابن معُت والبخاري وٚتاعة أئمة اٞترح والتعديل ُب
الغال ب ،ال يرووف إال عن ثقات ُب الغالب ،لكن تقيد معٌت الثقة ىنا بأنو ليس ا١تقصود بو مطلق الثقة،
وإ٪تا لو حظ من الثقة -يعٍت -ليس ٔتًتوؾ اٟتديث ،وىذا باب واسع كما ذكرت خبلصتو:
أف األئمة رٛتهم اهلل عندىم حد للراوي ،إذا دل يصل إذل حد الًتؾ يرووف عنو ،وإف كاف فيو شيء من
الضعف ،فا٠تبلصة أف من روى عنو من ال يروي إال عن ثقة ،فأقل أحوالو أف يكوف ضعفو ٤تتمبل -يعٍت-
لو حظ من الثقة بالنسبة لفتيا العادل على ضوء حديث ،أو تركو للفتيا الواردة ُب اٟتديث -يعٍت -ذكر ابن
كثَت أنو ىذه مسألة تصحيح اٟتديث ،انتقل منها -يعٍت -أدخلها ُب مسألة اٞترح والتعديل ،يقوؿ :ليست
فتياه تصحيحا لو على ضوئو ،وال تركو العمل بو أيضا تضعيفا ٢تذا اٟتديث الحتماالت أخرى ،وقيد مسألة
التصحيح إذا دل يكن ُب الباب غَته ،أو احتج بو أو كذا ،وىذه أمور نعم ،ما نطيل فيها.
اقرأ… مسألة أيضاُ ،ب مسألة ىو قيد قضية فتيا العادل ،يقوؿ ُب ىذا نظر ،نظر إذا دل يكن ُب الباب
غَت ذلك اٟتديث أو تعرض لبلحتجاج بو ُب فتياه أو حكمو ،أو استشهد بو عند العمل ٔتقتضاه يقوؿ:
ىذا دليل على التصحيح لو ،وىذا فيو نظر ،كبلـ ابن كثَت؛ ألف بعض األئمة يوردوف أدلة فيها ضعف ،وال
يكوف عليها االعتماد ،ق د يكوف اعتماده على إٚتاع ،أو قد يكوف على قياس ،أو قد يكوف على أصل
آخر غَت السنة ،أو على أقواؿ صحابة ،قد يكوف على أقواؿ صحابة نعم.
رواية مجهول العدالة ظاىرا وباطنا
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مسألة٣ :تهوؿ العدالة ظاىرا وباطنا ،ال تقبل روايتو عند اٞتماىَت ،ومن جهلت عدالتو باطنا ،ولكنو
عدؿ ُب الظاىر ،وىو ا١تستور وقد قاؿ بقبولو بعض الشافعيُت ،ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيو ،ووافقو
ابن الصبلح ،وقد حررت البحث ُب ذلك ُب ا١تقدمات ،واهلل أعلم ،فأما ا١تبهم الذي دل يسم أو ٝتي ،ودل
تعرؼ عينو ،فهذا ٦تن ال يقبل روايتو أحد علمناه ،ولكنو إذا كاف ُب عصر التابعُت والقروف ا١تشهود ٢تم
با٠تَت ،فإنو يُستأنس بروايتو ،ويستضاء هبا ُب مواطن ،وقد وقع ُب مسند اإلماـ أٛتد وغَته من ىذا القبيل

كثَت واهلل أعلم.

وقاؿ ا٠تطيب البغدادي وغَته :وترتفع اٞتهالة عن الراوي ٔتعرفة العلماء لو ،أو برواية عدلُت عنو قاؿ
ا٠تطيب  :ال يثبت لو حكم العدالة بروايتهما عنو ،وعلى ىذا النمط مشى ابن حباف وغَته بأف حكم لو
بالعدالة ٔتجرد ىذه اٟتالة ،واهلل أعلم ،قالوا :فأما من دل يرو عنو سوى واحد مثل عمرو ذي مر ،وجبار
ري بن كليب تفرد عنو قتادة
الطائي ،وسعيد بن ذي ُحداف تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاؽ السبيعيُ ،
وج ّ
قاؿ ا٠تطيب :ا٢تزىاز بن ميزف تفرد عنو الشعيب ،قاؿ ابن الصبلح ،وروى عنو الثوري وقاؿ ابن الصبلح:
وقد روى البخاري ١ترداس األسلمي ،ودل يرو عنو سوى قيس بن أيب خازـ ،ومسلم لربيعة بن كعب ،ودل يرو
عنو سوى أيب سلمة بن عبد الرٛتن قاؿ :وذلك مصَت منهما إذل ارتفاع اٞتهالة برواية واحد ،وذلك متجو
كا٠تبلؼ ُب االكتفاء بواحد ُب التعديل.
قلت :توجيو جيد ،لكن البخاري ومسلم إ٪تا اكتفيا ُب ذلك برواية الواحد فقط؛ ألف ىذين صحابياف
وجهالة الصحايب ال تضر ٓتبلؼ غَته ،واهلل أعلم.
نعم ىذا الكبلـ كلو ُب اجملهوؿ ،وىو ا لذي دل ينص أحد على عدالتو أو على جرحو ما حكمو؟ ىذا
فيو تفصيل كثَت -يعٍت -للعلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -فمنهم من تسامح ،ومشى على أنو إذا روى عنو
عدالف ،فهذا توثيق لو ،وىذه قاعدة ابن حباف ،بل رٔتا تسامح فوثق من دل يرو عنو إال ر ٍاو واحد ،وخبلصة
الكبلـ ىنا أف اٞت هالة ىذه ينظر فيها إذل أمرين :أشار ابن كثَت إذل أحد٫تا ،وُب +الطبقة فاجملهوؿ ُب عصر
التابعُت ٮتتلف عنو عن العصور اليت جاءت بعده ،فكلما تأخر الزمن كلما كانت رواية اجملهوؿ أقرب إذل

ٕٖٙ

الباعث الحثيث

الرد أو إذل القبوؿ؟ إذل الرد ،ىذه قاعدة مهمة ُب ا١توضوع؛ و٢تذا -يعٍت -نبلحظ تطبيقها ُب الصحيحُت،
وىذا ضابط ُب موضوع اٞتهالة ،بغض النظر عن كبلـ ابن كثَت الذي ذكره عن سليم بن أيوب ،وىذا أحد
الفقهاء متأخر ىذا جاء بعد عصر الرواية ،و٨تن نتكلم على أي شيء؟ على قواعد احملدثُت أشرت إذل ىذا
مرارا ،أف بعض ىذه اآلراء أخذت من -يعٍت -من كتب أصوؿ الفقو.
فنخلص ا١توضوع ُب موضوع اٞتهالة ،وىو كبلـ ابن كثَت أنو ٭تكمو أمراف:
األمر األول :الزمن فكلما تقادـ العهد بالراوي كلما كاف أدعى إذل قبوؿ حديثو .ىي ثبلثة أمور :ىذا
أمر -يعٍت -مثبل اجملهوؿ ُب عصر أٛتد وُب عصر ابن معُت ٮتتلف ١تاذا ٮتتلف؟ ١تاذا ٮتتلف اٟتكم ُب
الزمن؟ وىكذا ترى ُب قواعد النقد كلها تطبيقها ُب التفرد كما مر بنا ،وُب زيادة الثقة وُب أمور كثَتة ُب
قواعد النقد ،كلما تأخر الزمن احتجنا ُب تطبيقها إذل التدقيق ،ىذه قاعدة عامة ُب قواعد النقد ،ومنها أف
نطبقها ُب اٞتهالة.
اٞتهالة ،اجملهوؿ -يعٍت -مثبل إذا كاف تابعيا ،أشار ابن كثَت والذىيب وابن عبد ا٢تادي وٚتاعة إذل أف
التابعي إذا كاف ٣تهوال ،وذكروا شروطا أخرى ،فإنو يستأنس بروايتو ،ويتقوى هبا ،ويعٍت :قوي يكوف حديثو
قويا ىذه واحدة.
األمر الثاني :الذي ٭تكم موضوع اٞتهالة :ىو الراوي عنو من الرواة ،سئل ابن معُت -رٛتو اهلل -إذا
روى الثقة عن شخص ىل ىو توثيق لو ؟ -يعٍت -معٌت ىذا السؤاؿ فقاؿ :إف كاف ٦تن ال يروي إال عن
ثقة ومثل بابن سَتين من التابعُت ،ومثل أيضا فيما أذكر بالشعيب قيل لو :فأبو إسحاؽ وٝتاؾ بن حرب،
قاؿ :ال ،ىؤالء يرووف عن ٣تهولُت -يعٍت -يتسا٤توف ُب الرواة.
فإذا ينظر ُب الرواة ،الذي روى عن ىذا اجملهوؿ؛ و٢تذا يقوؿ أٛتد :ىو ما تقدـ قبل قليل ،يقوؿ أٛتد
ً
رٛتو اهلل : -فبلف ثقة روى عنو ٭تِت القطاف ،أو روى عنو مالك اعتمد ُب توثيقو على أي شيء؟ علىرواية ىذين ،و٢تم نصوص ُب ىذاُ ،ب ٭تِت القطاف ،ويقوؿ اإلماـ أٛتد -رٛتو اهللُ -ب بعض شيوخو :إهنم

ٕٖٚ

الباعث الحثيث

كانوا ال ٭تدثوف عن كل أحد ،وال يرضوف كل حد ذكر منهم أبا كامل مظفر بن مدرؾ ،وذكر… ا١تهم أنو
ذكر بعض شيوخو ،يثٍت عليهم هبذا ،وأهنم ينتقوف ،فهذه قضية االنتقاء ُب الرواة تفيد ُب موضوع اٞتهالة.
واألمر الثالث :الذي ٭تكم موضوع ا ٞتهالة ىو حديث الراوي .حديث الرواي الذي جاء بو أحيانا ال
٨تتاج إذل البحث ُب عدالة الراوي وضبطو اجملهوؿ .ينكشف حالو من أي شيء؟ تنكشف حالو من
حديثو ،أحيانا يكوف قد وافق الثقات ،وال نعرفو ،فإذًا حديثو ماذا يكوف اآلف؟ ألف الغرض أصبل من
الكبلـ ُب الرواة ىو الوصوؿ إذل درجة حديثو.
فإذًا ىذه ثبلثة أمور ٖتكم موضوع اٞتهالة -يعٍت -تكلم كثَت ُب اٞتهالة ،وألقيت ٤تاضرات وكتب
الكثَت ،وُب نظري أنو ٭تكم ىذه األمور قضية اجملهوؿ ،وأيضا بعض األمور اٞتانبية مثل ٗتريج الشيخُت،
ومثل -يعٍت -ىذه أمور ٖتكم موضوع اٞتهالة ،لكنها ىي تدور حوؿ ىذه األمور الثبلثة قضية الزمن.
قضيو الراوي عنو من ىو ،ويعٍت اآلف مثبل ذكر ابن كثَت أنو إذا روى عنو عدالف ارتفعت جهالة عينو،
وبقيت جهالة حالو ،ذكره عنو ا٠تطيب ،يقولوف ىذا ليس على إطبلقو ،رٔتا يروي عنو ٜتسة وال ترتفع
حالو ،ورٔتا يروي عنو واحد ،وترتفع اٞتهالة عن حالو يكوف قويا ،وىذا -يعٍت -كما ذكرت ينظر ُب حاؿ
الراوي عنو.
ذكر ابن كثَت أف البخاري ومسلما -رٛتهما اهلل -أخرجا لرواة ال يروي عنهم إال ثقة ،ومثل بصحابيُت
فقاؿ ابن كثَت :ىذا أمر ٮتتلف؛ ألننا نتكلم ُب غَت الصحابة ،أما الصحايب إذا أثبتت صحبتو ،فيكفي
كونو صحابيا ال عبلقة هبذا.
اعًتاض ابن كثَت وجيو ،لكن ليس معٌت ذلك أنو ال يوجد ُب الصحيحُت إال ىذين ،يعٍت :يوجد بعض
الرواة دل يوثقهم أئمة اٞترح والتعديل ،حىت ُب الصحيحُت ،يقوؿ :أظن أحد الباحثُت ،إنو وقف على
ٜتسُت راويا ُب صحيح مسلم ٦تن دل -يعٍت -أظنو ذكر أيضا ،ليس ٢تم إال ر ٍاو واحد أو ذكر أهنم دل -
يعٍت -ليس فيهم جرح وال تعديل ،فهذا موجود حىت ُب الصحيحُت ،ولكن كما ذكرت ىناؾ أمور للنظر
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ُب حاؿ الراوي غَت التوثيق والتعديل ،ونسميها األحكاـ العملية اليت ىي من روى عنو ،وأيضا ما مرويو،
فهذه أمور تتعلق باٞتهالة.
نعم أقرأ… اآلف سيدخل ُب موضوع أكثر منو ،يعٍت شائك جدا ،وىو موضوع االبتداع ،وسأ٠تص
الكبلـ فيو أيضا على ىذه الطريقة نعم.
رواية المبتدع إن كفر ببدعتو
مسألة :ا١تبتدع إف كفر ببدعتو ،فبل إشكاؿ ُب رد روايتو ،وإذا دل يكفر ،فإف استحل الكذب ردت
أيضا ،وإف دل يستحل الكذب ،فهل يقبل أو ال أو يفرؽ بُت كونو داعية ،أو غَت داعية ُب ذلك نزاع قدًن
وحديث ،والذي عليو األكثروف التفصيل بُت الداعية وغَته ،فقد حكي عن نص الشافعي ،وقد حكى ابن
حباف عليو االتفاؽ ،فقاؿ :ال ٬توز االحتجاج بو عند أئمتنا قاطبة ال أعلم بينهم فيو خبلفا.
قاؿ ابن الصبلح :وىذا أعدؿ األقواؿ ،وأوالىا والقوؿ با١تنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة
اٟتديث؛ فإف كتبهم طافحة بالرواية عن مبتدعة غَت الدعاة ،ففي الصحيحُت من حديثهم ُب الشواىد
واألصوؿ كثَت ،واهلل أعلم.
قلت :وقد قاؿ الشافعي :أقبل شهادة أىل األىواء إال ا٠تطابية من الرافضة؛ ألهنم يروف الشهادة بالزور
١توافقيهم ،فلم يفرؽ الشافعي ُب ىذا النص بُت الداعية وغَتهٍ ،ب ما الفرؽ ُب ا١تعٌت بينهما ،وىذا البخاري
علي
قد خرج لعمراف ابن حطاف ا٠تارجي مادح عبد الرٛتن بن ملجم قاتل ّ
البدعة ،واهلل أعلم.



وىذا من أكرب الدعاة إذل

نعم ىذه قضية االبتداع قضية شائكة؛ ألننا ،أو ألهنم اشًتطوا ُب الرواي أف يكوف عدال ،واالبتداع ُب
بادئ األمر يناُب العدالة ،ولكن اإلنصاؼ مطلوب ،ويعٍت التعامل مع الواقع ٮتتلف عن األمور النظرية؛
و٢تذا -يعٍت -ىذا ُب أمور كثَتة جدا جدا ،فأنت قد تنظر ،وُب الفقو مثبل قد تنظر ،وكذا لكن لو تبتلي
بالقضاء رٔتا نظراتك وأحكامك األوذل رٔتا ٬تري عليها تعديل ،أف تعيد النظر ُب آرائك وُب أحكامك أو
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تبتلى مثبل بالتصدي للفتوى ،أو ٨تو ذلك -يعٍت -ٮتتلف التنظَت عن التطبيق ،فمسألة االبتداع ىذه قضية
شائكة ،ما أطيل ُب أسباب االبتداع ،وُب أنواع االبتداع وُب… لكن الكبلـ الذي ذكره ابن كثَت ذكر
عددا من ا١تذاىب ،أو من األقواؿ ُب رد حكم رواية ا١تبتدع ،أهنا ترد مطلقا واستبعده ابن كثَت -رٛتو اهلل-
وقاؿ ىذا ال ٯتكن؛ ألننا من الناحية العملية نرى يقولوف:
فبلف كاف يرى القدر ،فبلف كاف يرى اإلرجاء ،فبلف شيعي جلد ،فبلف كذا -يعٍت -مروي ببعض أنواع
االبتداع فبلف فيو نص ،+أنواع االبتداع كما تعرفوف الببلد اإلسبلمية ابتليت هبذا مثبل ،البصرة كثر فيها
القدر والكوفة كثر فيها التشيع وكثر فيها اإلرجاء والشاـ كثر فيو النص ،وشباب نشئوا على ىذا الشيء
نشأ أىل الكوفة على التشيع لعلي ،ونشأ أىل البصرة أف بعضهم على القدر ،ويعٍت كذلك ُب ا١تدينة قدر
وُب الشاـ أيضا قدرية .نشئوا على ىذه مسألة التنشئة ىذه والبيئة -يعٍت -ال يصح إغفا٢تا ُب قضية
ا١تعتقدات ،ا١تهم أئمة السنة وازنوا ُب قضية ا١تصاحل وا١تفاسد.
ىل ا١تصلحة ُب رد رواية ا١تبتدعة من أجل ابتداعهم ،أو ُب قبوؿ حديثهم إذا كانوا ثقات ضابطُت،
وازنوا بُت ىذا ،وىذا ،فيقوؿ ابن الصبلح :إف ىذا بعيد أف نرد ،أو أف نقوؿ بأف رواية ا١تبتدعة مردودة
بإطبلقو ىكذا ،وذكر قولُت ،أو ذكر ما ىو الراجح عنده أنو إف كاف ا١تبتدع داعيا لبدعتو ،فإف حديثو يرد
أو ال يقبل حديثو ،وإف كاف مبتدعا ُب نفسو ،وال يدعو إذل بدعتو ،فإف حديثو مقبوؿ ،ويعٍت :يقوؿ:
الدليل على ىذا أف ُب الصحيحُت أنو أخرج… وللعلماء كبلـ أيضا ُب قبوؿ أحاديث مبتدعة ،ليسوا
بدعاة ،لكن الذي أحب -يعٍت -أف أعلق عليو بالنسبة ٢تذا أف قضية التفريق بُت كوف ىذا داعية ،وىذا
ليس بداعية -يعٍت -قد ما يتهيأ دائما ،وأحيانا تكوف الدعوة إذل البدعة ،أحيانا تكوف ليس بالكبلـ …
رٔتا تكوف بالسلوؾ ،عبد الرزاؽ -رٛتو اهلل -قيل لو :إف -يعٍت -شيوخك سنة معمر والثوري ،وفيو تشيع
ىو من أين جاءؾ ىذا ؟ فيو نوع من التشيع -يعٍت -لكنو من تشيع األئمة الذي ىو التشيع ا٠تفيف الذي
ىو -يعٍت -ال يتكلم ُب أيب بكر وعمر ،وإ٪تا يفضل عليا على عثماف -يعٍت -ىذا ىو التشيع ا٠تفيف.
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فقال -رحمو اهلل :-إنو قدـ علينا جعفر بن سليماف الضبعي ،فرأيتو ،أو فرأيت سلوكو ،أو رأيت
مثلما تقوؿ أخبلقو ،أو سلوكو حسنا ،فأخذت ىذا عنو.
وىذا يرشدؾ إذل قضية السلوؾ ُب الدعوة رٔتا يكوف الداعية -يعٍت -مثبل ..كثَت من الببلد اإلسبلمية
كيف دخلها اإلسبلـ ؟ عن طريق ماذا دخلها اإلسبلـ؟ عن طريق التجار أناس عاديوف ،ولكنهم ٕتار
صادقوف ُب معامبلهتم أحبهم الناس ،فانتشر اإلسبلـ ُب بعض الببلد ،وأصبح اآلف أصبحت ببلد إسبلمية.
فإذا قضية الدعوة ىذه ،فالذي يظهر رل -واهلل أعلم -أف العربة بصدؽ الراوي وضبطو ٟتديثو،
ويتكلموف ُب بدعتو يقولوف :فبلف يرى القدر فبلف كذا وكذا ،ويثنوف عليو ُب حديثو ثبت ثقة ضابط،
يثنوف عليو بثناء عاطر جدا ،وي ذكروف عنو أنو كاف مبتدعا ،فا١تهم أنو يظهر رل ،أف قضية التفريق بُت
الداعية وغَته من الناحية العملية ،قد أقوؿ :قد ال تتهيأ كما ينبغي.
فالذي يظهر أف العربة بصدؽ الراوي وضبطو ٟتديثو وبدعتو عليو كما قاؿ ٭تِت القطاف ،وٚتاعة من
األئمة ُب تعليلهم قبوؿ حديث ا١تبتدع؛ ألهنم وازنوا كما ذكرت يقولوف :لو تركنا حديث أىل البصرة للقدر،
وحديث الكوفة للتشيع وحديث الشاـ للنص ،وحديث كذا دل يبق عندنا سنة ،ابتلوا هبذا الشيء ،ويعٍت:
قد يكونوف معذورين متأولُت ،فيهم -أيضا -أئمة -رٛتهم اهلل -وفيهم الزىاد والعباد ،ومع ذلك ابتلوا هبذا
الشيء ال -يعٍت -ليس ىذا -يعٍت -بأسباب كثَتة ،فا١تقصود أف ىذا ما يتعلق ٔتوضوع االبتداع ىو
موضوع دقيق ،فكأف العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -فصلوا بُت ابتداع الراوي ،وينب قبوؿ روايتو إذا وثقوا هبا،
وىذا ىو -يعٍت -خبلصة ا١توضوع ُب االبتداع نعم.
رواية التائب من الكذب في حديث الناس
مسألة :التائب من الكذب ُب حديث الناس :تقبل روايتو ،خبلفا أليب ٍ
بكر الصَتُب ،فأما إف كاف قد
كذب ُب اٟتديث متعمدا ،فنقل ابن الصبلح عن أٛتد بن حنبل ،وأيب بكر اٟتُميدي شيخ البخاري أنو ال

تُقبل روايتو أبدا.
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وقاؿ أبو ا١تظفر السمعاين :من كذب ُب خرب واحد وجب إسقاط ما تقدـ من حديثو.
متعمد الكذب ُب اٟتديث النبوي ،ومنهم من ٭تتم قتلو ،وقد حررت ذلك
قلت :فمن العلماء من َكفَر
َ

ُب ا١تقدمات.

وأما من غلط ُب حديث فيُبَػُت لو الصواب ،فلم يرجع إليو ،فقاؿ ابن ا١تبارؾ ،وأٛتد بن حنبل،
واٟتميدي :ال تُقبل روايتو أيضا.
وتوسط بعضهم فقاؿ :إف كاف َعدـ رجوعو إذل الصواب عنادا ،فهذا يلتحق ٔتن كذب عمدا ،وإال
فبل ،واهلل أعلم.
ومن ىا ىنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن ،فبل ٭تدث إال من أصل معتمد ،و٬تتنب الشواذ
وا١تنكرات ،فقد قاؿ القاضي أبو يوسف :من تتبع غرائب اٟتديث كذب.
وُب األثر  :كفى با١ترء إٙتا أف ٭تدث بكل ما ٝتع . 
نعم .ىذه قضية التوبة من الكذب ،تكلم عليها ابن كثَت ،ويقوؿ :إنو إذا تاب من الكذب ُب حديث
الناس تُقبل روايتو ،خبلفا أليب بكر الصَتُب ،وىذا أصورل متأخر.

وكذلك أيضا تكلم عن إذا كذب ُب اٟتديث متعمدا ،فنقل ابن الصبلح عن أٛتد واٟتميدي أهنا ال

تقبل روايتو ،وإف تاب ،وإف تاب ال تقبل روايتو؛ ألنو تغليظ لو على كذبو األوؿ.
ونقل… -يعٍت -منهم من يكفره.
ا١تهم ...ىذه ا١تسألة بس نعلق عليها ،أف تأثَتىا ُب الرواة قليل جدا ْ-تمد اهلل تعاذل ،-ال تصادؼ
الباحث كث َتا ،ال تصادفك ،يعٍت :إف صادفتك فهي نادرة جدا أف يقاؿ :فبلف كاف يكذب ُب اٟتديث ٍب
تاب.
ىذا ْ-تمد اهلل تعاذل -نادر جدا ،ٯتكن ال يذكر.
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يعوزؾ ا١تثاؿ الصحيح أف فبلنا كاف يكذب ُب اٟتديث ٍب تاب ،فاحتجنا إذل النظر :ىل تقبل توبتو
أوتقبل روايتو أو ال؟ ىذا ْ-تمد اهلل تعاذل -نادر جدا ،تأثَتىا ُب باب الرواة ،وإ٪تا يذكروهنا ىكذا من باب
التغليظ ُب الكذب على رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم.
قضية العناد أو الغلط ،قد نَص ٚتاعة من األئمة على أف الرواي إذا غلط ُب حديث ،أو ُب أحاديث،

صر على روايتو ،أ ف ىذا جرح فيو ،ولكن ُب كبلمهم ما يوحي أف ىذا إذا أصر على
وقيل لو :ىذا غلط ،وأَ َ
غلط ُْ٣ت َمع عليو ،يعٍت :الناس قالوا لو :ىذا غلط وىكذا ،فإف ىذا جرح فيو.

إماـ مشهور يقاؿ لو علي بن عاصم.
وىذا الكبلـ صحيح أنو يػُ َع ّد جرحا ،و٦تن ٬ترح بذلك ٌ
علي بن عاصم ىذا أكثر ما أخذوا عليو إصراره على ا٠تطأ ،كاف فيو -رٛتو اهلل -نوع كِ ْرب وإباء ،وإال
كاف من احملدثُت الكبار ،كاف ٭تضر ٣تلسو ...يعٍت ٭تزروف الذين ٭تضروف ٣تلسو ٔتائة ألف شخص ،ولكنو

رٛتو اهلل -يغلط؛ ألنو كاف كثَت االعتماد على الصحف ،فيصحف ،ويغلط ُب أٝتاء الرواة ،فيقاؿ لو:ىذا اٝتو كذا .يقوؿ :ال ،ىذا شخص آخر ،يعٍت :أف من أروي عنو شخص غَت الذي تريده ،وىو ىو،
لكنو أخطأ ُب اٝتو.
ط عليهم أهنم ..؛ و٢تذا يقوؿ اإلماـ أٛتد :إف الرواي ُ-ب كبلـ لو -إف الراوي إذا نػُبو
ضبِ َ
فبعض الرواة ُ

إذل الغلط ورجع ينبئُك عن صدقو ،وعن ثقتو وأمانتو ،وأما إذا أصر على غلطو  ،..وىذا موجود ُب بعض

الرواة -كما ذكرت ُب علي بن عاصم وغَته -موجود أهنم يػُنَبهوف.

و٢تذا نص على ىذا شعبة وغَته ،يقولوف :الرجل إذا كاف أصر على خطأ ُْ٣ت َم ٍع عليو فهذا جرح فيو.

نَػبو ابن كثَت -رٛتو اهلل -إذل أنو ينبغي للراوي أال ٭تدث إال من أصل معتمد ،وىذا صحيح.

كثَت من األئمة -رٛتهم اهلل -يوصوف أال ٭تدث اإلنساف إال من كتاب ،ويقصد باألصل ا١تعتمد :يعٍت

عند ا١تتأخرين ىذا.
و٬تتنب الشاذ وا١تنكرات -الشواذ وا١تنكرات -وىذا أيضا صحيح؛ ألف بعض الرواة يأخذوف عليهم،
اإلكثار من الرواية عن الضعفاء ،ومن الرواية للمناكَت ،ورٔتا أثّر ىذا فيهم وىم ثقات ،مثل عيسى بن
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موسى  ،يقاؿ لو بنجار ،ومثل بقية بن الوليد ،ومثل ٚتاعة من الرواة ،يكثروف من رواية الشاذ وا١تناكَت،
حىت أثرت على روايتهم ،وىم ُب أنفسهم ثقات -رٛتهم اهلل تعاذل .نعم  ..اقرأ يا شيخ..
النسيان من الراوي
مسألة :إذا حدث ثقة عن ثقة ْتديث  ،فأنكر الشيخ ٝتاعو لذلك بالكلية  ،فاختار ابن الصبلح أنو
ال تُقبل روايتو عنو ؛ ٞتزمو بإنكاره  ،وال يقدح ذلك ُب عدالة الراوي عنو فيما عداهٓ ،تبلؼ ما إذا قاؿ :ال

أعرؼ ىذا اٟتديث من ٝتاعي  ،فإنو تُقبل روايتو عنو .

وأما إ ذا نسيو فإف اٞتمهور يقبلونو  ،ورده بعض اٟتنفية  ،كحديث سليماف بن موسى عن الزىري ،

عن عروة عن عائشة -رضي اهلل تعاذل عنها:-



أٯتا امرأة نكحت بغَت إذف وليها فنحكاىا باطل



قاؿ ابن جريج :فلقيت الزىري فسألتو عنو فلم يعرفو.
وكحديث ربيعة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة   قضى بالشاىد واليمُت . 
ٍب نسي سهيل آلفة حصلت لو  ،فكاف يقوؿ :حدثٍت ربيعة عٍت  ،قلت  :ىذا أوذل بالقبوؿ من األوؿ،
وقد ٚتع ا٠تطيب البغدادي كتابا فيمن حدث ْتديث ٍب نسي .
نعم ىذه قضية ،وىي قضية النسياف من الراوي  ،إذا حدث الراوي ْتديث أو رواه عنو بعض تبلمذتو
ٍ ،ب أنكره أو قاؿ  :نسيتو  ،أو قاؿ  :ال أعرفو  ،جعلوىا على قسمُت -جعلها ابن الصبلح على قسمُت-
:
القسم األول :أف يرده جازما  ،يقوؿ  :ال أعرفو ،أو ينكره ،يقوؿ  :دل أروه ،فهذا يقوؿ ابن الصبلح :
إنو ترد بو رواية الراوي.
والقسم الثاني :أف ال ٬تزـ ،بل يقوؿ  :نسيتو -كما يفعلو بعض الرواة -بعض الرواة يقوؿ  :حدثٍت
فبلف عٍت  ،أين حدثتو بكذا ،فهذا َٛتَل األمر على  ..صدؽ صاحبو وثوقا بو  ،ولكنو ٛتلو على أنو ىو
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نسي  ،وىذا كثَت يقع -أيضا -بُت الناس  ،رٔتا ٖتدث شخصا بقصة وبعد سنوات يسألك عنها ،فتقوؿ
مثبل  :ما أذكر أين قلت لك كذا ،ورٔتا يكوف ُب ٣تلس فيُحضر من يصدقو ،وىذا موجود.

ىذا كبلـ ابن الصبلح  ،قسمو على قسمُت ،أو جعلو على قسمُت ،الذي يظهر رل -واهلل أعلم -وقد

نبّو عليو بعض الشراح أو ا١تعلقُت على ىذا الكتاب  ،أف العربة بثقة الراوي الذي حدث  ،سواء أنكره
الشيخ أو قاؿ :نسيتو ،يعٍت بأي عبارة رد هبا ىذا اٟتديث ،يعٍت التفريق بُت قولو  :ال أعرفو  ،وبُت قولو:
نسيتو.
ىذا- ..يعٍت -من أشهر األحاديث ُ ،ب ىذا حديث مشهورُ ،ب البخاري ومسلم  ،وىو حديث ابن
عباس   :ما كنا نعرؼ انقضاء صبلة رسوؿ اهلل  إال بالتكبَت . 
أو   :كنا نعرؼ انقضاء صبلة رسوؿ اهلل  بالتكبَت . 
فهذا من الذي يرويو عن ابن عباس ؟ ىو جابر بن زيد  ،وعنو عمرو بن دينار ،عمرو بن دينار يقوؿ :
سألت عنو بعد ذلك جابر بن زيد فأنكره ،وىذا اإلنكار موجود ُب صحيح مسلم ،اٟتديث ُب الصحيحُت
 ،لكن اإلنكار موجود ،أثبتو َمن؟ اإلماـ مسلم.

فيقول العلماء :ىذا نصَتٌ من اإلمامُت  ،يقوؿ الشافعي -رٛتو اهلل : -كأنو نسي بعد أف حدثو،
الذي نسي من ىو ؟ جابر بن زيد.

أبو ىريرة  كاف ٭تدث أصحابو ،فقالوا لو  :كنت قد حدثتنا بكذا ،فرطن ٢تم باألعجمية  ،أي قاؿ
 :أبيت أو كذا ،فيقوؿ أبو سلمة  :ال أدري  ،أنسي أبو ىريرة أو نسخ حديثو ِ
اآلخر حديثو األوؿ! .
فا١تقصود أف النسياف ىذا وارد ،وأنو يظهر أف االعتماد على ثقة الراوي وجبللتو الذي نسب إذل ىذا
الشيخ ما حدث بو ،فإذا كاف ضابطا ثقةً فاألصل قبوؿ حديثو  ،وال ٭تكم عليو بالغلط ٔتجرد أف شيخو
نسي ،ولو أمثلو ،ا٠تطيب البغدادي ألف كتابا اختصره السيوطي برسالة صغَتة اٝتها " تذكرة ا١تؤتسي فيمن

حدث ونسي " .
وكتاب السيوطي مطبوع  ،أما كتاب ا٠تطيب فيقوؿ بعض الباحثُت  :إنو مفقود ،يعٍت ال يوجد .نعم.
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أخذ األجرة على التحديث
مسألة :ومن أخذ على التحديث أجرة ىل تقبل روايتو أـ ال؟ روي عن أٛتد وإسحاؽ وأيب حاًب أنو ال
يُكتب عنو ؛ ١تا فيو من خرـ ا١تروءة  ،وترخص أبو نعيم الفضل بن دكُت وعلى بن عبد العزيز وآخروف ،
كما تؤخذ األجرة على تعليم القرآف ،وقد ثبت ُب صحيح البخاري :



إف أحق ما أخذًب عليو أجرا

كتاب اهلل . 
وقد أفىت الشيخ أبو إسحاؽ الشَتازي فقيو العراؽ ببغداد أليب اٟتسُت بن النقور بأخذ األجرة؛ لشغل
احملدثُت لو عن التكسب لعيالو.
ىذه القضية تتعلق با١تروءة  ،مروءة احملدثُت ،وليست ا١تروءة عموما.
احملدثوف -رٛتهم اهلل تعاذل -تعارفوا فيما بينهم على نبذ  ،أو صرؼ النظر عن الدنيا  ،بالنسبة
للتحديث  ،و٢تم ُب ذلك أقواؿ كثَتة جدا جدا ،وتصرفات .
كاف الواحد منهم - ..يعٍت -يصف اإلماـ أٛتد منزؿ أحد شيوخو -وىو عبدة بن سليماف  ،أظنو
عبده بن سليماف -ا١تهم يقوؿ :لو أخرج متاعو ووضعو ُب الشارع ما أخذه أحد -يعٍت ما يسوى من
يلتفت لو -وكاف شيخو زيد بن اٟتباب -رٛتو اهلل -أتوا إليو وإذا ىو عرياف ،ليس لو إال ثوب واحد ،
عرياف ىو ،يغسل ثوبو وينتظر أف ٬تف ،و٢تم أخبار  ...كذلك خصوصا ُب الرحبلتُ ،ب الرحبلت رٔتا
يعٍت الواحد منهم مثبل تقل نفقتو فيبيت الثبلثة األياـ أو األربعة ،يبيت الثبلثة األياـ بدوف أكل  ،وينقطع
عن زمبلئو  ،وال ٮتربىم تعففا ،حىت إف بعضهم نقلوا أو ذكروا عن  ...أظنو ٛتاد بن سلمة -أنسى
األٝتاء -ا١تهم أنو كاف عطشانا  ،فطرؽ باب بيت يريد ماء  ،فخرج عليو صيب وأحضر لو ماء  ،فلما أتاه
با١تاء نظر إذل الصيب  ،فإذا ىو  ..كأنو عرفو ،قاؿ لو :ألست تًتدد إلينا -يعٍت ُب ٣تلس العلم -قاؿ :
بلى .فأعطاه الكأس  ،ودل يشرب.
وكانوا يقولوف :نصوف حديث رسوؿ اهلل  عن عرض الدنيا.
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وأيضا أغلقوا ىذا الباب ؛ ألنو مظنة أف يُطلَب بو الدنيا  ،أو أف يتزيّد احملدث من أجل غرض…

ا١تهم ىذه مروءة تعارفوا عليها  ،وإف كانت ُب أصل الشرع مباحة ،فكاف اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل-

يقوؿ :ال يُؤخذ عمن يبيع اٟتديث  ،وال كرامة.

و٢تم ُب ذلك كلمات  ،لكن مع ىذا  ،األمر فيو سعة  ،ىو مروءة ،ومروءة حديثية -كما ذكرت -من

جهة الشرع يقولوف  :ال بأس؛ ألنو صح عنو  أنو يقوؿ  :إف أحق ما أخذًب عليو أجرا كتاب اهلل



.
فإذا كاف ىذا ُب كتاب اهلل ،ففي اٟتديث من باب أوذل .فقالوا :إف الراوي إذا كاف ثقة ضابطا ،وأمن
عليو التزيد ،واحتاج ،فبل بأس.
قد تقرأ بعض الًتاجم أنو كاف يأخذ األجرة .ىذا أبو نعيم الفضل بن دكُت ،اإلماـ أٛتد يقوؿ :نزاحم
بو ابن عيينة -يعٍت من شيوخو الذين يزاحم هبم ،...يعٍت نضعو ُب مصاؼ من؟ ابن عيينة -رٛتو اهلل، -
وكاف يأخذ األجرة ويقوؿ ىو -رٛتو اهلل :يلومونٍت على أخذ األجرة ،وُب بييت ثبلثة عشر نفسا  ،وما ُب
بييت رغيف واحد! وىو من الثقة والضبط واإلتقاف ،..ىو الذي مر بنا أف ٭تِت بن معُت اختربه ُب تلك
القصة.
فا١تقصود أنو -رٛتو اهلل ... -ىذه القضية األصل فيها ا١تنع ،منعا للتكسب باٟتديث والتزيد منو،
ولكن قد تصادفك ُب بعض الًتاجم ،بعضهم يشًتط.
والبغوي -ىذا -رٛتو اهلل -الذي ذكره -كاف ٤تتاجا ،كاف ُب مكة ،ويأٌب إليو الطلبة ،وكاف يشًتط
عليهم -يعٍت يأخذ األجره على التحديث -وبعض العلماء أفىت لبعض احملدثُت بأف طلبة اٟتديث منعوه من
التكسب لعيالو  ،أشغلوه بطلب اٟتديث ،فأفىت لو بعض الفقهاء بأف يأخذ األجرة عليهم  ،وال بأس
بذلك.
فهذا ا١توضوع إذا ٚتع الثقة واإلتقاف وأيضا األمن من التزيد  ،فهذا يقولوف  :ال بأس بو ،وهبذا ُ٬تمع
بُت ما ظاىرة التعارض حوؿ ىذه ا١تسألة .نعم.
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مراتب الجرح والتعديل
مسألة :قاؿ ا٠تطيب البغدادي :أعلى العبارات ُب التعديل والًتجيح أف يقاؿ :حجة أو ثقة ،وأدناىا أف
يقاؿ  :كذاب.
قلت :وبُت ذلك أمور كثَتة يعسر ضبطها  ،وقد تكلم الشيخ أبو عمر على مراتب منها ،وٝتى
اصطبلحات ُب أشخاص ينبغي التوقيف عليها  ،من ذلك  :أف البخاري أيضا قاؿ ُب الرجل :سكتوا عنو
أو فيو نظر  :فإنو يكوف ُب أدىن ا١تنازؿ وأفضحها عنده  ،ولكنو لطيف العبارة ُب التجريح  ،فليعلم ذلك .
وقاؿ ابن معُت :إذا قلت :ليس بو بأس فهو ثقة .قاؿ ابن أيب حاًب  :إذا قيل  :صدوؽ أو ٤تلو
الصدؽ أو ال بأس بو  ،فهو من من يُكتب حديثو وينظر فيو  .وروى ابن الصبلح عن أٛتد بن صاحل
ا١تصري  ،أنو قاؿ  :ال يًتؾ الرجل حىت ٬تتمع اٞتميع على ترؾ حديثو  ،وقد بسط ابن الصبلح الكبلـ ُب
ذلك  ،والواقف على عبارات القوـ يفهم مقاصدىم ٔتا عرؼ من عباراهتم ُب غالب األحواؿ ،وبقرائن ترشد
إذل ذلك  ،واهلل ا١توفق.
قاؿ ابن الصبلح  :وقد فقدت شروط األىلية ُب غالب أىل زماننا  ،ودل يَػْب َق إال مراعاة اتصاؿ
السلسلة ُب اإلسناد ،فينبغي أال يكوف مشهورا بفسق و٨توه  ،وأف يكوف ذلك مأخوذا عن ضبط ٝتاعو من
مشاٮتو من أىل ا٠تربة ُب ىذا الشأف  ،واهلل أعلم.
نعم .ىذا الكبلـ على ما يتعلق ٔتراتب اٞترح والتعديل ،وىو أحد أبواب اٞترح والتعديل  ،وىو ا١تقصود
من علم اٞترح والتعديل  ،ولكن ابن كثَت -رٛتو اهلل -اختصره؛ ألنو رأى ا١توضوع واسعا ،وابن الصبلح
يقوؿ  :توسع وأطاؿ .فما كاف من ابن كثَت إال أف أشار إشارات ،وىذا ىو زبْدة علم اٞترح والتعديل١ ،تاذا
ىو زبدة علم اٞترح والتعديل؟ ألهنم -يعٍت من كبلـ األولُت -وضعوا مراتب من ٣تموع كبلمهم ،ولكن

سهل على طلبة العلم والناظرين  ،والنقاد
أوؿ من حررىا ىو ابن أيب حاًب ُب مقدمة اٞترح والتعديل ،لكي يُ ّ
بعد أئمة اٞترح والتعديل ،يسهل عليهم االستفادة من كبلـ األولُت.
ٕٗٛ

الباعث الحثيث

فوضعوا مراتب للرواة توثيقا وٕتر٭تا :ا١ترتبة األوذل :كذا ،ا١ترتبة الثانية  :كذا ،ا١ترتبة الثالثة  :كذا،
وأصدروا أحكاما ،أصدر ابن أيب حاًب حكم أصحاب ا١ترتبة األوذل :أنو ٭تتج هبم ،الثانية :٭تتج هبم،
يسهل عليك  ،فإذا
والثالثة :يُكتب حديثهم وينظر فيو ،والرابعة :كذلك ،ووضع أحكاما لكل مرتبة ،فإذف ُ

قيل  :الراوي ثقة  ،ىذا ُب مرتبة وتنظر ومعها حكمها ،إذا قيل :صدوؽ ،فهذا ُب مرتبة ومعها حكمها ،

إذا قيل مثبل :ليس بو بأس ،إذا قيل :ضعيف ،إذا قيل :ليس بالقوى ،إذا قيل :ليس بشيء ،إذا قيل :واىم،
وضاع ،ما زاؿ العلماء يتوسعوف ُب ىذه ا١تراتب  ،حىت استقر العمل أو استقر
إذا قيل :مًتوؾ ،إذا قيلّ :

التوسع ىذا … ابن أيب حاًب  ،وضعها أربعا للجميع  ،جرحا وتعديبل.

وسعها الذىيبٍ ،ب العراقيٍ ،ب ابن حجرٍ ،ب السخاوي ،واستقرت على
وسعها ابن الصبلح قليبلٍ ،ب ّ
ّ

اثنيت عشرة مرتبة :للتعديل ست مراتب ،وللجرح ست مراتب ،يبدءوف باألعلى منها ،وىي الثقة -يعٍت ما
تكرر :ثقة ثقة ثقة  ،أو ما يقاؿ فيو :إنو أوثق الناس -وينزلوف إذل الوضاع.
فهذه اثنتا عشرة مرتبة ،و٢تا أحكاـ ،يقولوف مثبل :األربع مراتب األوذل :ىذه حديثهم صحيح ،ا١ترتبتاف
األخَتتاف من مراتب التعديل :ىذه حديثهم يدور حوؿ اٟتديث اٟتسن ،ا١ترتبة األوذل والثانية من مراتب
اٞترح :حديثهم ضعيف ،قابل لبلعتضاد ،ا١تراتب األربع األخَتة من مراتب اٞترح  :ىذه ال يعتضد
بأصحاهبا ،يعٍت حديثهم ىو الذي قيل  :إنو ال يصلح لبلعتضاد.
فهذه ىي زبدة باب اٞترح والتعديل اليت ىي مراتبها ،مراتب اٞترح والتعديل  ،والكبلـ فيها واسع،
يُوجد ُب الكتب ا١تطولة.

ابن كثَت -رٛتو اهلل -ما كاف منو إال أنو َدل ا١توضوع واختصره  ،ويوجد -مثبلُ -ب "فتح ا١تغيث"

تطويل حوؿ ىذا ،وفيو كتب صدرت ُب ضوابط اٞترح والتعديل ،أشهرىا اآلف كتاب الشيخ عبد العزيز بن
عبد اللطيف -رٛتو اهلل ،-وىو أحد أساتذة اٞتامعة اإلسبلمية ،ودرس ىذه ا١تادة ،وٗتصص فيها ،ووضع
ضوابط للنظر ُب أقواؿ األئمة ُب اٞترح والتعديل ،واستقصى موضوع ا١تراتب ىذه ،و٠تصها وسلسلها
تارٮتيا.
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ٍب تكلم ابن كثَت -رٛتو اهلل -على أنو ينبغي لطالب العلم أف يراعي االصطبلحات ا٠تاصة لبعض
األئمة ،وىذا الكبلـ صحيح ،يقوؿ ىو -رٛتو اهلل : -إف البخاري -رٛتو اهلل -إذا قاؿ لنا عن فبلف:
سكتوا عنو .ما ظاىر ىذه العبارة اآلف( سك توا عنو)؟ ظاىرىا :أهنم دل يتكلموا عليو ،لكن باطنها :أنو
مًتوؾ اٟتديث ،باطنها ،..يعٍت أخذا من االستقراء  ،حىت إنو رٔتا يقوؿ -وىذا من الغريب : -سكت عنو
ابن ا١تبارؾ ،فإذا ذىبت إذل كبلـ ابن ا١تبارؾ ،فإذا ىو يقوؿ فيو مًتوؾ اٟتديث.
وكذلك كلمة البخاري الثانية  ،يقوؿ :فيو نظر ،لكن ىذه أخف من األوذل ،حىت إف بعض الباحثُت
يقوؿ :إطبلؽ أف (فيو نظر) من أدىن ا١تراتب عند البخاري فيو نظر  ،فالبخاري يطلقها على من ىو مًتوؾ
اٟتديث ،وعلى من ىو فوقو.
فا١تقصود أف البخاري -رٛتو اهلل- -يقولوف -ٮتتار عبارات لينة لتجريح الراوي ،معروؼ أف األئمة
ٮتتلفوف ُب التجريح ،ىم ٬ترحوف ،الدرجة واحدة ولكن قد ٮتتاروف عبارة ىذا  ،...مثبل ابن معُت ٮتتار
عبارات قوية جدا ،إما أف يلعنو أو يقوؿ :ا٠تبيث ،عدو اهلل ،ما أحوجو إذل أف يُقتل! ما أحوجو إذل أف
هتدـ داره! يعٍت يقوؿ عن شخص :ينبغي أف هتدـ داره  ،ويُهدـ ما حو٢تا؛ أربعُت من ىنا ،وأربعُت من ىنا،

وأربعُت من ىنا ،وأربعُت من ىنا ..فقاؿ لو قائل  :إذف تدخل دارؾ ُب ا٢تدـ  ،قاؿ :يُبدأ هبا  .معٌت
كبلمو ..يشدد ىو ُب الرواة؛ و٢تذا السبب نُسب إذل التشدد ُب اٞترح والتعديل ،وليس كذلك ىو ،لكن

التشديد ُب أي شيء ؟ إذا قارنتو بكبلـ اإلماـ أٛتدٕ ،تد بينهما فرقا ُب اختيار العبارات ،وإف كاف ا١تؤدي
واحد ،لكن ىو ٮتتار عبارات...؛ و٢تذا كاف ٮتاؼ منو الرواة.
المهم يقول ابن كثير :ينبغي أف يراعي مصطلحات األئمة  ،أحيانا اإلماـ… مثبل نقلوا عن ابن معُت
أنو قاؿ :إذا قلت ليس بو بأس فهو ثقة ،ىذا منقوؿ عن ابن معُت وعن غَته أيضا ،ويعٍت ظاىرىا اآلف
بالنسبة ١تراتب اٞترح والتعديل :أهنم يضعوف (ليس بو بأس) ُب مرتبة دوف الثقة ،لكن منقوؿ عن ابن معُت
أنو يقوؿ :إين أردت بو ،..إذا قلت :ليس بو بأس ،فهو ثقة ،وىذا الكبلـ صحيح ،ولكن مع ىذا يظهر -
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واهلل أعلم -أف ابن معُت ال يقوؿ ُب الراوي ( :ليس بو بأس) ىكذا ،إال وىو ثقة ،لكنو ُب أدىن مراتب
الثقة  ،ىذا الذي يظهر.
فيو ٚتلة أخَتة ُب كبلـ ابن الصبلح ١ ،تا فرغ من ٚتيع ما يتعلق بأصوؿ اٞترح والتعديل أو بفروع اٞترح
والتعديل  ،ختمو بكبلـ ينبغي أف نفهمو جيدا ،أم ر مهم ،وىو أف ىذه الشروط اليت اشًتطها األئمة ُب
اٞترح والتعديل ُب الراوي ،جرحا وتعديبل.
ُب العصور ا١تتأخرة ٗتففوا منها كثَتا ،وألغوىا تقريباُ ،ب النهاية ألغيت ،حىت دل يعد ٢تا وجود  ،وكما
ذكرت ٨تن لسنا ْتاجة إذل علم اٞترح والتعديلِ ،دل ألغيت ؟ ألنو ذىب عصر الرواية  ،ىذا ىو السبب ،لو
كاف ىناؾ عصر الرواية ما ذىبت ،إذف ذىب عصر الرواية  ،فيقولوف  :الرواة اآلف يرووف كتبا  ،الرواة ُب
العصور ا١تتأخرة ال يروف أحاديث ،وإ٪تا يرووف نسخا وكتبا ،يروف "صحيح البخاري"  ،يرووف "صحيح
مسلم"  ،يرووف "مصنف ابن أيب شيبة"  ،يرووف "مصنف عبد الرزاؽ" كتب موجودة متعارؼ عليها ،يرووف
أجزاء معروفة ،متعارؼ عليها.
إذف يكفي أف يكوف ىذا الراوي -وإف دل تتوافر فيو شروط الرواة األولُت -يكفي فيو أف يكوف ىناؾ
أصل مثبت من ثقة أف ىذا ٝتع ،وقد مر بنا -ٯتكن ما مر بنا ىنا -أف ابن كثَت -رٛتو اهلل -روى حديث
ا١تسلسل بقراءة سورة "الصف" ،حديث معروؼ كل ر ٍاو يقرأ سورة "الصف" إذل النيب  فابن كثَت أحب
أف يلتحق هبذه السلسة ،فجاء إذل شيخ يروي ىذا اٟتديث.
عامي ما يعرؼ أف يقرأ سورة "الصف" ،ولكنو أياـ كاف صغَتا أُحضر ٣تلسا،
لكن نتصور ىذا الشيخ ّ

وىذا ىو سبب رواية الرواة وإف دل يكونوا أىبل للرواية ُب العصور ا١تتأخرة ،أهنم ٭تضروف وىم صغارٍ ،ب قد
ينشغل عن الرواية ،لكنو يعمر فيحتاجونو الناس.

يقول ابن كثير :وضاؽ الوقت عن تلقينو إياىا ،يعٍت  :ما استطاعوا حىت أف يلقنوه سورة "الصف"،
وإف كاف ابن كثَت قد رواىا مرة ثانية ،يعٍت حصلت لو فرصة أف يرويها بطريق آخر ،لكن ىذا ينبئنا...
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وكذلك الذىيب -رٛتو اهللُ -ب معجم شيوخو ،عتب على نفسو ىو ،عتب وشدد ُب العتاب على
نفسو وعلى بعض احملدثُت الذين يرووف عمن ىو ليس بأىل للرواية ،وإ٪تا الغرض ىو كثرة الرواية.
وىذا -كما ذكرت -لو سبب ،السبب ىو أهنم يقولوف  :ا١تقصود بقاء سلسلة اإلسناد الذي خص اهلل
سمع وتُضبَط ،وتُقرأ على علماء- ،ما ُب
بو ىذه األمة ،وأيضا مزيد ضبط ٢تذه الكتب ،حىت يعتٌت هبا ،وتُ ّ

شك -فيو فوائد أخرى غَت قضية التوثق من الرواية ،ىذا ىو معٌت التسمح ،وسيأٌب معنا مزيد تسمح ُب
تسمحوا ُب طريقة التحمل ،داخل ُب ىذا الشيء،
النوع الذي بعد ىذا الذي ىو النوع الرابع والعشروفّ ،
الذي ىو اإلجازة وا١تناولة وما يتعلق هبا.

نقف ىنا ،ىذا النوع -كما ذكرت -طويل ،ونأخذ النوع الذي بعده غدا -إف شاء اهلل تعاذل -ورٔتا
نكمل الكتاب -إف شاء اهلل -هبذه الطريقة.
س :يقوؿ السائل :قررًب -حفظكم اهلل -أنو ال ينبغي لطالب العلم أف يروي اٟتديث الصحيح بصيغة
التمريض ،والناظر إذل "صحيح البخاري" يرى كثَتا من األحاديث اليت يرويها البخاري بصيغة التمريض،
فهل ىي قاعدة خاصة بو ،وجزاكم اهلل خَتا؟
ج :نعم ،ىو ُب البخاري موجود ىذا  ،قد يذكر حديثا بصيغة التمريض ،وقد أخرجو ُب مكاف آخر،
ولكن نبلحظ أف البخاري -رٛتو اهلل ،-يراعي قضية االستنباط ،ذكروا عنو ىذا ،فلعل ىذا قاعدة لو،
يُراعي قضية االستنباط من اٟتديث ،يعٍت يشَت ابن حجر إذل ىذا ،أف البخاري إف ما ذكره بصيغة
التمريض بسبب فيو يتعلق با الستنباط ،أو لكونو ساقو با١تعٌت أو ٨تو ىذا ،فلعل ىذا قاعدة لو ،واهلل أعلم.
س :يقوؿ السائل :ما ا١تقصود من قوؿ اٟتافظ ابن كثَت ُب ا١تقدمات؟
ج :كتاب لو ٝتاه "ا١تقدمات" ،ىو ُب أصوؿ الفقو ،كتاب معروؼ البن كثَت اٝتو "ا١تقدمات" ،وىو
ُب أصوؿ الفقو .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :السؤاؿ األخَت يقوؿ :ما ىو الفرؽ بُت العدالة الظاىرة  ،والعدالة الباطنة؟ ومن ىو ا١تستور؟

ٕٕ٘

الباعث الحثيث

ج :ا١تستور  :ىو العدؿ ظاىرا ،ولكن دل ٗترب حالو باطنا ،يعٍت :دل يُعرؼ عنو فسق وال ..يعٍت دل
يعرؼ عنو ما ٮتل بالعدالة الظاىرة ،ولكنو دل ُٮترب باطنا؛ ألنو معروؼ أنو ال يكفي أف يكوف . ..ا١تزكي ىذا
إذا أراد أف يزكي شخصا ال بد أف يكوف يعرفو ،ال بد أف يعرفو معرفة باطنة ،إما أف يكوف قد عاملو ،أو
عاشره ،أو لو بو صلة ،فهذه ىي العدالة الباطنة ،العدالة الباطنة :معرفة حاؿ الشخص ،وال يكفي أال
نعرؼ عنو خارما للعدالة ،أو ناقضا للعدالة ،ىذا معٌت كبلمو .
أحسن اهلل إليكم.
إرل من رأي
س :اٞتزء الثاين من السؤاؿ يقوؿ :وىل قوؿ أٛتد وغَته " :اٟتديث الضعيف أحب ّ
الرجاؿ" يدؿ على االستشهاد باٟتديث الضعيف ُب األحكاـ؟
ج :نعم- .ببل شك -يدؿ ىذا على أنو رٔتا أخذ باٟتديث الضعيف ُب األحكاـ أيضا ،وىو أحب
إليو من رأي الرجاؿ ،وقد ذكرت أكثر من مرة -رٛتو اهلل -أف األئمة ٭ترضوف على االتباع ،يفرحوف إذا
وجدوا ُب ا١تسألة أثرا ،أو حديثا ولو ضعيفا ،ولكن بعض ..مثل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يقوؿ :إنو ليس
عرفو بو
مراد أٛتد بالضعف ىذا ،الضعف الذي نًتكو ٨تن ،يعٍت دل يصل عندنا إذل اٟتسن ،الذي ّ
الًتمذي.
وكبلمو فيو نوع من الدقة ،أو فيو شيء من الدقة ببل إشكاؿ ،دقيق -رٛتو اهلل -يقوؿ :إف ما اصطلح
عليو الًتمذي ويسميو حسنا ىذا ىو الذي كاف أٛتد -رٛتو اهلل -يسميو ..أو يطلق عليو الضعف ،أما ما
دل يصل إذل اٟتسن عندنا فهذا يقوؿ  :ال يستدؿ بو أٛتد ،ىذا معٌت كبلمو -رٛتو اهلل .-نعم.
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد
سبحانك اللهم وْتمدؾ ،نستغفرؾ اللهم ونتوب إليك ،اللهم صل وسلم على نبينا ٤تمد -صلى اهلل
عليو وسلم.
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النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحملو وضبطو
كيفية سماع الحديث وتحملو وصفة ضبطو


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت ،قاؿ -رٛتو اهلل -تعاذل:
النوع الرابع والعشروف :كيفية ٝتاع اٟتديث وٖتملو وضبطو.
ٖتمل الصغار الشهاد ة واألخبار ،وكذلك الكفار إذا أدوا ما ٛتلوه ُب حاؿ كما٢تم -وىو
يصح ّ
االحتبلـ واإلسبلـ -وينبغي ا١تباراة إذل إٝتاع الولداف اٟتديث النبوي.
والعادة ا١تطردة ُب أىل ىذه األعصار وما قبلها ٔتدد متطاولة أف الصغَت يكتب لو حضور إذل ٘تاـ ٜتس
سنُت من عمرهٍ ،ب بعد ذلك يسمى ٝتاعا ،واستأنوا ُب ذلك ْتديث ٤تمود بن الربيع:



أنو عقل ٣تة

٣تها رسوؿ اهلل ُ ب وجهو من دلو ُب دراىم -وىو ابن ٜتس سنُت  رواه البخاري .وجعلوه فرقا بُت
السماع واٟتضور .وُب رواية  :وىو ابن أربع سنُت . 
وضبطو بعض اٟتفاظ بسن التمييز ،وقاؿ بعضهم  :أف يفرؽ بُت الدابة واٟتمار ،وقاؿ بعض الناس :ال
ينبغي إال بعد العشرين سنة ،وقاؿ بعض  :عشر ،وقاؿ آخروف :ثبلثوف.
وا١تدار ُب ذلك كلو على التمييز ،فمىت كاف الصيب يعقل ُكتب لو ٝتاع.
قاؿ الشيخ أبو عمرو :وبلغنا عن إبراىيم بن سعيد اٞتوىري أنو قاؿ :رأيت صبيا ابن أربع سنُت قد
ُٛتل إذل ا١تأموف قد قرأ القرآف ،ونظر ُب الرأي ،غَت أنو إذا جاع يبكي  ،وأنواع التحمل...


اٟتمد هلل رب العا١تُت .وأصلي وأسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
ُب النوع الرابع والعشرين تكلم ابن كثَت اختصارا لكبلـ ابن الصبلح ُب كيفية ٝتاع اٟتديث ،وكيفية
ٖتملو ،وكيفية أدائو ،يعٍت ُب كيفية ٖتملو من الشيخ ،وُب كيفية أدائو إذل التلميذ أو الراوي عنو.
ّ
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وقبل أف يبدأ ُب أنواع التحمل ،وُب صيغ األداءٖ ،تدث عن قضيتُت:
القضية األولى :أنو إذا اشًتطنا ُب العدالة اإلسبلـ والبلوغ ،حسب ما تقدـ ُب صفة من تقبل روايتو،
ومن تُرد ،فيقولوف :إف ىذا الشرط إ٪تا ىو ُب األداءٔ ،تعٌت أنو يصح أف يتحمل وىو صغَت ،ويصح أف
يتحمل وىو كافرٍ ،ب بعد ذلك يُشًتط حُت يؤدي أف يكوف بالغا مسلما.
فهذا معنى كالمو في األول" :يصح ٖتمل الصغار الشهادة واألخبار ،وكذلك الكفار".

وىذا مأخوذ من عمل الصحابة -رضواف اهلل عليهم ،-فإف منهم من ٖتمل وىو صغَت ،كابن عباس
والنعماف بن بشَت وسهل بن سعدٖ ،تملوا أشياء وىم صغارٍ ،ب أدوىا بعد بلوغهم -رضي اهلل عنهم.
وكذلك -أيضا -منهم من ٝتع وىو كافر ،كاٟتديث ا١تشهور ،يضربوف مثاال لذلك ْتديث جبَت بن
مطعم



أنو ٝ تع النيب



يقرأ ُب ا١تغرب بسورة الطور



بدر.

فإنو ٝتعو وىو أسَت بعد أو بػُ َعيد معركة

ٍب تكلم ابن كثَت على قضية ثانية؛ وىي قضية السن الذي يصح فيو ٖتمل الصغَت ،فذكر أف عادة
الناس أهنم جعلوا السن ذلك ،يعٍت إذل حد ٜتس سنُت ،فما قبل ا٠تمس سنُت يُكتب للطالب أنو حضر،

حض ر يعٍت فقط ،وال يقولوفٝ :تع ،وبعد ٜتس سنُت يكتبوف أنو ٝتع ،وىذا -كما يقوؿ ابن كثَت-
استنادا إذل أف ٤تمود بن الربيع  روى :



أنو عقل ٣تة ٣تها النيب



ُب وجهو وىو ابن ٜتس سنُت

 ٯتازحو  بذلك ،فعقلها ىذا الصيب وىو ابن ٜتس سنُت ،فجعلوه حدا ُب ذلك.
ٍب ذكر أف بعضهم ،..وُب رواية  :ابن أربع سنُت . 
ويقول :إف بعض اٟتفاظ ضبطو بسن التمييز ،ومنهم من ضبطو باختبار نفس الطالب ،إف فرؽ بُت
الدابة واٟتمار ،وىذا ىو األوذل ،أو الذي يرجحو األكثروف ،أف كل طالب ٮتتلف عن غَته ،أو كل حاضر
للسماع للرواية ٮتتلف عن غَته ،فرب شخص ميز وىو صغَت ،ورب شخص آخر ميز بعده بسنة ،أو
سنتُت ،فالعربة بتمييز السامع نفسو.
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وىذا -يعٍت كما سيأٌب معنا -أنو وقع تسامح ُب شروط الرواية ،ومنها السن ىذه ،فرٔتا أحضروا
للسماع ،..أو رٔتا أٝتعوا الصغار ،كما سيأٌب معنا -إف شاء اهلل تعاذل.
نبلحظ قولو" :وقاؿ بعض الناس :ال ينبغي السماع إال بعد العشرين سنة .وقاؿ بعض :عشر .وقاؿ
آخروف :ثبلثوف".
ىذه األقواؿ ،..يعٍت الذي قاؿ :ال ينبغي السماع إال بعد الثبلثُت  ،ليست القصة قصة ضبط ىنا،
وإ٪تا ىنا خلط  ..يعٍت فيو نوع خلط بُت صحة السماع وبُت ما الذي ينبغي االبتداء بو بالنسبة لطالب
العلم ،فبعض العلماء يقوؿ :ينبغي للطالب أف يشتغل بالقرآف وْتفظو ،وبضبطو والتفقو فيو ،قبل أف يبدأ
بسماع اٟتديث ،فهذا بالنسبة للعشرين سنة ،وبالنسبة للثبلثُت.
بعض الببلد اإلسبلمية ال يسمعوف ،أو بعض العلماء ،..بعض األمصار ال يسمعوف إال بعد ىذا
السن١ .تاذا ؟ ليست راجع ..يعٍت غَت معقوؿ أف يقاؿ ١تن ىو مثبل فوؽ العشرين ،أو دوف الثبلثُت :إف
ىذا ال يضبط ،بل ىذا ىو سن الضبط ،وإ٪تا القصد ىنا ُب ىذه السن أهنم يوصوف باالشتغاؿ أوال بالقرآف
يوصى بو اآلف أيضا ،يوصى بو طالب العلم إما أف يبدأ بالقرآف ،وبالتفقو فيو،
وبالتفقو فيو ،وىذا ىو الذي َ
وْتفظو وبضبطو ،وإما أال ٮتلي نفسو من ذلك حاؿ طلبو للحديث وحفظو  ،وأيضا كذلك تعلم

مصطلحو.
ذكر ابن كثَت اٟتكاية ىذه أنو بلغو عن إبراىيم بن سعيد اٞتوىري  ،وبعضهم يشكك فيها  ،أف الصيب
ىذا وىو ابن أربع سنُت يناظر ،..ويقولوف  :يبعد ىذا ،ويقوؿ بعضهم  :لعلهم رأوا صغر جسمو فظنوه
صغَتا  ،وىو كبَت.
اآلف سيدخل ابن كثَت -رٛتو اهللُ -ب أنواع التحمل ،وكيف يؤدي من ٖتمل هبذه الطرؽ؟ أو طرؽ
التحمل  ،يسموهنا طرؽ التحمل وصيغ األداء ١تن ٖتمل هبا .نعم.
أنواع تحمل الحديث
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القسم األول السماع
وأنواع ٖتمل اٟتديث ٙتانية:
القسم األوؿ :السماع.
وتارة يكوف لفظ ا١تسمع حفظا أو من كتاب ،قاؿ القاضي عياض :فبل خبلؼ حينئذ أف يقوؿ
السامع :حدثنا  ،وأخربنا  ،وأنبأنا  ،وٝتعت ،وقاؿ لنا  ،وذكر لنا فبلف.
قاؿ ا٠تطيب :أفضل العبارات ٝتعتٍ ،ب حدثنا وحدثٍت ،قاؿ :وقد كاف ٚتاعة من أىل العلم ال
يكادوف ٮتربوف عما ٝتعوه من الشيخ إال بقو٢تم  :أخربنا ،ومنهم ٛتاد بن سلمة ،وابن ا١تبارؾ ،وىشيم بن
بشَت ،ويزيد بن ىاروف ،وعبد الرزاؽ ،و٭تِت بن ٭تِت التميمي ،وإسحاؽ بن راىويو ،وآخروف كثَتوف.
قاؿ ابن الصبلح :وينبغي أف يكوف حدثنا وأخربنا أعلى من ٝتعت؛ ألنو قد ال يقصده باإلٝتاع
ٓتبلؼ ذلك ،واهلل أعلم.
حاشية :قلت :بل الذي ينبغي أف يكوف أعلى العبارات على ىذا  ،أف يقوؿ  :حدثٍت؛ فإنو إذا قاؿ :
قصده الشيخ بذلك أيضا ،الحتماؿ أف يكوف ُب ٚتع كثَت .واهلل أعلم.
حدثنا أو أخربنا  ،قد ال يكوف ْ

ىذا ىو القسم األوؿ الذي ىو السماع ،وىو أف يسمع من لفظ الشيخ ،أف يسمع التلميذ أو الراوي

من لفظ شيخو اٟتديث ،فالذي يقرأ اآلف أو ٭تدث ىو الشيخ.
وىذا ..تكاد تكوف كلمة اتفاؽ  -يعٍت ا٠تبلؼ فيو ضعيف -على أف ىذه الطريقة ىي أعلى طرؽ
التحمل ،أف على طرؽ التحمل أف يسمع من لفظ الشيخ.
ذكر ابن كثَت ُب بداية كبلمو أهنا على قسمُت:
تارة يكون من لفظ المسمع حفظا ،يعني :الشيخ ٭تدث من حفظو ،وتارة من كتاب .والتحديث من
كتاب عندىم أعلى من التحديث من اٟتفظ ؛ و٢تذا كاف بعض األئمة قد التزـ أال ٭تدث إال من كتاب.
اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -ينقلوف عنو أو يذكروف عنو أنو ال ٭تدث إال من كتاب ،خشية ماذا ال ٭تدث
خواف.
إال من كتاب؟ خشية ا٠تطأ؛ ألهنم يقولوف :اٟتفظ ّ
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كاف اإلماـ أٛتد يذاكر أحيانا حفظا ،فإذا أراد صاحبو أف يسمع منو حديثا  ،ذىب وأخرج الكتاب
وحدثو بو من كتابو.
وكان علي بن المديني -رحمو اهلل -يقول :أوصاين أبو عبد اهلل أال أحدث ا١تسند إال من كتاب.
وكاف بعض األئمة -أيضا -يشًتطوف على الشيخ إذا جاءوا إليو أف ٭تدثهم من كتابو؛ ألهنم ٮتشوف
عليو الغلط ،إذا شكوا ..يعٍت إذا كاف ُب حفظو شيء خافوا من غلطو ،وكاف مثبل ،مثل أٛتد وابن معُت
عبد الرزاؽ ٭تِت بن معُت أف يسمع منو
كانوا يقولوف  :دل نسمع من عبد الرزاؽ إال من كتابو ،وقد ترجى ُ
ولو حديثا واحدا من حفظو ،فأيب عليو وقاؿ :ال أٝتع منك إال من كتاب .

إذف ىذا يرشد إذل أف األعلى بالنسبة للمسماع أف يكوف ٭تدث من كتاب.
وىؤالء العلماء ٭تسن اٞتمع٨ ،..تن ٧تمع مثل ىذه األشياء٨ ،تتاج إليها عند ا١توازنة بُت الرواة -رٛتهم
اهلل تعاذل ، -أحيانا ٨تتاج إليها ،قد ٘تر بالباحث ولو ُب مثبل حديث أو حديثُت أثناء عملو ،عند ا١توازنة،
فيُعرؼ من ٭تدث من كتاب ،من التزاـ بذلك ،ومن ٭تدث من حفظو.

وقد ضبط العلماء ىذا وميزوا ،يقولون :فبلف إذا حدث من حفظو أخطأ ،وإذا حدث من كتابو

أصاب ،ويقولوف :كتابو أصح ،وىذا كثَت جدا ،ىذا كثر ،أف يكوف الشيخ أضبط منو ُب كتابو منو من
حفظو.
ا١تهم أف قضية التفريق بُت اٟتفظ والكتاب وا١توازنة ،وأثره ُب الرواية باب واوسع ،ولعل شخصا يتصدى
لتناوؿ ىذه ا١تسألة ..ىي مبثوثة -موجودة ْ-تمد اهلل تعاذلُ -ب كتب أىل العلم ،وُب كتب اٞترح
والتعديل ،ولكن إبرازىا بإبراز جهود احملدثُت ..أيضا كذلك للحاجة إليها عند التطبيق أحيانا.
وىناؾ تقسيمات للتحديث ٢تذا النوع من السماع ،ىناؾ التحديث عن طريق اإلمبلء ؛ بأف يكوف
الشيخ قد جلس وتصدى لئلمبلء ،ٯتلي عليهم كلمة كلمة ،إما بنفسو أو بواسطة ٦تلي -كما سيأٌب -فهذا
ىو أعلى درجات السماع  ،يكوف اٞتميع قد هتيأ جمللس التحديث ،وٯتلي عليهم كلمة كلمة ،من يكتب
ٯتكنو الكتابة ،ومن ٭تفظ ٯتكنو اٟتفظ.
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وىناك الدرجة الثانية  :وىي التحديث بدوف إمبلء ،وىو أف الشيخ ٭تدث والتلميذ يسمع ،أو الطلبة
يسمعوف  ،ىذا بالنسبة لطريقة التحمل  .كيف يؤدي هبا؟ اتفقوا على أنو يؤدي هبا بأي صيغة  :حدثنا ،
ٝتعت  ،أخربنا ،ىذا ال إشكاؿ فيو ،إال أف بعض احملدثُت اختاروا ألنفسهم أف يقوؿ  :أخربنا ،وىذا أمر
مهم سنعرفو فيما بعد ، ،يعٍت سبب النص على ىؤالء ،مثل يزيد بن ىاروف ٤تمد بن سلمة وابن ا١تبارؾ
وىشيم  ،أكثر ما ٕتد ُب أسانيد ىشيم أف يقوؿ :أخربنا فبلف ،إذا صرح بالتحديث ما يقوؿ  :حدثنا ،
اصطبلح لو  ،وإال من ناحية اٞتواز متفقوف على أنو ال بأس من أف يقوؿ  :حدثنا ،وٝتعت.
وذكر ابن الصبل ح أف ا٠تطيب البغدادي يقوؿ :أرفع صيغ األداء ُب ىذه الطريقة أف يقوؿ ٝ :تعت ،
ويليها  :حدثنا وحدثٍت.
وابن الصبلح عكس ذلك ،قاؿ :يكوف حدثنا وأخربنا أعلى من ٝتعت؛ ألنو قد ال يقصده باإلٝتاع،
لكن يظهر -واهلل أعلم -أف كبلـ ا٠تطيب أظهر  ،أف األعلى ىو قولوٝ :تعت؛ ألهنم يقولوف  :إنو أبعد
عن التدليس؛ ألف بعض احملدثُت استجاز أف يقوؿ  :حدثنا  ،وىو دل يسمع ،أو أخربنا وىم دل يسمع ،
ٕتوزا  ،كاف اٟتسن البصري -رٛتو اهلل -يقوؿ  :حدثنا  ،وخطبنا ،وىو يقصد أنو حدث أىل البصرة  ،وىم
دل ٭تضر؛ ولذلك ذكر ا٠تطيب أف أرفعها ٝتعت  ،مع اتفاقهم على الرواية بأي لفظ كاف.
وفرع ابن كثَت على قوؿ ابن الصبلح  ،إذف أف يقوؿ  :حدثٍت؛ ألنو إذا قاؿ  :حدثنا فقد حدثو ُب
٣تموعة ،وىذا كلو زيادة تفصيل  .نعم.
القسم الثاني القراءة على الشيخ
القراءة حفظا أو من كتاب
القسم الثاين :القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب ،وىو العرض عند اٞتمهور  ،والرواية هبا صحيحة
عند العلماء إال عند شهذاذ ال يُعتد ٓتبلفهم  ،ومستند العلماء حديث ضماـ بن ثعلبة ،وىو ُب الصحيح،

وىي دوف السماع من لفظ الشيخ.
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وعن مالك وأيب حنيفة وابن أيب ذئب أهنا أقوى ،وقيل :أهنما سواء ،ويعزى ذلك إذل أىل اٟتجاز
والكوفة ،وإذل مالك أيضا وأشياخو من أىل ا١تدينة ،وإذل اختيار البخاري ،والصحيح األوؿ ،وعليو علماء
ا١تشرؽ.
فإذا حدث هبا يقوؿ :قرأت أو قُرئ على فبلف وأنا أٝتع  ،فأقر بو  ،أو أخربنا أو حدثنا قراءة عليو،
وىذا واضح.
فإف أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري و٭تِت بن سعيد القطاف والزىري وسفياف بن عيينة ومعظم
اٟتجازيُت والكوفيُت ،حىت إف منهم سوغ ٝتعت أيضا ،ومنع من ذلك أٛتد والنسائي وابن ا١تبارؾ و٭تِت بن
٭تِت التميمي.
الثالث  :أف ٬توز أخربنا وال ٬توز حدثنا ،وبو قاؿ الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وٚتهور ا١تشارقة،
ونُقل ذلك عن أكثر احملدثُت ،وقد قيل :إف أوؿ من فرؽ بينهما ابن وىب.

قاؿ الشيخ أبو عمرو -وقد سبقو إذل ذلك ابن جريح واألوزاعي -قاؿ :وىو الشائع الغالب على أىل

اٟتديث.
نعم ىذا القسم الثاين من أقساـ التحمل أو من طرؽ التحمل  ،الذي ىو القراءة على الشيخ  ،يعٍت
الش يخ اآلف ال يقرأ  ،إ٪تا ىو يستمع  ،والذي يقرأ من ىو التمليذ ؟ التلميذ ،أحد التبلميذ قد يكوف نفسو
الراوي  ،وقد يكوف شخصا آخر  ،أحد الطلبة يقرأ والشيخ يستمع ساكتا مقرا ٔتا يقرؤه الطالب.
فهذا يسمونو القراءة على الشيخ  ،ويسمونو العرض -يسمونو عرض القراءة -ىذه الطريقة اليت ىي أف
يكوف الطالب ىو الذي يقرأ والشيخ يستمع  :ىو العرض ،ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -تعريفهاٍ ،ب ذكر
حكم الرواية هبا .
سبلـ ،
ٚتهور العلماء على جوازىا  ،ما ُب أشكاؿ  ،دل ٮتالف ُب ذلك إال نفر يسَت ٤ :تمد بن ّ
سبلـ  :إنو قدـ على مالك فرأى الناس..
سبلـ اٟتجمي  ،يقوؿ عبد الرٛتن و٤تمد بن ّ
وعبد الرٛتن بن ّ
مالك ال يقرأ أبدا إال ُب النادر جدا ٖتت إٟتاح ُ ،ب بعض القصص حوؿ إباء مالك أف يقرأ ىو؛ ألنو -
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رٛتو اهلل -قُصد من اآلفاؽ  ،وكثُر عليو الطلبة  ،ويصعب عليو أف يقرأ دائما "ا١توطأ" -مثبل -يقرؤه دائما

ويكرره  ،فالطلبة ىم الذين يقرءوف  ،وقد يكوف ىناؾ شخص متخصص للقراءة .

فمحمد بن سبلـ ىذا رأي مالكا يػُ ْقَرأ  ،فما ٝتع من مالك ؛ ألنو كاف ال ٬تيز إال رأي مالك  .فعبد

مالك بإخراجو.
الرٛتن بن سبلـ اٞتمحي ىذا طلب من مالك أف يقرأ عليو مالك فأمر ٌ

ىؤالء شددوا ومنعوا من الرواية  ،لكن ٚتهور العلماء على اٞتواز  ،ويستدولوف على ذلك بقصة ضماـ

بن ثعلبة  معروفة ىذه -ضماـ  جاء إذل النيب  وقاؿ :إين سائلك ومشدد عليك ُب ا١تسألة  ،فصار
يسأؿ النيب ٍ ب يقوؿ لو  :آهلل أمرؾ هبذا ؟ يعٍت بكذ وكذا  ،فيقوؿ النيب  نعم . 
وبوب البخاري ُب كتاب العلم على ىذا اٟتديث باب  :القراءة على العادل .
ّ

ٍب ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -األقوؿ ُب ا١تقارنة بُت السماع ..وكاف مالك -رٛتو اهلل -يقوؿ  :عجبا

١تن يستجيز عرض القرآف وال يستجيز عرض السنة! ؛ ألف القرآف معروؼ أف الذي يقرأ من ىو؟ الذي يقرأ
ىو الطالب  ،والشيخ يرد عليو إذا أخطأ .
فهو يقوؿ  :يستجيزوف عرض القرآف وال يستجيزوف عرض السنة ! األقواؿ اليت ذكرىا ابن كثَت  ،منهم
من يقوؿ  :إف السماع أعلى منها  ،وىذا ىو قوؿ اٞتمهور .
ومنهم من يقول :ىي أعلى من السماع ؛ وعللوا ذلك بأهنم قالوا  :إف الطالب إذا كاف يقرأ ٯتكن
للشيخ أف يرد عليو  ،ولكن إذا كاف الشيخ ىو الذي يقرأ قد يغلط وال يستطيع التمليذ أف يرد عليو -يعٍت
ال يتمكن من ذلك -ولكن ىذا نادر ،والسماع من لفظ ببل إشكاؿ ىو قوؿ اٞتمهور أنو أقوى ،ومنهم
من سوى بينهما ،مالك وغَته يروف أهنما سواء .
ىذا بالنسبة للعرض ىذا والقراءة على الشيخ  ،ماذا يقوؿ إذا ٝتع عرضا ؟ أو إذا ٖتمل بطريق العرض؟
ىذه صيغ األداء  :ىناؾ ثبلث أقواؿ :
بعض العلماء -رحمهم اهلل -ورعا وتحرزا يقولون :ينبغي أف ينص على ذلك  ،فيقوؿ :أخربنا قراءة
عليو  ،أو حدثنا قراءة عليو أو قُرئ على فبلف وأنا أٝتعو  ،فهذا كاف يوصي بو ..يعٍت ٧تده ُب سنن
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النسائي  ،يفعلو اإلماـ النسائي يوجب ىذا  :أخربنا فبلف قراءة عليو  ،ىذا..بعض العلماء أوصوا بذلك أو
يفعلوف ذلك -رٛتهم اهلل تعاذل٘ -تيزا لو عن أي شيء؟ ٘تيزا لو عن السماع من لفظ الشيخ .ىذا قوؿ.
القول الثاني :أنو يطلق أي عبارة أراد ،يقوؿ :حدثنا ،يقوؿ :أخربنا بدوف أف يبُت بعضهم يقوؿ:
ٝتعت مع أنو ىو الذي قرأ ،وإطبلؽ ،حدثنا ،وأخربنا ،وأنبانا ىذا ىو الذي عليو بعض العلماء -علماء
الشرؽ -يقولوف ..البخاري و٭تِت بن سعيد القطاف والزىري ،بعض علماء اٟتجاز وعلماء العراؽ.
ىناك مذىب ثالث ىو الذ ي قرأه القارئ ،الذي ىو قد يظن أنو القسم الثالث ،وإ٪تا ىو ا١تذىب
الثالث داخل ىذا القسم ،اصطبلح جرى عليو العلماء.
بعض العلماء يقولون :إف أوؿ من ابتدأ بو ابن وىب -رٛتو اهلل -وىو أنو خص السماع من لفظ
الشيخ بصيغة :حدثنا وخص القراءة على الشيخ بصيغة :أخربنا ،وعليو اإلماـ مسلم ،ويقولوفٚ :تهور
ا١تشارقة ،واستقر العمل عليو فيما بعد ،حىت صار عرفا عند احملدثُت ،فيما بعد أي بعد :يعٍت عصر الرواية
ُب القرف الرابع وما بعده استقر العمل عليو ،وىو أنك إذا..
و٢تذا مسلم -رٛتو اهلل -٭ترص ُب صحيحو ،يقوؿ  :حدثنا فبلف وفبلف وفبلف  ،قاؿ فبلف  :حدثنا ،
وقاؿ فبلف وفبلف  :أخربنا ،فكأنو -رٛتو اهلل -ٯتيز  ،..ىؤالء ٯتيزوف بُت الطريقة األوذل للتحمل وبُت
الطريقة الثانية ؛ بأف خصوا الطريقة األوذل بصيغة :حدثنا ،وخصوا الطريقة الثانية بصيغة  :أخربنا  ،واستقر
عليو العمل فيما بعد .
يقول ابن الصالح -رحمو اهلل :-إنو اصطبلح  ،وإف ربطو باللغة فيو تكلف  ،لكنو اصطبلح
للمحدثُت فيما بعد استقر العمل عليو.
إذا قرأ على الشيخ من نسخة وىو يحفظ ذلك
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فرع :إذا قرأ على الشيخ من نسخة وىو ٭تفظ ذلك فجيد قوي  ،وإف دل ٭تفظ النسخة بيد من موثوؽ
بو  ،فكذلك على الصحي ح ا١تختار الراجح  ،ومنع من ذلك مانع وىو عسَت  ،فإف دل تكن نسخة إال اليت
بيد القارئ وىو موثوؽ بو فصحيح أيضا .
فرع :وال يشًتط أف يقرأ الشيخ ٔتا قرأ عليو نطقا  ،بل يكفي سكوتو وإقراره عليو عند اٞتمهور  ،وقاؿ
آخروف من الظاىرية وغَتىم :ال بد من استنطاقو بذلك  ،وبو قطع الشيخ أبو إسحاؽ الشَتاذي وابن
الصباغ وسليم الرازي .
قاؿ ابن الصباغ  :إف دل يتلفظ دل ٕتز الرواية  ،و٬توز العمل ٔتا ُٝتع عليو.

فرع  :قاؿ ابن وىب واٟتاكم  :يقوؿ فيما قُرئ على الشيخ وىو وحده :حدثٍت  ،فإف كاف معو غَته :

حدثنا  ،وفيما قرأه على الشيخ وحده  :أخربين فإف قرأه غَته  :أخربنا .
قاؿ ابن الصبلح :وىذا حسن فائق ،فإف شك أتى با١تتحقق  ،وىو الوحدة :حدثٍت أو أخربين ،عند
ابن الصبلح والبيهقي .وعن ٭تِت بن سعيد القطاف يأٌب باألدىن وىو حدثنا أو أخربنا ،قاؿ ا٠تطيب
البغدادي :وىذا الذي قالو ابن وىب مسحب ال مستحق عند أىل العلم كافة.
فرع  :اختلفوا ُب صحة ٝتاع من ينسخ ٝتاعو  ،فمنع من ذلك إبراىيم اٟتريب وابن عدي وأبو إسحاؽ
اإلسفراييٍت  ،وكاف أبو بكر أٛتد بن إسحاؽ الضبعي يقوؿ  :حضرت  ،وال يقوؿ  :حدثنا وال أخربنا ،
وجوزه موسى بن ىاروف اٟتافظ  ،وكاف ابن ا١تبارؾ ينسخ وىو يُقرأ عليو .

وقاؿ أبو حاًب  :كتبت حديث عارـ وعمرو بن مرزوؽ  ،فحضر الدارقطٍت وىو شاب  ،فجلس

إٝتاعيل الصفار وىو ٯتلي ،والدارقطٍت ينسخ جزءا  ،فقاؿ لو بعض اٟتاضرين  :ال يصح ٝتاعك وأنت
تنسخ  ،قاؿ  :فهمي لئلمبلء ٓتبلؼ فهمك  ،فقاؿ لو :كم أملى الشيخ حديثا إذل اآلف؟ فقاؿ الدارقطٍت
ٙ :تانية عشر حديثا ٍ ،ب سردىا كلها عن ظهر قلب بأسانيدىا ومتوهنا  ،فتعجب الناس فيو  .واهلل أعلم.
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ا١تزي -تغمده اهلل برٛتتو -يكتب ُب ٣تلس السماع وينعس ُب بعض
وكاف شيخنا اٟتافظ أبو اٟتجاج ّ

األحياف  ،ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا ؛ ْتيث يتعجب القارئ من نفسو ! أإنو يغلط فيما ُب
يده وىو مستيقظ  ،والشيخ ناعس وىو أنبو منو! ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء.
ىذه فروع على القسم الثاين وىو القراءة على الشيخ  .ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -مسألة :ىل يشًتط
أف يكوف الشيخ إذا قُرئ عليو ٭تفظ  ،أو يكفي أف يُقرأ عليو من نسختو؟ يقوؿ  :إف كاف ٭تفظ فهذا أقوى
 ،وىذا الذي ذكره ال إشكاؿ فيو  ،وإف دل ٭تفظ والنسخة بيد موثوؽ بو  ،فكذلك على الصحيح ا١تختار.

يعٍت أف بعضهم شدد ،فطالب أف يكوف الشيخ ٭تفظ ما يُقرأ عليو  ،وال يكفي أف يكوف يُقرأ عليو
فقط من كتابو  ،وال أف ت كوف النسخة بيد موثوؽ بو  ،وىذا من التشديد  ،يقولوف  :فإذا كاف الشيخ لو
كتاب  ،وقد حفظ ىذا الكتاب  ،وحفظو عن التغيَت والتزوير ٍ ،ب كاف بيد موثوؽ بو  ،إذا كاف بيد موثوؽ
بو  ،شخص آخر غَت القارئ ،أو كانت بيد القارئ أيضا  ،فهذا ..يقوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل : -إف
الصحيح جواز الرواية هبذه الطريقة .
قر الشيخ  ،إذا فرغ من القراءة يقوؿ :نعم ؛ ألهنم يقولوف :
كذلك أيضا بعضهم يقوؿ  :يشًتط أف يُ ّ

أخربؾ فبلف  ،ىم يقولوف :الطالب إذا أراد أف يقرأ ما يقوؿ  :حدثنا فبلف  ،إ٪تا يقوؿ -كأنو يسأؿ
الشيخ -يقوؿ لو :أخربؾ فبلف أف فبلف حدثك؟ قاؿ  :حدثنا إذل آخره ...فبعضهم يشًتط أف يقوؿ
الشيخ :نعم  ،والصحيح أنو ما داـ ساكتا ال ينكر ذلك  ،فهذا ٔتثابة أف يقوؿ  :نعم .
ىذه أمور  ...بعد ذلك نَقل عن ابن وىب واٟتاكم زيادة تفصيل ُب صيغ األداء  ،لكن الذي عندنا

اآلف ُب النسخ  ،قاؿ ابن وىب واٟتاكم :يقوؿ فيما قُرئ على الشيخ وىو وحده  :حدثٍت  ،ىكذا عندكم

؛ كأهنا -واهلل أعلم -يقوؿ فيما قرأه الشيخ وىو حده :حدثٍت ،فإف كاف معو غَته -ىذا راجع إذل القسم
األوؿ -فإف كاف معو غَته يقوؿ :حدثنا  ،وفيما قرأه على الشيخ وحده  :أخربين  ،فإف قرأه غَته  :أخربنا.
وىذا زيادة تفصيل كما ذكرت  ،والعمل على خبلؼ ىذا  ،فإهنم يقولوف :حدثنا أو يقوؿ :حدثٍت إال
بعض األئمة -رٛتهم اهلل -يدققوف ُب ىذه القضية  ،لكن أكثر ما يستخدموف  :حدثنا ُب اٞتميع .
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نبلحظ مسلم -رٛتو اهلل -تارة يقوؿ  :حدثٍت  ،وتارة يقوؿ :حدثنا  ،فلعل ىذا من الباب  ،وإف دل
يكن ىذا عند ...يعٍت اصطبلح لبعض العلماء ؛ ولذلك قاؿ ا٠تطيب  :ىذا الذي قالو ابن وىب
مستحب ال مستحق عند أىل العلم  ،يعٍت ليس بواجب  ،ليس بواجب أف يفرؽ ىذا التفريق  ،وإ٪تا ىو
أمر مستحب .
تكلم بعد ذلك ابن كثَت على مسألة الغفلة أحيانا أو االشتغاؿ أثناء السماع إما من الشيخ وىو يُقرأ

عليو  ،رٔتا الشيخ ينظر ُب كتاب  ،أو رٔتا أيضا يشتغل بأمر آخر  ،أما أف يتحدث مع غَته والطالب يقرأ
 ،ورٔتا ينعس ألنو مع تزاحم الطبلب  ،وطوؿ الوقت  ،رٔتا ينعس الشيخ والطالب يقرأ  ،أو ٭تدث ذلك

من الطالب نفسو  ،بأف يكوف الشيخ يُقرأ عليو والطبلب يستمعوف  ،فبعضهم إما أف يشتغل  ،يربي قلما
أو ينظر ُب شيء ،فهذا يقولوف  :يُتسامح فيو والعربة فيو بالضبط.

ذكر ابن كثَت اآلف بعض األمثلة  ،أف الدارقطٍت  ..أبو حاًب  ،من الذي يذكر القصة ىذه ؟ إذا قيل:

أبو حاًب من ىو ؟ أبو حاًب الرازي  ،لكن ىذا الدراقطٍت دل يدرؾ أبا حاًب الرازي  ،فهذا أبو حاًب الذي
ىو ابن حباف السجستاين ىذا  ،وىو من شيوخ الدارقطٍت؛ و٢تذا يقوؿ :حضر الدارقطٍت وىو شاب ،
وإٝتاعيل الصفار ٯتلي والدارقطٍت ينسخ جزءا  ،يعٍت منشغل  ،لكنو منتبو لئلمبلء  ،وقد حفظ ما قرأه
القارئ  ،حفظ إمبلء إٝتاعيل الصفار .
ا١تزي ،أنو يُ ّرد على القارئ وينعس  ،إذا غلط القارئ رد عليو  ،فإذف العربة
وذكر ابن كثَت عن شيخو ّ

بالضبط  ،سا٤توا فيو  ،وال سيما ُب العصور ا١تتأخرة كثر التسامح  ،فهذا أمر ىُت عند بعض األمور اليت
ستأٌب .
وكذلك أيضا التحدث ُب ٣تلس السماع  ،أو القارئ سريع القراءة  ،أحيانا ٭تتاجوف إذل سرعة قراءة ؛
ألف الشيخ رٔتا… والسيما إذا كاف الشيخ ٯتر ببعض البلداف  ،مثبل ُب اٟتج  ،يريدوف قراءة عليو كتب ،
ليس مثبل أحاديث يسَتة من حديثو ،قد يكوف يروي مثبل صحيح البخاري  ،يروي صحيح مسلم ،
فيختاروف قارئا حاذقا يسمونو سريع القراءة ؛ من أجل أف ينهوا قراءة ىذا الكتاب.
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فهذا يتسامح فيو أيضا ؛ والٝتا -كما ذكرتُ -ب العصور ا١تتأخرة حُت صار القصد بقاء سلسلة
اإلسناد ؛ و٢تذا قاؿ ابن كثَت :ىذا ىو الواقع ُب زماننا.
التحدث في مجلس السماع
قاؿ ابن الصبلح :وكذلك التحدث ُب ٣تلس السماع  ،وما إذا كاف القارئ سريع القراءة أوكاف السامع
بعيدا من القارئ ٍ ،ب اختار أنو يغتفر اليسَت من ذلك  ،وأنو إذا كاف يفهم ما يقرأ من النسخ فالسماع
صحيح  ،وينبغي أف ٬ترب ذلك باإلجازة بعد ذلك كلو  ،ىذا ىو الواقع ُب زماننا اليوـ  ،أف ٭تضر ٣تلس
السماع من يفهم ومن ال يفهم .
والبعيد من القارئ والناعس وا١تتحدث والصبياف الذين ال ينضبط أمرىم بل يلعبوف غالبا  ،وال يشتغلوف
ا١تزي -رٛتو اهلل-
ٔتجرد السماع  ،وكل ىؤالء قد كاف يكتب ٢تم السماع ْتضرة شيخنا اٟتافظ أيب اٟتجاج ّ

.

وبلغٍت عن القاضي تقي الدين سليماف ا١تقدسي أنو ُزِجر ُب ٣تلسو الصبياف عن اللعب  ،فقاؿ  :ال
تزجرىم  ،فإنا ٝتعنا مثلهم.
وقد روي عن اإلماـ العلم عبد الرٛتن بن مهدي -رٛتو اهلل -أنو قاؿ  :يكفيك من اٟتديث مشو ،

وكذا قاؿ غَت واحد من اٟتفاظ.

وقد كانت اجملالس تُعقد ببغداد وبغَتىا من الببلد  ،فيستمع ِ
الفئاـ من الناس  ،بل األلوؼ ا١تؤلفة ،
ويصعد ا١تستملي على أماكن مرتفعة  ،ويبلغوف عن ا١تشايخ ما ٯتلوف  ،فيحدث الناس عنهم بذلك  ،مع ما

يقع ُب مثل ىذه اجملامع من اللغط والكبلـ .
وحكى األعمش  :أهنم كانوا ُب حلقة إبراىيم إذا دل يسمع أحدىم الكلمة جيدا استفهمها من جاره ،
وقد ++قوع ىذا ُب بعض األحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن ٝترة وغَت٫تا.
وىذا ىو األصلح للناس  ،وإف قد تورع آخروف وشددوا ُب ذلك  ،وىو القياس .واهلل أعلم.
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نعم ،ىذا مثاؿ على ما ذكرت قبل قليل ،التسمع ُب طرؽ التحمل ُب العصور ا١تتأخرة ،ابن كثَت -رٛتو
ا١تزي
اهلل -٭تكي ُب وقت زمانو ،أف الصبياف يلعبوف وال يستمعوف للقراءة ،ومع ذلك يثبت أبو اٟتجاج ّ
فقد كاف -رٛتو اهللُ -ب وقتو ىو ا١ترجع ُب مثل ىذه األمور ،فابن كثَت اآلف يستند على عملو ُب أف...
يعٌت ا١تقصود ىو بقاء سلسلة اإلسناد.
ٍب ارتفع ابن كثَت قليبل ونقل عن ابن مهدي عدـ التشديد ُب مثل ىذه األمور ما دامت األمور
مضبوطة  ،وما داـ ..يعٍت ينبغي التسامح  ،وإف شدد بعض أىل العلم ُب مثل الكلمة  ،مثبل الشيخ ٯتلي
عليهم وىناؾ كلمة دل يسمعها من ىو ُب طرؼ ا١تسجد  ،وغَت ا١تعقوؿ أف كل من دل يسمع كلمة يطلب
من الشيخ أف يعيدىا.
فا لسبيل ما ىو ؟ ىو ما يسمونو االستفهاـ  ،ويسمونو التثبيت  ،وكاف بعض العلماء يتورع  ،فما دل
يسمعو من اٟتديث يقوؿ  :ثبتٍت فيو فبلف  ،وىذا يفعلو البخاري  ،ومعٌت ثبتٍت فيو فبلف  :أف أكوف قد
ٝتعتو ولكن دل أٝتعو جيدا  ،أو يقوؿ :أفهمٌت فبلف  ،إذا قاؿ :أفهمٌت فبلف  ،فهو قد استفهم منو عن
كلمة معنية دل يسمعها فأفهمو إياىا  ،ىذا تورع منهم -رٛتهم اهلل تعاذل -وإال فإنو ٬توز  ..ألنو ٬توز
الرواية من لفظ ا١تملي - ،كما نعرؼُ ، -ب بعض اجملالس ذكرت لكم أف ٣تلس عاصم بن علي فيو مائة
ألف أو فيو أربعوف ألفا .
والبخاري -رٛتو اهلل١ -تا حضر بغداد يعٍت اجتمع عليو خلق كثَت  ،فكانوا ٯتلوف… أحيانا يبلغ  ..ما
عندىم مكربات  ..لكن ٮتتاروف ا١تكربات الطبيعية  ،وىم أناس يقاؿ ٢تم ا١تملوف أو ا١تستملي  ،يقولوف :
فبلف مستملي  ،مثبل ٤تمد بن أباف يقولوف  :ىذا مستملي وكيع  ،كل إماـ لو مستملي  ،وٮتتارونو أف
يكوف جهَت الصوت ؛ و٢تذا يتسا٤توف ُب بعض أخبلؽ ا١تملي  ،كما لو قرأت مثبل كتاب "أدب اإلمبلء
واالستمبلء" للصنعاين  ،يتسا٤توف ُب بعض أخبلقو  ،قد يكوف فيو عسر  ،قد يكوف فيو الطرافة ،
يتسا٤توف ُب بعض أخبلقو إذا كاف جهَت الصوت .
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ورٔتا احتاجوا إذل عدد من ا١ت ْملُت  ،كل واحد يبلغ  ،وىذا يقولوف:

     

 )ٔ(   واألمر إذا ضاؽ اتسع ،فمثل ىذا يقولوف  :ال يضر ما داـ الضبط واإلتقاف موجود .
ىذا كبلـ  ..واحتج ابن كثَت -رٛتو اهلل -بأف الصحابة وقع منهم ىذا  ،بأف بعضهم قد يشغلو شغل
أ و يذىب أو ال يسمع كلمة فيستفهم ،..أو يستفهما ٦تن ىو ّتانبو  ،وقع ُب حديث عقبة بن عامر ُ ،ب
قصة اإلبل ،ووقع ُب حديث جابر بن ٝترة أيضا .نعم..
السماع من وراء حجاب
و٬توز السماع من وراء حجاب كما كاف السلف يروف عن أمهات ا١تؤمنُت  ،واحتج بعضهم ْتديث
حىت ينا دي ابن مكتوـ  ،وقاؿ بعضهم عن شعبة  :إذا حدثك من ال ترى شخصو فبل تروي عنو  ،فلعلو
شيطاف قد تصور ُب صورتو  ،يقوؿ  :حدثنا أخربنا.
وىذا عجيب وغريب جدا  ،إذا حدثو ْتديث ٍب قاؿ  :ال تروه عٍت  ،أو رجعت عن إٝتاعك و٨تو
ذلك  ،ودل ي ِ
بد مستندا سوى ا١تنع اليابس  ،أو أٝتع قوما فخص بعضهم وقاؿ :ال أجيز لفبلف أف يروي
ُ
عٍت شيئا؛ فإنو ال ٯتنع من صحة الرواية عنو  ،وال التفات إذل قولو.
وقد حدث النسائي عن اٟتارث بن مسكُت واٟتالة ىذه  ،وأفىت الشيخ أبو إسحاؽ اإلسفراييٍت بذلك.
نعم ،ذكر ابن كثَت قضيتُت  :قضية السماع من وراء حجاب ،ىذا باالتفاؽ أنو جائز ،واستندوا ُب
ذلك على صنيع أمهات ا١تؤمنُت ،فقد كاف ٭تكى أف لعائشة -رضي اهلل عنها٣ -تلس ذكره ابن سعيد ُب
الطبقات ،أو رواه ابن سعد ُب الطبقات ،أف كاف لو ٣تلس ،وكاف الصحابة -رضي اهلل عنهم -يسألوهنا
ويسمعوف منها من وراء حجاب.
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وىذا أمر ال بأس بو  ،نَقل عن شعبة أنو شدد ُب ذلك ،ومعروؼ عن شعبة التشديد ُب بعض األمور،

أنو يقوؿ :ال تسمع من شخص إال من ترى صورتو ،ولكن قد يكوف ىناؾ ضرورة ،مثل السماع من
النساء ،السماع من النساء أحيانا ال يتهئ إال من وراء حجاب.
فابن كثير يقول :إف ىذا غريب من شعبة ،وليس ىو بغريب بالنسبة لشعبة؛ ألنو تشدد ُب أمور كثَتة،
ما استطاع الناس أف يلتزموا هبا.
وذكر ابن كثير بعد ذلك :إذا الشيخ منع التلميذ من الرواية ،حدثو بشيء لكن قاؿ لو :ال تروه عٍت،
يقوؿ :ىذا ال يلتفت لو ماداـ ٝتع التلميذ ،والسيما إذا كاف" ..ودل يبد مستندا سوى ا١تنع اليابس" ما ىو
ا١تنع اليابس؟ يسمونو ا١تنع اليابس ،يعٍت ىو ُب اٞتملة يعٍت ا١تبالغة أو العسر ُب الرواية ،ورٔتا أطلقوا على
الورع -بعض الورع -أنو ورع يابس ،ما معٌت ورع يابس حينئذ؟ أنو ليس من الورع احملمود ،يعٍت بعض الورع
أحيانا ٮترج إذل حد الورع غَت احملمود ،يعٍت ال يستطيعو الناس ،ىذا معٌت الورع اليابس.
ىذا ا١تنع اليابس الذي يكوف تشددا من الشيخ  ،ويقوؿ  :ال يلتفت لو  ،وضرب مثاال على ذلك ،
بأف النسائي ٝتع من اٟتارث بن مسكُت خفية  ،اٟتارث بن مسكُت ُب قصة لو وقعت مع النسائي ،كاف
النسائي ٥تتفيا  ،ما عرؼ بو ا ٟتارث بن مسكُت  ،ولو عرؼ بو ..أو لو كشف أمره ما حدثو  ،ولكنو ُب
خفية ٝتع منو  ،وكاف ٭تدث هبذا السماع  ،مع أف اٟتارث بن مسكُت ال يرضى أف يروي عنو  ،لكن ىذا
يلتفت إليو.
١تاذا ال يلتفت لرضاه أو عدـ رضاه؟ ألف ىذا العلم ليس ملكا لو ،فما داـ قد ٝتع منو فللتمليذ أف
يروي عنو لو دل يرض  ،وال إشكاؿ ُب ذلك؛ ألف ىذا ليس ملكا لو ،العلم ليس ملكا ألحد؛ و٢تذا حىت ُب
البحوث واالجتهاد١ ،تاذا يقاؿ للطالب :ال تشدد مثبل مع من خالفك ،وتتكلم فيو ،وتسبو؟
ورٔتا ٨تن نشاىد اآلف مع األسف الشديد ُب بعض ا١تناقشات العلمية ٗترج إذل حد ا١تهاترات
الشخصية ،وىذا يعٍت قلة فقو؛ ألف العلم ليس ملكا لك.
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أنت تتحدث عن أمر للعامة ،للناس كلهم ،ليس ملكا ألحد ىذه القضية ،حكم كذا ،أو جواز كذا،
أو اٟتديث الفبلين يصح أو ال يصح ،ىذه أمور علمية ،نعم إذا جاء ٯتس حقك ،مالك ،فهذا شأف آخر،
أما التشاحن واالعتدا ء ُب النقاش ،والسباب والشتاـ ،يصل إذل أمور ُب اٟتقيقة تؤسف بُت طلبة العلم،
وكلهم ينتسبوف إذل العلم.
ولكن يعٍت ىذا -كما ذكرت -أقل ما يقاؿ فيو :إنو قلة فقو  ،أف يتحوؿ النقاش ُب ا١تسائل العلمية
إذل ا١تهاترات  ،ورٔتا إذل االعتداء  ،رٔتا الكذب أيضا وٖتميل األمور ما ال ٖتتملو والدخوؿ ُب النيات وغَت
ذلك .نعم..
القسم الثالث اإلجازة
القسم الثالث :اإلجازة ،والرواية هبا جائزة هبا عند اٞتمهور ،و ّادعى القاضي أبو الوليد الباجي اإلٚتاع

على ذلك ،ونقضو ابن الصبلح ٔتا رواه الربيع عن الشافعي أنو منع من الرواية هبا ،وبذلك قطع ا١تاوردي،
وغزاه إذل مذىب الشافعي.
وكذلك قطع با١تنع القاضي حسُت بن ٤تمد ا١تروزي ،صاحب التعليقات ،وقاال ٚتيعا :لو جازت الرواية
باإلجازة لبطلت الرحلة ،وكذا روي عن شعبة بن اٟتجاج وغَته من أئمة اٟتديث وحفاظو ،و٦تن أبطلها
وحكي ذلك عن ٚتاعة ٦تن
إبراىيم اٟتريب  ،وأبو الشيخ ٤تمد بن عبد اهلل األصفهاين  ،وأبو نصر ُ +..
لقيهم .
ٍب ىي أقساـ :
أوال  :إجازة من معُت ١تعُت ُب معُت  ،بأف يقوؿ  :أجزتك أف تروي عٍت ىذا الكتاب أو ىذه الكتب
 ،وىي ا١تناولة  ،وىي جائزة عند اٞتماىَت حىت الظاىرية  ،لكن خالفوا ُب العمل هبا ؛ ألهنا ُب معٌت ا١ترسل
عندىم  ،إذ دل يتصل السماع.
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١تعُت ُب غَت معُت ،مثل أف يقوؿ :أجزت لك أف تروي عٍت ما أرويو ،أو ما صح عندؾ
ثانيا :إجازة ّ

من مسموعاٌب ومصنفاٌب ،وىذا ٦تا ٬توزه اٞتمهور أيضا رواية وعمبل.

الثالث :اإلجازة لغَت معُت مثل أف يقوؿ  :أجزت للمسلمُت أو للموجودين أو ١تن قاؿ  :ال إلو إال اهلل
 ،وتسمى اإلجازة العامة  ،وقد اعتربىا طائفة من اٟتفاظ والعلماء  ،و٦تن جوزىا ا٠تطيب البغدادي ،ونقلها
عن شيخو القاضي أيب الطيب الطربي  ،ونقلها أبو بكر اٟتازوين عن شيخو أيب العبلء اٟتمداين اٟتافظ ،
وغَتىم من ٤تدثي ا١تغاربة -رٛتهم اهلل.
رابعا :اإلجازة للمجهوؿ باجملهوؿ ففاسده  ،وليس منها ما يقع من االستدعاء ٞتماىَت ُمسم ُْت ال
يعرفهم اجمليز  ،وال يتصفح أنساهبم  ،وال عدهتم  ،وإف ىذا سائغ شائع.
كما ال يستحضر ا١ت ْس ِمع أنساب من ٭تضر ٣تلسو وال عدهتم .واهلل أعلم .
ُ
ولو قاؿ :أجزت رواية ىذا الكتاب ١تن أحب روايتو عٍت  ،فقد كتبو أبو الفتح ٤تمد بن حسُت األزدي
 ،وسوغو غَته  ،وقواه ابن الصبلح .
وكذلك لو قاؿ  :أجزتك ولولدؾ ونسلك وعقبك رواية ىذا الكتاب وما ٬توز رل روايتو  ،فقد جوزىا
ٚتاعة  ،منهم أبو بكر بن أيب داود  ،قاؿ لرجل  :أجزت لك وألوالدؾ وٟتبل حبلو .
وأما لو قاؿ :أجزت ١تن يوجد من بٍت فبلف  ،فقد حكى ا٠تطيب جوازىا عن القاضي أيب يعلى بن
الفراء اٟتنبلي  ،وأيب الفضل بن عمروس ا١تالكي  ،وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ٍ ،ب ضعف ذلك وقاؿ :
ىذا يبٌت على أف اإلجازة إذف أو ٤تادثة .
وكذلك ضعفها ابن الصبلح  ،وأورد اإلجازة للطفل الصغَت الذي ال ُٮتاطَب مثلو  ،وذكر ا٠تطيب أنو
قاؿ للقاضي أيب الطيب  :إف بعض أصحابنا قاؿ  :ال تصح اإلجازة إال ١تن يصح ٝتاعو  ،فقاؿ  :قد ٬تيز
الغائب عنو وال يصح ٝتاعو منو .
ٍب رجح ا٠تطيب صحة اإلجازة للصغَت  ،قاؿ :وىو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونو ٬ ،تيزوف لؤلطفاؿ
من غَت أف يسألوا عن أعمارىم  ،ودل نرىم أجازوا ١تن دل يكن موجودا ُب اٟتاؿ  .واهلل أعلم.
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ولو قاؿ  :أجزت لك أف تروي ما صح عندؾ ٦تا ٝتعتو وما سأٝتعو  ،فاألوؿ جيد والثاين فاسد  ،فقد
حاوؿ ابن الصبلح ٗتر٬تو ع لى أف اإلجازة إذف لكالوكالة  ،وفيما لو قاؿ  :وكلتك ُب بيع ما سأملكو
خبلؼ .
وأما اإلجازة ٔتا يرويو إجازة  ،فالذي عليو اٞتمهور الرواية باإلجازة على اإلجازة وإف تعددت  ،و٦تن
نص على ذلك الدارقطٍت وشيخو أبو العباس بن عقدة  ،واٟتافظ أبو نعيم األصفهاين  ،وا٠تطيب  ،وغَت
واحد من العلماء .
قاؿ ابن الصبلح  :ومنع من ذلك بعض من يعتد بو من ا١تتأخرين  ،والصحيح الذي عليو العمل جوازه
 ،وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل.
ىذا ىو القسم الثالث من أقساـ الرواية وطرؽ التحمل  :ىو اإلجازة  ،وخبلصة الكبلـ ُب اإلجازة ما
نطيل فيها ُ ،ب قضيت ُت :القضية األوذل  :معٌت اإلجازة  ،معٌت اإلجازة ىو اإلذف بالرواية من دوف ٝتاع وال
قراءة  ،ىذه خبلصة معٌت اإلجازة  ،أف يقوؿ لو :أذنت لك أف تروي عٍت ىذا الكتاب  ،يعٍت حسب ما
قسمها ابن كثَت -رٛتو اهلل ، -ىذه قضية .
إذف معٌت اإلجازة باختصار  :ىو اإلذف بالرواية من غَت ٝتاع وال قراءة  ،من غَت ٖتديث  ،ال الشيخ
٭تدث وال الطالب يقرأ  ،وىذه أقساـ كما ذكرىا ابن كثَت -رٛتو اهلل ، -كاف بعض احملدثُت ُب وقت الرواية
ٯتنعوهنا  ،ونَقل ىذا عن شعبة وعن الشافعي .

ونُقل عن بعض العلماء العمل هبا  ،حىت نقل عن أيب ىريرة
جريج وٚتاعة يعملوف هبا  ،لكن نبلحظ أف عملهم ما يُ َنقل  ،ترى من العمل باإلجازة ُب عصر الرواية إ٪تا


ونقل عن الزىري  ،ونقل عن ابن

ىو للقسم األوؿ  ،الذي ىو إجازة من معُت ١تعُت ُب معُت  ،بأف يقوؿ لو  :ىذا اٞتزء أرويو أنا فاروه عٍت

.
ٍب بعد ذلك األقساـ الثانية ى ذه نبلحظ أهنا وقعت بعد عصر الرواية  ،ونبلحظ أف كل واحد منها فيو
تسامح أخف من الذي قبلو  ،وما زالوا يتسا٤توف ُب عصر الرواية حىت كما نرى صارت إجازات معدومة
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الفائدة  ،وال عذر ٢تم ُب ذلك إال أهنم يريدوف بقاء سلسلة اإلسناد  ،وقد بقي منها إذل اآلف ُب وقتنا
اٟتاض ر  ،الرواية باإلجازات موجودة اآلف ُب عصرنا اٟتاضر  ،بإمكاف طلبة العلم مثبل أف يذىبوا إذل أحد
ا١تشايخ ٦تن لو إجازات  ،فيجيزىم أف يرووا عنو الكتب الستة  ،أو مسند اإلماـ أٛتد  ،وىم دل يسمعوا منو
 ،ودل يقرءوا عليو أيضا .
ومنتشر اآلف بُت طلبة العلم ىذا الشيء  ،وىناؾ مشايخ ُب ببلدنا وُب العادل اإلسبلمي كلو ، ..لكن
ىذه ال فائدة منها مطلقا إال بقاء سلسلة اإلسناد  ،وكثَتا ما أسأؿ عن ..بعض اإلخواف يقولوف  :ما رأيك
ُب كذا ؟ أقوؿ  :ال بأس هبذا  ،تتبع ىذا ال بأس بو  ،ولكن بشرط أال يشغل عما ىو أىم .
فموجودة ىذه اإلجازات  ،وكما ذكرت من الثاين فما بعده  :ىذا تسمع فيو الناس فيما بعد  ،بسبب
أف ا١تقصود ىو بقاء سلسلة اإلسناد  ،وأما ُب عصر الرواية فا١توجود منو -الذي اختلف فيو العلماء -ىو
القسم األوؿ  ،وكذلك أيضا تسمحوا ُب اإلجازة  ،مثل ىذا كبلـ أبو بكر بن أيب داود  ،ىذا ولد أيب داود
 ،صاحب السنن وأجزت لك وألوالدؾ وٟتبل حبلو ،ىذا كأنو قالو من باب الطرفة.
كذلك تكلم ابن كثَت على قضية إجازة األطفاؿ  ،إجازة الصغار ،وىذا إذا كاف ٬تيز للمجهوؿ ..
يعٍت لغَت ا١تعُت ! فمن باب أوذل صحة اإلجازة للصغار ،والعمل عليو! وكذلك اإلجازة وراء إجازة .
ىذا أيضا استقر العمل عليو  ،كل ٬تيز َمن بعده  ،كما تسمعوف مثبل اآلف بعض طلبة العلم أولع ُب

بعض كتبو أف يروي بعض األحاديث بإسناده ُب التخريج  ،وىذا ْ-تمد اهلل -دل ينتشر  ،و٨تمد اهلل أنو دل
إثقاؿ للكتب  ،يسوؽ اإلسناد ُب صفحة أو صفحتُت  ،وا١تنت ُب سطر واحد  ،ال فائدة منو ،
ينتشر ٌ .
يكفي أف تقوؿ :روى البخاري  ،فهذه الكتب معروفة ومتداولة ومضبوطة وشهرهتا أضبط من الرواية
باإلجازة  ،فهذه اآلف  ..ما ترونو كلها إجازة وراء إجازة وراء إجازة .
واصطلح ا١تتأخروف بالنسبة لصيغ األداء  :حدثنا بالقراءة  ،يعٍت الشيخ ىو الذي يقرأ  .أخربنا بالقراءة
على الشيخ (أنبأنا) ىذه كانت عند األولُت ماذا تعٍت؟ تعٍت أف الشيخ ىو الذي … أو القراءة على الشيخ
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ِ ،
لكن ا١تتأخروف خصوىا باإلجازة  ،مثبل ما تراه عند البيهقي  ،وُب كتب ابن حجر  ،وُب كتب ابن
اٞتوزي ( ،أنبأنا) ىذه إجازة  ،عند ا١تتأخرين اصطلحوا على أف أنبأنا لئلجازة .
فإذا كانت إجازة فوؽ إجازة اصطلحوا على (عن) عن فبلف عن فبلف  ،معناه أهنا إجازة وراء إجازة ،
وىذه كلها اصطبلحات ٢تم -رٛتهم اهلل تعاذل -نعم القسم الرابع .
القسم الرابع المناولة
القسم الرابع ا١تناولة :فإف كاف معها إجازة مثل أف يناوؿ الشيخ الطالب كتابا من ٝتاعو ويقوؿْ :ارِو

ىذا عٍت ،أو ٯتلكو إياه أو يعَته لينسخو ٍب يعيده إليو ،أو يأتيو الطالب بكتاب من ٝتاعو فيتأملو ٍب يقوؿ:
ْارِو عٍت ىذا .ويسمى ىذا عرض ا١تناولة.

وقد قاؿ اٟتاكم :إف ىذا السماع عند كثَت من ا١تتقدمُت ،وحكوه عن مالك نفسو ،والزىري وربيعة

و٭تِت بن سعيد األنصاري من أىل ا١تدينة ،و٣تاىد وأيب الزبَت وسفياف بن عيينة من ا١تكيُت ،وعلقمة
وإبراىيم والشعيب من أىل الكوفة ،وقتادة وأيب عالية وأيب ا١تتوكل الناصي من البصرة ،وابن وىب بن القاسم
وأشهب من أىل مصر ،وغَتىم من أىل الشاـ والعراؽ ،ونقلوه عن ٚتاعة من مشاٮتو.
قاؿ ابن الصبلح :وقد خلط ُب كبلمو عرض ا١تناولة بعرض القراءةٍ ،ب قاؿ اٟتاكم :والذي عليو ٚتهور
فقهاء اإلسبلـ الذين أفتوا ُب اٟتراـ واٟتبلؿ -أهنم دل يرووه ٝتاعا.
وبو قاؿ الشافعي وأبو حنيفة وأٛتد وإسحاؽ والثوري واألوزاعي وابن ا١تبارؾ و٭تِت بن ٭تِت والبويطي
وا١تزين ،وعليو عديد من أئمتنا وإليو ذىبوا وإليو نذىب ،واهلل أعلم.
وأما إذا دل ٯتسكو الشيخ كتاب ،ودل يُعِْرهُ إياه فإنو منحط عما قبلو ،حىت إف منهم من يقوؿ :ىذا ٦تا ال
فائدة فيو ،ويبقى ٣ترد إجازة.
قلت :أما إذا كاف الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم ،أو شيء من الكتب ا١تشهورة فهذا كما لو ملكو
أو أعاره إياه واهلل أعلم.
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ولو ٕتددت ا١تناولة عن اإلذف ُب الرواية فا١تشهور أنو ال ٕتوز الرواية هبا ،وحكى ا٠تطيب عن بعضهم
جوازىا ،قاؿ ابن الصبلح :ومن الناس من جوز الرواية ٔتجرد إعبلـ الشيخ للطالب أف ىذا ٝتاعو واهلل
أعلم.
"إجازة" فهو أحسن  ،وٕتوز "أنبأنا" و"حدثنا" عند ٚتاعة
ويقوؿ الراوي باإلجازة" :أنبأنا" فإف قاؿ:
ً
من ا١تتقدمُت.
وقد تقدـ النقل عن ٚتاعة أهنم جعلوا عرض ا١تناولة ا١تقرونة باإلجازة ٔتنزلة السماع ،فهؤالء يقولوف:
"حدثنا" و"أخربنا " ببل إشكاؿ ،والذي عليو ٚتهور احملدثُت قدٯتا وحديثا أنو ال ٬توز إطبلؽ "حدثنا" وال
"أخربنا" بل يقيداف ،وكاف األوزاعي ٮتصص اإلجازة بقولو" :خربنا" بالتشديد.
نعم ىذا القسم الرابع الذي ىو ا١تناولة ،ومعٌت ا١تناولة :أف يناولو كتابا  ...يعطيو كتابا ،فإذا قاؿ لو:

ْارِوهِ عٍت فهذه ا١تناولة ،وىي أحيانا أيضا ُب نفس الوقت من القسم الثالث الذي ىو اإلجازة.

وىذا كما تقدـ ىو القسم األوؿ من أقساـ اإلجازة ،ىذه ا١تناولة ا١تصحوبة باإلجازة باإلذف بالرواية

عرض ا١تناولة
نقل اٟتاكم عن كثَت من ا١تتقدمُت العمل هبا ،ولكن قوؿ ابن الصبلح" :قد خلط ُب كبلمو ْ

بعرض القراءة" يقصد :أف اٟتاكم بعض من نسب إليهم ىذا القوؿ الذي ىو جواز العمل هبا إ٪تا جوزوا
عرض القراءة الذي ىو القسم الثاين ،فيقوؿ :إف اٟتاكم دل ٭ترر ىذا النقل  ...ىذا الكبلـ البن الصبلح -
رٛتو اهلل.-
ونقل اٟتاكم عن ٚتاعة كثَتين أهنم دل يرووه ٝتاعا ،وىو صحيح ليس بسماع  ...دل يرووه ٝتاعا أي:
ليس بسماع ىذا أف يعطيو كتابا ويقوؿ لو :اروه عٍت  ...منحط عن السماع ،لكن العمل على ىذا
والسيما كما ذكرت ُب العصور ا١تتأخرة .

وتكلم ابن كثَت على قضية إذا دل يناولو الكتاب ،ودل يُعِْرهُ إياه ،ىذا ىو الذي عليو العمل فيما بعد كما

ذكرت ُب اإلجازة.
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موضوع اإلجازة وا١تناولة بينهما ترابط فإذا دل يناولو كتابا ودل يعره إياه فهذا إ٪تا ىو إجازة فقط ،رجع إذل
القسم الذي قبلو ،وىذا ىو الذي عليو العمل ،ليس ىناؾ مناولة.
إذا جئت إذل شخص تريد أف تروي عنو اآلف ما يناولك كتابا إ٪تا يكتب لك ورقة ،أو يسجل لك
أجزت لك أف تروي عٍت.
كبلمو ُب مسجل أو رٔتا أذف لك إذنا بأف يقوؿُ :

ىذا ىو ا١توجود وليس ىناؾ مناولة اآلف ُب اإلجازة ،ا١تناولة مىت كانت؟ ُب العصور ا١تتقدمة ،وكلما

يتأخر الزمن؛ ألنو ال ٯتكن أف يناولك ٥تطوطات بكافة كتب السنة ما ٯتكن ىذا ،وإ٪تا ىي إجازات.
تكلم ابن كثَت بعد ذلك على قوية ماذا يقوؿ ،وما ذكرتو قبل قليل أهنم اصطلحوا على "أنبأنا" ُب
إف بُت ذلك فيقوؿ" :أنبأنا إجازة" فهو َح َسن ،وإال فإنو ال بأس باإلطبلؽ.
اإلجازة ،ويقوؿْ :

ونقل عن بعض احملدثُت أهنم أجازوا إطبلؽ "أخربنا" منهم أبو نُعيم يقوؿ :إنو نوعٌ من التدليس أف
يقوؿ" :أخربنا" أو "حدثنا باإلجازة" نوع من التدليس ،ونقل عن األوزاعي أنو خصها بػ"خربنا" ىذه ىي

ا١تناولة نعم ..
القسم الخامس المكاتبة
القسم ا٠تامس ا١تكاتبة :بأف يكتب إليو بشيء من حديثو فإنو أذف لو ُب روايتو عنو فهو من ا١تناولة
جوز الرواية هبا أيوب ومنصور والليث وغَت واحد من
ا١تقرونة باإلجازة ،وإف دل تكن معهما إجازة فقد ّ
فقهاء الشافعية واألصوليُت وىو ا١تشهور ،وجعلوا ذلك أقوى من اإلجازة اجملردة ،وقطع ا١تاوردي ٔتنع ذلك
واهلل أعلم ،-وجوز الليث ومنصور عن ا١تكاتبة أف يقوؿ" :أخربنا" و"حدثنا" مطلقا واألحسن أف يكوفتقديره با١تكاتبة.
ىذا القسم ا١تكاتبة حقو ُب اٟتقيقة أف يُقدـ على اإلجازة وا١تناولة ١تاذا؟ ١تاذا حقو أف يقدـ؟ ألنو أقوى

وب إليو ٓتط الشيخ أو ٓتط الذي كتب ،وىذا كما نعرؼ ٨تن ُعمل بو مىت؟
منهما كلها ،إذا َوثَ َق ا١تكتُ ُ
الكتابة مىت ُعمل هبا؟ منذ عهد الرسوؿ  كاف رسوؿ اهلل يكتب إذل اآلفاؽ ،ويكتب إذل الناس ،وأيضا
ٕٚٙ

الباعث الحثيث

كذلك ا٠تلفاء والصاحبة كتب بعضهم إذل بعض ،والتابعوف ،وُب صحيح البخاري وُب صحيح مسلم
الرواية بالكتابة ،وىي طريق مشهور حقو أف يقدـ لشهرة العمل هبا  ...شهرة الرواية هبا.
وىي أقوى بكثَت من اإلجازة ومن ا١تناولة؛ ألف ىذه يدخلها أمور ،أما ىذه الكتابة فإذا وثق الشيخ أو
وثق ا١تكتوب لو ٓتط الشيخ فهذه كافية ،أو ىذا عليو العمل ،وما ينقل من ا١تنع ىذا عن بعض األصوليُت
ا١تتأخرين ىذا ال التفات لو؛ ألنو ا١توجود ُب عصر الرواية :كتب فبلف إذل فبلف … كتب إذل ابن عباس
 ...كتب  ...موجود ُب صحيح البخاري وُب صحيح مسلم.
واحملدثوف على العمل هبا ،بل بعضهم جوز أف يقوؿ" :حدثنا" و"أخربنا" ُب الكتابة ،ىذا النقل عن
الليث بن سعد وعن منصور بن ا١تعتمر أهنما جوزا أف يقوؿ" :حدثنا" و"أخربنا" .نعم.
القسم السادس اإلعالم
القسم السادس اإلعبلـ :إعبلـ الشيخ أف ىذا الكتاب ٝتاعو من فبلف من غَت أف يأذف لو ُب روايتو
عنو ،وقد سوغ الرواية ٔتجرد ذلك طوائف من احملدثُت والفقهاء ،منهم ابن جريج وانقطع بو ابن الصباغ،
أعلَ َموُ بذلك وهناه عن روايتو عنو فلو روايتو،
واختاره غَت واحد من ا١تتأخرين حىت قاؿ بعض الظاىرية :لو ْ
كما لو هناه عن رواية ما ٝتعو منو

إف ىذه طريقة من طرؽ التحمل ،وىو أف يقوؿ :رٔتا ٬تلسوف ُب ٣تلس فيقوؿ الشيخ للتمليذ :أنا أروي
ىذا الكتاب ليُعلمو بذلك دوف أف يأذف لو بروايتو ،فهذا يقولوف٬ :توز الرواية هبذا كما ذكرت قبل قليل أنو
٬توز لو أف يروي عنو؛ ألنو ىذا العلم حق للجميع.

فإذا علم التلميذ أف الشيخ يروي ىذا فلو أف يروي عنو ىكذا ،ولكن ُب الغالب ىذه يعٍت مثلما نقوؿ
نادرة الوقوع ،الغالب أف يقع معها إذف بالرواية.
لكن لو افًتض أنو ليس معها إذف بالرواية أو رٔتا منعو من الرواية ،فهذا يقولوف :ىي طريقة من طرؽ
التحمل ،و٬توز أف يروي هبا أف يقوؿ :أعلمٍت فبلف مثبل كذا .نعم.
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القسم السابع الوصية
القسم السابع الوصية :بأف يوصي بكتاب لو كاف يرويو لشخص فقد ترخص بعض السلف ُب رواية
ا١توصي لو بذلك الكتاب عن ا١توصي ،وشبهوا ذلك با١تناولة وباإلعبلـ بالرواية.
بالوجادة ،واهلل
قاؿ ابن الصبلح :وىذا بعيد وىو إما ذلة عادل أو متأوؿ ،إال أف يكوف أراد بذلك روايتو ُ

أعلم.

نعم  ..الوصية :أف يوصي لو بالكتب كما نعرؼ ،عند الوفاة يوصي بكتبو إما البنو أو لفبلف ،وىو دل
يأذف لو ُب الرواية ودل ٮتربه أف ىذا روايتو .فيقوؿ ابن الصبلح -رٛتو اهلل :-إف الرواية هبا ضعيفة ،ولكن -
يعٍت -تلحق بالوجادة ،الوجادة ىذه أقساـ من الذي استقرأه الوصية مثل الوجادة يقوؿ :ألهنا خالية من
اإلذف ،أما إذا كاف معها إذف فتدخل ُب اإلجازة اليت سبق اٟتديث عنها.
القسم الثامن الوجادة
القسم الثامن :الوجادة :وصورتو أف ٬تد حديثا أو كتابا ٓتط شخص بإسناده فلو أف يرويو عنو على
سبيل اٟتكاية ،ويقوؿ :وجدت ٓتط فبلف ،حدثنا فبلف ويسنده ،ويقع ىذا أكثر ُب مسند اإلماـ أٛتد -
رٛتو اهلل -يقوؿ ابنو عبد اهلل :وجدت ٓتط أيب :حدثنا فبلف  ...ويسوؽ اٟتديث ،ولو أف يقوؿ :قاؿ
فبلف ،إذا دل يكن فيو تدليس يوىم الل ِق ّي.
قاؿ ابن الصبلح :وجازؼ بعضهم فأطلق فيو" :حدثنا" أو "أخربنا" وانتقد ذلك على فاعلو ،ولو أف
يقوؿ فيما وجد من تصنيفو بغَت خطو :ذكر فبلف ،وقاؿ فبلف أيضا ،ويقوؿ :بلغٍت عن فبلف فيما دل
يتحقق أنو من تصنيفو ،أو مقابلة كتابو ،واهلل أعلم.
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قلت :والوجادة ليست من باب الرواية ،وإ٪تا ىي حكاية عما وجده ُب كتاب ،وأما العمل هبا فمنع منو
طائفة كثَتة من الفقهاء واحملدثُت أو أكثرىم فيما حكاه بعضهم ،ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابو
جواز العمل هبا.
قاؿ ابن الصبلح :وقطع بعض احملققُت من أصحابو ُب األصوؿ بوجوب العمل هبا عند حصوؿ الثقة
بو ،قاؿ ابن الصبلح :وىذا ىو الذي ال يتجو غَته ُب األعصار ا١تتأخرة؛ لتعذر شروط الرواية ُب ىذا
الزماف ،يعٍت :فلم يبق إال ٣ترد وجادات.
قلت :وقد ورد ُب حديث النيب  أنو قاؿ:



أي ا٠تلق أعجب إليكم إٯتانا؟ قالوا :ا١تبلئكة ،قاؿ:

وكيف ال يؤمنوف وىم عند رهبم ،وذكروا األنبياء ،فقاؿ :وكيف ال يؤمنوف والوحي ينزؿ عليهم؟! قالوا:
فنحن؟ قاؿ :وكيف ال تؤمنوف وإنا بُت أخطركم ،قالوا  :فمن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :قوـ يأتوف من بعدكم
٬تدوف صحفا يؤمنوف ٔتا فيها . 
وقد ذكرنا اٟتديث بإسناده ولفظو بشرح البخاري وهلل اٟتمد ،ويأخذ منو من عمل بالكتب ا١تتقدمة
ٔتجرد الوجادة ٢تا ،واهلل أعلم.
ىذه الطريقة األخَتة من طرؽ التحمل وىي الوجادة :وىي مصدر من وجد ،وخبلصتها أف ٬تد ٓتط
الشيخ كتابا ،ويقسموهنا إذل قسمُت .ىنا نبلحظ من كبلـ ابن كثَت أهنا مقسومة إذل قسمُت:
القسم األول :أف ٬تد التلميذ ٓتط شيخو ،فهذه يظهر -واهلل أعلم -أهنا طرؽ من طرؽ الرواية مثل
وجدت ٓتط أيب ،فهذه طريقة من طرؽ الرواية.
قوؿ عبد اهلل ابن اإلماـ أٛتد ،كثَتا ما يقوؿ:
ُ

أما إذا كاف الواجد بعد عصر الشيخ ،أي :دل يدركو فهذه حكاية ٣ترد حكاية .أنت تقوؿ اآلف:

نبلحظ الذي يقرأ ُب كتاب (هتذيب التهذيب) كثَتا ما يقوؿ ابن حجر :وجدت أو قرأت ٓتط الذىيب،
فهذه وجادة ولكنها ليست رواية ،وإ٪تا ىي حكاية؛ فليس معو إذف وليس معو إعبلف ،وليست من طرؽ
التحمل.
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أما إذا كاف الواجد ىو التلميذ فهذا يظهر رل -واهلل أعلم -أو يظهر أهنا طريقة من طرؽ الرواية ،أي:
يروي عن أبيو أو عن شيخو ما وجده ٓتطو؛ فإف الوجادة على قسمُت :قسم ٬تده التلميذ ٓتط شيخو،
وقسم ٬تده َمن بعده ٦تن دل يدركو فهذه ليست من باب الرواية وإ٪تا ىي باب اٟتكاية.

ومثلما نقوؿ اآلف قاؿ ابن تيمية :قاؿ فبلف ،قاؿ فبلف٨ .تن دل نسمعو منهم ،قاؿ ابن القيم ... :قاؿ

ابن حجر :قاؿ فبلف مثبل ،فهذه حكاية عن قولو يصح مىت وثقنا باٟتكاية ،مىت وثقنا بأف ىذا من تأليف
فبلف؛ و٢تذا يلزـ الباحثوف واحملققوف للكتب أف يذكر عنواف باسم توثيق نسبة الكتاب إذل ا١تؤلف ،كما
نعرؼ ىناؾ كتب اختلف ىل من تأليف فبلف ،مثل مثبل (اإلمامة) البن قتيبة ىل ىو من تأليفو أو ليس
من تأليفو وىناؾ كتب نسبت إذل أصحاهبا خطأ مثل مثبل األذكياء ينسب أحيانا البن القيم اٞتوزية وليس
ىو من تأليفو .ا١تهم أنو التوثق من صحة الكتاب ومن صحة الكبلـ ىذا ال بد منو ،وىناؾ بعض األجزاء
نسبت إذل أصحاهبا خطأ إذل من نسبت إليو خطأ ،فإذا وثقنا وصح النقل عن الكتاب أف نقوؿ :قاؿ
فبلف ،أو ذكر فبلف و٨تو ذلك.
ىذه ىي أقساـ التحمل ،ىناؾ كلمة كما نبلحظ أكثر الكبلـ ا١توجود ُب طرؽ التحمل إ٪تا ىو فيما
حدث ُب العصور ا١تتأخرةٔ ،تعٌت :الذي أريده ىنا أف حاجة طالب العلم ُب نقد األسانيد إ٪تا ىو إذل
القسمُت األولُت ،و٫تا :السماع من لفظ الشيخ أو القراءة من لفظ الشيخ.
وما عدا ذلك فما يصادفو منو قليل  ...منو الشيء القليل ُب ا١تكاتبة ،ومنو ُب اإلجازة ا١تصحوبة
با١تناولة ،وما عدا ذلك فإ٪تا ىو ُب العصور ا١تتأخرة حُت كثرت واشتدت اٟتاجة لذلك ودل يكن ىناؾ
فإذا بالنسبة لنقل السنة أكثر ما ٖتتاج إليو
حاجة إذل القراءة والضبط؛ ألف ا١تقصود بقاء سلسلة اإلسنادً .
ُب القسمُت األولُت والثالث والرابع الذي ىو ا١تناولة أو اإلجازة ا١تقرونة با١تناولة يردا أحيانا.
وكذلك بالنسبة للكتابة أيضا موجود لكن كما ذكرت األكثر واألعم واألغلب ُب عصر الرواية إ٪تا ىي
كانت الرواية بأي طريقة؟ إما بالسماع من لفظ الشيخ ،أو بالقراءة على الشيخ ،والذي ينبغي االىتماـ بو
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ىي صيغ األداء :حدثنا ،أخربنا ،عن ،قاؿ ،ذكر ،لقضايا اإلرساؿ والتدليس ،وىذا ىو الذي ينبغي
االىتماـ بو.
أما كيف ٖتمل الشيخ فهذا يعٍت كما ذكرت ٨تتاج إليو ُب القسمُت األولُت بالنسبة لعصر الرواية،
وبالنسبة كذلك للكتابة ،وا١تناولة على شيء قليل مع اإلجازة بالنسبة للمناولة.
وأما ما عدا ذلك فكما تروف النقل عن األصوليُت ،وكذلك شرح ما عليو ا١تتأخروف ،ىذا ا١تتعلق بطرؽ
التحمل ال بأس.

النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطو وتقيده
اختالف السلف في كتابة الحديث وعدم كتابتو
النوع ا٠تامس والعشروف :كتابة اٟتديث وضبطو وتقيده:
قد ورد ُب صحيح مسلم عن أيب سعيد -رضي اهلل تعاذل عنو -مرفوعا  :من كتب عٍت شيئا سوى
فليمحو . 
القرآف
ُ

قاؿ ابن الصبلح :و٦تن روينا عنو كراىة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد

ُب ٚتاعة آخرين من الصحابة والتابعُت.
قاؿ :و٦تن روينا عنهم إباحة ذلك أو فعلو -عل ّي وابنو اٟتسن وأنس وعبد اهلل بن عمرو بن العاص -

رضي اهلل تعاذل عنهمُ -ب ٚتاعة آخرين من الصحابة والتابعُت.

قلت :وثبت ُب الصحيحُت أف رسوؿ اهلل  قاؿ  :اكتبوا أليب شاة  وقد ٖترر ىذا الفصل ُب
أوائل كتابنا (ا١تقدمات) -وهلل اٟتمد.-
قال البيهقي وابن الصالح وغير واحد :لعل النهي عن ذلك كاف حُت ُٮتاؼ التباسو بالقرآف ،واإلذف
فيو حُت أُِمن ذلك ،واهلل أعلم.
ٕٔٛ

الباعث الحثيث

وقد حكي إٚتاع العلماء ُب العصائر ا١تتأخرة على تسويغ كتابة اٟتديث ،وىذا أمر مستفيض شائع
ذائع من غَت نكَت.
ىذا بالنسبة لكتابة اٟتديث وضبطو وتقيده من النوع ا٠تامس والعشروف ابتدأه ابن كثَت تبعا البن
الصبلح -رٛتو اهللُ -ب قضية اختبلؼ السلف -رضواف اهلل عليهمُ -ب كتابة اٟتديث أو عدـ كتابتو٨ ،تن
نعرؼ ورد اٟتديث ا١تشهور "ال تكتبوا عٍت" حديث أيب سعيد الذي أخرجو اإلماـ مسلم ُب صحيحو" :وال
فليمحو . 
تكتبوا عٍت" قولو   ال تكتبوا عٍت غَت القرآف ،ومن كتب عٍت غَت القرآف
ُ

فهذا اٟتديث جاء ما يعارضو وىو قولو ُ ب حديث الوداع  :اكتبوا أليب شاة  وقوؿ أيب ىريرة

  ليس ىناؾ أحد من أصحاب رسوؿ  أكثر رواية مٍت غَت عبد اهلل بن عمرو بن العاص؛ فإنو كاف
يكتب وال أكتب . 
فهذاف اٟتديث اف وأمثا٢تما أيضا أحاديث أخرى تدؿ على وقوع الكتابة ُب عصر النيب



للحديث،

وٚتع العلماء بُت النهي وبُت اإلذف ّتموع ٥تتلفة ،منهم من ٬تعل اٟتديث -حديث أيب سعيد -ىذا
موقوفا عليو من كبلمو.
ومنهم من يقول :النهي عن الكتابة إ٪تا ىو ١تن كتب اٟتديث مع القرآف ُب صحفة واحدة ،أي:
خشية ُب أوؿ األمر أف ٮتتلط اٟتديث بالقرآف الكرًن.
ومنهم من يقول -وىذا عول عليو كثير من العلماء :-أف النهي كاف ُب أوؿ األمر من أجل أف
٭تفظوا القرآف ويضبط القرآف ويكتبٍ ،ب بعد ذلك أذف بالكتابة.
ىذا ما جاء عن الرسوؿ  وبالنسبة للصحابة ،وأيضا منهم من كره الكتابة ،منهم عمر ،ونقل أيضا
عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وأيب موسى هنيهم عن الكتابة ،ومنهم من إذا رأى ابنو أو غَته يكتب مزؽ
الكتاب.
وورد اإلذن بالكتابة عن بعض الصحابة :علي كاف لو صحيفة ُب سيفو اليت فيها العقل وفكاؾ
األسَت ،وكذلك أيضا عبد اهلل بن ع مرو بن العاص ،ىناؾ صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة ،وكذلك أيضا

ٕٕٛ

الباعث الحثيث

بعض الصحابة ،وكذلك استمر الصراع ،أو مثل ما تقوؿ :االختبلؼ ُب الكتابة ،حىت بعد عصر الصحابة
ُب عصر التابعُت ،حىت من بعدىم كاف بعض السلف ينهي عن الكتابة ،و٢تم ُب ذلك أسباب ،منها:
خشوا أف يضعف اٟتفظ ،وأف يعتمد الناس على الكتابة ،ويقولوف ٢تم عبارات:
العلم ما حواه الصدر ال ما حواه ِ
الق َمطر.
ويقول أيضا :إف الكتابة تؤدي إذل أف ينتشر العلم عند من يستحقو ،حىت نقل عن األوزاعي أنو يقوؿ:
كاف العلم ُب صدور الرجاؿ ،أي معٌت قولو :مهيبا أو كذا فلما صار إذل الكتب أبتذؿ ،أو ٨تو ذلك.
فاختبلؼ هني ىؤالء عن الكتابة لو أسباب عديدة لكن كما قاؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل :-ما زالت
الكتابة تزحف ،واإلذف هبا بكثَت حىت استقر اإلٚتاع على ٕتويز الكتابة ،وال سيما كما قالو بعض العلماء
بعد أف تأخر الزمن عن رسوؿ



وطالت األسانيد ،وخشي من الغلط ،فصارت الكتابة ىي ا١تتعينة كما

تقدـ قبل قليل أف بعض العلماء ال ٭تدث إال من كتاب فضبل عن اإلذف ُب الكتابة ،ال بد من الكتابة
لطوؿ األسانيد وا٠تشية من الغلط.
يقول ابن كثير :إٚتاع العلماء ُب األعصار ا١تتأخرة على تسويغ كتابة اٟتديث ،والنهي عن الكتابة أيا
كاف سببو انتهى ،معٌت زمنو :سواء كاف ُب عصر الرسوؿ أو ُب عصر الصحابة ،أو ُب عصر من بعدىم.
نعم ،اآلف سيدخل ُب بعض القضايا ا١تتعلقة بالكتابة ،إرشادات أكثرىا ٪تر عليها مرورا ،ولكنها قد
تفيد ُب عملنا ٨تن ،وُب ْتوثنا وُب كتابتنا ٨تن.
ما ينبغي لكاتب الحديث أو غيره
فإذا تقرر ىذا فينبغي لكاتب اٟتديث أو غَته من العلوـ أف يضبط ما يُ ْش ِك ُل عليو ،أو قد يشكل على

بعض الطلبة ُب أصل الكتاب لفظا وشكبل وإعرابا على ما ىو مصطلح عليو بُت الناس ،ولو قيد ُب
اٟتاشية لكاف حسنا وينبغي توضيحو.

ٖٕٛ

الباعث الحثيث

ويكره التدقيق والتعليق بالكتاب بغَت عذر ،قاؿ اإلماـ أٛتد البن عمو حنبل وقد رآه يكتب دقيقا :ال
تفعل فإنو يكوف كأحوج ما تكوف إليو.
ىذه بعض اإلرشادات بالنسبة للكاتب ،منها :أف يضبط العلماء ،والضبط على قسمُت :منهم من
٭تب أف يضبط كل شيء ،يضبط كتابتو.
فنجد بعض ا١تخطوطات مضبوطة ،كل الكلمات مضبوطة ولكن ىذا قليل ،ومنهم من ال يضبط
شيئا٧ ،تد ُب ا١تخطوطات كتابة فقط ،بل بعض ا١تخطوطات يعرفها الطبلب ا١تتخصصوف ُب ا١تخطوطات
كل زمن لو مصطلحاتو بالنسبة للكتابة.
بعض ا١تخطوطات ال ٕتد منها نقط أصبل ،فقط حروؼ كلمات ،وال ٕتد نقط وال شكل ،وبعض
العلماء يقوؿ :اضبط ما يُ ْش ِكلٕ .تد بعض العلماء ُب بعض ا١تخطوطات اليت كتبها األئمة يضبطوف إذا
كانت الكلمة مشكلة يضبطوهنا بالشكل.
وىذا ىو الذي ينبغي ىذا ىو الوسط؛ ألف كثرة الضبط قد تؤدي إذل الغلط .أنا الحظت ىذا بعض
من يبالغ ُب الضبط غالبا ما يقع ُب الغلط ،قد يضبط كلمةً غلطا ،فإذا كاف الضبط على ما يشكل فقط
كاف أجود ،وبعضهم يزيد.

الضبط يسمونو  ...الضبط ضبطاف :ضبط بالقلم الذي ىو شكل فقط ،وضبط باٟتروؼ ،أي :يقوؿ
ىو كذا وكذا وكذا ،أي :بكسر العُت أو با١تعجمة أو با١تهملة أو بكذا ،ىذا يسمونو الضبط باٟتروؼ.
والنوع األوؿ الضبط بالشكل ،والسائد ىو الضبط باٟتروؼ ،فيوجد أحيانا وبعضهم يضبط بطريقة
ثالثة ،وىي أف ينقل الكلمة إذل اٟتاشية مفصولة اٟتروؼ كذا ١تزيد الضبط ،وىذا يدركو من يعاين أو يقرأ ُب
ا١تخطوطات ،أو يقوـ بتحقيق كتاب.
نعم ،ويقوؿ :ينبغي توضيحو .توضيح ماذا؟ توضيح ا٠تط ،يكره التدقيق والتعليق .التدقيق ما ىو؟
ا٠تط الدقيق.

ٕٗٛ

الباعث الحثيث

أما التعليق فهذه طريقة لبعض العلماء ،التعليق اضطروا إليو أثناء الرواية ،أثناء ٖتديث الشيخ يسرع ُب
الكتابة يسموهنا التعليق ،فتأٌب الكلمات مثل أي لغة اليت ىي مشبوكة ،بعض اللغات غَت العربية ،لكن
بالعربية أيضا أحيانا يشبكوف الكلمات.
كاف ابن تيمية -رٛتو اهلل -يقولوف :ٯتسك القلم من أوؿ السطر وال يطلقو ،ما يرفعو إال ُب آخر
السطر.
يقوؿ :إف ىذا يؤدي إذل ُعسر القراءة ،ولكن يضطره أحيانا ىو كما تعرفوف ألف الواسطية يقولوف :بُت

صبلة الظهر وبُت صبلة العصر ،بعض رسائلو كتبها كلها إجابة ُب ٣تلس واحد ،يضطر إذل السرعة يسمونو
التعليق ،التعليق يعٍت :شبك الكلمات ،والتدقيق :ىو دقة الكتابة.
ويقولوف :يكره أف تكتب  ...حىت قاؿ بعض اإلخواف ١تا رأى ا٠تط دقيق قاؿ :ىذا ما يصلح ترويو
علم ،ولكن اآلف ْ-تمد اهلل -جاء التكبَت ،واستجدت أمور.

فكما ذكر ىن ا التدقيق ،يقوؿ اإلماـ أٛتد" :ٮتونك أحوج ما تكوف إليو" ما معٌت كبلمو؟ يقوؿ :إنو
تقدـ بك العمر وضعفت قواؾ ومنها البصر ،فإف ما كتبتو ُب شبابك قد ال تستطيع قراءتو ُب كربؾ ،فيُنصح
بتوضيح الكتابة .نعم.
إرشادات لكاتب الحديث
قاؿ ابن الصبلح :وينبغي أف ٬تعل ب ُت كل حديثُت دائرة ،و٦تن بلغنا عنو ذلك :أبو الزناد ،وأٛتد بن
حنبل ،وإبراىيم اٟتارذي ،وابن جرير الطربي.
قلت :قد رأيتو ُب خط اإلماـ أٛتد بن حنبل -رٛتو اهلل تعاذل ،-قاؿ ا٠تطيب البغدادي :وينبغي أف
ط نُقطة.
يًتؾ الدائرة غفبل ،فإذا قابلها َنق َ
قاؿ ابن الصبلح :ويكره أف يكتب عبد اهلل بن فبلف فيجعل عبد ُب آخر سطر واٞتبللة ُب أوؿ
السطر ،بل يكتبها ُب سطر واحد.
ٕ٘ٛ

الباعث الحثيث

قاؿ :وليحافظ على الثناء على اهلل والصبلة والسبلـ على رسولو ،وأف تكرر فبل يسأـ فإف فيو خَتا
كثَتا.
قاؿ :وما ُوجد من خط اإلماـ أٛتد من غَت صبلة فمحموؿ على أنو أراد الرواية.
قاؿ ا٠تطيب :وبلغٍت أنو كاف يصلي على النيب  نطقا ال خطا.

قاؿ ابن الصبلح :وليكتب الصبلة والتسليم ٣تددة ال رمزا ،قاؿ :وال يقتصر على قولو :عليو السبلـ،
يعٍت :وليكتب  واضحة كاملة.
شدد
وقاؿ :وليقابل أصلو بأصل معتمد ومع نفسو ،أو غَته موثوؽ بو ضابط ،قاؿ :ومن الناس من ّ

وقاؿ :ال يقابل إال مع نفسو ،وىذا مرفوض مردود.

قد تكلم الشيخ أبو عمر على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغَت ذلك من االصطبلحات
ا١تطردة ا٠تاصة ما أطاؿ الكبلـ فيو جدا ،وتكلم على كتابة "حاء" بُت اإلسنادين ،وأهنا حاء مهملة من
التحويل ،أو اٟتائل بُت اإلسناد ،أو عبارة عن قولو اٟتديث.
قلت :ومن الناس من يتوىم أهنا خاء معجمة أي :إسناد آخر ،وا١تشهور األوؿ ،وحكى بعضهم
اإلٚتاع عليو.
ىذه بعض التعليمات من ابن الصبلح ،وابن الصبلح يعترب مرجع ُب ىذا اٞتانب الذي ىو بالنسبة
لتعليمات أو إرشادات ل لكتابة ،ويستفيد أكثر ما يستفيد منها ٨تن ُب قراءة ا١تخطوطات وال سيما ما
حذفو ابن كثَت من قولو ما يتعلق بالتخريج والتضببيب والتصحيح ،وغَت ذلك من االصطبلحات ،ىذه
االصطبلحات ٢تم حُت يصححوف أو حُت يضربوف على كلمة ،أو حُت يريد أف يبُت أهنا صواب أو يبُت
أهنا خطأ أو يشكك فيها ،أو حُت يريد أف يكتب شيئا ُب اٟتاشية.
وذكر من االصطبلحات أف يفصل بُت كل حديثُت ،ىذه تعترب نوعا من تنسيق الكتابة ،استجد اآلف
أمور منها :عبلمات الًتقيم ،ومنها عبلمات التنصيص بُت قوسُت ،ومنها عبلمات البياف أي :النقطتُت
البيانيتُت ،ومنها مثبل بُت الشرطتُت الكلمات ا١تعًتضة ،ىذه اصطبلحات.

ٕٛٙ

الباعث الحثيث

وكاف عندىم اصطبلح أف يضعوا بُت كل حديثُت  ...يفصل بُت كل حديثُت بدائرة ،وقاؿ ا٠تطيب:
٭تسن أف يًتكها فراغ من أجل أنو عند ا١تقابلة يضع نقطة من أجل أف يعرؼ أين بلغ ُب ا١تقابلة.
وكذلك اصطبلح -مثبل -يقوؿ :ال ٭تسن أف تكتب "عبد" ُب آخر السطر ولفظ اٞتبللة ُب أوؿ
السطر التارل ،أو تكتب مثبل الدارقطٍت فتكتب "الدار" ُب آخر السطر و"قطٍت" ُب أوؿ السطر ،أي:
الكلمات ا١تركبة تكتب ٚتيعا لئبل يقع فيها غلط.
وكذلك بالنسبة للصبلة على النيب والتسلم والًتضية على الصحابة ال ينبغي أف يرمز ٢تا ،أو أف تغفل،
بعضهم يكتب "ص" أو "و" أو يكتب "صلعم" حىت بعضهم يقرأىا "صلعم" ىكذا.
ىذا ما يصح لو افًتضنا أهنا ُكتبت رمزا فنُطْ ًقا عند القراءة ينبغي أف تقرأ؛ ألنو بعضهم ٮتفف أياـ
احتاجوا إذل الورؽ ،وكذا رٔتا يرمزوف ٢تا رمزا فيقولوف :ينبغي أف يقرأىا نطقا إذا كاف يقرأ قراءة.
وكذلك بالنسبة للمقابلة إذا كتب الراوي نسخة من األصل ،يقولوف :ينبغي أف يقابل على ىذا األصل
إما بنفسو كما يشدد بعضهم ويشًتط ىذا ،أو عن طريق شخص آخر ،ونسميها ا١تقابلة.
ىذه من أعظم ما يكوف بالنسبة لئلرشادات ،يقولوف :الكتاب إذا نُسخ ٍب دل يعارضٍ ،ب نُسخ ٍب دل

سخ ما يلبث أف ٮترج كتاب آخر غَت الكتاب األوؿ.
يعارض ،يعٍت :نَ ْس ٌخ وراء نَ ٍ

وىذا صحيح أنت اآلف أكتب  ...لو قيل لك :انقل ىذه الصفحة إذا نقلتها ٍب قرأهتا مع شخص

ستجد أنو سقط منك كلمة كذا ،وكلمة كذا ،فيلحقوهنا ويسموف ىذه ا١تقابلة.
ويكتب بعضهم "بلغ" بلغ مقابلةً ،ىذه اصطبلحات يشاىدىا من يقرأ ُب ا١تخطوطات ،وكثَت ما
يسمونو سبق النظر أو انتقاؿ البصر ،أحيانا تأتيك كلمة ُب سطر وكلمة ٢تا مشاهبة بعد سطر أو سطرين،
فالبصر ينتقل إذل الكلمة الثانية فتسقط ،ىذا كثَت جدا ُب ا١تخطوطات.
عند ا١تقابلة يتبُت أف بعض ا٠تطاطُت وبعض الكتاب أسقط سطرين أو ثبلثة وسببو ما ذكرت ،بل وقع
ىذا ُب الرواية  ...عند الرواية ،وىذا من عيوب التحديث من الكتاب ،ىذا موضوع طويل.
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ا١تهم أنو ىذا بالنسبة للمقابلة ضرورية جدا ،أنت اآلف لو تقدـ معروض لدائرة أو لشخص أو ١تؤسسة
ال بد من إعادة قراءتو والتدقيق فيو ،فستجد أنك أخطأت ُب كلمة أو سقط منك كلمة ،فهذا ىو الذي
يسمونو ا١تقابلة.
ىناؾ فيو مصطلح عند العلماء كتابة "ح" ىذه بُت اإلسنادين ،وىذه استخدمها اإلماـ مسلم كثَت
والبخاري أحيانا وأبو داود ،وموجودة ُب صحيح ابن خزٯتة ،موجودة ُب غالب كتب السنة ،ىذه يسموهنا
حاء التحويل.
منهم من يقول :إهنا ٥تتصرة من حائلٖ :تُوؿ بُت إسنادين ،ومنهم من يقوؿ٥ :تتصرة من صح أي :أف

اإلسناد الثاين صحيح ،ال تظنو غلطا ،ال تظن فيو تسقطا؛ فأنا تعمدت ذلك أف أحيل إسناد على إسناد.

ومنهم من يقول٥ :تتصرة من كلمة اٟتديث؛ فإف اإلسناد األوؿ إذا قطعو كأنو يقوؿ :اٟتديث
اٟتديث ،وبعضهم يقوؿ :إف بعض الناس توىم أهنا خاء معجمة أي :إسناد آخر ،وليس ىذا بصحيح ،إهنا
حاء وىي تفيد التحويل أي :يقوؿ -مثبل -مسلم :حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم -مثبل -عن أيب معاوية ح
وحدثنا ٤تمد بن بشار عن مثبل ٭تِت بن سعيد القطاف ح ،أو يقوؿ :كلهم عن األعمش.
فبدؿ أف يقوؿ :حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم عن أيب معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن علقمة عن ابن
مسعود ،يذكر اإلسناد ُب كل مرة يقطعو ويكتب كلمة أو حرؼ ح ،و٬تمع اٞتميع عند األعمش ،ىذا
يسمونو التحويل ،نبو عليو ابن كثَت -رٛتو اهلل.-
س :أحسن اهلل إليكم ما صحة حديث" :من كاف بو شعر فليُ ْك ِرْموُ" وما معناه؟

ج :أما صحتو ما أدري -واهلل -اآلف وأستحضر ،لكن بالنسبة ١تعناه ىو أنو يقوؿ :الشخص إذا ترؾ

شعره فبل ينبغي لو أف يًتكو يتشعث ويعلق بو الغبار والعرؽ يكرمو؛ و٢تذا اإلماـ أٛتد نقل عنو أنو كاف
يقوؿ :لو استطعنا … الشعر ٭تتاج إذل مئونة ،يعٍت يقوؿ :إنو ٭تتاج إذل مئونة ،يعتذر ىو عن قص شعره؛
ألف الرسوؿ  كاف لو ُٚتة ،كاف لو شعر ،يطيل شعر رأسو ،ولكنو يعتٍت بو يدىنو ،ىذا ىو إكراـ الشعر

العناية بو ،وعدـ تركو -يعٍت -يتشعث ويغرب ويتّسخ ىذا ىو إكراـ الشعر
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س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ما ىو الراجح لديكم ُب حديث" :٭تمل ىذا العلم من كل
خلف عدولو".
ج :أما بالنسبة لصحة اٟتديث فجمهور العلماء يروف أنو ال يصح ،والتكلف ُب ىذا الباب ال ينبغي،
ال يصح ،ىذا اٟتديث دل يصح.
س :أحسن اهلل إليكم ،ما ىي الكتب اليت يُعتمد عليها ُب ٘تييز الصحيح من الضعيف

ج :الكتب اليت يعتمد عليها ُب التمييز ىذا ما ىو معروؼ عند العلماء ،أىم كتابُت ما مر بنا و٫تا

صحيح البخاري وصحيح مسلم ،اعنت هبما وتفقو فيهما ،وستجد فيهما خَتا كثَتا.
ٍب ما بعد ذلك ىناؾ كتب اىتمت بالصحيح كما تقدـ يوجد فيها زوائد على البخاري ومسلم ،مثل:
ا١تستخرجات ومثل صحيح ابن حباف وصحيح ابن خزٯتة ىذه الكتب اليت يعتمد عليها ُب التصحيح
والتضعيف نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،أفيدونا عمن يقوؿ :ال فائدة من أخذ اإلجازات ُب ىذه األزماف
ج :إذا أردت فائدة ،ما ُب فائدة ،ما ينبغي أف نكوف نغمض أعيننا ،ا١تهم ما ُب فائدة ،اإلجازة ليس
فيها فائدة علمية ،ولكن فيها ارتباط وحنُت إذل ا١تاضي ،وتشبو باألئمة ،ويعٍت :التصاؽ بكتب السنة.
وبا١تناسبة ليس الذي يُروى ليس كتب السنة فقط كتب التفسَت ،وكتب اللغة ،وكتب األدب ،والدواوين

كلها تُروى باإلجازات.

٭تدث
معروؼ عند العلماء -رٛتهم اهلل -أهنم مثبل ا٠تطيب البغدادي عندما ألف كتابو ٭تدثو ٖتديثاّ ،

بو ٖتديثا ويُروى عنو ،فلم تقتصر الرواية فقط على كتب السنة.

فا١تقصود أف اإلجازات رأيي فيها أهنا من ىذا الباب ،وليس فيها فائدة علمية ال من جهة ضبط

الكتب ،وال من جهة الصحة والضعف .
س :أحسن اهلل إليكم ،ىل ما قالو الرسوؿ  أو فعلو قبل بعثتو من سنتو.
ج :ال ،ما كاف قبل بعثتو ليس من السنة ،إ٪تا السنة ما بُعث بو  ىذا الذي يظهر رل
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س :أحسن اهلل إليكم ،ما الشرط الذي اشًتطو النسائي وليس عند البخاري ومسلم
ج :ما ُب شرط عند النسائي اشًتطو وليس عند البخاري ومسلم ما ُب شرط ،لكن كاف -رٛتو اهلل-
لو رأي ُب بعض احملدثُت ،ىذا الذي جعل مثل ىذه الكلمة تشتهر ،لو رأي ُب بعض احملدثُت رٔتا ٮتالف
فيو البخاري ،رٔتا يتكلم ُب بعض رجاؿ البخاري ،وإال ليس لو شرط غَت ما اشًتطو البخاري ومسلم.
س :أحسن اهلل إليكم ،السؤاؿ األخَت يقوؿ :ىل لديكم فضيلة الشيخ إجازات ُب اٟتديث؟
ال ،ما لدي إجازات ُب اٟتديث
أحسن اهلل إليكم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتيعن.
صل على سيدنا ٤تمد.
سبحانك وْتمدؾ أستغفرؾ اللهم وأتوب إليك اللهم ّ

النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث
اشتراط الرواية من حفظ الراوي


اٟتمد رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
قاؿ -رٛتو اهلل تعاذل:-
النوع السادس والعشروف :صفة رواية اٟتديث :قاؿ ابن الصبلح :شدد قوـ ُب الرواية ،فاشًتط بعضهم
أف تكوف الرواية من حفظ الراوي أو تذكره ،وحكاه عن مالك وأيب حنيفة وأيب بكر الصيدالين ا١تروزي
الشافعي ،واكتفى آخروف وىم اٞتمهور بثبوت ٝتاع الراوي لذلك الذي يُ ْس َمع عليو ،وإف كاف ٓتط غَته،

وإف غابت عنو النسخة ،إذا كاف الغالب على الظن سبلمتها من التبديل والتفسَت.
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سخ دل تقابل ٔتجرد قوؿ الطالب :ىذا من روايتو من غَت تثبيت ،وال
وتساىل آخروف ُب الرواية من نُ ٍ

نظر ُب النسخة ،وال تفقد طبقة ٝتاعة .قاؿ :وقد عدىم اٟتاكم ُب طبقات اجملروحُت.

فرع :قاؿ ا٠تطيب البغدادي :والسماع على الضرير أو البصَت األمي إذا كاف مثبتا ٓتط غَته ،أو قولو
فيو خبلؼ بُت الناس ،ومن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازىا .
فرع آخر :إذا روى كتابا كالبخاري -مثبل -عن شيخوٍ ،ب وجد نسخة ُب يديو ليست مقابَلة على
أصل شيخو ،أو دل ٬تد أصل ٝتاعو فيها عليو ،لكنو تسكن نفسو إذل صحتها اتفق ا٠تطيب عن عامة أىل
اٟتديث أهنم منعوا من الرواية بذلك ،ومنهم الشيخ أبو ناصر بن الصباغ الفقيو ،وحكى عن أيوب و٤تمد
بن بكر الربثاين أهنما رخصا ُب ذلك.
قلت :وإذل ىذا أجنح -واهلل أعلم -وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصبلح ،فقاؿ :إف كانت لو من
شيخو إجازة جازت روايتو واٟتالة ىذه.


اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
ُب النوع السادس والعشرين تكلم ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -على قضايا تتعلق برواية اٟتديث ،وأكثر
ما ذكره وسيذكره تتعلق بالرواية أي :رواية النسخ أو رواية الكتب الثابتة ا١تعروفة ،مثل :رواية صحيح
البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن البيهقي.
ابتدأ ىذه األمور اليت ذكرىا ُب صفة رواية اٟتديث أف بعض األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -اشًتطوا -
ومنهم اإلماـ مالك منسوب إليو -أف يكوف الراوي ٭تفظ حديثو ،فإف دل يكن ٭تفظ حديثو دل ٬تز لو أف
يرويو وإف كاف من كتابو ،ال بد أف ٭تفظ اٟتديث ،وال يصح لو أف يرويو وإف كاف معو كتاب فيو أحاديثو.
وعللوا ذلك حىت قاؿ بعضهم :أخشى أف يكوف ُغَت فيو وىو ال يعلم .شددوا ُب ذلك من باب
احملافظة على الرواية ،ولكن ٚتهور العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -على أف الراوي إذا كاف ضابطا لكتابو،
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حافظا لو من التغَت والتبديل فإنو يصح لو أف يروي منو ،وإف كاف غَت حافظ ١تا فيو .اٟتفظ عندىم
حفظاف :حفظ صدر ،وحفظ كتاب.
وىذه القضية األوذل ىذه موجودة بكثرة ُب عصر الرواية :أف يكوف الراوي حفظو ُب شيء فيو نقص ُب
الغالب ،منهم من ٭ت فظوف لكن يكوف ُب حفظهم شيء ،فيكوف االعتماد على ما ُب كتبهم كما مر بنا
باألمس.
فهذه القضية األوذل ىذه ببل شك ٢تا صلة بالرواة ُب عصر الرواية٧ ،تد ىذا ُب كتب اٞترح والتعديل
مثل ذلك ،ذكروا أف يونس بن يزيد أحد كبار أصحاب الزىري ،يقولوف :إف وكيعا لقيو فذاكره ،فما رأيتو
يقيم ثبلثة أحاديث أو ٨تو ىذه العبارة ،ووصفو بسوء اٟتفظ ،واألمر كما قاؿ وكيع -رٛتو اهلل تعاذلُ :-ب
حفظو شيء يونس بن يزيد وىو من كبار أصحاب الزىري ،السبب ُب ذلك أف االعتماد على كتابو ُب
الرواية ،حىت أف من كبار تبلمذتو ابن ا١تبارؾ يقوؿ :كتابو أصح يقرر ذلك ،ومع ىذا فهو من كبار أصحاب
الزىري -رٛتو اهلل تعاذل ،-ويقولوف :إنو ُب حفظو شيء.
فا١تقصود أف األمر األوؿ ىذا لو صلة بالنقد ُب عصر الرواية وما بعده ،سيذكره أو أكثره ُب السماع
بعد عصر الرواية ُ ...ب ٝتاع الكتب مثل ما ذكره -نعم -قبل ىذا ُب الفرع ُب األمر السابق.
يقوؿ" :وتساىل آخروف ُب الرواية من نُسخ دل تقابل" قبل ىذا قولو" :واكتفى آخروف وىم اٞتمهور
بثبوت ٝتاع الراوي لذلك الذي يُ ْس َمع عليو وإف كاف ٓتط غَته وإف غابت عنو النسخة إف كاف الغالب

على الظن سبلمتها من التبديل والتغَت".

ِ
نسخة
األوزاعي -رٛتو اهلل تعاذل -ىذا ببل شك قوؿ اٞتمهور :أنو يكفي أف يروي ،يعٍت :ولو من
غَته .ىذه فيها كبلـ للعلماء -رٛتو اهلل تعاذل -إذا كاف لو ٝتاع و ِأمن من سبلمتها من التغيَت والتبديل.
وبعض العلماء يشدد ُب ذلك ،األوزاعي -رٛتو اهلل -فقد كتابو من ٭تِت بن أيب كبَت فقاؿ لو بعض

تبلمذتو :النسخة موجودة عند فبلف أو كذا ،فأىب -رٛتو اهلل تعاذل -وقاؿ٨ :تدث ٔتا حفظنا من ىذا
الكتاب ،يعٍت :كتابو الذي ضاع.
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وىذا كلو داخل ُب موضوع التلقُت ،التلقُت خبلصتو :أف الراوي ال ٭تدث إال ٔتا ٝتعو ...إال ٔتا عنده
ىو حفظًا أو كتابة ،فإذا حدث من غَت حفظو أو من غَت كتابو لقنو أحد وقرأ من كتاب أحد.
فهذا نوع من التلقُت كما قاؿ اإلماـ أٛتد ُب شيخو ٤تمد بن عبد اهلل األنصاري :كاف ُب آخر عمره
٭تدث من كتاب ،انظر الدقة -رٛتهم اهلل تعاذل -يقوؿ :كاف ٭تدث من كتاب غبلمو فيخطئ ،كاف ُب
اآلخر ٭تدث من كتاب غبلمو ،لو كتاب ولغبلمو كتاب.
يقوؿ :كاف ٭تدث من كتاب غبلمو فيخطئ وذكر لو حديثا ،وقاؿ :ىذا من ذلك الكتاب ومن
ٖتديثو من كتاب غبلمو.
ىذه أمور ٘تر بطالب العلم فيها دقة ،وقد ٭تتاجها ُب تعليل بعض األحاديث مثل األوزاعي -رٛتو اهلل
تعاذل -أىب أف ٭تدث من كتاب غَته وأىب أف ٭تدث إال من حفظو والكتاب قد ضاع.
فعلمنا أف األوزاعي  ...أف ما ٭تدثو األوزاعي إ٪تا ٭تدثو من حفظو وكتابو قد ضاع فسجل لو األئمة
سجل لو بعض األغبلط ُب روايتو عن األوزاعي ،لكن األوزاعي أىب أف
بعض األغبلط ،منهم اإلماـ أٛتد ّ

حدث من حفظو ىو ،ىو
٭تدث من كتاب غَته خشية أف يكوف فيو أغبلط أكثر من األغبلط اليت لو ّ
حافظ -رٛتو اهلل -ومن كبار أصحاب ٭تِت بن أيب كبَت ،يعترب ُب الطبقة األوذل من أصحاب ٭تِت ،ولكن
مع ىذا قد سجلوا لو بعض الغلط على ٭تِت بن أيب كبَت.
كما ذكرت لكم :العلماء بالنسبة للرواة تتبعوىم حرفًا حرفا ،وكل ىذه األمور مىت تنكشف للناقد؟
تنكشف ٔتقابلة حديثة -حديث ىذا الراويْ -تديث غَته.
فهذه أمور ِمن العلماء َمن يًتخص فيها ،ومنهم من يشدد فيها .وبكل حاؿ إف كاف ىناؾ غلط سواء
حدث من كتاب غَته أو من ِ
حفظو سينكشف با١تقابلة ،والتفرد بالنظر ُب أحاديث الرواة اآلخرين.
ّ
يقوؿ" :تساىل آخروف ُب الرواية من نسخ دل تقابَل ٔتجرد قوؿ الطالب :ىذا من روايتك ،من غَت
تثبت وال نظر ُب النسخة ،وال تفقد طبقة ٝتاعو.
ىؤالء ىم الذين يقبلوف التلقُت ،ويرووف من نسخ ليس ٢تم فيها ٝتاع ،أو رٔتا يلقنوف من حفظهم.
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ىؤالء ٚتاعة من الرواة تسقط رواية روايتهم عند العلماء ،إذا قبل الراوي التلقُت سقطت روايتو كما
يذكروف عبد بن ٢تيعة ُب آخر عمره أنو كاف كل من يأتيو  ...كل ما دفع إليو قرأه ،كل ما قيل لو :ىذا من
أقر بو ،فهذا ىو قبوؿ التلقُت وتسقط بو الرواية ،وال سيما إذا كثر منو ذلك.
حديثك ّ

يلقن اٟتدي ث الواحد مثبل ُب عمره ويفوت عليو ،فهذا يعده العلماء غلطا ،لكن ال تسقط بو
أما أف ّ

الرواية .
ذكر ا٠تطيب البغدادي السماع على الضرير أو البصَت األمي إذا كاف مثبتا ٓتط غَته عمل األئمة عليو،
وال سيما بعد عصر الرواية كما سيأٌب من تصرؼ ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل.-
يأتينا ُب اإلسناد العارل والنازؿ أنو إذا كاف ٝتاعو مثبتا ُب الطباؽ فهذا يقرأ عليو ،وتصح القراءة عليو
كذلك الفرع اآلخر ،ىذا إذا روى كتابا كالبخاري -مثبل -عن شيخٍ ،ب وجد نسخة بو ليست مقابلة على
أصل شيخو ،أو دل ٬تد أصل ٝتاعو فيها عليو ،لكنو تسكن نفسو إذل صحتها  ...إذل آخره .ىذا كلو بعد
عصر الرواية؛ ألف صحيح البخاري رجح ابن كثَت -رٛتو اهلل -أف لو أف يرويو هبذه النسخة ،وىذا كلو سببو
أف كتاب البخاري معروؼ ودل يزاد فيو ودل ينقص.
فا١تقصود كما سيأٌب ُب كثَت من ا١تباحث بقاء سلسلة اإلسناد.
اختالف الحافظ وكتابو
فرع آخ ر :إذا اختلف اٟتافظ وكتابو فإف كاف اعتماده ُب حفظو على كتابو فلَتجع إليو ،وإف كاف من
غَته فلَتجع إذل حفظو ،وحسن أف ينبّو على ما ُب الكتاب مع ذلك ،كما روي عن شعبة ،وكذلك إذا
خالفو غَته من اٟتفاظ فلينبو على ذلك عند روايتو كما فعل سفياف الثوري -واهلل أعلم.-
فرع آخر :لو وجد طبقة ٝتاعو ُب كتابو إما ٓتطو أو ٓتط من يثق بو ،ودل يتذكر ٝتاعو لذلك ،فقد
حكي عن أيب حنيفة وبعض الشافعية أنو ال ٬توز لو اإلقداـ على الرواية ،واٞتادة من مذىب الشافعي وبو
يقوؿ ٤تمد بن اٟتسن وأبو يوسف اٞتََواز اعتمادا على ما غلب على ظنو.
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وكما أنو ال يشًتط أف يتذكر ٝتاعو لكل حديث أو ضبطو كذلك ال يشًتط تذكره ألصل ٝتاعو.
الفرع األول من الفرعين ىذين" :إذا اختلف اٟتافظ وكتابو" وىذا من دقة احملدثُت -رٛتهم اهلل
تعاذل -إذا ٝتعت مثل ىذه األخبار تطمئن نفسك إذل نقل السنة النبوية ،وإذل دقة الرواة الكبار اٟتفاظ.
أحيانا اٟتافظ  ...كثَت من الرواة كما أعرؼ ما ذكرتو قبل قليل من أف بعض الرواة ال ٭تفظ ،أو ُب
حفظو شيء ،وكتابو موثوؽ ،ىذا قليل ،أكثر الرواة ٬تمعوف بُت اٟتفظ وبُت الكتاب ْ-تمد اهلل تعاذل-
كبار اٟتفاظ أو غالب الرواة ىكذا ،ولكن مع ذلك أحيانا ٬تري أف اٟتافظ ٭تفظ شيئا ،فإذا رجع إذل كتابو
وجده فيو اختبلؼ :إما ُب وصل أو إرساؿ أو زيادة ُب كلمة.
يقول ابن كثير -رحمو اهلل :-إف كاف االعتماد على اٟتفظ فينبغي أف يرجع إذل اٟتفظ ،وإف كاف
اعتماده على الكتاب فينبغي أف يرجع إذل الكتاب ،ىذا ملخص كبلمو.
ويقول :ينبغي أف ينبو عليو ،أف ينبو كذا ،وكاف شعبة -رٛتو اهلل تعاذل -كثَتا ما ينبو  ...كثَتا ما ٕتد
ُب أخبار شعبة أف يقوؿ :حفظي كذا ،وُب كتايب كذا ،وكذلك خالفو غَته شبيو بو؛ ألنو اآلف االختبلؼ
ومنُ ،ب الصورة األوذل ُب نفس الراوي :بُت حفظو وبُت كتابو ،فكأهنما اآلف شخصاف.
بُت َمن َ

والصورة التي تليها الثانية :ىي أف ٮتالفو غَته ويعرؼ ىو أف غَته ٮتالفو ،يقولوف :٭تسن أف يذكر

ىذا  ...يذكر أف كتابو فيو اختبلؼ عن حفظو ،ويذكر أف غَته ٮتالفو ،وىذا يفعلو كثَت من األئمة ،حىت
٭تدث بو ،فقالوا :دعنا من غَتؾ،
حدث مرة ْتديث ،وقاؿ :أنا أحفظو كذا ،وغَتي ّ
أف شعبة -رٛتو اهللّ -

إرل من أف أدعها ،أي :ال بد رل
حدثنا ٔتا ٖتفظ ،قاؿْ :
ألف أخر من السماء -أو ٨تو ىذه الكلمة -أحب ّ

أف أنبو إذل أف غَتي ٮتالفٍت؛ ألنو ٭تتمل أف يكوف الصواب مع من؟ مع غَته وىذا من إنصافهم وورعهم -

رٛتهم اهلل تعاذل.-
وىذه األمور وا١تباحث ٘تر بطالب العلم ُب بعض الروايات وُب بعض األسانيد يستفيد منها ُب
الًتجيح ،يستفيد منها كثرا ُب ا١توازنة بُت األسانيد ،مثبل إذا كاف شعبة لو رواية -مثبل -برفع حديثٍ ،ب
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جاءنا رواية أنو ٮتربنا أف ىذا الذي ُب حفظو ،وأف الذي ُب كتابو فهو موقوؼ ،فإذا جاءتنا رواية ثالثة عن
سفياف الثوري موقوفة رجحنا رواية سفياف؛ ألف شعبة اآلف قد اختلف حفظو وكتابو.
فهذه مسائل تتعلق بالتعليل وبا١توازنة بُت الرواة قد ٘تر بالباحث ،وقد ٭تتاج إليها فينبو عليها العلماء -
رٛتهم اهلل تعاذل.-
الفرع الذي بعده :يقوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل" :-لو وجد اٝتو ُب السماع ُ ...ب الطباؽ" ،يسمونو
الطباؽ الذي ىو إثبات السماعُ ،ب آخر الكتاب يقولوفٝ :تع فبلف وفبلف وفبلف وفبلف ،كما ٕتده -
يعٍت -من يعتمد ا١تخطوطات ٬تد ىذا.
يقول ابن كثير -رحمو اهلل :-لو وجد ٓتطو أو ٓتط من يثق بو أنو ٝتع ىذا الكتاب أو ىذا اٞتزء،
لكنو ال يتذكر ،نسي مىت ٝتع ،وُب أي مكاف ٝتع ،ال يتذكر ،ىل يصح؟
رجح ابن كثَت -رٛتو اهلل -ذكر قولُت ،ورجح الصحة ،وقاؿ :كما أنو ُب حفظو -يعٍت -٭تفظ ىو
أحاديث ،ولكن ال يتذكر أين ٝتع ىذا اٟتديث ،فيقوؿ :ىذا ال يضر ،ولو أف ٭تدث هبذه النسخة.
ىذه أمور ٭تتاجوف إليها ُب زمن الرواية وما بعدىا ،أكثره ىذا األخَت بعد زمن الرواية.
رواية الحديث بالمعنى
فرع آخر :وأما رواية اٟتديث با١تعٌت فإف كاف الراوي غَت عادل وال عارؼ ٔتا ٭تيل ا١تعٌت ،فبل خبلؼ أنو
ال ٕتوز لو روايتو اٟتديث هبذه الصفة ،وأما إف كاف عا١تا بذلك بصَتا باأللفاظ ومدلوالهتا وبا١تًتادؼ من
األلفاظ و٨تو ذلك ،فقد جوز ذلك ٚتهور الناس سلفا وخلفا ،وعليو العمل كما ىو ا١تشاىد ُب األحاديث
الصحاح وغَتىا.
فإف الواقعة تكوف واحدة ،وٕتيء بألفاظ متعددة من وجوه ٥تتلفة متباينة ،و١تا كاف ىذا قد يوقع ُب
تغيَت بعض األحاديث منع من الرواية با١تعٌت طائفة آخروف من احملدثُت والفقهاء واألصوليُت ،وشددوا ُب
ذلك آكد التشديد ،وكاف ينبغي أف يكوف ىذا ىو الواقع ،ولكن دل يتفق ذلك -واهلل أعلم.-
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وقد كاف ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس -رضي اهلل عنهم -يقولوف :إذا رووا اٟتديث :أو ٨تو ىذا أو
شبو ىذا أو قريبا منو.
ىذا ا١تتعلق بالرواية با١تعٌت وىو فرع جليل ٨تتاج إليو ُب علم السنة ،و٦تن تكلم عليو كثَتا اإلماـ
الشافعي -رٛتو اهلل تعاذلُ -ب الرسالة عقد فصبل ُب ارتكاب الرواية با١تعٌت.
ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -قضيتُتُ :ب القضية األوذل ،يعٍت :حكم الرواية با١تعٌت :وقاؿ :حكم
الرواية با١تعٌت وذكر أهنا جائزة بشرط ،أو ٬توز أف يروي الراوي اٟتديث با١تعٌت بشرط أف يكوف عا١تا ٔتا ٭تيل
ا١تعٌت ،يعٍت :أنو إذا حدث با١تعٌت أتى با١تعٌت على الوجو الصحيح ،وذكر أف ىذا ىو الذي عليو ٚتهور
العلماء ،وأف ىذا ىو الواقع ال مفر لنا منو.
ىذا ىو الواقع ،فالناظر ُب األحاديث الصحيحة وُب اختبلؼ طرقها وُب ألفاظها ال يتخاٞتو شك أف
الرواية با١تعٌت كانت ىي السائدة ،ودائما ٨تن نقوؿ :التعامل ينبغي أف يكوف مع ما ىو مفًتض أو مع ما
ىو واقع؟ دائما نقوؿ :مع ما ىو واقع.
وذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -أف بعض العلماء شددوا ُب الرواية با١تعٌت آكد التشديد ومنهم من الصحابة
أخر بُت لفظُت ،وىذا معروؼ عنو،
رضواف اهلل عليهم -ابن عمر ،فكاف يرد على التلميذ إذا ّقدـ أو ّ
قدـ بُت لفظُت ،أو غَت أيضا كما ُب قصتو مع عبيد
موجود عنو ُب أحاديث صحيحة أنو يرد على َمن إذا ّ
بن عمَت صاحب مكة ،ولو أخبار ُب ذلك.

وكذلك ٤تمد بن سَتين وٚتاعة من التابعُت شددوا وطالبوا أف تكوف الرواية باأللفاظ ،يقوؿ ابن كثَت:
ىذه القضية الثانية كاف ينبغي أف يكوف ىذا ىو الواقع وىذا ال إشكاؿ فيو ،ولكنو ا١تطالبة هبذا كما نقوؿ:
إهنا من التكليف ٔت ا ال يطاؽ ،وأف نكلف الرواة أال يرووف األحاديث إال بألفاظها كرواية القرآف ،ىذا من
التكليف ٔتا ال يطاؽ ،وال سيما ُب العصور األوذل حُت كاف االعتماد على الكتابة أو على ا١تشافهة ؟ على
ا١تشافهة.
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فبل مفر من التعامل مع الرواية با١تعٌت  ،ال مفر من ىذا ،إذف كيف تتعامل مع الرواية با١تعٌت؟ ىذا ىو
ا١تهم ،ا١تهم أنو كيف نتعامل مع الرواية با١تعٌت؟ وىذا ا١توضوع ىو الذي نسميو ٨تن اختبلؼ ُ ...عرؼ

فيما بعد باالختبلؼ بُت الرواة ُب ا١تتوف ال بد ،وىذا تعب فيو األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -تعبوا تعبا شديدا
ُ
ُب ا١تقارنة :كما قارنوا بُت األسانيد ،قارنوا بُت ا١تتوف.
من ا١تقارنة ىذه يُعرؼ من أجاد ُب روايتو للحديث ٔتعناه ،ومن أبعد ُب فهم ا١تعٌت ،مثاؿ ذلك نضرب

لك مثاال :مثبل من الرواية با١تعٌت فيو حديث معروؼ حديث أسامة بن زيد أف النيب  قاؿ  :وال يرث
ا١تسلم الكافر وال الكافر ا١تسلم . 
رواه ىشيم بشَت ما حفظ جيدا من شيخو الزىري فرواه ٔتعناه ،فقاؿ" :وال يتوارث أىل ملتُت شىت"
ّفرؽ بُت اٟتديثُت :اٟتديث األوؿ :خاص بُت الكافر وا١تسلم ،والثاين :عاـ ُب أىل كل ملتُت.

ويقول العلماء -رحمهم اهلل :-إف ىشيما رواه با١تعٌت ،ا١تعٌت قريب أو بعيد اآلف؟ بعيد ،فيحكموف

على روايتو اآلف بأهنا خطأ؛ ألنو رواه با١تعٌت فأبعد ،أحاؿ معناه.
ومثلو حديث جابر" :قربت للنيب -صلى اهلل عليو وسلم "-معٌت اٟتديث؛ ألنو روي بألفاظ ٥تتلفة
 أنو قُػرب للنيب  طعاـ فيو ٟتم شاة ،فأكل منو ٍب توضأ وصلى الظهرٍ ،ب رجع إذل طعامو فأكل منو،
ٍب صلى العصر ودل يتوضأ . 
ىذه القصة هبذه الصورة رواه شعيب بن أيب ٛتزة عن ابن ا١تنكدر ،عن جابر أف النيب
قاؿ  :كاف آخر األمرين من رسوؿ اهلل ترؾ الوضوء ٦تا مست النار





عن جابر

اآلف رواه با١تعٌت وجعلو هبذه

الصورة .
فقاؿ أبو داود وأبو حاًب :إف ىذا اٟتديث ٥تتصر من قصة الشاة ،من قصة أكلو



فأبعد ُب فهم

اٟتديث ،فالعلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -تسا٤توا كثَتا ُب فهم ا١تعٌت ،لكن ليس معٌت ذلك أهنم تركوه ىكذا
غَت لفظا.
جزافًا ،وإ٪تا يقوـ ىذا العلم على مقارنة ا١تتوف ومعرفة من زاد ومن نقص ،ومن ّ
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كثير ما يقول العلماء :ف بلف رواه با١تعٌت فأخطأ مثل مثبل ىذا ا١تثاؿ حديث ابن مسعود  :الصبلة
على وقتها . 
ما معٌت" :الصبلة على وقتها"؟ يعٍتُ :ب وقتهاُ ،ب أولو ُب آخره ما ُب اٟتديث ٖتديد رواه بعض الرواة
بلفظ "الصبلة ُب أوؿ وقتها" فيقوؿ بعض العلماء :إنو رواه ٔتا فهمو من اٟتديث وأخطاء ُب ىذا الفهم ...
رواه با١تعٌت.
فا١تقصود أف الرواية با١تعٌت :قوؿ ابن كثَت كاف ينبغي أف يكوف ىذا ىو الواقع ،ولكن دل يتفق ذلك -
نعم -ببل إشكاؿ كاف ينبغي أف يكوف ىذا ،لكن ىذا غَت ٦تكن.
وكثير من الصحابة -رضوان اهلل عليهم -يقولون :أو كما قاؿ  أو ٨توىا ،ويقوؿ بعضهم :لو دل
أحدثكم با١تعاين ٢تلكنا ،أي :لو كاف ا١تطلوب التزاـ األلفاظ.
ولكن مع ذلك فإف األمر دل يًُتؾ ىكذا ،وإ٪تا للعلماء -رٛتهم اهللٔ -تقارنة ىذه األحاديث والتأكيد

من لفظ كل ر ٍاو ،أحيانا اٟترؼ الواحد حرؼ َحرؼ ،يبُت أف ىذا ُب روايتو ىذا اٟترؼ ،واآلخر ليس ُب

روايتو ىذا اٟترؼ.

ٕتد ىذا ُب كبلـ األئمة ُب كبلـ اإلماـ أٛتد وغَته ،منهم من يذكر الواو ،ومنهم من ٭تذؼ الواو،
فهذا العلم ىو مقارنة ا١ترويات ا١تتعلقة ٔتتوف األحاديث .نعم.
اختصار الحديث بحذف بعضو
فرع آخر :وىل ٬توز اختصار اٟتديث فيحذؼ بعضو؟ إذا دل يكن احملذوؼ متعلقا ٔتذكور على قولُت:
فالذي عليو صنيع أيب عبد اهلل البخاري اختصار األحاديث ُب كثَت من األماكن.
وأما مسلم فإنو يسوؽ اٟتديث بتمامو وال يقطعو؛ و٢تذا رجحو كثَت من حفاظ ا١تغاربة ،واسًتوح إذل
شيخو آخروف؛ لسهولة ذلك بالنسبة إذل صحيح البخاري وتفريقو اٟتديث ُب أماكن متعددة ْتسب حاجتو
إليو ،وعلى ىذا ا١تذىب ٚتهور الناس قدٯتا وحديثا.
ٕٜٜ
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قاؿ ابن اٟتاجب ُب ٥تتصرة (مسألةٌ) حذؼ بعض ا٠ترب جائز عند األكثر إال ُب الغاية واالستثناء
و٨توه ،أما إذا حذؼ الزيادة لكونو شك فيها فهذا سائغ .كاف مالك يفعل ذلك كثَتا ،بل كاف يقطع إسناد
اٟتديث إذا شك ُب وصلو .وقاؿ ٣تاىد :انقص اٟتديث وال تزد فيو.
نعم ىذا النوع فيو مسألتان:
المسألة األولى :تقطيع اٟتديث أو االكتفاء ببعضو ،ىل ٬توز أف يقطع اٟتديث فيذكر بعضو ُب باب
وبعضو ُب باب؟
ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -أنو على ىذا ا١تذىب ٚتهور الناس قدٯتا وحديثا ،يعٍت :على اٞتواز ،وذكر
ُب اجمليزين أو من الذين يفعلوف ىذا كثَتا َمن؟ اإلماـ البخاري -رٛتو اهلل تعاذل -فإنو يقطع األحاديث ُب
األبواب يذكر جزءا من اٟتديث ُب ىذا الباب ،ويذكر جزءا منو ُب باب.

وإف كاف البخاري ُب كثَت من عملو يعتمد على الرواة ،ما معٌت يعتمد على الرواة؟ يعٍت :ٮتتار ُب ىذا
الباب الرواية ا١تختصرة اليت وصلت من شيخ ،وُب ىذا الباب الرواية اٞتزء ا١تهم ،ىذا واسع وا١تقصود :أف
البخاري يقطع األحاديث.
يقول :مسلم يسوؽ اٟتديث بتمامو وال يقطعو ،لكن ليس معٌت ذلك مسلم اختار ىذه الطريقة ُب
التأليف؛ ألنو دل يتعمد أف يستنبط كل معٌت من كل حديث ،ويبوب عليو فيسوؽ اٟتديث بتمامو ُب مكاف
واحد ،لكن ليس معٌت ذلك أف مسلم ال ٬تيز التقطيع فهذا عمل ا١تؤلفُت كلهم.
ما معٌت صنيع مسلم ىو أنو اختار ىذه الطريقة وإال فهو يقطع ،ىو أحيانا يذكر بعض اٟتديث ُب
بعض األماكن ،أحيانا يفعل ىذا يسوؽ بعض اٟتديث تاما ويسوؽ بعضو ُب مكاف آخر ،يعٍت :يذكر جزءا
منو.
ويفعل ىذا كذلك الًتمذي  ،ويفعلو الدارمي لو مثبل أخذت حديث كتاب النيب  إذل عمر بن حزـ
كتاب طويل فيو الديات ،وفيو مقادير الزكاة ،ومقادير الديات ٕتده ُب سنن الدارمي ُب أماكن ٯتكن تبلغ
إذل قريب من الثبلثُت موضع ،وىو حديث واحد يسوقو الدارمي ،ووزعو على ىذه األبواب ،وىو عمل
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مستساغ ،لكن كما ذكر ابن اٟتاجب -رٛتو اهلل -يقوؿ :وىم ذكروا ىذا الشرط أال يكوف ما ذكر متعلق
من حيث ا١تعٌت ٔتا حذفو يعٍت :ال بد من ىذا أال يتغَت ا١تعٌت ،إ٪تا يقولوف٬ :توز التقطيع إذا كاف اٟتديث
يتكوف من مقاطعٚ ،تل متفرقة فيجوز تقطيعو .
رٔتا وقع من البخاري التقطيع وىو لو تعلق وال سيما لو ذكرت لكم مثاؿ من ناحية اإلعراب ،أحيانا
وقع البن مالك -رٛتو اهلل تعاذل -أنو استدؿ ْتديث ُب صحيح البخاري ُب قضية على جواز حذؼ ا٠ترب
إذا كاف ُ ...ب مسألة دقيقة فيها اختبلؼ بُت النحويُت فاستدؿ ْتديث ،وقاؿ :ىذا دليل على أنو ٬توز
حذؼ ا٠ترب.
وابن حجر يقول :ال يصح ىذا االستدالؿ؛ ألف الذين حذؼ أو قطع اٟتديث من ىو؟ ىو اإلماـ
البخاري ،إ٪تا يصح االستدالؿ  ...ىو ظن ابن مالك أف ىذا ىو قوؿ الرسوؿ  وليس كذلك ،وإ٪تا ىو
تقطيع البخاري مع أف لو صلة ،لكن ىذا نادر ،والغالب أف يقطع اٞتمل ا١تتميز بعضها عن بعض .
ذكر ابن كثَت قضية تتعلق بعلم الرواية ىذه ،وىي قضية أف احملدث ٭تذؼ ٚتلة من اٟتديث أو بعض
اإلسناد ٭تذفو تعمدا ،ليس ىذا ىو التقطيع وإ٪تا ٭تذؼ ٚتلة العتقاده أهنا خطأ من جهة الرواية ،أهنا
معلولة من جهة الرواية .وىذا يفعلو مسلم يقوؿ مثبل ُب حديث ا١تستحاضة ،حديث عائشة ُب قصة
فاطمة بنت أيب حبيش ١تا رواه من طريق ٛتاد بن زيد رواه من طريق ٚتاعة ،لكن منهم ٛتاد بن زيد عن
ىشاـ بن عروة ،عن أبيو ،عن عائشة ُب رواية ٛتاد  :وتوضئي ُب كل صبلة . 
األمر بالوضوء لكل صبلة ،أسقط ىذه اللفظة مسلم ،وقاؿُ :ب حديث ٛتاد بن زيد حرفا تركنا ذكره.
١تاذا ترؾ مسلم ذكره؟ يعتقد أف ىذه الزيادة أهنا مرجوحة ،وأهنا ليست من كبلـ النيب . 
والبخاري أكثر فعل ىذا من مسلم ،حذؼ ٚتلة من اٟتديث العتقاده أهنا خطأ ،أو ٥تالفة لؤلصوؿ
أو ٨تو ذلك ،فهذا ىو الذي ذكره بقولو" :حذؼ بعض ا٠ترب جائز".
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وأما حذؼ الزيادة لكونو شك فيها فهذا سائغ ،شك فيها إما من جهة كوهنا ،أو شك فيها ىو من
ٝتاعو ،لكن ىذا كونو شك فيها من جهة كوهنا خطأ ىذا ىو الذي يفعلو البخاري ،وفعلو مسلم أيضا،
ويفعلو اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل.-
وذكر ٚتاعة مثل اٞتياين ،وذكرىا أيضا أف نقل عن ٣تاىد أنو يقوؿ :انقص اٟتديث وال تزد فيو ،يعٍت:
إذا شككت ُب ٝتاع الشيخ أو شككت ُب خطئو فاحذفو ،ولكن الزيادة ىي اليت ال ٕتوز.
وذكر الجياني -أيضا -ىذه القاعدة :أف الراوي قد ٭تذؼ بعض اٟتديث؛ لكونو شك ُب خطأ ىذه
الزيادة ،و كذلك فعلو مالك ُب اإلسناد ،أحيانا يفعلونو ُب اإلسناد :راوي وكيع عن ىشاـ بن سعد عن
"ا١تواقع ُب رمضاف" معروفة ىذه القصة ،كاف وكيع إذا رواه عن ىشاـ بن سعد يرويو عن الزىري ،عن أيب
ُ
ىريرة مباشرة يسقط َمن؟ "أبا سلمة" ١تاذا يسقطو؟ يقولوف :إنو من باب السًت على لساف ابن سعد؛ ألنو
خطأ ،ذكر أيب سلمة ىنا خطأ ،والصواب فيوٛ :تيد عبد الرٛتن ،الصواب فيو :أف الزىري يرويو عن ٛتيد
عن أيب ىريرة ،ولكن ىشاـ بن سعد جعلو على اٞتادة ،يعٍت :جعلو على ا١تشهور الزىري عن أيب سلمة عن
أيب ىريرة.
ا١تهم أهنم يسقطوف ُب اإلسناد أو ُب ا١تنت ما يروف أنو خطأ ،ىذا مقصود ابن كثَت-رٛتو اهلل تعاذل-
وىو جانب ُب الروايات يعٍت :عمل مشهور نعم.
علم العربية وصلتو بالرواية
فرغ آخر :ينبغي لطالب اٟتديث أف يكوف عارفا العربية قاؿ األطعمي :أخشى عليو إذا دل يعرؼ العربية
أف يدخل ُب قولو  :من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . 
فإف النيب  دل يكن يلحن فمهما رويت عنو وٟتنت فيو كذبت عليو ،وأما التصحيف فدواؤه أف يتلقاه
من أفواه ا١تشايخ الضابطُت واهلل ا١توفق.
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وأما إذا ٟتن الشيخ فالصواب أف يرويو السامع على الصواب وىو ٤تكي عن األوزاعي وابن ا١تبارؾ
واٞتمهور ،وحكي عن ٤تمد بن سَتين وأيب معمر وعبد اهلل سخربة أهنما قاال :يرويو كما ٝتعو من الشيخ
ملحونا.
قاؿ ابن الصبلح :وىذا غلو ُب مذىب اتباع اللفظ ،وعن القاضي عياض :أف الذي استمر عليو عمل
أكثر ا ألشياخ أف ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ،وال يغَتوىا ُب كتبهم ،حىت ُب أحرؼ من القرآف
استمرت الرواية فيها على خبلؼ التبلوة من أف ٬تيء ذلك ُب الشواذ كما وقع ُب الصحيحُت وا١توطأ.
لكن أىل ا١تعرفة منهم ينبهوف على ذلك عند السماع وُب اٟتواشي ،ومنهم من جسر على تغيَت
الكتب وإصبلحها ،ومنهم أبو الوليد ىشاـ بن أٛتد الكناين الوقشي ،كثرت مطالعتو وافتنانو ،قاؿ :وقد
غلط ُب أشياء من ذلك ،وكذلك غَته ٦تن سلك مسلكو ،قاؿ :واألوذل سد باب التغيَت واإلصبلح؛ لئبل
٬تسر على ذلك من ال ٭تسن ،وينبو على ذلك عند السماع.
وعن عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل :أف أباه كاف يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن اللحن السهل.
قلت :ومن الناس من إذا ٝتع اٟتديث ملحونا عن الشيخ ترؾ روايتو؛ ألنو إف تبعو ُب ذلك فالنيب  دل
يكن يلحن ُب كبلمة ،وإف رواه عنو على الصواب فلم يسمعو منو كذلك.
نعم ىذا الفرع يتعلق بعلم العربية وصلتو بالرواية وباٟتديث ،فَتشدوف طالب علم اٟتديث بأف يكوف
عارفا بالعربية ،وىذا ال يتعلق بطالب علم اٟتديث بل ىو ُب كل فن من الفنوف ،كل متحدث ،وإف قصر
فيو الباحثوف ُب العصر اٟتاضر تقصَتا كبَتا .طريقة التلقي للعلم اآلف اختلفت عن السابق ،كاف السابقوف
أوؿ ما ي عتنوف بالطالب ُب الكتاب  ...أوائل ما يعتنوف بو جنبا إذل جنب مع حفظ القرآف ما يتعلق بعلم
العربية؛ و٢تذا نبلحظ كما تبلحظوف اآلف مشاٮتنا :من ىو ُب الفقو ،ومن ىو ُب التفسَت ،ومن ىو كذا،
ٕتده ُب الغالب ٣تيدا للغة العربية ُب الغالب ،إذل وقت قريب ىذا يعٍت :ما تساىل الناس بعلم العربية إال ُب
وقت قريب.
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ٕتد بعض الباحثُت -وىذا يؤسف لو -أنو إذا فرغ من -وىذا كثَت اآلف استفحل ىذا بيننا و٨تن
منهم -إذا فرغ من ْتثو أعطاه لشخص يقومو عربيا ،حىت ُب أشياء بدىيةُ :ب ا٠ترب ،والفاعل  ،وا١تفعوؿ
بو ،واسم إف وخربىاُ ،ب أشياء بدىية مع األسف الشديد.
ىذه الوصية -نعم -ىي مقصود هبا ُب عصر الرواية ،لكن مع ىذا يوصى هبا طالب العلم ُب أي
عصر ،طالب العلم ٤تتاج إذل العربية وإتقاهنا ،ال يستساغ أف يكوف طالب علم يلحن كثَتا ،نعم اللحن
القليل رفع فيو الناس منذ القدًن ،لكن اللحن الفاحش وال سيما ُب الكتابة والشخص متعلم وبإمكانو أف
يراجع ،فهذا ىو الذي ينصح بو طالب العلم.
تكلم عن التصحيف احتماؿ يأٌب ُب نوع مستقل ،دواؤه يقوؿ :أف يتلقى الرواية أو يتلقى ُمتوف

األحاديث وأسانيدىا من أفواه ا١تشايخ الضابطُت ،يعٍت :ال يتعمد على الصحف" ،التصحيف" من أين
أتى ىذ ا االسم؟ من كونو أكثر بعض تصحيف ٝتع ولكن أكثره تصحيف نظر؛ لكونو يعتمد على
الصحف فيقع ُب التصحيف ،وىذا كثَت جدا وال سيما ُب ا١تخطوطات وكذلك اآلف.
لكن ُب عصر ا١تخطوطات أحيانا ال يوجد نقط وال شكل فيقع الناس ُب التصحيف ،وأُلفت كتب ُب
ىذا.
شيخو ،أو ُوجد اللحن من بعض الرواة ٦تن فوقوْ ،تثوا
جاء إذل قضية "ٟتن الشيخ" إذا
ُ
التليمذ ٟتن ُ
ىذه القضية بعمق وتوسع ،ىل يغَت التلميذ الرواية أو يرويو كما ىو ملحونا؟
منهم من شدد ُب ىذا ،وقاؿ :يرويو ملحونا؛ ألنو يرويو كما وصل إليو ،ومنهم من قاؿ :ال يصح ىذا،
بل يرويو على العربية؛ ألف النيب  دل يكن يلحن.
ونقل عن عبد اهلل بن أٛتد -رٛتو اهلل تعاذل -عن أبيو :أف أباه كاف يغَت اللحن الفاحش ،وأما اللحن
ا٠تفي فبل يغَته؛ ١تاذا؟ ألنو ٭تتمل أف يكوف لو ٥ترج ُب العربية.
ومن اللحن الفاحش ما ذكره اإلماـ أٛتد عن إٝتاعيل بن أيب خالد أحد أتباع التابعُت ،معروؼ من
اٟتفاظ الكبار ،ولكنو يلحن بقوة ،كاف يقوؿ اإلماـ أٛتد عنو :إنو كاف يقوؿ :حدثٍت فبلف عن "أبوه" ،ىذا
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من اللحن الفاحش أو ا٠تفي؟ الفاحش ،ال أحد ال يعرؼ أف "عن" حرؼ جر ،فمثل ىذا يظهر أنو ىو
الذي يغَته اإلماـ أٛتد.
أما إذا كاف اللحن خفيفا أو قريبا فإنو ال يغَته ،أشار القاضي عياض إذل أمر مهم جدا وىو التغيَت ُب
اللحن بعد عصر الرواية ،أي :يغَته من كتاب ،يعٍت -مثبل -البخاري ألف كتابا أو مسلم أو اإلماـ أٛتد
أو أبو داود أو مثبل الدارمي أو غَتىم ألفوا كتبا موجودة والرواة يرووهنا ،ووجد ُب بعض الروايات ٟتن،
يقوؿ :إف ٚتاعة من الرواة من ناقلي ىذه الكتب من العصور ا١تتأخرة اجًتءوا ومنهم ىذا الذي ذكره أبو
الوليد ىشاـ بن أٛتد الكناين.
يقوؿ :إهنم اجًتءوا فصاروا يغَتوف ما يرونو ٟتنا ،وا١تشكلة اليت وقعت ،ما ىي ؟ أف بعض تغيَتىم
غلط ،الصواب ما غَتوه؛ فلذلك يقوؿ :ينبغي سد الباب ألَال يدخلو من ال ٭تسن.
نستفيد منو ٨تن اآلف بالنسبة لتحقيق ا١تخطوطات ُب اللحن ،وُب غَت اللحن أيضا ،كنت أقوؿ أنا :إف
الباحث الذي ٭تقق ٥تطوطا ال ينبغي لو أف يثبت ا٠تطأ ،وأف يقوؿ :ىذا خطأ ،ويثبت الصواب؟ أين؟ ُب
اٟتاشية ،ولكن انتبو ىذا ىو ا١تهم لكثرة اجًتاء الباحثُت على تغيَت ما ىو صواب يظنو خطئًا.
يقوؿ :األوذل أف يسد ىذا الباب ،وأال يغَت أحد شيئا ٦تا وجده ُب ا٠تطوطات حىت وإف كاف ٬تزـ بأنو
خطأ ،ىذا يتعلق بتحقيق ا١تخطوطات ،أنا رأيت بعض الباحثُت الكبار يتهيأ لو أف ىذه اللفظة خطأ فيتجرأ
على تغيَتىا ،أو يزيد ُب ا١تنت ،يقوؿ :ال يستقيم ،وىو مستقيم ال إشكاؿ فيو ،أو يغَت من كتاب آخر،
ووقع ىذا كثَتا ليس بالقليل.
فلذلك -أحيانا -الباحث يقوؿ  ...يًتدد الباحث ىل يقوؿ :الصواب تغيَت ما ُب ا١تنت ،ما ُب الكتاب
إذل الصواب ،أو أف يسد ىذا الباب لكثرة من اجًتأ كما ذكره القاضي عياض اآلف؟
ويوجد ىذا اآلف لو قرأت ُب كتاب اٞتياين تقيد ا١تهمل ،يتكلم عن روايات صحيح البخاري وصحيح
مسلم ،يقوؿُ :ب رواية فبلف كذا ،لكنو غَته فأخطأ ،غَت ىو ُب روايتو كذا ،ولكنو اجتهد فغَته فأخطأ،
والصواب ما ُب روايتو.
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وىذا كما ذكرت اآل ف نستفيد منو انقضى عصر الرواية ،اآلف حىت موجود اآلف عصر الرواية موجود
بالقراءة أو باإلجازات ؟ باإلجازات ،ما فيو نسخ ،إذا رويت اآلف مذىبا صحيحا من سند أيب داود ما
عندؾ نسخة تغَتىا أو ال تغَتىا ،إ٪تا تأخذ الرواية عن طريق اإلجازة فقط.
نستفيد من ىذه ا١تباحث بالنسبة لتحقيق ا١تخطوطات ،نستفيد منو كثَتا ُب معاٞتة ا١تخطوطات ،أو
ُب النقل من كتاب أنت لو تريد أف تنقل نص أحيانا يكوف فيو ٟتن ،أحيانا يكوف فيو كلمة عامة ،أحيانا
يكوف فيو  ...فهذا يتعلق هبذا العرض ،حاجتنا إليو اآلف هبذه الطريقة .نعم
إكمال السند إذا أسقط منو ما ال بد منو
فرع :وإذا سقط من السند أو من ا١تنت ما ىو معلوـ فبل بأس ُب إٟتاقو ،وكذلك إذا اندرس بعض
الكتاب فبل بأس بًتديده على الصواب ،وقد قاؿ اهلل -تعاذل:-

      

. )ٔ( 
فرع آخر :وإذا روى اٟتديث عن شيخُت فأكثر ،وبُت ألفاظهم تباين فإف ركب السياؽ من اٞتميع،
كما فعل الزىري ُب حديث اإلفك حُت رواه عن سعيد بن ا١تسيب وعروة وغَت٫تا عن عائشة -رضي اهلل
تعاذل عنها -وقاؿ :كل حدثٍت طائفة من اٟتديث ،فدخل حديث بعضهم ُب بعض وساقو بتمامو .فهذا
سائغ فإف األئمة حقا تلقوه عنو بالقبوؿ ،وخرجوه ُب كتبهم الصحاح وغَتىا.
وللراوي أف يبُت كل واحدة منها عن األخرى ،ويذكر ما فيها من زيادة ونقصاف ،وٖتديث وإخبار
وإنباء ،وىذا ٦تا يعٍت مسلم ُب صحيحو ويبالغ فيو ،وأما البخاري فبل يعرج على ذلك وال يلتفت إليو ،ورٔتا
تعاطاه ُب بعض األحايُت -واهلل أعلم -وىو نادر.
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نعم .ىنا فرعاف :مسألة إكمال السند إذا أسقط منو ما ال بد منو :مثل أف يقوؿ مثبل :حدثنا شعبة
عن إسحاؽ عن -مثبل -أيب األحوص كلمة عن إسحاؽ ،ىذه خطأ ،سقط ماذا اآلف؟ "أيب" يعٍت :أيب
إسحاؽ ،ىذا ال بد منو من السند ،ىل يكمل أو ال؟ يقوؿ :إنو ال بأس بو ،يقوؿ ابن كثَت :ال بأس بو وال
بأس بإٟتاقو.
أو كذلك ُب ا١تنت كلمة ال يستقيم ا١تعٌت بدوهنا وىذا من النوع األوؿ ،ينبغي اٟتذر منو ،مسألة الزيادة
على النص نستفيد منها اآلف كما ذكرت ُب ٖتقيق ا١تخطوطات ،أو ُب نقل نص من كتاب.
ينبغي اٟتذر الشديد ُب الزيادة على النصوص؛ ألف الباحث -أحيانا -يظن أف الكبلـ ال يستقيم إال
بتلك الكلمة اليت ذكرىا ،أو يظن أف الصواب ِذكر ىذه الكلمة أو ذكر كذا ،ويكوف ٥تطئا ُب ظنو كذلك.
فقولو :ال بأس بإٟتاقو ىذا مشروط ،و٨تن نشدد أو أشدد ُب ىذا اٞتانبُ ،ب مسألة الزيادة على
النصوص.
الواقع مع األسف الشديد أف الناس اجًتءوا على الزيادة على النصوص ،أحيانا يكوف ال حاجة ٢تا
وا١تعٌت مستقيم يرووهنا فيزيدىا جملرد أنو وجده ُب رواية أخرى ،وجد ىذه الزيادة وعذره أنو يضعو بُت
معكوفُت ،وىذا ليس بعذر ال يزاد ُب النص شيئاً إال ما عند الضرورة ،حُت يكوف ا١تعٌت غَت مستقيم ،أو
يكوف خطأ ظاىرا ،وينبغي لو -أيضا -أف يكوف حذراً يبدئ ويعيد ،ويستشَت ويقلب األمر على عدد،
يعٌت يكوف متقناً ُب ىذا ،ال يكوف متسرعاً.
ىذا األمر متعلق بالتصرؼ ُب نص سابق ،يعٍت ليس باألمر السهل  .وكما ذكرت ٨تن نستفيد منو
أكثر ما نستفيد ُب ٖت قيق ا١تخطوطات أو ُب نقل نص من كتاب . ،مع األسف اجًتأ كثَت من الباحثُت
على التصرؼ ُب النصوص والزيادة عليها . ،ويكوف عملهم ..كثَت منهم يكوف عملو خطأ ،.النص ال
٭تتاج إرل زيادة.
فرع آخر :إذا روى اٟتديث عن الشيخُت ،ىذا أمر يتعلق بعلم الرواية ،يعٌت ُب عصر رواية النقل،
فأكثر وبُت ألفاظهم تباين ،فإف ركب السياؽ من اٞتميع كما فعل الزىري ْتديث اإلفك ،حُت رواه عن
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سعيد بن ا١تسيب وعروة وغَت٫تا عن عائشة ،قاؿ :كل خَت=  .يقوؿ :ىذا جائز ،لكن تعلقوف على ىذا إف
ىذا إ٪تا أجازوه للحافظ القوي اٟتفظ  ،إ٪تا أجازوه للحافظ القوي اٟتفظ أف ٬تمع الرواية عن اٞتميع،
ويسوقها مساقا واحداً ،يعٌت اآلف ٕتدىم ىنا تسا٤توا ُب الزىري أو تسا٤توا مع الزىري ،ولكن ُب بعض
الرواة أخذوا عليهم ىذا ،وتسا٤توا مع ابن وىب ،لكن بعض الرواة يقولوف :ال يقوـ على مثل ىذا ،ما معٌت
ال يقوـ عليو؟ يعٌت ال يستطيع أف يتقن ىذا ،فرٔتا أدى إذل ارتباؾ ُب سياؽ النص ،أو إذل يعٌت خلل فيو،
وذكروا منهم ٛتاد بن سلمة ،وذكروا -أيضا -ابن إسحاؽ ،وذكروا -أيضاٚ -تاعة من الرواة .عقد ابن
رجب ٢تم فصبلً ُب شرح العلل ،يقوؿٚ :تاعة من الرواة يعٌت ٭تتمل حديثهم إذا رووا عن شيخ ٢تم،
ويضعفوف إذا ٚتعوا بُت عدد من الشيوخ ،وذكر على ىذا نصوصا.
المقصود أن ىذا الفرع قولو :جائز إ٪تا احتمل ،يعٍت ا١تقصود من ىذا التنبيو أنك قد ٕتد نقد لبعض
الرواة ُب كونو فعل ىذا.
واآلن ابن كثير يقول رحمو اهلل :إنو جائز ،نعم ىو جائز ١تن ىو من كبار اٟتفاظ ،وأما بعض الرواة
الذين رٔتا ال يستطيعوف التمييز ،أو رٔتا يقع منهم خلط فنقدوىم هبذا الفعل.
يقول :إف اإلماـ مسلم -رٛتو اهلل٘ -تيز ببياف ألفاظ الرواة ،وىو وكما ذكر -رٛتو اهلل تعاذل -من
٦تيزات صحيح مسلم أنو يبُت ألفاظ كل راو ،ورٔتا تسامح -أيضا-؛ ألنو لو بُت لفظ كل راو لكرب كتابو،
لكنو شديد االعتناء هبذا ،وأما البخاري فإنو يسوؽ اإلسنادين والثبلثة ،وال يبُت ألي منهما ىذا اللفظ.
ويقول ابن كثير :إنو رٔتا بُت نعم ..يعٍت الغالب على مسلم البياف ،والغالب على البخاري عدـ
البياف ،إذا من أين تعرؼ أنت أي اللفظُت ٢تذا الراوي؟ .من أين تعرؼ؟.
ليس ىناؾ سبيل إال من ا١تصادر األخرى أف نعرؼ أي اللفظُت ىذا الذي عند البخاري ألي الراويُت.
أحياناً ٭تتاج الباحثوف إذل معرفة لفظ كل راو عند ا١توازنة وعند اختبلؼ الرواة ،فتستطيع التميز من مصادر
أخرى .بأف ٕتد ىذه الرواية ُب ذلك ا١تصدر أو ُب مصدر مستقل .نعم يا ...اقرأ.
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الزيادة في نسب الراوي وتقديم المتن على اإلسناد
فرع :وٕتوز الزيادة ُب نسب الراوي إذا بُت أف الزيادة من عنده ،وىذا ٤تكي عن أٛتد بن حنبل وٚتهور
احملدثُت واهلل أعلم.
فرع آخر :جرت عادة احملدثُت إذا قرءوا يقولوف :أخربت فبلنا قاؿ :أخربنا فبلف قاؿ :أخربنا فبلف،
ومنهم من ٭تذؼ لفظة "قاؿ" وىو سائغ عند األكثرين ،وما كاف من األحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد
الرازؽ عن معمر عن أمامة عن أيب ىريرة



و٤تمد بن عوف عن أيب سلمة عن أيب ىريرة



وعمرو بن

شعيب عن أبيو عن جده .وهبز بن حكيم عن أبيو عن جده وغَت ذلك ،فلو إعادة اإلسناد عند كل
حديث ،ولو أف يذكر اإلسناد عند أوؿ حديث منهاٍ ،ب يقوؿ :ىو باإلسناد أو وبو إذل رسوؿ اهلل -صلى
اهلل عليو وسلم-قاؿ كذا وكذاٍ ،ب لو أف يرويو كما ٝتعو ،ولو أف يذكر عند كل حديث اإلسناد ،قلت:
واألمر ُب ىذا قريب سهل يسَت ،واهلل أعلم .
وأما إذا قدـ ذكر ا١تنت على اإلسناد كما إذا قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  كذا وكذاٍ ،ب قاؿ :وأخربنا بو،
وأسنده ،فهل للراوي عنو أف يقدـ اإلسناد أوالً ،ويتبعو بذكر منت اٟتديث؟ فيو خبلؼ ذكره ا٠تطيب وابن
الصبلح ،واألشبو عندي جواز ذلك ،واهلل أعلم؛ و٢تذا يعيد احملدث ُب زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ ا٠ترب؛
ألف من الناس من يسمع من أٝتائو بفوت فيتيسر لو ٝتاع ذلك من الشيخ ،ولو روايتو عنو كما يشاء بتقدًن
إسناده وتأخَته ،واهلل أعلم.
نعم .ىذاف الفرعاف:
الفرع األول :الزيادة ُب نسب الراوي إذا قاؿ :حدثنا ٤تمد يقولوف- :مثبل٤ -تمد كثَت ،فالتلميذ لو
أف يقوؿ :حدثنا ٤تمد ىو ابن بشار -مثبل -حدثنا ٤تمد ىو ابن جعفر  .أو يقوؿ :يعٍت ابن جعفر ،وىذا
يقولوف :إف اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -تسامح فيو من باب البياف يعٍت يبُت للراوي ،أو يبُت من ىو ىذا
٤تمد ،ومن ىو أٛتد ،ومن ىو فبلف ،زيادة بياف ،وإف دل يكن ُب أصل روايتو؟ وإف دل يكن ُب أصل روايتو.
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و٨تن نستفيد من ىذا -أيضاُ -ب التخريج ،عندما تقوؿ -مثبل -اإلماـ أٛتد ُب ا١تسند يقوؿ :حدثنا
يزيد ويسكت ،ما ينسبو عن ابن إسحاؽ عن ٤تمد بن إسحاؽ  .أنت إذا جئت ُب التخريج ماذا تقوؿ؟
تقوؿ :أخرجو اإلماـ أٛتد ،عن يزيد من ىو يزيد ىذا؟ ٭تسن بك أف تبينو للقارئ ٨تن نقوؿ للباحثُت :ال
يصلح أف نتابع الكتب متابعة دقيقة؛ ألف ىذا ُب نظري أنو ...لكنو بس فقط ٭تتاج إذل تثبت وإال فبل
تًتكو  ،األوذل أف تقوؿ :أخرجو األماـ أٛتد عن من؟ عن يزيد بن ىاروف ،وإف دل يكن ُب أصل الكتاب؛
ألف ىذا بالنسبة لنا كمخرجُت ٮتتلف عنو ُب عصر الرواية .
بعض الباحثُت رأيتو يتكلف يضع بُت قوسُت  ،فيقوؿ :لعلو ابن ىاروف  ،يعٍت حىت وال ٬تزـ مثبل
يقوؿ :أخشى أف يكوف غلطا أو يقوؿ… يظنو منزؿ على ىذا،ىذا ُب عصر الرواية ،أنت اآلف ما تقوؿ:
إف اإلماـ أٛتد روى ،أو تقوؿ :حدثٍت فبلف عن اإلماـ أٛتد أنو قاؿ كذا ،وإ٪تا ٗترب خربا أف اإلماـ… أو
تبُت أف اإلماـ أٛتد رواه عن يزيد بن ىاروف ،وىذا صحيح ،فأنت ال تقوؿ :إف اإلماـ أٛتد قاؿ :حدثنا
يزيد بن ىاروف ،وإ٪تا تبُت أنو أخرجو عن يزيد بن ىاروف ،وىذا ال بأس بو  .رأيت بعض الباحثُت يتوقف،
وينزلو ع لى ىذا الفرع ،يعٍت أنك إذا أردت أف تزيد ،ال بد أف تبُت أنك أنت الذي زدت .وىذا ال أراه
يعٍت..
ولنا ُب علمائنا -رٛتهم اهلل تعاذل -أسوة .كما يفعلو -مثبل-ا١تزي ُب التحفة ،ا١تزي يبُت األسانيد ،وإف
دل تكن ..يبُت األٝتاء ،وإف دل تكن ُب ا١تصادر مبينة يبينوهنا ُب التحفة؛ ألنو ليس اآلف ُب ٣تاؿ الرواية،
وإ٪تا ٣تاؿ ..يعٍت ُب ٣تاؿ بياف عمن أخرج ىذا اٟتديث يسميو ،وال بأس بذلك .
مسألة :حذؼ قاؿ وقاؿ ،ىذه ببل إشكاؿ سائغة أف يقوؿ :أخربنا فبلف ،أخربنا فبلف ،حدثنا فبلف،
حدثنا فبلف ،وال يقوؿ :قاؿ :أخربنا .ىذه يسموهنا ٤تذوفة ،وٖتذؼ ُب أي شيء؟ ٖتذؼ ُب الكتابة،
حذفوىا ُب الكتابة ،والقارئ إذا أراد أف يقرأ ،يقولوف :ال ٭تسن بو أف يًتكها ،وإ٪تا حذفوىا من باب
التخفف ويعٍت التخفيف من حجم ا١تخطوطات ،وكانوا ٤تتاجُت للورؽ ،و٤تتاجُت إذل يعٍت التخفيف وعدـ
كرب حجم الكتاب.
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فيو قضية اليت ىي إذا كانت النسخة بإسناد واحد -مثبل :-عبد الرازؽ عن معمر عن ٫تاـ عن أيب
ىريرة .أو سفياف بن عيينة عن أيب الزناد عن أيب األعرج عن أيب ىريرة .نسخ ىذه ،ما معٍت..ما ىي
النسخة ُب اصطبلح احملدثُت؟ ليس ا١تقصود بالنسخة الكتاب فقط  ،ا١تقصود بالنسخة ُب اصطبلح
احملدثُت ي عٍت ا١تراد ىنا :ىو أهنا أحاديث مروية بإسناد واحد ،وإف دل تكن يعٍت ُب كتاب ،قد تكوف تناقل
شفاىا.
فهذه النسخة ُب اصطبلح احملدثُت ىي :األحاديث اجملموعة اليت تروى بإسناد واحد ،ويضربوف مثاال
لذلك :نسخة ٫تاـ عن أيب ىريرة ،نسخة األعرج عن أيب ىريرة ،نسخة سعيد بن ا١تسيب عن أيب ىريرة،
نسخة ىشاـ بن عروة عن أبيو عن عائشة .ىذه يقوؿ ابن كثَت :إنو ال بأس أف يذكر اإلسناد مرة واحدة ُب
األوؿ ،وعند كل حديث يقوؿ :وباإلسناد ،وبو وكذا وكذا ،ىذا إذا أراد أف يرويها ٚتيعا  .نعم ،ىذا الذي
ذكره ،وقاؿ ُب هناية كبلمو :األمر ُب ىذا قريب سهل يسَت.
يعٍت سواء أعاد اإلسناد عند كل حديث أو دل يعده ،وقاؿ :وبو وباإلسناد ،ونسخة ٫تاـ عن أيب ىريرة
ٕتدىا اآلف ُب مسند اإلماـ أٛتد مسوقة كلها مسوقة يعٍت ساقها كلها باإلسناد الواحد ،ودل يعد اإلسناد مع
كل ،مع كل حديث ،وإ٪تا ساؽ اإلسناد يقوؿ :عن ٫تاـ عن… قاؿ :ىذا ما حدثنا بو أبو ىريرة عن النيب


أنو قاؿ كذا ،وقاؿ كذا ،وقاؿ كذا ،وقاؿ كذا ،واإلسناد..واإلسناد واحد ،ىي ىذه النسخة حوارل يعٍت

قريبة من مائة وعشرين حديثا ،تسمي نسخة ٫تاـ عن أيب ىريرة.
يأتي قضية األمر اآلخر وىو :تقديم المتن على اإلسناد ،ىذه ُب عصر الرواية -أيضا -وفيما بعده،
إذا قاؿ ..أحيانا احملدث ،يعٍت -مثبل -لنفرض أف ...لنتصور ٨تن اآلف أف األعمش وبينو طلبتو ،أحيانا
يأٌب األعمش ويذكر ا٠ترب يذكر منت اٟتديث بس فقطٍ ،ب يسأؿ عن إسناده ،فيسوؽ اإلسناد.
إذا اآلف أيهما قدـ ؟ ا١تنت ،يسمونو تقدًن ا١تنت علي اإلسناد .ىذا ،ىل يصح لطالب -فيما بعد
ذلك -أف يقوؿ :أخربنا األعمش عن كذا عن فبلف عن فبلف أف النيب --صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ…؟
يقدـ اآلف اإلسناد ،ىذا يسمونو التأليف أو الًتقيع.
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ورٔتا الذي ذكر اإلسناد ليس ىو األعمش ،رٔتا ذكره التلميذ ،فبعضو ٝتاع اآلف وبعضو…٨ ،تن
أخذنا طرؽ التحمل ،بعضو الذي نطق بو من ىو؟ الشيخ الذي ىو ا١تنت ،وبعضو الذي نطق بو من؟
التلميذ ،يسمونو الًتقيع ىذا أو التأليف .ىذا يعٍت سائغ وجائز ،ولو أخبار ،يعٍت موجود ُب أخبار احملدثُت،
يذكر… أحيانا بعض التبلميذ يذكر اإلسنادٍ ،ب األعمش يذكر ا١تنت ،ويتسا٤توف ُب ىذا ،وال إشكاؿ فيو؛
ألف االعتماد أو الغرض ىو الضبط واإلتقاف .نعم .ىذا ا١تتعلق بتقدًن نعم ،ىنا فرع مهم .نعم.
اإلحالة
فرع :إذا روى حديثا بسندهٍ ،ب أتبعو بإسناد لو آخر ،وقاؿ ُب آخره مثلو أو ٨توه ،وىو ضابط ٤ترر
فريد ..ذو روايتو لفظ اٟتديث األ وؿ بإسناد الثاين ،قاؿ شعبة :ال ،وقاؿ الثوري :نعم ،ذكره عنهما وكيع،
وقاؿ ٭تِت بن معُت٬ :توز ُب قولو مثلو ،وال ٬توز ُب ٨توه .
قاؿ ا٠تطيب :إذا قيل بالرواية على ىذا ا١تعٌت فبل فرؽ بُت قولو مثلو أو ٨توه .ومع ىذا اختاروا قوؿ ابن
معُت واهلل أعلم .أما إذا أورد ال سند ،وذكر بعض اٟتديثٍ ،ب قاؿ :اٟتديث أو اٟتديث بتمامو ،أو بطولو
أو إذل آخره ،كما جرت بو عادة كثَت من الرواة ،فهل للسامع أف يسوؽ اٟتديث بتمامو على ىذا اإلسناد؟
رخص ُب ذلك بعضهم ،ومنع منو آخروف منهم األستاذ أبو إسحاؽ اإلسفراييٍت الفقيو األصورل ،وسأؿ
أبو بكر الربقاين شيخو أبا بكراإلٝتاعيلي عن ذلك ،فقاؿ :إف كاف الشيخ والقارئ يعرفاف اٟتديث ،فأرجو
أف ٬توز ذلك ،والبياف أوذل.
قاؿ ابن الصبلح :قلت :وإذا جوزنا ذلك ،فالتحقيق أف يكوف بطريق اإلجازة األكيدة القوية ،وينبغي
أف يفصل فيقاؿ :إف كاف قد ٝتع اٟتديث ا١تشار إليو قبل ذلك على الشيخ ُب ذلك اجمللس أو ُب غَته،
فتجوز الرواية ،وتكوف اإلشارة إذل شيء قد سبق بيانو ،وٖتقيق ٝتاعو ،واهلل أعلم.
نعم .ىذا الفرع يتعلق باإلحالة يسموهنا اإلحالة على حديث سابق .قبل أف نذكر االختبلؼ اآلف
الذي ذكره ابن كثَت العمل على ٕتويزه ،وىو أف يروي حديثا بإسناد ،ويسوؽ ا١تنتٍ ،ب يروي نفس اٟتديث
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بإسناد آخرٍ ،ب ال يسوؽ ا١تنت ،وإ٪تا يقوؿ ...أو يسوؽ بعض اإلسناد ال يسوؽ اإلسناد كلوٍ ،ب يقوؿ:
ٔتثلو ،بنحوهٔ ،تعناه ،ىذا الذي يفعلو كثَتا ىذا مسلم ،واعتذر -رٛتو اهللُ -ب ا١تقدمة ،اعتذر بأنو لو أعاد
ا١تنت كلو ل كرب حجم الكتاب ،وىذه ىي النكتة اليت من أجلها جوز سفياف الثوري ىذا األمر ،فإنو منقوؿ
عن شعبة أنو يقوؿ :ليس ْتديث ىذا إذا قلت :مثلو أو ٨توه ،فليس ْتديث ،ونقل عن ابن معُت التفصيل
أنو يعٍت ٬توز ُب قولو :مثلو ،وال ٬توز ُب قولو٨ :توه ،يعٍت أف ينقل ىذا ا١تنت إذل اإلسناد الثاين ،ولكن
العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -على ٕتويز ىذا ،استقر العمل عليو ،ليس ىناؾ… حىت اإلماـ أٛتد -رٛتو
اهللُ -ب ا١تسند يسوؽ اإلسنادٍ ،ب يسوؽ إسنادا آخر ،ويقوؿ٨ :توه ،ومعناه ،لكن اآلف الذي يتكلم عنو
ابن كثَت ىو أنو لو رويت اإلسناد الثاين ،ىل تسوؽ معو اللفظ األوؿ ،أو ال؟ ىذا الذي يعٍت يقولوف:
٭تسن البياف .
والباحثوف اآلف… الباحثوف ا١تخرجوف يعٍت تنبهوا ٢تذا ،فيقولوف :إف مسلما دل يسق لفظو ،وإ٪تا أحاؿ
على منت سابق ،ىذا يعتٍت بو بعض ا١تخرجُت يبينوف ىذا.
و ا١تقصود أف األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -تسا٤توا ُب ىذا كثَتا ُب مسألة اإلحالة على لفظ آخر ،إ٪تا
الشأف… الكبلـ اآلف الذي ذكره ابن كثَت -رٛتو اهلل -فيما أردت أف ٕتمع بُت ا١تنت األوؿ باإلسناد
األوؿ ،وبُت اإلسناد الثاين الذي دل يذكر متنو ،فهذا يقوؿ :إنو رخص فيو ٚتاعة ،واألوذل بطالب العلم أف
ينبو؛ ألنو أحيانا يكوف بُت منت اإلسناد الثاين وبُت منت اإلسناد األوؿ يكوف بينهما اختبلؼ.
مثاؿ ذلك يضربوف لو مثاال ٟتديث -مثبل:-



إذا دبغ اإلىاب فقد طهر



ىكذا ُب بعض

الروايات عن زيد بن أسلم عن عبد الرٛتن بن وىب عن ابن عباس ،وُب بعض الروايات:



أٯتا إىاب

دبغ فقد طهر  إذف بُت اللفظُت ..وٕتد ُب الكتب اإلحالة على أحد٫تا ٕتد ُب الكتب اإلحالة  ..حىت
ُب صحيح مسلم ،ىو ذكر اللفظ  :إذا دبغ اإلىاب فقد طهر  وقد أحاؿ بأسانيد أخرى على ىذا
اللفظ .فا١تقصود أنو عند التخريج يبُت طالب العلم أف ىذا اإلسناد الذي أخرج بو مسلم ىذا اٟتديث دل
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يسق لفظو ،وأحالو علي حديث سابق أو علي لفظ سابق ،ىذا من الدقة سواء كاف ُب عصر الرواية أو
كاف -أيضا٨ -تتاج إليو اآلف ُب عصر التخريج .
يعٍت ىذا ٦تا يعتٍت بو بعض ا١تخرجُت ،وبعضهم يتسامح ،فيسوؽ األسانيد كلها للحديث الواحد ،وإف
كاف قد ذكر ا١تنت من طريق واحد ،والباقي ٭تيل عليو إحالة .
ومثلو إذا روي اٟتديث ،إسناد اٟتديث كما نعرؼ ٨تن ُب عصور متأخرة ،ا١تقصود ىو اإلسناد،
احملدثوف يعتنوف باإلسناد ،فإذا جاء ا١تنت ماذا يقولوف؟ اٟتديث ،ما يسوقوف اٟتديث .ىو يقوؿ -رٛتو اهلل
تعاذل :-ىل ٬توز أف تسوؽ اإلسناد وتسوؽ اٟتديث بتمامو ،وأنت ما ٝتعتو؛ ألف شيخك ماذا قاؿ؟ ماذا
قاؿ الشيخ ؟ قاؿ :اٟتديث ،ما ساؽ ا١تنت ،ىل ٬توز أف آٌب بلفظ اٟتديث من إسناد آخر ،وأضعوٍ ،ب
أرويو ٚتيعا تاما ؟ ىذا يقولوف :إنو يعٍت ..منهم من رخص ،ونقل عن… ومنهم من قيده ،ومنهم من منع
ذلك ،ومنهم من رخص فيو ،وىذا األمر ال تأثَت لو كبَت بالنسبة لنقد السنة؛ ألف ىذا وجوده ..مثل وجود
ىذا أكثره ُب عصر ما بعد عصر الرواية ،حُت ٗتفف احملدثوف من ا١تتوف ،وصار ا٢تم ىو طرؽ األسانيد،
ويرووف كتبا مضبوطة ،يعٍت موجودة األحاديث فيها ،ىذا الذي يتعلق هبذا الفرع .نعم،اقرأ" :إبداؿ لفظ
الرسوؿ".
إبدال لفظ بلفظ سائغ مكانو
إبداؿ لفظ الرسوؿ بالنيب أو النيب بالرسوؿ قاؿ ابن الصبلح :ظاىره أنو ال ٬توز ذلك ،وإف جازت
الرواية با١تعٌت يعٍت الختبلؼ معنيهما ،ونقل عبد اهلل بن أٛتد أف أباه كاف يشدد ُب ذلك ،فإذا كاف ُب
الكتاب النيب فكتب احملدث رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-ضرب على رسوؿ وكتب النيب .قاؿ
ا٠تطيب :وىذا منو استحباب ،أي :إف مذىبو الًتخيص ُب ذلك ،قاؿ صاحل :سألت أيب عن ذلك ،فقاؿ
أرجو أنو ال بأس بو .وروي عن ٛتاد بن سلمة أف عفاف وهبزا كانا يفعبلف ذلك بُت يديو ،فقاؿ ٢تما :أما
أنتما فبل تفقهاف أبدا .الرواية ُب حاؿ ا١تذاكرة...
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نعمٟ .تظة أمر خفيف ىذا ،يعٍت وىو إبداؿ لفظ بلفظ سائغ مكانو ،ىذا مثل أف يكوف النيب فيقوؿ:
الرسوؿ ،أو ىذا يعٍت نستفيد من ىذا ما الذي ...تبلحظ أنت أف ىذا ٦تا ٗتتلف فيو األنظار ،منهم من
يريد احملافظة على لفظ الشيخ؛ ألنك أنت اآلف تروي ٣تاؿ الرواية غَت ٣تاؿ التحديث ،الناقل يعٍت من ..لو
قلت- :مثبل -عن أيب ىريرة عن رسوؿ اهلل --صلى اهلل عليو وسلم -ىذا ما فيو إشكاؿ ،أو قلت :عن
النيب --صلى اهلل عليو وسلم ، -لكن لو قلت :حدثنا فبلف عن فبلف عن فبلف ،فأنت اآلف تنقل حديثا
عن رسوؿ اهلل ،أوتنقل ماذا حدثك شيخك ،فمنهم من التزـ ألفاظ الشيخ ،ويراه ضرورة؛ ألنو فيو ٕتوز
على الشيخ أف تنسب إليو ما دل يقلو ،وشددوا.
وىذا ا١تهم نستفيد منو ٨تن ُب عنايتهم هبذا األمر وضبطهم ،فإذا كانوا قد اختلفوا ُب تغيَت ىذا األمر
السائغ الذي ىو عن رسوؿ اهلل ،أو عن النيب  فنبلحظ تثبتهم ُب تغيَت ما يتغَت بو معٌت اٟتديث ،وا١تهم
نستفيد من ىذا دقتهم -رٛتهم اهلل تعاذل ،-وأما ٨تن ُب ٣تاؿ النقل من الكتب ،فاألمر أىوف يعٍت ٨تن ال
نروي٨ ،تن ال نروي شيئا ،وإ٪تا يعٍت أنت اآلف لو تريد أف تتكلم ُب ..أو تنقل ٠تطبو أو شيء ما فيو..
تغَت ،ال يريدوف ىذا ىم ،وإ٪تا ما ا١تراد اآلف؟ ُب حاؿ الروايةُ ،ب حاؿ الرواية ىل ٖتافظ على ما قالو
شيخك؟ أو ٬توز لك أف تغَت ما يصح فيو التغَت مثل النيب --صلى اهلل عليو وسلم ،-أو النيب -عليو
السبلـ -أو كذا تغَت ما دل تروه عن شيخك .نعم اقرأ الثانية .
الرواية في حال المذاكرة
الرواية ُب حاؿ ا١تذاكرة :ىل ٕتوز الرواية هبا كابن الصبلح عن ابن مهدى وابن ا١تبارؾ وأيب زرعة قد
منع من التحديث فيها؛ ١تا يقع فيها من ا١تساىلة ،واٟتفظ ا٠تَواف .

قاؿ ابن الصبلح :و٢تذا امتنع ٚتاعة من أعبلـ اٟتفاظ من رواية ما ٭تفظونو إال من كتبهم ،منهم أٛتد

بن حنبل .قاؿ :فإذا حدث هبا فليقل :حدثنا فبلف مذاكرة ،أو ُب ا١تذاكرة ،وال يطلق ذلك ،فيقع ُب نوع
من التدليس ،واهلل أعلم.
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وإذا كاف اٟتديث عن اثنُت جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط اآلخر ثقة كاف أو ضعيفا ،وىذا صنيع مسلم
عن ابن ٢تيعة غالبا ،وأما أٛتد بن حنبل فبل يسقطو ،بل يذكره ،واهلل أعلم.
نعم .ىذه القضية فيها مسألة أو ىذا الفرع الرواية ُب حاؿ ا١تذاكرة ،ما ىي ا١تذاكرة؟ مرت بنا ،وىي
االستذكار .احملدثوف -رٛتهم اهلل تعاذل -يستعينوف على ضبط حفظهم وعلى االستزادة من اٟتفظ با١تذاكرة
يعٍت ٢تم غرضاف من ا١تذاكرة ،ورٔتا جرت ا١تذاكرة على سبيل ا١تناظرة وا١تبارزة يعٍت ،لكن ٢تم غرضاف
رئيساف ،الغرض األوؿ  :تذكر احملفوظ واستعادتو ،والغرض الثاين االستزادة من احملفوظ ،يعٍت رٔتا وجد عند
صاحبو شيئا ليس عنده ،فيضيفو إذل ما عنده ،وجرت عادة العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل١ -تا كاف ىذا ىو
الغرض أهنم ال يشددوف ،يتسا٤توف ُب ا١تذاكرة ،فرٔتا روى اٟتديث با١تعٌت ،ورٔتا ٛتل رواية على رواية ،ورٔتا
يعٍت يتسا٤توف ىذا..
٨تن ال يهمنا تفسَت ىذا ،الذي يهمنا ما ىو؟ معرفتو ،يعٍت نعرؼ أف احملدثُت ُب حاؿ ا١تذاكرة
يتسا٤توف ،ورٔتا أرسل اٟتديث ،ورٔتا دلسو ،يتسا٤توف ُب حاؿ ا١تذاكرة ،فا١تقصود من ىذا الكبلـ أننا
نستفيد منو أنو لو جاءتنا رواية يقوؿ فيها الراوي :حدثٍت فبلف مذاكرة ،نستفيد منو ماذا؟ نستفيد أف
الراوي دل يعنت هبذه الراوية ،لو خالفو غَته أيهما الذي يقدـ؟ يقدـ اآلخر ١تاذا؟؛ ألف ذاؾ حدث ُب حاؿ
مذاكرة ،وٯتر بنا نستفيد منو -أيضا -أف بعض العلماء يقوؿ :ىذا اٟتديث أخطأ فيو فبلف ،أو غريب من
حديث فبلف ،ونرى أنو أخذه من فبلف ْتاؿ ا١تذاكرة.
من دل يستوعب ىذا من الباحثُت يأىب أو قد يرد التعليل هبذا ،قد يرد على احملدث أنو علل هبذا،
يقوؿٍ :ب ماذا؟ ما داـ رواه يعٍت ما ينتبهوف لقضية التسامح ُب حاؿ ا١تذاكرة .
و٨تن يعٍت ينبغي لطالب العلم ىذه الدقائق قد ٭تتاج إليها ،قد ٭تتاج إليها طالب العلم ،مثاؿ ذلك -
مثبل -أف أبا كريب ٤تمد بن العبلء روى عن أيب أسامة ٛتاد بن أسامة  ،عن بريد بن عبد اهلل بن أيب بردة،
عن جده أيب بردة عن أيب موسى األشعري حديث  :ا١تؤمن يأكل ُب معى واحد  ىذا اٟتديث تفرد
بو أبو كريب عن أيب أسامة ،وتفرد بو أبو أسامة عن بريد ،إسناده كلو فيو تفرد ،فالعلماء استغربوه استغربوه
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على أيب كريب ،واستنكروه ،استنكره ٚتاعة من العلماء ،فالبخاري ماذا يقوؿ ُب تعليلو؟ نرى أف أبا كريب
أخذه من أيب أسامة ُب حاؿ ا١تذاكرة ،ودل يأخذه يعٍت ُب حاؿ التحديث؛ ألنو حاؿ ا١تذاكرة غَت حاؿ
التحديث ،فاحتماؿ أف أبا أسامة إما دلسو ،أو تسامح فيو ،أو دل يضبطو.
فيتسا٤توف ُب حاؿ ا١تذاكرة عنو ُب حاؿ الرواية ،وكاف كثَت منهم يذاكر ،يذاكر ،فإذا قاؿ لو صاحبو:
أريد ىذا اٟتديث ليس عندي ،قاؿ لو :انتظر ،فيذىب ،وٮترج الكتاب ،و٭تدثو من كتابو؛ ألنو حاؿ
التحديث ٮتتلف اآلف عن حاؿ ا١تذاكرة.
إذف ماذا نستفيد ٨تن؟ نستفيد أنو إذا مر بنا للعلماء تعليل ،ال نقوؿ :ىذا ليس بعلة .ىذا رأيتو من
بعض الباحثُت يرفضوف ىذا يعٍت من باب يعٍت دل يستوعبوه ،أو دل يعٍت ينظروا ُب كبلـ األئمة ،وُب
تسا٤تهم ُب الرواية حاؿ ا١تذاكرة ،ونستفيد منو -أيضا : -قد ٘تر ىذه القضية بطالب العلم فيما لو أراد أف
يوازف بُت روايتُت ،ونص ُب أحد٫تا على أنو قد ٝتعو منو مذاكرة ،وٯتر ىذا ٯتر ىذا أف يقوؿ :وىذا اٟتديث
ٝتعتو من فبلف ُب ا١تذاكرة ،ىذا ٯتر يعٍت وإف دل يكن كثَتا جدا ،ولكنو موجود ،وأنا أقوؿ لطبلب العلم:
ىذه الدقائق ،قد -مثبل -تشتغل بالسنة األشهر أو سنة -مثبل ،-وال ٖتتاج إذل ىذه اٞتزئية ،ولكن ىذه
اٞتزئية ،وتلك جزئية ،وىذه جزئية ،فجزئيات كثَتة ٣تموعها ٯتر بك يوميا.
يعٍت الواحدة منها ٘تر اليوـ ،وأخرى قد ٘تر بعد فًتة ،فهذه اٞتزئيات من ٕتميعها يتكوف لدى الباحث
قواعد نقد السنة ،وقد ٖتتاج إليها ُب حديث واحد ،وٖتتاج إذل ىذه وتلك ُب حديث آخر ،وىكذا.
فبل ينبغي إغفا٢تا ،وأقل األحواؿ أف طالب العلم ال ينبغي أف يكوف يعٍت أف يتفهم كبلـ األئمة لو
مرت بك ،وقاؿ فبلف :حدثٍت فبلف مذاكرة ،يعٍت تفهم ماذا يريد من قولو :مذاكرة١ ،تاذا نص على كونو
مذاكرة ،تفهم أنو يريد أنو دل ٭ترر ىذا جيدا ،أو دل يتقنو ،ليس..؛ ألين أٝتعو منو ْتاؿ الرواية وستحتاج إذل
هتيؤ .
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ىنا قضية اليت ىي قضية التحديث عن اثنُت ،ىذه موضوع مهم ،وىو أنو إذا كاف اٟتديث يرويو عن
شيخو عن اثنُت أو ثبلثة ،فبعض العلماء يقوؿ :ينبغي أف يذكر٫تا ٚتيعا أف يذكر االثنُت ٚتيعا ،حىت…
وال سيما إف كاف أحد٫تا ضعيفا ،واآلخر ثقة؛ ألنو ٭تتمل.
وىذا ىو اٟتاصل ،وىذا ىو الدقة ،٭تتمل أف يكوف لو حذؼ أحد٫تا ،٭تتمل أف يكوف اللفظ لفظ
من؟ لفظ احملذوؼ ،ىذه قضية دقيقة تسمى اٟتملٛ ،تل إحدى الروايتُت على األخرى .ا١تهم يقولوف:
ينبغي أف يذكر االثنُت ،ومسلم يفعلو أحيانا ُب ابن ٢تيعة يقوؿ -مثبل :-حدثنا عبد اهلل بن وىب عن
عمرو بن اٟتارث وابن ٢تيعة .
وال بخاري طريقتو أف ٭تذؼ ابن ٢تيعة يذكر فقط ابن اٟتارث .النسائي يقوؿ :عن عمرو بن اٟتارث
وآخر بدؿ ما يقوؿ :وابن ٢تيعة؛ ألنو عنده ضعيف وال يريد أف ٮترج لو .مسلم -رٛتو اهلل -يعٍت يقوؿ ابن
كثَت :إنو يسقطو ،ولكن -أيضا -مسلم أحيانا يذكره ،فيظن بعض الباحثُت أف مسلما ٮترج البن ٢تيعة،
مسلم ال ٮترج البن ٢تيعة ،وإ٪تا ىو مر عنده ُب اإلسناد ،فمن ورعو -رٛتو اهلل -دل يسقطو ،وإ٪تا ساقو
اإلسناد كما ورد إليو ،ويقولوف :األوذل باحملدث أف يذكر اإلسنادين ٚتيعا؛ الحتماؿ أف يكوف ا١تذكور لفظ
أحد٫تا الذي ىو ا١تسقط.
ىذا نص عليو اإلماـ أٛتد يقوؿ :ال ينبغي لو أف يسوؽ واحدا منهما ،و يسقط اآلخر؛ الحتماؿ أف
يكوف ُب لفظ أحد٫تا زيادة على اآلخر ،أو أف يكوف اللفظ ألحد٫تا ويسقطو ،وال سيما يتأكد ىذا إذا
كاف… عقد لو ا٠تطيب فصبل فيو الكفاية ،يتأكد ىذا إذا كاف أحد٫تا ثقة واآلخر ضعيفا .و٨تن نستفيد
من ى ذا ،يعٍت أنا أحاوؿ أف أبُت ماذا نستفيد من ىذا األمر ،تستفيد منو فيما لو كنت ٕتمع الطرؽ،
وتوازف بُت الروايات ،فلو ساقو -مثبل ...-ا١تهم أف ىذه القضية ذكرهتا قبل قليل ،وىي ٛتل إحدى
الروايتُت على األخرى .إذا أردنا أف نتحقق من لفظ أحد الراويُت ،وىذا موضوع يتعلق بدراسة األسانيد،
والعمدة فيو على التطبيق ،يعٍت ال يتضح ىذا إال با١تثاؿ .نعم.
اآلف ندخل ُب آداب احملدث وآداب طالب اٟتديث ،ال بد أف نقرأىا اليوـ .نعم .تفضل،
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وال نعلق عليها؛ ألهنا واضحة ،لكن ما نريد أف نًتكها دوف قراءة ،ىي واضحة ،منها ما يتعلق بآداب
طالب العلم عموما ،ومنها مع شيخو ،و مع العلم نفسو ،ومنها ما يتعلق باحملدث ،يعٍت نفسو ،سنعلق
على ما ٭تتاج إذل تعليق ،وإف كانت ىي ظاىرة .نعم يا سيدي .

النوع السابع والعشرون آداب المحدث
النوع السابع والعشروف :آداب احملدث :وقد ألف ا٠تطيب البغدادي ُب ذلك كتابا ٝتاه ( اٞتامع
آلداب الشيخ والسامع ) ،وقد تقدـ من ذلك مهمات ُب عيوف األنواع ا١تذكورة ُ-ب غضوفُ ..ب غضوف
الصحيح ُب غضوف  -لكن ىي ُب نسخة ُب عيوف ُب غضوف األنواع ا١تذكورة نعم -.وقد تقدـ من ذلك
مهمات ُب غضوف األنواع ا١تذكورة ،قاؿ ابن خبلد وغَته :ينبغي للشيخ أال يتصدى للحديث إال بعد
استكماؿ ٜتسُت سنة ،وقاؿ غَته :أربعُت سنة ،وقد أنكر القاضي عياض ذلك؛ ألف أقواما قد حدثوا قبل
األربعُت ،وقبل الثبلثُت منهم مالك بن أنس ،وازداحم الناس عليو ،وكثَت من مشاٮتو أحياء .قاؿ ابن
خبلد :فإذا بلغ الثمانُت أحببت لو أف ٯتسك خشية أف يكوف قد اختلط ،وقد استدركوا عليو بأف ٚتاعة
من الصحابة وغَتىم حدثوا بعد ىذا السن ،منهم أنس بن مالك ،وسهل بن سعد ،وعبد اهلل بن أيب أوَب،
وخلق ٦تن بعدىم.
وقد حدث آخروف بعد استكماؿ مائة سنة ،منهم اٟتسن بن عرفة ،وأبو القاسم البغوي ،وأبو إسحاؽ
ا٢تجيمي ،والقاض ي أبو الطيب الطربي أحد أئمة الشافعية ،وٚتاعة كثَتوف ،لكن إذا كاف االعتماد على
حفظ الشيخ الراوي ،فينبغي االحًتاز من اختبلطو إذا طعن ُب السن ،وأما إذا كاف االعتماد على حفظ
غَته وخطو وضبطو ،فها ىنا كلما كاف السن عاليا كاف الناس أرغب ُب السماع عليو ،كما اتفق لشيخنا أيب
العباس أٛتد بن أيب طالب العبسي اٟتجار ،فإنو جاوز ا١تائة ٤تققاٝ ،تعو الزبيدي من سنة ثبلثُت وستمائة
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صحيح البخاري ،وأٝتعو ُب سنة ثبلثُت وسبعمائة ،وكاف شيخا كبَتا عاميا ال يضبط شيئا ،وال يتعقل كثَتا
من ا١تعاين الظاىرة ،ومع ىذا تداعى الناس إذل السماع منو عند تفرده عن الزبيدي ،وٝتع منو ٨توا من مائة
ألف ،أو يزيدوف .قالوا :وينبغي أف يكوف احملدث ٚتيل األخبلؽ حسن الطريقة صحيح النية ،فإف عزبت
نيتو عن ا٠تَت ،فإف عزبت عن ا٠تَت فليسمع ،فإف العلم يرشد إليو ،قاؿ بعض السلف :طلبنا العلم لغَت اهلل،
فأىب أف يكوف إال هلل ،وقالوا :ال ينبغي أف ٭تدث ْتضرة من ىو أوذل سنا أو ٝتاعا ،بل كره بعضهم
التحديث ١تن ُب البلد أحق منو ،وينبغي لو أف يدؿ عليو ،ويرشد إليو ،فإف الدين النصيحة.
قالوا :ال ينبغي عقد ٣تلس التحديث ،وليكن ا١تسمع على أكمل ا٢تيئات ،كما كاف مالك -رٛتو اهلل-
إذا حضر ٣تلس التحديث توضأ ،ورٔتا اغتسل ،وتطيب ،ولبس أحسن ثيابو ،وعبله الوقار وا٢تيبة ،و٘تكن
ُب جلوسو وزبر من يرفع صوتو -قالوا :ال ينبغي  -عندكم كذا يا إخواف ،أي نعم ىذه يعٍت احذفوىا ،حىت
ُب النسخة اليت معي قالوا" :ال ينبغي عقد ٣تلس التحديث" ،وىذه" :ينبغي عقد ٣تلس التحديث" .نعم،
بدوف ال٨ .تذؼ اؿ "ال" يا شيخ  ،أي نعم؛ ألهنا قلبت ا١تعٌت ،أفسدت ا١تعٌت  -سبحاف اهلل -قالوا :ينبغي
عقد ٣تلس التحديث ،وليكن ا١تسمع على أكمل ا٢تيئات ،كما كاف مالك -رٛتو اهلل -إذا حضر ٣تلس
التحديث توضأ ،ورٔتا اغتسل ،وتطيب ،ولبس أحسن ثيابو ،وعبله الوقار وا٢تيبة ،و٘تكن ُب جلوسو ،وزبر
من يرفع صوتو.
وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآف تربكا وتيمنا بتبلوتوٍ ،ب بعده التفريد اٟتسن التاـ ،والصبلة
على رسوؿ اهلل



وليكن القارئ حسن الصوت جيد األداء فصيح العبارة ،وكلما مر بذكر النيب



قاؿ

ا٠تطيب :ويرفع صوتو بذلك ،قاؿ ا٠تطيب :وإذا مر بصحايب ترضى عنو ،وحسن أف يثٍت على شيخو كما
كاف عطاء يقوؿ :حدثٍت اٟترب البحر ابن عباس ،وكاف وكيع يقوؿ :حدثٍت سفياف الثوري أمَت ا١تؤمنُت ُب
اٟتديث ،وينبغي أال يذكر أحدا بلقب يكرىو ،فأما لقب يتميز بو فبل بأس.
نعم .ىذه آداب احملدث ،وسيذكر بعدىا ..سيذكر بعدىا آداب طالب اٟتديث.
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وكثَت منها كما ذكرت ال تتعلق بعلم الرواية فقط ،أو بعلم اٟتديث ،وإ٪تا بعموـ يعٍت تصلح لعموـ
طالب العلم ،وبالنسبة لؤلمر األوؿ الذي ىو ال يتصدى للحديث إال بعد استكماؿ ٜتسُت سنة ،أو بعد
أربعُت أو ٨تو ىذه األمور ،أو مىت يقطع التحديث .ىذه أمور اقًتحت فيما بعد ،يعٍت مىت؟ بعد عصر
الرواية ،وال أثر ٢تا ُب نقد السنة ،العربة بأي شيء؟ العربة بالضبط واإلتقاف ،وحاجة الناس ،وعلو اإلسناد،
و٨تو ذلك.
فمىت كاف -مثبل -بالنسبة لقطع التحديث ال سن لو واضح ،ابن أيب عروبة اختلط -رٛتو اهلل -وسنو
قريب من ا٠تمسُت أو دوف ا٠تمسُت ،ومن العلماء من ٕتاوز ا١تائة ،وعقلو صحيح ،إذف ليست العربة
بالسن ،وىذا ىو الواقع ،الواقع ىو الذي يعٍت أنو ال سن ٤تدد ،ال لبلبتداء بالتحديث ،وال لقطع
التحديث ،وإ٪تا ذلك راجع إذل طبيعة كل شخص ،نعم .
ىذا ما يتعلق… بالنسبة لقضية الشيخ ،ىذا الذي عامي كبَت ،ال يتعقل كثَتا من ا١تعاين ،ىذا ينبئك
على ما تقدـ منو ،مع ىذا ٝتع منو كم من شخص؟ يقوؿٝ :تع منو مائة ألف أو يزيدوف ،وىذا ينبئك عن
قضية التسامح ُب شروط الراوي بعد عصر الرواية ،بعد أف دونت الكتب وضبطت ،وىذا ترى التسامح
ي عترب معقوال مقبوال ،يعٍت النسبة ليس فيو شيء؛ إال أنو عامي ال يضبط ،ولكن ذكر الذىيب -رٛتو اهلل-
مشددا على نفسو أهنم تسا٤توا ُب األخذ عن أناس يعٍت ليسوا من أىل ا٠تَت ،وُب سلوكهم شيء ،وىو
ينص على أنو :إ٪تا ٛتلنا على ىذا شرؼ الرواية ،يعٍت يعتب على نفسو بالنسبة ...نعم ىذا الذي. ...
بعض األمور ىذه ذىبت مثل عقد ٣تلس التحديث ،ىذا ذىب اآلف٣ ،تالس اإلمبلء و٣تالس
التحديث ىذه كانت ُب السابق موجودةٍ ،ب تنقرض ،انقرضت ٍب ٖتيا- ،مثبل -العراقي قبل وقتو  -أظن
العراقي نعم ،قبل وقتو كانت انقرضتٍ ،ب أحياىا العراقي ،أو أحياىا ابن حجر ،ىو أو شيخو ،ىو شيخو
العراقيٍ .ب يقولوف :بعد ابن حجر انقرضت ،أملى ابن حجر -رٛتو اهلل -أكثر من ألف ٣تلس ٯتلي إمبل،
يقوؿ :حدثنا فبلف ،عن فبلف ...إذل أف يصل إذل رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-أو إذل صاحب النص،
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ٍب انقرضت اآلف ،ال يوجد ىذا ،ىذا كلو يعٍت إرشادات وتوجيهات يعٍت كانت ُب وقتهم ٭تتاجوف إليها -
رٛتهم اهلل تعاذل. -
لكن يبقى قضايا مثل ..ال تتعلق بعلم السنة فقط ،مثل التهيؤ جمللس العلم ،ومثل الصبلة على النيب



كلما مر ،والًتضي على الصحابة ،ومثل يعٍت اختيار قارئ حسن الصوت .
يعٍت ومثل الثناء على العلماء إذا مروا ىذه أمور مشًتكة ُب العلوـ كلها ،وال تتعلق بالرواية فقط ،ومثل
كذلك أال ٭تدث ْتضرة من ىو أوذل منو سنا وٝتاعا ،مثلو اإلفتا مثلو ...يعٍت ينبغي إذا كاف ُب حضرة من
ىو أعلى منو ،أعلم منو ،أو أكرب منو سنا ،ينبغي أف ٭تيل إليو ما يرد إليو ،أو كاف ُب البلد شخص  -مثبل
 ُب العلم الفبلين ٣تيد لو إذا جاء الطالب يرشده إليو ،يقوؿ :اذىب إذل الشيخ الفبلين وخذ عنو وكذا ؛ألف ىذا ال يتعلق بعلم الرواية فقط .نعم .اقرأ آداب طالب اٟتديث.

النوع الثامن والعشرون آداب طالب الحديث
النوع الثامن والعشروف ،آداب طالب اٟتديث :ينبغي لو ،بل ٬تب عليو إخبلص النية هلل



فيما

٭تاولو من ذلك ،وال يكوف قصده عرضا من الدنيا فقط ،فقد ذكرنا ُب ا١تهمات الزجر الشديد والتهديد
األكيد على ذلك ،وليبادر إذل ٝتاع العادل ُب بلده ،فإذا استوعب ذلك انتقل إذل أقرب الببلد إليو ،أو إذل
أعلى ما يوجد من البلداف وىو الرحلة.
وقد ذكرنا ُب ا١تهمات مشروعية ذلك ،قاؿ :إبراىيم بن أدىم -رٛتة اهلل عليو : -إف اهلل ليدفع الببلء
عن ىذه األمة برحلة أصحاب اٟتديث  .قالوا :وينبغي لو أف يستعمل ما ٯتكنو من فضائل األعماؿ الواردة
ُب األحاديث  ،كاف بشر بن اٟتارث اٟتاُب يقوؿ :يا أصحاب اٟتديث ،أدوا زكاة اٟتديث من كل مائيت
أحاديث ٜتسة أحاديث .
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قاؿ عمرو بن قيس ا١تبلحي  :إذا بلغك شيء من ا٠تَت فاعمل بو ،ولو مرة تكن من أىلو ،قاؿ وكيع :
إذا أردت فقو اٟتديث فاعمل بو .قالوا :وال يطوؿ على الشيخ ُب السماع حىت يضجره ،قاؿ الزىري  :إذا
طا ؿ اجمللس كاف للشيطاف فيو نصيب ،وليفد غَته من الطلبة ،وال يكتم شيئا من العلم  ،فقد جاء الزجر
عن ذلك .
قالوا :وال يستنكف أف يكتب عمن ىو دونو بالرواية والدراية ،قاؿ وكيع :وال ينبل الرجل حىت يكتب
عمن ىو فوقو ،ومن ىو مثلو ،ومن ىو دونو ،قاؿ ابن الصبلح :وليس ٔتوفق من ضيع شيئا من وقتو ُب
االستكثار من الشيوخ جملرد الكثرة وصيتها.
قاؿ :وليس من ذلك قوؿ أيب حاًب الرازي :إذا كتبت فقمش ،وإذا حدثت ففتش.
قاؿ ابن الصبلحٍ :ب ال ينبغي لطالب اٟتديث أف يقتصر على ٣ترد ٝتاعو وكسبو من غَت فهمو
ومعرفتو ،فيكوف قد أتعب نفسو ،ودل يظفر بطائلٍ ،ب حث على ٝتاع الكتب ا١تفيدة من ا١تسانيد والسنن
وغَتىا.
نعم ،ىذه توجيهات عالية جدا قيمة ٚ ،تعها ابن الصبلح -رٛتو اهلل تعاذل -ويعترب كتابو ُب آداب
طالب اٟتديث من ا١تراجع ا١تختصرة ُب آداب طالب العلم عموما ،كما تبلحظ ىذه اآلداب ال ٮتتص هبا
طلبة اٟت ديث ،وإف كاف بعضها مثل الرحلة ومثل يعٍت االبتداء ،...وحىت ُب طالب العلم االبتداء ٔتشايخ
بلدهٍ ،ب الرحلة إذل غَتىم ،ليست خاصة ىذه -أيضا -بالرواية ،وكذلك -أيضا -بالنسبة للعمل ،العمل ال
يزاؿ يعٍت ىذا التوجيو قائم الذي ىو العمل ٔتا ورد عن النيب ُ ب فضائل األعماؿ ،ولو يعٍت يقولوف ال
ينبغي للشخص أف يكوف للحديث الذي يصح عن النيب  أال يكوف لو حظ من التطبيق ،ولو مرة واحدة
ُب عمر اإلنساف ،ينقلوف ىذا عن اإلماـ أٛتد ،أنو حىت ُب بعض األحاديث الضعيفة ،رٔتا عمل هبا مرة
واحدة خشية ثبوهتا ،ويعٍت يقولوف -أيضا -يستعاف هبذا على حفظ اٟتديث ،كما ذكره وكيع.
وكذلك -أيضا -قضية إضجار الشيخ ،ىذا يذكرونو ُب السماع ،كاف طلبة اٟتديث يعٍت لرغبتهم ُب
السنة ،وأكثرىم غرباء ،ورٔتا أضجروا الشيخ ،فهذا توجيو ٢تم بأف يرفقوا بالشيخ ،و-أيضا -يوجهوف الشيوخ
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أيضا ،-يوجهوف ا١تشايخ بتحمل طلبة اٟتديث ،و٢تم نصائح كثَتة -أيضا -حوؿ ىذا ،ومن يقرأ أخباراألعمش وأخبار شعبة ،اشتهر -رٛتو اهلل -بالصراحة وبالطرافة -أيضاُ .-ب أخبار٫تا كثَت من قضية
اإلضجار ىذه ،ويتبُت منها رغبة طلبة اٟتديث ُب العلم ،وكذلك -أيضا -رغبة الشيوخ ُب أداء الرواية.
فهذا اإلضجار ليس خاصا بالرواية ُب اٟتقيقة ،ينبغي أف يتأدب طالب العلم مع من يريد أف يستفيد
منو بشكل عاـ بصفة عامة ،وال سيما العلم ٨ ،تن اآلف نبلحظ اإلنساف لو يريد من شخص أمرا دنيويا
ٕتده أنو يريد أف يقدـ معروفا ،أو شيئا يتلطف ُب العبارة :وسعادة فبلف ،ويعٍت مثلما نعرفو من ...يعٍت
أمور ،وىو يريد منو أمرا دنيويا ،فكيف إذا كاف يريد شيئا قد ال ٬تده إال عنده؟! فهذا يوصوف بو طالب
العلم ُب عصر الرواية ،وىو وصية -أيضا -طالب العلم عموما ُب كل زماف ،وُب أي فن.
كما يوصوف -أيضا -الشيخ ،ومن عنده شيخ ٦تا يفيد بو الناس بالصرب على الطلبة وٖتملهم ،ويعٍت
مثل ىذه األمور اليت يوصى هبا طالب العلم ،ويوصى هبا…لكي تكوف األمور خَت األمور أوسطها لكي
يقًتبا من بعضهما ،ال يكوف ىناؾ إفراط وال تفريط.
وىذه األخبار كذلك -أيضا -يقوؿ ابن الصبلح :ال ينبغي أف يكوف ىم طالب اٟتديث اإلكثار
فقط ،وبعد الصيت ،وإين عندي يعٍت أروي كذا اٟتديث الفبلين من كذا طريق ،وأروي الكتاب الفبلين من
كذا طريق ،وأف يكوف ٫تو العمل أيضا.
ٍب ذكروا وصية :االعتناء بالكتب ا١تفيدة الصحاح ،اختصر ىذا ابن كثَت ،وقد شرح ابن الصبلح
الكتب اليت ...أو فصل ُب الكتب اليت ينبغي أف يعتٍت هبا طالب اٟتديث ،ومن يريد أف يطلع على ىذه
اآلداب واألخبار ويعٍت ...فلو كتاب ا٠تطيب "اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع" .
القراءة ُب ىذا الكتاب يعٍت ال ٯتل منها طالب العلم ،ٮترج من خرب إذل خرب ،وفيها طرافة ،وفيها يعٍت
كأنك تعيش اٞتو الذي كاف يعيش فيو الرواة ،وكأنك بُت ٣تالس العلم و٣تالس التحديث  ،ومثلو كذلك
كتاب آداب "اإلمبل واالستمبلء" ىذا للسمعاين ،وكتاب ابن ٚتاعة "تذكرة السامع وا١تتكلم" ،وعمدهتم
ُب ىذا ترى على كتب ا٠تطيب.
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مر بنا أف الناس بعد ا٠تطيب عياؿ على كتبو ،كتابو ىذا دل يًتؾ شاردة وال واردة إال ذكرىا بالنسبة
آلداب الطلب ،وىو كتاب قيم جدا ُب بابو ،وفيو من طرائف احملدثُت ومن يعٍت أخبارىم شيء كثَت جدا،
يروح اإلنساف بو عن نفسو ،ويعٍت يطلع بو على أحواؿ كثَت ..أحواؿ كثَت من أحواؿ احملدثُت ،وال سيما
مثل اإلماـ شعبة واألعمش وسفياف بن عيينة ،وعبلقة الطلبة هبم ،وعبلقتهم بالطلبة ،ويعٍت ىذه األمور ٦تا
يذكر عن األعمش أنو يعٍت ىو ظريف -رٛتو اهلل تعاذل -وطبلبو يعرفوف ،..وكذلك شعبة يعرفوف منو ىذا،
فجاءه بعض الطلبة ،واتفقوا على أنو ال يقدـ ٢تم شيئا إال استوعبوه ،أكبل أو شربا ،فأتى ٢تم ،ىو فقَت -
رٛتو اهلل -فقَت يعٍت ..وكذلك شعبة ،وٕتد ُب ترٚتتيهما الثناء عليهما بالصرب والزىد والورع...
لكن أحضر ٢تم طعاما فأكلوهٍ ،ب أحضر ٢تم شرابا فشربوه ،وىم ساكتوف ،فقاـ وأحضر ٢تم علف
الشاة ،وقاؿ :دل يبق إال ىذا فكلوه.
فتجد ُب ىذا الكتاب أخبارا يعٍت من طرائفو -رٛتو اهلل ، -وتصدى بعض الباحثُت ٞتمع أخبار
األعمش ُب كتاب ٝتاه "األعمش الظريف" ،لكن ال ينبغي ىذا؛ ألنو ُب نظري -واهلل أعلم -وقد يكوف
ىناؾ وجهات نظر أخرى؛ ألف ىذه األخبار أين موقعها؟ يعٍت ال ينبغي أف ٕتتزأ لوحدىا ،وإ٪تا ىي من
ضمن حلقة ُب ...تارة جد وتارة ىزؿ.
ا١تهم طالب العلم يعٍت يعتٍت ٔتثل ىذه الكتب ،وىي تقربو من ذلك العصر الذي كاف فيو الرواة يعٍت
ُب الرحبلت ،وُب حضور ٣تالس اإلمبل وأخبارىم ُب أثناء اجمللس ،ونعم ىذا بالنسبة ...ما أدري تسمحوف
بقراءة النوع التاسع والعشرين؟ نعم  .اقرأه يا شيخ اإلسناد العارل والنازؿ ،ما أدري لو طولنا عليكم قليبل،
نعم يا شيخ.

النوع التاسع والعشرون معرفة اإلسناد العالي والنازل

ٕٖ٘

الباعث الحثيث

النوع التاسع والعشروف ،معرفة اإلسناد العارل والنازؿ :و١تا كاف اإلسناد من خصائص ىذه األمة؛ وذلك
أنو ليس ألمة من األمم ٯتكنها أف تسند عن نبيها إسنادا متصبل غَت ىذه األمة؛ و٢تذا كاف طلب اإلسناد
العارل مرغبا فيو ،كما قاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل :اإلسناد العارل سنة عمن سلف ،وقيل ليحِت بن معُت ُب
مرض موتو :ما تشتهي؟ قاؿ  :بيت خاؿ وإسناد عاؿ ؛ و٢تذا دعت رغبات كثَت من األئمة النقاد
واٞتهابذة اٟتفاظ إذل الرحلة إذل أقطار الببلد طلبا لعلو اإلسناد ،وإف كاف قد منع من جواز الرحلة بعض
اٞتهلة من العباد ،فيما حكاه الرامهرمزي ُب كتابو الفاصلٍ ،ب إف علو اإلسناد أبعد من ا٠تطأ والعلة من
نزولو.
وقاؿ بعض ا١تتكلمُت :كلما طاؿ اإلسناد كاف النظر ُب الًتاجم واٞترح والتعديل أكثر ،فيكوف األجر
على قدر ا١تشقة ،وىذا ال يقابل وال يقابل ما ذكرناه ،واهلل أعلم .
وأشرؼ أنواع العلو ما كاف قريبا إذل رسوؿ اهلل



فأما العلو بقربو إلماـ حافظ أو منصف ،أو بتقدـ

السماع تلك أمور نسبية ،فقد تكلم الشيخ أبو عمرو ىا ىنا عن ا١توافقة ،وىي انتهاء إسناده إذل شيخ
مسن -مثبل ،-والبدؿ :وىو انتهاؤه إذل شيخ شيخو أو مثل شيخو ،وا١تساواة :وىو أف يتساوي ُب إسنادؾ
اٟتديث ١تصنف  ،وا١تصافحة :وىي عبارة عن نزولك عنو بدرجة ،حىت كأنو صافحك بو ،وٝتعتو منو.
وىذه الفنوف توجد كثَتا ُب كبلـ ا٠تطيب البغدادي ،ومن ٨تا ٨توه ،قد صنف اٟتاكم ابن عساكر ُب ذلك
٣تلدات.
وعندي أنو ن وع قليل اٞتدوى بالنسبة إذل بقية الفنوف  ،فأما من قاؿ :إف العارل من اإلسناد :ما صح
سنده ،وإف كثرت رجالو ،فهذا اصطبلح خاص ،وماذا يقوؿ ىذا القائل فيما إذا صح اإلسناداف؟! لكن
أقرب رجاال ،وىذا قوؿ ٤تكي عن وزير نظاـ ا١تلك وعن اٟتافظ السلفي .
وأما النزوؿ فهو ضد العلو ،وىو مفضوؿ بالنسبة إذل العلو ،اللهم إال أف يكوف رجاؿ اإلسناد النازؿ
أجل من رجاؿ العارل ،وإف كاف اٞتميع ثقات  ،كما قاؿ وكيع ألصحابو  :أٯتا أحب إليكم؟ األعمش ،عن
ّ
أيب وائل ،عن ابن مسعود ،أو سفياف ،عن منصور ،عن إبراىيم ،عن علقمة ،عن ابن مسعود.
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فقالوا :األوؿ ،فقاؿ :األعمش عن أيب ،..فقاؿ :األعمش عن أيب وائل :شيخ عن شيخ ،وسفياف ،عن
منصور ،عن إبراىيم ،عن علقمة ،عن ابن مسعود ،فقيو عن فقيو ،وحديث يتداولو الفقهاء أحب إلينا ٦تا
يتداولو الشيوخ .
ىذا النوع التاسع والعشروف متعلق باإلسناد العارل واإلسناد النازؿ  ،وخبلصة ا١توضوع ُب ىذا أف
اإلسناد العارل :ىو الذي قل رجالو إذل النيب  بالنسبة إذل إسناد آخر لنفس اٟتديث ،بالنسبة إلسناد آخر
لنفس اٟتديث وليس ٟتديث آخر ،يعٍت -مثبل -حديثاف أو إسناداف ٟتديث واحد ،لنفرض -مثبل -أف
مسلما يروي حديثا ،أو البخاري يروي حديثا ،يرويو بإسناد بينو وبُت النيب
بينو وبُت النيب





أربعة ،ويرويو بإسناد آخر

ٜتسة أو ستة ،يقاؿ بالنسبة لؤلوؿ :ىذا إسناد عاؿ ،ىذا ىو العلو ،ىذا ىو العلو

ا١تطلق ،ويسمونو العلو ا١تطلق ،ومعناه قلة إسناد اٟتديث ،قلة عدد رجاؿ إسناد اٟتديث بالنسبة إذل إسناد
آخر للحديث نفسو.
وىذا ىو الذي رغب فيو العلما ،ومن أجلو كانت الرحلة ،يعٍت كاف الراوي يسمع من شيخ حديثا عن
الشيخ ،يكوف الشيخ ىذا موجودا ،لكن ُب بلد آخر ،فَتحل الشيخ إذل ىذا الراوي ليسمع منو ،ويسقط
الواسطة ال ٭تتاج إليها ،وقد ٚتع ا٠تطيب -رٛتو اهلل تعاذل -كتابا ٝتاه "الرحلة ُب طلب اٟتديث" ،لكنو
خصو ٔتن رحل ُب طلب حديث واحدُ ،ب طلب حديث واحد رحل من بلد إذل بلد .
وابتدأه بأخبار بعض الصحابة :جابر بن عبد اهلل وغَته ٦تن رحل ُب طلب حديث واحد  ،يعٍت يرحل
إذل البلد ،ويطرؽ الباب ويقوؿ لوٝ :تعت ىذا اٟتديث ،فيقوؿ :نعم ،فَتجع .
وأما أخبار احملدثُت ُب الرحلة عموما فبل ٯتكن أف يضبطها كتاب ،فإف عملهم كلو قائم على الرحلة ُب
طلب اٟتديث؛ و٢تذا ينصوف على من دل يرحل ،يقولوف :دل يرحل أو رحل إذل -مثبل -ببلد قريبة من
ببلدىم  ،أما سائر احملدثُت ُب عصر الرواية ،فكاف عملهم ىو الرحلة؛ و٢تذا يقولوف :اإلماـ أٛتد -رٛتو
اهلل -رحل إذل مكة ما فيها إشكاؿ ،لكن رحل إذل اليمن وإذل الشاـ ،ورحل البخاري إذل ...طاؼ الببلد
اإلسبلمية ،ورحل مسلم إذل مصر ،...يطوفوف.
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يقول أبو حاتم -رحمو اهلل :-إنٍت عندما ابتدأت الرحلة صرت أعد -ٯتشوف مشيا على القدمُت-
كنت أعد كم قطعت ،فلما بلغت ألف فرسخ تركت العدد ،طاؿ ..طالت ا١تسافة ،وصار ال يضبط العدد.
فهذه الرحلة ٦تا ٘تيز بو احملدثوف -رٛتهم اهلل تعاذل ،-وكما ذكر العلماء السبب ىو باختصار :أنو كلما
قل رجاؿ اإلسناد كلما كاف احتماؿ ا٠تطأ أقل .بس ،ىذه فائدة الرحلة ،ىذه فائدة الرحلة ،أنو كلما قل
رجاؿ اإلسناد كلما كاف احتماؿ ا٠تطأ أقل.
تكلم ابن كثير -رحمو اهلل تعالى -على قضايا منها أن بعضهم يقول :طوؿ اإلسناد فيو منقبة ،وىي
أنك تنظر ُب عدد من الرجاؿ فيعظم أجرؾ ،وىذا فائدة غَت مسألة ضبط الرواية اليت يريدىا احملدثوف ،ىذه
قضية خارجة عن يعٍت غرض احملدثُت من الرحلة وطلب علو اإلسناد.
ثم قسم ابن كثير -رحمو اهلل -العلو إلى نوعين:
العلو المطلق :الذي ذكرتو قبل قليل ،وىو :قلة الرجاؿ إذل النيب . 
والعلو النسبي :وىو الذي يكوف بالنسبة إذل إماـ حافظ مثل مالك  ،أو إذل مصنف ،مثل :النسائي،
ويقسمونو إذل أ قساـ :ا١توافقة والبدؿ وا١تساواة وا١تصافحة ،وىذه أمور يعٍت مصطلحات عندىم بالنسبة
للعلو إذل حافظ ،أو إذل إماـ أو يعٍت -مثبل -إذل النسائي ،فهذا علو نسيب ،يسمونو ليس ىو قلة الرجاؿ،
ويقوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل : -إف ا١تتأخرينُ -ب كبلمو -أولعوا هبذا العلو ،واعتنوا بو ،ويقوؿ :إنو قليل
اٞتدوى بالنسبة إذل بقية الفنوف.
ىذه كلمة ابن كثَت ،وىي كلمة صادقة صحيحة ،ولكن ابن حجر -رٛتو اهلل -حينما ترجم البن كثَت
أخذ عليو… يعٍت دل يأخذ عليو ،ولكنو نبو يقوؿ  :إنو ليس على طريقة احملدثُت ُب طلب علو اإلسناد
وكذا وكذا ،وإ٪تا اعتٌت بالتصحيح والتضعيف واٞترح والتعديل.
فقال السيوطي -رحمو اهلل :-إف ما عملو ابن كثَت -يعٍت كأنو يقوؿ :-ىو األوذل .أما تطلب علو
اإلسناد ،وال سيما ٨تن نعرؼ أنو ُب العصور ا١تتأخرة طلبوا علو اإلسناد بأساليب يعٍت بأساليب ،مثلما
نقوؿ :بتسامح كبَت ،تسامح كبَت ،يتسا٤توف٫ ،تهم فقط ىو علو اإلسناد.
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ويقول ابن كثير -رحمو اهلل :-إف تطلبو ىذا كثَت اٞتدوى بالنسبة للفنوف األخرى؛ و٢تذا ٨تن نقوؿ
اآلف ١-تا ذىب عصر الرواية ،وصار االعتماد على ٣ترد اإلجازات :-إف تطلب ىذا يعٍت االعتناء بو،
وصرؼ الوقت فيو؛ ألين رأيت بعض اإلخواف يريد . .يقوؿ :أريد أف أسافر إذل ا٢تند ،أريد أف أسافر البلد
الفبلين من أجل اٟتصوؿ على إجازات٨ .تن نقوؿ لو :ىذا اشتغاؿ عما ىو أىم منو ،عن -مثبل -حفظ
السنة ،وعن االشتغاؿ -مثبل -نقد السنة ،االشتغاؿ بالتفقو ُب السنة؛ فلهذا يعٍت كل شيء لو زمنو ،كل
شيء لو وقتو .
الرحل ة ُب تلك األوقات ُب عصر الروايةٗ ،تتلف عنها ُب زماننا اآلف ،ينبغي للشخص أف يرحل لطلب
العلم ،يعٍت األمر ..لطلب العلم الذي يستفيد منو ،ىذا الذي يعٍت يتعلق بالعارل والنازؿ.
بعضهم ..تكلم ابن كثَت عن العلو الوصفي ،يعٍت العلو ا١تتعلق بالوصف ال بالعدد الذي ىو صحة
اإلسناد ،وىذا ال إشكاؿ فيو ،ال أحد ينازع فيو ،وىو أنو إذا كاف ىناؾ إسناداف :واحد عاؿ ،لكن
ضعيف ،واآلخر نازؿ ،وىو صحيح ،أيهما العلو اٟتقيقي ؟ الصحيح ببل إشكاؿ ىذا ىو العلو يعٍت ا١تعترب،
ولكن من جهة العلو الذي يقصده احملدثوف ،أيهما العارل ؟ الضعيف ،وال بأس هبذا ،مثبل اإلماـ مسلم -
رٛتو اهلل -عرفنا أنو أخرج لرجاؿ فيهم ضعف جملرد العلو؛ ألف ما يروونو ٤تفوظ من طريق الثقات ،وأحب
مسلم أف يعلو عن طريقهم ،وىذا يفعلو احملدثوف كثَتا ،أف يعلوا بأسانيد فيها ضعف؛ ألف اٟتديث الذي
يروى هبذا اإلسناد الذي فيو ضعف مضبوط من طرؽ أخرى نازلة ،وىذا ال إشكاؿ فيو.
ٍب تكلم عن قضية يعٍت قضية اٞتبللة ُب اإلسناد النازؿ ،إذا كاف -مثبل -اإلسناد النازؿ فيو زيادة -
مثبل -كونو فيو حافظ معروؼ ،أو إماـ معروؼ ،أو كونو متسلسبل -مثبل -باٟتفاظ الثقات ،فهو ببل شك
أجل من إسناد يعٍت ليس فيو ذلك ،وإف كاف أقل منو رجاال.
ّ

وىذا كلو كما ذكرت ليس من العلو والنزوؿ االصطبلحي ،العلو والنزوؿ االصطبلحي راجع إذل أي

شيء إذف؟ إذل العدد إذل العدد ،وأما الوصف فهو أمر خارج قضية العلو االصطبلحي.
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بقي أنواع ُب اٟتقيقة يعٍت لعلنا ٪تر عليها ،أو نتمكن منو غدا -إف شاء اهلل تعاذل -وما نستطيع أف
نطيل أكثر من ىذا.
ننبو اإلخوان -جزاىم اهلل خَتا -أف يكوف شرح درس اليوـ بعد صبلة العشاء إضافة إذل درس غدا
بعد صبلة الفجر ،يكوف ىناؾ درساف -إف شاء اهلل-؛ إلهناء الكتاب ،وتؤجل -إف شاء اهلل -إذل الدرس
القادـ بناء على طلب الشيخ ،وجزاكم اهلل خَتا ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.

النوع الثالثون والحادي والثالثون معرفة المشهور والغريب والعزيز


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
قاؿ  -رٛتو اهلل تعاذل-
النوع الثبلثوف  :معرفة ا١تشهور:
والشهرة أمر نسيب ،فقد يشتهر عند أىل اٟتديث ،أو يتواتر ما ليس عند غَتىم بالكلية ٍ ،ب قد يكوف
ا١تشهور متواترا أو مستفيضا ،وىذا ما زاد نقلتو على ثبلثة ،وعن القاضي ا١تاوردي أف ا١تستفيض أكثر من
ا١تتواتر ،وىذا اصطبلح منو ،وقد يكوف ا١تشهور صحيحا كحديث  :األعماؿ بالنيات  وحسنا ،وقد
يشتهر بُت الناس أحاديث ال أصل ٢تا ،أو ىي موضوعة بالكلية ،وىذا كثَت جدا.
ومن نظر ُب كتب ا١توضوعات أليب الفرج بن اٞتوزي عرؼ ذلك ،وقد روي عن اإلماـ أٛتد أنو قاؿ:
أربعة أحاديث تدور بُت الناس ُب األسواؽ  ،ال أصل ٢تا" :من بشرين ٓتروج أذاه بشرتو باٞتنة"" ،ومن آذى
ذميا فأنا خصمو يوـ القيامة"" ،و٨تركم يوـ صومكم"" ،وللسائل حق وإف جاء على فرس" .
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النوع اٟتادي والثبلثوف :معرفة الغريب والعزيز:
أما الغرابة فقد تكوف ُب منت ،بأف يتفرد بروايتو راو واحد ،أو ُب بعضو ،كما إذا زاد فيو واحد زيادة دل
يقلها غَته ،وقد تقدـ الكبلـ ُب زيادة الثقة .وقد تكوف الغرابة ُب اإلسناد كما إذا كاف أصل اٟتديث
٤تفوظا من وجو آخر أو من وجوه ،ولكنو هبذا اإلسناد غريب ،فالغريب :ما تفرد بو واحد ،وقد يكوف ثقة،
وقد يكوف ضعيفا ،ولكل حكمو.
فإف اشًتؾ اثناف أو ثبلثة ُب رواية عن الشيخ ٝتي عزيزا ،فإف رواه عنو ٚتاعة ٝتي مشهورا كما تقدـ،
واهلل أعلم.


اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
النوع الثالثون -كما ذكر ابن كثير :-معرفة ا١تشهور ،وىو الكبلـ فيو مرتبط بالذي بعده ،معرفة
الغريب والعزيز ،وُب كبلـ ابن كثَت عدد من األمور تلخيصها كما يلي:
أوال :ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -تعريف ا١تشهور ،من األمور اليت ذكرىا ابن كثَت ُب كبلمو تعريف
ا١تشهور ،وعرفو بأنو :ما رواه- ..بأف ُب آخر كبلمو -ما رواه ٚتاعة ،قاؿ ُب آخر الكبلـ ُب آخر الكبلـ
عن النوع اٟتادي والثبلثُت -قاؿ ":فإف اشًتؾ اثناف أو ثبلثة ُب روايتو عن الشيخ ٝتي عزيزا ،فإف رواه عنو
ٚتاعة ٝتي مشهورا" .وقاؿ قبل ذلكٍ ":ب قد يكوف ا١تشهور متواترا أو مستفيضا ،وىذا من زاد نقلتو على
ثبلثة".
فاآلف ذكر تعريفُت -رٛتو اهلل -للمشهور ،أحد٫تا يفهم من تعريفو للمستفيض وا١تتواتر ،وىو أنو ما
رواه ثبلثة ،وُب آخر كبلمو أف ا١تشهور ىو ما رواه ٚتاعة فوؽ الثبلثة.
وىذا التعريف يعٍت فقط نعلق عليو بأف نقوؿ :ليس ىذا منصوصا عن أحد من األئمة ،وإ٪تا ىذا ىو
تعريفو عند أىل األصوؿ.
وملخص الكبلـ عند أئمة اٟتديث أف اٟتديث باعتبار طرقو ينقسم إذل قسمُت:
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الغريب :وىو ما رواه شخص واحد.
والمشهور :وىو ما خرج عن حد الغرابة ،فإذا خرج عن حد الغرابة فرواه اثناف فأكثر ،فهذا ىو
ا١تشهور ،فيقوؿ اإلماـ مثبل يقوؿ مثبل مثل أيب زرعة أتى إذل راو فيقوؿ :نظرت ُب حديثو فانتخبت منو
الغرائب ،وتركت ا١تشاىَت ،انتخبت الغرائب ،وتركت ا١تشاىَت .ىذا الذي يظهر رل ُب اصطبلح األئمة أف
ا١تشهور ما خرج عن حد الغرابة ،وأف الغريب -كما مر بنا -ما رواه شخص واحد.
يبقى في كالم ابن كثير العزيز ،نعلق عليو ،ونقول :إف ىذا العزيز ذكره اإلماـ ابن منده -رٛتو اهلل
تعاذل ،-ولكن قاؿ :بأنو ما رواه اثناف أو ثبلثة عن شخص ٬تمع حديثو ...إذل آخر كبلمو.
نعلق عليو فنقوؿ حسب ما وقفت عليو منذ درست ا١تصطلح منذ سنوات طويلة ،وأنا أْتث عن
نص ..عن إماـ يطلق العزة فَتيد هبا عدد الطرؽ ،سواء اثناف أو ثبلثة ،ما وقفت -إذل اآلف -على مثاؿ
للعزيز ،وإ٪تا يطلق األئمة العزة ،ويريدوف هبا الندرة ،فيقولوف فبلف عزيز اٟتديث ،أو حديثو يعز ،و٨تو ىذه
الكلمات ،ىذه موجودة بكثرة ،وال يريدوف هبا أهنا قسيم للغريب وا١تشهور.
إذف ٩تلص من ىذا الكبلـ بأمر ،وىو بساطة التعريف ،بساطة االستخداـ ،اٟتديث إما غريب وإما
خرج عن حد الغرابة إذل الشهرة ،وتسًتيح ،من يعٍت ..حىت أف تعريف اٟتديث مثاؿ اٟتديث العزيز ،مثل
ابن حجر -رٛتو اهللٔ -تثاؿ واحد ،واعًتض عليو باعًتاضات ،وفهمو صعب عسر جدا فهمو ،موجود ُب
النزىة ،ويتداوؿ ىذا ا١تثاؿ إذل وقتنا اٟتاضر ،يتداوؿ ىذا ا١تثاؿ إذل وقتنا اٟتاضر ،مثاؿ واحد.
فا١تقصود أف استخداـ كلمة عزيز إذا يعٍت ٨تيتها يبقى عندؾ الشهرة والعزة .
األمر الثاني في كالم الحافظ ابن كثير -رحمو اهلل تعالى :-ىو أنو ذكر ا١تتواتر ،أف من ا١تشهور ما
قد يتواتر ،وىو قد حذؼ ىنا كبلما البن الصبلح نبو فيو إذل أف اٟتديث ا١تتواتر استخدامو ،يعٍت نبو إذل
أف ا١تتواتر با١تعٌت ا١تعروؼ الذي :ما رواه ٚتاعة يستحيل ..عن ٚتاعة ،يستحيل تواطؤىم على الكذب ،إف
ىذا عند أىل األصوؿ ،وابن كثَت ما نقل ىذا ،ولكن نبو ابن الصبلح -رٛتو اهلل -إذل ىذا ،ونبو العراقي
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إذل أف احملدثُت ُب استخدامهم للمتواتر أنو ٔتعٌت تعدد الطرؽ وكثرهتا ،وليس با١تعٌت الذي يريده األصوليوف
أنو ال يسأؿ عن عدالتهم ،ولو كانوا كفارا ...إذل آخر تعريفهم للمتواتر.
فإذف ا١تتواتر عند احملدثُت ما معناه؟ معناه التتابع؛ و٢تذا يقوؿ الطحاوي -رٛتو اهلل : -ىذا اٟتديث أو
ىذا اٟتكم تواترت بو األحاديث ،أكثر ٦تا تواترت باٟتكم الفبلين ..باٟتكم الثاين ،يعٍت يوازف بينهما.
ومعروؼ أنو ال يوجد ..ال ٯتكن يوجد خرب متواتر يضاد خربا متواترا .فإذف ىو يريد بالتواتر ىنا :مطلق
التتابع.
في كالم ابن كثير أمر ثالث :وىو أنو قسم الشهرة إذل قسمُت :شهرة اصطبلحية ،وىي اليت تقدمت،
وشهرة لغويةٔ ،تعٌت أف يشتهر اٟتديث عند الناس ،وإف دل يكن لو أصل ،أو حىت أحيانا ال يكوف لو إسناد
أصبل ،ال يوجد إسناد ،وىذا موجود قد يشتهر عند النحاة ،وقد يشتهر عند الببلغيُت ،وقد يشتهر عند
اللغويُت ،وال يكوف لو أصل ،فهذه تسمى الشهرة اللغوية ،وقاؿ :إنو قد يشتهر ،وىذا يشتهر يعٍت حىت
تشتهر أحاديث موضوعة ،وال يكوف ٢تا أصل ،وورد مثاؿ بعدد من األحاديث ،نقل كبلـ اإلماـ أٛتد ،نعم
ُب كبلمو -أيضا -تقسيم الغريب ،الغريب مر بنا أنو :ما تفرد بروايتو راو واحد ،وقسمو إذل قسمُت ،وقد
ذكرت ىذين القسمُت ُب نوع األفراد ،فالفرد والغريب ٫تا يعٍت بينهما يعٍت تشابو ،أو لنقل٫ :تا مًتادفاف،
فالغرابة كما ذكر ابن كثَت يقوؿ :تكوف ُب ا١تنت بأف يتفرد بروايتو راو واحد ،أو ُب بعضو ..كما إذا زاد فيو
واحد زيادة دل يقلها غَته ،يعٍت ال يوجد للمنت إال ىذا اإلسناد ،مثل ماذا؟ مر بنا ُب األفراد مثل حديث
ماذا ؟  إ٪تا األعماؿ بالنيات  وحديث  أف النيب  دخل مكة وعلى رأسو ا١تظفر  وحديث:
 السفر قطعة من العذاب  إذل آخره.
وىناؾ نوع من الغرابة ُب اإلسناد ،يعٍت يكوف ا١تنت ٤تفوظا من عدد من األوجو ،ولكن تقع الغرابة ُب
إسناد واحد ،وىو الذي يقولوف فيو :غريب من ىذا الوجو.
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بقي أمر يعٍت مثّل ابن كثَت للمشهور الصحيح ْتديث  :األعماؿ بالنيات  و٨تن اآلف مثلنا بو

ألي شيء؟ اآلف مثلنا بو ألي شيء؟ للغريب .كيف يكوف مشهورا ،وىو غريب؟ يقسموف الشهرة إذل
قسمُت ،لكن ابن كثَت يعٍت األمور كلها بسبب االختصار ،يعٍت تداخلت عنده.
يقسموف الشهرة إذل شهرة مطلقة ،وىو :أف يشتهر عن النيب
غريبا عن النيب





وإذل شهرة نسبية ،وىو أف يكوف

ولكن تقع الشهرة عن أحد رواتو ،وعرفنا أف حديث:



إ٪تا األعماؿ بالنيات



مشهور عمن؟ عن ٭تِت بن سعيد األنصاري ُب الطبقة الرابعة ،حىت قيل :إنو رواه عنو مئات من يعٍت
يبلغوف ا١تئات ٦تن رواه عن ٭تِت بن سعيد األنصاري ،ىذا الكبلـ ُب النوع الثبلثُت ،والنوع اٟتادي
والثبلثُت .نعم .الذي بعده.

النوع الثاني والثالثون معرفة غريب ألفاظ الحديث
النوع الثاين والثبلثوف :معرفة غريب ألفاظ اٟتديث ،وىو من ا١تهمات ا١تتعلقة بفهم اٟتديث ،والعلم
والعمل بو ،ال ٔتعرفة صناعة اإلسناد ،وما يتعلق بو قاؿ اٟتاكم :أوؿ من صنف ُب ذلك النضر بن مشيل،
وقاؿ غَته :أبو عبيدة معمر بن ا١تثٌت ،وأحسن شيء وضع ُب ذلك كتاب أبو عبيد القاسم بن سبلـ ،وقد
استدرؾ عليو ابن قتيبة أشياء ،وتعقبهما ا٠تطايب ،فأورد زيادات ،وقد صنف ابن األنباري ا١تتقدـ ،وسليم
الرازي وغَت واحد ،وأجل كتاب يورد فيو ٣تامع ذلك كتاب "الصحاح" للجوىرى ،وكتاب "النهاية" البن
األثَت -رٛتهما اهلل.-
نعم .ىذا غريب اٟتديث ،فن ال يتعلق بنقد السنة ،وإ٪تا قد ٭تتاج إليو الباحث ُب النقد أحيانا ،قد
٭تتاج إليو أحيانا ُب النقد ،ولكن كما قاؿ ابن كثَت :ال غٌت للمحدث عنو؛ للتفقو ُب ا١تنت ومعرفة معانيو،
ٍب تكلم ابن كثَت على أوؿ من صنف ُب ذلك ،وىذا أمر ال يهم ،ىل ىو النضر بن مشيل ،أو أبو عبيدة
معمر بن ا١تثٌت؟ ولكن ا١توجود اآلف ،وىو أىم مرجع ،يعٍت من أىم ا١تراجع فيو.
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ومن أوائل ما ألف فيو كتاب أيب عبيد القاسم بن سبلـ ،اٝتو "غريب اٟتديث" ،مطبوع ُب أربع
٣تلداتٍ ،ب جاء بعده ابن قتيبة فاستدرؾ عليو ما دل يذكره بكتابٝ ،تاه -أيضا" -غريب اٟتديث"ٍ ،ب
ا٠تطايب استدرؾ عليهما ،وابن كثَت ٝتاه تعقب ،وليس ىو بتعقب با١تعٌت االصطبلحي ،يعٍت ناقشهما،
وإ٪تا ىو استدراؾ يعٍت يذكر ما دل يذكره أبو عبيد ،وما دل يذكره ابن قتيبة.
ٍب ذكر بعض ا١تؤلفُت ُب ىذا ،وأف من أٚتع ما ألف كتاب "الصحاح" ،كتاب الصحاح ليس كتاب
غريب حديث ،وإ٪تا ىو كتاب لغة ،ولكنو يورد بعض األحاديث ُب شرحو ،أو ُب ىذا الكتاب ،كتاب
"النهاية ُب غريب اٟتديث" ،نعم .ىو البن األثَت ،وىو متأخر .با١تناسبة  ،الثبلثة الكتب األوذل٢ ،تا ميزة:
وىي أهنا تورد األحاديث باإلسناد على طريقة ا١تصنفُت األوائل -رٛتهم اهلل تعاذل ،-ونستفيد من ىذا مزيد
أسانيد ،ويعٍت اختبلؼ طرؽ ،ونستفيد منها ُب تصحيف النقد.
وأما كتاب ابن األثَت "النهاية" ،فهو ٤تذوؼ األسانيد ٤تذوؼ األسانيد .بس فقط يورد ..فقط يورد
ا١تتوف .
٦تا ينبو عليو ُب غريب اٟتديث بالنسبة لطالب العلم ،ينتبو الناقل للغريب أو الناقل لكلمة الغريب إذل
قضية ،وىي أف ا١تؤلفُت ُب ا لغريب يعٍت كاف ىذا شيئا إليو يشار ،ىو أهنم رٔتا تأثروا ُب شرح الغريب ،إما
ٔتذىب فقهي ،أو ٔتذىب عقائدي ،..يعٍت -مثبل -إذا جاء -مثبل -ا١تؤلف إذل صفة من صفات اهلل -
تعاذل -يفسرىا بأي شيء؟ إذا كاف متأثرا ٔتذىب النفي يفسرىا يؤو٢تا ،ال يربطها بأي شيء؟ با١تعٌت
اللغوي ،مثلو الفقو -مثبلُ -ب حديث :ائتوين ْتجرين و روثة  ،..ائتوين بثبلثة أحجار ،فأتيتو ْتجرين
و روثة ،فأخذ اٟتجرين ورد الروثة وقاؿ :إهنا رجس . 
لو أتيت إذل -مثبل -تفسَت رجس ىذه ٕتد ُب بعض كتب اللغة يقوؿ :الرجس النجس ،الرجس
النجس ،كيف فسره؛ ألف من ا١تذاىب الفقهية من يرى أف ٚتيع الرجيع حكمو ماذا؟ حكمو النجاسة،
فبعض… وقد يعٍت بعض الباحثُت خصص رسالتو ُب أثر ا١تذاىب العقائدية ُب كتب… أو ُب كتاب
"غريب اٟتديث" الذي ىو كتاب "النهاية" ،فيختار طالب العلم ال يعٍت ينقل ىكذا ،ينظر يعٍت تفسَت
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اٟتديث تفسَت الغريب ،على أي شيء اعتمد ا١تفسر ُب تفسَته للكلمة الغريبة ،فقد أثرت بعض األمور ُب
كتب الغريب ،أو ا١تؤلف ،وال سيما من تأخر منها .نعم يا شيخ.

النوع الثالث والثالثون معرفة المسلسل
النوع الثالث والثبلثوف :معرفة ا١تسلسل ،وقد يكوف ُب صفة الرواية ،كما إذا قاؿ كل منهمٝ :تعت ،أو
حدثنا ،أو أخربنا ،أو ٨تو ذلك ،أو ُب صفة الراوي بأف يقوؿ حالة الرواية قوال قد قالو شيخو لو ،أو يفعل
فعبل فعل شيخو مثلوٍ ،ب قد يتسلسل اٟتديث من أولو إذل آخره ،وقد ينقطع بعضو من أولو ،أو آخره.
وفائدة التسلسل بعده من التدليس واالنقطاع ،ومع ىذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل ،واهلل أعلم.
نعمُ ،ب ىذا النوع معرفة ا١تسلسل ،وفيو ثبلثة أمور ذكرىا ابن كثَت :أحد٫تا ُب تعريفو ،وخبلصة
ا١تسلسل أنو يتسلسل إسناده بصفة ما ،إما بصيغة األداة كحدثنا ،وأخربنا ،أو بأٝتاء الرواة كأف يتسلسل
باحملمدين ،أو بنسبتهم إذل بلد ،كا١تصريُت أو الشاميُت ،أو يتسلسل ْتاؿ ،كما يقوؿ الشيخ -مثبل:-
حدثنا وىو آخذ بيدي ،كما يقوؿ الراوي :حدثنا فبلف ،وىو آخذ بيدي ،والذي بعده يقوؿ ىكذا.
أو يتسلسل بصفة ُب الرواية كأف يقوؿ -مثبل :-ىو أوؿ حديث ٝتعتو منو ،وكل واحد يقوؿ :ىو أوؿ
حديث ٝتعتو منو ،فيسموف ىذا يسمونو ا١تسلسل ،وىناؾ كتب أو أجزاء ألفت ُب ا١تسلسبلت.
أشار ابن كثَت إذل أف التسلسل قد يتصل من أوؿ اإلسناد إذل النيب  كما ُب اٟتديث ا١تسلسل بقراءة
سورة "الصف" ،فإف كل واحد من رواتو قرأ سورة الصف ابتداء من رسوؿ اهلل ٍ ب عبد اهلل بن سبلـٍ ،ب
٭تِت بن أيب كثَت ،وتسلسل ىذا إذل ابن كثَت والذىيب وٚتاعة ،رووه ىكذا مسلسبل ،وىو يقولوف :إسناده
من أقوى ا١تسلسبلت .
وقد ينقطع مثل ا١تسلسل بأوؿ حديث ٝتعتو منو ،فإف ىذا ينقطع عند سفياف بن عيينة -رٛتو اهلل-
عند سفياف بن عيينة -رٛتو اهلل تعاذل. -
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ما فائدة التسلسل؟ ١تا اعت ٌت احملدثوف بالتسلسل ؟ قاؿ ابن كثَت :إف فائدتو تعود إذل التأكد أو بعد
اإلسناد عن التدليس واالنقطاع؛ ألف كل واحد يذكر صفة تنبؤ أنو قد لقي شيخو ،وٝتع منو ىذا اٟتديث،
لكنو عقب بقولو" :ومع ىذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل"؛ و٢تذا يقوؿ بعض العلماء :إف التسلسل
أصلو يفيد اٟتديث قوة ،ولكنو عاد على األحاديث بأي شيء؟ بالضعف١ ،تاذا ؟ ألنو صار ٫تا عند بعض
ىم أف ٭ترص على أف يقع التسلسل ُب اإلسناد ،وحرصوا ..وبعضها موضوعات ال تصح،
ا١تتأخرينّ ،
وبعضها تصح ،ولكن التسلسل ال يصح؛ فلهذا يقولوف يعٍت مع ..ىذا النوع من اٟتديث من علوـ اٟتديث
دل يستفد منو نقد السنة شيئا ،مع أف ا١تفًتض أف يفيد ُب تقوية اإلسناد ،والداللة على اللفظ ،ولكنو يعٍت
ىناؾ مسلسبلت صحيحة ،لكن ال تتعلق بالنقد ،مثل كونو مسلسبل بالشامي؛ ألف ىذا ما يفيد النقد
شيئا ،ومثل مسلسل -مثبل ٔ-تن اٝتهم باحملمدين ،ىذا ما يفيد ُب النقد شيئا .نعم .النوع الرابع والثبلثوف.

النوع الرابع والثالثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخو
النوع الرابع والثبلثوف :معرفة ناسخ اٟتديث ومنسوخو ،وىذا الفن ليس من خصائص ىذا الكتاب ،بل
ىو بأصوؿ الفقو أشبو ،وقد صنف الناس ُب ذلك كتبا كثَتة مفيدة ،من أجلها كتاب اٟتافظ الفقيو أيب
بكر اٟتازمي -رٛتو اهلل -وقد كاف للشافعي -رٛتو اهللُ -ب ذلك اليد الطوذل ،كما وصفو بو اإلماـ أٛتد
بن حنبل ،اإلماـ أٛتد بن حنبل.
ٍب الناسخ قد يعرؼ من رسوؿ اهلل  كقولو  :كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا



و٨تو

ذلك ،وقد يعرؼ ذلك بالتأ ريخ وعلم السَتة ،وىو من أكرب العوف على ذلك ،كما سلكو الشافعي ُب
حديث  :أفطر اٟتاجم واحملجوـ  وذلك قبل الفتح ُب شأف جعفر بن أيب طالب ،وقد قتل ٔتؤتة قبل
الفتح بأشهر ،وقوؿ ابن عباس -رضي اهلل تعاذل عنهما -احتجم وىو صائم و٤ترـ ،وإ٪تا أسلم ابن عباس
مع أبيو ُب الفتح.
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فأما قوؿ الصحايب :ىذا ناسخ ٢تذا ،فلم يقبلو كثَت من األصوليُت؛ ألنو يرجع إذل نوع من االجتهاد،
وقد ٮتطئ فيو ،وقبلوا قولو :ىذا كاف قبل ىذا؛ ألنو ناقل ،وىو ثقة مقبوؿ الرواية.
نعم .ىذا النوع معرفة ناسخ اٟتديث ومنسوخو قبل أف يبدأ بو ابن كثَت نبو إذل أنو ليس من علم
اٟتديث ،يعٍت ليس من علم نقد اٟتديث ،يريد ىذا ،وإ٪تا ىو أشبو بأصوؿ الفقو ،وىو كما ذكره ،ولكن
احملدثُت تعرضوا لو؛ ألنو كما نعرؼ :احملدثوف ،ىم أيضا ..ىم أيضا فقهاء ،كبار احملدثُت ىم أئمة ُب الفقو
أيضا ،كأٛتد والبخاري وأيب داود.
ٍب تكلم على من ألف ُب ىذا ،ومن اشتهر بو اٟتازمي كتابو اٝتو "االعتبار ُب الناسخ وا١تنسوخ من
اآلثار" مطبوع ،واإلماـ الشافعي -رٛتو اهلل -لو عناية هبذا ُب كتابو "اختبلؼ اٟتديث" يعتٍت هبذاٍ ،ب تكلم
ابن كثَت -رٛتو اهلل -على كيف يعرؼ الناسخ من ا١تنسوخ ،وذكر طريقتُت ١تعرفة الناسخ :إحدا٫تا أف ينص
الرسوؿ  على ذلك ،فيقوؿ :مثل حديث  :كنت هنيتكم عن زيارة القبور ،فزروىا  ومثل حديث
النهى عن ادخار ٟتوـ األضاحي بعد ثبلثٍ ،ب اإلذف بذلك منو



وقد يعرؼ ذلك بالتاريخ ،وىذا ىو

األكثر ،أكثر ما األئمة يلجئوف إذل معرفة التاريخ.
ومثّل ابن كثَت ٔتثاؿ الذي ىو ٝتعتموه وىو حديث  :أفطر اٟتاجم واحملجوـ  ولكن ينبغي أف

نشَت إذل أمر مهم ،وىو أف اٟتكم بالنسخ أمر نقلي أو اجتهادي ُب غالبو ،النقل ىو التقدـ ،تقدـ ىذا
على ىذا ،يعٍت قد يعرؼ بأف ىذا قتل مبكرا أو يعٍت أف ىذا وقع ُب مكة ،وأف ىذا ُب ا١تدينة ،أو أف
إ سبلـ فبلف قبل فبلف ،وإذل ىذا ،ولكن النظر بُت اٟتدثيُت ،واٟتكم بأف ىذا ناسخ وىذا منسوخ ،إ٪تا ىو
أمر اجتهادي؛ و٢تذا ما ذىب إليو الشافعي ىنا ُب حديث  :أفطر اٟتاجم واحملجوـ  ٮتالفو ٚتاعة،
منهم اإلماـ أٛتد ،حيث يقدموف حديث:



أفطر اٟتاجم واحملجوـ



وال يروف حديث ابن عباس

ناسخا لو .ىذا يعٍت النسخ.
وسيأٌب الكبلـ ُب النسخ -أيضاُ -ب نوع قادـ ،وىو معرفة ٥تتلف اٟتديث .نعم.
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النوع الخامس والثالثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا
النوع ا٠تامس والثبلثوف :معرفة ضبط ألفاظ اٟتديث متنا وإسنادا ،واالحًتاز من التصنيف فيها ،وقد
وقع من ذلك شيء كثَت ٞتماعة من اٟتفاظ وغَتىم ٦تن ترسم بصناعة اٟتديث ،وليس منهم ،وقد صنف
العسكري ُب ذلك ٣تلدا كبَتا .وأكثر ما يقع ذلك ١تن أخذ الصحف ،ودل يكن لو شيخ حافظ يوقفو على
ذلك ،وما ينقلو كثَت من الناس عن عثماف بن أيب شيبة أنو كاف يصحف قراءة القرآف ،فغريب جدا؛ ألف لو
كتابا ُب التفسَت ،وقد نقل عنو أشياء ال تصدر عن صبياف ا١تكاتب.
وأما ما وقع لبعض احملدثُت من ذلك فمنو ما يكاد اللبيب يضحك منو ،كما حكي عن بعضهم أنو
ٚتع طرؽ حديث  :يا أبا عمَت ما فعل النغَت ٍ ب أمبله ُب ٣تلسو على من حضره من الناس ،فجعل
يقوؿ  :يا أبا عمَت ما فعل البعَت ،فافتضح عندىم وأرخوىا عنو.
وكذلك اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد أنو أوؿ يوـ إجبلسو أورد حديث :



صبلة ُب إثر

صبلة كتاب ُب عليُت  فقاؿ "كناز ُب غلس" ،فلم يفهم اٟتاضروف ما يقوؿ ،حىت أخربىم بعضهم بأنو
تصحف عليو" كتاب ُب عليُت".
وىذا كثَت جدا ،وقد أورد ابن الصبلح أشياء كثَتة ،وقد كاف شيخنا اٟتافظ الكبَت اٞتهبذ أبو اٟتجاج

ِ
أداء لئلسناد وا١تنت؛ بل دل
ا١تّزي -تغمده اهلل برٛتتو -من أبعد الناس عن ىذا ا١تقاـ ،ومن أحسن الناس ً
يكن على وجو األرض -فيما نعلم -مثلو ُب ىذا الشأف أيضا.
وكاف إذا تغرب عليو أحد برواية شيء ٦تا يذكره بعض الشراح على خبلؼ ا١تشهور عنده ،يقوؿ :ىذا
من التصحيف الذي دل يقف صاحبو إال على ٣ترد الصحف واألخذ منها
تتصحف كلمة ،أف تتصحف كتابتها أو نطقها على
نعم ،ىذا النوع -الذي ىو التصحيف -معناه أف
ّ

الضْبط ،أو أف يتغَت النَػ ْقط ،أو رٔتا تغَت شكل الكلمة كامبل ،ولو أمثلة كثَتة جدا ُب
الراوي ،إما أف يتغَت َ
السنة النبوية.
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وسببو -كما ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -أنو بسبب األخذ من الص ُحف ،ولكن أنبو ألمر مهم :وىو أف

ابن كثَت َشن الغارة على من يقع منو التصحيف ،ومراده بذلك الذين يكثر منهم التصحيف.

وأما التصحيف نفسو فقد وقع ألئمة كبار ،ومن يطالع كتب "العلل" وغَتىا يبلحظ أف بعض األئمة

ينبو على تصحيف شيوخو؛ إما ُب اإلسناد ،وإما ُب ا١تنت ،حىت يقع التصحيف ُب اإلسناد أيضا ،يصحف
اسم ر ٍاو ،وىذا موجود.
َ

وذكر اإلماـ أٛتد ُب كتاب "العلل" بعض التصحيفات اليت وقعت لشيخو وكيع ،وكذلك أيضا يقع

لكبار اٟتفاظ ،وىذا أمر -يعٍت -ما داـ على النادر فهو أمر مستساغ ،وإ٪تا ابن كثَت -رٛتو اهلل -ىذه
األمور اليت ذكرىا ُب أشياء واضحة ،وُب -يعٍت٦ -تن يكثر منهم ذلك ،ولكن ُب ا١تطبوع اآلف عندنا "كناز
ُب غلس" ،الذي أعرفو أنا ىو أهنا ٍ
"كنار ُب غلس" ،يعٍت :أهنا لوضوحها و ،..ا١تهم يبدو رل أهنا كذا ،وقد
تكوف كما ،نعم  ..كنار ُب غلس ،نعم ،ىي ٍ
"كنار ُب غلس".
وكذلك دافع ابن كثَت عن عثماف بن أيب شيبة -رٛتو اهلل ،-ىو حافظ مشهور ،لو مسند ،أخو ابن أيب
شيبة صاحب "ا١تصنف" ،فذاؾ أبو بكر ،وىذا عثماف ،ويقوؿ :إف ما نقلوه عنو من تصحيف ُب القرآف أو
السنة إنو بعيد ،واهلل أعلم .وىو كما ذكره.
ومن يريد أف يطالع بعض األخبار ُب التصحيف فهناؾ كتب منها" :إصبلح خطأ احملدثُت" للخطايب،
ومنها للدارقطٍت ،ومنها ومن أٚتعها كتاب العسكري "تصحيفات احملدثُت" ،ولو أيضا كتاب اٝتو
"التصحيف والتحرير" ٚتع فيو أمثلة كثَتة" ،التصحيف والتحرير" ىذا ليس خاصا باحملدثُت ،بل َم ْن
ف بالشعر ،أو ُب النَظْم ،أو ُب ا٠تُطَب ،أو ُب غَت ذلك.
صح َ
وذكر ابن كثَت -أيضا -كبلما عن منزلة شيخو ا١تِّزي ،وأثٌت عليو ،وىو دائما يثٍت عليو دائما ،وكما
ذكر يقوؿ :ال نعرؼ على وجو األرض مثلو.
وال إشكاؿ ُب ذلك؛ فهو ُب وقتو ليس على وجو األرض مثلو -فيما يظهرُ -ب فن اٟتديث ،وبو ٗترج
الذىيب ،وابن كثَت ،وابن تيمية ،وٚتاعة كثَتوف ٗترجوا با١تزي -رٛتو اهلل تعاذل .-نعم.
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النوع السادس والثالثون معرفة مختلف الحديث
النوع السادس والثبلثوف :معرفة ٥تتلف اٟتديث :وقد صنف فيو الشافعي فصبل طويبل من كتابو "األـ"
٨توا من ٣تلد ،وكذلك ابن قتيبة لو فيو ٣تلد مفيد ،وفيو ما ىو غث ،وذلك ْتسب ما عنده من العلم.
والتعارض بُت اٟتديثُت قد يكوف ْتيث ال ٯتكن اٞتمع بينهما بوجو ،كالناسخ وا١تنسوخ ،فيُصار إذل
الناسخ ،ويػُْتػَرؾ ا١تنسوخ.
وقد يكوف ْتيث ٯتكن اٞتمع ،ولكن ال يظهر لبعض اجملتهدين ،فيتوقف حىت يظهر لو وجو الًتجيح

بنوع من أقسامو ،أو يهجم فيفيت بواحد منهما ،أو يفيت هبذا ُب وقت ،وهبذا ُب وقت ،كما يفعل أٛتد ُب
الروايات عن الصحابة.
وقد كاف اإلماـ أبو بكر ابن خزٯتة يقوؿ :ليس ٍَب حديثاف متعارضاف من كل وجو ،ومن وجد شيئا من
ذلك فليأتٍت بو ألؤلف لو بينهما
نعم ،ىذا "٥تتلف األحاديث" معناه :أف تَ ِرَد أحاديث ظاىرىا التعارض ،وىذا فن جليل من أوائل من

اشتغل بو ،من أوائل من ألف كتابا فيو ىو اإلماـ الشافعي -رٛتو اهللُ -ب كتابو "اختبلؼ اٟتديث" ،وىو
وحقق.
يوجد مطبوعا مع "األـ" ،ويوجد أيضاُ ،

وكما ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -أف ابن قتيبة لو كتاب اٝتو "٥تتلف اٟتديث" ،وأنو -ابن قتيبة -من

احملبُت للسنّة ،ومن األدباء الذين ساروا على مذىب أىل السنة واٞتماعة ،ويسميو ابن تيمية -رٛتو اهلل،-
أو ينقل أنو يسمى :خطيب أىل السنة ،أو متكلم أىل السنة ،كما أف اٞتاحظ متكلم أي فرقة اٞتاحظ؟

ا١تعتزلة.
انتصر ابن قتيبة -رٛتو اهلل -بالدفاع عن السنّة ،والدفاع عن عقيدة السلف.
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و٦تا ألفو من كتبو ا١تؤلفة ُب اٟتديث ىذا الكتاب "٥تتلف اٟتديث" ،وقدمو ٔتقدمة َشن فيها الغارة على

ا١تعتزلة ،وعلى موقفهم من اٟتديثٍ ،ب ذكر عددا من األحاديث ا١تتعارضة ،وصار ٬تيب عليها.

نعم ،العلماء -رٛتهم اهلل -قالوا :إنو ُ-ب بعض اجتهاداتو ُب اٞتواب -قد يكوف أخطأ ُب بعضها،
وىذا ال يضر.
الطحاوي لو كتاب َٝتاه "مشكل اآلثار" ،كتاب كبَت جدا من ىذا الباب أيضا ،يورد فيو ٣تموعة من

األحاديث ،ويوفق بينها ،وبعض توفيقاتو قد ال يوافق عليها.

ٍب ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -أف التعارض بُت اٟتديثُت ليس على درجة واحدة؛ منو ما ٯتكن فيو
اٞتمع ،ومنو ما يػُْلجأ إذل النسخ ،ومنو ما يػُْلجأ إذل الًتجيح ،وأنو -أيضا٤ -تل نظر واجتهاد ،وىذا -كما
قاؿ١ -تا يراه تعارضا حقيقيا فيُػَرجح ،ويراه بعضهم تعارضا صوريا فيَجمع.
وذكر أف ابن خزٯتة -رٛتو اهلل -يقوؿ :ليس ٍَب حديثاف متعارضاف من كل وجو ،ومن وجد شيئا من
ذلك فليأت لنؤلف لو بينهما.
وىو -كما قاؿ -اشتغل ابن خزٯتة -رٛتو اهلل ،-لكن نبلحظ أف بعض اٞتموع قد يكوف فيها نوع
تكلف ،فيذىب اٞتامع ليصحح الروايتُت ،وعلى طريقة احملدثُت أيهما يُبدأ بو :اٞتمع ،أـ النظر ُب الطرؽ؟

ال ،قضية اٞتمع ىذه ليست موجودة عندىم با١تعٌت ا١تتعارؼ عليو ،أننا ٧تمع أوال ،فإف دل ٧تد ٚتعا

ٞتأنا إذل أي شيء؟ ألف قضية اٞتمع ىذه ال تنضبط.
اآلف انظر ابن خزٯتة يقوؿ" :ليس ىناؾ حديثاف ُب الدنيا إال أستطيع أف أٚتع بينهما".
فإذف ،عند احملدثُت الًتجيح النظر ُب األسانيد أوال ،ويُسخروف التعارض ُب األحاديث للًتجيح ،فهذا

لو مدخل ُب نقد السنّة.
فإذف ،ما يُتعارؼ عليو ،أو ما يُذكر دائما أف األوذل اٞتمعٍ ،ب الًتجيحٍ ،ب النسخ وىكذا ،ىذا ليس
على إطبلقو؛ فكل حديث ٮتضع ٟتالو ،وكل تعاوف بُت حديثُت ٮتضع لذلك.
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مثاؿ ذلك مثبل :ورد حديث ُب الصحيحُت أف عائشة قالت -وكذلك قالو ابن عمر :-أف النيب



قاؿ -رويا عن النيب  أنو قاؿ  :إف ببلال يؤذف بليل ،فكلوا واشربوا حىت يؤذف ابن أـ مكتوـ . 
ُب رواية عن عائشة ،أو ُب بعض الطرؽ إذل عائشة جاء:



إف ابن أـ مكتوـ يؤذف بليل ،فكلوا

واشربوا حىت يؤذف ببلؿ . 
اآلف ابن خزٯتة ١-تا جاء إذل اٞتمع -أحب أف يصحح الروايتُت بعد كبلـ لو على أسانيد٫تا ،فقاؿ:
يبكر َم ْن؟ فقاؿ ىذا ُب الليلة اليت يبكر فيها ببلؿ ،وقاؿ ىذا ُب
يبكر ببلؿ ،وليلة ّ
ليلة ّ
٭تتمل أف يكوف ً

الليلة اليت يبكر فيها ابن أـ مكتوـ.

ٍب جاء ابن حباف وجزـ ،دل يذكر احتماال ،وإ٪تا قاؿ :قاؿ النيب  ىذا ُب ليلة ،وىذا ُب ليلة.
ىذا اٞتمع على طريقة احملدثُت ما يصلح ،بل احملدثوف يرج ُحوف ما ىو ُب الصحيحُت ،وما ىو ُب
الطرؽ الصحيحة أف الذي يؤذف بليل َم ْن ىو؟ ىو ببلؿ ،وأف الذي يؤذف ابن مكتوـ.
وُب اٟتديث تعليل ذلك؛ فإنو كاف أعمى ،وكاف ال يؤذف حىت يُقاؿ لو :أصبحت ،أصبحت.

وُب اٟتديث اآلخر ،حديث ابن مسعود أف النيب  قاؿ  :ال يغرنكم أذاف ببلؿ؛ فإنو يؤذف ليوقظ

نائمكم . 
يعٍت :ا١تهم أنو ببل إشكاؿ أف الذي يؤذف أوال َم ْن ىو؟ ىو ببلؿ.

فمثل ىذه اٞتموع ال تسَت على طريقة احملدثُت ،يعٍت :ليس كل حديث استطعنا أف ٧تمعو أو ٧تمع

بينهما انتهى أمره على طريقة احملدثُت ،وإ٪تا النظر أوال عندىم من جهة النقد ىو ُب األسانيد أوال،
ويسخروف التعارض ىذا للنظر ُب األسانيد ،ىذا أحببت أف أنبو عليو؛ ألنو كثَتا ما ترسخ ُب أذىاف
الباحثُت .نعم ..يا شيخ ،اقرأ.

النوع السابع والثالثون معرفة المزيد في متصل األسانيد
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النوع السابع والثبلثوف :معرفة ا١تزيد ُب متصل األسانيد :فهو يزيد ر ٍاو ُب اإلسناد رجبل دل يذكره غَته،
وىذا يقع كثَتا ُب أحاديث متعددة ،فقد صنف اٟتافظ ا٠تطيب البغدادي ُب ذلك كتابا حافبل.
قاؿ ابن الصبلح :وُب بعض ما ذكره ندر .ومثل ابن الصبلح ىذا النوع ٔتا رواه بعضهم عن عبد اهلل
بن ا١تبارؾ ،عن سفياف ،عن عبد اهلل بن يزيد بن جابر ،حدثٍت بُ ْسر بن عبد اهللٝ ،تعت أبا إدريس يقوؿ:

ٝتعت واثلة بن األسقعٝ ،تعت أبا َمرثد الغَنَوي يقوؿٝ :تعت رسوؿ اهلل   ال ٕتلسوا على القبور ،وال
تصلوا إليها . 

ورواه آخروف عن ابن ا١تبارؾ ،فلم يذكروا سفياف.
وقاؿ أبو حاًب الرازيَ :وِى َم ابن ا١تبارؾ ُب إدخاؿ أبا إدريس ُب اإلسناد ،وىاتاف زيادتاف.
عرفو ابن كثَت ،وىو أف يزيد ر ٍاو بإسناد رجل دل يذكره غَته،
نعم ،ىذا ا١تزيد ُب متصل األسانيدّ ،

تضيفوف للتعريف أمرا ال بد منو ،وىو أنو يقاؿ :دل يذكره غَته ،ويًتجح حذؼ ىذا الرجل ،أو ذكره الذي
يًتجح؟ حذؼ ىذا الزائد ،ومع ىذا يكوف الناقص متصبل ،يعٍت:
يًتجح ،لكي يكوف مزيدا ما الذي ّ
بثبلث شروط ،ىذا التعريف متضمن ثبلثة شروط:
أف يزيد ر ٍاو ُب اإلسناد ،أو أكثر من ر ٍاو.
أف يزيد رجبل ُب اإلسناد ،وأف تكوف الزيادة :راجحة أو مرجوحة؟ مرجوحة.
وأف يكوف اإلسناد الناقص :متصبل أو منقطعا؟ متصبل ،فهذا يسمونو "ا١تزيد ُب متصل األسانيد".
هبذه الثبلثة شروط إذا اختل شرط ال يسمى ا١تزيد ُب متصل األسانيد ،لو ترجح عندنا ذكر الرجل،
وأف الذي حدثو ىو ا١تخطئ ،يكوف مزيدا أو ال يكوف مزيدا؟ ما يكوف مزيدا.
لو ترجح عندنا -مثبل -لو كاف الذي حدث إسنادا منقطعا ،إذًا الزائد لو رجحناه يكوف مزيدا ُب
متصل األسانيد ،أو مزيدا على إسناد منقطع؟ يكوف على إسناد ا١تنقطع.
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فبهذه الثبلثة ،وا١تثاؿ ا١تذكور اآلف ينطبق ىذا ،انظر ا١تثاؿ اآلف :روى بعضهم عن عبد اهلل بن ا١تبارؾ،
عن سفياف ،عن عبد الرٛتن بن يزيد بن جابر ،حدثٍت بسر بن عبد اهللٝ ،تعت أبا إدريس يقوؿ :رواه
آخروف عن ابن ا١تبارؾ ،فلم يذكروا سفياف.
مباشرة عن َم ْن؟ وىذا ىو الصواب ،يرويو ابن ا١تبارؾ عن عبد الرٛتن ،وىذا ىو
إذف ابن ا١تبارؾ يرويو
ً

مسمى رواه ىكذا
الذي رواه اٞتماعة عن ابن ا١تبارؾ ،وقولو :رواه بعضهم .بالنسبة للتتبع ما وجدت أحدا ّ
بالزيادة ،ولكن ما فُِقد من األسانيد ،وقد يكوف ١تا وقفت عليو ،يعٍت :٭تتاج إذل ْتث.
الزيادة الثانية :إذًا ىذا الوىم من َم ْن؟ من بعض أصحاب َم ْن؟ ابن ا١تبارؾ.

فيو زيادة ثانية ُب اإلسناد ،وىو قولوٝ :تعت أبا إدريس .فقد رواه اٞتماعة عن سفياف الثوري وٚتاعة،

عن عبد الرٛتن بن يزيد ،بدوف ذكر أيب إدريس ،فالوىم يكوف ىنا من ابن ا١تبارؾ.
وفيو يقوؿ بُسر بن عبد اهللٝ :تعت واثلة بن األسقع ،يعٍت :يصرح فيو بالتحديد ،فهذا ىو يسمى،
ماذا يسمى اآلف؟ ىذا يسمى "ا١تزيد فيو متصل األسانيد" ،وقد صنف فيو ا٠تطيب كتابا حافبل ٝتاه
"ا١تزيد" ،ىو أوؿ من ٝتاه هبذاٝ ،تاه "ا١تزيد ُب متصل األسانيد".
ماذا يقوؿ ابن الصبلح؟ يقوؿُ :ب بعض ما ذكره نظر .ما معٌتُ" :ب بعض ما ذكره نظر"؟ يعٍت :فيما
حكم عليو بأنو مزيد نظر ،دلَ ُب بعضو نظر؟ ألف حكم ا٠تطيب راجع إذل أمر نقلي أو اجتهادي؟ ىل
منكم يػُبَػ ُّت؟
الرواة اختلفوا ،بعضهم زادوا ،وبعضهم نقصوا٨ ،تتاج إذل أي شيء اآلف؟ إذل الًتجيح ،قد يكوف

ا٠تطيب رجح ما ىو  ،..قد يكوف ،وىذا ال إشكاؿ فيو؛ ألنو ليس كل عادل يصيب ُب كل اجتهاداتو.
ِ
ب ُب ٚتيع ،وىذا ليس مطلوبا
فهذه الكلمة أصبل ٖتصيل حاصل ُب بعض ما ذكره ،يعٍت :أنو دل يُص ْ
ويرجح.
منو ،وإ٪تا مطلوب أف ينظر ُب الطرؽ ّ
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بع للخطيب كتب عديدة ُب اآلونة األخَتة ،مثل ما تقدـ "الفصل
وىذا -يعٍت -الكتاب مطبوع ،طُ َ
والوصل" ،و"مدرؾ النقل" ،و"تلخيص ا١تتشابو" ،قد يكوف ىذا من بينها ،ولست متأكدا .نعم .تفضل يا
شيخ.

النوع الثامن والثالثون معرفة الخفي في المراسيل
النوع الثامن والثبلثوف :معرفة ا٠تفي ُب ا١تراسيل :وىو يعم ا١تنقطع وا١تعضل أيضا ،وقد صنف ا٠تطيب
البغدادي ُب ذلك كتابو ا١تسمى بػ"التفسَت لعموـ ا١تراسيل".
وىذا النوع إ٪تا يدركو نقاد اٟتديث وجهابذتو قدٯتا وحديثا ،فقد كاف شيخنا اٟتافظ ا١تزي إماما ُب
ض على كثَت من العلماء ٦-تن
ذلك ،وعجبا من العجب ،فرٛتو اهلل ،وبَل با١تغفرة ثَػَراه ،فإف اإلسناد إذا ُع ِر َ

يدرؾ ثقات الرجاؿ وضعفائهم -قد يغًت بظاىره ،ويرى رجالو ثقات ،فيحكم بصحتو ،وال يهتدي ١تا فيو
من االنقطاع أو اإلعضاؿ أو اإلرساؿ؛ ألنو قد ال ٯتيز الصحايب من التابعي ،واهلل ا١تلهم للصواب.

ومث َل ىذا النوع ابن الصبلح فيما روى العواـ بن حوشب بن عبد اهلل بن أيب أوَب ،قاؿ  :كاف
رسوؿ اهلل  إذا قاؿ ببلؿ :قد قامت الصبلة .هنض وكرب . 
العواـ بن أيب أوَب ،يعٍت :سيكوف منقطعا بينهما ،فيضعف اٟتديث الحتماؿ
قاؿ اإلماـ أٛتد :دل َ
يبق ّ

أنو رواه عن رجل ضعيف عنو ،واهلل أعلم.

نعم ،ىذا النوع ٝتاه ا٠تطيب "مبهم ا١تراسيل" ،واشتهر عند كثَت من األئمة باسم" :خفي ا١تراسيل"،
وىو أف يكوف ألوؿ مرة اإلسناد متصل بسبب تعاصر الرواية ،ولكن األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -بإطبلعهم
على الطرؽ ،وتتبع رواية ىذا عن رواية ىذا ،يقولوف :دل يسمع فبلف من فبلف ،فيسمونو اآلف "خفي
ا١تراسيل".
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إذف" ،خفي ا١تراسيل" ىي اليت يكوف اإلسناد ظاىرا صورتو االتصاؿ ،تبحث ُب وفاة ىذا ،ووالدة ىذا،
وصورة اإلسناد أهنا متكاملة ،ولكن األئمة ُب ٚتع الطرؽ -و٢تم ُب ذلك طرؽ كثَتة معروفة -٭تكموف على
يلق فبلنا .ومث َل ٢تم ٔتا ذكره اإلماـ أٛتد.
أف ىذا اإلسناد منقطع ،وأف فبلنا دل َ

من ىذا التعريف ندرؾ أف قولو -وىو يعم ا١تنقطع وا١تعضل أيضا -ىذا ال سيما كلمة ا١تعضل،

وا١تعضل يعٍت :مراده هبذا ليس مراده أف كل معضل فهو خفي ،وإ٪تا مراده أنو قد يكوف من ا١تراسيل ا٠تفية
ما ىو معضل.
ا١تعضل ما ىو كما مر بنا؟ ما سقط منو كاـ؟ اثناف فأكثر ،نعم .قد يكوف الساقط اثناف ،وىو من
خفي ا١تراسيل ،فهذا مراده.
فمراده أنو قد يكوف من خفي ا١تراسيل ما ىو معضل ،فقد يكوف ما ىو منقطع ،يعٍت :سقط منو واحد
فقط.

النوع التاسع والثالثون معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين
تعريف الصحابي
النوع التاسع والثبلثوف :معرفة الصحابة -رضي اهلل عنهم أٚتعُت :-والصحايب من رأى رسوؿ اهلل



ُب اٟتديث ،ال من ر ٍاو ،وإف دل تطل صحبتو لو ،وإف دل ِ
يرو عنو شيئا.

ىذا قوؿ ٚتهور العلماء خلفا وسلفا ،وقد نص على أف ٣ترد الرؤية ٍ
كاؼ ُب إطبلؽ الصحبة ،وقد نص

على أف ٣ترد الرؤية كاؼ ُب إطبلؽ صحبة البخاري وأيب زرعة ،وغَت واحد ٦تن صنف ُب أٝتاء الصحابة،
كابن عبد الرب ،وابن منده ،وأيب موسى ا١تديٍت ،وابن األثَت ُب كتابو "الغابة ُب معرفة الصحابة" ،وىو
أٚتعها وأكثرىا قواعد وأوسعها ،أثاهبم اهلل أٚتعُت.
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قاؿ ابن الصبلح :وقد شاف ابن عبد الرب ُب كتابو "االستيعاب" ذكر ما شجر بُت الصحابة ٦تا تلقاه،
ومن كتب األخباريُت وغَتىم.
وقاؿ آخروف :ال بد ُب إطبلؽ الصحبة مع الرؤية أف يروي حديثا أو حديثُت.
وعن سعيد بن ا١تسيب :ال بد من أف يصحبو سنة أو سنتُت ،أو أف يغزو معو غزوة أو غزوتُت.
وروى شعبة عاموس السببلين ،وأثٌت عليو خَتا ،قاؿ :قلت ألنس بن مالك :ىل بقي من أصحاب
رسوؿ  أحد غَتؾ؟ قاؿ :ناس من األعراب راعوه ،فأما من صحبو فبل.
رواه مسلم ْتضره أيب زرعة.

وىذا إ٪تا نفى فيو الصحبة ا٠تاصة ،وال ينفي ما اصطلح عليو اٞتمهور من أف ٣ترد الرؤية ٍ
كاؼ ُب
إطبلؽ الصحبة لشرؼ رسوؿ اهلل  وجبللة قدره ،وقدر من رآه من ا١تسلمُت ،و٢تذا جاء ُب بعض ألفاظ
اٟتديث  :تغزوف فيقاؿ :ىل فيكم من رأى رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-؟ فيقولوف :نعم .فيفتح
لكم . 
حىت ذكر من رأى رسوؿ اهلل



اٟتديث بتمامو ،وقاؿ بعضهم ُب معاوية وعمر بن عبد العزيز :ليوـ

شهده معاوية مع رسوؿ اهلل  خَت من عمر بن عبد العزيز وأىل بيتو.
فرع:
والصحابة كلهم عدوؿ عند أىل السنة واٞتماعة ٔتا أثٌت اهلل عليهم ُب كتابو العزيز ،ؤتا نطقت بو
السنة النبوية ُب ا١تدح ٢تم ُب ٚتيع أخبلقهم وأفعا٢تم ،وما بذلوا من األمواؿ واألرواح بُت يدي رسوؿ اهلل



رغبة فيما عند اهلل من الثواب اٞتزيل ،واٞتزاء اٞتميل ،وأف ما شجر بينهم بعده -عليو الصبلة والسبلـ،-
فمنو ما وقع عن غَت قصد كيوـ اٞتمل ،ومنو ما كاف عن اجتهاد كيوـ صفُت ،واالجتهاد ٮتطئ ويصيب،
ولكن صاحبو معذور وإف أخطأ ،ومأجور أيضا ،وأما ا١تصيب فلو أجراف اثناف.
وكاف علي -رضي اهلل تعاذل عنو وأصحابو -أقرب للحق من معاوية -رضي اهلل تعاذل وأصحابو -رضي
اهلل عنهم أٚتعُت.
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وقوؿ ا١تعتزلة :الصحابة عدوؿ إال من قاتل عليا .قوؿ باطل مرذوؿ ومردود ،وقد ثبت ُب صحيح
البخاري عن رسوؿ اهلل  أنو قاؿ عن ابن بنتو اٟتسن بن علي -وكاف معو على ا١تنرب  :-إف ابٍت ىذا
سيد ،وسيصلح اهلل بو بُت فئتُت عظيمتُت من ا١تسلمُت . 
وظهر مصداؽ ذلك ُب نزوؿ اٟتسن ١تعاوية عن األمر بعد موت أبيو علي ،واجتمعت الكلمة على
وٝتي عاـ اٞتماعة ،وذلك سنة أربعُت من ا٢تجرة ،فسمى اٞتميع مسلمُت ،وقاؿ تعاذل:
معاويةُ ،

 

. )ٔ(        
فسماىم مؤمنُت مع االقتتاؿ ،ومن كاف من الصحابة مع معاوية يقاؿ :إف دل يكن ُب الفريقُت مائة من
الصحابة -واهلل أعلم -فجميعهم صحابة ،فكلهم عدوؿ ،فهم عدوؿ كلهم.
وأما طوائف الراوفض ،وجهلهم وقلة عقلهم ،ودعاويهم أف الصحابة كفروا إال سبعة عشرة صحابيا،
وٝتوىم ،فهو من ا٢تذياف ببل دليل ،إال ٣ترد الرأي الفاسد عندىم ،وىو متبع ،وىو أقل من أف يُرد،
والربىاف على خبلفو أظهر وأشهر ٦تا ُعلم من امتثا٢تم.
وأمره بعده -عليو الصبلة والسبلـ ،-وفتحهم األقاليم واآلفاؽ ،وتبلغيهم عنو الكتاب والسنة،

وىدايتهم الناس إذل طريق اٞتنة ،ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات ُب سائر األحياف
واألوقات ،مع الشجاعة والرباعة والكرـ واإليثار ،واألخبلؽ اٞتميلة اليت دل تكن ُب أمة من األمم ا١تتقدمة،
وال يكوف أحد بعدىم مثلهم ُب ذلك ،فرضي اهلل عنهم أٚتعُت ،ولعن من يتهم الصادؽ ويصدؽ
الكاذبُت .آمُت يا رب العا١تُت.
وأفضل الصحابة ،بل أفضل ا٠تلق بعد األنبياء -عليهم السبلـ -أبو بكر عبد اهلل بن عثماف أيب قحافة
بالصديق ١تبادرتو إذل تصديق الرسوؿ  قبل الناس كلهم.
وٝتي
ّ
التيمي ،خليفة رسوؿ اهلل ُ 

قاؿ رسوؿ اهلل   ما دعوت أحدا لئلٯتاف إال كانت لو كبوة ،إال أبا بكر؛ فإنو دل يتلعثم . 
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وقد ذكرت سَتتو وفضائلو ومسنده والفتاوى عنو ُب ٣تلد على حدة ،وهلل اٟتمدٍ ،ب من بعده عمر بن
ا٠تطابٍ ،ب عثماف بن عفافٍ ،ب علي بن أيب طالب ،ىذا رأي ا١تهاجرين واألنصار حُت جعل عمر األمر
من بعده شورى بُت ستة ،فا٨تصر ُب عثماف وعلي ،واجتهد فيهما عبد الرٛتن بن عوؼ ثبلثة أياـ بلياليها،
حىت سأؿ النساء ُب خدورىن ،والصبياف ُب ا١تكاتب ،فلم يراىم يعدلوف بعثماف أحدا ،فقدمو على علي،
وواله األمر قبلو.
علي على عثماف فقد أزرى با١تهاجرين واألنصار ،وصدؽ
و٢تذا قاؿ الدارقطٍت :من قَدـ ّ
مثواه ،وجعل جنة الفردوس مأواه.



وأكرـ

و٭ت َكى عن سفياف
علي علَى عثمافُْ ،
والعجب أنو قد ذىب أىل الكوفة من أىل السنة إذل تقدًن ّ
الثوري ،لكن يقاؿ :إنو رجع عنو ،ونُِق َل مثلو عن وكيع بن اٞتراح ،ونصره ابن خزٯتة وا٠تطايب ،وىو ضعيف
مردود ٔتا تقدـٍ ،ب بقية العشرةٍ ،ب أىل بدرٍ ،ب أىل أحدٍ ،ب أىل بيعة الرضواف يوـ اٟتديبية ،وأما

السابقوف األولوف فقيل :ىم من صلى إذل القبلتُت ،وقيل :أىل بدر وقيل :بيعة الرضواف ،وقيل غَت ذلك،
واهلل أعلم فرع.
قاؿ الشافعي :روى عن رسوؿ اهلل  ورآه من ا١تسلمُت ٨تو من ستُت ألفا.
ض -عليو
وقاؿ أبو زرعة الرازي :شهد حجة الوداع أربعوف ألفا ،وكاف معو ُب تبوؾ سبعوف ألفا ،وقُبِ َ
الصبلة والسبلـ -عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة.
نعم ،ىذا الكبلـ ُب معرفة الصحابة -رضواف اهلل عليهم -أوال عرفو ابن كثَت -رٛتو اهلل -على قوؿ
اٞتمهور بأنو :من رأى رسوؿ اهلل ُ ب حاؿ إسبلـ الراوي ،وإف دل تَطُ ْل صحبتو لو ،وإف دل ِ
يرو عنو شيئا،

وىذا قوؿ اٞتمهور ،وىو عمل ا١تصنفُت ُب كتب الصحابة.

وقوؿ اٞتمهور نقل عن بعض األئمة -رٛتة اهلل عليهم -مثل سعيد بن ا١تسيب بعض الشروطٍ ،ب
عقبَها بأف ىذه الشروط ا١تراد هبا الصحبة ا٠تاصة ،وىذا ال يناُب إثبات الصحبة العامة لكل من رأى النيب

 مؤمنا بو.
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وجَرى ببياف فضل الصحابة -رضواف اهلل عليهم ،-وبياف منزلتهم،
قلم ابن كثَت -رٛتو اهللَ -
ٍب َ
ساح ُ

وفضلهم على اإلسبلـ وا١تسلمُت ،وما قاموا بو من جهود ُب نشر اإلسبلـ ،وُب تبليغو إليناٍ ،ب َعرج على

ذكر بعض الطوائف الضالة ،و٤تل ىذا الكبلـ أين يذكره بعض العلماء كثَتا مثل ىذا الكبلـ؟ أخذ٘توه ُب

كتب العقائد؛ ألنو ُ-ب اٟتقيقة -مفًتؽ طريق٤ ،تبة صحابة رسوؿ اهلل  أو بغضهم.
إما أف يوفق الشخص ا١تسلم للسعادة ،ويػُ َوفق إذل ا٠تَت ،و٭تب صحابة رسوؿ اهلل  ويَ ًَتضى عنهم،

ويعتقد فيهم أف ما وقع منهم خطأ وىم ٣تتهدوف فيو ،أو وقع منو غَت قصد ،كما ذكر ابن كثَت ُب قصة
وقعة اٞتمل ،فإف التحقيق ُب ىذه الوقعة أف ا١تعركة جرت دوف قصد من كبار القواد -رضي اهلل عنهم،-
وإما وقع قصدا ،ولكن باجتهاد منهم.
وأشار ابن الصبلح إذل أف عبد الرب ساؽ أخبارا ال تصح فيما َش َجَر بُت الصحابة -رضواف اهلل عنهم-

؛ ألف بعض رواة تلك الفًتة إ٪تا ىم من الشيعة احملًتفُت ،مثل لوط بن ٭تِت ،الذين كذهبم األئمة ،ومثل

سيف بن عمر وغَت٫تا ،وقد نَػبو العلماء على ما ُب أخبار٫تا من  ،..وقامت دراسات ْ-تمد اهلل تعاذل-
لتربئة الصحابة ،وىذا ىو الواجب على ا١تسلم.

وأما -كما ذكر ابن كثَت -ما نقلو عن الرافضة وغَتىم فهذا -كما ذكر -عاره وشناره ووزره وأثره -
الضار لنفسو ،يعٍت :مثبل لو كنت
ْتمد اهلل -لن يناؿ صحابة رسوؿ اهلل  وإ٪تا ىو على معتقده ،فهو ّ
مضرتو إ٪تا ىي على ..
أماـ جبل ،لو رأيت شخصا ينطح جببل ،ال تأبو لو١ ،تاذا؟ ألف ّ

كن م م م م م مماطح صخم م م م م م ممرة يومم م م م م م مما ليوىنه م م م م م م مما فل م م م ممم يض م م م ممرىا وأوى م م م ممى قرن م م م ممو الوع م م م ممل





وىذا ىو الواقع ،وأوؿ ما يبدأ -انظر -أوؿ ما يبدأوف يدغدغوف األحبلـ بأي شيء؟ ٔتعاوية  أوؿ
ما يبدأوف بو ٔتعاوية١ ،تا جرى بينو وبُت علي ،ومع ذلك ينطلي ىذا الكبلـ على بعض الكتاب ٦تن
ينتسبوف للسنة.
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وننتبو أنو ليس الغرض ىو معاوية ،فبعضهم يتكلم ُب الصحابة غَت ا١تعروفُت ،بأهنم -يعٍت -من أين
أتت عدالتهم وىم غَت معروفُت؟
وىؤالء ال بد من االنتباه إذل أنو ليسوا ىؤالء ىم الغرض؛ ألف ىؤالء كم رووا من السنة؟ إ٪تا رووا القليل
جدا ،وإ٪تا ىذه مرحلة وهتيئة للعقوؿ لبلنتقاؿ إذل مرحلة ..
ىذه -مع األسف -بدأت تُطَْرح حىت ُب وسائل األعبلـ عندنا ،وكأهنا أمر  ،..وىي مرحلة لبلنتقاؿ

إذل -يعٍت -ما ىو أعظم من ذلك ،إذل الصحابة ا١تشهورين ،أو رواة السنة.

و٨تن نعرؼ أنو إذا قيل :وسائل اإلعبلـ .فاآلف تصلنا وسائل اإلعبلـ رغما عنا ،يعٍت :ما نستطيع
حجبها كثَتا ُب السنوات األخَتة ،وقد انتشرت فيها ىذه القضية تُطرح بُت اآلونة واألخرى.

وقد نبو العلماء قدٯتا على أف الطعن ُب الصحابة ليس الغرض ىو الصحابة ،وإ٪تا الغرض ىو ما نقلوه،
القرآف كيف نُِق َل إلينا؟ إ٪تا نُِق َل إلينا عن طريق ىؤالء -رضي اهلل عنهم ،-وكذلك سنة النيب . 
وحق لو ذلك ُب بياف فضلهم ،وما ىو الواجب على
قلموُ ،
فا١تهم ،ىذا ابن كثَت -رٛتو اهللَ -س َ
اح ُ

ا١تسلم ٕتاىهم .نعم..

أمور تتعلق بالصحابة
قاؿ أٛتد بن حنبل :وأكثرىم رواية ستة :أنس ،وجابر ،وابن عباس ،وابن عمر ،وأبو ىريرة ،وعائشة -
رضي اهلل تعاذل عنهم.-
قلت :وعبد اهلل بن عمرو ،وأبو سعيد ابن مسعود ،ولكنو توُب قدٯتا ،و٢تذا دل يعده أٛتد بن حنبل ُب
العبادلة ،فقاؿ :العبادلة أربعة :عبد اهلل بن الزبَت ،وابن عباس ،وابن عمر ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص -
رضي اهلل تعاذل عنهم.-
فرع :وأوؿ من أسلم من الرجاؿ األحرار أبو بكر الصديق ،وقيل :إنو أوؿ من أسلم مطلقا ،ومن
الولداف علي ،وقيل :إنو أوؿ من أسلم مطلقا ،وال دليل عليو من وجو يصح ،ومن ا١توارل زيد بن حارثة،
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ومن األرقّاء ببلؿ ،ومن النساء خد٬تة ،وقيل :إهنا أوؿ من أسلم مطلقا ،وىو ظاىر السياقات ُب أوؿ
البعثة ،وىو ٤تكي عن ابن العباس والزىري وقتادة و٤تمد بن إسحاؽ بن يسار صاحب ا١تغازي وٚتاعة،
و… ا١تفسر على ذلك اإلٚتاع قاؿ :وإ٪تا ا٠تبلؼ فيمن أسلم بعدىا.
فرع :وآخر الصحابة موتا أنس بن مالكٍ ،ب أبو الطفيل عمرو بن واثلة الليثي.
قاؿ علي بن ا١تديٍت :وكانت وفاتو ٔتكة .فعلى ىذا ىو آخر من مات هبا.
ويقاؿ :آخر من مات ٔتكة ابن عمر ،وقيل :جابر ،والصحيح أف جابرا مات با١تدينة ،وكاف آخر من
مات هبا ،وقيل :سهل بن سعد ،وقيل :السائب بن يزيد ،وبالبصرة أنس ،وبالكوفة عبد اهلل بن أيب أوَب،
وبالشاـ عبد اهلل بن بسر ْتمص ،وبدمشق واثلة بن األسقع ،ؤتصر عبد اهلل بن اٟتارث بن جزء ،وباليمامة
ىرماس بن زياد ،وّتزيرة الع رس ابن عمَتة ،وبإفريقيا رويفع بن ثابت ،وبالبادية سلمة بن األكوع -رضي اهلل
تعاذل عنهم.
فرع :وتُعرؼ صحبة الصحابة تارة بالتواتر ،وتارة بأخبار مستفيضة ،وتارة بشهادة غَته من الصحابة لو،

وتارة بروايتو عن النيب ٝ تاعا أو شهادة مع ا١تعاصرة ،فأما إذا قاؿ ا١تعاصر العدؿ :أنا صحايب.

وقد قاؿ ابن اٟتاجب ُب ٥تتصره :٭تتمل ا٠تبلؼ ،يعٍت :ألنو ٮترب عن حكم شرعي ،كما لو قاؿ ُب
الناسخ :ىذا ناسخ ٢تذا االحتماؿ خطئو ُب ذلك.
أما لو قاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل  قاؿ كذا ،أو رأيتو فعل كذا ،أو كنا عند رسوؿ اهلل  و٨تو ىذا ،فهذا
مقبوؿ ال ٤تالة إذا صح السند إليو ،وىو ٦تن عاصره -عليو الصبلة والسبلـ.-
نعم ،ىذا تكملة لنوع متعلق بالصحابة ،وذكر فيو ابن كثَت عددا من األمور ،منها ذَ َكر ا١تكثرين من
الصحابة ،وىم معروفوف ،ذكرىم اإلماـ ،أو ذكر منهم ستة اإلماـ أٛتد ،ودل يرد هبذا الًتتيب ترتيبهم ُب
الكثرة؛ فقد ذكر أبا ىريرة قبل عائشة ُب األخَت ،مع أنو -كما ىو معروؼ -ىو أكثر الصحابة رواية . 
وأضاؼ ابن كثَت عددا من ا١تكثرينٍ ،ب َعرج على قضية مصطلح "العبادلة" ،إذا قيل :العبادلة ،فَتاد
هبم أربعة ،وىم عبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن الزبَت ،وعبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص.
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وال يعدوف فيهم عبد اهلل بن مسعود؛ ألنو مات قدٯتا ،وىؤالء عاشوا ُب عصر واحد ،وحىت وفاهتم -
يعٍت -متقاربة ،بينهم سنوات قليلة ،فهؤالء يقاؿ ٢تم :العبادلة األربعة.
ٍب تكلم على قضية أوؿ من أسلم من الرجاؿ ،وىذه ال تدخل ُب علم ا١تصطلح دخوال مباشرا ،وال أثر
٢تا ُب نقل السنة.
ٍب تكلم على آخر الصحابة موتا :أنس بن مالك ،وىذا -يعٍت -إذل آخر ما ذكره ،وىذا يستفيد منو
الناقد أحيانا ُب معرفة االتصاؿ واالنقطاع بُت ىذا الصحايب وبُت الراوي عن -رضواف اهلل عليهم.
ٍب ذكر ابن كثَت ِمبَ تُػ ْعَرؼ ال صحبة ،وقاؿ :بالتواتر ،أو بأخبار مستفيضة ،أو بشهادة غَته من الصحابة
لو ،أو بروايتو عن النيب ٝ تاعا ومشاىدة ،فهذه طرؽ إثبات الصحة.
فإذا صح اإلسناد إذل تابعي ثقة ،وقاؿٝ :تعت فبلنا ٭تدث أنو ٝتع النيب  فهذا ٍ
كاؼ ُب إثبات
الصحبة١ ،تاذا؟ ألف الصحبة ،إثبات الصحبة عبارة عن تعديل ،وقد َمر بنا أنو يقبل ُب التعديل قوؿ واحد.

ىذا -يعٍت -الذي عليو العمل ُب إثبات الصحبة ،و٢تذا يقولوف أحيانا :ىذا ليس بصحايب؛ ألف

اإلسناد إليو دل يصح .ىكذا ُب الكتب ا١تؤلفة ُب الصحابة .نعم..

النوع الموفي أربعين معرفة التابعين
وُب أربعُت :معرفة التابعُت :قاؿ ا٠تطيب البغدادي :التابعي :من صحب الصحايب.
النوع ا١ت ّ
ُ
وُب كبلـ اٟتاكم ما يقتضي إطبلؽ التابعي على من لقي الصحايب ،وروى عنو ،وإف دل يصحبو.
قلت :دل ِ
يكتف ٔتجرد رؤية الصحايب ،كما اتفقوا ُب إطبلؽ اسم الصحايب على من رآه -عليو الصبلة
والسبلـ ،-والفرؽ أعظم ،لشرؼ رؤيتو -عليو الصبلة والسبلـ.-
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وقد قَسم اٟتاكم طبقات التابعُت إذل ٜتس عشرة طبقة ،وذكر أف أعبلىم من روى عن العشرة ،وذكر
منهم سعيد بن ا١تسيب ،وقيس بن أيب حازـ ،وقيس بن عباد ،وأبا عثماف النهدي ،وأبا وائل ،وأبا رجاء
العطاردي ،وأبا ساساف حضَت بن ا١تنذر ،وغَتىم.
وعليهم ُب ىذا الكبلـ َد َخ ٌل كثَت ،وقد قيل :إنو دل ِ
يرو عن العشرة من التابعُت سوى قيس بن حازـ.

قالو ابن فراش ،وقاؿ أبو بكر بن أيب داود :دل يسمع من عبد الرٛتن بن عوؼ ،واهلل أعلم.

وأما سعيد بن ا١تسيب فلم يدرؾ الصديق ،قوال واحدا؛ ألنو ولد ُب خبلفة عمر لسنتُت مضتا أو بقيتا،
ِ
ف ُب ٝتاعو من عمر.
و٢تذا اختُل َ
قاؿ اٟتاكم :أدرؾ عمر فمن بعده من العشرة ،وقيل :إنو دل يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن
أيب وقاص ،وكاف آخرىم وفاة ،واهلل أعلم.
قاؿ اٟتاكم :وبُت ىؤالء التابعُت الذين ولدوا ُب حياة النيب



من أبناء الصحابة كعبد اهلل بن أيب

طلحة ،وأيب أمامة أسهل بن سهل بن حنيف ،وأيب إدريس ا٠توالين.
قلت :أما عبد اهلل بن أيب طلحة فلما ُولد ذىب بو أخوه ألمو أنس بن مالك إذل رسوؿ اهلل  فحنّكو
وبرؾ عليو ،وٝتاه عبد اهلل.
ومثل ىذا ينبغي أف يعد من صغا ر الصحابة جملرد الرؤية ،وقد عدوا فيهم ٤تمد بن أيب بكر الصديق،
وإ٪تا ولد عند الشجرة وقت اإلحراـ ْتجة الوداع ،فلم يدرؾ من حياتو  إال ٨توا من مائة يوـ ،ودل يذكروا
أنو أدخل عند رسوؿ اهلل  وال رآه ،فعبد اهلل بن أيب طلحة أوذل أف يػُ َع ّد ُب صغار الصحابة من ٤تمد بن

أيب بكر ،واهلل أعلم.

وسويدا ابٍت مقرف من التابعُت ،و٫تا صحابياف.
النعماف
اٟتاكم
وقد ذكر
َ
ً
ُ
وأما ا١تخضرموف :فهم الذين أسلموا ُب حياة رسوؿ اهلل  ودل يَػَروه.
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٨توا من عشرين
وا٠تضرمة :القطع ،فكأهنم قُ ِط ُعوا عن نظرائهم من الصحابة ،وقد َعد منهم
ٌ
مسلم ً
نف سا ،منهم :أبو عمرو الشيباين ،وسويد بن غفلة ،وعمرو بن ميموف ،وأبو عثماف النهدي ،وأبو اٟتبلؿ
العتكي ،وعبد خَت بن يزيد ا٠تيواين ،وربيعة بن زرارة.
قاؿ ابن الصبلح :و٦تن دل يذكره مسلم أبو مسلم ا٠توالين عبد اهلل بن ثوب.
قلت :وعبد اهلل بن ُع َكيم ،وأٛتد بن قيس.

وقد اختلفوا ُب أفضل التابعُت من ىو؟ فا١تشهور أنو سعيد بن ا١تسيب .قالو أٛتد بن حنبل وغَته.
وقاؿ أىل البصرة :اٟتسن ،وقاؿ أىل الكوفة :علقمة واألسود ،وقاؿ بعضهم :أويس القرين ،وقاؿ أىل

مكة :عطاء بن أيب رباح.
وسيدات النساء من التابعُت :حفصة بنت سَتين ،وعمرةُ بنت عبد الرٛتن ،وأـ الدرداء الصغرى -
رضي اهلل عنهم أٚتعُت.
ومن سادات التابعُت الفقهاء السبعة باٟتجاز ،وىم :سعيد بن ا١تسيب ،والقاسم بن ٤تمد ،وخارجة بن
زيد ،وعروة بن الزبَت ،وسليماف بن يسار ،وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود ،والسابع سادل بن عبد
اهلل بن عمر .وقيل :أبو سلمة بن عبد الرٛتن بن عوؼ ،وقيل :أبو بكر بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن
اٟتارث بن ىشاـ.
وقد َعد علي بن ا١تديٍت ُب التابعُت من ليس منهم ،كما أخرج آخروف منهم من ىو معدود فيهم،
وكذلك ذكروا ُب الصحابة من ليس صحابيا ،كما عدوا ٚتاعة من الصحابة فيمن ظنوه تابعيا ،وذلك
ْتسب مبلغهم من العلم ،واهلل ا١توفق للصواب.
ىذا ا١توضوع شبيو با١توضوع الذي قبلو ،وىو معرفة التابعُت -رضواف اهلل عليهم ورٛتهم ،-وفسروه بأف
التابعي ىو من لقي الصحايب ،واشًتطوا فيو أف يروي عن الصحايب ،وأف يصحبو؛ ألف الصحبة اكتفوا فيها
ٔتجرد الرؤية ،لشرفو  ولكن تسا٤توا كثَتا ُب ىذا الشرط.
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فيذكروف ُب التابعُت أناسا جملرد أهنم رأوا ،مثبل :أف يعدوا األعمش ُب التابعُت؛ ألنو رأى أنسا بن
مالك ،وىو رآه فقط رؤية ،ودل ِ
يسمع منو.
يرو عنو ،ودل ْ

توجد أحاديث بروايتو عن أنس ،لكنها منقطعة ،فهو دل يسمع منو.

مسألة التقسيم إذل طبقات :اٟتاكم -رٛتو اهلل -تعرض ٢تذا ،وذكر منهم أعبلىم من روى على
العشرة ،وذكر منهم سعيد بن ا١تسيب ،وىذا الكبلـ اٟتاكم دل ٭تكمو ،كما تعقبو فيو ،فيقوؿ" :وعليو ُب
ىذا الكبلـ َد َخ ٌل كثَت" .ما معٌت "دخل كثَت"؟ يعٍت :غلط ،بالَغ -رٛتو اهلل تعاذل -يقوؿ :ىذا الشخص

٦تن روى عن العشرة.

العشرة من ىم؟ الذين ىم العشرة ا١تبشروف باٞتنة .لكن يقوؿ مثبل :دل يصح لو إال عن فبلف.
فإذف ،ال فائدة ،إذف تكوف روايتو عن الباقُت منقطعة.
ٍب تكلم ابن كثَت -رٛتو اهلل -عن ا١تخضرمُت ،وعن أفضل التابعُت منهم ،والذين ىم ُب ىذه ا١تباحث
ىو قضيتاف:
القضية األولى :أهنا تفيدنا ُب معرفة االتصاؿ واالنقطاع ،وىذا ىو الذي ٭تتاجو دارس السنة؛ معرفة
ا١تخضرمُت ،ومعرفة كبار التابعُت.
وتفيدنا كذلك ُب درجات اإلرساؿ؛ فإنو كلما َك ُرب التابعي كاف أقرب إذل صحة مرسلو ،أو إذل ضعف

مرسلو؟ إذل صحة مرسلو.

وىذاف األمراف يفيداف ُب نقد السنة.
ٍب تكلم ابن كثَت على أمر ،وىو أنو رٔتا اختلف العلماء ُب َع ّد بعض التابعُت من التابعُت ،أو من
تابعي التابعُت ،ورٔتا اختلفوا ُب عد التابعي ىل ىو صحايب؟ دلَ ىذا االختبلؼ؟ مرده إذل أي شيء ىذا

االختبلؼ؟ إذل أمر اجتهادي ،وىو أف أحيانا يقوؿ التابعيٝ :تعت فبلنا من الصحابة ،فَتاه اإلماـ تابعيا
هبذا اإلسناد ،ويراه إماـ آخر ليس بتابعي؛ ألنو دل يصح عنده قولوٝ :تعت فبلنا ،فَتى أف ىذا خطأ ،وأف
فبلنا إ٪تا يروي عن فبلف بواسطة شخص دل يُ ْذ َكر ُب ىذا اإلسناد.
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وىذا -يعٍت -يوج د أيضا ُب الصحابة ،قد يذكر بعض العلماء فبلنا ُب الصحابة ألنو قاؿ :عن رسوؿ
اهلل ،أو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ،أو رٔتاٝ :تعت رسوؿ اهلل ،ويكوف ىذا خطأ من بعض الرواة ،وإ٪تا ىو ليس
بصحايب ،وىذا يوجد كثَت.
فاالختبلؼ إذف ُب قولوْ" :تسب مبلغهم من العلم" ،يعٍت :أف ىذا مرده إذل ٍ
أمر اجتهادي .نعم..
الذي بعده.

النوع الحادي واألربعون معرفة رواية األكابر عن األصاغر
النوع اٟتادي واألربعوف :معرفة رواية األكابر عن األصاغر :قد يروي كبَت القدر أو السن أو ٫تا عما
أجل ما يُذكر ُب ىذا الباب ما ذكره رسوؿ اهلل
دونو ُب كل منهما أو فيهما ،ومن ّ



ُب خطبتو عن ٘تيم

الدارئ ،تا أخربه بو عن رؤية الدجاؿ ُب تلك اٞتزيرة اليت ُب البحر ،واٟتديث صحيح.
وكذلك ُب صحيح البخاري رواية معاوية بن أيب سفياف ،عن مالك بن ٮتامر ،عن معاذ ،وىم بالشاـ،

ُب حديث  :ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٟتق . 
قاؿ ابن الصبلح :وقد روى العبادلة عن كعب األحبار.
وقلت :وقد حكى عنو عمر وعلي وٚتاعة من الصحابة.
وقد روى الزىري و٭تِت بن سعيد األنصاري عن مالك ،و٫تا من شيوخو ،وقد روى عن عمرو بن
شعيب ٚتاعة من الصحابة والتابعُت ،قيل :عشروف ،ويقاؿ :بضع وسبعوف ،فاهلل أعلم.
ولو سردنا ٚتيع ما وقع من ذلك لطاؿ الفصل جدا.
قاؿ ابن الصبلح :وُب التنبيو على ذلك من الفائدة معرفة الراوي من ا١تروي عنو.
قاؿ :وقد صح عن عائشة -رضي اهلل عنها -أهنا قالت  :أمرنا رسوؿ اهلل  أف ننزؿ الناس مناز٢تم
.
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نعم ،ىذا النوع ُب معرفة رواية األكابر عن األصاغر ،وذكر ابن كثَت أنو على قسمُت:
يعٍت :الكرب قد يكوف سنا ،وقد يكوف قدرا وفضبل ،وىذا ببل إشكاؿ ،ولكن ا١تقصود األوؿ ىنا أيهما؟
ا١تقصود األوؿ ىو رواية األكابر سنا عن األصاغر سنا ،وىذا ٭تدث كثَتا ُب الرواة ،والغرض منو ..
مثّل ابن كثَت بأمثلة كثَتة سردىا ،منها رواية بعض الصحابة عن التابعُت ،وراوية النيب
الداري ،ورواية الزىري و٭تِت بن سعيد األنصاري عن مالك ،و٫تا من شيوخو.



عن ٘تيم

وفائدة ذلك ،ما فائدتو من جهة دراسة األسانيد؟ ىو أف الطالب -يعٍت -يتنبو ،فبل يظن أف ُب
اإلسناد قلبا ،مثبل :ابن ا١تبارؾ من كبا ر ،أو من أصحاب سفياف الثوري ،قد يروي سفياف الثوري عن ابن
الظاف أف ُب
ا١تبارؾ ،قد يروي مثبل سفياف بن عيينة عن بعض ،..قد يروي البخاري عن الًتمذي ،فبل يظن ّ
اإلسناد قلبا ،أو أف ُب اإلسناد غلطا ،ىذا فائدة رواية األكابر عن األصاغر ،أنو ترى ىذا موجودا ،وال
يُشكل أف يروي كبَت عن صغَت ،أو أف يروي صحايب عن تابعي ،وإف دل يكن بالكثَت.

ٚتع بعضهم حوارل ،يعٍت :بعض األئمة حوارل ،يعٍت :يذكر الشيخ أٛتد شاكر أف العراقي ٚتع من

ذلك ٨توا من عشرين حديثا فيها رواية صحايب عن تابعي.
و٦تا يُشكل ىنا -ما أدري ىل نسخو عندي ،-وكذلك روى عن عامر بن شعيب ٚتاعة من الصحابة

والتابعُت ،قيل :عشروف .ىكذا عندكم؟

ىذه الصحابة ما تصح؛ ألف عامر بن شعيب ليس ىو بتابعي ،فضبل عن أف يروي عنو َم ْن؟ الصحابة.

إذف ،ىذه الكلمة ال تصح ،ىذه إما من سبق قلم ،أو أهنا من أخطاء النساخ ،يعٍت :وكذا روى عن

عامر بن شعيب ٚتاعة من التابعُت ،ىذه -يعٍت -األقرب إذل الصواب .نعم  ..نعم الذي بعده يا شيخ،
معرفة ا١ت َدبج..
ُ

النوع الثاني واألربعون معرفة المدبج
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ِ
وسنَدا ،واكتفى اٟتاكم با١تقاربة بالسند،
النوع الثاين واألربعوف :معرفة ا١تَُدبج :وىي رواية األقراف سنا َ
وإف تفاوتت األسناف ،فمىت روى كل منهم عن اآلخر ُٝتي ُم َدّتًا ،كأيب ىريرة ،وعائشة ،والزىري ،وعمر بن
العزيز ،ومالك ،واألوزاعي ،وأٛتد بن حنبل ،وعلي بن ا١تديٍت ،فما دل ِ
يرو عنو اآلخر ال يُ َسمى ُم َدّتًا ،واهلل

أعلم.

نعم ،ىذا النوع َٝتاه الدارقطٍتٝ ،تاه ا١ت َدبج ،يقولوف :إنو مأخوذ من ديباجيت الوجو ،يعٍت :لتساويهما.
ُ
وا١تقصود هبذا النوع أف يروي اثناف متساوياف ،متقارباف ُب الطبقة أو متساوياف ،يروي كل واحد منهما
عن اآلخر هبذا الشرط ،يعٍت :لكي يُسمى ُم َدّتًا أف يروي القرين عن قرينو ،صحايب عن صحايب ،يعٍت:
ِ
ت
توجد رواية عائشة عن أيب ىريرة :ورواية أيب ىريرة عن عائشة ،فإذا دل توجد الروايتاف ،بس فقط ُوج َد ْ
رواية واحدة عن اآلخر فيسموهنا رواية األقراف ،وىي ال تدخل ُب ا١ت َدبج.
ُ
فرواية األقراف إذف أف يروي أحد٫تا عن اآلخر ،أو يروي كل واحد عن اآلخر ،ولكن ىذا الثاين لو اسم
خاص بو ،وىو ا١تدبج.
إذا روى كل قر ٍ
ين عن قرينو ،فهذا يُسمى ا١تدبج ،ويُسمى أيضا رواية األقراف.

أما إذا روى واحد عن اآلخر فهذا ال يدخل ُب ا١تدبج ،وىو من النوع -كما ذكرت -الذي است ِ
حدث
َ
ُ
ُ
مىت ىذا االسم ،وىذا ا١تصطلح؟ متأخرا.
يعٍت :ال ٕتد ُب كبلـ اإلماـ أٛتد -يعٍت -اسم ا١تدبج ،أو بكبلـ ابن ا١تديٍت أو بغَته ،فهذا إ٪تا -
ِ
ت التسمية ىذه فيما بعد .نعم..
يعٍتُ -وج َد ْ

النوع الثالث واألربعون معرفة اإلخوة واألخوات من الرواة
صنف ُب ذلك ٚتاعة منهم علي بن
النوع الثالث واألربعوف :معرفة اإلخوة واألخوات من الرواة :وقد َ

ا١تديٍت ،وأبو عبد الرٛتن النسائي.
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فمن أمثلة األخوين :عبد اهلل بن مسعود وأخوه عتبة ،عمرو بن العاص وأخوه ىشاـ ،وزيد بن ثابت
وأخوه يزيد.
ومن التابعُت عمرو بن شرحبيل وأبو ميسرة وأخوه أرقم ،كبل٫تا من أصحاب ابن مسعود ،ومن أصحابو
أيضا ،وزيد بن شرحبيل وأخوه أرقم.
ثبلثة إخوة :سهل وعبّاد وعثماف بنو ُحنَيف ،وعمرو بن شعيب وأخواه :عمر وشعيب ،وعبد الرٛتن

بن زيد بن أسلم وأخواه :أسامة ،وعبد اهلل.

أربعة إخوةُ :سهيل بن أيب صاحل وإخوتو :عبد اهلل الذي يُقاؿ لو :عبّاد ،و٤تمد ،وصاحل.

ٜتسة إخوة :سفياف بن عيينة وإخوتو األربعة :إبراىيم ،وآدـ ،وعمراف ،و٤تمد.

حدثوا.
قاؿ اٟتاكم ٝتعت اٟتافظ أيب علي اٟتسُت بن علي النيسابوري يقوؿ :كلهم ّ

ستة أخوة :وىو ٤تمد بن سَتين وإخوتو :أنس ،ومعبد ،و٭تِت ،وحفصة ،وكرٯتة ،كذا ذكرىم النسائي،

و٭تِت بن معُت أيضا.
ودل يذكر اٟتافظ أبو علي النيسابوري فيهم كرٯتة ،فعلى ىذا يكونوف من القسم الذي قبلو ،وكاف معبد
أكربىم ،وحفصة أصغرىم.
وقد روى ٤تمد بن سَتين عن أخيو ٭تِت ،عن أخيو أنس ،عن موالىم أنس بن مالك :أف رسوؿ اهلل



قاؿ  :لبيك حقا حقا ،تعبدا ورقا . 
ومثاؿ سبعة إخوة :النعماف بن ُم َقرف وإخوتو :سناف ،وسويد ،وعبد الرٛتن ،وعقيل ،ومعقل ،ودل يُسم
السابع ،ىاجروا وصحبوا النيب  ويُقاؿ :إهنم شهدوا ا٠تندؽ كلهم.
قاؿ ابن عبد الرب وغَت واحد :دل يشاركهم أحد ُب ىذه ا١تكرمة.

وٍب سبعة إخوة صحابة ،شهدوا كلهم بدرا ،لكنهم ألـ ،وىي عفراء بنت ُعبيد ،تزوجت أوال
قلتَ :
وم َعوذاٍ ،ب تزوجت بعد طبلقها بالبكَت بن عبد ياليل بن
باٟتارث بن رفاعة األنصاري ،فأولدىا معاذا ُ
ناشب ،فأولدىا إياسا وخالدا وعاقبل وعامراٍ ،ب عادت إذل اٟتارث ،فأولدىا عونا.
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فأربعة منهم أشقاء ،وىم بنو البكَت ،وثبلثة أشقاء ،وىم بنو اٟتارث ،وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسوؿ
اهلل . 
ومعاذا ومعوذا ابنا عفراء ٫تا اللذاف أثبتا أبا جهل عمرو بن ىشاـ ا١تخزوميٍ ،ب َحز رأسو -وىو
طريح -عبد اهلل بن مسعود ا٢تذرل . 
نعم ،ىذا معرفة اإلخوة واألخوات ،اىتم بو األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل ،-وألّفوا ُب ذلك مؤلفات٦ ،تن
ألف :علي بن ا١تديٍت ،وأبو عبد الرٛتن النسائي ،لكن ٨تن نعرؼ أف ا١تؤلف قد يكوف كبَتا ،وقد يكوف
ُ
جزءا صغَتا.
فا١تقصود من ىذا أف ىناؾ األئمة -رٛتهم اهلل -اىتموا ّتمع األخوين ،والثبلثة إخوة ،واألربعة،
وا٠تمسة ،والستة ،والسبعة ،ودل ينظروا ُب ذلك إذل أهنم َحدثوا أو دل ٭تدثوا.

يعٍت :ال يدخل كلو ىذا ُب نقد السنة ،وإ٪تا ا١تقصود من ىذا كلو أف يتنبو القارئ إذل -مثبل -لو

جاءؾ ُب إسناد ،أو ُب خرب ُع َمر بن شعيب ،ال تظن أف فيو تصحيفا ،وأف الصواب مثبل عمرو بن
شعيب؛ ألف لو أخ اٝتو عمرو ،عمر ،نعم.
وكذلك مثل مثبل زيد بن ثابت ،لو أخ اٝتو يزيد.
فينبو العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -على ىؤالء اإلخوة ،وىذا وىذا جانب -يعٍت -أكثر ما ٨تتاج إليو ُب
الرواية.
ُب بنو ُعبيد يَػ ْعلَى و٤تمد ،وٚتاعة من اإلخوة ،وغالبا ما يأٌب عن األئمة ا١تقارنة بُت ىؤالء ،يُقاؿ :أي

ولد أيب صاحل أقوى مثبل؟ فيقارنوف بُت اإلخوة ،ىؤالء األربعة.

أو يُقاؿ :أي ولد زيد بن أسلم أقوى :عبد الرٛتن ،أو أسامة ،أو عبد اهلل؟
يقارنوف بُت أبناء الرجل الواحد ،وىذا نستفيد منو ُب النقد.
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اىتم األئمة -رٛتهم اهلل -بأىل البيت الواحد ،كثَتا ما يقارنوف بينهم ُب النقد ،وُب الروايات ،ويقارنوف
بينهم ُب اٞتبللة ،وُب العلم ،مثل إخوة سفياف بن عيينة ،وكثَت ىذا ُب أف ُب أىل البيت الواحد من إخوة
وأخوات ،أو ُب األبناء فقط .نعم..
صنف فيو ا٠تطيب كتابا ،وقد ذكر.
النوع الرابع واألربعوف :معرفة رواية اآلباء عن األبناء :وقد َ

لكنٟ ،تظة  ..بالنسبة لئلخوة السبعة من الصحابة ،ىذا ُ-ب الغالب -ما يكوف فيو اختبلؼ؛ إما ُب

التسمية ،أو ُب العد ،وأحيانا يكوف ال يثبت مثل ىذا ،يعٍت :مثل ىذا العد ،فهذا العد مبٍت على أي
شيء؟ إ٪تا ىو مبٍت على ٚتع ىؤالء من خبلؿ الروايات والطرؽ ،ورٔتا بعضها ال يكوف على  ،..يعٍت:
بعضها ال يصح ،فيحتاج مثل ىذا األمر -يعٍت -إذل شيء من التحقق .نعم.

النوع الرابع واألربعون معرفة رواية اآلباء عن األبناء
ف فيو ا٠تطيب كتابا ،وقد ذكر الشيخ أبو
صن َ
النوع الرابع واألربعوف :معرفة رواية اآلباء عن األبناء :وقد َ

الفرج ابن اٞتوزي ُب بعض كتبو أف أبا بكر الصديق -رضي اهلل تعاذل عنو -روى عن ابنتو عائشة -رضي
اهلل تعاذل عنها ،-وروت عنها أمها أـ روماف أيضا.
قاؿ :روى العباس عن ابنيو :عبد اهلل ،والفضل.
قاؿ :وروى سليماف بن طلخاف التيمي عن ابنو ا١تعتمر بن سليماف ،وروى أبو داود عن ابنو أيب بكر
بن أيب داود.
قاؿ الشيخ أبو عمرو بن الصبلح :وروى سفياف بن عيينة عن وائل بن داود ،عن ابنو بكر بن وائل،
عن الزىري ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن أيب ىريرة -رضي اهلل تعاذل -عنو ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
أَخ ُروا األٛتاؿ؛ فإف اليد مغلقة ،والرجل موثقة . 
قاؿ ا٠تطيب :ال يُع َرؼ إال من ىذا الوجو.
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قاؿ :وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري ا١تقرئ عن ابنو أيب جعفر ٤تمد ستة عشر حديثا أو
٨توىا ،وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنو.
ٍب روى الشيخ أبو عمرو عن أنس ا١تظفر عبد الرحيم اٟتافظ أيب سعيد عن أبيو عن ابنو ابن ا١تظفر
بسنده عن أيب أمامة مرفوعا  :أحضروا موائدكم البقل؛ فإنو مطردة للشيطاف مع التسمية . 
سكت عليو الشيخ أبو عمرو ،وقد ذكره أبو الفرج ابن اٞتوزي ُب ا١توضوعات ،وأخلِق بو أف يكوف
كذلك.
ٍب قاؿ ابن الصبلح :وأما اٟتديث الذي رويناه عن أيب بكر الصديق ،عن عائشة -أحسن اهلل إليك،
ُرّوينا ّوال َروينا؟ ابن الصبلح ،يُضبط ُرّوينا ،أو ُرويناه أيضا ،نعمٍ -ب قاؿ ابن الصبلح :وأما اٟتديث الذي
ُرّويناه عن أيب بكر الصديق -رضي اهلل تعاذل عنو ،-عن عائشة -رضي اهلل تعاذل عنها -عن رسوؿ اهلل
أنو قاؿ ُب اٟتبة السوداء:



شفاء من كل داء





فهو غلط؛ إ٪تا رواه أبو بكر عبد اهلل بن أيب عتيق

٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب بكر الصديق ،عن عائشة.
قاؿ :وال نعرؼ أربعةً من الصحابة على ٍ
نسق سوى ىؤالء٤ :تمد بن عبد الرٛتن بن أيب بكر بن أيب

قحافة -رضي اهلل عنهم ،-وكذلك قاؿ ابن اٞتوزي وغَت واحد من األئمة.

قلت :ويلتحق هبم تقريبا عبد اهلل بن الزبَت ،أمو أٝتاء بنت أيب بكر بن أيب قحافة ،وىو أسن وأشهر ُب
الصحابة من ٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب بكر ،واهلل أعلم.
قاؿ ابن اٞتوزي :وقد روى ٛتزة والعباس عن ابن أخيهما رسوؿ اهلل  وروى مصعب الزبَتي عن ابن
أخيو الزبَت بن بكار ،وإسحاؽ بن حنبل عن ابن أخيو أٛتد بن ٤تمد بن حنبل ،وروى مالك عن ابن أختو
إٝتاعيل بن عبد اهلل بن أيب أويس.
ف فيو كتابا ،و٨تن
صن َ
نعم ،ىذا النوع ،معرفة رواية اآلباء عن األبناء ،يقوؿ :إف ا٠تطيب البغدادي َ
نعرؼ أف ا٠تطيب صنف ،يعٍت :ىو الذي نَػوع أنواع علوـ اٟتديث ،سيأٌب أيضا أمثلة لػ ..تفنن ىو -رٛتو

اهلل -كاف واسع الرواية ،وعقلو منظم ،تتعجب من حسن تصنيفو ،وحسن سياقتو للنصوص ،وإدراجها ٖتت
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األبواب ،وكذلك أيضا ُرِزؽ -مع أهنم يقولوف :إنو -يعٍتِ -حفظو ليس على قدر مؤلفاتو ،ولكن ىذا ال
يضر ،استفاد الناس من مؤلفاتو ،والعلم رزؽ ،من الناس من يُرزؽ الكبلـ ،ومن الناس َم ْن يُ َرزؽ الكتابة

والتأليف وحسن التصنيف.

فصنف ا٠تطيب ،واآلف يضربوف أمثلة ١تن َروى عن ابنو ،وذكروا مثاال أف أبا ٍ
بكر الصديق روى عن
ابنتو عائشةٍ ،ب ذكر ُب وسط كبلمو حديثا عن أيب بكر الصديق ،عن عائشة ،عن رسوؿ اهلل . 
ونَػبو ابن الصبلح إذل أف ىذا غلط ،إ٪تا الراوي أبو بكر آخر ،اٝتو عبد اهلل بن عتيق من تبلمذة
عائشة ،وليس ىو أبو بكر والدىا.
مثّل ابن الصبلح ْتديث رواه سفياف بن عيينة ،عن وائل بن داود ،عن ابنو بكر بن وائل ،وىذا
معروؼ ،ىذا اإلسناد ،وائل بن داود يروي عن ابنو بكر بن وائل ،عن الزىري.
ٍ
بسويق و٘تر  وقد رواه سفياف
وأيضا روى حديثا آخر ،وىو حديث  أف النيب  أَْوَدل على صفية

بن عيينة -أيضا -عن وائل بن داود.

وعرج ُب ا٠تَت على قضية صحابة ،أربعة من الصحابة
ٍب ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -عددا من األمثلةَ ،

-رضواف اهلل عليهم٤ ،-تمد بن عبد الرٛتن بن أيب بكر بن أيب قحافة ،كاف ىؤالء كلهم صحابة٤ُ :تمد،

وعبد الرٛتن ،وأبو بكر



ووالده أبو قحافة ،لكن ٤تمد ىذا صغَت ،صحايب صغَت ،وىذا إذل رواية

األقارب بعضهم عن بعض.
ونبلحظ وإنكم تبلحظوف من اٟتديث الذي ذكره من رواية أيب ا١تظفر السمعاين ،عن ابنو ،من رواية
أيب عمرو ،فهو الشيخ أبو عمرو بن الصبلح ،عن أيب ا١تظفر عبد الرحيم ابن اٟتافظ أيب سعد ،عن أبيو،
عن ابنو أيب ا١تظفر ،اٟتديث هبذا اإلسناد يعٍت أيب أمامة  :أحضروا موائدكم البقل . 
وىذا اٟتديث موضوع كما قاؿ ابن كثَت ،وإف سكت عنو ابن الصبلح ،لكن الذي نريده ىنا ىو أف
ىذه الدقائق اليت ىي رواية األب عن ابنو ،أو عن األـ ،يعٍت :ىذه األمور كثَتا ما يقع فيها ُب التمثيل ٢تا

ٖ٘ٙ

الباعث الحثيث

تسمح ابن الصبلح ُب ىذا ا١تثاؿ ليمثّل بو على رواية األب عن
يقع ماذا؟ تسامح ،يقع تسامح ،انظر اآلف ّ

ابنو ،وىو حديث موضوع.

فمثل ىذه الدقائق اىتم هبا احملدثوف ،ولكن يتسم ُحوف ُب التمثيل ٢تا.

يتسم ُحوف ُب إيراد بعض األمثلة اليت ال تصح ،ومنها ىذا
نعم ،قد يصح منها ا١تثاؿ وا١تثاالف ،ولكن َ

اٟتديث ،أو يكوف فيو غلط أحيانا.

وا١تقصود من ىذا ا١توضوع كلو ،ىذا النوع ىو أال يظن الظاف أف ُب اإلسناد تقدًن وتأخَتُ ،ب العادة
من الذي يروي عن اآلخر :االبن ،أو األب؟ الذي يروي ىو االبن ،ولكن قد يروي األب ُب حاؿ نادرة،
فإذا جاء مثل ىذا ال يظن الناظر أف ُب اإلسناد قلبا ،أو أف فيو تقدٯتا وتأخَتا .نعم.

النوع الخامس واألربعون رواية األبناء عن اآلباء
النوع ا٠تامس واألربعوف :رواية األبناء عن اآلباء :وذلك كثَت جدا ،وأما رواية االبن عن أبيو عن جده
فكثَتة أيضا ،ولكنها دوف األوؿ ،وىذا كعمرو بن شعيب بن ٤تمد عبد اهلل بن عمرو عن أبيو -وىو
شعيب -عن جده عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،ىذا ىو ىذا ىو الصواب ،ال ما عداه.
وقد تكلمنا على ذلك ُب مواضع ُب كتابنا "التكميل" ،وُب "األحكاـ" الكبَت والصغَت.
ومثل هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشَتي ،عن أبيو ،عن جده معاوية ،ومثل طلحة بن
مصرؼ ،عن أبيو ،عن جده ،وىو عمرو بن كعب ،وقيل :كعب بن عمرو.
واستقصاء ذلك يطوؿ ،وقد صنف فيو اٟتافظ أبو نصر الواقدي كتابا حافبل ،وزاد عليو بعض ا١تتأخرين
أشياء مهمة نفيسة ،وقد يقع ُب بعض األسانيد فبلف عن أبيو ،عن أبيو ،عن أبيو ،وأكثر من ذلك ،ولكنو
قدًن ،وقلما يصح منو ،واهلل أعلم.
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نعم ،ىذا رواية األدىن عن األعلى ،وىو على نوعُت :أف يروي عن أبيو فقط ،وىذا كثَت جدا ،مثلو
رواية عبد اهلل بن عمر



عن أبيو عمر ،ومثلو رواية سادل عن أبيو عبد اهلل بن عمر ،ومنو رواية -مثبل-

ىشاـ بن عروة عن أبيو ،ومنو رواية مثبل ،كثَت ىذا ا١تهم ُب الرواة.
وأقل منو أف يروي عن أبيو عن جده ،وىذا أيضا على كثرتو ىو كثَت ،ولكنو أقل من األوؿ ،وقد اعتٌت
بو بعض العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -ومثالو :هبز بن حكيم عن أبيو عن جده ،عمرو بن شعيب عن أبيو
عن جده.
حىت ٚتع فيو بعض العلماء ،وطُبع وحققو دكتور باسم اٞتوابري ،من معرفة من رواه عن أبيو عن جده،
ىذا الذي ذكره ابن كثَت أنو لبعض ا١تتأخرين ،ولكن نسيت من ىو١ ،تن ىذا؟ من روى عن أبيو عن جده؟
نعم ،نعم ،قاسم.
إذف إذا كاف قاسم بن  ..رواه فهو ..نعم ،ىو قاسم ،فهو ليس ىو الذي يعنيو ابن كثَت؛ ألف قاسم بن
 ..متأخر عن ابن كثَت ،نعم.
نعم ،إذا كاف ىذا الذي حققو الدكتور رواه القاسم ،لكن قاسم ىذا من تبلمذة ابن حجر -رٛتو اهلل
تعاذل -فتصححوف الذي ذكره ابن كثَت ليس ىو الذي حققو ،ما ٝتاه ابن كثَت زاد بعض ا١تتأخرين أشياء
مهمة ،يقوؿ :نفيسة.
قد يقع ُب بعض األسانيد يقوؿ :فبلف عن أبيو ،لكن قبل ىذا بالنسبة ألبيو من روى عن أبيو عن
جده؟ يعٍت :أىم ما يػُْنظَر ُب ىذه -باإلضافة إذل صحة اإلسناد وعدالة الرواة -ضمَت جده إذل َم ْن يعود؟

وقد أشار إذل ىذا ابن كثَت ُب عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده َم ْن ىو؟ ىو اٝتو عمرو بن شعيب

بن ٤تمد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،فجده يعود إذل َم ْن ىذا؟

هبز بن حكيم عن أبيو عن جده ،الضمائر كلها تعود إذل َم ْن؟ إذل هبز؛ ألنو هبز بن حكيم بن معاوية

بن حيدة القرشي ،والصحايب ىو معاوية بن حيدة.
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لكن بالنسبة لعمرو بن شعيب ٮتتلف األمر ،فاألكثروف على أف الضمَت يعود  ،..عمرو بن شعيب
عن أبيو الذي ىو َم ْن؟ شعيب.

عن جده الذي ىو جد َم ْن؟ شعيب وليس َع ْمًرا ،ىذا مراد ابن كثَت بقولو :عن جده عبد اهلل بن عمرو

بن العاص.

ىذا ىو الصواب ،ال ما عداه ،يعٍت :وليس ا١تراد ّتده ،جد َم ْن؟ جد عمرو الذي ىو ٤تمد؛ ألنو لو

كاف ٤تمد لكانت النسخة كلها مرسلة.

وإ٪تا ا١تراد -يقوؿ ابن كثَت -وأكثر العلماء على ىذا ،وهبذا أوردوه ُب ا١تسانيد ،أوردوا ىذه النسخة ُب
مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص .نعم  ..نعم يا شيخ.

النوع السادس واألربعون معرفة رواية السابق والالحق
أفرَد لو ا٠تطيب لو كتابا ،وىذا إ٪تا يقع
النوع السادس واألربعوف :معرفة رواية السابق والبلحق :وقد َ
عند رواية األكابر عن األصاغرٍ ،ب يروي عن ا١تروي عنو متأخرا ،كما روى الزىري عن تلميذه مالك بن
أنس ،وقد تُوُب الزىري سنة أر ٍبع وعشرين ومائة.

و٦تن روى عن مالك زكريا بن دويد ا٢تندي ،وكانت وفاتو بعد وفاة الزىري ٔتائة وسبع وثبلثُت سنة أو

السراج.
أكثر ،قالو ابن الصبلح ،وىكذا رواه البخاري و٤تمد بن إسحاؽ ّ
السراج أبو اٟتسن أٛتد بن ٤تمد ا٠تَفاؼ النيسابوري ،وبُت وفاتيهما مائة وسبع وثبلثوف
وروى عن ّ

سنة؛ فإف البخاري توُب سنة ست وٜتسُت ومائتُت ،وتوُب ا٠تفاؼ سنة أربع أو ٍ
ٜتس وتسعُت وثبلٙتائة،
كذا قاؿ ابن الصبلح.
قلت :وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا اٟتافظ الكبَت أبو اٟتجاج بن ا١تزي ُب كتابو "التهذيب"،
وىو ٦تا يتحدى كثَتا من احملدثُت ،وليس من ا١تهمات فيو.
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كما قاؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل -ىذا ا١توضوع عن السابق والبلحق ،ملخصو أف يروي عن شخص واحد
اثناف ،وتكوف ا١تدة بينهما -بُت وفاتيهما -متباعدة جدا ،ىذا ىو ا١تقصود.
وا١تقصود منو ىو يدخل ُب أي موضوع ،ومث َل لذلك أمثلة ،لكن ا١تقصود األوؿ منو ىو أال يُظَن أف ُب

اإلسناد انقطاعا؛ ألنك إذا نظرت مثبل تقوؿ :ىذا الشخص يروي عنو فبلف .وىو ُمتوَب سنة مائة مثبلٍ ،ب
تنظر فإذا قد روى عنو فبلف ا١تتوَب سنة مائتُت ،فحينئذ قد تظن ُب رواية األوؿ أنو قد يكوف فيو انقطاع.

ألف ا٠تطيب البغدادي -رٛتو اهلل -كتابا ٝتاه "السابق والبلحق" ،وىو كتاب مطبوع ُ٤تَ ّقق ،ولكن -

أيضا -ىذا -كما ذكرت -يقع فيو نوع من التسامح عند اٞتمع ،فمثبل اآلف زكريا بن دويد ىذا ،الزىري
روى عن مالك ،أصلو كيف يقع التباعد ىذا؟

توَب قبل
ُب الغالب -كما يقوؿ ابن كثَت -أف يروي الشيخ عن التلميذ ،وُب الغالب أف الشيخ يُ َ
التلميذٍ ،ب يُعم ُر التلميذ حىت يروي عنو شخص ما ،ويُعم ُر ىذا الشخص حىت تكوف ا١تدة بُت وفاتو وبُت
وفاة الشيخ الذي روى عنو تلميذه متباعدة.

فهذا فن مليح -كما قاؿ ابن كثَت -حلى بو ا١تِّزي كتابو "هتذيب الكماؿ" ،لكنو أنصف وقاؿ :إنو
ليس من ا١تهمات.

كذاب ،ولكن يوردونو؛
كذاب ،ىو ّاد َعى السماع من مالك ،وأنو ُع ّم ِر ،ولكنو ّ
زكريا بن دويد ىذا ّ
ألهنم -رٛتهم اهلل تعاذل -عند اٞتمع يقولوف :قَمش ٍب فَػتش ،فما معٌت قَمش؟ يعٍت :اٚتع .وبعد اٞتمع،
بعد أف تستقر األمور ابدأ بالتنقية واالختيار .نعم يا شيخ  ..أحسن اهلل إليك.

النوع السابع واألربعون معرفة من لم يرو عنو إال راو واحد
النوع السابع واألربعوف :معرفة من دل ِ
يرو عنو إال ر ٍاو واحد؛ من صحايب وتابعي وغَتىم :و١تسلم بن
تفرد عامر بن الشعيب عن ٚتاعة من الصحابة ،منهم عامر بن شهر ،وعروة بن
اٟتجاج تصنيف ُب ذلكّ ،
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ُمضرس ،و٤تمد بن صفواف األنصاري ،و٤تمد بن صيفي األنصاري ،وقد قيل :إهنما واحد .والصحيح أهنما

اثناف ،ووىب بن خنبش ،ويُقاؿ :ىرًن بن خنبش ،واهلل أعلم.

وتفرد سعيد بن ا١تسيب بن حزـ بالرواية عن أبيو ،وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيو ،وكذلك
ّ

ُشتَتة بن شتلة بن ٛتيد عن أبيو ،وعبد الرٛتن بن أيب ليلى عن أبيو ،وكذلك قيس بن أيب حازـ تفرد بالرواية

وصنابح بن األعسر ،ومرداس بن مالك األسلمي ،وكل ىؤالء صحابة.
عن أبيو ،وعن دكُت بن سعد ا١تَُزينُ ،
قاؿ ابن الصبلح :وقد اد َعى اٟتاكم ُب "اإلكليل" أف البخاري ومسلم دل ٮترجا ُب صحيحيهما شيئا
من ىذا القبيل.
ِ
ِ
ض ٔتا رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن ا١تسيب عن أبيو ،ودل يروه عنو
علي ،ونُق َ
قاؿ :وقد أُنْكر ذلك ّ
غَته ُب وفاة أيب طالب.
وروى البخاري عن طريق قيس بن أيب حازـ عن ٍ
مرداس األسلمي حديث  :يذىب الصاٟتوف األوؿ
فاألوؿ  وبرواية اٟتسن عن عمرو بن تغلب ،ودل ِ
يرو عنو غَته.
وحديث  :إين ألعطي الرجل ،وغَته أحب إرل منو . 
األغر ا١تزين  :إنو ليُغاف على قليب  ودل ِ
يرو عنو غَت أيب بردة.
وروى مسلم حديث ّ
وحديث رفاعة بن عمرو ،ودل ِ
يرو عنو غَت عبد اهلل بن الصامت.

وحديث أيب رفاعة ،ودل ِ
يرو عنو غَت ٛتيد بن ىبلؿ العدوي ،وغَت ذلك عند٫تا.
ٍب قاؿ ابن الصبلح :وىذا مصَت منهم ،إال أنو ترتفع اٞتهالة عن الراوي برواية واحد عنو.
قلت :وأما رواية العد ؿ عن شيخ ،فهل ىي تعديل أـ ال؟ ُب ذلك خبلؼ مشهور .إف اشًتط العدالة
ُب شيوخو -كمالك و٨توه -فتعديل ،وإال فبل.
وإذا دل نَػ ُق ْل إنو تعديل ،فبل تضر جهالة الصحايب؛ ألهنم كلهم عدوؿٓ ،تبلؼ غَتىم ،فبل يصح ما

استدرؾ بو الشيخ أبو عامر -رٛتو اهلل-؛ ألف ٚتيع من تقدـ ذكرىم صحابة ،واهلل أعلم.
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أما التابعوف فقد تفرد -فيما نعلمٛ -تاد بن سلمة عن أيب العشراء الدارمي ،عن أبيو ْتديث  :أما
ت ُب فخذىا ألجزأ عنك . 
تكوف الذكاة إال ُب اللبة؟ فقاؿ :أما لو طَ َعْن َ

ويُقاؿ :إف الزىري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا ،وكذلك تفرد عمرو بن دينار ،وىشاـ بن عروة ،وأبو

إسحاؽ السبيعي ،و٭تِت بن سعيد األنصاري عن ٚتاعة من التابعُت.

وقاؿ اٟتاكم :وقد تفرد مالك عن زىاء عشرة من شيوخ ا١تدينة ،دل ِ
يرو عنهم غَته.
ىذا فن ،النوع السابع واألربعوف فن دقيق جدا من الفنوف اليت اىتم هبا أئمة اٟتديث ،وىو معرفة من دل
ِ
يرو عنو إال ر ٍاو واحد؛ من صحايب وتابعي ومن بعدىم ،وقد ألفوا ُب ذلك كتبا يسموهنا "كتب الوحداف"،
يعٍت :شخص ليس لو من الرواة إال ر ٍاو واحد.
ومثّل ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -بعدد من األمثلة ،منهم من الصحابة ومن التابعُت ،وال إشكاؿ ُب
ذلك ،لكنو َعرج على دعوى اٟتاكم ُب "اإلكليل" أف البخاري ومسلما دل ُٮتر َجا لر ٍاو ليس لو إال ر ٍاو واحد.

وكما نعرؼ اٟتاكم -رٛتو اهلل -كثر التعقب عليو ُب كثَت ٦تا يذكره ،مثل :تقسيماتو اٟتديث ا١تعلل،

ومثل كثَت ٦تا يذكره ،ومنو ىذا القبيل ،من ىذا القبيل ما نسبو إذل الصحيحُت؛ فإنو متعقب بأف البخاري
ومسلم أخرجا ألناس ،وليس لكل منهم إال ر ٍاو واحد ،ومث َل ابن كثَت هبذه األمثلة ،وهبذه األحاديث اليت

رأيناىا.

صَت منهما إذل أنو ترتفع اٞتهالة عن الراوي برواية و ٍ
ٍب الفائدة من النقد ىنا تأٌب ،وىو قولو :وىذا م ِ
احد
َ
عنو ،يعٍت :م ِ
صَت من الشيخُت "البخاري ومسلم" ،وىذا ا١توضوع ما أعيده؛ ألنو َمر الكبلـ عليو ُب قضايا
َ
ُب النوع الذي ىو متعلق ٔتعرفة من تُػ ْقبَل روايتو ،ومن تُػَرد.
وخبلصتو :أنو ارتفاع اٞتهالة برواية ر ٍاو واحد ال ُ٭تكم ٢تا بإثبات وال بنفي ،وإ٪تا يُنظَر فيها إذل الطبقة،
وإذل الراوي الذي روى عن ،أو تفرد عن الشخص ،وأيضا إذل ا١تروي ،وىذا خبلصة الكبلـ ُب ىذه

ا١تسألة.
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ٍب ذكر عددا من التابعُت ،يعٍت :تُػ ُفرد عنهم ،ذكر عددا من الصحابة أوالٍ ،ب ذكر عددا من التابعُت دل

ِ
يرو عنهم إال ر ٍاو واحد.

وذكر منهم ٛتاد بن سلمة ،وروايتو عن أيب العشراء الدارمي عن أبيو حديث  :أما تكوف الذكاة إال
ُب اٟتلق واللبة؟ قاؿ :أما لو طعنت ُب فخذىا ألجزأ عنك . 
وذكر أف الزىري تفرد عن ٚتاعة ،وأف أبا إسحاؽ السبيعي ،وأف مالك تفرد ،وإسحاؽ ،و٭تِت بن
سعيد األنصاري تفرد عن ٚتاعة من التابعُت ،وكذلك مالك أيضا .
ىذا األمر -كما ذكرت -مهم بالنسبة الرتفاع اٞتهالة ،والصواب فيها ىو أنو يُنظر فيها -كما
ذكرت -إذل ىذه األمور الثبلثة.
وأطلنا على اإلخواف ،لكن نكمل؟ ىا  ..نكمل يا شيخ .أحسن اهلل إليكم.

النوع الثامن واألربعون معرفة من لو أسماء متعددة
النوع الثامن واألربعوف :معرفة من لو أٝتاء متعددة :فيظن بعض الناس أهنم أشخاص متعددة ،أو يذكر
ببعضها أو بكنيتو ،فيعتقد من ال خربة لو أنو غَته ،وأكثر ما يقع ذلك من ا١تدلسُت ،يػُ ْغ ِربوف بو على
الناس ،فيذكروف الرجل ٍ
باسم ليس ىو مشهورا بو ،أو يكنونو ليو٫توه على من ال يعرفو ،وذلك كثَت.
الك ٌِت ،وفيها إرشاد
وقد صنف اٟتافظ عبد الغٍت بن سعيد ا١تصري ُب ذلك كتابا ،وصنف الناس كتب ُ
إذل إظهار تدليس ا١تدلسُت.
ومن أمثلة ذلك٤ :تمد بن السائب الكليب ،وىو ضعيف ،لكنو عادل بالتفسَت وباألخبار ،فمنهم ما
يصرح باٝتو ىذا ،ومنهم من يقوؿٛ :تاد بن السائب ،ومنهم من يُ َكنيو بأيب النضر ،ومنهم من يكنيو بأيب

سعيد.
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قاؿ ابن الصبلح :وىو الذي يروي عنو عطية العوُب التفسَت مو٫تا أنو أبو سعيد ا٠تدري ،وكذلك سادل
أبو عبد اهلل ا١تدين ا١تعروؼ بسببلف ،الذي يروي عن أيب ىريرة ،ينسبونو بوالئو إذل جهات متعددة ،وىذا
كثَت جدا.
وللتدليس أقساـ كثَتة كما تقدـ ،واهلل أعلم.
نعم ،ىذا ا١توضوع تقدـ ،ذكره ابن الصبلح -رٛتو اهلل -حُت ذكر التدليس الذي ىو اإلسقاط ُب
اإلسناد ،ذكر تدليس الشيوخ ،ىذا ىو ،إال أنو ىذا أعم من تدليس الشيوخ؛ ألف تعدد أٝتاء الراوي إف
كاف بقصد فهو التدليس ،وإف دل يكن بقصد فهذا ليس بتدليس؛ ألنو ىكذا وقع.
تارة يُسمى باسم ،يعٍت :يأٌب ُب األسانيد عن الزىري ،وتارة عن ابن شهاب ،وتارة
مثل الزىري مثبلً :

عن ٤تمد بن مسلم ،وإف كاف نادرا.

ومثل األعمش :تارة باسم األعمش ،وتارة حدثنا سليماف ،وكثَت ُب الرواة.
ومثل سادل سببلف ىذا دل يقصد الرواة تدليسو ،دل يقصد الرواة تدليسو ،وإ٪تا ىو لو والؤه إذل جهات
فيذكر هبا.
متعددةُ ،
ولكن الذي َكثُر واىتم بو العلماء ىو التدليس ،الذي ىو تعدد أٝتاء الرواة بقصد ،وىو الذي يسمونو

تدليس الشيوخ.

"م َوضح أوىاـ اٞتمع والتفريق" ،يعٍت :شخص واحد يرد بأٝتاء
وللخطيب البغدادي كتاب اٝتو ُ
متعددة ،فقد يًتجم لو البخاري ،والبخاري معذور ،لو أعذار ،أو ابن أيب حاًب يًتٚتوف لو ُب أماكن.
فيبُت ا٠تطيب أف ىذا واحد تعدد اٝتو ،أو كذلك قد ٭تكم اإلماـ أٛتد بأنو ،..ا١تهم أف ىذا فن -
يعٍت -ال ٮتتص بالتدليس ،وإف أتى بقصد فهو تدليس الشيوخ ،وإف أتى بغَت قصد فهو -يعٍت -يدخل
ٖتت ىذا النوع "معرفة من لو أٝتاء متعددة" ،ليس بقصد ،وإ٪تا ىكذا ورد ُب الروايات.
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فهذا يُنتبو لو ،ومرادىم هبذا ،..ينفعنا هبذا ُب أي شيء؟ ُب نقطة مهمة ،وىو أف ال تظن أف ىذا
متابعا ٢تذا ،وىو ُب اٟتقيقة شخص واحد ،وىذا يغلط فيو بعض الباحثُت ،يقوؿ :تابعو فبلف ،تابعو عدد
من الرواةٍ ،ب يسرد.
وبعضهم ىو نفسو ىذا الراوي ،إ٪تا يُذكر بكنيتو أو منسوبا إذل جده أو ٨تو ذلك ،فُينتبو ٢تذا ُب مسألة

االعًتاض.

وكذلك أيضا ُب اٞتهالة؛ ألنو قد إذا نُسب إذل غَت ما ىو معروؼ قد ُ٬تَهل ،أو قد يشتبو بغَته ،وىذه

مسائل ٭تتاج إليها الباحث ُب نقد السنة .نعم يا شيخ ..

النوع التاسع واألربعون معرفة األسماء المفردة والكنى
الك ٌَت اليت ال يكوف منها ُب كل حرؼ سواه:
النوع التاسع واألربعوف :معرفة األٝتاء ا١تفردة و ُ

صنف ُب ذلك اٟتافظ أٛتد بن ىاروف الربطيجي وغَته ،ويوجد ذلك كثَتا ُب كتاب "اٞترح
وقد َ
والتعديل" البن أيب حاًب وغَته ،وُب كتاب "اإلكماؿ" أليب نصر بن ماكوال كثَتا.
وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصبلح طائفة من األٝتاء ا١تفردة ،منهم :أٚتد -باٞتيم -بن ُعَزياف -
على وزف ُعلَياف.-
قاؿ ابن الصبلح :ورأيتو ٓتط ابن الفرات ٥تففا على وزف سفياف .ذكره ابن يونس ُب الصحابة.
أوسط ابن عمرو البجلي ،تابعي.
الكبلعي ،عن ُسبيع اٟتمَتي ابن امرأة كعب األحبار.
صبَيح ُ
سدوـ بن ُ

ُحبيب بن اٟتارث ،صحايب.

َجْيبلف بن فَػ ْرَوة أبو اٞتلد األخباري ،تابعي.

الد َجُت بن ثابت ،أبو الغصن ،يُقاؿ :إنو جحا .قاؿ ابن الصبلح :واألصح أنو غَته.
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ِزّر بن ُحبيشُ ،س َعَت بن ا٠تنس ،سندر ا٠تصي موذل زنباع اٞتذامي :لو صحبة.

َش َكل بن ُٛتيد ،صحايب.

مشغوف -بالشُت والغُت ا١تعجمتُت -ابن زيد بن ر٭تانة صحايب .ومنهم من يقوؿ بالعُت ا١تهملة.
ُس َدين بن عجبلف ،أبو أُمامة ،صحايب.

ص َمَت ،كلهم بالتصغَت.
صنابح بن ْ
األع َسرُ ،دريب بن نػُ َقَتة بن ُ
ُ
أبو السليل القيسي البصري ،يروي عن معاذ.

َع ْذ َواف -بالعُت ا١تهملة -ابن زيد الرقاشي ،أحد الزىاد التابعُت.
َكلَدة بن حنبل ،صحايب.

يب بن لَ ََب ،صحايب.
ُد َّ

أمازة بن َزبار ،مستمر بن َرياف ،رأى أنسا.
نبيشة ا٠تَت ،صحايب.

نَػ ْوؼ البكارل ،تابعي.

صة بن معبد ،صحايب.
َوابِ َ

ُحبيب بن مغفل ٫تداف ،بريد عمر بن ا٠تطاب ،بالداؿ ا١تهملة ،وقيل :با١تعجمة.

وقاؿ ابن اٞتوزي ُب بعض مصنفاتو :مسألة :ىل تعرفوف رجبل من احملدثُت ال يرد مثل أٝتاء آبائو؟

فاٞتواب :أنو ُم َسدد بن ُم َس ْرَىد بن ُم َس ْربل بن ُمغَْربَل بن ُمطَْربَل بن أَْرنَ َدؿ بن َع ْرنَ َدؿ بن ماسك
األسدي.
الك ٌَت ا١تفردة فمنها :أبو العبيدين ،واٝتو معاوية بن سربة ،من أصحاب ابن
قاؿ ابن الصبلح :وأما ُ
مسعود ،أبو العشراء الدارمي ،تقدـ.
أبو ا١ت ِدلّة من شيوخ األعمش وغَته ،ال يػُ ْعَرؼ اٝتو ،وزعم أبو نعيم األصبهاين أف اٝتو عبيد اهلل بن
ُ
عبد اهلل ا١تدين أبو مراية العجلي.
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وعبد اهلل بن عمرو ،تابعي.
وأبو معيط ،حفص بن غيبلف الدمشقي عن مكحوؿ.
قلت :وقد روى عنو ٨تو من عشرة ،ومع ىذا قاؿ ابن حزـ :ىو ٣تهوؿ؛ ألنو دل يطلع على معرفتو ومن
فحكم عليو باٞتهالة قبل العلم بو.
روى عنوَ ،

وم ْن ٤تمد بن عيسى بن َس َوَرة أو ابن َس ْوَرة؟
كما َجهل الًتمذي صاحب "اٞتامع" ،فقاؿَ :
الك ٌَت ا١تفردة أبو السنابل عبيد ربو بن بعتك ،رجل من بٍت عبد الدار صحايب ،اٝتو واسم أبيو
ومن ُ

وكنيتو من األفراد.

قاؿ ابن الصبلح :وأما األفراد من النقاد فمثل سفينة الصحايب ،اٝتو مهراف ،وقيل غَت ذلك.
مندؿ بن العنزي ،اٝتو عمرو.
سحنوف سعيد صاحب "ا١تدونة" ،اٝتو عبد السبلـ.
مطُتُ ،م ْش َك َدانة بن عبيد ُب ٚتاعة آخرين ،سنذكرىم ُب نوعنا القادـ -إف شاء اهلل تعاذل ،-وىو
أعلم.
مندؿ ىذا مندؿ بن علي ،ليس مندؿ بن العنزي ،النسخة اللي معي ليس فيها علي ،ىو اٝتو مندؿ بن
على العنزي.
الك ٌَت" ،سرد ابن الصبلح ،وتبعو ابن كثَت
ىذا النوع من النوع التاسع واألربعوف" :معرفة أٝتاء ا١تفردة و ُ

وٚتاعة ،و-يعٍت٦ -تا يُتعجب منو أف -مثبل -ىذا قابل لبلختصار ،فكاف يكفي ابن كثَت ،ما الذي يكفيو
هبذا ا١تختصر؟

الك ٌَت كذلك ،لكنو أطاؿ.
التسمية ،واختيار واحد أو اثنُت من الصحابة ،أو من التابعُت ،وُب ُ

والغرض من ىذا ما ىو؟ غرضهم شيء واحد ،وىو أنو إذا مر بك شخص هبذا االسم تعرؼ أنو ليس

بصواب ،تعرؼ أنو وقع ُب التصحيف ،ىذا الغرض من ٚتع -يعٍت -ىذه األٝتاء.
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وبعضها يقع فيو اختبلؼ؛ إما بالضبط ،أو يقع فيو اختبلؼ أنو ُب الباب غَته أيضا كذلك فيو اسم
آخر ،وىذا -يعٍت -الغرض منو -كما ذكرت -لطالب العلم أف يعرؼ أنو إذا جاءه شخص آخر هبذا
االسم يتوقف ُب ىذا ،ويعرؼ أو يرجح أنو وقع فيو تصحيف ،وعليو أف يراجع.
ىذا -يعٍت -بالنسبة لكبلـ ابن اٞتوزي أنو ُم َسدد بن ُم َس ْرَىد بن ُم َس ْربل بن ُمغَْربَل ،ىذا -يعٍت -الذي

يصح من ىذا االسم ثبلثي فقطُ ،م َسدد بن ُم َس ْرَىد بن ُم َس ْربل ،وبعضهم يزيد :ابن مغربل ،أما ىذا االسم
الطويل فهذا يقولوف :إنو زاده بعضهم لئلغراض.

ويذكروف عن أيب نعيم الفضل بن ُد َكُت ،يعٍت :مشهور بطرافتو ،لكنو يقوؿ ١-تا ذُكَِر لو اسم مسدد-

قاؿ :ىذا لو وضعت قبلو "  " لكاف رقية للعقرب.

فيعٍت ألنو اسم غريب ىذا ،أو كل أٝتائو ،األٝتاء ىذه كلها من الوحداف ،اسم أبيو ،واسم جده ،وىو
مسدد كاٝتو مسدد ،وىو من شيوخ أيب داود،
معروؼ ،إماـ من كبار الثقات ،ولو ُمسدد ،وىم يقولوف:
ُ

وىذا لو مصنف ،لو مسند.

عل َق ابن كثَت ىذا على ابن حزـ ،ابن حزـ -رٛتو اهلل -يطلق عبارات -أحيانا -ما ينتبو ٢تا ،منها
ٕتهيلو للًتمذي ،وردوا عليو ُب ذلك ،وىذا -يعٍت٩ -تتم بو الدرس ىذا اليوـ ،وأطلت عليكم ،لكن -
معذرة.
يعٍتً -
فيو أسئلة ..
طيب ..سبحانك اللهم وْتمدؾ ،أستغفرؾ اللهم وأتوب إليك.

النوع الخمسون معرفة األسماء والكنى


ٖٚٚ

الباعث الحثيث

اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو
أٚتعُت.
الك ٌَت :وقد صنف ُب ذلك ٚتاعة من اٟتفاظ منهم :علي بن
قاؿ -رٛتو اهلل تعاذل :-معرفة األٝتاء و ُ

ا١تديٍت ،ومسلم ،والنسائي ،والدواليب ،وابن منده ،واٟتاكم ،وأبو أٛتد اٟتافظ ،وكتابو ُب ذلك مفيد جدا
كثَت النفع.
فيو.

وطريقتهم أف يذكروا الكنية ،وينبهوا على اسم صاحبها ،ومنهم من ال يُعرؼ اٝتو ،ومنهم من ُٮتتلف
وقد قَسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصبلح إذل أقساـ عدة:
أحدىا :من ليس لو اسم سوى الكنية :كأيب بكر بن عبد الرٛتن بن اٟتارث بن ىشاـ ا١تخزومي

ا١تدين ،أحد الفقهاء السبعة ،ويكٌت بأيب عبد الرٛتن أيضا .وىكذا أبو بكر بن ٤تمد بن عمرو بن حزـ
ا١تدين ،يُ َكٌت بأيب ٤تمد أيضا.

قاؿ ا٠تطيب البغدادي :وال نظَت ٢تما ُب ذلك .وقيل :ال كنية البن حزـ ىذا .و٦تن ليس لو اسم سوى

كنيتو فقط :أبو ببلؿ األشعري عن شريك وغَته ،وكذلك كاف يقوؿ :اٝتي كنييت .وأبو حصُت بن ٭تِت بن
سليماف الرازي شيخ أيب حاًب وغَته.
القسم الثاين :من ال يُعرؼ بغَت كنيتو ،ودل يوقف على اٝتو ،منهم:
أبو أناس -بالنوف -الصحايب.

أبو ُمويهبة ،صحايب.

أبو شيبة ا٠تدري ا١تدين ،قُتل ُب حصار القسطنطينية ،ودفن ىناؾ -رٛتو اهلل.-
أبو األبيض ،عن أنس.
أبو بكر بن نافع ،شيخ مالك.
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أبو النجيب -بالنوف مفتوحة ،-ومنهم من يقوؿ :بالتاء مثناة من فوؽ مضمومة ،وىو موذل عبد اهلل بن
عمرو أبو حرب بن أسود.
وأبو حريز ا١توقفي ،شيخ ابن وىب ،وا١توقف ٤تلة ٔتصر.
الثالث :من لو كنيتاف؛ إحدا٫تا لقب ،مثالو :علي بن أيب طالب ،كنيتو أبو اٟتسن ،ويُقاؿ أبو تراب
أيضا ،يقاؿ لو :أبو تراب لقبا.
أبو الزناد عبد اهلل بن ذكواف ،يكٌت بأيب عبد الرٛتن ،وأبو الزناد لقب ،حىت قيل :إنو كاف يغضب من
ذلك.
أبو الرجاؿ٤ ،تمد بن عبد الرٛتن ،يُ َكٌت بأيب عبد الرٛتن ،وأبو الرجاؿ لقب لو؛ ألنو كاف لو عشرة
أوالد رجاؿ ،عشرة أوالد رجاؿ.
وأبو ٙتيلة ٭تِت بن واضح ،كنيتو أبو ٤تمد.
وأبو اآلذاف اٟتافظ عمر بن إبراىيم ،يُكٌت بأيب بكر ،ولُقب باآلذاف لكرب أذنيو.

أبو الشيخ األصبهاين اٟتافظ ،ىو عبد اهلل بن ٤تمد ،وكنيتو أبو ٤تمد ،وأبو الشيخ لقب.

أبو حازـ ال عبدري اٟتافظ عمر بن أٛتد ،كنيتو أبو حفص ،وأبو حازـ لقب ،قالو الفلكي ُب
"األلقاب".
الرابع :من لو كنيتاف :كابن جريج ،كاف يُ َكٌت بأيب خالد وأيب الوليد ،وكاف عبد اهلل العمري يُ َكٌت بأيب

القاسم ،فًتكها و ْاكتَػ ٌَت بأيب عبد الرٛتن.

السهيلي يُ َكٌت بأيب القاسم وأيب عبد الرٛتن.
قلت :وكاف ُ

قاؿ ابن الصبلح :وكاف لشيخنا منصور بن أيب ا١تعارـ النيسابوري حفيد الفراوي ثبلث ُكٌت :أبو بكر،

وأبو الفتح ،وأبو القاسم ،واهلل أعلم.
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ا٠تامس :من لو اسم معروؼ ولكن اختلف ُب كنيتو فاجتمع لو كنيتاف وأكثر  ،مثالو زيد بن حارثة
موذل رسوؿ اهلل  وقد اختلف ُب كنيتو فقيل :أبو خارجة ،وقيل :أبو زيد  ،وقيل :أبو عبد اهلل  ،وقيل :أبو
٤تمد ،وىذا كثَت يطوؿ استقصاؤه .
السادس :من عرفت كنيتو واختلف ُب اٝتو كأيب ىريرة



اختلف ُب اٝتو واسم أبيو على أزيد من

عشرين قوال ،واختار ابن إسحاؽ أنو :عبد الرٛتن بن صخر ،وصحح ذلك أبو أٛتد اٟتاكم ،وىذا كثَت ُب
الصحابة ومن بعدىم.
وأبو بكر بن عياش :اختلف ُب اٝتو على أحد عشر قوال  ،وصحح أبو زرعة وابن عبد الرب أنو اٝتو
شعبة  ،ويقاؿ  :إف اٝتو كنيتو ،ورجحو ابن الصبلح قاؿ  :بأنو روي عنو أنو كاف يقوؿ ذلك .
السابع :من ا ختلف ُب اٝتو وُب كنيتو وىو قليل كسفينة  ،قيل :اٝتو مهراف  ،وقيل :عمَت ،وقيل:
صاحل ،وكنيتو قيل :أبو عبد الرٛتن  ،وقيل :أبو البخًتي.
الثامن :من اشتهر باٝتو وكنيتو كاألئمة األربعة  :أبو عبد اهلل مالك والشافعي  ،وأٛتد بن حنبل  ،وأبو
حنيفة النعماف بن ثابت ،وىذا كثَت .
التاسع :من اشتهر بكنيتو دوف اٝتو وكاف اٝتو معينا معروفا ،كأيب إدريس ا٠توالين  ،عائد اهلل بن عبد
اهلل أبو مسلم ا٠توالين عبد اهلل بن ثوب أبو إسحاؽ التبيعي عمر بن عبد اهلل أبو الضحى مسلم بن صبيح
 ،أبو األشعر الصنعاين شراحيل بن آدـ  ،أبو حازـ سلمة بن دينار وىذا كثَت جدا.


اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
ىذا النوع ا٠تمسوف :معرفة األٝتاء والكٌت  ،يقصد بو أو ي ِ
قصد بو العلماء تعيُت اسم الراوي أو اسم
َ
ُ
العادل واسم كنيتو ،أو تعيُت اسم العادل أو الراوي وتعيُت كنيتو ،فإف كاف لو ...أو إف كاف اختلف ُب اٝتو
ذكروا ذلك أيضا ،وإف اختُلف ُب كنيتو ذكروا ذلك أيضا ،وإف كاف لو عدة كٌت أيضا حصروا ذلك  ،وإف

كاف ال يُعرؼ إال بكنيتو أو اشتهر بكنيتو ولو اسم معروؼ أو اختلف ُب اٝتو كل ىذا ضبطوه .
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والغرض من ذلك… أو نستفيد من ذلك شيئُت:
األول :إذا وردت األسانيد تارة باٝتو وتارة بكنيتو يُعرؼ أنو شخص واحد وأنو ليس ...يعٍت ليس
ٔتتابع أي ال نستفيد منو من عدد الطرؽ أو من االعتضاض و٨تو ذلك وىذا التضليل كثَتا ما يقع فيو
الباحثوف.
يعٍت من أسباب ا٠تطأ ُب ٘تييز الرواة أف يأٌب مرة مكٌت ومرة  ...مثل أف يقوؿ اإلماـ أٛتد مثبل :
حدثنا أبو معاوية ٍ ،ب يأٌب نفس ىذا الراوي -يعٍت يروي عنو شخص آخر -فيقوؿ  :حدثنا ٤تمد بن حازـ
 ،فيظن -والسيما بالنسبة للطلبة ا١تبتدئُت -أف ىذا متابع أليب معاوية  ،فينبو العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل-
إذل أف من مهاـ طالب العلم  ...من ا١تهمات اليت ينبغي أف يعرفها طالب العلم ُب ٘تييز األسانيد وُب ٘تييز
الرواة معرفة كناىم وأٝتائهم .
الشيء الثاني :بالنسبة للبحث عن اٝتو ُب كتب الرواة للبحث عن شخصو أو عن ترٚتتو ُب كتب
الرواة.
يقسموف كتبهم ُب الرواة إذل أٝتاء وإذل كٌت وإذل ألقاب وإذل منسوبُت إذل
العلماء -رٛتهم اهلل تعاذلّ -

مدهنم  ،وكل ىذا تيسَتا على الباحث ؛ لكي يقف على ترٚتة الراوي مثاؿ ذلك:

مثبل من ال يعرؼ إال بكنيتو ،يًتٚتوف لو مثل أيب مسلم عبد الرٛتن ،أيب سلمة بن عبد الرٛتن  ،أيب
بكر بن عياش يًتٚتوف لو ُب الكٌت ،إذا كاف لو اسم معروؼ أعادوؾ إذل اٝتو.
وكذلك ُب كتب األتراؾ و٨توىا ،فالباحث -يعٍت -يفتش عن االسم إف دل ٬تده ْتث ُب الكنية ...قد
يكوف اختلف ُب كنيتو أو لو أكثر من كنية فيبحث ُب ا١تواضع كلها وىكذا.
ىذا ىو الغرض من ٘تييز كٌت الرواة ،وفيو كتب كثَتة كما ذكر ابن كثَت  ،ذكر كتب علي بن ا١تديٍت
ومسلم والنسائي والدواليب وابن منده واٟتاكم كل ىذه كتب ...وغالبها موجود ،كتاب مسلم مطبوع ،
وكتاب الدواليب مطبوع  ،وكتاب اٟتاكم أيضا وجد أكثر وىو مطبوع ،ويوجد أيضا كتاب البن عبد الرب
وىو مطبوع ،وكتاب للذىيب أيضا.
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نعم  .ىذا ا١تقصود هبذا الفن وهبذا النوع من علوـ اٟتديث.

النوع الحادي والخمسون معرفة من اشتهر باالسم دون الكنية
النوع اٟتادي وا٠تمسوف :معرفة من اشتهر باالسم دوف الكنية وىذا كثَت جدا ،وقد ذكر الشيخ أبو
عمر من يكٌت بأيب ٤تمد ٚ :تاعة من الصحابة منهم :األشعث بن قيس  ،وثابت بن قيس  ،وجبَت بن
مطعم  ،واٟتسن بن علي وحويطب بن عبد العزى وطلحة بن عبيد اهلل ،وعبد اهلل ابن ْتينة  ،وعبد اهلل بن
جعفر ،وعبد اهلل بن ثعلبة بن سعَت ،وعبد اهلل بن زيد صاحب األذاف  ،وعبد اهلل بن عمرو  ،وعبد الرٛتن
بن عوؼ  ،وكعب بن مالك  ،ومعفر بن سناف.
وذَكر من يكٌت منهم بأيب عبد اهلل  ،وأيب عبد الرٛتن  ،ولو تقصينا ذلك لطاؿ الفصل جدا.
وكاف ينبغي أف يكوف ىذا النوع قسما عاشرا من األقساـ ا١تتقدمة ُب النوع قبلو.
نعم ىو كما ذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل -ىذا النوع إذا تأملتو ىو قسم من األقساـ العشرة ،من يعرؼ
باٝتو وال تكاد تذك ر كنيتو  ،أو ال تعرؼ كنيتو على وجو التحديد ،أو -يعٍت -كنيتو فيها خفاء  ،فهذا
قسم من األقساـ العشرة  ،واألقساـ العشرة السابقة أيضا ليس بعضها قسيما لبعض وإ٪تا ىي -يعٍت-
تعداد ٟتاالت الكنية مع االسم .
فمثبل من لو أكثر من كنية قسيمو من ليس لو إال كنية واحدة ،ىذا ىو قسيمو  ،أو من لو كنيتاف.
تكون ثالثة أقسام :من يعرؼ باٝتو وال يعرؼ بكنيتو ىذا قسيمو من يعرؼ بكنيتو وال يعرؼ باٝتو،
أو يعرؼ هبما.
ٕتوز  ،على ٍ
كل ا١تقصود :ىو معرفة ىذه األشياء ،وأما التقسيمات ودخوؿ بعضها
فهذا التقسيم فيو ّ

ٖتت بعض أو رجوع بعضها إذل بعض فهذا أمر ثانوي .النوع الذي بعده:
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النوع الثاني والخمسون معرفة األلقاب
النوع الثاين وا٠تمسوف :معرفة األلقاب :وقد صنف ُب ذلك غَت واحد منهم أبو بكر أٛتد بن عبد
الرٛتن الشَتازي وكتابو ُب ذلك مفيد كثَت النفعٍ ،ب أبو الفضل بن الفلكي اٟتافظ .
وفائدة التن بيو على ذلك أال يظن أف ىذا اللقب لغَت صاحب االسم ،وإذا كاف اللقب مكروىا إذل
صاحبو فإ٪تا يذكره أئمة اٟتديث على سبيل التعريف والتمييز ال على وجو الذـ واللمز والتنابذ  .واهلل ا١توفق
للصواب.
قاؿ اٟتافظ عبد الغٍت بن سعيد ا١تصري :رجبلف جليبلف الزمهما لقباف قبيحاف :معاوية بن عبد الكرًن
الضاؿ ،وإ٪تا ضل ُب طريق مكة ،وعبد اهلل بن ٤تمد الضعيف ،وإ٪تا كاف ضعيفا ُب جسمو ال ُب حديثو.
قاؿ ابن الصبلح :وثالث -وىو عادل -أبو النعماف ٤تمد بن الفضل السدوسي وكاف عبدا صاٟتا بعيدا
عن العرامة ،والعارـ :الشرير ا١تفسد .
وغندر :لقب حملمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة  ،وحملمد بن جعفر بن الرازي روى عن أيب
حاًب الرازي ،وحملمد بن جعفر البغدادي اٟتافظ اٞتواؿ شيخ اٟتافظ أيب نعيم األصبهاين وغَته  ،وحملمد بن
جعفر بن جراف البغدادي روى عن أيب خليفة اٞتمحي ولغَتىم.
غنجار :لقب لعيسى بن موسى ال تميمي أيب أٛتد البخاري ؛ وذلك ٟتمرة وجنتيو ،روى عن مالك
والثوري وغَت٫تا .
وغنجار :آخر متأخر وىو أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد البخاري اٟتافظ صاحب "تاريخ ٓتارى" توُب
سنة ثنيت عشرة وأربع مائة .
صاعقة :لقب بو ٤تمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري؛ لقوة حفظو وحسن مذكراتو .
شباب :ىو خليفة بن خياط ا١تؤرخ.
زنيج٤ :تمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم.
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رستة :عبد الرٛتن بن عمر.
سنيج :ىو اٟتسُت بن داود ا١تفسر.
بندار٤ :تمد بن بشار شيخ ٚتاعة ؛ ألنو كاف بندار اٟتديث.
قيصر :لقب أيب النضر ىاشم بن القاسم شيخ اإلماـ أٛتد بن حنبل.
األخف ش :لقب ٞتماعة منهم أٛتد بن عمراف البصري النحوي  ،روى عن زيد بن اٟتباب  ،ولو غريب
ا١توطأ  ،قاؿ ابن الصبلح :وُب النحويُت أخافش :ثبلثة مشهوروف :أكربىم أبو خطاب عبد اٟتميد بن عبد
اجمليد  ،وىو الذي ذكره سيبويو ُب كتابو ا١تشهور.
والثاين :أبو اٟتسن سعيد بن مسعدة  ،راوي كتاب سيبويو عنو.
والثالث :أبو اٟتسن علي بن سليماف تلميذ أيب العباس أٛتد بن ٭تِت ثعلب ،و٤تمد بن يزيد ا١تربد.
مربع :لقب ٤تمد بن إبراىيم اٟتافظ البغدادي .
جزرة :صاحل بن ٤تمد اٟتافظ البغدادي.
خيلجة٤ :تمد بن صاحل البغدادي.
ماغمو :علي بن حسن بن عبد الصمد البغدادي اٟتافظ  ،يقاؿ :عبلف ماغمو ،فيجمع لو بُت لقبُت.
عبيد العجل :لقب أيب عبد اهلل اٟتسُت بن ٤تمد بن حاًب البغدادي اٟتافظ أيضا .
قاؿ ابن الصبلح :وىؤالء البغداديوف اٟتفاظ كلهم من تبلمذة ٭تِت بن معُت ،وىو الذي لقبهم بذلك.
سجادة :اٟتسن بن ٛتاد  ،من أصحاب وكيع واٟتسُت بن أٛتد شيخ ابن عدي.
عبداف :لقب ٚتاعة  ،فمنهم عبد اهلل بن عثماف شيخ البخاري  ،فهؤالء ٦تن ذكره الشيخ أبو عمرو ،
واستقصاء ذلك يطوؿ جدا .واهلل أعلم.
احملدثُت  ،وأيضا ىو جزء من حياة الناس ،تلقيب بعضهم بعضا
ىذا النوع -معرفة األلقاب -كثُر عند ّ

بألقاب  ،إما أف يشتق اللقب من االسم مثل :عبد اهلل ،يُشتق منو عبداف  ،وعلي يُشتق منو عبلف.
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وإما أف يكوف صفة ُب الشخص  ،وإما أف يردد كلمة فيلقبو الناس هبا  ،أو يقوؿ كلمة ٗترج من فمو
صحف خرزة ،كاف صغَتا طالبا فصحف خرزة إذل
على غَت وجو الصواب ،مثل ىذا الصاحل جزرة ،ىو ّ
جزرة ،فلقب صاحل جزرة ،وىو من األئمة اٟتفاظ ،صاحل بن ٤تمد البغدادي -يعٍت -يذكر من أئمة اٞترح
والتعديل.
مطُت وكاف صغَتا يلعب مع الصبياف -يعٍت -يرمي بعضهم بعضا بالطُت ،فناداه أحد الشيوخ يا
ومثلّ :

مطُت  ،يا مطُت فصار لقبا لو  ،وىذا -يعٍت -أمر غَت مستغرب ُب الناس  ،يعٍت إذل اليوـ يلقب بعضهم
احملدثوف جزء من ٣تتمعهم -رٛتهم اهلل تعاذل .
بعضا بألقاب وىذا  ...و ّ

وبعض ألقاهبم مأخوذة من -يعٍت -عملهم مثل الصاعقة ىذا  .صاعقة يقولوف :إنو لقب بذلك لقوة

حفظو وحسن مذاكرتو .
والغرض من ىذا الفصل كالذي قبلو ىو ٘تييز الرواة  ،مثل- :مثبل -شيخ اإلماـ أٛتد ٤ ،تمد بن
جعفر  ،أحد كبار تبلمذة شعبة  ،يعرؼ ٔتحمد بن جعفر  ،ويعرؼ بغندر  ،ويأٌب كثَتا ُب األسانيد هبذا -
باٝتو -ويأٌب بلقبو أيضا  ،فبل يظن الباحث أف ىذا غَت ىذا.
يعٍت إذا عرؼ ٣تموعة من الرواة بسرعة يكشفهم  ،يعرؼ أف ىذا ىو ىذا .
ٍب كل من جاءه  ....كثَت ٦تن جاء بعده واٝتو ٤تمد بن جعفر لقبوه غندر باألوؿ  ،والغندر :ىو
ا١تشاغب ،يقولوف :إنو كاف عند أحد شيوخو -عند شعبة أو عند ابن دريد -ا١تهم وىو يتحرؾ كثَتا فقاؿ
لو :اجلس يا غندر  ،يعٍت يا مشاغب ،فصار لقبا لو  ،وشعبة زوج أمو  ،زوج أـ ٤تمد بن جعفر  ،وىو
من أصح الناس كتابا ُ ،ب حفظو الشيء  ،لكن كتابو مرجع ُب ضبط حديث شعبة  ،الزمو عشرين سنة -
رٛتو اهلل تعاذل.
من الكتب ا١تؤلفة ذكر ابن كثَت كتابُت ،ولكن ُب كتب متأخرة مثل كتاب ابن اٞتوزي  ،نعم كتاب
الشَتازي ُب األلقاب ىذا يعترب من أوائل ما صنف ومن أٚتعو والبن اٞتوزي كتاب "كشف النقاب" طبع
أخَتا.
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ومن أٚتع ذلك كتاب اٟتافظ ابن حجر "نزىة األلباب ُب األلقاب" .
باحملدثُت ٔ ،تعٌت أف ابن حجر ُب كتابو يذكر
ولكن نبلحظ ُب الكتب اٞتامعة ىذه أهنا ال ٗتتص ّ
ألقاب األدباء  ،وألقاب ا١تلوؾ  ،وألقاب الشعراء  ،وكل من عرؼ بلقبو .
وأيضا دل يستقص -رٛتو اهلل ...-استقصى ُب األلقاب ودل يستقص ُب األٝتاء  ،يعٍت استقصى
األلقاب  ،لكن يقوؿ :ىذا لقب ٚتاعة منهم فبلف وفبلف وفبلف  ،ىذا لقب ٚتاعة منهم فبلف وفبلف ؛
وذلك ألنو يعٍت ىو إذل االختصار والتهذيب.
وأكثر ما يشكل إذا -يعٍت -كاف اللقب ٞتماعة فبعض الباحثُت قد يغلظ ُب التمييز بينها  ،قد يقع ُب
غلظ ُب التمييز بينها .
نعم يا شيخ ،النوع الذي بعده.

النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في األسماء واألنساب
النوع الثالث وا٠تمسوف :معرفة ا١تؤتلف وا١تختلف ُب األٝتاء واألنساب وما أشبو ذلك  ،ومنو تتفق ُب
احملدثُت كثر
ا٠تط صورتو وٗتتلف ُب الفظ صيغتو  ،قاؿ ابن الصبلح  :وىو فن جليل  ،ومن دل يعرفو من ّ
عثاره  ،ودل يعدـ ٥تجبل .

صنف فيو ٌكتب مفيدة من أكملها" :اإلكماؿ" البن ماكوال على إعواز فيو  ،قلت :وقد استدرؾ
وقد ُ

عليو اٟتافظ عبد الغٍت بن نقطة كتابا قريبا من " اإلكماؿ " فيو فوائد كثَتة .

وللحافظ بن عبد اهلل البخاري من ا١تشايخ ا١تتأخرين كتاب مفيد أيضا ُب ىذا الباب  ،ومن أمثلة
ذلك:

سبلـ وسبلـ ،عمارة ِ
وعمارةِ ،حزاـ حراـ ،عباس عياش ،غناـ عتاـ ،بشار يسار ،بشر بسر ،بشَت يسَت
َ
ُ

نسَت ،حارثة جارية ،جرير حرير ،جباف حياف ،رباح رياح ،سريح شريحَ ،عبّاد ُعبّاد و٨تو ذلك.
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وكما يقاؿ :العنسي والعيشي والعبسي ،اٟتماف واٞتماف ،ا٠تياط واٟتناط واٟتباط ،البزار والبزاز األُ ّرل

ِ
السلمي ،ا٢تمداين
السلمي و ُ
واأليلي ،البصري والنصري ،الثوري والتوزي ،اٞتَُريري واٞتَريري واٟتريريَ ،
وا٢تمذاين وما أشبو ذلك وىو كثَت.
وىذا إ٪تا يُضبط باٟتفظ ٤تررا ُب مواضعو -واهلل تعاذل ا١تعُت ا١تيسر وىو ا١تستعاف.

ىذا فن اىتم بو احملدثوف كثَتا وىو فن ا١تؤتلف وا١تختلف ،ويقصدوف بو أف تتفق صورة ا٠تط وٮتتلف

الضبط.
احملدثوف .
ويوجد ىذا ُب األٝتاء  ،ويوجد ُب الكٌت  ،ويوجد أيضا ُب األنساب .واىتم بو ّ
ومن أوائل من ألف ُب ذلك  ...يعٍت كاف احملدثوف األوائل يهتموف بو ُب كتبهم بصفة عامة ،مثل كتب
اإلماـ أٛتد ٕ ،تد فيها ضبطا لؤلٝتاء وٕتد فيها أيضا تنبيها على ذلك.
لكن ٚتع اٟت افظ بن ماكوال كتابا ُب ىذا ٝتاه اإلكماؿ ٍ ،ب تتابع التأليف بعده :ا٠تطيب البغدادي ،
والدارقطٍت  ،وعبد الغٍت بن سعيد  ،وابن نقطة ٍ ،ب كذلك أيضا الذىيب لو كتاب اٝتو "مشتبو النسبة".
ٍب ابن ناصر الدين لو كتاب على كتاب الذىيب  ،وابن حجر أيضا لو كتاب على كتاب الذىيب .
وا١تقصود هبذا كلو مساعدة طالب العلم على ضبط األٝتاء  ،وىذه األٝتاء كثَتا -جدا -ما يقع فيها
التصحيف .
ىذا من أىم األشياء اليت تتعب الباحثُت  ،سواء ُب التحقيق أو أيضا ُب دراسة األسانيد ،فإهنا ال
تؤخذ بالقياس  ،يعٍت االسم ال يؤخذ بالقياس  ،يعٍت الكلمة من ا١تمكن أف تقرأىا ٔتساعدة ما قبلها
ؤتساعدة ما بعدىا  ،لكن األٝتاء ال تؤخذ بالقياس  ،ال تؤخذ ٔتا قبلها وال ٔتا بعدىا .
و٢تذا طالب العلم يستعُت هبذه الكتب وىي ْ-تمد اهلل -مرتبة على األٝتاء وعلى  ..يعٍت مرتبة ترتيبا
جيدا  ،يعٍت غالبها مطبوع ".ا١تؤتلف" للدار قطٍت "اإلكماؿ" البن ماكوال " ،تلخيص ا١تتشابو ُب الرسم "
كتاب ا٠تطيب  ،كتاب الذىيب  ،كتاب ابن ناصر الدين كتاب ابن حجر.
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ىذه كلها مطبوعة وال ينبغي لطالب العلم أف -يعٍت -يتهاوف ُب ىذا الفن ؛ ألنو ىو دليل الضبط،
دليل إتقاف الباحث أف يعتٍت باألٝتاء ا١تشتبهة .
يقوؿ ابن الصبلح  :إنو مظنة أف يزؿ فيو الباحث وقد زؿ فيو كثَتٌ من الفضبلء .

نعم  .بعض ما يورد ُب ىذه الكتب فيو اختبلؼ أصبل ُب الضبط  ،فينبو الباحث على ذلك أيضا .
وبا١تناسبة ىو أيضا ...ومن فوائده أومن أوجو اٟتاجة إليو  :التمييز بُت الرواة قد يأٌب مصحف االسم

فيًتجم لو الباحث أو يدرس الباحث ىذه الًتٚتة على أهنا لفبلف  ،وإذا ىو قد وقع فيها ٖتريف .يقع
التحريف كثَتا جدا ُب ىذا سواء كاف ُب ا١تخطوطات أو ُب ا١تطبوعات أيضا  ،يبحث الباحث حسب
الصورة اليت أمامو ويذىب إليها  ،إذل ترٚتة صاحبها  ،وقد وقع فيها تصحيف فيخطئ ُب ترٚتة الراوي
الذي أمامو أوالعلم الذي أمامو.

النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من األسماء واألنساب
النوع الرابع وا٠تمسوف :معرفة ا١تتفق وا١تفًتؽ من األٝتاء واألنساب وقد صنف فيو ا٠تطيب كتابا
حافبل ،وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما:
أحدىا أف يتفق اثناف أو أكثر ُب االسم ،واسم األب مثالو :ا٠تليل بن أٛتد ستة:
أحدىم النحوي البصري ،وىو أوؿ من وضع علم العروض ،قالوا :ودل يسم أحد بعد النيب



بأٛتد

قبل ا٠تليل بن أٛتد إال أبا السهر سعيد بن أٛتد  ،وُب قوؿ ابن معُت وقاؿ غَته  :سعيد بن ٭تمد -اهلل
أعلم .
الثاين :أبو بشر ا١تزين  ،بصري أيضا  .روى عن ا١تستنَت بن أفضل عن معاوية بن قرة  ،وعنو عباس
العنربي وٚتاعة .
والثالث :أصبهاين  .روى عن روح عبادة وغَته.
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والرابع :أبو سعيد السجلي  ،القاضي الفقيو اٟتنفي ا١تشهور ٓترساف  .روى عنو ابن خزٯتة وطبقتو.
ا٠تامس :أبو سعيد البسيت القاضي  ،حدث عن الذي قبلو  ،وروى عنو البيهقي .
السادس :أبو سعيد البسيت أيضا شافعي  ،أخذ عنو الشيخ أبو حامد االسفرائيٍت  ،دخل ببلد
األندلس.
القسم الثاين :أٛتد بن جعفر بن ٛتداف  ،أربعة :القطيعي  ،والبصري  ،والديانوري ،والطرسوسي.
٤تمد بن يعقوب بن يوسف :اثناف من نيسابور :أبو العباس ...أبو عبد اهلل بن األخرـ.
الثالث :أبو عمراف اٞتوين :اثناف  :عبد ا١تلك بن حبيب تابعي ،وموسى بن سهل يروي عن ىشاـ بن
عروة .
السلمي  +....صاحب "غريب اٟتديث" توُب سنة أربع
أبو بكر بن عياش :ثبلثة  :القارئ ا١تشهور  ،و ُ

ومائتُت  ،وآخر ٛتصي ٣تهوؿ .

الرابع :صاحل بن أيب صاحل  :أربعة .
ا٠تامس ٤ :تمد بن عبد اهلل األنصاري  ،اثناف :أحد٫تا ا١تشهور صاحب اٞتزء وىو شيخ البخاري ،
واآلخر ضعيف يكٌت بأيب سلمة  ،وىذا باب واسع كبَت كثَت الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء
ُب أوقاتو.
ىذا النوع الرابع وا٠تمسوف ،معرفة ا١تتفق وا١تؤتلف من األٝتاء واألنساب من أىم ما يواجو الباحثُت ،أو
من أكثر ما يشكل على الباحثُت اتفاؽ أكثر من شخص ُب االسم أو … ألف الرواة ُب األسانيد أحيانا
ال يأتوف إال باالسم فقط .
فيقوؿ مثبل :حدثنا سفياف وسفياف -مثبل ... -ىناؾ اثناف مشهوراف ،أو يقوؿ :حدثنا ىشاـ  ،وىناؾ
ىشاـ بن عروة  ،وىشاـ بن أيب عبد اهلل الدستوائي  ،وكثَتوف .
أو يقوؿ  :حدثنا أٛتد ،وىناؾ أكثر من أٛتد ،كثَتوف ،أو يقوؿ  :حدثنا ٤تمد  ،فقد يشًتؾ االثناف
ُب االسم واسم األب  ،وقد يشًتكوف ُب االسم واسم األب واسم اٞتد  ،وقد يشًتكوف ُب الكنية .
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وىذه ...كذلك أيضا ...ىذه األقساـ اليت ذكرىا ابن كثَت دل يعنوف ٢تا ،وا١تقصود هبا ىذا ،اشًتاؾ
اثنُت ُب االسم واسم األب أو أكثر من اثنُت  ،اشًتاؾ ُب االسم واسم األب واسم اٞتد  ،اشًتاؾ ُب الكنية
مثل :أيب عمراف اٞتوين مع النسبة .
وىكذا قسمة ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل.
وا١تقصود هبذا ىو ٘تييز الرواة  ،االستعانة هبذا الفن على ٘تييز الرواة .
وىو داخل ...ألف فيو ا٠تطيب البغدادي كتابا  ،أو ىو قسم من كتابو "موضح أوىاـ اٞتمع والتفريق"
يعٍت مثبل أف بعض األئمة يظن أف فبلنا واحد وإ٪تا ٫تا اثناف ،ىذا ىو اٞتمع .
ىذا ِيهم من وقع فيو  ،وا٠تطيب نبو على ذلك ،والباحثوف اآلف -يعٍت -لو قلت :قل باحث إال ويقع
فيو ،ما يسلم منو أحد أبدا  ،ا٠تلط ىذا ُب الرواة ال يسلم منو أحد أبدا ،وأنت تبحث دائما -يعٍت-
تتعقب نفسك.
يعٍت باألمس القريب :أقرأ مثبل لباحث يقوؿ ..يًتجم ليحِت بن أيوب  ،٭تِت بن أيوب ٚتاعة ،ترجم
لشخص وىو غَت ا١تراد ،ىناؾ ٭تِت بن أيوب ا١تقابري البغدادي ،وىناؾ ٭تِت بن أيوب الغافقي ا١تصري،
وىناؾ ثالث ...ا١تقصود ىو ٭تِت بن أيوب الغافقي ا١تصري ولكنو ترجم لشخص آخر  ،جاءه أبو سلمة ُب
إسناد وترجم أليب سلمة بن عبد األسد زوج أـ سلمة -رضي اهلل عنها -وإ٪تا ا١تقصود ىو أبو سلمة بن
عبد الرٛتن  ،وىذا كثَت جدا ُب الرواة.
أسامة بن زيد يأٌب ُب الًتاجم ُب أسانيد فيًتجم بعضهم ألسامة بن زيد الليثي  ،وا١تقصود أسامة بن
زيد َولَد زيد بن أسلم الذي مر بنا ،أو العكس كذلك ،كثَت ما يكوف … بل يكوف عقبة  ،وقع للعلماء،
ىو موضوع ٩تصص لو ُب دراسة األسانيد فصل نسميو فصل  ...منهم من يسميو٘ :تييز الرواة  ،ومنهم من

يسميو االشتباه .وقد وقع لؤلئمة -رٛتهم اهلل تعاذل.
ويستعاف بالكشف وبالتمييز بُت الرواة بطرؽ متعددة كثَتة ،وأنا أقوؿ :إنو يعٍت ...حىت إف بعض
الباحثُت إذا مثبل  ....رٔتا يصاب باإلحباط  ،كيف يقع ُب مثل ىذه األغبلط ؟.
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وىذا أمر يعٍت ال إشكاؿ فيو  ،ال إشكاؿ فيو أف يقع الباحث ُب مثل ىذا١ ،تاذا؟ ؛ ألنو وقع فيو
األئمة  ،ما رأيت شخصا إال وقد وقع عليو تعقب فيو تعيُت اسم الراوي  ،لكن اإلشكاؿ ُب أي شيء؟ ُب
الكثرة .
إذا كثر من الباحث ىذا يعتربونو … يعٍت ىذا يعترب ضعيفا  ،أما الندرة فهذا ال إشكاؿ فيو  ،الكثرة
ىي اليت تشكل  ،وتدؿ على أف الباحث دل ُ٭تكم عملو ،مثبل أخطأ ُب اسم ىذا الراوي وىذا ٍ ،ب كثر
وانضم إذل ذلك أخطاء أخرى  ،فهذا ينبئوؾ عن بعد  ...وىذا يكثر أيضا ُب ٖتقيق ا١تخطوطات -مع
األسف الشديد -يكثر جدا ُب ٖتقيق ا١تخطوطات.
احملقق يتضرع ...؛ ألف من أىم ما ينبغي أف يقوـ بو خدمة النص
من خدمة النص مثبل تعيُت األعبلـ والتعريف هبم ولكنو أحيانا يضلل القارئ ؛ و٢تذا أقوؿ ما يصح
التقليد أبدا ُب ىذا ا١توضوع  ،بل ال بد أف تكشف بنفسك .
وكم من باحثُت كم من كبار مشايخ كبار تورطوا ُب تصحيح حديث أو ُب تضعيفو بسبب ا٠تطأ ُب
تعيُت اسم الراوي ؛ ألنو يشًتؾ دائما….
مثبل عبد الكرًن بن أيب أمية ،يقاؿ لو :ابن أيب ا١تخارؽ  ،ىذا ُب الغاية من الضعف  ،مًتوؾ اٟتديث،
يشًتؾ معو عبد الكرًن بن أمية اٞتزري ثقة  ،ويشًتكاف ُب الشيوخ ويشًتكاف ُب التبلميذ ُ ،ب بعض التبلميذ
 ،وُب بعض الشيوخ ،و٫تا بطبقة واحدة  ،ويأتياف ُب األسانيد غَت منسوبُت ،فيقاؿ :حدثنا عبد الكرًن فقط
 ،يقولو سفياف ابن عيينة  ،ويقولو ابن جريح  ،ومثلو ما تقدـ  ،أسامة بن زيد ىذا ضعيف ا١تدين الذي ىو
ولده زيد بن أسلم  ،وأسامة بن زيد الليثي ىذا ال بأس بو  ،يعٍت صدوؽ  ،يعٍت ليس بضعيف .
وكذلك  ...ىذا ىو الذي يشكل  ،إذا اشًتؾ ُب االسم اثناف :أحد٫تا ثقة واآلخر ضعيف بس ،ينبو
عليو؛ لكثرة الوقوع فيو ؛ وأل٫تيتو ُب دراسة األسانيد ،وُب األعبلـ أيضا.
كذلك مثبل  :يأٌب الباحث- ...وىذا مثبل قوؿ علقمة -يأٌب الباحث مباشرة ويًتجم…؛ ألنو ُب
ذىنو علقمة بن وقاص الليثي وىو غَته .
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وىكذا ُب الفقهاء ،وشخص يروي ُب اللغة ٨تن نعرؼ ُب اللغة٨ ،تن نعرؼ ُب اللغة تلقى ُب لساف
العرب :وقاؿ الليث ،وقاؿ الليث ،وقاؿ الليث.
ا١تتقرر عند طلبة اٟتديث الليث من ىو؟ اثناف ،أيضا يقع بينهما اشتباه ،إما الليث بن سعد أو الليث
بن أيب سليم  ،وكثَت من الباحثُت ٮتلط بينهما ،وأحد٫تا ُب غاية من الثقة واآلخر ضعيف ،لكن الذي ُب
اللغة ىذا غَت٫تا  ،شخص ثالث.
ا١تهم ينظر طالب العلم ُب ىذا وال يستعجل  ،يتأىن .
ولذلك للتمييز طرؽ يسلكها الباحثوف  ،ورٔتا احتاج إليها الباحث ٚتيعا أو إذل بعضها  ،ورٔتا ُب بعض
األحايُت يتوقف كما ُب صيح البخاري  ،يقوؿ البخاري  :حدثنا أٛتد  ،فتجد األئمة على أربعة أقواؿ :
منهم من يقول :أٛتد بن فبلف ،ومنهم من يقوؿ :أٛتد بن فبلف .أو يقوؿ :حدثنا إسحاؽ أو
يقولوف :حدثنا يعقوب وُب مشاٮتو عدد من ىؤالء.
فأحيانا الباحث … يعٍت العلماء يقولوف :ىذا ال يؤثر إذا كانوا كلهم ثقات ،وإ٪تا التأثَت -كما ذكر
ا٠تطيب قاعدة :إذا كانوا كلهم ضعفاء ،أو كلهم ثقات ىذا ال يؤثر ،وإ٪تا يؤثر إذا كاف أحدىم ثقة واآلخر
ضعيفا ،ودائما القاعدة عند العلماء :أنو إذا دل يتميز فاٟتكم ١تن يكوف اآلف؟ إذا دل يتميز ىل ىو ثقة أو
ضعيف؟ فاٟتكم للضعيف ،دائما يغلب جانب الرد .نعم اقرأ.

النوع الخامس والخمسون األسماء المتشابهة في الرسم
ال نوع ا٠تامس وا٠تمسوف :نوع يًتكب من النوعُت قبلو ،وللخطيب البغدادي فيو كتابو الذي وٝتو بػ
"تلخيص ا١تتشابو ُب الرسم" مثالو موسى بن َعلي بفتح العُتٚ ،تاعة موسى بن ُعلي بضمها مصري يروي

ا١تخرمي.
عن التابعُت ،ومنو ّ
ا١تخرمي ،و َ
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ومنو ثور بن يزيد اٟتمصي وثور بن زيد التبلي اٟتجازي ،وأبو عمرو الشيباين النحوي :إسحاؽ بن
مرار ،و٭تِت بن أيب عمرو الشيباين.
عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم ،وعمرو بن زرارة اٟتددي يروي عنو أبو القاسم البغوي.
نعم ىذا قوؿ ..يقولوف :إنو يًتكب من االثنُت قبلو.
ىذه من األشياء اليت قاؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل :-إف ابن الصبلح أكثر من التنويع ،وبعضها ٯتكن ضمو
إذل بعض ،مر بنا مثاؿ ،وىذا مثاؿ مًتكب من الذي قبلو ،يعٍت :متشاهباف ُب ،...يعٍت االسم …
شخصاف يكوف ٢تما اسم واحد ولكن بينهما فرؽ من جهة الضبط ،مثل :موسى بن علي ٚتاعة ،وموسى
بن عليُ ،ب صورة اٟترؼ يشتبهاف ،ولكن بينهما تفريق من جهة الضبط.
فهذا نوع من الذي قبلو ،تشابوٌ ُب االسم بُت اثنُت ،وأيضا تشابو بُت اٝتيهما واسم والديهما ُب صورة

ا٠تط ومع االختبلؼ ُب الضبط.

ىذا نوع يًتكب من النوع قبلو  ،وال إشكاؿ ،...كاف ٯتكن ذكره مع أحد٫تا.

النوع السادس والخمسون معرفة المتشابهين في االسم واسم األب والنسبة
النوع السادس وا٠تمسوفُ :ب صنف آخر ٦تا تقدـ  ،ومضمونو ُب ا١تتشاهبُت ُب االسم واسم األب
ونوع النسبة  ،مع ا١تفارقة ُب ا١تقارنة :ىذا متقدـ وىذا متأخر.
مثالو :يزيد بن األسود ا٠تزاعي صحايب  ،ويزيد بن األسود اٞترشي  ،أدرؾ اٞتاىلية وسكن الشاـ وىو
الذي استقى بو معاوية -رضي اهلل عنو .
وأما األسود بن يزيد فذاؾ تابعي من أصحاب ابن مسعود -رضي اهلل عنو.
الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ األوزاعي وشيخ اإلماـ أٛتد  ،و٢تم آخر بصري تابعي .
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فأما مسلم بن الوليد رباح فذاؾ مدين يروي عنو الداروردي  ،وقد وىم البخاري ُب تسميتو لو ُب تارٮتو
بالوليد بن مسلم  ،واهلل أعلم .
ا١تزي ُب هتذيبو ُب بياف ذلك  ،وميزت ا١تتقدـ وا١تتأخر من ىؤالء بيانا
قلت  :وقد اعتٌت شيخنا اٟتافظ ّ

حسنا  ،وقد زدت عليو أشياء حسنة ُب كتايب "التكميل" وهلل اٟتمد.

نعم ىذا نوع داخل أيضا ُب… ليس ُب الذي قبلو ُ ،ب النوع الرابع وا٠تمسُت ،ويفصلو عنو أف بُت
الشخصُت ٘تايزا بأف يكوف ىذا متقدـ الطبقة وىذا متأخر الطبقة.،
ولكن قد يقع ىذا أيضا فيو اشتباه  ،وقفت على باحث مثبل جاء إذل ا١تسعودي صاحب "مروج
الذىب" -متأخر جدا
معروؼ ُب القروف ا١تتأخرة -لكن ١تا أراد أف يًتجم لو ترجم للمسعودي الذي ىو من أىل القرف الثاين
أحد الرواة ا١تعروؼ  ،عبد الرٛتن بن عبد اهلل ا١تسعودي  ،الذي أكثر ما يشتهر يقاؿ لو :ا١تسعودي  ،فهذا
بينهما ٜتس مائة سنة أو أكثر ،ومع ىذا يقع بعض الباحثُت.
فهذا أشنع ،إذا وقع من باحث فهو أيضا أشنع من الوقوع ُب االختبلط أو ومن وقوع االشتباه على
الباحث ُب النوع الذي تقدـ .
وٕتد ُب "هتذيب الكماؿ" يقوؿ ابن كثَت يقوؿ :إف ا١تزي اعتٌت هبذا يعٍت اعتٌت بالذي قبلو واعتٌت هبذا
أيضا  ،يذكروف ...وأحيانا يرووف ُب هتذيب الكماؿ وُب هتذيب التهذيب أشخاصا ليسوا من رواة الكتب
الستة  ،ويكتبوف قبلهم ٘تييزا أو بعدىم ،وا١تقصود بكلمة ٘تييز أنٍت أميزه  ،يقوؿ :إنٍت أميزه  ،يقوؿ ا١تؤلف:
أنا ذكرت ىذا ؛ ليس ألنو من رواة الكتب الستة ؛ و٢تذا ليس أمامو رمز ( :جيم) مثبل (خاء) كذا.
فا١تقصود من ذكره إذًا ىو ٘تي زه عن راو ورد ُب الكتب الستة ،ورٔتا ذكروا ثبلثة أو أربعة أو ٜتسة ،
كلهم بالتمييز  ،فا١تقصود بو ال ٮتتلط ىذا على الباحث  ،ويتأكد من ىو الذي عنده .نعم.
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النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم
المنسوبون إلى أمهاتهم
النوع السابع وا٠تمسوف :معرفة ا١تنسوبُت إذل غَت آبائهم وىم أقساـ :أحدىا ا١تنسوبوف إذل أمهاهتم،
كمعاذ ومعوذ ابنا عفراء الذين أثبتا أبا جهل يوـ بدر ،وأمهم ىذه عفراء بنت عبيد ،وأبوىم اٟتارث بن
رفاعة األنصاري ،و٢تم آخر شقيق ٢تما عوذ يقاؿ لو :عوف وقيل عود واهلل أعلم.
ببلؿ بن ٛتامة ا١تؤدب أبوه :رباح.
ابن أـ مكتوـ األعمى ا١تؤذف أيضا ،وقد كاف يؤـ أحيانا عن رسوؿ ُ ب غيبتو ،قيل :اٝتو عبد اهلل بن
زائدة ،وقيل :عمرو بن قيس ،وقيل :غَت ذلك.
عبد اهلل بن نسبية ،وقيل :األسبية ،صحايب سهيل بن بيضاء وأخواه منها :سهل بن صفواف ،واسم
بيضاء :دعد ،واسم أبيهم :وىب.
شرحبيل ابن حسنة  :أحد أمراء الصحابة على الشاـ ،ىي أمو.
أبو عبد اهلل بن ا١تطاع الكندي  ،وعبد اهلل ابن ْتينة ،وىي أمو ،وأبوه :مالك بن خشب األسدي .
سعد ابن حبسة  ،ىي أمو  ،وأبوه ّتَت بن معاوية .
ومن التابعُت فمن بعدىم ٤:تمد ابن اٟتنفية واٝتها خولة  ،وأبوه :أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب .
إٝتاعيل ابن علية  ،ىي أمو  ،وأبوه إبراىيم بن حيوة أحد أئمة اٟتديث والفقو ومن كبار الصاٟتُت .
قلت :فأما ابن علية الذي يعزو إليو كثَت من الفقهاء فهو إٝتاعيل بن إبراىيم ىذا  ،وقد كاف مبتدعا
يقوؿ ٓتلق القرآف .
ابن ىراسة :ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن ىراسة ،قاؿ اٟتافظ عبد الغٍت بن سعيد ا١تصري  :ىي أمو،
واسم أبيو سلمة .
ومن ىؤالء ما قد ينسب إذل جدتو كيعلى ابن منية قاؿ الزبَت بن بسًت :ىي أـ أبيو أمية .
وبشَت ابن خصاصية  ،اسم أبيو معبد وا٠تصاصية أـ جده الثالث.
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قاؿ الش يخ أبو عمرو  :ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أٛتد عبد الوىاب بن علي البغدادي يعرؼ
بابن سكينة  ،وىي أـ أبيو .
قلت :وكذلك شيخنا العبلمة أبو العباس ابن تيمية -رٛتو اهلل تعاذل -ىي أـ أحد أجداده األبعدين
وىو أٛتد بن عبد اٟتميد بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن ٤تمد ابن تيمية اٟتراين  ،ومنهم من ينسب إذل
جده.
نعم  ،ىذا النوع  :معرفة ا١تنسوبُت إذل غَت آبائهم ىذا ...ذكر ابن كثَت أو تبعا البن الصبلح :أنو على
أنواع أو على أقساـ  :أحدىا ا١تنسوبُت إذل اٞتماعة من الرواة والعلماء والصحابة وغَتىم ،ينسبوف إذل
أمهاهتم .
ينسب ال شخص أحيانا إذل أمو  ،إما لفضلها وإما الشتهارىا باسم نادر  ،وإما بكونو لو مثبل أخ
يعرؼ أيضا ٔتحمد  ،أو يعرؼ… -يعٍت -يشًتكاف ُب االسم  ،فيميزاف أو ٯتيز بينهما ُب النسبة إذل األـ
 ،ىذا من أـ وىذا من أـ .
ا١تهم ذكروا عددا من الرواة ومن العلماء الفضبلء ينسبوف إذل أمهاهتم  ،لكن ينبهنا إٝتاعيل ابن علية ،
ىي أمو  ،وأبوه إبراىيم وىو أحد أئمة اٟتديث والفقو ومن كبار الصاٟتُت .
ٍب قاؿ  :قلت فأما ابن علية الذي يعزوا إليو كثَت من الفقهاء فهو إٝتاعيل بن إبراىيم ىذا  ،وقد كاف
مبتدعا يقوؿ ٓتلق القرآف .
ما الفرؽ بينهما إذًا؟
بعض الباحثُت كأٛتد شاكر  ،يظن أف ىو واحد ولكنو قاؿ فيو ابن كثَت  :وكاف مبتدعا يقوؿ ٓتلق
القرآف ؛ ألنو بدت منو ىفوة  ،فأجاب بفتنة خلق القرآف  ،لكن ىذا خطأ ليس ىذا ىو ا١تراد ،ال ٯتكن أف
يقوؿ فيو ابن كثَت ىكذا ؛ ألنو تاب رٛتو اهلل .
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وإ٪تا ىذا مقلوب  ،ىو إبراىيم بن إٝتاعيل  ،ىذا تصححونو ،ا١تقصود إبراىيم بن إٝتاعيل  ،ىذا
معروؼ  ،ولده إٝتاعيل اٝتو إبراىيم وىو من ا١تعتزلة  .نعم  ،معتزرل  ،وينسب إليو بعض األقواؿ الشاذة إما
ُب الفقو أو ُب العقائد  ،لكن ىذا كأنو فيو قلب ،واهلل أعلم.
ما أدري ىل عندكم على الصواب ؟… .نعم ىذا معروؼ ومعروؼ إٝتاعيل بن إبراىيم ىذا الذي
يعرؼ بابن علية حقيقة ،يأٌب ُب األسانيد باسم إٝتاعيل ابن علية ويأٌب باسم إٝتاعيل بن إبراىيم كثَتا.
فهذا شيخ اإلماـ أٛتد ومن اٟتفاظ الكبار الثقات الذين ال يكادوف ٮتطئوف ،ىذا إٝتاعيل ،وأما ولده
إبراىيم فهذا ىو ا١تعتزرل الذي يقوؿ ابن كثَت إنو مبتدع .نعم يا شيخ.
من ينسب إلى جده
ومنهم من ينسب إذل جده كما قاؿ النيب



يوـ حنُت وىو راكب على البغلة يركبها إذل ٨تر العدو

وىو ينوه باٝتو يقوؿ   :أنا النيب ال كذب  ،أنا ابن عبد ا١تطلب  وىو رسوؿ اهلل ٤تمد بن عبد اهلل
بن عبد ا١تطلب .
وكأيب عبيدة بن اٞتراح :وىو عامر بن عبد اهلل بن اٞتراح الفهري أحد العشرة أوؿ من لقب بأمَت
األمراء بالشاـ وكانت واليتو بعد خالد بن الوليد -رضي اهلل عنهما.
٣تمع بن جريد  :وىو ٣تمع بن يزيد بن جارية بن جرير  ،وعبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريد بن أيب
دير ٤ ،تمد بن عبد الرٛتن بن أيب دير .أٛتد بن حنبل  :ىو أٛتد بن حنبل الشيباين أحد األئمة .
أبو بكر بن أيب شيبة  :ىو عبد اهلل بن ٤تمد بن أيب شيبة إبراىيم بن عتماف العبسى صاحب ا١تصنف
 ،وكذا أخواه عثماف اٟتافظ  ،والقاسم أبو سعيد بن يونس  ،صاحب تاريخ مصر  :ىو عبد الرٛتن بن
أٛتد بن يونس بن األعلى الصدُب.
و٦تا ينسب إذل غَت أبيو :ا١تقداد ابن األسود  :وىو ا١تقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي .
البهراين :وىو األسود أبو عبد يغوث الزىري وكاف زوج أمو وىو ربيبو فتبناه فنسب إليو.
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اٟتسن ابن دينار  :ىو اٟتسن بن واصل  ،ودينار زوج أمو  ،وقاؿ ابن أيب حاًب  :اٟتسن ابن دينار بن
واصل.
نعم .ابن كثَت



افتتح ىذا النوع بقولو :وىم أقساـ أحدىا  ،ودل يذكر الثاين وال الثالث  ،دل يذكر

األقساـ األخرى هبذا العنواف.
الثاني وىو قولو :ومنهم من ينسب إذل جده األوؿ ينسب إذل أمو والثاين من ينسب إذل جدهٚ ،تاعة
من الرواة نسبوا إذل أجدادىم ،مثل مثبل مثّل بالنيب
وتربكا ،وكذلك أبو عبيدة بن اٞتراح ،ىو عامر بن عبد اهلل بن اٞتراح.


ليس من الرواة ،ولكن ىو ابتدأ التمثيل بو تيمنا

يعٍت يكوف للراوي أو للصحايب جد متميز االسم فينسبوه إليو  ،و٭تذفوف األٝتاء ا١تشهورة ،مثل علي
بن زيد بن جدعاف ،يقاؿ لو :على بن اٞتدعاف ،واٞتدعاف ىذا ىو جد لو بعيد.
ىكذا يعرؼ هبذا ؛ ألف أحد األٝتاء مثبل اسم جده أو اسم جد جده فيو غرابة فيشتهر هبذا،
وا١تقصود هبذا أنو إذا ورد عندؾ منسوبا إذل جده ىذا يشكل على الباحثُت عند البحث عن اٝتو ،كما
نعرؼ أف كتب الًتاجم مرتبة على االسم األوؿٍ ،ب االسم الثاينٍ ،ب االسم الثالث  ،وىكذا ،ورٔتا يتعب
الباحث.
مثل :أٛتد بن عبد اهلل بن يونس  ،ىذا معروؼ من شيوخ البخاري  ،كثَتا جدا ما يرد باسم أٛتد بن
يونس فقط.
فلو ذىبت تبحث ،...ولكن العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -يقولوف  :أٛتد بن يونس :انظره ُب أٛتد بن
عبد اهلل بن يونس ،ولكن رٔتا بعض الكتب ال يوجد فيها ىذا ،كتب اٞترح والتعديل ال يوجد فيها ىذا ،
يوجد ُب الكتب ا١تتأخرة مثل هتذيب التهذيب أف يبينوا االسم الذي اشتهر و٭تيلونك إذل االسم الذي ىو
االسم اٟتقيقي.
الصنف الثالث :أو القسم الثالث :ىو قولو" :و٦تن نسب إذل غَت أبيو :ا١تقداد بن األسود" .
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أحيانا ينسب الشخص إذل غَت أبيو ،رٔتا ُب حاالت نادرة  ،إما أنو زوج أمو أو ترىب عنده أو ٨تو ذلك
فينسب… وىذا… يقوؿ العلماء  :إف فيو ٕتوز  ،لكنو ىو ال ينسب إذل غَت أبيو؛ ألنو معروؼ ُب
اٟتديث   :أنو ملعوف من انتسب إذل غَت أبيو  لكن ىذا ال يقصد بو النسبة اليت ىي ا١تَتاث  ،إ٪تا
ىذه النسبة تعريفية فقط .نعم.

النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خالف ظاىرىا
النسب اليت على خبلؼ ظاىرىا ،وذلك كأيب مسعود عقبة بن عمرو
النوع الثامن وا٠تمسوفُ :ب َ
البدري زعم البخاري أنو ٦تن شهد بدرا ،وخالفو اٞتمهور قالوا :إ٪تا سكن بدرا فنسب إليها.
سليماف بن طرحاف التيمي دل يكن منهم  ،إ٪تا نزؿ فيهم فنسب إليهم  ،وقد كاف من موارل بٍت مرة .
أبو خالد الداالين بكر بن ٫تذاف  ،نزؿ فيهم أيضا وإ٪تا كاف من موارل بٍت أسد.
إبراىيم بن يزيد ا٠توزي  ،إ٪تا نزؿ شعب ا٠توز ٔتكة .
عبد ا١تلك بن أيب سليماف العرزمي وىم بطن من فزارة ،نزؿ ُب جبانتهم بالكوفة ٤ ،تمد بن سناف
العوكي بطن من عبد القيس  ،وىو باىلي  ،ولكنو نزؿ عندىم بالبصرة .
أٛتد بن يوسف السبلمي ،شيخ مسلم ،وىو أزدي ،ولكنو نسب إذل قبيلة أمو وكذلك حفيده أبو
عمرو إٝتاعيل بن ٧تيد السلمي ،حفيد ىذا أبو عبد الرٛتن السلمي الصوُب ،ومن ذلك مقسم موذل بن
عباس -رضي اهلل تعاذل عنهما -للزومة لو  ،وإ٪تا ىو موذل لعبد اهلل بن اٟتارس بن نوفل ،وخالد اٟتذاء ،إ٪تا
قيل لو ذلك ٞتلوسو عندىم ،ويزيد الفقَت؛ ألنو كاف يأدل من فقار ظهره.
يعٍت :ىناؾ بعض األنساب وبعض… ينسب الرواة إذل أنساب على خبلؼ ظاىرىا  ،وا١تراد بكوهنا
على خبلؼ ظاىرىا ،يعٍت أف الشخص ال ينسب إذل من ينسب إليو حقيقة  ،وإ٪تا لسبب من األسباب ،
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قد يكوف من قبيلة ولكنو نسب إذل قبيلة ثانية ؛ إما أهنا قبيلة أمو وترىب عندىم ؛ وإما لكونو نزؿ فيهم أو
قريبا منهم أو يًتدد إليهم ،فينسب لذلك.
وا١تقصود من ىذا أنك تعرفو فيما لو ينسب إذل قبيلتو األصلية… قد ينسب إذل قبيلتو األصلية أو
بلده األصلي أو إذل …يعٍت من ينسب إليو حقيقة  ،وقد ين سب إذل غَت ما نسب إليو  ،أو غَت ما
الظاف أو الباحث أهنما اثناف وإ٪تا ٫تا شخص واحد
ينتسب إليو  ،فبل يظن ّ
اعتٌت العلماء هبذا  ،يقولوف  :فبلف من بٍت كذا ،مثبل ىذا العرزمي  :بطن من فزارة نزؿ فيهم ىذا عبد
ا١تلك بن أيب سليماف  ،وليس ىو بعرزمي وإ٪تا نزؿ فيهم  ،كما نعرؼ ٨تن والقبائل العربية حُت مصرت
األمصار ماذا فعلوا؟ كل قبيلة اختصت ٢تا مكانا تنزؿ فيو ،فرٔتا شخص من خارج ىذه القبيلة نزؿ فيهم؛
ألنو -يعٍت -بعد أف استقروا وعاشوا عيشة اٟتضارة وا١تدف اختلطوا فرٔتا من نزؿ فيهم وىو ليس منهم
فينسب إليهم.
وىذا كلو … مثل خ الد اٟتذاء إ٪تا قيل لو ذلك ٞتلوسو عندىم  ،واٟتذاء من ىو؟ ىو الذي يشتغل
باألحذية  ،لكنو ٬تلس عند اٟتذائُت فنسب إليو يقاؿ لو :خالد اٟتذاء .
احذ على ىذا النحو،
احذ على ىذا النحو ُ ،
ومنهم من يقوؿ :إنو لقب هبذا ؛ ألنو كاف يقوؿ كثَتا ُ
فلقب لتكراره ىذه الكلمة باٟتذاء.
كذلك يزيد الفقَت  ،ليس ىو بفقَت  ،وإ٪تا ىو كاف يشكو فقار ظهره فلقب بذلك  ،ومثلو يزيد بن
الضاؿ الذي مر … أو عبد الكرًن الضاؿ يعٍت ىو ضاؿ ولكن ليس من الضبللة ا١تشهورة  ،ولكنو ضل
ُب طريق مكة فلقب بالضاؿ.
فهذه أنساب على خبلؼ ظاىرىا .نعم .

النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء
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النوع التاسع وا٠تمسوفُ :ب معرفة ا١تبهمات من أٝتاء الرجاؿ والنساء ،وقد صنف ُب ذلك اٟتافظ عبد
الغٍت بن سعيد ا١تصري ،وا٠تطيب البغدادي وغَت٫تا.
وىذا إ٪تا يستفاد من رواية أخرى من طرؽ اٟتديث ،كحديث ابن عباس  :أف رجبل قاؿ  :يا رسوؿ
اهلل  ،اٟتج كل عاـ ؟  ىو األقرع بن حابس  ،كما جاء ُب رواية أخرى .
وحديث بن سعيد :أهنم مروا ْتي قد لدغ سيدىم فرقاه رجل منهم  ،ىو أبو سعيد نفسو ُ ،ب أشباه
٢تذا كثَتة يطوؿ ذكرىا.
وقد اعتٌت ابن األسَت ُب أواخر كتابو "جامع األصوؿ" بتحريرىا  ،واختصر الشيخ ٤تيي الدين النووي
كتاب ا٠تطيب ُب ذلك  ،وىو فن قليل اٞتدوى بالنسبة إذل معرفة اٟتكم من اٟتديث ،ولكنو شيء يتحلى
بو كثَت من احملدثُت وغَتىم.
وأىم ما فيو ما رفع إهباما ُب إسناد ،كما إذا ورد ُب سند عن فبلف ابن فبلف أو عن أبيو أو عمو ،أو
أمو  ،فورد تسمية ىذا ا١تبهم من طريق أخرى فإذا ىو ثقة أو ضعيف أو ٦تن ينظر ُب أمره ،فهذا أنفع ما ُب
ىذا.
نعم ،ىذا النوع تعيُت ا١تبهمُت ُب ا١تتوف أو ُب األسانيد  ،قسمو ابن كثَت إذل قسمُت  …:يقسمونو
العلماء -رٛتهم اهلل -إذل قسمُت :
ا١تبهم ُب ا١تنت  ،وا١تبهم ُب اإلسناد  .كثَتا ما يأٌب ا١تبهم ُب ا١تنت  ،بأف يقوؿ  :قاؿ رجل  .وال سيما
إذا كاف فيو منقبة  ،فإف الصحايب يريد التحديت باٟتديث  ،ولكنو ال يريد أف يزكي نفسو ،فبل يقوؿ :
جئت إذل النيب وقلت لو كذا  ،وقاؿ رل كذا  ،وإ٪تا ُب الغالب أف يقوؿ  :قاؿ رجل أو جاء رجل  ،وىذا
معروؼ عنهم -رضي اهلل عنهم.
فاشتغل العلماء ببياف ذلك  ،وصنف ا٠تطيب البغدادي كتابا ُب بياف ذلك  ،اٝتو " :األٝتاء ا١تبهمة
ُب األنباء احملكمة" ىذا الكتاب مطبوع ،وابن كثَت -رٛتو اهلل -عقب على ىذا النوع بأنو قاؿ " :فن قليل
اٞتدوى بالنسبة إذل معرفة اٟتكم من اٟتديث  ،ولكنو شيء يتحلى بو كثَت من احملدثُت وغَتىم " .
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ىذه العبارة فيها نوع قسوة  ،ىو مفيد حىت ُب استنباط اٟتكم من اٟتديث ١ ،تاذا ىو مفيد؟
مفيد ١تعرفة :ىل ىذه الواقعة لواحد أو الثنُت ؛ ألنو أحيانا ٮتتلف التوجيو أو يكوف اختبلؼ ُب ا١تعٌت
 ،فيبحث اجملتهد حىت من جهة اٟتكم ُب معرفة ىل ىذه القصة لواحد أو الثنُت أو لثبلثة؟.
مثل قصة ذي اليدين وغَتىا  ،وىذا أمر مهم.
وكذلك يستفيد منو أيضا ُب دراسة األحاديث واٟتكم عليها ؛ ألف بعض احملدثُت إذا اختلفت
األسانيد يقوؿ  :ىذا ٭تمل على أي شيء؟ على تعدد القصة .
وقا ؿ :أحيانا الناظر ُب اٟتديث من جهة إسناده قد يتبُت لو أف القصة واحدة وقع فيها اختبلؼ ُب
اإلسناد ،وىذا قوؿ ابن كثَت -رٛتو اهلل" :-قليل اٞتدوى" يعٍت فيو … لكن ىو يستفاد منو ،مثبل لو
أخذت قصة ا١تستحاضة ،ورد عدد من األٝتاء ا١تستحاضات وبينهما اختبلؼ ُب اٟتكم ،فمعرفة :ىل
ا١تستحاضة واحدة أو اثنتُت أو ثبلثة؟ تفيد ُب رد بعض ألفاظ األحاديث إذل بعض مىت عرؼ أف القصة
واحدة دل تتكرر.
احملدثوف أو
فهذه فائدتو من جهة اٟتكم ،ولو فائدة من جهة األسانيد أيضا والتعليل ،كثَتا ما يعلل بو ّ

احملدثوف والباحثوف ُب التعليل أيضا ُب تصحيح اٟتديث وتضعيفو.
كثَتا ما يستفيد منو ّ

أما القسم الثاني :فبل شك ُب فائدتو اليت ىي اإلهباـ ُب اإلسناد ،أحيانا يقولوف :عن رجل ،يأٌب

معرفا ،يعرؼ من ىو؟ لتعرؼ درجتو ،ىل ىو ثقة أو ضعيف؟ وقد ألف فيو العلماء أيضا وأليب زرعة ،إذا
قيل :أبو زرعة ،من ىو؟ ىو الرازي ،لكن ىذا أبو زرعة العراقي ،متأخر ولد العراقي ا١تعروؼ ،يقاؿ لو :ابن
العراقي لو كتاب اٝتو "ا١تستفاد من معرفة ا١تبهمات ُب ا١تنت واإلسناد" كتاب ٠تص بو الكتب اليت قبلو،
كتاب ا٠تطيب وٚتع بُت ا١تبهم ُب ا١تنت وا١تبهم ُب اإلسناد .نعم.

النوع الموفي الستين معرفة وفيات الرواة ومواليدىم ومقدار أعمارىم
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النوع ا١توُب الستُت معرفة وفيات الرواة ومواليدىم ومقدار أعمارىم؛ ليُعرؼ من أدركهم ٦تن دل يدركهم

من كذاب أو مدلس فيتحرر ا١تتصل وا١تنقطع وغَت ذلك.

قاؿ سفياف الثوري١ :تا استعمل الرواة الكذب استعملنا ٢تم التأريخ ،وقاؿ حفص بن غياث :إذا اهتمتم
الشيخ فحاسبوه بالسنُت.
وقاؿ اٟتاكم١ :تا قدـ علينا ٤تمد بن حاًب الكشي فحدث عن عبد بن ٛتيد ،سألتو عن مولده ،فذكر
أنو ولد سنة ستُت ومائتُت ،وقلت ألصحايب :إنو يزعم أنو ٝتع منو بعد موتو بثبلث عشرة سنة.
قاؿ ابن الصبلح :شخصاف من الصحابة عاش كل منهما ستُت سنة ُب اٞتاىلية وستُت ُب اإلسبلـ:
و٫تا حكيم بن حزاـ ،وحساف بن ثابت -رضي اهلل عنهما.
وحكي عن بن إسحاؽ أف حساف بن ثابت بن ا١تنذر بن حراـ عاش كل منهما مائة وعشروف سنة.
قاؿ اٟتافظ أبو نعيم :وال يعرؼ ىذا لغَتىم من العرب  ،قلت وقد عمر ٚتاعة من العرب أكثر من
ىذا ،وإ٪تا أراد أف أربعة نسقا- ،يعٍت حساف ووالده ووالد والده وجدىم  ،األربعة ىؤالء عاشوا كل منهم
مائة وعشرين سنة  ،ىذا معٌت قولو ،إ٪تا أراد أربعة نسقا -.قلت وقد عمر ٚتاعة من العرب أكثر من ىذا،
وإ٪تا أراد أف أربعة نسقا يعيش كل منهم مائة وعشرين سنة ،دل يتفق ىذا ُب غَتىم.
وأما سليماف الفارسي فقد حكى العباسي بن يزيد البحراين بإٚتاع على أنو عاش مائتُت وٜتسُت سنة،
واختلفوا ُب من زاد على ذلك إذل ثبلث مائة وٜتسُت سنة ،وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصبلح -رٛتو
اهلل -وفيات أعياف من الناس:
رسوؿ اهلل  توُب وىو ابن ثبلث وستُت سنة على ا١تشهور ،يوـ االثنُت الثاين عشر من ربيع األوؿ سنة
إحدى عشرة من ا٢تجرة ،وأبو بكر عن ثبلثة وستُت أيضا ُب ٚتادى األوذل سنة ثبلث عشرة ،وعمر



عن ثبلثة وستُت أيضا من ذي اٟتجة سنة ثبلث وعشرين.
قلت :وكاف عمر أوؿ من أرخ التاريخ اإلسبلمي با٢تجرة النبوية من مكة إذل ا١تدينة ،كما بسطنا ذلك
ُب سَتتو وُب كتابنا" :التاريخ" ،وكاف أمره بذلك ُب سنة ست عشرة من ا٢تجرة.
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وقتل عثماف بن عفاف وقد جاوز الثمانُت ،وقيل بلغ التسعُت سنة ُب ذي اٟتجة سنة ٜتس وثبلثُت.
وعليُ :ب رمضاف سنة أربعُت عن ثبلث وستُت ُب قوؿ ،وطلحة والزبَت قتبل يوـ اٞتمل سنة ست
ّ
وثبلثُت ،قاؿ :اٟتاكم وسن كل منهما أربع وستوف سنة.
وتوُب سعد عن ثبلث وسبعُت ،سنة ٜتس وٜتسُت ،وكاف آخر من توُب من العشرة.
وسعيد بن زيد :سنة إحدى وٜتسُت  ،ولو ثبلث أو أربع وسبعوف ،وعبد الرٛتن بن عوؼ :عن ٜتس
وسبعُت ،سنة اثنتُت وثبلثُت.
وأبو عبيدة :سنة ٙتاين عشرة ولو ٙتاف وٜتسوف -رضي اهلل عنهم أٚتعُت.-
وأما العبادلة :فعبد اهلل بن عباس  :سنة ٙتاف وستُت  ،وابن عمر وابن الزبَت ُ :ب سنة ثبلث وسبعُت ،
وعبد اهلل بن عمرو  :سنة سبع وستُت.
وأما عبد اهلل بن مسعود فليس منهم  ،قالو أٛتد بن حنبل  ،خبلفا للجوىري حيث عده منهم  ،وقد
كانت وفاتو سنة إحدى وثبلثُت .
قاؿ ابن الصبلح  :الثالث  :أصحاب ا١تذاىب ا٠تمسة ا١تتبوعة :سفياف الثوري  :توُب بالبصرة سنة
إحدى وستُت ومائة ولو أربعة وستوف سنة ،وتوُب مالك بن أنس با١تدينة سنة تسع وسبعُت ومائة وقد ٕتاوز
الثمانُت .
وتوُب أبو حنيفة البغدادي سنة ٜتسُت ومائة ولو سبعوف سنة  ،وتوُب الشافعي ٤تمد بن إدريس ٔتصر
سنة أربعة ومائتُت عن أربع وٜتسُت سنة.
وتوُب أٛتد بن حنبل ببغداد سنة إحدى وأربعُت ومائتُت ،عن سبع وسبعُت سنة .
قلت :وقد كاف أىل الشاـ على مذىب األوزاعي ٨توا من مائيت سنة  ،وكانت وفاتو سنة سبع وٜتسُت
ومائة ببَتوت من ساحل الشاـ  ،ولو من العمر سبعوف سنة .
وكذلك إسحاؽ بن راىويو ،فقد كاف إماما متبعا  ،لو طائفة يقلدونو و٬تتهدوف على مسلكو  ،يقاؿ
٢تم :اإلسحاقية  ،وقد كانت وفاتو سنة ٙتاف وثبلثُت ومائتُت ،عن سبع وسبعُت سنة .
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قاؿ ابن الصبلح  :الرابع :أصحاب كتب اٟتديث  ،ا٠تمسة :البخاري :ولد سنة أربع وتسعُت ومائة،
ومات ليلة عيد الفطر سنة ست وٜتسُت ومائتُت ُب قرية يقاؿ ٢تا :خاتلة .
ومسلم بن اٟتجاج :توُب سنة إحدى وستُت ومائتُت عن ٜتس وٜتسُت سنة .
أبو داود  :سنة ٜتس وسبعُت ومائتُت .
الًتمذي :بعده بأربع سنُت سنة تسع وسبعُت .
أبو عبد الرٛتن النسائي  :سنة ثبلث وثبلث مائة .
قلت :وأبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد بن ماجو القزويٍت صاحب السنن اليت كمل هبا الكتب الستة؟
السنن األربعة بعد الصحيحُت اليت اعتٌت بأطرافها اٟتافظ بن عساكر  ،وكذلك شيخنا اٟتافظ ا١تزي
اعتٍت برجا٢تا وأطرافها  ،وىو كتاب التبويب ُب الفقو  ،وقد كانت وفاتو سنة ثبلث وسبعُت ومائتُت -
رٛتهم اهلل .
قاؿ :ا٠تامس :سبعة من اٟتفاظ انتفع بتصانيفهم ُب أعصارنا :أبو اٟتسن الدارقطٍت  :توُب سنة ٜتس
وٙتانُت وثبلث مائة ،عن تسع وسبعُت سنة.
اٟتاكم أبو عبد اهلل النيسابوري :توُب ُب صفر سنة ٜتس وأربعة مائة وقد ٕتاوز الثمانُت.
عبد الغٍت بن سعيد ا١تصريُ :ب صفر سنة تسع وأربعمائة ٔتصر ،عن سبع وسبعُت سنة.
اٟتافظ أبو نعيم األصفهاين ،سنة ثبلثُت وأربعمائة ،ولو ٍ
ست وتسعوف سنة ،ومن الطبقة األخرى:
الشيخ أبو عمرو النمري ،توُب سنة ثبلث وستُت وأربعمائة ،عن ٍ
ٜتس وتسعُت سنةٍ ،ب أبو بكر أٛتد بن
اٟتسُت البيهقي ،توُب بنيسابور سنة ٙتاف وٜتسُت وأربعمائة ،عن أربع وسبعُت سنةٍ ،ب أبو بكر أٛتد بن
علي "ا٠تطيب البغدادي" ،توُب سنة ثبلث وستُت وأربعمائة ،عن إحدى وسبعُت سنة.
قلت" :وقد كاف ينبغي أف يذكر مع ىؤالء ٚتاعة اشتهرت تصانيفهم بُت الناس ،وال سيما عند أىل
اٟتديث كالطرباين ،وقد توُب سنة ستُت وثبلٙتائة ،صاحب ا١تعاجم الثبلثة وغَتىا ،واٟتافظ أيب يعلى
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ا١توصلي ،توُب سنة سبع وثبلٙتائة ،واٟتافظ أيب ب ٍ
كر البزار ،توُب سنة اثنتُت وتسعُت ومائتُت ،وإماـ األمة
٤تمد بن إسحاؽ بن خزٯتة ،توُب سنة إحدى عشرة وثبلٙتائة "صاحب الصحيح"".
وكذلك أبو حاًب ٤تمد بن حباف البسيت "صاحب الصحيح" ر ٍاو أيضا ،وكانت وفاتو سنة أربع وٜتسُت
وثبلٙتائة ،واٟتافظ أبو ٛتد بن عدي صاحب "الكامل" ،توُب سنة سبع وستُت وثبلٙتائة.
نعم ،ىذا الفن من أجل الفنوف "علوـ اٟتديث" ،ولو صلة بأمور متعددة ،الذي ىو فن الوفايات ،وقد
اعتٌت بو األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -عناية كبَتة جدا ،فبحثوا عن وفاة كل راو ،إما على سبيل التحديد بأف
يُقاؿ :تُوُب سنة كذا .وإما على سبيل التقريب بأف يُقاؿ :تُوُب ٨تو كذا ،أو بعد ا٠تمسُت ،أو قبل
ا٠تمسُت.
والبخاري -رٛتو اهللُ -ب كتابو "األوسط" ،الذي يُقاؿ إنو طبع باسم "التاريخ الصغَت" ،قسم  ...يعٍت

جعل كل عشر سنوات فصبل ،ويُورد فيو بعض الرواة ،إما على التحديد ،وإما على التقريب ،يعٍت ثابت أنو
مثبل ،والستُت وا١تائة ،وفائدة ...وكذلك أيضا معرفة وفايات أصحاب الكتب
توُب بُت وا٠تمسُت ومائة ً
ا١تطبوعة ،أصحاب ا١تذاىب ا١تطبوعة ،وأصحاب الكتب ا١تعروفة ،وا١تؤلفُت.
وفائدة ىذا الفن أمران:
أولهما ،أو نعم أولهماُ :ب دراسة األسانيد .يستفاد منو ُب االتصاؿ واالنقطاع ،كما نقل ابن كثَت عن
ٚتاعة من األئمة ،أهنم يستعينوف بالتاريخ ،يعٍت أمراف  ...طيب  ...نستفيد منو ُب أمرين يتعلقاف بدراسة
األسانيد.
األمر األول :ىو اختبار الراوي ،معرفة صدقو من كذبو .األئمة إذا جاءىم ر ٍاو ال يعرفونو ،٭تدث عن
شيوخ ،يسألونو مىت ولد ىو؟ أحيانا الشيخ… كثَت من ىؤالء الذين ال يتقنوف ،رٔتا يذكر اسم والدتو،
يعٍت :ال يكذب فيوٍ ،ب ينظر األئمة ُب وفاة شيوخو ،فإذا ىو دل يدركو فيعرفوف أنو ٍ
حينئذ :إما ُ٥تلط وإما
أنو كذاب ،فهذا معٌت قوؿ سفياف الثوري َمثَ ًبل١" :تا استعمل الرواة الكذب ،استعملنا ٢تم التاريخ".
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فمثبل يأتونو ويسألونو عن والدتو ،ويقارف منها بوفاة شيوخو،
و٬تازؼ ويروي عن فبلف وفبلف وفبلفً ،
وكثَتا ما يفتضح الرواة هبذا ،كما قاؿ اٟتاكم ىنا :إنو يزعم أنو ٝتع منو بعد موتو بثبلث عشرة سنة.
األمر اآلخر ،وىو األكثر أىمية بالنسبة لدراسة الرواة :أف نستفيد ٔتعرفة الوفايات ُب معرفة االتصاؿ
واالنقطاع ،وال سيما بُت الصحابة والتابعُت ،أو بُت التابعُت وتابعي التابعُت ،فإذا جاءؾ ر ٍاو يروي عن ابن
مثبل ،أوؿ ما يعٍت تسلكو ُب معرفة ىل ٝتع منو؟ أف تنظر ُب والدتو ،وُب وفاة من؟ عبد اهلل بن
مسعود ً
مسعود ،فيقولوف :فبلف دل يدرؾ فبلنا؛ ألف والدتو سنة كذا ،وفبلف توُب أو مات سنة كذا.
وىذا مهم جدا ،بل يعٍت االتصاؿ واالنقطاع قائم عليو حقيقة ،أو أحد أعمدتو معرفة الوفايات ،ولكن
يُشكل على ىذا أمر مهم ،وىو أف بالنسبة للمتقدمُت ،يعٍت :الطبقات ا١تتقدمة ُب الصحابة والتابعُت ،يقع

االختبلؼ كثَتا ُب ٖتديد سنة الوفاة ،فليست األمور ميسرة دائما ،ليست األمور ميسرة ،حىت بعض

الصحابة ا١تشهورين اختلف ُب سنة وفاهتم ،بل إف بعضهم أحيانا يقولوف :توُب ُب عهد رسوؿ اهلل.
وبعضهم يقوؿ :عاش إذل عهد معاوية .يعٍت الفارؽ اآلف كبَت جدا ،فليست األمور ميسرة دائما.
أحيانا ٭تتاج الباحث إذل البحث ُب الوفاة ،ىذه نفسها ،وُب الوفاة نفسها ،وُب الًتجيح بُت التواريخ
اليت تذكر لشخص واحد ،لوفاة شخص واحد ،األمر الذي يستفيد منو أيضا ُب معرفة وفايات ا١تشهورين،
مثبل نوصي طلبة العلم بالنسبة لػ… ،حينما تريد أف تورد أقواؿ أئمة اٞترح
ىو الًتتيب التارٮتي٨ ،تن ً
والتعديل ،من طرؽ إيراد أقواؿ أئمة اٞترح والتعديل :أف تذكرىا مرتبة على الوفايات ،حُت تريد أف تنقل
أقواؿ العلم ُب حديث ما ،٭تسن بالباحث أف -يعٍت -يكوف منظما ،أف يكوف منظما إذا أراد أف ينقل
أقواؿ األئمة ،في ِ
حسن أف ينقل كبلـ ابن تيمية على حديثٍ ،ب بعده ينقل كبلـ اإلماـ أٛتد ،أو ينقل كبلـ
ُ
ابن عبد الربٍ ،ب ينقل بعده كبلما أليب حاًب أو الًتمذي.
فالباحث أحيانا يكوف أمامو  ...إذا دل يكن ٭تفظ ،واألحسن بو أف ٭تفظ ،األوذل بو أف ٭تفظ تواريخ
الوفايات ىذه ،لكن من ا١تمكن أف يكوف أمامو قائمة بوفايات األئمة؛ وألجل أف يرتبهم تارٮتيا ،حُت ينقل
أقوا٢تم ُب اٞترح والتعديلُ ،ب الكبلـ على الرواةُ ،ب الكبلـ على األحاديث تصحيحا وتضعيفا ،أو ىكذا
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لتعُت األحاديث ُب فقو اٟتديث أيضا كذلك ،يعٍت يكوف لديو ٘تيز وال… ،ألنو كثَتا ما يكوف لقوؿ قد
ٕتاوزه األئمة ،يعٍت :اعتمد بعضهم فيها على بعض ،ىذا ىو ا١تقصود.
ىنا بعض التنبيهات على ...ىو قاؿ ابن الصبلح :أصحاب ا١تذاىب ا٠تمسة ا١تتبوعة ...بدأىم ٔتن؟
بدأىم بسفياف الثوري.
سفياف الثوري لو مذىب ،عاش بعده فًتة من الزمن ،ويُقاؿ :ذكرىم الذىيب ُب "سَت أعبلـ النببلء".

يُقاؿ ٢تم" :الثوريوف" .يُنسبوف إذل سفياف الثوريٍ ،ب انقرض ىذا ا١تذىب ،وكذلك ذكر ابن كثَت األوزاعي،

عنده أصحاب يفتوف على مذىبو ُب الشاـ ،وإسحاؽ بن راىويوٍ ،ب انقرضت ىذه  ...وأبو ثور كذلك

صاحب الشافعي ،كاف لو مذىب أيضا.
فهؤالء من العلماء -رٛتهم اهلل٢ -تم مذاىب عاشت فًتة من الزمن ،طويلة أو قصَتةٍ ،ب انقرضت.
قوؿ ابن الصبلح" :الكتب ا٠تمسة" .كانت الكتب ٜتسة ُب األوؿ ا١تشهور ا١تنسوخٍ ،ب زادوا سادسا،
منهم من يزيد "ا١توطأ" ،ومنهم من يزيد "سنن الدرامي" ،واستقر العمل بعد ابن طاىر ا١تقدسي ،على
إضافة "سنن ابن ماجة" -رٛتو اهلل تعاذل -سادسا للكتب الستة ،واستقر العمل بعد ىذا عليو ،استقر
العمل مثبل ُب "ٖتفة األشراؼ"ُ ،ب "هتذيب التهذيب" ،كل العمل على الكتب الستة ،يقاؿ لو الكتب
الستة إذل وقتنا.
أما ُب السابق فكاف يُقاؿ لو" :الكتب ا٠تمسة" .وحىت يعٍت إذا قاؿ :الستة .رٔتا يعٍت بعضهم ٬تعل

السادس ىو "سنن الدرامي" ،وبعضهم ٬تعلو "ا١توطأ" ،مثل "جامع األصوؿ"" ،جامع األصوؿ" البن األثَت
ليس فيو سنن ابن ماجة ،وإ٪تا فيو موطأ مالك ،جعل سادسها موطأ مالك ،وىذا اصطبلح  +يعٍت فقط
يعرفو طالب العلم.
ىنا قاؿ الشيخ أبو عمر النمري ...ىذا ىو ابن عبد الرب ،معروؼ بابن عبد الرب ،لكن ىو ما ذكره
بلقبو ا١تعروؼ بو ،ىذا ىو ابن عبد الرب صاحب "التمهيد" ،وصاحب "االستيعاب" وغَتىا من الكتب.
نعم أقرأ.
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النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرىم
النوع اٟتادي والستوف :معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغَتىم .وىذا الفن من أىم العلوـ وأعبلىا
وأنفعها ،إذ بو تعرؼ صحة سند اٟتديث من ضعفو ،وقد صنف الناس بذلك قدٯتا وحديثا كتبا كثَتة ،من
انفعها كتاب البن أيب حاًب ،والبن حباف كتاباف نافعاف ،أحد٫تا ُب الثقات واآلخر ُب الضعفاء ،وكتاب
أجلها "تاريخ بغداد" للحافظ أيب بكر أٛتد بن علي
"الكامل" البن عدي ،والتواريخ ا١تشهورة ،ومن ّ
ا٠تطيب ،و"تاريخ دمشق" للحافظ أيب القاسم بن عساكر ،وهتذيب شيخنا اٟتافظ أيب اٟتجاج ا١تذي،
وميزاف شيخنا اٟتافظ أيب عبداهلل الذىيب ،وقد ٚتعت بينهما ،وزدت ُب ٖترير اٞترح والتعديل عليهما ُب
كتاب ،وٝتيتو "التكميل ُب معرفة الثقات والضعفاء واجملاىيل" ،وىو من أنفع شيء للفقيو البارع ،وكذلك
للمحدث.
وليس الكبلـ ُب جرح الرجاؿ على وجو النصيحة هلل ولرسولو ولكتابو وللمؤمنُت بغيبة ،بل يثاب
بتعاطي ذلك ،إذا قصد بو ذلك ،وقد قيل ليحِت بن سعيد القطاف" :أما ٗتشى أف يكوف ىؤالء الذين
تركت حديثهم ،خصماؤؾ يوـ القيامة؟" قاؿ" :ألف يكوف ىؤالء خصمائي ،أحب إرل من أف يكوف رسوؿ
اهلل  خصمي ٍ
يومئذ ،يقوؿ رل :دل تذب عن حديثي؟".
وقد ٝتع أبو ذراب النخشيب أٛتد بن حنبل ،وىو يتكلم ُب بعض الرواة فقاؿ لو" :أتغتاب العلماء؟!"
فقاؿ لو" :و٭تك ىذه نصيحة ليس يقاؿ ىذا غيبة" .ويُقاؿ :إف أوؿ من تصدى للكبلـ ُب الرواة شعبة بن
حجاج ،وتبعو ٭تِت بن سعيد القطافٍ ،ب تبلمذتو :أٛتد بن حنبل ،وعلي بن ا١تديٍت ،و٭تِت بن معُت،
وعامر بن فبلس وغَتىم ،وقد تكلم ُب ذلك مالك وىشاـ بن عروة ،وٚتاعة من السلف ،وقد قاؿ -عليو
الصبلة والسبلـ:-



الدين النصيحة



وقد تكلم بعضهم ُب غَته فلم يعترب؛ ١تا بينهما من العداوة

ا١تعلومة ،وقد ذكرنا من أمثلة ذلك :كبلـ ٤تمد بن إسحاؽ ُب اإلماـ مالك ،وكذا كبلـ مالك فيو ،وقد
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وسع السهيلي القوؿ ُب ذلك ،وكذلك كبلـ النسائي ُب أٛتد بن صاحل ا١تصري ،حُت منعو من حضور
٣تلسو.
نعم ،ىذا ا١توضوع معرفة الثقات ،أو ىذا النوع معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغَتىم ،ىذا -يعٍت-
من الًتتيب غَت ا١تناسب ُب كتاب ابن الصبلح ،وىذا كاف حقو أف يُوضع إذل جنب النوع السابق ،يعٍت
الذي مر قبل ...يعٍت قبل عدة أنواع ،قبل أنواع كثَتة ،وىو معرفة من تُقبل روايتو ،معرفة من تُقبل روايتو

ومن ترد ،يعٍت كأنو ىناؾ يُقاؿ لك ...أو كأنو يقوؿ سؤاال :كيف نعرؼ جرح الراوي وتعديلو؟ أو من أين

نأخذ… وال سيما بعد أف تكلم ابن الصبلح على ما ُب الكتب ،وأهنا يأٌب هبا أبطاؿ أئمة اٞترح
والتعديل ،يعٍت :غَت مفسره؟
فيُذكر ىنا أين يوجد جرح الرواة وتعديلهم ،فيعٍت ىذا ىو ا١تكاف ا١تناسب لوٍ ،ب تكلم ابن كثَت -رٛتو

اهلل -على أنواع التصنيف ُب ىذا ،منهم من ألف ُب الثقات ،ومنهم من ألف ُب الضعفاء ،ومنهم من ألف
كتابا ٥تتلطًا ٬تمع بُت الثقات والضعفاء ،مثل كتاب" :التاريخ الكبَت" ،وكتاب "اٞترح والتعديل" ،ومنهم
بكتب معينة ،أو بأىل ٍ
ٍ
بكتاب معُت ،أو ٍ
بلد معُت ،فهذه كلها مؤلفات قُصد هبا معرفة
من كتابو خاص
درجة كل ر ٍاو؛ من أجل اٟتكم عليو وعلى حديثو.

وذكر ابن كثَت -رٛتو اهلل :-أنو ٚتع بُت كتايب شيخيو ا١تذي "هتذيب الكماؿ" ،والذىيب ُب "ميزاف
االعتداؿ"ٚ .تع بينهما ُب كتاب لو ٝتاه" :التكميل ُب معرفة الثقات والضعفاء واجملاىيل".
ٍب تكلم ابن كثَت على قضايا تتعلق باٞترح والتعديل ،منها أنو ليس بغيبة ،وىذا مر بنا مر ،أعاد الكبلـ
فيو ابن كثَت مرة أخرى ،ومن ا١تسائل اليت تتحدث عنها :من أوؿ من تكلم ُب ىذا العلم؟ ىو يقوؿ:
"ويُقاؿ :إف أوؿ من تصدى…"  ،وقولو" :يتصدى" ىذهٗ ،تتلف عن قولو" :أوؿ من تكلم" .ألف أوؿ من
تصدى يقولوفُ :شعبة .ومعٌت تصدى ،يعٍت :قصد و٘تيز وفرغ نفسو ٢تذا الشيء ،وٗتصص بو ،مثلما نقوؿ.
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شعبة ومعو مالك ،وبعده بقليل مال ك٫ ،تا اللذاف أكثرا من ا٠تبلؼ بالرواة ،وتابعهم الناس بعد ذلك
مستقبل بذاتو ،وإال فالكبلـ كما ذكر ابن كثَت قد
وأصبح ىذا الفن  ...أو أصبح اٞترح والتعديل فنا
ً
سبقهما.
من الصحابة من تكلم ُب بعض التابعُت ،ومن التابعُت من تكلم ُب يعٍت ابن سَتين ،وٚتاعة تكلموا
قليبل حىت وصل إذل شعبة ،فأوسع القوؿ فيو،
قليبل ً
ُب الرواة ،لكنو كاف على النذر اليسَتٍ ،ب ما زاؿ يتوسع ً
وتبعو تبلمذتو :٭تِت بن سعيد القطاف ،وعبد الرٛتن بن مهدي ،ووكيع ،وٚتاعة ٦تن تكلموا ُب الرواةٍ ،ب
انتشر بعد ذلك وأُلِفت فيو ا١تؤلفات.
أشار ابن كثَت -رٛتو اهلل ،-إذل أف بعض الكبلـ ُب اٞترح والتعديل ،أحيانا يكوف على وجو -يعٍت-
ا٠تصومة ،وىذا ليس بالكثَت ْتمد اهلل تعاذل ،ليس بالكثَت ،ىو قد يقع ،وىذا يدلك على  ...مثلما نقوؿ:
مثبل اآلف يقوؿ بعض الباحثُت :إف
وقع عليو الصحابة رضواف اهلل عليهم .أنو يدلك على أهنم بشر ،يعٍت ً
مثبل ال ٯتكن تطبيقو ،إف الذين طبقوه أُناس مثاليوف.
اإلسبلـ ً
ىذا يدندف بو؛ ألهنم ما تركوا وسيلة ٟتجب اإلسبلـ عن التطبيق العملي ،أو عن الناس إال سلكوه،
منهم من يسلك ىذا ،ومنهم من يسلك ىذا ،منهم من يقوؿ أختبئ… يعٍت ا١تهم.
فنحن نستفيد ٦تا وقع بينهم؛ إلدراؾ أف ىؤالء -رضواف اهلل عليهم -بشر من ٚتلة البشر ،وأف الذي
طبق عليهم أو أمكنهم تطبيقو ،ٯتكن أيضا لغَتىم أف يُطبقو ،وكذلك أيضا بالنسبة ١تا وقع بُت الرواة ،وبُت
علماء اٞترح والتعديل ،نعم قد يقع على سبيل… وىو نادر ،وكثَتا ما يرجع بعضهم عن الكبلـ ُب

صاحبو ،ىم بشر -رضواف اهلل عليهم ،-ويعٍت ال ٯتكن أف ٮترجوا عن ىذه الصفة ،يغضب اإلنساف،
يتكلم ُب الغضب ،يأتيو كلمة من صاحبو فَتد عليها بأقسى منها ،ورٔتا يعٍت اشتد ا٠تبلؼ ،وكما نعرؼ
أنو أكثر ما يقع الكبلـ بُت األقراف ،و٢تذا يشتد ا٠تبلؼ بُت اإلخوة أحيانا ،وبُت األب…
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يعٍت ا١تهم أف ىذا يقع ،لكنو على سبيل الندرة ،وضبطو العلماء ،يسمى كبلـ األقراف بعضهم ُب
بعض ،ىذا كبلـ األقراف بعضهم ُب بعض ،يعرؼ العلماء أنو بسبب أمور "حزازات" ،أو من أمور
شخصية ،ولكنو على سبيل الندرة .نعم الذي بعده.

النوع الثاني والستون معرفة من اختلط في آخر عمره
النوع الثاين والستوف :معرفة من اختلط ُب آخر عمره ،إما ٠توؼ أو ٍ
مرض أو ٍ
ضرر ،أو من ٍ
عرض:
كعبد اهلل بن ٢تيعة١ ،تا ذىبت كتبو اختلط ُب عقلو ،فمن ٝتع من ىؤالء قبل اختبلطهم قُبلت روايتهم،
ومن ٝتع بعد ذلك ،أو شك ُب ذلك دل تُقبل ،ومن اختلط ُب عقلو عطاء بن السائب ،وأبو إسحاؽ
السبيعي ،قاؿ اٟتافظ أبو يعلى ا٠تليلي" :وإ٪تا ٝتع ابن عيينة منو بعد ذلك".

وسعيد بن أيب عروبة ،وكاف ٝتاع وكيع وا١تعاَب بن عمراف منو بعد اختبلطو ،وا١تسعودي وربيعة وصاحل
موذل التوأمة ،وحسُت بن عبد الرٛتن ،قاؿ" :ىو النسائي".
وسفياف بن عيينة قبل موتو بسنتُت ،قاؿ" :و٭تِت القطاف وعبد الوىاب الثقفي" .قاؿ" :ىو ابن ا١تعُت".
وعبد الرزاؽ بن ٫تاـ ،قاؿ" :ىو أٛتد بن حنبل ،اختلط بعدما عمي ،فكاف يُلقن فيتلقن ،فمن ٝتع
منو بعدما عمي فبل شيء".
قاؿ ابن الصبلح" :وقد زدت فيما رواه الطرباين عن إسحاؽ بن إبراىيم الدبري ،عن عبد الرزاؽ
أحاديث منكرة ،فلعلو سفل +عند ٝتاعو كاف منو بعد اختبلطو" .وذكر إبراىيم اٟتريب ،وأف الدبري كاف
ست ،أو سبع سنُت ،وبادئ اختلط بآخره ،و٦تن اختلط ٦تن بعد ىؤالء :أبو
عمره حُت مات عبد الرزاؽ ُ
قبلبة الرقاشي ،وأبو أٛتد الغطريسي ،وأبو بكر بن مالك القطيعي ،خرؼ حىت كاف ال يدري ما يقرأ.

نعم ىذا النوع ملحق باٞترح والتعديل ،فالعلماء -رٛتة اهلل تعاذل عليهم -كما مر بنا ،يذكروف حاؿ
الراوي منذ صغره إذل وفاتو ،ىل استمر على حفظو وقوتو ،أو طرأ عليو من نسياف ،أو طرأ عليو اختبلط؟
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فصدروا ٣تموعة من الرواة ،اصطلحوا على تسمية ما يقع منهم من تغَت ُب العقل ،بسبب الكرب أو مرض
أو حادثة ،اصطلحوا على تسمية باالختبلط.
مصطلح ٢تم ،اختلط عقلو يعٍت :تغَت عقلو .ومنهم من ٮتتلط اختبلطا شديدا ،حىت كاف يعٍت ال
يدري ما يقوؿ ،أو يصدر منو أشياء يُعرؼ أنو ال يدري ما يقوؿ ،يعٍت كاجملنوف ،أي ُجن ،ومن ىؤالء مثل:

عطاء بن السائب ،ىذا اختلط ،أبو أسحاؽ السبيعي ،اختبلطو -يعٍت -من االختبلط ا٠تفيف ،مثل ابن
عيينة اختلط ُب آخر عمره ،لكنو تغَت ،ىذا أكثره ،يعٍت قد يطلق االختبلط على التغَت ،فهو على

درجات ،ومنهم سعيد بن أيب عروبة ،اختلط اخت بلطا فاحشا ،يسمونو "االختبلط الفاحش" إذا اشتد،
مثبل عبد الرزاؽ ،اختلط لكنو ليس اختبلط ذىاب العقل ،وأ٪تا ىو
يعٍت كاف ال يدري ما يقوؿ ،ومنهم ً
التغَت ،صار يُلقن فيقبل التلقُت ،ومنهم عارـ ٤تمد بن الفضل السدوسي ،ومنهم -يعٍت -ا١تختلطوف.

يهم ىو معرفة من ٝتع منهم قبل
الذي يهم الباحث -ىو كما قلت" :ا١تلحق باٞترح والتعديل" -الذي ُ

االختبلط ،ومن ٝتع منهم بعد االختبلط ،وىو الذي اىتم بو العلماء وتعبوا جدا جدا ،يعٍت إذا قرأت
كبلمهم على ا١تختلطُت ومن ٝتع منهم ،وُب أي مكاف اختلط ،والضابط التمييز بُت سنو الذي اختلط
فيو ،أوقتو الذي اختلط فيو وما قبلو ٕ-تد عجبا ،أو ترى عجبا من جهد األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -وما
بذلوه.
يعٍت يكفي أف تقرأ ترٚتة سعيد بن أيب عروبة؛ لًتى اٞتهد الذي بذلوه ُب التميز بُت رواياتو القدٯتة،
ورواياتو اٞتديدة اليت وقع فيها ،اليت حدد فيها وىو ٥تتلط ،يعٍت جهد عظيم جدا ،ينبأؾ عن جبللة ىؤالء
األئمة ،ومقدار اٞتهد الذي بذلوه ،وىذا يفيدؾ ُب االطمئناف إذل أحكامهم ،وُب بياف ورعهم وإنصاهتم،
نعم.
وُب كتب من أحسنها كتاب ابن الكياؿ ،يعرؼ اٝتو بػ"الكواكب النَتات ُب معرفة من اختلط من الرواة
الثقات" ،وىو ناقص ،يعٍت :ترؾ أُناسا من ا١تختلطُت ،ويعٍت ىناؾ من ا١تختلطُت من ىو ُب أصلو ضعيف،
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ٍب زاده االختبلط ضعفا ،ومنهم من ىو ثقة وٖتوؿ إذل ضعيف ،وىم كما ذكرت على درجات ،ومنهم
أيضا من اختلط ودل ُ٭تدث؛ ُرِزؽ بأبناء صاٟتُت وحجبوه.

وُب قصة ألحد األئمة ذكر :أنو كاف قد اختلط ،فكاف ابنو ال ٭تدث ،أو ال ٭تدث األب ،أو ال يقرأ

عليهم إال واالبن حاضر؛ من أجل أف ال يروى شيئا ليس من حديثو ،ا١تهم طرؽ عليو بعض احملدثُت
الباب ،ففتحت البنت ،فأرادوا أف يسمعوا منو ،فكاف من فقهها تعجب منها  +وأبو حاًب وأبو زرعة،
تعجب من فقو ىذه البنت ،أبت عليهم أف يسمعوا من أبيها إال وأخوىا حاضر ،وقالت ٢تم" :انتظروا حىت
يعود" .فكاف يثٍت عليها وعلى فقهها هبذا اٞتهة.
فا١تهم أف الرواة ا١تختلطُت أصناؼ ،ويعٍت ىذا فن واسع ،يعٍت من الفنوف اليت ...أو من اٞتوانب اليت
اعتٌت هبا األئمة -رٛتهم اهلل تعاذل -بالنسبة للرواة .نعم ،اقرأ الذي بعده.

النوع الثالث والستون معرفة الطبقات
النوع الثالث والستوف :معرفة الطبقات :وذلك أمر اصطبلحي ،فمن الناس من يروي الصحابة كلهم
طبقة واحدةٍ ،ب التابعوف بعِدىم كذلك ،ويستشهدوف على ىذا بقولو -عليو الصبلة والسبلـ  :-خَت
القروف قرينٍ ،ب الذين يلوهنمٍ ،ب الذين يلوهنم  وذكر بعد قرنو قرنيُت أو ثبلثة ،ومن الناس من يُقسم
ٍ
أجل
الصحابة إذل طبقات ،وكذلك التابعُت فمن بعدىم ،ومنهم من ٬تعل كل قرف أربعُت سنة ،ومن ّ
الكتب ُب ىذا :طبقات ٤تمد بن سعد كاتب الواقدي ،وكذلك كتاب "التاريخ" لشيخنا العبلمة أيب عبد

اهلل الذىيب -رٛتو اهلل -ولو كتاب "طبقات اٟتفاظ" مفيد أيضا جدا.
نعم ىذا النوع "معرفة الطبقات" ،كاف حقو أف يُذكر إذل جنب أو مع الوفايات؛ ألنو متعلق باإلرساؿ

وباالتصاؿ واالنقطاع ،وقد اعتٌت العلماء -رٛتهم اهلل تعاذل -هبذا اٞتانب ،ومن أوؿ من ألف ُب ىذا ابن
سعد ،ألف كتا بو "الطبقات" ،وكذلك خليفة بن ا٠تياط ،وٚتاعة من العلماء ألفوا كتبهم على الطبقات،
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و٢تم اصطبلح ُب ذلك ،منهم من ٬تعل الطبقة عشر سنوات ،ومنهم من يوسعها فيجعلها أربعُت ،ومنهم
من ٬تعلها على الصحابة وعلى التابعُت ،كما فعل ابن حباف ،وأيضا ...ومنهم من ٬تعل الصحابة طبقة
واحدة ،ومنهم من ٬تعلهم على طبقات ،وىذا اصطبلح لكل أماـ ،وا١تقصود األوؿ ،ا١تقصود من ىذا كلو:
أف طالب العلم يستفيد منو ُب معرفة االتصػاؿ واالنقطاع.
ىذا أىم ما يفيد ُب معرفة الطبقاتٍ ،ب أُلفت كتب متأخرة ُب الطبقات :منها كتاب" سَت أعبلـ
"تذكرة اٟتفاظ" ،ىذه كلها على تاريخ اإلسبلـ ،على
النببلء" للذىيب ،وأيضا كتابو "تاريخ اإلسبلـ" ،وكتابو ّ
الوفايات ،ما ُب شك على السنوات ،لكن "سَت أعبلـ النببلء" ...وكلها على السنوات ،لكن بالنسبة
اٟتفاظ" ،يذكر الطبقة الفبلنية ٍب الطبقة الفبلنية ،و٬تمعهم جامع مقدار
لػ"سَت أعبلـ النببلء"،
و"تذكرة ُ
ّ
عشرين سنة مثبل .نعم الذي بعده يا شيخنا.

النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء
النوع الرابع والستوف :معرفة ا١توارل من الرواة والعلماء :وىو من ا١تهمات ،فرٔتا نسب أحدىم إذل
القبيلة ،فيعتقد السامع أنو منهم صليبةً ،وإ٪تا ىو من من مواليهم ،فيميز ذلك ليعلم ،وإف كاف قد ورد ُب

اٟتديث:



موذل القوـ من أنفسهم



ومن ذلك أبو البخًتي الطائي ،وىو سعيد بن فَتوز ،وىو

موالىم ،وكذلك أبو العارية الرياحي ،وكذلك الليث بن سعد الفهمي ،وكذلك عبد اهلل بن وىب القرشي،
وىو موذل لعبد اهلل بن صاحل كاتب الليث ،وىذا كثَت ،فأما ما يُذكر ُب ترٚتة البخاري :أنو موذل اٞتعبيُت،
فبإسبلـ جده األعلى على يد بعض اٞتعبيُت ،وكذلك حسن بن عيسى ا١تاسرجسي ،يُنسب إذل والء عبد

اهلل بن ا١تبارؾ ،بأف أسلم على يديو وكاف نصرانيا ،وقد يكوف باٟتلف ،كما يُقاؿ ُب نسب اإلماـ مالك بن
أصبح ُي صليبةً ،ولكن كاف جده مالك بن أيب عامر حليفا ٢تم ،وقد كاف
أنس موذل التميميُت ،وىو حنبلي ُ
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عسيفا عند طلحة بن عبيد اهلل التيمي أيضا ،فنُسب إليهم كذلك ،وقد كاف ٚتاعة من سادات العلماء ُب

زمن السلف من ا١تواذل.

نائب مكة
وقد روى مسلم ُب صحيحو  :أف عمر بن ا٠تطاب -رضي اهلل تعاذل عنو١ ،-تّا تلقاه ُ
أثناء الطريق ُب حج أو عمرة ،قاؿ لو" :من استخلفت على أىل الوادي؟" قاؿ :ابن أبزى .قاؿ :ومن ابن
نبيكم  يقوؿ" :إف اهلل يرفع هبذا الدين أقواما ،ويضع
أبزى؟ قاؿ :رجل من ا١توارل .فقاؿ" :أما إين ٝتعت َ
بو آخرين"" . 
وذكر الزىري أف ىشاـ بن عبد ا١تلك قاؿ لو :من يسود مكة؟ فقاؿ :عطاء .قاؿ :فأىل اليمن؟ قاؿ:
طاووس .قاؿ :فأىل الشاـ؟ فقلت :مكحوؿ .قاؿ :فأىل مصر؟ قلت :يزيد بن أيب حبيب .قاؿ :فأىل
اٞتزيرة؟ فقلت :ميموف بن مهراف .قاؿ :فأىل خرساف؟ قلت :الضحاؾ بن مزاحم .قاؿ :فأىل البصرة؟
فقلت :اٟتسن بن أيب اٟتسن .قاؿ :فأىل الكوفة؟ فقلت :إبراىيم النخعي.
وذكر أنو يقوؿ لو عند كل واحد :أمن العرب أـ من ا١توارل؟ فيقوؿ :من ا١توارل .فلما انتهى قاؿ" :يا
زىري ،واهلل لتسودف ا١توارل على العرب ،حىت ُٮتطب ٢تا على ا١تنابر والعرب ٖتتها" .فقلت" :يا أمَت
ا١تؤمنُت ،إ٪تا ىو أمر اهلل ودينو ،فمن حفظ ساد ،ومن ضيعو سقط".
رجبل من أىل البصرة فقاؿ :من ىو سيد ىذه البلدة؟ قاؿ :اٟتسن بن
قلت" :وسأؿ بعض األعراب ً
أيب اٟتسن البصري .قاؿ :أموذل ىو؟ قاؿ :نعم .قاؿ :فبم سادىم؟ قاؿْ :تاجتهم إذل علمو ،وعدـ
احتياجو إذل دنياىم .فقاؿ األعرايب :ىذا لعمر أبيك ىو السؤدد.
نعم ىذا النوع ُب معرفة ا١توارل ،من الرواة والعلماء ،وا١توارل :ىم الذين  ...معروؼ ىذا ا١تصطلح ،يعٍت
من غَت العرب؛ ألف الرسوؿ



عريب ،وبعث ُب أمة العربٍ ،ب انتشر اإلسبلـ ،ودخل فيو أٌناس من غَت

العربُ ،ب عهده -صلى هلل عليو وسلم -وبعد عهدهٍ ،ب ىؤالء تفقهوا ُب الدين ،ورووا حديث رسوؿ اهلل
 وسادوا بذلك ،وىم أكثر ،أكثر من العرب ببل إشكاؿ.
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األمم ...كانت العرب قلة ،فلما دخلوا ىؤالء ُب دين اهلل ،و يعٍت كانوا أيضا أىل كتابة وأىل حضارة،
يعٍت انتشر فيهم العلم وسادوا بذلك.
مثبل أنو تيمي صليبة ،ولكن ىذا ليس
فهذا الفصل مقصود بو أف يٌقاؿ :فبلف التيمي ،فبل يظن الظاف ً

لو كبَت فائدة بالنسبة لنقل السنة ،حىت أف بعض الباحثُت اآلف وبعض ا١تشايخٕ ،تد ُب الكتب فبلنا التيمي

موذل ٢تم ،يقوؿ :احذؼ موذل ٢تم .أصبحت اآلف ال حاجة ٢تا ،ويعٍت وأصلو اٟتديث ىذا  :موذل القوـ
من أنفسهم  أو  فإف موذل القوـ منهم . 
وكذلك أيضا -يعٍت -ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذلٖ -تدث ُب ىذا الفصل عن شرح ...كأنو شرح لقولو
-تعاذل:-



  )ٔ(       ال فضل لعريب على عجمي ،وال لعجمي على

عريب إال بالتقوى . 
واألصل ُب ىذا ىو قولو تعاذل:
   

(ٕ)

         

األصل ىو التعارؼ والتواصل وصلة الرحم ،وأما ما عدا ذلك فهو من اٞتاىلية،

فهؤالء ا ١توارل كاف ٢تم فضل كبَت على نشر اإلسبلـ ،وعلى حفظو ،ويعٍت  ...نعم ىذا الفصل متعلق هبذا،
الفصل األخَت أو النوع األخَت .نعم.

النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم
النوع ا٠تامس والستوف :معرفة أوطاف الرواة وبلداهنم :وىو ٦تا يعتٍت بو كثَت من علماء اٟتديث ،ورٔتا
ترتب عليو فوائد مهمة :منها معرفة شيخ الراوي ،ورٔتا اشتبو بغَته ،فإذا عرفنا بلده تعُت  +غالبا ،وىذا مهم
 - 1سورة الحجرات آية .11 :
 - 6سورة الحجرات آية .11 :
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جليل ،وقد كانت العرب إ٪تا ينسبوف إذل القبائل والعمائر والعشائر والبيوت ،والعجم إذل شعوهبا ورساتيقها
وبلداهنا ،وبنو إسرائيل إذل أسباطها  ،فلما جاء اإلسبلـ وانتشر الناس ُب األقاليم ،نسبوا إليها ،أو إذل مدهنا
أو قراىا ،فمن كاف من قرية فلو االنتساب إليها بعينها ،وإذل مدينتها إف شاء أو إقليمها ،ومن كاف من بلدة
مثبل :الشامي ٍب
ٍب انتقل منها إذل غَتىا ،فلو االنتساب إذل أيهما شاء ،واألحسن أف يذكرىا ،فيقوؿ ً
العراقي .أو الدمشقي ٍب ا١تصري .و٨تو ذلك.
وقاؿ بعضهم" :إ٪تا يصوغ االنتساب إذل البلد ،إذا أقاـ فيو أربع سنُت فأكثر" .وُب ىذا نظر واهلل -
سبحانو وتعاذل -أعلم بالصواب ،وىذا آخر ما يسره اهلل -تعاذل -من اختصار علوـ اٟتديث ،ولو اٟتمد
وا١تنة ،وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد ،وعلى آلو وصحبو وسلم.
نعم ىذا ا١توضوع ا٠تامس والستوف :معرفة أوطاف الرواة وبلداهنم .و٦تن اعتٌت بذلك ،...أو ذكر ابن
كثَت -رٛتو اهلل تعاذلُ -ب بداية كبلمو الفائدة منو ،والفائدة منو :ىو ٘تييز الرواة ،يعٍت إذف ىذا الفن داخل
مثبل :البغدادي ،يُقاؿ :ا١تكي ،يُقاؿ :ا١تدين.
ُب ٘تييز الرواة ،فيُقاؿ ً

وكثَتا ما يُفرؽ احملدثوف أو األئمة ،بُت فبلف وفبلفُ ،ب أنو يأٌب باإلسناد ا١تدين ،ويأٌب ذاتو ُب اإلسناد

الكوُب ،فيفرؽ العلماء ،و٨تن نستفيد من ىذا أيضا ُب ٘تييز الرواة ،ومعرفة ىذا من ىذا ،وقد يعٍت العلماء
أوال
أجل ما أُلِف ُب ىذا ...شرح ابن كثَت قبل ىذا ،شرح ابن كثَت أف العرب كانوا يُنسبوف ً
ألفوا  ...من ّ
إذل قبائلهم ،فيُقاؿ :التيمي القرشي األسدي  ...إذل آخرهٍ ،ب ١تا جاء اإلسبلـ ...

مثبل ،وإذل رساتيقها وبلداهنا ،يعٍت :إذل أقاليمها
غَت العرب يُنسبوف إذل الشعوب :الًتكي ،الفارسي ً
والبلداف ،فلما جاء اإلسبلـ وانتشر الناس ُب األقاليم ،يُقاؿ :العراقي ،ويُقاؿ :الكوُب ،ونُسبوا إذل البلداف.
أج ّل ما أُلف ُب ذلك :كتاب "األنساب" للسمعاين ،ىذا كتاب حافل ،ولكنو ليس خاصا
ومن ّ
بالنسبة إذل البلداف ،يعٍت فيو النسب إذل القبيلة ،وإذل البلد ،وإذل اٟترفة ،وإذل غَت ذلك.
ثم ذكر ابن كثير قاعدة في ىذا :أنو إذا كاف الرجل يسكن ُب قرية فلو أف ينتسب إليها ،ولو أف
ينتسب إذل ما حو٢تا من مدينة كبَتة ،ولو أف ينتسب إذل اإلقليم أيضا ،وىذا أمر شائع ال إشكاؿ فيو،
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وىذا آخر ما ذكره ،وىذا ىو آخر األنواع ُب كتاب "اختصار علوـ اٟتديث" ،وقد -يعٍت -علقت عليو ٔتا
يسر ،والغرض منو -إف شاء اهلل تعاذل -أف أستفيد ويستفيد منو السامع ،وأسأؿ اهلل -تعاذل -أف ٬تزي
اٟتاضرين خَتا على حسن استماعهم ،وعلى أدهبم ،وعلى أسئلتهم ،وأف ينفعهم ٔتا تعلّموا ،وأف يزيدىم
وباال علينا ،وآخر دعوانا أف اٟتمد هلل رب العا١تُت.
علما ،وأف ال ٬تعل ىذا ً
لكن ىذا بالنسبة للكتاب ،وىناؾ أسئلة ،نعم ُب أسئلة.
أحسن اهلل إليكم ،وجزاكم اهلل خَتا .
السؤاؿ يقوؿ :فضيلة الشيخ ،نفع اهلل بعلمكم ،السبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو وبعد:
دليل على تقويتو أو رفعو
س :فهل مطابقة اٟتديث الضعيف إذل األمر الواقعُ ،ب أي مكاف أو زمافُ ،

إذل رتبة اٟتسن ،كحديث  :تقاتلوف اليهود على هنر باألردف ،وأنتم شرقيو وىم غربيو  يقوؿ الراوي:
"وال أدري ما هنر األردف" .وقد ُع ِرؼ اآلف؟

ج :ليس ىذا قاعدة ،ليس مطابقة اٟتديث لؤلمر الواقع دليبل على صحتو أو على تقويتو ،أو على أنو

يعتقد هبذا ،ال يصح ىذا ،وىو أمر مذلة أقداـ ىذا األمر ،يعٍت إذا تأملت فيو ٕتد أنو مذلة أقداـ؛ ألف
تفسَت اٟتديث وتطبيقو على الواقع ،رٔتا وقع فيو اجتهاد ،وال يكوف األمر على حقيقتو ،وال أخص ىذا
مثبل ىذا البحر
مثبل ،يضربوف مثاال لذلك :إف ً
اٟتديث بالكبلـ ،وإ٪تا ىو ىذا على العموـ ،مثل حديث ً
ماء ،وٖتتو نار ،وٖتت النار ماء ،إذل سبعة أْتر.
بعض الذين يكتبوف ُب اإلعجاز العلمي ،ٯتيلوف إذل تقوية اٟتديث؛ ألف الكشوؼ العلمية يعٍت أثبتت
أف ىذا اٟتديث واقع ،وقريب من الواقع ،لكن ىذا ال يفيد شيئا بالنسبة لتقوية اٟتديث ،ال يفيد شيئا ألنو
قد يكوف إسرائيليا ،قد يكوف مذكورا ُب بعض الكتب ،قد يكوف يعٍت كبلما موافقا ،أو كبلما وافق واقعا.
وولع بعض
فا١تقصود أف موافقة اٟتديث بواقع أو بإعجاز ...وىذا يدخل أيضا ُب اإلعجاز العلميُ ،
الباحثُت ّتمع األحا ديث ،وصار يطبقها على كشوفات علمية أو جغرافية أو ٨تو ذلك ،وُب ىذا أظنو -
يعٍت حسب ما أرى -أنو مذلة أقداـ واهلل أعلم.
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س :يقوؿ السائل :ىل ٯتكن أف يُنسب الراوي إذل حرفتو أو صنعتو أو سكة بيتو؟ وكيف تُقبل روايتو؟

ج :يُنسب إذل صنعتو ،يُقاؿ لو :اٟتناط .حىت بعض الرواة انتقل ُب صنعات متعددة ،فكلما انتقل قيل

لو ا٠تياط ،وقيل لو اٟتداد ،وقيل لو اٟتناط ،اشتغل ٔتثل ىذه الشغبلت ،ومثل :البزار والبزاز ،ىذه شغبلت
كثَتة ،النشائي  +ىذا نسب إذل النابرة ،يُنسب إذل النشا؛ ألنو كاف يشتغل بالنشا ُب كوى ا١تبلبس ،ويعٍت
ُب صناعتها ىذا النوع ...قدٯتة ىذا معروؼ ،ونُ ِسبوا إذل حرؼ كثَتة :السماؾ الزيات اٟتوات نُ ِسبوا إذل
ىذه اٟترؼ ،وال صلة ٢تا بضعف الراوي أو قوتو ،ال صلة لنسبتو وال الٝتو ،يعٍت ال تبلزـ أو ال صلة

للنسب ،بُت االسم أو اللقب بدرجة الراوي .نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ:
س :كيف يُفرؽ بُت الرواة ا١تتفقُت ُب االسم ،إذا وقع االسم غَت منسوب؟

ج :كما ذكرت ،ما أحببت أف أطيل ُب مسألة وسائل ٘تييز الرواة ،ىناؾ وسائل عديدة يسلكها

العلماء ،منها :النظر ُب الشيوخ والتبلميذ ،ومنها البحث عن طرؽ أخرى للحديث ،ومنها -يعٍت -عدد
من الطرؽ ،وىي ال يغٍت بعضها عن بعض ،ورٔتا الباحث كما ذكرت ٭تتاج إليها كلها ،ورٔتا ٭تتاج إذل
بعضها ،فهناؾ وسائل من أ٫تها معرفة الراوي الشيخ ،ومعرفة التلميذ ،يعٍت هبذا ٯتيز العلماء ،ولكن ىناؾ
طرؽ أخرى ،بعضها أدؽ من ىذا ،وبعضها يعٍت ٭تتاج إذل ْتث .نعم.
أحسن اهلل إليكم.
س :ما معٌت قوؿ ابن كثَت" :ورساتيقها"؟
ج :نعم ،اآلف ال ٭تضرين ،ىناؾ أحد يقوؿ ما معٌت الرستاؽ؟ لكن يبدو -واهلل أعلم -أنو يعٍت مثلما
تقوؿ جهة أو مقاطعة ،ما أدري إف كاف لو معٌت دقيق الرستاؽ ،ٯتكن أف نقوؿ يعٍت نوع  ...ما أدري ،لعلو
جهة أو  ...مكتوب ماذا؟ يعٍت٣ :تموعة من القرى ،مثلما نقوؿ :أرياؼ .يعٍت :قرى٣ ،تموعة من القرى
تسمى  ...نعم.
السؤاؿ األخَت :أحسن اهلل إليكم يقوؿ:
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س :ىل من وصية جامعة لطلبة اٟتديث خصوصا ،ولطبلب العلم عموماُ ،ب هناية ىذا الدرس؟ وما
ىي الكتب اليت تنصحوف بدراستها بعد ىذا الكتاب؟
ج :بالنسبة للكتاب الذي بعد ىذا ،ىو أصلو ،كما تبلحظوف أف ابن كثَت -رٛتو اهلل تعاذل -ٮتتصر،
ورٔتا بعض األنواع ىي ْتاجة إذل االختصار ،ولكن ابن كثَت وال سيما مع األخَتة ،بعضها قابل لبلختصار،
ولكن ابن كثَت يعٍت تركها ،دل ٮتتصر فيها كثَتا ،واختصر أنواعا سابقة ،ورٔتا ىي ْتاجة إذل شيء من
التفصيل ،ورٔتا وقع فيو بعض الكبلـ من االختصار ،يعٍت ٭تتاج إذل الرجوع إذل األصل.
فبعد كتاب ابن كثَت ىذا ،األصل كتاب ابن الصبلح ،ال إشكاؿ ُب ذلك ،يقرأه الطالب على ىدوء،
ويعٍت يستفيد منو ،ويكوف كتاب ابن كثَت ىذا ىو األصل ،وحُت يقرأ كتاب ابن الصبلح ،يكوف لديو
معلومات أخذىا من "اختصار علوـ اٟتديث" ،ويبدأ يفهم كبلـ ابن الصبلحٍ ،ب بعد ذلك ينتقل إذل
رحاب الكتب ا١تطولة ،اليت زادت على كتاب ابن الصػبلح ،وليس اختصرتو ،مثػل" :تدريب الراوي" ،ومثل
"الفتػح ا١تبُت" ،ىػذا يعٍت ...
أما بالنسبة لئلرشادات ،فقد أطلت عليكم البارحة واليوـ ،ويعٍت أنتم ْ-تمد اهلل -كل يوـ تسمعوف،
ومر بنا ُب آداب احملدث وآداب طالب اٟتديث ،غرر من توجيهات اٟتافظ ابن الصبلح وابن كثَت ،بالنسبة
لطالب العلم ،جهة تصحيح النية ،ومن جهة يعٍت إفاده زمبلئو ،يعٍت ذكروا عددا من اٞتوانب تتعلق بطالب
العلم.
وا١تشايخ ْ-تمد اهللُ -ب افتتاح الدروس وُب هنايتها ،يُصوف الطلبة بأشياء عديدة ،منها :عدـ
االستعجاؿ ،يعٍت ال يستعجل اإلنساف اٟتصيلة ،ومنها عدـ االنقطاع ،يعٍت ال ينقطع ُب أثناء الطريق؛ ألف
العلم كما يقولوف" :إذا أعطيتو كلك أعطاؾ بعضو" .ويعٍت أنت على غرر أيضا ،من أف يُعطيك بعضو،
احتماؿ ال يعطيك إال النذر اليسَت ،فهذه مواىب ،وا١تقصود اإلنساف ال ينقطع ،وأيضا يبتدأ باألخف
فاألخف.

ٕٔٗ

الباعث الحثيث

وأيضا من الوصايا اليت ُب اٟتقيقة ،أُوصي هبا طلبة اٟتديث خصوصا ،والطلبة عموما :أنو ينبغي على
طالب العلم أف يبتدأ بالواضح من علمو ،ويتجنب ا١تشكبلت ،معروؼ أف لكل علم مشكبلتو ،كل علم لو
مشكبلتو حىت العلوـ ا١تادية ،يعٍت كل علم لو مشكبلتو ،يعٍت لو أمور صعبة ،حىت كتاب اهلل -تعاذل -فيو
آيات ٤تكمات وأُخر متشاهبات ،فاإلنساف يبدأ باحملكم من علمو ،وىناؾ ْ-تمد اهلل -أمور كثَتة جدا
مثبل
جدا ،ٯتكن يفٌت اإلنساف عمره وىو ما احتاج إذل ا١تشكبلت ،يعٍت ما ينبغي لطالب العلم أف يبدأ ً
بتدريس ابن الزبَت ،أف يبدأ بالعنعنة بُت البخاري.
ىذه األمور الصعبة اليت أعيت العلماء بالتدليس ُب الصحيحُت ،بأمور عظيمة جدا كبَتة ،وىو أمامو
أف يتعرؼ على كتب اٟتديث ،أف يتعرؼ على أئمتو ،أف يعرؼ بعض مصطلحاهتم ،أف يُتقن كيف ينقل،

أف يُتقن كيف يتتبع القوؿ ،أف ٭ترر القوؿ :ىل ىو صواب أو خطأ؟ أف يوازف بُت الروايات ،يعٍت أمامو
عمل كثَت جدا قبل أف ٭تتاج إذل ا١تشكبلت ،وقبل أف يصل إذل ا١تشكبلت ،وىناؾ أمور أخرى ،يعٍت لعل

ُب ىذا كفاية.
أسأؿ اهلل



أف ٬تعل لكم بكل كلمة قلتموىا ،وبكل خطوة خطو٘توىا ،وبكل جهد بذلتموه،

أضعافا مضاعفة ُب ميزاف حسناتكم ،وأف ُ٬تزيكم عنا خَت اٞتزاء ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ،...وأنتم
كذلك.

ٕٕٗ

