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 بقلم

 صالح الدين بن أمحد بن حممد سعيد اإلدليب

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وعلى آله وأصحابه  ،املرسلنيالنبيني وخامت والصالة والسالم على سيدنا حممد إمام  ،احلمد هلل رب العاملني

 .والتابعني بإحسان إىل يوم الدين

رمحة  فهذا خمتصر يف علوم احلديث على نسق خنبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقالني رمحه اهلل ،وبعد

يتفق مع ما كتبه احلافظ ابن حجر يف كثري من املسائل وخيتلف عما كتبه يف بعضها، ومسيته منتخب  ،واسعة

 .إنه خري مسؤول ،سائال اهلل تعاىل أن ينفع به ،األفكار

تصل الطرق ، وقد أكثراحلديث املروي عن نبينا صلى اهلل عليه وسلم إما أن يكون له طريق واحد أو  ـ1

تعددت طرقه خرج عن حد ، فما كان له طريق واحد فهو الذي تفرد به راويه، وما املتعددة إىل حد الكثرة
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تخخرون على ما كان له طرق املشهور، وقد يطلق امل ثالثة فقد يطلقون عليه لفظةالطرق التفرد، فإن جتاوزت 

 . كثرية اسم املتواتر

                                          ، ألن جمرد كثرة الطرق ال تفيد الصحة ، فضال عن وي هبا                                        وال ارتباط بني صحة احلديث وعدد الطرق اليت ر  ـ2

 . إفادة اجلزم والقطع

 . ا املردوداالستدالل باألحاديث يتوقف على البحث يف أسانيدها ومتوهنا، وتبعا لذلك ففيها املقبول وفيه ـ3

                 بالقرائن املعض دة ى غلبة الظن   و   ـ فاملقبول هو الذي يغلب على الظن ثبوته بعد دراسته سندا ومتنا، وقد تق ـ4

، واملردود صل إىل ما يشبه اليقني، أو إىل اليقني، وهذه املرتبة األخرية هي ما يسموهنا ما يفيد العلميف

 خبالفه. 

 . أو حسنا، والصحيح قد يكون صحيحا لذاته أو لغريهصحيحا كون احلديث املقبول قد ي ـ5

مع اتصال ضبط كان رواته يف سلسلة اإلسناد معروفني بالعدالة الدالة على الصدق وبالالصحيح لذاته هو ما  ـ6

 .، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه األوصافالسالمة من العلة القادحة ومن الشذوذوالسند 

 وي فيه.                               وعلو  مرتبته وبني الكتاب الذي ر وال ارتباط بني صحة احلديث  ـ7

خفيف الضبط  همبعضإال أن ضبط معروفون بالصدق والوي بسند متصل رواته                      والصحيح لغريه هو ما ر  ـ8

 . من العلة القادحة ومن الشذوذ جيرب هذا اخللل مع السالمةمبا وتعددت طرقه 
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لكن ليس مبنكر احلديث ض رواته غري ضابط أو كان بع فيه انقطاعسند          ما ر وي باحلسن هو احلديث و ـ9

             وقد ي حكم له  ،من العلة القادحة ومن الشذوذ مع السالمةتعددت طرقه مبا ال ينزل عن هذا الوصف و

 . كان يشبه الثابت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم لفظا ومعنىباحلسن مع عدم تعدد الطرق إذا 

 فمن فوقهاألصل يف الرواية اليت يرويها عدد من الرواة عن راو واحد أن ال خيتلف السند من ذلك الراوي  ـ10

، فإذا اختلفت الرواية يف السند أو املنت اختالفا مؤثرا بزيادة ونقص اختالفا مؤثرا وأن ال ختتلف ألفاظ املنت

                                         أو األوجه على ما سواه، وقد ي قال للراجح أو تغيري فال بد من النظر يف القرائن اليت ترجح أحد الوجهني

 .                       أو منكر أو خطخ أو وه م معلول                                   احملفوظ أو املعروف، وقد ي قال للمرجوح 

هذه الزيادة الف ختإذا كان حافظا ومل من الثقة قبل الزيادة   ـ وال يصح إطالق القول بقبول زيادة الثقة، وإمنا ت ـ11

 ما هو أرجح.

 ن أحد األوجه على ما سواه أن يكون رواته أكثر عددا أو أشد ضبطا.ومن القرائن على رجحا ـ12

ومن القرائن على عدم رجحان أحد األوجه أن يكون راويه قد سلك اجلادة، أي أتى بالرواية على الوجه  ـ13

 الذي يسبق إىل األذهان.

ألول يخ مبثل رواية ا                                                                      إذا روى راو حديثا عن شيخه بسنده وو جد راو ثان روى ذلك احلديث عن ذلك الش ـ14

                                                                                ي ن ك  الراويني متاب ع للراوي اآلخ ر، وكل واحدة من ت ي ن ك  الروايتني فيها متاب عة سندا ومتنا فكل واحد من ذ

                                                                            ، وكذا إذا و جد راو ثان روى ذلك احلديث عن شيخ آخر والتقى مع إسناد األول يف شيخ للرواية األخرى

 .شيخه أو من فوقه وإن عال
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اختلفت روايتامها يف السند أو املنت اختالفا مؤثرا فليس احلال هنا من باب املتابعة، ولكن من باب  أما إذا ـ15

 اختالف الرواية.

                                                                                   وإذا روى راو حديثا عن شيخه بسنده وو جد راو ثان روى ذلك احلديث عن شيخ آخر بسند مباين  ـ16

       وتتب ع                                          من ت ي ن ك  الروايتني تشهد للرواية األخرى.للسند األول ومبثل املنت الذي رواه األول أو حنوه فكل واحدة 

                                                الطرق ملعرفة املتابعات والشواهد قد ي سمى االعتبار.

                                                                                        إذا و جد حديثان متعارضان وإسنادامها جيدان فال بد من حماولة اجلمع بينهما، فإن أمكن اجلمع بدون  ـ17

 واحلديثان يف األحكام العملية ـ                  زمنيهما، فإن ع رفتعسف فبها ونعمت، وإال فال بد من حماولة التعرف على 

                                                                                         فاملتقدم زمنا منسوخ واملتخخر ناسخ، في عمل بالناسخ وي رتك املنسوخ، وإال فال بد من البحث عن مرجح  ـ

                                          وحيتم ل أن ي قال إن ترتيب هذه املراتب ينبغي                                                        ألحدمها، في عمل بالراجح وي رتك املرجوح، وإال في توقف فيهما.

  ن هكذا: اجلمع ثم الرتجيح ثم العمل باملتخخر ثم التوقف.أن يكو

أو وال معضد، وي بسند منقطع أو كان أحد رواته مطعونا يف صدقه أو ضبطه                      احلديث املردود هو ما ر  ـ18

  . لذلك أسباب الطعن يف صحة احلديثتبعا شاذا، وتنوعت كان أو بعلة قادحة كان معلوال 

قال          أعاله، وي يف وسطه أو يف يف السند، وقد يكون يف أدنى السند أو          االنقطاع يث يف احلدمن أسباب الطعن  ـ19

 ا يكون االنقطاع فيه يف أدنى السند معلقا، وملا يكون االنقطاع فيه يف وسط السند بسقوط راو  م   ل غالبا 

أي ملا  ـ أعلى السندا يكون االنقطاع فيه يف   م      ، ول منقطعا يف موضعنيمتواليني غري يني منقطعا، وبسقوط راو

                                               قال ل م ا يكون االنقطاع فيه بسقوط راويني متواليني       وقد ي  مرسال، ـ يرويه التابعي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

ا ما كان االنقطاع يف السند                        را على هذه الصورة، وأي وقصم ـ املتقدمني يف استعمال ـ وليس اإلعضال       معض ال، 

 فهو ضعيف.
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                          وي الراوي احلديث  عن شيخ مل فاالنقطاع الظاهر هو أن ير يكون ظاهرا وقد يكون خفيا: ثم االنقطاع قد ـ20

                       ، وي عرف ذلك بالتاريخ.مل يلتقيا          ع لم أهنما أو أدرك زمنه ويدرك زمنه 

ومسع منه يف اجلملة ومل     اه      ـ قـ ت  ـ ال                      الراوي احلديث  عن شيخ أن يروي إحدامها  واالنقطاع اخلفي له صورتان: ـ21

 يكن قد مسع منه ذلك احلديث مباشرة وإمنا مسعه من بعض األقران عن ذلك الشيخ، وهذا هو اإلسناد

لم   ع  وأو ال أ    اه    ـ ق  ـ ت  ـ ال         ي علم هلومل  عن شيخ أدرك زمنه                      أن يروي الراوي احلديث هي  املدلس، والصورة الثانية

 ل اخلفي.   رس                    ، وقد ي سمى هذا باملالأو  مسع منه                       لقاؤه إياه ومل ي علم هل

ويف صور االنقطاع فإن الراوي إذا كان من أهل الصدق فإنه ال يقول حدثين فالن أو قال يل فالن، ألنه مل  ـ22

 يسمع احلديث منه وإمنا بلغه عنه بواسطة، بل يقول مثال قال فالن كذا.

  التسوية، وهو أخطر من صورة التدليس املشهورة.       تدليس اإلسناد ومن صور تدليس  ـ23

      ي طلق                                     يف احلديث النبوي ويتفرد  بروايته، وقد  وفا بالكذب سند احلديث معرأحد الرواة يفومنها أن يكون  ـ24

  أنه موضوع. يهعل

يه أنه                        هم بالكذب، وقد ي طلق عل  ـ ات                                                    أن يكون أحد الرواة يف السند قد ض ع ف تضعيفا شديدا أوومنها  ـ25

 مرتوك أو تالف.

ن غري ضابط للرواية لغفلته أو سوء حفظه وكيأن يكون أحد الرواة فاسقا بغري الكذب أو جمهوال أو  هامنو ـ26

                                                 مما ينتج عنه الغلط والوه م، في طلق عليه أنه ضعيف.

  لك معلوال.منه، فيكون بذ ىل بالقبولن هو أوالراوي مل                           الغلط والوه م املؤدي ملخالفة حصول  هامنو ـ27
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أن يكون احلديث ال يشبه األحاديث الثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم لفظا أو معنى، فيكون  ومنها ـ28

  .، وقد يطلقون عليه لفظ املنكربذلك شاذا

                وقد ي سمى مدرج   تغيري سياق اإلسناد،وهام                                       حصول الوه م للراوي ولو كان ثقة، ومن األمن أسباب الطعن و ـ29

 اإلسناد.

 .املنت                                   يف احلديث وهي ليست منه، وي سمى مدرج أو كلمات إدخال كلمة ومن األوهام  ـ30

                               يم وتقديم اآلخر، وي سمى املقلوب.                  تخخري  ما حقه التقدمنها و ـ31

          د  يف متصل                             ليست منه، وهذا ما ي سمى املزييف الواقع وهي                 على سبيل الوه م زيادة راو يف السند منها و ـ32

 . األسانيد

 وهذا هو املضطرب.  ،على الرتجيح          وال قرينة                                                 منها إبدال راو  أو جزء  من املنت مبا خيالفه يف املعنى و ـ33

       احملر ف. وأ                      ل احلروف، ويسمى املصح ف   ـ تغيري حروف الكلمة أو ضبط شكومنها  ـ34

حييلها أن يروي احلديث باملعنى أو خيتصره باالقتصار على جيوز للعامل باملعاني وما حييلها عن معناها مما ال  ـ35

  جزء منه عند احلاجة.

                                                                                        م الراوي اسم راو يف السند فلم يسمه كخن قال"حدثين رجل" فهذا مبهم، وال ي حتج به حتى ولو وثقه        إذا أهب  ـ36

  "حدثين من أثق به"، وهذه مسخلة التوثيق على اإلهبام. قائالالراوي عنه 

مي الراوي ومل يرو عنه من الرواة إال واحد ومل يوثقه أحد فمجهول العني، وإن روى عنه أكثر من       وإن س  ـ37

  ق فمجهول احلال، وهو املستور، وليس حبجة.   ــ ث            واحد ومل ي و 
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رد روايته من حيث إنه مبتدع، إال   ـ إذا كان الراوي من أهل الصدق والضبط فهو ثقة وإن كان مبتدعا، وال ت ـ38

كانت الرواية مما  وإذا ،انت مما ال يشبه الثابت من أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم لفظا أو معنىإذا ك

  بدعته فال بد من مزيد احلذر. قويي

                                                                                      من طرأ عليه سوء احلفظ واختلطت عليه رواياته فرواية من ع رف أنه مل يسمع منه إال قبل االختالط  ـ39

  مقبولة.

وي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره سواء أكان السند   ر  احلديث املرفوع هو ما ـ40

، واملقطوع ما من قوله أو فعلهوي عن أحد الصحابة                ، واملوقوف ما ر متصال أو منقطعاصحيحا أو ضعيفا 

                                                                                  روي عن أحد التابعني كذلك، واألثر ي طلق على ما يشمل األنواع الثالثة أو النوعني األخريين.

                                                               وي سمى احلديث مسن دا إذا كان مرفوعا بسند متصل أو ظاهره االتصال. ـ41

                                                      ن لقي النيب  صلى اهلل عليه وسلم مؤمنا به ومات على اإلسالم،      هو م يف مسخلة الوصل واإلرسال الصحابي  ـ42

                وق بول رواياهتم، والذين الزموه فرتة كافية من الزمن حبيث تظهر فيهم آثار تلك الصحبة ال شك يف عدالتهم 

  .                                                                     وم ن دوهنم إذا جاءت رواياهتم على و فق روايات أهل املرتبة األوىل فهي مقبولة

  والتابعي هو من لقي صحابيا واحدا على األقل، وهم كذلك على مراتب. ـ43

ريق علو السند هو قلة عدد الرواة يف سلسلة اإلسناد بشرط االتصال، والنزول ضده، فإن كان العلو يف ط ـ44

ينتهي إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فهو العلو املطلق، وإن كان ينتهي إىل راو يف السند وهو من األئمة 

 . املشهورين فهو العلو النسيب

  ال عالقة ملسخلة العلو والنزول بالصحة والضعف. ـ45
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  مطلقا أو نسبيا.واشتد حرص املصنفني يف احلديث على انتقاء األحاديث العالية اإلسناد علوا  ـ46

واشتد حرص املتخخرين على تتبع طرق احلديث العالية اليت ال متر بخصحاب املصنفات املشهورة، فمن وقع  ـ47

                                 فهذا م ناه، فإن التقى ذلك الطريق  بالنسائيمثال من غري أن مير النسائي                       عال  للحديث الذي رواه          له طريق 

وإن التقى مع طريقه يف شيخ                              ه بعلو"، وهذا ي سمى املوافقة،يف شيخه قال "وافقت النسائيالعايل مع طريق 

                                                          شيخه أو من فوقه قال "وقع يل بدال عاليا"، وهذا ي سمى البدل.

له ساعي، فإن وقع   ـ ساعي مثال وهو عند الرتمذي بسند ت  ـ ويندر أن يروي أحد املتخخرين احلديث بسند ت ـ48

                    ساعي مس وه املصافحة.  ـ شاريا مثال وهو عند الرتمذي بسند ت                                       ذلك العلو مس وه املساواة، وإن كان سنده ع 

              دب ج، وإن روى                                            ي  الشيوخ، فإن روى كل منهما عن اآلخر فهو امل   ق   ـ وقد يروي الراوي عن قرينه يف السن ول ـ49

عمن دونه فهو رواية األكابر عن األصاغر، وإن اشرتك اثنان يف الرواية عن شيخ وتقدم موت أحدمها عن 

  احبه بفرتة طويلة فهذه رواية السابق والالحق.ص

 لراوي                           فهذا ي سمى املهمل، فإن كان لمبا مييزه عن أقرانه            ومل ينس ب ه فسماه إذا روى الراوي حديثا عن شيخ  ـ50

مزيد حدهم بخالشيخ املعين هبذا االسم، كخن يكون له  يتبنيل                  في رجع إىل القرائنأكثر من شيخ هبذا االسم 

  اختصاص.

                                                                                        وإن روى راو حديثا عن شيخ وكالمها ثقتان فسئل الشيخ عن احلديث فخنكره: فإن كان جازما ح مل على  ـ51

                                         وه م التلميذ، وإال ح مل على نسيان الشيخ.

  .ف يتكرر من أوله إىل آخره على ذلك الوصف                                            املسلسل هو السند أو احلديث الذي جييء يف سنده وص  ـ52
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سماع من الشيخ، والقراءة عليه، وكتابة الشيخ إىل التلميذ باحلديث، واإلجازة طرق التحمل واألداء: ال ـ53

 .            غري  املعز زة                                                                                      املعز زة باملناولة أو الوصية أو الوجادة، واإلجازة املقرتنة باإلخبار املعني، والوجادة، واإلجازة

                                                        ، فإن أجاز هذا امل جاز لغريه لريوي عنه تلك املرويات باإلجازة ضعففيها            غري  املعززة  باإلجازةالرواية  ـ54

  .وكلما تتابع النقل باإلجازة عن إجازة ازدادت وهنا على وهنازدادت ضعفا، 

ألفاظ األداء الدالة على االتصال: مسعت وحدثين وحدثنا، وأخربني وأخربنا وقرأت عليه، وكتب إيل،  ـ55

  .وأنبخني، ووجدت خبطه، وحنوها

                                                                                         ألفاظ األداء اليت ال داللة فيها ال على االتصال وال على عدمه هي قول الراوي قال فالن كذا وذكر  فالن  ـ56

                                                                                     كذا وحنو ذلك، وكثريا ما خيتصر راو ممن دونه مثل ذلك اللفظ فيقول عن فالن، وهي حمتم لة لالتصال 

لغين عن فالن فتدل بوضوح على عدم كر يل عن فالن أو بذ                 ح كي يل عن فالن أو وعدمه، وأما قول الراوي 

  .االتصال

                                                                       األداء احملتم لة ي قبل وي حمل على االتصال إذا كان الراوي غري موصوف بالتدليس أداء احلديث بخحد ألفاظ  ـ57

 أو اإلرسال وكان قد ثبت مساعه من شيخه ولو مرة. 

تفق ت قد الرواةأن يتحقق الباحث من أشخاص الرواة يف كل راو، ألن  ـ قبل دراسة السند ـ من الواجب ـ58

وإن اتفقت األمساء خطا واختلفت  ،املتفق واملفرتق ، وهذا بابتلف أشخاصهمختأمساؤهم وأمساء آبائهم و

  وإن اتفقت األمساء واختلفت اآلباء أو بالعكس فهو املتشابه. ،نطقا فهو املؤتلف واملختلف

وما دخلوه من البلدان، ثم بلداهنم        معرفة  هتم، و         وو فـ ي ا وسنوات والداهتم معرفة طبقات الرواة ومن املهم ـ59

  .                           تعديال ومراتب  اجلرح والتعديلأحواهلم جترحيا ومعرفة 
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                   ، ثم ثقة، أو ي حتج كخوثق الناس، ثم ثقة ثقة، أو ثقة حافظ ،: أرفعها الوصف بخفعلعلى مراتب التعديل ـ60

صدوق، أو ال بخس به، وأدناها شيخ، أو صاحل احلديث. واالحتجاج يكون بخهل املراتب الثالث حبديثه، ثم 

  .      األ و ل

كـخكذب الناس، ثم دجال، أو وضاع، أو  ،أو ما يف معناها ها الوصف بخفعلؤمراتب: أسواجلرح على  ـ61

لني، أو سيئ  هلهاوأسثم مرتوك، أو ذاهب احلديث، ثم منكر احلديث، أو جمهول، ثم ضعيف، كذاب، 

  .احلفظ، أو فيه مقال

  .، وهذا إذا مل يكن من املتساهلنيقبل التزكية من عارف بخسباهبا ولو من واحد  ـ وت ـ62

فهو يف أسهل مراتب اجلرح أو أدنى مراتب التعديل، أي هو لني أو صاحل تعديل وجرح إذا اجتمع يف الراوي و ـ63

  .احلديث

 كناه كثرت ن   وم  كنيته، يف لف  ـ اخت ن   وم  كنيته، امسه ن   وم  ني،  ـ كن   امل  وأمساء ني،   سم    امل  كنى معرفة املهم ومن ـ64

 واسم امسه اتفق ومن أمه، إىل أو جده إىل سب  ـ ن ن   وم  بالعكس، أو أبيه، اسم كنيته وافقت ومن نعوته، أو

، عنه والراوي شيخه اسم اتفق ن   وم ، شيخه شيخمع اسم  وأ شيخه اسمامسه و أو ،أو مع اسم جده أبيه

، ومعرفة الكتب باحللف أو بالرق ،أسفل ومن أعلى من املوايل ومعرفة واألنساب، واأللقاب الكنى ومعرفة

 املصنفة يف تراجم الرواة. 

 . معرفة آداب الشيخ والطالبومن املهم كذلك  ـ65

 . التحمل واألداء    سن معرفة من املهم و ـ66

 . ومساعه وإمساعه ومقابلته كتابة احلديث     صفة معرفة من املهم و ـ67
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ورود احلديث، ومعرفة سبب ، األطرافو العللوعلى املسانيد واألبواب  احلديث       تصنيف معرفة من املهم و ـ68

  .واهلل املوفق

 واحلمد هلل رب العاملني. 

ت من إجراء بعض وفرغ، 22/3/2010، املوافق 6/4/1431ثنني وكان الفراغ من كتابة هذا املختصر ليلة اال

صالح الدين بن أمحد اإلدليب حامدا  وكتبه، 2012/ 3/ 3، املوافق 1433/ 4/ 10التعديالت يوم السبت 

  ومصليا ومسلما.
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