يسر شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن تقدم لكم تفري ًغا لشرح كتاب
ّ

ُن ْزه ِة النَّ َظر يف َتو ِضيحِ ُن ْخب ِة ِ
الف َكر يف مصطلح أهل األثر
َ
ْ
َ
المؤلف
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالين

الشيخ
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ُمقدمة الشارح :

إن الحمد هلل ،نحمد ُه ،ونستعين ُه ،ونستغفر ُه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن س ِّيئات أعمالنا ،من يهده
اهلل فال ُمضل له ،ومن ُيضلل فال هادي له ،وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهدُ أن محمد ًا
عبدُ اهللِ ورسول ُه ،وصفوته من خلقه وخليله ،صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من
سار على آثارهم الى يوم الدين وبعد،،
الزلل.
إنما التيسير والتوفيق من اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى وحده ،وهو العاصم ُسبحان ُه و َت َعالى من َّ
طالب العلم بل
ونحن يف صدد الشروع يف تدارس فن من فنون اآللة ،وهي من العلوم التي يحتاجها
ُ
يحتاجها حتى من فتح اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى عليه ليكون من أهل االجتهاد يف الفقه يف دين اهلل ُسبحان ُه
ذكر به يف طليعة هذا األمر؛ ذكرى لطالب العلم بالحمل الذي احتملته
و َت َعالى ،ومما ُينبه عليه و ُي ُ
يس َر وه َّيأ واختار ُسبحان ُه و َت َعالى من اختار من عموم خلقه واصطفى
األعناق ،فإن اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى َّ
َّفه ِم وال َّت َع ُّلم لما ُيلقى فيها،
ُسبحان ُه و َت َعالى من اصطفى من الناس
وخصه بحضور مجالس العلم ،والت ُّ
َّ
ُ
والفضل كل ُه يف ذلك ال شك وال ريب أو ً
ال وآخر ًا ظاهر ًا وباطنًا هلل تبارك وتعالى ،فليس ّث َّم أحدٌ قد
ٍ
مجلس من مجالس العلم وهو ولم ُيحط بشيء من توفيق اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى لذلك ،والناس يف
جلس يف
ذلك متفاوتون ،يزيد فيه من يزيد من حظه من توفيق اهلل ،وينقص فيه من ينقص من حظه من توفيق اهلل،
ِ
اإلح َس ُ
ان »( )1فمن أحسن الى ربه
اإلح َسان إِال ْ
وهذا كله داخل تحت قول اهلل ُسبحان ُه و َت َعالىَ « :ه ْل َج َزا ُء ْ
وقليل ٍّ
ُ
حظ من التفات القلب الى اهلل سبحانه
سبحانه ،كان إحسان اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى إليه أعظم وأسبق،
ثمر عظيم فضل من رب السماوات واألرض ُسبحان ُه و َت َعالى و َمن أكثر فاهلل أكثر ،ومن استعان
وتع ُّلقه به ُي ُ
الرحمن (.)60
(َّ - )1
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وهدي ،وليس لطالب العلم أن يستغني عن فضل ربه وتوفيقه وتسديده وال
بربه ُسبحان ُه و َت َعالى و ِّفق ُ
فرع عن اإلخالص هلل ُسبحان ُه
لحظة ،وال طرفة عين ،فاحذر من الغفلة يف هذا الباب ،فإن هذا الباب ٌ
والسكينة والتَّواضع حتى تعلم وتوقن أن ما من كلمة تتعلمها
َّضرع
َّ
و َت َعالى وتوحيده ،وعليك بالت ُّ
ٍ
صحة وال
وتحوزها إال بفضل
توفيق من اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى ال لفضل جاه وال لفضل مال ،وال لفضل َّ

َبدَ ن ،وال لفضل مركِب ،وال لفضل شيء من الدنيا ،ما َث َّم إال توفيق اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى للعبد ،واهلل
اهلل ا َّل ِذي َأنتُم بِ ِه ُم ْؤمِن َ
ُون »( )1فراجع نفسك يف هذا الباب ،وسل ربك
ُسبحان ُه و َت َعالى يقولَ « :وا َّت ُقوا َ
أمواج ٍ
ُسبحان ُه و َت َعالى دوام التوفيق ،ودوام اإلعانة فإن العبد يف هذه الدنيا يف مركِ ٍ
بحر عاتية
ب تتالطم فيه
ُ
ال يكاد يسلم إال من استغاث استغاثة الغريق الذي ال يجد ما يتعلق به للنجاة ،أسأل اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى

الزلل ،وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.
أن يعصمني وإياكم من َّ

( - )1المائدة (.)88
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الم َصنِّف رحمه اهلل تعالى:
 شيء من ترجمة ُ
هو ال َع َّالمة الحافظ أبو الفضل ُي َل َّقب بشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقالين المصري ،وقد
ُعرف رحمه اهلل تعالى بابن حجر ،وهو لقب لبعض آبائه.
ولِد الحافظ سنة 773هـ يف مصر ،ونشأ يتيمًا فقد تويف أبوه و ُأمه وهو صغير ،وقد فتح اهلل ُسبحان ُه
و َت َعالى عليه فحفظ كتاب اهلل ولم يجاوز التاسعة من عمره ،كان رحمه اهلل أحد ال ُعلماء الذين حباهم اهلل
ُسبحان ُه و َت َعالى بالفهم والعلم يف شتَّى الفنون ،وقد رحل يف طلب العلم ،والمشهور من رحالته ثالث،
العالمة رصيد ًا زاخر ًا من ُ
وجل ما كتب فيه رحمه اهلل هو فيما
وقد ترك هذا َّ
الكتب وال ُعلوم التي صنَّفهاُ ،
يتعلق بحديث النبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم إما من جهة الرواية ،وإما من جهة الدراية ،وله تراجم ،ومنها ما
َ
ُ
متفرقة ومن ذلك ما كتبه يف كتابه« :الدُّ رر الكامنة» وكذلك يف:
كتبه رحمه اهلل عن نفسه يف مواضع ِّ
السخاوي رحمه اهلل وعلى كثرة
المؤسس» ،وهنالك كتاب أفرده تلميذه البار َّ
العالمة الحافظ َّ
الم ْج َمع ُ
« َ
ما صنَّف هذا اإلمام من الفنون إال أنه كما نقل عنه تلميذه السخاوي أنه لم يكن راضيًا عما صنَّفه من
ُ
الكتب إال الشيء اليسير ،وذكر منها« :فتح الباري» ،و «النُّزهة» ،و «النُّخبة» و «التَّغليق» ولعل منها أيضًا
«التَّقريب».
فهذا العالم كما ذكرنا هو أحد علماء االسالم ،وله نصيب وافر من ثناء العلماء عليه ،بل كان يحضر
جمع من العلماء األكابر ويستفيدوا من علومه ،وكانوا يحرصون على القراءة عليه ،حتى أن
مجالسه
ٌ
جمع من العلماء،
كتابه« :نُخبة الفكر» على صغر حجمه فمتنه يقع يف نحو سبعة أوراق ،وقد قرأه عليه
ٌ
وسيأيت إن شاء اهلل الكالم على كتابة« :النُّزهة» يف ضمن هذا الكتاب ،وأسأل اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى أن
يوفقني وإياكم لما فيه الخير والنَّفع مما س َّطره هذا العالم يف ضمن هذه الرسالة إنه ُسبحان ُه و َت َعالى جوا ٌد
كريم.
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َسنَشرع أ ُّيها األحبة يف الكالم على هذه الرسالة الق ِّيمة وقبل ذلك ُأن ِّبه على مدخ ٍل لهذا العلم يحتاجه
طالب العلم وهو أن يعود االنسان لما كان قبل بعثة رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم ،فإن القوم الذين
َ
ُ
ُأرسل فيهم رسولنا ونبينا محمد ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم كانوا قومًا عربًا أصحاب جاهلية ،وكانت تلك
َ
ُ
الجاهلية جاهلية يف الدين ،وجاهلية يف ٍ
كثير من شؤون الدنيا ،فهي جاهلية نسبة الى الجهل الذي كان
عليه العرب قبل بعثة رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم.
َ
ُ

وكانوا بطبيعة الحال ُأم ًة ُأمية ال تقرأ وال تكتب ،كما قال اهلل ُسبحان ُه و َت َعالىُ « :ه َو ا َّل ِذي َب َع َث فِي ْاألُ ِّم ِّيي َن
ِ
ٍ ( )1
وال ِّمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُي َزك ِ
َر ُس ً
َاب َوا ْل ِح ْك َم َة َوإِن كَانُوا مِن َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُّمبِين »
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
ُ
تحفظ أيام العرب وأنساهبا وأخبارها وأشعارها ونحو
فكانت ُأمة ُأمية ال تقرأ وال تكتب ،وإنما كانت
ذلك مما كان يعنيهم من شؤون القبائل ونحوها ،وكانت هذه هي ال ُعمدة عند العرب يف الجاهلية على ما
يحوزونه من العلوم على قِ َّلتِ َها  ،ولذا كان ينتشر فيهم حفظ األشعار والتواريخ واأليام واألنساب ،وكان
هذا معروفًا عندهم ،ومن المعلوم والمتقرر أن األمر اذا كان شائعًا عند عامة الناس فإنه يسهل استعماله
ويسهل تعاطيه ،ومن ذلك كان الحفظ الموجود عند العرب يف الجاهلية ،وكل الكتب التي أنزلها اهلل
ُسبحان ُه و َت َعالى قبل القرآن كانت كتبًا دخلها التحريف والتبديل والزيادة والنقص ولم يسلم إال ما جاء به
ِ
اهلل
اهلل عليه َو َس َّل َم بموعود اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى بأن يحفظ دينه وكتابه ُ
وسنَّة نبيه َص َّلى ُ
رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
ون »(ِّ )2
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َل َحافِ ُظ َ
عليه َو َس َّل َم ،يف قال ُسبحان ُه و َت َعالى« :إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
والذكر يراد به القرآن
والسنَّة ،فحفظ اهلل سبحانه و َتعالى هذا الدين عمومًا كتابًا وسنَّةً ،ولما بعث رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه
َ
ُ َ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ُ
ٍ
وس َّلم بالقرآن كان يف أول األمر قد هنى رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
شيء غير القرآن فقد
عليه َو َس َّل َم عن كتابة
َ
َ َ َ
ُ
بلفظ آخرَ « :ال َت ْك ُتبوا َعنِّي ،ومن َكتَب َعنِّي َغير ا ْل ُقر ِ
ٍ
آن
ثبت يف صحيح مسلم ،وهو يف البخاري أيضًا
َ َ ْ َ
ُ
َْ ْ
()3
َف ْل َي ْم ُح ُهَ ،و َحدِّ ُثوا َعنِّيَ ،و َال َح َر َجَ ،و َم ْن ك ََذ َب َع َلي ُم َت َع ِّمدً ا َف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َعدَ ُه مِ َن الن ِ
اهلل
َّار » فالنبي َص َّلى ُ
َّ
( - )1الجمعة (.)2
( - )2الحجر (.)9
( - )3أخرجه :مسلم (.)3004
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ٍ
ِ
عليه َو َس َّ
عنهم ال يكتبون
ر
الصحابة
فكان
السالم،
ا
صدر
يف
القرآن
غير
شيء
كتابة
عن
هنى
م
ل
اهلل ُ
َ
َ
ضي ُ
َ
شيئًا غير القرآن ،وهذا الحديث فيه داللة ظاهرة على األمر بحفظ سنَّته ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم ،فإن رسول
َ
ُ
ُ
ٍ
شيء غير القرآن  ،وأمر بالتحديث عنه  ،وهنى عن الكذب عليه ،
اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن كتابة
وهذا كله اليتم يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال بالحفظ  ،وهو بالشك داللة قاطعة على أن
والسنَّة من أعظم
الحفظ من أعظم وسائل حفظ هذا الدين ،وأن اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى جعل حفظ القرآن ُّ
اهلل
وسائل حفظ هذا الدين من التحريف والتبديل والزيادة والنقصُ ،ث َّم وردت أحاديث عن النبي َص َّلى ُ
ٍ
ِ
حديث طويلَ :جا َء َر ُج ٌل مِ ْن َأ ْه ِل
عليه َو َس َّل َم باإلذن بالكتابة يف غير ما حديث كما يف البخاري وغيره يف

ُب لِي َيا َر ُس َ
ول اهللَِ ،ف َق َال« :ا ْك ُت ُبوا ِألَبِي ُفالَ ٍن »( )1ويف غير البخاري« :ا ْك ُتبُوا ِألَبِي َش ٍاه »
ال َي َم ِن َف َق َال :ا ْكت ْ
ٍ
فأمر النبي َص َّلى ُ ِ َّ
اهلل عن ُه ،وكذلك ثبت يف الصحيح عن أبي هريرة
ضي ُ
اهلل عليه َو َسل َم بالكتابة ألبي شاه َر َ
اهلل عن ُه أنه قالَ « :ما مِ ْن َأ ْص َح ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ َحدٌ َأ ْك َث َر َح ِدي ًثا َعنْ ُه مِنِّي ،إِ َّال َما ك َ
َان
اب النَّبِ ِّي َص َّلى ُ
ضي ُ
َر َ
مِ ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن َع ْم ٍروَ ،فإِ َّن ُه ك َ
ُب َو َ
ُب »( )3الى غير ذلك من األحاديث ،واآلثار عن أصحاب
ال َأ ْكت ُ
َان َي ْكت ُ
عليه وس َّلم ،وهذه الكتابة التي أذن هبا رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم كانت بعدما
َ
َ
َ َ َ
ُ
ُ

()2

ِّف النُّخبة الحافظ ابن حجر يف:
حصل األمن من التباس غير القرآن بالقرآن ،وممن َن َّبه على ذلك ُم َصن ُ
«فتح الباري» وجمع بين األحاديث الواردة يف النهي واإلذن.

فقال رحمه اهللَ :وا ْل َج ْم ُع َب ْين َُه َما:

آن َخ ْشي َة ا ْلتِب ِ
ول ا ْل ُقر ِ
ِ
اس ِه بِ َغ ْي ِر ِهَ ،و ْ ِ
اإل ْذ َن فِي َغ ْي ِر َذل ِ َك.
َ َ
 َأ َّن الن َّْه َي َخ ٌّاص بِ َو ْقت ن ُُز ِ ْ
آن فِي َشي ٍء و ِ
آن مع ا ْل ُقر ِ
ِ
ِ ِ
اح ٍدَ ،و ْ ِ
اإل ْذ َن فِي َت ْف ِر ِيق ِه َما.
ْ َ
 َأ ْو َأ َّن الن َّْه َي َخ ٌّاص بِكتَا َبة َغ ْي ِر ا ْل ُق ْر َ َ ْ
اإل ْذ َن ن ِ
 َأ ِو الن َّْهي ُم َت َقدِّ ٌمَ ،و ْ َِاس ٌخ َل ُه ِعنْدَ ْاألَ ْم ِن مِ َن ِاال ْلتِ َب ِ
اس؛ َو ُه َو َأ ْق َر ُب َها َم َع َأ َّن ُه َال ُينَافِ َيها..إلخ (.)4
َ

( - )1أخرجه :البخاري (.)112
( - )2أخرجه :مسلم ( ،)1355وهو عند البخاري أيضًا.)6880( :
( - )3أخرجه :البخاري (.)113
( - )4انظر« :فتح الباري» البن حجر (.)208/1
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فجاء اإلذن من رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم بكتابة حديثه بعد األمن من خلط شيء من غير القرآن
َ
ُ
بالقرآن ،وكان يف ذلك الوقت ال يزال عند أصحاب رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم حفظ حديثه ،وكان
َ
ُ
الصحابة على أحوال :منهم من يسمع من رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم مباشرة ،ومنهم من يسمع ممن
َ
ُ
سمع من رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم .كما يف صحيح مسلم يف قصة تناوب عمر مع األنصاري يف
َ
ُ
مجالس رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم .وكما يف األحاديث التي يرويها صغار أصحاب رسول اهلل َص َّلى
َ
ُ
عليه وس َّلم عن كبار أصحاب رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم ،وكما قلنا فالزال يف ذلك الوقت حفظ
َ
َ َ َ
ُ
ُ
األحاديث موجود ًا ،وكان قِ َّل ٌة من أصحاب رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم من يكتب ،على أنه قد جاء
َ
ُ
اهلل عن ُه أنه كان عنده كتاب فيما أخرجه ابن وهب بإسناده الى الحسن بن عرفة أنه
ضي ُ
عن أبي هريرة َر َ

ُ
مكتوب عندي ،يعني
اهلل عن ُه بحديث قال فأخذ بيدي الى بيته وقال هذا هو
ٌ
ضي ُ
تحدِّ ث عند أبي هريرة َر َ
اهلل عن ُه.
ضي ُ
الحديث الذي سمعه َر َ
ال مدخل الثاين لعلم مصطلح الحديث هو يف ذكر مبادئ هذا الفن وهي عشرة مبادئ نظمها الشاعر يف
قوله:
إِ َّن م ِ
بادئ ك ِّ
ـــم ال َّث َم َرة
الحدُّ َو
ُ
المــــوض ُ
ُــــــــل َف ٍّن َع َش َره َ ...
وع ُث َّ
َ
اضــــع  ...و ِ
ونِسب ٌة و َف ْض ُلـــه والو ِ
الش ِ
اال ْس ُم ِاال ْستِ ْمدَ ا ُد ُح ْك ُم َّ
ار ْع
َ
ْ
ُ َ َ
َ ْ َ َ
ِ
َم َسائِ ٌل وال َب ْع ُض بِال َب ْع ِ
ــاز َّ
الش َر َفا
يع َح َ
الجم َ
ض ا ْك َت َفى َ ...و َم ْن َد َرى َ
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فنأخذ هذه المبادئ على اختصار:
الحــــــــدُّ
الم ْبدَ أ األولَ :
َ 
همة :أن الحدود إنما يراد هبا تقريب الفهم ،وضبط ما يدخل ويخرج من هذا
ونُشير كالعادة الى قضية ُم َّ
الحد ،ولذا فإن التوسع يف باب الحدود ،والتنطع فيه مذموم ،إال ما كان على سبيل تقريب الفهم ،وضبط
ما يدخل تحت هذا الحد ،وما يخرج منه ،وإنما حصل هذا التوسع لما شاعت وانتشرت علوم أهل
المنطق بين العرب ،فأخذوا يف تفريع الكالم على الحدود والتعريفات ،حتى أن األمر قد خرج عما
يضبط وما يحتاج إليه وتوسعوا يف ذلك توسعًا شديد ًا ،ومن نظر يف كالم رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم
َ
ُ
ُ
ُّ
ُ
يجده ُمختصر ًا يف بيان ما ُيراد ،فقد يكون أحيانًا بالوصف ،وقد يكون أحيانًا بالثمرة ،فإن المقصود هو
تقريب الفهم ال تشقيق العبارات والتمطيط فيها.
ب إضايفُ ،أضيف
لقب ُمر َّك ٌ
والحدُّ  :يراد به ال َّت ْعريف .وكما هو معلوم ُم َس َّما ُه «مصطلح الحديث»؛ وهو ٌ
َ
َّب من كلمتين ُيضبط
َّب من كلمتين ،والحدود واأللقاب التي ُترك ٌ
فيه المصطلح الى الحديث ،وهو ُمرك ٌ
يف ا ْل ُم َرك ِ
ف َع َلى
َّب َيت ََو َّق ُ
المركبين ،كما قال الشوكاين رحمه اهلل يف« :اإلرشاد»َ :ت ْع ِر ُ
فهمها بمعرفة كال ُ
يف م ْفرداتِ ِهَ ،ضرور َة َتو ُّق ِ
َتع ِر ِ
ف َم ْع ِر َف ِة ا ْل ُك ِّل َع َلى َم ْع ِر َف ِة َأ ْج َزائِ ِه(.)1
ُ َ َ
ُ َ َ
ْ
عرف هذا اللقب باعتبارين:
 ف ُي َّ
ُعرف كلمةُ « :مصطلح» ،و ُت َع ِّرف كلمة« :حديث»؛
فرديه؛ فت ِّ
 األول :باعتبار ُم َالمصطلح يف اللغة :هو ما اتفق عليه طائفة من الناس.
والمراد هنا :هو ما اتفق عليه أهل الحديث.

( - )1انظر« :إرشاد الفحول» للشوكاين (.)17/1
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الحديث يف اللغة :ضد القديم.
ويف اصطالح أهل الحديث :يراد به ما ُأضيف للنبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم منٍ :
ٍ
تقرير ،أو
قول ،أو فعلٍ ،أو
َ
ُ
وصف.
 الثاين :فهو باعتبار تركيبه ،فكأنَّه كلمة واحدة ،وباعتباره لقبًا على هذا الفن؛فيقال :هو علم بقوانين يعرف هبا حال الس ِ
ٍ
والرد.
ند
ُ
ُ
والمتن من حيث القبول َّ
َّ
ٌ
والرد ،وتعرف حال المتن
السند من حيث القبول َّ
علم فيه قوانين تجري على مسائله ،تعرف هبا حال َّ
فهو ٌ
والرد .وتفصيل ذلك إن شاء اهلل سيأيت ،فهو ليس يف الكالم على فقه الحديث ،وإنما هو
من حيث القبول َّ
فيما يتعلق بقبول الحديث أو َر ِّده إما من جهة اإلسناد ،أو من جهة المتن.
ــــوع:
الم ْو ُض ُ
الم ْبدَ أ ال َّثاينَ :
َ 
فالموضوع الذي يتكلم فيه هذا الفن ،وهذا العلم؛ هو اإلسنا ُد والمتن.
الرجال الموصلة الى المتن.
 اإلسناد :يراد به سلسلة ِّالمتن :هو ما يوصل إليه اإلسناد  ،يقال إسناد ويقال سند.
ُ
والم ْروي.
الراويَ ،
وإن شئت قلت :موضوع هذا الفنَّ :
ــرة:
الم ْبدَ أ ال َّثالث :ال َّث َم َ
َ 

ِ
اإلسناد والمتن؛ فتعرف ما الذي ُيقبل وما الذي ُي َر ُّد من
َث َم َر ُة هذا العلم :معرفة المقبول والمردود من
ِ
اإلسناد ،وتعرف ما الذي ُيقبل وما الذي ُي َر ُّد من المتن.
الرابع :الن ِّْس َبة:
الم ْبدَ أ َّ
َ 
هذا العلم ُمختلف و ُمتباين عن غيره من العلوم ،وهو معدود من جملة علوم اآللة ،وله نوع اشرتاك مع
ُأصول الفقه يف بعض المسائل ،على أن طريقة األُصوليين فيما يتعلق بمصطلح الحديث فيها نوع تغاير
وتعارض واختالف عن طريقة أهل الحديث يف ٍ
كثير من مسائل هذا العلم.
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الم ْبدَ أ الخامسَ :ف ْضلــه:
َ 

ِ
علم
نسب إليه؛ فهو
ٌ
ُيعرف فضل هذا العلم بفضل من ُي ُ
اهلل عليه َو َس َّل َم ،فهو ٌ
منسوب الى رسول اهلل َص َّلى ُ
بحديث رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عرف شرف العلم بمعرفة شرف المعلوم.
عليه َو َس َّل َم ،وكما قيلُ :ي ُ
َ
ُ
ولذلك يقول العالمة ابن الوزير اليماين رحمه اهلل :فهو علم قديم الفضل ،شريف األصل ،دل على شرفه
العقل والنقل .اه .من تنقيح األنظار(.)1
ينَ ،و َل ْو َال ْ ِ
وقال ابن المبارك رحمه اهللِ ْ « :
اإل ْسنَا ُد مِ َن الدِّ ِ
اإل ْسنَا ُد َل َق َال َم ْن َشا َء َما َشا َء» وهذا عند مسلم يف
ُمقدِّ مته (.)2
وقال أبو حاتم الرازي :لم يكن يف ُأمة من األُمم ُ
اهلل آدم ُأمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه األُمة.
منذ خلق ُ
وهذا يف تاريخ دمشق(.)3
ِ
الواضع:
السادس:
الم ْبدَ أ َّ
َ 
المراد بالواضع هنا :أي أول من َصنَّف يف هذا الفن ،ويف هذا العلم ،قيل :هو اإلمام الشافعي رحمه اهلل يف
ضمنه بعض المسائل التي تتعلق بشروط قبول الحديث ،وصحته ،والكالم على
الرسالة» فإ َّن ُه قد َّ
كتابهِّ « :
اإلرسال وانقطاع الحديث ،وما يتعلق بالرواة على شيء من االختصار.
المصنِّف ابن حجر يف« :نُزهة النظر».
وقيل :هو الرا َم ُه ْر ُم ِزي رحمه اهلل .وهذا ما َّ
رجحه ُ
وقيل :هو أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري ،يف كتابه العظيم« :معرفة علوم الحديث».
يقول الحافظ ابن حجر رحمه اهلل يف كتابه« :نُزهة النظر»ِ :
ف يف ذلك؛ ولعل يف قوله:
فمن ّأو ِل َمن َصنَّ َ
« َف ِمن» هذا التَّبعيض إشارة ،لكن كتاب الرا َم ُه ْر ُم ِزي رحمه اهلل هو ألصق بفن مصطلح الحديث من رسالة
( - )1انظر« :توضيح األفكار لمعاين تنقيح األنظار» للصنعاين (.)11/1
( - )2انظرُ « :مقدِّ مة مسلم» (.)15/1
( - )3انظر« :تاريخ دمشق» البن عساكر (ج -38ص.)30
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الشافعي ،ألن رسالة الشافعي كانت حاوية لشيء من المصطلح ،ولشيء من ُأصول الفقه ،واللغة،
ودالالت األلفاظ ،وغير ذلك.
محم ٍد الرا َم ُه ْر ُم ِزي يف كتابه" :المحدِّ ُ
ث الفاصل" ،لكنَّه لم َيستوعب.
القاضي أبو َّ
والحاكِم أبو ِ
ابوري ،لكنَّه لم ُي َه ِّذب ،ولم ُي َر ّتب.
عبد اهللِ النَّ ْي َس
ُّ
ُ
ِ
ْ
للم َت َع ِّقب.
كتابه
األصبهاين ف َع ِمل على
وتاله َأبو ُن َع ْيم ْ
مستخ َرجًا وأبقى أشيا َء ُ
ِ
الخطيب أبو ٍ
ِ
الرواية كتابًا َس َّما ُه" :الكفاي َة" ،ويف آدابِها
قوانين
َّف يف
بكر
ثم جا َء بعدَ هم
فصن َ
البغدادي َ
ُّ
ُ
َّ
َّف ِ
نون الح ِ
الشيخِ والسامِع" ،و َق َّل َفن مِن ُف ِ
ِ
ديث إِ َّ
فيه كتابًا م ْف َرد ًا؛
الجامع
كتابًا َس َّما ُه" :
ال وقد َصن َ
َ
ٌّ
آلداب َّ ْ
َ
َّ
افظ أبو ِ
الخ ِ
طيب ٌ
بن ُن ْق َطةَُّ :
الح ُ
َ
كل َمن َأنْصف َعلِم َأ َّن المحدِّ ثين بعدَ َ
عيال على ُكتُبِ ِه.
بكر ُ
فكان كما قال َ
ٍ
ِ
بعض َم ْن َت َأ َّخ َر ِ
ِ
بنصيب:
العلم
الخطيب ،ف َأخذ مِن هذا
عن
ثم جاء ُ

ياض كتابًا لطيفًا َس َّما ُهِ " :
اإل ْلماع".
َف َجمع القاضي ِع ٌ
ص الميانِ
وأبو ح ْف ٍ
يسع المحدِّ َ
ث َج ْه ُل ُه".
جي ُجزء ًا َس َّما ُه" :ما ال ُ
َ َّ ُّ
ِ
وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت ،وب ِس َط ْت؛ لِيتَو َّفر علمهاِ ْ ،
فهمها ،إِلى َأ ْن
واختُص َر ْت؛ ل َي َت َي َّسر ْ
َ َ
ُ
ين أبو عمرو عثمان بن الصالح بن ِ
ِ
جا َء :الحافِ ُظ الفقي ُه تقي الدِّ ِ
الش ْه َر ُز ْو ِري ُ
الرحمن َّ
دمشق
نزيل
عبد
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
شهورَّ ،
الم
الحديث
تدريس
فج َم َع َ -ل ّما َول ِ َي
فهذب ُفنُو َن ُه ،و َأمال ُه شيئًا بعدَ
َ
َ
َ
بالمدر َسة األشرف َّية -كتابَ ُه َ
َ
ٍ
شيء ...الخ.
ُ
المتقرر
المصنَّفة يف عامة الفنون تحتاج الى شيء من :الرتتيب ،والتهذيب ،واالستيعاب؛ فإن من ُ
الكتب ُ
أن مسائل الفن ال تنضج إال بعد مرور ُبرهة من الزمن ،فرتى أن من َّ
فر ُع
تأخر يجمع كالم من سبقه ،و ُي ِّ
ِ
تفرقة ،منها ما جاء يف حديث
عليه ،و ُي َح ِّشي ،و ُي ْوض ْح ،فلذلك كانت المسائل التي تتعلق هبذا الفن ُم ِّ
ون ويسمع مِنْ ُكم »( ،)1وكما يف قوله ص َّلى اهلل ِ
ِ
عليه
َ
اهلل عليه َو َس َّل َم كما يف قولهَ « :ت ْس َم ُع َ َ ُ ْ َ ُ
ْ
ُ
رسول اهلل َص َّلى ُ

( - )1أخرجه :أبو داود (.)3659
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وس َّلمَ « :ال ن ِ َكاح إِ َّال بِولِي و َش ِ
اهدَ ْي عَدْ ٍل »( )1على شيء من البسط ليس هذا موضعه يف الفرق بين
َ ٍّ َ
َ
َ َ َ

الشهادة وما يتعلق بالرواية ،ولكن هذا أصل ُيعتمد عليه ،وكما يف قول اهلل ُسبحان ُه و َت َعالىَ « :أن َت ِض َّل

إِ ْحدَ ُاه َما َفت َُذك َِّر إِ ْحدَ ُاه َما ْاألُ ْخ َرى»( )2وهذا ايضا مما يدل على بعض مسائل هذا الفن  ،وغير ذلك من
اآليات واألحاديث ،وكما جاء يف حديث أبي هريرة يف السنن حين روى حديث رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه
َ
ُّ
ُ
وس َّلمَ « :تو َّضؤوا مِما مس ِ
عنهما وهذا من إنكار قبول المتن ،ورد
ر
اس
عب
ابن
عليه
فأنكر
»
َّار
ن
ال
ت
اهلل ُ
َ َ َ َ
َ
ُ
َّ َّ
ضي ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
اهلل عن ُه َف َق َال َل ُهَ « :يا ا ْب َن َأخي ،إِ َذا َسم ْع َت َع ْن َر ُسول اهلل َص َّلى ُ
ضي ُ
عليه أبو هريرة َر َ
َح ِدي ًثاَ ،ف َال َت ْض ِر ْب َل ُه ْاألَ ْم َث َال »( .)3الى غير ذلك من األمثلة الكثيرة التي تدل على وجود هذا الفن ،لكنه
ِ
لم يوجد مستوعبًا مجموعًا يف كتاب إال بعد التَّأخر ولعل من َأ ْو َع ِ
ب مما تقدم كتاب الخطيب
ب ما كُت ْ
البغدادي رحمه اهلل« :الكفاية» وهو كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به.
السابِع :االســـم:
الم ْبدَ أ َّ
َ 
اسم هذا العلم« :مصطلح الحديث»« ،علم الحديث»ُ « ،أصول الحديث»؛ هذه كلها ُمسميات لهذا الفن.
الم ْبدَ أ ال َّثامن :االسـتمداد:
َ 
السلف .كما أشرنا الى بعض األمثلة.
والسنَّة ،وفهم َّ
ُيستمدُّ هذا العلم و ُيؤخذ :من الكتابُّ ،

( - )1أخرجه :الدارقطني ( ،)3533والطبراين يف« :األوسط» ( ،)9291وابن حبان ( )4075وصححه األلباين يف:
«اإلرواء» (.)259/6
( - )2البقرة (.)282
المصنَّف» ( ،)672والطحاوي يف« :شرح معاين
( - )3أخرجه :الترمذي ( ،)79وابن ماجه ( ،)22وعبد الرزاق يفُ « :
اآلثار» (.)360
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 المبدَ أ الت ِ
َّاسعُ :حكم الشارع:
َْ
ُ حكمه :فرض كفاية يف األصل ،وقال بعض أهل العلم :هو فرض ٍ
المجتهد ،وقيل بل
عين على ُ
ليس بفرض ٍ
يتجزأ؛ فقد يجتهد يف أبواب دون
المجتهد
َّ
عين عليه ،ألنه من المعلوم أن اجتهاد ُ
المطلق .واهلل
المجتهد ُ
أبواب ،ويف فنون دون فنون .لذلك قال بعض أهل العلم :إنما ُيراد بذلك ُ
أعلم.
الم ْبدَ أ العاشر :المسائل:
َ 
مسائل هذا العلم :هي شروط الحديث الصحيح ،وما يتعلق بالرواة تعديالً وجرحًا ،وما يتعلق بالقبول
والرد يف هذا الباب.
َّ
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المؤ ِّلف:
ُ م َقدِّ َمة ُ
َ
شريك
اهلل وحدَ ُه ال
الحمد هلل الذي لم يزل عالمًا قدير ًا ،حيًا قيومًا َسميعًا َبصير ًا ،و َأشهدُ َأ ْن ال إِله إِال ُ
له و ُأ َكبره َتكبير ًا ،وص ّلى اهلل َعلى س ِ
َّاس كاف ًة َبشير ًا ونَذير ًا وعلى ِ
يدنا ُم َح َّم ٍد الذي َأ ْر َس َل ُه إِلى الن ِ
آل محمد
َ
ُ ِّ ُ
ُ
وصحبه وسلم تسليمًا كثير ًا.
............................................................

والرسالة التي بين أيدينا اسماها رحمه اهلل:
المصنِّف رحمه اهلل تعالىِّ ،
المقدِّ مة التي وضعها ُ
نعم هذه ُ
ُخب ِة ِ
ِ
ِ
الف َكر يف مصطلح أهل األثر» وقد ذكر رحمه اهلل يف المتن الذي هو األصل
«ن ُْز َهة النَّ َظر يف َت ْوضيحِ ن ْ َ
أنه قد رغب إليه بعض أهل العلم أن يضع كتابًا مختصر ًا فيه ما يتعلق بعلم مصطلح الحديث ،فوضع
رحمه اهلل تعالى كتابه« :نُخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر» .وكان قد صنَّفه َسنَة 818هـ كما ذكر ذلك
السخاوي.
وحررها تحرير ًا بالغًا ،وراجعها ِعدَّ ة مرات حتى كانت على ما نُقل إلينا منها بتحرير
فصنَّف هذه الرسالة َّ
وتدقيق وإعادة ن ظر ،فكان يريد بالنُّخبة أنه انتخب من أفكاره يف وضع متن يف مصطلح أهل األثر أي أهل
رحها أحد شيوخ الحافظ ابن حجر وهو كمال الدين ُّ
الش ُمنِّي رحمه اهلل وتوسع
الحديثُ ،ث َّم حصل أن َش َ
يف شرحها ،فكان أول من وضع شرحًا على نُخبة الفكر ُث َّم نظمها ،وجاء ولده تقي الدين ُّ
الش ُمنِّي من
لما ا َّطلع على شرح ُّ
الش ُمنِّي رأى فيه شيئًا من التوسع كما أشار
بعده فشرح نظم أبيه ،والحافظ ابن حجر َّ
الى ذلك السخاوي يف كتابه« :الجواهر والدُّ رر يف ترجمة شيخ االسالم ابن حجر» لذلك قال الحافظ ابن
حجر يف الشرحَ :فر ِ
ب إلي ،ثانيًا- ،أي من طلب منه تصنيف النخبةْ -
أض َع َعليها شرحًا َي ُح ُّل
غ
أن َ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
االند ِ
راج يف
الم ْبتَدئ مِن ذلك ،فأجب ُت ُه إِلى ُسؤال ِ ِه؛ رجا َء
كنوزها،
رموزها،
ِّ
ويفتح َ
َ
ُ
ويوضح ما َخف َي على ُ
ِ
ِ
فبالغت يف َش ْر ِحها ،يف ِ
هت على خفايا زواياها؛ َّ
البيت
صاحب
ألن
اإليضاحِ والت
تلك المسالِك،
َّوجيه ،و َن َّب ُ
ُ
َ
َأدرى بِما ِ
فيه .قال السخاوي رحمه اهلل :يريد بذلك اإلشارة الى شرح ُّ
الش ُمنِّي رحمه اهلل تعالى.
َْ
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المقدِّ مة فيها نوع من األدب كما سيأيت مع شرح ُّ
الش ُمنِّي رحمه اهلل على أن االنسان اذا صنَّف كتابًا
وهذه ُ
وسما هذا الشرح كما ذكر اسم هذا الشرح يف عديد من ُمصنَّفاته
فهو أعلم من غيره به فشرح نُخبة الفكر َّ
المجمع» وغيره َف َس َّما ُه« :ن ُْز َه ِة النَّ َظر».
كما يفّ « :
والمباعدةُ ،ث َّم استُعملت يف الخروج الى البساتين ونحو ذلك.
والن ُّْز َهةُ :يراد هبا ال ُبعدُ ،
الش ُمنِّيُّ ،
واستخدم يف ذلك لفظًا قد استخدمه ُّ
سمى
سمى رسالته« :نتيجة النَّظر» والحافظ َّ
فالش ُمنِّي َّ
َّ
فكأن فيها إشارة منه رحمه اهلل الى ذلك واهلل أعلم ،على أن الحافظ رحمه اهلل َج َّو َد
رسالته« :ن ُْز َه ِة النَّ َظر»
ِ
شرح ُّ
البيت َأ ْد َرى بِما
ب
الش ُمنِّي وذكر أن له شرحًا جيد ًا على نُخبة الفكر ،لكن كما قال رحمه اهلل :صاح ُ
ِ
فيه.
وناظم ،و ُم ٍ
ٍ
حش عليها ،حتى زادت
الرسالة أ ُّيها األح َّبة؛ اعتنى هبا كثير من العلماء ،ما بين شارحٍ ،
وهذه ِّ
المصنَّفات التي تتعلق هبذه الرسالة على الثمانين ،وهذا يدل على الربكة التي جعلها اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى
ُ
المصنَّف ،و منه تعلم أنه حري بطالب العلم أن يعتني هبذه الرسالة لما لها من القبول الذي جعله
يف هذا ُ
اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى لها بين العلماء األكابر فضالً عن غيرهم من ُط َّالب العلم.
القديم والح ِ
ِ
َّصانيف يف اصطِالحِ َأه ِل الح ِ
ِ
ديث.
لألئمة يف
ديثَ ،قدْ َك ُث َر ْت
َأ َّما َب ْعدُ  :فإِ َّن الت
َ
َ
َ
ْ
ِ
َّف يف ذلك:
فمن ّأو ِل َمن َصن َ
محم ٍد الرا َم ُه ْر ُم ِزي يف كتابه" :المحدِّ ُ
ث الفاصل" ،لكنَّه لم َيستوعب.
القاضي أبو َّ
.......................................................................

التصانيف يف هذا الفن كثيرة ،وقد أشرنا سابقًا الى تدرج كتابة حديث النبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم ،وهذا
َ
ُّ
ُ
ِ
عليه َو َس َّل َم،
اهلل
التدرج مع الوقت حصل فيه نوع ُّ
ُّ
تحرز فيما ُيروى وفيما ُينسب الى رسول اهلل َص َّلى ُ
اهلل علي ِه
وكان مبدأ
اهلل ُ
ُّ
عنهم حين توسع الناس يف الرواية عن رسول اهلل َص َّلى ُ
ضي ُ
التحرز يف الصحابة َر َ
وس َّلم يف مقابل ما كان عند الصحابة من التَّحرز يف الرواية عن رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم ،وهكذا
َ
ُّ
َ َ َ
ُ
كانت هذه المسائل التي تتعلق بعلم مصطلح الحديث ال تزال مسائل معلومة من جهة النظر ال من جهة
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دون ولكنها كانت ُتحفظ و ُتعلم ،فمنها ما كان مأخوذ ًا من القرآن ،ومنها ما كان مأخوذ ًا
التَّدوين ،فلم ُت َّ
السنَّة ،ومنها ما كان مأخوذ ًا من عموم مقاصد الشريعة..الخ.
من ُّ

فمثالً يف قوله ُسبحان ُه و َت َعالىَ « :أن َت ِض َّل إِ ْحدَ ُاه َما َفت َُذك َِّر إِ ْحدَ ُاه َما ْاألُ ْخ َرى» فيه أن االنسان قد يحصل له
شيء من الوهم فيما يرويه وما يذكره ،فيأيت من يعضده يف مقالته ،فيكون يف ذلك تثبيتًا لما قاله األول
وتصديقًا له ،ومن ذلك مثالً؛ قول النبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َمَ « :و َم ْن ك ََذ َب َع َل َّي ُم َت َع ِّمدً ا َف ْل َي َت َب َّو ْأ َم ْق َعدَ ُه مِ َن
َ
ُ
َّار» يدل على أنه سوف يحصل نوع الكذب على رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
الن ِ
عليه َو َس َّل َم يقتضي ر َّد الرواية ،
َ
ُ
ومن ذلك قوله ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َمَ « :ت ْس َم ُع َ
ون َو ُي ْس َم ُع مِن ُْك ْم » وهذا فيه إشارة الى وجود اإلسناد يف هذه
َ
ُ
األُمة ،الى غير ذلك من األدلة الكثيرة التي تدل على وجود هذا العلم ،ولكن تدوين هذا العلم قد حصل
ِّ ً
عنهم والتابعين عليهم رحمة اهلل تعالى ،ولكن حصل شيء
اهلل ُ
ضي ُ
ُمتأخرا فلم يكن يف عصر الصحابة َر َ
من التصنيف الذي لم يكن على سبيل االستقالل لبيان مسائل هذا العلم ،فالشافعي رحمه اهلل ذكر شيئًا
من مسائل هذا العلم يف كتابة« :الرسالة» وكذلك يف غيرها من رسائله ،واإلمام مسلم رحمه اهلل له كالم
السنن»
نفيس يفُ « :مقدِّ مته» يحتاج إليه طالب علم الحديث ،والرتمذي رحمه اهلل له كالم يف أثناء كتابهُّ « :
وله كالم يف كتابهِ « :
العلل» ولكن من أول من صنَّف يف علوم الحديث الرا َم ُه ْر ُم ِزي رحمه اهلل يف كتابه:
المصنِّف رحمه اهلل تعالى وقال« :لكنَّه لم َيستوعب»؛
لمحدِّ ث الفاصل بين الراوي والواعي» كما ذكر ُ
«ا ُ
يعني لم يستوعب مسائل هذا العلم.
والحاكِم أبو ِ
ابوري ،لكنَّه لم ُي َه ِّذب ،ولم ُي َر ّتب.
عبد اهللِ النَّ ْي َس
ُّ
ُ
...........................................................................

يعني يف كتابه« :معرفة علوم الحديث» وهو كتاب عظيم ،يعتمد على رواية الحديث يف بيان مسائل علم
مصطلح الحديث ،ولكنه لم ِ
يأت على سبيل التهذيب والرتتيب.
ِ
ْ
للم َت َع ِّقب.
كتابه
األصبهاين ف َع ِمل على
وتاله َأبو ُن َع ْيم ْ
مستخ َرجًا وأبقى أشيا َء ُ
...........................................................................

المحدِّ ث على كتاب آخر ولكن من إسناده هو ،قد يلتقي به مع شيخ
والمستخرج :يراد به كتاب يضعه ُ
ُ
المصنِّف ،أو شيخ شيخه ..إلخ.
ُ
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ِ
الخطيب أبو ٍ
َّف يف ق ِ
الرواية كتابًا َس َّما ُه" :الكفاي َة" ،ويف آدابِها
وانين
بكر
ثم جا َء بعدَ هم
فصن َ
البغدادي َ
ُّ
ُ
َّ
َّف ِ
نون الح ِ
الشيخِ والسامِع" ،و َق َّل َفن مِن ُف ِ
ِ
ديث إِ َّ
فيه كتابًا م ْف َرد ًا؛
الجامع
كتابًا َس َّما ُه" :
ال وقد َصن َ
َ
ٌّ
آلداب َّ ْ
َ
َّ
افظ أبو ِ
الخ ِ
طيب ٌ
بن ُن ْق َطةَُّ :
الح ُ
َ
كل َمن َأنْصف َعلِم َأ َّن المحدِّ ثين بعدَ َ
عيال على ُكتُبِ ِه.
بكر ُ
فكان كما قال َ
...........................................................................

الحافظ الخطيب البغدادي رحمه اهلل ،قيل ُس ِّمي بذلك ألنه كان ُيحدِّ ث أحيانًا على َف َرس ،وكُتبه من
ِّ
أجل ما ُصنِّف يف علوم الحديث ،وخصوصًا كتابه« :الكفاية» فكل من جاء بعد الخطيب اعتمد على
كتاب الكفاية ،وهو من أنفس ما ُصنِّف ووضع الخطيب رحمه اهلل لهذا الكتاب يف ذلك الوقت ال شك
أنه من أكمل ما ُيمكن وجوده ،وال شك أن الفنون مع الوقت ال تزال ُتراجع ويزاد فيها و ُيستدرك،
و ُيتعقب على االستدراك ،و ُيوضح ذلك و ُيستدل ،وكتب الخطيب البغدادي على كل حال هي من أعظم
وأنفس الكتب التي ُصنِّفت بما يتعلق بعلوم الحديث.
ٍ
ِ
بعض َم ْن َت َأ َّخ َر ِ
ِ
ياض كتابًا لطيفًا
العلم
الخطيب ،ف َأخذ مِن هذا
عن
بنصيبَ :ف َجمع القاضي ِع ٌ
ثم جاء ُ
َس َّما ُهِ " :
اإل ْلماع".
...........................................................................

وكتابِ « :
السماع» للقاضي عياض رحمه اهلل؛ تكلم يف بدايته
اإل ْلماع الى معرفة ُأصول الرواية وتقييد َّ
والسماع ،وهو
َو َح َّث على تعلم وطلب علم الحديث ،وفضل أهله ،ثم تكلم فيه على ما يتعلق بالرواية َّ
محصور يف هذا الجانب ،ولم يستوعب الكالم يف مصطلح الحديث.
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ص الميانِ
وأبو ح ْف ٍ
يسع المحدِّ َ
ث َج ْه ُل ُه".
جي ُجزء ًا َس َّما ُه" :ما ال ُ
َ َّ ُّ
ِ
وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت ،وب ِس َط ْت؛ لِيتَو َّفر علمهاِ ْ ،
فهمها ،إِلى َأ ْن
واختُص َر ْت؛ ل َي َت َي َّسر ْ
َ َ
ُ
ين أبو عمرو عثمان بن الصالح بن ِ
ِ
جا َء :الحافِ ُظ الفقي ُه تقي الدِّ ِ
الش ْه َر ُز ْو ِري ُ
الرحمن َّ
دمشق
نزيل
عبد
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
شهورَّ ،
الم
الحديث
تدريس
فج َم َع َ -ل ّما َول ِ َي
فهذب ُفنُو َن ُه ،و َأمال ُه شيئًا بعدَ
َ
َ
َ
بالمدر َسة األشرف َّية -كتابَ ُه َ
َ
ٍ
تات
شيء؛ فلهذا لم َي ْح ُصل ترتي ُب ُه على الوضع المتناسب ،واعتنى بتصانيف الخطيب
فجم َع َش َ
المفرقةَ ،
َّ
ِ
ِ
ِ
الناس
غيره؛ فلهذا َع َكف
تفر َق يف
مقاصدهاَ ،
ُ
وض َّم إِليها من َغ ْي ِرها ن َُخ َ
ب فوائدها ،فاجت ََم َع يف كتابِه ما َّ
ومستدر ٍك ِ
ِ
ِ
ِ
ومعار ٍ
بس ْي ِر ِه ،فال ُي ْح َصى كم ٍ
ض له ومنت َِص ٍر.
عليه و ُم ْقت َِص ٍر،
ناظم له و ُم ْخت َِص ٍر،
عليه ،وساروا َ
...........................................................................

وس ِّمي أيضًا بـ «علوم الحديث» وكان هذا الكتاب
واشتُهر كتاب ابن الصالح بـ « ُم َقدِّ مة ابن الصالح» ُ
تفرقة ،ولكن هذا الكتاب كان قد صنَّفه فجمع
غير ُمر َّتب ألن الحافظ ابن الصالح قد أماله يف مجالس ُم ِّ
فيه أوعب ما كُتِب يف هذا الفن فيما أعلم  ،من جمع شوارده ومسائله ،وضم بعضها الى بعض ،حتى
خرجت يف هذه الرسالة النفيسة.
همة ،ألن طالب العلم يحتاج الى أن ال يحصر نفسه يف المتن
واإلشارة أ ُّيها اإلخوة الى مثل هذه األشياء ُم َّ
فن من الفنون ،فمن حصر نفسه يف ٍ
الذي بين يديه ،اذا أراد أن يتوسع يف أي ٍ
متن واحد ،وفيما يقع بين يديه
من المتون فقط ،فهذا تحصيله وفائدته تكون قليلة ،وإما من نظر فيما أشار إليه العلماء ،وفيما ذكره
العلماء من الكتب والفنون والعلوم ،وفيما اعتنى فيه العلماء واتوسع يف ذلك حصل له نصيب وافر من
العلم الشرعي بحول اهلل ُسبحان ُه و َت َعالى.
طبعًا الحافظ ابن حجر رحمه اهلل لم يذكر هنا «نظم األلفية» للحافظ العراقي رحمه اهلل ،ألن الحافظ
المصنَّفات
العراقي كان بعد الحافظ ابن حجر ،ومتن األلفية للحافظ العراقي أيضًا هو من أعظم ُ
َّف وجعل هذا النظم على نحو من التوسع ،وجاء السخاوي رحمه اهلل فشرح هذا النظم
وأوسعها ،صن َ
شرحًا بديعًا نفيسًا فمن الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها« :شرح السخاوي على نظم
الحافظ العراقي» وكذلك جاء بعد ذلك السيوطي فنظم ألفية يف مصطلح الحديث ،وذكر يف ُمقدِّ متها أهنا
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ختص يف
تفوق نظم الحافظ العراقي ،ومن أهل العلم من يستحسن منظومة الحافظ العراقي وهوعالم ُم ُّ
علوم الحديث بخالف السيوطي رحمه اهلل فهو لم يكن ُمختصًا يف علم الحديث وإن كان قد صنَّف يف
ذلك مصنفات نافعة مفيدة  ،لكن اختصاص العراقي يف علم الحديث أبلغ وأكثر وهو يفوق السيوطي يف
هذا الباب ،رحم اهلل جميع علماء االسالم.
ٍ
ِ
ٍ
فسأ َلني َب ْع ُض ِ
َ
لطيفةَ ،س ّميتها" :ن ْ
لكَّ ،
الم ِه َّم مِ ْن َذ َ
ُخ َب َة ا ْل ِف َك ِر يف
أوراق
فلخ ْص ُت ُه يف
اإلخوان َأ ْن ُأ َل ِّخ َ
ص ل ُه ُ
ِ
ِ
ابتكر ُته ،وسبي ٍل ا ْنتَهجتُه ،مع ما َضمم ُت إِ ِ
ِ
مصطلحِ أه ِل ِ
ٍ
وزوائد
الفرائد،
شوارد
ليه مِن
األثر" ،على
َ ْ ُ
ترتيب َ ْ ُ
َ ْ
ِ َ ِ
ب إلي ،ثانيًاْ ،
ويوضح ما َخ ِف َي على
كنوزها،
رموزها،
أض َع َعليها شرحًا َي ُح ُّل
ِّ
ويفتح َ
َ
أن َ
ُ
الفوائد .ف َرغ َ َّ
ِ
فبالغت يف َش ْر ِحها ،يف ِ
ِ
يضاح
اإل
االندراجِ يف تلك المسالِك،
الم ْبتَدئ مِن ذلك ،فأجب ُت ُه إِلى ُسؤال ِ ِه؛ رجا َء
ُ
ُ
ِ
البيت َأدرى بِما ِ
ِ
والت ِ
هت على خفايا زواياها؛ َّ
صورة
فيه ،و َظ َه َر لي َأ َّن إيرا َد ُه على
صاحب
ألن
َّوجيه ،و َن َّب ُ
َ
َْ
ِ
ا ْلبس ِ
السالك.
فسلكت هذه الطريق َة القليل َة
أوفق،
ط َأ ْل َي ُق ،ود ْم َجها ِض ْمن توضيحها ُ
ُ
َْ
........................................................... ................

هذا فيه أ َد ٌب َجم ،وعموم أهل العلم إنما ُيصنِّفون عند الحاجة ،ال ُيصنِّفون ألجل ال َّت َك ُّثر كما هو حال
المستعان.
الكثير يف زماننا هذا واهلل ُ
فكانوا رحمهم اهلل ُيصنِّفون ألجل الحاجة ،كأن يكون ذلك على سبيل االختصار ،أو التوضيح ،أو
الشرح ،أو تقريب الفهم ،أو غير ذلك مما ُيحتاج إليه من أسباب التَّصنيف.
فأخرب الحافظ أنَّه صنَّف حين سئل أن يضع تلخيصًا لمسائل هذا الفن ،وذكر رحمه اهلل أنَّه ر َّتبه على
ٍ
ترتيب ُمبتكر لم ُيسبق الى هذا الرتتيب الذي بين أيدينا ،ووضع فيه ُخالصة علمه يف مصطلح الحديث،
وعصارة فهمه لمسائل هذا الفن ،ثم وضع هذا الشرح حين ُسئل أن يضع شرحًا لما جعله ُملخصًا يف
ُ
مسائل هذا الفن.
صورة ا ْلبس ِ
ِ
أوفق»؛ أي أنَّه
وقوله رحمه اهلل« :و َظ َه َر لي َأ َّن إيرا َد ُه على
ط َأ ْل َي ُق ،ود ْم َجها ِض ْمن توضيحها ُ
َْ
دمج متن النُّخبة مع الشرح ،فأنت قد تقرأ يف بعض النُّسخ فال ترى المتن المشروح ،ألن المتن موجود
من ضمن الشرح ،فكأنَّه كالم واحد.
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ُ
َّوفيق فيما ُهنالِك:
فأقول طالِبًا مِن اهللِ الت َ
ِ
ِ
علماء هذا الفن ِ
للحديث.
ف
مراد ٌ
الخرب :عندَ
ِّ

والخبَ ُر :ما جا َء عن غيِره ،ومِن َث َّم َة َ
ُ
َ
َ
لمن
الحديث :ما جاء عن النبي صلى اهلل عليه وس َّل َم،
وقيل:
قيل َ
يشتغل بال َّتواريخِ وما َشا َك َل َهاِ " :
اإل ْخ َب ِ
ُ
ُ
يشتغل بالسنَّة النبو َّي ِة" :المحدِّ ث".
اري" ،ولمن
............................................................................................

َ
وج ْم ُع الجمعِ :أخابير.
وج ْم ُع ُه :أخبارَ ،
الخ َب ُر يف اللغة :النَّ َبأَ ،
وهو عند علماء هذا الفن كما قال المصنِّفِ :
ف للحديث؛ أي أنَّه بمعنى الحديث ،وهذا هو ترجيحه
مراد ٌ
ِّ
ُ
رحمه اهللِ ،
والعرب ُة ُهنا يف االستخدام ،فإنه ال ُمشاحة يف االصطالح ،فمن أهل العلم من ُيطلق الخرب
ويريد به :ما كان ُمرادفًا للحديث.

ومنهم من يطلق الخرب ويريد به :ما جاء عن غير النبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم.
َ
ُ
ُ
ومنهم من يطلق الخرب ويريد به :ما كان من حديث النبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم ،ومن غيره ،وما كان من
َ
ُ
ُ

عموم األخبار التي ال تتعلق بالشريعة أيضًا.
 الحديث يف اللغة :ضد القديم. الحديث يف االصطالح« :ما ُأضيف الى النبي ص َّلى اهلل ِعليه َو َس َّل َم منٍ :
ٍ
تقرير،
قول ،أو فعلٍ ،أو
َ
ُ
أو وصف»؛
عليه وس َّلمُ « :خ ُذوا َعنِّي من ِ
عليه وس َّلم؛ كما يف قوله ص َّلى اهلل ِ
فالقول :هو لفظ النبي ص َّلى اهلل ِ
َاس َك ُك ْم
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ
ُ
ُ
»(.)1
ول ِ
اهلل عن ُه َق َالَ :أ َتى َر ُس َ
والفعل :هو حركة النبي َص َّلى ُ ِ َّ
اهلل
ضي ُ
اهلل عليه َو َسل َم؛ كما يف حديث أبي هريرة َر َ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َر ُج ٌل مِ َن الن ِ
الم ْس ِج ِدَ ،فنَا َدا ُهَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،إِنِّي َز َن ْي ُتُ ،ي ِريدُ َن ْف َس ُه،
َّاس َو ُه َو في َ
َص َّلى ُ
َف َأ ْعر َض َعنْه النَّبِي ص َّلى اهلل َع َلي ِه وس َّلم  )2(» ....فإعراضه ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم هو فِ ْعله.
َ
ُ ُّ َ
ُ ْ َ َ َ
َ
ُ
) - (1أخرجه بهذا اللفظ :البيهقي يف« :الكُبرى» ( ،)9524وهو عند مسلم ( )1297بنفس المعنى.
( - (2أخرجه :البخاري (.)6825
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والتَّقرير :يراد به عدم إنكار النبي ص َّلى اهلل عل ِ
يه َو َس َّل َم :قو ً
ال ،أو فعالً حصل بين يديه ،أو يف عصره مع
َ
ُ
ُ
علمه به.
وذلك أن النبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم ُم ٌ
المنكر ثم ال ُينكره ،أو أن يعلم أن
َ
حال يف حقه أن يعلم بوجود ُ
ُ
ٍ
الر ُس ُ
ول َب ِّل ْغ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َك
هنالك ما ُيحتاج الى بيان ثم ال ُيبينه ،ولذلك قال اهلل ُسبحان ُه و َت َعالىَ « :يا َأ ُّي َها َّ
ِ
اهلل َي ْع ِص ُم َك مِ َن الن ِ
اهلل َال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َكافِ ِري َن »( )1ومن
َّاس إِ َّن َ
من َّر ِّب َك َوإِن َّل ْم َت ْف َع ْل َف َما َب َّل ْغ َت ِر َسا َل َت ُه َو ُ

أمثلة ذلك :قصة النبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم حين نسي فسلم عن ركعتين يف صالة الظهرَ ،و َخ َر َج َس َر َع ُ
ان
َ
ُ
ِ
الن ِ
الصالَةَُ .وفِي ال َق ْو ِم َر ُج ٌل ،ك َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َيدْ ُعو ُه َذا ال َيدَ ْي ِنَ ،ف َق َال:
َّاسَ ،ف َقا ُلواَ :ق ُص َرت َّ
َان النَّبِ ُّي َص َّلى ُ
يت َيا َر ُس َ
ول اهللَِ ،ق َالَ « :صدَ َق ُذو
يت َأ ْم َق ُص َر ْت؟ َف َق َالَ « :ل ْم َأن َْس َو َل ْم َت ْق ُص ْر» َقا ُلواَ :ب ْل ن َِس َ
َيا نَبِ َّي اهللَِ ،أن َِس َ
اليدَ ي ِن »( )2وإن كان هذا نوع من اإلخبار عن فعل النبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم.
َ
َ ْ
ُ
كذلك يف قصة سلمان رضي اهلل عنه يف قوله ألبي الدرداء و ِألَ ْهلِ َك َع َلي َك ح ًّقاَ ،ف َأ ْع ِ
ط ك َُّل ِذي َح ٍّق َح َّق ُه،
َ
ْ َ
َ َ ُ ُ
ِ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :صدَ َق َس ْل َم ُ
ان »(.)3
اهلل َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ف َذك ََر َذل َك َل ُهَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي َص َّلى ُ
َف َأ َتى النَّبِ َّي َص َّلى ُ
ِ
ِ
اهلل َعنْه قال:
اهلل عليه َو َس َّل َم؛ كما يف حديث أبي هريرة َرض َي ُ
والوصف :يراد به َن ْعت ووصف النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم َ َأ ْب َي َض َك َأن ََّما ِص َ
يغ مِ ْن فِ َّض ٍة »(.)4
«كان رسول اهلل َص َّلى ُ

( - )1المائدة (.)67
( - )2أخرجه :البخاري (.)6051
( - )3أخرجه :البخاري (.)1968
( -)4أخرجه :الترمذي يفَّ « :
الشمائل» ( ،)25/1والبيهقي يف« :الدَّ الئل» ( ،)241/1وصححه األلباين يف»« :
(.)2053
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ٍ
ٍ
وخصوص ُم ْط َلقُّ :
عكس ،و َع ّبر هنا بـ"الخرب" ليكون
حديث خربٌ ،مِن غير
فكل
عموم
وقيل :ب ْينهما
ٌ
ٌ
أشمل.
............................................................................................

المطلق :أن أحد اللفظين شامل لمعنى اآلخر وزيادة؛ فيكون الخرب أعم ففيه
و ُيراد بالعموم والخصوص ُ
عنهم وغيرهم.
اهلل ُ
ضي ُ
معنى الحديث وزيادة أي أخبار الصحابة َر َ

ِ
باعتبار وصوله إلينا :إِ َّما َأ ْن َي ُك َ
ون َل ُه ُط ُر ٌق ،أي أسانيدُ كثيرةٌ؛ ألن ُط ُرقًا َج ْم ُع َط ِريق و" َف ِع ٌيل" يف
فهو
ِ
بضم ِ
تين ،ويف القلة على " َأ ْف ِع َل ٍة" -والمراد بالطرق األسانيد.
الكثرة ُي ْج َمع على " ُف ُع ِل" َّ
............................................................................................

ِ
ون َل ُه أسانيد كثيرة ،وإِ َّما َأ ْن َي ُك َ
باعتبار وصوله إلينا إِ َّما َأ ْن َي ُك َ
َ
ون َل ُه أسانيد قليلة ،وهذه األسانيد
الخ َبر
ُتسمى؛ ُط ُرقًا.

وجمع الكثرة؛ قيل ما كان أكثر من عشرة .وقيل ما كان كثير ًا ليس بجمع قِ َّلة ،ألن جمع ِ
الق َّلة كما قيل ما
َ ْ ُ

بين الثالثة الى العشرة ،وقيل بل ال ينحصر بالعشرة وإنما العشرة على سبيل التقريب.
السند ،أو اإلسناد،
المصطلح هوَّ :
المشتهر عند أهل ُ
فالحديث يأيت من ُط ُرق ،أو أسانيد ،واالستعمال ُ
وجمعه أسانيد ،وقد يستعملون لفظ ال َّطريق و ُيريدون به اإلسناد.
ُث َّم َع َّرف اإلسناد فقال:
ِ
طريق المتن.
واإلسنا ُد :حكاي ُة
............................................................................................

الرجال الموصلة الى المتن.
وقد ُيع َّبر عنه بتعبير آخر ف ُيقال :سلسلة ِّ
حصر ٍ
ِ
ِ
َ
تواطؤ ُهم
أحالت
عدد ُم َع َّي ٍن ،بل َت ُك ْون العاد ُة قد
شروط التَّوا ُت ِر ،إِذا َو َر َد ْت بال
وتلك الكثر ُة أحدُ
َ
ْ
غير ٍ
على ِ
منهم ا ِّتفاقًا مِن ِ
الكذ ِ
قصد.
ب ،وكذا
ُ
وقوع ُه ُ
............................................................................................

عموم األخبار التي ترد إلينا قد يحكيها لنا شخص واحد ،أو اثنان ،أو ثالثة ،أو أربعة ،أو أكثر من ذلك،
وقد يكون هنالك أخبار تنتشر وتشتهر ،فعلى سبيل المثال؛ لو جاء رجل فقال أنا ال ُأصدق أن هناك دولة
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اسمها الهند ،يقال هذا يف عقله شيء ،برغم أن هذا القائل يعني الذي يقول إن يف عقل فالن شيء ماذهب
إلى الهند ومع ذلك يوقن يقينا أن هنالك بلدا هبذا اإلسم.
ٍ
ٍ
المصنف
فاألخبار قد ترد إلينا أحيانًا من
طريق واحد ،أو اثنين أو ثالثة ،وأحيانًا من طرق كثيرة ،وإشارة ُ
الى هذا يف هذا الموضع هي لبيان أن الخرب أو الحديث قد يأيت من طريق أو أكثرَّ ،
وإال فأصل الكالم عما
يتعلق بالتواتر وعدمه ليس من علم مصطلح الحديث وإنما هو من علم أصول الفقه.
فأشار المصنف الى هذا ألجل أن تعلم أن هنالك أخبار قد ترد إلينا فتجد متنًا من متون األحاديث قد
جاء من ُط ٍ
فليتبوأ مقعده من النار» قيل رواه عن النبي َص َّلى
رق كثيرة كحديث« :من كذب علي متعمد ًا
َّ
اهلل ِ
عليه َو َس َّ
عنهم.
ر
الصحابة
من
مئتين
من
أكثر
م
ل
اهلل ُ
َ
َ
ضي ُ
ُ
َ
ٍ
اهلل عن ُه كحديث« :إنما األعمال
ضي ُ
وقد يأيت الحديث من طريق واحد فقط ،فال يرويه مثالً إال عمر َر َ
بالنيات» نعم هنالك مسائل ترتتب على زيادة الطرق وقلة الطرق لكنها تنحصر فيما يتعلق بعلم مصطلح
الحديث ال فيما يتعلق ب ُأصول الفقه وكالم األصوليين يف حصول العلم اليقيني أو عدمه وما يرتتب على
ذلك من االستدالل والرتجيح يف مسائل الفقه ،فذلك بحث آخر ،وهنا يف مصطلح الحديث قد يحصل
الرتجيح بنا ًء على معرفة التواتر من عدمه ،ولكن هذا منحصر يف علم مصطلح الحديث ،أما كالم
ٌ
فبحث آخر ليس هذا موضعه.
األصوليين يف مسألة التواتر
فاألخبار باعتبار وصولها إلينا قسمين:
 خرب متواتر
 خرب آحاد.
وخرب اآلحاد تحته أقسام:
 الغريب. العزيز. المشهور.وهذه األقسام سيأيت معنا بياهنا إن شاء اهلل ،ولكن الكالم يف هذا الموضع عن المتواتر.

شبكة بينونة للعلوم الشرعية

24

والتواتر يف اللغة :هو مجيء الواحد بعد الواحد بفرتة بينهما ،كما قال تعالىُ « :ث َّم َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا َتت َْرى »(،)1
التتابع ُمطلقًا.
وقيل التواتر هو
ُ

وأما تعريف التواتر يف االصطالح :هو ما رواه جمع عن جم ٍع ُت ِح ْي ُل العادة تواطؤهم على الكذب ويفيد
العلم لسامعه.
تحيل العادة :أي تجعله مستحيالً ،فيستحيل أن يتَّفقوا جميعًا على هذه الكذبة
ويفيد العلم لسامعه :على ما يف ذكر العلم يف هذا الموضع من التحفظ ،إلن ذكر العلم على سبيل أنه يراد
به اليقين هو خطأ مشتهر  ،و أول من أفرده و أظهره على هذا المعنى هم أهل الكالم ليفرقوا بين ما
يحصل اليقين به و ما ال يحصل اليقين به فيكون ذلك سببا لتفريق يف مسائل اإلعتقاد  ،فلو أنك استبدلت
لفظ العلم بلفظ« :اليقين» فهو الصواب فتقول :ويحصل اليقين لسامعه.
ِ
فال َم ْعنى لِت ْع ِ
الصحيحِ .
يين ال َعدَ د على َّ
ِ
األربعة.
ومِنْهم َم ْن َع َّينه يف
ِ
َ
السبع ِة .وقيل :يف العشرة.
وقيل :يف
الخمسة .وقيل :يف َّ
ْ
األربعينَ .
بعين.
وقيل :يف االثني عشر .وقيل :يف
الس َ
َ
وقيل :يف َّ
َ
غير ذلك.
وقيل ُ
............................................................................................

ِ
قال رحمه اهلل :فال َم ْعنى لِت ْع ِ
الصحيحِ ؛ هذا اختياره رحمه اهلل ،وهو الصحيح الذي عليه
يين ال َعدَ د على َّ
جمهور أهل العلم.
ومن أهل العلم من قال :اذا بلغ عدد الطرق أربعة فهو متواتر ،واستدلوا لذلك بأعلى الشهادات يف
االسالم وهي الشهادة على الزنا.
ِ
َ
الرسل عليهم الصالة والسالم.
وقيل :يف
الخمسة؛ وقيل أن هذا مأخوذ من عدد أولي العزم من ُّ
ْ

( - )1المؤمنون (.)44
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وقيل :يف الس ِ
بعة؛ واستدل من استدل بالطواف وغير ذلك من األدلة وعموم األدلة التي استدل هبا ليس
َّ
فيها ما يرجح هذا المعنى ولكن نذكرها ألجل البيان.
وقيل :يف العشرة؛ وقالوا ألن العشرة فما فوق هو جمع كثرة.
وقيل :يف االثني عشر؛ وهذا أخذه بعضهم من عدد نُقباء بني إسرائيل ،قال ُسبحان ُه و َت َعالىَ « :و َب َع ْثنَا مِن ُْه ُم
ا ْثن َْي َع َش َر ن َِقي ًبا »(.)1
األربعين؛ أخذه بعض أهل العلم قياسًا على من تنعقد هبم الجمعة ،على قول من قال بذلك.
وقيل :يف
َ
َ
بعين؛ وهذا قيل قياسًا على اختيار موسى عليه الصالة والسالم ،قال تعالىَ « :و ْ
وسى
الس َ
اخت ََار ُم َ
وقيل :يف َّ
ِ
ين َر ُج ًال ِّل ِمي َقاتِنَا »( )2وقيل غير ذلك
َق ْو َم ُه َس ْبع َ
ِ
و َت َم َّسك ُّ
الحتمال
وليس بالز ٍم َأ ْن َي َّط ِر َد يف َغ ْي ِر ِه؛
العلم.
ذكر ذلك العدَ ِد؛ فأفاد
َ
َ
كل قائ ٍل بدلي ٍل جا َء فيه ُ
االختصاص.
............................................................................................

والمراد بالعلم هنا :اليقين.
فدليل األربعة يختص بشهادة الزنا ،ودليل السبعة يختص بالطواف ...،وهكذا.
فالتواتر فيه جمع عن جمع ،وليس هنالك عدد محدد لهذا الجمع ،فإذا وجد هذا الجمع يروي خرب ًا
ورواه عنهم جمع آخر ،وهؤالء من المحال أن يتَّفقوا على الكذب يف هذا الخرب ،فعند ذلك نقول أن هذا
الخرب متواتر.

( - )1المائدة (.)12
( - )2األعراف (.)155
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ِ
ِ
إليه َأ ْن يستوي األمر ِ
ْضاف ِ
المذكورة
الكثرة
فيه يف
فإذا ورد الخرب كذلك ،وان
َ
َ ُْ
ِ
انتهائه.
من ابتدائِه إلى
ِ
بعض الم ِ
واضعِ ،ال َأ ْن ال تزيد؛ إذ الزيادة مطلوب ٌة هنا
تنقص الكثر ُة المذكور ُة يف
باالستواءَ :أ ْن ال
والمرا ُد
َ
ِ َ
مِن ِ
باب األَولى.
ِ ِ
ِِ
َ
الص ْرف ،كالواحد نصف
اهدَ أو
و َأ ْن
الم َش َ
المسموع ،ال ما ثبت بِ َقض ِّية العق ِل ِّ
َ
يكون مستندُ انتهائه األ ْم َر ُ
االثنين.
............................................................................................

فالمراد أن تكون هنالك كثرة من البداية الى النهاية ،وهنالك من أهل العلم من ُيع ِّبر أن يستوي العدد،
وهنالك فرق بين قولنا أن تستوي الكثرة يف جميع طبقات السند ،وقولنا أن يستوي العدد يف جميع
ٍ
طبقات السندِ ،
بعدد ُمعين ،فليس المراد مثالً؛ أن يروي عشرون ،عن عشرين ،عن
والعربة بالكثرة ال
عشرين ،بل اذا روى عشرون ،عن ثالثة وعشرين ،عن تسعة عشر ،عن ثالثين ،فهذه كثرة يف جميع
السند من ابتدائه الى انتهائه ،وزيادة الكثرة يف طبقة من طبقات اإلسناد عن األُخرى أفضل  ،كما
طبقات َّ
قال رحمه اهلل :إذ الزيادة مطلوب ٌة هنا من باب األولى.
قسموا التواتر الى قسمين:
وأهل الحديث َّ
 تواتر لفظي.
 تواتر معنوي.
ٍ
ٍ
بلفظ ُمختلف ،والمعنى يف جميع
روايات كثيرة ،بنفس اللفظ أو
فالتواتر اللفظي :هو ما جاء معناه يف
الروايات واحد؛ فيكون يف التواتر اللفظي عدة روايات من عدة ُطرق ،وهي تدور حول معنى واحد ،وقد
تكون بنفس اللفظ كحديث« :من كذب علي متعمد ًا فليتبوأ مقعده من النار» وهو أشهر األمثلة التي
يذكرها أهل الفن  ،وترى أيضًا هنالك روايات ُأخرى مثل« :من حدث عني بحديث يرى انه كذب»
فكلها تدور حول نفس المعنى وقد يختلف اللفظ قليالً ،فسواء كان اللفظ واحد ًا أو اختلف اللفظ ولكن
كان المعنى واحدا فهذا يسمى تواتر ًا لفظيًا اذا وجدت فيه شروط التواتر كما سبق وكما سيأيت.
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ٍ
روايات كثيرة غير منصوص عليه وإنما ُيستدل عليه باالستنباط؛
أما التواتر المعنوي :هو ما جاء معناه يف
فهنالك أحاديث كثيرة مثالً تحث المؤمن على الصرب ،فلو قال قائل :األحاديث الواردة يف فضل الصرب
متواترة  ،هذا أمر  ،وبين أن يقول  :حديث كذا متواتر  ،هذا يقرب المعنى.
وهنا مسألة مهمة  ،هي أن التواتر ينظر فيه الى ثبوت المروي قبل الحكم على التواتر ،فأحيانًا قد ترد
أحاديث من ُطرق كثيرة ،أكثر من عشرين طريقًا ،لكن لو نظرت فيها وفتَّشت من جهة الصنعة تجد أهنا
كلها ضعيفة ال تصح وال تثبت ،فال يلزم من وجود الكثرة وجود التواتر ،وهنالك مسائل إن شاء اهلل
سنذكرها.
وهنا إشارة أيضا إلى مسألة أخرى مهمة سبق اإلشارة إليها  ،وهي أن مباحث التواتر ليست من شأن فن
علم مصطلح الحديث  ،وإنما هي من شأن فن أصول الفقه  ،وإنما يذكر هنا ما يذكر من التواتر ألجل
الرتجيح بين الروايات  ،أو األخذ باألقوى ونحو ذلك  ،وليس المراد هنا مبحث القبول والرد  ،إلن
مصطلح الحديث ُي ْعنَى بالقبول و الرد  ،والتواتر مباحثه ُت ْعنَى بأي اللفظين يقدم على اآلخر  ،فهو أشبه ما
يكون بمباحث الرتجيح بين األقوال إذا ُو ِجدَ بينها تعارض  ،كالرتجيح بين النصوص المختلفة  .وانت
الرد فال تغفل عن هذا ،وليس
يف مصطلح الحديث تبحث وتنظر يف اإلسناد والمتن من جهة القبول أو َّ
عليه وس َّلم و ِصدْ ِق النبي ص َّلى اهلل ِ
بحثك يف قول النبي ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم ،ألنه يجب علينا باتفاق
َ
َ َ َ َ
َ
ُ
ُ
ِ
عليه َو َس َّل َم ،ولكن تنظر يف الرواة من جهة أنه قد تكاثر العدد يف
اهلل
التسليم ألمر وهني النبي َص َّلى ُ
روايتهم لحديث رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم.
َ
ُ
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فإِذا جمع ِ
َ
الشروط األربعةَ ،وهي:
هذه
َ َ
تواطؤهم ،أو توا ُف َقهم ،على الكذب.
 -1عد ٌد كثير أحالت العادة
َ
ِ
ِ
االنتهاء.
االبتداء إلى
 -2رووا ذلك عن مِ ْثلِ ِهم من
 -3وكان مس َتنَدُ انْتِهائِهم ِ
الح َّس.
ُ ْ

ِ
العلم لِسامِ ِع ِه.
حب خربَهم إفاد ُة
 -4وان
َ
ْضاف إلى ذلك َأ ْن َي ْص َ
فهذا هو المتواتِ ُر.
............................................................................................

فالشرط األول :ينظر فيه من جهة أن هذه الكثرة أحالت العادة وجعلته مستحيالً أن يتَّفقوا على أن يكذبوا
يف هذا الخرب ،وضربنا على ذلك مثالً؛ فكلنا نعلم أن هناك بلد اسمه «الهند» وكثير منا لم يسافر إليه ولم
يره لكننا نوقن بوجود هذا البلد ويقيننا من جهة تواتر الخرب عن وجود هذا البلد الذي اسمه الهند.
والشرط الثاين :وجود الكثرة يف جميع طبقات اإلسناد.
والصفات العلية تقوم مقام العدد الكثير؛ فأحيانًا تجد بعض األحاديث تروى من طريق صحابي واحد
ومع ذلك تجد من أهل العلم من ينص على أن هذا الحديث متواتر ،وممن َن َّبه على هذا ابن تيمية رحمه
المصنِّف رحمه اهلل يف« :فتح الباري» حيث قال« :ا ْل َعدَ َد ا ْل ُم َع َّي َن َال
اهلل يف« :مجموع الفتاوى» وكذلك ُ
ي ْشتَر ُط فِي ا ْلمتَواتِ ِر ب ْل ما َأ َفاد ا ْل ِع ْلم كَ َفى – فال يشرتط عدد ًا معين ،فما أفادك اليقين فهو ٍ
كاف-
َ
ُ
َ
ُ َ َ َ
ُ َ
ت ُع ُلو ِم ا ْلح ِد ِ
ات ا ْلعلِي ُة فِي الرو ِاة َت ُقوم م َقام ا ْلعدَ ِد َأو َت ِزيدُ َع َلي ِه كَما َقرر ُته فِي ُن َك ِ
يث َوفِي َش ْرحِ
َ
ْ
ُ َ َ َ
ُّ َ
الص َف ُ َ َّ
َو ِّ
ْ َ َّ ْ ُ
َاك الرد َع َلى م ِن اد َعى َأ َّن مِ َث َال ا ْلمتَواتِ ِر َال يوجدُ إِ َّال فِي َه َذا ا ْلح ِد ِ
ن ْ ِ ِ
يث َوبَ َّين ُْت َأ َّن
َ
ُ َ
ُ َ
َ َّ
ُخ َبة ا ْلف ْك ِر َو َب َّين ُْت ُهن َ َّ َّ

َأ ْمثِ َل َت ُه كَثِ َير ٌة»( )1وذكر أمثلة على ذلك.

فاليوم لو يجتمع ألف من البشر على ذكر أمر ورسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم يقول أمر آخر فرسول اهلل
َ
ُ
عليه وس َّلم أولى بالتصديق ،فالصفات العلية يف رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
ص َّلى اهلل ِ
عليه َو َس َّل َم قامت مقام
َ
َ
َ َ َ
ُ
ُ

العدد الكثير وزيادة.
( ) 1فتح الباري ()203/1
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والحافظ يقصد بذلك ابن الصالح رحمه اهلل يف كتابه« :علوم الحديث» حيث ذكر أنه يعز وجود التواتر
يف األحاديث وإن كان يصدق على شيء فيصدق على هذا الحديث يعني حديث« :من كذب علي
متعمد ًا» ويتعذر وجوده يف غيره ،فتعقبه على ذلك الحافظ العراقي يف« :التقييد واإليضاح» والحافظ ابن
حجر ،وكذلك السخاوي ،وغيرهم من أهل الحديث.
وهنا ال تغفل عن قضية أن التواتر قد يكون تواتر لفظي ،وقد يكون تواتر ًا معنويًا فكالهما يصدق عليه
لفظ التواتر .
والشرط الثالث :أن يكون مس َتنَدُ انْتِهائِهم ِ
الح َّس؛ يعني أمر محسوس كالسمع فيقالَ :حدَّ ثنا ،أو أخربنا،
ُ ْ
ونحو ذلك ،والسبب يف اإلعتماد على الحس هو أن المعقوالت قد يحصل فيها الخطأ  ،وكذلك ماقد
يكون من اإلعتقادات ما هو غير مستند على أصل صحيح  ،كمن يعتقد أن غير اهلل يغيث فيما ال يستطيعه
إال اهلل سبحانه وتعالى  ،فتخرج بذلك األمور العقلية ،كالواحد نصف االثنين ،والشمس تشرق من
المشرق.
وأما الشرط الرابع :يعني أن هذا الخرب إذا جاءك على هذا الوصف بالشروط الثالثة ،وانضاف إليها أنك
اذا سمعت هذا الخرب حصل لك اليقين بصحة هذا الخرب كان هذا هو المتواتر.
فت إِ َفاد ُة ِ
مشهور من ِ
ٍ
ٍ
كان َم ْشهور ًا ف َقطُّ ،
الع ْل ِم عن ُه َ
عكس.
غير
متواتر
فكل
وما تخ َّل ْ َ
ٌ
............................................................................................

والمراد بالمشهور :إما ما اشتهر على األلسنة سواء كان متواتر ،أو كان آحاد ،أو كان ضعيف ،أو
موضوع ،أو أن يكون المشهور االصطالحي عند أهل الفن وهو:
«ما رواه ثالثة فأكثر ولم يصل الى حد التواتر».
ومن أهل العلم من يجعل المتواتر نوعًا من أنواع المشهور ،كما فعل المصنف رحمه اهلل ،وسيأيت معنا
الكالم على المشهور بتفصيل إن شاء اهلل.
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حصول ِ
وهو كذلك يف الغال ِ ِ
َ
الش َ
وقد ُي ُ
قال :إِ َّن ُّ
ب ،لكن ،قد
زمت
اس َت ْل ْ
الع ْل ِمُ ،
روط األربع َة إِذا َح َص َل ْت ْ
يتخلف عن البعض لمانعٍ.
............................................................................................

فوجود هذه الشروط يستلزم وجود العلم يف الغالب ،ونعني بالعلم« :اليقين» وهو أصح يف االستعمال،
فقد ال توجد إفادة اليقين يف بعض الروايات التي فيها هذه الشروط.
ِ
ٍ
ِ
بعض الشروط.
لكن ،مع َف ْق ِد
وخال ُف ُه قد َي ِر ُد ،بال
حصرَ ،أيضًاْ ،
ٍ
ٍ
بثالثة فصاعد ًا ،ما لم تجتمع شروط التواتر.
حصر بِما َف ْو َق االثن ْي ِن ،أي
َأو َم َع
............................................................................................

خالف المتواتر أي اآلحاد ،فالخرب إما أن يكون متواتر ًا ،وإما أن يكون آحادا ،والمتواتر ينقسم الى
قسمين :متواتر لفظي ،ومتواتر معنوي ،او إن شئت قسمته الى :ضروري ،ومعنوي ،أو إن شئت قسمته
الى :ضروري ،ونظري.
واآلحاد تحته أقسام أيضًا :المشهور ،والعزيز ،والغريب.
وهذا كله سيأيت معنا إن شاء اهلل.
يعني قد يأيت بال حصر أيضًا لكن مع فقد بعض الشروط؛ فيكون الرواة مثالً؛ خمسة ،أو أربعة ،فتثبت فيه
بعض شروط التوتر لكنه يفقد شروطًا ُأخرى فال ُيطلق عليه التواتر وال ُيفيد اليقين.
أو مع حصر فيكون أكثر من اثنين أي ثالثة فصاعد ًا ولم تجتمع شروط التواتر ،فيكون مشهور ًا ،فقد ال
ُيفيد اليقين لسامعه.
أو بِهما ،أي :با ْثنَ ْي ِن ْ
فقط.
............................................................................................

أي يرويه اثنان وهو العزيز ،كما سنذكره إن شاء اهلل.
ٍ
بواحد.
أو
............................................................................................

وهذا الحديث الغريب.
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ِ ِ
ِ
أن ال َي ِر َد َّ
والمرا ُد بقولِناَ :أ ْن َي ِر َد با ْثنَ ْي ِنْ :
السن َِد الوا ِح ِد ال
بأكثر يف
المواض ِع من َّ
بعض َ
بأقل منهما ،فإن َو َر َد َ
يضر؛ إذ األقل يف هذا َي ْقضي على األكثر.
............................................................................................

وهذا أيضًا إن شاء اهلل سنذكره ،فقد يأيت أحيانًا يف طبقة من الطبقات يرويه اثنان ،ويف طبقة من الطبقات
يرويه ثالثة أو أكثر ،فاألقل يقضي على األكثر ،وسيأيت معنا إن شاء اهلل ذكر ما يتعلق بالنسبي وغيره.
ِ
ِ
النظري ،على ما يأيت تقريره -بشروطه التي تقدمت.
خرج
َّ
المفيدُ للع ْل ِم ال َيقين ِّي -ف َأ َ
فاألول المتواتر ،وهو ُ
............................................................................................

 فاليقين الحاصل من التواتر على نوعين:
 النوع األول :يقين ضروري. النوع الثاين :يقين نظري.ٍ
ٍ
ونظر واستدالل؛ وهذا قد يحصل لكل أحد ،سواء العامي ،أو
بحث
فالضروري :هو ما يحصل دون
طالب العلم ،أو العالم.
ٍ
ٍ
ونظر ،واستدالل؛ حتى تصل الى النتيجة والنتيجة أن هذا متواتر
بحث،
والنظري :هو ما يحصل عن
ويفيد اليقين.
ِ
المطابِ ُق.
قين :هو االعتقا ُد
وال َي ُ
الجاز ُم ُ
............................................................................................

وهذا هو الضروري؛ يعني المطابق للواقع ،ومع جز ٍم بحصول هذا األمر.
وهذا هو الم ْعت ََمدُ أن خرب التواتر يفيد العلم الضروري.
ْسان ِ
وهو :الذي ُي ْضطر ِ
ُ
اإلن ُ
بحيث ال ُي ْمكنه د ْف ُع ُه.
إليه
............................................................................................

وكَأنَّه رحمه اهلل يميل الى أن التواتر دائمًا ما يحصل منه اليقين الضروري ،لذلك قال:
ٍ
ألن ِ
حاصل لمن ليس ل ُه أهلي ُة الن ِ
ٌ
بشيء؛ َّ
َ
العلم إِ َّ
كالعامي؛
َّظر
الع ْلم بالتَّوا ُت ِر
ال َن َظ ِر ّيًا .وليس
وقيل :ال ُيفيدُ
َ
ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
إِ ِ
ترتيب ٍ
مظنونة ُيت ََوصل هبا إلى علو ٍم َ
معلومة َ
العامي أهلي ُة ذلك ،فلو
يف
وليس
،
ظنون
و
أ
و
أ
أمور
:
َّظر
ن
ال
ذ
ُ
ُ
ِّ
لهم.
كان َن َظ ِر ّيًا َل َما َح َص َل ُ
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روري ِ
الفرق بين ِ
ِ
ُ
والع ْل ِم النَّ َظ ِر ِّي:
التقرير
والح هبذا
الع ْل ِم َّ
الض ِ ِّ
َ
اإل ِ
الل على ِ
لكن ،مع االستِدْ ِ
ٍ
الض ِ
فادة.
العلم بال
رور ُّي يفيدُ
إِ ِذ َّ
َّظري ُيفيدُ ُهْ ،
استدالل ،والن ُّ
َ
الضروري َي ْح ُص ُل ِّ
َّ
والنظري ال َي ْح ُص ُل إال لمن فيه أهلي ُة النظر.
لكل سامعٍ،
وأن
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
مباحث ِ
علم اإلسناد.
ليس من
وإنما ُأ ْب ِه َم ْت شروط المتواتر يف األَ ْصلِ؛ أل َّن ُه على هذه الكيف َّية َ
ِ
اإلسناد يبحث ِ
ِ
الر ِ
ُ
جال
حيث:
الحديث َأ ْو ضعفه؛ ل ِ ُي ْع َم َل به َأو ُيت َْر َك مِن
فيه عن ِص َّح ِة
علم
ُ
ُ
صفات ِّ
إ ْذ ُ
ِ
غير بح ٍ
ُ ِ ِ
ِ
األداء ،والمتواتر ال ُي ْب َحث عن رجاله ،بل ِ
ث.
ب
وص َي ُغ
العمل به من ِ َ ْ
يج ُ

ِ
المتواتِ ِر َعلى الت ِ
الصالحِ َأ َّن مِ َ
الم َت َقدِّ ِم َي ِع ُّز وجو ُده ،إِ َّ
حديث:
ال َأ ْن ُيدَّ َعى ذلك يف
ابن َّ
فائدةٌَ :ذك ََر ُ
َّفسير ُ
ثال ُ
نشأ عن ِ
"من ك ََذب علي" وما ادعاه من ِ
ذلك َ
ممنوع ،وكذا َما ا َّدعا ُه َغ ْي ُر ُه مِن ال َعدَ مِ؛ َّ
ألن َ
قلة ا ِّطال ٍع
الع َّز ِة
ٌ
ّ
َ
َ ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
كذب ،أو َي ْح ُص َل
العادة أن َيتَواطؤا على
إلبعاد
المقتضية
الرجال وصفاتِ ِهم
وأحوال
الطرق
كثرة
على

منهم ا ِّتفاقًا.
ِ
ٍ
ِ
ِ
أحسن َما ُي َق َّر ُر بِ ِه ُ
المتَدَ َاو َل َة
ومِ ْن
المتوات ِر َموجود ًا وجو َد َك ْثرة يف األَحاديثَ :أ َّن ال ُكت َ
َب المشهور َة ُ
كون ُ
ِ
ِ
ب َأيدي َأ ْه ِل ِ
الع ْل ِم َش ْرقًا َ
ِ
إخراج
اجتمعت على
مصنفيها ،إذا
بصحة نسبتِها إلى
المقطوع ِعنْدَ ُهم
وغ ْربًا،
ْ
َ
الش ِ
ب ،إِلى ِ
ٍ
وتعددت ُطر ُقه تعدُّ د ًا ُتحيل العاد ُة توا ُط َؤهم على ال َك ِذ ِ
آخ ِر ُّ
اليقيني
العلم
روطَ ،أفا َد
حديث،
ْ
َ
َّ
بصحتِ ِه إِلى قائِلِ ِه ،ومثل ذلك يف الكتب المشهورة كثير.
َّ
............................................................................................

العلم إِ َّ
ال َن َظ ِر ّيًا :هذا قول ُمغاير ،فهو يعني أنه ال يفيد اليقين إال من جهة النظر ،فهذه صورة
ال ُيفيدُ
َ
ُأخرى تختلف عن الذي ذكرناه .ألن العامي ليس لديه أهلية البحث والنظر حتى يصل الى نتيجة أن هذه
العلم إِ َّ
ال َن َظ ِر ّيًا ،هذا خطأ ،والحق أن ُيقال أن هذا األمر يتفاوت
األخبار تفيد اليقين ،فالقول بأنَّه ال ُيفيدُ
َ
بين الناس ،فليس كل أحد يعلم أن بعض األخبار واألحاديث قد وردت على سبيل التواتر الذي يفيد
العلم لسامعه ،وقد يحصل مثل هذا لمن ليس له بحث وال نظر وال أهلية وهذا هو الضروري ،فال يقال
إن اليقين ال يحصل إال نظريًا ،وكذلك على األرجح ال ُيقال إن اليقين ال يكون إال ضروريًا ،بل الحق
أن ُيقال :قد يكون نظريًا ،وقد يكون ضروريًا ،وهذا باعتبار الحال ،وإال فاليوم يكفيك أن تعلم أن أهل
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العلم قد اختلفوا يف ذكر بعض األحاديث المتواترة ،فهذا ينص على أنه متواتر ،وذاك ينص على أنه ليس
بمتواتر ،هذا من جهة ،وإن كان المبحث فيما لو حصل التواتر هل يفيد العلم ،نعم من هذا الوجه قد
يقال لو ثبت عندنا التواتر وجب يف جميع األحوال أن يكون اليقين ضروريًا.
وقد مر معنا استدراك الحافظ ابن حجر على قول الحافظ ابن الصالح.
الى هنا نكون قد عرفنا أن الحديث نوعان:
ٌ
متواتر؛ وهو ما سبق الكالم عليه.
حديث
 النوع األول:
ٌ
ُ
وقسمه أهل الحديث الى ثالثة أقسام:
 النوع الثاين:
حديث اآلحاد؛ وهو ما سيأيت الكالم فيهَّ ،
 المشهور. العزيز. الغريب.ِ
اآلحاد :ما َل ُه ٌ
الم َحدِّ ثي َن.
وهو َأ َّو ُل أقسام
بأكثر مِن ا ْثنَ ْي ِنُ ،
والثاين ُ
هور عندَ ُ
الم ْش ُ
وهو َ
طرق محصور ٌة َ
............................................................................................

بأكثر من اثنين .ويف
وعرفه بقوله :ما له طرق محصور ٌة
َ
فذكر َّأول أقسام حديث اآلحاد وهو المشهورَّ ،
ِ
العدد .ويف قوله:
إخراج المتواتر ،ألن المتواتر كما سبق ال ُيعترب فيه حدٌّ يف
قوله «محصور ٌة»؛ أراد بذلك
َ
بأكثر من اثنين؛ هذا يفيدك أن المشهور يرويه ثالث ٌة فأكثر فال يقل يف أي طبقة من طبقات السند عن ثالثة
رواة.
جماعة مِن ِ
ٍ
ِ
ستفيض َعلى ِ
أئمة الفقهاء.
رأي
الم
ُس ِّم َي بذلك ُلو
ُ
ضوح ِهُ ،
وه َو ُ
............................................................................................

تقول :اشتهر األمر ،اذا وضح.
بالمستفيض ،وهو عند
المستفيض؛ هذه تسمية ُأ ْخرى عند بعض أهل العلم ،يسمون المشهور ُ
وهو ُ
جماعة من األصوليين يسمونه كذلك ،وكما تعلمون يف كتب ُأصول الفقه ُيشار أحيانًا الى بعض مسائل
ُمصطلح الحديث.
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ُس ِّم َي بذلك النتشاره ،مِن :فا َض الما ُء َي ِفيض فيضًا.
............................................................................................

المستفيض ،على رأي جماعة من أهل الحديث؛ أي هو والمشهور شيء واحد.
وهذا أحد تعاريف ُ
ِ ِِ
ِ
والم ْش ِ
الم ْست ِ
ُ
هور
َفيض
الم ْست َ
ومن ُْهم َم ْن َغا َي َر َ
والم ْش َ
يكون يف ابتدائه وانْتهائه َسوا ًءَ ،
هورَ ،بأ َّن ُ
َفيض َ
بين ُ
أعم مِ ْن َ
ذلك.
ُّ
............................................................................................

المستفيض يف َّأول السند ،ويف آخر السند؛ يكون سوا ًء،
فمنهم من َّفرق بين المستفيض والمشهور بأن ُ
فيكون سواء من طرف الصحابي ،أو من طرف آخر الرواة سواء ،أما يف وسطه فيكون أكثر من ذلك،
المستفيض الذي يكون
وجعلوا المشهور أعم من ذلك فيكون سواء يف جميع طبقات السند ،بخالف ُ
سواء يف َّأول السند ويف أخره.
المستفيض ما تلقته األمة بالقبول دون اعتبار
والمستفيض أيضًا فقالُ :
وهنالك من َّفرق بين المشهور ُ
عدد.
المستفيض والمتواتر شيئًا واحد ًا.
ولذلك اعترب الصيريف ،والقفال الشاشي ،عليهما رحمة اهلل تعالى ُ
المستفيض والمشهور شيء واحد واهلل أعلم.
واألظهر يف االستخدام ،ويف االستعمال ،واألليق؛ أن ُ
ٍ
وليس مِن مباحث هذا الفن.
ومنه ْم َمن غا َي َر على كيفية ُأ ْخرىَ ،
ُ
............................................................................................

المستفيض هنالك من جعله كالمتواتر ،واهلل أعلم.
وهو هنا يشير الى ما ذكرناه من أن ُ
وهنا مسألة :وهي أن المشهور ال يلزم أن يكون صحيحًا ،فربغم شهرته قد يكون صحيحًا ،وقد يكون
ضعيفًا ،ألنه قد يشتهر ولكن ليس له إسناد ،أو يكون ممن ال ُيحمل وال ُيقبل حديثه.
المشتهرة بين
وكذلك قد يكون مما اشتهر على األلسنة ،وليس هو بحديث ،وهنالك كثيرة من العبارات ُ
الناس وليست أحاديث ،كقولهم :األقربون ْأولى بالمعروف ،جعله بعضهم حديثًا وليس هو كذلك.
ومن باب الفائدة :جاء عن أحمد َر ِحمه اهلل ،وهي مشهورة ومذكورة يف كتب الحديث ،وإنما نشير إليها
لوجودها يف عدة كتب من كُتب الحديث؛ أخرج ابن الجوزي يف الموضوعات (ج/2صـ  )236عن

35

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم يف األسواق
أحمد بن حنبل َرحمه اهلل أنه قال :أربعة أحاديث تدور عن رسول اهلل َص َّلى ُ
ليس لها أصل:
 )1من بشرين بخروج آذار بشرته بالجنة.
 )2من آذى ِذم َّيًا فأنا خصم ُه يوم القيامة.
 )3نحركم يوم صومكم.
حق وإن جاء على َف َرس.
 )4للسائل ٌ
وهذا أيضًا أورده ابن الصالح يف كتابه« :علوم الحديث» وتعقبه عليه العراقي فقال :ال يصح هذا الكالم
حق وإن جاء على فرس،
المسند وهو حديث :للسائل ٌ
عن اإلمام أحمد فإنه أخرج حديثًا منها يف ُ
وكذلك حديث :من آذى ِذميًا ،هو معروف أيضًا بنحوه رواه أبو داود.
وقد نظم هذه األحاديث األربعة أبو شامة المقدسي فقال:
اع ْت و َال َ ...أص َل َلها مِن ا ْلح ِد ِ
يث ا ْلو ِ
اص ِل
َ
ْ َ َ َ
َأ ْر َب َع ٌة َع ْن َأ ْح َمدَ َش َ َ
وج آ َذ َار َو َي ْو ُم َص ْومِ ُك ْم ُ ...ث َّم َأ َذى ِّ
السائِل.
ُخ ُر ُ
الذ ِّم ِّي َو َر ُّد َّ
هذه وردت ألهنا اشتهرت عن أحمد َر ِحمه اهلل وال تصح كما ذكر الحافظ العراقي واهلل أعلم.
الم ْشهو ُر ُيط َلق:
ثم َ
َّ
على َما ُح ِّرر ُهنا.

ِ
فصاعد ًا ،بل ما ال يوجد له إسنا ٌد أصالً.
وعلى ما ْاش ُت ِه َر على األ ْل ِس ِنة؛ َف َيشمل ما َل ُه إسنا ٌد واحدٌ

............................................................................................

اعتِبار إِ َّال بِما هو م ْشهور ِعنْدَ ُع َلم ِ
اء ا ْلح ِد ِ
ِ
ِ
يث.
َ
َ
َ ُ َ َ ُ ٌ
ولذلك يقول السخاوي َرحمه اهللَ :و َلك ْن َال ْ َ َ
ألهنم أهل الفن ،أما ما كان مشهور ًا على ألسنة الناس فال ِعربة به ،فالناس قد يحملون الكلمة ويجعلوهنا
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وأما علماء
حديثًا ،ويستحسنون الشيء فيجعلونه كذلك حديثًا عن رسول اهلل َص َّلى ُ
الحديث فهم الصيارفة الذين ينظرون يف إسناد الحديث ويبينون ما ُيقبل وما ُيرد من ذلك.
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وهو َأ ْن ال َي ِ
أقل مِن ا ْثنَ ْي ِن ِ
رو َيه ُّ
عن ا ْثنَ ْي ِن.
وال َّثال ِ ُث :ال َع ِزيزُ :
............................................................................................

وهو َأ ْن ال َي ِ
أقل مِن ا ْثنَ ْي ِن ِ
رو َيه ُّ
عن ا ْثنَ ْي ِن.
العزيز وهو النوع الثالث من أنواع حديث اآلحاد قال َر ِحمه اهللُ :
وقيده بعضهم فقال :ولو يف بعض طبقات السند.
وهنا أشار بقولهَ « :أ ْن ال َي ِ
أقل مِن ا ْثنَ ْي ِن ِ
رو َيه ُّ
عن ا ْثنَ ْي ِن» فقد يكون يف بعض الطبقات أكثر من اثنين ،لذا
ع َّبر هنا بذكر األقل ،وكما قال سابقًا أن األقل يقضي على األكثر.
فاذا كان األقل اثنان يقال عنه عزيز ًا ولو كان يف بقية طبقات السند أكثر من اثنين.
وكذلك لو كان يف إحدى طبقات السند فرد ًا واحد ًا ويف بقية الطبقات اثنان كان األقل يقضي على األكثر
ف ُيسمى غريبًا .فالعربة باألقل.
ِِ
ِِ
ِ
ٍ
طريق ُأ ْخرى.
بمجيئِ ِه مِن
وس ِّم َي بذلك إِ َّما لقلة وجوده ،وإِ َّما لكونه َع َّزَ ،أ ْي َق ِو َي َ
ُ
............................................................................................

ِِ
ِِ
ِ
ٍ
طريق ُأ ْخرى ،قال تعالى{ :إِ ْذ
بمجيئِ ِه مِن
هذا سبب التَّسمية؛ إِ َّما لقلة وجوده ،وإِ َّما لكونه َع َّزَ ،أ ْي َق ِو َي َ
وهما َفع َّز ْزنَا بِ َثال ِ ٍ
ث( }) 1يقول السعدي َر ِحمه اهلل :أي قويناهما بثالث.
َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ْي ِه ُم ا ْثنَ ْي ِن َف َك َّذ ُب ُ َ َ
فهو إما أن يكون من قول القائلَ :ع َّزَ ،ي ِع ُّز؛ اذا كان نادر ًا وقليالً.
وإما أن يكون من قول القائلَ :ع َّز َي َع ُّز؛ بفتح العين ،اذا كان قد قوي
و َليس َشرطًا للصحيحِ ِ ،خالفًا لمن َز َعمه ،وهو َأبو َعلي الجبائِي مِن المع ِ
تزلة.
ُ ْ
ٍّ ُ َّ
َّ
َ ْ َ ُ
ْ َ ْ
............................................................................................

فهذا ليس شرطًا يف الصحيح ،وال يلزم يف الصحيح أن ال يقل الرواة فيه عن اثنين ،مثالً؛ حديث يرويه
مالك عن نافع عن ابن عمر –وهذه تسمى سلسلة الذهب -فهذا بال شك واضح كالشمس أنه إسناد
ِ
اهلل َعن ُْهما واحد وهذه
صحيح ،ومالك واحد وهذه طبقة ،ونافع واحد وهذه طبقة ،وابن عمر َرضي ُ
طبقة ،فال يلزم أن يكون مالك وآخر يرويانه عن نافع وآخر ،يرويانه عن ابن عمر وغيره.
وبعضهم يجعل ذلك فيما دون الصحابة؛ يعني أن يكون فيما دون الصحابة اثنان عن اثنين عن اثنين.
 - 1يس.)14( :
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وأبو علي الجبائي ،إليه ُتنسب الجبائية من المعتزلة.
ِ
وإِ ِ
ُ
حيح ْ
الحديثُ ،
الزائل
الصحابي
أن َي ْر ِو َي ُه
كالم الحاكِ ِم َأبي عبد اهللِ يف علو ِم
يومئ
ليه
الص ُ
حيث قالَّ :
ُ
ُ
ُّ
هل الح ِ
يكون له ِ ِ
كالشها َد ِة َعلى َّ
ديث إِلى َو ْقتِنِاَّ ،
الشها َد ِة.
ثم
الجهالة؛ َبأ ْن
يتداو َل ُه َأ ُ َ
َ
اسم َ
َ ُ
راويانَّ ،
عن ُه ُ
............................................................................................

ِ
عرف
فكأنه قال هذا الذي ُيفهم من كالم الحاكم َرحمه اهلل يف كتابه« :معرفة علوم الحديث» فهو هنا َّ
الحديث الصحيح ،ويجعل أنه ال ُبد أن يرويه اثنان.
شرط ال ُب َخ ِ
بن العربي يف َش ْرحِ ال ُب َخ ِ
ُ
ار ِّي.
ار ّي َبأ َّن ذلك
وص َّر َح القاضي َأبو َب ْك ٍر ُ
َ
ِّ
............................................................................................

فأبو بكر بن العربي قال يف شرح البخاري :أن شرط البخاري أن تكون الرواية اثنان عن اثنين.
حديث :األ ْعم ُال بالنِّي ِ
بجواب ِ
و َأجاب عما ُأو ِرد ِ
ٍ
ُ
ات َف ْر ٌد؛ لم
فيه نظر؛ ألنه قال :فإن قيل:
عليه مِن ذلك
َّ
َّ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
الصحا َب ِة؛ فلوال َأن َُّه ْم َي ْع ِرفو َن ُه
بح ْضرة َّ
مر َعلى المنْ َب ِر َ
َي ْر ِوه َع ْن ُعمر إال علقمة؟ قال :قلنا :قد َخ َط َ
ب به ُع ُ
ألنكروه- .كذا قال.-
............................................................................................

ونحن قلنا أن العزيز يف جميع طبقاته اثنان فأكثر فتكون أقل طبقة فيها راويان ،فكيف يكون البخاري قد
اشرتط أن تكون الرواية اثنان عن اثنين ،وقد وجدنا يف صحيح البخاري أحاديث يرويها واحد ،عن
واحد ،عن واحد ،عن صحابي؟
وللتوضيح أكثر ،وعلى سبيل المثال؛ مالك عن نافع عن ابن عمر ،وكذلك الزهري عن سعيد عن ابن
ِ
اهلل َعن ُْهما ،فهل يلزم أن
عمر –إن صح السماع وال يحضرين اآلن -فهذان طريقان الى ابن عمر َرضي ُ
يكون هنالك طريقان الى ابن عمر؟ ال يلزم.
وابن العربي َر ِحمه اهلل قال هذا هو شرط البخاري؛ أن يكون هنالك راويان ،عن راويين ،عن راويين.
والحديث الفرد :هو الغريب؛ يعني أن يكون يف إحدى طبقات السند ٍ
راو واحد.
وحديث« :إنما األعمال بالنيات» يرويه يحيى بن سعيد ،عن محمد ابن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عمر
ِ
اهلل َعنْ ُه .يعني يرويه واحد ،عن واحد ،عن واحد ،عن واحد.
َرضي ُ
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واشتُهر هذا الحديث بعد يحيى بن سعيد ،وذكر بعض أهل الحديث إِ َّن ُه َر َوا ُه َع ْن يحيى بن سعيد أكثر
سبع ِمائ َِة إِنْس ٍ
ان ،كما ذكر ذلك الهروي َر ِحمه اهلل ،وابن منده أوصلهم الى ثالثمئة عن يحيى بن سعيد؛
َ ُْ
َ
ِ
ُ
اهلل َعنْ ُه يرويه
فشهرة هذا الحديث جاءت من بعد يحيى بن سعيد ،وأما من يحيى بن سعيد الى عمر َرضي ُ
واحد ،عن واحد ،عن واحد.
ٌ
حديث
وحديث« :إنما األعمال بالنيات» هو َّأول حديث أخرجه البخاري َر ِحمه اهلل يف صحيحه ،وهو
فرد ،فكيف يقال أن البخاري اشرتط أن يرويه اثنان ،عن اثنين ،عن الصحابي؟
ِ
اهلل َعنْ ُه لما حديث بحديث «إنما األعمال بالنيات» كان
فأجاب ابن العربي :بأن عمر بن الخطاب َرضي ُ
المصنِّف
على المنرب ،فسمعه الناس ،وبذلك يكون الذين سمعوا هذا الحديث من عمر ُأناس ُك ُثر ،فيقول ُ
رحمه اهلل:
ب بأنه ال َي ْلزم من كوهنم سكتوا عنه أن َي ُكونوا َس ِمعو ُه مِ ْن َغ ْي ِر ِه ،وب َأ َّن هذا لو ُس ِّل َم يف ُع َم َر ُمن ِ َع يف
و ُت ُع ِّق َ
ٍ
بن س ٍ
ِ
ِ
ثم َت َف ُّر ِد ُم َح َّم ِد ِ
محمدَ ،على ما ُهو
عيد ِبه عن
بن إِ ْب
راهيم بِه َع ْن َع ْل َق َمةَُ ،ث َّم َت َف ُّرد َي ْح َيى ِ َ
َ
َت َف ُّرد علقم َة َّ
الصحيح المع ُ ِ
ثين.
الم َحدِّ َ
َّ ُ ُ ْ
روف عنْدَ ُ
ِ
متابعات ال ُي ْع َتبَ ُر بِها ،وكذا ال َي ْس َل ُم جوا ُبه يف ِ
مر.
وردت ُل ْهم
ٌ
ْ
و َقدْ
غير حديث ُع َ
............................................................................................

ِ
اهلل َعنْ ُه جماعة ،ف ُيقال كيف بتفرد علقمة؟ وتفرد محمد بن إبراهيم
فإن قيل نعم قد سمعه من عمر َرضي ُ
عن علقمة؟ وتفرد يحيى بن سعيد عن محمد؟
المصنف َر ِحمه اهلل أن يبين أن ما ذكروه من أن
وهذا كله نقاش يف هل هذا هو شرط البخاري أو ال ،فأراد ُ
هذا هو شرط البخاري غير صحيح.
وكذلك لو ُس ِّلم يف هذا الحديث ،فال ُي َس َّلم يف أحاديث ُأ ْخرى كثيرة جاءت من طريق واحد عن واحد،
واهلل أعلم.
ٍ
القاضي يف ب ْط ِ
ِ
ٍ
شرط ال ُب َخ ِ
ار ِّي ُ
ُ
قال ابن ُر َش ْي ٍد :و َل َقدْ َ
ذكور فيه.
حديث َم
أول
الن ما ا ّد َعى َأ َّن ُه
كان َي ْكفي
َ ُ
............................................................................................

وهو يعني؛ حديث« :إنما األعمال بالنيات».
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نقيض َد ْعوا ُهَ ،
فقال :إِ َّن ِروا َي َة اثنَ ْي ِن َع ِن اثنَ ْي ِن إِلى َأ ْن َينْت َِه َي
ابن ِح ّبان َ
وا ّد َعى ُ
ال توجد أصالً.
............................................................................................

يعني ابن حبان َر ِحمه اهلل ادعى نقيض كالم ابن العربي َر ِحمه اهلل؛ فابن العربي يقول الحديث الصحيح ال

يكون إال هكذا ،وابن حبان يقول ال يوجد حديث صحيح يرويه اثنان عن اثنين ،عن اثنين أصالً .فقال
المصنف:
ُ

قلت :إن أراد َأ َّن ِروا َي َة ا ْثنَ ْي ِن َف َق ْط َع ِن ا ْثنَ ْي ِن َف َق ْط ال ُيوجد َأ ْصالً َف ُي ْمكِ ُن َأ ْن ُي َس َّل َم.
............................................................................................

ِ
تورع يف
تورعه َرحمه اهلل ،ألنه ذكر أمثله ،ومنها ما هو معنا هنا ،لكن َّ
يعني قد ُيسلم له هذا ،وهذا من ُّ
ِ
تورع يف الجواب ،وتلميذه
تخطأت ابن حبان فلعل هنالك طريق ُأ ْخرى لم يقف عليها َرحمه اهلل ،لذلك َّ
ِ
المغيث» قال :وكاد شيخنا يوافقه؛ يعني يوافق ابن حبان َر ِحمه اهلل بأن
السخاوي َرحمه اهلل يف« :الفتح ُ
هذه الرواية ال توجد أصالًُ ،ثم م َّثل َر ِحمه اهلل فقال:
ور ُة ال َع ِ
أقل من اثنين عن َّ
بأن ال يرو َي ُه ُّ
فم ْوجو َد ٌة ْ
أقل من اثنين.
زيز ا َّلتي َح َّر ْرناها َ
و َأ َّما ُص َ
سول اهللِ ص َّلى اهلل ِ
ِ
ِ
الشي ِ
حديث َأن ٍ
حديث أبي هريرة َأ َّن َر َ
عليه
والبخاري مِن
َس،
خان مِن
ُّ
مثا ُل ُه :ما َروا ُه َّ ْ
ُ
ب إِ َل ْي ِه مِ ْن َوال ِ ِد ِه َو َو َل ِد ِه" الحديث .ورواه َع ْن َأن ٍ
قال" :ال ُي ْؤمِ ُن َأ َحدُ ك ُْم َحتَّى َأك َ
وس َّل َم َ
َس َقتا َد ُة
ُون َأ َح َّ

ب ،ورواه َعن قتاد َة شعب ُة وسعيدٌ  ،ورواه َعن ِ
العزيز إِ
ِ
ِ
بن ُص َهيْ ٍ
ُ
عبد
سماعيل ب ُن ُعل َّية وعبدُ
وعبدُ
ُ ْ
ُ ْ َ
العزيز ُ
الوار ِ
ِ
ث ورواه عن ك ٍُّل جماعة.
............................................................................................

فأنس يروي عنه قتادة وعبد العزيز ،ثم قتادة يروي عنه شعبة وسعيد ،ثم عبد العزيز يروي عنه اسماعيل
بن عليه وعبد الوارث.
عزيز من حديث أنس».
والصحابي هنا واحد ،لكن هذه الصورة ُتسمى صورة عزيز ،ولذلك يقالٌ « :
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ِ ِ
ِ
السن َِد.
يتفرد بِروا َيتِ ِه
والرابع :الغريبُ :
شخص واحدٌ يف ِّ
ٌ
أي موض ٍع َو َق َع التفر ُد بِه م َن َّ
وهو ما َّ
............................................................................................

الغريب؛ من الغرابة  ،ويمثل له بعض أهل العلم بأن كما يوجد يف الناس من يكون غريبًا كالرجل يدخل
بلدة غير بلدته فهو غريب ،وكذلك الحديث فيه الغريب.
والمصنف َر ِحمه اهلل سيأيت بالكالم على الغريب الحقًا بشيء من التفصيل،
والحديث الغريب له صورُ ،
نتكلم عنه يف موضعه بإذن اهلل.
فإذا كان يف أي طبقة من طبقات اإلسناد ٍ
راو واحد؛ ُتعترب هذه الرواية أو ُيسمى هذا اإلسنا ُد غريبًا.
على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.
ٍ
ِ
قال ٍّ
المتواتِ ُر -آحا ٌد ،و ُي ُ
واحد.
لكل منها َخ َب ُر
ام األربع ُة المذكور ُة سوى َّ
األو ِل -وهو ُ
و ُك ُّلها أي األَ ْق َس ُ
............................................................................................

فال ُيفهم من قولهم« :حديث آحاد» أن الحديث يرويه واحد ،فهذا ال يلزم ،بل هو على اصطالح أهل
الحديث؛ ما يرويه واحد ،أو اثنان ،أو ثالثة فأكثر ما لم يصل الى حد التواتر كما سبق تعريفه.
ِ
شخص واحدٌ .
الواحد يف اللغة :ما يرويه
َو َخ َب ُر
ٌ
َ
شروط التواتر.
ويف االصطالح :ما لم َي ْج َم ْع
............................................................................................

فهو من حيث اللغة ما يرويه شخص واحد ،ومن حيث االصطالح هو ما لم يجمع شروط التواتر وهي
الشروط التي مرت معنا ،واهلل أعلم.
وفيها ،أي اآلحاد:
الم ْق ُ
ب ال َع َم ُل بِ ِه ِعنْدَ الجمهور.
بول :وهو ما َي ِج ُ
َ
ِ
الم ْخبِ ِر بِ ِه؛
وفيها المردود :وهو الذي لم َي ْر َج ْح صدْ ُق ُ
............................................................................................

اآلحاد؛ جمع أحد  ،والمراد به الواحد ،هذا من جهة اللغة ،لكن يف اصطالح أهل الحديث يراد باآلحاد:
ما لم يبلغ حد التواتر ،فكل ما لم يبلغ حد التواتر فهو آحاد ،كما مر معنا.
وأحاديث اآلحاد فيها المقبول ،وفيها المردود.
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والرد.
ونحن قلنا أن علم مصطلح الحديث يبحث يف الراوي والمروي من جهة القبول َّ
ِ ِ
فالم ْق ُ
عرفه َر ِحمه اهلل فهو الذي يوجب العمل ،وسبب
بول :هو ما َي ِج ُ
ب ال َع َم ُل بِه عنْدَ الجمهور .هكذا َّ
َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
إيجاب العمل؛ اعتقاد أنه ثابت عن رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
ِ
المخرب به ،فقد يكون كذابًا ،أو
الم ْخبِ ِر بِه؛ فلم يرتجح صدق ُ
وفيها المردود :وهو الذي لم َي ْر َج ْح صدْ ُق ُ
ُمتهمًا ،وقد يكون ضعيفًا جد ًا يف روايته... ،إلخ.
االستدالل هبا َعلى البح ِ
لتو ُّق ِ
ِ
ِ
ٌ
أحوال رواتِهاُ ،د َ
مقبول؛ إلفادته
المت ََواتِ ُر ،فك ُّل ُه
ث َع ْن
ف
ون َّ
َ ْ
األو ِل ،وهو ُ
القطع بصدْ ِق ُم ْخبِ ِر ِه ،بخالف غيره من أخبار اآلحاد.
َ
............................................................................................

فأنت ال تستدل باألحاديث إال بعد أن يثبت عندك صحتها وثبوهتا أو قبولها.
ثم أشار الى قضية ُمهمة تتعلق بأحبار اآلحاد ،فقال:
بالم ْق ِ
بول مِنها ألَنَّها إِ َّما:
لكن إِنَّما َو َج َ
ْ
ب ال َع َم ُل َ
ثبوت ِصدْ ِق الن ِ
أص ُل ِص َف ِة ال َق ِ
َّاقلِ.
وهو
ُ
بولُ ،
 َأ ْن ُي ْو َجدَ فيها ْ............................................................................................

فكيف تعرف أن فالن قد صدق يف حديثه؟ :من جهة معرفة صدقه يف الحديث
ِ ِ
ثبوت ك َِذ ِ
ب النَّاقِلِ.
وهو
ُ
الر ِّدُ ،
 َأ ْو ْأص ُل ص َفة َّ
............................................................................................

فتعرف أنه يكذب يف حديثه.
 ْأو َال.
............................................................................................

فال تثبت عندك صفة الصدق ،وال تثبت عندك صفة الكذب ،فهذا يقتضي التوقف والبحث حتى يرتجح
عندك بأي القسمين ُيلحق؛ هل ُيلحق بالصدق ،أو ُيلحق بالكذب.
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الخب ِر؛ ل ِ ُث ِ
ِ
ُ
ُ
فيؤخذ بِ ِه.
صدق ناقِلِ ِه؛
بوت
لب على الظن
صدق َ َ
فاألولَ :ي ْغ ُ
ِ
لثبوت ك َِذ ِ
كذب َ
ب ناقِلِ ِه؛ َف ُي ْط َرح.
الخ َب ِر؛
لب على الظن ُ
والثاينَ :ي ْغ ُ
............................................................................................

ِ
يغلب على الظن» ألن الحديث قد يغلب على ظنك صحته بعد
وتأ َّمل يف قول المصنف َرحمه اهللُ « :
البحث ،ولكن يأيت غيرك فيبحث يف ذات الحديث فيغلب على ظنه عدم صحة الحديث ،فهو الغلبة على
الظن معمول هبا ،وتعامل معاملة اليقين يف األخذ باألحاديث والعمل هبا.
ِ
بأحد ِ
ِ
وال َّثال ِ ُثْ :
صار
إن ُو ِجدَ ْت قرين ٌة ُت ْل ِحقه
الق ْس َم ْي ِن ا ْلتَحق ،وإال َف ُيت ََو َّق ُ
ف فيه ،فإذا ُت ُو ِّقف َع ِن ال َع َم ِل به َ
كالمر ِ
دود.
َْ
............................................................................................

الثالث أي الذي لم تجد فيه صفة القبول ،وال صفة الرد؛ فال تعمل به حتى يغلب على ظنك أنه ُيلحق
بالمقبول أو ُيلحق بالثاين فصار كالمردود.
صفة الرد ،بل َ ِ
لثبوت ِ
ِ
وجدْ فيه صف ٌة توجب القبول ،واهلل أعلم.
ال
لم ُت َ
َّ ِّ
لك ْونه ْ
............................................................................................

فالحديث لم ي ثبت عندك صدق راويه ،ولم يثبت عندك كذبه؛ فهو عندك كالمردود من جهة أنك ال تعمل
به لعدم وجود صفة توجب القبول ،ال من جهة كذب الناقل.
ِ
المنْ َق ِس َمة إِلىَ :م ْش ٍ
قع فيها-أي يف َأ ْخ ِ
هور ،و َع ٍ
زيز ،و َغ ٍ
النظري
ريبَ -ما ُيفيدُ العلم
َّ
وقد َي ُ
بار اآلحاد ُ
ِ
الف يف الت َّْح ِ
الم ِ
ختارِ ،خالفًا لِ َم ْن َ
بال َقرائِ ِ
ِ
َ
قيق لفظيَّ ،
العلم
إطالق
ألن َم ْن َج َّو َز
والخ
ذلك.
بى
أ
لى
ع
ن
ُ
َ
ُ
ٌّ
ِ
االستِ ِ
ِ
َ
العلم بالمتواتر ،وما عَدَ ا ُه
ص َل ْف َظ
دالل ،و َمن َأ َبى
َق ّيده بِكونِ ِه َن َظر ّيًاُ ،
اإلطالق َخ َّ
وهو الحاص ُل عن ْ
عنده ظني ،لكنه ،ال ينفي ّ
أرجح مما خال عنها.
َف بالقرائن
احت َّ
ُ
أن ما ْ
ٌّ
............................................................................................

هذه قضية ُمهمة ،وال ُبد من تصور مسائل فيها:
أنواع اآلحاد الثالثة ،وهي :المشهور ،العزيز ،الغريب؛ ليست كالمتواتر ،فالمتواتر تقطع بصحة ثبوته
وتعمل به .
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أما يف حديث اآلحاد فعندنا أمرين:
األول :هل تقطع بصحة ثبوته؟.
الثاين :هل تعمل به؟.
فمن جهة العمل فأهل السنة قد اتفقوا على أن أخبار اآلحاد كُلها ُيعمل هبا ،وي ُعمل هبا يف باب العقائد،
ويف باب األحكام.
خالفًا للمعتزلة وغيرهم الذين قالوا بأن أخبار اآلحاد ُيعمل هبا يف باب األحكام وال ُيعمل هبا يف باب
العقائد.
فليست هذه القضية محل بحث عند أهل السنة.
وهذا الخرب الذي هو مشهور ،أو عزيز ،أو غريب؛ اذا ترجح عندك أنه يرويه صادق ،عن ثقة ،عن ثقة،
ِ
الم ِ
ختارِ ،خالفًا ل ِ َم ْن َأبى
فغلب عندك جانب القبول فهذه األحاديث؛ َما ُيفيدُ العلم
َّ
النظري بال َقرائ ِن َعلى ُ
ذلك .فاآلن عندك ثالثة أحوال:
 الحال األول :أهنا ُتفيد اليقين؛ من جهة ثبوت الخرب. الحال الثاين :أهنا ُتفيد الظن؛ أي أن هذا الحديث قد يحتمل عدم القبول ،وقد يحتمل القبول،لكن احتمال القبول أقوى وأغلب.
رج ُح ُه.
 الحال الثالث :أهنا تفيد اليقين اذا وجدت قرينة ُت ِّوهنا قاعدة ُمهمة ضعوها نصب أعينكم ،كما يقول بعض أهل العلمُ :ك ِّليتان كاذبتان:
ُ
األولى :كُل أخبار اآلحاد تفيد اليقين.
ْ
 الثانية :كُل أخبار اآلحاد تفيد ال َّظن.فهاتان ُ
الكليتان مردودتان ،والحق والصواب؛ أن ُيقال أخبار اآلحاد  :قد تفيد اليقين ،وقد تفيد اليقين اذا
صرح به عامة أهل الحديث ،وتكلم
احتفت هبا القرينة ،وقد تفيد الظن ،فقد ُتفيد الثالثة أحوال ،وهذا َّ
ِ
المرسلة».
عليه كذلك ابن القيم َرحمه اهلل يف« :الصواعق ُ
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رجح يف هذا الباب ،والقول بأن جميع أخبار اآلحاد ُتفيد ال َّظن هو طريقة أهل الكالم وقد
وهذا الذي ُي َّ
جعلوه مدخالً لر ِّد الكثير من العقائد.

المقابل؛ تمسك ابن حزم َر ِحمه اهلل بأن جميع أخبار اآلحاد ُتفيد اليقين ،وهاتان الطريقتان
وأيضًا يف ُ
خطأ ،والصواب ما ذكرنا أن أخبار األحاد قد تفيد إحدى الصور الثالثة التي مرت.
قع فيها» يريد وجود االحتماليةَ « ،ما ُيفيدُ العلم» وقلنا أن المراد بالعلم
المصنف هنا« :وقد َي ُ
ولذلك يقول ُ
هنا :اليقين ،واستعمال لفظ اليقين أصوب ،خروجًا عن مراد المعتزلة وغيرهم ،ولكن بعض أهل العلم
المصنفين من ذكر العلم
يطلقون لفظ العلم ويريدون به اليقين وهذا االطالق جريًا على ما عليه عامة ُ
ويريدون به اليقين ،واستعمال لفظ اليقين أصوب ألن العلم يدخل به اليقين ويدخل به غلبة الظن أيضًا،
فمن احتج بدليل قطعي صحيح واضح فهذا جانب ،وكذلك قد يكون الدليل فيه إما غلبة ظن من جهة
الثبوت ،أو غلبة ظن من جهة الداللة وهذا يدخل تحت ُمسمى العلم ،وقد سبق وتكلمنا أن ليس كل
الظن مذمومًا كما قال تعالى{ :إِ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن إِ ْث ٌم (}) 1فلم يجعل الظن كله إثمًا ،فغلبة الظن معمول هبا
يف الشريعة ،وتحت ذلك تفاصيل ليس هذا موضعها ،واهلل أعلم.
النظري»؛ أي يحتاج الى بحث ونظر ،فعندك ُمقدمة ،وعندك نتيجة ،وتصل الى النتيجة بالمقدمة
وقوله« :
َّ
وهي البحث والنظر.
المصنف هنا هي صورة :أن أخبار اآلحاد تفيد اليقين اذا احتفت هبا القرائن ،وكأنه
والصورة التي يذكرها ُ
ُيشير الى أهنا يف األصل تفيد الظن ،ولكن متى احتفت هبا القرينة ُتفيد اليقين ،وكأنه يريد أن ما يفيد اليقين
هو المتواتر ،أو ما احتفت به القرينة ،والحق كما ذكرنا أن أخبار اآلحاد قد تفيد اليقين ،وقد تفيد الظن،
وقد تفيد اليقين اذا احتفت هبا القرائن.
وهذه القضية ليست قضية العمل ،انتبه؛

( - )1الحجرات.)12( :
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قضية العمل قضية ُأ ْخرى ففي الثالثة أحوال العمل واجب ،فهنا قضيتان ال تخلط بينهما ،فمن جهة
العمل فهو يوجب العمل ،اما من جهة إفادة اليقين ،أو إفادة الظن ،وإن شئت َع َّبرت بغلبة الظن ،أو يفيد
اليقين اذا احتفت به القرائن :فهو يفيده على الثالثة أحوال.
أنواع:
َف بالقرائن
الم ْحت ُّ
ٌ
والخربُ ُ
ِ
ِ
مما لم يبلغ التواتر ،فإِ َّن ُه احت َّف ْت بِ ِه قرائ ُن ،منها:
منْهاَ :ما َأ ْخ َر َج ُه الشيخان يف َص َ
حيح ْي ِهماَّ ،
جاللتهما يف هذا الشأن.
الصحيحِ على ِ
وتقدُّ مهما يف َت ْم ِ
غيرهما.
ييز َّ
ِ
مجرد ِ
ِ
فادة ِ
ول ،وهذا التل ِّقي وحدَ ه َأقوى يف إِ ِ
وتل ِّقي العلماء لكتابيهما بال َق ُب ِ
القاصرة
كثرة ال ُّط ُر ِق
الع ْلم مِن
ُ
َع ِن التواتر.
............................................................................................

وقد ذكرنا أن الخرب اذا احتفت به قرينة فهذه القرينة تقويه اذا كانت يف جانب تقوية هذا الحديث ،فمثالً؛
ٍ
لحديث ما ،وهذا الحديث لم يبلغ حد التواتر ألننا قلنا أن المتواتر قطعي من
إخراج البخاري ومسلم
كالهما أو أحدهما يف الصحيح ،وهو لم يبلغ حد
جهة الثبوت ،فالبخاري ومسلم قد ُيخرجان الحديث
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم قال هذا الحديث قطعًا
التواتر ،ولكن تحتف به قرائن تجعل ُ
المتلقي يوقن أن النبي َص َّلى ُ
ويقينًا.
اهلل
فمن القرائن التي تفيد أن ما أخرجه الشيخان هو من أد َّلة كون هذا الحديث قد قاله رسول اهلل َص َّلى ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّلم يقينًا؛ جاللتهما يف علم الحديث ،فهما عليهما رحمة اهلل تعالى ،من أجل أهل العلم يف هذا
الباب ،وقد صنَّفا كتابين ُهما أصح كتابين بعد كتاب اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى؛ «صحيح البخاري» و «صحيح
مسلم» وهما ُمقدمان على كثير من غيرهما من أهل الحديث يف هذا الفن.
وتلقي العلماء بالقبول لحديث ما؛ هذه قرينة قوية تدل على أن هذا الحديث ثابت عن رسول اهلل َص َّلى
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،واألصل بالعلماء هنا هم أهل الشأن ،وقد ُيعرب عنهم أهل الحديث أحيانًا أو أهل العلم
ُ
فيقولون :تلقي األُمة له بالقبول ،وهذا أيضًا أعم وأوسع وأقوى ،ألن العلماء جزء من األُمة فإذا تلقى
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اهلل َع َل ْي ِه
العلماء ومعهم العامة حديثًا بالقبول أفاد ذلك القطع بصحة هذا الحديث ،وذلك أن النبي َص َّلى ُ
َو َس َّلم أخرب أن هذه األُمة ال تجتمع على ضاللة.
والكالم اآلن عن خرب الواحد وخرجنا من المتواتر ،أي عن األحاديث التي لم تبلغ حد التواتر فتحتف
هبا قرائن تفيد اليقين بثبوهتا؛ يقول ابن القيم ر ِحمه اهلل يف« :مختصر الصواعق» (ص َ :)551خبر ا ْلو ِ
اح ِد
َُ َ
ُ
َ
بِ َح َس ِ
ب الدَّ لِي ِل الدَّ ِّال َع َل ْي ِهَ ،فت ََار ًة ُي ْج َز ُم بِ َك ِذبِ ِه ل ِ ِق َيا ِم َدلِي ِل ك َِذبِ ِه َو َت َار ًة ُي َظ ُّن ك َِذ ُب ُه إِ َذا ك َ
َان َدل ِ ُيل ك َِذبِ ِه َظنِّ ًّيا،
ف فِ ِ
يه َف َال َيت ََر َّج ُح ِصدْ ُق ُه َو َال ك َِذ ُب ُه إِ َذا َل ْم َي ُق ْم َدل ِ ُيل َأ َح ِد ِه َماَ ،و َت َار ًة َيت ََر َّج ُح ِصدْ ُق ُه َو َال ُي ْج َز ُم بِ ِه.
َو َت َار ًة ُيت ََو َّق ُ

أي يغلب على الظن صدقه ،لكن ال ُيجزم به ،فقد يأيت عالم ويبحث يف الحديث فيرتجح لديه أن هذا
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم أو ال؟ وإن حلف
الحديث صحيح ،فهل يحلف على أنه صحيح ثابت قاله النبي َص َّلى ُ
فهل يحنث أو ال؟؛ ُيقال هذا بحسب ما قام عنده من القرائن ،فقد تقوم عنده قرينة تجعله يجزم بأن النبي
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم قال هذا الحديث قطعًا ،وال تردد يف ذلك ،وقد تكون عنده القرينة مفيدة لغالب
َص َّلى ُ
الظن بثبوت الحديث ،وأعيد وأنبه أن الكالم هنا ليس عن العمل بالحديث فالعمل ُمتفق عليه أنه ُيعمل
باألحاديث الصحيحة سواء كان ثبوهتا يقينًا قطعيًا أو بغلبة الظن ،لكن الكالم هنا من جهة الثبوت هل
اهلل َع َل ْي ِه
هو يقينيًا قطعيًا أو بغلبة الظن ،فمثالً؛ حديث «إنما األعمال بالنيات» نجزم قطعًا أن النبي َص َّلى ُ
َو َس َّلم قال هذا الحديث ،ولو استحلف اإلنسان عليه فحلف فال يحنث وال شيء عليه ،لكن قد ترد
أحيانًا بعض األحاديث التي تميل الى ُحسنها أو صحتها فتُسأل عن هذا الحديث هل تجزم بأن النبي
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم قاله؟ تقول يغلب على ظني ذلك ،لكن ال أجزم ،وعود ًا على كالم ابن القيم رحمه
َص َّلى ُ
اهلل ،ثم قال:
و َتار ًة يج َزم بِ ِصدْ قِ ِه ج ْزما َال يب َقى معه َش ٌّكَ ،ف َليس َخبر و ِ
وز َأ ْن ُينْ َفى َع ْن
احدٌ ُي ِفيدُ ا ْل ِع ْل َم َو َال ال َّظ َّنَ ،و َال َي ُج ُ
ْ َ ٌَ َ
َ ً َْ َ َ ُ
َ َ ُ ْ ُ
َخب ِر ا ْلو ِ
اح ِد ُم ْط َل ًقا َأ َّن ُه َي ْح ُص ُل به ا ْل ِع ْل ُم.
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور َأ َّن ا ْل ِع ْل َم
وقال ابن تيمية َرحمه اهلل يف« :مجموع الفتاوى» (ج 18صَ :)40وك ََذل َك ا َّلذي َع َل ْيه ا ْل ُج ْم ُه ُ
اختِ َال ِ
ين بِ ِهَ .فر َّب عَدَ ٌد َقلِ ٌيل َأ َفا َد َخ َبر ُهم ا ْل ِع ْلم بِما ُي ِ
ف َح ِ
ف بِ ْ
ب ِصدْ َق ُه ْم َو َأ ْض َعا ُف ُه ْم َال
َي ْختَلِ ُ
وج ُ
ال ا ْل ُم ْخبِ ِر َ
َ َ
ُ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُي ِفيدُ َخ َب ُر ُه ْم ا ْل ِع ْل َم؛ َول ِ َه َذا ك َ
اح َت َف ْت بِ ِه َق َرا ِئ ُن ُت ِفيدُ ا ْل ِع ْل َم.
يح َأ َّن َخ َب َر ا ْل َواحد َقدْ ُيفيدُ ا ْلع ْل َم إ َذا ْ
الصح ُ
َان َّ
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المهم لطالب العلم أن يعرف مثل هذه القضايا ،فقد تنبني عليها مسائل عقدية ُمهمة ،فال ينبغي
من ُ
المنطلقات التي
لطالب العلم أن يمر عليها مرور ًا دون أن يحسن النظر فيها والتَّأمل والفهم ،وهذا من ُ
أقدام كُثر ،وزلت هبا أقدام بعض من هم من أذكياء العالم من العلماء ،نسأل
فيها مزالق خطيرة ،زلت هبا
ٌ
المتكلمين ،حتى أن بعض أهل العلم عدَّ ه من
اهلل السالمة والعافية ،وهذا مزبور مكتوب يف كُتب ُ
الطواغيت التي استند عليها من أبطل كثير ًا من نصوص الشريعة ،فافهم هذه القضية واعقلها جيد ًا لما
فيها من المسائل.
المصنف َر ِحمه اهلل من أن أحاديث الصحيحين احتفت هبا قرائن تفيد اليقين؛ يقول
وعطفًا على ما ذكره ُ
ُون الص ِحيحي ِن متَواتِر ال َّل ْف ِ
ابن تيمية ر ِحمه اهلل بعد كالمه السابق :و َع َلى َه َذا َف َكثِير مِن مت ِ
ظ ِعنْدَ َأ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم
َّ
َ
َْ ُ َ ُ
ٌ ْ ُ
َ
ُون الص ِحيحي ِن مِما يع َلم ُع َلماء ا ْلح ِد ِ
َان َأ ْك َثر مت ِ
ِ
ِ
بِا ْلح ِد ِ
يث
يث َوإِ ْن َل ْم َي ْع ِر ْ
َ ْ َّ َ ْ ُ َ ُ َ
َّ
َ
ف َغ ْي ُر ُه ْم َأ َّن ُه ُمت ََوات ٌر؛ َول َه َذا ك َ ُ ُ
ِع ْل ًما َق ْط ِع ًّيا َأ َّن النَّبِي َص َّلى اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َقا َل ُه َت َار ًة لِت ََوا ُت ِر ِه ِعنْدَ ُه ْم َو َت َار ًة ل ِ َت َل ِّقي ْاألُ َّم ِة َل ُه بِا ْل َق ُب ِ
ول.
ُ
َّ

( )1

وقضية تلقي األُمة بالقبول ُمهمة ،ولذا ترا من يجنح أحيانًا ويتجاسر فيعمد الى أحاديث قد تلقتها األُمة
بالقبول ويريد إبطالها ،وهذا موجود حتى يف يومنا هذا ،ترى من يريد أن ينكر بعض أحاديث السنة

النبوية.
قال أبو المظفر السمعاين يف كتابه« :االنتصار ألهل الحديث» :إِن ا ْل َخ َبر إِذا َص َّح َعن َر ُسول اهلل صلى اهلل
َع َل ْي ِه َوسلم َو َر َوا ُه ال ِّث َقات َو ْاألَئِ َّمة وأسنده َخلفهم َعن سلفهم إِ َلى َر ُسول اهلل صلى اهلل َع َل ْي ِه َوسلم َو َت َل َّق ْت ُه
ِ
ْاألمة بِا ْلق ُب ِ
الح ِديث والمتقنين من القائمين
يما َسبيله ا ْلعلمَ ،ه َذا َقول َعا َّمة أهل َ
ول َفإِ َّن ُه ُيوجب ا ْلعلم ف َ
السنة .
على ّ

() 2

( - ) 1مجموع الفتاوى (.)41/18
( - ) 2انظر« :االنتصار ألصحاب الحديث» للسمعاين (.)34/1
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أن هذا :يختص بما لم ينتقدْ ه أحدٌ مِن الح َّف ِ
اظ مِ َّما يف الكِ ِ
إال ّ
تابين.
َ ُ
ُّ
............................................................................................

الحفاظ،
فهذا يختص بما لم ينتقده الحفاظ ألن هنالك بعض األحاديث يف البخاري ومسلم قد انتقدها ُ
كما انتقد الدارقطني َر ِحمه اهلل عدة أحاديث وغيره من أهل العلم لهم بعض التعقبات ،وابن حجر َر ِحمه
اهلل َع َمدَ الى سرب الكالم يف ذلك وتحرير المقال فيه ،والجواب عما تكلم به من قدح يف بعض أحاديث
البخاري يف ُمقدمة فتح الباري المعروف بـ« :هدي الساري» هذا الكتاب العظيم الذي فيه من الفوائد
والدرر ما ال يستغني عنه طالب العلم.
فهو أشار الى مسألتين فيما ذكرناه مما تلقته األُمة بالقبول ،أو تلقاه العلماء بالقبول ،فاستثنى قضيةّ :
أن
هذا يختص بما لم ينتقدْ ه أحدٌ مِن الح َّف ِ
اظ مِ َّما يف الكِ ِ
تابين ،أي البخاري ومسلم ،هذا َّأو ً
ال ،ثم قال:
َ ُ
ُّ
ِ
بين َمدْ لو َل ْي ِه مِ َّما َو َق َع يف الكِ ِ
تابينُ ،
الستحالة َأ ْن ُيفيدَ المتناقِ َضان
جيح؛
وبِما لم يقع التّخا ُل ُ
حيث ال َت ْر َ
ف َ
ِ
العلم ِ
اآلخر ،وما َعدا ذلك ِ
ِ
بصدْ قِ ِهما من ِ
حاصل على َت ْس ِ
ٌ
غير ترجيحٍ
ليم
جماع
فاإل
ألحد ِهما على
ُ
َ
صحته.
............................................................................................

ذكر مسألة وهي تحتاج الى نظر وتأمل ،وكأنه قد يقع نوع من التعارض ،أو نوع من االختالف ،أو
التجاذب بين مدلوليه مما وقع يف الكتابين؛ أي البخاري ومسلم ،حيث ال ترجيح؛ أي ال يرتجح هذا وال
ِ
الستحالة َأ ْن يفيدَ المتناقِ َضان العلم ِ
بصدْ قِ ِهما فهذا ُيخالف هذا يف الظاهر؛
يرتجح هذا
ُ
َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم الثابتة الصحيحة قد تتعارض
ولذلك نقول هنا مسألة :وهي أن أحاديث رسول اهلل َص َّلى ُ
لكن ليس من كُل وجه ،فقد يحصل نوع تعارض لكن هذا التعارض يكون من باب :تخصيص العام ،أو
المطلق ،ونحو ذلك.
تقييد ُ
أما التعارض من كل الوجوه ،بحيث يتصادمان ُك ِّليا وكالهما صحيح ،هذا ال يقع ،إال يف حالة واحدة ال
لح ٍ
لح ٍ
كم جديد.
كم سابق وإثبات ُ
غير وهي حالة« :النَّسخ» ألن النسخ رفع ُ
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ِ
وسنَدُ المنعَِ :أن َُّه ْم ُمت َِّف َ
قون َعلى
فإِ ْن قِ َيل :إِنَّما ا َّت َفقوا على
وجوب العم ِل به ال على صحته ،منعناهَ ،
ِ
حيحين يف هذا مزيةٌِ ،
ِ
ِ
ولو َل ْم ُي ْخ ِر ْج ُه َّ
جماع
واإل
للص
ُو
ُ
فلم َي ْب َق َّ
جوب ال َع َم ِل بِ ُك ِّل َما َص َّحْ ،
الش ْيخان؛ ْ
لهما َم ِز َّي ًة فيما َي ْرجع إِلى َن ْف ِ
حاصل على َّ
ٌ
الص َّح ِة.
س ِّ
أن ُ

............................................................................................

لذلك نحن َّفرقنا بين مسألة العمل ،وبين مسألة الصحة ،وهنا قائل قال :اتفقوا على وجوب العمل لكن
الحجة أدلى هبا الباقالين غفر اهلل له ،وهذا مبني على أن اليقين ال يحصل
لم يتفقوا على الصحة ،وهذه ُ
إال من جهة العدد ،وهذا خطأ؛ فاليقين يحصل من جهة العدد كما يف المتواتر ،ويحصل كذلك من جهة
ِ
اهلل َعن ُْهما ،عن
ُ
المخرب به نظر ًا الى وصفه وحاله ،فمثالً؛ ما أخرب به مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر َرضي ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم،
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم؛ فمثل هذا ُيجزم بثبوت صحته عن رسول اهلل َص َّلى ُ
رسول اهلل َص َّلى ُ
فالقضية ليست فقط فيما يتعلق بالعدد بحيث اذا رواه عدد كبير نجزم بصحته واذا لم يروه عدد كبير فال
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وانتبه الى هذه القضية لما ُبني عليها من
نجزم وال نوقن بثبوته عن رسول اهلل َص َّلى ُ
مسائل عقدية كثيرة ،بل هي من أصول المسائل التي نفذ منها ما يتعلق بتأويل كثير من مسائل العقيدة.
ونحن لو قلنا أن االتفاق كان على وجوب العمل به وليس على الصحة ،لم نجعل للبخاري و ُمسلم مز َّية
فتكون أحاديث البخاري ومسلم مثلها مثل أي حديث آخر خارجها ،وهذا غير ُمس َّلم به ،ألن األُمة
ُمجمعة على أن للبخاري ومسلم مز َّية على بقية ُ
الكتب ،وليس صحيح البخاري وصحيح مسلم مثل
سنن أبي داود ،أو سنن الرتمذي ،أو سنن النسائي... ،إلخ ،فمع جاللة هذه الكتب لكنها ليست هي
والصحيحين سواء فلهما مز َّية تختلف عن بقية ُ
الكتب.

وهنا أيضًا نضيف مسألة ُأ ْخرى وهي مما ذكره السمعاين َر ِحمه اهلل يف« :االنتصار» :فلو قلنا أننا مجمعون
على وجوب العمل بالحديث ال على اليقين بثبوت الحديث مع وجود هذه القرائن؛ فهذا يجعل يف
النفس أن هذا الحديث قد يكون كذبًا ،ونحن مجمعون على العمل به ،فهو كذب يف الباطن ومع هذا

نحن مجمعون على العمل به فهذا يقتضي أن األُمة اجتمعت على ضاللة وهذا ال يكون.
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النظري:
العلم
ومِ َّمن َص َّر َح بإِفا َد ِة َما َخ ّرجه الشيخان
َّ
َ
األستا ُذ أبو إسحاق اإلسفرائيني.
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
الح َم ْي ِد ُّي.
الحديث َأبو عبد اهلل ُ
ومن َأئ َّمة َ

ِ ِ
ُور ُة ُ
وأبو الفضل بن طاهر ،وغيرهما .و ُي ْحتمل َأ ْن ُي َ
أصح الصحيح.
كون َأحاديث ِهما َّ
الم ْذك َ
الم ِز َّي ُة َ
قالَ :

............................................................................................

أصح الصحيح بال شك وهذه مزية ،لكن تبقى المسألة كما ذكرنا تحتاج أن نُثبت ما تلقته األُمة بالقبول
فإنه ُيس َّلم له بالصحة وهذا الذي عليه عامة أهل الحديث الذين يعترب كالمهم يف هذا الباب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
هور إِذا كان َْت ل ُه ٌ
العلم
وممن َص َّر َح بإِفا َدتِ ِه
َ
الرواة والع َللَِّ ،
طرق متباين ٌة سالم ٌة من َض ْعف ُّ
الم ْش ُ
ومنهاَ :
ْصور الب ْغ ِ
واألستا ُذ أبو بكر بن ُف ْو َرك ،وغيرهما.
داد ُّي،
النظري األستا ُذ َأبو َمن ٍ َ
َّ
ْ
............................................................................................

وسبق الكالم على المشهور ،فاذا كانت له ُطرق مختلفة وهو سالم من ضعف الرواة ،وسالم من العلل،
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم قاله؛ أي حديث تعددت ُط ُرقه واختلفت ،ولم يصل حد
فهذا يفيد اليقين بأن النبي َص َّلى ُ
التواتر ،وهو سالم من ضعف الرواة ،وليس َث َّم علة قادحة فيه ،فهذا يفيدنا اليقين بثبوت الحديث عن
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
النبي َص َّلى ُ
والمراد بالعلم النظري؛ هو الذي يحتاج الى نظر ،وبحث ،فتبحث فيه حتى تصل الى النتيجة ،اما اليقين
الضروري هو الذي يهجم عليك مباشرة ،فال تحتاج الى بحث وتفتيش فبمجرد أن يصل إليك يحصل
لك اليقين.
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ديث ا َّلذي ير ِ
يكون َغريبًا ،كالح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
نينُ ،
ويه أحمدُ ب ُن َحنْ َبلٍ،
حيث ال
َ
المتْق َ
َْ
المس ْل َس ُل باألئمة الحفاظ ُ
ومنهاَ :
ِ
فيه غيره عن مال ِ ِ
شار ُكه ِ
فيه َغيره َع ِن َّ ِ ِ
شار ُكه ِ
ك ِ
بن َأ ٍ
سامع ِه
العلم عند
نس ،فإنه يفيد
ُُ ْ
ُْ ُ
الشافع ِّي و ُي ِ ُ
َمثالً ،و ُي ِ ُ
َ
ِ
ِ
جهة ج ِ
ِ
ِ
ِ
وأن ِ
اللة رواتِ ِه َّ
للقبول َما يقو ُم َمقا َم ال َعدَ ِد
الموج ِبة
الالئقة
الصفات
فيه ْم مِن
باالستدالل مِن
َ
ممارسة ِ
ٍ
بالع ْل ِم و َأ ْخ ِ
الك ِ
بار الن ِ
َ
َّاس َأ َّن مالِكًاَ ،مثالً ،لو شا َف َه ُه بخربٍ
ثير مِن َغ ْي ِر ِهم ،وال َيت ََش َّك ُك َم ْن َل ُه َأ ْدنَى
ٌ
صادق فيه ،فإذا انضاف إليه َمن ُهو يف تِ ْل َك الدَّ َر َج ِة ْاز َدا َد ُق َّوةً ،و َب ُعدَ ما ُي ْخ َشى عليه مِن السهو.
أنه
............................................................................................

التسلسل يف اللغة :تقول تسلسل الشيء اذا اتصل بعضه ببعض.
ويف االصطالح :هو إسنا ٌد تواردت فيه ُ
صيغ األداء ،أو األحوال القولية ،أو الفعلية ،أو الوصفية.
فهو إذ ًا وصفًا إلسناد ،وليس وصفًا لمتن ،تكرر فيه شيء ،إما تكررت فيه صيغة األداء فيقول األول:
سمعت فالنًا ،وهكذا فيتكرر قولهم:
سمعت فالنًا ،ويقول الثالث:
سمعت فالنًا ،ويقول الثاين:
ُ
ُ
ُ
سمعت» فهذا التكرار ُيسمى تسلسالً ،وهذا اإلسناد ُيسمى ُمسلسالً.
«
ُ
أو األحوال القولية؛ فكلهم يقولون قو ً
ال معينًا ،كقول بعضهم مثالً « :فكيف لو أدرك فالن زماننا» ويأيت
الذي بعده ويروي الحديث فيقول« :فكيف لو أدرك فالن زماننا» والذي بعده يقول ذلك وهكذا.
أو كلهم يفعل فعالً معينًا؛ فيقول حدثني فالن ففعل كذا ،ويأيت الذي بعده فيروي الحديث ويقول
حدثني فالن ففعل كذا فكلهم يحكي نفس الفعل.
أو الوصفية؛ فكلهم يحكون الوصف الذي فيه ،فيقول مثالً؛ حدثني رجل من بغداد ،والذي بعده يقول
حدثني رجل من بغداد وهكذا.
ٌ
سلسل بالثقات.
ومن األوصاف :أي يكون األول ثقة ،يروي عن ثقة ،يروي عن ثقة؛ فهذا ُم
ِ
ِ
ِ
المتقن أحمد بن حنبل ،عن
ُ
المتْق َ
نين؛ فيرويه مثالً اإلمام الحافظ ُ
المس ْل َس ُل باألئمة الحفاظ ُ
وهنا قالَ :
إمام حافظ متقن كالشافعي ،عن إمام حافظ متقن مثل مالك ،عن إمام حافظ متقن مثل نافع ،عن إمام
ِ
اهلل َعن ُْهما والصحابة كلهم عدول ،فاإلسناد من َّأوله الى آخره كلهم أئمة
حافظ متقن مثل ابن عمر َرضي ُ
ُح َّفاظ ُعدول ،وعندما ترى مثل هذا اإلسناد فالذي ينبغي أن ينقدح يف نفسك هو اليقين بصدق المخربين
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وعدم خطأهم ،ونحن ال نجزم بأنه ال يمكن أن يحصل الخطأ ،فليس ُهنالك َث َّم معصوم ولكن األصل
عدم الخطأ ،فوجود أمثال هؤالء األئمة هو من القرائن التي تدل على ثبوت هذا الخرب عن رسول اهلل
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،فيكون فيهم من الصفات ما يكون سببًا للقطع بالثبوت يقينًا.
َص َّلى ُ
ِ
المتبحر ِ
ِ
ِ
ِ
بصدق الخربِ منها إِ َّ
العارف
فيه
بالحديث
ال للعال ِ ِم
العلم
ْواع ا َّلتي ذك َْرناها ال َي ْحصل
وهذه األن ُ
ُ

الرواة ،الم َّط ِل ِع َعلى ِ
ِ
ِ
الع َللِ.
بأحوال
وكون ِ
غير ِه ال َي ْح ُ
ُ
العلم بصدْ ِق ذلك -لقصوره عن األوصاف المذكورة التي ذكرناها -ال َينفي
صل ل ُه
ُ
ِ
َ
للمتبحر المذكور.
العلم
حصول
ّ
............................................................................................

نعم قد يبلغ العالم أن يطلع على األسانيد فيجزم بالصدق فيكون عنده كالعلم الضروري هذا يوجد ،لكن
األصل فيه أنه علم نظري ،ولذلك هو نظري من جهة؛ أنك أنت حصل لك العلم من جهة معرفتك بأن
أحمد إمام حافظ ،والشافعي إمام حافظ ،ومالك إمام حافظ ،وهكذا ،فمن هذا الوجه هو يميل الى كونه
نظريًا ،لكن قد تقرر يف النفس ذلك الى أن حصل به العلم ،فيهجم على النفس أنه من العلم الضروري
لمن عرف ذلك وتأمل فيه ،واهلل أعلم.
ومحصل األنْوا ِع ال َّثالَ َث ِة ا َّلتي َذك َْرناها َّ
أن:
َّ
ِ
حيحين.
بالص
َص َّ
األو َلَ :ي ْخت ُّ
َّ
والثاين :بِما َل ُه ٌ
طرق ُم َت َعدِّ َدةٌ.
ِ
األئمةُ.
وال َّثال ُث :بِما روا ُه َّ
ٍ
ويمكن اجتماع ال َّث ِ
القطع بصدقه ،واهلل أعلم.
حديث واحد ،وال َي ْب ُعدُ حينئذ
الثة يف
ُ
ْ ُ
ُْ
............................................................................................

وهنا خص ذكر األئمة دون غيرهم ،فقد يكون الراوي ثقة ،وال يلزم أن يكون إمامًا حافظًا ،فحماد بن
سلمة من ثقات أهل العلم ورواة الحديث ،وهو من علماء االسالم لكنه يف رواية الحديث ليس من
الح َّفاظ يف رواية الحديث ،فال ُيقارن حماد بن سلمة على جاللة قدره بأحمد بن حنبل أو بالشافعي أو
ُ
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بمالك مثالً إن جئت الى المقارنة بغض النظر عن الطبقة اآلن ،فهذا إمام حافظ وهذا ثقة ،واإلمام
الحافظ هو فوق الثقة ،وستأيت معنا إن شاء اهلل اإلشارة الى ألفاظ الجرح والتعديل.
ويمكن أن يجتمع النوع األول مع النوع الثاين فيصير أقوى ،ويمكن أن يجتمع النوع الثاين مع الثالث ،أو
األول مع الثالث ،وقد تجتمع الثالث فتزيده قوة الى قوته فيكون يف الصحيحين ،ويكون مما تلقته األُمة
القطع بصدقه ،ومن َو َرعه َر ِحمه اهلل قال:
بالقبول ،وله عدة طرق ،وقد رواه أئمة ُحفاظ ،وال َي ْب ُعدُ حينئذ
ُ
«وال َي ْب ُعدُ » فتأمل أنه لم يجزم بأن يكون ذلك مجزومًا بصحته ،ألنه ذكر أن هذا من العلم النظري الذي
يحتاج الى بحث واستدالل.
ثم ال َغرا َب ُة إِ َّما َأ ْن َت َ
كون:
َّ
رق إِ ِ
عليه وير ِجع ،ولو َتعدَّ د ِ
اإلسناد ِ
ِ
ت ال ُّط ُ
ليه ،وهو َط َر ُف ُه
َ َ
َْ ُ
دور ِ ُ
السنَد :أي يف الموض ِع ا َّلذي َي ُ
يف َأص ِل َّ
الذي فيه الصحابي.
............................................................................................

الموضع الذي يدور عليه اإلسناد ويرجع إليه هو صحابي الحديث ،والتَّفرد هنا يكون يف الراوي عن
ِ
اهلل َعن ُْهم من أهل
الصحابي ،فال يرويه عن هذا الصحابي إال راو واحد ،ألن تفرد الصحابة َرضي ُ
ِ
اهلل َعن ُْهم.
الحديث من ال يدخله فيما يتعلق بالغرابة ،فينتقل الى الطبقة التي بعد الصحابة َرضي ُ
ٍ
َذلك ،ب َأ ْن َي َ
ال َي ُ
َأ ْو َ
كون ك َ
واحد ،ثم ينْ َف ِر َد بروايته
أكثر مِن
كون ال َّت َف ُّر ُد يف أثنائه ،ك َأ ْن يرو َيه َع ِن َّ
حابي ُ
الص ِّ
ٍ
شخص واحد.
واحد منهم
عن
ٌ
............................................................................................

فاألول يف أصل السند أي من حيث بدأ اإلسناد من عند الصحابي ،والثاين يف خالل اإلسناد أي يف وسطه،
فمثالً؛ يروي جماعة عن صحابي ،ولكن عن هؤالء الجماعة يروي ٍ
راو واحد فقط ،فهذا تفرد بالنسبة
الى هذا الراوي.
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فاألول :الفرد الم ْط َلق:
ِ
َحديث النَّه ِي َعن بي ِع الو ِ
ِ
الء َ ِ ِ ِ
ِ
ابن عمر ،وقد َينْ َف ِر ُد به ٍ
بن ٍ
عن ِ
دينار ِ
راو عن ذلك
ك
تفرد به عبدُ اهلل ُ
َ
ْ
ْ
وع ْن ه َبتهَّ ،
ِ
ٍ
المنْ َفرد ،كحديث ُش َع ِ
دينار َع ْن َأبي
وتفر َد ِبه عبدُ اهللِ ب ُن
تفر َد به َأبو صالحٍ َع ْن َأبي ُهريرةََّ ،
ب اإليمانَّ ،
صالحٍ .
............................................................................................

فاألول أي الذي يكون يف أصل السند.
فقد يكون التفرد يف أكثر من طبقة؛ فعبد اهلل بن دينار تابعي ،وتفرد به عن صحابي الحديث عبد اهلل بن
ِ
اهلل َعن ُْهما ،وقد يتفرد به ٍ
راو عن عبد اهلل بن دينار ،كحديث شعب اإليمان لم يروه عن أبي
عمر َرضي ُ

ِ
اهلل َعنْ ُه إال أبو صالح ،ولم يروه عن أبي صالح إال عبد اهلل بن دينار.
هريرة َرضي ُ
ِ
التفر ُد يف جمي ِع رواته أو أكثرهم .ويف مسند البزار والمعجم األوسط للطرباين أمثل ٌة كثيرة
وقدْ َي ْستَم ُّر ُّ
لذلك.
............................................................................................

المطلق» أو «الغريب
فإذا بدأ التفرد من بداية اإلسناد ولو نزل الى أكثر من طبقة فهذا ُيسمى؛ «الفرد ُ
المطلق» ،وإذا كان التفرد يف خالل اإلسناد وليس يف بداية اإلسناد؛ فهذا ُيسمى« :الفرد النِّسبي».
ُ
النسبي:
والثاين :الفرد
ّ
شخص معي ٍن ،وإن كان الحديث يف نفسه مشهور ًاِ ،
ِ
لكون التفر ِد ِ
ِ
ويق ُّل
بالنسبة إِلى
فيه َح َص َل
ُس ِّم َي بذلك
ٍ ُ َ َّ
ُّ
الفردي ِة ِ
ِ
عليهَّ ،
ُ
ريب وال َف ْر َد مرتادفان لغ ًة واصطالحًا.
إطالق
ألن ال َغ َ
ّ
............................................................................................

وهنا قضية مهمة ينبغي لطلبة العلم أن يتنبهوا لها:
يعني لفظ الفردية قد يقل يف إطالقه عليهُ ،
أهل العلم ،وأهل الحديث لهم استعما الت وإطالقات قد ال تتوافق أحيانًا مما قد يفهم من
المصطلح التي استقر أهل العلم عليها ،فقد يستعمل لفظ اإلرسال ويريد به االنقطاع،
االستعماالت يف ُ
المصنف مثالً ،وأحيانًا قد ُتذكر العلة ،وهي العلة القادحة التي غير ظاهرة ،فاستعمال لفظ
كما أشار ُ
الع َّلة يف االصطالح هو فيما كان خفيًا غير ظاهر ،لكن مع ذلك قد يقول لك مثالً؛ هذا الحديث فيه
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ع َّلتان :ضعف فالن ،واإلرسال ،مع أهنما قد تكونان علتان غير خفيتان ،فقد يستعملون بعض األلفاظ
ويريدون هبا معنًا معينًا ،فال يأيت طالب العلم فيمسك هبذه األلفاظ هكذا دون الرتوي والنظر يف مراد
المتكلم ،فإطالق اإلرسال على االنقطاع واإلعضال هذا كثير ،وإن شاء اهلل سيأيت معنا.
ُ
حيث كثر ُة االستِ ِ
أهل االصطِالحِ غا َيروا بين َُهما من ُ
إال أن َ
عمال وقِ َّلتُه ،فالفر ُد َأ ْك َث ُر ما ُي ْطلقونه على ال َف ْر ِد
الم ْط َل ِق ،وال َغريب َأكثر ما ي ْطلقونه َعلى ال َفر ِ
ِ
ِ
حيث إِ ُ
ُ
عليهما ،وأما مِن
االسم
طالق
بي ،وهذا مِن
ِّس
ن
ال
د
ُ
ُ ُ
ْ
ْ
ُ
ِّ
يقولون يف ُ ْ َ ِ
تفرد بِ ِه ُف ٌ
َ
ُ
الن ،أو أغرب به
حيث استعما ُلهم الفعل المشتق فال ُي َف ِّرقونَ ،ف
بي َّ
المطلق والن ِّْس ِّ
فالن.
............................................................................................

المطلق ،وإذا قيل« :غريب» فأكثر ما يطلقونه على:
يعني اذا قيل« :فرد» فأكثر ما يطلقونه على :الفرد ُ
الفرد النِّسبي .مع أن كالهما ُيسمى فرد ًا ،وكالهما ُيسمى غريبًا ،فالفرد هو الغريب ،والغريب هو الفرد،
المطلق» و ُيطلق الغريب ويراد به:
لكن من حيث كثرة االستخدام واالستعمال؛ فيطلق الفرد ويراد بهُ « :
«النِّسبي».
هل ُهما متغايِ ِ
والمرسل ْ
ران َأ ْو َ
الم َحدِّ ثين على التَّغا ُي ِر،
وقريب مِ ْن هذا اختال ُفهم يف المنقط ِع
ٌ
ال؟ ف َأ ْك َث ُر ُ
ُ
َ
االسم ،وأما عندَ استِعم ِ ِ
ِ
لون ِ
ِ
َ
اإل َ
الم ْش َت ِّق فيس َت ْع ِم َ
قولونَ :أ ْر َس َل ُه
رسال ف َق ْط ،ف َي
إطالق
لكنَّ ُه عندَ
ال الف ْعل ُ
ْ َ
َّ
واحد مِمن لم ِ
ٍ
ِ
ِ
فالن ،سوا ٌء َ
ٌ
كان َ
مواقع استعمالهم على
يالحظ
غير
َ
َّ
ذلك ُم ْر َسالً أم ُمنْ َقطعًا ،ومن َث َّم َأطلق ُ
ٍ ِ
وليس كذلك؛ لِما َح َّررنا ُهَّ ،
ثين َأن َُّهم ال ُيغايِ َ
وقل َم ْن َن َّبه على
والمنْ َقطِعِ،
َ
رون َ
المحدِّ َ
الم ْر َس ِل ُ
بين ُ
كثير من ُ
النُّكتة يف ذلك ،واهلل أعلم.
............................................................................................

َ
فتن َّبه عند النظر يف ألفاظ أهل العلم ،فقد ُي ُّ
الحديث بع َّل ٍة يقصد هبا أمر ًا معينًا وتفهم منه أمر ًا
عل العالم
آخر ،فتظن أن العالم قد أخطأ ،وتكون أنت الذي أخطأت ال ذلك العالم؛ فأنت مثالً؛ تعلم أن الذي
اهلل َع َليْ ِه َو َس َّلم ،ثم تقرأ
استقر عليه االصطالح يف تعريف ُ
المرسل أنه الذي يرويه التابعي عن النبي َص َّلى ُ
يف كالم أحمد مثال؛ يقول :أرسله فالن عن فالن ،فتقول أخطأ أحمد هذا ليس ُمرسالً ،ويف الحقيقة أنت
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المخطئ ألنك لم تبحث وتستقرئ لتفهم مراد اإلمام يف قوله هذا حيث قال :أرسله فالن عن فالن ،وهو
ُ
يريد به االنقطاع.
ِ
ِ
ِ
اآلحاد :بنق ِل ٍ
َ
يح لِذاته.
الضبط،
تام
وخربُ
غير ُم َع َّلل وال شا ٍّذ هو الصح ُ
السنَدَ ،
متصل َّ
عدل ٍّ
............................................................................................

ِ
ِ
الحديث الصحيح ،وهذه ُّ
الشروط؛ تنبني عليها
شروط
المصنِّف َر ِحمه اهلل تعالى الى الكالم على
انتقل ُ
والرد ترجع الى هذه ُّ
الشروط
كل مسائل فن ُمصطلح الحديث ،فجميع المسائل التي تتعلق بالقبول َّ
الخمسة ،فقال َر ِحمه اهلل ،وهو هنا يريد الكالم على ما يتعلق بالخرب الصحيح لذاته ،ولهذا قال« :فخرب
اآلحاد» ولم يقل الحديث الصحيح أو الخرب الصحيح ،ألنه يريد الكالم على الصحيح لذاته ال ٍ
ألمر
خارج.
فذكر َر ِحمه اهلل يف هذا الكالم خمسة شرائط:
 األول :أن يكون الراوي عد ًال.
 الثاين :أن يكون الراوي تام الضبط. الثالث :أن يكون اإلسنا ُد ُمت َِّصالً. الرابع :أن يكون غير ُمع َّلل. الخامس :أن يكون غير شاذ.ٌ
حديث صحيح ،وسيأيت الكالم على هذه الخمس.
فهذه خمسة شرائط؛ إذا وجدت يف الحديث فإنه
ِ
ِ
صفات ال َق ِ
ِ
َ
أربعة أنواعٍ؛ ألَ َّن ُه إِ َّما ْ
وهذا ُ
بول علىَ :أ ْعالهاْ ،أو َ
ال.
يشتمل مِن
أن
تقسيم المقبول إِلى
أول
الصحيح لذاته.
األول:
ُ
............................................................................................

والمراد بالمقبول :الصحيح ،والحسن.
الصفات:
األول؛ أي الذي يشتمل على أعلى ِّ
الصحيح لذاته؛ فهو من اسمه ،حديثًا صحيحًا لذاته ال ِ
ألمر خارجٍ عنه أو عن إسناده ومتنه.
ُ

57

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

وال َّثاينْ :
إن ُو ِجدَ ما َي ْج ُب ُر َ
ذلك ال ُقصور ككثرة الطرق ،فهو الصحيح َأيضًا ،لك ْن ،ال لذاتِ ِه.
............................................................................................

فهذا ُيسمى« :الصحيح لغيره» ولذلك تسمع أهل الفن يقولون :صحيح لغيره.
وكِالهما صحيح ،لكن األول أعلى ُرتبة من الثاين ،فالثاين وجد فيه ُقصور يف واحد أو أكثر من الشرائط
الضعف اليسير الذي وجد يف أحد هذه الشرائط الخمس قد وجد هنالك
الخمس التي ذكرناها ،لكن هذا َّ
ما يجربه ،فيرتقي به ،ومثال ذلك :قوله تعالىَ « :أن َت ِض َّل إِ ْحدَ ُاه َما َفت َُذك َِّر إِ ْحدَ ُاه َما ْاألُ ْخ َرى» ( ) 1فمثالً؛ اذا

ُ
اإلنسان بخربٍ واعتضد الخرب بوجود من ُيصدِّ قه ،كان ذلك دليالً على ِصحة الخرب ،وكلما زاد ما
أخربَ
يعضده زادت قوة الخرب.
وجرب بإسنادٍ آخر ليس فيه انقطاع ،فهذا مثال ،على تفاصيل كثيرة تتعلق
مثال :إسنا ٌد يف خالله انقطاعُ ،
هبذه القضية ،لكن تفهم أن القصور ُيجرب ،وأنه اذا ُجبِر ارتقى باإلسناد والمتن ُربما من درجة الضعف الى
ٍ
قصور ُيجرب ،وأي
الحسن الى الصحة ،وهذا أيضًا إن شاء اهلل سيأيت تفصيله الحقًا ،وأي
الحسن ،أو من ُ
ُ
ُقصور ال ُيجرب.

وحيث ال ُج ْب َر َ
ُ
الحسن لذاتِ ِه.
فهو
ُ
ان ُ
............................................................................................

فصار عندنا اآلن ثالثة:
األول ال يحتاج الى ما يجربه ألنه بنفسه قوي.
والثاين فيه نوع ضعف ،أو نوع ُقصور ،لكن وجد ما يقويه ،فارتقى به الى الصحة ،فصار صحيحًا لكن ال
لذاته ،بل لغيره ،أي ٍ
ألمر خارجٍ عنه.
الحسن ،فهو قصور يسير؛
والثالث فيه نوع ُقصور ،لكن هذا القصور الذي فيه ال ينزل به عن درجة ُ
فالناس يتفاوتون يف حفظهم ،فمنهم من هو تام الضبط ،متقن الضبط لما يرويه ،ومنهم من هو دونه لكنه
أيضًا يحفظ ،فال شك أهنما ال ُيعامالن بنفس المعاملة ،فاألول حديثه صحيح ،والثاين حديثه حسن،

( - )1البقرة.)282( :
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ٍ
عدل خفيف الضبط ،وتأيت بقية
ولذا ُيعرب بعض أهل العلم عن الحسن لذاته بقولهم :ما روي بنق ِل
الشرائط المذكورة؛
فأصبح لدينا :حديث؛ «صحيح لذاته» ،ثم أقل منه حديث؛ «صحيح لغيره» ،ثم أقل منه حديث؛ «حسن
لذاته» ،ثم أقل منه حديث؛ «حسن لغيره».
وحتى نقرب لك الصورة؛ الحديث الصحيح لذاته ال يحتاج الى ما يقويه لكي يكون صحيحًا،
والحديث الصحيح لغيره يكون َح َسنًَا فيأيت ما يقويه فيصير صحيحًا لغيره ،والحديث الحسن لغيره هو
الحديث الضعيف فيه راو ضعيف يف حفظه مثالً ،فيرويه راو ثاين ،وراو ثالث فتزداد قوة الحديث فيصير
حسنًا لكن ال لذاته بل لغيره.
فالحديث ثالث مراتب:
األُ ْولى :الصحيح ،وهو رتبتان :صحيح لذاته ،وصحيح لغيره.
الثانية :الحسن ،وهو ُرتبتان :حسن لذاته ،وحسن لغيره.
الثالثة :الضعيف ،وهو أنواع ُك ُثر
جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن ،أيضًا ،ال لذاتِ ِه.
ترجح
َ
وإِ ْن قا َم ْت قرين ٌة ِّ
............................................................................................

رجحت جانب القبول فيصير حسنًا لغيره.
يعني هو يف األصل ُمتو َّقف فيه ،لكن جاءت قرينة َّ
و ُقدِّ َم َ
الصحيحِ لذاتِ ِه لعلو رتبته.
الم على َّ
الك ُ
............................................................................................

ألن الصحيح لذاته هو أعلى مراتب الصحيح.
ثم دخل َر ِحمه اهلل تعالى يف شرح الشروط فقال:
الزمة التَّقوى والم ِ
روءة.
والمراد بالعدلَ :م ْن ل ُه َم َل َك ٌة َت ْح ِم ُله على ُم َ
ُ
............................................................................................

العدل يف اللغة :ضد الجور.
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ويف االصطالح هو ما ذكره َر ِحمه اهلل؛ فتقولٌ :
رجل عدل؛ أي له ملكة تحمله على مالزمة التقوى
واجتناب خوارم المروءة.
ُيرا ُد بالملكة؛ ما يكون سجي ًة يف النفس ،كأنه ُمعتاد عليه ،فكأنه صار له يف نفسه ملكة تحمله على أن
ُيالزم التَّقوى ،وأن يجتنب خوارم المروءة.
فجانب العدالة متعلق بجانب الديانة ،بخالف جانب الضبط فهو متعلق بجانب الحفظ ،كما سيأيت إن
شاء اهلل ،فتقول فالن عدل أي فيه ديانة تحمله على مالزمة التقوى.
ٍ
والمراد بالتَّقوىِ :
ِ
الس ِّي ِئة مِن ِش ْرك أو ٍ
بدعة.
فسق أو
ناب
اجت ُ
ْ
ُ ُ
األعمال َّ
............................................................................................

وليس المراد أن يكون اإلنسان معصومًا ،فقد َق َال رس ُ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ألصحابه وهم خيرة
َ ُ
ول اهلل َص َّلى ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اهلل بِ ُك ْمَ ،و َل َجا َء بِ َق ْو ٍم ُي ْذنِ ُب َ
ون،
الرسل واألنبياءَ « :وا َّلذي َن ْفسي بِ َيده َل ْو َل ْم ُت ْذن ُبوا َل َذ َه َ
البشر بعد ُّ
ب ُ
َف َي ْس َت ْغ ِف ُر َ
اهلل َف َي ْغ ِف ُر َل ُه ْم »( ) 1فليس المراد هو العصمة ،بل المراد أن يكون غالب حاله مالزمة التقوى.
ون َ
وهنا قضية تتعلق بخوارم المروءة :فخوارم المروءة ُيراد هبا :ما يكون مخالفًا لما عليه ُعرف النَّاس
ُ
وعادهتم ،فكل ما يخالف عادة النَّاس وسيرة النَّاس ُيطلق عليه أنه من خوارم المروءة ،وهذا من حيث
اإلطالق ،فمثالً؛ ترى يف بعض البالد من خوارم المروءة أن يستقبل الرجل ضيفًا وهو يرتدي المالبس
المجتمعات من خوارم المروءة أن يكون الرجل حاسر
التي يرتديها النَّاس داخل بيوهتم عادةً ،ويف بعض ُ
الرأس ،وهذه أمثلة ،لكن أي خارم من خوارم المروءة الذي ُيعتمد عليه؟ فمثالً قد يأيت رجل عدل يف
دينه ،حافظ متقن لما يحفظ الى بلد ويفعل شيئًا يعتربه أهل هذا البلد من خوارم المروءة وهو يف بلده
ليس كذلك ،فهل ُيطرح حديثه؟
وقد كان يف ٍ
زمن من األزمان ركوب الربدون ،وهو دابة دون الحصان و فوق الحمار ألنه يتبخرت يف
مشيته ،يرون أنه من خوارم المروءة ،وأيضًا يف بعض األعراف يرون أن البول قائمًا من خوارم المروءة،
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ذلك ،كما يف سنن أبي داود وغيره ،فحاصل ذلك؛
مع أنه ثبت عن رسول اهلل َص َّلى ُ
( - )1أخرجه :مسلم (.)2749
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ٍ
خوارم المروءة تتفاوت من ٍ
زمان الى آخر ،ومن ٍ
حال الى حال ،والذي جرى عليه
بلد الى بلد ،ومن
إطالق المتأخرين ذكر المروءة يف ضمن العدالة ،وإنما ُأخذ ذلك من صنيع بعض أهل الحديث الذي
كان فيهم من يرتك حديث فالن ألنه رآه يفعل كذا ،مع أن الفعل ليس مخالفًا للشريعة ،هذا موجود،
وتأمل فيمن تركهم ُشعبة َر ِحمه اهلل تجد أمثلة ،وغيره كثير ،والحق أ ُّيها األحبة :أن اقرتاف خوارم
المروءة ليس بقادحٍ يف عدالة الرجل ،وإن كانت ُتنقص من هيبته وقدره بال شك ،لكنها ال تقدح يف صحة
المعلمي َر ِحمه اهلل :إذا ثبت صالح الرجل يف دينه ،بأن كان مجتن ًبا الكبائر وكذا
حديثه ،لذلك يقول ُ
الصغائر غال ًبا فقد ثبتت عدالته ،وال ُيلتفت إلى خوارم المروءة.
وهذا هو الحق ،ألهنا تتفاوت ،فقد يكون الضحك من خوارم المروءة يف بعض األعراف ،والذي ينبغي
أن يوزن النَّاس كلهم بميزان واحد.
والضبط:
بحيث َّ
ُ
ُ
يتمك ُن من استحضاره متى شاء.
وهو َأ ْن ُي ْثبِت ما َس ِم َع ُه
ضبط َصدْ ٍرُ :
سمع ِ
نذ ِ
وهو ِصيا َنتُه ِ
ٍ
لديه ُم ُ
ُ
وصح َح ُه إِلى َأ ْن ُي َؤ ِّد َي من ُه.
فيه
وضبط
كتابُ :
َّ
َ
ُ
............................................................................................

الضبط لغةً :الحفظ بحزم.
واصطالحًا :هو حفظ ما سمعه الى أن يؤديه كما سمعه.
وهو ينقسم الى قسمين:
األول :ضبط صدر؛ أي حفظ صدر ،فيسمع ويبقى المسموع يف صدره محفوظًا الى أن يؤديه كما سمعه،
وال يؤثر فيه ما قد يحصل من النسيان بعد األداء ،فأحيانًا قد يحدث اإلنسان بالخرب وهو ضابطًا له ثم
بعد مدة ينساه ،فإذا نسيه بعد األداء فهذا ال يؤثر يف صحة المروي.
الثاين :ضبط كتاب؛ أي حفظ كتابه ،وصيانته؛ فيسمع الحديث فيكتبه كما سمعه ،ويصون كتابه منذ سمع
وكتب وتأكد من صحة المكتوب ،وقد يكون راجعه على الشيخ الى أن يؤدي منه ،أي الى الوقت الذي
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يقرأ فيه هذا الحديث من كتابه ،فيحفظ كتابه من وقت السماع والتدوين الى أن ُيب ِّلغ هذا الحديث الى
غيره ،فهذا ُيسمى ضبط كتاب.

ِ
ِ
اهلل َعنْها
وحفظ الكتاب ،أو ضبط الكتاب ،أفضل؛ ألن اإلنسان قد يعرض له النسيان ،ف َع ْن َعائ َش َة َرضي ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َقا َل ْت :ك َ
اهلل َل َقدْ َأ ْذك ََرنِي آ َي ًة
اهلل َع َل ْيه َو َس َّل َم َي ْستَم ُع ق َرا َء َة َر ُج ٍل في ا ْل َم ْسجدَ ،ف َق َالَ « :رح َم ُه ُ
َان النَّبِ ُّي َص َّلى ُ
ُكن ُْت ُأن ِْسيت َُها »( ) 1فقد يعرض لإلنسان النسيان ،وهذا بطبيعة البشر ،لكن ال يلزم أهنا تؤثر ،ألهنا لم تغلب
على حاله ،فما دامت لم تغلب على حاله ،وكانت غالب حاله الضبط فهو ال يؤثر فيه ،وضبط الكتاب
أفضل من ضبط الصدر ألن المكتوب لن يتغير إذا ما تم ضبطه وصيانته.
ِ
الرتبة ال ُعليا يف ذلك.
و ُق ِّيد بالتام إشار ًة إلى
............................................................................................

قال تام الضبط ،ولم يقل ضابطًا ،أو عنده ضبط ،أو خفيف الضبط ،بل ُق ِّيد بتام الضبط ألنه كان يتكلم
عن أعلى المراتب.
فائدة :إذا ما قيلٌ « :
فالن ثقة» فهو العدل الضابط ،وهذا الذي استقر عليه االصطالح ،مع أنك قد تجد يف
كالم األئمة السابقين من يقول :ف ٌ
الن ثقة لكن ال يروى عنه؛ فمراده بالثقة هنا« :العدالة» فانتبه الى ألفاظ
أهل العلم ،لكن الذي استقر عليه االصطالح أن الثقة هو الذي جمع بين وصف العدالة والضبط.
مسألة :ال يلزم من عدالة الراوي أن يكون ضابطًا للحديث؛ فقد يكون عد ً
ال لكنه غير ضابط للحديث،
ففيه ديانة لكنه ال يحفظ أو ضعيف الحفظ.
الزن ِ
َاد َ ,عن َأبِ ِ
ْت بِا ْل َم ِدين َِة مِا َئ ًة ُك ُّل ُه ْم
أخرج الخطيب البغدادي يف« :الكفاية»َ :ع ِن ا ْب ِن َأبِي ِّ
يه َ ,ق َالَ « :أ ْد َرك ُ
ْ
ُون ما ي ْؤ َخ ُذ َعنْهم َشيء مِن ا ْلح ِد ِ
يث ُ ,ي َق ُالَ :ل ْي َس مِ ْن َأ ْهلِ ِه» فهو أمين لكنه ليس من أهل الحديث
ُ ْ ْ ٌ َ َ
َم ْأ ُمون َ ُ َ ,
ِ ِ
ِ
ين َفا ْن ُظ ُروا َع َّم ْن َت ْأ ُخ ُذ َ
ون ِدينَ ُك ْم ,
وأهل الشأن فيه ،وكما قال مالك ابن أنس َرحمه اهلل« :إِ َّن َه َذا ا ْلع ْل َم د ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ِعنْدَ َه ِذ ِه ْاألَ َساطِ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم" َي ُقو ُل َ
ونَ :ق َال
َل َقدْ َأ ْد َرك ُ
ْت َس ْبع َ
ينَ " :و َأ َش َار إِ َلى َم ْسجد َّ
الر ُسول َص َّلى ُ
ول اهللِ ص َّلى اهلل َع َلي ِه وس َّلم َ ,فما َأ َخ ْذ ُت َعنْهم َشي ًئا ,وإِ َّن َأحدَ ُهم َل ِو ا ْئت ُِمن َع َلى بي ِ
ت َم ٍ
ال َل َك َ
َر ُس ُ
ان بِ ِه َأمِينًا,
َْ
َ
ُ ْ ْ َ
َ
َ ْ
ُ ْ َ َ َّ َ
( - )1أخرجه :مسلم (.)788
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ِألَن َُّه ْم َل ْم َي ُكونُوا مِ ْن َأ ْه ِل َه َذا َّ
اب َو ُه َو
الش ْأ ِ ,ن َو َي ْقدَ ُم َع َل ْينَا ُم َح َّمدُ ْب ُن ُم ْسلِ ِم ْب ِن ُع َب ْي ِد اهللِ ْب ِن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ِش َه ٍ ,
اب َفن َْز َد ِح ُم َع َلى َبابِ ِه»(.) 1
َش ٌّ
المع ِّلمي َر ِحمه اهلل تعالى« :هذا ،وضبط الخرب وإتقانه يحتاج إلى التي ُّقظ يف ثالثة مواضع»؛
مسألة :يقول ُ
وأهل العلم يا إخوة حينما يذكرون الضبط يشيرون الى قضية اليقظة والتي ُّقظ يف السماع واألداء ،فال ُبد
أن يكون يقظًا حال سماعه ،وأن يكون يقظًا حال أدائه ،وكذلك أن يكون يقظًا بين السماع واألداء
بمراجعة المحفوظ وما سوى ذلك كما سيأيت يف كالم المعلمي َر ِحمه اهلل ،فال ُبد أن يكون يقظًا ،فقد
يحفظ يف َّأول األمر لكنه ال ُيحسن األداء فيؤديه على غير ما سمعه.
«األول :عند تل ّقي الخرب ،فيجب على المتل ّقي أن يتث ّبت يف حال المخبِر أنه فالن بن فالن»؛ فقد تسمع
تثبت فإذا به ال
من ُيحدث فيقول أخربنا فالن بن فالن ،فتظنه فالن بن فالن اإلمام الحافظ المشهور وإذا َّ
يقصده بل يقصد فالن من أكثر خلق اهلل تبارك وتعالى ،كما ورد أن يحيى بن معين جلس يف مجلس
المحدث يقول :حدثني أحمد بن حنبل بكذا وكذا ،وحدثني يحيى بن معين بكذا وكذا ،فلما
فسمع ُ
انتهى قال له يا هذا أنا يحيى بن معين وما حدثت هبذا الحديث ،فقال له :ما ّث َّم إال يحيى بن معين أنت؟.
أي انه يحدث عن شخص اسمه يحيى بن معين ولكنه ليس اإلمام المشهور المعروف من أهل الحديث.
ٍ
بشيء
«ويف إخباره بالخرب أنه أخرب به من لفظه جاز ًما به ،أو ُقرئ عليه وهو منصت»؛ فال يكون منشغالً
حق
أقر به ،أو ُعرض عليه مكتو ًبا فتأمله ّ
والمحدث ُيحدث« .ال يخفى عليه من القراءة شيء حتى َّ
آخر ُ
التحملٌّ ،
كل بحسبه.
التأمل ،وهكذا يف سائر أنواع
ّ
ثم يتثبّت يف أخذه للخرب ،فإن كتبه بإمالء الشيخ ،تث َّبت يف كتابته حتى يثق بأنه كتبه كما تل َّقاه ،لم يزد ولم
وض ْبط ما يحتاج إلى ضبط.
ينقص ولم يغير .ويدخل يف ذلك َن ْقط ما يحتاج إلى النقطَ ،
وإن َكتَبه مما ُقرئ على الشيخ تث َّبت يف المنقول عنه أنه مكتوب كما ُقرئ على الشيخ ،ثم يف المنقول أنه
كُتِب كما يف المنقول عنه.

( - )1انظر« :الكفاية يف علم الرواية» للخطيب البغدادي (.)159/1
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وإن َح ِفظه راجع نفسه حتى يثق بأنه حفظه كما يجب ،وإن اقتصر على فهمه راجع نفسه حتى يثق بأنه
فهمه كما يجب ،وقس على هذا»؛ فهذا الموضع األول حال التلقي والسماع.
التحمل واألداء» ؛ فالتحمل هو سماعك للرواية ،واألداء هو تحديثك هبا ،فهنالك
«الموضع الثاين :بين
ّ
حال بين التحمل واألداء« .فإن كان مسموعه يف كتاب احتاط لحفظ الكتاب ،فال يزيد فيه وال ينقص وال
الحفاظ من ُطرح حديثه ألنه كان يحدث
يغير ،وال ُي َم ِّكن منه َمن ُي ْحتَمل أن يصنع ذلك»؛ وكم من الرواة ُ
المحدثين« .وإن كان َح ِف َظه أو
من كتاب ،وكان ُيعطي كتابه من ال يؤتمن ،ف ُيغير فيه ،وهذا موجود بين ُ
تعاهد ِح ْفظه أو َف ْهمه ،وذاكر الح َّفاظ ،وتف ّطن لمظان االشتباه وااللتباس ،فاحرتز منها.
َف ِه َمه َ
يمر ْ
الموضع الثالث :عند األداء ،فأو ً
بفك ِره على الموضعين األولين ليستحضر هل تث َّبت فيهما كما
الّ :
يجب ،ثم يتث َّبت يف اإللقاء بحيث يثق بأنه ألقاه كما تلقاه »
سقوط ِ
ٍ
يكون ٌّ
ُ
ُ
سمع َ
المروي مِن شيخه.
ذلك
كل مِ ْن ِرجاله
بحيث
فيه،
والمت َِّص ُل :ما َسلِم إسنا ُده مِ ْن
َّ
َ
ُ
() 1

والسند تقدَّ َم تعري ُف ُه.
............................................................................................

ٌ
وصل بين سلسلة اإلسناد ،فتكون هذه السلسلة ُمتصلة ،ألن
االتصال :من اسمه؛ أن يكون هنالك
اإلسناد كما مر معنا هو سلسلة الرواة الموصلة الى المتن ،فال بد من وجود اتصال بين كل راو وشيخه،
ألن اإلنسان قد ُي َحدِّ ث بحديث وهو لم يسمعه عمن قاله مباشرة فيسقط الواسطة التي كانت سببًا
بوصول الخرب إليه وينتقل مباشرة الى من هو فوقه ،فمثالً؛ قد تحصل قصة مع زيد من النَّاس وعمرو قد
َش ِهدَ القصة وعاينها فحدث هبا سالم وسالم حدث هبا علي وعلى فرض أن سالم ضعيف وليس ممن
يحفظ الحديث ،فيحدث علي عن عمرو مباشرة فيقول قال عمرو كذا وكذا فيذكر القصة ،فصار إسناد
هذه القصة غير ُمتصل الن علي لم يس مع هذه القصة من عمرو فقد أسقط سالم وتجاوزه الى عمرو،
فهذا االنقطاع أو السقط منع اتصال السند واتصال السند من شروط الحديث الصحيح ،وهذا على سبيل
تقريب الصورة ،فال بد من اتصال السلسلة من أولها الى آخرها حتى يقال هذا إسناد ُمتصل فيسمع كل
المع ِّلمي» (/15ص 81وما بعدها).
( - )1انظر« :آثار ُ
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راو من الذي فوقه ،ولذلك قال المصنف هنا :ما سلم إسناده من سقوط فيه؛ فقد يكون الساقط من
اإلسناد رجل كذاب ،أو ُمتهم ،أو شديد الضعف.
والمع َّلل ُلغةً :ما فِ ِ
يه ِع َّلةٌ ،واصطِالحًا :ما فيه ِع َّل ٌة َخ َف ّي ٌة قادحةٌ.
ُ َ
............................................................................................

ِ
المصنف اصطالحًا فقال :ما فيه ِع َّل ٌة َخ َف ّي ٌة قادحةٌ.
والع َّلة لغةً :المرضُ ،
عرفه ُ
وهنا َّ
وعرفه الحافظ ابن الصالح فقال :ما وجدت فيه ع َّلة تقدح يف صحته مع أن الظاهر السالمة منها.
َّ

«مع أن الظاهر السالمة منها»؛ هذا قيدٌ ُمهم ،فهذا اإلسناد اذا اطلعت عليه تجد ظاهره السالمة وليس فيه
ع َّلة فالرواة كلهم ثقات ،والسند ظاهره االتصال ،والمتن ليس فيه ما ُيستنكر ،لكن توجد فيه ع َّلة خفية ال
تظهر هذه الع َّلة إال بعد جمع ال ُّطرق والسرب والتفتيش ،فهذه العلة التي عثرت عليها بعد جمع الطرق
ٌ
حديث ُمع َّلل كذا من
والسرب والتفتيش ولم تك ظاهرة يف المتن وال يف اإلسناد ُتسمى ع َّلة وعليه يقال
جهة االصطالح ،وإال فقد يذكر أهل العلم وأهل الحديث فيقول :هذا الحديث فيه ِع َّلتان كذا وكذا مع
أن ما ذكره من علل قد تكون ظاهرة فيستعملون الع َّلة يف مثل هذا الموضع ،فالع َّلة يف االصطالح هي
على ما ذكرنا ،أما من جهة االستعمال فقد يستعملون لفظ الع َّلة حتى فيما كان ظاهر ًا يف تضعيف
الحديث ،مثل قولهم الحديث فيه ع َّلتان :ضعف فالن ،واالنقطاع بين فالن وفالن؛ فقوله ضعف فالن
هذه علة ظاهرة يف السند وليست خفية ،فهو حديث معلول من جهة اللغة ،ومن حيث االستعمال ،لكن
المحدثين يذكر فيما
من جهة االصطالح فالمراد بالع َّلة أن تكون خفي ًة ليست ظاهرة ،ولذلك كثير من ُ
يتعلق بباب العلل أنه باب غامض ،وهو أصعب وأوعر أبواب فن ُمصطلح الحديث وعلم الحديث ،وهو
باب يتدرج فيه اإلنسان ،وكلما تدرج فيه وارتقى كان له حظ ونصيب من فهمه ،ولذلك كان بعض أهل
العلم يقول :هذا هو خاص باألئمة والعلماء يعني باب علل الحديث ،ألهنم كالصيارفة الذين يميزون
المزيف ،فليست هي لك أحد.
النقد الصحيح من ُ
والشيء بالشيء ُيذكر؛ وجدت طائفة يف هذا الزمان المتأخر يذكرون ما ُيسمى :بالتفريق بين منهج
المتقدمين ومنهج المتأخرين يف ُمصطلح الحديث ،وهم يريدون هبذا التفريق :التفريق بين زمن
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الدارقطني َر ِحمه اهلل ومن قبله ،وبين من بعده؛ فالدارقطني ومن قبله هذه ِحقبة من الزمن ،فيطلقون
عليهم :المتقدمون ،ومن بعدهم يطلقون عليهم :المتأخرون ،ويقولون :المتأخرون ليسوا على طريقة
المتقدمي ن ،وخصوصًا فيما يتعلق بعلم العلل ،ويضربون على ذلك أمثلة مثل ما يتعلق بزيادة الثقة- ،
المبكيات أهنم يعتمدون يف إثبات
وسيأيت الكالم عليها إن شاء اهلل -واإلشكال وهو من المضحكات ُ
ُحجتهم بأنه ّث َّم فرق بين المتقدمين والمتأخرين بكالم المتأخرين ،وأن المتأخرين يثبتون أن هنالك فرقًا
وأهنم ليسوا على طريقة المتقدمين ،فكأن الذهبي اذا ذكر المتقدمين والمتأخرين فهو ينتقد المتأخرين
وهو منهم ،بمعنى أنه يعرف الصواب ويعمل بخالفه ،فهو يعرف أن طريقة المتقدمين هي الصواب
فلماذا ال يعمل هبا؟ وقس على ذلك كثير من نصوص األئمة يف هذا الباب و العلماء.
المفرقين ،بل هو الفرق بين أهل
نعم هنالك فرق يف هذا الباب ،لكن ليس الفرق الذي أراده هؤالء ُ
الحديث واألُصوليين مثالً ،أو بين أهل الحديث والفقهاء ،فتجد يف كتب األصوليين ذكر بعض مسائل
مصطلح الحديث وهم فيها ال يجرون على سنن أهل الحديث ،وما اصطلح عليه أهل الحديث ،فهم
يبحثوهنا بطريقة ُأ ْخرى فهذا التفريق ال شك فيه ،وال يخالف فيه أحد ،لكن أن ُتغاير بين أهل الفن و ُتقسم
أهل الفن المشتغلين بعلم الحديث فتقول الدارقطني ومن قبله قسم ولهم منهجهم ،ومن أتى بعدهم
الرتبة
قسم آخر ولهم منهج آخر! وهذا ال يصلح  ،وعلى أي أساس بنيت هذا؟ وهل أنت وصلت الى ُّ
التي ُتمكنك من التفريق بين هذا وهذا؟ ُثم هب أن كالمك صحيح ،فأين من سبقك الى هذا؟ فإن قلت
قد سبقني الذهبي وفالن وفالن فلماذا لم يعمل الذهبي وفالن وفالن من أهل الحديث بالصواب
المتقدمين ثم تحتج بكالمه؟
ويرتكوا ما هم عليه ،فكيف تتهم الذهبي بأنه ليس على طريقة ُ
وس ْبحان اهلل ،أغلب من اشتغل هبذه القضية والسفسطة التي ُتسمى
فهذه المسألة ُتذكر ألجل أن ُتجتنبُ ،
التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين من أهل الحديث ،هم اإلخوان والسرورية ،ولعلي لو
قلت «كُل» لم اغلط واهلل أعلم ،فابحث وفتش كما شئت ،وكان أحدهم ُيعدُّ عالمة يف هذا الباب ويف
ِ
العلل ،فأ َّلف كتابًا ففضحه اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى به ،وكان من أجهل خلق اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى حتى ناقض
نفسه يف كثير من األحكام أراد هبا أن يرد على بعض العلماء فإذا به يقع فيما هو سبب لتجهيله وفضح ما
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هو عليه من الجهل يف هذا الباب  ،وجماعته كانوا يرفعونه عاليًا برغم صغر سنه ،وحتى يف وقت تأليف
الكتاب ،ولكن مثل هذا ال ُيستغرب عند اإلخوان والسرورية ،ألهنم ليسوا أهل علم أصالً ،وليسوا ممن
يدور يف فلك العلم أصالً بل هم من أبعد النَّاس عن العلم ،وإنما حظهم االشتغال بمسائل السياسة
والتحزب ونحو ذلك ،وهم أجانب عن العلم والفقه واهلل أعلم.
ِ
ِ
ِ
تفسير َ
آخ ُر سيأيت.
أرجح من ُه .ول ُه
الراوي َم ْن ُهو
ُ
المن َف ِر ُد ،واصط ً
ٌ
الحا :ما يخالف فيه َّ
والشا ُّذ ُلغةًُ :
............................................................................................

وقد عرفه المصنف ر ِحمه اهلل ٍ
بلفظ أوضح فقال« :ما يخالف فيه المقبول رواية من هو ْأولى منه» والمراد
َ
ُ
َّ

بالمقبول؛ أي الذي ُتقبل روايته ،كالثقة ،والصدوق.
فإذا خالف خفيف الضبط من هو ْأولى منه كتام الضبط؛ فالعربة برواية تام الضبط ،ويكون ما رواه خفيف
الضبط شاذ ًا.
وإذا خالف تام الضبط خمسة كلهم خفيف الضبط ،تكون رواية الخمسة ْأولى منه ،فكلما زاد العدد قلت
نسبة الخطأ ،وازدادت الرواية قوة ،فاجتماع خمسة من خفيفي الضبط يغلب واحد تام الضبط ،كما قيل:
تكسرت آحادا.
تأبى العصي إذا اجتمعن تكسر ًا  ..وإذا افرتقن َّ
وقد ُيخالف الثقة خمسة من خفيفي الضبط ،فنُقدِّ م الخمسة.
وهذا طبعًا على اعتبارات يا إخوة والتفصيل يف هذا يطول ،فمثالً أن تقول خمسة خفيفي الضبط ،خالفوا
واحد تام الضبط كأحمد بن حنبل ،هنا يختلف األمر ونقدم أحمد على الخمسة ،ألن أحمد َر ِحمه اهلل
الحفاظ،
إمام حافظ ،فالقول أن أحمد أخطأ يف الرواية ثقيل جد ًا ،وكذلك البخاري ،وغيرهم من األئمة ُ
وهذا على اعتبارات وتفاصيل عند أهل الفن ،ليس هذا موضعها.
فالمصنف ع َّبر بقوله« :من هو أرجح منه» وقوله« :من هو ْأولى منه»؛ كي ال تكون القضية محصورة بثقة
ُ
وثقة ،بل يكون اثنان خفيفي الضبط ،أو ثالثة خفيفي الضبط ي َّقدمون على واحد تام الضبط .وسيأيت معنا
التفصيل أكثر إن شاء اهلل تعالى.

67

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

قال الشافعي َر ِحمه اهلل « :الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما رواه النَّاس» اه .من ُمقدمة ابن الصالح،
على تفصيل سيأيت معنا ذكره بإذن اهلل عز وجل يف موضعه.
قوله :وخرب اآلحاد :كالجنس ،وباقي ُق ِ
يود ِه كالفصل.
............................................................................................

ِ
ِ
ٍ
َ
متصل
الضبط،
عدل تا ٍّم
اآلحاد :بنق ِل
وكالمه هنا يتعلق بتفسير التعريف الذي ذكره لما قال« :وخربُ
ِ
الصحيح لِذاته».
غير ُم َع َّلل وال شا ٍّذ هو
ُ
السنَدَ ،
َّ
وقوله :وخرب اآلحاد :كالجنس؛ أي الذي تحته أفراد .وباقي ُقيوده كالفصل؛ يعني كالتي يفصل بين
ٍ
عدل غير معلل وال شاذ ،فكأهنا كالفصول ،فالفصل األول :بنقل العدل ،والفصل
بعضها البعض بنقل
الثاين :تام الضبط ،والفصل الثالثُ :متصل السند ،والرابع :غير معلل ،والخامس :غير شاذ .فهو
كالجنس الذي تحته فصول.
غير عَدْ ٍل.
وقو ُل ُه :بِنَ ْق ِل عَدْ ٍل:
ٌ
احرتاز َع َّما َينْ ُق ُل ُه ُ
............................................................................................

فقد ينقله غير العدل.
ٍ
المبتَدَ إِ
َ
بنعت له.
والخ َب ِرُ ،ي ْؤ ِذن ب َأ َّن ما َب ْعدَ ُه خربٌ َع َّما قبله ،وليس
وقولهُ :هوُ :يسمى َف ْصالً يت ََو َّس ُط َ
بين ُ
............................................................................................

المبتدأ والخرب.
هو؛ هذا ضمير يفصل بين ُ
ٍ
ٍ
بصفة له.
بنعت له؛ أي ليس
وليس
خرج ما ُيسمى صحيحًا ٍ
وقوله :لذاتهُ :ي ِ
بأمر خارجٍ عن ُه ،كما تقدم.
............................................................................................

أي ُيخرج الصحيح لغيره.
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ِ
بسبب تفاو ِ
المقتضية لل َّتصحيحِ يف ال ُق َّو ِة ،فإِنَّها َل ّما كان َْت
ت هذه األوصاف
وتتفاوت ُر َت ُبه ،أي الصحيح،
ِ ُ
ِ
ِ
بح َس ِ
ٍ
َ
الص َّح ِة = ا ْقت ََض ْت ْ
ب
بعضها َف ْو َق
يكون لها
أن
لغلبة
ُمفيد ًة
ٌ
درجاتُ ،
بعضَ ،
مدار ِّ
ِّ
الظن ا َّلذي عليه ُ
والضب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المقوية ،وإِذا َ
ط ،وسائر الصفات
األمور
كان كذلك فما تكون ُر َوا ُته يف الدَّ رجة ال ُعليا من :العدا َلةْ َّ ،
ِّ
أصح مما دونَه.
التي توجب الرتجيح؛ كان َّ
............................................................................................

وهذا واضح فالصحة تتفاوت ،والناس يتفاوتون يف الضبط ،فليس كل النَّاس على طبقة واحدة وعلى
درجة واحدة من الحفظ ،فهنالك من يحفظ ألف ألف حديث كأحمد ،وهنالك من ال يحفظ إال الشيء
اليسير كأمثالنا ،وال شك أن هذه درجات ،ولذلك تتفاوت الصحة بتفاوت هذه الدرجات ،كلما زاد
كالمتابعات والشواهد زادت
المرجحة األُخرى
ُ
الضبط زادت القوة ،وكلما زادت العدالة والقرائن ُ
القوة ،واهلل أعلم.
َف ِمن الرتبة الع ْليا يف ذلك :ما َأطلق ِ
بعض األئمة أنه أصح األسانيد.
عليه ُ
ُ
............................................................................................

ألن األئمة قد ُيطلقون أصح األسانيد ،فتجد مثالً؛ أحد األئمة يقول :هذا هو أصح األسانيد .ثم تجد
إمامًا آخر يقول :بل هذا هو أصح األسانيد .وهكذا.
ِ
اهلل َعن ُْهما.
كسلسلة الذهب التي هي :مالك عن نافع عن ابن عمر َرضي ُ

ِ
اهلل َعن ُْهما.
أو أن يروي :أحمد ،عن الشافعي ،عن مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر َرضي ُ
ثم سيضرب أمثلة على ما قيل أنه أصح األسانيد على اإلطالق ،لكن هذا اإلطالق فيه نظر الختالف
أقوال األئمة يف ذلك ،وجملة ما أطلق عليه أنه أصح األسانيد هي يف الرتبة ال ُعليا من األسانيد.
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سالم ِ ِ ِ
بن ُعمر ،عن َأ ِ
ٍ
بيه.
كالز ْه ِري ،عن
ُّ
بن عبد اهلل ِ َ َ
وكمحم ٍد ِ
سيرين ،عن َعبِيدَ َة بن عمرو ،عن علي.
بن
َ
َّ
ٍ
وكَإِ
براهيم الن ََّخ ِعيَ ،1ع ْن َع ْل َق َمةَ ،عن ِ
سعود.
ابن َم
َ
ِّ
............................................................................................

فهذه من األمثلة التي ُيطلق عليها أهنا أصح األسانيد ،وكلهم أئمة ثقات عليهم أجمعين رحمة اهلل
ورضوانه.
ودونَها يف الر ِ
تبة:
ُ
ُّ
بن ِ
كر ِ
ِ
عبد اهللِ ِ
واية ُب َر ْيد ِ
بن َأبي ُب ْر َدةَ ،عن َجدِّ ه ،عن أبيه ،أبي موسى.
وكحماد بن س َلمة ،عن ٍ
ثابت ،عن أنس.
َ َ
............................................................................................

ودونَها يف الر ِ
تبة؛ مع أهنا صحيحة ،لكنها دون الرتبة األولى ،فالرتبة األولى يطلق عليها بعض األئمة أهنا
ُ
ُّ
أصح األسانيد ،وهنالك رتبة ُأ ْخرى وهي صحيحة أيضًا لكنها ليست كاألولى يف الصحة والقوة.
ف ُب َريد بن عبد اهلل ثقة لكنه ليس قرينًا ألمثال الزهري ،وإبراهيم النخغي الذين مثل هبم يف الرتبة األولى.
وحماد بن سلمة من علماء وثقات المسلمين ،لكنه أيضًا كذلك له نوع من الخطأ اليسير.
الر ْت َب ِة:
و ُدونَها يف ُّ
كس َهيل ِ
بن َأبي صالحٍ  ،عن أبيه ،عن أبي هريرة.
ُ
وكالع ِ
عبد الرحمن ،عن َأ ِ
بن ِ
الء ِ
بيه ،عن أبي هريرة.
َ
............................................................................................

أي هذه رتبة دون الرتبتين أعاله.
فسهيل بن أبي صالح فيه كالم يسير ،والعالء بن عبد الرحمن وهو ثقة وفيه كالم يسير أيضًا.
فإن الجميع َشم َلهم اسم "العدالة والضبط" ،إال أن المرتبة األولى فيهم مِن الص ِ
المرجحة ما
فات
ِّ
ِّ
َ
ط ما يقتَضي ِ
الضب ِ
يقتَضي تقديم ِروايتِهم على ا َّلتي َتليها ،ويف ا َّلتي تليها مِن ِ
تقد ْي َم َها على الثالثة.
قوة َّ ْ
ّ
َ َ َ
............................................................................................

فكلهم ثقات ،لكن يتفاوتون ،ويتقدم بعضهم على بعض بحسب ما فيه من الصفات المرجحة.
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ِ
رواية َمن ُي َعدُّ َما َينْ َف ِر ُد به َح َسنًا.
وهي مقدَّ م ٌة على
............................................................................................

وهي؛ يعني الثالثة ،فالثالثة مقدمة على رواية خفيف الضبط الذي حديثه حسن ،فالصحيح يتفاوت وفيه
ُرتب ،فليس معناه أن تقول :الصحيح يف الرتبة األُ ْولى ،والصحيح يف الرتبة الثانية ،والصحيح يف الرتبة
الثالثة ،ال فهذا لم ِ
يجر عليه اصطالح أهل الفن ،لكنه يوضح لك أن هنالك تفاوت يف القوة ،فلو تعارض
الرتبة الثانية ُيقدم
الذي يف الرتبة االولى مع الذي يف الرتبة الثانية ُتقدم الذي يف الرتبة االولى ،والذي يف ُ
على الذي يف الرتبة الثالثة ،والذي يف الرتبة الثالثة ُيقدم على من كان حديثه حسن.
بن إِ
عاصم ِ
كمحمد ِ
ِ
َ
بن عمر ،عن جابر.
سحاق ،عن
َّ
............................................................................................

ألجل محمد بن إسحاق.
بن ُشعيب ،عن َأ ِ
بيهَ ،ع ْن َجدِّ ِه.
َ
ْ
وع ْمرو ِ َ
............................................................................................

ألجل عمرو بن شعيب.
ِ
شبهها.
وق ْس على هذه المراتب ما َي ُ
ِ
ِ
األسانيد.
أصح
والمرتب ُة األُولى ِه َي ا َّلتي َأ َ
طلق عليها ُ
األئمة َأنَّها ُّ
بعض َّ
ٍ
لرتجمة مع َّي ٍنة منها.
عدم اإلطالَ َق
والمعتَمدُ ُ
............................................................................................

فالمعتمد أن ال ُيطلق على ترجمة معينة ،أو على أشخاص معينين أنه أصح األسانيد ألهنا مسألة تتفاوت
ُ
كما مر ،وهنالك من هم يف ُرتبة واحدة فلماذا ُيقدم هؤالء على هؤالء.
ِ
مجموع ما َأ ْط َلق عليه األئمة ذلك َأ ْر َج ِح َّي ُت ُه على ما لم ُيطلقوه.
نعم ُي ْس َت َفاد من ْ
ْ
خريجه بالن ِ
ِ
وي ْل ِ
ِ
ِّسبة إِلى ما ا ْن َف َر َد بِ ِه َأ َحدُ ُهما ،وما ا ْن َف َر َد ِبه
الشيخان على َت
تح ُق هبذا التفاض ِل ما ا َّت َف َق
َ
فاق الع ِ
لماء ِ
البخاري بالن ِ
واختالف
بعد ِهما على تل ِّقي كتابيهما بالقبول،
ِّسبة إلى ما ا ْن َف َر َد ِبه
ُ
مسلم؛ ال ِّت ِ ُ
ُّ
ٌ
عليه أرجح مِن ِ
بعضهم يف أيهما أرجح .فما ا َّتفقا ِ
هذه الحيث َّي ِة مما لم يتفقا عليه.
ُ ْ
ُ
اري يف الصحة ،ولم يوجد عن ٍ
ِ
ِ
بنقيض ِه.
التصريح
أحد
الجمهور
وقد َص َّرح
ُ
ْ
ُ َ
بتقديم صحيحِ ال ُب َخ ِ ّ
ُ
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ِ
ِ
ٍ
سابوريَ ،أ َّن ُه َ
و َأ ّما ما ن ُِق َ
صر ْح
كتاب
أصح مِن
السماء
تحت أديم
قال :ما
علي النَّ ْي
أبي
ن
ع
ل
َ
َ
ُّ
ِّ
فلم ُي ِّ
مسلمْ ،
ٍّ
ِ
أصح مِن صحيحِ ال ُب َخ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
المن ِْف ُّي إِنَّما ُهو ما
كتاب
صح مِن
ار ِّي؛ ألَ َّن ُه إِنَّما َن َفى وجو َد
كتاب َأ َّ
بكونه َّ
مسلم؛ إِذ َ
ٍ
ِ
َت ْقت ِ
ٍ
ٍ
َ
يمتاز َ
الزيا َد ِة عليه،
الص َّح ِة،
كتاب
شارك
كتاب
صحة يف
زيادة
َضيه صيغ ُة " َأ ْف َع َل" ،من
بتلك ِّ
ُ
مسلم يف ِّ
َ
ولم ين ِ
ْف المساواةَ.
َ
ِ
مسلم على صحيحِ ال ُب َخ ِ
الم ِ
ِ
ٍ
َ
َ
جع إِلى
ار ّي
صحيح
غار َب ِة أنه َف ّض َل
عن
فذلك فيما َي ْر ُ
َ
وكذلك ما نُق َل ْ
بعض َ
ِ
ِ
ِ
الو ْض ِع والتَّرتِ ِ
منهم َبأ َّن َ
األص ِّح َّية ،ولو
راجع إِلى
ذلك
ُح ْسن
َ
ٌ
يب ،ولم ُي ْفص ْح أحدٌ ُ
وج ْو َدة َ
السياقَ ،
عليهم شاهدُ الو ِ
جود.
ُ
َأ ْف َصحوا به لر َّده ِ ْ
كتاب ال ُب َخ ِ
ِ
ٍ
مسلم و َأ َشدُّ َ ،
وش ْر ُط ُه فيها َأقوى
أتم منها يف كتاب
تدور عليها الصح ُة يف
فالصفات ا َّلتي
ُ
ار ِّي ُّ
ُ
و َأ َسدُّ .
............................................................................................

فهو اآلن يؤكد قضية التفاضل يف الصحيح ،فالمتعارف عليه ،بل المتفق عليه؛ أن أصح الكتب بعد كتاب
ٍ
كتاب بعد كتاب اهلل تبارك
اهلل تبارك وتعالى ُهما صحيحا البخاري ومسلم  ،وصحيح البخاري هو أصح
وتعالى ،ثم يليه كتاب مسلم.
وهنا سبع ُرتب:
ُ
 )1ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم؛ هو يف أعلى مراتب الصحة ،ألن األُمة تلقت كتابيهما
بالقبول.
َّفق عليه»؛ هو ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق نفس الصحابي ،وإن اختلف
فالمراد بقولهمُ « :مت ٌ
اللفظ اختالفًا يسير ًا ال ُيغير المعنى.
 )2ثم أدنى منه ُرتبة؛ ما أخرجه البخاري دون مسلم.
 )3ثم أدنى منه ُرتبة؛ ما أخرجه مسلم ولم ُيخرجه البخاري.
 )4ثم دونه؛ ما أخرجه غير البخاري ومسلم وكان على شرط البخاري ومسلم ،أي على شرط
الشيخين معًا.
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 )5ثم دونه؛ ما أخرجه غير البخاري ومسلم على شرط البخاري.
 )6ثم دونه؛ ما أخرجه غير البخاري ومسلم على شرط ُمسلم.
 )7ثم دونه؛ ما أخرجه غير البخاري ومسلم على غير شرطهما وهو صحيح.
فالصحيح ال يخلو من أحد هذه السبع.
الرتب؛ يف الرتجيح ،وأيهما ُيقدَّ م ،وهو يشمل الرتجيح يف األسانيد والرتجيح يف
والفائدة من معرفة هذه ُّ
المتون أيضًا ،فإذا رأيت حديث ولو كان خارج البخاري ومسلم يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر َر ِضي
اهلل َعن ُْهما؛ فهذا على شرط البخاري ومسلم ،وحديث آخر يف غير البخاري ومسلم وليس على شرطهما
ُ
وهو صحيح ،لكنهما تعارضا؛ فتعلم أن الحديث األول أقوى من الثاين ،وهذا طبعًا على اعتبارات وهذا
فقط تقريب للمسألة.
لماذا شرط البخاري أقوى من شرط مسلم ؟ ؛ ألنه َر ِحمه اهلل اشرتط يف كتابه أن ال ُيخرج إال من كان يف
الطبقة العلية ،أو من قارهبم ،وأن يكون الراوي قد لقي شيخه وسمع منه ولو مرة واحدة ،أي ثبت بالدليل
سماع فالن من فالن ،كتصريحه بالسماع مثالً .أما مسلم َر ِحمه اهلل؛ اعترب ما هو أدنى من هذا الشرط
فاعتمد من هم يف أعلى طبقة من الرواة ،وكذلك من هم دوهنم ،فتجد الثالث طبقات عند مسلم ،هذا
أمر.
واألمر اآلخر؛ أن مسلمًا َر ِحمه اهلل اعتمد على مجرد إمكانية القاء ،فما دام أنه من الممكن أن يلتقي
فالن بفالن وهو عدل ثقة ،ال يكذب ولو عنعن ولم ُيصرح بالسماع ،فاألصل حمل هذه الرواية على
ٍ
السماع ،فاكتفى مسلم بالمعاصرة وإمكانية السماع ،والمراد بإمكانية السماع؛ أي كانوا يف ٍ
واحد
بلد
مثالً ،أو فالن من العراق وفالن من الشام ،لكن ُعرف أن فالن سافر الى العراق ،أو فالن سافر الى الشام،
فهنالك ما يدل على إمكانية اللقاء ،بينما البخاري َر ِحمه اهلل اشرتط على نفسه أن ال ُيخرج يف كتابه إال من
ثبت أنه التقى بشيخه وسمع منه يقينًا ،أما مسلم فاكتفى باحتمال السماع بوجود قرائن تدل عليه.

73

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

لكن ال تأيت الى شخص بأقصى المشرق ،وشخص بأقصى المغرب وال ُعرف أن فالن سافر الى بلد
فالن أو العكس ،أو اهنما سافرا يف وقت واحد الى الحج مثالً فتقول هنالك إمكانية للسماع ،هذا ال
يصلح.
ومن باب الفائدة :البخاري َر ِحمه اهلل هنج هذا النهج حتى يف كتاب« :التاريخ» ليس فقط يف صحيحه.
وتفضيل ُمسلم على البخاري هو كالم بعض المغاربة؛ وال نقصد بالمغاربة ما ُيعرف اليوم ببالد المغرب
بل المغاربة كان لفظًا ُيطلق على ما ُيعرف اليوم بتونس وليبيا واألندلس فكلهم كان ُيطلق عليهم:
«المغاربة» ،كابن حزم ،وابن مروان ال ُّط ُبني ،وغيرهم ،وأشار ابن الصالح َر ِحمه اهلل يفُ « :مقدمته» :أنه قد
يكون عند البعض تفضيل مسلم على البخاري من جهة أن مسلمًا حديثه لم يمازجه غير الصحيح؛
فالذي ينظر يف صحيح البخاري يرى أنه يذكر بعد التبويب آثار ًا عن الصحابة والتابعين ،أما مسلم فلم
وليس يلز ُم من ُه َّ
أن
تكن هذه عادته يف صحيحه ،فأجاب عن هذا فقال :إن كان هذا المراد فال بأس به
َ
يرجع إلى ِ
ٍ
ٍ
كان المرا ُد ِبه َّ
وإن َ
البخاريْ ،
مسلم
كتاب
أن
نفس الصحيحِ على كتاب
أرجح فيما
مسلم
كتاب
َ
ِّ
ُ
ُ
َ
أصح صحيحًا ،فهذا مردو ٌد على َم ْن يقو ُل ُه.
ُّ
وعلق الحافظ العراقي يف« :التقييد وااليضاح» على هذا فقال :قد روى مسلم بعد الخطبة يف كتاب
الصالة بإسناده الى يحيى بن أبى كثير أنه قال ال يستطاع العلم براحة الجسم فقد مزجه بغير األحاديث
ولكنه نادر جدا بخالف البخاري واهلل اعلم (.) 1
لكن من جهة ُحسن الرتتيب والسياق ،فكما قيل :قد فاق مسلم شيخه البخاري يف ذلك ،والبخاري له
طريقته ،ألنه كان يقسم الحديث على األبواب من جهة الفقه ،فيقسم الحديث الواحد فيخرج بعضه يف
باب الصالة مثالً ،وبعضه يف باب الزكاة ،وبعضه يف باب الصيام وهكذا بحسب موضع الشاهد والفقه
المستفاد من هذا الحديث ،بينما مسلم يسرد الحديث كامالً ،عليهما رحمة اهلل تعالى ،والذي استقر عليه
االصطالح؛ أن حديث البخاري هو أصح الحديث ،وبعده حديث ُمسلم ،وأما قول الشافعي َر ِحمه اهلل:
«ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك» فهذا قبل أن يوجد صحيح البخاري ،وصحيح مسلم.
( - )1انظر« :التقييد وااليضاح» للحافظ العراقي (.)26/1
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ُ
ُ
االتصالْ :
فالشتِراطِ ِه َأ ْن يكون الراوي قد ثبت له ل ِ َقا ُء َم ْن روى عن ُه ،ولو َم َّرةً،
حيث
َأ َّما ُر ْجحانه مِن
عاص َر ِة.
وا ْكتَفى
الم َ
مسلم بم ْط َل ِق ُ
ٌ
البخاري َبأ َّن ُه َيحتاج َأ ْن ال َيق َبل العنعن َة َأصالً.
و َألزم
َّ
............................................................................................

ذكر َر ِحمه اهلل أحد أسباب ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم ،وهو؛ من جهة َّ
الشرط ،فقال
َر ِحمه اهلل:
ُ
َأ َّما ُر ْجحانه مِن ُ
االتصال؛ أي باعتبار االتصال فالبخاري اشرتط يف صحيحه أن يث ُبت لقاء الراوي
حيث
المعاصرة؛ فاكتفى بمجرد احتمال وإمكانية اللقاء بين
بشيخه ولو مرة واحدة ،اما ُمسلم فاكتفى بمطلق ُ
التلميذ وشيخه ،ولو لم يوجد ما يدل على صراحة اللقاء ،وعلى سبيل المثال؛ شخص ُعرف عنه الصدق
والعدالة والحفظ وهو يروي عن عالم من العلماء فيقول :قال العالم الفالين كذا وكذا ،فهنالك احتمال
بوجود المعاصرة أن يلتقيا ،ويقوى هذا االحتمال إذا ُعلم أن هذا الراوي قد سافر الى بلدة يوجد فيها
ذلك الشيخ ،فألجل صدق الراوي وعدم معرفتنا أنه ممن ُيدلس يف روايته ،أو يكذب يف روايته أو ممن
ُيرسل يف الروايات ،ومعرفتنا به أنه صادق حافظ عدل فهذا يقوي عندنا احتمالية أن يكون هذا الراوي قد
سمع من الشيخ ،فمسلم يكتفي هبذه اإلمكانية وهذا االحتمال ،أما البخاري فيشرتط أن يوجد دليل على
يصرح الراوي بالسماع فيقول :سمعت فالن يقول كذا ،أو أنه كان جالسًا
حصول اللقاء واالجتماع ،كأن ِّ
يف مجلس الشيخ فقال كان كذا وكذا ،فشرط البخاري أعلى ،وهذا ال يعني أن الذي اشرتطه مسلم
يصرح بالسماع
مردود ،ألن الراوي عدل ثقة فلماذا نرد روايته ولو روى بلفظ يفيد احتمال السماع ولم ِّ
كأن يقول :عن فالن كذا ،أو يقول :قال فالن كذا.
البخاري ب َأ َّن ُه َيحتاج َأ ْن ال َيق َبل العنعن َة َأصالً؛ مسلم َر ِحمه اهلل يف« :مقدمة الصحيح» ناقش هذا
و َألزم
َّ
الشرط واختُلف هل أراد مسلم هبذه المناقشة البخاري أم أراد ابن المديني؟ عليهم أجمعين رحمة اهلل
تعالى ،وكثير من أهل العلم يقولون :ليس المراد هبذه المناقشة البخاري ،وأشار بعض أهل العلم الى أن
مسلمًا قد صنَّف الصحيح قبل لقائه بالبخاري أصالً ،ولذلك لم يرد يف صحيحه ذكر روايته عن البخاري
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وهو شيخه ،وقيل هنالك سبب آخر لعدم رواية مسلم عن البخاري ،فقيل أنه ما جاء من كالم اإلمام
يحيى الذهلي ،عليهم أجمعين َرحمة اهلل تعالى ،كذا قيل ،ولكن هذا يبعد ألن مسلم َر ِحمه اهلل لما سمع
كالم الذهلي َر ِحمه اهلل يف البخاري قيل أنه حمل ما سمعه من الذهلي على بعير وأرسلها إليه ،واهلل أعلم.
أي أن مسلمًا َر ِحمه اهلل يقول؛ يلزمك يا من تشرتط ثبوت اللقاء أن تقول بعدم صحة الروايات التي فيها
عنعنة ،فمثالً لو قال الراوي :عن ابن سيرين ،عن أبي هريرة ،فهذه عنعنة ويلزمك أن ال تقبلها ُمطلقًا وال
تقبل إال ما فيه تصريح بالسماع ،فقال ابن حجر:
ُ
احتمال أن ال يكون َس ِمع؛
يجري يف رواياته
وما َأ ْل َز َم ُه به ليس بالزمٍ؛ ألن الراوي إِذا َ
مر ًة ال ْ
ثبت ل ُه ال ِّلقا ُء َّ
َ
يكون مد ِّلسًا ،والمسألة مفروضة يف غير المد ِّلس.
أل َّن ُه َي ْلزم مِن َج َر َيان ِ ِه َأ ْن
............................................................................................

فما دام أن ه ثبت اللقاء فاألصل فيما يرويه ولو بطريق العنعنة ولم يصرح بالسماع أو التحديث أنه محمول
على السماع منه ،وليس أنه سمعه من آخر وسمعه اآلخر من هذا الشيخ.
وسيأيت معنا الكالم على التدليس إن شاء اهلل.
ِ
ٍ
َ
َّ
ُ
ُ
أكثر َعدد ًا مِن
رجال
الرجال ا َّلذي َن ُت ُك ِّل َم في ِهم مِن
فألن
والضبط:
حيث العدال ُة
و َأ َّما ُر ْجحانُه مِ ْن
مسلم ُ
ِ
الر ِ
رجال ال ُب َخ ِ
البخاري لم ُي ْكثِ ْر مِن إِخراجِ َحديثِ ِه ْم ،بل غال ُبهم مِن
مع َأ َّن
ذين ُت ُك ِّل َم في ِهم مِ ْن
َّ
ار ّيَ ،
جال ا َّل َ
ِّ
ِ
ِ
مسلم يف األ ْم َر ِ
ٍ
ين.
بخالف
عنهم ،و َم َار َس َحدي َث ُهم،
شيوخ ِه
الذين َأخذ ُ
َ
............................................................................................

ٍ
باعتبار آخر؛ فباعتبار النظر الى عدالة الرواة والضبط ،أي من
وهذا أيضًا ترجيح للبخاري على مسلم
جهة عدالتهم يف ديانتهم ،وضبطهم لما يحفظونه من األحاديث ،فالرجال الذين تكلم فيهم أهل العلم
ممن روى لهم مسلم هم أكثر عدد ًا من الرجال الذين تكلم فيهم أهل العلم ممن روى لهم البخاري،
على أن أكثر من ُتكل م فيهم من رجال البخاري هم من شيوخ البخاري ،والتلميذ اذا كان من أهل الصنعة
كالبخاري الذي هو أمير المؤمنين يف الحديث َر ِحمه اهلل فهو ممن سرب وميز أحاديث شيوخه فعلم ما
يؤخذ وما ُيرد من أحاديثهم ،أو ما يكون ُمحتمالً للرد من أحاديثهم ،اما من ُتكلم فيهم من رجال مسلم
فهم من شيوخه ومن طبقة أعلى من طبقة شيوخه ،رحم اهلل الجميع واهلل أعلم.
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ِ
ِ
الشذوذ واإلعال ِل :فألن ما ا ْنت ُِقدَ على ال ُب َخ ِ
األحاديث ُّ
و َأ َّما ُرجحانُه مِن ُ
أقل عدد ًا مِ َّما
ار ّي مِن
عدم
حيث ُ
فاق الع ِ
ِ
ٍ
كان َّ
البخاري َ
لماء على َّ
بصناعة
وأعرف
أجل مِ ْن ُم ْسلم يف ال ُعلومِ،
أن
ا ْنت َِقدَ على
َ
َّ
مسلم ،هذا مع ا ِّت ِ ُ
ديث مِنه ،و َأ َّن مسلمًا تِ ْلميذه ِ
الح ِ
آثاره ،حتَّى لقد َ
يج ُه ولم َي َز ْ
الدارقطني :لوال
قال
َّبع
ت
ي
و
منه
يستف
ل
ر
وخ
يدُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ِّ
ُ
ُّ
مسلم وال جاء.
راح
البخاري لما َ
ُّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
صحيح ال ُب ِ
شرط ال ُب َخ ِ
خار ّي على
ار ّي على غيرهُ -قدِّ َم
ُ
ومن َث َّمَ ،أ ْي :ومن هذه الحيث َّية -وهي َأرجح َّي ُة ْ
ِ
ِ
الكت ِ
غيره من ُ
الحديث.
ُب المصنَّفة يف
فاق الع ِ
لماء على تل ِّقي كِتابِ ِه بال َق ِ
شاركَتِه لل ُب َخ ِ
ٍ
بولَ ،أيضًاِ ،سوى ما ُع ِّلل.
صحيح
ثم
ار ّي يف ا ِّت ِ ُ
ُ
لم َ
مسلمُ ،
............................................................................................

وهذا أيضًا ترجيح للبخاري على مسلم باعتبار :عدم الشذوذ واإلعالل؛ فاألحاديث التي تلكم فيها أهل
العلم يف صحيح مسلم أكثر عدد ًا من األحاديث التي تكلم فيها أهل العلم يف صحيح البخاري،
والدراقطني له كتاب« :التَّت ُّبع» تكلم فيها على جملة من األحاديث ،وهنالك غير واحد من أهل العلم قد
تكلموا على جملة من األحاديث يف الصحيحين ،أبو زرعة له كالم ،أبو حاتم له كالم ،أحمد له كالم ،يف
بعض األحاديث الواردة يف الصحيحين – والكالم هنا على الحديث نفسه وليس على صحيح البخاري،
فهنالك من سبق وتكلم على بعض األحاديث التي أتى البخاري الحقًا فأخرجها يف الصحيح -وابن
حجر َر ِحمه اهلل ناقش هذا مطو ً
ال يف« :هدي الساري» فاألحاديث التي تلكم فيها أهل العلم يف صحيح
مسلم أكثر من األحاديث التي ُتكلم فيها يف صحيح البخاري ،وهذا من أسباب ُرجحان صحيح البخاري
على صحيح مسلم.
وكذلك :البخاري كان أعلم من مسلم يف صنعة الحديث ،ومعرفة الرجال ،وعلل الحديث ،على أن
مسلمًا كان إمامًا يف هذا الباب لكن إمامة البخاري أسبق وأعلى قدر ًا ومنزلة.
عليهما رحمة اهلل تعالى.
فالذي ُيقدَّ م من جهة الصحة :صحيح البخاري َّأو ً
ال ،ثم صحيح مسلم ،وبعد ذلك الكالم يطول ،ومن
أهل العلم من يقدم بعدهم« :مو َّطأ مالك» َر ِحمه اهلل.
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ِ
ُ
شروط
مع باقي
ثم ُي َقدَّ ُم يف األرجح َّي ِة ،مِن
حيث األَ َص ِّحيَّةُ ،ما واف َقه َش ْر ُط ُهما؛ ألن المراد به رواهتما َ
َّ
الصحيحِ .
َّ
............................................................................................

الرتب؛ ما اتفق عليه الشيخان .وثانيها؛ ما أنفرد به البخاري .وثالثها؛ ما أنفرد به
فكما مر معناَّ :أول ُّ
الرتبة الرابعة وهي :ما أخرجه غير البخاري ومسلم لكن على شرطهما،
مسلم .وهو اآلن يتكلم على ُّ
فيكون جمع بين شرط البخاري وشرط مسلم ،وهذا يكون برواية الحديث بنفس اإلسناد الذي يرويه
البخاري ومسلم من جهة سماع التلميذ من الش يخ ،فإذا أخرج البخاري :عن ابن سيرين عن أبي هريرة،
فهذا من شرط البخاري ،لكن اذا لم يخرج عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولكن أخرج البن سيرين يف
موضع ،وأخرج ألبي هريرة يف موضع آخر ،ولم يخرج عن ابن سيرين عن ابي هريرة  ،يعني سماع ابن
سيرين من أبي هريرة فال ُيعد هذا شرطًا للبخاري ،هذا من باب التمثيل وإ َّ
ال هو فقد أخرج.
فيشرتط فيه أن يكون الراوي والشيخ قد أخرج لهما الشيخان بسماع الراوي من شيخه.
ِ
فه ْم مقدَّ مون على ِ
وروا ُت ُهما قد َح َص َل اال ِّت ُ
غيرهم يف ِرواياتِهم،
فاق على ال َق ْو ِل بتَعديلِ ِه ْم
بطريق ال ُّلزومُِ ،
وهذا ٌ
أصل ال ُي ْخ َر ُج عن ُه إِ َّ
ال بدليلٍ.
كان الخربُ على شرطهما معًا كان َ
فإِ ْن َ
دون ما أخرجه مسلم أو مث َله.
............................................................................................

طريق اللزوم  :أي يلزم من صحة الحديث أن يكون الراوي الذي روى الحديث عد ً
ال  ،وأن يحصل له
التوثيق و التعديل بإخراج البخاري له  ،أن يكون هو عند البخاري عد ً
ال.
ال  ،وإ َّ
وإذا أخرج له مسلم يلزم أن يكون هذا الراوي عد ً
ال كيف يجعل حديثه صحيحا.
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ِ
كان على َشر ِ
شرط ال ُب َخ ِ
وحدَ ُه َت َبعًا ألص ِل ٍّ
ُ
وإِ ْن َ
كل منهما.
ط َأ َح ِدهما َف ُي َقدَّ ُم
ار ّي وحدَ ه على شرط مسل ٍم ْ
ْ
تتفاوت َد َرجا ُتها يف الصحة.
فخرج لنا مِن هذا ست ُة أقسا ٍم
ُ
............................................................................................

والرتبة السادسة؛ أما الخامسة :فما كان على شرط البخاري وحده .وأما السادسة:
الرتبة الخامسة ُّ
وهذه ُّ
فما كان على شرط مسلم وحده.
ِ
التفاوت إِنَّما هو بالن ِ
َّظر إلى الحيثية
ليس على شرطِهما اجتِماعًا وانْفراد ًا ،وهذا
سم
ُ
سابع ،وهو ما َ
ٌ
و َث ّم ق ٌ
المذكورة.
............................................................................................

الرتبة السابعة؛ حديث صحيح ،لكن ليس على شرط البخاري وال على شرط مسلم.
وهذه ُّ
ٍ
جيح؛ فإِ َّن ُه ُي َقدَّ ُم على ما َف ْو َق ُه؛ إذ َقدْ َي ْع ِر ُض
َأ َّما لو َر َج َح قِ ْس ٌم على ما هو فوقه1
بأمور ُأخرى تقتَضي الت َّْر َ
للم ُف ِ
وق َما َي ْجعله فائقًا.
َ
............................................................................................

الرتبة التي فوقه ،فمثالً؛ لو كان الحديث على
فأحيانًا قد تكون هنالك قرائن تجعل األقل ُرتبة أعلى من ُّ
قوته فيرتقي ،وكذلك ما لو كان على شرط مسلم،
شرط البخاري لكن هنالك ما يقويه فيزيده قوة على َّ
واحتفت به قرائن فزادته قوة على قوته فيرتقي.
الرتب معمول هبا ومأخوذ هبا ،والكالم الذي قلناه فيما يتعلق بالمتواتر واآلحاد كذلك
وجميع هذه ُّ
ينطبق هنا من جهة أن األصل األخذ بالجميع والعمل بالجميع ،لكن قد ُيحتاج الى معرفة األقوى من
غيره فيما يتعلق بالرتجيح بين الروايات.
ِ
ٍ
ُ
صار هبا
مشهور
وهو
كما لو كان
الحديث عندَ
مسلم ،مثالًُ ،
قاصر عن َد َر َجة التَّوا ُت ِر ،لك ْنَ ،ح َّفتْه قرين ٌة َ
ٌ
ٌ
ِ
ِ
خرجه ال ُب َخ ِ
ار ّي إِذا َ
كان َف ْرد ًا ُم ْطلقًا.
ُيفيدُ الع ْل َم ،فإِنَّه ُي َقدَّ م على الحديث الذي ُي ُ
............................................................................................

فهو يذكر بعض الصور التي يرتقي هبا األقل ُرتبة الى ُرتبة أعلى منه.
وقد ن َّبهنا أن بعض أهل العلم يقول :أن أحاديث الصحيحين كلها تفيد اليقين.
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األسانيد ،كمال ِ ٍ
ِ
ٍ
الح ُ
وكما لو َ
ك عن ناف ٍع عن
أصح
ترجمة ُو ِصفت بكونِها
يخرجاه مِن
َّ
كان َ
ديث ا َّلذي لم ِّ
كان يف إِ ِ
ِ
انفر َد ِبه َأحدُ ُهما ،مثالً ،ال س َّيما إِذا َ
سناد ِه َم ْن فيه مقال.
مر ،فإِنه ُيقدَّ م على ما َ
ابن ُع َ
............................................................................................

ِ
اهلل َعن ُْهما؛ وهي ُتسمى سلسلة الذهب
مثالً لو كان إسناد عند مسلم  :مالك عن نافع عن ابن عمر َرضي ُ

عند بعض أهل العلم ،وقيل أن هذا اإلسناد هو أصح األسانيد ،ومر معنا الكالم يف ذلك.
فمثالً :لو كان عند مسلم :مالك عن نافع عن ابن عمر .لكن عند البخاري من هم أقل ُرتبة من هؤالء
الثالثة  ،شخص مثالً عند البخاري ولكن ُمت ََك َّلم فيه؛ فال شك أن مالك عن نافع عن ابن عمر أقوى ممن
يكون حتى عند البخاري وقد ُمت ََك َّلم فيه  ،فهذا يحصل يف بعض األفراد فمثالً؛ ُيقدَّ م ما أخرجه مسلم على
ما أخرجه بالبخاري اذا وجدت قرائن و ُمرجحات ارتقت به الى ُرتبة أعلى منه يف األصل.
ِ
ُ
ْ
مع بق َّي ِة ُّ
ف
ف
الضبط ،أي َق َّل ُ -يقالَ :خ َّ
فإن َخ َّ
المتقدِّ َم ِة يف حدِّ
المرا ُد َ
الشروط ُ
القوم ُخفوفًاَ :ق ُّلوا -و ُ
ُ
الصحيحِ .
َّ
............................................................................................

فذكر الصحيح َّأو ً
ال ،ثم انتقل الى ما هو دون الصحيح فذكر الحسن لذاته ،والحسن لغيره ،وقد سبق
الكالم فيه:
الحسن لذاته؛ وهو بنفس شروط الحديث الصحيح ،لكن يختلف عندك شيء واحد وهوِ « :خ َّفة الضبط»
الهما عدل ،ولكن راوي الحسن لذاته ضبطه
فراوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن لذاته كِ ُ
ف ضبط ُه» فيرويه العدل الذي
أقل من راوي الحديث الصحيح ،ولذلك ذكر قيد ًا يف تعريفه ،وهوَ « :خ َّ
ٍ
بإسناد متصل من غير شذوذ وال علة ،اما القيد الذي يف تعريف الصحيح هو« :تام الضبط».
خف ضبطه
وقد ذكر الحافظ الذهبي َر ِحمه اهلل يف« :الموقظة»ُ :عسر وجود مصطلح جامع مانع لتعريف الحسن،
ٍ
إياس من ذلك» وهي أيضًا عبارة شيخه ابن دقيق العيد َر ِحمه اهلل.
فقال َر ِحمه اهلل «وأنا على
والصحيح لذاته هو الذي ال يحتاج الى شيء خارج عنه كي يقويه ويرتقي به ،فاتصال اإلسناد وعدالة
الرواة وتمام ضبطهم وعدم وجود الشذوذ والع َّلة ٍ
كاف لصحة الحديث.
وكذلك الحسن لذاته :ما فيه ٍ
كاف كي يكون حسنًا لذاته.
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فقواه حتى صار صحيحًا لغيره.
أما الصحيح لغيره :فهو حديث حسن لكن جاء شيء خارج عنه َّ
وكذلك الحسن لغيره قد يكون ضعيفًا فيأيت ما يقويه فيرتقي به ويجعله حسنًا ال لذاته بل لغيره .لذلك
قال المصنف:
ِ
ُ
حديث المستُور إِذا
بسبب االعتضاد ،نحو
الحسن لذاتِ ِه ،ال لشيء خارجٍ  ،وهو الذي يكون ُح ْسنُه
فهو
ُ
ُ
ت َعدَّ َد ْت ُط ُر ُقه.
............................................................................................

يعني يأيت ما يقويه؛ فيأ يت إسناد فيه ضعيف ،وإسناد آخر فيه ضعيف ،فيقوي بعضهما بعضًا فيرتقيان
فيصير حسنًا لغيره.
باشرتاط باقي األو ِ
ِ
َ
الضعيف.
صاف
وخ َرج
ُ
ْ
............................................................................................

وصف من األوصاف الخمسة :العدالة ،والضبط ،واتصال اإلسناد ،وعدم الشذوذ ،وعدم
أي لو سقط
ٌ
الع َّلة؛ صار الحديث ضعيفًا.
ِ
ٌ
مشارك للصحيح يف االحتجاج به ،وإِ ْن كان ُدونَ ُه ،ومشابِ ٌه ل ُه يف ان ِْقسامِه إِلى
سم مِ َن ا ْل َح َس ِن
وهذا الق ُ
بعضها َ
فوق بعض.
مراتب ُ
َ
............................................................................................

نعم هذا كذلك له ُرتب ،وعموم أهل السنة على العمل بالحديث اذا ثبت سواء كان متواتر ًا أو كان آحاد ًا،
وسواء كان صحيحًا لذاته ،أو صحيحًا لغيره ،أو حسنًا لذاته ،أو حسنًا لغيره؛ فكل ذلك ُيعمل به.
ِ
ِ
بالص َّح ِة عندَ تعدُّ ِد ال ُّط ُر ِقَّ ،
قو ًة َت ْجربُ القدر
للصورة المجموعة ّ
ألن ُّ
وبكثرة ُط ُرقه ُي َص َّح ُح ،وإنما نحكم ل ُه ِّ
الذي َق ُص َر به ضبط ِ
الح َس ِن عن راوي الصحيحِ .
راوي َ
............................................................................................

وهنا يشير الى« :الصحيح لغيره» فتتعدد ال ُّط ُرق فيرتقي فيكون صحيحًا لغيره على ما ذكرناه.
ٍ
ِ
والمنفرد
فاذا اجتمعت ال ُّط ُرق ولو كان يف بعضها خ َّف ُة ضبط عند بعض الرواة فباجتماعها َّ
كونَت قوةُ ،
ليس كالذي يكون مع الجماعة ،لذلك كُلما كانت ال ُّط ُرق أكثر كانت القوة أكثر.
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ِ
اإل ِ
ومِن َث َّم ُت ْط َل ُق الصح ُة على ِ
ُ
ُ
حيث ينفر ُد
تفر َد  -إِذا َت َعدَّ َد .وهذا
سناد ا َّلذي
يكون حسنًا لذاته  -لو َّ
الوصف.
............................................................................................

ٌ
ُ
حديث « َح َسن»؛ فهذا ينطبق
حيث ينفر ُد الوصف؛ أي « َح َسن» فإذا وصف أحد األئمة حديثًا فقال :هذا
عليه ما ذكر.
فإذا تعدد إسناد الحسن لذاته ،ووجد هنالك ما يقويه فيرتقي الى الصحيح لغيره.
ٌ
حديث «حس ٌن صحيح» ،أو غير ذلك من
الحسن ،فقد يقول العالم أحيانًا :هذا
وقد ال ينفرد وصف ُ
الحسن ،فقال المص ِّنف:
األوصاف مع وصف ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٌ
صحيح".
حديث حس ٌن
وغيره" :
ِّرمذي
كقول الت
واحد،
وصف
والحسن ،يف
الصحيح
فإِ ْن ُج ِمعا ،أي
ٌ
ِّ
ُ
ُ
............................................................................................

ٌ
حديث حسن» وكان
اشتُهر عن الرتمذي َر ِحمه اهلل يف كتابهُ « :سنن الرتمذي» أو «جامع الرتمذي» لفظ« :
أحيانًا يقول« :حديث صحيح» ،وأحيانًا يقول« :حديث غريب» ،وأحيانًا يقول« :حس ٌن صحيح»،
صحيح غريب»
حسن
صحيح غريب» ،وأحيانًا يقول« :
حسن غريب» ،وأحيانًا يقول« :
وأحيانًا يقول« :
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
هذه من ألفاظ الرتمذي َر ِحمه اهلل تعالى.
حسن صحيح»؟
فنحن قلنا أن الصحيح شيء ،والحسن شيء فماذا أراد الرتمذي بقوله« :
ٌ
وبالمناسبة؛ لفظ« :حسن صحيح» ليس مقصور ًا على الرتمذي ،بل جاء عمن هو فوق رتبة الرتمذي
كأحمد ،وكذلك جاء عن اإلمام البخاري يف جملة من أسئلة الرتمذي للبخاري ،وغيرهم ،رحم اهلل
الجميع.
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اجتمعت ِ
ِ
ِ
ِ
فيه ُش ُ
الص َّح ِة َأو َق ُص َر َعنْها ،وهذا َحيْ ُث
جتهد يف النَّاقِلِ :هل
الم
ْ
روط ِّ
فللت ََّر ُّدد الحاص ِل من ُ
بتلك الر ِ
واية.
َّفر ُد َ ِّ
َي ْحصل من ُه الت ُّ
قاصر ِ
ِ
الوصفين؛ َ
َ
ِ
الصحيح؛ ففي الجم ِع
عن
الح َس ُن
بين
استشكل
جواب َم ِن
ف هبذا
وع ِر َ
ُ
فقالَ :
الجمع َ
َ
ُ
ٌ
ِ
القصور و َن ْف ُي ُه.
إثبات لذلك
بين ا َلوص َف ْي ِن
ٌ
َ
............................................................................................

فهنالك صور ،والصورة األولى :أن يأتيك الحديث من طريق واحد فقط ،وأحد رواة هذا الحديث ُمرتدد
الحسن والصحة؛ هل هو خف يف الضبط ،أم هو تام الضبط؟ ،فهنالك تردد فيه لوجود كالمًا
فيه بين ُ
ألهل العلم فقد يحتمل األخذ به ،وقد يحتمل الرد ألسباب وقرائن.
فهذه هي الصورة االولى :أن يأيت الحديث من طريق واحد ،وهنالك احتمال الرتدد بين الصحة
والحسن ،فيقول« :حسن صحيح».
ِ
ِ
أن تردد أئمة الحديث يف ِ ِ ِ
بأحد الوصفين،
جتهد َأ ْن ال يصفه
للم
و ُم َح َّصل الجوابَ ُّ ّ :
حال ناقله ا ْقتَضى ُ
باعتبار وص ِف ِه عند قومٍ ،وغاي ُة ما ِ
فيقال ِ
ِ
فيه َأنَّه ُح ِذف من ُه
صحيح
وص ِف ِه عندَ قومٍ،
فيهَ :ح َس ٌن
ِ ْ
ٌ
باعتبار ْ
ُ
ف الع ِ
ألن ح َّق ُه َأ ْن َ
حرف الرت ُّد ِد؛ َّ
طف مِن الذي بعده.
حسن َأو
يقول" :
صحيح" ،وهذا كما ُح ِذ َ
ُ
ف َح ْر َ َ
ٌ
ٌ
............................................................................................

يعني أنه يقول« :حسن صحيح» بد ً
ال من قوله« :حسن أو صحيح».
قيل ِ
قيل ِ
صحيح؛ َّ
دون ما َ
صحيح" َ
وعلى هذا فما َ
ألن الجز َم أقوى مِن الرتدد ،وهذا حيث
فيه
حسن
فيه" :
ٌ
ٌ
ٌ
التفرد.
............................................................................................

َّفرد؛ يكون قولهم« :حسن صحيح» أقل ُرتبة من الذي قيل فيه« :صحيح».
يف هذه الصورة فقط وهي الت ُّ
أما يف غير ال َّت َف ُّرد ،قال:
ِ
َّفر ُد فإِ ُ
صحيح،
باعتبار إسنادين :أحدُ هما
الوص َف ْي ِن معًا على الحديث يكون
ٌ
طالق َ
وإال إِذا لم َي ْح ُص ِل الت ُّ
حسن.
واآلخر
ٌ
............................................................................................

فيكون للحديث إسنادان؛ اإلسناد األول« :صحيح» ،واإلسناد الثاين« :حسن» فيقول« :حسن صحيح».

83

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

قيل ِ
قيل ِ
صحيح" ْ
فوق ما َ
صحيح" َ
وعلى هذا فما َ
فقط -إذا كان فرد ًا -ألن كثرة الطرق
فيه" :
فيهَ " :ح َس ٌن
ٌ
ٌ
تقوي.
ِّ
............................................................................................

وكذلك قول المعلمي َر ِحمه اهلل يف« :اآلثار» :والصواب أهنا مثلها بل أعلى منها ،وهذا مثل قول
المصنف َر ِحمه اهلل يف هذه المسألة.
ُ
ِ
غير ٍ
ِ
الح َس ِن َأ ْن ُي ْر َوى مِن ِ
ِ
فكيف ُ
ذي َّ
األحاديث:
بعض
يقول يف
وجه؛
َ
بأن َش ْر َط َ
صرح التِّرم ُّ
فإن قيل :قد َّ
ريب ،ال ِ
نعر ُفه إِ َّ
ال مِن هذا الوجه"؟.
"
حسن َغ ٌ
ٌ
............................................................................................

ظاهر كالم الرتمذي َر ِحمه اهلل :أن الذي يقول فيه« :حسن» يريد به الحسن لغيره ،فكيف ُيجمع بين أنه
يريد الحسن لغيره وبين هذا التفسير الذي ذكرناه لقوله« :حسن صحيح» بأنه يأيت بإسنادين أحدهما
حسن والثاين صحيح؟ والجواب:
وهو ما ُ
يقول
عرف الحسن مطلقًا ،وإنما َع َّر َ
ف نوعًا خاصًا من ُه َو َق َع يف كتابِهُ ،
فالجواب :أن الرتمذي لم ُي ِّ
غير ٍ
ِ
حسن" ،مِن ِ
صفة ُأخرى؛.
فيه" :
ٌ
............................................................................................

عرف الحسن عمومًا ،فال يعني أنه ال يروي يف ُسننه الحسن لذاته:
عرف الحسن لغيره لكنه لم ُي ِّ
فالرتمذي َّ
وذلك َأ َّن ُه:

ِ
ِ
ُ
حسن".
األحاديث" :
بعض
يقول يف
ٌ

ويف ِ
صحيح".
بعضها" :
ٌ
ويف ِ
غريب".
بعضها" :
ٌ
ويف ِ
صحيح".
حسن
بعضها" :
ٌ
ٌ
ويف ِ
غريب".
حسن
بعضها" :
ٌ
ٌ
ويف ِ
غريب".
صحيح
بعضها" :
ٌ
ٌ
ويف ِ
غريب".
صحيح
حسن
بعضها" :
ٌ
ٌ
ٌ
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حيث قال يف ِ
ُ
األو ِل ْ
آخ ِر كتابِه :وما ُق ْلنا يف كتابِنا:
فقط ،وعبار ُته ُت ْر ِشدُ إِلى ذلك؛
وقع على َّ
وتعري ُفه إنما َ
ٍ
حديث ُي ْر َوى ،ال يكون راويه مت ََّهمًا ب َك ِذ ٍ
ٌ
ب،
حديث َح َس ٌن" ،فإِنَّما َأ َر ْدنا به ُح ْس َن إسناده عندنا :ك ُُّل
"
ٍ
و ُي ْر َوى مِن ِ
ٌ
ُ
حديث حس ٌن.
يكون شا ّذ ًا؛ فهو عندنا
نحو ذلك ،وال
غير وجه ُ
............................................................................................

ذكر ألفاظ الرتمذي َر ِحمه اهلل ،وعادة الرتمذي يف قوله« :غريب» أنه يريد بذلك الضعيف.
واذا قال« :حسن غريب» يريد بذلك ما قد حصل فيه َت َف ُّرد وكان حسنًا.
وقوله« :صحيح غريب» يريد بذلك ما قد حصل فيه تفرد وهو صحيح.
وقوله« :حسن صحيح غريب» يريد ما كان فيه تفرد وهو الوصف األول الذي ذكره المصنف َر ِحمه اهلل
يف تعريف« :حسن صحيح».
يقول ِ
فقطَ ،أ َّما ما ُ
حسن"ْ ،
ف ا َّلذي ُ
صحيح" ،أو" :حس ٌن
فيه" :حس ٌن
يقول فيه" :
ف هبذا َأ َّن ُه إِنَّما َع َّر َ
َف ُع ِر َ
ٌ
ٌ
يقول ِ
ِ
تعريفه ،كما لم ُي َع ِّر ْج على تعريف ما ُ
فيه:
غريب" ،فلم ُي َع ِّر ْج على
صحيح
حسن
غريب" ،أو" :
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ِ
ِ
تصر على
صحيح" ،فقط ،أو" :
"
ٌ
ٌ
غريب" ،فقط ،وكأنه ترك ذلك استغنا ًء ،ل ُش ْه َرته عندَ َأه ِل الف ِّن .وا ْق َ
ِ
يقول ِ
ِ
تعريف ما ُ
اصطالح جديدٌ ؛ ولذلك َق َّيدَ ه بقوله:
حسن" ،فقط؛ إِ َّما لغموضه ،وإ ّما ألنه
كتابه" :
فيه يف
ٌ
ٌ
ِ
عندنا ،ولم ِ
ينسبْه إِلى َ
الخ َّ
الحديث كما فعل َ
ِ
ابي.
ط
ل
ه
أ
ُّ
البحث فيها ،ولم يس ِفر وجه توجي ِههاِ ،
ِ
كثير مِن ِ
وهبذا الت ِ
ُ
يرادات التي َ
فلله الحمد على
طال
اإل
َّقرير
ُ
ْ ُ
ْ ُْ
يندفع ٌ
وع َّلم.
ما َأ ْل َهم َ
............................................................................................

ِ
وع َّلم؛ هكذا ينسب اإلنسان الفضل الى ربه ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى ،ومن اللطائف أن
فلله الحمد على ما َأ ْل َهم َ
ِ
المسافرين ،فإذا به
مسلمًا َرحمه اهلل لما ذكر حديثًا فخرجه من غير وجه يف صحيحه اظنه يف باب صالة ُ
يروي حديثًا أو أثر ًا ليس له عالقة بالباب ،فخرج عن يحيى بن أبي كثير قوله« :ال ُيستطاع العلم براحة
الجسد» ثم رجع وأكمل يف أحاديث الباب ،إشارة منه َر ِحمه اهلل الى أنه قد عانا فيما وصل إليه من ذلك،
فسبحان اهلل اإلنسان قد يكون يف عمل وجد معين فيستحضر فضل اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى ونعمته عليه،
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يسر ،ويستحضر ما ينبغي عليه من القيام بحق هذه النعمة من اهلل
ويستحضر ما ألهم ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى وما َّ
ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى عليه.

ِ
ِ
ِ
والح ِ
الصحيحِ
ممن لم َي ْذكر تلك
وزياد ُة
َ
راويهماَ ،أ ْيَّ :
لم َت َقع ُمناف َي ًة لرواية َم ْن ُهو َأ ْو َث ُق َّ
سن ،مقبولةٌَ ،ما ْ
الز ِ
يادة؛ َّ
الزيادةَ:
ألن ِّ
ِّ
ِ
ِ
َ
الحديث
رواية َمن لم َي ْذك ُْرها؛ فهذه ُت ْق َب ُل ُم ْطلقًا؛ ألنَّها يف ُح ْك ِم
وبين
تكون ال َتنافِ َي بينَها
 - 1إِ َّما َأ ْن
َ
ستقل الذي ِ ِ
الم ِّ
غيره.
ينفر ُد به ال ِّثق ُة وال يرويه عن شيخه ُ
ُ
ُ
َ
َّرجيح بينها وبي َن
بحيث َي ْلزم من قبولها ر ُّد الرواية األخرى؛ فهذه التي َي َق ُع الت
تكون ُمنافِيةً،
 - 2وإِ َّما َأ ْن
ُ
ُم ِ
وح.
الراجح و ُي َر ُّد
عارضها؛ َف ُي ْق َب ُل
المرج ُ
ُ
ُ
............................................................................................

انتقل َر ِحمه اهلل الى مسألة مهمة ،وهي من المسائل الشائكة يف علم ُمصطلح الحديث ويف ِعلله ،والتي
ك ُثر فيها الخوض ،خصوصًا يف هذا العصر ،وهي فيما يتعلق بـ «زيادة الثقة»؛ اذا زاد الثقة شيئًا لم يذكره
غيره م من شاركه يف الحديث ،فيذكر لفظًا أو جملة ،وغيره ممن روى الحديث لم يذكر تلك اللفظة أو
وفصل َر ِحمه اهلل تفصيالً بديعًا ُمختصر ًا أتى على المطلوب من ذلك والمقصود.
الجملةَّ ،
اذا كان الراوي يف ُرتبة« :تام الضبط» وهو راوي الصحيح ،أو كان من يروي الحديث يف ُرتبة« :خفيف
الضبط» ؛ فزيادهتما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منهما ممن لم يذكر تلك الزيادة ،فقد
يكون هنالك راو آخر اوثق منه ولم يذكر هذه الزيادة ،لكن اذا كان راوي الزيادة يف نفس رتبة من لم
يذكرها أو كان أعلى منه فتُقبل زيادته ،وذكر للزيادة صورتان:
الصورة األولى :أن ال ُتنايف رواية من لم يذكرها؛ فإذا جاءت إحدى الروايات بزيادة فيها تفسير و لكن ال
المستقل يف هذه
ُتعارض المعنى المذكور يف الحديث اآلخر ،فهذه الزيادة ُتعامل معاملة الحديث ُ
الصورة.
ُ
َ
بحيث َي ْلزم من قبولها ر ُّد الرواية األخرى؛ فهنا يقع الرتجيح ويؤخذ
تكون ُمنافِيةً،
الصورة الثانيةَ :أ ْن
بالراجح و ُيرتك المرجوح.
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والذي ُين َّبه عليه :كما ذكر المصنف َر ِحمه اهلل ،أن أهل الحديث ليست لهم طريقة ُم َّط ِردة دائمًا ،وكما
قلنا :يف علم الحديث ال يلزم دائما أن يكون :واحد زائد واحد يساوي اثنين ،فقد يكون واحد زائد واحد
يساوي تسعة ،أو ثمانية أو سبعة ،فال تجعل علم الحديث كمعادلة يلزم منها دائمًا أن تخرج بنفس
النتيجة يف جميع الحاالت والصور ،فال ُبد من النظر الى القرائن ،والروايات وال ُّط ُرق وتعددها ،كما جاء
عن ابن المديني َر ِحمه اهلل وغيره« :الحديث إذا لم ُتجمع ُط ُرق ُه لم يتبين خطأه».
خرج وصنف يف تخريج الحديث يقول مباشرة؛ هذه
تجد كثير ممن صنف يف الحديث ،وأحيانًا ممن َّ
زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة فيصحح الحديث مباشرة بإطالق!؛ وهذا اإلطالق خطأ على طريقة أهل
الحديث ،لذلك قال المصنف:
واش ُت ِهر َعن جم ٍع مِن الع ِ
الز ِ
القول ب َق ِ
ِ
يادة ُم ْطلقًا ،مِن ِ
ُ
طريق
غير تفصيلٍ ،وال َي َت َأ َّتى ذلك على
لماء
بول ِّ
ُ
ْ َ ْ
فة ال ِّث ِ
الشذو َذ بمخا َل ِ
َ
ذين يشت َِر َ
فسرون ُّ
أوثق
الصحيحِ َأ ْن ال
قة َمن هو ُ
طون يف َّ
ثين ا َّل َ
الم َحدِّ َ
ُ
ثم ُي ِّ
يكون شا ّذ ًاَّ ،
ُ
من ُه.
............................................................................................

فهم يفسرون الشاذ بأنه ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه ،ومنهم من يقول أن الشاذ هو ما خالف فيه
المقبول من هو أولى منه ،وهذا التعريف أولى.
فأنت تقول أن الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه طيب اذا زاد الثقة شيئًا ليس عند غيره ،وجاء
برواية تنايف رواية غيره ،وأنت تقول زيادة الثقة مقبولة ُمطلقًا فكيف يتأ َّتى ذلك على تعريف الشاذ؟
فهنالك تعارض فكأنك صححت الحديث الشاذ!.
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ِ
ِ
انتفاء ُّ ِ
باشتِ ِ
والعج ِ
اعتِرافِه ْ
الص ِ
حيح ،وكذا
راط
مع ْ
الشذوذ يف حدِّ الحديث َّ
منهمَ ،
ب م َّم ْن َأغفل ذلك ُ
َ َ ُ
الحسن!.
ِ
القطان ،وأحمدَ ِ
ُ
بن حنبلٍ،
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين :كعبد الرحمن بن مهدي ،ويحيى
ِ
َ ِ
َ
بن َم ٍ
ويحيى ِ
ٍ
ارقطني،
عين،
َّسائي ،والدَّ
ِّ
وعلي بن المديني ،وال ُبخار ّي ،وأبي ُز ْر َعة ،وأبي حاتم ،والن ِّ
ّ
ِ
ٍ
بالز ِ
إطالق ِ
ِ
ُ
الزيادة.
قبول
منهم
اعتبار ال َّترجيحِ فيما
وغيرهم،
يادة وغيرها ،وال ُي ْع َر ُ
ُ
يتعلق ِّ
ف عن أحد ُ
ُ
............................................................................................

فاإلطالق خطأ فقد يرتجح قبول الزيادة ،وقد يرتجح رد هذه الزيادة.
ِ ِ
ِ
إطالق ٍ
َص الشافعي ُّ
َ
ُ
كثير مِن َّ
يدل على غير
القول
الشافع َّي ِة
ب مِن ذلك
مع َأ َّن ن َّ
بقبول زيادة ال ِّثقةَ ،
و َأ ْع َج ُ
ِّ
الضب ِ
َ
ذلك ،فإنه قال -يف أثناء كالمه على ما َي ْع َت َب ُر ِبه ُ
ويكون إذا َش ِر َك َأحد ًا
ط ما ن َُّص ُه:-
الراوي يف َّ ْ
حال َّ
مِن الح َّف ِ
كان يف ذلك ٌ
نقص َ
اظ لم يخال ِ ْفهْ ،
صح ِة َم ْخ َر ِج حديثِ ِه ،ومتى
دليل على َّ
فإن خا َل َف ُه َف ُو ِجد حدي ُثه َأ َ
ُ
ف ُ ِ
ضر ذلك
ف ما َو
أض ّر ذلك بحديثه ،انتهى كالمه .و ُمقتَضا ُه َأ َّن ُه إِذا َخا َل َ
خا َل َ
صفت َ
ُ
فوجد حدي ُث ُه َأ ْز َيدَ َأ َّ
بحديثِه.
ُ
َ
َّ
حديث
يكون
يلز ُم َقبو ُلها ُم ْطلقًا ،وإِنَّما ُتق َب ُل من الحفاظ ،فإِ َّن ُه ا ْع َت َب َر َأ ْن
فدل على َأ َّن زياد َة ال َعدْ ِل عندَ ه ال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هذا المخال ِ ِ
َ
الراوي مِن
وج َع َل
ف
الحديث دليالً
الح ّفاظَ ،
أنقص من حديث َم ْن َخالفه م َن ُ
َ
نقصان هذا َّ
ُ
فدخلت ِ
ِ
كانت
الزيادةُ؛ فلو
وج َع َل ما َعدا ذلك ُم ِض ّر ًا بحديثِه؛
ْ
فيه ِّ
ْ
على صحته؛ ألنه َيدُ ُّل على َت َح ِّريهَ ،
ِ
عندَ ه مقبول ًة م ْطلقًا لم تكن ِ
بحديث صاحبها.
مض ّر ًة
ْ
ُ
............................................................................................

فرد على من قال بقبول زيادة الثقة ُمطلقًا من الشافعية بكالم الشافعي َر ِحمه اهلل ،ومعنى ما جاء عن
الشافعي َر ِحمه اهلل؛ أنه اذا شارك راو من الرواة حافظًا من الحفاظ فروى الحديث كما رواه الحافظ إال
أنه أنقص منه شيئًا يسير ًا ،فهذا دليل على صحة هذه الرواية ألنه لم يخالف ولم يزد شيئًا وإنما أنقص،
فعند الحافظ زيادة لم يذكرها الراوي اآلخر ،فيكون حديث هذا الراوي الى هذا الحد صحيحًا ،ويكون
حديث الحافظ الذي فيه الزيادة حديثًا تامًا صحيحًا ،أما إذا زاد على ما جاء يف رواية الحافظ فإن ذلك
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يضره ،ومعنى ذلك ومقتضاه :أنه اذا خالفه وزاد على الحافظ ما ليس عنده فال ُتقبل زيادته ،وهذا مفهوم
المخالفة ،فإذا أنقص ال يضره ،وإذا زاد فإنه يضره .واهلل أعلم.
الح َّفاظ ،ثق ٌة
وهنا مسألة مهمة :زيادة الثقة التي يصلح أن يقال فيها أهنا مقبولة؛ اذا كانت زيادة حافظ من ُ
الح َّفاظ.
ثبت ،ممن على شأنه يف الرواية كأحمد والبخاري وأضراهبم من األئمة ُ
ف مِ ْن
وهنا أشير الى مسألة يف ذلك؛ يقول اإلمام مسلم َر ِحمه اهلل يفُ « :مقدمة صحيحه»َ :وا َّل ِذي َن ْع ِر ُ
ث مِن ا ْلح ِد ِ
ِ
َم ْذ َهبِ ِه ْم – أي مذهب أهل الحديث -فِي َق ُب ِ
يث َأ ْن َي ُك َ
ون َقدْ َش َار َك
ول َما َي َت َف َّر ُد بِه ا ْل ُم َحدِّ ُ َ َ

ات مِن َأ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم وا ْل ِح ْف ِ
ال ِّث َق ِ
ظ فِي َب ْع ِ
ض َما َر َو ْواَ ،و َأ ْم َع َن فِي َذل ِ َك َع َلى ا ْل ُم َوا َف َق ِة َل ُه ْم-،وهذا ضابط
َ
ْ
ُمهمَ -فإِ َذا ُو ِجدَ ك ََذلِ َكُ ،ث َّم َزا َد َب ْعدَ َذل ِ َك َش ْي ًئا َل ْي َس ِعنْدَ َأ ْص َحابِ ِه ُقبِ َل ْت ِز َيا َد ُت ُه.

الحفاظ فيما
الحفاظ ،وهو على الدوام األصل فيه موافقة ُ
يعني رجل يروي ورواياته موافقة لروايات ُ
يروونه ،فهو مثلهم ويقارهبم يف ذلك ،فمثل هذا اذا زاد شيئًا ليس عند أصحابه ُقبلت زيادته ،فيتلخص
من ذلك؛ أن الرواية التي فيها زيادة إما أن تنايف غيرها ،أو ال ُتنايف غيرها ،فإن كانت ُتنايف غيرها نذهب
الى الرتجيح ،فننظر أي الروايات أضبط فنأخذ هبا ،أو أي الروايات احتفت بقرائن ُمرجحة كأن يكون
هنالك من يعضده على تلك الرواية بخالف غيره.
المستقل ،على أن
وأما اذا لم يوجد تنايف بين الروايتين؛ عوملت الرواية التي فيها الزيادة معاملة الحديث ُ
يكون راوي الزيادة ممن ُيحتمل تفرده هبذه الزيادة ،أما اذا كان ممن ال ُيحتمل تفرده فزيادته ُترد وال
المستقل.
ُتعامل معاملة الحديث ُ
كثرة ٍ
ضبطَ ،أو ِ
ٍ
عدد ،أو غير ذلك من وجوه الرتجيحات ،فالر ِ
اج ُح ُ
يقال ل ُه:
بأرجح من ُه :ل ِ َم ِزيد
فإن خولف
ْ
َ
َّ
الم ْح ُ
فوظ".
" َ
المرجوحُ ،ي ُ
قال ل ُهَّ " :
الشا ُّذ".
ومقابِ ُل ُه ،وهو
ُ
............................................................................................

المصنف َر ِحمه اهلل على ما يتعلق بالزيادة يف الحديث اذا زادها الثقة ،وما يتعلق بوجوه
وقد سبق كالم ُ
الرتجيح يف ذلك ،وزاد هنا مسألة ُأ ْخرى تتعلق بالرتجيح يف هذا الباب.
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فالمصنف َر ِحمه اهلل كان يتكلم عن مخالفة الثقة لغيره من الثقات ،وذكر صور وقرائن للرتجيح ،ثم أشار
هنا الى مسألة وصورة من صور مخالفة الثقة لغيره من الثقات؛ فاذا خالف الثقة من هو أتم ضبطًا
وأحفظ منه ،أو خالف عدد ًا كأن يخالف خمسة أو سبعة ،أو غير ذلك من وجوه الرتجيحات ،فمثالً؛ أن
يروي صاحب القصة رواية ،ويخالفه يف روايتها راو لم يشهد القصة ،فتُقدَّ م رواية صاحب القصة ألنه
أدرى هبا .ووجوه الرتجيح ُك ُثر.
فالر ِ
المرجوحُ ،ي ُ
الم ْح ُ
اج ُح ُ
قال ل ُهَّ « :
وعرف الشاذ فقال« :ما روا ُه
فوظ» ،ومقابِ ُل ُه ،وهو
ُ
الشا ُّذ»َّ ،
يقال ل ُهَ « :
َّ
الم ْق ُ
بول ُمخالِفًا ل ِ َم ْن ُهو َأولى مِن ُه»:
شرح هذا التعريف فيما يلي -:
ُ
المقبول :المراد بالمقبول هنا؛ هو من ُتقبل روايته ،أي من كان حديثه صحيحًا أو من كان حديث
ما روا ُه
ف ضبطه.
حسنًا .أي تام الضبط ،ومن َخ َّ
يتفرد.
وليس المقبول هنا هو الذي ُيذكر يف باب الجرح والتعديل أنه ُيقبل حديثه إذا لم َّ
مخالفًا :فهنالك مخالفة بين هذا المقبول وبين غيره.
لمن هو أولى منه :واختار لفظ« :أولى» العتبار وجوه الرتجيحات؛ فأحيانًا قد يكون المقبول هنا ثقة،
خف ضبطه ونرد حديث الثقة بسبب وجود
خف ضبطه ومع ذلك نقبل حديث من َّ
وقد يخالف الثقة من َّ
مرجحات ،مثال ذلك؛ أن يكون من خف ضبطه قد وافقه مجموعة من الرواة وكلهم ممن خف ضبطه،
ِّ
فتُرجح رواية الكثرة ألهنا قرينة تدل على أهنم أصابوا وأخطأ ،فإن األصل عدم تواطؤهم على هذه
الرواية ،فكيف مثالً ترى عشرة يروون نفس الحديث ويخالفهم آخر فيروي شيئًا آخر ،فحتى لو كان
فيهم نوع ضعف وال نقول ضعف تام ألن هذا فيه تفصيل وسيأيت يف موضعه إن شاء اهلل ،فهنالك
ُمرجحات ُك ُثر.
فهي ليست معادلة ثاب تة يف جميع الصور ،فقد تختلف من حال الى حال بحسب القرائن التي تحتف هبذه
الروايات.
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وهنا مسائل:
الشاذ يرويه مقبول الرواية سواء كان فرد ًا أو جماعة؛ فقد يكون المقبول أكثر من واحد.
المخالف للمقبول كذلك قد يكون فرد ًا وقد يكون جماعة.
ُ
الرتجيح يكون بحسب القرائن ال ُمرجحة؛ لتعرف أن هذا هو المحفوظ ،وهذا هو الشاذ ،فالحديث
الصحيح هو المحفوظ ،والذي يخالفه ُيسمى شاذ ًا واألصل أن لفظ المحفوظ ُيطلق اذا كان هنالك
حديث شاذ يخالفه.
المنكر ،والذي
المنكر ،وسيأيت الكالم على ُ
قد تجد يف كالم أهل العلم اطالق لفظ الشاذ ويريدون به ُ
المصنف َر ِحمه اهلل ،وقد نبهنا سابقًا أنك قد تجد أحيانًا استعمال
استقر عليه االصطالح هو ما ذكره ُ
بعض المصطلحات يف غير ما هو متعارف عليه فيما استقر عليه االصطالح ،فهذا ال يعني الخطأ ،لكن قد
ُيستعمل ذلك من جهة اللغة ،وقد يستعمل من جهة أن يكون اصطالحًا استعمله أحد أهل العلم لنفسه،
لكن الذي استقر عليه االصطالح هو ما ذكره المصنف َر ِحمه اهلل.
الشاذ هو من جنس األحاديث الضعيفة.
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ِ
طريق ِ
ابن ُع َي ْينَةَ ،عن َع ْمرو بن دينار ،عن
ماجة ،مِن
والنسائي،
مثال ذلك :ما رواه الرتمذي،
وابن َ
ُ
ّ
َع ْو َس َجةَ ،عن ابن عباس" :أن رجالً ُت ُو ِّفي على عهد النبي صلى اهلل عليه وس َّل َم ،ولم َيدَ ْع ِ
وارثًا إِ َّ
مولى
ال
ً
َ
هو أعتقه  ،" ...الحديث ،وتابع ابن ُعيينَ َة على وصلِ ِه ابن جريجٍ وغيره ،وخال َفهم حماد بن ٍ
زيد؛ فروا ُه
ُ ُ
ُ
ُُ
َ ْ
َ َ َ َْ
ُ ُ َْ
ٍ
َع ْن َع ْمرو ِ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
حديث ا ْب ِن ُع َي ْينَ َة".
المحفوظ
حاتم" :
عباس .قال أبو
ابن
بن
دينارَ ،عن عوسجةَ .ولم َي ْذكر َ
انتهى.
العدالة َّ ِ
ِ
فحماد بن ٍ
ٍ
أكثر عدد ًا من ُه.
ومع ذلكَ ،ر َّج َح أبو
زيد مِن َأه ِل
والضبطَ ،
ُ ُ
حاتم رواي َة َم ْن هم ُ
ِ
ِ ِ
ِ
الشا َّذ :ما روا ُه الم ْق ُ
التقرير َأ َّن َّ
الم ْعت ََمدُ يف تعريف
ف مِن هذا
وع ِر َ
ُ
بول ُمخالفًا ل َم ْن ُهو َأولى من ُه ،وهذا ُهو ُ
بحس ِ
ب االصطالح.
الشاذَ ،
............................................................................................

اهلل
فالحديث موصول ،ألنه عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي َص َّلى ُ
ِ
ِ
ابن ُج َر ْيجٍ
وغير ُه؛ فهؤالء الرواة كلهم ثقات وهم يروون
ابن ُع َي ْينَ َة على َو ْصلِه ُ
َع َل ْيه َو َس َّلم .وتا َب َع َ
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وخالفهم حماد بن زيد فلم يذكر ابن عباس،
الحديث عن ابن عباس عن النبي َص َّلى ُ
وحماد بن زيد ثقة أيضًا ،وال شك أن ابن عيينة أعلى ُرتبة من حماد بن زيد ،فحماد بن زيد مقبول وقد
خالف من هو أولى منه من جهة الحفظ والضبط ومن جهة العدد فصار ذلك سببًا لرتجيح رواية ابن
عيينة وابن جريج ومن معه على رواية حماد بن زيد.
َّفرد.
ومن أهل العلم من ُيطلق لفظ الشاذ ويريد به الت ُّ
ِ
بالرد أو النكارة أو
َّفرد َّ
ويقول ابن الصالح َرحمه اهلل يف« :علوم الحديث» :وإطالق الحكم على الت ُّ
الشذوذ موجود يف كالم ٍ
كثير من أهل الحديث.
َّفرد
َّفرد أو النكارة ويراد به هذا الت ُّ
َّفرد فيه تفصيل ،فقد ُيطلق الشذوذ على الت ُّ
ومر معنا أن الكالم على الت ُّ
إشارة الى وجود من خالفه يف رواية هذا الحديث.
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الضع ِ
ِ
ف؛ فالر ِ
اج ُح ُي ُ
ْ
روف" ،ومقاب ُل ُه يقال له" :المن َكر".
الم ْع ُ
مع َّ ْ
وإن و َق َعت المخالفة َ
قال ل ُهَ " :
َّ
............................................................................................

فالذي مر سابقًا هو المحفوظ ويقابله الشاذ ،وهنا ذكر المعروف وما ُيقابله وهو المنكر ،والفرق بين
المعروف والمنكر؛ هو فيمن يروي هذه األحاديث ،فإن وقعت المخالفة مع الضعف ،وهذا ضابط مهم،
فالراجح يقال له المعروف ،و ُمقابله ُيقال له المنكر.
فالمنكر :هو ما رواه المردود مخالفًا من هو أولى منه .والمردود هو الذي ُتر ُّد روايته وال ُتقبل.
ٍ
طريق
ومما ُيذكر هنا :أن المنكر يكون من رواية مردود سواء كان فرد ًا أو جماعة ،فقد يأيت الحديث من
فيه راو ضعيف جد ًا ،ويأيت نفس الحديث من رواية آخر وهو أيضًا ضعيف جد ًا ،وثالث ورابع وهم
يخالفون رواية الثقة فنُقدم رواية الثقة ونرد رواية هؤالء الضعفاء ولو كانوا أربعة فهنا ال تنفعهم الكثرة،
وكذلك أيضًا قد يخالف غير واحد من الكذابين أو المتهمين رواية من خف ضبطه فنقبل رواية من خف
تفرد ونرد رواية الكذابين والمتهمين وال تنفعهم كثرهتم.
ضبطه وإن َّ
والمخالف للمردود قد يكون فرد ًا أو جماعة.
ُ
وحكم المنكر؛ أنه ضعيف.
ُ

الزي ِ
ِ
بن َحبِ ٍ
يب -وهو َأخو َحم َز َة ِ
بن َحبِ ٍ
ب ِ
طريق ُح َب ِّي ِ
ٍ
ات الم ْقرئ -عن
حاتم مِن
ابن َأبي
مثا ُله :ما روا ُه ُ
يب َّ َّ
بن حري ٍ
ث عن ِ
ابن ع َّب ٍ
اهلل عليه وسلم َ
َ
قال:
َأبي
إسحاق َعن ال َع ْي َزار ِ ُ َ ْ
اس رضي اهلل عنهما عن النبي ص َّلى ُ

الضيف َد َخ َل الجنَّ َة".
وصام ،و َق َرى
وح َّج،
َ
الصالةَ ،وآتى َّ
الزكاةََ ،
قام َّ
َ
" َمن َأ َ
قال َأبو حاتم :هو منكر؛ ألَ َّن غيره مِن ال ِّث ِ
َ
َ
إسحاق موقوفًا وهو المعروف.
قات روا ُه عن أبي
َ
ٌ
............................................................................................

فح َب ِّيب ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،ولكن غيره
ُ
بن َحبِيب ضعيف وقد روى هذا الحديث مرفوعًا الى النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َعن ُْهما؛ فحبيب بن حبيب على ضعفه
من الثقات يروون هذا الحديث موقوفًا على ابن عباس َرضي ُ
قد خالف غيره من الثقات فكان ما رواه ُح َب ِّيب ِ
بن َحبِيب منكر ًا ،وما جاء عن الثقات هو المعروف.
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ِ ِ
ألن بينَهما ِ
ٍ
ِ
والمن َْك ِر ُعمومًا ُ
بين َّ
المخال َف ِة،
وع ِر َ
ُ
ْ
وخصوصًا من وجه؛ َّ ُ
ف هبذا َأ َّن َ
اجتماعًا يف ْاشتراط ُ
الشا ِّذ ُ
ٍ
وافرتاقًا يف أن الشا َّذ رواي ُة ٍ
َ
واهلل
ثقةَ ،أ ْو َصدُ ْو ٍق،
والمنكر رواي ُة ضعيف .وقد َغ َف َل َم ْن َس ّوى بين َُهماُ ،
تعالى أعلم.
............................................................................................

ٍ
ِ
والمن َْك ِر ُعمومًا ُ
بين َّ
المراد من ذلك أهنما يجتمعان يف شيء ويفرتقان يف
َ
وخصوصًا من وجه؛ ُ
الشا ِّذ ُ
ِ
المنكر توجد مخالفة ،ويف
شيء آخر ،فهما يجتمعان من جهة أن يف كال النوعين توجد مخالفة ،ففي ُ
المنكر فيرويه مردود الرواية.
الشاذ توجد مخالفة ،ويفرتقان من جهة أن الشاذ يرويه مقبول الرواية ،أما ُ
والمتَّهم ،والكذاب؛ أي كل من ُتر ُّد روايت ُه.
والمردود هو الضعيف ،والضعيف جد ًا ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
غير ُه فهو المتابِع بكسر
َوما تقدَّ م ذكْره من ال َف ْرد النِّسبي ،إِ ْن ُوجد -بعدَ َظ ِّن كونه َف ْرد ًا -قد وا َف َق ُه ُ
الموحدة.
َّ
مراتب:
والمتا َب َع ُة على
َ

للراوي ن ْف ِس ِه ِ
فهي التَّا َّمةُ.
 إِ ْن َح َص َل ْت َِّ
ِ
لشيخ ِه َف َم ْن فو َق ُه ِ
القاصرةُ.
فه َي
 وإِ ْن َح َص َل ْتو ُيستفاد منها التقويةُ.
سول اهللِ
ك ،عن ِ
الشافعي يف "األم" ،عن مال ِ ٍ
ِ
ٍ
دينار ،عن ِ
عبد اهللِ ِ
ابن عمرَ ،أ َّن َر َ
بن
ِّ
مثال المتابعة :ما روا ُه َّ ُّ
ِ
ِ
ص َّلى اهلل ِ
روا ِ
اله َ
عليه وس َّل َم َ
الل ،وال ُت ْفطِ ُروا ح َّتى َت َر ْوه،
قال" :
الشهر ت ْس ٌع وعشرون ،فال َتصوموا حتَّى َت ُ
ُ
ُ
فإن ُغم عليكم ف َأك ِْملوا ِ
العدَّ َة ثالثين".
ْ َّ
تفر َد ِبه عن مال ِ ٍك ،فعدَّ ْو ُه يف غرائِبِه؛ ألن أصحاب مالك
فهذا الحديث ،هبذا اللفظ ،ظن قوم أن الشافعي َّ
ِ
ِ
وجدْ نا َّ
افعي متابِعًا ،وهو عبدُ اهللِ ب ُن
رووه عنه هبذا اإلسناد بلفظ" :فإن ُغ َّم ع َل ْي ُكم فا ْقدُ ُروا له" .لك ْن َ
للش َّ
خرج ُه ال ُب َخ ِ
ار ّي عن ُه ،عن مالك ،وهذه متا َب َع ٌة تامة.
َم ْس َل َم َة ال َق ْعنَبِ ُّي ،كذلك َأ َ
............................................................................................

ورجحانًا ،أو تزيده قوة الى ما فيه من القوة ،أو
ذكرنا أن الحديث قد تكون له قرائن تقويه ،فتزيده قوة ُ
يكون فيه شيء من الضعف ف ُيجرب هذا الضعف فيرتقي من الضعف الى القبول ،وهذا يكون بقرائن ،ومن
ِ
تابعات َّ
والشواهد.
الم
ُ
تلكم القرائنُ :
المصنف عن المتابعات؛
وهنا يتكلم ُ
المتابعة والشاهد؛
وهنا مسألة :الفرق بين ُ
ال ُمتابعة :تكون من رواية نفس الصحابي.
والشاهد :يكون من رواية صحابي آخر.
فهذا ضابط مهم انتبه له.
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الشافعي يف «األم» فالشافعي ر ِحمه اهلل روى هذا الحديث عن مال ِ ٍ
مثل له ر ِ
َّ
ك بلفظ:
ه
روا
بما
اهلل
مه
ح
ُ
َ
ِّ
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
« ْ
تفرد هبذا اللفظ عن
فإن ُغ َّم عليكم َفأكْملوا العدَّ َة ثالثين» فظن بعض أهل العلم أن الشافعي َرحمه اهلل َّ
مالك ،ألن هنالك من أصحاب مالك من روى هذا الحديث بلفظ« :فإن ُغ َّم ع َل ْي ُكم فا ْقدُ ُروا له» فاللفظ
ك ،لكن عند التفتيش وجد هنالك غير الشافعي وهو عبدُ ِ
مختلف ،فقالوا أن الشافعي تفرد ِبه عن مالِ ٍ
اهلل
َّ َ
ُ
بن َم ْس َل َم َة ال َق ْعنَبِي ،وهو من تالميذ مالك ويروي هذا الحديث عن مالك بلفظْ « :
فإن ُغ َّم عليكم َفأك ِْملوا
ُ
ُّ
ِ
العدَّ َة ثالثين».
فالمتابعة  :أن يروي الراوي شيئًا ويوجد راو آخر يروي عنه هذه الرواية من طريق نفس الصحابي بنفس
ِ
ِ
كانت تام ًة أم ِ
قاصرة -على
المتَا َب َعة -سوا ٌء ْ َّ ْ
صار يف هذه ُ
اللفظ أو أحيانًا حتى بالمعنى ،لذلك قال :وال ا ْقت َ
ال َّل ْف ِ
ظ؛ بمعنى أن تكون بمعنى مقارب ألنه قال :بل لو جاءت بالمعنى كفى.
ك ،عن ِ
فعرفنا من ذلك اآلن أن الراوي قد يروي عن شيخه شيئًا؛ كالشافعي عن مال ِ ٍ
ٍ
عبد اهللِ ِ
دينار،
بن
عن ِ
ابن عمر .فهذه رواية اآلن ،فننظر هل وافق
الشافعي يف روايته عن مالك أحد أو ال؟ وهنا وافقه عبدُ
َّ
اهللِ بن مس َلم َة ال َقعنَبِي ،فيصلح أن تقول عبدُ اهللِ
بن َم ْس َل َم َة ال َق ْعنَبِ
عي يف روايته عن مالك،
الشاف
تابع
ي
ُ
ُ َ ْ َ
َّ
ُّ
ْ ُّ
الهما ُمتابع ،فلو كنت تتكلم
ويصلح أن تقول أن الشافعي تابع عبد اهلل بن َم ْس َل َم َة يف روايته عن مالك ،فكِ ُ
عن رواية عبد اهللِ بن َم ْس َل َم َة ال َق ْعنَبِ ُّي تقول تابعه الشافعي ،وإن كنت تتكلم عن رواية الشافعي تقول :تابعه
عبد اهللِ بن َم ْس َل َم َة ال َق ْعنَبِ ُّي.
الهما يروي عن شيخ واحد؛ فتُسمى هذه
والمتا َبع يف الرواية عن الشيخ بحيث أن كِ ُ
المتابِ ُع ُ
اذا اشرتكا ُ
للراوي ن ْف ِس ِه ِ
الهما يروي عن نفس
فهي التَّا َّم ُة» أي كِ ُ
المصنف« :إِ ْن َح َص َل ْت َّ
متابعة تا َّمة وهذا معنى قول ُ
الشيخ.
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بن مح ٍ
ِ
ووجدْ نا لهَ ،أيضًا ،متابع ًة ِ
عاصم ِ
قاص َر ًة يف صحيحِ ِ
ِ
مد ،عن أبيه -محمد بن
رواية
يم َة مِن
ََ
َ َ
ُ
ابن ُخ َز َ
ِ
ِ
زيد -عن جدِّ ِه ِ
ٍ
رواية ُع َب ْيد اهللِ ِ
عبد اهللِ ِ
بن ُع َمر،
بلفظ" :ف َأكْ ِملوا ثالثين" ،ويف صحيح مسلم مِن
مر،
بن ُع َ
ِ
عن نافعٍ ،عن ِ
ثالثين".
بلفظ" :فا ْقدُ ُروا
مر،
َ
ابن ُع َ
قاصرة -على ال َّل ْف ِ
ِ
كانت تام ًة أم ِ
ظ ،بل لو جاءت بالمعنى كفى ،لكنَّها
المتَا َب َع ِة -سوا ٌء
ْ َّ ْ
صار يف هذه ُ
وال ا ْقت َ
ِ
مختص ٌة بكونِها مِ
حابي.
الص
ذلك
رواية
ن
َّ
ِّ
............................................................................................

فالمتابعة التامة :أن يوافق الراوي يف الرواية عن الشيخ.
ُ
المتابعة القاصرة :وهي أن يوافق الشيخ أو من فوقه.
وهنا الكالم عن ُ
ِ
المتابعة التامة؛ يف رواية الشافعي عن مالك كان صحابي الحديث هو
ُث َّم َم َّث َل لها َرحمه اهلل :ففي مثال ُ
عبد اهلل بن عمر ،ويف رواية عبد اهللِ بن َم ْس َل َم َة ال َق ْعنَبِ ُّي عن مالك كان صحابي الحديث عبد اهلل بن عمر،
ِ
اهلل َعن ُْهما .والراوي قد
ويف هذا المثال الذي معنا أيضًا صحابي الحديث هو عبد اهلل بن عمر َرضي ُ
يوافقه يف الرواية راو يف طبقته ،وقد تحصل الموافقة لشيخه ،وقد تحصل الموافقة لشيخ شيخه  ...الى
التابعي ،فالشافعي روى الحديث عن مالك ،عن عبد اهلل بن دينار ،وعاصم بن محمد روى الحديث عن
أبيه محمد بن زيد ،فشرتك عبد اهلل بن دينار مع محمد بن زيد ،فإذا نظرت باعتبار الشافعي الى الرواية
التي عند ابن خزيمة فهي متابعة قاصرة ألهنا موافقة لمن هو يف طبقة الشيخ أو شيخ الشيخ ،وإذا نظرت
فهما يف طبقة واحدة فتكون متابعة تامة ،وهو اصطالح عند
باعتبار الشافعي الى رواية عبد اهلل بن مسلمة ُ
أهل العلم ،ففهمنا من ذلك:
أن المتابعة تكون يف الرواية عن نفس الصحابي.
المتابعة قد تكون تامة أو قاصرة.
المتابعة التامة :هي موافقة الراوي يف الرواية عن نفس الشيخ.
المتابعة القاصرة :هي موافقة لشيخ الراوي أو من فوقه.
وال يلزم أن تكون بنفس اللفظ بل قد تكون بالمعنى.
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آخر ي ْشبهه يف ال َّل ِ
ِ
وإن و ِجدَ متْن يروى مِ
فظ والمعنىَ ،أو يف المعنى ْ
فهو
حديث
ن
فقط؛ ُ
َ ٌ ُْ َ
ْ ُ
صحابي َ َ َ َ ُ ُ
ٍّ
الش ِ
" َّ
اهدُ ".
............................................................................................

والمتابعة والشاهد بينهما عموم وخصوص ،فيتَّفقان يف نفس
انتقل الى الشاهد وأشرنا إليه والى معناهُ ،
الرواية سواء بنفس اللفظ أو بالمعنى ،ويختلفان يف صحابي الحديث؛ فالحديث نفسه لكن هذا يرويه
صحابي وهذا يرويه صحابي آخر فهذا ُيسمى شاهد ًا.
ِ
ِ
الحديث ا َّ
رواية محمد بن ُحنَين ،عن ابن عباس ،عن النبي
َّسائي مِن
ن
ال
ه
روا
ما
:
ه
منا
ذي
ل
ومثا ُله يف
قدَّ
ُ
ُ
ُّ
ابن ُعمر سواء ،فهذا بال َّل ِ
ِ
بن ٍ
دينار ِ
حديث عبد اهللِ ِ
فذك ََر َ
صلى اهلل عليه وس َّل َم َ
فظ.
مثل
عن ِ َ َ ٌ
............................................................................................

ِ
ِ
اهلل َعن ُْهما ،فهو
اهلل َعن ُْهما وهو بنفس لفظ حديث ابن عمر َرضي ُ
فجاء الحديث عن ابن عباس َرضي ُ

بنفس اللفظ ولكن يرويه صحابي آخر.
ِ
بن ٍ
ِ
بالم ْعنى فهو ما روا ُه ال ُب َخ ِ
محم ِد ِ
بلفظ" :فإن ُغ ِّم َي عليكم
زياد ،عن َأبي ُهريرةَ،
رواية
ار ّي مِن
َّ
و َأ َّما َ
َف َأك ِْم ُلوا ِعدَّ َة ش ْع َ
بان ثالثين".
............................................................................................

وهنا جاء الحديث عن صحابي آخر وليس بنفس اللفظ ولكن بنفس المعنى ،فهو حديث واحد ،ولكن
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهما ،وجاء عن أبي هريرة
اهلل َعن ُْهما بنفس لفظ حديث ابن عمر َرضي ُ
جاء عن ابن عباس َرضي ُ
ِ
اهلل َعنْ ُه بلفظ ُمقارب بنفس المعنى.
َرضي ُ
ِ
فظ ،سواء َ ِ
وخص قوم المتابع َة بما حص َل بال َّل ِ
َ
حصل
حابي َأم ال ،والشاهدَ بما
كان من رواية ذلك َّ
َ َ
َ َّ
ٌ
ٌ
الص ِّ
بالمعنى كذلك.
َ
............................................................................................

وهنا نبَّه على مسألة :أن هنالك من أهل العلم من ُيطلق لفظ :المتابعة؛ اذا كانت الروايتين بنفس اللفظ.
سما ُه شاهد ًا ،فهذا عند بعض أهل العلم لكن ما استقر عليه
اما اذا اختلف اللفظ وكانت الرواية بالمعنى؛ َّ
االصطالح هو ما ذكرناه أعاله واهلل أعلم.
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وبالعكس ،واألمر ِ
ِ
ِ
فيه ٌ
سهل.
الشاهد،
وقد ُت ْط َل ُق المتابع ُة على
ُ
............................................................................................

ولذلك ُيقال« :ال ُمشاحة يف االصطالح» ولذلك تجد بعض العلماء من يستعمل لفظ المتابعة يف الشاهد،
وهنالك من يستعمل لفظ الشاهد يف المتابعة وهذا ال ضير فيه ،ألن المسألة اصطالحية.
ِ
ِ
الحديث الذي ُي َظ ُّن َأنَّه َف ْر ٌد؛ ل ُي ْع َل َم :هل
والمسانيد ،واألَ ْج َز ِاء ،لذلك
واعلم َأ َّن َت َت ُّب َع ال ُط ُر ِق :مِن الجوامعِ،
ْ
االعتبار".
ل ُه متابِ ٌع َأم ال؟ ُهو "
ُ
............................................................................................

ٍ
ِ
لحديث الذي ُي َظ ُّن َأنَّه
والمسانيد ،واألَ ْج َز ِاء،
فعرف االعتبار؛ فاالعتبار هو َت َت ُّب َع ال ُط ُر ِق :مِن الجوامعِ،
َّ
َف ْر ٌد.
تابع أم ال ،فهذا
ل ُي ْع َل َم :هل ل ُه متابِ ٌع َأم ال؟؛ فهذا هو الغرض من االعتبار ،أي ألجل أن تعلم هل له ُم ٌ
ُيعرف باالعتبار.

ِ
وقول ابن الصالح :معرفة االعتبار والمتابعات والشواهد قد ي ِ
ُ
وليس كذلك،
وهم أن
لهماَ ،
يم ُ
ُ
االعتبار َقس ٌ
َ

التوص ِل إِلي ِهما.
بل ُهو هيئ ُة
ُّ
............................................................................................

ٍ
سياق واحد  ،إلن المتابعات و الشواهد ال تتم إال بوجود
جعل االعتبار و المتابعات و الشواهد يف

اإلعتبار.
ِ
ميع ما تقدَّ َم مِن أقسام المق ِ
ِ
باعتبار مراتبه عند المعارضة ،واهلل أعلم.
تقسيم ِه
بول َت ْح ُص ُل فائد ُة
وج ُ
َ
............................................................................................

والمقبول هنا هو ُمقابل المردود؛ فالمقبول أي الذي ُي ُ
قبل من الحديث.
فتأيت فائدة هذا التقسيم الى مراتب عند وجود التعارض بين الروايات ،ألنه من جهة العمل؛ المتواتر،
واآلحاد ،والصحيح بقسميه لذاته ولغيره ،والحسن بقسميه لذاته ولغيره هذا كله ُيعمل به ،فعند وجود
التعارض يفيدك هذا التقسيم يف الرتجيح.

99

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

إن سلِم مِن المعار َض ِةَ ،أي :لم ِ
ٍ ِ
المقبولِ :
ٍ
ِ
ُ
يأت َخ َب ٌر
وغير م
معمول ِبه
ينقس ُمَ ،أيضًا ،إلى
ثم
ْ
َ ُ َ
عمول به؛ أل َّن ُه ْ َ
َّ
الم ْحكم" ،و َأمثلتُه كثيرةٌ.
ُي َضا ُّد ُهُ ،
فه َو " ُ
............................................................................................

بالمحكم؛ «ما سلم من المعارضة».
المحكم له صور كثيرة ،لكن هنا أردنا ُ
ُ
يكون ُم ِ
وإن ُع ِ
َ
َ
ور َض فال َي ْخلو :إما ْ
ْ
عار ُضه مقبو ً
يكون َمردود ًا.
ال مث َلهَ ،أو
أن
فال َّثاين ال أثر له ألن القوي ال يؤثر فيه مخالف ُة الضعيف.
............................................................................................

فإذا وجدت المعارضة:
ٍ
الم ِ
عار ُض مقبو ً
كحديث صحيح أو حسن عارضه
الرتبة،
فإما أن يكون ُ
ال مثله؛ أي من جهة القبول ال يف ُّ
الهما حديث مقبول
حديث آخر صحيح أو حسن ،فكِ ُ
الم ِ
الم ِ
عار ُض دون ُرتبة القبول فهذا ال يؤثر ،ألنه مردود،
عار ُض أقل منه؛ فإذا كان ُ
وإما أن يكون ُ
ٍ
ٍ
ٍ
لحديث آخر
حديث مقبول
لحديث مقبول ال عربة هبا ،والعربة بمعارضة
فمعارضة الحديث المردود
مقبول.
بغير تعس ٍ
ِ
ف ،أو ال ،فإِ ْن َأ ْم َك َن
وإن كانت المعارضة بمثله؛ فال َي ْخلو :إِ َّما َأ ْن ُي ْمك َن َ
الج ْم ُع بين مدلو َل ْي ِهما ِ ُّ
ف الحديث.
َّوع
المسمى :مختَلِ َ
الج ْم ُع فهو الن ُ
َ
َّ
............................................................................................

فهنالك نوع ُيسمى « ُمختلف الحديث» ونحن ذكرنا أن فائدة علم مصطلح الحديث هي معرفة المقبول
والمردود من اإلسناد أو المتن ،فتعرف ما الذي ُيقبل من األسانيد وما الذي ُيرد منها ،وكذلك ما الذي
ُيقبل من المتون وما الذي ُيرد منها.
والكالم على ُمختلف الحديث؛ حديث يعارض حديث آخر ،ويدخل يف هذه القضية مسائل ،وهنالك
مسائل منها متعلق ب ُأصول الفقه ال مدخل لها يف مصطلح الحديث ،لكن إن تعلقت المسألة بالقبول
والرد فهذه مسألة تتعلق بعلم مصطلح الحديث ،وهنالك مسألة تتعلق بالجمع بين الحديثين فهمًا فهذا
من أصول الفقه ،ولكن قد يؤثر هذا الفهم يف مصطلح الحديث من جهة القبول والرد ،وكيف ذلك؟:

شبكة بينونة للعلوم الشرعية

100

ِ
ال َي ْختِن َ
اهلل َعن ُْهماَ « :وكَانُوا َ
الر ُج َل َحتَّى
ُون َّ
ونضرب مثال؛ جاء يف البخاري من حديث ابن عباس َرضي ُ
ِ
اهلل َعن ُْهما« :الختان يوم السابع»()1؛ فكِال الحديثين من
ُيدْ ِر َك» وجاء أيضًا من حديث ابن عباس َرضي ُ
كالم ابن عباس ،وهو يف الحديث األول ينفي الختان قبل اإلدراك ،ويثبته يف الحديث الثاين ،فأي األثرين
ُيقدَّ م؟ وهل هنالك إمكانية جمع بينهما أو ال؟؛ ومن أهل العلم جمع فقال :ما جاء يف األثر عند البخاري

ِ
اهلل َعن ُْهما قد أخرب بما سمع
هذا هو السنة ،ألنه صحيح صريح ،وأما ما جاء يف غيره فابن عباس َرضي ُ
فلعله كان ذلك يف بداية األمر أو كذا وكذا ،فذكروا له احتماالت .ومن أهل العلم من رد ما جاء يف

ِ
اهلل َعن ُْهما يف البخاري ،فهنالك إمكانية للجمع من حيث
الختان يف اليوم السابع بحديث ابن عباس َرضي ُ
الفقه ولكن هنالك من أهل الحديث من ضعف أثر ابن عباس الثاين كأحمد َر ِحمه اهلل فرجح ما جاء عند
البخاري على ما جاء يف غيره لقوته ،وهذا مثال فقد يؤثر فهم الحديث أحيانًا وهذه من مسائل العلل
المهمة التي قد ال يتفطن لها بعض من يقرأ يف كالم أهل العلم  ،فقد يكون من أسباب تعليل الحديث؛
الفهم الفقهي للحديث ،نعم هي مسألة متعلقة بجانب من أصول الفقه ،وكذلك بجانب من فقه الحديث
نفسه ،ولكنها قد تؤثر على الحديث من جهة القبول والرد ،لذلك اذا وجدت بين األحاديث فالتأليف بين
ِ
ف
َّوع
المسمى :مختَلِ َ
الج ْم ُع فهو الن ُ
األحاديث هو ما ذكره المصنف َرحمه اهلل فقال :فإِ ْن َأ ْم َك َن َ
َّ
الحديث .وهنالك كتب ُصنِّفت يف ذلك ،منها كتاب الشافعي َر ِحمه اهلل« :اختالف الحديث» وكتاب
الطحاوي« :شرح ُمشكل اآلثار» وكذلك كتاب« :مختلف الحديث» البن قتيبة ،وغيرها.

ِ ِ
ِ
( - )1رواه الطرباين يف« :األوسط»َ :ع ِن ا ْب ِن َع َّبا ٍ
السابِعُِ :ي َس َّمى ،و ُي ْخت َُن....
السنَة في َّ
الصبِ ِّي َي ْو َم َّ
س َق َالَ « :س ْب َع ٌة م َن ُّ
الحديث .وروى أيضًا يف« :الصغير» ()91؛ عن جابر ،مرفوعًاَ « :ع َّق َع ِن ا ْل َح َس ِن َوا ْل ُح َس ْي ِن َ ,و َخ َتن َُه َما َل َس ْب َع ِة َأ َّيا ٍم».
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
األس ِد"
ابن َّ
و َم َّث َل ل ُه ُ
رار َك م َن َ
الم ْج ُذوم ف َ
الصالحِ بحديث" :ال عَدْ َوى وال ط َي َر َة" ،مع حديث" :ف َّر م َن َ

ِ
َّعار ُض.
ُ
وكالهما يف َّ
الصحيحِ وظاه ُرهما الت ُ
ووجه الجم ِع بينَهماَ :أ َّن ِ
ِ
األمراض ال ُت ْع ِدي بطبعها ،لك ّن اهلل سبحانه وتعالى َ
المريض
جعل مخا َل َط َة
هذه
َ
ُ
ْ
ِِ
ف ذلك عن س َببِه كما يف ِ
ِ
األسباب .كذا َج َم َع
غير ِه من
ثم قد يتخ َّل ُ
هبا َّ
للصحيحِ سببًا إلعدائه َم َر َضهَّ ،
بينهما ابن الصالحَ ،ت َبعًا لغيره.

إن َن ْفيه ص َّلى اهلل ِ
عليه وس َّلم لل َعدوى ٍ
واألَولى يف الجمع ْ
صح قو ُل ُه صلى
باق على ُعمومه ،وقد َّ
أن ُيقالَ َّ :
َ
ُ
ِ
ِ
األجرب
البعير
عار َض ُه َبأ َّن
َ
َ
اهلل عليه وس َّل َم" :ال ُي ْعدي شي ٌء َشيئًا" ،وقو ُل ُه ص َّلى اهلل عليه وس َّل َم ل َمن َ
ِ ِ
ِ
ِ
يكون يف ِ
ربُ ،
ُ
األو َل؟! " .يعني َأ َّن اهلل
حيث َر َّد عليه بقولهَ " :ف َم ْن َأعْدَ ى َّ
الصحيحة فيخالطها فت َْج ُ
اإلب ِل َّ
سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك يف الثاين كما ابتدأه يف األول.
وأما األمر بالفرار من المجذوم ِ
للش ْخ ِ
فمن ِ
باب سدِّ َّ
الذرائعِ ،لئالَّ َيت َِّف َق َّ
ص الذي يخالِطه شي ٌء من ذلك
ِ
ِ
ِ
فيقع
المن ِْف َّية؛ َف َي ُظ ّن َأ َّن ذلك
بسبب ُمخالطته؛ َف َي ْعتَقدَ صح َة العدْ وى؛ َ
بتقدير اهلل تعالى ابتدا ًء ،ال بال َعدْ وى َ
يف الحرجِ ؛ ف َأمر بتجنُّبِه َح ْسمًا للما َّد ِة .واهلل أعلم.
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّف فيه بعده
الشافعي
َّف يف هذا النوع
وصن َ
وقد َصن َ
كتاب "اختالف الحديث" ،لكنَّ ُه لم َي ْقصد استيعابهَ ،
َ
ُّ

ابن ُق َت ْي َبةَ ،وال ّط ِ
حاو ُّيَ ،و َغ ْي ُرهما.
ُ

............................................................................................

فهذه من أوجه الجمع ،والذي ذكره ابن الصالح َر ِحمه اهلل أقوى وهو األظهر ،ألن هذه األمراض ال
ُتعدي هي بنفسها ،لكن اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى جعل هنالك أسباب النتقال هذه العدوى ،فليست هي بنفسها
وإنما بجعل اهلل ُس ْب َحانَ ُه َو َتعالى لها أسبابًا واهلل أعلم.
فالمصنف يتدرج معك ،فقال لك أنه قد توجد أحاديث تتعارض يف ظاهرها ،وهنا ُأنبه على مسألة:
ُ
المتلقي ،وإنما نصوص الشرع ال يوجد فيها تعارض،
التعارض يف نصوص الشريعة ال يقع إال يف ذهن ُ
ند َغي ِر اهللِ َلوجدُ وا فِ ِ
َان مِن ِع ِ
() 1
ون ا ْل ُق ْر َ
واهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى قالَ { :أ َف َال َيتَدَ َّب ُر َ
يه ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًيرا }
َ َ
ْ
آن َو َل ْو ك َ ْ
( - )1النساء»82« :
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فال يوجد تعارض بين النصوص الشرعية ،والتعارض الذي يكون من كل الوجوه يحصل بين النصوص
ٍ
الشرعية يف ٍ
واحد فقط وهو؛ «يف حال النسخ» ال غير ،فانتبه لهذه القضية ،وكان ابن خزيمة َر ِحمه اهلل
حال
يقول« :من يأتيني بحديثين متعارضين أؤلف له بينهما» فال يوجد تعارض بين نصوص الشرع من كل
الوجوه بحيث أهنا تتعارض وال يمكن الجمع بينها ،وإنما يقع ذلك يف ذهن اإلنسان ،أما يف حقيقة األمر
فال يوجد تعارض أبد ًا.
فالمصنف تدرج فذكر أحاديث قد يوجد فيها نوع تعارض ،وإن وجد التعارض؛ فإما أن يمكن الجمع،
ُ
أو ال يمكن الجمع .فإن أمكن الجمع؛ فهوُ « :مختلف الحديث» .وإن تعسر الجمع؛ قال:

ِ
الْ ،
يخلو :إِ َّما َأ ْن ُي ْع َرف الت ُ
الجمع فال ْ
َّاريخْ ،أو َ
صرح
وإِ ْن لم ُي ْمكن
فإن ُع ِر َ
المت ََأ ِّخ ُر -بهَ ،أو َبأ َ
ُ
ف و َث َب َت ُ
َ
واآلخ ُر المنسوخ.
منه -فهو الناسخ،
............................................................................................

فإذا َّ
فالحكم يكون
المتقدمُ ،
المتأخر وأيهما ُ
تعذر الجمع بين الحديثين انتقلنا الى النسخ ،فننظر أيهما ُ
للمتأخر ،ومن أهل العلم من ُيقدم النسخ على الجمع ،على اختالف بين أهل العلم ،ألن من أهل العلم
ُ
من يقول أن النسخ من أساليب الجمع اذا عرفنا التاريخ ،لكن األصح أن ُيقدم الجمع ،فأول ما نبدأ به
الجمع بين األحاديث فإن َّ
تعذر الجمع انتقلنا الى النسخ.
ٍ
متأخر عنه.
شرعي
شرعي بدلي ٍل
والن َّْس ُخَ :ر ْف ُع َت َع ُّل ِق ُح ْك ٍم
ٍّ
ٍّ
............................................................................................

رفع ُحكم شرعي ثابت بدلي ٍل متأخر عنه.
وإن شئت قلتُ :
رفع ُحكم ثابت بدليل شرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه.
وبعضهم يقولُ :
فهنالك ُحكم شرعي ثابت بقرآن أو بحديث وجاءت آية ُأ ْخرى أو حديث آخر –على خالف بين أهل
الحكم األول تعارضًا كُليًا من كل وجه،
العلم يف تفاصيل ذلك ،تكلمنا عليها يف ُأصول الفقه -يعارض ُ
والمتقدم يكون منسوخًا.
المتأخر ناسخًاُ ،
وال يمكن الجمع بينهما ،فهنا يكون ُ
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والناسخ :ما دل على الرفع المذكور.
............................................................................................

وإن شئت قلت :الدليل الدال على رفع الحكم الثابت بدلي ٍل ُمتقدم.
ِ
وتسميته ناسخًا مجاز؛ َّ
ألن الن َ
اهلل تعالى.
َّاسخ يف الحقيقة هو ُ
............................................................................................

تكلمنا على المجاز بتفصيل يف ُأصول الفقه ،وأن القول بالمجاز تلزم منه محاذير شرعية كثيرة جد ًا ومنها
مسائل تتعلق باالعتقاد فيرجع الى ما ذكرناه يف ذلك الموضع.
ثم ذكر ثالثة أمور ُيعرف هبا النسخ ،فقال:
النسخ ب ُأ ٍ
ُ
ف
مور:
و ُي ْع َر ُ

كنت نَهيتُكم عن ِزيارةِ
ِ
ِ
ٍ
كحديث ُب َر ْيدَ ة يف صحيحِ
القبور،
َّص،
مسلمُ " :
ور َد يف الن ِّ
ْ -1
أص َر ُحها ما َ
وروها فإهنا ُت َذك ُِّر اآلخرة".
َف ُز ُ

...........................................................................................

اهلل َع َليْ ِه َو َس َّلم صرح أنه كان قد هنى عن زيارة القبور ثم صرح بأنه قد أذن بزيارهتا؛ فهو وارد
النبي َص َّلى ُ
يف نفس النص.
ِ
ِ
كقول ٍ
 -2ومِنها ما َي ْج ِ
جابرَ " :
رسول اهلل ص َّلى اهلل عليه
آخر األَ ْمرين مِن
حابي ب َأنَّه م َت َأ ِّخ ٌر،
الص
م
ز
َّ
كان ُ
ُ
ُّ
ِ
ِ ِ
الس ِ
وس َّل َم َ
نن.
خر َج ُه َأ
ُ
صحاب ُّ
ترك الوضوء م َّما َم َّست الن َُّار "َ ،أ َ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم يف حديث أبي هريرة أنه قال« :توضأوا مما مست النار» فهذا
فقد ثبت عن النبي َص َّلى ُ
ِ
الوضوء مِما مس ِ
ِ
اهلل َعنْ ُهَ « :
ت الن َُّار» هو األمر الثاين ،وقد
ترك
َّ َ َّ
األمر األول .وما جاء يف حديث جابر َرضي ُ
ِ
ِ
الحكم المتأخر ،أما
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،أي أنه ُ
اهلل َعنْ ُه بأنه آخر األمرين عن رسول اهلل َص َّلى ُ
جزم جابر َرضي ُ
المتقدم.
ما جاء عن ابي هريرة هو ُ
الحكم ُ
ِ
ِ
الص ْب َح َم َّر ًة بِ َغ َل ٍ
سُ ،ث َّم َص َّلى
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم َص َّلى ُّ
اهلل َعنْ ُه أن النبي َص َّلى ُ
وكذلك عن ابن مسعود َرضي ُ
ِ
اتَ ،و َل ْم َي ُعدْ إِ َلى َأ ْن ُي ْس ِف َر» والذي
يس َحتَّى َم َ
َم َّر ًة ُأ ْخ َرى َف َأ ْس َف َر بِ َهاُ ،ث َّم كَان َْت َص َال ُت ُه َب ْعدَ َذل َك ال َّت ْغلِ َ
ُيعرف بالتاريخ كثير.
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َثير.
 -3ومِنْها ما ُي ْع َر ُ
ف بال َّتاريخِ ُ ،
وهو ك ٌ
............................................................................................

ِ
اهلل َعنْ ُه عند أبي داود وغيره أنه قال« :ن ََهى
ومثاله أيضًا -على اختالف يف صحته -ما جاء عن جابر َرضي ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ ْن ن َْس َت ْقبِ َل ا ْل ِق ْب َل َة بِ َب ْو ٍلَ ،ف َر َأ ْيتُ ُه َق ْب َل َأ ْن ُي ْق َب َض بِ َعا ٍم َي ْس َت ْقبِ ُل َها» فأخرب أنه رآه قبل
نَبِ ُّي اهلل َص َّلى ُ
موته بعام يفعل أمر ًا هنى عنه سابقًا ،وهذا بالتاريخ  ،على خالف يف هذا الحديث منهم من يصححه،

ومنهم من يضعفه فقهًا كما ذكرنا سابقًا.
 وليس مِنْها ما ي ِمعارضًا لمتقد ٍم عنه؛ الح ِ
ِ
َ
يكون َس ِمعه مِن
تمال َأ ْن
الم َتأ ِّخ ُر اإلسالم
الص
رويه
َّ
َ
َ َ
حابي ُ
ُّ
ِ
ِ
ِ
صحابي َ
النبي ص َّلى
لكن إِ ْن َو َق َع الت
ُ
آخ َر أ ْقدَ َم من المتقدم المذكور ،أو م ْثلِه َفأ ْر َس َل ُهْ ،
َّصريح بسماعه ل ُه من ِّ
ٍّ
ِ
يكون ِ
اهلل ِ
عليه وس َّلم فيت ِ
ْ
َ
بشرط ْ
َ
يتحمل عن النبي صلى اهلل عليه وسلم شيئًا
يكون لم
أن
ناسخًا،
َّج ُه َأ ْن
َ
ُ
قبل إسالمه.
............................................................................................

وهذا كما مر معنا يف بلوغ المرام َع ْن َط ِ
ار ِق ْب ِن ِش َه ٍ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال" :ا ْل ُج ُم َع ُة َح ٌّق
ابَ ،ع ِن النَّبِ ِّي َص َّلى ُ
َو ِ
اع ٍة إِ َّال َأ ْر َب َعةًَ :ع ْبدٌ َم ْم ُل ٌ
يض"َ ،ق َال َأ ُبو َد ُاو َد:
وكَ ،أ ِو ا ْم َر َأةٌَ ،أ ْو َصبِ ٌّيَ ،أ ْو َم ِر ٌ
ب َع َلى ك ُِّل ُم ْسلِ ٍم فِي َج َم َ
اج ٌ
« َط ِ
ار ُق ْب ُن ِش َه ٍ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َو َل ْم َي ْس َم ْع مِنْ ُه َش ْيئًا» والصحابي حتى ولو كان
ابَ ،قدْ َر َأى النَّبِ َّي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم فال ُتطرح روايته اذا كان لم يسمع هذا
ُمتأخر االسالم لو روى حديثًا عن النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم الحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر اقدم منه أو مثله.
الحديث من النبي َص َّلى ُ
ِ
المت َأ ِّخ ُر
وهنا ذكر مسألة وفيها نوع أخذ ورد ،فقال ليس منها أي ليس من ُطرق النسخ َما َيرويه َّ
حابي ُ
الص ُّ
اإلسالم ِ
معارضًا لمتقد ٍم عنه؛ ومثال ذلك؛ حديث الوضوء من مس الفرج ،على خالف بين أهل العلم؛
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،فهل رواية طلق بن علي
فطلق بن علي اسلم متأخر ويروي هذا الحديث عن النبي َص َّلى ُ
دليل على تضعيف الرواية األُخرى؟؛ ال يلزم الحتمال أن طلق بن علي قد سمع هذا الحديث من
صحابي آخر.
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و َأ َّما ِ
فليس بناسخٍ  ،بل َيدُ ّل على ذلك.
اإل
جماع َ
ُ
............................................................................................

فالناسخ هو دليل من كتاب أو ُسنَّة فقط ،فالذي َين َْسخ :إما «قرآن» أو « ُسنَّة» ،أما اإلجماع أو قول
الصحابي فهما دليالن على وجود النسخ.
ِ
ٍ
التاريخ فال يخلو :إِما َأ ْن يمكِن ترجيح َأ ِ
حد ِهما على َ
ُ
ِ
َّرجيح
وجوه الت
بوجه مِن
اآلخ ِر،
وإن لم ُي ْع َرف
ُ
ُْ َ
َّ
باإل ِ
المتع ِّل َق ِة بالمت ِْنَ ،أو ِ
سنادْ ،أو َ
ال.
ُ
............................................................................................

ووجوه الرتجيح بين األحاديث كثيرة جد ًا ،بعض أهل العلم يوصلها الى أكثر من مئة وجه ،فمنها ما
يتعلق بالمتن ،ومنها ما يتعلق باإلسناد ،فأنت إما أن تستطيع أن ُترجح ،وإما أن يتعذر عليك الرتجيح،
فإن استطعت أن ُترجح قال:
فإن َأمكن الرتجيح َتعين المصير إِ ِ
ْ
ليه ،وإِ َّ
ال فال.
ُ َ َّ
ُ
............................................................................................

فإذا َّ
تعذر الرتجيح فهنا ليس لك إال أن تتوقف.
ِ
َّعار ُض واقِعًا على هذا الت ِ
َّرتيب:
فصار ما ظاه ُر ُه الت ُ
َ
الج ْم ُع إِ ْن َأ َ
مك َن.
َ )1
فاعتبار الن ِ
َّاسخِ
والمنْسوخِ .
َ
ُ ْ )2
جيح ْ
إن َت َع ّين.
 )3فالت َّْر ُ

ف ِ
عن ال َع َم ِل َبأ َح ِد الحديثين.
ثم التو ُّق ُ
َّ -4
...........................................................................................

وتأمل يف قوله« :ما ظاهره التعارض» ألنه ال يوجد تعارض من كل وجه إال يف الحالة التي ذكرناها.
وهذه هي المراتب األربعة احفظها جيد ًا.
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ِ
َّعبير بالتَّسا ُق ِ
والتَّعبير بالتو ُّق ِ
ف َأولى مِن الت ِ
أحدهما على َ
ط؛ ألَ َّن خفا َء ترجيحِ
اآلخ ِر إِنَّما ُهو بالنسبة
ُ
ِ
ِ
احتمال َأ ْن ي ْظهر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أعلم.
مع
الراهنةَ ،
ِ َ
واهلل ُ
لم ْعتَبِ ِر يف الحالة َّ
ل ُ
لغيره ما َخف َي عليهُ .
............................................................................................

فهذا التعبير اولى؛ فبدل أن تقول :إن تعارضا وتعذر الجمع تساقطا ،تقول :إن تعارضا وتعذر الجمع ولم
تجد ما يرجح أحدهما على اآلخر توقفنا عن العمل بأحدهما ،وهذا نادر جد ًا ،فالتعبير بالتوقف اولى من
التعبير بالتساقط ألنه اولى وأليقَّ ،أو ً
ال من جهة النص ،وثانيًا من جهة أن النص وحي ،وأيضًا من جهة
أن التعارض قد يكون عندك أنت أما عند غيرك فليس بتعارض.
وال يعدم اإلنسان أن يجد غيره قد تكلم يف المسألة ،فهو مسبوق ،لكن قد يحصل ذلك أحيانًا يف بعض
الصور ،فالتوقف يكون اذا وجد التعارض من جميع الوجوه وال يوجد أي ُمرجح أبد ًا فعندها ُيقلد،
الحكم ،فأنت مطلوب منك إما أن عمل أو ترك ،نعم قد
وليس له أن يقول ال أعمل به ألين ما عرفت ُ
المباحات أو المكروهات ،لكن اذا كان فيها أمر محرم أو واجب ،فالتقليد ُمتعين.
يتوقف اإلنسان يف ُ
مسألة :هل العام ينسخ الخاص ،وهل الخاص ينسخ العام؟ :نعم ولكن بالنسبة لنسخ العام للخاص
هناك تفاصيل أل ن الخاص قد جاء حكم خاص فيه ،أما العام فإنه يتكلم عن عموم األفراد ،بينما الخاص
يتكلم عن فرد من أفراد العموم ،فإذا جاء النص العام الذي ينسخ إما أن يكون النص العام شامالً للنص
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم
الخاص صراحة وإال فإنه ال ُيعتد به يف النسخ ،وعلى سبيل المثال :جاء قوله َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم« :ترك
«توضأوا مما مست النار» فهذا يشمل جميع ما مست النَّار ،وجاء عنه َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم نص خاص يف لحوم اإلبل؛ فهل قول جابر
الوضوء مما مست النار» وجاء عنه َص َّلى ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ترك الوضوء مما مست النَّار يشمل
اهلل َعنْ ُه :كان آخر األمرين من رسول اهلل َص َّلى ُ
َرضي ُ
لحوم اإلبل أو ال؟ فلحوم اإلبل فيها نص خاص ،وحديث جابر نص عام ليس فيه تصريح بذكر لحوم
اإلبل فإذ ًا يبقى على استثناءه وعلى خصوصيته ،لكن اذا كان العام شامالً للخاص صراحة فهنا يخرج مع
ما خر ج من األحكام ،لذلك أهل العلم اختلفوا يف لحوم اإلبل من هذا الجانب ،فمن رأى أن هذا النص
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الخاص داخل تحت العام فنسخ الجميع فقال بنسخه ،ومن رأى أن هذا نص خاص يحتاج الى نص
خاص قال باستثنائه ،واهلل اعلم.
ثم المردود:
ِ
ِ
لسقط مِن إس ٍ
ٍ
وم ِ
طعن يف ٍ
ٍ
َ
أعم مِن َأ ْن
ناد ،أو
يكون
ب الر ِّد :إِ َّما َأ ْن
وج ُ
راو ،على اختالف ُوجوه ال َّط ْع ِنُّ ،
ُ
يرجع إِلى ِ
يكون ٍ
َ
ديانة الراوي ،أو إلى ضبطه.
ألمر ِ ُ
............................................................................................

فبعد أن انتهى من ذكر المقبول ودرجاته ،انتقل الى الكالم على المردود وهو عكس المقبول ،وأشرنا
الى أن المردود يراد به :كل ما كان مردود ًا من جهة القبول أي أنه ال ُيقبل.
وموجب رد الحديث أحد أمرين:
إما أن يوجد هنالك سقط يف إسناد ذلك الحديث؛ فسقط راو من إسناد ذلك الحديث.
طعن يف الرواة.
وإما أن يكون هنالك
ٌ
وقد يجتمع األمران؛ فيكون هنالك سقط يف اإلسناد ويكون هنالك طعن يف الرواة أيضًا.
المصنف عليها يف الجرح والتعديل.
ووجوه الطعن كثيرة وسيأيت إن شاء اهلل كالم ُ
فال يلزم أن يكون الطعن بسبب ديانة أو بسبب ضبط بل قد يكون أعم من ذلك ،وسيأيت معنا الكالم عليه
إن شاء اهلل تعالى.
فالس ْق ُط إِ َّما َأ ْن َي َ
كون:
َّ
ف مصن ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِّف.
السنَد من َت َص ُّر ُ َ
 -1من َمبادئ َّ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
َّابعي.
 -2أو من آخره ،أي اإلسناد ،بعدَ الت ِّ
 -3أو غير ذلك.
............................................................................................

فهذا ال سقط الذي يحصل يف خالل اإلسناد إما أن يكون يف أوله ،وإما أن يكون يف أوسطه ،وإما أن يكون
يف آخره.
المصنف ،البخاري ُيسقط من فوقه مثالً.
يف أوله؛ من جهة الراوي ،أو ُ
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يف خالل اإلسناد؛ يف وسطه.
يف آخره؛ أي من جهة الصحابي.
وكل صورة من هذه الصور لها اسم يف المصطلح على ما سيأيت بيانه إن شاء اهلل.
ُ
الساقط واحد ًا ،أم أكثر.
الم َع َّلق ،سوا ٌء كان
فاألولُ :
............................................................................................

ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
المع َّلق» سواء
السنَد من َت َص ُّرف ُم َصنِّف؛ فهذا ُيسمىُ « :
فاألول؛ أي الذي حصل فيه السقط من َمبادئ َّ
كان الساقط واحد أو أكثر.
فالمعلق هو :ما سقط من إسناده واحد فأكثر من مبادئ السند؛ يعني من بداية السند.
ُ
والمعضل ،سيأيت ذكره أيضًا إن شاء اهلل ،وهو من قول القائلَ :أ ْع َض َل َّ
الش ْي ُء اذا استغلق شديد ًا .فهناك
ُ
صعوبة يف معرفة السقط الذي فيه ،فإذا كان السقط واحد فهو أيسر من سقوط اثنين وقد يكون السقط
ثالثة ،وقد يكون أربعة ،فسمي معضالً ألنه أشد استغالقًا.
وهو يف االصطالح :ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي خالل السند.
قال ابن الصالح يفُ « :مقدمته» عن المعضل :هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعد ًا.
فعلق عليه فقال :وليس المراد إال سقوطهما يف موضع واحد.
فالمعضل :ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي ،ويكون هذا السقط يف خالل السند ،ال يف أوله
ُ
وال يف آخره ،فهذا ُيسمى ُمعضالً.

وبينَه وبين المع َضل ،اآليت ذكْره ،عموم وخصوص مِن و ٍ
الم ْع َضل بأنه :سقط من ُه
جهَ :ف ِمن حيث
ُ
ٌ
ُ ْ
َ َْ ُ
تعريف ُ
ُ ٌ
حيث َت ْقييدُ المع َّلق َبأنَّه مِن َتصرف مصن ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِّف مِن
الم َع َّلق ،ومِن
بعض
مع
ُ َ
اثنان فصاعد ًا؛ يجتَم ُع َ
ُّ
صور ُ
ِ
السن َِد َي ْف ُ
أعم من ذلك.
رتق من ُه؛ إذ هو ُّ
مبادئ َّ
............................................................................................

قلنا أن المعلق هو ما سقط منه راو فأكثر من جهة المصنف يف مبادئ السند  ،فإذا سقط راويان اجتمع هو
والمعضل يف سقوط راويين فيجتمعان من هذا الوجه ،ويفرتقان من جهة أن المعلق يكون السقط فيه من
المعضل فيكون السقط فيه خالل السند أي يف وسطه.
المصنف ،أما ُ
بداية السند أي من جهة ُ
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ُينَبَّه هنا على مسائل تتعلق بالمعضل وإن كان سيأيت لكنه أختصر فيه الحقا  ،قد تجد استعمال لفظ
المعضل فيما لم يسقط من إسناده راو أصالً ،قد تجد هذا االستعمال ولكن هذا ُيراد به« :الضعيف»
ُ
ولكن يف االصطالح :فالمعضل هو ما ذكرناه.
المعضل اذا سقط بين الراوي وبين النبي
كذلك مما ُينَ َّبه عليه  ،قد جاء عن بعض أهل الحديث اطالق ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم أكثر من ٍ
راو ،صورة المرسل التي سيأيت الكالم عليها  ،وممن استعمل ذلك :ابن
َص َّلى ُ
المديني ،والحاكم ،والخطيب ،عليهم أجمعين رحمة اهلل تعالى.
راو يف مكان ،ثم ٍ
قال العراقي َر ِحمه اهلل يف« :التقييد» :فأما إذا سقط ٍ
نقطع يف
راو يف موض ٍع آخر؛ فهو ُم ٌ
موضعين ،وليس ُمعضالً يف االصطالح.
المنقطع ،وهو ما سقط من إسناده ٍ
راو يف خالل السند ،فيجتمع المعضل والمنقطع
وسيأيت الكالم على ُ
يف سقوط ٍ
راو خالل السند ،ويختلفان يف عدد الساقط من الرواة يف نفس الموضع ،فإذا كان الساقط راو
يف أكثر من موضع ُسمي منقطعًا ،لكن اذا كان السقط أكثر من ٍ
راو يف نفس الموضع ُسمي ُمعضالً
والمد َّلس ،وكُلها ُمتقاربة ،لكن أكثر ما يشتبه مثال
والمرسلُ ،
والمنقطعُ ،
والمعضلُ ،
المعلقُ ،
عندناُ :
المعضل و المنقطع من جهة  ،والمعضل قد يشتبه مع المرسل من جهة  ،وقد يشتبه مع المعلق من جهة ،
ففرق بينها هبذه التفريقات االصطالحية.
رسول اهللِ ص َّلى اهلل ِ
ف جميع الس ِ
ِ
ُ
قال مثالًَ :
ند و ُي َ
عليه وسلم.
قال
الم َع َّلقَ :أ ْن ُي ْح َذ َ
ُ َّ
ومن ُص َو ِر ُ
ُ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم كذا.
فيحذف اإلسناد كله ،فيقول ُ
المصنف :قال رسول اهلل َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم كذا ،هكذا بدون إسناد ،ويقول
كما يف البخاري ،تجده يقول مثالً :قال رسول اهلل َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم كذا وكذا ،فهذه صورة من صور التعليق.
مثالًُ :
باب كذا وقول رسول اهلل َص َّلى ُ
ف إال الصحابي ،أو إال التابعي والصحابي معًا.
ومنها :أن َي ْح ِذ َ
............................................................................................

ِ
اهلل َعن ُْهما
فمن صور التعليق أيضًا :أن يحذف كل اإلسناد إال الصحابي فيقول مثالً :قال ابن عمر َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم كذا وكذا.
قال رسول اهلل َص َّلى ُ
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وكذلك من صور التعليق :أن يحذف كل اإلسناد إال التابعي والصحابي ،فيقول مثالً :قال نافع قال ابن
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم كذا وكذا.
عمر قال رسول اهلل َص َّلى ُ
ف َم ْن َحدَّ َثه ،و ُي ِضي َفه إلى َمن هو َف ْوقه.
ومنهاَ :أ ْن َي ْح ِذ َ
............................................................................................

المصنف شيخه ،ويضيفه الى من هو فوقه ،فيروي عن شيخ الشيخ ،فهذا أيضًا من صور
أي يحذف ُ
التعليق.
فإِ ْن َ
كان َم ْن فو َقه شيخًا لذلك المصنِّف فقد ْ
ف فِ ْي ِه :هل ُي َس ّمى تعليقًاَ ،أ ْو َ
حيح يف هذا:
اختُلِ َ
والص ُ
ال؟َّ ،
أن َ
ف بالنص أو االستقراء َّ
ُ
فاعل ذلك ُمدَ ِّل ٌس ُق ِضي ِبه ،وإِ َّ
فتعليق.
ال
ٌ
التفصيل؛ فإِ ْن ُع ِر َ
َ
............................................................................................

المصنف أيضًا؛ فاختُلف
يعني اذا اسقط الشيخ ،وروى عن شيخ الشيخ ،ف ُعلم أن شيخ الشيخ هو شيخ ُ
أن َ
ف بالنص أو االستقراء َّ
ُ
فاعل ذلك
حيح يف هذا:
التفصيل؛ فإِ ْن ُع ِر َ
والص ُ
فيه هل ُيسمى تعليقًا أو ال؟؛ َّ
ُمدَ ِّل ٌس ُق ِض َي ِبه؛ أي قضي بأنه د َّلس ،فنعم هو سمع من الشيخ ،لكن هذا الحديث هل سمعه من شيخه؟
ال ولكنه سمعه من شيخٍ عن ذلك الشيخ ،فأسقط الشيخ األول.
ِ
ِ
ِ
ِ
المحذوف.
بحال
للج ْه ِل
وإِنَّما ُذكِ َر الت ُ
َّعليق يف ق ْس ِم المردود َ
............................................................................................

المعلق أنه مردود؛ لوجود سقط يف اإلسناد.
فاألصل يف ُ
ف ،ب َأ ْن يجيء مسمى مِن ٍ
بصحتِ ِه ْ
وجه َ
آخ َر.
وقد ُي ْح َك ُم
إن ُع ِر َ
َّ
َ ُ َ ّ ً
............................................................................................

فتجد طريقًا آخر ُيسمى فيه الشيخ الذي سقط يف اإلسناد.
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مثال ذلك ؛ حديث المعازف يف البخاري يرويه البخاري عن شيخه هشام بن عمار بإسناده الى النبي
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وألجل ذلك ضعفه ابن حزم  ،مع أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري  ،لكن
َص َّلى ُ
قالوا أن هذا الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمار ،فالبخاري قال يف الحديث :قال هشام بن
عمار .فقيل هذا تعليق  ،واستمسك به ابن حزم فضعف حديث المعازف ،لكن الحديث موصول عند
غير البخاري ،هو موصول من طريق هشام بن عمار  ،فأو ً
ال هشام بن عمار من شيوخ البخاري ،وثانيًا
الحديث قد جاء موصو ً
ال من ُط ُر ٍق ُأ ْخرى أصالً.
جاءت َم ْس َأ َل ُة التَّعدي ِل على ِ
فإِ ْن َ
اإلهبامِ.
ات،
قال:
ْ
جميع َمن َأ ْح ِذ ُف ُه ِث َق ٌ
ُ
............................................................................................

مسألة التعديل على اإلهبام؛ كقول القائل :حدثني الثقة ،أو قوله :حدثني من أثق به ،فهنا هل ُيقبل هذا؟
أن يقول الرواي حدثني الثقة -واليوم هذه القضية تك ُثر جد ًا عندنا هذه األيام ،فيأتيك القائل فيقول:
أخربين فالن من النَّاس وهو ثقة عندي!؛ هو ثقة عندك أنت ولعلك أنت لو فتَّشنا فيك تحتاج الى توثيق،
وهذا كثير ،وصارت به باليا ورزايا.
ولكن اذا كان هذا التعديل وهذا التوثيق قد جاء من عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل على الشروط
التي ُتذكر وستأيت معنا إن شاء اهلل فهنا تختلف القضية.
فرتى بعض طلبة العلم من جهله يقول :حدثني فالن وهو ثقة عندي ،فيقول له السامع أنا ما اعرف فالن،
فيقول له :أنت ترد خرب الثقة! وهذا من مسالك أهل البدع ،فتعال وخذ من هذا الشيء الكثير وما يحصل
بين طالب العلم من الفتن والخالفات.
والجمهور :ال ُي ْق َب ُل حتى ُي َس َّمى.
............................................................................................

فال يقول حدثني الثقة ،بل ُيسمي من روى عنه  ،فإن سمى ُفتِّش يف حاله ونُظر فإن كان عد ً
ال ُقبل وإال
ف ُيرد مقاله ،وقول بعضهم :ال ُأحدِّ ث إال عن ثقة ال يلزم منه أن جميع من يحدث عنهم ثقات ،فقد التزم
ذلك غير واحد من كبار أهل العلم ،وقد ثبت أهنم حدثوا عن غير الثقات ،كما جاء عن الشافعي َر ِحمه
اهلل أنه كان يقول :حدَّ ثني الثقة يف إبراهيم ،وكما جاء عن شعبة فكان يقول إين ال ُأحدِّ ث إال عن ثقة وقد
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ثبت أنه قد حدث عن غير ثقة ،فال يلزم من قول القائل :ال ُأحدث إال عن ثقة ،أو قوله :حدثني الثقة؛ أن
يكون كل من روى عنهم ثقات.
وعلى سبيل المثال :ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن الحضرمي
عن المقدام بن معد كرب يف صفة الوضوء ،يف تقديم غسل اليدين على االستنشاق ،فقد قال –اظنه -أبو
داود :جميع شيوخ حريز ثقات ،فاستمسكوا بذلك يف توثيق عبد الرحمن الحضرمي مع أن عبد الرحمن
الحضرمي لم يروي عنه إال حريز بن عثمان ،فمن تكلم يف الحديث تلكم بسبب جهالة عبد الرحمن
الحضرمي ،ومن استمسك بتصحيح الحديث فمن جهة أنه من شيوخ حريز وأن أبا داود قال جميع
شيوخ حريز ثقات ،لكن الصحيح أن هذا ال ُيقبل ،فهذه عموميات ،فإن كان ال ُيقبل يف مثل شعبة
وأضرابه ،فمن دونه من باب أولى.
كتاب ُا ْلت ُِز َم ْت ِص َّحتُه ،كالبُ َخ ِ
ٍ
بالج ْز ِم َّ
لكنَ ،
دل
ف يف
الح ْذ ُ
ار ّي ،فما أ َتى فيه َ
الصالحِ هنا :إِ ْن َو َق َع َ
ابن َّ
قال ُ
ْ
بغير الج ْز ِم ِ
ِ
ِ
ٍ
ففيه ٌ
مقال ،وقد
لغرض مِ َن األَ ْغ
ف
بت إسنا ُده ِعندَ ه ،وإِنَّما ُح ِذ َ
على َأنَّه َث َ
راض ،و َما َأتى فيه ِ َ
أوضح ُت أمثل َة ذلك يف الن َُّك ِ
ت على ابن الصالح.
َ ْ
............................................................................................

المعلقات،
فالبخاري على الخصوص؛ ما جزم به وهو معلق عنده فهو ثابت عنده ،وما لم يجزم به من ُ
وجاء على صيغة التمريض كـ ُروي ،وقيل ،و ُذكِر ،ونحو ذلك فهذا فيه مقال عند البخاري ،ولكن هل
المصنفين؟؛ فهذا يحتاج الى سرب ،وإن كان ابن الصالح من أئمة هذا الشأن،
يقال مثل ذلك على عموم ُ
واهلل أعلم.
وال َّثاين :وهو ما س َق َط مِن ِ
آخ ِر ِه َم ْن َبعد التابعي ،هو "المرسل".
َ
............................................................................................

انتقل ر ِحمه اهلل الى الكالم على المرسل ،فقال :وهو ما س َق َط مِن ِ
آخ ِر ِه َم ْن َبعد التابعي؛ فيسقط من بعد
َ
ُ
َ
التابعي ،فقد يكون تابعي عن صحابي ،وقد يكون صحابي.
عرفه فيقول :هو ما سقط منه صحابي الحديث.
وبعضهم ُي ِّ
المصنف َر ِحمه اهلل أليق.
لكن ما ذكره ُ
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ِ
اهلل
وسمي ُ
ُ
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،فبينه وبين النبي َص َّلى ُ
بالمرسل ألن الراوي التابعي أرسله الى النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل
َع َل ْيه َو َس َّلم هنالك صحابي فلم يذكر الصحابي فأرسل ذكر الحديث واإلسناد الى رسول اهلل َص َّلى ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،ففيه إرسال.
رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
ُ
كان كبير ًا أم صغير ًاَ :-
يقول التابعي -سوا ٌء َ
وصور ُت ُهَ :أ ْن َ
عليه وس َّل َم كذا ،أو ف َع َل
قال
ُ
ُّ
كذا ،أو ُف ِع َل بحضرته كذا ،ونحو ذلك.
............................................................................................

وهذا تنبيه مهم من المصنف َر ِحمه اهلل؛ ألنه قد وجد من أهل الحديث من قال بالتفرقة بين ُمرسل
التابعي الكبير ،ومرسل التابعي الصغير؛ ألن األصل يف التابعي الكبير أنه يروي عن صحابي ،فمن هذا
المرسل
المرسل اذا كان من تابعي كبير ،ومن قال بتضعيف ُ
الباب قال من قال من أهل العلم بتصحيح ُ
المصنف َر ِحمه اهلل.
سواء كان من تابعي كبير أو تابعي صغير فلالحتمال الذي ذكره ُ
المرسل من جهة التضعيف هو الشافعي َر ِحمه اهلل يف« :الرسالة» وقد قال غير واحد
وأول من تكلم يف ُ
من أهل العلم :أنه قد جرت العادة قبله على قبول المراسيل ،والتجوز يف ذلك ،فتكلم يف هذه المسألة
وأحسن يف ذلك َر ِحمه اهلل لثبوت ذلك بالدليل وأمثلة كثيرة جد ًا يوجد فيها ضعف يف الراوي على
الصورة التي ذكرها المصنف َر ِحمه اهلل حيث قال:
ِ
ِ
َ
َ
يكون
يكون صحاب ّيًا ،و ُيحتمل َأ ْن
المحذوف؛ ألَنَّه ُيحتمل َأ ْن
بحال
وإنما ُذكِ َر يف قِ ْسم المردود للجهل
تابع ّيًا.
............................................................................................

ألن الراوي الذي انتهى إليه اإلسناد تابعي ،فالحديث الى هذا الحد ُمتصل ،لكن من الذي بعد التابعي؟
فقد يكون تابعي آخر وقد يكون صحابي ،فألجل هذا الرتدد وهذا االحتمال كان األولى التوقف ،ألنه إن
كان المروي عنه تابعيًا فيحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفًا ،فإن كان ثقة فيحتمل أن هذا
التابعي الثقة قد روى عن تابعي آخر ،وإن كان هذا التابعي اآلخر ثقة فيحتمل أنه روى عن تابعي آخر ...
وهكذا ،فما بالك لو كان التابعي األول قد روى عن تابعي ضعيف؟
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َ
َ
َ
يكون َح َمل عن
يكون ثقةً ،وعلى ال َّثاين ُيحتمل َأ ْن
يكون َضعيفًا ،و ُيحتمل َأ ْن
وعلى ال َّثاين ُيحتمل َأ ْن
ُ
َ
يكون َح َمل عن تابعي َ
السابق ،و َيتعددَ .أ َّما
االحتمال
آخ َر ،وعلى ال َّثاين فيعو ُد
صحابي ،و ُيحتمل َأ ْن
ُ
ٍّ
ٍّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
بالت ِ
ِ
بعض
رواية
أكثر ما ُو ِجدَ مِن
َّجويز
العقلي فإِلى ما ال هناي َة ل ُه ،و َأ َّما باالستقراء فإِلى ستة َأو سبعة ،وهو ُ
ِّ
التابعين عن بعض.
............................................................................................

وعلى الثاين؛ أي على احتمال أن يكون المروي عنه تابعيًا وليس صحابي؛ فيحتمل أن يكون ضعيفًا
ويحتمل أن يكون ثقة ،وعلى الثاين؛ أ ي على احتمال أن يكون ثقة ،فيحتمل أن يكون حمل عن صحابي
ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر ،وعلى الثاين؛ أي على احتمال أنه روى عن تابعي آخر فيعود
االحتمال السابق ويتعدد ،أما بالتجويز العقلي فإلى ما ال هناية؛ فقد يروي تابعي عن تابعي عن تابعي ...
فمن جهة العقل فهذا حاصل ،أما من جهة االستقراء فأكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض
فستة أو سبعة.
ِ
ثقة ،فذهب جمهور المحدِّ ثين إِلى التو ُّق ِ
عادة التَّابعي َأنَّه ال ير ِسل إال عن ٍ
ِ
ف مِ
ْ
لبقاء
ف؛
ن
فإن ُع ِر َ
ُ َ
ُْ
ِّ
ِ
أحدُ َق ْو َلي َأحمدَ .
االحتمالُ ،
وهو َ
............................................................................................

فعندنا اآلن صور وأحوال:
فنعم قد ُيعرف من عادة التابعي أنه ال يروي إال عن ثقة ،لكن يوجد احتمال أن يروي بعض األحاديث
عن غير الثقات ،فألجل هذا االحتمال ذهب جمهور المحدثين الى التوقف.
و ِ
وهو ُ
ينُ :-ي ْق َب ُل مطلقًا.
ثانيهماُ -
قول المالك ِّيين والكوف ِّي َ
............................................................................................

وهذا القول الثاين ألحمد وهو مشهور عنه َر ِحمه اهلل؛ فكان ُيضعف مراسيل الحسن البصري ،والزهري،
وجاء عنه تقوية مراسيل ابن المسيب ،وكذلك هو قول المالكيين والكوفيين بأنه ُيقبل ُمطلقًا ،إذا ُعرف
من عادته أنه ال ُيرسل إال عن ثقات ،عليهم أجمعين رحمة اهلل تعالى.
ولفظ« :الكوفيين»؛ ُيطلق ويراد به األحناف ،أو أهل الرأي.
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ٍ
ِِ ِ
مرسالً ،ل ِ َي ْر َج َح
آخر ُيبايِ ُن
َ
وقال الشافعيُ :ي ْق َب ُل إِ ِن ْ
الطريق األُولى ،مسنَد ًا أو َ
اعت ََضد بمجيئه من وجه َ
ِ
احتمال ِ
ِ
المحذوف ثق ًة يف ِ
ُ
األمر.
نفس
كون
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم -يقوي ُمرسالً.
يعني ُمرسل ُيقوي ُمرسالً ،أو مسند –وهو المتصل الى رسول اهلل َص َّلى ُ
عن ال ِّث ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ونَقل َأبو ٍ
كان ُي ْر ِسل ِ
اوي إِذا َ
قات
الر َ
الر ُّ
ازي من الحنف َّية ،وأبو الوليد الباج ُّي من المالك َّيةَ :أ َّن َّ
بكر َّ
ِ
وغيرهم ال ُي ْق َب ُل ُم ْر َس ُله ا ّتفاقًا.
............................................................................................

وهذه صورة ُأ ْخرى لإلرسال.
والقسم ال َّثال ِ ُث مِن َأقسا ِم الس ْق ِ
ِ
ط مِن ِ
اإلسنادِ:
َّ
ْ ُ
ِ
إِ ْن َ
الم ْع َضل".
كان باثنَ ْي ِن فصاعد ًاَ ،م َع التَّوالي ،فهو " ُ

وإالْ ،
المنْ َقطِ ُع ،وكذا إِ ْن َس َقط واحدٌ  ،فقط،
فإن كان الساقط باثنين غير متواليين ،يف موضعين مثالًُ ،
فهو ُ

أو أكثر من اثنين ،لكنُ ،ي ْشت ََر ُط عدم التوالي.
............................................................................................

فالمعضل :ما سقط منه راويين فأكثر على التوالي يف خالل اإلسناد؛ ففيه ثالثة قيود:
ُ
 )1أن يكون السقط راويين فأكثر.
 )2أن يكون يف خالل اإلسناد وليس يف أوله ،وال آخره.
 )3أن يكون هذا السقط على التوالي ،وليس يف مواضع مختلفة من اإلسناد.
والمنقطع :ما سقط منه ٍ
راو أو أكثر لكن ال على التوالي يف خالل السند؛ ففيه ثالثة قيود:
ُ
 )1أن يكون هنالك سقط.
 )2أن يكون السقط يف خالل اإلسناد وليس يف أوله ،وال يف آخره.
 )3أن ال يكون السقط على التوالي.
فيجتمع مع المعضل يف القيدين األول والثاين ،ويفرتق عنه يف القيد الثالث.
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اإل ِ
الس ْقط مِن ِ
سناد قدْ :
ثم إِ َّن َّ
َّ

ِ
ككو ِن الراوي ،مثالً ،لم ِ
ُ
يعاص ْر َم ْن َروى عن ُه.
-1
يكون واضحًا َي ْحصل االشرتاك يف معر َفتهَّ ْ َ ،

............................................................................................

اهلل
فالسقط من اإلسناد قد يكون واضحًا؛ فرتى مثالً؛ راوي من أتباع التابعين يروي عن رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
اهلل
َع َل ْيه َو َس َّلم فهذا واضح وال يحتاج الى كبير عناء يف البحث ،ألن تابع التابعي لم يعاصر النبي َص َّلى ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّلم فكيف يروي عنه؟ فمن الواضح أن هنالك سقط.
وقد تجد مثالً :من هو يف المئة الثالثة ويروي عن صحابي ،أو عن تابعي فهذا ظاهر وواضح.
ِ
طرق الحديث ِ
ُ ِ
ال األئم ُة ا ْل ُح ّذ ُاق الم َّطلِعون على ِ
األسانيد.
وعلل
َ -2أ ْو
يكون َخف ّيًا فال ُيدْ ِركه إِ َّ َّ
ِ
ِ
الر ِ
لم ُيدْ ِر ْك َع ْص َره ،أو أدركه لكن ،لم
وهو
فاألَ َّو ُلُ :
الواضحُ ،يدْ َر ُك ب َعد ِم التَّالقي َ
ُ
اوي وشيخه ،بكونه ْ
بين َّ
وليست ل ُه من ُه إجازةٌ ،وال ِو َجادة.
يجت َِمعا،
ْ
ْ

............................................................................................

ُهنا قضية ُمهمة ،وسيأيت تكرار هذه المسألة يف موضعها أيضًا :معرفة اتصال اإلسناد تكون بثالثة أشياء:
المعاصرة؛ فيكون الشيخ والتلميذ يف عصر واحد.
األولُ :
الثاين :إمكان اللقيا؛ ف ُيعلم أن هذا ذهب الى الحج وهذا ذهب الى الحج مثالً ،فال يكون األول عاش يف
األندلس وما ُعرف عنه أنه خرج من األندلس  ،والثاين عاش يف المشرق وما ُعرف عنه أنه سافر الى
األندلس فكيف يروي هذا عن هذا ولو كانا يف عصر واحد فليس هنالك إمكانية اللقاء ،ولذلك من
الخطأ الذي يصنعه بعض طلبة العلم؛ بمجرد أن يعرف أن هذا الراوي مع هذا الراوي يف نفس العصر
المعاصرة ،وإمكان اللقيا.
يصحح السماع .فلذلك نقولُ :
الثالث :عدم التدليس.
وسيأيت الكالم على التدليس إن شاء اهلل ،فهذه ثالثة أشياء يعرف هبا اتصال اإلسناد.
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ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
وارتِحالِهم.
احتِ ْي َج إِلى ال َّتاريخِ ؛ لِت ََض ُّمن ِ ِه
وم ْن َثمْ ،
تحرير مواليد الرواة ووف ّياتهم ،وأوقات َط َلبِ ِهم ْ
َ
وقد ا ْفت ََضح أقوام اد َعوا الرواي َة عن شيوخٍ ظهر بالتاريخ ِ
كذ ُب دعواهم.
َ
ٌ َّ ْ ِّ
............................................................................................

وهذا باب اعتنى به أهل العلم عناية شديدة جد ًا ،فيعتنون بتاريخ الميالد ،والوفاة ،كالهما مهم يف هذا
الباب.
ِ
والقسم ال َّثانِي :وهو َ ِ
ِ
الراوي لم ُي َس ِّم َم ْن َحدَّ َث ُه ،و َأ ْو َه َم
المدَ َّلس -بفتحِ الالَّ ِمُ -س ِّم َي بذلك لكون َّ
الخف ُّيُ :
ْ
ِ
مم ْن لم يحدِّ ْثه ِبه.
َ
سماعه َ
للحديث َّ
............................................................................................

المد َّلس :هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهمًا السماع.
ُ
فهو يريد أن يوهم السامع ،فقد نعرف مثالً أن فالنًا قد ُيحدث عن شيخه فالن ،لكن هذا الحديث
بالذات لم يسمعه من شيخه فالن ،فيروي الحديث بصيغة توهم السامع أنه سمع هذا الحديث من
شيخه ،ألن السامع يعرف أن هذا المحدث يروي عن ذلك الشيخ وسمع منه وجالسه وعاصره .ولكن يف
هذا الحديث رواه بصيغة تحتمل السماع موهمًا  ،فهنالك نية وقصد  ،يقصد بذلك اإليهام .
الخ َف ِ
ِ
واشتقا ُقه مِن الدَّ َل ِ
ُ
اختالط الظالم بالنورُ ،س ِّمي بذلك الشرتاكهما يف َ
اء.
َّحريك ،وهو
س بالت
َ
ِ
ٍ
بصيغة مِن ِ
األداء َت ْحت َِم ُل وقوع ال ُّ
المد ِّلس و َم ْن َأسنَد عنه ،كـ "عن"َ ،وكذا
ل
غ
ي
ص
المدَ َّل ُس
َ
قي بين ُ
و َي ِر ُد ُ
ّ
" َق َا َل".
............................................................................................

فيقول مثالً :عن فالن ،وهذا ُيسمى «العنعنة» ،ومثله« :األنأنة» فيقول :أن فالن قال كذا ،فيحتمل أنه
سمع منه ويحتمل أنه لم يسمع منه ،وكذلك قول الراوي :قال فالن كذا.
ٍ
ٍ
صريحة ال َت َج ُّو َز فيها كان ك َِذبًا.
بصيغة
ومتى و َق َع
............................................................................................

فالذي يقول :سمعت من شيخي كذا ،وهو لم يسمع منه فهذا ال يكون ُمدلسًا بل هو كذاب.
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َّدليس-إِذا َ
الَ :-أ ْن ال ُي ْق َب َل من ُه إِ َّ
كان عَدْ ً
ال ما َص َّرح فيه بالتحديث ،على األصح.
وحكم َم ْن َ
ثبت عن ُه الت ُ
ُ
............................................................................................

صرح بالسماع .والكالم يف ذلك يطول
فإذا ُعرف عنه التدليس ولو مرة؛ فاألصل عدم قبول حديثه حتى ُي ِّ
المدلسين بالعنعنة.
وله صور ،ويف بعض الصور َقبِل أهل الحديث بعض روايات ُ
فالراوي إما أن يكون ُمدلسًا ،وإما أن ال يكون ُمدلسًا ،فإن لم يكن ُمدلسًا وروى بصيغة العنعنة وكان
عد ً
ال فإنه ُيقبل ،وإن كان ُمدلسًا ُعرف بالتدليس وروى بصيغة العنعنة فال ُيقبل حتى ُيصرح بالسماع
لوجود احتمال عدم سماعه لهذا الحديث من الشيخ ،ولذلك كان الشافعي َر ِحمه اهلل يقول« :التدليس
أخو الكذب» وكان شعبة َر ِحمه اهلل يشدد يف ذلك ويقول« :ألن أزين أهون علي من أن ُأد ِّلس» لبيان قبح
التدليس.
ٍ
المرس ُل َ
معاصر َل ْم َي ْل َق َم ْن حدَّ ث عن ُه ،بل بينَه وبينه واسطةٌ.
الخ ِف ُّي ،إِذا َصدَ َر مِ ْن
وكَذا
َ
............................................................................................

راو يروي عن ٍ
والمد َّلس؛ يف أن كالهما ٍ
راو آخر وتعاصر
المرسل الخفيُ ،
سمى خفيًا لماذا ؟ يشتبه ُ
المد َّلس هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم
الراوي والمروي عنه ،فيشرتكان يف ذلك ،ويفرتقان يف أن ُ
المرسل الخفي فهو رواية الراوي عمن لم يسمع منه لكنه عاصره .لذلك قال:
يسمع منه ،أما ُ
ِ
َّدليس َيختص بمن
دقيقَ ،ح َصل
والم ْر َسل
الخفي ٌ
تحريره بما ُذكر هنا :وهو َأ َّن الت َ
وال َف ْر ُق َ
ُ
المدَ َّلس ُ
بين ُ
ِّ
ف لقاؤه إياه.
عمن ُع ِر َ
روى ّ
ِ
الم ْر َسل َ
الخ ِف ُّي.
عاص َر ُه ،ولم ُي ْع َر ْ
ف َأ َّما إِن َ
ف َأنَّه لق َي ُهَ ،ف ُهو ُ
............................................................................................

المرسل الخفي ،وهو خفي من جهة وجود احتمال اللقاء كوهنما
فإذا عاصره ولم يلتق به وروى عنه فهو ُ
يف عصر واحد ،فالناظر يجد أن وفاهتما ُمتقاربة كانا يف عصر واحد ،ولكن قد يخفى عليه أهنما لم
ِ
طرق الحديث ِ
يلتقيان ،فإن لم يرجع الى األئمة ا ْل ُح ّذاق الم َّطلِعون على ِ
األسانيد ُيخطئ ويحكم
وعلل
َّ
باالتصال.
المد َّلس.
وأما إذا عاصره ولقيه وسمع منه ورى عنه حديثًا لم يسمعه منه فهو ُ
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فالمرسل الخفي :عاصر شيخه ولم ِ
يلتق به.
ُ
والمد َّلس :عاصر شيخه والتقى به ،ولكنه روى عنه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل السماع ،وبعبارة ُأ ْخرى
ُ
«موهمًا السماع»
ِ
ِ
المعاص َر َة ولو ِ
ِ
ُ
تعريف ِه.
الخفي يف
المرسل
دخول
بغير ُل ِق ٍّيَ ،ل ِز َم ُه
َّدليس
تعريف الت
و َم ْن َأ ْد َخ َل يف
َ
َ
ِّ
واب التَّفرق ُة بين َُهما.
والص ُ
َّ
............................................................................................

المعاصرة حاصلة يف التدليس ويف
فكأنه يجعل التدليس واإلرسال الخفي شيئًا واحد ًا ،فنعم صحيح أن ُ
المرسل الخفي لم يلقه ولم يروي
اإلرسال الخفي أيضًا ،ولكن يف التدليس هو لقيه وروى عنه ،أما يف ُ
ِ
واب التَّفرق ُة بين َُهما ألن هنالك فرق.
والص ُ
عنه وإنما عاصره فقط ،لذلك قال َرحمه اهللَّ :
ِ
ِ
َّدليس َ -
وحدَ ها -ال ُبدَّ من ُه
اعتبار ال ُّل ِق ّي يف الت
و َيدل على َأ َّن
دون المعاصرة ْ
َ
ِ
بن َأبي ِ
وقيس ِ
ِ
ِ
الم َخ ْض َرمين ،ك َأبي ُع َ
إِ ُ
حازمٍ ،عن
ثمان الن َّْه ِدي،
طباق َأه ِل
العلم بالحديث على َأ َّن رواي َة ُ
ِ
ِ
ِ
النبي صلى اهلل عليه وس َّل َم مِن َقبِي ِل ِ
عاصرة ُي ْكتَفى ِبه يف
الم
اإل
مجر ُد ُ
رسال ،ال من َقبي ِل التدليس ،ولو كان َّ
ِ
َ
عرف :هل
َّدليس
الت
لم ُي َ
لكان هؤالء مدلسين؛ ألهنم عاصروا النبي صلى اهلل عليه وس َّل َم قطعًا ،ولك ْن ْ
َل ُقو ُه أم ال.
............................................................................................

يعني هذا مما ُيستدل به على التفرقة بين التدليس واإلرسال الخفي ،فهذا شيء وهذا شيء آخر ،فقد
والمخضرم هو الذي عاش يف الجاهلية واالسالم ،ك َأبي ُع َ
ثمان
أطبق أهل العلم على أن المخضرمينُ ،
بن َأبي ِ
وقيس ِ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم تكون من قبيل اإلرسال مع
الن َّْه ِدي،
حازمٍ ،فإن روايتهم عن النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،ولكن لم يعرف هل لقوه أم ال ،فهما يف عداد التابعين ال
أهنم عاصروا النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم مؤمنًا به ومات على ذلك ولو
الصحابة ألننا قلنا أن الصحابي هو من لقي النبي َص َّلى ُ
تخللت ردة.

شبكة بينونة للعلوم الشرعية

120

باشرتاط ال ِّل ِ
الخطيب يف الكِ ِ
ِ
اإلمام الشافعي ،و َأبو ٍ
ِ
ِ
ممن َ
فاية
البز ُار ،وكال ُم
َّدليس
ت
ال
يف
قاء
قال
بكر َّ
ُ
و َّ
ُّ
يقت ِ
الم ْعت ََمدُ .
َضيهُ ،
وهو ُ
............................................................................................

وقلنا أن كتاب الخطيب وكل من جاء بعده هم عيال عليه ،فيحسن بطالب العلم ان يعتني هبذا الكتاب،
المعتمدة يف هذا الفن.
وهو من الكتب ُ
القاة بإِخباره عن ِ
ف عدم الم ِ
بجزم إما ٍم ُم َّطلِعٍ.
و ُي ْع َر ُ
نفس ِه بذلكَ ،أو ْ
ْ
ُ ُ
............................................................................................

وهذه من الطرق ،أو المسالك التي ُيعرف هبا عدم حصول اللقاء بين التلميذ والشيخ ،فإما أن ُيخرب هو
عن نفسه ،أو أن يخرب عن ذلك إمام ُم َّطلع ويكون أهالً للكالم يف مثل هذا الباب.
ِ
وال َي ْكفي َأ ْن َي َق َع يف بعض الطرق زياد ُة ٍ
َ
المزيد ،وال ُي ْحكم يف هذه
يكون مِن
راو بين َُهما؛ الحتمال َأ ْن
ِ
ِ
َعار ِ
ٍ
احتمال االتصال واالنقطاع.
ض
كليْ ،
أي :جازمٍ؛ لت ُ
الصورة بحكم ٍّ
............................................................................................

ٍ
إسناد آخر يروي عن شيخٍ عن ذلك الشيخ.
فقد يأيت اإلسناد فرتى راو يروي عن شيخ ،ثم تراه يف
ِ
اهلل َعنْ ُه .ثم يروي سعيد عن أبي هريرة؛ فال يلزم من
مثالً؛ يروي سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة َرضي ُ
هذا أن يكون سعيد لم يسمع من أبي هريرة ،بل هنا يحتاج الى نظر وبحث ،فإن كان لقيه وسمع منه
فيكون قد سمع الحديث من أبي سعيد ،وسمعه أيضًا من أبي هريرة مباشرة.
فوجود راو بين التلميذ والشيخ يف بعض ال ُّطرق ال يلزم أن معناه أن كل ما رواه التلميذ عن الشيخ هو
يكون ُمنقطع ،فقد يكون هذا من المزيد ،وقد سبق الكالم على المزيد سابقًا.
َّف ِ
فيه َ
المزيد يف ُمت َِّصل األسانيد".
كتاب "التَّفصي ِل ل ِ ُم ْب َه ِم المراسيل"،
طيب
وقد َصن َ
َ
َ
الخ ُ
وكتاب " َ
ِ
الساقط من اإلسناد.
حكم
أقسام
وانتهت هنا
ُ
ُ
............................................................................................

المع َّلق ،والمنقطع ،والمعضل ،والمرسل،
فالكالم الذي سبق كان يف الساقط من األسانيد؛ أي ُ
والمد َّلس ،فعرفت أن الذي يسقط من اإلسناد هو أحد هذه الصور التي مرت معنا؛ سقط يف َّأول اإلسناد،
ُ
سقط يف خالل اإلسناد ،سقط يف آخر اإلسناد ،سقوط راو أو أكثر يف خالل اإلسناد ال على التوالي،
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سقوط راويين أو أكثر يف خالل اإلسناد على التوالي ،رواية التلميذ عمن عاصره ولم يلقه ،رواية التلميذ
عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه.
سينتقل اآلن الى الكالم عن الرواة ،وعندنا ثالثة أمور ُيلتفت إليها يف باب التصحيح والتضعيف:
األول :ما يتعلق باتصال اإلسناد.
الثاين :ما يتعلق بالرواة.
الثالث :ما يتعلق بالمتن.
وكلها ترجع الى شروط الحديث الصحيح الخمسة ،ونحن قلنا أن الذي يضبط هذه الشروط الخمسة
فكل ما بعدها راجع إليها.
فتنظر يف اإلسناد هل هو متصل أو ال ،أو هل فيه علة أو شذوذ.
وتنظر يف الراوي هل هو عدل أو ال ،وهل هو ضابط أو ال.
وتنظر يف المتن هل فيه علة أو شذوذ.
ٍ
بعض :خمس ٌة منها تتع َّل ُق بالعدا َل ِة ،وخمس ٌة تتع َّل ُق
بعضها أشدُّ يف ال َقدْ حِ مِن
ثم ال َّط ْع ُن يكون بِ َع َش َر ِة أشياء ُ
بالضب ِ
ط.
َّ ْ
............................................................................................

فأبان لك حصرها يف جانبين:
األول :العدالة.
الثاين :الضبط.
فالنظر الى الرجال؛ إما نظر الى عدالة الرجال ،وإما نظر الى ضبط الرجال.
ٍ
حد ِ
بتمييز َأ ِ
ِ
ِ
سمين مِن َ
لمصلحة
اآلخ ِر؛
الق
ولم َي ْحصل االعتنا ُء
اقتضت ذلك ،وهي ترتي ُبها على األشدِّ
ْ
ِ
َ
موجب الر ِّد على َسبي ِل التّد ِّلي؛ َّ
يكون:
ألن ال َّط ْع َن إِ َّما َأ ْن
فاألشدِّ يف

ِ
الر ِ
 -1ل ِ َك ِذ ِ
الحديث النبوي :بأن يروي عنه صلى اهلل عليه وسلم ما لم َي ُق ْله،
اوي يف
ب َّ
متعمد ًا لذلك.
ِّ
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ِ
ِ
َ
َ
المعلومة ،وكذا
للقواع ِد
ويكون ُمخالِفًا
بذلكَ :بأ ْن ال ُي ْر َوى ذلك الحديث إال من جهته،
 -2أو ُتهمتِ ِه
وإن لم يظهر منه وقوع ذلك يف الح ِ
ِ
ِ
النبوي ،وهذا ُد َ
األول.
ون
ديث
ف
َمن ُع ِر َ
ّ
َ
ُ
ُ
بالكذب يف كالمهَ ْ ،
............................................................................................

َّ
المتَّهم بالكذب ،والفرق بينهما؛ أن
فذكر عشرة أمور ،وقدم األشد فاألشد ،وأولها
الكذاب ،والثاين ُ
ِ
المتهم بالكذب هو الذي
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،أما ُ
الكذاب يتعمد الكذب يف حديثه عن رسول اهلل َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،أو يروي ما يكون
يكذب يف حديث النَّاس ،ولو لم يثبت كذبه يف حديث النبي َص َّلى ُ
مخالفًا للقواعد المعلومة من الشريعة ،فيأتيك ٍ
بأمر ُتحيله الشريعة ،وال يذكر هذا األمر إال هو وال يذكر
عند غيره ،ف ُيتَّهم بالكذب ولكن ال يوصف بأنه كذاب فهنالك فرق بينهما فاألول أشد.
َ -3أو ُف ْح ِ
ش َغ َلطِ ِه ،أيَ :ك ْث َرتِه.
............................................................................................

فهو كثير الغلط ،وهذا قد ُيسمى بالمرتوك ،وطبعًا األلفاظ كـ المرتوك ،والصدوق ،والثبت ،والثقة،
وثبت ثبت ،وثقة ثقة ،وغير ذلك يتفاوت استعمال أهل العلم لها ،فقد ترى أحيانًا إطالق لفظ المرتوك
ٌ
جرح
على الضعيف ،فكل واحد من أهل العلم له اصطالحه فمثالً اذا قال البخاري« :فيه نظر» فهذا
ٌ
حسن أو
شديد عند البخاري ،وقد يكون عند بعض أهل العلم لفظة« :شيخ» هي تنبيه على أن مثله قد ُي َّ
المعدل
قد ُيقبل حديثه ،وعند غيره قد تكون تنبيه على أن عنده ضعف فيما يرويه ،فهذا بحسب ُ
والمجرح ،لذلك وجدت تفسيرات لبعض ألفاظ الجرح والتعديل عند األئمة ،فيقول لك مثالً فالن اذا
ُ
قال ثقة فهو يريد هبا كذا.
ِ
غفلته عن ِ
اإلتقان.
َ -4أو
............................................................................................

وأحيانًا تكون الغفلة أشد من الفسق والوهم ،وليست النظرة اآلن الى أن الفسق معصية وهذا ليس
بمعصية فال ليس من هذا الجانب ،ولكن النظر الى جانب ما يرتتب على ذلك ،فقد يكون اإلنسان فاسق
ِ
اهلل َع َل ْي ِه
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،فالرجل ال يكذب على رسول اهلل َص َّلى ُ
وصادق يف حديثه عن رسول اهلل َص َّلى ُ
َو َس َّلم ،ولكن فسقه استوجب رد حديثه ،لذلك أحيانًا تكون الغفلة أشد فالغفلة تجعل اإلنسان يدخل
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حديثًا يف حديث ،قد تجعله يرفع الموقوف ويوقف المرفوع ،بل قد يرفع المقطوع ،وغير ذلك من
الخلط.
ِِ
األو ُل لكو ِن
األو ِل عموم ،وإِنَّما ُأ ْف ِر َد َّ
 -5أو فسقه :أي :بالفعل أو القول ،مما لم َي ْب ُلغ الكفر .وبينه وبين َّ
القدْ حِ ِبه أشدَّ يف هذا الفن ،وأما الفسق بالمعتقد فسيأيت بيانه.
............................................................................................

المعتقد ،لذلك أهل العلم يرتبون عليه أحكام ،وسيأيت معنا إن شاء اهلل
الفسق بالمعصية أقل من الفسق يف ُ
الكالم عن الفسق بالبدعة وما الذي يرتتب عليه.
ِ
التوهم.
 -6أو َو ْه ِم ِهَ :بأ ْن َي ْر ِوي على سبي ِل
............................................................................................

الوهم أن يكون األمر كذا وهو يظنه أمر ًا آخر ،بخالف الغفلة التي قد تنشأ عن عدم اكرتاث واهتمام
بالصواب والخطأ ،اما يف الوهم قد يكون حريصًا على الصواب لكنه يفهمه على غير وجهه.
ولذلك يقال يف غفلة الصالحين أن الصالحين يكثر فيهم الخطأ فيما يروونه ،النشغالهم يف الطاعات
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وبالعلم الشرعي.
والعبادات ،وعدم انشغالهم برواية حديث رسول اهلل َص َّلى ُ
أما أهل الحديث الثقات فهم أثبات فيما يروونه وعلى علم بتفاصيل ما يروونه فهي صنعتهم ،ولذلك
فرق بين العابد ،والعالم ،ومر معنا قول مالك َر ِحمه اهلل(.زيادة الناسخ )
َ -7أو مخالفتِ ِه ،أي للثقات.
............................................................................................

ِ
اهلل َعنْها «الفطر يوم يفطر النَّاس،
فالثقات يروون شيئًا وهو يروي شيئًا آخر ،كما يف حديث عائشة َرضي ُ

واألضحى يوم يضحي الناس» خالف فيه يحيى بن اليمان الثقات الذين يروونه من طريق محمد بن
ِ
اهلل َعنْ ُه.
المنكدر عن أبي هريرة َرضي ُ
ٌ
يح ُم َع َّي ٌن.
ف فيه
 -8أو جهالتِ ِه :بأن ال ُي ْع َر َ
تعديل وال َت ْج ِر ٌ
............................................................................................

فهذا أخف ،فقد يكون صادقًا ولكن ال نعرف عنه جرحًا وال تعديالً ،وهذا أيضًا من أسباب الرد.
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ٍ
َ -9أو بدعتِ ِه :وهي اعتقا ُد ما ُأ ْح ِد َ
بمعاندة،
ث على ِخالف المعروف عن النبي صلى اهلل عليه وس َّل َم ،ال
بل بنو ِع ُش ْب َه ٍة.
............................................................................................

وسيأيت معنا إن شاء اهلل الكالم على ما يتعلق بالبدعة.
َ -10أو ِ
سوء حفظِ ِه :وهي عبار ٌة عن أن ال يكون غل ُط ُه َّ
أقل من إصابته.
............................................................................................

فال يكون غلطه أقل من إصابته ،بل يكون غلطه أكثر من اإلصابة.
ب الراوي يف الح ِ
وهو ال َّطعن َ ِ
وضوع.
الم
ديث
األو ُلُ - :
ُ
ِّ
َ
ْ ُ
فالقسم َّ
النبوي -هو َ
بكذ ِ َّ
ُ
............................................................................................

اآلن شرع يف بيان ايضا ما يتعلق بالتضعيف بسبب الراوي يف نفسه  ،األول  -:الموضوع.
وسمي بالموضوع؛ ألن هنالك من وضعه ،فلم يكن َث َّم فأتى من وضع هذا الحديث.
ُ
ِ
ِ
ِ
الغالب ،ال بالق ْطع؛ إذ قد
الظن
بطريق
بالو ْض ِع إنما هو
ِّ
والح ْك ُم عليه َ
ُ
َي ْصدق َ
ذوب.
الك ُ
............................................................................................

وهذه مسألة مهمة يجب االلتفات إليها؛ فاألحكام التي تتعلق بالصحة والضعف بعضها قطعي ،وبعضها
مبني على غلبة الظن ،وعندما يقول اإلنسان :هذا الحديث مكذوب ،أو موضوع ،فهو فيما يغلب على
ظنه ،فقد يظنه مكذوبًا وال يكون كذلك ،وكم من األحاديث التي قال فيها من لم يشتغل بعلم الحديث
عناية وبلغ فيه مبلغة بأهنا مكذوبة ،كما ذكر ابن الجوزي يف كتابه« :الموضوعات» فقد وضع فيها بعض
األحاديث الصحيحة ،فهذه أيضًا مسألة مهمة ،فاالنسان قد يميل الى أن هذا الحديث مكذوب وقد ال
يكون كذلك ،فهذا بطريق الظن الغالب ال بالقطع.
ِ
ِ
بالحديث م َل َك ٌة قو ّي ٌة ُي َم ِّيزون هبا ذلك.
العلم
لكن ،أله ِل
َّ
............................................................................................

ِ
ِ
ِ
الغالب ،ال بالق ْطع» ليس دائمًا بل هو يف
الظن
بطريق
بالو ْض ِع إنما هو
ِّ
والح ْك ُم عليه َ
إذ ًا فقوله أعالهُ « :
حال دون حال.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
بالقرائن الدَّ ا َّل ِة على
ومعرف ُت ُه
وفهمه قو ّيًا،
منهم َمن
يكون ا ِّطالعه تا ّمًا ،وذ ْهنه ثاقبًاْ ،
وإِنَّما َيقوم بذلك ُ
ِّ
متمكنة.
ذلك
............................................................................................

الجرأة يف هذا الباب ،سواء التصحيح أو التضعيف ،فهو باب عسر
وهنا مسألة يا أخوة  ،الحذر الحذر من ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم قو ً
اهلل َع َل ْي ِه
ال لم يقله ،وقد تنفي عن النبي َص َّلى ُ
باب خطير ،فقد تنسب الى النبي َص َّلى ُ
َو َس َّلم قو ً
ال قد قاله ،فالقضية خطيرة ،فاالنسان يجتهد ويبحث وقد يقول أحيانا هذا الذي توصلت إليه
والعلم عند اهلل.
هذا الذي يغلب على الظني وهذا من ورع أهل العلم الذي يجب أن يربي طالب العلم نفسه عليه.
ِ
واضع ِه ،قال ابن دقيق العيد :لكن ال ُي ْق َطع
وقد ُي ْع َرف الوضع بإقرار
ِ
َ
يكون َك َذب يف ذلك اإلقرار" ،انتهى.
الحتمال َأ ْن
بذلك،
............................................................................................

ِ
َ
يكون ك ََذب يف ذلك اإلقرار»؛ نعم هذا
الحتمال َأ ْن
فقول ابن دقيق َر ِحمه اهلل« :لكن ال ُي ْق َطع بذلك،
ُمحتمل ،لكن نحن مأمورون بأن نعامل النَّاس على ظواهرهم ،فإذا أقر شخص بأنه اخرتع هذا الحديث
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،نأخذه على ظاهره ونقول أنه قد وضع الحديث وأن هذا
اخرتاعًا عن رسول اهلل َص َّلى ُ
الحديث مكذوب ،إلقرار من وضعه بوضعه.زيادة الناسخ
بعضهم أنه ال ُيعمل بذلك ِ
اإل ِ
وليس َ
يلز ُم
قرار َأصالً،
ذلك ُمرا َده ،وإِنَّما َن ْف ُي القط ِع بذلك ،وال َ
و َف ِهم منه ُ
َ
يقع بال َّظ ِّن الغال ِ ِ
الحك ِم؛ َّ
ْ
وهو ُهنا كذلك ،ولوال ذلك َلما سا َغ َقت ُْل
مِن َن ْف ِي ال َق ْط ِع َن ْف َي
بُ ،
الح ْك َم ُ
ألن ُ
ِ
ِ
الحتمال َأ ْن يكونا كاذب ْي ِن فيما ا ْعت ََرفا به.
بالزنى؛
ا ْل ُم ِق ِّر بالقتلِ ،وال َر ْج ُم
المعرتف ِّ
............................................................................................

فابن دقيق العيد كان يتكلم عن القطع وليس مراده نفي الحكم ،فكأنه يقول أحكم بالوضع لكن ال تقطع
بذلك.
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ؤخذ مِن ِ
ومِن ال َق ِ
الوضع ،ما ُي ُ
الراوي.
در ُك هبا
ُ
حال َّ
رائن ،ا َّلتي ُي َ
كما وقع للمأمون ِ
َ
الح َسن َس ِم َع مِن َأبي ُهرير َة َأ ْو َ
فساق يف
ال،
بحضرتِه
بن َأحمدَ َأنَّه ُذكِ َر
ُ
الخالف يف كون َ
َ
ً ِ
ِ ِ
اهلل عليه وس َّل َم َأ َّن ُه َ
قالَ :س ِم َع الحس ُن مِن َأبي هريرة.
النبي ص َّلى ُ
الحال إسنادا إلى ِّ
ِ
َ
وكما َو َقع لغياث بن إبراهيم ،حيث َ
الحال إِسناد ًا
فساق يف
بالح َمام؛
فوجدَ ُه
يلعب َ
ُ
الم ْهدي َ
دخ َل على َ
ِ
ٍ
اهلل عليه وسلم ،أنه قال" :ال َس َبق إِ َّ
حافر َأو َج ٍ
ناح" ،فزا َد يف
ف َأو
ال يف ن َْص ٍل َأو ُخ ٍّ
النبي ص َّلى ُ
إلى ِّ
ِ
كذب ألجلِ ِه َفأمر َ
المهدي َأنَّه َ
الح َمامِ.
الحديثَ " :أو َجناحٍ "؛ َف َعرف
بذ ْبحِ َ
ُّ
............................................................................................

فهو اآلن يذكر القرائن ،وقلنا أن من القرائن اقرار الواضع ،وكذلك من القرائن ما يؤخذ من حال الراوي
فيصرح الراوي بالسماع.
ِّ
ومن القرائن ركاكة اللفظ ،ومخالفته لصريح الكتاب والسنة ،وكذلك قد ُيحكم على حديث بعينه على
َأ َّن ُه مكذوب الشتهار أحد رواته بالكذب.
ِ
ِ
اهلل َعنْ ُه ،فوضع لهم
فالمأمون بن أحمد ُذك َر بحضرته الخالف يف سماع الحسن من أبي هريرة َرضي ُ
إسناد ًا يف الحال فيه سماع الحسن من أبي هريرة.
وكذلك غياث بن إبراهيم زاد يف الحديث «أو جناح» يتزلف هبذا الى المهدي فعرف المهدي َر ِحمه اهلل
َأ َّن ُه كذب ألجله فأمر بذبح الحمام.
وغياث بن إبراهيم قال فيه أبو داود :كذاب.
وأهل الحديث أهل صدق وأمانة وإنصاف وآلن هذا األمر دين ال يحابون أحد ًا ،وعلي بن المديني
َر ِحمه اهلل حين ُسئل عن والده سكت ُث َّم كُرر عليه السؤال فقال :ضعيف .فهذا دين.
ِ
المتواتِ َر ِةَ ،أو ِ
ِ
حال المرويْ ،
ومِنها ما ُي َ
اإلجما ِع
ؤخ ُذ مِن
كأن يكون مناقضًا ِّ
السنَّة ُ
لنص القرآنَ ،أو ُّ
َ
القطعيَ ،أو صريحِ ال َع ْقلُِ ،
التأويل.
حيث ال َي ْق ُبل شي ٌء مِن ذلك
ِّ
............................................................................................

 فاألول :إقرار الراوي. -والثاين :حال الراوي.
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المصنِّف َر ِحمه اهلل هنا.
 والثالث حال المروي؛ على ما ذكر ُثم المروي:
 -1تار ًة يخرتعه الواضع.
دماء الح ِ
لف الصالحِ َ ،أو ُق ِ
اإلسرائيلي ِ
كبعض الس ِ
كماءَ ،أو ِ
 -2وتار ًة يأخذ كال ِم ِ
ات.
غير ِه:
َّ
ُ
َّ
ِ َّ
ِ
ِّب له إسناد ًا صحيحًا ل ِ َي ُر ْو َج.
َ -3أو ْيأ ُخ ُذ َحديثًا
َ
ضعيف اإلسناد فيرك َ
............................................................................................

الحكماء
فهذا يف المروي؛ فتارة قد يكون اخرتعه من رأسه ،وتارة يكون قد عمد الى قول حكيم من ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
وهذا كثير جد ًا ،أو قول أحد الصالحين فينسبه الى رسول اهلل َص َّلى ُ
أو يأخذ حديثًا ضعيفًا ف ُيركب له إسناد ًا صحيحًا ليروج هذا الحديث.
ِ
ِ
الو ْضعِ:
والحام ُل للواض ِع على َ
كالز ِ
عدم الدِّ ِ
نادقة.
ين َّ
 -1إِ َّما ُ
ِ
كبعض المتع ِّبدين.
الجه ِل
َ -2أو غلب ُة َ
ِ
كبعض المق ِّلدين.
َ -3أو َف ْرط ال َعصب َّي ِة،
ِ
ِ
الرؤساء.
بعض
َ -4أو ا ِّتباع هوى
ِ
االشتهار.
لقص ِد
 -5أو
اإلغراب ْ
ُ
............................................................................................

وهذا كله كثير  ،فهو َر ِحمه اهلل يسوق لك هذه المسائل على هذا الرتتيب للتوضيح ،ف ُطرق وضع

المروي؛ أن يخرتعه من رأسه ،أو يعمد الى حديث ضعيف فيركب له إسناد ًا ،أو يأخذ عبارة أو جملة من
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
كالم ُ
الحكماء أو الصالحين فيضع لها إسناد ًا عن رسول اهلل َص َّلى ُ
وهنا ذكر خمسة أشياء تحمل الراوي على الوضع والكذب ،فهي دوافع وضع الحديث.
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وبعض المتصو ِ
ُّ
حرام بإجما ِع َم ْن ُي ْعتَدُّ ِبه ،إِ َّ
فة ن ُِق َل عنهم إباح ُة الوضع يف
بعض الكِ َّرامية،
وكل ذلك
َ
ال َأ َّن َ
ُ ِّ
ٌ
خطأ مِن فاعلِ ِهَ ،
ٌ
نشأ َعن جهلٍَّ ،
َّرهيب مِن ُج ْملة األحكا ِم
َّرغيب والت
ألن الت
الرتغيب والرتهيب ،وهو
َ
َ
ِ
ِ
الشرع َّي ِة ،وا َّتفقوا على َأ َّ
َّ
عليه وس َّل َم مِن ال َكبائِ ِر ،وبا َل َغ أبو محمد
اهلل
على
الكذب
تعم
ن
دَ
ُّ
النبي ص َّلى ُ
ِّ
الج َو ْينِي َ
النبي صلى اهلل عليه وسلم.
تعمدَ
َ
فك َّف َر َمن َّ
الكذب على ِّ
ُ ُّ
ِ
وا َّت َفقوا على َت ْح ِ
ال مقرونًا ببيانه؛ لقوله صلى اهلل عليه وس َّل َمَ " :م ْن َحدَّ َ
رواية الموضو ِع إِ َّ
ث َعنِّي
ريم
ِ
بحديث يرى َأنَّه ِ
ٍ
الكاذ َبين" ،أخرجه مسلم.
كذ ٌب فهو أحدُ
ُ
َُ
............................................................................................

هنا ذكر ُحكم الوضع؛ فهو حرام بإجماع من ُيعتدُّ هبم.
الكرامية؛ اتباع محمد بن كرامُ ،عرف عنهم التشبيه والتجسيم ،وكانوا يرون إباحة الكذب يف الحديث
َّ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم لغرض الرتغيب والرتهيب.
عن رسول اهلل َص َّلى ُ
اهلل
فاتفق أهل الحديث على تحريم رواية الموضوع ،فهو من الكبائر ،وتكفير من كذب على النبي َص َّلى ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّلم فيه صور دون صور؛ وأبو محمد الجويني كالمه إذا ُح ِم َل على الوجه الصواب فال يكون من
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم يكون كفر ًا ،وتعمد الكذب على النبي َص َّلى
المبالغة ،وليس كل كذب على النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال هو كفر ومنهم من قال ليس بكفر ،ومن قال بأنه كُفر
ُ
نظر من جهة أن هذا إحداث يف الشريعة من جهة نسبة أحكام الى اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى لم يقل هبا ،وزيادة
أمر يف الوحي وهو ليس من الوحي ،فهو ينسب أحكامًا الى الشريعة فهم نظروا من هذا الجانب ،وأما
الذين قالوا بأنه ليس ُ
بكفر فقد نظروا من جهة َأ َّن ُه كذب ومعصية وفسق وكبيرة من الكبائر فلم يقولوا
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
بتكفير الكذاب الذي يكذب يف حديث رسول اهلل َص َّلى ُ
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والقسم ال َّثاين مِن َأقسا ِم الم ِ
ِ
بسبب ُتهمة الراوي بالكذب -هو المرتوك.
ردود- :وهو ما يكون
َ
َ
ُ
ِ
المنكر -على ِ
َ
َ
َ
والخامِ ُسَ ،ف َم ْن َف ُح َش
الرابِ ُع،
رأي َم ْن ال َيشرتط يف
وال َّثال ِ ُث:
المخالفة -وكذا َّ
المنك ِر َق ْيدَ ُ
غ َل ُط ُهَ ،أو َك ُث َر ْت َغ ْف َل ُت ُهَ ،أو َظ َه َر فِ ْس ُق ُه ،فحديثه َ
منك ٌر.
ليه ،أي الو َه ِم ،بِال َق ِ
طول ال َفص ِل -إِ ِن ا ُّطلِع َع ِ
ِ
ادس ،وإِنَّما ُأ ْف ِص َح ِبه ل ِ ِ
رائ ِن
َ
َ
ْ
الس ُ
ثم َ
الو َه ُم- :و ُهو الق ْسم َّ
َّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
ِ
حديثَ ،أو ِ
وص ِل مرس ٍل َأو منقط ٍع َأو إِ
األشياء
نحو ذلك مِن
حديث يف
دخال
الدَّ ا َّل ِة على َ
وهم راويه -من ْ
وج ْمع الطرق -فهذا هو المع ّلل.
القادحة ،و َت ْحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع َ
............................................................................................

فهنا ذكر مسألة مهمة تتعلق بالوهم ،والوهم كما سبقت اإلشارة إليه هو رواية الراوي للخطأ ظنًا منه َأ َّن ُه
صواب ،ومثل هذا يحتاج للبحث يف القرائن ،ألن من يهم لن ُيقر على نفسه َأ َّن ُه أخطأ فهو يظن َأ َّن ُه ُمصيف
فكيف يقر على نفسه بالخطأ؟ لذلك كان البحث يف القرائن الدالة على الوهم ،ومثال ذلك؛ ابن عباس
ِ
ِ
ِ
اهلل َعنْها روت
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم تزوج ميمونة ُمحرمًا .وميمونة َرضي ُ
اهلل َعن ُْهما روى أن النبي َص َّلى ُ
َرضي ُ
ِ
ِ
اهلل َعنْها
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم تزوجها وهو حالل؛ فهذا ُيعد يف الوهم ،وهذه قرينة ألهنا َرضي ُ
أن النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل
أدرى بحالها ،ومثل هذا إذا كثر كان سببًا لرد حديث الراوي ،ومثل هذا ال يقع من الصحابة َرضي ُ
َعنْ ُه ولكن هذا لتقريب الفهم.
ومما ُينبه عليه يف الوهم ؛ أن الوهم ال يتعلق بالراوي خفيف الضبط أو ضعيف الضبط ،بل قد يقع الوهم
المتقن ،كما وقعت أشياء عند مالك َر ِحمه اهلل ،وعند ُشعبة َر ِحمه اهلل ،وعند كثير من
يف رواية الحافظ ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم من األئمة ،فقد يقع منهم الخطأ ،وشعبة َر ِحمه اهلل كان
ُعمد رواة حديث النبي َص َّلى ُ
حرف اسم خالد بن علقمة فيسميه مالك بن ُعرفطة ،فال يعني بحال أن الوهم متعلق بخفيف الضبط أو
ُي ِّ
ضعيف الضبط ،لكن الذي يقتضي رد الرواية هو كثرة ذلك ،فيكون الراوي مردود ًا ألجل كثرة الوهم يف
حديثه.
المعلل؛ ولذلك كان يقول غير واحد من أئمة
وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق فهذا هو ُ
الشأن :الحديث اذا لم ُتجمع ُط ُرقه لم يتبين خطؤه.
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ِ
المعلل ،والعلة يف اللغة هي
وهو الذي يذكر فيه علم العلل لذلك قال المصنف َرحمه اهلل :فهذا هو ُ
المرض.
ال من ر َز َقه اهلل تعالى فهمًا ثاقِبًاِ ،
ِ
ِ
وهو مِن َأ ْغ ِ
وح ْفظًا
ْ
مض أنوا ِع علو ِم الحديث وأد ِّقها ،وال ُ
يقوم به إ َّ َ ْ َ ُ ُ
يد والم ِ
واة ،وم َل َك ًة قوي ًة باألسان ِ
ب الر ِ
ِ
ِ
ِ
تون.
واسعًا،
َّ
ُ
ومعرف ًة تا َّم ًة بمرات ِ ُّ
............................................................................................

وعلم العلل ال شك أن له أصو ً
ال وضوابط ينالها الطالب مع الممارسة والتوسع ،وكثرة القراءة ،واختبار
النفس وعرض ذلك على أهل الفن ،فيحصل له بذلك ملكة مع الوقت ،وليست هي مجرد ُأمور تنقدح
المحدث دون أن تنضبط بضابط عنده ،لكن بكثرة الممارسة والمخالطة لحديث رسول
هكذا يف نفس ُ
ِ
المخطئ
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم وتتبع روايات الرواة والدقة يف ذلك فتحصل له ملكة يتبين له هبا خطأ ُ
اهلل َص َّلى ُ
وصواب المصيب.
والناس يف هذا العلم ممن اشتغل بعلم الحديث؛ طرفان ووسط:
فطرف الى إغراق فيه الى حد َأ َّن ُه ادعى وزعم َأ َّن ُه ليس ألحد بعد من تقدم من أهل الشأن أن يتكلم فيه أي
أن يتكلم يف صحة األحاديث وضعفها ،وهذا ما ُيثار وسبق الكالم فيه فيما يتعلق بمسالة التفريق بين
منهج المتقدمين ومنهج ال ُمتأخرين من أهل الحديث ،والتي ما وجدت رواجًا إال كما ذكرنا سابقًا
ولعلها من قلة التوفيق من اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى فرأينا غالب من تكلم فيها هم ممن تأثر باإلخوان
والسرورية ،واهلل ال أقول هذا ُمبالغة ،وال أقول هذا ُمجازفة ومن شاء فليبحث يف ذلك.
فهذا الطرف ذهب الى حد إغالق العقل و ُيعامل نصوص العلل كأهنا وحي ال ينقض وال يعارض وال
ُيرد ،وتوسع يف هذا أقوام توسعًا شديد ًا فاحشًا فأغلقوا باب االجتهاد يف ذلك فقالوا :النَّاس بعد
الدارقطني َر ِحمه اهلل ليس ألحد منهم أن يتكلم يف هذا الشأن ،فكل من كان يف زمن الدارقطني وما قبله،
أو من كان على طريقة الدارقطني التي يف فهمهم وتركيبهم فهو يف زعمهم َأ َّن ُه من المتقدمين الذين يحق
لهم الكالم يف هذا الباب ،ومن كان بعدهم فليس له أن يتكلم يف تصحيح وتضعيف األحاديث وإنما له
أن يشرح كالم أهل العلم! وسبق الكالم يف ذلك.

131

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

الطرف اآلخر :أهم ل علم العلل ،وهذا كذلك ال بد وأن يحصل له كثير من الخطأ والزلل ،فقد ينسب
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ما ال تصح نسبته إليه ،وقد ينفي عن رسول اهلل َص َّلى ُ
الى رسول اهلل َص َّلى ُ
ما تصح نسبته إليه.
وأما الوسط :فهو الذي أخذ باجتهاد من سبق مع معرفته بجاللة أقدارهم ،ومنازلهم ،ورتبهم ،وتقدمهم
يف العلم ،وعدم إمكان مجاراهتم فيه ،ويعلم أهنم أهل الفن وكلن منهم يؤخذ من قوله و ُيرد ،لكن ال
يجعل اإلنسان نفسه حكمًا على أئمة الشأن فيخطأ هذا ويصوب هذا وهو ما زال لم يشب يف هذا الفن
فضالً عن أن يشيب فيه ،فال بد أن يكون يف ذلك أناة وصرب وكثرة قراءة وممارسة وتتبع ألقوال أهل العلم
واختبار للنفس واإلكثار من ذلك لعل اإلنسان أن يبلغ بإذن اهلل تعالى.
ولهذا لم يتكلم ِ
ُ
فيه إِ َّ
كعلي
القليل مِن َأه ِل هذا الش ْأ ِن:
ال
َ
ِّ
بن حنبلٍ ،وال ُب َخ ِ
ٍ َ
َ
ار ّي ،و َيعق َ ِ
المديني ،و َأحمدَ ِ
ُ
طني.
وب بن أبي َش ْيبةَ ،وأبي حاتم ،وأبي ُز ْر َعةَ ،والدَّ َارق ُّ
ابن َ ِّ
............................................................................................

َان الدَّ ار ُق ْطنِي يملِي َع َلي ِ
وهؤالء من أئمة هذا الشأنَ ،و َق َال َأ ُبو َب ْك ٍر ال َب ْر َقانِي :ك َ
الع َل َل مِ ْن ِح ْفظِ ِه .فقال
ُ
ْ
َ
َّ
ُّ
ُّ
َان كِتَاب " ِ
الذهبي َر ِحمه اهلل :إِ ْن ك َ
الع َل ِل" الموجو ُد َقدْ َأ ْمالَ ُه الدَّ َار ُق ْطن ِ ُّي مِ ْن ِح ْفظِ ِه -ك ََما د َّل ْت َع َل ْي ِه َه ِذ ِه
ُ
عظيم ُي ْق َضى بِ ِه للدَّ َار ُق ْطنِي َأ َّن ُه َأ ُ
َ
حفظ َأ ْه ِل الدُّ ْن َيا .ذكر ذلك يف السير .وكتاب العلل
مر
ٌ
الحكا َي ُ,ة َف َه َذا َأ ٌ
ِّ
للدارقطني طبع اآلن يف خمسة عشر ُمجلد
ِ
ِ
كالص ْي َريفِّ يف َن ْقد
وقد َت ْق ُص ُر عبار ُة المع ِّل ِل َعن إقامة الحجة على َد ْعوا ُهَّ ،
الدِّ ِ
ره ِم.
ينار والدِّ َ
............................................................................................

أحيانًا يؤتيهم اهلل من الملكة يف معرفة علة الحديث ما لو ُسئل عنه ما أفصح ،لذلك قال :تقصر عبارة
الحجة على دعواه ،فيقولك هذا خطأ وليس بصواب ويكتفي بذلك ،ويكون الصواب
المعلل عن إقامة ُ
ُ
معه دون بيان ُحجة ،وإنما يتأتى هذا بعد التضلع يف العلم وكثرة الممارسة وتتبع األسانيد والنظر
والتفتيش والممارسة حتى ضرب لهم مثالً كالصيارفة الذين يعرفون الذهب الخالص من الذهب
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المخلوط أو المغشوش وكذلك الفضة ،فكذلك هم يميزون الحديث ،ويظهر لهم ما خفي على كثير من
أهل الحديث فضال عن باقي النَّاس ،نسأل اهلل أن يفقهنا وإياكم يف الدين.
فأئمة الشأن لهم يف ذلك كثير من النظر؛ فتارة ترى إعاللهم بسبب شيء يف المتن ،وتارة بسبب شيء يف
لمخالفة أصل ،الى غير ذلك من الصور التي قد يقصر فهمها على كثير
لمخالفة فقه ،وتارة ُ
السند ،وتارة ُ
من طلبة العلم.
ِ
بسبب؛
ثم المخالفة ،وهي القسم السابع :إن كانت واقع ًة
اإلسناد ،فالواقع ِ
ِ
السياقَ ،أ ْي :س ِ
ِ
فيه ذلك التغيير هو ُمدْ َر ُج اإلسناد.
ياق
َ -1ت َغ ّي ِر
ُ
أقسام:
وهو
ٌ
............................................................................................

والمخالفة كذلك يا إخوة تحتاج الى ما ذكره المصنف َر ِحمه
فهنا يبين ما ذكره سابقًاُ « :مخالفة الثقات»؛ ُ
اهلل من معرفة ال ُط ُرق وكثرة التتبع لها وجمعها.

فالمخالفة إن كانت واقعة بسبب تغير سياق اإلسناد؛ فالواقع ِ
فيه ذلك التغيير هو ُمدْ َر ُج اإلسناد.
ُ
عندنا قسمانُ :مدرج اإلسناد ،و ُمدرج المتن.

واإلدراج يف اللغة ؛ هو دخول الشيء بعضه يف بعض ،ومنه تعلم معنى اإلدراج فهو :دخول إسناد يف
إسناد ،أو دخول متن يف متن.
ومدرج اإلسناد أقسام؛
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
عنهم ٍ
َ
واحد مِ ْن
إسناد
راو ف َيجمع ال ُك َّل على
يروي جماع ٌة
األو ُلَ :أ ْن
الحديث َبأسانيدَ ُمختلفة ،فيرويه ُ
َ
َّ
ِ
َ
االختالف.
األسانيد وال ُي َب ِّين
تلك
َ
............................................................................................

ومن الصور؛ حديث الزهري يف حادثة اإلفك فإنه رواه عن غيرما شيخٍ  ،قال دخل حديث بعضهم يف
بعض.
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راو عنه تامًا ِ ِ
ِ
ٍ
المتن عندَ ٍ
َ
بإسناد َ
راو إِ َّ
األو ِل.
ال َطرفًا من ُه فإِنَّه عندَ ه
يكون
ال َّثاينَ :أ ْن
باإلسناد َّ
ُ
آخ َر ،فيرويه ٍ ُ ّ
............................................................................................

فيكون عنده الحديث إال طرف أو جملة من الحديث ،وهي عنده لكن بإسناد آخر أي من طريق شيخ
آخر فيروي الحديث تامًا باإلسناد األول ،فهذا ُيعد كذلك من اإلدراج ،ألنه ادخل حديث شيخ على
حديث شيخ آخر.
بحذ ِ
ِ
ٍ
ِ
فيرويه ٍ
راو عن ُه تمامًا ْ
َ
ف
بواسطة،
شيخ ِه
فيسم َع ُه َعن
الحديث مِن شيخه إال طرفًا منه
يسمع
ومن ُه َأ ْن
َ
َ
الواس ِ
ِ
طة.
راو عنه مقت َِصر ًا على ِ
ِ
ِ
َ
أحد
مختلفين،
الراوي متنان مختلفان بإسنادين
ال َّثال ِ ُثَ :أ ْن
فيرويهما ٍ ُ ُ
يكون عندَ َّ
سناد ِه الخاص ِبه ،لكن ،يزيدُ ِ
اإلسنادين ،أو يروي أحدَ الحديثين بإِ ِ
فيه مِن المتن َ
اآلخ ِر ما ليس يف األول.
ِّ
ْ َ
............................................................................................

فاإلدراج هو إدخال إسناد على إسناد ،أو إدخال متن على متن ،وهذا له صور ،فحيثما حصل هذا
المصنف َر ِحمه اهلل.
اإلدخال سمي ذلك إدراجًا ومنه هذه الصور التي ذكرها ُ
فيقول كالمًا مِن قِبل ِ
َ
َ
بعض َمن َس ِمعه َأ َّن َ
ذلك
يسوق اإلسناد َف َي ْع ِرض له عارض،
الرابع :أن
نفس ِهَ ،ف َيظن ُ
ْ َ
اإلسناد؛ في ِ
ِ
متن َ
رويه عن ُه كذلك.
ذلك
َ
الكالم ُهو ُ
َ
ِ
قسام ُمدْ َرج اإلسناد.
هذه َأ ُ
............................................................................................

وهذا أيضًا من صور اإلدراج ،فيتكلم اإلنسان بحديث فيعرض له عارض فيذكر عبارة ليست من
الحديث ثم ُيتم الحديث ،فيظن السامع أن هذه العبارة داخلة ضمن متن الحديث ،وقد رأينا مثل هذا
كثير يف التفريغات للدروس العلمية فرتى الشيخ يذكر الحديث وهو يشرح الحديث فيعلق على عبارة
ِ
فهذه َأقسا ُم ُمدْ َرج
والذي يفرغ كالم الشيخ يجعل الكالم كله يف نفس السياق وكأنه جزء من الحديث.
اإلسناد.
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يكون يف أوله ،وتار ًة يف أثنائه ،وتار ًة يف ِ
ِ
ُ
آخ ِر ِه،
ليس من ُه .فتار ًة
فهو َأ ْن َي َق َع يف
ّ
كالم َ
المت ِْنُ :
المتن ٌ
و َأ َّما ُمدْ َرج َ
موقوف مِن كال ِم الص ِ
ٍ
جملة على ج ٍ
ٍ
ِ
ملة ،أو بد ْمجِ
حابةَ ،أو َم ْن َب ْعدَ هم،
بعطف
يقع
وهو
َّ
ُ
األكثر؛ أل َّن ُه ُ
ُ
بمرفو ٍع مِن كال ِم النبي صلى اهلل عليه وس َّل َم ،مِن ِ
غير فصلٍ ،فهذا ُهو ُمدرج المتن.
............................................................................................

ِ
ليس من ُه.
هنا انتقل َر ِحمه اهلل الى اإلدراج يف المتن .وذكر تعريف ُمختصر فقال :أن َي َق َع يف
المتن كال ٌم َ
وأكثر ما يقع؛ أن يكون اإلدراج يف آخر المتن؛ فقد يكون أحيانًا توضيح أو تفسير للمتن ،أو نحو ذلك.
ِ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
اهلل َعنْ ُه َق َال :إِنِّي َسم ْع ُت النَّبِ َّي َص َّلى ُ
ومن أشهر األمثلة ما ُذكر يف حديث ابي هريرة َرضي ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ين مِ ْن آ َث ِ
َي ُق ُ
اع مِنْ ُك ْم َأ ْن ُيطِ َيل ُغ َّر َت ُه
اس َت َط َ
ار ُ
ول «إِ َّن ُأ َّمتي ُيدْ َع ْو َن َي ْو َم الق َيا َمة ُغ ًّرا ُم َح َّجلِ َ
الو ُضوء» َف َم ِن ْ
َف ْل َي ْف َع ْل.

ِ
فقولهَ :فم ِن اس َت َط ِ
ِ
اهلل َعنْ ُه وليس من لفظ
َ
َ ْ
اع من ُْك ْم َأ ْن ُيط َيل ُغ َّر َت ُه َف ْل َي ْف َع ْل؛ هذا من لفظ أبي هريرة َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
النبي َص َّلى ُ
وهذا أيضًا إنما ُيعرف بسرب الطرق وجمعها ،أو ببيان من الراوي ،وسيذكر ضابطًا لذلك َر ِحمه اهلل.
ِ
رواية م َفص َل ٍة لل َقدْ ِر المدْ رج ِ
ٍ
و ُيدْ َر ُك ِ
ِ
ِ
بعض
الراويَ ،أو مِ ْن
فيهَ .أو بالت
دراج بِ ُو ُر ْو ِد
ُ ِّ
اإل ُ
َّنصيص على ذلك من َّ
ُ َ
ِ
ِ
باستحالة كون النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول ذلك.
لعين ،أو
الم َّط َ
األئمة ُ
َّ
............................................................................................

فذكر صور ًا؛ كأن تأيت رواية ُمختصرة  ،ورواية فيها نوع تفصيل فتُبين أن هذا إدراج وليس من المتن ،أو
المطلعين وهذا يحصل لهم بجمع
ينص التلميذ على أن هذا من كالم فالن ،أو بكالم بعض األئمة ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم يقول ذلك؛ ومما ذكره بعض أهل
الطرق والتتبع وخربهتم .أو باستحالة كون النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َعنْ ُه ،وممن ذكر ذلك ابن تيمية (َ ) 1ر ِحمه اهلل بأن
العلم يف هذا ما مر معنا آنفا؛ حديث أبي هريرة َرضي ُ
ِ
ِ
اع َأ ْن ُيطِ َيل ُغ َّر َت ُه
اس َت َط َ
اهلل َع َل ْيه َو َس َّل َم َم ْن ْ
( - )1قال َرحمه اهلل يف« :المجموع» (َ « :)279/1و َال َق َال النَّبِ ُّي َص َّلى ُ
اد ِ
ض ْاألَح ِ
ِ
ِ
يث» الى أن قالَ « :و َظ َّن َم ْن َظ َّن َأ َّن َغ ْس َل ا ْل َع ُض ِد مِ ْن
َف ْل َي ْف َع ْلَ .ب ْل َه َذا م ْن ك ََال ِم َأبِي ُه َر ْي َر َة َجا َء ُمدْ َر ًجا في َب ْع ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْج ِل ا ْل َح ْج َلةَُ .وا ْل ُغ َّر ُة َال ُي ْمكِ ُن
الر ْج ِل َوإِن ََّما في ا ْل َيد َو ِّ
إ َطا َلة ا ْل ُغ َّرة َو َه َذا َال َم ْعنَى َل ُه َفإِ َّن ا ْل ُغ َّر َة في ا ْل َو ْجه َال في ا ْل َيد َو ِّ
ِ
الر ْأ ِ
ب إ َطا َلت َُها َوإِ َطا َلت َُها ُم ْث َل ٌة».
س َوا ْل َح ْج َل ُة َال ُي ْست ََح ُّ
الر ْأ ُس َو َال ُغ َّر َة في َّ
إ َطا َلت َُها َفإِ َّن ا ْل َو ْج َه ُي ْغ َس ُل ُك ُّل ُه َال ُي ْغ َس ُل َّ
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اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،هبذا المعنى والعلم عند اهلل ُس ْب َحا َن ُه
إطالة الغرة فيه استحالة ومثل هذا ال يقوله َص َّلى ُ
َو َتعالى.

ِ
مر ِ
َّف َ
تينَ ،أو أكثر ،وهلل الحمد.
طيب يف المدْ َرج كتابًا ،و َل َّخ ْص ُت ُه،
وقد َصن َ
ُ
الخ ُ
وزدت عليه قدْ َر ما َذكَر َّ
............................................................................................

كتاب الخطيب هو« :الفصل للوصل المدرج يف النقل» ولخصه ابن حجر يف كتابه« :تقريب المنهج
مر ِ
تينَ ،أو أكثر .فكم ترك األول لآلخر .وكتاب ابن حجر
المدرج» وقال وزدت عليه قدر ما َذكَر َّ
برتتيب ُ
هذا مفقود.
َ -2أو إِ ْن كان ِ
ٍ
ب ،و َك ْع ٍ
كم َّر َة بن َك ْع ٍ
ٍ
ب بن
بتقديم َأو
َت المخالف ُة
ْ
تأخير أي يف األسماء ُ
ِ ِ
ُم َّرة؛ َّ
اسم َأبي َ
كتاب" :رافع االرتياب" .وقد
اآلخ ِر ،فهذا هو المقلوب ،وللخطيب فيه
ُ
اسم َأحدهما ُ
ألن َ
مسلم يف السبعة الذين يظلهم اهلل يف ِ
ٍ
عرش ِه ،ففيه:
يقع القلب يف المتن ،أيضًا ،كحديث أبي هريرة عند
حد الر ِ
بصدقة َأ ْخفاها حتَّى ال َتع َلم يمينُه ما ُت ِنفق ِشما ُله" .فهذا مما ا ْن َق َلب على َأ ِ
ٍ
واة،
"ورجل تصدَّ َق
َ
ُ
ُ
ُّ
َّ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
حيحين.
الص
وإِنَّما هو :حتَّى ال َتعلم شما ُله ما ُتنْف ُق يمينُ ُه كما يف َّ
............................................................................................

فهو هنا يعطف على قوله َّأو ً
ال« :إن كانت واقعة بسبب تغير السياق»؛ يعني كأنه يقول :ثم المخالفة وهي
القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغير السياق فهو« :اإلدراج» وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير يف
األسماء؛ فيكون اسم الراوي ُمرة بن كعب ،ولكن الراوي عنه يقول مثالً حدثنا كعب بن مرة ،فقلب
ٍ
بتقديم
االسم فأخر اسم الراوي وقدم اسم أبيه ،فهذا هو المقلوب؛ فالمقلوب هو ما حصل فيه مخالفة
أو تأخير يف األسماء أو يف المتن.
وكتاب« :رافع االرتياب يف المقلوب من األسماء واألنساب» للخطيب البغدادي ،وينبغي لطالب علم
الحديث أن يحرص على كتب الخطيب البغدادي َر ِحمه اهلل تعالى رحمة واسعة ،فقد صنف الكثير يف
هذا الفن ،ويف أغلب ما يحتاجه طالب هذا الفن ،فينبغي الحرص على كُتبه َر ِحمه اهلل.
فقد يقع القلب يف اسماء الرواة وقد يقع يف متن الحديث أيضًا :ومثال ما يقع يف المتن :كحديث َأبِي
ِ
ِ
اهلل فِي ظِ ِّل ِه َي ْو َم َال ظِ َّل إِ َّال ظِ ُّل ُه» ثم ذكر فيه« :
اهلل َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ،ق َالَ « :س ْب َع ٌة ُيظ ُّل ُه ُم ُ
ُه َر ْي َرةََ ،ع ِن النَّبِ ِّي َص َّلى ُ
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ِ ِ
ِ
قلب من أحد الرواة فالحديث:
َو َر ُج ٌل َت َصدَّ َق بِ َصدَ َق ٍة َف َأ ْخ َف َ
اها َحتَّى َال َت ْع َل َم َيمينُ ُه َما ُتنْف ُق ش َما ُل ُه» فهذا ٌ
« َحتَّى َال َت ْع َل َم ِش َما ُل ُه َما ُتن ِْف ُق َي ِمينُ ُه» وهو األليق  ،فاالنسان يتصدق باليمين وهذه الرواية عند مسلم،
وذكرنا أن أعلى ُرتب الصحيح :ما اتفق عليه الشيخان ،فقد اتفقا على حديثَ « :حتَّى َال َت ْع َل َم ِش َما ُل ُه َما
ُتن ِْف ُق َي ِمينُ ُه» وانفرد مسلم بروايةَّ َ« :تى َال َت ْع َل َم َي ِمينُ ُه َما ُتن ِْف ُق ِش َما ُل ُه».
راو يف َأ ِ
ثناء ِ ِ
ِ
ِ
بزيادة ٍ
المزيدُ يف
المخالف ُة
ممن زا َدها ،فهذا ُهو َ
اإلسناد ،و َمن لم َي ِز ْدها َأتق ُن َّ
َ -3أ ْو إِ ْن كانت ُ
مت َِّص ِل األَسانِ ِ
يد.
ُ

كان معنْعنًا ،مثالًَ ،ترج ِ
الز ِ
يادة ،وإِ َّ
حت الزيادة.
يقع الت
بالسما ِع يف موض ِع ِّ
َّ
ال فمتى َ ُ َ َ
ُ
وشرطه َأ ْن َ
َّصريح َّ
ْ
............................................................................................

ِ
اهلل َعنْ ُه .وآخر يروي عن ميمون بن مهران عن
فمثالً؛ يروي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس َرضي ُ
ِ
اهلل َعنْ ُه ،فاآلخر زاد سعيد بن جبير يف أثناء اإلسناد واألول لم يذكر
سعيد بن جبير عن ابن عباس َرضي ُ
هذه الزيادة فتنظر اذا كان الذي لم يذكر الزيادة أتقن وأعلى ُرتبة من الذي زادها كانت هذه الزيادة من
المزيد يف متصل األسانيد .فهذا مثال ( .) 1وقد ذكر ضابطًا يف ذلك واشرتط أن يقع التصريح بالسماع يف
موضع الزيادة عند من لم يزدها فمثالً :يروي األول عن مالك عن نافع عن ابن عمر .والثاين يروي عن
مالك عن نافع عن الزهري عن ابن عمر .فالثاين زاد الزهري اثناء اإلسناد ،ف ُيشرتط أن يقع التصريح
بالسماع يف موضع الزيادة عند األول الذي لم يزدها أي أن يقول نافع حدثنا ابن عمر أو سمعت ابن عمر،
( - )1ومن األمثلة التي يذكرها أهل العلم يف ذلكَ :ما ُر ِو َي َع ْن َع ْب ِد اهللِ ْب ِن ا ْل ُم َب َار ِكَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا ُس ْف َي ُ
انَ ،ع ْن َع ْب ِد
ِ ِ
ِ
ِ
ولَ :س ِم ْع ُت َواثِ َل َة ْب َن ْاألَ ْس َق ِع َي ُق ُ
يس َي ُق ُ
ول:
الر ْح َم ِن ْب ِن َي ِزيدَ ْب ِن َجابِ ٍر َق َالَ :حدَّ َثني ُب ْس ُر ْب ُن ُع َب ْيد اهلل َق َالَ :سم ْع ُت َأ َبا إِ ْد ِر َ
َّ
ول :س ِمع ُت رس َ ِ
ٍ
ِ
ولَ " :ال َت ْجلِ ُسوا َع َلى ا ْل ُق ُب ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ -ي ُق ُ
ور َو َال ُت َص ُّلوا
َسم ْع ُت َأ َبا َم ْر َثد ا ْل َغن َِو َّي َي ُق ُ َ ْ َ ُ
ول اهلل َ -ص َّلى ُ

ِ
ان فِي َه َذا ْ ِ ِ
إِ َل ْي َها "َ .ف ِذك ُْر ُس ْف َي َ
يس.
اإل ْسنَاد ِز َيا َد ٌة َو َو ْه ٌمَ ،و َه َك َذا ذك ُْر َأبِي إِ ْد ِر َ
ون اب ِن ا ْلمبار ِكِ ،ألَ َّن جما َع ًة ثِ َق ٍ
َأما ا ْلو ْهم فِي ِذك ِْر س ْفي َ ِ
ات َر َو ْو ُه َع ِن ا ْب ِن ا ْل ُم َب َار ِك َع ِن ا ْب ِن َجابِ ٍر َن ْف ِس ِهَ ،ومِنْ ُه ْم
ُ َ
َ َ
ان َفم َّم ْن ُد َ ْ ُ َ َ
َّ َ ُ
ار بينَهما .و َأما ِذكْر َأبِي إِد ِريس فِ ِ
يه بِ َل ْف ِ
من صرح فِ ِ
يهَ :فابن ا ْلمبار ِك منْسوب فِ ِ
ظ ِْ
اع ًة مِ َن
يه إِ َلى ا ْل َو ْه ِمَ ،و َذل ِ َك ِألَ َّن َج َم َ
ْ ُ َُ َ َ ُ ٌ
ْ َ
َ ْ َ َّ َ
اإل ْخ َب ِ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
يهم من صرح فِ ِ
ِ
ِ
ِ
يه بِ َس َما ِع ُب ْس ٍر مِ ْن َواثِ َلةَ .انظر»« :
يس َب ْي َن ُب ْس ٍر َو َواث َلةََ ،وف ِ ْ َ ْ َ َّ َ
ال ِّث َقات َر َو ْو ُه َع ِن ا ْب ِن َجابِ ٍرَ ،ف َل ْم َي ْذك ُُروا َأ َبا إِ ْد ِر َ
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أما اذا كان بالعنعنة أو األنأنة فيقول عن ابن عمر أو يقول أن ابن عمر فعندها ترتجح الزيادة .وطبعًا يا
إخوة هذا ليس على إطالقه سواء كانت الزيادة يف اإلسناد أو كانت يف المتن.
ألن هنالك قرائن ُأ ْخرى قد تكون سببًا للرتجيح ،نعم هذا ضابط ذكره َر ِحمه اهلل وهو شرطه أن يقع
التصريح بالسماع يف موضع الزيادة ،لكن كما ذكرنا سابقا أن يف علم الحديث قد تقول واحد زائد واحد
فيكون الناتج اثنان ،وقد يكون الناتج ثالثة وقد يكون الناتج أكثر من ذلك ،فأحيانًا قد ُتقدَّ م رواية
االحفظ ولو كان عند اآلخر شيء من القرائن التي تدعم روايته ،ورواية الحافظ ال ُتعامل كرواية ُمطلق
الثقات.
مرج َح إلحدى الروايتين على األخرى ،فهذا هو
 -4أو كانت المخالفة بإبدالهَ ،أ ْي :الراوي ،وال ِّ
الم ْض َط ِر ُب.
ُ

وهو يقع يف ِ ِ
يقع يف المتْن.
اإلسناد غالبًا .وقد ُ
ُ

............................................................................................

والمضطرب؛ هو ما يروى على أوجه ُمختلفة متساوية.
ُ
متساوية؛ هذا قيد ال ُبد منه ،فتتساوى فيه الكِفتان وال ترتجح إحدى الكفتين على األُخرى هذا قيد
وضابط ُمهم للحكم باالضطراب ،وال يصح الحكم باالضطراب مع إمكانية ترجيح أحدهما على
اآلخر ،كأن يكون أحدهما أقوى من اآلخر.
وغالبًا ما يقع االضطراب يف اإلسناد ،لكن قد يقع أيضًا يف المتن.
ومن األمثلة التي تكلم فيها أهل العلم هل ُيحكم عليه باالضطراب أو ال؛ حديث :اذا بلغ الماء ُقلتين لم
يحمل الخبث .فقد جاء بع دة ألفاظ ،واختلفوا فيه ومن أهل الحديث من حكم عليه باالضطراب
الختالف األلفاظ يف المقدار المذكور يف الحديث ،لكن لما كانت هنالك ُمرجحات للفظ حديث ابن
ِ
اهلل َعن ُْهما قيل بتصحيح لفظ :اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث .والكالم فيه طويل.
عمر َرضي ُ
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اإل ِ
ٍ
دون ِ
ٍ
المت ِْن َ
لكن َق َّل ْ
سناد.
أن ُي ْح َك َم المحدِّ ث على الحديث
ْ
باضطراب بالنسبة إلى اختالف يف َ
............................................................................................

وهذا قاله َر ِحمه اهلل بنا ًء على تتبع واستقراء منه َر ِحمه اهلل وإمامة منه يف الحديث ،ألنه اطلع فوجد أن
المحدث اذا حكم على الحديث باالضطراب فغالبًا يكون هذا االضطراب وقع يف اإلسناد.
ُ
وقال السخاوي َر ِحمه اهلل يف« :التوضيح» بمثل مقالة ابن حجر ،ولعله أخذها عنه ،ألنه قال :قل أن يسلم
له مثال ال دخل للسند فيه.
بدال َعمد ًا لمن يراد اختبار ح ْفظِ ِه ،امتحانًا مِن ِ
وقد َي َق ُع ِ
فاعلِ ِه ،كما َو َقع لل ُب َخ ِ
ار ّي ،وال ُع َق ْيلي،
َ ُ ُ
ُ
اإل ُ ْ
ِ
وغير ِهما.
وشرطه أن ال يستمر عليه ،بل ينتهي بان ِ
ٍ
ِ
الحاجة ،فلو َو َق َع ِ
لمصلحة ،بل لإلِ
ِ
اإل ُ
غراب،
بدال َع ْمد ًا ،ال
ْتهاء
ْ
ِ
الم َع َّللِ.
مثالً ،فهو من َأقسا ِم الموضوعِ ،ولو َو َق َع َغ َلطًا ُ
فهو من المقلوب ،أو ُ
............................................................................................

والبخاري َر ِحمه اهلل امتُحن يف بغداد فجيء له بمائة حديث وقلبت عليه األسانيد مع المتون ،فأعادها

كلها بإسنادها ومتنها الصحيح ،ومن أهل العلم من يقول أن هذه القصة ال تثبت عن البخاري ،لكن عامة
المحدثين يذكروهنا يف ترجمته َر ِحمه اهلل ،والبخاري َر ِحمه اهلل أمام حافظ.
وكذلك محمد بن عمرو بن موسى العقيلي َر ِحمه اهلل ،كذلك اختربه بعض طالبه ،وكان ُيقرأ عليه ،وكان
يطلب من القارئ أن يقرأ عليه من كتاب ،والعقيلي يسمع وليس معه كتاب فيصحح من حفظه َر ِحمه اهلل
للقارئ ،فأرادوا أن يختربوا حفظه فجاء مسلمة بن قاسم فقرأ عليه جملة من األحاديث وقلبها ،ففطن
لذلك العقيلي فأخذ منه الكتاب وصوبه بيده َر ِحمه اهلل ،وهناك قصص عدة حصلت لجملة من أهل
العلم يف هذا الباب.
ثم ذكر شرطًا يف حالة االختبار هذه وهو أن ال يستمر عليه ،بل ينتهي بانتهاء الحاجة ألن المقصد هو
االختبار فقط فهذا قد تكون فيه مصلحة ما فقد يريد التلميذ أن يتأكد أكثر من قوة حفظ شيخه ،وقد يفعل
الشيخ مثل هذا ليخترب الطالب وقوة حفظهم ،وإال لو كان المقصد إفساد الحديث أو اإلغراب لكان هذا
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم :من كذب علي متعمد ًا فليتبوأ مقعده من النَّار.
من الوضع الذي قال فيه النبي َص َّلى ُ

139

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

واذا وقع ذلك غلطًا فهو من المقلوب فيكون مثالً جعل التلميذ مكان الشيخ أو الشيخ مكان التلميذ،
المعلل لوجود علة تقدح هبذا الحديث ،وسيأيت الكالم على العلل إن شاء اهلل.
وقد يكون من ُ
حروف ،مع ِ
ِ
ٍ
يير حر ٍ
ِ
صورة َ
الخ ِّط يف
بقاء
فَ ،أو
َ َ
المخالف ُة ب َت ْغ ِ ْ
َ -5أ ْو إِ ْن كانت ُ
كان بالن ِ
ِ
ِ
الس ِ
فَ .وإِ ْن َ
فإن َ
ياقْ :
ِّسبة إلى َّ
ف .ومعرف ُة
فالم َح َّر ُ
الم َص َّح ُ
الش ْك ِل ُ
كان ذلك بالنِّسبة إِلى النَ ْقط َف ُ
ِّ
ِ
هذا النَّو ِع مهمةٌ .وقد صن َ ِ
وغيرهما.
َّف فيه ال َع ْس َك ُّ
َ
ري ،والدَّ َار ُقطن ُّيُ ،
ِ
ِ
ِ
األسانيد.
األسماء ا َّلتي يف
يقع يف
المتون ،وقد ُ
وأكثر ما ُ
يقع يف ُ
ُ
............................................................................................

المخالفة؛ وهي أن يكون هنالك تغيير يف حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط يف
فهذه أيضًا من صور ُ
السياق.
الم َص َّحف؛ من صام شيئًا من رمضان ،بد ً
ال من :من صام ستًا من رمضان؛ فهذا تغير يف الحروف.
مثال ُ
المحرف؛ كما كان ُشعبة َر ِحمه اهلل اذا ذكر خالد بن علقمة قال :مالك بن ُعرفطة.
ومثال ُ
ِ
المحرف فقال :هو تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة الى غيرها.
عرف ُ
والسخاوي َرحمه اهلل َّ
وأكثر ما يقع التحريف أو التصحيف يف المتون وأيضًا قد يقع يف األسماء التي يف األسانيد ،وهذا يظهر يف
التتبع واالستقراء ،والحافظ ابن حجر رحمه اهلل من علماء هذا الشأن.
ِ
المراد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االختصار منه بالنقص ،وال ُ
باللفظ
ف
إبدال اللفظ
المتن ُمطلقًا ،وال
صورة
تغيير
تعمد
وال َي ُج ُ
ُ
وز ُّ
لوالت األ ْل ِ
ِ
المراد ِ
ِ
ٍ
ف ل ُه ،إِ َّ
فاظ ،وبِما يحيل المعاين ،على الصحيح يف المسألتين.
ال
بمدْ
لعالم َ
............................................................................................

فليس له أن يغير اللفظ الى غيره ،وكذلك االختصار ألنه قد ُيخل بالمعنى ،وليس له أن يأيت بلفظ مرادف
لوالت األ ْل ِ
ِ
ٍ
أي لفظ آخر لكنه بنفس المعنى إِ َّ
فاظ ،وبِما يحيل المعاين ،على الصحيح يف
ال
بمدْ
لعالم َ
المسألتين؛ فيكون عالمًا بداللة اللفظ ،وما الذي يحيل المعنى الى معنى آخر فال ُبد أن يكون عالمًا
بذلك ،ألن أي تغيير قد يرتتب عليه تغيير يف المعنى ويف الحكم ،وخصوصًا أن اإلنسان يعلم أن النبي
ِ
اهلل
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم قد أويت جوامع الكلم ،وليس قول أحد من البشر أكمل وال أفضل من قوله َص َّلى ُ
َص َّلى ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم وهو قد أوتى جوامع الكلم.
َع َل ْيه َو َس َّلم ،فلن يأيت أحد غيره من البشر بخير ما قاله َص َّلى ُ
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ِ
اختِصار الح ِ
رون على َج ِ
يكون ا َّلذي َي ْخت َِص ُر ُه عالِمًا؛ َّ
َ
ديث :فاأل ْك َث َ
َأ َّما ْ
ألن العال ِ َم ال َينْ ُقص
بشرط َأ ْن
واز ِه،
ُ َ
ِ
َ
يختل ال َب ُ
ُّ
ُ
الحديث إِ َّ
يكون
يان ،حتَّى
لف الدِّ اللةُ ،وال
ال ما ال َت َع ُّل َق ل ُه بما ُي ْبقيه من ُه،
مِن
بحيث ال تختِ ُ
بخ ِ
بمنز َل ِة َخبري ِنَ ،أو يدُ ُّل ما َذكَره على ما ح َذ َفهِ ،
ِ
حذوف ِ
الجاه ِل فإِ َّن ُه قد ُين ِْقص ما َل ُه
الف
والم
ُ
َُ
َ ُ
َ
ََ ْ
ذكور َ
الم ُ
َ
َت َع ُّل ٌق ،كرتك االستثناء.
............................................................................................

ِ
رون على َج ِ
َ
أما االختصار فال بد فيه من ضابط مهم ،وحكى الجواز فقال :فاأل ْك َث َ
يكون
بشرط َأ ْن
واز ِه،
ِ
ا َّلذي َي ْخت َِص ُر ُه عال ِمًا َّ
الحديث إِ َّ
ال ما ال َت َع ُّل َق ل ُه بما ُي ْبقيه من ُه؛ فينقص من لفظ
ألن العال ِ َم ال َينْ ُقص مِن
الحديث ما ال يؤثر يف المعنى ،والبخاري َر ِحمه اهلل يف كتابه الصحيح اختصر كثير ًا من األحاديث المروية
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،ولذلك ترى أحيانًا الرواية عند مسلم أتم ،إلن البخاري َر ِحمه اهلل ُيجزئ
عن النبي َص َّلى ُ
الحديث بما يناسب فقه الحديث يف الباب الذي يذكره.
فاالنسان اذا أراد أن يحكي قو ً
ال بالمعنى أو باختصار فال بد أن يكون دقيقًا فيما ينقله ويكون ُمصيبًا فيما
ينقله ،ونرى اليوم حتى يف عامة النَّاس كيف يحصل يف القصة الواحدة أخبار كثيرة جد ًا مع أننا نجزم أن
كثير ًا من النَّاس ال يتعمد الكذب فتحصل لشخص قصة والناس تحكيها بصورة مختلفة تمامًا.
وأما الرواية بالمعنىِ :
شهير:
الف فيها
فالخ ُ
ٌ
............................................................................................

ٍ
المبدلة ،فيغير لفظ
الرواية بالمعنى؛ كأن ُيبدل بعض ألفاظ الحديث بألفاظ ُأخر ُترادف تلك األلفاظ ُ
بلفظ آخر بنفس المعنى ،فما ُحكم ذلك؟.
الش ِ
ججهم ِ
ِ
الج ِ
ِ
جواز شرحِ َّ
ريعة لل َع َج ِم بلسانِ ِهم
جماع على
اإل
واز َأيضًا ،ومِن َأقوى ُح
 -1و
ُ
األكثر على َ
ُ
فجوازه بال ُّل ِ
بدال ٍ
للعا ِر ِ
جاز ِ
اإل ُ
غة العرب َّي ِة َأولى.
بلغة ُأخرى
ف ِبه ،فإِذا َ
ُُ
............................................................................................

فكان غير واحد من أهل العلم يمنع الرواية بالمعنى كابن سيرين وغيره ،لكن أكثر أهل الحديث على
الش ِ
جواز الرواية بالمعنى ،وذكر أن من َأقوى ُحجج القائلين بجواز ذلك؛ ِ
ِ
شرح َّ
جواز ِ
ريعة
جماع على
اإل
ُ
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ِ
للعار ِف ِبه؛ فقد يأتيك األعجمي ال يفهم معنى لفظ معين من الحديث فتخربه بمعنى
لل َع َج ِم بلسانِ ِهم
فجوازه بال ُّل ِ
غة العرب َّي ِة َأولى
هذا اللفظ بلغته هو حتى يفهمه ،فاذا جاز أن يذكر ذلك بلغته األعجمية
ُُ
 -2وقيل إنما تجوز يف المفردات دون المركَّ بات.
............................................................................................

المركبة؛ ألن الرتكيب فيه زيادة معنى
المفردة دون األلفاظ ُ
يعني يجوز يف األلفاظ ُ
اللفظ؛ ليتَم َّكن مِن التَّصر ِ
َ
ف فيه.
لمن َي ْست َْح ِض ُر
َ َ
ُّ
 -3وقيل إنما تجوز َ
............................................................................................

فهو يعرف اللفظ ولكن يرويه بلفظ آخر ،واستحضار اللفظ يمكنه من اإلجادة يف المعنى دون إخالل.
ديث فن َِسي لف َ
الح َ
لمن َ
وبقي معنا ُه ُم ْر َتسمًا يف ِذهنِه ،فل ُه َأ ْن َي ْر ِو َي ُه
ه
ظ
كان يح َف ُظ َ
ُ
 -4وقيل إنما تجوز َ
َ
َ
ِ
ِ
بخالف َمن َ
كان ُم ْست َْح ِضر ًا ل ِ َل ْفظِ ِه.
لمصلحة تحصيل الحكم منه،
بالمعنى
شك َأ َّن األولى إِيراد الح ِ
بالج ِ
ديث ب َألفاظِ ِهُ ،د َ
واز وعَدَ مِه ،وال َّ
ون التصرف فيه.
ُ َ
ْ
ميع ما تقدَّ َم يتع َّل ُق َ
وج ُ
َ
باب الرواية بالمعنَى؛ لئالَّ يتَس َّل َط من َ ِ
 -5قال القاضي عياض :ينبغي َسدُّ ِ
ممن َي ُظ ّن َأ ّن ُه ُي ْح ِسن،
َ ْ
َ ْ
َ
ال ُي ْحس ُنَّ ،
ٍ ِ
الر َو ِاة ،قديمًا وحديثًا .واهلل الموفق.
كما و َق َع
لكثير من ُ
............................................................................................

واألولى تقييده بأمرين:
األول :أن يكون من ٍ
عالم بما يحيل اللفظ عن معناه.
الثاين :أن يكون لحاجة.
وإال فاألصل أن يروى الحديث كما ورد ،ومن أقوى األدلة على جواز الرواية بالمعنى؛ أن الصحابة
ٍ
ر ِضي اهلل َعنْهم يروون الحديث الواحد وكلن منهم يرويه ٍ
ختلف عن اآلخر وكلها تدل على نفس
بلفظ ُم
ُ ُ
َ
المعنى ،وكذلك كتاب صحيح البخاري الذي استقر بين أيدينا وهو أصح كتاب بعد كتاب اهلل ُس ْب َحانَ ُه
َو َتعالى فيه جملة من األحاديث التي رويت بالمعنى ،واألُمة تلقت هذا الكتاب بالقبول ،واستقر النَّاس
على قبول ما يف هذا الكتاب.
وما قاله القاضي عياض َر ِحمه اهلل يشرح سبب التحرز يف هذا الباب.
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ِ
ِ ٍ
ْ ِ
ِ
الم ْعنَىَ ،بأ ْن َ
شرح الغريب.
تيج إِلى
كان ال َّل ْف ُظ
اح َ
مستعمالً بِق َّلةْ ،
الكتب المصنَّفة يف ْ
َ
فإن َخفي َ
ِ
غير مر َّت ٍ
القاس ِم ِ
ب ،وقد ر َّتبه الشيخ موفق الدين بن ُقدَ ا َمة على
 -1ككتاب أبي عبيد
بن سالمٍ ،وهو ُ
الح ِ
روف.
ُ
ِ
ٍ
ُ
واستَدْ َر َك.
اله َر ِو ِّي ،وقد اع َتنَى ِبه
أجمع من ُه
 -2و
كتاب َأبي ُعبيد َ
ُ
ُ
الحافظ َأبو موسى المدينيَ ،فنَ َّقب عليه ْ
اسم ُه "الفائِ ُق" َح َس ُن الت ِ
َّرتيب.
وللز َم ْخ َش ِر ِّي
َّ -3
ٌ
كتاب ُ
ال ،مع إ ْعو ٍاز قلي ٍل ِ
األثير ،يف "الن ِ
ِ
أسهل ال ُكت ِ
ُ
تناو ً
فيه.
ِّهاية" ،وكتا ُب ُه
ابن
ثم َج َم َع
َ
ُب ُ
الجميع ُ
َ
َّ -4
............................................................................................

ذكر َر ِحمه اهلل ما يتعل ق بخفاء المعنى ،وكم من األحاديث التي تمر على اإلنسان ويخفى عليه معنى
المفردات ،ومنها :كتاب أبي عبيد القاسم بن سالم
بعض مفرداهتا ،فهنالك كتب قد اعتنت ببيان معاين ُ
«غريب الحديث» و «الفائق يف غريب الحديث واألثر» للزمخشري ،وكذلك كتاب «النهاية يف غريب
الحديث واألثر» البن األثير وهو الملقب بأبي السعادات ،وقد جمع هذه الكتب الثالثة يف كتابه رحم اهلل
الجميع.
وهذا العلم ُيسمى :علم غريب الحديث .وهنالك أيضًا غريب القرآن.
بكثرة ،لكن ،يف مد ُلول ِ ِه ِد َّقةٌِ ،
ٍ
األخ ِ
يج إلى ال ُكت ِ
وإِ ْن َ
ُب المصنَّفة يف َش ْر ِح معاين ْ
بار،
كان ال َّل ْف ُظ
مستعمالً
احت َ
ْ
َّ
َ
َ
ِ
وبيان المشكل منها.
............................................................................................

فإذا كان فيه دقة قد ترتتب عليه أحكام ومسائل كثيرة فحتيج هنا الى ما يشرح معاين هذه األخبار وبيان
مشكلها.
وابن ِ
ِ
والخ َّطابي ِ
حاوي َ
عبد الرب وغيرهم.
َّصانيف يف ذلك كال َّط
وقد َأ ْك َث َر األَ ِئ َّم ُة من الت
ِّ
ِّ
............................................................................................

المصنفة يف بيان معاين األخبار واآلثار ومشكلها كثيرة جد ًا ،وهي تعتني بالنظر فيما أشكل يف
الكتب ُ
األحاديث ،ككتاب «مختلف الحديث» البن قتيبة ،وكتاب «شرح مشكل اآلثار» للطحاوي ،وكتب كثيرة
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تعتني بما يشكل من ألفاظ الحديث ألجل ما يرتتب عليها من المعاين ،فأحيانًا تجد حديثًا واحد ًا
ويحمله كلن من الطرفين على معنى يضاد المعنى اآلخر ،وهو حديث واحد.
ِ
بالر ِ
ِ
الطعن.
بب ال َّثامِ ُن يف
الس ُ
ثم َ
اوي :وه َي َّ
الجهال ُة َّ
َّ
............................................................................................

ال زال المصنف َر ِحمه اهلل يتكلم على أسباب رد الحديث وبعد أن انتهى من المخالفة انتقل هنا الى

السبب الثامن من أسباب رد الحديث وهو الجهالة يف الراوي ،وسيأيت معنا أن جهالة الراوي إما جهالة
عين وإما جهالة حال.
وتعريف المجهول :هو من ال ُتعرف عينه أو حاله .وسيأيت إن شاء اهلل المقال يف الفرق بينهما.
وس َب ُبها أمران:

بَ ،أو ِص ٍ
اسم ،أو ك ٍ
الر ِ
فةَ ،أو ِح ْر َف ٍةَ ،أو ن ََس ٍ
ُنيةَ ،أو َل َق ٍ
او َي َقدْ تك ُثر ُن ُعو ُته :مِن ٍ
بَ ،ف ُي ْشت ََه ُر
َأ َحدُ ُهماَ :أ َّن َّ
ٍ
ِ
ٍ
راض َف ُي َظ ُّن َأنَّه َ
لغرض مِن ْ
آخ ُرَ ،ف َي ْح ُصل الجهل بحاله.
األغ
بشيء مِنهاُ ،ف ُي ْذك َُر بِ َغ ْي ِر َما ْاش ُت ِهر بِ ِه،
َّفريق"َ ،أجاد ِ
وصنَّ ُفوا فِ ِ
يه أي يف هذا النَّو ِع "الم ِ
الجم ِع والت ِ
الخطيب ،وس َب َق ُه إليه عبد
فيه
وضح ألوها ِم
ُ
َ
ْ
ُ
ري.
الغني هو ابن سعيد المصري ،وهو األزدي ،أيضًا ،ثم
الصو ّ
ْ
محمدُ ب ُن بِ ٍ
ب ِ
السائِ ِ
بعضهم إِلى َجدِّ ِهَ ،
وس َّما ُه
فقال:
ومِن َأمثلتِ ِه:
بن بِ ْش ِر الك ْلبي ،ن ََس َب ُه ُ
محمدُ ُ
شرَ ،
َّ
بن َّ
َّ
ٍ
الس ِ
فصار ُي َظ ُّن
وبعضهمَ :أبا ِهشامٍ؛
سعيد،
وبعضهمَ :أبا
بعضهم :أبا النضر،
ُ
ُ
ائب ،وكناه ُ
ب ُ
عضهم حما َد َ
َ
بن َّ
األمر ِ
َأ َّنه جماعةٌ ،وهو ِ
فيه ال ِ
ِ
ف شيئًا مِن ذلك.
ف حقيق َة
يعر ُ
واحدٌ  ،و َمن ال َي ْع ِر ُ
ُ
............................................................................................

ِ
ب ِ
السائِ ِ
بن بِ ْش ِر الك ْلبي» الوضاع،
محمدُ ُ
بن َّ
ومن أشهر األمثلة على ذلك ما ذكره المصنف َرحمه اهللَّ « :
وهو مرتوك كان يضع الحديث.
ومن أسباب تغيير ُ
الكنى أحيانًا يكون بسبب أن الراوي يعلم بضعف شيخه فيوهم أنه آخر ،أو يحدث

عند من ال يقبل حديث شيخه فال ُيصرح باسمه فبدل أن يقول حدثني محمد بن السائب يقول حدثني ابو
هشام ،أو حدثني ابو النضر أو حدثني محمد بن بشر ،فيظن السامع َأ َّن ُه رجل آخر ممن قد يكون مستور
الحال.
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والخطيب البغدادي ر ِحمه اهلل كم له من ٍ
يد ومنة على أهل هذا الفن ،وكل من جاء بعد الخطيب هم عيال
َ
على كتبه.
وعبد الغني بن سعيد المصري له كتاب اسمه «اإليضاح» رحم اهلل الجميع
فهذا األمر األول بأن الراوي تكثر نعوته ،ولذلك اذا التبس عليك اسم الراوي ال ينبغي أن تعجل ،بل
ينظر اإلنسان وهنالك أشياء ُأخر بال شك تذكر يف جانب التخريج والتحقيق يف األحاديث سواء ما كان
يتعلق باالطالع على كتب العلل أو ما يتعلق باالطالع على الروايات التي جاءت و ُأمور ُأخر لكن من
ضمن األشياء أن طالب العلم قد يحتاج الى الكتب التي تبين ما قد يلتبس من األسماء ،وسيأيت معنى
ذكر المؤتلف والمختلف وأشياء ُأخر إن شاء اهلل سيأيت ذكرها.
ِ
ُ
الحديث؛ فال َي ْك ُث ُر األَ ْخ ُذ َعنْ ُه.
يكون ُم ِقالًّ مِن
اوي قد
الر َ
األمر ال َّثاينَ :أ َّن َّ
َو ُ
ال ِ
ِ ِ
الو ْحدان ،وهو َمن لم ِ
يرو عن ُه إِ َّ
واحدٌ  ،ولو ُس ِّم َي.
َوقد َصنَّفوا فيه ُ
مسلم ،والحسن بن سفيان ،وغيرهما.
َف ِم َّم ْن َج َم َع ُه:
ٌ
............................................................................................

ومسلم له كتاب اسمه« :الوحدان» ويراد بالوحدان؛ الراوي الذي لم ِ
يرو عنه إال واحد.
فتبحث فال تجد لهذا الراوي إال تلميذ واحد فقط يروي عنه.
وهذا يقوي الثقة بمعرفة هذا الذي يروى عنه ولو ذكر اسمه ألن الراوي اذا لم ِ
يرو عنه إال واحد صار
النقل الذي ُينقل عنه أقرب الى الرد من القبول ،أما اذا رأيت ٍ
راو يروي عنه جماعة فال شك أن الذي
ينقدح يف نفس اإلنسان أن مثل هذا يحمل عنه ،ونحن نتكلم اآلن من ناحية النظر العقلي ،والمراد
ٍ
يرو عنه إال ٍ
والمقصود أن من وجد عنه َأ َّن ُه لم ِ
واحد فقط فهذا ُيسمى« :مجهول العين» ،فإذا روى عنه
راو
اثنان ارتفع فصار« :مجهول الحال» لماذا؟؛
فالذي يروي عنه واحد نحن ال نعرف عين هذا الواحد فمن هو هذا الواحد الذي ال يعرفه إال فالن
ويروي عنه؟ لكن اذا روى عنه اثنان فإذ ًا هناك أكثر من شخص يعرفه فعينه موجودة؛
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فاألول عينه ال تعرفها فمن هو هذا فالن ،أما الثاين تعرف َأ َّن ُه فالن لكن ال تعرف ما هو حاله ،هل هو ثقة،
أم ضعيف ،أم صدوقُ ،يكتب حديثه؟ أو ال؟ وهكذا ،وسيأيت مزيد تفصيل إن شاء اهلل ،فهذا الباب ُيسمى
باب الوحدان فالراوي ال يروي عنه إال واحد فقط فهو مجهول العين ،كما سيأيت بيانه.
ِ
ِ
الر ِ
ْأو َ
الراوي عن ُه.
اوي ،اخت َصار ًا من َّ
ال ُي َس َّمى َّ
بعضهمَ ،أو ابن ٍ
شيخَ ،أو ٌ
كقولِهَ :أ ْخ َب َرين ٌ
فالنَ ،أو ٌ
فالن.
رجلَ ،أو ُ
ُ
............................................................................................

يسم ،فيقول مثالً؛ أخربين رجل ،أو أخربين ٌ
شيخ ،أو أخربين
المبهم؛ وهو الراوي الذي لم َ
ذكر هنا ُ
المبهم.
أحدهم؛ فهذا ُيسمى ُ
واإلهبام فيه من جهة أن هذا الشخص لم ُتذكر عينه ،أو اسمه ،أو ما يدل على شخصه ،فلو ذكر لك
وصفًا تعرفه به النتفى اإلهبام.
وعلى سبيل المثال« :األعمش» هذا وصف لكن يعرف َأ َّن ُه لقب خاص بسليمان بن مهران َر ِحمه اهلل،
فهذا ال ُيسمى إهبامًا مع أن الكثير من الرجال عندهم العمش يف العين ،ولكن سليمان بن مهران اشتهر
بوصف األعمش أكثر من اسمه َر ِحمه اهلل.
الح َّذاء» فمعروف أن هنالك ٍ
راو اسمه خالد الحذاء ،أو يقولُ « :دحيم» وهو الحافظ
وأيضًا اذا قالَ « :
عبد الرحمن بن ابراهيم ،فكم من النَّاس الذين يلقبون بدحيم؟ كثير جد ًا لكن مثل هذه األلقاب
واألوصاف صارت أعالمًا ألشخاص معلومين مشهورين هبا يف هذا الفن ،فاذا قيل األعمش عرفت من
األعمش فهذا وصف ال يلتبس بغيره ،فإذا ُذكر وصف ُيعرف به الراوي فهذا ال ُيسمى إهبامًا ولو لم ُيذكر
اسم الراوي.
ألن بعض األوصاف كاألعمش مثالً صار كاالسم له فيقول الراوي حدثني األعمش وسمعت األعمش
وقاطبة أهل الحديث يعلمون أن األعمش هو سليمان بن مهران ،وهكذا.
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وهنا مسألة :بالنسبة للوحدان؛ اذا روى اإلمام الحافظ عن شخص لم ِ
فهنا ترتفع الجهالة
يرو عنه إال هو ُ
العينية على األصح ،فمثالً اذا رأيت أحمد بن حنبل يروي عن رجل وال أحد يروي عن هذا الرجل إال
أحمد فمثل هذا الحال ال يعامل كغيره من األحوال فهنا ترتفع عنه جهالة العين ولكن تبقى جهالة الحال.
فأنت اذا تكلمت عن أحمد وأضرابه فهم أعالم الحديث ورواته.
اسم المبهم بو ِ
ِ
ٍ
مسم ًى.
روده مِن
و ُيستدل على معر َفة ِ ُ ْ َ ُ
طريق أخرى َّ
الم ْب َهمات.
َ
وصنَّفوا فيه ُ
ُ
عرف َع ْين ُه؛
وال ُي ْق َب ُل
اس ُمه ال ُي ُ
الم ْب َهم ،ما لم ُي َس َّم ،ألن شرط قبول الخرب عدالة رواته ،و َم ْن ُأ ْب ِه َم ْ
حديث ُ
فكيف عدالته.
............................................................................................

إذا ذكر راويًا ُمبهمًا يف اإلسناد تعرفه بتتبع الطرق ،فقد يقول يف أحد األسانيد حدثني رجل ،وتبحث يف
باقي الطرق فرتاه قد ُذكِ َر اسمه فيظهر لك أن هذا الرجل هو فالن من الرواة.
المبهمات.
وقد صنف أهل الحديث كتب ُ
وقد مرت معنا شروط القبول ومنها« :العدالة» فأنت ال تعرف عدالة الراوي حتى تعرف عينه ،فال ُبد أن
تعرف من هو الراوي ،فأنت اذا كنت ال تعرف عينه ومن هو أصالً فكيف لك أن تعرف عدالته.
ِ
ُ
بلفظ ال َّت ْعديلِ ،ك َأ ْن َ
يكون ثق ًة عندَ ه
الراوي عن ُهَ :أ ْخ َب َرين ال ِّث ُقة؛ أل َّن ُه قد
وكذا ال ُي ْق َبل خربه َو َلو ُأ ْب ِه َم
يقول َّ
مجروحًا عندَ ِ
األص ِّح يف المسألة.
غيره .وهذا َعلى َ
............................................................................................

المبهم بلفظ التعديل؛ مثل أن يقال :أخربين الثقة ،أو حدثني من ال أهتم ،وهذا جاء كثير ًا يف كالم الشافعي
ُ
َر ِحمه اهلل ،فهذا ُيعترب يف جانب اإلهبام ،فحتى لو كان عنده ثقة ،هذا ال يعني أن يكون ثقة يف حقيقة األمر
فهذا يحتاج الى تأكد ،فال ُبد من التسمية حتى نعرف هل هو فعالً ثقة أو ال ،فتقول حدثني فالن بن فالن،
فينظر أهل الحديث يف عدالته وضبطه ،وبعد ذلك ُيحكم عليه ،فقد يكون ثقة عنده مجروح عند غيره،
وهذا هو األصح من أقوال أهل الحديث؛ أن الراوي ال ُيقبل عنه أن يقول أخربين الثقة أو حدثني الثقة،
وخصوصًا َأ َّن ُه قد ورد الكثير من األقوال مثل ذلك فيقول الراوي حدثني الثقة وبعد البحث ُيعلم َأ َّن ُه
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مرتوك أو ضعيف ،أو ليس ممن ُيحتمل عنه الرواية ،وكذلك يف نفس هذا المعنى قول بعضهم :ال ُأحدث
إال عن ثقة ،وتجد بعض أهل الحديث يقول فالن ال ُيحدث إال عن ثقة ،كما جاء عن ُشعبة بن الحجاج
العتكي فقد اشرتط على نفسه أن ال ُيحدث إال عن ثقة ،فهذا شرط اشرتطه على نفسه لكن ال يلزم أن
يكون كل من روى عنهم شعبة ثقات ،فقد صح عن شعبة َأنَّ ُه روى عن بعض من ال ُيقبل حديثه اذا انفرد.
وأبو داود كان يقول« :شيوخ حريز كلهم ثقات» لكن ال يلزم أن يكون الذين روى عنهم حريز كلهم
ثقات ،وكذلك شعبة ،ألنه بواقع الحال قد يكون ليس كذلك ،فهو دعوى ،وقد يكون ثقة عند من قال
ذلك ،ف ُيقال َأ َّن ُه ثقة عند فالن ،أو وثقه فالن ،وأبو داود لما قال عن شيوخ حريز أهنم كلهم ثقات ،فال
شك أن هذا بالنظر والتأمل ،ولذلك ال يعجل اإلنسان يف تضعيف شيوخ حريز ،وال يعجل يف تضعيف
شيوخ ُشعبة ،لكن ال يلزم أن يقال أن كلهم ثقات ،فقد ثبت بواقع الحال خالف ذلك.
ِ
العدل ِ
االحتمال بعينِهَ .
ُ
تمسكًا
جازمًا ِبه؛ لهذا
رس َل ُه
وقيلُ :ي ْق َبل ُّ
الم ْر َس ُل ،ولو َأ َ
ولهذه النكتة لم ُي ْق َب ِل ُ
ِ
ِ
خالف األصل.
الج ْر ُح على
بال َّظاه ِر؛ إِذ َ
............................................................................................

المرسل؟؛ الحتمال أن يكون الراوي الذي ُأسقط ليس بثقة ،حتى لو أرسله العدل جازمًا
فلماذا لم ُيقبل ُ
ِ
ِ
المسقط
اهلل َع َليْه َو َس َّلم كذا وكذا ،وإن كان ُ
به كأن يقول سعيد بن جبير َرحمه اهلل قال رسول اهلل َص َّلى ُ
يحتمل أن يكون صحابي ،ولكن يحتمل أيضًا أن يكون تابعي فال بد من معرفة عين وحال هذا التابعي،
أما لو ُعلم َأ َّن ُه صحابي فالصحابة عدول كلهم فتنتفي الجهالة.
وقيل َأ َّن ُه لو قال« :أخربين الثقة»؛ ان ذلك ُيقبل .واألصح كما قال َأ َّن ُه ال ُيقبل.
ِ
ِ
ليس مِن مباحث علوم
وقيل :إن كان القائل عالمًا أجزأه ذلك يف حق َمن يواف ُق ُه يف َم ْذ َهبِه ،وهذا َ
الحديث ،واهلل تعالى الموفق.
............................................................................................

فقد يقول القائل هنالك من يوافقه على ما ذهب إليه ،ولكن هذا ال يلزم أن يكون هو الصواب يف مذهب
أهل الحديث.
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راو واحدٌ بالر ِ
الراوي ،وا ْن َف َر َد ٍ
واية عنه ،فهو مجهول العين ،كالمبهم ،إال أن يوثقه غير َمن ينفرد
ِّ
فإن ُس ِّم َي َّ
به عنه على األصح ،وكذا َمن ينفرد عنه إذا كان متأهالً لذلك.
............................................................................................

يرو عنه إال ٍ
فمجهول العين؛ هو من لم ِ
راو واحد.
كالمبهم إال أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على األصح؛ فيوثقه فإذا وثقه ٍ
راو آخر غير الذي انفرد به عنه
ُ
المبهم قد ارتفعت جهالة عينه فهنالك أكثر من رجل يعرفه وليس واحد ًا فقط.
علمنا أن هذا ُ
قال :وكذا َمن ينفرد عنه إذا كان متأهالً لذلك؛ يقصد التلميذ اذا روى عن الشيخ ووثقه ،فإذا كان متأهل
أي ممن ُيقبل قوله يف الجرح والتعديل ،و ُيحتمل عنه ذلك ،كأحمد مثالً يروي عن راوي ويقول هو ثقة،
الحفاظ- ،وإن كان أحمد
وهنا نقول :جهالة العين اذا رواها مثل أحمد ،أو مالك ،أو غيرهم من األئمة ُ
أعلى ُرتبة من مالك يف الرواية عند أهل الحديث على األصح  ،اإلمام مالك رحمه اهلل قد ورد عنه بعض
األشياء التي انفرد هبا ُ
وخولف ف يها لذلك صنف الدارقطني كتابه فيما خالف فيه مالك رحمه اهلل تعالى
 على كل حال اذا كان الراوي عن هذا الشيخ هو إمام حافظ من الثقات األثبات فمثل هذا نقول َأ َّن ُهترتفع به جهالة العين ،واذا كان الراوي ممن ُيحتمل عنه الجرح والتعديل وهو دون األئمة األثبات ووثق
هذا الراوي فمثل هذا يرفع جهالة العين.
ِ
إن روى عنه ِ
ِ
فصاعد ًا ،ولم ُي َو َّث ْق فهو َم ْج ُ
َأ ْو ْ
تور.
هول
اثنان
الحالُ ،
ُ
الم ْس ُ
وهو َ
............................................................................................

فإذا روى عنه اثنان فأكثر فهذا يعني َأ َّن ُه شخصه معروف ،فمثالً؛ محمد بن سعيد ،ما روى عنه إال واحد،
فرتد االحتماالت فتقول لعله أخطأ باالسم ،ومن هو محمد بن سعيد ،لماذا لم ِ
يرو عنه الى هذا الراوي،
لعله ولعله ،..لكن اذا روى عنه اثنان فتعلم أن هنالك ٍ
راو اسمه محمد بن سعيد ،واذا روى عنه ثالثة زاد
اليقين وهكذا.
فاذا روى عنه اثنان فصاعد ًا ولم يوثق فيسمى مجهول الحال.
فتعريف مجهول الحال« :من روى عنه اثنان فصاعد ًا ولم يو َّثق».
وهو أيضًا ُيسمى المستور ،فيسمى مجهول الحال ويسمى المستور ،والصحيح أهنما بمعنى واحد.
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بغير ٍ
اع ٌة ِ
الجمهور.
قيد ،ور َّدها
وقد َقبِ َل ِر َوا َي َت ُه َج َم َ
ُ
ونحو ِه ،مما ِ
ِ
ِ
ُ
فيه االحتِ ُ
القول بر ِّدها ،وال بِ َقبولِها ،بل يقال :هي
مال؛ ال ُي ْط َل ُق
المستور،
والتحقيق َأ َّن رواي َة
ُ
َّ
ِ
موقوف ٌة إِلى ِ ِ ِ
بج ْر ٍح ِ
قول ِ
الح ِ
ونحو ُه ُ
غير
رمين،
فيمن ُج ِر َح َ
ابن َّ
ُ
استبانَة حاله ،كما َج َز َم به إِما ُم َ
الصالحِ َ
ْ
ُم َف َّسر.
............................................................................................

فالمستور أو مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فصاعد ًا ولم يو َّثق؛ ال ُيقال برد روايته ،وال ُيقال بقبول
روايته عند جمهور أهل الحديث بل ُيتوقف يف روايته حتى يستبين حاله ،فإن ُعلم َأ َّن ُه ثقة أو ممن تحمل
روايته ُقبل ،وإال ُردت روايته.
أ َّما مجهول العين؛ فالقول فيه قو ً
الحكم فيهما،
ال واحد ًا فهو مردود ما لم يوثقه غير الراوي عنه ،فهذا هو ُ
المفسر ،وهو الذي لم يبين ولم يوضح سببه.
وسيأيت معنا الكالم بتفصيل يف الجرح المفسر وغير ُ
سباب ال َّط ِ
ِ
الراوي :وهي إِ َّما َأ ْن َت َ
كون بم َك ِّف ٍر:
َّاسع مِن َأ
بب الت ُ
الس ُ
عن يف َّ
ثم البِدْ َعةُ :وهي َّ
َّ
الكفر.
 -1ك َأ ْن َيعتقد ما َي ْستلزم
َ
بم َف ِّس ٍق.
 -2أو ُ
............................................................................................

فالبدعة هي السبب التاسع من أسباب الطعن يف الراوي.
فعندنا نوعان:
األول :بدعة ُمك ِّفرة.
فسقة.
الثاين :بدعة ُم ِّ
المكفرة كبعض البدع التي تتعلق بإنكار ما هو معلوم من
اعتقاد ما يستلزم الكفر ،والذي ُيسمى البدعة ُ
الدين بالضرورة ،وإنكار الوهية اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى أو ربوبيته ،أو شيء من اسمائه وصفاته ،على تفاصيل
يف ذلك بال شك فيما يتعلق بأحكام األعيان ،وخصوصًا فيما يتعلق بقضية إنكار االسماء والصفات.
فسقة؛ والمقصود بالفسق هنا؛ الفسق األصغر وهو الذنوب والمعاصي.
الم ِّ
والبدعة ُ

شبكة بينونة للعلوم الشرعية

150

ِ
جمهور.
صاح َب َها ال
فاألو ُل :ال َي ْق َب ُل
َّ
ُ
َ
وقيلُ :يقبل ُمطلقًا.

الك ِذ ِ
كان ال َي ْعتقد ِح َّل َ
وقيل :إِ ْن َ
َ
ُصر ِة مقا َلتِه ُقبِ َل.
ب لن َ
ٍ
ٍ
ببدعة؛ ألَ َّن َّ
طائفة تدَّ عي َأ َّن مخالِفيها مبتدعةٌ ،وقد ُتبالغ فتك ِّفر مخالفها،
كل
والتحقيق أنه ال ُي َر ُّد ك ُُّل ُم َك َّف ٍر
ُ
ِ
ِ
فلو ُأ ِخ َذ ذلك على ِ
الطوائف.
تكفير جمي ِع
الس َت ْل َز َم
َ
اإلطالق ْ
............................................................................................

فاألو ُل أي من كانت عنده بدعة ُمكفرة ال يقبل صاحبها الجمهور.
َّ
ِ
ِ
السنَّة والجماعة ،فإن العربة بما
والمصنف َرحمه اهلل ذكر أمر ًا ال ُيوافق عليه َرحمه اهلل يف عامة منهاج أهل ُّ
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم
عليه أهل ُّ
السنَّة والجماعة ،وما كان يف كتاب اهلل ُس ْب َحانَ ُه َو َتعالى أو يف ُسنَّة رسوله َص َّلى ُ
كفر ًا كان فيه الحكم كذلك بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ،وما لم يكن كفر ًا يف كتاب اهلل ُس ْب َحا َن ُه
ِ
بمك ِّفر ،وليس ألحد أن ُيكفر أحد ًا أو يرميه بالكفر
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم فليس ُ
َو َتعالى أو يف ُسنَّة رسوله َص َّلى ُ
يف ٍ
أمر لم يجعله اهلل ُس ْب َحانَ ُه َو َتعالى كُفر ًا.
فالقول َّ
المكفرة هكذا هبذا اإلطالق فيه نظر ،ألن الكافر ال ُتقبل
بأن األصل أن ال ُترد رواية فاعل البدعة ُ
سماها
روايته ،فإن ثبت فيه ُحكم الكفر فروايته تكون مردودة ،لكن قد يقع يف شيء من األفعال التي َّ
الشارع كفر ًا أو حكم عليها أهل العلم رجوعًا الى أصول الشرع بأهنا كفر لكنه ُعذر يف ذلك ألسباب فإن
أهل العلم فيهم من روى عن جماعة ممن عندهم شيء من البدع الغليظة الكبار ،كبدع الجهمية وبدع
الخوارج وغيرهم وأضراهبم  ،ولكن هذه الرواية بال شك ينظر فيها يف عدالة الراوي وينظر فيها يف ضبطه،
المعتمد يف قبول الرواية؛ هو توافر الشروط الخمسة والتي منها« :العدالة» و «الضبط»
قد ذكرنا أن ُ
ووجود البدعة ٍ
ناف للعدالة ،ومعارض لها فقد ذكرنا أن المراد بالعدالة؛ الديانة ،والملكة الحاملة على
التقوى ،فمن كان ُمظهر ًا لبدعته فمثل هذا بال شك معارض لوجود العدالة فيه.
ٍ
وقوله َر ِحمه اهلل :ألَ َّن َّ
طائفة تدَّ عي َأ َّن مخالِفيها مبتدعةٌ؛ هذا كذلك كما ذكرنا بأن العربة بما عليه عامة
كل
السنَّة.
أهل ُّ
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ِ
ِ
وقوله :وقد ُتبالغ فتك ِّفر مخالفها ،فلو ُأ ِخ َذ ذلك على ِ
الطوائف؛ لعله
تكفير جمي ِع
الس َت ْل َز َم
َ
اإلطالق ْ
تسمح يف اللفظ أو توسع فيه َر ِحمه اهلل.
َّ
بالض ِ
فالمعتمد أن الذي ُت َر ُّد روايته َمن َأنكر َأمر ًا ُمتواتِر ًا مِن َّ
رورة ،وكذا َمن
الشر ِع معلومًا من الدين َّ
عكس ُه.
اعتقدَ
َ
............................................................................................

فهو ُيقرر هنا أن الكافر ُترد روايته ،لكن باالطالع على ما ذكره قبله نقول لعله أراد بذلك البدع التي لم
خارج من الدين.
ُيحكم على أعيان أصحاهبا بالكفر ،أي لم ُيحكم على صاحبها بأنه
ٌ
وهبذا نقول :إِ َّن ُه يأتلف الكالم؛ فإن من ثبت يف حقه َأ َّن ُه -والعياذ باهلل -قد ارتد عن الدين فمثل هذا ال
عربة بأخذ روايته قطعًا وقو ً
ال واحد ًا.
هبذه الص َف ِة وان َْضم إِلى ذلك َضب ُطه لِما ي ِ
ف َأما من لم ي ُكن ِ
رويهَ ،م َع َو َر ِع ِه و َت ْقوا ُه ،فال مانع مِن قبوله.
ِّ
َ ْ
ْ ُ َ
َّ
َّ َ
............................................................................................

قد أشار َر ِحمه اهلل الى الخالف بين أهل الحديث يف قبول رواية من وقع يف بدعة ُمكفرة ولم ُيحكم عليه
بالكفر والردة ،وذكر أن جمهور أهل الحديث على عدم قبول روايته ،ومن أهل الحديث من ُيقيد ذلك
بمن كان يروي ما يؤيد بدعته ،ومن أهل الحديث من يقيده بمن كان داعي ًة الى بدعته ،وسيأيت الكالم يف
هذا الحقًا.
المفسق وهذا سيأيت الكالم
فأما من كان وقع يف بدعة ُمكفرة ولم يحكم عليه بالكفر فالحق َأ َّن ُه قد وقع يف ُ
فسقة.
الم ِّ
فيه ،فإذا لم يكن كافر ًا فيكون واقع يف البدعة ُ
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التكفير أصالً ،وقد اختُلِفَ ،أيضًا ،يف َقبول ِ ِه َو َر ِّد ِه:
والثاين :وهو َم ْن ال َت ْقتَضي بدع ُت ُه
َ
وهو بعيدٌ  ،و َأكثر ما ُع ِّل َل ِبه َأ َّن يف الر ِ
واية عن ُه َت ْرويجًا ِ
َ
ألمر ِه و َتنْويهًا بذكره ،وعلى هذا
فقيلُ :ي َر ُّد ُمط َلقًاَ ُ .
ِّ
ُ َ
ِ
غير مبتدعٍ.
ف َينْ َبغي َأ ْن ال ُي ْر َوى ْ
عن مبتد ٍع شي ٌء ُيشاركه فيه ُ
ال إن اعتقد َّ
َ
وقيلُ :ي ْق َبل ُم ْطلقًا ،إِ َّ
حل الكذب ،كما تقدم.
ِ
ِ
وقيل :ي ْقب ُل من َلم يكن ِ
دعتِ ِه؛ َّ
الروايات و َتسو َيتِها
تحريف
دعتِه قد َي ْح ِم ُل ُه على
ألن
تزيين بِ َ
داعي ًة إِلى بِ َ
َ
ْ
َ ُ َ َ ْ

األص ِّح.
على ما َي ْقتضيه مذه ُب ُه ،وهذا يف َ
غير الدَّ ِ
االتفاق على ِ
اعية ،مِن ِ
قبول ِ
َ
ابن ِح َّب َ
غير تفصيلٍ.
ان؛ فا َّدعى
وأغرب ُ
َ
ِ
غير الدَّ ِ
األكثر على َق ِ
الم ْخ ِ
بول ِ
المذه ِ
اعية ،إال ْ
صر َح
أن َيروي ما ُي َق ِّوي بِدْ َع َت ُه َف ُي َر ُّد ،على
نعم،
َ
تار ،وبه َّ
ب ُ
ُ
ْ
ِ
سحاق إِ
الحافِ ُظ َأبو إِ
َ
وزجاينُ ،
الرجال"،
بن
الج َ
يعقوب ُ
َ
براهيم ُ
شيخ َأبي داو َد والنَّسائ ِّي ،يف كتابِه "معرفة ِّ
ُ
صادق ال َّلهج ِة؛ فليس ِ
فقال يف وصف الر ِ
الح ِّق َ -أ ْي ِ
ُ
َ
فيه حيل ٌة إِ َّ
واة :ومِ ُنهم ٌ
ال َأ ْن
السنَّ ِة-
َ
َ
زائغ عن َ
ْ
عن ُّ
ُّ
يؤخذ من حديثه ما ال يكون َ
منكر ًا ،إذا لم ُي َق ِّو به بدعته انتهى.
حديث الدَّ ِ
وما قاله مت ِ
ُ
َّج ٌه؛ َّ
مذهب
المروي يوافِق
ظاهر
اعية وارد ٌة فيما إذا كان
ألن العل َة التي لها ُر َّد
َ
ِّ
ُ
ُ
ِ
يكن داعيةً ،واهلل أعلم.
الم ْبتَدع ،ولو لم ْ
ُ
............................................................................................

ويدخل فيما قاله َر ِحمه اهلل من وقع يف بدعة ُمكفرة لكن لم يحكم عليه بأنه كافر ،فيكون يف جميع أحواله

فاسقًا فنعم قد عمل ببدعة ُمكفرة لكن ُحكمه ُحكم الفسوق فإن العربة بحكمه هو وبعدالته هو.
ِ
فسقة ،فقيل:
ُث َّم هذه األقوال التي ذكرها َرحمه اهلل؛ هي األقوال بين أهل الحديث فيمن وقع يف بدعة ُم ِّ
ُيرد مطلقًا .وقيلُ :يقبل ُمطلقًا .وقيلُ :يقبل ما لم يكن داعية الى بدعته؛ وهذا القول الثالث أقوى ،لكن
القيد الذي ذكره المصنف َر ِحمه اهلل وأشار إليه له حظ من القبول ألنه قد جرى عليه عمل ٍ
كثير من أئمة
الحديث.
غير الدَّ ِ
األكثر على َق ِ
الم ْخ ِ
بول ِ
المذه ِ
اعية ،إال ْ
تار»؛ أي
أن َيروي ما ُي َق ِّوي بِدْ َعتَ ُه َف ُي َر ُّد ،على
فقد قال« :
َ
ب ُ
ُ
َأ َّن ُه يؤخذ بما رواه فيما ال يوافق بدعته ،والداعية الى البدعة كثير من أهل الحديث يرد روايته أيضًا ،فأنت
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كثير من كتب أهل العلم أهنم يردون رواية ٍ
ترى يف ٍ
كثير من دعاة أهل البدع والضاللة وال يقبلون عنهم
شيئًا ،وهذا القيد الذي ذكره َر ِحمه اهلل له وج ٌه قوي ،ألن النظر هنا واالعتبار بصدقه أو عدمه ،فإذا ُعلم
من حاله الصدق وأن عادته وطبعه الصدق فيما يقول وحافظ لما يروي فهذا قيد قد ذكره من قال بأنه
يقبل ما لم يروي ما يؤيد بدعته ،يعني الشيء الذي يرويه مما ال يؤيد بدعته يقبل ،لكن اذا روى شيئًا يؤيد
بدعته فإنه ال ُيقبل عنه.
وحكم على عينه
المكفرة؛ اذا ُعلم َأ َّن ُه قد وقع يف بدعة ُمكفرة ُ
فتحصل عندنا من القول فيما يتعلق بالبدعة ُ
بأنه كافر ،فهذا ال ُيقبل قو ً
ال واحد ًا.
واذا كان قد وقع يف بدعة ُمكفرة لكن لم يحكم عليه بأنه كافر ،فهنا ينظر ويعامل معاملة صاحب البدعة
المفسقة.
ُ
وصاحب البدعة المفسقة؛ ذكر رحمه اهلل ثالثة أقوال فيه :وزاد فيه قيد ًا وهو« :ما لم ِ
يرو ما يؤيد بدعته»
فاذا روى ما يؤيد بدعته فإنه ُيرد ،واذا روى ما ال يؤيد بدعته فإنه ُيقبل ،هذا القيد كما ذكرنا له وجه ألن
جمعًا من أهل الحديث وأئمتهم قد رووا عن جماعة من الذين قد وقعوا يف بدعة ُمفسقة بل اعتربوا
حديثهم وجعلوهم من األكابر يف رواية الحديث وممن ُيعتمد عليهم يف رواية الحديث ،ولذلك البخاري
َر ِحمه اهلل كما ذكرنا له روايات كثيرة عن جمع ممن وقع يف بدعة الخروج مثالً ،لكن هذا أمر كما ذكرنا
الخالف فيه طويل بين أهل العلم وأقوى األقوال يف ذلك قولين:
األول :القول برد رواية الداعية الى بدعته.
الثاين :ما ذكره المصنف من القول بقبول ما لم يكن موافقًا لبدعته؛ أي اذا روى شيئًا موافقًا لبدعته ُيرد،
وال ُيقبل.

غير الدَّ ِ
ِ
اعية ،مِن ِ
قبول ِ
َ
ابن ِح َّب َ
غير تفصيلٍ؛ واإلجماع قد نقله غير
االتفاق على
ان؛ فا َّدعى
قال:
وأغرب ُ
َ
واحد من أهل العلم ،وممن نقله كذلك النووي َر ِحمه اهلل يف« :شرح مسلم» لكن على كل حال؛ الذي
ِ
المبتدع ما لم
ذكره المصنف َرحمه اهلل له وجه ألنه قد جرى يف عمل جماعة من أئمة الشأن قبول رواية ُ
ِ
يرو شيئًا يؤيد بدعته ،ف ُيرد من حديثه ما كان يؤيد بدعته ،واهلل أعلم.
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ِ
ثم سوء ِ
سباب ال َّط ِ
ِ
جانب إِصابتِه على
والمرا ُد ِبهَ :م ْن لم َي ْر َج ْح
العاش ُر مِن َأ
السبب
الح ْفظ :وهو
ُ
ُ
عنُ ،
ُ
َّ
ب َخ َط ِ
جانِ ِ
ئه ،وهو على قِ ْس َمين:
............................................................................................

فذكر السبب العاشر واألخير من أسباب الطعن يف الراوي ورد روايته ،وهو سوء الحفظ.
وذكر أن المراد بسيئ الحفظ :من لم يرجح جانب إصابته على جابن خطئه ،وقسمه الى قسمين:
ِ
كان ِ
ِ
فهو الشا ُّذ ،على ِ
 -1إِ ْن َ
بعض َأه ِل الحديث.
رأي
للراوي يف َجمي ِع حاالته ُ
الزمًا َّ
............................................................................................

ونحن ذكرنا سابقًا أن هذه األلفاظ والمصطلحات قد تجد بعض أهل العلم يستعملها يف موضع آخر غير
الذي استقر عليه االصطالح يف هذا الفن ،لكن هذا االستعمال يكون خاصًا بمن استعمله ،فبعض أهل
العلم يستعمل الشاذ فيما ينفرد به الراوي ،أو النكارة .وكما قيل :ال ُمشاحة يف االصطالح.
ِ
بصرهَ ،أ ْو الحتِ ِ
الحفظ ِ
هاب ِ
لذ ِ
الراوي؛ إِ َّما لِكِ َبرهَ ،أو َ
َ -2أ ْو إن َ
راق ُك ُتبِه َأو عدَ مِها،
كان سو ُء
طارئًا على َّ
ِِ
ب َأ ْن َ ِ
الم ْختَلِ ُط.
كان ي ْعتَمدُ ها َف َر َج َع إِلى حفظه فسا َء فهذا هو ُ
............................................................................................

فسوء حفظ الرواة على ضربين:
األول :ال يحفظ.
الثاين :كان يحفظ لكن سوء الحفظ قد طرأ عليه بعد ذلك.
ٍ
صدر» و « ُ
ضبط كتاب» فأي نوع منهما طرأ عليه سوء الحفظ
وقد ذكرنا أن الضبط نوعان« :ضبط
وانخرام الحفظ أو الضبط فإنه يكون داخالً يف النوع الثاين سواء كان ضبط صدر أو كان ضبط كتاب؛
فمتى ما طرأ سوء الحفظ على الراوي ُعومل بما ذكره َر ِحمه اهلل ،فقد يطرأ سوء الحفظ بسبب كرب سنه
فيختلط كما حصل ألبي إسحاق السبيعي ،أو لذهاب بصرهَ ،أ ْو الحتِ ِ
راق ُكتُبِه َأو عدَ مِهاَ ،بأ ْن َ
كان ي ْعت َِمدُ

ِِ
الم ْختَلِ ُط ،فمتى ُعلم من الراوي َأ َّن ُه اختلط
عليها َف َر َج َع إِلى حفظه فسا َء حفظه كحال ابن لهيعة ،فهذا هو ُ
فروايته ُترد وال ُتقبل إال بالقيد الذي ذكره َر ِحمه اهلل وهو:
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ف ِ
ِ
والح ْكم ِ
األمر
فيه ،وكذا مِن اش َت َب َه
فيه َأ َّن ما َحدَّ ث ِبه َق ْبل
االختالط إِذا َت َم َّيز ُقبِل ،وإِذا لم َيت ََم َّي ْز ُت ُو ِّق َ
ُ
ُ ُ
ِ
ِ
باعتبار اآلخذين عنه.
فيه ،وإنما ُيعرف ذلك
............................................................................................

ميز حديثه؛ فتعرف ما حدث به قبل االختالط،
فبهذا القيد؛ فيكون قد حدث قبل االختالط ،وأيضًا ُي ُ
وتعرف ما حدث به بعد االختالط ،فتقبل ما كان قبل االختالط ،وترد ما كان بعد االختالط.
و ُتم ِّيز ما كان قبل االختالط مما كان بعده بمن روى عنه ،أو بروايته يف بلد لم يكن قد اختلط فيها ،أو
بذكر الراوي عنه َأ َّن ُه قد حدث هبذا الحديث عنه يف سنة كذا وتعلم َأنَّ ُه يف ذلك الوقت لم يكن قد اختلط،
هذه أمثله ،والمهم أن يكون هنالك سبب أو مرجح أو دليل على أن روايته بكذا كانت قبل االختالط،
فتقبل ،وروايته بكذا كانت بعد االختالط فال ُتقبل.
المختلطين من قد ُحجر عليه بعد االختالط و ُمنع من التحديث ،فيعلم أهله َأ َّن ُه قد اختلط
ومن ُ
فيحجرون عليه ويمنعونه من الرواية ،وبالتالي ُتقبل روايته ألنه ُحجر عليه لما ُعلم َأ َّن ُه قد اختلط وبالتالي
فقد ُميز حديثه الذي رواه قبل االختالط إذ لم ُيحدِّ ث بعد االختالط بشيء ،وهذا يسمى المحجور عليه،
والمصنف هنا لم يذكره.
َ
يكون َف ْو َق ُهَ ،أو مِث َل ُه ،ال ُدونَه.
بم ْع َت َب ٍر :ك َأ ْن
ومتى ُت َ
وبع السي ُء الحفظ ُ
............................................................................................

ف ُيتابع سيء الحفظ بمعتربٍ كأن يكون « َف ْو َق ُهَ ،أو مِث َل ُه ،ال ُدونَه» هذا قيد مهم جد ًا

وكَذا المختلِط ا َّلذي لم يتميز ،والمستورِ ،
المحذوف من ُه
الم ْر َس ُل ،وكذا المد َّلس إِذا لم ُي ْعرف
ُ
واإلسنا ُد ُ
ِِ
ِ
الم ْجموعِ ،مِن المتابِع والمتا َبع.
وص ُف ُه بذلك
صار حدي ُثهم َحسنًا ،ال لذاته ،بل ْ
باعتبار َ
؛ َ
............................................................................................

والمختلط حتى وإن لم يتميز حديثه لكنه ُتوبع فمعناه أن هذا
فهذه األنواع التي ذكرها :سيئ الحفظُ ،
الحديث مما قد رواه حفظًا ،وكذلك المستور وقد مر معنا وهو مجهول الحال ،وكذلك اإلسناد
ٍ
المدلس اذا لم ُيعرف المحذوف منه ألنك لو عرفت المحذوف تنظر
المرسل وجد من
طريق آخر ،وكذا ُ
ُ
يف عدالته وضبطه.
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ِِ
ِ
باعتبار
وص ُف ُه بذلك
صار حدي ُثهم َحسنًا ،ال لذاته ،بل ْ
بم ْع َت َب ٍر َ
فمتى ُتوب َعت هذه األنواع التي ذكرها ُ
الم ْجموعِ ،مِن المتابِع والمتا َبع ،وهذا قد مر معنا.
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ألن َّ
سواء ،فإِذا جا َء ْت مِ َن
احتمال أن تكون روايته صوابًا ،أو غير
واحد منهم
كل
صواب ،على حدٍّ
ِ
ألحد ِهم َر َج َح أحدُ الجانِ ِ
بين من االحتمالين المذكورينَ ،و َد َّل ذلك على َأ َّن
الم ْع َت َب ِرين رواي ٌة موافِق ٌة
ُ
ِ
ِ
ومع ْارتِقائِ ِه إِلى َد َر َج ِة ال َق ِ
ٌ
َ
نح ٌّط
الحديث
فهو ُم َ
بول ُ
در َجة التوقف إلى درجة القبولَ .
محفوظ؛ فا ْر َتقى من َ
اسم الحس ِن ِ
ِ
ِ
ِ
عليه.
ور َّبما َتو َّقف ُ
بعضهم ْ
عن ُر ْت َبة َ
ْ
عن إِطالق ِ َ َ
الح َس ِن لذاتهُ ،
ُ
وقد ا ْن َقضى ما يتعلق بالمتن من ُ
القبول والر ُّد.
حيث
............................................................................................

فكنا يف السابق ُمتوقفين فيه ثم انضاف إليه آخر فرجح جانب القبول ألنه ازداد قوة ،فارتقى الى ُرتبة
القبول وهو مع ذلك ال يصل الى ُرتبة الحسن لذاته بل يكون حسنًا لغيره.
فقد وصلنا الى هناية ما ذكره المصنف َر ِحمه اهلل فيما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد ،وذكر عشرة
أسباب للقبول والرد ،هي عائدة الى ما يتعلق بالمتن ،ثم سينتقل الى الكالم على بعض األحكام،
والمسائل المتعلقة باإلسناد ،من جهة الرفع وعدمه ،وعلو اإلسناد وعدمه وأمور كثيرة تتعلق باإلسناد
ستمر معنا إن شاء اهلل.
ِ
ثم ِ
ِ
المتن.
الموصل ُة إِلى
ريق
وهو ال َّط ُ
اإل ْسنا ُدُ :
َّ
............................................................................................

وهذا هو تعريف اإلسناد  ،وقد سبق وأشرنا الى أن علم مصطلح الحديث فيه مباحث تتعلق بالمتن ،وفيه
مباحث تتعلق باإلسناد ،واآلن انتقل المصنف َر ِحمه اهلل الى الكالم على مباحث اإلسناد.
والمتن :هو غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من الكالم.
ُ
............................................................................................

ٍ
إسناد ومتن،
وهنا ذكرك بتعريف المتن فقال هو غاية ما ينتهي إليه اإلسناد؛ ألن الحديث يتألف من

فالمتن هو الغاية وهو المقصود الذي تنتهي به سلسلة الرجال.
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فمثالً :جاء يف صحيح البخاريَ :حدَّ َثنَا ُز َه ْي ُر ْب ُن َح ْر ٍ
بَ ،حدَّ َثنَا ا ْب ُن ُف َض ْيلٍَ ،ع ْن ُع َم َارةََ ،ع ْن َأبِي ُز ْر َعةََ ،ع ْن
الم َيز ِ
ان فِي ِ
انَ ،ث ِقي َل َت ِ
َان َع َلى ال ِّلس ِ
َان َخ ِفي َفت ِ
َأبِي ُهريرةََ ،ع ِن النَّبِي ص َّلى اهلل َع َلي ِه وس َّلم َق َال :كَلِمت ِ
ان،
ِّ َ
َ
َ
ُ ْ َ َ َ
َ َْ
ِ
ان اهللِ ال َعظِ ِ
يمُ ،س ْب َح َ
الر ْح َم ِنُ :س ْب َح َ
ان اهللِ َوبِ َح ْم ِد ِه.
َحبِيبَتَان إِ َلى َّ
« َحدَّ َثنَا ُز َه ْي ُر ْب ُن َح ْر ٍ
بَ ،حدَّ َثنَا ا ْب ُن ُف َض ْيلٍَ ،ع ْن ُع َم َارةََ ،ع ْن َأبِي ُز ْر َعةََ ،ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة»؛ فسلسلة الرواة هذه
ُتسمى اإلسناد.
ان ،حبِيبت ِ
الم َيز ِ
َان فِي ِ
انَ ،ث ِقي َلت ِ
َان َع َلى ال ِّلس ِ
َان َخ ِفي َفت ِ
« َع ِن النَّبِي ص َّلى اهلل َع َلي ِه وس َّلم َق َال :كَلِمت ِ
َان إِ َلى
َ َ
ِّ َ
َ
َ
ُ ْ َ َ َ
ان اهللِ ال َعظِ ِ
يمُ ،س ْب َح َ
الر ْح َم ِنُ :س ْب َح َ
ان اهللِ َوبِ َح ْم ِد ِه»؛ هذا هو المتن ،فهو الغاية التي ُيت ََوصل إليها من
َّ
سلسلة الرواة.
وهو:
ُ
 1إِ َّما َأ ْن َينْ َت ِه َي إِلى النَّبِ ِّي ص َّلى اهلل عليه وسلم ويقتضي لف ُظ ُه:-
أ -إما تصريحًا.
ِ
اإلسناد مِن قوله صلى اهلل عليه وس َّل َمَ ،أ ْو مِن فِ ْعله ،أو مِن َت ِ
َ
قرير ِه.
المنقول بذلك
بَ -أ ْو ُح ْكمًاَ -أ َّن
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ف ُيسمى« :المرفوع».
فهذا اإلسناد؛ إ َّما أن ينتهي الى النبي َص َّلى ُ
وإ َّما أن ينتهي الى صحابي ،ف ُيسمى« :الموقوف».
وإ َّما أن ينتهي الى تابعي ،ف ُيسمى« :المقطوع».
وكالم المصنف هنا عن« :المرفوع» ،وسيأيت معنا الكالم على الموقوف ،والمقطوع يف موضعه إن شاء
اهلل.
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وهو نوعان:
والمرفوع :هو ما ُأضيف الى النبي َص َّلى ُ
األول :المرفوع تصريحًا.
الثاين :المرفوع ُحكمًا.
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اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم إما من قوله ،أو فعله ،أو تقريره َص َّلى
ثم ذكر أمثلة على المرفوع صراحة الى النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم:
ُ
يقول الصحابي :سمعت رسول اهلل ص َّلى اهلل ِ
ِ
عليه وس َّل َم ُ
القول َتصريحًاَ :أن َ
ُ
يقول كذا،
المرفو ِع مِن
مثال َ
ُ
ُ ِ
رسول اهللِ ص َّلى اهلل ِ
ِ
ُ
غيرهَ :
عليه
قال
َأو :حدَّ َثنا
اهلل عليه وس َّل َم بكذا ،أو يقول ،هو أو ُ
ُ
رسول اهلل ص َّلى ُ
ِ
رسول اهللِ ص َّلى اهلل عليه وسلم أنه قال كذا ،ونحو ذلك.
عن
وس َّل َم كذاَ ،أوْ :
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
فجاءك صريحًا أن هذا قول النبي َص َّلى ُ
َ ِ
ثال المرفو ِع مِن ِ
ِ
الف ْع ِل َتصريحًاَ :أن َ
اهلل عليه وسلم َف َعل كذا،
حابي :ر َأ ْي ُت
يقول َّ
وم ُ َ
رسول اهلل ص َّلى ُ
الص ُّ
َأو َ
غيره :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وس َّل َم يف َعل كذا.
يقولُ ،هو َأو ُ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم صراحةً.
وهنا جاءك صريحًا أيضًا ألن الصحابي قد نقل لك فعل رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
المرفو ِع مِن الت ِ
َّقرير َتصريحًاَ :أ ْن َ
ومِ ُ
النبي صلى اهلل عليه وسلم كذا،
فعلت
حابي:
ُ
يقول َّ
َ
ثال َ
بحضرة ِّ
الص ُّ
َأو َ
غيرهَ :ف َعل فالن بحضرة النبي صلى اهلل عليه وسلم كذا ،وال َي ْذكر إنكاره لذلك.
يقول ،هو َأو ُ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم؛ أن يرى الشيء ُيف َع ُل أمامه فال ُينكر على الفاعل ،ف ُي ِقر
وهذا صريح يف تقرير النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم الفاعل على فعله.
النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ال يجوز يف حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة،
واع ُتبِ َر هذا ُحجة ودليالً؛ ألن النبي َص َّلى ُ
المنكر ،صلوات اهلل
فيجب عليه أن ُيبين يف وقت الحاجة ،وال يجوز يف حقه أن يسكت عن إنكار ُ
وسالمه عليه.
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
فهذه األمثلة هي يف المرفوع صراح ًة الى النبي َص َّلى ُ
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اإلسرائيلي ِ
الصحابي -ا َّلذي لم ْيأ ُخ ْذ َع ِن ِ
ومثال المرفوع مِن القول ،حكمًا ال تصريحًاَ :أ ْن َ
ات -ما
يقول
َّ
َّ
ُّ
ببيان ٍ
ِ
هاد ِ
مجال لالجتِ ِ
غريبِ ،
ٍ
َ
لغة َأو شرحِ
كاإلخبار عن األمور الماضية :مِن َبدْ ِء
فيه ،وال ل ُه تع ُّل ٌق
ال
ْ
ِ
كالمالحمِ ،
ِ
ِ
ِ
الخلق ،و َأ ِ
ِ
عما َي ْحصل
القيامة ،وكذا
حوال يو ِم
والفت َِن ،و َأ
اآلتية:
خبار األنبياءَ ،أو
اإلخبار َّ
ِ ِ
صوص.
عقاب َم ْخ
مخصوصَ ،أو
ثواب
ٌ
ٌ
ٌ
بف ْعلِه ٌ

............................................................................................

فالكالم هنا عن النوع الثاين من المرفوع وهو« :المرفوع ُحكمًا»؛
فيأيت عن الصحابي َأ َّن ُه يذكر ُحكمًا شرعيًا ال مجال لالجتهاد فيه ،أو يذكر أمر ًا غيبيًا ال مجال لالجتهاد
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهم
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،ألن األصل يف الصحابة َرضي ُ
فيه؛ فهذا يأخذ ُحكم الرفع الى رسول اهلل َص َّلى ُ
أهنم اذا أخربوا عن الغيبيات وعما ال مجال لالجتهاد فيه فإهنم ُيخربون عن ذلك بما سمعوه عن رسول
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهم يف هذا
اهلل َع َليْه َو َس َّلم ،ال عن هوى وال عن رأي ،وهو أليق يف مقام الصحابة َرضي ُ
اهلل َص َّلى ُ
الباب.
ات»؛ هذا محل ٍ
اإلسرائيلي ِ
أ َّما قول المصنف« :ا َّلذي لم ي ْأ ُخ ْذ َع ِن ِ
أخذ ورد بين أهل العلم ،ألن األصل يف
َّ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،أو عما
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم التحديث بما سمعوه عن رسول اهلل َص َّلى ُ
أصحاب النبي َص َّلى ُ
تيقنوا به ،ما لم يثبت لنا خالف ذلك يف بعض األحكام ،وال ُيطلق ذلك يف جميعها ،فرتى أن بعض أهل

ِ
اهلل َعن ُْهما ،أو من قول عبد اهلل بن عباس
العلم يرد أكثر الغيبيات التي َت ِر ُد من قول عبد اهلل بن عمرو َرضي ُ

ِ
ِ
اهلل َعن ُْهما األخذ عن اإلسرائيل َّيات ،لكن ّر ُّد ما
اهلل َعن ُْهما ،وهذا خطأ وإن كان قد ورد عنهما َرضي ُ
َرضي ُ
ِ
ِ ِ
اهلل َعن ُْهم ُيحسن الظن
يأيت من ق َبلهما جمل ًة هذا خطأ بل ُي َف َّص ُل يف األمر ،وإال فاألصل أن الصحابة َرضي ُ
فيهم.
ببيان ٍ
ِ
ٍ
لغة َأو شرحِ
غريب»؛ ألن التعليق وبيان اللغة أو الشرح هو من قول
وقوله َر ِحمه اهلل« :وال ل ُه تع ُّل ٌق
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم أو
الصحابي ،وقول الصحابي ال يأخذ ُحكم المرفوع ،لكنه ُيبين كالم النبي َص َّلى ُ
يوضحه ،وكذلك اآليات اذا بين أو أوضح ذلك.
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فقول الصحابي مثالً :من فعل كذا وكذا فله عقوبة كذا وكذا من اهلل ُس ْب َحانَ ُه َو َتعالى ،أو اخباره عن أشياء
تحصل يوم القيامة ،أو إخباره عن اشياء ستحصل ُم ْس َت ْق َبالً؛ فهذا من المرفوع ُحكمًا ،أي له ُحكم
المرفوع.
هاد ِ
جال لالجتِ ِ
ألن إِ ْخ َب َار ُه بذلك يقتَضي ُم ْخبِر ًا ل ُه ،وما ال َم َ
المرفوعِ؛ َّ
وإِنَّما َ
فيه َيقتَضي
كان ل ُه ُح ْك ُم َ
بعض َم ْن ُي ْخبِ ُر َعن ال ُك ِ
مو ِّقفًا للقائ ِل ِبه ،وال ُم َو ِّ
للصحا َب ِة إِ َّ
تب
ال
ف
ق
َ
النبي ص َّلى اهلل عليه وس َّل َمَ ،أو ُ
َّ
ُّ
ِ
راز ِ
ِ
القسم ال َّثاين.
عن
االحتِ ُ
القديمة؛ فلهذا َو َق َع ْ
............................................................................................

واالحرتاز عن القسم الثاينُ :يريد به من أخذ عن اإلسرائيل َّيات من الصحابة ،وقد ذكرنا أن هذا فيه
تفصيل ،واإلطالق برد أقوال الصحابة الذين ثبت عنهم األخذ من بعض كُتب بني إسرائيل؛ الحقيقة أن
هذا فيه تفصيل وال ُير ُّد هكذا بإطالق ،بل ُينظر يف ذلك و ُيفتش فيه واألصل يف أصحاب رسول اهلل َص َّلى
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم أهنم ُيخربون عن رسول اهلل َص َّلى ُ
ُ
مرفوع سوا ٌء َ
كم ما لو َ
فإذا َ
مما
فهو
ٌ
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمُ ،
كان َّ
كان كذلك ،فل ُه ُح ُ
ِ
سم َع ُه من ُه ،أو عنه بواسطة.
............................................................................................

ألن الصحابي اذا أخرب عن الغيبيات ،أو ذكر شيئًا مما ال مجال لالجتهاد فيه فهذا ُحكمه كقول النبي
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهم وأهنم إنما سمعوا ذلك عن رسول
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم كذا وكذاُ .
لحسن الظن بالصحابة َرضي ُ
َص َّلى ُ
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهم اذا أخربوا
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم فأخربوا النَّاس به ،وإال قد يقتضي تكذيب الصحابة َرضي ُ
اهلل َص َّلى ُ
ِ
عن ٍ
اهلل َعن ُْهم وأهنم ُع ٌ
دول ثقات فما أخربوا به من األمور
امر غيبي ،فاألصل هو صدق الصحابة َرضي ُ
اهلل
السابقة أو الالحقة أو التي ال مجال لالجتهاد فيها أو الغيبيات ،سواء سمعه الصحابي من النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
َع َل ْيه َو َس َّلم مباشرة أو سمعه من صحابي آخر؛ فله ُحكم المرفوع الى النبي َص َّلى ُ
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هاد ِ
جال لالجتِ ِ
ثال المرفو ِع مِن ِ
فيهَ ،ف ُين ََّز ُل على َأ َّن ذلك عندَ ه ِ
الف ْع ِل ُحكمًاَ :أ ْن َي ْفعل ما ال َم َ
ومِ ُ
النبي
عن
ْ
َ
ِّ
ٍ
الك ِ
سوف يف ِّ
اهلل عليه وسلم ،كما قال الشافعي يف صالة َعلِي يف ُ
أكثر مِن ُركو َع ْي ِن.
كل ركعة َ
ص َّلى ُ
ٍّ
............................................................................................

ِ
اهلل َعنْ ُه زيادة أكثر من ركوعين –قيل خمس -لكن قد سبق عندنا التفصيل يف صالة
فجاء عن علي َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،لكن اذا فعل الصحابي أمر ًا
الكسوف يف شرح بلوغ المرام وكيف كانت صالة النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم
ال مجال لالجتهاد فيه كمثاله الذي ذكره إن صحت الصورة ولم يأيت عن النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم،
صالة بخالف هذه الصورة ألخذ ذلك ُحكم َّ
الرفع ،ألنه كالشارح لفعل رسول اهلل َص َّلى ُ
واهلل أعلم.
لكن مثل هذا النوع يحتاج الى مزيد بحث وتفصيل ،ألن الفعل تدخله االحتماالت الكثيرة ،فقد يكون
اهلل َع َليْ ِه َو َس َّلم ،وال شك أن ُحسن الظن يف الصحابة
اجتهاد ًا منه ،وقد يكون مما تعلمه من النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
يقتضي َأ َّن ُه مما أخذه عن رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
المرفو ِع مِن الت ِ
َّقرير ُح ْكمًاَ :أ ْن ُي ْخبِ َر الصحابي َأن َُّهم كانُوا ي ْف َع َ
ُ
زمان النبي صلى اهلل عليه
لون يف
ومثال َ
ُّ
وس َّلم كذا ،فإِ َّنه يكو ُن له ح ْكم الرف ِع مِن ِ
جهة َّ
أن الظاهر ا ِّطال ُع ُه صلى اهلل عليه وس َّل َم على ذلك؛ لِت ََو ُّف ِر
ُ ُ
ُ
َّ
َ
د ِ
ِ
ُ
َ
نزول الوحي؛ فال يقع من الصحابة فِ ْعل
زمان
الزمان
واعي ِهم على ُسؤال ِ ِه عن أمور دينهم ،وألن ذلك
َ
ٍ
ون ِ
ويستمر َ
عليه إِ َّ
غير ممنو ِع الفعل.
شيء
ال ُ
وهو ُ
ُّ

ِ
والقرآن َينْزل ،ولو َ
ُ
كان
جواز ال َع ْزل ب َأن َُّهم كانوا يف َعلونَه
وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي اهلل عنهما على
مما ُين َْهى عنه َلن ََهى عنه القرآن.
َّ
............................................................................................

ِ
ِ
اهلل َعن ُْهم وعن زوجاهتم ،فهذا
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم لم يطلع على عزل الصحابة َرضي ُ
فال شك أن النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم؛ فما
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،وإنما حصل يف زمن النبي َص َّلى ُ
لم يحصل يف حضرة النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ولو لم يكن فيه إنكار فإنه يأخذ ُحكم الرفع تقرير ًا ،ألن األصل
حصل يف زمن النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َعن ُْهم،
أن الوحي ينزل بإنكار الخطأ وتوضيح الصواب يف المسائل التي يحتاج إليها الصحابة َرضي ُ
ويف ذلك أمثلة كثيرة جد ًا ،من ذلك ما جاء عن النفر الذين قالوا :ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا،
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اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم وأصحابه القراء .فقال له
وال أكذب ألسنا ،وال أجبن عند اللقاء؛ يعني رسول اهلل َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم .فذهب عوف إلى
عوف بن مالك :كذبت ،ولكنك منافق ،ألخربن رسول اهلل َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ليخربه ،فوجد القرآن قد سبقه ،ونزل قوله تعالىَ { :و َل ِئن َس َأ ْلت َُه ْم َل َي ُقو ُل َّن
رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
ب ُق ْل َأبِاهللِ َوآ َياتِ ِه َو َر ُسول ِ ِه كُنت ُْم َت ْست َْه ِزئ َ
إِن ََّما ُكنَّا ن ُ
يمانِ ُك ْم إِن
َخ ُ
وض َو َن ْل َع ُ
ُون * َال َت ْعتَذ ُروا َقدْ َك َف ْر ُتم َب ْعدَ إِ َ
ِ
ِ
ف َعن َطائِ َف ٍة ِّم ُ
ين }
َّن ْع ُ
نك ْم ُن َع ِّذ ْب َطائ َف ًة بِ َأن َُّه ْم كَانُوا ُم ْج ِرم َ

() 1

ِ
اهلل َعنْ ُهَ :ل َقدْ َخ َط َبنَا النَّبِ ُّي َص َّلى
فينزل الوحي ُيبين ويوضح ما يحتاج إليه النَّاس ،ولذلك قال حذيفة َرضي ُ
ِ
ِ
ِ
اع ِة إِ َّال َذك ََر ُهَ ،علِ َم ُه َم ْن َعلِ َم ُه َو َج ِه َل ُه َم ْن َج ِه َل ُه ،إِ ْن
الس َ
اهلل َع َل ْيه َو َس َّل َم ُخ ْط َبةًَ ،ما َت َر َك ف َيها َش ْي ًئا إِ َلى ق َيا ِم َّ
ُ
ُكن ُْت َألَ َرى َّ
اب َعنْ ُه َف َرآ ُه َف َع َر َف ُه.
ف َما َي ْع ِر ُ
يتَ ،ف َأ ْع ِر ُ
الش ْي َء َقدْ ن َِس ُ
الر ُج ُل إِ َذا َغ َ
ف َّ
ِّسبة إِليه ص َّلى اهلل ِ
ريحة بالن ِ
الكناية يف موض ِع الصي ِغ الص ِ
ِ
ِ
عليه
بصيغة
 -1و َيلتحق بقوله " ُح ْكمًا" ما ور َد
َّ
ِّ َ
ُ
ِ
كقول التَّابعي ِ
الح َ
ديث ،أو َي ْرويه ،أو َين ِْميهَ ،أو روايةًَ ،أو َي ْب ُل ُغ ِبهَ ،أو روا ُه.
وس َّل َم،
حابيَ :ي ْرفع َ
عن َّ
الص ِّ
ِّ
............................................................................................

فذكر بعض األلفاظ التي تجعل الحديث يلتحق بقسم المرفوع ُحكمًا.

الح َ
ديث ،أو َي ْرويه ،أو َين ِْميهَ ،أو روايةًَ ،أو َي ْب ُل ُغ ِبهَ ،أو
فيروي التابعي حديثًا عن صحابي ويقولَ :ي ْرفع َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
روا ُه؛ فيريد بذلك كله َأ َّن ُه يرفعه الى رسول اهلل َص َّلى ُ
َ ِ
ْ ِ
ِ
ِ
كقول ِ
ْ ِ َ
سيرين
ابن
اهلل عليه وس َّل َم،
َ
النبي ص َّلى ُ
 -2وقد َيقتَصرون على القول مع َحذف القائلِ .و ُير ْيدُ ون به َّ
قالُ " :تقاتِ َ
قالَ :
عن َأبي ُهرير َة َ
خاص بأهل
اصطالح
لون َق ْومًا  ،" ...الحديث ،ويف كال ِم الخطيب أنه
ٌّ
ٌ
ْ
البصرة.
............................................................................................

ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم كقول ابن سيرين عن
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ولكن ُيحذف ذكر النبي َص َّلى ُ
فالقائل هو النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َعنْ ُه :قال :قال :تقاتلون قومًا ،...فكلمة قال مذكورة مرتان فالقائل األول :أبو هريرة
أبي هريرة َرضي ُ

( - )1التوبة.»66-65« :
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ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم .وهذا قد يكون أقرب الى التصريح ،أي الى
اهلل َعنْ ُه ،والقائل الثاين هو النبي َص َّلى ُ
َرضي ُ
قسم المرفوع تصريحًا.
ِ
 -3ومِ
الص َي ِغ المحت ََم َل ِة ُ
السنَّة كذا:
الص
قول
ن
َّ
ِّ
حابي :من ُّ
ِّ
عبد الربِّ ِ
أ -فاألكثر َأ َّن ذلك مرفوع ،ونَقل ابن ِ
فاقَ ،
فيه اال ِّت َ
حابي فكذلك ،ما لم
غير َّ
ُ
ٌ
قال :وإِذا قا َلها ُ
الص ِّ
ِ
صاحبِها ،كسن َِّة ال ُعمرين ،ويف ن ْقل اال ِّت ِ
نظر؛ ف َع ِ
َّ
افعي يف أصل المسألة قوالن.
الش
ن
فاق
ُي ِض ْفها إِلى
ْ
ٌ
َ
َ
ُ
ِّ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه
فاألكثر من أهل الحديث أن قول الصحابي« :من ُّ
السنَّة كذا» فالمراد به أهنا ُسنَّة النبي َص َّلى ُ

َو َس َّلم.

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،ولكن يبقى االنقطاع
وكذلك اذا قال التابعي« :من ُّ
السنَّة كذا» فالمراد أهنا ُسنَّة النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم وقد مر معنا ،لكن هذا يعطيك نوعًا من األُنْس أن
الذي بين التابعي وبين رسول اهلل َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
هذا التابعي يشهد أهنا ُسنَّة من سنن النبي َص َّلى ُ
ِ
ِ
ِ
كسن َِّة ال ُع َم َر ْين؛ وال ُعمرانُ :هما أبو ٍ
اهلل َعن ُْهما.
قال :ما لم ُيض ْفها إِلى صاحبِهاُ ،
بكر و ُعمر َرضي ُ
الشافع َّي ِة ،و َأبو ٍ
غير مرفو ٍع َأبو ٍ
الصيريفُّ مِن َّ
ازي مِن الحنفية ،وابن حزم مِن
الر ُّ
بكر َّ
ب-و َذ َه َ
بكر َّ
ب إِلى َأ َّن ُه ُ
ِ
السنَّ َة ترت َّد ُد بين النبي صلى اهلل عليه وس َّل َم وبي َن ِ
غيره.
َأه ِل ال َّظاه ِر ،واحت َُّجوا ب َأ َّن ُّ
ِ
ِ
غير النبي صلى اهلل عليه وسلم بعيدٌ  ،وقد روى ال ُب َخ ِ
إرادة ِ
احتِ َ
صحيحه يف
ار ّي يف
مال
و ُأ ِجيبوا :ب َأ َّن ْ
هاب عن سال ِ ِم ِ ِ ِ
بيه يف ِ
بن ُعمر عن َأ ِ
ِ
ابن ِش ٍ
حديث ِ
مع ا ْل َح َّجاج حي َن َ
قال ل ُه :إِ ْن ُكن َْت ُتريدُ
قصته َ
َّ
بن عبد اهلل ِ َ َ
ابن ِش ٍ
ٍ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وس َّل َم؟ َ
ُ
السنَّ َة َف َه ِّج ْر بالصالة َ
فقال :وهل
لسالمَ :أ َف َع َل ُه
فقلت
هاب:
ُ
قال ُ
ُّ
ال سنَّ َته؟!َ ،فنَ َق َل سالم -وهو أحدُ ال ُف ِ
قهاء السبع ِة مِن أهل المدينة ،وأحدُ الح َّف ِ
اظ مِن
َّ َ
َي ْعنون بذلك إِ َّ ُ ُ
ٌ

ال َّتابعين -ع ِن الص ِ
حابة َأنَّهم إِذا َ
َ
ريدون بذلك إِ َّ
َ
النبي صلى اهلل عليه وسلم.
ة
ن
َّ
س
ال
ي
ال
َّة
ن
الس
طلقوا
أ
َّ
َ
ُ
ُ
ُّ
ِّ
............................................................................................

السنَّة كذا» ُسنَّة أبي بكر ،أو ُسنَّة عمر ،أو صحابي من الصحابة.
أي قد يكون المراد بقولهم« :من ُّ

ِ
اهلل َعنْ ُه؛ أهنم ينسبون ذلك الى شريعة االسالم ،ألهنم يتكلمون عن أحكا ٍم
لكن األصل يف الصحابة َرضي ُ
ِ
اهلل
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،وهذا ُحسن الظن بأصحاب النبي َص َّلى ُ
شرعية ،وقد أخذوها عن رسول اهلل َص َّلى ُ
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َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وهذه قضية ُمهمة يا إخوة فحسن الظن بالصحابة يف مسائل الفقه ال ُبد أن يكون حاضر ًا عند
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهم يف مسائل الفقه فيجب أن يسبق الى ظنك ُحسن الظن
طالب العلم ،فإذا ُذك َر الصحابة َرضي ُ
هبم ،وأن تبحث عن أحسن الظنون هبم ،قد يجتهد الصحابي ويخطئ وهذا ال شك فيه ،ووردت مسائل
ِ
اهلل َعن ُْهم لكن ما ثبت عندك فيه الخطأ فهذا واضح بين ،وأما ما لم يثبت عندك
أخطأ فيها الصحابة َرضي ُ
ِ
اهلل َعن ُْهم ما تكلموا إال بما قاله ،أو فعله ،أو أقره ،رسول اهلل َص َّلى
فيه الخطأ فاألصل أن الصحابة َرضي ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم مباشرة ،وإما أن
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،فالصحابي إما أن يكون قد سمع عن رسول اهلل َص َّلى ُ
ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وقد
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،أو رأى فعل رسول اهلل َص َّلى ُ
يسمع ممن سمع من رسول اهلل َص َّلى ُ
يكون اجتهد ،فلماذا ننتقل الى قضية َأ َّن ُه اجتهد وأخطأ ونرتك احتمال سماعه ذلك من رسول اهلل َص َّلى
ِ
ِ
فصل يف ذكر األدلة التي تقتضي ُحسن
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم؟ ،وابن القيم َرحمه اهلل يف« :اعالم الموقعين»؛ َّ
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم يف مسائل االعتقاد والفقه ،وذكر أكثر من خمسين دليل
الظن بأصحاب رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
اهلل َعن ُْهم ،وهذا فرع عن هذه القضية.
على مسألة ُحجية أقوال الصحابة َرضي ُ
السنَّة كذا» َي ِرد عليه احتمال َأ َّن ُه يريد ُسنَّة الخلفاء الراشدين ولكنه احتمال
فنعم يف قول الصحابي« :من ُّ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،ويتضح ذلك فيما أورده
بعيد ،واألقرب
ْ
واألولى واألقوى َأ َّن ُه أراد بذلك ُسنَّة النبي َص َّلى ُ
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهما ،فقد جاء يف الحديث« :إن كنت
المصنف َرحمه اهلل من قصة سالم بن عبد اهلل بن عمر َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم؟ قال له :وهل يعنون بذلك إال
تريد ُّ
السنَّة» فلما سأله ابن شهاب هل أراد ُسنَّة النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه
اهلل َعن ُْهم اذا اطلقوا لفظُّ « :
السنَّة» ال يريدون هبا إال ُسنَّة رسول اهلل َص َّلى ُ
ُسنَّت ُه ،فالصحابة َرضي ُ
َو َس َّلم.

رسول ِ
يقولون ِ
ُ
فيهَ :
َ
إن َ
وأما قول بعضهمْ :
اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟.
قال
كان مرفوعًا َفلِ َم ال

............................................................................................

السنَّة كذا» ،لماذا ال يصرح الصحابي بأن هذا قول النبي َص َّلى
فقال بعضهم  :لماذا يقول الصحابي« :من ُّ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم؟؛
ُ
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تورعًا واحتِياطًا.
فجوا ُب ُه :إِن َُّهم َت َركوا َ
الج ْز َم بذلك ُّ
قول َأبي قِالبة عن َأ ٍ ِ
ومِن هذا ُ
البكر على الثيب أقام عندها سبعًا" أخرجاه يف
تزوج
السنَّة إِذا
َ
َ
نس" :من ُّ
الصحيح.
كذب؛ ألَ َّن
شئت
لقلت :إِ َّن َأنسًا ر َف َع ُه إِلى النبي صلى اهلل عليه وسلمَ .أ ْي :لو ُ
ُ
قال أبو قِالبة :لو ُ
لم َأ ْ
قلت ْ
ِ
السن َِّة" هذا معناه ،لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة َأولى.
قو َله" :من ُّ
............................................................................................

ِ
اهلل َعن ُْهم ،وهكذا ينبغي أن ُيحسن الظن بأصحاب رسول اهلل
وهذا من ُحسن الظن بالصحابية َرضي ُ
ِ
السنَّة كذا» فهو يريد ُسنَّة رسول اهلل َص َّلى
السنَّة كذا» أو «من ُّ
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،فالصحابي اذا قالُّ « :
َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
ُ
ِ
البكر  ..الحديث.
السنَّة إِذا تزوج
َ
اهلل َعنْ ُه :من ُّ
ولذلك ذكر حديث أبي قالبة عن أنس َرضي ُ

وقد جاء َعن ُأم س َلم َةَ ،أ َّن رس َ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َل َّما َت َز َّو َج ُأ َّم َس َل َمةََ ،أ َقا َم ِعنْدَ َها َث َال ًثاَ ،و َق َال:
َ ُ
ْ ِّ َ َ
ول اهلل َص َّلى ُ
ك ،وإِ ْن سبع ُت َل ِ
ت سبع ُت َل ِ
ِ ِ
ك َع َلى َأ ْهلِ ِ
«إِ َّنه َليس بِ ِ
ك َه َو ٌ
كَ ،س َّب ْع ُت لِن ِ َسائِي»
َ َ َّ ْ
ان ،إِ ْن ش ْئ َ َّ ْ
ُ ْ َ
ِ
اهلل َعن ُْهم اذا كان أحدهم يتدافع بينه وبين صاحبه الفتيا فكيف يكون عنده ُسنَّة عن
والصحابة َرضي ُ
ِ
اهلل
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم وال يتكلم هبا مع الحاجة إليها! ،ولو كان مرادهم غير ُسنَّة النبي َص َّلى ُ
رسول اهلل َص َّلى ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّلم لبينوا ووضحوا ذلك.
ِ
الف ِ
بكذا"َ ،أو " ُن ِهينا عن كذا"ِ ،
الصحابيُ " :أمِرنا َ
 -4ومِ ْن ذلك ُ
كالخالف يف ا َّلذي َق ْب َل ُه؛
فيه
قول
فالخ ُ
ْ
َّ
ِّ
ِ
الر ُ
َّ
سول صلى اهلل عليه وسلم.
ينص ِر ُ
األمر والن َّْه ُيُ ،
ألن ُم ْط َلق ذلك َ
وهو َّ
ف بظاه ِره إِلى َم ْن ل ُه ُ
............................................................................................

ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم،
اهلل َعن ُْهم هو رسول اهلل َص َّلى ُ
بال شك ألن األصل أن الذي يأمر وينهى الصحابة َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ما كان منه .فاألصل بالغهم عن
واألصل بالصحابة أهنم مبلغون عن رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
اهلل
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ال عن غيره ،واذا كان الصحابي يستطيع البالغ عن رسول اهلل َص َّلى ُ
رسول اهلل َص َّلى ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّلم فلما يعدل عنه وينقل عن غيره؟ .وإن كان غيره صاحب منزلة علية ولذا كان بعض الصحابة
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ِ
اهلل َعنْهم ،فهذا ال
ينقل أحكام وفتاوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سادات الصحابة َرضي ُ
يعارض األصل يف هذه القضية ،بل تبقى المسألة على أصلها.
ِ
كأ ِ
غير ُهَ ،
باحتمال َأ ْن َي َ
مر القرآن ،أو اإلجماع ،أو بعض
وخالف يف ذلك طائف ٌة َت َم ّسكوا
كون المرا ُد ُ
بالنسبة ِ
ِ
الخلفاءَ ،أو االستِن ِ
َ
مرجوح،
إليه
األو ُل ،وما عدا ُه محت َِم ٌل ،لكنَّ ُه
ْباط؟ و ُأجيبواَ :بأ َّن
ٌ
األصل هو َّ
ِ
ٍ
رئيس إِذا َ
قالُ :أمِ ْر ُت ،ال ُي ْف َه ُم عن ُه َأ َّن آمِ َره إِ َّ
رئيس ُه.
طاعة
وأيضًاَ ،ف َمن كان يف
ال ُ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
األصل هو األول؛ أي أن األصل أهنم أرادو ُسنَّة رسول اهلل َص َّلى ُ
وما عداه ُمحتمل؛ أي أن هناك احتمال أهنم أرادوا باآلمر أو الناهي القرآن ،أو اإلجماع أو بعض الخلفاء
أو االستنباط ولكنه احتمال ضعيف وبعيد ،واألول أرجح منه وهو األصل ،وضرب مثا ً
ال ودليالً عقليًا
ِ
ٍ
رئيس إِذا َ
قالُ :أمِ ْر ُت ،ال ُي ْف َه ُم عن ُه َأ َّن آمِ َره إِ َّ
رئيس ُه.
طاعة
فقالَ :ف َمن كان يف
ال ُ
أن ي َظن ما ليس ب َأم ٍر َأمر ًا ،فال اختصاص له ِ
قول َمن َ
و َأ َّما ُ
مذكور فيما لو
هبذه المس َأ َل ِة ،بل ُهو
قالُ :ي ْحتمل ْ ُ َّ
َ ُ
ٌ
َ ْ ْ
ضعيف؛ َّ
ٌ
رسول اهللِ صلى اهلل عليه وس َّ
ُ
َص َّرح؛ َ
حابي عدْ ٌل
الص
ألن
احتمال
وهو
بكذا،
م
ل
فقالَ :أمرنا
ٌ
َّ
َ
َّ
عارف بال ِّل ِ
سان؛ فال ُي ْطلِ ُق ذلك إِ َّ
ال بعد التحقيق.
ٌ
............................................................................................

ِ
اهلل َعن ُْهم ،وكيف إلنسان أن يظن بنفسه الصواب وبالصحابي
وهذا ُحسن الظن بالصحابة َرضي ُ
الخطأ؟! ،وكما قال أحمد َر ِحمه اهلل ،وبنحوه قال الشافعي َر ِحمه اهلل« :رأيهم لنا خير من رأينا ألنفسنا»
اهلل
فاختيار الصحابة ورأيهم لك خير من اختيارك ورأيك لنفسك ولن تكون أفهم ممن لقي النبي َص َّلى ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّلم وعاصر نزول الوحي.
 -5ومِن ذلك قو ُله :كنَّا نف َع ُل كذا ،فل ُه حكم الرفع ،أيضًا ،كما تقدم.
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ٍ
اهلل َع َل ْي ِه
ألمر أو فع ٍل كان يحصل يف زمنه َص َّلى ُ
وهذا كما مر؛ فعدم إنكار النبي َص َّلى ُ

َو َس َّلم يدل على إقراره لذلك.
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ِ
ِ
 - 6ومِ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم،
كم
ح
ي
أن
ذلك
ن
ْ
َ
الصحابي على فع ٍل من األفعال َبأنَّه طاع ٌة هلل ،أو لرسوله َص َّلى ُ
ُّ
ِ
عمار" :من صام اليوم ا َّلذي ي َش ُّك ِ
ِ
القاس ِم صلى اهلل عليه وسلم".
فيه فقدْ َعصى َأبا
كقول
َأو معصيةٌ،
ُ
َ
َ
ٍ َ
ِ
الرفعَ ،أيضًا؛ َّ
مما تلقاه عنه صلى اهلل عليه وسلم.
فهذا ُح ْك ُم ُه
ُ
ألن ال َّظاه َر َأ َّن ذلك َّ
............................................................................................

ِ
اهلل َعن ُْهم ،والكالم يف المرفوع ُحكمًا مداره على
نحن ذكرنا أن األصل هو ُحسن الظن بالصحابة َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،والكالم هنا
هذا األصل ،فمن إحسان الظن هبم؛ أهنم ُيسندون األحكام الى النبي َص َّلى ُ
متعلق بالمرفوع ُحكمًا ال على الموقوف على الصحابي وال شك أن الموقوف يدخل فيه ُحسن الظن،
ولكن من باب آخر وسيأيت الكالم فيه إن شاء اهلل.
كون ال َّل ْف ِ
َذلكَ ،أي :مِ ْث ُل ما تقدَّ م يف ِ
أو ينتهي غاي ُة ِ ِ
َ
التصريح ّ
المنقول
بأن
ظ َي ْقتَضي
َ
الصحابِ ِّي ك َ ْ
اإلسناد إلى َّ
َ
تقرير ِه ،وال ي ِجيء ِ
ُهو مِن ِ
ِ
معظم ُه ،والتَّشبي ُه ال
جميع ما َتقد َم ،بل
فيه
حابيَ ،أو مِن فِ ْعلِ ِهَ ،أو مِن
ُ
قول َّ
ُ
َ ُ
الص ِّ
كل ٍ
ِ
المساوا ُة مِ ْن ِّ
جهة.
ُتشرتط فيه ُ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه
فالكالم سابقًا كان عن المرفوع تصريحًا ،والمرفوع ُحكمًا  ،أي عما ُأسند الى النبي َص َّلى ُ
َو َس َّلم.
وهنا انتقل الى نوع آخر وهو ما ينتهي غاية اإلسناد الى الصحابي ،وهذا النوع ُيسمى« :الموقوف»؛ وهو
ما ُأسند الى الصحابي من ٍ
قول ،أو فعلٍ ،أو تقرير.
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
ُ
وسمي بالموقوف؛ لحصول الوقف فيه على الصحابي ،ولم ُيرفع الى النبي َص َّلى ُ
وقوله ر ِحمه اهلل« :أو ينتهي غاي ُة ِ ِ
الصحابِ ِّي ك َ
َذلك»؛ أي الذي انتهى إسناده الى الصحابي
اإلسناد إلى َّ
َ
وضح فقال :وال ي ِجيء ِ
جميع ما
فيه
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،فهذا تشبيه ،ثم َّ
ُ
َ ُ
كالذي انتهى اسناده الى النبي َص َّلى ُ
كل ٍ
ِ
المساوا ُة مِ ْن ِّ
جهة.
قدم ،بل
معظم ُه ،والتَّشبي ُه ال ُتشرتط فيه ُ
ُ
َت َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
فال تفهم من هذا التشبيه أن يكون فيه كل ما جاء معنا يف الذي انتهى الى النبي َص َّلى ُ
فالموقوف ليس مثل المرفوع تصريحًا أو ُحكمًا ،ولكن فيه معظم ما ُذكِر فيهما.
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ِ
و َلما كان هذا المختصر شامالً لجمي ِع أنوا ِع علو ِم الح ِ
استطر ْد ُت من ُه إِلى َ
حابي من هو؛
الص
عريف
ت
ديث
َّ
َ
َ
ْ
َّ
ِّ
لت ِر َّد ٌة يف
فقلت :وهو َمن َل ِق َي النبي صلى اهلل عليه وسلم مؤمنًا به ،ومات على اإلسالم ،ولو َت َخ َّل ْ
األصح.
ِ
ووصول َأ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حد ِهما إِلى َ
اآلخ ِر ،وإِ ْن لم يكال ِ ْم ُه،
ماشاة،
والم
المجا َل َسةُ ،
أعم :من ُ
والمرا ُد بال ِّلقاء :ما ُهو ُّ
فيه رؤي ُة ِ
ويدْ ُخل ِ
كان ذلك بن ْف ِس ِه أم ِ
اآلخ َر ،سوا ٌء َ
أحدهما َ
بغير ِه.
َ
قول ِ
والتعبير بال ُّلقي َأولى مِن ِ
الصحابي َم ْن ر َأى النبي صلى اهلل عليه وسلم؛ ألنه ُي ْخ ِرج اب َن ُأ ِّم
هم:
بعض
ُّ
ِّ
وه ْم صحاب ٌة بال تر ُّد ٍد.
مكتومٍ،
ونحوه مِن ال ُع ْميانُ ،
َ
و"ال ُّل ِق ُّي" يف هذا التعريف كالجنس.
المذكور ،لك ْن ،يف ِ
حال كونِه كافر ًا.
حصل ل ُه ال ِّلقا ُء
 -1وقولي" :مؤمنًا به"
كالفصلُِ ،ي ْخ ِر ُج َم ْن َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لكن ،بغيره من األنبياء.
رج َم ْن َلق َي ُه ُمؤمنًاْ ،
فص ٌل ثان ُي ْخ ُ
 -2و َق ْولي" :به"ْ .
............................................................................................

فبعد أن ذكر الموقوف؛ وهو ما انتهت غاية إسناده الى الصحابيَ ،ع َّرف لك الصحابي فقال :هو َمن َل ِق َي
لت ِر َّد ٌة يف األصح.
النبي صلى اهلل عليه وسلم مؤمنًا به ،ومات على اإلسالم ،ولو َت َخ َّل ْ
ثم شرح هذا التعريف َر ِحمه اهلل.
والمراد باللقاء أعم من المجالسة والمماشاة والمحادثة ،كما ذكر ،ويدخل فيه رؤية أحدهما اآلخر،
ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم أخص ،لذلك عرفه المصنف هنا بما هو أعم،
فتعريف الصحابي بأنه من رأى النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم وهم
اهلل َعنْ ُه فلم يرى النبي َص َّلى ُ
ألن من الصحابة من كان أعمى كابن أم مكتوم َرضي ُ
صحابة بال تردد ،أي بال شك.
ولذا كان التعريف باللقي ْأولى من التعريف بالرؤية ،ألن التعريف بالرؤية ال يدخل فيه المجالسة
والمحادثة أما التعريف باللقي فهو يشمل ذلك كله ،وينبغي أن يكون التعريف جامعًا مانعًا
والمماشاة ُ
لذا كان التعريف باللقي أولى.
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فمن َل ِق َي النبي صلى اهلل عليه وسلم ولو للحظة من اللحظات مؤمنًا به ،ومات على اإلسالم ،ولو
َ

ِ
اهلل َعن ُْهم.
َت َخ َّل ْ
لت ِر َّد ٌة يف األصح؛ كان يف عداد الصحابة َرضي ُ

وقوله :مؤمنًا؛ كالفصل يفصل بين من لقيه مؤمنًا ومن لقيه كافر ًا .وقوله :به؛ فالضمير هنا عائد الى النبي
ٍ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم وبين اإليمان
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم وهو فصل ثان ألنه يفصل بين اإليمان بالنبي َص َّلى ُ
َص َّلى ُ
بغيره من األنبياء.
لكن ،هل ُي ْخ ِرج َم ْن َل ِق َي ُه ُمؤمِنًا َبأ َّن ُه سيبعث ولم ُيدْ ِرك البعثة؟ .فيه َن َظ ٌر.
ْ
............................................................................................

ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم
اهلل َعنْ ُه ألنه كان مؤمنًا بأن محمد َص َّلى ُ
وهذا فيه خالف؛ كحال ورقة بن نوفل َرضي ُ

ِ
س ُيبعث نبيًا رسو ً
اهلل َعن ُْهم؟ المصنف هنا قال :فيه نظر .فكأنه
ال .فهل ورقة يدخل ضمن الصحابة َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم فقد نال شرف
يضعف هذا القول ،وعلى كل حال إن لم ينل شرف صحبة رسول اهلل َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم وكان على ملة إبراهيم عليه
اإليمان باهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى ألنه آمن قبل بعثة النبي َص َّلى ُ
الصالة والسالم ،أو كان على ملة موسى أو عيسى صلوات اهلل وسالمه.
ومات على ِ
فص ٌل ٌ
ومات على ا ِّلر َّد ِة،
ثالث ُي ْخ ِر ُج َمن ارتدَّ  ،بعد أن لقيه مؤمنًا،
 -3و َق ْولي" :
َ
َ
اإلسال ِم"ْ ،
ك ُع َب ْي ِد اهللِ ِ
بن َج ْح ٍ
ش ،وابن َخ َطلٍ.
............................................................................................

ِ
الر َّدة كعبيد اهلل بن جحش وابن
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ثم ارتد ومات على ِّ
وهذا ُيخرج من لقي النبي َص َّلى ُ

خطل ،فهنالك من الذين ارتدوا يف زمن أبي ٍ ِ
اهلل َعنْ ُه وماتوا على ردهتم ،وهنالك من ارتدوا
بكر َرضي ُ
ورجعوا الى االسالم.
بين ُل ِق ِّي ِه ل ُه ُمؤمِنًا ِبه ،وبي َن موتِه على ِ
الص ْح َب ِة
اسم ُ
 -4و َق ْولي" :ولو تخ َّللت ِر َّد ٌة" ،أيَ :
اإلسالمِ ،فإِ َّن َ
باق له ،سواء رجع إِلى اإلسال ِم يف حياتِ ِه ص َّلى اهلل ِ
ٍ
عليه وسلم ،أم بعده ،سوا ٌء لقيه ثانيًا َأ ْم ال.
ُ
ٌ
ُ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم مؤمنًا به ثم ارتد عن االسالم ثم رجع الى االسالم ومات على
فمن لقي النبي َص َّلى ُ
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهم.
االسالم فهذا يبقى يف عداد الصحابة َرضي ُ
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ِ
ِ
المسأ ِ
الخ ِ
 -5و َقولي" :يف األصح" إشار ٌة إِلى ِ
َ
األشعث ِ
ُّ
بن
األو ِل قص ُة
لة،
الف يف
ويدل على ُر ْجحان َّ
ِّ
ْ
مم ِن ارتدَّ  ،و ُأتِي ِبه إِلى َأبي ٍ
ٍ
قيس؛ فإِنَّه َ
وز َّوجه ُأ ْخ َت ُه،
بكر الصديق أسير ًا؛ فعاد إلى اإلسالم ف َقبِ َل منه َ
كان َّ
َ
ِ
عن تخريجِ أحاديثِ ِه يف المسانيد وغيرها.
ولم يتخ َّل ْ
الصحابة ،وال ْ
عن ذك ِْره يف َّ
ف أحدٌ ْ
............................................................................................

وهذا الذي جرى عليه عامة أهل الحديث ،والمصنف أشار الى الخالف يف هذا ولكن لو جئنا الى
التطبيق ترى أن عامة أهل الحديث ال يضعف األحاديث التي قد جاءت من هذا الجنس ،ولذلك قال:
ِ
عن تخريجِ أحاديثِ ِه يف المسانيد وغيرها .والمسانيد هي
ولم يتخ َّل ْ
الصحابة ،وال ْ
عن ذك ِْره يف َّ
ف أحدٌ ْ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،فلو تخللت ردة فهذا ال ينزع عنه الصحبة بما َأ َّن ُه قد
األحاديث ُ
المسندة الى النبي َص َّلى ُ
رجع الى االسالم ومات ُمسلِمًا ،واهلل أعلم.
تنبيهان:
برجحان ِ
ِ
تحت رايتِه على َم ْن لم يالز ْمهَ ،أو
ال َخفا َء
الز َمه ص َّلى اهلل عليه وس َّل َم وقا َت َل م َع ُه َأو ُقتِ َل َ
رتبة َم ْن َ
لم َي ْحضر معه َم ْش َهد ًا ،وعلى َمن ك َّل َم ُه َيسير ًاَ ،أو ماشا ُه َقليالًَ ،أو رآه على بُ ْع ٍد ،أو يف حال الطفولية ،وإن
ِ
الصحبة حاصالً للجميع.
شرف
كان
ُ
وهم مع ذلك معدودون يف الص ِ
مرس ٌل مِن ُ
حابة؛ لما
ليس ل ُه مِ ُنهم
حيث الروايةُُ ،
َّ
َ
ٌ
و َم ْن َ
سماع من ُه فحدي ُث ُه َ
شرف الر ِ
ِ
ؤية.
نالو ُه مِن
ُّ
............................................................................................

ِ
اهلل َعن ُْهم على شرف ُرتبتهم جميعًا وعلو منزلتهم جميعًا إال أهنم يتفاوتون يف ذلك،
فالصحابة َرضي ُ
ِ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ
ال
اهلل َعن ُْه َماُ « :كنَّا في َز َم ِن النَّبِ ِّي َص َّلى ُ
ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر َرض َي ُ
ال ُن َف ِ
َن ْع ِد ُل بِ َأبِي َب ْك ٍر َأ َحدً اُ ،ث َّم ُع َم َرُ ،ث َّم ُع ْث َم َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،
اض ُل َب ْين َُه ْم»
انُ ،ث َّم َنت ُْر ُك َأ ْص َح َ
اب النَّبِ ِّي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َع َليْ ِه َو َس َّلم :أبو ٍ
بكرُ ،ث َّم
اهلل َعن ُْهم ،وأفضل أصحاب النبي َص َّلى ُ
فهنالك ُمفاضلة بين الصحابة َرضي ُ
ِ
اهلل َعن ُْهم ،ثم سائر العشرة المبشرون
ُعمرُ ،ث َّم ُعثمانُ ،ث َّم علي ،وهم الخلفاء الراشدون المهديون َرضي ُ
بالجنة.
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اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم كمن ماشاه قليالً أو رآه على بعد ونحو ذلك ،والنبي
وليس الذي لم ُيالزم النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم قد َّ
اهلل َعن ُْهم بالجنة غير العشرة المبشرين ،فال شك
بش َر جماعة من الصحابة َرضي ُ
َص َّلى ُ
ِ
وأرضاهم ،واألحاديث التي جاءت يف المفاضلة بين
اهلل َعن ُْهم
ُ
أن هذا يدل على أن لهم ُرتبة عالية َرضي ُ
الصحابة كثيرة جد ًا ،وقال اهلل ُس ْب َحانَ ُه َو َتعالىَ { :ال َي ْست َِوي مِن ُكم َّم ْن َأن َف َق مِن َق ْب ِل ا ْل َفت ِْح َو َقا َت َل ُأو َلئِ َك
ِ
ِ
اهلل بِ َما َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌير }(.) 1
َأ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِّم َن ا َّلذ َ
اهلل ا ْل ُح ْسنَى َو ُ
ين َأن َف ُقوا من َب ْعدُ َو َقا َت ُلوا َو ُك ًّال َوعَدَ ُ
ُ
حيث الروايةُ؛ هذه مسألة خالفية ،واألرجح
مرس ٌل مِن
ليس ل ُه مِ ُنهم
ٌ
وقوله :و َم ْن َ
سماع من ُه فحدي ُث ُه َ
ٌ
إرسال عن صحابي ،وهذا مثله مثل رواية الصحابي الصغير لبعض القصص التي كانت يف
واألوفق َأ َّن ُه

ِ
اهلل َعن ُْهما روى بعض
أول االسالم ،فكونه ُيعد ُمرسالً فهذا ال يعني َأ َّن ُه ُيعدُّ ضعيفًا ،فابن عباس َرضي ُ
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهما من صغار
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم يف أول االسالم وابن عباس َرضي ُ
القصص التي حصلت للنبي َص َّلى ُ
الصحابة ولم يدرك قطعًا تلك القصص التي ذكرها ،لكن مع ذلك ال ُيقال بضعف هذه األحاديث نعم
هو ُمرسل صحابي لكن ُمرسل الصحابي يكون صحيحًا.
وانتبه الى هذه القضية فأحيانًا تجد بعض الفقهاء يعمد الى بعض األحاديث التي هي من مراسيل
ِ
اهلل َعن ُْهم ،أو األحاديث التي يكون فيها الصحابي ُمبهمًا كقول الراوي مثالً« :عن رجل
الصحابة َرضي ُ
ِ
ِ
اهلل َعن ُْهم
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم» ف ُيضعف الحديث ،وهذا خطأ الصحابة َرضي ُ
من أصحاب رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
اهلل َعن ُْهم أن
كلهم عدول ثقات وإهبام اسم الصحابي ال يضر ،وكذلك ُحسن الظن بالصحابة َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه
تقول :إن هذا الصحابي ولو أرسل الحديث فإنما سمعه من صحابي آخر سمعه من النبي َص َّلى ُ
َو َس َّلم.

( - )1الحديد.»10« :
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ف ك َْونُه صحابيًا.
ثانيهماُ :ي ْع َر ُ
 -1بالتواتر.
الشه ِ
َ ِ
رة.
َ -2أو
االستفاضة َأو ُّ ْ
ِ
ِ
ِ
الصحابة.
بعض
بإخبار
َ -3أو
ِ
ِ
عين.
َ -4أو
بعض ثقات التَّابِ َ

ِ
تحت ِ
ذلك ُ
َ -5أو بإِخباره عن نفسه بأنه صحابي ،إذا كانت دعوا ُه َ
مكان.
اإل
تدخ ُل َ
نظير َد ْعوى َمن َ
ُ
قالَ :أنا عدْ ٌل ،و َي ْحتاج إلى
األخير جماع ٌة مِن
است َْشكل هذا
حيث إِ َّن دعوا ُه ذلك ُ
َ
وقد ْ
تأ ُّملٍ.
............................................................................................

فذكر خمسة أمور ُيعرف هبا الصحابي:
األول :التواتر؛ فتتواتر األخبار أن فالن صحابي ،كأبي بكر ،وعمر ،و ُعمر و ُعثمان ،وعلي ،فهل هناك
شك أهنم صحابة؟ هم من الصحابة قطعًا.
الثاين :االستفاضة أو الشهرة؛ وهي كذلك.
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،أو فعل كذا
الثالث :بإخبار بعض الصحابة؛ فالصحابي ُيخرب أن فالنًا لقي النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وهكذا.
بحضرة النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
الرابع :بإخبار بعض ثقات التابعين؛ فالتابعي ُيخرب أن فالنًا حدَّ ث عن النبي َص َّلى ُ
ِ
تحت ِ
ذلك ُ
الخامس :بإِخباره عن نفسه بأنه صحابي ،إذا كانت دعوا ُه َ
مكان؛ فيُخرب عن نفسه َأ َّن ُه
اإل
تدخ ُل
َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وكان عد ً
ال وما ُع ِرف عنه الكذب.
صحابي ،ومن الممكن أن يكون قد لقي النبي َص َّلى ُ

واحتمال اللقاء وإمكانه ،مع ذكره َأ َّن ُه صحابي ال ينبغي معه التجاسر على نفي شرف الصحبة عنه ،واهلل
أعلم.
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اإل ِ
َ 3أ ْو تنتَهي غاي ُة ِ
سناد إِلى التَّابِ
عي.
َ
اإل ِ
ِ
ال قيدُ ِ
كذلك .وهذا متع ِّل ٌق بال ُّل ِقي وما ُذكِر مع ُه ،إِ َّ
َ
خاص بالنبي
يمان ِبه ،فذلك
الصحابِ َّي
ٌّ
وهو َمن َلق َي َّ
ِّ
ختار ،خالفًا ل ِ َمن ْاشت ََر َط يف التابعي َ
طول المالزمة ،أو صح َة السما ِع
الم ُ
صلى اهلل عليه وسلم ،وهذا ُهو ُ
أو التمييز.
............................................................................................

فانتقل هنا على ِصنف ثالث ينتهي إليه اإلسناد ،ويف هذا الصنف ينتهي اإلسناد الى التابعي.
الم ْق ُطوع».
واإلسناد الذي ينتهي الى التابعي أو من دونه ُيسمىَ « :
ِ
المنقطع وهو ما سقط من
المنْ َقطع» فالمقطوع شيء آخر ،وقد مر معنا الكالم على ُ
وفرق بينه وبينُ « :
ِّ
خالل إسناده ٍ
راو أو أكثر ال على التوالي.
فعرف التابعي فقال :وهو من لقي الصحابي كذلك؛ أي كالذي ذكره يف الصحابي إال قيد اإليمان به؛ ألن
َّ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ليس بالصحابي ،فبما َأ َّن ُه حصل اللقاء بينه
اإليمان يكون باهلل عز وجل وبرسوله َص َّلى ُ
وبين الصحابي فهو تابعي ،لكن تختلف هنا المسألة عن الصحابي؛ أن الصحابي كونه يف عداد الصحابة
ترتتب عليه أحكام ،وكون التابعي يف ِعداد التابعين ال يلزم أن يشمل جميع تلك األحكام ،فالصحابي
بمجرد ثبوت صحبته يكون عد ً
اهلل
ال ثق ًة وال ُيفتَّش و ُيبحث يف حاله ،و ُيقبل منه ما أسنده الى النبي َص َّلى ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،بينما التابعي ال يثبت فيه وصف العدالة بمجرد ثبوت َأ َّن ُه تابعي.
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ف يف إِلحاقِ ِهم بأي ِ
ِ
الصحابة والتابعين طبق ٌة ُأخرىْ ،
الم َخ ْض َرمون الذين
و َب ِق َي بين
اختُلِ َ
القسمينُ ،
ِّ
وهمُ :

أدركوا الج ِ
اهل َّي َة ِ
النبي صلى اهلل عليه وسلم.
َ
واإل َ
سالم ،ولم َي َروا َّ
يقول :إِ َّنهم صحابةٌِ ،
أن ابن ِ
رب يف الص ِ
فعدَّ هم ابن ِ
رب ُ
وفيه َن َظ ٌر؛
عبد ال ِّ
عياض،
عبد ال ِّ
حابة ،وا َّدعى ٌ
ُ
وغير ُهَ َّ ،
َّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ور َد ُهم ل ِ َي َ
مستوعبًا ألهل ال َق ْرن األول.
كون كتا ُبه جامِعًا
أل َّن ُه َأفصح يف خطبة كتابِه َبأنَّ ُه إِنَّما َأ َ

ِ
منهم َ
كان ُمسلمًا يف زمن النبي صلى
والصحيح أهنم معدودون يف كبار التابعين ،سوا ٌء ُع ِرف َأ َّن الواحدَ ُ
اإلس ِ
إن َ َ َّ
لكنْ ،
ف ل ُه عن
راء ك ُِش َ
اهلل عليه وسلم كالنجاشي أم الْ ،
النبي صلى اهلل عليه وسلم ليل َة ِ ْ
ثبت أن َّ
وإن لم يالقِ ِه ،يف الص ِ
األر ِ
كان ُمؤمِنًا ِبه يف حياتِه إِ ْذ َ
أن ُي َعدَّ َم ْن َ
آه ْم؛ ف َينْ َب ِغي ْ
حابة،
ض َفر ُ
َّ
ذاكُ ْ ْ ،
َجمي ِع َم ْن يف ْ

ِ
صول الرؤية يف حياته صلى اهلل عليه وسلم.
لح
ُ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
ُ
فالمخضرم :هو من أدرك الجاهلية واالسالم ولم َير النبي َص َّلى ُ
ِ
وذكر على ذلك مثا ً
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،و َذكَره النبي
ال؛ النجاشي َرحمه اهلل ،فقد آمن يف زمن النبي َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،ومع ذلك؛ هل ُيعد النجاشي صحابيًا؟؛ على خالف بين أهل العلم ،واألظهر َأ َّن ُه
َص َّلى ُ
ِ
اهلل َعن ُْهم.
ليس معدود ًا يف الصحابة َرضي ُ
المخضرمون وكبار التابعين؛ كذلك ممن ال ينبغي أن ُيعجل يف الكالم فيهم بالقدح ،واألصل فيهم بنا ًء
ُ
على غالب الحال هو العدالة ،كما ذكر ذلك الذهبي َر ِحمه اهلل يف« :الميزان» والضعف فيهم قليل جد ًا،
الملح وال ُّطرف التي ينبغي أن يتنبه لها
ولذلك كبار التابعين ال ُيعاملون معاملة صغار التابعين ،وهذه من ُ
المفضل الثاين وهذا فضل يشملهم جميعًا ولكنهم يتفاضلون أيضًا ،فكبار
طالب العلم ،وكوهنم القرن ُ
التابعين عاصروا وعايشوا جمعًا من كبار الصحابة ،وأكثر ُقربًا من زمن الوحي.
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الثالثة -وهو ما تنتهي إليه غاي ُة ِ ِ
ِ
ِ
فوع ،سوا ٌء
مما تقدَّ َم ِذك ُْر ُه ،مِن األقسا ِم
اإلسنادُ -هو ال َم ْر ُ
فالقسم َّ
األو ُل َّ
ٍ
َ
بإسناد متصل أم ال.
كان ذلك االنتهاء
حابي.-
الم ْو ُ
قوف -وهو :ما ا ْنت ََهى إلى َّ
والثاين َ
الص ِّ
وال َّثال ِ ُث :المقطوع ،وهو ما انتهى إلى التابعي.
فيهَ ،أي :يف الت ِ
ومن دون التابعي مِن َأ ْتباع التابعينَ ،فمن بعدهمِ ،
مثل ما ينتَهي إِ
َّسمية مث ُل ُهَ ،أيُ :
َّابعي
ت
ال
لى
ْ
َ ْ
َ ْ
ِّ
ِ
موقوف على فالن.
قلت:
يف
ٌ
شئت َ
تسمية جمي ِع ذلك َمقطوعًا ،وإِ ْن َ
اإل ِ
مباح ِ
ِ
ِ
ِ
ث ِ
سناد -كما تقدَّ َم-
فالم ْن َقطِ ُع مِن
َ
والمنْ َقطعِ؛ ُ
المقطو ِع ُ
فحص َلت التفرق ُة يف االصطالحِ بين َ
ِ ِ
ِ
تجوز ًا عن
المت ِْن ،كما ترى ،وقد َأ َ
طلق بع ُضهم هذا يف موض ِع هذا ،وبالعكسُّ ،
والم ْق ُ
طوع من مباحث َ
َ
االصطالح.
............................................................................................

والرد ،بل
فهذه التسميات االصطالحية« :المرفوع» ،و «الموقوف» و «المقطوع»؛ ليست باعتبار القبول َّ
هي باعتبار ما انتهى إليه اإلسناد ،سواء كان متصالً أو غير متصل.
والمنقطع،
وفرق بين المقطوع
ُ
فكل ما انتهى الى التابعي أو من دون التابعي ُيسمى« :المقطوع» ِّ
فالمنقطع من أقسام الضعيف وهو ممن مباحث اإلسناد أ َّما المقطوع ليس معناه َأنَّ ُه ضعيف ،بل معناه َأ َّن ُه
ُ
انقطع عند التابعي أو من دونه ،أو َأ َّن ُه وقف عند التابعي أو من دونه ،لذلك بعضهم يقول« :موقوف على
الحسن» أي موقوف على الحسن البصري َر ِحمه اهلل وهو تابعي ،وذكرنا أن الموقوف هو ما انتهى الى
الصحابي وليس التابعي ولكنه ن َّبه على َأنَّ ُه موقوف على فالن من التابعين.
فتجد بعضه م يقول :هو موقوف على سعيد بن المسيب ،أو موقوف على سعيد بن جبير ،فمثل هذا
المراد به المقطوع ألنه انتهى الى تابعي.
ويقال لألخيرين ،أي الموقوف والمقطوع :األثر.
............................................................................................

فالمقطوع ،والموقوف؛ يقال له« :األثر» وهذا الذي استقر عليه االصطالح ،و ُتسمى« :اآلثار».
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صحابي ٍ
والم ْسنَدُ يف ِ
ظاهر ُه اال ِّت ُ
ٌ
ٍ
صال.
بسند
مرفوع
حديث مسندٌ " هو:
الحديث" :هذا
ُ
قول َأه ِل َ
ُ
ُ
ِ
كالجنس.
مرفوع"
َف َق ْولي" :
ُ
ٍ
معض ٌل ،أو مع َّل ٌق.
صحابي" كالفصلَِ ،ي ْخرج به ما َر َف َع ُه
َو َق ْولي" :
مرس ٌلَ ،أو َم ْن دونَه؛ فإِنَّه َ
التابعي؛ فإِنَّه َ
ُّ
............................................................................................

ٍ
وصلنا الى ِذ ِ
ٍ
بسند ظاهر ُه االتصال» ومر معنا؛ المرفوع،
صحابي
وعرفه فقال« :هو مرفوع
المسندَّ ،
كر ُ
والمد َّلس،
والمرسلُ ،
والمنقطع ،والمعضلُ ،
المتصلُ ،
والموقوف ،والمقطوع ،وقبل ذلك مر معنا؛ ُ
وصور االنقطاع ،واالنقطاع الجلي ،واالنقطاع الخفي.
المسند ،ألن
المسند وغيره ،لكن بقية التعريف ُتخرج غير ُ
وقوله« :فقولي مرفوع كالجنس»؛ أي يشمل ُ
المرفوع له صور ،فقد يكون متصالً وقد يكون ُمنقطعًا ،كمرفوع الصحابي ،ومرفوع التابعي ،والمرفوع
الذي يكون ُمع َّلقًا.
التابعي؛
لكن لما قال« :مرفوع صحابي»؛ أخرج مرفوع غير الصحابي فقال :كالفصلَِ ،ي ْخرج به ما َر َف َع ُه
ُّ

معض ٌل ،أو مع َّل ٌق.؛ وذكرنا الخالف :هل يقال عنه ُمعضل أو مع َّلق،
مرس ٌلَ ،أو َم ْن دونَه؛ فإِنَّه َ
فإِنَّه َ
واألظهر أن يقال ُمعلقًا وإن كان فيه صورة العضل.

ُ
يوجدُ فيه حقيق ُة
االنقطاع ،و َيدْ خل ما فيه
ظاهر ُه
ظاهر ُه االتصال"َ ،ي ْخرج به ما
االحتمال ،وما َ
ُ
ُ
َو َق ْوليُ " :
ِ
االتصال ،مِن ِ
باب األَولى.
............................................................................................

كالمبهم ،وكذلك البالغات وهي قولهم:
فيخرج بقوله« :ظاهر ُه االتصال»؛ ما كان ظاهره االنقطاعُ ،
ٍ
سقط فهنالك من لم ُيذكر يف اإلسناد ،فهذا كله
ثت عن فالن فهذا ظاهره وجود
بلغني عن فالن ،أو ُحدِّ ُ
فالمسند يطلق على ما كان ظاهره االتصال.
المسندُ .
يخرج عن ذكر ُ
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وي ْفهم مِن الت ِ
ِ
َّقييد بال ُّظ ِ
هور َّ
والمعاص ِر الذي لم َي ْث ُب ْت ُل ِق ُّيه؛ ال ُي ْخ ِر ُج
الخفي ،كعن َعن َِة المد ِّلس،
االنقطاع
أن
َ
ُ َ
َّ
ِ
الحديث عن كونِه مسنَد ًا؛ ِ ِ
َ
ذين َخ َّر ُجوا المسانيد على ذلك.
األئمة ا َّل َ
إلطباق َّ
............................................................................................

المدلس ال ُتخرج الحديث عن كونه ُمسند يف االصطالح ،فسواء كان الحديث ُمتصل اتصا ً
ال
فعنعنة ُ
المسند
حقيقيًا أو كان ظاهره االتصال ،وكذلك اذا كان من طريق ُمدلس فهذا كله يدخل يف اصطالح ُ
عند أهل الحديث.
بالمرسل الخفي ،ومر معنا ذكره.
قال« :والمعاصر الذي لم يثبت لقيه»؛ وهذا ما ُيعرف ُ
كمسند أحمد ،وغيره ،ففيها الكثير جد ًا من األحاديث التي فيها ُمدلس،
خرجوا كتب المسانيد؛ ُ
والذين َّ
وأشار السخاوي َر ِحمه اهلل الى َأ َّن ُه يدخل فيه ما كان ظاهره االتصال وقد يفتَّش فيوجد ُمنقطعًا فهذا
أيضًا ُيسمى ُمسند ًا.
َّعريف موافِ ٌق ل َق ِ
ِ
الحاكم :ا ْل ُم ْسنَد" :ما روا ُه المحدِّ ث عن شيخٍ َي ْظهر سما ُع ُه من ُه ،وكذا شيخه
ول
وهذا الت
ُ
عن شيخهِ ،
ِ
ٍ
رسول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم".
صحابي إِلى
متصالً إِلى
المت ُ
طيب َ
وأ َّما َ
َّصل.
الخ ُ
فقال :المسنَدُ ُ :
............................................................................................

فما جاء عن الحاكم ،والخطيب ،فالمراد منه؛ ما كان ظاهره االتصال ،واهلل أعلم.
المسند :يريدون أن إسناده ُمتصل بين راويه
لذلك قال الخطيب يف« :الكفاية» عن كالم أهل الحديث يف ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم خاصة.
وبين من َأسند عنه إال أن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما ُأسند عن النبي َص َّلى ُ
فقال بأهنم يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من ُأسند عنه ،أو بين من َأسند عنه ،وهذا االتصال
المذكور هنا هو ما كان ظاهر االتصال واهلل أعلم.
ٍ
يسمى عندَ ه مسنَد ًا ،لك ْن ،قالَّ :
إن ذلك قد ي ْأيت ،لك ْن ،بِ ِق َّل ٍة.
فعلى هذا:
ُ
الموقوف إِذا جا َء بسند متص ٍل َّ
............................................................................................

ِ
أثر ُمسندٌ
اهلل َعنْ ُه؛ فيقال هذا ٌ
أي َأ َّن ُه ُيسمى ُمسند ًا الى فالن ،فمثالً؛ يأيت أثر موقوف على أبي هريرة َرضي ُ
ِ
اهلل َعنْ ُه.
الى أبي هريرة َرضي ُ
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اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم كما ذكر َر ِحمه اهلل وقد قال ذلك يف:
لكن أكثر االستعمال هو فيما ُأسند الى النبي َص َّلى ُ
« ُمقدِّ مة الكفاية».
قال :المسنَدُ  :المرفوع ،ولم يتعرض لإلِ ِ
و َأبعدَ ابن ِ
حيث َ
ُ
المرسل
سناد ،فإِ َّن ُه َي ْصدق على
عبد الربِّ
ُ
ُ
َْ
َ
َ
والمنقطِعِ ،إِذا كان المتن مرفوعًا ،وال قائل به.
َ
والمعضل ُ
............................................................................................

تسمح وتوسع ،فأدخل فيما ُيسمى ُمسند ًا ما كان ظاهره االنقطاع ،فجعل كل مرفوع
يعني أن ابن عبد الرب َّ
ِ
المصنف َر ِحمه اهلل يف ذلك.
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ُمسند ًا وتعقبه ُ
الى النبي َص َّلى ُ
ِ
ِ
ْ
السند ،فإِ َّما:
رجال
فإن َّقل عَدَ ُد ُهَ ،أ ْي :عد ُد
َ -1أ ْن ينْ َت ِهي إِلى النَّبِي ص َّلى اهلل عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى ٍ
سند َ
آخ َرَ ،ي ِر ُد به ذلك
ُ
ِّ
َ َ
ٍ
بعدد ٍ
ُ
كثير.
الحديث ب َع ْين ِ ِه
............................................................................................

فاآلن انتقل َر ِحمه اهلل الى قضية ُأ ْخرى وهي ما ُيعرف بالعالي والنازل ،أو العلو والنزول يف األحاديث.
ٍ
إسناد آخر أو بالنسبة الى أسانيد ُأ ْخرى؛ فأحيانًا ترى مثالً؛ رجال
فإن قل عدد رجال السند بالنسبة الى
ٍ
إسناد
اإلسناد خمسة ،لكن يكون هذا هو أعلى شيء ،فالكالم على قلة عدد رجال اإلسناد بالنسبة الى
ٍ
إسناد ُمعين ،أو الى مجموعة أسانيد و ُط ُرق جاء هبا الحديث عن النبي
آخر أو الى أسانيد ُأ ْخرى ،فإما الى
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم فكانت هذه الطريق أقل الطرق من حيث عدد الرجال ،فيأيت مثالً اسناد فيه خمسة،
َص َّلى ُ
وإسناد فيه ستة ،وإسناد فيه سبعة ،وهذا اإلسناد فيه أربعة فكان عدد رجاله أقل بالنسبة الى األسانيد
األُخرى ،لذا قال :فإِماَ :أ ْن ينْت َِهي إِلى النَّبِي ص َّلى اهلل عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى ٍ
سند َ
آخ َر،
َّ
ُ
ِّ
َ َ
ٍ
بعدد ٍ
ُ
كثير .فهذا األول.
الحديث ب َع ْين ِ ِه
َي ِر ُد به ذلك
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ُث َّم ذكر الثاين فقال:

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ -2أو ينتهي إِلى إما ٍم مِن َأئم ِة الح ِ
ِ
وغير
والتصنيف،
والضبط،
والفقه،
كالحفظ،
صفة َعلِ َّي ٍة:
ديث ذي
َ
ْ
ْ َّ
َ
ٍ
فات المقت َِضي ِ
ذلك مِن الص ِ
والثوري ،والشافعي ،وال ُب َخ ِ
ٍ
َ
رجيحِ
ومسلم،
ار ّي،
،
ومالك
ة
كشعب
،
ت
لل
ة
َّ
ِّ
َ
ِّ
ُ
ِّ
ِ
ونحو ِه ْم.
............................................................................................

فينته ي الى البخاري ،أو الى مسلم ،أو الى النسائي ،أو الى الرتمذي ،أو الى أبي داود ،أو الى ابن ماجه،
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
أو الى مالك؛ فينتهي إِلى إما ٍم مِن َأئم ِة الح ِ
والتصنيف،
والضبط،
والفقه،
كالحفظ،
صفة َعلِ َّي ٍة:
ديث ذي
َ
ْ َّ
ولما نذكر انتهائه الى إمام من أئمة الحديث ال يعني انتهائه فقط الى ُمصنف أو صاحب كتاب ،فقد يكون
انتهائه الى تابعي وليس عنده كتاب فينتهي الى سعيد بن المسيب مثالً ،وسيأيت معنا الفرق بينهما ،ولذلك
من أهل الحديث من يجعلها صور:
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
الصورة األُ ْولى :ينتهي الى النبي َص َّلى ُ
الصورة الثانية :ينتهي الى إمام من األئمة؛ سواء كان تابعي أو تابع تابعي.
المصنفين.
الصورة الثالثة :ينتهي الى ُمصنِّف من ُ
كما ذكر ذلك النووي َر ِحمه اهلل يف« :التقريب».
وستأيت معنا التسمية والفرق بين الصورة األُولى والصورة الثانية.
وهنا قضية ُمهمة :الحديث كلما قل عدد رجاله كلما كان ذلك سببًا لقلة الخطأ ،فإذا زاد عدد الرجال
كان ذلك فيه احتمال الخطأ ،فكلما قل عدد الرجال كان ابعد عن احتمال الخطأ ،وهذا ُمشاهد يف حياة
النَّاس اليوم؛ فالقصة لو تن اقلها النَّاس ،واحد عن الثاين عن الثالث ..وهكذا حتى تصل الى العاشر فيكون
فيها زيادة أو نقص ،لكن إذا حدثك صاحب القصة مباشرة يف أبعد عن احتمال الخطأ ،أو اذا حدثك
صاحب القصة وأنت حدثت الذي بعدك فهذه الصورة أبعد عن احتمال الخطأ من الصورة التي فيها
عشرة اشخاص.
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فهذا األمر مطلب شرعي ،وهو أن اإلنسان يحاول الوصول الى أقرب شخص الى متن الحديث ،فمثالً؛
حديث سمعته عن األول عن الثاين عن الثالث عن الرابع ،وأنت تستطيع أن تسمعه من الثالث أو الرابع
مباشرة فتجاوزك لألول والثاين وسماعك من الثالث مباشرة هذا ُيسمى علو ًا ،ولذلك كان أحمد َر ِحمه
اهلل يقول :طلب اإلسناد العالي ُسنَّ ٌة عمن سلف.
ويدل على أن هذا األمر مشروع؛ ما جاء عن غير واحد من الصحابة وعن السلف يف الرجل الذي يسافر
ويقطع المسافات ليسمع حديثًا واحد ًا ،وكذلك مما يدل على ذلك وقد استدل به بعض أهل العلم؛ يف
قصة موسى والخضر عليهما الصالة والسالم ،فإن موسى لما علم بوجود صاحب علم طلب لقيه
واألخذ عنه ُمباشرة ،فاألخذ مباشرة عمن كان عالي اإلسناد مقصو ٌد مطلوب.
رغب فيه ،ولكن قد يأيت يف بعض األحوال مذمومًا كما َس َيأيت إن
واألصل يف طلب العلو َأ َّن ُه محمود و ُم ٌ
شاء اهلل.
ومما ُيذكر هنا؛ ما جاء عن وكيع َر ِحمه اهللَ :أ َّن ُه قال ألصحابه :األعمش ،عن أبي وائل ،عن عبد اهلل بن
مسعود .أحب أليكم ،أم سفيان ،عن منصور ،عن إبراهيم ،عن علقمة ،عن عبد اهلل بن مسعود؟ ،فاألول
ثالثة رواة ،والثاين خمسة رواة ،فقالوا :األعمش عن أبي وائل أقرب ،فقال َر ِحمه اهلل :األعمش شيخ،
وسفيان عمن ُذكِر فقيه عن فقيه.
فاألعمش عالم وحافظ من ُحفاظ األُمة ،وسفيان حافظ من ُحفاظ األُمة لكنه من فقهاء األُمة أيضًا وأكرب
علمًا ،وكذا منصور ،وكذلك إبراهيم النخعي ،وكذلك علقمة فكلهم من فقهاء االسالم ،فأحيانًا قد
يكون ترك العلو محمود ًا ألمور ُأ ْخرى ،ولكن العلو يف نفسه محمود مطلوب ،ولذلك قيل البن معين يف
خال وإسناد ٍ
مرض وفاته :ما تشتهي؟ قال :بيت ٍ
عال.
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،والصورة
فالمصنف ذكر صورتين :الصورة االولى :ينتهي اإلسناد الى النبي َص َّلى ُ
الثانية :ينتهي اإلسناد الى إمام من األئمة.
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فقال يف الصورة االولى:
ِ
َ
يكون سندُ ُه
العلو الم ْط َلق ،فإِن ا َّت َف َق َأ ْن
َّبي ص َّلى اهلل عليه وس َّل َم:-
فاألو ُلُ - :
ُّ
َّ
وهو ما ين َتهي إلى الن ِّ
ال فصور ُة العلو ِ
صحيحًا َ
كان الغاي َة ال ُق ْصوى ،وإِ َّ
فيه موجودةٌ ،ما لم ي ُك ْن موضوعًا؛ فهو كالعدم.
ِّ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
ُ
فسمي بالعلو المطلق بالنظر الى انتهاء اإلسناد فهو ينتهي الى النبي َص َّلى ُ
فإذا لم يكن الحديث صحيحًا فصورة العلو موجودة إال إذا كان موضوعًا ،وتكثر األحاديث الموضوعة
يف العوالي ،وذكر الموضوع هنا إشارة الى ْأولى األسباب ،وإال لو كان ضعيفًا فكذلك لم يبلغ الغاية

القصوى.
فال ُي ْق َصدُ علو اإلسناد مع الضعف ،ولكنه من جهة الوقوع فنعم قد وقع؛ أي قد يقع علو اإلسناد مع
ٍ
بإسناد ٍ
عال لكنه ضعيف ،فابن ماجه مثالً عنده ُثالثيات لكنها ضعيفة.
ضعف ،فتقول مثالً عندي حديث
وهو ما َي ِق ُّل ال َعدد فيه إلى ذلك اإلمام ،ولو كان العدد مِن ذلك ِ
اإلما ِم إِلى ُمنتها ُه
وال َّثانِي:
العلو الن ِّْسبِ ُّيُ ،
ُّ
كَثير ًا.
............................................................................................

فاإلسناد الذي ينتهي الى البخاري مثالً؛ فإذا قل العدد فهذا ُيسمى علو ًا نسبيًا بالنظر الى َأ َّن ُه انتهى الى
إمام من األئمة ،والكالم عن العدد الذي بين الراوي وبين البخاري ،وليس عما بعد البخاري ولذلك
قال :ولو كان العدد من ذلك اإلمام الى ُمنتها ُه كثير ًا.
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وقد َع ُظم ْت رغب ُة الم َتأ ِّخرين ِ
فيه ،حتَّى َغلب ذلك على ٍ
بحيث َأهملوا االشتِ َ
ُ
هم
منهم،
كثير ُ
َ
غال بما ُهو َأ ُّ
ُ
َ
من ُه.

اإل ِ
الصحة ِ
ِ
ِ
ِ
رجال ِ
ِ
وقلة الخطأِ؛ أل َّن ُه ما مِن ٍ
وإِنَّما َ
سناد إِ َّ
ال
راو مِن
قرب إِلى
كان
العلو َمرغوبًا فيه لكونه َأ َ
ُّ
جائز ِ
ُ
ُّ
َ
ُ
مظان التجويز ،وك َّلما ق َّل ْت ق َّل ْت.
وطال السندُ َك ُث َرت
الوسائط
عليه ،فك َّلما َك ُث َرت
والخطأ ٌ
كان يف الن ِ
ُ
َ
َ
العلوْ :
فإِ ْن َ
االتصال فيه
أحفظَ ،أو أف َق َهَ ،أو
أوثق من ُهَ ،أو
كأن
ليست يف
ُّزول َم ِز َّي ٌة
تكون رجاله َ
ْ
ِّ

ٍ
أظه ُر ،فال تر ُّد َد َأ َّن الن َ
حينئذَ ،أولى.
زول،
َ

............................................................................................

فينبغي أن يكون طلب العلو لغاية؛ وهي صحة المروي ،ون َّبه َر ِحمه اهلل على قضية كانت تقع يف ذلك
الزمن ،بل يف قبل ذلك الزمن كما أشار الى ذلك الخطيب البغدادي وسنذكر كالمه بتمامه إن شاء اهلل.
فكان هناك من يطلب علو اإلسناد بغض النظر عن الرواة هل هو وضاع ،كذاب ،دجال ،مبتدع ،فال
يلتفت الى ذلك فالمهم عنده هو العلو ،ورحم اهلل ابن المبارك حين قال :ليس جودة الحديث ُقرب
اإلسناد بل جودة اإلسناد.
وأذكر هنا كالم الخطيب البغدادي وهو كالم نفيس جد ًا مهم لكل من ُتحدثه نفسه يف اخذ اإلجازات يف
ِ
اس َت ْف َر َغ ْت َطائِ َف ٌة مِ ْن َأ ْه ِل َز َمانِنَا ُو ْس َع َها
هذا الزمان ،يقول رحمه اهلل تعالى يف ُمقدمة كتابه« :الكفاية»َ :و َقد ْ
يث وا ْلم َثابر ِة َع َلى جم ِعها مِن َغي ِر َأ ْن يس ُل ُكوا مس َل َك ا ْلم َت َقدِّ مِين ،وينْ ُظروا َن َظر الس َل ِ
اد ِ
ُب ْاألَح ِ
فِي ُكت ِ
ف
َ ْ َ ْ ْ
َ
َ َّ
َ ََ ُ
ُ
َ ْ
َْ
َ ُ ََ
ِ
ول والر ِضي ،و ِ ِ
ِ
ين فِي َح ِ
الر ِ
السنَ ِن مِ ْن
ا ْل َماض َ
استنْ َباط َما في ُّ
اوي َوا ْل َم ْر ِو ِّيَ ،و َت ْميِ ِيز َسبِي ِل ا ْل َم ْر ُذ ِ َ َّ ِّ َ ْ
ال َّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اس ِم ِهَ ،وا ْقت ََص ُروا َع َلى
ْاألَ ْح َكامَِ ،وإِ َث َارة ا ْل ُم ْست َْو َد ِع ف َيها م َن ا ْلف ْقه بِا ْل َح َال ِل َوا ْل َح َرامَِ ،ب ْل َقنَ ُعوا م َن ا ْل َحديث بِ ْ
الش ِديدَ ةَ ،وسا َفروا إِ َلى ا ْلبِ ْلدَ ِ
َكتْبِ ِه فِي الصح ِ
ف َو َر ْس ِم ِهَ ،ف ُه ْم َأ ْغ َم ٌارَ ،و َح َم َل ُة َأ ْس َف ٍ
ارَ ،قدْ َت َح َّم ُلوا ا ْل َم َش َّ
اق َّ
ان
ُّ ُ
َ َ ُ
ِ
ب ا ْل ِح ِّل َو ِاال ْرتِ َح ِ
ا ْل َب ِعيدَ ِةَ ،و َه َ
الَ ،و َب َذ ُلوا ْاألَ ْن ُف َس َو ْاألَ ْم َو َال،
استَو َط ُئوا َم َراك َ
ان َع َل ْي ِه ُم الدَّ َأ ُب َوا ْل َك َال ُلَ ،و ْ
اح َل ْاألَبدَ ِ
ون ،نَو ِ
انُ ،خمص ا ْلب ُط ِ
وسُ ،شحب ْاألَ ْلو ِ
َو َركِ ُبوا ا ْل َم َخ ِ
الر ُء ِ
انَ ،ي ْق َط ُع َ
ون
او َ
َ
ْ َ ُ
َ
ْ َ
ْ
ف َو ْاألَ ْه َو َالُ ،ش ْع َث ُّ
اإلسن ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون إِ َّال إِ َّيا ُهَ ،ي ْح ِم ُل َ
ون َش ْي ًئا ِس َوا ُه َو َال َي ْب َت ُغ َ
َادَ ،ال ُي ِريدُ َ
ون َع َّم ْن َال
الس ْي ِر في ا ْلبِ َالد ل َما َع َال م َن ْ ِ ْ
َأ ْو َقا َت ُه ْم بِ َّ
ون َع َّم ْن َال َي ْع ِر ُف َ
وز َأ َما َن ُت ُهَ ،و َي ْر ُو َ
َت ْث ُب ُت عَدَ ا َل ُت ُهَ ،و َي ْس َم ُع َ
وت
ون ِص َّح َة َح ِديثِ ِهَ ،و َال يتبين ُث ُب ُ
ون مِ َّم ْن َال َت ُج ُ
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ِ ِ
ٍ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
مسم ِ
وع ِهَ ،و َي ْحت َُّج َ
الر َوا َي ِةَ ،و َال ُي َف ِّر ُق َب ْي َن
ون بِ َم ْن َال ُي ْحس ُن ق َرا َء َة َصحي َفتهَ ،و َال َي ُقو ُم بِ َش ْيء م ْن َش َرائط ِّ
َ ْ ُ
اإلج َاز ِة ،و َال يمي ُز بين ا ْلمسن َِد وا ْلمرس ِل وا ْلم ْق ُطو ِع وا ْلمت َِّصلِ ،و َال يح َف ُظ اسم َشي ِ
خ ِه ا َّل ِذي
ْ َ ْ
َ َ ْ
الس َما ِع َو ْ ِ َ
َ ُ
َ ُ َ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ
َّ
ون َع ِن ا ْل َف ِ
َحدَّ َث ُه َحتَّى َي ْس َت ْثبِ َت ُه مِ ْن َغ ْي ِر ِهَ ،و َي ْكتُ ُب َ
اس ِق فِي فِ ْعلِ ِه ،ا ْل َم ْذ ُمو ِم فِي َم ْذ َهبِ ِهَ ،و َع ِن ا ْل ُم ْبت َِد ِع فِي ِدين ِ ِه،
اعتِ َق ِ
ا ْلم ْق ُطوع َع َلى َفس ِ
اد ِهَ ،و َير ْو َن َذلِ َك َجائِ ًزاَ ،وا ْل َعم ُل بِ ِر َوا َيتِ ِه َو ِ
الس َما ُع َثابِتًا َو ْ ِ
اج ًبا ،إِ َذا ك َ
اإل ْسنَا ُد
اد ْ
ُ
َان َّ
َ
َ
َ
َ
ف ا ْلع َلم ِ
م َت َقدِّ ما َعالِياَ ،فجر َه َذا ا ْل ِفع ُل مِنْهم ا ْلوقِيع َة فِي س َل ِ
اءَ ،و َس َّه َل َط ِر َيق ال َّط ْع ِن َع َل ْي ِه ْم ِألَ ْه ِل ا ْلبِدَ ِع
ُ ُ َ َ
ْ
ً
ُ َ
َ
َ َّ
ُ ً
َو ْاألَ ْه َو ِاء » ....الى آخر كالمه (َ ) 1ر ِحمه اهلل.
ِ
ترجيح ٍ
واحتج َّ
رجح الن َ
بأمر
األج ُر ،فذلك
ُّزول ُمطلقًا
ٌ
بأن كَثر َة البحث تقتَضي المشقةَ؛ َف َي ْع ُظ ُم ْ
َّ
و َأ َّما َمن َّ

َ
جنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
أ ٍّ
............................................................................................

فهنالك من يقول أن النزول أفضل ألن فيه بحث أكثر وفيه مشقة ففيه أجر ،لكن تعقب ذلك الحافظ
َر ِحمه اهلل بأن هذه المشقة ليست مقصودة لذاهتا ،فليس المقصود أن يتقصد اإلنسان المشقة ،بل
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
المقصود هو الوصول الى صحة ما جاء عن رسول اهلل َص َّلى ُ
ِ
صول إلى شيخِ ِ
أحد المصنِّفين مِن ِ
الو ُ
طريق ِهَ ،أي:
غير
العلو
 -1وفيهَ - ،أ ْي:
النسبي :-الموا َف َق ُة ،وهيُ :
ِّ
ِّ
ريق التي تصل إلى ذلك المصنِّ ِ
ال َّط ِ
ف الم َع َّي ِن.
ُ َ
............................................................................................

العلو النسبي تحته أربعة أمور ،أو صور ،وبعض أهل الحديث يذكر أن الموافقة والبدل والمصافحة
المصنفين ،كما ذكر ذلك النووي َر ِحمه اهلل يف« :التقريب» فغاير
والمساواة تكون بالنسبة الى ُمصنف من ُ
بين الصورتين؛ العلو النسبي بالنسبة الى إمام فقيه أو حافظ ،أو العلو بالنسبة الى ُمصنف من مصنفي
ُ
المصنفين ،وإن كان
الكتب ،فجعل هذه األربعة تندرج تحت الصورة الثانية التي هي خاصة بمصنف من ُ
المصنفين فهو إذ ًا إمام من األئمة.
مصنف من ُ

( - )1انظر« :الكفاية يف علم الرواية» للخطيب (ج/1ص 3وما بعدها).
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المصنف ،فتصل الى أحد شيوخ البخاري مثالً من
فالصورة األُ ْولى :الموافقة؛ هي الوصول الى شيخ ُ
المصنف ،والمقصود
المصنف دون أن تذكر ُ
غير أن تذكر البخاري ،فيروي بإسناده حتى يصل الى شيخ ُ
المصنف يف روايته ،فالمصنف يروي الحديث عن شيخه الى منتهاه ،ويأيت
أي كأنك وافقت هذا اإلمام ُ
المصنف
المصنف عند شيخ ُ
المصنف الى منتهاه ،فيلتقي إسناده مع إسناد ُ
آخر فيروي بإسناده الى شيخ ُ
المصنف ،ويوافقه الى منتهاه؛ فهذا يسمى الموافقة.
وليس عند ُ
ِ
ٍ
مثا ُله :روى ال ُب َخ ِ
طريق ِه َ
كان بينَنا وبين قتيب َة ثمانيةٌ ،ولو
مالك حديثًا ،فلو َر َو ْينا ُه مِن
ار ّي عن ُقتيب َة عن
ِ
َ
َ
لكان بينَنا وبي َن قتيب َة فيه سبعةٌ؛
الس َّراج ،عن ُقتيبةَ ،مثالً،
الحديث ،ب َع ْين ِ ِه ،مِن
َر ْوينا ذلك
طريق أبي العباس َ
اري يف ِ
شيخ ِه ب َع ْين ِ ِه مع ُع ُل ِّو اإلسناد إليه.
مع ال ُب َخ ِ ّ
فقد َح َص َل لنا الموافق ُة َ
............................................................................................

والحافظ هنا يتكلم عن واقعه ،فلو أن ابن حجر روى الحديث من طريق البخاري عن قتيبة لكان بين ابن
السراج عن قتيبة لكان
حجر وقتيبة ثمانية رجال .لكن لو روى هذا الحديث بعينه من طريق أبي العباس َّ
بين ابن حجر وقتيبة سبعة رجال؛ فكان عنده علو نسبي الى قتيبة ،ومن قتيبة الى منتهى اإلسناد كان قد
وافق البخاري يف روايته؛ فهذه ُتسمى« :الموافقة».
ِ
شيخ ِه كذلكْ ،
الو ُ
صول إِلى شيخِ
كأن َي َق َع لنا ذلك اإلسنا ُد،
العلو
 -2وفيهَ - ،أ ْي:
النسبي :-ال َبدَ ُل :وهو ُ
ِّ
ِّ
ال ِ
ٍ
ٍ
ُ
فيكون القعنبي َبدَ ً
وأكثر ما َي ْعتربون
فيه مِن قتيبةَ.
مالك؛
طريق ُأخرى إِلى ال َق ْعنَبِي عن
ب َع ْين ِ ِه ،مِن
ُ
ُّ
ِ
العلو ،وإِ َّ
واقع بدونه.
ال
قارنَا
فاسم الموافقة والبدَ ِل ٌ
َّ
ُ
الموافق َة والبدَ َل إِذا َ
............................................................................................

المصنف بل الى شيخ شيخه.
وهذه الصورة الثانية؛ والوصول هنا ليس الى شيخ ُ
قال َر ِحمه اهلل :كذلكْ ،
كأن َي َق َع لنا ذلك اإلسنا ُد ،ب َع ْين ِ ِه؛ أي الذي ذكره أعاله يف صورة الموافقة.
فالذي تغير يف صورة البدل؛ هو المصنف وشيخه أيضًا فالقعنبي سمع مباشرة من مالك بن أنس ،وهو
شيخ قتيبة ،فيصل بإسناده الى القعنبي وهو شيخ شيوخ البخاري من غير طريق البخاري ،وهذا ُيسمى:
« ُ
البدل».
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اإل ِ
سناد مِن الراوي إِلى ِ
اإل ِ
فيهَ - ،أي :العلو النسبي :-المساواةُ :وهي استواء ِ
 -3و ِ
آخ ِر ِهَ ،أيِ :
عدد ِ
سناد
ِّ
ْ
َّ
ُ
ِّ
كأ ْن ير ِوي النسائي ،مثالً ،حديثًا يقع بينَه وبين النبي ص َّلى اهلل ِ
ِ
ِ ِ
عليه وس َّل َم في ِه
َ
َ
ُ ُ
ُّ َ
َم َع إسناد أحد المصنِّفينْ َ َ .
ُ
ِّ
بإسناد آخر إِلى النبي ص َّلى اهلل ِ
ٍ
الحديث ،بعين ِ ِ
عليه وس َّل َم َي َقع بيننا وبي َن
،
ه
فيقع لنا ذلك
أحدَ
ُ َْ
عشر نفسًاُ ،
َ
َ
ُ
ِّ
ِ
ِ
ُ
النظر عن
مع ق ْطع
النسائي ،مِن
عشر نفسًا؛ َفنُساوي
اهلل
عليه وس َّل َم أحدَ
حيث العد ُدَ ،
َ
َّبي ص َّلى ُ
َّ
الن ِّ
اإل ِ
ِ
مالحظة ذلك ِ
الخاص.
سناد
ِّ
............................................................................................

اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم عدد ،ويأيت راو آخر يروي
وهذه الصورة واضحة ،فيكون بين ُ
المصنف وبين النبي َص َّلى ُ
ِ
المصنف وبين النبي
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم بنفس العدد الذي بين ُ
نفس الحديث بإسناد آخر الى النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،فالمساواة هنا من جهة تساوي عدد رجال إسنادك الى النبي َص َّلى ُ
َص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم .فهذه الصورة ُتسمى:
مع عدد رجال إسناد المصنف –كالنسائي مثالً -الى النبي َص َّلى ُ
«المساواة».
ِ
تلميذ ذل َك المصنِّف ،على الوجه
النسبي َأيضًا :-ا ْل ُم َصا َف َحةُ :وهي :االستوا ُء َم َع
العلو
 -4وفيهَ - ،أ ْي:
ِّ
ِّ
صافحة بين من َتال َقيا ،ونحن يف ِ
ِ
ِ
وس ِّميت ُمصافح ًة َّ
المشروحِ َّأو ً
هذه
بالم
ألن العاد َة َج َرت ،يف
ُ
َ
َ َ
الغالبُ ،
الُ ،
َ
ورة ك َأنَّا َل ِ
الص ِ
النسائي؛ فك َأنَّا صافحناه.
َا
ن
ي
ق
ْ
ُّ
َّ
............................................................................................

فهذه الصورة نفس صورة المساواة السابقة ولكن مع تلميذ المصنف.
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ِ
ِِ
فيكون ُّ
ُ
ُ
العلو ُيقابِله قِ ْس ٌم مِن َأقسام النُّزو ِل،
كل قِ ْس ٍم مِن َأقسا ِم
النزول؛
ذكورة،
الم
و ُيقابِل
ِّ
َّ
العلوَ ،بأ ْق َسامه َ
ِ
ِ
ٍ
لنزول.
غير تاب ٍع
زعم َأ َّن
َّ
العلو قد يقع َ
خالفًا ل َمن َ
األمور المتع ِّل َق ِة بالر ِ
أمر مِ
الر ِ
ِ
اوي و َم ْن َروى َعنْ ُه ،يف ٍ
وايةَ :
ْ
واللقي ،واألَ ْخ ِذ عن
،
ن
الس
مثل
ن
ِّ
ِّ
ِّ
شار َك َّ
فإن َت َ
ّ
ٍ
ُ
يكون راويًا عن َق ِرين ِ ِه.
حينئذ
ُّوع ا َّلذي ُيقال ل ُه :رواي ُة األَ ْقران؛ أل َّن ُه
فهو الن ُ
المشايخِ ؛ ُ
ِ
وإن روى ٌّ ِ
فكل ُمدَ َّب ٍج َأ ٌ
األو ِل؛ ُّ
قران،
خص من َّ
المد َّبج .وهو َأ ُّ
كل من ُْهماَ ،أي :ال َق ِرينين ،عن اآلخر فهو ُ
ْ َ
كل َأ ٍ
وليس ُّ
قران ُمدَ َّبجًا.
َ
............................................................................................

الهما قد حضرا وسمعا وأخذا عن نفس
ألنه حينئذ يكون؛ راويًا عن قرينه ،فمثالً؛ خالد وسلطان كِ ُ
الشيخ ،فإن روى خالد عن سلطان فقد روى عن قرينه.
فرواية األقران :أن يروي الراوي عمن شاركه يف شيء من أمور الرواية ،مثل :السن أو اللقي أو األخذ عن
المشايخ.
المد َّبج».
وإن روى خالد عن سلطان ،وسلطان روى عن خالد؛ فهذا ُيسمىُ « :
والمد َّبج ،قيلَ :أ َّن ُه مأخوذ من ديباجتي الوجه ،أي الخدَّ ان .فكأهنما يتساويان كصفحتي الوجه.
ُ
ومن أمثلة رواية األقران؛ رواية سليمان التيمي عن األعمش ،فسليمان واألعمش أقران ،وقد روى
سليمان التيمي عن األعمش ،ولكن األعمش لم ير ِو عن سليمان التيمي.
المد َّبج؛ رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنهم أجمعين،
ومن أمثلة ُ
وكذلك رواية مالك عن األوزاعي واألوزاعي عن مالك.
الهما يروي عن اآلخر ،أ َّما يف رواية األقران :يروي أحدهما فقد عن اآلخر.
المدبج :كِ ُ
ففي ُ
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َّف َأبو الشيخِ األصبهاينُّ يف ا َّلذي قب َله.
وصن َ
وقد َصن َ
َّف الدَّ
ارقطني يف ذلكَ ،
ُّ
أن كالًّ منهما ير ِوي عن اآلخر؛ فهل يسمى مدَ بجًا؟ ِ
ِ
ٌ
تلميذ ِه صدَ َق َّ
الش ُ
وإِذا روى َّ
بحث،
فيه
يخ عن
ُ َ َّ ُ َّ
َْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّدبيج ْ
َ
يكون
الوجه؛ َف َي ْقت َِضي َأن
يباجت َْي
مأخو ٌذ من د َ
اهر :ال؛ أل َّن ُه من رواية األكابِ ِر َع ِن األصاغ ِر ،والت ُ
وال َّظ ُ
ستويًا مِن الجانبي ِن؛ فال يجيء ِ
ذلك ُم ِ
فيه هذا.
َْ
ُ
............................................................................................

المد َّبج.
فأخربك أن هذه صورة خارجة ،فرواية الشيخ عن تلميذه ال تدخل يف صورة ُ
ِ
ِ
َّوع هو رواي ُة األكابِ ُر َع ِن
وإن روى الراوي عمن هو دونه يف
السنَ ،أو يف ال ُّلق ِّيَ ،أو يف الم ْقدار؛ فهذا الن ُ
ِّ
األصاغر.
لق ِه -رواي ُة اآلباء َع ِن األب ِ
ِ
لة هذا النو ِع -وهو َأ َخص مِن م ْط ِ
ومِنْهَ ،أي :مِن جم ِ
والصحابة ع ِن التَّابعي َن
ناء،
ُّ
ُ ْ
ْ
ُ
ُ ْ
ِ
ِ
ونحو ذلك.
تلميذ ِه،
والشيخِ عن
ِ ِ
المسلوك ُة الغالبةُ.
ويف َع ْكسه كثرةٌ؛ أل َّن ُه هو الجا ّد ُة ْ
ومِنْه من روى َعن َأ ِ
بيهَ ،ع ْن َجدِّ ِه.
ْ
َ َ
ِ
الناس ِ
ِ
ُ
مناز َلهم.
وتنزيل
بين مراتِبِ ِهم،
معرفة ذلك
وفائد ُة
ُ
التمييز َ

ِ
رواية اآلب ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِ
عين.
َّف الخطيب يف
وقد َصن َ
الصحابة عن التَّابِ َ
عن األبناء تصنيفًا ،و َأفرد ُجزء ًا لطيفًا يف رواية َّ
معرفة من روى عن َأ ِ
ِ
ِ
ُ
بيه ،عن جدِّ ِه،
رينُ ،مج َّلد ًا كبير ًا يف
الئي ،من المت َأ ِّخ َ
َ
َ َ
وج َمع الحافظ صالح الدين ال َع ُّ
وقسمه َأقسامًا:
عن النبي صلى اهلل عليه وس َّل َم َّ
ِ
ِ
الراوي.
َف ِمنْه ما يعو ُد َّ
مير يف قوله عن جدِّ ه على َّ
الض ُ
فيه على َأ ِ
الضمير ِ
بيه.
ومن ُه ما يعو ُد َّ ُ
ِ
ٍ
المذكور ِ
وخ ّرج يف ِّ
ترجمة حديثًا مِن َم ْر ِو ِّي ِه ،وقد ّ
و َب َّي َن ذلك وح َّق َق ُهَ ،
عليه
وز ْد ُت
لخ ْص ُت كتا َب ُه
كل
َ
ِ
ِ
عشر أبًا.
وقع فيه ما
ْ
كثر ما َ
تسلسلت فيه الرواية عن اآلباء بأربع َة َ
َت َراج َم كثير ًة جدّ ًا .و َأ ُ
موت ِ
وإن ْاشتَر َك ا ْثن ِ
أحدهما على َ
السابِ ُق والالَّ ِح ُق.
َان َع ْن شيخٍ و َتقدَّ م ُ
اآلخ ِر؛ ُ
فه َو َّ
َ
............................................................................................

سماه بذلك.
وصلنا الى معرفة« :السابق والالحق» ،وقد ذكر السخاوي :أن الخطيب البغدادي هو الذي َّ
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والمقصود بالسابق والالحق؛ هو اشرتاك راويين عن شيخٍ يف الرواية عنه مع تباين وقت وفاهتما تباينًا
شديد ًا.
الهما من الشيخ ولكن يكون بين وفاة األول والثاين ُمدة طويلة.
فيسمع كِ ُ

ومن رواية السابق والالحق :اشرتاك رواية شيخنا عبد السالم بن برجس َر ِحمه اهلل مع جم ِع من أكابر
أهل العلم عن العالمة عبد العزيز بن بازَ ،ر ِحمه اهلل ،وكثير من هؤالء العلماء مازال على قيد الحياة ،وقد
تويف الشيخ عبد السالم بن برجس َر ِحمه اهلل يف الثالث عشر من صفر سنة 1425هـ.
ِ ِ
َ
وخ ْم َ
الر ْاو َي ْي ِن فيه يف الوفاة مائة َ
الس َل ِف َّي
سون سنةً ،وذلك َأ َّن
وأكثر ما َو َق ْفنا عليه من ذلك ما َ
الحافظ ِّ
بين َّ
ُ
كان ِ
ِِ
َس ِمع من ُه َ
ثم َ
آخ َر
بو
أ
علي ال َب َر َداين-أحدُ مشايخهَ -حديثًا ،ورواه عنه ،ومات على رأس الخمسمائةَّ ،
ٍّ
ِ
ِ
ِ
وكانت وفا ُت ُه سن َة خمسين وستمائة.
الرحمن بن َم ِّك ٍّي،
الس َل ِف ّي بالسما ِع ِس ْب ُط ُه أبو
القاسم عبدَ
ْ
أصحاب ِّ
............................................................................................

الس َلفي :أحمد بن محمد ،حافظ ،فقيه ،من أئمة االسالم.
ِّ
السلفي.
أبو علي الربداين :أحمد بن محمد الربداين ،وهو أحد مشايخ ِّ
السبط :هو ابن االبن ،أو ابن االبنة.
ِّ

ٍ
سقط يف اإلسناد وهو ليس كذلك.
معرفة هذا النوع معينة على تصويب ما قد ُيظن َأ َّن ُه خطأ بسبب

وكذلك معرفة العالي والنازل.
السلفي؛ فهذا من رواية األكابر عن األصاغر.
السلفي مع َأ َّن ُه شيخ ِّ
والمصنف ذكر رواية الربداين عن ِّ
قديم ذلك َأ َّن ال ُب َخ ِ
ِ
ِ
الس َّراج أشياء ،يف ال َّتاريخِ
ومات سن َة
وغيره،
ومِن
َ
ار ّي حدَّ ث عن تلميذه أبي العباس َّ
ٍ
ِ
ثالث
ومات سن َة
بالسماعَِ ،أبو الحسين ا ْل َخ َّفاف،
ست
َ
ٍّ
َ
الس َّراجَّ ،
وخمسين ومائتين ،وآخ ُر َمن َحدَّ ث عن َّ
وثالث ٍ
ِ
مئة.
وتسعين
َ
............................................................................................

أبو الحسين :أحمد بن محمد الخفاف ،و ُيسمى بالخفاف نسبة إما الى صناعة الخفاف ،أو الى بيع
الخفاف.
يعني بين وفاهتما مائة وسبعة وثالثين عامًا.
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ِ
ِ
بعض
يقع مِن ذلك َأ َّن
يسم َع من ُه ُ
َ
ب ما ُ
وغال ُ
المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عن ُه زمانًا؛ حتَّى َ
ِ
ِ
نحو هذه المدة .واهلل الموفق.
األحداث ،ويعيش بعد السماعَ ،د ْهر ًا طويالً؛ َف َي ْحصل من مجمو ِع ذلك ُ
............................................................................................

عمر الشيخ حتى يسمع عنه األحداث.
ف ُي َّ
ِِ
اسم ِ
مع ِ
مع ِ
ْ
اسم الجدِّ  ،أو مع النسبة ،ولم يتميزا
األبَ ،أو َ
االس ِمَ ،أو َ
الراوي َع ِن ا ْثنَ ْي ِن ُمتَّفقي ْ
وإن َروى َّ
ص كالً منهما؛ ْ
فإن كانا ثقتين لم َي ُض َّر.
بما َي ُخ ُّ
............................................................................................

الهما يحمل اسم اآلخر ،إما االسم األول ،أو االسم األول مع اسم
فهنا معرفة؛ « ُمتفقي االسم» فكِ ُ
ُ
األب ،أو االسم األول مع اسم الجد ،أو االسم مع النسبة؛ فيكون اسم األول :فالن بن فالن األنصاري،
واسم الثاين فالن بن فالن األنصاري ،فقد يشتبهان.
ص كالً منهما؛ ْ
فإن كانا ثقتين لم َي ُض َّر؛ فإذا كان كلن منهما ثقة ،فهذا ال يضر ،فأين
ولم يتميزا بما َي ُخ ُّ
منهما كان الراوي فالحديث صحيح.
ِ
ومِن ذلك ما وقع يف ال ُب َخ ِ
ابن َو ْه ٍ
منسوب ،عن ِ
ٍ
ٍ
صالح،
ب؛ فإِ َّن ُه إِ َّما َأحمدُ ب ُن
غير
ار ّي يف روايته عن َأحمدَ َ ،
بن عيسى.
َأو َأحمدُ ُ
............................................................................................

فروايته عن أحمد ،غير منسوب؛ أي َأ َّن ُه كان ُمهمالً ،فهذا ال يضر ،ألنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن
الهما ثقة.
عيسى وكِ ُ
الذ ْهلِيِ .
ٍ
ِ
ٍ
بن َي ْحيى ُّ
وقد
غير
محمدُ ُ
محمدُ ُ
بن َسالَمٍَ ،أو َّ
منسوب ،عن َأه ِل العراق؛ فإِ َّن ُه إِ َّما َّ
َأو عن محمدَ ،
استوعبت ذلك يف مقدِّ ِ
مة شرحِ ال ُب َخ ِ
ار ّي.
ُ
............................................................................................

ِ
المهملة
الحافظ ابن حجر َرحمه اهلل له يف مقدمة الفتح المسماة« :هدي الساري» فصل يف تبيين االسماء ُ
التي يكثر اشرتاكها.
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ِ
و َمن أراد لذلك ضابطًا ُك ِّليًا يمتاز َأحدُ هما ِ
عن َ
فباختصاص ِهَ ،أي الشيخِ
المروي عنهَ ،بأ َح ِد ِهما
اآلخ ِر
ِّ
ِ
الم ْه َم ُل ،ومتى لم ي َت َب َّي ْن ذلكَ ،أو َ
القرائن
كان مخت َّصًا هبما معًا ،فإِشكاله شديدٌ ؛ َف ُي ْر َجع فيه إلى
َي َت َب َّي ُن ُ
ِ
والنظر الغالب.
............................................................................................

أي باختصاص الشيخ المروي عنه ،فمثالً؛ ُيعلم أن هذا الشيخ من أهل العراق وال يعرف من يروي عنه
من أهل العراق إال فالن.
أو َأ َّن ُه باختصاص رحلته الى بلد كذا.
أو باختصاص التلميذ بالسماع من الشيخ واإلكثار عنه ،وأشياء نحو ذلك من القرائن ،فرتى أحيانًا أهل
العلم يقولون :اذا روى فالن عن فالن فالمقصود به فالن.
المبهم :لم يذكر اسمه ،والمهملُ :ذكِر اسمه مع االشتباه.
والمهمل؛ أن ُ
المبهم ُ
والفرق بين ُ
فاذا كان مختصًا هبما معًا وليس بأحدهما فذلك إشكاله شديد ،ويرتجح بالقرائن والنظر الغالب ،فاذا
كان يغلب على الظن أن فالنًا هو الذي يروي عن هذا الشيخ لبعض القرائن ،فقد ُينظر الى الوفاة ،أو الى
المرجحات لمعرفة
البلد ،أو الى مكان سماع الحديث ،وتالميذ الراوي ،وينظر الى عدة قرائن تكون من ُ
المهمل.
من هو هذا الراوي ُ
ْ
ُ
الشيخ َم ْر ِو َّي ُه:
وإن َروى عن شيخٍ َحديثًا َف َج َحد
يقولِ :
نحو ذلكْ ،
جزمًا :ك َأ ْن َ
فإن َ
ْ
رب
فإن َو َقع منه ذلك ُر َّد ذلك الخ ُ
عليَ ،أو :ما
ب
كذ
ُ
كان ْ
رويت هذاَ ،أو َ
ٌ
َّ
ٍ
ِ
ٍ
َّعار ِ
ُ
ض.
واحد منهما ،ال بعينه ،وال
ل ِ َك ِذب
يكون ذلك قادحًا يف واحد ُ
منهما؛ للت ُ
............................................................................................

وهذا يسمى نوع« :من حدَّ َ
ث ُث َّم نَسي» وبعضهم ُيطلق عليه ما هو أوسع« :إنكار الراوي لحديثه».
ُ
كأن َ
الْ ،
َأ ْو َ
احتِما ً
األص ِّح؛ ألَ َّن ذلك
يقول :ما َأذكر هذا ،أو ال أعرفه؛ ُقبِ َل ذلك
الحديث يف َ
جحدُ ه ْ
كان ْ
يحمل على نِ ِ
سيان َّ
الشيخِ .
ُ ْ َ
............................................................................................

فهنا صورتان:
حتى نتصور هذا الباب؛ ُ
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الصورة األولى :صورة الجزم؛ أي جزم المروي عنه بإنكار الحديث.
الصورة الثانية :عدم جزمه ،ونفيه باالحتمال.
كم عند أهل الحديث أيضًا؛
كم عند أهل الحديث ،والثانية لها ُح ٌ
فالصورة األُ ْولى لها ُح ٌ
ِ
قبول ذلك الحديث ،هذا األصل ولكن ليس دائمًا ،وسبب عدم القبول؛
عدم
فأما األُولى؛ فاألصل فيها ُ
الهما متساويان يف القوة ،فال النفي
هو تعارض اإلثبات والنفي تعارضًا ال يطرح
أحدهما اآلخر ،فكِ ُ
ُ
يطرح اإلثبات ،وال اإلثبات يطر ح النفي ،خصوصًا مع جزم الشيخ بأنه لم يروه ،فيتساوى احتمال نسيان
الشيخ ،مع احتمال خطأ الراوي؛ فاألصل يف هذا أن ُيتوقف فيه ،إال اذا وجدت القرينة التي تدل على
ترجح أحد الطرفين.
وأما يف صورة النفي باالحتمال؛ كأن يقول :ال أذكر أين حدَّ ثت بكذا ،فهذه عبارة محتملة ،بخالف من
جزم فقال :لم ُأحدِّ ث بكذا ،أو فالن أخطأ علي بكذا.
فإذا كان النفي باالحتمال فاألصوب :قبول تلك الرواية ،ألن اإلثبات هنا أقوى من النفي ،فالراوي عن
الشيخ أثبت وجزم بأن الشيخ حدَّ ث هبذا الحديث ،اما الشيخ لم يجزم بالنفي بل ذكر احتماله،
المثبت هنا معه زيادة علم ،فهو جازم بإثباته ،أ َّما اآلخر فمعه احتمال
فاألصوب هو قبول الحديث ألن ُ
أقرب الى الشك.
ثبات الح ِ
ألن الفرع تبع لألَصل يف إِ ِ
َ
ُ
وقيل :ال ُي ْقبل؛ َّ
َ
الحديث َثبت َْت رواي ُة
األصل
ديث ،بحيث إذا َأ ْث َب َت
َ
َ ٌ
ِ
َ
ب فإن عدا َل َة
الفرع ،وكذلك ينْ َبغي َأ ْن
يكون فرعًا عليه ،و َت َبعًا ل ُه -يف التحقيق-يف النفي ،وهذا ُم َت َع َّق ٌ
بالش ِ
ِ
ِ
قياس ذلك َّ
هادة
الفر ِع تقتَضي ِصدْ َق ُه،
فالم ْثبِ ُت مقدَّ ٌم على النَّايف .و َأ َّما ُ
وعدم ع ْل ِم األص ِل ال ُينافيهُ ،
ُ
درة على َش ِ
ألن شهاد َة الفر ِع ال ُتسمع مع ال ُق ِ
ففاسدٌ ؛ َّ
هادة األَصلِ ،بخالف الرواية؛ فافرتقا.
ْ َ َ
............................................................................................

وقيل ال ُيقبل؛ ألن الفرع الذي هو الراوي ،تبع لألصل الذي هو الشيخ المروي عنه يف إثبات الحديث،
أي ال ُي ُ
ب فإن عدا َل َة الفر ِع تقتَضي
المصنف هنا بأن هذا ُم َت َع َّق ٌ
قبل من الفرع ما لم ُيثبت ُه األصل ،فأجاب ُ
ِ
المحتمل من األصل وهو الشيخ،
صدْ َق ُه ،فجاء الى ما ُيرجح ما عند الفرع ويجعله ُمقدمًا على هذا النفي ُ
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ِ
ِ
فالم ْثبِ ُت مقدَّ ٌم على
فقال:
وعدم ع ْل ِم األص ِل ال ُينافيه ،ألنه لم يجزم بإنكار الرواية بل كأنه ال يتذكرُ ،
ُ
بالش ِ
قياس ذلك َّ
هادة ففاسدٌ .
النَّايف .و َأ َّما ُ
كتابَ " :م ْن َحدَّ ث ون َِسي" ،وفيه ما ُّ
يدل على َت ْق ِو َي ِة المذهب
َّف الدَّ ارقطني
وفيه ،أي :يف هذا النَّوعَِ ،صن َ
َ
َ
حاديث فلما ُع ِر َض ْت عليهم لم يتذكروها ،لكنَّهم؛ ال ْعتِ ِ
ِ
لكون ٍ
َ
مادهم على
كثير مِ ُنهم حدَّ ثوا َبأ
الصحيحِ ؛
ُ
َّ
صالح عن َأ ِ
عن ا َّلذين رووها عنهم ،عن َأ ْن ُف ِس ِهم ،كح ِ
ِ
ديث ُس َه ْي ِل ِ
صاروا َي ْرووهنا ِ
ٍ
بيه
بن َأبي
َ
ُ
َ َ َ ْ
الرواة ُ
عنهمُ ،
ُّ
ٍ
الش ِ
ِ
اه ِد وال َي ِ
مينَ ،
عن َأبي ُهرير َة مرفوعًا يف قِ َّص ِة َّ
راو ْر ِدي :حدَّ ثني ِبه ربيع ُة
العزيز ب ُن
قال عبدُ
محمد الدَّ َ
َّ
بن َأبي ِ
فلقيت ُسهيالً َ
ِ
فقلتَّ :
إن ربيع َة حدَّ ثني َ
عنك بكذا،
فسألتُه عن ُه فلم َي ْع ِر ْف ُه،
الرحمن عن سهيل،
عبد
ُ
ُ
ُ
َ
ونظائر ُه كثيرة.
فكان ُس َه ْي ٌل بعد ذلك يقول :حدثني ربيع ُة َعنِّي َأنِّي حدَّ ثتُه عن َأبِي ِبه.
ُ

............................................................................................

وهو مما يدل على قبول رواية من أثبت حديثًا قد نفاه شيخه احتما ً
ال ،واهلل أعلم.
ثم ذكر على ذلك مثا ً
ال ،فكان سهيل بعد ذلك يقول :حدثني ربيعة عني ،لثقته بصدق ربيعة ،رحم اهلل
الجميع.
ِ
ٍ
األسانيد يف ِصيِ ِغ األداء :كسمعت فالنًاَ ،
سمعت ُفالنًاَ ،أ ْو :حدَّ ثنا
قال:
إسناد مِن
الروا ُة يف
ُ
وإن اتفق َّ
ُف ٌ
الص َيغِ.
الن ،قال :حدثنا فالن ،وغير ذلك من ِّ
............................................................................................

صفة أو على ٍ
المسلسل :هو ما تتابع رواته فيه على ٍ
حالة قولية أو فعلية.
ُ
فيقول الراوي :سمعت فالنًا قال :سمعت فالنًا قال :سمعت فالنًا قال :سمعت فالنًا قال ....وهكذا
فكلهم يقول :سمعت فالنًا؛ فهذا ُمسلسل بالسماع.
أو يقول الراوي :حدَّ ثنا فالن قال :حدَّ ثنا فالن قال :حدَّ ثنا فالن قال :حدَّ ثنا فالن قال ....وهكذا فكلهم
يقول :حدَّ ثنا فالن؛ فهذا ُمسلسل بالتَّحديث.
ومثله تتابع الرواة على قولهم :أخربنا فالن ،فيكون مسلسل باإلخبار.
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ِ
الحاالت القولية ،كسمعت فالنًا يقول" :أشهد باهلل لقد حدثني فالن  ،" ...إلى آخرهَ ،أو
َأ ْو َغ ْي ِرها مِن
الفعلي ِة كقول ِه" :د َخ ْلنا على ُف ٍ
ِ
الن َفأ ْط َع َمنا تمر ًا  " ...إلى آخره ،أو القولية والفعلية معًا كقوله" :حدثني
َ
َّ
المس ْل َس ُل.
فالن وهو آخذ بلحيته قالُ :
آمنت بال َقدَ ر  ،" ...إلى آخره؛ فهو َ
............................................................................................

فهذا تسلسل وتتابع الرواة يف حالة قولية فكلهم يكرر هذه الشهادة باهلل.
أو تتابع الرواة على ذكر حالة فعلية؛ فيقول دخلنا على فالن فأطعمنا تمر ًا ،واآلخر يقول مثل قوله
وهكذا.
أو تتابع الرواة على صفة قولية وفعلية معًا؛ كقوله حدثني فالن وهو آخذ بلحيته قال :آمنت بالقدر ..
وكل الرواة يكررون ذلك.
وأكثر ما يوجد من األحاديث المسلسلة ضعيف ال يثبت ،وكثير منه بين الوضع ،والضعف الشديد.
المسلسلة :حديث المسلسل بقراءة سورة الصف ،أخرجه أحمد
وأصح ما يروى يف األحاديث ُ
والرتمذي.
قال الذهبي :أقواها المسلسل بقراءة سورة الصف  .وقال الحافظ ابن حجر :وهو أصح مسلسل روي يف
الدنيا.
الر ْح َمن ،والصحيح فيه َأ َّن ُه
ُث َّم بعده يف القوة :المسلسل باألولية؛ وهو حديث الراحمون يرحمهم َّ
ٍ
حديث سمعته منه،
مسلسل الى سفيان بن عيينة وليس الى آخره ،فكلهم يقول :حدثني فالن وهو َّأول
حديث سمعته منه ،قال حدثني فالن وهو أول ح ٍ
ٍ
ديث سمعته منه الى سفيان
قال حدثني فالن وهو َّأول
َّ
بن عيينة عليهم أجمعين رحمة اهلل.
ولعل هذا الحديث المسلسل باألولية هو أشهر األحاديث المسلسلة ،وقد ذكر السخاوي َأ َّن ُه بعد
المسلسل بقراءة سورة الصف يف القوة واهلل أعلم.
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اإل ِ
وهو مِن صفات ِ ِ
َّسلس ُل يف ُم ْعظم ِ
الس ْل َس َل َة
المسلسل
سناد ،كحديث
َّ
اإلسناد ،وقد ُ
باألولية ،فإِ َّن َّ
َ
يقع الت ُ
تنْتَهي ِ
فيان ِ
فيه إِلى ُس َ
بن ُع َي ْينَ َة فقط ،و َم ْن روا ُه ُمس ْل َسالً إلى منتهاه فقد َو ِه َم.
............................................................................................

باألولية،
فالتسلسل من صفات اإلسناد كما ترى ،وقد يقع التسلسل يف معظم اإلسناد ،كالمسلسل
َّ
فالتسلسل فيه الى سفيان بن عيينة فقط .وقد يقع التسلسل يف اإلسناد كله كالمسلسل بقراءة سورة
الصف ،واهلل أعلم.
ِ
ِ
ب:
وصيغ األداء المشار إليه على ثمانية مرات َ
وحدَّ َثني.
األولى:
ُ
سمعت َ
وقرأت ِ
ثم ْ
عليه وهي المرتب ُة ال َّثانيةُ.
أخ َب َرين
ُ
َّ
ثم ُق ِرئ َع َل ْي ِه و َأنا َأ ْس َم ُع وهي الثالثةُ.
َّ
الرابعةُ.
ثم َأ ْن َب َأين وهي َّ
َّ
ناو َلني وهي الخامسةُ.
ثم َ
َّ
ِ
ثم شا َف َهني َأ ْي ِ
السادسةُ.
باإلجازة وهي َّ
َّ
إلي َأ ْي باإلجازة وهي السابعة.
ثم َكت َ
َّ
َب َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
للسما ِع ِ
السما ِع َأيضًا ،وهذا مثل :قال و َذكر
ثم "عن" ،ونحوها :من ِّ
واإلجازة ،ولعد ِم َّ
الص َيغ المحتَم َلة َّ
ور َوى.
َ
............................................................................................

انتقل َر ِحمه اهلل الى صيغ األداء ،وذكر أهنا على ثمان مراتب:
سمعت» والثاين« :حدَّ ثني»؛ وبينهما فرق عند بعض
المرتبة األُ ْولى :فيها نوعان من صيغ األداء :األول« :
ُ
سمعت» ُث َّم قوله« :حدَّ ثني» ألن السماع
وهما على الرتتيب فقول الراوي« :
ُ
المحدِّ ثين يف أيهما أعلىُ ،
ُ
عن الشيخ هو األصل وهو أعلى المراتب ،فإن قوله حدَّ ثني قد يستخدم عند بعضهم حتى يف اإلجازة،
وسيأيت معنا إن شاء اهلل.
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وأود أن ُأشير إشارة قبل أن نستطرد يف الكالم؛ عندما نذكر أن هذه صيغ السماع ،فال يعني بحال أن هذا
انقطاع ،لكن يعني أن هذه الصيغة تفيد االطمئنان أكثر الى ثبوت السماع يف هذا الموضع مشافه ًة من
الشيخ الى التلميذ ،لكن يف الصيغ األُخرى فقد تحتمل السماع مشافه ًة وقد تحتمل كتابة ،أو إجازة أو
سمعت فالن ،هذا ال يحتمل إال َأ َّن ُه سمعه مشافهة،
غير ذلك ،لوجود االستعمال عند بعضهم ،فإذا قال:
ُ
وهذا ال يعني أن قوله :حدثني ،أو أخربين أهنا ُمنقطعة ،فال نتكلم هنا عن االتصال بل نتكلم عن الصيغة؛
أي ما هي الصيغة األعلى ،والتي تكون أقرب لالطمئنان بثبوت المشافهة يف هذا الموضع.
المرتبة الثانية :وفيها نوعان من صيغ األداء أيضًا :األول« :أخربين» والثاين« :قرأت عليه»؛ وجعل
ٍ
محصور بالسماع عند
اإلخبار عن الشيخ مرتبة ثانية ،ألن اإلخبار يدخل فيه :اإلشارة ،والكتابة ،وهو غير
ٍ
المحدِّ ثين ،فقد يقول أخربين وهو يريد ما هو أوسع.
كثير من ُ
المرتبة الثالثةُ :ق ِرئ َع َل ْي ِه و َأنا َأ ْس َم ُع؛ أي ليس هو من قرأ على الشيخ بل هنالك شخص آخر قرأ على
فالمشافهة هنا ليست مقصودة له ،فهي صيغة ليس فيها مخاطبة مباشرة فاحتملت
الشيخ وهو يسمع ُ
ضعف التَّثبت ،بخالف قوله« :قرأت عليه»؛ فهنا هو الذي كان يقرأ فالمشافهة مقصودة له.
المرتبة الرابعةَ :أ ْن َب َأين؛ قد تحتمل صيغةَ « :أ ْن َب َأين» َأ َّن ُه سمع منه مباشرة ،وقد تحتمل شيئًا أخر كاستعمالها
يف اإلجازة أيضًا.
ناو َلني؛ المناولة هي أن يعطي الشيخ كتابه لتلميذه ويقول له هذا كتابي اروه عني ،هذه
المرتبة الخامسةَ :
مناولة ،وهي أرفع أنواع اإلجازة ،ألن فيها تعيين ،فع َّينه وأعطاه كتابه ليرويه عنه ،وهذه الرتبة دون التي
قبلها ألن هذه إجازة ،اما صيغة َأ ْن َب َأين فهي محتملة للسماع والمشافهة ،وكلما كان اللفظ أقرب الى
المشافهة كان أعلى ُرتبة من غيره.

باإل ِ
المرتبة السادسة :شا َف َهني َأ ْي ِ
جازة؛ فيقول له أجزتك بكذا وكذا.

إلي َأ ْي باإلجازة؛ فكتب إليه أحادث ليرويها عنه.
المرتبة السابعةَ :كت َ
َب َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
للسما ِع ِ
السما ِع َأيضًا ،وهذا
المرتبة الثامنة" :عن" ،ونحوها :من ِّ
واإلجازة ،ولعد ِم َّ
الص َيغ المحتَم َلة َّ
السماع ،وتحتمل عدم السماع ،وصيغة« :عن»
ور َوى؛ فهنالك أيضًا صيغ تحتمل َّ
مثل :قال و َذكر َ
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صارت يف اصطالح المتأخرين ممن صنف الكتب صارت تستعمل يف اإلجازة غالبًا ،ففي زمانا لو أراد
أحد أن ُيسند الى البخاري فغالبًا ما يقول عن فالن عن فالن عن فالن وهكذا الى البخاري ،ومثلها
أيضًا :صيغة« :قال» أي قال فالن كذا ،فهو قال لكن هل سمع منه أو ال؟ فهي تحتمل َأ َّن ُه سمع من الشيخ
وتحتمل أن يكون حدثه غيره عن الشيخ فرواه عن الشيخ بصيغة :قال فالن كذا ،ولذلك استثنى بعض
أهل العلم قول الراوي« :قال لي» فهذه ال تحتمل إال َأ َّن ُه سمع منه ،أ َّما صيغة« :قال» فهي تحتمل سماعه
من الشيخ وتحتمل َأ َّن ُه أخذ ذلك عن الشيخ بواسطة ولم تكن بينه وبين الشيخ مشافهة.
ومثلها :ذكر ،وروى.
ِ
حان لِمن س ِمع وحدَ ه مِن َل ْف ِ
سمعت وحدَّ ثني صال ِ ِ
ظ َّ
الش ْي ِخ.
وهما:
ُ
واللفظان األَ َّوالن مِن ِص َيغ األداءُ ،
َ ْ ُ
َ ْ َ
............................................................................................

فقولهَ « :س ِم ْع ُت» التاء هنا تاء الفاعل فتحتمل َأ َّن ُه سمعه وحده من الشيخ وليس معه أحد ،وكذلك:
« َحدَّ ثني».
الشائع بين َأه ِل الح ِ
ِ
ديث اصطِالحًا ،وال َ
بين
فرق َ
َ
وتخصيص التحديث بما ُسمع من لفظ الشيخ هو َّ ُ َ
ُ
حيث ال ُّلغةُ ،ويف اد ِ
ِ
ِ
َّحديث ِ
واإل ِ
خبار مِن ُ
ف شديدٌ .
عاء
الت
الفرق بينَهما تك ُّل ٌ
ِّ
............................................................................................

فاألصل أن يقولَ « :س ِم ْع ُت» وال يوجد فرق بين قولهَ « :حدَّ ثني» وقوله« :أخربين» من حيث اللغة فهما

بنفس المعنى ،ويف ا ِّدعاء الفرق بينهما تك ُّلف شديد ،لكن يختلفان يف االصطالح.
ِ
ِ
ِ
االصطالح
مع َأ َّن هذا
تقرر اال
َ
صار ذلك حقيق ًة ُعرفي ًة َف ُت َقدَّ ُم على الحقيقة ال ُّلغويةَ ،
ُ
ْ
صطالح َ
لكن ،لما َّ
الم ِ
اإلخبار
شارقة و َم ْن َتبِ َع ُهم ،و َأ َّما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا االصطالح ،بل
إِنَّما َ
ُ
شاع عندَ َ
ٍ
ُ
واحد.
بمعنى
والتحديث عندَ ُهم
ً

............................................................................................

والحقائق ثالث:
 )1حقيقة شرعية؛ وهي ما يتعلق بخطاب الشرع.
 )2حقيقة لغوية؛ هي ما كان متعلقًا باللغة.
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 )3حقيقة ُعرفية؛ وهي ما يتعلق بما تعارف عليه النَّاس وما اصطلحوا عليه.
فلو اصطلح أهل فن على أن معنى كلمة« :حدَّ ثني» هو كذا فال ُتعارضهم باللغة فتقول هذا خطأ ألن
معناها يف اللغة كذا ،فهي حقيقة ُعرفية قد اصطلحوا عليها.
فاذا جاء من يقول :الحديث الحسن أنا أفهمه من حيث اللغة بأنه الذي فيه كالمًا حسنًا .فنقول له:
أخطأت ألن أهل الفن قد اصطلحوا على أن الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي
خف ضبطه من غير شذوذ وال علة.
المقدم وهو األصل هنا.
فما تعارف واصطلح عليه أهل الفن هو ُ
ِ
الح َم ْي ِد ُّي " :ك َ
َان ِعنْدَ ا ْب ِن ُع َي ْينَ َة َحدَّ َثنَاَ ،و َأ ْخ َب َرنَاَ ،و َأ ْن َب َأنَا،
قال البخاري َرحمه اهلل يف« :صحيحه»َ :و َق َال َلنَا ُ
وس ِمع ُت؛ و ِ
احدً ا.
َ
َ َ ْ
أي أن صيغ األداء هذه كلها عند ابن عيينة بنفس المعنى ،فكان من أهل الحديث من يرى التفريق بين
هذه الصيغ ،ومنهم من يجعلها شيئًا واحد ًا.
بصيغة الجم ِع يف الص ِ
ِ
ٌ
كأن َ
يغة األولىْ ،
ْ
فالنَ ،أوَ :س ِم ْعنا فالنًا
يقول :حدَّ َثنا
الراوي َأ ْيَ :أتى
ِّ
َ ْ
فإن َجمعَّ ،
تكون الن ُ
ُ
فهو ٌ
ُ
ُّون للعظمة ،لكن ،بِ ِق ِّل ٍة.
دليل على َأنَّه َس ِم َع من ُه َم َع َغ ْي ِر ِه ،وقد
يقول؛ ُ
............................................................................................

فالصيغة األُ ْولىَ « :س ِم ْع ُت» و « َحدَّ ثني» تحتمل سماعه وحده من الشيخ ،أ َّما اذا َجمع فقال« :سمعنا» و
«حدَّ ثنا» فالنون نون الجمع ،فاألصل فيها َأنَّها تستعمل لما سمعه الراوي مع غيره ،أي لم يكن وحده.
بَ ،أصرحهاَ ،أي :أصرح ِصيِ ِغ األَ ِ
ِ
داء يف سماع قائلها؛ ألهنا ال تحتمل الواسطة،
ُ
ْ
و َأ َّو ُلهاَ ،أ ْي :صيغ المرات ِ ْ َ ُ
اإل ِ
لكن" ،حدثني" قد ُتطلق يف ِ
جازة تدليسًا.
............................................................................................

فأولها ،أيَ « :س ِم ْع ُت» ،أ َّما صيغةَ « :حدَّ ثني» فقد ُتطلق يف اإلجازة تدليسًا؛ فال يقول حدثني إجازة بل
َّ
يقول حدثني وبالتالي ينقدح يف ذهن السامع َأ َّن ُه سمع ُه مشافه ًة فمن هذا الباب َأ َّن ُه تطرق إليها احتمال
سمعت» وليس المراد َأ َّن ُه ال ُيقبل من
عدم السماع وهو احتمال ضعيف جد ًا قلت ُرتبتها عن صيغة« :
ُ
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المدلس حتى ولو قال حدَّ ثني .حتى أن بعض أهل الحديث رد كالم الحافظ هذا يف قوله أن حدثني قد
ُتستعمل يف معنى اإلجازة تدليسًا.
اإلم ِ
ت والتح ُّف ِ
فيه مِن التثب ِ
الء؛ لِما ِ
ِ
ظ.
ُّ
وأر َف ُعها مقدار ًا ما ُ
َ
يقع يف ِ ْ
............................................................................................

أي :اذا أملى الشيخ على التلميذ.
كأن َ
والثالث :وهو أخربين ،والرابع :وهو قرأت؛ لمن قرأ بنفسه على الشيخ ،فإن َج َمع ْ
يقول :أخربنا ،أو:
ِ
ِ
خير
ف مِن هذا َأ َّن
سمعَ .و ُع ِر َ
قرأنا عليه ،فهو كالخامس ،وهوُ :ق ِر َئ عليه و َأنا َأ ُ
التعبير "بِ َق َر ْأ ُت" ل َمن قر َأ ٌ
َ
ِ
ِ
َّعبير ِ
باإل ِ
مِن الت ِ
الحال.
بصورة
فصح
خبار؛ أل َّن ُه َأ ُ
............................................................................................

فتتساوى الرابعة مع الخامسة ألنه ال يتصور أن يجلس أكثر من ٍ
راو وكلهم يقرأ على الشيخ ،فقوله :قرأنا
على الشيخ يعني َأ َّن الذي يقرأ على الشيخ واحد أ َّما البقية فهم يسمعون ،فهو كقولهُ :قرئ عليه وأنا
أسمع ،وكذلك صيغة« :أخربنا» يدخل تحتها ما كان معروضًا على الشيخ و ُيقرأ على الشيخ.
تنبي ٌه:

مهور ،و َأبعدَ من أبى ذلك مِن َأه ِل ِ
ِ
الع ِ
القراء ُة على َّ
الج
وجوه
راق ،وقد اشتدَّ
الشيخِ َأ َحدُ
ِ َْ َ ْ
التحم ِل عندَ ُ
ُّ
بعضهم فرجحها على السما ِع مِن ِ
ِِ ِ
اإلما ِم ٍ
إنكار ِ
ين ،علي ِهم يف ذلك ،حتى َ
لفظ
مالك،
َّ
بالغ ُ ُ
وغيره من المدن ِّي َ
َّ
ُ
ٍ
ِ
منهم ال ُب َخ ِ
َّ
األئم ِة -إِلى َأ َّن
جماعة مِن
صحيح ِه عن
ار ّي -وحكا ُه يف َأوائ ِل
الشيخِ َ ،
ب َج ْم ٌع َج ٌّمُ ،
وذه َ
َّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واهلل أعلم.
السماع من لفظ الشيخِ والقراء َة عليه -يعني يف ِّ
َ
الص َّحة وال ُق َّوة -سوا ًءُ ،
............................................................................................

َّحمل ،فهي من الوجوه التي يتحمل فيها الراوي عن شيخه و ُتقب ُل
القراءة على الشيخ هي أحد وجوه الت ُّ
ِ
ورد عليهم ،ألن المقصود هو ثبوت هذا الحديث عن هذا الشيخ ،وإقرار الشيخ
منه ،وقلة من أبوا ذلكُ ،
ثبوته عنه ،وهذا حصل وإن كان بمشافهة من التلميذ للشيخ ،كأن يمسك كتاب الشيخ ،أو يكون عنده
نسخة من أحاديث الشيخ فيقرأها على الشيخ والشيخ ال ُينكر ذلك ،فهذا نوع من أنواع التحمل المقبول
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عند أهل الحديث ،وال يلزم أن الشيخ هو الذي يتكلم والتلميذ يسمع ،فقد يتكلم التلميذ بأحاديث
الشيخ فيقر الشيخ بما سمعه من تلميذه عنه.
وكان مالك َر ِحمه اهلل ال يقرأ على أحد ،وإنما كان ُيقرأ عليه ،بل إن جمعًا من أهل الحديث جعلوا
القراءة على الشيخ أرفع مقامًا من قراءة الشيخ على التلميذ ،وقالوا بأن ذلك أدعى للتثبت من الشيخ وأن
يعقل ما ُيروى ،ألنه اذا كان يقرأ فذهنه مع القراءة وتركيزه مع عدم الخطأ ،أ َّما اذا كان يسمع فذهنه متيقظ
مع القارئ.
ِ
ِ
احت ََّج بِ َها َم ِن ْ
اخت ََار
قال الخطيب البغدادي يف« :الكفاية» من كال ٍم طويل اسوقه باختصارَ :وا ْلع َّل ُة ا َّلتي ْ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِ
يما َي ْق َر ُؤ ُه بِنَ ْف ِس ِه َ ,ف َال
او َي ُر َّب َما َس َها َو َغل َط ف َ
الس َما ِع م ْن َل ْفظه َظاه َر ٌة  ,ألَ َّن َّ
ا ْلق َرا َء َة َع َلى ا ْل ُم َحدِّ ث َع َلى َّ
اختِ َال ٍ
ِ
ف َم ْو ِض َع ْ
السامِ ُع  ,إِ َّما َأنَّ ُه َل ْي َس مِ ْن َأ ْه ِل ا ْل َم ْع ِر َف ِة بِ َذل ِ َك َّ
ف َب ْي َن
الش ْأ ِن َ ,أ ْو ِألَ َّن ا ْل َغ َل َط َصا َد َ
َي ُر ُّد َع َل ْيه َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الر ِ
الص َو ِ
اوي َو َج َال َلتِ ِه ,
َأ ْه ِل ا ْلع ْل ِم فيهَ ،ف َيت ََو َّه ُم َذل َك ا ْل َغ َل َط َم ْذ َه ًبا َف َي ْحم ُل ُه َعنْ ُه َع َلى َو ْجه َّ
اب َأ ْو ل َه ْي َبة َّ
ون َذل ِ َك مانِعا مِن الرد َع َلي ِه  ,و َأما إِ َذا ُق ِر َئ َع َلى ا ْلمحدِّ ِ
ار ُغ السر ح ِ
ث َو ُه َو َف ِ
اض ُر ا ِّ
َف َي ُك ُ
لذ ْه ِن َ ,ف َم َضى فِي
ِّ ِّ َ
ُ َ
َ ً َ َّ ِّ ْ َ َّ

ِ ِ
ِ ِ
ار ِئ بع ُض ا ْلح ِ
اض ِري َن مِ ْن َأ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم ِ ,ألَ َّن ُه َال َي ْمن َُع مِ ْن َذل ِ َك
َ
ا ْلق َرا َءة َغ َل ٌط َ ,فإِ َّن ُه َي ُر ُّد ُه بِنَ ْفسه َأ ْو َي ُر ُّد ُه َع َلى ا ْل َق ِ َ ْ
ِ ِ
خ َال ِل ا َّلتِي َذكَرن َ ِ ِ ِ ِ
َشيء فِي معنَى ا ْل ِ
اهلل َأ ْع َل ُم(.) 1
َْ
ْ
ْ ٌ
َاها عنْدَ ق َرا َءة ا ْل َعال ِم بِنَ ْفسه َ ,و ُ
يعني مثالً؛ قد يحدث الشيخ ف ُيخطئ يف لفظة أو حرف ،والتلميذ يسمع ،واألصل يف التلميذ َأ َّن ُه يتعلم فال
ُيرد على الشيخ الخطأ ألنه يظن أن هذا صواب ،أ َّما لو كان الشيخ هو الذي يسمع فيكون ذهنه متيقظ لما
ُيقرأ عليه فإذا أخطأ القارئ تنبه له.
ِ
ِ ِ
َان ا ْب ُن ِش َه ٍ
الس َما ِع ك َ
وقال إبراهيم بن سعد َر ِحمه اهللَ :ال َتدَ ُع َ
اب
ون َتنَ ُّط َع ُك ْم َيا َأ ْه َل ا ْلع َراق« :ا ْل َع ْر ُض م ْث ُل َّ
ُ
َ
الشيخ فيعرض عليه ما عنده من األحاديث ،سواء
التلميذ
ُي ْع َر ُض َع َل ْي ِه ا ْل ِع ْل ُم َف ُي ِج ُيز ُه »() 2؛ أي أن يقابل
بنسخته أو بسماعه ،فالعرض على الشيخ مثل السماع من الشيخ.

( - )1انظر« :الكفاية يف علم الرواية» (.)277/1
( -) 2انظر« :الكفاية يف علم الرواية» (.)266/1
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والقول بأن السماع والعرض سواء؛ هو قول مالك ،والشافعي ،والزهري ،والبخاري ،والثوري ،وابن
عيينة ،والقطان ،والحسن ،وغيرهم من أهل العلم ،واهل الحديث.
ِ
ُ
اإلخبار ،إِ َّ
جاز ِة
مين بم ْعنَى
حيث اللغ ُة
واإلنبا ُء مِن
فهو لإلِ َ
المت ََأ ِّخري َن ُ
واصطالح المتقدِّ َ
ُ
ال يف ُع ْرف ُ
كـ"عن" ،ألهنا يف عرف المتأخرين لإلجازة.
............................................................................................

المتقدمين ،إال يف عرف
فاإلنباء ،واإلخبار؛ بمعنى واحد من جهة اللغة ،وكذلك يف االصطالح عند ُ
المتأخرين فهو لإلجازة كـ« :عن»  ،فكثير من المتأخرين يستخدم اإلنباء يف موضع اإلجازة ،فاذا قال:
«أنبأنا» فمراده بذلك :أي أنبأنا إجاز ًة ولو لم يصرح باإلجازة.
ِ
ِ
غير الم ِ
ِ
فشر ُ
ُ
ط
عاص ِر فإِنَّها
َ
مرسل ًة َأو ُمنقط َعةًْ ،
تكون َ
السماعِ ،بخالف ِ ُ
وعنْ َعنَ ُة المعاص ِر محمول ٌة َعلى َّ
ِ
ِ
المدّ ِّلس فإهنا ليست محمول ًة على السماع.
حملها على السماع ثبوت
َ
المعاص َرة ،إال من َ
ِ
ِ
َ
ثبوت لقائهماَ ،أ ْي :الشيخ والراوي عنه ،ولو مر ًة
المعاص ِر على السماع
عنعنة
وقيلُ :ي ْشرتط يف حم ِل
ُ
واحدةً؛ لِيحصل األمن مِن باقي العنعن َِة عن كونِ ِ
تار ،تبعًا لعلي ِ
الم ْ
بن
خ
و
وه
،
الخفي
ل
المرس
من
ه
ُ
َ
ُ
َ ْ
ُ
ُ
َ
ِّ
ِّ
المديني ،وال ُب َخ ِ
ار ّي ،وغيرهما من النُّ َّقاد.
َ ِّ
............................................................................................

يف قول الراوي« :عن فالن»؛ هنا قض َّيتان:
األُ ْولى :يحتمل َأ َّن ُه لقي الشيخ وسمع منه.
الثانية :يحتمل َأ َّن ُه لم ِ
يلتق هبذا الشيخ ولم يسمع منه.
ويف الثانية يحتمل َأ َّن ُه عاصر الشيخ ،ويحتمل َأ َّن ُه لم يعاصره أيضًا .فإن عاصره :يحتمل َأ َّن ُه لقي الشيخ،
ويحتمل َأ َّن ُه لم ِ
يلتق بالشيخ.
فإذا لم تعرف هل سمع منه أو لم يسمع منه ،فبحث فوجدت أهنما لم يتعاصرا ،فتجزم َأ َّن ُه لم يسمع من
الشيخ.
المعاصرة ولكن ال تدري هل التقيا أو ال؟ ،فمثالً
فإن لم يثبت عندك َأ َّن ُه سمع من الشيخ ،وثبتت عندك ُ
ثبت عندك أهنما كانا يف عصر واحد ،فكان التلميذ يف الشام ،والشيخ يف نجد ،و َي ِر ُد عليك احتمال عدم
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ٍ
مكان ما ،فمع ذلك بما أن المعاصرة حاصلة ،وهناك
سفر أحدهما الى اآلخر أو أهنما سافرا والتقيا يف
إمكانية للقاء فاألصل يف هذا َأ َّن ُه محمول على االتصال ،إال أن يثبت عندك أن الراوي ُمد ِّلس ،أو يثبت
عندك عدم إمكانية اللقاء.
ِ
سمعت أبا
اهلل َعنْ ُه ،ويف لفظ آخر صرح بالسماع فقال،
ُ
ومثالً؛ سعيد ابن أبي عروبة عن أبي هريرة َرضي ُ

ِ
اهلل َعنْ ُه يقول كذا وكذا؛ فهنا تأكَّدت من سماعه ،فال يضره إن روى عن أبي هريرة بالعنعنة
هريرة َرضي ُ
ألنه صرح بالسماع من أبي هريرة ولو مرة واحدة.
اإل َ ِ
و َأ ْط َل ُقوا المشافه َة يف ِ
تجوز ًا.
جازة المتل َّفظ بِها ُّ
............................................................................................

المناولة.
وصلنا الى المشافهة يف اإلجازة ،ويليهُ :

اإل َ ِ
المشافهة يف اإلجازة؛ قال :و َأ ْط َل ُقوا المشافه َة يف ِ
تجوز ًا؛ يعني اذا قال شافهني
جازة المتل َّفظ بِها ُّ
ففي ُ
وهو يقصد هبا اإلجازة ،ونحن قلنا يف اإلجازة َأنَّها إذن الشيخ بأن يروي التلميذ عنه ما رواه الشيخ ،دون
أن يحدث هو بسائر األحاديث.
ِ
عبارة ٍ ِ
ِ
َوكذا ا ْل ُمكا َت َب ُة يف ِ
بخالف المتقدمين؛
المت َأ ِّخري َن،
وهو موجو ٌد يف
جاز ِة
اإل َ
المكتوب بِهاُ :
ُ
كثير من ُ
ِ
الحديث إِلى ال َّط ِ
الش ُ
فإهنم إنما يطلقوهنا فيما كَتب ِبه َّ
الب ،سوا ٌء َأ ِذن ل ُه يف ِروايتِه َأم ال ،ال فيما إذا
يخ مِن
َكتَب إليه باإلجازة فقط.
............................................................................................

وهنا صورتان:
فمثاله؛ أيضًا اذا كا َتب؛ ُ
األُ ْولى :أن يكتب الشيخ الى التلميذ كتابًا ويرسله إليه ،دون أن يذكر إذنه للتلميذ بأن يروي عنه هذا
الكتاب.
الثانية :أن يكتب الشيخ الى التلميذ كتابًا فيه أحاديث ويقول له أجزتك أو أذنت لك بأن تروي عني هذا
الكتاب.
فكِال الصورتين هي ُمكاتبة عند المتقدمين ،سواء اذن له يف روايته ام ال ،فهو ما ارسل إليه الكتاب إال
ليرويه عنه.
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المتأخرين يطلقون المكاتبة على الصورة األُ ْولى فقط.
وكثير من ُ
باإل ْذ ِن بالر ِ
ِ
ِ ِ
ناو َل ِة اقرتانَها ِ
ْ
واية.
بالم َ
ِّ
الرواية ُ
واشت ََر ُطوا يف ص َّحة ِّ
............................................................................................

ومن أهل العلم من يجعل المناولة يف نفسها إذنًا ،ومِثلها الكتابة؛ فيقول ما كتب إليه إال وقد أذن له بأن

يروي عنه ما كتبه إليه.
ِ
أرفع أنوا ِع ِ
ِ
جاز ِة؛ لِما فيها مِن الت ِ
الش ُ
وه َي إذا َح َصل هذا َّ
َّشخيص.
َّعيين والت
اإل َ
رط ُ
............................................................................................

ألنه ع َّين الكتاب ،وع َّين الشخص الذي سيروي عنه هذا الكتاب.
قام مقا َم ُه لل َّطال ِ ِ
َ
ُ
األصل للشيخ ،ويقول له
الطالب
بَ ،أوُ :ي ْح ِض ُر
وص ْو َر ُتهاَ :أ ْن َيدفع
ُ
ُ
الشيخ أص َل ُهَ ،أو ما َ
يف الصورتين :هذا روايتي عن فالن فار ِو ِه َعنِّي ،وشرطهَ ،أيضًاَ ،أ ْن يم ِّكنَه منه :إِما بالت ِ
َّمليك ،وإِ َّما
ُ َ ُ ُ َّ
ْ
ْ
اإلجازةِ
إن ناو َله واسرتد يف الحال فال يتبين لها زياد ُة ٍ
ويقابل ِ
مزية على ِ
ال ْ
َ
عليه ،وإِ َّ
بالعار َّي ِة؛ ل ِ َينْ ُق َل من ُه
َّ
ُ
ِ
ٍ
ُ
كتاب م َع َّي ٍن و ُي َع ِّين ل ُه كيف َّي َة روايتِ ِه ل ُه.
برواية
الشيخ
وهي :أن ُي ِجيزه
الم َع َّينةَ ،
............................................................................................

عندنا ثالثة صور:
األُ ْولى :أن يناوله الكتاب ويقول له هذا الكتاب لك.
الثانية :أن يناوله الكتاب ويقول له أرجعه بعد أن تنتهي من نسخه.
الثالثة :أن يناوله الكتاب ثم يسرتده يف نفس الوقت.
ففي الصورة األُولى؛ مكنه بالتمليك ،ويف الصورة الثانية؛ مكنه بالعار َّية ،وهذا واضح ،أ َّما يف الصورة
الثالثة لم يتمكن التلميذ من االطالع على ما يف هذا الكتاب ،ويفهم من هذا االسرتداد السريع؛ عدم إذنه
له بأن يروي هذا الكتاب.
وإِذا َخ َلت المناو َل ُة عن ِ ِ
ِ
وجنَح َمن ا ْع َت َب َرها إِلى َّ
مقام
الج
مهورَ ،
اإلذن لم ُي ْع َت َب ْر هبا عندَ ُ
أن ُمناو َل َت ُه إِ َّيا ُه تقو ُم َ
ُ
بالكتاب مِن ٍ
إرسال ِ ِه ِ
ِ
بلد إلى بلد.
إليه
............................................................................................

فاذا كتب له كتابًا ،أو ناوله كتابًا؛ فحتى لو لم يأذن له فهي صورة واحدة.
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ذن بالر ِ
باإل ِ
صحة الرواية بالكتابة المجر ِ
ِ
دة جماع ٌة مِن األئمة ،ولو لم ُي ْق َر ْن ذلك ِ
واية،
وقد ذهب إلى
ِّ
َّ
ِ
َ
بالقرينة.
كأن َُّهم ا ْك َت َف ْوا يف ذلك
............................................................................................

أي بما َأ َّن ُه كتب له فهي قرينة تدل على َأ َّن ُه قد أذن له بذلك.
مناولة الشيخ مِن يده للطالب ،وبين إِرسال ِ ِه إِ ِ
ِ
ِ
ولم َي ْظهر لي ٌ
بالكتاب مِن موض ٍع إِلى آ َخ َر،
ليه
بين
َ
قوي َ
فرق ٌّ
ْ
اإل ِ
منهما عن ِ
إِذا َخال ٌّ
ذن.
كل ُ
............................................................................................

فهذا كتب إليه بكتاب ،وهذا ناوله كتابًا ،وخال كل منهما عن اإلذن؛ فال فرق بينهما.
ولكن يف صورة اإلذن قد تكون المناولة أظهر ،وبعضهم يقول بل الكتابة أظهر ألنه ما كتب إليه إال ليرويه
عنه.
وكَذا ْاشت ََر ُطوا ِ
اإل ْذ َن يف ِ
الو َجادة:
فالن ،وال يسو ُغ ِ
ٍ
فيه إِ ُ
ِّ
ُ
ٍّ
بمجر ِد ذلك،
طالق َأ ْخ َب َرين
بخط
وجدْ ُت
ف كاتِ َب ُه
بخط َي ْع ِر ُ
وهيَ :أ ْن َي ِجدَ
فيقولَ :
َّ
َُ
ال إِ ْن َ
إِ َّ
كان ل ُه مِنه إ ْذ ٌن بالرواية عنه.
............................................................................................

الوجادة؛ يعني أن يجد كتابًا وهو متأكد أن هذا هو خط فالن بن فالن ،وأن هذا الكتاب له ،فيروي هذا
الكتاب عن الشيخ وجادةً ،واألظهر عدم اشرتاط اإلذن.
وكذا الوصية بالكتاب:
وهو :أن يوصي عندَ موتِهَ ،أو ِ
ٍ
لشخص ُم َع َّي ٍنَ ،بأصلِهَ ،أو ُبأصول ِ ِه ،فقد َ
األئم ِة
قال قو ٌم مِن
سفر ِه،
َّ
ِ
ِ
المتقدمين :يجوز له َأ ْن ِ
إن َ
ال ْ
َ
مهور ،إِ َّ
يرو َي َ
كان له
األصول عن ُه
تلك
بمجرد هذه الوص َّية ،و َأ َبى ذلك ُ
الج ُ
َّ
منه إجازةٌ.
............................................................................................

فلو أن شيخًا أوصى بكتبه ألحد تالميذه ،وما جاء يف وصيته« :ألجل أن يرويها عني»؛ فقد قال قوم من
األئمة المتقدمين :يجوز له أن يروي تلك الكتب عنه بمجرد هذه الوصية ،أ َّما الجمهور فقد أبى إال أن
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تكون له إجازة من الشيخ بأن يروي عنه ،فلعله أراد أن يستفيد منها تلميذه ،فقط ولم يكن مراده أن يروي
عنه تلك ُ
الكتب.
وأكثر ما تقع الوجادة؛ بعد ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم ،وكذلك
المصنَّفة باألسانيد ُ
الكتب ُ
المتَّصلة الى النبي َص َّلى ُ
المتأخرة.
الوصية ،فال تجد هذا يف كتاب البخاري مثالً ،لكن تجد أكثره يف ال ُكتب ُ
وكذا اشرتطوا اإلذن بالرواية يف ِ
اإل ْعالمِ:
لبة َبأنَّني َأروي الكِتاب ال ُفالينَّ عن ُف ٍ
الشيخ أحدَ ال َّط ِ
الن ،فإِ ْن َ
ُ
كان ل ُه من ُه إجاز ٌة ا ْعتُبِ َر ،وإِ َّ
ال
وهوَ :أ ْن ُي ْعلِ َم
ُ
َ
فال ِع ْب َر َة بذلك.
............................................................................................

َ
ُ
التلميذ َأ َّن ُه يروي الكتاب ال ُفالين عن فالن ،وما قال الشيخ له حدثني فالن بكذا و كذا
الشيخ
فإذا أعلم
وهو كأنه يريد التحديث  ،وما قال له أجزتك أن تروي عني الكتاب الفالين  ،وإنما أخربه بأنه يروي هذا
الكتاب الفالين من طريق فالن بن فالن  ،فقط إعالم و إخبار ،هل يجوز للتلميذ أن يروي عنه ذلك
الكتاب كأنه مجاز به أو ال؟ الصواب :ليس له ذلك إال إذا كان له إذنًا أو إجازة بأن يروي هذا الكتاب
عنه  ،فإذا لم يجزه فليس له أن يروي عنه مالم تحصل له فيه اإلجازة.
ِ
الم ِ
كاإل َج َاز ِة ال َعا َّم ِة يف ا ْل ُم َج ِ
جاز ِبه ،ك َأ ْن َ
المسلمي َنَ ،أو ل ِ َمن َأدرك
يقول :أجزت َ
لجمي ِع ُ
از ل ُه ،ال يف ُ
الص َّح ِة؛ ل ُق ْر ِ
ب االنحصا ِر.
َحياتِيَ ،أو ألهل اإلقليم الفالين ،أو ألهل البلد ال ُفالن َّي ِةُ ،
قرب إِلى ِّ
وهو َأ ُ
............................................................................................

فلو قال :أجزت جميع المسلمين أن يرووا عني أحاديثي التي سمعتها من فالن ،أو يقول أجزت أهل
األرض ،أو أجزت كل من البلد الفالين ،فهذه إجازات عامة ،وإن كانت لما ُتطلق على أهل بلد معين
تضيق وتنحصر ،لكنها تدخل ضمن اإلجازة العامة ،وكُلما ضيق تضيق تكون أقرب الى الصحة ،كقوله
مثالً أجزت كل من حضر ،فهذا ُمنحصر ،ولكن كلما اتسعت كانت أقرب الى الضعف.

205

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

للم ْج ُه ِ
وكذا ِ
ولَ ،
كأ ْن َي َ
كون ُم ْب َهمًا َأ ْو ُم ْه َمالً.
اإلجاز ُة َ
ٍ
وكذا ِ
أج ْز ُت ل ِ َم ْن َسيو َلدُ لفالن ،وقد قيلْ :
كأن َ
للم ْعدو ِم ْ
صح،
إن َع َط َفه على موجود ّ
يقولَ :
اإلجاز ُة َ
وكأن يقول :أجزت لك ول ِ َمن سيولد لك ،وقد قيل :األقرب عد ُم الصحة ،أيضًا ،وكذلك ِ
ْ
اإلجاز ُة
ِ
ِ
ٍ
مشيئة ِ
أجزت ل َك إِ ْن شا َء ٌ
كأن َ
الغيرْ ،
أجزت ل ِ َمن شا َء
فالنَ ،أو
يقول:
بشرط
لموجودَ ،أو معدومٍُ ،ع ِّل َق ْت
ُ
ُ
الن ،ال َأ ْن َ
ُف ٌ
جز ُت لك إِ ْن ش ْئ َت .وهذا يف األصح يف جميع َ
ذلك.
يقولَ :أ ْ
............................................................................................

أجزت محمد ًا؛ فمن محمد؟ ال ندري.
فلو قال:
ُ
رجالً.
ولو قال:
ُ
أجزت ُ
أو اإلجازة لمعدوم؛ كأن يقول :أجزت لمن سيولد لفالن.
أو اإلجازة بشرط مشيئة الغير؛ فيقول مثالً :أجزت لك أن تروي عني األحاديث إن رضي عبد اهلل.
َّحرزات من أهل الحديث
سلسلة اإلسناد خصيصة جعلها اهلل ُس ْب َحانَ ُه َو َتعالى لهذه األمة ،وكل هذه الت ُّ
حتى تبقى هذه السلسلة ُمصانة.

ٍ
ِ
الم ْجه ِ
جماعة
وحكا ُه عن
المرا ُد من ُه-
الخطيبَ ،
ُ
الرواي َة َ
ول ،ما لم َي َت َب َّي ِن ُ
بجمي ِع ذلك -سوى َ
وقد َج َّوز ِّ
ِ
بكر بن َأبي داود ،وأبو ِ
ِ
ِ
عبد اهللِ ب ُن َمنْدَ ه،
مشايخ ِه،
مِن
للمعدو ِم من ال ُقدماء َأبو ِ ُ
واستعم َل اإلجاز َة َ
َ
ِ
منهمَ ،أيضًاَ ،أبو ِ
بعض
َثير َج َم َع ُه ْم ُ
بكر ُ
واس َت ْع َم َل المع َّلق َة ُ
وروى باإلجازة العا َّمة َج ْم ٌع ك ٌ
بن َأبي َخ ْي َث َمةَ ،

الح ّفاظ يف كتَاب ،ور َّتبهم على حروف المعجم لكثرهتم.
ُ

ألن ِ
غير َم ْرضي؛ َّ
وكل ذلك ،كما َ
ُّ
صحتِها
اإلجاز َة
الم َع َّينَ َة ُم ْخ َت َل ٌ
ف يف َّ
َّ
ابن َّ
قال ُ
الخاص َة ُ
توس ٌع ُ
الصالحِ ُّ :
ٍّ
اختِالفًا قويًا عندَ ال ُق ِ
استقر على ا ْع ِ
المتأ ِّخري َنِ ،
َ
فهي َ
دماء ،وإِ ْ
دون السماع
ها
تبار
العمل
كان
ن
عندَ
ّ
َّ
َ
ملة ،خير مِن إِ ِ
االسرتسال المذكور! فإِنَّها َتزداد َضعفًا ،لكنَّها ،يف الج ِ
باال ِّت ِ
يراد
فكيف إِذا َح َصل فيها
فاق،
َ
ُ
ُ
ٌ
ُ
ُ َ
ِ
علم.
َ
واهلل تعالى َأ ُ
الحديث ُم ْع َضالًُ .
............................................................................................

ِ
ب وجيه وله وجه حق.
وتع ُّقب ابن الصالح َرحمه اهلل تع ُّق ٌ
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المعينة مختلف فيها فما بالك بمثل هذه اإلجازات العامة .الى آخر كالمه
فاذا كانت اإلجازة الخاصة ُ
َر ِحمه اهلل فقد أجاد وأفاد.
ِ
األداء.
الكالم يف َأقسا ِم ِص َي ِغ
وإلى ُهنا ا ْنتَهى
ُ
الرواةُ:
ثم ُّ
َّ
............................................................................................

فسيذكر اآلن مسائل تتعلق بالرواة.
و ُأ ْولى تلك المسائل قال:
اتفقت َأسماؤهم و َأسماء آبائِ ِهم َف ِ
اص ُه ْم ،سوا ٌء ا َّت َف َق يف ذلك اثنان منهم أو
صاعد ًا،
 -1إِ ِن
ْ
ْ
واختلفت َأ ْش َخ ُ
ْ
ْ ُ
ِ
فصاعد ًا يف ُ ِ
ِ
أكثر ،وكذلك إذا اتفق ا ْث ِ
َّوع الذي ُي ُ
المت َِّف ُق وا ْل ُم ْفت َِر ُق.
نان
فهو الن ُ
الكنية والنِّسبة؛ ُ
قال ل ُهُ :
............................................................................................

المت َِّف ُق وا ْل ُم ْفت َِر ُق» ؛ فهو متفق من جهة االسماء ،ومفرتق من جهة
فهذا هو النوع الذي يقال لهُ « :
األشخاص.
راو مع اسم ٍ
فقد يتفق اسم ٍ
راو آخر وكذلك اسم أبيه ،فيكون األول مثالً :ابراهيم بن يزيد ،والثاين اسمه
إبراهيم بن يزيد ،وقد يكون االتفاق بالكنية والنسبة ،كـ أبي عمران الجوين ،فهناك أكثر من ٍ
راو هبذا
ِ
المت َِّف ُق وا ْل ُم ْفت َِر ُق» ،وقال يف
االسم ،والخطيب البغدادي َرحمه اهلل صنَّف يف ذلك كتابًا عظيمًا سماهُ « :
ُمقدِّ مته :فإين ذاكر يف كتابي هذا نوعا من علم الحديث قد يقع اإلشكال يف مثله على من لم ترتفع يف العلم
رتبته ولم تعل يف تدبيره طبقته وهو بيان أسماء وأنساب وردت يف الحديث متفقة متماثلة وإذا اعتربت
وجدت مفرتقة متباينة فلم يؤمن وقوع اإلشكال فيها ولو يف بعضها الشتباهها وتضاهيها وقد وهم غير
واحد من حملة العلم المعروفين بحسن الحفظ والفهم يف شيء من هذا النوع الذي ذكرناه.
ففي هذا النوع صعوبة من جهة تمييز الرواة ،ومعرفة هل فالن من فالن ،فقد يكون األول إمام ثقة،
واآلخر ضعيف أو مرتوك ،فتصحح الحديث المروي من طريق الضعيف أو المرتوك لظنك َأ َّن ُه ذاك الثقة
الحافظ.
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قال العراقي يف ألفيته:
ـــــم ا ْل ُمت َِّف ُق ا ْل ُم ْفت َِر ُق َ ...ما َل ْف ُظـــ ُه َو َخ ُّطــ ُه ُمت َِّف ُق
َو َل ُه ُ
ِِ ِ
ِ
أح َمدَ ا ْل َخ ِل ْي ِل ِست َِّة
ــــن ُم َس َّم َيا ُت ُه لعدَّ ة  ...ن َْح َو ا ْب ِن ْ
َلك ْ
َو َأ ْح َمدُ ْب ُن َج ْع َف ٍر َو َجدُّ ُه َ ...ح ْمدَ ُ
ــــم َأ ْر َب َع ٌة َت ُعدُّ ُه
ان ُه ْ

ِ ِ
ِ
ِ
ــن َب ْغدَ انَا.
الج ْوينْ َأ ُب ْو ع ْمرانَا  ...ا ْثنَان واآلخ ُر م ْ
َو َل ُه ُم َ
الى غير ذلك من األمثلة التي ذكرها يف ألفيته َر ِحمه اهلل.
َّف ِ
الشخصان َش ْخصًا ِ
ِ
فيه َ
طيب كتابًا حافِالً ،وقد
وفائد ُة معر َفتِه :خشي ُة َأ ْن ُي َظ َّن
واحد ًا ،وقد َصن َ
الخ ُ

وزدت عليه شيئًا كثير ًا.
َل َّخصتُه
ُ
............................................................................................

ففائدة معرفته؛ خشية أن يظن الشخصان شخصًا واحد ًا ،وكتاب الخطيب هو الكتاب الذي أشرنا إليه،
أ َّما تلخيص الحافظ ابن حجر لهذا الكتاب فقد قال السخاوي رحمه اهلل يف «فتح المغيث بشرح ألفية
ِ
ِ
ِ
الحديث» معلقًا على كالم الحافظ ابن حجر هذا :صن َ ِ ِ
يسا َش َر َع َش ْي ُخنَا فِي
َّف فيه ا ْل َخط ُ
َ
يب كتَابًا نَف ً
ِ ِ ِ
َب مِنْ ُه َح ْس َب َما َو َق ْف ُت َع َل ْي ِه َي ِس ًيرا َم َع َق ْول ِ ِه فِي َش ْرحِ الن ُّْخ َب ِة :إِ َّن ُه َل َّخ َص ُه َو َزا َد َع َل ْي ِه َأ ْش َيا َء كَثِ َيرةَ،
َت ْلخيصه َف َكت َ
و َقدْ َشر ْع ُت فِي َت ْك ِم َلتِ ِه مع استِدْ ر ِ
اك َأ ْش َيا َء َفا َت ْت ُه.
َ
َ َ ْ َ
َ
فلعل السخاوي َر ِحمه اهلل قد وقف على قطعة منه فقط والعلم عند اهلل.
ِ
الواحدُ اثنَ ْي ِن ،وهذا ُيخشى من ُه
بالم ْه َملِ؛ أل َّن ُه ُيخشى من ُه َأن ُي َظ َّن
كس ما تقدَّ َم مِن النَّو ِع
وهذا َع ُ
المسمى ُ
َّ
ِ
االثنان واحد ًا.
َأ ْن ُي َظ َّن
............................................................................................

المهمل؛ يقول مثالً؛ عن محمد ،فأنت ال تدري من هو محمد المقصود هنا ،ف ُيخشى أن يظن الواحد
يف ُ
اثنين.
أ َّما يف هذا النوع الذي معنا ف ُيخشى أن يظن االثنان واحد ًا.
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-2وإِ ِن ا َّت َف َق ِ
ت األَ ْسما ُء َخ ّطًا ْ
واخ َت َل َف ْت ُن ْطقًا سوا ٌء كان مرجع االختالف النَّ ْقط أم َّ
ف
فهو ا ْل ُم ْؤ َت ِل ُ
الش ْكل ُ
ف.
وا ْل ُم ْختَلِ ُ

............................................................................................

ف».
ف وا ْل ُم ْختَلِ ُ
فهذا النوع هو« :ا ْل ُم ْؤ َتلِ ُ

ويف هذا النوع تتفق األسماء خ َّطًا فهي ُتكتب بنفس الرسم ،لكنها تختلف يف النُّطق ،سواء كان مرجع
االختالف النقط أو الشكل وسيأيت الكالم يف أنواعه وقد فصل بعض أهل الحديث يف ذلك فجعلها
أنواعًا ِعدَّ ة.
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ووج َه ُه
يقع يف األسماءَّ .
ديني :أشدُّ التَّصحيف ما ُ
علي ُ
مهمات هذا ِّ
بن َ
ومعر َفتُه من َّ
الم ِّ
الفن حتَّى قال ُّ
َّف ِ
ِ
القياس ،وال َق ْبله شي ٌء َيدُ ُّل
بعضهم بأنه شيء ال َيدْ خله
عليه ،وال َب ْعدَ ُه ،وقد َصن َ
فيه َأبو َأحمدَ
ُ
ُ
َّصحيف له ،ثم َأفرده بال َّت ْأ ِ
ِ
ِ
الغني بن سعيد َف َجمع فيه
كتاب الت
العسكري ،لكنَّه ،أضافه إلى
ليف عبدُ
َّ َ َ ُ
ُّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ُ
وج َمع
شيخ ُه الدَّ
ارقطني يف ذلك كتابًا حافالً
كتابين :كتاب يف ُم ْش َت َبه األسماء ،وكتاب يف ُم ْش َت َبه النِّسبةَ ،
ُّ
ثم َج َمع َ
طيب َذيالً.
الخ ُ

كتاب آخر جمع ِ
اإل ِ
بن ماكُوال يف كتابِه " ِ
ٍ
فيه
واستَدْ َر َك علي ِهم يف
ثم َج َمع
الجميع َأبو ن َْص ِر ُ
َ
َ َ َ
كمال"ْ ،
َّ
كل محدِّ ٍ
وهو عمدُ ة ِّ
ث بعدَ ه.
َأوها َم ُه ْم و َب َّينها ،وكتا ُبه مِ ْن أجم ِع ما ُج ِم َع يف ذلكُ ،
مجلد َض ْخ ٍم ،ثم َذيل ِ
ٍ
وقد استَدْ ر َك ِ
عليه َأبو ٍ
بن َسليم
عليه
بن نقط َة ما فا َته ،أو َتجدَّ د بعدَ ه يف
منصور ُ
بكر ُ
َّ ّ
ُ
َ
مجلد لط ٍ
ٍ
يف ،وكذلكَ ،
الس ِ
الذهبي يف َ
مختصر ًا
ذلك كِتابًا
ع
م
وج
ِّ،
ين
ابو
الص
بن
حامد
بو
أ
ين -يف
َ
َ
َّ
َ
بفتحِ َُّّ
ط بال َق َل ِم؛ َف َك ُثر ِ
الضب ِ
ِ
َّصحيف ا ْل ُم َبايِ ُن لموضو ِع الكِ ِ
تاب.
فيه ال َغ َل ُط والت
ُ
ِجدّ ًا اعت ََمدَ فيه على َّ ْ
َ
وقد َي َّسر اهلل تعالى بتوضيحه يف كتاب َس َّميتُه "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه" ،وهو مجلدٌ واحدٌ ؛ فضبطتُه
ف ِ
ِ
ِ
ِ
عليه ،وهللِ الحمدُ على
المر ِض َّية،
مما َأ ْه َم َل ُهَ ،أو َل ْم َي ِق ْ
ُ
ُ
وزدت عليه شيئًا كثير ًا َّ
بالحروف على ال َّطريقة ْ

ذلك.
............................................................................................

والمختلف» ،وكتاب ابن ماكوال« :اإلكمال يف رفع االرتياب عن المؤتلف
كتاب الدارقطني« :المؤتلف ُ
كتاب عظيم يف هذا الباب ،وهو أشهر كُتبه َر ِحمه اهلل.
والمختلف يف األسماء والكنى واألنساب» وهو
ٌ
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كتاب ابن نقطة« :الذيل على اإلكمال» وكتاب منصور بن سليم« :الذيل على التَّذييل»
ِ
ِ
لمصنفات
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلم ،وكتب فيه ا ُ
والحافظ ابن حجر َرحمه اهلل ،خدم حديث رسول اهلل َص َّلى ُ
الكثيرة.
كمحم ِد ِ
بن َعقيل -
 -3وإن اتفقت األسماءَ :خ ّطًا و ُن ْطقًا ،واختلف اآلباء ُن ْطقًا ،مع اختالفهما َخ ّطًا:
َّ
العين -ومحم ِد بن ُع َقيل -بضمها :-األول نيسابوري ،والثاين فِ
ِ
ِ
يابي ،وهما مشهوران وطبقت ُُهما
ر
بفتح
ٌّ
ْ
ْ
َّ
ّ
متقاربة.
............................................................................................

فهما متفقان خطًا ونطقًا يف االسم األول؛ محمد و محمد ،أ َّما يف اسم األب فهما متفقان خطًا
ومختلفان نُطقا؛ األول بفتح العين ،والثاين بضمها.
بن الن ِ
كش َر ْيح ِ
أو بالعكسْ :
َّفق اآلبا ُءَ :خ ّطًا ونُ ْطقًاُ :
ُّعمان،
كأن تختلف األسماءُ :ن ْطقًا ،و َت ْأ َتلِف َخ ّطًا ،وتت َ
ِ
والحاء الم ِ
ِ
ِ
بالش ِ
وس َر ْيج ِ
األو ُل ِّ
تابعي يروي عن علي رضي اهلل عن ُه،
وهو
هملة
عجمة
الم
بن النُّعمانَّ ،
ُ
ين ُ
ُ
ٌّ
وهو مِن ُشيوخِ ال ُب َخ ِ
بالس ِ
ِ
َّوع ا َّلذي ُي ُ
المتشابِ ُه.
هم َل ِة
والجيم ُ
فهو الن ُ
ار ّي؛ ُ
قال ل ُهُ :
الم َ
ين ُ
وال َّثاين ِّ
............................................................................................

فهنا العكس فأسماء اآلباء متفقة خطًا ونطقًا ،أ َّما اسماء الرواة فهي مؤتلفة خطًا ومختلفة نُطقًا
ُ
َّف ِ
ِ
ِ
ِ
إن َو َق َع ذلك اال ِّت َف ُ
وكَذا ْ
فيه َ
طيب كتابًا
األب،
واسم
االسم
اق يف
واالختالف يف النِّس َب ِة ،وقد َصن َ
ُ
الخ ُ
ِ
جليالً سماه " َتلخيص المتشابه" ثم ذيل ِ
عليه َأيضًا بما فاته َأ َّو ً
الفائدة.
كثير
ال ُ
َ
َ َّ ُ
َ
ّ
وهو ُ
............................................................................................

فيحصل االتفاق يف اسم الراوي واسم أبيه مع راو آخر باسمه واسم أبيه ولكن االختالف يكون يف
النِّسبة.
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ِ
ويتَرك ِ
ِ
ِ
ِ
ْواع :مِنهاَ :أ ْن َي ْحصل اال ِّت ُ
األب ،مثالً ،إ َّ
ال يف
واسم
االسم
فاق أو االشتِبا ُه يف
َّب منْ ُه وم َّما َق ْب َل ُه َأن ٌ
َ َ ُ
حرف َأو حر َفي ِن ،فأكثر ،مِن َأ ِ
ٍ
وهو على قسمين:
حد ِهما ،أو مِ ُنهماُ .
َْ ْ
َ
غيير ،مع َأ َّن عدَ د الح ِ
َ
يكون ْ
روف ثابت ٌة يف الجهتين.
أ -إما بأن
االختِ ُ
َ ُ
الف بال َّت ِ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
بعض.
األسماء عن
بعض
نقصان
ب -أو يكون االختالف بالتغيير مع
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
منهم ال َع َوقِ ّي -
هم َل ِة
ونونين بين َُهما َأل ِ ٌ
فُ -
وه ْم جماع ٌةُ ،
الم َ
َفمن َأمث َلة األول :محمد بن سنان -بكسر ُ
ِ
يخ ال ُب َخ ِ
القاف -ش ُ
بن َس َّيار -ب ِ
فتح المهملة وتشديد الياء التحتانية
ار ّي،
بفتح العين والواو ثم
ومحمدُ ُ
َّ
مر ِ
وه ْم أيضًا جماعةٌ ،منهم :اليماين ُ
بن يون َُس.
وبعد األلف راءُ -
شيخ ُع َ
............................................................................................

فاألول :محمد بن سنان ،والثاين :محمد بن سيار؛ ومع عدم اعتبار النقط والتشكيل فاالختالف حصل يف
اسم األب فاألول اسم أبيه سنان آخره نون ،والثاين اسم أبيه سيار آخره راء ،وعدد الحروف ثابتة لم
يحصل نقص وال زيادة.
ومنها :محمدُ بن حنَين -بضم المهم َل ِ
ونونين األولى مفتوح ٌة بينَهما يا ٌء تحتان َّي ٌة -تابعي َيروي عن ِ
ِ
ابن
ة
َّ ُ ُ
ُ َ
ٌّ
ِ
ع َّب ٍ
بن ُج َب ْير -بالجيم بعدها موحدة وآخره راء -وهو محمد بن ُج َب ْير من ُم ْط ِعم،
وغيره،
اس
ومحمدُ ُ
َّ
مشهورَ ،أيضًا.
تابعي
ٌ
ٌّ
............................................................................................

فاألول :محمد بن حنين ،والثاين :محمد بن جبير؛ ومع عدم اعتبار النقط أيضًا فاالختالف هنا يف اسم
األب أيضًا األول حنين آخره نون ،والثاين جبير آخره راء.
واص ٍل -بال َّط ِ
ف بن ِ
ومِن ذلك :معرف بن ِ
ِ
اء َ
العينٌ -
آخر يروي عن ُه
بدل
واص ٍل كوفِ ٌّي
مشهور ،و ُم َط ِّر ُ ُ
ُ
شيخ ُ
ٌ
ُ َ ِّ
َأبو ُحذي َف َة الن َّْه ِدي.
............................................................................................

األول :معرف بن واصل ،والثاين :مطرف بن واصل؛ فاسم األب مؤتلف خطًا ونُطقًا وإنما حصل
االختالف يف االسم األول ،فاألول اسمه معرف ،اوسطه عين ،والثاين مطرف اوسطه طاء.
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الح ِ
سين ،مث ُل ُه ،لكِ ْنَ ،
بدل
بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد ،وآخرون ،و َأ ْح َيدُ ب ُن ُ
ومن ُهَ ،أيضًاَ :أحمدُ ُ
ِ
الميم يا ٌء تحتان َّيةٌ ،وهو ٌ
بخاري يروي عن ُه عبد اهلل بن محمد البِي َكن ِْدي.
شيخ
ٌّ
............................................................................................

وهذا كالمثال السابق ،ويف جميع األمثلة التي مرت أعاله لم تقع زيادة وال نقصان يف عدد الحروف.
و هذا قد يحصل االشتباه وااللتباس فيه خصوصًا يف المخطوطات المكتوبة بال نقط أو تشكيل ،أو ذهب
كثير من نقطها ،وأيضًا على من يقرأ المكتوب بخط اليد.
ِ
شيخ ل ُع َب ْي ِد اهللِ ِ
وج ْع َف ُر ب ُن َم ْي َس َر َة ٌ
بن َم ْي َس َرةٌَ ،
بن
شيخ مشهور من طبقة مالكَ ،
ص ُ
ومن ذلكَ ،أيضًا :ح ْف ُ
ِ
الم ْه َم َل ِة بعدَ ها فا ٌء
موسى الكويف ،األول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة ،والثاين بالجيم والعين ُ
ثم را ٌء.
َّ
وهم جماعةٌ:
ومِن َأمث َل ِة الثاين :عبد اهلل بن زيدُ ،
منهم يف الص ِ
حابة:
َّ
ُ
ِ
ِ
واسم جدِّ ِه عبدُ ر ِّب ِه.
األذان،
ب
 صاح ُُ
حديث الو ِ
ضوء ،واسم جده عاصم .وهما َأنصاري ِ
ِ
 ِان.
وراوي
ُ
َّ
ُ
ِ
بزيادة ٍ
ِ
اسم ِ
ياء يف َأ َّو ِل ِ
وهم أيضًا َجماعةٌ:
بن َيزيدَ ،
األب َّ
اي مكسورةٌُ ،
والز ُ
وعبدُ اهلل ُ
منهم يف الص ِ
حابة:
َّ
ُ
 َالخ ْط ِمي ُي ْكنَى أبا موسى وحديثه يف الصحيحين.
ِ
ِ
نظر.
زع َم ُ
 والقارئ ،له ذك ٌْر يف حديث عائشة .وقد َبعضهم َأنَّه الخ ْطم ُّي .وفيه ٌ
وتشديد ِ
ِ
ومنها :عبد اهلل بن يحيى ،وهم جماعةٌ ،وعبد اهللِ بن نُجي -بضم الن ِ
ِ
ُّون وفتحِ
الياء -تابع ٌّي
الجيم
ِّ
ُ َ ّ
ٌ ِ
علي.
معروف َي ْروي عن ٍّ

............................................................................................

فهذه أمثلة على النوع الثاين الذي ذكره أعاله ،فتالحظ هنا تغير بعض الحروف وعدم التساوي يف عدد
حروف االسماء المشتبهة ،فهناك زيادة أحيانًا ،وهناك نقص أحيانًا.
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لكن ،يحصل االختالف أو االشتباه بالتقديم وال َّت ْأ ِ
ُ
التفاق يف َ
خير :إِ َّما يف
َ -4أ ْو َي ْح ُص ُل ا
الخ ِّط والنُّ ْط ِقْ ،
بعض حروفِ ِه بالن ِ
ِ
ذلكَ ،
ِ
االسمين ُجملةًَ ،أو ن َْح َو َ
ِّسبة إِلى ما
الواح ِد يف
االسم
والتأخير يف
التقديم
كأ ْن ي َق َع
ِ ُ
َ
ُ
ُ
يشتَبِ ُه ِبه.
وهو ِ
ُ
ظاه ٌر ،ومن ُه عبدُ اهلل
بن
األسو ِد ُ
َ
بن يزيدَ  ،ويزيدُ ُ
األو ِل :األسو ُد ُ
مثال َّ
ابن يزيد ويزيد بن عبد اهلل.
ِ
ُ
َ
واآلخ ُر مجهول.
بالقوي،
ليس
ين
األو ُل مدَ ُّ
ِّ
مشهور َ
بن َيسارَّ ،
وب ُ
بن َس ّيار ،و َأ ُّي ُ
وب ُ
ومثال ال َّثانيَ :أ ُّي ُ
ٌ
............................................................................................

فهذا النوع هو« :المتشابه والمقلوب».
فقد يخطئ الراوي فيقلب االسم فبدل من قوله :األسود بن يزيد ،يقول :يزيد بن األسود ،فقلبه.
وقد يخطئ فيقدم أو يؤخر بعض حروف االسم الواحد كما يف المثال :ايوب بن سيار ،فبدل من قوله:
سيار ،قال :يسار ،فقدم الياء على السين.
ويف هذه األمور ينبغي على طالب العلم أن ال يعجل ،خصوصًا يف باب تخريج األحاديث ،والكالم على
علل األحاديث ،وتخطئة الرواة ،أو تصويبهم ،ألنه قد يرتتب على ذلك أمور خطيرة جد ًا بسبب الجرأة
أو العجلة.
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خاتِ َم ٌة
ِ
طبقات الرواة.
ومِن المهم عند المحدثين معرف ُة
هين .وإِ ُ
وفائدته :األ ْم ُن مِن َت ُ
مكان اال ِّطال ِع على تبيين المد ِّلسين.
المشتَبِ َ
داخ ِل ُ
قيقة الم ِ
والوقوف على ح ِ
راد مِن ال َعنْ َعن َِة.
ُ
َ
ُ
ِ
ٍ
ِ ِ
ولقاء المشايخِ .
الس ِّن
اصطالح ِهم :عبار ٌة ْ
وال َّط َب َق ُة يف ْ
عن جماعة ْاشتَركوا يف ِّ
ٍ
ِ
بارينَ ،
َس ِ
باعتِ ِ
كأن ِ
ُ
ُ
يكون َّ
ثبوت
حيث
مالك رض َي اهلل عنه ،فإنه من
بن
خص
وقد
ُ
الواحدُ مِن ط َب َق َت ْي ِن ْ
الش ُ
ٍ
ِ
ِ
صحبتِ ِه للنبي ص َّلى اهلل ِ
العشرة ،مثالً ،ومِن ُ ِ
طبقة بعدَ ُهم،
الس ِّن ُي َعدُّ يف
طبقة
عليه وس َّل َم ُي َعدُّ يف
حيث ص َغ ُر ِّ
ُ
ِّ
بار الصحب ِة جع َل الجميع طبق ًة ِ
حابة ْ ِ
فمن َن َظر إِلى الص ِ
وغيره ،و َم ْن َن َظ َر
واحدَ ةً ،كما َصن ََع اب ُن ِح ّبان،
َ
باعت ِ ُّ َ َ َ
َّ
ُ
َ ْ َ
ٍ
ِ
باعتبار ٍ ٍ
ِ
شهود الم ِ
كالس ْب ِق إِلى ِ
ِ
طبقات ،وإِلى ذلك
الفاض َل ِة ،ج َعلهم
شاه ِد
اإلسالمَِ ،أو
إِلي ِهم
َ
قدر زائدَّ ،
عبد اهللِ محمدُ بن ٍ
بقات َأبو ِ
صاحب ال َّط ِ
ِ
أجمع ما ُج ِم َع يف ذلك.
غدادي ،وكتا ُبه
سعد ال َب
َجنَح
ُ
ُّ
َّ ُ
ُ
ِ
ِ
وكذلك من جاء بعدَ الص ِ
ِ
ِ
َ
الصحابة؛ فقد ج َعل
بعض
األخذ عن
باعتبار
َّابعونَ :من َن َظ َر إِلي ِهم
وهم الت
حابةُ ،
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ابن حبان ،أيضًا ،و َمن نَظر إِلي ِهم
محمدُ
الجميع طبق ًة واحدَ ةً ،كما َصن ََع ُ
َ
قسمهم ،كما ف َع َل َّ
باعتبار ال ِّلقاء َّ

ٍ
وج ٌه.
منهما ْ
بن سعد ،ولك ٍل ُ
ُ

............................................................................................

المصنِّف َر ِحمه اهلل يف خاتمة هذا الكتاب الماتع النافع العظيم ،وذكر مسائل تتعلق بطبقات الرواة،
شرع ُ
وكذلك ما يتعلق بالتمييز بينهم ،وإن كان قد سبقت معنا اإلشارة إليه ،ومسائل تتعلق بالجرح والتعديل،

ستمر معنا إن شاء اهلل.
الطبقة يف اللغة :جماعة من النَّاس اشرتكوا يف الحياة يف زمن من األزمان.
ِ
ٍ
ولقاء المشايخِ .
الس ِّن
عرفها هنا باالصطالح فقال :عبار ٌة ْ
عن جماعة ْاشتَركوا يف ِّ
َّ
وهذا األصل يف تعريف الطبقة اصطالحًا.
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وفائدة معرفة الطبقات :أن تعرف اذا كان هذا الراوي يف طبقة الصحابة ،ووافقه ٍ
راو آخر يف االسم فتنظر
الى الطبقة وتعرف َأ َّن ُه ٍ
راو آخر ،فمثالً ال يمكن أن يكون الراوي يف طبقة الصحابة ويروي عنه البخاري،
بل وحتى شيخ البخاري.
فالمدلس معلوم َأ َّن ُه ُيسقط بعض رجال اإلسناد بإيهام السامع َأ َّن ُه قد سمع من شيخ
وكذلك يف التدليس؛ ُ
من أسقطه.
وتقف على حقيقة المراد من العنعنة؛ ألن العنعنة لها صور ،فقد يكون المراد بالعنعنة التدليس ،وقد
يكون اإلرسال ،وقد يكون المراد منها اإلخبار بالسماع ،وأمور ُأخر كاإلعضال وغير ذلك من المسائل
التي مرت معنا.
وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين؛ أي اذا نظر له باعتبار السن جعلته من طبقة ،واذا
نظرت إليه باعتبار المشايخ ولقائهم جعلته يف طبقة ُأ ْخرى.
ِ
اهلل َعنْ ُه ليس من كبار الصحابة بل هو من صغارهم ،واذا نظرت إليه باعتبار السماع من
فأنس َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم فهو يف طبقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة
المشايخ ولقائهم فقد لقي النبي َص َّلى ُ
ِ
اهلل َعن ُْهم أجمعين.
والزبير وعبد َّ
الر ْح َمن وغيرهم َرضي ُ
ِ
اهلل َعنْ ُه فهم طبقة ،وباعتبار
وكذلك التابعين فباعتبار سماعهم ولقائهم واخذهم عن الصحابة َرضي ُ
السن وأن بعضهم أخذ عن كبار الصحابة وبعضهم أخذ عن صغار الصحابة يكون التابعي الكبير يف
طبقة ،والتابعي الصغير يف طبقة ،رحم اهلل الجميع.
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ومِن المهم ،أيضًا ،معرفة مواليدهم ،ووفياهتم.
ألن بمعرفتِها يحصل األمن مِن دعوى المدِّ عي لِلِ ِ
قاء ِ
َّ
بعض ِهم ،وهو يف نفس األمر ليس كذلك.
ْ ُ ْ َ
َ ْ
ِ
األمن مِن تداخل االسمين إذا ا َّتفقا ،لكن ،افرتقا
همَ ،أيضًا ،معرف ُة ُب ْلداهنم و َأوطانِهم ،وفائد ُت ُه
ُ
الم ِّ
َومن ُ
بالنسب.
............................................................................................

فمعرفة تراجم الرواة ومن ذلك تاريخ الميالد ،وتاريخ الوفاة تعرف الذين التقوا من الرواة ومن لم
يلتقوا ،فقد يدعي رجل من طبقة أتباع التابعين َأ َّن ُه سمع صحابي فمثل هذا ال يقبل ،وكذلك معرفة
البلدان ،واألوطان تفيد يف التمييز يف حال تداخل األسماء كما مر معنا يف المؤتلف والمختلف ،والمتفق
والمفرتق ،والمتشابه.
ِ
ِ
وجهالةً؛ َّ
ف عدال ُت ُه ،أو
عر َ
الر َ
الم ِه ِّمَ ،أيضًا ،معرف ُة َأ ْحوال ِه ْمَ :ت ْعديالً و َت ْجريحًاَ ،
اوي إِ َّما َأ ْن ُت َ
ألن َّ
ومن ُ
يعر َ ِ
عرف فيه شي ٌء مِن ذلك.
ف ف ْس ُق ُهْ ،أو ال ُي َ
ُ َ
............................................................................................

التعديل يف اللغة :الت َّْسوية.
التعديل يف االصطالح :وصف الراوي يف عدالته أو ضبطه فيما يقتضي قبول روايته.
رح،
َّأثير باللسان يف المعاين واألعراض ،فيقالَ ،ج ٌ
و ُيقابله الجرح ،وهو يف اللغة؛ الجرح ،بفتح الجيم؛ الت ُ
وجرح ،وقيل يف اللغة هما س َّيان ،وقيل :بالفتح هو التَّأثير باللسان ،وبالضم هو التَّأثير يف البدن بالسالح
ُ
ونحوه.
الجرح يف االصطالح :وصف الراوي يف عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها.
ومسائل الجرح والتعديل هي من مسائل األصول التي جاءت هبا الشريعة االسالمية ،حفظًا لشريعة
االسالم ،وحفظًا لهذا الدين من عبث العابثين ،وحتى ال يتكلم فيه من ليس بأه ٍل للكالم بالباطل،
وليتكم فيه من كان أهالً للكالم بالحق ،ف ُيب َّين الحق ،و ُيب َّين الباطل ،و ُيب َّين كذلك صاحب الحق وصاحب
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم يف مواضع ُك ُثر َّ
اهلل
حذر من الدجال ،وكما جاء عن عائشة َرضي ُ
الباطل ،والنبي َص َّلى ُ
ِ ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق َال« :ائ َْذنُوا َل ُه ،بِ ْئ َس َأ ُخو ال َع ِش َير ِةَ ،أ ِو ا ْب ُن
َعنْهاْ :
است َْأ َذ َن َر ُج ٌل َع َلى َر ُسول اهلل َص َّلى ُ
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الكالَ َمُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ال َن َل ُه َ
ال َع ِش َير ِة» َف َل َّما َد َخ َل َأ َ
ول اهللُِ ،ق ْل َت ا َّل ِذي ُق ْل َتُ ،ث َّم َأ َلن َْت َل ُه ال َكالَ َم؟ َق َالَ « :أ ْي
َعائِ َشةُ ،إِ َّن َش َّر الن ِ
َّاس ،ا ِّت َقا َء ُف ْح ِش ِه »( ) 1وكذلك َّ
حذر من ذي الخويصرة
َّاسَ ،أ ْو َو َد َع ُه الن ُ
َّاس َم ْن َت َر َك ُه الن ُ
ون مِ َن الدِّ ِ
التميمي ،فقالَ « :ي ْخ ُر ُج مِ ْن ِض ْئ ِض ِئ َه َذا َق ْو ٌم َي ْم ُر ُق َ
ين »(.) 2
وقال اهلل سبحانَه و َتعالى{ :يا َأيها ا َّل ِذين آمنُوا إِن جاءكُم َف ِ
اس ٌق بِنَ َبإٍ َف َتبَ َّينُوا َأن ُت ِصي ُبوا َق ْو ًما بِ َج َها َل ٍة
َ ُّ َ
ُ ْ َ ُ َ
َ َ ْ
َ َ

ِِ
ين }( ) 3وهذا أصل ،فعلى اإلنسان أن ينظر يف حال ناقل الخرب هل هو فاسق
َفت ُْصبِ ُحوا َع َلى َما َف َع ْلت ُْم نَادم َ
أم هو عدل ،الى غير ذلك من األدلة الكثيرة كـ «يح ِم ُل َه َذا ا ْل ِع ْلم مِن ك ُِّل َخ ْل ٍ
ف عُدُ و ُل ُه َ ,ينْ ُف َ
يف
ون َعنْ ُه َت ْح ِر َ
َ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
() 4
ين »
ين َ ,و َت ْأ ِو َيل ا ْل َجاهلِ َ
ين َ ,وانْت َح َال ا ْل ُم ْبطلِ َ
ا ْل َغال َ
ِ ِ
ِ
ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلمَ « :ت ْس َم ُع َ
اهلل َع َل ْي ِه
ون َو ُي ْس َم ُع من ُْك ْم َو ُي ْس َم ُع م َّم ْن َسم َع منْ ُك ْم» وقوله َص َّلى ُ
وقوله َص َّلى ُ
َو َس َّلمَ « :ف ُر َّب ُم َب َّل ٍغ َأ ْو َعى مِ ْن َسامِ ٍع »( ) 5ونصوص كثيرة دلت على هذا المعنى.
الراوي ال يخلو من ثالثة أحوال:
إ َّما أن يحصل له التعديل.
أو يحصل له التَّجريح.
أو يكون حال الراوي مجهو ً
ال ال تعرف فيه جرحًا وال تعديالً.
فالن ثقة»؛ أي « ٌ
وقد ُيع َّبر بالعدالة كذلك بلفظ التوثيق ،فإذا قالواٌ « :
عدل».

( - )1أخرجه :البخاري (.)6054
( - )2أخرجه :البخاري (.)4667
( - )3الحجرات.»6« :
( - )4رواه :البيهقي يف« :ال ُكربى» ( ،)20911والطرباين يف« :مسند الشاميين» ( ،)599وانظر« :البدع البن وضاح»
( ،)25/1و «مسند البزار» ( ،)9423و «الشريعة لآلجري» ( )268/1و «شرح مشكل اآلثار» ( ،)3884و «شرف
أصحاب الحديث للخطيب البغدادي» (.)11/1
( - )5أخرجه :البخاري (.)1741
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وكذلك مما ُين َّبه عليه؛ أن الجامع ألسباب جرح الراوي هو ما مر معنا يف شروط الحديث الصحيح:
العدالة ،والضبط.
وكذلك التعديل هو راجع الى تحقق العدالة والضبط يف الراوي.
تعمد الراوي اسقاط المجروحين من رواية اإلسناد داخالً ضمن مخالفة العدالة
السنَّة ُّ
وجعل أهل ُّ
والضبط ،كما هو الحال يف التدليس ويف كثرة اإلرسال.
ِ
الج ْرحِ والتَّعديلِ.
ومِن أهم ذلك ،بعدَ اال ِّطالعِ ،معرف ُة
مراتب َ
وح َص ْرناها يف
الشخص بما ال يس َت ْل ِز ُم َر َّد حديثِه ك ِّل ِه ،وقد َب َّينَّا
ألن َُّهم قد َي ْجرحون
أسباب ذلك فيما َمضىَ ،
َ
َ
ٍ
شرحها ُم َف َّصالً.
عشرة ،وتقدَّ م ُ
............................................................................................

نعم فما خرج عن هذه العشرة التي تقدم ذكرها فال ُيلتفت إليه.
ِ
األلفاظ الدَّ ا َّل ِة يف اصطالحهم على تلك المراتب.
والغرض ُهنا ِذك ُْر
ُ
............................................................................................

فل لجرح مراتب ،كما أن للتعديل مراتب؛ فهنالك ألفاظ تقتضي أن هذا المجروح هو يف أسوء المراتب،
وهنالك ألفاظ تقتضي َأ َّن ُه دوهنا.
المعدَّ ل هو يف أعلى مراتب التعديل ،وهنالك ألفاظ
وكذلك يف التعديل فهنالك ألفاظ تقتضي أن هذا ُ
تبين َأ َّن ُه دوهنا.

دل على المبا َل َغ ِة ِ
ف بما َّ
فيه ،وأصرح ذلك التعبير
الو ْص ُ
وللجرح مراتب :أسو ُأها َ
ُ
ِ
ِ
َبأ ْف َع َل ،كأكذب الن ِ
ونحو ذلك.
الكذب،
المنْتَهى يف الوضعِ ،أو ُركْن
ُ
َّاس ،وكذا قو ُلهم :إِليه ُ
............................................................................................

وكل وصف فيه ُمبالغة يف الجرح فهو أسوء األوصاف

ٍ
اب؛ ألنَّها وإِ ْن َ
مبالغة ،لكنها دون التي قبلها.
نوع
كان فيها ُ
دج ٌال ،أو َو ّضاع ،أو ك ََّذ ٌ
ثمَّ :
َّ
............................................................................................

ألن يف قوله« :أكذب الناس» ونحوها فكأنه يقول :ال يوجد من يضاهيه بالكذب أو الوضع.
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األلفاظ الدَّ ا َّل ِ
ِ
فالن َل ِّي ٌن ،أو َسي ُء الحفظ ،أو :فيه أدنى ٍ
الج ْرح؛ قو ُلهمٌ :
مقال.
على
ة
و َأ ْس َه ُلهاَ ،أي:
َ
ِّ
مراتب ال تخفى.
و َب ْي َن أسوأِ الجرح وأسهلِ ِه
ُ
............................................................................................

نعم فهذه مرتبة دون التي قبلها.
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ُ
بالقوي،
ليس
الحديث ،أشدُّ مِن قولهم:
منكر
ساقطَ ،أو
مرتوك ،أو
قولهم:
ٌ
ِّ
ضعيفَ ،أو َ
فاحش الغلطَ ،أو ُ
َأو ِ
فيه ٌ
مقال.
............................................................................................

والحافظ هنا يريد أن يقول لك ليس لزامًا أن تكون هبذا التسلسل وهذا الرتتيب ،لكن يريد أن يبين لك
َأ َّن ُه يجب عليك أن ُتراعي ألفاظ األئمة يف باب الجرح والتعديل ،فقد يكون اللفظ الذي يستعمله فالن
من األئمة قد يستعمله إمام آخر يف معنى آخر.
وقولهم فالن أكذب النَّاس ،ليس كقولهم فالن ضعيف ،وسبق أن تكلمنا بأن الضعيف قد يعتضد فيرتقي
الحسن ،وهنالك أمور ترتتب على هذه المراتب سواء الجرح أو التعديل.
الى ُ
المهمَ ،أيضًاِ :
معرف ُة مراتِ ِ
ب التَّعديلِ:
ومِن
ِّ
َّاسَ ،أو ِ
ِ ِ
ِ
كأوثق الن ِ
َ
أثبت
بأفعل،
التعبير
وأص َر ُح ذلك:
الو ْص ُ
المبالغة فيهْ ،
و َأ ْر َف ُعها َ
ُ
فَ ،أيضًا ،بما َد َّل على ُ
ِ
ِ
الثبت.
المنْتَهى يف
النَّاسَ ،أو إِليه ُ

ٍ
ثبتَ ،أو ٍ
ثبت ٍ
ثقة ،أو ٍ
كثقة ٍ
فات الدَّ ا َّل ِة على التعديل ،أو وصفينٍ :
بصفة مِن الص ِ
ٍ
حافظَ ،أو
ثقة
ثم ما َت َأ َّكدَ
ْ
ِّ
َّ
ٍ
ٍ
نحو ذلك.
عدل ضابط ،أو ُ
ِ
ِ
ونحو ذلك.
بالقرب من أسهل التجريح :كشيخٍ َ ،و ُي ْر َوى حديثه ،و ُي ْع َت َب ْر ِبه،
و َأ ْدناها ما َأ ْش َعر
مراتب ال َت ْخ َفى.
و َب ْي َن ذلك
ُ
............................................................................................

يثبت تعديل الراوي بأحد أمرين :األول :استفاضة العدالة؛ فيشتهر يف النَّاس أن فالنًا عد ً
ال ،كسائر األئمة
والح َّفاظ كأحمد فال يقال :من عَدَّ ل أحمد ،وكذلك مالك ،والشافعي ،والبخاري ،ومسلم ،وسفيان،
ُ
الحفاظ.
وشعبة ،والثوري ،ونحوهم من األئمة ُ
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المعتربين.
الثاين :بتنصيص أحد العلماء ُ
جرح،
الم ِّ
للمعدِّ ل أو ُ
وال يكون العالم ُمعترب ًا يف الجرح والتعديل إال بوجود أربعة أمور ،وهي شروط ُ
وهي التي يقول فيها أهل العلم :فالن عارف بأسباب الجرح والتعديل:
األمر األول :المعرفة بأسباب الجرح والتعديل؛ فيعرف ما الذي ُيجرح به ،وما الذي ال ُيجرح به،
وكذلك التعديل.
الو َرع؛ فال ُيقبل الجرح وال التعديل من انسان قد ضعف عنده الورع ،فإن ذلك قد يحمله
األمر الثاينَ :
ٍ
جرح.
على تعديل من ليس
بم َّ
بعدل ،أو الى تجريح من ليس ُ
األمر الثالث :اليقظة :فال تكون عنده غفلة ،يف معرفة أحوال الرواة.
األمر الرابع :أن يكون عد ً
ال؛ فال ُيقبل الجرح والتعديل ممن ليس بعدل.
ِ
ِ
الفائدة ،ف َأ ُ
قول:
لتكملة
أحكام تتعلق بذلكُ ،ذكِ َر ْت ها ُهنا
وهذه
ٌ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ممارسة
بمجرد ما ظهر له ابتدا ًء ،مِن غير
عارف؛ لئال ُي َزك َِّي
عارف بأسباهبا ،ال مِن غير
ُتق َبل التزكي ُة مِن
ِ
ٍ
ٍ
شرط َأنَّها ال ُتق َبل إِ َّ
ال مِن
واختبار ،ولو كانت التزكية صادر ًة من ُم َز ٍّك واحدَ ،على َ
األص ِّح ،خالفًا ل َمن َ
ا ْثنَ ْي ِن؛ إِ ْلحاقًا لها َّ
األصحَ ،أيضًا.
بالشها َد ِة ،يف
ِّ
وال َف ْر ُق بين َُهماَ :أ َّن التزكي َة ُتن ََّز ُل منزل َة ا ْل ُح ْكم؛ فال ُيشت ََرط فيها العدد ،والشهاد ُة تقع مِن الشاهد عندَ
الحاكِ ِم؛ فا ْفتَرقا.
............................................................................................

ذكر بعض أهل العلم وأشار الى ذلك الخطيب البغدادي َر ِحمه اهلل يف« :الكفاية» أن من أهل الحديث من
اشرتط أن تكون التزكية من اثنين فصاعد ًا ،والصواب َأنَّها اذا صدرت من عالم عارف بأسباب الجرح
ٍ
عارف بأسباب الجرح
والتعديل ولو كان واحد ًا فإهنا ُتقبل هذه التزكية ،ومثل ُه الجرح اذا صدر من عالم
والتعديل كما َس َيأيت بيانه إن شاء اهلل.
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لحكم على الراوي بالتعديل
الحكم مثل الشهادة ،وال ُيشبه ا ُ
الحكم والشهادة ،فيس ُ
وذكر هنا الفرق بين ُ
الحكم فال يشرتط فيها العدد والشهادة تقع من
بشهادة الرواة على فالن عند القاضي ،فالتزكية ُتنزل منزلة ُ
الشاهد عند الحاكم.
كانت التَّزكي ُة يف الراوي مستَنِدَ ًة مِن المزكِّي إِلى ِ ِ ِ
ِ
و َل ْو َ
عن
بين ما إِذا
اجتهادهَ ،أو إِلى النَّ ْقل ْ
ْ
قيلُ :ي َف َّص ُل َ
ُ
َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
َ
غيره لكان ُمت َِّجهًا؛ فإنه ْ
الحاكم ،وإن كان
بمنزلة
يكون
حينئذ
األول ،فال ُيشرتط ال َعدَ ُد َأصالً؛ أل َّن ُه
إن كان
صل النَّق ِل ال يشرتط ِ
ألن َأ َ
الخالف .وتب ّي َن أنه ،أيضًا ،ال ُيشرتط العدد؛ َّ
فيه العد ُد؛
الثانِ َيَ ،ف َي ْج ِري فيه
ُ
ُ
فرع عنه .واهلل سبحانه وتعالى أعلم.
فكذا ما َت َّ
............................................................................................

أي التفصيل بين الذي ُيزكي بنا ًء على اجتهاده ،وبين الذي ينقل التزكية عن غيره؛ هذا له وجه ،فليست
ٍ
شخص آخر زكى هذا الراوي.
تزكية الراوي بنا ًء على االجتهاد مثل النقل عن
المزكي حكمًا فال يلزم أن يكون هنالك عدد ،فهو بمنزلة
ويف حال التزكية بنا ًء على االجتهاد كان ُ
الحاكم.
أ َّما التزكية بنا ًء على ما بلغه عن ذلك الراوي فهذا قد يجري فيه الخالف يف اشرتاط أن تكون التزكية من
اثنين أو جماعة أو تكفي من عالم بأسباب الجرح وتعديل ولو كان واحد ًا.
ِ
رح أو زكَّى بنا ًء على اجتهاده ،أو كان ذلك نقالً عن غيره؛ ف َأ َّن ُه يكفي
والصواب يف كلتا الحالتين؛ سواء َج َ
من معتربٍ ٍ
عالم بأسباب الجرح والتعديل ولو كان واحد ًا.
عدل م َتي ِّق ٍ
الج ْر ُح وال َّت ْع ُ
ديل إِ َّ
جرح َمن َأ ْف َر َط فيه؛ َف َج َر َح بما ال
ظ؛ فال ُي ْقبل
ال مِن
ُ
ٍ ُ َ
وينبغي َأ ْن ال ُي ْقبل َ
يقتضي رد حديث المحدِّ ث ،كما ال ُتقبل تزكي ُة من َأخذ بمجر ِد ال َّظ ِ
اه ِر؛ َفأطلق التزكيةَ.
َّ
َّ
َ
............................................................................................

جرحون بما ليس بجارح ،منهم شعبة بن الحجاج ،وغيره من
وكان هنالك جماعة من أهل الحديث ُي ِّ
أئمة هذا الشأن رحم اهلل الجميع ،وال يعني هذا بحال اطراح جميع أقوالهم يف مسائل الجرح ،بل ُينظر
فيها و ُيفتَّش فيها ،وبال شك عند عدم التعارض فالقول قولهم ،وعند اإلنصاف فإنه يعترب قولهم
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وهذه مسألة ُيخطئ فيها الكثير فبمجرد جرح الجارح يرد الجرح بنا ًء على أن هذا الجارح قد عرف عنه
الجرح بما ليس بجارح.
ِ
جرحون بما ليس بجارح ،فيتشددون يف
وابن حبان ،وابن حزم وغيرهم َرحمهم اهلل ،قد ُعرفوا بأهنم قد ُي ِّ
الجرح ،وهذا التعنت يف الجرح كذلك ال يؤخذ كله ،وال ُي َّطرح كله ،بل كلن له اعتبار ،وكلن له نظر.
ِ
رح َأ َّن ُه ٌ
عدل .وهذا
وابن حبان َرحمه اهلل كان متساهل يف التعديل ،كما قال :األصل يف من لم يثبت فيه َج ٌ
خطأ أيضًا.
 والرواة على ثالثة أقسام:
ٍ
راو ُم َعدَّ ل؛ أي ُمزكَّى.
ٍ
راو ُم َج َّرح.
ٍ
راو مجهول أو مسكوت عن حاله.
نان مِن ُع ِ
ِ ِ
الش ِ
جال :-لم يجتمع ا ْث ِ
ِ
ِ
الر ِ
أن ُّ
لماء هذا َّ
قط
ْ َ
َّام يف َن ْقد ِّ
وقال الذهبي -وهو من َأ ْه ِل االستقراء الت ِّ
تضعيف ٍ
ِ
ٍ
ِ
ثقة انتهى.
ضعيف ،وال على
توثيق
على
............................................................................................

وهذا من الثناء على الحافظ الذهبي َر ِحمه اهلل ،حتى أن الحافظ ابن حجر لما ذكر حديث« :ماء زمزم لما

ُشرب له» ذكر َأ َّن ُه شرب ماء زمزم ليكون مثل الحافظ الذهبي ،فأكرمه اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى فكان من أئمة
هذا الشأن وعمدة لمن جاء بعده َر ِحمه اهلل.
قد تجد عند بعض أهل العلم قولهم :فالن أجمعوا على ضعفه ،أو أجمعوا على جاللته ،والحافظ ابن
الرجال»؛ هو يشير الى ٍ
أمر ُمهم؛ أن ال
َّام يف نقد ِّ
حجر لما يقول يف الذهبي« :وهو من أهل االستقراء الت ِّ
تعجل يف رد عبارة الذهبي ،فتِّش وال تعجل.
ُ
الجميع على َت ْركِ ِه.
يجتمع
حديث الرج ِل حتَّى
ولهذا كان مذهب النسائي أن ال ُيرت َُك
ُ
َ
............................................................................................

المراد َأ َّن ُه ُيطلب اجتماع أهل الحديث على ترك حديث ُفالن ،وليس ُمراد
وهذه فيها أخذ ورد؛ فليس ُ
النسائي أن الجرح ال يثبت إال بإجماع أهل الحديث على الجرح.
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جرح من و َّثق ُه غيره وال يقبل
فسر ألن طريقة النسائي ليست كذلك ،فقد ُي ِّ
لكن هذه العبارة ُتب َّين و ُت َّ
حديثهَ ،ف ُعرف َأ َّن ُه ما أراد هبذه العبارة اإلجماع على ترك حديث فالن حتى نرتك حديثه ،لكن ُمراده؛ أن
من أجمعوا على ترك حديثه فهذا ُيرتك ،واالجماع على هذا قد َي َت َع َّذر ويحتاج الى تفتيش وبحث ونظر
من أئمة هذا الشأن وقل أن يوجد هذا األمر ،فهي ُتفهم على هذا السياق واهلل أعلم.
كان كالم ْثبِ ِ
بغير ٍ
إن عدّ َل ِ
تثبت َ
الج ْرحِ والتَّعديلِ؛ فإِ َّن ُه ْ
ت
َو ْل َي ْح َذر
الفن مِن الت ُ
َّساه ِل يف َ
المتكلم يف هذا ِّ
ُ
ُ
عليه َأ ْن يدْ خل يف ُز ِ
بثابتَ ،في ْخ َشى ِ
ٍ
وهو ُي َظن َأ َّن ُه ك َِذ ٌب.
ليس
مرة َمن روى َحديثًا ُ
ُ
ُح ْكمًا َ
َ
............................................................................................

والحديث المتفق عليه« :من روى عني حديثًا ُيرى َأ َّن ُه كذب فليتبوأ مقعده من النار».
ٍ
ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
وإِ ْن َج َر َح ِ
تحرز َأقدَ َم على ال َّط ِ
ٍ
عار ُه َأبد ًا.
عن يف
بغير
مسلم بريء من ذلكَ ،
وو َسمه بِم ْي َس ِم سوء َي ْبقى عليه ُ
............................................................................................

ِ
والح َّكام.
المحدِّ ثون ُ
يقول ابن دقيق العيد َرحمه اهلل :أعراض النَّاس ُحفرة وقف على شفيرها طائفتان؛ ُ
وكان ابن أبي حاتم يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديلُ ،
فذكِ َر له قول يحيى بن معين" :إنا لنطعن
على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم يف الجنة منذ أكثر من مائتي سنة" فبكى وارتعدت يداه حتى سقط

الكتاب من يده وجعل يبكي.
ِ
ِ
ِ
الفاسد .وكال ُم المتقدِّ مي َن سال ِ ٌم مِن هذا ،غالبًا .وتار ًة مِن
والغرض
الهوى
واآلف ُة َتدْ خل يف هذا تار ًة من َ
المخالفة يف الع ِ
ِ
وحديثًا.
قائدُ ،
وهو موجود كثير ًا ،قديمًا َ
َ
ِ
ِ
وال ينْ َبغي إِ ُ
برواية المبتدعة.
الحال يف العم ِل
تحقيق
الج ْرحِ بذلك ،فقد قدَّ منا
َ
طالق َ
............................................................................................

قمش
والحافظ ابن حجر َر ِحمه اهلل ممن ُع ِر َ
ف بدقة العبارة ،وقد ُيشير الى بعض المسائل ضمنًا ،ولو َّ

قمش وفتَّش فيها وجدها تحتوي علمًا كثير ًا.
الم ِّ
فيها ُ
وكثير من النَّاس يدخله الهوى والغرض الفاسد يف باب الكالم على الرواة ويف الرواة.
وكالم المتقدمين سالم من هذا غالبًا؛ فال يحملك قوله بأنه قد يحصل التساهل يف الجرح أو التساهل يف
التع ديل من باب الهوى والقصد الفاسد على أن تقول أن ابن حبان تشدد بالجرح أو تساهل يف التعديل
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بسبب هوى أو قصد فاسد ،بل ال ُبد من معرفة أقدار أهل العلم وأهل الحديث عليهم أجمعين رحمة اهلل
تعالى ،وللذهبي كالم نفيس يف ذلك ،وقد تكلم يف عدة مواضع على فضل أئمة الحديث ،ومنزلة من
تقدم منهم يف باب الجرح والتعديل ،ويف باب ِ
العلل.
ٍ
ولكن ،مح ُّل ُه ْ
عارف بأسبابه؛ ألنَّه إِ ْن
إن َصدَ َر ُم َب َّينًا مِن
طلق ذلك جماعةٌ،
والج ْر ُح مقدَّ ُم َعلى ال َّت ْعديلِ ،و َأ َ
َّ
َ
ٍ
كان غير م َفس ٍر لم يقدح فيمن ثبتت عدال ُتهِ ،
وإن صدَ َر مِن ِ
ِ
باألسباب لم ُيعترب به ،أيضًا.
عارف
غير
ُ
َ
َ َ ُ َّ
ٍ
ِ
الس ِ
ْ
عارف على
بب ،إذا صدَ ر مِن
فإن خال المجروح عن تعدي ٍل ُقبِ َل
ُ
غير ُم َب َّي ِن َّ
جمالً َ
الجرح فيه ُم َ
يكن ِ
وإعمال ِ
ِ
ُ
ٌ
المجرح َأ ْولى مِن إِهمالِه.
قول
جهول،
الم
فيه
المختار ،ألنه إذا لم ُ ْ
ِّ
تعديل فهو يف َح ِّي ِز َ
ف ِ
ومال ابن الصالحِ يف مث ِل هذا إلى التو ُّق ِ
فيه.
َ ُ َّ
............................................................................................

يف مسائل تعارض الجرح والتعديل:
ينبغي َّأو ً
المت ََك َّلم فيه؛ إما أن تكون قد ثبتت عدالته ،وإما أن ال تكون قد ثبتت عدالته.
ال أن تعلم أن ُ
فاألول له معاملة والثاين له معاملة ،وبيان ذلك:
قال اإلمام أحمد َر ِحمه اهلل فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر يف« :هتذيب التهذيب»  :ك ُُّل َر ُج ٍل َث َبت َْت عَدَ ا َلتُ ُه
ِ ِ
يح َأ َح ٍد َحتَّى ُي َب ِّي َن َذل ِ َك بِ َأ ْم ٍر َال ُي ْحت ََم ُل َغ ْي َر َج ْر ِح ِه.
َل ْم ُي ْق َب ْل فيه َت ْج ِر ُ
ويف حال تعارض الجرح والتعديل فعندنا أحوال:
فسر ًا؛ والمراد بالتَّفسيرَ :ت ْبيين األسباب ،وهو الذي أراده أحمد
إ َّما أن يكون
ُ
فسر ًا ،والتعديل ُم َّ
الجرح ُم َّ
َر ِحمه اهلل فالتَّبيين هو توضيح األسباب.
المت ََك َّلم فيه قد يكون ممن ثبتت عدالته ،وقد ال تكون قد
المت ََك ِّلم؛ وكما أن ُ
المت ََك َّلم فيه ،وعندنا ُ
فعندنا ُ
الم ّ
تك ِّلم قد يكون عالمًا بأسباب الجرح والتعديل ،وقد ال يكون كذلك .فهذا كله
ثبتت عدالته ،فكذلك ُ
يجب أن ُينظر إليه.

ٍ
بعارف بأسباب الجرح والتعديل فهذا خارج بحثنا
ويف جميع األحوال؛ اذا صدر الكالم من رج ٍل ليس

لتفت إليه.
وال ُي ُ
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ومنه تعرف أن كالم ٍ
كثير ممن يتكلم اليوم من طلبة العلم جرحًا وتعديالً ليس ممن ُيعترب به أصالً ،وهذه
مسألة مهمة.
المت ََك ِّلم العارف بأسباب الجرح والتعديل ،فهنا محل البحث؛
واآلن عرفت أن القضية محصورة؛ يف ُ
فسر ًا؛ ف ُيقدَّ م الجرح من العارف بأسبابه ،ألن معه زيادة علم ،فهذا
فاذا كان
ُ
الجرح ُمف َّسر ًا ،والتعديل ُم َّ
الذي ب َّينه هو زيادة علم.
فسر ًا؛ فهذا له صورتان:
أما اذا كان
ُ
الجرح ُمبهمًا ،والتعديل ُم َّ
فسر أو ُيب َّين ،ولو صدر هذا
المبهم حتى ُي َّ
المتك َّلم فيه؛ فهنا ال ُيقبل الجرح ُ
الصورة األُ ْولى :ثبوت عدالة ُ
ٍ
عارف بأسباب الجرح والتعديل.
الجرح من
فمن ثبتت عدالته ال يضره جرح من جرحه حتى ولو كان الذي جرحه عارفًا بأسباب الجرح والتعديل
فسر أو ُيب ِّين هذا الجرح ،فلو قال مثالً :فالن من النَّاس اتركوه .واهلل ُس ْب َحانَ ُه َو َتعالى أمرنا بالعدل
إال أن ُي ِّ
واإلنصاف ،فهنا نطلب التفسير ممن جرحه فنقول لماذا نرتكه؟ فإذا قال :فالن َّ
كذاب ،اتركوه؛ فهنا قد
فسر وب َّين.
َّ
ونحن لما نقول« :عارف بأسباب الجرح والتعديل»؛ فليس لكل من هب ودب أن يتكلم يف هذه القضية،
فهذا األمر ليس لمن درس متنًا يف المصطلح ،أو كان عنده شيء من االطالع ،بل هذه القضية محصورة
والو َرع ،البخاري َر ِحمه اهلل كان اذا أراد أن
بالعالم العارف بأسباب الجرح والتعديلُ ،
وعرف بالعدالةَ ،
يجرح رجالً قال« :فيه نظر» وهذا من َو َرعه َر ِحمه اهلل ،واليوم ترى طالب العلم يتكلم وينشر يف مواقع
التواصل االجتماعي ويف كل مكان كالمه يف النَّاس؛ فالن كذا ،وفالن كذا ،وال ُيغلق باب الكالم بالحق،
ولكن الذي ُيغلق هو باب الكالم بالباطل ،واالنسان اذا وجد من يحمل عنه الحمل يف باب الشريعة
ارتاح ،فاذا وجد العلماء قد تكلموا فما الذي يضيره أن ُيمسك ،فيكفيه كالم العلماء ،فتعجب ممن يأيت
ويقول لك :ما رأيك يف كالم العالم فالن! ومن أنا حتى تطلب رأيي يف كالم ٍ
عالم من العلماء ،فاذا كنت
ال تعترب بكالم العالم ،فكيف تعترب برأيي! ،فينبغي على اإلنسان أن ُيحيل هذه المسائل الى أهلها من
علماء هذه األُمة ،ويصدر عن أقوالهم فيبقى يف سالمة ،وليس لزامًا على اإلنسان أن يكون له يف كل
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ٍ
وسنَّة رسوله َص َّلى
موقف كلمة ،بل يجب أن يكون له موقف صحيح متبع فيه لكتاب اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم على آثار أهل العلم وال يشذ فيهلك.
ُ
ٍ
عارف بأسبابه على
المت ََك َّلم فيه لم تثبت عدالته؛ فعندها ُيقدم الجرح الصادر من
الصورة الثانية :اذا كان ُ
التعديل ،ألن الجرح زيادة علم.
ِ
الفن:
الم ِه َّم ،يف هذا ِّ
ومن ُ
ِ
باسم ِه ول ُه كُني ٌة ال ُي ْؤ َمن أن يأيت يف بعض الروايات َم ْكن ِ ّيًا؛ لئالَّ ُي َظ َّن َأنّه
ممن ْاشت ُِه َر
معر ُف ُة كُنى
المسم ْي َن َّ
َّ
َ
آخ ُر.

ِ
الم َكنَّ ْين ،وهو عكس الذي قبله.
َومعرف ُة َأ ْس َماء ُ
............................................................................................

ُ
سمى به الرجل ،سواء كانت لقب ،أو قولهم :أبو فالن ،أو قولهم :ابن فالن ،فكلها ُتسمى
الكنى؛ هي ما ُي َّ
كُنى.
لكن المراد هنا؛ قولهم« :أبو فالن» وقد تجد أحيانًا أكثر من ٍ
راو لهم نفس الكنية ،وقد يتعاصران فتظن
أهنما نفس الرجل ،أو قد تظن فالنًا هو اآلخر.
ف ُيطلب معرفة اسمائهم ،فتعرف أن أبا فالن اسمه فالن بن فالن ،وكذلك تعرف أن فالن بن فالن ُيكنى
بأبي فالن.
َو ِ
وه ْم ٌ
قليل.
اسم ُه ُكنْ َي ُت ُهُ ،
معرف ُة َمن ُ
َو ِ
معرف ُة َمن ْ
كثير.
اختُلِ َ
ف يف ُكنْيَتِ ِهُ ،
وه ْم ٌ
............................................................................................

الر ْح َمن ،قيل أن اسمه أبا سلمة.
كأبي سلمة بن عبد َّ
وكثر الذين اختلفوا يف كُناهم.
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ٍ
ِ
كابن جريج ،له ك ِ
خالدَ ،أ ْو ك ُثرت ُن ُعو ُت ُه و َألقا ُبه.
الوليد ،وأبو
ُنيتانَ :أبو
ومعرف ُة َم ْن َك ُث ْ
ُ
رت كُناهْ َ ُ ِ ،
............................................................................................

الدمشقي ُث َّم
فيكون له أكثر من لقب ،فقد ُينسب الى بلدة ،و ُينسب أيضًا الى بلدة ُأ ْخرى فيقال مثالً:
ُّ

البغدادي ُث َّم المدين ،فيأيت شخص فيقول :حدثنا فالن الدمشقي ،وغيره يقول :حدثنا فالن البغدادي،
ُّ
ِ
السماك.
وثالث يقول :حدثنا فالن المدين ،مع َأ َّن ُه نفس الشخص .وقد ُينسب الى حرفة كالحدَّ اد أو َّ
سحاق المدينَِّ ،أ ِ
معرف ُة من وا َف َق ْت ُكنْي ُته اسم َأ ِ
بن إِ
كأبي إِ
بيهَ ،
إبراهيم ِ
َ
حد َأ ْتبا ِع التابعين ،وفائد ُة
سحاق
َ َ
َ
َ ُ َ
َو ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ابن إِ
َ
واب :أنا
الص َ
ب إِلى التَّصحيف ،و َأ َّن َّ
سحاق؛ َفنُس َ
عمن ن ََس َب ُه إِلى أبيه فقالَ :أخربنا ُ
معر َفته َن ْف ُي ال َغ َلط َّ
َأبو إِ
َ
سحاق.
س :كإِ
سحاق ِ
َأو بال َع ْك ِ
َ
السبِيعي.
بن َأبي إسحاق َّ
............................................................................................

فاسم األب :إسحاق ،وكُنية االبن :أبو إسحاق؛ فوافقت كُنيته اسم أبيه
أنا؛ هي اختصار لكلمة« :أخربنا».
السبيعي ،وكذلك إسحاق بن أبي إسحاق الشيباين وهو سليمان
ابو بالعكس؛ كإسحاق بن أبي إسحاق َّ
بن فيروز.
وألبي الفتح األزدي كتاب اسمه« :من وافق اسمه كُنية أبيه».
ِ
وافقت كُني ُته كني َة َزوجتِ ِه ،ك َأبي َأيوب األنصاري ،و ُأم َأيوب ،صحابي ِ
مشهوران.
ان
َأ ْو
ْ
َّ
ُّ َ
ِّ
ُّ َ
ْ َ
ُ
............................................................................................

ِ
اهلل َعنْها.
أم أيوب؛ بنت قيس بن سعد األنصارية َرضي ُ
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ِِ
كالربي ِع ِ
نس ،عن َأ ٍ
بن َأ ٍ
الروايات َف ُيظن أنه يروي عن أبيه،
َأو َ
نس ،هكذا ْيأيت يف ِّ
اسم َأبيِهَّ ،
اسم شيخه َ
وافق ُ
سعد ،عن ٍ
بن ٍ
ِ
عامر ِ
أنس ُ -
الربي ِع-والدَ ه ،بل َأبو ُه
سعد ،وهو أبو ُه،
وقع يف ال َّصحيحِ عن
وليس ٌ
َ
كما َ
شيخ َّ
وشيخه أنصاري ،وهو أنس بن ٍ
المذكور مِن أوالده.
الربيع
وليس
حابي
الص
مالك
بكري،
ُ
المشهورَ ،
َّ
ُ
ٌّ
ٌّ
ُُ
ُ
ُ
ُّ
............................................................................................

فاسم الراوي :الربيع بن أنس ،والمروي عنه :اسمه أنس.
الربيع بن أنس؛ بكري ،وأنس هو أنس بن مالك األنصاري؛ فإذا قرأت :الربيع بن أنس عن أنس؛ فهو ال
يروي عن أبيه ،فليس الربيع بن أنس البكري ابنًا ألنس بن مالك.
معرف ُة من ن ُِسب إِلى َغي ِر َأ ِ
بيه:
ْ
َ
َو ِ َ ْ
ِ
ِ ِ
كالم ِ
ِ
قداد ِ
الز ْه ِر ِّي لكونِه تبناه ،وإنما هو المقداد بن عمرو.
ب إلى
األسود ُّ
بن األسود نُس َ
............................................................................................

فحصلت هذه النسبة ألجل هذا التَّبني.
ِ
سماعيل بن إبراهيم ِ ِ
كابن ُع َل ّيةُ ،هو إِ
أو إِلى ُأ ِّم ِهِ ،
َ
وكان
اسم ُأ ِّم ِه ،اش ُت ِه َر هبا،
ُ ُ
بن م ْق َس ٍم ،أحدُ ال ِّثقات ،و ُع َل َّي ُة ُ
َ
الشافِعيَ :أ ْخبرنا إِس ِ
ال ي ِ
ماع ُيل ا َّلذي ُي ُ
كان َي ُ
ابن ُع َل َّية؛ ولهذا َ
ب َأ ْن ُي َ
َّ
قال َل ُه :اب ُن ُع َل َّية.
قول
:
ه
ل
قال
ح
ُ
ُّ
ُ
ُ
ََ ْ
ُّ
............................................................................................

ِ
جوزه
تحرز الشافعي وتيقظه َرحمه اهلل ،لكن لما صار هذا االسم عالمة على الراوي فقد َّ
نعم وهذا من ُّ
جماعة من أهل الحديث ،بل قد استقر األمر عند أكثرهم على أن يقال له إسماعيل بن ُع َل َّيةَ ،ر ِحمه اهلل.
ِ
ب إِلى َغ ْي ِر َما َيسبق إِلى الفهم:
َأ ْو نُس َ
كان يجال ِ ُسهم؛ َفن ُِسب ِ
منسوب إِلى ِصناعتها أو َب ْي ِعها ،وليس كذلك ،وإِنما َ
إليهم.
ظاهر ُه َأنّه
كالح َّذاء،
ٌ
َ
ُ
............................................................................................

فلم يكن يصنع األحذية ولم يكن يبيعها ،ولكنه كان يجلس مع أصحاب هذه الصناعة فقيل له :خالد
َّ
الحذاء.
َ
ولكن ،ن ََزل في ِهم.
يكن مِن َبني التيم،
ْ
َّيمي ،لم ْ
ُ
وكسليمان الت ِّ
............................................................................................

سليمان التيمي من أعالم أهل الحديث ،وكان َر ِحمه اهلل قد نزل يف بني تيم فنُسب إليهم.
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ِ
ِ
اسم الجد المذكور.
اس ُم ُه
واسم أبيه َ
ُ
وكَذا َمن نُسب إِلى جده؛ فال ُي ْؤ َمن التباسه ،ك ََمن وافق ْ
............................................................................................

فيكون اسمه مثالً؛ محمد بن زيد بن عمرو ،ف ُيقال :محمد بن عمرو؛ فنسبه الى جده ،وقد يكون هنالك
ٍ
راو من الرواة اسمه محمد بن عمرو فيحصل االلتباس بينهما.
ِ
َو ِ
وجدِّ ِه ،كالحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب ،وقد
اسم ُه،
واسم َأبيهَ ،
ُ
معرف ُة َمن ا َّت َف َق ُ
ي َقع أكثر مِن ذلكِ ُ .
لسل.
المس َ
وهو من ُفرو ِع َ
َ ُ ُ
الحسن ِ
ِ
واسم ِ
واسم ِ
ِ
ِ
بن
األب فصاعد ًا ،كأبي اليمن الكِنْدي ُهو زيدُ ب ُن
االسم
األب مع
االسم
وقد يت َِّف ُق
ُ
ُ
ِ
زيد ِ
بن الحسن بن زيد بن الحسن.
ِ
وشيخِ َشي ِ
ِِ
فصاعد ًا :كعمران عن عمران عن عمران ،األولُ :ي ْعرف
خ ِه،
الراوي
ْ
واسم شيخهْ َ ،
ُ
اسم َّ
أو يتفق ُ
بال َق ِص ِير ،وال َّثاين :أبو ر ٍ
جاء ال ُع َط ِ
َ
َ
دي ،وال َّث ُ
ليمان عن
ليمان عن ُس
وكس
الثُ :
ار ّ
ابن ُح َصين الصحابيُ ،
َ
ِ
ابن أحمدَ ِ
ابن َأحمدَ الواسطي ،وال َّث ُ
َ
الرحمن
الث :اب ُن عبد
بن
ُس
أيوب ال َّطرباينُّ ،وال َّثاينُ :
َ
األو ُلُ :
ليمانَّ ،
ُّ
المعروف بابن بنت ُش َر ْحبيل.
مشقي
ُ
الدِّ
ُّ
ِ
ِِ
َ
علي
للراوي ولشيخه معًا ،ك َأبي العالء َ
وقد ُ
اله َمدَ اين الع ّطار ،مشهور ِّ
يقع ذلك َّ
بالرواية عن أبي ٍّ
األصبهاينِّ الحدَّ ِ
الحس ِن ِ
بن َأحمدَ ِ
ادٌّ ،
بن َأحمدَ بن الحسن بن أحمد فا َّتفقا يف
بن َ
اسمه الحس ُن ُ
وكل ُ
منهما ُ
ِ
ذلك ،وا ْفتَرقا يف ُ ِ
َّف فيه أبو موسى المديني جزء ًا حافالً.
وصن َ
الكنية والن ِّْس َبة إِلى البلد والصناعةَ .

ِِ
والر ِ
الص ِ
الح ،وفائد ُته َر ْفع
نوع
ٌ
يتعر ْض ل ُه اب ُن َّ
اوي َعنْ ُه ،وهو ٌ
لطيف ،لم َّ
اس ُم َش ْيخه َّ
َومعرف ُة َم ِن ا َّت َف َق ْ
س عمن ي ُظن َأ َّن ِ
فيه َتكرار ًا أو انقالبًا.
ال َّل ْب ِ َّ ُ ُّ
َف ِمن َأمثلتِه:
ال ُب َخ ِ
ار ّي ،روى َعن ُم ْس ٍ
ُ
مسلم بن إبراهيم ال َفراهيدي البصري ،والراوي عنه
فشيخ ُه
سلم،
ُ
لم وروى عن ُه ُم ٌ
ِ
الصحيحِ .
مسلم بن
ب َّ
الحجاج ال ُق َشيري صاح ُ
َّ
سلم ِ
وقع ذلك ل َع ْب ِد ب ِن ُح َم ْي ٍد ،أيضًا :روى عن ُم ِ
الحج ِ
اج يف
سلم ب ُن
بن
َّ
وكذا َ
إبراهيم ،وروى عن ُه ُم ُ
َ
ِ
ِ
َّرجمة بعينها.
صحيحه حديثًا هبذه الت

229

شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة
الفكر في مصطلح أهل األثر

بن َأبي ك ٍ
َثير :روى عن ِهشامٍ ،وروى عنه هشام :فشي ُ
خ ُه هشا ُم ب ُن ُعروةَ ،وهو مِ ْن َأقرانِ ِه،
ومنها :يحيى ُ
والراوي عنه ِهشام بن أبي ع ِ
بد اهللِ الدستوائي.
ٌ ُ
ُ
َّ
ِ
فاألعلى اب ُن ُعروةَ ،واأل ْدنى اب ُن يوسف الصنعاين.
شام،
ْ
ومنهاُ :
ابن ُجر ْيجٍ روى عن هشامٍ ،وروى عن ُه ه ٌ
الر ِ
حمن ،واأل ْدنى
الح َكم بن ُع َت ْيب َة يروي عن ابن أبي ليلى ،وعنه ُ
ومنهاَ :
ابن أبي َل ْيلى ،فاأل ْعلى عبدُ َّ
محمد بن عبد الرحمن المذكور ،وأمثلته كثيرة.
............................................................................................

فكل هذا الذي ذكره َر ِحمه اهلل من معرفة الرواة والتمييز بينهم ومعرفة شيوخهم حتى يتمكن أهل
الحديث من معرفة اإلسناد الصحيح وتمييز أي خطأ ملتبس قد يكون يف اإلسناد.
ومِن المهم ،يف هذا الفن :مع ِر َف ِة األَس ِ
ِ
األئم ِة.
ماء
ِّ َ ْ
َ
المجردة ،وقد َج َم َعها جماع ٌة من َّ
َّ
ْ
ِّ
كابن ٍ
بغير ٍ
خ ِ
فمنهم َم ْن َج َم َعها ِ
ِ
سعد يف الطبقات ،وابن أبي َخ ْي َث َمةَ ،وال ُب َ
ار ّي يف تاريخهم ،وابن أبي
قيد،
ُ
حاتم يف الجرح والتعديل.
ومنهم من أفرد الثقاتِ ،
انِ ،
كالع ْجليِ ،
وابن ِح َّب َ
شاهين.
وابن
َ
َ ْ
كابن َع ِد ّيِ ،
روحينِ ،
وابن ِح ّب َ
انَ ،أيضًا.
الم ْج
َ
ُ
ومنهم َم ْن َأ ْف َر َد َ
ِ
ِ
كرجال ال ُب َخ ِ
ورجال مسلم ،ألبي ِ
ار ّي ،ألبي ٍ
بكر ِ
ٍ
ٍ
بن
نصر الكالباذي،
مخصوص،
بكتاب
ومنهم َم ْن َت َق َّيدَ

ورجال أبي داو َد ،ألبي علي ِ
ِ
ُ
رجال
الج َياينّ ،وكذا
َمن َْج َو ْي ِه ،ورجالِهما معًا ألَبي الفضل ابن طاهر،
ٍّ
ِ
لجماعة مِن الم ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
ِّرمذي،
حيحين ،و َأبي داو َد ،والت
الص
غاربة،
ورجال النَّسائي،
التِّرمذي،
ِّ
الستَّةَّ :
ورجال ِّ
َ
ِ
وابن ماجةِ ،
هذبه ِ
هتذيب ال َك ِ
المقدسي يف كتابِه "الك ِ
ِ
ِ
ثم َّ
مال"،
الم ِّز ُّي يف "
الغني
لعبد
َّسائي،
مال"َّ ،
ِّ
ِّ
والن ِّ
ِ
عليه أشياء كثير ًة وسميتُه "هتذيب التَّهذيب" ،وجاء مع ما اشتَم َل ِ
دت ِ
وقد َل ّخصتُهِ ،
يادات،
الز
وز ُ
عليه مِن ِّ
َ َ
َّ ْ
َ
َ
َقدْ ر ِ
ثلث األصلِ.
َ
............................................................................................

فهو يخربك بما يحصل من التصانيف ألهل العلم ،فكلن يرى أن ُيصنف على نحو ،فيجمع لفائدة
المجردة ،وآخر يجمع يف الثقات ،كما صنع العجلي ،وغيره
ومصلحة يراها ،فهذا يجمع يف االسماء ُ
يجمع يف المجروحين كما صنع ابن عدي وابن حبان ،وكذلك النسائي يف الضعفاء.
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المصنَّفات كصحيح البخاري وصحيح مسلم ،وكذلك يف
ومنهم من يجمع يف رجال ُم َصنَّف من ُ
والسنن ،كما صنع عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي ،صاحب كتابُ « :عمدة
المسانيد
ُّ
األحكام» وكتابه الحافل« :الكمال» كتاب عظيم من ُ
الكتب التي ُصنِّفت يف الرجال ،وبيان أحوالهم ،ثم
ٍ
كتاب اسمه« :هتذيب الكمال» ثم جاء بعده الحافظ ابن حجر فلخصه
جاء المزي فهذب هذا الكتاب يف
ٍ
تقريب لتهذيب التهذيب ،وهي
كتاب اسمه« :هتذيب التهذيب» وله أيضًا« :تقريب التهذيب» وهو
يف
ٌ
ذيب على هتذيب الكمال.
كُتب ال يستغني عنها طالب العلم ،وقد سبقه الحافظ الذهبي فله هت ٌ
ِ
ِ
همَ ،أيضًاِ ،
الم ْف َر َد ِة.
معرف ُة األسماء ُ
الم ِّ
ومن ُ
............................................................................................

المفردة؛ هي األسماء التي لم ُيشارك من ُيسمى هبا غيره فيها.
األسماء ُ
الحافظ َأبو ٍ
ُ
بعضها:
َّف فيها
وقد َصن َ
بن هارون ال َب ْرديجي ،فذكر أشياء َت َع َّق ُبوا عليه َ
بكر َأحمدُ ُ
ِ
نان ،أحدُ الضعفاء ،وهو بضم الم ِ
مِن ذلك قو ُله :ص ْغ ِدي بن ِس ٍ
وسكون
هملة ،وقد ُت ْبدَ ُل ِسينًا ُمهملة،
ُّ ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
بلفظ الن ِ
ِ
عجمة بعدها ٌ
وليس ُهو فرد ًا؛ ففي
َّسب،
اسم َع َل ٍم
الم
َ
ثم يا ٌء كياء النسب ،وهو ُ
مهملة َّ
دال َ
الغين ُ
حاتمُ :ص ْغ ِدي الكويفُّ ،و َّث َق ُه اب ُن َم ٍ
الجرحِ والتَّعدي ِل"ِ ،
ٍ
وفرق بينَه وبي َن ا َّلذي قب َله فضعفه،
البن َأبي
" َ
عينَّ ،
ِ ِ
ِ
غير محفوظ .انتهى .و َأظنُّ ُه
ويف تاريخِ ال ُع َق ْيليُ :ص ْغدي ُ
بن عبد اهلل يروي عن َقتادةَ :قال ال ُعقيليَ :حدي ُث ُه ُ
الض ِ
ِ
ٍ َ
ذكر ُه ُ َ
ُ َ
للحديث الذي ذك ََر ُه،
عفاء" فإِنَّما ُهو
ذكره يف " ُّ
لي َ
ُهو ا َّلذي َ
ابن أبي حاتم ،وأ َّما كون ال ُعق ْي ِّ
وليست اآلف ُة منه ،بل ِهي مِن الراوي عنهَ :عنْبس ُة بن ِ
ِ
عبد الرحمن .واهلل أعلم.
ُ ََ ُ
ُ
َّ
َ
ومِن ذلكَ :سنْدَ ر -بالمهملة والنون -بوزن َج ْع َفر ،وهو مولى ِزنْباع ُ َ
امي ،له صحبة ورواية،
الجذ ّ
والمشهور َأنَّه ي ْكنَى َأبا ِ ِ
ِ
ٍ
نعلم .لك ْن َذ َكر َأبو موسى ،يف
غير ُه ،فيما
عبد اهللُ ،
ُ
ُ
اسم فرد لم َيت ََس َّم به ُ
وهو ُ
األسود ،وروى له حديثًا ،و ُتع ِّقب ِ
ِ
معرفة الص ِ
ِ
حابة"ِ ،
" َّ
عليه ذلك ،فإِنَّه
البن مندهَ :سنْدَ ر َأبو
الذ ْي ِل على
ُ
َّ
ُ
الحديث المذكور محمدُ بن الربيع الجيزي ،يف "تاريخِ الص ِ
َ
حابة ا َّلذين
ابن منده ،وقد َذ َك َر
َّ
ّ
ُهو الذي ذك ََر ُه ُ
َ
ِ
ِ
ترجمة َسنْدَ ٍر مولى ِزنْباع ،وقد َح َّر ْر ُت ذلك يف كتابي يف الصحابة.
صر" ،يف
نَزلوا م َ
............................................................................................

مثل بعض األسماء التي ال يشرتك معهم أحد فيها ،مثل الصحابي ُل َب ُّي بن َل َبا األسدي ،فهو فرد وأبوه فرد.
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المنتقدة على الحافظ أبو بكر احمد بن هارون الربديجي َر ِحمه اهلل ،كـ
ثم ذكر أمثلة على بعض األشياء ُ
صغدي ،فهنالك أكثر من واحد له هذا االسم فال ُيعدُّ فرد ًا.

ِ
بلفظ االسم ،وتار ًة تكون بلفظ ال ُكنْية ،وتقع نسب ًة
وكذا معرفة الكنى المجردة واأللقاب وهي تار ًة تكون
ٍ
عاهة أو ِح ْر َفة.
إلى
............................................................................................

فانت تنظر يف األلقاب؛ فتكون هنالك ألقاب تعرف هبا بعض الرواة ،وتكون تلك األلقاب نسبة الى عاهة
أو ِحرفة ،أو الى ٍ
أمر ُمعين ،كاألحدب وهو واصل بن عطا ،و ُغنْدَ ر وهو ُم َح َّمدُ ب ُن َج ْع َفر ،و ُبنْدَ ار وهو
محمد بن بشار ،وإشكاب ،وهو الحسين بن إِبر ِ
اه ْيم.
ُ َ ْ
َْ
أكثري ،بالنسبة إلى المت َأ ِّخري َنَ ،وتار ًة إِلى
وكذا األنساب وهي تار ًة تقع إلى القبائل ،وهو يف المتقدمين
ٌّ
طان ،وهذا يف المت َأ ِّخرين أكثري ،بالن ِ
األو ِ
ِ
أعم مِن أن تكون بالد ًا
ِّسبة إِلى المتقدِّ مين ،والنِّسب ُة إِلى
ٌّ
َ
ْ
الوطن ُّ
والحر ِ
ِ
كالخي ِ
ف كالبزاز.
اط،
الصنائعِ،
أو ِضياعًا أو ِس َككًا أو
َ َّ
مجاو َرةً ،وتقع إِلى َّ
َ
َ
............................................................................................

المتقدمين الى القبائل ،وأما عند
وهذا استقراء ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم ،فتجد النسبة عند أكثر ُ
المتأخرين تجد النسبة الى األوطان ،والصنائع.
أكثر ُ
والبزاز نسبة الى صنعة البز وهي يف الثياب واسمه هو محمد بن عمارة البغدادي ولقبه حمدون البزاز.
ِ
ويقع فيه اال ِّت ُ
كاألسماء.
فاق واالشتبا ُه
ْساب َألقابًا ،كخال ِ ِد ِ
بن َمخ َل ٍد ال َق َط َواينَِّ ،
ب ال َق َطواينِّ ،وكان َيغضب منها.
كان كوف ّيًا و ُي َل َّق ُ
قع األن ُ
وقد َت ُ
ِ
همَ ،أيضًا ،معرف ُة أسباب ذلكَ ،أ ْي :األلقاب.
الم ِّ
ومن ُ
............................................................................................

فكان يغضب من هذه النسبة ،والبخاري يقول :إنما القطوان البقال ،والقطواين هذا قال عنه أحمد :له
أحاديث مناكير ،ومنهم من ُيثني عليه خير ًا ،واهلل أعلم.
ومن المهم معرفة تفاصيل سير وتراجم الرواة.
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كل ذلك يط َلق ِ
وبالح ْل ِ
ِ
ِ
ف ،أو ِ
ألن َّ
باإلسالمِ؛ َّ
عليه َم ْو َلى ،وال
بالرق
ُ
ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفلِّ ،
ِ
تمييز ذلك إِ َّ
ْصيص عليه.
ال بال َّتن
عرف ُ
ُي َ
............................................................................................

الموالي يراد هبم؛ العبيد.
والمحا ّلف ،فعندنا ُمعتِق
من أعلى أو أسفل؛ ف ُيطلق لفظ المولى وال ُيراد به العبد ،بل ُيراد به من اعتقهُ ،
وهو من اعتق العبد ،وعندنا محا َلف وهو الذي يحصل معه ِ
الحلف فهذا من األعلى ،أ َّما من األسفل؛
ُ
المحالِف.
الم ْعتَق وعلى ُ
ف ُيطلق لفظ المولى على ُ
بالرق؛ أي العبد المملوك اذا أعتقه مواله ُيسمى مولى فالن ف ُينسب الى من اعتقه .ويطلق لفظ المولى
ِّ
الم ْعتِق أي الذي أعتق عبده.
أيضًا على ُ
ِ
وبالحلف؛ فيكون هنالك حلف بين نفر من النَّاس مع غيرهم ،كمالك بن أنس الحميري األصبحي
َر ِحمه اهلل كان نفره ِحلفًا لعثمان بن عبيد اهلل بن عثمان التيمي وهو أخو طلحة بن عبيد اهلل فنُسب مالك
الى بني تيم ،مع َأ َّن ُه لم يكن عبد ًا مملوكًا لهم ولم يكن تيميًا بل كان نفره ِحلفًا لبني تيم فنُسب إليهم
فقيل مالك بن أنس التيمي ،وقيل بل كان جده أجير ًا عند طلحة بن عبيد اهلل التيمي.
أو باإلسالم؛ كمحمد بن إسماعيل البخاري ،الحافظ ،أمير المؤمنين يف الحديث ،صاحب الصحيح ،كان
الجعفي لذلك يقال يف ترجمة البخاري؛ محمد
جده إبراهيم مجوسيًا وأسلم على يد اليمان بن أخنس ُ
الج ْعفي موالهم.
بن إسماعيل بن إبراهيم ُ
وكذلك الليث بن سعد المصري الفهمي ،نُسب الى بني فهم ،وإنما أعتقه رجل من بني فهم ،لذلك ُيقال:
الليث بن سعد الفهمي موالهم ،أو مولى بني فهم .فهي نسبة والية ال نسبة نسب.
َّف ِ
ِ
ِ
فيه ال ُقدما ُء ،كعلي ِ
بن المديني.
ن
ص
وقد
:
واألخوات
اإلخوة
ومعرف ُة
َ
َ
ِّ
............................................................................................

ومعرفة اإلخوة واألخوات أيضًا مهم؛ ك ،أحمد بن إشكاب ،ومحمد بن إشكاب ،وعلي بن إشكاب،
فقد يقع االلتباس فيظن وقوع الخطأ أو يظنها واحد.
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الش ْيخِ وال َّطال ِ ِ
المهمَ ،أيضًا ،معرف ُة ِ
آداب َّ
ب.
ومِن
ِّ
............................................................................................

فذكر أن هنالك آداب للشيخ وآداب للطاب ومن المهم معرفتها وسيذكرها على اختصار.
ِ
ِ
حسين ُ
الخ ُل ِق.
راض الدُّ نْيا ،و َت
ويشرتكان يف تصحيح النية ،والتّطهر مِن َأغ
............................................................................................

فذكر َّأو ً
ال :ما يشرتكان فيه:
 تصحيح النية. التطهر من أغراض الدنيا. تحسين ُالخ ُلق.
اري بِ ِه الع َلماء َأو لِيم ِ ِ
ِ ِ
ِ
الس َف َها َء َأ ْو
ب الع ْل َم ل ُي َج ِ َ
اهلل َع َل ْيه َو َس َّلمَ « :م ْن َط َل َ
ار َي بِه ُّ
ُ َ َ ْ َُ
وقد جاء يف ُّ
السنن عنه َص َّلى ُ
ف بِ ِه وجوه الن ِ ِ
اهلل الن ََّار »(.) 1
َي ْص ِر َ ُ ُ َ
َّاس إِ َل ْيه َأ ْد َخ َل ُه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يب بِ ِه َع َر ًضا مِ َن الدُّ ْن َيا،
وجاء فيها أيضًاَ « :م ْن َت َع َّل َم ع ْل ًما م َّما ُي ْب َت َغى بِه َو ْج ُه اهلل َع َّز َو َج َّل َال َي َت َع َّل ُم ُه إِ َّال ل ُيص َ

ف ا ْل َجن َِّة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة »(.) 2
َل ْم َي ِجدْ َع ْر َ
اهلل َع َليْ ِه َو َس َّلم أخرب بأن طالب العلم يجب عليه أن يتحرى أن يكون ذلك هلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى
فالنبي َص َّلى ُ

ال لغرض من أغراض الدنيا ،ألن طلب العلم عبادة ،وال يوجد عبادة من العبادات جوزت الشريعة أن
ُتقصد و ُتطلب لغير وجه اهلل ُسبْ َحانَ ُه َو َتعالى.

وحسنه األلباين.
( - )1أخرجه :الرتمذي (،)2654
َّ
( - )2أخرجه :أبو داود ( ،)3664وصححه األلباين.
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ببلد فيه َأولى منه ،بل ير ِشد إِ ِ
ث ٍ
يخ َبأ ْن يس ِمع إِذا احتِيج إِل ِ
يه ،وال يحدِّ َ
الش ُ
وين َف ِر ُد َّ
إسماع
ليه ،وال َيت ُْرك
َ
ْ
ْ
ُ
ُْ
ُْ
ٍ
أحد ٍ
ٍ
بوقار ،وال ُي َحدِّ ث قائمًا ،وال َع ِجالً ،وال يف ال َّط ِ
ٍ
ريق إال إن اض ُط َّر
ويجلس
يتطهر
فاسدة ،و َأ ْن
لنية
َ
َ
ِ
َّحديث إِذا َخ ِشي ال َّت َغ ُّي َرَ ،أو النسيان؛ لِ َم َر ٍ
إلى ذلك ،وأن ُي ْم ِس َك ِ
مجلس
ض أو َه َرمٍ .وإِذا ا َّت َخ َذ
ت
ال
عن
َ
َ
ِ
يكون له مستَم ٍل ي ِق ٍ
ظ.
اإلمالء َأ ْن
َ ُ ُ ْ ْ َ
............................................................................................

المتع ِّلم ،ككتاب
لمعلم وآداب ُ
وبالمناسبة والشيء بالشيء ُيذكر؛ صنَّف بعض أهل العلم كُتبًا يف آداب ا ُ
المتعلقة
والمتف ِّقه» وإن كان قد ضمنه شيئًا من ُأصول الفقه وبعض المسائل ُ
الخطيب البغدادي« :الفقيه ُ
والمتعلم ،وكذلك له كتاب« :الجامع ألخالق الراوي
بعلم الحديث ،فقد ذكر فيه جملة من آداب الشيخ ُ
ِ
الم َّ
هذب»
وآداب السامع» ،وكذلك النووي َرحمه اهلل ذكر ُمقدِّ مة جميلة يف كتاب « :المجموع ،شرح ُ
والزرنوجي المالكي له كتاب يف األدب ،وغيرها من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على
قراءة حظ من هذه ُ
الكتب.
وهنا ذكر بعض ما ينفرد به الشيخ ،ومن ذلك أن ُيسمع غيره اذا احتيج إليه؛ فإذا احتيج الى الشيخ فيجب
عليه أن ي ِ
سمع وال ينبغي أن يحجز العلم الذي أعطاه اهلل ُس ْب َحا َن ُه َو َتعالى إ َّياه.
ُ
وإذا وجد من هو أولى منه فال ينبغي أن يتقدم بين يديه ،واذا كان يف ٍ
بلد فيها من هو ْأولى منه فال يجلس
ْ
للناس بل يرشد النَّاس ويدلهم على أكابر أهل العلم ليأخذوا عنهم ،أ َّما اذا كانت هنالك حاجة لنشر
العلم ،كما هو حالنا اليوم وال يخفى عليكم انتشار المساجد وكثرة النَّاس يف البلد الواحد وضرورة رفع
والمحدثات بل والشرك يف كثير من البلدان لما تصدر من
الجهل عنهم مع هذا االنتشار الواسع للبدع ُ
ليس أهالً لنشر العلم.
وقد يأيت الط الب بنية فاسدة أو لغرض فاسد فال ينبغي ترك إسماع الطالب ألجل ما قد ظهر من نية
فاسدة ،وكذلك هو ال يرتك التحديث اذا خالط نيته شيئًا فاسد ًا بل ينبغي عليه أن يصحح نيته ويحدِّ ث
ال ُّطالب.
والوضوء ،والجلوس بوقار كان هذا سمت كثير من أهل العلم ومنهم مالك بن أنس رحمه اهلل .
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اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
وال ُيحدِّ ث قائمًا؛ هذا أدب مع حديث النبي َص َّلى ُ
وال عاجالً؛ كي ال ُيخطئ فيما يروي ،أو ال يتمكن السامع من ضبط كالمه.
وال ُيحدِّ ث يف ال َّط ِ
ريق إال إن اض ُط َّر إلى ذلك؛ ألن يف الطريق مشغلة.
ِ
ِ
وأن ُي ْم ِس َك ِ
المحدِّ ثين كانوا ُيحدِّ ثون حتى مع التَّغير
عن التَّحديث إِذا َخش َي ال َّت َغ ُّي َرَ ،أو النسيان؛ وبعض ُ
ولذلك تقرأ يف كتب الرتاجمُ « :فالن تغ َّير َ
بأخ َرة» أي تغير يف آخر حياته ،وبعضهم من حجزه أهله فمنعوه
من التَّحديث ،ومنهم من ُم ِّيز تغيره كأبي إسحاق السبيعي وغيره .وإِذا أراد أن ُيملي فيكون هنالك من
يكتب له لكن بيقظة ،فيعرف ما يقوله الشيخ ،و ُمتيقظًا َفطِنًا لما يكتُب ُه.
ٍ
َ
لحياء َأو َت َك ُّب ٍر،
الشيخ ،وال ُي ْض ِج َره ،و ُيرشدُ َغ ْي َر ُه ل ِ َما َس ِم َع ُه ،وال َيدَ ع االستفا َد َة
وينفرد الطالب َبأ ْن ُي َو ِّقر
سمعه تامًا ،ويعتَن ِي بالت ِ
ِ
َّقييد والضبط ،و ُي َذاكِر بمحفوظِ ِه؛ ل ِ َي ْر َس َخ يف ذهنه.
ُْ
و َي ُ
كتب ما َ ُ ّ
............................................................................................

وهذا مما ينفرد به الطالب؛ أن يو ِّقر الشيخ وال يضجره بكثرة السؤال أو التعنت فيه أو اإلغراق يف المسألة
ٍ
طالب قد ُحرم علم شيخه بسبب تعنته.
أو التوسع فيما يكون سببًا لمنع الخير عنه ،وكم من
ِ
اهلل َعن ُْهما لما كانا يتناوبان على
ويرشد غيره ويعلم ُه كما كان يصنع عمر بن الخطاب وصاحبه َرضي ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم.
حديث رسول اهلل َص َّلى ُ
والتَّكرب من أسباب الجهل وموانع الخير والعلم ،وكما قال الزهري :ال ينال العلم ُمستحٍ .
واألكمل للطالب أن يكتب ما سمعه تامًا فبعض النَّاس قد يكتب جزء من الفائدة التي أمالها الشيخ،
ولعله اذا رجع الى ما كتبه فيكون قد غ َّير المعنى ،وينبغي أن يضبط ما يكتب فال يقلب وال يقدم وال
يؤخر ويضبط النَّقط والحركات ،ومذاكرة المحفوظ ،والمحفوظ اذا لم ُيذاكر لم يثبت وتثبيت المحفوظ
أعسر من الحفظ الجديد.
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ِ
التحمل بالت ِ
ومِن المهمِ :
السماعِ ،وقد
اعتبار ِس ِّن
واألصح
واألداء.
التحمل
معرف ُة ِس ِّن
ُّ
َّمييز ،هذا يف َّ
ُّ
ُ
ُّ
َ
مجالس الحديث ،ويكتبون لهم أهنم حضروا ،والبد يف مث ِل
األطفال
َج َر ْت عادة المحدثين بإحضارهم
َ
ِ
إجازة ا ْل ُم ْس ِمع.
ذلك مِن
............................................................................................

وهذا من العناية أيضًا ،واالنسان اذا عرف ما هو سن التَّحمل فيحرص على إسماع من يليه من الصبيان،
وقد مر معنا الكالم على التحمل ،لكن المقصد هنا هو إشارة الى ما جرت عليه العادة من إحضار
الصغار الى مجالس العلم فينبغي لإلنسان أن يحرص على هذا لما يرتتب عليه من الفائدة.
ِ
تحم ُل الكافِ ِرَ ،أيضًا ،إِذا َأ ّداه بعدَ إسالمه ،وكذا
ُّ
واألصح يف سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك .و َيص ُّح ُّ
ِ
وثبوت عدا َلتِه.
الفاسق مِن باب األَ ْولى ،إِذا َأ َّدا ُه بعدَ توبتِه
............................................................................................

فاألصح يف سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك ،ويصح تحمل الكافر لكن بشرط اذا أداه بعد إسالمه
ُّ
وثبوت عدالته ،فال يصح تحمله حال كُفره ،وكذلك الفاسق يصح تحمله بشرط اذا أداه بعد توبته وثبوت
عدالته.
ٍ
ف
اختصاص له
و َأ َّما األدا ُء :فقد َتقدم َأنَّه ال
وهو مختلِ ٌ
بزمن م َع َّي ٍن ،بل ُيق َّيد باالحتياجِ والت َأ ُّه ِل لذلكُ ،
َ
باختِ ِ
الف األشخ ِ
اصَ .
ابن ُخالَّ ٍد :إِذا ب َل َغ َ
ْ
ب بِ َمن حدَّ ث
الخ
مسين ،وال ُينْ َكر عندَ األربعي َن ،و ُت ُع ِّق َ
َ
وقال ُ
ٍ
كمالك.
قبلها،
............................................................................................

الصغر وهم كثير ،ومنهم من صنَّف كُتبًا وهم يف سن العشرين وقد بقيت الى
بل حتى من حدَّ ث يف سن ِّ
يومنا هذا ُيشار إليها.
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ِ
ِ
ومِن المهم :معرف ُة ِ
الحديث:
كتابة
صفة
ِّ

ِ
َ
الحاشية ال ُيمنى ،ما دا َم يف
الساقط يف
ويكتب
مفسر ًا ،و َي ْش ُك َل ا ْل ُم ْش ِك َل من ُه و َينْ ُق َط ُه،
َ
وهو َأ ْن يك ُت َب ُه ُم َب َّينًا َّ

الس ِ
طر بق َّيةٌ ،وإِ َّ
ال ففي ال ُيسرى.
َّ
............................................................................................

هنا يدلك على ما كان يصنعه أهل الحديث يف كتابة الحديث ،فيبين ويفسر ،ويعتني بالنقط والتشكيل،
ِ
الس ِ
َ
طر بق َّيةٌ ،وإِ َّ
ال ففي ال ُيسرى.
ويكتب
َ
دام يف َّ
الساقط يف الحاشية ال ُيمنى ،ما َ
غيرهَ ،أو مع ِ
المسمعَ ،أو مع ٍ
ِ
ِ
ثقة ِ
مع َّ
الشيخِ
نفسه شيئًا فشيئًا.
وصفة َع ْر ِضه ُ
َ
َ
وهو ُمقا َبل ُت ُه َ
............................................................................................

ويعرض ويقابل ما كتبه عن الشيخ للتَّأكد من ضبطه إما مع شيخه الذي سمع منه ،أو مع ٍ
ثقة غيره ،أو مع

نفسه شيئًا فشيئًا.
ٍ
يتشاغل بما ي ِ
وصفة سم ِ
ِ
حديث أو ن ٍ
ُ
ُعاس.
خ ُّل به :مِن ن َْسخٍ أو
اع ِه بأن ال
ُ
َ َ
............................................................................................

وهذا يحصل كثير ًا يف مجالس العلم ،فتجد أحدهم متشاغل بالهاتف ،وآخر بالنعاس ،أو بغير ذلك .بل
يجب عليه أن يكون متيقظًا فطنًا وال يشغله شيء عن السماع من شيخه.
ِ
وصفة إسماعه ،كذلك ،وأن يكون ذلك مِن أصله الذي َس ِمع فيهَ ،أو مِن فر ٍع ُقوبِ َل على َأصلِهْ ،
فإن تع َّذر
باإل ِ
َف ْل َي ْج ُب ْره ِ
ف.
ف ،إِ ْن خا َل َ
جازة لِما خا َل َ
............................................................................................

فاذا أراد أن ُيسمع غيره؛ فل ُيسمع من أصله الذي سمعه من الشيخ مباشرة أو من فر ٍع قابله على أصله
باإل ِ
تعذر َف ْل َي ْج ُب ْره ِ
فإن َّ
الذي سمعه من الشيخ ْ
ف.
ف ،إِ ْن خا َل َ
جازة لِما خا َل َ
يرحل ،فيحصل يف الر ِ
ِ
بحديث َأه ِل ِ
ِ
لة ِ
وصفة الرح ِ
ِ
ُ
فيهُ ،
حلة ما ليس عنده،
ثم
بلد ِه،
حيث َي ْبت َِد ُئ
ِّ
ْ
ِّ ْ
ِّ
فيستوع ُب ُهَّ ،
ِ
ِ
بتكثير ُّ
الشيوخِ .
المسمو ِع َأ ْولى مِن اعتنائِ ِه
ويكون اعتناؤه
بتكثير َ
............................................................................................

الرحلة يف الطلب قليلة ،وينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها ،فهي زاد لطالب
وهذا قليل يا إخوة؛ ِّ
العلم ،نعم وجد قلة من العلماء الذي أخذوا العلم عن أهل بلدهم وكانوا بارزين يف العلم ،لكنهم قلة،
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والذي جاءت به النصوص الشرعية ،والذي عليه السلف هو الرحلة يف طلب العلم ،ونبي اهلل موسى عليه
الصالة والسالم سافر لطل ب العلم عن الخضر عليه الصالة والسالم ،وجاء عن غير واحد من الصحابة
كانوا يسافرون الى مصر والى الشام لسماع حديث واحد ،وأحمد بن حنبل خرج يف رفقة له من بغداد
الى اليمن ألجل أن يسمع عن عبد الرزاق الصنعاين ،ومنها انتقل الى مكة وسمع فيها ،والعلم فيه تعب
ومشقة ،ويحيى بن أبي كثير يقول :ال ُينال العلم براحة الجسد ،فال بد أن تتعب حتى ترتقي يف العلوم
الشرعية.
ِ
وصفة تصنيفه.
............................................................................................

واآلن يذكر ُط ُرق وصفات التصنيف يف جمع الحديث ،واختصر الكالم يف ذلك ،وإال فالكالم فيه أوسع
وأشمل مما ذكره هنا َر ِحمه اهلل.
كل صحابي على ِحدَ ٍةْ ،
وذلك :إما على المسانيد بأن َي ْجمع مسندَ ِّ
فإن شا َء ر َّتبه على سوابِ ِق ِهم ،وإِ ْن شا َء
ٍّ
ِ
تناو ً
ال.
سه ُل ُ
الم ْع َج ِم ،وهو َأ َ
ر َّتبه على ُحروف ُ
............................................................................................

فيجمع مسند أبي بكر ُث َّم ُمسند ُعمرُ ،ث َّم ُمسند ُعثمان ،ثم ُمسند علي ..وهكذا ،يعني األحاديث التي
أسندها الصحابي فيجمع أحاديث كل صحابي على ِحدى كما هو الحال يف ُمسند أحمد مثالً وغيره ممن
صنَّف المسانيد.
ِ
تصنيفه على األبواب ِ
ِ
الفقه َّي ِةَ ،أو ِ
كل ٍ
مما ُّ
غيرها ،ب َأ ْن َي ْجمع يف ِّ
يدل على حكمه ،إثباتًا
َأ ْو
ور َد فيه َّ
باب ما َ
أو نفيًا ،واألَ ْولى أن َي ْق ُص َر على ما َص َّح َأو َح ُس َنْ ،
الجميع َف ْل ُي َب ِّي ْن ِع َّل َة الضعيف.
فإن َجمع
َ
............................................................................................

واألولى أن يروي الصحيح
فمنهم من صنَّف على األبواب الفقهية كما صنع أصحاب ال ُكتب الستة،
ْ
والحسن فإن روى الضعيف فليبين َأ َّن ُه ضعيف حتى ال يلتبس.
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ِ
تصنيفه على ِ
ِ
ِ
اختالف َن َق َلتِه ،واألَحس ُن ْ
َ
األبواب؛
أن ُي َر ِّتبها على
وبيان
المتن و ُط ُر َق ُه،
الع َللَِ ،ف َي ْذكر
َأ ْو
َ
ِ
تناو ُلها.
ل َي ْسهل ُ
............................................................................................

وأعظم ما ُصنِّف يف باب العلل؛ كتاب« :العلل» للدارقطني ،وهو جمع قد جمعه تلميذه عنه فقد أماله
َر ِحمه اهلل على تلميذه من حفظه ،لذلك قال الذهبي َر ِحمه اهلل :إن صح َأ َّن ُه أماله من حفظه فهو إمام
الدنيا.
ِ
ِ
ِ
َأو يجمعه على األ ْط ِ
مستوعبًا ،وإِ َّما
ويج َم ُع َأسانيدَ ه ،إِ َّما
رافَ ،ف َي ْذكُر
َ
طرف الحديث الدَّ َّال على بق َّيتهْ ،
ْ
َ ُُ
ٍ
بكت ٍ
متق ِّيد ًا ُ
مخصوصة.
ُب
ِ
ِ
الحديث.
سبب
ومِن المهم :معرف ُة
َّف ِ
فيه َب ْع ُض ُشيوخِ ال َقاضي َأبي َي ْعلى ِ
الحنبلي ،وهو أبو حفص ال ُع ْك ُبري ،قد َذكر
بن ال َف َّر ِاء
و َقدْ َصن َ
ِّ
قيق ِ
الشيخ تقي الدِّ ين ابن َد ِ
ِ
تصنيف ال ُع ْكربي
شرع يف جمع ذلك ،وكأنه ما رأى
بعض َأه ِل
َ
العيد َأ َّن َ
عصره َ
ّ
المذكور.
............................................................................................

فيجمعها على أطراف األحاديث فيذكر طرف الحديث الدالة على بقيته ،فيذكر لك جملة أو عبارة من
الحديثُ ،ث َّم يذكر لك أن هذا الحديث جاء من طريق كذا ومن طريق كذا.
ومنهم من صنَّف باعتبار سبب الحديث ،وما كان فيه من قصص وأحداث.
هذه األنْواعِ ،على ما َأ َشرنا إِ ِ
غالب ِ
ِ
ليه غالبًا ،وهي َأ ْي :هذه األنواع المذكورة يف هذه الخاتمة
وصنَّفوا يف
َ
ْ
ن ْق ٌل مح ٌض ،ظاهر ُة ال َّتع ِ
ريف ،مستغني ٌة ِ
ُراجع َلها َم ْبسوطا ُتها؛ ل ِ َي ْح ُصل
وحصرها
عن الت َّْمثيلِ،
متعس ٌرَ ،ف ْلت َ
ْ
ْ
َ ْ
ِّ
الوقوف على حقائقها.
ُ
واهلل الموفق والهادي ،ال إله إال هو ،عليه توكلت وإليه ُأنيب.
............................................................................................

فال يمكن أن يجمع اإلنسان كل أطراف المسائل قد يكون أجمع وأكثر استيعابًا من غيره لكنه ال يكون
قد أحاط بكل ما يتعلق بذلك الفن أو تلك المسألة.
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والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،واسأل اهلل أن يتقبل مني ومنكم ،وأن يجعل ما مر يف هذه
المجالس يف موازين حسنايت وحسناتكم ،وأن يعفو عما قد بدر من خلل وتقصير ،أو تجاوز ،وأن يتقبل
ذلك منا ،واسأل اهلل أن ينفع ويرفع به َأ َّن ُه ُس ْب َحانَ ُه َو َتعالى جواد كريم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ،والحمد هلل رب العالمين.
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