
 
 
 
 
 
 
 

 

  



بسم هللا الرحمن الرحٌم الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نبٌنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن أما 

من الدروس العلمٌة فى الدورة التى ٌنظمها مكتب الدعوة واإلرشاد  دروس مصطلح الحدٌثفهذا درس من ، بعد

للهجرة النبوٌة. وهذا الدرس فى المصطلح هو عبارة عن تعلٌق بما ٌفتح  1421فى مدٌنة برٌده فى صٌؾ عام 

 هللا به على كتاب الموقظه لئلمام الذهبى رحمه هللا تعالى.

ًّ عن الت مٌزان عرٌؾ، فهو صاحب الكتب الذابعة الصٌت مثل كتاب واإلمام الذهبى رحمه هللا تعالى ؼن

 وؼٌرها كثٌر جًدا. تارٌخ االسبلم وكتاب سٌر أعبلم النببلء وكتاب االعتدال فى نقض الرجال

بخصوصه فمع أّن الذهبى رحمه هللا تعالى قد أكثر من التؤلٌؾ فى الكتب المتعلقة بعلم  مصطلح الحدٌثوأما فى 

ل أو الرواة إال أّنه بالنسبة لمصطلح الحدٌث ال أعرؾ له سوى هذا الكتاب المختصر، الحدٌث خاصة فى الرجا

مٌزان والنببلء سٌر أعبلمولكن للذهبى رحمه هللا تعالى أراء كثٌرة مبثوثة فى كتبه األخرى وبخاصة فى كتابٌه 

 ، فهذان الكتابان مشحونان بؤرابه فى مصطلح الحدٌث وفى قواعد نقد السنة.االعتدال

مّر كما هو معروؾ بمراحل أُلخصها من أجل الوصول إلى معرفة أٌن ٌقع كتاب  التألٌف فى مصطلح الحدٌث

الذهبى من هذه الكتب المإلفة فى علوم الحدٌث أو فً مصطلح الحدٌث. من المعلوم أن عصر النقد القوي للسنة 

الهجري والثانى والثالث، وقد أُلّؾ فى علوم النبوٌة كان فى القرنٌن أو فى القرون الثبلثة األولى القرن األول 

الحدٌث مإلفات مختصرة لم ٌقصد مإلفوها جمع قواعد نقد السنة ومصطلح أهل الحدٌث، ولكّنهم ذكروا فى هذه 

 الرسالةالكتب بعًضا من هذه القواعد وإن لم ٌتصدوا لجمعها. ومن هذه الكتب أو من أوابلها فً الحقٌقة كتاب 

تكلم فى أشٌاء تتعلق بعلوم الحدٌث وقواعده وكذلك االمام الترمذي فى  ،مقدمة صحٌح مسلمم لبلمام الشافعً ث

ٌُقال له العلل الصؽٌر تفرًٌقا له بٌنه وبٌن كتابه االخر  العلل الصؽٌركتابه المعروؾ بـ  الخاص  العلل الكبٌرو

كلم على أشٌاء كثٌرة تتعلق بعلم الحدٌث بنقد األحادٌث، فالعلل الكبٌر لٌس فٌه قواعد، أّما فى العلل الصؽٌر فت

 .شرح علل الترمذيونقد السنة وهو الكتاب الذى شرحه ابن رجب فى كتابه المعروؾ 

وانقضى عصر نقد السنة الزاهر لم ٌَإلؾ كتاب شامل قصد به مإلفه أن ٌجمع مصطلحات أهل الحدٌث 

بالتطبٌق العملى والنقد المباشر دون االنصراؾ وقواعدهم، وكان األمر راجع إلى انشؽال النقاد فى ذلك الوقت 

إلى تحرٌر القواعد وتحرٌر المصطلحات، وإن كانت هذه القواعد والمصطلحات موجودة فى استخدامهم 

واستعمالهم لكّنها مبثوثة فى كتبهم فى النقد وفى كتبهم المإلفة فى السنة النبوٌة بصفة عامة. فهذه القواعد 

إلى جمع وإلى البحث عنها ووضعها فى كتاب مستقل، وقد َمّن هللا سبحانه وتعالى على والمصطلحات تحتاج إًذا 

أحد العلماء من علماء القرن الرابع الهجرى أن كان له فضل السبق فً التصدي لهذا األمر، فؤلّؾ اإلمام 

 كتابه -للهجرة  360 أحد المشتؽلٌن بالسنة النبوٌة والمشتؽلٌن كذلك باألدب، وقد توفى نحو سنة -الرامهرمزي 

، واشتهر هذا الكتاب، وتدل أبوابه وفصوله وتقسٌماته وأراء الرامهرمزي رحمه هللا تعالى على المحدث الفاصل

 تقّدمه وإمامته فى هذا الفن.

ٌُقال، فتلى الرامهرمزي بسنوات اإلمام الحاكم المعروؾ صاحب  وؼٌره  المستدركثم بعد ذلك انفتح الباب كما 

معرفة علوم من الكتب، فؤلّؾ كتاًبا أًٌضا فى علوم الحدٌث ومصطلحه وقواعد النقد وهو الكتاب المعروؾ 

المهم أّنه فى ِسّن  -وال أدري هل تتلمذ على الحاكم  -، ثّم تبله تلمٌذه أبو نعٌم األصبهانى فؤلّؾ كتاًبا الحدٌث

 للهجرة. 430بو نعٌم سنة وتوفى أ 405تبلمذة الحاكم ألّن الحاكم توفى سنة 

، ثّم تبل الجمٌع الخطٌب البؽدادي صاحب كتاب المستخرج على معرفة أنواع علوم الحدٌث فؤلّؾ كتاًبا سّماه

، وكتابه الكفاٌة فى قوانٌن الرواٌة ، فؤلّؾ فى أنواع كثٌرة من علوم الحدٌث، ألّؾ كتابه المشهورتارٌخ بؽداد



. وهذان الكتابان ٌحوٌان كثًٌرا من المصطلحات ومن قواعد النقد ب السامعالجامع ألخبلق الراوي وأدااآلخر 

 الرحلة فى طلب الحدٌث ومن أخبار المحدثٌن، وألّؾ كذلك كتًبا مستقلة فى أنواع علوم الحدٌث فله كتاب

بعد ، وكتب حتى قال اإلمام ابن نقطة رحمه هللا تعالى من أنصؾ َعلِم أن المحدثٌن عٌال السابق والبلحقو

 الخطٌب البؽدادى على كتبه، وهذه الكلمة أصاب فٌها الحافظ ابن نقطة رحمه هللا تعالى.

بؤّنها ألّفت على طرٌقة المحدثٌن،  -كتب الرامهرمزي والحاكم وأبو نعٌم والخطٌب البؽدادي  -تتمٌز هذه الكتب 

م به أو ما ٌوّضح وأعنً بها أّن اإلمام ٌضع باًبا هو ٌقّدم له مقدمة قصٌرة، ثّم ٌسرد من  ٌُدعِّ النصوص ما 

مقصوده أو ما ٌنطبق على تبوٌبه، و ربما ساق فى الباب الواحد أخباًرا متعارضة الختبلؾ الرأي فى المسؤلة 

، وهذه الكتب المستخرجالواحدة أو لؽٌر ذلك. وبالمناسبة، الكتب التى ذكرتها كلها مطبوعة عدا كتاب أبً نعٌم 

ٌد ومجموعة من كتب النقد االولى التى ألّفت فى القرن الثانً والثالث الهجري والرابع كما ذكرت مإلفة باألسان

 كذلك.

للخطٌب البؽدادي أو كتاب الرامهرمزي، ستجد نصوًصا ٌروٌها المإلؾ باإلسناد  الكفاٌةفلو أخذت مثبًل كتاب 

أو ٌصل  العللأو كتاب الترمذي  للشافعً الرسالةوٌصل بها إلى كتاب من الكتب المتقدمة، فقد ٌصل  إلى كتاب 

لئلمام أحمد  العلل ومعرفة الرجال للفسوي أو إلى كتاب المعرفة والتارٌخإلى مقّدمة صحٌح مسلم أو إلى كتاب 

إلبن عدي وهكذا. فإًذا جهدهم الجمع والتصنٌؾ و الترتٌب والتبوٌب. هذه الكتب فى هذه  الكاملأو إلى كتاب 

أن ٌكون طالب علم فى هذا الفن، بمعنى لكً ٌفهم ما فٌها ٌحتاج أن ٌكون هو  المرحلة تحتاج من ٌقرأ فٌها

 متخصًصا فى هذا الفن للطرٌقة التى وضعها بها مإلفوها.

ٌّة  643وهو اإلمام ابن الصبلح المتوفى سنة  -فرأى بعض العلماء  أّن طلبة الحدٌث  -من الهجرة النبو

المبتدبٌن ٌحتاجون إلى كتاب مهّذب محذوؾ األسانٌد تذكر فٌها المصطلحات والقواعد وترسل هكذا ارسااًل وتلم 

ًَ تدرٌس مادة الحدٌث فى إحدى مدارس  م باألمثلة، فعزم على تؤلٌؾ كتاًبا بهذه الصفة، فلّما ُولِّ شعثها وتَدعَّ

ٌُعرؾ أًٌضا بـ علوم الحدٌث ابه المعروؾ بـ دمشق، وضع كت ، فجاء كتاًبا مختصًرا أو لنقل مقدمة ابن الصبلحو

جاء كتاًبا وسًطا بٌن االختصار وبٌن التطوٌل، وجمع فٌه مإلفه ؼالب مصطلحات أهل الحدٌث وعرضها 

كثٌر من العلماء رحمهم هللا  عرًضا شًٌقا، فما أن خرج كتابه حتى تلّقاه العلماء بالقبول وتلّقوه بشوق، فاشتؽل

 تعالى بمصطلح الحدٌث حول هذا الكتاب بعد ابن الصبلح.

إًذا هذه مراحل أولها فى عصر النقد حٌن كانت القواعد والمصطلحات مبثوثة فى كتب أهل الفن، ثّم العهد الذي 

فاشتؽل بكتابه أناس جاءوا بعده  ابتدأ به الرامهرمزي، ثّم هذا الدور الذى افتتح به ابن الصبلح رحمه هللا تعالى،

، وقد ُطبع عدة االقتراح مباشرة كابن دقٌق العٌد رحمه هللا تعالى فاختصر كتاب ابن الصبلح بكتابه المعروؾ

 مرات 

، ثّم ارشاد طبلب الحقابقأو  االرشادواشتؽل كذلك بكتاب ابن الصبلح االمام النووى رحمه هللا تعالى وله كتاب 

وهو كتاب مختصر جًدا، ومّمن اختصره كذلك اإلمام ابن كثٌر فى  التقرٌبفى كتاب  شاداالراختصر كتابه 

، وكذلك اإلمام الذهبى فى الكتاب الذي معنا والذي سؤقوم بالتعلٌق علٌه إن شاء هللا اختصار علوم الحدٌثكتابه 

وهذا الكتاب إذا نظرت إلٌه  قد نقل كثًٌرا عن اإلمام ابن الموقظة فى علم مصطلح الحدٌث. تعالى وهو كتاب 

ٌُقال أّن كتاب الموقظة اختصار الختصار علوم الحدٌث البن الصبلح أي اختصار لكتاب  دقٌق العٌد فصح أن 

وسؤعود إلٌه بعد قلٌل. وٌحتمل احتمااًل أخًرا أن ٌكون الذهبً رحمه هللا تعالى اختصر به كتاب ابن  -االقتراح 

لصبلح مباشرة ولكّنه نقل عن كتاب ابن دقٌق العٌد، وٌذهب محققه شٌخنا عبد الفتاح أبو ؼدة إلى أّنه اختصار ا

ٌُقال الخطب فٌه سهل.لبلقتراح  ، بٌنما جزم السٌوطى رحمه هللا أّنه اختصار البن الصبلح وهذا أمر كما 



ختصار، لكن من العلماء َمن نظمه وزاد علٌه اشتؽل األبمة رحمهم هللا تعالى بكتاب ابن الصبلح باالضافة لبل

كالعراقً والسٌوطً، ومنه من وضع علٌه نكًتا، والنكت كما هو معلوم عند األبمة ٌقتضون بها الفوابد من 

اعتراض من زٌادة فابدة، ومن هإالء: الزركشً والعراقً وابن حجر، ومن أعظم الكتب وأكثرها فابدة فى 

ٌُعتبر  فتح المؽٌثكتاب   -ن آخر المإلفات وهو أًٌضا م -مصطلح الحدٌث  للسخاوي، أطال فٌه النفس مع أّنه 

مختصًرا لكتاب أراد أن ٌضعه ثم رآه قد طال جًدا فلّما كتب منه مقدار الربع رأى أّنه فٌه إطالة فعاد ووضع هذا 

 ألفٌة العراقً.شرح فٌه فتح المؽٌثالكتاب الذي فً أٌدي الناس الٌوم، وهو كتاب 

ذكرت أّن العلماء رحمهم هللا تعالى ٌدورون حول كتاب ابن الصبلح، فالمنظومات التى وضعت على كتاب  كما

ابن الصبلح صارت إلى مختصرات والمختصرات التى وضعت على كتاب ابن الصبلح صارت إلى شروح، 

الحافظ ابن حجر  ، ثّم جاءتدرٌب الراويللنووي بكتابه المعروؾ  التقرٌبفالسٌوطً رحمه هللا شرح كتاب 

رحمه هللا تعالى وهو قبل السخاوي وقبل السٌوطً، لكّنه أتى بجدٌد بالنسبة لترتٌب ابن الصبلح اذ رأى رحمه 

هللا تعالى أّن ترتٌب ابن الصبلح لم ٌقع على الترتٌب التسلسلً على مصطلح أهل الحدٌث، هكذا رأى هو 

تابه دفعه واحدة ولكن ألَّفه تباًعا فكان كلّما تحرر له واعتذر عن ابن الصبلح ألّن ابن الصبلح لم ٌإلؾ ك

موضوع ألقاه على طلبته، فرأى الحافظ ابن حجر رحمه هللا أن ٌعٌد ترتٌب مصطلحات أهل الحدٌث بكتاب 

، ثّم شرحه بكتاب أبسط منه نخبة الفكر فى مصطلح أهل األثرٌجمع فٌه بٌن اإلبتكار واالختصار، فؤلّؾ كتابه 

 -. وبعد الحافظ رحمه هللا فى الؽالب أًٌضا دارت المإلفات حول آرابه ألّنه نزهة الَنَظر كتاب  قلٌبًل وهو

ساهم فى تحرٌر بعض المصطلحات وفى فصل بعضها عن  -باإلضافة إلى آرابه كما فعل فى إعادة الترتٌب 

النخبة  نه كثًٌرا وُشِرح كتاباهبعض كما سٌؤتى معنا إن شاء هللا تعالى فى ضرب األمثلة، ومن جاء بعده استفاد م

 وُنِظما. النزهة و

وفى عصرنا الحاضر أًٌضا توالت المإلفات فى مصطلح أهل الحدٌث، فقام باحثون ومشاٌخ معاصرون بتؤلٌؾ 

كتب فى مصطلح أهل الحدٌث بلؽة أهل هذا العصر ومازال الناس ٌنتفعون بها، منهم الدكتور محمد إعزاز 

 الح وؼٌرهما. هذا عبارة عن ملخص لمسٌرة التؤلٌؾ فى علوم الحدٌث.الخطٌب ومنهم صبحى الص

 

لئلمام الذهبً، فهو كما ذكرت اختصاًرا لمقدمة ابن الصبلح أو اختصاًرا لمختصر  الموقظةنعود اآلن إلى كتابنا 

ٌن فاختصر رحمه هللا تعالى اشتؽل كثًٌرا باختصار كتب األّول ، والذهبًاالقتراحمقدمة ابن الصبلح الذى هو 

للبٌهقً، بل اختصر كتب مشاٌخه ومعاصرٌه: اختصر  السنن الكبرى كتب ابن الجوزي واختصر كتاب بعض

ي  وؼٌرهما. وأنا أقول دابًما العلماء رحمهم هللا  منهاج السنة، واختصر كتاب ابن تٌمٌة تهذٌب الكمالكتاب المزِّ

 وهناك ؼٌرها لكّن هإالء أهمهم: -أحددها فى ثبلثة أؼراض  أغراض من االختصارتعالى لهم 

 أن ٌكون كتاب ٌمٌل إلى االستطراد وذكر أشٌاء استطراًدا ولٌست من صلب الكتاب، فٌعمل أحدها :

المختصر إلى حذؾ هذا االستطراد وإبقاء ما هو صلب مقصود الكتاب، أو ٌحذؾ أشٌاء ٌرى أّنها 

 .التهذٌبؼٌر مناسبة ألهل عصره أو فٌها تطوٌل وهذا ٌسّمى 

 ًلترسٌخ : أّن بعض المإلفٌن أو بعض العلماء ٌعمدون إلى اختصار كتب من تقدمهم الغرض الثان

، فإّن اختصار الكتب والتعّود على ذلك وأخذ الزبد والمقصود من علم من العلوم علمهم فى هذا الفن

 تعالى كان أّن الذهبً رحمه هللا -وهللا أعلم -ٌساهم فى تكوٌن الشخص العلمً وفى تدرٌبه، وأحسب 

 ٌسلك هذا المسلك لتكوٌن شخصٌته العلمٌة فهو مكثر من إختصار كتب من سبقه.



 التذكرة: أّن العلماء رحمهم هللا اجتهدوا فى وضع متون مختصرة للحفاظ تكون بمثابة الغرض الثالث ،

ا كثرت العلوم وتفرعت احتاج الناس إلى مختصرات فى كّل فن من الفنون، فهذا مختصر  فى الفقه لمَّ

الحنبلً والشافعً والمالكً والحنفً، وهذا مختصر فى أصول الفقه، وهذا مختصر فى علم الفرابض، 

ٌُقال خطوط عرٌضة  أو رإوس  وهذا مختصر فى مصطلح أهل الحدٌث. إَذا هى بمثابة التذكرة وكما 

 فظ أو لطالب العلم.أحسب أّنه ٌكون لهذا الؽرض: لٌكون تذكرة للحا الموقظةأقبلم فى الفنون وكتاب 

وهذه المختصرات بقدر ما نفعت من هذا الباب إال أّنها والحق ٌقال أو ٌنبؽى االعتراؾ بهذا األمر أن بعض  

طلبة العلم ٌعتمد علٌها أو ٌكتفى بها وهى من اسمها كمختصرات إّنما تذكر طرًفا من العلم والعلم واسع وقد 

ا وهناك فى المسؤلة ؼٌره وٌكون ًٌ هو الصواب، وأًٌضا ٌعوزها األمثلة والتطبٌق فهً إًذا عبارة عن  تذكر رأ

ٌَحفظه ولكن ال ٌعّول علٌه كثًٌرا. ٌُبتدأ به و  مفتاح لطالب العلم 

 

أّول ما بدأ به الحافظ الذهبً رحمه هللا تعالى اتباًعا ألصل الكتاب من مصطلحات أهل الحدٌث بمصطلح: 

كبلمه عن الحدٌث الصحٌح مسؤلتٌن: المسؤلة األولى فى تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح  ، وذكر فىالصحٌح الحدٌث

 والمسؤلة الثانٌة فى مراتب الحدٌث الصحٌح أو فى مراتب األسانٌد الصحٌحة.

فقال فى تعرٌفه: "هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده" هكذا قال فى  تعرٌف الحدٌث الصحٌحفؤّما فى 

ٌعنى على التعرٌؾ  -ان مرسبًل ففى االحتجاج به اختبلؾ، ثّم قال: وزاد أهل الحدٌث تعرٌفه، ثّم قال: فإن ك

نظر على مقتضى نظر  -ٌعنى على هذه الزٌادة  -زادوا: سبلمته من الشذوذ والعلة، ثّم قال: وفٌه  –السابق 

 -لمحدثٌن وبٌن الفقهاء ٌعنى بٌن ا -الفقهاء فان كثًٌرا من العلل ٌؤبونها. وقال بعد ذلك: فالمجمع على صحته 

 المتصل السالم من الشذوذ والعلة وأن ٌكون رواته ذوى ضبط وعدالة وعدم تدلٌس.

المحدثٌن ٌشترطون أو  هذا كبلمه فى تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح، ذكر فى كبلمه على تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح أنّ 

الذهبً اآلن هو تعرٌؾ بطرٌقة ذكر وبالمناسبة تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح الذى ذكره  -ٌعّرفون الحدٌث الصحٌح 

الشروط، فمن ذكر هذه الشروط ٌعّرؾ الحدٌث الصحٌح، فالمحدثون فى تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح ٌذكرون 

الذي عّبر  -خمسة أمور البد من توافرها فى الحدٌث الصحٌح وهذه األمور هً: عدالة الرواة، ضبط الرواة 

ة اإلسناد من الشذوذ، سبلمته من العلة. فهذه خمسة شروط ٌشترطها عنه الذهبً باإلتقان، اتصال اإلسناد، سبلم

الذي هو اتصال  -المحدثون لٌكون الحدٌث صحًٌحا، وذكر الذهبً فى أثناء كبلمه أّنه بالنسبة للشرط الثالث 

 ففً االحتجاج به اختبلؾ.  -أي منقطًعا -أّنه إن كان اإلسناد مرسبًل  -اإلسناد 

لمة أقول وهللا أعلم: أّن المحدثون مجمعون على اشتراط اتصال اإلسناد، ولهم فى ذلك والتعلٌق على هذه الك

كلمات كثٌرة لن أطٌل بذكرها وأّنهم مع ذلك ٌحتجون ببعض المراسٌل التى ٌعتبرونها قوٌة، ولكن ٌنبؽى أن 

ٌُنقل عن بعض المحدثٌ ق بٌن االحتجاج وبٌن الصحة، ففى نظري وهللا أعلم أّن ما  ن كاإلمام أحمد من ٌُفرَّ

االحتجاج ببعض المراسٌل، وأًٌضا الشافعً رحمه هللا تعالى ذكر شروًطا لقبول المرسل أّن ذلك لٌس مبلزًما 

للصحة، فاالحتجاج شًء ألّنه قد ٌحتج بما دون الصحٌح، ألّن الحجة لٌست هً األساس، بل قد تكون حجة 

عضد أقوال منقولة عن الصحابة، فإًذا هناك فرق بٌن عاضدة قد تعضد ظاهر قرآن أو تعضد قول جمهور أو ت

االحتجاج وبٌن الصحة. ولهذا كؤّن الذهبً رحمه هللا تعالى ٌشٌر لهذا بقوله "فإن كان مرسبًل ففً االحتجاج به 

 اختبلؾ".



فإًذا هذه الشروط الثبلثة لٌست محل اختبلؾ بٌن أهل الحدٌث وهً: عدالة الرواة، ضبط الرواة واتصال 

ٌّهم أحب  -وهذا ٌدلّك على اهتمهامهم باتصال االسناد  -سناد. وقد ُسبل االمام أحمد رحمه هللا تعالى اإل ُسبل: أ

ًّ صلى هللا علٌه وسلم، فقال: إسناد متصل إلى  ًّ أو إسناد مرسل إلى النب إلٌك الحدٌث المتصل إلى صحاب

، وفً هذا داللة صرٌحة على اشتراط اإلتصال لصحة الحدٌ ًّ  ث. صحاب

هذه ثبلثة شروط، نؤتً إلى الشرطٌن اآلخرٌن: فالذهبً رحمه هللا تعالى عّبر بهاتٌن العبارتٌن: سبلمته من 

الشذوذ، سبلمته من العلة. زاد أهل الحدٌث: سبلمته من الشذوذ والعلة. أنا أقول وهللا أعلم حّق العبارة أن تكون 

وسبلمته من العلة. ٌعنى أّن المحدثٌن ٌشترطون خمسة  نقص أهل الفقه رحمهم هللا تعالى سبلمته من الشذوذ

 شروط والفقهاء واألصولٌون ٌشترطون ثبلثة شروط.

ٌُقال:"نقص أهل الفقه واألصول" أقول هذا ألّن هذا الكتاب مإلؾ فى مصطلح أهل  لّما أقول أّن حّق العبارة أن 

ذكر مصطلحات ؼٌرهم تكون استثناء ال الحدٌث فتحرر أواًل مصطلحاتهم، وإن كان هناك حاجة للتؤوٌل أو 

ٌُقال أّن الحدٌث الصحٌح هو: ما دار على عدل متقن واتصل سنده وسلم من  تكون هى األصل، األصل أن 

 الشذوذ والعله وسبلمته من الشذوذ والعلة ال ٌشترطها األصولٌون والفقهاء.

ألّن هذه عبارة ابن دقٌق العٌد، وابن دقٌق  االقتراح وهذا من األدلة على أّن الذهبً رحمه هللا مختصر لكتاب

العٌد ٌدور فى كثٌر من كتبه وأرابه فى نقد السنة على طرٌقة األصولٌٌن وهم الذٌن ال ٌشترطون إال ثبلثة 

وال ٌشترطون الشذوذ والعلة وسٌؤتً معنا إن شاء هللا  -اتصال اإلسناد، عدالة الرواة وضبط الرواة  -شروط 

رح معنى الشذوذ هنا وال معنى العلة، سٌؤتً معنى شرح هذٌن المصطلحٌن بما ٌتضح من تعالى، ال أستعجل ش

الفقٌه أو : هذا الشرح الفرق بٌن منهج المحدثٌن وبٌن منهج األصولٌٌن والفقهاء. ولكّنً هنا اآلن أذكره باختصار

ًّ األصولً إذا كان اإلسناد رواته ثقات واتصل إسناده، صّح عنده الحدٌث مباشرة، أ ّما المحدث فله نظر مبن

على تفكٌكه عن الطرق األخرى للحدٌث، فقد ٌرى فى الحدٌث تفرًدا من أحد الثقات ال ٌقبله معه فإًذا عنده 

الحدٌث اآلن شاذ، أو قد ٌرى من جمعه للطرق أّن أحد الثقات قد خالؾ ؼٌره فٌحكم على رواٌته بالخطؤ، إذاً هذا 

 ى شرح هذٌن المصطلحٌن كما ذكرت، لكّن هذا تلخٌص للفرق بٌن المنهجٌن.اإلسناد لم ٌسلم من العلة وسٌؤت

ٌُصّحح مباشرة وال ٌلتفت إلى الشذوذ أو العلة، والذهبً وابن دقٌق العٌد رحمها هللا  المنهج األصولً الفقهً 

من الفقهاء تعالى أظهرا هنا منهج الفقهاء واألصولٌٌن ال ارتٌاب فٌه، وقد قرره ؼٌرهما كثٌر من العلماء و

والمحدثٌن من ٌنص على الفرق بٌن المنهجٌن. فؤمامنا اآلن ابن دقٌق العٌد والذهبً وابن حجر والبقاعً وابن 

الملقن، بل ومن قبل ابن دقٌق العٌد رحمه هللا تعالى موجود النص على الفرق بٌن المنهجٌن، وهذا فً الحقٌقة 

ى إلى مشكلة من جهتٌن:  أدَّ

  طالب العلم ٌؤخذ فى مصطلح أهل الحدٌث شًٌبا ثّم ٌؤخذ فى دراسته ألصول الفقه الجهة األولى: أّن

ٌُدِرك أّن كّل فن أو كّل علم  وٌصل إلى األصل الثانى وهو السنة فٌؤخذ شًٌبا آخًرا. لكّن األصل هو أن 

 ٌإخذ من أهله.

 

  ًر من المشتؽلٌن بنقد وهو الخطٌر: أّن رأي الفقهاء واألصولٌٌن قد تسرب إلى كثٌ -اإلشكال الثان

 السنة المنتسبٌن إلى الحدٌث، انتقل هذا الرأي بواسطة أمرٌن:

بواسطة بعض المشتؽلٌن أو الجامعٌن بٌن الفقه واألصول وبٌن الحدٌث، فنّصوا على قواعد الفقهاء  -

 بل -عدم اعتبار الشذوذ والعلل  -ونّصوا على اختٌارها وساروا فى نقدهم للسنة على هذه الطرٌقة 

 أحٌاًنا ٌصّرحون بنقد آراء المحدثٌن وبؤّنها ال تصلح وكذا وكذا.



وتسّرب هذا الرأي عن طرٌق موضوعات وجدت فى كتب أهل الحدٌث كما سٌؤتى معنا إن شاء  -

 .المعللهللا تعالى فً 

فٌؤتى مثبًل بعض المإلفٌن فى مصطلح أهل الحدٌث إذا جاء إلى تعارض الوصل واإلرسال أو إلى 

ثقة، اختار منهج الفقهاء واألصولٌٌن: أّن كّل زٌادة فى ثقة مقبولة، أو إذا كان تعارًضا بٌن زٌادة ال

م الرفع مطلًقا.  م الوصل مطلًقا، أو إذا تعارض وقؾ ورفع، قُدِّ  الوصل واإلرسال قُدِّ

فلّما درس طلبة الحدٌث هذه الكتب، حتى أّنه ابتداء من كتب الخطٌب دخلت بعض مباحث 

، فنبلحظ أّن الخطٌب البؽدادي ٌكثر النقل عن الباقبلنً، ونبلحظ فً كتب مصطلح األصولٌٌن

النقل كثًٌرا أو ذكر أراء الفقهاء واألصولٌٌن فى مسابل فى  -فتح المؽٌث مثل   -الحدٌث المطولة 

علوم الحدٌث، ٌنقل عن األمدي عن االسفراٌنً، فتسربت هذه اآلراء إلى كتب مصطلح الحدٌث 

 طبلب. ودرسها ال

وساهم أمر ثالث فى انتشار هذا وهو: سهولة التطبٌق، فالناقد ال ٌحتاج إال إلى النظر فى اإلسناد  -

الذى أمامه، فبل ٌحتاج إلى النظر فى الشذوذ والعلة وجمع الطرق واالختبلؾ والموازنة، فهذا أمر 

ال وإلى النظر فى عسٌر وصعب و كثرت األحادٌث واألسانٌد وكثر النقد فٌإدي ذلك إلى اإلستعج

 اإلسناد الواحد.

فالخبلصة من كبلم الذهبً ٌتكرر فى أذهاننا هذان المنهجان وأّن منهج الفقهاء واألصولٌٌن متمٌز وأّنه مع  

ب إلى الدراسات األصولٌة وأخذ به بعض المشتؽلٌن بالسنة،  وكثر جًدا فى هذا العصر ألّن  األسؾ الشدٌد تسرَّ

السنة قٌل لهم ال تتعرضوا للعلل واالختبلفات، أُدرس االختبلفات التى أمامك، وخاصة  الطلبة المبتدبٌن وطلبة

أّن فٌهم طلبة متخصصٌن فى فنون أخرى وهو الٌستطٌع أن ٌعالج اختبلؾ الطرق بل ال ٌستطٌع بعض 

 المتخصصٌن أن ٌعالج هذا، فكثر جًدا فً الوقت الحالً: إسناده صحٌح، إسناده حسن.

ٌُعرؾ بتصحٌح األسانٌد المطلقة، وكبلمً هذا كبلم مختصر لكن ٌبدو مطّواًل فى شرح هذه  الكبلم على ما

الكلمات للذهبً، لكّنه مختصر بالنسبة لما ٌحتاج إلٌه الموضوع، فبل ٌزال هذا الموضوع بدأ طرقه من قرٌب، 

 تعالى مّمن أصبحوا قنطرة فى وإن كان أبمتنا رحمهم هللا تعالى وعلى رأسهم الذهبً كما سٌؤتً معنا إن شاء هللا

ٌّز به عن كتب المصطلح  وصول آراء المتقدمٌن إلٌنا والتنبٌه علٌها وتحرٌرها فى كتابه هذا، وهذا ما ٌتم

، فإّنه ٌسٌر كثًٌرا على طرٌقة السٌرو المٌزاناألخرى كما سؤذكره فى ٌعض مناسباته أو فى كتبه األخرى مثل 

 الحدٌث فى اشتراط الشروط الخمسة.المتقدمٌن أو على طرٌقة أهل 

هذا مرادي بؤّنه كان حقه أّن ٌقول "ونقص أهل الفقة واألُصول اشتراط سبلمته من الشذوذ ومن العلة"، هنا أمر 

أرٌد أن اذكره بالنسبة لتعرٌؾ الحدٌث الصحٌح أو الشروط الخمسة، لو نبلحظ أّن الشروط الخمسة: األول منها 

الثانً أن ٌكون ضابًطا متقًنا. نؤتً إلى الثالث: اتصال اإلسناد، لَم اشترطوا اتصال أن ٌكون الراوي عداًل و

اإلسناد؟ األمر واضح: خشٌة أن ٌكون الساقط ؼٌر عدل أو ؼٌر ضابط فإًذا نبلحظ أّن هذا الشرط رجع إلى 

 الشرطٌٌن األولٌٌن. 

ذوذ وسبلمته من العلة؟ هذا له سبب: وهو أّن نؤتً إلى الشرطٌن األخرٌٌن : لَم اشترط المحّدثون سبلمته من الش

من منهج المحدثٌن الذى بنوا علٌه نقد السنة هو أّننا مهما وّثقنا الراوي أو أعطٌناه أعلى درجات الثقة إال أّننا 

ٌّن وهو أّننا أو المحّدثٌٌن ال ٌعطونه درجة العصمة، فاحتمال خطبه وارد ولهم كلمات كثٌرة فى  نصل إلى حدٍّ مع

ا ٌجب االعتناء بها وعلمهم أو نقدهم للسنة قابم فى هذه النقطة على هذا األمر وهو أّنهم مهما ٌعطون الراوي هذ

 درجة الثقة فإّنهم ال ٌرفعونه إلى درجة العصمة. 



 إّذا ٌترتب على هذا أّننا نتؤكد أال ٌكون أخطؤ فى حدٌثه هذا، فى كّل حدٌث من أحادٌثه نتؤكد أال ٌكون أخطؤ، 

ا أصل ٌنبؽً أن ٌتقرر فى ذهن طالب العلم لكً ٌجمع أطراؾ مسابل العلم فى ذهنه، نحن نقول اشترطنا وهذ

أي ال ٌكون اإلسناد فٌه طعن، قد ٌقول قابل لَم  -أن ٌكون عداًل وأن ٌكون ضابًطا و أن ٌكون متصل اإلسناد 

علم: أّن الثقة مهما أعطٌناه من درجات زدتم عدم الشذوذ والعلة، لٌكون هذا األمر سببه واضح فى ذهن طالب ال

 الثقة فإّن المحّدثٌن ٌمنعونه من درجة العصمة، فٌقولون ما من شخص إال وقد أخطؤ.

د من سبلمته من  ٌُخطا فى هذا الحدٌث بعٌنه، وهذا معنى التؤكُّ إًذا لّما كان هذا متوقًعا نحتاج أن نتؤكد أًنه لم 

وكما  هج المحدثٌن فى التصحٌح والتضعٌؾ بلػ الؽاٌة فى الدقة واإلتقان.الشذوذ والعلة، ومن هنا نعرؾ أّن من

نعرؾ الخلل ٌؤتً من أي شًء؟ ٌؤتً إّما من التسامح فى بعض الشروط كما هو واقع اآلن من الفقهاء 

واألصولٌٌن ومن تابعهم من المنتسبٌن إلى أهل الحدٌث، وٌؤتً أحٌاًنا من الخلل فى تطبٌق الشروط المتفق 

ٌها، فقد ال ٌتؤكد الباحث من اإلتصال أو من ضبط الرواة أو من عدالة الرواة و أمور أخرى تظهر عل

 بالممارسة. 

مراتب هذا ما ٌتعلق بتعرٌؾ الحدٌث الصحٌح. المسؤلة الثانٌة التى تكلم علٌها الذهبى فى الحدٌث الصحٌح هً: 

 فوضعه الذهبً على ثبلث مراتب: الحدٌث الصحٌح

  .المرتبة األولى: سّماها: المجمع علٌه، ٌعنى ال اختبلؾ بٌن أهل الحدٌث فى صحة هذه األسانٌد 

وسارع الذهبً رحمه هللا من األحادٌث أو األسانٌد التى قال عنها المحدثون أّنها أصح األسانٌد، وهً 

شرٌن إسناًدا وقد مجموعة من األسانٌد أوصلها بعضهم إلى ستة عشرة إسناًدا، وأوصلها بعضهم إلى ع

تكون أكثر من ذلك. ٌقول إمام من المعتبرٌن من أهل النقد فى عصر النقد أّن أصّح إسناد عندي هو 

 وقد ٌكون عنده اختٌاران. -ال ٌمكن أن ٌكون كل االبمة ال ٌجوز هذا  -هذا 

وكما قال بعض  السلسلة الذهبٌةمن هذه األسانٌد: مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه السلسلة تسّمى 

العلماء "إّنما أنت ترفع الستر فتنظر إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم"، منهم من ٌقول: ذكره 

الذهبً، أًٌضا: منصور ابن المعتمر عن إبراهٌم عن علقمة عن عبد هللا ٌعنً ابن مسعود. وإبراهٌم 

ٌر علقمة ابن وقاص اللٌثً هذا هو النخعً اإلمام المعروؾ و علقمة هو ابن قٌس النخعً أًٌضا وهو ؼ

ؾ بهذا عن هذا. وذكر الذهبً رحمه هللا  ؾ بهذا عن هذا أو ُعرِّ ٌشتبه على بعض الباحثٌن وربما ُعرِّ

الفقٌه أحد الفقهاء  -عن سالم بن عبد هللا بن عمر  -اإلمام المعروؾ  -أًٌضا إسناًدا ثالًثا وهو: الزهري 

بن عمر بن الخطاب رضً هللا عنهما. وذكر الذهبً إسناًدا رابًعا عن أبٌه الذى هو عبد هللا  -السبعة 

وهو أبو الزناد عن األعرج عن أبى هرٌرة. أبو الزناد هو عبد الرحمن بن ذكوان واألعرج هو ابن 

 هرمز أحد كبار أصحاب أبً هرٌرة رضى هللا عنه.

من أصّح األسانٌد وقد جمع منها  وهناك كما ذكرت أسانٌد أخرى فً هذه المرتبة مّما قال العلماء أّنها

الذى شرحه فى  التقرٌب العراقً ستة عشر إسناًدا، وجمع األحادٌث التى روٌت بهذه األسانٌد فى كتابه

 النكت. ، وابن حجر رحمه هللا زاد هذه األسانٌد إلى عشرٌن إسناًدا فى كتابه  طرح التثرٌب كتابه

مري عن القاسم ابن محمد بن أبى بكر الصدٌق عن عابشة منهم من ٌقول: القاسم عبٌد هللا بن عمر الع

رضى هللا عنها، ومنهم من ٌقول: أٌوب عن نافع عن ابن عمر. وأسانٌد أخرى. فهذه إًذا المرتبة 

 األولى التً ذكرها الذهبً.

 

 عدم  المرتبة الثانٌة ذكرها الذهبً رحمه هللا: أسانٌد تقل عن الدرجة األولى أو تنزل ٌسًٌرا إّما بسبب

شهرة أحد رواتها كاألولٌٌن أو بسبب ارتكاب بعض رواتها للتدلٌس فان التدلٌس كما سٌؤتً قد أسفر 



حتى فى الثقات. ذكر الذهبى فى هذه المرتبة: معمر عن همام بن منبه عن أبً هرٌرة، معمر اإلمام 

اب أبً هرٌرة عن المعروؾ ولكن أًٌضا له أوهام و شٌخه همام بن ُمنبِّه لٌس مثل األعرج فى أصح

 أبً هرٌرة. وهذه نسخة معروفة تعرؾ بنسخة همام عن أبً هرٌرة ٌروٌها معمر.

 أكثر من مابة وعشرٌن حدًٌثا ساقها اإلمام أحمد فى مسنده وطبعت لوحدها.

ثم من هذه المرتبة: سعٌد بن أبً عروبة عن قتادة عن أنس. وسعٌد أحد الحفاظ لكنه اختلط فى كهولته 

ٌبلػ الخمسٌن عاًما و استمر به االختبلط لكّنه كان قبل االختبلط من الثقات. عن قتادة:  أظن قبل أن

 أحد الحفاظ المعروفٌن من أصحاب أنس ولكنه ٌرتكب تدلٌس وكذلك سعٌد أًٌضا.

فنزلت هذه الرتبة لهذه األسباب االختبلط والتدلٌس وإن كان ما ٌروى بها قد ُنقِّح ولكنه قد أثر فٌها، 

 .ً نظري سبب وضع الذهبى لها فى هذه المرتبة هذا ف

 -وهو اإلمام المعروؾ عبد الملك بن عبد العزٌز بن جرٌج  -وكذلك ذكر فى هذه المرتبة: ابن زرٌج 

عطاء: اإلمام المعروؾ عطاء بن رباح. ر. أًٌضا مدلس مشهور بالتدلٌس عن عطاء عن جاب

عطاء عن جابر رضى هللا عنه، ومثله كذلك ما  والمقصود بهذا ما ٌصرح به ابن زرٌج بالتحدٌث عن

ٌعنى أمثال هذا كثٌر، كما هو الشؤن فى  -ٌصرح به قتادة بالتحدٌث عن أنس. قال الذهبً وأمثال هذا 

 المرتبة التً هً قبلها، بحمد هللا تعالى فً السنة جملة وافرة جًدا من هاتٌن المرتبتٌن.

 

 تعالى ثم بعده: اللٌث وزهٌر، اللٌث ٌعنى اللٌث بن سعد اإلمام  المرتبة الثالثة: قال الذهبً رحمه هللا

 -هذان اإلمامان ٌروٌان عن أبى الزبٌر  الفقٌه المصري المعروؾ وزهٌر و هو ابن معاوٌة الكوفً،

عن جابر. نزلت هذه المرتبة ألسباب، منها: تدلٌس أبً الزبٌر وما قٌل فٌه،  -محمد بن مسلم المكً 

 م فى حفظ أبً الزبٌر. الكبل ومنها أًٌضا

ونزلت بسبب الكبلم فى سماك وحفظه س. ذكر الذهبى فى هذه المرتبة: سماك عن عكرمة عن ابن عبا

وعن رواٌته عن عكرمة وأن فٌها اضطراًبا. وذكر أًٌضا: أبا بكر بن عٌاش عن أبً اسحاق عن 

صدوق هو  -ش متكلم فى حفظه  البراء. وأبو اسحاق أًٌضا ٌرتكب شًٌبا من التدلٌس، وأبو بكر بن عٌا

رحمه هللا. وذكر أًٌضا فى هذه المرتبة: العبلء بن عبد الرحمن عن أبٌه عن أبً هرٌرة، وهذه  -

السلسلة معروفة. أٌضا نزلت بسبب الكبلم فً العبلء، تكلم فٌه بعض األبمة من جهة حفظه وإن لم 

 عند الذهبً إلى المرتبة الثالثة.ٌنزل إلى الضعٌؾ لكّن الكبلم فى حفظه جعل إسناًدا ٌنزل 

وأنبه هنا أّن الذهبً رحمه هللا تعالى قال فً المرتبة األخٌرة: ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. التنبٌه هنا 

هو أّن هذه العبارة توهم أّن األسانٌد األربعة التى ذكرها فى هذه المرتبة هى من أفراد البخاري أو مسلم، ولٌس 

المرتبة الثالثة ما ذكرته من أفراد البخاري ومسلم وما لم أذكره. هذا مراده وإّنما مراده أّنه ٌدخل من فى هذه 

ولٌس مراده أّن كّل ما ذكرته من أفراد البخاري ومسلم، فقد ذكر هو فً هذه المرتبة أربعة أسانٌد منها إسنادان 

اك عن لٌسا من أفراد البخاري وال مسلم فلم ٌخرج البخاري ومسلم بهذٌن اإلسنادٌن شًٌبا وهما إسناد: سم

عكرمة عن ابن عباس، وكذلك إسناد: أبً بكر بن عٌاش عن ابن اسحاق عن البراء. فهذان اإلسنادان لٌسا من 

أفراد البخاري وال مسلم. والحقٌقة لو كان الذهبً رحمه هللا استعاض عنهما بؽٌرهما لكان أولى، لماذا؟ ألّن 

سٌر أعبلم والذهبً رحمه هللا قد نّص فى  نسخه السماك عن عكرمة عن ابن عباس ٌعدها العلماء مضطربة

نّبه على أّنها ال ٌنبؽى أن تصحح  ألّن سماك على شرط مسلم وعكرمة على شرط البخاري، ولكّن سماك  النببلء

تكلموا   -وهذا معنى كبلمه  -عن عكرمة لٌس على شرط واحد منهما، ثّم قال وال ٌنبؽى أن تصحح فإّن العلماء 

وكذلك رواٌة أبً بكر بن عٌاش عن ابن اسحاق عن البراء،  -أي أّنها مضطربة  –ة فى خصوص هذه الرواٌ

 ٌعنى عّدها من المراتب الصحٌحة فٌه شًء.



لو استعاض عنهما الذهبً رحمه هللا بما هو أظهر مثل: سهٌل ابن أبً صالح عن أبٌه عن أبً هرٌرة. هذه من 

بشخص ٌروي عنه البخاري عن عكرمة أو ٌخرج له أفراد مسلم، لو استعاض مثبًل بدل سماك عن عكرمة 

البخاري عن عكرمة مثل أٌوب عن عكرمة عن ابن عباس، فرواٌة سماك عن عكرمة عن ابن عباس لٌست من 

 أفراد البخاري وال من أفراد مسلم وكذلك إسناد أبً بكر بن عٌاش عن أبً إسحاق عن البراء.

هللا تعالى ذكر هذه المراتب الثبلث مجملة وهى قابلة للتفصٌل أًٌضا كذلك أنّبه إلى أمر أّن الذهبً رحمه 

ٌُتكلم فٌه، لٌس فى رواته كبلم ولكن لقلة  وخصوًصا المرتبة األولى والثانٌة قد ٌوجد بٌنها مرتبة هً: إسناد لم 

ها  كبلم مبلزمة التلمٌذ لشٌخه، ولٌس فٌها تدلٌس ولكن لم ٌنصح الرواة بؤنها من أصح األسانٌد، ولٌس فً روات

مطلًقا وال بتدلٌس وال اختبلط وال تكلم فى حفظه ورواته أبمة مشهورون مثل: شعبة عن عبد العزٌز بن صهٌب 

 عن أنس أو كذلك: مالك عن الزهري عن أنس، فهذه مرتبة قد توضع بعد المرتبة األولى و قبل المرتبة الثانٌة.

خ فى ذهن طالب العلم أّن الحدٌث الصحٌح لٌس على : هو أّنه ٌترسالؽرض من هذه المراتبوٌبقى نقطة وهى 

مرتبة واحدة. نحن نقول مثبًل صحٌح البخاري، صحٌح مسلم، لكن لٌس كّل ما فى البخاري على درجة واحدة 

ا من جهة العلة  ًٌ وإن كان  -قد ٌكون فى اإلسناد علة  -من الصحة، أّواًل من جهة الرواة كما هو ظاهر اآلن وثان

لتفت لها، ألّن البخاري أحٌاًنا ٌذكر العلة وٌنّبه علٌها لكنه لم ٌلتفت لها، ولكن مع هذا فالعلة هذه البخاري لم ٌ

المقصود التنبٌه على أّن األحادٌث الصحٌحة لٌست على مرتبة واحدة وهذا صحٌح ة. فأثرت قلٌبًل فى الصح

 وسٌؤتً تقرٌره أًٌضا عند الكبلم على مرتبة الحسن. 

ذا الٌوم، ٌعنً لم أكثر الٌوم من شرح كبلم الذهبً ألّن جزًءا من كبلم الٌوم ذهب كمقدمة وإن هذا الذي عندي ه

 .كان هناك سإال من بعض اإلخوان فلٌتفضل

 

 أسئلة

نعم هذا السإال ٌتكرر كثًٌرا، األخ ٌسؤل: إذا كان هذا منهج المحدثٌن فى اشتراط الشذوذ والعلة أو كثر  -

العصور المتؤخرة أنا مثبًل أحتاج إلى بٌان واألمر ٌحتاج إلى أكثر من هذا، ؼٌابهما فً نقد السنة فً 

ٌحتاج إلى بٌان أثر هذا الؽٌاب فى تصحٌح السنة، ٌحتاج إلى كبلم كثٌر، وقد ذكرت قبل قلٌل األسباب 

التى أدت إلى ؼٌاب هذٌن الشرطٌن وهو: اشتؽال كثٌر من المحدثٌن أو الجمع بٌن الفقه والحدٌث 

ضعؾ التخصص فى المتكلمٌن فً السنة من هذه الجهة وتشبعهم ببعض آراء الفقهاء بحٌث 

ٌُضرب المثال فً هذا بابن حزم وابن القطان، فابن حزم رحمه هللا له آراء فً نقد السنة  واألصولٌٌن و

ومن األسباب وهو سبب مهم: دخول بعض آراء الفقهاء ن. شطحت كثٌرة عن آراء المحدثٌن

 كما ذكرت إلى كتب المصطلح، وسٌؤتً التنبٌه علٌها فً مواضعها إن شاء هللا تعالى.واألصولٌٌن 

 

ٌُطلق على إسناد  - نعم بالنسبة ألصح األسانٌد نعم قال بعض العلماء رحمهم هللا تعالى بؤنه ال ٌنبؽى أن 

ك البن بؤنه أصح األسانٌد، و لعلك أو لعل السابل ٌشٌر إلى كبلم الحاكم رحمه هللا أو أظنه كذل

الصبلح، لماذا ٌقول هذا؟ ألنه فى الحقٌقة ٌحتاج األمر إلى صبر، ٌعنى إذا قلنا أّن هذا اإلسناد أصّح 

ثّم فً الذي  -ٌقولون هذا  -األسانٌد ٌنبؽى أن ننظر فً هذا الرجل ومن هو فى طبقته فى الدنٌا كلها 

لعلماء عن أصّح األسانٌد مطلًقا بؤصّح بعده ثم فً الذي بعده وهكذا، لكن فً هذا الكبلم ولهذا اعتاض ا

، "األسانٌد عن أهل البلد الفبلنً هذا رتبه الحاكم:" أصّح أسانٌد المكٌٌن كذا وأصّح أسانٌد المدنٌٌن كذا



وبعضها ٌعود إلى أصح األسانٌد مطلقة هكذا وبعضها ٌعود إلى أصّح األسانٌد عن أبً بكر وأصّح 

انٌد عن جابر أًٌضا. وذكروا فً مقابل هذا أوهى األسانٌد لكن هذا األسانٌد عن أبً هرٌرة وأصّح األس

سٌؤتً فى الضعٌؾ. لكن نقول دابًما بالنسبة لمصطلحات األحادٌث نحن ال نبتكر، محدود االبتكار 

عندنا، ال ٌنبؽى أن نبتكر لكن نحن نسبر عمل األولٌٌن، عمل المتقدمٌن، فالمتقدمون تكلموا فً أصّح 

فابدة مطلًقا من أن نقول ال ٌنبؽً أو ٌنبؽً، إّنما علٌنا أن نعلل ونفسر و نجمع كبلمهم األسانٌد فبل 

 ونرتبه، هذا هو المهم. 

 

فالمحدثون أحمد وابن معٌن واسحاق ابن راهوٌة والبخاري و أبو زرعة تكلموا ونّصوا على أصّح 

هى السبر والجمع وال فابدة من أن األسانٌد وقد ٌكون لئلمام أكثر من اختٌار كما ذكرت، فإًذا مهمتنا 

 نقول ٌنبؽً أو ال ٌنبؽً.

 نكتفً بهذا فى درس الٌوم، سبحانك اللهّم وبحمدك نستؽفرك ونتوب إلٌك وصلى هللا و سلم على نبٌنا محمد.

 

وصحبه أجمعٌن، بسم هللا الرحمن الرحٌم الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد وعلى آله 

نؤخذ مبحث  -هللا تعالى إن شاء -أخذنا فً درس األمس الحدٌث الصحٌح تعرٌفه ومراتبه وفً درس الٌوم  وبعد

الحسن أو ما نستطٌع منه فقد أطال فٌه الذهبً رحمه هللا تعالى، وتكلم فٌه عن عدد من األمور، منها: أّنه ذكر 

ماء، وذكر فً أثناء ذلك االعتراضات علٌها والمآخذ أو أشار إلى التعارٌؾ السابقة للحسن من قبل عدد من العل

 االعتراضات والمآخذ، وذكر أًٌضا تعرٌفه المختار ذكره بعبارات مختلفة فمن التعارٌؾ السابقة للحدٌث الحسن. 

لى وجه الذهبً قال قبل ذلك: "فً تحرٌر معناه اضطراب" والتحرٌر معناه: اإلحكام أو الدقة، ٌعنً فً تعرٌفه ع

الدقة اضطراب. قال الخطابً رحمه هللا تعالى:"هو ما ُعِرؾ مخرجه واشتهر رجاله وعلٌه مدار أكثر الحدٌث 

وهو الذي ٌقبله أكثر العلماء وٌستعمله عاّمة الفقهاء"، هذا تعرٌؾ الخطابً واعُترض علٌه بؤّن هذا التعرٌؾ 

لتعرٌؾ لكً ٌكون على صناعة الحدود والتعرٌفات لٌس على صناعة الحدود والتعرٌفات، ومرادهم بذلك أّن ا

أن ٌكون جامًعا لمعانً الحسن مثبًل أو لمعنى وأن ٌكون مانًعا من دخول ؼٌر الحسن فٌه، واعترضوا على كبلم 

ٌُقال فٌه ذلك، فإذا لم ٌنفصل الصحٌح عن الحسن. ثّم  الخطابً أو على تعرٌؾ الخطابً بؤّن الصحٌح ٌمكن أن 

كان الخطابً ٌعرؾ  -أي معنى كبلمه  -ن هذا اإلٌراد أو هذا االعتراض بؤن قال: "لكن لّما أجاب الذهبً ع

الحدٌث الحسن فإّن مراده بذلك ما لم ٌبلػ مرتبة الصحٌح"، فكؤّن هذا إجابة عن كبلم أو عن االعتراض على 

ل من نّوه به وأّول من خّص الخطابً. وذكر الذهبً أًٌضا تعرٌؾ الترمذي للحدٌث الحسن وذكر أّن الترمذي أوّ 

فه بؤّنه حسن، ما هو هذا النوع؟!  النوع الذي عرَّ

ٌُروى  -معنى كبلم الترمذي ذكره الذهبً -قال:  ٌَسلم راوٌه من أن ٌكون متهًما وأن ٌسلم من الشذوذ وأن  "أن 

منها قول بعضهم لكن  -ال أطٌل بها -نحُوه من ؼٌر وجه"، وهذا تعرٌؾ الترمذي أًٌضا علٌه اعتراضات منها 

ٌَسلم راوٌه من أن ٌكون متهًما، هذا أًٌضا شرط فً الصحٌح"، ومنها ما ذكره الذهبً وهو أّنه قال:  "إّن قوله أن 

"ٌشكل علٌه أّنه ٌقول فً بعض األحادٌث حسن ؼرٌب ال نعرفه إال من هذا الوجه مع أّنه قال: وأن ٌروى نحوه 

 الذهبً. من ؼٌر وجه" وهذا االعتراض لم ٌجب علٌه



ٌُقال  ٌُقال "أن ٌسلم راوٌه من أن ٌكون متهًما"، مثل هذا ال  بالنسبة لبلعتراض األول الجواب عنه سهل وهو أن 

ٌُقال فٌه أّنه ثقة، أّما إذا قٌل: لٌس بمتهم فمعناه أّنه ضعٌؾ ولكن لٌس  فً راوي الصحٌح، راوي الصحٌح 

رحمه هللا، وأّما قوله:"وأن ٌروى  -لكذب فهذا مراد الترمذي بمتهم، ومعنى لٌس بمتهم ٌعنً أّنه لٌس متهًما با

نحوه من ؼٌر وجه مع قوله حسن ؼرٌب ال نعرفه إال من هذا الوجه" أجاب عنه ابن رجب رحمه هللا فً شرح 

ٌُروى نحُوه من ؼٌر وجه" فهموا  العلل وأطال فً ذلك فإّنه قال: "فهم كثٌر من الناس من قول الترمذي "وأن 

 بد أن ٌكون حدًٌثا مثله، ولٌس هذا مراده وإّنما مراده التوسع فً قوله من ؼٌر وجه فقد ٌكون هذا الوجه أّنه ال

قول صحابً وقد ٌكون علٌه العمل من أكثر أهل العلم"، وأشار ابن رجب رحمه هللا إلى أّن الترمذي  كبلمه هذا 

ٌُحتج ب ه، فإّن الشافعً رحمه هللا ذكر عدًدا من األمور شبٌه بكبلم الشافعً فً اشتراط الحدٌث الُمرَسل لكً 

 ٌعتضد بها الُمرَسل. هذا تعرٌؾ الترمذي.

ثّم ذكر الذهبً رحمه هللا تعرٌؾ ابن الجوزي ولم ٌسمه فقال "وقٌل الحسن ما ضعفه محتمل وٌسوغ العمل به" 

 -ا االعتراض قد ُسبِق به الذهبً ألّن هذ -ثّم قال الذهبً رحمه هللا معترًضا على هذا التعرٌؾ ناقبًل عن ؼٌره 

فقال: "هذا أًٌضا لٌس مضبوًطا بضابط ٌتمٌز به الضعؾ المحتمل"، وهذا االعتراض شبٌه باالعتراض على 

كبلم الخّطابً ٌعنً أّنه لٌس على صناعة الحدود والتعرٌفات فما هو الضعؾ المحتمل، ٌعنً حتى إذا بلؽه 

 الحدٌث قلنا إّنه حدٌث حسن.

ة تعرٌفات، ثّم ختم الذهبً نقوله عّمن سبقه بتعرٌؾ ابن الصبلح، ابن الصبلح ماذا فعل؟ قّسم الحسن هذه ثبلث

 قسمٌن:

  القسم األول: قال عنه "ما ال ٌخلو سنده من مستور لم تتحقق أهلٌته لكنه ؼٌر مؽفل وال خطاء وال متهم

 وٌكون المتن مع ذلك عرؾ مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به"

 ى كبلم ابن الصبلح رحمه هللا هذا أّنه حدٌث الرجل الضعٌؾ الذي لم ٌتهم بكذب ٌعنً لٌس ومعن

بمتروك وال بمتهم بالكذب وال بكذاب، ونحن نعرؾ الذٌن أخذوا منكم بعض علم الجرح والتعدٌل من 

لتعدٌل أهم مسابل علم الجرح والتعدٌل أّن األبمة رحمهم هللا وضعوا للرواة مراتب مجموعها للجرح وا

جمًٌعا اثنتا عشرة مرتبة: ست للتعدٌل وست للتجرٌح أو للجرح، ومنها أربع مراتب من التاسعة إلى 

األخٌرة هذه للرواة الذٌن اشتد ضعفهم أو اتهموا بالكذب أو ُعِرفوا بالكذب وَوْضع الحدٌث، فهإالء 

ٌث مثل هذا الضعٌؾ الذي الذٌن فً هذه المرتبة ال ٌعتضد حدٌثهم ٌقول ابن الصبلح رحمه هللا، حد

ٌعتضد إذا عرؾ مثله أو جاء مثله من وجه آخر اعتضد به وقد قال ابن الصبلح رحمه هللا إّن كبلم 

الترمذي أو تعرٌؾ الترمذي السابق للحسن ٌتنزل على هذا النوع من الحسن، وما قاله ابن الصبلح 

الذي حرره، وبعد ابن الصبلح رحمه  رحمه هللا لٌس ببعٌد، ٌعنً قرٌب من كبلم الترمذي هذا القسم

هللا أخذ الناس بكبلمه عندهم هذا النوع من الحسن سّماه ابن حجر رحمه هللا، أضاؾ له كلمة "ؼٌره" 

 الحسن لؽٌره لماذا الحسن لؽٌره؟! ألّن حسنه جاء من وجه آخر أو من ؼٌره من خارج اإلسناد.

 ن راوٌه مشهوًرا بالصدق واألمانة لكّنه لم ٌبلػ القسم الثانً الذي ذكره ابن الصبلح قال: "أن ٌكو

درجة رجال الصحٌح لقصوره عنهم فً الحفظ واإلتقان، وهو مع ذلك ٌرتفع عن حال من ٌعد تفرده 

 منكًرا مع عدم الشذوذ والعلة".

الحظ أّنه فً القسم األول لم ٌشترط عدم الشذوذ والعلة ولكن هذا أمر معروؾ، لم ٌشترطه فً األول 

لكن هذا أمر معروؾ، ألّنه إن كان سٌشترطه فً القسم الثانً وهو أعلى أو إذا كان اشترطه فً 



قال فً  الصحٌح وهو أعلى فاشتراطه فً الحسن الذي هو األدنى مرتبة اشتراطه من باب أولى. إذا

الثانً أن ٌكون راوٌه اشتهر بالصدق والعدالة ولكنه لم ٌبلػ درجة رجال الصحٌح لقصوره عنهم فً 

الحفظ واإلتقان وهو مع ذلك ٌرتفع عن حال من ٌعد تفرده منكًرا، ٌعنً ٌرتفع عن الضعٌؾ الذي سبق 

بلح ٌعد تفرده منكًرا وإنما فً القسم الثانً ألّن الضعٌؾ الذي فً القسم الثانً إذا تفرد قال ابن الص

ن ألّنه اعتضد، هذا معنى كبلم بن الصبلح رحمه هللا، وأضاؾ مع عدم الشذوذ والعلة.  ُحسِّ

إًذا لو أخذنا القسم الثانً هذا ذكر ابن الصبلح أّن كبلم الخطابً ٌتنزل علٌه فإّن الخطابً لم ٌذكر االعتضاد فدّل 

لّما كان ٌعرؾ الحسن فإن راوٌه قد قصر قلٌبًل عن الصحٌح هذا اختٌار على أّن الُحْسن جاء من نفس اإلسناد، و

 ابن الصبلح رحمه هللا.

مشى الناس أًٌضا على هذا وحرر تعرٌفه  -كما ذكرت قبل قلٌل فً القسم األول  -بعد ابن الصبلح رحمه هللا 

لصحٌح: "أن ٌروٌه عدل تام ابن حجر رحمه هللا بؤن وضع تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح بتمامه، إال أّنه قال فً ا

الضبط" وهنا قال: "أن ٌروٌه عدل خفٌؾ الضبط" بالنسبة للقسم الثانً من أقسام الحسن هنا عند ابن الصبلح 

ٌّر فٌه بالنسبة لدرجة الراوي، ألّننا  الذي ذكره الذهبً حرره ابن حجر رحمه هللا بتعرٌؾ ربطه بالصحٌح وؼ

ٌعنً أكثر كبلمه على الراوي بؤّنه مشهور بالصدق واألمانة ولكنه قصر نبلحظ أّن هذا التعرٌؾ البن الصبلح 

حفظه فاعتاض ابن حجر رحمه هللا عن هذا بكلمة خفٌؾ الضبط وأضاؾ إلٌه اتصال اإلسناد، ألن ابن الصبلح 

 رحمه هللا لم ٌضؾ، ألّنه معروؾ وألّنه إن كان ٌشترط مثل هذا فً الصحٌح ففً الحسن من باب أولى.

لتعارٌؾ التً سبقت الذهبً رحمه هللا وعرفنا أّن الناس بعد ابن الصبلح ساروا على طرٌقته وعلى اختٌاره هذه ا

ٌّما بعد أن حرر ما قال ابن الصبلح حرره ابن حجر بتعرٌؾ مختصر أو بتعرٌفٌن مختصرٌن. والذهبً  وال س

فً األّول أّن فً تحرٌر معناه  رحمه هللا ٌقول وعلى تعرٌؾ ابن الصبلح أّن هذا علٌه مإاخذات وقد قال

 اضطراب ٌعنً أّنه لٌس هناك تعرٌؾ سالم من االعتراض.

؟ هناك سببان تعرٌف الحدٌث الحسن ٌكون فً معناه اضطراب ما الذي جعلوأحب بعد هذا العرض للتعارٌؾ 

 ظاهران:

 :مة، هو أّن المإلفٌن فً وهذا السبب أرجو أن نبلحظه ألّنه سٌدخل معنا فً مصطلحات قاد -هو  السبب األّول

المصطلح حرصوا على تطبٌق قواعد المنطق على علم المصطلح فؤرادوا أن ٌكون كل مصطلح من 

المصطلحات له تعرٌؾ جامع مانع، ونحن نعرؾ أّن هذا ال ٌتهٌؤ كثًٌرا، وسؤذكر فً المصطلحات القادمة أّن 

ٌس من مقصودهم وضع مصطلحات محددة، هذا لٌس من ؼرض المحدثٌن وأّنهم ٌناوبون بٌن المصطلحات ول

فلهذا ِحْرص المحدثٌن أو الذٌن كتبوا فً المصطلح على أن ٌكون للحسن تعرٌؾ جامع مانع على طرٌقة الحدود 

والتعرٌفات جعل كل هذه التعارٌؾ علٌها مإاخذات، ولهذا الذهبً رحمه هللا لما تحرر من هذه المسؤلة رجع إلى 

فالذهبً رحمه هللا اختار فً تعرٌؾ الحدٌث الحسن أو ذكر فً اختٌاره هنا لتعرٌؾ أحد التعرٌفات المنتقدة، 

الحدٌث الحسن ثبلث عبارات لو تؤملناها وجدناها ال تصلح على طرٌقة الحدود والتعرٌفات وأّنه فً بعضها 

ؼم أّنه لٌس ر -رجع إلى كبلم ابن الجوزي: "ما فٌه ضعؾ محتمل" ولهذا فإّن تعرٌؾ ابن الجوزي رحمه هللا 

 على طرٌقة الحدود والتعرٌفات، إال أّنه قرٌب الفهم سهل التطبٌق لهذا رأٌت بعض الباحثٌن ٌختار هذا التعرٌؾ.

ننظر اآلن فً كبلم الذهبً بعد أن عرفنا التعارٌؾ التً قٌلت قبله والتً ذكرها ولم أطل فً شرح المإاخذات 

فً  -المصطلح، ننظر اآلن فً اختٌار الذهبً، الذهبً ٌقول واالعتراضات والردود ألّن هذا مذكور فً كتب 

"الحسن ما ارتقى عن درجة الضعٌؾ ولم ٌبلػ درجة الصحة"، لٌس  -أي الذهبً  -فؤقول  -معرض اختٌاره 



هذا بتعرٌؾ وإّنما هذا وصؾ للحدٌث الحسن ألّنك لكً تعرؾ الحدٌث الحسن علٌك أن تعرؾ الحدٌث الصحٌح 

ًفا، لكن كبلمه وعلٌك أن تعرؾ ال حدٌث الضعٌؾ وعلى صناعة الحدود والتعرٌفات ال بد أن ٌكون التعرٌؾ ُمعرِّ

 هذا صحٌح.

ننظر اآلن فً تعرٌفه الثانً: قال: "وإن شبت قلت: الحسن: ما سلم من ضعؾ الرواة"، وهذا أًٌضا ال ٌصلح 

ط فٌه أن ٌسلم من ضعؾ الرواة على صناعة الحدود والتعرٌفات باعتراؾ الذهبً، ألّن الصحٌح أًٌضا ٌشتر

ولذلك قال الذهبً: "فهو حٌنبذ داخل فً قسم الصحٌح"، فهذا تسلٌم منه بهذا االعتراض وقال الذهبً الكلمة 

األخٌرة هذه "وقد قلت لك إّن الحسن ما قصر سنده قلٌبل عن رتبة الصحٌح وسٌظهر لك بؤمثلة". إًذا الذهبً 

ا لشروط صناعة رحمه هللا فً اختٌاره هذا لتعرٌؾ  ًٌ الحدٌث الحسن تخلص من قضٌة أن ٌكون التعرٌؾ مستوف

 الحدود والتعرٌفات.

الخبلصة: فً نظري أّن تعرٌؾ ابن الجوزي وكذلك ما اختاره الذهبً ٌصلح أن نؤخذ منه تعرًٌفا للحدٌث الحسن 

أوقع فً نفس الناظر  نعم أذكر التعرٌؾ الذي فً نظري تعرٌؾ الحدٌث الحسن: هو ما فٌه ضعؾ -لذاته ولكن

فً الحدٌث أّنه لم ٌبلػ درجة الصحٌح ولم ٌصل إلى أن ٌوصؾ بالضعؾ. فً تصّوري أو فً نظري هذا 

مؤخوذ من كبلم ابن الجوزي، قال ابن الجوزي: "ما فٌه ضعؾ محتمل وٌسوغ العمل به". ضعؾ أي أنزله عن 

ى كبلم الذهبً ما ارتقى عن درجة درجة الصحٌح، محتمل أي رفعه عن درجة الضعٌؾ. وكذلك هو معن

 الضعٌؾ ولم ٌبلػ درجة الصحة.

إًذا نقول إّن الحسن هو ما وقع فً نفس الناقد أّنه لم ٌبلػ درجة الصحة بسبب ضعؾ فٌه لكن لم ٌستحق أن 

ٌوصؾ بؤنه ضعٌؾ. وأحب أن أشٌر هنا إلى إّن ابن الصبلح رحمه هللا وكذلك بان حجر واشتهر بعد ذلك كثًٌرا 

"ما رواه  -وهذا كبلم ابن حجر  -هم ٌجعلون القصور الذي فً الحسن هو فً درجة الراوي بؤنهم ٌقولون أنّ 

الراوي خفٌؾ الضبط بسند متصل وال ٌكون شاًذا وال معلبًل". أحب أن أضٌؾ هنا إلى أّن نزول الحسن عن 

ً الؽاٌة وفٌها ثقات أثبات، وفً لٌس خاًصا بدرجة الرواة فهناك أحادٌث رواتها ف -فً نظري  -درجة الصحٌح 

نظري أّن أحادٌثهم تنزل عن درجة الصحٌح متى تطرق إلٌها التعلٌل من جهة ما، قد ٌكون النقطاع ٌسٌر فً 

 اإلسناد أو شبه انقطاع، سٌؤتً معنا.

ح وأهم من ذلك تطرق التعلٌل سٌؤتً معنا المعلل لكن من العلل ما تكون قوٌة ولكن أمكن الجواب عنها وصُ  حِّ

الحدٌث ومع هذا فهذه العلة مع تصحٌح الحدٌث قد أثرت فٌه قلٌبًل، وابن حجر رحمه هللا قد أشار لهذا فً كبلمه 

على بعض األحادٌث التً فٌها شًء من العلل وأخرجها البخاري وذكر العلة فقال ابن حجر وهذا ٌنّببك أّن 

فٌنزل أحٌاًنا الحدٌث الصحٌح لٌس بسبب فقط وهذا الكبلم حق،  -الحدٌث الصحٌح لٌس على مرتبة واحدة 

درجة الرواة وإّنما قد ٌنزل بسبب شبهة انقطاع بسبب علة، ٌعنً لٌس فقط بسبب الشرط الثانً وإّنما قد ٌكون 

فً الشرط الثالث وقد ٌكون فً الشرط الرابع أو فً الشرط الخامس سٌؤتً معنا قضٌة التفرد، وأّنه أحٌاًنا ٌتردد 

ذا صححناه مع شًء من التردد فهذا ٌصح وصفه بؤّنه حسن وهذا قلته اجتهاًدا ولم أسمعه ٌعنً، أو لم فً التفرد إ

أَر أحًدا قاله فإن كان هذا صواًبا فالحمد هلل وإن كان خطؤ فؤستؽفر هللا تعالى، لكّنً تؤّملت بعض األحادٌث 

نقد، مثل التوجه لنقد الرواة إذا خّؾ ضبطه فوجدت أّنها مع تصحٌحها قد توجه إلٌها نقد ما لم ال ٌكون هذا ال

وقلنا إّن حدٌثه حسن لم ال ٌكون مثل هذا فً بقٌة الشروط هذا الذي فً نظري أو فً تصّوري عن الحدٌث 

الحسن أّنه إذا جاء الباحث إلى حدٌث ورأى فٌه ضعًفا ما أو رأي فٌه ضعًفا ٌسًٌرا إّما فً أحد رواته أو فً 

العلة وَدَفع العلة، فإّنه ٌصّح فً هذه الحال أن ٌوصؾ بؤّنه حسن أّما لو كانت العلة لم اتصال اإلسناد أو فً 

ٌمكن دفعها وقامت العلة فهذا ٌضّعؾ كما ٌضّعؾ، ٌعنً هذا نزل عن درجة الحسن إلى الضعٌؾ هذا ما فٌه 

 إشكال كما سٌؤتً فً الحدٌث المعلل.



إًذا هذا تعرٌؾ الحدٌث الحسن الذي هو الحسن لذاته ونؤتً إلى الحدٌث الحسن لؽٌره وهو الذي قال الذهبً 

رحمه هللا إّن الترمذي هو أّول من نّوه به، واألمر كما قال ٌنبؽً أن نعرؾ هذا فإّن هذا النوع من الحدٌث لم 

ود فً كبلمهم لكّن هذا النوع أّول من نّوه به ٌكن األّولون ٌصفونه بؤّنه حدٌث حسن، نعم النوع الثانً موج

الترمذي، لذا قال الذهبً رحمه هللا: "أّما الترمذي فهو أّول من خّص هذا النوع باسم الحسن"، وذكر أّنه ٌرٌد به 

 كذا. وما درجته عند األولٌن؟

بح الضعؾ هو حدٌث ضعٌؾ ولكن لكونه اعتضد أو كثرت طرقه أو وافق عمبًل أو وافق قول صحابً فؤص

محتمبًل وإال فهو ضعٌؾ، وكونه أطلق علٌه اسم الحسن فهذا اصطبلًحا بعد أن عرفنا ما المراد بالحسن هنا إذا 

ٌّر  ٌّر هذا من األمر شًٌبا وال ٌؽ ٌّر من األحكام شًٌبا ٌعنً كوننا سّمٌناه حسًنا ال ٌؽ الحكم واحد. المصطلحات ال تؽ

ث الضعٌؾ وهذا أمر ال بد أن ننتبه له وَقّل من ٌنّبه علٌه وإن كان نّبه من الحكم شًٌبا، وأّن حكمه حكم الحدٌ

علٌه مثل بن القّطان ونّبه علٌه ابن حجر ونقل كبلم بن القّطان وقال إّنه حسن رابق أو ما أظن منصًفا ٌؤباه، 

ضد به ظاهر ومعنى كبلم ابن القطان أّن مثل هذا النوع ٌعمل به فً فضابل األعمال للترؼٌب والترهٌب ٌع

القرآن وهذا هو حال الحدٌث الضعٌؾ. أعود إلى هذه النقطة وهو أن تسمٌته بالحدٌث الحسن ال ٌؽٌر من األمر 

 شًٌبا.

 :ًكما ذكرته  -الذي جعل الحدٌث الحسن أو تعرٌؾ الحدٌث الحسن فً تحرٌر معناه اضطراب هو  السبب الثان

بمة، فؤكثر استخدامهم تقسٌم الحدٌث إلى قسمٌن صحٌح وضعٌؾ، قلة استعمال هذه اللفظة فً كبلم األ -قبل قلٌل 

نعم هناك كلمات للشافعً وللبخاري والبن المدٌنً ولبعض العلماء بوصؾ اإلسناد أو وصؾ األحادٌث بؤّنها 

حسنة ٌقولون عن الحدٌث بؤّنه حسن لكّن هذا لٌس بالكثٌر ولم ٌتحرر معناه عندهم ألّنهم ٌصفون به األحادٌث 

جعل فً  -ٌعنً لم ٌتكلم به األّولون كثًٌرا  -حٌحة بل فً ؼاٌة الصحة، فإًذا كون هذا المصطلح جدٌد الص

 تحرٌر معناه اضطراب. وقد ٌقول قابل ما عّرفتم به الحدٌث الحسن هذا أٌن موضعه عند األّولٌن؟

وما هو فً أدنى درجاته  موضعه عند األّولٌن ما هو فً أعلى درجاته كما سٌؤتً معنا بعضهم ٌلحقه بالصحٌح

أو فً وسطه كذلك ٌلحق بالضعٌؾ، ولهذا لّما قال بعض العلماء أّن اإلمام أحمد ٌعمل بالحدٌث الضعٌؾ قال ابن 

تٌمٌة رحمه هللا لٌس الضعٌؾ الذي هو قسٌم الصحٌح والحسن القسمة الثبلثٌة، وإّنما هو الضعٌؾ قسٌم للصحٌح 

عض الضعٌؾ الذي تصفونه أنتم بؤنه حسن، فمعرفة المصطلحات وما ٌعنً أّنه ٌعمل ببعض ما فٌه ضعؾ ب

ٌقصد من المصطلح و تنزٌل كبلم العلماء، ما ٌصح أن ٌنزل كبلم إمام على مصطلح إمام آخر أو كبلم األبمة 

على مصطلحات حادثة هذا سٌؤتً معنا إن شاء هللا تعالى التنبٌه علٌه فً القواعد التً وعدت أن أذكرها فً 

ٌة الدروس سؤخصص بعض األٌام  لقواعد عامة فً دراسة المصطلح تفٌد الطالب إن شاء هللا وتفٌد األستاذ نها

 وفٌها بعض الفابدة.

 :ذكره الذهبً رحمه هللا تعالى وهو أّن الحدٌث الحسن متجاذب، أي تتجاذبه الصحة وٌتجاذبه  السبب الثالث

ذ للحسن قاعدة تندرج كل األحادٌث الحسان فٌها فؤنا على إٌاس الضعؾ، فقال الذهبً رحمه هللا "ثّم ال تطمع بؤنّ 

من ذلك، فكم من حدٌث تردد فٌه الحّفاظ هل هو حسن أو ضعٌؾ أو صحٌح، بل الحافظ الواحد ٌتؽٌر اجتهاده 

فً الحدٌث الواحد فٌوًما ٌصفه بالصحة وٌوًما ٌصفه بالحسن ولربما استضعفه، وهذا حق فإّن الحدٌث الحسن 

فه الحافظ على أن ٌرقٌه إلى رتب الصحٌح فبهذا االعتبار فٌه ضعؾ ما، إذ الحسن ال ٌنفك عن ضعؾ ٌستضع

 ما ولو انفك عن ذلك صح باتفاق".

هذه األسباب الثبلثة قد ذكرها ٌعنً أشار إلٌها الذهبً رحمه هللا تطلب حدٌث ٌنطبق على صناعة الحدود 

والتعرٌفات كون هذا المصطلح جدٌد، األمر الثالث هو هذا وهو أّن الحسن فً مرتبة بٌن مرتبتٌن ٌتجاذبه 



إلى اجتهاد الناظر وقد قلت أكثر من الصحة وٌتجاذبه الضعؾ ولهذا أقول: إّن الحكم بؤّن الحدٌث حسن مرّده 

مرة بؤّن المشكلة عندنا لٌست فً تحرٌر المصطلح وفً تحرٌر القواعد وإّنما الشؤن فً تطبٌق القواعد، الخلل 

عندنا فً تطبٌق القواعد نعم هناك خلل ٌؤتً من جهة تحرٌر القواعد كما مّر معنا باألمس فً تعرٌؾ الحدٌث 

اء قد سرى إلى عمل كثٌر من الباحثٌن وكثٌر من األبمة الذٌن اشتؽلوا بنقد السنة الصحٌح، وإّن تعرٌؾ الفقه

وكثٌر من الباحثٌن، إًذا هذا خلل فً تحرٌر القاعدة أو فً القاعدة التً ٌسٌر علٌها الناس، هنا خلل لكن هذا 

ٌُقال بدرجة أكبر فً األحادٌث التً حّسنت، فمجرد النظ ر فً اإلسناد وأن راوٌه الخلل أًٌضا قد سرى ٌمكن أن 

خفٌؾ الضبط أو مختلؾ فٌه أو كذا وضعوا حكًما مطرًدا بؤّن حدٌث مثل هإالء حسان، فكّل ما مّر َمن هو بهذه 

نت آالؾ األحادٌث أو آالؾ األسانٌد بهذه الطرٌقة، وإذا كان فً الصحٌح اشترط عدم  الدرجة حّسنوا حدٌثه فُحسِّ

 ولى.الشذوذ وعدم العلة فالشرط هنا أ

قد نبهت أكثر من مرة أّن راوي الحدٌث الحسن خفٌؾ الضبط، من أٌن خؾ ضبطه أصبًل؟ من أٌن عرفنا أّنه  

خفٌؾ الضبط؟ إّنما هو بمخالفته للثقات لما ٌنفرد به، فإًذا سبب ضعفه عاد مرة أخرى أو عادوا إلٌه مرة أخرى 

كما ذكرت قبل  -ما أّن تعرٌؾ الحدٌث الحسن اشتهر فقّووه، فالخلل فً أحادٌث أمثال هإالء ٌكثر جًدا وال سٌّ 

بؤّن الفارق بٌنه وبٌن الصحٌح هو خفة الضبط أو الضبط، فهذا تام الضبط وهذا خفٌؾ الضبط، ثّم انضم  -قلٌل 

إلى ذلك أّنهم ال ٌراعون الشذوذ والعلل فكثرت األحادٌث الحسان وأمور أخرى أٌّضا انضمت إلى ذلك، أٌّضا 

بب الوحٌد، منها عدم مراعاة االتصال واالنقطاع لكن هذا ٌدخل فً عموم نقد السنة وهو عدم لٌس هذا الس

، ٌوجد من إخواننا المحاضرٌن  -اإلحكام وعدم اإلتقان وهذا ٌحتاج إلى شرح وٌحتاج إلى أمثلة ألّن الناس ال

الفبلنً أو حّسن الحدٌث الفبلنً ٌقول مثبًل: مثل ماذا؟ ٌحتاج إلى ضرب أمثلة بؤّن هذا مثل فبلن صّحح الحدٌث 

ولم ٌراِع الشرط مع أّنه معترؾ به لكن لم ٌراعه عند التطبٌق، أو أّنه ؼٌر معترؾ به فخالؾ حكُمه حكم 

 األّولٌن، وهذا مكانه إن شاء هللا تعالى فً موضوع دراسة األسانٌد. 

 . هذا ما ٌتعلق بالقضٌة األولى فً الحدٌث الحسن وهً المتعلقة بتعرٌفه

لكن أحب أن أفرغ من المسؤلة الثانٌة التً تعرض لها الذهبً وهً أن بعض العلماء رحمهم هللا تعالى كابن 

المدٌنً والبخاري أحٌاًنا، وأكثر منها الترمذي أّنه ٌصؾ الحدٌث الواحد بؤّنه حسن صحٌح وكّل عمل األبمة كما 

حسن حتى أّن الترمذي نفسه رحمه هللا فصل قبل قلٌل على التفرٌق بٌن التعرٌؾ على فصل الصحٌح عن ال

بٌنهما أو عرؾ الحسن بتعرٌؾ خّصه به فكٌؾ ٌجمع فً كلمة واحدة أو فً وصؾ حدٌث واحد بهذه الجملة 

هذا الموضوع، ٌعنً كثر الكبلم حوله وفً نظري أّنه ٌعنً كان من المفترض أن ال ٌطال فٌه الكبلم وقد أجاب 

 حمه هللا بعضها، ذكر اثنٌن وردهما:العلماء بؤجوبة ذكر الذهبً ر

 قال: أجٌب عن هذا بشًء ال ٌنهض أبًدا وهو أّن ذلك راجع إلى اإلسناد فقد ٌكون روي بإسناد  األول

حسن وبإسناد صحٌح وحٌنبذ لو قٌل حسن صحٌح ال نعرفه إال من هذا الوجه لبطل هذا الجواب، ثّم 

ٌُقال حسن وصحٌح ألّنه روي بإسنادٌن حدٌث قال: لو كان هذا الجواب صحٌح لكان حق العبارة  أن 

 حسن واآلخر صحٌح. 

هذا أحد األجوبة ومع ؼرابة هذا الجواب وضعفه كما رده الذهبً رحمه هللا إال أّن ابن حجر رحمه هللا 

اختاره وهذا من ؼرٌب ما وقع له فٌما أرى، ولكونه اختاره ذكرت قبل قلٌل أّن كثًٌرا مّمن جاء بعد 

ار ٌتبعه فً اختٌاراته، فٌذكر هذا وقد أضاؾ إلٌه ابن حجر شًٌبا، ٌعنً اختار أّن ابن حجر ص

الترمذي إذا قال حدٌث حسن صحٌح فهو ٌرٌد أن ٌقول أّنه حسن بإسناد صحٌح. طٌب إًذا لم ٌكن له 

 أّن الترمذي إذا لم ٌكن للحدٌث إال -وهذا من الؽرابب  -إال إسناد واحد، ٌقول ابن حجر رحمه هللا 



إسناد واحد ٌرٌد أن ٌبٌن أّن العلماء اختلفوا فً هذا اإلسناد فمنهم من ٌصّححه ومنهم من ٌحّسنه، وهذا 

الكبلم بعٌد جًدا جًدا ال ٌمكن تطبٌقه أصبًل الترمذي ٌحكً مصطلًحا، ٌحكً حكمه هو على الحدٌث 

ٌُقال أّنه ٌحكً اختبلؾ العلماء وابن حجر رحمه هللا  ختار هذا على ؼرابته، وهذا ا -كما قلت  -فكٌؾ 

الجواب من أضعؾ األجوبة. وذكر الذهبً رحمه هللا بعده أن ٌكون المراد، وكّل هذا ٌنقله أو ٌنقل هذا 

 عن ابن دقٌق العٌد ولهذا قٌل أنه ٌختصر كتابه.

 ًأن ٌكون مراده بالحسن: المعنى اللؽوي ال االصطبلحً ٌعنً إقبال النفوس أو إقبال  الجواب الثان

ألسماع على حسن متنه إلخ، وهذا الكبلم بعٌد أًٌضا ألّنه ما صلة الترمذي رحمه هللا بالحسن اللؽوي؟ ا

ؾ الحسن وقال ابن دقٌق العٌد رحمه هللا بؤّنه على هذا األحادٌث الموضوعة  فه، قد عرَّ ثّم هو قد عرَّ

ا ٌقول. وهذا أًٌضا من التً هً حسنة الكبلم أو فٌها ببلؼة ٌصّح وصفها بؤّنها حسن وال قابل هذ

 أضعؾ األجوبة.

أّنه قال:  اختبار علوم الحدٌثمن األجوبة الضعٌفة التً لم ٌذكرها الذهبً رحمه هللا ما ذهب إلٌه ابن كثٌر فً 

"لعّل الحسن الصحٌح منزلة بٌن الصحٌح وبٌن الحسن"، فشّبهه كما ٌقول الناس: هذا مٌز وٌرٌدون به أّنه بٌن 

ض، وهذا أًٌضا ضعٌؾ ألّن الترمذي رحمه هللا أكثر جًدا من هذه الكلمة، فمعنى هذا أّن الحلو وبٌن الحام

األحادٌث التً وصفها بذلك أّنها كلها دون الصحٌح وهذا ال ٌرٌده الترمذي ٌعنً بعٌد من كبلم الترمذي رحمه 

 هللا.

 ذا ٌقول؟ونصل اآلن إلى اختٌار الذهبً أو اختٌار ابن دقٌق العٌد ووافقه الذهبً ما

ٌقول: إّن الترمذي رحمه هللا لّما عّرؾ الحدٌث الحسن عّرفه لوحده، فالقصور الذي ٌؤتً الحسن من تعرٌفه إذا 

أفرد بؤنه حسن عرفنا أّن قوله: ال ٌكون راوٌه متهًما بالكذب، ٌعنً لم ٌبلػ درجة الضابط ولكن هذا ال ٌنافً أّن 

ٌُقال فٌه: حسن راوي الصحٌح لٌس بمتهم بالكذب، فحٌنبذ ال حدٌث الصحٌح ٌصّح وصفه بؤّنه حسن أًٌضا، ف

ابن دقٌق العٌد: ال ٌشترط فً الحسن قٌد  -صحٌح، هذا معنى كبلم ابن دقٌق العٌد واختاره الذهبً فٌما بعد قال 

القصور عن الصحٌح وإّنما جاء القصور إذا اقتصر على حدٌث حسن، فالقصور ٌؤتٌه من قٌد االقتصار ال من 

 حقٌقته وذاته.  حٌث

واٌة فات درجات بعضها َفوق بعض كالتٌقظ والِحْفظ واإلتقان مثبًل،  للرواة صفات َتْقَتِضً قبول الرِّ ولتلك الصِّ

الدنٌا من الصدق مثبًل وعدم التهمة ال ٌنافٌه وجود ما هو أعلى منه من اإلتقان والحفظ، فإذا  فوجود الدرجة

ٌُقال حسن باعتبار الدنٌا، صحٌح وجدت الدرجة العلٌا لم ٌنافً ذلك و جود الدنٌا كالحفظ مع الصدق، فصّح أن 

وٌلزم على ذلك أن ٌكون كل صحٌح حسن، قال: فٌلتزم ذلك ال مانع وعلٌه  -الذهبً  –باعتبار العلٌا، ثّم قال 

ٌوصؾ كل عبارات المتقدمٌن. ٌقول إّن المتقدمٌن ٌقولون فٌما صّح هذا حدٌث حسن فمعناه أّنه ال مانع أن 

ٌُقال فٌه: حسن صحٌح.   حدٌث صحٌح بؤّنه حدٌث حسن ف

واختٌار الذهبً وهو القرٌب التطبٌق واختاره أًٌضا مع شًء من التحوٌر  وهذا كما ذكرت اختٌار ابن دقٌق العٌد

ابن رجب، وكما نعرؾ ابن رجب رحمه هللا من المختصٌن بكتاب الترمذي شرحه واختار أًٌضا هذا التوجٌه 

لكّنه شرط شرًطا بؤن قال: متى ٌكون الحدٌث صحٌح حسن؟ إذا انطبق على قول الترمذي وٌروى من ؼٌر وجه 

و ذلك، فالصحٌح على كبلم الترمذي، متى ٌصفه الترمذي بالُحسن؟ ٌصفه بالُحسن إذا كان قد روي من ؼٌر نح

وجه فكؤّن الترمذي رحمه هللا ٌقول: هو صحٌح وهو حسن، هو صحٌح لتوفر شروط الحدٌث الصحٌح وهو 

هللا قرٌب من كبلم حسن ألنه روي من ؼٌر وجه، وهذا هو شرطه فً الحدٌث الحسن، فكبلم ابن رجب رحمه 



ابن دقٌق العٌد ومن كبلم الذهبً، وهو ٌعنً هذا القول أقرب األقوال إلى توجٌه كبلم الترمذي، مع أّننً أحب 

أن أشٌر هنا إلى صعوبة البحث فً هذا الموضوع بسبب كثرة اختبلؾ نسخ الترمذي رحمه هللا على وصؾ 

ّن الترمذي قال هذه الكلمة ٌعنً فٌه شًء من الصعوبة، فنجد إّن تٌقن أ -وهللا أعلم  -األحادٌث ففً نظري أنا 

فً مطبوعات الترمذي وصًفا لؤلحادٌث أو حتى فً بعض المخطوطات ٌصؾ الحدٌث بؤّنه حسن صحٌح وفً 

بعضها ال توجد صحٌح، وفً بعضها ال ٌوجد حسن وفً بعضها زٌادة أًٌضا، وكذلك أًٌضا فٌما ٌنقله مثل ابن 

ٌوجد تفاوت، فمن ٌرٌد أن ٌتتبع من جدٌد هذا المصطلح فً نظري أّنه  تحفة األشراؾلمّزي فً كثٌر كما ٌنقله ا

قد ٌواجه صعوبة من هذه الجهة. هذه المسؤلة مسؤلة الجمع بٌن وصؾ الحدٌث الواحد ٌقول فٌه الترمذي أو 

 ؼٌره كذلك حسن صحٌح وهذه هً التوجٌهات واختٌار الذهبً رحمه هللا تعالى. 

 

 أسئلة

 إن كان أحد من اإلخوان عنده سإال؟

نعم، بالنسبة البن رجب كما ذكرت الذي ٌفرق بٌنه وبٌن اختٌار بن دقٌق العٌد واختٌار الذهبً هو  -

اشتراطه أو ذكره أّن الترمذي إّنما ٌصؾ الحدٌث الحسن ٌضٌفه إلى كلمة صحٌح إذا كان الحدٌث قد 

ه هللا تعالى لكلمة من ؼٌر وجه وأّنه ٌرٌد بها روي من ؼٌر وجه، وقد تقدم لنا شرح ابن رجب رحم

أعّم من اإلسناد، فقد تكون موافقة ظاهر القرآن أو عمل الصحابً أو علٌه العمل فً الصدر األول أو 

، ٌجٌب  -نحو ذلك، شرح ابن رجب رحمه هللا مراد الترمذي بهذه الكلمة "من ؼٌر وجه" لكً ٌعنً

إال من وجه واحد ألّنه على كبلم ابن دقٌق العٌد والذهبً ال  عن ما قال فٌه "حسن صحٌح" و لم ٌروَ 

إشكال فً ذلك ألّنه مادام صحٌح ٌصّح وصفه بالحسن وأّما على كبلم ابن رجب فالسإال قابم: لَم 

ٌحّسن أحادٌث لم ترَو إال من وجه واحد؟ فهذا الجواب عنه الرجوع إلى تفسٌر كلمة "من ؼٌر وجه" 

وًرا على اإلسناد فقط ٌعنً أن ٌكون ما هو بإسناد آخر وإنما تفسٌر "وجه" وهو أن مراده لٌس مقص

 أوسع من ذلك.

 ، ابن حجر رحمه هللا لَم اختار هذا؟ -ٌعنً  -نعم، األخ ٌسؤل عن -

أّن كل اختٌار علٌه مبلحظة ال ٌسلم  -وهللا أعلم  -كما ذكرت اختٌاره ؼرٌب كؤّن السبب فً اختٌاره 

نظري هو سهل الفهم، ٌعنً هذا أولع به المإلفون بعده وانتشر هذا عند المإلفٌن وكؤّنه اختار هذا فً 

فً العصر الحاضر ألّنه سهل، ٌعنً ما كان مروّي بإسنادٌن فٌرٌد الترمذي أّن هذا حسن وهذا 

صحٌح، وإن كان مروّي بإسناد واحد ٌحكً الخبلؾ، ٌعنً هذا سهل فهمه لكن عسر كما ذكرت من 

 ٌمكن تطبٌقه أصبًل. جهة التطبٌق ال

 نعم، بالنسبة لؤلخ ٌسؤل عن تعرٌؾ الحدٌث الحسن مرجعه إلى اجتهاد الناقد. -

نعم هكذا فحتى لو حررت تعرًٌفا جامًعا مانًعا للحدٌث الحسن أو لؽٌره فبلوغ الحدٌث هذه الرتبة مرّده 

ولكن لٌس سببه كما ذكرت هو إلى اجتهاد الناقد، وأشرت قبل قلٌل إلى أّن هذا االجتهاد وقع فٌه خلل، 

، أحٌاًنا تحرر التعارٌؾ وتحرر القواعد ولكّن الشؤن فً اجتهاد المجتهد  -كون التعرٌؾ ؼٌر محرر أو

 وفً تطبٌقه.



نكتفً بهذا فً درس الٌوم ونلتقً ؼًدا إن شاء هللا تعالى على خٌر، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال 

 اللهّم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبٌنا محمد. أنت أستؽفرك وأتوب إلٌك.

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم الحمد هلل رب العالمٌن، والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعٌن، 

وبعد. قبل أن نبدأ بدرس الٌوم هناك نقطتان أحّب التنبٌه علٌهما تتعلقان بمسؤلٍة وهً عن جهة األقوال فً توجٌه 

 الترمذي وؼٌره على حدٌث واحد حسن صحٌح.قول 

ابن حجر رحمه هللا اختار أحد األقوال التً نقدها الذهبً وقبله ابن دقٌق العٌد، وهذا القول هو أّن مراد الترمذي 

إذا قال حسن صحٌح أّن هذا الحدٌث روي بإسنادٌن: أحدهما حسن واآلخر صحٌح، وإذا لم ٌكن للحدٌث إال 

وإن لم ٌذكر هذا ابن دقٌق العٌد؟ أّن مراد الترمذي حكاٌة  -ذا ٌقول ابن حجر فً توجٌه هذا إسناًدا واحًدا فما

اختبلؾ العلماء، ٌعنً ذهب بعضهم إلى أّنه حسن وبعضهم أّنه صحٌح، وذكرت أّن هذا االختٌار من أؼرب ما 

 رأٌته للحافظ ابن حجر.

رحمه هللا نفسه قد نقد هذا القول، هذا القول الذي وقد استثَقل هذه الكلمة، لكن أحب أن أضٌؾ أّن ابن حجر 

، وقال فً آخر كبلمه "ومع هذه النكتقد وّجه له نقًدا مًرا فً كتاب آخر له وهو  نزهة النخبةاختاره فً 

 االنتقادات فإّنً أذهب إلٌه وأرتضً"، وٌمكن الجواب عن ذلك، أّنه قوله هنا أقرب ما ٌكون إلى قول الشاعر: 

ا ٌجد فٌك مطمًعافؤحجم  ا لم ٌجد عنك مهرًبا  لمَّ  وأقبل لمَّ

أّنه اختار ما فً هذا القول ألّنه وجده على ما فٌه من انتقاد وجده أسلم من ؼٌره، ثّم إّنه فً النهاٌة أضاؾ كلمة 

د قال ال أدري ما موقعها: "وأحسن األجوبة ما ذهب إلٌه ابن دقٌق العٌد" بعد أن اختار ما نقله ابن دقٌق العٌ

 . نزهة النظرذلك. هذا كبلمه فً النكت، وأّما الذي ذكرته عنه باألمس فهو فً كتابه  

النقطة الثانٌة فً الموضوع: بعد انتهاء الدرس جرت مباحثة مع بعض الطبلب حول إشكال ٌرد على كبلم ابن 

صحٌح فإن الصحة ال تنافً دقٌق العٌد واختاره الذهبً معه، وهو أّنهم ٌقولون: إّنه إذا قال الترمذي حسن 

الحسن، ألّن الصحٌح متضمن للحسن. هناك إشكال بسٌط وهو أّن هناك أحادٌث قال عنه الترمذي صحٌح فقط، 

ولم ٌقل حسن صحٌح، وإذا كانت الصحة متضمنة كل القسم فلَم أطردها بقوله صحٌح؟ وهذا اإلشكال وارد ال 

حٌح لٌست بالكثٌرة بالنسبة لؤلحادٌث التً قال فٌها حسن مهرب منه، وإن كانت األحادٌث التً قال فٌها ص

صحٌح، ذكرت باألمس أّن الذٌن اختاروا رأي ابن دقٌق العٌد هم ثبلثة، أي المشهورون: وهم: ابن دقٌق العٌد 

 والذهبً وابن رجب الحنبلً. 

حل االختبلؾ هنا وفً أشرت باألمثلة إلى أّنه ٌختلؾ قلٌبًل عن رأٌهم، م شرح العللبالنسبة البن رجب فً 

كبلمه جواب عن هذا اإلشكال، لكّن هذا الجواب ٌختص به فهو ٌقول: "إّن الترمذي رحمه هللا إذا قال حسن 

ٌُروى من ؼٌر وجه، فإًذا فالصحٌح إذا روى  صحٌح، الحسن هو الذي شرحه فً آخر كتابه وهو مشروط  بؤن 

ٌُرَو من ؼٌر وجه فٌكتفً بوصفه بؤنه ٌصفه بؤّنه حس بذٍ من ؼٌر وجه فهو أًٌضا حسن، فحٌن ن صحٌح، فإذا لم 

صحٌح". هذا كبلم ابن رجب، فإذا قال الترمذي صحٌح فقط فعلى كبلم  بن رجب، لَم لْم ٌقل عنه حسن؟ ألنه لم 

ها الترمذي فٌٌُرَو إال من وجٍه واحد. وأنا أقول: كبلم ابن رجب هذا جٌد بشرط أن تكون األحادٌث التً قال 

إذا قام شخص باستقراء هذه األحادٌث أو فقط موافقة لقول ابن رجب أّنها لم ترَو إال من وجٍه واحد، صحٌح ف



هذا البن رجب وتكون درجات األحادٌث عند الترمذي على كبلم  ٌسلَّمنظر فً بعضها فرآها كذلك، فٌمكن أن ُ

 ٌؾ. ابن رجب: أعبلها حسن صحٌح وٌلٌه صحٌح ثّم الحسن ثّم ما ٌضعفه أو الضع

طٌب على كبلم ابن دقٌق العٌد بماذا ٌجاب؟ ألّن ابن دقٌق العٌد لم ٌتعرض لقضٌة أن ٌروى من ؼٌر وجه، 

ٌُجاب بجواب محصور دابًما ٌتداول وهو أّنه ال بؤس  الجواب لم ٌذكره ابن دقٌق العٌد وال الذهبً، لكن ٌمكن أن 

ٌُحمل قول الترمذي صحٌح فقط بدل أن ٌقول حسن صحٌح، أ على اختبلؾ عبارة أو التفنن فً  ٌُحمل نأن 

العبارة. فتارًة ٌصفه بالصحة وتارة ٌؽلب معها الحسن وال إشكال فً ذلك. وهذا جواب آخر ؼٌر جواب ابن 

قال الترمذي فً  لِمَ رجب، وٌظهر لً وهللا أعلم أّننا إذا اخترنا كبلم ابن دقٌق العٌد والذهبً فإّنه الجواب عن 

ولم ٌقل حسن صحٌح ،فهو مجرد اختبلؾ عبارة أو تفنن فً العبارة وهو واحد. هذا  بعض األحادٌث صحٌح

 كانرحمه هللا وهو إمام وهو مختص بكتاب الترمذي ألّنه شرحه كله وإن  بن رجبجواب قبل أن ٌوضع كبلم ا

رلم  و طالب العلم ٌنبؽً أن لهذا الشرح أال ٌوجد، وكبلمه دابًما كما ذكرُت المرة الماضٌة، وهو أّن الباحث أ ٌُقدَّ

ٌفتح ذهنه وأال ٌقبل كل شًء على سبٌل التقلٌد، والتقلٌد ٌسمٌه العلماء االسترواح وهو أن ترتاح من عناء 

البحث وتقلد ؼٌرك، والتقلٌد ال بؤس به أن نقلد العلماء، لكن ما دام باإلمكان البحث فطالب العلم األولى به ترك 

 ضٌفه على درس األمس.التقلٌد، وهذا الذي أحببت أن أ

": بسم هللا الرحمن الرحٌم الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم منحة الحسنواألخ ٌقرأ ما وقفنا علٌه فً "

قال المإلؾ رحمه هللا تعالى: "قلت: فؤعلى مراتب الحسن: فهد بن حكٌم  ،و على آله و صحبهعلى سٌدنا محمد

عن جده ومحمد بن عمرو عن أبٌه عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة،  عن أبٌه عن جده وعمرو بن شعٌب عن أبٌه

تجاذب بٌن الصحة والحسن، فهناك قسم من موابن إسحاق عن محمد بن إبراهٌم الّسٌنً وأمثال ذلك، وهو قسم 

الحفاظ ٌصححون هذه الطرق وٌنعتونها بؤّنها من أدنى مراتب الصحٌح، ثّم بعد ذلك أمثلة كثٌرة متنازع فٌها 

ٌحسنونها وآخرون ٌضعفونها كحدٌث الحارث بن عبد هللا وعاصم بن ؼمرة وحجاج بن أرطة وخصٌؾ  بعضهم

اج  أبً السمح وخلق سواهم". ودرَّ

فاكتفى الذهبً رحمه هللا بذكر  درجات ومراتب الحسنكبلم الذهبً رحمه هللا ٌتعلق بتصنٌؾ أو ترتٌب أو بذكر 

 مرتبتٌن:

 بن حكٌم عن أبٌه عن جده عمرو بن شعٌب عن أبٌه  فهد: ذكر فٌها عدد من األسانٌد: المرتبة األولى

ٌنً،  عن جده محمد بن عمرو عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة، وابن اسحاق عن محمد بن إبراهٌم السَّ

 قال: وأمثال ذلك، فهذه المرتبة نعتها الذهبً بؤّنها ما ٌقع فٌه أو ما متجاذب بٌن الصحة والحسن فإنّ 

جماعة من األبمة تصحح هذه األسانٌد وٌنعتونها بؤّنها من أدنى مراتب الصحٌح، هذه األسانٌد التً 

ذكرها الذهبً هً على شرط أصحاب السنن ولٌس فً الصحٌحٌن منها شًء. وحالها كما ذكر الذهبً 

ب رحمه هللا فمنهم من ٌصححها ومنهم من ٌحّسنها، وعلى تصحٌح من صّححها فلٌست من مرات

الصحٌح العلٌا وإّنما هً من أدنى مراتب الصحٌح. فكؤّنه ٌقول رحمه هللا ال تعارض بٌن تصحٌح من 

 صّححها وبٌن أن نقول إّنها حسنة، 

فإنه قد ذكر رحمه هللا فً مبحث الحسن أّن الحسن من أدنى مراتب الصحٌح، فحٌنبذ ٍ بعد أن اصُطلِح 

ؾ هذه األسانٌد بؤّنها حسنة وتكون على كبلم األّولٌن على إٌجاد مرتبة دون الصحٌح وهً الحسن نص

الذٌن صّححوها على أّنها أدنى مراتب الصحٌح، وهذه األسانٌد كما هو معروؾ نزلت عن مراتب 

الصحٌح العلٌا بسبب الكبلم فً بعض رواتها من جهة حفظهم، مثل وهج بن حكٌم هذا الصدوق، 



، وفً سماعه من جده شعٌب كبلم لبعض األبمة وعمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده أًٌضا صدوق

 وفً  تعٌٌن جده كبلم لهم.

نبؽً فٌنزل اإلسناد إلى درجة الحسن، ٌفهذا كما ذكرته باألمس أّن شرابط الصحٌح قد ال تتوافر كما 

فعمرو بن شعٌب هذا الذي ذكرته لكم باألمس، أحد اإلخوان سؤل عن تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح ألّنه ما 

خفٌؾ الضبط بباقً شروط الحدٌث الصحٌح، وقلت أّنه أحٌاًنا ال ٌكون نزوله فً درجة رواه عدل 

عمرو بن شعٌب  هالراوي وأحٌاًنا ٌكون النزول فً االتصال وأحٌاًنا ٌكون بالشذوذ والعلل. فهذا مثال

ً أكثر ما فٌه االختبلؾ بسبب السماع واالتصال، فهذا الذي أنزله عن درجة الصحٌح، وهذا كثٌر ف

السماع واالتصال أن ٌنزل اإلسناد بسبب كبلم فً سماع بعض رواته من بعض. هذه المرتبة األولى 

 وسؤعلّق علٌها بعد قلٌل ولكن ننتقل اآلن إلى المرتبة الثانٌة.

  من الحسن ما ٌتردد فٌه األبمة أو ما اختلؾ فٌه األبمة بٌن  المرتبة الثانٌةجعل الذهبً رحمه هللا

من أصحاب  الكوفًٌؾ، ومّثل لذلك بؤمثلة مثل رواٌة الحارث بن عبد هللا الزندانً التحسٌن والتضع

علً بن أبً طالب، وكذلك عاصم بن ضمرة من أصحاب علً، ومّثل لذلك بحجاج بن أرطاط النخعً 

اجالكوفً الفقٌه المشهور وخصٌؾ بن عبد الرحمن الجزري  أبً السمح وقال خلق سواهم،  ودرَّ

أو الستة مختلؾ فٌهم فمن األبمة من ٌوثققهم ومنهم بعضهم من ٌلٌن حدٌثهم ومن فهإالء الخمسة 

العلماء أًٌضا من ٌضعفهم، فحدٌثهم كما ذكر الذهبً دابر بٌن الحسن والضعؾ. هذا ملخص كبلم 

 الذهبً وجعل أصحاب هذه المرتبة فً المرتبة الثانٌة من مراتب الحسن.

 :ننتبه لنقطتٌن هامتٌنوالتعلٌق الذي أرٌد أن أذكره على هاتٌن المرتبتٌن 

: ذكر الذهبً رحمه هللا فً المرتبتٌن، ذكر فً المرتبة األولى أّنها مترددة بٌن الصحة والحسن، النقطة األولى

 َمناتب الحسن، فً نقد لكن ننتبه لنقطة أّن من العلماء قال أّن مراد الذهبً من هذا التردد وبؤّنها من أعلى مر

هذا كبلمه فً اجتهاد َمن؟ هذا كبلم الذهبً، هو الذي ٌقول أّنها من أعلى مراتب الحسن لكن ال ٌقصد بذلك أن 

ٌحظر على ؼٌره أو ان ٌلزم ؼٌره بكبلمه، فمثبًل األبمة الذٌن ٌضعفون حدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن 

لو أّن باحًثا بحث إسناد عمرو بن شعٌب جده ما درجة هذا اإلسناد عندهم؟ ضعٌؾ. فل فٌه أّن حدٌثه  وتوصَّ

ضعٌؾ فبل نقول له أّنك خالفت الذهبً، ألّن الذهبً ال ٌنقل إجماًعا  ٌبلم الباحث إذا خالؾ مسؤلة إجماع. ومثله 

التصحٌح، لو بحث باحث حدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده وتوصل إلى ما توصل إلٌه بعض العلماء أّن 

هذا اإلسناد درجته صحٌح، فبل نقول له أّن كبلمك مردود ألّنك خالفت اجتهاد الذهبً رحمه هللا، فالذهبً اجتهد 

 فً هذا. 

ومثله أًٌضا محمد ابن عمرو، فمحمد ابن عمرو لو قرأت كبلم ابن معٌن فٌه ٌمٌل كبلمه إلى تضعٌؾ هذا 

أّنه ضعٌؾ ال نقول له خالفت اإلجماع، فهذه األسانٌد هً اإلسناد، وٌذكر العلماء أسباًبا فً تضعٌفه وتبٌن لهم 

مدار بحث ونظر للباحث، ونقول بالمناسبة الباحث إذا خاض فً تصحٌح األسانٌد وتضعٌفها هو مسإول عن أي 

شًء ٌكتبه فً بحثه، فإذا حكم بؤّن حدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده فً درجة الحسن هو مسإول، فهذه 

ما أّنه مسإول لو أفتى بمسؤلة فقهٌة. فإذا قال أّن حدٌث محمد بن عمرو عن أبً سلمة عن أبً أحكام شرعٌة ك

هرٌرة فً مرتبة الحسن، هو مسإول عن ذلك وعلٌه أن ٌراجع ترجمة محمد بن عمرو وترجمة أبً سلمة 

م، فٌقول وسماع بعضهم من بعض إلى باقً متطلبات دراسة اإلسناد، فبل ٌعفٌه من ذلك أن ٌجعل هذه حس

من أعلى مراتب الحسن ألّن الذهبً قد ذكر أّنها متجاذبة  فإًذا هًالذهبً قد قال أّنها من أعلى مراتب الحسن 

فٌحتمل أن ٌكون إسنادها صحٌح، فالحسن كما ذكر الذهبً متجاَذب بٌن الصحة وبٌن الضعؾ، فؤسانٌد قد 



ّنها حسنة وقد ٌنقلها إلى الضعٌؾ، هذا بالنسبة ٌدرسها الباحث وٌتوصل إلى أّنها صحٌحة وقد ٌبقٌها على أ

 للمرتبة األولى.

أّما المرتبة الثانٌة: الكبلم الذي قلته ٌتؤكد هنا بل هو آكد، لٌس معنى ذلك أّنك تسلم أّن حدٌث الحارث بن عبد هللا 

ّححها، وأّن حدٌث حجاج بن أرطاط وخصٌؾ ألّن من العلماء من ٌضعؾ هذه األسانٌد ومن العلماء من ٌص

فً ترجمته: والترمذي ٌترخص وٌصّحح لحجاج بن أرطاط ولٌس  الذهبًفمثبًل: حدٌث الحجاج بن أرطاط: قال 

هذا بجٌد، إًذا الترمذي ماذا فعل بؤحادٌث الحجاج؟ صّححه، وحدٌث عاصم بن ضمرة ٌصّححه بعض األبمة 

خصٌؾ ودراج وهإالء حدٌثهم متجاذب،  وبعضهم ٌحّسنه وبعضهم ٌتكلم فٌه، تكلم فٌه الجوزفٌانً وؼٌره ومثله

فحٌنبٍذ إذا الباحث تصدى لموضوع التصحٌح والتضعٌؾ فً كل مسؤلة علٌه أن ٌكون له رأي فٌها، وإال ٌكون 

ٌرقع ٌعنً ٌقلد فً بعض، ٌعنً فً النهاٌة ٌصدر هو حكًما من عنده بناه على رأي آخر، والذهبً ال ٌجٌد هذا 

حّسنت حدٌث عمرو بن شعٌب فهو من أعلى الدرجات، وإذا حّسنت حدٌث الحارث  وإّنما مراد الذهبً أّنك إذا

 فاعرؾ أّن هنالك خبلؾ قوي عند العلماء: هناك من ٌضّعفه فتحسٌنك له من أدنى مراتب الحسن.

وأكرر هذا الكبلم ألّننً رأٌت بعض الباحثٌن ٌهّمه حكم النهاٌة، ٌحرص دابًما على أن ٌقول أّن هذا الحدٌث 

ٌح أو حسن أو ضعٌؾ، بٌنما هو فً مسابل قد أخّل كثًٌرا فً الوسابل التً أوصلته إلى التصحٌح أو صح

التضعٌؾ، هناك وسابل كثٌرة هناك التحقق من كبلم العلماء هناك الموازنة هناك دراسة االختبلؾ هناك التحقق 

ٌمّر  أمورشذوذ والعلل،, وهذه كلها من اسم الراوي هل واحد أو اثنان وهناك االتصال واالنقطاع والسماع وال

هعلٌها بعض الباحثٌن وال ٌتوقؾ عندها  التصحٌح أو التضعٌؾ، وأنا أقول هذا ألّن  وفً النهاٌة ه فهمُّ

نالحاضرٌن المستقبل أمامهم وٌنبؽً للطالب أن   وٌبتعدنفسه وأن ٌتعود على أن ٌكون باحًثا بمعنى الكلمة  ٌكوِّ

عن التقلٌد ما أمكنه، وإال أقصد بالتقلٌد فً دراسة األقول، وإن كنا بالنهاٌة نحن مقلدة بالنسبة لعلم الحدٌث 

بعمومه، لكن أقصد بالتقلٌد هنا فً مثل هذه األقوال ما ٌتوصل إلٌه بعض األبمة ٌتوصل إلٌه بعض الباحثٌن 

ٌّن  وٌجعله قاعدة عامة مع أّنه ملزم، هو ال ٌقول الحدٌث على رأي َمن، لو قال على رأي الذهبً لكان األمر ه

مع أّنً ذكرت باألمس أّنه حتى كبلم الذهبً ٌجب أن تقارنه بكبلمه فً بعض كتبه، لكن أن تقول أّن هذا 

الحدٌث حسن وأنت مقلد لكبلم الذهبً وال تنسب الحكم إلٌه، فهذا خلل فً الطرٌق إلى الحكم ألّن الحكم نسبته 

و نسبته للذهبً فقلت هذا الحدٌث من أعلى مراتب الحسن على رأي الذهبً لكان األمر ال إشكال لنفسك، أما ل

 فٌه.

: ننتبه ألمر، اآلن لو سؤلتكم محمد ابن عمرو ما الذي أنزله عن درجة النقطة األخٌرة فً موضوع الحسن

ا ؼٌره، أي ٌجعل الحدٌث من كبلم الصحٌح؟ تكلم علٌه بعض العلماء من كبلم أحمد فٌه أّنه قال ٌرفع أشٌاء ٌقفه

من كبلم َمن؟ إّما من كبلم أبً سلمة ٌقفه ألّن الموقوؾ النبً صلى هللا علٌه وسلم وؼٌره ٌروٌه على ابن سلمة 

ٌُطلق على كبلم التابعً  أو على أبو هرٌرة، وكبلم ابن معٌن فٌه: قال ٌحدث بالشًء تارة عن أبً سلمة عن قد 

سلمة من قوله، معناه أّنه ٌضطرب هو فً نفسه فً المرة األولى ٌخالؾ ؼٌره وفً  أبً هرٌرة وتارة عن أبً

المرة الثانٌة قال عنه ابن معٌن مضطرب فً نفسه، ومثله ابن اسحاق وأحمد ٌقول أنّه ٌصرح بالتحدٌث 

ن عمرو أّن هناك أحادٌث لمحمد ب علىوٌخالؾ، فالمقصود لٌس فقط التدلٌس ولكن مخالفته لؽٌره، إًذا نتفق 

والبن إسحاق قد خالفوا فٌها الثقات أو اضطربوا فٌها ولهذا السبب أنزل العلماء درجتهم عن الصحة، إًذا من 

الخطؤ الكبٌر الذي ٌقع فٌه الكثٌر جًدا من الباحثٌن فً الوقت الحاضر أّنه ٌؤخذ إسناد محمد بن عمرو عن أبً 

و أال ٌكون أبًدا ألّننا فً الصحٌح اشترطوا أال ٌكون شاًذا،  سلمة وٌجعله دابًما فً مرتبة الحسن، وهذا ال ٌصحّ 

إذا كان هذا الشرط موجود فً الصحٌح فهو فً الحسن من باب أولى وال إشكال فً ذلك، بل هو أكثر بل معلبًل 

ٌك أن الباحث كلما مّر به رجل مخَتلؾ فٌه أو تكلم فٌه العلماء من جهة حفظه، كؤّن هذا بمثابة الفتة تقول له عل



تتؤكد وتتوقؾ فهذا أمر مهم جًدا، باإلضافة إلى التفرد الذي سٌمر معنا إن شاء هللا، وقد قال الذهبً فً كثٌر من 

 تعالى.كتبه: تفرد الصدوق عبد من كرم. سٌؤتً معنا إن شاء هللا 

ٌتفرد به  هإالء مثل محمد بن عمرو وابن إسحاق وعمرو بن شعٌب فً درجة ماذا هم؟ فً درجة الصدوق، فما

حسن، لٌس مراده بؤّن كل ما ٌروٌه هإالء هو حسن أّنه هإالء نتوقؾ فٌه، فالمقصود أّنه كبلم الذهبً هنا بقوله 

وهذا ما ٌقع فٌه الؽلط عند كثٌر من الباحثٌن، وهو ٌعود إلى قضٌة االجتهاد باألسانٌد المفردة وتصحٌح األسانٌد 

م العلماء فً رواته أو درجة كل راٍو، وهذا مرَّ بنا الكبلم فٌه فً أو تحسٌنها بالنظر إلى ظاهر اإلسناد وكبل

أحادٌثهم  ُوصفتٌتؤكد فً الحسن تؤكًدا كبًٌرا ألّنه ٌنبؽً التخوؾ من أحادٌث أمثال هإالء وإن  الصحٌح ولكّنه

 منكًرا ونحو ذلك.  تفرًدابالحسن خشٌة أن ٌكون قد خالؾ أو تفرد 

ا فإًذا مثل هإالء ٌنتَقى من أ عن حدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن  حكمحادٌثهم، حتى الذهبً رحمه هللا لمَّ

استدرك وقال: مع تجنب ما فً نسخته من مناكٌر، هذا هو الشرط، ومثل ما ُذكر لً أول درس أّن  بالحسنجده 

تذكرة أن هذا من المختصرات أم من المطوالت؟ من المختصرات ال شك، فكبلمه هنا بمثابة ال الموَقظةكتاب 

أنه فً مرتبة الحسن، لكن ال ٌكفً  عن أبً سلمةنعرؾ أّن حدٌث عمرو بن شعٌب أو حدٌث محمد بن عمرو 

 هذا، هذا مختصر، فقد تكلم الذهبً فً كثٌٍر من كتبه على ما ٌقٌد كبلمه هذا، هذا ما أردت التنبٌه علٌه هنا.

 ة الثالثة:انتهى اآلن الكبلم فً الحسن ونقرأ اآلن الضعٌؾ فً الطبع

 

: ما نقص عن درجة الحسن قلٌبًل ومن ثّم ُتردد فً حدٌث أناس، هل بلػ حدٌثهم إلى درجة الحسن أم الضعٌف"

ال، وال رٌب أن خلق كثٌر من المتوسطٌن فً الرواٌة بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هً أول مراتب 

كابن لهٌعة وعبد الرحمن الضعٌؾ، أعنً الضعٌؾ الذي فً السنن وفً كتب الفقهاء ورواته لٌسوا بالمتروكٌن 

 وخلق كثٌر". وِرشِديبن زٌد بن أسلم وأبً بكر بن أبً مرٌم الخنسً وفرج بن فضالة 

هذه المرتبة أي الضعٌؾ عّرفه الذهبً بقوله: ما نقص عن درجة الحسن قلٌبًل، وهذا عود أو اتباع لمنهجه 

ما حط عن رتبة الصحٌح، وهناك تعارٌؾ رحمه هللا فً عدم التدقٌق فً التعرٌفات فإّنه عّرؾ الحسن أّنه 

للضعٌؾ، فهذا الضعٌؾ الذي هنا هو الذي انشقاقه عن درجة الحسن ووصؾ هذا االنشقاق الذهبً بؤّنه قلٌل، 

هم الذٌن ٌتردد األبمة فٌهم هل حدٌثهم حسن أم حدٌثهم ضعٌؾ، فهإالء قال  ضعٌؾوجعل الذهبً الذٌن حدٌثهم 

ثم وسطٌن فً الرواٌة فإّنهم فً آخر مراتب الحسن وهً أول مراتب الضعٌؾ، عنهم أّنهم خلق كثٌر من المت

الضعٌؾ الذي فً السنن والذي فً كتب الفقهاء ورواته لٌسوا بالمتروكٌن ومثل بابن لهٌعة وبعبد  قال: أعنً

 :الكالم فً هذا الموضوع فً عدة نقاط ألخصهاالرحمن بن زٌد بن أسلم وبجماعة، 

التوسط ٌطلق فً عرؾ  ؟هنا بالتوسطالمقصود ما له: "كثٌر من المتوسطٌن فً الرواٌة"، النقطة األولى: قو

 الباحثٌن واألبمة على شٌبٌن:

 ( التوسط بٌن الضعٌؾ والصحٌح: وهذا هو الذي رواته حدٌثهم السابق وهو الحدٌث الحسن.1

و التوسط بٌن الصحٌح والموضوع، ( والتوسط الثانً هو الذي ٌعنٌه الذهبً وال بّد من حمل كبلمه علٌه: وه2

، وهو أّن هإالء الخلق الذٌن قال عنهم : "كثٌر من المتوسطٌن فً الرواٌة" انتبهوا لهذه النقطة هذا أمر مهم جًدا



هذا التوسط ال بّد من تؤوٌله وإال كان هناك ضرورة لنقد كبلم الذهبً، لكّن التؤوٌل أحسن من أي شًء؟ أحسن 

ٌّما أّن كبلمه ٌدل على ذلك إذا حملنا بعضه على بعض، فالتوسط هنا الذي ٌرٌده الذهبً من توجٌه النقد، ال س

 رحمه هللا هو التوسط بٌن درجة الصحة وبٌن درجة الورع، وهو الذي ٌصح أن نطلق علٌه بؤّنه ضعٌؾ.

هللا فإّن من  هإالء األحادٌث الذي ذكرهم الذهبً على رأٌه ولٌس فٌهم خبلؾ اللهّم إال فً ابن لهٌعة رحمه

العلماء من ٌصّحح له، ومنهم من ٌصّحح له إذا كان من رواٌة بعض الذٌن رووا عنه فً أّول عمره وهم 

العبادلة: عبد هللا ابن وهب وعبد هللا ابن المبارك وعبد هللا ابن ٌزٌد المقرئ وبعضهم ٌزٌد، ولكّن الذهبً رحمه 

ى وهم حدٌث ابن لهٌعة، فهو ٌختار أّن حدٌث ابن لهٌعة فً ختار فً بعض كتبه، قال استقر اإلجماع علاهللا 

عمومه فً مرتبة الضعٌؾ، و هذا هو الراجح فً ابن لهٌعة وما كان من رواٌة العبادلة فهو أحسن حااًل من 

 رواٌة المتؤخرٌن عنه فإّنه فً آخر عمره رحمه هللا سقط حدٌثه أو نزل حدٌثه جًدا.

رحمه هللا فهإالء لٌس فٌهم خبلؾ أّن حدٌثهم ضعٌؾ بل فً بعضهم إجماع على أّما باقً الذٌن ذكرهم الذهبً 

أّن حدٌثهم ضعٌؾ مثل عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، نقل اإلجماع الطحاوي وابن تٌمٌة، بل قال الطحاوي أّن 

هم الذهبً حدٌثه عن أهل الحدٌث فً النهاٌة من الضعؾ ٌقصد عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، فهإالء الذٌن ٌعنٌ

بالتوسط حدٌثهم متوسط بٌن الصحة والوضع، لَم حدٌثهم لٌس بصحٌح؟ لكثرة ما فً حدٌثهم من أخطاء وأوهام 

منكر و أشبه ما ٌكون بالموضوع و هو أّن  اعن أبٌه حدٌثً  ىوما شبت من خطؤ، حتى قال عبد الرحمن رو

سفٌنة نوح طافت بالبٌت سبًعا، فكان مالك رحمه هللا ٌتندر فإذا جاء خبر ؼرٌب قال اذهب به إلى عبد الرحمن 

بن زٌد ٌحدثك به عن أبٌه وهذا هو الشاهد، لكن لماذا لم ٌنزل حدٌثهم إلى الموضوع ووصفه الذهبً بالضعٌؾ؟ 

بالكذب، ما فً حدٌثهم من أؼبلط وأوهام لٌس سببه التعمد وإّنما الؽفلة واإلشتؽال بؽٌر علم ألّنهم ؼٌر متهمٌن 

الحدٌث، فإّن بعضهم مثل عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم وأبً بكر بن أبً مرٌم واألثنٌن هإالء مشهورون 

إدي إلى ضعؾ فً الحدٌث، حتى إذا لم ٌصاحبه حافظة قوٌة ٌ للعبادة بالعبادة، باإلنقطاع للعبادة، وهذا اإلنقطاع

قال بعض العلماء وهذه كلمة فٌها مبالؽة قالوا: إذا قٌل لك حدثنا فبلن الزاهد فؤنفض ٌدك منه، لماذا؟ هم ٌقولون 

ألّن لو كان له وصؾ آخر لوصفه به، فما وصفه إال بكونه زاهًدا، هذا ٌدل على أّنه لم ٌثق به وإال فإّن هناك 

س الوقت ُحفَّاظ لكّن هإالء رحمهم هللا حافظتهم قوٌة وٌتابعون محفوظاتهم وٌذاكرون مثل فً نف همُعبَّاد ولكنّ 

أٌوب ومثل عبٌد هللا، هإالء مشهورون بالحفظ ولكّنهم أًٌضا مشهورون بالعبادة والورع والزهد، ومثل وكٌع 

 وؼٌرهم كذلك.

حتى ٌقولون أّن الحدٌث لٌس من شؤنه، و أبو ولكن المقصود أّن ؼٌر الحافظ إذا اشتؽل بالعبادة أثَّر على حفظه 

بكر بن أبً مرٌم هذا حصل له بعض التؽٌر، دخل بٌته لصوص فسرقوا متاعه فحصلت له تمحٌة فتؽٌر ِحفظه 

، فإًذا حدٌثهم ضعٌؾ، الذهبً وضعه فً الضعٌؾ، فهو هذا باإلتفاقونزل حدٌثه، لكّنهم ؼٌر متهمٌن بالكذب 

آخر مراتب الحسن هً أّول مراتب الضعٌؾ، أّن حدٌث هإالء لٌس كله ساقط أو ف: ٌقول رحمه هللا معنى كبلمه

مردود وإّنما من أحادٌثهم ما قد ٌكون حسن وهذا معنى كبلمه وال ٌنبؽً أن نحمله أكثر مّما ٌحتمل، وال ٌمكن 

ذكره فً مرتبة أن نقول أّنه ٌقصد بكبلمه أّن حدٌث عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم حسن، ال ٌرٌد هذا ولهذا 

الضعٌؾ، و إّنما مراده وقد قاله فً ترجمة عبد الرحمن، أّنه ضعٌؾ عندهم فإًذا حدٌثه ما درجته؟ ضعٌؾ، لكّنه 

ٌقول إّن من أحادٌث هإالء ما ٌكون قاببًل ألن ٌكون حسًنا وذلك بقرابن كما هو معروؾ، وهذا هو التعلٌق على 

 هذا المقطع. 

: "أعنً الضعٌؾ الذي فً السنن وفً كتب الفقهاء ورواته لٌسوا بمتروكٌن"، لَم ولكن لَم قال الذهبً رحمه هللا

ا وهو أّنه خشً  قال أعنً الضعٌؾ الذي فً السنن؟ ما مراده بهذا االحتراز وهذا التفصٌل؟ ٌرٌد شًٌبا مهّمً

ٌُظن بكبلمه هذا أّن كّل ما أُطلق علٌه ضعٌؾ فهو فً أدنى مراتب أو ٌصلح أن ٌكون حسًنا،  رحمه هللا أن 



احتاط رحمه هللا زٌادة وقال  همن المراتب التً ذكرها بعد الضعٌؾ ولكن ٌُفهمولٌس هذا مراده وإن كان هذا قد 

جأعنً به الضعٌؾ الذي رواته كذا وكذا، وهو الذي  فً السنن، ٌقصد بها فً عموم السنن وإال فحدٌث ابن  ٌخرَّ

ّن النسابً تجنب أحادٌث ابن لهٌعة تماًما، فإًذا الذهبً رحمه هللا احتاط لهٌعة ال ٌوجد مثبًل فً سنن النسابً، فإ

ٌُظّن أّن كّل ما قٌل فٌه ضعٌؾ ٌصلح أن ٌكون حسًنا وٌس هذا مراده وإّنما مراده نوع من  بهذه الكلمة كً ال 

المبحث، وما  الضعٌؾ وهو الذي رواته لٌسوا متهمٌن بالكذب وإّنما ضعفوا لكثرة أخطابهم، هذا الذي فً هذا

ذكرته قبل قلٌل أعٌد تكراره: وهو أّن الباحث لٌس كل حدٌث مّر بك فً عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم أو فرج 

بن فضالة ٌصلح أن ٌكون من الضعٌؾ الذي ٌرتقً للحسن، ال ٌرٌد الذهبً هذا، و إّنما مراده أن ِمن حدٌثه ما 

ِمن الضعٌؾ الذي ال ٌصلح  ةً ن ٌحٌى بن سعٌد خاصٌصلح لئلرتقاء وإال فحدٌث الفرج بن فضالة هذا ع

 لئلرتقاء بسبب شدة ضعفه و نكارته و مخالفته للثقات.

ال نجعل مثل هذا الكبلم قاعدة أّن كل حدٌث أبً بكر بن أبً مرٌم كله قابل لئلرتقاء، هذا ال بّد من مراعاته  إًذا

مخالفته للثقات، فإذا خالؾ أبو بكر أو فرج بن وقد ذكرت لكم قبل قلٌل أّن الراوي إّنما ٌضعؾ بسبب كثرة 

فضالة الثقات فماذا ٌكون حدٌثه، جزًما أّن حدٌثه هذا ضعٌؾ وال ٌصلح لئلرتقاء، وسٌؤتً معنى التؤكٌد على هذا 

ٌقصد الحدٌث الموضوع، فإّن هذا الموضوع حساس ومهم وٌقع فٌه بعض  -فً مواضع فً مسؤلة الموضوع 

ر هنا بعض الرواة ممن ٌصلح حدٌثهم لئلرتقاء، فكّل ما ٌمّر به حدٌث من أحادٌث هإالء الباحثٌن، والذهبً ذك

 أي لدرجة الحدٌث الحسن، ولٌس مراد الذهبً هذا قطًعا. -ٌرفعه للحسن 

 

: ما انحط عن رتبة الضعٌؾ وٌروى فً بعض المساند الطوال وفً األجزاء بل وفً سنن المطروح "الرابع:

ابن ماجه وجامع أبً عٌسى مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفً عن الحارث عن علً، وكصدقة الدقٌقً عن 

فرقد السبخً عن مرة الطٌب عن أبً بكر، وجوٌبر عن الضّحاك عن بن عباس، وحفص بن عمر العدنً عن 

 الحكم بن أباه عن عكرمة، وأشباه ذلك من المتروكٌن والهلكى وبعضهم أفضل من بعض" 

ذكر أّن هذا ما  ثمسّماها الذهبً المطروح ومثَّل لها على طرٌقته السابقة بقوله "ما انحط عن رتبة الضعٌؾ"، 

ادٌث كّل صحابً على ٌجمعون أح الذٌنانحط عن رتبة الضعٌؾ ٌكُثر فً بعض المسانٌد الطوال وٌشٌر به إلى 

" بل ٌوجد فً  هو الجمع، وقال رحمه هللا وكبلمه حق اإذً  همقصودفمحدة بؽض النظر عن درجة هذه األحادٌث 

سنن ابن ماجه وجمع أبً عٌسى"، وُنضٌؾ على كبلمه وٌوجد وإن كان أقل من سنن ابن ماجه وجامع أبً 

ل أقّل مما فً سنن ابن ماجه وسنن الترمذي، وما فً عٌسً فً سنن أبً داود َمن هذه صفته، ولكّنه ببل إشكا

 سنن الترمذي أقّل مما فً سنن ابن ماجه.

الذهبً رحمه هللا تكلم عن سنن بن ماجه فً مواضع وقال أّنه بسبب إدخاله أحادٌث أمثال هإالء وإكثاره منهم 

حادٌث هإالء فً الفضابل انحطت رتبته عن باقً السنن، وأكثر ما ٌوجد فً جامع أبً عٌسً الترمذي من أ

ال ٌتركه بل ٌنّبه على ضعفه ومثَّل الذهبً رحمه  رحمه هللاوفً الترهٌب والترؼٌب، وفً الؽالب أّن الترمذي 

أًٌضا الراجح فٌه أّنه متروك الحدٌث،  -وهذا متروك الحدٌث، وجابر الجعفً  -بحدٌث عمرو بن شمر  هللا

ه السلسلة فٌها رواه منهم المتروك ومنهم المتكلم فٌه واإلسناد الثانً هذا مختلؾ فٌه كما تقدم، فهذ -والحارث 

ةصدقة الدقٌقً وهذا أكرم ما ٌقال فٌه أّنه ضعٌؾ، وكذلك فرقد ضعٌؾ أًٌضا و الطٌب هذا ثقة عن أبً بكر،  ُمرَّ

ٌس وقبل هذا اإلسناد جوٌبر عن الضّحاك، وجوٌبر هذا متروك الحدٌث وهو جوٌبر بن سعٌد والضّحاك ل



ٌعنً  -بمتروك بل هو صدوق ولكن لم ٌلَق ابن عباس، إًذا هذا اإلسناد فٌه راٍو متروك وفٌه انقطاع هو 

ُسبل عن هذا وقال لم ألقه، واإلسناد اآلخر فٌه حفص بن عمر العدنً ضعٌؾ والحكم بن  -الضّحاك رحمه هللا 

 أباه متكلم فٌه ثّم عكرمة ثقة رحمه هللا.

باه ذلك من المتروكٌن  الهلكى وبعضهم أفضل من بعض"، فهذه األمثلة التً ذكرها الذهبً ثّم قال الذهبً "وأش 

دخلت عنده تحت مرتبة المطروح، ونبلحظ أّن اإلسناد الثانً والرابع لٌس فٌهما متروك الحدٌث ولكن نزال عن 

فص بن عمر ضعٌؾ ح هدرجة الضعٌؾ الجتماع علل، وإال فقد ٌكون قرٌب مّما ذكره فً درجة الضعٌؾ ومثل

والحكم متكلم فٌه، وهذه العلل جعلته ٌنزل لدرجة المطروح وهناك أسانٌد كثٌرة، فما ذكره الذهبً عبارة عن 

فذكر أّن أوهى أسانٌد  "أوهى األسانٌدأمثلة وإال فهناك أسانٌد كثٌرة، والذهبً اختارها من كبلم للحاكم عنوانه 

هذا اإلسناد وأوهى أسانٌد ابن عباس هذا اإلسناد وهذه المرتبة لٌس  أبً بكر هذا اإلسناد، وأوهى أسانٌد علً

 فهً ال تصلح لئلعتضادللحسن ذكر فٌها، ومعنى هذا الكبلم أّن أحادٌث هإالء متى جاءت الباحث ٌفرغ منها 

 فهً كما وصفها الذهبً أو أدخلها فً درجة المطروح.

المصطلحات وربما تؤتً معنا وهً كلمة المطروح ربما بقً أن نشٌر إلى نقطة مهّمة سبقت معنا فً موضوع 

نعلق علٌها لو تتبعنا كبلم االبمة السابقٌن، وحسب تتبعً القاصر أستطٌع أن أقول ما مّر بً كبلم إلمام ٌقول 

عن حدٌث أّنه مطروح، قد ٌقول عن الراوي منطرح الحدٌث أو كذا، تنّبه ابن حجر لهذه النقطة فقال عن كبلم 

المطروح الذي ذكره الذهبً حقٌقته هو المتروك الذي ذكرته أنا"، وعّرفه بؤّنه ما كان فً إسناده راٍو الذهبً "

متهم بالكذب، إًذا المطروح ٌعادل المتروك عند ابن حجر، و لكن السإال ٌعود فلٌس فً كبلم اإلبمة عن حدٌث 

فً رواته متهم بالكذب. إًذا كؤّن الذهبً ما بؤنه متروك! نعم ٌوجد فً كبلمهم متروك العمل به وقد ٌكون لٌس 

رحمه هللا وابن حجر أرادا أن ٌوجدا مصطلًحا للضعٌؾ الذي دون الضعٌؾ وفوق الموضوع فاصطلحا، 

 فؤحدهما عّبر بالمطروح واآلخر عّبر بالمتروك.

، و الذي ٌظهر لً ألّننً أخشى أن ٌقرأ القارئ فٌقول ال أجد فً كبلم األبمة كلمة مطروح أو متروك لهذاوننتبه 

وهللا أعلم أّن أشبه وصؾ وهو ٌتتابع فً كبلم األبمة هو الحدٌث الواهً وهو أقرب إلى مراد الذهبً وابن 

حجر، وهو موجود فً كبلم األبمة فربما قالوا حدٌث باطل أو منكر ولكن ٌكثر فً كبلمهم حدٌث واٍه وهو 

نتقى فٌه اوهو كتاب مشهور،  الموضوعاتزي كتاب بن الجواأقرب إلى وصؾ ابن حجر والذهبً، وعلٌه جمع 

العلل  مجموعة من األحادٌث رأى أّنها ال تنزل إلى درجة الوضع ولكّنها ضعٌفة جًدا، وهذا كتابه اآلخر

وكؤّن إختٌار ابن الجوزي بهذا الوصؾ أقرب إلختٌار األبمة واختٌار الذهبً،  المتناهٌة فً األحادٌث الواهٌة

ه هللا أراد به وصؾ من عنده هو بؤّنه مطروح ٌعنً أّنه ال ٌصلح ألّي شًء: ال ٌصلح وكؤّن الذهبً رحم

 لئلعتضاد وال لئلرتقاء وهذا هو الكبلم فً المطروح.

 

 أسئلة

 ما مرتبة عبد هللا بن محمد بن عقٌل؟ -

الذهبً هذا الرجل مثال لما ذكرته قبل قلٌل بؤّن الباحث ٌدرس الترجمة فعبد هللا بن محمد بن عقٌل، 

ٌكرر فً كتبه أّن حدٌثه فً مرتبة الحسن وكثٌر من الباحثٌن ٌقلدون الذهبً رحمه هللا وٌجعلون حدٌثه 

فً مرتبة الحسن وبعض الباحثٌن درس ترجمة هذا الرجل وٌراه أّنه ال ٌصل إلى الحسن وٌحتاج إلى 

بً ستنسب الحكم لمن عارض وٌجعله فً مرتبة الضعٌؾ، وكما ذكرت منذ قلٌل أّنك إذا قلّدت الذه



قلدته فً درجة الراوي وأّما إذا درست الراوي وتوصلت إلى أّن مرتبته الحسن فهذا أنت تقول أّن 

حدٌثه حسن، والذي درس الراوي ووصل إلى أّنه ضعٌؾ هو توّصل إلى هذه النتٌجة وبعض الباحثٌن 

 حدٌث عبد هللا بن محمد بن عقٌل. وناآلن ٌضعف

 

 ٌعترض وال ٌنفع فً شًء فما الذي فصله عن الموضوع؟ إذا كان المطروح ال -

زٌادة تفصٌل وسٌؤتً معنا إن شاء هللا أّن بٌنهم ارتباط قوي وما ذكره الذهبً هنا هو أّنه حدٌث ال 

ٌصلح لئلعتضاد وأّما من ٌعضدها بؽٌرها أو ٌعضد بها ؼٌرها فهذا الخطؤ فً الوسٌلة، وقلت لكم أكثر 

قدٌر القواعد وأحٌانا تكون القواعد مصٌبة لكن الخطؤ فً تطبٌق هذه القواعد من مرة أّننا نخطا فً ت

 وأكثر ما ٌقع فٌه الباحثون، فالقواعد محررة و لكّن الخطؤ ٌقع فً التطبٌق.

 سبحانك اللهّم وبحمدك أشهد أّنه ال إله إال أنت أستؽفرك و أتوب إلٌك.

 

 الصبلة والسبلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.بسم هللا الرحمن الرحٌم الحمد هلل رب العالمٌن و

 

للقواعد وراوٌه كذاًبا كاألربعٌن الودعانٌة  اما كان متنه مخالفً  الموضوعالخامس: : "رحمه هللا قال الذهبً

ٌُعرؾ ذلك بإقرار واضعه  وكنسخة علً الرضا المكذوبة علٌه وهو مراتب: منه ما اتفقوا على أّنه كذب و

وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، ومنه ما األكثرون على أّنه موضوع واآلخرون ٌسّموه: هو حدٌث ساقط 

ٌه  موضوًعا، ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أّنه كذب مطروح وال نجسر على أن نسمِّ

نقد ولهم فً نقض ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضٌق عنه عباراتهم من جنس ما ٌإتاه الصٌرفً الجهبذ فً 

أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقوٌمها فلكثرة ممارستهم لؤللفاظ النبوٌة إذا جاءهم لفظ  الذهب والفضة

كٌك أعنً مخالًفا للقواعد أو فٌه المجازفة فً الترؼٌب والترهٌب أو الفضابل، وكان ٌإسناد ُمظلم أو إسناد ر

مضًء كالشمس فً أثنابه رجل كذاب أو وّضاع فٌحكمون بؤّن هذا ُمختلق، ما قاله رسول هللا صلى هللا علٌه 

لعٌد إقرار الراوي بالوضع فً رده لٌس وسلم وتتواطا أقوالهم فٌه على شا واحد، وقال شٌخنا ابن دقٌق ا

بقاطع فً كونه موضوًعا لجواز أن ٌكذب فً اإلقرار، قلت: هذا فٌه بعض ما فٌه ونحن لو افتتحنا باب التجوٌز 

واإلحتمال البعٌد لوقعنا فً الوسوسة والسفسطة، نعم كثٌر من األحادٌث التً ُوِسَمت بالوضع ال دلٌل على 

 الموضوعات ال نرتاب فً أّنها موضوعة".وضعها كما أّن كثٌر من 

هذا كله ٌتعلق بالمرتبة األخٌرة من مرتبة األحادٌث النبوٌة وهو الحدٌث الموضوع والكبلم فٌه نلخصه فً عدد 

 من النقاط:

  متنه مخالؾ للقواعد وراوٌه كذاًبا" ٌظهر لً أّن كان التعرٌؾ الذي ذكره الذهبً رحمه هللا تعالى وهو قوله "ما

التعرٌؾ أراد به الذهبً رحمه هللا أدنى مراتب الموضوع وهو المتفق على كذبه، وهو الذي اتفق العلماء  هذا

على أّنه مكذوب وقد شرح ذلك فٌما بعد فهذا التعرٌؾ خاص أو ٌتعلق بؤدنى نوع من مراتب الموضوع وهو ما 

لذهبً رحمه هللا ساق كبلًما فٌما بعد ٌبٌن فٌه من هذا الكبلم أّن ا ًللقواعد وراوٌه كذاًبا. ؼرض اكان متنه مخالفً 

أّن الحدٌث قد ٌكون موضوًعا ولو لم ٌكن فٌه كذاًبا وسؤشرح هذا إن شاء هللا عّما قرٌب. فإًذا هذا التعرٌؾ 



الموضوع كؤّنه أراد به أدنى درجات الموضوع وهو المتفق على أّنه كذب لببل ٌتعارض كبلمه لببل ٌفهم من 

ٌث إذا لم ٌكن فً رواته كذاًبا فلٌس بموضوع أو ال ٌقول أحد أّنه موضوع ولٌس األمر كذلك كما كبلمه أّن الحد

 سؤشرحه بعد قلٌل.

  قول الذهبً رحمه هللا "كاألربعٌن الودعانٌة ونسخة علً الرضا المكذوبة علٌه" أواًل النسخة فً إصطبلح

د، وٌختلؾ عددها بعض النسخ بالعشرات المحدثٌن هً عبارة عن مجموعة من األحادٌث تروى بإسناد واح

وبعضها بالمبات وبعضها ٌتجاوز إلى اآلآلؾ، وهذه النسخ منها ما هو فً أعلى درجات الصحة مثل ما ٌقال 

نسخة أبً الزناد عن األعرج عن أبً هرٌرة، هذه تسّمى نسخة ٌعنً مجموعة أحادٌث ٌروٌها أبوالزناد عن 

صحٌح من األشٌاء التً مرت معنا وجعلها الذهبً فً المرتبة الثانٌة مثل األعرج عن أبً هرٌر، ومنها ما هو 

معمر عن همام عن أبً هرٌرة، فهذه نسخة تتجاوز مبة حدٌث ممكن تبلػ مبة وعشرٌن كلها قال فٌها همام هذا 

مام أحمد وساق األحادٌث كلها، وتجدها فً مسند اإل صلى هللا علٌه و سلم ما حدثنا به أبوهرٌرة عن رسول هللا

مجموعة هكذا وطبعت أًٌضا لوحدها، وتلٌها أًٌضا نسخة سهٌل بن أبً صالح عن أبٌه عن أبً هرٌرة  أو العبلء 

جًدا، لو تذهب إلى تحفة األشراؾ  كثٌرةكلها نسخ صحٌحة وهً كثٌرة بحمد هللا هذه عن أبٌه عن أبً هرٌرة، 

بٌه عن عابشة القاسم بن محمد عن عابشة، نسخة فً المكثرٌن من الصحابة ستجد نسخة هشام بن عروة عن أ

ٌحٌى بن سعٌد عن عمرو عن عابشة، نسخ كثٌرة جًدا، نسخة أبو الزبٌر عن جابر،  هذه تسّمى نسخ ومنها ما 

بن حكٌم، ومنها ما هو ضعٌؾ ومنها ما  بهزهو حسن مثل ما ذكره الذهبً فً نسخة عمرو بن شعٌب ونسخة 

ً كثٌرة جًدا، النسخ الموضوعة كثٌرة جًدا، وممن تعرض لها أو ساق جملة هو موضوع مثل النسخ هذه وه

، ساق جملة منها من هذه النسخ، وابن المصنوع فً معرفة الحدٌث الموضوعمنها مبل علً القاري فً كتابه 

حجر تٌمٌة ٌذكرها أحٌاًنا فً كتبه أو فً رسابله التً ذكر فٌها األحادٌث الموضوعة والسٌوطً ذكرها وابن 

 كذلك. 

بالنسبة لؤلربعٌن الودعانٌة هذه منسوبة إلى شخص ٌقال له محمد بن علً بن ودعان القاضً الموصلً المتوفً 

هـ، إًذا متؤخر هو ولٌس هو واضعها لكّنها نسبت إلٌه واشتهرت عنه، ٌقول العلماء أّنه سرقها،  494سنة 

الفتح الموصلً، وبعضهم ٌقول سرقها من زٌد بن  بعضهم ٌقول أّنه سرقها من عّمه أحمد بن عبٌد هللا أبً

رفاعة أحد الوّضاعٌن الذي تنسب إلٌه، وٌقال إّنه وضع رسابل إلخوان الصفا فهذا وضاع سرقها السرقة ما هً 

عند العلماء علماء الحدٌث سرقة الحدٌث؟ أي أن ٌؤتً الراوي إلى حدٌث من رواٌته شخص فٌدعً أّنه سمعه 

إسناًدا فٌّدعً الرواٌة وهو لٌس من  ٌُركِّبو ٌسوق إسناًدا إلى بعض من فوقه ٌعنً من شٌخ هذا الشخص أ

رواٌته، هذا ٌطلق علٌه العلماء سرقة إذا قٌل فبلن ٌسرق الحدٌث فمعناه أّنه ٌدعً رواٌة أحادٌث وهً لٌست 

إلى النبً قالوا له من رواٌته، وقد طبعت هذه النسخة فً بٌروت قدًٌما وهً فً خطب ومواعظ أولها قول نسب 

الموتى على ؼٌر ما كتب وكؤّن الحق فٌها على ؼٌر نظر ومن هذا الكبلم الذي شكله ولفظه كؤّن ٌا أٌها الناس 

 جمٌل ولكّنه مجمع من عدد وٌقال أّن أكثره من كبلم وهب بن منبه رحمه هللا.

عن أبٌه عن علً الرضا وٌقول بعض والنسخة الثانٌة نسخة علً الرضا، هذه النسخة ٌروٌها عبدهللا بن أحمد 

العلماء ٌحتمل أن ٌكون هو وضعها، وٌحتمل أن تكون من وضع أبٌه، ٌعنً الولد رواها عن أبٌه والواضع هو 

أًٌضا تنسب إلى آل البٌت والنسخ المنسوبة إلى آل البٌت كثٌرة جًدا،  -الوالد، وهناك نسخة ثانٌة ٌقول ابن عدي 

صر وواضعها ٌقال له محمد بن األشعث المصري رأٌتها بخط طري ما معنى بخط ٌقول ابن عدي رأٌتها فً م

طري؟ ٌعنً بخط جدٌد ٌعنً هو الذي وضعها وادعى رواٌتها وٌقول أّنها تبلػ أكثر من ألؾ حدٌث، كلها 

 ل البٌت.أهوضعها هذا الرجل وأدركه ابن عدي فهو متؤخر قلٌبًل، وكما ذكرت ٌكثر الوضع على 



ٌُقال له خالد بن  تعرفون المسند، مسند زٌد بن علً المطبوع هذا موضوع على زٌد بن علً وضعه شخص 

عمرو الكوفً الواسطً ونّبه العلماء على ذلك، هذه النسخ التً أشار الذهبً إلى بعضها وأكثرها فً المواعظ 

حدًٌثا أظّنه من رواٌة عباد بن  وفً الترؼٌب وفً النكاح وفً أشٌاء وفً المناهً، ابن حجر رحمه هللا رأى

مثل ما نقول نحن  -كثٌر مع أّنه لٌس بوّضاع لكّنه أحد العباد متروك الحدٌث، ٌقول ابن حجر لقد قؾ شعري 

ٌقول لقد قؾ شعري من هذا الحدٌث وطوله وما فٌه من كبلم منسوب إلى  -وقؾ شعري ٌعنً من شدة الرهبة 

ٌُقال له فهإالء ٌعصلى هللا علٌه وسلم النبً  نً ٌجتهدون، وٌذكر ابن المدٌنً رحمه هللا أّنه مّر على شخص 

ثأحمد بن عطاء الهشٌمً فرأٌت فً ٌده كتاًبا  فلما تفرق الناس عنه قلت له من أٌن لك هذا الكتاب؟ قال  وهوٌحدِّ

هم بكذب هذا شًء كتبته لٌس فٌه تحلٌل وال تحرٌم إّنما أردت أن أعظ الناس، فقلت له ترؼب الناس وتعظ

هذا النوع من الكذابٌن اشتهر كثًٌرا وهذه النسخ أكثرها فً المواعظ ف النبً صلى هللا علٌه وسلم،مختلق على 

 وفً الترؼٌب والترهٌب والمناهً.

  :الجزبٌة الثالثة فً كبلم الذهبً رحمه هللا هو جعله الحدٌث الموضوع على مراتب 

عرؾ ذلك، قال "بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه"، ٌعنً ما اتفقوا على أّنه كذب وٌ المرتبة األولى -

ولو لم ٌقّر، من الوّضاعٌن ٌقّرون بؤّنهم ٌضعون. أحمد بن محمد ٌسّمى ؼبلم خلٌل هذا ٌقولون لّما 

ٌقول  تؽسٌل،توفً أؼلقت أسواق بؽداد كان واعًظا زاهًدا ٌقتات الباقبلء ما ٌؤكل إال النبات لكّنه شدٌد ال

وأكثر العلماء على أّنه ٌضع الحدٌث  ،تؽسٌلالحدٌث ولكّنه شدٌد ال ٌفتعله هللا: وأّنه ال أبو حاتم رحم

وقد نقل عنه أّنه ٌقول: هذه األحادٌث وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. وذكر عنه أحد الحفاظ ٌقول 

قلت له وهو ٌروي عن شخص اسمه بكر بن عٌسى قال له هذا الحافظ بكر بن عٌسى هذا توفً قدًٌما 

فكرت خفته ألّنه حوله العامة فقلت له ٌا أبا عبدهللا لعّل لم تلحقه أنت، روى عنه فبلن وفبلن، ٌقول ثّم 

بكر بن عٌسى هذا الذي روٌت عنه ؼٌر بكر بن عٌسى الذي ذكرته لك، ٌقول فلّما صار من الؽد لقٌنً 

وقال ٌا أبا جعفر فكرت فً كبلمك باألمس فوجدت من روٌت عنهم واسمه بكر بن عٌسى أكثر من 

 به وصنعه.ثبلثٌن رجل، هذا كله من تركٌ

فهذه المرتبة األولى أحادٌث رواة كذابٌن مثل محمد بن قٌس المصلوب ومثل سلٌمان بن داود النخعً 

ومثل وهب بن منبه القاضً هذا قاٍض ولكّنه ابتلً وجماعة ٌصفهم العلماء وبعضهم زنادقة كما ذكر 

المصلوب هذا ٌنسب إلى  العلماء رحمهم هللا  أؼراض الوضاعٌن تختلؾ، منهم الزنادقة محمد بن قٌس

ٌطلبون المال ٌؤتً إلى المسجد فٌعظ وبما أّن األحادٌث الصحٌحة قد تكررت  قُصاصالزندقة، ومنهم 

على الناس فٌضطر إلى التجدٌد وإلى المبالؽة فً الترؼٌب والترهٌب ونحو ذلك لٌكون أكثر عطاء 

 وهذه المرتبةء كثٌر أًٌضا لهم، والقصص فً هذا مشهورة ومنهم من ٌضع ترؼًٌبا للناس وهإال

 األولى ما فٌها إشكال.

قال الذهبً رحمه هللا األكثرون على أّنه موضوع واآلخرون ٌقولون هو حدٌث ساقط  المرتبة الثانٌة -

 مطروح وال ٌصلح أن نسمٌه موضوًعا.

 ما الجمهور على وهمه وسقوطه والبعض على أّنه كذب. المرتبة الثالثة -

ا عبلقة بما مّر باألمس وهو أّن الموضوع والحدٌث الواهً الساقط الفرق بٌنهما دقٌق جًدا، وهاتان المرتبتان لهم

وخبلصة هذا األمر أّن من العلماء من ال ٌتجرأ على وصؾ الحدٌث بالوضع إال إذا كان فٌه رجل كّذاب، وال 

ٌّما إذا انضم إلى ذلك مخالفته للقواعد أو كونه فٌه مجازفة فً الترؼٌب والتر هٌب، هذا الصنؾ من العلماء س



الذٌن ذكرهم الذهبً، وصنؾ من العلماء ٌحكمون على الحدٌث بالوضع ولو لم ٌكن فً إسناده كّذاب، وهذا 

ٌُّتهم بالكذب. وهذا كثٌر مثل العباد  ٌعنً ٌقولون عن الحدٌث أّنه موضوع ولو كان فٌه راٍو متروك الحدٌث ولم 

الحدٌث ولكّنهم كعبد هللا بن محرر والعباد بن  ال جماعة ٌعنً متروكوبن كثٌر ومثل عبد هللا بن محرر ومث

كثٌر، وهو الذي قال عنه ابن المبارك رحمه هللا لسفٌان الثوري أنت تعرؾ العباد بن كثٌر وزهده وعلمه لكّنه 

ٌِّنإذا جاء الحدٌث ماذا أقول؟ قال  ٌّن أمره للناس أّنه فً ؼٌر الحدٌث ثقة فٌه  ب صفات كثٌرة من للناس ٌعنً ب

ٌّما إذا اقترن بها قرٌنة مثل  صفات الخٌر لكّنه متروك الحدٌث، فمن العلماء من ٌسمً أحادٌث مثل هإالء وال س

كون الحدٌث بإسناد صحٌح لو كان هذا اإلسناد صحًٌحا الشتهر عند العلماء، ومثل كونه فٌه مجازفه فإذا انضم 

ثًٌرا من العلماء ٌحكمون على الحدٌث بؤّنه موضوع، وأكثر من قرٌنة إلى كون الراوي متروك الحدٌث فإّن ك

المقصود هنا أّنه التقسٌم الذي ذكره الذهبً راجع فً نظري  -هذا تؤثٌره فٌما بعد  -ذلك أّن العلماء رحمهم هللا 

وفٌما  فً اإلسناد لكً ٌسمً الحدٌث موضوًعا، ومن كبلم الذهبً اآلتً وٍ إلى هذه القضٌة وهو اشتراط وجود را

مّر بً من أحادٌث أّن منهج كبار األبمة على المذهب الثانً وهو أّن الحدٌث موضوع ولو لم ٌكن فً إسناده 

كّذاًبا إذا انضم إلى ذلك قرٌنة، بل أحٌاًنا ٌحكمون على الحدٌث بالوضع ولو لم ٌكن فٌه متروك الحدٌث، ٌعنً 

 ًنا ٌكون ظاهره الحسن لكن بقرابن.أحٌاًنا ٌكون فٌه ثقة فً اإلسناد ظاهره الصحة، أحٌا

ٌُقال له زهٌر بن محمد   هذا خرسانً، وقد روى عنه أهل العراق مثل عبد الرحمن بن مهدي  -فٌه إمام أو راٍو 

ثأحادٌث مستقٌمة ٌعنً حسنة بل ٌصّححها األبمة، لّما ذهب إلى الشام  بؤحادٌث رواها عنه منهم الثقات  حدَّ

عمرو بن أبً سلمة والولٌد بن مسلم، اإلمام أحمد رحمه هللا ٌقول األحادٌث التً ومنهم من ال بؤس به، مثل 

رواها فً الشام بواطٌل أو موضوعة، حتى قال اإلمام أحمد زهٌر بن محمد كؤّنه ؼٌر الذي نعرفه فهذا اإلسناد 

هذا تكلم فٌه  -ر بن محمد هذا متكلم فٌه شًٌبا، وفٌه زهٌ -إذا رأٌته لٌس فٌه وّضاًعا بل فٌه عمرو بن أبً سلمة 

العلماء بسبب هذه األحادٌث وٌروٌه عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة، ومع هذا ٌحكم العلماء على 

الحدٌث بالوضع إذا ٌنطبق على مذهب كبار العلماء قول الذهبً رحمه هللا: "ولهم فً نقد ذلك طرق متعددة 

ذي قاله حّق رحمه هللا وأضاؾ إلى ذلك "فلكثرة ممارستهم وإدراك قوي تضٌق عنه عباراتهم" هذا الكبلم ال

لؤللفاظ النبوٌة إذا جاءهم لفظ ركٌك أعنً مخالؾ للقواعد أو فٌه مجازفة فً الترؼٌب والترهٌب أو الفضابل أو 

ه كان بإسناد مظلم"، ما معنى اإلسناد المظلم؟ ؼالًبا ما ٌطلق اإلسناد المظلم على المسلسل بالمجاهٌل ٌكون فٌ

 أكثر من مجهول ٌقول عنه العلماء أّنه إسناد مظلم.

ٌقول" أو بإسناد مضا كالشمس فً أثنابه رجل كذاب أو وّضاع فٌحكمون بؤّن هذا مختلق"، أضؾ إلى كبلم 

الذهبً رحمه هللا ما ذكرته قبل قلٌل أّنهم قد تكون عندهم قرابن ٌحكمون على الحدٌث بالوضع، ولو لم ٌكن 

ٌّن منهجهم  بإسناد مظلم كما ذكر الذهبً أو بإسناد صحٌح فٌه رجل كّذاب أو وّضاع. سؤذكر أمثلة بعد قلٌل تب

ٌُعرؾ بؤبً ذكٌر، روى عن هشام بن  ٌُقال له ٌحٌى بن محمد بن قٌس  لكن أستعجل منها مثال: روى شخص 

بالتمر فإّن الشٌطان قال كلوا البلح  صلى هللا علٌه وسلمعروة عن أبٌه عن عابشة رضً هللا عنها أّن النبً 

، ٌعنً معنى الحدٌث عاش ابن آدم حتى أكل الجدٌد بالخلق، الجدٌد الذي ما هو؟ الذي هو البلح  -ٌؽضب وٌقول

والخلق الذي هو التمر. ٌحٌى بن محمد هذا ضعٌؾ وأخرج له مسلم حدًٌثا فً المتابعات، ٌعنً لم ٌعتمد علٌه 

ذا، هذا الحدٌث حكم علٌه بعض العلماء بؤّنه منكر وحكم علٌه لٌس بوّضاع، والذٌن بعده كلهم ثقات ومع ه

بعضهم بؤّنه موضوع وال إشكال فً ذلك وهذا هو الذي ٌدخل فً قول الذهبً ولهم فً نقد ذلك طرق متعددة. 

 إًذا هذا الحدٌث موضوع ولو لم ٌكن فً إسناده رجل وّضاع. بقً نقطتان فً كبلم الذهبً رحمه هللا تعالى:

 " :إّنما لٌس بقاطع فً كونه  -العبارة ٌمكن فٌها سقط أو شًء  -وقال شٌخنا ابن دقٌق العٌد إقرار الواضع قوله

هذا فٌه بعض ما فٌه ونحن لو فتحنا باب  -هذا كبلم الذهبً  -موضوًعا لجواز أن ٌكذب فً اإلقرار قلت 



آلن؟ ٌناقش ابن دقٌق العٌد لكّن العلماء التجوٌد البعٌد لوقعنا فً الوسوسة والسفسطة". كؤّن الذهبً ٌناقش من ا

الذٌن جاءوا بعد الذهبً ما نقلوا كلمة الذهبً نقلوها عن ابن الجزري له مختصر وابن الجزري ٌظهر أّنه أخذها 

 من الذهبً.

ٌقول ابن حجر رحمه هللا "لو تؤّملنا كلمة ابن دقٌق العٌد وإذا لٌس علٌها مدخل ألّنه ٌقول لٌس بقاطع فً كونه 

جواهذا ٌعنً  القطعموضوًعا"، ماذا ٌفهم من قوله لٌس بقاطع؟ نحكم علٌه بالوضع لكن لٌس بدرجة  كلمة  خرَّ

ابن دقٌق العٌد على هذا المعنى، وٌقولون أصل األحكام التً نذكرها على األحادٌث النبوٌة الصحٌح والحسن 

نحتاج إلى القطع. وقلت لكم أكثر من  والضعٌؾ والموضوع إنما هً مبنٌة على أي شًء؟ على ؼلبة الظن وال

خرج ال بؤس به الممرة أنّه دابًما إٌجاد مخرج للكلمة أولى من أي شًء؟ أولى من ردها أو تؽلٌط صاحبها، فهذا 

وإن كان ما ذكره ابن دقٌق العٌد فٌه بعد كبلم الذهبً ال بؤس به لماذا فٌه بعد؟ ألّن الحدٌث إذا لم ٌكن إال عند 

ٌبعد هذا وهللا أعلم،  صادق ثم اعترؾ بوضعه فإّنه ٌبعد أن ٌنسب الشخص إلى نفسه الكذب وهوهذا الوّضاع 

ٌّن أّنهم ما ٌقرون أّنه موضوع أّنه حًقا ٌكون موضوًعا، ولكن تخرٌج  ٌّما باستقراء إقرارات الوّضاعٌن ٌتب وال س

لة فً كبلم الذهبً وهً النقطة كلمة ابن دقٌق العٌد كما ذكره ابن حجر أًٌضا ال بؤس به. بقً جملة مشك

 األخٌرة:

  ٌقول "نعم كثٌر من األحادٌث التً وسمت بالوضع ال دلٌل على وضعها"، هذه مشكلة حتى المحقق الشٌخ عبد

الفتاح أبو ؼدة ٌقول: هذا الكبلم ال ٌخلو من نظر طوٌل وٌحتاج إلى توجٌه وتؤوٌل إن كانت هكذا هً عبارة 

نعلق علٌه كتفسٌر لكلمة  ة"ما أّن كثًٌرا من الموضوعات ال نرتاب فً كونها موضوعالمإلؾ. ثّم قال الذهبً "ك

 الذهبً فٌما أرى وهللا أعلم ٌحتمل فً كلمة الذهبً األولى أّما الثانٌة ال إشكال فٌها، هناك أحد احتمالٌن: 

ضوعة األّول: أن ٌكون قوله "وسمت بالوضع" ٌشٌر إلً بعض الكتب التً جمعت األحادٌث المو -

وخاصة كتاب من؟ كتاب ابن الجوزي فً الموضوعات وتكون كلمة الذهبً هذه عبارة عن اختصار 

شدٌد للنقد الذي وجهه ابن الصبلح ثّم من جاء بعده لكتاب من؟ لكتاب ابن الجوزي فٌكون الذهبً قصد 

البن الجوزي، وال استبعد هذا فإّن الكتاب  الموضوعاتبهذا الكبلم أحادٌث كتاب معٌن الذي هو كتاب 

ٌحتمل أن ٌكون الذهبً أشار بقوله وسمت بالوضع إلى كتاب ابن الجوزي، فإّن بعض مختصر هذا 

ٌّما مثل حدٌث ذكره وهو فً صحٌح  األحادٌث التً ذكرها ابن الجوزي ٌعنً قد تعقبوه فٌها وال س

و حدٌث "إن طالت بك مدة" الحدٌث المعروؾ: مسلم ما ذكروا من الصحٌحٌن إال هذا الحدٌث، وه

"ٌوشك أن ترى أناًسا معهم سٌاط كؤذناب البقر"، هذا ذكره فً الموضوعات وأخطؤ فٌه ببل شك، 

 وهناك أحادٌث أخرى أخذت علٌه فٌحتمل أن ٌكون الذهبً قصد ابن الجوزي.

على وضعها على التعرٌؾ الذي  الثانً: وهو أًٌضا لٌس ببعٌد أن ٌكون مراد الذهبً رحمه هللا ال دلٌل -

ذكره أو ابتدأ به فً أول كبلمه، ما هو التعرٌؾ؟ "ما كان متنه مخالًفا للقواعد وراوٌه كذاًبا"، ٌعنً ال 

دلٌل على وضعها من ظاهر اإلسناد وهذا الذي قاله الذهبً صحٌح ال دلٌل على وضعها من ظاهر 

ضع مقتصًرا على ظاهر اإلسناد، فالعلماء رحمهم هللا اإلسناد ولكن كما قدمت قبل قلٌل لٌس الحكم بالو

ٌتعجب منها الشخص فً نقدهم، ربما أذكرها لكم اآلن أو  ءلهم نقد قوي وأشٌا -وهو قد ذكر هذا  -

أذكر بعضها: ٌحكمون على األحادٌث بالوضع ولو لم ٌكن الدلٌل الظاهر فً اإلسناد وهو وجود راٍو 

 ألّنه أمر مهم جًدا. كّذاب، وهذا ٌنبؽً أن نتنبه له

وأكثر ما تعقب على ابن الجوزي بهذه المسؤلة أحادٌث حكم علٌها بالوضع وظاهرها ٌعنً قد تكون  

ضعٌفة هم ٌسلمون بضعفها لكن هم ٌقولون ال تصل إلى درجة الوضع، كٌؾ ٌقولون هذا بناء على 



بقوله: لهم نقد ٌعنً كالصٌرفً  اإلسناد ولكن إذا ضممت إلٌه أموًرا أخرى هً التً عّبر عنها الذهبً

ٌّن لك  ونحو ذلك فإّنه ٌصح أن ٌحكم علٌها بؤنها موضوعة. مع أّن هناك حدٌثان أو ثبلثة أحادٌث تب

منهج العلماء رحمهم هللا فً النقد ٌعنً شهودهم وتتبعهم فً حدٌث أخرجه الترمذي لعلكم تعرفونه أو 

القرآن ٌس"، هذا الحدٌث رواه جماعة من طرٌق أو مّر بكم كثًٌرا، وهو حدٌث "لكل شًء قلب وقلب 

عن  رضً هللا عنهعن حمٌد بن عبد الرحمن عن شخص اسمه هارون أبً محمد عن قتادة عن أنس 

الذهبً رحمه هللا نقده قال إّنه ال ٌعرؾ بالبصرة وأبو محمد هذا مجهول  صلى هللا علٌه وسلم،النبً 

ذا ٌحكم علٌه بالوضع أو ال ٌحكم؟ ترى هارون رواه عن لكّن ظاهر اإلسناد على تعرٌؾ الذهبً، ه

مقاتل بن حٌان عن قتادة عن أنس  ظاهره ما ٌحكم علٌه بالوضع لماذا؟ ألّن فٌه راٍو مجهول، لٌس فٌه 

ا كّذاب أو معروؾ بالكذب.  ًٌ  راو

نه اإلمام أبو حاتم اإلمام أحمد رحمه هللا ُسبل عن هذا الحدٌث بدون اإلسناد فقال هذا كبلم موضوع، وُسبل ع

ومقاتل بن سلٌمان هذا مرمً بؤي شًء؟ بوضع  -هذا هو مقاتل بن سلٌمان  -رحمه هللا ماذا قال؟ قال مقاتل 

الحدٌث لكن الذي فً إسناد الترمذي وفً أسانٌد أخرى ماذا فٌها؟ مقاتل بن حٌان، ٌقول أبو حاتم قد رأٌته فً 

ن سلٌمان فمثل هذه الدقابق. حدٌث آخر ٌروٌه وهو مشهور أًٌضا أول كتاب من تؤلٌؾ َمن؟ من تؤلٌؾ مقاتل ب

وٌحّسنه بعض المعاصرٌن وٌرؼبون فٌه إلى اآلن وهو الحدٌث المعروؾ "علٌكم بقٌام اللٌل فإّنه دأب الصالحٌن 

قبلكم"، هذا الحدٌث ٌروٌه شخص اسمه معاوٌة بن الصالح وهو صدوق أو ربما ثقة أًٌضا عن ربٌعة بن ٌزٌد 

أبً إدرٌس الخوالنً، ٌمكن ٌكون عن ببلل أو عن أبً أمامة، هذا الحدٌث ظاهره أّنه حسن اإلسناد من عن 

أجل الكبلم فً معاوٌة بن الصالح أبو حاتم رحمه هللا لّما سؤل عن هذا الحدٌث قال: هذا حدٌث موضوع وأخشى 

عة بن ٌزٌد عن أبً إدرٌس عن بإسناد آخر عن ربٌ هأن ٌكون من حدٌث محمد بن قٌس المصلوب فإّنه ٌروٌ

صحابً آخر، الفرق بٌنهما فً أي شًء؟ فقط فً الصحابً وهذا إسناد ساقه الترمذي مع اإلسناد األول فاستدل 

به أبو حاتم رحمه هللا باإلضافة إلى ركاكة متنه انضم إلى هذا، فؤبو حاتم رحمه هللا نقده أو حكم علٌه بؤّنه 

الحدٌث األّول ٌعنً ما تستطٌع نقده أو اإلعتراض  لكانؾ على كبلم أبً حاتم موضوع بهذه الطرٌقة ولو لم نق

 بؤّنه حسن. ى من حكم علٌهعل

أّنها كانت تتم فً السفر  رضً هللا عنهاهناك حدٌث وهو أًٌضا ٌروٌه المؽٌرة بن زٌاد بإسناده عن عابشة 

فً السفر وٌتم، وفً بعض الرواٌات  كان ٌقصر صلى هللا علٌه وسلموتقصر، وفً بعض الرواٌات أّن النبً 

أحسنت ٌا عابشة. هذا اإلسناد لٌس فٌه راٍو  صلى هللا علٌه وسلمأّنها قصرت فً السفر وأتمت فقال لها النبً 

وّضاع ولكن فٌه المؽٌرة بن زٌاد هذا متكلم فٌه كثًٌرا وأحمد ٌقول أحادٌثه مناكٌر لكّنه ال ٌصل إلى درجة 

ضعٌؾ لكن ضعفه ٌعنً بالشدٌد ومع هذا ابن تٌمٌة رحمه هللا ٌقول هذا الحدٌث كذب  الوضع وال الترك أًٌضا.

 .رضً هللا عنها عابشة لما ٌمكن 

فً  صلى هللا علٌه وسلمٌقصر وٌتم إّنما المعروؾ عن النبً  صلى هللا علٌه وسلمأواًل ال ٌمكن أن ٌكون النبً 

و كان ٌقصر فً السفر وٌتم لما خفً هذا على جماعة من السفر ما هو؟ أّنه ٌقصر، هكذا تواترت األحادٌث فل

 كان ٌقصر دابًما، وأًٌضا ال ٌمكن عابشة أن ٌكون النبً صلى هللا علٌه وسلمالصحابة كانوا ٌروون أّن النبً 

ٌّما والمعروؾ عن عابشة رضً هللا عنها أّنها متى  صلى هللا علٌه وسلم وصحابته ٌقصرون ثم هً تتم، ال س

ت بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم، كما فعل عثمان رضً هللا عنه فً إتمامه ولهم تؤوٌبلت فً أتمت؟ أتم

 ذلك وأّما مع النبً صلى هللا علٌه وسلم.

فإًذا الخبلصة: فإّن قوله ال دلٌل على وضعها كبلم صحٌح ال دلٌل على وضعها ظاهًرا ولكن بالتدقٌق وبإعمال 

وبجمع الطرق أحٌاًنا بخفاء ٌحكم علٌها بؤّنها موضوعه ومن هذا الكبلم، أنا كنت النظر فً المتن وفً اإلسناد 



اقترحت على أحد اإلخوة لتسجٌل رسالة للمحاكمة بٌن ابن الجوزي وبٌن الذٌن تعقبوه فنحن نقرأ اآلن فً كتب  

دة نظر فً هذا المصطلح أّن ابن الجوزي كثٌر التساهل فً إٌراد األحادٌث الموضوعة ولكن نحتاج إلى إعا

الكبلم فإن كثٌر من التعقب علٌه أًٌضا فٌه تساهل كثٌر ممن تعقبوا علٌه ؼاٌة ما ٌوردونه، مثبًل أّن فبلن ما رمً 

بالوضع أكثر ما ٌتعقبون علٌه بهذه األشٌاء، واقترحت أن تتم مقارنة. وفً كتاب اسمه تنزٌه الشرٌعة البن 

الفصل األول ما ذكره ابن الجوزي واتفق على أّنه موضوع لم  عراؾ هو رتٌه على ثبلثة فصول فً كل باب

ٌتعقبه الفصل الثانً ما ذكره ابن الجوزي وتعقبه أحد العلماء بؤّنه موضوع الفصل الثالث ما هو موضوع ولم 

 ٌذكره ابن الجوزي.

ٌمكن تإخذ األحادٌث من الفصل الثانً من كل باب وٌنظر فٌها الباحث وٌوازن بٌن كبلم ابن الجوزي وبٌن 

كبلم الذٌن تعقبوه ولكً تتطلع على أشٌاء من هذا القبٌل التً هً ٌعنً أحادٌث واهٌة، قد ال بؤس من وصفها 

وٌمكن أن تقرأ فً كتاب الصارم  بالوضع ولٌس فً إسنادها وّضاع ٌمكن أن تقرأ فً كتاب ابن عراؾ هذا

المنكً البن عبد الهادي فإّن فٌه أحادٌث هو ٌنقل أحادٌث من جنس حدٌث "من حج ولم ٌزورنً فقد جفانً"، 

 "من زارنً بعد موتً فكؤّنما زارنً فً حٌاتً"،  "من زارنً فً قبري فقد وجبت له شفاعتً".    

ضعؾ لكن هم ٌقولون فضابل األعمال ٌعمل فٌها باألحادٌث أحادٌث قد ٌكون ظاهرها الضعؾ، هم ٌسلمون بال

الضعٌفة، فٌبٌن ابن تٌمٌة وٌبٌن ابن عبد الهادي أّنها لٌست ضعٌفة فقط وإّنما هً موضوعة، وٌمكن أن تقرأ 

كذلك فً تعلٌقات المعلمً رحمه هللا أجاد وسلك منهج األبمة رحمه هللا فً التعلٌق على كتاب الفوابد المجموعة 

شوكانً فإّن الشوكانً كثًٌرا ما ٌذكر بعض االعتراضات على الوضع، انظر مثل حدٌث "أنا مدٌنة العلم وعلً لل

بابها" أظّنه أطال التعلٌق علٌه وأحادٌث أخرى ٌبٌن رحمه هللا أّنها وإن سلمت من وّضاعٌن فإّنها ٌعنً فً 

 درجة الوضع. 

جابر رضً هللا عنه "لٌس فً الحلً زكاة" ٌروٌه شخص حدٌث كنت ذكرته فً مناسبة سابقة وهو حدٌث هناك 

اسمه عافٌة بن أٌوب أظنه ٌروٌه عن اللٌث بن سعد عن أبً الزبٌر عن جابر هكذا إن كنت ما نسٌت اإلسناد، 

رحمه هللا قال فٌه لٌس به بؤس  ُزرعةعافٌة بن أٌوب هذا أواًل قالوا أّنه مجهول ثم بعد التدقٌق تبٌن أّن أبا 

من الذٌن ألّفوا فً زكاة الحلً حتى من فقهابنا وبعض الباحثٌن تمسكوا بهذا الحدٌث، وٌردون به على فجماعة 

قول من ٌقول إّن فً الحلً زكاة. البٌهقً رحمه هللا من الذٌن ٌقولون أّنه لٌس فً الحلً زكاة مذهبه مذهب 

تج بهذا الحدٌث كالمحتج بؤحادٌث الشافعً معروؾ، ومع هذا لما وصل إلى هذا الحدٌث ماذا قال؟ قال المح

الكذابٌن هذه الكلمة استثقلت أو ٌعنً كٌؾ ٌكون هذا وهو لٌس فٌه كّذاب، لكن عافٌة بن أٌوب هذا مع أّنه ؼٌر 

مشهور ٌعنً أكثر ما قٌل فٌه أو ما قٌل فٌه إال هذه الكلمة لكن رواٌته متواترة تواتًرا عن جابر أّن هذا الكبلم 

صلى هللا علٌه وسلم وإّنما هو من كبلم جابر نفسه، فكلمة البٌهقً هذه لٌست ببعٌدة وهذا  لٌس من كبلم النبً

منهج األبمة ولو قرأت فً كبلم العلل ألحمد أو كتاب المنتخب من علل الخبلل أو قرأت فً كتاب العلل البن 

ونحو هذا من العبارات الثقٌلة وإذا  ،أبً حاتم ستجد باطل موضوع ال ٌصح عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 تمعنت فً اإلسناد وإذا لٌس فٌه وّضاع. 

ٌّما أننً قرأت بعض ٌعنً من األمور التً تساهل فٌها مثل  فإًذا ٌعنً هذا الموضوع حصل فٌه لبس وال س

الكتب فً  حدٌث "من حفظ على أمتً أربعٌن حدًٌثا" المعروؾ، هذا الذي ٌعنً قد ٌكون العلماء من أجله ألفوا

ٌعنً لم ٌقصدوا هذا الحدٌث لكن هذا الحدٌث معروؾ عند العلماء أّن طرقه كلها واهٌة،  ااألربعٌنات وقد ٌكونو

لكن ماذا قال أحد الذٌن بحثوا قال طرقه نعم كلها واهٌة ولكن باجتماعها ٌرتقً إلى أي شًء؟ إلى الضعٌؾ 

ألعمال بمثل هذه الطرٌقة فً نقد األحادٌث، ٌعنً هذا ٌعمل به فً فضابل ا -أتى بقاعدة ثانٌة  -والضعٌؾ 



ٌعنً باالتفاق وربما  ةمدخل للتساهل ومدخل لدخول أحادٌث ال تصح أو اتفق العلماء أو ربما تكون موضوع

 ٌدعى إلى التساهل فٌها وترون مثبل الصلوات التً تفعل. 

بعضها مثل صبلة  -ادٌث فً ظاهرها أحد الباحثٌن ألّؾ كتاب فً الصلوات التً تفعل ألؼراض، وهً أح

إذا تؤملتها لٌس فٌها وّضاع، وهذا الذي ألّؾ ماذا قصد بها؟ قصد بها العمل لكن النقد الصحٌح لها ٌعنً  -الحاجة 

ال بؤس أن تطلق على مثل حدٌث الحاجة بؤّنه موضوع، وأشٌاء كثٌرة مثل أحادٌث ذم المرجبة وأحادٌث ذم 

ٌه فً الكتب وعند التدقٌق وعند البحث ال مانع على منهج العلماء أن ٌطلق علٌها القدرٌة، أحادٌث ٌعنً مرو

أّنها أحادٌث موضوعة، وقد تطلق علٌها أّنها واهٌة ولكن الفرق بٌن الواهً والموضوع ٌعنً ال ٌكاد ٌذكر 

 فكبلهما ال ٌصح العمل به، وقد أطلت فً هذا ٌعنً ألهمٌته.

 

ذكر الصحابً من إسناده فٌقول التابعً قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وٌقع فً  "علم على ما سقط

المراسٌل األنواع الخمسة الماضٌة هذه مراتب المراسٌل، فمن صحاح المراسٌل مرسل سعٌد بن المسٌب 

ً ومرسل مسروق ومرسل الصنابحً ومرسل قٌس بن أبً حازم ونحو ذلك، فإّن المرسل إذا صّح إلى تابع

كبٌر فهو حجة عند خلق من الفقهاء  فإن كان فً الرواة ضعٌؾ إلى مثل ابن المسٌب ضعؾ الحدٌث من قبل 

ذلك الرجل، وإن كان مترًكا أو ساقًطا َوَهن الحدٌث وطرح، وٌوجد فً المراسٌل موضوعات نعم وإن صّح 

ل جٌد ال بؤس به ٌقبله قوم وٌرده الحدٌث إلى تابعً متوسط الطبقة كمراسٌل مجاهد وإبراهٌم والشعبً فهو مرس

آخرون، ومن أوهى المراسٌل عندهم مراسٌل الحسن وأوهى من ذلك مراسٌل الزهري وقتادة وُحمٌد الطوٌل من 

صؽار التابعٌن، وؼالب المحققٌن ٌعدون مراسٌل هإالء معضبلت ومنقطعات، فإّن ؼالب رواٌات هإالء عن 

 ه أُسقط من أسناده اثنٌن".تابعً كبٌر عن صحابً  فالظّن بمرسله أنّ 

 لكثرة ما قٌل فٌه فً عدد من النقاط: نختصر الكالم فٌه 

قال: هو علم على ما سقط ذكر الصحابً من إسناده فٌقول التابعً قال رسول هللا  تعرٌف الذهبً للمرسلأواًل: 

هو األشهر باإلطبلق صلى هللا علٌه وسلم. وهذا التعرٌؾ هو الذي استقر علٌه اإلصطبلح عند المتؤخرٌن و

أًٌضا عند المتقدمٌن وهم أكثر عناٌة به، وهو الذي ٌسقط منه الصحابً أو الذي ٌقول فٌه التابعً قال رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم، ولكن انّبه أقول ٌستخدم المحدثون األولون فً عصر النقد كلمة المرسل لجمٌع أنواع 

ٌعنً كل هذه األنواع  -ناد سواء قبل التابعً سواء ذكر الصحابً سواء السقط فً اإلسناد، فكل انقطاع فً اإلس

من اإلنقطاعات كلها ٌطلقون علٌها مرسل. فمثبًل كتاب المراسٌل البن أبً حاتم هذا فً األسانٌد المرسلة ولٌس 

ً طالب رضً خاًصا بمراسٌل التابعٌن فٌقول مثبًل فبلن مثبًل ٌقول أبو البختري سعٌد بن فٌروز عن علً بن أب

هللا عنه مرسل، ما معنى عن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه مرسل؟ ٌعنً لم ٌسمع من علً بن أبً طالب 

مبنً على المراسٌل وبعضها  -كتاب ابن أبً حاتم  -فهو مرسل. وكل الكتاب مبنً على هذا بل أكثر الكتاب 

علٌه وسلم، لكن أكثر الكتاب فً سماع التابعٌن  فً التابعٌن، اختلؾ فً صحبتهم فً سماعهم من النبً صلى هللا

من الصحابة أو من دون التابعٌن عن التابعٌن. وهذا إّنما نّبهت علٌه ألّنه قد ٌقرأ الطالب فً كتب األولٌن وقد 

ٌقول مثبًل اإلمام أحمد فً حدٌث فً نقده هذا مرسل على هذا التعرٌؾ، معناه أّنه قال فٌه التابعً قال رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم، ٌعنً سقط منه الصحابً، ولكن عند التؤّمل تجد فٌه الصحابً لم ٌسقط فٌرٌد اإلمام أحمد 

أّن هناك سقط بٌن التابعً مثبًل وبٌن الصحابً ولهذا ٌضطر المتؤخرون إلى بٌان هذا. ٌضطر المتكلمون فً 



ّن مراد اإلمام أحمد بالمرسل كذا وهذا األحادٌث مثل ابن عبد الهادي ومثل ابن حجر ٌضطرون إلى بٌان أ

 الموضوع سؤعود إلٌه إن شاء هللا تعالى فً القواعد وهً قضٌة التنبٌه على المصطلحات األولٌة.

فالمرسل هنا خّصه الذهبً رحمه هللا بمرسل التابعً وهو األشهر عند األولٌن لكّنهم ٌستخدمونه كثًٌرا جًدا فً 

وبالمناسبة الذهبً سٌتكلم على هذا المرسل بالتعرٌؾ الذي  -بً رحمه هللا سٌتكلم أي سقط فً اإلسناد. إًذا الذه

ذكره وسٌذكر مراتب المراسٌل بهذا التعرٌؾ الذي ذكره لكن اإلحتجاج بالمرسل أوسع مما ذكره الذهبً بمعنى 

اإلحتجاج الذي ٌذكر فً أصول الخبلؾ فً اإلحتجاج بالمرسل، بل إذا قرأت كتب أصول الفقه ستجد أّن 

بالمرسل وكبلمهم علٌه هو على المرسل الذي هو باستخدام من؟ باستخدام األولٌن ٌعنً ما فٌه سقط فً اإلسناد 

ونحن نقؾ اآلن مع كبلم الذهبً ال نعدوه ونكتفً بالتعلٌق على ما ذكره فً التعرٌؾ وهو ما سقط منه 

 الصحابً.

هذا كبلم ٌعنً صحٌح وٌعنً إذا كانت هذه األنواع تقع فً  "وٌقع فً المراسٌل األنواع الخمسة الماضٌة" قوله

المسانٌد أو فً المسند فمن باب أولى أن تقع فً المرسل ٌعنً أّن المرسل منه ما هو صحٌح ومنه ما هو حسن 

 صحاح المراسٌل، فمن مراتب المراسٌلومنه ما هو ضعٌؾ ومنه ما هو موضوع. قال الذهبً رحمه هللا هذه 

سل سعٌد بن المسٌب ومرسل مسروق ومرسل الصنابحً ومرسل قٌس بن أبً حازم ونحو ذلك، مرسل من؟ مر

فإّن المرسل إذا صح إلى تابعً كبٌر فهو حجة عند خلق من الفقهاء، هذه هً المرتبة األولى من مراتب المرسل 

من طبقة كبار شرط الذهبً فٌه أن ٌكون مرسله من أي طبقه؟  -التً ذكرها الذهبً وهو أن ٌكون مرسله 

التابعٌن والذٌن ذكرهم هإالء كلهم من كبار التابعٌن وأصؽرهم من هو؟ أصؽرهم سعٌد بن المسٌب رحمه هللا، 

فإّنه ولد لسنتٌن مضتا من خبلفة عمر رضً هللا عنها ٌعنً بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم بؤربع سنوات، 

فة عمر رضً هللا عنه، وإّنما هإالء فهم كانوا مخضرمون، ٌعنً خبلفة أبً بكر رضً هللا عنه وسنتٌن من خبل

من هو المخضرم؟ ٌطلقونه على التابعً الذي أدرك الجاهلٌة ولكنه لم ٌلتقً بالنبً صلى هللا علٌه وسلم، فقٌس 

م فٌه قِدم المدٌنة فً الوقت الذي كان النبً صلى هللا علٌه وسل -ٌعنً هذا تقدٌر هللا له  -بن أبً حازم هذا جاء 

مرًٌضا، ٌعنً فً الٌوم الذي توفً فٌه أو من الؽد، وحتى الصنابحً قدم بعد موت النبً صلى هللا علٌه وسلم 

هذا أًٌضا من تبلمٌذ ابن مسعود كبٌر أًٌضا من المخضرمٌن، فالذهبً  -بخمسة أٌام، ومسروق بن األجدع 

 ٌر.رحمه هللا ٌقول أعلى المراتب إذا كان من رواٌة التابعً الكب

؟ طبق علٌها ما هً شروط الحدٌث الصحٌح؟ ما المراد بالصحة هناهنا وقفة عند قوله "فمن صحاح المراسٌل" 

خمسة أحدها ما هو؟ اتصال اإلسناد فإذا المرسل هذا مع كونه مرسل من كبار التابعٌن إال أنه اختل فٌه شرط 

مد وأبً حاتم وأبً زرعة وابن خزٌمة وجماعة االتصال وكبلم العلماء كبلم محمد بن ٌحٌى الذهلً واإلمام أح

أو ال بد من اتصال اإلسناد على اختبلؾ عباراتهم فً هذا، فالذي ٌظهر لً  -كلهم تجدهم ٌقولون ال ٌحتج إال 

، فهذه أصح وأقوى بالنسبة إلى المراتب التً بعدهاوهللا أعلم من كبلم الذهبً قوله ومن صحاح المراسٌل أّنها 

تتعلق بالمراسٌل وهذا الذي ٌظهر لً وهللا أعلم أّنه هكذا أراد، وٌعنً قد ٌكون الصواب فً ؼٌر الصحة نسبٌة 

ما قلت لكن أرى أّنه هكذا أّن هذه المراتب فً الصحة التً ذكرها الذهبً إنما هً نسبٌة ٌعنً أصح المراسٌل، 

ٌّما مثل   -المسٌب عن عمر رضً هللا عنهما نذكر مراسٌل سعٌد بن  -وال شك أّن ما قاله الذهبً حّق وال س

سعٌد بن المسٌب ولد بعد سنتٌن من خبلفة عمر، إًذا عمره كم عندما توفً عمر؟ ثمان سنوات، بعض العلماء 

ٌثبتون أّنه سمع من عمر رضً هللا عنها الخطبة التً نعى فٌها النعمان بن مقرن رضً هللا عنه وبعض العلماء 

ون على أّن ما ٌروٌه عن عمر رضً هللا عنه كله لم ٌسمعه من عمر رضً هللا ال ٌثبتون سماعه، لكن كلهم متف

فهو شًء قلٌل هذه الخطبة، ومع هذا ٌقّوون مراسٌله وٌحتجون بها،  -إذا كان سمع منه  -عنه، إّنما سمع منه 

ماذا صّحت هذه ببل إشكال أّن هذه المراسٌل التً أشار إلٌها الذهبً من أقوى المراسٌل وأصّحها وهً رواٌة، ل



المراسٌل؟ صّحت ألّن الؽالب أّن التابعً الكبٌر لم ٌسقط؟ واحد وهو الصحابً ألّن هذا التابعً الكبٌر كاد أن 

ٌعنً لٌس هذا موضعه لكن  -هللا صلى هللا علٌه وسلم، وهذا باب واسع ٌتعلق بـ  لٌلحق من؟ أن ٌلحق رسو

ذكرت لكم أّن الحسن عند المتؤخرٌن ما هو الحسن؟ ما الفرق بٌنه انقطاع اإلسناد  -انقطاع اإلسناد فٌما مر بنا 

وبٌن الصحٌح؟ خفة الضبط، ولكن هذا فً نظري أّنه ٌمكن أن ٌسري هذا أًٌضا على شرط االتصال وعلى العلة 

سٌل أًٌضا، فإذا اإلتصال منه ما ٌكاد ٌقرب أن نقول فٌه إّنه صحٌح وهذا ٌمكن أن ٌقال فٌه أّنه حسن، مثبًل مرا

مثل هإالء وٌعنً هذا الذي، وهناك منقطعات فً درجة الموضوع ٌعنً اإلسناد لٌس فٌه إال اإلنقطاع مثل 

 حدٌث تعرفونه.

؟ بسبب أنه ُسبل عن حدٌثٌن: أحدهما حدٌث ذكر فً السوق واآلخرعن المنار المنٌؾابن القٌم لماذا ألؾ كتابه 

ة، هذا الحدٌث أخرجه الحاكم فً المستدرك من رواٌة محمد حدٌث الصبلة بالسواك وأّنها تعدل كم؟ سبعٌن صبل

بن إسحاق قال ذكره الزهري أظنه عن عروة عن عابشة رضً هللا عنها بإسناده، إًذا لٌس فٌه إال تدلٌس من؟ ما 

ٌّما قد قال ذكره الزهري، فلّما قال ذكره الزهري عند العلماء أّنه أكٌد دلّس ه ولم فٌه إال تدلٌس ابن إسحاق وال س

ٌسمعه من الزهري ومع هذا فالحدٌث ٌعتبره العلماء أو كثٌر من العلماء موضوًعا، انضم إلٌه ما ذكره الذهبً 

قبل قلٌل وهو المبالؽة فً أي شًء؟ فً المجازفة فً الترؼٌب والترهٌب، وهناك منقطعات مثبًل إذا روى ابن 

كرته ٌتعلق بدرجات المنقطع وهً ترجع إلى أصل جرٌج كما سٌؤتً معنا إن شاء هللا تعالى لكن هذا الذي ذ

واحد وهو تخمٌن من هو الساقط، هذه درجات التصال ربما أشٌر إلٌها إن شاء هللا تعالى إذا جاء معنا ذكر 

 المنقطع ترجع إلى تخمٌن أو ترجٌح من هو الساقط وهً درجات متفاوتة جًدا.

ى مثل ابن المسٌب َضُعؾ الحدٌث من قبل ذلك الرجل، أشار الذهبً إلى نقطة: فإن كان فً الرواة ضعٌؾ إل

وإن كان مترًكا أو ساقًطا َوَهن الحدٌث وطرح. هذا الكبلم أتى بجدٌد أو لم ٌؤِت بجدٌد أو هو تكرار وتؤكٌد لما 

سبق، وهو أّن المراسٌل فٌها األنواع الخمسة وال شك أّن هذا راجع إلى أي شًء؟ راجع إلى اإلسناد الذي ٌصل 

 المرسل. إلى

مثل إبراهٌم النخعً ومجاهد والشعبً، فهإالء  مراسٌل طبقة متوسطً التابعٌنالمرتبة الثانٌة وهً مرتبة 

ٌّما الشعبً رحمه هللا، ٌقولون  ٌقول العجلً وابن تٌمٌة ال  -الثبلثة عند العلماء مراسٌلهم ٌعنً قوٌة أًٌضا وال س

 صحٌح، هذه مرتبة. ٌكاد ٌرسل إال صحًٌحا أو ال ٌعرؾ له إال مرسل

وهً حسب نقده هو: إحداها مراسٌل الحسن البصري، وأشٌر هنا إلى أّن هذه المرتبة  -ثّم ذكر الذهبً مرتبتٌن 

، وهناك بعض العلماء من ٌقّوي مراسٌل أوهى المراسٌلإلى أّن الذهبً رحمة هللا ذكر أو أشار إلى أّنها من  -

هذه مراسٌل الحسن التً  -ثٌن فً رسالة له متؤخرة، فبعض العلماء الحسن البصري وقد انتصر لذلك أحد الباح

 وقع فٌها اختبلؾ ألسباب عدٌدة وقد أشار إلى هذا اإلختبلؾ ابن رجب فً شرح العلل. 

أوهى منها المرتبة األخٌرة ما هً؟  مراسً الزهري وقتادة وحمٌد الطوٌل من صؽار التابعٌن، ما سبب وهاء 

هبً سبًبا وهو أّنهم صؽار التابعٌن فٌؽلب أّنهم أسقطوا اثنان فؤكثر وجد فً بعض المراسٌل هذه المرتبة؟ ذكر الذ

أّن الساقط سبعة، وهناك سبب آخر تضٌفونه نقول هإالء رحمهم هللا تعالى صؽار التابعٌن حدثوا بعد عناٌة 

مثبًل شعبة لما جاء إلى قتادة وجده  الطبلب وعناٌة التبلمٌذ باإلسناد ٌعنً بعد اشتهار الرواٌة والعناٌة باإلسناد.

أحٌاًنا ٌرسل فما ٌقبل منه شعبة إال أن ٌسند له، ٌقول فكان الجماعة الذٌن حول قتادة ٌقولون قتادة سند ٌعنً 

ٌكفً أن ٌروي، فكان شعبة ٌؤبى إال أن ٌسند له وكان المهم أّن شعبة كان صارًما مع قتادة ومع ؼٌره لكن قتادة 

قبل منه إال أن ٌسند وال ٌقبل منه إال أن ٌصرح بالتحدٌث، ال ٌقبل منه إال أن ٌقول حدثنا بخصوصه كان ال ٌ

ٌقول  -ٌقول نصفت على قتادة سبعٌن حدًٌثا ٌقول فٌها حدثنا عمرو إال حدٌث واحد ٌذكره ٌقول داهنت فٌه شعبة 



ح بالتحدٌث فٌفسده علً ٌعنً داهنت فٌه خشٌت ٌعنً من حبلوة هذا الحدٌث وطرافته خشٌت أن اطالبه بالتصرٌ

، والحدٌث فً الصحٌحٌن من طرٌق قتادة  -فٌؤبى أن ٌصرح فٌكون اإلسناد منقطًعا مثل ما ٌقولون تركه على 

 لكنه أًٌضا له طرق أخرى عن أنس رضً هللا عنه وأًٌضا عن ؼٌر أنس رضً هللا عنه.

جاءوا بعد طلب الرواة لئلسناد فٌقول العلماء السبب الثانً ما هو؟ تذكرونه؟ هو أّن هإالء: قتادة والزهري 

هإالء حفاظ كبار لو كان عنده إسناد قوي لصاح به أو لو كان عنده إسناد لصاح به، ما معنى هذا الكبلم؟ أّنه 

، أّما األّولون فكانوا ٌحدثون للببلغ وربما  -إّنما أرسل من أجل ماذا؟ من أجل إّما ضعؾ فً اإلسناد أو أّنه 

ال إشكال فً هذا لكن هإالء رحمهم هللا مثل الزهري وقتادة جاءوا بعد اشتهار الرواٌة وبعد وجود أرسلوا و

الرحلة وتتبع الرواة األسانٌد والتدقٌق فٌها وفً السماع، فإذا أرسلوا ٌقع الشك فً أّنهم إّنما أرسلوا لضعؾ َمن 

ٌّما الزهري، مثبًل حفظ عنه أّنه ٌروي أحٌاًنا عن سلٌمان بن أرقم، وسلٌمان بن أرقم من  سمعوا منه وال س

تبلمذته وهو متروك الحدٌث، أحٌاًنا ٌروي عنه فهذا سبب فً نظري أّنه جوهري أو كبٌر فً أّن مراسٌل 

صؽار التابعٌن ٌعنً فٌها وهن أي تكثر مراسٌل قتادة؟ فً التفسٌر وفً أسباب النزول وؼٌرها تكثر ٌعنً له 

 هنا. تفسٌر رحمه هللا ولعلنا نقؾ

نسٌت أن أنّبه على شًء فً المرسل وهو أّنه ابتداء من المرسل الذهبً رحمه هللا ذكر قبل المرسل الصحٌحة 

والحسنة والضعٌفة والمطروحة والموضوعة، هذه خمسة تتعلق بدرجات األحادٌث وأّما التً بعدها فهً عبارة 

ٌؾ وبعضها ٌتعلق بالجمٌع، فهذه عن مصطلحات مختلطة بعضها تتعلق بالصحٌح وبعضها تتعلق بالضع

مصطلحات. سٌؤتً معنا الموقوؾ سٌؤتً معنا المرفوع سٌؤتً معنا مثل الؽرٌب والمسند والشاذ، هذه بعضها 

ٌتعلق بالضعٌؾ، إًذا األولى فً درجات األحادٌث وانتهى منها والثانٌة مصطلحات متفرقة بعد المرسل، المرسل 

 وما بعده كلها مصطلحات متفرقة.

 

الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم علً نبٌنا محمد وعلً آله وصحبه أجمعٌن فً درس الٌوم سنؤخذ عدًدا 

من المصطلحات المتفرقة، فٌما ذكرت باألمس بعضها فً اإلتصال وبعضها فً المتن، ٌعنً ما نسطٌع أن 

الى، نؤخذ ما ٌسمح به الوقت نصل إلٌه من هذا الٌوم هً عدد من مصطلحات فردها الذهبً رحمه هللا تع

 المصطلح السابع وهو المعَضل. ةوٌتفضل القارئ بقراء

 

 هو ما َسَقط من إسناِده اثناِن فصاعًدا." :الُمعَضل"قال رحمه هللا تعالى: السابع 

فهالمعضل  بقوله "هو ما َسَقط من إسناِده اثناِن فصاعًدا"، وٌبلحظ فً كبلم الذهبً رحمه هللا أّنه لم  الذهبً عرَّ

ه وال من آخره ولم ٌقل  -لم ٌقل فً أوله  -بمكان فً االنقطاع أو بمكان فً السقط فً اإلسناد، ال فً أوله  ٌخصُّ

من اإلطالة  لكن فٌها تعّود على من وسطه. وهناك تعرٌفات أخرى فً المعضل سؤعرض لها وربما فٌها شًء 

وٌكون  ،معالجة النصوص، ٌتعّود الطالب على معالجة بعض النصوص التً ظاهرها االختبلؾ وما سببه

 فابدة.تعالى أكثر الدرس إن شاء هللا 



تعرٌؾ المعضل: ما سقط من إسناده إثنان  -وشرحها زاد علً هذا التعرٌؾ  النخبةرحمه هللا فً  ابن حجر

 فؤكثر، زاد قٌدٌن:

أن ٌكون ذالك فً وسط اإلسناد، أي ال من أوله الذي هو من عند المإلؾ وال من آخره  القٌد األول: -

 الذي هو من عند الرسول  صلى هللا علٌه وسلم، اشترط أن ٌكون فً وسط اإلسناد.

على التوالً هذا تعرٌؾ  -أن ٌكون سقط االثنٌن فؤكثر  -أن ٌكون هذا السقط على التوالً  ثانً:لقٌد الا -

 الحافظ بن حجر أو مازاده على تعرٌؾ الذهبً.

رحمه هللا تعالى نقل عن ابن المدٌنً وؼٌره مّمن بعده، ٌقول الحاكم   الحاكمجمًٌعا،  هإالءقبل  وابن الصالح

رحمه هللا ذكر إمام الحدٌث علً بن عبد هللا المدٌنً، فمن بعده من أبمتنا أّن المعضل من الرواٌات أن ٌكون بٌن 

راسٌل للتابعٌن دون ، فإّن المالمرَسلاْلُمْرِسِل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أكثر من رجل، وأّنه ؼٌر 

 ؼٌرهم.

ن فً أي مكان؟ فً آخر اإلسناد وأّنه ما ٌرسله إلى النبً صلى هللا علٌه اآل الَسقطنفهم من هذا التعرٌؾ أّن 

وسلم من دون التابعٌن، ونجزم بؤّن الساقط من رجل. هذا النقل عن ابن المدٌنً رحمه هللا نقله الحاكم ثّم الحاكم  

لم ٌوجد متصل من طرق  ُمعَضل ذكر أّنه ٌقسم إلى قسمٌن: بؤن تقسٌمهه عدٌدة، وزاد فً رحمه هللا ساق له أمثل

متصل من طرق أخرى. وهذه تقسٌمات لنفس المعضل الذي ذكره، وذكر نوع ثالث لكن  ُوِجدأخرى، ومعضل 

 .اإلنقطاع ىفً المعضل بمعن ىما نتعرض له، نبق

عها شًء واحد وهو ماذا؟ الذي ٌجمعها اشتراط أن ٌكون الساقط كم هذا التعرٌؾ أو استخدام للمعضل ثبلثة ٌجم

 اثنان فؤكثر.

ذكر النسابً رحمه هللا.  كلمة معضل فً كالم األئمة األولٌن غٌر َمن نقل عنه الحاكمأو  -نؤتً اآلن الستخدام 

رعة ما وجدت وقد بحثت بس -حسب ما عزاه إلٌه الذهبً وابن حجر  عمل الٌوم واللٌلةرحمه هللا فً كتابه 

عن نافع  -انتبه لئلسناد  -لكن أخرج النسابً من طرٌق المكً ابن إبراهٌم عن مالك  -الحدٌث وال الكبلم علٌه 

إلى آخر الحدٌث. ثّم قال  - "عن ابن عمر عن عمر "متعتان كانتا على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

. اإلسناد الذي معنا وهو ًو ال بؤس به ال أدري من أٌن أُتالنسابً: هذا حدٌث معضل ال أعلم رواه ؼٌر مكً وه

 المكً عن مالك عن نافع عن ابن عمر ووصفه النسابً بؤّنه معضل. 

ٌطلقون المعضل على أسانٌد  الكاملوؼٌر النسابً جماعه منهم اإلمام أحمد رحمه هللا، ابن عدي كثٌر فً 

متصلة، نعم أبو داود السجستانً فً حدٌث أخرجه عن عبد الحمٌد بن عبد الرحمن بن زٌد بن الخطاب عن 

وقال بعده  -وهو فً اتٌان الحابض  -النبً صلى هللا علٌه وسلم وهذا لٌس بتابعً من أتباع التابعٌن، وقال بعده 

ٌوافق  -وهو من أتباع التابعٌن  -افق أي تعرٌؾ عبد الحمٌد عن النبً هذا حدٌث معضل، استخدام أبو داود ٌو

أو ما وقفت علٌه من  -أي تعرٌؾ؟ ٌوافق تعرٌؾ الحاكم ألّنه سقط منه اثنان فؤكثر من آخر اإلسناد. أّما أكثر 

ذه كبلم األبمة فً كلمة المعضل وهم ٌطلقونها على أسانٌد متصلة. ابن حجر رحمه هللا ساق جملة من ه

أّنهم ٌطلقونها علً أسانٌد متصلة، فانفصل عن اإلشكال هذا بشٌبٌن،  األبمةاإلطبلقات ومن هذه النصوص عن 

إذا استخدم فً المتصل  اإلستخدامٌنالفرق بٌن  األبمةّنه قال لعّل استخدام أ: ٌظهر أّن فٌه ُبعد وهو اواحد منهم

(، أو العكس نسٌت ُمعِضلن المدٌنً فهو بكسر الضاد )، وإذا استخدم فٌما ذكره اب(ُمعَضلفهو بفتح الضاد )

 عبارته هذا احتمال.



ٌعنً استخدامه فً أي شً فً ما سقط من آخره اثنان  األبمةاالحتمال الثانً الذي ذكره أّنه هذا خاص ببعض 

هً عند األبمة  فؤكثر، هذا توجٌه الحافظ ابن حجر ٌبقً تعلٌقً، أُعلّق هذا الكبلم كله بشًء ٌظهر لً وهللا أعلم

تعبٌر عن شدة الخطؤ أو قوة العلة فً اإلسناد، وتارة تكون هذه العلة مخالفة مع اتصال اإلسناد وتارة تكون هذه 

 العلة سقط فً اإلسناد والذي ٌمٌز مراد اإلمام سٌاق الكبلم. 

خطؤ فً اإلسناد، كما تلوح األبمة ٌظهر لً وهللا أعلم أّنه عبارة عن شدة خطؤ أو تعبٌر قوة عند فإًذا اإلعضال 

بعبارة النسابً المكً ابن إبراهٌم هذا حدٌث معضل، والمكً ابن إبراهٌم ال بؤس وال أدري من أٌن أُتً ٌعنً 

قوة فً اإلسناد وال ٌصح هذا اإلسناد، ولكن النسابً ال ٌدري من أٌن أُتً المكً ابن إبراهٌم احتمل أّنه دخل 

 .علٌه حدٌث بحدٌث أو انتقل ذهنه

أو الشدٌد االستؽبلق، فهو قرٌب من اصطبلح األبمة رحمهم هللا تعالى  الُمسَتؽلِق: هو األمر والمعضل فً اللغة

ٌكون الساقط   كانكبلم ابن المدٌنً إلى هذا وٌكون المعضل إذا كان بسبب سقط فً اإلسناد  ٌَُردإًذا، وٌمكن أن 

 علتهالسقط فمعناه أّنه قد سقط فً أكثر من رجل، ولهذا اشتد اثنان فؤكثر وحٌنذ المعضل اذا استخدمه األبمة فً 

أو استؽرق أمر هذا اإلسناد، هذا الذي ٌظهر وهللا أعلم فً معنى المعضل، وحٌنذ كبلم الذهبً هذا صحٌح 

"المعضل ما سقط من إسناده اثنان فؤكثر" هذا االستخدام صحٌح، لكن لٌس معنً ذلك أّن كلمة معضل خاصة 

فً القواعد  نعود إلٌهما تستخدم فً أشٌاء أخرى ؼٌر السقط فً اإلسناد، وسبب كبلمً هذا هو ربما بالسقط وإنّ 

فً كبلم األبمة فٌظن أّن فً العبارة  أهو خشٌة أن ٌقرأ القارئ هذا المصطلح ثّم ٌقر -أنا وعدت بها كثًٌرا  -

مامه أمعضل ما سقط، واإلسناد الذي خطؤ. كلمة معضل ربما حصل فٌها تحرٌؾ ألّنه أخذ فً التعرٌؾ أّن ال

متصل فٌعرؾ أّن األبمة ٌستخدمون هذه الكلمة فً التعبٌر فً اإلسناد وقد ال ٌكون سقط ومنه السقط فً 

اإلسناد، والمعضل الذي هو سقط فً اإلسناد جزء من اإلعضال بمعناه العام. وحٌنذ لو قٌل حتى للتوضٌح: 

هذا ا، كان السقط فٌه األسانٌد المنقطعة هو ما كان السقط فٌه اثنان فصاعدً المعضل فً األسانٌد المنقطعة هو ما 

 الذي ٌظهر وهللا أعلم.

فً وسط اإلسناد واشترط أن ٌكون الساقط اثنان ؟ وهو أّنه خصه فً أي مكانابن حجر ٌبقً التعلٌق علً كلمة 

تشدٌد فً المصطلحات ٌعنً عبارة عن زٌادة تقنٌن وزٌادة فصل  وهوهذا ذكرته أكثر من مرة ، انفؤكثر متوالٌ

 للمصلحات ألّنه رحمه هللا سٌفصله، ما هو السقط من آخر اإلسناد؟ ماذا ٌسمى؟ مرسل.

 الُمنَقِطعوسٌؤتً الُمعلَّق، سموه  -ولم ٌذكره الذهبً هنا  -الدارقطنً والحمٌدي والجماعة  سّماهالساقط من أوله 

تعرٌؾ خاص به، فإًذا المعضل ٌرٌد به أن ال ٌشتبه بؽٌره فزاد هذه القٌود فإًذا استخدم ابن  عن ابن حجر له

حجر كلمة المعضل ربما عن اصطبلحه لكن من قبله قد ٌكون أراد به ؼٌر مصطلح ابن حجر وتتطور 

 المصطلحات أمر ضروري فهمه وهو الذي سوؾ أذكره فً القواعد.

 

ن احَتجَّ به، وأجَوُد ذلك ما قال فٌه مالُك: "بلََؽِنً أنَّ رسوَل هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: كذا فهذا النوُع قلَّ مَ 

 وكذا". فإنَّ مالًكا ُمَتَثبٌِّت، فلعلَّ ببلؼاتِه أقوى من مراَسٌل ِمثل: ُحَمٌد، وقتادة.

، المنقطع ذكر ابن عبد البر أّن رحمه هللا تعرًٌفا له، لكن ذكر قضٌة االحتجاج به مع المعضلالذهبً لم ٌذكر 

من العلماء من خص المنقطع بما سقط منه راٍو قبل الصحابً ومّثل بذلك بمالك عن ابن عمر سقط بٌنهما من 



آخر وهو أّنه ٌطلقونه علً مراسٌل صؽار التابعٌن  انافع وٌرٌدون بذلك التفرٌق بٌنه وبٌن المرسل، وذكر مذهبً 

 -قان واشتهر اإلطبلق األّول وهو ما كان أسقط فٌه من دون الصحابً ولكن نّبه مثل الزهري وقتادة، هذان إطبل

من وسط اإلسناد ٌعنً من دون  رجلهو الذي ٌرٌده الذهبً، ٌعنً ما سقط من إسناده  اوٌظهر أّن هذ -هنا 

 الصحابً. 

بمة رحمهم هللا ٌطلقون أُنّبه إلى قضٌة أًٌضا تكررت أكثر من مرة وهو أّنه لٌس اصطبلح عام بمعنى أّن األ

المنقطع على جمٌع السقط فً اإلسناد حتى المراسٌل، حتى المرسل قد ٌسمونه منقطع فالمرسل والمنقطع 

استخدام األولٌن ٌستخدمونه بؤّنه أي سقط فً اإلسناد وحتى  ؟عندهم، والمرسل أخذناه باألمس بماذا ٌستخدمونه

بؤي سقط فً اإلسناد، فإًذا حٌنذ فً استخدامات األولٌن المرسل  أًٌضا فً أصول الفقه وؼٌره ٌستخدمون المرسل

والمنقطع بمعنى واحد ولكن أٌهما أكثر استخدام فً األبمة؟ األكثر كلمة مرسل. مرسل هذه تكثر جًدا عند  بعض 

ٌرٌد به  مثل الشافعً رحمه هللا، ٌستخدم أكثر ما ٌستخدم كلمة منقطع أو ٌستخدمه بكثرة فً الرسالة، وهو األبمة

المرسل وهذا تفاوت األبمة فً استخدام المصطلح هذا كثٌر، مثبًل أكثر األبمة ٌستخدمون كلمة حدٌث فً حدٌث 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ومن األبمة من ٌستخدم كلمة خبر ٌكثر منها مثل الشافعً وتبعه ابن حبان وقبله 

ر فهذا فٌه كذا فهذا خبر ال ٌصح فهذا خبر، وهً بمعنً كذلك ابن جرٌر الطبري، أكثر ما ٌستخدمون كلمة خب

 .الحدٌث فكثرة االستخدام وقلته هذا راجع  لئلمام نفسه

من العلماء من خصه بالسقط دون  الُمرَسل،إًذا المنقطع، المنقطع له استخدامات فً استخدام األّولٌن هو بمعنً  

َفه إال أّنه لم الذهبً رحمه هللا مشىبه  خصوهالصحابً وعلى هذا الذي  ّنه ما سقط منه راٍو أ، وعند العلماء ٌُعرِّ

: قال الذهبً رحمه هللا "فهذا النوُع قلَّ َمن احَتجَّ به" إشارة إلً أي شا نأتً لقضٌة االحتجاجدون الصحابً. 

به، وهذا قد ذكرت لكم باألمس أّن االختبلؾ الذي ٌذكره  ٌحتجفً قوله قلَّ َمن احَتجَّ به؟ إلى وجود من 

األصولٌون لٌس خاص بالمرسل الذي هو ما سقط منه الصحابً، بل هو فً جمٌع السقط، فإًذا هنا كمن ٌحتج 

إلى نقطة مهمة قد ذكرتها باألمس وهً قوله  ما ذكره الذهبً صحٌح ثم أشار الذهبً رحمه هللافبالمنقطعات، 

بٌن مالك قل شًء وأما قال فٌه مالك بلؽنً أّن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال كذا وكذا "وأجود ذلك 

ثنان وقد ٌكون بٌنه وبٌن الرسول صلى هللا علٌه وسلم أكثر من اثنان" فهذا كلمة إ والرسول صلى هللا علٌه وسلم

تً ذكرها، فً المرسل أو فً الذهبً رحمه هللا بما أّنها جاءت فً آخر المراسٌل فً آخر المصطلحات ال

اإلنقطاع كلمة تدل علً ما ذكرته باألمس وهً أّنه لٌست  العبرة فً  القوة بكثرة الساقط وال بقلته وإّنما هناك 

أمور ٌراعٌها األبمة رحمهم هللا تعالى فً الحكم علً األسانٌد فمنها ما ألحقوه بالصحٌح أو ٌقرب من الصحٌح 

ل من؟ مراسٌل كبار التابعٌن مثل سعٌد بن المسٌب، وهنا ذكر أّن من أجود كما ذكره الذهبً فً مراسٌ

بسبب ماذا؟ بسبب  صلى هللا علٌه وسلمالمنقطعات أو المعضل من أجوده ما ٌقول فٌه مالك بلؽنً عن رسول هللا 

ة أو ؼٌر ثقة السقط فً اإلسناد ٌحكمه أمور المحك فٌها هو ترجٌح من الساقط هل هو ثق جمٌعإًذا فتثبت مالك، 

وكما ذكرت باألمس قد ٌحكم األبمة على سقط فً اإلسناد بالوضع هذه هً القاعدة، هذه هً خبلصة الموضوع. 

اعولٌس باإلسناد  ، ولكن بسبب أّن الذي ٌسقط هذا أو الراوي الذي أسقط ٌسقط كثٌر عن من؟ عن الكّذابٌن َوضَّ

قٌة بن الولٌد، قد ٌحكمون على بعض أحادٌثهم بالوضع وعن الوّضاعٌن مثل الحجاج بن أرطاة، ابن جرٌج، ب

 بناء على أّنهم ٌسقطون كّذابٌن ووّضاعٌن.

  ٌعنً قوٌةوهناك منقطعات كما ذكرت فً ؼاٌة القّوة مثل أحادٌث سعٌد بن المسٌب عن عمر , ومثل أحادٌث 

حمد بن سرٌن رحمه هللا ٌروي فٌها م ٌُتَرجحأبً عبٌدة بن عبد هللا بن مسعود عن أبٌه كذلك منقطعات أخرى 

 طرًٌقا واحًداعن ابن عباس وكلمة األبمة تكاد تتفق على أنه لم ٌسمع ولم ٌلقه، والبخاري أخرج من هذا اإلسناد 

لم ٌقصد ٌعنً االحتجاج به، لكن الشاهد أّن األبمة عرفوا من هو الساقط، محمد بن سرٌن كان ٌؤخذ عن عكرمة 



عكرمة بسبب ما قٌل فً بعض الكبلم فٌه من جهة دعوته أو من جهة انتسابه  طٌُسقعن ابن عباس وٌسقط من؟ 

فهو عند بن سرٌن ثقة ال شك فً ذلك لكّنه لبدعته أو المعروؾ به من بدعة وإن كان  ونحو ذلك،إلً الخوارج 

ن؟ ٌكون كثٌر من األبمة ٌنفون هذا عنه ٌسقطه الساقط ثقة فحدٌث محمد بن سرٌن عن ابن عباس ٌكون ماذا اآل

هذا الذي ذكره الذهبً رحمه هللا فً آخر كبلمه، هذا ٌشبه القاعدة فً قضٌة المتصل   اشبه متصل ٌكون قًوٌ

وهو فً أدنً درجات  لئلعتضادٌظّنه ٌصلح  اوكثٌر من الباحثٌن ٌؽفل عن هذا الموضوع. أما أن ٌشذ منقطعً 

 واحدة. اإلنقطاع قد ٌلحق بالموضوع  أو ربما بعضهم ٌجعل القاعدة

فً المنقطعات كل ما كان منقطع فهو ضعٌؾ ولٌس األمر كذلك، فالمنقطعات على درجات أو األسانٌد التً فٌها 

إذا كان عرؾ عنه أّنه ال ٌدلّس   الُمدلِّسسقط لٌست علً درجة واحدة، ولهذا مثبًل سٌؤتً معنا فً التدلٌس: قالوا 

فً هذا الحدٌث، هذا ما فً هذا  دلَّسأو إن كان الؽالب علٌه أّنه إال عن ثقة فحدٌثه صحٌح وإن عرفنا أّنه دلّس 

المهم  ّما التسمٌة فهذه درجة ثانٌةالموضوع ومن أهم األمور فً قضٌة  مصطلح الحدٌث هو معرفة الحكم وأ

 .سٌاق الكبلم ماذا ٌرٌدون منه

 

ًّ من قولِه أو فِعله. ال ٌتعلق بدرجة الحدٌث  وإّنما هو التقسٌم بحسب من  باإلسناد والهو ما أُسِنَد إلى صحاب

فهإلٌه القول، قد ٌكون الرسول صلى هللا علٌه وسلم، قد ٌكون الصحابً أو ما دون الصحابً  أُسِندَ  الذهبً   فعرَّ

ًّ من قولهِ "بؤّنه رحمه هللا  أو فِعله" وهذا  التعرٌؾ متفق علٌه ال إشكال فٌه، لكن أشٌر إلى  ما أُسِنَد إلى صحاب

ٌعنً حدٌث من التابعً، قد ٌقول اإلمام هذا  -نقطه وهً أّنه قد تجد استخداًما للموقوؾ عن من دون الصحابً 

 موقوؾ، علً سعٌد بن المسٌب هذا موقوؾ، علً عكرمة وقفه فبلن عن عكرمة وقفه علً سعٌد. وهذا ٌعنً قد

 نؤخذ منه اصطبلًحا وأظّنه هذا لٌس ببعٌد أّنه نضٌؾ ما أوقؾ عى الصحابً أو َمن دونه من قوله أو فعله.

والمقطوع عّرفوه بؤّنه ما  ،اإلقتراحوهو فً أصل كتابه  المقطوعوٌساعد على هذا أّن الذهبً رحمه هللا لم ٌذكر

كلمة المقطوع الذي ذكره ابن دقٌق وذكره ؼٌره، ذكره ُنسب إلى التابعً فَمن دونه، إذا ما ُنسب إلى التابعً فً 

 ًّ ابن الصبلح وؼٌره، ما نسب إلى التابعً، الذهبً لم ٌذكره وذكر فقط الموقوؾ وقال أّنه "ما أُسِنَد إلى صحاب

ري، فً نظ -أّنه لّما لم ٌذكر المقطوع ٌعنً أّن هذا  إلى -وهللا أعلم فً نظري  -ٌشٌر من قولِه أو فِعله" كؤّنه 

ٌُضاؾ إلى تعرٌؾ الموقوؾ ألّنه أًٌضا ما أُسند إلى ؼٌره كذلك، وٌتؤكد هذا أًٌضا ما قلته بؤّن  أّنه ال بؤس أن 

استخدام كلمة مقطوع فً َمن دون التابعً هو لبعض األبمة ٌكثر منها مثل بن حبان فً قوله فبلن ٌروي 

ون الصحابة ٌعنً عن التابعٌن، ولكن فً كبلم عن َمن د هً َمن كانالمقاطٌع، ما المقصود المقاطٌع هنا؟ 

ستخدام الوقؾ لمن دون الصحابة، ٌقولون موقوؾ علً سعٌد فهذا إّما أن نقول كما ااألبمة ٌوجد كثٌر جًدا 

 أو فعله سند إلى الصحابً  فَمن دونه من قولهأُ سند إلى الصحابً أو التابعً أو أُ ذكرت قبل قلٌل الموقوفهو ما 

ًّ من قولِه أو فِعله ونضٌؾ إلى ذالك بؤّن  - وإّما أن نقول نقؾ على تعرٌؾ الذهبً: هو ما أُسِنَد إلى صحاب

ٌِّداألبمة ٌستخدمونه فً َمن دون الصحابً. إًذا  فٌقولون موقوؾ على من ٌقٌدون، موقوؾ علً سعٌد، أو علً  قُ

هذا ٌعنً استخدام الكثٌر وهو ما الحسن أو عكرمة أو ؼٌرهم من التابعٌن، أو ٌقولون وقفه فبلن على فبلن و

 ُنِسَب إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم من قولِه أو فعلِه.

من قولِه أو فعلِه، وبعضهم ٌزٌد أو  إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم  ٌُنسبهذا باإلتفاق، أًٌضا باإلتفاق أّنه ما 

تقرٌره أو صفته ٌعنً هذا اختبلؾ ومرجعه إلى أمر أصولً، بعض األصولٌون ٌذكر فً تعرٌؾ السنة مثبًل 



أّنها ما ُنسب إلى النبً من قوله أو فعله وال ٌذكر التقرٌر، لَم ال ٌذكر التقرٌر؟ ألّنه ٌدخل فً الفعل، فٌقول 

وهذا األمر قرٌب ال إشكال فٌه، منهم من ٌزٌد التقرٌر ومنهم من ٌكتفً بالفعل ومنهم والترك فعل ترك التقرٌر 

أو صفته، هذا هو  همن ٌزٌد إلٌه الصفة، وهذا ما نسب إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم من قوله أو فعله أو تقرٌر

فهالمرفوع ولٌس فٌه خبلؾ بحمد هللا تعالى إال أّن الخطٌب البؽدادي لما  شترط أن ٌكون الرافع لم ٌشترط ا عرَّ

ولكن ذكر فً التعرٌؾ: قال: ما رفعه الصحابً، بماذا نخرج من قوله ما رفعه الصحابً؟ ٌخرج المراسٌل، 

مراسٌل التابعٌن ومن دونهم، ولكن هناك إجابة قوٌة عن هذا بؤّن الخطٌب ذكر رحمه هللا الصحابً بناء علً 

هً مرفوعة من طرٌق الصحابة إلى النبً، واألمر فً هذا أًٌضا قرٌب ال الؽالب وهو أّن ؼالب األحادٌث إّنما 

 .إشكال فٌه

 

ٌَصُدق ذلك على المرفوع والموقوؾ.  ما اتََّصل َسَنُده، وَسلَِم من اإلنقطاع، و

ٌَصُدق ذلك على المرفوع والموقوؾ وهذا  هذا أًٌضا تعرٌؾ المتصل: ما اتََّصل َسَنُده، وَسلَِم من االنقطاع، و

أًٌضا باإلجماع ال إشكال فٌه إذا قال اإلمام إسناده متصل أو اتصل إسناده فهذا التعرٌؾ الذي فٌه سقط وهذا 

 باالتفاق أًٌضا.

 

دُخُل فً المسند كلُّ ما ُذِكَر فٌه النبً صلى هللا علٌه  ٌَ هو ما اتََّصل َسَنُده بذكِر النبً صلى هللا علٌه وسلم، وقٌل: 

 رحمه هللا  تعرٌفٌن: الذهبًوسلم وإن كان فً أثناِء َسَنِده انقطاع. هذا المسند ذكر فٌه 

 سلم.: ما اتصل سنده بذكر النبً صلى هللا علٌه والتعرٌف األول

 هو أًٌضا ما أُسند إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، وإن كان فٌه فً أثناء سنده انقطاع التعرٌف الثانً: 

ٌجعلونه بمعنى المتصل، فكل متصل فهو مسَند سواء كان إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم أو  تعرٌف ثالث كوهنا

 لى ؼٌره.إ

والثانً: ما روي إلى النبً صلى هللا ، لنبً صلى هللا علٌه وسلمثنان: ما اتصل سنده بذكر اإولكن أشهر تعارٌفه 

علٌه وسلم باإلسناد وإن كان فً أثناء اإلسناد انقطاع، هذا سبب اختٌار ابن عبد البر وجماعه قالوا كل ما كان 

كذلك  ومثَّل بن عبد البر بالمسند المتصل ومثَّلمسند إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم وإن كان فً إسناده انقطاع، 

بالمسند المنقطع الذٌن ٌمٌلون فً التفرٌق بٌن المصطلحات، أي التعرٌفٌن ٌصلح لهم، المسند على أي التعرٌفٌن 

أو لم  اإلتصالإلى النبً صلى هللا علٌه وسلم من قوله. هل اشترطوا فٌه  ُنسبٌلتقً مع المرفوع، المرفوع ما 

الذي ٌلتقً مع المرفوع، الذي ٌمٌلون فً التفرٌق بٌن  هوالثانً  ٌشترطوا؟ لم ٌشترطوا االتصال إًذا التعرٌؾ

إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم  ٌُرفعالتعرٌؾ األول ما هو؟ أن ٌتصل اإلسناد وأن  االمصطلحات ٌعنً رّجحو

 لكً ٌنفصل عن أي شًء؟ ٌنفصل عن المرفوع ألّن المرفوع لم ٌشترط فٌه االتصال.



اأكثر من مرة   الواقع، إذا ذهبت إلى  ٌساعدهمالفرق بٌن المصطلحات أمر طٌب ال بؤس به لكن أحٌاًنا ال أّن  بٌنَّ

التً فٌه كلها متصلة؟ قطًعا ال، ال ٌّدعٌه أحد أو ال ٌقوله أحد أّن أسانٌد  األسانٌدالمسانٌد مثبًل مسند اإلمام أحمد، 

 ،مسند اإلمام أحمد كلها متصلة، فإًذا االختٌار تعرٌؾ بؤّنه: المسند ما اتصل سنده إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم

إلى استخدام األبمة،  هذا جٌد من جهة التفرٌق بٌن المصطلحات لكن من جهة الواقع التعرٌؾ الثانً األقرب

ٌّده بقٌد بؤن قال: المسند ما روي بإسناد  وابن حجر رحمه هللا مع أّنه ٌمٌل إلى تفرٌق المصطلحات اختاره لكن ق

ظاهره االتصال وإن كان فً الحقٌقة منقطًعا، وٌعنً أًٌضا هذا فٌه مافٌه لكن المهم األرجح فً تعرٌؾ المسند 

عبد البر ونضٌؾ إلٌه بشرط أن ال ٌكون االنقطاع فً آخر اإلسناد بؤن ٌسقط  ما رّجحه ابنهو الثانً الثانً، 

منه َمن؟ الصحابً، بشرط هذا الشرط رأٌته فً استخدام األبمة رحمهم هللا. المسند عندهم ما ٌروى باإلسناد إلى 

عن رجل هل هو  لُسبالصحابً ٌرفعه إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، ومن هذا الباب أن أبا حاتم رحمه هللا 

صحابً أم ال؟ فقال لٌس بصحابً وحدٌثه ٌدخل فً المسند على المجاز، معنى على المجاز ٌعنً بالتجوز على 

ٌدخل فً المسند على المجاز معناه  -قول أبو حاتم  -التجوز باعتبار اإلختبلؾ  فً صحبته أو نحو ذلك، فهذا  -

ا.أّنه متً ٌكون على الحقٌقة أو لٌس فٌه تجوز إ ًٌ  ذا ثبت صحبته إذا كان صحاب

ما معنى أسنده؟ ٌعنً ذكر فٌه الصحابً وهو أًٌضا ظاهر من مثبًل  فبلن،وأًٌضا ٌقولون أسنده فبلن وأوصله 

مسند اإلمام أحمد ال تجد فٌه مراسٌل وإن وجدت فٌه فؽالبها أو هً مثل ما ذكره أبو حاتم ٌكون من بعض 

 حبتهم، فهذا هو تعرٌؾ المسند.فً ص اخُتلؾالتابعٌن الكبار الذٌن 

 م هنابه أكثٌر، ابد اوالكبلم فٌهم المنكرثم  الشاذواستخدام األبمة لهم بعد هذا هناك مصطلحات األّول منها وهو 

فٌه مهم ولٌس فقط الكبلم ما ذكره الذهبً،  وأرجٌهم إن شاء هللا تعالى إلى ٌوم السبت والكبلمالكبلم  عنقطٌثم 

أخذنا ولعلكم  تقرأونه. نقؾ هنا  77ن الشاذ والمنكر ثم أعاد الكبلم بقوة أو بكثرة فً صفحة هنا الذهبً تكلم ع

 الٌوم مصطلحات كثٌرة.

 

 أسئلة

ٌُفهم من كبلم الذهبً هذا وإال ما هً عبارته، هو ما كان فً  - ٌُنكر الصحابً؟ وإن كان  الشرط هو أن 

ٌُنكر الصحابً، فمراده أال ٌقع انقطاع فً آخر السند وهو  ٌُفهم منه وجوب أن  أثناء سنده انقطاع 

ى عندهم مسند، بالنسبة للمقطوع ذكرت أنا أّن مثل ٌُسمَّ ابن حبان وذكره الذٌن  سقوط الصحابً فإّنه ال 

 كتبوا فً المصطلح أّن المقطوع هو ما وصؾ على َمن بعد الصحابً. 

األخ ٌسؤل وهل اسُتخدم المقطوع بمعنى المنقطع؟ نعم اسُتخدم واستخدمه الشافعً واستخدمه الطبرانً  -

حتجاج بمعنى المنقطع، وهذه اإلستخدامات ٌوّضحها سٌاق الكبلم فهو الذي ٌوضح مرادهم بهذه، اإل

بالموقوؾ ال ٌتعرض له أهل مصطلح الحدٌث وال ٌتعرضون لئلحتجاج بالُمرسل أًٌضا إال عارًضا 

ألّن هذه مسابل تدخل فً أصول اإلٌمان، ٌعنً هل قول الصحابً حجة أو لٌس بحجة المحدثون هّمهم 

جع تعرضهم صحة نسبة هذا الكبلم إلى الصحابً والبحث فً شذوذه وعلله، فٌتعرضون لمثل هذا ومر

فقط هو الصحة ولكن لٌس من جهة اإلستدالل، ٌعنً بعض األبمة تكلموا ولكن هذا زابد على علم 

الحدٌث فٌوصؾ اإلمام بؤّنه محدث وٌوصؾ بؤّنه فقٌه والبخاري قد جمع بٌن حدٌثٌن ولكن لٌس من 

م فً ساعات باب التصحٌح والتضعٌؾ فكان من باب كٌؾ العمل بكبل الحدٌثٌن، وقد ٌتعرضون للكبل



النظر بٌن الحدٌثٌن من جهة الثبوت وهذا ٌتعلق بكبلمهم عن الصحة فمثل هذا الكبلم على الوقوؾ 

 على الصحابً اإلحتجاج به قضٌة أصولٌة.

 المعضل: أن ٌكون بٌن الُمرِسل إلى رسول هللا سقط أكثر من راٍو. -

 

وعلى آله وصحبه أجمعٌن وبعد، كما وعدت باألمس الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد 

درس األمس سنؤخذ الٌوم إن شاء هللا تعالى مبحث الشاذ والمنكر، ولكن قبل ذلك كنا أخذنا  -وكما انتهى الدرس 

باألمس عدًدا من المصطلحات التً َسَرَدها الذهبً رحمه هللا تعالى، ولً عودةٌ سرٌعة إلى مصطلحٌن منهما 

 لكبلم.إلضافة بعض ا

  األول: المعضل، قد ذكرُت فً درس األمس أّنه كُثر من المحدثٌن إطبلُق اإلعضال على أحادٌث وإن لم

َة النكارة، وقد ذكرُت بعَض األبمة الذٌن استخدموا هذه الكلمة بهذا  ٌكن فٌها انقطاع وأّنهم ٌعنون بذلك شدَّ

م استخدمها اإلماُم أحمد والنسابً وأكثر منها نع -المعنى، وأضٌُؾ اآلن من أكثر من استخدام هذا الكلمة 

ن أكثر منها اإلمام الحافظ إبراهٌم بن ٌعقوب الجوزجانً  -كذلك بن عدى رحمه هللا فً الكامل  ولكن ممَّ

فٌقول عن الرواة أو ٌقول مثل هذه العبارات: َروى أحادٌَث ُعَضبًل أو َمَعاِضٌل أو  أحوال الرجالفً كتابه 

 -بل قال فً راٍو: أحادٌثه معضلة مناكٌر، فهذا اإلمام ممن أكثر من استخدام هذه الكلمة حدًٌثا ُمعضبل، 

 إفراًدا وجمًعا. -كلمة معضل 

 

  ،العودة الثانٌة، أو المصطلح الثانً الذي أعود إلٌه الٌوم هو المصطلح األخٌر الذي أخذناه وهو: المسند

النبً صلى هللا علٌه وسلم، وقٌل: ٌدخل فً المسند كل  وقد قال الذهبً فً تعرٌفه: هو ما اتصل سنده بذكر

 ما ذكر فٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم وإن كان فً أثناء سنده انقطاع. العودة الٌوم تتعلق بؤمرٌن:

األمر األول: أّنه ٌظهر لً وهللا أعلم فٌما وقفُت علٌه من كبلم العلماء حول كلمة مسند، أنَّ األصل فً  -

المسند هو ما اتصل سنده إلى النبى صلى هللا علٌه وسلم، ولكن من الناحٌة العملٌة اإلسناد أو فً 

ما  المراسٌلأدخلوا فى المسند أحاٌث فٌها انقطاع وفى كبلم اإلمام أبً حاتم فى مواضع من كتاب ابنه 

ٌِّن أّنه منقطع ٌقول: ٌد -ٌدل على هذا من باب التجوز، فٌقول اإلمام أبو حاتم  ٌُب خل فى المسند بعد أن 

على المجاز، فإًذا األصُل فى المسند وهللا أعلم هو اتصال اإلسناد، ولكن الواقع من الناحٌة العملٌة دخَل 

فٌه منقطعات، ومما أُضٌفُه على كبلم األمس حول المسند أّن أحد اإلخوان ٌقول أّنك قلَت أّنك ال تجد 

فٌه! فؤقول: نعم موجود فٌه أحادٌث مراسٌل،  فى كتاب مسند اإلمام أحمد أحادٌث مراسٌل وهو موجود

لكن ٌظهر لً وهللا أعلم أّنها إّما أن ٌكون هذا الُمرسل قد اخُتلؾ فى صحبته، وإن كان الراجح أّنه 

ٌُدخل فى  تابعً ولكن ٌدخلونه فٌه من أجل هذا االختبلؾ، وقد َنصَّ على ذلك أبو حاتم أًٌضا بؤّنه 

ٌُدخلون فى المسند أحادٌَث مراسٌل لؽرض، إّما أن تكون المسند مثل هإالء من أجل االخ تبلؾ، وقد 

ٌِّن علة حدٌث موصول ساقه  ٌُب قد جاءت هكذا فى اإلسناد مع ؼٌرها موصول أو ٌكون اإلمام ٌرٌد أن 

ٌُبٌن أّنه ٌدخل فى المسند  قبل ذلك فٌسوق إسناًدا مرسبًل، وأحٌاًنا رأٌُت فى كبلم أبً حاتم أًٌضا ما 

ٌُدخلها وٌبٌن أّنها خطؤ، أّن فبلًنا لٌس صحابً وإّنما هو أحادٌث  مراسٌل ألّنه رأى ؼٌره أدخلها، ف

ا منه ممن جمَع المسند ولٌس من أهل النقد أو لٌس من أبمة النقد  تابعً، ولكن ٌكون ؼٌُره أدخلها ظّنً

 ٌَّ ٌَّن أنه مرسل. -ن علته الكبار فٌدخلها اإلمام؛ لٌبٌن أّن هذا خطؤ ٌقول ابنه: أدخلَه فى المسند وب  ٌعنى َب



قال: هو ما خالؾ  - األول: تعرٌفٌننبدأ الٌوم فى مبحث الحدٌث الشاذ ماذا قال عنه الذهبى؟ ذكر له الذهبى 

ده.  - الثانًراوٌه الثقات.   قال: ما انفرد به من ال ٌحتمل حالُه قبوَل تفرُّ

 فى التعلٌق على التعرٌؾ األول أمور:

وكذلك عّرفه به من العلماء ؼٌر  -األول: هذا التعرٌؾ اشتهر عن اإلمام الشافعً، وقد عّرفه بذلك   -

 لكّنه اشتهر عنه ٌذكرونه فى كتب المصطلح عنه.  -الشافعى 

اذ بؤن َراِوٌه خالََؾ  - األمر الثانً: أّن كتب المصطلح المتؤخرة اختارت هذا التعرٌؾ فاشتهر تعرٌُؾ الشَّ

ًَ التعرٌُؾ الثانى. ؼٌَره من ا  لثقات وُنِف

نحن نقول: االقتصاُر على هذا التعرٌؾ فى تعرٌؾ الشاذ ال بؤس به من الناحٌة إذا أخذناه لوحده، ولكن إذا 

رجعنا إلى تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح الذى ذكره الذهبً فى مطلع هذا الكتاب بقوله: ما َداَر على عدٍل ُمتقٍن 

حدٌث سبلمته من الشذوذ والعله، فإنَّ تعرٌَؾ الشاذ بما عّرفه به الشافعً واالقتصار واتَصَل سنُده، وزاد أهُل ال

ٌُْشِكل على تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح، فى نقطتٌن  لما ٌترتب علٌهما من أمر  -أرجو أن ٌنتبه لهم اإلخوان  -علٌه 

ج علٌه بعد قلٌل. قبل أن أذكر اإلشكال، م ا مثال الشاذ؟ أمثلته كثٌره فى جوهري  فى نقد السنه النبوٌه سؤَعرِّ

ٌعنى مثبًل ٌؤتى حد الثقات أو الرواة فٌروي حدًٌثا عن الشٌخ موصواًل وٌروٌه ؼٌره من الثقات  -السنه النبوٌه 

مرسبًل، مثل الحدٌث المشهور حدٌث عابشه أنَّ النبى صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقسم فٌعِدل فٌقول: اللهّم هذا 

لى آخر الحدٌث، فهذا الحدٌث ٌروٌه حماد بن أبى سلمه عن أٌوب السختٌانى عن أبى قبلبه إ -قْسِمى فٌما أملك 

ٌَّة، فَرَوٌاهُ  عبد هللا بن زٌد عن عبد هللا بن ٌزٌد عن عابشة وخالؾ حماَد بن سلمة حماُد بن زٌد وإسماعٌل بن ُعل

ٌد وال عابشة، فنقول عن رواٌه حماد بن عن أٌوب عن عبد هللا بن زٌد أبى قبلبه مرسبًل لٌس فٌه عبد هللا بن ٌز

 سلمه هذه: إّنها شاذة هذا مثاله.

 ، أتى من نقطتٌن كما ذكرُت:اإلشكال الذى أعنٌه فً االقتصار على تعرٌف الشاذ أّنه ما خالََف راوٌه الثقات

ل إسناٌد ظاهره األولى: أّن الشاذ على هذا التعرٌؾ ٌدخل فً الُمَعلَّل فٌؤتً معنا إن شاء هللا، أّن المعل -

ًٌّا  لع فٌه بعد البحث وجمع الطرق على علة قادحه، إًذا الشاذ هنا ٌدخل فبه المعلل دخواًل أول الصحه اطَّ

وال شك، فعلى هذا ال حاجه فى أن نشترط عدم الشذوذ، ألّنه ٌكفى اشتراط عدم العله ألّن المعلل أوسع 

اعة آخرون بخبلفهم، فترجٌُح إحدى الرواٌتٌن من الشاذ فٌدخل فٌه لو رواه جماعة حدًٌثا ورواه جم

ع فى  ٌعنً أّن الثانٌه ُمعللة او ُمعلَّة، والشاذ هو ما ٌروٌه واحٌد وخالََؾ فٌه الثقات، وإن كان قد ُتُوسِّ

الذى شذَّ والذي خالَؾ وترجحت رواٌُة ؼٌره  -إطبلق الشذوذ، حتى وإن كان الراوى أكثر من واحد 

 نقطه األولى فى اإلشكال أّن الشاذ هنا داخل فى المعلل. علٌه، فالخبلصه أّن ال

 

 -تعرٌؾ الشافعً ومن معه  -وهً المهمة الحقٌقة: أّننا إذا اقتصرنا على هذا التعرٌؾ  -النقطه الثانٌة  -

ا عند المحدثٌن فً الحدٌث الصحٌح  وأعنً  -نكون قد أؼفلنا فً شروط الحدٌث الصحٌح شرًطا مهّمً

ٌُخالؾ، خبلصة األمر أّن المحدثٌن أخًذا بهذا الشرط التنص ٌص على عدم ظهور خطؤ الراوي وإن لم 

فوا واستنكروا أحادٌث للثقات لٌس فٌها مخالفة، فقط الراوي ٌتفرد بحدٌث   من عملهم وتطبٌقاتهم قد ضعَّ

خرج فٌضعفه األبمه أو ٌضعفون إسناده، فاذا اقتصرنا فى تعرٌؾ الشاذ على المخالفة، هذا النوع قد 

من التعرٌؾ، فؤصبح كلُّ ما رواه ثقة فهو صحٌح إذا لم ٌخالؾ. ونحتاج إلى إضافة هذا فً التعرٌؾ 



بكلمة أخرى ؼٌر الشاذ إذا اقتصرنا فى تعرٌؾ الشاذ على أنه ما خالَؾ راوٌه الثقات، كؤن نقول مثبل: 

ا وال منكًرا وال معلبًل. إذ نحتاج إلى كلمة ثانٌة ال ب د منها فى عمل المحدثٌن الذى وأال ٌكون شاّذً

ٌُخلِّص من هذا. هو أن نقول تعرٌؾ الشاذ هذا ال بؤس به، ولكن الشذوذ الذي تقدم عدم اشتراط وجوده 

فى الحدٌث الصحٌح لٌس هو هذا، وإنما هو على التعرٌؾ الثانً، ما هو التعرٌؾ الثانً؟ هو الذي 

ده، وهذا التعرٌؾ قد جاء معناه عن جماعة من هو ما انفرد به من ال ٌحتمل حاله قبول تفر -ٌقول 

األبمة ومّمن نص علٌه الحافظ صالح بن محمد البؽدادى المعروؾ بصالح َجَزرة، ٌقول: الشاذ هو 

فه كذلك الحاكم فى معنى كبلمه بؤنه: حدٌث ٌروٌه ثقٌة ٌشذُّ به  الحدٌث المنكر الذي ال ٌعرؾ. وعرَّ

قُْم دلٌٌل على ؼلِطِه كما قام فى المعلل، ولهذا قال الحاكم فى معنى وٌكون قد َؼلِط فى رواٌته هذه ولم ٌ

كبلمه أّن الشاذ أضٌق من المعلل؛ ألّن المعلل علته ظاهره، راٍو أو أكثر خالََؾ ؼٌره  وترجحت 

 رواٌتهم على رواٌته. 

ل بؤنه أدق من المعلل، إًذا ظاهر معنا رواٌتان واحدةٌ ُتِعل األخرى، لكن الشاذ ٌقول: انفرد به شخص ولها قا

وكذلك أًٌضا عرفه الخلٌلى بنحو تعرٌؾ الحاكم فإذا هذا التعرٌؾ للشاذ هو الذى ٌنطبق على ما تقدم فى تعرٌؾ 

الحدٌث الصحٌح  هو أال ٌكون شاًذا وال معلبًل وال مانع من اعتبار ما رواه الراوى مخالًفا لؽٌره من الثقات 

ا، لكن ال ٌصلح االقتصاُر ع فٌؤتً معنا إن شاء هللا تعالى، وسؤذكر هذا فى القواعد التى وعدتُّ بها فى  -لٌه شاّذً

ؾ الشاذ بؤنه هو ما خالَؾ  -نهاٌة هذه الدروس، قضٌة مهمه وهً تداخل المصطلحات ال بؤس به  ٌعنً كونه عرَّ

هو الذي ٌراد فً  راوٌه الثقات، ال ٌعنى هذا االقتصار على ذلك بل الشاذ له معنى أخر وهو التفرد، وهذا

 اشترط تعرٌؾ الحدٌث  الصحٌح أال ٌكون شاذ فهذا أمر مهم جًدا.

ٌُعدُّ  نؤتً اآلن إلى تعرٌؾ الحدٌث المنكر، ماذا قال الذهبً فٌه؟ قال: "هو ما انفرد الراوي الضعٌؾ به وقد 

كبلٌم مهم جًدا فى النَّكارة ٌتضح به  77ُمفرد الصدوق" منكًرا هذا كبلمه هنا سٌؤتً فى كبلم له فى الصفحه 

جبللة هذا اإلمام واستفادتنا من كبلمه، وما ذكرُته فى أول الدروس أنَّ كتابه هذا وكتبه األخرى بمثابة القنطرة 

التً وصلَتنا عن طرٌقها آراُء المحدثٌن الكبار النقاد، فهو حرٌٌص رحمه هللا تعالى على اتباِع زمِنهم وتوضٌِح 

 . كبلِمهم

ٌُعد مفرد الصدوق منكًرا، وذكر  هذا المنكر الذي قال الذهبً فى تعرٌفه: هو ما انفرد الراوي الضعٌؾ به وقد 

هناك كما ذكرت قبل قلٌل أن أحادٌث الثقات قد تستنكر. ما الذى حصل عند األبمة أو عند بعض المتؤخرٌن مّمن 

د الضعٌؾ، فإن خالَؾ الضعٌُؾ ؼٌَره من الثقات كتب فى المصطلح؟ اختاروا فً تعرٌؾ الحدٌث المنكر أّنه  تفرُّ

ٌُعد عن المحدثٌن منكًرا أن تفرد الضعٌؾ بحدٌث سبٌب للنكارة، فإن  صار أشد فى النَّكارة، وال جدال فى أّن هذا 

نَّ خالََؾ ؼٌره من الثقات فهو أشد لنكارته. ولكن هذا الذى اشتهر فى كتب المصطلح إذا َضَمْمناه إلى اختٌارهم أ

الشاذ هو ما خالؾ راوٌه الثقات أدى إلى قصور أو عوز فى بٌان أو منهج األبمه فى نقد األحادٌث، كما ذكرت 

ٌُخالؾ َذَهب، لٌس له محل هنا، ألّنهم اختاروا فى الشاذ أن ٌخالؾ  د الثقة الذى ٌتبٌن ؼلطه وإن لم  قبل قلٌل تفرُّ

د ب ه ضعٌؾ وال بد الستكمال بٌان منهج األبمه وشروط الحدٌث راوٌه الثقات، واختاروا فى المنكر أن ٌتفرَّ

كما تقدم قبل قلٌل فى تعرٌؾ الحافظ صالح بن محمد  -الصحٌح ال بد من أحد أمرٌن: إّما أن ُنلِحق هذا بالشاذ 

ْطُب البؽدادى والحاكم والخلٌلً وؼٌرهم، وإما أن ُنلِحَقه بالمنكر، ونضٌُؾ إلى التعرٌؾ: اشتراُط النكارة، والخَ 

 سهل، المهم ال بد من اشتراط هذا أو هذا ولكن ال بد منه.



فإًذا إذا قلنا: الحدٌث الصحٌح ٌشترط فٌه أال ٌكون شاًذا وال معلبًل ألجل أاّل نضٌؾ، وال منكًرا ألجل أاّل ندخل 

ٌَّن للناقد أنه ؼلط، وإن كان  فٌه أحادٌث الثقات الذٌن تفردوا، نعّرؾ الشاذ بؤّنه ما انفرد به راوٌه الثقة وتب

األولون النقاد أكثر ما ٌطلقون علٌه منكر واستخدامهم لكلمة شاذ أصبًل قلٌل جًدا جًدا جًدا، ولكن هذا كون أطلق 

علٌه كلمة شاذ أو منكر الخطب سهل، ٌعنى مجرد أننا خالفناهم فى الكثرة والقلة ٌعنً ما ٌطلقون علٌه منكر هم 

 نحن أطلقنا علٌه الشذوذ، األمر ٌسٌر المهم االعتبار بالنتٌجة والحكم. و -كما سٌؤتً فى كبلم الذهبً  -

إًذا ماذا قال الذهبً اآلن على المنكر؟ قال: هو ما انفرد الراوي الضعٌؾ به، وهذا الكبلم كما ذكرت هو الذى 

ٌُعدُّ منكًرا، لكن االشكال فً اإلقتصار على هذا أنه  -اشتهر فى كتب المصطلح وال إشكال فٌه  ال إشكال أّنه 

د الضعٌؾ مع اختٌار أّن الشاذ ما خالؾ راوٌه الثق كما  -ات،  فكما ذكرت ٌبقى تفرد الثقة الذي ٌتبٌن ؼلُطه تفرُّ

سؤشرحه بعد قلٌل أو سٌشرحه الذهبى وأذكر كبلمه، الذى ٌتفرد به الراوي الثقه وٌتبٌن للناقد أنه َؼلِط فٌه هذا 

ا أو نسمٌه منكًرا كما هو إطبلق الكثٌر  ٌه شاّذً  ٌعنً األكثر فى إطبلقهم.  -إّما أن نسمِّ

ٌُعدُّ ُمفرُد الصدوق منكًرا، وهذا كبلم صحٌح ولكن اختٌار المتؤخرٌن قال الذهبً  ٌّما إذا  -رحمه هللا: قد  والس

فتفرد الصدوق عندهم ٌدخل فى الحدٌث الحسن كما ذكرت،  -جبنا إلى الحدٌث الحسن وأّنه ما َخؾَّ ضبُط راوٌه 

فرد الثقة أو الصدوق الذي ٌظن أو ٌترجح وهذا سببه أّن هذه مصطلحات اختٌارها أدى إلى خلل فى النتٌجة، فت

ا بخبلؾ ما علٌه األولٌن ولهذا  -ؼلطه  خرج من التعرٌفٌن، فقضٌة التفرد عند المتؤخرٌن َضُعؾ النقُد بها جّدً

السبب كُثر من المتؤخرٌن تصحٌح أو تحسٌن أحادٌث قد استنكرها األبمه لترجٌح ؼلط راوٌها وإن كان الرواي 

هذه وارتفاع التفرد علٌهما قام عمل المحدثٌن ٌهتمون جًدا فى الوصول إلى نتٌجة هل هذا ثقة. قضٌة التفرد 

وأمرها واسع جًدا ال أطٌل به مع  -قضٌة التفرد  -الحدٌث مما تفرد به راوٌه؟ أو قد ُتوبع واشتهر؟ هذا القضٌه 

فنجد فى كبلمهم لما  لمتأخرٌنوتداول مثل هذه المصطلحات خفَّ وقُعها عند ااألسؾ الشدٌد، مع مرور الزمن 

ٌِّن أو ٌوجه نقًدا إلى تفرد هذا  ٌُب ٌقول اإلمام األول: هذا حدٌث لم ٌتابع علٌه فبلن هو ثقه لكن لم ٌتابع، فاإلمام 

الراوي، أما المتؤخر فٌقول ال ٌضره ذلك فإنه ثقة أو أّن فبلًنا قال ال بؤس به أو ؼٌر ذلك وتكلموا بعبارات فٌها 

ض الؽلظة وبعض الشدة على األبمة النقاد، ٌعنً لم ٌكتفوا بمخالفتهم فقط وإنما الرد والتهوٌن من أحٌاًنا بع

 كبلمهم أو التهوٌل لكبلمهم. 

األبمه ٌجمعون على نكارة حدٌث أو مجموعه من األحادٌث، ثم ٌتوارد  -وهذا مما ٌتعجب منه  -أحٌاًنا 

واردون على اإلصرار على تصحٌح هذه األحادٌث، وهذا ٌت -ومنهم باحثون معاصرون وفضبلء  -المتؤخرون 

كما ذكرت من أهم أسبابه: أْخذ المصطلحات هكذا أو اقتصار المصطلح على بعض ُجزبٌاته وتْرك ماهو مهم أو 

 تْرُك شًء مهم خرج ال إلى هذا المصطلح وال إلى هذا المصطلح. 

هناك اآلن بحمد هللا دراسات وبحوث تقوم بجبلء منهج المتقدمٌن أبمة النقد ومن النقاد التً َكُثر البحث حولها 

، على تصحٌح اإلسناد إذا صار  -قضٌة التفرد، وإذا قلنا أنَّ  المتؤخرٌن على كذا لٌس المراد كلهم وإنما الؽالب 

بؽض النظر عن  -ربما ٌحسنون  -بالحدٌث أو تحسٌن كبلم  كله ثقات بؽض النظر عن كبلم األولٌن أو تفرد هذا

تفرد الراوي أو عدم تفرده، وكما ذكرُت قبل قلٌل ربما تجاوزا هذا إلى التقلٌل من شؤن كبلم األولٌن فى حدٌث 

معٌن وبإمكانك أو بإمكان الطالب مراجعة كبلم األولٌن على أحادٌث عمرو بن أبً عمرو المدنً عن عكرمة 

ٌُقارن الطالب بٌن عن ابن  عباس ومنها حدٌث اللواط: "اقتلوا الفاعل والمفعول به" وحدٌث: "إتٌان البهٌمة"، و

 نقد األولٌن وبٌن نقد المتؤخرٌن، ومن ٌتتبع لن ٌتعب فى إٌجاد فرٍق أو ظهوره بٌن الطرٌقتٌن. 

، لم ٌعد له وجود فى كبلم المتؤخرٌن فإًذا هذا النوع من النقد بناًء على اختٌار التعرٌفٌن فى الشاذ والمنكر ذهب

أو جملة من المتؤخرٌن أو ؼالب المتؤخرٌن وكذلك إلى وقتنا الحاضر، ولكن هناك أبمة بحمدهللا تعالى كما 



ذكرت تولَّْوا تجلٌة عمل المتقدمٌن فى هذه المسؤله وؼٌرها ومنهم اإلمام الذهبً رحمه هللا، وسنقرأ اآلن كبلمه 

ًُّ رحمة هللا تعالى  بنفاسته، 77فى صفحة  ا ذكر الذهب قال: فمثل  طبقات الرواة الثقاتوإن كان فٌه ُطول، لمَّ

ٌحٌى القطان ٌقال فٌه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة عارؾ صدوق ونحو 

رته فهإالء عندهم فى ذلك ذكر هذه الطبقة من الثقات، وإن كان قد ذكرهم على مراتب ولكن سٌذكر دونهم م

طبقة واحدة سٌذكر حكم تفرد هإالء، ماذا قال؟ قال فهإالء الحفاظ  الثقات إذا انفرد أحدهم من التابعٌن فحدٌثه 

صحٌح وإن كان من األتباع قٌل: صحٌح ؼرٌب، وإن كان  من أصحاب األتباع قٌل: ؼرٌب فرد، ثم قال: وٌندر 

مام عنده مابتا ألؾ حدٌث ال ٌكاد ٌنفرد بحدٌثٌن أو ثبلثة ومن كان فتجد اإل -ٌعنً أصحاب األتباع  -تفردهم 

 . هذه طبقة -ماعلمته وقد ٌوجد  -بعدهم فؤٌنما ٌنفرد به 

ِقِظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب فهو الذي ٌطلق علٌه أنه ثقة  الطبقه الثانٌة ٌَ ماذا قال عنها؟ ثم ننتقل إلى ال

ج  وهم جمهور رجال الصحٌحٌن. ننتبه إلى ذلك فهم جمهور رجال الصحٌحٌن، فتابعٌهم إذا انفرد بالمتن ُخرِّ

حدٌثه ذلك فى الصحاح وقد ٌتوقؾ كثٌر من النقاد فى إطبلق الؽرابة مع الصحة فى حدٌث إتباع الثقات، وقد 

ٌُسمً جماعة من الحفاظ الحدٌث الذى ٌنفرد به مثل ُهشٌم وحفص  ٌوجد بعض ذلك فى الصحاح دون بعض وقد 

منكًرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشٌخة األبمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل عثمان بن أبى  -بن ؼٌاث 

 شٌبه وأبو سلمه التبوزكى، وقالوا: هذا منكر إلى آخر كبلمه على أّن أكثر من رواٌة المناكٌر. 

كر، وهذا الفصل ٌتعلق بؤمر هام جًدا فى هذا الفصل من كبلم الذهبى ماذا أراد به؟ هذا كما ذكرُت ملحق بالمن

الكبلم على النكارة وأفراد الثقات وخبلصة الكبلم حتى ال أطٌل، أّنه لٌس كل ما تفرد به فهو منكر، ٌظهر من 

عمل المحدثٌن بجبلء أن قضٌة التفرد بحد ذاتها وحدها ال تكفً للحكم بالنكارة والتضعٌؾ. فالذهبً رحمه هللا 

ًء من الضوابط فى التعامل مع تفرد الثقة، وهذا الشًء الذي شرحه الذهبى بهذا المقطع الذى تعالى ٌتكلم عن ش

م الذهبً  قرأُته ٌتعلق بالزمن الذى عاش فٌه، هذا المتفرد فى أي طبقة هو، وٌتعلق بدرجة هذا المتفرد، فقسَّ

لقطان، ثم الطبقه الثانٌة: الذٌن قال الثقات من حٌث درجتهم  إلى طبقتٌن، طبقة علٌا، وهً التً مّثل لها بٌحٌى ا

عنهم هم جمهور رجال الصحٌحٌن، فالطبقة األولى أحرى وأقرب إلى قبول ما تتفرد به لما فً راوٌها من 

ِقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب وهم جمهور  ٌَ الجبللة والحفظ واإلتقان. والطبقة الثانٌة الذٌن وصفه بؤنهم ال

 رجال الصحٌحٌن.

ٌُوضح له درجة هذا فإًذا م د النظر األول إلى درجة المتفرد وسٌجد الباحث فى كبلم األبمة ما  ن ناحٌة التفرُّ

الراوي المتفرد، وسٌرى فً ترجمته إن كان من الثقات الكبار الذٌن أثنى علٌهم العلماء أو أنه من المتوسطٌن 

الثانً فى كبلم الذهبى هو الزمن فكل واحدة  الذٌن قالوا قد ٌخطا قد ٌهم وإن كان ٌطلق علٌه أنه ثقه الضابط.

ٌُقبل من تفردهم بالنسبة للزمن الذى ٌعٌشون فٌه، فالطبقة  من الطبقتٌن من ناحٌة الدرجة ذكر الذهبً ما الذي 

د تابع التابعً، أّما الطبقة الثانٌة فذكر أّنه إذا ت -األولى  فرد الطبقة العلٌا ذكر أّنه ٌقبل تفرد التابعً وٌقبل تفرُّ

دهم. وبدأ ٌنزل الذهبً رحمه هللا إلى  ٌُستنكر تفرُّ ٌُّهم ٌخرج حدٌثهم فى الصحاح. ثم بعد التابعً ذكر أنه قد  تابع

قبل طبقة شٌوخ المإلفٌن ومّثل بهشٌم وحفص بن زٌاد، وهشٌم من كبار الثقات، مثَّل به الذهبً لنزول طبقته، ثم 

به وأبو سلمة التبوزكى وهإالء ثقات كبار ولكن لنزول طبقتهم نزل إلى طبقة شٌوخ األبمة: عثمان بن أبً شٌ

ٌُضمُّ إلٌه أمور أخرى.  وا حدٌثه منكًرا، وكبلم الذهبً هذا كبلم مجمل،   الزمنٌة قال: إذا تفرد الواحد منهم عدُّ

أخرٌن مثل . وفى كبلم أبمة الزمن والدرجة، وهما: تكلم عن التفرد من ناحٌتٌنفالخبلصة أّن الذهبى رحمه هللا 

كبلم اإلمام مسلم رحمه هللا تعالى قال فى مقدمة صحٌحه وكذلك فى كبلم األبمة أمر مهم جًدا وهو النظر فى 

ٌعنً الذٌن كانوا فى األصل فٌشاركون هذا المتفرد فى رواٌته عن هذا  -الرجال أو الرواة الذٌن تفرد عنهم 

لو الحظنا هذا الذي خفً على المتؤخر وهو أن التفرد فٌه نوع الشٌخ، لكنهم لم ٌشاركوه فتفرد عنهم، ألّن التفرد 



َل  -مخالفة، فالضابط الذي ٌذكره اإلمام مسلم وؼٌره أننا لو جبنا مثبًل إلى الزهرى أو إلى هشام بن عروة  مثَّ

ٌن فَرَوى عن أحد هذ -وإن كان ثقة  -هذان اإلمامان لهما أصحاب كثٌرون فلو جاء شخص  -بهما اإلمام مسلم 

االمامٌن حدًٌثا ولم ٌشاركه أحد من أصحاب هذٌن اإلمامٌن المعروفٌن كان َمِظنَّة ألْن ٌكون هذا المتفرد قد وقع 

فى خطٍؤ، وخاصة إذا لم ٌكن من الُمْكِثِرٌن من أصحاب هذا الراوي إذ رواٌته قد تضمنت مخالفه ألصحاب هذا 

ث عندهم. ومن أمثلة هذا: ما ذكره اإلمام أبو حاتم فً الراوي مثل هشام أو الزهري ألننا لم نجد هذا الحدٌ

الحدٌث المشهور عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عابشة فً قصة َطْرقها الباب على النبً صلى 

ٌقول اإلمام أبو  -هللا علٌة وسلم وهو ٌصلً ومعنً الحدٌث أنه فتح لها الباب ثم عاد إلى صبلته، فهذا الحدٌث 

ه أو فً تضعٌفه ما خبلصته أن برد بن سنان وإن كان ثقة أو قال صدوًقا، وذكر أنه ٌرى القدر لكنه حاتم فى ردِّ 

استنكر حدٌثة هذا وقال ال ٌحتمل الزهري مثل هذا. إًذا أخطؤ علٌه برد هذا، وأنت إذا نظرت إلى ترجمة برد 

فرد به عنهم فإذا هذا مظنة ألن وجدت أنه  ثقة لكنه لٌس من أصحاب الزهري المعروفٌن وقد روى حدٌثا ت

ومثله ما رواه ضمرة بن الربٌعه عن سفٌان الثورى عن عبد هللا بن دٌنار عن عبد هللا  -ٌكون قد وقع فى خطؤ  

وقد  -بن عمر أن النبى صلى هللا علٌه وسلم قال: َمن َملَك ذا َرِحٍم محرم فقد َعُتَق علٌه. فهذا الحدٌث ضمرة 

بعضهم ذكر بؤنه ٌخطا أو أنه صدوق، اجتمعت كلمة األولٌن على استنكار هذا الحدٌث وثقه األبمة وإن كان 

على ضمرة وأنه أخطؤ فٌه، وإذا تؤملنا ضمرة بن ربٌعة الشامً وإذا هو لٌس من أصحاب سفٌان الثوري 

فاستنكروا  المعروفٌن، فحٌن تنظر إلى طبقات أصحاب سفٌان وكبلم العلماء على من ٌقدم منهم ال تجد له ذكًرا

حدٌثه هذا ولم ٌترددوا فً أنه منكر. لما جاء المتؤخرون نظروا إلى كونه ثقة فتوارد عدد منهم على تقوٌة هذا 

ح خطؤ هذا الثقة، أو ٌدل على أنه  ٌُوضِّ الحدٌث وتصحٌحه. هذه بعض الضوابط فً كل حدٌث قد ٌنضم أمر 

ة أن ضمرة رَوى مع هذا الحدٌث عن سفٌان عن عبد من هذا أن البٌهقً رحمه هللا ذكر عند حدٌث ضمر -خطؤ 

هللا بن دٌنار عن عبد هللا بن عمر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى عن بٌع الوالء وعن هبته، فالبٌهقً رحمه 

هللا ٌشٌر إلى احتمال أن ضمرة بن ربٌعة انتقل اإلسناد علٌه إلى متن: َمن َملَك ذا رحم، فاختلط علٌة اإلسنادان 

اإلسناد فانتقل إلى المتن الثانً، والصحٌح والمعروؾ عن سفٌان هو الحدٌث الثانً عن عبد هللا بن دٌنار عن  أو

 عبد هللا بن عمر أن النبً صلى هللا علٌة وسلم نهى عن بٌع الوالء وعن هبته، هذا هو المشهور عنه.

نها ضوابط خاصة فً كل حدٌث بعٌنه فإًذا هناك ضوابط منها ضوابط عامة ذكر الذهبً بعضها فً النكارة وم

ٌراعٌها األبمة المتقدمون فً استنكار أحادٌث الثقات ومن دونهم، أما بالنسبة للمتؤخر فكما ذكرُت قبل قلٌل هذا 

الموضوع ذهب فً نقد المتؤخرٌن فً الؽالب، وسببه كما ذكرت قد ٌكون من أسبابه قضٌة المصطلح، واختٌار 

ار تعرٌؾ المنكر ٌعنً هذا ذهب ال مصطلح له، وال بد من النقد بالتفرد وخاصة إذا تعرٌؾ الشاذ فً هذا واختٌ

روعٌت هذه الضوابط، ٌعنً حتى منهج المحدثٌن هو الذي دابًما ٌتماشى مع العقل، مثبًل إمام له عشرات 

ه لسنوات طوٌلة األصحاب مّمن اَلَزُموه حضًرا وسفًرا وكتبوا عنه وحدٌثهم ضبطوها فً كتٍب لهم، ومبلزمتهم ل

ٌُعرؾ مبلزمة لهذا االمام أي لقٌه عرًضا فٌروي عنه  قد تصل إلى العشرٌن والثبلثٌن سنة، ثم ٌؤتً شخٌص ال 

حدًٌثا ٌتفرد به، وفً طبقة متؤخرة حرص فٌها الرواة على اإلؼراب وعلى البحث، ٌعنى اإلؼراب علً بعضهم. 

 -فً معنى كبلمه  -ٌد الطٌالسً هشام بن عبد الملك ٌقول أبو حاتم رحمه هللا ٌقول: كنا علً باب أبى الول

ثا صحًٌحا فله درهم  ًٌ ًَّ حد ٌُؽرب عل ولم أُِرد بذلك التفاخر وإنما أردتُّ  -كل حدٌث بدرهم  -فؤعلنت وقلت: من 

ًَّ حدًٌثا. ٌُؽِرب عل  أن استخرج ما عندهم ولٌس عندي، ٌقول: فلم ٌستطع أحد منهم أن 

أو للباحث أن ٌتصور حال الرواٌة وأن ال ٌؤخذ األمور على ظواهرها، وهذا معنى كبلم الذهبً إًذا فبل بد للناقد 

فً قوله عن الحفاظ الثقات األولٌن: ٌنُدر تفردهم، وتجد اإلمام منهم عنده مابتا ألؾ حدٌث ال ٌكاد ٌتفرد بحدٌثٌن 

على استبناء، لكن أن نصحح كل حدٌث انفرد أو ثبلثة وَمن كان بعدهم فؤٌنما ٌتفرد به ما علمته وقد ٌوجد ولكنه 

بة ثقة أو نحسن كل حدٌث انفرد به صدوق فهذا المنهج أحد النوافذ التً دخل منها الَخلَل، وأي خلل فً نقد 



ٌَّار ومعه بعُض الُمنافحٌن  السنة النبوٌة! وجزى هللا الذهبً خًٌرا فإنه ٌعنً مثل ما نقول هو واقؾ فى وجه التَّ

حوا عمل األولٌن، ولكن الؽالب كما ذكرُت التصحٌح باألسانٌد المفردة بؽض النظر عن وبعُض االبم ة الذٌن وضَّ

 التفرد.

كما أشٌر إلٌه فً القواعد  -نعم هذا خبلصة الكبلم فً موضوع الشاذ والمنكر أطلُت فٌه ألهمٌته ألن مثل 

ور التً سؤذكرها فً نهاٌة هذه الدروس. والضوابط وأنا أكثرت من اإلحالة علً القواعد أو الضوابط أو األم

وأشٌر اآلن إشارة فقط وهناك أشرحها، هناك فرق بٌن المصطلح والتعرٌؾ إذا لم ٌتضمن حكًما، وبٌن التعرٌؾ 

فْرق جوهري جًدا، سؤشٌر إلٌه هناك إن شاء هللا. وهذا الذي تٌسر هذا  -قاعدة  -إذا ترتب علٌه أثر فً النقد 

 سإال حول الشذوذ والنكارة.الٌوم وإن كان هناك 

 

 أسئلة

د فً كبلم األولٌن فً كتب المصطلح. - د أو الرد بالتفرُّ  نعم، األخ ٌقول أو ٌسؤل عن إؼفال التفرُّ

ولكن ٌعنً ما الذي اختاروه؟ هذا هو المهم، ففً المصطلح رحمه هللا  -أنا أقول أنهم أؼفلوه، ذكروه 

كبلم األولٌن الرد بالتفرد والنكارة، لكنه أشار إلً أن رأٌه هو لما جاء إلى التفرد ذكر أنه قد َكُثر فً 

ٌُحتمل  ٌَُردُّ عنده هو تفرد من ال  ما تقدم. ٌعنً ما شرحه ألن الرد بالتفرد أو بتقسٌم الرواة، فالذي 

د، ومجموع كبلمه فً الصحٌح وفً الحسن وفً الشذوذ والنكارة ما ٌدل على أنَّ الثقة عنده حدٌثه  تفرُّ

ٌُردُّ حدٌثه بالتفرد  صحٌح ذكره أًٌضا ابن  -وأّن الصدوق حدٌثه حسن، ومن دون ذلك هو الذي 

 الصبلح، هذا هو موقؾ ابن الصبلح من األولٌن ذكره، لكن اختار ؼٌره.

فإذا جبنا إلى بعض األبمة المتؤخرٌن بعد ابن الصبلح مثل ابن كثٌر ومثل النووي، ثم بعدهم ابن حجر 

أجابوا عن كبلم األولٌن أًٌضا لم ٌرتضوه، وإن كانوا قد تؤولوه تؤواًل فٌظهر لً من رحمهم هللا تعالى 

ٌُطلقها األبمة على أحادٌث الثقات ٌقصدون بها فقط بٌان التفرد، فقال  كبلمهم أنَّ التفرد أو النكارة ألتى 

منكر الحدٌث أو ٌروي فً كبلم األبمة إذا قالوا فً راٍو  -هم ٌقولون هكذا  -بعضهم: إنها نكارة لؽوٌة 

 -مناكٌر أشار إلى أنهم قد ٌطلقون المنكر على األفراد المطلقة أو أفراد الثقة وإن لم ٌعنون به الرد 

فإذن هذان موقفان من كبلم األولٌن، إما اإلعتراؾ به ولكن اختٌار ؼٌره، وإما اإلعتراؾ به مع 

 تؤوٌله.

ى إلً الخلل الذي ذكرُته فى النقد ولن أُطٌل فً مناقشة الرأي الثانً الذي هو كون  وكبل الموقفٌن أدَّ

النكارة لؽوٌة فٌمكن مناقشته من وجوه ولكن أطلُت فً الكبلم على الشذوذ والنكارة وال أطٌل أكثر من 

 هذا.

 

األخ ٌقول أال ٌوجد الرد بالتفرد فً كبلم المتؤخرٌن؟ نعم ٌوجد كما ذكرت أّن أبمة المتؤخرٌن ٌسٌرون  -

األولٌن ولم أقل أن جمٌع المتؤخرٌن ولكن أقول الؽالب فً النقد هو هذا، النظر إلى ظاهر على عمل 

اإلسناد وكذلك أمر مهم بالنسة للمتؤخرٌن وهً قضٌة الثبات على شًء واحد أو منهج واحد هذا كبلم 

 لن أُطٌل به أًٌضا، ٌحتاج إلى إٌضاح ولٌس هذا موضعه.

 

ٌُلؽى هذا، تعرٌؾ صحٌح وال إشكال فٌه نعم األخ ٌقول قضٌة تعرٌؾ  - ٌُلؽى؟ ال، ال  الشافعً للشاذ هل 

ؾ الشاذ بالتعرٌؾ الثانً  لكنه إذا ربطتَّه بتعرٌؾ الحدٌث الصحٌح فبل ٌحسن االكتفاء به، فإما أن نعرِّ

الذي ٌمكن أن نقول أنه األشهر، وإما أن نضٌؾ كلمة منكر التى استخدمها األبمة بكثرة فً رد بعض 



ا فً تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح الذي اشترطوا فٌه عدم تف ًٌ ٌُلؽى ولكنه لٌس كاف ردات الثقات. ال، ال 

 الشذوذ، ال ٌكفً تعرٌؾ الشافعً هذا.

ونكتفً بهذا وأعتذُر عن اإلطالة حول المبحثٌن ولم أتمكن الٌوم وإن كان ما أخذناه من كبلم الذهبً فً صفحة 

اإلطالة فالموضوع مهم ومحل تفاصٌله وضرب األمثلة التً له والفرق بٌن ٌقدم وٌساهم فً تقدٌم العذر عن  77

المنهجٌن هذا محله فً دراسة األسانٌد. ونكتفً بهذا سبحانك اللهّم وبحمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستؽفرك 

 ونتوب إلٌك.

على آله وصحبه أجمعٌن بسم هللا الرحمن الرحٌم الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد و

 .الغرٌبة والمسلسلة والمعنعن: وبعد، درس الٌوم إن شاء هللا تعالى نقصد فٌه ثبلثة مباحث

وقبل أن ندخل فً الؽرٌب تعلٌق بسٌط على درس األمس المتعلق بالشاذ والمنكر فبعد انتهاء الدرس صدرت 

لٌهم ما ذكرته فً الدرس، أّن هذا الموضوع األسبلة من اإلخوان حول الحكم بالنكارة بسبب التفرد فؤعدت ع

بتفاصٌله لٌس مكانه فً كتب المصطلح، فلو كان تعرٌؾ الشاذ والمنكر جرى علً اصطبلح األّولٌن واختٌارهم 

أو وعملهم لم نكن بحاجة إلى هذا التطوٌل، فقط التعرٌؾ والمثال، وإنما مكان تفصٌل الكبلم فً الشذوذ والنكارة 

ُل المسؤلة وٌكثر فٌها من ضرب األمثلة ومن فً دراسة األسان  ُتضربالؾ فً ذلك وأًٌضا خٌد بحٌث تإصَّ

هذا الذي أردت التعلٌق به على درس األمس وال شك أّن كثرة األسبلة حول هذا . األمثلة فً الفرق بٌن المنهجٌن

أذهانهم أبعادها وهذا أهم فً  وانـقدحالموضوع ٌدل على أهمٌته وأّن الطبلب بحمد هللا قد تصّوروا المسؤلة 

 .شًء بالنسبة لطالب العلم، أن ٌستشعر أهمٌة ما ٌلقى إلٌه وأثره فً العلم أو فً التخصص الذي ٌدرسه

 

 :ونبتدئ الٌوم بموضوع الؽرٌب

وهو ما أخذ الطبلب فً درس  - المشهور، ونحتاج إلى معرفة "ضد المشهور"عّرفه الذهبً بؤن قال 

هذا هو تعرٌؾ المشهور وله أمثلة كثٌرة الحمد هلل فً . ما رواه ثبلثة فؤكثر ما لم ٌبلػ حد التواترهو : المصطلح

السنة النبوٌة ولكن هذا التعرٌؾ هو تعرٌؾ للمشهور على القسمة الثبلثٌة، فإنهم ٌقسمون خبر اآلحاد إلى ثبلثة 

الموضع أنه لٌس عنده عزٌٌز فالؽرٌب مشهور وعزٌز وؼرٌب، ولكن ظاهر كبلم الذهبً اآلن فً هذا  :أقسام

وما قاله أو ما ذهب إلٌه الذهبً أو ما هو ظاهر من كبلمه قوي ولكن ال أطٌل . ضد المشهور فالقسمة إًذا ثنابٌة

 .بالكبلم على العزٌز ألّن الذهبً لم ٌذكره أصبًل 

ًرا، وقد ذكر اإلمام أبو فإًذا الحدٌث ؼرٌب أو مشهور، إما ؼرٌب أو حدٌث خرج عن حد الؽرابة فصار مشهو

من  -أو فانتقٌت  -أتٌته فنظرت فً كتابه فانتخبت : رحمه هللا تعالى وهو ٌتكلم عن أحد الرواة ٌقول ُزرعة

قال . ؼرٌب أو حدٌث خرج عن حد الؽرابة إلى الشهرة :حدٌثه الؽرابب وتركت المشاهٌر، القسمة إًذا ثنابٌة

فتارًة ترجع ؼرابته إلى المتن وتارة إلى السند، وسٌعٌد هذا  :الؽرٌب الذهبً رحمه هللا تعالى فً توضٌح معنى

. فالؽرابة إًذا التفرد -المهم سٌعٌده مرة أخرى بالنص على التفرد  -مرة أخرى فمراده بهذا الكبلم أّن الؽرابة 

إلى آخر  -عن شٌخ معٌن والتفرد ٌكون لما انفرد به الراوي إسناًدا أو متًنا و ٌكون لما تفرد به  :فٌقول بعد قلٌل

 . كبلمه



فإًذا التفرد والؽرابة تارة ٌرجع إلى المتن و تارة إلى السند، إذا رجع إلى المتن فهذا هو الذي ٌسمونه الؽرٌب 

أّن هذا المتن ال ٌروى إال بهذا اإلسناد وحٌنبذ فهو الؽرٌب المطلق  -عنى كونه ؼرٌب المتن  -المطلق ومعناه 

 -ٌمكن مر بكم كثًٌرا هذا الموضوع فً علم المصطلح  -ومن أمثلته . إال بهذا اإلسنادألن الحدٌث ال ٌروى 

حدٌث األعمال بالنٌات حدٌث عمر بن الخطاب رضً هللا عنه حٌث ٌروٌه ٌحٌى بن سعٌد األنصاري عن محمد 

 هذا اإلسناد بن إبراهٌم التٌمً عن علقمة بن وقاص اللٌثً عن عمر رضً هللا عنه، ولٌس فً لهذا المتن إال

، نعم لٌس له إال هذا دٌنارإال من حدٌث عبد هللا بن  ٌُروىالواحد، ومثله حدٌث اإلٌمان بضع وسبعون شعبة ال 

 .اإلسناد

الحدٌث األول هو حدٌث إنما األعمال بالنٌات اشتهر بعد ٌحٌى بن سعٌد، والحدٌث الثانً اإلٌمان بضع وسبعون 

شتهر عنه، عن أبً صالح عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، مثله حدٌث النهً اوشعبة ٌروٌه عبد هللا بن دٌنار 

فمثل هذا هو . ترجع طرقه عن عبد هللا بن دٌنار عن ابن عمر حدٌث عبد هللا بن عمر عن بٌع الوالء وعن هبته

 : الغرٌب قسمه الترمذي قسمٌنالؽرٌب المطلق، هذا 

ن اإلسناد، فاإلسناد ٌكون معروًفا، فطرٌق عبد هللا بن أن ٌكون المتن ؼرًٌبا مطلًقا دو :الغرٌب المطلق -

ومثل حدٌث النهً عن . دٌنار عن أبً صالح عن أبً هرٌرة معروؾ و ٌروى به ؼٌر هذا الحدٌث

أن ٌكون المتن  والقسم الثانً للؽرٌب المطلق. بٌع الوالء وعن هبته أًٌضا ٌروى به ؼٌر هذا الحدٌث

ٌروى هذا المتن إال بهذا اإلسناد وال ٌروى هذا اإلسناد إال لهذا واإلسناد كبلهما ؼرٌب مطلق فبل 

المتن، ومّثل له الترمذي رحمه هللا بحدٌث حماد بن سلمة عن أبً العشراء الدارمً عن أبٌه أّن النبً 

ٌقولون . لو طعنت فً فخذها أجزأك :أال تكون الذكاة إال بالحلق أو اللبة قال ُسبل:صلى هللا علٌه وسلم 

اإلسناد من مفارٌد حماد بن سلمة ٌعنً ال ٌعرؾ هذا اإلسناد إال فً هذا الحدٌث الواحد وهذا  هذا

 .الحدٌث ال ٌروى إال بهذا اإلسناد، هذا القسم األول هو الؽرٌب المطلق

الثانً ومعناه أّن المتن لٌس  القسم، هذا هو الغرٌب النسبًوتارة إلى السند، وهو الذي ٌسمونه : قال -

بؽرٌب بل هو معروؾ وإنما روي فً أحد األسانٌد أو وقع فً أحد أسانٌده تفرًدا وؼرابة وهذا أًٌضا 

تكون الؽرابة فً إسناد كامل إلى الصحابً ومن أمثلته حدٌث المإمن ٌؤكل  األول: قسموه إلى قسمٌن

. ة وهو مشهور عن هإالء الصحابة، له طرقواحد، فالحدٌث ٌروٌه ابن عمر وجابر وعابش معًفً 

وجاء من حدٌث أبً موسى األشعري رضً هللا عنه فرواه عنه أبو كرٌب محمد بن العبلء عن أبً 

أسامة عن برٌد بن عبد هللا بن أبً برده عن جده أبً بردة عن أبً موسى األشعري، هكذا بهذا 

من  القسم األولهذا . كرٌب إلى الصحابً التسلسل وفً كل طبقة من طبقاته تفرد ابتداًء من أبً

من صلى على جنازة فله قٌراط  :الؽرٌب النسبً مشهور عن الصحابة، ومّثل له الترمذي كذلك بحدٌث

تقع الؽرابة فٌه  والقسم الثانً. فهو مشهور من حدٌث أبً هرٌرة وتؤتً الؽرابة فٌه من حدٌث عابشة

الحدٌث ٌروٌه األعمش وٌروٌه عن األعمش جماعة فً طبقة من طبقات السند فمثبًل نفرض أّن 

. نضرب مثااًل اآلن هذا تصوٌر للمسؤلة، لما رواه األعمش رواه عنه منصوروٌروٌه عن األعمش 

جماعة منهم أبو معاوٌة و أبو معاوٌة هذا رواه عنه مثبًل أحمد وابن أبً شٌبة ورواه عن األعمش 

ن أبً شٌبة وجماعة، رواه عن األعمش أًٌضا سفٌان أًٌضا وكٌع ورواه عن وكٌع جماعة أحمد واب

الثوري، سفٌان الثوري هذا لم نجد له طرٌق إال طرٌق عبد الرحمن بن مهدي، هذا هو الذي ٌقول فً 

الذهبً اآلن كما ٌقال عندما أعاده لم ٌروه عن سفٌان إال ابن مهدي ولم ٌروه عن جرٌج اال ابن 

طبقاته أحد رواته وقع فٌه تفرد،  ضر وله طرق لكن فً بعإًذا الحدٌث فً نفسه مشهو. المبارك

أولم على صفٌة بسوٌق وتمر، فهذا الحدٌث  :ٌمّثلون له بحدٌث أنس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم



وطرق مختلفة عن أنس وثابت وؼٌرهما وهو مشهور عن هإالء ورواه  مشهور له ألفاظ مختلفة

ي عن أنس وهو ما رواه أو ما جاء بطرٌق وابل بن الزهري لكن تفرد به شخص واحد عن الزهر

به بكر بن وابل عن الزهري  تفردداود عن ولده بكر بن وابل عن الزهري عن أنس، فهذا ٌقولون 

وهو كثٌر الوقوع فً السنة النبوٌة. فإًذا هذان القسمان فً الؽرٌب النسبً أو للفرد النسبً و قبله 

 قسمان للؽرٌب المطلق.

إال وٌقع فٌه تفرًدا إما مطلق أو الؽرٌب أو الفرد بمجموع أقسامه كثٌر الوقوع جًدا فً السنة النبوٌة فقل حدٌث 

إال وٌواجه الباحث فٌه تفرًدا فً أقل األحوال فٌما  نسبً وإن كان أكثرهم فً نظري التفرد النسبً فقل حدٌث

 ٌقؾ علٌه من طرق. 

لم ٌصح، إًذا فلٌس  وعلى ماالثانٌة بؤن قال الؽرٌب صادق على ما صح  انتقل الذهبً رحمه هللا إلى النقطة

و لٌس بشرطه أال ٌكون صحًٌحا، فؤطلقوا الؽرابة مع الصحة وأطلقوا الؽرابة  صحًٌحاشرط الؽرٌب أن ٌكون ب

ما هو صحٌح حتى من  األؼرابكما تقدم فً درس األمس أّن من  -منها أّن الؽرٌب إذا صح . مع عدم الصحة

المطلقة كما ذكرت أمس وقبل قلٌل أنها فً الصحٌحٌن واألحادٌث كثٌرة، حتى ألبس بعض العلماء أظن الضٌاء 

مابة حدٌث منها حدٌث مشهور: السفر قطعة من عنده المقدسً جمع الؽرابب التً فً الصحٌحٌن فبلؽت 

 ؽرابب الصحٌحة.العذاب. تفرد به مالك عن السمري مولى أبً هرٌرة عن أبً هرٌرة، فهذا من ال

 -من كبلمه  ٌُفهمفإًذا الؽرٌب صادٌق كما قال الذهبً على ما صح وعلى ما لم ٌصح. أقول أّن بعض العلماء 

من  الحذروهذا الحدٌث السفر قطعة من العذاب فٌه كلمة جمٌلة لئلمام مالك وهً مناسبة لدرس األمس وهً 

كثًٌرا عن الحدٌث فارتاب فً األمر، أّول ما  ٌُسؤله هللا كان التفرد وأنه مظنة الوقوع فً الخطؤ فإّن مالًكا رحم

أو كثًٌرا ما ٌسؤله الطبلب عن هذا الحدٌث، فارتاب فً األمر واستفسر عن ذلك فقالوا له ألنه ال  -ٌؤتٌه الطالب 

ي إال فقال رضً هللا عنه وأرضاه لو علمت ذلك ما روٌته، ومراده رحمه هللا أنه ال ٌحب أن ٌرو كٌروٌه ؼٌر

 ما شاركه فٌه ؼٌره.

وللعلماء رحمهم هللا كلمات كثٌرة فً الؽرابب وأّن أكثرها أو كلها مناكٌر والتحذٌر من الؽرابب حتى قال اإلمام 

أحمد إذا رأٌت أهل الحدٌث ٌقولون هذا الحدٌث ؼرٌب فاعلم أنه خطؤ، وإن كان فً الرواٌة شعبة وسفٌان، وإذا 

 أن هذا الحدٌث صحٌح.  رأٌتهم ٌقولون ال شًء فاعلم

وله كلمات فً التحذٌر من الؽرابب، وكذلك كلمة أبً داود لما ذكر أّن أكثر أحادٌث سننه مشاهٌر، قال فٌها أنها 

بحدٌث ؼرٌب لوجدت من ٌطعن علٌك وإن كان من الرواٌة شعبة وسفٌان، هذه  احتججتمشاهٌر فإنك لو 

ؼرٌب، وهذا كؤنه وهللا أعلم مراد الذهبً الذي أخذناه فً  الكلمات قد توحً بؤنه ال ٌطلق على ما صح أنه

الدرس السابق "وقد ٌتوقؾ كثٌٌر من النقاد فً إطبلق الؽرابة مع الصحة فً حدٌث أسماء الثقات"، فؤقول هناك 

كلمات من بعض العلماء قد ٌفهم منها أّن الحدٌث إذا صّح لٌس بؽرٌب وأّن الؽرابة تطلق على ما لم ٌصح ولكن 

مكن رد هذا وهللا أعلم إلى قول المشهور فٌما ٌظهر من مجموع كبلمهم أنه ٌطلق على الصحٌح أًٌضا، ٌعنً ٌ

ٌمكن رد هذا إلى المشهور بؤن ٌقال إّن مرادهم بتلك الكلمات هو األؼلب وال شك أّن األؼلب فً الؽرابب أنها 

 الضعفاء. عنمنكرة وكما قال اإلمام أحمد عامتها 

من الؽرابب ٌقصدون به كثرة الضعٌؾ وكثرة المنكر فً هذه الؽرابب وال سٌما الؽرابب المطلقة،  فإًذا تحذٌرهم

هذا المعنى. وهناك كلمة  علىهذه الكلمات  ُتسمعوقد كان حذرهم شدٌد جًدا كما تقدم من التفرد ومن الؽرابة و 

إذا صح، ولكن أًٌضا هذه الكلمة ٌمكن وقفت علٌها لئلمام أبً حاتم قد ٌفهم منها أنه ال ٌطلق علٌه ؼرٌب إال 



ٌقول فً حدٌث "كنت أظنه ؼرًٌبا حتى وقفت له على علة" ٌعنً كنت أظن أّن اإلسناد مستقٌم وعلى  إنهتؤوٌلها ف

هذا فهو حدٌث مستؽرب أو ؼرٌب بهذا اإلسناد لكن لما وقؾ له على علة عرؾ أنه خطؤ، إًذا لٌس بشدٌد عنده 

كلمة الذهبً رحمه هللا "الؽرٌب صادٌق على ما صح  أنّ ا ٌمكن تؤوٌله أًٌضا. فالمقصود فبل ٌكون ؼرًٌبا ولكن هذ

 وعلى ما لم ٌصح" هذا هو المشهور أما الؽرابب منها الصحٌح ولكن أكثرها من ؼٌر الصحٌح.

نظري كؤنه بعد ذلك قال الذهبً رحمه هللا تعالى "والتفرد ٌكون لما انفرد به الراوي إسناًدا أو متًنا" هذا فً 

أّن الؽرابة تكون لما انفرد به  -بقوله  اأراده التًوهً  -شرح للجملة األولى، وأنه بٌاٌن أّن الؽرابة إما مطلقة 

الراوي إسناًدا أو متًنا، وتصّوري وهللا أعلم أن تكون العبارة "لما انفرد به الراوي إسناًدا ومتًنا" فهذا هو الؽرٌب 

 ب المطلق.المطلق، هذا ٌرجع إلى الؽرٌ

الؽرٌب النسبً: قوله وٌكون لما انفرد به عن شٌخ معٌن كما ٌقال لم ٌروه عن سفٌان إال ابن مهدي ولم ٌروه 

شرح جملته األولى إلى قوله  إلىعن ابن جرٌج إال ابن المبارك، فهذا هو الؽرٌب النسبً. فإًذا رجع الذهبً 

"فتارة ترجع ؼرابته إلى المتن وتارة إلى السند" فشرح هذا بؤن قال "التفرد ٌكون لما انفرد به الراوي إسناًدا 

ومتًنا" وهذا هو الؽرٌب المطلق، "وٌكون ما تفرد به عن شٌخ معٌن" هذا هو الؽرٌب بالنسبً. وقد قدمت أن 

هو المتعلق بالؽرٌب، وتحت موضوع الؽرٌب كما ذكرت تفصٌبلت وتقسٌمات كبًل منهما ٌنقسم قسمٌن، هذا 

 لبعض العلماء وأمور ال أطٌل بها اآلن.

قال الذهبً رحمه هللا فً تعرٌفه "هو ما كان سنده على  ،الُمسلسلالمصطلح الثانً الذي معنا هو مصطلح 

ه، أو إلى من تسلسل إلٌه، فعندهم التسلسل مطلق صفة واحدة فً جمٌع طبقاته" أي توجد صفة فً جمٌع طبقات

 ونسبً،

: هو أن ٌوجد إلى والتسلسل النسبً:هو أن توجد الصفة أو هذه النسبة فً جمٌع الطبقات، التسلسل المطلق

بـسمعت" ٌعنً أّن هناك حدٌث فً جمٌع طبقات  ُسلِسلطبقة معٌنة. قال الذهبً رحمه هللا فً التمثٌل له "كما 

ل راٍو ٌقول فٌه سمعت، ال ٌقول أخبرنا أو حدثنا وال عنعنة وال قال وال ذكر إنما ٌقول سمعت. قال"أو اإلسناد ك

كما سلسل باألولوٌة إلى سفٌان" فهذا الثانً من المسلسل النسبً، والحدٌث المسلسل باألولوٌة إلى سفٌان هو أّن 

عٌٌنة لما رواه عن عمرو بن دٌنار وٌروٌه  أحد الرواة لما جاء إلى سفٌان روى أول حدٌث عنه أو سفٌان بن

عن عمرو بن دٌنار عن أبً قابوس مولى عبد هللا بن عمرو بن العاص عن عبد هللا بن عمرو بن العاص حدٌث 

أو الراوي عنه: "هذا أول حدٌث سمعته من فبلن" الذي هو شٌخه،  -"الراحمون ٌرحمهم الرحمن"، قال سفٌان 

ٌتعمد أن ٌسمع من شٌخه هذا الحدٌث فٌكون أول حدٌث سمعه منه، وهذا من ثم بعد سفٌان صار كل راٍو 

 التسلسل النسبً فإّنه ٌنقطع عند سفٌان بن عٌٌنة.

قال الذهبً رحمه هللا فً معرض كبلمه علٌه "وعامة المسلسبلت واهٌة وأكثرها باطلة لكذب رواتها" التسلسل 

ٌدل على الضبط، كؤن ٌقول هذا أول حدٌث روٌته، أو ٌقول  المقصود به فً األصل أنه ٌفٌد اإلسناد قوة ألنه

حدثنً فبلن وهو آخذ بٌدي، أو ٌقول حدثنً فبلن فً ٌوم عٌد حسب الصفة التً تسلسلت بها الرواٌة، األصل 

بالتسلسل كثًٌرا ألنه كما  ٌُفرحأنه ٌفٌد قوة لكن طلب التسلسل واإلؼراب به عاد على التسلسل بالضرر فلم ٌعد 

الذهبً عامتها واهٌة وإن ألؾ فٌها مإلفات، السخاوي له كتاب جمع فٌه مابة حدٌث مسلسل وهناك كتاب قال 

 حدٌث وضع اآلن اسمه المناهل السلسلة فً األحادٌث المسلسلة.



والذهبً رحمه هللا أحب أن ٌنبه أّن المسلسبلت فً حقٌقته أو فً أؼلبها واهٌة ألن الكذابٌن والقصاصٌن تعمدوا  

صفات للرواٌة لكً ٌطلب منهم الحدٌث وٌستؽرب، ومع هذا فهناك مسلسبلت ال بؤس بؤسانٌدها أو  وضع

صحٌحة، وضرب الذهبً رحمه هللا قال: "وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصؾ"، وهو ٌروى من حدٌث عبد 

 علٌه وسلم فتذاكرنا هللا بن سبلم رضً هللا عنه وتسلسل الحدٌث: "قعدنا نفًرا من أصحاب رسول هللا صلى هللا

فقلنا لو نعلم أي األعمال أحب إلى هللا لعملناها فؤنزل هللا: سبح هلل ما فً السماوات وما فً األرض وهو العزٌز 

العلٌم، ٌا أٌها الذٌن آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون" ، هذه سورة الصؾ، "حتى ختم السورة كلها"، قال عبد هللا بن 

سول هللا صلى هللا علٌه وسلم، قال أبو سلمة الراوي عنه: فقرأها علٌنا عبد هللا بن سبلم، سبلم: فقرأها علٌنا ر

قال ٌحٌى بن أبً كثٌر: فقرأها علٌنا أبو سلمة، قال األوزاعً: فقرأها علٌنا ٌحٌى وكذلك الراوي عن األوزاعً 

 قال: فقرأها علٌنا األوزاعً واستمر التسلسل بقراءة الصؾ، 

األصل من فً عصر الرواٌة وأما بعد عصر الرواٌة فالمقصود  إلىأّن التسلسل المهم منه  وكما نعرؾ نحن

فً التصحٌح والتضعٌؾ كثًٌرا، ومما ٌجدر ذكره هنا أّن ابن كثٌر  علٌه ٌُعتمداألسانٌد بقاء سلسلة اإلسناد وال 

لكن ٌقول ابن كثٌر "لكّنه لم ٌقرأ رحمه هللا تعالى جاء إلى شٌخ عنده هذا الحدٌث فالشٌخ روى لهم هذا الحدٌث، 

علٌنا السورة" فانظر إلى التسامح فً الرواة فً العصور المتؤخرة فلَم لم ٌقرأ السورة؟ قال ابن كثٌر "ألنه كان 

ا"، أي ال ٌستطٌع أن ٌقرأها، "وضاق الوقت عن تلقٌنها إٌاه"، لكن عاد ابن كثٌر فرواه بإسناٍد آخر. هذا هو  ًٌ عام

 سل بقراءة سورة الصؾ.الحدٌث المسل

ثم قال الذهبً "والمسلسل بالدمشقٌٌن"، الحدٌث المشهور من حدٌث أبً ذر "ٌا عبادي إنً حرمت الظلم على 

وهذر قد دخل دمشق  وبالرواٌة عنهم، وأب وتسلسلنفسً" فإنه من رواٌة الدمشقٌٌن  تسامًحا دمشقً ألنه  وعدُّ

دخلها وإال فإنه رجع للمدٌنة وتوفً بالربذة. والمسلسل بالمصرٌٌن فهو الحدٌث المعروؾ بحدٌث البطاقة التً 

فٌها ال إله إال هللا، حدٌث عبد هللا بن عمرو بن العاص. قال الذهبً والحدٌث "المسلسل بالمحمدٌن"، ٌعنً كل 

بمحمد بن أبً ذبب عن محمد الذي هو الزهري وٌنقطع التسلسل عند  واحد من رواته اسمه محمٌد، وهو ٌتصل

فً كون النداء ٌوم الجمعة فً زمان رسول هللا وزمان أبً بكر وزمان  والحدٌثالصحابً السابب بن ٌزٌد، 

 أي الذي -من الخطبة كانت اإلقامة، وزاد عثمان النداء الثالث لما كثر الناس  فُرغذا خرج اإلمام وإذا إعمر 

نسمٌه نحن اآلن اآلذان األول، وهذا الحدٌث صحٌح أخرجه البخاري وحدٌث "ٌا عبادي.." كذلك أخرجه مسلم 

 فً صحٌحه.

إًذا هذه أربعة أحادٌث ضرب بها الذهبً المثل عن أّن بعض المسلسبلت قوٌة وصحٌحة، ولكن ؼالبها إما واهٌة 

ت كان المقصود بالتسلسل مزٌد ضبط للرواٌة كرذفً نفسها وإما التسلسل ال ٌصح وإن صح الحدٌث وكما 

 ولكن بسبب تقلبه والتكلؾ فً ذلك عاد على المقصود بالضرر. 

أو نسبة وإما فً  كؤسماءإًذا هذا هو المسلسل: حدٌث ٌتسلسل على صفة واحدة فً رواٌته إما الرواة أنفسهم 

 صفة معٌنة فً صٌؽة التحدٌث أو فً حال معٌنة.

 

، عّرفه الذهبً رحمه هللا بقوله: "المعنعن ما إسناده فبلن عن فبلن"، ٌعنً المعنعنذي بعده هو المصطلح ال

ٌقول الراوي حدثنا فبلن عن فبلن، وقبل أن ننتقل عن التعرٌؾ فالذهبً رحمه هللا بعد أن عّرفه تكلم فً شروط 

لرواٌة بـ عن فٌها إشكال، اح أن قبوله عند العلماء، وقبل أن ندخل فً الشروط، نؤخذ فً أن إفراده بمصطل



ٌُنسب إلى بعض العلماء منهم شعبة رضً هللا عنه، أّنه كان ال  والواقع كذلك أّن فٌها إشكال، واإلشكال قدٌم، 

ٌقبل اإلسناد المعنعن وال بد عنده أن ٌصرح الراوي بالتحدٌث وله كلمات كثٌرة فً هذا وإن كان بعضها ٌرجع 

إلسناد، أي ال ترسل األحادٌث هكذا دون أسانٌد ولكن بعضها صرٌح فً رؼبته إلى أّن مقصود شعبة ذكر ا

وطبعه أن ٌصرح الرواة كلهم بالتحدٌث، ونقل أًٌضا عن ؼٌر شعبة، ولكن مراد شعبة أو هذا الرأي له لم ٌتحقق 

نً التصرٌح والعمل كله بخبلفه، وقد قال ابن الرشٌد رحمه هللا "كان المفترض أن ٌكون هذا هو السابد"، ٌع

بالتحدٌث، "ؼٌر أّن الواقع الذي صار بخبلؾ هذا" وقد ذكر العلماء رحمهم هللا السبب فً انتشار الرواٌة بـ عن 

ووقوع اإلجماع على قبولها، ذكر الحطٌب البؽدادي رحمه هللا أّن هذا فعله الرواة اضطراًرا للتخفٌؾ من صٌػ 

الورق ألنهم بحاجة إلى الورق وبحاجة إلى التنقل بكتبهم، فلو التحدٌث فهً أسرع وأخؾ فً الكتابة وال ٌثقل 

ذكر صٌؽة كل راٍو لطالت األسانٌد وثقل علٌهم، فلهذا تسامحوا فً الرواٌة بـ عن وصارت كتب السنة اآلن 

 قابمة على هذا فؤكثر األسانٌد معنعنة.

ٌس هو الراوي المباشر، فإذا قال وكٌع ٌتضح كالتالً: فً الؽالب أّن الذي ٌقول عن ل السبب فً اإلشكال بـ عن

مثبًل حدثنا األعمش عن أبً وابل، الذي ٌقول عن أبً وابل لٌس هو األعمش فهذا من تصرؾ الرواة بعد 

األعمش، إما وكٌع أو تلمٌذه أو تلمٌذ تلمٌذه، وإذا قال أبً وابل عن عبد هللا بن مسعود فؤًٌضا إّن هذه من 

ابل، هذا فً الؽالب قد ٌوجد ووقفت على نصوص فٌها أّن الراوي ٌبتدئ فٌقول تصرؾ الرواة الذٌن بعد أبً و

 عن فبلن ولكن فً األؼلب األعم أنها من تصرؾ الرواة الذٌن بعد الراوي الذي سٌق فً رواٌته بلفظها.

إشكااًل إذا األشكال هنا ٌتحدد فً: صٌؽة الراوي األصلٌة التً حدث بها وروى بها، ما هً؟ هذا هو الذي أوجد 

فً الرواٌة بـ عن وجعل األبمة رحمهم هللا ٌشترط بعضهم شروًطا وبعضهم ٌنقص منها، فنحن ال ندري 

بالتحدٌد ما هً صفة رواٌة الراوي، ٌحتمل أن ٌكون الراوي قد قال حدثنا أو أخبرنا ٌعنً صّرح بالتحدٌث، 

ثوٌحتمل أن ٌكون قد قال   ٌست صرٌحة بالتحدٌث أو السماع، محتملة.فبلن أو قال فبلن ٌعنً أتى بصٌؽة ل حدَّ

حٌحتمل أًٌضا أن ٌكون الراوي قد  باإلنقطاع، كؤن ٌقول أُخبرت عن فبلن أو نّببت عن فبلن فٌؤتً الراوي  صرَّ

فٌحذؾ أخبرت ونببت وٌجعلها "عن فبلن"، بل إنها استخدمت فً تدلٌس التسوٌة مع حذؾ الراوي تماًما فٌقول 

 من بعده عن من فوقه عن وهذا مكانه فً تدلٌس التسوٌة. 

أو ٌؤتً فً اإلسناد  -من أجل حكاٌة القصة، فٌقول الراوي مثبًل  استخدمت عن أًٌضا لٌس من أجل الرواٌة وإنما

التابعً عن الصحابً وال ٌقصد بها الرواٌة عن الصحابً وإنما ٌقصد بها حكاٌة قصته، فإذا قال مثبًل عن عبد  -

ٌرٌد بها  هللا بن مسعود، أحٌاًنا ٌستخدمها الرواة فً أحادٌث ٌقول عن فبلن وهذا الفبلن قد مات فً القصة فبل

إّما مع رسول هللا أو فً وقت متؤخر، فبل ٌقصد الراوي  وكذا كذاالرواٌة وإنما حكاٌة قصة فبلن، أّنه حدث له 

 اآلن إًذا أن ٌروي عمن فوقه وإنما ٌقصد أن ٌحكً قصته.

هذه األمور مجتمعة جعلت الرواٌة بـ عن محتملة أن ٌكون الراوي قد صّرح بالتحدٌث أو صّرح باإلنقطاع، وأن 

ٌقصد به الرواٌة فٌكون ال قال حدث  لمٌكون ال هذا وال ذاك وٌحتمل أن ٌكون أسقط شخًصا وٌحتمل أن ٌكون 

ي ابن إسحاق عن الزهري عن سعٌد بن وال أخبر وال كذا وإنما حكى قصته فالمتؤخر جعلها عن، مثبًل ٌرو

قصة رإٌته لآلذان، سعٌد اآلن ال ٌرٌد أن ٌروي عن عبد هللا  فذكرالمسٌب عن عبد هللا بن زٌد أنه أري اآلذان، 

الصحٌحة له أنه ٌحكً القصة جاء فً رواٌات أخرى عن الزهري كرواٌة معمر وشعٌب  فالصٌؽةبن زٌد 

تجوز فً جعل رواٌة سعٌد بن المسٌب عن عبد هللا بن زٌد بصٌؽة عن  وؼٌرهما، فإًذا ابن إسحاق او ؼٌره

 فظاهرها أنه ٌروي عنه وهو لم ٌدركه، وحتى لو أدركه فبل ننظر فً ذلك اآلن ألنه ٌحكً قصته ال ٌروي عنه.



ا أّن األسناد المعنعن هذا إشكاله وسبب إفراده بمصطلح وبٌان ما اشترط فٌه ٌتكلم عنه الذهبً كم الخالصة

ذكرت ابتدأ بتعرٌفه فقال: "ما إسناده فبلن عن فبلن" والمهم هنا هو تصّور الطالب للموضوع، نبهت على هذا 

سابًقا أن ٌتصور الطالب وٌتضح فً ذهنه أبعاد الموضوع الذي سٌقرأه أو سٌلقى إلٌه، وؼرضً من ذلك ما 

ة النبوٌة فً األسانٌد، وأّن سبب اإلشكال أنها ذكرته آنًفا هو أّن اإلسناد المعنعن فٌه إشكال وهو كثٌر فً السن

مبدلة فً الؽالب ولٌست صٌؽة الرواٌة فً األصل، فالراوي أحٌاًنا ٌقول عن لكن الؽالب أّن اإلبدال فً الطبقات 

التً بعد الراوي، وأما صٌؽة الراوي قد تكون حدثنا أو أخبرت أو حدث فبلن وقال فبلن وقد ٌسقط هو، وفً 

ٌبتدئ الراوي فٌقول فبلن الذي هو أول ما الراوي ال ٌذكر صٌؽة أصبًل مثبًل فً اإلمبلء خاصة أحٌان كثٌرة 

المستملً من ذكرت فٌقول فبلن، ال ٌقول حدثنا أو اخبرت عنه أو  لهشٌخه ال ٌقول حدثنا وال كذا، أو ٌقول 

فً اإلمبلء فٌحدث أال ٌذكر الشٌخ أنبؤنا، حتى أّن اإلمام أحمد ُسبل عن هذا فقال "نعم" ٌعنً هذا الناس علٌه 

صٌؽة تحدٌث فٌضطر الراوي عنه أن إلى إٌجاد قنطرة وهً صٌؽة عن إذا ٌتصور الطالب سبب االشكال هنا 

وما سٌذكره الذهبً رحمه هللا حول شروط قبوله، فهناك أشٌاء حصل فٌها تجوز وتسامح، وتتمنى النفس أال 

حوان ٌكون الرواة كلهم قد ٌكون قد حصل هذا كما تمنى ابن الرشٌد أ بصٌؽة رواٌتهم إما التحدٌث أو  صرَّ

التعامل مع إالَّ اإلنقطاع الخ، المهم أن نعرؾ ماذا قال الراوي، ولم تستبدل هذه الصٌػ بـ عن ولكن ال سبٌل 

ٌة الواقع وهو الذي سٌذكره الذهبً ولٌس هذا الموضع الوحٌد فهناك أمثلة ومواضع مثل مثبًل استقرار الروا

بالمعنى، فكان األصل أال تحدث لمزٌد الضبط لكن هذا هو الواقع ضرورة ومثل عطؾ المتن على المتن أي أن 

 الذهبً من شروط لقبوله. سٌذكرهٌقال بنحوه وبمثله، المهم هذا هو سبب إفراد المعنعن بالبحث وبما 

 

نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن  الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على بسم هللا الرحمن الرحٌم

نعود قلٌبًل إلى بعض مباحث العامة وقد بدا لً بمشورة بعض اإلخوان أن أعود إلى مبحث الؽرٌب فً د، وبع

 نقطتٌن بسرعة:

  :أوذكرت باألمس حول قول الذهبً رحمه هللا تعالى "والتفرد ٌكون بمن فرد به الراوي إسناًدا النقطة األولى 

متًنا، وذكر لً بعض األخوان جزاهم هللا خًٌرا أننً أؼفٌت ومتًنا" ذكرت احتمال أن ٌكون الصواب إسناًدا 

ب العبارة ٌعنً تبقى العبارة صواًبا، وكان ٌنبؽً اإلبتداء بِه أو ذكره وهذا الذي قاله صحٌح  االحتمال الذي ٌصوِّ

ٌّما أننا إذا أفنٌنا العبارة هكذا إسناًدا أو  متًنا تكون العبارة مإسسة ال مإكدة لقوله: فتارة ترجع ؼرابته إلى وال س

م الذهبً  ح إذا كانت العبارة بصٌؽة إسناًدا أو متًنا، فالمعنى كما ٌلً: قسَّ المتن وتارة إلى السند، إًذا اآلن أوضِّ

 الؽرٌَب إلى قسمٌن: - بقوله "فتارة ترجع ؼرابته إلى المتن وتارة إلى السند" -رحمه هللا تعالً فً أول كبلمه 

ٌُسمى الؽرٌب المطلق.القسم األول -  : ؼرٌب المتن وهذا هو الذي قلنا هذا الذي 

ٌُسى بالؽرٌب النسبً.القسم الثانً:  -  ؼرٌب السند والمتن لٌس بؽرٌب وهذا 

م الؽرٌب   قسمة ثبلثٌة: -فالعبارة الثانٌة سلك الذهبً مسلًكا آخر وهو أّنه قسَّ

ذي قال فٌه أو متًنا: فهذا القسم هو نفسه ٌبقى الؽرٌب المطلق وهو الذي ٌعنً لٌس  القسم األول: هو ال -

 بالمتن إال إسناًدا واحًدا، فٌصح أن ٌقال فٌه أنه ؼرٌب مطلق.

 القسم الثانً: بطرٌقة تقسٌم الؽرٌب النسبً إلى قسمٌن: -



 معناه أن الؽرٌب النسبً على  القسم األول من الؽرٌب النسبً: قوله ٌكون بمن فرد به الراوي إسناًدا و

قسمٌن: القسم االول: أن ٌنفرد الراوي بجمٌع اإلسناد إلى الصحابً كما مّثلته باألمس فً حدٌث مثبًل 

"المإمن ٌؤكل فً معً واحد" فاإلسناد ؼرٌب إلى من؟ إلى الصحابً الذي هو أبو موسً األشعري 

األول، وهكذا قّسمه ابن رجب رحمه هللا قسم رضً هللا عنه، ؼرٌب إلٌه بجمٌع إالسناد، هذا القسم 

الؽرٌب النسبً إلى قسمٌن هذا القسم األول منه: ٌنفرد الراوي بجمٌع إالسناد من أولِه إلى آخرِه عن 

الصحابً، وأنا مثلته بحدٌث "المإمن ٌؤكل فً معً واحد" وكذلك أًٌضا حدٌث "نحن السابقون 

 عب بن طارق عن بن فرات عن حذٌفة فً جمٌع اإلسناد إًذا.اآلخرون ٌوم القٌامة" فانفرد أبو مالك ش

  القسم الثانً: هو قوله "وٌكون لما تفرد به عن شٌخ معٌن" كما ٌقال لم ٌروٌه عن سفٌان إال ابن وهِب

ولم ٌروٌه عن ابن جرٌر اال ابن مبارك، وهذا القسم هو الذي تكون الؽرابة فٌه فً أثناء اإلسناد 

أما فٌما فوق فلٌس فٌِه ؼرابة، ومثاله مثبًل نظري على كبلم الذهبً لو روي تحدث الؽرابة فٌه، و

الحدٌث مثبًل األعمش حدٌث ٌروٌه األعمش واألعمش رواه عنه جماعة من أصحابه منهم مثبًل أبو 

معاوٌة هذا اشتهر عنه الحدٌث ومنه مثبًل ٌحًٌ بن سعٌد القطان وعن ٌحًٌ أًٌضا اشتهر رواة 

عمش أًٌضا فارق وهو سفٌان لكن سفٌان لم ٌروي عنه إال من إال كما مثل الذهبً كثٌرون وعن األ

هنا إال ابن مهدي فهنا تكون الؽرابة خاصة برواٌة من عن سفٌان برواٌة سفٌان وإن كان الحدٌث عن 

 األعمش مشكوك وعن ؼٌر سفٌان أًٌضا مشكوك، فهذه ؼرابة نسبٌة تحدث فً أثناء اإلسناد.

ابن رجب رحمه هللا الؽرابة النسبٌة إلى نوعٌن: نوع ٌتفرد به الراوي من أول إسناده إلى  وهكذا قّسم 

آخرِه. ونوع ٌتفرد به عن شٌخ معٌن فً أثناء اإلسناد فهذه إًذا تكون فً مجملها بالنسبة للؽرٌب قسمة ثبلثٌة 

هذا التقسٌم الثبلثً ولٌس  لتقسٌم الؽرٌب النسبً إلى قسمٌن فإذن تكون عبارة الذهبً على هذا أراد بها

ببعٌد قرٌب جًدا ٌكون هذا هو مراد الذهبً رحمه هللا تعالى وٌمّثلون له، إًذا لن نطٌل فً هذه النقطة أو فً 

 هذه العبارة .

  :ا جًدا ٌتكون من شقٌن  النقطة الثانٌة فً الؽرٌب: بعض اإلخوان طرح سإااًل مهًمّ

ٌحكم على إسناد بالتفرد، باحث فً الوقت الحاضر بحث الشق األول: هل ٌصح للباحث المتؤخر أن  -

ولم ٌجد لهذا الحدٌث إال طرٌق واحد أو لم ٌجد له عن شعبة إال طرٌق واحد أو لم ٌجد له عن سفٌان 

 إال طرٌق واحد، هل ٌصح له أن ٌحكم بالتفرد أم ال؟

ٌتكرم وٌترك البحث، هذا بإختصار نقول  ٌصح له ذلك ألن كل باحث مسبول عن نتٌجة بحثه وإال فل

فكل باحث مسإول عن نتٌجة بحثه فً هذه المسؤلة وفً ؼٌرها، كل شا تثبته للقارئ وتقدمه للقارئ 

فؤنت مسبول عنه لكن من رأًٌ أّن الباحث ٌتواضع قلٌبًل أواًل نقول ٌتواضع بحقٌقته ٌعرؾ قدر نفسه 

حفاَظا، مثل اإلمام ٌقول لم ٌروه عن  وال ٌستخدم العبارات التً كان األبمة ٌستخدمونها حٌن كانوا 

فبلن إال فبلن، فهذا جزم من اإلمام بؤنه لم ٌروه عن فبلن إال فبلن، لكن هذا بالنسبة للباحث ٌصح أو 

ما ٌصح؟ فً نظري أنه ٌتوقؾ عن إطبلق هذه العبارة، فً العبارة نّبه األبمة إلى أنها دون األولى، 

ٌُروى إال من هذا الوجه أو ال أعلم أن ٌروٌه عن فبلن إال فبلن، إًذا  وهً أن ٌقول اإلمام ال أعلمه 

نسب النفً إلى أي شًء؟ إلى علمه هو، مع هذا أقول أن هذه العبارة ال أعلمه إنما تصلح لمن؟ تصلح 

لؤلبمة، فإًذا العبارات للباحث أن ٌستخدمها هو أن ٌقول لم أقؾ علٌه إال من هذا الطرٌق، لماذا نقول لم 

ٌه؟ ألن الباحث باحث لٌس بعالم، نحن نكرر هذه النقطة، هذا الفرق بٌننا وبٌنهم رحمهم هللا ٌقؾ عل

تعالً أننا نحُن باحثون، أنت تفتح مثبًل الكتب أو تفتح الحاسب األلً أو تفتح كذا وتتبَّع فً ٌومٌن أو 



ما ٌعرؾ عنهم اإلمام  ثبلثة أوفً أسبوع ثم تحكم، أما هم رحمهم هللا تعالى فهم برحاالتهم وبمجموع 

فً نفسه أو فً ذهنه أو فً حافظته الطرق فهو ٌقول ال أعلمه ٌروى أو لم ٌروى وهكذا هم، هً 

منزلتهم التً أعطاهم هللا أٌاهاوبالمثل فالباحث ٌستخدم عبارة لم أقؾ علٌه وٌقول لم أجده إال بهذا 

 اإلسناد ونحو هذه العبارات.

للباحث أن ٌتعقب األبمة إذا حكموا بالتفرد ووقؾ على طرق  الشق الثانً من السإال: هل ٌصح -

أخرى؟ وهذا موجود فً كبلم الباحثٌن بؤن ٌقول قال ابن المدٌنً مثبًل لم ٌرِو عن فبلن إال فبلن ولٌس 

كما قال فقد وجدت له متابعة، أو ٌقول قال الترمذي، أو ٌقول قال فبلن كذا وكذا فنحُن نقول نبَّه األبمة 

ٌنبؽً مبلحظة أمرٌن: أواًل: ما ندعً العصمة لؤلبمة، ال أحد ٌدعً لهم العصمة فقد ٌحكم إمام  إلى أنه

على إسناًدا بالتفرد وٌوجد من طرٌق آخر، ولكن بالنسبة لنا نحن نتهٌب األمر وٌتوقؾ الباحث وٌعمل 

 النظر بسبب شٌبٌن:

  ٌُقسم إلى قسمٌن أو إلى ثبلثة، وأّن اإلمام إذا الشًء األول: أّن اإلمام رحمه هللا عّرفنا أّن الؽرٌب 

أراد أن ٌقول الؽرٌب أو تفرد به فبلن ال ٌقّسمه هذا التقسٌم، فهَو ُمبلِحظ هذا التقسٌم ولكنه ال ٌنص 

علٌه إال فً أحٌاٍن قلٌلة ربما نجد العبارة تفٌد هذا لكنهم قد ٌطلقون ٌقولون لم ٌرِوه عن فبلن إال 

شًء معٌن أو فً خصوص قضٌة معٌنة، مثبًل بؤن ٌكون بالسٌاق فبلن وٌرٌدون به فً خصوص 

المتن كامبًل أو قد ٌكون بصٌؽة تحدٌث أو قد ٌكون بزٌادة رجل أو قد ٌكون بالوصل، وإن كان قد 

ٌُروى مرسبًل ونحو هذا فإنما اإلمام قد ٌترك التفرد وٌرٌد به شًٌبا خاًصا ٌنبؽً للباحث أن ٌراعٌه، 

رحمه هللا وؼٌره وهو أّنه ٌنبؽً للباحث أو لمن ٌرٌد أن  لنقطة ابن دقٌق العٌدوقد نّبه على هذه ا

 ٌتعقب على األبمة أن ٌتؤكد من مراد اإلمام بنفً التفرد هذه نقطة.

  الشًء الثانً: وهً مهمة كذلك نبلحظ أّن األبمة رحمهم هللا تعالً ٌطلقون التفرد  -النقطة الثانٌة

همة جًدا جًدا، رأٌت بعض الباحثٌن ٌقول مثبًل وقد وجدت له متابًعا مع وجود أسانٌد أخرى، هذه م

لكنه ال ٌنصح به فلٌس بثابت أو ٌقول بؤنه متروك الحدٌث، فاألبمة رحمهم هللا ٌتركون التفرد مع 

أّن هناك رواٌات وطرق أخرى لكنهم لم ٌلتفتوا إلىها بسبب ماذا؟ بسبب ضعفها، ؼالب األحادٌث 

باألمس بؤّن األبمة حكموا لها بالتفرد مروٌة من طرق أخرى لكن مثله حدٌث  التً قد ذكرت لكم

"إنما األعمال بالنٌات" له طرق أخرى إلى عمر وله طرق أخرى إلى النبً صلً هللا علٌه وسلم، 

ولكّنها ال تصح فاألبمة فبل ٌلتفتون إلٌها. وٌبقً التفرد ومنه حدٌث "اإلٌمان بضع وسبعون شعبة" 

ند  الترمذي وطرق عند اإلمام أحمد، فً كتب السنة الكبار من ؼٌر طرٌق عبد هللا بن وله طرق ع

دٌنار عن أبً قال  عن أبً هرٌرة ولكن األبمة ٌحكمون على اإلسناد بؤنه فرد والطرق األخرى 

إَنما نكٌر أو خطؤ من بعض الرواة وفً الحدٌث "النهً عن البٌع وهبته" أنه وفً حدٌث عبد هللا بن 

دٌنار رواه عنه أكثر من خمسة وثمانٌن شخص أو نحو خمس وثمانٌن شخص ذكرهم أبو نعٌم، ال

لكن رواه بعض الرواة عن عبٌد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر فصورته اآلن متابع لمن؟ نافع 

وٌه متابع لعبد هللا بن دٌنار، لكن األبمة ٌقولون أخطؤ ٌحًٌ بن سلٌم فإن عبٌد هللا بن عمر إنما ٌر

عن عبد هللا بن دٌنار ال ٌروٌه عن نافع، فعاد اإلسناد هذا إلى اإلسناد الذي حكم علٌه األبمة بالتفرد 

وهذا كثٌر جًدا جًدا، وحصلت مشكلة بسبب حدٌث رواه مالك عن الزهري  عن أنس فً قصة 

ابن العربً المؽفر "أّن النبً صلً هللا علٌه وسلم دخل وعلى رأسه المؽفر" وهذه القصة هو أّن 

رحمه هللا قال إننً وقفت علٌه إال أّن االحتمال بالتفرد به مالك عن الزهري وتفرد به الزهري عن 



أنس، تفرد الزهري عن أنس ما ذكر له إال متابع أظنه ٌزٌد الرقاشً وٌجٌز هذا أن نترك الحدٌث. 

 إًذا انتهت هذه.

ذكر ابن عربً أنه وقؾ على متابعات قال أنها وصلت إلى ثبلثة عشر طرًٌقا للزهري من ؼٌر طرٌق من؟ من 

ؼٌر طرٌق مالك، ثم ذكر ابن عربً رحمه هللا لم ٌحدثها لهم فتكلم فٌها بعضهم بؤنه مبالػ ونحو ذلك تصدى ابن 

، لكن كل هذه  -من ؼٌر طرٌق من  حجر رحمه هللا بهذه وساقه من ثبلثة عشر طرٌق أو أكثر إلى الزهري

الطرق ال تصح عن الزهري وقد ٌوجد من ٌطوٌها. إًذا رأٌتها ربما على طرٌقة بعض الباحثٌن ربما ٌعنً ٌسد 

بعضها بعًضا ولكن األبمة لم ٌلتفتوا لها وال تصح، فهذه نقطة مهمة فً قضٌة التعقب على األبمة. هذا الذي 

 أردت أن أوثقُه بمبحث الؽرٌب.

: هو وأول مبحث فٌهوقد قرأه االخ جزاه هللا خًٌرا باألمس بدأنا به،  مبحث المعننوأعود اآلن إلى مبحثنا وهو 

 تعرٌؾ المعنعن وال إشكال فٌه وقد ذكرت إنما كان فً إسناده فبلن عن فبلن.

قسمٌن: القسم  التً ذكرتها باألمس هو عن األبمة رحمهم هللا ٌقسمون صٌؽة  التحدٌث إلى والنقطة الثانٌة

َث وكذلك  األول: ما كان صرًٌحا مثل: حدثنا وأخبرنا، والقسم الثانً: ما كان ؼٌر صرٌح  مثل: قال، ذكَر، حدَّ

مثله عن. فـ عن هذه لٌس من الصٌػ الصرٌحة لكن ٌقول األبمة رحمهم هللا إنها أقوى الصٌػ ؼٌر الصرٌحة 

دمها من بعد الراوي، الذي هو التبلمٌذ، عرفنا أنهم ٌفعلون لماذا؟ ألنه من الذي استخدم كلمة عن؟ الذي استخ

َث أو  هذا تحفًظا، إًذا قد تكون صٌؽة الراوي صرٌحة، قد تكون: حدثنا صرٌحة وقد تكون بصٌؽة: قال، ذكر، حدَّ

ال  قد ال ٌذكر صٌؽة أصبًل، فإّن كثًٌرا من الرواة فً مجلس اإلمبلء عندهم مجالس لئلمبلء: أول ما ٌبدء الشٌخ

ٌقول حدثنا وال كذا وإنما ٌقول: الزهري عن فبلن وفبلن أو شرٌك عن فبلن وفبلن الذي ٌقول من هو المملً أو 

الشٌخ الذي ٌحدث فإذا جاء التلمٌذ ٌروي ال بد أن ٌربط بٌن المملً وبٌن شٌخه فٌضعون صٌؽة عن. فإًذا صٌؽة 

حدثنا، أخبرنا أو ؼٌر صرٌحة: حدث، أخبر أو قد  عن عبارة عن استخدام من التبلمٌذ، وقد تكون صٌؽة الشٌخ

ال ٌنقل صٌؽة أصبًل، وذكرت لكم باألمس أّن شعبة رحمه هللا تعالى كان ٌتشدد أو ٌنقلون عنه أقوااًل كان ٌشترط 

فً الحدٌث أن تكون صٌؽته صٌؽة تحدٌث، أن تكون: حدثنا، أخبرنا، وذكر ابن ؼشٌب رحمه هللا أّن المفروض 

 ي هو ٌتبع وهو األحوط بالسنة، لكن المفروض والشًء الواقع شًٌبا آخر.أّن هذا الذ

صارت أكثر األسانٌد معنعنة لٌس فٌها صٌؽة تحدٌث وأجمع األبمة على خبلؾ قول من؟ على ، استبدلت الصٌػ

ٌؽة خبلؾ قول شعبة ألنهم أضطروا لهذا وكان األولى أن ال ٌكون كهذا ولكن عرفنا باألمس ربما ٌستبدلون الص

 بـ عن ٌفعلونه اختصاًرا، وهذا االختصار فً هذه المسؤلة.

وفً مسؤلة ثانٌة أًٌضا توقؾ فٌها شعبة رحمه هللا، معروؾ عن شعبة ٌعنً له فضل كبٌر على علم السنة  ألنه  

رحمه هللا بالنسبة للسماع ٌقول لو ذهبت إلى الشٌخ وروٌت عنه خمسة أحادٌث أو حدثك بخمسة أحادٌث ال 

لك أّن ثبلثة منها لم ٌسمعها فإّن هذا هو ماذا؟ كثرة اإلرسال والتبلٌػ فهو رحمه هللا كان ٌرؼب أن تكون تضح 

 ٌصرح الرواة إنما بالتحدٌث أو ٌصرح باإلرسال.

فً مسؤلة ثانٌة تعرفونها أذكرها عرًضا وهً قضٌة: إذا قال اإلمام حدثنا فبلن عن فبلن كذا وكذا بمثله، ٌعنً 

له؟ بمثل حدٌث سابق، لَم فعلوا هذا كثٌر؟ ما هَو الكتاب الملًء بهذا الشًء؟صحٌح مسلم لَم فعلوا ما معنى بمث

هذا الشًء هم؟ اختصاًرا، ٌقولون لو ساق مسلم أسانٌده أو متونه كلها لجاء كتابه كبًٌرا جًدا، مع هذا نقول 

 طرٌقة االختصار هنا لو لم تكن لكان أولى.



ل فبلن عن فبلن مثله لٌس بحدٌث، ماذا ٌرٌد شعبة؟ أن ٌسوق المتن، وكان الثوري وكان شعبة رحمه هللا ٌقو

رحمه هللا ٌقول هو حدٌث واألبمة رحمهم هللا أًٌضا على قول من فً العمل على قول الثوري اضطروا لهذا 

مثله تتمنى هذا اضطراًرا بسبب حاجتهم لبلختصار، مع أنك أحٌاًنا تتمنى أن تقؾ على لفظ الذي قال مسلم أّنه ب

وربما فاتت علٌه ألّنه ما ساقه أحد بسبب اختبلؾ تود أن ترى ما لفظ فبلن ونحو ذلك، وفً أشٌاء ٌقع فٌها 

 اختبلؾ بٌن األبمة. هذان الشٌبان.

فً شًء ثالث أصبًل لٌس بإالمكان وهو الرواٌة بالمعنى، هذه نقول نعم هذه كانت لٌس باإلمكان أصبًل الحٌد  

عنها أو تجاوزها أو تفادٌها بسبب ماذا؟ أّن السنة كانت منقولة فً األصل شفًة فبل بد من الرواٌة أّن فٌه خطؤ 

 بنفس اللفظ، ال ٌمكن هذا وهذا من تحمٌل ما ال ٌطاق.ٌعنً جمًٌعا ال ٌمكن أن نطالب الرواة جمًٌعا بالتحدٌث 

: اثنتان منها كان باإلمكان تفادٌها ففعلوها إختصاًرا أو تجاوزوها، أو تركوها اختصاًرا، والثالثة ثالث قضاٌاإًذا 

حدة ألّننا ما كان باإلمكان. بالنسبة لنا أو لبلبمة المتؤخرٌن وللباحثٌن علىهم التعامل مع الثبلث قضاٌا بصورة وا

نتعامل معهم مع ما هو واقع ال مع ما هو مفترض أن ٌكون، فإًذا قضٌة اإلسناد المعنعن عالجها األبمة على 

 أساس أّنه واقع ال مفر منه بسبب بوقوعها من الرواة بسبب إجماع اإلبمة على قبول األسانٌد المعنعنة، وهكذا.

 :لمعنعنةكٌفٌة التعامل مع األسانٌد ااآلن سٌذكر الذهبً 

هذا الشرط األول أو اشترطه األبمة  لكً ٌقبل اإلسناد إذا كان معنعًنا  -رط ذكره األبمة وابتدأ القضٌة األولى بش

وهو: قال: فمن الناس من قال ال ٌثبت حتً ٌصح لقاء الراوي بشٌخه ٌوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان 

 خالفٌه. إًذا هذا الشرط األول ما هو؟اللقً، وهو مذهب مسلم وقد بالػ فً الرد على م

 هو أن ٌكون الراوي إذا روى عن شٌخه بصٌؽة عن أن ٌكون قد ثبت له لقٌه ولو مرة واحدة، ولم الشرط األول :

ٌنسب الذهبً رحمه هللا هذا القول إلى أحد، وقد نسبه فً أماكن أو فً ؼٌر هذا المكان من كتبه، نسبه إلى 

 المدٌنً و ٌنسبه كثٌر من األبمة إلى جمهور األبمة. البخاري وإلى شٌخه علً بن

رحمه هللا وهو قول مسلم وهو أنه ٌكتفً بإمكان اللُقً، ما  الذهبً: قول من؟ قول ذكره القول الثانً فً المسؤلة

ٌعنً تفصٌله له فٌه كبلم  -معنى إمكان اللقً؟ أن ٌكون سّن كل واحد منهما ٌحتمل أن ٌلقاه صاحبه، بمعنى 

 ، هذا الذي ذكره الذهبً رحمه هللا تعالى والتعلٌق علٌه فً بعض األمور:كثٌر

األمر األول: كما ذكره الذهبً رحمه هللا لم ٌنسب القول األول إلى أحد وقد ذكرهُ هَو فً بعض كتبه  -

أنه قول على بن مدٌنً وقول البخاري وأًٌضا ٌعنً ٌنسبه كثٌر من األبمة إلى الجمهور مخالفٌن أو من 

 ذي ٌكون خالؾ الجمهور ٌكون مسلم رِحمه هللا تعالً.ال

تصوٌر الذهبً للقضٌة،  -النقطة الثانٌة: هناك طرح الذهبً أو تصوٌر الذهبً للقضٌة الذي معنا اآلن  -

أعلق علٌه  طرح ثاٍن هو البن رجب الحنبلًكم ذكر الذهبً فً مسؤلة القول؟ قولٌن، هناك طرٌق أو 

 ها ثبلثة: بسرعة جعل األقوال كم؟ جعل

  القول األول: نسبه إلى البخاري وعلى بن مدٌنً وهو الذي ذكره الذهبً، هنا األول وهو أّنه ماذا

 ٌشترط؟ أن ٌثبت لقٌه ولو لمرة واحدة للراوي.

  القول الثانً: نسبه إلى جمهور األبمة ؼٌر مسلم وهم: أحمد والقطان وأبو حازم وجماعة، شرطهم

 ري وهو أن ٌثبت لٌس اللُقً وإنما السماع.ٌقول أنه أشد من شرط البخا



 .القول الثالث: وهو قول الذي ذكره الذهبً وهو قول من؟ قول مسلم. هذا طرح للقضٌة 

: وجد فً الوقت الحاضر أو فً العصر الحاضر وهو قال به أحًدا ٌذكره بعض الباحثٌن وهو أنه الطرح الثالث

لٌس بالمسؤلة خبلؾ أصبًل و إنما األبمة كلهم على قول م ؟ على قول مسلم وهذا القول ٌذكره بعض الباحثٌن وال 

مناقشات واستدالالت، لكنً أذكر ما سبٌل إال فً طرح المسؤلة بتفاصٌلها، ألّن هذه تؤخذ وقًتا طوٌبًل وردود و

ٌظهر لً وهللا أعلم أّن طرح الذهبً لهذا هو أعدل أقواله الثبلثة أّن المسؤلة على كم قول؟ على قولٌن، 

اشتراط ثبوت السماع وما ٌوجد من  -والجمهور على ثبوت السماع بما فٌه البخاري وعلً بن مدٌنً على ثبوت 

ٌعّبرون بؤي شًء؟ باللقً، ألنه فً  -ً، فإّن األبمة ٌعّبرون عن السماع أحٌاًنا كبلم للبخاري بإإلكتفاء باللُق

 الؽالب من ٌلقً شخًصا أن ٌعبرون كما ٌعبرون عنه أحٌانا باألدراك. 

: وهو اإلكتفاء وقول مسلم رحمه هللا تعالى: وهو اشتراط ثبوت السماع. قول الجمهور: ففً المسألة قوالن 

أطٌل فً اإلستدالل بقول الجمهور أو بقول مسلم والمناقشات نتركها اآلن فإن بدأت بها بإمكان السماع. ولن 

أخذت وقًتا، لكنً أنّبه من ضمن القضاٌا التً تدخل معنا فً هذا الموضوع إلى شًء آخر وهو أّنه ٌنبؽً أن 

حمهم هللا ٌشترط ثبوت رأٌت بعض الباحثٌن أو بعض اإلخوان ٌقولون أنكم تقولون أّن مسلم والبخاري ر -نفرق 

السماع ونحن نجد أحادٌث فً صحٌح البخاري قد انتقدها األبمة فً أن قالوا فبلن ال نعرفه سماع من فبلن 

انتقدها من جاء بعد البخاري. لكن لو مر بكم هذا الموضوع نحن نقول هذا كبلم صحٌح لكن ٌفرق بٌن رواٌة 

ٌُعرؾ له سماع أصبًل وبٌن رواٌ ة شخص عن شخص ثبت عند البخاري سماعه منه وإن شخص عن شخص ال 

 كان ؼٌره ٌنازعه فً ذلك، فهذه القضٌة منفصلة تماًما عن القضٌة التً ٌتحدث عنها من؟ الذهبً.

رأٌت بعض اإلخوان ٌستدل ٌقول أّن البخاري أخرج عن الحسن عن أبً بكرة، وأنتم تقولون أّن البخاري  

طنً وإالسماعٌلً قالوا الحسن لم ٌسمع من أبً بكرة أو لم ٌثبت له سماع ٌشترط ثبوت السماع واألبمة الدارق

بؤدلة ٌذكرونها، نحن نقول صحٌح هذا الكبلم فً صحٌح البخاري فً الحسن عن أبً بكرة وفً ؼٌره وفً 

مجاهد عن عابشة و فً عكرمة عن عابشة وفً الحسن عن عمر بن تؽلب وفً أشٌاء، لكن هذه األسانٌد كلها 

لبخاري سبب سماع بعضهم فإنه رحمه هللا ٌعنً ثبت عنده، والذٌن ال ٌثبتونه ماذا ٌقولون عن األسانٌد؟ عند ا

هذه قضٌة واسعة وهً قضٌة األقوى فً التصرٌح فً التحدٌث الذٌن ال ٌثبتون هذا السماع ماذا ٌقولون عن هذا 

أو على مجاهد أو على مثبًل عكرمة أو  التصرٌح بالتحدٌث؟ ٌقولون أنه خطؤ مثبًل من أحد الرواة على الحسن

فإنه أخرج أسانٌد كثٌرة جًدا جًدا قد قال األبمة فٌها إنها ال ٌثبت  -انظر الفرق  -نحو ذلك، أّما مسلم رحمه هللا 

فٌها ومنهم من قال البخاري فً أحادٌث كثٌرة جًدا، ٌقول البخاري ال نعرؾ لفبلن سماع من فبلن ومع هذا 

ٌُخِرج بها ، فالفرق بٌن المذهبٌن ظاهر جًدا وإن كان كما ذكرت بعض الباحثٌن أراد أن ٌجعل المسؤلة مسلم 

مسؤلة إجماع على رأي من؟ على رأي مسلم، نعم قد ٌوجد فً البخاري أسانٌد قلٌلة جًدا جًدا ال تكاد ُتذكر فً 

ط أو المنهج الذي ٌذكره إمام الرواٌة لشخص لم ٌثبت سماع له من شٌخه لكن نحن نقول دابًما لو أردت فً الشر

أو باحث أال ٌخرج عنه أبًدا ما سلم لك شرط أبًدا ألن اإلمام أحٌاًنا ٌتسامح فً شرطه لؽرض فً نفسه وأحٌاًنا 

 ٌسهو والمتقن منهم هو الذي ال ٌتهلهل لتطبٌق شرطه.

حن نقول هذا اختل شرطه لم ٌِؾ به، ن المستدركولكن فً  المقدمةمثبًل لو أخذنا الحاكم، هو افترض شرط فً 

النقطة  -كثًٌرا، أما أن ٌختل الشرط بؤشٌاء قلٌلة جًدا فهذه ال تإثر فً الشرط، والمسؤلة طوٌلة ٌعنً القضٌة 

المهمة فً الموضوع: نبلحظ بالنسبة لمسلم كثٌر مما أخرجه على شرطه هذا أي ال ٌثبت السماع مع أنه كان 

سانٌده هذه فً المتابعات، نعم أخرج فً األصول أحادٌث لكن أكثر ما أكثر أ -اللُقً أكثرها فً المتابعات 

 أخرجه بهذه الطرٌقة فً المتابعات.



بالنسبة لمسلم ننّبه لنقطة مسلم رحمه هللا، ذكر الذهبً قولُه هذا مختصًرا اشترط مسلم ماذا؟ اشترط إمكان اللُقً، 

اشترط شروًطا باإلضافة إلى إمكان اللُقً،  ولكن مسلم رحمه هللا فً كبلمه عن الموضوع حٌث أطال فٌه

 اشترط: أن ال ٌكون الراوي  مدلًسا واشترط أن ٌكون الراوي ثقًة. 

من المعاصرٌن كثٌر ممن اختاروا رأي مسلم، لكن إذا  -لكن أنّبه أّن هناك بعض الباحثٌن ٌختارون رأي مسلم 

ا علٌك أن تلتزمه بشروطه، وإال فً هذه المسؤلة ًٌ رأٌت بعض الباحثٌن ٌخرج عن اإلجماع، مثبًل ٌؤتً  اخترت رأ

شخص مثبًل عاش فً البصرة وعمره ثبلثة عشر عاًما ٌثبت له سماع من  -إلى شخص ال ٌمكن لقابه لآلخر 

شخص بالمدٌنة، ألنه أدخلٌه اإلمكان العقلً، وهذا ال ٌرٌده المحدثون ٌرٌدون اإلمكان ٌعنً الذي دارت علٌه 

ول هذا صحٌح على شرط من وهذا ال ٌصح لٌس على شرط مسلم، ألن مسلم رحمه هللا مر به عادة المحدثٌن فٌق

اثنان: شخص ٌروي عن جده وهو قد أدرك من عمر جده عشر سنوات هل ٌمكنه السماع أو ال ٌمكن؟ ٌمكن بل 

ذا؟ إمكان هو قرٌب ومع هذا قال مسلم ال نعرؾ لفبلن سماع من فبلن وهذا على رأي مسلم اختل شرطه وهو ما

اللُقً. بعض الباحثٌن ٌؤتً إلى ؼٌر الثقات وبعض األبمة المتؤخرٌن ٌؤتً إلى شخص ؼٌر ثقة ٌعنً لم ٌثبت  

لٌس متروًكا ولكنه لم ٌثبت كونه ثقة فٌصحح سماعه من شٌخه بناًء على رأي من؟ بناء على رأي مسلم، 

ٌُثبت له سماع شٌخه بناءً  على رأي مسلم، ففرق بٌن المذهب واختٌارك القول  وبعضهم ٌؤتً إلى المدلس أحٌاًنا و

نا لرأٌنا االختبلؾ بٌن مسلم وبٌن قول الجمهور  وبٌن التزامك بتطبٌق هذا القول، فهذا أمر مهم جًدا. وإال لوتمعَّ

إنما هو  فً أسانٌد معدودة ولكن لٌس هناك فرق شاسع جًدا، فالفرق قرٌب. لكن متى ٌكون الفرق بعًٌدا؟ إذا 

ٌُنتبه له.أسؤن  ا تطبٌق قول من؟ تطبٌق قول مسلم. هذا 

  هنا أًٌضا كذلك المسؤلة الثانٌة للذهبً رِحمه هللا، الشرط الثانً لقبول عنعنة الراوي: قال ثم بتقدٌر تٌقن اللقاء

ل، اشترط أن ال ٌكون الراوي عن شٌخه مدلًسا، أّكد ذلك بقوله هذه الجملة مإكدة فإن لم ٌكن حملناه على اإلتصا

هذا تؤكٌد لقوله ٌشترط أن ال ٌكون الراوي عن شٌخه مدلًسا، أما إذا كان مدلًسا الراوي ٌعنً شٌخه ماذا قال 

ٌُحمل على السمع، ما معنى كبلم الذهبً هذا؟  الذهبً رحمه هللا؟ فإن كان مدلًسا فاألظهر أنه ال 

: إذا ثبت لُقً الراوي بشٌخه إذا تٌقن من اللِقى وأنه سمع منه ال ٌشترط فً الراوي شرًطا آخر الشرط الثانً

وهو أن ال ٌكون الراوي مدلًسا، نتوقؾ عند هذه النقطة ألهمٌتها، قول الذهبً: ثم بتقدٌر تٌقِن اللقى ٌدل على أنه 

لِقى ٌدل على أّنه ٌختار أحد القولٌن أنا فً ٌختار أي القولٌن؟ قول مسلم أم قول الجمهور؟ ثم بتقدٌر تٌقن ال

، وأّنه ٌقول فإذا فرؼنا من الشرط األول وتٌقنا اللِقى ولكً نقطع اختار رأي الجمهورنظري أّنه ٌدل على أنه 

الشك بالٌقٌن، اإلمام الذهبً صرح بهذا فً مكان آخر فإنه قال عن رأي البخاري وعلً بن المدٌنً وهو 

أو قبل ذلك فإن لم   -نقطة فً شرط هذا قول الذهبً رحمه هللا، فإن كان مدلًسا فاألظهر  األصوب األقوى. هذه

ٌكن حملناه على اإلتصال، إًذا متى نحمله على اإلتصال؟ إذا كان الراوي ؼٌر مدلس وٌقولون وقد ٌحمل على 

ن ٌعنعن الراوي مدلس، اإلتصال مع كون الراوي مدلًسا فً مسابل معٌنة أو فً قضاٌا معٌنة، فً بعض األحٌا

ولكن نقؾ على نص آخر فً مكان آخر عن المدلس نفسِه أّنه سمع من فبلن ثبلثة أحادٌث أو أربعة أحادٌث 

ومنها الحدٌث هذا، إًذا هذا مفروغ منه أنه بماذا ٌحكم له؟ محكوم له بإالتصال مثل قول شعبة رحمه هللا لم ٌسمع 

كم بن عتٌبة ُمدلس ٌروي عن محسن مولى البن عباس لكنه ٌقول شعبة لم الحسن الُمقِسم إال أربعة أحادٌث، الح

، إًذا استفدنا  -ٌسمع الُمقِسم إال أربعة أحادٌث عدها كذا وكذا وكذا وكذا، وذكر حدٌث خامس رواه عنه بواسطة 

ون فبلن لم من كبلم شعبة أّن هذه األحادٌث من الحكم سماع من الُمقِسم ولو أتى بصٌؽة عن وكثٌر هذا، ٌقول

ٌسمع من فبلن، أحٌاًنا ٌقول سمع عنه كذا ولكن أحٌاًنا ٌقولون لم ٌسمع منه إال كذا وكذا فنستفٌد من هذا 

 اإلستثناء إثبات  السماع.



ٌُحمل فٌها عن اإلتصال وإن كان مدلًسا معنعًنا، وهً أن بعض الرواة اعتنوا بشٌوخهم المدلسٌن  الصورة الثالثة: 

منهم أو ال ٌؤخذون عنهم إال ما صرحوا فٌه بالسماع، وهذا كثٌر موجود عن شعبة رحمه فصاروا ال ٌسمعون 

ث وقاَل وذكَر  -ٌعنً ٌنظر إلى فمِه  -هللا، كنت أتفقد فَم قتادة  فإذا قال حدثنا وسمعت حفظت ذلك وإذا قال حدَّ

له فً شٌوخه وكذلك قلَّده فً  تركته، وٌقول أًٌضا: كفٌكم تدلٌس ثبلثة قتادة واألعمش وأبً إسحاق فً عبارات

ذلك وتابعه، بل قد ٌقال إنه األقوى منه هو اإلمام ٌحٌى بن سعٌد القطان، كان ٌوقؾ وال ٌؤخذ عن شٌوخه إال ما 

ٌَّز ذلك  ٌعنً ٌمٌز بٌن ما صرح به بالتحدٌث، وله كلمات ٌطرب لها  -صرحوا فٌه بالتحدٌث وإذا أخذ عنهم م

مً كان ٌدلس تدلًٌسا السمع فً تتبعه وكذلك ٌوجد  من ؼٌرِه مثل قول عفان رحمه هللا فً فً عمر بن الُمقدَّ

شدًٌدا فكنت ال أقبل منه إال أن ٌقول حدثنا، ومثل قول محمد بن فضٌل فً المؽٌرة بن محسن كان ٌدلس على 

 إبراهٌم ولم أكن آخذ عنه إال ما قال فٌه حدثنا.

عت منها بعض الشًء إذا جاء من طرٌق هإالء ٌحكم له فً عبارات كثٌرة توجد "عن" ٌمكن جمعها، جم

بإالتصال إال إن لم ٌكن كذلك لم ٌكن مصرًحا فٌه بالسماع ولم ٌكن من هذه الصور، ماذا قال الذهبً رحمه هللا؟ 

فإن كان مدلًسا فاألظهر أنه ال ٌحمل على السماع، وهذه كلمة اختٌار الذهبً رحمه هللا فً المدلسٌن: أّن األظهر 

أنه ال ٌحمل حدٌثهم على السماع، وهذه المسؤلة مسؤلة عمٌقة جًدا وتحتاج إلى تفصٌل لكنً أُلِم ِبها بعض الشًء 

فؤقول: اختٌار الذهبً رحمه هللا تعالى هذا ٌظهر أنه وهللا أعلم هو األظهر من عمل المحدثٌن مهما قٌلت المسؤلة 

ٌُصرح بالتحدٌث كحدٌثه ٌحمل على أي شا؟ على التدلٌس، أن األظهر من عمل المحدثٌن هَو أن المدلس إذا لم 

هذا ٌظهر وهللا أعلم بقرابن كثٌرة جًدا، أًٌضا كنت قد جمعتها منها ما ذكرته قبل قلٌل من حرص بعض الرواة 

على أن ٌصرح المدلس ماذا ٌإخذ من صنٌعهم هذا على إنه إذا لم ٌصرح ٌحملون على أي شًء؟ ٌحمل على 

ٌّما البخاري رحمه هللا فً تدلٌس قتادة وفً تدلٌس هشٌم وفً  اإلنقطاع ومنها تصرؾ أصحاب الصحٌح ال س

األظهر أنه ال ٌحمل  -ؼٌرهم كذلك. هذا الذي ٌظهر والمسؤلة كما ذكرت فٌها أقوااًل أخرى لكن ٌقٌد األظهر هذا 

الولٌد بن مسلم ومحمد بن إسحاق ٌقٌد بالمعروفٌن بالتدلٌس الذٌن ٌكثر منهم التدلٌس مثل ُهشٌم و -على السماع 

مً وجماعة كثٌرون، فإن كان الراوي مخًل من التدلٌس  وجماعة  كثٌرون ُعِرفوا، ومثل هذا عمر بن علً الُمقدَّ

بؤّنه الحظ أّن بعض الذٌن جمعوا فً المدلسٌن، ننتبه إلى هذه النقطة، ٌعنً قولهم األظهر أنه ال ٌحمل على 

 السماع.

ننتبه إلى هذه  -ٌدلس إال حدًٌثا واحًدا ومع هذا ٌذكرونه أصحابه الذٌن جمعوا فً التدلٌس  من المدلسٌن من لم

جمعوا فً التدلٌس أناس ال ٌخرج عنهم التدلٌس إال مرات قلٌلة أو على النادر جًدا، وبعضهم لم ٌثبت  -النقطة 

 ه أًٌضا فله ذٌول كثٌرة.علٌه التدلٌس وإنما وجد منه صورة التدلٌس وهذا الموضوع ال أود الخوض فٌ

ألنه حصل لبس أو حصل ٌعنً  -قضٌة  من هو المدلس الذي ال بد أن ٌصرح بالتحدٌث فهذا الموضوع أًٌضا 

إشكال من جهة، نحن دابًما قضٌة التجمٌع هذه أو شخص ٌجمع ثم شخص الذي بعده ٌحرص على أن ٌزٌد علٌه 

ه قبل التنقٌة فربما أدخلوا فً المدلسٌن الذٌن انكتبوا فً ثم هكذا فالجمع ؼٌر التكثٌر، فالجمع هذا ٌحصل فٌ

المدلسٌن أدخلوا البخاري، أدخلوا مسلم، وأدخلوا جماعة كثٌرون، إّما أّنهم ؼٌر مدلسٌن وإّما وجد صورة 

التدلٌس وحقٌقته ؼٌر موجودة والكبلم فً هذا الموضوع، لكن هذا خبلصة األمر مع ما ذكره الذهبً رحمه هللا 

 هَو األظهر. ٌظهر

لكن أحب أشٌر إلى نقطة، أسؤلكم سإااًل اآلن نحن إذا قلنا إنه األظهر بماذا نقول إنه األظهر؟ هل مثبًل عندما 

 ما لذي ٌلزُمَك لبٌان رجحان أختاره أنا مثبل قواًل فً المصطلح أو فً قواعد علوم الحدٌث أو تختار أنت قواًل 

أو تكلموا فً قضٌة مسلم وشرطه، صاروا  -ن تكلموا فً هذه القضٌة هذا القول؟ انتبهوا بعض الباحثٌن الذٌ

ٌستدلون بؤوجهٌة القول ٌقولون مثبًل هذا هو اإلحتٌاط للسنة وهذا كذا وكذا، أوجهٌة القول نعم قد تستدل له لكن 



توجٌهك كونه  أول ما ٌلزمك هو أن تثبت الرأي الذي تختاره تثبته عن من؟ عن األبمة، فمتى أثبّته ال ٌحتاج إلى

هَو األقوى أو اإلحتٌاط أو كذا وكذا، فنحتاج فً كل قضاٌاه إلى أنه هو فعل األبمة، فإذا أثبت الباحث أن هذا هَو 

فعل األبمة فً قضٌة من القضاٌا ألن الُسنة دونت ونقدت وانتهى نقدها، ال ٌصح بحال من األحوال أن نعٌد 

القواعد. مثبًل بعض الباحثٌن رأٌت رسالة صؽٌرة فً مسؤلة صٌاؼة القواعد، لٌس هناك فابدة من صٌاؼة 

أحادٌث الثقال أحادٌث المدلسٌن ٌقرر هو كبلم أدبً نظري أن أحادٌث المدلسٌن إذا دلس عمًدا فحدٌثه كله 

مردود وأن هذا جرح فً الراوي، وذكُر بعض أهل األصول وفٌه رسالة كذا ٌتهم بعض المدلسٌن بالكذب هذا 

له فابدة أم لٌس له فابدة؟ لٌس له فابدة مطلقة ألن عامة المحدثٌن رِحمهم هللا تعال على قبول أحادٌث الكبلم كله 

المدلسٌن، وإنما شَددوا فً اشتراط قبول هذه األحادٌث، إًذا إذا اثبتنا أّن أحادٌث المدلسٌن عند األبمة ٌظهر أنها 

 ماع؟ ال تحمل على السماع. تحمل على السماع على كبلم الذهبً، أو ال تحمل على الس

إًذا انتبه: إذا صحَح مثل البخاري أو مسلم حدًٌثا فٌِه مدلس وعنعن هل ٌصح لك أن تنقضه بتدلٌسه هذا أوال 

ٌصح؟ إذا نقدته بتدلٌس هذا المدلس كنت قد نقدت اختٌار وأنت ال تشعر، وهذه النقطة مهمة كثٌرة فً الموضوع 

الذهبً فاألظهر ألٌس هناك معناهُ أن هناك احتمال آخر؟ إًذا أنا قلت  وفً موضوعات أخرى كثٌرة لما قال

ًَّ أنا  فاألظهر فبلن قال فاألظهر بناء على دراستِه لعدد من األمور ظهر له منها أنه األظهر أنه ال ٌسمع، إًذا عل

عنى هذا أن اإلمام إذا صحح األبمة حدًٌثا فٌِه راٍو مدلس ال ٌصح لً أن أطعن فٌه فً أي شا بالتدلٌس ألن م

رِحمه هللا تعالى ماهو منهجه ٌكون؟ قبول دراٌة المدلس وإلَّم ٌصرح باسمه وأنا قد قررت عنهم أنهم ال ٌقبلون، 

هذه نقطة مهمة جًدا فً الموضوع وهً أن بعض الباحثٌن ربما ٌختاروا شًٌبا ثم ٌعود علٌه وهذا أًٌضا حصل 

 ٌة االختٌار بٌن مسلم والجمهور.من بعض الباحثٌن فً قضٌة مسلم وٌعنً قض

ننتبه لها، نحن نقول أن األظهر أنهم ٌطالبون أن ٌكون الراوي مدلس فً  نقطة فً قضٌة التدلٌسلكن هناك 

ٌّما إذا كثر منه هذا ولو  التصحٌح بالتحدٌد ولكنه نحن نضٌؾ إلى هذا أنه إذا حكموا على حدٌث بالصحة وال س

لم ٌقوم مقامه فنحن نقول إنما حكموا علٌه لماذا؟ ألنهم عرفوا أنه  قد صرح  لم نقؾ على تصحٌحه بالتحدٌث أو

به بالتحدٌث وإال كنا قد نسبنا إلٌهم قواًل ؼٌر صحٌح فهذا ال بد أن ننتبه له وإن كان فً سإال فً هذه النقطة بعد 

 أن ننتهً. 

لقضٌة األولى: الموضوع كبٌر فً التدلٌس جاء الذهبً رِحمه هللا تعالى إلى قضٌتٌٌن مهمتٌن جًدا فً التدلٌس: ا

ألنه تكلم رحمه هللا تكلم عنه هنا فً العنعنة ثم فصله مصطلًحا آخر أو مبحًثا آخر فً المدلس. هنا فً المعنن 

 بقً عندهم ٌنقلون عنهم من على التدلٌس نقطتان النقطة األولى:

ٌثبت لنا تصحٌحه وبالتحدٌث فالذهبً رحمه هللا  بعد أن حكمنا على الحدٌث بؤنه مدلس ٌعنً لم مراتب المدلسٌن

كؤنه ٌقول رحمه هللا لٌس علة التدلٌس على مرتبة واحدة أو على درجة واحدة، قّسمها هو إلى مرتبتٌن  -قال 

وذكرت لكم أكثر من مرة أّن الذهبً هنا فً المختصر ٌعنً ربما ال ٌطٌل ولكن ما ُنجِمله قاعدة ألي شًء؟ 

 نا مرتبتٌن:للتدلٌس. فذكر ه

واحدة: من أعلى مراتب التدلٌس وهً أن الراوي إذا عرؾ أنه ال ٌدلس إال عن ثقة فما حكمه؟ ماذا  -

قال فٌه؟ قال فبل بؤس، ٌعنً أنه فٌه قوة وٌذكرون وٌردودون على هذا مثال وهو اإلمام سفٌان بن 

صرٌح بالتحدٌث وٌذكر الواسطة عوٌنة رحمه هللا، ٌقولون ُجِرب علٌه التدلٌس ألنه أحٌاًنا ٌطالب بالت

ٌُحٌل إلى ثقات، إذا قٌل له من حدثك؟ أحال على ثقة، وأما  ثه فهم ٌقولون ابن ُعٌٌنة  أو ٌذكر من حدَّ

 ؼٌرهُ فربما ٌحٌلون على ضعفه، مثل مثبًل األعمش ٌحٌلون على ضعفه أحٌاًنا. إًذا هذه المرتبة األولى.



عنه أنه مدلس عن من؟ عن الضعفاء أو عن الضعفاء  المرتبة الثانٌة: وهً من ٌدلس ومن ٌعرؾ -

والمتروكٌن، هذه المرتبة الثانٌة وبٌن المرتبتٌن بٌنهما للباحث بتمعن أن ٌوجد مراتب بٌن المرتبتٌن 

لكن ال نطٌل، المرتبة الثانٌة ذكرها الذهبً هو الذي ٌدلس عن الضعفاء ومّثل ذلك بمن؟ مّثل ذلك 

ٌَّة ا عن صٌؽة  بالولٌد بن مسلم، وببق ٌَ ابن الولٌد، ٌقول فإذا قال الولٌد أو بقٌة عن األوزاعً إذا رو

"عن" لم ٌصرح بالتحدٌث فواهن، فهذا استخدم اآلن كلمة واهن مكان كلمة ماذا؟ المطروح إذا عنعن 

مثل بقٌة وابن الولٌد، قال فإّنهما ٌدلسان كثًٌرا عن الهلكى والمتروكٌن ٌسقطهم من الولٌد وٌسقطهم  

بقٌة بن الولٌد، ولهذا ٌتقً أصحاب الِصحاح حدٌث الولٌد، لَم لم ٌقل الذهبً حدٌث الولٌد وبقٌة؟ بسبب 

ٌُخِرج له، فإًذا انتقٌان من أحادٌث من؟ تجنب أحادٌث من؟ أحادٌث الولٌد  تجنب فٌِه ما  -أن بقٌة لم 

ه قد أخرجه أما بقٌة فلم ٌقول فٌه عن ابن جرٌج أو عن األوزاعً، أما ما ٌصرح فٌه بالتحدٌث فإن

ٌُخِرج له إنما ذكر له مسلم فً حدٌث واحد فقط وله عنه طرق كثٌرة جًدا له عند مسلم رحمه هللا 

لحدٌث ابن عمر "إذا دعً أحدكم إلى ولٌمة فلٌجبه". حدٌث مشهور وله طرق كثٌرة وما احتاج مسلم 

هذه أدنى مراتب المدلسٌن، وهً إذا  ، المهم -إلى بقٌة، ونرى أنه ضعؾ اإلسناد عرًضا وسببه أو 

ٌَّة وقوله فما جاء بإسناده بصٌؽة عن  كان المدلس ٌدلس عن الضعفاء وعن المتروكٌن مثل الولٌد وبق

ابن جرٌج أو عن األوزاعً مثل الولٌد وبقٌة ابن جرٌج وهذا مذكور فً اإلسناد فإنه من المدلسٌن 

المتروكٌن ٌسقط إبراهٌم بن أبً ٌحًٌ وٌسقط وهما مذكوران بإسقاط من؟ فً إسقاط الضعفاء و

 هو مروي بوضع الحدٌث. -جماعة، ٌسقط أبو بكر بن أبً سبرة 

 :النقطة األخٌرةهذه نقطة فً التدلٌس وهذا موضوع مراتب المدلسٌن. 

ٌقول الذهبً رحمه هللا "وهذا فً زماننا ٌصعب نقضه على المحدث فإن أولبك األبمة كالبخاري وأبً حاتم 

بً داود عاٌنوا األصول وعرفوا عللها، وأما نحن فقالت علٌنا األسانٌد وفُقدت العبارات المتٌقنة وبمثل هذا وأ

"، إًذا دخلوا على الحاكم من أوجه كثٌرة ألن الذهبً قال المستدركونحوه دخلوا على الحاكم فً تصرفِه فً 

بً ماذا ٌرٌد؟ هل ٌرٌد لك أن ال تستعجل برد "فبمثل هذا ونحوه" لكن الذي ٌهمنا هنا هو الموضوع اآلن الذه

ألننا ال نتٌقن العبارات بسبب طول الزمن الذي بٌننا، أو ٌرٌد عكس ذلك؟ إذا رأٌت  -حدٌث المدلس إذا عنعن 

ح بالتحدٌث  تصرًٌحا بالتحدٌث ال تستعجل فً قبول رواٌة المدلس ألنه ال ٌتٌقن عباراته مثبًل، أو ال ٌكون صرَّ

ا متضادان أٌهما الذي ٌرٌد الذهبً وظهر كبلمه أٌهما ظهر كبلمه؟ فً تمثٌله بالحاكم وصنٌعه هذا ٌعنً هم

وأنا أإكد على هذا ألن ٌعنً رأٌت تفسًٌرا باحًثا ٌختار أحد التفسٌرٌن هو  -أٌهما الذي ٌرٌد ظاهر كبلم الذهبً؟ 

علٌه من طول األسانٌد وتؽٌر الصٌػ إًذا  ٌقول إن الحاكم دخل علٌه الدخل، الدخل ما هو أواًل؟ النقل، طٌب دخل

الذي تؽٌر من "عن" إلى "حدثنا"، أو من حدثنا إلى عن؟ من عن إلى حدثنا، فالذهبً هنا رحمه هللا أشار إلى 

نقطة مهمة وهً أنك إذا قلت لك إنك ال تقبل حدٌث المدلس إال إذا صرح بالتحدٌث ووقفت على تصرٌح مدلس 

 ن تقبله بسرعة أو تتؤنى فٌه؟ تتؤنى فٌه.بالتحدٌث، فعلٌك ماذا؟ أ

فهو ٌقول رِحمه هللا إن مشكلتنا أننا طالت علٌنا األسانٌد ٌعنً العبارة المتٌقنة  فنتهٌب كثًٌرا من أن نقع فً 

األسانٌد من تصرٌح المدلسٌن بالتحدٌث وال سٌما مع استعمال الرموز مثل الرمز كذا وكذا وكذا، فهل الذهبً 

م منه بعض الباحثٌن أّن الذهبً ٌقول أٌها المصححون أٌها المعلون لؤلحادٌث ال تتعجلوا فً رد رحمه هللا فه

حدٌث المدلس فإنك إذا وجدته بـ عن قد ٌكون الصواب ما هو؟ حدثنا. وٌظهر لً أنه ٌرٌد ضد ذلك وأنه ٌقول 

وبمثل هذا دخَل الدخل على إذا رأٌت تصرٌح بالتحدٌث لمدلس فبل تستعجل فً قبوله فإن األسانٌد قد طالت 

الحاكم، فإنه ٌخرج للمدلسٌن ما صرحوا فٌه بالتحدٌث وحقٌقة الواقع خبلؾ ذلك فهذا مراده رحمه هللا وهو بهذا 

ٌشٌر إلى نقطة مهمة وهً أنه إذا اشترطنا تصرٌح المدلس بالتحدٌث فعلٌنا أن نتؤنى كثًٌرا فٌما نجد من أحادٌث 



ٌث، فإنه كثًٌرا ما ٌكون التصرٌح هذا خطؤ إّما من الرواة مثل بقٌة بن الولٌد من مدلسٌن مصرح عنهم بالتحد

ٌقول أبو حاتم وابن عدي إّن له تبلمًٌذا وأًٌضا كذلك ابن حبان أظن وأشار إلى هذا له تبلمٌذ   -رِحمه هللا 

بالتحدٌث وإنما ٌروون عنه وٌصرحون فٌه بالتحدٌث، وحقٌقة الحال أنه ال ٌصرح بالتحدٌث ظًنا منهم صرح 

قالوا ذلك ألن األحادٌث الذي صرح بها بالتحدٌث أحادٌث منكرة، فلكً ٌبربوا عهدته وأنه لٌس الؽلط منه أو 

لٌس النكارة منه ولكن ممن أسقطه فحّملوا الخطؤ من؟ تبلمٌذ بقٌة، وهذا له أمثلة ممكن أن تراجع، من أمثلة بقٌة 

ا ٌكون الخطؤ من النساق وأحٌاًنا ٌكون من المطابع فنتهٌب جًدا وال كامل فً كتاب الكامل البن عدي، وأحٌانً 

ٌّما إذا حكم األبمة على أحادٌث ألن وقع فٌها التدلٌس، الذي رأٌته من بعض الباحثٌن هو أنه ٌبحث عن صٌؽة  س

ن تصرٌح فً التحدٌث من أي مكان فإذا وجدها فً أجزاء قد تكون ما حررت كًٌدا أو فً بعض الكتب لٌس م

 األمهات فٌصحح الحدٌث بناًء عن تصرٌح هذا الراوي بالتحدٌث.

هذا آخر فً مبحث المعنعن والمدلس، ما انتهى الكبلم فٌه رِحمه هللا أطال فٌه لكن الباقً منه لٌس بكتٌر نؤخذه 

 ؼًدا إن شاء هللا تعالى هو والمضطرب لعل نتمكن منه إن شاء هللا تعالى بإذن هللا.

 

 أسئلة

ا ولكن تمثٌله بالحاكم هو ٌمكن  - ًٌ لوال تمثٌله بالحاكم ولكن تمثٌله بالحاكم ألمكن الوجه الثانً إن كان قو

ٌدل على أنه ٌنقض الحاكم ألنه صحح أحادٌث وحقٌقتها ؼٌر ذلك، فهذا مرجح قوي كونه ٌختار  تنبٌه 

وإن كثرة تدلٌسه،  وال سٌما فً مدلسٌن، ٌعنً البقٌة بن الولٌد لٌس له فً الصحٌحٌن إال حدٌث واحد

 فٌتخوؾ الباحث من الراوي إذا كان كثٌر التدلٌس وقد مثل بشخصٌن من المكثرٌن من التدلٌس.

إذا كان ٌعنً تمثٌله بالحاكم لكن الحاكم أخذه من كتب، والحاكم كما ذكرت باألمس انتهى التدوٌن فً 

وال سٌما إذا وقفنا على طرق القرن الثالث إًذا الحاكم ٌروي كتب أًٌضا بصٌؽة من صحة الصٌؽة 

كثٌرة لٌس بها تصرٌح بالتحدٌث ثم وقفنا على إسناًدا فً مكان ما فٌه تصرٌح بالتحدٌث فً حٌن أن 

الباحث ٌنبؽً علٌه أن ٌتوقؾ وال سٌما هناك قرابن بها ٌترجح وقوع الخطؤ، ووقوع الخطؤ كثٌر فً 

ٌح المدلس بسبب التحرٌؾ والواسطة، األسانٌد بعضه فً كتب الصحاح وأما إن وقع خطؤ فً تصح

ٌعنً هذه إضافة،  -بالمناسبة األبمة رحمهم هللا تعالى فً موضوع التدلٌس  -موضوع شٌق هذا ٌعنً 

األبمة أحٌاًنا قلنا إذا صرح بالتحدٌث قبلوه أحٌاًنا ٌصرح بالتحدٌث أو ٌقع التصرٌح بالتحدٌث وأشار 

 ا مر فً السماع ألّنهم ٌعدونها تصرٌح التحدٌث.إلٌه الذهبً وال ٌلتفتون له ومثله مثل م

ما كان  فً إشكال لكن ٌعدونه خطؤ من أحد الرواة عن المدلس أو من الطرٌق إلٌه ٌعدونه خطؤ وهذا  

وجد فً أمثلة فً كتب الصحٌحة وقع فٌها تصرًٌحا بالتحدٌث عكس ذلك، وإن كان هذا لٌس موضوعه 

دلًسا ألسباب عكس ذلك ردوا رواٌة المعنعن وإال لم ٌكن مدلًسا، فهذا أحٌاًنا ٌردونه وإن لم ٌكن م

تظهر فً المتن أو فً اإلسناد وهذا من دقاِبق علمه رحمه هللا تعالى، وفً أمثلة على هذا ٌردونه لٌس 

مدلًسا فإذا أنت جبت وإذا ذهب الذهبً ماذا ٌقول عن ؼٌر المدلس؟ عنعنته ما حكمها؟ حكمها 

أحٌاًنا ٌلجؤ األبمة إلى نقد اإلتصال، هذا ببل إشكال ولكن لٌس معنى هذا أن كل عنعنة فهً مقبولة. 

اإلسناد بعنعن فً ؼٌر مدلس كما أنهم أحٌاًنا ٌردون تصرٌح بالتحدٌث ممن؟ من المدلس، فهذه خارجة 

 عن القواعد العامة تمر بالباحث وتمر باإلمام والباحث الٌقظ ٌنتبه لها وهً من دقابق هذا العلم.



ا ومرت بنا بالمنكر ومرت قبل قلٌل وهً قضٌة هذه قضٌة كبٌرة جدً  قضٌه الشبه بالشواهدإًذا هذه 

المتابعات التً ال تصح عن تسامح الشبه بالشواهد فً المتابعات الشبه أًٌضا بالشواهد، وموضوعها 

طوٌل ٌعنً حصل فٌه تسامح ٌعنً أحٌاًنا ٌجمعوا مناكٌر مثبًل وٌدعمونها بعضها ببعض وهذا موجود 

 وهذا خطؤ.

؟ اإلستدالل الخطابً هو أن ٌقال هل اإلستدالل الخطابًالخطابً، ما هو  هذه قضٌة تسمً باإلستدالل -

ٌمكن هذا أو هل ٌصح هذا؟ ال ٌنبؽً أن ٌدخل فً القضاٌا العلمٌة وإال ألوقعنا مسلم فً مشكلة أخرى، 

قال مسلم رحمه هللا ٌقول ال ٌنبؽً للمإلؾ أو لمن ٌإلؾ للناس العامة إال أن ٌجمع لهم األحادٌث 

ة ومن جمع لهم األحادٌث الصحٌحة والضعٌؾ فهو كذا وكذا وهو بإحق ٌسمى كذا وهو ؼاش الصحٌح

للعامة وهو بكبلم خطٌر ًجًد لو طبقته أخذته على ظاهره وطبقته على صنٌع األبمة لقلت مثبًل إال أنه 

 ٌعنً أناس أخرٌن، فمثل هذا اإلستدالل الخطابً ال ٌنصح أن ٌذكر فً المسابل العلمٌة.

بعض اإلخوان ٌؤتً بهذا ٌقول كٌؾ ٌقول مسلم هذا والبخاري رحمه هللا هو تحمس لهذا  رأٌت

الموضوع وٌعنً شدد فً العبارة وكل مقدمة فٌها، بعض الشدة ٌعنً لحماسه للسنة فلو أخذنا علٌه هذا 

دة ألفسد علٌه فً موضع أخر، ثم هو أن مسلم رحمه هللا بعض الشدة بعض األمثلة التً بها هذه الش

ٌقول أنه لم ٌفعل بها تصرٌح بالتحدٌث موجود تصرٌح بالتحدٌث فً داخل كتابه مسلم فٌه التصرٌح 

فً ال   نحسنهابالتحدٌث ونحن ننظر إلى القول ال إلى من ٌقولون به، وأخبرت الخطابٌة ٌنبؽً أن ال 

له دلٌل خطابً، من ٌرد مثل ما قلت لك أن تقول أن هذا ٌقول هو ٌقصده وأنت تقول ال ٌقصده دلٌلك ك

هذا دلٌل خطابً، إال لك أن تقول  -جهة أنس ٌقول كان ٌنبؽً لمسلم إن كان ٌقصدها أن ال ٌفعل 

الدلٌل الصحٌح هو أن البخاري مثل مسلم ٌفعل كذا وكذا هذا على العٌن والرأس أما ؼٌره فدلٌل 

على قوة العارضة وتنسٌق  خطابً ٌسمونه فً األصولٌٌن الدلٌل الخطابً ٌعنً المبنً على أي شًء؟

ا مبنً على مقدمات وعلى نتابج وعلى براهٌن أؼلب عنده فً  ًٌ الكبلم، وال ٌكون دلٌل أصول

الموضوع، ال أحب أن أقحم هذا فً اإلستدالل وإال مسلم رحمه هللا كان مع أناس ؼٌر هذا الموضوع 

س للقضٌة هو ٌرٌد أن ال تخلؾ عن األبمة كلهم فً قضٌة الخوض بٌن الصحٌح وبٌن الضعٌؾ متحم

ٌعطً الناس إال حدٌث صحٌح وهذا كبلمه، لكن األبمة لهم أسباب ولهم أعذار فً رواٌتهم للحدٌث 

لٌس فٌه إشكااًل كبًٌرا ألنه  -الضعٌؾ وفً الجملة تقسٌمه، لكن لٌس هناك إشكال فً تقسٌم الحافظ 

افع عنهم ورتبهم األولً وقال كذا وكذا حصل علٌه إدراكات كثٌرة، وفً نسبة  التدلٌس وإن كان هو  د

التقسٌم نوًعا ما مقبول، المرتبة األولً ما فٌها إشكال، المرتبة الرابعة لكن مجرد الجمع هذا أشكله. 

طوٌل ال ٌقصد  والخامسة ما فٌها إشكال ولكن اإلشكال فً المرتبة األولى والثانٌة، هذا الموضوع

 ٌقصد ؼٌر أهل الحدٌث.  أحدهم علم الحدٌث ٌقصد ؼٌر المحدثٌن

ٌوجد فً بعض الطباعات اختبلؾ وٌوجد بعض المحققٌن نقلوا العبارة من طبعة إلى طبعة ومن نسخة إلى  

نسخة ألنه التحقٌق أصبح ال ٌوجد فً سبٌل الباحث أن ٌتؤكد بالطرق األخرى، ٌعنً استخدم مع صٌػ التحدٌث 

استخدم المقارنة ألنهم ٌكتشفون أن هذا  األحادٌثفً جمٌع  ما تستخدمه فً الوصل واإلرسال فً الرفع والوقؾ

أخطؤ فً صٌؽة التحدٌث، ٌكتشفونه بطرٌق المقارنة ٌعول علٌها مثل ما ذكرت إذا رأٌنا مثبًل األسانٌد المشهورة 

فً الكتب وعارٌة عن تصرٌح التحدٌث وكذا فٌنبؽً التوقؾ فً هذا ال سٌما إن كان اإلسناد ؼٌر موجود فً 

تب األولى أو لم ٌصححه أحد فٌتوقؾ هذا على حسب نوع المدلس، مراتب المدلسٌن بهذا الطرٌقة إذا كان الك

المدلس ٌدلس عن الضعفاء والمتروكٌن ٌعنً ٌقولون شبٌه بالموضوع ماٌشذ أبًدا لكن  إذا كان مثبًل ٌدلس ٌسقط 

لبخاري رحمه هللا ٌشترط فً أعلى فهذا ٌشذ به ٌعنً نرجح قول البخاري على ؼٌره وقد قٌل أن ا الثقات



درجات الصحٌح ثبوت اللقاء، وأما الصحٌح هذا بعٌد بعٌد جًدا فً نقده لؤلحادٌث خالؾ الصحٌح ثم ٌعنً احتاج 

 إلى تصرٌح أم أنت الذي تحتاج إلى تصرٌح إلى من البخاري أٌهما أشد حاجة؟

ا استثنٌنا جمًٌعا شرطه فً صحٌح إذا ما قلت لً الذي ٌقول ٌفرق أم الذي ٌقول ال ٌفرق بٌن هذا وهذا وأما إذ

ٌعنً ٌدلسون عن ضعفاء أنه جود هذا، ولكنهم أحادٌث المدلسٌن ٌعنً من التتبع الٌسٌر أنهم شددوا فٌه، فإّما أن 

ٌصرح وإّما هذا هو األكثر، ٌقول ابن حجر رحمه هللا تتبعته أو نتسامح أحٌاًنا فً المدلس ٌقفون على صرٌح 

إذا مثل ما ٌتسامحون أحٌاًنا فً الضعٌؾ عما ٌصرح فً الصحٌح وإما أن ٌتابع، هذا كثٌر جًدا مع  التحدٌث 

 قضٌة المتابعة التتبع الدقٌق قد ٌوجد ما ٌتنازع فٌه.

 سبحانك اللهم وبحمدك

 

 تعقٌب على آخر مقطع فً كبلم الذهبً فً المعنعن "وهذا فً زماننا ٌعسر نقده على ،قبل أن ٌقرأ القارئ

ث فإّن هإالء األبمة كالبخاري وأبً حاتم وأبً داوود، عاٌنوا األصول، وعرفوا عللها، إلى آخره، أما  المحدِّ

نحن فطالت األسانٌد وفقدت العبارات المتٌقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الّدخل على الحاكم فً تصرفه فً 

 ". المستدرك

ذكره الذهبً رحمه هللا من معاٌنة كبار المحدثٌن ألصول ٌمكن أن ٌقال فٌه من خباٌا الزواٌا من وقع فٌه ما 

الرواة ألنهم كانوا فً عصر الرواٌة، والفرق بٌنهم وبٌن من نؤخذ عنهم هذا المثال: هو حدٌث عابشة المشهور 

أّن النبً صلً هللا علٌه وسلم عق عن الحسن والحسٌن. هذا الحدٌث ٌروٌه ابن جرٌج عن ٌحٌى بن سعٌد عن 

عبد الرزاق ومحمد بن بكر وعبد المجٌد بن أبً  –ابشة، ورواه عن ابن جرٌج جماعة من أصحابه عمرة عن ع

اد، هإالء الثبلثة رووه على اختبلؾ بٌنهم فً بعض المتن رووه عن ابن جرٌج عن ٌحٌى بن سعٌد بالعنعنة،  روَّ

ح لمكثرٌن من التدلٌس كً ٌصّح حدٌونحن نعرؾ أن ابن جرٌج من كبار المدلسٌن. ا ثهم ٌشترط أن ٌصرِّ

، وأخرج الحدٌث ابن حبان فً صحٌحه من طرٌق شخص ٌقال له ٌوسؾ بن سعٌد عن ابن جرٌج قال: بالتحدٌث

قاضً المدٌنة المعروؾ، عن عمرة عن عابشة. لذا أخرجه ابن حبان فً  -أخبرنا ٌحٌى بن سعٌد األنصاري 

 وؼٌرهم.صحٌحه وتوارد على تصحٌحه جمع كثٌر من المعاصرٌن 

وهذا شرط قبول حدٌث المدلس  -ابن جرٌج دلّس ولكنه صرح بالتحدٌث  -من ٌصححون الحدٌث  -ٌقولون 

التصرٌح، رواٌة الجماعة: عبد الرزاق ومحمد بن بكر وعبد المجٌد بن ابً رواد بالعنعنة تورث فً نفس 

ٌوسؾ بن سعٌد. لكن ٌنطبق علٌه قول الناظر فً األسانٌد الشك فً أّن ابن جرٌج لم ٌصرح بالتحدٌث فً رواٌة 

 الذهبً إن هإالء األبمة كالبخاري وأبً حاتم وأبً داوود عاٌنوا االصول وعرفوا عللها. 

هذا الحدٌث ُسِبل عنه ٌحٌى بن معٌن رحمه هللا تعالى، قال: الحدٌث فً كتاب ٌحٌى بن سعٌد القطان عن ابن 

ا فً الكتاب ٌقدم على ما فً الحفظ، رواٌة ٌحٌى بن سعٌد جرٌج، قال: أُخبرت عن ٌحٌى بن سعٌد. ؼالًبا م

ٌّن أّن صواب الرواٌة عن ابن جرٌج قوله أُخبرت عن ٌحٌى بن سعٌد، وأّن رواٌة ٌوسؾ بن سعٌد  القطان ب

 حصل فٌها تؽٌٌر لصٌؽة التحدٌث. أو الذي ٌظهر إما من ٌوسؾ أو من الراوي عن شٌخه ابن حبان.

، ودخل أًٌضا على جماعة من المستدركًدا ونحوه دخل الّدخل على لحاكم فً تصرفه فً بمثل هذا النقد الدقٌق ج

المصححٌن مثل ابن حبان، وبهذا تدرك وٌظهر لك أسباب ترك البخاري ومسلم لبعض األحادٌث التً ظاهرها 

 الصحة بمثل هذا ٌتبٌن لك منزلة هذٌن اإلمامٌن رحمهم هللا تعالى.



اب،  "الُمدلَّس: ح باإلتصال وقال "حدثنا" فهذا كذَّ ما رواه الرجل عن آخر ولم ٌسمعه منه أو لم ٌدركه فإن صرَّ

وإن لم ٌكن لقٌه  قررناهوإن قال "عن" احُتِمل ذلك ونظر فً طبقته هل ٌدرك من هو فوقه، فإن كان لقٌه فقد 

ُحكم عن،  -عن أبً هرٌرة، وُحكم قال  كقتادة منقطع، وإن لم ٌمكن فهو محل ترددفؤمكن أن ٌكون معاصًرا فهو 

ى لُعِرؾ ضعفه فهذا ؼرض مذموم وجناٌة على  ح بمن حدثه عن المسمَّ ولهم فً ذلك أؼراض: فإن كان لو صرَّ

 السنة ومن ٌعاٌن هذا ُجِرح به فإن الدٌن النصٌحة".

 ذكر الذهبً فً المدلَّس أموًرا:

 : صورتٌن للتدلٌسسمعه منه أو لم ٌدركه. وذكر الذهبً هنا : أنه ما رواه الرجل عن آخر ولم ٌالتعرٌفأولها 

 أحدهما: أن ٌروي الراوي عن شخص حدٌث لم ٌسمعه منه، الثانٌة: أن ٌروي حدًٌثا عن راٍو لم ٌدركه أصبًل.

  "ال إشكال فٌها ألّن معناها أّن الراوي سمع من هذا الشٌخ أحادٌث  -العبارة األولى فً قوله "ولم ٌسمعه منه

 ولكن لم ٌسمع منه هذا الحدٌث الذي دلّسه.

  "فهً تحتمل أمرٌن: -الصورة الثانٌة: "أو لم ٌدركه 

األول: أن ٌكون لم ٌدركه أصبًل، كؤن لم ٌدرك زمانه أصبًل، كؤن ٌروي مالك عن ابن عمر أو عن  -

ن مثل هذا جابر مثبًل، أو أن ٌروي الزهري عن عمر بن الخطاب. قال ابن عبد البر: إّن جماعة ٌسمو

ًَ هذا تدلًٌسا ما نجا من التدلٌس أحًدا أبًدا. استثنى شعبة  -تدلًٌسا  ولم ٌسمِّ هإالء الجماعة، قال إن ُسّم

 وسفٌان لم ٌكونا ٌرسبلن أبًدا.

بهذا مالك ٌسمى مدلًسا ألّنه أحٌاًنا ٌروي عن أناس لم ٌدركهم أصبًل، فً كبلم ابن حبان إطبلق 

توفً أبوه وهو حمل  -م ٌدركه، قال فً ترجمة عبد الجبار بن وابل التدلٌس على رواٌة شخص ل

فرواٌته عنه ُمدلَّسه. فهذه تقرب من كبلم الذهبً على هذا اإلحتمال، ولكن هذا القول مثل ما ذكرت 

 نسبه ابن عبد البر الى قوم لم ٌسّمهم ولم أقؾ على قول أحد إال كلمة ابن حبان هذه.

أي لم ٌسمع منه، ومر معنا أّن األبمة ٌعّبرون باإلدراك ٌقصدون  -لم ٌدركه  اإلحتمال الثانً: أن ٌكون -

 السماع.

أن ٌروي الرجل عن راٍو ما لم ٌسمعه منه وإن كان قد سمع منه ؼٌره، أو روي عنه ولم ٌلقه وإن كان قد 

ٌس عند أئمة فالتدلعاصره، هاتٌن الصورتٌن على التفصٌل هما من التدلٌس المشهور وال إشكال فً ذلك ، 

: أن ٌروي الراوي عن آخر حدًٌثا لم ٌسمعه منه وإن الصورة األولى فً التدلٌس :الحدٌث ٌطلق على صورتٌن

من شٌوخ سفٌان ومكثر عنه، ولكن أحٌاًنا ٌروي  -كان سمع منه ؼٌره. كرواٌة سفٌان بن عٌٌنة عن الزهري 

ٌحٌى بن سعٌد أو ٌروي عن نافع ما لم ٌسمعه منه عن شٌخه شًٌبا لم ٌسمعه منه مثل ابن جرٌج فٌما ٌروي عن 

: كابن جرٌج ٌروي عن عمرو بن شعٌب، حجاج بن أرطاة ٌروي عن الصورة الثانٌة أمثلتهاوهو من شٌوخه. 

 الزهري، أو سعٌد بن أبً عروبة عن هشام بن عروة. هإال ء كلهم معاصرون لهإالء لكنهم لم ٌسمعوا منهم.

فً كبلم األبمة، وإن كان فً  كتب المصطلح بعض األبمة ٌنقل عنهم كبلم فً هذا، هذه الصورة موجودة بكثرة 

أن ٌروي شخص عن شخص  -مثل ما نقل عن الشافعً أو البزار فً تخصٌص التدلٌس بالصورة األولى فقط 



 قد سمع منه ما لم ٌسمعه منه، ولكن أكثر األبمة على الصورتٌن ولٌس تخصٌص إحداهما، وبعض األبمة نقل

عنه تخصٌص الصورة األولى واختاره بعض المتؤخرٌن كابن حجر والكتب التً بعده تبعته فً ذلك. هذا النوع 

 .تدلٌس الشٌوخو تدلٌس التسوٌة. هناك قسمان آخران فً التدلٌس  تدلٌس اإلسنادٌسمونه 

ٌُسِقط الراوي إما شٌخه أو راٍو فً وسط ا - تدلٌس التسوٌة ح هو فً اإلسناد أًٌضا: أن  إلسناد، قوله: "فإن صرَّ

أّن بعض الرواة  -خرج عن التدلٌس استطراًدا  -باإلتصال وقال حدثنا فهو كذاب"، أشار الذهبً فً هذه العبارة 

فإن كان عاصره أو لقٌه ولكن لم ٌسمع منه هذا الحدٌث،  -ٌقول حدثنا فبلن وهو ٌكذب، إما إنه لم ٌلقه أصبًل 

 ن أو شدٌدو الؽفلة.هإالء هم الكذابون أو المؽفلو

هناك شخص ٌقال له جمٌل بن زٌد ٌقول: حدثنا ابن عمر، ٌقال له متى سمعت ابن عمر؟ ٌقول لم أسمعه ولكن 

أردت أن أذهب إلى المدٌنة فقالوا اجمع حدٌث ابن عمر فجمعته أو سمعته كذا، ولم ٌلَق ابن عمر، ولكنه ٌقول 

 ، وبعضهم كذابون وهذا ٌدخل فً الوضع. هكذا وتصرٌحه هذا ٌدل على أّنها ؼفلة ال كذب

ثم قال: "فإن قال "عن" احُتِمل ذلك وُنظر فً طبقته هل ٌدرك من فوقه؟ فإن كان لقٌه فقدر قررناه"، أٌن قرره؟ 

ٌُشترط أال ٌكون الراوي مدلًسا وإن لم ٌكن لقٌه فؤمكن أن ٌكون معاصره فهو محل تردد"، ماذا  فً المعنعن، "و

ملة؟ فإن ثبت أنه لم ٌلقه فهو منقطع. فمراده من ذلك: وإن لم ٌثبت لقٌاه ٌعنً كؤنها مقابلة ٌقصد من هذه الج

لجملة "فإن كان لقٌه فقد قررناه"، فمراده وإن لم ٌثبت لقٌه فؤمكن أن ٌكون معاصره فهو محل تردد وإن لم 

 ٌُمكن فمنقطع ومثَّل له بمثال قتادة عن أبً هرٌرة. 

احتماالت  -ح باإلتصال إلً آخره هذا خارج عن التدلٌس وإنما هذا ذكره لئلحتماالت كبلم الذهبً هنا إن صر

، ثبلثة احتماالت: األول: أن ٌكون لم ٌدركه أصبًل، هذا منقطع. الثانً: أدركه ولم رواٌة الراوي عن شخص

هبً رحمه هللا فً ٌثبت لقٌه. الثالث: عاصره وثبت لقٌه. وهذه احتماالت رواٌة الراوي عمن فوقه أدخلها الذ

 المدلَّس.

ُحكم عن" فً احتمال التدلٌس، أن كونها محتملة للتدلٌس وعدمه ٌعنً أحكامه "حكم قال = حكم  -"ُحكم قال 

عن". "عن" أرفع من "قال": ألّنها عبارة ولٌست هً صٌؽة التحدٌث، أما صٌؽة التحدٌث وصٌؽة األداء هً 

دلس إذا قال: قال فبلن فهذا فً الؽالب إذا حفظ عنه أنه قال "قال صٌؽة السماع التً هً "حدثنا"، ولهذا الم

فبلن" وكانت رواٌته بـ عن، فهذا فً الؽالب أنه دلس. ولهذا قال أحمد رحمه هللا تعالى إذا قال ابن اسحاق وذكر 

 فبلن فمعناه أنه لم ٌسمع منه فٌظهر لك هنا أن عن أرفع قلٌبًل من قال.

قال أنه ال بؤس به أو قال محتمل، والورع  أحدهماوذكر ؼرضٌن:  المدلسٌن أغراضشرع الذهبً فً ذكر 

تركه: أن ٌفعله طلًبا للعلو، قلة الرجال بٌن الراوي والنبً، أو من أسند إلٌه الكبلم ٌعنً ٌرٌد أن ٌقصر من 

ٌكون شٌخه اإلسناد فهذا محتمل والورع تركه. ٌلحق بهذا الؽرض وإن لم ٌذكره الذهبً وذكره العلماء: أن 

صؽًٌرا وأحٌاًنا ٌروي الشٌخ عن التلمٌذ أو القرٌن، وهذا ٌدخل فً العلو، وٌقولون أحٌاًنا ٌؤنؾ عن ٌروي عن 

 من هو أصؽر منه فؤحٌاًنا ٌسقطه وٌروي مباشرة عن شٌخه.

فقال:  أحد رواه أهل مكة، -سفٌان الثوري رحمه هللا ٌقول: ابن المبارك أتٌت إلٌه ومعً كتاب ابن أبً نجٌح 

أعطنً أنظر فٌه، فنظر فٌه فلما جبت الحلقة فإذا سفٌان ٌحدث عن ابن ابً نجٌح، ٌقول: فؤردت أن أكتب فقال 

أي لست أروٌه عن ابن أبً نجٌح ولكن أروٌه عن كتاب ابن مبارك الذي  -لً سفٌان هذا من ذاك الكتاب 

 أحضره. 



المدلس لضعفه وهذا مذموم، وهذا شًء ٌإسؾ له : أن ٌكون الراوي المسقط ضعٌؾ ٌسقطه الغرض اآلخر

وكان ٌنبؽً أال ٌقع، ووقع لجماعة من األبمة. هذا أسوأ األؼراض وجعل شعبة ٌتكلم فً التدلٌس بشدة فقال ألن 

أزنً أحب إلً من أن أدلس، وهو من كبار النقاد وهو إمام المتشددٌن وإمام من ٌتكلم فً الجرح والتعدٌل، ٌقول 

 السماء أحب إلً من أن أقول قال فبلن ولم أسمعه منه، علق علٌه الذهبً بقوله هذا وهللا الورع.لبن أخر من 

ٌُسمع منه لكن مع مرور األٌام ورواٌة  كان للمدلسون أؼراض وؼالبهم ٌروي ألصحابه وهو ٌعرفون أنه لم 

ل التحدٌث. فوقع التدلٌس هإالء عن هإالء الشٌوخ وأحٌاًنا ٌذكره الشٌخ على سبٌل المذاكرة ولٌس علً سبٌ

ووجد فً المروٌات وهذا الذي جعل كثٌر من الذٌن ٌتكلمون فً التدلٌس ٌشددون وٌقولون ٌنبؽً أال ٌتسامح 

وكذا وكذا. هذا من أسبابه هذا الؽرض هو الذي جعل االبمة ٌتشددون فٌه وٌتكلمون فٌه وبشدة ولٌس شعبة فقط 

لٌس السوي فكٌؾ تدلٌس الحدٌث"، لكن فعله ابن المبارك كتب ٌقول ولكن وكٌع بن الجراح ٌقول "ال ٌحل التد

ٌقصد األعمش وسفٌان الثوري،  -لهشٌم: قد أفسدت أحادٌثك بهذه التً تدلسها، فقال هشٌم: كان كبٌراك ٌدلسان 

ما كان ٌُشٌر إلى ترك  -عشرٌن سنة، فما قلت لكم حدثنا وأخبرنا فعلٌكم به  -قال هشٌم: جالست الناس كذا وكذا 

 ٌدلِّس فٌه. كان ٌسقط رحمه هللا بعض الضعفاء.

هذا كبلم أصولً أكثر منه حدٌثً، أما علماء الحدٌث تعاملهم مع  -ومن ٌعانً ذلك جرح به فإن الدٌن النصٌحة 

أكثر كبلمهم نظري. ابن حزم قال: من تعّمد  -أي األصولٌون  -الواقع أقرب ألنهم ٌطبقون عملً، أولبك 

ٌَُرد به الراوي، هذا كبلم ال ٌلتفت له، لماذا؟ ألّنه فً مثل هذه األمور ال  -سقاط الضعٌؾ ا -التدلٌس  فهو جرح 

بد من مراعاة المفسدة والمصلحة، لو رد بالتدلٌس لحصل مفسدة أعظم وهً ذهاب كثٌر من السنة، وقٌل فً 

عن المدلسٌن وأصحاب البدع لذهب المبتدعة لو تركنا الرواٌة عنهم جمٌعهم لذهبت السنة، لو تركت الرواٌة 

كثٌر من السنة ألنه ما من أحد إال وبه شًء من تدلٌس أو بدع أو أمر من األمور كضعؾ الحفظ، وقّل من سلم. 

 ال بد من مراعاة المصلحة فً حفظ السنة، وارتكاب أخؾ المفسدتٌن. 

ً الش ٌخ مرة وٌكنٌه أخرى أو ٌنسبه إلى صنعة أو "وإن فعله طلًبا للعلو فقط أو إٌهاًما بتكثٌر الشٌوخ كؤن ٌسمِّ

ٌُعرؾ به  كؤن تقول حدثنا البخاري وتقصد به من ٌبخر الناس أو حدثنا علً لما وراء النهر وتعنً  -بلد ال ٌكاد 

به نهر أو حدثنا ابن حران و ترٌد قرٌة المرج فهذا ُمحتَمل و الورع تركه". قوله "إن فعله طلًبا للعلو فقط" 

 اإلسقاط أو التسوٌة.ٌقصد تدلٌس 

وقال إٌهاًما بتكثٌر الشٌوخ، هذا اإلٌهام ٌحصل كثًٌرا فً تدلٌس الشٌوخ،  تدلٌس الشٌوخذكر نوًعا آخر وهو 

فّسره الذهبً بؤن ٌسمً الشٌخ مرة وأن ٌكنٌه أخرى أو ٌنسبه لبلد أو صنعة ال ٌكاد ٌعرؾ بها، وهذا قد وقع 

ى بها أصبًل، كثٌر جدا من الرواة، هذا النوع من التدلٌس هو تؽٌٌر األسماء أو استحداث كنٌة مما ال ٌكون ٌ سمَّ

 فكناه بها من أجل التدلٌس، وقع فٌه كثٌر من الرواة منهم مروان بن معاوٌة الفزاري وهشٌم وجماعة.

ضعٌؾ جًدا، فكان ٌكنٌه مرة بؤبً لٌلً ومرة بؤبً  -هشٌم له شٌخ اسمه عبد هللا بن مٌسرة الكوفً هذا متروك 

بقٌة بن الولٌد والولٌد بن مسلم ومحمد بن  -ل الشام عبد الجلٌل ومرة بؤبً اسحاق، ومثل هذا ٌكثر فً أه

اع  -المصفً وابراهٌم المهدي. حتً قالوا إن أهل الشام قلبوا اسم محمد بن سعٌد المصلوب  قلبوه  -هذا وضَّ

ٌُعرؾ، لم ٌكن هذا فً  -على مابة اسم  ٌعنً مرة محمد األردنً ومرة محمد الشامً وهكذا، ٌقلبونه لكً ال 

 ؼالب حدٌث هإالء مكشوفة. األبمة ألن



ٌُظن كثرة شٌوخه ولكن أكثر االبمة ٌفعله لؽرض  قال الذهبً إن كان بتكثٌر الشٌوخ وهو ثقة ولكن ٌؽٌره لكً 

. وفوقه: اإلٌهام فأخفها ما كان غرضه دفع المللآخر ؼٌر ملموم به وهو أخفها، وهو أن ٌبعد الملل عن القارئ 

 ره الذهبً وهو تؽٌٌر اإلسم لضعفه.بكثرة الشٌوخ وأشد منه ما لم ٌذك

، ذكر الذهبً: "حدثنا بما وراء النهر شٌخه اسمه علً وقال بؤنه حدثه إٌهام الرحلةنوع آخر من التدلٌس وهو 

بما وراء النهر" وما وراء النهر تطلق على خاراسان، وتطلق أًٌضا على ما وراء أي نهر، فتسمً ما وراء 

ٌقصد بها وراء نهر دجلة فٌوهم القارئ بؤنها خاراسان. وأمثال هإالء: الزبٌد  النهر، فبعض العراقٌٌن ٌطلقها

ان قرٌة فً العراق وقرٌة فً دمشق، من فً دمشق لو قال حدثنا  موضع بالٌمن وموضع فً مصر، وكذلك حرَّ

ان ٌوهم أنه ذهب إلى العراق. ذكره ابن الجوزي عن بعض معاصرٌه وعاتبه فً ذلك، وهذا من الت دلٌس بحرَّ

والورع تركه. تكثٌر الرحلة لٌس من الرواة فً عصر الرواٌة ولكن وقع للمتؤخرٌن وال ٌإثر علً الرواٌة ولكن 

 إٌهام الرحلة إذا صاحبه تؽٌٌر اسم الشٌخ من أجل الضعؾ فهذا شًء آخر.

سن قال: حدثنا "ومن أمثلة التدلٌس: الحسن عن أبً هرٌرة وجمهورهم على أنه منقطع لم ٌلقه وقد ُروي عن الح

 أبً هرٌرة، فقٌل عنى بحدثنا أهل بلده"

رجع الذهبً إلى تدلٌس اإلسقاط ومّثل بمثال له من الصورة الثانٌة وهً أن ٌكون الراوي عاصر من روي عنه 

ولكن لم ٌسمع منه، مثَّل الحسن عن أبً هرٌرة وجمهور العلماء على أّن الحسن لم ٌلقه منهم: أبو زرعة وأبو 

ز بن أسد والبزار وجماعة صرحوا بؤّنه لم ٌلقه، هذا تدلٌس ألّنه عاصر أبا هرٌرة، والدة الحسن كانت حاتم وبه

ا، فهو معاصر وٌمكنه أن ٌلقاه ولكن أكثر العلماء  60أو  59بً هرٌرة فً أفً خبلفة عثمان وكانت وفاة  ًٌ هجر

 على أنه لم ٌلقه.

ال خطبنا ابن عباس وٌقصد خطب أهل البصرة، ألنهم قالوا حٌن "حدثنا" منهم من ٌقولها أنه ٌقصد أهل البلد، فق

ز فً ذلك فٌقول مثبًل دخل علٌنا فبلن وخرج علٌنا  كان ابن عباس فً البصرة كان الحسن فً المدٌنة فكان ٌتجوَّ

فبلن وٌقصد دخل على أهل بلده، فٌحتمل أن ٌكون هذا من قوله "حدثنا أبوهرٌرة". ولكن األبمة ٌخطبونه فً 

 وله فبل ٌصح شرًعا قوله حدثنا أبو هرٌرة بهذا القصد.ق

وانا أشك  -إسناد فً سنن النسابً ذكره ابن حجر وفٌه ٌقول الحسن لم أسمع من أبً هرٌرة ؼٌر هذا الحدٌث 

فً هذه الكلمة فابن حجر اعتمد فٌها على أّن الحسن سمع حدًٌثا واحًدا ولم ٌسمع الباقً ولكن ما ذكره أحد هذا 

اد ٌحتمل أن ٌكون فً النص شًء. وأكثرهم ما ذكره أبو حاتم جماعة من الرواة ٌقولون عن الحسن حدثنا اإلسن

 أبو هرٌرة، فقال هذا خطؤ هذا خطؤ هذا خطؤ ٌخطبون من ٌقول حدثنا أبو هرٌرة من طرٌق الحسن.

مفسدة و لكنها فً ؼٌر  "وقد ٌإدي تدلٌس األسماء إلى جهالة الراوي الثقة فٌإدي إلى رد خبره الصحٌح، فهذه

جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أّن موضوعه للصحاح فإّن الرجل قد قال فً جامعه حدثنا عبد هللا وأراد به 

ابن صالح المصري، وقال حدثنا ٌعقوب وأراد به ابن كاسب وفٌهما لٌن. وعلى كل حال التدلٌس منافً 

ٌُّن"  لئلخبلص لما فٌه من التد

وهً أّن ضٌاع األحادٌث الصحٌحة ٌوازي أًٌضا دخول ما لٌس بصحٌح فٌها كبلهما مفسدة،  ذكر الذهبً مسؤلة:

فذكر الذهبً مفسدة أخرى لتدلٌس الشٌوخ، مفسدة ثانٌة ؼٌر دخول الضعٌؾ وهً: اشتباه الراوي الثقة بالراوي 

تبه الثقة بؽٌره من ؼٌر ضعٌؾ، وهذا ماذكره صحٌح "وقد ٌإدي هذا تدلٌس األسماء إلى جهالة الراوي الثقة" ٌش

الثقة أو أقل أحواله أن ٌكون مجهواًل إذا ؼٌر الراوي كنٌته، اإلشكال فً التؽٌٌر لتعلٌة الراوي الضعٌؾ وهذه 

 مفسدة ضدها وهً أّنه قد ٌحصل تؽٌٌر الشٌخ لعدم معرفته فٌقول فٌرد خبره الصحٌح وهذه مفسدة.



ر أّن موضوعها للصحاح" مراد الذهبً أّن البخاري قد أبهم "لكنها فً ؼٌر جامع البخاري ونحوه، والذي تقر

ٌُدرى أي محمد على التعٌٌن فقد ٌكون فً شٌوخه أكثر من محمد،  كثًٌرا من شٌوخه، مثبًل أن ٌقول محمد وال 

ٌُدرى أٌقصد أحمد بن حنبل أم بن ٌونس وهكذا؟ إال أّن الذهبً رحمه هللا قال ما  وكذا إن قال حدثنا أحمد ال 

ٌره جامع البخاري الذي حدث فٌه هذا ال ٌحدث فٌه هذه المفسدة، لماذا؟ ألن ؼرضه جمع الصحٌح فتعرؾ تفس

أي شرط البخاري فً الصحٌح، مع أّنه ٌشٌر  -أبهم اسم الراوي، فإّن المبهم على شرطه  -أنه لو ؼٌر اسم 

صري، وحدثنا ٌعقوب وٌقصد ٌعقوب بن الذهبً إلى أّنه قد قال: حدثنا عبد هللا وأراد به عبد هللا بن صالح الم

حمٌد بن كاسب، وكبل الراوٌٌن فٌهما كبلم ومراد الذهبً أّن هذا أًٌضا ال ٌضره لما عرؾ عنه من انتقاء 

 أحادٌث من فٌه كبلم، هذا محض كبلم الذهبً ولكن نعلق علٌه بشًء.

ٌُسمى عمله وماذا ٌسم ى الراوي الذي لم ٌنسب؟ ٌسمً عمله إبهام الراوي إذا قال حدثنا عبد هللا ولم ٌنسبه فماذا 

والراوي ٌكون مبهًما، أما تسمٌة هذا تدلًٌسا ما رأٌته إال فً كبلم الذهبً، ولكن كؤن الذهبً رحمه هللا ذكره لهذا 

الجامع بٌنه وبٌن التدلٌس الذي هو اإلٌهام وهو أن ٌشتبه بؽٌره وإال ما رأٌت أحًدا ٌسمً هذا تدلًٌسا، ولكن 

لشٌوخ هو أن ٌؽٌر اسم شٌخه أو كنٌته أو ٌنسبه إلى جد بعٌد، فؤما قوله حدثنا عبد هللا فالبخاري ال ٌرٌد تدلٌس ا

التدلٌس هنا وإنما ٌرٌد اإلختصار، ٌفعله كثًٌرا من أجل األختصار وقد ٌكون فً اإلسناد ما ٌعٌنه. وبالمناسبة 

حدٌث واحد ولم ٌجزم بؤنه هو، ومنهم من ٌقول ٌعقوب بن حمٌد هذا الذي اشتبه به لٌس له فً البخاري إال 

 ٌعقوب بن محمد الزهري، أما عبد هللا بن صالح هذا فله فً البخاري مجموعة من األحادٌث.

 

"ما روي على أوجه مختلفة فٌعتل الحدٌث، فإن كانت العلة ؼٌر مإثرة كؤن ٌروٌه الثبت على وجه وٌخالفه واٍه 

فإن كان فلم ٌصب ألن الحكم للثبت،. العللفلٌس بمعلول، وقد ساق الدارقطنً كثًٌرا من هذا النمط فً كتابه 

عؾ راوٌه؛ وألنه معلول بإرسال الثبت له. ثم الثبت أرسله مثبًل والواهً وصله، فبل عبرة بوصله، ألمرٌن لض

 ".لؤلثباتاعلم أن أكثر المتكلم فٌهم، ما ضعفهم الحفاظ إال لمخالفتهم 

وعّرفهما  المعللواآلخر  المضطربهذا المصطلح الجدٌد عند األبمة جمع فٌه الذهبً بٌن مصطلحٌن: أحدهما 

بقوله: ما روي على أوجه مختلفة فٌعتل الحدٌث. هذا الموضوع سٌشرحه الذهبً وٌفصل فٌه نوًعا ما وهو 

موضوع ٌدور حول اختبلؾ الرواة فً الحدٌث إسناًدا أو متًنا أو فٌهما جمًٌعا، هذا هو موضوعه، قوله "فٌعتل 

لحدٌث"، ٌعلقون على هذا بؤنه لٌس مراده أّن كل الحدٌث" متى ٌسمً مضطرب ومعلل هذا مراده بقوله "فٌعتل ا

حدٌث روي علً أوجه مختلفة فهو معلول، لٌس هذا مراده أو أن الحدٌث ٌعتل به، إنما مراده أنه مظنة لوجود 

علة، فكؤنه ٌقول أّن كل حدٌث ٌروى على أوجه مختلفة ٌلزم النظر فٌه خشٌة أن ٌكون فٌه علة، وقٌل إنه قد 

فٌكون حدٌث فٌه علة سواء قادحة أو ؼٌر قادحة، ولكن هذا ٌعود إلى األمر األول  -الحدٌث" ٌرٌد بـ "فٌعتل 

 وهو أنه ٌحتاج إلى نظر ودراسة.

إًذا فهذا هو مراد الذهبً فً ما روي على أوجه مختلفة، هذا شرح المضظرب والمعلل. فلٌس كل اختبلؾ علة، 

 :اختالف الرواة على نوعٌنعلة، وقد تكون قادحة أو ال تكون،  فالذهبً ٌقصد أنه مظّنة للعلة أو ٌقصد أّنه فٌه

واٍه، فهذا أحكم للثقة سواء كان الثقة وصل  – اإلختالف بٌن راٍو ثقة وراٍو ضعٌفالنوع األول: أن ٌكون 

 الحدٌث والضعٌؾ أرسله، أو كان الثقة أرسل الحدٌث والواهً وصله، الحكم للثقة دابًما ال إشكال فً ذلك. ولكن

 نبه الذهبً رحمه هللا إلى قضٌة وهو أّن الضعٌؾ كٌؾ ٌتبٌن ضعفه؟ إذا كثر منه مخالفة األثبات.



 –األثبات كٌؾ نعرؾ أنهم أثبات؟ نعرؾ ذلك من خبلل عملٌة مقارنة للجمٌع ٌؤخذون تبلمٌذ الشٌخ الواحد 

ب قول الخمسة وإذا كثر منه الراوي، وٌقارنونهم فإذا اتفق خمسة على وصل حدٌث وخالفهم واحد فالحكم بصوا

ذلك أي كثر منه رفع الحدٌث ووصل هذا وزٌادة متن وكذا وكذا أي كثرة مخالفته حكموا علٌه بؤنه ضعٌؾ، 

هإالء الخمسة لو خالؾ واحد مرة من بٌن األحادٌث، ٌقال عنه أخطؤ ولكن ٌبقونه على وصؾ الثقة ولو أخطؤ 

ٌه. هذا هو النوع األول الذي ٌقع فٌه اإلختبلؾ بٌن الضعفاء مرتٌن ٌوازنون بٌن ما أصاب فٌه وما أخطؤ ف

الرواٌة ناقصة: إذا وقؾ الحدٌث أو  -والثقات والحكم دابًما للثقة سواء كان هو الناقص أو الزابد. معنى الناقص 

لفعل فلم ٌصب، هنا نقد  العللأرسل الحدٌث تسمى ناقصة، وقد ساق الدارقطنً كثًٌرا من هذا النمط فً كتابه 

ح رواٌة الضعٌؾ أما مجرد سوقه لها  الدارقطنً، ولكن متى ٌكون النقد فً محله وٌإاخذ علٌه الدارقطنً إذا رجَّ

 فبل مإاخذة فٌه.

الحدٌث فربما ٌظن من ٌنظر فً إٌراد  عللالذهبً كؤنه ٌقول األولى أال ٌذكر هذه الرواٌات فً كتاب عنوانه 

معلول، وإن كان المخالؾ ضعٌؾ ولكن ال ٌظهر لً أن الدارقطنً رحمه  الدارقطنً لهذا الحدٌث فً العلل أنه

هللا تعالى لٌس ؼرضه هذا ولكنه أحٌاًنا ٌرجح بذكر أّن رواٌة الضعٌؾ ال ٌلتفت الٌها وأحٌاًنا ٌسكت بسبب 

 ظهور األمر.

مجرد سوقه لها فبل  المإاخذة على الدارقطنً متى تكون قوٌة؟ حٌن ٌرجح رواٌة من وصفه الذهبً بؤنه واٍه، أما

ٌُسؤل عنه أبو  ٌإاخذ علٌه، فالذهبً أخذ هذا على الدارقطنً واألبمة ٌفعلون هذا كثًٌرا، مثبًل كعلل أبً حاتم 

ه إلٌه السإال  ٌُسؤل عن أصل الحدٌث أما أبو حاتم فٌوجَّ حاتم، وإن كان فرق بٌن السإالٌن ألن الدارقطنً 

نت من ضعفاء والٌرٌدون بها أن رواٌة الضعٌؾ تقضً على رواٌة مشروًحا. ٌوردون هذه االختافات وإن كا

 الثقة. هذا النوع األول من اإلختبلفات بٌن الثقات والضعفاء وهذا ال إشكال فٌه.

مثبًل والواهً وصله، فبل عبرة بوصله، ألمرٌن: لضعؾ راوٌه وألّنه معلول بإرسال "فإن كان الثبت أرسله 

واحدة مبنٌة على األخرى، مثل هذا الذي ٌقول فٌه العلماء أنه إذا اجتمع علل فً  " فاجتمع فٌه علتان:الثبت له

اإلسناد تنزله العلل حتى أنه ربما ٌوصؾ بؤنه موضوع، ٌقصدون بهذا اإلسناد الذي هو الوصل، هذا أكثر ما 

 ٌطلق عٌه العلماء منكر أو منكر جًدا أو باطل.

ٌن الثقات وهو ٌقع كثًٌرا ولم ٌذكره الذهبً وسنتحدث فٌه ؼًدا ثم القسم وبقً القسم الثانً وهو األختبلؾ الواقع ب

 الثالث اإلختبلؾ بٌن الضعفاء و ٌسوقه الذهبً والدارقطنً من أجل المعرفة والحدٌث فً هذا القسم ال ٌصح.

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن، كنا 

باألمس قد بدأنا فً مبحث الُمضطرب والُمعلل، وأخذنا منه الجزء المتعلق باإلختبلؾ بٌن ثقة وبٌن راٍو ضعٌؾ 

شاء هللا تعالى الجزء الثانً وهو المهم فً موضوع  أو واهن كما سماه الذهبً، وعندنا اآلن سٌقرأ القارئ إن

 االختبلؾ بٌن األسانٌد وهو االختبلؾ بٌن الثقات. 

قبل أن ٌقرأ القارئ وجب التنبٌه بالنسبة للتدلٌس، الحكاٌة التً قلتها باألمس عن سفٌان الثوري فً تدلٌسه لما 

أحد كبار أصحاب  -ٌذ آخر ٌعرؾ باألخشعً رواه تلمٌذه ابن المبارك عن ابن أبً نجٌح، القصة وقعت لتلم

سفٌان الثوري وهو ٌروي الكتاب الذي معه عن الشبل عن ابن أبً نجٌح، إًذا القصة لٌست البن المبارك. وما 

أوقعنً فً الخطؤ أن البن المبارك قصة أخرى شبٌهه بهذه مع سفٌان الثوري، وهو أنه ٌقول رحمه هللا: حدثت 



ٌعنً ٌحدث به عن الشٌخ الذي حدثته عنه، فلما رآنً استحٌى  -ت إلٌه وهو ٌدلسه سفٌان الثوري بحدٌث فجب

 وقال : نروٌه عنك.

اآلن ٌقرأ القارئ: "وإن كان الحدٌث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاإه االثبات ٌخالفونه فالعبرة 

ؼلَطه فبل تعلٌل والعبرة بالجماعة، وإن تساوى  بما اجتمع علٌه الثقات فإن الواحد قد ٌؽلط، وهنا قد ترجح ظهور

العدد واختلؾ الحافظان ولم ٌترجح الحكم ألحدهما على اآلخر فهذا الضرب ٌسوق البخاري ومسلم وجهٌن منه 

فً كتابٌهما وباألولى سوقهما فٌما اختلفا فً لفظه إذا أمكن جمع معناه، ومن أمثلة اختبلؾ الحافظٌن: أن ٌسمً 

سناد ثقة وٌبدله اآلخر بثقة آخر، أو ٌقول أحدهما عن رجل وٌقول اآلخر عن فبلن فٌسمً ذلك أحدهما فً اإل

الُمبهم فهذا ال ٌضر فً الصحة، فؤما إذا اختلؾ جماعة فٌه وأتوا به على أقوال عدة فهذا ٌوهن الحدٌث وٌدل 

فهذا لٌس بُمعتل، كؤن ٌقول مالك على أّن راوٌه لم ٌتقنه، نعم لو حدث به على ثبلثة أوجه ترجع إلى وجه واحد 

عن الزهري عن ابن المسٌب عن أبً هرٌرة، وٌقول ُعقٌل عن الزهري عن أبً سلمة وٌروٌه ابن عٌٌنة عن 

 الزهري عن سعٌد وأبً سلمة مًعا" 

أشرت باألمس أنه موضوع مهم جًدا وهو الذي أكثر علماء الحدٌث  االختالف بٌن الثقاتالنوع الثانً: وهو 

اد من االشتؽال فٌه والكبلم علٌه، وهو الذي من أجله ألفوا كتب العلل مثل: علل الدارقطنً وعلل ابن أبً والنق

حاتم، نعم ٌسوقون أو ٌذكرون كما مر بنا من أحادٌث الضعفاء لكن هذه ٌمرون علٌها عرًضا فاألمر فٌها ظاهر، 

والذهبً رحمه هللا تكلم على هذا الموضوع  واإلشكال وهو الذي ٌكثر حوله الكبلم فً االختبلؾ بٌن الثقات،

 ، نرقمها أو نذكرها واحدة واحدة: فً عدد من النقاط

 بؤنه ما ترجح فٌه أحد الوجهٌن على اآلخر. وذكر الذهبً رحمه هللا تعالى من المرجحات فً االختبلؾ األولى :

بقوله: "وإن كان الحدٌث قد رواه  بٌن الثقات كتابه هذا المختصر، فؤشار إلى واحد من المرجحات وهو الكثرة

الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاإه األثبات ٌخالفونه، فالعبرة بما اجتمع علٌه الثقات، وإن الواحد قد ٌؽلط 

وهنا قد ترجح ظهور ؼلطه فبل تعلٌل والعبرة بالجماعة". إًذا الذهبً رحمه هللا ذكر مرجًحا واحًدا وهو الكثرة، 

إلى أنه حتى الكثرة التً أشار إلٌها الذهبً جعلها بٌن جماعة وواحد و لٌس هذا بشرط، قد  فقط نشٌر إشارة

ٌكون االختبلؾ بٌن جماعة واثنٌن، أو بٌن جماعة وثبلثة أو بٌن جماعة وجماعة، فقد مثبًل الحدٌث ٌروٌه 

 ح بكثرة. مرسبًل سبعة، وٌروٌه موصواًل ثبلثة أو أربعة، فهذا اختبلؾ أًٌضا ٌقع فٌه الترجٌ

إلى أمر آخر وهو أن الحدٌث إذا كان  الترجٌح بالكثرةوأشٌر هنا فى النقطة األولى التً تكلم عنها الذهبً وهً 

 -الوجه الصواب هو المرسل أو الموقوؾ ٌعنً هو الناقص، فالزابد ماذا ٌسمى؟ ُسمً الشاذ، ولكن ٌسمى أًٌضا 

الحدٌث المعلَّل هو الحدٌث الذي صورته سمى الحدٌث الُمعلل. إًذا ٌ -وهو الذي من أجله عنون له الذهبً الُمَعلل 

، قد ٌكون الشرط هو الظاهرة اكتملت فٌها الشروط وحقٌقته الباطنة أنه وقع فٌه ؼلط فخل فٌه شرط من الشروط

االتصال، وقد ٌكون الشرط ضعؾ راٍو، وقد ٌكون الشرط الوقؾ أو نحو ذلك. وهذه النقطة كثًٌرا ما ُنسؤل 

ٌعنً ذكر  -عنها، إذا روى جماعة حدٌثا وأرسله، وروى شخص واحد أو اثنان أو ثبلثة الحدٌث نفسه فوصله 

الصحابً، أٌهما الحدٌث المعلول؟ هو الموصول، الَموصول هو الَمعلول، والثانً هو الصواب، لكن علة 

لمعلول، هذه نقطة مهمة حتى أنا الموصول ما هً؟ هً الثانً وهو اإلرسال أو الوقؾ مثبًل. إًذا الكامل هو ا

حاورت بعض اإلخوان فً سبٌل إٌصالها إلى ذهنه لٌس هو متخصص لكن توقؾ بعض الشًء، ٌقول هو 

موصول وكامل، كٌؾ رجع وسمٌتوه معلواًل؟ فالمعلول هو الكامل الذي رواه الواحد أو االثنان أو الثبلثة 

 موصواًل وخالفه الجماعة فترجح قولهم. 



ات األخرى، ذكر الذهبً اآلن الكثرة وهً ال حصر لها وهً ترجع إلى نقطة واحدة، وهً ترجٌح من المرجح

ٌعنً القوة، مر بنا أن الثقات على  الترجٌح بالحفظأّن المحفوظ أحد الوجهٌن، فمن المرجحات الحفظ مثبًل 

وخالفه من هو دونه لكان مراتب، إًذا فابدة المراتب تؤتً هنا، لو كان شخص مثبًل من أعلى درجات الثقات 

القول قول األول. ومن المرجحات ، الترجٌح بقوة الشٌخ، قد ٌكون الواحد أحفظ، كؤن ٌقال أن سفٌان الثوري 

أحفظ من سفٌان بن ُعٌٌنة مثبًل، لكن سفٌان بن عٌٌنة فً عمرو بن دٌنار بخصوصه أقوى من الثوري، ومثل ما 

، لكن حماد بن سلمة فً خصوص رواٌته عن ثابت أقوى من حماد ٌقال حماد بن زٌد أقوى من حماد بن سلمة

وإن كان اآلخر أقوى من حٌت الجملة، فؤنت لو رأٌت مرتبة حماد بن زٌد فً  قوة الشٌخبن زٌد. فهذا ٌسمونه 

 التقرٌب ورأٌت درجة حماد بن سلمة لرأٌته دونه إال فً رواٌات مخصوصة.

ع لدي من المرجحات أكثر من العشرٌن مرجح نسمٌها نحن من المرجحات أمور أخرى فً اإلسناد والم تن، تجمَّ

وهً مهمة جًدا جًدا لطالب العلم الذي ٌشتؽل بالنظر فً األسانٌد، فالذهبً أشار إلى واحد من قرائن الترجٌح، 

هذه المرجحات وهً كثٌرة كما ذكرت بعضها دقٌق جًدا. هناك نقطة مهمة فً هذا الموضوع، وال أحب أن 

من هذا الموضوع إال بمثال لئلختبلؾ، ومثال ذلك: أّن جماعة من أصحاب ٌحٌى بن كثٌر رووا عن  نخرج

ٌحٌى بن كثٌر عن جعفر بن عمرو بن أمٌة عن أبٌه عمرو بن أمٌة أّن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌمسح 

عمرو بن ٌزٌد و شٌبان بن  على الخفٌن، وفً بعض الرواٌات كان ٌمسح على الخفٌن والِعمامة. األوزاعً وأبو

عبد الرحمن وجماعة رووه عن ٌحٌى هكذا، وانفرد معمر بن همام عن ٌحٌى بن كثٌر عن جعفر فجعله مرسبًل. 

 .اإلسناد الكامل متى كان هو الراجح فلٌس هناك معللفالراجح هنا رواٌة الجماعة، لٌس هنا معلل ألن 

فضٌل عن األعمش عن أبً صالح عن أبً هرٌرة أّن النبً صلى إنما المعلَّل فً المثال اآلتً: روى محمد بن 

إسناد صحٌح، لكن روى  –هللا علٌه وسلم قال: " إّن للصبلة أواًل وآِخًرا". اإلسناد هذا على شرط الصحٌحٌن 

رووه عن األعمش عن مجاهد بدل  -جماعة عن األعمش منهم عنتر بن القاسم وجماعة من أصحاب األعمش 

ٌُقال "إّن للصبلة أواًل وآِخًرا" ٌعنً لٌس فٌه صحابً، ولم ٌنسبه أًٌضا إلى النبً صلى هللا  من؟ أبً صالح، كان 

علٌه وسلم. إًذا نقول عن رواٌة محمد أنها معلل إسناد كامل، تبٌن بعد التفتٌش أّن جماعة من األثبات ٌخالفونه 

ٌكون كثرة وٌكون حفظ وٌكون سلوك  رجحاتحٌاًنا تجتمع المكما ذكر الذهبً رحمه هللا تعالى. وكما ذكرت أ

الجادة، والجادة فً هذا الحدٌث األعمش عن أبً صالح عن أبً هرٌرة، فالذي ٌترك األعمش عن أبً صالح، 

وٌقول األعمش عن مجاهد، ٌسمٌه العلماء ترك الجادة وٌجعلون هذا دلٌل على أنه حفظ ؼلط، وهذا من 

، ألن الطرٌق المعروؾ هو الذي ٌسلك إلى الذهن دون أن ٌشعر المرجحات الذي ٌستخدمه العلماء بكثرة

الراوي، فهذا الحدٌث اجتمع فٌه عدد من المرجحات، فنقول عن حدٌث محمد بن فضٌل هذا أنه باتفاق من االبمة 

أنه ؼلط. فهذا هو الموضوع الذي أشار إلٌه الذهبً بؤسطر قلٌلة، وهو أنه ما ظهر فٌه الترجٌح بؤحد الوجهٌن 

 لى اآلخر. ع

 الذي أشار إلٌها الذهبً فً اختبلؾ الثقات إذا تساوت المرجحات وأشار إلٌها بقوله "وإن تساوى  النقطة الثانٌة

، تساوي العددوذكر منها هنا  تعارض المرجحاتالعدد واختلؾ الحافظان" أشار الذهبً إلى هذه النقطة إلى 

دد فقد ٌتعارض العدد ومعه ضده الحفظ، الجماعة فنقول تعارض المرجحات لٌس مقصوًرا على تعارض الع

فتجد األبمة رحمهم هللا ربما اختلفوا، ربما  -مثبل خمسة من الثقات ولكن ٌخالفهم حافظ كبٌر جًدا. أما األبمة 

بعضهم ذكر حدٌث لٌحٌى بن سعٌد رضً هللا عنه رواه أربعة من الرواة ذكروا هذه القصة عن ابن حبان 

ٌان الثوري، وٌحٌى بن سعٌد رحمه هللا وؼٌره من األبمة عندهم قاعدة، كل من خالؾ سفٌان وؼٌره، وخالفوا سف

الثوري فالقول قول سفٌان الثوري، فقٌل لٌحٌى بن سعٌد: خالؾ سفٌان الثوري فبلن وفبلن وفبلن، فقال لو كانوا 



دي رحمه هللا فقال: هإالء أربعة آالؾ خالفوا فالقول قول سفٌان الثوري رحمه هللا، أما عبد الرحمن المه

 اجتمعوا فً اإلنصاؾ فبل بؤس به، فٌمكن تقدٌم قول األربعة. 

وتعارض المرجحات فً هذا الموضوع هو أدق موضوعات التعلٌل والنظر فً األسانٌد، ألنه إذا كانت 

ح ب سرعة ولهذا المرجحات تعارضت على وجه واحد فهذا األمر لٌس بالعسٌر على الناظر، فمن الممكن أن ترجِّ

وهو الذي أشار إلٌه الذهبً بؤنه  -كان االختبلؾ بٌن الثقة وبٌن الواهً أمُره سهل، فإذا تعاونت المرجحات 

فهذا هو الَمَحك وهو الذي كثٌر ما ٌقع فٌه بٌن العلماء حتى بٌن المتقدمٌن ربما وقع فٌه اختبلؾ.  -اقتفاء العدد 

الذهبً رحمه هللا "ولم ٌترجح الحكم ألحدهما على اآلخر" كثٌر من إذا تساوى العدد أو تساوت المرجحات قال 

وهذا نادر أال ٌترجح  -األبمة رحمهم هللا ٌقولون فً هذا أنهم ٌتوقفون، ٌعنً إذا لم ٌترّجح احدهما على اآلخر 

ر بك حدٌث ولكن قد ٌقع الخبلؾ، أشار الذهبً رحمه هللا إلى أنهم ٌتوقفون، وهناك قاعدة وهً "كلما م -أبًدا 

ٌتوقؾ فٌه، فالتوقؾ مآله إلى التضعٌؾ، ألنه ال ٌصح لك أن تحتج به" فهإالء ٌقولون إن تساوي المرجحات 

دلٌل أو ٌجعلونه توقؾ وهو مآله إلى التعلٌل فكؤنه اآلن علة، لكن الذهبً رحمه هللا أشار إلى قول ال بد من 

، هذا ال بد من النظر فٌه . قال البخاري و مسلم ما ٌقع من ضرب تساوي المرجحات فً صحٌحًمعالجته وهو 

الذهبً رحمه هللا: "فهذا الضرب ٌسوق البخاري ومسلم الوجهٌن منه بكتابٌهما" هذا صحٌح، ٌسوق البخاري 

منه الوجهان، والوجهان هما مثبًل اإلرسال والوصل، مثل حدٌث هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة أن النبً 

 -قبل الهدٌة وٌثٌب علٌها. وذكر البخاري رواٌتٌن أخرٌٌن عن هشام عن أبٌه أن النبً صلى هللا علٌه كان ٌ

 بدون عابشة . 

ومثل حدٌث ثابت بن قٌس، ساق البخاري له طرًقا عن ِعكرمة عن ابن عباس، وساق طرًقا أخرى إلى ِعكرمة 

ساق مسلم رحمه هللا طرًٌقا عن  بالقصة بدون ابن عباس. ومثل حدٌث أبً هرٌرة "وببس الطعام طعام الولٌمة"،

أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال: "ببس الطعام طعام الولٌمة"، وساق طرًقا أخرى إلى أبً 

هرٌرة من قوله: "ببس الطعام طعام الولٌمة" لَِم ٌفعل البخاري ومسلم هكذا؟ هناك إحتماالت وهللا أعلم، والذي 

ٌعنً لمن وصل أو لمن رفع،  -إذا تساوت القرابن ولم ٌقع ترجٌح فالحكم للزابد  فهمته من كبلم الذهبً هنا،

: أّن البخاري ومسلم رحمهما هللا ٌشٌران االحتمال األولولكن هناك احتماالت أخرى لصنٌع البخاري ومسلم، 

ن ما الذي ترجح بهذا الصنٌع إلى أنهما ٌقوالن نحن على اطبلع على العلة وهً مثبًل اإلؼفال أو الوقؾ، ولك

لدٌنا الوصل أو الرفع، ولهذا أخرجنا الحدٌث فً الكتاب، ٌعنً كؤنه إشارة إلى اطبلعهما وأنه ال ٌنبؽً التعقب 

 علٌهما هذا سبب وهللا أعلم.  

: مر بنا فً الدرس األول، كؤن البخاري ومسلم ٌقوالن هذا الحدٌث وإن صححناه فانتبه، فإنه االحتمال الثانً

لى درجات الصحٌح، فإنه قد روي أًٌضا باإلرسال، وروي أًٌضا بالوقؾ، وقد أشار ابن حجر إلى لٌس من أع

هذا االحتمال عند حدٌث ِعكرمة قصة ثابت، فقال: وِفعل البخاري هذا ٌدلك على أن الحدٌث منه األصح ومنه 

الذي وقع فٌه اختبلؾ وإن  ٌعنً أنه على مراتب، فالحدٌث الذي ال ٌقع فٌه اختبلؾ لٌس مثل الحدٌث -الصحٌح 

ح أنه صحٌح. هناك  : وهو خاص بمسلم وهو قد كثر فً هذه األٌام الحدٌث عنه وهو أن مسلًما احتمال ثالثترجَّ

رحمه هللا إذا ساق مثل هذه االختبلفات فإنه ٌرٌد أحٌاًنا التضعٌؾ  ٌرٌد بٌان علة حدٌث، ٌعنً ؼرضه من سٌاق 

رأة فً الحقٌقة على صحٌح مسلم، قد تكون صحٌحة، كان هذا ٌخطر ببالً ولم حدٌث ما بٌان العلة هذه، وهذا ج

أكن اقوله ولكن رأٌته فً كبلم بعض الباحثٌن، الشٌخ عبد الرحمن المعلمً مثبًل، أشار إلى بعض الزٌادات التً 

ة" فً ذكرها مسلم والؽرض منها نقدها. مثل حدٌث: "َمن أدرك ركعة قبل أن تؽرب الشمس فقد أدرك الصبل

بعض الرواٌات عند اإلمام مسلم "َمن ادرك ركعة مع اإلمام فقد أدرك الصبلة" إًذا تدل هذه الرواٌة على أّن 

الجماعة تدرك بإدراك الركوع، والموضوع هذا معروؾ خبلفه ولٌس فٌه نص، لو صحت هذه الزٌادة لكان 



ًما ساق هذه اللفظة لٌبٌن علتها. ومثله الموضوع ظاهر جًدا ترجٌحه، اشتراط إدراك ركعة، فٌقولون إن مسل

ٌُقل فً  أًٌضا أحادٌث ٌسوقها فً اإلرسال. ومثل هذا كثر حول صحٌح مسلم، وقٌل هذا فً صحٌح مسلم ولم 

 صحٌح البخاري.

ٌُرخص فً  -مثال ذلك حدٌث: "لٌس الكذاب الذي ٌصلح بٌن الناس فٌقول خًٌرا أو ٌنوي خًٌرا"   "ولم أسمعه 

ٌّن أّن الرواة عن شًء من الكذب  إاله"، فهذا الحدٌث ٌعزوه األبمة مبادرة إلى صحٌح مسلم، مع أّن مسلم قد ب

ٌُرخص" فبعضهم ٌقول: قال الُزهري: "ولم أسمع ٌرخص فً شًء من  الزهري اختلفوا فً قوله "ولم أسمعه 

لكن أقول أنه ال بؤس بالكبلم الكذب" إًذا من كبلم الُزهري اآلن. المهم أّن هذا الموضوع حساس هو الكبلم حوله 

حوله والبحث فٌه، لسبب واحد وهو أّن مسلًما رحمه هللا أعطى الضوء األخضر لهذا وهو أّنه قد أشار فً 

ٌُقال أنه فً بعض األحٌان تشعر وكؤن مسلًما رحمه هللا  مقدمته إلى أنه سٌتعرض لبعض ِعلل األحادٌث، والحق 

ٌُبحث بعناٌة وأنا إنما ساَق شٌبا لٌبٌن ؼلط أحد رواته فٌه ، وال إشكال فً ذلك ولكن األمر دقٌق جًدا، ٌنبؽً أن 

طرقته فً هذا المجلس ألن الناس اآلن اقتحموه وَكُثر الكبلم حوله، فصار ال بد اإلدالء بالدلو قدر المستطاع. 

ل الثالث على صحٌح فهذا الموضوع الذي أشار له الذهبً كان له عدة إحتماالت وال أدري هل أحد قال اإلحتما

 البخاري أو ال لكن ٌظهر لً وهللا أعلم أن األحتمال الثالث وهو أنه ٌسوقه لٌبٌن أن اإلسناد فٌه علة هو األقوى.

ٌبقى عندنا قوله رحمه هللا: "وباألولى سوقهما لما اختلؾ فً ضبطه أمكن جمع معناه" واالختبلؾ هذا ال بد منه 

معنى، لم ُتروى األسانٌد كلها بالتدوٌن فً القرن األول وإنما كثٌر منها روي وذكرت سبًبا له وهو الرواٌة بال

ٌَسوقان ما لم ٌمكن الجمع فٌه، وهو أن كثٌر من اإلختبلفات  بالمشافهة وتحصل الرواٌة بالمعنى، ولكن تقول وقد 

ٌّما فً موضوع األعداد، فهذا األبمة ال ٌحتفلون ب ه وٌسوقون اإلختبلؾ، فً المتون ؼٌر مقصودة لذاتها وال س

مثل إن كنتم تذكرون قصة جمل جابر اختلؾ الرواة فٌه كثًٌرا، وإن كان ٌمكن الترجٌح، واإلختبلؾ فٌه منهم 

من ٌقول اإلختبلؾ فً الثمن، ومثل حدٌث أّن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: "أَحصوا لً من ٌتلطؾ باإلسبلم" 

فهذا ال ٌمكن الجمع فٌه، لكن هل نّص العدد ُمراد أم ؼٌر ُمراد؟  800ومنهم من ٌقول  1500فمنهم من ٌقول 

ؼٌر ُمراد وال ٌإثر. ومثل قصة َسهو النبً صلى هللا علٌه وسلم فً بعض الرواٌات الظهر فً حدٌث أبً 

هرٌرة، وفً بعض الرواٌات العصر، وهو إنما سهى مرة واحدة إما الظهر وإما العصر، وال ٌكون كونه فً 

كونه فً العصر مإثر وهذه النقطة هً قضٌة األعداد فً السنة النبوٌة، والتً ٌنبؽً أن تخص فً الظهر أو 

بحث فً السنة النبوٌة، ألن هذا الموضوع مشكل جًدا وفً بعض األمور تتعلق بالعقابد وفٌها ألن العدد ال ٌكون 

كم؟ مثبًل مبة عام أو كذا. فهذه  مقصوًدا، وبعض الناس ٌتوقؾ عند العدد مثل: "شجرة ٌسٌر الراكب فً ظلها"

 فً السنة ٌسوق منها البخاري ومسلم أشٌاء وإن كان ال ٌمكن أحٌاَنا الجمع بٌنها ألنها ؼٌر مقصودة لذاتها. 

َذكر الذهبً رحمه هللا تعالى فً المقطع الذي ٌلً هذا، بعض إمكانٌة الجمع فً األسانٌد، اإلختبلؾ بٌن الرواة 

ى ثقة فٌقول أن هذا الثقات، وٌمكن الجمع  ى ثقة وهذا سمَّ وهو أّنه قال "إذا اختلؾ أحُد الحافَظٌن" فهذا سمَّ

اختبلؾ مإثر أم ؼٌر مإثر؟ هذا ؼٌر مإثر. وٌجعلون هذا من العلل ؼٌر المإثرة وٌمثلون لذلك برواٌة لمالك 

الناس ٌخالفونه ألنه حفظه  رحمه هللا أبدل فٌها راٍو، فكان مالك رحمه هللا ٌسمً أحدهما فً إسناد وٌدري أن

على أنه فبلن والرواة مع مالك ٌسمونه باسم آخر ثقة وهما أخوان، وهذا الكثٌر ٌمثلون له بكتب علوم الحدٌث 

 فهذا ٌقوله رواٌة مالك هذه معلولة لكنها ؼٌر مإثرة، هذا ٌمثلونه بالعلل ؼٌر المإثرة. 

قول اآلخر عن فبلن فٌسمً ذلك الُمبهم فهذا ال ٌضر فً وأًٌضا الذهبً بقوله: "وإن ٌقول أحدهما عن رجل وٌ

الصحة" ُنَعلِق على النقطة األخٌرة هذه: هذا الذي قاله الذهبً حق فً كثٌر من األحادٌث ومن األسانٌد أنهم 

ى أخطؤ فً التسمٌة،  استدلوا فً تفسٌر الرجل المبهم بؤسانٌد أخرى ولكن هذا لٌس مضطرًدا فقد ٌكون الذي سمَّ

 كبلم هذا كله راجع إلى قضٌة المرجحات والنظر فٌها. وال



ٌُعن له بعنوان المضطرب ٌقول: "فؤما إذا اختلفت جماعة فٌه وأتوا به على أقوال عدة فهذا  المقطع الذي بعد هذا 

إذا  ٌوهن الحدٌث وٌدل على أّن راوٌه لم ٌتقنه" ومراد الذهبً رحمه هللا أّن بعض االحادٌث تعل باإلضطراب

كان الراوي ٌضطرب فً الحدٌث أو روي عنه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، فالعلماء ٌقولون هذا حدٌث 

 مضطرب أو هذا حدٌث فٌه اضطراب ونحو ذلك.

فقط نشٌر إلى نقطة، هً أّن بعض كتب المصطلح تفترض فً المضطرب أال ٌمكن الترجٌح أبًدا، ٌقولون  

فة وال مرجح ، كلمة "وال مرجح" هذه نقول هذا الشرط فً المضطرب المضطرب هو ما روي على أوجه مختل

: ال ٌشترط فً المضطرب عدم الترجٌح لسببٌنلم ٌذكره الذهبً والحق أّنه صنٌع الذهبً هذا هو الصواب 

أّن الترجٌح أمر اجتهادي فهذا الذي رجح قد ٌقول زال عندي االضطراب ولكن الذي ٌصفه  السبب األول

ال ٌترجح عنده شًء ومن الؽرٌب فً هذا أّنهم اعترضوا على حدٌث، مثل ابن الصبلح رحمه  باالضطراب قد

هللا تعالى بحدٌث الخط سترة، اعترضوا علٌه بؤّنه مضطرب أو بؤن هذا ٌمكن الترجٌح فٌه، ٌمكن ترجٌح وجه 

هذا الحدٌث  -ود وأخواتها من األوجه إًذا فٌنتفً اإلضطراب، مّثلوا قالوا األحسن منه التمثٌل بحدٌث شٌبتنً ه

أًٌضا ٌمكن فٌه الترجٌح، وهو روي على ما ٌقرب من ستة عشر وجها عن أبً اسحاق، هذا ما ٌسمى 

فً  السبب الثانًباإلضطراب. واإلضطراب كثرة األوجه، لكن مع ذلك ٌمكن الترجٌح ومع هذا ٌبقى مضطرًبا. 

و رّجحت وجًها فٌبقى اإلضطراب علة ولو صّححت قوله "وال ُمرجح" أّن الحدٌث إذا وقع فٌه اضطراب ول

وجًها، مثبًل هو الذي مر قبل قلٌل أنهما البخاري ومسلم ٌخرجان الحدٌث الموصول وٌبٌنان علته، فاإلضطراب 

ٌبقى علة وإن ترجح وجه من األوجه. ومن األمثلة حدٌث عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه أّن النبً صلى هللا 

له: "ابتنً بحجرٌن"، فؤتٌته بحجرٌن، فؤخذ الحجرٌن وألقى الروث. هذا معروؾ أنه روي عن علٌه وسلم قال 

أبً اسحاق على عشرة أوجه. الساعدي رحمه هللا رّجح وجًها أو وجهٌن ومع هذا قال الحدٌث فٌه اضطراب 

رجٌح لما سلم لنا حدٌث ٌعنً الترجٌح ال ٌمنع اإلضطراب، وأنا اقول أّنه لو قٌل أّن المضطرب ال بد فٌه من الت

مضطرب كمثال. فصنٌع الذهبً رحمه هللا فً عدم اشتراطه ؼمكانٌة الترجٌح هذا هو األولى فً تعرٌؾ 

 المضطرب. 

إلى آخره" أشار به إلى نقطة مهمة فً  -أشار الذهبً رحمه هللا بقوله: "َنعم لو حدث به على ثبلثة أوجه 

صور ترجٌح أحد الوجهٌن مر بنا َعَدم وجود مرجح ومر بنا اختبلؾ األسانٌد وهً الذي مر بنا من ال

اإلضطراب هنا صورة من صور اإلختبلؾ وهً تصحٌح األوجه كلها، وهذا أكثر ما ٌكون فً االختبلؾ فً 

ٌُحتمل  تسمٌة التابعً أو تسمٌة الصحابً، ومّثل له الذهبً رحمه هللا بالُزهري إذا ُروي الحدٌث عنه على أوجه 

فهذا نوع من اإلختبلؾ أو نوع اإلنتاج الذي قد ٌصل إلٌه اإلمام أو الباحث ولهذا ٌكثر  -ها صحٌحة أن تكون كل

فً كبلم االبمة الطرٌقان صحٌحان، الطرٌقان محفوظان، األوجه كلها محفوظة عن الزهري مثبًل أو عن ٌحٌى 

 ابج موجود بكثرة بالنظر فً األسانٌد. بن أبً كثٌر أو عن قتادة أو عن سفٌان الثوري أو ؼٌره. فهذا نوع من النت

هذا هو موضوع االختبلؾ فً االسانٌد وكما ذكرت هو موضوع طوٌل جًدا وأنا أقول دابًما هذا الموضوع هو 

الذي ٌتمٌز به المتخصص فً الُسنة عن ؼٌره، ولهذا ؼٌر المتخصص إّما أن ٌتركه وإّما أن ٌتكلم فٌه بؽٌر علم. 

ثبًل كثٌرون إّما إلى أقسام الُسنة أو إلى هذا هو الواقع، ولٌس معنى التخصص هو اإلنتساب ألنه قد ٌنتسب م

الُسنة مثبًل، ولكن كثٌر منهم قد ال ٌحسن هذا الشًء الذي هو اإلختبلؾ فً األسانٌد أو النظر فً اإلختبلؾ فً 

 .االسانٌد 

 



وٌدل دلٌل "الُمدرج: هً ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن ال ٌبٌن للسامع إال أّنها من ُصلب الحدٌث  

، فإن  ًّ على أّنها من لفظ راٍو بؤن ٌؤتً الحدٌث من بعض الطرق بعبارات تفصل هذا من هذا، وهذا طرٌق َظن

ضعؾ توقفنا أو رّجحنا أنها من المتن، وٌبعد اإلدراج فً وسط المتن كما لو قال: من مس انثٌٌه وذكره 

 ه إدراجه."فلٌتوضؤ، قد صنؾ فٌه الخطٌب تصنًٌفا وكثٌر منه ؼٌر مسلم ل

هذا المدرج عّرفه الذهبً رحمه هللا تعالى بقوله: "هً ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن ال ٌبٌن للسامع 

إال أّنها من صلب الحدٌث وٌدل دلٌل على أّنها من لفظ راٍو بؤن ٌؤتً الحدٌث من بعض الطرق بعبارات تفصل 

مثل قول بعضهم:  تعرٌفات مختصرةرحمه هللا ولكن هناك هذا من هذا" هذا معنى اإلدراج كما قال الذهبً 

 اإلدراج أو الُمدرج هو أن ٌدخل فً متن الحدٌث أو إسناده ما لٌس منه. 

 هنا أُمور ؼٌر التعرٌؾ نشٌر إلٌها بسرعة:

قد أوالً الذهبً رحمه هللا َذكر هنا المدرج الذي فً المتون وما تعرض لئلدراج فً اإلسناد وصنٌعه هذا قوي، و

ثبلث أو أربع أقسام،  لمدرج اإلسنادذكر المتاخرون وتفننوا فً تقسٌم اإلدراج ومن أقسام اإلدراج: ذكروا 

الذهبً رحمه هللا لم ٌتعرض لمدرج اإلسناد، والذي ٌسلم منه ُمدرج اإلسناد قوة واحدة، وهً أن ٌؤتً عن 

كون الصواب حذؾ هذه الزٌادة. هذه هً الراوي ثم تاتً عنه رواٌة أخرى بزٌادة راٍو فً هذا اإلسناد وٌ

الصورة الوحٌدة التً ٌمكن أن توضع تحت موضوع المدرج، زٌادة راٍو فً اإلسناد والصواب حذؾ هذه 

 الزٌادة، ولها أمثلة كثٌرة.

، وٌقول الذهبً رحمه هللا: "وٌدل دلٌل على أّنها من لفظ راٍو بؤن ٌؤتً الحدٌث من ُمدرج الَمتننعود اآلن إلى 

عض الطرق بعبارات تفصل هذا من هذا". أشار الذهبً رحمه هللا بهذا إلى مدرج المتن ولم ٌقسمه ولم ٌفصله ب

موا مدرج المتن إلى: تقسٌمات عدٌدة للعلماءوهناك   مثَل أن ٌقسِّ

مثل حدٌث أبً هرٌرة: "أسبؽوا الوضوء فوٌل لؤلعقاب من النار"، فقوله "أسبؽوا  مدرج فً أوله -

ون هذا مدرج من كبلم أبً هرٌرة، فهو ٌقول: أسبؽوا الوضوء فإنً سمعت النبً صلى الوضوء" ٌقول

 هللا علٌه وسلم ٌقول: "وٌل لؤلعقاب من النار". 

 والتحنث هو الَتعُبد. -مثل أّن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌتحنث  مدرج فً وسطهومنه  -

مثل حدٌث أبً هرٌرة للمملوكً فً آخره ٌقول أبو هرٌرة: والذي نفسً بٌده  مدرج فً آخرهومنه  -

فً بعض الرواٌات نسبت هذه اللفظة إلى النبً  -لوال الجهاد و الحج و بر أمً فؤحببت أن أموت وأنا 

 صلى هللا علٌه وسلم، وهذا من كبلم ابً هرٌرة. 

 ٌمكن أن نشٌر إلٌها بسرعة: مدرج المتنأقسام أخرى لإًذا اإلدراج ٌقسمونه بحسب موقعه. هناك 

بعض األلفاظ تدرج فً بعض أسانٌد الحدٌث انتقلت من إسناد آخر لنفس الحدٌث مثال ذلك: مثل ما  -

رواه حمٌد عن أنس فً قصة الُعرمٌٌن أّن النبً صلى هللا علٌه وسلم أمرهم أن ٌشربوا من ألبانها 

حدٌث ولكنها لٌست من رواٌة ُحمٌد عن أنس ولكنها وأؼوارها، كلمة "وأؼوارها" هذه موجودة فً ال

كما ذكرت، هذا قسم  اإلدراج هو إدخال شًء فً الحدٌث ولٌس منهمن رواٌة ُحمٌد عن قتادة. إًذا 

 أول، أن ٌكون موجود فً الحدٌث ولكن انتقل من أحد أسانٌده إلسناد آخر. 



وهو كله من كبلم النبً صلى هللا ٌنتقل من حدٌث صحابً إلى حدٌث صحابً آخر نوع من اإلدراج  -

، مثل لفظة وال تنافسوا، مالك ٌروي حدٌثان ٌروي أحدهما عن الزهري عن أنس عن النبً علٌه وسلم

صلى هللا علٌه قال: "ال تباؼضوا وال تدابروا" وٌروي حدٌث عن أبً الزناد عن األعرك عن أبً 

نقلها  -"، بعض الرواة نقل لفظ "وال تنافسوا" هرٌرة أًٌضا فٌه: "إٌاكم والظن فإّن الظن أكذب الحدٌث

من حدٌث أبً هرٌرة إلى حدٌث أنس. إًذا نقول عنها أنها ُمدرجة فً حدٌث أنس وإن كانت ثابتة فً 

 حدٌث أبً هرٌرة. واهتم العلماء بهذا النوع من اإلدراج.

الحدٌث ؼٌر النبً صلى  القسم الثالث من اإلدراج هو األشهر، وهو أن تكون الكلمة من كبلم أحد رواة -

هللا علٌه وسلم، مثل حدٌث أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال فً قصة الذي قرأ خلفه وهو ٌجهر 

بالقرآن فقال: "ما لً أنازع بالقرآن" فً آخر الحدٌث، فانتهى الناس عن الجهر أو عن القراءة فٌما 

أبً هرٌرة أنه ٌقول: فانتهى الناس، وفً  ٌجهر به النبً صلى هللا علٌه وسلم، هذه اللفظة المروٌة عن

بعض الرواٌات أنها من كبلم الُزهري. ومثل حدٌث التشهد فً آخره "فإذا قضٌت هذا فقد قضٌت 

صبلتك فإن شبت أن تقول فقم وإن شبت أن تقعد فاقعد"، فً بعض الرواٌات أّن هذا الكبلم مرفوع إلى 

من كبلم عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه. وأًٌضا أّن النبً صلى هللا علٌه وفً بعض الرواٌات أّنه 

والشؽار أن ٌزوج أحدهما اآلخر ابنته على أن ٌزوجه  -النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى عن الشؽار 

اآلخر ابنته، وهذا التفسٌر من كبلم أحد الرواة قٌل أنه من كبلم ابن عمر وقٌل أنه من كبلم نافع وقٌل 

 ن الراجح أنه من نافع. أًٌضا من مالك وإن كا

فً بعض الرواٌات كله مرفوع إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، مثله أن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى 

عن بٌع التمرة حتى تزهو قٌل وما تزهو؟ قال: تحمر وتصفر. فً بعض الرواٌات السإال كله موجه 

درج  وُوّجه ألنس. فمثل هذا النوع من إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم وفً بعض الرواٌات السإال مُ 

هذا هو الذي اهتم به  إدخال شًء من كبلم الراوي فً حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلماإلدراج وهو 

 العلماء، وكثٌر فً السنة النبوٌة. 

 ال بد أن نشٌر إلٌه ألهمٌته، اإلدراج على نوعٌن:  تقسٌم آخر لإلدراجهذه أنواع اإلدراج. هناك 

: أن ٌكون الكبلم فً أصله لٌس من كبلم النبً صلى هللا علٌه وسلم، أن ٌكون الكبلم ُنسب إلى األول -

ؼٌر النبً صلى هللا علٌه وسلم، أي أن ٌكون من كبلم الصحابً أو من كبلم التابعً، أو كبلم من 

 دونه، من كبلمهم من فتاواهم من أسبلتهم وٌرفع إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم.

لثانً من اإلدراج: كله مرفوع إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم ولكن انتقل من حدٌث إلى حدٌث النوع ا -

آخر، مثل أن ٌكون انتقل من إسناد إلى إسناد أو من حدٌث صحابً إلى صحابً، وأهمه ما ٌرسله 

عن التابعً أو تابع التابعً إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، وٌؤتً فً بعض الرواٌات كله موصول 

الصحابً فهذا دخل فً اإلدراج وإن كان ٌدخل أًٌضا فً موضوع َتعاُرض الوصل واإلرسال، مثل 

هذا الحدٌث الذي مر قبل قلٌل "فانتهى الناس"، والناس هم الصحابة. إذا كان من كبلم أبً هرٌرة فبل 

ل النبً إشكال وهو موصول، إذا كان من كبلم الزهري فهو مرسل، لكن هل هو ٌنقل شًٌبا فً عق

 صلى هللا علٌه وسلم؟ إًذا هو لٌس من كبلمه هو، إنما ٌنقل شًٌبا فهذا ُمرسل. 

ومثله حدٌث ابن مسعود فً قصة ذهاب النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى الجن فً آخره فً بعض 

إلى آخره"، قوله فسؤلوه الزاد فً بعض الرواٌات  -الرواٌات قال: "فسؤلوه الزاد فقال لكم بكل عظم 



هً من قول ابن مسعود إًذا ٌكون هذا الحدٌث موصول، فً بعض الرواٌات أن القابل هو الشعبً 

ٌعنً لٌس من كبلم ابن مسعود وال حتى الراوي عنه الذي هو علقمة، إًذا من كبلم الشعبً لكن ٌنسبه 

صلب الحدٌث وٌدل  إلى كبلم النبً، هذا اإلدراج َكُثر فً االحادٌث. إًذا قوله: "وٌدل دلٌل إلى أّنها من

دلٌل على أنها من لفظ راٍو" لٌس المقصود بلفظ راٍو ٌعنً من كبلمه أو فتواه أو من شرحه، قد ٌكون 

 مروفوع إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم ولكن معنى "من كبلمه" ٌكون مرسل ٌعنً بإسقاط الصحابً.

ًّ فإن ضعؾ توقفنا أو رّجحنا  فهذا اإلدراج أختم الكبلم علٌه بقول الذهبً رحمه هللا: "وهذا طرٌق ظن

أنه من المتن" األمر المهم جًدا فً اإلدراج، أرٌد أن أُعٌد هذا الموضوع إلى الموضوع الذي قبله، ألّن 

ذا ترّجح مثبًل أن القابل: اإلدراج جزء من اختبلؾ الرواة فً األحادٌث، جزء من التعلٌل مثبًل. إ

"فانتهى الناس" هو أبو هرٌرة، ٌكون هذا اللفظ الراجح فٌه هو الوصل، إذا كان القابل هو الزهري 

فالراجح ِمثلُه إذا كان حدًٌثا مستقبًل، الكبلم السابق فً المضطرب والمعلل فً الحدٌث المستقل، وهنا 

ا" الوقؾ اآلن فً االختبلؾ فً رفع هذا اللفظ أو فً فً جزء من الحدٌث. مثل قضٌة "ِقٌل وما ُزُهوهَ 

 وقفه، إًذا االختبلؾ فً جزء من الحدٌث. 

فالخبلصة أن اإلدراج فً موضوعه كله جزء من اختبلؾ األسانٌد إال أّنه اختبلؾ فً جزء من الحدٌث، وهذا 

" ومراده أّن الحكم باإلدراج ٌخضع للنظر و ًّ اإلجتهاد والُمرجحات التً معنى قول الذهبً: "وهذا طرٌق ظن

سبقت، هذا مراده من "هذا طرٌق ظنً، فإن ضعؾ توقفنا أو رجحنا أّنها من الَمتن"، فٌرٌد الذهبً رحمه هللا أن 

ال بد من إعمال المرجحات فً الحكم بإدراج ذلك المتن فً الحدٌث، وهو بقوله هذا ٌعٌد موضوع اإلدراج إلى 

فهذا جزء منه وٌقول هو رحمه هللا "وٌبعد اإلدراج فً وسط المتن كما قال ، اختالف األسانٌدموضوع عام وهو 

عّقب علٌه بعض االبمة بؤن هذا  -لو مس انثٌٌه وذكره فلٌتوضؤ" هذا الكبلم البن دقٌق العٌد وهو كبلم نظري 

اإلدراج أو كبلم نظري، لٌس هناك ُبعد إدراك، ال فً وسطه وال فً آخره وال فً أوله والمدار كله فً تقرٌب 

إبعاده ٌعود إلى قرابن وُمرجحات فً الرواة وفً طرٌقة رواٌتهم، هذا هو قوله "من مس انثٌٌه ثم ذكره" كلمة 

 انثٌٌه هذه مع أنها فً وسط المتن، فهً مدرجة وأصل الحدٌث بدونها "من مس ذكره فلٌتوضؤ" 

ثٌر منه ؼٌر مسلَّم له إدراجه" هو ذكر فٌه ما ننتبه اآلن إلى الجملة االخٌرة، "وقد صنؾ فٌه الخطٌب تصنًٌفا وك

ٌَقُرب من سبع الكتاب، كتاب قٌم جًدا من أعلى درجات النقد هذا االدراج بؤنه بحث حدٌث بكامله أسهل من بحث 

حدًٌثا، تكلم علٌها باإلدراج، بعضها فً مدرج اإلسناد وبعضها فً مدرج المتن على  113جزبٌة منه ذكره فٌه 

أحكام، لكن قول الذهبً رحمه هللا: "وكثٌر منه ؼٌر مسلم له إدراجه"، ننتبه إلى نقطة مهمة، هل ما ذكرته من 

ٌَحكم هو علٌه باإلدراج؟ الجواب من الكبلم السابق: وهو أنه جزء من علل الحدٌث،  ٌلزم التسلٌم للخطٌب كً 

باإلدراج ترجح لدٌه أن هذا اللفظ من إًذا الذي ٌحكم باإلدراج ترجح لدٌه أن هذا اللفظ ُمدرج، والذي ال ٌحكم 

كبلم النبً صلى هللا علٌه وسلم وال تشكل هذه الكلمة على كتاب الخطٌب، فالخطٌب مجتهد، وقول الذهبً: 

"وكثٌر منه ؼٌر ُمَسلٌَم له" لٌس مراده أنه ال ٌسلم له مطلًقا، لٌس مراده اإلجماع على عدم التسلٌم وإنما مراده أّن 

 خطٌب قد ٌكون الصواب فً ؼٌر رأي الخطٌب. بعض ما ٌذكره ال

وهذا الذي قاله الذهبً حق وال إشكال فٌه وال ٌقول أحد أّن كل ما ُحِكم علٌه باإلدراج فهو ُمدرج. مثل حدٌث 

جابر وكل األحادٌث التً ذكرتها منذ قلٌل أو ؼالبها فٌها اختبلؾ، ألنه راجع إلى النظر فً األسانٌد بعضها 

عٌؾ ٌترجح فٌه اإلدراج، وبعضها ٌترجح فٌه عدم اإلدراج وبعضها نعم مشكل، مثل حدٌث االختبلؾ فٌه ض

فت الطرق فبل شفعة". هذا الحدٌث مما  "الجار أحق بسقبه" وفً بعض الرواٌات "فإذا وقعت الحدود وُصرِّ

هو من كبلم النبً  اختلؾ فٌه العلماء، ٌقول العلماء أن "فإذا وقعت الحدود" من كبلم جابر، ومنهم من ٌقول بل

 صلى هللا علٌه وسلم وتابع للحدٌث.



إًذا اإلدراج جزء من علم اختبلؾ الحدٌث وهو خاضع لئلجتهاد وللقرابن، وكون الخطٌب ذكر أشٌاء محل نظر 

واجتهاد هذا ال ٌقلل من قٌمة كتابه وهذا لٌس مراد الذهبً، لكن مراد الذهبً أّنه ٌنبه الطالب وهذا أمر مهم، أّنه 

ٌست كل دعوى فهً مقبولة أو صحٌحة ومراده أن الدعاوى تحتاج إلى مراجعة وٌرٌد أن ٌبعد الطالب عن ل

التقلٌد مع إمكانه أن ٌراجع بنفسه مبلحظات فابدة الترجٌح مع بقاء االضطراب، هو أن الحدٌث ٌنزل عن درجة 

نً رحمه هللا لما ذكر حدٌث عبد هللا الصحة، أو قد ٌصححه اإلمام ولكن ٌبقى فً نفسه منه شًء. مثبًل الدارقط

بن مسعود هذا، قال: وأرّجحها طرٌق فبلن أو فبلن، والطرٌق هذا هو الذي اختاره البخاري فً صحٌحه ، قال 

وفً القلب منه شًء لكثرة االختبلؾ على أبً اسحاق. هناك أحادٌث قد ٌصححها العلماء ولكنها ال تكون فً 

لكبلم فً الراوي أو بسبب بعض الكبلم فً اتصاله أو بسبب بعض الكبلم أعلى درجات الصحة، بسبب بعض ا

 فً الوصل أو نحو ذلك، هذا فؤثَّر االضطراب فً الصحة. 

مهما رجحت، الٌصح لك أن تؽفله، لذلك نحّذر الطبلب من كلمة وهذا هو الحق الذي ال رٌب فٌه، ألّن المسؤلة 

"، ولهذا ٌقول العلماء: هذا الراجح وفٌه اضطراب. ذكرت أن  كلها كما ذكر الذهبً اآلن بقوله: "وهذا أمر ًّ ظن

 عدم المرجح علة.  -أبا العبلبً ٌنسب إلى أبمة الحدٌث أنهم ٌنسبونها بعلة 

نقؾ هنا، وإن شاء هللا تعالى ال بد أن نؤخذ المقلوب ألنها من المصطلحات، وٌبقى موضوعات أكثرها فً 

 عضها، وسؤذكر بعض الموضوعات بقٌة االسبوع. الجرح والتعدٌل ٌحتمل أن ننتقً ب

 

ٌّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن،  بسم هللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نب

 وبعد سنبدأ درس الٌوم إن شاء هللا تعالى فً قراءة األخ فً موضوع المقلوب:

رب العالمٌن والصبلة والسبلم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، قال رحمه  بسم هللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل

من إسناد حدٌٍث إلى متٍن آخر  ه وٌُنطما رواه الشٌخ بإسناد لم ٌكن كذلك فٌنقلب علٌ هللا تعالى: "المقلوب: هو

سعد، فمن فعل ذلك  بعده أو أن ٌنقلب علٌه اسُم راٍو مثل مّرة بن كعب لكعب بن مّرة وسعَد بن ِسنان لسنان بن

ٌُقال فً حّقه فبلٌن  خطؤ فقرٌب ومن تعّمد ذلك ورّكب متًنا على إسناٍد لٌس له فهو سارق الحدٌث وهو الذي 

ٌسرق الحدٌث ومن ذلك أن ٌسرق حدًٌثا ما سمعه فٌّدعً سماعه من رجل، وإن سرق فؤتى بإسناد ضعٌؾ لمتن 

ثُبت سنده فهو أخؾ جرًما ممن سرق حدًٌثا ل ٌَ م ٌصح متنه ورّكب له إسناًدا صحًٌحا فإن هذا نوع من الوضع لم 

واالفتراء فإن كان ذلك فً متون الحبلل والحرام فهو أعظم اثًما وقد تبّوأ بًٌتا فً جهنم، وأما سرقة السماع 

ل فهذا كذب مجّرد لٌس من الكذب على الرسول صلى هللا علٌه وسلم ب ،واّدعاُء ما لم ٌسمع من الكتب واألجزاء

ٌُفلح من سعى هللا علٌه منهم، ومنهم من ٌفتضح بعد وفاته فنسؤل  ستروقّل من  ناه من الكذب على الشٌوخ، ولن 

 هللا الستر والعفو."

 نؤخذها واحًدا واحًدا: فٌه عدد من األمور المقلوبهذا 

 كذلك" هذا ملّخص تعرٌؾ عّرفه الذهبً رحمه هللا تعالى بقوله: "هو ما رواه الشٌخ بإسناد لم ٌكن  األمر األّول

ٌّر على الراوي اإلسناد ثّم قّسمه  الذهبً رحمه هللا للمقلوب ألّنه ما رواه الشٌخ بإسناد لم ٌكن كذلك ٌعنً تؽ

من إسناد حدٌث إلى متن آخر بعده، هذا القسم  ه و ٌنطقال فٌنقلب علٌ القسم األّولالذهبً رحمه هللا إلى قسمٌن: 

ال ٌبدل  القسم الثانًتؽٌٌر اإلسناد أو جزء منه بإبداله بإسناد آخر، هذا أحد القسمٌن،  هو ٌمكن أن نعبر عنه بؤّنه



ٌّره وإنما ٌنقلب علٌه اسم واحد من رواة اإلسناد، له الذهبً بقوله مثل مّرة بن كعب ٌقول  مثَّل\و  اإلسناد وال ٌؽ

 القسم الثانً كثٌر فً الرواة. الراوي كعب بن مرة أو سعد بن ِسنان فٌقول الراوي سنان بن سعد، وهذا

  اآلتً لكبلم الذهبً رحمه هللا تعالى كلّه على   التفرٌعأواًل  -ثّم النقطة الثانٌة فً المقلوب قّسمه الذهبً من جهة

القسم األّول، ترك القسم الثانً لوضوحه، ولقلّة الكبلم فٌه فهو مجّرد ٌنقلب علٌه اسم الراوي فٌكون اسم األب 

 وي نفسه أو العكس.بدل اسم الرا

ٌّر على الراوي   ٌّر متن إسناد أو أن ٌتؽ إًذا الذهبً رحمه هللا ترك هذا القسم واشتؽل بالقسم األّول وهو أن ٌؽ

أحدهما: أن ٌكون  القلب فً اإلسناد ٌقع بسببٌنمتن إسناد، فاآلن سٌتكلم على حكمه وأثره فً الرواة، ذكر أن 

قع منه الخطؤ فً مثبًل الوصل واإلرسال، ٌروي حدٌثا مرسبًل فٌروٌه خطؤ من الراوي، وقع منه خطؤ كما ٌ

موصواًل، أو ٌكون موقوًفا فٌروٌه مرفوًعا أو عكس ذلك، ٌقع األخطاء من الرواة كثٌر ومنه قلب اإلسناد، فهذا 

تهم بالكذب أمره قرٌب ومراده بقرٌب أن أثره فً الراوي لٌس شدًٌدا بمعنى أّنه ال ٌُ  -ٌقول الذهبً رحمه هللا-

ٌُرمى بـ ٌُنظر فً حال الراوي هذا، إن كان الوضع وال  إن كانت هذه األخطاء قلٌلة  -مثل ما تقّدم معنا  -، ثّم 

 .ه ضعٌؾٌبقى الراوي على درجة الثقة وإن كانت مإّثرة نوًعا ما أنزلوه عن الثقة وإن كبرت وصفوه بؤن

مثال ذلك سؤذكر أمثلة لؤلنواع هذه للخطؤ القرٌب من الرواة لٌتضح أواًل هذا النوع من القلب ولٌتضح حكمه، 

مثال ذلك مثبًل حدٌث ٌروٌه ٌعلى بن ُعبٌد عن سفٌان الثوري رحمه هللا تعالى عن ابن دٌنار عن ابن عمر أن 

الحدٌث أو هذا اإلسناد وقع فٌه قلب لٌعلى بن النبً صلى هللا علٌه وسلم نهى عن بٌع الوالء وعن هبته، هذا 

عبٌد فإن الرواة عن سفٌان الثوري ٌروونه عن سفٌان عن عبد هللا بن دٌنار عن ابن عمر، إًذا فً أي مكان وقع 

بن دٌنار، فقال العلماء هذا مقلوب، انقلب  ومكانه عمر وضعالقلب اآلن؟ وقع فً رواٌة بإبدال عبد هللا بن دٌنار 

 ى بن عبٌد. على ٌعل

ومثله الحدٌث المعروؾ حدٌث ٌحٌى بن أبً كثٌر عن عبد هللا بن قتادة عن أبٌه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

قال:"إذا أقٌمت الصبلة فبل تقومً حتى ترونً" الحدٌث مشهور، الحجاج بن أبً عثمان الصّواؾ كان فً 

بً كثٌر عن عبد هللا بن أبً قتادة عن أبٌه بهذا مجلس لثابت البنانً رحمه هللا فحّدث حجاج عن ٌحٌى بن أ

الحدٌث، وكان المجلس فٌه حّماد بن زٌد وفٌه جرٌر بن حازم وفٌه جماعة، جرٌر بن حازم هذا لما خرجوا 

صار ٌحّدث بالحدٌث عن ثابت عن أنس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، إًذا أبدل اإلسناد كله بدل من؟ بدل ٌحٌى 

ًّ آخر، وهذا بن أبً كثٌر عن  عبد هللا بن أبً قتادة عن أبٌه، فهذا قلب، انقلب علٌه اإلسناد وصار عن صحاب

جرٌر انقلب علٌهما ألنه كان فً مجلس التحدٌث فً  ي الذي هوالمثال معه سببه، لماذا انقلب على هذا الراو

 مجلس من؟ فً مجلس ثابت.

اد حدٌث إلى متن آخر بعده، الذهبً ٌشٌر بهذا إلى أحد من إسن ال ٌُنطالذهبً رحمه هللا تعالى لو تبلحظون ق 

بصره إلى متن آخر إلسناد بعده، فٌنقلب علٌه   ٌنطأسباب القلب وهو أن ٌكون معه كتاب، فٌقرأ اإلسناد ثم 

من إسناد حدٌث إلى متن آخر بعده إما فً حفظه أو أكثر ماٌكون هذا  ه و ٌنطاإلسناد، الذهبً رحمه هللا فً قول

كتب ٌقع، ولهذا أمثلة طرٌفة فً تتّبع العلماء رحمهم هللا لؤلسانٌد التً انقلبت على بعض الرواة بسبب فً ال

نظره المستعجل فً كتابه، هذا الذي هو المثال األّول ٌعلى بن عبٌد، ٌعلى بن عبٌد ثقة، ما أّثر علٌه، خّطإوه فً 

ر بن حازم ثقة رحمه هللا، ولكن خّطإوهما فً هذه الرواٌة، ولكن الراوي بقً على ثقته، ومثله جرٌر، جرٌ

 على خطبهما فً هاتٌن الرواٌتٌن، وأما انقلب علٌها اإلسناد، ولكن بقً على الثقة. ق األبمةاتف ٌن وهاتٌن الرواٌت



فً مثال آخر، عبد العزٌز الدراوردي رحمه هللا، هذا صدوق، ٌعنً ُمتكلَّم فً حفظه وٌقولون كتابه أصح من  

، نسخة كاملة انقلبت علٌه، ٌقول اإلمام أحمد رحمه هللا أحادٌثه ث جملةانقلبت علٌه أحادٌ -ظر اآلن حفظه، ان

ٌمكن ٌمّران بالباحثٌن والطبلب كثًٌرا، عبٌد  -عن عبٌد هللا بن عمر مقلوبة، هً أحادٌث عبد هللا، هما أخوان 

ٌُقال له هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا الُعمري، ٌُ  قال له الُعمري الكبٌر، وعبد هللا 

، ٌعنً عبٌد هللا أكبر من عبد هللا، أما باإلسم أٌهما مكّبر؟ المكّبر هو الصؽٌر، فإذا أرداوا -سًنا-الُعمري الصؽٌر 

ٌّزوا بٌنهما ٌّزوا بٌنهما باالسم عبد هللا المكّبر ما معناه؟ ٌعنً لٌس عبٌد هللا، فإذا أراودوا أن ٌم بالسن قالوا  أن ٌم

العمري الكبٌر والعمري الصؽٌر. كثٌر من الباحثٌن واألسانٌد واألحادٌث فً الوقت الحاضر وكثٌر من 

المحققٌن ٌقعوا فً األسانٌد ؼلط بسبب الٌاء هذه، والمشكلة أن عبٌد هللا ؼاٌة فً الثقة، وأما عبد هللا فكان رحمه 

األحادٌث وضّعفه األبّمة. الدراوردي ٌروي عنهما، أحادٌث عبد هللا اشتؽل بالعبادة والزهد والروع ولم ٌضبط 

أكثر ما ٌروٌها عن نافع، قال اإلمام أحمد انقلبت علٌه فجعلها عّمن؟ عن الثقة، عن عبٌد هللا،  -هللا التً ٌروٌها 

أنها كانت  -مد كما قال اإلمام أح -وسببه  هللا مناكٌروهكذا قال النسابً رحمه هللا أحادٌث الدراوردي عن عبٌد 

فً األصل لمن؟ كانت فً األصل لعبد هللا، ومثله عبد الرّزاق أًٌضا السمعانً، انقلبت علٌه أحادٌث عبد هللا بن 

عمر وجعل ٌحّدث بها عن عبٌد هللا. الدراوردي هذا لٌس خطإه هنا فقط، وإنما جمع له األبّمة أخطاء فصار فً 

ٌُقال له عمر بن سعٌد بن ُشرٌح الوسط، ٌعنً درجته فً الوسط. فً راٍو آ المدنً، ٌروي  -أو ُشرٌج  -خر 

أحادٌث عن الزهري، قال أبو زرعة إّن أحادٌثه عن الزهري مقلوبة، ما معنى مقلوبة؟ ٌعنً ما ٌروٌه الثقات 

 عن الزهري مثبًل عن شخص ما، ٌجعله هو عن شخص آخر.

عمر بن سعٌد فٌبدل  هذاشٌخه، أبدل من؟ أبدل شٌخه. وأّما انقلبت علٌه أحادٌث  األّولاآلن،  أنواع القلبانظروا 

شٌخه أو من فوقه أًٌضا، مثل حدٌث ٌروٌه الثقات من أصحاب الزهري عن الزهري عن عروة أو عن أبً بكر 

بنت صفوان عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، الحدٌث المعروؾ :"من  ُبصرةبن عمرو بن حزم عن عروة عن 

فعمر بن سعٌد هذا ُروي عنه الحدٌث عن الزهري عن عروة عن عابشة ولو كان الزهري  مّس ذكره فلٌتوضؤ"،

ٌروٌه عن عروة عن عابشة لكان من أصح األسانٌد وهذا انقلب علٌه اإلسناد، وله أحادٌث كثٌرة ٌخطا فٌها 

ٌُآخذ فقرٌب، مراده ؤً فضّعفه األبّمة، فإًذا هذا معنى قول الذهبً رحمه هللا فمن فعل ذلك خط بقرٌب أنه ال 

ٌُتهم بالكذب.  الراوي وال 

ٌُقال لٌس بقوله: "ومن تعّمد ذلك ورّكب متًنا على إسناد  النوع الثانًثّم ذكر  له فهو سارق الحدٌث وهو الذي 

فً حّقه فبلٌن ٌسرق الحدٌث"،  الذهبً رحمه هللا فً هذا الكبلم خلط أشٌاء بؤشٌاء مراده بهذا أن الراوي أحٌاًنا 

ٌقع منه القلب على سبٌل التعّمد، مراده هنا، خبلصة كبلمه هنا أنه ٌقع منه القلب على سبٌل التعّمد، وٌمّثلون 

مه حّماد بن عمر النصٌبً هذا وّضاع، ٌؤتً إلى أحادٌث، حدٌث ٌروٌه سهٌل بن أبً صالح ذلك بشخص اسل

ٌّر اإلسناد، فٌجعله عن األعمش عن أبً صالح عن أبً هرٌرة، ٌعنً بدل من؟ بدل  عن أبٌه عن أبً هرٌرة، فٌؽ

ٌُطلبأجل أ لئلؼراء منسهٌل. ٌقولون ٌجعله  ًضا ُعَمري، لكن هذا منه، ومثله راٍو اسمه عبد الرحمن، أٌ ن 

ٌُقال له العمري أًٌضا، لم  مروٌي بالوضع، عبد الرحمن بن عبد هللا بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، 

ٌُنسبون إلى عمر بن الخطاب.  ٌُقال لهم العمري هإالء؟ 

هللا ٌقلب الحدٌث  فهذا اإلمام أحمد رحمه هللا قال أحادٌثه مقلوبة ٌقول، ثّم فّسر اإلمام ذلك، ٌقول اإلمام رحمه

ٌجعلها عن نافع عن ابن عمر أو معنى كبلم اإلمام أحمد  ن ابن عمروكذا، ٌجعل أحادٌث عبد هللا بن دٌنار ع

هذا، فهذا أبدل راٍو براٍو هذا قلب، لكنه هنا من النوع الثانً لماذا؟ ألّنه فعله تعّمًدا، فهذا معنى كبلم الذهبً 

ٌُقال فً حّقه فبلٌن ٌسرق رحمه هللا "ومن تعّمد ذلك ورّكب  متًنا على إسناد لٌس له فهو سارق الحدٌث وهو الذي 

 الحدٌث".



الذي ٌسرق الحدٌث؟ ٌسرق  هو، من شرح مراد األئّمة فً قولهم فالن ٌسرق الحدٌثدخل الذهبً اآلن فً 

ٌُستخدم على نوعٌن، النوع األول وهو الذي ذكره التركٌب أو القلب  هوو الحدٌث ذكر الذهبً رحمه هللا هنا انه 

ٌُبدل اإلسناد بإسناد آخر، هذا نوع قال الذهبً رحمه  ٌُقال له سارق الحدٌث لكن هذا النوع أقل شهرة  هللاوهو أن 

من الثانً، الذي ذكره بقوله: "ومن ذلك أن ٌسرق حدًٌثا ما سمعه فٌّدعً سماعه من رجل" هذا هو األكبر ولٌس 

حمه هللا؟ للتفرٌق بٌن السرقة التً معها القلب، تركٌب إسناد معه قلب وبٌن فٌه قلب هذا، لَم ذكره الذهبً ر

ٌّر اإلسناد ولكنه  سرقة بدون قلب، السرقة بدون القلب شرحها بقوله "فٌّدعى سماعه من رجل" ما قلب وما ؼ

ث ٌروٌه اّدعى سماع الحدٌث، مثال ذلك أحد اإلخوان سؤل عن حدٌث "ازهد فً الدنٌا ٌحّبك الناس" وهو حدٌ

الحدٌث، وهو الذي ذكرت لكم فً مناسبة سابقة أنه ٌروي مسند  واسطً و مرمً بوضععمرو بن خالد،هذا 

زٌد بن علً رضً هللا عنه رحمه، وّضاع مشهور روى هذا الحدٌث عن ختام الثوري عن أبً حازم عن سهل 

 بن سعد مرفوًعا فُعرؾ هذا الحدٌث به، عرؾ بمن اآلن؟ بعمرو بن خالد. 

ٌُسمٌها العلماء، أطلق علٌها  ذكر ابن َعدي رحمه هللا له طرق فً الشامل عن سفٌان الثوري، لكن هذه الطرق 

ابن عدي بؤّنها مسروقة، ما معنى أنها مسروقة؟ ٌعنً اّدعى هإالء أنهم سمعوا الحدٌث ِمن َمن؟ من سفٌان 

بٌن االثنٌن، لم قالوا مثبًل قبل قلٌل فً القلب أنه الثوري. وٌعضهم موّثق فقال العلماء لعله دلّسها، انظروا الفرق 

فالشًء   أخرى لقرابنوضع وفً مثل فعل ٌعلى بن عبٌد أنه خطؤ؟ هذا ألي شًء؟ راجع لمن ؟ للراوي نفسه 

ٌقع من راٍو وٌعتبر العلماء خطؤ وٌقع العلماء من شخص وٌعتبره العلماء قصًدا، مرجعه إلى أي شًء؟ مرجعه 

الرواة أحٌاًنا ٌترددوا األبّمة هل هذه المناكٌر قصًدا فعلها أو وقعت منه خطؤ، فمثل هذا الراوي  إلى النٌة، بعض

اآلن أو مثل هذا الحدٌث، رواه جماعة عن الثوري فٌقول العلماء أنهم سرقوا ومثل الحدٌث الذي مر بنا، حدٌث 

بردة عن جّده عن أبً موسى األشعري  أبً قُرٌض محمد بن عبلء عن أبً أسامة عن ُبرٌد بن عبد هللا بن أبً

واحد" هذا الحدٌث فً صحٌح مسلم فً هذا اإلسناد وقد استؽربوه على أبً  ن ٌؤكل فً معًالحدٌث "المإم

العلماء إلى أّن بعض هإالء  نبَّه قُرٌض، فرواه جماعة مع أبً قرٌض عن من؟ عن شٌخه الذي هو أبو أسامة،

ض واّدعوا سماعه من شٌخه الذي هو أبو أسامة، فهذا سرقة الحدٌث، ومر الرواة سرقوه ِمن َمن؟ من أبً قرٌ

هذه األحادٌث ودعانٌة هذا، ٌقولون سرقها، الـ بن علً األربعون الودعانٌة محمدبنا كذلك نسخة محمد بن علً 

األربعٌن، سرقها من الواضع  الذي هو زٌد بن رفاعة ورّكب لها أسانٌد إلى شٌخ من؟ زٌد بن رفاعة فترك 

شٌخ زٌد، فمثل هذه المسابل تسمى سرقة، ٌّدعً سماع ما لم ٌسمع، وقد إلى زٌد، واّدعى أّن له أسانٌد إلى من؟ 

ٌر من هذا ، أكثر ما ٌكون ممن استخدمه بكثرة اإلمام بن عدي سّجل العلماء رحمهم هللا تعالى، تجد الكثٌر الكث

انرحمه هللا، استخدمه اب  ، كُثر هذا المصطلح عند األبّمة اللذٌن فً القرن الثالث والرابع.ن شدَّ

-وقّسم السرقة هنا الذهبً رحمه هللا ترك القلب ودخل فً السرقة، ترك موضوع المقلوب ودخل فً السرقة،  

، جعلها على درجات بحسب تؤثٌرها وبحسب أثرها وبحسب نوع الحدٌث المتعّمدة إلى درجات سرقة الحدٌث

 المسروق واإلسناد المرّكب أو الجدٌد، وقال رحمه هللا: 

أخفها أن ٌكون اإلسناد األّول لم ٌثبت، ثّم هذا الراوي السارق الذي أتى بإسناد جدٌد ضعٌؾ، ما مقدار  -

ن، لكن كبلهما ضعٌؾ، هذا قول اإلمام رحمه هللا إن هذا أخؾ أنواع كذبه اآلن فً تؽٌٌر اإلسنادٌ

 السرقة.

ثّم ذكر النوع الثانً أو الدرجة الثانٌة، وهً أن ٌكون المتن لم ٌثبت فٌرّكب له إسناًدا صحًٌحا، وهذا  -

الوضع  ٌقول أخطرها أو أشّدها إثًما فٌما بٌن هللا تعالى والمرّكب هذا قصده. ثم ٌقول إّن هذا نوع من

، ٌقول: هذا النوع ٌنقسم أًٌضا إلى درجتٌن بحسب المتنواالفتراء وهو كما قال رحمه هللا، ثّم قال إّن 

فإن كان ذلك فً متون الحبلل والحرام فهو أعظم إثًما ممن وضع فً ترؼٌب أو ترهٌب وإن كان كل 



ث الموضوع أو هذا داخل فً الوضع والكذب، لكن هو ٌقول بحسب أثر هذا وبحسب نوع الحدٌ

 المرّكب أو المسروق.

ثّم الذهبً رحمه هللا وعلماء المصطلح، اللذٌن كتبوا فً المصطلح ٌهّمهم أشٌاء تقع فً عصرهم، لم ٌكتفوا  

مصطلحات األبّمة أو بما وقع فً عصر األبّمة فً عصر النقل، فً عصر الرواٌة، فدخل اآلن رحمه هللا فً 

التدوٌن، وبعد كون الكتب واألجزاء ُتروى هكذا وقد دّونت، انتقل رحمه هللا إلى  ٌعنً بعد -السرقة بعد استقرار 

قال إّن هذا كذب مجرد ولٌس من الكذب على الرسول صلى هللا علٌه وسلم بل هو الكذب من  سرقة السماع

ٌُفلح من تعاطى مثل هذ ا النوع وال بد على من؟ قال إنه من الكذب على الشٌوخ، وذكر الذهبً رحمه هللا أّنه لن 

من أن ٌنكشؾ فإما ٌنكشؾ فً حٌاته وإما أن ٌنكشؾ بعد موته، كما ذكره الذهبً رحمه هللا،هذا النوع ٌعنً مثل 

أن ٌؤتً إلى مثبًل صحٌح البخاري فً القرن الخامس مثبًل وٌّدعً سماعه من أحد الرواة، أو أن ٌؤتً إلى جزء 

دكذا مثبًل من السنن التً ت ، فٌّدعً سماعه من أحد الشٌوخ، الكتاب باٍق ما  و ؼٌرهاداوود أ أبًبها كسنن  فرَّ

ٌُقال فٌه أًٌضا سرقة، لكنها سرقة للكتب  زاد فٌه وال نقص، لكن هذا المتؤخر اّدعى سماعه من شخص، فهذا 

ألنه لم ٌرّكب أسانٌد ولم ٌخترع شًٌبا وإنما سرق أشٌاء موجودة أو  -كما قال الذهبً  واألجزاء وأمرها أخؾ

كتًبا وأجزاء موجودة، هذا كبلم الذهبً رحمه هللا تعالى على المقلوب وأدخل فٌه تركٌب األسانٌد وأدخل فٌه 

 السرقة، جّر الكبلم بعضه بعًضا، بٌنها تداخل.

ٌّته، فنقول هنا رحمه هللا الذهبً كّل بقً من الكبلم فً المقلوب نشٌر إلٌه وإن كان الذهب ً ما ذكره لكن ألهم

وهو مهم، قد تعرض له األبّمة، ٌقولون هذا  لقلب المتنكبلمه على القلب الواقع فً األسانٌد ولم ٌتعّرض 

الحدٌث مقلوب والقلب وقع فً أي مكان؟ وقع فً المتن. وهو كثٌر كثٌر جًدا، مثال ذلك تعرفون حدٌث مقلوب 

ا؟ مثل الحدٌث المعروؾ، "حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه" انقلب على بعض الرواة وقالوا "حتى ال مثل ماذ

تعلم ٌمٌنه ما تنفق شماله"، وهذا من األمثلة التً مّرت بنا، وهذا فً صحٌح مسلم، حتى الرواٌة المقلوبة فهً 

ٌّن وقوع   خطؤ فٌه. فً صحٌح مسلم، وهً من النوع الذي ٌقولون ذكره مسلم لٌب

ومثل ذلك أًٌضا فً ذكر الجنة والنار قال "فٌنشا هللا للجنة خلًقا" فانقلب على بعض الرواة فقال "فٌنشا للنار 

خلًقا"، وهذا قلب ومثله حدٌث أًٌضا "إّن ببلاًل ٌإذن بلٌل فكلوا واشربوا حتى ٌإذن ابن أم مكتوم" فانقلب على 

بلٌل فكلوا واشربوا حتى ٌإذن ببلل". ومثله حدٌث ابن مسعود رضً  بعض الرواة فقال "إّن ابن أم مكتوم ٌإذن

ٌُشرك باهلل  هللا عنه قال النبً صلى هللا علٌه وسلم كلمة وقلت أنا األخرى قال صلى هللا علٌه وسلم:"من مات 

ٌُشرك باهلل شًٌبا دخل الجّنة" انقلب على بعض الرواة فجعل الكلمة  شًٌبا دخل النار"، وقلت أنا "من مات ال 

 األولى مكان الكلمة الثانٌة، وهذا كثٌر، القلب فً المتن كثٌر جًدا. 

؟ قال "وهذا الُمدَرج، ماذا قال الذهبً رحمه هللا فً الُمدَرجولٌت الذهبً رحمه هللا تعالى ذكر هنا ما قاله فً 

حناطرٌق ظّنً فإن ضُعؾ توقفنا أو  عبارة إلى القلب سواء فً أنها من المتن، إذا أردنا أن ننقل هذه ال رجَّ

اإلسناد أو فً المتن، ماذا نقول؟ الحكم بالقلب مبنً على أي شًء؟ والكبلم اآلن هو فً أحادٌث الثقات، أما 

 ب إلىالقلب المنسوو، النهاٌةأحادٌث الضعفاء أوالكذابٌن والوّضاعٌن فهذه أصبًل ضُعفت بسببهم، نقول فً 

لظن ووجود مرّجحات وقرابن تكون فً الرواي والمخالفٌن فً المتن، لثقات مبنً على أي شًء؟ على ؼلبة اا

عً فٌه القلب فً  ٌُقال لٌس كّل حدٌث ادُّ عً فٌه اإلدراج فهو مدرج، مثل هذا  ومعنى هذا أنه لٌس كل حدٌث ادُّ

 تعالى فً أحادٌث الثقات، ٌكون الحق مع مّدعٌه، فقد توجد أحادٌث بٌن العلماء فٌها قد ٌختلؾ العلماء رحمهم هللا

ؼلبة الظن، نقول إن الباب واحد، مثبًل ما ذكرته  لكم فً البداٌة على إسناد القلب ألنه مبنً على قرابن و 

و تدقٌق ه ؟عندهم فً التصحٌحمصححٌن ما العمدةالمتؤخرٌن أو األصولٌٌن أو بعض المن أن وكررناه كثٌر، 

 اإلسناد



ر هذا أًٌضا على موضوع القلب، م ٌقول لك ، ٌعلى بن عبٌد ثقة  قابلثبًل ٌعلى بن عبٌد هذا قد ٌؤتٌك فإًذا مرِّ

وسفٌان ثقة وعمرو بن دٌنار ثقة وابن عمر ثقة، إذا اإلسناد صحٌح هذا ما ٌفعله بعض الباحثٌن، رأٌته مثبًل فً 

ت فحّدث حدٌث أبً قتادة ذكر أّول من انتقد جرٌر ابن حازم هو قرٌنه حّماد بن زٌد، قال كّنا فً مجلس ثاب

األبّمة البخاري والترمذي ثم توارد بكبلم كذا فظّن جرٌر أن الذي حّدث به من؟ الذي حدث به ثابت حجاج 

وؼٌرهم ولكن أحد المشاٌخ بالوقت الحاضر ٌقول ال هما حدٌثان وال قلب، ولم ٌنقلب وإنما هذا قول بالظن، نعم 

ن نقول أن ؼالب أحكام األبّمة مبنٌة أصبًل هً على نقول ظن ولكنه ظن راجح، مبنً على ؼلبة الظن، نستطٌع أ

 أي شًء؟ هم ال ٌّدعون علم الؽٌب إنما هً مبنٌة على قرابن.

األبّمة جماعة من " هذا جماعة من األبّمة حتى من المتؤخرٌن نعم، لكن  إن ببلاًل ٌإذن بلٌلومثله حدٌث النبً " 

قلب قلٌبًل، لكن ٌقول إن ثبت أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم األحادٌث مال إلى ال ساقابن خزٌمة رحمه هللا لما 

، فقال هذا فً اللٌلة التً ٌتقدم فٌها ببلل وقال هذا فً  ا مناوبةقال "إن ابن ام مكتوم.."، فلعل اآلذان كان بٌنهم

رحمه هللا لما جاء بعد ابن خزٌمة  بن حباناللٌلة التً ٌتقدم فٌها ابن أم مكتوم، هذا الجانب بعٌد وال ٌصلح، لكن ا

، بٌن ببلل وابن أم مكتوم، وؼرضهم ما هو اآلن؟ تصحٌح مناوبةكلمة لعل، فماذا قال؟ قال كان األذان  ذؾح

..، إًذا هذا موضوع تصحٌحٌعنً ال قلب فً اإلسبلم، ال قلب فً المتن، وأكثر العلماء رحمهم هللا تعالى على 

اج مبنً على ؼلبة الظن، ولكن أكثره ٌكون الصواب )بما مضى بً من أمثلة( القلب راجع، مثله مثل اإلدر

 مع القابلٌن بالقلب. أكثره

استخدمه األئّمة بقً نشٌر إلى موضوع المقلوب أو القلب هذا، للفابدة، بقً أن ُنشٌر فً مسؤلة القلب هذه، 

أن هناك وسابل كثٌر استخدمها األبّمة  ، نحن نعرؾواتقانهمضبطهم رحمهم هللا تعالى المتحان الرواة ومعرفة 

رحمهم هللا تعالى، ٌعنً كٌؾ ٌحكمون على الرواي هذا بؤّنه ضعٌؾ هذا بؤنه وّضاع وكذا، عندهم عدد من 

الوسابل، منها فً الرواة أنفسهم ومنها توجٌه أسبلة ومنها النظر فً األحادٌث ومنها النظر فً الكتب ومنها 

 الوسابل التً استخدمها األبّمة رحمهم هللا تعالى المتحان الرواة هً قلب األسانٌد.التلقٌن ومنها أمور، فؤحد 

وتعرفون القصة المشهورة مع من؟ مع البخاري وإن كانوا ٌعنً دعوا الناس لٌتوقفوا فٌها، ولكن من القصص  

اختبر فٌه ثابت  المشهورة الصحٌحة، من أّول من استخدم القلب هو حّماد بن َسلََمة رحمه هللا ورضً عنه

من سبللة أنس بن مالك، من كبار تبلمذته، ٌقول حّماد كنت أسمع أن الًقّصاص ال ٌضبطون، ال  البنانً

ٌحفظون، وكان ثابت ٌشتؽل فً أي شًء؟ ٌعنً ٌعظ، الواعظ فً ذلك الزمان ٌسمونه قاّص، قّصاص، تطّور 

كان القاص مثل عبٌد بن ُعمٌر ٌسمى قاص  مصطلح القص، هذا من المصطلحات التً دخلها نوع من التؽٌٌر،

، مثل الحسن البصري، كان ابن عمر رضً هللا عنه ٌحضر مجالس عبٌد ُبحثأهل مكة، ما معنى قاص هنا؟ 

بن عمٌر، ٌعنً ٌستمع له وهو ٌقص، أما فً العصور المتؤخرة فمن هم القصاصون؟ هم لؤلسؾ الشّحاذون، 

به هذا النوع من  قصدب ابن الجوزي رحمه هللا القُّصاص والمذكرٌن ٌعنً الذٌن ٌقصون من أجل المال، وكتا

 هإالء، وهم الذٌن قالوا العلماء انهم ٌضعون األحادٌث، فالقص هذا تطّور مصطلحه أو تؽٌر مصطلحه.

، جعل بعض األحادٌث  ثابت كان ٌقص، ٌقول حّماد كنت أسمع من القُصاص ما ٌحفظون، فقلبت علٌه أحادٌث

أنس جعله عن الحسن البصري، وما كان ٌروٌه ثابت عن الحسن البصري جعله عن أنس، وأتى ما كان عن 

إلٌه بهذه األحادٌث لٌقرأها علٌه. ُمراد حّماد بن سلمة أن ثابًتا إن سلّم بهذا ٌدل على أي شًء؟ على عدم ضبطه 

ل القصص التً وقفت علٌها، فً وإن لم ٌسلّم فٌقول حّماد تنّبه لذلك و رّد كل حدٌث إلى إسناده، فهذا من أوّ 

 عصر متقدم هذه، عصر ُبعٌد عصر الصحابة.



ومثل ذلك القصة المشهورة مع أحمد بن حنبل رحمه هللا وٌحٌى بن معٌن ومعهم أحمد بن منصور الرمادي، 

، الفضل الثقات أبو ُنعٌمة د مشاٌخهم الحفاظكانوا فً رحلة، وبعد عودتهم من الٌمن مّروا بالكوفة وكان فٌها أح

وأراد أن ٌختبره ٌحٌى بن معٌن، قّصة معروفة فؤخذ عشرة أحادٌث ٌقرأها علٌه وجعل على كل رأس  ندٌمبن 

ٌّر فٌه، ففطن بالعشرة األولى وقال هذا لٌس من حدٌثً لكّنه ما تنّبه إلى أن  عشرة حدٌث لٌس من حدٌثه، ؼ

الثالثة تنّبه لذلك وقال هذا أروع من أن ٌفعل هذا ٌعنً  القصد أو أنها ُعملت قصًدا ثّم العشرة الثانٌة، فلما كانت

من؟ أحمد وهذا أهون من أن ٌفعل هذا، ٌعنً مثل هذا العمل الكبٌر ما ٌقوم علٌه مثل أحمد بن منصور، ما فعلها 

، إال أنت، ٌعنً ٌحٌى بن معٌن، فؤراقت له ٌقولون. فقال أحمد رحمه هللا قد قلت لك دع الشٌخ فإنه ثبت أو ثقة

 قال رحمه هللا رفقته أحب إلً من سفرتً أو كما قال. 

ٌّاش ٌروي  فهذا القلب استخدمه األبمة رحمهم هللا تعالى لضبط الرواة، عكس هإالء المتثبتٌن أدان ابن أبً ع

عن أنس وٌروي عن الحسن وٌروي عن جماعة فؤتى إلٌه أحد الرواة أظّنه ابن ُشعبة أو ؼٌره، فؤتى إلٌه بهذه 

ٌث، أحادٌث فبلن وفبلن وجعلها عن أنس تحّدث بها كلها عن أنس، فمثل هذا بمثل هذا استدلوا على أي األحاد

 شًء فً هذا الراوي؟ على أنه ؼٌر ضابط. هذا موضوع القلب. 

ال  فصل، أرٌد أن نوضح بعد األمور. قال رحمه هللا: "العدالة اشتراط قسموفٌما بقً من الوقت نقرأ، اقرأ 

ا، فقد روى الزبٌر بن ُمطِعم  ًٌ تشترط العدالة حالة التحّمل بل حالة األداء، فٌصّح سماعه كافًرا وفاجًرا وصب

رضً هللا عنه أنه سمع النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقرأ فً المؽرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه 

 مإمًنا". 

بدرفحٌن سمع تلك اآلٌات ت للزبٌر بن مطعم وكان فً أسرى نعم هذا المقطع أنّبه علٌه أن هذه القصة نعم وقع

تلك اللحظة آمن ودخل فً  قال جملته الشهٌرة "كاد قلبً ٌطٌر حٌن سمعتها ووقر اإلٌمان فً قلبً" فمنذ

اإلسبلم، حال سماعه لها لم ٌكن مإمًنا، هذا الموضوع أنبه فٌه نقطة أن أثره فً الرواة لٌس كثًٌرا هذا ثّم 

ً كتب المصطلح لٌس كثًٌرا هذا فً الرواة وإنما أكثره نجد فً من؟ فً الصحابة رضوان هللا علٌهم تكراره ف

ألنهم فً أول عهد اإلسبلم، فٌقص الراوي أشٌاء وقعت له متى وقعت؟ قد تكون عن النبً صل هللا علٌه وسلم 

وسلم، فهذه األشٌاء وقعت متى؟ فً  أو فً طرٌقه للنبً صلى هللا علٌه وسلم أو وهو ٌسمع بالنبً صلى هللا علٌه

ٌُذكر، ٌمكن ٌوجد فً بعض  حال سكوتهم وشركهم ثّم قصدوها. أما فً الرواة فهو شًء نادر جًدا ال ٌكاد 

التراجم مثل ترجمة إسماعٌل ابن أبً أوٌس ذكر ابن حجر رحمه هللا عنه أشٌاء ثم قال هذه لعله كان ٌفعلها فً 

ٌُذكر فً الكتب.شبابه ثّم انصلح أو نحو هذه ا  لعبارة، لكن هذا مثل ما ذكرت تؤثٌره فً الرواة قلٌل جًدا وإن كان 

حالمذاكرة  ذقال رحمه هللا مسؤلة "إذا قال حّدثنا فبلن مذاكرة دّل على وهن ما، إ فٌها"، نعم هذا الذي نرٌد،  ٌُتسمَّ

ها المباحثة، المباحثة فً موضوع ما، هذا نعّرؾ فٌه، المذاكرة هذه تقرًٌبا موضوعها أو معنا مصطلح المذاكرة

قد ٌكون فً الحدٌث وقد ٌكون فً التفسٌر وقد ٌكون فً النحو، وقد ٌكون فً أي موضوع من  فقهٌـًاقد ٌكون 

المذاكرة المباحثة بٌن اثنٌن او ثبلثة، ٌطرحون موضوًعا  قضٌةالموضوعات. وأصلها من أّول ما مّر بً 

بلفظ المذاكرة  د وردّول ما كان ٌفعله صلى هللا علٌه وسلم مع أصحابه. وقوٌكون محّل نقاش ومداولة، ومن أ

حدٌث الزبٌر بن مطعم رضً هللا عنه قوله "تذاكرنا ؼسل الجنابة عند النبً صلى هللا علٌه وسلم" ما معنى 

أنا أما  -ث بما معنى الحدٌ -تذاكروا؟ ٌعنً طرحوه للبحث، ماذا تفعل كذا .. فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم 

 ؤحثو على رأسً ثبلث حثوات ثّم أفٌض على سابر جسدي". ف

هذا موضوع المذاكرة، ما هو المذاكرة عند العلماء رحمهم هللا تعالى عند أهل الحدٌث؟ المذاكرة استخدمها 

فوظهم ومنها المحدثون رحمهم هللا تعالى بكثرة بقّوة، استخدموها فٌما بٌنهم، ٌتذاكرون أموًرا، منها ٌتذاكرون مح



أن ٌتذاكروا مثبًل ِعلل أحادٌث، ٌعنً ما ٌتعلّق بفهمهم هم رحمهم هللا تعالى.الذي ٌرٌده الذهبً رحمه هللا هنا 

المذاكرة التً استخدمها المحّدثون لمذاكرة ماذا؟ المحفوظ، ٌقولون مثبًل عندنا الباب الفبلنً، باب مثبًل الوضوء 

قول هذا عندي حدٌث كذا وعندي حدٌث كذا وعندي حدٌث كذا، أو ٌتذاكرون من لحوم اإلبل، ماذا عندك فٌه، فٌ

محفوظ  ٌستطٌرُ حدٌث فبلن، فٌقول هذا ماذا عندك عن فبلن فٌقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. بعضهم 

من ذلك ؼرض مهم جًدا وهو تكرار المحفوظ خوًفا من أي شًء؟ خوًفا من نسٌانه، كما قال  بعض، وؼرضهم 

 هري رحمه هللا العلم أو كذا إذا لم ٌتذاكر مثله.. لهم كلمات فً هذا.الز

ولهم ؼرض آخر أًٌضا وهو إذا جلس الراوي مع ؼٌره وتذاكروا حدٌث وقال عندي حدٌث فبلن، ٌنظر إن كان 

ا فٌ ًٌ روٌه عنده تركه وإن لم ٌكن عنده ماذا ٌفعل؟ ٌدّونه أو ٌطلبه أن ٌحّدث به أو اذهب إلى الشٌخ إن كان ح

عنه، إًذا ؼرضهم الثانً البحث عن أحادٌث لٌست عندهم. فاهتموا بالمذاكرة رحمهم هللا تعالى ٌقول أحد الرواة 

فدرست من أجله ثبلثمبة ألؾ حدٌث، قبل قدومه قرأ أو راجع ثبلثمبة ألؾ  ُزرعةبلؽنً قدوم هذا الؽبلم ٌعنً أبا 

ول أبو زرعة لعبد هللا بن أحمد أبوك ٌحفظ ألؾ ألؾ زرعة. وٌق ًحدٌث من أجل أن ٌقوم بمذاكرتهم مع أب

ٌُدرٌك؟ قال ذاكرته فؤخذت علٌه األبواب، ما معنى أخذت علٌه األبواب؟ ٌعنً لٌس هناك باب إال  حدٌث، قال ما 

 وذكرته له وإذا عنده شًء فً هذا الباب أو ٌحفظ فً هذا الباب. 

عبد الرحمن بن  و ذكر القطانهم بالمذاكرة، وذكر ٌحٌى رحمه هللا، ستة كادت تذهب عقول المدٌنًوٌقول ابن 

وسادس نسٌته، فهذه المذاكرة رحمهم هللا تعالى كانوا  -بن عٌٌنة وذكر أبا داوود وذكر  ر وكٌع و ذكروذك مهدي

ٌعٌشونها وٌهتمون بها، ألؼراض كما ذكرته، وأهم شًء عندهم اإلؼراب، اإلؼراب هذا ٌقول ابن شعبة رحمه 

نموت، من كثر ما هللا، تذاكرت أنا وقٌس بن الربٌع حدٌث أبً ُحقٌن فوجدت أن البٌت وقع علً وعلٌه حتى 

. ٌعنً قٌس بن الربٌع عنده أحادٌث عن النبً صلى هللا علٌه وسلم لٌست عند من؟ لٌست عند  ًّ ٌُؽرب عل كان 

، وبهذا استخدمها األبمة رحمهم هللا ٌسمعوهلم  إذا أُتً بحدٌثشعبة، ومن أشد ما ٌكون علٌهم رحمهم هللا تعالى 

له عندي حدٌث فبلن أو فبلن، إذا لم ٌكن صادًقا وضابًطا لنفسه، فً بٌان صدق الرواة، ألن الراوي إذا قال 

مباشرة ٌّدعً سماعه، وعند ذلك لهم طرق ٌطالبونه باألصول. ٌقول الحاكم رحمه هللا عندي أسٌاء ثّبتها على 

ٌُثبتوا لً أنهم قد سمعوه.  أناس لم ٌخرجوا من عهدتها إلى اآلن، ٌعنً لم 

تلقٌن ومثل موضوع القلب، استخدمه األبمة رحمهم هللا تعالى لكشؾ وموضوع المذاكرة مثل موضوع ال

ٌّن أن األبمة رحمهم هللا تعالى إذا جلسوا ٌتذاكرون  المحفوظ ولصدق الرواة، المقصود هنا أن الذهبً ٌرٌد أن ٌب

ن أن األبمة ٌختلؾ هذا عن مجالسهم للتحدٌث، هذا الذي ٌرٌده الذهبً رحمه هللا تعالى، ٌرٌد أن ٌقول ٌعنً ٌبٌّ 

فً المذاكرة أشٌاء وإن كان لم  ٌذكررحمهم هللا مجالس المذاكرة عندهم أسمح من مجالس التحدٌث. فالراوي قد 

ٌتمّكن منها، ولهذا بعضهم كان ٌقول له صاحبه هذا الحدٌث لٌس عندي مثبًل حّدثنً به، هم اآلن فً أي مجلس؟ 

ٌحضر كتابه وٌحّدثه من أي شًء؟ من كتابه لٌتؤّكد من الحدٌث فٌقول ال، اآلن التحدٌث له شؤن آخر، فٌذهب و -

 وٌضبطه. 

فالمذاكرة ذكر الذهبً رحمه هللا أنهم ٌتسامحون فٌها وهذا مما ٌنفرد به األبمة. أواًل هذا مراد الذهبً رحمه هللا 

تعالى، فإذا قال اإلمام حّدثنً فبلن مذاكرة، ماذا ٌرٌد بهذا؟ أنه لم ٌحّدثنً به على سبٌل التحدٌث والرواٌة، فربما 

ٌُحِكمه وربما أنه لم ٌضبطه، مرا ده أنه إذا خولؾ، القول قول من هنا؟ القول قول المخالؾ، ألن هذا لم أنه لم 

ٌقصد التحدٌث، فربما تسامح فٌه، بل ربما بعضهم دلّس، وإن لم ٌكن مدلًّسا، ٌرتكبون فً المذاكرة أشٌاء 

 ٌتسامحون فٌها. 



راوي وأرادوا أن ٌوجدوا له ٌبقى السإال هنا، نقطة مهمة هنا، هو أن األبمة رحمهم هللا تعالى، إذا ظنوا ؼلط ال

مخرًجا قالوا لعلّه سمعه من فبلن فً أي صفة؟ فً صفة المذاكرة. هذا النوع من النقد ال ٌروق لكثٌر ممن 

ٌتكلمون فً األحادٌث أو فً التصحٌح والتضعٌؾ، وٌعتبر هذا من الوسابل التً انفرد بها من؟ المرجحات، 

واة أو عند بٌان ؼلطهم، مرجحات خاصة بمن؟ باألبمة. ال أستطٌع الر ؾنحن عندنا مرجحات وقرابن عند اختبل

أو ؼٌري، هذا فبلن أخطؤ ألنه سمعه من فبلن مذاكرة، ما نستطٌع. وإنما هذا ٌذكره األبمة  -مثبًل أن أقول 

لذهبً رحمهم هللا تعالى وٌوجد فً كبلمهم التعلٌل أو النقد أو بٌان الخطؤ فً مثل هذا. ألن المذاكرة كما ذكر ا

ال ٌستطٌع باحث.  - ا من؟ٌُتسامح فٌها وعندنا مثبًل النظر فً كتب الرواة، هذا من الوسابل التً اختص به

وهناك مجموعة من القرابن خاصة بؤبمة النقد، وال نستطٌع القٌام بها أو االفتاء بها، مثال الحكم بن ُعتٌبة ٌروي 

ٌحٌى الجزار إال كم حدٌث؟ إال ثبلث أحادٌث، فإذا جاء عن محٌى الجزار عن علً، ٌقول شعبة لٌس للحكم عن 

راوي واّدعى أو ذكر أنه سمع من الحكم عن ٌحٌى الجزار، ؼٌر هذه األحادٌث، اإلمام ماذا ٌقول؟ رواٌته هذه 

ه خاطبة. إذا روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن ٌحٌى الجزار أحادٌث أخرى ؼٌر الثبلثة، كّذبه شعبة، لكن

 عرفته بؤن الحكم ال ٌروي عن ٌحٌى الجزار إال كم؟ ثبلثة. على م بناه

ٌضبطون، ٌعرفون كم لكل راٍو، كم روى فبلن عن فبلن، وفبلن عن فبلن، ٌعنً الرواة المشهورٌن، فهذا مثل 

 هذا النوع المتؤخر ال ٌقوم به، وربما رّده على اإلمام. 

ات بعض الباحثٌن ٌردوا بها على أبمة، مثبًل شعبة لٌس بمثل هذا ُترد األحادٌث الصحٌحة، تجد هذا فً عبار

ذكرت لكم هذا ٌقول أن الحكم  لم ٌسمع من محسن إال أربعة أحادٌث، إذا ما ٌؤتٌنا عن الحكم عن محسن ؼٌر 

هذه األربعة التً ذكرها شعبة ٌجزم بؤنه مدلّس، ألنه لم ٌسمعها. أحد الباحثٌن المعاصرٌن ٌقول ال، الحكم إمام 

محسن فبل نرّد حدٌثه وإن كان بؽٌر هذه الخمسة إال بٌقٌن، أنا ال أستطٌع أن آتٌه بٌقٌن، إنما هذا وروى عن 

بمقدور من؟ شعبة، هو تلمٌذ الحكم، ما قال هذا الكبلم جزاًفا أو اعتباًطا وإذا تمعنتم أقوالهم رحمهم هللا تعالى 

 ما ٌكون هذا الكبلم محرًرا مضبوًطا.  االبً كذا فؽ ه عن فبلن إالٌعنً ال تتخلؾ، إذا قالوا فبلن، لٌس ل

قضٌة المذاكرة هذه من الموضوعات التً ٌحسن لطالب العلم أن ٌهتم بها، أواًل لدخولها بالتعلٌم كما ذكرت، 

 فً المذاكرة، ترّوح عن النفس، المحّدثون لٌس كما اشتهر عنهم. أقطاب واألمر اآلخر للتشوٌق فهم 

ٌّن فٌها ثقل طلبة الحدٌث، فُحملت هذه على ظاهرها وأن طلبة الحدٌث، هناك كلمة لؤلعمش رضً هللا  عنه ٌب

، ولٌس هذا مراده، ولكن مراده أنهم ٌلّحون علٌه بؤي شٌا؟ ٌُصاب بالؽلظة طلب الحدٌث ربما ىٌتعاطمن 

ة قضاٌا المذاكر ُطَرؾبالتحدٌث، ربما أتوا بوقت القابلة، وٌمزحون معه كثٌر وهو رحمه هللا صاحب 

واجتماعات بعضهم ببعض ومداوالتها، هذه مما ٌرّوح عن النفس وٌفتح للطالب آفاق هذا العلم وٌبٌن منزلتهم 

لواوجهودهم وبؤي شًء   ما حصلوه. هذا الذي تطرق إلٌه الذهبً فً موضوع المذاكرة والتسامح فٌها.  حصَّ

 

 أسئلة

 ، نعم ٌظهر هذا وهللا أعلم. كذبإذا ثبت علٌه سرقة الحدٌث، فعله تعّمًدا، فهذا  -

ٌُقال رواٌته خطؤ، هذا كثٌر ما ٌفعل شعبة رحمه هللا، من الثقات األثبات هو،  - من انقلب علٌه اإلسناد 

ٌّره، راٍو اسمه مالك ابن  ولكنه إذا جاءت  افترض فٌها أو وقع له إما ٌقلب اسم الراوي وربما ؼ

ٌّره جعل اسمه خالد بن علقمة، أتى باسم جدٌد ال وجود له، ال وجود لشخص اسمه خالد بن  عرقطة ؼ

 علقمة، لكن رواٌة شعبة صحٌحة 



سماعه كافًرا  ٌصحإذا أردت أن توّسع هذا الموضوع، ممكن ٌكون هذا ٌعنً،  قول الذهبً رحمه هللا  -

ا، ٌقول هل هو نادر سماع الصبً؟ ال هذا لٌس بنادر، لٌس هذا الذي أرٌد، إنما قصدت  ًٌ وفاجًرا وصب

نحن نعرؾ أن صؽار الصحابة رضوان هللا علٌهم  كثٌرالصبً سماعه  أمااع الكافر والفاجر،سم

ابن عّباس ٌعنً عمره ثبلثة عشر عاًما ومع ذلك روى شًٌبا كثًٌرا عن النبً فسمعوا وهم صبٌان، مثل 

ٌّاته، عن من ابن عّباس ؼالب مروٌاته؟ ؼالب مروٌ اته صلى هللا علٌه وسلم، وإن كانت ؼالب مرو

بواسطة الصحابة، ومثله سهل بن سعد ومثله عبد هللا بن الزبٌر، وهو أّول مولود ُولد بعد الهجرة، فإًذا 

أنه عقَّل مجة كم ٌكون سّنه عند وفاة النبً؟عشر سنوات، ومثله مثبًل محمود بن الربٌع الذي ٌقول 

وات، وهذا رواه متى؟ النبً صلى هللا علٌه وسلم فً وجهه ٌمزح معه وكان عمره خمس سن مجها 

كُثر  عند المتؤخرٌن فً هذا بعدما كُبر، وحتى فً الرواة لٌس بالقلٌل. ٌحضرونهم أحٌاًنا، وإن كان 

لكل من فً المجلس،  ٌجٌز-أي الشٌخ-سماع الكتب، أحٌاًنا ٌحضرونه وهو ابن شهر، فً المجلس ألنه 

أربع، ابن خمس، ٌعنً ٌحضرونهم  وأحٌاًنا ٌحضرونه وهو ابن سنة، ابن سنتٌن، ابن ثبلث، ابن

ٌُقتطع، ٌعنً  التشهٌر صؽار، وؼرضهم بطلب علم اإلسناد، وال سٌما إن صار الشٌخ كبًٌرا ٌخافون أن 

 ٌموت، فٌحضرونهم صؽاًرا. هذا موجود بكثرة إنما الذي أعنٌه فً الرواة، رواٌة الكافر والفاجر.

علٌه بؤنه مقلوب فهو ضعٌؾ. حتى اإلسناد  الحدٌث إذا حكمت علٌه بالقلب فهو ضعٌؾ، إذا حكمت -

مثبًل إسناد ٌعلى بن عبٌد عن سفٌان عن عمرو ابن دٌنار، المفروض اإلسناد ضعٌؾ، ال ٌصح عن 

فبلن، أحٌاًنا أكثر من هذا، فً فً  سُتصؽرعمرو، اإلسناد ضعٌؾ، نعم أحٌاًنا ٌوجد هذا أن فبلن أ

ولو كان ابن خمسة عشر عاًما  ٌستصؽرونهفكبلمهم التذكٌر فٌس عصر الرواٌة ما كان هناك طرٌقة 

 ٌحتاجون إلٌه متى؟ عند التفرد أو عند المخالفة. لكن ؼالب هذا إذا كان عند المخالفة

 

ه وصحبه أجمعٌن، بقً من كتاب الموقظة المباحث المتعلقة آلبسم هللا والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد وعلى 

ة ؼالبها من كبلم الذهبً رحمه هللا تعالى فً بضع صفحات، وبدا لً أنً بالجرح والتعدٌل وهً مباحث قٌم

كنت قد وعدت الطبلب بالحدٌث عن موضوع المصطلحات وكثرة االختبلؾ فً تحدٌد المصطلح الواحد ومعناه 

وهذا الموضوع الذي هو االختبلؾ، وعدت الطبلب بالحدٌث عنه ببعض الضوابط والتنبٌهات أعتبرها خبلصة 

مادة علوم الحدٌث أو مصطلح الحدٌث، وإن كان فً  -بً وما ٌحتاجه الطالب والمدرس كذلك لهذه المادة  ما مر

 الوقت فسحة دخلنا فً مباحث الجرح والتعدٌل.

 

وأًٌضا كثرة إًذا الموضوع، ما هو الموضوع؟ هو معالجة كثرة االختبلفات فً مصطلحات أهل الحدٌث 

اإلعتراضات على بعض التعرٌفات لبعض المصطلحات فً كتب علوم الحدٌث المتؤخرة هذا هو الموضوع 

، ولكن ال بد من اإلنتباه إلى التسلسل فإذا قلت هذا األمر  -الذي سنعالجه فً عدد من األمور، تذكرون معً 

عن هذا الموضوع، قبل أن نبدأ به مهم جًدا، األول ثم الثانً حتى ال تؽلط فً تسلسل هذي المباحث والحدٌث 

قصدت به إزالة بعض اللبس الذي فً أذهان بعض الطبلب وبعض الباحثٌن، وأًٌضا طرح هذا الموضوع 

 من هذا الطرح ٌظهر نقض بعض األسالٌب التً عولج بها هذا الموضوع. -باألسلوب الذي أراه وٌظهر 



التً ٌبلحظها الباحثٌن بٌن استخدامات األبمة فً عصر  تالفأوجه االخفً هذا الموضوع هو  األمر األول

النقض وبٌن المصطلحات أو تعرٌؾ المصطلحات فً كتب المصطلح، إًذا هذا هو الموضوع األول، سؤسرد 

 أوجه االختبلؾ ونمضً فً معالجة هذا الموضوع:

 ٌمٌل المعرؾ أو المإلِّؾ فً : المعنى الواحد ٌستخدم له األبمة عدد من المصطلحات بٌنما الوجه األول

المصطلح إلى اإلكتفاء ببعضها وسؤذكر لكم مثااًل واحًدا الذي هو "الؽرٌب"، استخدم األبمة فً التعبٌر عنه عدًدا 

من المصطلحات، استخدموا "الؽرٌب" استخدموا أٌضا "التفرد" أو "الفرد" استخدموا أًٌضا "الفابدة" كما مر بنا، 

ن" واستخدموا فً بعض المرات "الطرٌؾ" أو "الطرافة" بمعنى الؽرابة، واستخدموا استخدموا أًٌضا "الحس

أًٌضا كما ذكر بعض العلماء "ضٌق المخرج" كتعبٌر عن "الؽرابة"، هذه كم مصطلح؟ تقرًٌبا ترجع إلى معًنى 

ٌتداول هو "الؽرابة"  ٌمكن ِستِّ مصطلحات بٌنما ٌمٌل المتؤخرون إلى االكتفاء ببعضها أو مثبًل أْشَهر ما -واحد 

 وقد ٌتداول "التفرد" هذا وجه.

 :ًضد األول وهو أنَّ المصطلح الواحد ٌستخدمه األبمة فً عدد من المعانً فٌؤتً المتؤخر وٌقصره  الوجه الثان

ؾ فٌقصره على بعضه، مثال على ذلك "الحسن" استخدمه األبمة  على بعضها، أو ٌؤتً المصطلِح أو الُمعرِّ

واستخدموه كما مر آنًفا بمعنى  Kٌح" واستخدموه أًٌضا بمعنى "الحسن" الذي هو دون "الصحٌح"بمعنى "الصح

ٌَت األمور إلى أنه لم ٌتبق من هذه المعانً إال معنى واحد: وهو ما ارتقى عن  "الؽرٌب"، بٌنما ٌمٌل أو ُرِس

معنى اإلنقطاع فً اإلسناد درجة الضعؾ ولم ٌصل إلى درجة الصحٌح، ومثل ذلك "المرسل" استخدمه األبمة ب

سواء كان فً أوله أو فً آخره أو فً وسطه، سقط الواحد أو سقط اثنان، بٌنما المتؤخر فً كتب المصطلح 

المتؤخرة خصصه بؤي شًء؟ وفً االصطبلح اآلن إذا قٌل هذا حدٌث مرسل ماذا نفهم نحن من المرسل؟ 

 كما مرَّ بنا.  ماسقط منه الصحابً رضً هللا عنه ومثل ذلك "التدلٌس"

 من أوجه االختبلؾ وهو من أؼربها أّن الكلمة عند األولٌن لها معنى فٌؤتً المتؤخر وٌطلقها أو  الوجه الثالث

ن األمر سهل ؼاٌة ما فً المتؤخرٌن، بماذا ٌخالؾ األولٌن؟ األمرٌن  ٌْ فها بمعنى جدٌد، فً األمرٌن األول ٌُعرِّ

ة ٌعّبر عما ٌرٌد. مثال المرفوع ما هو عندنا؟ ما أضٌؾ إلى النبً األول والثانً كان بسٌط وسهل بؤي عبار

صلى هللا علٌه وسلم سواء كان رواه الصحابً أو التابعً فؤحٌاًنا اإلمام ٌعبر بالمرفوع عن الموصول ٌرٌد به 

ها، لو مثبًل ذكر من؟ ٌرٌد به الذي مقابل المرسل ألن اإلمام رحمه هللا ٌرٌد بٌان المعنى بؤي عبارة ٌتوصلون إلٌ

أخذنا المعلل الذي أخذناه ما هو؟ هو الذي ظاهره الصحة، لكن قّل أن تجد إمام ٌقول هذا حدٌث معلل، ٌعّبرون 

فٌعّبر بؤي عبارة تدل على المعنى  -عن التعلٌل بؤن ٌقولوا هذا خطؤ، هذا َوْهم، هذا لٌس بصحٌح، الصحٌح كذا 

ج علٌها.وأًٌضا هذا له  -وال ٌهتم بدقة المصطلحات   أسباب ممكن أن نعرِّ

لكن الوجه الثالث هذا أضرب لكم مثال كلمة "عزٌز" هذه بماذا استخدمها المتقدم على معنى أي شًء؟ النادر، 

هذا ما وقفُت علٌه فً بحثً فً الحافً وفً ؼٌره وكل ما مرَّ علً أحاول أسجلها، ال ٌستخدمونها إال بهذا 

تؤخرٌن بماذا ٌستخدمونها؟ اثنٌن عن اثنٌن وبصراحة إذا مررنا علٌه عند المعنى بمعنى القلة والندرة، الم

الطبلب العزٌز تلقٌه بسرعة ونهرب لماذا؟ لكثرة اإلشكاالت على تعرٌؾ المتؤخرٌن له وحتى الذٌن ذكروا له 

ما مر بنا ألّن  مثااًل ذكروا مثااًل واحًدا وهو ُمْرِبك وعلٌه اعتراضات كثٌرة. مثله ومثال أعظم منه "المتواتر"

وجد فً كبلم البخاري وأبو زرعة  -الذهبً رحمه هللا لم ٌتعرض له، وكان األبمة مثل البخاري رحمه هللا 

التواتر بمعنى التتابع، أما فً كتب المصطلح بعد الخطٌب ما هو المتواتر  -عندهم بمعنى التتابع  -والطحاوي 

درستوه، وهو ما رواه جْمٌع ٌستحٌل فً العادة إلى آخره ابن عندهم؟ المتواتر معروؾ عند من؟ فً األصول ما 

الصبلح رحمه هللا تنبَّه إلى أن الخطٌب رحمه هللا أخذه من كتب االصول وال ٌوجد هذا فً كبلم أهل الحدٌث، 

عنده نبَّه علٌه ولذلك ٌقول الطحاوي رحمه هللا "األخبار فً هذا الباب تواترت فً هذا أكثر من تواترها فً هذا" 

باب واحد تعارضت فٌه األحادٌث فهل ٌمكن فً تعرٌؾ أهل المصطلح أن ٌوجد متواتران متعارضان؟ ال ٌمكن 



ألن عندهم التواتر ٌفٌد القطع فبل ٌوجد خبران ٌفٌدان القطع متعارضان، لكن عند المحدثٌن رحمهم هللا ٌقول 

 د مجرد التتابع أو الكثرة أو نحو ذلك. الطحاوي: تواتر هذا أكثر من تواتر هذا، ماذا ٌرٌد إًذا؟ ٌرٌ

 من أوجه االختبلؾ، بعض المصطلحات ترد فً كبلم األبمة وال نجد لها ذكًرا فً كتب المصطلح  الوجه الرابع

ال ندري ما السبب، أؼفلوها عندما أرادوا التعرٌؾ بالمصطلحات فً كتب المصطلح، مثال ذلك سؤسرد لكم 

نً على أنه أحٌاًنا نتناقش أنا وبعض الزمبلء ماذا أراد هذا بقوله كذا وكذا؟ بعض المصطلحات، وهذا السرد مب

ٌعلق علٌها  -ألنه ال ٌوجد له تعرٌؾ فً أي كتاب، وأجد أحٌاًنا بعض المحققٌن على كبلم األبمة ٌعلق على كلمة 

مصطلح معروؾ، مثال  بارتباك وبدون جزم وأحٌاًنا بخطؤ، لماذا؟ ألنها موجودة فً كبلم األبمة ولكن لٌس لها

ذلك مثل قضٌة تتردد فً كبلم األبمة: االنتخاب، التخرٌج، التصحٌح، التوقٌؾ، القراءة أو الكتابة على الوجه، 

األلفاظ، واألخبار. األلفاظ واألخبار بماذا نعرفها نحن؟ إذا قلت لكن ما هً األلفاظ واألخبار؟ نحن نعرفها بؤلفاظ 

ؤتً فً كبلم األبمة األلفاظ واألخبار وٌرٌد بها صٌػ التحدٌث، فتجد بعض المحققٌن ماذا؟ ألفاظ األحادٌث، لكن ٌ

إذا قال فبلن لم ٌذكر خبًرا، ما معنى لم ٌذكر خبًرا؟ ٌعنً لم ٌصرح بالتحدٌث، أوقال فبلن فً حدٌثه األلفاظ 

معنى. مصطلح المجود أو واألخبار ؼالًبا تمر على الباحث دون أن ٌفهم معناها أو ٌجد أحًدا ٌفسر له هذا ال

التجوٌد هذا رأٌت بعض الباحثٌن ٌجتهد فً تعرٌفه اآلن، أما فً كتب المصطلح ال تجد له باًبا أو فرًعا أو ذكًرا 

فً كتب المصطلح رؼم وروده بكثرة فً كبلم األبمة، ٌقولون: جّوده فبلن أو لم ٌجّوده إال فبلن أو لم ٌروه 

طلحات، تصور لو أنه ٌتصدى باحث لجمعها وتتبعها فً كبلم األبمة وتفسٌرها مجّوًدا إال فبلن ومثل هذه المص

 من كبلمهم لكان الموضوع ٌستحق العناٌة.

 استخدام مصطلحات جدٌدة مثل "المعلق" وهذا لو تقرا كتب األبمة من ثبلثمابة فصاعًدا ال تجد الوجه الخامس :

إنما وجد المعلق هذا فً كبلم الدارقطنً والُحمٌدي، كذلك له ذكًرا، إنما وجد المعلق هذا من كبلم من؟ ٌقولون 

مر بنا أو ٌمر بنا مصطلح "المزٌد فً متصل األسانٌد" هذا أًٌضا سماه المتؤخرون بهذا االسم، والخطٌب له 

كتاب بهذا المعنى، مر بنا أًٌضا مصطلح "المطروح" وابن حجر كان ٌسمٌه "المتروك" وكبلهما ال ٌتوافر له 

 نما ٌستخدم األبمة مكانه "الواهً".نصوص وإ

 كثرة التقاسٌم، وهذا أمر ظاهر جًدا فً كتب المصطلح، لو مثبًل أخذنا الؽرٌب: قّسموه إلى أنواع الوجه السادس :

كثٌرة حتى أن بعض كتب المصطلح تقر بؤن هذه القسمة عقلٌة وال وجود لها فً الواقع أبًدا، ومّثلوا لذلك 

ًدا، ٌقولون: ما فً حدٌث متنه ؼرٌب وإسناده لٌس بؽرٌب إنما هذا أوجبته القسمة العقلٌة بالؽرٌب متًنا ال إسنا

ومثل ذلك فً "المدرج"، المدرج تجده فً كتب المصطلح ٌنقسم إلى أقسام: مدرج اإلسناد وؼٌره، ومنقسم إلى 

، كذلك مدرج كذا ومدرج أقسام باعتبارات، باعتبار مكان اإلدراج، وباعتبار مصدر الكلمة المدرجة واإلسناد

التوجد هذه التقاسٌم إنما كان الكبلم ٌطلق هكذا. والحاكم رحمه هللا  -عند األولٌن  -كذا، بٌنما فً كبلم األبمة 

المهم أن كثرة التقاسٌم هذه مٌزة،  -وأًٌضا ٌوجد علٌها اعتراضات كثٌرة  -قّسم المعلل إلى اقسام كثٌرة جًدا 

ا سببه أن وهذا االختبلؾ إلى التطبٌ ًٌ ق أو إلى األمور النظرٌة فً كتب المصطلح وهم ٌبحثون األمور نظر

بعض المإلفٌن والمختصرٌن لكتب األبمة لٌسوا بمحدثٌن بمعنى الكلمة، وقد ال ٌكونون من أبمة الحدٌث مثل 

أدت إلى هذا اإلمام الذهبً رحمه هللا من اختصاصه أو ُجل اهتمامه وكتبه فً الحدٌث، وهذه البحوث النظرٌة 

باإلضافة إلى عوامل أخرى فً العصور المتقدمة، تعرفون أنتم قضٌة دخول المقدمة المنطقٌة إلى كتب األصول 

ٌُعرؾ وهو  -والنزاع الذي صار بسببها ودخول علم المنطق إلى العلوم الشرعٌة لهذا تجد تعارٌفهم  الشخص 

ج علٌه بكلمة أو بحرؾ أو بشًء أو ٌ قال هذا الحد لٌس بجامع أو لٌس بمانع أو كذا أو كذا، حرج خابؾ أن تعرِّ

فَمال المتؤخر إلى التقنٌن وإلى التحدٌد وإلى فصل المصطلحات بعضها عن بعض فً أذهان الباحث وهذا من 

م، عصر التطبٌق، عصر  الناحٌة النظرٌة هذا هو الموضوع األول فً أبرز أوجه االختبلفات بٌن العصر المتقدِّ

 ٌن العصور المتؤخرة. الرواٌة، وب



نا ولٌس هذا موضوع جدال من  األمر الثانً ٌْ ال بد من التسلٌم بضرورة التجدٌد فً المصطلحات، شبنا أم أب

ٌجادل فٌه ٌكون قد بالػ فً معالجة الموضوع، تارة ٌكون األمر ضروري ألن الزمن ٌحكمه وتارة ٌكون 

ن فً الوقت الحاضر له مصطلح ال ٌمكن بؤي حال من الصطلح نفسه قد شاخ، أضرب لكم مثبًل: التخرٌج اآل

األحوال أن أفرض على المتؤخر اآلن المصطلح الذي كان سابًدا فً عصر األولٌن ألنه تؽٌر أصبًل مفهوم 

فه بخمس تعرٌفات بحسب  التخرٌج وتؽٌر عمل الباحث؛ ولهذا إذا جاء بعض الباحثٌن إلى موضوع التخرٌج ٌعرِّ

ٌصل إلى العصر الحاضر، هذا أمر ال بد منه. أضرب لكم مثال على قضٌة مهمة اآلن كل عصر مرَّ به حتى 

إذا قٌل لك الحدٌث واألثر، ماذا ٌراد بالحدٌث وماذا ٌراد باألثر؟ الحدٌث ٌراد به ما روي عن النبً صلى هللا 

لح الناس الٌوم كلهم علٌه وسلم واألثر ما هو؟ تجد الباحث ٌقول هذا فهرس لؤلحادٌث وهذا فهرس لآلثار، اصط

تقرًٌبا على أن الحدٌث ما رفع إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم واألثر ما كان موقوًفا على ؼٌره، ال تستطٌع أن 

تقول للباحث أو طالب الدراسات العلٌا إذا أتى برسالة ووضع فهارس كهذه عملك هذا خطؤ على التخرٌج ألن 

ستقر علٌه العمل وال ٌمكن أن ُنْلِؽٌه، تعرفون أنتم أن األبمة رحمهم هذا ٌخالؾ مصطلح األولٌن. فهذا مصطلح ا

هللا كانوا ٌطلقون على الجمٌع: عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وعن ؼٌره وعن التابعً؟مسمى الحدٌث، وإذا 

دٌث الجمٌع ٌطلقون علٌه مسمى ح -لئلمام أحمد ال تجد فٌه كلمة خبر، وإن وجدتها فقلٌل جًدا  العللقرأت 

والبعض كان ٌسمٌه خبر ولكن أكثر ما ٌطلقون علٌه مسمى الحدٌث وال ِذْكر لؤلثر عندهم، وكذا قال اإلمام 

 النووي رحمه هللا: كلها واحد ألن اآلثار من الرواٌة، أثرت الحدٌث أي روٌته تسمى آثار.

عندكم مثبًل كتاب الطحاوى شرح معانً اآلثا،ر ما معنى االثار هنا؟ كله الحدٌث المرفوع والموقوؾ وكذا قال 

وهذا الذي  -النووي رحمه هللا، وذكر أن فقهاء خراسان اصطلحوا على تسمٌة المرفوع حدًٌثا والموقوؾ أثًرا 

الحاضر، ومثله اآلن المرسل كما سؤذكر، لو قٌل اصطلح علٌه فقهاء خراسان صار هو السابد فٌما بعد إلى وقتنا 

المرسل ما هو؟ مباشرة ٌتبادر إلى الذهن هو ما رفعه التابعً إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم وال نستطٌع أن 

نقول للباحث هذا عملك خطؤ أو تخصٌصك هذا للمرسل بهذا المصطلح خطؤ، إًذا اختبلؾ المصطلحات أمر ال 

 ا هو األمر الثانً. بد من التسلٌم به هذ

: وهو المحك الذي من أجله طرحت الموضوع إلى جانب األمور األخرى، هل ٌصح أن نقول كما الثالث األمر

ٌقول المفروض أن نؤخذ كتاب من الكتب المإلفة فً العصر الحاضر وندّرس  -ٌقول بعض اإلخوان واألساتذة 

ختبلؾ أو أن هذا مخالؾ لما كان علٌه األبمة، ٌعنً الطبلب هذه المختصرات وال ننبه الطبلب إلى قضٌة اال

ٌقول درسوهم أو اطرحوا كتابا مختصًرا وال تتعرضوا لقضٌة االختبلفات، وهذا الكبلم ال أشك فً أن له وجه 

ل وهذه الكتب معتبرة وتتدرج بهم، تؤخذهم بتعرٌفات واضحة،  نظر، ألنه ٌقول ٌنبؽً أن ناخذ الدارسٌن أواًل بؤوَّ

له المنكر كذا وكذا وٌخالؾ المعلل وكذا وكذا. وهذه وجه نظر، لكن فً نظري وهللا أعلم أنً أمٌل إلى أقول 

لكن ما المانع من إعطابهم ما فً المصطلح والتنبٌه  -نعم قد ٌكون بعضهم مبتدأ  -الناحٌة الثانٌة، وهو الطبلب 

كذا ولكن هو عند األولٌن بؤوسع من كذا أو  أًٌضا إلى استخدام األول؟ أو نقول له هذا المصطلح كذا ومثاله

ٌستخدمه األولون بكذا وكذا، إذا قلت له المرسل ما سقط منه الصحابً أقول له لكن قد تجد فً كبلم األبمة أنه 

 ما سقط منه التابعً مع بقاء الصحابً.

 لماذا؟ لسببٌن: المتأخرٌن األولى أن ٌعطى الطالب استخدام االولٌن مع مصطلحاتلَم أمٌل إلى هذا الرأي؟ وأنه 

فً ذهنه على األقل، ؼاٌة ما  -: هو أنك ال بد أن تخبرهم، ألنه إن لم تخبرهم سٌقع هو فً التناقض السبب األول

ْله وقد ٌكون هذا لٌس بحمٌد فتدرسه سنوات ثم تاتً وتقول له لٌس األمر كما دّرستك وإنما  فً األمر أن تقول أجِّ

 مه األولون فً كذا وكذا. األمر كذا وكذا، وٌستخد



ارتباطنا باألول أو باآلخر ببل إشكال، نحن اآلن  -علم السنة  -أننا فً هذا العلم  -وهو المهم  - السبب الثانً

نؽرس فً أذهان الباحثٌن وفً عقول الطبلب ضرورة اإلهتمام بكتب األولٌن الذٌن تكلموا على األحادٌث 

هم ونإكد علٌها، وأنهم أبمة الفن وفً هذه الكتب تحتاج إلى أي شًء؟ والذٌن نشرح مصطلحاتهم ونؤخذ أقوال

تحتاج إلى فهم مصطلحاتهم هذا الباحث المحقق الذي َعلَّق على كلمة لبعض األبمة فقال فبلن لم ٌذكر خبًرا، 

متداول فً باحث علق علٌها تعلٌق قال: ال أدري ماذا ٌرٌد لكنه ٌحتمل أنه ٌرٌد كذا وكذا، مع أن هذا المصطلح 

التً  -وربما ؼًدا  -كبلم األبمة األولٌن وٌطرقونه بكثرة. وكذلك فً التدلٌس أذكر لكم بعض األمور بعد قلٌل 

توجب التبٌه على الباحثٌن والطبلب مع التدرٌس للمصطلح على االختبلؾ بٌن ما هو موجود وما هو عند 

 األولٌن.

بؽً أن ٌكون بؤسلوب مهذب مإدب، وأال ٌجرنا التنبٌه إلى بعض : أواًل التنبٌه ٌنهذا التنبٌه له ضوابطولكن 

ال تجرنا هذه إلى عبارات ربما تكون ؼٌر البقة فً  -المصطلحات التً ربما تكون بعٌدة عن استعمال األولٌن 

ما حق هإالء األبمة الذٌن اجتهدوا وكتبوا وألَّفُوا فً المصطلح، قد تقولون هل هذا موجود؟ نعم هذا موجود ورب

عبارات قاسٌة فً بعض كتب المصطلح، حتى قال بعضهم: هذه الكتب ال ٌنبؽً أن تدرس وال ٌنبؽً أن ٌقرا 

ة الفعل، فإذا أسرؾ الناس فً شًء  فٌها وٌنبؽً أن نذهب أواًل إلى كتب األبمة وكذا وكذا، وأحٌاًنا ٌسمونها َردَّ

بدعة  -دة ٌقولون البدعة تولّد بدعة مضادة ربما ٌؤتً من ٌسرؾ فً ضده وهكذا إذا ُطبِّق شًء خاطا فعا

الخوارج ولّدت بدعة اإلرجاء، ودٌن هللا دابًما الخٌر فً الوسط والتوسط، نحن ُنَنبِّه على ما فً كتب المصطلح 

ولكن ننبه بؤدٍب وباحترام لهإالء األبمة وبتقدٌر لهم وفً تدرٌس كتبهم، نحن استفدنا من هذه الكتب وتعبوا 

وال تظن أن األمر سهل بالنسبة لهم. لو تتبعنا كتاب الخطٌب رحمه هللا وهو علٌه مآخذ نعم لكن لو رحمهم هللا 

رأٌت تلخٌصه لكبلم األولٌن، جمعه للنصوص لرأٌَت عجًبا، جمعه للنصوص فً كل باب بما ٌناسبه، ٌؤخذ من 

واٌات كثٌرة جًدا ٌحاول أن كتب اإلمام أحمد وٌؤخذ من كتب ابن معٌن وٌؤخذ من كتب ابن المدٌنً وعنده ر

ٌجمع منها قواًل أو مصطلًحا أو قاعدة، فاجتهدوا رحمهم هللا وبذلوا ثم جاء الذٌن من بعدهم الذٌن اختصروا 

وشرحوا وتعقبوا وما إلى ذلك، هذه لها قٌمتها فً الوزن العلمً وٌنبؽً أن تبقى كذلك وال نسرؾ فً الجانب 

 الة فً قضٌة التنبٌه. اآلخر الذي هو جانب نقضها، هذه مس

المسالة الثانٌة وهً مسالة مهمة أنه ٌجدر بالباحث المتؤخر أن ٌكون تنبٌٌه من قبل أبمة آخرٌن ٌحسن هذا، 

لنضرب مثال على ذلك: أحٌاًنا ٌكون اإلمام نفسه قد كتب مختصًرا لكنه مشى علٌه ببعض التعارٌؾ أو بعض 

ٌُنبِّه ع لى اإلستخدام األول، أضرب لكم مثااًل مر بنا: المعضل، المعضل المصطلحات، ولكنه حٌن ٌكتب مطول 

هذا نحن ال نعرفه فً كتب المصطلح إال ما سقط منه اثنان، وابن حجر رحمه هللا هو الذي قال أنه ٌجب أن 

َكتٌكون على التوالً وكذا وكذا، لكن إذا قرأت فً  هو الذي نّبه على األبمة استخدموا المعضل فً ؼٌر  النُّ

لسقط، وأحٌاًنا ٌكون اإلسناد تاًما ولٌس فٌه شا مثله مثل السخاوي وابن رجب ٌنبهون إلى ما كان علٌه األولون ا

فً عصر النقض، فٌحسن بنا أن ننسبه إلى هإالء رحمهم هللا تعالى. وأًٌضا هذا لبٌان منزلتهم كل هذا فً التنبٌه 

ه، وكذلك بعض اإلخوان والدارسٌن ٌقول كثرة التنبٌة هذه الواقع واالختبلؾ إذا أراد المدرس أو الباحث أن ٌنبّ 

 ُتثقل على الطبلب وهذا ال إشكال فٌه.

وأنا أقول مما ٌنبؽً أن نقوم ببعض األعمال التً تساعد على تخفٌؾ الِعْبِء على الطالب المبتدئ، بؤي شًء 

ٌجمعها مسمى واحد وهو علوم ٌكون تخفٌؾ العبء؟ نحن اآلن عندنا عدد من المواد انفصلت كلها من أٌن؟ 

الحدٌث، عندنا مادة مثبًل التخرٌج أصبح علم مستقبًل، الجرح والتعدٌل، وهناك أوسع من الجرح والتعدٌل وهو 

غ من المصطلح أو ُتعَزل عن المصطلح،  دراسة األسانٌد، وعندنا مناهج المحدثٌن، هذه المواد ٌنبؽً أن ُتفرَّ

ٌُؤلَّؾ بعض الكتب خاصة فقط فً تقرٌب المصطلحات ألن أكثر طلبة العلم ٌهمهم المصطلحات. مثال ذلك أن  و



لَِع فٌه بعد التفتٌش على قادح وأشَرح له  تقول مثبل "المعلل" تعرٌفه كذا وكذا وكذا إسناًدا ظاهره الصحة، واطُّ

ح أن بمثال، قضٌة مثبًل المرشحات متى ٌترجح خطؤ هذا ومتى ٌترجح أن الصواب اإلرسال، ومتى ٌترج

الصواب الواسط وقضٌة منهج الفقهاء ومنهج الذٌن ٌكتفون بتصحٌح اإلسناد المفرد، هذه كلها ال أتعرض لها 

هنا، أٌن تكون فً أي مادة؟ فً مادة دراسة األسانٌد عندما أشرح له زٌادة الثقة أشرح له زٌادة الثقة بمثالها بؤن 

سانٌد زٌادة على البعض األخر، وأشرح له بمثال زٌادة كذا أقول زٌادة الثقة تؤتً فً بعض األلفاظ فً بعض األ

رواه فبلن عن فبلن فقط دون أن أتعرض لقضٌة اختبلؾ العلماء فً قبول زٌادة الثقة ومثله مباحث تعارض 

الوصل واإلرسال أو مصطلح تعارض الرفع والوقؾ، مثل اآلن الصحٌح لو أخذت بعض كتب المصطلح، بحث 

أن لم ٌكن أكثره ٌتعلق بصحٌح البخاري ومسلم، أٌن مكان هذا فً أي مادة؟ مناهج  الصحٌح جزء كبٌر منه

المحدثٌن، ولهذا أنتم تجدون اآلن الطالب ٌؤخذ الموضوع الواحد فً ثبلث مواد وربما بسبب أنه أُوِجَدت مواد، 

ا لم ٌتم الفصل بٌنها، وهناك أمور تدخل فً ذلك مثل ؼرٌب الحدٌث مثل المح ًٌ كم ومختلؾ الحدٌث، ولكن عمل

دخلت ودخلت ضوابطها رؼم أن فً المصطلح ال بؤس باإلقتصار على المصطلح تعرًٌفا، وحٌن إذ ال بؤس أن 

: علوم الحدٌث شامل لكل ما ٌتعلق هناك فرق بٌن مصطلح الحدٌث وعلوم الحدٌثأنبه الستخدامات األولٌن، 

ذا المصطلح وأدخل فٌه ما أهمله األولون وما اختلفوا فٌه بدراسة السنة أما مصطلح الحدٌث فماذا ٌرٌد األبمة به

 وما أهمله المتؤخرون من مصطلحات. 

عندنا نقطة فً موضوع بعد التنبٌة إذا قلنا ال بؤس أو ال بد من االختبلؾ بٌن المصطلحات أو وجود اختبلؾ 

نه فً علوم كثٌرة ، لو بٌن المصطلحات أو استحداث مصطلحات أو السٌر على مصطلحات جدٌدة هذا أمر وأظ

ٌُطلق على التقٌٌد وٌطلق  أخذتم مثبًل النسخ: نسخ ما هو فً عرؾ األولٌن أو المتؤخرٌن، فً عرؾ األولٌن أَعّم 

على التخصٌص ولكن جاء المتؤخرون فؤعطوها مسمٌات أخرى، وهذا كله ال بؤس به، لكن ننتبه لنقطة مهمة إذا 

نا تقٌٌد لهذا وهو أن نقول ال ٌنبؽً أن ٌكون التجدٌد بؤثر رجعً، ما قلنا ال بؤس باختبلؾ المصطلحات فعند

معنى أثر رجعً؟ كونه بؤثر رجعً ٌشتمل على ثبلث أمور: تفسٌر كبلم األبمة السابقٌن على أٌهما ٌكون على 

مام أو المصطلح المتقدم أم على المصطلح المتؤخر؟ ٌكون على المصطلح المتقدم، اذا أردت أن تعلّق على كبلم إ

ترٌد أن تفهم كبلم إمام ال نلتفت ألي شً ألن أولبك كتبوا ِوْفَق مصطلحاتهم، وهذا رأٌته من بعض األبمة 

ذكرحدًٌثا فقال حدٌث علً بن أبً طالب رضً  -المتؤخرٌن ومن بعض الباحثٌن أًٌضا، قال اإلمام أحمد مثبل 

حدٌث المرفوع للنبً صلى هللا علٌه وسلم لكن أحد كلمة حدٌث ماذا تعنً األن؟  -هللا عنه ذكره لبعض الرواة 

الباحثٌن المعاصرٌن وقع فً ذهنه أّن الحدٌث خاص بالرسول صلى هللا علٌه وسلم وقال لم أجد ما ذكره اإلمام 

أحمد، وإنما وجدت حدًٌثا موقوًفا لعلً أو وجدت كبلًما لعلً من قوله، بؤي شًء نفسر اآلن كبلم اإلمام؟ 

لً.لذلك ننبه على استقرار المصطلحات لذلك ٌنبه األبمة أحٌاًنا إلى مراد اإلمام، مثبًل ابن عبد بالمصطلح الحا

الهادي رحمه هللا مرَّ علٌه أن اإلمام أحمد رحمه هللا ذكر حدٌث عراك بن مالك رضً هللا عنه ورحمه عن 

نى كبلمه: هو حسن إال أنه مرسل، عابشة رضً هللا عنها عن استقبال القبلة، فقال اإلمام أحمد رحمه هللا بمع

بؤي شً ٌفسره؟ ٌقول هو مرسل ألن  -نفهم من كلمة مرسل أنه سقط اإلسناد، ٌحتاج المتؤخر اآلن إلى تفسٌره 

عراك بن مالك لم ٌسمع من عابشة رضً هللا عنها، إًذا فهذا التفسٌر ال ٌوافق ما نحن علٌه اآلن، ألن 

نه الصحابً رؼم أن بعض الباحثٌن ٌحب أن ٌلتزم بمصطلحات المعاصرٌن ٌسمون المرسل فٌما سقط م

 األولٌن. 

قالوا له لماذا أهل المدٌنة ال ٌوقِّتون فً المسح؟ فقال لهم فً ذلك أثر. نحن اآلن لو أردنا أن  -اإلمام أحمد سبل 

وكذا، وذكر أثًرا البن نفسر كبلمه باألثر ماذا ٌعنً؟ واحد من أبمة القرن السابع قال لعل اإلمام أحمد ٌرٌد كذا 

عمر، اإلمام أحمد ال ٌرٌد بكلمة أثر ما اصطلح علٌه، وإنما ٌرٌد حدٌث خزٌمة بن ثابت: سؤلُت رسول هللا صلى 

هللا علٌه وسلم قلت: "أأْمَسُح ٌوم؟ قال: نعم، قلت: وٌومٌن؟ قال: نعم، قلت: وثبلثة؟ قال: نعم، ولو استزدتُّه 



ا وهو الذي ٌحتج به أهل المدٌنة فتسمٌة اإلمام أحمد لهذا أثر أنا أفسره أو أفهمه لزادنً"، فاإلمام أحمد ذكر هذ

بناء على اصطبلح المتقدم، هناك أمران آخران مهمان فً قضٌة األثر الرجعً: إذا اصطلحنا على مصطلح فبل 

رار المصطلح أو على ما ٌسمى اآلن األثر الرجعً فمتى ٌطبق هذا؟ ٌطبق من حٌن استق هٌنبؽً أن ٌكون تطبٌق

 من حٌن االصطبلح.

 

 أسئلة

هناك من ٌقول أننا الٌمكن أن نعرؾ كبلم المتقدمٌن ونعرؾ مصطلحاتهم إال إذا تجاوزنا قضٌة المصطلح 

 ؟ -وتعرٌفه 

هذا الكبلم فٌه شًء من الصحة وهو أنه ال تضع فً ذهنك أن هذا التعرٌؾ أو المصطلح ال ٌستخدمه اإلمام 

مثبًل من كبلم األبمة ثبلث استعماالت للمصطلح الواحد، فقد ُتَفاَجْا ٌوًما أن اإلمام استخدمه فً حتى ولو جمعت 

 معنى رابع والسبب أن اإلمام المتقدم ٌمٌل إلى المعنى اكثر من مٌله إلى المصطلح وتحدٌد األلفاظ.

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل رب العالمٌن وأصلً وأسلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن، 

ٌّما بٌن استخدام  استكمااًل لموضوع درس األمس عن معالجة والنظر فً كثرة اإلختبلؾ فً المصطلحات وال س

لمصطلح ووصلت فً نهاٌة الدرس إلى األبمة رحمهم هللا تعالى فً عصر النقد وبٌن ما ٌحرره المإلفون فً ا

ال بؤس باإلصطبلح الجدٌد وال تستطٌع أن تحجر على الباحثٌن وعلى المنتسبٌن نه أنحن إذا قلنا  الرابع:األمر 

ألي فن من الفنون فً استحداث مصطلح أو فً تخصٌصه بشًء ما، وفً مقطع لم نقرأه من كبلم الذهبً 

ِػ ا ٌَ  ألداء. رحمه هللا تعالى فً موضوع ِص

حدثنا، أخبرنا، أنبؤنا هذه عند األولٌن. ذكر الذهبً هنا رحمه هللا تعالى أن : ثبالتحدٌ صٌػ التصرٌح معروؾ

المتؤخرٌن اصطلحوا على وضع، على تخصٌص كلمة "أنبؤنا" فً اإلجازة، نصَّ على هذا الذهبً وؼٌره، فإذا 

الى، ال نستطٌع اصطبلح لهم رحمهم هللا تع -قال المتؤخر فً القرن الخامس وما بعده "أنبؤنا فبلن" فهذه إجازة 

 أن نوقفه، ال نقول مثبًل أخطؤتم أو هذا ٌخالؾ عمل األولٌن اصطلحوا علٌه. 

نحن قلنا فً السابق، وقال الذهبً رحمه هللا إن "عن" اشتمل بالسماع وعدمه. لكن المتؤخرون  -ومثله "عن" 

ْوها، إذا قالوا فبلن عن فبلن عن فبلن فٌرٌدون بها إجازة عن إجازة، ٌع نً توالً كم؟ توالً إجازتٌن، هذا َخصَّ

اصطبلح لهم. وضربت لكم أمثلة أًٌضا بموضوع التخرٌج وكٌؾ نختلط علٌه اآلن وموضوع الحدٌث واألثر، 

ٌِّدولكن ٌعنً  -أو نحن نسلّم بهذا  -فاألمر األول ٌعنً  بدأت باألمر األول منها أو  هذا التسلٌم بثالثة أمور نق

ا من النصوص السابقة ٌر كبلم األبمةتفسبالشًء األول منها وهو  ، بدأت بهذا وقلت إننا إذا أردنا أن نعالج َنصَّ

. وضربت مثااًل لذلك بكلمة المصطلحات المتؤخرةفً كبلم األبمة فبل ٌصح أن نعالجه وفق مصطلحاتنا أو 

ً المسح فقال: إن اإلمام أحمد رحمه هللا حٌن قال أو سبل عن السبب فً كون أهل المدٌنة ال ٌرون التوقٌت ف

لهم فً ذلك أثًرا. فبعض األبمة ٌبحث عن هذا األثر ِوفق المصطلح الجدٌد، ٌبحث عن أثر عن بعض الصحابة، 

ٌَّن هذا األثر وأنه حدٌث، فهذا ٌوافق أيَّ المصطلحٌن؟  مع أن اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى فً جواب له آخر َع

 علٌه األولون وهو عدم التفرٌق. ٌوافق نعم ما اصطلح علٌه األولون ومشوا 



مثال آخر اخترته لكم باألمس وقلت سؤحضره. الترمذي رحمه هللا قال، قال هنا. قال علً بن المدٌنً: قال ٌحٌى 

بن سعٌد: قال شعبة: لم ٌسمع قتادة من أبً العالٌة إال ثبلثة أشٌاء: حدٌث عمر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

ر حتى تؽرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحدٌث ابن عباس عن النبً نهى عن الصبلة بعد العص

قال: "ال ٌنبؽً ألحد أن ٌقول: أنا خٌر من ٌونس بن متى" وحدٌث علً: "القضاة ثبلثة". -صلى هللا علٌه وسلم

على حدٌث علً  الشاهد هنا فً الكلمة األخٌرة، وحدٌث علً: "القضاة ثبلثة". الشٌخ أحمد شاكر رحمه هللا علَّقَ 

وسٌؤتً فً الترمذي. ما هو  ُبَرٌدةبقوله: حدٌث علً هذا لم أجده مع كثرة البحث عنه، ولكن فً معناه حدٌث 

 حدٌث برٌدة؟ 

أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: القضاة ثبلثة. إًذا أحمد شاكر رحمه هللا ماذا فهم من كبلم الترمذي فً حدٌث 

إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، ألنا نحن اصطلحنا على أن كلمة حدٌث تعنً ماذا؟ علً هذا؟ أنه حدٌث مرفوع 

تعنً ما كان مرفوًعا، وهذا هو الذي جعله وهللا أعلم ال ٌجد الحدٌث. لكن الحدٌث عن علً من قوله وهو 

القضاة ثبلثة" موجود فً سنن البٌهقً، أخرجه البٌهقً رحمه هللا تعالى فالحدٌث اآلن قول شعبة وحدٌث علً: "

لزم أن ٌكون حدًٌثا مرفوًعا ألن اصطبلح أو تخصٌص كلمة حدٌث وهذا ٌقع  ٌَ ال ٌصح أن تبحث عنه على أنه 

جون أو المحققون للكتب  كثٌر جًدا، ألن األولٌن ال ٌستخدمون حتى فً الموقوؾ   -كتب األولٌن  -فٌه المَخرِّ

أثر، نادًرا جًدا. فهنا نقول نحن ال بؤس باإلصطبلح، ال وفً المقطوع إال كلمة حدٌث، نادًرا ما ٌستخدمون 

ُنعارض من ٌضع مثبًل  فً آخر كتاب له فهرس األحادٌث، لكن حٌن ٌفسر كبلم األبمة نقول دقق فٌه إذ ٌحتمل 

 أن ٌرٌدون به ما هو موقوؾ.

نهم بن ُرَشٌد ومنهم مثال آخر ما ذكرته باألمس وهو فً التدلٌس: فً التدلٌس اختار جماعة من المتؤخرٌن، م

العبلبً ومنهم ابن حجر. العبلبً فً تعرٌفه للتدلٌس اختاروا تخصٌص التدلٌس بصورة واحدة، اختاروا 

ٌُشترط فً  تخصٌص التدلٌس بؤي شًء؟ بؤنه رواٌة الراوي عمن سمع منه حدًٌثا لم ٌسمعه منه، إًذا ماذا 

ٌعنً العراقً رحمه هللا  -درس سابق أن كبلم األولٌن التدلٌس؟ أن ٌكون الراوي قد سمع من شٌخه. مر بنا فً 

تعالى تعقب هذا الكبلم، هذا موجود فً استعمال بعض األبمة لكن تعقبه العراقً بؤن جمهور األبمة على عدم 

تخصٌص التدلٌس بهذا وأنهم ٌطلقون التدلٌس على رواٌة الراوي عن شٌخ قد عاصره ولو لم ٌسمعه منه. إًذا 

 ٌحتملتدلٌس فً كبلم األولٌن، بؤي شًء تفسره؟ ال تفسره مباشرة بكبلم من؟ بكبلم المعاصرٌن. كلما جاءك ال

أن ٌكون وفق كبلم المعاصرٌن ألنهم استخدموه فٌه ٌعنً المتؤخرٌن ال أقول المعاصرٌن ألنه أًٌضا اختاره 

 نه وبٌن اإلرسال الخفً.جماعة من األبمة واختاروه أو أكثرهم اختاره ألنه قال ٌفرق بهذا اإلختٌار بٌ

فعندنا إرسال جلً وعندنا إرسال خفً وعندنا تدلٌس فنفرق بٌن المصطلحات، اللهم إال ابن حجر رحمه هللا ذكر 

أن ٌعنً حتى استخدام األولٌن على هذا وٌعنً فً كبلمه شًء. المقصود أننا إذا جاءنا من كبلم األولٌن وقع 

ولٌن ٌفسره على كبلم المتؤخرٌن وهذا هو الذي نقول ال، هذا ما ٌصلح. بعض الباحثٌن فً هذا صار فً كبلم األ

ًال  -نحن وافقنا على أنكم لكم اختٌاركم، اصطلحوا على هذا  رواٌة الراوي عمن عاصره ولم ٌسمع منه ال  تسمِّ

 ق اختٌارهم.تسمٌها أنت تدلٌس. ُخصَّ التدلٌس بهذا فً أحكامك لكن فً كبلم األولٌن ال ٌصح إال أن نفسره وف

هذا مثال: باحث مر به حدٌث ٌروٌه هشام بن حسان عن محمد بن المنكدر عن جابر. حدٌث فقال أبو حاتم 

ٌعنً ٌروٌه بهذا اإلسناد وإن كنت أنا نسٌت فهو حدٌث "المعونة تؤتً على قدر المإونة" وهو  -رحمه هللا تعالى 

م ٌرِو هذا الحدٌث، ٌقول: لم ٌرِو هذا الحدٌث عن محمد حدٌث منكر فقال أبو حاتم رحمه هللا: أخشى أن ٌكون ل

ونحوه، أخشى أن ٌكون  -ضرب مثااًل بإسماعٌل بن مسلم  -بن المنكدر إال الضعفاء مثل إسماعٌل بن مسلم 

هشام بن حسان دلسه عن محمد بن المنكدر، هذه عبارة من؟ عبارة أبً حاتم. لو أردنا أن نطبق علٌه اصطبلح 

ى هذا أن هشام بن حسان قد سمع ممن؟ من محمد بن المنكدر ألن شرط المتؤخرٌن فً التدلٌس ما المتؤخر فمعن



. أحد الباحثٌن ٌعنً ارتبك فً هذا األمر وقال لً: هشام بن حسان ما رأٌت له رواٌة عن محمد بن السماعهو؟ 

. إًذا هذا الباحث اآلن راح ٌبحث عن ٌروي عنه، فكٌؾ اآلن ٌقول أبو حاتم إنه دلَّسه ذكر الُمزنً أنهالمنكدر، ما 

ٌُشكل أبًدا. هشام بن حسان قد عاصر  مفهوم التدلٌس وفق أي مصطلح؟ المتؤخر، أما على اصطبلح األولٌن ما 

من؟ محمد بن المنكدر ولكنه لم ٌسمع منه ودلس هذا الحدٌث وقد جاءت رواٌة أخرى تبٌن أن هشام بن حسان 

على  -ِبِذكر إسماعٌل عن محمد بن المنكدر وأنه فً الرواٌة األولى قد دلس  ٌروٌه عن إسماعٌل بن مسلم ٌعنً

، المهم أن هشام بن حسان ال ٌصح أن نثبت له إسقاط لمن قبلهكبلم أبً حاتم أنه قد دلس وٌحتمل أن ٌكون 

 سماًعا ِمن َمن؟ من محمد بن المنكدر، بناًء على تفسٌر التدلٌس وفق المتؤخر.

صلى ٌمر بكم فً الذٌن درسوا بالكلٌة، حدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده عن النبً  - مثله حدٌث مر بنا

: "أٌما امرأة نكحت على ِعَدٍة أو عطاء.." وفً آخره ".. وأحق ما أُكِرم الرجل علٌه ابنته أو هللا علٌه و سلم

الى قالوا إنه ٌدلس عن من؟ أخته". هذا الحدٌث ٌروٌه ابن جرٌج عن عمرو بن شعٌب والعلماء رحمهم هللا تع

 عن عمرو بن شعٌب. 

ٌَُصرح   بالتحدٌثفؤحد اإلخوان ٌقول فً نقده لهذا الحدٌث: ابن جرٌج فً جمٌع الرواٌات التً وقفت علٌها لم 

وإنما قال بؤي شًء؟ بـ عن. هو أصبًل هذا الباحث لم ٌبحث عن رواٌة ابن جرٌج عن عمرو لعله ٌقؾ علٌها 

بالتحدٌث؛ هو ٌقول تتبعته فً السنن وكذا فلم أقؾ، لماذا؟ ألن التدلٌس فً ذهنه ما هو؟ ٌدلس عمن  بالتصرٌح

سمع منه، فإذا رجعت إلى كبلم األبمة  ٌقول البخاري: ابن جرٌج لم ٌسمع من عمرو بن شعٌب، إًذا التدلٌس ما 

ة الراوي عمن عاصره ولو لم ٌسمع هو اآلن؟ على اإلصطبلح المتقدم الذي سار علٌه األولون وهو أنه رواٌ

 منه. إًذا هذا تقٌٌد مهم جًدا وربما  أعود إلٌه ألن له ارتباًطا بموضوع أهم، فً النهاٌة أعود إلٌه.

. النقطة الثانٌة وهً أعلى التفسٌروهً  هذه األولىإًذا قلنا أنه ال بؤس باصطبلح جدٌد نقٌدها بثبلثة أشٌاء، 

إذا مر بالباحث، ومر بالقارئ  -لها الباحث. اآلن إذا مر بك  ٌنتبهقطة مهمة ٌعنً وهذه ن المحاسبةدرجة منها، 

استخدام إلمام لمصطلح وهذا المصطلح نحن حفظنا ورجحه المتؤخرون على صفة ما، إذا استخدمه األول على 

ٌُبلم فً ذلك أو ال ٌبلم؟  ومع هذا ٌعنً رأٌت ال ٌبلم أبًدا، لومه هذا شًء ؼرٌب  قطًعاؼٌر ما اصطلحنا علٌه، 

نحن  -هذا ما ٌصلح أبًدا ألن األول هذا الكبلم  بعض الباحثٌن وبعض األبمة ٌحاسب األول على أي شًء؟

ندرس اصطبلح من؟ من الذي ٌصطلح؟ هم األبمة فً عصرهم، إذا كنا نقول للمتؤخر ال بؤس أن تصطلح فمن 

علٌنا أن نسٌر معه وُنَعدل تفسٌر المصطلحات وفق باب أولى أن المتقدم ال ٌبلم فً اصطبلحه مهما استخدم، 

 استخدامه هو. 

مثال ذلك أن أبا داود رحمه هللا تعالى  أخرج فً سننه عن عمرو بن شعٌب عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

أخرج حدًٌثا بهذه الطرٌقة، ٌعنً أخرجه عن عمرو بن شعٌب عن من؟ لٌس بٌن عمرو بن شعٌب وبٌن النبً 

علٌه وسلم أحًدا. نقل ابن حجر رحمه هللا عن أحد ُشراح البخاري َتَعقَُّبه على من؟ على أبً داود فً صلى هللا 

 إخراجه هذا الحدٌث فً المراسٌل، ما وجه الَتَعقُّب؟

عمرو بن شعٌب ٌروٌه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، وهذا المتعقب ٌتعقب أبا داود ألنه أخرجه فً المراسٌل، 

ؾ المرسل بؤي شًء  لماذا؟ نعم، بؤي شًء نحن عرفناه اآلن؟ نحن نعّرفه  -هو ٌقول: لٌس بتابعً. ونحن ُنَعرِّ

بؤنه ما سقط منه الصحابً أو ما قال فٌه التابعً: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، لكن هذه المحاكمة تمت 

 ِوفق أي شًء؟ وفق اصطبلح المتؤخر. 



كر جوابٌن واحد منهما ال ٌصلح ألنه وإن َصلُح مع عمرو ال ٌصلح مع ابن حجر رحمه هللا أجاب بجواب، ذ

ؼٌره، أجاب بجواب ألن عمرو بن شعٌب قد أدرك صؽار الصحابة فإًذا هذا تتوٌج لئلعتراض ولٌس دفًعا له، 

لكن أجاب بجواب ثاٍن وهو قوله إن المتقدمٌن ال ٌخصون المرسل بؤي شًء؟ بما أرسله من؟ التابعً، فالمرسل 

 فً أي مكان. سقطعندهم ما فٌه 

ٌعنً البساطة واستخدام مصطلحات ٌنوب بعضها  -نعود إلى التدلٌس وما مر بنا أن األبمة رحمهم هللا تعالى 

عن بعض وبعضها أعم من بعض. اآلن التدلٌس رواٌة الراوي عمن سمع منه ال إشكال فً هذا، هذا باإلجماع 

هذه كلمته،  -بن ُمقِسم  مؽٌرةجلً رحمه هللا تعالى ٌقول فٌها فً ترجمة داخل فً التدلٌس. انظر اآلن كلمة للع

فإذا ُوقَِّؾ قال حدثنا إبراهٌم" ما معنى وقؾ؟ هذه  -ٌعنً عن إبراهٌم النخعً  -ٌقول: "ٌرسل عن إبراهٌم 

حدثنا ، ما معنى وقؾ؟ طولب بؤي شًء؟ طولب بالتصرٌح. فمراد العجلً أن مؽٌرة ما ٌقول مضىذكرتها فٌما 

 من إبراهٌم ٌقول فٌه حدثنا عن إبراهٌم.  هإبراهٌم فإذا سؤلوه سؤلوه التصرٌح بالسماع، ما سمع

ما أرسله عنه ماذا ٌسمى باإلجماع؟ ما رواه  ااآلن معروؾ أن مؽٌرة سمع من إبراهٌم، إذً  -الباحث المتؤخر هذا 

لٌس، ألنه اآلن سمع من إبراهٌم هو عنه بواسطة وأسقط الواسطة وهو قد سمع منه ماذا ٌسمى؟ ٌسمى تد

ٌقول أبو داود سمع من  -معروؾ من شٌوخه إبراهٌم سمع منه شًٌبا كثًٌرا، ولكنه سمع من أصحاب إبراهٌم 

إن كان قد سمع صرح وإن لم  -إذا طولب بالتصرٌح  -فتارة ٌسقطهم، فإذا ُوقِّؾ  -عشرٌن من أصحاب ابراهٌم 

 ه. ٌكن ٌسمع صرح باسم الذي سمعه من

جاء باحث لما وقؾ على كلمة العجلً هذه فقال كلمة ٌعنً ثقٌلة قلٌبًل وهذا الذي من أجله تكلمت فً هذا 

الموضوع، قال قول العجلً أرسل عن إبراهٌم لٌس بدقٌق ألن صنٌع مؽٌرة هذا تدلٌس، اسمه ما هو؟ ٌقول: 

، وهذا ال ٌصح هذا أبًدا نحن نتفق معك على تدلٌس. إًذا هو اآلن ٌحاكم من؟ العجلً فً تسمٌته التدلٌس إرسااًل 

أنه تدلٌس ولكن ال مانع من تسمٌته إرسااًل، ال مانع، فالتدلٌس نوع من اإلرسال إال أنه إرسال خاص تعمد فٌه 

 اإلسقاط.

نعود إلى ابن حجر رحمه هللا تعالى فً مثال ذكره الحافظ بن حجر أو وقؾ عنده فً محاسبة األبمة، وأنا أذكر  

ا فقط، عندما أقول مثبًل َنحَذر من محاسبة األبمة  عدد ًٌ من األمثلة لٌرسخ الشًء وألجل أن ال ٌكون كبلمنا نظر

على المصطلحات ألنه قد وقع، ٌقع من بعض من الباحثٌن أو حتى من بعض األبمة. مثال ذلك ابن حجر رحمه 

الصبلح نقل عن أبً داود مثااًل للمنكر، ما هو  هللا فً كبلمه على المنكر َنَقل أو أقول َنْقل البن الصبلح، ابن

وسلم كان  هللا علٌههذا المثال؟ المثال ٌروٌه همام بن ٌحً عن ابن جرٌج عن الزهري عن أنس أن النبً صلى 

 إذا دخل الخبلء وضع خاتمه فقال أبو داود هذا حدٌث منكر. 

اب الزهري رحمه هللا جماعة من أصحاب هذا حدٌث منكر، لَم هو منكر؟ سؤشرح لكم األمر، ببساطة أن أصح

الزهري الكبار، جماعة من أصحاب ابن جرٌج ٌروونه عن زٌاد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبً صلى 

هللا علٌه وسلم اتخذ خاتًما من َوِرق ثم ألقاه، إًذا اإللقاء فً أي شًء؟ فً اتخاذ الخاتم الَوِرق ولٌس فً وضع 

 وهكذا رواه دقٌق وأصحاب الزهري. الخاتم عند دخول الخبلء، 

فاستنكر أبو داود رواٌة من؟ رواٌة همام، اآلن همام ثقة هذا أو قد ٌخطا، وابن جرٌج ثقة، والزهري ثقة، 

على تعرٌؾ المتؤخرٌن للمنكر، ما هو المنكر؟ ما تفرد به ضعٌؾ أو من ال  -وأنس صحابً رضً هللا عنه 

 ارة. ٌُحتمل تفرده فإن خالؾ فهو أشد للنك



ونحن قلنا إن المتقدم ٌستخدم  المنكر فً أي شًء أًٌضا؟ فً الشاذ، ٌعنً فً تفرد من؟ الثقة سواء خالؾ أو لم 

 -ٌقول ابن حجر  -ٌخالؾ. فابن حجر رحمه هللا ٌقول إن النسابً وصؾ حدٌث همام بؤنه ؼٌر محصور وكلمته 

ع، وهذا الكبلم لٌس هناك أولى وال ؼٌر أولى، كلمة أولى من كلمة من؟ أبً داود ألن هماًما ثقة وكذا راح ٌسم

فقط اختبلؾ فً التعبٌر هذا قال إنه ؼٌر محصور وهذا قال إنه منكر. هو  - أبً داودالنسابً موافقة لكلمة من؟ 

الذي ٌحاكم أبا داود أو الذي حاكم ابن حجر أبا داود علٌه بناًء على أي تعرٌؾ؟ بناًء على تعرٌؾ  -فاآلن المنكر 

 متؤخر، وأما األولون فكثٌر عندهم استخدام المنكر فً تفردات الثقات.

بل نتهٌب ونحاول أن نفسره وإن كان فً  ال نحاكم المتقدم على اصطالح متأخروهو أنه  هذه النقطة الثانٌة

 كبلمه ما ٌخالؾ ما نحن اصطلحنا علٌه. هذا أمر ضروري جًدا.

فً قضٌة أن ال ٌكون بؤثر رجعً وهً مهمة كذلك. نضع قاعدة أو ضابط، المصطلح المتؤخر إذا  األمر الثالث

خالؾ قاعدة أو إذا خالؾ شًٌبا ٌتعلق بدراسة األسانٌد والحكم على الحدٌث فبل نقول ال مشاحة فً اإلصطبلح. 

وجد مصطلح جدٌد ٌوافق ماذا؟ المتؤخر بؤحد أمرٌن إما أن ٌؽٌر هذا المصطلح وإما أن ٌ سٌطالبألن هذا ٌعنً 

 القاعدة التً خالؾ فٌها المصطلح أو المصطلح خالفها.

مثال ذلك، مثال مر بنا وهو فً المنكر أًٌضا فً تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح مر بنا، ما هو تعرٌؾ الحدٌث 

 الصحٌح؟ أن ٌروٌه عدل ضابط بسند وال ٌكون شاًذا وال معلبًل.

ا هو الشذوذ؟ فٌما نعرفه أو فً كثٌر من كتب المصطلح ٌرددون هذا، اختاروا أو كلنا نعرؾ م -اآلن المتؤخر 

ما ذكره الشافعً وهو أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وما هو المعلل؟ أًٌضا إسناد ظاهره الصحة وقدح فٌه، 

 إًذا هو بمعنى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. 

بمة رحمهم هللا تعالى كما مر بنا أكثر من مرة تخطبة الراوي أحٌاًنا وإن عندنا، عند األ -إًذا هذا شاذ وهذا معلل 

كان ثقة ولو لم ٌخالؾ أو صدوًقا ولو لم ٌخالؾ، إًذا نحن نقول اصطبلحكم فً تعرٌؾ الشاذ واصطبلحكم فً 

ًء فً تعرٌؾ المنكر، بم عرفوا المنكر؟ بؤنه تفرد الضعٌؾ سواء خالؾ أو لم ٌخالؾ. إًذا نحن نقول بقً ش

كبلم األبمة مصطلحاتكم هذه لم َتِؾ به. فإذا طبقنا تعرٌؾ الحدٌث الصحٌح نجد أن هذه المصطلحات أََخلَّْت 

 بشًء ٌتعلق بدراسة األسانٌد وهذا ما ٌصح التسامح فٌه.

ٌُراجع، ٌقولون  -اآلن سؤذكر لكم كٌؾ خرجوا من هذا  خرجوا من هذا اإلشكال بشًء ؼرٌب، وهذا اآلن بدأ 

ٌُطلقون النكارة على التفرد وإن كان الحدٌث صحٌح، لماذا؟ ألنهم هم اصطلحوا رحمهم هللا تعالى على أن األ بمة 

. نحن نقول هذا ه الضعٌؾالمنكر ما هو؟ المنكر الذي هو فً قسم الضعٌؾ، ما تفرد به من؟ ما تفرد ب

ل المصطلح وإما أن ٌوجد مصطلح جدٌد ٌُعدَّ لما تفرد فٌه من؟ ٌدخل فً قسم  المصطلح ؼٌر كاٍؾ، فإما أن 

 الضعٌؾ لما تفرد فٌه الثقة ولو لم ٌخالؾ.

هذه قضٌة مهمة جًدا وهً أن بعض المصطلحات لٌست مصطلح فقط وإنما ٌنبنً علٌها ماذا؟  فالخالصة هنا

قلب مثبًل تعرٌؾ الصحٌح هو كذا أو تعرٌؾ المقلوب هو كذا. المقلوب ما ان -ٌعنً مثبًل عندما تقول تعرٌؾ 

على أحد رواته، هل ٌنبنً على هذا حكم أو ما ٌنبنً علٌه؟ مصطلح فقط. عندما نقول المدَرج ما أُدخل فً متن 

الحدٌث ولٌس منه، هذا نسمٌه مصطلح. لكن بعض المصطلحات مبنً علٌها حكم ٌتعلق بدراسة األسانٌد. فكل 

إذا خالؾ استخدام األولٌن فبل بد إما من تعدٌله  -هذه قاعدة، هذه التً أرٌدها  -مصطلح ٌتعلق بدراسة األسانٌد 

أو إٌجاد مصطلح جدٌد ٌفً بما علٌه األولون. وهذه نقطة مهمة فً مسؤلة االصطبلح المتؤخر وِصلَته 

باالستخدام المتقدم. ما أدري إن كان فٌها شًء هذه أو بالنسبة للمثال الذي أقصده اآلن هو قضٌة أكثر ما تدور 



الثقات هذه، تعرفون أنتم اآلن فٌها عدد من البحوث وفٌها عدد من التنبٌهات من بعض فً قضٌة تفردات 

الباحثٌن، بسبب أنك لو تقرأ كتب المصطلح المختصرة ما تجد فٌها شًء ِذكر لهذه القضٌة، ألنهم الشاذ عرفوه 

ٌُدخلها، فبقٌت دون مصطلح.  ٌُدخلها، المنكر عرفوه بتعرٌؾ أًٌضا ال   بتعرٌؾ ال 

هم من أراد أن ٌردها إلى كتب المصطلح فقال إن المنكر الذي ٌعنونه فً تفردات الثقات لٌس من قسم ماذا؟ فمن

لٌس من قسم الضعٌؾ. فٌقولون ٌطلق التفرد على تفردات الثقات وٌرٌدون بها مجرد ذكر التفرد وإن كان 

مام إذا قال عن حدٌث منكر ٌرٌد الحدٌث صحٌح، واألولى رد ما فً كتب المصطلح إلى اإلستخدام األول، اإل

أنه منكر ضعٌؾ ولو كان المتفرد به ثقة، وكوننا اصطلحنا على تعرٌؾ للمنكر ال ٌعنً هذا مراجعة قواعد 

األولٌن أو محاولة تفسٌرها، ٌعنً هذا الذي نقول إذا كان المصطلح ٌتضمن قاعدة، ٌتضمن تطبًٌقا، إذا خالؾ 

 االصطبلح.األولٌن ال ٌصح كلمة ال مشاحة فً 

هذا أمر مهم، وربما له أمثلة أًٌضا فً التدلٌس أًٌضا لكن ال أطٌل بها، وله أمثلة أًٌضا فً ٌعنً مسابل أخرى 

ٌَُمثل له، األول: مر بنا قضٌة المضطرب، المضطرب ما هو عند المصطلح؟ هو له أوجه مختلفة ولم  ٌمكن 

ٌُِعلون الحدٌ ث بؤي شًء؟ باإلضطراب وإن أمكن الترجٌح، بل ٌترجح بعضها على بعض، لكن نجد األولٌن 

ٌَُعدل زٌادة كلمة ولم ٌترجح  اً األول أحٌاًنا ٌرجح ثم ٌقول فً الحدٌث اضطراب، إذ مصطلحهم هذا ال بد إما أن 

وإما أن نوجد مصطلح لما وقع فٌه اضطراب وأمكن الترجٌح ونسمٌه أًٌضا مضطرب، وهذا أًٌضا من التعقب 

 المضطرب. مثلً على كبلم األولٌن ف

مثال أٌضا ٌتعلق باألمر الذي قبل هذا وهو أن أحد الباحثٌن نقل كبلم للدارقطنً فً وصفه حدٌث باالضطراب، 

وإن كنت أنا نسٌت ٌنقل عن ابن حجر رحمه هللا أنه ٌقول وصؾ الدارقطنً باالضطراب ؼٌر جٌد ألنه أمكن 

قلها عن ابن حجر هذه ٌعنً َمرت بً. فإًذا قوله لٌس بجٌد بعدٌن نسٌت هذه الكلمة من الباحث أو ٌن -الترجٌح، 

فً وصؾ كبلم الدارقطنً بناء على أي شًء حاكمه هو؟ على استحداث كلمة أو الزٌادة فً تعرٌؾ 

المضطرب وهو أنه مروي على أوجه ولم ٌمكن الترجٌح، فوصؾ أو تعقب كبلم الدارقطنً، مع أن الدارقطنً 

 وال نتعقبه بشًء. رحمه هللا هو الذي ٌصطلح 

هذه ثبلث تقٌٌدات، إذا قٌل لك ال مشاحة فً االصطبلح، أنا ذكرت لكم أن االصطبلح ال ٌمكن تؽٌٌره، نصطلح 

نحن على شًء ال بؤس بذلك، ال بؤس بذلك ولكن فً موضوع مهم وهو صلتنا باألولٌن ٌلزمنا أن نقٌد المصطلح 

األمر  : محاسبة األولٌن،األمر الثانً: التفسٌر، األمر األول: مورنقٌد قولنا ال مشاحة فً االصطالح بثالثة أأو 

أن المصطلح متى خالؾ قاعدة سار علٌها  -هذا مهم جًدا فً العمل فً دراسة األسانٌد  -ث ما هو؟ الذي هو الثال

 صطبلح.األولون فبل بد إما من تعدٌله أو إٌجاد مصطلح جدٌد أو ال بد من التصرؾ. ال ٌقال ال مشاحة فً اال

مثال طرٌؾ خفٌؾ ٌعنً أذكره ألهمٌته ٌمكن أشرت إلٌه فً مناسبة سابقة وهو قضٌة الحسن لؽٌره، الحسن 

وإن كان  -لؽٌره هذا، نحن ال نجد فً كبلم األولٌن كلمة أو هذا حدٌث حسن لؽٌره. اصطلح المتؤخرون على 

أقسام الحسن الذي هو الحسن لؽٌره، وهو لكن اصطلحوا على إٌجاد قسم من  -ٌقولون ٌعنً هو أصله للترمذي 

 أصل الحدٌث الحسن ما هو؟ أصله حدٌث ضعٌؾ.

إًذا أدخلوا الحسن أو أوجدوا القسم هذا الرابع من أقسام الحسن، هم أدخلوه فً قسم المقبول، المقبول عندهم كم 

ثم ٌقولون والمقبول  قسم؟ تعرفون هذا فً الكتب: صحٌح لذاته، صحٌح لؽٌره، حسن لذاته، حسن لؽٌره. طٌب

هو ما ٌجب العمل به عند من؟ ٌقولون عند الجمهور، كل هذا على العٌن والرأس، لكن نبلحظ أن الحسن لؽٌره 

فً الحكم هنا خالؾ ما  -الحظ معً  -نحن نقول هذا مصطلح جدٌد إذا خالؾ ما علٌه األولون، هنا فً الحكم  -



ه ضعٌؾ، إًذا الحكم اآلن نطبق ما علٌه األولون أو أطبق علٌه ما علٌه األولون، األولون ٌسمونه ماذا؟ ٌسمون

وهذا ٌنبؽً أن أنبه له ٌا إخوة، ٌعنً ال  -علٌه المصطلح المتؤخر؟ ولهذا نّبه بعض األبمة إلى أن الحسن لؽٌره 

ننا ما ٌجب العمل به، ال ٌجوز وإن ذكر هذا فً كتب المصطلح أل اعتضدٌجب العمل به، الحدٌث الضعٌؾ إذا 

نحن نقول األولون رحمهم هللا تعالى لٌس عندهم هذا حسن، أنتم اصطلحتم على تسمٌته بالحسن وال مشاحة لكن 

العبرة بالمعانً، فالحدٌث الحسن لؽٌره إنما هو ضعٌؾ، ال ٌزال ضعًٌفا. تسمٌته بالحسن هذا من زٌادة التقسٌم 

وذكر شروطه، الناس عٌال علٌه فً بٌان  لؽٌره ولهذا ابن حجر رحمه هللا مع أنه من أحسن من قرر الحسن

 -ابن القطان الفاسً  -الحسن لؽٌره مع هذا لما جاء إلى حكم االحتجاج به، ماذا قال؟ نقل عن ابن القطان كلمة 

 -ٌعنً ذكر شروط، إذا وافق ظاهر القرآن أو كذا  -وهو أن مثل هذا ٌجوز، قال ٌجوز االحتجاج به إذا وافق 

ضابل األعمال، فإًذا فّرق بٌن ٌجب وبٌن ٌجوز العمل به، فؤنت ٌجوز لك أن تعمل به لكن من حتى قال فً ف

 ترك العمل به ال نقول له آثم أو تركت العمل بشًء واجب. 

العبرة بؤي شًء؟ بالمصطلح فمثل هذا ٌجري على قضٌة المصطلح إذا خالؾ قاعدة أو عمل علٌه األولون،  اإذً  

المصطلحات ال ٌنبؽً أن تؽٌر من األحكام شًٌبا، ال ٌنبؽً أن تؽٌر من الواقع شًٌبا، وهذا أو بما كان سابًقا، و

كثٌر فهو ٌعنً ٌجري فً أمور كثٌرة ٌعنً مثله المتواتر، المتواتر نحن نعرؾ حكم منكر المتواتر لكن ال ٌصح 

د األولٌن ما هو؟ مجرد التتابع فبل أن نطبق حكم منكر المتواتر على ما سماه األولون، ألننا عرفنا أن التواتر عن

ٌصح إذا جاء الطحاوي ووصؾ حدًٌثا بؤنه متواتر أقول من خالفه حكمه هو حكم منكر المتواتر المعروؾ الذي 

 الذي فً كتب األصول ألن هذا المصطلح ٌختلؾ عن هذا المصطلح. -فً الكتب 

وهً تعالج كلها، تعالج قضٌة ال مشاحة فً إًذا أمور تجري كثٌرة فً مسؤلة الحكم هذه قضٌة وثبلثة أمور 

ٌَّداالصطبلح، فهذه الكلمة، كلمة ال مشاحة فً اإلصطبلح صحٌحة إلى حد ما ولكن   بهذه القٌود. ُتق

عندنا موضوعان نتكلم علٌهما هما أمران األمر الخامس واألمر السادس، األمر السادس هذا طوٌل سؤإجله إلى 

الؽد إن شاء هللا تعالى وهو ٌتعلق بؤمثلة المصطلح وال بد لً من كلمة حولها إن شاء هللا تعالى ٌعنً فٌها بعض 

وهو جرى فٌه بحث عند  األمر الخامسنبقى فً  التوضٌح للتمثٌل أو لمطابقة المثال للمصطلح، لكن قبل ذلك

الطبلب أو كثٌر ما سؤل عنه الطبلب وهو قضٌة تساهم أًٌضا فً تقرٌب المصطلح، تساهم فً تقرٌب المصطلح 

 وتٌسٌره على الطبلب وتٌسٌر فهمه أًٌضا.

التنوع  اههنا عندنا قاعدة أو ضابط، نحن نقول مصطلحات أهل الحدٌث وما ٌنشر فً كتب المصطلح ظاهر

ما الذي بٌنها؟ تداخل، تداخل كبٌر فً المصطلحات وال بؤس بذلك ٌعنً ال  -واالختبلؾ وأما حقٌقتها فبٌنها 

 إشكال فً ذلك، سؤضرب لكم بعض األمثلة:

اآلن مر بنا المدرج، المدرج ما هو؟ من أهم المدرج إدخال كلمة أو جملة أو عبارة فً حدٌث رسول هللا صلى 

لم ولٌست منه، طٌب هذا المدرج، سمٌنا هذه اللفظة مدرجة، من أٌن عرفنا أنها مدرجة؟  مر بنا أن هللا علٌه وس

شخص أتى بهذه اللفظة مرفوعة إلى النبً صلى هللا علٌه  اهذا مبنً على أي شًء؟ ؼلبة الظن والقرابن، إذً 

اآلن هو ثقة خالؾ من؟ خالؾ  اإذً وسلم وبقٌة أقرانه ماذا فعلوا بها؟ جعلوها من كبلم الصحابً أو التابعً، 

 شاذ.ؼٌره، ماذا ٌسمى حدٌث الثقة إذا خالؾ ؼٌره وحكمنا علٌه بالخطؤ؟ 

ٌِّر فٌه هذه الكلمة إسناد ظاهره تبٌن بعد  المعلل ما هو؟ إسناد ظاهره الصحة، أنت لو أخذت هذا اإلسناد الذي ُؼ

د التفتٌش أن هذه الكلمة فٌها علة قادحة، إذن هو ُمدَرج وه و معلل، وهو على كبلم األولٌن أًٌضا كذلك َتَفرُّ



شخص بها وخالؾ ؼٌره، إذن هً منكرة وال إشكال فً ذلك. هذه أربع مصطلحات تطلق على كلمة، طٌب تابع 

 .مصطلح خامس ٌطلق علٌها أًٌضا -معً ٌعنً 

ح أن تكون أن تدخل تحت ما هً زٌادة الثقة؟ هً كلمة زادها بعض الرواة ولم ٌذكرها البعض اآلخر، إًذا ٌص

مصطلح زٌادة الثقة وال إشكال، إًذا هً مدرجة، وهً زٌادة ثقة، وهً معللة إذا رّجحنا خطؤها، وهً شاذة إذا 

هذه  - المتؤخرٌنكما ٌقولون هذه الزٌادة تجدون فً كبلمهم كثٌر ال سٌما فً كبلم األبمة  -رجحنا خطؤها 

 . الزٌادة شاذة ٌقولون هذه الزٌادة منكرة

صلى هللا علٌه وسلم ومنهم من ٌنسبها  طٌب اآلن المدرج هذا أو الكلمة المدرجة هذه منهم من ٌنسبها إلى النبً

إلى من؟ إلى الصحابً، مثبل: "قٌل وما تزهو؟ قال أن تحَمر أو تصفر"، منهم من ٌنسبها إلى النبً صلى هللا 

بٌن ماذا اآلن وماذا؟ بٌن الرفع والوقؾ، إًذا هذا ٌدخل علٌه وسلم ومنهم من ٌجعلها من كبلم أنس. إًذا التعارض 

 فً مصطلح سابع وهو تعارض الرفع والوقؾ. 

قد تكون هذه المدرجة، مر بنا مثال لها وهو قول أبً هرٌرة "فانتهى الناس عن القراءة فٌما ٌجهر فٌه النبً 

ا من كبلم الزهرصلى هللا علٌه وسلم". اآلن الكلمة من كبلم من؟  أو من كبلم أبً هرٌرة. إذا كانت من ي إمَّ

كبلم أبً هرٌرة فهً موصولة وإذا كانت من كبلم الزهري فهً مرسلة، إًذا هذا ٌصح أن تكون مدرجة، أن 

تكون من تعارض الوصل واإلرسال، وٌعنً ٌصلح مثبًل المثال الواحد لعدد من المصطلحات ومثله المقلوب. 

جمٌع أكثر مصطلحات الحدٌث تجتمع مع المعلل، ألن المعلل حدٌث الثقة  مثله المقلوب ولهذا قال بعض األبمة

ولكن إذا قلبها ؼٌر الثقة مثبًل الكذاب أو نعم قد ٌقلب ؼٌر الثقة  -خالؾ من هو أوثق منه، وتلك األمثلة إنما 

ؾ الحدٌث، ولكن نقول إنما تبرز أهمٌة هذه  ؼٌره، بؤي شًء نضعؾ؟ نضعؾ بمن؟ الراوي قد ضعَّ

صطلحات إذا كان الفاعل ثقة، فنحن اآلن أمام قضٌة مهمة جًدا ٌنبؽً أن تشٌع، وهو أن مصطلح الحدٌث الم

 لٌس بالعسٌر، لٌس بالعسٌر رؼم كثرة مصطلحاته. 

عند اإلستخدام حٌن تمارس العمل، لٌس صعًبا وما  ٌلزم حفظ هذه األشٌاء كلها، مثبًل اإلرسال ٌدخل تحت 

أحد أن تقول هذا الحدٌث معضل أو ٌدخل فٌه التدلٌس، وٌدخل فٌه اإلنقطاع، وٌدخل المعضل نسمٌه، ما ٌكلفك 

ربما ٌدخل فٌه موضوعات أخرى وكله مسماه واحد وهو اإلرسال. وهذا فٌه موضوعات أخرى  -فٌه أًٌضا 

 - أٌضا ربما تكون أدق من هذه، لكن هذه أمثلة واضحة لتداخل وتقارب مصطلحات أهل الحدٌث، وعند العمل

 المهم هو المعنى. -كما ذكرت لكم 

ال تصح هذه  -وال إشكال ٌمر، ال ٌصح  -ولهذا اإلمام رحمه هللا أحٌاًنا مدرج ٌقول اإلمام هذا خطؤ، ما سماه 

ٌَُعبِّر  المهم هو مراده ما هو؟ بٌان حال هذا الحدٌث أو بٌان حال هذه الزٌادة  -اللفظة، هً من كبلم أبً هرٌرة، 

ة بؤي عبارة ٌعبر وتجد التداخل كبٌر فً مصطلحات الحدٌث ولٌس معنى التداخل هذا، لٌس عًٌبا أو هذه اللفظ

هذا التداخل بل هو مٌزة للسهولة طالب العلم ٌنبؽً أن ٌعرؾ أن علم مصطلح الحدٌث وإن بدا فً ظاهره بدا 

ل واحد ٌجمعها، ربما مثال واحد كثٌر التنوع ٌعنً وهذا كذا، وُمَسلَسل وقضاٌا أخرى لكن عند التحقٌق ربما مثا

ٌكون ؼرًٌبا وٌكون منكًرا وٌكون شاًذا وٌكون معلبًل وٌكون مدرًجا وٌكون زٌادة ثقة، وهو الؽرٌب ربما ٌكون 

مشهور، نحن عندنا خبر اآلحاد ٌنقسم كم قسم؟ ؼرٌب ومشهور وعزٌز، ٌستخدم األبمة مع الؽرٌب والمشهور 

مشهور وال إشكال فً هذا ألنهم ٌعنً عندهم قضٌة  النسبٌة واألمر  بكثرة، رب حدٌث واحد هو ؼرٌب وهو

وال ٌنبؽً أن  تداخل مصطلحات الحدٌث وتقاربهاواسع فً مثل هذه األمور. فإًذا هذا أمر مهم جًدا وهو قضٌة 

تتوزع فً ذهن الباحث أو أن نعتب على أحد ٌستخدم مصطلًحا مكان مصطلح فإن المقصود بالمصطلحات 

 عناها وإن كانت قد تتداخل أو تتماثل.تقرٌب م



نكتفً الٌوم بهذا وعندنا ؼًدا إن شاء هللا تعالى قضٌة األمثلة وسؤتكلم علٌها بتوسع ألهمٌتها للباحثٌن والدارسٌن 

 والمدرسٌن كذلك أًٌضا وكثرة وجود اإلختبلؾ فٌها فً كتب المصطلح.

ال وبٌن المصطلح، وبٌن المثال وبٌن القاعدة إن شاء أرٌد أن أركز بعض الكبلم حول قضٌة المطابقة بٌن المث

 هللا تعالى ؼًدا بإذن هللا.

 

 أسئلة

نعم هو منقول بالتواتر وهذا من التواتر الذي ٌذكره أهل األصول، الذي النقل فٌه جٌل عن  -هذا قاله  -

 جٌل هذا ببل إشكال، الكبلم على ما ٌذكره األبمة فً كبلم الحدٌث.

المستخرج ٌطلقه األبمة على معنٌٌن: فً كلمة مستخرج هذه ٌعنً مجموع، هذا اصطبلح خاص  -

، مثل ما تقول كتاب المستخرج من كتب الناس للفابدةهذافً كتاب أظنه البن منده، نعم البن منده اسمه 

رج سمع فٌه ما مر به من معلومات وفوابد ٌسجلها، هذا موجود لكن الذي تسؤل عنه أنت هو مستخ

ج أحادٌث هذا الكتاب من ؼٌر أن ٌمر على من؟ على  عبارة عن أن ٌؤتً إمام إلى كتاب سبقه وٌخرِّ

أبو عوانه اإلسفراٌٌنً له مستخرج على صحٌح مسلم. هو قد أدرك  -المإلؾ. مثبًل مسلم رحمه هللا 

هم واحد ألنه بعض شٌوخ مسلم، إًذا ٌروي أحادٌث مسلم من طرٌق من؟ الشٌوخ وربما ٌكون بٌنه وبٌن

. مع هذا أدرك بعض شٌوخه ألن 55أي بعد مسلم بكم؟ بما ٌقرب من  316وفاته  رحمه هللا سنة 

بعض شٌوخ مسلم تؤخروا بعد مسلم، وفاتهم كانت بعد وفاة مسلم. فهو ٌروي عن مثل محمد بن 

؟ عن وؼٌره وقد أدركهم أبو عوانة، فهو بدل أن ٌروي عن مسلم ٌروي عن من الصبهانًاسحاق 

 فطلبوا هم العلو واستفدنا نحن زٌادة أسانٌد وبٌان.  -شٌوخ مسلم، لذا ٌطلبون العلو هم 

وفً فوابد كثٌرة جًدا للمستخرجات، أصبحت نسخة ثانٌة من صحٌح من؟ صحٌح مسلم لكنها بؤلفاظ 

كثٌرة مثله اآلن طبع مستخرج، مستخرج أبً نعٌم، هذه كلها  -ربما تختلؾ األلفاظ بسبب اختبلؾ 

جًدا. وتجد فً صحٌح مسلم نفسه مستخرج علٌه فً نفس الصحٌح فً رواٌات مسلم نحن نعرؾ أنها 

فهو راوٌها عن مسلم وأحٌاًنا إذا ساق مسلم  -صحٌحة وموجودة اآلن رواٌات إبراهٌم بن سفٌان أو 

ض اإللتباس الحدٌث ٌؤتً هو وٌسوق الحدٌث بإسناه من ؼٌر طرٌق من؟ أحادٌث معدودة ووقع فٌها بع

ألنها لٌست من مسلم هً، الذي أدخلها من هو الراوي عنه. ومثله فً سنن ابن ماجه، موجود فً سنن 

ابن ماجه أبو الحسن القطان ٌروي أحادٌث مثبًل عن إما عن الشٌخ ابن ماجه أو عن من هو فً منزلة 

 قال أبو الحسن كذا.موجود ٌقول  -الشٌخ ابن ماجه، ٌعنً كؤنه هو وابن ماجه فً درجة واحدة 

فهذا هو أصل المستخرجات لكنه ال ٌفعل هذا فً كل حدٌث، أحادٌث معدودة ٌسٌرة، وٌمكن ٌكون 

موجود فً مثبل فً مسند اإلمام أحمد زٌادات عبد هللا بعضها عبارة عن مستخرج، ٌعنً ٌسوق أحمد 

 جات وهً علم برأسه.الحدٌث ثم ٌسوق عبد هللا طرٌق آخر ال ٌمر على والده، هذا هو المستخر

ؾ إذا كانت العلة  - إذا كان المخالؾ جماعة، ألن الشذوذ أكثر ما ٌطلقونه  -أي نعم لكن ٌفارق المعرِّ

َفت تسمى شاذة  على رواٌة الراوي الواحد ثم ُتُوسع فٌه أخًٌرا فصار كل رواٌة مخالفة لرواٌة وُضعِّ

َصَرنا الشاذ على أنه ما رواه شخص وخالؾ ولو كان الذي ٌروٌها جماعة. هذا الذي نقول نحن إذا قَ 

ؼٌره ٌنبؽً االقتصار على المعلل، لكن نحن نقول إنه ال بد من ذكر الشاذ ألن الشاذ هنا إذا ذكرناه مع 

المعلل صار ٌنبؽً أن نفسره بؤنه ما تفرد به الراوي وإن كان ثقة ٌعنً عدل ضابط وتفرد بشًء ظن 

 ٌدخل حٌنبذ اآلن فً المعلل.  اإلمام خطؤه فحٌنبذ هو شاذ وهو ال



الحاكم نص على هذا، قال الشاذ ما ٌتفرد به ثقة وٌقع فً ذهن الناقد أنه خطؤ وال ٌستطٌع أن ٌقٌم 

لع فٌه على العلة وأما الشاذ  -هذا معنى كبلمه  -الدلٌل  وٌفارق المعلل، ٌقول من حٌث أن المعلل أُطُّ

حٌح ال بد أن ٌفسر بتفرد بدون علة وإال لم ٌكن لذكره فبل ٌوقؾ فٌه على علة، فذكره فً تعرٌؾ الص

 معنى.

ٌعنً قصدك ٌوجد فً كبلم األبمة األولٌن ٌوجد اختبلؾ فً المصطلح، نعم هذا موجود لكن أكثر ما  -

حتى مثبًل  -ٌكون هذا بناء على التوسع فً استخدام المصطلح لٌس اختبلؾ، إنما مثل ما ٌسمونه 

وجود فً التفسٌر، الذي ٌقرأ مقدمة ابن تٌمٌة فً التفسٌر ٌجده ٌقول مثبًل موجود فً العلوم األخرى م

أكثر ما ٌنسب إلى األولٌن لٌس اختبلؾ إنما هو اختبلؾ تنوع ولٌس تضاد، ولٌس اختبلؾ تضاد، 

 فمثلها هذا اللهم إال األشٌاء المشتملة.

ي نحن نسمٌه مثبًل حسن أو - أي ما نسمٌه إال أنه ٌبقى فً حٌز  هو ٌتقّوى ببل إشكال، لكن هذا الَتَقوِّ

ى ولكنه تقوى بمقدمات ٌعنً أن ال ٌكون هذا ضعٌؾ وأن ال ٌكون هذا ضعٌؾ وأن  الضعٌؾ، هو تقوَّ

ومقدمات طالت، وكلما كثرت المقدمات كلما كان الحكم ؼٌر جازم أو ؼٌر قوي.  -نعضد هذا بهذا 

المخالفة وهذا خالؾ ُسنَّة وهذا خالؾ، إًذا  فمثل هذا مثبًل أذكر هذا من أجل قضٌة اإلبتداع وقضٌة

ٌَُعنَّؾ علٌه، ولكن من عمل بها أًٌضا  -األمر واسع  فإذا كانت األحادٌث بهذه المثابة فمن خالفها ال 

ٌجوز له العمل بها. هذا مرادهم فً مثل هذه األحادٌث التً لم تثبت ثبوًتا ٌعنً، ولهذا وضعوه الثبوت 

إلى قولهم ٌجب العمل به تجد فٌه نوع  ضممتهسن وإدخاله فً المقبول. إذا على درجات فتسمٌته بالح

من المخالفة لما علٌه األولون لهذا تجدهم ٌختلفون فً الحدٌث مثبًل فً العمل به بسبب اإلختبلؾ فً 

 إنما تثبت بهذه المقدمات، تكثر مقدماتها وكلما كثرت -ثبوته، تجد بعض األحادٌث لم تثبت ثبوًتا ٌعنً 

 المقدمات كان الخلل. 

 ٌمكن ؼًدا إن شاء هللا تعالى أوضح قضٌة اإلجتهاد فً األمثلة، إن شاء هللا سٌؤتً معنا مثال فسنتكلم علٌه.

 

بسم هللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل رب العالمٌن وأصلً وأسلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن، وبعد 

ٌكون درس الٌوم أو جزًءا منه ٌتعلق بالحدٌث عن أمثلة مصطلحات كنت وعدت فً آخر درس األمس أن  -

أهل الحدٌث، ولكن قبل ذلك تركت نقطة تتعلق بما أخذناه فً آخر درس األمس، فقد أخذنا فً نهاٌة الدرس 

ما هً  -، وذكرت أن الفابدة من ذكر تداخل مصطلحات أهل الحدٌث تداخل مصطلحات أهل الحدٌثموضوع 

الفابدة التً ذكرتها؟ هً تسهٌل مصطلحات أهل الحدٌث بحٌث أن المثال الواحد تستطٌع أن تمثل به لعدد من 

وقد نعبر  التفننالمصطلحات، فٌسهل علم المصطلح وٌسهل فهمه وٌكون أحٌاًنا تعبٌر بمصطلح ٌكون من باب 

 ح آخر فً نفس الحدٌث.بمصطل

ولكن نضٌؾ اآلن فابدة مهمة تتعلق بمعرفة الطالب ومعرفة الباحث والمدرس بتداخل مصطلحات أهل الحدٌث 

وهً أنه إذا أدرك هذا التداخل َسلم من التناقض، وأعنً بالتناقض أنه قد ٌختار فً مصطلح من المصطلحات 

ا، ألننا نعرؾ أن بعض المصطلحات ٌترتب علٌه ًٌ ا حكم فً دراسة األسانٌد وقد نبه العلماء إلى قضٌة رأ

 التناقض هذه. 

  



 :أمثلةسؤضرب 

ٌَُعّرفونه وٌذكرون فً آخر تعرٌفه أن ال ٌكون شاًذا وال معلبًل، ثم ٌعرفون الشاذ  نحن ُنَعّرؾ الحدٌث الصحٌح أو 

ؾ للشاذ إذا جاء إلى مسؤلة بؤنه ما رواه الثقة مخالًفا لمن هو أوثق منه، وقلنا إن هذا أحد تعارٌفه.  هذا المَعرِّ

زٌادة الثقة واختار مثبًل أن زٌادة الثقة مقبولة بإطبلق هكذا، ٌقول ابن حجر رحمه هللا تعالى إن من اختار هذا 

ؾ الشاذ بهذا فمعناه أنه اآلن، موقفه ٌقول صعب، ألنه وقع فً أي شًء اآلن؟ فً التناقض.  وَعرَّ

ة إذا رجحنا ضعفها تكون اآلن، ماذا تكون؟ نستطٌع أن نسمٌها شاذة، فإًذا تعرٌفنا نحن َنعِرؾ أن زٌادة الثق

للحدٌث الصحٌح بكذا وأن ال ٌكون شاًذا، إذا جبنا إلى مبحث زٌادة الثقة ننتبه لهذه القضٌة وهً أن زٌادة الثقة 

 قد تكون شاذة، ومثله مثل هذا المثال المعلل.

لع فٌه بعد التفتٌش على علة قادحة، ثم قد ٌقول المإلؾ المعلل نحن نقول فً تعرٌفه أنه إ سناد ظاهره الصحة، اطُّ

 وإلى آخره.  -أو ٌقول الباحث أو ٌقول كذا، وهذا العلم أو هذا النوع من علم الحدٌث خاص بؤبمة النقد 

أن ٌؤتً تعارض الوصل واإلرسال هو  -ثم ٌؤتً مبحث آخر فٌقول الباحث مثبًل فً تعارض الوصل واإلرسال 

عن بعض الثقات الحدٌث موصواًل وٌؤتً عن بعضهم الحدٌث مرسبًل، فإذا جاء إلى هذه النقطة بعض األبمة 

الذٌن كتبوا فً المصطلح ٌقول مثبًل: والقول الصحٌح أو قول المحققٌن أو قول كذا أن الحكم لمن وصل، إذا قلت 

تعرٌؾ فً أي شًء؟ التعرٌؾ فً المعلل، ألنك إن الحكم لمن وصل، فمعنى هذا أنه ٌعارض ماذا؟ ٌعارض ال

لع فٌه بعد التفتٌش على علة قادحة، فإذا قلت إن تعارض الوصل  تقول المعلل هو إسناد ظاهره الصحة، اطُّ

 واإلرسال ٌترجح فٌه دابًما قول من وصل إذا كان ثقة فقد عارضت هنا تعرٌفك ألي شًء؟ للمعلل.

ٌَُسلم فٌها  ومثله قضٌة كذلك أًٌضا المدرج، قد ٌقول فً بعض كتب المصطلح: وكثٌر من األحادٌث أو ال 

هذا نعم إلى حد ما صحٌح، لكنه كثٌر من اإلعتراضات هذه على الحكم باإلدراج مبنٌة على أقوال  -اإلدراج 

لى مخالفة لتعرٌؾ المعلل فإنهم ٌختارون قبول زٌادات الثقات وتصحٌح الوجهٌن وإن أمكن الجمع بٌنهما فهو أو

وهكذا من العبارات التً تكون مبنٌة على خبلؾ تعرٌؾ المعلل وعلى خبلؾ تعرٌؾ الشاذ ونحو هذا، فحٌنبذ 

من أن ٌحكم فً مكان فً قضٌة وٌحكم بضدها فً  ٌَسلَمإدراك الطالب لتداخل موضوعات المصطلح ٌجعله 

أظنه ابن  -نبهوا مثبًل على  - تعالى  قضٌة مشابهة أو مماثلة. فهذا أمر مهم، وقد نبه علٌه العلماء رحمهم هللا

حجر، ٌقول رحمه هللا: قضٌة المقلوب والمدرج والمزٌد فً متصل األسانٌد ونحو هذه المباحث إنما تتم بعدم 

ا مقبولةالقول بؤن زٌادة الثقة دابما  أن تقول المدرج هو كذا وكذا  ثم تقول إن زٌادة الثقة مقبولة فهذا ٌكون فٌه  أمَّ

ألن المدرج كما ذكرت لكم باألمس أحلى مباحثه وكذلك المقلوب إذا وقع من ثقات أما إذا وقع من تناقض، 

 ضعفاء فاألمر ٌسٌر وقد َضُعؾ بسبب هإالء. 

وٌكون الشخص أو الباحث له رأي واحد أو  معرفة تداخل مصطلحات أهل الحدٌثوهً  فائدة مهمةفإًذا هذه 

ق واحد أًٌضا وهذا هو المهم كما سؤذكره الحًقا فً موضوع التطبٌق إن المإلؾ له رأي واحد ونظر واحد وتطبٌ

 شاء هللا تعالى.

 األمر السادس

وٌحتاجها المدرس وٌحتاجها الطالب كذلك لمعرفة  األمثلة التً ُتذكر فً كتب المصطلحٌتعلق باألمثلة، 

علٌه أو نستنبط  نعلِّقونرٌد أن  نًصاالمصطلح المعٌن فإنه كما ٌقولون بالمثال ٌتضح المقال. سؤقرأ علٌكم اآلن 

 : معرفة علوم الحدٌثمنه شًٌبا، اآلن الحاكم رحمه هللا ٌقول فً كتابه 



ٌّة "ذكر النوع الثالث والعشرٌن من علم الحدٌ ث، هذا النوع من هذا العلم معرفة المشهور من األحادٌث المرو

ج فً  ٌُخرَّ عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، والمشهور من الحدٌث ؼٌر الصحٌح، فُرّب حدٌث مشهور لم 

جالصحٌح." ثم ذكر أمثلة على المشهور الذي لم  فً الصحٌح إلى أن قال: "فكّل هذه األحادٌث مشهورة  ٌَُخرَّ

ؤسانٌدها وُطُرقها، وأبواب ٌجمعها أصحاب الحدٌث، وكّل حدٌث منها ُتجمع طرقه فً جزء أو جزبٌن، ولم ب

ثم قال: "وأّمل األحادٌث المشهورة الُمخّرجة فً الصحٌح فمثل قوله صلى هللا  ٌخرج فً الصحٌح منها حرؾ."

ه صلى هللا علٌه وسلم: إّن هللا ال ٌقبض الحدٌث، وقول –علٌه وسلم: إنما األعمال بالنٌات، ولكل امرء ما نوى 

 العلم انتزاًعا ٌنتزعه من الناس".

اآلن َمثَّل هو للصحٌح المشهور وذكر أمثلة كثٌرة، لكن نحتاج منها المثالٌن األولٌن، مّثل بؤي حدٌث فً األول؟ 

من الناس". المثال األول بحدٌث "إنما األعمال بالنٌات" ومثل بحدٌث "إن هللا ال ٌقبض العلم انتزاًعا ٌنتزعه 

الذي هو حدٌث "إنما األعمال بالنٌات" َمثَّل به ابن الصبلح رحمه هللا بالحدٌث المشهور فكان هذا التمثٌل 

صحًٌحا موافًقا أو مطابًقا للمشهور. والحدٌث الثانً، قوله صلى هللا علٌه وسلم: "إن هللا ال ٌقبض العلم انتزاًعا 

معاصر وكان هذا التمثٌل خطؤ. والحاكم مّثل بؤي شًء؟ بالمثالٌن، فؤخذ  ربه مإلؾ آخٌنتزعه من الناس" َمثَّل 

ابن الصبلح واحًدا وأصاب فً التمثٌل به، وأخذ هذا المإلؾ واحًدا وأخطؤ فً التمثٌل به. ما السبب فً هذا؟ 

 هذا الذي أرٌد الحدٌث عنه. 

للحاكم،  معرفة علوم الحدٌثحد أخذ مثاله من كتاب ما السبب فً هذا؟ فً كون كل وا -النقطة هذه وهً ماذا 

لقضٌة التً نتحدث عنها، وهذا األمر السادس إلى اواحد أصاب واآلخر أخطؤ، ما السبب فً هذا؟ هو راجع 

وهً اختبلؾ المصطلحات، هذا أمر مهم جًدا أن ٌبلحظه القارئ  -وقد فهمتم هذا  -منها، وهً قضٌة ماذا اآلن 

بمثال لمصطلح ولكن لٌس بالضرورة أن ٌصلح  ٌُمثِّلأو ٌبلحظه الطالب وهو أن اإلمام قد  أو ٌبلحظه المدرس

ٌَُمثل بمثال   -كمثال لمصطلح ذكره إمام آخر. إًذا نقول نحن من المهم جًدا أو من الضروري ًجدا لمن ٌرٌد أن 

و الواجب علٌه حٌنبذ؟ مطابقة ما هو الذي ٌنبؽً علٌه؟ أو ما هو الواجب علٌه إذا أراد أن ٌمثل بمثال؟ ما ه

 المثال للمصطلح الذي ٌتكلم علٌه.

ؾ المشهور ماذا قال؟ قال: والشهرة معروفة، النوع كذا، ذكر عدده، ثم قال:  اآلن ابن الصبلح رحمه هللا لما َعرَّ

مثاله  اً إذ المشهور والشهرة معروفة، ثم مّثل للمشهور بحدٌث "إنما األعمال بالنٌات". إًذا لم ٌحدد المشهور،

ٌصلح ألي شًء؟ للمشهور الذي ذكره، ألن هذا الحدٌث مشهور عند األبمة، مشهور عند األبمة حتى اشتهر 

بلفظه متنه واشتهر من جهة ُطرقه. نحن نعرؾ أنه اشتهر من أي طبقة؟ من طبقة ٌحٌى بن سعٌد األنصاري 

ذلك، فاشتهر من عنده، إذا هذا المثال على بعضهم ٌقول سبعمابة وبعضهم ٌقول دون  -حتى قٌل إنه رواه عنه 

تعرٌؾ ابن الصبلح نقول عنه إنه مثال صحٌح ألنه قال الشهرة معروفة، فهذه شهرة، لم ٌقل إنه الشهرة تبدأ من 

أول اإلسناد وال تبدأ من آخره، فهذه شهرة وهذا المثال ٌنطبق علٌه كما ٌنطبق على أصله الذي مّثل به من هو 

ٌَُعرؾ، ٌقول هذا النوع من هذا العلم معرفة المشهور من األحادٌث والمشهور اآلن؟ هو الحاك م رحمه هللا ولم 

 من الحدٌث ؼٌر الصحٌح ورب مشهور صحٌح ورب مشهور ؼٌر صحٌح.

لكن المإلؾ الذي مّثل بحدٌث "إن هللا ال ٌقبض العلم انتزاًعا ٌنتزعه من الناس"، قلنا إنه ال ٌصلح للتمثٌل به، 

ألنه عرؾ المشهور وحدده بتعرٌؾ اصطلح علٌهم األبمة رحمهم هللا تعالى بعد ابن حجر أو حرره ابن لماذا؟ 

حجر وهذا أخذه منه وهو أن المشهور ما رواه كم؟ ثبلثة فً كل طبقة ما لم ٌبلػ حد التواتر. فإًذا هذا الحدٌث ال 

"إن هللا ال ٌقبض العلم انتزاًعا ٌنتزعه من  ٌصلح مثااًل، ال األول الذي هو "إنما األعمال بالنٌات" وال حدٌث

الناس". لماذا؟ ألن هذا الحدٌث كم ٌروٌه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم؟ من الذي رواه عنه صلى هللا علٌه 

وسلم؟ واحد وهو عبد هللا بن عمرو بن العاص، وٌروٌه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص اثنان وهما: عروة بن 



الذي ٌقال له ٌتٌم  -األسود  ولحكم. واشتهر عن عروة، رواه عنه بنوه هشام وٌحً وتلمٌذه أبالزبٌر وعمر بن ا

 ثم اشتهر عن هشام، اشتهر جًدا جًدا عن هشام بن عروة حتى قٌل إن رواته عنه كثٌرون بالمبات. -عروة 

د العلماء رحمهم هللا تعالى لَِم َمّثل به، اشتهر عن من هو اآلن؟ عن هشام بن عروة وهو مشهور عن افالحاكم إذً 

أو ٌوافقه؟ الذي  -به وٌجمعون طرقه. لكن هذا ٌعارض التعرٌؾ الذي عرفه للحاكم أو ال ٌعارضه  ٌذاكرون

كل  فًعرفه الحاكم المشهور نقول ٌوافقه، لكن الذي عرفه بتعرٌؾ ابن حجر وهو أنه ال بد أن ٌروٌه ثبلثة 

 -هذا أمر مهم جًدا وهو قضٌة المطابقة: إذا مّثل اإلمام بمثال لمصطلح  اطبقة نقول هذا التعرٌؾ ال ٌوافقه. فإذً 

ثإذا وجدت مثااًل وال سٌما فً الكتب األولى، الذٌن أكثروا من التمثٌل هم الحاكم والخطٌب وقد ٌوجد فً   المحدِّ

 ، نعم. -الفاصل وفً 

فت المصطلح بتعرٌؾ، من الضروري جدً  ا تتبع طرق الحدٌث ومعرفة هل هذا إذا مثلوا بمثال وأنت قد َعرَّ

 المثال ٌنطبق على التعرٌؾ أو ال ٌنطبق. 

: أًٌضا كذلك أحد المإلفٌن قال الؽرٌب النسبً، ما هو الؽرٌب النسبً كما أخذناه؟ ما وقع التفرد فٌه مثال آخر

ثبًل عن فبلن إال فً بعض طرقه وإن كان من ؼٌر هذا الطرٌق لٌس بؽرٌب، وٌقولون فً التعبٌر عنه لم ٌرِوه م

فبلن كذا ٌخصون بهذا. هذا المإلؾ مثبًل أو هذا الذي أراد أن ٌمثل للؽرٌب النسبً مثل له بحدٌث وهو حدٌث 

مالك، ما رواه مالك عن الزهري عن أنس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم  دخل مكة وعلى رأسه المؽفر. متى 

أخرى ؼٌر طرٌق مالك هذا، ولكن أنت إذا تتبعت طرق هذا  ٌكون هذا المثال صحًٌحا؟ إذا كان الحدٌث له طرق

العلماء رحمهم هللا ٌقولون ال ٌصح له طرٌق إال طرٌق من؟ إال طرٌق مالك، فإًذا هذا المثال ٌصلح  -الحدٌث 

 للؽرٌب النسبً أو ال ٌصلح؟ نحن نقول عندما طبقناه، ال ٌصلح للؽرٌب النسبً. 

لسبب ظاهر وهو أنه عندما أراد أن ٌمثل إما أنه نظر إلى قول بعض األبمة ال ٌصلح للؽرٌب النسبً، وسببه؟ ا

وعلى كلٍّ هو ٌرجع إلى قضٌة أنه لم ٌراجع طرق هذا  -لم ٌروه عن فبلن إال فبلن فظن أن له طرًقا أخرى 

 الحدٌث لٌنظر انطباقها على المثال الذي ذكره.

لسنا اآلن  -جاء إلى زٌادات الثقات قسمها إلى أنواع : تعرفون ابن الصبلح رحمه هللا لما مثال آخر مشهور

هذه الزٌادة قال ابن الصبلح رحمه هللا: لم "وُترَبِتَها"، ألحد أنواعها بحدٌث بزٌادة  مثَّللكنه  -الكبلم فً تقسٌمه 

تبه ٌؤِت بها إال سعد بن طارق عن ربعً بن حراش عن حذٌفة هذا المثال ألي شًء اآلن؟ مثال لزٌادة ثقة. ان

ما هً زٌادة الثقة؟ ما هو تعرٌفها؟ تعرٌفها هً ما ٌؤتً فً بعض الرواٌات أو فً بعض الطرق زٌادة  -اآلن 

 على الطرق األخرى. 

، بؽض للتعرٌؾجاء ابن رجب رحمه هللا تعالى إلى هذا المثال وأراد أن ٌطبق علٌه لكً ٌصلح ألي شًء؟  

ثٌل به على النوع؛ هو اعترض على التمثٌل على النوع النظر عن النوعٌة، عن قصد ابن الصبلح بالتم

واعترض على المثال من أصله، لكن  ٌهمنا اآلن اإلعتراض على المثال من أصله. المهم اإلعتراض علٌه من 

نقول: حٌن  اأي جهة؟ اإلعتراض علٌه من جهة أن هذا الحدٌث أصبًل ال ٌروى عن حذٌفة إال بهذا اإلسناد. إذً 

 من طرق زٌادة على بعض الطرق، هذا التعرٌؾ ؼٌر موجود فً هذا المثال.نقول إنه ورد 

، الزٌادة "وتربتها" زٌادة على أي شًء؟ زٌادة على حدٌث آخر، الذي هو حدٌث صحابً آخر، الذي االزٌادة إذً 

بعضهم هو حدٌث جابر، والعلماء رحمهم هللا تعالى ٌقولون مبحث زٌادات الثقات ال صلة له بزٌادات الصحابة 

زٌادات من؟ زٌادات الرواة بعضهم على بعض، هذه زبادات الثقات، ونقل ابن رجب رحمه هللا  اعلى بعض. إذً 

ونقل السخاوي اإلجماع على أن زٌادة الصحابً على صحابً آخر أنها مقبولة باإلتفاق، ُمراٌد بؤنها مقبولة أنها 



ٌُنظر  فٌها على أنها حدٌث مستقل. إًذا اإلعتراض هنا على ُتعالَج كحدٌث مستقل إذا تعارض مع حدٌث آخر أو 

 ابن الصبلح رحمه هللا فً التمثٌل، ألن المثال ال ٌنطبق على أي شًء؟ على المصطلح. 

حٌاًنا أٌتبرع بعض الباحثٌن وهو ٌدرس األسانٌد وٌقوم بالتصحٌح والتضعٌؾ وهذا أمر فٌه مجال، ٌتبرع  

لح الحدٌث فإذا جاءه المثال أو جاءه اإلسناد ربما ٌقول وهذا الحدٌث هو بالربط بٌن دراسة األسانٌد وبٌن مصط

من النوع الفبلنً. وننّبه الباحثٌن كثًٌرا إلى أن الباحث ما ٌستعجل فً قضٌة التبرع هذه، أنت ؼٌر ملزم بها 

 . تؤكد من المطابقة، باحث َمرَّ به هذا اإلسناد مثبًل باحثوتبرعك ٌحتاج إلى أن تتؤكد، ٌعنً 

ٌعنً حٌنما أمّثل لٌس ؼرضً التتبع لكن ؼرضً أن ننتبه ألنه كون الشًء واقع، العلماء رحمهم هللا ٌقولون: 

ٌُفِت فٌها.   األفضل أن ٌعالج ما هو واقع أو ما هو مفترض، حتى كثٌر منهم ٌسؤل إذا كانت القضٌة واقعة وإال لم 

مة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضً هللا عنه فجاءه حدٌث أو إسناد ٌروٌه َعبَّاد بن منصور عن عكر

من األحادٌث بهذا اإلسناد، عباد بن منصور رحمه هللا ُمدلس ولم ٌسمع هذه األحادٌث من عنه نسخة وروى 

ٌُسقط راوي اسمه إبراهٌم بن أبً ٌحٌى وهو   -، هذا الباحث لما جاءه هذا المثال قال متروكعكرمة، ٌقولون 

ٌُعرؾ عند األبمة بتدلٌس ٌعنً هو وقع فً هذا بس بب أنه رأى كتاًبا، المهم قال هو: وهذا الصنٌع هو الذي 

التسوٌة. صنٌع من اآلن؟ َعّباد حٌن أسقط الواسطة بٌنه وبٌن عكرمة. وأنت إذا ذهبت إلى تدلٌس التسوٌة، ما 

ٌُبقً المدلس م ن؟ شٌخه، ٌبقً شٌخه ال مر بنا تدلٌس التسوٌة ألن الذهبً ما ذكره، ما هو تدلٌس التسوٌة؟ أن 

ا أو رواة من وسط اإلسناد، فؤنت إذا أخذت هذا المثال، ٌنطبق على التعرٌؾ أو ما ٌنطبق؟  ًٌ ٌُسقطه وٌسقط راو

ٌُبِق شٌخه. وإنما تدلٌس التسوٌة معروؾ، أمثلته  ما ٌنطبق، ألن عباد بن منصور رحمه هللا أسقط شٌخه ولم 

ٌُبقون الشٌخ ولهذا قال كثٌرة وٌرتكبه بعض الرواة إما لعلو ا إلسناد أو للضعؾ أو ألسباب أخرى، وهو أنهم 

 تدلٌس فً مبدأ اإلسناد ٌسقط الراوي شٌخه. الالعلماء إنه أدق من تدلٌس اإلسناد ألن 

فهذا الباحث تبرع لكن تبرعه صار فً ؼٌر محله، ألنه هو رأى بعض العلماء ٌتكلم على تدلٌس التسوٌة وأشٌاء 

فسره هكذا.  والمثال فٌها فظن أن اإلمام ٌمثل به ألي شًء؟ ظن أنه ٌمثل به لتدلٌس التسوٌة  أخرى فرأى هذا

أو بعض المإلفٌن كذلك فً المصطلح ربما ٌنقل  -وهناك أشٌاء أخرى أو كثٌر بعض الباحثٌن ٌتعرض 

نحن نعرؾ أنه  -طلًحا الذي َمثل به ٌرٌد به: مص -مصطلًحا عن ؼٌره أو مثااًل عن ؼٌره، وهذا الممثل ٌرٌد به 

صور فإذا ذكرت صورة  فهذه األمورمر بنا المنكر مثبًل ما تفرد به الضعٌؾ مثبًل أو ثقة خالؾ أو لم ٌخالؾ، 

من هذه الصور علٌك أن تتؤكد بؤن المثال ٌنطبق علٌها. هذه قضٌة ضرورة انتباه الباحث إلى المطابقة بٌن 

 أو ٌرٌد أن ٌمثل به. المثال وبٌن المصطلح الذي ٌرٌد أن ٌشرحه

أو  مقدمة ابن الصبلحأو مثبًل  النزهةنؤتً إلى قضٌة مضادة لهذه وهً القارئ فً كتب المصطلح حتى مثبًل 

إلى بعض الكتب ستجد فٌها اعتراضات  ارتفعتالبن حجر، إذا  النكتأو  فتح المؽٌثتعلٌق العراقً علٌها أو 

كثٌرة على التمثٌل وأهم ما ٌهتم به المعترض ما هو؟ كون المثال ال ٌنطبق على المصطلح. والذي أرٌده اآلن 

ننّبه هنا إلى أنه  -هنا أننً إذا قلت مثبًل أنه ٌوجد أمثلة ال تنطبق على المصطلح الذي َمثَّل به العالِم أو المإلؾ 

اض ٌكون صحًٌحا، إًذا ننتبه لقضٌة مضادة لهذا تعالجها كتب المصطلح كثًٌرا وأنا دققت ٌعنً لٌس كل اعتر

، نحن عالٌةأدقق فٌها أو من باب أن بعض الدروس هذه ال بد أن تشتمل على بعض المباحث ٌعنً التً تكون 

 تمثٌل لها.فً نهاٌة الدروس اآلن هذه ومثل هذه التنبٌهات كالتعقٌب على قضٌة المصطلحات وال

نحن اآلن مثبًل، األمثلة التً سبقت اعُترض فٌها على ابن الصبلح وعلى ؼٌره، وقلنا إنه االعتراض مقبول، إذا 

 انتبه لها: - فاإلعتراضات على نوعٌنأردت أن تعالج اعتراًضا 



: فً االعتراضات أن ٌكون االعتراض على أمر وجودي ٌمثل له المإلؾ أو الذي ٌتكلم عن النوع األول

َمثَّل: هذا الحدٌث ؼرٌب  هذا الذيالمصطلح، وهذا االعتراض أمره سهل، التحقق منه سهل. فمثبًل: إذا قال 

و له طرٌق واحد أو مطلق، ما الذي ٌلزمك لتتؤكد أنه ؼرٌب مطلق؟ ما الذي ٌلزمك؟ أن تنظر فً الطرق، هل ه

له طرق، فمثل هذا االعتراض نسمٌه اعتراض على أمر وجودي، أقصد بؤمر وجودي الذي ال مدخل له فً 

االجتهاد كثٌر. ٌعنً نحن مثبًل إذا قلنا إن المشهور ما رواه ثبلثة، ما الذي ٌلزمنً لكً أمثل بمثال صحٌح؟ أن 

ٌلزمك؟ متى ٌكون اعتراضك صحٌحا؟ إذا لم تجد له  أنظر فً الطرق، إذا أردت أن تعترض أنت، ما الذي

 طرًقا.

هذه نسمٌها  -إذا قلنا مثبًل مثال للمنقطع، ما الذي ٌلزمنً لكً أمثل بمثال للمنقطع؟ أن آتً بإسناد فٌه انقطاع 

ؾ ؼٌره خال -أمور وجودٌة، ما ٌدخلها االجتهاد كثٌر. إذا أردُت أن أقول مثبًل الشاذ هو كذا، ما خالؾ فٌه ثقة 

من الثقات، ما الذي ٌلزمنً؟ ٌلزمنً أن آتً بحدٌث فٌه هذا الثقة رواه موقوًفا أو رواه مرفوًعا وؼٌره من 

هذا النوع من اإلعتراض أمره سهل والتؤكد منه سهل وفٌه اعتراضات مقبولة كما ذكرُت  االثقات ٌخالفونه. فإذً 

 قلٌل وهناك اعتراضات ال تكون مقبولة. قبل

مثبًل أّن بعض األبمة اعترض على ابن الصبلح فً تمثٌله بحدٌث "إنما األعمال بالنٌات"، قال ما هو مثال ذلك 

وهو ٌقول الحدٌث لٌس له إال طرٌق واحد قبل هذه الشهرة، السند وجه االعتراض؟ ألنه اشتهر متى؟ فً طبقات 

ؾ المشهور؟ ما ا شتهر، إًذا هذا االعتراض صحٌح أو نحن نقول هذا الكبلم صحٌح لكن ابن الصبلح بماذا َعرَّ

به ٌشترط فً كل  مثَّلؼٌر صحٌح؟ هذا االعتراض ؼٌر صحٌح. ألنك متى تعترض؟ تعترض لو كان الذي 

 طبقاته. 

بكر فقوي  امثل ابن الصبلح للمنقطع بحدٌث  أبً بكر "إن ولٌتموها أب  -ٌعنً كمثال آخر  -مّثل ابن الصبلح 

ان الثوري عن أبً اسحاق، قالوا: إن سفٌان الثوري لم ٌسمعه من أبً اسحاق، أمٌن"، هذا الحدٌث ٌروٌه سفٌ

دلَّسه إنما رواه عن شرٌك عن أبً اسحاق، فقال بعض المعترضٌن هذا المثال ال ٌصلح للمنقطع، إنما ٌصلح 

 ألي شًء؟ للتدلٌس.

المثال موجود  اإذً لماذا؟ ألن التدلٌس نفسه انقطاع، ؟ صحٌح لكن هذا االعتراض صحٌح أو ؼٌر صحٌح

 واالنقطاع موجود واالعتراض صحٌح.

هذا موضوع اإلعتراضات هذا فً القسم األول وهو اإلعتراض الوجودي  -أكثر ما تكون  -وهذه أكثرها 

ٌعترض على شًء موجود، هذا قابل لؤلخذ والرد والتحقق منه سهل وهو أن أنظر فً المصطلح وأنظر فً هذا 

 الشًء هل هو موجود. 

ؾ المرَسل الخفً. المرسل الخفً ما هو؟ رواٌة الراوي عن من؟ عن طٌ ب أنا أذكر لكم مثااًل اآلن: شخص َعرَّ

من عاصره ولم ٌسمع منه، فمّثل بمثال  وهو ما رواه عمر بن عبد العزٌز عن عقبة بن عامر أخرجه ابن ماجه 

حقق من هذا المثال؟ هو منقطع، بٌن عمر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: "رحم هللا حارس الحرس". كٌؾ أت

وبٌن عقبة. كٌؾ أتحقق من أن هذا مرسل خفً؟ ٌصعب هذا أو ما ٌصعب؟ أنظر فً أي شًء؟ فً وفاة عقبة 

وأن وفاة عمر نحو الستٌن. إًذا هذان تعاصرا أو لم  59ووالدة عمر. رأٌت مثبًل وفاة عقبة قبل الستٌن فً 

 . هذه تسمى أمور وجودٌة ما ٌدخل فٌها االجتهاد.خاطًءٌتعاصرا؟ إًذا مباشرة أقول إن هذا التمثٌل 

ٌعنً بعدد من األمثلة، لكن منها مثال وهو حدٌث ابن عمر أن  -لزٌادة الثقة بمثال  مثَّلابن الصبلح رحمه هللا 

 علٌه وسلم "فرض زكاة الفطر"، فً رواٌة مالك عن نافع عن ابن عمر زٌادة "من المسلمٌن". النبً صلى هللا



على ابن الصبلح، اعُترض علٌه بؤي شًء؟ قالوا بؤن ؼٌر مالك أٌضا زادها. زادها مثبًل الضحاك بن  اعُترض

وجودي، ولكن انتبه اآلن  عثمان وزادها عمر بن نافع. كم هإالء صاروا؟ صاروا ثبلثة. هذا اعتراض على أمر

ٌعود األمر إلى المصطلح. هل من شرط زٌادة الثقة أن ٌتفرد بها واحد؟ زٌادة الثقة، قولهم زٌادة ثقة ٌرٌدون  -

 ال ٌرٌدون به أن ٌكون ثقة واحًدا، فلو ٌروٌه عشرة وٌخالفهم عشرة نقول عن هذه زٌادة ثقة. جنسبه 

عروة عن أبٌه عن عابشة رضً هللا عنها، قصة المستحاضة، فً  هذا كثٌر فً األحادٌث مثل حدٌث هشام بن

آخره فً بعض الرواٌات "وتوضبً لكل صبلة"، فً بعض الرواٌات، هذه الرواٌة "وتوضبً لكل صبلة" الذٌن 

 نقول عن هذه إنها زٌادة ثقة. اذكروها أكثر من عشرة، والذٌن تركوها أًٌضا ٌمكن مثلهم أو أكثر منهم، إذً 

تراضات فً موضوع األمور الوجودٌة، هذه أمرها سهل والتحقق منها  أًٌضا سهل. بمجرد أن تجمع هذه االع

ٌعنً لٌست سهبًل إنما ال بد أن تصل فٌه إلى نتٌجة، إّما أن تقول هذا المثال ٌصلح أو هذا المثال  -طرق الحدٌث 

 ما علٌك إال أن تطبق المصطلح على المثال. -ال ٌصلح وهو كثٌر فً 

األمثلة التً ٌدخل نا نوع آخر من األمثلة ننتبه له كثٌر فً المصطلح وهو ٌربك، ٌربك عملٌة التمثٌل، وهو عند

 انتبه. -، األمثلة هذه نوع  من األمثلة فً كتب المصطلحات ٌدخل فٌها االجتهاد فٌها االجتهاد

ؾ  ن الحسن بؤنه ضعٌؾ انجبر بؤي شًء؟ النوع الثانً م الَحَسن،مثبًل: حدٌث ابن الصبلح رحمه هللا تعالى َعرَّ

مثال الحدٌث الذي ال ٌنجبر بكثرة الطرق حدٌث "األذنان من الرأس". اعُترض  -بكثرة الطرق، ثم قال ومثاله 

، ال، المتؤخرون رحمهم هللا تعالى بعد ابن -على ابن الصبلح، أنتم تعرفون أن المتؤخرٌن بؤي شًء أولعوا؟ بـ 

ة النكت، النكتة ما هً؟ هً الفابدة ولٌست النكتة بمعنى الطرفة، إنما النكت عند األبمة الصبلح وقبله أًٌضا كثر

 رحمهم هللا هً الفوابد وؼالًبا ما تكون النقد.

نكت الزركشً على ابن الصبلح، نكت العراقً، نكت ابن حجر رحمه هللا، كثر من المتؤخرٌن ردود بعضهم 

ابن حجر ٌبلحظ  نكتال ال ٌصلح أو كذا أو كذا، والقارئ فً كتاب على بعض وهذا المثال ٌصلح أو هذا المث

، اعترض علٌه ابن دقٌق العٌد ووافقه ابن حجر أًٌضا. اعترضوا على التمثٌل فتح المؽٌثهذا أو فً السخاوي 

 بحدٌث "األذنان من الرأس"، ابن الصبلح ماذا ٌقول اآلن؟ ٌمثل له بؤي شًء؟ بالحدٌث الذي ٌبقى ضعًٌفا ولو

ا، لٌس عدد طرق أعدها، إنما مرجعه إلى أي  ًٌ كثرت طرقه. هذا التمثٌل البن الصبلح لكً أنقده لٌس أمًرا وجود

 ، همشًء؟ إلى اجتهاد

هذا النوع الثانً من االعتراضات ما مرجعه، ألي شًء؟ لبلجتهاد. فهذا االعتراض ؼالًبا ال ٌلتفت له ألن  اً إذ

هو ٌرٌد التمثٌل، فإذا كان المثال  -على هذا الحدٌث، هو ٌرٌد التمثٌل فقط ابن الصبلح رحمه هللا اجتهد وحكم 

ٌإدي الؽرض فهذا هو المطلوب وال اعتراض. هو ٌرٌد أن ٌمثل بؤي شًء؟  بحدٌث "األذنان من الرأس" على 

 ، مثبًل بؽض النظر عن اعتراضهم هل هو صحٌح. درجة الصحٌح أنه عنده وفً حكمه ال ٌصل إلى

وهو أن هذا الحدٌث رؼم كثرة طرقه ال ٌرتقً، ٌعنً بقً ضعًٌفا،  ابن الصبلح ع ابن دقٌق العٌد /الصواب م

رحمه هللا ٌعنً اجتهاده صار مرجوًحا، ٌبقى  ابن الصبلح ابن دقٌق العٌد /لكن  لنفرض أن أصابوا هإالء وأن 

االجتهاد ألنه رحمه هللا هو اجتهد وهو ٌمثل هذا المثال صحٌح أو ال ٌبقى؟ ٌبقى المثال صحٌح ولو خالفناه فً 

 لقضٌة تختلؾ فٌها االجتهادات.

َل بحدٌث "طلب العلم فرٌضة على كل مسلم"، مثل به أًٌضا لما كثرت طرقه وبقً ضعًٌفا،  -ومثله حدٌث  َمثَّ

نها بعض األب مة، فاعترض علٌه العراقً أو أشار إلى نوع اعتراض وهو أن هذا الحدٌث بعض طرقه َحسَّ



ه إلى أمر اجتهاد  يتحسٌن بعض األبمة هذا ال صلة له بتمثٌل من؟ ابن الصبلح وال اعتراض علٌه ألن هذا َمردُّ

 والمثال كاٍؾ لتوضٌح المصطلح أو لتوضٌح القاعدة. 

انتبه اآلن:  -و بهذا السبب ٌعنً قضٌة عدم التنبه لقضٌة دخول اإلجتهاد فً المثال، لما أتوا إلى المضطرب 

هذه جعلت المضطرب " ولم ٌترجح"ولم ٌترجح"،  قضٌة "ذكرنا باألمس أنهم زادوا فً المضطرب ماذا؟  نحن

إذا أردت أن تمثل لمضطرب تمثل له حسب ماذا؟ حسب اجتهادك وأنه لم ٌترجح، لهذا السبب جاءوا إلى 

نقول ٌمكن الجمع، مضطرب المتن وقالوا لٌس هناك مضطرب متن سالم من االعتراض ألنه ٌمكن الجمع، نحن 

ولكن الذي ٌمثل بمثال للمضطرب عنده هو أمكن الجمع أو لم ٌمكن؟ لم ٌمكن الجمع. فإًذا التمثٌل مطابق للقاعدة 

لنفرض أنها صواب، زٌادة "ما لم  -وكذا، مع قضٌة االعتراض على الزٌادة، لكن لنفرض أنها صواب 

 ٌترجح". 

قالوا اعترض علٌه بؤنه ٌمكن فٌه الترجٌح، ولكن نقول  َمثل بعضهم بحدٌث الخط، حدٌث السترة ولكن

اإلعتراض باٍق والذي أمكنه الترجٌح ؼٌر الذي مثل به ولم ٌمكنه الترجٌح، ولذلك استبدلوه بمثال وهو حدٌث 

ذكرته لكم، وهو حدٌث أبً بكر رضً هللا عنه قوله صلى هللا علٌه وسلم: "شٌبتنً هود وأخواتها" فإنه قد روي 

أو أوصلها بعض الباحثٌن إلى ستة عشر وجًها، فاعُترض على وصفه باالضطراب  -اسحاق على أكثر  عن أبً

ألنه أمكن الترجٌح، ولكن حتى مع إمكان الترجٌح فالذي ٌمثل به ؼرضه توضٌح القاعدة فقط ولٌس الوصول 

 إلى حكم فً هذا الحدٌث المعٌن. 

ً ٌدخل فٌها االجتهاد وهذه ال ٌنبؽً للباحث أن ٌدقق فٌها وال أن من األمثلة هً األمثلة الت النوع الثانً افإذً 

ٌكثر من االعتراض، إنما االعتراض أكثر ما ٌكون على أي شًء؟ على األمور الوجودٌة التً ٌقول مثبًل 

ٌُشترط أن ٌكون له طرٌق أو طرٌقان أو ٌشترط أن ٌكون منقطًعا، ٌشترط أن ٌكون لم ٌلقه أو لقٌه فهذا سهل 

 -، أما األحادٌث أو األمثلة التً هً محل االجتهاد  -عتراض علٌه وال بد منه، ال بد من فحصه ال بد من اال

فهذا الباحث ال ٌنبؽً أن ٌدقق فٌه، ومن مّثل بحدٌث هو باجتهاده ٌشرح القاعدة، نقول له  -وهو النوع الثانً 

ى حكم فً هذا الحدٌث الذي مثل به هذا التمثٌل صحٌح والؽرض، الؽرض ما هو؟ الؽرض لٌس الوصول إل

 وإنما الؽرض أن ٌطابق المثال القاعدة.

أنا أفردت لها هذا الدرس وهً تحتمل أكثر من هذا والسبب فٌها أن نصؾ كتب علوم  -هذه قضٌة التمثٌل وهً 

مثال، ال شك. أكثر؟ ال أٌهماأٌها أكثر المثال أو القاعدة أو المصطلح؟  لو أخذتها فً كتب المصطلح،  -الحدٌث 

 -ٌعنً القاعدة قد تكون فً سطر أو المصطلح قد ٌكون فً سطر أو فً سطرٌن ولكن أمثلتها قد ٌسوق اإلمام 

ساق ابن حجر رحمه هللا على المقلوب ٌمكن عشرٌن صفحة، ساق عدًدا من األمثلة فً مقلوب اإلسناد وفً 

 مقلوب المتن وٌكفً منها مثال واحد.

تمام باألمثلة والتمعن فٌها ال ٌقل أهمٌة عن االهتمام بؤي شًء؟ االهتمام بنفس المصطلح لكن أنا أقصد أن االه

وضرورة مطابقته، مطابقة المثال للمصطلح. وكذلك التنبه لئلعتراض، اإلعتراض قد ٌكون وجٌها وقد ال ٌكون 

ٌَُمثل بها ألشٌاء وجودٌة  ما ٌنفع فٌها التسامح أو ٌعنً وجٌها. والتنبه كذلك أًٌضا للفرق بٌن المصطلحات التً 

ما ٌنفع فٌها أن نقول اجتهد. ما ٌصلح أن ٌجتهد فً أن الحدٌث له طرٌق واحد أو له أكثر من طرٌق، إنما ٌجتهد 

 .مسلَّمأمر فً حكم هذا 

 -مثل لو قال مثبًل: تعارض الوصل واإلرسال مثل ما ذكره األبمة رحمهم هللا تعالى، قالوا الصواب مثبًل 

الصواب لما َذَكر بعض كتب المصطلح أن زٌادة الثقة مقبولة باالتفاق، نبه مثبل البقاعً ونبه ابن حجر ونّبه ابن 



محدثٌن وإنما مذهب كبار المحدثٌن أن النظر ٌكون جمع ؼفٌر نبهوا إلى أن لٌس هذا  مذهب ال ٌعنًعبد الهادي 

 أن كل حدٌث له نظر خاص فربما تترجح الزٌادة حتى فً اإلسناد أو فً المتن وربما تترجح النقص. -ٌعنً 

لو أراد شخص ٌمثل بمثال على ترجح الزٌادة، هو ٌمثل له بناء على اجتهاده هو أو على اجتهاد ؼٌره؟ على 

ما ٌترجح فٌه الزٌادة على هذا المنوال فإذا لم ٌترجح لدٌك أنت هنا فالمثال صواب، وإن  اجتهاده هو. ٌقول لك

أو عند الباحث وٌقول  مثبًل  لم ٌترجح ألنه قد ٌترجح عندك فً مثال آخر. وكذلك التمثٌل للنقص قد ٌترجح عندي

شخص سٌقول لك وهللا لك الصواب مع من نقص هنا. وأما الحدٌث المرسل ما أعترض علٌه أو ٌعترض علٌه 

إًذا ال ٌصلح مثال. على هذا الكبلم لن نجد مثااًل  -أنا جمعت طرقه ووازنت كذا فتوصلت إلى أن الصواب فٌه 

ح فهذه القضاٌا اإلجتهادٌة أو هذا النوع كثرت االعتراضات فٌه فً كتب المصطل -منطبًقا أو سالًما وسٌكثر 

 نعالجه بهذه الطرٌقة.و

ال توضٌح المصطلح أو توضٌح القاعدة وما زاد على ذلك أو قد ٌكون المثال فٌه شًء من فالمقصود من المث

 هذا الذي ٌتعلق بقضٌة األمثلة. -الخلل حسب الناقد. نعم 

ُسبلت أنا بعض األسبلة أثناء الدرس سؤحاول جمعها لٌوم الؽد نختم بها هذه الدروس منها قول بعض اإلخوان ما 

تعلم هذا العلم، وبعضهم ٌسؤل عن مسابل أخرى، سؤتكلم إن شاء هللا تعالى على منهج هو المنهج الذي نسلكه ل

 أراه هو المناسب لطلبة العلم مع بعض التوصٌات التً تتخلل أو أذكرها من خبلل هذا المنهج.

لمشهور واآلن كان هناك سإال مثال للمنقطع: مثال مشهور ٌعنً أمثلته كثٌرة المنقطع، لكن من أمثلته الحدٌث ا

ٌعنً ٌدخل فً بعض مناهج الدراسة، حدٌث أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم على مرٌض 

فلٌؤمره أن ٌدعو له" أو كذا، هذا الحدٌث ٌروٌه خضر بن ماجه من طرٌق مٌمون بن مهران عن عمر بن 

طع؟ ألن مٌمون رحمه هللا لم ٌدرك عمر رضً هللا عنه، فهذا الحدٌث قال العلماء إنه منقطع. لماذا منق الخطاب

 بن الخطاب، وأمثلة كثٌرة لئلنقطاع ؼٌر مسؤله اإلحتجاج.

أما قضٌة اإلحتجاج الذي ٌحتجون به، لكن ؼالب اإلحتجاجات ما تكون مثبًل مساندة إما من مثبًل  ٌكون وافق 

كبار صحابة أو علٌه العمل فً عصر السلؾ أو وافق ظاهر القرآن كما ذكره ابن القطان أو ٌكون اإلمام نفسه، 

نه وإن كان فٌه شًء من الضعؾ حتى ما ٌرد عن كثٌر من األبمة رحمهم هللا تعالى إذا ورد الشًء مسنًدا ٌهابو

رضً هللا عنه ورحمه هذا منهج صحٌح روي له حدٌث باسناد منقطع عن عمر بن  ُزرعةالصحابة. مثبًل أبو 

أي أتهٌب أن أخالفه، فمسؤلة اإلحتجاج به، ٌحتجون به  -الخطاب، فقال هو منقطع ولكنه عن عمر وأنا أتهٌبه 

؟ هل ٌؤثم من خالفه؟ هذه هً. ٌعنً هم ٌسمونه ضعٌؾ، ٌدخلونه فً زمرة الضعٌؾ لكن هل ٌجب االحتجاج به

ومعروؾ أن الضعٌؾ الذي لم ٌسقط أنه ٌحتج به ولهذا ٌقول الترمذي رحمه هللا تعالى وعلٌه العمل أو علٌه 

 أكثر أهل العلم أو نحو ذلك مع نقده  فقضٌة االحتجاج مفصولة عن قضٌة الثبوت. 

فً فتح الباري ٌنقد الحدٌث ثم ٌستدل  ابن رجبتجد مثبًل كتب الفقه وتجد  -ماء رحمهم هللا تعالى وهو منهج للعل

ٌتهٌبون مخالفته. حتى أبو حنٌفة رحمه هللا  -به وال بؤس بذلك، منهج األبمة رحمهم هللا تعالى ٌتهٌبون ما أثر 

أنه عشرة أٌام، ٌقول كنت أتهٌب أن  ٌعنً فً مسابل، مثبًل فً مسؤلة أقل الحٌض أو أكبر الحٌض ذهب إلى

المهم أن فٌه ضعؾ  -أقول إن أكثره عشرة أٌام حتى وقفت على كذا حدٌث مسند وفٌه ضعؾ أًٌضا فٌه رواٌة 

اإللزام  أوكما قالوا إنه منكر لكنه لما رآه مسنًدا ٌعنً جزم أن ٌقول به. قضٌة اإلحتجاج ؼٌر قضٌة الثبوت 

 .بالحجة

 



بسم هللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن، 

أما بعد، كما وعدت باألمس نجٌب فً هذا الدرس عن بعض أسبلة الحاضرٌن عن الطرٌقة المثلى لدراسة علوم 

شك أن معرفة هذا الشًء الذي هو سلم الوصول إلى ما  الحدٌث والتصحٌح والتضعٌؾ وما ٌتعلق بذلك، وال

ٌرٌد الشخص تعتبر بداٌة سٌره فً األمر الذي ٌرٌد متى خطط وأحسن اختٌار الطرٌق الذي ٌوصله إلى المراد، 

فبل شك أنه سٌكون أقرب إلى الوصول بؤسرع ما ٌمكن وأٌضا بؤقل تكلفة، وهناك طرٌقتٌن إحداهما مشهورة 

 أقترح طرٌقة ثانٌة وكل مٌسر لما خلق له. سؤذكرها أوال ثم

المشهورة: فهً طرٌقة االبتداء بالمختصرات، حٌث ٌبدأ الطالب بقراءة كتاب مختصر  - الطرٌقة األولىأما 

وحفظه فً علوم الحدٌث، ثم بعد أن ٌفرغ من دراسة وحفظ هذا المختصر ٌتدرج إلى كتاب أوسع قلٌبًل، ثم بعد 

 أن ٌفرغ منه ٌتدرج إلى كتاب أوسع منه.

وي، وهً رسالة صؽٌرة جًدا فً مصطلح الحدٌث، ثم ٌقرأ بعد ذلك للنو التقرٌبفنقول مثبًل ٌبدأ الطالب بقراءة 

مقدمة ابن النووي الذي اختصر منه التقرٌب، ثم ٌثلث بؤصله وهو  اإلرشادالكتاب الذي فوقه وهو كتاب 

للعراقً وهو عبارة عن  كالتقٌٌد، ثم بعد المقدمة ٌشرع فً الكتب التً وسعت كتاب ابن الصبلح الصبلح

، وهو فتح المؽٌثللحافظ ابن حجر، وكتاب تلمٌذه السخاوي  النكتكتاب ابن الصبلح، ومثل كتاب تعلٌقات على 

من أوسع ما كتب فً علوم الحدٌث وأكثر كتب الحدٌث المطولة تحرًٌرا، وهو أًٌضا ؼنً باألمثلة التطبٌقٌة 

تلمٌذ ابن حجر اآلخر  وربط الموضوعات بعضها ببعض واإلشارة إلى مذاهب األبمة المتقدمٌن، وكذلك كتاب

. فهذه كتب مطولة فً علوم فتح المؽٌثوإن لم ٌكن بوزن  تدرٌب الراويوهو السٌوطً، وكتابه المعروؾ 

البن رجب رحمه هللا تعالى، فإنه ؼنً بمصطلحات أهل الحدٌث  شرح علل الترمذيالحدٌث ٌضم إلٌها كتاب 

 واحدة بإمكان طالب العلم أن ٌسلكها.وبقواعد الجرح والتعدٌل وبقواعد التعلٌل، هذه سلسلة 

للذهبً، الذي اختصر به كتاب  الموقظةلطالب العلم قرٌبة منها: بؤن ٌبدأ طالب العلم بكتاب  سلسلة أخرىوهناك 

سلسلة ، ثم ٌعود الطالب إلى المطوالت. وهناك مقدمة ابن الصبلحالبن دقٌق العٌد، وهو مختصر من  االقتراح

 ابن الصبلح مقدمةاختصر فٌه  اختصار علوم الحدٌثٌبدأ فٌها الطالب بكتاب ابن كثٌر أكثر اختصاًرا:  ثالثة

 مقدمة، ثم ٌرتقً الطالب إلى نزهة النظرالبن حجر ثم شرحها  بنخبة الفكر: تبدأ سلسلة رابعةمباشرة. وهناك 

 . ابن الصبلح

، ففً الفقه مثبًل نرى الطالب بالمختصراتأن ٌبدأ وهذه طرٌقة معروفة عند الباحثٌن وعند األبمة فً كل الفنون 

وهو كتاب مختصر للطالب  العمدة فً الفقهابن قدامة ألّؾ عدًدا من الكتب كلها فً الفقه الحنبلً وهً مثبًل 

، وهو عبارة عن فقه مقارن بخبلؾ الكتب الثبلثة كتاب المؽنً ثم فوق الجمٌع الكافًثم فوقه  المقنعالمبتدئ ثم 

ة بالمذهب. فطالب العلم فً بداٌاته ٌحتاج إلى مختصر ال ٌشتت ذهنه وال ٌصعب علٌه الطلب األولى فهً خاص

ألن طلب العلم متى صعب انقطع طالب العلم، لكنه كلما أخذ قدًرا ٌسًٌرا تطلع متحمًسا إلى الزٌادة. وسؤشٌر إلى 

 هذا فٌما بعد إن شاء هللا.

أن المختصرات اسمها هكذا مختصرات، وأن المعلومات التً  : أن ٌعرؾ طالب العلموأهّم ما فً هذه الطرٌقة

ا على اختٌارات المإلؾ فً مسؤلة أو قضٌة معٌنة، ومن ثم ٌدرك الطالب أن هذا لبً فٌها مختصرة، وهً تدل ؼا

لٌس نهاٌة المطاؾ وأنه سٌدرس مراحل أوسع بعد فترة قد ٌطلع فٌها على آراء أخرى فً المسؤلة الواحدة، 

له أمثلة أخرى، ثم ستتوسع الدابرة أًٌضا إلى أن ٌخرج إلى الكتب التً تعتمد المقارنة والترجٌح  وربما تتضح



بٌن األقوال وذكر أقوال متعددة فً المسؤلة، بعد أن ٌصلب عود الطالب وصار ٌدرك مراد المإلفٌن، ففً البداٌة 

راد المصنؾ فضبًل عن أن ٌرجح بٌن ورأى األقوال متعددة فلربما لم ٌستوعب م فتح المؽٌثإذا انطلق إلى 

 األقوال المتعارضة.

والطرٌقة المذكورة طرٌقة مسلوكة معلومة وال اعتراض لنا علٌها بهذا الشرط الذي ذكرته: وهو أن ٌجعل 

الطالب كل مرحلة عبارة عن استعداد للمرحلة التً تلٌها، فإذا خرج إلى أقوال األبمة واستطاع أن ٌفهمها أمكنه 

 بالتطبٌق وأن ٌنتقل إلى مرحلة العمل، التً هً مرحلة دراسة األسانٌد. وهذه طرٌقة معروفة. أن ٌشتؽل

 ، وهذه الطرٌقة ترتكز على ثبلثة أمور:طرٌقة ٌجمع فٌها طالب العلم بٌن عدد من األموروسؤقترح 

آن الكرٌم واإللمام األمر األول: خطر فً بالً أن الراؼب فً طلب علم السنة، الذي فرغ من إتقان قراءة القر

بتفسٌره، وهذه وصٌة العلماء، فبل ٌلٌق بطالب العلم أن ٌنشؽل كلٌة بعلوم الحدٌث والسنة والبحث فً التدلٌس 

والموضوعات وهو ال ٌحسن قراءة القرآن وال الرجوع إلى تفسٌر آٌة من اآلٌات، وقد أكد العلماء على هذا 

هذا الشًء فً بعض األحٌان بسبب إهمال الكتاتٌب ومدارس  األمر فً مصنفاتهم، ونحن فً عصرنا افتقدنا

 التحفٌظ وأسباب أخرى، وإن كان األمر قد عاد بفضل هللا بقوة.

الذي سؤذكره اآلن، وهً فً  أن ٌتدرج فً طلب علم السنة على الترتٌبالطرٌقة التً أقترحها لطالب علم السنة 

 ؼب فً التصحٌح والتضعٌؾ، وفق التدرج اآلتً: نظري طرٌقة ٌمكن أن ٌسٌر طالب علم الحدٌث والرا

، فعلماإنا فً كتب علوم صحٌح البخاري وصحٌح مسلموأولها ، متون األحادٌث، ٌبدأ أوالا بقراءة كتب الحدٌث

فالؽرض النهابً أصبًل من دراسة علوم الحدٌث  -الحدٌث ٌوصون الطالب بؤن تكون بداٌة قرابته فً أي كتاب؟ 

من السقٌم، ونحن بحمد هللا عندنا مابدة خالصة من صحٌح سنة رسول هللا صلى هللا علٌه هو تمٌٌز الصحٌح 

 وسلم، وفق هللا هذٌن اإلمامٌن لجمعها واإلهتمام بها والعناٌة بها وتخلٌصها من شوابب الوضع والنكارة.

دأ بها قبل أن ٌشرع فً فهذه جملة كبٌرة من سنة النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌنبؽً لطالب العلم فً نظري أن ٌب

دراسة كتب مصطلح الحدٌث، وال نقول علٌه أن ٌحفظ هذٌن الكتابٌن، والحفظ أفضل، ولكن على األقل ٌدمن 

بمعنى كثرة القراءة فٌهما، فنحن نعرؾ أن البخاري كما ذكر فً سبب تؤلٌفه لكتابه ذكروا سببٌن  -قرابتهما 

أنه كان ٌروح بمروحة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،  ٌرجعان إلى جمع السنة الصحٌحة، سواء الرإٌة

وعبرها أحد المفسرٌن أنها الذب عن سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فشرع فً جمع كتابه، وفً رواٌة 

أخرى أنه كان جالًسا فً مجلس شٌخه إسحاق بن راهوٌة، فقال الشٌخ لو تصدى أحد لجمع الصحٌح من سنة 

هللا علٌه وسلم، وقد مرت هذه الكلمة على آذان جمٌع الحاضرٌن دون أن ٌنتبهوا لها إال أنها  رسول هللا صلى 

وقعت فً قلب هذا الشاب الذي صار إماًما، فشرع فً جمع سنة الرسول صلى هللا علٌه وسلم الصحٌحة، كما 

وهو أن ٌكون هذا الكتاب عبارة أّن له ؼرًضا من تصنٌؾ هذا الكتاب ٌنبؽً أن ننتبه له ٌدركه من ٌقرأ كتابه أال 

عن منهج عملً للمسلم فً حٌاته، ولهذا أدخل فٌه التوحٌد والعلم والسٌر والعقابد والفتن وأدخل فٌه جمٌع ما 

ٌتعلق بحٌاة المسلم فً العمل وفً العلم وفً اإلٌمان، فإن قال قابل نحن نختلؾ فً الشاذ والمنكر وفً أمور 

ؤصح األسانٌد من سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما ٌكفً لهذه األمة، فاإلشكال كثٌرة، ولكن عندنا ما ثبت ب

لٌس فً الصحة لكن فً اإلقتناع والثبات على الحق والعمل بما صح من السنة، فلدٌنا كم كبٌر. فمثبًل حٌن 

نٌة عن مثل هذه تحدث اإلمام الشوكانً عن حدٌث صبلة التسابٌح قال: "هذه صبلة مختلؾ فٌها وفً الصحٌح ؼ

 :وؼرضً من طرٌقة االبتداء بكتب السنة عدد من األموراألحادٌث" فلو تركها المسلم ما ضره، 



هو العمل بموجب تلك األحادٌث واتباع ما ورد فٌها والنظر فً أحوال رسول هللا  الغرض األول ال إشكال أنّ 

صلى هللا علٌه وسلم وشمابله ومعجزاته، وعلى الطالب أال ٌمل من قراءة البخاري ومسلم مرات عدٌدة، 

حدٌثه فؤحادٌثهما تخلو من القصص المختلقة واألساطٌر المكذوبة، وٌشعر معها المرء بنور النبوة وحبلوة 

ببلؼته وما فٌها من األمثال واألحوال االجتماعٌة التً كانت سابدة وال تحتاج إلى النظر فً األسانٌد، جاهز 

 للنظر جاهز للعمل والتطبٌق.

وهو ؼرض متعلق بعلوم الحدٌث، فٌقول العلماء أّن من أهم ممٌزات الناقد للسنة التشبع بؤحادٌث رسول هللا 

تجعله إذا جاءه الحدٌث ربما توقؾ فٌه بسبب هذا  -فطرة  -حة لتتكون لدٌه َملََكة صلى هللا علٌه وسلم الصحٌ

دون النظر فً إسناده، وهذا ال ٌتهٌؤ لكل أحد، لكنه ٌتهٌؤ لمن طالع وأدمن الحدٌث، فقد تقرأ لكاتب أو مإلؾ 

و عبد العزٌز بن باز، كابن حزم أو ابن جرٌر أو ابن تٌمٌة أو ابن القٌم أو معاصرٌن كالزٌات أو الرافعً أ

فبكثرة القراءة لشخص ما تدرك أن هذا الكبلم من كبلمه أحٌاًنا ولو لم ٌخبرك أحد أنه من كبلمه، وفً بعض 

األحٌان ٌستدل العلماء على نسبة قول ألحد العلماء من األسلوب، ومن هذا نفهم قول العلماء أن للحدٌث الصحٌح 

ؾ ظلمة كظلمة اللٌل تنكره، فهذا ال ٌتؤتى إال لشخص أكثر من ضوء كضوء النهار تعرفه وللحدٌث الضعٌ

 القراءة فً السنة الصحٌحة، وتشبع بها وحفظها.

ٌنبؽً أن ننتبه له، وهو ضمان أقدمه لكم كذلك الذي تقدمه الشركات، لقد استخدم اإلمامان البخاري  غرض آخر

بك معظم مصطلحات علوم الحدٌث أثناء قراءتك  ومسلم فً كتابٌهما أكثر فنون الحدٌث إن لم ٌكن كلها، فستمر

للكتابٌن وال بد، فدور طالب العلم أثناء القراءة على شٌخ أن ٌفسر له الشٌخ بعض المصطلحات، وإن قرأ بمفرده 

لؽرض ما أن ٌلحظ طالب العلم المصطلحات المستخدمة فً الكتابٌن. فإن قٌل مثبًل فً البخاري "تابعه فبلن عن 

ن معنى المتابعة، وإن رأٌت الرمز "ح" تعرؾ أن معناها تحوٌل اإلسناد، وسٌمر بك حدٌث لٌس فبلن" تبحث ع

له إسناد فً البخاري فتتساءل لماذا هذا فً البخاري؟ وربما ساق البخاري إسناًدا فتراه ٌقول فٌه خالفه فبلن 

مصطلح المرفوع وفبلن فرواه عن فبلن كذا موصواًل فسٌمر بك مصطلح الموصول ومصطلح المرسل و

 ومصطلح الموقوؾ.

وربما مر بك وأنت تقرأ صحٌح مسلم كٌؾ ٌبٌن زٌادات الثقات، وٌقع فً ذهن القاريء استفسارات ولٌس 

المراد فً هذه المرحلة اإلجابة على تلك االستفسارات، وربما ساق مسلم األلفاظ فً أماكن وتعرؾ اختبلؾ لفظ 

أٌن جاء؟ وما موقؾ العلماء من هذا؟ وسٌمر بك مثبًل أصحاب  هذا عن هذا فما سر هذا االختبلؾ، ومن

األعمش وأصحاب شعبة وأصحاب قتادة الخ، وربما مر بك إسناد فٌه أربعة رجال وآخر فٌه خمسة وربما قدم 

هذا على ذاك، فما سر هذا التقدٌم؟ وما الفرق بٌن اإلسنادٌن؟، فلن تفرغ من قراءة الكتابٌن إال وقد ثار فً ذهنك 

 عدد من األسبلة والمصطلحات تحتاج إلى معرفة.

وافعل فٌها ما فعلت فً الصحٌحٌن، وسترى عند ابن داود مصطلح  ثم انتقل بعد الصحٌحٌن إلى كتب السنن

"المنكر" وعند النسابً قوله "هذا ؼلط" وعند الترمذي تعلٌل لعدد من األسانٌد بالتدلٌس والمزٌد متصل األسانٌد، 

كثره أخذ من كتب السنة وكتب النقد، وإن ابتدأ الطالب بقراءة السنة مباشرة، بتمعن ولم ٌكن فمصطلح الحدٌث أ

همه مجرد االنتهاء من الكتاب كما قٌل فً القرآن ال ٌنبؽً للقاريء أن ٌكون همه نهاٌة السورة، فمثبًل ٌفرق بٌن 

واللفظ له، فتثور فً ذهن أشٌاء كثٌرة من  أخبرنا وحدثنا، لم ٌقول مسلم حدثنا فبلن وأخبرنا فبلن، لم ٌقول مسلم

 صنٌع هإالء األبمة. 

والذي أرٌده من هذا أن تكون قراءتك لكتب علوم الحدٌث مبنٌة على حاجة فؤنت لدٌك استفسارات ترٌد معرفة 

أجوبتها، بخبلؾ انشؽالك بعلوم الحدٌث مباشرة فلٌست لدٌك استفسارات وال تساإالت ترٌد حلها، فحتى فً 

ج البحث العلمً ٌوجد ما ٌسمى بعقدة أو مشكلة البحث للتعرض لها وهً بمثابة الدافع الذي ٌشؽل بال مناه

الباحث للتطرق لهذا الموضوع، فهذا لدٌه مشكلة ٌرٌد لها حلواًل وفراغ ٌبتؽً سده، بخبلؾ آخر ٌكتب لمجرد 



فننطلق من قراءة كتب السنة لحل  كتابة البحث دون دافع بحثً فؽرضه هو اإلنتهاء من بحثه ال إٌجاد حلول،

وهذه البداٌة ال  -مصطلحاتهم عن طرٌق كتب المصطلح. وأكرر أنه ٌنبؽً لئلنسان إذا ابتدأ بكتب المصطلح 

ٌفهم منها أنها تكون بعد اإلنتهاء من كافة كتب السنة فقد تكون البداٌة فً قراءة علوم الحدٌث بعد اإلنتهاء من 

، فٌحاول حل المصطلحات التً استوقفته أثناء قراءة الصحٌحٌن والؽرض هو مرحلة قراءة الصحٌحٌن فقط

إشباع رؼبته فً فهم المصطلحات التً مرت به أثناء قراءته لكتب السنة، وعلى الطالب أن ٌفتح ذهنه، فمثبًل إذا 

ل مر به مصطلح مرسل أو مرفوع فً صحٌح البخاري فٌرجع إلى كتب المصطلح وٌعرؾ ما المراد بالمرس

والمرفوع ثم ٌعود لؤلمثلة التً لدٌه لٌوازن بٌنها وبٌن التعرٌؾ، فإن اتفقت فبل إشكال، وإن وجد فً البعض 

عدم تطابق، كقول الترمذي مثبًل "رواه فبلن من أصحاب شعبة فرفعه إلى أبً هرٌرة" فٌستشكل الطالب لماذا 

ي هو ما أضٌؾ إلى النبً صلى هللا علٌه هذا التعبٌر مخالؾ لما فً كتب المصطلح فً تعرٌؾ المرفوع الذ

وسلم، وربما ثار فً ذهنه أن استخدام المصطلحات فً كتب المصطلح أؼلبً، أو أن هذه االستخدامات مقٌدة 

بسٌاق. فالطالب حٌنبذ لدٌه مشكبلت ٌرٌد لها حلواًل وأثناء قراءته لكتب المصطلح ٌتبع التدرج السابق. وفً 

إلى فهم الطالب للمصطلحات وثبوتها فً ذهنه، وإدراك قضٌة تطور المصطلحات  رأًٌ أن هذه الطرٌقة أدعى

 واختبلؾ العلماء فً االختٌار وؼٌرها من القضاٌا من خبلل هذه المقارنة.

المرحلة الثالثة، قد ٌتوقؾ الطالب بعد المرحلة الثانٌة عند فهمه لمصطلحات أهل الحدٌث، وهذه مرحلة ال بؤس 

شؽول بعلوم أخرى، فلٌس هناك دارس للعلم الشرعً ٌستؽنً عن القراءة فً كتب الحدٌث، بالتوقؾ عندها للم

مثل: مرسل، مختلط،  -لكن البعض مشؽول بعلوم أخرى وال ٌحتاج من علم الحدٌث إال لفهم المصطلحات 

ترجمة أحد التً تمر به فقط، فمثبًل كان أحد األساتذة ٌناقش أطروحة أحد الباحثٌن فوجده ٌقول فً  -مدلس 

الرواة: "فبلن ثقة مدلس" فظن المناقش أنه قد ظفر من الباحث بسقطة وأخذ ٌسؤل كٌؾ ٌكون ثقة وهو مدلس؟ 

تعتبر هذه فً علوم الحدٌث من بدٌهٌات هذا العلم والتً ال ٌنبؽً أن تفوت طالب العلم المهتم بفنون أخرى، 

فن، فمن الطبٌعً أال ٌلزم طالب فن ما بمصطلحات وأقل ما ٌلزمه إذا أراد أن ٌتحدث فٌها أن ٌسؤل أهل ال

ا  الفنون األخرى فقد تخفى علٌه بعض مصطلحات العقٌدة أو أصول الفقه، ولذا نوصً إن وجد الطالب مصطلحا

أو إن كانت لدٌه األهلٌة رجع لكتب التخصص، فالمقصود أن هذه  فً غٌر تخصصه أن ٌرجع ألهل التخصص

المرحلة الثانٌة قد ٌتوقؾ عندها كثٌر من طلبة العلم فٌقولون مثبًل حفظنا الصحٌحٌن وقرأنا الكتب الستة ومسند 

و ربما أحمد وعرفنا مصطلحات أهل الحدٌث ونرٌد أن نتفرغ لعلم آخر كالفقه، أو ربما كان ٌرٌد الفقه أصبًل، أ

أراد بعد فترة أن ٌنشؽل بعلم آخر، وهذا فً الوقت الحالً قد ٌكون دون اختٌار الطالب فالطالب فً الدراسة 

النظامٌة ربما أمضى وقته فً القراءة الحرة فً فن من الفنون هواه كالحدٌث مثبًل وحضور دروس هذا الفن فً 

التفسٌر أو العقٌدة فهو مضطر اآلن اضطراًرا ألن ٌوجه المساجد، وبعد التخرج ألزمته الكلٌة بالتدرٌس فً قسم 

 جهده للفن الذي ٌدرسه فٌنتقل من التطوع إلى الفرض وربما اضطر إلى فهم مصطلحات الحدٌث. 

والتً تعتبر فً الطرٌقة األولى التً  المرحلة الثالثة: المرحلة التطبٌقٌةباحث آخر ربما ٌطمح لبلنتقال إلى 

الطرٌقة هً المرحلة الثانٌة، هذه المرحلة التً هً تطبٌق ما درسه فً مصطلحات أهل تعتبر هذه  -شرحتها 

الحدٌث ونحن عرفنا أن كثٌر من المصطلحات تتضمن قواعد للتطبٌق وٌمر به فً كتب علوم الحدٌث كما مر 

؟ ذكروها فً بنا فً مصطلحات الحدٌث أن دراسة األسانٌد أٌن توجد؟ أٌن ذكر العلماء قواعد الجرح والتعدٌل

كتب علوم الحدٌث وهً وإن انفصلت فً الوقت الحاضر حٌث أفرد بعض الباحثٌن المعاصرٌن مباحث دراسة 

األسانٌد والجرح والتعدٌل والعلل بكتب كما بدإوا ٌفردوا مناهج المحدثٌن وؼٌرها، وبهذا ٌصل طالب العلم إلى 

فٌها ٌعنً طوٌل وكثٌر لكن أختصر هذا الكبلم  هذه المرحلة الثالثة مرحلة التطبٌق، وهً مرحلة الحدٌث

، وٌقول الباحثون وسٌجد الباحث فرقا كبًٌرا جًدا بٌن ما أخذه نظًرا وبٌن ما سٌطبقه، بالتطبٌق لٌس باألمر الهٌن

والعلماء أن قواعد علم الحدٌث أؼلبٌة ولٌست مضطردة؟ وهذا لٌس خاًصا بعلوم الحدٌث، وٌحتاج الطالب إلى 



وتتلمذ إن أمكنه ونعنً به أن ٌطبق تحت ٌد أستاذ سبقه فً هذا المجال، وإن استطاع أن ٌرجع أو مران شدٌد 

ٌستشٌر المختصٌن فنحن اآلن فً عصر التخصص فربما وجد من ٌهتم بالجرح والتعدٌل فقط، وربما وجد من 

نّبه على هذا ابن  -ابط كثٌرة ٌهتم بالرواة فقط، ومنهم من له اهتمام بالعلل، فكلما تقدم الزمان احتجنا إلى وس

ٌّم وقارن بٌن نظر الصحابً فً عصر الصحابة وبٌن نظرهم هم فً عصر ابن القٌم، الصحابً ال ٌحتاج إال  الق

إلى النظر فً النصوص وتقدٌم بعضها على بعض وٌرى هذا خاًصا وهذا عاًما مثل قضٌة المطلقة ثبلًثا وربما 

إن كان هذا قلٌل، أما المتؤخر فؤمامه وسابط كثٌرة جًدا وكبلم العلماء ال بد احتاج إلى بعض النظر فً الناقلٌن و

 أن ٌنظر فٌه والردود ومن هنا هذا الذي سبب وجود التخصصات، 

هذا له سلبٌة ببل إشكال فالفقٌه إذا احتج بحدٌث موضوع وهو ال ٌدري هل ٌعتبر بالنسبة له؟ ببل إشكال فالمحدث 

دري معناه أو ال ٌعرؾ كٌؾ ٌجٌب عن معارضه هذه سلبٌة نعم، ولكن بعض لو سبل عن حدٌث وهو ال ٌ

هذه  -األمور ال مكن تجاوزها، فالمقصود أن الباحث فً التطبٌق فً السنة ٌحتاج إلى شًء من التتلمذ إن أمكنه 

أشٌاء  نقطة ٌعنً ٌستشٌر أو ٌقرأ على أحد، كما ٌحتاج أًٌضا إلى التدرج فً خصوص دراسة األسانٌد، أمامه

كثٌرة البد أن ٌتقنها، كنقل أقوال أبمة الجرح والتعدٌل وٌتقن النظر بٌنها والتوفٌق إذا احتاج إلى التوفٌق، وهذه 

ثم ٌتقن كٌؾ ٌسوق الطرق ومن أٌن ٌجمع الطرق وكٌؾ ٌسوقها متى ٌسوق الطرق كلها متى ٌسوق  -أمور 

 بعضها متى ال ٌسوق شًٌبا منها.

رأسه ومع األسؾ الشدٌد أقول هناك مشاٌخ وباحثون هجموا هجوًما على هذا العلم، هذا أصبح اآلن علًما ب

وٌعنً ال أرٌد اآلن أن أشرح طرٌقة التطبٌق ولكن هجموا هجوًما على هذا العلم وصار اهتمامهم ٌنصب إلى 

هم الخلط آخر مرحلة والتً هً مرحلة الحكم التصحٌح مع عدم إتقانهم الطرق والوسابل الموصلة، فكثر عند

بٌن الرواة، فبل ٌلٌق بعالم فاضل وشٌخ بسبب الهجوم هذا والسرعة أن ٌصحح حدًٌثا وٌقول فٌه فبلن وفبلن 

هذا موجود، وقد تراه ٌسوق طرق األحادٌث مثبل فٌمؤل الكتاب وٌمكن  -وفبلن كلهم ثقات وٌكون مخطًبا 

ومتى تساق بعضها كٌؾ عبر عن  اختصاره فً صفحات معدودات، فهو ال ٌعرؾ متى تساق الطرق كلها

االختبلؾ هذه كلها وسابل قبل الحكم على الحدٌث ومع األسؾ الباحثون اآلن همهم أن ٌحكموا على األحادٌث 

بالتحسٌن والتصحٌح مع أنهم بحاجة إلى وسابل أنا أقول أنه قد ال ٌكون  محتاج إلى الحكم ألنه إذا أتقن الوسابل 

نا نقول من الوسابل أن نجمع كبلم األبمة وأن نوازن بٌنه وأن ٌحرص على التوثٌق قادت القارئ إلى الحكم، ألن

فٌه ونقله من مصادره وهذه كلها وسابل فً هذه المرحلة، وال أرٌد أن أطٌل فً شرح هذه المرحلة ال سٌما وقد 

 صار علم دراسة األسانٌد فنا قابما بذاته. 

ن طالب العلم ٌحتاج إلى قواعد فً التطبٌق وهذه القواعد حررها نشٌر إلٌها باختصار وهً أ المرحلة الرابعة

بشر ونحن عرفنا أن أكثر هذه القواعد فً الحدٌث وعلومه من تحرٌر المتؤخرون بناء على عمل المتقدمٌن 

وٌعنً إًذا طالب العلم ربما ٌترقى على مرحلة أخٌرة وهً أن تكون بحوثه لٌست فً التصحٌح والتضعٌؾ وإنما 

رٌر قواعد التصحٌح والتضعٌؾ، وهذه مرحلة أخٌرة للطالب والباحث وهذه أٌضا قواعدها والنظر فٌها فً تح

فً الوقت الحالً خصًٌصا للتدرب على أمور  هذه المرحلة كثٌرة جًدا نحتاجها ومهمةوما ٌوصى به الباحث فً 

وكؾ ٌتعامل مع كبلم بعضها من أصول البحث فً ؼٌر مادة علوم الحدٌث وبعضها خاص بعلوم الحدٌث 

هو أنه اآلن كثر الكبلم عن ضرورة الرجوع إلى قواعد المتقدمٌن فانبرى عدد من  وسر هذه األهمٌةاألبمة، 

الباحثٌن بؤسالٌب مختلفة وبطرق مختلفة إلى البحث عن قواعد األبمة وتحرٌرها وإن كانت تخالؾ ما صار علٌه 

ال أقول دروس، ولكن  -لها قواعدها ولها ضوابطها وتحتاج أًٌضا إلى الناس أو ال تخالفه، وهذه المرحلة الرابعة 

من أراد أن ٌضبط قواعدها العامة وٌضرب األمثلة ربما تحتاج إلى درس أو درسٌن، أسؤل هللا أن ٌهٌا األسباب 

 لعقدها فً مناسبات ما.



ق بدراسة األحادٌث واألسانٌد ثم : مرحلتان نظرٌتان ومرحلتٌن أخٌرتٌن فٌهما تطبٌأربع مراحل لطالب العلمهذه 

دراسة القواعد واستخبلص المصطلحات وما ٌتعلق بهذا فهذه أربع خطوات لطالب علم السنة وال شك أن طالب 

العلم ٌنبػ أن ٌكون طموًحا ولكن ٌنبؽً أن ٌكون هذا الطموح منضبًطا، بحٌث أنه إذا كان فً المرحلة األولى 

ٌؽض طرفه عن المرحلة األخٌرة، فبل ٌقرأ وٌقول سؤبحث فً كذا أو فً كذا ونظره على المرحلة الثانٌة لكن 

وإنما العلم نفسه هو سٌؤخذك إلى حٌث ٌرٌد هو ال حٌث ترٌد أنت فً الؽالب، فالشخص ال ٌكون كما ٌرٌد وإنما 

ػ قلٌبًل إال بعد كما ٌرٌد العلم، فبعض المشاٌخ كان ٌوصً أال ٌلتفت طالب العلم إلى النتابج وإن كان هذا قد بال

أن بلػ خمسون سنة ولٌكن همه قبل الخمسٌن أن ٌحصل وٌقرأ وٌقول ال تختبر نفسك فبل تقول عندي علم أو 

لٌس عندي علم إال بعد الخمسٌن، ولكن هذا قد ٌكون فٌه مبالؽة ألنه بعد الخمسٌن تفوت قوة الشباب والقدرة 

 على البحث ونحن نبلحظ هذا.

: من المهم أن ٌوصى طالب العلم النقطة األولى، مكملتان للخطوات فً الطرٌقتٌننقطتان أخٌرتان هناك 

ٌّما  بالوصٌة التً قال بم نلت هذا العلم قال بقلب عقول ولسان سإول، ٌوصى طالب العلم بهذٌن االمرٌن وال س

به المسؤلة فٌقول لم  األمر األول فمن المهم جًدا أن ٌكون طالب العلم ٌقرأ بتركٌز وٌفتح ذهنه وٌقارن إذا مرت

هذا كذا ولم هذا كذا؟ وما الفرق بٌن هذا وذاك، وٌثٌر أسبلة ال ٌلزم أن تكون اإلجابة علٌها حاضرة وأنا أشاهد 

بحكم تجاربً أناس ٌدرسون وٌقرإون كتب المصطلح سنوات طوٌلة جًدا ولكن معلوماتهم بقٌت كما هً ألنهم 

ل شًء فً الدنٌا قابل للنقاش اللهم إال ما جاء به الوحً أما ٌقرإون بحرص، وهذا ال ٌنبؽً أن ٌكون فك

اجتهادات الناس فهً قابلة للنقاش، ففً المرحلة الرابعة نوصً طالب العلم إذا أراد أن ٌكتب بحًثا أن ٌلؽً فكرة 

نه أن رأٌه هو الرأي النهابً لو كان هكذا لما وصلت إلٌك المسؤلة ولكن كل بحث ٌقولون نواة لبحث آخر أل

حتى العلوم النظرٌة ما تنتهً الباحث إذا أراد أن ٌبحث بحًثا وتجده ٌقول هذا الذي ال شك فٌه أو هذا الذي ال 

ٌجوز ؼٌره، فهذا ال تقرأ له كثًٌرا، فالمقصود أن طالب العلم ٌقرأ بتركٌز وٌعرؾ أن هذا كبلم بشر وأن الذٌن 

بتركٌز وبنقد وعقل ناقد ومع مرور الوقت ستتكون لدٌه  حرروا القواعد وحرروا المصطلحات بشر أًٌضا، فٌقرأ

 حصٌلة، وهذا ما أوصً به من ٌتبع أي الطرٌقتٌن.

، وهً أمر مهم جًدا قوله تعالى: "هو الذي أنزل علٌك الكتاب منه آٌات محكمات هن أم الكتاب النقطة األخٌرة

هات، فإذا أراد طالب العلم أن ٌبدأ بؤي وأخر متشابهات" فهذا كتاب هللا منه آٌات محكمات ومنه أخر متشاب

النوعٌن ٌبدأ المحكمات أم المتشابهات؟ ال شك أنه ٌبدأ بقراءة ما أحكم من كتاب هللا مما ال اختبلؾ فٌه، وإن 

كان هذا الشؤن فً كتاب هللا فنقول أن سابر العلوم مهما كانت منها الظاهر المتفق علٌها ومنها المشكلة، فهناك 

مشكبلت العلوم وبعضها نبحثها أو ٌبحثها أهل العلم، ولكن قد ال ٌستمر البحث أو ال ٌصل إلى أشٌاء تسمى 

نتٌجة قاطعة، إًذا فبماذا نوصً طالب العلم أن ٌبدأ بالمشكبلت أم بالواضحات؟ هناك مشكبلت عنً حقٌقة ٌحز 

ث، كؤن ٌسؤل عن تدلٌس المدلسٌن فً نفسً كثًٌرا أن أجد طالب العلم ٌبدأ بالسإال عن المشكبلت فً علوم الحدٌ

فً الصحٌحٌن، قبل أن ٌعرؾ التدلٌس وأنواع المدلسٌن واالنتقاء واالختٌار وؼٌر ذلك من األمور التً تعٌنك 

على فهم الجواب على هذه المشكلة، ومثبًل من ٌسؤل عن تدلٌس أبً إسحاق السبٌعً وعنعنة قتادة وعنعنة فبلن 

ًءا وهو ٌسؤل عن تصحٌحات ابن حجر أو بعض المسابل المشكلة التً قد ال وفبلن، ومثبًل ربما ٌكون مبتد

ٌستطٌع أن ٌفهمها إال بعد التشبع من هذا العلم، وربما بقٌت بعض هذه المشكبلت كاختبلؾ البخاري ومسلم فً 

ك إسناد المعنعن هذه قضاٌا مشكلة فً هذا العلم وأمور كثٌرة ربما تؤتً مثبًل فً مصطلح الحدٌث، هنا

فبل ٌنبؽً لطالب العلم أن ٌبدأ مصطلحات متفق علٌها كالمدرج والمقلوب والمزٌد فً متصل األسانٌد والمعنعن، 

 ، فهو أصبًل لم ٌتقن ولن ٌفهم ولم ٌعرؾ ولم ٌحفظ المتفق علٌه من أمور الحدٌث.بالسإال عن األمور الشاذة



ا دون مضٌك فً هذا العلم، فالمسافر مثبًل إن تعثر فاإلبتداء بالمشكبلت فً أي علم من العلوم ربما ٌكون عابقً 

لكنه لو تفقد أحواله منذ البداٌة ورتب أموره وسافر بتإدة، وإال انطبق  -كم ثم تعثر بعد مسافة أخرى  10بعد 

فهذه وصٌة مهمة لطالب العلم أن ٌبدأ ال أرًضا قطع وال ظهًرا أبقى،  -المتكلؾ  –علٌه المثل إن المنبت 

مثبًل ووجدت ابن حجر ٌذكر فً  فتح الباري، فإذا كنت تقرأ فً فاألسهل، وإن مرت بك مشكلة فاتركهاباألسهل 

حدٌث ما أنه مما انتقده الدارقطنً على البخاري، اترك األمر اآلن، فعندنا أصل أن جمٌع ما فً البخاري 

صحٌح، تقبل هذا ما دمت فً هذه المرحلة، وإال ربما شوش علٌك هذا األمر، وربما مر بك أن هذا الحدٌث من 

مام أحمد كذا. هذه أمور ٌإجلها الباحث أو القارئ وٌهتم بالمسابل المتفق عنعنة قتادة أو هشٌم أو قال فٌه اإل

علٌها وهً كثٌرة بحمد هللا تعالى فً علم الحدٌث والمختلؾ فٌه قلٌل، ال سٌما عند األولٌن، قد ٌختلفون فً 

 تطبٌق القواعد وهذا ال إشكال فٌه، لكن االختبلؾ فً القواعد ذاتها لٌس واسًعا ولٌس كبًٌرا.

هذا ما عندي فً درس هذا الٌوم، وإن كان هناك أسبلة أخرى، كنت أود ولكن ضاق الوقت أن أختم بما ذكره 

اإلمام الذهبً رحمه هللا تعالى فً آداب المحدث، وهو أمر معروؾ لٌس خاًصا بالمحدث فقط، وإنما العادة أن 

ٌح نٌة طالب العلم وقال رحمه هللا ٌذكر فً أول الدروس، لكن ال بؤس أن نختم به هذه الدروس، قضٌة تصح

ٌَرِوَي أو لٌِتناَوَل الوظابَؾ أو  ٌَّن، فمن َطلَب الحدٌَث للمكاثرة أو المفاخرة أو ل ِة من طالب العلم متع ٌَّ "تصحٌُح الن

ٌُْثنى علٌه وعلى معرفِته فقد َخِسر"   أي ذهب جهده سدى وهذا إذا قلنا بؤنه ال ٌؤثم وأما على القول بؤنه ٌؤثم -ل

فاألمر أشد خطورة، "وإن طلبه هلل وللعمل به وللقربى بكثرة الصبلة على نبٌه صلى هللا علٌه وسلم ولنفع الناس 

ُة ممزوجُة باألمرٌِن فالحكُم للؽالب"  -وهذه أمور حسنة  - ٌَّ  هذا كله ما فٌه إشكال.  -فقد فاز، وإن كانت الن

الذهبً عن صعوبة تخلٌص النٌة ال سٌما فً البداٌة ثم ذكر ثم ذكر رحمه هللا خلوص النٌة وكثًٌرا ما ٌتحدث 

التشرٌك بٌن العبادات ثم ذكر التشرٌك مع أمر مباح بقوله "وإن طلبه هلل وللعمل به" وهو ما نسمٌه طلب العلم 

ٌه"، فقد هواٌة ٌعنً رأى فً نفسه رؼبة فً قراءة هذا العلم دون استحضار النٌة، "وإن كان َطلََبه لَفْرِط المحبِة ف

ٌقرأ كثٌر من الناس فً التارٌخ والسٌرة وربما تعلم التصحٌح والتضعٌؾ هواٌة "مع قطع النظر عن األْجِر 

ٌَرُزَقها هللاُ بعُد" إلى آخر كبلمه رحمه هللا. َة أن  ٌَّ ٌَعتري طلبَة الُعلُوم، فلعلَّ الن  وعن بنً آدم، فهذا كثًٌرا ما 

ن تواضًعا: طلبنا العلم لؽٌر هللا فؤبى العلم إال أن ٌكون إال هلل، وهذه معناه كثٌر من المحدثٌن رحمهم هللا ٌقولو

أنك  قد تطلب العلم لمجرد مشاركة الزمبلء أو لوجود حلقة فً مسجدك أو لشهوة الحدٌث أو اإلؼراب أو التفرد 

نٌاتهم، ومرادهم بهذا أال أو العلو، فقد ٌطلبون هذه األمور فً البداٌة، ولكن بعد التقدم فً الطلب أصلح العلم 

ٌتثبط طالب العلم الذي ال ٌجد النٌة الصالحة فً البداٌة، وكؤنهم ٌنصحونه باالستمرار إلى أن ٌحسن العلم نٌته 

 بإذن هللا تبارك وتعالى.

 إن كان هناك سإال حول درس الٌوم أو الدروس السابقة فؤرجو طرحه:

ة ستجد عندهم أمثلة فً كتب المصطلح، وال مانع من تؤخذ المرسل مثبًل ثم تبحث عنه فً كتب األبم -

 أن تثري نفسك باألمثلة وهذا لٌس تطبًٌقا، لكن التطبٌق مرحلة مختلفة.

الفروق بٌن المنهجٌن أو الطرٌقتٌن كثٌرة، لكن ال أستطٌع اآلن ذكرها كلها لكن بعضها فً التدلٌس  -

التصال واالنقطاع وبعضها فً النكارة وبعضها فً العلل وبعضها فً الجرح والتعدٌل وبعضها فً ا

كتبّنً البعض  -والتفرد، وبعضها فً تطبٌق قاعدة صحٌحة ولكن قد ٌؤتً عند اإلمام قاعدة خاصة 

تخصٌص العموم واختٌار اآلخرٌن إبقاء العموم على حاله، ومنها أًٌضا التمكن وإن كان ال ٌدخل فً 

ن كما سبق وذكرت علٌنا أال نستعجل فنبدأ بالنهاٌة قبل المنهج، ولكن هذا من الفروق بٌننا وبٌنهم، ولك

أن نعرؾ البداٌة وهذا من أكثر ما رأٌت فً أخطاء الباحثٌن أال وهو االستعجال فٌبحث الحدٌث من 



ساعته وٌنظر فٌه من ساعته وٌصدر الحكم من ساعته، وال ٌتمهل قد ٌبدو لك فً الؽد ما ٌجعلك تؽٌر 

 ألحكام قبل التمكن. أما بقٌة الفروق بٌن المنهجٌن فكثٌرة جدا ومتشعبة.حكمك، وهذا كله من إصدار ا

قراءة كتب السإاالت والعلل هذه أنا اقول ٌمكن ضمها إلى المرحلة الثالثة بعد االنتهاء من كتب  -

المصطلح وهً مرحلة التطبٌق فٌقرأها أواًل قراءة اطبلع الستخراج أمثلة، هذه قراءة وهناك قراءة 

تالٌة مهمة تحتاج إلى وقفة وهً القراءة التً ألجلها تصدر القاعدة وهً فً المرحلة فً مرحلة 

ا  ًٌ الرابعة وقد تستعد لها أثناء الطلب. فكثٌر من طلبة العلم ٌستعدون للمرحلة قبل الوصول لها، فهو حال

أو الشذوذ الخ.  ال ٌرٌد بحث القواعد فبل ٌرٌد أن ٌدلً بدلوه مثبًل فً التدلٌس أو االتصال واالنقطاع

لكنه كلما مرت به فابدة أثناء قراءته ٌسجلها بمعنى أنه بعد فراؼه من القراءة وقراءة قدر كبٌر من 

كتب السلؾ، فباحث الماجستٌر أو الدكتوراة مثبًل قد ال ٌكون ؼرضه بحث قاعدة من القواعد، لكنه ما 

د من البطاقات التً فٌها أمثلة للشاذ أن ٌفرغ من رسالته أو من قراءة بعض الكتب إال وقد أخرج عد

فربما صار أو كان مدرًسا فبدل أن ٌكرر مثااًل واحًدا للمقلوب  -والمنكر وللمعلل ولقلب اإلسناد الخ 

من األمثلة المذكورة فً كتب المصطلح ٌستعٌن بالثروة التً جمعها أثناء قراءته وأنا اآلن آسؾ على 

 هت فٌما بعد إلى ضرورة التسجٌل وتداركنا بعض الشًء.الكثٌر مما قرأته ولم أسجله، وانتب

وإذا كنت ترٌد مثبًل إثراء المصطلح باألمثلة عند بحث القواعد، فتكون قد تهٌؤت لهذا أثناء قراءتك، 

تسجل موضعه على األقل، حتى إذا أردت أن تتكلم  -وتسجل كلما مررت بكلمة شاذ أو ؼرٌب الخ 

 ونصوص األبمة متوفرة لدٌك.  عن مصطلح الؽرٌب تكون المواضع

بعض المراحل النهابٌة فً كتب التخرٌج فٌها فوابد وؼالبها نقول من كتب األولٌن ومنها المطبوع 

والمخطوط والمفقود، وكتب التخرٌج استوعبت بعض المفقود والمخطوط، فربما تجد فٌها فوابد 

هما، وربما تجد توجٌهات تطبٌقات نقوالت وتوجٌهات عن األبمة كؤحمد وأبً زرعة وأبً حاتم وؼٌر

على القواعد كؤن تقرأ البن حجر "هذا الرجل اختلؾ فٌه ابن المدٌنً وأكثر أصحابه على كذا لكن 

خالفهم فبلن" فتفهم أنه إذا اتفق األكثر عن اإلمام أخذنا بقولهم، وإذا أردت أن تقنع القارئ بها تقول له 

رٌج تحتاجها فً أشٌاء كثٌرة جًدا، ولكن الكتب كثٌرة وتحتاج طبقها اإلمام ابن حجر مثبًل، فكتب التخ

إلى وقت، فقراءة نصب الراٌة وما فٌه من الفوابد لٌس باألمر الٌسٌر، وهناك طرٌقة ٌتبعها بعض 

الباحثٌن أال وهً التعاون حٌث ٌتبادل الباحثون الفوابد التً جمعوها أثناء قراءاتهم، وإن كان لكل 

 امه المختلفة عن زمٌله.نظره وقراءته واهتم

قراءة المختصرات ال أدري، لكن أرى قراءة الكتب األصول ألنها محذوفة األسانٌد وقد ال تهٌبك إذا  -

كنت تطمح لمعرفة المصطلح، فالبخاري مثبًل ٌسوق األسانٌد ألؼراض مختلفة كبٌان المخالفة أو لبٌان 

بسوق إسناد معٌن، وكذلك فً مسلم  تدلٌس مدلس أو األحادٌث المعلقة أو تضعٌؾ رواٌة أخرى

 فالمختصرات تفوت هذا.

قراءة تراجم الرواة عند التطبٌق حٌن ترٌد أن تدرس رجبًل فً اإلسناد، تقرأ ترجمته وهناك وصاٌا  -

لكٌفٌة الوصول إلى كبلم العلماء فٌه كؤن ٌكون الشخص قد قرأ بالفعل فً كتب الجرح والتعدٌل 

، ومع ذلك قد ٌمر به أثناء قراءته للترجمة ما ٌصلح للقواعد وٌعرؾ كٌؾ ٌوازن إذا اختلفوا

والمصطلح وهذا كثٌر، وأكثر كبلم األبمة فً المصطلحات أتى أثناء كبلمهم فً الرواة، فالخطوات 

 األربعة بٌنها ترابط كبٌر.

السرٌعة بالنسبة لبرامج الحاسب اآللً، فنحن نعرؾ أن أبمتنا رحمهم هللا رؼم افتقارهم إلى الفهارس  -

إال أنهم أنجزوا لنا هذا العلم وكان الشخص منهم إذا أراد أن ٌبحث فً حدٌث كالسٌوطً مثبًل كان 

ٌبحث عن حدٌث عند ابن ماجة فقرأه كله ثم بعد الفراغ ند له أنه ربما ٌكون قد ؼفل عنه فؤعاد القراءة 

لحاسب اآللً وهو ال ٌعدو مرة أخرى، ثم جاءت وسابل بعدهم كالتحفة والمعجم المفهرس وؼٌرها وا



أن ٌكون مقرب معلومات فإذا أردت أي مصطلح من مصطلحات األبمة ٌكفٌك أن تدخله وكذا إذا 

أردت حدًٌثا، وبعض الباحثٌن ٌجردون عن طرٌق الحاسب اآللً وبعضهم ال ٌكتفون بهذا ٌستفٌدون 

حثٌن ولكن أقول لعل األمر من سرعته نعم وٌقول البعض أن برامج الحاسب اآللً سهلت من مهمة البا

ضد ذلك، فكثرة المعلومات أحٌاًنا تصعب العلم فمعالجة المعلومة أصعب من الوقوؾ علٌها فالحاسب 

اآللً أو أي فهرسة حدٌثة أضافت عبًبا على الباحثٌن نعم سهلت لكنها بالمقابل أحوجته إلى وقت آخر 

 لمعالجة هذه النصوص.

إله إال أنت نستؽفرك ونتوب إلٌك، ونصلى ونسلم ونبارك على نبٌنا محمد  سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن ال

 .وعلى آله وصحبه

 


