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 يم بسم هللا الرحمن الرح

الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد هلل الذي 

، رب تمم بالخير، واختم لنا بالخير، بفضلك ومنك وكرمك يا بنعمته تتم الصالحات

  أكرم األكرمين.

والصالة والسالم على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد، وعلى آله وأصحابه 

والمتبعين لسنته، صالة وسالما تامين دائمين إلى يوم  وإخوانه، المهتدين بهديه،

  الدين.

صرت،    ـ             وب سطت واختفإن التصانيف في علوم الحديث قد كثرت، أما بعد، 

النظر،        نزهة   ه المسمى        ر وشرح     ـ            نخبة الف ك       كتاب                       من ألطف ما أ لف فيها         ورأيت  

شهور بابن حجر كالهما للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد الم

  .عليه رحمة هللا ،852العسقالني، المتوفى سنة 

      لكن  في هذا العلم، ه    ح       وشر  مختصرا           ، فأكتب  في الكتابة هأن أقتفي أثررأيت ف

، وقد في منهج األئمة المتقدمين على االختيارات التي أوصلني إليها البحث والنظر

هدي، فما يكون فيهما من فيها مع ابن حجر وقد أختلف، وحسبي أن أبذل ج       أتفق  

غير ذلك فمن ضعفي وإن يكن وله الفضل والمنة، صواب فبمحض توفيق هللا تعالى، 

وعجزي وتقصيري، وأسأل هللا تعالى أن يتقبل مني ما كان صوابا، وأن يغفر لي ما 

  كان خطأ، فما أردت إال الخير.

سميته ج على هذا المنهرا                      المولى جل جالله مختص  ثم إنني كتبت بتوفيق 

األنظار في  ه              وأسميه "متنز   ،، وهأنذا أشرع في كتابة هذا الشرح"منتخب األفكار"

يوم ال ينفع مال وال بنون  ماشرح منتخب األفكار"، سائال المولى تعالى أن ينفعني به

                         إال من أتى هللا  بقلب سليم.

 ـ طريقة تقسيم موضوعات الكتاب: 

في الخطوط العامة على منوال الحافظ ابن منتخب األفكار ومتنزه األنظار هما 

حجر رحمه هللا في نخبة الفكر ونزهة النظر، فتقسيم الموضوعات ال بد في مجمله 

في تقسيم  يمشي مع خط السير الذي سار عليه ابن حجر في النخبة والنزهةأن 

 . الموضوعات وتسلسلها

  :درايةحديث العلم رواية وعلم الحديث ـ 
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هو العلم باألحاديث المروية عن نبينا صلى هللا عليه وسلم  علم الحديث رواية

                                 أو في الس فر المكتوب سندا ومتنا،مع العناية بالجمع والضبط بالحفظ في الصدر 

الحديث        وعلم  والعناية باألسانيد العالية،                       جمع الطرق والروايات  العناية بويدخل فيه 

قيم من األحاديث المروية عن نبينا دراية هو العلم بما يعين على تمييز الصحيح والس

علم أصول الحديث، أو علوم الحديث، أو              هو ما ي سمى بلبه وصلى هللا عليه وسلم، 

 ويدخل فيه علم الجرح والتعديل. مصطلح الحديث، 

 ـ أول من صنف في علوم الحديث: 

ف في علوم الحديث هو اإلمام محمد بن إدريس الشافعي    ـ  أول من أعلمه صن

                                                       رحمه هللا، وذلك ضمن كتابه "الرسالة"، والذي هو أول ما ص نف  204سنة  المتوفى

  .فيما أعلم في أصول الفقه

أهم مسائل علوم الحديث هي جزء من أصول الفقه، ألن األدلة حيث إن وذلك 

                                                               للفقيه المستنب ط لألحكام أربعة، الكتاب والسنة واإلجماع والقياس.

وى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لم ر   ـ  وال يصح االستنباط من رواية ت

                                                                       يصح  سندها عنه، فمن دخل في بيان الصحيح من غير الصحيح فهو يتكلم في علوم 

  الحديث وأصول الفقه في آن واحد.

زي والحاكم والخطيب البغدادي والقاضي    م     ر     ه         الرام           مصنفات  ثم جاءت 

 643وري المتوفى سنة    ز     ر     ه      لش                                  ابن  الصالح عثمان بن عبد الرحمن ا      كتب  عياض، ثم 

ثم توالت والنووي والعراقي والزركشي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم، 

  فجزاهم هللا تعالى خير الجزاء.كتب العلماء والباحثين إلى زمننا هذا، 

  :المتقدمين والمتأخرينالعلماء اختالف المنهج بين ـ 

بيان مسألة هامة، يصعب على من ال بد قبل الخوض في مسائل هذا العلم من 

بصفة عامة اختالف المنهج تلكم هي مسألة في هذا الكتاب، يتقبل ما أن  يتفهمهالم 

  المتقدمين والمتأخرين.العلماء بين 

علم أصول الحديث له أئمته الكبار الذين شهدت لهم األمة بالتقدم واإلمامة في 

لحجاج ويحيى بن سعيد القطان وأحمد وهم األئمة المتقدمون، كشعبة بن اهذا العلم، 

وأبي حاتم وأبي زرعة  وعلي بن المديني والبخاري ومسلمابن حنبل ويحيى بن معين 

هم يمثلون هذا المنهج، مثالوهؤالء وأ وغيرهم،والدارقطني  سائي   ـ  والن ينالرازي

ثم ، لبالميل إلى التساه قليالعنه القرن الثالث ابتعدوا جاؤوا بعد ممن جماعة وهناك 
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ال ممارسة ، كتابة وتلخيصا ذا العلماشتغلوا بهن بعدهم أناس    م  جاء ازداد االبتعاد، ثم 

 . أكثرميلهم إلى التساهل ازداد ووتمحيصا، 

وهنا تبرز المشكلة التي ربما أسهمت إلى حد ما في تباين الفهم وتباعد المنهج، 

  .         إال ل ماما وهي أن المتقدمين لم يكتبوا منهجهم، ولم يشرحوا طريقتهم

هج من خالل نصوصهم نيستنبط المريقهم فعليه أن طلذا فمن أراد أن يسلك 

  التي تركوها لنا مبثوثة في مصنفاتهم.

في علوم الحديث بعد األئمة الكبار لم  االبتعاد عن المنهجوأود أن أشير إلى أن 

  ، ولكنه حصل بالتدريج.واحدة يحصل طفرة

إلى منهج المتقدمين،  من أكثر المتأخرين اقترابا هورحمه هللا ثم إن ابن حجر 

الذي ألفه في أواخر عمره ومات قبل أن  وخاصة في كتاب النكت على ابن الصالح

  ، فرحمه هللا رحمة واسعة وأجزل له األجر والمثوبة.يتمه

رف العقل اتباعلمعرفة الحق ال بد من ـ   : البعيد عن الهوى       الص 

 الغزالي اإلمام الكتاب هذه النبذة الرائعة من كالمن يدي هذا أن أقدم بيأود 

رف العقل اتباع أما: "إذ يقول االعتقاد في االقتصاد كتاب في هللا رحمه  فال       الص 

ى   ـ  يق اهم احق       الحق   هللا أراهم الذين تعالى هللا أولياء إال عليه    و         ولست   اتباعه، على        وقو 

 لم فإنهم ،!العلم باسم سمينرالمت من أيتهر ن   م         أكثر   ع    طب   بل! العوام     طب ع هذا أقول

 في فهم الدليل، تقليد المذهب تقليد إلى أضافوا بل التقليد، أصل في         العوام   يفارقوا

 بالسماع احق اعتقدوه ما نصرة في الحيلة طريق يطلبون بل الحق، يطلبون ال نظرهم

 ظهر وإن بالدليل، اظفرن قد قالوا اعتقادهم يؤكد ما نظرهم في صادفوا فإن والتقليد،

    ف     ـ  ق   ـ  ل   ـ       الم ت االعتقاد فيضعون شبهة، لنا عرضت قد قالوا مذهبهم ف      يضع    ما لهم

 الحق وإنما يوافقه، ما     كل   وبالدليل يخالفه ما     كل   بالشبهة وينبزون ،أصال بالتقليد

 ه       ونقيض   احق مقتضاه        ويسمي   الدليل إلى        وينظر   أصال اشيئ يعتقد ال أن وهو ضده،

 منذ        بأخالق   والتخلق اإللف بتقدم واالستقباح االستحسان منشؤه ذلك وكل ،طالبا

  .واسعة رحمة تعالىفرحمه هللا  بحثهم. فيأي  "في نظرهم"هنا قوله و ".الصبا

ألقول من خاللها لمن رحمه هللا هذه الكلمة من كالم اإلمام الغزالي         قد مت  

                                     من المقلدين التقليد  المحض  فدع  عنك     ت  ينظر في أبحاثي: أيها األخ القارئ، إذا كن

لن تجد فيها سوى التعب والعناء، وإذا كنت تطمح إلى درجة التعقل                  النظر في أبحاث  

، فما رأيت عليه دليال فخذه، وما رأيت فيه غير ذلك المستبصروالتفكر فاقرأ بعين 

  فدعه، وهللا يتوالني وإياك بهداه.
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 لسابقين، رحمة هللا عليهم أجمعين،علم األئمة اهأنذا أكتب مغترفا من بحار وـ 

، وهذا أوان الشروع في المقصود،                    ب  ما ييسره هللا تعالى        على حس  ال بالتقليد،  بالنظر

  :فأقول وباهلل التوفيق

 

  قلت في منتخب األفكار:

الحديث المروي عن نبينا صلى هللا عليه وسلم إما أن يكون له طريق ]ـ  1

، فما كان له طريق واحد فهو تصل الطرق المتعددة إلى حد الكثرة ، وقدأكثرواحد أو 

الطرق طرقه خرج عن حد التفرد، فإن تجاوزت  تعددتالذي تفرد به راويه، وما 

المشهور، وقد يطلق المتأخرون على ما كان له طرق  ثالثة فقد يطلقون عليه لفظة

  .[كثيرة اسم المتواتر

  أقول في شرح هذه الفقرة:

وي بها ومعرفة معنى السند:                       ع الحديث من حيث عدد  أنواـ                                          الطرق التي ر 

قد يكون له طريق واحد، أي سلسلة واحدة من                              من المعلوم البي  ن أن الحديث 

أو ن طريقهم، وقد يكون له طريقان، أو ثالثة، أو أربعة، منا الحديث    غ     ل                  الرواة الذين ب  

  وهكذا.أكثر، 

على الطريق الذي يصلنا منه رحمه هللا  اريالبخاإلمام وهذا مثال من صحيح 

  :الحديث

 عن مالك أخبرنا :قال يوسف بن هللا عبد حدثناقال اإلمام البخاري رحمه هللا: 

       رسول   نا      بايع   إذا كنا: قالأنه  عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد

  ".استطعتم فيما" لنا يقول والطاعة السمع على وسلم عليه هللا صلى هللا

عن  يوسف بن هللا عبد"هو إلى البخاري فالطريق الذي وصل منه الحديث 

 سلسلة الرواة الذين وصل "، وهوعمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك

  الحديث من طريقهم، وهو سند الحديث، وقد يقال له إسناد الحديث.

وما باسم خاص له طريق واحد  هل كان المتقدمون يسمون ماوهنا يرد سؤال، 

                                          وهل سم وا ما كثرت طرقه باسم خاص على اصطالح  ،؟خاصباسم له طريقان 

 لم أجد هذا في كالمهم.  ،؟مخصوص؟
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لكن ما ليس له إال طريق واحد يقولون تفرد به فالن، لإلشارة إلى أن القائل لم 

أنه لم يجده و ،الطريق إعالل هذا ذه الكلمةيجده من غير طريقه، وربما أراد القائل به

  .وقفة تأمل، فال بد من منه            طريق أمثل  من ـ على ضعف فيه ـ 

المروي في الصحيحين وغيرهما                                           ومن األحاديث التي تفرد بها الراوي الحديث  

 أنه التيمي إبراهيم بن محمد أخبرني :قال ،األنصاري سعيد بن حيىمن طرق عن ي

 على عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت :يقول الليثي وقاص بن علقمة سمع

 وإنما بالنيات األعمال إنما" :يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت :قال المنبر

عمر بن الخطاب رضي هللا  ـيما وصلنا ف ـ فقد تفرد بروايته ..".. نوى ما امرئ لكل

يم التيمي، ، وتفرد به عنه محمد بن إبراهالليثي                                 عنه، وتفرد به عنه علقمة بن وق اص

، وهذا يعني أن التفرد وقع في أربع طبقات يحيى بن سعيد األنصاريوتفرد به عنه 

  من طبقات السند.

في طبقة واحدة فهذا يعني أن الحديث ليس له إال طريق ولو وإذا وقع التفرد 

  .وقع التعدد في سائر الطبقات      وإن   واحد

رحمه هللا في نزهة النظر،  لها إسنادان ما ذكره ابن حجرومن األحاديث التي 

 أن هريرة أبي حديث من           والبخاري        أنس   حديث من الشيخان رواه مامثاله ]إذ يقول: 

 والده من إليه أحب أكون حتى أحدكم يؤمن ال" قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 شعبة قتادة عن ورواه صهيب،     بن   العزيز       وعبد   قتادة أنس عن ورواه ،"... وولده

     كل   عن ورواه الوارث،       وعبد   علية بنا إسماعيل العزيز عبد عن ورواه د،وسعي

  .[جماعة

 الحديث الغريب والعزيز والمشهور: ـ 

أستغرب ممن يقول إن أئمة هذا العلم يسمون ما ليس له إال طريق واحد 

على ما تفرد به غالبا غريبا، ألن المتتبع ألقوالهم يجد أنهم يطلقون لفظة الغريب 

في استعمالهم  ـأقرب فهي ال على ما تفرد به الراوي بإطالق، ، ما وي وفيه خللالرا

  .ال إلى معنى التفرد فإلى معنى الضع -

أو ثالثة طرق وأستغرب ممن يقول إن أئمة هذا العلم يسمون ما له طريقان 

وإذا جاءت هذه اللفظة في كالمهم فهي على ويندر أن يستخدمها المتقدمون، عزيزا، 

  نادر.على هذا الوجه عنى اللغوي، أي كأن مجيء الرواية الم

يذكره المتأخرون، أي إن الذي بالمعنى  في كالمهمفتأتي كلمة المشهور  وأما

  هذا الحديث لم يتفرد به راويه وجاء من طرق متعددة.
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  :تعدد الطرقمعرفة ـ 

ينة في متبا الطرقتكون  يعني التعدد في كل الطبقات، بمعنى أنتعدد الطرق 

كل الحلقات، أما إذا حصل فيها تداخل فهي من حيث الظاهر للمبتدئ طرق، وفي 

  الحقيقة هي من باب اختالف الرواية.

وي من طرق حديث "ن األمثلة على ذلمو  ه   ن     س     ح   الكالم بمنزلة عر     الش                         ك ما ر 

 عن عياش بن إسماعيلفقد رواه جماعة عن  ،"الكالم كقبيح ه       وقبيح   الكالم ن   س      كح  

عبد هللا بن  عن رافع بن الرحمن عبد عن اإلفريقي      ن ع مأ بن زياد بن الرحمن عبد

 عياش بن إسماعيل عن يجزرال الشامي سليمان بن هللا عبدورواه  ،امرفوع و     عمر  

 . امرفوع هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن عون بن هللا عبد عن

، ي صلى هللا عليه وسلمإلى النب نيقيطرأن لهذا الحديث هنا للمبتدئ  فقد يظهر

لذا في طبقة إسماعيل بن عياش تعدد،  في سندهله طريقان متباينان، إذ ليس لكن ليس 

 فإن لهذا الحديث طريقين عن إسماعيل بن عياش، وأما عن النبي صلى هللا عليه وسلم

من باب ، ال من باب اختالف الروايةهذا و ،في الحقيقة إال طريق واحد فليس له عنه

  .الطرقتعدد 

 الحديث المتواتر: ـ 

ما له طرق كثيرة فليس له اسم خاص وال حكم خاص عند المتقدمين، أما 

على خالف على الحديث الذي جاء من طرق كثيرة كلمة المتواتر وأطلق المتأخرون 

، ولم أجد أحدا من األئمة المتقدمين ذكر التواتر أو المتواتر بينهم في تحديد تلك الكثرة

  .لذي يستعمله المتأخرونبالمعنى ا

وجاءت هذه الكلمة في استعمال المتقدمين بالمعنى اللغوي، وهو المجيء واحدا 

فهم منها أنه يرويه واحد عن واحد، وربما بمعنى أننا نجده من طريق    ي  بعد واحد، وقد 

  بعد طريق، ولكن هذا ال يعني إطالقا كثرة الطرق.

                                  الصطالح!. فأقول: ال مشاح ة في االصطالح ة في ا    اح     ش     م  لكن ال قد يقول قائل: 

ض بيان أنت جديد تقوم بهصرح علمي تؤسس لبناء           إذا كنت                               ، أما إذا كنت في معر 

وال أن تضع لفهم طلحاتهم، فليس من حقك أن تغير مص هله وعلماؤهسبقك به أ      علم  

ي ما إذا لم تذكر أن المعنى عنكالمهم مصطلحات من عندك،  تريد أن ا مدهم هو غير                                س 

واإلشكاالت ، مع نفسك، أو مع مجموعة جاءت بعد أساطين هذا العلم تصطلح عليه

دمين بما فهم كالم المتق ونمن بعدك يحاولالناس يأتي ستكون كبيرة وكثيرة عندما 

  !!.المتأخرة ذكرته أنت من المصطلحات 
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  في منتخب األفكار: قلت

رد مج، ألن وي بها        التي ر   وال ارتباط بين صحة الحديث وعدد الطرق]ـ  2

 . [، فضال عن إفادة الجزم والقطعوال الحسن                          كثرة الطرق ال تفيد الصحة  

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 : وي بها                              صحة الحديث وعدد الطرق التي ر  العالقة بين ـ 

في مبحث المتواتر أن الخبر يصبح قطعيا أن يذكر المتأخرون من العجيب حقا 

ح بعضهم أنه                     ومن العجيب أن يرج    ،ر! كأن المسألة مسألة عدد!!إذا رواه عدد التوات

وهذا ينقضه الواقع قديما  ،يعني أن ما روي بعشرة أسانيد صار قطعيا!! ،عشرة!

مئة من الناس أو مئات مثال                                                  وحديثا، فقد يروي لك قصص  األطباق الطائرة الفضائية 

  القطع.              ك عندك درجة  ث ذل   د                                            وال يترجح عندك صدقهم في ذلك، فضال عن أن يح  

 :قال عليه رحمة هللا إلى هذا المعنى إذابن حنبل قد أشار اإلمام أحمد و

 نحو الطرق طلب ينكر وجعل. "ضعيفة         أحاديث  ! !اوجه ثالثين من احديث يطلبون"

شرح علل الترمذي البن سائل أبي داود لإلمام أحمد. م] ."به ينتفعون ال يءش": قالو هذا

 الطرق ب    لـ  تط كره إنمااإلمام أحمد أن رجب رحمه هللا إلى  [. وأشار ابنرجب

 على يحث كان فإنه المحفوظة الصحيحة الطرق وأما المنكرة،و الشاذةو الغريبة

  .طلبها

                                                                  والذي أقول به وأؤكده هو أنه ال ارتباط بين عدد الطرق التي ي روى بها 

أو ثالثون ويبقى الحديث وبين الصحة، فقد يكون للحديث عشرة طرق أو عشرون 

ل عليه هو عدالة الرواة                                                                          ضعيفا، وقد يكون له طريق واحد ويكون صحيحا، والمعو 

وضبطهم مع اتصال السند وسالمة الحديث من العلل ومن الشذوذ، وكلما كثرت 

ازدادت الرواية أو القرائن المؤكدة لثبوته الصحيحة أو القريبة من الصحة  هطرق

 هدلت القرائن على عدم ثبوتوإذا ، المرويذلك ة ثبوتا وازداد التأكد من صح

ولو كان مردودا األحوال وقائع  وأالنبوية الثابتة كمخالفته للقرآن الكريم أو النصوص 

وقع الشك في صحة فإن لم تكن داللة تلك القرائن قوية  ،كان ظاهر إسناده الصحة

  .التوقف في ثبوتهوروده وأدى هذا إلى 

التنبيه على أن قول العلماء إن هذا األمر مشهور أو قد  ومن المفيد هنا زيادة

                                                                   ر عن النبي صلى هللا عليه وسلم أو عن غيره فإنه ال يعني صحته عن المعزو      ه     ـ  ت    اش  

  إليه.
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 هي من شروط المتواتر؟:  للعلم اليقينيطرق الحديث إفادة ـ هل 

الذي  من أعجب الغرائب ما ذكره ابن حجر رحمه هللا في شروط المتواتر

 هذه جمع إذايصفه بأنه المفيد للعلم اليقيني، وذلك إذ يقول في نزهة النظر: "الخبر 

، الكذب على توافقهم أو تواطؤهم العادة أحالت كثير عدد :وهي - األربعة         الشروط  

 وانضاف، الحس انتهائهم مستند وكان، االنتهاء إلى االبتداء من مثلهم عن ذلك رووا

 إفادة تخلفت وما، المتواتر هو فهذا :- لسامعه العلم        إفادة   هم     خبر   يصحب أن ذلك إلى

  ".فقط مشهورا كان عنه العلم

                                                                  وإنما ي ستغرب ذلك ألن المقصود من مبحث المتواتر هو الوصول إلى معرفة 

 وليستاة،    ـ  وخ   ـ  ت                                                                      الخبر المفيد للعلم اليقيني، فإفادة المتواتر للعلم اليقيني هي نتيجة م  

  ، وهذا خلل كبير، فشتان بين الشرط وبين النتيجة!!.طالشروشرطا من 

 

 قلت في منتخب األفكار:

االستدالل باألحاديث يتوقف على البحث في أسانيدها ومتونها، وتبعا لذلك ]ـ  3

 . [ففيها المقبول وفيها المردود

 أقول في شرح هذه الفقرة:

                                     أنواع الحديث من حيث القـ بول والرد: ـ 

أمرا                                                   ي صلى هللا عليه وسلم أنه قال قوال أو فعل فعال أو أقر  إذا ثبت عن النب

                             ال يسع المسلم  أن يكون له فيه  ه،مدلولمن األمور فال يشك مسلم في وجوب العمل ب

ي رة،  ال يخالف في هذا أحد يؤمن بما جاء  ،                             وهو حجة على كل من يد عي اإلسالم          الخ 

صلى هللا عليه مة في وجوب طاعته ، فاآليات القرآنية الكريفي كتاب هللا عز وجل

  .والتحذير من مخالفة أمره كثيرة مشهورةوسلم 

الثابتة عنه صلى هللا عليه  لكن ما السبيل إلى معرفة أقواله وأفعاله وإقراراته

  .؟؟وسلم

قطعي الثبوت عنده، وأما من لم يكرمه فهو فما رآه وسمعه منه  صحبهأما من 

عنه،  واروالذين صحبوه والرواية عن إال ه فليس عنده هللا تعالى برؤيته والسماع من

وإذا نزلنا درجة فال بد له من أن يروي عمن يروي عمن روى عنه، وهكذا، وهذا 

  هو اإلسناد.
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أن شيوخهم يجتمعون بالنبي صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته قوم ظن وقد 

مرتبة لم تكن ويحدثهم بأحاديث وأنه يصحح لهم الصحيح وينفي ما عداه، وهذه 

                                      لهم أمور ووقائع كانوا أحوج  ما يكونون        حدثت   حابه األخيار وآله األطهار، ألنهألص

الستنباط األحكام من الكتاب جتهدوا لم يكن أمامهم إال أن يإلى معرفة الصواب فيها، ف

حصلت حروب ونزاعات حصدت أرواح اآلالف، ولو كان أحدهم يجتمع ثم ، والسنة

وذاع عليه وسلم ويخبره بما هو الحق ألخبر به الناس والنتشر بالنبي صلى هللا 

، فلم يبق إال الوقوف عند الروايات المروية شيء بينهم، ولكن لم يكن من ذلك

  وتمحيصها، كما فعل خيار األمة عبر القرون.

وإذا لم يبق أمامنا إال األحاديث المروية بأسانيدها فال بد من دراستها لتمييز ما 

  .لم يثبت، والدراسة ال بد أن تشمل السند والمتنثبت عما 

                                                                     فأما األئمة المتقدمون فكانوا ينظرون في الراوي إلى حاله من حيث الصدق  

واالنسجام مع اآليات القرآنية الكريمة وما                  من حيث التوافق   واالستقامة وإلى مروياته

  ثبت لديهم عن النبي صلى هللا عليه وسلم.

ه من حيث المعنى، وأما القول فال بد أن    ـ  ق   ـ  واف   ـ  بد أن يكون تفالفعل واإلقرار ال 

وال النبي صلى هللا عليه وسلم وأسلوبه،                مما يشبه كالم   -زيادة على ذلك  -يكون 

  .حسن معناه يكفي فيه

النظر في األحاديث المروية تؤدي إلى تقسيمها إلى قسمين، ألنها إما          ونتيجة  

إلى درجة القبول أو أن ال تصل، فالقسم األول ـ يير حسب الضوابط والمعا ـأن تصل 

  المردودة.األحاديث الثاني هو القسم هو األحاديث الثابتة، وتسمى المقبولة، و

 

  قلت في منتخب األفكار:

فالمقبول هو الذي يغلب على الظن ثبوته بعد دراسته سندا ومتنا، وقد ]ـ  4

دة ى غلبة الظن    و     ـ  تق ل إلى ما يشبه اليقين، أو إلى اليقين، وهذه صيف                   بالقرائن المعض  

 . [والمردود بخالفه ،المرتبة األخيرة هي ما يسمونها ما يفيد العلم

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ درجات الحديث المقبول: 

عن بالسند درجات، فأدناها ما يغلب على الظن ثبوته على الحديث المقبول 

         ال ي شترط أو الحسن ي أن ما نحكم له بالصحة النبي صلى هللا عليه وسلم، وهذا يعن



11 
 

المحدث في هذا يشبه عمل القاضي، فالقاضي                                  فيه أن يكون مقطوعا بصحته، وعمل  

وهو يتحرى غاية الدقة في العمل بها  ،العدل عنده ضوابط ومعايير في طرق اإلثبات

بذل كل بعد  -أن يجزم ال يستطيع  وإذا حكم ألحد الخصمين فإنهللوصول إلى الحق، 

هو الحق في حقيقة األمر، ونقول إنه حكم بالحق من حيث بأن ما يحكم به  -جهده 

       إصابة  إنه حكم بالحق من حيث                                                  العمل  بما أوجبه هللا تعالى عليه، وال نستطيع أن نقول 

  .الحال في واقع حقيقةال

عن أم سلمة زوج وقد روى اإلمام مالك في الموطأ والشيخان في صحيحيهما 

وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم  ،إنما أنا بشر"قال:  هصلى هللا عليه وسلم أن النبي

نه، فمن قضيت له أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع م

 ". فال يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار بشيء من حق أخيه

كون أقوى في ثبوته مما لو فإن غلبة الظن تمقبوالن فإذا كان للحديث إسنادان 

وقد تزداد الطرق كان له إسناد واحد، ولكنه ال يصل بهما لمرتبة الجزم والقطع، 

دة بالقرائن                              إذا كثرت الطرق الصحاح المؤي  فتصل إلى ما يقرب من مرحلة الجزم، ف

دة  ةفيدوالقطع الم مرتبة الجزمأعلى درجات الصحة، وهي فإنه يصل بها إلى           المعض  

 فليتبوأ متعمدا يعل كذب منكحديث "تفيد العلم، إنها وهي التي يقولون فيها ، ليقينل

  ".النار من ه      مقعد  

 حجية الحديث الذي حاز درجة القبول: ـ 

إثبات عقيدة  إال فيوغيرها، الحديث المقبول حجة ويجب العمل به في األحكام 

الحتياط في مسائل ، وذلك لالقطعية الثبوتنصوص القرآن والسنة  أصل فيليس لها 

                                                                   العقائد، وي حتج بمطلق المقبول في تفاصيل عقيدة ثبت أصلها بنص قطعي.

                                                       لالحتجاج في مسائل العقائد بغير القطعي الحتج  كل فريق بما  تح الباب   ـ  ولو ف

                                                                     يصح لديه وإن لم يصح  عند الفريق اآلخر، وألد ى هذا إلى أن يكفر المسلمون 

                                             بعضا وأن يبد  ع بعضهم بعضا، وفي هذا إثم كبير  بعضهم بعضا وأن يضلل بعضهم

والتدابر بين                                                  يلزم من االحتجاج في العقيدة بغير القطعي التهاجر  ، إذ وخطر عظيم

 الالزم بطالن ومن الالزم      صحة   الملزوم صحة من يلزم نهالمسلمين، والقاعدة تقول إ

لتهاجر الذي هو الالزم ، واله ، وذلك االحتجاج ملزوم، والتهاجر الزمالملزوم       بطالن  

 فيجب أن يكون الملزوم وهو ذلك االحتجاج باطال. اإلثم من لما فيه باطل 

ي ة الحديث الصحيح في العقيدة بإطالق يومن الغر                                                             ب أن بعض من يقولون بح ج  

التنصل من األخذ به،  ونيحاول مفإنه محديثا صحيحا ال يوافق مذهبه واإذا وجد

ب  وما ب ع د ، وهذا تناقض. األسباب الواهية رده من في سبيل  ونويسلك                                    ما ق ر 
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بمعنى إفادة العلم اليقيني، غالبا ـ عند جمهور العلماء ـ ستعمل إفادة العلم    ـ  وتـ 

 ستعمل بمعنى إفادة العلم مطلقا بما يشمل اليقيني والظني، وقد يحصل من هذا   ـ  وقد ت

فال بد من التنبه في المعنى، ، وليس هو اختالفا التغاير في االستعمال خالف لفظي

قد يقول بعض العلماء من الفريق األول إن الحديث الصحيح ال يفيد العلم إذ لذلك، 

، وال اختالف بعض أهل الفريق الثاني هذا الكالم ويستغربه غاية االستغراب       فيرد  

  .بينهما على الحقيقة

 مراتب الحديث المردود: ـ 

ها ما يغلب على الظن عدم ثبوته عن عال، فأعلى مراتبالحديث المردود 

                                                                        النبي صلى هللا عليه وسلم، وهذا يعني أن ما نحكم عليه بالضعف ال ي شترط فيه أن 

المحدث في هذا يشبه عمل القاضي، فالقاضي العدل                            يكون مقطوعا ببطالنه، وعمل  

وهو يتحرى غاية الدقة في العمل بها  ،في طرق اإلثبات          ومعايير               عنده ضوابط  

بعد بذل  -أن يجزم وإذا حكم على أحد الخصمين فإنه ال يستطيع صول إلى الحق، للو

بأن ما حكم به هو الحق في حقيقة األمر، ونقول إنه حكم بالحق من حيث  -كل جهده 

                                                                             العمل  بما أوجبه هللا تعالى عليه، وال نستطيع أن نقول إنه حكم بالحق من حيث إصابة  

  الحقيقة في واقع الحال.

فالمظنون أنه غير ثابت عن النبي صلى هللا كان إسناد الحديث ضعيفا  إذاو

فإذا كان المتن  ،فإن غلبة الظن تقضي بعدم ثبوتهفإذا كان في متنه غرابة عليه وسلم، 

باستحالة صدوره عن النبي صلى  صل إلى ما يقرب من مرحلة الجزمفإنه يمنكرا 

الستحالة صدوره دة     ـ   ؤكالقرائن المها بت    ـ  واحتفاشتدت النكارة ، فإذا هللا عليه وسلم

 بكذبهوالقطع  الجزموهي مرتبة  الضعف، تبامر ى     أوه  فإنه يصل بها إلى عنه 

  .وهو الحديث الموضوع، وبطالنه

 الحديث الذي ال يغلب على الظن إلحاقه بالمقبول وال بالمردود: ـ 

بت كذبه أو انعدام مقبول، وإذا ثالحديث ه ف   ـ                               إذا ثبت صدق  ناقل الحديث وضبط

مردود، وإذا لم يثبت ال هذا وال ذاك فال بد من تطلب القرائن، فإذا  الحديثضبطه ف

 العمل عن    ف      ـ   ق     ـ و  ت فإذا                                                         وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به، وإال في توقف فيه، 

  .القبول توجب صفة فيه وجد   ـ  ت لم لكونه بل الرد، صفة لثبوت ال كالمردود، صار به

 

 قلت في منتخب األفكار:
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صحيحا أو حسنا، والصحيح قد يكون صحيحا كون الحديث المقبول قد ي]ـ  5

 . [لذاته أو لغيره

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ أنواع الحديث المقبول: 

وقد يكون قريبا من قد يكون صحيحا  -في الدرجة الدنيا منه  -الحديث المقبول 

                           لهذه المرتبة، وقد ي قال له ع الشروط المعتمدة استجمفالصحيح هو الذي الصحيح، 

  عند اإلطالق.في كثير من األحيان حينئذ الصحيح لذاته، وهو المراد بهذه الكلمة 

الصحة فيرتقي إليها بالمعضدات، وقد درجة قريبا من الحديث إسناد وقد يكون 

                              ي قال له حينئذ الصحيح لغيره.يطلقون القول بصحته، وقد 

إلى درجة الصحة فهو  ـفي غلبة الظن  ـن ذلك ولكنه قريب فإذا كان دو

  الحديث الحسن.

ما هو نوع واحد،  - من طريقة المتقدمين يظهرما حسب ـوالحديث الحسن 

                                                      الحسن لغيره، وعلى هذا فال وجود لما ي سمى بالحسن لذاته،                      ي سمى عند المتأخرين ب

تي بيانه قريبا في مبحث الحديث ، كما سيألترمذيااإلمام كالم مع وافق تهو الموهذا 

  .الحسن إن شاء هللا

والحديث المقبول سواء أكان صحيحا أو حسنا هو حجة في األحكام، بخالف 

، وخاصة في تعضيد ما                                                     الضعيف، فإنه ليس بحجة، وي ستأنس به إذا لم يشتد  ضعفه

  .ثبت من الموقوف على الصحابة

 

 قلت في منتخب األفكار:

العدالة ن بيمعروفكان رواته في سلسلة اإلسناد ه هو ما الصحيح لذات]ـ  6

من العلة القادحة ومن  السالمةومع اتصال السند ضبط البالصدق والدالة على 

 . [، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه األوصافالشذوذ

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ الحديث الصحيح لذاته: 

  ه خمسة:الشروط المطلوبة للحصول على درجة الصحيح لذات
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أن يكون الرواة في سلسلة اإلسناد معروفين بالعدالة الدالة على  :الشرط األول

ويغلب على اجتناب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر،  هااألصل فيوالصدق، 

 الظن أن من يتورع عن هذا فإن ورعه يحجزه عن الكذب، بخالف غيره. 

كثيرا ما يضيفون إذ ، من هذا ثركعلى ما هو أ وكثيرا ما أطلقوا لفظة العدالة

ه يثير إشكاال كبيرا، فإن هذا في شروط العدالةإذا أدخلنا السالمة من البدعة، و اشتراط

بل كثير من تتهم غيرها من الطوائف باالبتداع، من طوائف المسلمين كل طائفة  ألن

عهم      ويد  المسلمين  شملوهذا يمزق سواها بذلك،  نفرق الطائفة الواحدة قد تتهم م

، فاألولى التعبير بالعدالة الدالة على الصدق، فمن كان عنده اإليمان الذي      مذر        شذر  

يحمله على فعل الواجبات ومنها الصدق ويردعه عن فعل المحرمات ومنها الكذب 

  .فهذا هو المطلوب

في كتب الجرح والتعديل وجد أئمة أهل السنة كثيرا ما يوثقون           ومن نظر  

المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو النواصب، وهذا بخالف منهج  الراوي ولو كان من

  علماء بعض الفرق الذين يشترطون في الثقة أن يكون على مذهبهم.

أن يكون الرواة في سلسلة اإلسناد معروفين بالضبط، وهو  :الشرط الثاني

نزهة قال الحافظ ابن حجر في ال .حفظ الحديث في الصدر أو بالكتابة إلى وقت األداء

 متى استحضاره من يتمكن بحيث سمعه ما ت   ب     ـ  يث أن وهو: صدر ضبط :والضبط"

  ".منه يؤدي أن إلى ه   ح       وصح   فيه سمع منذ لديه صيانته وهو: كتاب وضبط، شاء

                                                                فإذا أخذ الراوي في أي طبقة من طبقات السند الحديث  من شيخ ال يضبط 

اءته عليه هباء، وكثير من الرواية ال ضبط صدر وال ضبط كتاب فسماعه منه وقر

، فيشترون نسخا من السوق ويقرؤون على من طالب العلم اليوم عن هذا غافلون

، !سماعأو ال ض   ر       الع  ظانين أنهم تلقوا الحديث بأو يقرأ هو لهم عنده إجازة بالكتاب 

وال يدرون أن الشيخ في هذه الحالة غير ضابط لما تحمله من شيخه ـ إن كان تحمله 

  .                       ال ضب ط  صدر وال ضبط كتابصحيحا ـ 

ن يكون كل راو في سلسلة اإلسناد ممن يغلب بأ اتصال السند :الشرط الثالث

تلقى الحديث من المذكور فوقه، ألنه لو لم يكن كذلك لكانت السلسلة  على الظن أنه قد

أحد الرواة قد تلقى الحديث من راو غير مذكور في وفي تلك الحالة يكون منقطعة، 

، والمجهول قد يكون من أوثق عندنا وإذا لم يكن مذكورا فمعناه أنه مجهولالسند، 

الناس وقد يكون من أضعف الناس، وإذا كان كذلك في االحتمال فال يصح االحتجاج 

                                                                   به، لضرورة االحتياط، صيانة  لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أن يدخل 

  فيه ما ليس منه.
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قد خالفه الراوي  أن يكون ي، وهن العلة القادحةالسالمة م  :الشرط الرابع

  .في الوثاقة           الذي خ ولف دونالذي خالف  كانوإن وأحيانا حتى  ،غيره من الثقات

فإذا روى الراوي الثقة عن شيخه حديثا بسنده إلى رسول هللا صلى هللا عليه 

ا إلى الصحابي من قوله ثقة آخر وسلم ورواه  أو فعله                                                عن ذلك الشيخ بالسند معزو 

رواية الراوي الثقة الذي عزا                                                   في حكم بترجيح نسبته إلى الصحابي، وهذا يعني إعالل  

  ها.   ـ  النبي صلى هللا عليه وسلم وتضعيف الحديث إلى

غيره الثقة عن شيخه حديثا متصل اإلسناد ورواه  وكذلك فإذا روى الراوي

لـ   جيح اإلرسال من الصحة ون المتصل بالمرسل، فينتقل الحديث بتر                  مرسال فإنهم يع 

  إلى الضعف.

 ،مدخل فيها للجرح ليس أوجه من الحديث علل   ي   وإنما"الحاكم:  هللا عبد أبو قال

 يحدثوا أن الثقات أحاديث في كثري الحديث وعلة ،     واه   ساقط المجروح حديث فإن

 الحفظ عندنا فيه والحجة ،معلوال الحديث فيصير علمه عليهم فيخفى علة له بحديث

  ."غير ال والمعرفة فهموال

  :، وبالمثال يتضح المقالمثال على اإلعالل

موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح السمان  قال حدثنيروى ابن جريج 

 مجلس في جلس من" قالأنه  وسلم عليه هللا صلى النبي عن هريرة أبيعن أبيه عن 

 ال أن أشهد وبحمدك اللهم سبحانك ذلك مجلسه من يقوم أن قبل فقال لغطه فيه فكثر

 سىرواه موو ،"ذلك مجلسه في كان ما له ر    غف   إال إليك وأتوب ستغفركأ أنت إال إله

 بن عونالتابعي الثقة  عنبن أبي صالح  سهيلبن خالد عن  هيب   و   عنبن إسماعيل 

وجاء الطريق الثاني ـ عند  .موقوفا عليه قولهبن مسعود الهذلي من  عتبة بن هللا عبد

عن سهيل  هيب   و  ـ هكذا: "عن وأحد الموضعين في تاريخ بغداد اإلرشاد  الخليلي في

وهذا ال  بالرفع واإلرسال،، "وسلم عليه هللا صلى النبي عنعن عون بن عبد هللا 

رفوع بالموقوف أو المتصل بالمرسل مالحكم في إعالل الإذ من اإلعالل شيئا، يغير 

 . واحد

، وصرح 150سنة  ماتثقة مدلس  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مكي]

سهيل بن أبي صالح مدني . 141سنة  ماتثقة مدني . موسى بن عقبة هنا بالسماع

. ذكوان أبو صالح السمان مدني ثقة 138سنة  ماتصدوق فيه لين تغير حفظه بآخره 

وهيب . 223سنة  ماتموسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة . 101سنة  مات

د هللا بن عتبة سنة. عون بن عب 58تقريبا وعاش  167سنة  اتمبن خالد بصري ثقة 

  .[تقريبا 115سنة  كوفي ثقة مات
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علم  بعيد عنوهو الثابتين عن سهيل بن أبي صالح فمن وقف على الطريقين 

عن سهيل، ويقول لعل سهيال سمع الحديث من أبيه عن  يهماكل هماالعلل فإنه يصحح

ه وسلم ومن عون بن عبد هللا من قوله، ويقول أبي هريرة عن النبي صلى هللا علي

  يرويه مرة هكذا ومرة هكذا!. سهيلربما كان 

                                                             من المستبعد أن يكون  سهيل قد سمع الحديث من أبيه يرويه عن أبي لكن 

                                                                   هريرة عن رسول هللا عليه الصالة والسالم ومن عون بن عبد هللا من قوله فيروي ه 

إما عادة بمثل هذين الوجهين فإنه يرويه مرة هكذا ومرة هكذا، ألن من سمعه 

وإما بالوجه المسند إذا أراد االقتصار على أحدهما، لذا مجموعين بالوجهين كليهما 

فاالحتياط يوجب وإذا كان ذلك كذلك ، الوجهين إال بأحدسمعه لم يسهيال  الظاهر أنف

األعلى بأنه      د ر  ما فيه القعلى         الحكم  يوجب و ،األدنى    ر        القد  ما فيه على           االقتصار  

نة                                         ن رواه عنه موقوفا على التابعي وتخطئة     م          رواية          تثبيت  إنه يوجب أي ، خطأ      مظ 

 من رواه عنه مسندا. 

عن سهيل، هنا النقاد ال يثبتون الوجهين المرويين علماء الحديث ولهذا فإن 

وي عن سهيل مسن دا. أحدهما بأنه أخطأ فيه راويه، ويحكمون على  ذه وه                              وهو الذي ر 

  بعض أقوالهم في ذلك:

التاريخ األوسط و . ]التاريخ الكبير"حديث وهيب أولى"قال اإلمام البخاري: 

  للبخاري[.كالهما 

 أقبل حتى دعني: وقال عينيه بين ل     فقب  وجاء اإلمام مسلم إلى اإلمام البخاري 

 أبي    ث  يحد...  علله، في الحديث وطبيب المحدثين       وسيد   األستاذين أستاذ يا رجليك

: البخاري قالف. علته؟ ما المجلس كفارة في وسلم عليه هللا صلى النبي عن هريرة

 حدثنا وهيب حدثنا إسماعيل بن موسى به حدثنا معلول، أنه إال مليح، حديث هذا"

 من سماع عقبة بن لموسى      ي ذكر ال فإنه أولى، هذا ،قوله هللا عبد بن عون عن سهيل

مسلم  لم يعترضو [.في معرفة علماء الحديث للخليلي . اإلرشاد]تاريخ بغداد ."سهيل

 إال يبغضك ال":                                   بل أقر  له بالتقدم في المعرفة وقال، اإلعالل في هذالبخاري على ا

كذلك بهذا وأقر الخطيب البغدادي والخليلي ". مثلك الدنيا في ليس أنه وأشهد حاسد،

  .ولم يعترضا بشيء

]الضعفاء الكبير  ."أولى هذا": وهيبالطريقين وقال عن طريق  العقيلي ذكر

            للع قيلي[.

 عليه هللا صلى النبي عن هريرة أبي عن صالح أبي حديث عن الدارقطني سئل

" وبحمدك اللهم سبحانك يقوم أن قبل فقال لغطه فيه كثر مجلس في جلس من" وسلم
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 م،   ه     و   وفيه عقبة، بن موسى عن جريج ابن به ث    حد  ": حنبل ابن أحمد قال]: فقال

  ]العلل للدارقطني[. .[أحمد قال كما والقول. "وهيب قول والصحيح

 موسى عن جريج ابن رواه حديث عن زرعة وأبا أبي سألت: حاتم أبي ابن قال

 عليه هللا صلى النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن عقبة بن

 اللهم سبحانك يقوم أن قبل قال ثم لغطه فيه كثر مجلس في جلس من" قالأنه  وسلم

 موقوفا، هللا عبد بن عون عن سهيل عن وهيب رواه خطأ، هذا": فقاال ،"وبحمدك

  ."أصح وهذا

 موسى عن جريج ابن ذكر أبو عبد هللا الحاكم حديث كفارة المجلس من طريق

 عليه هللا صلى النبي عن هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل عن عقبة بن

. "فاحشة علة وله ،الصحيح شرط من أنه      يشك   لم تأمله من حديث ذاه": قالو وسلم

وذكر قصة مجيء مسلم إلى البخاري واستفادته علة هذا الحديث منه. ]معرفة علوم 

، وأقر ابن حجر ونقل ابن رجب في شرح العلل كالم الحاكم وأيده الحديث للحاكم[.

 . إعالل الحديث في النكت

 ين                  وأبا حاتم الرازي  وأبا زرعة والبخاري ومسلما فأنت ترى أن اإلمام أحمد 

قد أعلوا الرواية وأبا يعلى الخليلي والخطيب البغدادي والحاكم                      والع قيلي والدارقطني 

ووافقهم ابن رجب وابن حجر، وأشار  .بعدهم ؟!!          ن الناس                          المرفوعة بالموقوفة، فم  

 الترمذي إلى إعالل هذا الطريق كما سيأتي. 

 فيه مشى إنما الحديث بصحة حكم من كل"في كتاب النكت: قال ابن حجر 

 وهو ،صحيحه في أخرجه فإنه حبان ابن حاتم وكأبي ،كالترمذي ،اإلسناد ظاهر على

 فضائل في المذكور الحديث كون سيما وال النقد، باب في بالتساهل المعروف

  ."عمالاأل

ار إلى إعالله أشرواه ولكن الترمذي لم يصحح الحديث من هذا الطريق، بل 

 ،صحيح حسن حديث هذا ،وعائشة برزة أبي عن الباب وفيفقال عقب تخريجه: "

 ". الوجه هذا من إال سهيل حديث من نعرفه ال ،الوجه هذا من غريب

سقط هذا القول من " إعالل لهذا الطريق، وربما الوجه هذا من غريبوقوله "

المزي الحديث في  حيث ذكرنسخة ابن حجر، ألنه قد سقط كذلك من نسخة المزي، 

تحفة األشراف ونقل تعقيب الترمذي بقوله "حسن صحيح" مقتصرا عليه، ولو كان 

لذكره، ألنه ذكر مثل هذه التتمة في عشرات  "في نسخته "غريب من هذا الوجه

  .األخرى المواضع
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 ؟: هذا أصح"قول الحفاظ في باب اإلعالل "ما معنى ـ 

أن قول الحفاظ في باب  ، هيبكتب علل الحديث له صلةا من ههنا فائدة يعرفه

كما يظنه البعيدون عن علم علل عني أن ما يقابله صحيح، يهذا أصح" ال اإلعالل "

عني أن المقابل له معلول، وظهر هذا جليا في قول أبي حاتم وأبي يبل األسانيد، 

ح عن الطريق الراجح إنه أصح وعن مقابله إنه خطأ، ولم يقوال هذا أصزرعة 

البخاري "حديث وهيب أولى" وقال عن مقابله اإلمام ، وكذا في قول واآلخر صحيح

  ولعل معظم المشتغلين بعلم الحديث اليوم عن هذا غافلون. .، فتدبرمعلول

 وال بد هنا من وقفة تأمل: ـ 

من بها اإلمام البخاري هذا الحديث                                           لو لم يعلم اإلمام مسلم بالرواية التي أعل  

لو لم يعلم اإلمام البخاري فالظاهر أنه كان سيحكم له بالقبول، بل ريرة طريق أبي ه

وهذا  هو بها فالظاهر أنه كان سيحكم له بالقبول كذلك، ه   ـ  نفسه بالرواية التي أعل

اإلمامان البخاري ومسلم وسائر  ارتضاهيرشدنا إلى ضرورة إعمال المنهج الذي 

تضوه وأقروه حاكما ل هذا المنهج الذي ار                                    كبار األئمة النقاد رحمهم هللا، وإلى جع  

  على أحكامهم الجزئية.

 إعالل الحديث من طريق صحابي ال يعني أنه معلول بكافة طرقه: ـ 

يعني أنه ينبغي التنبه إلى أن إعالل حديث أبي هريرة في كفارة المجلس 

ل يص له طرق أخرىفال يعني أنه معلول بكافة طرقه، معلول من طريق أبي هريرة و

 :بمجموعها إلى درجة الصحة

 عبد الفضل أبو اإلسالم شيخ شيخنا ذكرقال ابن حجر في آخر فتح الباري: "

 البن الحديث علوم على جمعها التي النكت في الحافظ العراقي الحسين بن الرحيم

 على زائدة سبعة عدتهم الصحابة من جماعة رواية من ورد الحديث هذا نأ الصالح

 طرقه تتبعت وقد ،حياءاإل ألحاديث تخريجه على ذلك ببيان وأحال ،         الترمذي   ذكر من

 ".نفسا عشر خمسة فكملوا آخرين خمسة رواية من فوجدته

رواه اإلمام أحمد من طريق يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن الهاد عن  قدهذا و

 يزيد بن عبد هللا بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم.

 سنده جيد. و

ورواه اإلمام أحمد والدارمي وأبو داود والطبراني في الدعاء من طرق عن 

حجاج بن دينار وهو ثقة فيه لين، عن أبي هاشم الواسطي وهو ثقة، عن أبي العالية 
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فيع بن مهران وهو ثقة يرسل توفي سنة  تقريبا، عن أبي برزة األسلمي نضلة  93                                     ر 

 النبي صلى هللا عليه وسلم. عن ،65بن عبيد المتوفى بعد سنة 

محمد بن عجالن عن مسلم بن أبي من طريق ورواه النسائي في السنن الكبرى 

ورواه حرة وداود بن قيس عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم. 

بن أبي حرة مسلم ]العقيلي من طريقين عن داود بن قيس عن نافع بن جبير مرسال. 

 .[وسائر الرواة ثقات ،في الثقات ذكره ابن حبان

تونسي عن عروة لورواه الطبراني في الدعاء من طريق خالد بن أبي عمران ا

  بجموع هذه الطرق. الحديث صحيحف .، وسنده جيدعن عائشة مرفوعا

 على اإلعالل عند األئمة: وهذا مثال آخرـ 

ويختالف وفي سنده ا" له صيام فال الفجر قبل الصيام ع   م      يج   لم من" حديث      ر 

 : بالوقفو بالرفع

     بن   ويحيى لهيعة بن هللاعبد  عن وهب بن هللا عبد افرواه بالرفع الرواية فأما

 بن يحيى عن جماعة اورواه لهيعة، بن هللا عبد عن موسى بن حسن اورواه أيوب،

 عن الزهري عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن كالهما أيوب،

 وبعض الطرق، بعض في كماوهذا  حفصة، عن أبيه عن عمر بن هللا دعب بن سالم

 كلهاهذه و حفصة، أو عمر ابن فيها ليس وبعضها الزهري، فيها ليس الطرق

 عن جريج ابن عن الرزاق عبد عن النيسابوري األزهر بن أحمد رواهو. مرفوعة

  .مرفوعا به الزهري

 صدوق أيوب بن يحيى .         التلقين   قبولهلولضعف حفظه  عليه       ي عتمد ال لهيعة ابن]

 ساء صدوق األزهر بن أحمد. 135 سنة توفي ثقة مدني بكر أبي بن هللا عبد. لين فيه

  .[كبر لما حفظه

 الزهري عن تسعة افرواه هللا عبد أخيها أو حفصة على بالوقف الرواية وأما

 الطرق ههذ وأحد ،موقوفا نحوه به عمر بن هللا عبد بن حمزةعن أخيه  أو سالم عن

 عن الرزاق عبد عن الذهلي يحيى بن ومحمد غيالن بن محمودهو من رواية الثقتين 

في كون  ختالفاالف ولذا ثقتان، عمر بن هللا عبد ابنا وحمزة سالم. الزهري عن معمر

 .مؤثر غيرالرواية عن سالم أو عن حمزة اختالف 

 .موقوفا عمر ابن عن نافع عن عمر بن هللا وعبيد مالك ورواه

زق فمن م       ر   :يلي ما له اتضح وإمعان بدقة الحديث تخريج في ونظر العلل       فه 
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 .عليهما       ي عتمد وال بحجة ليسا لهيعة وابن أيوب بن يحيى أن

 بما معلول بالرفع جريج ابن عن الرزاق عبد عن األزهر بن أحمد طريق وأن

 األزهر بن مدأح أن الواضح من إذ بالوقف، معمر عن الرزاق عبد عن الثقتان رواه

       ي قارن ال ألنه الحديث، رفع وفي الرزاق عبد شيخ تسمية في الرواية هذه في أخطأ

 !.بكليهما؟ فكيف الثقتين، ذينك بأحد الحفظ في

 .بمرفوع وليس موقوف أنه الحديث هذا في الصواب وأن

 هذا من المرفوعة الرواية في                 وأقوال م ن بعدهم  العلماء أقوال اختلفت وقد هذا

 فقد طريقتهم على ومن العلل علم في الراسخون المتقدمون األئمة فأما ديث،الح

 اإلعالل منهج عن هم       وأبعد   لإلعالل، يتعرضوا ولم قبلوهاف المتأخرون وأما أعلوها،

 . األندلسي حزم ابن هو

 :في هذا الحديث المتقدميناألئمة  كلمات بعض

 هذا ذكر هللا عبد أبا سمعت         ن  حنبل:اب       أحمد  أبي عبد هللا         اإلمام   تلميذ األثرم قال

 التحقيق تنقيح في كما. ]يثبته لم فكأنه ،!أيوب؟ بن يحيى رفعه قد له فقلت ،الحديث

 وسأل". أصح المرفوع غير: "األوسط التاريخ في البخاري وقال[. الهادي عبد البن

 عن بيهأ عن سالم عن: "فقال الحديث هذا عن الكبير العلل في          البخاري            الترمذي  

 والصحيح اضطراب، فيه حديث وهو خطأ،: وسلم عليه هللا صلى النبي عن حفصة

وي: "حاتم أبو وقال". صدوق أيوب بن ويحيى موقوف، عمر ابن عن  عن     ر 

 عندي وهذا مرفوع،      غير   ها     قول   حفصة عن عمر بن هللا عبد بن حمزة عن الزهري

 حفصة على ه   ـ  ف   ـ  وق: "المرفوعة الرواية تخريج بعد السنن في داود أبو وقال". أشبه

 أبي من إشارة وهذه". الزهرى عن كلهم األيلى ويونس عيينة وابن والزبيدي       معمر  

 في الترمذي وقال. المتقدمين األئمة عند معروفةطريقة  وهي اإلعالل، إلى داود

 نافع عن وي   ر   وقد الوجه، هذا من إال مرفوعا نعرفه ال حديث حفصة حديث: "السنن

". موقوفا الزهري عن الحديث هذا وي   ر   أيضا وهكذا أصح، وهو ه،     قول   عمر ناب عن

 وقال". رفعه      يصح   ولم موقوف عندنا الصواب: "الكبرى السنن في النسائي وقال

 ". ثابت غير رفعه: "الحديث طرق من عليه وقف ما عرض بعد العلل في الدارقطني

 في ظاهرة للترمذي الكبير العلل في والبخاري والدارقطني النسائي وكلمات

 التاريخ في والبخاري والترمذي حاتم أبي وكلمات الرفع، رواية بتخطئة الجزم

 كذلك، وليس وأصح، صحيح باب من أنها العلل بكتب يتمرس لم من يظن قد األوسط

ا   ل   المقابل بصحة لصرحوا وإال  هو األصح مقابل أن هنا ومرادهم األصح،      سم وه    م 

  .تورعا الجازم بالتعبير رونيعب ال وقد خطأ،
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  :في هذا الحديث المتأخرين كلمات بعض

 علم عن د        المبتع   المنهج سلكوا من        أقوال   الجهابذة أولئك أقوال مقابل في      نجد  

 روى خزيمة ابن أن ذلك فمنفيصححون المرفوع بقطع النظر عن الموقوف،  العلل،

 عنفي البدر المنير  الملقن ابن نقلو بشيء، يعلق ولم صحيحه في المرفوع الحديث

 عن ونقل". مقبولة الثقة وزيادات أسنده قد بكر أبي بن هللا عبد: "قال أنه الخطابي

 والزيادة الشيخين، شرط على صحيح حديث هذا: "األربعين كتاب في قال أنه الحاكم

 على لف   ـ  اخت: "الكبرى السنن في البيهقي وقال". مقبولة الثقة من جميعا عندهما

 بكر أبي بن هللا       وعبد   وسلم، عليه هللا صلى النبي إلى رفعه وفي إسناده في هريالز

هذا إسناد : "في المحلى حزم ابن قالو". األثبات الثقات من وهو عه   ـ  ورف إسناده أقام

 وابن ويونس هللا وعبيد ومالك معمر أوقفه     أن   له جريج ابن        إسناد   يضر الصحيح، و

 مرة عمر وابن والحفظ، الثقة في هؤالء من أحد عن يتأخر ال جريج وابن عيينة،

". للخبر قوة هذا وكل به، هو أفتى ومرة به، أفتت حفصة أن روى ومرة مسندا، رواه

هي من و ،والرفع زيادة ،عبد هللا من الثقات: "التحقيق كتاب في الجوزي ابن قالو

 فتأمل واعجب!. وقال األلباني: صحيح. ". الثقة مقبولة

والمراد في الغالب شذوذ المتن من السالمة من الشذوذ،  :امسالشرط الخ

حيث المعنى، فإذا وجد الناقد أن الحديث ال يشبه الثابت من أحاديث رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم وصفه بالغرابة أو الشذوذ أو النكارة، والمعنى في هذه األلفاظ قريب 

غرابته أشد، والنكارة أشد من بعضه من بعض، ويغلب استعمال الشذوذ فيما تكون 

الغرابة والشذوذ  :هذه المعاني كلهاالشذوذ. ثم إن المراد من انتفاء الشذوذ انتفاء 

  والنكارة.

وهذا  ،مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهب لشذوذااإلمام الشافعي رحمه هللا وفسر 

أن  وليس بواجب على الشافعيه اصطالح خاص به، لكناستعمال صحيح في اللغة، 

إمام كبير، بل كبار أئمة الحديث يستفيدون من يلتزم بمصطلحات أئمة الحديث، فهو 

                                        وهنا يحس ن أن ي قال ال مشاح ة في االصطالح. علمه.

ا عليه كالم بمإذا وردت في كالم المحدثين الشذوذ كلمة ل من فسر    ـ  وقد غف

  شذوذ.بيست ولعلة  يه -عندهم  -خالفة الثقة لمن هو أوثق منه فمالشافعي، 

                                                                   وال ي شترط في الصحيح أن يكون قد ورد بسندين أو أكثر، فإذا كان له سند ـ 

                                             واحد وتحققت فيه الشروط المطلوبة س مي صحيحا.

 مراتب الحديث الصحيح: ـ 
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 رتبه تتفاوت"في النزهة قال ابن حجر رحمه هللا للحديث الصحيح مراتب، 

 لغلبة مفيدة كانت لما فإنها القوة، في للتصحيح المقتضية األوصاف هذه تفاوت بسبب

 بعض، فوق بعضها درجات لها يكون أن اقتضت الصحة مدار عليه الذي الظن

 العدالة من العليا الدرجة في رواته تكون فما كذلك كان وإذا المقوية، األمور بحسب

  ."دونه مما أصح كان الترجيح توجب التي الصفات وسائر والضبط

وط الصحة أقوى كانت مرتبة الحديث أعلى، وكلما كلما كان تحقق شرو

  وردت للحديث متابعات وشواهد ازداد بها قوة إلى قوته.

 

 قلت في منتخب األفكار:

 . [وي فيه                                                           وال ارتباط بين صحة الحديث وعلو   مرتبته وبين الكتاب الذي ر  ] 7

  أقول في شرح هذه الفقرة:

وي فيه، فالكتب التي التزم      ي ر  ال ارتباط بين صحة الحديث وبين الكتاب الذ

مؤلفوها أن ال يرووا فيها إال الصحيح قد يوجد فيها بعض ما ال يصح، وتتفاوت 

أو ندرته، وحسب غرابة المروي أو شذوذه أو فيها مراتبها حسب قلة ما ال يصح 

  نكارته.

فأعالها صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم صحيح ابن خزيمة وابن حبان، 

  درك الحاكم.وأدونها مست

أقوال بعض العلماء في صحة أحاديث صحيحي ومن المفيد أن أنقل هنا 

 البخاري ومسلم رحمهما هللا: 

أطلق أكثر العلماء القول بصحة أحاديث الصحيحين، لكن بعض األئمة انتقدوا 

الغساني  وأبو عليبعض الروايات فيهما: منهم الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي 

 الفضل ابن عمار الشهيد.                والع قيلي وأبو

رحمه هللا في كتاب  474قال اإلمام سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة و

 ،م      الوه   فيه ما الكتابين في جد   و  التعديل والتجريح وهو يتحدث عن الصحيحين: "

 كان فمن ،االجتهاد بحسب ذلك وإنما ،جزء في وجمعه الحسن أبو الشيخ ذلك وأخرج

 ما بمثل وسقمه الحديث صحة في ينظر أن لزمه الشأن بهذا لعلموا االجتهاد أهل من

 لم فيما          والتوقف   صحته ادعيا ما في هما       تقليد   لزمه ه   ـ  حال تلك كنت لم ومن ،نظرا

 لما مسلم تركها صحتها اعتقد أحاديث البخاري أخرج وقد ،الصحيح في يخرجاه
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 اعتقد لما البخاري هاترك صحتها اعتقد أحاديث مسلم وأخرج ،ذلك غير فيها اعتقد

 العلم أهل من كان لمن االجتهاد طريقه االمر أن على يدل وهو ،ده   ـ  تق    مع   غير فيها

 الشيخ أبو الحسن هو اإلمام الدارقطني.  ".هم ما وقليل ،الشأن بهذا

 الشيخ كالم اختلف]: الباري فتح مقدمة في هللا رحمهل الحافظ ابن حجر اق

 استدرك: "نصه ما مسلم شرح مقدمة في فقال لمواضع،ا هذه في النووي الدين محيي

 ما درجة عن ونزلت بشرطهما، فيها أخال أحاديث ومسلم البخاري على جماعة

 استدراك، عليهما أيضا الدمشقي مسعود وألبي ذلك، في الدارقطني ألف وقد التزماه،

 ذلك عن أجيب وقد عليهما، استدراك التقييد من العلل جزء في الغساني يعل وألبي

 البخاري على يالدارقطن استدرك قد: "البخاري شرح مقدمة في وقال". أكثره أو

 المحدثين لبعض        قواعد   على مبني الطعن وذلك بعضها، في فطعن أحاديث ومسلم

       تغتر   فال وغيرهم، واألصول الفقه أهل من الجمهور عليه لما         مخالفة   جدا        ضعيفة  

 فيها والبحث سياقها من وسيظهر]: فقال النووي قولي على حجر ابن    ـ بوعق. ["بذلك

 أو ذلك عن أجيب وقد" مسلم شرح في وقوله كذلك، كلها ليست أنها التفصيل على

  .[سيأتي كما منتهض، غير عنه         الجواب   ما منها فإن الصواب، هو" أكثره

 حررتها وقد الصحيح، على األئمة انتقده ما أقسام جملة هذه": ابن حجر قال ثم

 بحمد الكتاب موضوع أصل في يؤثر ما منها يظهر ال لتها،     وفص   وقسمتها قتهاوحق

  فرحمة هللا على الحافظ ابن حجر وأعلى مقامه. ."النادر إال هللا

الذي نقل قول النووي على كالم ابن حجر المتقدم أنه  وقفظن بعض من  قدو

ن الحافظ ابن ألووافقه عليه!!، وهذا خطأ واضح، في مقدمة شرح البخاري قاله 

ب خالفه.                                                   حجر نقل هذا القول ولم يوافقه عليه، بل صو 

صحيحة، وليس  معظم األحاديث المروية في صحيحي البخاري ومسلمـ 

يكون أن  الغالببل ، فيهما المراد من صحة الحديث أن يكون صحيحا بكل ألفاظه

وبعضها من ها مرويا بالمعنى بعضيكون و أصل الحديث صحيحا ببعض تلك األلفاظ

  .          باب الوه م

، وذلك من روايات الصحيحينفي بعض ألفاظه وهذا مثال لما وقع فيه الخطأ ـ 

 بسن النبي صلى هللا عليه وسلم يوم وفاته: متعلقال في الحديث

 عبد أبي بن ربيعة عن أنس بن مالكروى البخاري ومسلم عن اثنين عن 

 هللا صلى هللا رسول كان": يقول سمعه أنه عنه هللا رضي مالك بن أنس عن الرحمن

 ،سنين عشر بمكة فأقام ،سنة أربعين رأس على هللا بعثه ،بالطويل ليس وسلم عليه

 /3]صحيح البخاري: . "سنة ستين رأس على هللا وتوفاه ،سنين عشر وبالمدينة
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كتاب الفضائل، باب في ، 1005/ 2. صحيح مسلم: الجعد، باب اللباسكتاب ، 1214

هذا ال شك في أن و[. . طبعة المكنزى هللا عليه وسلم ومبعثه وسنهصفة النبي صل

  خطأ.اللفظ 

 أن عباس ابن حدثناأنه قال  هاشم بني مولى عماروروى مسلم من طريق 

/ 2]صحيح مسلم: . وستين خمس ابن وهو توفي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

وهذا وسلم بمكة والمدينة[. كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي صلى هللا عليه ، 1006

  كذلك خطأ.

ألنه ال يمكن أن تكون الروايات في سن النبي صلى هللا عليه وسلم يوم وفاته 

                    وتكون  كلها صحيحة.سنة وخمسة وستين سنة وثالثة وستين سنة ستين 

 عروة عن شهاب ابنوالصواب هو فيما رواه البخاري ومسلم من طريقين عن 

 ابن وهو توفي وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنها هللا يرض عائشة عن الزبير بن

كتاب المناقب، باب وفاة النبي ، 892، 697/ 2]صحيح البخاري:  .وستين ثالث

. صحيح ، وكتاب المغازي، باب وفاة النبي صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم

 [. وسلم يوم قبضكتاب الفضائل، باب كم سن النبي صلى هللا عليه ، 1005/ 2مسلم: 

 عن دينار بن عمرورواه البخاري ومسلم من طريق  جاء على الصواب فيماو

 وتوفي ،عشرة ثالث بمكة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مكث: قالأنه  عباس ابن

 هللا رضي عباس ابن عن عكرمة. ورواه البخاري من طريق وستين ثالث ابن وهو

 ثالث بمكة فمكث ،سنة ألربعين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عث   ب  : قال عنهما

 ثالث ابن وهو ومات ،سنين عشر فهاجر بالهجرة أمر ثم ،إليه يوحى سنة عشرة

]صحيح به نحوه.  عباس ابن عن عي   ب       الض   جمرة أبيرواه مسلم من طريق و. وستين

هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم  ، بابمناقب األنصاركتاب ، 768/ 2البخاري: 

كم أقام النبي  ، بابالفضائلكتاب ، 1005/ 2. صحيح مسلم: به إلى المدينةوأصحا

 [. صلى هللا عليه وسلم بمكة والمدينة

 بن أنس عن عدي بن الزبيرمسلم من طريق رواه  جاء على الصواب فيماو

]صحيح  .وستين ثالث ابن وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بض   ـ  ق: قالأنه  مالك

 كتاب الفضائل، باب كم سن النبي صلى هللا عليه وسلم يوم قبض[.  ،1005/ 2مسلم: 

                                   مسلم من طريق أبي إسحاق الس بيعي عن  رواه جاء على الصواب كذلك فيماو

 مات :فقال يخطب معاوية سمع أنهبن عبد هللا  جرير عن البجلي سعد بن عامر

، 1006/ 2 ]صحيح مسلم: .وستين ثالث ابن وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة والمدينة[. 
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قد يقول قائل: إن رواية الستين والخمسة والستين هما من باب التقريب بإلغاء 

ي العدد هو غير الحقيقة هذا ال ينفي أن التقريب فأن  الجوابوالكسر أو جبره. 

  والواقع.

ذكور يؤكد أن الشيخين لم يقصدا صحة الحديث بكل وال شك في أن المثال الم

، وأنهما كانا يرويان الحديث من عدة طرق، التي أدخالها في كتاب الصحيح ألفاظه

                                                                              وهي تشتمل على اللفظ الثابت وعلى ما وه م فيه راويه، ثم إنه لم يكن خافيا عليهما 

رق، كما في المثال ، وهو ما تتفق عليه معظم الطوال على أهل المعرفة اللفظ الثابت

  السابق.

وانظر كيف روى اإلمام البخاري رحمه هللا الرواية الصحيحة في مقدار عمر 

وكتاب سيدنا رسول هللا في باب وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم من كتاب المناقب 

وكيف روى الرواية التي وقع فيها الخلل في مقدار وهو الباب المناسب لها،  المغازي

كتاب اللباس وهو الباب المناسب لجزء آخر من  الجعد من يف في بابعمره الشر

 فرحمه هللا رحمة واسعة.  .للفظ الذي تطرق إليه الخللالحديث ال 

 ، وهو الحديث                                              مثال ثان لما وقع فيه الوه م من روايات الصحيحينوهذا ـ 

 اإلسراء والمعراج:أنس في  روايةالمتعلق ب

 بلغ لبخاري ومسلم: وهذه بعض روايات الحديث عند ا

بن من طريق الليث اإلسراء والمعراج الرواية األولى: روى البخاري حديث 

عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن يزيد األيلي عن يونس  عنبسة بن خالدوسعد 

 أمتي على وجل عز هللا ففرض.. .وفيه "... وإبراهيم في السماء السادسة،مرفوعا، 

 على لك هللا فرض ما :فقال ،موسى على مررت حتى بذلك        فرجعت   ،صالة خمسين

 .ذلك تطيق ال أمتك فإن ربك إلى فارجع :قال .صالة خمسين فرض :قلت ؟.أمتك

 ربك راجع :فقال .شطرها وضع :قلت موسى إلى فرجعت ،شطرها فوضع ،فراجعت

 فإن ربك إلى ارجع :فقال إليه فرجعت ،شطرها فوضع فراجعت .تطيق ال أمتك فإن

 .لدي القول بدل   ي   ال ،خمسون وهي خمس هي :فقال فراجعته .ذلك طيقت ال أمتك

". ورواه مسلم من ربي من استحييت :فقلت .ربك راجع :فقال موسى إلى فرجعت

طريق ابن وهب عن يونس به نحوه، وسقط عنده ذكر المراجعة الثانية، وسأتجاوز 

صحيح ]ي رويت فيه. في الكتاب الذ ، ألنها مجرد سقوط جزء من الروايةالنقطةهذه 

، ، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصالة في اإلسراء75ـ  74/ 1البخاري: 

، 85ـ  84/ 1. صحيح مسلم: وكتاب أحاديث األنبياء، باب ذكر إدريس عليه السالم

 [. كتاب اإليمان، باب اإلسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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ام بن يحيى عن قتادة عن الرواية الثانية: روى البخاري الحديث من ط                               ريق هم 

 يب د    صع   ثم.. .،موسى فإذا.. . السادسة         السماء   أتى حتى يب د   ع     ص   ثموفيه "...  ،أنس

 من وإناء لبن من وإناء خمر من بإناء تيت   أ   ثم.. .،إبراهيم فإذا.. .السابعة السماء إلى

 علي ضتر   ـ  ف ثم .وأمتك عليها أنت التي الفطرة هي :فقال ،اللبن فأخذت ،عسل

 :قال ؟.أمرت     بم   :فقال موسى على فمررت فرجعت ،يوم كل صالة خمسين الصلوات

 موسى إلى فرجعت ،عشرا عني فوضع فرجعت.. . .يوم كل صالة بخمسين أمرت

 فأمرت فرجعت.. . ،عشرا عني فوضع ... ،عشرا عني فوضع فرجعت ،مثله فقال

 إلى        فارجع   ... ،يوم لك صلوات بخمس فأمرت فرجعت.. . ،يوم كل صلوات بعشر

 ". وأسلم أرضى ولكني استحييت حتى ربي سألت :قال ،ألمتك التخفيف فاسأله ربك

ريع عن سعيد بن أبي عروبة وهشام                                                                 ورواه البخاري من طريق يزيد بن ز 

وائي عن قتادة به نحوه، ولم يذكر آنية الخمر واللبن والعسل. ورواه مسلم من    ـ  ت   س       الد  

يت                                 عن قتادة به نحوه، وفيه "ثم أ ت  بن أبي عروبة ن سعيد طريق ابن أبي عدي ع

  بإناءين أحدهما خمر واآلخر لبن".

كتاب مناقب األنصار، ، 629ـ  628، 766ـ  764/ 2]صحيح البخاري: 

، 86ـ  85/ 1صحيح مسلم: . ، وكتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكةباب المعراج

 [. كتاب اإليمان، باب اإلسراء

إذا روى البخاري الحديث وجمع بين طريقين فإنه يورده على لفظ الثاني ملحوظة: ]

 [. منهما

وفيه  ،اني عن أنس  ن                                                    الرواية الثالثة: روى مسلم الحديث من طريق ثابت الب  

 عرج ثم.. . ،اللبن فاخترت ،لبن من وإناء خمر من بإناء السالم عليه جبريل فجاءني"

 أنا فإذا ،السابعة السماء إلى عرج ثم.. . ،بموسى اأن فإذا.. . ،السادسة السماء إلى بنا

.. . ،موسى إلى فنزلت ،وليلة يوم كل في صالة خمسين علي ففرض.. . ،بإبراهيم

 السالم عليه موسى وبين وتعالى تبارك ربي بين أرجع أزل فلم.. . ،خمسا عني      فحط  

 فذلك ،عشر صالة لكل ،وليلة يوم كل صلوات خمس إنهن محمد يا :قال حتى

 رجعت قد :فقلت ،التخفيف فاسأله ربك إلى ارجع فقال ،ه   ـ  فأخبرت.. .. صالة خمسون

، كتاب اإليمان، باب 83ـ  82/ 1]صحيح مسلم:  ".منه استحييت حتى ربي إلى

 [. اإلسراء

الرواية الرابعة: روى البخاري الحديث من طريق شريك بن عبد هللا بن أبي 

 السادسة في وإبراهيم.. . ،سماهم قد أنبياء فيها اءسم     كل   ...وفيه " ،نمر عن أنس

 يوم كل أمتك على صالة خمسين إليه أوحى فيما هللا فأوحى.. . ،السابعة في وموسى
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 يردده يزل فلم ،فاحتبسه موسى إلى رجع ثم ،صلوات عشر عنه فوضع.. . ،وليلة

.. . ،الخمس عند موسى احتبسه ثم ،صلوات خمس إلى صارت حتى ربه إلى موسى

 إن رب يا فقال ،الخامسة عند فرفعه.. . ك    رب   عنك فليخفف        فارجع  .. . محمد يا فقال

]صحيح  ".عليك خمس وهي الكتاب أم في خمسون فهي.. . فقال.. . ضعفاء أمتي

 ، كتاب التوحيد، باب قوله وكلم هللا موسى تكليما[. 1521ـ  1520/ 3البخاري: 

شريك بن عبد هللا بن أبى ة من طريق                                 وروى مسلم جزء  من أول هذه الرواي

برسول هللا صلى هللا عليه  يأنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسر سمعت" :قالأنه نمر 

المسجد  يقبل أن يوحى إليه وهو نائم فأنه جاءه ثالثة نفر  ،من مسجد الكعبة وسلم

خر وزاد م فيه شيئا وأ     وقد   ي،ان  ن                               حديث بقصته نحو حديث ثابت الب  وساق ال ".الحرام

 ، كتاب اإليمان، باب اإلسراء[. 84ـ  83/ 1]صحيح مسلم:  ونقص.

الحديث من طريقين عن معمر بعض الرواية الخامسة: روى البخاري ومسلم 

 أحدهما في بإناءين أتيت ثم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفيه "

ديث األنبياء، باب قول ، كتاب أحا667/ 2]صحيح البخاري:  ".خمر اآلخر وفي لبن

، كتاب اإليمان، باب 87/ 1هللا تعالى وكلم هللا موسى تكليما. صحيح مسلم: 

 [. اإلسراء[.

عدد من االختالفات، وقد تكلم عنها شراح الحديث، الخمس في هذه الروايات 

 وأود أن أقف هنا عند ثالث نقط:

عليه السالم كان في النقطة األولى: في الرواية األولى والرابعة أن إبراهيم 

صف                                          والوه م في الرواية األولى من يونس بن يزيد السماء السادسة، وهذا خطأ،           فقد و 

والصواب ، فقد قيل فيه ربما أخطأ نمروفي الرابعة من شريك بن أبي بسوء الحفظ، 

  ما في الرواية الثانية والثالثة وهو أنه كان في السماء السابعة.

ام بن يحيى عند البخاري أنه النقطة الثانية: في الرو                                                   اية الثانية من طريق هم 

ام بن والخطأ من                                                        أ تي بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، وهذا خطأ،           هم 

صف بسوء الحفظ، يحيى  ما في والصواب ما في الرواية الثالثة والخامسة و                     فقد و 

د مسلم وهو أنه عنبن أبي عروبة سعيد ابن أبي عدي عن        طريق  الرواية الثانية من 

                                        أ تي بإناءين إناء من خمر وإناء من لبن.

حنبل من طريق            رواه ابن   سعيد بن أبي عروبة ابن أبي عدي عنوبنحو رواية 

عن كالهما  ،منده في اإليمان من طريق هشام الدستوائي       وابن   بن عبد الرحمنشيبان 

 . بن الهاد أبي شيبة من مرسل عبد هللا بن شداد      ابن   كذاوقتادة عن أنس، 
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صلى هللا عليه عن النبي إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس  روىفإن قيل: ]

قدح فيه لبن، وقدح فيه  ،فأتيت بثالثة أقداح ،فعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار   ر  "أنه قال  وسلم

وهذه  .تك"الفطرة أنت وأم                                                              عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي أصبت  

عن  معلق اإلسنادذكره البخاري في الصحيح فالجواب أن هذا متابعة لرواية همام بن يحيى!. 

ورواه عنه موصوال أبو عوانة والطبراني في المعجم الصغير والحاكم، ، إبراهيم بن طهمان

 [. كذلك فالظاهر أنها من أوهامه، 163مات سنة ثقة فيه لين إبراهيم بن طهمان و

ال خمسين                                 كلها على أن فرض الصلوات كان أو   لثالثة: اتفقت الرواياتالنقطة ا

                                                                      صالة ثم خ فف إلى خمس، واختلفت الروايات في عدد مراجعات النبي صلى هللا عليه 

وسلم لربه تبارك وتعالى، ففي الرواية الثانية أن النبي صلى هللا عليه وسلم طلب 

جيب له فيها، وفي    ـ  استتخفيف عدد الصلوات من ربه عز وجل خمس مرات و

الرواية الرابعة أنه طلب التخفيف خمس مرات وتمت االستجابة ثم طلبه مرة سادسة 

فلم تقع االستجابة، وفي الرواية الثالثة أنه طلب التخفيف تسع مرات فتمت االستجابة، 

                                                                           ويبدو أن هذا كله من الوه م، وأن الصواب هو ما في الرواية األولى وهو أن الطلب 

  ثالث مرات. وقعستجابة واال

وربما نظر بعض الناس إلى بعض االختالفات الواقعة في روايات هذا الحديث 

فحاول الجمع بأن حادثة أن االختالف جاء في كل نقطة منها على وجهين،  فظن

ل عن أن إحدى نقط    ـ              ولعله قد غ ف              ال مرة  واحدة، اإلسراء والمعراج قد وقعت مرتين، 

وهي في عدد المرات التي حديث قد جاءت على أربعة أوجه، االختالف في هذا ال

، فال مناص عن القول طلب فيها رسول هللا من ربه تخفيف عدد الصلوات المفروضة

إن اإلسراء عاقل ال يعطل وظيفة العقل بتوهيم بعض رواياته، وإال فهل يقول 

  أربع مرات ؟!!!.للنبي صلى هللا عليه وسلم والمعراج وقع 

 الحديث الصحيح التي ذكرها ابن الصالح:  ـ مراتب

، فأعالها عنده ما مراتبصالح رحمه هللا للحديث الصحيح سبع الجعل ابن 

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ثم ما انفرد به البخاري دون مسلم، ثم ما انفرد 

به مسلم دون البخاري، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري دون 

سلم، ثم ما كان على شرط مسلم دون البخاري، ثم ما صح ولم يكن على شرط واحد م

  من الشيخين.

هم    ـ  هو أن رجال اإلسناد في سلسلة حديث ما كل "على شرط البخاري"ومعنى 

 مثل ذلك. "على شرط مسلم"موجودون في أسانيد البخاري في الجامع الصحيح، و
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 رد فقد وهم.   ـ  الب، ومن ظن أنه مطصحيح في الغهو وهذا التقسيم للمراتب 

فإذ يقول في النزهة رحمه هللا على ذلك ابن حجر د نبه وق ض للم  وق ما    ـ                  "وقد يعر 

د الحديث الذي قد نتصور أنه ي   يجعله فائقا". ه    ـ  وق   ـ  ف                                                            أي ربما تأتي القرائن بما يعض  

 ه.                          وتجعله هو الذي يفوق غير  من تلك المرتبة ه فتنقله      غير  

ف  مسلم وأبو                                                  هذا سه ل عليه أن يتصور أن  ليس بمستغرب أن يروي           ومن عر 

                                        ويكون  الصواب في سنن أبي داود ال في صحيح مختلفين حديثا ما بلفظين مثال داود 

  مسلم.

 

  قلت في منتخب األفكار:

معروفون بالصدق وي بسند متصل رواته                        والصحيح لغيره هو ما ر  ]8

 هذا الخلل مع السالمةيجبر بما ددت طرقه وتعخفيف الضبط  همبعضإال أن ضبط وال

 . [من العلة القادحة ومن الشذوذ

 أقول في شرح هذه الفقرة:

  :الحديث الصحيح لغيرهـ 

ليس له إسناد وصل لدرجة الصحة بذاته، ولكن تعدد الطرق الصحيح لغيره 

 يرفعه إلى مرتبة الصحة. 

 ـ وهذا مثال له يوضح المراد: 

 عن األسود بن هللا عبد حدثني: قالأنه  وهب ناب طريق من جماعةروى 

 أعلنوا": قالصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول أن أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عامر

[. للبيهقي الكبرى السنن .الحاكم مستدرك .حبان ابن صحيح. أحمد مسند. ]"النكاح

مصري ال بأس به.  وقال الدارقطني:، الثقات في حبان ابن ذكره األسود بن هللا عبد

  وبقية الرواة ثقات.

 عن محمد بن القاسم عن األنصاري ميمون بن عيسىوروى جماعة عن 

 واجعلوه، النكاح هذا أعلنوا": صلى هللا عليه وسلم هللا رسول قال أنها قالت: عائشة

 المدني األنصاري ميمون بن عيسى ."بالدفوف عليه واضربوا، المساجد في

 . حديثال متروك: الواسطي
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 رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن الرأي ربيعة عن إلياس بن خالد ورواه

 بن إسحاق مسند. ]"بالغربال عليه واضربوا، النكاح أظهروا" :ولفظه، عنها هللا

بن  خالد[. للبيهقي الكبرى السنن .منصور بن سعيد سنن .ماجه ابن سنن .راهويه

 . الحديث متروكإلياس 

 زوجها إلى األنصار من امرأة نقلنا: قالتأنها  عنها هللا رضي عائشة عنو

 عجبهمي األنصار فإن ؟!لهو معكم كانما " :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال

  .البخاري رواه ."اللهو

 رسول قال: قالأنه  الجمحي حاطب بن محمد عن بلج يأبوروى جماعة عن 

. أبو بلج "والصوت الدف الحاللو الحرام بين ما ل    فص  ": صلى هللا عليه وسلم هللا

  صدوق ثقة فيه لين. محمد بن حاطب من صغار الصحابة.

 أعلنوا" قالصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول أنحديث عبد هللا بن الزبير 

" سنده متصل، ورواته كلهم يظهر أنهم من أهل العدالة الدالة على الصدق، النكاح

 بن األسود المصري ذكره ابن حبان في عبد هللافي الجملة، إال أن وكلهم ضابطون 

الثقات وقال عنه الدارقطني ال بأس به، وهذا ال يكفي إلدراجه في مرتبة الضابطين، 

ل خفيف الضبط، وليس للحديث علة قادحة وليس فيه شذوذ، وله يكون أن         فيحتم 

ك                          في كل  من طريقيه راو مترو هشواهد، وحديث عائشة الذي يشهد له بلفظه أو بنحو

حديث عائشة في الحث على ك -الحديث فال يرتقي به، لكن إذا نظرنا للشواهد العامة 

شيء من اللهو في العرس وحديث محمد بن حاطب في الحث على الدف والصوت 

فإن حديث ابن الزبير يرتقي بذلك لمرتبة الصحة، ونقول إنه صحيح  -في العرس 

  لغيره.

 ذلك: لثان وهذا مثال ـ 

 "لزوجها تسجد أن المرأة ألمرتت آمرا أحدا أن يسجد ألحد حديث "لو كن

رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وابن صاعد في مسند ابن أبي فقد  ،صحيح لغيره

 القاسم عنالسختياني  أيوب ابن علية وحماد بن زيد عن إسماعيلأوفى والبيهقي عن 

 بن عوف لين.  سمالقابه مرفوعا.  أوفى أبي بن هللا عبد عن الشيبانيبن عوف 

 بن علي عن سلمة بن حماد ورواه ابن أبي شيبة وأحمد ابن حنبل عن اثنين عن

علي بن  .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن عائشة عن المسيب بن سعيد عن زيد

 زيد ضعيف. 
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 عن خليفة بن خلفورواه أحمد والبزار والنسائي في الكبرى من طريق 

ر حتى اختلط.  خليفة بن خلفرفوعا. به م مالك بن أنس عمه عن حفص                         صدوق وع م  

ورواه الروياني  ،علي بن حبانوالروياني من طريقين عن  يورواه الدارم 

 عبد بن تميم الرازي عن حميد بن محمد الصاغاني عن إسحاق بن محمد عن

 صالحبه مرفوعا.  أبيه عن بريدة عبد هللا بن عن انيح بن صالح عنكالهما  ،المؤمن

 ضعيف.  نايح بن

ورواه الترمذي والبزار وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى من طريق 

به  هريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد وأبي أسامة عن شميل بن النضر

 سلمة أبي عنبن علقمة صدوق فيه لين وخاصة في روايته  عمرو بن محمدمرفوعا. 

 . هريرة أبي عن

ن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني والبزار ورواه الدارمي وأبو داود واب

بن  إسحاقوالطحاوي في مشكل اآلثار والطبراني في الكبير والحاكم من طرق عن 

 عن الرحمن عبد بن حصين عنبن عبد هللا النخعي  شريكعن  األزرقيوسف 

 منذ حفظه تغير ئيخط صدوق شريكبه مرفوعا.  عبادة بن سعد بن قيس عن الشعبي

 ثقة تغير حفظه لما كبر.  الرحمن عبد بن صينح .القضاء يول

 بن إسماعيل عن موسى بن هللا عبيد ورواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن

 ضعيف.  الملك عبد بن إسماعيلبه مرفوعا.  جابر عن الزبير أبي عن الملك عبد

                           ، والحارث  بن أبي أسامة عن نمير بن هللا عبدورواه ابن أبي شيبة وأحمد عن 

 من رجل عن ظبيان يأب عن األعمش عن عيم الفضل بن دكين، كالهماأبي ن

أبو ظبيان حصين بن جندب كوفي ثقة  .. فذكره مرفوعاجبل بن معاذ عن األنصار

 تقريبا. وفيه راو مبهم.  90مات سنة 

 عون يأب عن األسفاطي الفضل بن العباس ورواه الطبراني في الكبير عن

به  عباس ابن عن عكرمة عن المديني يزيد أبي عن الدباغ عزة يأبعن  الزيادي

من الشيوخ الذين أكثر عنهم الطبراني،  األسفاطي الفضل بن العباسمرفوعا. ]

 أبوترجم له ابن عساكر وذكر من الرواة عنه خمسة ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال. و

 بن كمالحالدباغ  عزة أبومحمد بن عون ذكره ابن حبان في الثقات.  الزيادي عون

                                             وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ي كتب حديثه[.  المديني يزيد وأبثقة فيه لين.  طهمان

 عاصم بن بشر عن شيبة بن شبيبورواه الطبراني في الكبير من طريق 

 ضعيف.  شيبة بن شبيببه مرفوعا.  سلمة بن غيالن عن الثقفي
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يه راو لين، وفي فهذا الحديث له تسعة أسانيد ليست شديدة الضعف، فبعضها ف

بعضها أكثر من راو فيه لين، وفي بعضها راو مبهم، وفي بعضها راو تغير حفظه أو 

                   طرق التي لم يشتد  التلك وما من شك في أن كثرة اختلط، وفي بعضها راو ضعيف، 

 نقول هو صحيح لغيره. فضعفها تجعله في مرتبة الصحة، 

 

 قلت في منتخب األفكار:

أو كان بعض رواته غير  فيه انقطاعسند وي ب     ا ر  مالحسن هو الحديث و]9

مع تعددت طرقه بما ال ينزل عن هذا الوصف وبمنكر الحديث ليس لكن ضابط 

مع عدم تعدد الطرق إذا                     وقد ي حكم له بالحسن  ،من العلة القادحة ومن الشذوذ السالمة

 . [كان يشبه الثابت عن النبي صلى هللا عليه وسلم لفظا ومعنى

  رح هذه الفقرة:أقول في ش

 ـ الحديث الحسن: 

 إذا لم يصل الحديث لدرجة الصحة فقد يظن بعض الناس أنه يكون مهمال،

وهذا ليس صحيحا، فالحديث الذي في سنده انقطاع أو إرسال أو فيه راو ضعيف لم 

ت إذا تعددت طرقه فإنه يرتقي لمرتبة الحسن إذا سلم                           ي وصف بأنه منكر الحديث مثال

 من الشذوذ. سلم لة القادحة ومن الع طرقه

ي وال ترتقي،     ـ   التي فيها راو شديد الضعف ال ترقومن المهم معرفة أن الطرق 

                          في وصف الراوي غير  المتهم                                            وقد وقع في كالم كثير من المتأخرين االقتصار  

، وهذا بالكذب على أنه ضعيف ولو قيل فيه إنه منكر الحديث أو ساقط أو متروك!!

  .فتنبه تساهل،

ألن الحكم بإعاللها يعني ، المعلولة ال تدخل في الترقيةومن المهم أن الطرق 

  .ي وال ترتقي    ـ   ال ترقفهي خطأ، ولذا  اأنه

يبقى ضعيفا مهما الذي في متنه نكارة  ومن المهم كذلك أن الحديث الشاذ

ال وأحيانا تعددت طرقه، وهذا هو السر في أن تعدد الطرق الضعيفة قد يكفي للترقية 

  .أحيانا أخرى يكون كافيا

فإنهم منه بمخالفة الثقة لمن هو أوثق  وذأما المتأخرون الذين فسروا الشذ

وا في    ـ  واكتفال معنى له هنا وإن لم يصرحوا بذلك،  وجدوا أن اشتراط انتفاء الشذوذ

ترقية الحديث الضعيف إلى رتبة الحسن بأن يكون له أكثر من طريق وأن ال يكون 
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فيها خلل ولذا فإن كالمهم وتطبيقاتهم عن الحديث الحسن ، !!ا      شديد   رواتهضعف 

  الحسن.درجة كثير من المناكير بسبب ذلك من دائرة الضعيف إلى               كبير، وقفزت  

 ثالثين من احديث يطلبون"وال بد من أن نتذكر هنا كلمة اإلمام أحمد رحمه هللا 

 ."به ينتفعون ال يءش!! !ضعيفة أحاديث !!!اوجه

 ثال للحديث الحسن:مـ 

 بن شداد عن حبيب بن ضمرة عن مريم أبي بن بكر أبي عن جماعة روى

 بعد لما وعمل نفسه دان من         الك ي  س" قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن أوس

 اإلمام مسند. الطيالسي مسند". ]هللا على وتمنى هواها نفسه أتبع من والعاجز الموت،

 .النقاد األئمة ضعفه مريم أبي بنأبو بكر [. ماجه بنا سنن. الترمذي سنن. أحمد

 أبيه عن السكسكي بكر بن عمرو بن إبراهيم طريق من الحديث هذا وي    ور  

. به نحوه أوس بن شداد عن م   ـ     غ ن بن الرحمن عبد عن مكحول عن يزيد بن ثور عن

 عمرو نب إبراهيم[. للطبراني كلها الشاميين ومسندوالمعجم الصغير  الكبير المعجم]

  .بالكذب متهم وأبوه متروك، بكر بن

فالطريق األول عن شداد بن أوس فيه راو ضعيف، والمتابعة في الطريق 

تفيد في التقوية، فيبقى ال هي متهم بالكذب، فراو متروك وراو الثاني عنه فيها 

حيث إنه         ، لكن  من المتابعات والشواهد وليس له ما يرقيه ،الحديث ضعيف اإلسناد

يشبه الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لفظا فيه شذوذ وال نكارة وهو ليس 

  .ومعنى فإنه يرتقي لمرتبة الحسن

وبهذا يتضح صواب ما ذهب إليه اإلمام الترمذي إذ قال بعد تخريجه في كتاب 

  ".حسن حديث هذاالسنن "

 مثال ثان للحديث الحسن:ـ 

وابن أبي عاصم في ابن أبي الدنيا روى أبو داود في المراسيل والترمذي و

السنن الكبرى والبيهقي في الكبير والطبراني في  ىالكنوالدوالبي في  اآلحاد والمثاني

هرمز عن محمد مسلم بن حاتم بن إسماعيل عن عبد هللا بن وغيرهم من طرق عن 

: مصلى هللا عليه وسل: قال رسول هللا قالأنه وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني 

 ". إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه"
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وأبو داود في  ،عبد العزيز بن محمد الدراورديورواه سعيد بن منصور عن 

عن ابن عجالن عن ابن الليث بن سعد، كالهما قتيبة بن سعيد عن  المراسيل عن

  .صلى هللا عليه وسلمهرمز عن النبي 

عبيد  امحمد وسعيد ابنضعيف.  هرمزمسلم بن عبد هللا بن هذا إسناد ضعيف، 

 مختلف في صحبته.  حاتم المزني وأبمجهوالن. 

عبد من طريق وابن ماجه والحاكم رواه الترمذي ، منها ما له طرق تالفةو

 .مرفوعاالحميد بن سليمان عن ابن عجالن عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة 

            ضعيف واه .عبد الحميد بن سليمان 

نوح بن ذكوان عن ابن عجالن عن من طريق ي األوسط ورواه الطبراني ف

ن منكر الحديث جدا وروى . نوح بن ذكوامرفوعاسعيد المقبري عن أبي هريرة 

  .المعضالت

في شعب اإليمان من طريق سلم بن سالم عن شيخ من بني ليث  ورواه البيهقي

  .بالكذبواتهم . سلم بن سالم ضعيف مرفوعاعن أبي عثمان النهدي عن أبي أمامة 

في الكنى من طريق عمار بن مطر عن مالك عن نافع عن ابن  رواه الدوالبيو

  .ويحدث عن الثقات بمناكير. عمار بن مطر يسرق الحديث مرفوعاعمر 

من المتابعات  يصلح لترقيتهوليس له ما ضعيف اإلسناد، الحديث فهذا 

الثابت عن رسول هللا يشبه ليس فيه شذوذ وال نكارة وهو حيث إنه         ، لكن  والشواهد

  صلى هللا عليه وسلم لفظا ومعنى فإنه يرتقي لمرتبة الحسن.

 

 قلت في منتخب األفكار:

األصل في الرواية التي يرويها عدد من الرواة عن راو واحد أن ال ]10

، فإذا اختالفا مؤثرا وأن ال تختلف ألفاظ المتن فمن فوقهيختلف السند من ذلك الراوي 

ة في السند أو المتن اختالفا مؤثرا بزيادة ونقص أو تغيير فال بد من اختلفت الرواي

                                                                              النظر في القرائن التي ترجح أحد الوجهين أو األوجه على ما سواه، وقد ي قال للراجح 

 . [                      أو منكر أو خطأ أو وه م معلول                                      المحفوظ أو المعروف، وقد ي قال للمرجوح 

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ اختالف الرواية: 
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 هريرة أبيروى موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن 

     متن  بن خالد  ب   ي     ه     و   روىو ،حديثا في كفارة المجلس وسلم عليه هللا صلى النبي عن

فاألصل أن تكون روايتاهما عنه متفقتين  ،بن أبي صالح سهيلعن                  ذلك الحديث عين ه 

 بن عونبا روى الحديث عن سهيل عن    ي     ه                وهنا وجدنا و  فيمن فوق سهيل، في اإلسناد 

وهذه رواية مقطوعة من قول موقوفا عليه،  قولهبن مسعود من  عتبة بن هللا عبد

وهذا فرق كبير من حيث اإلسناد، فشتان بين كون الحديث مرفوعا إلى النبي التابعي، 

  .صلى هللا عليه وسلم وبين كونه موقوفا على التابعي

 في هذا االختالف وأعلوا الرواية المرفوعة بالموقوفةوقد نظر أئمة الحديث 

. ]انظر أقوال أئمة الحديث فيما تقدم في شرح الفقرة السادسة[. ولهذا على التابعي

 المثال نظائر كثيرة. 

يصححون فإن قيل: فما القرينة التي جعلتهم يعلون الرواية المرفوعة وال 

ث من أبيه مسندا مرفوعا ومن عون الوجهين على احتمال أن يكون سهيل سمع الحدي

 بن عبد هللا من قوله فروى هذا مرة وهذا مرة؟؟.

والجواب الذي يظهر من تتبع صنيع أولئك األئمة أن سهيال لو كان عنده 

ا اقتصر على أن  أو القتصر على الرواية المرفوعة الحديث بالوجهين لرواه بهما                    ولم 

على الراوي الثقة ال              وطروء الوه م  ،يرويه بالرواية المقطوعة ولو مرة واحدة

م بانتقال الذهن من الرواية                                                  ي ستنكر، وتشوف النفس إلى األعلى يجعل احتمال الوه  

  المقطوعة إلى المرفوعة احتماال قريبا، بخالف العكس.

وههنا قرينة أخرى، وهي أن سهيال روى عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 

بمجرد سماع أحد الرواة ة، فال يبعد أن ينتقل ذهن صلى هللا عليه وسلم أحاديث كثير

بذكر         السند  الراوي اسم سهيل بن أبي صالح إلى سلوك الجادة المعتادة، وهي أن يتمم 

، أو أن يتوهم سهيل بأن هذا أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلمأبيه عن 

  .لك          فيروي ه كذالحديث هو مما سمعه من أبيه عن أبي هريرة عن النبي 

كان األئمة وقلما  ،أو ممن دونه                    الوه م من سهيل نفسه  وسواء في ذلك أن يكون

أو  اإلعاللالتأكد من ترجيح هو يهتمون لمعرفة الذي وقع له الوهم، والمهم عندهم 

من سهيل الذي أرجحه أن يكون فلو تشوفنا لمعرفة الذي وقع له الوهم لكن . وعدمه

  سوء الحفظ.، ألنه موصوف بنفسه

 

 قلت في منتخب األفكار:
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إذا من الثقة قبل الزيادة    ـ  وال يصح إطالق القول بقبول زيادة الثقة، وإنما ت]11

 . [ما هو أرجحهذه الزيادة خالف تكان حافظا ولم 

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ زيادة الثقة: 

من إذا اختلفت الرواية في السند أو المتن اختالفا مؤثرا بزيادة ونقص فال بد 

وال يصح إطالق  النظر في القرائن التي ترجح أحد الوجهين أو األوجه على ما سواه،

"زيادة الثقة الرازي رحمهما هللا البخاري وأبو حاتم قال القول بقبول زيادة الثقة، وقد 

أو  عن واقع حديث بعينه، ففهم المتأخرونكل منهما ض كالم                 مقبولة" في معر  

                        م  بذلك القضاء على معظم                      في كل الحاالت !!، وت  عام أن هذا حكم من ذلك  أكثرهم

، ألن مبنى هذا العلم على تتبع اختالف الروايات عمليالتطبيق المن حيث علم العلل 

وترجيح ما تقتضي القرائن رجحانه، ال على التسليم بصحة كل زيادة يزيدها أي ثقة 

  .كان

حافظ، وبشرط أن ال تخالف راو ثقة، بل من الثقة الكل قبل من    ـ  والزيادة ال ت

  هذه الزيادة ما هو أرجح.

لـ  ومن األمور الهامة التي وقف عندها األئمة  ها عناية كبيرة مسألة         وأو                         و 

االختالف في السند رفعا ووقفا أو وصال وإرساال، فهذا على منهج المتقدمين اختالف 

الكافية في مؤثر، وال بد لقبول رواية الرفع والوصل في مثل هذا من القرائن 

ترجيحهما، وإال فالحكم عندهم هو إعالل الرواية المرفوعة بالموقوفة والموصولة 

  بالمرسلة.

 الحديث أئمة عن           والمنقول  ]قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في نزهة النظر: 

 معين بن ويحيى حنبل      ابن          وأحمد           القطان   ويحيى مهدي بن الرحمن كعبد ـ المتقدمين

ي        د ينيالم بن        وعلي    ار  ع ة وأبي              والب خ  ر  هم والدارقطني سائي   ـ  والن حاتم وأبي        ز   ـ        وغير 

ف   وال وغيرها، بالزيادة        يتعلق   فيما الترجيح         اعتبار         بول     ـ  ق       إطالق   منهم      أحد   عن          ي ع ر 

ن       كثير         إطالق   ذلك من           وأ ع ج ب            الزيادة ،  أن مع الثقة        زيادة          بقبول          القول   الشافعية    م 

 حال به عتبر   ي   ما على كالمه أثناء في ـ قال فإنه ، ذلك غير على يدل افعيالش      ن ص  

ك   إذا        ويكون  ": نصه ما ـ الضبط في الراوي  خالفه فإن يخالفه، لم الحفاظ من أحدا        ش ر 

جد  ما خالف ومتى حديثه، مخرج صحة على       دليل   ذلك في كان أنقص حديثه      فو 

صفت   ج خالف إذا أنه ومقتضاه ،كالمه انتهى. "بحديثه ذلك       أض ر          و  ي د      ه     ـ  حديث د   ـ      فو            أ ز 

       قب ل     ـ  ت وإنما امطلق ها   ـ  بول   ـ  ق يلزم ال عنده العدل زيادة أن على فدل بحديثه، ذلك       أ ضر  

  انتهى كالم ابن حجر رحمه هللا. .[الحفاظ من
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بد  وأما زيادة أحد الثقات كالما أو لفظة في المتن ليست في رواية أقرانه فال

، فإن كان الذي أتى بها ثقة حافظا ولم يكن فيها لتريث وعدم التسرع بقبولهامن ا

  بلت، وإال فقبولها وعدمه متوقف على القرائن.   ـ  ألصل الحديث قمنافاة 

             دخلت وأ درجت    أ  وإذا دلت القرائن على عدم ثبوتها في الحديث فهذا يعني أنها 

                                              فيه من باب الخطأ، وهو ما ي سمى م درج  المتن.

 

 قلت في منتخب األفكار:

ومن القرائن على رجحان أحد األوجه على ما سواه أن يكون رواته أكثر ]12

 . [عددا أو أشد ضبطا

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 : ومنها الكثرة في عدد الرواة وشدة الضبط عند الراوي ـ الترجيح بالقرائن

رائن ترجيح ما المحدثون ينظرون في القرائن كثيرا ويرجحون بها، ومن الق

وكذا ما رواه جماعة من الثقات على ما ه ثقة واحد، يترواانفرد برواه ثقتان على ما 

قرائن،  اكله هوهذ ،على رواية من هو دونه األشد ضبطا كذا ما رواهورواه األقل، 

 ا.                                      اختلفت القرائن في صار إلى العمل بأقواهإذا و

                         ألصح أو الصحيح، وقد ي قال                                            وقد ي قال للراجح هو المحفوظ أو المعروف أو ا

  للمرجوح هو شاذ أو منكر أو خطأ.

 

 قلت في منتخب األفكار:

ومن القرائن على عدم رجحان أحد األوجه أن يكون راويه قد سلك ]13

 . [الذي يسبق إلى األذهانالجادة، أي أتى بالرواية على الوجه 

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 جادة: ـ من قرائن عدم الرجحان سلوك ال

كثيرا ما يأتي في األسانيد "عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

عن عن النبي صلى هللا عليه وسلم"، وكثيرا ما يأتي "عن سالم بن عبد هللا بن عمر 

عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه وسلم"، وكثيرا ما يأتي "عن عكرمة عن ابن عباس 
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ذا تصبح األجزاء التي يكثر ورودها جادة مسلوكة وبهالنبي صلى هللا عليه وسلم"، 

  في الذهن.

يسبق إلى ذهن قد عن ابن عباس" مثال ف في أحد األسانيد "عن عكرمة جاء إذاف

السامع أنه "عن النبي صلى هللا عليه وسلم" فيضيفها دون أن يشعر بأنها ليست في 

بحيث يقف السند عند  متيقظا فيرويه كما سمعهسند هذا الحديث، بينما يسمعه غيره 

                                                                     الصحابي دون أي إضافة، وهنا نقول إن من روى هذا الحديث مرفوعا فقد وه م 

  قد أتى به على وجهه الصحيح.فبسلوك الجادة، ومن رواه موقوفا على الصحابي 

وكذا لو جاء في أحد األسانيد "عن عكرمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم" فقد 

فيضيفها دون أن يشعر بأنها ليست ه "عن ابن عباس" يسبق إلى ذهن السامع أن في

في سند هذا الحديث، بينما يسمعه غيره متيقظا فيرويه كما سمعه بحيث يكون السند 

عن التابعي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دون ذكر اسم الصحابي، وهنا نقول 

رسال دون ذكر                                                            إن من روى هذا الحديث متصال فقد وه م بسلوك الجادة، ومن رواه م

  الصحابي فقد أتى به على وجهه الصحيح.

 

 قلت في منتخب األفكار:

جد راو ثان روى ذلك الحديث عن ]14                                                                 إذا روى راو حديثا عن شيخه بسنده وو 

للراوي                          ي ن ك  الراويين متاب ع  ألول سندا ومتنا فكل واحد من ذذلك الشيخ بمثل رواية ا

جد ، وكذا إذا                                  وايتين فيها متاب عة للرواية األخرى          ي ن ك  الر   ـ                       اآلخ ر، وكل واحدة من ت      و 

ى مع إسناد األول في شيخ شيخه أو التقراو ثان روى ذلك الحديث عن شيخ آخر و

 . [من فوقه وإن عال

 أقول في شرح هذه الفقرة:

                                                ـ الراوي المتابـ ع والمتابعات التامة والقاصرة: 

بتمام يث التي سمعها كما سمعها أن يحفظ كل األحادغالبا الراوي الثقة ال يمكن 

ج على ما يشك فيه، الضبط                                                                     سندا ومتنا، فالثقة هو الذي يروي ما يحفظه وال يعر  

ه م في رواية من الروايات، وهنا تأتي فائدة                                                                                   ولكن مهما علت درجته في التوثيق فقد ي و 

 غيره، فإذا وجدنا رواية غيره ةجمع طرق الرواية ومقارنة رواية الراوي برواي

كل من موافقة لروايته فنقول تابعه فالن، وفائدة المتابعات التقوية، حيث تصبح رواية 

للرواية  الحديث سندا ومتنا مقويةرواية على  ن تابع أحدهما اآلخرذيلال ينالراوي

  .األخرى ومتقوية بها
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 ع لألول روى ذلك الحديث عن شيخ الراوي األول   ـ  وقد يكون الراوي المتاب

  سمى هذه المتابعة متابعة تامة.   ـ  ت ا ماكثير، وعينه

ر                              ع لألول روى الحديث عن شيخ آخ     ـ  وقد يكون الراوي المتاب              ر وذلك اآلخ 

فتكون نقطة التقاء الطريقين هي روى الحديث عن شيخ هو شيخ شيخ الراوي األول، 

قد تكون نقطة االلتقاء فيمن فوقه ولو في الصحابي، وتسمى كل كما في شيخ الشيخ، 

  هذه المتابعات متابعة قاصرة. وكلها تفيد تقوية الرواية. من

 

 قلت في منتخب األفكار:

أما إذا اختلفت روايتاهما في السند أو المتن اختالفا مؤثرا فليس الحال هنا ]15

 . [بعة، ولكن من باب اختالف الروايةمن باب المتا

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 عة وبين اختالف الرواية:                                ـ التفريق بين الرواية المتابـ  

متن، والفروق في السند وفي ال                                 عة هي الموافقة للرواية المتاب عة    ـ  الرواية المتاب

اختالف مؤثر فال التفات لها في إذا لم يكن فيها أو في صيغ األداء الطفيفة في المتن 

  باب المتابعات.

من حيث الزيادة  ومن المهم التنبه للفروق في أسماء الرواة فوق نقطة االلتقاء،

فالمتابعات أسماء الرواة، ألن هذا من االختالف المؤثر،  بعضوالنقص وتغيير 

دة، وأما الطرق المتخالفة فهذه ال تعضد، بل تورث  مبناها على تعدد الطرق                                                      المعض  

  إشكاال، وال بد من التيقظ.

 وقد تقدم مثال الختالف الرواية في شرح الفقرة األولى من هذا الكتاب.

 

 قلت في منتخب األفكار:

جدد راو ثدان روى ذلدك الحدديث  ]  16                                                               وإذا روى راو حديثا عن شيخه بسنده وو 

                                                                        عددن شدديخ آخددر بسددند مبدداين للسددند األول وبمثددل المددتن الددذي رواه األول أو نحددوه فكددل 

                              وتتب ددع الطددرق لمعرفددة المتابعددات                                       ي ن ك  الددروايتين تشددهد للروايددة األخددرى.  ـ             واحدددة مددن تدد

    .   [           سمى االعتبار               والشواهد قد ي  
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 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ الشواهد: 

ليست تقوية الرواية مقصورة على ما رواه راو ثان والتقى مع طريق الراوي 

الصحابي، بل قد يروي الراوي الثاني الحديث عن إلى  ول في شيخه أو من فوقهاأل

حتى لراوي األول                                                           شيخ آخ ر بسنده إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وال يلتقي مع سند ا

في الغالب سمى    ـ  فهذه الرواية تشهد للرواية األولى وتقويها، وتوال في الصحابي، 

 له أن ال يكون معلوال.              أو المشهود      د                           أنه ي شترط في السند الشاه تقدمو شاهدا.

وفي تخريج األحاديث كثيرا ما يجد المتتبع للطرق متابعات تامة وقاصرة 

، إال أن الحافظ ابن حجر واحدفي حديث مع كل هذه األنواع وشواهد، ولكن قد ال تجت

  :هذا ذكره في نزهة النظر، وهوفرحمه هللا وجد مثاال جامعا 

 هللا عبد عن مالك عن األم في الشافعي رواه ما: المتابعة مثالقال رحمه هللا: ]

 تسع الشهر" قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن عن دينار بن

 عليكم    م     غ   فإن تروه، حتى تفطروا وال الهالل، تروا حتى تصوموا فال رون،وعش

 مالك، عن به تفرد الشافعي أن قوم ظن اللفظ بهذا الحديث فهذا ،"ثالثين العدة فأكملوا

 عليكم    م     غ   فإن" بلفظ اإلسناد بهذا عنه رووه مالك أصحاب ألن ،غرائبه في فعدوه

 كذلكي، القعنب مسلمة بن هللا عبد وهو متابعا، يللشافع وجدنا لكن ،"له فاقدروا

 .تامة متابعة وهذه، مالك عن عنه البخاري أخرجه

 بن عاصم رواية من ،خزيمة ابن صحيح في قاصرة متابعة أيضا له ووجدنا]

 وفي ،"ثالثين فكملوا" بلفظ عمر، بن هللا عبد جده عن زيد بن محمد أبيه عن محمد

 فاقدروا" بلفظ عمر، ابن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد رواية من مسلم صحيح

  ."ثالثين

 بن محمد رواية من النسائي رواه ما: قدمناه الذي الحديث في الشاهد مثال]و

 بن هللا عبد حديث مثل فذكر ،وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن حنين

 .باللفظ فهذا سواء، عمر ابن عن دينار

 هريرة أبي عن زياد بن محمد رواية من البخاري اهرو ما فهو بالمعنى وأما]

 ."[ثالثين شعبان عدة فأكملوا عليكم    ي      ب      غ   فإن" بلفظ

 كان سواء باللفظ، حصل بما المتابعة قوم    ص      وخ  "ثم قال ابن حجر رحمه هللا: 

 المتابعة طلق   ـ  ت وقد، كذلك بالمعنى حصل بما          والشاهد   ال، أم الصحابي ذلك رواية من

  ."سهل فيه واألمر وبالعكس، اهدالش على
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غيرها إلى كونها          لرواية  الرواية المقوية في أي قد نجد من العلماء من ال ينظر 

متابعة إذا كانتا  هايسميأو من طريق صحابي آخر، فاألول من طريق الصحابي 

 مع التوافق في المعنى، واألمر ويسميها شاهدا إذا كانتا بلفظين متقاربين ،باللفظ عينه

                                                                  في هذا سهل، فالمقصود هو تقوية كل  منهما باألخرى، من باب "سنشد عضدك 

  .بأخيك"

 

 قلت في منتخب األفكار:

جد حديثان متعارضان وإسناداهما جيدان فال بد من محاولة الجمع ]17                                                                 إذا و 

بينهما، فإن أمكن الجمع بدون تعسف فبها ونعمت، وإال فال بد من محاولة التعرف 

                                                            إن ع رف ـ والحديثان في األحكام العملية ـ فالمتقدم زمنا منسوخ على زمنيهما، ف

                                                                         والمتأخر ناسخ، في عمل بالناسخ وي ترك المنسوخ، وإال فال بد من البحث عن مرجح 

ل أن ي قال إن                                                           ألحدهما، في عمل بالراجح وي ترك المرجوح، وإال في توقف فيهما.                     ويحتم 

جمع ثم الترجيح ثم العمل بالمتأخر ثم ترتيب هذه المراتب ينبغي أن يكون هكذا: ال

  .[التوقف

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ األحاديث المتعارضة: 

إذا جاء حديثان ظاهرهما التعارض بإسنادين صحيحين فالبد من التريث وعدم 

ل صحيح ويكون التعارض    ح                                            رد أحدهما باآلخر، إذ قد يكون لكل  منهما م  التسرع ب                        م 

ما رواه البخاري عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه ل ذلك اهو في الظاهر فقط، مث

 بن عمروما رواه مسلم من طريق مثله و"، األسد من تفر كما المجذوم من    ر      وف  قال "

 النبي إليه فأرسل ،مجذوم رجل ثقيف وفد في كان: قالأنه  أبيه عنالثقفي  الشريد

مع ما حاديث أخرى في معناهما، أكذا و"، فارجع بايعناك قد إنا" وسلم عليه هللا صلى

النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال عدد من الصحابة عن رواه البخاري ومسلم عن 

ي رة".                       "ال عد وى وال ط 

                                  إثبات وجود العدوى، ألنه لو لم تكن  وما في معناهما فظاهر الحديثين األولين 

ا أمر بالفرار من المجذوم ولم   الم دون مصافحة، وظاهر ا جعل مبايعة المجذوم بالك                                 لم 

  فكيف يتم الجمع بين هذه األحاديث؟.الحديث الثالث نفي وجودها، 

 هللا ولكن ،بطبعها تعدي ال األمراض هذه أن الجمع وجه"قال ابن الصالح: 

أي إن  ".ه     مرض   إلعدائه سببا للصحيح بها المريض مخالطة جعل وتعالى تبارك
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ل التأويل، وأما حديث "ال عدوى" األمر بالفرار من المجذوم وما في معنا                                        ه ال يحتم 

ل أن يكون المراد                                                        به نفي  العدوى التي كان أهل الجاهلية يؤمنون بها، وهي                          فيحتم 

، ولذا رأينا ابن الصالح عندهم التي تؤثر بذاتها، وليس بتخليق هللا تعالى وتقديره

  .ويل قوله صلى هللا عليه وسلم "ال عدوى"أيشتغل بت

 إن: يقال أن الجمع في واألولى]: كالم ابن الصالح فقال بن حجرا          لم يرتض  و

 عليه هللا صلى قوله صح وقد عمومه، على باق للعدوى وسلم عليه هللا صلى نفيه

... وأما األمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع،  ،"شيئا شيء ي   د      يع   ال" وسلم

ال بالعدوى                    ر هللا تعالى ابتداء  لئال يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدي

إن حديث "ال عدوى" يؤيده الحديث اآلخر أي  .[                                 المنفية فيظن  أن ذلك بسبب مخالطته

دي شيء شيئا" وهذا ال يحتمل التأويل، ولذا رأينا ابن حجر يشتغل بتأويل        "ال يع  

  األمر بالفرار من األسد وما في معناه.

عبد هللا بن شبرمة عن أبي زرعة بن  دي شيء شيئا" رواه            حديث "ال يع  أقول: 

القدر للفريابي. مسند أبي  عمرو بن جرير عن أبي هريرة مرفوعا. ]مسند أحمد.

رواه سفيان الثوري وجرير بن عبد الحميد الرازي عن أبي زرعة بن عمرو و يعلى[.

عن رجل عن ابن مسعود مرفوعا. ]مصنف ابن أبي شيبة. مسند أحمد. بن جرير 

أحدهما أن أبا  ،لسببين ظاهره الصحة، ولكنه معلول الطريق األولو[. سنن الترمذي

ا آثر أن يرويه ولو بنفسه لو كان قد سمع الحديث من أبي هريرة بن عمرو زرعة                        لم 

، يبهمه وال يصرح باسمهمرة عن رجل عن ابن مسعود وهذا طريق نازل وفيه راو 

راو واحد والطريق الثاني رواه أن الطريق األول رواه عن أبي زرعة والسبب الثاني 

  .عنهفالطريق األول عن أبي زرعة معلول بالطريق الثاني عنه راويان. 

واستبعاده فال يبقى سوى الطريق الثاني، منهما                           وإذا تم  إعالل الطريق األول 

اضح فهذا الحديث الو ، لوجود الراوي المبهم في إسناده.االحديث ضعيف وبه يكون

                          ال ي عول عليه، لضعف سنده. الصريح في داللته

فالصواب في وجه الجمع هو مع ابن الصالح، ال مع ابن حجر الذي  لذاو

  دي شيء شيئا" وراح يؤول ما يخالفها.                 صحح رواية "ال يع  

فإذا لم يمكن الجمع بوجه سائغ مقبول في اللغة بدون تعسف وال تمحل فال بد ـ 

                            ، فإن ع رف وكان الحديثان في من محاولة التعرف على تاريخ صدور الحديثين

  للمتقدم قبله.األحكام العملية فيكون الحديث المتأخر في الزمن ناسخا 

                                                                      فإن لم ي عرف التاريخ فال بد من محاولة الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة ولن ـ 

  م المجتهد إن شاء هللا وجها من الوجوه يميز به الراجح من المرجوح.   د       ي ع  
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 فكار:قلت في منتخب األ

وي بسند منقطع أو كان أحد رواته مطعونا في                         الحديث المردود هو ما ر  ]18

تبعا شاذا، وتنوعت كان أو بعلة قادحة أو كان معلوال وال معضد، صدقه أو ضبطه 

 [. لذلك أسباب الطعن في صحة الحديث

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ أنواع الحديث المردود: 

زهة النظر صورا من أسباب الطعن في صحة ذكر ابن حجر رحمه هللا في ن

الحديث، بعضها يرجع إلى االنقطاع في السند وبعضها إلى الطعن فيه أو في المتن، 

  وفي بعض ما قاله تداخل ويظهر ذلك عند التفصيل.

 

 قلت في منتخب األفكار:

في السند، وقد يكون في أدنى           االنقطاع  في الحديث من أسباب الطعن ]19

ا يكون االنقطاع فيه في أدنى السند    م     ل  غالبا قال           أعاله، وي  في وسطه أو ي فالسند أو 

يين منقطعا، وبسقوط راو معلقا، ولما يكون االنقطاع فيه في وسط السند بسقوط راو

ا يكون االنقطاع فيه في أعلى السند ـ أي لما    م      ول  ، منقطعا في موضعينمتواليين غير 

ا يكون االنقطاع قد يقال و عليه وسلم ـ مرسال، يرويه التابعي عن النبي صلى هللا                    ل م 

المتقدمين ـ  في استعمالوليس اإلعضال ـ                                  فيه بسقوط راويين متواليين معض ال، 

 .[ا ما كان االنقطاع في السند فهو ضعيف                        را على هذه الصورة، وأي  وقصم

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ الحديث المنقطع: 

الذي حدثه بالحديث شيخه                   مصنف  الكتاب اسم           أن يسق ط من صور االنقطاع 

                           يسق ط اسم  شيخه وشيخ شيخه، أن  ، أوشيخ شيخهب ومتنه مبتدئاالحديث سند       ذكر  وي

على ذكر اسم من السند المصنف وقد يقتصر وهذا انقطاع في أدنى السند، وهكذا، 

مثال     ل  ويضيف الحديث إلى قائله فيقوبتمامها سلسلة اإلسناد  ط     يسق   قدوالصحابي، 

تعليقا وذلك اإلسناد  ه الصورويسمون هذ"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"، 
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شيخ في تلك الرواية شيخا لذلك الإن كان شيخ  الصورة األولىفي لكن معلقا، 

 . فهذه صورة التدليسبالسماع منه المصنف في رواية أخرى 

، كما قال ابن حجر، المحذوف بحال للجهل المردود قسم في التعليق كر   ذ   وإنما

وهذا ال يخص السند المعلق، بل كل ما يشتمل على الجهل بحال المحذوف فهو من 

 قسم المردود. 

                                                                  فإذا ع رف المحذوف في تلك الرواية بأن صرح به المصنف في مكان آخر أو 

ينتقل المتن عن حكم المردود جاء التصريح به من طريق آخر عند غير المصنف ف

 إذا صح السند. 

 التوثيق على اإلبهام:  ـ

" فهذه مسألة ثقات أسماءهم أحذف من "كل قالكان ذلك المصنف قد  فإن

ق فإنه ال يفيد    ـ  ثالتوثيق على اإلبهام، وهذا وإن أعطى شيئا من القوة للمبهم المو

 عند غيره.  ة عنده ومجروحاقد يكون ثق التوثيق، ألن ذلك المبهم

 معلقات البخاري: ـ 

أكثر من ذكر األحاديث المعلقة األسانيد هو اإلمام البخاري في المصنف الذي 

التي  عناوين األبواب بمعزل عن األحاديث المسندة في وقد ذكر المعلقاتصحيحه، 

األحاديث  هوفي صحيحه األحاديث  المراد من صحةألن رواها بتمام السند، وذلك 

 ال يشمل األحاديث المعلقة. هذا و ،فقطالمسندة 

 يجوز لمن نقل حديثا مما علقه البخاري في صحيحه أن يقول "رواه ولهذا ال

 البخاري"، بل عليه أن يقول "ذكره البخاري تعليقا". 

معلقا صحيحه  في البخاريذكره  ماأن  الصالح ابننقل ابن حجر عن و

 الساقط من أسماء الرواة ذف   ح   إنماأنه و عنده، إسناده توثب يعنيفهو  الجزمصيغة ب

، ولكن هذا حكم مقال ففيه الجزمصيغة  بغير ذكره ماأن و األغراض، من لغرض

 . ودقة استقراء تثبتمزيد تحتاج إلى أغلبي، كشأن كثير من اإلطالقات التي 

            وذكـ ر فالن، وصيغة الجزم هي النقل بالفعل المبني للمعلوم، كقوله قال فالن، 

النقل بالفعل المبني                                        وصيغة غير الجزم أو ما ي سمى التمريض هي            وحكـ ى فالن، 

 .                ، وي حكى عن فالن             وي ذكر عن فالن              ي قال عن فالن، للمجهول، كقوله 
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 ،وسط السند في موضع واحدأحد الرواة في            سقوط اسم  ومن صور االنقطاع ـ 

، أي بالمعنى األخص، وقد يطلقون االنقطاع اموضعين، ويسمون هذا منقطعفي أو 

  ى األعم.نعلى كل أنواعه، وهذا بالمع

النبي عن التابعي  كأن يرويالسند،  أعلىومن صور االنقطاع أن يكون في ـ 

، وهو من رواية من قوله أو فعله أو إقراره، ويسمون هذا مرسال صلى هللا عليه وسلم

في كثير من للجهل بحال المحذوف، ألن المحذوف في المرسل أنواع الضعيف، 

هو المحذوف كثيرا ما يكون ن، بل ظ   ي  قد كما فقط                     ليس هو اسم  الصحابي األحيان 

، والتابعون فيهم الثقات تابعي هعنو تابعيمع الصحابي تابعي، وربما مع           الصحابي  

نة   . وانتشارها لنشر الموضوعات                       والضعفاء، وزمنهم مظ 

ون الطريق المتصل من طرق الرواية غالبا بالطريق    ـ ـ ل    يع  أئمة علماء الحديث و

 دهم صحيحا لما أعلوا به المتصل. المرسل، ولو كان المرسل عن

ولكن ، مقبولة                                                       فإن ع رف من عادة التابعي أنه ال يرسل إال عن ثقة فمراسيله 

هذا مجرد افتراض، ويبدو أن التابعي كان في الغالب إذا سمع الحديث ممن ال يعرفه 

أو نسي من حدثه به وهو غير معروف بالصحبة أرسل الحديث إرساال، وأما إذا كان 

                                                           ا بالصحبة فإنه يقول "حدثني من صحب النبي  صلى هللا عليه وسلم"، معروف

إلى مرتبة المرسل وبالمعضدات يرتقي  ،بعضها أضعف من بعضالتابعين ومراسيل 

 . إذا سلم من اإلعالل ومن الشذوذ الحسن

 من أمثلة الحديث المرسل: 

 لنبيا البصري عن الحسنأبو داود في كتاب المراسيل من طريقين عن روى 

       يمين   منها آية بكل فعليه هللا كتاب من بسورة حلف من" قالأنه  وسلم عليه هللا صلى

 أي صبر يمين على حلف منقال ابن األثير: " ".فجر شاء وإن فيها     بر   شاء إن    ر      صب  

 ". الحكم جهة من لصاحبها الزمة وكانت عليها بس    وح   بها لزم   أ  

ات مع الباحث الثاني حول عقائد طرق أخرى خرجتها في الوقف هذا الحديثول

هذا الحديث سنده األول فيه راو مختلط وهو ، وقلت: "في حوار هادئ األشاعرة

من مراسيل الحسن البصري وهي  مرسل ومعلول بالوقف على التابعي، وسنده الثاني

مشهورة بالضعف، وسنده الثالث فيه راو صدوق فيه لين وهو منقطع بين عطاء 

ريرة، وسنده الرابع فيه ابن لهيعة ولم يصرح بالسماع وهو منقطع الخراساني وأبي ه

ضي وهو  الضحاك بن الوهاب عبدبين مكحول وأبي هريرة، وسنده الخامس فيه               الع ر 

            هل ي عقل أن ثم فالحديث ضعيف، والمتن منكر نكارة شديدة،  ،متروك يضع الحديث
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رة وحنث في يمينه أن يوجب النبي صلى هللا عليه وسلم على من حلف بسورة البق

 ".                                    يكف  ر ستا وثمانين ومئتي كفارة ؟!!!

ومن صور االنقطاع سقوط راويين أو أكثر في وسط السند على وجه ـ 

التوالي، وهذا هو المعضل حسب ظاهر كالم ابن حجر في النخبة، لكنه ذكر في 

 المعضل عموما وخصوصا من وجه، ه وبينأن بينفي الكالم على المعلق النزهة 

وهذا وأشار إلى أنهما قد يجتمعان، وذلك فيما إذا سقط من أدنى السند اثنان فصاعدا، 

 من سقط عما عبارة هوالمعضل في مقدمته إذ يقول "يتفق مع ما ذكره ابن الصالح 

 . ، حيث لم يقيده بأن يكون في وسط السند"فصاعدا اثنان إسناده

أعم من أن يكون من صور  رحمه هللا بعد ذلك أن المعضلبن حجر تبين الثم 

 من جماعة كالم في بالمعضل التعبير وجدت:"في النكت االنقطاع في السند، فقال 

  ."البتة شيء منه يسقط لم فيما الحديث أئمة

وهذا أحد األدلة على أن كالم ابن الصالح في المقدمة وابن حجر في النزهة لم 

 مة علماء الحديث. يكن مبنيا على استقراء تام وال شبه تام لكالم أئ

، وهذا حكم على خصوص ذلك ا ما كان االنقطاع في السند فهو ضعيف     وأي  ـ 

 السند، وهو ال ينفي أن يصح متنه من غير ذلك الطريق. 

 

 قلت في منتخب األفكار:

فاالنقطاع الظاهر هو أن  ثم االنقطاع قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا:]20

، لم يلتقيا           ع لم أنهما أو أدرك زمنه ودرك زمنه                              وي الراوي الحديث  عن شيخ لم يير

 .[                   وي عرف ذلك بالتاريخ

 أقول في شرح هذه الفقرة:

  :االنقطاع الظاهرـ 

لد بعد وفاته، أو                                                      هو رواية الراوي عمن لم يدرك زمنه أصال، كأن يكون قد و  

 بين يالتالق بعدم درك   ي  " :لم يلتقيا، وقال ابن حجر في النزهة           ع لم أنهما أدرك زمنه و

 منه له وليست يجتمعا لم لكن أدركه أو عصره، يدرك لم بكونه وشيخه، الراوي

إجازة من مجرد للراوي  معنى للحكم باالتصال هنا إذا كانوال  ."وجادة وال إجازة

التأكد من واية في كتب المروي عنه دون كان قد وجد تلك الر وكذا إذا ،المروي عنه

 . بخطه هاأن



47 
 

 اتهم   ي     ـ  ف    وو   الرواة         مواليد          تحرير   لتضمنه ،التاريخ إلى احتيج م   ـ  ث ن    وم  " :ثم قال

 بالتاريخ ظهر شيوخ عن الرواية ادعوا أقوام افتضح وقد، وارتحالهم طلبهم         وأوقات  

 . "دعواهم      كذب  

 

 قلت في منتخب األفكار:

           الحديث  عن الراوي أن يروي إحداهما  واالنقطاع الخفي له صورتان:]21

وسمع منه في الجملة ولم يكن قد سمع منه ذلك الحديث مباشرة وإنما     اه     ـ  ق   ـ  ت   ـ  ال      شيخ  

 ، والصورة الثانيةالمدلس سمعه من بعض األقران عن ذلك الشيخ، وهذا هو اإلسناد

لم    ع   وأو ال أ    اه     ـ  ق   ـ  ت   ـ  ال         ي علم هلولم  عن شيخ أدرك زمنه                        أن يروي الراوي الحديث  هي 

 .[ل الخفي    رس  م                   ، وقد ي سمى هذا بالأو ال سمع منه                        لقاؤه إياه ولم ي علم هل

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 : وبيان حكمه ـ الحديث المدلس

لم يكن ه وخوشيأحد            الحديث  عن الراوي االنقطاع الخفي أن يروي من صور 

قد سمع منه ذلك الحديث مباشرة وإنما سمعه من بعض األقران عن ذلك الشيخ، 

                 وي عرف عدم سماعه  المدلس، وهذا هو اإلسناد، هعه منبذلك أنه سم ا  ن    م       أوه  فيكون قد 

ن كان معه وقت سماعه    م          إخبار  أو بلمن سأله عن السماع إياه منه بتصريحه بذلك 

يروي في هذه الحالة ذلك المدلس تدل على ذلك، والراوي الصدوق                  إياه أو بقرائن  

لالحديث عن ذلك الشيخ بلفظ  ، كأن يقول اعالسموال يصرح بوعدمه السماع        يحتم 

مثال قال فالن، وال يقول حدثني أو أخبرني فالن، وإال كان كاذبا وسقطت بدعواه 

 مروياته.              السماع  كل  

صرح فيه بما يدل على ما                  ي قبل من مروياته ثقة مدلسا فالراوي فإن كان 

ل            ، وال ي قبل الحديث من الشيخ الذي يحدث به عنه هسماع                          منها ما رواه بلفظ يحتم 

  .، الحتمال التدليسع وغيرهالسما

 المرسل الخفي وبيان حكمه: ـ 

ولم  أدرك زمنهشيخ            الحديث  عنالراوي االنقطاع الخفي أن يروي من صور 

                ، وقد ي سمى هذا أو ال سمع منه                           لم لقاؤه إياه ولم ي علم هل   ع   وأو ال أ    اه     ـ  ق   ـ  ت   ـ  ال         ي علم هل

تسمية هاتين الصورتين أو  ، وربما وقع في كالم بعض المحدثينرسل الخفيمبال

 .                      الثانية  منهما تدليسا



48 
 

 ال أن عدال كان إذا التدليس عنه ثبت من م     وحك  وقال ابن حجر في النزهة: "

 من صدر إذا الخفي المرسل وكذا ،األصح على بالتحديث، فيه صرح ما إال منه قبل   ي  

  ."واسطة وبينه بينه بل عنه، حدث من      يلق   لم معاصر

غلين بالحديث اليوم يظنون أن الحكم الذي ذكره ابن حجر هو وكثير من المشت

رغم تصريحه بأنهما في الحكم لمدلسين وأنه ال يشمل الموصوفين باإلرسال خاص با

  !!.سواء 

ها إرساال خفيا ليس من أجل                                                                   والتفريق في تسمية بعض الصور تدليسا وبعض 

 ل. االختالف في الحكم، بل ألن التدليس معيب، بخالف اإلرسا

ه    ـ  وإذا جاء الحديث من طريق راو عن أحد الشيوخ وجاء ذلك الحديث عينـ 

ذلك الشيخ فال يكفي هذا دليال بين و هبإدخال راو بينعن ذلك الراوي     ر      آخ        وجه  من 

في ذلك  ىعل عتمادال يصح االكما ، بإطالق                                    على أن ذلك الراوي لم يلق  ذلك الشيخ

اتصال الحتمال وذلك باإلرسال،  وي الزائدالرا الطريق الخالي عن           الحكم  على 

                                                     الطريق األول وكون  الثاني من المزيد في متصل األسانيد. 

 

 قلت في منتخب األفكار:

وفي صور االنقطاع فإن الراوي إذا كان من أهل الصدق فإنه ال يقول ]22

بل حدثني فالن أو قال لي فالن، ألنه لم يسمع الحديث منه وإنما بلغه عنه بواسطة، 

 .[يقول مثال قال فالن كذا

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ صيغ األداء الدالة على االتصال: 

ا  الراوي إذا كان من أهل الصدق فإنه ال يقول حدثني فالن أو قال لي فالن       ل م 

لكن بواسطة،  عن ذلك الشيخ         الحديث   في هذه الحالة يكون قد بلغه، ألنه لم يسمعه منه

، أو ذكر فالن كذا، ونحو مثال قال فالن كذا ي الرواية عنه قائالهذا ال يمنع أن يرو

 في السند. صور االنقطاع كل في ذلك، وهذا 

ا لم يسمعه منه فإنه يكون  حدثني فالن أو قال لي فالنأما إذا قال الراوي                               ل م 

 بذلك كذابا وتسقط بذلك كل مروياته. 
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 قلت في منتخب األفكار:

التسوية، وهو أخطر من صورة التدليس         تدليس  د اإلسناومن صور تدليس ]23

  .[المشهورة

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 الراوي الموصوف بذلك: رواية ـ تدليس التسوية وحكم 

ه مما خوشيأحد            الحديث  عن الراوي االنقطاع الخفي أن يروي من صور 

حدثه  ذلك الراوي قد      شيخ         يكون  وسمعه منه عن شيخ آخر هو من شيوخ ذلك الشيخ 

بين شيخه وشيخ                 حذف ذلك الرجل                   فيكون  الراوي قد  ،به عن رجل عن شيخ الشيخ

 وهذا هو اإلسناد، شيخ الشيخ من سمع الحديث قد شيخه نا بذلك أن      أوهم  و شيخه

                                               وي عرف عدم سماع الشيخ لذلك الحديث من شيخ الشيخ،               تدليس  التسوية         المدلس  

                                   بار  م ن كان معه وقت سماعه إياه أو بتصريحه بذلك لمن سأله عن السماع أو بإخ

  .بقرائن تدل على ذلك

ه            رواية شيخ  في هذه الحالة                               الذي يدلس تدليس  التسوية يذكر والراوي الصدوق 

ل السماع وعدمه وال يصرح ب لذلك الحديث عن شيخ الشيخ  السماعذكر                                   بلفظ يحتم 

، وهو فالن عنن حدثني فالأو قال فالن، حدثني فالن قال ، كأن يقول مثال بينهما

 ذكره، وإال كان كاذبا وسقطت بقال حدثني فالن حدثني فالنمثال وال يقول  الغالب،

              كل  مروياته. بين شيخه وشيخ شيخه         السماع  

وقد ال يحذف الراوي رجال بين شيخه المباشر وشيخ شيخه ويفعل ذلك الحذف 

 لشيخ. ن شيخ شيخه وبين شيخ هذا افي طبقة أعلى، كأن يحذف رجال بي

                                 في قبل من مروياته ما صرح فيه بما                      ويدلس تدليس  التسوية فإن كان الراوي ثقة

 كان                 وال ي قبل منها ما ابتداء منه إلى أعاله، ، في كل طبقات السند سماعاليدل على 

ل السماع وغيره أن يكون ، الحتمال تلك الطبقات ولو في طبقة واحدة من                         بلفظ يحتم 

 . يةالتسو تدليسفيها حصل قد 

 

 قلت في منتخب األفكار:

في الحديث  وفا بالكذبمعرالحديث ي سند أحد الرواة فومنها أن يكون ]24

  .[أنه موضوع يه        ي طلق علقد و ،تهبرواي       تفرد  يو النبوي
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 أقول في شرح هذه الفقرة:

 والقرائن الدالة على الوضع:  ـ الحديث الموضوع

ايته كذاب معروف بالكذب من أسباب الطعن في صحة الحديث أن يتفرد برو

                      ي طلق عليه أنه موضوع.قد في الحديث النبوي، وهذا مما 

 قد يكون من جهةهنا الطعن في صحة الحديث وال بد من اإلشارة إلى أن 

دلت الدالئل ما إذا فيما فالطعن بسبب المتن هو  المتن وقد يكون من جهة السند،

ثله عن النبي صلى هللا عليه وسلم، والقرائن الجازمة على أن هذا المتن ال يصدر م

وهذا هو الموضوع، فإن كانت تلك الدالئل والقرائن أقل في داللتها على ذلك فهو 

الغريب أو                وقد ي طلق عليهالمنكر، وإن كانت أقل من ذلك في الداللة فهو الشاذ، 

 الضعيف. 

 بالكذب فيإذا تفرد الراوي المعروف فوأما الطعن في الصحة بسبب السند 

ق،    ـ                                      ي حكم عليه بأنه موضوع، أي مكذوب مختلقد الحديث النبوي برواية حديث ف

، بالقطع ال الغالب الظن بطريق هو إنمالمجرد تفرد الكذاب به  بالوضع عليه والحكم

 الحكمجزموا بوبطالنه إذا انضاف إلى ذلك نكارة المعنى لكن ، الكذوب ق   د      يص   قد     إذ  

 . بالوضع عليه

الكذب إذا روى الروايات المكذوبة التي ال تحتمل غير ذلك                وي عرف الراوي ب

 وكان الحمل فيها عليه، أي ألنه هو نقطة االتهام. 

                            في حكم عليه بأنه موضوع، وهو  وضعهقد إذا روى الراوي حديثا وأقر بأنه و

واإلقرار  اإلقرار، ذلك في كذبقد  يكون أن الحتمال كذلك، الغالب الظنهنا ب

احتمال كذبه في إقراره ال منه القطع بثبوت مدلوله في الواقع، لكن بمجرده ال يلزم 

 ،كذلك هنا وهو الغالب، بالظن يقع الحكم ألن أصال، اإلقرار بذلك عمل   ي   ال أنهيعني 

 يكونا أن احتمالمع  بالزنى المعترف      رجم   وال بالقتل ر      المق        قتل   ساغ لما ذلك ولوال

 الحكمجزموا به    ـ  وبطالنإلى ذلك نكارة المعنى فإذا انضاف  ،به اعترفا فيما كاذبين

 . بالوضع عليه

 كما، الراوي حال       داللة   الوضاعين    ع      وض  األئمة  بهاأدرك  التي القرائن ومن

فيسوق                        ال ي عرف فيها حديث نبوي        مسألة   مبحضرته ذكر         الذين ي  لبعض الكذابين  وقع

ليقطع النزاع  كذا وكذا قال نهأ وسلم عليه هللا صلى النبي إلى إسنادا الحال في أحدهم

 . فيها بذلك
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 كأن المروي، حال أما القرائن الحقيقية التي تدل على وضع الحديث فهي داللة

 العقل، صريحل أو القطعي، إلجماعل أو ،الثابتة السنة أو القرآن لنص مناقضا يكون

  .ف   ـ  المتكل      غير            التأويل   ذلك من      شيء   يقبل ال حيثوهذا أو لحقائق التاريخ الثابتة، 

 مأخذ الحديث الموضوع واألسباب الحاملة للواضع على الوضع: ـ 

 يأخذ وتارةله اختراعا من عنده،  الواضع يخترعه تارةالموضوع  المروي

 ضعيف حديثا يأخذ أو اإلسرائيلياترواة  أو الحكماء أو السلف بعضأقوال شيئا من 

  .بين الناس على أنه حديث نبويه ليروجظاهره الصحة  إسنادا له فيركب اإلسناد

 كبعض الجهل       غلبة   أو ،كالزنادقة الدين عدم إما الوضع على للواضع والحامل

     حب   أو ،الرؤساء بعض هوى        اتباع   أو ،المقلدين كبعض العصبية      فرط   أو ،المتعبدين

 أن إال به، عتد   ي   من بإجماعمن الكبائر  حرام ذلك وكل ،االشتهار لقصد اإلغراب

 والترهيب، الترغيب في الوضع إباحة عنهم قل   ـ  ن المتصوفة وبعض لكراميةا بعض

 منهما  والترهيب الترغيب ألن ،قبيح جهل عن نشأ فاعله منشنيع  خطأ وهو

 منهو  وسلم عليه هللا صلى النبي على الكذب تعمد أن وال شك في الشرعية، األحكام

  .وأنه إن كان فيه ما يشين الدين فهو كفر الكبائر،

بسنده ألهل العلم أو  مقرونا إال الموضوعالحديث  رواية تحريم على واتفقوا

  لمن ليس منهم. ببيانه

 

 قلت في منتخب األفكار:

                                                           أن يكون أحد الرواة في السند قد ض ع  ف تضعيفا شديدا أوات هم ومنها ]25

 .[                                        بالكذب، وقد ي طلق عليه أنه متروك أو تالف

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 لف: الحديث المتروك أو التـ ا

 االشتهارقد ال يصل الراوي لدرجة بسبب الراوي، ألنه من أسباب الطعن هذا 

                                                         ع كلمة النقاد على تكذيبه، ولكن قد ي تهم به، ألن بعض من لم    م      تج   تكادبالكذب الذي 

، والحكم فيه قريب أو ال                                                        يكذبوه ترددوا في أن تكون تب عة المنكرات التي رواها عليه

أنه                                                                     الكذاب، وقد ي طلق على مثل ذلك الراوي أو على المتن الذي تفرد بروايته  من

 متروك أو تالف. 
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وقد يكون المتن منكرا لكن ال إلى درجة الحكم عليه بأنه مختلق مكذوب أو 

 فيكتفون بأنه منكر. تالف 

 

 قلت في منتخب األفكار:

ن غير وكيوال أو أن يكون أحد الرواة فاسقا بغير الكذب أو مجه هامنو]26

                                                                            ضابط للرواية لغفلته أو سوء حفظه مما ينتج عنه الغلط والوه م، في طلق عليه أنه 

  .[ضعيف

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ الحديث الضعيف: 

أحد الرواة في السند فاسقا بغير الكذب فهو ضعيف وحديثه ضعيف، إذا كان 

  .أو سوء حفظهأو غير ضابط للرواية لغفلته وكذا إذا كان مجهوال 

                                         فم ن فح ش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه وقال ابن حجر رحمه هللا "

 ضعيف.               وقد ي قال فيه ."فحديثه منكر

، وهو أن بعض الرواة وثقه بعض األئمة وقال أمر يجب التنبه له            ولكن  هنالك 

على له ووقف أنه صدوق رأى عنه بعضهم فاحش الغلط، فالظاهر أن من وثقه 

، وأن من قال عنه فاحش الغلط وقف له على أغالط كثيرة لم القليلة غالطبعض األ

 يقف عليها األول، والظاهر أن مثل هذا ضعيف. 

 

 قلت في منتخب األفكار:

 لى بالقبولمن هو أوالراوي ل                             الغلط والوه م المؤدي لمخالفة حصول  هامنو]27

  .[منه، فيكون بذلك معلوال

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 للراوي وارتباطه بعلم العلل:        الوه ملتضعيف بحصول ـ ا

للراوي في رواية من               الغلط والوه ميقع  في صحة الحديث أن من أسباب الطعن

بمخالفة الراوي  جمع الطرق والقرائنعد                                      مروياته حتى ولو كان ثقة، وي عرف ذلك ب

لك الراوي وكون ذوهذا هو المعلول، ، وإن لم يكن أوثق لمن هو أولى بالقبول منه
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في  على اإلعاللمثلة األوقد تقدمت بعض  ال أكثر، أوثق منه هو قرينة من القرائن،

 شرح الفقرة السادسة. 

 راويه م    وه   على الدالة بالقرائن عليه لع   ـ  اط إن م   ه       الو  "قال ابن حجر رحمه هللا 

 األشياء من ذلك نحو أو حديث في حديث إدخال أو منقطع أو مرسل ل    وص   من

  ."المعلل هو فهذا :-الطرق وجمع التتبع بكثرة ذلك معرفة وتحصلـ  حةالقاد

 ـ وجه الغموض في اإلعالل: 

 به يقوم وال وأدقها، الحديث علوم أنواع أغمض من وهو": ابن حجر ثم قال

 وملكة الرواة بمراتب تامة ومعرفة واسعا وحفظا ثاقبا فهما تعالى هللا رزقه من إال

 بن كعلي ،الشأن هذا أهل من القليل إال فيه يتكلم لم ولهذا ،ونوالمت باألسانيد قوية

 زرعة وأبي حاتم وأبي شيبة بن ويعقوب والبخاري حنبل     بن  ا        وأحمد   المديني

 في كالصيرفي دعواه، على الحجة إقامة عن المعلل عبارة ر   ص     ـ  تق وقدي، والدارقطن

  ".والدرهم الدينار نقد

ـ في غالب صور اإلعالل ـ لعلل هو ولكن يبدو أن غموض معرفة كشف ا

هم ال يع دوه إلى سائر الطرق واألسانيد،      سند  والحديث  يقفون معلذين ل ألن                                             ه ونظر 

فأما إذا تيسر جمع الطرق ومعرفة مراتب جمع طرقه لم تتبين علله،    ـ  الحديث إذا لم ت

صور ال كغالب تلفي منهج الفإن سبيل األئمة المتقدمين في اإلعالل الرواة مع تفهم 

 األحاديثبعض وتبقى بعد ذلك ،                                              يغدو واضحا، ويس ه ل بعد ذلك تطبيقه لكشف العلل

هي من دقائق ينقدح في ذهن اإلمام الناقد إعاللها وال يجد ما يعلها به، والنادرة التي 

 وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء. هذا العلم، 

 اإلعالل بدخول حديث في حديث: ـ 

ل وصل المرسل ورفع الموقوف، وأما دخول حديث من المشهور في اإلعال

اغتنم خمسا "حديث وهو ذلك،  علىهذا مثال هو قليل بالنسبة إليهما، وفي حديث ف

 : "قبل خمس

ي حديثين مرويين في هذا لدراسة إسناد هذا الحديث ال بد أوال من النظر ف

 بن المبارك لهما الباب سندا ومتنا، ثم ال بد من معرفة رواية اإلمام الحافظ عبد هللا

ما وقع في بعض الروايات من من حيث السند والمتن كذلك، وهذا مدخل هام لبيان 

 إعالل. 

 :في هذا الباب الحديثان المرويان
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الحديث األول حديث ابن عباس، وهو ما رواه مكي بن إبراهيم ووكيع بن 

 عن هند أبي بن سعيد بن هللا عبدالجراح وصفوان بن عيسى وإسماعيل بن جعفر عن 

 نعمتان" :وسلم عليه هللا صلى النبي قال: قالأنه  عنهما هللا رضي عباس ابن عن أبيه

". ]صحيح البخاري. الزهد لوكيع. والفراغ الصحة :الناس من كثير فيهما مغبون

                                                                          مسند اإلمام أحمد. مصنف ابن أبي شيبة. الزهد لهناد. سنن ابن ماجه. ق ص ر األمل 

لمعجم الكبير للطبراني. الفوائد لتمام[. عبد هللا بن سعيد بن أبي هند البن أبي الدنيا. ا

. عبد هللا بن 116. سعيد بن أبي هند صدوق توفي سنة 147ثقة فيه لين توفي سنة 

 .68عباس رضي هللا عنهما توفي سنة 

الحديث الثاني مرسل عمرو بن ميمون األودي، وهو ما رواه وكيع بن الجراح 

                                                          ود الخ ريبي عن جعفر بن برقان عن زياد بن الجراح عن عمرو بن وعبد هللا بن دا

 قبل خمسا اغتنم": لرجل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ميمون األودي أنه قال:

 قبل وشبابك شغلك، قبل وفراغك سقمك، قبل وصحتك موتك، قبل حياتك: خمس

الحلية ألبي نعيم. ". ]الزهد لوكيع. مصنف ابن أبي شيبة. فقرك قبل وغناك هرمك،

مسند مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري. اقتضاء العلم العمل للخطيب 

. وعبد هللا بن داود الخريبي ثقة 197البغدادي[. وكيع بن الجراح ثقة إمام توفي سنة 

                                               . جعفر بن برقان الجزري الرقي ثقة فيه لين ي ضعف 213وتوفي سنة  121ولد سنة 

. زياد بن الجراح الجزري ثقة. عمرو بن ميمون 154ي سنة في الزهري، توف

 . 74األودي كوفي ثقة من كبار التابعين مات سنة 

 رواية عبد هللا بن المبارك لهذين الحديثين:

المتن األول رواه عبد هللا بن المبارك عن عبد هللا بن سعيد بن أبي هند به، 

ث في كتاب الزهد البن المبارك، موافقا رواية الجماعة سندا ومتنا، وهو أول حدي

الذي هو من رواية يحيى بن محمد بن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزي عن 

مؤلفه، وكذا رواه عبدان المروزي عبد هللا بن عثمان بن جبلة ـ من أحد الطريقين 

وستة آخرون عن ابن المبارك به. ]الزهد البن المبارك. مسند عبد بن حميد.  -عنه 

 مذي. معجم الشيوخ للصيداوي. شعب اإليمان للبيهقي[. سنن التر

المتن الثاني رواه كذلك عبد هللا بن المبارك عن جعفر بن برقان به، موافقا 

رواية اللذين روياه عن جعفر بن برقان سندا ومتنا، وهو ثاني حديث في كتاب الزهد 

ين بن الحسن البن المبارك، الذي هو من رواية يحيى بن محمد بن صاعد عن الحس

وكذا  ،به ورواه اثنان آخران عن الحسين بن الحسن المروزيمؤلف، الالمروزي عن 

رواه سويد بن نصر المروزي عن ابن المبارك به. ]الزهد البن المبارك. السنن 
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الكبرى للنسائي. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. شعب اإليمان للبيهقي. مسند 

  للبغوي[. الشهاب للقضاعي. شرح السنة

مما تجدر مالحظته أن عبد هللا بن المبارك روى المتن األول بالسند  أقول:

األول كما رواه الجماعة، وروى المتن الثاني بالسند الثاني كما رواه الثقتان اآلخران، 

فإذا روى أحد الرواة عن ابن المبارك المتن األول بالسند الثاني أو المتن الثاني بالسند 

  يعني ـ عند علماء الحديث النقاد ـ أنه دخل له حديث في حديث. األول فهذا

                                                                وع لم من هذا العرض أن حديث "اغتنم خمسا قبل خمس" سنده مرسل أرسله 

رجل من كبار التابعين، وأن رواية ابن المبارك لهذا الحديث موافقة لرواية من رواه 

 من األقران سندا ومتنا. 

، فهما ن ابن المبارك مخالفين لما تقدملكن جاء هذا الحديث من طريقين ع

  :معلوالن

 إبراهيم بن إسحاق حدثنااألول فرواه ابن أبي الدنيا قال: المعلول فأما الطريق 

 عباس ابن عن أبيه عن هند أبي بن سعيد بن هللا عبد حدثنا المبارك بن هللا عبد حدثنا

 قبل اخمس اغتنم": هيعظ وهو لرجلصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول قال: قالأنه 

 قبل وفراغك فقرك، قبل وغناك سقمك، قبل وصحتك هرمك، قبل شبابك: خمس

". ]قصر األمل البن أبي الدنيا. شعب اإليمان للبيهقي[. موتك قبل وحياتك شغلك،

                                                                           إسحاق بن إبراهيم: لم يذكر المزي في الرواة عن ابن المبارك أحدا ي سمى إسحاق، 

فوالبن أبي الدنيا أربعة م                     ي اتهم بعد وفاة ابن    ـ                                   ن الشيوخ بهذا االسم، ثالثة منهم و 

ن عاما، يتوفي بعد ابن المبارك باثنين وخمسالمبارك بأكثر من سبعين عاما، والرابع 

أبو موسى الهروي، وهو ثقة فيه لين، إسحاق بن إبراهيم هو فالظاهر أنه هو، و

 . ، كما في تاريخ بغداد233سنة  وتوفي

  النظر بدقة وعناية، فأقول:وهنا ال بد من 

الهروي هذا طريق معلول، ألن شيخ ابن أبي الدنيا وهو إسحاق بن إبراهيم 

روى عن ابن المبارك المتن الثاني من الحديثين بالسند األول، وهذا يعني أنه ربما 

                                                                             سمع الحديثين من ابن المبارك فوه م فجعل السند األول للمتن الثاني، مخالفا رواية 

سويد بن نصر والحسين بن الحسن المروزي اللذين رويا عنه المتن الثاني  الثقتين

بالسند الثاني، ال بالسند األول. وحيث إن ابن المبارك روى الحديثين في كتاب الزهد 

متواليين فال يبعد أن يكون نظر القارئ للكتاب قد انتقل من السند األول إلى المتن 

  م البصر ال من أوهام السمع.                                الثاني، فيكون الوه م هنا من أوها
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ه إلى هذا اإلعالل هو الحافظ البيهقي رحمه هللا في شعب اإليمان           والذي نب  

 أبو أخبرنا ما اإلسناد بهذا المعروف وإنما, غلط وهو: "عن هذا الطريق حيث قال

...". فذكر من طريق ابن المبارك الحديث األول بالسند األول، وسيأتي  الفقيه طاهر

  هاد به.االستش

 الحسن أخبرنيالحاكم في المستدرك قال:  رواهالثاني فالمعلول وأما الطريق 

به.  .نا عبد هللا بن المباركأنبأ عبدان ناأنبأ ه       الموج   أبو ناأنبأ المروزي حكيم بن

]المستدرك للحاكم[. الحسن بن حكيم المروزي: ذكره الذهبي في تاريخ اإلسالم في 

ف ي ات سنة                                                       الحسن بن محمد بن حليم وأنه روى عن أبي الموج ه وغيره، باسم  357             و 

                                                                            ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال، فأحسن ما ي قال فيه أنه مجهول الحال. أبو الموج ه 

         . عب دان 282محمد بن عمرو المروزي، وثقه الذهبي في تذكرة الحفاظ، توفي سنة 

  .221المروزي هو عبد هللا بن عثمان بن جبلة ثقة توفي سنة 

  وهنا كذلك ال بد من النظر بدقة وعناية، فأقول:

هذا كذلك طريق معلول، ألن شيخ الحاكم وهو الحسن بن حكيم المروزي 

                                                                         المجهول الحال روى عن أبي الموج ه عن عبدان عن ابن المبارك المتن الثاني من 

عبدان الحديثين بالسند األول، مخالفا رواية من هو أولى منه، الذي روى من طريق 

 عن ابن المبارك المتن الثاني بالسند الثاني، ال بالسند األول. 

ورواية من هو أولى منه هي ما رواه البيهقي عن أبي طاهر الفقيه عن أبي 

بكر محمد بن الحسين القطان عن علي بن الحسن الدرابجردي عن عبدان عن عبد 

ه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ هللا بن المبارك عن عبد هللا بن سعيد بن أبي هند عن أبي

"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس"، أي إن عبدان ـ حسب هذه الرواية ـ روى عن 

. ]السنن الكبرى للبيهقي. شعب ، على الصوابابن المبارك المتن األول بالسند األول

اإليمان للبيهقي[. أبو طاهر الفقيه هو محمد بن محمد بن محمش، إمام أصحاب 

. محمد بن الحسين 410وتوفي سنة  317خراسان في عصره، ولد سنة الحديث ب

، قال فيه الحاكم كما في األنساب 332القطان هو النيسابوري المتوفى سنة 

                                                                          للسمعاني: الشيخ الصالح، أسند  أهل  نيسابور في مشايخ النيسابوريين في عصره. 

بن عثمان المروزي  . عبدان عبد هللا267علي بن الحسن الدرابجردي ثقة توفي سنة 

 . وهذا سند جيد.221ثقة توفي سنة 

                                                                 يتبين من رواية البيهقي أن شيخ الحاكم قد وه م، وأن الطريق الذي في 

                                                                             المستدرك معلول، وأن رواية عب دان ـ من الطريق الجيد عنه ـ قد وافقت رواية سبعة 

                 س المتن  الثاني.                                                           آخرين رووا عن عبد هللا بن المبارك بالسند األول المتن  األول، ولي
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خالصة القول هي أن حديث "اغتنم خمسا قبل خمس" سنده المرسل هو 

المحفوظ، وأن له طريقين موصولين عن ابن المبارك، ولكنهما معلوالن، وعلتهما 

هي أن بعض الرواة دخل له حديث في حديث، فجعل إسناد حديث آخر لهذا المتن. 

 وهللا أعلم.

 : ة في بعض طرق الحديثالواردلفاظ األإعالل بعض ـ 

كثيرا ما يأتي الحديث من طرق متعددة مع اختالف األلفاظ، وما من شك في 

، التي جاءت في طرقه ثابتةالمختلفة األلفاظ كل أن الحديث الواحد ال يمكن أن تكون 

الرواية           الوه م أو ألن اللفظ في الواقع هو لفظ واحد، وسائر األلفاظ هي من باب 

 بالمعنى. 

 : مع صحة أصل الحديثطرق المثال إلعالل لفظ جاء في بعض  وهذا

 العلة ومثال]: الحديث علوم أنواع معرفةكتابه في رحمه هللا قال ابن الصالح 

 بسم قراءة بنفي المصرح اللفظ من أنس حديث في بإخراجه مسلم انفرد ما المتن في

 فيه قالوا إنما األكثرين ارأو لما المذكور اللفظ رواية قوم فعلل ،الرحيم الرحمن هللا

 ،البسملة لذكر تعرض غير من "العالمين رب هلل         بالحمد   القراءة يستفتحون فكانوا"

 باللفظ رواه من أن ورأوا ،الصحيح في إخراجه على ومسلم البخاري اتفق الذي وهو

 أنهم "هلل         بالحمد   يستفتحون كانوا" قوله من ففهم ،له وقع الذي بالمعنى رواه المذكور

 كانوا التي السورة أن معناه ألن ،وأخطأ ،فهم ما على فرواه ،يبسملون ال كانوا

  [.التسمية لذكر تعرض فيه وليس ،الفاتحة هي السور من بها يفتتحون

 حدثناقال: في صحيحه روى البخاري ولبيان وجه إعالل تلك الرواية أقول: 

 وأبا وسلم عليه هللا صلى النبى أن أنس عن قتادة عن شعبة حدثنا قال عمر بن حفص

  .العالمين رب هلل         بالحمد   الصالة يفتتحون كانوا عنهما هللا رضى وعمر بكر

 ابن قال غندر عن كالهما بشار وابن المثنى بن محمد حدثنا]روى مسلم قال: و

 :قال أنس عن يحدث قتادة سمعت قال شعبة حدثنا جعفر بن محمد حدثنا المثنى

 أحدا أسمع فلم وعثمان وعمر بكر وأبى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت

 بن الوليد حدثنا الرازى مهران بن محمد حدثنا .الرحيم الرحمن هللا بسم يقرأ منهم

 :قال حدثه أنه مالك بن أنس عن يخبره إليه كتب أنه قتادة عن األوزاعى حدثنا مسلم

 يستفتحون فكانوا انوعثم وعمر بكر يوأب وسلم عليه هللا صلى يالنب خلف صليت

 يف وال قراءة أول يف الرحيم الرحمن هللا بسم يذكرون ال ،العالمين رب هلل بالحمد

 إسحاق يأخبرن ياألوزاع عن مسلم بن الوليد حدثنا مهران بن محمد حدثنا .آخرها

  .[ذلك يذكر مالك بن أنس سمع أنه طلحة أبى بن هللا عبد بن
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 رب هلل         بالحمد   الصالة يفتتحون كانواأنهم  وهي البخاري االرواية التي رواه

في مصادر السنة  طرق كثيرةالحديث بنحو هذه الرواية  لهذاصحيحة، و العالمين

ن خمسة عن عوابن أبي شيبة وأبو عوانة اإلمام أحمد ، منها ما رواه عن قتادة النبوية

نة عن عن ابن عييوالنسائي ورواه أحمد أنس. ة عن قتادة عن سعيد بن أبي عروب

 وابن أبي شيبة وأبو داود عن ثالثةأيوب السختياني عن قتادة عن أنس. ورواه أحمد 

ام بن عن  بهز وعفانورواه أحمد عن  .عن أنس عن قتادة هشام الدستوائيعن           هم 

عن قتادة حماد بن سلمة عن  يزيد وعفانورواه أحمد عن  .عن أنس عن قتادة يحيى

وسعيد الطويل حميد ن طريق ابن أبي عدي عن ورواه ابن حبان م عن أنس.وثابت 

ورواه النسائي وابن خزيمة من طريق أبي عوانة الوضاح بن . عن أنس دةاعن قت

  .عن أنسعبد هللا عن قتادة 

 بسم يقرأ منهم أحدا سمعي لم أنسا أنوهي والرواية األولى التي رواها مسلم 

وأبو عوانة  ،محمد بن جعفر عنوابن خزيمة أحمد رواها كذلك  الرحيم الرحمن هللا

 اورواه .كالهما عن شعبة عن قتادة عن أنسمن طريق حجاج بن محمد األعور، 

عن  129النسائي بسند صحيح عن منصور بن زاذان الواسطي وهو ثقة مات سنة 

"، وقيل في منصور إن الرحيم الرحمن هللا بسم قراءة عنا   م      يس   فلمأنس بنحوه بلفظ "

ابن خزيمة من طريق عبد هللا  وبمعنى هذه الرواية ما رواهة. روايته عن أنس مرسل

ة سعيد بن أبي عروب                                                    بن إدريس، وابن  حبان من طريق سفيان الثوري، كالهما عن 

وبنحوه رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن أنهم كانوا ال يجهرون.  أنسعن قتادة عن 

  أنس.عن شعبة عن قتادة عن خزيمة عن وكيع 

صلى هللا عليه  همت على أن النبي   ـ  ت ال إشكال فيها، سواء أفكل تلك الروايا

لم يكن يجهر بالبسملة أصال، أو على أنه لم يكن يجهر بها كالجهر بما بعدها،  وسلم

 . يسمعها منه من يليه دون من يكونون في أواخر الصفوفكان بحيث أي 

 الرحمن هللا بسم نيذكرو الوهي أنهم كانوا التي رواها مسلم أما الرواية الثانية 

فرواها كذلك أحمد في المسند عن أبي المغيرة  آخرها يف وال قراءة أول يف الرحيم

عبد القدوس بن الحجاج، وأبو عوانة من طريق بشر بن بكر، كالهما عن األوزاعي 

، إذ ال هاتها لكل تلك الروايات السابقة وأمثالمعلولة، وذلك لمخالفرواية هي به. و

                      فيكتب  به إلى األوزاعي أنهم ال يذكرون البسملة قتادة قد سمع من أنس               ي عقل أن يكون

ه  أو  أو لهشام الدستوائييوب السختياني أو ألة لشعبة أو لسعيد بن أبي عروب          وال يذكر 

ام بن يحيى أو لحماد بن سلمة أو لحميد الطويل أو ألبي عوانة الوضاح بن عبد                لهم 

، إما باالقتصار عن قتادة بخالف ما في هذه الرواية، فهؤالء ثمانية رووا الحديث هللا
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 هلل         بالحمد   القراءة فتحونستيوأبا بكر وعمر كانوا  صلى هللا عليه وسلم على أن النبي

 . ، أو بزيادة أنهم كانوا ال يجهرون ببسم هللا الرحمن الرحيمالعالمين رب

لد أكمه، فهو ال يكتب، وال بد أنه أ ملى على من كتب له                                                        ومن المعلوم أن قتادة و 

 ذلك، ويبدو أن الكاتب تصرف في الرواية من عنده فكتبها بهذا اللفظ المعلول. 

الوليد بن مسلم،  من تدليس التسوية عندما كان وال يصح إعالل هذه الرواية ب

 ألنه قد تابعه عليها اثنان آخران. 

لمتن من إيراد ابن الصالح مثاال للعلة في اتعقيب الحافظ العراقي على ـ 

 بصحة أحاديث الصحيحين: أنه يقطع صحيح مسلم رغم 

إيراد ابن الصالح مثاال على التقييد واإليضاح  كتاب فيالعراقي الحافظ ب    ـ  عق

 بأنك المصنف على معترض يعترض ربمافقال: ] للعلة في المتن من صحيح مسلم

 ف    ضع     ي   يففك بصحته مقطوع سلمم أو البخاري الشيخين أحد أخرجه ما أن       قدمت  

 ما نأ قدم ا    لم   المصنف أن ذلك عن والجواب؟!،  كتابه مسلم أودعه فيما وهو هذا

 أهل بعض عليها تكلم يسيرة أحرف سوى" قال بصحته مقطوع الشيخين أحد أخرجه

 علهأ وقد ،منها وهذا ،يسيرة أحرفا استثنى فقد "،وغيره كالدارقطنى الحفاظ من النقد

 ، ...[. هللا رحمهم البر عبد وابن يوالدارقطن يعالشافك الحفاظ من جماعة

قال في كتابه أن ابن الصالح  ذلكفائدة هامة، وهنا وفي كالم الحافظ العراقي 

 واحد     كل   األمة لتلقي ،بصحته قطع   ي   ما قبيل في مندرج مسلم أو البخاري به انفرد ما"

 الحفاظ من لنقدا أهل بعض عليها تكلم يسيرة أحرف سوى ،بالقبول كتابيهما من

                                                            ، ولم يبين ابن الصالح الحكم  في تلك األحرف اليسيرة المستثناة، "وغيره يكالدارقطن

ال تصل لدرجة القطع بصحتها أو قد تكون ضعيفة معلولة؟!، عنده صحيحة  هيهل 

                                                      فأفاد كالم  الحافظ العراقي أنها قد تكون ضعيفة معلولة. 

فظ العراقي رحمهما هللا في هذا وقد أقر الحافظ ابن حجر كالم شيخه الحا

بسكوته عليه في النكت رغم اعتراضه على بعض ما سواه مما جاء بعده في كالم 

 العراقي في هذا الموضع. 

 

  قلت في منتخب األفكار:

أن يكون الحديث ال يشبه األحاديث الثابتة عن النبي صلى هللا عليه  ومنها]28

  .[وقد يطلقون عليه لفظ المنكر، وسلم لفظا أو معنى، فيكون بذلك شاذا
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  أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ الحديث الشاذ والحديث المنكر: 

ال يشبه األحاديث الثابتة عن النبي صلى هللا الذي الحديث الحديث الشاذ هو 

وليس رده ألن فحكمه الرد،  ،أو هو مخالف لها في المعنى عليه وسلم لفظا أو معنى

قال أبو عبد هللا الحاكم في هو المعلول.               او آخ ر، فذلك                        راويه قد خ ولف فيه من ر

 وقف   ي   مال المعلو فإن ل،المعلو غير هو الروايات من الشاذمعرفة علوم الحديث: "

 ". علته على

                            المروي عدن معداذ رضدي هللا عنده فدي           الحديث                الحديث الشاذ               ومن األمثلة على 

        والعصدر       الظهدر     صدلى       الشمس     زيغ     بعد       ارتحل      وإذا                             جمع الصالتين جمع تقديم، وفيه "

    كدان      أنده                 صدلى هللا عليده وسدلم                         المعروف الثابدت عدن النبدي   ن      وذلك أل   ".    سار    ثم       جميعا

                    ثدم ندزل فجمدع بينهمدا،                                                      إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشدمس أخدر الظهدر إلدى وقدت العصدر

                                                  فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.

   ذي    والدد               وقددال عددن راويدده "       الددرازي                 اإلمددام أبددو حداتم      أعلدده            جمددع التقددديم       وحدديث 

              قدال اإلمدام أبدو  و                           كمدا فدي العلدل البدن أبدي حداتم.    ، "                            عندي أنه دخل له حديث في حديث

                               قال اإلمام الترمدذي فدي السدنن بعدد  و                        كما في التلخيص الحبير.   .             هذا حديث منكر   :    داود

   : ث                                        قال أبو عبد هللا الحاكم في معرفة علدوم الحددي و   .         حديث غريب   :                   روايته هذا الحديث  

        هدو منكدر    :                   قدال الخطيدب البغددادي و   .     موضدوع   :          ثدم قدال عنده   .                     وهو شاذ اإلسناد والمتن

                 تاريخ بغداد.       كما في    . ا  جد

   أن                                   ها في حكمهم على هذا الحديث علدم    ـ                          كلمات هؤالء األئمة واختالف         ومن تأمل 

                                            ال تعندي معداني متمدايزة عدن بعضدها تمدام التمدايز،             يحكمون بهدا                    مثل هذه األلفاظ التي 

            ، وهدذا يرجدع                               الت فإنها تعبر عدن معداني متداخلدة                         على الرغم من اختالف المدلو       وأنها

                     ق علدى تخطئتهدا، فربمدا   ـ                                                           إلى مدى االستغراب الذي يجده اإلمام الناقد في الرواية المتف

        أو منكدر                                             ذلدك الحدديث بأنده غريدب، وربمدا قدال بعضدهم منكدر      بوصدف      بعضهم        اكتفى

                          ، وربما قال بعضهم موضوع.    جدا

 

 منتخب األفكار:قلت في 

وهام األ                                    حصول الوه م للراوي ولو كان ثقة، ومن أسباب الطعن من و]29

                     ي سمى مدرج  اإلسناد[.قد و تغيير سياق اإلسناد،
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  أقول في شرح هذه الفقرة:

                 ـ م درج اإلسناد: 

 يروي أن: األول :أقسام مدرج اإلسنادقال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: "

 تلك من واحد إسناد على الكل        فيجمع   راو عنهم ه       فيروي   تلفةمخ بأسانيد الحديث جماعة

 عنده فإنه منه طرفا إال راو عند المتن يكون أن: الثاني .االختالف       يبين   وال األسانيد

 إال شيخه من الحديث يسمع أن ومنه، األول باإلسناد تاما عنه راو ه       فيروي   آخر بإسناد

: الثالث .الواسطة بحذف تاما عنه راو ه       فيروي   بواسطة شيخه عن ه       فيسمع   منه طرفا

 مقتصرا عنه راو هما       فيروي   مختلفين بإسنادين مختلفان متنان الراوي عند يكون أن

 المتن من فيه يزيد لكن به الخاص بإسناده الحديثين      أحد         يروي   أو اإلسنادين، أحد على

        فيقول   عارض له        فيعرض   اإلسنادالراوي  يسوق أن: الرابع .األول في ليس ما اآلخر

 ه       فيروي   اإلسناد ذلك متن هو الكالم ذلك أن سمعه من بعض       فيظن   نفسه قبل من كالما

  ".كذلك عنه

مدرج اإلسناد التي ذكرها ابن حجر رحمه هللا ينبغي التنبه لها  أقسامهذا وكل 

في التطبيق العملي، ولكن معظم المتأخرين ال يعيرونها اهتماما البتة، ويبدو أن 

 عنهم ه       فيروي   مختلفة بأسانيد الحديث جماعة يروي أن ، وهواألولا هو القسم أخطره

، وقد يكون االختالف       يبين   وال األسانيد تلك من واحد إسناد على الكل        فيجمع   راو

بعضهم روى الحديث بالوصل وبعضهم باإلرسال، أو رواه بعضهم بالرفع وبعضهم 

ا الراوي عن أولئك الشيوخ وبعضهم بالوقف، أو رواه بعضهم بالفقرات التي جمعه

 ببعض تلك الفقرات. 

 : من األقسام األربعة المذكورة في كالم ابن حجر مثال للقسم األولـ 

إدراج في اإلسناد، في بعض طرقه حصل  حديث فضل النصف من شعبان

في السنة والطبراني في  ابن أبي عاصمفي صحيحه و رواه ابن حبانوذلك فيما 

فقد ، شعب اإليمانوالبيهقي في والمعجم األوسط ومسند الشاميين  المعجم الكبير

                                                                جماعة عن هشام بن خالد الدمشقي عن عتبة بن حماد عن األوزاعي وعبد  عن رووه 

الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن 

 . امرفوع جبل

لحديث عن األوزاعي وعبد ظاهر هذا اإلسناد أن عتبة بن حماد روى هذا ا

الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وأنهما كليهما روياه عن ثابت بن ثوبان عن مكحول عن 

مالك بن يخامر، وأن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الذي روى مناكير وتغير عقله 
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ثقات  وبع من األوزاعي، وحيث إن األوزاعي وثابت بن ثوبان ومكحوال   ـ  بآخره قد ت

  ابن حبان في الصحيح !!. فلهذا أدرجه

ل عنها كثير من طالب هذا العلم، وهي أن الرواية في    ـ  وههنا مسألة هامة يغف

وأنها ربما تكون قد جاءت في الطريقين المجموعين بالعطف قد ال تكون واحدة، 

لألئمة النقاد لذا فإن في السند أو المتن، و ا      مؤثر   اعلى وجهين مختلفين اختالفاألصل 

  إلى التوقف في مثل تلك الروايات أو استنكارها. ا          هم أحيان  ودعت هانظرات في

وذلك بسبب أن الراوي قد يقع له الحديث من طريقين على وجهين مختلفين 

                     ـ على سبيل الوه م أو بعه    ـ  من أحد طريقي اإلسناد، ثم يت ا، فيذكر طرفاأو متن اسند

سند مع المتن الوارد في الطريق ببقية ال ابذكر طرف الطريق الثاني متبوعالتدليس ـ 

الثاني، فيتوهم من يقف على روايته للحديث أن الحديث هو بهذا السياق في الطريقين 

  !!، وهذا من أنواع اإلدراج في السند.

ه إلى زيادة كلمة جاءت في طريقين آخرين عن هشام بن     بـ  التنهنا ومن المفيد 

 من طريق شعب اإليمان والبيهقي فيفي كتاب النزول  لدارقطنياخالد، فقد رواه 

بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث  يمحمد بن عبد الصمد الدمشقي وأبيزيد بن 

قد ، فالسابقةعما في الطرق  السجستاني عن هشام بن خالد على وجه مختلف قليال

حدثنا عتبة بن حماد عن األوزاعي عن  :قال"هكذا: عنه عندهما جاءت الرواية 

عن معاذ عن النبي  ثوبان عن أبيه عن مكحول عن مالك بن يخامر   ن  وابمكحول، 

 يقويوهذا بعد لفظة "األوزاعي"،  بزيادة "عن مكحول". صلى هللا عليه وسلم"

عن األوزاعي عن مكحول، وتوقف قد روى الحديث عتبة بن حماد يكون أن          احتمال  

ول عن مالك بن يخامر ، ثم تابع فرواه بالعطف عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحقليال

وربما كانت رواية األوزاعي عن ، صلى هللا عليه وسلمعن معاذ عن رسول هللا 

ببقية اإلسناد مع الرفع، ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول مكحول موقوفة عليه ورواية 

دراج في اإلسناد، وإذا كان ذلك كذلك فتكون رواية الرفع إنما جاءت وهذا من باب اإل

لرحمن بن ثابت بن ثوبان وحده، وهو صدوق فيه لين وتغير عقله في من قبل عبد ا

  آخر حياته.

أقول: جالت في ذهني هذه االحتماالت ال ألن كل الطرق التي تأتي بالعطف ال 

تجعل ـ حسب تتبع طرق هذا الحديث ـ بد أن يكون فيها خلل، ولكن ألن القرائن هنا 

م رجعت إلى ما في كتب العلل فوجدت ث ،مستبعد أن يصح هذا الحديث بالرفعمن ال

ن هذا الطريق ويجزمان بأنه منكر أو غير محفوظ، وهما أبو عالاثنين من األئمة ي

 . رحمهما هللا تعالى، فالحمد هلل على فضله حاتم الرازي والدارقطني
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    عددن   ئ     القددار      خليددد     أبددو      رواه      حددديث    عددن     أبددي       وسددألت ]   :                قددال ابددن أبددي حدداتم

    عدن      خدامر   ي      بدن      مالدك    عن       مكحول    عن      أبيه    عن       ثوبان   ن  اب     وعن       مكحول    عن         األوزاعي

        وتعدالى       تبدارك   هللا    لع  ـ     يطد "  :     وسدلم      عليده   هللا     صلى   هللا      رسول     قال  :    قال    أنه      جبل    بن      معاذ

    رو   ي د     ولدم   ،      اإلسدناد      بهدذا      منكر      حديث     هذا "  :    أبي     قال   . "    خلقه     إلى       شعبان    من       النصف      ليلة

    ؟.    خليدد     أبدي     حدال    مدا  :    قلدت   . "  بده     جداء     أين    من      أدري    وال   ،    خليد     أبي    عن        اإلسناد      بهذا   إال 

      .                           ]وأبو خليد هو عتبة بن حماد[  .  [   شيخ  :    قال

       النبدي    عدن      معداذ    عدن      خدامر   ي      بدن      مالدك      حدديث    عدن                 الدارقطني رحمده هللا      سئل و

       شدعبان    مدن       النصدف      ليلدة      خلقده     إلدى     وجدل    عدز   هللا    لع  ـ     يطد "     قال    أنه       وسلم      عليه   هللا     صلى

   :   عنده    لف  ـ       واختد        مكحول،    عن     روى   ي   "  :    قال ف   . "     مشاحن    أو       لمشرك    إال      خلقه       لجميع       فيغفر

    عدن       ثوبدان     ابدن     وعن       مكحول    عن         األوزاعي    عن   ئ     القار      حماد    بن      عتبة      خليد     أبو       فرواه

    عدن      خالدد    بدن      هشدام     ذلدك     قدال  ،    جبدل    بن      معاذ    عن       يخامر    بن      مالك    عن       مكحول    عن      أبيه

      أحمدد    بن        سليمان        وخالفه   .    بذلك      خالد    بن      هشام       حدثنا     قال      داود     أبي     ابن        حدثناه  ،     خليد     أبي

      كثيدر    عدن       معددان    بدن      خالدد    عدن      أبيده    عن       ثوبان     ابن    عن      خليد     أبي    عن       فرواه   ،      لواسطي ا

   ا                           ثدم ذكدر الددارقطني رحمده هللا عددد   . "     محفدوظ     غير       كالهما      جبل،    بن      معاذ    عن     مرة    بن

      . "    ثابت     غير         والحديث "   :                  من طرق الحديث وقال

    عدن      صدهيب    بدن      حبيب      حديث    عن            رحمه هللا كذلك           الدارقطني      سئل            للفائدة فقد  و

     إلدى      يطلدع       تعالى   هللا    إن "      وسلم      عليه   هللا     صلى   هللا      رسول     قال        أنه قال      شني     الخ         ثعلبة     أبي

       الحقدد     أهدل   ع     ويدد            للكدافرين       ويملدي          للمدؤمنين       فيغفدر       شدعبان    مدن       النصدف      ليلة    في       عباده

         والحدديث       ، ...   عنده    لف  ـ       واختد       حكديم،    بدن       األحوص       يرويه "  :     فقال   . "   عوه    يد       حتى        لحقدهم

      . "    ثابت     غير       مضطرب

      عليده   هللا     صدلى       النبدي    عدن       عائشدة    عن      عروة      حديث    عن         ه هللا كذلك    رحم      وسئل

     غدنم     شدعر      بعددد      فيهدا      يغفدر     وجدل    عدز   هللا     وأن       شدعبان    مدن       النصدف      ليلة     فضل    في      وسلم

      حمداد    بدن      عتبدة      خليدد     أبدو       ورواه   ..  .  ،     عروة    عن      كثير     أبي    بن      يحيى       يرويه "  :     فقال  ،    كلب

    فدي      يدذكر    أن     غيدر   ن مد       مكحول    عن       ثوبان     ابن     وعن       مكحول    عن         األوزاعي    عن        القارئ

      . "    ثابت     غير       مضطرب        الحديث        وإسناد      ، ...      ثوبان    بن      ثابت        الحديث

 مثال للحالة األولى من القسم الثالث من األقسام األربعة المذكورة: ـ وهذا 

روى الخطيب البغدادي في كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل من طريق 

 علي عن الزهري عن معمر أخبرنا قال الرزاق عبد محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا

 تنزل أين هللا رسول يا قلت :قال زيد بن أسامة عن عثمان بن عمرو عن حسينال بن

 أبي بن عقيل لنا ترك وهل" :فقال ،وسلم عليه هللا صلى النبي حجة في وذلك ؟.غدا
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 نحن :قال ثم ".المسلم الكافر وال الكافر المسلم يرث ال" :قال ثم ".!؟منزال طالب

  ".الكفر على قريش قاسمت حيث كنانة بني يف    بخ   غدا نازلون

 واحدة سياقة هكذا الحديث هذا الزهري عن معمر روى]ثم قال الخطيب: 

 قوله آخر إلى أوله فمن ،مختلفين بإسنادين حديثان ألنه ،ذلك في م     ووه   واحد بإسناد

 الحسين بن علي عن الزهري يرويه "المسلم الكافر وال الكافر المسلم يرث ال"

 أبي عن الزهري عند هو إنما الحديث آخر إلى ذلك بعد وما، ذكرناه الذي باإلسناد

 حفصة أبي بن محمد روى وقد ،هريرة أبي عن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة

 بن عمرو عن الحسين بن علي عن األول الحديث الزهري عن صالح بن وزمعة

 بن شعيب وروى ،بعدها ما وال انةكن بني يف   خ   قصة ايذكر ولم أسامة عن عثمان

 الخيف قصة أربعتهم سعد بن وإبراهيم راشد بن والنعمان خالد بن قيل    وع   حمزة أبي

 روى وكذلك ،هريرة أبي عن سلمة أبي عن الزهري عن قبلها ما دون مفردة

 عن يزيد بن يونس وروى ،الحديث آخر إلى الخيف قصة من الزهري عن األوزاعي

 نهما    بي   يونس أن إال واحدة سياقة في معمر عن ذكرناهما لذينلا الحديثين الزهري

الطرق  كثم روى الخطيب تل [.اآلخر عن بإسناده امنهم واحد كل وأفرد بينهما وميز

 . في جمع المتنين على سند أحدهما                                مما يؤكد الوه م الذي وقع لمع مر  ،كلها بأسانيده

 

 قلت في منتخب األفكار:

                               في الحديث وهي ليست منه، وي سمى أو كلمات ل كلمة إدخاومن األوهام ]30

 [.المتن       مدرج  

  أقول في شرح هذه الفقرة:

                ـ م درج المتن: 

هذا وقد ذكر في الحديث وهي ليست منه، أو كلمات إدخال كلمة من األوهام 

الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصالح فوائد المستخرجات على 

 مما الحديث في المدرج للكالم الفصل من فيها يقع ما سةالسادالصحيحين، وقال: "

وفي هذا ني غير مفصول. عي ."مفصل غير الصحيح في ويكون الحديث في ليس

إشارة إلى جواز أن يقع في أحاديث الصحيحين ألفاظ مدرجة وهي ليست من 

 الحديث. 

 ليس كالم المتن في يقع أن فهو المتن مدرج وأما"في النزهة قال ابن حجر و

 يقع ألنه ،األكثر وهو آخره، في وتارة أثنائه، في وتارة أوله، في يكون فتارة ،منه
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 بمرفوع بعدهم ن   م   أو الصحابة كالم من موقوف بدمج أو جملة، على جملة بعطف

 درك    وي  ، المتن مدرج هو فهذا فصل، غير من وسلم عليه هللا صلى النبي كالم من

 الراوي، من ذلك على بالتنصيص أو ،فيه المدرج للقدر مفصلة رواية بورود اإلدراج

 يقول وسلم عليه هللا صلى النبي كون باستحالة أو المطلعين، األئمة بعض من أو

  ."ذلك

 عليه هللا صلى النبي إلى إضافته تصح ال مال مثاالابن حجر في النكت  ذكرو

 لمسيبا بن سعيد عن الزهري عن يونس عن مباركال ابن حديث] :حيث قال ،وسلم

 للعبد" :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن

 ألحببت أمي وبر والحج هللا سبيل في الجهاد لوال ،بيده نفسي والذي أجران، المملوك

 ابن عن محمد بن بشر عن البخاري رواه] :قال ابن حجر [."مملوك وأنا أموت أن

 صلى النبي قول من يكون أن يجوز ال الحديث رآخ في الذي الفصل فهذا ،المبارك

 يبرها، أم له يكن فلم وأيضا ،مملوكا يصير أن يتمنى أن عليه يمتنع إذ ،وسلم عليه هللا

 موسى بن حيان بينه وقد ،المتن في درج   أ   عنه هللا رضي هريرة أبي قول من هذا بل

 أبي نفس الذيو" فيه قالو ،"أجران" قوله إلى الحديث فساق المبارك، ابن عن

 فوائد من وهذا ،مسلم عند وهب ابن رواية في هو وهكذا ،آخره إلى" بيده هريرة

  .[قدمناه كما المستخرجات

 ابن حديثمثاال آخر لمدرج المتن، وهو وذكر ابن الصالح وابن حجر ـ 

 قضيت فقد هذا قلت فإذا" وقوله في التشهد في الصالة عنه هللا رضي مسعود

 . "صالتك

 الجعفي علي بن حسينالدارقطني في السنن من طرق عن  اهرولحديث وهذا ا

 هللا عبد أخذ :وقال بيدي علقمة أخذ :قال مخيمرة بن القاسم عن الحر بن الحسن عن

 هلل التحيات" التشهد فعلمني بيدي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخذ: وقال بيدي

 علينا السالم ،وبركاته هللا مةورح النبي أيها عليك السالم ،والطيبات والصلوات

". ثم ورسوله عبده محمدا     أن   أشهدو هللا إال إله ال     أن   أشهد ،الصالحين هللا عباد وعلى

 بن زهير ورواه] ، قال:مثله بإسناده الحر بن الحسن عن عجالن بنروى من طريق ا

 هذا علتف أو هذا قلت إذا" قوله وهو كالما آخره في فزاد الحر بن الحسن عن معاوية

 بعضهم فأدرجه "،فاقعد تقعد أن شئت وإن فقم تقوم أن شئت فإن صالتك قضيت فقد

 عن شبابة وفصله ،وسلم عليه هللا صلى النبي بكالم ووصله الحديث في زهير عن

 أدرجه من قول من بالصواب أشبه وقوله ،مسعود بن هللا عبد كالم من وجعله زهير

 كذلك الحر بن الحسن عن رواه ثوبان بنا ألن ،وسلم عليه هللا صلى النبي حديث في

 بن ومحمد عجالن وابن الجعفي حسين والتفاق ،مسعود بنا قول من آخره وجعل
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 كل اتفاق مع ،الحديث آخر في ذكره ترك على الحر بن الحسن عن روايتهم في أبان

 [. ذلك على مسعود بن هللا عبد عن غيره وعن علقمة عن التشهد روى من

 في عليهما فزاد زهير وأما]ارقطني في العلل عن حديث ابن مسعود: قال الدو

 وهو وسلم، عليه هللا صلى النبي حديث في زهير عن الرواة بعض أدرجه كالما آخره

 ورواه"، فقم تقوم شئت إن صالتك، قضيت فقد هذا فعلت أو هذا قضيت إذا" قوله

 عن فيه وقال وسلم، عليه هللا صلى النبي لفظ بين ففصل زهير عن سوار بن شبابة

 نه     وبي   الحر بن الحسن عن ثوبان ابن رواه وكذلك، "الكالم هذا مسعود ابن قال" زهير

ثم  .[الصواب وهو ،مسعود ابن كالم من وسلم عليه هللا صلى النبي كالم وفصل

 روى تلك الطرق بأسانيده. 

 

 قلت في منتخب األفكار:

                         م اآلخر، وي سمى المقلوب[.يم وتقدي                   تأخير  ما حقه التقدمنها و]31

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ الحديث المقلوب: 

وقد يكون في أسماء يم وتقديم ما حقه التأخير،                    تأخير  ما حقه التقدمن األوهام 

 الرواة في اإلسناد وقد يكون في المتن. 

  ن حديث تأذين بالل وابن أم مكتوم:ومن أمثلته في المتـ 

 رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عنطأ في المو مالكروى فقد 

 أم بنا ينادي حتى شربوااو فكلوا بليل ينادي بالال إن" :قال وسلم عليه هللا صلى هللا

ورواه  ،مسلم بن العزيز عبدورواه البخاري من طريق مالك ومن طريق  ".مكتوم

رواه كذا وبه.  دينار بن هللا عبد عنابن حبان من طريق إسماعيل بن جعفر، ثالثتهم 

بن سعد                      ومسلم  من طريق الليث  ،سلمة أبي بن العزيز عبدالبخاري من طريق 

 ابن عن ، أربعتهم                        وابن  حبان من طريق الليث ،                           وابن  أبي شيبة عن ابن عيينة ،       ويونس  

من وأبو عوانة مسلم البخاري و ورواه. بن عبد هللا بن عمر عن أبيه سالم عن شهاب

  .عمر ابن عن نافع عنبن عمر  هللا عبيدطرق عن 

 القاسم عنبن عمر  هللا عبيدمن طرق عن مسلم وأبو عوانة و اه البخاريروو

 . بمثله وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنها هللا رضي عائشة عنبن محمد 
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 أبي عن التيمي سليمانمن طريق وابن حبان ابن أبي شيبة ومسلم  اهورو

 ال" :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي مسعود ابن عن عثمان

مسلم وابن أبي شيبة ". وروى بليل يؤذن فإنه سحوره من بالل       أذان   منكم أحدا يمنعن

نحوه من البزار ابن أبي شيبة وروى كذا وسمرة بن جندب. من حديث كذلك نحوه 

 هي المحفوظة. ا ونحوهمفي الموطأ والصحيحين المروية فهذه الروايات حديث أنس. 

ال شك بعد هذا كله أنه إذا جاءت رواية بخالف ما تقدم فهي من المقلوب، و

 عن يحيى بن محمد، عن ـ عنه ابن حبانرواه وـ ابن خزيمة ذلك ما رواه من و

 عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن محمد بن العزيز عبد عن حمزة بن إبراهيم

 واشربوا فكلوا ،بليل يؤذن مكتوم أم ابن إن": قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

ابن اإلمام أحمد وورواه  ".الفجر يرى حتى يؤذن ال بالال فإن ،بالل يؤذن حتى

ابن وعلق . عائشة عن يزيد بن األسود عن إسحاق أبي عن ينخزيمة من طريق

 ال ألني ا،نظر فيه فإن عائشة عن األسود عن إسحاق أبي خبر أمابقوله: "خزيمة 

 فصحيح عروة بن هشام خبر أماو ،األسود من الخبر هذا إسحاق أبي سماع على أقف

 عن القاسم       وخبر   عمر ابن عن سالم خبر يضاد الخبر هذا وليس ،النقل جهة من

 ا   ب     و     ـ  ن بالليل األذان جعل كان قد وسلم عليه هللا صلى النبي يكون أن جائز إذ ،عائشة

 فإذا بالليل أوال يؤذن أن بالال الليالي بعض في مرفأ ،مكتوم أم ابن وبين بالل بين

 ابن بدأ مكتوم أم ابن نوبة تءجا فإذا ،بالنهار بعده فأذن مكتوم أم ابن صعد بالل نزل

وعلق ابن حبان في ". بالنهار بعده فأذن بالل صعد نزل فإذا بليل فأذن مكتوم أم

بعض جوانب النقد صحيحه بنحو ما قال ابن خزيمة، وهذا يدل على ضعفهما في 

 الحديثي. 

مقلوبة ثالثة هنا ومن الدليل على أن الروايات المخالفة لروايات الصحيحين 

 أمور: 

                                                                   أحدها ما في أسانيدها من ضعف، فخبر أبي إسحاق الس بيعي ي خشى أن يكون 

ألن له                         ي خشى أن يكون من أخطائه     ي      د     ر      او     ر                                         مما دلسه، وخبر عبد العزيز بن محمد الد  

  .األوهامبعض 

ما في محاولة الجمع الذي ذكره ابن خزيمة وابن حبان من غرابة، ألنه الثاني 

نة اللبس والوقوع في الخطأ، وكان صلى هللا عليه وسلم يحب                                                                     لو وقع لكان مظ 

  .التسهيل ويكره اإلعنات والتوعير
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وعبد هللا بن مسعود الثالث أن مثل هذا لو وقع لما خفي على عبد هللا بن عمر 

بالذكر ا كان قولهم الذي ذكروه بأولى                                         وسمرة بن جندب وأنس، ولو علموا وقوعه لم  

 من المقابل الذي تركوه. 

 وهذا مثال ثان للمقلوب: ـ 

 عند هريرة أبي كحديث المتن، في القلب يقع وقد]قال ابن حجر في النزهة: 

 أخفاها قةبصد تصدق ورجل" ففيه عرشه،ظل  في هللا يظلهم الذين السبعة في مسلم

 حتى" هو وإنما الرواة، أحد على انقلب مما فهذا ،"شماله تنفق ما يمينه تعلم ال حتى

  .[الصحيحين في كما "،يمينه تنفق ما شماله تعلم ال

عن والبزار                                              في المسند عن يحيى بن سعيد القطان، والبخاري  روى أحمد 

 عن الرحمن عبد نب بيب   خ   بن عمر عن هللا عبيد عنبن سعيد،  يحيىجماعة عن 

 سبعة" :قالأنه  وسلم عليه هللا صلى النبي عن هريرة أبي عن عاصم بن حفص

 تعلم الحتى  أخفاها بصدقة تصدق ورجل...  ظله إال ظل ال يوم ظله في هللا يظلهم

 وهذا هو اللفظ األول. ". يمينه تنفق ما شماله

به، بلفظ  ورواه مسلم وابن خزيمة والبيهقي من طرق عن يحيى بن سعيد

 وهذا هو اللفظ الثاني. "حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله". 

نرتقي ال بد أن لف عليه في لفظ الحديث ف   ـ  اختقد ن يحيى بن سعيد وحيث إ

، فوجدنا عبيد هللا بن عمر هلننظر في رواية من رواه عن شيخفي سلم اإلسناد درجة 

رواه البيهقي كذلك وباللفظ األول، هللا عبيد عبد هللا بن المبارك قد رواه في مسنده عن 

ونرتقي درجة لننظر في رواية باللفظ األول، من طريق حماد بن زيد عن عبيد هللا 

رواه عن قد ، فوجدنا مالكا الرحمن عبد بن بيب   خ  وهو  من رواه عن شيخ عبيد هللا

وأن                                              فع لم بهذا أن الصواب هو ما في الرواية األولى، ، كذلك خبيب باللفظ األول

 . معلولة أنهاقد وقع فيها قلب والرواية الثانية 

 

 قلت في منتخب األفكار:

ليست منه، في الواقع وهي                 على سبيل الوه م زيادة راو في السند منها و]32

 [.                                      وهذا ما ي سمى المزيد  في متصل األسانيد

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 : في متصل األسانيد ـ المزيد
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بزيادة راو في سلسلة  ثقة           راويا آخر  الثقات             أحد  الرواة  أن يخالف األوهاممن 

                   يذكره الثقة اآلخ ر، دون أنراو بين راويين                        دخل أحد  الثقتين اسم  يبحيث  اإلسناد

في بين ذينك الراويين التصريح بالسماع  إذا وقع                              وي حكم على الثقة األول بالوه م 

األول من المزيد  الثقةكون رواية وبذلك ت ،في موضع الزيادة ، أي     اآلخ ر الثقةرواية 

  في متصل األسانيد.

األول  الثقةهنا للطريق الذي رواه يكون موجها وال بد من التنبه إلى أن الطعن 

، وال يكون موجها للطريق راويا في سلسلة اإلسناد                  ـ من باب الوه م ـ حيث إنه زاد 

 . الخالي عن الزيادة وال إلى متن الحديث

ل اسم ذلك الراوي بين ذينك الثقة الثاني  رواية           وي حكم على                                        الذي لم يدخ 

، أي في بالسماع بين ذينك الراويين          التصريح  في روايته  إذا لم يقع        بالوه م الراويين 

أن يكون الراوي ب                                                وتتأكد صحة الحكم بالوه م على رواية الثقة الثاني موضع الزيادة، 

الثقة وبذلك تكون رواية  رسال،بالتدليس أو اإل معروفااألدنى من ذينك الراويين 

 . هي الصوابالذي زاد راويا بين الراويين  األول

 : على المزيد في متصل األسانيد مثالـ 

 ابن حدثناقال:  البجلي الربيع بن حسن حدثنافي صحيحه قال: مسلم روى 

 عن الخوالني إدريس أبي عن هللا عبيد بن ر   س     ب   عن يزيد بن الرحمن عبد عن المبارك

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت: قالأنه  الغنوي مرثد أبي عن األسقع بن ثلةوا

 ". عليها تجلسوا وال القبور إلى تصلوا ال: "يقول

 :يقول جابر ابن سمعت :قال مسلم بن الوليد حدثناورواه أحمد في مسنده قال: 

 مرثد أبو دثنيح :يقول األسقع بن واثلة سمع أنه الحضرمي هللا عبيد بن بسر حدثني

ورواه ابن المنذر في األوسط من  .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعأنه  الغنوي

 بن بسر سمعت: قالأنه  جابر بن يزيد بن الرحمن عبد عن مسلم بن الوليدطريق 

 . األسقع بن واثلة حدثني: يقول هللا عبيد

 ابن عن مباركال ابن رواه حديث عن أبي وسألتفي العلل: ابن أبي حاتم قال 

 صلى النبي عن مرثد أبي عن واثلة عن إدريس أبي عن هللا عبيد بن بسر عن جابر

 أن يرون": أبي قال"، فعليها تجلسوا وال القبور إلى تصلوا ال" قالأنه  وسلم عليه هللا

 هللا عبيد بن بسر بين الخوالني إدريس أبا أدخل الحديث، هذا في م    وه   المبارك ابن

 جابر ابن عن مسلم بن والوليد خالد بن وصدقة يونس بن عيسى ورواه، واثلة وبين

 النبي عن الغنوي مرثد أبي عن يحدث واثلة سمعت: قالأنه  هللا عبيد بن بسر عن

 يحدث ما وكثيرا واثلة، من سمع قد بسر": و حاتمأب قالثم  ."وسلم عليه هللا صلى
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 عن إدريس أبي عن ى    رو   مام هذا أن فظن المبارك ابن فغلط إدريس، أبي عن بسر

  ."بحديثهم أعرف الشام أهل ألن نفسه، واثلة من بسر الحديث هذا سمع وقد واثلة،

والثقة هو عبد هللا بن المبارك، بالزيادة        الوه م عنده األول الذي وقع  ثقةالف

يد هو    ز        والم                                                                       اآلخ ر الذي جاءت الرواية عنده خالية من تلك الزيادة هو الوليد بن مسلم، 

 بن واثلةوبين  هللا عبيد بن بسر، وموضع الزيادة هو بين الخوالني إدريس وأب

هذا  سمع أنهب الزيادة في الرواية الخالية من هللا عبيد بن بسروقد صرح  ،األسقع

هو من  يهاوالطريق المشتمل عل ،السند متصل بدون الزيادةف ،واثلةالحديث من 

، لكن هذا اإلعالل موجه إليه دون أن لكبذ المزيد في متصل األسانيد، وهو معلول

                                                 يكون قادحا في صحة الطريق اآلخ ر أو في صحة المتن. 

سانيد من المزيد في متصل األ هأنادعاء بعض الباحثين على سند بمثال على ـ 

 وبيان خطئه في ذلك: 

 " وقال:كمنار الطريق ا         ى ومنار     و              إن لإلسالم ص  ذكر بعض الباحثين حديث "

 سعيد بن يحيى حدثنيه: قال اإليمان كتاب في سالم بن القاسم عبيد أبو أخرجه"

 النبي عن هريرة أبي عن رجل عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور عن العطار

 في جماعة خالفه وقد ،ضعيف شامي هذا سعيد بن ويحيى .وسلم عليه هللا صلى

  ."الصواب هوو ،فيه الرجل يذكروا فلم إسناده

صحة هذا الحديث وصحة سنده من الطريق الخالي باحث يرى هذا الأقول: 

"عن رجل"، لفظة سالم      بن                               أن في سند أبي ع بيد القاسم  عن الرجل المبهم، كما يرى 

وأن جماعة من الرواة قد خالفوا يحيى بن سعيد في إسناد الحديث فلم يذكروا الرجل 

زيادته في هذا السند المبهم، وأن الصواب في هذا اإلسناد مع من لم يذكروه، وكأن 

 هي من المزيد في متصل األسانيد!. 

شيخ أبي عبيد هو يحيى بن سعيد القطان اإلمام الحافظ والواقع غير هذا, ف

                                                                         وليس يحيى بن  سعيد العطار الشامي الضعيف، وقد أدخل بين خالد بن معدان وأبي 

ظيم قدر محمد بن نصر في تع اهروالحديث هريرة في اإلسناد قوله "عن رجل"، و

والطبراني في مسند الشاميين وابن شاهين وابن السني في عمل اليوم والليلة الصالة 

في الترغيب في فضائل األعمال والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية من 

" وليس عند واحد هريرة أبي عن معدان بن خالد عن يزيد بن عن ثور"أربعة طرق 

                                                  ت في أي   من تلك الروايات ما يدل على سماع خالد بن ولكن لم يأمنهم الرجل المبهم، 

                                لم يصرح بالسماع فالصواب الحكم  وحيث إنه معدان لهذا الحديث من أبي هريرة، 

          فمن حكم  ولذا                                                                 ن أثبت الزيادة في السند والحكم  على السند الخالي منها باالنقطاع،     لم  
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ومما يؤكد ه فقد أخطأ. بأن الصواب في هذا السند هو عدم إدخال الرجل المبهم في

 خالد بن معدان معروف باإلرسال. صحة إدخال االسم الزائد في السند هنا أن 

 

 قلت في منتخب األفكار:

وال قرينة على  بما يخالفه في المعنىمن المتن          أو جزء                   منها إبدال راو  و]33

 وهذا هو المضطرب[.  ،الترجيح

 أقول في شرح هذه الفقرة:

  ـ الحديث المضطرب:

مما                                                            إبدال راو  في السند براو آخر أو إبدال  جزء  من المتن بغيره من األوهام

أحد األوجه من ذلك االختالف  قرينة على ترجيح، فإذا كان ثمة يخالفه في المعنى

                                                                            في عتمد الراجح وي حكم على المرجوح بأنه خطأ، وأما إذا لم يكن هنالك قرينة على 

 مى هذا اضطرابا.                              الترجيح فال بد من التوقف، وي س

 مثال على مضطرب المتن: ـ 

 عنسلمة بن دينار  حازم أبيمن طرق عن  اروى البخاري ومسلم وغيرهم

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى امرأة جاءت: قالأنه  الساعدي سعد بن سهل

 فيها النظر د     فصع   هللا رسول إليها فنظر .نفسي لك أهب جئت هللا رسول يا :فقالت

 رجل فقام ،جلست شيئا فيها يقض لم أنه المرأة رأت فلما ،رأسه طأطأ ثم ،به     وصو  

 عندك وهل :فقال .فزوجنيها حاجة بها لك يكن لم إن هللا رسول يا :فقال أصحابه من

 .شيئا تجد هل فانظر أهلك إلى اذهب :فقال .هللا رسول يا وهللا ال :قال ؟.شيء من

 :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال .شيئا توجد ما وهللا ال :فقال رجع ثم فذهب

 من خاتما وال هللا رسول يا وهللا ال :فقال رجع ثم فذهب .حديد من خاتما ولو انظر

 تصنع ما :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال .نصفه فلها إزاري هذا ولكن ،حديد

 .شيء منه عليك كني لم ه   ـ  ت     لبس   وإن ،شيء منه عليها يكن لم ه   ـ  ت     لبس   إن؟!  بإزارك

 فلما ،عي    فد   به فأمر ،يا    ـ   مول هللا رسول فرآه ،قام مجلسه طال إذا حتى ،الرجل فجلس

 :فقال ،ها   د      عد   ،كذا وسورة كذا سورة معي قال ؟.القرآن من معك ماذا :قال جاء

 . القرآن من معك بما كها   ـ  ت   ك     ـ  ل   م   فقد اذهب :قال .نعم :قال ؟.قلبك ظهر عن تقرؤهن

لفي لفظة الذين رووه عن أبي حازم ت روايات اختلف هذا ها" من    ـ  ك   ـ  ت   ـ  ك   ـ      "م 

أبي رواه البخاري ومسلم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ف :الحديث
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نسائي عن وكذا رواه سعيد بن منصور في سننه والبخاري والبلفظ "ملكتكها"، حازم 

الوجهين عن حماد بن  رجحن أ، وكذا رواه البخاري ميعقوب بن عبد الرحمن عنه

ورواه  .مر عن أبي حازم بلفظ "أملكتكها"                       ورواه أحمد من طريق مع   ه.زيد عن

 .عن أبي حازم بلفظ "أمكناكها" أبي غسان محمد بن مطرفالبخاري من طريق 

ورواه البخاري من طريق فضيل بن سليمان عن أبي حازم بلفظ "زوجتكها"، وكذا 

ن ، وكذا رواه البخاري مهن طريق الفضل بن موسى عنرواه الدارقطني في سننه م

                                     وكذا رواه الشافعي عن مالك  وأبو داود ، أحد الوجهين عن حماد بن زيد عنه

وكذا رواه ، ه                                                       والترمذي والنسائي والطحاوي وابن  حبان من طرق عن مالك عن

ن ماجه من طريق سفيان الثوري وكذا رواه ابالحميدي عن سفيان بن عيينة عنه، 

البخاري عن عبد هللا بن يوسف عن مالك عن أبي حازم بلفظ ورواه  نه.ع

مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي عنه عن أبي "زوجناكها". ورواه 

، هأحمد والبخاري والنسائي عن ابن عيينة عنحازم بلفظ "أنكحتكها"، وكذا رواه 

ذه بعض طرق هذا الحديث، هالدارقطني من طريق سفيان الثوري عنه. وكذا رواه 

 كثيرة. مختلفة وله طرق أخرى 

 قصة في واحدة لفظة هذه :العيد دقيق بنا قالقال ابن حجر في فتح الباري: ]

 هللا صلى النبي من الواقع أن فالظاهر ،الحديث مخرج اتحاد مع فيها لف   ـ  واخت واحدة

 وقد .الترجيح إلى        النظر   هذا مثل في فالصواب ،المذكورة األلفاظ أحد سلم و عليه

 ... ،وأحفظ أكثر نهمأو "زوجتكها" روى من رواية الصواب أن الدارقطني عن قل   ـ  ن

 بلفظ النكاح انعقاد أجاز لمن الحديث هذا في حجة ال :السنة شرح في البغوي قال وقد

 أن المعلوم من ي:العالئ وقال .واحدا الإ اللفظ يكن فلم ،واحدا كان العقد ألن ،التمليك

 يكون أن الإ يبق فلم ،الساعة تلك كلها األلفاظ هذه يقل لم وسلم عليه هللا صلى نبيال

 التمليك بلفظ ينعقد النكاح بأن قال فمن ،بالمعنى الرواة بقية عنه ر     وعب   منها ةلفظ قال

      فإن   ،ه        احتجاج   ينتهض لم األلفاظ ببقية ورض   ع   إذا الحديث هذا في بمجيئه احتج ثم

 بالمعنى ذكره غيره قال ومن وسلم عليه هللا صلى النبي به تلفظ الذي هو بأنه جزم

ثم قال ابن  [.خارجي بأمر الترجيح الإ يبق فلم ،دعواه     ضد   عى     واد   ه   ـ  مخالف عليه قلبه

 [. "زوجتكها" قال من رواية رجح أنه الدارقطني عن النقل تقدم وقدحجر: ]

لم أجده، وأستبعد أن يكون للدارقطني فهنا هذا وقد بحثت عن القول المنسوب 

 من قوله. 

وحيث إنه ال يمكن الترجيح في هذه اللفظة من هذا الحديث لمعرفة اللفظ 

النبوي وتمييزه عن األلفاظ المروية بالمعنى فتكون هذه اللفظة معلولة بعلة 

 االضطراب. 
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 : وليس هو كذلكمثال على ما قيل فيه إنه مضطرب ـ 

 المتن في االضطراب مثالالتبصرة والتذكرة: ]قال الحافظ العراقي في شرح 

 عن صلى هللا عليه وسلم النبيـ  سئل أو ـ       سألت  : قالتأنها  قيس بنت فاطمة حديث

 ،ومعناه لفظه اضطرب قد حديث فهذا. "الزكاة سوى لحقا المال في إن": فقال الزكاة

 ورواه ،فاطمة عن الشعبي عن حمزة أبي عن شريك رواية من هكذا الترمذي فرواه

 ال اضطراب فهذا "،الزكاة سوى حق المال في ليس" بلفظ الوجه هذا من ماجه ابن

 وتابعه على ذكر هذا المثال جماعة. [. التأويل يحتمل

والطحاوي في معاني والطبري في التفسير أقول: هذا الحديث رواه الترمذي 

ة طرق عن شريك من ستوالبيهقي وأبو نعيم في معرفة الصحابة والدارقطني اآلثار 

عن عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس  حمزة أبي عنبن عبد هللا النخعي 

ابن ماجه من طريق يحيى بن آدم اللفظ األول، ورواه بعن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 سوى لحقا المال في إن، فالراجح في لفظ هذه الرواية هو "عن شريك به باللفظ الثاني

                                                           ظ اآلخ ر مقطوع بخطئه، فال يجوز أن ي عد مثل هذا االختالف هنا من "، واللفالزكاة

 المضطرب. 

أبا هذا الحديث المرفوع ضعيف جدا بكال اللفظين، ألن ومن نافلة القول أن 

 األعور وهو ضعيف متروك. حمزة الذي في سنده هو ميمون 

ل                                                               وقد رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وح ميد بن زنجويه في األموا

والطبري في التفسير من ثالثة طرق عن الشعبي من قوله، فهو صحيح موقوفا على 

 . ، ال مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه وسلمالتابعي

 

 قلت في منتخب األفكار:

                        ل الحروف، ويسمى المصح ف    ـ  تغيير حروف الكلمة أو ضبط شكومنها ]34

ف وأ   .[       المحر 

 أقول في شرح هذه الفقرة:

ف       المصح  ـ   :           ف والمحر 

قال ابن  .فيها                                     تغيير حروف الكلمة أو ضبط شك ل الحروفحصول من األوهام 

: السياق في الخط صورة بقاء مع حروف أو حرف بتغيير المخالفة كانت إنحجر: "

  ."ف        فالمحر   الشكل إلى بالنسبة كان وإن، ف        فالمصح   ط   ـ  النق إلى بالنسبة ذلك كان فإن
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التحريف على كل أشكال التغيير، واستعمال                      وقد ي طلق التصحيف أو 

التصحيف أولى، ألن الغالب على من يعتمد على الصحف دون السماع أن يقع له 

                                                                            نحو ذلك، وقد يقع الوه م في السماع ال في القراءة من الصحف، وقد يطلقون عليه من 

 باب التوسع في الكالم أنه تصحيف. 

 مثال على وقوع التصحيف في السند: ـ 

 سفيان عن منصور بن محمد في السنن الكبرى والصغرى عنالنسائي  روى

 أن ذر أبي عن الحوتكية بنا عن طلحة بن موسى عن بشر بن بيان عنبن عيينة 

 عشرة وأربع عشرة ثالث بصيام عليك" :لرجل قال وسلم عليه هللا صلى النبي

 حدثنا" لقاأنه بن عيينة  سفيان عن المثنى بن ورواه عن محمد ".عشرة وخمس

به نحوه.  ".ذر أبي عن الحوتكية بنا عن طلحة بن موسى عن وحكيم محمد رجالن

                                                                        وبي ن النسائي أن محمدا هو ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وأن حكيما هو ابن 

 ولعل ،بيان حديث من هذا ليس ،خطأ هذاجبير، وعلق على الرواية األولى بقوله: ]

  "[.بيان" فصار أللفا فسقط "اثنان حدثنا" قال سفيان

ولو وقف من ال يملك هذا الحس النقدي على هذين الطريقين عن سفيان لقال 

 إن لسفيان في هذا الحديث ثالثة شيوخ!. 

 مثال على وقوع التصحيف في المتن: ـ 

عن حماد بن أبو داود الطيالسي حديث النهي عن التخصر في الصالة رواه 

 أيوب عن ،بن زيد حماد ين آخرين عنطريقالبيهقي من رواه البخاري ووزيد، 

 عن    ي     ـ  ه   ن   :قالأنه  عنه هللا رضي هريرة أبي عنبن سيرين  محمد عنالسختياني 

وليس عندهم تبيين الذي "عن الخصر".  واللفظ عند البخاري. الصالة في خصرتال

 نهى عن التخصر. 

 صلى هللا رسول نهىبه بلفظ " داود الطيالسي يأبورواه البيهقي من طريق 

 عليه هللا صلى هللا رسولبإسناد النهي إلى  ،"الصالة في التخصر عن وسلم عليه هللا

الكتب التي تروي عن بعض الكتب المتأخرة وهذا من األوهام التي تحصل في ، وسلم

 . المتقدمة

والنسائي في السنن الكبرى وأحمد وأبو عوانة ومسلم البخاري رواه و

 عنبن سيرين  محمد بن حسان عن هشام عنيرة كثمن طرق وغيرهم والصغرى 

 الرجل يصلي أن وسلم عليه هللا صلى النبي        : ن ه ىقالأنه  عنه هللا رضي هريرة أبي

 قال هشام غيروعلق النسائي في السنن الكبرى على هذه الرواية بقوله ] .مختصرا
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          ذا إشارة  ولعل في قوله ه"[. الرجل يصلي أن    ي     ه     ن   هريرة أبي عن" الحديث هذا في

 إلى إعاللها. 

أيوبا أثبت من هشام الذي قيل فيه ويبدو أن الرواية األولى هي المحفوظة، ألن 

                          ي  ـ على البناء للمفعول ـ    ه     ن  يبدو أن هشاما سمع الحديث بلفظ كما               رفع  موقوفات، 

 أن نه رواه بعد ذلك على ما ظنه فجعله، وأفه       أو صح                                   فظنه ن ه ى ـ على البناء للفاعل ـ

 الذي نهى هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

مكروه ـ أي وضع اليد على الخاصرة ـ واألمر ههنا سهل، حيث إن التخصر 

 في الصالة على كل األحوال. 

 ـ مثال ثان على وقوع التصحيف في المتن: 

حديث النهي عن قفيز الطحان رواه أبو يعلى والطحاوي في مشكل اآلثار عن 

، موسى بن هللا عبيد                             والدارقطني  والبيهقي من طريق  ،المبارك بن اثنين عن عبد هللا

 البجلي م   ع     ن   أبي بن الرحمن عبد عن كليب أبي هشام عنالثوري  سفيان كالهما عن

  .الطحان قفيز وعن الفحل ب   س     ع   عن    ي     ه     ن  : قالأنه  الخدري سعيد أبي عن

 عن السائب بن عطاء الطحان الواسطي عن هللا عبد بن خالد عن مسدد ورواه

 عسب عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نهى: قالأنه  م   ع     ن   أبي بن الرحمن عبد

ورواه الطحاوي في مشكل اآلثار من طريق  .الطحان وقفيز الحجام وكسب التيس

 النبي أصحاب بعض عن نعم أبي ابن عنأبي يوسف القاضي عن عطاء بن السائب 

الحديث. وسواء أرواه عطاء بن  .ى   ه    ن  أنه السالم عليه النبي عن وسلم عليه هللا صلى

السائب مرسال أو موصوال فإنه ال يصح، ألنه كان قد اختلط، ولعله سمع الحديث 

                                                                            ي  ـ على البناء للمفعول ـ فظنه ن ه ى ـ على البناء للفاعل ـ وأضاف إلى ذلك أن    ه     ن  بلفظ 

ان ذلك كذلك فهذا من تصحيف الذي نهى هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وإذا ك

 السمع. 

                                                           فحديث النهي عن قفيز الطحان ضعيف، وقد وه م من صححه أو حسنه، 

وينبني على تصحيح هذا الحديث أو تضعيفه اختالف الحكم في عدد من المسائل 

 الفقهية. 

 

 قلت في منتخب األفكار:
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يروي  يجوز للعالم بالمعاني وما يحيلها عن معناها مما ال يحيلها أن]35

  .[الحديث بالمعنى أو يختصره باالقتصار على جزء منه عند الحاجة

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 : واختصار الحديث ـ الرواية بالمعنى

أن يروي الراوي الحديث بألفاظه كما سمعها، ولكن هو لى واألال شك في أن 

ـ على أداء  هذا شيء في غاية الصعوبة، وليست القوة الحافظة قادرة ـ في الغالب

 واألكثر " :قال ابن حجرالحديث بحروفه، لذا كان ال بد من جواز الرواية بالمعنى. 

 بلسانهم للعجم الشريعة شرح جواز على اإلجماع حججهم أقوى ومن الجواز، على

 ". ولى   أ   العربية باللغة فجوازه أخرى بلغة اإلبدال جاز فإذا به، للعارف

الجزء الذي هو محل الشاهد من الحديث، قال  يحتاج لرواية ثم إن الراوي قد

 العالم ألن ،عالما يختصره الذي يكون أن بشرط جوازه، على فاألكثرون ابن حجر: "

 وال الداللة تختلف ال بحيث ،منه يبقيه بما له تعلق ال ما إال الحديث من ينقص ال

 ما على ذكره ما يدل أو خبرين، بمنزلة والمحذوف المذكور يكون حتى البيان، يختل

 ". االستثناء كترك تعلق، له ما ينقص قد فإنه الجاهل بخالف حذفه،

 : بما ال يغير المعنىالحديث          اختصار  الرواية بالمعنى ومثال على ـ 

من رواية أبي بردة رواه البخاري ومسلم  :"مرتين أجرهم يؤتون ثالثةحديث "

، واختلفت وسلم عليه هللا صلى هللا رسولبن أبي موسى األشعري عن أبيه عن 

  ألفاظه في الصحيحين:

 ي عنح بنبن صالح  صالح عن عيينة بن سفيان فرواه البخاري من طريق

 األمة له تكون الرجل :مرتين أجرهم ؤتون   ي   ثالثة، ولفظه "به بردة يأب عن الشعبى

        ومؤمن   أجران، فله فيتزوجها يعتقها ثم أدبها فيحسن ويؤدبها تعليمها فيحسن فيعلمها

 هللا حق ييؤد يالذ والعبد أجران، فله يبالنب آمن ثم مؤمنا كان يالذ الكتاب أهل

  ."لسيده وينصح

 ؤتون   ي   ثالثةبه، ولفظه " صالح عنبن بشير  هشيم ورواه مسلم من طريق

 وصدقه واتبعه به فآمن يالنب وأدرك بنبيه آمن الكتاب أهل من رجل :مرتين أجرهم

 له كانت ورجل ،أجران فله سيده وحق تعالى هللا حق أدى مملوك وعبد ،أجران فله

  ."أجران فله وتزوجها أعتقها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم غذاءها فأحسن فغذاها أمة
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 :أجران لهم ثالثةبه، ولفظه " صالح ي عنالمحاربورواه البخاري من طريق 

 وحق هللا حق أدى إذا المملوك والعبد ،بمحمد وآمن بنبيه آمن الكتاب أهل من رجل

 أعتقها ثم تعليمها فأحسن وعلمها تأديبها فأحسن فأدبها أمة عنده كانت ورجل مواليه،

  ."أجران فله فتزوجها

 أيمابه، ولفظه " صالح بن زياد عن الواحد عبدورواه البخاري من طريق 

 أعتقها ثم تأديبها فأحسن وأدبها تعليمها فأحسن فعلمها وليدة عنده كانت رجل

 أجران، فله يب وآمن بنبيه آمن الكتاب أهل من رجل وأيما أجران، لهف وتزوجها

 . "أجران فله ربه وحق مواليه حق أدى مملوك وأيما

 أدب إذابه، ولفظه " صالح بن المبارك عن هللا عبد ورواه البخاري من طريق

 أجران، له كان فتزوجها أعتقها ثم تعليمها فأحسن وعلمها تأديبها فأحسن أمته الرجل

 فله ه       موالي   وأطاع ربه اتقى إذا والعبد أجران، فله يب آمن ثم بعيسى آمن وإذا

 ". أجران

أن لم يقل هذه األلفاظ كلها، و                                              ومن الواضح الب يـ  ن أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 هو بسبب الرواية بالمعنى.  هذا االختالف في ألفاظ الحديث

 عنالثوري  سفيانري من طريق وأما الرواية باختصار الحديث فرواه البخا

 فله وتزوجها وأعتقها تأديبها فأحسن فأدبها جارية له كانت رجل أيمابه، بلفظ " صالح

  ."أجران فله مواليه وحق هللا حق أدى عبد وأيما أجران،

 كانت منورواه البخاري من طريق مطرف بن طريف عن الشعبي به، بلفظ "

  ."أجران له كان وتزوجها قهاأعت ثم إليها فأحسن فعالها جارية له

به، بلفظ  بردة أبى عن                           ب ريد بن عبد هللا بن أبي بردة  رواه البخاري من طريقو

 والنصيحة الحق من عليه له يالذ سيده إلى يويؤد ربه عبادة يحسن يالذ المملوك"

  ."أجران له والطاعة

 

 قلت في منتخب األفكار:

لم يسمه كأن قال"حدثني رجل" فهذا م الراوي اسم راو في السند ف         إذا أبه  ]36

"حدثني من أثق به"، وهذه مسألة  قائال                                          مبهم، وال ي حتج به حتى ولو وثقه الراوي عنه 

  .[التوثيق على اإلبهام

 أقول في شرح هذه الفقرة:
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 : التوثيق على اإلبهامـ 

ال يخفى أن الخبر الصحيح هو ما رواه العدل الضابط، وأن الراوي إذا لم يكن 

فروايته مردودة، ال للحكم عليه بأنه كذاب                                وإن س مي لنا وس مي أبوه وجده ـ  ـ وفامعر

أو ضعيف، ولكن عدم المعرفة به أو بحاله يوجب التوقف فيما يرويه، وإذا توقفنا في 

 قبول روايته فهذا تضعيف لها. 

فترفعها إلى مرتبة القبول، وقد لرواية المجهول وقد تأتي القرائن المعضدة 

 ن القرائن دالة على وهنها ونكارتها فتنزل بها إلى حيز الواهيات والمناكير. تكو

                                                                           والم ب هم الذي لم ي س م  أصال هو أشد إيغاال في الجهالة من الذي س مي هو وأبوه 

 عرف عينه أو حاله.    ـ  ولم ت

 عدالة الخبر قبول شرط ألن ،   م     س     ي   لم ما المبهم حديث قبل   ي   والقال ابن حجر: ]

 بهم   أ   ولو خبره قبل   ي   ال وكذا؟!، عدالته فكيف عينه عرف   ـ  ت ال اسمه بهم   أ   ومن ته،روا

 مجروحا عنده ثقة يكون قد ألنه "،الثقة أخبرني" عنه الراوي يقول كأن التعديل بلفظ

 [. المسألة في األصح على وهذا ،غيره عند

كون مثل هذا مثال "حدثني الثقة" أو "حدثني من أثق به" فال يفإذا قال الراوي 

ق على اإلبهام قد    ـ ـ  اإلسناد مقبوال، حتى ولو كان قائل ذلك إماما من األئمة، ألن الموث

فا فيه بين األئمة فال    ـ  مختل ق   ـ ـ  ، وإذا كان ذاك الموثيكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره

 تطمئن النفس إلى تصحيح روايته بإطالق. 

 

 قلت في منتخب األفكار:

ي ولم يرو عنه من الرواة إال واحد ولم يوثقه أحد فمجهول              إن س مي الراوو]37

ق فمجهول الحال، وهو المستور،    ـ ـ                                          العين، وإن روى عنه أكثر من واحد ولم ي وث

  .[وليس بحجة

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ الراوي المجهول: 

ولم يرو عنه من يرويها  من الرواة في سند حديث أو أحاديث ي راو         إن س م   

ولم يوثقه أحد ـ حتى وإن كان ثقة ـ واحد راو إال في كل تلك األحاديث اة الرو

 الراويإن وثقه ف، الخطأ                                            إذ قد يتطرق إلى تسميته بما س مي به احتمال  فمجهول العين، 
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في الجرح والتعديل  ق إماما    ـ ـ   الذي انفرد بالرواية عنه فتوثيقه إياه مقبول إذا كان الموث

  .ولم يكن من المتساهلين

فهذا ليس مجهول العين، ألن التوارد على واحد راو وإن روى عنه أكثر من 

رواية فمجهول الحال، هو ق ف   ـ ـ         لم ي وثلكن إذا وتسميته بذلك دليل صحة تلك التسمية، 

دليال على توثيقه، ومجرد الرواية عن الراوي قد ال عن راو ليست الثقات الثقة أو 

هو المستور، مجهول الحال وعرفة أو االستغراب، تكون لالحتجاج بخبره، وإنما للم

 . بحجة اليسكالهما مجهول العين ومجهول الحال و

 

 قلت في منتخب األفكار:

إذا كان الراوي من أهل الصدق والضبط فهو ثقة وإن كان مبتدعا، وال ]38

إال إذا كانت مما ال يشبه الثابت من أحاديث النبي                               ت رد روايته من حيث إنه مبتدع، 

بدعته فال بد من  قويكانت الرواية مما ي وإذا ،صلى هللا عليه وسلم لفظا أو معنى

  .[مزيد الحذر

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ رواية المبتدع: 

فإذا  ،بالصدق والضبطمع اإلسالم هو الموصوف           الرواية                   الراوي المقبول  

مي ببدعة مكفرة ف دت ، فإن كانت مكفرة عينبغي التريث والتثبت                  ر                  لى التحقيق ر 

وإذا تأكدنا من صدقه وضبطه فال يضره ـ في باب الرواية ـ أنه ، روايته بها وإال فال

 ألن ،ببدعة ر   ـ ـ  مكف كل رد   ي   ال أنه والتحقيققال ابن حجر: "رة،     ـ                       مبتدع بدعة  غير  مكف

 على ذلك خذ   أ   فلو ها،يمخالف فتكفر تبالغ وقد مبتدعة، مخالفيها أن تدعي طائفة كل

 أمرا أنكر ن   م   روايته رد   ـ  ت الذي أن فالمعتمد، الطوائف جميع        تكفير   الستلزم اإلطالق

 لم من فأما عكسه، اعتقد من وكذا بالضرورة، الدين من معلوما الشرع من متواترا

 من مانع فال وتقواه ورعه مع يرويه لما ه   ـ  ط    ضب   ذلك إلى وانضم الصفة بهذه يكن

  ".قبوله

كلمات تفيد تجريح المبتدع علماء الجرح والتعديل  عضهذا وقد صدرت من ب

، أو المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته، بدعته مطلقا، أو المبتدع إذا كان داعية إلى

                                                                             ويبدو أن تلك الكلمات  صدرت وفي ذهن القائل بها بعض الروايات المنكرة التي تفرد 

إذا  رواية المسلم المبتدع لعل التحقيق في هذه المسألة هو قبولبها بعض المبتدعة، و
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، وهو ما ذهب إليه البخاري ومسلم، ففي أسانيدهما كان من أهل الصدق والضبط

 جماعة ممن اتهموا بألوان من البدع. 

مما ال يشبه الثابت من أحاديث النبي رواية من روايات المبتدع إذا كانت وأما 

كانت  وإذاال لبدعة راويها،  ،رد لنكارتها   ـ  فإنها ت صلى هللا عليه وسلم لفظا أو معنى

 . بدعته فال بد من مزيد الحذر قويالرواية مما ي

 

 قلت في منتخب األفكار:

                                                                 من طرأ عليه سوء الحفظ واختلطت عليه رواياته فرواية من ع رف أنه لم ]39

  .[يسمع منه إال قبل االختالط مقبولة

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ رواية المختلط: 

روايته ضعيفة مردودة، لكن إذا كان ضابطا للحديث ثم طرأ عليه السيئ الحفظ 

ب ر السن أو لفاجعة مثال فإذا تميز حديثه وع رف أن بعض الرواة رووا                                                                               سوء الحفظ لك 

والذين رووا عنه بعد االختالط روايتهم عنه عنه قبل االختالط فروايتهم عنه مقبولة، 

وكذا رواية من اختلط ولم يتميز ما ده،                                        مردودة، وكذا م ن روى عنه قبل االختالط وبع

 رواه. 

                                 ـ رواية السيئ الحفظ إذا تـ وبع: 

 مثله أو فوقه يكون كأن بمعتبر الحفظ يئالس وبع   ـ  ت ومتى: "هنا قال ابن حجر

 لم إذا المدلس وكذا المرسل واإلسناد والمستور يتميز لم الذي المختلط وكذا دونه ال

 المجموع باعتبار بذلك فه    وص   بل لذاته، ال حسنا، حديثهم صار :منه المحذوف عرف   ي  

 غير أو صوابا روايته تكون أن         احتمال   منهم واحد كلمع  ألن ،ع   ـ  والمتاب ع        المتاب   من

      أحد   ح   ج     ر   ألحدهم موافقة        رواية   المعتبرين من جاءت فإذا سواء، حد على صواب

 من فارتقى ،حفوظم الحديث أن على ذلك ودل المذكورين االحتمالين من الجانبين

 رتبة عن منحط فهو القبول درجة إلى ارتقائه ومع ،القبول درجة إلى التوقف درجة

  ."عليه الحسن اسم إطالق عن بعضهم توقف وربما لذاته، الحسن

كالم ابن حجر هنا في ترقية الضعيف لرتبة الحسن يدور على اشتراط المتابعة 

إشارة إلى الشرط الثالث الذي اشترطه وأن ال يكون الضعف شديدا، وليس فيه أدنى 
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اإلمام الترمذي في ترقيته، وهو أن ال يكون الحديث شاذا، وهذا يؤكد ما ذكرته في 

 . 9مبحث الحديث الحسن في الفقرة 

" فيه تنبيه عليه الحسن اسم إطالق عن بعضهم توقف وربماوقول ابن حجر "

ى ما جمع الشرطين عل الحسن اسم إطالق عنعلى أن بعض المحدثين قد يتوقف 

لم يدركوا من المتأخرين الذين  همالسابقين، ولم يذكر سبب التوقف، وما ذاك إال ألن

وجدوا ولم يشترطوا انتفاء الشذوذ في ترقية الضعيف ف ،المراد بالشاذ عند المتقدمين

عليها بالنكارة ممن  اأو محكوم رةفي بعض ما جمع الشرطين السابقين روايات منك

، وربما تردد بعضهم في أصل المسألة، أي هل يرتقي الضعيف وقفوا حائرينف ،      قب لهم

الشاذ الحديث وال تتضح هذه المسألة إال بربطها بمبحثي . بتعدد الطرق أو ال؟

 . اللذين تقدم الكالم عليهما الحسنالحديث و

 

  قلت في منتخب األفكار:

ه وسلم من قوله أو وي عن النبي صلى هللا علي                        الحديث المرفوع هو ما ر  ]40

، والموقوف ما متصال أو منقطعاصحيحا أو ضعيفا فعله أو إقراره سواء أكان السند 

، والمقطوع ما روي عن أحد التابعين كذلك، من قوله أو فعلهوي عن أحد الصحابة    ر  

  .[                                                        واألثر ي طلق على ما يشمل األنواع الثالثة أو النوعين األخيرين

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع واألثر: 

صلى هللا عليه وسلم من قوله أو إلى رسول هللا             هو المعزي  الحديث المرفوع 

هو المعزي ألحد الصحابة من قوله أو فعله، الموقوف الحديث وفعله أو إقراره، 

وقد يطلقون الموقوف ، هو المعزي ألحد التابعين من قوله أو فعلهالمقطوع  الحديثو

قد                                                                      على ما ي روى عن التابعي بالتقييد، كقولهم موقوف على الحسن البصري، كما 

 يطلقون لفظة المقاطيع على أقوال الصحابة والتابعين. 

 ،قد يكون مرويا بسند صحيح أو ضعيفوكل واحد من هذه األنواع الثالثة 

متصل والمنقطع قد يكون متنه الوأو منقطع، كما أن السند الصحيح والضعيف        متصل  

  .مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا

ومما ينبغي التنبه له أن المتأخرين كثيرا ما يجعلون أقوال الصحابة من 

                                                     حكما، وذلك إذا كان الصحابي ممن لم ي عرف عنه األخذ  عن                لفظا المرفوع            الموقوف  
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توسعا كبيرا، في هذا  أهل الكتاب وكان القول مما ال مجال لالجتهاد فيه، ويتوسعون

                                      قد يكون ذلك القول مشابها لما ي روى عن  ، إذغير مرضيولعل التوسع في هذا الباب 

أهل الكتاب فيكون من القرائن الدالة على أن ذلك الصحابي قد سمع منهم، كما قد 

القرآنية والنبوية العامة للنصوص يكون ذلك القول مما فهمه الصحابي من المعاني 

 . معه من النبي صلى هللا عليه وسلموليس مما س

الحديث عن الصحابي وأتبعه بقوله "يرفع ذكر ابن حجر أن التابعي إذا نقل 

يه" أو "رواية " أو "يبلغ به" أو "رواه" فهذا يعني أن    ـ                            الحديث" أو "يرويه" أو "ي ن                                                       م 

عي عن ، وكذا إذا نقله التابالصحابي رفع الحديث إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

را لفظة القول.                                               الصحابي وأتبعه بقال قال مكر  

إذا قال الصحابي عن أمر إنه من السنة أو هو السنة فالغالب أن المراد بذلك 

ل          ، ويحتم  الفعلي في حكم المرفوعسنة النبي صلى هللا عليه وسلم فيكون ذلك األمر 

إذا قال الصحابي  مثلهو، افيكون موقوف ن الصحابة   م   تقدمن    م        بعض                    أن ي راد به سنة  

قول  34في الفقرة                       ن هي عن كذا، وقد تقدم  ن يقولأودونه  ،                            أ مرنا بكذا أو ن هينا عن كذا

فعل أو ترك حكم الصحابي على  دونه، و                                   أبي سعيد الخدري ن هي عن قفيز الطحان

ربما قاله بما  ألنه ،بأنه طاعة أو معصية هلل تعالى أو لرسوله صلى هللا عليه وسلم

وال ينبغي الجزم بكون الحديث في كل ذلك . هو من النص القرآني أو النبوي فهمه

 مرفوعا إال بقرينة. 

زمان النبي  سواء أكان مضافا إلىأما إذا قال الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا 

مضاف إلى زمانه فهذا ليس فيه إشعار بأنه كان عليه          أو غير  صلى هللا عليه وسلم 

لكن إذا كان هناك قرينة على فقلناه أو كان يفعله ففعلناه،  الصالة والسالم يقوله

 اطالعه عليه وإقراره له فهو في حكم المرفوع اإلقراري. 

 لف فيه مما له حكم الرفع أو الوقف:    ـ  مثال على ما اختـ 

: قالأنه  شعبة بن المغيرةفي معرفة علوم الحديث عن رحمه هللا روى الحاكم 

ى وعلق عل .باألظافير بابه يقرعون وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول أصحاب كان

 هللا رسول لذكر مسندا الصنعة أهل ن   م   ليس ن   م   يتوهمه حديث هذافقال: " الحديث

 من أقرانه عن كىح صحابي على موقوف فإنه ،بمسند وليس ،وسلم عليه هللا صلى

 على به تدلس    لي   الموقوف هذا ذكرت وإنما ،منهم واحد ده     يسن   وليس فعال الصحابة

  ".تشبهه التي األحاديث من جملة

 مرفوعا يكون بأن وهو ،مرفوع هو بل"على ذلك فقال: ابن الصالح علق و

 فيما هذا نا   د     د     ع   كنا وقد ،عليه وسلم عليه هللا صلى باطالعه أحرى لكونه ،أحرى
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 ،ظالف موقوف هو بل ،لفظا بمسند ليس أنه أراد أنه على له تأولناه ثم ،عليه أخذناه

جاؤوا بعد ووقفت على كالم جماعة ممن  ."المعنى حيث من مرفوعا جعلناه وإنما

 في حكم المرفوع.  ذاه على أنيوافقونه ابن الصالح 

الصالح لكالم الحاكم بأنه أراد أنه موقوف لفظا مرفوع معنى       ابن      ل       تأو  أقول: 

 لفظا مرفوع معنى.                                                           غير متجه، ألن كل ما ي قال فيه إنه في حكم المرفوع فهو موقوف

ويظهر لي في كالم الحاكم رحمه هللا وجه آخر، هو أن قرع الصحابة للباب 

                                                النبوي باألظافير ال بد من أن ي نظر له من جانبين: 

أي إنه أجازه، ، ولم ينكره األول هو أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد اطلع عليه

 . فهو من هذا الجانب مرفوع

من هذا و ،ال داللة فيه على االستحبابعلى الفعل قرار الثاني هو أن هذا اإل

 الجانب هو موقوف وليس بمرفوع. 

التي تقدمت اإلشارة  تشملهاوالتي  هذا الحديث تشبه التي األحاديث جملةومن ـ 

 زيد عن عيينة بنا عنوابن أبي شيبة وغيرهما  الرزاق عبدما رواه  :كالم الحاكم في

 عمرو بني مسجد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دخل :عمر بنا قال :قالأنه  أسلم بن

 يسلمون األنصار من رجال عليه فدخل ،صهيب معه ودخل ،فيه يصلي عوف بن

 لم   س   إذا يصنع وسلم عليه هللا صلى النبي كان كيف صهيبا فسألت :هللا عبد قال .عليه

  .بيده يشير كان :قال ؟.الصالة في عليه

                                                 نبي صلى هللا عليه وسلم لهم ورد ه السالم  عليهم مرفوع                      فهذا من حيث إقرار  ال

هذا معهم لقرب عهدهم باإلسالم، وهو دليل على الجواز دون                       قطعا، ويبدو أنه صنع  

 شك. 

وهو في الصالة وإقراره                                            ولكنه من حيث تسليم هم عليه صلى هللا عليه وسلم 

  موقوف وليس بمرفوع.، ومن هذا الجانب هو فعلهم ال داللة فيه على استحبابلهم 

 

 قلت في منتخب األفكار: 

  .[                                                             وي سمى الحديث مسن دا إذا كان مرفوعا بسند متصل أو ظاهره االتصال]41

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 د:   ن    س                ـ الحديث الم  
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                                                                    ذكر بعض المحدثين أن الحديث المسن د هو المرفوع وذكر بعضهم أنه المتصل 

أن المنقطع ليس بمسند وعلى الثاني أن الموقوف السند، وظاهره على القول األول 

في عرف المتقدمين ال بد من كليهما، ولكن  والمقطوع ليسا من المسند، ويبدو أنه

اشتراط كونه متصال ال يعني أنه محقق االتصال، بل يكفي مع كونه مرفوعا أن 

 يكون ظاهره االتصال. 

 

 قلت في منتخب األفكار: 

                        ن لقي النبي  صلى هللا عليه       هو م  صل واإلرسال في مسألة الوالصحابي ]42

فترة كافية من الزمن بحيث تظهر والذين الزموه وسلم مؤمنا به ومات على اإلسالم، 

إذا جاءت                          بول رواياتهم، وم ن دونهم                    شك في عدالتهم وقـ   الفيهم آثار تلك الصحبة 

فق روايات أهل المرتبة األولى فرواياتهم    .[هي مقبولة                                   على و 

 قول في شرح هذه الفقرة:أ

 ـ معرفة الصحابة: 

 : لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم                             الذين ي طلق عليهم وصف الصحبةـ 

و أو يوما، أسنة، وصحب فالن فالنا شهرا، صحب فالن فالنا في اللغة       ي قال 

                                                                        ساعة من نهار، وهذا صحيح مع التقييد بالمدة الزمنية، لكن ال ي قال في العرف 

 فالنا من أصحاب فالن بإطالق ولم يصحبه إال فترة يسيرة. اللغوي إن 

الخدري  سعيد أبي عنما رواه مسلم دليل على ذلك، وهو السنة النبوية وفي 

 فقال ،خالد فسبه ،شيء عوف بن الرحمن عبد وبين الوليد بن خالد بين كان: قالأنه 

 مثل أنفق لو أحدكم نفإ ،أصحابي من أحدا تسبوا ال" :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

". ورواه أحمد في مسنده بنحوه من حديث نصيفه وال أحدهم    د     م   أدرك ما ذهبا أحد

 أنس. 

فلو كان العرف اللغوي يقضي بصحة إطالق لفظ األصحاب على خالد وأمثاله 

 تسبوا ال                                                                  ممن لم يكن قد مضى على إسالمهم سوى فترة يسيرة لم ا صح أن ي قال لهم "

 ". يأصحاب من أحدا

 بالمعنى العام: الصحابة الصحابة بالمعنى الخاص وـ 
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ال بد من التفريق بين أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمعنى 

  :الخاص، وأصحابه بالمعنى العام

من الزمن بحيث تظهر فيهم كافية الذين صحبوه فترة هم  هل المرتبة األولىفأ

البذل والنصرة، ومنهم المبشرون بالجنة وأهل و                          الصحبة، فع رفوا باالستقامة تلك آثار

:                                  هم، وهم الذين قال هللا جل  شأنه فيهم         ان وغير  بدر وأحد والخندق وأهل بيعة الرضو

 من أنفقوا الذين من درجة أعظم أولئك ,وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي ال"

وا من قبل الفتح أو من بعده فالذين أنفقوا وقاتل ".الحسنى    هللا   وعد وكال ،وقاتلوا      بعد  

 هم الذين وعدهم هللا الحسنى، وأما غيرهم فغير داخلين في الوعد. 

وقد                         هم كل م ن لقيه مؤمنا به و ،الصحابة بالمعنى العام هل المرتبة الثانية هموأ

من كافية ه فترة وويدخل في هؤالء من لم يصحبومات على اإلسالم. بلغ سن التمييز 

،                                    واأل ولى عدم تحديد الفترة بمدة معينةآثار تلك الصحبة،  مفيهالزمن بحيث تظهر 

وهذا يختلف من إنسان آلخر، فبعض الناس تكفيه لحظات، وبعضهم ال تؤثر فيه 

 . سنوات

اإلمام المازري  نقل الزركشي في البحر المحيط وابن حجر في اإلصابة عن

 رآه من كل "عدول الصحابة" بقولنا نعني لسنا]: البرهان شرح في قالأنه رحمه هللا 

 كثب، عن وانصرف لغرض به اجتمع أو لماما زاره أو ما يوما وسلم عليه هللا صلى

 أولئك ،معه أنزل الذي النور واتبعوا ونصروه وعزروه الزموه ينذال به نعني وإنما

 ولكنهما اعترضا عليه ولم يوافقاه فيه.  .[المفلحون هم

ي كتابه شرح تنقيح الفصول في اختصار فرحمه هللا قال اإلمام القرافي و

 الذين: أي" عدول عليهم هللا رضوان الصحابة" العلماء قول ومعنىالمحصول: ]

 التفاسير أحد هو وهذا والسالم، الصالة عليه بهديه والمهتدين له مالزمين كانوا

 وهذان زمانه، في كان ن   م  : وقيل      مرة ، ولو رآه من يالصحاب: وقيل ،للصحابة

 عليه له المالزمين بخالف وغيره،        الع د ل فيهم بل ،امطلق العدالة فيهم لزمي ال نالقسما

 [. وآثاره بركاته فيهم        وظهرت   أنواره عليهم       اض ت     ـ  وف السالم

وإذا كان كثير من أهل العلم ال يرتضون مثل هذا القول فلهم اجتهادهم وأجرهم 

على الدليل الصحيح، ال على  إن شاء هللا، ويخالفهم في ذلك آخرون، والعلم مداره

 االنتقاء من أقوال العلماء قبوال وردا بغير دليل. 

 : بعض السلفيشير كالم                        بين مراتب م ن لهم صحبة وإلى هذا التفريق 
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ثقة تابعي روى أحمد في المسند بسند جيد عن عاصم بن سليمان األحول وهو 

"، صحبة له تكن ولم وسلم ليهع هللا صلى        النبي   رأىأنه قال في عبد هللا بن سرجس "

 وأكلت عليه ودخلت وسلم عليه هللا صلى النبي رأيت :قالروى عنه أنه هو قد مع أنه 

 ابن سرجس . وقد روى عاصم عنالنبوة خاتم ورأيت شرابه من وشربت طعامه من

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم عدة أحاديث. 

أن أباه وهو تابعي ثقة قرة روى أحمد في المسند بسند صحيح عن معاوية بن و

 واستغفر رأسه فمسح وسلم عليه هللا صلى النبي قرة بن إياس قدم مع وفد مزينة على

وياني في مسانيدهم وأبو نعيم في معرفة                                 ، وروى علي بن الجعد وأحمد والر  له

 صحب أبوك أكان: قرة بن لمعاوية قلت :قالأنه  شعبةالصحابة بسند صحيح عن 

. فهذا    ر      وص        حلب   قد عهده على كان ولكنه ال :قالف ؟.وسلم عليه هللا صلى النبي

                                                                             التابعي الثقة معاوية بن قرة ال يرى أن أباه قرة  بن  إياس صحابي، مع أنه قدم مع 

ب    ـ  ل                                                                    الوفد على النبي صلى هللا عليه وسلم وكان قد وصل إلى سن يقدر فيها على ح  

رار           الناقة وص    . عشر سنينقرابة إذ ذاك أن عمره كان  ، وهذا يعني                   ر   أخالفها بالص 

 بكر أبو أخبرنا، قال: روى ابن عساكر في تاريخ دمشق                 وي ستأنس هنا بما 

 بن أحمد ناخبرأ حيوية بن عمر أبو ناخبرأ الجوهري محمد أبو ناحدث األنصاري

 عن محمد بن علي ناخبرأ سعد بن محمد ناخبرأ الفهم بن الحسين حدثنا معروف

 من بقي من آخر أنت :فقلت مالك بن أنس أتيت :قالأنه  الني   ي       الس   محمد عن شعبة

 من فأما ،األعراب من قومبقي  قد" :قال ؟.وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب

 ". بقي من آخر فأنا أصحابه

ومات  442محمد بن عبد الباقي بن محمد ثقة، ولد سنة  األنصاري بكر أبو]

ومات  363حسن بن علي بن محمد ثقة، ولد سنة ال الجوهري محمد أبو. 535سنة 

ومات  295ه محمد بن العباس بن محمد ثقة، ولد سنة حيوي بن عمر أبو. 454سنة 

 بن الحسين. 322بن بشر بن موسى ثقة مات سنة  معروف بن أحمد .383سنة 

سنة ، ولد كما قال الدارقطني والحاكم ليس بالقوي هم   ـ  فمحمد بن عبد الرحمن بن 

 168بن منيع الحافظ العالمة الحجة ولد سنة  سعد بن محمد. 289مات سنة و 211

المنجوراني أو المنجوري ذكره ابن حبان في  محمد بن علي .230ومات سنة 

الثقات، وضعفه الدارقطني، وقال أبو يعلى الخليلي ثقة يخالف في بعض أحاديثه. 

وثقه ابن معين كما في  الني   ي       الس   وسىم. 160بن الحجاج اإلمام الثقة مات سنة  شعبة

 فهذا إسناد لين، ولكنه صالح لالستئناس به. [. الجرح والتعديل البن أبي حاتم

بن أبي  الحارث                                                       كما ي ستأنس بما روى الخطيب البغدادي في الكفاية من طريق 

 محمد بن طلحة أخبرني :قالأنه  الواقديمحمد بن عمر  عن سعد بنمحمد  عنأسامة 
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 ال الصحابة" :يقول المسيب بن سعيد كان :قالأنه  أبيه عن سيبالم بن سعيد بن

 غزوة معه وغزا سنتين أو سنة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع أقام من الإ نعدهم

  ".غزوتين أو

 بن طلحة .207مات سنة فيه كالم كثير، متروك  الواقدي]محمد بن عمر 

[. ذكره ابن حبان في الثقات هوأبو ،قال أبو حاتم ال أعرفه المسيب بن سعيد بن محمد

 فهذا سند ضعيف. 

وفي هذا السياق يأتي قول علماء األصول من فقهاء الحنفية رحمهم هللا تعالى 

قال شمس األئمة وقد بأن بعض المذكورين في الصحابة هم في حيز المجهولين، 

 فإنما المجهول فأمافي كتاب األصول: " 483محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة 

 إنماو لى هللا عليه وسلمص هللا رسول مع الصحبة بطول يشتهر لم من اللفظ بهذا نعني

 أحدها: أوجه خمسة على النوع هذا ورواية...  حديثين، أو حديث من ىرو بما رف   ع  

 بعدما فيه الطعن عن يسكتوا أن والثاني عنه، والرواية روايته الفقهاء لقبول يشتهر أن

 من روايته في يطعنوا أن والرابع روايته، في الطعن في يختلفوا أن والثالث يشتهر،

, ... بينهم فيما فيه الطعن وال روايته تظهر ال أن والخامس ذلك، في بينهم خالف غير

 يجوز ولكن ,يجب ال به العمل فإن بالرد يعارضوه ولم عندهم يشتهر لم ما وأما

 باعتبار له ثابتة فالعدالة ولاأل رالصد من انك ن   م   نأل القياس، وافق إذا به العمل

 جانب يترجح الظاهر فباعتبار ,العدول أهله من         الغالب         زمان   في نهأل الظاهر،

 ,فيه م      الوه   تهمة       تمكن  ت السلف في روايته تشتهر لم أنه وباعتبار خبره، في الصدق

 ه،ب العمل يجب ال ولكن ,به الظن ن    حس   وجه على القياس وافق إذا به العمل فيجوز

 ". الضعيف الطريق هذا بمثل يثبت ال شرعا الوجوب نأل

لتمييز فهؤالء ليس لهم صحبة، وأما الذين حصل لهم اللقاء وهم دون سن ا

  ، ولمجرد الرؤية أدخلوهم في كتب الصحابة.                           ي قال في آحادهم فالن له رؤيةو

 مثال: 

 ذكره جماعة في ،موياأل أمية بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد

 هللا صلى النبي بض   ـ  ق" :سعد ابن قال]قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: و الصحابة،

 هذا وفي ".صحبة له" :العسكري أحمد أبو وقال ."سنين تسع ولسعيد وسلم عليه

 انتهى كالم ابن حجر.  .[رؤية له ،نعم ،نظر بها الجزم

يا دون أن يكون من رآه النبي صلى هللا عليه وسلم صحاب    د                     ومن الغريب أن ي ع  

 توسع في هذا المعنى بحيث                  ، ومن األغرب أن ي  !! أو ما يقوم مقامهامنه له رؤية هو 

احتمال ثبوت رؤية النبي عليه السالم لجميع لمخضرمين على االصحبة     ف           يشمل وص  
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 من هو الصحابييقول ابن حجر: "وفي هذا المعنى  !!، ن في األرض ليلة اإلسراء   م  

 ذلك كان سواء اآلخر أحدهما رؤية فيه ويدخل ،... وسلم عليه هللا صلى النبي      لقي  

 ا   و      ير   ولم واإلسالم الجاهلية أدركوا الذين المخضرمون: "يقول ". ثمبغيره أم بنفسه

 هللا صلى النبي أن ثبت إن لكن التابعين، كبار في معدودون وسلم عليه هللا صلى النبي

 ن   م   عد   ي   أن فينبغي فرآهم األرض في ن   م   عجمي عن له شف   ـ  ك اإلسراء ليلة وسلم عليه

 من جانبه الرؤية لحصول الصحابة، في :يالقه لم وإن ذاك إذ حياته في به مؤمنا كان

ضي وال مقبول. . !!!"وسلم عليه هللا صلى                                وهذا توسع غير مر 

 ـ عدالة الصحابة: 

الثانية ال  وأهل المرتبةرواياتهم،                        ال شك في عدالتهم وق بول أهل المرتبة األولى 

، بل كذلك بإطالق بول رواياتهم بإطالق، وهذا ال يعني أنها مردودة                  ينبغي تعديلهم وق  

فق روايات أهل المرتبة األولى فبها ونعمت، وإال فال بد من التوقف.                                                                               إذا جاءت على و 

 اهذف ة كلهم بكلتا المرتبتين عدولأن الصحابمن عند المحدثين  هر   ـ  أما ما اشتو

 وقفة. ن مفيه ال بد 

 أدلة القائلين بعدالة عموم الصحابة: بعض ـ 

ول مروياتهم بإطالق بعدد من    ب     ـ  وق دالة عموم الصحابةيستدل القائلون بع

 اآليات القرآنية الكريمة: 

 ثابتة الصحابة عدالة]: رحمه هللا في كتاب الكفاية قال الخطيب البغدادي

 ذلك فمن ،القرآن نص في لهم اختيارهو طهارتهم عن خبارهإو لهم هللا بتعديل معلومة

 وسطا مةأ جعلناكم وكذلك" وقوله "،للناس أخرجت أمة خير كنتم" تعالى قوله

 عاما كان نإو اللفظ وهذا "،شهيدا عليكم الرسول ويكون الناس على شهداء لتكونوا

 هللا يرض لقد" وقوله ،غيرهم دون الصحابة في وارد هو وقيل ،الخاص به فالمراد

 عليهم السكينة فأنزل قلوبهم في ما فعلم الشجرة تحت يبايعونك إذ مؤمنينال عن

 واألنصار المهاجرين من األولون والسابقون" تعالى وقوله "،قريبا فتحا وأثابهم

 والسابقون" تعالى وقوله "،عنه ورضوا عنهم هللا يرض بإحسان اتبعوهم والذين

 ومن هللا حسبك النبي أيها يا" ولهوق "،النعيم جنات في المقربون أولئك السابقون

 ديارهم من أخرجوا الذين المهاجرين للفقراء" تعالى وقوله "،المؤمنين من اتبعك

 هم أولئك ورسوله هللا وينصرون ورضوانا هللا من فضال يبتغون وأموالهم

 يجدون وال إليهم هاجر من يحبون قبلهم من يمانواإل الدار واؤتبو والذين ،الصادقون

 ومن ،خصاصة بهم كان ولو أنفسهم على ويؤثرون أوتوا مما حاجة ورهمصد في

  [.تعدادها ويطول يرادهاإ يكثر آيات في "،المفلحون هم ولئكأف نفسه شح يوق
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 الكفار على أشداء معه والذين ،هللا رسول محمدقوله تعالى "ب واستدل بعضهم

 وجوههم في سيماهم ،ناورضوا هللا من فضال يبتغون سجدا ركعا تراهم بينهم رحماء

 فآزره شطأه أخرج كزرع اإلنجيل في ومثلهم ،التوراة في مثلهم ذلك ،السجود أثر من

 منواآ الذين هللا وعد ،الكفار بهم ليغيظ الزراع يعجب سوقه على فاستوى فاستغلظ

  ."عظيما وأجرا مغفرة منهم الصالحات وعملوا

، ومنها ذلك الوصفصة بأهل معلقة بوصف هي خاالاآليات القرآنية الكريمة 

 من أخرجوا الذين المهاجرين لفقراءافي وأهل بيعة الرضوان، اآليات التي نزلت في 

اآليات التي نزلت في من قبلهم، وكذا  يمانواإل الدار واؤتبو والذين وأموالهم ديارهم

، بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار المهاجرين من نياألول نيالسابقفي والسابقين 

هذه شمل تال ف ،سجدا ركعا تراهم بينهم رحماء الكفار على أشداءهم  الذينوفي 

 . أهلها غيراآليات 

تأمرون  للناس أخرجت أمة خير كنتم" تعالى قولهوالثناء على األمة في 

 وقولههو لقيامها بالخصال المذكورة،  "بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل

ثناء، ألن الوسط هو الخيار، ولكنه ثناء على  "وسطا مةأ جعلناكم وكذلك"تعالى 

ن        ليس م      م ن ألمة من حيث المجموع ال من حيث األفراد، فال ينفي أن يكون فيها ا

 الخيار. 

" المؤمنين من اتبعك ومن هللا حسبك النبي أيها يا"تعالى  قوله           قد ي ظن أن و

من لقيه وآمن به، ولكن  يشمل كل من اتبعه باإليمان، فيكون في اآلية ثناء على كل

 يخدعوك أن يريدوا وإنجاءت في سياق من اتصفوا بالنصرة، فقد قال تعالى "اآلية 

 في ما أنفقت لو ،قلوبهم بين وألف ،وبالمؤمنين بنصره أيدك الذي هو ،هللا حسبك فإن

 النبي أيها يا ،حكيم عزيز إنه ،بينهم ألف هللا ولكن ،قلوبهم بين ألفت ما جميعا األرض

 ". المؤمنين من اتبعك ومن هللا حسبك

على تعديل كل من اآليات القرآنية الكريمة  تلك أي واحدة من ال داللة فيف

 .                                            صحب النبي  صلى هللا عليه وسلم ولو ساعة من نهار

 الصحابة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول       ووصف  : ]الخطيب البغدادي ثم قال

 في عنه المستفيضة خباراأل فمن ،عليهم لثناءا        وأحسن   تعظيمهم في طنبأو ذلك مثل

 يمتأ خير" :قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن مسعود بن هللا عبد عن المعنى هذا

 ويشهدون شهادتهم يمانهمأ تسبق قوم ءييج ثم ،يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم يقرن

 ال" :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :قالأنه  سعيد أبى عنو ".ستشهدوا   ي   أن قبل
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 أحدهم مد أدرك ما ذهبا أحد مثل أحدكم نفقأ لو بيده نفسيي فوالذ ،أصحابي تسبوا

  "[.نصيفه وال

والحديث األول من هذين ثناء من حيث المجموع ال من حيث األفراد، 

والحديث الثاني خطاب لخالد بن الوليد، فهو يفيد أن مقام الصحبة هو لعبد الرحمن بن 

 . ، كما تقدمالهعوف وأمث

 هاشم بن عمرو عن يالدمياط سهل بن بكرمن طريق  الخطيب روىثم 

 :قالأنه  عباس بنا عن الضحاك عن جويبر عن كريمة أبى بن سليمان عن يالبيروت

 عذر ال ،به         فالعمل   هللا كتاب من وتيتمأ مهما" :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 يمن سنة تكن لم نإف ،ماضية يمن فسنة هللا تابك في يكن لم نإف ،تركه في ألحدكم

 به أخذتم مفأيه ،السماء في النجوم بمنزلة أصحابي نإ ،أصحابي قال فما ماضية

  ".رحمة لكم أصحابي واختالف ،اهتديتم

 شامي كريمة أبي بن سليمانهم بالوضع.    ـ  ضعيف وات يالدمياط سهل بن بكر]

 فهذا. [سعيد بلخي كوفي متروك ليس بثقةر. جويبر بن مناكي أحاديثه عامةضعيف و

 تالف.  السند

 عن أبيه عن يالعم زيد بن الرحيم عبد عن حماد بن نعيمروى من طريق ثم 

 صلى هللا رسول قال :قالأنه  عنه هللا يرض الخطاب بن عمر عن المسيب بن سعيد

 يا إلي: هللا وحىأف ،بعدي من أصحابي فيه اختلف فيما ربي سألت" :وسلم عليه هللا

 فمن ،بعض من ضوأأ بعضها ،السماء في النجوم بمنزلة عندي أصحابك إن ،محمد

  ".هدى على عندي فهم اختالفهم من عليه هم مما بشيء أخذ

. [زيد بن الحواري ضعيف هوأبمتروك الحديث.  يالعم زيد بن الرحيم عبد]

 فهذا السند تالف. 

 بن أنس عن الحنفي ربش عن يالزهر سعد بن إبراهيمروى من طريق ثم 

 ،أصحابي واختار ياختارن هللا ن"إ :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :قالأنه  مالك

 ،ينتقصونهم قوم الزمان آخر في ءيسيج نهإو ،أنصاري وجعلهم يأصهار فجعلهم

، عليهم تصلوا فال أال، معهم تصلوا فال أال، إليهم تنكحوا فال أال، تناكحوهم فال أال

فهذا السند السند إلى بشر الحنفي صحيح، وبشر مجهول.  "[.اللعنة لتح عليهم

 ضعيف ال تقوم به حجة. 

الرازي  زرعة يأب عن التستري سليمان بن محمد بن حمدأروى من طريق ثم 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من أحدا ينتقص الرجل رأيت إذا" :أنه قال
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 نماإو حق والقرآن حق عندنا وسلم عليه هللا صلى الرسول أن وذلك، زنديق نهأ فاعلم

 يريدون نماإو ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول        أصحاب       نن        والس           القرآن   هذا إلينا أدى

السند إلى  ."زنادقة وهم أولى بهم والجرح، والسنة الكتاب ليبطلوا شهودنا يجرحوا نأ

، ري هذا لم أجد له ترجمةال بأس به، لكن التست التستري سليمان بن محمد بن حمدأ

 . فهذا إسناد ضعيف

 رسول قال: قالأنه  الخدري سعيد يأبما رواه البخاري عن واستدل بعضهم ب

 فيكم فيقولون الناس من فئام فيغزو زمان الناس على يأتي" :وسلم عليه هللا صلى هللا

 فئام فيغزو نزما الناس على يأتي ثم ،لهم فتح    في   ،نعم فيقولون ؟هللا       رسول         صاحب   ن   م  

 ثم ،لهم فتح    في   ،نعم فيقولون ؟هللا رسول أصحاب صاحب ن   م   فيكم هل قال    في   الناس من

       صاحب   ن   م         صاحب   ن   م   فيكم هل قال    في   الناس من فئام فيغزو زمان الناس على يأتي

 ". لهم فتح    في   ،نعم فيقولون ؟هللا رسول أصحاب

تي تشمل الصحابة والتابعين على أهل القرون الثالثة الوهذا الحديث فيه ثناء 

 الحديث ع ال من حيث األفراد، لذا فإن هذامن حيث المجمووهو ثناء وأتباع التابعين، 

                                                                                  في واد والمسألة التي عليها مدار البحث في واد آخر!، وإذا أردنا أن نفهم منها تعديل  

اع التابعين كل الصحابة بالمعنى العام فيلزم من ذلك أن نقول بتعديل كل التابعين وأتب

 لالزم باطال فالملزوم مثله. كذلك، وهذا واضح البطالن، وإذا كان ا

 بعد هللا       رسول   لقي من هو الصحابيأحد طلبة العلم فقال: " هذا وقد أبعد النجعة

 رت    قص   ن   م   التعريف هذا في ويدخل، ذلك على ومات به مؤمنا موته وقبل بعثته

 البخاري رواه الذي الصحيح الحديث رناهذك ما على ويدل، للحظة كانت ولو صحبته

 رسول عن الخدري سعيد أبي عن يرويه مسلم لفظ هو سنذكره الذي واللفظ ومسلم،

 رأى من فيكم: لهم قال    في   الناس من فئام يغزو زمان الناس على يأتي: "قالأنه  هللا

. . "لهم فتح    في  . نعم: فيقولون .هللا؟ رسول           الحديث 

 ن   م   فيكم فيقولونالسابقة التي فيها " للفظ الرواية هذا اللفظ مخالفأقول: 

من باب            واآلخ ر  هو          الثابت  ؟"، وال شك في أن أحد اللفظين هو هللا       رسول         صاحب  

 . الرواية بالمعنى، ولذا فال بد من البحث عن اللفظ النبوي

رواه تسعة من الرواة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار هذا الحديث 

ن عبد هللا رضي هللا عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن عن جابر ب

 ؟هللا       رسول         صاحب   ن   م   فيكم فيقولون"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باللفظ األول، 

كما في صحيح البخاري وسنن سعيد بن منصور ومسند الحميدي  "،             فيقولون نعم  

ابن حبان ومعجم ابن اآلحاد والمثاني البن أبي عاصم وصحيح ومسند أحمد و



92 
 

ورواه أبو خيثمة زهير بن حرب عن ابن عيينة به األعرابي ودالئل النبوة للبيهقي، 

كما في صحيح                فيقولون نعم "،  هللا؟ رسول رأى ن   م   فيكم لهم قال    في  "باللفظ الثاني، 

 مسلم ومسند أبي يعلى!. 

بن  رواه كذلك مسلم في صحيحه عن سعيد بن يحيى بن سعيد األولفظ لوال

ورواه أبو أبان األموي عن أبيه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به نحوه، 

محمد الفاكهي وعنه ابن بشران من طريق هشام بن سليمان المخزومي عن ابن 

جريج به، ورواه القطيعي في زوائد فضائل الصحابة من طريق قتيبة بن سعيد عن 

عرابي في معجمه من طريق وهب بن ابن األابن لهيعة عن أبي الزبير به، ورواه 

  به. منبه عن جابر بن عبد هللا

وأن الثاني ال يجوز  ،ال شك في أن اللفظ الثابت في الرواية هو األولف

 ألنه من باب الرواية بالمعنى.  ،االحتجاج به

صلى هللا عليه وسلم  النبي أشار وقد: ]في االستدالل لهذا القول همقال بعضو

 من رأى لمن وطوبى ،يب وآمن رآني لمن طوبى" بقوله ابعينوالت الصحابة إلى

  .[الرؤية بمجرد فيهما فاكتفى"، رآني

                                            ومعناه أن الذين رأوا النبي  صلى هللا عليه وسلم وهذا حديث حسن بطرقه، 

االستدالل وال يصح ن رآه،          ن رأى م                                                 ي غبطون بتلك الرؤية الشريفة، كما ي غبط كذلك م  

كما ال يصح االستدالل به  ،له رؤية للنبي صلى هللا عليه وسلم ن                   به على توثيق كل م  

أن يكون كل                                                ن رأى م ن رآه، ويلزم من توثيق كل صحابي له رؤية                 على توثيق كل م  

ـ لإلجماع على أن التابعين فيهم ثقة كذلك، وهذا الالزم باطل تابعي له رؤية لصحابي 

 مثله. باطل فالملزوم ـ          الثقات         وغير           الثقات  

 : أدلة القائلين بعدم تعديل عموم الصحابةبعض ـ 

روى مسلم والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي عن سلمة بن األكوع أنه 

 عليه يدي فوضعت ،موعوكا رجال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع عدناقال: 

 أال" :موسل عليه هللا صلى هللا نبي فقال .حرا أشد رجال كاليوم رأيت ما وهللا :فقلت

 حينئذ لرجلين ".المقفيين الراكبين الرجلين هذينك ؟القيامة يوم منه حرا بأشد أخبركم

 . أصحابه من

 ميع   ج   بن هللا عبد بن الوليد بن هارون عن يزيد عنروى أحمد في المسند و

 أمر تبوك غزوة من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أقبل لما :قالأنه  الطفيل أبي عن

 حذيفة يقوده هللا رسول فبينما ،أحد يأخذها فال العقبة أخذ هللا رسول إن دىفنا مناديا
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 يسوق وهو عمارا وا   ش     غ   الرواحل على متلثمون رهط أقبل إذ ،عمار به ويسوق

 عليه هللا صلى هللا رسول فقال ،الرواحل وجوه يضرب عمار وأقبل ،هللا برسول

 ،عمار ورجع نزل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هبط فلما .قد ،قد :لحذيفة وسلم

 .متلثمون والقوم الرواحل عامة عرفت قد :فقال ؟.القوم عرفت هل عمار يا :فقال

 هللا برسول ينفروا أن أرادوا :قال .أعلم ورسوله هللا :قال ؟.أرادوا ما تدري هل :قال

 نكا       تعلم   كم باهلل نشدتك :فقال هللا رسول أصحاب من رجال عمار فسأل .فيطرحوه

 ذرفع ،عشر خمسة كانوا فقد فيهم      كنت   إن :فقال .عشر أربعة :فقال ؟.العقبة أصحاب

 .القوم أراد ما علمنا وما هللا رسول منادي سمعنا ما وهللا قالوا ثالثة منهم هللا رسول

 يقوم ويوم الدنيا الحياة في ولرسوله هلل      حرب   الباقين عشر االثني أن أشهد :عمار فقال

  .األشهاد

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الغزوة تلك في الطفيل أبو وذكر :الوليد قال

 ه   د     ر      فو   .هللا رسول قبل أحد الماء    د      ير   ال     أن   فنادى مناديا فأمر قلة الماء في أن له كر   ذ  

 . يومئذ هللا رسول فلعنهم ،قبله وردوه قد رهطا فوجد ،هللا رسول

ي محمد بن عبد الكوف أحمد يأب عن حرب بن زهيروروى مسلم بعضه عن 

 رجل بين كان :قالأنه  الطفيل يأب عن ميع   ج   بنبن عبد هللا  الوليد عن هللا بن الزبير

 كان كم باهلل أنشدك :فقال ،الناس بين يكون ما      بعض   حذيفة وبين العقبة أهل من

 فإن رعش أربعة أنهم ر    خب     ن   كنا :قال .سألك إذ ه      أخبر   :القوم له فقال ؟.العقبة أصحاب

 هلل حرب منهم عشر ياثن أن باهلل وأشهد ،عشر خمسة القوم كان فقد منهم      كنت  

    ي  مناد سمعنا ما قالوا ثالثة ذر    وع   ،األشهاد يقوم ويوم الدنيا الحياة يف ولرسوله

 فال قليل الماء إن" فقال فمشى حرة يف كان وقد ،القوم أراد بما علمنا وال هللا رسول

ورواه أحمد عن محمد بن عبد  .يومئذ فلعنهم سبقوه قد قوما دفوج "،أحد إليه يسبقنى

                                                                           هللا بن الزبير وأبي ن عيم الفضل بن د كين عن الوليد به نحوه، وروى ابن أبي شيبة 

 عن الفضل بن دكين عن الوليد بعضه. 

" حسب الرواية ولرسوله هلل حرب منهم عشر ياثن أن باهلل وأشهد         القائل  "

الرواية السابقة أنه عمار، وأحدهما كان يقود الدابة برسول هللا الثانية هو حذيفة وفي 

                                            واآلخ ر كان سائقها، وحيث إن القائل هو أحدهما يوم تلك العقبة صلى هللا عليه وسلم 

                                                                           فال ي ستبعد أن يقع االشتباه بينهما. والراجح أنه عمار، بقرينة القصة التالية. 

 عن عامر بن أسود عن بةشي أبي بن بكر يأب روى مسلم في صحيحه عنو

: لعمار قلت :قال             بن ع باد أنه  قيس عن نضرة أبي عن قتادة عن الحجاج بن شعبة

 شيئا أو رأيتموه ا      أرأي  رضي هللا عنه  علي أمر في صنعتم الذي هذا صنيعكم أرأيتم

 ،كافة الناس إلى يعهده لم شيئا هللا رسول إلينا عهد ما :فقال ؟.هللا رسول إليكم عهده
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 عشر اثنا أصحابي في" :قالأنه  وسلم عليه هللا صلى النبي عن أخبرني حذيفة ولكن

 ".لة   ي     ب       الد   تكفيكهم منهم ثمانية، الخياط سم في الجمل يلج حتى الجنة يدخلون ال منافقا

. ورواه أحمد وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني فيهم شعبة قال ما أحفظ لم وأربعة

 اج   ر     خ   :لة   ي     ب       الد  به نحوه.  عامر بن أسود ئل النبوة عنوالبيهقي في السنن وفي دال

 . غالبا صاحبها فتقتل الجوف في تظهر كبير ل   م      ود  

 أمتي في إنثم رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به نحوه، وفيه "

...". ورواه أحمد عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد األعور عن  منافقا عشر ياثن

 ه، وكذا البزار من طريق محمد بن جعفر. شعبة به نحو

 فيهي ما في الطريق األول وهي "في هذا الحديث ويبدو أن اللفظة المحفوظة 

التي جاءت في الطريق الثاني هي من باب الرواية  "أمتي فيلفظة ""، وأن أصحابي

بالمعنى، وذلك ألن عمارا رضي هللا عنه روى للسائل ما سمعه من حذيفة عن رسول 

عشر  وهذا يعني أنهم رأوا أولئك االثني صلى هللا عليه وسلم مما يتعلق بالسؤال، هللا

                                                                 ن كان بقي منهم على األقل في الطرف المقابل، وال ي عقل أن يروي له في       أو م  

 الجواب ما ال تعلق له بسؤاله. 

وأخيرا فقد روى البزار في مسنده قال: حدثنا أبو موسى: حدثنا يحيى بن 

 ابن عنأبو عوانة عن سليمان عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير  حماد: حدثنا

 ،"!هللا رسول مع كانو" ,"!هللا رسول صحب أبي" أحدهم يقول]: قالأنه  عباس

ل ق      ل     ع    ن    ـ  ول . 63/ 1انظر: كشف األستار عن زوائد مسند البزار:  .[أبيه من خير        خ 

عوانة هو الوضاح بن عبد هللا. وهذا إسناد جيد، أبو موسى هو محمد بن المثنى. أبو 

 رجال ورجاله البزار واهسليمان هو األعمش. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ر

  .الصحيح

 من سماع له ليسووله رؤية                 ذ كر في الصحابة  ن   م  هذا وقد بين ابن حجر أن 

 معدودون ذلك مع همأنو الرواية، حيث من مرسل فحديثه النبي صلى هللا عليه وسلم

 . الرؤية شرف من نالوه لما لصحابةا في

 : االراوي الذي يروي عن رسول هللا صحابي كونالطريق إلى معرفة ـ 

كتابه  في 330قال الفقيه الشافعي الكبير اإلمام أبو بكر الصيرفي المتوفى سنة 

 صلى النبي       صاحب   أنه رجل ادعى إذادالئل األعالم الذي شرح به رسالة الشافعي: "

 عدالته رفت   ع   فإذا ،عدالته علم   ـ  ت حتى منه      قبل     ي   لم      عرف     ي   ال ممن وهو لموس عليه هللا

 الذي ألن ،منه ذلك إمكان مع ورآه وسلم عليه هللا صلى النبي من سمع أنه منه بل   ـ  ق

 نقله عنه الزركشي في البحر المحيط. ". معها أمارة ال دعوى عيه    يد  
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القاضي  نقال عن الكفايةاب كتفي  463المتوفى سنة قال الخطيب البغدادي و

 إذا صحابي بأنه حكم   ي   وقد: "403المتوفى سنة  الباقالنيأبي بكر محمد بن الطيب 

 لقائي ر   ـ  ث   ـ  وك وسلم عليه هللا صلى النبي       صحبت   قال إذا القول مقبول أمينا ثقة كان

  ".له

 معه والذين هللا رسول محمدذكر ابن عبد البر في االستيعاب قوله تعالى }و

{ اورضوان هللا من فضال يبتغون ا     سجد   ا     ركع   تراهم بينهم رحماء الكفار على أشداء

 به ق   ص     ـ  ول ونصره وآزره به واإليمان تصديقه إلى بادر من صفة فهذه" ثم قال:

 الدين من منازلهم وسترى ،به آمن من جميع وال رآه من جميع كذلك وليس ،به   ح      وص  

 ". منهم والتقدم الفضل ذوي         وفضائل   واإليمان

المتوفى سنة علي بن محمد بن عبد الملك وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي 

 ال الذي الرجل نأ األصولي البحث من وفيها                               في كتابه بيان الوه م واإليهام: " 628

 كان فإذا فيه، ريب ال مام وهذا منه، مقبول غير فذلك ثقة إنه نفسه عن قال إذا عرف   ي  

 قبل   ي   ال أنه وعندي خالف، ففيه صلى هللا عليه وسلم النبي ىرأ أنه فادعى عرف   ي   ال

 وهو غيره عن ذلك أخذ إنما          التابعي   يكون قد ألنه ،ذلك عنه التابعي قال ولو ذلك منه

 بال قبل   ي   والذي ،االصطحاب زمن يدرك لم التابعي فإن عنه، أخذه لعله أو يسمه، لم

 رفت   ع   من فأما عرف،   ي   ال فيمن كله وهذا أدرك، صحابي عنه ذلك لنا يقول أن ريب

 فال عنهم هللا رضي الصحابة كمشاهير ألخباره الصحيح بالنقل أو بالتواتر صحبته

  ."فيه كالم

 عرف   ي   تارة صحابيا منهم الواحد كون إن ثموقال ابن الصالح رحمه هللا: "

 الصحابة دآحا عن روى   ي   بأن وتارة ،التواتر عن القاصرة باالستفاضة وتارة ،بالتواتر

 ". صحابي بأنه - عدالته ثبوت بعد - نفسه عن وإخباره بقوله وتارة ،صحابي أنه

 فيما األولىوقال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: "المسألة 

 عن القاصرة والشهرة باالستفاضة وإما بالتواتر، إما وذلك الصحبة، به عرف   ـ  ت

 أنه نفسه عن بإخباره وإما صحابي، أنه هعن الصحابة بعض بإخبار وإما التواتر،

 . "بذلك إخباره قبل عدالته ثبوت بعد صحابي

وهو قول النووي في كتاب التقريب والتيسير والجعبري في رسوم التحديث 

والزركشي في البحر المحيط في المنهل الروي محمد بن إبراهيم وابن جماعة 

 مغيث والسيوطي في تدريب الراويواألبناسي في الشذا الفياح والسخاوي في فتح ال

 فتدبر. . والمناوي في اليواقيت والدرر

 في مقابلة أقوال هؤالء هنالك أقوال أخرى: و
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به من كل" :قال اإلمام أحمدفقد  اشه أو سنة      صح   فهو رآه أو ةساع أو ا     يوم   أو    ر 

به ما قدر على        الص حبة من له أصحابه، من  عةسا ولو به وآمن بعينه رآه ومن ،     صح 

  ".الخير أعمال كل عملوا ولو التابعين من بصحبته       أفضل  

 رآه أو وسلم عليه هللا صلى النبي صحب ومنوقال البخاري في صحيحه: "

 لكن البخاري لم يبين نوع هذه الصحبة!. ". أصحابه من فهو المسلمين من

 هللا رسول رأى ن   م   والصحابيوقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: "

 عنه يرو لم وإن له صحبته تطل لم وإن الراوي إسالم حال في وسلم عليه هللا صلى

 في كاف الرؤية مجرد أن على نص وقدا، وسلف اخلف العلماء جمهور قول هذا،     ئـ اشي

 الصحابة، أسماء في صنف ممن واحد وغير زرعة وأبو          البخاري  : الصحبة إطالق

  ."األثير وابن المديني موسى وأبي مندة وابن البر عبد كابن

 مستفيضة، بأخبار وتارة بالتواتر، تارة يالصحاب صحبة عرف   ـ  وتثم قال: "

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن بروايته وتارة له، الصحابة من غيره بشهادة وتارة

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال لو أما، المعاصرة مع مشاهدة أو    ع اسما

 فهذا هذا ونحو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عند كنا أو كذا فعل رأيته أو كذا قال

  !!. ."وسلم عليه هللا صلى عاصره ممن وهو إليه السند صح إذا محالة ال مقبول

 أو، الشهرة أو ،االستفاضة أو، بالتواتر صحابيا كونه عرف   ي  قال ابن حجر: "

 إذا صحابي بأنه نفسه عن بإخباره أو التابعين ثقات بعض أو الصحابة بعض بإخبار

 إن حيث من جماعة        األخير   هذا استشكل وقد، اإلمكان تحت تدخل ذلك دعواه كانت

  ".تأمل إلى ويحتاج عدل، أنا قال من دعوى       نظير   ذلك دعواه

صحيح في باب معرفة من له صحبة، أما في وقول اإلمام أحمد ومن وافقه 

واب، ألن القائلين به أوردوا باب العدالة وصحة الحديث فالقول األول عندي هو الص

إذا قلنا إن من أخبر عن نفسه بأنه صحابي  ناأنوهو دليال ال يستطيع اآلخرون رده، 

مخالف لقواعد الشريعة، ألن القول                                                قـ بل قوله ولو لم تـ عرف عدالته قب ل  ذلك فهذا 

رضون تعالى "ممن توقد قال ربنا تبارك و                                      الذي ال تـ عرف عدالته ال تـ قبل شهادته، 

من الشهداء"، والشهادة التي يجر بها الشاهد لنفسه نفعا هي محل تهمة فكيف نقبلها 

                                            ال تـ عرف عدالته في أمور الدنيا فكيف نثبت له                                   هنا؟!!، وإذا كنا ال نقبل شهادة م ن

ال يصح عقال وال هذا الصحبة بشهادته لنفسه ونقبل بها قوله في أمور الدين ؟!!. 

 . شرعا

 أن على نص وقدر سامحه هللا لم يتنبه لهذا، فقد تقدم أنه قال: "وكأن ابن كثي

 صنف ممن واحد وغير زرعة وأبو          البخاري  : الصحبة إطالق في كاف الرؤية مجرد
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". وهذا منقوض بما تقدم نقله عن ابن عبد البر البر عبد كابن الصحابة أسماء في

 ق   ص     ـ  ول ونصره وآزره به نواإليما تصديقه إلى بادر من صفة فهذهنفسه أنه قال: "

 ". رآه من جميع كذلك وليس ،به   ح      وص   به

حاولوا أن يجمعوا ومن المهم معرفة أن العلماء الذين جمعوا أسماء الصحابة 

ذكروا كل من وجدوا أنه و، ولو احتماال صلى هللا عليه وسلم النبيوا من رأ أسماء كل

ع أل، في كتب الروايةرسول هللا روى عن  ل أن تكون  كبر عدد            فكأنه جم                     ممن يحتم 

الثقات والضعفاء والقراء والفقهاء وغير  ء، وهذا مثل صنيعهم في أسمالهم صحبة

وكذا في سائر ذلك، فيذكرون في كتب الثقات كل من شمله االحتمال بأن يكون ثقة، 

 . األنواع مثل ذلك

ت وروى إن الذي روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم رواية أو روايا :        قد ي قال

فالظاهر أن التابعي ما روى عنه إال لثقته به. فأقول: عنه واحد أو أكثر من التابعين 

ل أنه روى عنه من باب جمع المرويات والمعرفة بها ، وربما كان ذلك من                                                       بل يحتم 

                                                                    باب االستغراب، لذا فإن كان قد ع رفت صحبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

ضيين فهو مقبول طريق صحابي آخر أو أثن                                                    ى عليه أحد الصحابة أو التابعين المر 

 . الرواية ، وإال فال

 الصحابة بمجرد الرواية وهو ليس منهم: كتب                       مثال لمن ي ذكر في بعض ـ 

، العلم فضل في الدرداء أبي عن روى شامي كثير بن قيس ويقال قيس بن كثير

 أبي ذكر بدون له وقع ديثالح نإف ،الصحابة معجم في    ت      بح      م      وه   قانع البن ووقع

  .فأخطأ الصحابة في ذلك بسبب بن قيس كثير فذكر ،فيه الدرداء

 

 قلت في منتخب األفكار: 

  .[والتابعي هو من لقي صحابيا واحدا على األقل، وهم كذلك على مراتب]43

 أقول في شرح هذه الفقرة:

 ـ معرفة التابعين: 

           وي كتفى في ل وهو مسلم مميز، التابعي هو من لقي صحابيا واحدا على األق

          وال ي شترط  ،الصحابي بالمعنى العام التابعي بذلك كما تم االكتفاء باللقاء والتمييز في

، ألن مرتبة طول المالزمة للصحابي أو صحة السماع منهقدر زائد كفي التابعي 

 بعيفي التا                                                                التابعي ال تستلزم وصف العدالة أصال، فال داعي والحالة هذه أن ي شترط
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اشتراط التمييز           ، ورجحت                                      كما اشتـ رط في الصحابي بالمعنى الخاصشرط زائد 

 بخالف المختار عند ابن حجر. 

 ـ مراتب التابعين: 

التابعون على مراتب، فأعالها الثقات الذين أدركوا كبار الصحابة كأبي بكر 

يكون ثقة التابعي قد ، وأدناها من أدركوا صحابيا واحدا ممن ثبتت صحبتهم، ووعمر

 . وقد يكون ضعيفا

 ـ الطريق إلى معرفة كون الراوي تابعيا: 

                                                                      ي عرف كون الراوي تابعيا إذا جاء عن بعض ثقات التابعين ما يشهد له بلقاء 

أخبر هو عن نفسه بذلك وهو ثقة، ومن اإلخبار أن يروي عن بعض الصحابة، أو 

كأن يقول حدثني فالن أو  بعض الصحابة بأحد ألفاظ األداء الدالة على السماع منه،

 قال لي فالن. 

قد تختلف أقوال العلماء في إثبات مرتبة التابعي لبعض الرواة أو أهل العلم، 

لد سنة                                                                             ومثال ذلك اإلمام الفقيه أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه هللا، وهو كوفي و 

 . 150ومات سنة  80

روى عن عدد من من التابعين وأنه أنه  يرونفقهاء الحنفية كثير من ف

 من أحد نم وال أنس نم سماعه يصح ال، ولكن اإلمام الدارقطني يقول: "الصحابة

ابن حجر في  جعلهو ."الصحابة من أحد رؤية وال أنس رؤية له تصح وال الصحابة،

عنده للذين عاصروا طبقة صغار التابعين  وهي ،تقريب التهذيبالطبقة السادسة في 

 الصحابة.  ولم يثبت لهم لقاء أحد من

 80ون من عدم ثبوت سماع أبي حنيفة الذي ولد بالكوفة سنة قد يستغرب كثير

أن هذا من تعصب بعضهم ظن ، وربما 93من أنس بن مالك الذي مات بالبصرة سنة 

  .!رحمة هللا عليهم أجمعين ،على هذا اإلمام المحدثين

 ما يلي: بوتتضح الحقيقة إذا تمت المقارنة 

                                                         لكوفيين الذين هم أقدم من أبي حنيفة ولم يثب ت لهم السماع  ابعض هذه أسماء 

، 113طلحة بن مصرف شيخ األعمش كوفي مات سنة : رصي هللا عنه من أنس

 61أدرك أنسا وما ثبت له سماع منه. سليمان بن مهران األعمش كوفي ولد سنة 

 ي.يصل ورآه ،يخضب رآه نما                                   ، رأى أنسا ولم ي رزق السماع  منه، إ148ومات سنة 

 استغنائي إال منه سمعأ نأ منعني وما مالك بن أنس رأيت :عمشاأل عن وكيع وقال



99 
 

يزيد بن روى عن أنس فيما قيل.  129رقبة بن مصقلة كوفي مات سنة . بأصحابي

سعيد بن مسروق رأى أنسا وليس له رواية عنه.  47أبي زياد الكوفي ولد سنة 

صم بن أبي النجود كوفي مات سنة عاو ،127الثوري والد سفيان كوفي مات سنة 

ق، و132، ومنصور بن المعتمر كوفي مات سنة 128 سم الضبي كوفي    ـ                المغيرة بن م 

 . أو رؤية له رواية عن أنس مهواحد من، وليس ل134مات سنة 

                                                          البصريين الذين هم أقدم من أبي حنيفة ولم يثب ت لهم السماع  بعض وهذه أسماء 

لد سنة  بصري ياني   ت     خ       الس   تميمة أبي بن بأيو: بالبصرة       وأنس           من أنس   ، وعبد 66         و 

، وهؤالء 67، ويونس بن عبيد بصري ولد سنة 66هللا بن عون بصري ولد سنة 

ومات  83شعبة بن الحجاج واسطي بصري ولد سنة  رأوا أنسا وليس لهم منه سماع.

و بن  سلمة                                                 ، قال ابن حجر: قال الحاكم: رأى أنس بن مالك وعم  160سنة               ر 

                                                                   وما أظن هذا ثابتا، حتى إن ابن حجر لم يعد  شعبة في تقريب التهذيب من  الصحابيين.

الطبقة السادسة عنده، وهي طبقة من عاصروا صغار التابعين، بل عده في الطبقة 

خالد بن ، و140داود بن أبي هند بصري مات سنة . السابعة التي هي دون تلك

وليس لهما عنه  أنس بن مالك يارأوهذان  ،141مهران الحذاء بصري مات سنة 

عوف بن أبي جميلة ، و30                                           يزيد بن أبي يزيد الض ب عي بصري ولد بعد سنة . رواية

                  وهؤالء لم ي ذكر أن  ،75هشام الدستوائي بصري ولد سنة و ،65بصري ولد سنة 

 واحدا منهم رأى أنسا أو روى عنه. 

المتوفى سنة  لكوفيا سليمان أبي بن حمادهذا وشيخ أبي حنيفة في الفقه هو 

 الخامسةوليس له رواية عن صحابي سوى أنس، وعده ابن حجر في الطبقة ، 120

 واالثنين الواحد رأوا الذين التابعين من الصغرى الطبقةفي تقريب التهذيب، وهي 

 . الصحابة من         السماع   لبعضهم يثبت ولم ،من الصحابة

بن قيس النخعي الكوفي  إبراهيم بن يزيدوشيخ شيخ أبي حنيفة في الفقه هو 

 النبي أصحاب من أحد عن يحدث لم :العجلي، قال 96ومات سنة  47ولد سنة وقد 

 :معين ابن وقالة. رؤي عائشة ورأى جماعة منهم أدرك وقد وسلم عليه هللا صلى

 عائشة إال الصحابة من أحدا      يلق   لم :حاتم أبو وقال .صغير وهو عائشة على دخل   أ  

في  الخامسةوعده ابن حجر في الطبقة  .منه يسمع ولم نساأ ركوأد ،منها يسمع ولم

 تقريب التهذيب، وهي طبقة صغار التابعين. 

سند صحيح  فهل الذين يرون أن أبا حنيفة رحمه هللا كان من التابعين عندهم

 يروي فيه أبو حنيفة عن أحد الصحابة بالسماع ؟!. 
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 قلت في منتخب األفكار: 

بشرط  مقارنة بإسناد آخرسناد اإلعدد الرواة في سلسلة علو السند هو قلة ]44

االتصال، والنزول ضده، فإن كان العلو في طريق ينتهي إلى النبي صلى هللا عليه 

وسلم فهو العلو المطلق، وإن كان ينتهي إلى راو في السند وهو من األئمة 

 [. المشهورين فهو العلو النسبي

  أقول في شرح هذه الفقرة:

 والنزول في اإلسناد: ـ العلو 

أو طريقان دان اسنإ أقرانه               عند راو وأحد   أوالراوي              المصنـ  ف أو إذا كان عند 

فاألول عال إذا ما  ستةمثال وعددهم في الثاني  خمسةللحديث وعدد الرواة في األول 

وال بد في هذا من أن  ،                                                         قورن باآلخ ر، وفي هذه الحالة يكون الثاني نازال بالنسبة لألول

                                                                        ونا متصلين أو ظاهرهما االتصال على األقل، ألنه لو كان ما قل  فيه عدد الرواة يك

وهذا هو العلو المطلق، ألنه غير مقيد بطريق في كتاب  ،منقطعا النتفت المزية أصال

 معين. 

 مثال: 

 مالك حدثنا ي قالالقعنب مسلمة بن هللا عبد حدثناقال اإلمام مسلم في صحيحه: 

 عليه هللا صلى هللا رسول قال :قالأنه  هريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن

 معن أبو يوحدثن". وخالتها المرأة بين وال وعمتها المرأة بين جمع   ي   ال": وسلم

 أبى عن إليه كتب أنه يحيى عن هشام حدثناقال  الحارث بن خالد حدثنا ي قالالرقاش

 المرأة نكح   ـ  ت ال" :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :قالأنه  هريرة أبى عن سلمة

مسلم من طرق عن أبي هريرة، والسند من  ورواه ."خالتها على وال عمتها على

الطريق المذكور أوال خماسي ومن المذكور ثانيا سداسي، فاألول عال بالنسبة للثاني 

 والثاني نازل بالنسبة لألول. 

لحجاج ومالك بن أنس كشعبة بن اوأما إذا كان العلو ينتهي إلى إمام مشهور 

هو العلو النسبي، حتى وإن كان وفهذا نوع من العلو، وسفيان بن سعيد الثوري 

 وبين منتهاه نازال.  ذلك اإلمامالطريق بين 

 

 قلت في منتخب األفكار: 

  [.ال عالقة لمسألة العلو والنزول بالصحة والضعف]45
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  أقول في شرح هذه الفقرة:

نزول بالصحة والضعف، فقد يكون كل من العالي ال عالقة لمسألة العلو وال

والنازل صحيحا أو ضعيفا، ولكن السند النازل الصحيح خير من السند العالي 

 وهذا ظاهر. الضعيف بما ال يقاس. 

 

 قلت في منتخب األفكار: 

على انتقاء األحاديث العالية المحدثون يعتنون بمسألة العلو ويحرصون و]46

  .[و نسبيااإلسناد علوا مطلقا أ

  أقول في شرح هذه الفقرة:

      عال                                                                  لشدة تشوف النفس للعلو فقد يروي المحدث الحديث الذي له عنده سند  

        اآلخ ر  يرى ضعيف وسند نازل صحيح بالسند العالي وإن كان ضعيفا إذا كان 

معروفا، وقد يروي هذا مرة وهذا مرة، أما إذا كان الحديث عنده بسند عال صحيح 

وال يصح أن ضعيف فإنه يجمعهما أو يقتصر على العالي الصحيح، نازل        وسند  

 ألن النازل الضعيف فاقد للمزية. يروي هذا مرة وهذا مرة، 

ما فعله اإلمام مسلم في صحيحه، فقد روى المذكور أوال هذا المعنى  منو

 بن لمسلم ذكرت :قالي أنه البرذع عمرو بن سعيدالخطيب البغدادي في تاريخه عن 

 نصر بن أسباط عن الصحيح كتاب في ه        وروايت   عليه زرعة يأب إنكار جالحجا

 وقطن أسباط حديث من أدخلت :مسلم لي فقال عيسى بن وأحمد سير   ـ  ن بن طن   ـ  وق

 ويكون بارتفاع عنهم يإل وقع ربما أنه إال ،شيوخهم عن الثقات رواه قد ما وأحمد

 الحديث صلأو لئكوأ على قتصرأف ،بنزول منهم أوثق هو من رواية من عندي

  .الثقات رواية من معروف

 

 قلت في منتخب األفكار: 

واشتد حرص المتأخرين على تتبع طرق الحديث العالية التي ال تمر ]47

النسائي                                                                 بأصحاب المصنفات المشهورة، فمن وقع له طريق عال  للحديث الذي رواه 

طريق العالي مع طريق                             فهذا م ناه، فإن التقى ذلك ال بالنسائيمثال من غير أن يمر 

وإن التقى مع طريقه في                                                 في شيخه قال "وافقته بعلو"، وهذا ي سمى الموافقة، النسائي

  .[                                                            شيخ شيخه أو من فوقه قال "وقع لي بدال عاليا"، وهذا ي سمى البدل
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  أقول في شرح هذه الفقرة:

 : عند المتأخرين ـ العلو النسبي

لـ   ا جل ع                              علماء الحديث المتأخرون أو  نايتهم لتتبع الطرق العالية علوا نسبيا         و 

، الذي يروونها فيه حتى وإن كانت خارجة عن موضوع الكتاب كتبهم             وروايت ها في 

فإذا وجد أحد العلماء أنه إذا روى الحديث من طريق الترمذي مثال كان بينه وبين 

ال النبي صلى هللا عليه وسلم أحد عشر رجال وأنه إذا رواه من طريق الطبراني مث

أنه إذا رواه إذا وجد فعشرة فقط فهذا علو، وبين النبي صلى هللا عليه وسلم كان بينه 

من مراتب عالية مرتبة  همن طريق ابن بشران مثال كان بينه وبينه تسعة فقط فهذ

العلو، والعلو في الحالة األولى من هاتين الحالتين هو علو بدرجة، وفي الحالة الثانية 

ذا كان اإلسناد من طريق الطبراني أو ابن بشران يلتقي مع سند هو علو بدرجتين، وإ

ه                                   قة"، وفي هذا يقول العالم "وافقتـ  الترمذي في شيخه فإنهم يسمون هذا النوع "المواف

ن فوقه فإنهم                                                               بعلو"، وإذا كان اإلسناد يلتقي مع سند الترمذي في شيخ شيخه أو م  

 "وقع لي بدال عاليا". يسمونه "البدل"، ويقول العالم في هذه الصورة 

 مثال: 

 له روى]قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أيوب بن خالد بن صفوان: 

 الحسن وأبو الخير أبي بن أحمد العباس أبو به أخبرنا ،واحدا حديثا والنسائي مسلم

 إذنا اللبان محمد بن أحمد المكارم أبو القاضي أنبأنا قاال البخاري بن أحمد بن علي

 هللا عبد بن أحمد نعيم أبو أخبرنا قال داالحد أحمد بن الحسن علي أبو خبرناأ قال

 الفرج بن محمد حدثنا قال خالد بن يوسف بن أحمد بكر أبو أخبرنا قال الحافظ

 بن إسماعيل أخبرني قال جريج بنا حدثنا قال محمد بن حجاج حدثنا قال األزرق

 :قالأنه  هريرة أبي عن سلمة أم ولىم رافع بن هللا عبد عن خالد بن أيوب عن أمية

 فيها وخلق ،السبت يوم التربة هللا خلق" :فقال بيدي وسلم عليه هللا صلى النبي أخذ

 النور وخلق ،الثالثاء يوم المكروه وخلق ،ثنيناال يوم الشجر وخلق ،األحد يوم الجبال

 بعد الجمعة ومي السالم عليه آدم وخلق ،الخميس يوم الدواب فيها وبث ،األربعاء يوم

 فيه فوافقناه محمد بن حجاج عن مسنده في حنبل بنا أحمد اإلمام رواه ".العصر

 عاليا بدال لنا فوقع حجاج عن هللا عبد بن هارون عن والنسائي مسلم ورواه ،بعلو

 . [بدرجتين

تعليق المزي هذا يعني أن اإلمام أحمد روى هذا الحديث عن شيخه حجاج بن 

                                                       به إلى آخر السند، وأن الطريق الذي روى به المزي الحديث  محمد عن ابن جريج 

من                                                       يمتاز بأن عدد رجال اإلسناد فيه أقل مما لو روى الحديث                     من طريق أبي نـ عيم 
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                                                                         طريق أحمد بواحد، وحيث إن الطريق الذي روى به المزي الحديث  يلتقي مع إسناد 

 ". بعلو فيه فوافقناهأحمد في شيخه فلذلك قال المزي "

 هارون شيخهما عنرويا هذا الحديث  والنسائي امسلمما يعني هذا التعليق أن ك

                                                            حجاج بن محمد به، وأن الطريق الذي روى به المزي الحديث  يمتاز  عن هللا عبد بن

بأن عدد رجال اإلسناد فيه أقل مما لو روى الحديث من طريق مسلم والنسائي باثنين، 

                                       لحديث  يلتقي مع إسناد مسلم والنسائي في وحيث إن الطريق الذي روى به المزي ا

 بدرجتين".  عاليا بدال لنا فوقعشيخ شيخهما فلذلك قال المزي "

وهذا كله ال عالقة له بموضوع الكتاب، وهو معرفة ما يتعلق بتاريخ رواة 

 الكتب الستة من جرح وتعديل ونحو ذلك. أحاديث 

 

 قلت في منتخب األفكار: 

ساعي مثال وهو عند    ـ  متأخرين الحديث بسند تويندر أن يروي أحد ال]48

                                               ذلك العلو سم وه المساواة، وإن كان سنده ع شاريا له ساعي، فإن وقع    ـ  الترمذي بسند ت

  .[                   ساعي سم وه المصافحة   ـ  مثال وهو عند الترمذي بسند ت

 أقول في شرح هذه الفقرة:

األبدال، هكذا عناية المتأخرين بالعلو النسبي ينصب معظمها على الموافقات و

 يسمونها، وهناك نوعان آخران لم تقع العناية بهما ألنهما من أندر النادر. 

مثال إلى النبي صلى هللا عليه ساعي    ـ  بسند تحديثا الترمذي أحدهما أن يروي 

بينه وبين النبي صلى                                                          وسلم ويروي  الحافظ العراقي ذلك الحديث بعينه بسند آخر فيه 

  .                                فإن وقع ذلك العلو سم وه المساواةة، تسعة رواهللا عليه وسلم 

مثال إلى النبي صلى هللا عليه ساعي    ـ  بسند تحديثا الترمذي الثاني أن يروي 

بينه وبين النبي صلى                                                          وسلم ويروي  الحافظ العراقي ذلك الحديث بعينه بسند آخر فيه 

قسمان ربما وهذان ال المصافحة.                        فإن وقع ذلك العلو سم وه عشرة رواة، هللا عليه وسلم 

 ، وكان ال بد من ذكرهما للمعرفة. النادرإال من األمثلة ليس لهما 

 

 قلت في منتخب األفكار: 
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                             ي   الشيوخ، فإن روى كل منهما    ق     ـ  ]وقد يروي الراوي عن قرينه في السن ول49

                                                                      عن اآلخر فهو المدب ج، وإن روى عمن دونه فهو رواية األكابر عن األصاغر، وإن 

ي الرواية عن شيخ وتقدم موت أحدهما عن صاحبه بفترة طويلة فهذه اشترك اثنان ف

  .[رواية السابق والالحق

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 : رواية السابق والالحقو رواية األكابر عن األصاغرو        المدب جـ 

جد في رواية من المرويات أ أحد الرواة يروي عمن هو قريب من سنه  ن                               إذا و 

 من كل روى وإن ،األقران رواية له قال   ي   بعض الشيوخ فهذا مالقاء  فيومشارك له 

 . ج   ب     د       الم   فهو اآلخر عن القرينين

 لقاء الشيوخ فهذا من في أور          أو القد   السن في دونه هو عمن الراوي روى وإن

 التابعين عن والصحابة األبناء عن اآلباء رواية ومنه، األصاغر عن األكابر رواية

رواية  ومنه، الغالبة المسلوكة الجادة هو ألنه ،كثرة عكسه وفي تلميذه، عن والشيخ

  .جده عن أبيه عن روى من

ذه فهبفترة طويلة  اآلخر على أحدهما موت وتقدم شيخ عن اثنان اشترك وإن

  .والالحق السابق رواية

وقع فيه وفائدة معرفة هذه األنواع أن ال يظن من وقف على شيء منها أنه 

 . هبتصحيف ونحو خطأ

 

 قلت في منتخب األفكار: 

بما يميزه عن أقرانه ه            ولم ينس ب  فسماه إذا روى الراوي حديثا عن شيخ ]50

                   في رجع إلى القرائنأكثر من شيخ بهذا االسم  لراوي                            فهذا ي سمى المهمل، فإن كان ل

  .[اختصاصمزيد حدهم كأن يكون له بأ، بهذا االسم         المعني          الشيخ   يتبينل

  ه الفقرة:أقول في شرح هذ

 ل:    م     ه                ـ الراوي الم  

           فهذا ي سمى بما يميزه عن أقرانه                                         إذا روى الراوي حديثا عن شيخ ولم ينس ب ه 

          ولم يسم    أحمد عنالبخاري  ، فقد روىالبخاري صحيح في وقع ما ذلك ومنالمهمل، 

وال بد هنا من                                      ، وفي شيوخه أكثر من راو ي سمى أحمد ، وهب بنعبد هللا  عنأباه 
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وهو من شيوخ                                                     في الرواة الذين رووا عن عبد هللا بن وهب ممن ي سمى أحمد النظر

 أحمد أو صالح بن أحمد إما، وهو هنا حسب قول ابن حجر يتبين المهملالبخاري كي 

وهو  ،العراق أهلرواة من  عن               ولم يسم   أباه  محمد وروى البخاري عن ،عيسى بن

 . الذهلي يحيى نب محمد أو سالم بن محمد ماإعلى قول ابن حجر 

كون الراوي  هامنوالمراد،  الشيخعلى تحديد ين     تع  ال بد من تتبع القرائن التي و

 ، ومنها كونه من بلدة ذلك الشيخ، ونحو ذلك. مختصا بأحد الشيوخ ومالزما له

وقد يروي الراوي عن راو ويذكر اسم أبيه وجده ويكون في تلك الطبقة اثنان 

 المراد. الشيخ هي التي تحدد والجد، فالقرائن  متفقين في االسم واسم األب

                                                صحة  المتن أي هما المراد، لكن إن كان أحدهما ثقة       يضر   لم ثقتين كانا فإن

                                                                         واآلخ ر  ضعيفا فال يصح الترجيح إال بقرينة، فإن لم تكن فال بد من التوقف، وهذا 

  .يعني عدم صحة ذلك اإلسناد

لرجل واسم أبيه قد ال يكون كافيا لتمييز ر اسم ا                            ومما ينبغي التنبه له أن ذك  

 عبد، أحدهما دمشقيان متعاصران الراوي عن غيره، فعبد الرحمن بن يزيد اثنان

وهو  تميم بن يزيد بن الرحمن عبدواآلخر  ،ثقةوهو  جابر بن يزيد بن الرحمن

 الرحمن عبد عن تميم بن يزيد بن الرحمن عبد أحاديث الكوفيون روىوقد  ،ضعيف

 ، كما نبه عليه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. ذلك في ووهموا جابر بن يديز بن

ي كما في الجرح والتعديل: الجعف حسين أخي ابن الرحمن عبد بن محمد قال

 الرحمن عبد قدم ثم ،جابر بن يزيد بن ويزيد تميم بن يزيد بن الرحمن      عبد   الكوفة قدم

الرحمن       عبد   هو ليس سامةأ أبو عنه دثيح فالذي بدهر، ذلك بعد جابر بن يزيد بن

  .تميم بن يزيد بن الرحمن عبد هو ،جابر بنبن يزيد 

 

 قلت في منتخب األفكار: 

وإن روى راو حديثا عن شيخ وكالهما ثقتان فسئل الشيخ عن الحديث ]51

  .[                                                                     فأنكره: فإن كان جازما ح مل على وه م التلميذ، وإال ح مل على نسيان الشيخ

  ح هذه الفقرة:أقول في شر

 ث ونسي:                ـ رواية من حد  
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ثقتان فسئل الشيخ عن الحديث  الراوي وشيخهإن روى راو حديثا عن شيخ و

 فههنا حالتان:  فأنكره

                       ح مل على وه م التلميذ، هذا                   كأن قال ما رويت  الشيخ جازما : إن كان األولى

  .وعلى ذلك تكون الرواية مردودة، لتعارض الجانبين وال مرجح

،                     ح مل على نسيان الشيخجازما كأن قال ما أذكر هذا  الشيخ      يكن   ن لمإثانية: ال

                                                                     وعلى ذلك تكون الرواية مقبولة، من باب أن م ن حفظ حجة على من لم يحفظ. 

 حدثوا منهم كثير لكون: ]مثاال للحالة الثانية فقال ابن حجر رحمه هللا ذكرو

 صاروا عنهم الرواة على العتمادهم لكنهم يتذكروها، لم عليهم رضت   ع   فلما بأحاديث

 أبيه عن صالح أبي بن سهيل كحديث أنفسهم، عن عنهم ها   و      رو   الذين عن يروونها

 محمد بن العزيز عبد قال واليمين، الشاهد قصة في مرفوعا هريرة أبي عن

 فسألته سهيال فلقيت سهيل، عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة به حدثني: الدراوردي

 حدثني": يقول ذلك بعد سهيل فكان بكذا، عنك حدثني ربيعة إن: فقلت ،يعرفه فلم عنه

 [. "به أبي عن حدثته أني عني ربيعة

وكنت قد كتبت على حاشية نسختي من نزهة النظر "إذا كان ذلك كذلك فكان 

ينبغي أن يقول: حدثني عبد العزيز الدراوردي أن ربيعة حدثه عني أني حدثته به عن 

شيخ عبد الرؤوف المناوي ينقل في اليواقيت والدرر عن الشيخ ثم وجدت ال. أبي"

 . فضلهفالحمد هلل على قاسم بن قطلوبغا نحوا مما قلته. 

 

 قلت في منتخب األفكار: 

وصف يتكرر من أوله  سنده الذي يجيء فيأو الحديث  هو السندالمسلسل ]52

  .[ذلك الوصف على إلى آخره

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 يث المسلسل: ـ الحد

 : للحديث المسلسل، وبه يتضح المراد مثالهذا 

 ثناقال حد بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو وحدثنيقال الحاكم في المستدرك: 

 الفزاري إسحاق أبو ثناقال حد عمرو بن معاوية ثناقال حد النضر بن أحمد بن محمد

 عبد عن الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثنيقال  كثير أبي بن يحيى عن األوزاعي عن
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 ليسأله هللا       رسول   يأتي أيكم: فقلنا ،فتذاكرنا اجتمعنا: قال عنه هللا رضي سالم بن هللا

 هللا رسول إلينا فأرسل ،أحد منا يأتيه أن بنا    وه   تفرقنا ثم ؟.هللا إلى أحب األعمال أي

 ما هلل سبح} علينا فقرأ ،بعض إلى بعضنا ئيوم فجعل ،نا      فجمع   وسلم عليه هللا صلى

 ال ما تقولون لم آمنوا الذين أيها يا* الحكيم العزيز وهو األرض في وما السموات في

  .السورة آخر إلى{ تفعلون

: يحيى قال .آخرها إلى أولها من سالم بن هللا عبد علينا فقرأها: سلمة أبو قال

 أبي بن ىيحي علينا فقرأها: األوزاعي قال .آخرها إلى أولها من سلمة أبو علينا فقرأها

 أولها من ياألوزاع علينا هاوقرأ: الفزاري إسحاق أبو قال .آخرها إلى أولها من كثير

 .آخرها إلى أولها من الفزاري إسحاق أبو وقرأها: عمرو بن معاوية قال .آخرها إلى

 .آخرها إلى أولها من عمرو بن معاوية علينا وقرأها: النضر بن أحمد بن محمد قال

 .آخرها إلى أولها من النضر بن أحمد بن محمد علينا وقرأها: لويهبا بن بكر أبو قال

 . آخرها إلى أولها من بالويه بن بكر أبو علينا قرأها :أقول وأنا: الحاكم قال

على لقاء                            في العصور المتأخرة الحرص  وعقولهم العلماء  بالـ ومما شغل 

 ذه النبذة: عنهم، فأذكر فيه ه باألولية المسلسل الحديثتلقي ل يخاالمش

الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه فهرس الفهارس واألثبات ومعجم  كتب

صفحات كثيرة عن تلقيه لهذا الحديث وطرقه فيه،  المعاجم والمشيخات والمسلسالت

 ولكن المشايخ، من السبعين نحو عن أرويه باألولية المسلسل الحديث: ]ومما قاله

 الوالد األستاذ شيخنا به حدثنا: فنقول أغربهاو أعالها على الطرق من هنا         لنقتصر  

 حديث أول وهو اإلدريسي الحسني الكتاني محمد بن الكبير عبد المكارم أبو الشيخ

 بن      علي   الحسن أبو المنورة المدينة    د        ومسن   ،1317 عام إضافية أولية منه سمعته

 هللا عبد أبو الصالح والشيخ ،منها إلي به كتب حديث أول وهو المدني الوتري ظاهر

 الروضة بين عاشوراء يوم منه سمعته حديث أول وهو المدني رضوان أمين محمد

 عبد الشيخ المدينة محدث به حدثنا: قالوا ،1324 عام النبوي المسجد من والمقام

...  ،مختلفة سنين في منه سمعناه حديث أول وهو المدني الدهلوي سعيد أبي بن الغني

 بن الرحيم عبد الفضل أبو الحافظ حدثنا: السنباطي أشياخ من والخمسة حجر ابن قال

 وهو الميدومي إبراهيم بن محمد الصدر به حدثنا: قال أول، وهو العراقي الحسين

 ابن الفرج أبو به حدثني: قال ،أول وهو الحراني المنعم عبد بن اللطيف عبد عن أول،

 المؤذن صالح أبي بن لإسماعي سعيد أبو به حدثنا :، قالأول وهو الحافظ الجوزي

 البزاز حامد أبي عن أول، وهو الزيادي محمش بن محمد طاهر أبي عن أول، وهو

: قال أول، وهو النيسابوري الحكم بن بشر بن الرحمن عبد به حدثني: قال أول، وهو

 بن عمرو عن يرويه فإنه التسلسل، انقطع وفيه .أول وهو عيينة بن سفيان به حدثني
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 عمرو بن هللا عبد مواله عن العاص بن عمرو بن هللا عبد مولى بوسقا أبي عن دينار

 ارحموا الرحمن، يرحمهم الراحمون": قالأنه  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن

 في أحمد أخرجه ،صحيح حسن حديث ."السماء في من يرحمكم األرض في من

 ماجة، وابن والنسائي والترمذي داود وأبو المفرد األدب في والبخاري مسنده

 بذلك لهم ليتم غيره على الرواية في فقدموه الصناعة، أهل به واعتنى األمة وتداولته

 والتوادد التراحم على العلم مبنى أن فيعلم العلم طالب به وليقتدي فعلنا، كما التسلسل

 كابن المحدثين من جماعة ألهميته بالتأليف         الحديث   هذا أفرد وقد...  ،والتواصل

 القاسم وأبي الرازي ليم   س       بن           ومنصور   كراسين، نحو في عندي هوو الصالح،

 في السلسل العذب له ،          والذهبي    ،في   ـ  ل     الس   والحافظ السمرقندي أحمد بن إسماعيل

 والحافظ الملقن ابن والسراج الدمشقي ناصر وابن السبكي والتقي المسلسل، الحديث

 المسلسل، الحديث في المفصل عقدال له اللخمي، فتح وأبي ،زرعة أبي وولده العراقي

 وأبي المسلسل، الرحمة حديث في السلسل المورد: له ،التونسي األبار ابن والحافظ

 أربعة فيه له الزبيدي، مرتضى والحافظ كبير، مجموع فيه له ،البلوي خالد البقاء

 ولنا ،وغيرهم المكي عطا والشيخ ،عندي وهو المصري الجوهري والشمس مؤلفات،

 [. رسائل ةعد فيه

ترك علماء الحديث االشتغال بالمسائل المهمة في هذا العلم والتي أقول: عندما 

 تفنى دونها األعمار انشغلوا بمثل هذا ونحوه!، وإلى هللا المشتكى. 

 لكذب باطلة وأكثرها واهية، المسلسالت وعامةقال الذهبي في الموقظة: ـ 

  .الصف سورة بقراءة المسلسل وأقواها ،رواتها

 

 قلت في منتخب األفكار: 

: السماع من الشيخ، والقراءة عليه، وكتابة الشيخ إلى واألداء طرق التحمل]53

زة بالمناولة أو الوصية أو الوجادة،التلميذ بالحديث، واإلجازة  واإلجازة                                          المعز 

زة ، واإلجازة، والوجادةالمعين باإلخبارالمقترنة   . [             غير  المعز 

 فقرة: أقول في شرح هذه ال

 ـ طرق التحمل واألداء: 

للحديث من شيخه يسمونه التحمل، ونقله للحديث الذي تلقاه من                تلقي التلميذ  

ال، شيخه إلى من يتلقاه عنه هو األداء، وال بد لص                              حة األداء من صحة التحمل أو 

 :            حص لها سبعة   م  واألداء طرق التحمل و
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 ه. الحديث من شيخ التلميذسمع األولى: أن ي

قرأه هو أو أحد الحاضرين يف للتلميذمروياته  ا منالشيخ كتاب يعطيأن  ثانية:ال

  .                            ، وقد ي سمى العرض  على الشيخ           ر  به الشيخ   ق  يفوهم يسمعون على الشيخ 

إذا كان يحفظ ما ـ والقراءة على العالم " قال الترمذي في كتاب العلل الصغير:

هو صحيح عند أهل الحديث ـ لم يحفظ  قرأ عليه إذا                              قرأ عليه أو يمسك أصله فيما ي     ي  

  ."مثل السماع

 ،القراءة على الشيخالضرب الثاني "قال القاضي عياض في كتاب اإللماع: و

ك وأنت تسمع أو قرأت في كتاب أو من حفظ أو كان         أو غير      ئ  أنت القار            وسواء كنت  

  ."وال خالف أنها رواية صحيحة ،يمسك أصله قرأ عليه أو                 الشيخ يحفظ ما ي  

ولعل الصواب  "،عليه      ي قرأ ما يحفظ الشيخ كان أو"هكذا هنا جاء النص 

 عليه      ي قرأ ما يحفظ الشيخ، بالواو، أي: حالة كون "عليه      ي قرأ ما يحفظ الشيخ وكان"

  .أصله يمسك أو

الثالثة: أن يكتب الشيخ لتلميذه كتابا ويرسله له والتلميذ عارف بخط شيخه ال 

 يها معنى اإلذن بالرواية فال حاجة القترانها باإلجازة. يشتبه عليه، والكتابة ف

مع أنها من مروياته أو ب الرابعة: أن يناول الشيخ التلميذ نسخة كتابه مع إخباره

يأذن له برواية ما يجده بخطه                                                      إذنه له بروايتها عنه، أو أن يوصي  له بها كذلك، أو أن

عني، وهذه هي اإلجازة  عنه قائال له إذا وجدت بعض مروياتي بخطي فاروها

زة بالمناولة أو الوصية أو الوجادة.                                            المعز 

 ما أو أصله الشيخ يدفع أن وصورتهاقال ابن حجر رحمه هللا عن المناولة: "

 هذا الصورتين في له        ويقول   للشيخ األصل الطالب    ر     ض      يح   أو للطالب مقامه قام

 بالعارية وإما بالتمليك إما نهم نه      يمك    أن أيضا وشرطه عني، فاروه فالن عن روايتي

 ". عليه ويقابل منه لينقل

له                                                  التلميذ بأن النسخة الفالنية هي من مروياته ويجيز                           الخامسة: أن يخبر الشيخ  

  والنسخة معروفة للشيخ وللتلميذ، وهذه إجازة مقترنة بإخبار معين. روايتها عنه

دون أن  ارف بهوهو ع هبخط السادسة: أن يجد التلميذ بعض مرويات شيخه

 يكون له منه إذن بذلك. 

زة بالمناولة أو الوصية أو الوجادة أو باإلخبار                                                                           السابعة: اإلجازة  غير  المعز 

                                                                          المعين كقول الشيخ للتلميذ "أجزت  لك أن تروي مروياتي عني"، وهذه الطريقة هي 
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ديث أن يكون المجيز قد تلقى الحـ عندي ـ                                   أضعف طرق التلقي، وي شترط في صحتها 

 . اإلجازةمثل هذه ال بأو النسخة بإحدى طرق التحمل السابقة، 

قدت هذه الطرق كلها فيقوم مقامها    ـ  هذه طرق التلقي ليكون السند متصال، فإن ف

الوجادة لما كتبه العلماء والنساخ الثقات السابقون، وهذا لمن يعرف خطوطهم وال 

الخطية إلى كاتبيها طرق دقيقة، اشتباه عنده في ذلك، وللتأكد من صحة نسبة النسخ 

 وهي الخطوة األولى من فن تحقيق المخطوطات. 

والذين يجهلون ذلك ينقلون من أي نسخة خطية بمجرد الوقوف عليها، 

سبت إليهم    ـ                                                                   وينس بونها لمن وجدوا اسمه عليها، ويثبتون منها روايات وأقواال عمن ن

ل عنها بعض    ـ  التي قد يغففيها وهم برآء منها، وهذا من المحرمات الشرعية 

 المنتسبين للعلم الشرعي، وإنا هلل وإنا إليه راجعون. 

                                                                           فإن قيل: ما فائدة اإلجازة أو اإلذن بالرواية؟ ولم  كانت الرواية بذلك أقرب إلى 

 الصحة منها بدونه؟. 

نه, فالجواب أن اإلنسان قد  وينوي أن يقوم                                   يكتب شيئا ثم يشك في بعض ما دو 

أذن بقراءته يتذكر الصواب أو بحذفه إذا لم يتذكر، فإذا قرأه للناس أو بإصالحه حين 

قراءة وال يقع منه وأما إذا لم ، فهذا يعني أنه جازم بما في كتابهعليه أو بروايته عنه 

 في النفس شيء من صحة بعض ما فيه. فقد يكون إذن 

 

 قلت في منتخب األفكار: 

                             ، فإن أجاز هذا الم جاز لغيره ضعفا فيه             غير  المعززة  باإلجازة]الرواية 54

وكلما تتابع النقل باإلجازة عن ليروي عنه تلك المرويات باإلجازة ازدادت ضعفا، 

  .إجازة ازدادت وهنا على وهن[

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 ـ الرواية باإلجازة: 

إذا ن شيوخه تلقاها عبمروياته التي                                        الرواية عن شيخ لمجرد أنه أجاز الراوي  

، ضعففيها  :كانت غير معززة بالمناولة أو الوصية أو الوجادة أو باإلخبار المعين

ألن                                                                        فإن أجاز هذا الم جاز لغيره ليروي عنه تلك المرويات باإلجازة ازدادت ضعفا، 

فإن أجاز الثاني لثالث ليروي عنه بناء ما فيه ضعف على ما فيه ضعف ضعيف، 
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، وكلما تتابع النقل باإلجازة عن إجازة بوتباإلجازة كذلك فهي أوهن من بيت العنك

  .ازدادت وهنا على وهن

وأضاعوا في تجميع هذا وقد درج المتأخرون على الرواية بهذه اإلجازات، 

ظنا منهم أن النقل بمثلها أفضل منه بعدمها، وهذا طرقها كثيرا من نفائس األوقات، 

الكتاب ومن حيث من حيث ثبوت نسبة                                  غير صحيح، ألن وجودها وعدمه سواء  

 ثبوت النصوص واأللفاظ في النسخ المتداولة. 

 

 قلت في منتخب األفكار: 

: سمعت وحدثني وحدثنا، وأخبرني الدالة على االتصال ألفاظ األداء]55

  .[ونحوها ،ووجدت بخطه ،وأنبأني ،وكتب إلي ،وقرأت عليه وأخبرنا

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 االتصال:  ألفاظ األداء الدالة علىـ 

 وأأخبرني  وأحدثني فالن  وأيقول الراوي فيما سمعه من الشيخ سمعت فالنا 

قرأت عليه، ويقول  وأأنبأني  وأقال لي، ويقول فيما قرأ على الشيخ أخبرني  وأأنبأني 

رئ عليه وأنا أسمع، ويقول في    ـ  ق وأأنبأنا  وأرئ عليه وهو يسمع أخبرنا    ـ  فيما ق

، ويقول في إذناأنبأني أو  أنبأنيجازة نبأني كتابة، ويقول في اإلالكتابة كتب إلي أو أ

  .، ونحو ذلك من األلفاظ التي تؤدي المعنىالوجادة وجدت بخطه

وقول الراوي في عصور الرواية "كتب إلي" تعني أن الشيخ كتب إليه 

بالحديث، لكن بعد أن غلب على طالب العلم االنصراف عن التلقي من الشيوخ 

 المعتمدة صارت تعني عندهم أنه كتب إليه باإلجازة. بالطرق 

األداء الدالة على االتصال يعني أن الراوي قد تلقى أداء الحديث بأحد ألفاظ 

التلميذ وبين  بينالحديث من شيخه مباشرة دون واسطة بينهما، أي إن السند متصل 

 . عنه الشيخ الذي يروي

 

 قلت في منتخب األفكار: 

هي قول وال على عدمه  على االتصالال التي ال داللة فيها  ألفاظ األداء]56

ذلك، وكثيرا ما يختصر راو ممن دونه  ونحوكذا           وذكر  فالن كذا الراوي قال فالن 
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لة لالتصال وعدمه، و، عن فالن مثل ذلك اللفظ فيقول  الراوي وأما قول                         هي محتم 

على عدم بوضوح ل دتأو بلغني عن فالن ف                               كر لي عن فالن أو ح كي لي عن فالن    ذ  

  .[االتصال

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

  األداء التي ال داللة فيها على االتصال:ألفاظ ـ 

قول  ، ومنهاوال على عدمه على االتصالال  ال داللة فيهااألداء ألفاظ بعض 

وكثيرا ما يختصر راو ممن دونه ، ونحو ذلك                                 الراوي قال فالن كذا وذكر  فالن كذا

ل وهذه األلفاظ ظ فيقول عن فالن، مثل ذلك اللف الراوي قد تلقى الحديث يكون أن        تحتم 

ل  مباشرة دون واسطة بينهما عنه          المحكي    شيخالمن   . أنه نقله عنه بواسطة        وتحتم 

 مثال: 

 حدثناقال:  النضر أبي بن النضر بن بكر أبو حدثناقال الترمذي في السنن: 

 كان: قالأنه  عمر ابن عن نافع اأخبرن :جريج ابن قال :قال محمد بن حجاج

 ،أحد بها ينادي وليس الصلوات فيتحينون يجتمعون المدينة قدموا حين المسلمون

 وقال .النصارى ناقوس مثل ناقوسا ذوا     اتخ   :بعضهم فقال ،ذلك في يوما فتكلموا

 رجال تبعثون ال    أو   :الخطاب بن عمر فقال :قال .اليهود قرن مثل قرنا ذوا     اتخ   :بعضهم

 .بالصالة فناد قم بالل يا :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال :قال .!؟ بالصالة يادين

  .عمر ابن حديث من غريب ،صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال

 وبينالترمذي  االتصال في هذا الحديث بينألفاظ األداء في هذا السند تدل على 

بين ن حجاج بن محمد، وكذا بيوالنضر بكر بن  يأببين                         أبي بكر  بن النضر، وكذا 

ابن بن محمد وبين حجاج  االتصال بينعلى نافع، ولكن ال داللة فيها وبين ابن جريج 

النبي بينه وبين أبيه أو  وبينابن عمر بين وال  ،ابن عمروبين نافع بين وال  ،جريج

 صلى هللا عليه وسلم. 

 إذا لم يتكرر.                                                    إذا تكرر في السند عن فالن عن فالن سموه معنع نا، وكذاو

           ذ كر لي عن  يقول الراواألداء التي تدل على عدم االتصال فهي ألفاظ وأما ـ 

يعني أن  ونحو ذلك، ومثل هذا                                  أو ح كي لي عن فالن أو بلغني عن فالن  كذا فالن

 . بينهما منقطعأي إن السند  ،مباشرة المحكي عنه شيخالالراوي لم يتلق الحديث من 

 

 ر: قلت في منتخب األفكا
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لة األداء ]أداء الحديث بأحد ألفاظ 57                           وي حمل على االتصال إذا كان       ي قبل          المحتم 

ثبت سماعه من شيخه ولو  الراوي غير موصوف بالتدليس أو اإلرسال وكان قد

 مرة[. 

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

لة: بأحد ألفاظ             أو المروي                            ـ الحديث المعنعن اإلسناد                     األداء المحتم 

ل  الحال   ه أو عن شيخلراوي حديثا عن أحد شيوخإذا روى ا        لقاء ه                     ممن يحتم 

لة للقاء فإن الحديث ي قبل وي حمل على االتصال إذا كان بأحد ألفاظ  إياه                                                                  األداء المحتم 

ولو  إلرسال وكان قد ثبت سماعه من ذلك الشيخالراوي غير موصوف بالتدليس أو ا

 مرة. 

 يطويالمدلس قد  ألنهو تدليس بال                         أن  ال يكون الراوي موصوفا    ـ  اشتراط

ل السماع منه فيوه  الواسطة بينه وبين شيخه  م                                                   ويروي الحديث عن شيخه بلفظ يحتم 

  .                                   السامع  بأنه سمعه منه ولم يسمعه منه

ألن الذي يرسل قد هو                                  أن  ال يكون الراوي موصوفا باإلرسال     ـ  اشتراطو

حديث عن ذلك الشيخ بلفظ يطوي الواسطة بينه وبين شيخ لم يسمع منه ويروي ال

ل السماع منه فيوه     .                                     م السامع  بأنه سمعه منه ولم يسمعه منه                        يحتم 

هو ألن أن يكون قد ثبت سماع ذلك الراوي من ذلك الشيخ ولو مرة     ـ  واشتراط

غلبة الظن باتصال السند  صل    تح  بين كثير من الرواة بحيث ال  شائعااإلرسال كان 

 غير موصوف باإلرسال.  بينهما بمجرد كون ذلك الراوي

فإذا كان الراوي موصوفا بالتدليس أو باإلرسال أو لم يثبت سماعه من ذلك 

                                                             لم تح صل في هذه الحاالت غلبة الظن باتصال السند بين ذلك الراوي الشيخ ولو مرة 

                                                                 وذلك الشيخ، وي حكم بالتالي على ذلك السند بالضعف، لشبهة االنقطاع. 

ذلك الشيخ قد ثبت لقاؤه لو                        م ي وصف بتدليس وال إرسال لثقة إذا كان الراوي أما 

لبلت روايته لذلك الحديث    ـ  قوسماعه منه في الجملة  ، ألن الغالب على                باللفظ المحتم 

 لةدالالنه وإن لم يذكر روايته عنه بلفظ صريح في الظن في هذه الحالة أنه تلقاه م

  على االتصال.

 

 قلت في منتخب األفكار: 
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ـ قبل دراسة السند ـ أن يتحقق الباحث من أشخاص الرواة في  من الواجب]58

 ، وهذا بابختلف أشخاصهمتتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وت قد الرواةكل راو، ألن 

 ،وإن اتفقت األسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف ،المتفق والمفترق

  .[ابهوإن اتفقت األسماء واختلفت اآلباء أو بالعكس فهو المتش

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 من أسماء الرواة:  المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلفـ معرفة 

ومن أمثلة المتفق والمفترق                                           هذا ال بد منه لئال ي ظن الشخصان شخصا واحدا، 

، وكالهما من شيوخ أبي عبد يوسف بن يعقوب بن محمدراويان نيسابوريان كالهما 

ومن أمثلة . األخرم بنا هللا عبد أبو والثاني ،األصم العباس وأب أحدهما ،الحاكمهللا 

                             ش ير ومن اسمه ي سير ومن اسمه                ير ومن اسمه ب              ن اسمه ب ش     م  المؤتلف والمختلف 

                                                  ومن أمثلة المتشابه محمد بن ح نين ومحمد بن ج بير. سير.     نـ  

 

 قلت في منتخب األفكار: 

فـ ي ا داتهموسنوات وال معرفة طبقات الرواة ومن المهم]59        معرفة  تهم، و         وو 

                    تعديال ومراتب  الجرح أحوالهم تجريحا ووما دخلوه من البلدان، ثم معرفة بلدانهم 

  .[والتعديل

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 : معرفة طبقات الرواةـ 

الطبقة فترة زمنية يكون فيها مجموعة من الرواة وهم متقاربون في السن 

 والداتهم         وسنوات   الرواة              معرفة طبقات  الشيوخ، وومشتركون في لقاء جماعة من 

ذات فائدة هامة جدا، ألنه كثيرا ما يشتبه  وما دخلوه من البلداناتهم وبلدانهم    ي     ـ  ف    وو  

 ،                                    ويص ع ب معرفة المعني   في ذلك اإلسناد بعدد من الرواةبراو آخر أو راو في السند 

ادت معرفتنا بمثل تلك الجزئيات وال بد لتمييزه عمن سواه من تتبع القرائن، وكلما ز

  .                                         كانت أحكامنا في تمييز الراوي المشتب ه أدق

أو متهم أو مجهول راويين وكل منهما ثقة أو ضعيف  بين وإذا وقع االشتباه

جة في در                        من حيث الجرح  والتعديل  بالكذب فاألمر ليس ذا أهمية كبيرة، ألنهما 

أو مجهوال ضعيفا                    أحدهما ثقة واآلخر   ولكن األمر في غاية الخطورة إذا كانواحدة، 
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لحكم بتصحيح الحديث الضعيف ا، إذ قد يؤدي الخطأ في التمييز إلى أو متهما بالكذب

 . أو تضعيف الصحيح

لئال                              تعديال ومراتب  الجرح والتعديلتجريحا و الرواة أحوالمعرفة ال بد من ثم 

  يقع الخطأ كذلك في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح.

 

 ت في منتخب األفكار: قل

كأوثق الناس، ثم ثقة ثقة، أو  ،: أرفعها الوصف بأفعلعلى مراتب التعديل]60

                                                                      ، ثم ثقة، أو ي حتج بحديثه، ثم صدوق، أو ال بأس به، وأدناها شيخ، أو صالح ثقة حافظ

ل   .[                                               الحديث. واالحتجاج يكون بأهل المراتب الثالث األ و 

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 التعديل:  ـ مراتب

                     الناس، وأثبت  الناس،        أوثق  قولهم التعديل ما دل على المبالغة فيه ك ألفاظأعلى 

 وإليه المنتهى في التثبت. 

 ثقة ثقة، وثقة ثبت، وثقة حافظ. قولهم الثانية ما دل على تأكيد التوثيق ك

                                   ثقة، ومتقن، وي حتج به، وعدل ضابط. قولهم الثالثة ما دل على التوثيق ك

صدوق، قولهم الوصف بالصدق مع السكوت عن الضبط كعة ما دل على الراب

 . ، وال بأس بهوليس به بأس

وال أعلم قولهم محله الصدق، كالخامسة ما دل على القرب من المرتبة السابقة 

                ، وي روى حديثه، وشيخوحسن الحديث، ومقارب الحديث،  وصالح الحديث،سا، أبه ب

 .           وي عتبر به

لل االحتجاج يكون بأه ن                     المراتب الثالث األ و                                   ، ومع ذلك فإذا خ ولفت رواية  م 

زحزح عن مرتبة                                  ا هو أرجح منها فال شك في أنها تـ  مرويات مثل ذلك الراوي بم

 ضد. ع                              فإن رواياتهم ال ي حتج بها إال بم                        االحتجاج، وأما م ن بعدهم 

 يلي: ـ وههنا مسألة تتعلق بهذا المبحث وهي جديرة باالهتمام فأوضحها فيما 

جعل بعض أهل العلم قول ابن معين رحمه هللا عن الراوي "ليس به بأس" 

 قد :يقولبن معين  يحيى سمعتقول العباس الدوري: توثيقا، واعتمدوا في ذلك على 
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 .أدري ال :قال ؟.اسمه ما :ليحيى قلت .فريقياأل أيوب أبي عن زائدة أبي بنا روى

 خيثمة أبي بنعلى قول اكما اعتمدوا . بأس به ليس ،نعم :قال ؟.ثقة فهو :ليحيى قلت

 ليس لك قلت إذا" :قالف ؟.ضعيف وفالن بأس به ليس فالن تقول إنك :معين بن ليحيى

 ". حديثه       تكتب   ال بثقة هو فليس ضعيف هو قلت وإذا ،ثقة فهو بأس به

ولكن هناك عدة روايات عن ابن معين نفسه بخالف ما تقدم نقله عنه، وهذه 

 بعضها: 

 سأب به ليس :يمان بن يحيىعن ابن معين أنه قال عن  ابن محرزى رو

 ي. القو بذاك هو ليس صدوق

 :المطلب مولى عمرو أبى بن عمرووروى الدوري عن ابن معين أنه قال عن 

 . بالقوي هو وليس بأس به ليس

 ليس :أنعم بن زياد بن الرحمن عبدوروى الدوري عن ابن معين أنه قال عن 

 . ضعف وفيه بأس به

 إال بأس به ليس ي:الحران قتادة يأبعن روى الدوري عن ابن معين أنه قال و

  .الحديث في يغلط كان أنه

 ولكنه بأس به ليس :نسير بن عائذ روى الدوري عن ابن معين أنه قال عنو

 . مناكير أحاديث روى

 :قيل .بأس به ليس ي:العوف عطية عن ابن معين أنه قال عن ابن طهمانروى و

 . بأس به ليس :قال ؟.به حتج   ي  

فهذه الروايات عن ابن معين تدل بشكل واضح على أنه لم يكن يعني توثيق 

في أشار الدارمي ولعل عثمان بن سعيد الراوي فيما إذا قال عنه ليس به بأس، 

 ليس :فقال بيح   ص   بن الربيع عن وسألته: إلى هذا المعنى فقال سؤاالته ليحيى بن معين

 . ه   ر      يط   لم وكأنه .بأس به

ويبدو ـ للجمع بين الروايات ـ أن ما أوهم التوثيق من كالم ابن معين كان في 

 هقوليما ال بد من التفريق بين  ن فهم منه العموم فقد وهم، إذ   م   وأنسياق خاص، 

 ابتداء.  هقوله فيما يالناقد في الراوي في مقام المقارنة وبين 

 يقول فقد" في مقدمة لسان الميزان: وفي هذا المعنى يقول ابن حجر رحمه هللا

 فيه هو ما حسب على ذلك نماإو بحديثه حتج   ي   ممن نهأ به يريد وال ثقة فالن العدل

 بالضعفاء قرن   ي   حديثه في المتوسط الفاضل الرجل عن سأل   ي   فقد ،له السؤال       ووجه  
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 من مطن من ليس نهأ يريد ،ثقة فالن فيقول ؟وفالن وفالن فالن في تقول ما قال    في  

 . "التوسط في حاله ن    بي   بمفرده عنه ئل   س   فإذا ،به رن   ـ  ق

 

 قلت في منتخب األفكار: 

كـأكذب  ،أو ما في معناها ها الوصف بأفعلؤمراتب: أسوالجرح على ]61

ثم متروك، أو ذاهب الحديث، ثم منكر الناس، ثم دجال، أو وضاع، أو كذاب، 

  .[أو سيئ الحفظ، أو فيه مقاللين،  وأسهلهاالحديث، أو مجهول، ثم ضعيف، 

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 ح: يجرتـ مراتب ال

قولهم و                       قولهم فالن أكذب  الناس،ما دل على المبالغة، ومنه الجرح  ألفاظأسوأ 

  ى في الوضع، وقولهم هو ركن الكذب.إليه المنته

 . دجال، أو وضاع، أو كذابالثانية قولهم فالن 

، أو متهم تالف ، أوساقطأو أو ذاهب الحديث،  ،وكمتر الثالثة قولهم فالن

 .                                                        بالكذب أو الوضع، أو روى أحاديث موضوعة، أو ال ي كتب حديثه

 أو مجهول. أو فاحش الغلط، ، منكر الحديث الرابعة قولهم

 الخامسة قولهم فالن ضعيف، أو سيئ الحفظ. 

 السادسة قولهم فالن لين، أو فيه مقال. 

، فهذا للتنبيه                                       واية أن ي قال فالن زائغ أو زائغ عن الحقوليس من الجرح في الر

ولذا نجد ابن خزيمة رحمه هللا يقول على عقيدة الراوي والحكم عليها في نظر الناقد، 

ويقول عنه في ". حديثه في الثقة رأيه في المتهم يعقوب بن عباد نافي صحيحه: "حدث

  ".رأيه في المتهم أخباره في الصدوقكتاب التوحيد "

                                                               أهل المراتب األربعة األول ال ي عتبر برواياتهم، بخالف أهل المرتبتين 

 األخيرتين. 

ومن أوهام بعض المشتغلين بالحديث أنهم يجعلون من قيل فيه منكر الحديث 

 أو ساقط أو متروك قولهمقال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: "فبمنزلة الضعيف!، 

  ."مقال فيه أو بالقوي ليس أو ضعيف قولهم من أشد الحديث منكر أو الغلط فاحش
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 قلت في منتخب األفكار: 

، وهذا إذا لم يكن من قبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد   ـ  وت]62

  .[المتساهلين

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 قبل منه تزكية الرواة:    ـ  ن ت     ـ م  

ـ  بأسبابها عارف من التزكية قبل   ـ  ت"قال ابن حجر رحمه هللا في نزهة النظر: 

 ـ واختبار ممارسة غير من ابتداء له ظهر ما بمجرد يزكي لئال عارف غير من ال

 على األصح".  ،واحد مزك من صادرة التزكية كانت ولو

ومن صور التزكية من غير عارف بأسبابها ما نجده في بعض األسانيد من 

ن النقاد للرواة وال توثيق راو لشيخه في الرواية، حيث ال يكون ذلك الراوي م

 غير من ابتداء له ظهر ما بمجردفيوثق شيخه معتمدا على ظاهر العدالة، للمرويات، 

 ألنه ليس من أهلهما.  ،واختبار ممارسة

 وينبغي الحذر من توثيق المتساهلين للرواة، ومنهم ابن حبان رحمه هللا: 

، إذ الجرح هيف رفع   ي   لم من العدلقال ابن حبان في مقدمة كتاب الثقات: "

        الناس   كلف   ي   لم إذ ،ضده بينتي لم إذا عدل فهو جرح   ي   لم فمن ،التعديل ضد التجريح

 الناس إذي: "المجاشع هللا عائذوقال في ترجمة ". عنهم غاب ما معرفة الناس من

 منه ظهر بما حجر    في   ،القدح يوجب ما منهم يتبين حتى والعدالة الصالح على أحوالهم

  ."الجرح من

في مقدمة لسان الميزان منتقدا منهج ابن ق الحافظ ابن حجر رحمه هللا وعل

 كان عينه جهالة انتفت إذا الرجل نأ من حبان بنا ليهإ ذهب الذي وهذاحبان قائال: "

 ". خالفه على والجمهور ،عجيب مذهب جرحه نييتب نأ لىإ العدالة على

 ساغ لو": تاب الكفايةفي كرحمه هللا  ل الخطيب البغداديوقوفي هذا المعنى ي

  ."جرح التعديل عن اإلمساك نإ يقال نأ لساغ تعديل الجرح عن اإلمساك نإ قال   ي   نأ

في واإلمام العجلي رحمه هللا هو كذلك من المتساهلين. وانظر الدليل على ذلك 

 عند الحديث الخامس. الجزء األول من كتابي كشف المعلول 
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 قلت في منتخب األفكار: 

فهو في أسهل مراتب الجرح أو أدنى تعديل وجرح جتمع في الراوي إذا او]63

  .[مراتب التعديل، أي هو لين أو صالح الحديث

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 ـ اجتماع الجرح والتعديل في الراوي: 

جانب                                   إما أن ي رجح فيه جانب  التعديل أو جرح وتعديل الراوي الذي اجتمع فيه 

 :        الجرح  

رجيح جانب التعديل فإن فيه إهدارا لقول الجارحين، وهذا ال فأما القول بت

 يصح، وال أعلم أحدا قال به. 

ل  فمأخذه وأما القول بترجيح جانب الجرح  قول المعدلين على العمل        حم 

ل   لذي هو لزوم الصدق وعمل الصالحاتبالظاهر ا أنهم قول الجارحين على         وحم 

 . على غيرهم، وفي هذا إعمال للقولين اطلعوا على سبب من أسباب الجرح مما خفي

                                                                وي ستثنى من ذلك ما إذا قامت قرينة على أن الجارح واهم أو مخطئ في 

  ، فههنا ال بد من ترجيح التعديل.تجريح ذلك الراوي

 

 قلت في منتخب األفكار: 

 ن    وم   كنيته، اسمه ن    وم   ين،   ـ  كن     الم   وأسماء ين،    سم       الم   كنى معرفة المهم ومن]64

 بالعكس، أو أبيه، اسم كنيته وافقت ومن نعوته، أو كناه كثرت ن    وم   كنيته، في فل   ـ  اخت

اسمه  أو ،أو مع اسم جده أبيه واسم اسمه اتفق ومن أمه، إلى أو جده إلى سب   ـ  ن ن    وم  

 ومعرفة، عنه والراوي شيخه اسم اتفق ن    وم  ، شيخه شيخمع اسم  وأ شيخه اسمو

، بالحلف أو بالرق ،أسفل ومن أعلى من واليالم ومعرفة واألنساب، واأللقاب الكنى

 [. ومعرفة الكتب المصنفة في تراجم الرواة

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 ـ معرفة أحوال الرواة التي تميز الواحد منهم عن غيره: 

، ونحو ذلك واأللقاب والبلدانمن المهم االعتناء باألسماء والكنى واألنساب 

                                             لمولى من أعلى والمولى المعتـ ق وهو المولى من                            كمعرفة المولى المعت ق وهو ا
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أو من كونه أسلم على  الناشئ من محالفة رجل لرجل من قبيلة أخرى               أسفل، والوالء  

                                                                  لئال ي ظن الراوي الواحد اثنين ولئال ي ظن االثنان واحدا، وقد وقع لبعض  يده،

م يدر أنه هو،                                                          العصريين أنه عد  أبا موسى األشعري وعبد هللا بن قيس صحابيين ول

"قال اإلمام كلمة في التعليق على بعض األحاديث في سنن البيهقي ووجد بعضهم 

أحمد رحمه هللا" فظن أن المراد هو اإلمام أحمد ابن حنبل، ولم يدر أن المراد هو 

 أحمد بن الحسين. نفسه اإلمام البيهقي المؤلف 

         الصحابي   أبيه غير إلى سب   ـ  ن منفي في نزهة النظررحمه هللا ابن حجر  وذكر

 بن المقداد هو وإنما تبناه، لكونه الزهري األسود إلى سب   ـ  نفإنه  ،األسود بنا المقداد

 إبراهيم بن إسماعيل هوو علية،      ابن                 الحافظـ  الثقة  أمه إلى سب   ـ  نوذكر فيمن ، عمرو

 . مقسم بن

في لئال يلتبس بغيره، فقد قال المزي  جده إلى سب   ـ  ن من ومن المهم معرفة

 ،المصلوب ،األسدي القرشي قيس بن حسان بن سعيد بن محمدتهذيب الكمال: "

 ،قيس أبي بنا ويقال ،عتبة أبي بنا ويقال ،العزيز عبد بن سعيد بن محمد ويقال

 عبد أبو ،نسبه في ذلك غير ويقال ،الطبري بنا ويقال ،حسان أبي بنا ويقال

وهذا ". األردني ويقال ،الدمشقي لشاميا ،قيس أبو ويقال ،هللا عبد أبو ويقال ،الرحمن

كذاب وضاع، وقد نسبه بعض الرواة إلى بعض األجداد أو إلى كنية بعض األجداد 

            لئال ي عرف. 

 عن كعمران شيخه، وشيخ شيخه واسم الراوي اسم يتفق نه قدأوذكر ابن حجر 

: الثوالث العطاردي، رجاء أبو: والثاني بالقصير، يعرف: األول عمران، عن عمران

 أيوب بن أحمد ابن: األول سليمان، عن سليمان عن وكسليمان الصحابي، صين   ح   ابن

 المعروف الدمشقي الرحمن عبد ابن: والثالث الواسطي، أحمد ابن: والثاني الطبراني،

  .شرحبيل بنت بابن

 عن روى البخاريف عنه، الراوياسم و الراوي شيخ اسم أنه قد يتفق      ذكـ ر و

 عنه والراوي البصري، الفراديسي إبراهيم بن مسلم فشيخه لم،مس عنه وروى مسلم

  .الصحيح صاحب القشيري الحجاج بن مسلم

 هشام فشيخه ،هشام عنه وروى هشام عن روى كثير أبي بن يحيى أن       وذكـ ر 

 ي. الدستوائ هللا عبد أبي بن هشام عنه والراوي أقرانه، من وهو عروة، بن

 عروة، ابن فاألعلى هشام، عنه وروى مهشا عن روى جريج ابن أن       وذكـ ر

 ي. الصنعان يوسف ابن واألدنى
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 ليلى، أبي ابن عنهروى و ليلى أبي ابن عن ىرو عتيبة بن الحكم أن       وذكـ ر

  .ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمدابنه  واألدنى ،ليلى أبي بن الرحمن عبد فاألعلى

واة الحديث، فمنها ما ذكر ابن حجر عددا من الكتب المصنفة في تراجم روـ 

 أبي وابن هما،يتاريخ في والبخاري خيثمة أبي وابن الطبقات، في سعد ابنجمعه 

 عدي ابنفي الثقات، و شاهين وابن حبان ابنالعجلي وو، والتعديل الجرح في حاتم

 داود وأبي الصحيحين الستة ورجالثم قال: ]في الضعفاء والمجروحين،  حبان وابن

 هذبه ثم ،"الكمال" كتابه في المقدسي الغني لعبد ماجه وابن والنسائي والترمذي

 تهذيب" وسميته كثيرة أشياء عليه وزدت لخصته وقد ،"الكمال تهذيب" في المزي

 [. األصل ثلث قدر الزيادات من عليه اشتمل ما مع وجاء ،"التهذيب

جلي رحمه العصالح            عبد هللا بن            أحمد بن  ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن اإلمام 

عن  ه ولده صالحلأوإنما سوهذا خطأ، كتابا في الثقات،                    ي عزى إليه أنه صنفهللا 

نجماعة من الرواة  وكان منهم الثقات والضعفاء والكذابون ، فيهم أجوبته      ودو 

جلي، عووهم الهيثمي عندما رتب كتاب السؤاالت فسماه ثقات الوالمسكوت عنهم، 

 المعاصرين. طالب العلم لى جمهرة كبيرة من                              وسرى الوه م إلى ابن حجر، ثم إ

 

 قلت في منتخب األفكار: 

 [. معرفة آداب الشيخ والطالبومن المهم كذلك ]65

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 : معرفة آداب الشيخ والطالبـ 

 من والتطهر النية، تصحيح في ويشتركانقال ابن حجر في نزهة النظر: "

  .الخلق وتحسين الدنيا، أعراض

 بل منه، أولى فيه ببلد    ث        يحد    وال إليه، احتيج إذا ع     يسم   بأن الشيخ وينفرد"

 يحدث وال بوقار، ويجلس يتطهر وأن فاسدة، لنية أحد إسماع       يترك   وال إليه، يرشد

 إذا التحديث عن يمسك وأن ذلك، إلى ر   ـ  ط    اض   إن إال الطريق في وال ال   ـ  عج وال قائما

    ل        مستم   له يكون أن اإلمالء مجلس اتخذ وإذا ،هرم أو لمرض النسيان أو التغير خشي

  .يقظ
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 وال سمعه، لما غيره        ويرشد   ه،    جر      يض   وال الشيخ، يوقر بأن الطالب وينفرد"

         ويذاكر   والضبط، بالتقييد         ويعتني   تاما، سمعه ما        ويكتب   تكبر، أو لحياء االستفادة      يدع  

  ."ذهنه في ليرسخ بمحفوظه

 

 ر: قلت في منتخب األفكا

 [. التحمل واألداء      سن   معرفة من المهم و]66

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 ـ معرفة سن التحمل واألداء: 

سن التحمل هو العمر الذي يكون عليه الراوي عند تلقيه الرواية من شيخه، 

 للموضوع الذي يرويه. وال بد أن يكون عمره مناسبا 

 بإحضارهممن عصور الرواية في الفترة المتأخرة  المحدثين عادة جرت وقد

في تدوين أسماء لغير المميزين  يكتبونكانوا و ،مع الكبار الحديث مجالس         األطفال  

كما كانوا يكتبون ، حضروا أنهم يةالحديثالنسخة الشيخ الذي يروي المتلقين عن 

 نفإذا امتد العمر بأحد أولئك األطفال الصغار الذي                             ميزين فم ن فوقهم أنهم سمعوا، ملل

الموثقة مع الحاضرين فإن طلبة الحديث يسمعون منه تلك النسخة  مهائسمأتدوين  تم

وقت تحمله لها غير هذا الراوي وال يضر في هذه الحال أن يكون أو يقرؤونها عليه، 

ه في مجلس في حالة التوثق من سالمة النسخة ومن حضورـ مميز، كما ال أرى 

 شيخ. ذلك الله فيها إجازة من  ن يكونألضرورة      أي   قراءتها على الشيخ ـ

التمييز، وهذا اشتراط سن وأما في سماع الحديث من أحد الشيوخ فال بد من 

  :يختلف من حال إلى حال

 هللا صلى النبي من عقلت: "قالأنه  الربيع بن محمود عنفقد روى البخاري 

لعلماء روايته ا          ". وقبل  دلو من سنين خمس ابن وأنا وجهي في ها   ج     م   ة   ج     م   وسلم عليه

ن كان في سن الخامسة ال                     ، وهذا مقبول، ألن م  صحابيابذلك لهذا الحديث، وعدوه 

  .                                         ي ستبعد فيه أن يعقل مثل هذه القصة اللطيفة

                                                           وهذا يدل على صحة تحمل الصغير للحديث وهو في عم ر مناسب لذلك 

                              المروي إذا أداه بعدما كبـ ر. 
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إذا  بيه وله يوم وفاته سبع سنينعن أروى رواية راو           ي توقف في  ولكن قد

ابن أبي حاتم في ، فقد روى مثله لمثلها                    ص ر عنه عادة فه م     ـ  كانت تلك الروايات مما يق

 أبا سمع أنه قاإسح أبي عن يحدثنا ري     الب   إن" :لشعبة قال قتيبة بن م   ـ  ل   س  أن المراسيل 

 ".!سنين سبع ابن عبيدة أبو كان ،   ه      أو  : "قالف "؟!.مسعود ابن سمع أنه يحدث عبيدة

                     بن مقـ سم البري ضعيف السند صحيح إلى شعبة، وعثمان  .جبهته يضرب وجعل

 متروك. 

والذي يعنينا هنا هو استبعاد شعبة أن يكون أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود قد 

يرويها عن أبيه منه ولم يكن له يوم وفاته سوى سبع كان سمع األحاديث التي 

 أنه سمعها ممن سمعها من أبيه. نقطاع في السند واالسنوات، وهذا يعني 

 هل :عبيدة يبأل قالأنه  مرة بن عمرو عنبسند صحيح  وروى ابن أبي حاتم

أي شيئا من الرواية كما يدل عليه  .شيئا منه أذكر ما :قالف ؟.شيئا هللا عبد من ذكرت

أبو شعبة وهم السياق. وقد ذكر جماعة من األئمة أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، من

 . وابن حبان الترمذيوحاتم 

، إسالمه بعد أداه إذا أيضا الكافر تحمل ويصحقال ابن حجر في النزهة: "و

 ال أنه تقدم فقد األداء وأما ،عدالته وثبوت توبته بعد أداه إذا أولى باب من الفاسق وكذا

 باختالف مختلف وهو ،لذلك والتأهل باالحتياج قيد   ي   بل معين، بزمن له اختصاص

  ."األشخاص

 

 قلت في منتخب األفكار: 

 [. وسماعه وإسماعه ومقابلته كتابة الحديث      صفة  معرفة من المهم و]67

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

                        والنسخة  التي يقرأ منها  وسماعه وإسماعه ومقابلته كتابة الحديث      صفة  معرفة ـ 

ع أو ي قرأ عليه منها:                                       الشيخ الم س م 

ما يسمعه أو  الطالب يكتب أن، وذلك بالحديث كتابة صفة ةمعرف المهم من

 منه ل   ك        المش   ل   ـ  ك   ش     ي  أن و ،بخط واضحوهو حاضر                         يقرؤه أو ي قرأ على شيخه

واألجود أن يكتب الطالب أحاديث شيخه قبل مجلس السماع أو القراءة على  طه،   ـ  ق   ـ  ن    وي  

    ل      يخ   بمااع أو القراءة وقت السم يتشاغل ال وأنالشيخ ليتفرغ في المجلس للمقابلة، 

  .نعاس أوتحدث  أو نسخكاشتغال ب ،ذلكب
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مجلس ال ، فإن كان قد كتبها قبلديثاحاأل الطالب منة ما يكتبه مقابلمن المهم و

 الشيخ معفله أن يقابلها فيه، وإن كان يكتبها في المجلس فعليه أن يقابلها بعده، إما 

  .فشيئا ئاشي نفسه مع أو غيره، ثقة مع أو ع،   م        المس  

، واألولى أن ما كان قد سقط من النص في الكتابة يكتبأن عليه في المقابلة و

  .اليسرى ففي وإال بقية، السطر في دام ما اليمنى الحاشية فيتكون كتابة الساقط 

وقت القراءة  يتشاغل ال أن :على الشيخ إذا كان يؤدي الحديث بالقراءة عليهو

 . نعاس أوتحدث  أو نسخب كاشتغال األداء،ب    ل      يخ   بما

أي من النسخة التي  فيه، سمع الذي أصله منوعليه أن يكون أداؤه للحديث 

تلك أي من نسخة قوبلت على  ،ذلك األصل على قوبل فرع من أوكان سماعه فيها، 

 النسخة التي كان سماعه فيها. 

حجر يرى ابن فعلى ذلك األصل وبل    ـ  ق      وفرع الذي سمع فيه        األصل   تعذر فإن

أي فليس له وبل على هذا األصل،    ـ  ليس له أن يروي من أصل شيخه أو من فرع قأنه 

وبلت عليها،    ـ  قمن نسخة أن يروي أن يروي من نسخة شيخه التي لم يتلقها هو منه أو 

وهذا إذا لم تكن له إذ قد يكون بين نسخته وبين النسخة األخرى بعض االختالف، 

ز له أن يروي من النسخة      جو   ياإلجازة مثل تلك بوإجازة من شيخه بهذا الكتاب، 

 ته. األخرى التي فيها بعض االختالف عن نسخ

بتوثيق النسخة هي التحقق من صحتها بكل ما جاء فيها، فإذا وفائدة العناية 

اختلفت النسخ وكان في بعضها زيادات ليست في األخرى أو اختلفت فيها بعض 

وثقة، وفي حالة عدم العناية بالتوثيق ال يملك األلفاظ فالترجيح يكون بالنسخ الم

 الباحث إال أن يكون كحاطب ليل. 

عن شيخه كتابا من كتب الحديث  للناسيروي ويتفرع على هذا أن من ـ 

فرع  والعن شيخه له أصل تلقاه وليس عليه بقراءته أو بقراءة من يأذن له بالقراءة 

دا على أن له من شيخه إجازة بهذا       معتم  ذلك األصل أو على أصل سابق وبل على    ـ  ق

وقد يكون شيخه قد تلقاه من شيخه  بإجماع أهل الحديث، فهذا غير جائز :الكتاب

                                                                           ذلك، وكذا شيخ شيخه وم ن فوقه، وإيهام الطلبة بأنهم يتلقون الكتاب عنه بالسند ك

 في الرواية بالسماع أو القراءة على الشيخ من األمور المحرمة، ألنه نوع من الكذب

 . عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما " :رحمه هللاالترمذي  اإلمام لوقوقد تقدم 

قرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل                         يه أو يمسك أصله فيما ي  قرأ عل   ي  
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على القراءة الضرب الثاني "القاضي عياض في كتاب اإللماع:     ل  وقو ."ماعالس

أو من حفظ           في كتاب                        ك وأنت تسمع أو قرأت          أو غير      ئ  أنت القار            وسواء كنت   ،الشيخ

  ."وال خالف أنها رواية صحيحة ،يمسك أصله قرأ عليه أو                        أو كان الشيخ يحفظ ما ي  

ولعل الصواب  "،عليه      ي قرأ ما يحفظ الشيخ كان أوجاء النص هنا هكذا "

 عليه      ي قرأ ما يحفظ الشيخلواو، أي: حالة كون "، باعليه      ي قرأ ما يحفظ الشيخ وكان"

  .أصله يمسك أو

 مصنفة كتبا سمعوا قوم التساهل أهل ومنوقال ابن الصالح في المقدمة: "

 أن على والشره الجهل حملهم إليهم واحتيج السن في طعنوا إذا حتى ،وتهاونوا

 في الحافظ هللا عبد أبو الحاكم فعدهم ،مقابلة غير مستعارة أو مشتراة نسخ من رووها

 مما هذا: وقال. صادقون روايتها في أنهم يتوهمون وهم: قال. المجروحين طبقات

  ".بالصالح والمعروفين العلماء أكابر من قوم وتعاطاه الناس في كثر

وكالم ابن الصالح هو فيمن سمع الكتب المصنفة سماعا صحيحا ثم رواها من 

وأما من لم يكن له سماع صحيح أصال فال ، مقابلة غير مستعارة أو مشتراة نسخ

، مقابلة غيرمقابلة أو  مستعارة أو مشتراة نسخأن يروي من من باب أولى ينفعه 

 . للمتأمل وهذا واضح

 

 قلت في منتخب األفكار: 

 العللوعلى المسانيد واألبواب  الحديث        تصنيف  معرفة من المهم و]68

  .[الموفقوهللا ورود الحديث، ومعرفة سبب ، األطرافو

 أقول في شرح هذه الفقرة: 

 ـ معرفة طرق تصنيف الحديث: 

 من المهم معرفة طرق تصنيف العلماء لكتب الحديث الشريف، فمنهم من رتب

وقد يرتب  حدة، على صحابي كل هسندا أم يجمع بأن المسانيد، علىها األحاديث في

 المعجم، حروف على أو بلدانهم أو سوابقهم على المصنف أسماء الصحابة في مسنده

ومن المسانيد المشهورة مسند أبي داود الطيالسي والحميدي وأحمد ابن حنبل 

                                                                      وإسحاق بن راهويه والبزار وأبي يعلى الموصلي، ومما ص نف مرتبا على أسماء 

 الصحابة المعجم الكبير للطبراني. 
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 ردو ما باب كل في يجمع بأن ها،نحوو الفقهية األبواب على ومنهم من رتبها

ومنها موطأ مالك ومصنف عبد الرزاق  نفيا، أو إثباتا حكمه على يدل مما فيه

الصنعاني وابن أبي شيبة وصحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وسنن 

 الدارمي وأبي داود السجستاني والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارقطني والبيهقي. 

 علة         فليبين   الجميع جمع فإن ن،    حس   أو صح ما على يقتصر أن واألولى

 . الضعف

 ويجمع بقيته على الدال الحديث طرف فيذكر األطراف،ومنهم من رتبها على 

، ومنها أطراف الغرائب واألفراد مخصوصة بكتب متقيدا وإما مستوعبا إما ،أسانيده

لمحمد بن طاهر المقدسي، وتحفة األشراف في أطراف الكتب الستة للمزي، 

                                          المعتلي بأطراف المسن د الحنبلي ال بن حجر.                وإطراف المسن د

        اختالف  و وطرقهأو طرفا منه  المتن فيذكر ،                             ومنهم من ع ني بذكر علل الحديث

، كما فعل ابن أبي حاتم، وقد يرتبها على األبواب علىوقد يرتب األحاديث  نقلته،

  .المسانيد، كما في علل الدارقطني

                               نه قد يلقي ضوء  على فهم الحديث أل ،الحديثورود  سبب معرفة المهم ومن

 من خالل السياق الذي ورد فيه، وهللا أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. 

/ 3/ 3، الموافق 1433/ 4/ 10الشرح يوم السبت وكان الفراغ من كتابة هذا 

وكتبه صالح الدين بن أحمد اإلدلبي، سوى بعض اإلضافات اليسيرة,  ،2012

  .حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده مينوالحمد هلل رب العال

في كتاب التعديل  474المتوفى سنة الباجي اإلمام سليمان بن خلف قال 

 ،م      الوه   فيه ما الكتابين في جد   و   قد أنه كماوالتجريح وهو يتحدث عن الصحيحين: "

 كان فمن ،االجتهاد بحسب ذلك وإنما ،جزء في وجمعه الحسن أبو الشيخ ذلك وأخرج

 ما بمثل وسقمه الحديث صحة في ينظر أن لزمه الشأن بهذا والعلم الجتهادا أهل من

 لم فيما          والتوقف   صحته ادعيا ما في هما       تقليد   لزمه ه   ـ  حال تلك كنت لم ومن ،نظرا

 لما مسلم تركها صحتها اعتقد أحاديث البخاري أخرج وقد ،الصحيح في يخرجاه

 اعتقد لما البخاري تركها صحتها اعتقد أحاديث مسلم وأخرج ،ذلك غير فيها اعتقد

 العلم أهل من كان لمن االجتهاد طريقه االمر أن على يدل وهو ،ده   ـ  تق    مع   غير فيها

  ".هم ما وقليل ،الشأن بهذا
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